
معرفی فرصت های
سرمایه گذاری کشاورزی 
جنوب در جشنواره کرمان

معاون اداره کل فرهنگی و رئیس مرکز 
رسانه های دیداری و شنیداری دردانشگاه تهران: 

کار کردن با همشهریانم 
برای من باعث افتخار بود

قد و وزن کودک تان 
مناسب است؟

آتش سوزی در 
دلفارد جیرفت
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فرداامروز

پیشخوان

رییس جمهور:

مسجد خانه حزب و 
جناح نیست
---------  صفحه 4 ---------

تنها جنایت ما مبارزه 
با شرکت غاصب نفت 

جنوب بود
---------  صفحه 4 ---------

تمدن هلیل، کهن ترین 
گهواره گاه تمدِن جهان

---------  صفحه 7 ---------

انتشار نسخه فارسی
»جایی که ماه نیست«

---------  صفحه 8 ---------

افتتاح پاالیشگاه قطران زرند
نماد تحقق اقتصاد مقاومتی است

دومیـن پاالیشـگاه قطران ایـران در 
آسـتانه هفته دولت، با حضور رییس 
هیـات عامـل ایمیـدرو، مدیـر عامل 
شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنی 
پاالیشـگاه  مجتمـع  مدیـر  ایـران، 
قطران و کک سـازی زرنـد، نماینده 
مـردم زرنـد در مجلـس و جمعـی از 
مسـووالن محلـی بـه طـور رسـمی 

وارد مـدار تولیـد شـد.

افتتـاح این پاالیشـگاه یک گام دیگر 
در سـازندگی کشور است

مهـدی  هـای  صحبـت  گزیـده 
صنعـت،  وزیـر  معـاون  کرباسـیان 
معـدن و تجـارت در آییـن افتتاحیه 
پاالیشـگاه قطـران زرنـد را در زیـر 

خوانیـد: مـی 
پیمانـکار  سـوی  از  پـروژه  ایـن   
خارجـی آن متوقـف شـده بـود امـا 

دولـت  در  گذشـته  مـاه   18 طـی 
سـازمان  سـوی  از  امیـد  و  تدبیـر 
ایمیـدرو و شـرکت تهیـه و تولیـد 
مـواد معدنی تصمیـم بـه راه اندازی 

ایـن مجتمـع گرفتـه شـد.
 افتتـاح پاالیشـگاه قطـران زرنـد 
یـک گام دیگر در سـازندگی کشـور 
اسـت. ضمـن اینکـه یکـی از مزیت 
هـای ایـن کارخانـه ایـن اسـت کـه 

ثابـت کردیـم مـا مـی توانیـم و در 
معظـم  مقـام  فرمایشـات  راسـتای 
رهبـری و سیاسـت هـای دولـت در 
بـاب اقتصـاد مقاومتی گام برداشـته 

. یم ا
 در رابطـه بـا بـوی پاالیشـگاه نیـز 
باید عـرض کنم که هیـچ آالیندگی 

زیسـت محیطی نـدارد.
صفحه 2

رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
ایـران و کرمـان به شـهرش آمـد و البته روز بسـیار 
در  شـرکت  از  گذاشـت.  سـر  پشـت  را  شـلوغی 
شـورای گفتگـوی دولـت و بخش خصوصـی گرفته 
تـا شـرکت در جلسـه انجمن پسـته و چند جلسـه 
دیگـر. در ایـن میـان محسـن جـال پـور وقتـی را 
هـم بـرای خبرنـگاران درنظـر گرفت و پاسـخگوی 
سـواالت آن هـا شـد. اهـم صحبـت هـای جـال 
پـور کـه رئیس انجمن پسـته ایـران هم هسـت در 

ادامـه مـی آیـد:  االن بانـک ها بنگاه هایی هسـتند 
کـه بـه فکر سـود پایان سالشـان هسـتند. در دیگر 
کشـورهای دنیـا بازارهـای مالی متعدد ایجاد شـده 
اسـت. ایـن بازارهـا در کشـور وجـود نـدارد و ایـن 
فشـار بـه بانـک هـا وارد می شـود. قبـل از اینکه ما 
مشـکل بانـک ها را حـل کنیم باید مشـخص کنیم 
متولـی تعییـن نقدینگـی بـرای واحدهـای تولیدی 

کیست. کشـور 
صفحه 2

آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
    اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارداجـراي پـروژه ذیـل را ازطریـق مناقصـه عمومـي بـه پیمانکار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد . از کلیـه شـرکت هاي داراي صاحیـت دعـوت مي شـود جهـت دریافت اسـناد  مناقصه بـه اداره پیمان و رسـیدگي و 

یا سـایت عمومـي مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نمایید.
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عملیات اجرایي ارائه خدمات حفاظت فیزیکي 
ونگهباني وآزادسازي اراضي تحت تصدي 

وتملک اداره کل راه وشهرسازي کرمان واقع در 
شهرستانهاي کرمان – سیرجان – بافت – انار 

– شهربابک- رفسنجان – بم – نرماشیر – فهرج – 
ریگان – بردسیر – راور – رابر- کوهبنان - زرند
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محـل و مهلـت دریافـت اسـناد:خیابان آیـت ا...صدوقـي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان - اداره پیمـان و رسـیدگي از 
تاریخ94/06/01لغایـت94/06/05

محل و مهلت تحویل پاکات :خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمان- دبیر خانه مدیریت حراست)سـاختمان 
شـماره 1(ویاخیابان شـهید کامیاب - اداره حراست )سـاختمان شماره 2( حداکثرتاساعت 10صبح روزشنبه مورخ94/06/14

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزشنبه مـورخ94/06/14
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد  

پایان لبخند 
پسته کرمانی

سنا
: اي

س
عک
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خبر
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان: 

گداپروری باید تعطیل شود
سرپرسـت معاونت عمرانی اسـتانداری کرمان  در 
چهاردهمین جلسـه شـورای اسـامی اسـتان کرمان 
گفـت: خیلـی هـا فکـر مـی کردنـد چـون رئیـس 
جمهـور کرمانی بـوده، معاون رئیـس جمهور کرمانی 
هسـت کرمـان بایـد خیلـی آبـاد باشـد و کلـی پول 
بـه اینجـا آمـده امـا وقتـی دقیـق شـویم مـی بینیم 
کـه اینطـور نیسـت و برخـی شـهرها مثـل شـیراز و 
تبریـز از کرمان آبادتر هسـتند. گزیـده صحبت های 

ابوالقاسـم سـیف الهـی را در زیـر مـی خوانید:
نـگاه  آمـدم  اسـتاندار  آقـای  پیـش  کـه  علتـی   •
اقتصـادی ایشـان بـود. مـن با چندیـن اسـتاندار کار 
کـردم. اسـتاندار مثـل یـک دسـت بـرای دولـت می 
مانـد امـا فقط مچ دسـت. انگشـتانی مـی خواهد که 
گـره را بـاز کنـد. این انگشـتان مـی شـوند معاونین، 
شـهرداران و شـورای شـهر. اسـتاندار بـه تنهایی مچ 

اسـت و نیـاز بـه انگشـتان دارد.
در  اسـت.  ظرفیتـی  بـا  اسـتان  کرمـان  ببینیـد   •
هرجایـی امـکان و اسـتعداد آن نقطه وجـود دارد که 
رشـد کند. در همه اسـتان اسـتعدادهایی وجود دارد 
کـه مـی تواند اسـتان را شـکوفا کنـد. قرار مـا بر این 
اسـت از کاغذبـازی و بوروکراسـی و مـردم را حیـران 

کـردن بپرهیزیـم و گـره مـردم را حـل کنیم.
•  خیلـی از قوانیـن را اسـتاندار می خواهد تسـهیل 
کنـد. خیلـی از قانـون هـا را هم مـا درسـت کردیم. 
امـروز یـک اسـتاندار بومـی داریـم کـه نعمت اسـت 
و  دیـد اقتصـادی بـازی دارد و مبنـای فکـرش در 

اسـتانداری هـای دیگـر مطـرح می شـود.
• سـند روسـتا را بایـد تـا پایـان سـال ببندیـم. تـا 
نبایـد  بـدون طـرح هـادی  پایـان سـال روسـتایی 
داشـته باشـیم و روسـتاهایی که طرح هادی داشـته 

انـد بایـد بازنگـری شـوند.
•  بحـث گـدا پـروری و پـول به دسـت مـردم دادن 
تعطیـل اسـت ولـو اینکـه مـردم ناراحت شـوند. پول 
دولـت پولـی نیسـت. عددی نیسـت و قطـره چکانی 
سـت. اسـتاندار نگاهـش ایـن اسـت کـه مـا ثـروت 

عظیمـی در کرمـان داریـم.
• دو شـب پیش جلسـه ای با اسـتاندار داشتیم برای 
آسـیب شناسـی جشـنواره کرمان. می بایسـتی یک 
روز در تهـران بحثـی مطـرح شـود کـه کرمـان دیده 
شـود. مهـم این بـود کـه ایـن جشـنواره، فرهنگی و 
اقتصـادی بود و همه شـرکت کردند. حـاال باید نقاط 

قوت و ضعفش مشـخص شـود.
• ایـن جشـنواره بایـد بیـن کرمـان و دیگـر اسـتان 
هـا هـم برگزار شـود. بـه یـک جشـنواره نتیجه نمی 

دهد.
• اگـر همـه دسـت بـه دسـت هـم بدهیـم و بـا هم 
جلـو برویـم قطعـا فعالیـت هایمـان نتیجه مـی دهد 

منتهـی نـگاه باید نگاه اسـتانی باشـد.

کرمان مخفیگاه گسل هاست
علـی اکبر سـلطانی نـژاد مدیـرکل بنیاد مسـکن 
انقـاب اسـامی اسـتان کرمـان ضمن تشـکر از رزم 
حسـینی اسـتاندار توسـعه گـرای اسـتان کرمـان در 
اقتصـادی  فرهنگـی  جشـنواره  برگـزاری  خصـوص 
کرمـان و بـه ویـژه برگـزاری سـمینار تخصصـی بـم 
میـراث جهانـی و زلزلـه گفـت: با توجه بـه تجربیاتی 
بازسـازی  از  اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  کـه 
مناطـق آسـیب دیـده داشـته اسـت در بازسـازی بم 
بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی بـه عنـوان متولـی 
امـر سـاخت و سـاز واحدهـای مسـکونی شـهری و 
روسـتایی آسـیب دیـده انتخاب شـد. وی افـزود: در 
ایـن راسـتا بنیـاد مسـکن موفق بـه بازسـازی هفتاد 
هزار واحد مسـکونی روسـتایی و شـهری و همچنین 
تجـاری بـم گردیـد. وی تصریح کـرد: بنیاد مسـکن 
بر اسـاس سـه اصل مشـارکت مـردم در امر سـاخت 
و سـاز و رعایـت مقـاوم سـازی و رعایت اصـول فنی 
در سـاخت و سـازها و اصل حفظ و رعایت هویت بم 
بـا توجـه بـه وجـود ارگ بم کـه قدمت 2500 سـاله 
داشـته اسـت توانسـت بم را با مشـارکت خـود مردم 
و در جـای خودش مسـتحکم و زیبـا درخور مردم بم 
بازسـازی نماید. سـلطانی نژاد اظهار داشـت : اسـتان 
کرمـان مخفیـگاه گسـل هاسـت و مردم اسـتان باید 
امـر مقـاوم سـازی واحـد هـای مسـکونی خـود را 
جـدی بگیرنـد. وی در پایـان گفـت: بنیـاد مسـکن 
تاکنون 240 هزار واحد مسـکن روسـتایی و شـهری 

در اسـتان مقـاوم سـازی نموده اسـت.

دومیـن پاالیشـگاه قطـران ایـران در آسـتانه هفتـه دولت، با 
حضـور رییـس هیـات عامـل ایمیـدرو، مدیـر عامل شـرکت 
تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، مدیر مجتمع پاالیشـگاه 
قطـران و کک سـازی زرند، نماینده مـردم زرند در مجلس و 
جمعـی از مسـووالن محلـی به طور رسـمی وارد مـدار تولید 

. شد
افتتـاح ایـن پاالیشـگاه یـک گام دیگر در سـازندگی کشـور 

ست ا
گزیـده صحبـت های مهدی کرباسـیان معـاون وزیر صنعت، 

معـدن و تجـارت در آییـن افتتاحیه پاالیشـگاه قطـران زرند 
را در زیـر مـی خوانید:

 ایـن پـروژه از سـوی پیمانـکار خارجـی آن متوقـف شـده 
بـود امـا طـی 18 مـاه گذشـته در دولـت تدبیـر و امیـد از 
سـوی سـازمان ایمیدرو و شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

تصمیـم بـه راه انـدازی ایـن مجتمـع گرفته شـد.
 افتتاح پاالیشـگاه قطران زرند یک گام دیگر در سـازندگی 
کشـور اسـت. ضمـن اینکه یکـی از مزیت های ایـن کارخانه 
ایـن اسـت کـه ثابـت کردیـم مـا مـی توانیـم و در راسـتای 

فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و سیاسـت هـای دولت در 
بـاب اقتصـاد مقاومتـی گام برداشـته ایم.

 در رابطـه بـا بـوی پاالیشـگاه نیز باید عـرض کنم که هیچ 
آالیندگی زیسـت محیطی ندارد.

  موضـوع ایمنـی بـه عنوان یـک اولویت جدی بـرای تمام 
افـراد فعـال در بخـش معدن از سـوی سـازمان ایمیـدرو در 
دسـتور کار قـرار دارد و در ایـن رابطـه وام های چند سـاله با 

نـرخ سـود پاییـن اعطا می شـود.
  انتظـار مـی رود تعامات جدید با کشـورهای جهان نقش 
موثـری در گام هـای رو بـه جلـو برای جمهوری اسـامی در 

پی داشـته باشد.
  مـردم مـا سـختی هـای زیادی را طی 35 سـال گذشـته 
پشـت سـر گذاشـته اند بنابراین مشـکات ناشـی از کاهش 
درآمدهـای کشـور را نیـز بـا صبـوری مـی توان پشـت سـر 

د.  نها
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در پایـان از برنامـه 
افتتـاح واحـد کنسـتانتره مـس سرچشـمه کرمـان در هفته 
آینـده خبـر داد کـه توسـعه جدیـدی در اسـتان فراهـم می 

سازد.
مشکالت پشت سرگذاشته شد

عامـل  مدیـر  جعفـری،  ا...  وجیـه  هـای  صحبـت  گزیـده 

شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران را هـم در زیـر 
مـی خوانیـد:

نبـود  همچنیـن  و  خارجـی  پیمانـکار  نبـود  رغـم  بـه   
تجربـه الزم بیـن کارشناسـان داخلـی در راه انـدازی چنین 
پاالیشـگاهی، خوشـبختانه مشکات پشـت سرگذاشته شد.

  تجهیـزات ایـن پاالیشـگاه سـال ها پیش نصب شـده بود 
کـه در گـذر سـال هـا دچـار فرسـایش شـده بود کـه برخی 
از آن هـا نیـاز بـه تعویـض داشـتند کـه این مهم نیز توسـط 
کارشناسـان ایـن مجتمع و نیـز همکاری متخصصـان ایرانی 

انجـام و اکنـون این طـرح راه اندازی شـد.
هنر راه اندازی پاالیشگاه مهمتر از تولید محصوالت است

گیـده صحبـت هـای حسـین متصـدی، مدیـر مجتمع کک 
سـازی و پاالیشـگاه قطـران زرنـد هـم در ادامـه آمده اسـت: 
 هنـر راه انـدازی پاالیشـگاه مهمتر از تولیـد محصوالت در 

این مجتمع اسـت.
  ایـن پاالیشـگاه بـه سـبب کنـار رفتـن پیمانـکار چینـی 
حـدود هشـت سـال دچـار وقفـه شـده بـود امـا بـه همـت 
متخصصان داخلی از اسـفند گذشـته تولید آزمایشـی را آغاز 

کـرد و طـی ایـن مـدت بـه ثبـات در تولید رسـید.
  برخـی از چالـش هـای زیسـت محیطی ایـن مجتمع را با 

هزینـه پایین برطرف کـرده ایم.

رئیـس اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران و کرمان 
به شـهرش آمد و البته روز بسـیار شـلوغی را پشـت سر گذاشت. 
از شـرکت در شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی 
گرفتـه تـا شـرکت در جلسـه انجمن پسـته و چند جلسـه دیگر. 
در ایـن میـان محسـن جال پـور وقتی را هـم بـرای خبرنگاران 
درنظـر گرفـت و پاسـخگوی سـواالت آن هـا شـد. اهـم صحبت 
هـای جـال پـور که رئیـس انجمن پسـته ایـران هم هسـت در 

ادامـه مـی آید:
فضای اقتصاد کشور رقابتی نیست

 االن بانـک هـا بنـگاه هایـی هسـتند کـه بـه فکـر سـود پایان 
سالشـان هسـتند. در دیگر کشـورهای دنیا بازارهای مالی متعدد 
ایجاد شـده اسـت. این بازارها در کشـور وجود ندارد و این فشـار 
بـه بانـک هـا وارد مـی شـود. قبـل از اینکـه مـا مشـکل بانک ها 
را حـل کنیم باید مشـخص کنیـم متولی تعییـن نقدینگی برای 

واحدهای تولیدی کشـور کیسـت.
 در حـال حاضـر مـا در همه بخـش ها کمبود نقدینگـی داریم. 
ظرفیـت باالیـی در کرمـان از نظـر نیاز بـه نقدینگی وجـود دارد. 
اگـر اتفـاق نیفتد شـرایط سـخت مـی شـود و درخواسـت ما هم 
تامیـن ایـن نقدینگـی بوده و هسـت ولـی خیلی تاکنـون جواب 

مثبتی نگرفتـه ایم.
 دولـت بایـد از حضـور در اقتصـاد و کار اقتصـادی کردن پرهیز 
کنـد و ایـن اتفاقاتی کـه در واحدهای ما رخ مـی دهد دیگر اتفاق 
نیفتـد. فضای امـروز اقتصاد کشـور فضای رقابتی نیسـت. فضای 
اقتصـاد بایـد فضـای رقابتی، فضای سـالم، عـاری از رانـت و نگاه 

هـای خـاص باشـد تا فضای کسـب و کار رونـق یابد.
تحریم ها نشان داد آسیب پذیر هستیم

 دوران تحریم به ما نشـان داد ما در آن شـرایط بسـیار آسـیب 
پذیریـم. مـا اگـر بدنبـال اقتصـاد پایـدار هسـتیم بایـد در روش 
اقتصـادی خودمـان تجدیدنظـر کنیـم. اگـر بنـا بـه این بـود که 
پـول بـه تنهایی برای کشـور اشـتغال ایجـاد کند کشـوری مثل 
عربسـتان بیـش از 40 درصـد بیـکاری نداشـت. اگـر قـرار بـود 
سـرمایه هـای خارجـی کاری کنـد کشـورهای امریـکای التیـن 
ایـن مشـکات را نداشـتند و یا اقتصـاد دولتی که در کشـورهای 

کمونیسـتی خود را نشـان داده اسـت.
 بهتریـن زمـان بـرای تغییـر ریـل اقتصـادی در کشـور امـروز 
اسـت. بایـد دنبـال اقتصـاد تولیـد محـور برویـم. مهـم اسـت ما 
متوجـه باشـیم کشـورمان بیـش از 5 میلیون بیـکار دارد و منابع 
زیرزمینـی زیـادی داریم که در این چند دهـه از منابع زیرزمینی 
مـان برداشـتیم و خرج هزینه هـای جاری کشـورمان کردیم. در 
هیـچ کشـوری ایـن معمول نیسـت. نهایتـا یک روزی مسـتاصل 
خواهیـم شـد. این هـا سـرمایه های ملی و بین نسـلی هسـتند. 
مـا بایـد همه ظرفیـت های کشـور را برای خصوصی کـردن بکار 

بگیریـم. اگـر توسـعه ای اتفـاق مـی افتد با سـرعت کمتر باشـد 
ولـی مدیریـت آن برعهـده بخـش خصوصـی باشـد. امـروز تکیه 
بـر اقتصـاد دانـش بنیان و تکیـه بر ظرفیـت های  فراوان کشـور 
مـی توانـد راهگشـا باشـد و حتما توسـعه ای که در کشـور اتفاق 
مـی افتـد بر این اسـاس باشـد مانـدگار خواهد بـود. هـر ذره ای 
کـه اقتصـاد دولتـی بـزرگ تـر شـود عرصـه رقابتی بـرای بخش 

خصوصـی تنگ تـر خواهد شـد.
به جای بهره وری با رانت سودشان را بیشتر می کنند

 بهـره وری در کشـور اتفـاق نمـی افتـد. اگـر شـرکتی ببیند با 
محاسـبه بهـره وری مـی تواند یک درصد بیشـتر سـود کند، می 
دانـد بـا اسـتفاده از رانـت هـا مـی توانـد 10 درصـد سـودش را 

بیشـتر کند.
 انتظـار مـردم از کشـور عبـور از رکـود و رفتن به سـمت رونق 
اسـت. بایسـتی همه ظرفیت های کشـور به سـمت اینکه فضای 
بخـش خصوصـی بیشـتر شـود حرکـت کند. مـردم مـی پذیرند 

آرام تـر جلـو روند ولـی پایدارتر.
 امـروز مـا نگاه به توسـعه پایـدار و ممتد و وصل شـدن به بازار 

جهانی را باید داشـته باشیم.
 مـا در واگـذاری هـا بایـد نـگاه را عـوض کنیـم. همـه هـدف 
واگـذاری هـا تغییـر اقتصاد دولتی بـه خصوصی بـود اما تاکنون 
فقـط مالکیـت بـود نـه مدیریـت. امـروز در سـرمایه گـذاری 
خارجـی دولـت بایـد بسـتر سـرمایه گـذاری خارجـی را بـرای 
بخـش خصوصـی فراهـم کند. نـوع نـگاه در واگذاری ها بسـیار 
مهـم اسـت. سـرمایه گـذاری تیـغ دولبه ای اسـت کـه یک لبه 

اش مـا را بریـده اسـت و آن هـم واگـذاری واحدها بـدون اینکه 
اشـتغال زیادتر شـود.

در هشت سال دولت قبل 10 درصد هم اشتغال زیاد نشد
 متاسـفانه بـا اسـتفاده از رانـت، برخـی بـرای فـروش اراضـی 
و درآمدزایـی بـرای خـود واحدهایـی را گرفتـه انـد کـه در تمام 
هشـت سـال دولـت گذشـته، بـا بیـش از 100 میلیـارد دالر 
واگـذاری نتوانسـتیم 10 درصـد اشـتغال را افزایـش دهیـم زیـرا 
نـگاه ایـن بوده کـه به چه قیمتـی بفروشـیم، راهکار وجـود دارد 

امـا عمـل وجود نـدارد.
برای راه اندازی اتاق ایران و امریکا تالشی نشده است

 اتاق ایران و امریکا اول باید شـرایطش در کشـورها بوجود آید. 
هیچ تاشـی در کشـور تاکنون نشـده اسـت و هیچ درخواستی از 
طرف امریکایی نشـده اسـت. اتاق هایی که در رسـانه ها و فضای 

مجازی شـکل گرفته هیچ کدام واقعی نیسـتند و بسـیاری از این 
هـا کاه برداری اسـت. شـرکت هایـی در امریکا به نـام اتاق ثبت 

شـده انـد که هیچ ارتباطـی با اتاق امریـکا ندارند.
 وضعیـت اسـتان نسـبت بـه دیگـر اسـتان هـا از نظر سـرمایه 
گـذاری بهتـر اسـت. بـا همه رکـودی کـه در کرمان بوده اسـتان 
کرمـان رقـم خوبـی در فـرآوری هـای معدنـی داشـته اسـت و 
سـرمایه گذاری های خوبی رخ داده اسـت. چیـزی که من نگران 
هسـتم زیرسـاخت های الزم برای آوردن به این واحدهاسـت. اگر 
در ایـن زمینـه هـا اسـتان حرکتـی جدی بکنـد حتما آینـده ای 

درخشـان خواهیم داشـت. 
دهه 90 دهه پایانی پسته کرمان است

 شـرایط امـروز مـا در اسـتان بـه هیچ وجه بـه ما اجـازه اضافه 
کـردن یـک متـر بـاغ و زمیـن کشـاورزی را نمـی دهـد فقـط 
اسـتفاده بهینـه از آب در برخی باغات که بهـره وری کافی ندارند، 
مدنظـر اسـت ضمـن آنکـه بارهـا گفتـه ام کـه امیدی بـه اینکه 
کشـاورزی مـا از دهـه 90 پا به قرن جدید قمری بگذارد نیسـت؛ 
دهـه 90 آخریـن دهه ای اسـت که پسـته اسـتان مـی تواند، در 

دنیا حرفی داشـته باشـد.
 نیاز جدی ما حمل و نقل ریلی است.

جشنواره کرمان کار خوبی بود
 جشـنواره کرمان کار خوبی بود و اسـتقبال خوبی در اسـتان ها 
شـد. انعـکاس خوبی داشـت و یک هفتـه دربـاره کرمان صحبت 
شـد. البتـه هـرکاری شـروعش نواقصـی دارد. بایـد نواقـص دیده 
شـود. اصلـی کـه در اقتصـاد مقاومتی داریـم نگاه بـه اقتصادهای 

متکـی بـه دانش و فناوری اسـت.
سال های پیش از نمایشگاه فرش استفاده نکردیم

  ما در نمایشـگاه فرش حضور پررنگی خواهیم داشـت. در سال 
های گذشـته فرش کرمان از این نمایشـگاه طرفی نبسـته اسـت 
و امسـال اسـتان منسـجم تر حضور پیداخواهد کرد. حتما بعد از 
اینکه شـرکت کردیم گزارشـش را خواهیم داد و االن نمی شـود 

پیـش بینی کرد چه دسـتاوردی خواهد داشـت.

افتتاح پاالیشگاه قطران زرند
نماد تحقق اقتصاد مقاومتی است

 عطیه بهره بر

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد  

پایان لبخند پسته کرمانی
 رضا عبادی زاده

گزارش

حضور فعال شرکت 
توزیع برق جنوب 
در جشنواره کرمان

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
جنـوب اسـتان کرمـان شـرکت 
جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
اسـتان کرمان به منظـور معرفی 
و  پتانسـیل ها  و  توانمندی هـا 

همچنیـن معرفـی فرصت های سـرمایه گذاری و جذب سـرمایه گـذاری برای 
پـروژه هـای خـود اقـدام بـه بـر پایـی غرفـه در جشـنواره فرهنگـی اقتصادی 
کرمـان در بـرج میـاد تهـران نمـود.  در این نمایشـگاه، فرصت های سـرمایه 
گـذاری در حـوزه عملیاتـی شـرکت و در زمینـه اختراعـات و ابداعـات انجـام 
گرفتـه و فرصـت سـرمایه گـذاری در تجاری سـازی ایـن محصـوالت از جمله 
سـکوی برقکار،کمربنـد ایمنـی بـا طنـاب مضاعف و جعبه انشـعاب هوشـمند، 
همچنیـن پتانسـیل سـرمایه گـذاری در زمینـه انـرژی بـادی در شهرسـتان 
نرماشـیر، احـداث نیروگاه خورشـیدی، جایگزینـی الکترو موتور هـای پر بازده، 
برقـی نمـودن چـاه هـای کشـاورزی و طرح هـای کاهش تلفـات انـرژی برای 
بازدیـد کننـدگان ارائـه گردید. در مـدت  8 روز برپایی این نمایشـگاه مقاماتی 
از اسـتان و شـرکت توانیـر از غرفـه شـرکت توزیـع بـرق جنوب اسـتان کرمان 

بازدیـد بـه عمـل آوردند.

مبارزه با قاچاق کاال 
بزرگترین حمایت از 
تولید است

نماینـده مـردم کرمـان و راور 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
کاال،  قاچـاق  بـا  مبـارزه  گفـت: 
بزرگتریـن حمایـت از تولیـد در 
کشـور اسـت. بـه گـزارش ایرنـا 
در  پورابراهیمـی  محمدرضـا 

نشسـت شـورای گفت و گوی اسـتانی دولت و بخش خصوصی در اسـتانداری 
افـزود: 50 درصـد احـکام قانون مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز زمیـن مانده، آیین 
نامـه اجرایـی نـدارد یـا اجرایی نشـده اسـت. وی گفـت: بایـد بدانیم گـره کار 
متناسـب با ظرفیت های اسـتانی چیسـت، زیرا موارد بسـیاری از ظرفیت های 
بهبـود فضـای کسـب و کار در کشـور مـا معطل ابـاغ آیین نامه هـای اجرایی 
اسـت با اینکه بیش از سـه سـال از تصویب و اباغ این قانون می گذرد و وارد 
سـال چهـارم مـی شـویم. وی تصریح کـرد: هفته گذشـته در کمیسـیون ویژه 
اقتصـادی موضـوع هیات مقـررات زدایی کـه مهمترین موضوع بحث ماسـت و 
در اسـتان ها بشـدت با آن درگیر هسـتیم مطرح شـد. نایب رییس کمیسـیون 
ویـژه حمایـت از تولید و سیاسـت های اصـل 44گفت: برآورد ما این اسـت که 
دو هـزار مجـوز به دسـتگاه هـای مختلف داده می شـود که بیشـترین مجوزها 

مربـوط بـه جهـاد کشـاورزی، صنعـت و معدن و شـبیه اینهاسـت.

معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری 
کشاورزی جنوب در 
جشنواره کرمان

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
برگـزاری  بـا  همزمـان  کرمـان، 
اقتصـادی  فرهنگـی  جشـنواره 

اسـتان کرمـان در برج میـاد، نمایشـگاه توانمندی های کشـاورزی این منطقه 
برپـا شـد. در ایـن نمایشـگاه کـه از تاریـخ 16تـا 23 مردادمـاه بـه مـدت یک 
هفتـه برگـزار شـد، بخش کشـاورزی جنـوب کرمـان توانایی هـا و ظرفیت های 
خـود را در 13غرفـه بـه نمایش گذاشـت. سـازمان جهاد کشـاورزی، کشـت و 
صنعـت، دامپزشـکی، منابـع طبیعـی و امـور آبخیـزداری، تحقیقـات و تعـاون 
روسـتایی و همچنیـن بخش های خصوصی کشـاورزی جنوب کرمـان از جمله 
غرفه هـای برپـا شـده در نمایشـگاه بودنـد. در نمایشـگاه فرهنگـی اقتصـادی 
اسـتان کرمـان افـراد زیـادی از جملـه سـرمایه گذاران، اسـتادان، دانشـجویان 
و ... از ظرفیت هـای کشـاورزی جنـوب کرمـان بازدیـد بـه عمـل آوردنـد و 
فرصت هـای سـرمایه گذاری ایـن بخـش کشـاورزی در قالـب کتـاب، بروشـور، 
بنـر و کلیـپ ارائـه شـد.  همچنیـن در ایـن نمایشـگاه عـاوه بـر بـه نمایـش 
گذاشـتن ارقـام مختلـف مرکبـات، خرمـا و عسـل، ایـن محصـوالت از طریـق 

بخش هـای خصوصـی بـه فـروش رسـید.

برای بهبود وضعیت 
امامزاده تالش 
مضاعفی صورت 
گرفت

والمسـلمین  االسـام  حجـت 
محمدقاسمی زاده مدیرکل اوقاف 
و امـور خیریـه اسـتان بـا تبریک 
دهـه کرامـت و گرامیداشـت ایـن 

دهـه و روز احمـد بن موسـی)ع(با اشـاره به غیرقابل قیاس بـودن وضعیت کنونی 
امامـزاده محمـد در مقایسـه بـا چنـد سـال قبـل، گفـت: امـروز، فضا کامـًا یک 
مرکـز فرهنگـی و دینـی و علـوم و معـارف اسـامی شـده اسـت. وی با اشـاره به 
نخسـتین همایـش بزرگداشـت امامـزاده محمد کرمـان با حضور حجت االسـام 
والمسـلمین سـیدمهدی رجایی خراسـانی گفت: وی جانشـین آیت اهلل مرعشـی 
نجفی در علم انسـاب سـادات و یکی از کسـانی هسـتند که با آیت اهلل مرعشـی 
نجفـی مأنـوس و در علم انسـاب، تخصـص فراوان و خوبـی دارند. قاسـمی زاده با 
اشـاره بـه مکاتبات فـراوان صورت گرفتـه در خصوص ایـن امامـزاده جلیل القدر 
و تأئیـد حجـت االسـام والمسـلمین رجایـی خراسـانی، ایـن همایـش را نتیجه 
ایـن امـر دانسـت و افـزود: برای بهبـود وضعیت امامـزاده تاش مضاعفی توسـط 
شـهرداری و شـورای شـهر صـورت گرفته اسـت. این مسـئول گفـت: تربت خانه 
مضجـع امامـزاده بازسـازی، ضریـح آن تعویـض و دو سـالن در دو طـرف در حال 

تکمیل اسـت.

نماینده مردمتوزیع برق اوقاف و امور خیریهجهاد کشاورزی

کرمان ویچ

دولت قبل به برنامه پنجم توسعه بی توجه بود
صبـح پنـج شـنبه هم محسـن جـال پور و اسـتاندار کرمان در دهمین جلسـه شـورای گفتگو شـرکت کردند. گزیـده صحبت های 

علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان در این جلسـه را در زیر میخوانید:
 برگزاری جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در تهران کار بدیعی بود که به خوبی برگزار شد.

 همینکـه نـام کرمـان را در کشـور مطرح شـد، شـرایط خوبـی برای اسـتان فراهم کـرد ضمن آنکـه در این هفته هزینـه ای بابت 
ایـن جشـنواره پرداخت نکردیم و میهمان شـهرداری تهـران بودیم.

 دبیرخانـه دائمـی جشـنواره را فعـال خواهیـم کرد و برنامه داریم در کانشـهرهای کشـور نیز این جشـنواره ها را بـه صورت رفت 
و آمـد با دیگر اسـتان ها برگـزار کنیم.

 مشـکات امـروز مـا در حـوزه هـای مختلـف بـه علت بـی توجهی دولـت قبل بـه برنامه پنجم توسـعه بود و مشـکات امـروز در 
واقعـی شـدن نرخ انـرژی به دلیـل آن تفکرات اسـت.

 امسـال بـه دلیـل سیاسـت هـای داخلـی، مثلـث توسـعه را برگـزار نکردیـم و بیشـتر مصوبات قبلـی و تفاهـم نامه های سـرمایه 
گـذاری را پیگیـری کردیـم امـا سـال آینـده آن را بـا نگاه دیگـری اجرا مـی کنیم که بتوانیـم آن را نهـاد اقتصادی در اسـتان کنیم 

تـا برای توسـعه اسـتان باقـی بماند.
 یکی از کلیدهای توسعه کشور، شفافیت نرخ ارز است.

 هفتـه آینـده سـفر معـاون اول رییـس جمهـور را بـه اسـتان خواهیـم داشـت و چند طرح بـزرگ در مـس و فوالد در شهرسـتان 
هـای رفسـنجان و سـیرجان به بهره بـرداری خواهد رسـید.
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 تدوین استراتژی جذب 
سرمایه گذار خارجی
محسن جالل پور-  رییس اتاق بازرگانی ایران

سـرمایه گذاری خارجـی یـک تیـغ دولبـه 
بـرای اقتصـاد ایـران اسـت و برهمین اسـاس 
سـرمایه گذار  جـذب  اسـتراتژی  اسـت  قـرار 
خارجـی بـا همکاری دولـت و بخش خصوصی 

شـود. تدوین 
اسـتفاده  دلیـل  بـه  دیگـر،  سـویی  از 
و  خارجـی  سـرمایه گذاری  از  نادرسـت 
گذشـته،  سـال های  در  نادرسـت  مدیریـت 
فعـاالن اقتصـادی بـه شـدت نگـران جـذب 
ایـران  اقتصـاد  در  خارجـی  سـرمایه گذار 
سـوءمدیریت  دلیـل  بـه  کـه  چـرا  هسـتند، 
اقتصـاد  اینکـه  بـر  عـاوه  اسـت  ممکـن 
کوچـک نشـود، شـرکت های شـبه دولتی نیز 

بپردازنـد. خارجی هـا  بـا  شـراکت  بـه 
در ایـن زمینه، مهم جذب سـرمایه نیسـت 
بلکـه مدیریـت سـرمایه هایی اسـت کـه هم از 
داخـل و هـم از خـارج کشـور ممکن اسـت به 
اقتصـاد وارد شـود کـه بـر این اسـاس تدوین 
اسـتراتژی جـذب سـرمایه گذاری خارجـی در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه و دولـت بـا همکاری 
فعـاالن اقتصـادی ایـن اسـتراتژی را تدویـن 

کرد. خواهـد 
اسـت کـه  ایـن  نگـران  بخـش خصوصـی 
جـذب سـرمایه های خارجـی منجربـه بزرگتر 
از  نکـردن  پشـتیبانی  و  دولـت  بدنـه  شـدن 
بخـش خصوصـی شـود، ضمـن اینکـه ممکن 
همـکاری  بـا  خارجـی  سـرمایه گذار  اسـت 
شـبه دولتی ها در بدنـه اقتصـاد رسـوخ کنـد، 
البتـه ایـن نگرانـی ناشـی از این اسـت که در 
این صـورت عرصه رقابـت در بخش خصوصی 
تنـگ می شـود و چنانچـه سـرمایه گذاری در 
بخـش خصوصـی اتفـاق نیفتد، توسـعه پایدار 

نخواهیـم داشـت.
تمـام امیـدواری مـا ایـن اسـت کـه بخش 
خصوصـی با نـگاه خردمندانه دولت سررشـته 
جـذب سـرمایه های خارجی را به دسـت گیرد 
تـا توسـعه پایـدار بـرای کشـور رقـم بخـورد. 
ایـن اسـتراتژی بـا همـکاری دولـت، فعـاالن 
اقتصـادی، مجلـس شـورای اسـامی و وزارت 
امـور اقتصـادی و دارایـی تدویـن خواهد شـد 
سـرمایه های  جـذب  بـرای  راهـی  نقشـه  تـا 
خارجـی رونـق افـزا باشـد. بـا برخـی موانع از 
جملـه ضعف در دادگاه هـای اقتصادی، قوانین 
فضـای کسـب وکار و نبـود فضای شـفاف و به 
دور از رانـت برای جذب سـرمایه گذار خارجی 
در  سـرمایه گذاری ها  ایـن  اگـر  و  مواجهیـم 
بخـش خصوصـی اتفـاق نیفتد، توسـعه پایدار 

بـه همـراه نخواهد داشـت.
حضـور  بـرای  فضـا  بایـد  درواقـع 
الزمـه  کـه  شـود  فراهـم  سـرمایه گذاران 
پیشـرفت آن فضـای شـفاف، سـالم و بـه دور 
از رانـت و فسـاد در اقتصـاد کشـور اسـت، تـا 
سـرمایه گذار خارجـی بتوانـد در آن فعالیـت 

کنـد.

امـام جمعـه تهران با بیـان اینکه توافق هسـته ای برکاتی 
دارد، گفـت: توافـق بـه معنـای ایـن نیسـت کـه فکـر کنید 
بـا آمریـکا آشـتی کردیـم و ایـن فکـر غلـط اسـت، چـرا که 
برائـت سـتون دین ما اسـت. اهم اظهـارات آیـت ا... موحدی 

کرمانـی را بـه نقـل از خبرآنایـن بخوانید:
 رهبـر معظـم انقـاب دردیـدار شـرکت کننـدگان در 
اجـاس مجمـع جهانـی اهـل بیـت )ع( و اتحادیـه رادیـو و 
تلویزیـون های اسـامی بـه خطر اختـاف اشـاره کردند که 
اختـاف سـومین عذابی اسـت که خـدا در قـرآن مطرح می 
کنـد. هنـگام اختـاف مشـت هایـی که باید به سـر دشـمن 

کوبیـده شـود بـر سـر یکدیگـر کوبیده می شـود.
  رهبـر معظـم انقاب فرمودند به مقدسـات اهل سـنت 
نبایـد اهانـت کـرد و اگـر کسـی اهانـت کنـد از ما نیسـت و 

دچار انحراف شـده اسـت؛ تشـیعی کـه در لندن سـخن می 
گویـد ارتباطـی با شـیعه نـدارد آن ها عوامل امریکا هسـتند 

کـه مـی خواهند اختاف شـیعه و سـنی را تشـدید کنند.
 مسـاله توافـق یـک مسـاله خاص خود اسـت و مسـاله 
ای اسـت کـه برکاتی نیـز دارد امـا معنای توافق این نیسـت 
کـه فکـر کنیـد که همـه چیز تمام شـد و بـا آمریکا آشـتی 
کردیـم، ایـن فکـر غلـط اسـت چـرا کـه برائـت سـتون دین 

ماست.
  در مذاکـره بـا 1+5، ایـران بـه عنـوان یـک ابـر قدرت 
در جهـان مطـرح شـد و منطـق قـوی ایـران بـه گـوش دنیا 
رسـید. بـا مذاکـرات هسـته ای مظلومیـت ایـران و ظالمانـه 
بـودن تحریـم هـا روشـن شـد و ثابت شـد کـه ایـران دنبال 
سـاح هسـته ای نیسـت. دراین مذاکرات برخـاف دروغ ها 

کـه دشـمن می گفـت و ایران هراسـی مـی کرد،معلوم شـد 
ایـران دنبـال سـاح هسـته ای نیسـت چـرا کـه دیـن به ما 

اجـازه نمـی دهـد ما سـاحی داشـته باشـیم که وقتـی بکار 
مـی بریـم مظلـوم و ظالـم را هـر دو باهـم از بیـن ببریم.

این فکر که با توافق هسته ای با آمریکا 
آشتی می کنیم، غلط است

  خبر

روایت باهنر از حکم 
حکومتی رهبری 

درباره برجام
چهـره  از  باهنـر  محمدرضـا 
های مطـرح در بیـن اصولگرایان 
اسـت. او ایـن روزهـا سـخت در 
تـاش اسـت تـا اصولگرایـان بـه 
تمامـی  در  و  برسـند  وحـدت 
صحبـت هایـش بـه ایـن نکتـه 
اشـاره مـی کنـد. باهنـر حضـور اصـاح طلبـان در انتخابـات مجلـس دهـم را 
حضـوری جـدی مـی دانـد و همیـن موضـوع را دلیلـی بـرای لـزوم وحـدت 
اصولگرایـان مـی دانـد. دبیـرکل جبهـه پیـروان خط امـام و رهبـری از احتمال 
تشـکیل شـورای هماهنگـی اصولگرایان تـا پایان شـهریور خبر داد. بـه گزارش 
خبرآنایـن محمدرضـا باهنـر دبیـر کل جبهـه پیـروان خـط امـام و رهبری در 
اجـاس دبیـران اسـتانی جبهـه پیروان خـط امام و رهبری با اشـاره به شـرایط 
سیاسـی کشـور پیـش از انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی اظهار داشـت: در 
انتخابـات مجلـس دهـم اصاح طلبـان جـدی حضـور دارنـد. وی بـا تاکیـد بـر 
ضـرورت وحـدت اصولگرایان اظهار داشـت: اصولگرایان بایـد در انتخابات آینده 
بـا وحـدت حضـور پیـدا کننـد اصولگرایـان بـرای رسـیدن بـه وحـدت بایـد از 
خـود تنـازل کننـد و بـر روی نقـاط مشـترک تأکیـد کنند. بایـد با زبـان نرم با 
یکدیگـر سـخن بگوییـم. خـط قرمز مـا فتنـه و انحراف اسـت. دبیـر کل جبهه 
پیـروان خـط امـام و رهبـری در مـورد وحـدت اصولگرایان و تشـکیل شـورای 
هماهنگـی اصولگرایـان گفـت: تاش ها و گفت وگو های بسـیار مهمـی در میان 
اصولگرایان در حال انجام اسـت و امیدواریم تا پایان شـهریورماه سـتاد مرکزی 
شـورای هماهنگی اصولگرایان شـکل بگیـرد. باهنر همچنیـن در بخش دیگری 
از سـخنان خـود در خصـوص برجـام تصریـح کـرد: دیپلمات هـای مـا 20 مـاه 
اسـت باسیاسـت راهبردی مقـام معظم رهبری کـه نرمش قهرمانانـه نام گرفت 
کار مذاکـرات هسـته ای را جلـو برده انـد و در صداقـت و امانـت داری و تعهـد و 
تخصـص تیـم مذاکـره کننده شـک و شـبهه ای وجود نـدارد. وی بیان داشـت: 
در مـورد برجـام نظـرات مختلفی وجـود دارد برخی می گوینـد مذاکره کنندگان 
همه چیـز را ازدسـت داده و برخـی نیـز معتقدنـد اگـر توافق صـورت نمی گرفت 
دیگـر ادامـه حرکـت و پیشـرفت کشـور امکان پذیـر نبـود و هـر دو نظـر افـرا و 
تفریـط اسـت. همانطـور که مقام معظـم رهبری تأکید داشـته اند کـه مذاکرات 
و برجـام نبایـد مایـه اختافـات داخلـی شـود. ایـن تذکـر رهبر معظـم انقاب 
درواقـع حکـم حکومتـی اسـت. وی افـزود: در برجـام تعـداد زیـادی واژه وجود 
دارد کـه نشـان می دهـد اختـاف نظرهـا بـاال اسـت و نیـاز بـه سـاعت ها کار 
کارشناسـی وجـود دارد امـا ایـن موضـوع نبایـد تبدیـل بـه مجادلـه و تخطئـه 

شـود و اختـاف به پدیـد آورد. 

مسجد خانه حزب و 
جناح نیست

المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
بـر  تاکیـد  بـا  روحانـی  حسـن 
و  حـزب  خانـه  مسـجد  اینکـه 
جنـاح نیسـت بلکـه خانـه ملـت و 
مـردم اسـت، گفت: مسـجد فراتـر 
از حـزب و تشـکل سیاسـی اسـت 
و همـه را درون خـود مـی پذیـرد. 
گزیـده سـخنان رئیـس جمهوری 

در اجـاس روز جهانـی مسـجد را بـه نقـل از ایسـنا مـی خوانیـد:
  در مسـجد باید مسـائل مهم سیاسـی، اجتماعی و مشـکات جهان اسـام بیان 
شـود امـا یـک مسـجد نباید تبدیل بـه تبلیغی برای یک حزب شـود چـون در این 
صـورت از هـدف ایجـاد وحدت و اتحاد میان امت اسـامی دور شـده و حتی گاهی 

باعـث تفریق مومنان می شـود.
   خاطره تلخ به آتش کشـیدن قبله اول مسـلمانان را در 46 سـال گذشـته از 
یـاد نخواهیـم برد که ماهیت متجاوزگر و تروریسـت و غاصب رژیم صهیونیسـتی 
را نشـان داد و از طـرف دیگـر عامتـی بـرای بیـداری و هوشـیاری مـا بـر حفظ 
هویـت دینـی و اسـامی و مراکـز اخـاق و تعلیـم و تربیـت و ترویـج احـکام 

بود. آسـمانی 
  در مـاه رمضـان سـال 53 در مسـجد آیـت اهلل مهدوی کنی سـخنرانی داشـتم 
کـه صحبـت هـای مـن باعـث تعطیلی جلسـه، فرار من و دسـتگیری ایشـان شـد 
و از همـان ابتـدا آیـت اهلل مهـدوی کنـی بـا مـزاح به من مـی گفت تو امسـال هم 

خـودت را گیـر می انـدازی و هم مـن را .
  از مسـجد مقاومـت و ایسـتادگی برمـی خیـزد نـه ظلـم و تجـاوز و خشـونت و 

. تفرقه
  نمی گویم در دنیای امروز مسـجد جای مدرسـه، دانشـگاه، مراکز ورزشـی و ... 
را بگیـرد کـه هـر کـدام جای خـود را دارد اما مسـجد مرکزیت خاصـی برای جمع 
مومنـان و صالحـان و تعلیـم و تربیـت اسـامی و همچنیـن آمادگـی جامعـه برای 

مقاومـت، معنویت، وحدت و فـداکاری دارد.
  متاسـفانه در دنیـا مسـاجدی هسـتند که خطبـای آن مذهب پر افتخار شـیعه 
و شـیعیان را کفـر و کافـر معرفـی می کننـد.و بـرای تفرقـه میـان فرق اسـامی و 
پیـروان اهـل بیـت )ع( و شـیعه و اهل سـنت سـخن می گوینـد و از این مسـاجد 
افـرادی پـرورش مـی یابنـد کـه در جامعـه بـه خشـونت و افـراط و کشـتن مردم 

افتخـار کـرده و آن را بـه دروغ راه جهـاد اسـامی نـام مـی نهند.
  مسـجد نبایـد رنـگ و بـوی حـزب و جنـاح و تشـکل خـاص به خـود بگیرد 
بلکـه بایـد رنـگ اسـام باشـد، جـان و روح مسـجد بایـد قـرآن و اهل بیـت )ع( و 
منافـع کشـور و دنیای اسـام باشـد و مسـجد بایـد مرکز اتحـاد، وحـدت و جذب 

باشد.

به  خاطر حادثه جده، 
نباید حج را تعطیل 

کنیم
نماینده ولی فقیـه در امور حج 
و زیـارت گفـت: یک حادثـه ای در 
فـرودگاه جده اتفـاق افتاد و چقدر 
افـراد خـاف دین ضـد حج حرف 
توهین هـا  حج گـزار  بـه  و  زدنـد 
کـرده و در شـبکه های اجتماعـی 
آن را منتشـر کردند. به گزارش ایسـنا حجت االسـام والمسـلمین قاضی عسـگر 
در خطبه هـای پیـش از نمـاز جمعـه تهران گفـت: بعضی ها هم از تریبون رسـمی 
گفتنـد حـج را تعطیـل کنیـد، ایـن افـراد نـه حـج را می شناسـند و نـه آیـات را 
خوانده انـد؛ آیـا درسـت اسـت بـه خاطـر یـک حادثـه، ما حـج را تعطیـل کنیم؟ 
ماینـده ولـی فقیـه در سـازمان حـج و زیـارت در بخـش دوم صحبت هـای خـود 
بـه ظرفیت هـای مکـه و مدینـه اشـاره کرد و گفـت: مکه ام القرای اسـام اسـت و 
ایـن شـهر دارای امنیـت بـرای حجاج محسـوب می شـود، چـرا که وقتـی حاجی 
َمحـرم می شـود حـق نـدارد خون خـود را بریـزد، گیاه خانـه خدا را بکند، سـاح 
بـردارد و یـا حیوانـات را آزار دهـد. وی، مکـه را شـهری دانسـت کـه در آن همـه 
مسـاوی هسـتند و بـرای همه امتیـازات مادی یکسـان برقرار اسـت و گفت: کعبه 
خانـه ای اسـت که خدا بـرای اولین بـار برای عبادت مـردم ایجاد کـرد و حتی بعد 
از طوفـان نـوح کـه همـه جـا را آب گرفتـه بـود، محل کعبـه اول از همه خشـک 
شـد. بنابراین طبق سـخنان امیرالمؤمنین )ع(، حج بیرق اسـام اسـت و همیشـه 
بایـد باقـی بمانـد. حجت االسـام والمسـلمین قاضی عسـگر کعبه را خانـه پاکان 
دانسـت و گفت: کعبه وسـیله ای اسـت برای قوام و پایداری جامعه اسـامی و این 
مسـلمانان هسـتند که بـه برکـت آن می توانند از ظرفیـت نورانی اسـتفاده کنند، 
چـرا کـه خانـه خـدا محـور آزادی اسـت و کسـی مالک آن نیسـت. نماینـده ولی 
فقیـه در امـور حـج و زیارت در مورد شـهر مدینه نیز گفت: این شـهر ویژگی های 
مهمـی دارد، بـه طور مثـال مرقد مطهر رسـول اهلل)ص(، امامان و فاطمـه )س( در 
آن قرار گرفته و هر گوشـه آن تاریخ اسـام اسـت. ما در مدینه منزل پیامبر)ص( 
و امیر المؤمنیـن)ع( را می بینیـم و سـتون ها و دیوارهـای آن بـا مـا حـرف می زند.  
وی تأکیـد کـرد: نبایـد اجـازه بدهیـم معنویـات از ما گرفته شـود؛ حـج و حاجی 
یـک ارزش هسـتند و چقـدر هوشـیارانه رهبـران ما عمـل کرده و می کنند. شـما 
بـه فتواهـای آنهـا نـگاه کنید کـه امام فرمـود نمـاز جماعـت را در هتل هـا برقرار 
نکنید و به مسـاجد بروید و پشـت امامان اهل سـنت نماز بگذارید. قاضی عسـگر 
در تذکراتـی بـه حجـاج گفـت: شـرایط حـج امسـال ویـژه اسـت جهان اسـام را 
فتنه هـا گرفتـه و تحریکات رسـانه ای دشـمنان ما ممکـن اسـت روی برخی ها اثر 
بگـذارد، همانطـور کـه برای عملیات انتحـاری، برخی را از اروپـا و چچن به میدان 

می آورنـد.  

حج و زیارت  دولت انتخابات

فعالیت شبکه های 
جهانی بی.بی.سی و 

سی.ان.ان 
ممنوع نیست

معـاون کنسـولی، امور مجلس 
خارجـه  امـور  وزارت  ایرانیـان  و 
گفت: فعالیت بی.بی.سـی فارسـی 
ممنـوع اسـت امـا فعالیت شـبکه 
هـای جهانی بی.بی.سـی و سـی.ان.ان ممنوع نیسـت ضمن آنکـه در هیچ دولتی 
ایـن ممنوعیـت وجود نداشـته اسـت. به گـزارش ایرنا قشـقاوی در جمـع فعاالن 
تشـکل هـای دانشـجویی در قالـب اردوی آموزشـی، سیاسـی »مـن انقابـی ام« 
افـزود: آنچـه در قانـون بـر اسـاس نظـر شـورای عالـی امنیـت ملی ممنوع شـده 
فعالیت بخش فارسـی زبان این شـبکه های تلویزیونی اعم از بی.بی.سـی و غیره 
اسـت. وی گفـت: حضـور، تـاش و کار بـرای ایـن شـبکه های فارسـی همچنان 
دارای ممنوعیـت هسـتند امـا بی.بی.سـی و سـی.ان.ان جهانی ایـن ممنوعیت را 
ندارنـد. وی با بیان اینکه عملکرد این رسـانه ها و شـبکه هـای جهانی بی طرفانه 
نیسـت ،افـزود : زمانـی رسـانه هـای غربـی مـی توانند مدعـی بی طرفی باشـند 
کـه بـه جـای پرداختـن به فعالیـت هسـته ای ایـران بعنـوان کشـوری که بمب 
اتمـی نـدارد و فعالیت هسـته ای آن صلـح آمیز بوده و خود طبـق قطعنامه های 
سـازمان ملـل قربانـی جنایت جنگی اسـت، بـر روی رژیم صهیونیسـتی متمرکز 

شوند.

وزارت امور خارجه 

کاغذ اخبار

پیام مردم
شـهروندی  مـن  سـام   :0913-----904
در بلـوار جمهـوری خیابـان خوارزمـی زندگی 
میکنـم کـه پـول اسـفالت ایـن خیابـان را بـا 
کمک همسـایها بـه شـهرداری پرداخت کرده 
ایم هنوز خبری از آسـفالت نیسـت خواهشـن 

کنید. پیگیـری  رییـس بنیـاد امیـد ایرانیـان بـا بیـان اینکـه تشـکیات 
متبوعـش بـه عنـوان اتـاق فکـر بـرای اصاحـات گام بـر 

مـی دارد، گفـت: بنیاد بـا حزب اتحـاد ملت ایران اسـامی 
همـکاری خواهد کـرد. محمدرضـا عارف روز پنجشـنبه در 

حاشـیه نخسـتین کنگـره حزب اتحـاد ملت ایران اسـامی 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت: بنیـاد امید 
ایرانیـان بـه عنـوان اتـاق فکر بـرای اصـاح طلبـان حضور 
دارد و بـه طـور حتـم بـا حـزب اتحاد ملـت ایران اسـامی 
کـه از اصـاح طلبـان هسـتند نیز همـکاری می کنـد. وی 
ادامـه داد: جایـگاه بنیـاد امیـد ایرانیـان بـه عنـوان اتـاق 
فکرتمـام تـاش خـود را بـرای موفقیـت حزب اتحـاد ملت 
ایـران اسـامی خواهد کـرد. رییس بنیـاد امیـد ایرانیان در 
پاسـخ به این پرسـش کـه بنیاد چه نـوع فعالیـت انتخاباتی 
در آینـده خواهـد داشـت و چگونـه در انتخابـات شـرکت 
خواهـد کـرد؟ گفـت: بنیـاد لیسـت انتخاباتـی نمـی دهـد 
و در برنامـه هـای آن نیـز ارائـه لیسـت مـد نظـر نیسـت 

امـا اعضـای بنیـاد در تشـکل هـای مختلف حضـور دارند و 
فعـال هسـتند و در انتخابـات نیـز فعالیت مـی کنند. عارف 
همچنیـن در پاسـخ به پرسشـی مبنـی بر ایتکـه آیا اصاح 
طلبـان در انتخابـات آتـی مجلـس شـورای اسـامی حضور 
خواهنـد یافـت؟ گفـت: اصاح طلبان بـا تمام تـوان در این 

دوره حضـور مـی یابند.
گفتنی سـت حـزب اتحاد ملت ایـران به تازگـی موفق به 
کسـب مجـوز بـرای فعالیت شـده اسـت و علی شـکوری راد 
بـا کسـب حداکثـر آرا از شـورای مرکـزی حزب اتحـاد ملت 
ایـران اسـامی بـه عنـوان دبیـرکل این حـزب انتخاب شـد. 
برخـی رسـانه ها این حـزب را جایگزینی بـرای حزب منحله 
مشـارکت، از احـزاب اصلـی جریـان اصاح طلبی مـی دانند.

با حزب اتحاد ملت همکاری می کنیم
  خبر

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره 87940063 )یک مرحله ای( شماره مجوز: 1394.2686
منطقـه شـش عملیـات انتقـال گاز در نظـر دارد دیوارکشـی پیش سـاخته بتنی، سـاختمان حراسـت و سـپتیک و پایپ رک زمین سـیرجان را از طریـق مناقصه عمومی بـه متقاضی واجد شـرایط واگذار نماید. لـذا از متقاضیان شـرکت در مناقصه دعوت 
بعمـل مـی آیـد جهـت دریافـت اسـناد ارزیابـی کیفـی نامـه اعـام آمادگـی کتبـی را حداکثر تـا پایان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ 94/6/14 به واحـد امـور پیمانهای منطقـه واقـع در بندرعباس: روبـروی پلیـس راه میناب/بندر، فرعی سـمت راسـت، 

کیلومتـر 2 مراجعـه نمـوده و یا با شـماره تلفکـس 32196071-076 نمابـر نمایید.
1( نام و نشانی مناقصه گزار: منطقه 6 عملیات انتقال گاز به نشانی: بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2، امور پیمانها 

2( موضوع مناقصه: دیوارکشی پیش ساخته بتنی، ساختمان حراست و سپتیک و پایپ رک زمین سیرجان
3( محل، زمان و مهلت دریافت اسناد:

1-3 محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2، امور پیمانها 
2-3زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: توزیع اسناد ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ 94/5/28 الی 94/6/14 می باشد.

3-3 مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی: حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94/6/29 به امور پیمانها تحویل داده شود.
4( نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه:

ضمانتنامه بانکی و یا رسید نقدی به مبلغ 29/300/000 ریال 
5( سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

1-5 توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10درصد بار مالی پیمان در صورت برنده شدن
2-5 داشتن گواهی صاحیت معتبر رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

3-5 دارا بودن ظرفیت آزاد معادل 7/600/000/000 ریال
4-5 مناقصه گران موظف به ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی می باشند.

6( مناقصه گران ابتدا براساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه به مناقصه گران تائید صاحیت شده تحویل خواهد شد.
7( اطاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور با کدفراخوان 1413215 و سایت SHANA موجود می باشد.

8( جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت منطقه به آدرس ir.www.nigc-dist6 مراجعه نمایید.
تلفن تماس: 6012 و 076-32196072

روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز



شماره پیاپی 427  
شنبه 31 مردادماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 4

از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری های جناح های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، 
کمیته مجازات و ... به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر )به ویژه دکتر بقایی( از مطرح ترین چهره های سیاسی 

ایران در چند دهه ی اخیر به شمار می آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن ها کرمانی بودند و سال ها در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین کننده ای داشته اند، دیدگاه تعدادی 
از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می آوریم.

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

تنها جنایت ما مبارزه با شرکت غاصب نفت جنوب بود
 بخش بیست و هشتم

ما در زندگی سیاسی خود فقط یک جنایت 
کرده ایم و آن مبارزه با شرکت غاصب نفت 

جنوب بود 
از دیگـر فرازهـای مهـم زندگـی سیاسـی مهنـدس 
رضـوی بایسـتی بـه صراحت لهجـه، اعتقاد بـه حقانیت 
مبـارزات خـود و طـرف داری از دکتـر مصـدق پـس از 
کودتـای 28 مـرداد اشـاره نمود. بر این مدعا بد نیسـت 
از جلسـات دادگاه محمـد  یکـی  بـه سـخنان وی در 
مصـدق اشـاره نمـود که وی به عنوان شـاهد به جلسـه 

دادگاه احضـار گردیـده بود. 
»شـاهد دیگـری که بـه دادگاه آورده شـد، مهندس 
احمـد رضـوی نایـب رییـس مجلـس دوره ی هفدهـم 
بـود. مهنـدس رضـوی بـا شـجاعت تمام سـخن گفت 
... و بـه رغـم مـزاج تنـد و عصبانـی که داشـت، متانت 
خـود را از دسـت نداد. پاسـخ وی بـه پرخاش گری های 
و  هیجان انگیـز  شـده،  حسـاب  بسـیار  دادسـتان 

بـود: دندان شـکن 
آقـای دکتـر محمـد مصـدق یک پیشـوای سیاسـی 
و یـک پـدر روحانـی بـود و بنـده بـه اتفـاق چنـد نفـر 
از رفقـا در اطـراف ایشـان جمـع شـده بودیـم و ایـن 
اجتمـاع هـم به هیچ وجه شـرم آور نیسـت بلکه موجب 
افتخـار اسـت و مـن بـرای ایـن اجتمـاع و خدمـت بـه 
وطـن عزیـز افتخـار و مباهـات می کنـم ... شـما جناب 
سرلشـکر مقبلـی و شـما آقـای دادسـتان همیـن قـدر 
بدانیـد کـه مـا در زندگانی سیاسـی خودمـان فقط یک 
جنایـت کرده ایـم و آن جنایـت و خیانـت ایـن بـود که 
بـا شـرکت غاصـب نفـت جنـوب مـرد و مردانـه مبارزه 
کردیـم و شـما آقایان بدانید که سیاسـت نفـت در تمام 
دنیـا با خـون مخلوط بـوده اسـت و آن فرزنـدان ایرانی 
کـه در روز 28 مـرداد بـه زمیـن افتادند، از هر دسـته و 
طـرف، بـرای مـن فـرق نمی کنـد، فـدای این سیاسـت 
شـدند ... وضعـی پیش آوردنـد و طرزی عمـل کردند و 
طوری دسـت بیگانـه مابین فـرد فرد ملت ایـران تفرقه 
انداخـت کـه در نتیجه امـروز، جمعـی از خدمت گزاران 
مملکـت ایـران بـه عنـوان متهم یـا به عنـوان مطلع که 
در هـر حـال اطـاق متهم بـه آن ها می شـود، در حضور 

شـما حاضر باشـند ...« )1(.
محاکمه و صدور رأی مهندس رضوی

مهنـدس رضـوی پـس از کودتـای 28 مـرداد 1332 
بـه فاصلـه کوتاهی دسـتگیر و پـس از مدتی بازداشـت، 
بـه همـراه دکتر حسـین فاطمـی و دکتر شـایگان مورد 
محاکمـه قـرار گرفتنـد. جریـان محاکمـات ایـن سـه 
نفـر تـا جلسـه چهـارم بـه صـورت علنـی انجـام گرفت 
و مابقـی جلسـات بـه صـورت غیـر علنـی. در خصوص 

تشـکیل دادگاه و حکـم وی آمـده اسـت:
»سـاعت یـازده صبـح امـروز اولیـن جلسـه دادگاه 
بـه  رسـیدگی  بـرای  ارتـش  دادرسـی  یـک  شـماره 
اتهـام آقایـان دکتـر شـایگان، مهنـدس رضـوی و دکتر 
فاطمـی بـه ریاسـت آقـای سـرتیپ قطبـی و کارمندی 
آقایان سـرهنگ قهرمانی، سـرهنگ لشـکری، سرهنگ 
شـیبانی، سـرهنگ گلشـنی و سـرهنگ نقـدی و بـه 
دادسـتانی سـرهنگ مدرس در لشـکر دو زرهی تشکیل 
گردیـد. خبرنگاران و عکاسـان جرایـد داخلی و خارجی 
از سـاعت هشـت صبـح در لشـکر دو زرهـی گـرد آمده 
بودنـد. مقارن سـاعت یـازده آقایان شـایگان و مهندس 
رضـوی بـه اتفـاق وکای مدافع خـود آقایان سـرهنگ 
سـرهنگ  قلعه بیگـی،  سـرتیپ  تیمسـار  بواسـحقی، 
بهـره ور، سـرهنگ امین پـور و سـرهنگ 2 خلعتبـری 
در سـالن دادگاه حاضـر شـدند ... چنـد دقیقـه بعـد از 
رفتـن عکاسـان جرایـد، دکتـر فاطمـی در حالـی کـه 
روی تخت خـواب دسـتی )برانـکارد( خوابیـده و ریـش 
نسـبتاً زیـادی صورتش را مسـتور کـرده بود به وسـیله 
چنـد نفـر سـرباز بـه سـالن دادگاه منتقـل شـد. دکتـر 
فاطمـی چشـم های خـود را روی هـم گذاشـته بـود و 
نالـه می کـرد. بعـد از ایـن کـه جـای تخت خـواب دکتر 
فاطمـی تعییـن گردید، رییـس دادگاه بـا نواختن زنگ 

رسـمیت دادگاه را اعـام کـرد. در ایـن موقـع منشـی 
دادگاه صـورت جلسـه را قرائـت کـرد و سـپس رییـس 

دادگاه ]خواسـت متهمـان[ خـود را معرفـی کننـد ...
مهنـدس رضـوی: بنده اسـمم احمـد، نـام خانوادگی 
رضـوی، اسـم پـدرم علی اکبـر، شـغلم سـابقاُ نماینـده 
مجلس شـورای ملی و به طور مسـتمر اسـتاد دانشـگاه 
تهـران هسـتم. سـنم 49 سـال اسـت، مذهـب اسـام، 
پیشـینه کیفری نـدارم، عیـال و اوالد دارم، محل اقامت 

تهـران، فعـًاُ در زندان هسـتم ...
شـایگان،  آقایـان  دادرسـی  جلسـه  آخریـن  دیـروز 
عـادی  دادگاه  در  فاطمـی  دکتـر  و  رضـوی  مهنـدس 
شـماره یک دادرسـی ارتش در لشـکر دو زرهی تشکیل 
گردید. آخرین جلسـه دادگاه مقارن سـاعت سـه بعد از 
ظهر تشـکیل شـد و بعـد از بیان آخرین دفـاع مهندس 
رضـوی کـه تـا سـاعت سـه و چهل دقیقـه بعـد از ظهر 
بـه طـول انجامیـد، آقای سـرتیپ قطبی رییـس دادگاه 
ختم دادرسـی را اعام داشـت و دادگاه برای صدور رأی 

وارد شـور شد.
شـور قضات دادگاه قریب سـه سـاعت و نیم به طول 
انجامیـد. در خـال این مدت متهمیـن و وکای مدافع 
دادگاه  جلسـه  مجـدد  تشـکیل  انتظـار  بی صبـری  بـا 
و قرائـت رأی صـادره را داشـتند ... درسـت در همـان 
موقعـی کـه ایـن اطـاع بـه خبرنـگاران جراید رسـید، 
رسـمیت جلسـه دادگاه از طـرف آقـای سـرتیپ قطبی 
اعـام گردیـده بـود و منشـی دادگاه در میـان سـکوت 

متهمیـن و وکای مدافـع رأی دادگاه را قرائـت کرد که 
مفـاد آن بـه شـرح زیـر اسـت ... دادگاه پس از بررسـی 
اسـتنادی  مـاده  آن هـا، سـرانجام  متهمیـن  مدافعـات 
دادسـتان ارتـش را علیـه متهمین مورد تأکیـد قرار داد 
و بـه اتفـاق آرا، حسـین فاطمـی را بـه اعـدام محکوم و 
در مـورد غیـر نظامـی دکتـر شـایگان چـون متهـم در 
جریـان دادرسـی مکرراًُ نسـبت به اعمال ناشـی از خود 
اظهـار تأسـف و تأثـر نمـوده و خـود را از جمله کسـانی 
دانسـته اسـت کـه بـه کـرات مـورد تفقـد و عنایـات 
شاهنشـاه فقیـد و اعلیحضـرت همایونـی قـرار گرفتـه، 
دادگاه بـه اتفـاق آراء با توجه به سـوابق فرهنگی وی، او 
را مسـتحق یک درجه تخفیف دانسـته و او را به حبس 

ابـد محکـوم می کند.
در مـورد مهنـدس رضـوی نظـر بـه ایـن کـه متهـم 
بـه کـرات از اعمـال ناشـی از خود شـفاهاًُ و کتبـاًُ اظهار 
تأسـف نموده و اعمال خود را معلول وقایع روز دانسـته 
و خـود را از فدائیـان و خدمتگزاران شاهنشـاه و مملکت 
معرفـی کـرده، دادگاه با اجـازه ماده 44 قانـون مجازات 
عمومـی نـام  بـرده را نیـز مسـتحق یک درجـه تخفیف 
دانسـته و او را بـه حبـس ابـد محکـوم می کنـد. بعـد از 

قرائـت رأی دادگاه محکومیـن متـن رأی را امضا کردند، 
مهنـدس رضـوی در ذیـل رأی نوشـت در مـدت قانونی 
تجدیـد نظـر خواهم کـرد و دکتـر شـایگان در زیر رأی 
دادگاه فقـط امضـا نمود و فقط دکتر فاطمی در جلسـه 
دیشـب بافاصلـه از رأی صـادره تقاضـای تجدیـد نظـر 

 ... کرد 
]پـس از تشـکیل دادگاه تجدید نظـر[ به موجب رأی 
دادگاه تجدیـد نظـر، آقـای دکتـر فاطمی به اعـدام )2( 
و آقایـان دکتـر شـایگان و مهنـدس رضوی بـا دو درجه 
تخفیـف هر یـک به 10 سـال حبس محکـوم گردیدند. 
پـس از ابـاغ رأی بـه محکومیـن، آقـای دکتـر فاطمی 
و دکتـر شـایگان از رأی دادگاه تجدیـد نظـر تقاضـای 
فرجـام کردنـد ولی آقـای مهندس رضـوی در زیر اوراق 
رأی نوشـت در انقضـای مهلـت قانونـی تقاضـای فرجام 

خواهد شـد
امـروز اطـاع حاصل شـد کـه تقاضای فرجـام آقایان 
دکتـر شـایگان، مهنـدس رضـوی و دکتر فاطمـی مورد 
قبـول قـرار نگرفتـه اسـت. بدیـن ترتیـب حکـم دادگاه 
در بـاره سـه نفـر آقایـان مزبـور قطعـی اعـام گردیـده 

.)3(  »...
مگر این سید جلیل القدر/ زاده ی خسرو 

خراسان نیست؟
حکـم ده سـال حبس بـرای مهندس رضـوی، پس از 
چنـدی لغو و وی از زندان آزاد گردید. زنده یاد باسـتانی 

پاریـزی در این مورد و فرجام کار وی آورده اسـت:

»... بـاز یکـی از کسـانی که به جرم هـواداری مصدق 
بـه زنـدان افتـاد و محکـوم بـه ده سـال زنـدان شـد 
کرمانـی بـود، و مرحـوم حبیـب یغمایـی شـعری بـرای 

اسـخاص او سـروده:
مگـر این سـید جلیـل  القدر زاده ی خسـرو خراسـان 

)4( نیست؟ 
شـعر را توسـط مرحـوم عـاء بـه شـاه رسـاند و عفو 
او را گرفـت و آن سـید جلیل القـدر کـه مهنـدس سـید 
احمـد رضـوی باشـد، بـه محـض آن که پـا از ایـران به 
خـارج گذاشـت، در فـرودگاه آتـن کـه هواپیمـا بـرای 
سـوخت گیری نشسـته بـود، بـه مخبرین جرایـد گفت: 
»ایـران بایـد جمهـوری شـود« )5( و هنـوز طنیـن این 
صـدا از رادیوهـای خارجـی در گـوش مـردم ایـران بود 
کـه اتومبیـل مهنـدس رضـوی در حوالـی مرز فرانسـه 
و بلژیـک بـا تیـر چراغ بـرقـ  یـا یک درختـ  درسـت 
آنـاً درگذشـت و  نمی دانـم تصـادف کـرد و مهنـدس 
جسـد او را آوردنـد و در »پرالشـز« کنـار قبـر صـادق 
هدایـت دفـن کردنـد. در واقع او نیـز جـزء اولین ها بود 
کـه قـدرت مطلقـه ی بعـد از کودتـا را زیـر سـوال قـرار 

.)7( داد«. 

پی نوشت:
)1( ـ موحد، محمدعلی: خواب آشفته ی نفت )از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی(، ج 3، ص 233، 235 و 236.

)2( ـ دکتر حسین فاطمی در سحرگاه 19 آبان 1332 اعدام گردید.
)3( ـ طیرانی، بهروز: محاکمات سیاسی در ایران )از سال 1333 تا 1352(، ص 17 تا 50.

)4( ـ »شعر با این مطلع شروع می شود:
               فروردین مــاه بر جهان خندید                      لیک آوخ که بخت خندان نیست

و در آن گوید:
               یاِد یاران چو شهد بود و کنون                      هیچ تلخی جــز یاِد یاران نیست

              دلم از درِد دوستــان خونست                     دوستان، این دلست، سندان نیست ...
              حال زندانیان چــــــه می داند                     آن را که جای کنج زندان نیست
              گر شود هر شکستگی جبران                        در شکسِت حیات، جبران نیست

              یک صد و بیست ماه، ده سال است                یک خزان نیست، یک زمستان نیست

              حبِس مسعوِد سعد سلمان هست                  صبر مسعوِد سعِد سلمان نیست ...
و در آخر:

              راه ها بسته است و، هیچ امید                       جز به احساِن شاه ایران نیست
              شهریارا به عفو کوش، به عفو                     که به از عفو، پیش یزدان نیست ...

قسمت عمده ی این قصیده در مجله ی یغما سال هفتم، ص 542 چاپ شده است بدون اسم مهندس رضوی«. باستانی پاریزی، محمد ابراهیم: 
پاورقی مار در بتکده، ص 422 .

)5( ـ »پیرمرد یغمایی می گفت: آن شعر را پیش عا فرستادم و او به شاه داد و شاه به تجدید نظر و آزادی او اشاره کرد. مرحوم یغمایی گفت؛ مرا 
بردند به دادگاه نظامی و گفتند باید آقای مهندس تعهد بدهد که دیگر کاری نکند تا آزاد شود. مهندس گفت: من نمی نویسم. یغمایی گفته بود؛ 

من از جانب او می نویسم و نوشته بود. آن ها هم موافقت کردند و مهندس آزاد شد. گویا یغمایی در تعهد خود نوشته بود »تضمین می کنم که اگر 
دولت، این سید اوالد پیغمبر را خواست، خودم او را شانه بسته تحویل دهم«. آخر او هم سید بود و بنی عم همان مهندس رضوی! ...«. همان، ص 

.423
)6 ( ـ همان، ص 422 تا 424.
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سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

در ایـن سـتون قصـد داریم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خوانندگان مـان را در زمینه 
پزشـکی  مختلـف  هـای 
توصیـه  بدیم.همچنیـن 
از  را  سـالمتی  مهـم  هـای 
زبان خود پزشـکان داشـته 

باشـیم.
خواننـدگان محتـرم لطفـا سـواالت خـود را در 
رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 10009353412500 پیامـک کنید تا از 
طریـق دکتـر صفا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

سـتون چـاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org
0937...1284

سـام اقـای دکتر میشـه بگید آیا نشـانه هـای حمله قلبی 
موقـع حملـه به سـراغ آدم میاد یا از چنـد روز قبل ادم اون 

نشـانه ها رو داره باتشکر
پاسخ:

بـا سـام. بیمـاری قلبی معمـوال همـراه عامت می باشـد 
ولـی سـکته قلبـی می تواند بـه صورت حاد و غیـر منتظره 
باشـد ولی اکثرا با وسـایل تشـخیصی در حـال حاضر قابل 

پیـش بینی می باشـد.
0913...4568

سـام.من 31 سـالمه و مشـکل اعصـاب نـدارم و خیلـي 
ریاکـس وآرامـم و اگـر ضربـه ناخـوادگاه یـا درد شـدید 
داشـته باشـم فشـارم پایین میاد و بیهوش میشـم. از هیچ 
قرصـي هم اسـتفاده نمـي کنم لطفـا راهنماییـم بفرمائید.

پاسخ:
بـا سـام.لباس تنگ نپوشـید.در فضای گرم و هوای بسـته 
قـرار نگیریـد و طوالنی مدت نایسـتید.پس از برخاسـتن از 
خـواب بـه آرامی بلند شـوید.واکنش عصبی عروق شـما به 

محرک ها شـدید می باشـد.پیروز باشـید.
0913...8943

سـام.من پسـری 14سـاله هسـتم.از اول بچگی تا به االن 
در هنـگام گریـه کردن اشـک از چشـمانم نمی آیـد یا کم 

مـی آید،می خواسـتم ببینم درمانـی دارد ؟
پاسخ:

نداشـتن اشـک معمـوال ایجاد خشـکی در چشـم می کند 
کـه ایـن خشـکی عـوارض و ناراحتی هـای خاص خـود را 
خواهد داشـت .اگر شـما مشـکل خاصـی ندارید )سـوزش، 
خارش، ترشـحات غیر معمول و ...( نیاز به بررسـی نیسـت 
ولـی اگـر ایـن مـوارد وجـود دارد باید بررسـی شـوید و به 

متخصص مراجعه نمایید . 
0933...3591

سـام و عـرض ادب. بنـده کودکـی دارم یـک ماهـه بعد از 
شـیر خـوردن خیلـی بـه نـدرت و سـختی آروق مـی دهد 
و بیشـتر مواقـع شـیر خـورده را بـاال مـی آورد. لذا از شـما 

خواهشـمندم بنـده را راهنمایـی فرمائید.
پاسخ:

درود و ادب . در صورتـی کـه بیـش از حـد در یک نوبت به 
شـیرخوار خـود شـیر بدهیـد ممکن اسـت بـاال آورد . یک 
احتمـال دیگـر هـم وجـود دارد و آن ریفاکـس کـه بایـد 

توسـط متخصص اطفال بررسـی شـود .
0937...5168

سـام خسـته نباشـید کودک من از 2 سـال و نیم سـالگی 
لکنـت گرفـت در صورتـی که قبل از ان نسـبت به سـنش 
بسـیار عالی صحبت میکـرد. و این لکنـت در اثر یک ترس 
ایجـاد شـد. حاال حـدود چند هفتـه ای لکنـت دارد دوباره 
خـوب میشـود. مثا یـک ماه اصـا مشـکلی نـدارد دوباره 
شـروع میشـود نمیدانـم علـت این نوسـانات چیسـت؟ اگه 
ممکنـه راهنمایـی کنیـد کـه چـکار کنـم و ایا فرزنـدم به 

طـور کامل بهبـود میابد.
پاسخ:

سـام ماهیت لکنت بصورتیسـت که نوسـان دارد و موجی 
شـکل اسـت،ولی کـودک شـما نیـاز بـه درمـان دارد تـا 

لکنتـش برطـرف شـود بـه گفتاردرمانـی مراجعـه کنید.
0912...4693

بـا سـام مـن یـک پسـر3.5 سـاله دارم بـر اثـر خـوردن 
پسـتانک دچـار اپـن بایـت شـده االن مي تونـم کاري کنم 

تـا ایـن مسـاله بـر طـرف بشـه؟ با تشـکر
پاسخ:

درمـان  سـالگی  تـا 7  سـالگی   6 سـن  از   . ادب  و  درود 
ارتودونسـی شـروع میشـود ولـی اکنـون جهـت شکسـتن 

عـادت اقـدام نماییـد .

سـکته مغـزی آسـیب عصبـی حاد ناشـی 
از اختـال خـون رسـانی به قسـمتی از بافت 
مغـز می باشـد؛ این آسـیب ناشـی از انسـداد 
رگ مغـزی بـه وسـیله یـک لختـه خونـی و 
یـا پارگـی یکـی از عـروق تغذیـه کننـده آن 
قسـمت بافـت مغز مـی  باشـد. به بیـان دیگر 
اگـر خون رسـانی به قسـمتی از مغـز، مختل 
و متوقـف گـردد• ایـن قسـمت از مغـز دیگر 
نمـی  توانـد عملکـرد طبیعـی خود را داشـته 
باشـد. سـکته مغـزی یکـی از دالیـل عمـده 
مـرگ و ناتوانـی جسـمانی اسـت. امـا خبـر 
خـوب این اسـت که می تـوان با انجـام اقدام 
هـای پیشـگیرانه کـه شـامل اصـاح شـیوه 
زندگـی مـی شـوند، از احتمال سـکته مغزی 

ست.  کا
سیگار را ترک کنید

احتمـال سـکته مغـزی در افراد سـیگاری، 
دو برابـر افراد غیرسـیگاری اسـت و دلیل آن، 

تأثیـر سـیگار بـر قلب، خـون و رگ ها اسـت. 
اکسـیژن  کاهـش  موجـب  کشـیدن  سـیگار 
خـون مـی شـود و در نتیجه،  قلب سـخت تر 
کار مـی کنـد و احتمـال لخته شـدن خون را 
بـاال مـی رود. سـیگار موجب گرفتگـی عروق 
مـی شـود کـه ایـن مـی توانـد از رسـیدن 
جریـان خـون کافـی به مغـز جلوگیـری کند 
و در نتیجـه،  موجب بروز سـکته مغزی شـود. 
خوشـبختانه،  تنها بـا ترک کردن سـیگار می 
تـوان خطـر سـکته مغـزی را بسـیار کاهـش 

داد.
دیابت خود را کنترل کنید

احتمـال سـکته مغـزی در افـراد مبتـا به 
دیابـت، بیشـتر اسـت. حقیقت این اسـت که 
بـه طـور کلـی، احتمـال بـروز بیمـاری هـای 
قلبـی عروقـی در افـراد دیابتـی، 5•2 برابـر 
بیشـتر از بقیـه افـراد اسـت. کنتـرل دیابـت 
اولیـن گام بـرای کاهـش خطر سـکته مغزی 

اسـت؛ دیابـت را می تـوان با اسـتفاده از دارو، 
وزن  کاهـش  یـا  و  مناسـب  غذایـی  برنامـه 

کرد. کنتـرل 
کلسترول خون خود را پایین بیاورید

میـزان کلسـترول و چربـی مصرفی شـما،  
بـا میـزان سـاخته شـدن پـاک در رگ های 
خونـی رابطـه مسـتقیم دارد. ایـن پـاک هـا 
نیـز می تواننـد جریان خون عادی بـه مغز را 
مختـل کنند و منجر به سـکته مغزی شـوند. 
کلسـترول باال احتمـال بیماری هـای قلبی و 
تصلـب شـریان را نیـز بـاال می برد کـه هر دو 
مـی تواننـد عامل سـکته مغـزی باشـند. می 
تـوان بـا اسـتفاده از دارو یـا برنامـه غذایـی 

مناسـب، کلسـترول را کنتـرل کرد.
مراقب اضافه وزن خود باشید

چاقـی یا حتـی اضافه وزن، فشـار اضافی و 
غیرضـروری را به دسـتگاه گـردش خون وارد 
مـی کنـد. چاقی و اضافـه وزن، احتمـال ابتا 

به کلسـترول باال، فشـار خون بـاال و دیابت را 
افزایـش مـی دهد کـه همـه این بیمـاری ها 
نیـز خطـر بـروز سـکته مغـزی را بیشـتر می 
کننـد. با برنامه غذایی مناسـب و ورزش، وزن 
خـود را در حـد مناسـب نگـه داریـد و خطـر 

سـکته مغـزی را کاهـش دهیـد. یـک شـیوه 
زندگـی سـالم شـامل تغذیـه سـالم،  فعالیـت 
جسـمانی کافـی و مراجعـه منظم به پزشـک 
،  سـامت کلـی شـما را حفـظ و خطـر بـروز 

سـکته مغـزی را کاهش مـی دهد.

چطور از سکته مغزی پیشگیری کنیم
پیشگیری

قد و وزن کودک تان مناسب است؟
 به کوشش عطیه بهره بر

تولـد یک نـوزاد در بدو تولـد با سـؤال هاي زیادي از 
سـوی والدیـن و خانواده همراه اسـت. یکي از سـؤال ها 
ایـن اسـت کـه قـد، وزن، انـدازه دور سـر نـوزاد چقدر 
اسـت. تـازه وقتـی ایـن اطاعـات بـه دسـت می آیـد، 
و  قـد  ایـن  آیـا  اینکـه  پیرامـون  تحلیل هـا  و  تجزیـه 
وزن طبیعـی اسـت یـا نـه شـروع می شـود. بـرای مادر 
تولـد فرزنـدی بـا قـد و وزن طبیعـی بـه منزله بـه ثمر 
رسـیدن 9 مـاه تاش اسـت. ایـن موضوع آنقـدر مورد 
توجـه قـرار دارد کـه معمـوال در خاطـر سـپرده شـده 
یـا در آلبـوم یـا کتـاب کـودک به دقـت ثبت مي شـود 
و کمتـر مـادري وزن و قـد نـوزاد خـود را فرامـوش 

مي کنـد. 
قد و وزن طبیعی چیست؟

در نـوزاد طبیعـي کـه بـه حـد نهایـی رشـد داخـل 
رحمـی  رسـیده باشـد وزن 3/200-3 کیلوگـرم، قـد 
50سـانتي متر و دور سـر 35 سـانتي متر در حد طبیعي 
اسـت. البتـه وزن نـوزاد دختـر تقریبـا 200گـرم کمتر 
بیـان شـده اسـت ولي گاهـي وزن نـوزاد بیشـتر از حد 
طبیعـي یـا چنانچـه زودتـر ازموعـد  طبیعـی بـه دنیـا 
بیایـد ممکـن اسـت کمتـر باشـد. نـوزاد بـا تغذیـه از 
شـیر مـادر در سـال اول و سـال هاي بعـد تا 4 سـالگي 
رشـد سـریع دارد کـه بـا تغذیـه او در ارتبـاط اسـت . 
کـودک  ماه هـاي اول روزانـه 30 گـرم، وزن می گیرد،  
در 5 ماهگـي 6 کیلوگـرم، در 8 ماهگـي 8 کیلوگـرم 
و یـک سـالگي سـه برابـر وزن تولـد یعنـي تقریبـا 10 
کیلوگـرم وزن دارد. قـد نیـز رشـدي سـریع دارد. در 
یک سـالگي 25 سـانتي متر افزایش معادل 75سـانتي 
متـر، 2 سـالگي 85 سـانتی  متـر، 3سـالگي 95سـانتي 
متـر و 4 سـالگي 100 سـانتي متـر قـد دارد. دور سـر 
نیـز در 2سـالگي 45 سـانتي متـر اسـت. ایـن مقیـاس 
هـا نسـبي و میـزان رشـد طبیعـي شـیرخوار را دقیقـا 

نشـان مي دهـد.
چه زمان باید نگران شد؟

والدیـن اغلـب بـه اینکـه فرزندشـان کجـاي نمودار 
رشـد قـرار دارد، توجـه مـي کننـد. اگـر رشـد کـودک 
زیـر صـدک 50 درصد باشـد نگـران مي شـوند و تصور 
مـي کننـد فرزندشـان کوتـاه قـد یـا کـم وزن خواهـد 
شـد در حالـي کـه ایـن طـور نیسـت تـا وقتي کـه قد 
و وزن در محـدوده طبیعـي باشـد و در همـان مسـیر 
صـدک رشـد کنـد، مشـکلي وجـود نـدارد. پزشـکان 
وقتـي نگـران مـي شـوند کـه کودک بـه طور مکـرر به 
پاییـن تـر از محـدوده قـد و وزن افت کند. بـراي مثال 
چنانچـه کودکـي در 6ماهگـي در صـدک 2/5، در 9 
ماهگـي 25درصد و در 16ماهگي کمتر باشـد، پزشـک 
را نگـران مـي کنـد یا اگـر در انـدازه گیري هـاي مکرر 
خـط رشـد طبیعي کند، داشـته باشـد، پزشـک نگران 

مي شـود.

پایش رشد چیست؟
در دنیـا در کشـورهاي مختلـف منحني پایش رشـد 
بـا مختصـر تغییراتـي نشـان داده مـي شـود. در ایـران 
نیـز در زایشـگاه ها و در بـدو تولـد بـرای تمام نـوزادان 
دختـر و پسـر جداگانه منحنـي پایش رشـد وزن، قد و 
دورسـر و برنامه واکسیناسـیون ثبت شـده و در اختیار 

والدین گذاشـته مي شـود.
وزن و قـد بـه ویـژه تا 3 سـالگي نشـانگر و شـاخص 
خوبـي بـراي ارزیابـي وضعیت سـامت عمومي و رشـد 
کـودک اسـت. کودکانـي که عـاوه بر شـیر مـادر از 6 
ماهگـي بـه بعـد تغذیـه خوبـي دارنـد از مهـر و محبت 
و حمایـت عاطفـي والدیـن بهـره مي برند و بیمـاري یا 
مشـکل پزشـکي خاصـي ندارند، الگوي رشـد مشـابهي 
بـراي  کـودک  پزشـکان  و  بهداشـت  مربیـان  دارنـد. 
بررسـي رشـد و سـامت کودک از منحني پایش رشـد 
اسـتفاده مـی  کننـد کـه محـدوده طبیعي قـد و وزن و 

رشـد کـودک را نشـان مـي دهد کـه از میانگیـن قد و 
وزن هـزاران کـودک سـالم و طبیعـي بـه دسـت آمده 

ست. ا
 نمودارها چه می گویند؟

منحنی رشـد بـرای پیگیری وضعیت رشـد کودکان 
در طـول زمـان طراحـی شـده اسـت بـه نوعـی کـه 
تغییـرات وزن در زمـان هـای مختلـف قابـل تفسـیر 
باشـد. ایـن منحنـی بـا اسـتفاده از وزن کـردن گروهی 
از کـودکان سـالم )سـنین مثا 6-0 سـال( تهیه شـده 
و دارای 2 حـد بـاال و پاییـن اسـت کـه بـرای دختران 
و پسـران حـد بـاال و پاییـن آن کمـی متفـاوت اسـت. 
منحنـي خطـي صـدک 50 درصـد کـه پررنـگ  تـر 
مشـخص مـي شـود و بـه تفکیـک سـن از تولـد تـا 
36ماهگـي جنـس دختـر و پسـر بـر اثـر آمـار ترسـیم 
شـده اسـت. منحني خطي صـدک به این معني اسـت 
کـه از هـر 1000 کـودک دختر و پسـر 500 نفر باالي 

منحنـي و 500 نفـر پاییـن منحنـي هسـتند و رشـد 
مناسـب و خـوب روي منحنـي خطـي 50درصـد قـرار 
مي گیـرد. در دوران رشـد طبیعـي چنانچـه کودکـي 
بیمـاري، سـرماخوردگي یـا اسـهال و اسـتفراغ بعـد از 
6 ماهگـي و تغذیه خوب نداشـته باشـد، رشـد منحني 
خطـي پاییـن تـر نشـان داده می  شـود. ایـن نمودارها 
بـراي نوزادانـي کـه زودتـر از موعـد بـه دنیـا آمده انـد 
یـا وزن  شـان کمتـر از سـن تولدشـان اسـت نیـز مورد 

اسـتفاده قـرار مي گیـرد.
رشد حرکتی هم مهم است

نظـر  از  بایـد  جسـمي  رشـد  بـر  عـاوه  کـودکان 
رشـد روحـی و حرکتـي نیـز مـورد توجـه قـرار گیرند 
و سـامت روحـي و حرکتـي آنهـا نیـز پیگیـري شـود. 
شـیرخواران در 3-2 ماهگـي گـردن مـي گیرنـد، در 6 
ماهگـي  مـي نشـینند و از یـک سـالگي مي ایسـتند و 

بـه تدریـج راه مـی رونـد.
 از ابتـداي 2 سـالگي تکلـم را شـروع کـرده و چنـد 
کلمـه بیـان مـي کننـد و در آخـر 2 سـالگي کلمـات و 
جمـات را بـه طـور کامـل بیـان مـي کنند. این رشـد 
روحـي- حرکتـي بایـد تـوام بـا روابـط عاطفـي والدین 
و آمـوزش حرکتـي کـودکان باشـد. رویـش دندان هاي 
شـیري کـودک از 6 ماهگي شـروع شـده و تعـداد آنها 
20 عـدد اسـت کـه تـا آخر 2سـالگي به تدریـج رویش 
دارد. تاخیـر در رویـش دندان هـا تـا یـک  سـالگي از 
اهمیـت رشـد برخـوردار نبـوده و تغذیـه خـوب باعـث 

رشـد خـوب دندان هاسـت.
این کارت چطور پرمی شود؟

بسـیاری از مادرانـی کـه به این کارت  منحنی رشـد 
توجـه دارند می داننـد خطوط روی کارت چگونه رسـم 
می شـود. رسـم ایـن خطوط بسـیار سـاده اسـت. باید 
اولیـن مـاه تولد نوزاد را در خانه شـماره یک سـال اول 
زندگـی بنویسـید و ماه هـای بعـد را در ادامـه آن قـرار 
دهیـد.  وزن کـودک در اولین روز تولـد را در خانه اول 
)جلـوی مقـدار وزنـی کـه داشـته( عامت بزنیـد. برای 
مـاه بعـد، یـک خـط را از 2 ماهگـی به طرف باال رسـم 
کنیـد. سـپس وزن کـودک را انـدازه گرفتـه و از روی 
عـدد وزن هـم یک خط بـه طرف داخل بکشـید. محل 

برخـورد ایـن خط، نقطـه مورد نظر اسـت. 
بـه همیـن ترتیـب، هـر مـاه کـودک را وزن کـرده و 
ایـن نقطـه را پیـدا کنیـد امـا بـرای رسـم نمـودار باید 
نقطـه هـر مـاه را به مـاه بعد، بـا یک خط وصـل کنید.  
ایـن خـط در واقـع رشـد بچـه را نشـان مـی دهـد و 
منحنـی رشـد بـه دسـت مـی آیـد. بهتـر اسـت بـرای 
هـر کـودک، عمل وزن کـردن را در روز تولـدش انجام 
دهیـد. بـرای مثـال، اگـر کـودک در 17 تیـر بـه دنیـا 
آمـده، وزن کـردن مـاه بعـد او 17 مـرداد و بـه ترتیب 

17شـهریور، 17 مهـر و... اسـت.

سم  زدایي با 
بروکلي

سـم  زداي  یـک  بروکلـي 
عالـي و قـوي بـراي بـدن اسـت؛ 
سـه  پژوهش هـا  آخریـن  طبـق 
گلوکوزینـوالت  ریزمغـذي  نـوع 
کـه در ترکیبـات خـاص بروکلي 
چنیـن  باعـث  دارد،  وجـود 
انگیـزي مـی  خاصیـت شـگفت 
 شـود. ایـن ریزمغـذي هـا در تمـام فرآینـد سـم زدایي بدن شـامل فعالسـازي، 
خنثـی  سـازي و حـذف آالینده هـاي ناخواسـته، نقـش پشـتیباني را بـه عهـده 
دارنـد. >>ITC<< هـا مولکول هـاي تنظیم کننـده سـم زدایي هسـتند که از 
گلوکوزینوالت هـاي بروکلـي درسـت مي شـوند و بـه کنترل فرآیند سـم زدایي 
کمـک مي کننـد. وقتـي براي جبران کمبـود ویتامین D فرد مجبـور به مصرف 
مقادیـر بـاالي مکمل هاسـت، مصرف فـراوان مکمل هـاي ویتامیـن A و K می 
 توانـد متابولیسـم ویتامیـن D را متعـادل نگـه دارد. بروکلـي حـاوي ترکیبي از 
ویتامیـن A )بـه شـکل بتاکاروتن( و ویتامین K اسـت که ایـن ترکیب به طرز 
غیرمعمولـي قـوي اسـت. بروکلـي حاوي نوعـي فاوونوئید اسـت که بر اسـاس 
آخریـن تحقیق هـا، مي توانـد تجمع مـواد آلـرژي زا را در بدن کاهـش دهد. این 
ترکیبـات همچنیـن توجیه کننده خاصیت ضدعفوني کنندگي بروکلي اسـت و 

دریچـه اي روبـه مطالعـات بیشـتر در بـاره خـواص غذایـی بروکلـی اسـت.

افراد باهوش عمر 
طوالنی تری دارند  

سـاینس،  گـزارش  بـه 
مطالعـات نشـان مـی  دهد که 
افـراد باهوش بـه دلیل تاثیرات 
ژنتیکـی، طـول عمر بیشـتری 
بـه  مربـوط  ژن هـای  دارنـد. 
افـراد  هوشـی  بهـره  و  هـوش 
را  عمرشـان  طـول   ، باهـوش 
تضمیـن مـی کنـد. مدیـر ایـن پـروژه تحقیقاتـی بـر ایـن باور اسـت که 
95 درصـد ارتبـاط بیـن هـوش و طـول عمر، توسـط ژن ها قابـل توضیح 
اسـت. البتـه از تاثیـر مسـائل مالـی نیـز نمـی تـوان چشـم پوشـی کـرد. 
افـراد باهـوش، معمـوال روش هـای هوشـمندانه ای بـرای کسـب درآمـد 
انتخـاب مـی کننـد و از لحـاظ مالـی در سـطح باالیـی قـرار دارنـد. رفاه 
در زندگـی و مراقبت هـای بهداشـتی نیـز در طـول عمـر ایـن افـراد موثر 
اسـت؛ ولـی تاثیـر آن بـه انـدازه ژنتیـک ایـن افـراد نیسـت. نتیجـه ایـن 
تحقیـق بـا بررسـی دوقلوهای همسـانی که از نظـر ژنتیکی کامـا به هم 
شـبیه بودنـد و در شـرایط مختلف اجتماعـی، شـغلی و کاری زندگی می 
کردنـد، تاییـد شـده اسـت. ایـن نتایج نشـان مـی دهد کـه تاثیـر عوامل 
محیطـی بـر طـول عمر تنهـا 5 درصد اسـت؛ در حالی که اثـرات ژنتیکی 

95درصـد اهمیـت دارنـد.

خوردن غذاهایی که 
نباید بخورید

همـه  ی ما می دانیـم که مواد 
غذایـی نقش مهمی در سـامتی 
ارگان هـای  عملکـرد  و  بـدن 
مختلـف ایفـا مـی کننـد. امـا بـا 
ایـن حـال همه  مـا عادت های بد 
غذایـی زیـادی داریـم کـه رونـد 
پیـری را بـه سـرعت می انـدازد. 
یکـی از این عادت های نادرسـت 
مصـرف زیـاد آردهـای تصفیه شـده ای اسـت کـه بـه صـورت شـیرینی جـات 
صنعتـی و یـا غذاهـای آمـاده و بخصـوص بـرای وعده  شـام مصـرف می کنیم. 
فرامـوش نکنیـد کـه ایـن قبیـل مـواد غذایی پرکالـری هسـتند و در بـدن به 
صـورت چربـی یـا کلسـترول تجمـع می  کننـد. بنابراین الزم اسـت کـه تا حد 

ممکـن از مصـرف مـواد غذایـی زیـر خـودداری کنیـد:
مـواد غذایـی شـیرین: مصـرف زیـاد و بیـش از انـدازه  قنـد و مـواد قنـدی 

کاژن پوسـت را از بیـن می بـرد و باعـث پیـری سـلول ها می شـود.
گوشـت های فـرآوری شـده: سوسـیس، کالبـاس، همبرگرها و غیـره حاوی 

سـولفیت ها هسـتند کـه رونـد پیـری را سـرعت می دهند.
باعـث بـروز  مـواد غذایـی حـاوی چربی هـای ترانـس: اسـیدهای چـرب 
التهـاب و احتبـاس آب شـده و پوسـت مـا را نسـبت به نور خورشـید حسـاس 

می کننـد.  آسـیب پذیر  و 

از جذب کلسیم 
غافل نشید

کلسـیم یـک مـاده ی معدنی 
مفیـد اسـت کـه همـه ی افـراد 
تمـام  در  خانم هـا  بخصـوص 
مراحـل زندگـی خود بـه آن نیاز 
دارنـد. متأسـفانه خانم ها بیشـتر 
در معـرض پوکی اسـتخوان قرار 
دارنـد. ایـن بیماری تأثیـر منفی 
روی زندگـی افـراد می گـذارد. در واقـع عدم جذب کلسـیم کافـی در طول روز 
باعـث افزایـش رونـد پیـری در خانم هـا می شـود. توصیـه می کنیم بـا افزایش 
مصـرف مـواد غذایی زیـر از همین امروز با فرا رسـیدن پیری اسـتخوان هایتان 

کنید: مقابلـه 
ماسـت طبیعـی بدون قند، شـیر )اگر نسـبت بـه الکتوز حساسـیت دارید و 
نمی توانـد شـیر گاو را درسـت هضم کنید مـی توانید از نوشـیدنی های گیاهی 
ماننـد شـیر بـادام اسـتفاده کنید(، توفو )پنیر سـویا( در سـاالد، روزانـه 3 عدد 
بـادام و 3 عـدد گـردو اگر یکـی از اعضای خانـواده تان از پوکی اسـتخوان رنج 
مـی بـرد حتمـاً با یک پزشـک مشـورت کنید تـا دسـتورات الزم بـرای تأمین 
نیازهـای بـدن و جـذب کلسـیم کافـی و یـا مصـرف مکمـل را در اختیارتـان 
بگـذارد. توجـه داشـته باشـید کـه مشـکات ناشـی از پوکـی اسـتخوان باعث 

پیـری پوسـت نیز می شـود.

خبر سالمت  خبر سالمت خبر سالمت  خبر سالمت 
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شوخی
 سپیده ایران منش

کاری  داداش   ... سـبزواری!  آَمَمـد  آَمَمـد!...   -
بـه خونـه. میـرم  دارم  َم  نِـداری؟ 

- نه قربانت... به سامت.
یکـی اَ شـوخیاش ای بـود هـر وقت میخواسـت 
بـره به مرخصـی میرفت باال ِسـِر همـه بَچا یکی 
یکیشـوِن بیـدار میِکرد اَِزشـون میپرسـید کاری 
نِـدارن ،چیزی نمیخوان.ای َق بیدارشـون میِکرد 

تا خـواب از ِسِرشـون بپره.
ِمـث  نِکن...بگو...توَمـم  روِردات میشـه؟تعارف   -
داداش خودم.بـه خدا تعارف ُکِنن دلگیر میشـم.

- تعارف چی؟!!نه برو خدا پشت و پناهت.
- ِسـد ِجـواد داداش توچی؟خاصـه کاری َهـس 
بِِگن...بَچـا مـا رفتیـم ایـن ِدم آخـری بِِحلمـون 
ُکِنن...ِدگـه خوبی بِدی دیِدن ببخِشن،راسـتییی 
سـوغات نمـی خوایِـن؟ ماشـین اومد علـی ممد 

منتظـره بچـا مطمعِنن؟
- ای بابا...تورو ارواح هر کی میپرستی برووو.

خاصـه بـا پَس گردنـی و کِتک و پرتـاب پوتین 
و لیـوان تـا بدرقـش نمیِکـردن نمـی رف.بعضیـا 
میشـد  مرخصیشـون  نوبـت  وقتـی  تافـی  بـرا 
همیـن بِـاِر ِسـِرش در میـوردن یـا تـو چاییش 
نِمـک میِرختـن ، بنـدا پوتینـاِش برمیدوشـتن؛ 
هـر کـی بـه نحوی جبـران مافـات میِکـرد، کلی 
سـر بـه سـر میذوشـتن.اَ بچگـی همتـو بـود، اَ 
همـو کاس یـک کـه کنـار هـم پُـش یـه میـز 
نِشسـتیم دوس شـدیم تا حالو که بـا هزار دوز و 
ِکلک و دسـتکاری ِکردِن سـه جلدمـون قایِمکی 
اومـده بودیـم جبهه.تـو مدرسـه َمـم شـیِطنت 
میِکـرد، بعضـی موقـا خـوِدش میزد بـه ِمریضی 
قایِمکـی   ، بیـرون  کاس  از  میـرف  درد  دل  و 
میـرف تـو دفتر زنـِگ خونـه ِر میزد؛یـه وقتویی 
کـه ِکسـی تـو مدرسـه نِبـود بـا چنتـو اَ دوسـتا 
ِدِگـش میـرف رو دیـوار مدرسـه شـعار انقابـی 
مینـوش. امـا خداییـش خیلـی بچـه بـا معرفِتی 
بـود درسـاش خیلـی قِـوی بـودن  کلـی تقلـب 
بـه همـه میرسـوند ،برگـه امتحانِـِش با ِکسـایی 
میِکرد.خوراکیـِش  جـا  بـه  جـا  بـودن  نِِنوشـته 
میـداد بچایـی که نِدوشـتن. یا بـه کاس پایینیا 
را میـداد اول آب بخـورن. تـو جبهـه َمـم خیلی 
کارا میِکـرد، با شـوخی بیشـتِر ِغذاشـو میداد به 
بچـه تـر از خـودش یـا میگـف روزه َمـم.آب یِِخ 
کانتینـر تـو دبـه میِکـرد میـوورد تـو سـنگر تـا 
یِخیـش بـره بچـا اذیـت نِشـن.تو ماموریِتـا مهره 
اصلـی بـود؛ تیز و فـرز و چابک.بچـه ِکرمونی بود 
ُخ. فِـَق منـو حسـین و ناصر کرمونـی بودیم ِدگه 

بقیـه تهرونـی بـودن و اصفهونیـو کاشـونی...
اَشـوخیا بچـا ناراحت نمیشـد اَروَمـم نمیرف که 
نِکنه.کـم میخوابید،کمتـر پیـش  ِدگـه شـوخی 
بیداربـود.  عملیاتـم  خوابـه.روز  ببینـم  میومـد 
نیمـه چشـماِم بـاز ِکـردم دیـدم آمـاده نِِشسـته 
گوشـه هِمـه ِر نـگا میکنه.گفتـم :حسـین جـاِن 
عزیـزت امـرو بـی خیـال شـو...خندید گـف: رو 
تُـخ چشـام. همه چـی مثـه فیلم جلو چشـمامه 
آروم و تـو فکربـود انـگار میدونسـت قِـراره چـی 
بِشه.رسـیدیم بـه منطقـه مـورد نظر،ما سـرگرم 
بچـا  جلـو  از  کـه  بودیـم  خودمـون  محـدوده 
پیغـام دادن َدس تَنـان. حاجی حسـیِن فرسـتاد 
جلو؛حسـین َدس راِس حاجـی بـود. بعـد از َچن 
سـاعت خـدا کِمکمـون ِکـردو پیـروز و خسـته 
آمـاده برگشـتن شـدیم ولـی از حسـین ِخبـری 
نبـود ِدویـدم بـه سـمت خاکریـز ِجلـو، تـو دلـم 
آشـوب بـود. حسـین خوابیـده بود رو زمیـن بوِد 
هیِکلـش خیـِس خـون بود.یـه تسـبیح تُربِتـی 
ِمنداخـت  بعـد  میگفـت  ذکـر  باهـاش  دوشـت 
تـو دسـتش؛ پـاره شـده بـود ِرختـه بـوددوِرش. 
خـون از گوشـش اوِمده بود تا رو چشـاش.لبخند 
قَِشـنِگش َهنـو رو لِباش بـود. ای َق آروم بود که 
انـگار دردی نِـداره. انگار باز داره شـوخی میکنه؛ 

فیلـم درمیـاره، دسـتمون ِمنـدازه.
دیگـه؛  آقا...پاشووو...بِسـه  حسـین  حسـین!   -
نمیکنـی...  شـوخی  ِدگـه  امروگفتـی  خـودت 

! حسـین

تجلی معاون اداره کل فرهنگی و رئیس مرکز رسانه های دیداری و 
شنیداری دردانشگاه تهران: 

کار کردن با همشهریانم 
برای من باعث افتخار بود

 رضا عبادی زاده

 دربـاره رونـد فعالیـت تـان در جشـنواره کرمـان 
. یید ما بفر

آقـای یزدانپنـاه به عنوان مشـاور عالی جشـنواره با بنده 
صحبـت مقدماتـی کردنـد و بعـد جلسـه بـا دبیر جشـنواره 
آقـای سـلیمانی داشـتیم و قـرار شـد کارگردانـی مراسـم 

افتتاحیـه و اختتامیـه جشـنواره را بـر عهـده بگیرم.
 دربـاره کارگردانـی همایـش هـای این جشـنواره 

دهید. توضیـح 
بـه هـر صـورت ایـن جشـنواره یک برنامـه رسـمی با دو 
محـور فرهنگـی و اقتصادی کرمان بود و مسـلما نمی شـود 
بـا یـک برنامـه خاص که فقـط یک بعـد دارد مقایسـه کرد 
منظـورم اینسـت کـه مثـا در افتتاحیـه جشـنواره فیلـم 
فجـر فقـط بـه موضـوع فیلـم پرداختـه مـی شـود و فضای 
برنامـه کامـا هنری اسـت اما ایـن برنامه مخاطبـان خاص 
خـود را داشـته و مـا مجبـور بودیـم فصل مشـترک این دو 
محـور را مبنـای اصلی خود بـرای چیدمـان برنامه، طراحی 
میزانسـن،  سـاخت کلیپ ها و ... قراردهیـم. بـه طـور مثـال 
بـرای دکـور بـه جهـت تغییـر محتـوای هـر روز برنامه هـا، 
از قابلیت هـای تصویـری مرکـز همایش هـا اسـتفاده کردیم 
و بـه صـورت ثابـت چنـد نمـاد مربـوط بـه کرمـان، مثـل 
بادگیرهـای کرمـان، شـمعدانی و ... بـه صـورت حجـم در 
صحنـه قراردادیـم. در چیدمـان برنامه ها، تعدد سـخنران ها 
در مراسـم افتتاحیـه -کـه بـا توجـه بـه  موضوع جشـنواره 

گریـزی از ان وجـود نداشـت  و زمـان کـم برنامـه جایـی 
بـرای اجـرای برنامه هـای ویـژه باقـی نمـی گذاشـت. ما در 
برنامـه افتتاحیـه دو اجرای هنری زنده داشـتیم و اسـتفاده 
از  ویدیـو آرت و عناصـر دیـداری و شـنیداری را بـه عنوان 
اختتامیـه  در  دادیـم.  قـرار  برنامـه  کل  اصلـی  دسـتمایه 
هـم تقریبـا روال بـه همیـن گونـه بـود یعنـی بـه علـت 
محدودیـت زمانـی، حتـی وقـت بـرای اجـرای یـک گـروه 
موسـیقی نداشـتیم چـون ورود، خـروج و جای گیـری گروه 
موسـیقی در روی صحنـه زمانبـر بـود لذا ما مجبور شـدیم 
فقـط بـه یـک خواننـده فکـر کنیـم. پخـش زنـده مراسـم 
از شـبکه هـای صـدا و سـیما نیـز حساسـیت هـای خـاص 
خـود را داشـت و مـا می بایسـت در تنظیـم برنامه هـا بـا 
کارگردان هـای پخـش هماهنگـی الزم را داشـته باشـیم. به 
نظـرم در مجمـوع محتـوی برنامه هـا و  نظـم  به جـز زمان 

شـروع برنامـه!-  مناسـب بود.
 درباره هویت بصری جشنواره چه نظری دارید.

بایـد در سـه بخـش این موضوع را بررسـی کـرد.  بخش 
اول نشـان جشـنواره و پوسـتر و تیزر جشـنواره و ... بخش 
شـامل  کـه  جشـنواره  نمایشـگاه  محیطـی  گرافیـک  دوم 
المان هـای تبلیغاتـی و طراحـی غرفـه و .... و بخـش سـوم 
کلیپ هـای برنامـه ای و گـزارش های تصویری و ...  هسـتند 
کـه هـر کـدام باید بـا شـاخص های خـود جداگانه بررسـی 
و تحلیـل شـوند. بـه طـور کلـی از نظر من نشـان و پوسـتر 

جشـنواره طرح مناسـبی را داشـت، در طراحی نمایشگاهی 
غرفه هـا بـه جز چنـد غرفه بقیه طراحی مناسـبی نداشـتند 

و کلیپ هـا هـم در مجمـوع حد متوسـطی داشـتند.
 صحبت خاصی اگر مانده بفرمایید.

دو مطلـب اول اینکه خیلی خوشـحال بـودم با یک گروه 
کرمانـی کار می کـردم یعنـی جدا از عوامل اصلی جشـنواره 
یعنـی رئیـس، دبیر، سـتاد مرکـزی، ... در برنامه  هـای دیگر 
کرمانـی  عوامـل  همـه  همایش هـا،  برنامه هـای  جملـه  از 
بودنـد یعنـی مجـری، شـاعر، قـاری، خواننـده، آهنگسـاز، 
نویسـنده، تدویـن، برنامـه ریـز و ... و ایـن مسـاله برای من 
باعـث افتخـار بـود که بـا یک گـروه حرفـه ای کرمانـی کار 
می کـردم. مطلـب دوم بـرای اجـرای یـک ثانیـه از برنامـه، 
یـک گروه بـزرگ همزمـان با هم مشـغول فعالیت هسـتند 
کـه خیلـی از ایـن عوامل دیده نمی شـوند اما درسـت عمل 

نکـردن حتـی یـک نفـر از آنهـا در خروجی کار کامـا قابل 
مشـاهده اسـت و اینجاسـت کـه کار تیمـی مفهـوم پیـدا 
می کنـد و مـن الزم می دانـم از تمـام بچه هـای ایـن گـروه 
بـزرگ تشـکر و قدردانـی کنم. از آقـای دکتـر یزدانپناه که 
یـک هفتـه کامل را همیشـه با هـم بودیـم و راهنمایی های 

ارزنـده ای داشـتند ممنونم. 
آقـای  گرامـی،  دکتـر  محتـرم،  اسـتاندار  از  همچنیـن 
سـلیمانی، دکتـر پورنصـاری، آقـای عظیمـی زاده، آقـای 
نـوروزی، خانـم خالقـی، خانـم مـرادی، خانم بیگـی،  آقای 
همایش هـا  مرکـز  فنـی  مدیـر  جعفـری  آقـای  منظـری، 
وسـایر عوامـل فنـی مرکـز همایش هـای میـاد و دیگـر 
دوسـتان تشـکر می کنـم. از شـما و همکارانتـان هـم برای 
آرزوی  و  می کنـم  تشـکر  جشـنواره  رسـانه ای  پوشـش 

دارم. توفیـق 

فرهنگ

آگهی حصر وراثت
خانـم طاهـره سـیدی فرزنـد محمـد دارای شـماره شناسـنامه 
108 بشـرح شـماره 940217 مـورخ 1394/04/25 توضیـح داده 
شـادروان عباس اسـماعیل زاده مرغکـی فرزند ... بشناسـنامه 1 در 
تاریـخ 1393/05/11 در شـهر بـم فوت شـده و وارث منحصر حین 

الفـوت وی عبارتند از:
 1- امیر اسماعیل زاده مرغکی فرزند عباس ش.ش 2206 فرزند متوفی

 2- ابوذر اسماعیل زاده مرغکی فرزند عباس ش.ش 40803 فرزند متوفی
 3- علیرضا اسماعیل زاده مرغکی فرزند عباس ش.ش 697 فرزند متوفی

 4- مهـدی اسـماعیل زاده مرغکـی فرزنـد عبـاس ش.ش 2980597899 
متوفی فرزنـد 

5- سجاد اسماعیل زاده مرغکی فرزند عباس ش.ش 16127 فرزند متوفی
6- محمـد اسـماعیل زاده مرغکی فرزند عبـاس ش.ش 607003845 فرزند 

فی متو
 7- سـونیا اسـماعیل زاده مرغکـی فرزنـد عبـاس ش.ش 3020574064 

متوفی فرزنـد 
 8- جمیله اسماعیل زاده مرغکی فرزند عباس ش.ش 425 فرزند متوفی

  9- فاطمـه اسـماعیل  زاده مرغکـی فرزنـد عبـاس ش.ش 3100259107 
فرزنـد متوفی

 10- سـودابه اسـماعیل زاده مرغکـی فرزند عبـاس ش.ش39800151343 
فرزنـد متوفی

 11- طاهره سیدی فرزند محمد ش.ش 158 همسر متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان بم

مهدی تجلی، متولد ۱352 کرمان. دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
است. از فعالیت های اجرایی وی می توان به: عضویت در شورای سیاستگذاری مجامع 

کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور، عضو شورای سیاستگذاری دو ساالنه آهنگسازی 
دانشگاه تهران، دبیر مجمع موسیقی دانشجویان کشور، مدیر هنری فصلنامه برگ فرهنگ، 
مدیر هنری ماهنامه اثر،  مدیر نگارخانه تهران،  مشاور هنری سازمان زیبا سازی شهر تهران،  

رئیس اداره همکاری های فرهنگی دانشگاه تهران و  ... اشاره کرد. او تا کنون برنامه های 
متعددی را در داخل و خارج ازایران؛ از جمله در شهرهای وین،  آنکارا، زاگرب، بیروت، 

پراگ، سالزبورگ، پاریس و  ... با موضوعات هفته  فرهنگ ایران، کارگاه آموزشی و کنسرت 
موسیقی داشته است. در حال حاضر او در کنار تدریس به عنوان معاون اداره کل فرهنگی 

و رئیس مرکز رسانه های دیداری و شنیداری دردانشگاه تهران مشغول فعالیت است. با 
او درباره جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان صحبت کرده ایم. گفتنی ست تجلی در این 

جشنواره کارگردانی مراسم افتاحیه و اختتامیه را برعهده داشت.

اثرمشـترک مسـعود نکویـی و پوریاقلـی پور؛در ژانـر ترکیبی 
آوازآکاپـای پلـی فونیک و رقص مدرن بـه زودی در روزهای 
1تا15شـهریوردر پاتـوی صنعتـی کرمـان و مهـر مـاه در 
تهـران  بـه روی صحنـه خواهـد رفـت . ایـن اثر با مشـارکت 
گـروه موسـیقی مهر وطـن و گـروه تیاتر بوتیاآل تولید شـده 
است.شـالبافی در کرمـان بیـش از 100 سـال قدمـت دارد و 
در دوران قاجـار بـه اوج خـود رسید،شـهرت جهانـی یافت و 
بـه سرتاسـر جهـان صادر میشـد. بـه اعتقـاد دکتر باسـتانی 
پاریـزی، کلمـه »شـال« در گذشـته و در منابـع و ادبیـات، 
بـه صـورت »َشـعِر« ثبت شـده اسـت و براین مدعـا می توان 
بـه این بیت فردوسـی اشـاره نمود:شـب تیـره زو دامـن اندر 
کشـید یکـی چـادر َشـعر بر سـر کشـید و »شـعر بـاف« که 

در منابـع مختلـف بـه عنوان شـغل و حرفه بسـیاری از مردم 
ذکـر شـده اسـت، همان »شـال بافی« اسـت،

مرغوبیـت پشـم و در پـي آن شـال کرمـان بـه قـدری بـوده 
اسـت کـه تاورنیـهـ  سـیاح و تاجر معـروفـ  بـرای خرید آن 
بـه کرمـان آمده اسـت: »... در اواخر سـنه 1647م )1058هـ 
.ق( هرچـه شـال کرمانـی، زیبـا، قیمتی و زیـب دوش امراء و 
حـکام و سـاطین بـود و آوازه و شـهرتش تـا بـه اقصی نقاط 
عالـم پیچیـد، بـه حدي که رونق شـال کشـمیر را شکسـت، 
امـا همیـن منابع و شـاهدین، گاه جسـته و گریختـه روایاتی 
نیـز از رنـج و الـم بی شـمار ایـن هنرمنـدان بی ادعـا و گمنام 

گفته انـد.
 شـالبافی دسـترنج شـالبافان گمنامـی بـود که از شـدت کار 

در سـیاه چاله های شـالبافی در سـنین بسـیار کم جان خود 
را از دسـت مـی دادنـد. وضعیت شـالبافان به حـدی بد بوده 
کـه ادوارد بـراون در توصیـف وضعیـت نا بهنجـار کارگاه هاي 
شـال بافي کرمـان اینگونـه میگویـد: چنـد جـا رفتیم تماشـا 
کردیـم. مـرد و بچـه ی کوچـک چنـد نفـر بـه سـن هفـت 
نرسـیده در تـوی زیر زمیـن، در اتاق تاریک متعفن نشسـته، 
مشـغول شـال بافتن بودنـد. دو سـاعت پیش از طلـوع آفتاب 
شـروع، و شـب تا یک سـاعت بعـد از مغـرب کار می کردند... 
شـال باف ها اکثـر جـوان می میرنـد و سـببش کار سـخت و 
عفونـت اطـاق و هـوای بـد آنجـا اسـت، و جمیع شـال باف ها 

ناخـوش و بدحال انـد« 
 شـالبافها دوبـار قیام کردنـد و در قیـم دوم حاکمیت کرمان 
ایـن  جانفشـانی  پاسداشـت  بـه  اثـر  کردند.ایـن  عـوض  را 

کارگـران گمنـام تقدیـم میگـردد.  آخریـن تمریـن گـروه با 
حضـور  اسـتاد گابـزاده )کرمـان شـناس شـهیر( در حالـی 
انجـام شـد کـه ایشـان گفتنـد کـه از ابتـدا تـا انتهـای اثـر 
نفسشـان به شـماره افتاده و تحـت تاثیر قرار گرفتند)اسـتاد 
گابـزاده خطاب بـه گروه اجرایـی: بعداز اجرای شـما ، نفس 
مـن هنـوز بند نیامده اسـت؛ اثر شـما متفـاوت و فراتر از هنر 

اسـت.( کرمان 
.سـبک اکتاپـا هنـوز در ایران انجـام نشـده و در جهان تنها 
دو گـروه بـه ایـن شـیوه فعالیت میکننـد و سـبک نوینی در 
 accapella  و act جهـان محسـوب میشـود زیـرا ترکیـب

بسـیار دشـوار است.
تقدیم به روح شالبافهای گمنام کرمان

اکتاپالی قیام شالباف ها
خبر

فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی )94-83( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی می توانند از زمـان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری ) شـنبه تا سـه شـنبه  16-7 
و چهارشـنبه هـا  7-15 ( بـه دفتـر امـور قـرار داد هـا واقـع در کرمـان - بلوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار راه  شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمان  جهـت اعام آمادگی 

مراجعـه و اسـناد ارزیابـی کیفـی را دریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن مـدارک مـورد نیـاز  را  تهیـه ،  تنظیـم و تکمیـل و حداکثـر تـا  14  روز تقویمی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبـت آگهی بـه،  دبیرخانه کمیتـه فنی و 
بازرگانـی / هیئـت انتخـاب مشـاور ) اتـاق 105 ( تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منوط بـه ارزیابی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیته فـــنــی و بازرگانی می باشـد .)نوع تضمین شـرکت در مناقصه : 
ضمانـت نامـه بانکـی / رسـید بانکی ( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطاعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطـاع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسـبت به ثبت نام 

در سـایت پایـگاه اطاع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.
مبلغ تضمین

)ریال(
مدت زمان اجرا

)روز ( شماره مناقصه تعداد نوبت تعداد مرحله موضوع کد فراخوان ردیف

93/000/000 365 روز 94-83 دو یک  تامین احتیاجات وسائط  نقلیه
شرکت گاز استان کرمان 1/413246 1
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یادداشت

روایتی شیرین از سالروز 
ورود آزادگان

26 مردادماه سـالروز ورود آزادگان به میهن اسامی، 
بهانـه ای  بـرای نشـر روایتی شـیرین و خواندنی بود. در 
زیـر روایتـی شـیرین از ورود آزادگان بـه کشـور را کـه 
احمـد یوسـف زاده، نویسـنده توانـای جنـوب کرمـان 

نوشـته مـی خوانید:
 . کـردم  پیـدا  وبگـردی  حیـن  در  را  مطلـب  ایـن 
نویسـنده اش - سـرهنگ پاسـدار علی رسـتمی - چند 
سـال پـس از آزادی بـا ارسـال نامـه ای بـاب رفاقـت را 
گشـود .رفاقتـی کـه بـه گرمـی ادامـه دارد.  جمعـی از 
پاسـداران سـپاه در مـرز قصر شـیرین پـادگان اهلل اکبر 
اسـام آبـاد غرب اردو می زنیم و منتظـر ورود همرزمان 
خود می شـویم. اسـرای عراقی گروه گروه از اتوبوسـهای 
زیبـا در نقطـه مـرزی )خسـروی - منظریـه( پیـاده می 
شـوند آنچـه بـه هیمنـه و هیـکل آنـان نمـی خـورد 
»اسـیر« اسـت. انـگار نـه انـگار کـه بعـد از 10 سـال به 
وطـن خـود بـر مـی گردنـد. همه شـیک پوش و سـاک 
بـدوش بـا کولـه های پر از سـوغات محلـی و ریش های 
آنـکارد شـده حتـی ریش بعضـی از آنها بـه ریش بعضی 
از ماهـا طعنـه مـی زنـد! . با چشـمانی اشـکبار در کناره 
مـرز نظـاره گر اتوبوسـهایی هسـتیم کـه آرام آرام به ما 
نزدیـک و نزدیکتـر مـی شـوند از پلـه اولیـن اتوبـوس 
»تـن« هایـی رنجور با لبـاس های زرد و یک دسـت که 
برگـودی کمر آنـان عبارت P.W »اسـیر جنگی« نقش 
 U.N بسـته، یکـی یکی پیاده می شـوند با مأمورانـی از
کـه سـخت مراقـب آناننـد و رفتـاری مهربانانـه و البتـه 
سـاختگی از چهـره هاشـان مـی بـارد! ولـی آثار خشـم 
و عصبانیـت متقابـل  بیـن نگاههـای افـراد زردپـوش 
و نظامیـان عراقـی رد و بـدل مـی شـود. آنـان ناباورانـه 
مـا را مـی پاینـد و مـا نیـز ناباورانـه منتظـر ورود آنـان 
هسـتیم. رهبـر گـروه مـارش نظامی مـا دسـتانش را به 
حالـت ضربـدری باال مـی برد و بـا پاییـن آوردن یکباره 
دسـتان او، طبـل و شـیپور و سـنج نوای غمگینانه سـر 
مـی دهنـد  گروهـی از سـربازان نیـز همنوا با موسـیقی 
سـرود »بـه ایران خـوش آمـدی« با هیمنـه خاصی می 
خواننـد. بـا ورود اسـیران ایرانـی، بغـض هـا در گلـو بـه 
یکبـاره می ترکد، اشـک هـا جاری می شـود همه حتی 
گـروه موسـیقی مـی گرینـد ولـی از نواختـن دسـت بر 
نمـی دارنـد، گروه سـرود هم مـی گریند و مـا نیز چون 
دیگران شـیون می کنیم.  می شـوم مسـئول گروهی از 
آزادگان کـه باید آنهـا را تحویل فـرودگاه باختران بدهم 
داخـل یکـی از اتوبـوس هایـم کـه یکسـره مورد سـؤال 
آنهـا هسـتم از انـواع و اقسـام سـواالت از قیمـت پیکان 

گرفتـه تـا دالیل قبـول قطعنامـه و تا عـزل ... 
از شـهر اسـام آباد عبور مـی کنیم یکـی از آزادگان 
در رابطـه بـا عملیـات سـازمان منافقین می پرسـد و به 
دنبـال آن همـه بـه اتفاق مـی خواهند ببیننـد آنچه که 
آنجـا شـنیده انـد درسـت اسـت یـا دروغ های سـاخته 
پرداختـه سـازمان در اردوگاههـا بلنـد مـی شـوم و در 
وسـط اتوبـوس بـا صـدای گرفته »مرصـاد« را برایشـان 
شـرح مـی دهـم و وقتـی بـه »چهارزبر« می رسـیم می 
گویـم: بلـه تا اینجا آمدنـد ولی نه رفتند و نه برگشـتند. 
فـرودگاه باختـران تـا امروز این قـدر هواپیمـا و این قدر 
مسـافر بـه خـود ندیـده بـا همـه خداحافظی مـی کنم 
پـس از چنـد بوسـه برگونه هـم، آنان بوسـه ای بـر آرم 
سـپاه کـه روی سـینه ام نقش بسـته زدنـد و از من دور 
مـی شـوند. یکـی از آنـان پـس از خداحافظـی برگه ای 
دسـتم مـی دهـد فرصـت که مـی کنـم در آن شـلوغی 

فـرودگاه آن را مـی خوانم.
مادر از راه سفر برگشتم

 با دلی پر ز شرر برگشتم
شرر از داغ غم روح اهلل

 دیدگانم همه تر برگشتم
من جوان بودم و از داغ غمش

 شد خمیده کمرم برگشتم
 مادر غم زده ام شادی کن
 چشم بردار ز در برگشتم

و زیـر شـعرش نوشـته بـود »تقدیـم بـه تـو بـرادر 
خوبـم: احمـد یوسـف زاده اعزامـی از کهنـوج« شـعر 
احمـد به دلم می نشـیند. طاقت نمـی آورم از بلندگوی 
فـرودگاه او را مـی خوانـم: بـرادر احمـد یوسـف زاده بـه 
اطاعـات. احمـد مـی آیـد و بـرای بـار دوم او را مـی 
بینـم جوانـی به نظر 20 سـاله، سـابقه هجرانـش را می 
پرسـم بـا خنده می گوید هفت، هشـت سـالی می شـه 
مـی خواسـتم سـال 61 خرمشـهر را آزاد کنم که اسـیر 
شـدم! بـا تعجـب مـی پرسـم: مگه چند سـالت بـود که 
اسـیر شـدی. بـاز هم مـی خندد مـی گوید اسـارت من 
حکایـت دارد مـن جـز اسـرای خردسـال ایرانـی بـودم. 
بلندگـوی فـرودگاه او را از مـن جـدا مـی کنـد کلیـه 
آزادگان کرمانـی. کلیـه آزادگان کرمانـی آمـاده سـوار 
شـدن. همـه اسـرا مبادلـه مـی شـوند. ای کاش مرا هم 
بـا گذشـته ام مبادله کنند آیا کسـی هسـت کـه مرا هم 

آزاد کنـد و مـرا بـه گذشـته ببرد.
والسام

برگـزاری جشـنواره اقتصـادی و فرهنگـی اسـتان کرمـان در برج 
میـاد تهـران فرصتـی مناسـب و شـاید تکرار نشـدنی بـرای معرفی 

ظرفیتهـا و قابلیتهـای جنـوب کرمان محسـوب می شـد.
آمادگی برای حضور فعاالنه

همـه  فرهنگـی  و  اقتصـادی  المپیـاد  ایـن  در  شـرکت  بـرای 
شهرسـتانهای اسـتان فراخـور توانمنـدی هایشـان آمادگـی خـود را 
اعـام کردند و شهرسـتانهای هفتگانـه جنوب کرمان  نیـز فرصت را 
غنیمـت شـمرده تا نـگاه پایتخت نشـینان را به بخشـهای فرهنگی، 

اقتصـادی، کشـاورزی، معدنـی و ... معطـوف کننـد.
جنوب هم مهیا شد

جنـوب کرمـان بـا جمعیتی بیـش از یک میلیـون نفر بـه عنوان 
منطقـه ای دانشـگاهی، کشـاورزی، صنعتـی، معدنی و اسـتعدادهای 
هنـری در زمینه های هنری ،موسـیقی، هنرهای تجسـمی و ... برای 

شـرکت در این فرصت اسـتثنایی مهیا شـد.
روز تمدن هلیل رود جیرفت ماندنی ترین خاطره

هفـت روز فرهنگی و اقتصادی برای اسـتان کرمانیهـا و جنوب زر 
خیـز بـا اقلیـم مدیترانه ای تعریف شـد، شـاید روز تمـدن هلیل رود 
جیرفـت ماندنـی ترین خاطـره  دوسـتدارن میراث کهـن پدرانی بود 

کـه موی خـود را برای پاسداشـت از آن سـپید کردند.
درخشش ادارات کل جنوب کرمان

ادارات کل جنـوب کرمـان بـا برپایـی غرفـه هـای اختصاصی آن 

هم با سـایق بومی و سـنتی گامـی امیدوار کننده در جهت توسـعه 
جنـوب برداشـتند کـه قابـل تقدیـر اسـت، اگـر چـه علی رغـم همه 
تاشـها نواقصـی هـم وجـود داشـت که انتظـار میـرود با اسـتفاده از 
تجربیـات صاحـب نظران، کارشناسـان و اهالـی فن در سـالهای آتی 

درخششـی دوبـاره تکرار شـود.
همه تالش کردند تا جنوب خوش درخشید

احمـد امینـی روش فرمانـدار جیرفـت طـی گفتگویـی ضمـن 
تشـریح اهـداف برگـزاری جشـنواره فرهنگـی و اقتصـادی جنـوب 
کرمـان و اسـتان در بـرج میـاد تهـران اظهـار داشـت: جشـنواره 
اقتصـادی و فرهنگـی بـه مدت یک هفتـه با تدبیر اسـتاندار کرمان 
در محـل برج میـاد تهران با همکاری سـایر دسـتگاههای اجرایی 
برگـزار شـد کـه فرصـت بسـیار خوبـی بـرای معرفـی ظرفیتهـای 
پیـدا و پنهـان منطقه بـود. وی ضمـن قدردانی از دسـت اندرکاران 
برگـزاری ایـن فرصـت اسـتثنایی افـزود: اسـتان کرمـان بـه عنوان 
پهناورتریـن اسـتان کشـور در بخشـهای دام و طیـور، گردشـگری، 
صنعـت و معـدن و کشـاورزی حـرف بـرای گفتن دارد کـه جنوب 
کرمـان بـا برخـورداری از ظرفیتهـای باسـتانی و تاریخـی از جمله 
تمـدن کهـن هلیلـی رود موقعیتی اسـتثنایی را به خـود اختصاص 

داده اسـت.
وجه تمایز جنوب کرمان

امینـی روش ایـن جشـنواره را فرصتـی تکرار نشـدنی و یا غیر 

ممکـن بـرای معرفـی ظرفیتهـای موجـود بیان کـرد و ادامـه داد: 
تولیـدات کشـاورزی بـه میـزان 4 و نیم تن در سـال و در کنار آن 
محصـوالت باغـی متنوع و اقلیـم آب و هوایی جنـوب کرمان را از 

دیگـر مناطـق  متمایز کرده اسـت.
تمدن 7 هزارساله سرآمد داشت های تاریخی

سـاله  هـزار  هفـت  تمـدن  اینکـه  بیـان  بـا  روش  امینـی 
جیرفـت همـواره سـرآمد داشـته هـای تاریخـی اسـتان اسـت، 
صنایـع  عشـایری،  فرهنگـی،  میـراث  غرفـه  داشـت:  عنـوان 

دسـتی و هنرهـای تجسـمی مـورد اسـتقبال بازدیـد کننـدگان 
قـرار گرفـت.

هنرمندانه درخشیدند
ایـن  اهـداف  معرفـی  در  را  هـا  رسـانه  نقـش  روش  امینـی 
جشـنواره مثبـت توصیـف کرد و تصریـح کرد: مطبوعات و رسـانه 
هـای جنـوب کرمان بـه همراه هنرمنـدان هنرمندانه درخشـیدند 
توانمندیهـای جیرفـت در بخشـهای  بـه موقـع  بـا ترسـیم  کـه 

مختلـف دیـن خـود را بـه منطقـه ادا کردند./هلیـل

درخشش هنرمندانه جنوب کرمانی ها در برج میالد
جشنواره

تمدن هلیل، کهن ترین گهواره گاه تمدِن جهان
 سید محی الدین طیبی

چـه سـخت اسـت سـخن رانـدن از تمدنـی بـه وسـعت 
هـزاره هـا، تمدنی کـه بر بلندای کوهسـاران رابر، بحرآسـمان، 
سـاردوییه و اسـفندقه اوج می گیرد. در دامنه دلربای کوه تپه 
هـای دلفـارد سـر بـه زیـر مـی شـود و در دامـن رهـا و گـرم 
و نامحـدود مـادری بـه نـام دشـت جیرفـت آرام مـی گیـرد و 
بـه پختگـی و بلوغ می رسـد. به راسـتی احسـنت بـر هوش و 
فراسـت خالقیـن ایـن تمدن کـه در میان دشـت هـا و بلندی 
هـای مشـرق زمیـن چنیـن منطقـه ای جادویـی بـا ترکیبی 
مینیاتـور گونـه از انـواع آب و هوا، محصوالت کشـاورزی، گونه 
هـای جانـوری و گیاهی و مناظر دلربای طبیعـی را برای بنیان 

تمـدن زمیـن برگزیدند. 
شـاید بتـوان برای هـر منطقـه ای از این دیـار کهن ویژگی 
خاصـی را متصـور شـد که باعـث ارزش گـذاری آن در سـطح 
منطقـه و یـا حتـی کشـور بشـود؛ امـا آنچه کـه امـروز در دل 
خـاک سـرزمین هلیـل رود می تپـد، نگاه جهـان و جهانیان را 
بـه ایـن منطقه معطـوف کرده اسـت. هلیـل دیگر امـروز تنها 
یـک رود از هـزاران رود غلطـان بـر خـاک زمیـن و خاطره ای 
از خـروش ایـام جوانـی پیـران دهکده نیسـت. هلیل مـا امروز 
یـک نام جهانی اسـت. نامی کـه نوید یک تمـدن خفته بر دل 
خـاک اسـت. تمدنـی بـا هزاران سـال سـابقه که نقشـی دیگر 
اسـت از آوازه نکویـی ایـن سـرزمین و تأییـدی بر انـگاره های 
اصالـت سـرزمینی کهن. باشـد که پاسـبان این افتخـار دیرین 

باشیم.
تمدن هلیل:

در جنـوب شـرق ایـران در اسـتان کرمان، شـهری کوچک 
بـه نـام جیرفت قـرار گرفته که از سـه جهت کوهسـتان هایی 
بـه ارتفـاع 4000 متـر آن را احاطـه کـرده اند و تنهـا از جانب 
جنـوب غربی به سـمت تنگه معروف »هرمـز« در خلیج فارس 
راه گریـزی دارد. ایـن منطقه به دلیـل موقعیت خاص طبیعی 
اش کـه آن را کامـًا بـه محاصـره در آورده، از مسـیر گـردش 
های جهانگردان و نیز تحقیقات باسـتان شناسـی به دور مانده 
اسـت، تحقیقاتی کـه عمدتاً بر روی منطقه بیـن النهرین واقع 
در هـزار کیلومتـری آن متمرکـز شـده اند. تا این که سـرانجام 
بر حسـب اتفـاق آثار فراوانـی از تمدن ناشـناخته ای در جلگه 
هلیـل رود از زیـر خـاک سـر بیـرون آوردنـد. تمدنـی کـه از 

سـپیده دم بشریت منشـأ می گیرد.
ویژگـی منحصـر به فرد آثار به دسـت آمده که در آن سـیر 
تکویـن جهـان، انسـان هـا و حیوانات در سـبکی بـی نظیر به 
تصویر کشـیده شـده است، جای هیچ شـک و تردیدی را برای 
باسـتان شناسـان نسـبت بـه قدمـت و ظرافـت فرهنگ هلیل 
رود باقـی نمـی گـذارد. به نظر می رسـد که فرهنـگ و تمدن 
هلیـل رود بـه طـور مسـتقل از تمـدن دولت _ شـهرهای بین 
النهریـن در هـزاره سـوم قبـل از میـاد پـای به عرصـه حیات 
نهـاده و بـه این ترتیب حتی از تمدن سـومر نیـز چندین قرن 

تقـدم زمانـی می یابد کـه در ادامه بـدان خواهیـم پرداخت.
تاریخچه کشفیات

کشـف تمـدن هلیـل را نمی تـوان حاصل هوش و فراسـت 
باسـتان شناسـان دانست، بلکه چنین کشـفی نتیجه حرص و 
طمـع کاری غارتگرانـی اسـت کـه گورهای قدیمـی را حفاری 
و اشـیای آن هـا را تـارج کرده انـد. در مدت 9 مـاه قاچاقچیان 

بـا همدسـتی برخی از مسـئوالن محلـی و قاچاقچیـان بزرگ 
اشـیای عتیقـه بی آنکـه از جانب کسـی تهدید به 

مجـازات شـوند، تمـام منطقـه را مـورد غارت 
قرار دادند و شـرکای آن ها، اشـیای مشکوفه را 
از طریـق کوه یـا دریا از منطقه خارج سـاختند.

از  یکـی  کـه  بـود  چنیـن  ماجـرا  آغـاز  در   
روسـتاییان گلدان حجاری شـده ای 

را مـی بیند-کـه در آب جـاری 
شـده حاصـل از بـارش بـاران 
گلدانـی  اسـت-  حرکـت  در 
افتـاده  بیـرون  از گـوری  کـه 

هـای  بـاران  نتیجـه  در  بـود، 
تنـد خاک آن شسـته شـده بود. 

فـردای آن روز تمـام مردم منطقه 
بـا بیـل و کلنـگ بـه منطقـه حمله 

ور شـدند تـا گنجـی را کـه خـدا به آن 
هـا هدیـه داده بـود به دسـت آورنـد. زیرا 

خشکسـالی شدیدی طی 2 سـال در منطقه 
حاکـم بـود. هیـچ کس از گذشـته با شـکوه این 

اشـیا خبـری نداشـت و آن ها را نمی شـناخت. جز 
ایـن کـه همـه مـی دانسـتند که بـا یافتـن این اشـیا 

پول هنگفتی به دسـت خواهنـد آورد. در همان ابتدای 
کار بیـش از ده قبـر غـارت شـد و دو هـزار شـیء از 

آن بیـرون آوردنـد که برخـی از آن هـا در هفته 
هـای بعـدی در سـالن هـای فـروش اشـیای 
عتیقـه نیویورک، پاریس و لندن ظاهر شـدند. 
هـزاران فـرد دیگر بـه خیـل غارتگـران افزوده 

شـدند. یوسـف مجیدزاده باستان شـناس ایرانی 
مـی گویـد: »هیچ تپه و منطقـه ای را در جیرفت 

نمـی تـوان یافـت که زیـر و رو نشـده باشـد.« مدت ها 
بـود که اشـیا زیـر خاکـی بسـیار قدیمی با مبـدأ نامعلـوم در 
کلکسـیون هـا و گالری های کشـورهای آمریکایـی، اروپایی و 
آسـیایی بـه فـروش می رسـیدند. ایـن آثـار رفته رفتـه توجه 
کارشناسـان هزاره هـای قبل از میاد را به خـود جلب کردند. 
بـا کنکاشـی کـه آنـان انجـام دادند سـر نخ بـه گمـرک ایران 
ردیابـی شـد و در سـال 2001 )1380( مراتـب بـه دولـت 
جمهوری اسـامی اطاع داده شـد. در پی تحقیقـات مأموران 
بازداشـت شـده گمـرک اعتـراف کردنـد کـه تا کنون بـه طور 
سـازمان یافتـه بـا باندهایـی که بـا روسـتاییان منطقـه ای در 
ایـران همـکاری دارنـد، هـزاران قطعـه شـیئی زیـر خاکـی را 
بـه طـور غیـر قانونـی از ایـران خـارج کـرده انـد. پـس از این 
اعترافات، باسـتان شناسـان ایرانـی عکس العمل نشـان دادند 
و در مناطـق باسـتانی ایـران مشـغول جسـتجوی نمونه هایی 
از آثـار شـدند. در نتیجـه تفحـص باسـتان شناسـان ایرانی در 
منطقـه »هلیـل رود« متوجـه شـدند کـه روسـتاییان فقیـر 
منطقـه در 20 کیلومتـری جنـوب جیرفت منطقـه ای را بین 

خـود تقسـیم کـرده و مشـغول حفاری هسـتند. 
هرگاه باستانشناسـان بـه منطقه می رفتند، روسـتاییان به 
آنـان حملـه بـرده و آن هـا را از منطقه دور مـی کردند. پس از 
رد یابی شـبکه قاچاق اشیا و بازرسـی منازل افراد در شهرهای 

بردسـیر، جیرفت، بندر عباس و تهران هزاران قطعه از اشـیای 
زیـر خاکی به دسـت آمد.

در نـوروز 1382 دولـت سـرانجام تصمیـم گرفت 
که بـرای فـراری دادن روسـتاییان و جلوگیری از 
حفـاری آنـان نیروهـای نظامی و 
امنیتـی را به منطقـه اعزام 
نمایـد و سـپس هیـأت 
شناسـی  باسـتان 
سرپرسـتی  بـه 
پروفسـور یوسف 
زاده  مجیـد 
حمایـت  بـا 
ی  هـا و نیر
بـه  نظامـی 

منطقـه 
ه  د سـتا فر
شـود.  مـی 
به  مجیـدزاده 
ورود  محـض 
بـه منطقـه بـا این 
کـه منطقه بـه طور 
شـده  ویـران  گسـترده 
بـود، متوجه اهمیـت یافته 
هـا می شـود. بـه فوریت از 
متخصصین بـزرگ دنیا در 
آثـار سـومر و ایـام دعوت 
مـی کنـد کـه بـه او در این 

کننـد. کمـک  مهـم 
متوجـه  کارشناسـان 
بـه وسـیله  ای کـه  مـی شـوند محوطـه 
روسـتاییان حفـاری شـده، زمیـن بزرگـی بـوده کـه محوطه 
قبرسـتان شـهر کهـن بـوده اسـت و اشـیای بـه یغمـا رفتـه 
هدایایـی بـوده اندکـه معموالً در هـر قبری به طور متوسـط 
50 تـا 60 عـدد شـیئ کـه بـرای خدایان همـراه با مـردگان 
در داخـل قبـور نهـاده مـی شـدند. غـم انگیـز آن کـه در اثر 
رفتـار نابخردانـه برخـی اهالـی روسـتا تمـام اسـتخوان هـا 
پـودر و نابـود شـده انـد. در حـال حاضـر بـه نظـر می رسـد 
کـه تنهـا باقـی مانـده بیولوژیـک از ایـن مردمـان کـه مـی 
توانسـت اطاعاتـی در مـورد هویـت و نـوع زندگـی ایشـان 
به باسـتان شناسـان برسـاند از دست رفته اسـت. مجیدزاده 
در  تـر  جنوبـی  ای  منطقـه  از  را  خـود  کار  همکارانـش  و 
امتـداد »هلیـل رود« ادامـه مـی دهنـد و بـا کمـال تعجـب 
بـه آثـار بیشـتری برخورد مـی کننـد. در نهایـت، در منطقه 
ای بـه وسـعت 50 کیلومتـر عـرض و 400 کیلومتـر طـول 
جغرافیایـی: تمـام امتـداد »هلیل رود« از جیرفـت تا دریاچه 
هامـون )جازموریـان( آنـان بـه منطقـه ای با چندین شـهر، 
گورسـتان و یـک زیگـورات عظیـم برخـورد مـی کننـد، بـا 
آثـاری از تمدنـی بیـن 4500 تا 3000 سـال پیـش از میاد 
)پیـش از سلسـله هـای ایام و سـومر( بـا پیدایش ایـن آثار 

مـی تـوان از یـک بیـن النهریـن دیگـر سـخن گفـت.

 کهن ترین تمدن شرق
قدمـت تمدن جیرفـت حدود 7000 سـال تخمین زده می 
شـود )کهن تـر از تمـدن بیـن النهریـن( و بـه ایـن طریـق بـه 
عنوان کهن ترین تمدن شـرق شـناخته می شـود که در دشت 
خـوش آب و هـوا و حاصلخیز هلیل رود سـکنی داشـته اند. در 
ایـن محـل چنـد لوحه گلـی یافت شـده و به خطی هندسـی 
روی آن مطالبی نوشـته شـده که هنوز رمز گشـایی نشـده؛ اما 
در کل روایت گـر آن اسـت کـه ایـن مردم مخترع خـط و زبان 
بـوده انـد، نه سـومریان. وسـایل به دسـت آمـده از ایـن تمدن 
تـا بـه امروز بیش تر ظروف سـفالی و سـنگی، قطعات سـنگ 
صابـون و گاه وسـایل مفرغـی را شـامل می شـود. مهم تریـن 
صنعـت منطقه همـان کنده کاری روی سـنگ صابونی اسـت 
کـه دارای ظرافـت خـاص اسـت و مـوارد کاربـردی و زیبایـی 
شـناختی را در بـر می گیـرد. در روی این قطعـات تصاویری از 
قبیـل انسـان، بز و گوسـفند، نخل، مار و عقرب وجـود دارد که 
البتـه تصاویـر مار و عقـرب معمول تر اسـت. نکتـه دیگری که 
قطعات سـنگ صابونـی این منطقه را از سـایر مناطق و تمدن 
هـای دیگر جدا می کند چشـم درخشـان و مرصـع کاری روی 
قطعـات اسـت. در برخـی طرح ها دیـده می شـود در دور تا دور 
ظـرف چنـد حیـوان در هم تنیـده وجـود دارند که بـرای کنار 
هـم قـرار دادن آن هـا نیاز به محاسـبات پیچیده بوده اسـت.

بـا ایـن همه، سـطح تکنیـک و ابـزار بـه کار رفتـه در کنار 
سـبک هـای طراحـی نشـان مـی دهنـد کـه یافته هـا به یک 
دوره تعلـق نداشـته و چه بسـا به ادوار مختلفی تعلـق دارند )و 
مـا اینـک تنهـا دوره مرهشـی را می شناسـیم( و حـوزه هلیل 
رود را بایـد چـون بسـیاری از رودهـای فـات ایـران و بیـن 
النهریـن، خاسـتگاه تاریخـی سلسـله های مختلفی بـا تمدنی 
کهـن و دامنـه دار طـی هزاران سـال شـمرد؛ بـه خصوص که 
از دیربـاز ایـن منطقـه یکـی از مناطق مهـم کشـاورزی بوده و 
هنـوز هسـت و ایـن خـود، دلیلـی دیگـر بر ایـن که بر بسـتر 
رودخانـه هلیـل رود و جازموریـان، همچون بسـیاری از رودها 
و مناطـق دارای آب شـیرین بـرای خـوردن و کشـاورزی، مهد 

تمدنـی کهـن و سلسـله وار خفته اسـت.
شهرنشینان متمدن

بـا پایـان یافتن فصل اول کاوش اقامت گاه سـاکنان قدیمی 
جیرفـت از جنـس خشـت از زیر خـاک بیرون آمـد. همچنین 
دیوار و باروی قدیمی شـهر و بنای عظیمی از خشـت خام که 
شـاید نوعی زیگورات باشـد، پدیدار شـده اند. برروی بسـیاری 
از اشـیاء پیـدا شـده ماننـد جـام هـا، ظـروف مختلـف، گلدان 
های سـاخته شـده از سـنگ یـا گل مخصوص کـوزه گری که 
بـا نقش و نگارهای برجسـته بسـیار بدیع و نگیـن های رنگین 
گـران بهـا ماننـد فیروزه، مرمر، یشـم ویـا مروارید مزین شـده 
انـد طـرح معمـاری سـاختمان هـای 2 یـا 3 طبقـه به چشـم 
می خورد.   کارشناسـان از نقوش دام، طبیعت و انسـان بروی 
ظـروف و از بـاز مانـده دانـه هـای غـات پی بـرده انـد که این 
مـردم زندگی کامأل شهرنشـینی توأم با کشـاورزی، دامپروری، 
پیشـه وری و صنعت داشـته انـد. در هیچ کـدام از نقوش اثری 
از شـکار یـا جنـگ و یا ابـزاری کـه گویای چنین صحنـه ها و 

اعمالی باشـد دیده نشـده است.  
ادامه دارد ....

پیگیری برای 
تصویب مرز هوایی 
فرودگاه جیرفت

نشسـت  از  جیرفـت  فرمانـدار 
مسـئوالن  حضـور  بـا  تخصصـی 
محلیـو کشـوری در وزارت کشـور 
بـرای بررسـی نهایی تصویـب مرز 
هوایـی فـرودگاه ایـن شهرسـتان 
خبـرداد. بـر اسـاس گزارشـی کـه 

روی خروجـی سـایت فرمانـداری شهرسـتان جیرفـت قـرار گرفتـه اسـت ، ›احمد 
امینـی روش نتیجـه  برگـزاری نشسـت کارگـروه مرزهـای مجـاز کشـور را کـه به 
میزبانی وزارت کشـور برگزار شـد، تشـریح کرده اسـت.  وی در این رابطه گفت:این 
نشسـت بـا موضوع بررسـی تصویـب مرز هوایـی فـرودگاه جیرفت برگزار شـد، که 
جا دارد از پیگیری های شـخص اسـتاندار کرمان، مدیران کشـوری و محلی جهت 
پیگیـری ایـن موضـوع تقدیـر شـود.امینی روش  در ادامـه از  پیگیری و پشـت کار 
اسـتاندار کرمـان جهـت تصویـب مـرز هوایی فـرودگاه جیرفـت، که نقـش تعیین 
کننـده ای در توسـعه زیـر سـاخت هـای ایـن منطقـه از جملـه رونق اقتصـادی و 
توسـعه بخش کشـاورزی  خبرداده اسـت. وی همچنین با اشـاره به خدمات ارزنده 
دولـت تدبیـر و امیـد در شهرسـتان جیرفـت و منطقـه جنـوب کرمـان ،راه اندازی 
فـرودگاه  راپس از هفت سـال تعطیلی، راه انـدازی نمایندگی گمرک، اتاق بازرگانی 
و پیگیـری احـداث پایانـه صادراتـی از جملـه ایـن فعالیت هایـی برشـمرده که در 

توسـعه اقتصـادی منطقـه تاثیرگذار هسـتند.

حضور پررنگ منابع 
طبیعی جنوب 
کرمان در جشنواره

جشـنواره  برگـزاری  پـی  در 
اسـتان  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
 23 لغایـت   16 از  کـه  کرمـان 
مردادمـاه در محـل بـرج میـاد 
کل  اداره  شـد،  برگـزار  تهـران 

منابـع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان نیز با برپایی غرفه ای نمایشـگاهی 
بـه معرفـی قابلیـت هـای فرهنگـی و اقتصـادی حـوزه کاری خـود پرداخـت. 
مهندس محمدحسـن کردسـتانی مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنوب 
کرمـان در ایـن رابطـه گفت : هـدف از برگزاری ایـن جشـنواره معرفی قابلیت 
هـا و پتانسـیل های اسـتان کرمان در حـوزه های فرهنگی و اقتصـادی بود که 
منابـع طبیعـی و آبخیزداری جنوب کرمان نیز به منظور شناسـاندن پتانسـیل 
هـای بالقـوه و بالفعل منابـع طبیعی در ابعاد اقتصـادی ، اجتماعی و فرهنگی و 
همچنیـن آشـنایی عمـوم مردم با مخاطـرات این حوزه نظیـر تخریب و تصرف 
آن، اقـدام بـه برپایـی غرفـه منابع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب کرمـان کرده 
کـه بـا توجـه بـه اهداف پیشـرو با اسـتقبال غیر قابـل تصوری هم مواجه شـد. 
کردسـتانی در ادامـه افزود:غرفـه منابع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان و 

معرفـی پتانسـیل هـای آن حـول سـه محـور برپـا شـده بود.

ارائه فرصت های 
سرمایه گذاری 
حوزه های صنعتی 
و معدنی جنوب در 
تهران

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
هـای  فرصـت  کرمـان،  جنـوب 

سـرمایه گـذاری و خاصـه ای از پتانسـیل هـای صنعتـی و معدنی جنوب اسـتان 
کرمـان در کارگـروه فرصـت هـای سـرمایه گـذاری در جشـنواره هفتـه فرهنگی و 
اقتصـادی اسـتان کرمـان در بـرج میاد تهـران ارائه شـد. در این کارگروه شـرکت 
هـا و سـرمایه گذاران بخـش های خصوصی و دولتـی به ارائه فرصت های سـرمایه 
گـذاری و پتانسـیل هـا و توانمنـدی هـای خـود مـی پرداختنـد. نماینده سـازمان 
صنعـت ،معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان کرمان نیـز در ایـن کارگروه بـا توصیف 
ذخایـر و پتانسـیل های قابل توجـه، بکر، کم نظیر و گاه بـی نظیر منطقه از جمله: 
ذخایـر بسـیار بـاالی کرومیـت )70 درصد کرومیت اسـتخراجی کشـور(، مجموعه 
صنعتـی و معدنـی تیتانیـوم کهنـوج، ذخایـر باالی مس، طا، آهن و سـایر سـنگ 
هـای معدنـی و همچنیـن توانمندی بسـیار بـاالی کشـاورزی برای ایجـاد کارخانه 
هـای فـرآوری محصـوالت کشـاوری و صنایـع تبدیلـی کشـاورزی پرداخـت. وی 
همچنیـن در ادامـه به معرفی فرصت های سـرمایه گذاری جدید در جنوب اسـتان 
کرمـان پرداختهـو مشـوق هـای سـرمایه گذاری عالـی در منطقـه را بیان داشـت.

آتش سوزی در 
دلفارد جیرفت

 2 حـدود  دیـروز  عصـر 
مراتـع  و  باغـات  از  هکتـار 
آتـش  در  جیرفـت  دلفـارد 
شـاهدان  گفتـه  بـه  سـوخت. 
ایـن آتـش سـوزی در منطقـه 
و  داد  رخ  دلفـارد  بـرده  آب 
تـا قبـل از رسـیدن نیروهـای 

امـدادی، 60 نفـر از مـردم توانسـتند آتـش را مهـار کننـد. گفتنی سـت 
منطقـه دلفـارد جیرفت یکـی از مناطق بسـیار دیدنی و جاذب توریسـت 
اسـت کـه در تابسـتان محـل ییـاق مناطـق گرمسـیری و جـزو مناطق 
هدف گردشـگری جنوب اسـتان کرمان محسـوب می شـود. این روسـتا، 
دره ای با حدود 40 کیلومتر وسـعت دارد و در دشـت جیرفت به سـمت 
کـوه های شـمال غـرب جیرفت ادامه مـی یابد. دلفـارد در 36 کیلومتری 
شـمال شـهر جیرفـت و در 200 کیلومتـری جنـوب کرمـان قـرار گرفته 
اسـت و از جاذبـه هـا و مناظر زیبـای طبیعی همچـون آبشـار، ارتفاعات، 
دره سـبز و پوشـش گیاهـی برخـوردار اسـت. روسـتای دلفـارد از سـوی 
سـازمان گردشـگری و میـراث فرهنگی اسـتان کرمـان به عنـوان یکی از 

11 روسـتای هـدف گردشـگری در اسـتان انتخـاب شـده اسـت.
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انتشار نسخه فارسی
»جایی که ماه نیست«

نسـخه فارسـی رمـان »جایی که ماه نیسـت« نوشـته ناتـان فایلر 
بـا امضـاء قرارداد با نویسـنده به منظـور پرداخت حقـوق قانونی وی، 
در ایـران منتشـر می شـود. به گـزارش مهر، نشـر نون اولیـن قرارداد 
بین المللـی خـود را بـرای اخذ مجوز قانونی نشـر کتـاب منعقد کرد. 
ایـن قـرارداد کـه با موضوع انتشـار نسـخه فارسـی رمـان »جایی که 
مـاه نیسـت« برنـده جایـزه کاسـتا و نوشـته ناتـان فایلـر اسـت کـه 
بـه منظـور انتشـار ایـن کتـاب در ایـران و بـا دریافـت حق التالیف و 
حقـوق قانونـی کتـاب با این نویسـنده انگلیسـی منعقد شـده اسـت. 
»شـوک سـقوط« در آمریـکا بـا عنـوان »جایـی کـه مـاه نیسـت« 
منتشـر شـده و محمد حکمت این کتاب را از روی نسـخه انگلیسـی 
آن ترجمـه کـرده اسـت. ناتـان فایلر برای ایـن کتاب عاوه بـر جایزه 
کتاب سـال کاسـتا، عنوان بهترین نویسـنده اثر داسـتانی انگلیس را 

در سـال 2015 کسـب کرده اسـت.
جایـزه کتـاب »کاسـتا« یکـی از معتبرترین و مشـهورترین جایزه 
هـای ادبی در انگلسـتان اسـت که کتاب هـا و نویسـندگان مطرح در 
انگلسـتان و ایرلنـد بـر اسـاس این جایزه شـناخته می شـوند و برای 
تجلیـل از قـدرت لذت بخشـی کتـاب اهدا می شـود. »جایـی که ماه 
نیسـت« داسـتان شـیدایی های یـک کـودک اسـت کـه با شـیوه ای 
بسـیار خواندنی و با اسـتفاده از فرم های متنوع نوشـته شـده اسـت. 
ایـن کتـاب تـا کنـون بـه بیـش از 30 زبـان ترجمـه شـده اسـت و 
ترجمـه فارسـی آن بـه زودی بـا عنـوان »جایـی کـه مـاه نیسـت« 

توسـط نشـر نون منتشـر خواهد شـد.

شماره پیاپی 427  8آخر
شنبه 31 مردادماه 1394 

عکس از یاسر خدیشي

درون این کوچه ها 
همه این خانه 

پشت پنجره ها فرش ها
به سیگاري ختم میشود 

پر از دود
که یاد تو 

آن را
مرگ بار تر میکند

یادبودتماشا

نمایش موزیکال کودکانه پینوکیو
نویسنده و 
کارگردان: 

محمدامین 
کمالی و مریم 

ترشیزی
30 مرداد الی 
11 شهریور، 
ساعت 7:30 

شب
پارک مادر، تاالر 

بسطامی

محمد دانشور
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
دوسـتان فـردا 31 امردادمـاه روز درگذشـت زنـده یـاد »محمـد 
دانشـور« پیشکسـوت روزنامه نگار، نخسـتین گوینده رادیـو کرمان و 

نویسـنده کتـاب ارزشـمند از قلعـه دختـر تـا دقیانوس اسـت.

عکس نوشت نمایش

راز نیمه سوخته در پشت چراغ قرمز
نویسنده و کارگردان : حمید موسوی

زمان : 2 الی 13 شهریور
ساعت شروع : 30 : 20

مکان : سیرجان ، سه راهی کرمان ، تاالر فردوسی

تیاتر

نمایش شکلک
کارگردان : امین شیبانی

زمان : 14 الی 27 شهریور ماه
مکان : سیرجان ، سه راهی کرمان ، تاالر فردوسی اداره ارشاد

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

www.roghanshop.ir

روغن خالص
شترمرغ

معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، 

ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد

ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز 

دست  )100درصد گیاهی(

                           آگهی مزایده
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان در نظـر دارد حق انتفاع مجتمـع آبزی پـروری و ماهیان گرمابی 
خـود را با مشـخصات مشـروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به اشـخاص حقیقی یا حقوقـی واگذار نماید. 

مشـخصات مرکـز مسـاحت 200 هـزار متر مربع دارای سـند رسـمی و مشـتمل بر 11 اسـتخر خاکی بـا اندازه هـای متفاوت و 
اسـتخرهای سـیمانی به مسـاحت حدود 2000 متر مربع ساختمان نگهبانی به مسـاحت 79 متر مربع )سازه سقف سبک، کف 
موزائیـک، بدنـه گـچ، نماسـیمان تخته مالـه ای...( مخزن اسـتوانه ای ده هزار لیتـری هوایی فلزی با پمـپ آب و کلیه متعلقات 
و ترانـس 200 وات، سـاختمان اداری بـه مسـاحت 97 متـر مربع )سـازه سـقف سـبک، کف سـرامیک، بدنه گچ و کاشـی و نما 
سـفال( چـاه آب بـا موتـور پمـپ و ترانس 200 وات و اتاقک شـناژی با سـقف سـبک به مسـاحت 20 متر مربع شـش اسـتخر 
کف بتن دیوارها پاسـتر سـیمان به ابعاد کل 1/80*40*27 مشـتمل بر یکدسـتگاه پمپ سـه اسـب و تابلو برق سـاختمان 
سـوله بـه ارتفـاع 4 متـر و ابعـاد 24*84 و مسـاحت 2016 متر مربع که شـامل ده ردیف دو طرفه و ده ردیـف یک طرفه )ویس 
و زوک( کف سـوله بتنی با و داخل سـوله آزمایشـگاه دفتر انبار به مسـاحت 120 متر مربع با سـازه سـقف سـبک کف سرامیک 
بدنـه گـچ و کاشـی نما سـیمان ماله ای سـاخته شـده و هفت عـدد وان به ابعـاد 5 و0*2*2 حجم دو متر مکعب با لوله کشـی 

موجود داخل سـوله و سیسـتم روشـنائی محوطه می باشد.
و لـذا از تاریـخ درج آگهـی متقاضیـان مـی تواننـد به مـدت 10 روز کاری ضمـن بازدید از محـل مورد مزایده پیشـنهادات خود 
را همـراه بـا فیـش واریزی به حسـاب سـیبا 2174203965004 با ماخـذ 10 درصد قیمت پایـه معـادل 54/000/000 ریال با 
ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی معتبر حداکثر تـا تاریـخ 94/6/17 به اداره امـور قراردادهای سـازمان تحویل و رسـید دریافت نمایند 
پیشـنهادات رسـیده راس سـاعت 9 صبح روز چهارشـنبه مورخ 94/6/18 با حضور اعضاء کمیسـیون معامات مفتوح و نفرات 

اول و دوم اعـام خواهنـد گردید.
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده آزاد است.

به پیشنهادات مبهم مشروط- مخدوش فاقد سپرده قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
محل تحویل اسـناد: اداره امور قراردادهای سـازمان تلفن 03443262578 در سـاعت اداری پاسخگوی سواالت 

باشد. می 
مدت اجاره: یکسال 

ُدرج- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی


