
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد

افتتاح سایت متمرکز
 بو زدایی »مرکاپتان« در 
شرکت گاز استان کرمان

در گفت و گو با دکتر محمد امینی زاده عنوان شد 

والدین
نوزاد کش

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

 محصوالت آرایشی
 و بهداشتی را از 
داروخانه ها تهیه کنید

به مناسبت سالروز  گرامی داشت حافظ

شعر حافظ همه بیت 
الغزل معرفت است
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پیشخوان

اواخـر شـهریور ماه بود که خبر تبدیل شـرکت فـرش کرمان به 
موزه فرش منتشـر شـد. البته پیـش از آن رئیـس مرکز ملی فرش 
ایران در حاشـیه بیست و چهارمین نمایشـگاه فرش دستباف ایران 
کـه در محـل دائمی نمایشـگاه های بیـن المللی تهـران برگزار می 
شـد از برنامـه هـای ویژه برای شـرکت فرش کرمان خبـر داده بود. 
ایـن خبـر در کنار ثبـت جهانی فرش کرمـان در سـازمان مالکیت 
معنـوی در شـرایطی کـه صنعت فرش کرمـان در سـال های اخیر 
مظلـوم واقـع شـده بود و با غفلت مسـئوالن اسـتان کرمـان، تبریز 
بـه عنـوان پایتخـت جهانـی فـرش دسـتباف ثبت شـده بـود، این 
امیـدواری را بوجـود آورده کـه اعتبـار از دسـت رفته فـرش کرمان 
بازگـردد. سـابقه قالی زیبـا و منحصربه فـرد کرمان به حـدود 400 

سـال قبـل و دوران صفویـه برمی گـردد، امـا 103 سـال قبل یعنی 
سـال 1290 کمپانـی هنـد شـرقی کـه رگ و ریشـه ای انگلیسـی 
داشـت و به دنبـال صـادرات فرش های نفیـس ایرانی بـود، کارخانه 
فـرش کرمان را توسـط شـاهزاده ای بلغـاری بنیان گذاشـت. آنطور 
کـه سـایت مرکـز ملی فـرش ایـران نوشـته کارخانه فـرش کرمان 
در سـال 1314 بـه شـرکت سـهامی فرش ایـران واگذار شـد و پدر 
و پسـری یونانـی بـه نام هـای ژان تیمـو و جـرج تیمـو امـور تولید 
و صـادرات قالـی کرمـان از کارخانـه فـرش را به دسـت گرفتنـد و 
جـرج تیمـو تـا چنـدی قبـل همچنـان در این عرصـه فعـال بود و 

آمریکایی هـا مشـتریان پروپاقـرص قالی کرمـان بوده اند.
صفحه 2

   صفحه  2

 ما
یام

ی/پ
ارع

ن ز
رفا

: ع
س

عک

31-1030-9

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,450,000
9,455,000
4,750,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,580,000
1,710,000

967,280

دالر
يورو
پوند

33,890
39,800
53,500

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

 374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 تیپ 2
GLX 405 پژو

پژو پارس سال

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هیوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

عارفی نماینده جیرفت:

به صالحی
حمله نکردم

مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  نایب رئیـس 
گفـت: خبـر منتشـر شـده مبنی بـر حمله بنـده به 
سـمت رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی کـذب محض 
اسـت. بـه گـزارش فـارس فـرج اهلل عارفـی با اشـاره 
بـه اتفاق هـای صحـن علنـی مجلـس اظهار داشـت: 
روز یکشـنبه آقایـان صالحـی و ظریـف بـه عنـوان 
نماینـدگان دولت بـرای ارائه نظرهای خـود در مورد 
برجـام بـه مجلـس آمده بودند کـه با ابراز تأسـف در 
ایـن جلسـه صالحـی مطالبـی را مطـرح کـرد که در 

خـور شـأن نماینـدگان ملـت نبود. 
صفحه 8

در حاشیه تبدیل شدن شرکت فرش کرمان به باغ موزه فرش جنوب شرق کشور

حال قالی کرمان 
خوب می شود

 گفت و گوی پیام ما با منصور علیمرادی

فتح »قلعه  زنگیان« در داستان
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لغو پی در پی جلسات شورای اسالمی شهر بم

قلب شورای بم گرفت



شماره پیاپی 468  
سه شنبه 21 مهرماه 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 2

خبر

سوگواره بصیرت عاشورایی 
در کرمان برگزار می شود

مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمـان 
تـا  اول  از  عاشـورایی  بصیـرت  سـوگواره  گفـت: 
سـیزدهم محرم در این اسـتان برگزار می شـود. به 
گـزارش ایرنـا حجت االسـام محمـد قاسـمی زاده 
دیـروز در نشسـت خبـری افـزود: سـتاد برگـزاری 
اوقـاف  سـازمان  در  عاشـورایی  بصیـرت  سـوگواره 
و امـور خیریـه کشـور بـه تبـع آن در اسـتان هـا و 
شهرسـتان ها تشـکیل شـده اسـت. وی بیـان کرد: 
الشـهدا )ع(  بـا عنـوان قـرارگاه سـید  ایـن سـتاد 
در نقـاط مختلـف کشـور، برنامـه ریـزی و اجـرای 

سـوگواره بصیـرت عاشـورایی را بـر عهـده دارد.
محـرم  دهـه  در  روحانـی   150 داد:  ادامـه  وی 
امسـال از اداره کل اعـزام مبلغ اوقـاف و امور خیریه 
در قـم به اسـتان کرمـان اعزام می شـوند و در بقاع 
متبرکـه و مناطـق مختلـف اسـتان حضـور خواهند 
یافـت. مدیرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان کرمان 
گفـت: ایـن روحانیـون نیز بـه منظور اجـرای هرچه 
بهتـر طـرح بصیـرت عاشـورایی همـکاری خواهنـد 

داشت.
وی اظهـار کـرد: تجمـع بـزرگ عاشـورائیان بـا 
دوم  روز   15 سـاعت  یـا حسـین‹  ›لبیـک  عنـوان 
محـرم در 30 بقعـه شـاخص اسـتان برگـزار مـی 
شـود. حجـت االسـام قاسـمی زاده گفـت: تجمـع 
مهرمـاه   24 نیـز  حسـینی  شـیرخوارگان  بـزرگ 
سـاعت 9 صبـح در 20 بقعـه برگـزار مـی شـود.

در  حسـینی  نوجوانـان  همایـش  برگـزاری  وی 
هشـتم محـرم را نیـز مورد اشـاره قـرار داد و گفت: 
ایـن آییـن سـاعت 10 صبـح در 15 بقعـه متبرکـه 
برگـزار مـی شـود. امـام جمعـه موقت کرمـان ادامه 
داد: تجمـع رهـروان زینبـی بـا عنـوان لبیـک یـا 
زینـب 12 محـرم در 20 بقعـه متبرکـه برگـزار می 

 . د شو
وی از برپایـی 20 خیمه معرفت خبر داد و گفت: 
ایـن خیمـه ها بـا حضـور روحانیون متخصـص برپا 
مـی شـود و در آنهـا بخـش هایـی از جملـه کودک 
و نوجـوان، عفـاف و حجـاب، مشـاوره و پاسـخ بـه 
سـوواالت شـرعی دایر خواهد شـد. حجت االسـام 
قاسـمی زاده برگـزاری آییـن شـهادت امـام سـجاد 
)ع( را از دیگـر برنامـه هـای اداره کل اوقـاف و امور 
خیریه اسـتان کرمـان در محرم امسـال عنوان کرد.

تدوین فرآیند زنجیره تامین 
فرش در کرمان

دبیـرکل اتـاق کرمـان بـا تاکیـد بر ایجـاد تحول 
در صنعـت فـرش و صنایـع دسـتی اسـتان، بیـان 
کـرد: بایـد فـرش دسـتباف و صنایع دسـتی کرمان 
احیـا، صـادرات و تغییـر الگـو در آن اتفـاق بیفتد و 
منطبـق بـا سـلیقه و ذائقـه امـروز مشـتریان تولید 
رشـیدی نژاد  مسـعود  ایسـنا  گـزارش  بـه  شـود. 
کارگروه هـای  و  کمیته هـا  روسـای  نشسـت  در 
کرمـان  اتـاق  دسـتی  صنایـع  و  قالـی  کمیسـیون 
تصریـح کـرد: برنامـه اتـاق در دوره هشـتم فعالیت 
هیـات نماینـدگان تهیـه و بـر تولیـد محصـوالت بر 
اسـاس نیـاز مشـتری و تقاضـای بـازار تاکید شـده 
اسـت که اگر در این موارد نقشـه راه داشـته باشـیم 
مـی تـوان از تجربیات گذشـته نیز برای رسـیدن به 

آنچـه مـد نظـر اسـت اسـتفاده کرد.
کرمـان  فـرش  صنعـت  از  بخشـی  افـزود:  وی 
تکنولـوژی و دانـش بومـی اسـت و کپـی سـازی در 
ایـن صنعـت به راحتـی امکان پذیر نیسـت همانطور 
توسـط چیـن،  تولیـد شـده  فـرش دسـتباف  کـه 
ترکیـه و اروپـای شـرقی بـه راحتـی نمی توانـد بـه 

فـرش کرمـان و ایـران برسـد.
و  قالـی  کمیسـیون  اظهارکـرد:  نـژاد  رشـیدی 
علمـی  ظرفیـت  از  کرمـان  اتـاق  دسـتی  صنایـع 
ایجـاد  بـا  می تـوان  کـه  اسـت  برخـوردار  باالیـی 
ظرفیـت اقتصـادی در کنـار ظرفیت علمی به رشـد 
اقتصـادی بـا حفـظ هویـت فـرش رسـید. دبیـرکل 
فرآینـد  تدویـن  پیشـنهاد  ادامـه  در  اتـاق کرمـان 
زنجیـره تامیـن فـرش، شـامل خدمـات، بازاریابـی، 
را  و...  اولیـه  مـواد  تجـارت  و  واردات  اولیـه،  مـواد 
مطـرح کـرد و گفت: در حـال حاضر زنجیـره تامین 

بـازار تهیـه می شـود. از 

مرحله اولیه ساخت 
بیمارستان ریگان 
به اتمام رسید

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 
بـم گفـت: مرحلـه اولیـه سـاخت 
تختخوابـی   32 بیمارسـتان 
شهرسـتان ریگان به اتمام رسیده 
و مرحله دوم سـاخت بیمارسـتان 
در دسـت انجام اسـت. بـه گزارش 

ایرنـا اسـداهلل گـردان روز دوشـنبه در حاشـیه بازدیـد از رونـد سـاخت اولیـن 
بیمارسـتان شهرسـتان ریگان در جمع خبرنگاران افزود: سـاخت بیمارسـتان 32 
تختخوابـی ریـگان روند رو به رشـدی پیدا کرده اسـت.  سـاخت این بیمارسـتان 
از طـرح هـای نیمـه تمـام بـود کـه در دولت تدبیـر و امید شـتاب گرفته اسـت. 
وی همچنیـن از راه انـدازی اورژانـس شـبانه روزی ریـگان خبـر داد و گفـت: در 
ایـن مرکـز شـبانه روزی 6 پزشـک به صـورت شـبانه روزی و 18 بهیار و پرسـتار 
خدمـات رسـانی می کنند. رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی بم بیان کـرد: اورژانس 
شـبانه روزی شهرسـتان ریگان به تمامی تجهیزات مجهز شـده اسـت. وی گفت: 
خدمات آزمایشـگاهی و دیالیز نیز در این شهرسـتان در حال انجام اسـت. معاون 
سیاسـی و اجتماعـی فرمانـدار ریـگان هـم در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه خدمات 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـرق اسـتان در ریـگان گفـت: اقدامـات خوبـی در این 

شهرسـتان محـروم در زمینـه بهداشـتی درمانـی صـورت گرفته اسـت.

افتتاح سایت 
متمرکز بوزدایی 
مرکاپتان در شرکت 
گاز استان کرمان

گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اسـتان کرمـان از افتتاح سـایت 
مـواد  بشـکه های  از  بوزدایـی 
در  طبیعـی  گاز  کننـده  بـودار 

ایسـتگاههای CGS خبـر داد و گفـت: یکـی از مهمتریـن دغدغـه های این 
شـرکت، کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت بـر اثـر فعالیـت هـای مختلـف و 
صرفـه جویـی در هزینه هـا اسـت. مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان 
از افتتـاح سـایت بوزدایـی از بشـکه های مـواد بـودار کننـده گاز طبیعـی در 
ایسـتگاههای CGS خبـر داد و گفـت: یکـی از مهمتریـن دغدغـه های این 
شـرکت، کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت بـر اثـر فعالیـت هـای مختلـف و 
صرفـه جویـی در هزینه هـا اسـت. مهنـدس ودیعتـی در آئین افتتاح سـایت 
متمرکـز بوزدایـی از بشـکه هـای مـواد بـودار کننـده گاز طبیعـی کـه در 
ایسـتگاه CGS  شـماره 2 کرمان برگزار شـد ، گفت : این سـامانه اتوماتیک 
کـه بـا همت واحـد بهره بـرداری و HSE و با اعتباری بالغ بـر 500 میلیون 
ریـال طراحـی و به اجرا در آمده؛ قادر اسـت در هر سـاعت، 10 بشـکه 230 

لیتـری حـاوی مرکاپتـان را بوزدایـی کنـد. 

مردم بیش از پیش 
به خدمات پستی 
نیاز دارند

گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
فعالیـت  توسـعه  بـرای  پسـت 
هـای خـود بـه ابـداع خدمـات 
نویـن روی بیاورد زیـرا مردم با 
گرفتاری هـای کنونی، بیش از 
پیـش بـه خدمـات پسـتی نیاز 

دارنـد. بـه گـزارش ایرنـا احمـد امینـی روش دیـروز در دیـدار کارکنـان 
اداره پسـت شهرسـتان جیرفت با گرامیداشـت 17 مهر روز جهانی پسـت 
افـزود: اداره پسـت بـه عنـوان درگاه الکترونیـک دولـت در حـال انجـام 
خدمـات نیابتـی اسـت و سـعی کـرده همـراه بـا نیازهـای مـردم همـگام 
شـود و بـه آنها خدمـات ارایه کنـد. وی تصریح کرد: امانتداری و رسـاندن 
مرسـوله هـای پسـتی از شـاخص های پسـت اسـت و کارکنان ایـن اداره 
در سـرما و گرمـا تـاش مـی کنند تـا ماموریت خـود را انجـام دهند. وی 
گفت: سـرعت ارسـال مرسـوله های پسـتی درخواسـت ویژه مردم اسـت 
کـه بایـد در ایـن زمینـه نیـز پسـت تـاش کنـد تـا از رقبای خـود عقب 
نمانـد. فرمانـدار جیرفـت بیـان کرد: خدمات پسـتی باید به حدی توسـعه 
یابـد کـه مـردم فقـط بـرای تفریـح از خانـه خـارج شـوند و ایـن نیـاز به 

فرهنـگ سـازی دارد.

ادارات پول خود را 
خرج دکور کرده اند

مدیرکل ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات کرمـان گفـت: همـه 
می د انیم دسـتگاه هـای اجرایی 
اگـر بودجـه ای هـم داشـته اند 
انـد و  ... کـرده  خـرج دکـور و 
امـروزه کـه وارد مـی شـویم و 
می خواهیـم آنهـا را بـه شـبکه 

ملـی متصـل کنیم صحبـت از کمبود بودجه بـه میان می آورنـد. به گزارش 
ایسـنا مسـعود الهامـی صبـح دیـروز در کارگاه آموزشـی ارتقا دانـش امنیت 
فنـاوری اطاعـات در کرمان گفت: باید در راسـتای ارتقـای امنیت ارتباطات 
در فضـای مجـازی تـاش کنیم زیرا اهمیـت و ضرورت فنـاوری اطاعات بر 
کسـی پوشـیده نیسـت. وی بـا بیان اینکـه اهمیـت امنیت فضـای ارتباطات 
کمتـر از اهمیت مسـایل هسـته ای کشـور نبوده و بارها مقـام معظم رهبری 
بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده انـد بیان کـرد: رونـد رو بـه رشـد رخدادهای 
امنیتـی در سـال 2002 بـه 82 هـزار مورد رسـید  کـه در نوع خـود عددی 
قابـل توجـه اسـت. الهامـی اظهار کـرد: حمـات در فضای ارتباطات در سـه 
رویکـرد سیاسـی حملـه بـه زیر سـاخت ها، حمات بـا اهـداف اقتصادی که 
بـا ضربـه زدن بـه رقبـا مـی باشـد و حمـات از طریـق روابط نامشـروع که 

اهـداف مشـخصی را بـه دنبـال مـی کنند وجـود دارد.

شرکت گازعلوم پزشکی ارتباطات و فناوریفرمانداری جیرفت

کرمان ویچ

اواخـر شـهریور مـاه بـود کـه خبـر تبدیـل شـرکت فـرش 
کرمـان بـه موزه فرش منتشـر شـد. البتـه پیـش از آن رئیس 
بیسـت و چهارمیـن  ایـران در حاشـیه  مرکـز ملـی فـرش 
نمایشـگاه فرش دسـتباف ایران که در محل دائمی نمایشـگاه 
هـای بیـن المللـی تهران برگـزار می شـد از برنامه هـای ویژه 
بـرای شـرکت فـرش کرمان خبـر داده بـود. این خبـر در کنار 
ثبـت جهانـی فـرش کرمـان در سـازمان مالکیت معنـوی در 
شـرایطی کـه صنعت فرش کرمان در سـال هـای اخیر مظلوم 
واقـع شـده بود و با غفلت مسـئوالن اسـتان کرمـان، تبریز به 
عنـوان پایتخـت جهانـی فرش دسـتباف ثبت شـده بـود، این 
امیـدواری را بوجـود آورده کـه اعتبـار از دسـت رفتـه فـرش 

بازگردد. کرمـان 
کارخانه ای که شاهزاده بلغاری پایه ریزی کرد

سـابقه قالـی زیبـا و منحصربه فـرد کرمـان به حـدود 400 
سـال قبـل و دوران صفویـه برمی گـردد، امـا 103 سـال قبـل 
یعنـی سـال 1290 کمپانـی هند شـرقی کـه رگ و ریشـه ای 
انگلیسـی داشـت و به دنبال صـادرات فرش های نفیـس ایرانی 
بـود، کارخانـه فـرش کرمـان را توسـط شـاهزاده ای بلغـاری 
بنیـان گذاشـت. آنطـور کـه سـایت مرکـز ملـی فـرش ایـران 
نوشـته کارخانـه فـرش کرمـان در سـال 1314 بـه شـرکت 
سـهامی فـرش ایـران واگـذار شـد و پـدر و پسـری یونانـی به 
نام هـای ژان تیمـو و جـرج تیمـو امور تولیـد و صـادرات قالی 
کرمـان از کارخانـه فـرش را به دسـت گرفتند و جـرج تیمو تا 
چنـدی قبـل همچنان در ایـن عرصه فعال بـود و آمریکایی ها 

مشـتریان پروپاقـرص قالـی کرمـان بوده اند.

استاندار کرمان:
 موزه فرش باید پروسه تولید و فروش محصول

 را دنبال کند
گفتـه مـی شـود اسـتاندار کرمـان ایـده خریـد کارخانـه 
فـرش کرمـان به عنـوان خانـه اصلی این هنـر اصیـل ایرانی در 
کرمـان را بـرای تبدیـل به موزه و نمایشـگاه به  عنـوان یکی از 
ظرفیت هـای گردشـگری و مکانـی بـرای تولیـد و عرضـه این 
محصـول ارائـه کـرده اسـت. علیرضا رزم حسـینی با مشـاهده 
مسـتندی از کارخانه فرش کرمان از یکی از شـبکه های سـیما 
به فکـر احیـای ایـن مکان تاریخـی افتاد تـا امیدها بـرای رونق 
دوبـاره قالـی کرمـان در دل کرمانی هـا زنـده شـود. بهمـن ماه 
سـال گذشـته رزم حسـینی کـه راهـی کارخانه فـرش کرمان 
شـده بـود در این بـاره گفت: گزارشـی را دربـاره کارخانه فرش 
کرمـان از شـبکه یـک سـیما دیـدم و بـه ایـن فکـر کـردم که 
حیـف اسـت این مجموعـه تاریخـی کـه در واقع تاریـخ فرش 
کرمـان را در دل خـود دارد بـه ایـن روز بیفتـد و روزبـه روز 
خراب تـر شـود. اسـتاندار کرمـان تصریـح کـرد: فـرش کرمان 
تخریـب شـده اسـت، کارخانـه فـرش کرمـان هم که نشـان از 
فرهنـگ زحمتکشـی مردم ایـن دیـار دارد، وضعیـت مطلوبی 
نـدارد و به همیـن علـت همـان شـبی کـه گـزارش مربـوط به 
ایـن مـکان را دیـدم، مذاکـره بـرای احیـای کارخانـه فـرش را 
آغـاز کـردم. رزم حسـینی به حضور پیشکسـوتان حـوزه فرش 
اشـاره کـرد و افـزود: نمی خواهـم، ایـراد بگیرم، اما چـرا فعاالن 
حـوزه فـرش کرمان تماشـاگر کارخانه فرش شـده اند تا به این 
روز بیفتـد. وی اضافـه کـرد: کرمانی های فعـال در بخش فرش 

دارای ثـروت هسـتند و می توانسـتند بـرای احیـای کارخانـه 
فـرش اقداماتـی را انجـام دهنـد. اسـتاندار کرمـان همچنیـن 
از قالی بافانـی یـاد کـرد کـه در گذشـته زیر سـقف سـاختمان 
کارخانـه فـرش کرمـان زحمـات زیـادی را متحمـل شـدند و 
حتـی بیماری هـا را هـم به جـان خریدنـد تـا قالـی کرمـان در 
جهان پرآوازه باشـد و همگان از فرش کرمان به عنوان سـلطان 
فـرش جهان نـام ببرند. رزم حسـینی این سـئوال را هم مطرح 
کـرد کـه چگونـه در 100 سـال قبـل کـه خبـری از سیسـتم 
حمـل و نقل ریلـی، امکانـات بازاریابی و اقتصادی امـروز نبوده 
اسـت، امـا فـرش کرمان نبـض بازار جهان را در دسـت داشـته 
اسـت؟ وی اظهـار داشـت: قالـی کرمـان به علـت مدیریت های 
نادرسـت بـه وضعیـت نامناسـبی دچار شـده اسـت و کارخانه 
فـرش کرمـان بایـد بـه مـوزه و نمایشـگاهی تبدیـل شـود که 

پروسـه تولیـد و فـروش محصـول را دنبـال کند.
معاون بازرگانی صنعت و معدن و تجارت کرمان: 

باغ موزه فرش موجب ارتقای فرش کرمان می شود
معـاون بازرگانی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت اسـتان کرمـان کـه پیـش از ایـن از تبدیـل شـدن 
شـرکت فـرش کرمـان به مـوزه فرش بـا حضور رئیـس مرکز 
ملـی فـرش ایـران خبـر داده بود در ایـن ارتباط بـه »پیام ما« 
گفـت: خوشـبختانه کارهای واگذاری شـرکت فـرش به مرکز 
ملـی فـرش انجـام شـده اسـت و بـزودی ایـن مـکان بـه بـاغ 
مـوزه فـرش جنوب شـرق کشـور تبدیـل می شـود. مصطفی 
زریسـفی افـزود: طـرح جامعـی بـا نظـر همـه کارشناسـان و 
صاحـب نظران تهیه شـده و ظـرف 2 هفته آینده به اسـتاندار 
کرمـان تحویـل داده می شـود تـا تاییـد شـود و روال اجرایی 
هـم آغـاز شـود. وی در پاسـخ به این سـوال که تبدیل شـدن 
شـرکت فـرش کرمان بـه باغ موزه فرش جنوب شـرق کشـور 
چـه تاثیـری در احیـای اعتبار فـرش کرمان می تواند داشـته 
باشـد گفـت: برنامه های خوبی بـرای این باغ موزه دیده شـده 
اسـت. قرار اسـت نمایشـگاه دائمی فـرش برپا شـود، کتابخانه 
در نظـر گرفته شـده و فرآینـد بافندگی و رنگـرزی هم در این 

بـاغ موزه قـرار خواهـد گرفت. زریسـفی تصریح کـرد: این باغ 
مـوزه پایـگاه اصیـل و دائمـی بـرای تولیـد، ارتقـای کیفیت و 

تجـارت فـرش کرمـان موثر خواهـد بود. 
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان:

 موزه فرش باعث معرفی بیشتر فرش کرمان می شود
عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق کرمـان هـم از برنامه ریـزی 
کمیسـیون قالـی و صنایـع دسـتی اتـاق بـه منظـور احیـای 
صنعـت فـرش در شهرسـتان های اسـتان کرمـان خبـر داد و 
تصریح کرد: شـرکت فـرش کرمان  به سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت واگـذار شـده و قرار اسـت به باغ مـوزه فرش جنوب 
شـرق کشـور  تبدیـل  شـود، کـه بخـش خصوصـی بـرای در 
اختیـار گرفتـن آن بایـد طـرح توجیهـی کامل و جامعـی را با 
کمک مشـاوران پیشـنهاد دهد تا مورد بررسـی قـرار گیرد. به 
گـزارش ایسـنا فخری اهلل توکلی در نشسـت روسـای کمیته ها 
و کارگروه هـای کمیسـیون قالـی و صنایع دسـتی اتاق کرمان 
افـزود: در صـورت رقـم خـوردن این مهم، می تـوان توضیحات 
الزم در خصـوص آثار اسـتان را ارایه و به معرفی بیشـتر فرش 

پرداخت.
در آرزوی بازگشت اعتبار از دست رفته

در حالـی کارهـای نهایـی تبدیـل شـرکت فـرش کرمـان 
بـه بـاغ مـوزه فرش جنوب شـرق کشـور انجـام می شـود که 
اخیـرا فـرش کرمان هـم در سـازمان جهانی مالکیـت معنوی 
ثبت شـده اسـت امـا چندی پیش با غفلت مسـئوالن اسـتان 
کرمـان، تبریـز بـه عنـوان پایتخـت جهانـی فـرش دسـتباف 
معرفـی شـده بـود. حـاال عاقمندان بـه صنعت فـرش کرمان 
امیدوارنـد با تبدیل شـدن شـرکت فـرش کرمان به بـاغ موزه 
فرش جنوب شـرق کشـور، به بازگشـت اعتبار از دسـت رفته 
فـرش کرمان کمک شـود. البتـه به اعتقاد صاحـب نظران این 
حـوزه، در صورتـی بـاغ مـوزه فـرش کرمان مـی توانـد در این 
راسـتا گام بـردارد کـه بـاغ مـوزه ای خاق و پویا باشـد و مثل 
برخـی مـوزه های دیگر شـهرمان بگونه ای نباشـد که کرمانی 

هـا هـم از آن بی خبر باشـند.

در حاشیه تبدیل شدن شرکت فرش کرمان به باغ موزه فرش جنوب شرق کشور

حال قالی کرمان خوب 
می شود

 رضا عبادی زاده

دیروز برای سـومین بار متوالی جلسـه شـورای اسـامی 
شـهر بـم بـه دلیل بـه حدنصاب نرسـیدن برگزار نشـد. این 
در حالـی اسـت کـه طاهریـان رئیس شـورای شـهر بم هم 
هفتـه گذشـته بـه دلیـل مشـکات قلبـی بـه بیمارسـتان 
منتقـل شـد و پـس از آن جلسـات شـورای شـهر بـم لغـو 

است. شـده 
ریاست سمانه سام نژاد بر جلسات را برنمی تابند

در حالـی کـه معمـوال جلسـات شـورای شـهر بم شـنبه 
و دوشـنبه هـر هفتـه برگـزار می شـود، عدم برگزاری سـه 

جلسـه متوالـی بـا اعتـراض برخی از اعضای شـورای شـهر 
بـم روبـرو شـده اسـت. علیرضـا پشـتیبان یکـی از نماینده 
هـای معتـرض بـه عدم برگـزاری جلسـات اسـت. این عضو 
شـورای شـهر بم بـه »پیام ما« گفت: عدم تشـکیل جلسـه 
غیرقانونـی اسـت و ما به عنـوان نمایندگان مـردم موظفیم 
هرطور که شـده جلسـات را تشـکیل دهیـم. وی افزود: کار 
مـردم در شـورا بایـد بر هرچیزی ارجحیت داشـته باشـد و 
بـه هـر دلیلی که جلسـه شـورا تشـکیل نشـود غیرمنطقی 
اسـت. پشـتیبان اضافـه کرد: تـا 3 نفر غایب مشـکلی ندارد 

و بـا 8 نفـر جلسـه شـورای شـهر بم تشـکیل می شـود اما 
رئیـس جلسـه نبایـد اجـازه دهـد بیـش از 3 نفـر مرخصی 
بگیرنـد و غیبـت کننـد. حاال هم که رئیس شـورا در بسـتر 
بیمـاری اسـت و خانـم سـام نـژاد کـه نایـب رئیـس شـورا 

اسـت، اکنون رئیس جلسـات شـورا هسـتند.
 پشـتیبان در پاسـخ بـه این سـوال کـه عـدم برگزاری 
جلسـات شـورا مسـبوق بـه سـابقه بـوده گفت: تـا به حال 
اینگونـه نبـوده اسـت. وی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال 
دیگـری مبنـی بـر اینکـه به چـه دلیلـی برخـی از اعضای 
شـورا بـه جلسـات نمی آینـد اظهـار داشـت: 2 دلیل دارد 
کـه مـن بـه یکـی از آن هـا اشـاره مـی کنـم. متاسـفانه 
برخـی از اعضـای شـورا بدلیل اینکه سـن باالتـری دارند، 
را  بـر جلسـات شـورا  نـژاد  ریاسـت خانـم سـمانه سـام 

تابند. برنمـی 
تکذیب می کنم

رئیـس شـورای شـهر بـم اما ایـن موضـوع کـه برخی با 
ریاسـت سـمانه سـام نـژاد بـر جلسـات شـورا مخالفنـد به 
»پیـام مـا« گفـت: مـن ایـن موضـوع را تکذیـب مـی کنم. 
علـی طاهریـان افـزود: علت تشـکیل نشـدن جلسـات عدم 

حضـور برخـی از اعضـای شـورای شـهر در بـم بـود. خـود 
مـن هـم بدلیل مشـکات قلبـی در بیمارسـتانی در کرمان 
هسـتم. وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه چرا پـس از اینکه 
اظهـار داشـت:  لغـو شـد  بسـتری شـدید جلسـات  شـما 
ایـن موضـوع کامـا اتفاقـی بـوده اسـت. پدرخانـم یکی از 
دوسـتان فـوت کـرده بـود و 2 تن دیگـر هم در بـم حضور 

نداشـتند بـه همیـن دلیل جلسـات تشـکیل نشـد.
عدم برگزاری جلسات اتفاقی بوده است

محمـد رفیـع آبـادی هـم در ایـن بـاره بـه »پیـام مـا« 
گفـت: دلیـل خاصـی نداشـته کـه جلسـات برگـزار نشـده 
اسـت و بدلیـل بـه حدنصـاب نرسـیدن ایـن اتفـاق افتـاده 
اسـت. ایـن عضو شـورا افزود: خـود من در دو جلسـه قبلی 
بـه دلیـل حضـور در شـورای عالـی اسـتان هـا در تهـران 
بـروم. وی دربـاره شـبهات  نتوانسـتم بـه جلسـات شـورا 
مطـرح شـده در ارتبـاط بـا عدم برگزاری جلسـات شـورای 
شـهر بـم گفـت: عدم برگـزاری جلسـات اتفاقی بوده اسـت 
و بـا توجـه بـه قانـون در غیـاب رئیس شـورا، نایـب رئیس 
شـورا رئیـس جلسـات مـی شـود و همـه اعضـای شـورا به 

ایـن امـر واقفند.

لغو پی در پی جلسات شورای اسالمی شهر بم

قلب شورای بم گرفت
خبر
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اخبار آبفا
بحران آب در 71 شهر کرمان

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان گفـت: بیش از 
29 درصد شـهرهای اسـتان، معادل 71 شـهر و 70 
درصـد روسـتاهای بـاالی 20 خانـوار دارای شـرایط 
بحرانی از لحاظ آب هسـتند. ابوالقاسـم سـیف الهی 
در جلسـه مدیریـت بحران آب اسـتان کرمـان که با 
حضور رییس سـازمان محیط زیسـت کشـور برگزار 
شـد، افـزود: هـم اکنـون 941 روسـتای اسـتان بـا 

تانکر آبرسـانی می شـوند.
متوسـط  میلیمتـر   760 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بارندگـی در دنیـا اسـت، تصریـح کـرد: هـم اکنـون 
اسـتان کرمـان بـا متوسـط بارندگـی 129 میلیمتر 
روبـرو اسـت ضمـن آنکـه بیـان آب اسـتان کرمان 
سـاالنه 800 میلیـون مترمکعـب منفی اسـت و اگر 
سـاالنه متوسـط بارش 24 میلیاردمترمکعب داشـته 
باشـیم، 18 میلیـارد مترمکعـب تبخیـر و 5 میلیارد 
و 580 میلیـون مترمکعـب نفـوذ می کنـد ایـن در 
حالی اسـت کـه هم اکنون بـا برداشـت 6 میلیارد و 
380 میلیـارد مترمکعب در اسـتان مواجه هسـتیم. 
ایـن امـر نشـان از وضعیـت بسـیار نامطلوب اسـتان 
کرمـان در برداشـت آبهـای زیـر زمینی دارد. سـیف 
الهـی بـا اشـاره بـه وجـود 34 هـزار حلقـه چـاه در 
اسـتان کرمـان اظهار کرد: متاسـفانه هـم اکنون 10 
هـزار حلقـه چـاه غیرمجاز در اسـتان کرمـان وجود 
دارد کـه بخـش عمـده ای از چاه هـای غیرمجـاز در 
جنـوب اسـتان و در منطقـه جازموریـان قـرار دارد.

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکه 
بخـش  در  کرمـان  اسـتان  آب  درصـد  حـدود 95 
کشـاورزی و 4 درصد شـرب و یـک درصد در بخش 
صنعـت مصـرف می شـود تصریـح کـرد: از کل آب 
مصرفـی کرمـان 282 میلیـون مترمکعـب صـرف 

شـرب مـردم اسـتان کرمـان می شـود.
سـیف الهـی با اشـاره بـه مصوبـات 16 گانه طرح 
همیـاران آب اسـتان کرمـان تصریح کـرد: برخی از 
ایـن مصوبـات نـرم افـزاری و برخـی سـخت افزاری 
اسـت. طـی یـک برنامه 10 سـاله باید دسـتگاه های 
مختلـف در زمینـه اجـرای طـرح همـکاری کننـد. 
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه 
154 هـزار نفـر روز در یـک و نیـم سـال گذشـته 
در راسـتای طـرح همیـاران آب آمـوزش دیده انـد، 
خاطرنشـان کـرد: در راسـتای اجـرای طـرح آبیاری 
نویـن در مزارع، سـال گذشـته اسـتان کرمـان رتبه 
نخسـت جـذب اعتبارات ایـن حوزه را کسـب کرد و 
در سـال جـاری وزارت جهاد کشـاورزی قول تامین 
150 میلیـارد تومـان اعتبـار در ایـن زمینـه را داده 

ست. ا

رفع حوادث شبکه و انشعابات
در جیرفت

طی شـش ماه نخسـت سـال جـاری 1227 فقره 
حـوادث شـبکه و انشـعابات در شهرسـتان جیرفـت 
و  آب  امـور  مدیـر  سـنجری  احمـد  گردیـد.  رفـع 
فاضـاب شهرسـتان جیرفت گفـت: از ابتدای سـال 
جـاری تـا پایـان شـهریور مـاه 1227 فقـره حوادث 
شـبکه و انشـعابات شـامل حـوادث اصلـی شـبکه 
)125 فقـره(، حـوادث فرعـی شـبکه )344 فقره( و 
حوادث انشـعابات )758 فقره( در شهرسـتان توسط 
واحـد اتفاقات برطرف شـد. وی افـزود: حوادث فوق 
 16( جبالبـارز  فقـره(،   154( بلـوک  شـهرهای  در 
 20( سـاردوئیه  و  فقـره(   1037( جیرفـت  فقـره(، 

فقـره( رفـع گردید.

دو حلقه چاه در شهر کرمان
حفر شد

دو حلقـه چـاه با عمـق 250 متر در شـهر کرمان 
حفـر شـد. غامرضـا زیـن الدینـی مدیر امـور آب و 
فاضـاب شهرسـتان کرمـان گفت: بـه منظور کمک 
بـه تامیـن آب شـهر کرمـان، دو حلقـه چـاه در این 

شـهر کرمان حفر شـد.
وی افـزود: ایـن دو حلقـه چاه به عمـق 250 متر 
و بـا اعتبـار 160 میلیـون تومان در دشـت حسـین 
آبـاد در مـدت زمان دو مـاه حفر گردیـد. مدیر امور 
آبفـا شهرسـتان کرمـان در پایان با اشـاره بـه وجود 
خشکسـالی و مشـکات کمبـود آب،از شـهروندان 
خواسـت صرفـه جویـی در مصـرف آب را در تمامی 

فصـول رعایـت نمایند.

کاغذ اخبار

رهبـر معظم انقـاب فرمودند: موقعیت جمهوری اسـامی را 
بـا وضعیت کشـورهایی کـه زیر سـایه امریکا زندگـی کردند 
مقایسـه کنیـد. گزیـده صحبـت هـای مفـام معظـم رهبری 
در دیـدار بـا مسـئوالن و مدیران رسـانه ملی و اعضا شـورای 
نظـارت بـر صـدا و سـیما را در ادامـه بـه نقـل از بـه گزارش 
پایـگاه اطاع رسـاني دفتر مقـام معظم رهبري مـی خوانید:

 تغییر باورهای مردم مهمترین هدف جنگ نرم است.
دنبـال  اهـداف جنـگ سـخت  همـان  نـرم،  در جنـگ   

تـر. عمیـق  و  فراگیرتـر  بصورتـی  امـا  می شـود 
 جنـگ هـای سـخت معمـوالً موجـب برانگیختـه شـدن 
احساسـات مـردم و ایجـاد وحدت و انسـجام ملی می شـود 
در حالیکـه جنـگ نرم، انگیـزه های مقابلـه را از بین می برد 

و زمینـه سـاز ایجـاد اختـاف نیز می شـود.
 در موضـوع ایـران، هـدف اصلـی از ایـن جنـگ نـرِم فکر 
شـده و حسـاب شـده، اسـتحاله جمهوری اسـامی ایران و 
تغییـر باطـن و سـیرت، بـا حفظ صـورت و ظاهر آن اسـت.

 در چارچـوب اهـداف جنگ نرِم دشـمن، باقـی ماندن نام 
»جمهوری اسـامی« و حتی حضور یـک معمم در رأس آن 
مهـم نیسـت، مهم آن اسـت که ایـران تأمین کننـده اهداف 

امریکا، صهیونیسـم و شـبکه قدرت جهانی باشـد.
 مخاطبـان اصلـی جنـگ نـرم مـردم بـه ویـژه نخبـگان، 
دانشـگاهیان، دانشـجویان، جوانـان و عناصـر فعال هسـتند.

 هـدف اصلـی و نهایـی جنـگ نـرم طراحی شـده، انحال 
درونـی و اسـتحاله داخلی جمهوری اسـامی از طریق تغییر 

باورهـا و سسـت کـردن ایمان مـردم و بویژه جوانان اسـت.
 صداوسـیما بایـد تحلیلـی مبنایی و واقع بینانه از شـرایط 

داخلـی، منطقه و جهان داشـته باشـد.

 صـدا و سـیما قـرارگاه مقـدم و فعـال مقابله بـا جنگ نرم 
اسـت و مدیران و کارکنان رسـانه ملی، سـرداران و سربازان 

ایـن جنگ نرم هسـتند.

رهبر انقالب:
صدا و سیما تحلیلی واقع بینانه از شرایط داخلی، 
منطقه و جهان داشته باشد

  رهبری

کاسبان تحریم 
نگران کساد شدن 

دکانشان نباشند
در  دیـروز  جمهـور  رییـس 
خـود  روزه  یـک  سـفر  جریـان 
بـه مازنـدارن در ورزشـگاه شـهر 
سـاری حاضر شـد و ضمن تشکر 
بـرای  مجلـس  نماینـدگان  از 
تصویـب کلیـات طرح برجـام به 
داد  اطمینـان  تحریـم  کاسـبان 
کـه دکانشـان کسـاد نخواهـد شـد. گزیـده صحبت های حسـن روحانـی را در 

ادامـه بـه نقـل از خبرآنایـن مـی خوانیـد:
  مـا توانسـتیم بـه همـه جهانیان بگوییم که مـا همانطور کـه دردفاع مقدس 
توانسـتیم از حـق مـردم ایـران بـا ایثـار و ایسـتادگی دفـاع کنیـم امـروز هـم 
توانسـتم بـا زبـان منطـق و دیپلماسـی در برابر قـدرت های جهان ایسـتادگی 
کنیـم و ایـن ملت بزرگ توانسـت بـه توافق غـرور آفرین با قـدرت های جهان 

و سـازمان ملل و شـورای امنیت برسـد.
  مـا همـان شـورای امنیتـی کـه قطـع نامـه های نـا حـق و ظالمانـه و غلط 
علیـه ملـت ما تصویب کـرده بـود را، وادار کردیم که قطعنامه هـای غلط قبلی 

را ملغـی کنـد و حقـوق ملت ایران را به رسـمیت بشناسـد.
  اگـر در برابـر دنیـا بـه توفیقـات بزرگـي دسـت یافتیـم، بـه دلیـل درایـت 
رهبـري، ایسـتادگي ملـت و دیپلمـات هـاي غیورمـان در عرصـه مذاکـرات 

تاریخـي اسـت.
  در قانـون اساسـي، مسـیر دموکراسـي را برگزیـده ایم و آنچه کـه اکثریت 
مـردم مـي گوینـد مـاک عمـل خواهـد بـود. کمـا اینکـه در انتخابـات نیـز 
اینگونـه اسـت و راي اکثریـت مـاک اسـت و اقلیـت هـم بایـد راه اکثریت را 

کند. دنبـال 
  مـا حـق نداریـم از جیـب مـردم شـعار بدهیـم. هر کـس مي خواهد شـعار 
بدهـد، از جیـب و زندگي خودش شـعار بدهـدف نه از جیب فقـرا و محرومین.

  چـه کسـاني از تحریـم سـود مـي کننـد؟ چـه کسـی هسـت کـه از افتخار 
ملـت ایـران ناراحت اسـت؟ چه کسـی هسـت که از غـرور ملت ایـران ناراحت 
اسـت؟ چـه کسـانی از رفـع تحریـم ناراحـت هسـتند؟ واهلل شـما هـم ضـرر 
نمی کنیـد بعـد از تحریـم ایـن منفعـت بـرای شـما هـم خواهـد بـود، نگـران 

نباشـید دکان شـما کسـاد نمی شـود.
  اسـاس مذاکـرات مـا بـر ایـن بـود که رونق علـم و اقتصـاد را به این کشـور 
بیاوریـم. مـا بـه توسـعه این کشـور امیدواریـم. مـا در مذاکرات دنبال سـرمایه 
گـذاري در ایـن کشـور هسـتیم. همیـن امـروز 50 و 100 هـا شـرکت بیـن 

المللـي در تهـران و شـهرهای دیگـر رفـت و امـد مـی کنند.

حسینیان سه بار 
ظریف و صالحی را 

تهدید کرد
انتخـاب نوشـت: یـک شـاهد 
تهدیـدات  جزئیـات  عینـی 
حسـینیان علیه صالحی و ظریف 
را در اختیـار »انتخـاب« قرار داد. 
ایـن شـاهد عینـی اتفاقـات روز 
یکشـنبه مجلـس بـه »انتخـاب« 
گفـت: حسـینیان کامـا جـدی و بـا عصبانیت، الاقل سـه بار ظریـف و صالحی 
را تهدیـد کـرد. وی در ادامـه بـه بیـان جزئیـات ایـن ماجـرا پرداخـت و گفـت: 
بـار اول، پیـش از ورود صالحـی به مجلس، حسـینیان سـراغ ظریـف رفت و در 
راهـروی بیـن صندلی او و صندلی وسـط ردیف اول )که معمـوال رییس جمهور 
آنجـا مـی نشـیند( بـه شـکلی که دیگـران هم بشـنوند قریـب به ایـن مضمون 
گفـت »شـما مـی خواهیـد قلـب اراک را دربیاورید و تـوی آن سـیمان بریزید.  
آمـاده باشـید  شـما را بجـای قلـب اراک در رآکتـور مـی گذاریـم و روی شـما 

سـیمان مـی ریزیم.« 
ایـن شـاهد عینـی افـزود: ظریـف پـس از شـنیدن ایـن سـخنان، بـا حالت 
نابـاوری گفـت: »از لطـف شـما متشـکرم« وی اضافـه کـرد: پـس از آمـدن 
صالحـی، حسـینیان پشـت صندلی ظریـف و رئیس سـازمان انـرژی اتمی آمد 
و جملـه ی قبلـی )تهدیـد به گذاشـتن در قلـب اراک و سـیمان ریختن( را که 
نیـم سـاعت پیـش، بـه وزیـر خارجه گفتـه بود مجـددا خطـاب به هـر دو نفر 

کرد.  تکـرار 
ایـن منبـع مطلـع که بـا »انتخـاب« گفتگو می کـرد، ادامـه داد: ظریف به او 
گفـت »بجـای آن، قلـب مـدرن تـری جایگزین می کنیم«.  سـپس حسـینیان 
بـا عصبانیـت و چهـره برافروختـه جمـات بـی سـروتهی در بـاره آثـار این کار 
بـر ازدسـت دادن پلوتونیـوم  و بازدارندگـی  و حمله اسـراییل گفـت. وی افزود: 
حسـینیان سـپس گفت »بحـول و قوه الهی بزودی شـما را محاکمـه و مجازات 
خواهیـم کـرد.«   ایـن شـاهد عینی گفت: ظریف جوابی به سـخنان حسـینیان 

نـداد، امـا صالحـی با او وارد بحث شـد.
وی تصریـح کـرد: حسـینیان ظاهـرا بـا قسـم جالـه مجـددا همـان تهدید 
قبلـی را تکـرار کـرد کـه صالحـی عصبانـی شـد و با او بـه جر وبحـث پرداخت. 
ظریـف و تعـدادی از نماینـدگان صالحـی را آرام کردنـد امـا او بسـیار از ایـن 
سـخنان متاثـر شـده بـود. ایـن شـاهد عینی خاطرنشـان کـرد: صالحـی از این 
جهـت کـه فـردی با این لبـاس، حرمـت روحانیـت را حفظ نمی کنـد و چنین 
حـرف هایـی مـی زنـد بسـیار ناراحـت بـود   ایـن منبـع در پایـان گفتگـو بـا 
»انتخـاب« تاکیـد کرد: حسـینیان کاما جدی و بـا عصبانیت ایـن تهدیدات را 

حداقـل سـه بـار مطـرح کرد.

داعش: با مرگ 
البغدادی خالفت 

پایان نمی یابد
پایـگاه خبری الفجر از هاکت 
سـرکرده گروه تروریستی داعش 
در حملـه جنگنده هـای عراق به 
کاروان وی خبـر داد. بـه گزارش 
نامـه نیـوز، این حملـه در منطقه 
»الکرابله« -واقع در غرب اسـتان 
»انبـار« رخ داد.  پایـگاه خبـری »االسـتقال« نیز بـه نقـل از وزارت دفاع عراق 
از هاکـت ابوبکـر بغـدادی خبـر داد. در پـی حملـه نیروهـای ارتـش عـراق به 
کاروان ابوبکـر البغـدادی و انتشـار اخبـاری از احتمـال کشـته شـدن وی، گروه 
تروریسـتی داعـش در پایـگاه اجتماعـی توییتر اعـام کرد که حتـی در صورت 

مـرگ البغـدادی تغییـری در مسـیر داعش ایجاد نخواهد شـد.
بـه گـزارش نامـه نیـوز به نقـل از پایـگاه خبری شـفق نیـوز، حامیـان گروه 
تروریسـتی داعـش در پایـگاه اجتماعـی توییتـر و در واکنـش بـه انتشـار خبـر 
هـدف گرفتـن کاروان ابوبکـر البغـدادی، رهبـر این گـروه توسـط جنگنده های 
عراقـی در تـاش بـرای حفـظ روحیـه اعضـای داعش اعـام کردنـد »خافتی 
کـه البغـدادی پایه گـذاری کرده بـا مرگ وی به پایـان نخواهد رسـید.« یکی از 
حامیـان داعـش در ایـن خصوص نوشـت: جهانیان نمی دانند که کشـته شـدن 

رهبرمـان البغـدادی یک فرضیه اسـت.
آیـا گمـان می کننـد کـه »دولت اسـامی« بدون البغـدادی به پایـان خواهد 
رسـید و مـا کنـار خواهیـم رفـت؟ ایـن چنیـن نیسـت و بـه مبـارزات ادامـه 

می دهیـم.
روز گذشـته ارتـش عراق اعـام کرد در دو حمله کاروان البغدادی و نشسـت 
مسـئوالن ارشـد داعـش در االنبـار را بمبـاران کرده که منجر به کشـته شـدن 
دسـت کم 8 فرمانـده ارشـد ایـن گـروه تروریسـتی شـده امـا اطاعـی دربـاره 
سرنوشـت البغـدادی در دسـت نیسـت. پیشـتر منابع غربـی اعام کـرده بودند 
کـه البغـدادی در حمات ماه گذشـته جنگنده های آمریکایی به شـدت آسـیب 
دیـده و بـه طـور کامل فلج شـده اسـت و حتـی از انجـام فعالیت های شـخصی 

اسـت.  عاجز  خود 
خبرگزاری هـای عـراق نیـز به نقـل از این منابع گـزارش دادند کـه جراحات 
البغـدادی وی را از ادامـه فعالیـت روزانه اش بـه عنوان رهبر داعـش باز می دارد 
و ابـو عـاء العفـری، معـاون البغـدادی از زمـان زخمـی شـدن وی امـور را بـه 

دسـت گرفته اسـت.
یـک منبـع غربـی که خواسـت نامش فاش نشـود تاکیـد کرد: البغـدادی در 
محـل اختفـای خـود تحـت درمـان اسـت و توسـط دو پزشـک کـه لباس های 

معـروف بـه قندهـاری بـه تـن می کننـد، درمان می شـود.

خبر مجلس دولت

دادگاه معلمـان ایرانـی در امـارات که قـرار بود دیروز 
برگـزار شـود، بـه تعویـق افتـاد. بـه گـزارش ایسـنا از 
حـدود هفـت روز پیـش 9 معلـم مرد ایرانـی و 13 معلم 
زن بـه بهانـه نداشـتن بطاقه العمـل )کارت کسـب وکار( 
و همچنیـن مجـوز کاری در منطقـه العیـن کـه زیر نظر 
ابوظبی اسـت بازداشـت شـده اند کـه البتـه معلمان زن 

بـه قـرار کفالـت در حال حاضـر آزاد شـده اند.
 طبـق آنچـه کـه مقامـات اماراتـی اعـام کرده انـد 
مجـوز کار ایـن معلمـان مربـوط بـه دوبی بوده و شـامل 
منطقـه العین نمی شـده اسـت. پرونـده ایـن معلمان در 
حـال حاضـر در دسـت دادسـتانی منطقـه العین اسـت. 
بازداشـت  پـی  در  وزارت خارجـه کشـورمان  یکشـنبه 

تعـدادی از معلمـان ایرانی آموزش و پـرورش در امارات، 
کاردار ایـن کشـور را در غیـاب سـفیر امارات بـه وزارت 
خارجـه فراخوانـد. وزارت خارجـه بـا فراخوانـدن کاردار 
امـارات در تهـران نسـبت به دسـتگیری معلمـان ایرانی 
در آن کشـور بـا وجـود چند سـال کار قانونـی و فعالیت 
نگرانـی کـرده و  ابـراز  ایرانـی در آن منطقـه  مدرسـه 
خواسـتار حـل مشـکل بـه وجـود آمـده و آزادی هر چه 

زودتـر معلمان شـد.
 طبق اطاع خبرنگار ایسـنا سـفارت ایـران در امارات 
نیـز بـه محـض اطـاع از این موضـوع جزییـات آن را از 
مقامـات محلـی ایـن کشـور پیگیـری کـرد و تاش هـا 
بـرای آزادی ایـن معلمـان را آغـاز کـرد. طـرف اماراتـی 

مجـوز کار ایـن معلمـان را بـرای اشـتغال در ابوظبـی 
نامعتبـر عنـوان کـرده، ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن 
معلمـان از سـال های گذشـته بـا مجـوز کار و اقامـت 
مربـوط بـه دوبـی بـه صـورت متعـارف در ابوظبـی نیـز 
تدریـس می کردنـد و مشـکلی در ایـن زمینـه نداشـتند 
البتـه از دیگر سـو مقامـات اماراتی ادعـا می کنند که در 
طـی چند سـال گذشـته تذکـرات کتبی و شـفاهی الزم 
بـه سرپرسـت مـدارس جمهوری اسـامی ایـران در این 
منطقـه و سـفارت جمهـوری اسـامی در ابوظبـی برای 
کسـب مجوزهـای فـوق داده شـده اسـت و ایـن تهدید 
متوجـه معلمـان اعزامی جدیـد در امارت هـای مختلف 

این کشـور اسـت .

 آگهی ثبتی
آگهـی تغییـرات موسسـه مشـاوره حقوقـی و وکالـت اسـام بیدشـکی موسسـه غیرتجـاری 
بـه شـماره ثبـت43 و شناسـه ملـی14003093630 بـه اسـتناد درخواسـت مدیـر موسسـه 

حقوقی)موضـوع مـاده178 برنامـه سـوم توسـعه( مـورخ1394/06/07
1-تغییر مدت موسسه حقوقی 187 از مدت 2سال به مدت نامحدود

2-ارتقا پایه از2 به 1
بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات تغییـر مـدت موسسـه حقوقـی187، ارتقـا پایـه از2بـه1 موسسـه 
حقوقـی187 انتخـاب شـده توسـط متقاضـی در سـوابق الکترونیک شـخصیت حقوقی مرقـوم ثبت و 

در پایـگاه آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابل دسـترس میباشـد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج

 
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم بروین خرمی فرزند حسـن مالک ششـدانگ پاک 3967فرعی از2 اصلی واقع در شـهر 
کهنـوج قطعـه اول بخش46کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بـه شـرح ثبت10852صفحه534 
دفترجلـد55 بـه شـماره چاپـی930326 سـری90 سـال89 صـادر و تسـلیم گردیـد؛ ضمـن تسـلیم 
یـک بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق امضـاء شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بـه 
علـت نامعلـوم معـدوم گردیـده و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده ، لـذا باسـتناد تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120 آییـن نامـه قانون ثبت مراتـب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکر یا وجـود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظـرف مدت ده 
روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعه و اعتـراض خـود را ضمن ارایه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار:94/08/21

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج- اصغر نارویی

آگهی ثبتی  
آگهـی تغییـرات شـرکت پیشـگامان اندیشـه برتـر ایرانیـان شـرکت با مسـئولیت محـدود به 
شـماره ثبـت 11312 و شناسـه ملـی 10630172570 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره 

مـورخ 1394/6/15 
- محـل شـرکت در واحـد ثبتـی کرمـان بـه آدرس خیابـان نامجـو- کوچـه شـماره 6- پـاک 74 
کدپسـتی: 7619734857 تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـاح گردیـد. 

بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات تغییـر محـل ) تغییـر نشـانی در یـک واحـد ثبتـی( انتخاب شـده 
توسـط متقاضـی در سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه آگهـی هـای 

سـازمان ثبـت قابـل دسـترس می باشـد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

آگهی حصر وراثت 
بشـرح   3210020442 شـماره  شناسـنامه  دارای  عبـاس  فرزنـد  عرفانـی  مصطفـی  آقـای 
دادخواسـت شـماره فـوق مورخـه 1394/6/31 توضیـح داده شـادروان عبـاس عرفانـی فرزنـد 
وراثـت  و  فـوت شـده  تاریـخ 1394/4/24 در شـهر کرمـان  بشناسـنامه شـماره 218 در  عبدالـه 
منحصرالفـوت وی عبارتنـد از: 1- مصطفـی عرفانـی بـه ش.ش 3210020442 متولـد 1370 فرزند 
متوفـی 2- فاطمـه عرفانـی بـه ش.ش 3210063753 متولـد 1376 فرزنـد متوفـی 3- اشـرف نـژاد 
کمالـی بـه ش.ش 116 متولـد 1347 همسـر متوفـی 4- مریـم کاراموز راوری بـه ش.ش 124 متولد 

1312 مـادر متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـاف تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری 

کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور
م الف 255

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

برابـر رای شـماره 139460319007014894 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم رخسـاره همـت آبـادی فرزنـد عزیزاله بشـماره 
شناسـنامه 264 صـادره از بـم در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 124/30 مترمربع تحت 
پـاک 8328 فرعـی از 3968 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 886 فرعـی از 3968 اصلی واقع 
در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان میـدان بیرم آباد جنب دفتر اسـتان قدس رضـوی خریداری از 
محـل مالکیـت آقـای حسـین گنجعلیخانـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 

در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2660                    

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

قانـون تعییـن تکلیـف  برابـر رای شـماره 139460319007016264 هیـات اول موضـوع 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حمید احمـدی نـژاد فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 1187 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 192/70 مترمربع 
تحـت پـاک 4 فرعـی از 4288 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان سـرباز 
کوچـه 24 روبـروی فضـای سـبز دوم خریـداری از محـل مالکیـت خانم حاجیـه یزدانی احمـد ابادی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2656

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

برابـر رای شـماره 139460319007003380 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 

کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم زهـرا پیش بین فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 
24 صـادره از بافـت در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 101/88 مترمربـع تحت پاک 
21441 فرعـی از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان مالـک اشـتر 
جنوبـی کوچـه 22 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای حسـن ودیعتـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2664

 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007014222 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای منوچهـر ضیـاء الدینی دشـتخاکی فرزنـد اکبر 
بشـماره شناسـنامه 49 صـادره از زرنـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 350/97 
مترمربـع کـه مـوازی 126/18 مترمربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره 
نامبـرده قـرار دارد تحـت پـاک 18260 فرعـی از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به آدرس 
کرمـان خیابـان 24 آذر خیابـان بوسـتان نبـش بوسـتان 19 خریـداری از محـل مالکیت خانـم ایران 
سـیف الدیـن محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21     تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2662                    

جزئیات بازداشت معلمان ایرانی در امارات
خبر



شماره پیاپی 468  
سه شنبه 21 مهرماه 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 این شماره روزنامه به دیگر فعالیت های اجتماعی آقای محمد صنعتی بر اساس مطالب منتشر شده در کتاب رهگذار عمر خواهیم پرداخت.

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

 خانم ها به مقابله با گران فروشان می روند
 بخش شصت و هفت

تاریخ

فعالیت های اجتماعی دیگر
همـان گونـه کـه ذکـر شـد، محمـد صنعتـی 
عـاوه بـر فعالیـت در انجمن هـای محلـی، هیئت 
مشـورتی روزنامـه اطاعات در کرمان و سـه دوره 
انجمـن شهرسـتان کرمان )1349 تـا 1357 ش(، 
بـه شـهر و همشـهریان  ِدیـن  ادای  راسـتای  در 
خویـش، به اصرار مسـئولین و خواسـته مردم، در 
دیگـر عرصه هـای اجتماعی نیـز فعالیتی مسـتمر 
داشـته اسـت ، از آن جملـه می توان به ایـن موارد 

نمود: اشـاره 
1ـ کمیتـه حمایـت از مصرف کننـدگان و اتاق 

اصناف

بـه  شـروع  ش.   1352 سـال  در  نهـاد  ایـن 
بـه عهـده  ابتـدا  ریاسـت آن در  نمـود،  فعالیـت 
مرحـوم عبدالحسـین آیت اللهـی موسـوی بـود و 
محمـد صنعتـی نیـز بـه عنـوان نایب رییـس، در 

می نمـود. وظیفـه  انجـام  کمیتـه  آن 
می گویـد:  مـورد  ایـن  در  صنعتـی  محمـد 
بـاال رفتـن  بـا  »از حـدود سـال های 1352 ش. 
قیمـت نفـت، سـیل محصـوالت خارجی بـه ایران 
در  کـه  گشایشـی  طرفـی  از  و  گردیـد  سـرازیر 
تـوان اقتصـادی دولـت و مـردم شـده بـود، باعث 
گردیـد تـا تولیـد داخلـی رو بـه رکـورد گذاشـته 
از طرفـی تقاضـا زیـاد گـردد، کـه در نتیجـه  و 
افزایـش قیمت هـا را بـه دنبـال داشـت. بـه دنبال 
ایـن جریـان کمیتـه ای کـه نـام اصلـی آن کمیته 
»حمایـت از تولید کنندگان و مصـرف کنندگان« 
بـود، در تهـران و متعاقـب آن در کلیه نقاط ایران، 
از جملـه در کرمـان بـا عنوان »کمیتـه حمایت از 

.)1( گردیـد«  تأسـیس  مصرف کننـده« 
بـا  اولیـن جلسـه کمیتـه مبـارزه  در گـزارش 
ایـن کمیتـه  گران  فروشـی کـه زیـر مجموعـه ی 
بـود، آمـده اسـت: »اولیـن جلسـه کمیتـه مبارزه 
بـا گران فروشـی مربـوط بـه کمیتـه ملـی حمایت 
از مصـرف کننـده بـا حضـور مشـاور اجتماعـی و 
فرهنگـی اسـتانداری کرمان، گروهـی از بانوان در 

سـالن انجمـن شهرسـتان تشـکیل گردیـد.
در آغاز جلسـه، آقـای آیت اللهـی رییس کمیته 
حمایـت از مصرف کننده هدف از تشـکیل کمیته 
مذکـور را تشـریح کـرد و وظایـف کمیتـه مبـارزه 
بـا گران فروشـی را نیـز کنتـرل نرخ هـا برشـمرد 

و اظهـار داشـت: بـا اسـتقبال شـایانی کـه بانـوان 
کرمانـی از تشـکیل این کمیته به عمـل آورده اند، 
مسـلماً در امـر مبـارزه بـا گران فروشـی و تثبیـت 

قیمت هـا نتیجـه مطلـوب بـه دسـت می آید.
فرهنگـی  و  اجتماعـی  امـور  مشـاور  گاه  آن 
اسـتانداری کرمـان بـه اثـرات فعالیت هایـی کـه 
امـر  در  کننـدگان  مصـرف  از  حمایـت  کمیتـه 
مبـارزه بـا گران فروشـی و تثبیـت قیمت هـا بـه 
عهـده دارنـد اشـاره و افـزود: بـدون شـک همـه 
خانم هـا بـا عاقه منـدی و ایمـان در ایـن مـورد 

کـرد. فعالیـت خواهنـد 
سـپس آقـای محمـد صنعتـی مسـئول کمیته، 

اصنـاف و  اتـاق  بـر  نظـارت  بررسـی کمیسـیون 
چگونگـی قیمت هـا پیرامـون نحـوه تعییـن نـرخ 
کمیتـه  ـ  فرعـی  کمیته هـای  کار  وسـیله  بـه 
در  گفـت.  سـخن  کننـده  مصـرف  از  حمایـت 

ایـن موقـع خانم هـای حاضـر در جلسـه آمادگـی 
کامـل خـود را بـرای عضویـت در کمیتـه مبـارزه 
بـا گران فروشـی قیمت هـا اعـام داشـتند. پـس 
از آن در مـورد مبـارزه بـا گران فروشـی و تثبیـت 
نرخ هـا مذاکراتـی صـورت گرفـت و مقرر شـد که 
نسـبت بـه صـدور کارت شناسـایی خانم هـا اقدام 
شـود تا آنـان عمـًا در کار مبارزه با گران فروشـی 

همـکاری الزم بـه عمـل آوردنـد« )3(.
از راسـت: مرحوم محمـد گنجعلی خانی )رییس 
خانه هـای اصنـاف(، محمـد صنعتی )دبیـر کمیته 
حمایـت از مصـرف کننـده(، مرحـوم ناصر سـعید 
عبدالحسـین  مرحـوم  اندیشـه(،  روزنامـه  )مدیـر 
آیت اللهـی موسـوی )رییـس کمیتـه حمایـت از 
)معـاون  قادرپنـاه  اهلل  حبیـب  کننـده(،  مصـرف 
رادیـو کرمـان(، مرحـوم اکبـر غفاری )کارشـناس 
اسـتانداری( و حـاج محمـد علمـی )رییـس فعلی 

شـورای نگهبـان در اسـتان کرمـان(
بـا  مبـارزه  کمیتـه  از  دیگـری  گـزارش  در 

اسـت: آمـده  گران  فروشـی 
مربـوط  گران فروشـی  بـا  مبـارزه  »کمیتـه   
بـه کمیتـه حمایـت از مصرف کننـده بـا حضـور 
مشـاور فرهنگـی و اجتماعـی اسـتانداری و اعضاء 
کرمـان  شهرسـتان  انجمـن  محـل  در  مربـوط 
تشـکیل جلسـه داد. در ایـن جلسـه ابتـدا آقـای 
آیـت  اللهـی موسـوی رییـس کمیتـه حمایـت از 

فعالیت هـای  و  اقدامـات  بـاره  در  مصرف کننـده 
کمیته سـخن گفت. سـپس آقای محمـد صنعتی 
کفیـل اتـاق اصناف کرمـان ضمن تشـریح وظایف 
بازرسـان اتـاق اصنـاف بـه لـزوم همکاری بیشـتر 
از  حمایـت  کمیتـه  اعضـای  مخصوصـاً  مـردم 
مصرف کننـده در مـورد مبـارزه با گران فروشـی و 
کنتـرل قیمت هـا اشـاره کرد و افـزود: اتاق اصناف 
کرمـان در امـر پیگـرد متخلفیـن از مقـررات اتاق 
اصنـاف و گران فروشـان انتظـار دارد کـه اهالـی 
کرمـان همـکاری بیشـتری را در ایـن زمینـه بـه 
عمـل آورنـد. آن گاه امـور جـاری کمیتـه مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت و پیرامـون فعالیـت کمیتـه 

مذکـور تصمیماتـی اتخـاذ گردیـد« )4(.
در اردیبهشـت ماه سـال 1356ش. طی حکمی 
کـه توسـط سـناتور »محمدعلی صفـاری« رییس 
کمیتـه ملی حمایـت از مصرف کننـده ایران صادر 
گردیـد، محمـد صنعتـی بـه عنـوان ریاسـت ایـن 

کمیتـه در کرمان منصـوب گردید.
]متن سند[: 

کمیته ملی حمایت از مصرف کننده
شـماره: 1123/ الـف  ـ  تاریـخ: 2/20/ 2536 

)1356 ش.(  ـ  فـوری
جنـاب آقـای محمـد صنعتـی ریاسـت انجمـن 

شهرسـتان کرمـان
ملـی  کمیتـه  ریاسـت  بـه  شـما  انتخـاب  بـا 
می شـود.  موافقـت  مصرف کننـده  از  حمایـت 
خواهشـمند اسـت کلیـه سـوابق و دفاتـر مالـی 
و حسـاب بانکـی را از آقـای ]سـید عبدالحسـین 
آیت اللهـی[ موسـوی تحویـل گرفتـه و در نهایـت 
کوشـش و جدیـت با توجه بـه اسـاس نامه کمیته 
شـروع بـه فعالیـت نمـوده و اولیـن جلسـه هیئت 
رییسـه را تشـکیل داده و مسـایل و مشـکات و 
را  نتیجـه  را بررسـی نمـوده و  نیازهـای کمیتـه 
جهـت اقـدام مقتضـی بـه کمیتـه مرکزی ارسـال 

فرماینـد.
امیـد اسـت با موقعیـت خاص اجتماعـی که در 
محـل داریـد، بـا جلـب همـکاری قاطبـه مـردم و 

بـه ویـژه مسـئولین دولتـی بتواننـد از توفیق الزم 
برخـوردار شـوند؛ با امیـد موفقیت هر چه بیشـتر 

شـما و سـایر همـکاران کرمانی.
]امضا[: سناتور محمدعلی صفاری )5(

 رییس کمیته ملی حمایت از مصرف کننده
ما را از خوردن یک شکم سیر میوه، 

شیرینی و غذاهای مختلف محروم نمودی!
می گویـد:  ایـن خصـوص  در  صنعتـی  محمـد 
»پـس از آن کـه بـه عنـوان رییـس ایـن کمیتـه 
منصـوب شـدم، بـا توجه به تجـارب قبلی، سـعی 
نمـودم در راسـتای افزایـش بی رویـه قیمت هـا و 
همچنیـن اسـراف و تبذیرهایـی کـه در بسـیاری 
از دسـتگاه های دولتـی انجـام می شـد، ابتدا طرح 

»تحریـم خرید« را در کرمان شـروع نمودم. بدین 
صـورت کـه بـرای اولین بـار در ایران، هـر کاالیی 
کـه بـه طـور بی رویـه و توسـط اصنـاف بـه طـور 
خودسـرانه افزایـش یافتـه بـود را مـورد تحریـم 
خریـد قـرار داده و از مـردم کرمـان درخواسـت 
خـودداری  کاال  ایـن  خریـد  از  کـه  می نمـودم 
نمـوده تـا زمانـی کـه آن کاال بـه قیمـت واقعـی 

برگـردد.  خود 
ایـن طـرح اگـر چـه در ابتـدا مـورد اعتـراض و 
شـکایت بسـیاری از کسـبه و بنگاه هـای اقتصادی 
بـا  خوشـبختانه  امـا  گرفـت،  قـرار  خصوصـی 
بی رویـه  افزایـش  از  توانسـتیم  مـردم  همـکاری 
بسـیاری از اجنـاس جلوگیری نماییـم. حتی پس 
از گزارشـی بـازرس ویـژه و همچنیـن درج ایـن 
مطلـب در یکـی از شـماره های روزنامـه آیندگان، 
تعـدادی از مسـئولین کشـوری، از طریـق تمـاس 
تلفنـی و نامـه و تلگـراف و حتی نوشـتن مقاله در 
روزنامه هـا، از ایـن ابتـکار مـا در کرمـان قدردانی 
ایـران  نقـاط  دیگـر  در  را  آن  اجـرای  و  نمـوده 

پیشـنهاد نمودنـد.
تبذیـر  و  اسـراف  از  جلوگیـری  مـورد  در  امـا 
دسـتگاه های دولتـی، چـون در آن دوره بسـیاری 
ویـژه  بـه  مراسـم،  در  دولتـی  دسـتگاه های  از 
بپاش هـای  و  بریـز   )6( رسـمی«  »سـام های 
و  میـوه  نـوع  انجـام می دادنـد؛ چندیـن  زیـادی 
شـیرینی در حـد زیـاد بـرای ایـن گونـه مراسـم 
خریـداری می شـد و یـا چندیـن نـوع غـذا بـرای 

می گردیـد. تهیـه  شـرکت کنندگان 
بنـده بـرای اولین بار طـی صـدور بخش نامه ای 
بـه کلیه دسـتگاه های دولتی، از آنان خواسـتم در 
هنـگام برپایـی هـر گونه مراسـم، جهـت پذیرایی 
از میهمانـان تنهـا بایسـتی بـه یـک نـوع میـوه و 
شـیرینی و یـک نـوع غـذا بسـنده نماینـد، و در 
صـورت مشـاهده تخطی از ایـن کار، مطابق قانون 

با آنـان برخـورد خواهد شـد.
صـدور ایـن بخشـنامه، عواقـب زیـادی نیـز بـه 
دنبـال داشـت، در ایـن خصـوص بـه خاطـر دارم، 
برخـی از دوسـتان و مسـئولین ادارات و نهادهای 
مختلـف، بعضـاً بر سـبیل مـزاح ـ و برخـی نیز به 
صـورت واقعـی ـ بنده را مـورد لعـن و نفرین قرار 
می دادنـد کـه چـرا آنـان را از خـوردن یک شـکم 
سـیر میـوه، شـیرینی و غذاهـای مختلـف محروم 

نمـوده ام« )7(.

پی نوشت:
)1( ـ برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر 1392.

)2( ـ روزنامه اطاعات، شنبه 11 اسفند 1352، شماره 14344.
)3( ـ همان، همان شماره.

)4( ـ روزنامه فرمان، 15 فروردین 1353، شماره 6095.  
)5( ـ »فرزنـد منظم السـلطنه از ماکیـن گیـان اسـت. در سـال 1277 در 
الهیجـان تولـد یافت. پـس از اتمام تحصیـات مقدماتی بـرای ادامه تحصیل 
در رشـته نظـام بـه اروپـا )روسـیه و فرانسـه( رفـت. بعـد از آمـدن بـه ایـران 
وارد قزاق خانـه شـد و بعـد از کودتـای 1299، بـا سـمت نایـب اول، معـاون 
کریـم آقاخـان بوذرجمهری در شـهرداری شـد. در 1311 با درجه سـلطانی، 
فرمانـده نیـروی دریایی شـد )در حقیقت قرار شـد نیروی دریایی را تأسـیس 

کند(. پس از آن به اداره اماک رضاشـاه منتقل شـد. در 1318 فرماندار کل 
گـرگان و در 1320 بـه تهـران آمـد و مدیـرکل انتظامات وزارت کشـور شـد. 
سـال بعـد بـه دلیـل دوسـتی قوام السـلطنه )نخسـت وزیر( با پدرش، ریاسـت 
اداره کل نـان تهـران را بـه دسـت گرفـت و تـا حـدی توفیـق یافـت وضـع 
نـان تهـران را سـر و صورتـی بدهـد و از مـرگ و میر مـردم در اثر گرسـنگی 
جلوگیـری کنـد. در 1322 مدیـر کل غلـه کشـور شـد و در 1325 بـا درجه 
سرپاسـی بـه ریاسـت شـهربانی برگزیـده شـد. در جریـان تـرور محمدرضـا 
پهلـوی )15 بهمـن 1327( در جلـوی دانشـکده حقـوق دانشـگاه تهـران، 
بـه سـوی ضـارب تیرانـدازی کـرد و او را از پـای درآورد. بعـد به اسـتانداری 
مازنـدران منصـوب گردید. در دوره هـای هیجدهم، نوزدهم و بیسـتم نماینده 
مجلـس شـورای ملـی گردید و سـپس بـه اسـتانداری خوزسـتان، آذربایجان 

و شـهرداری تهـران منصـوب شـد. او مجموعـاً دو بـار رییـس شـهربانی، دو 
بـار شـهردار تهـران، سـه دوره نماینده مجلس، سـه بار اسـتاندار و سـه دوره 
سـناتور بـوده اسـت. وی مـردی شـوخ و محافظـه کار، پـر حرف و سـالم بود. 
نسـبت دزدی احـدی بـه او نـداد. در سـال 1367 در تهـران درگذشـت«. 
عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی معاصـر ایـران، ج 2، ص 

934 و 935.
)6( ـ مراسـم »سـام رسـمی« معمـوالً بـه مناسـبت اعیـاد ملـی و مذهبی 
بـا حضـور اسـتاندار وقـت، فرمانـده لشـکر، مسـئولین ادارت، نماینـدگان 
در  مـردم،  از  گروهـی  و  معاریـف  از  تعـدادی  و  شهرسـتان  انجمن هـای 
البتـه  می گرفـت.  انجـام  فعلـی(  )فرمانـداری  کرمـان  اسـتانداری  محـل 
پـس از سـاخت »خانـه شـهر« مراسـم سـام رسـمی در ایـن مـکان برگزار 

می گردیـد. اجـرای مراسـم بدین صورت بود که در ابتدا اسـتاندار، شـهردار، 
فرمانـده لشـکر و ... در سـخنانی کوتـاه بـه حاضریـن مناسـبت مزبـور را 
تبریـک می گفتنـد. سـپس افراد در سـالن بـه ترتیبـی خاص می ایسـتادند؛ 
اسـتاندار و فرمانـده لشـکر در کنار یکدیگـر و اعضای انجمن شهرسـتان )به 
عنـوان نماینـدگان مـردم کرمـان( در وسـط سـالن و بقیه روسـا و مردم در 
پیرامـون. اسـتاندار و فرمانـده لشـکر برای عـرض تبریک، ابتدا نـزد اعضای 
انجمـن شهرسـتان آمـده و پس از دسـت دادن و عرض تبریک، اسـتاندار از 
طرفـی و فرمانـده لشـکر از طـرف مقابـل نزد دیگـر حاضرین رفتـه و با تک 
تـک حاضریـن دسـت داده و تبریـک می گفتنـد. برگرفتـه از متـن مصاحبه 

بـا محمـد صنعتـی، آذر 1392.
)7( ـ برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر 1392.
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فرهنگ و هنر

یادداشتخبر

گـروه فرهنـگ و هنـر- داسـتان کرمان در سـال های 
اخیـر جهـش بزرگـی داشـته اسـت اسـتان کرمـان 
بـا داسـتان نویسـانی چـون منصـور علیمـرادی، رضا 
زنگـی آبادی، محمـد علی علومـی، علی اکبـر کرمانی 
نژاد،محمـد رضـا ذوالعـال، و..... در حـال تبدیـل بـه 
جریانـی مهم و قابل اعتنا در سـطح کشـور می باشـد 
در شـهر کرمـان جلسـات داسـتان متعـددی وجـود 
دارد از جملـه این جلسـات جلسـه داسـتان موسسـه 
فرهنگـی هنـری هـوای تـازه امـروز )هزار و یکشـب( 
اسـت کـه بـا مدیریـت لیـال راهـدار هـر چهارشـنبه 
سـاعت 17 در مرکـز کرمان شناسـی برگزار می شـود 
یادداشـت زیـر از یکی از اعضای جلسـه مذکور اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن متـن صرفـا بیانگـر نظـرات 
نویسـنده ی آن اسـت و گـروه فرهنگ و هنـر روزنامه 
پیـام مـا  آمـاده ی انعـکاس نظـرات و مطالـب همه ی 

داسـتان نویسـان کرمانی و جلسـات آنهاسـت.

طرحی نو درانداخته ایم
روح اله باقری

کرمـان جلسـات داسـتان متعـددی دارد. اگـر بـه 
کیفیت و کمیت این جلسـات و نشسـتها کار داشته 
باشـیم بـه یـک نتیجـه صفر و صـدی می رسـیم. 

از یـک طـرف جلسـه ای وجـود دارد کـه  یعنـی 
توسـط یکـی از نویسـندگان مطـرح کشـور هدایت 
می شـود. از آن طرف جلسـه ای هم وجود دارد که 
تنهـا سـابقه مسـئول آن، تعـداد حضور در جلسـات 
ادبـی اسـت و بـه تعـداد انگشـتان یـک دسـت حتا 
داسـتان ننوشـته اسـت. کاری بـه ایـن هـم نداریـم 
کـه جلسـه داشـتن تبدیـل شـده اسـت به مسـابقه 
یارکشـی و کسـانی مـی کوشـند بـه لطایـف الحیل 
تعـداد شـرکت کننـدگان در جلساتشـان را افزایش 
دهنـد. و همچنیـن کار بـه این هم نداریـم که ریتم 
و اجرای تمامی جلسـات یکسـان و یکنواخت اسـت، 
یعنـی یکـی داسـتانی را کـه نوشـته، مـی خوانـد و 
و  داسـتانها  کیفیـت  )بـه  میدهنـد.  نظـر  دیگـران 

نظـرات هـم کاری نداریم(
بـی  کـه  بکنیـم  نمیخواهیـم  هـم  را  ادعـا  ایـن 
شـک جلسـات داسـتان نویسـی هزارویکشـب کـه 
چهارشـنبه ها از سـاعت پنج عصر در اتاق کنفرانس 
مرکز کرمانشناسـی برگزار میشـود، بهترین نشسـت 

داسـتانی در شـهر کرمـان اسـت.
امـا، مـا طرحـی نـو درانداختـه ایـم کـه اگـر کاما 
متفاوت نباشـد، صنار و سـه شـاهی با بقیه جلسـات 
فـرق دارد. فعالیتهای جلسـات هزارویکشـب با تکیه 
بـه ایـن نکتـه که یـک نویسـنده بایـد جهـان بینی 
داشـته، زبـان نوشـته هایـش محکم و اسـطقس دار 
باشـد و چشـمه خاقیتـش دائـم در حال جوشـش 
باشـد، طراحـی و اجرا می شـود. ایـن را باید اعتراف 
کـرد و بـا جـرأت گفت که جلسـات داسـتان شـهر 
کرمـان از لحـاظ تئوریـک )عرضـه و تقاضـا( بسـیار 

فقیـر و فاقـد نظرگاه هسـتند.
نظـرگاه پیشـکش، اصا عاقه ای هم بـرای مباحث 
نظـری داسـتان نویسـی وجـود نـدارد و گهـگاه هم 
اگـر فعالیتـی بـوده بـه علت بـی برنامگی و بـی پایه 
گـی برنامـه، در نطفه مرده اسـت. این مسـائل باعث 
شـده انـد کـه مدتی از زمان جلسـات چهارشـنبه را 
به بررسـی آرا و نظرات فلسـفی، زبانشناسی، تئوری 
داسـتان، شـیوه های نقد داسـتان و...اختصاص داده 

بشـود البته بـا برنامه ای مـدون و منظم.
بـرای شـروع هـم بعـد از بحـث و بررسـی دربـاره 
چیسـتی و چرایـی ادبیـات و آفرینش ادبـی و درک 
ایـن نکتـه کـه دیدگاههـای مختلفـی در ایـن بـاره 
وجـود دارد بـه بررسـی ایـن تعاریـف و دیدگاههـا 
پرداخته شـد و با کتاب »ادبیات چیسـت؟« ژان پل 
سـارتر و مکتب اگزیستانسیالیسـم، ایـن برنامه آغاز 
گردیـد. ایـن بحثهـا و بررسـیها در طـول هفتـه هم 
در گـروه مجـازی هزارویکشـب در تلگـرام پیگیـری 
می شـود. داسـتان خوانی و نقد داسـتان و معرفی و 
شـرح کتابهایـی که توسـط اعضای جلسـه در طول 
هفتـه مطالعـه شـده انـد بـه دیگـران، نیـز از دیگـر 
برنامـه های جلسـات هفتگی هزارویکشـب هسـت. 
طوالنـی تریـن راه هـا با اولین قدم شـروع میشـود. 
مـا اعضای جلسـه هفتگی داسـتان »هزارویکشـب« 
اولیـن قدم را برداشـته ایم و بسـیار مصمم هسـتیم 
کـه تـا آخـر راه ثابـت قـدم بمانیـم  بـا درک ایـن 
موضـوع کـه »نوشـتن، عرقریـزان روح اسـت« و راه 
پیـش رو سـخت و رهسـپاری در ایـن مسـیر بـه 

جدیـت و پشـتکار نیـاز دارد.
اگـر پرداختـن بـه ادبیـات بـرای شـما هـم جـدی 
اسـت و پشـتکار الزم را داریـد بـا مـا همراه شـوید.

مـا چهارشـنبه هـر هفتـه از سـاعت پنـج عصـر در 
مرکـز کرمانشناسـی دور هـم جمـع میشـویم و بـه 
ادبیـات  بـه  ای  فضایـی حرفـه  در  و  طـور جـدی 

داسـتانی مـی پردازیـم.

سـالروز  مـاه  مهـر  بیسـتم   - مطلـق  پارسـا  شـهرام 
بزرگداشـت حافـظ اسـت شـاعری کـه یکی از قلـه های 
ایـران و جهـان اسـت  بـوس شـعر و فرهنـگ  آسـمان 
دربـاره حافـظ  فـراوان گفتـه  و نوشـته انـد و خواهنـد 
گفت و نوشـت شـعر حافظ شـعری متکثـر و چند بعدی 
اسـت و بایـد آن را بـا یـک چشـم مرکـب تاویـل کـرد 
و ایـن بـی مـرز و کرانگـی   خوانـش هـای متعـددی 
از شـعر حافـظ را سـبب شـده اسـت  زندگـی و زمانـه ی 
حافـظ آمیختـه با افسـانه ها و رازهای بسـیاری اسـت و 
تاریـخ  مـدون دقیقـی در مـورد آن وجود نـدارد  به نظر 
مـی رسـد شـاید بهتریـن معرف حافـظ نص شـعرهایش 
باشـد مناسـب دیدیم به جای سـخن گفتـن از زندگی و 
زمانـه حافـظ و تاویل و تفسـیر اشـعارش که کم نوشـته 
و گفتـه نشـده و در جـای خـود امـر پسـندیده ای نیـز 
هسـت تعـدادی از شـعرترین ابیـات برگزیـده اش را در 
ایـن مجـال کوتـاه بیاوریـم اگـر چه گفتـه انـد  گزینش  
از دیـوان حافـظ  مثـل انتخاب گل از گلسـتانی زیبا و پر 
گل اسـت و برگزیـدن گل از میـان گل هـا کاری سـخت 

و چـه بسـا غیـر ممکن اسـت.  

1- سحر زهاتف غیبم رسید مژده به گوش
که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش
شد آن که اهل نظر بر کناره می رفتند

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش
به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها

 که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش
2-عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس

که وعظ بی عمان واجب است نشنیدن
مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ

که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن
3-وفا کنیم و مامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافری ست رنجیدن
4-مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست

به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن
5- دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیک

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف

تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد
6-چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد

تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود
بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود
7 - اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود
خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین

افسوس که آن گنج روان رهگذری بود
8-مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکده بر در خم شراب انداز
9-نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست

گره بگشود از ابرو و بر دل های یاران زد
10-پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
11-به می عمارت دل کن که این جهان خراب

بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت
12-وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

13-شمه ای از داستان عشق شورانگیز ماست
این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده اند
ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست

قابل تغییر نبود آنچه تعیین کرده اند
14-سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
13- چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند
14- وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی
وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

15- زدست بخت گران خواب و کار بی سامان
گرم بود گله ای رازدار خود باشم

چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی
که روز واقعه پیش نگار خود باشم

* بیتی از حافظ:
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

آفرین بر نفس دلکش لطف سخنش

بگذاریـد از آخر شـروع کنم در داسـتان» شـام آخر 
شـهرزاد« یعنی آخرین داسـتان کتـاب » نام دیگرش 
باد اسـت سـینیور« شبه شـعرهایی شـبیه شعرهای 
ترجمـه  این سـالها دیـده می شـود، مثل: نـام دیگر 
جک باد اسـت/ نـام دیگر جک مـاه اسـت ...، منظور 

در ایـن جا چـه بوده؟
بـه نـام خـدا. در داسـتان آخر ایـن مجموعه، یعنی شـام آخر 
شـهرزاد من می خواسـتم از همه ی ژانرها به نوعی اسـتفاده 
کنـم و همـه ی ایـن قطعـه ها، یعنـی زبـان آرکائیـک، زبان 
امـروزی، طنـز، ترانـه، و...در یـک سـازه ی داسـتانی بـا هـم 
چفـت و بسـت پیـدا کننـد، داسـتان بـه نوعی نقیضـه هایی 
هـم بر فـرم های داسـتان های امـروز ی ما هسـت. از طرفی 
خـود داسـتان آخری داسـتانی اسـت که سرنوشـت مجموعه 

را بـه مثابـه یـک کل واحـد تعیین مـی کند. 
 زبـان »نـام دیگـرش بـاد اسـت، سـینیور« بـا زبان 

داسـتان هـای دیگر شـما فرق مـی کند، خـودت چه 
داری؟ نظری 

 مـن در دو حـوزه ی اقلیمـی و اجتماعی فرهنگی بزرگ شـده 
ام، هـم گرمسـیر و هـم سردسـیر، فضـا و رویدادهـای تاریـک 
مـاه در نواحـی رودبـار جنوب مـی گذرند و نواحی گرمسـیری، 
امـا »نـام دیگـرش بـاد اسـت..« مجموعـه ای از داسـتان های 
عشـایری اسـت، شـاید داسـتان هایی در مورد مردمـان نواحی 
کوهسـتانی جنوب، سـهم عشـایر در ادبیات داستانی ما خیلی 
کـم بـوده، بـه همین خاطر زبـان و فرم و فضـا در این مجموعه 
باید تغییر می کرد.» نام دیگرش باد اسـت، سـینیور..« شـامل 
هفـت داسـتان بـه هـم پیوسـته اسـت تقریبـا، که بـه زندگی 
یـک جامعه ی عشـایری کوچک مـی پردازد کـه ناگهان یکجا 
نشـین شـده انـد، زمـان داسـتان هـا شـاید مربوط به شـصت 
هفتاد سـال پیش باشـد، بیشـتر حـول محور تحـول اجتماعی 

در یـک جامعه ی سـاده ی عشـایری.

در داسـتان » کشـتگان قلعه زنگیـان«  این مجموعه 
در پاورقـی هـا به موضوعـات  جالبی اشـاره می کنی  
از جملـه ایـن کـه در کانادا بـوده ای و اگر درسـت به 
خاطـر بیـاورم در جایی اشـاره مـی کنی کـه اخالف 
یکـی از شـخصیت هـای داسـتان در نامه ای به شـما 
اصـل ماجـرای فتـح »قلعـه ی زنگیـان« را به شـکل 
دیگـری روایـت مـی کنـد، گویا بـرای تان کشـک و 

روغن و سـوغات محلـی هم فرسـتاده...
بـه نظـر خـودم این درسـت تریـن و تکنیکـی ترین داسـتانی 
اسـت کـه نوشـته ام.داسـتان چنـد روایـت دارد و در تقابـل 
حاشـیه و متـن اسـت که بافت آن شـکل مـی گیرد. داسـتان 
در نقد تاریخ اسـت، متن تاریخی که مثا سـیصد سـال پیش 
نوشـته شـده و در ایـن متن، مـورخ از منظر  قضاوت شـخصی 
رویدادهایـی را ذکـر کـرده  کـه قطعیـت آن رویدادهـا چندان 
شـفاف نیسـت، مـورخ هـر چقدر هـم که بـی طرف باشـد باز 
بـر مبنـای درک و دریافـت شـخصی و دیـده هـا و شـنیده ها 
قضـاوت مـی کنـد. رویـداد اصلـی داسـتان »قلعـه ی زنگیان« 
فتـح یـک دژ در منطقـه ای روسـتای و عشـایری توسـط یک 
اردوی ناآشـنا اسـت. مردی کهنسـال به اسـم »خالو شکراهلل« 
کـه بـه هنـگ کهنـوج بـرای دادخواهـی رفتـه، دارد ماجـرای 
کشـتار و چپـاول قلعـه را بـرای سـرتیپ تعریـف مـی کنـد، 
خالوشـکراهلل دلکـش حـرف می زنـد و به غایت خوش سـخن 
اسـت، قـدری جلوتـر، تازه مـی فهمیم کـه این نوکر سـرتیپ 
اسـت کـه دارد از قـول خالوشـکر اهلل بـرای نویسـنده ماجرا را 
تعریـف مـی کند.حاال در ایـن بین، متن چند پی نوشـت دارد 
تـا داسـتان فرمـت تاریخ پیـدا کند.حاشـیه و متـن تقریبا هم 
عـرض انـد. در مورد قسـمت دوم سـوال شـما عـرض کنم که 
بلـه، متـن، پـی نوشـت هایـی هـم دارد مثـل همـان ماجرای 
رفتـن مـن بـه کانـادا و آلمان کـه تمامـا جعلی اسـت.اصا در 
داسـتان اسـت که شـما مـی توانید هـر چیزی را جعـل کنید. 
خبـر ها  و یادداشـت های متعددی در مورد جلسـات 
نقـد و  معرفـی ایـن مجموعه داسـتان در نشـریات و 
فضای مجـازی دیـده ام بازخـورد کتاب میـان اهالی 

هنـر ، ادبیـات و نقد چگونـه بود؟
بـه نظـرم خـوب بـوده، ولـی به نسـبت تاریـک ماه کـه هنوز 
هـم در مـوردش نقد نوشـته می شـود این مجموعـه آن طور 
کـه الزم اسـت دیـده نشـده، خـودم فکـر مـی کنـم در ایـن 
مجموعـه بـه نسـبت تاریک مـاه، چه در زبـان و چـه در فرم 

حرفـه ای تـر کار کـرده ام.
بعضـی از داسـتان هـا بـه سـینما نزدیک می شـوند 
مثـل داسـتان »جـاده«، خودت چـه فکر مـی کنی؟

در مـورد تاریـک ماه هـم این را شـنیده ام، داسـتان »جاده« 
بـه نظـرم جدای از داشـته های ادبـی اش، برای فیلم شـدن، 
فقـط یـک تیـم فیلمبـرداری الزم دارد و بس.منظـور این که 
خیلـی سـینمایی اسـت. و از جملـه داسـتان هـای به شـدن 

مـورد عاقه ی من اسـت.
جـاده، داسـتانی غریب اسـت.کودکی عشـایر با یـک معلم در 
یـک جـاده ی بیابانـی همـراه می شـوند، بعد در پایـان، ما به 

بُعـد دیگـری از ماجرا می رسـیم.
شـخصیت کـودک را چطـور سـاختید؟ مـا بـه ازای 

بیرونـی داشـت؟
مـن تجربـه ی زندگـی عشـایری داشـته ام، مکان داسـتان و 
طبیعتـی کـه در داسـتان آورده شـده، زادگاه مـن اسـت در 
جنـوب، هـر چند اسـمی از آن بـرده نمی شـود. و کودک هم 
شـاید از همـان تجربیـات کودکـی مـن در زندگی عشـایری 

سـر برآورده باشـد.
آیـا مجموعـه داسـتان» نـام دیگـرش بـاد اسـت، 
سـینیور« در حـوزه ی مجموعه داسـتان هـای به هم 

پیوسـته قـرار مـی گیرد.
بلـه. ولـی نـه بـه شـکل متـداول مجموعـه داسـتان هـای به 
هـم پیوسـته.بعضی از داسـتان هـا مثل »عبدلو« که شـهری 
اسـت، فضـا و ماجـرای اش بنیادا با دیگر داسـتان ها متفاوت 
اسـت، حتـی در داسـتان آخـری مجموعـه یعنی:»شـام آخر 
شـهرزاد«، منتهـا بـه زعـم خـودم داسـتان ها در زیرسـاخت 
هـای شـان اسـت کـه با هـم یک سـازه واحـد را می سـازند. 
مـی دانـم کـه دو جلـد جدیـد از دایـره المعـارف 
حـوزه ی هلیـل رود در دسـت انتشـار اسـت، این دو 
جلـد کـدام حوزه از ایـن مجموعه را در بـر می گیرد؟ 
تـا بـه حال چنـد جلـد از ایـن مجموعه چاپ شـده؟

اول ایـن کـه خداوند بزرگ را شـاکرم که باز مثل همیشـه در 
زندگـی، ایـن بار هم لطـف و عنایت اش باعث شـد که بتوانم 
دو جلـد دیگـر از ایـن مجموعـه را  تمـام کنم. ایـن دو جلد، 
»جلـد اول اشـعار و ترانـه های شـفاهی« و  جلـد اول»ضرب 
المثـل ها« را شـامل می شـوند که تـا آنجا کـه در توانم بوده 
سـعی کرده ام درسـت و دقیق و علمی تدوین شـده باشـند. 
حـال بایـد دیـد کـه اصحـاب فرهنـگ و اسـاتید حـوزه ی 
پژوهش نظرشـان چیسـت. تـا به حـال از مجموعه ی فرهنگ 
حـوزه ی هلیـل رود، کتـاب هـای:» شـروگ مـاه«، دفتر اول 
و دفتـر دوم »لیکوهـای رودبـار جنـوب«، و »افسـانه هـای 

مردمـان کرانـه هـای رود هلیل« چاپ و منتشـر شـده اند. 
حرف ناگفته ای اگر دارید بفرمایید.

از شما و همکاران خوب تان در روزنامه ی پیام ما ممنونم.

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است*

 گفت و گوی پیام ما با منصور علیمرادی

فتح »قلعه  زنگیان«
در داستان

 شهرام پارسا مطلق

مناسبت

»سوتالنا 
الکسیویچ« برنده 
نوبل ادبی شد

الکسـیویچ«  »سـوتانا   
نویسـنده اهل بـاروس به عنوان 
برنـده جایـزه ادبـی نوبـل 2015 
اعـام شـد. بـه گـزارش ایلنـا به 
نقـل از گاردیـن، الکسـیویچ کـه 
متولـد 31 مـه 1948 اسـت، در 

سـال 2013میـادی نیـز جایزه صلح نمایشـگاه کتـاب فرانکفـورت را به خود 
اختصـاص داده بـود. الکسـیویچ در خانـواده ای نظامـی در اوکرایـن، از پـدری 
اهـل بـاروس و مـادری اوکراینـی متولد شـد. وی چهاردهمین زنی اسـت که 
از سـال 1901 میـادی و زمـان اعطـای جایـزه نوبـل ادبـی، برنده ایـن جایزه 
می شـود. آخریـن نویسـنده زنـی کـه موفـق بـه دریافت نوبـل ادبی شـده بود، 
»آلیـس مونرو« نویسـنده کانادایی بود که در سـال 2013 میـادی این جایزه 
را دریافـت کـرده بـود. الکسـویچ بعـد از انتخـاب شـدن به عنـوان برنـده نوبل 
ادبـی سـال 2015 در گفت وگویـی تلفنـی بـا اعضـای کمیتـه نوبـل گفت که 
دچـار احساسـات »پیچیـده ای« شـده اسـت. بـه گـزارش بی بی سـی، اعضـای 
آکادمی سـوئد الکسـیویچ را بـه دلیل »روایـات چندصدایی، کـه مظهر محنت 
و شـجاعت در روزگار معاصـر مـا اسـت« سـتود ه اند.  »صداهایـی از چرنوبیـل، 

تاریـخ شـفاهی یـک فاجعـه اتمـی« مشـهورترین اثر اوسـت.

 فراخوان نخستین 
دوره جایزه پرنده 
آبی منتشر شد

دوره  نخسـتین  فراخـوان 
سـوی  از  آبـی  پرنـده  جایـزه 
فرهنگـی  و  علمـی  انتشـارات 
گـزارش  بـه  شـد.  منتشـر 
کتاب هـای  فـارس،  خبرگـزاری 

پرنـده آبـی وابسـته به انتشـارات علمی و فرهنگـی با هدف حمایـت از تألیف 
رمـان کـودک و نوجـوان، جایزه پرنده آبـی را برگزار می کنـد. در این فراخوان 
آمـده اسـت: موضـوع رمان هـا آزاد و رمـان بایـد در محدوده سـنی کـودک و 
یـا نوجوان و جوان نوشـته شـود، همچنین آثـار، باید در دو نسـخه world و 
pdf بـه آدرس bbelmifarhangi@gmil. com ارسـال شـود. در بخش 
دیگـری از ایـن فراخـوان آمـده اسـت: حجـم رمـان کـودک حداقـل 10000 
کلمـه و حجـم رمـان نوجـوان حداقـل 20000 کلمه باشـد که رمـان کودک 
می توانـد بـا تصاویر تـک رنگ مکمل همراه باشـد که برای چنیـن رمان هایی 
کـه روایـت بـا تصاویر تکرنگ تکمیل می شـود، الزم اسـت که نویسـنده طرح 
اولیـه تصاویـر پیشـنهادی و یا توضیحات کافـی برای تصویرهای مـورد نظر را 
ضمیمـه متـن نماید. مهلت ارسـال آثـار تا 30 آبان ماه سـالجاری بـوده و آثار 

ارسـالی نیـز، عـودت داده نخواهـد شـد.

عدم شرکت 
اتحادیه ناشران در 
نمایشگاه فرانکفورت

و  ناشـران  اتحادیـه 
کتابفروشـان تهـران بـا انتشـار 
نامـه رییـس اتحادیـه ناشـران 
و کتابفروشـان آلمـان، در عین 
در  نداشـتن  حضـور  از  حـال 
کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه 

فرانکفـورت خبـر داد. بـه گزارش ایسـنا، در متن ارسـالی اتحادیه ناشـران 
و کتابفروشـان تهـران آمـده اسـت: »در پـی انتشـار خبر حضور نویسـنده 
کتـاب آیـات شـیطانی در نشسـت جنبـی نمایشـگاه بین المللـی کتـاب 
فرانکفـورت نامـه ای بـه تاریـخ 6 اکتبـر 2015 از سـوی اتحادیـه ناشـران 
و کتابفروشـان تهـران بـه ریاسـت اتحادیـه ناشـران و کتابفروشـان آلمان 
ارسـال شـد و ریاسـت اتحادیه آلمان در نامـه مورخ 8 اکتبـر 2015 اقدام 
نمایشـگاه یادشـده در انتقـال ایـن برنامـه بـه بیـرون نمایشـگاه را اعـام 
کرده انـد. مع ذلـک، بـا توجـه به تصمیـم وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
ایـران مبنـی بر شـرکت نکردن در نمایشـگاه یادشـده و دایر نبـودن غرفه 
ایـران، اتحادیـه ناشـران و کتابفروشـان تهـران در ایـن نمایشـگاه حضـور 

نخواهـد یافـت.

کرمان جزء 10 استان 
اول کشور در تعداد 
کتاب های منتشره

کل  اداره  فرهنگـی  معـاون 
فرهنگ و ارشـاد اسامی استان 
کرمان از قـرار گرفتن کرمان در 
پنج ماه نخسـت سـال 94 جزء، 
10 اسـتان اول کشـور )غیـر از 
تهـران( در تعـداد کتـاب هـای 

منتشـره خبـر داد.  به گـزارش خبرگزاری دانشـجویان ایران)ایسـنا( منطقه 
کویـر، »وحیـد محمـدی« بـا اعـام ایـن خبر افـزود: کرمـان با چـاپ بیش 
از 138 عنـوان کتـاب  بـه تفکیـک 23 عنـوان ترجمـه،  115 عنـوان تالیف 
و 11 عنـوان چـاپ مجـدد در این مـکان قرار گرفته اسـت. محمـدی افزود:  
بـا توجـه بـه مقایسـه آمـاری کتب چـاپ  شـده در پنج ماه نخسـت  سـال 
94 نسـبت بـه سـال گذشـته ، اسـتان کرمـان از افزایـش 60 درصدی کتب 
چـاپ شـده برخـوردار بوده اسـت. معـاون فرهنگی  اداره کل ارشـاد اسـتان 
کرمـان خاطـر نشـان کـرد: کتـاب »آن 23 نفـر« از نویسـنده هـم اسـتانی، 
»احمد یوسـف زاده« از انتشـارات سـوره مهـر در ردیف  دوم پـر تکرار ترین 
کتابهـای چـاپ مجـدد پنـج ماه نخسـت سـال 94 قـرار گرفته اسـت که به 

چـاپ بیسـت و دوم با شـمارگان 50 هزار نسـخه رسـیده اسـت.

نوبل خبرفراخوان ارشاد

 جایزه ادبی »هفت اقلیم« و جلسات متعدد معرفی ،نقد ،بررسی و انعکاس آن در 
فضاهای مجازی و نشریات کشور برای رمان »تاریک   ماه«،انتشار چندین کتاب از جمله 

مجموعه داستان های »زیبای هلیل« و »نام دیگرش باد است سینییور« افسانه های 
جنوب کرمان مجموعه شعر های آوازهای عقیم باد و شعر محلی جنوب کرمان لیکوهای 

رودباری و بلوچی و ... دیده شدن آن ها در سطح ملی و محلی کافی بود تا منصور 
علیمرادی را به عنوان یک نویسنده  ی ملی مطرح کند.این روزها دو جلد جدید از 

مجموعه ی ده جلدی دایره المعارف حوزه ی فرهنگی هلیل رود را در دست انتشار دارد 
و جلسات متعدد نقد و بررسی مجموعه داستان »نام دیگرش باد است سینییور« برگزار 

می شود به همین بهانه با او گفت وگویی انجام داده ام که می خوانید:
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حقوق و حوادث

خبر

نباید بگذاریم تریبون هاي مذهبي به 
تریبون احزاب سیاسي تبدیل شود 

فرمانـده انتظامـي اسـتان کرمـان گفـت: نبایـد بگذاریـم 
تریبـون هـاي مذهبـي در ایـام محـرم بـه تریبـون احـزاب 
سیاسـي تبدیل شـود و بایـد از ورود آالت و ادوات موسـیقي 

غیـر مجـاز در هیـات هـاي عـزاداري جلوگیـري کنیـم. 
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ رضـا بنـي 
سـاماندهي  سـتاد  اعضـاي  اسـتاني  »همایـش  در  اسـدي 
شـئون فرهنگـي در مناسـبت هـاي مذهبـي« که در سـالن 
اجتماعـات اداره کل تبلیغات اسـامي اسـتان کرمـان برگزار 
شـد، گفـت: مراسـم ماه محـرم و صفـر ظرفیت خوبـي براي 
افزایـش معنویـات و مسـائل فرهنگـي در جامعـه اسـت. وي 
ریشـه بسـیاري از مسـائل امنیتي و معضات اجتماعي را فقر 
فرهنگـي دانسـت و گفـت: وقوع جرایم خشـن بـه دلیل عدم 
پرداختـن نهـاد هـاي مسـوول بـه مباحـث فرهنگـي اسـت. 
فرمانـده انتظامي اسـتان هـم فکري و مسـاعدت ائمه جمعه، 
فرمانداران و روسـاي اداره تبلیغات اسـامي شهرسـتان هاي 
اسـتان را باعـث کاهـش دغدغـه هـاي امنیتي مـردم در ایام 
مـاه محـرم خوانـد و تاکیـد کـرد: بایـد سـعي کنیم تـا با به 
وحد آوردن فضایي مناسـب در تبیین فلسـفه قیام عاشـورا و 
درس هاي نهفته در حرکت امام حسـین )ع( کوشـا باشـیم. 
وي توجـه بـه پیـام هـاي نهضـت عاشـورا را باعـث رونـق و 
پیشـرفت همه جانبه جامعه دانسـت و تصریح کرد:روحانیون 
مـي توانند بسـیاري از معضـات اجتماعي را بـا فعالیت خود 
از بیـن ببرنـد و باعـث تعالي بیشـتر جامعه شـوند. سـرهنگ 
بنـي اسـدي گفـت: امنیـت امـروز ایران مثـال زدني اسـت و 
چنـان چـه اندکـي بـه کشـور هـاي منطقـه بنگریـم متوجه 
نعمـت امنیـت خواهیم شـد. وي افزود: الزمـه تقویت امنیت 
عمومـي تعامـل مثبـت، همدلي و همزبانـي نهاد هـا و مردم 
اسـت و مـا باید بـا اولویت بندي مسـائل اجتماعي بـه دنبال 

حل معضـات موجود باشـیم.

کشف 177 کیلو حشیش در غرب و 
جنوب کرمان 

پلیسـي در  177 کیلوگـرم حشـیش طـي دو عملیـات 
شهرسـتان هـاي »شـهربابک« و »رودبـار جنـوب« اسـتان 

کرمـان کشـف شـد. 
زمانـي«  »علـي  سـرهنگ  پلیـس،  خبـري  پایـگاه  بـه  
فرمانـده انتظامـي »شـهربابک« در گفتگو بـا خبرنگار پلیس 
در تشـریح عملیـات پلیـس ایـن شهرسـتان گفـت: پلیس با 
انجـام اقدامـات اطاعاتي به این مسـاله پي برد کـه یک باند 
قاچـاق مـواد مخدر قصد وارد کردن مقـدار قابل توجهي مواد 
افیونـي از شـرق بـه مرکـز کشـور را دارد. وي افـزود: در این 
راسـتا  پلیس طي ایسـت و بازرسـي در محورهاي مواصاتي 
شهرسـتان  بـه یک دسـتگاه خـودرو پراید مشـکوک شـد و 
آن را متوقـف کـرد. سـرهنگ زماني اظهار داشـت: پلیس در 
بازرسـي از خـودرو  مقـدار 58 کیلوگرم مواد مخدر حشـیش 
را کشـف و یک دسـتگاه خودرو را توقیف کرد و دونفر متهم 
دسـتگیر و تحویـل مرجـع قضایي شـدند. وي افـزود: در این 
شـرایط پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر رودبـار ضمـن کنترل 
محـور هـاي مواصاتي به صورت محسـوس و نامحسـوس به 
یـک دسـتگاه وانت پیکان مشـکوک شـد و در یـک عملیات 

تعقیـب و گریـز نهایتـا خـودرو را متوقف کرد.

توقیف چهار دستگاه خودرو
در جیرفت 

توقیـف  از  کرمـان  اسـتان  جیرفـت  انتظامـي  فرمانـده 
چهـار دسـتگاه خـودرو توسـط عوامـل پلیـس راهـور در این 

شهرسـتان خبـر داد. 
پلیـس،  سـرهنگ »مهریـار  پایـگاه خبـري  از  نقـل  بـه 
سـعیدي« در تشـریح این خبر گفـت: مأموران پلیـس راهور 
ایـن شهرسـتان، در راسـتاي اجـراي طـرح هـاي ترافیکـي 
و کنتـرل خودروهـاي عبـوري، بـه منظـور تامیـن نظـم و 
امنیـت در سـطح شهرسـتان، دو دسـتگاه خـودروي پراید و 
...  دسـتگاه خـودرو وانـت مـزدا را بـه دلیـل رعایـت نکـردن 
مقـررات راهنمایـي و رانندگـي متوقف کردنـد.  وي در ادامه 
افـزود: بـا انجـام اسـتعامات مشـخص شـد خـودروي پراید 
اول داراي 14 میلیـون و650 هـزار  و پرایـد دیگر 16میلیون 
و280 هـزار ریـال و وانـت مزدا 35میلیون و400هـزار ریال و 
وانـت مـزدا دوم 29میلیون و650هزار ریـال خافي پرداخت 
نشـده هسـتند کـه بـا روشـن شـدن ایـن امـر خودروهـاي 
مذکور توقیف و روانه پارکینگ شـدند. سـرهنگ »سـعیدي« 
تصریـح کـرد: برابـر مـاده 8 قانـون رسـیدگي بـه تخلفـات 
رانندگـي از تـردد خـودرو هـاي متخلـف بـا خافـي بیـش 
از 10 میلیـون ریـال جلوگیـري و ایـن خودروهـا در صـورت 

مشـاهده توقیـف خواهند شـد. 

ارتباطـات  و  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان، معـاون رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: تـاش 
سـخت  اداری  کارمنـدان  و  قضـات  مطلـوب 
کـوش  اسـتان کرمـان منجـر بـه  کسـب رتبه 
اول کشـوری در عملکرد اداری و قضائی توسـط 

دادگسـتری کل اسـتان کرمـان شـد.
محمدصادق شـجاعی اظهار داشت: سیستم 
بانـک  یـک  قضایـی  هـای  پرونـده  مدیریـت 

اطاعاتـی جامـع در دسـتگاه قضایی محسـوب 
شـود. می 

ایـن مقـام ارشـد قضائـی اسـتان تصریـح 
کرد:خدمـت بـه مـردم، اصلـی مهـم در نظـام 
جمهـوری اسـامی اسـت و یکـی از اقدامـات و 
شعارهای مسـئولین در راستای افزایش خدمت 
بـه مردم و دولت الکترونیک اسـت که دسـتگاه 
قضایـی نیـز در ایـن راسـتا حرکـت مـی کنـد.  
معاون دادگسـتری اسـتان کرمان بیان کرد: نرم 

 )CMS( افزار سیسـتم مدیریت پرونده قضایی
گامـی در راسـتای تحقـق دولـت الکترونیـک، 
خدمـت بـه مـردم و رسـیدن بـه عدالت اسـت. 
معاون فن آوری و اطاعات دادگسـتری اسـتان 
کرمـان  افـزود: یکـی از اقدامات قـوه قضائیه در 
قالـب دولـت الکترونیک و در راسـتای اسـتقرار 
فـن آوری اطاعـات در نظـام مدیریـت پرونـده 
های قضایی، ایجاد و توسـعه سیسـتم مدیریت 
پرونـده قضایـی )سـمپ( اسـت. وی ادامـه داد: 
بسـیاری از مشـکات موجـود در فرایندهـای 
دادرسـی ، از طریـق اسـتفاده از کارکردهـای 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات مرتفـع خواهـد 
 CMS  :شـد. شـجاعی خاطرنشـان سـاخت
سیسـتمی بـرای کمک بـه اشـخاص مرتبط با 
پرونده هـای قضایی شـامل کادر اداری و قضایی 
دادگاه هـا، کادر اداری و مدیریتـی قـوه قضائیه 

و اصحـاب دعـوا بـرای دریافـت و مدیریت بهتر 
فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا  قضایـی  پرونده هـای 
داد:  ادامـه  وی  اسـت.  ارتباطـات  و  اطاعـات 
بـا راه انـدازی ایـن سیسـتم طـی شـش سـال 
گذشـته دفاتر کاغذی سـنتی از دادگسـتری ها 
صـورت  بـه   پرونده هـا  و  شـده  جمـع آوری 
الکترونیکـی ثبـت و رونـد رسـیدگی بـه آنهـا 
دنبال می شـود. معـاون رئیس کل دادگسـتری 
کل اسـتان اضافه کرد: سیستم مدیریت پرونده 
قضایی، بانک اطاعاتی جامعی اسـت که سـعی 
شـده تـا بـه واسـطه آن، تمامی امور بـه صورت 

مکانیـزه مدیریت شـود .
شـجاعی عنـوان کـرد: اقداماتـی نظیـر ثبت 
پرونـده، صـدور اباغیه، تعیین وقت رسـیدگی 
و تنظیم صورتجلسـه و صدور دستورات قضایی 
جملگـی در سیسـتم ثبت و ضبط مـی گردد تا 

انجـام تقاضـای اربـاب رجـوع راحت تر شـده و 
پاسـخگویی بـه آنها نیز با سـرعت انجام شـود.

معـاون فـن آوری و اطاعـات دادگسـتری 
اسـتان کرمـان  گفـت: طـی آخریـن گـزارش 
ارزیابـی عملکـرد کـه توسـط معاونـت آمـار و 
مرکـز فنـاوری اطاعـات قـوه قضائیـه اعـام 
گردیـده، دادگسـتری کل اسـتان کرمـان، در 
عملکـرد اداری و قضائـی  براسـاس بـرآورد این 
معاونـت  در دوه مـاه متوالی رتبه اول کشـوری 

را کسـب نمـود.
اداری،  عملکـرد  بخـش  در  افـزود:  وی 
دادگسـتری اسـتان بـا کسـب میانگیـن امتیاز 
بـا کسـب  اداری 3322 و در بخـش قضائـی 
میانگیـن امتیـاز 1731 را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت و در مجمـوع بـا5054   امتیـاز رتبه 

اول کشـوری را دارا مـی باشـد.

 معاون رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد

رتبه اول کشوری در عملکرد اداری و قضائی دادگستری 
استان کرمان

دادگستری

در گفت و گو با دکتر محمد امینی زاده، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی  عنوان شد 

والدین نوزاد کش
 مریم سعیدی

آیـا ماهیـت نوزادکشـی بـا قتـل تفـاوت دارد؟ 
مجـازات نـوزاد کشـی بـرای پـدر قاتل و یـا مادر 

چیسـت؟ قاتل 
آن چیـزی کـه موضـوع جـرم قتـل قـرار مـی گیـرد 
انسـان زنـده مـی باشـد و سـن مقتـول )نـوزاد، کـودک، 
نـدارد  قتـل  نـوع  در  موضوعیتـی  سـالمند(  و  جـوان 
و تفاوتـی در آن ایجـاد نمـی کنـد. امـا از لحـاظ علـم 
یـا   Neonaticide( کشـی  نـوزاد  میـان  پزشـکی 
تفـاوت   )Filicide( فرزندکشـی  و    )Infanticide
وجـود دارد. نـوزاد کشـی معمـوال به کشـتن کودک طی 
24 سـاعت اول زندگـی اطـاق مـی شـود و بـه کشـتن 
عمـدی فرزنـد توسـط پـدر و مـادر پـس از ایـن مدت و 
معمـوال تـا 12 ماه، فرزندکشـی اطـاق می شـود. فرزند 
کشـی در والدیـن بیشـتر توسـط پـدران ارتـکاب مییابد 
و نـوزاد کشـی بیشـتر توسـط مـادران ارتکاب مـی یابد. 
نـوزاد کشـی و قتـل، از جهـت عناصـر جـرم ماهیتـا بـا 
علـت  از جهـت  لکـن  نـدارد  تفاوتـی  بزرگسـاالن  قتـل 
شـناختی متفـاوت مـی باشـند نـوزاد کشـی بـه دالیـل 
متعـددی از جمله شـک شـوهر بـه تعلق فرزنـد به خود، 
بیمـاری روانـی زنـان پـس از زایمان و دلسـوزی نسـبت 
بـه نـوزاد ارتـکاب مـی یابـد. برخـی از کشـورها از جمله 
انگلسـتان بـرای نـوزاد کشـی قوانیـن خاصـی دارد و اما 

در حقـوق کشـور مـا ایران و برخـی دیگر کشـورها مانند 
فرانسـه قانـون خاصـی بـرای نـوزاد کشـی پیـش بینـی 
نشـده و حکـم قتـل عمدی نـوزادان را بایـد در قتل عمد 
جسـت و جـو کـرد. بـرای نمونـه در حقوق فرانسـه برای 
عامـان ایـن قتلهـا حبس ابـد در نظر گرفته می شـود و 
در کشـور مـا تابـع حکـم کلی قتـل عمدی و مسـتوجب 
قصـاص نفـس دانسـت و همان احـکام قتل عمد نسـبت 
بـه قاتلیـن اعـم از مـادر یـا پـدر اجـرا مـی شـود. ولـی 
چنانچـه مـی دانیـم پـدر مالـک فرزنـدش مـی باشـد و 
کشـتن فرزنـد توسـط وی موجـب حکـم قصـاص نمـی 

شـود و پـدر تنهـا تعزیـر می شـود.
نوزاد کشی با سقط جنین تفاوت دارد؟

همـان گونـه کـه گفته شـد نـوزاد کشـی از بیـن بردن 
یـک انسـان زنـده اسـت و نـه جنیـن در حالـت جنینـی 
لکـن سـقط جنیـن همـان گونـه کـه از نـام آن پیـدا می 
باشـد اخـراج حمـل قبـل از موعـد طبیعـی زایمـان بـه 
نحـوی کـه قابلیـت ادامه حیـات در عالم خارج را نداشـته 
باشـد، اسـت؛ اصـوالً تصمیـم گیـري در مـورد داشـتن یا 
نداشـتن فرزنـد بایـد قبـل از حاملگـی انجام شـود نه بعد 
از آن، امـا گاهـی بـه این امـر توجهی نمی شـود و زوجین 
بـه جاي انتخاب روشـی مناسـب بـراي جلوگیـري از بچه 
دار شـدن، بعـد از انعقـاد، مبادرت به سـقط عمدي جنین 
مـی کننـد. معمـوالً سـقط جنیـن، کـه در سـطح جهـان 

رو بـه افزایـش اسـت، بـه دالیلی چـون تنظیم خانـواده و 
محـدود نگـه داشـتن تعـداد افراد خانـواده، مخفـی کردن 
روابـط جنسـی ممنـوع یا نامشـروع قبل از ازدواج رسـمی 
و قانونـی، گریـز از بارداري ناخواسـته، زنـا و هتک ناموس 
بـه عنـف و حتـی در مـواردي، بـر اثـر تصادفات ناشـی از 

رانندگـی واقـع می شـود.
سـقط  از  کشـی  نـوزاد  تشـخیص  معیارهـای   

چیسـت؟ جنیـن 
نـوزاد کشـی از آنجـا که کشـتن یک انسـان زنـده می 
باشـد قتـل اسـت و بسـته بـه عنصـر روانـی مـورد نظـر 
عمـدی، شـبه عمـد یـا خطـای محـض خواهـد بـود لکن 
سـقط جنیـن از بیـن بردن یـک انسـان زنده نیسـت چرا 
کـه معیـار زنده متولد شـدن جنیـن، قابلیـت ادامه حیات 
وی، خـارج از بـدن مـادر مـی باشـد بـر همیـن اسـاس 
اسـت کـه مـاده 306 قانـون مجازات اسـامی مـا تصریح 
مـی کنـد کـه جنایـت عمدی بـر جنیـن، هرچنـد پس از 
حلـول روح هـم باشـد، موجب قصاص نیسـت. بـه عبارت 
دیگـر مرز سـقط جنین و نوزادکشـی یا همـان قتل، زنده 
متولـد شـدن و قابلیـت ادامـه حیـات داشـتن اسـت. بـر 
همین اسـاس اسـت کـه تبصره ی مـاده ی مذکور تصریح 
دارد کـه اگـر جنایتـی بـر جنیـن و در دوران جنینی وارد 
شـود و جنیـن زنـده متولـد شـود و دارای قابلیـت ادامـه 
حیـات نیز داشـته باشـد لکـن منجر بـه نقص یـا مرگ او 

پـس از تولد شـود و یـا نقص او بعد از تولـد باقی بماند در 
صـورت احـراز قصد، قتل محسـوب شـده و قصـاص ثابت 
اسـت. در نتیجـه سـلب حیـات از جنیـن در هـر مرحلـه 
ای کـه باشـد قتـل نیسـت و عنوان سـقط جنیـن خواهد 

داشت.
دالیل نوزاد کشی چه می باشد؟

بـه طـور کلـی نـوزاد کشـی در دو شـکل اتفـاق مـی 
افتـد: درون خانوادگـی و برون خانوادگی. شـاید بزرگترین 
برداشـت نادرسـت در ایـن زمینـه ایـن باشـد کـه تصـور 
می شـود نوزادان بیشـتر از سـوی افـراد خـارج از خانواده 
در معـرض خطرنـد لکـن تحقیقـات نشـان می دهـد اکثر 
80 تـا 90 در صـد ایـن قتلهـا توسـط اعضـای خانـواده 
اتفـاق مـی افتـد و بیشـتر ایـن افـراد هـم زنـان هسـتند. 
افـراد درون خانـواده مـی کوشـند کـودکان را هنگامی که 
کوچـک هسـتند به قتـل برسـانند و افـراد بـرون خانواده 
سـعی می کننـد کـودکان را هنگامی که در سـنین باالتر 

هسـتند بـه قتل برسـانند.
تحقیقاتـی کـه در برخی کشـورهای غربی انجام شـده 
نشـان مـی دهد اغلـب پـدر و مادرانی که به طـور معمول 
جـوان هسـتند و مادرانـی کـه ازدواج نکـرده و از راه غیـر 
عرفـی باردار شـده انـد و اغلـب دارای تحصیـات کم می 

باشـند، مرتکـب نوزاد کشـی می شـوند.
آیـا راه کار قانونـی جهـت جلوگیـری از نـوزاد 

کشـی وجـود دارد؟
بـه طـور کلی بـرای کاهش نوزاد کشـی چند پیشـنهاد 
بـرای  انـد  کـرده  پیشـنهاد  برخـی  اسـت،؛  شـده  ارائـه 
کاهـش قتـل نـوزادان، سـقط جنیـن آزاد شـود تـا میزان 
قتـل نـوزاد کاهـش یابـد کـه بیشـتر مطالعـات از چنیـن 
راهبـردی حمایـت نمـی کننـد. باز پیشـنهاد شـده اسـت 
کـه مـوارد در معـرض خطر شناسـایی شـوند و مهمترین 
راه شناسـایی عوامـل در معـرض خطر، افسـردگی و روان 
پریشـی پـس از زایمـان و نیـز نشـانه هـای بالینـی سـوء 

مصـرف مـواد مخـدر می باشـند.
قانـون در حمایـت از نـوزادان به عنـوان افرادی 
کـه توانایـی هیچ گونـه دفاعی از خـود ندارند، چه 

ساز و کاری دارد؟
در حقـوق مـا، مقـررات ویـژه ای بـرای نـوزاد کشـی 
پیـش بینی نشـده و قتـل نوزادان مشـمول مقـررات کلی 
قتـل اسـت. اما در کشـور فرانسـه کـه مجـازات قتل عمد 
30 سـال حبـس می باشـد، قتـل عمدی یک کـودک زیر 
پانـزده سـال، حبـس ابـد خواهـد بود و سـن بزه دیـده از 
ایـن جهـت بـه عنوان یـک عامل مشـدده، عمـل می کند 
و مجـازات را از 30 سـال حبـس بـه حبـس ابـد، افزایش 
مـی دهـد. در هـر صورت به سـبب آسـیب پذیـری خاص 
بـزه دیـدگان ایـن نوع قتـل ها، ضـرورت تدویـن حمایت 
هـای ویـژه و از جملـه حمایتهـای کیفـری احسـاس مـی 

 . شود

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )107-94( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقی ایرانـی می تواننـد از زمان درج اولیـن نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7-16 و چهارشـنبه هـا 7-15( به 
دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در کرمـان- بلوار 22 بهمن- حدفاصل سـه راه ادیب با چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهت اعالم آمادگـی مراجعه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافت و بـا توجه به مفاد 
آن مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه، تنظیـم و تکمیـل و حداکثر تـا 14 روز تقویمی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت آگهی بـه دبیرخانه کمیته فنـی و بازرگانی/ هیئـت انتخاب مشـاور )اتاق 105( تسـلیم نمایند. بدیهی 
اسـت توزیـع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیته فنـی و بازرگانی می باشـد. )نوع تضمین شـرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی/رسـید بانکی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب 

اطالعـات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسـبت به ثبت نام در سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصـات اقدام نمایند.

مبلغ تضمین )ریال(مدت زمان اجرا )روز(شماره مناقصهتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعکدفراخوانردیف

انجام خدمات قرائت کنتور،  توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین بدحساب جزء و 11/423284
36525/000/000 روز107-94دویکعمده در شهرهای زرند، راور،کوهبنان، یزدان شهر، کیان شهر و روستاهای تابعه

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوزادان، موجوداتی معصوم و در عین 
حال فاقد قدرت دفاعی از خود می باشند. 

افرادی که برای بیان خواسته، درد و الم 
خود حتی زبان سخن گفتن ندارند و این 

والدین هستند که پناهگاه امن آن ها 
محسوب می شوند. اما در مواردی همین 

پناهگاه امن تبدیل به دشمن جان نوزادان 
می شود و تا جایی پیش می رود که حتی 

دست به قتل آن ها می زند. نوزادان بی 
گناهی که در فرایند به وجود آمدن خود 
نقشی نداشته اند و در هر قالبی اعم از 

شرعی و غیر شرعی، موجود شده اند و پای 
به این دنیا گذاشته اند اما خیلی زود طعم 

تلخ جنایت را نسبت به خود می چشند. 
جنایتی به نام نوزادکشی که گهگاه خبرهایی 

مبتنی بر این امر به گوش می رسد. فرو 
کردن سوزن در جمجمه ی نوزاد، کشیدن 

پالستیک بر صورت وی و ... که همگی منجر 
به مرگ او می شود. 

برای بررسی پدیده ی نوزاد کشی گفت و 
گویی داشتم با »دکتر محمد امینی زاده«، 
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

که در ادامه می آید:
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معـاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان گفت: 
داروخانـه محـل عرضـه محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی 
اسـت، اگـر محصولـی را خریـداری کنیـد مـا تضمین می 
کنیـم سـالم هسـتند چـون مطمئـن هسـتیم داروخانه از 
جایـی لـوازم آرایشـی و بهداشـتی را تهیه مـی کنند که از 

سـازمان غـذا و دارو مجـوز گرفته باشـد.
دکتـر محمودرضـا حیدری دیروز در اولیـن روز از هفته 
ایمنـی غـذا با موضـوع« ایمنی غذا و رسـانه« در نشسـت 
خبـری کـه بـه ایـن منظـور برگـزار شـد، افـزود: همـه 
اجنـاس قاچـاق غیـر قابل مصرف هسـتند چون مـا راجع 
بـه شـرایط نگهداری، حمـل و نقل، تولیـد اطاعی نداریم،  
مـا در مـورد کارخانجاتـی مـی توانیـم اظهـار نظـر کنیـم 
کـه خودمـان مجـوز الزم را داده باشـیم. داروخانـه هـای 
سـطح شـهر سـاالنه چهار مرتبـه مورد بازرسـی قـرار می 
گیرنـد و داروخانـه هایـی که بـه هردلیلـی کاالی قاچاق و 
یـا تقلبـی و غیر مجـاز داشـته باشـند کاالی قاچاق جمع 
آوری مـی شـود و در پرونـده داروخانـه درج خواهد شـد و 

بـا داروخانه هـای خاطی مطابـق قانون برخورد می شـود. 
بایـد بـه سـمتی برویم کـه جرایم به حـدی باال باشـد که 
واحـد تولیـدی بـه هـر دلیلـی  نتوانـد کاالی نامرغوبی را 
تولیـد کنـد.  معـاون غـذا و دارو در ادامـه این نشسـت در 
مـورد آبلیموهـای تقلبـی گفت: این بحث کشـوری اسـت 
و مـا موظـف هسـتیم از هر واحـدی که آبلیمـو تولید می 
کنـد نمونـه بـرداری کنیم، کـه در کرمـان واحـد تولیدی 

نداریـم کـه ایـن نمونه بـرداری انجام شـود.
 دکتـر حیـدری در مـورد باقـی مانـده سـموم آفـت 
کش در محصوالت کشـاورزی، گفت: سـازمان غـذا و دارو 
متعاقـب اطاعاتـی کـه داشـت حـدس میـزد در برخی از 
محصـوالت کشـاورزی باقـی مانـده سـموم آفـت کـش 
باشـد بنابرایـن در تیرمـاه سـال گذشـته نمونه بـرداری از 
محصوالت کشـاورزی در سراسـر کشور  در هفت محصول 
کشـاورزی شـامل خیار سـبز، گوجـه، پیاز، سـیب زمینی، 
سـیب درختـی، برنج و کاهو  انجام شـود کـه در هر فصل 
تعـدادی نمونـه مشـخصی را از میدان میوه و تـره بار تهیه 

و نمونـه هـا بـه آزمایشـگاه مرجـع در کیش فرسـتاده می 
شـود. نتیجـه نمونـه ها آمـده و نکتـه ای که بایـد بگوییم 
در تمـام محصـوالت کشـاورزی باقـی مانـده سـموم آفت 
کـش زیـر حـد مجـاز بود بـه جـزء سـیب زمینی کـه آن 
هـم محصـول تولیـدی کرمان نبوده اسـت. ما بایـد بدانیم 
این محصول در کجا کشـت شـده و اگر مشـکلی مشـاهده 
شـد بایـد در رابطـه بـا اینکـه چـرا سـموم آفـت کـش در 

محصـوالت باالسـت باید صحبت شـود.
 وی در آخـر افـزود: واحدهای تولیـدی زیرنظر معاونت 
بـه شـما  غـذا و دارو مجـوز دریافـت مـی کننـد و مـا 
اطمینـان مـی دهیـم کاالیـی کـه تولیـد می کنند سـالم 
باشـد و اگـر به هـر دلیلی خطایـی را مشـاهده کردید می 
توانیـد بـه شـماره پیامـک  معاونت غـذا و دارو به شـماره 

10003412105620 اطـاع رسـانی کنیـد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

 محصوالت آرایشی و بهداشتی را از 
داروخانه ها تهیه کنید

 خبر

گوناگون

افقی
1-عابـد و زاهـد - لقـب رسـتم در شـاهنامه - ایالتـی در 

هند
2-خواست الهی - از آثار تاریخی اصفهان

3-از آبزیان - متورم
4-آشـکار شـدن خبـر - ابـر نزدیـک بـه زمیـن - پیـرو و 

لک سا
5-اشـاره تأکیـدی - کشـوری آسـیایی کـه پایتخـت آن 

مالـه اسـت - پشـیمانی
6-قرض و بدهی - از حواس پنجگانه - ضروری و الزم

7-رطوبـت - نوعـی پسـوند کـه در آخـر کلمـه آیـد - تن 
پـرور - عنکبوت

8-تیم فوتبال ایتالیایی - تکنیکی در ورزش کشتی
9-همـت قـوی - همـان کافـی اسـت - عشـق فرنگـی - 

پوسـتین
10-ضرباهنگ - ادیت کردن مطلب - کمان تیراندازی

11-داروی قدیمی بیهوشـی - از شـهرهای استان مرکزی 
پوشاننده  -

12-سوغات یزد - روز قبل - نیمسال تحصیلی
13-قند میوه - عجز و درماندگی

14-از بازیگران فیلم کاف - عبوس و ترشرو
15-از حیوانـات جنگلـی - فیلمـی از محمدرضا اعامی - 

امپراتـور دیوانه روم
عمودی

1-ظاهر ساختمان - پایتخت جزایر سلیمان - پولک
2-بدکارترین - سفر اداری - چرک زخم

3-به رنگ تیره - ورزش گروهی آبی
4-پنهان کردن - از غات - صید

5-مایع دباغی - رستنی کوچک - مثل و مانند
6-دکان کوچک - بهشت - بندری در غرب کانادا

7-از پسـران حضـرت داود - کشـور همسـایه نـروژ - از 

حـروف یونانـی
8-خـط کـش مهندسـی - ماه نـو - نغمـه و آواز - حرص 

طمع و 
9-پسوند شباهت - شب گذشته - رنگین کمان
10-غیر قابل مشاهده - شجاع - کام پرسشی

11-ذکر درویش - سعی و کوشش - عید ویتنامی
12-شـهری در فرانسـه - پایتخـت آذربایجـان - درجـه 

باالتـر از سـتوان
13-خداحافظی ژاپنی - فیلمی با بازی کتایون ریاحی

ایالـت  شـهر  بزرگتریـن   - باتـری  مثبـت  14-قطـب 
رشـد  - آمریـکا  کشـور  میشـیگان 

بـاردار  ذره   - رایانـه  نمایشـگر   - خـدا  خانـه  15-شـهر 
لکتریکـی ا

جدول ۴۵۸

پاسخ جدول ۴۶۷
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مفقودی 
رضا فرزند سخی تبعه 

افغانستان مفقود گردیده 
است برای یابنده 10 

میلیون تومان مژدگانی 
پرداخت می گردد.
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خبر

فکوری هرندی و مینویی برنامه هایشان را به شورای شهر ارائه دادند

شهردار شنبه انتخاب می شود
 عطیه بهره بر

جلسـه شـورای شـهر کرمـان شـامگاه یکشـنبه بـا 
در  کرمـان  شـهرداری  دیگـر  کاندیـدای  دو  حضـور 
محـل شـورای اسـامی شـهر کرمـان تشـکیل شـد. در 
ایـن جلسـه فرهـاد فکـوری هرنـدی و شـهرام مینویـی 
دو گزینـه ای بودنـد کـه بـرای ارائـه برنامه هایشـان به 

شـورای شـهر کرمـان آمـده بودنـد.
فکوری هرندی:

دوست دارم شهردار شورای شهر کرمان هستم

مهنـدس فرهـاد فکـوری هرندی متولـد 1350، فارغ 
التحصیل مهندسـی شـیمی دسـتور کار خود را اینگونه 

به شـورا ارائه داد.
1.  داشتن برنامه های سند چشم انداز هدفمند

2. تسریع پروژه های شهری کرمان
3. ایجـاد جاذبـه هـای سـرمایه گـذاری و تسـهیل در 

جـذب سـرمایه گـذار
4. حرکت جهت ایجاد درآمدهای پایدار

5. چابـک سـازی شـهرداری و بـکار گیـری نیروهایـی 

کـه بتـوان از حداکثـر تـوان نیـرو ها اسـتفاده کـرد. نه 
بـه منظـور تعدیـل نیرو بلکـه به منظـور توانمندسـازی 

نیروهایـی کـه در شـهرداری هسـتند.
6. واگـذاری بخشـی از خدمـات شـهرداری بـه بخـش 

خصوصـی
7.  مکانیـزه کـردن و سـاماندهی شـهرداری در بخـش 
خدمـات شـهرداری مانند ماشـین جابجایـی درخت که 

نیـاز شـهر کرمان اسـت
8. تعامـل سـازنده با مراجـع مربوط و ذیربط به مسـائل 
عمـران شـهری در جهـت سـرعت بخشـیدن و بهبـود 

پـروژه های شـهری
9.  ایجاد اعتماد مابین شهروندان و شهرداری 

10. مدیریـت و مهندسـی فضـای سـبز بـا شناسـایی 
گونـه هـای بومـی و سیسـتم آبیـاری مکانیـزه

11.  ایفـا نقـش محـوری شـهرداری در بهبـود ترافیک 
ی  شهر

فرهنـگ  ارتقـای  جهـت  مناسـب  بسـتر  ایجـاد   .12
شـهروندی

فکـوری در پایـان سـخنان خـود گفـت: اگـر قـرار 
اسـت شـهردار باشم دوسـت دارم شهردار شـورای شهر 

باشـم. کرمان 
مینویی:

شنیده ام شهردار از قبل مشخص شده است
کاندیـدای بعـدی دکتـر شـهرام مینویـی بـود کـه 
سـخنان خـود را اینگونـه شـروع کـرد: بنـده بـه عنوان 
کسـی کـه دیـد گاه شهرسـازی دارم آمـدم کـه گوشـه 
ای از مشـکات شـهرداری را در مـدت زمانـی کـه بـه 
مـن داده شـده اسـت گوشـزد کنـم کـه شـاید بتوانیـد 
از صحبـت هـای مـن اسـتفاده کنیـد. من صرفـا به این 

جهـت نیامـده ام کـه شـهردار شـوم.
مینویـی بـه همـرا خـود تعـدادی از پایان نامـه های 
کار شـده را آورده بود که موضوع یکی از آن ها تعویض 
تـاالر شـهر کرمان و اسـتفاده از روش هایـی برای حمل 
و نقـل و شـبکه ارتباطـی بـود. وی در این جلسـه بجای 

ارائه دسـتور کار در مورد مشـکاتی کـه در آینده پروژه 
هـای شـهری برای شـهر ایجـاد می کننـد صحبت کرد. 
وی گفـت: اجـرای طـرح تقاطـع هـای غیـر هم سـطح 
ایـده بسـیار خوبـی برای سـرعت بخشـیدن بـه ترافیک 
شـهری اسـت اما ایـا مراکز خریـدی که در اطـراف این 
تقاطـع هـا قـرار دارنـد احتیـاج بـه تعریض خیابـان ها 
دارنـد و چقـدر مـی تواننـد بماننـد و خودشـان را نگـه 
دارنـد و سـر پـا بماننـد؟ مثـا بـه نظـر مـن بایـد برای 
تصمیـم گیـری در مـورد المـان میـدان آزادی از مـردم 

نظـر خواهـی مـی شـد. توجـه بـه اینگونـه خواسـته ها 
کمـی مـردم را آرام مـی کند.

در ادامـه مینویی در پاسـخ به سـوال علـی منصوری 
کـه پرسـیده بـود بـه نظـر شـما دلیـل عـدم پیشـرفت 
عـدم  علـت  داشـت:  اظهـار  چیسـت  کرمـان  شـهر 
پیشـرفت توسـعه شـهر کرمان مشـارکت نداشـتن عدم 

عاقـه بـه مسـائل شـهری اسـت. 

مینویـی اظهـار داشـت: عاقـه ای به شـهردار شـدن 
نـدارم بـه دلیـل اینکـه شـهردار آینـده در ایـن دو سـه 
سـال با مشـکات زیـادی باید دسـت و پنجه نـرم کند. 
بـی نهایـت فشـار باالیـی وجـود دارد و باید پاسـخگوی 
مشـکات  زمینـه  در  خصـوص  بـه  زیـادی  مشـکات 

باشـد.  اقتصادی 
سـال  دو  ایـن  در  داد: شـهردار شـدن  ادامـه  وی 
بسـیار تـا بسـیار حسـاس اسـت. بایـد کسـانی بیایند 
کـه یـک گـروه باشـند و ایـن گـروه بـا هـم یـک فکر 
اساسـی بردارنـد. هـر چنـد کـه شـنیده ایـم کـه از 
قبـل مشـخص شـده چـه کسـی بـه عنـوان شـهردار 

انتخـاب مـی شـود. 
ایـن حـرف مینویـی بـا واکنـش برخـی از اعضـای 
شـورای شـهر روبرو شـد و حرف وی را تکذیـب کردند. 
مینویـی در ادامـه گفت: باید اعضای شـورا شـهر این 
معضلـی کـه االن وجـود دارد را حـل و فصـل کننـد و 
ای کاش خـود مهنـدس سـیف الهـی مـی مانـد تـا این 
موضـوع تمـام مـی شـد. حـاال کـه تشـریف بردنـد بـا 
ایـن مسـائلی کـه وجـود دارد شـهردار شـدن بسـیار تا 
بسـیار کار حساسـی اسـت و مـی طلبـد کـه یـک گروه 
هماهنـگ وجـود داشـته باشـد نه اینکـه تنها یـک فرد 

بـه تنهایـی ایـن مسـائل را حـل کند.
شـورای چهـارم از موفـق تریـن شـوراهای کرمـان 

خواهـد شـد.
در پایـان جلسـه مشـرفی گفـت: چهارمیـن شـورای 
اسـامی شـهر کرمـان یکـی از موفـق ترین شـورا های 

کرمـان خواهد شـد.
روز شنبه شهردار
 انتخاب می شود

گفتنـی اسـت پـس از پایـان جلسـه شـورای شـهر 
حجـت االسـام ربانی سـخنگوی شـورای شـهر کرمان 
در گفتگـو بـا خبرنـگار پیـام مـا گفـت: جلسـه انتخاب 
شـهردار کرمـان روز شـنبه بـه صـورت علنـی برگـزار 

شـد. خواهد 

برگزاری مسابقات قرآنی ویژه 
ورزشکاران و جوانان

و  ورزشـکارن  ویـژه  قرآنـی  مسـابقات  دوره  دومیـن 
جوانـان بـه همـت اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان زرند 
و بـا همـکاری دفتـر امام جمعه محتـرم شهرسـتان، اداره 
تبلیغـات اسـامی و اداره اوقـاف و امـور خیریـه برگـزار 
شـددر این دوره از مسـابقات  تعداد 50 نفر از ورزشـکاران 
و جوانـان در دو بخـش آقایـان و بانـوان در 11 رشـته  
حضـور داشـتند شـایان ذکـر اسـت کـه  نفـرات برتـر هر 
بخـش بـه مسـابقات اسـتانی کـه در آبـان ماه سـالجاری 

برگـزار خواهـد شـد اعـزام می شـوند .  

مسابقات فوتسال یادواره شهداء 
جالل آباد

مسـابقات فوتسـال یـادواره شـهداء جـال آبـاد  کـه با 
شـرکت ده تیـم در محـل سـالن شـهدای جـال آبـاد در 
حـال برگزاری اسـت که نتایـج هفته پنجم این مسـابقات 

به شـرح ذیـل می باشـد .
تیم فوتسال شهید منصوری 6 

تیم فوتسال شهید عدالتخواه صفر
تیم فوتسال خادمین پیر5 

تیم فوتسال شهید حسنخانی 2
تیم فوتسال پایگاه مقاومت 1

تیم فوتسال شهید کاربخش فیروزآباد5
تیم فوتسال شهرک رزمندگان 1

تیم فوتسال شهید حجت زارعی 13
تیم فوتسال شهید علی زارعی 3

تیم فوتسال شهدای جال آباد صفر

سیرجانی ها گل کاشتند
گل گهر سیرجان 2        پاس همدان 1

گل هـا : اسـماعیل کیانـی )46 و 56( بـرای گل گهـر  
امیـن نصیـری )14( بـرای پاس

گل گهـر کـه در هفتـه هـای گذشـته نتایـج مطلوبـی 
نگرفتـه بـود در دیـدار بـا پاس بـا تاکتیکی هجومـی و به 
قصـد بـرد وارد زمیـن شـد و موفـق شـد بـا دو گل کیانی 
بـه هـدف خود دسـت یابـد. پاس کـه شـرایط مطلوبی در 
جـدول نـدارد تنها یکـی از گل ها را پاسـخ داد و متحمل 
چهارمیـن شکسـت فصـل شـد. پـاس بـا این شکسـت به 
قعـر جـدول سـقوط کـرد. داود مهابـادی سـرمربی پـاس 
کـه از باخت تیمـش ناراحت بـود در کنفرانس مطبوعاتی 

نیافت. حضـور 

کرمانی ها برنده مس کرمانیکو
مس رفسنجان 1     مس کرمان 2 

گل ها : علی خدامردی )85( برای رفسـنجان - سـعید 
صادقـی )33( و میـاد پور صف شـکن )65( برای کرمان

مـس کرمـان با شکسـت دادن همنام رفسـنجانی خود 
باعـث شـد ایـن تیم بـه قعر جـدول سـقوط کنـد. وینگو 
بگوویـچ  سـرمربی کرمانـی هـا بـا توجـه بـه اینکـه فصل 
قبل هدایت رفسـنجانی ها را بر عهده داشـت با شـناخت 
کامـل از ایـن تیـم ، شـاگردانش را به زمین فرسـتاد و در 
همـان نیمـه اول کرمانی ها بـه گل برترب دسـت یافتند. 
در نیمـه دوم مـس رفسـنجان برای تغییر نتیجـه بازی به 
اب و آتـش زدنـد ولـی ایـن مـس کرمـان بود کـه به گل 
رسـید تـا بـازی 0-2 شـود. در دقایـق پایانـی رفسـنجان 
یکـی از گل هـا را پاسـخ داد تـا بازی 2-1 به سـود کرمان 

تمام شـود.
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دل نوشته های غریبی

خندوانه
عادل فردوسی پور، جناب خان!

یکشـنبه شـبوقتی هنرمنـد مومـن و کاربلـد رامبـد جوان، سـتاره 
بـی بدیـل میـدان فوتبـال کشـور!! و مجـری محبـوب و مردمـی و 
دانـش اموختـه مهد تیزهوشـان میهن، دانشـگاه صنعتی شـریف را به 
خندوانـه اورد، میلیونهـا ایرانـی از همـه کانالهـا و برنامـه هـای مـورد 
عاقـه شـان چـه در داخل و چـه در ما هـواره های خارج گذشـتند تا 
همـراه برنامـه ای شـوند کـه امروز خنـده بر لبـان مردم مظلـوم ایران 
و گریـه بـر چشـم هـای خیره و شکسـت خـورده دشـمنان تـا دندان 
مسـلح بـه ابـزار فرهنگـی کـه کمـر بـه نابـودی بنیـان خانواده اشـان 

بسـته اند اورده اسـت.
اینکـه هنرمنـدی کـه تنهـا بـه او میـدان داده شـده و بـه او اعتماد 
کـرده انـد می توانـد یک تنه به میـدان پر از مین و تله هـای انفجاری 
و موانـع خورشـیدی و خاکریزهـای چند الیـه و دوربین هـای دید در 
شـب و .... بـرود و بـا شناسـایي خطوط پیـچ در پیچ دشـمن در جبهه 
فرهنگـی اینگونه حماسـه بیافریند، کاری اسـت کارسـتان کـه تنها از 

بسـیجیان دریـا دل و خدایـي بـر می ایـد و بس.
امـروز ، مجیـد مجیـدی با اثر جاودانه اش محمد رسـول اهلل ، رامبد 
جـوان بـا خندوانـه، عادل فردوسـی پـور نابغه رفسـنجانی با سـاختن 
نـود و جـذب میلیونهـا بیننـده قهـر کـرده و خسـته از برنامـه هـای... 
سـیمایی کـه علیرغم زیبـا ییهای بی نظیرش خواسـتگاران خـود را از 
دسـت داده و مـی رفـت تـا بترشـد!! به یمن تـاش و همت سـرداران 
فرهنگـی رسـانه ملـی و هدایـت و حمایت خورشـید انقـاب می رود.

 تـا بـار دیگـر در سـال همدلـی و همزبانـی همـه ملـت را بـر سـر 
سـفره هفـت سـین عشـق جمع کنـد تا بـا هم ذکـر یا محـول الحول 
و االحـوال را بخواننـد و صحنـه زیبای یکپارچگی اشـان ،همه دوسـت 
داران ایرانیـان را انچنـان بـه وجـد اورد تـا وان یکاد بخواننـد و بر فراز 
کننـد. رامبـد عزیز سـتاره بچینی ، بـوس بوس و جناب خـان ! بخوان 
مـرد کـه خواندنـت کمتر ازرجزهای شـیران میـدان ثاراللهی نیسـت.

  دکتر مظفر اسکندري زاده

آخر
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ویژه

کتابی که عادل فردوسی پور در برنامه خندوانه معرفی کرد

 »ُچغوِک اُْوِچکو« و فرهنگ مردم کرمان

»ُچغـوِک اُْوِچکو« نام کتابی اسـت که عادل فردوسـی پور در برنامه 
پربیننـده خندوانـه از آن نـام بـرد. ایـن مجموعه شـعر مجموعـه ای از 
دوبیتی هـای حمیـد نیک نفـس، شـاعر و طنزپـرداز  کرمانـی اسـت 
کـه پاییـز سـال قبل توسـط نشـرنون منتشـر شـد و مـورد اسـتقبال 
عاقمنـدان قـرار گرفـت. چـاپ دوم این کتاب به تازگی منتشـر شـده 
اسـت. نیک نفـس سـعی کـرده بـا خلـق ایـن دوبیتی هـا، کلمـات و 
عبارت هـای فراموش شـده و یا کم تر اسـتفاده شـده ی گویـش کرمانی 
را یـادآوری کنـد و همین اسـت کـه بازخوانی این واژه هـا حس خوبی 
بـه هـر کرمانـی می دهـد. دوبیتـی قالبی سـت کـه از آن معمـوال برای 
سـرایش شـروه و اشـعار محلـی اسـتفاده می شـود و نیک نفـس بـا 
بهره گیـری از ایـن قالـب و حتـا گاهی تضمین اشـعار بیشـتر معروف، 
سـعی کرده لبخندی بر گوشـه ی لب خواننده بنشـاند. بخشـی از این 
کتـاب نیـز با اسـتفاده از ضرب المثل ها و با محوریت آن سـروده شـده 
اسـت. از حمیـد نیک نفـس پیـش از این مجموعـه پژوهشـی طنز »از 
خواجو تا ...« و هم چنین مجموعه شـعر کوتاه »سـاعت کاغ« منتشـر 
شـده اسـت که این مجموعه شـعر نیز با اسـتقبال خوبی مواجه شـده 
اسـت. نیـک نفس سـابق بر ایـن مدیرعامل باشـگاه صنعـت مس بوده 
اسـت. چـاپ دوم »ُچغـوِک اُْوِچکـو« در 76 صفحـه و بـا تیـراژ 1000 

نسـخه توسـط نشـرنون منتشر شـده است.

عکس: پگاه قديري

واهلل 

که شهر بي تو

 مرا حبس 

مي شود

عکس نوشت

خبر آخر
حسین شهابی مسئول کمیته آموزش خانه مطبوعات کشور :

استانداران از تدوین سند توسعه رسانه های محلی استان حمایت کنند
حسـین شـهابی مسـئول کمیتـه 
کشـور  مطبوعـات  خانـه  آمـوزش 
داشـت:  اظهـار  وگویـی  گفـت  در 
اسـتانداران از تدویـن سـند توسـعه 
رسـانه هـای محلـی اسـتان حمایت 
کننـد. وی با اشـاره به نقـش ؛کارکرد 
در  محلـی  هـای  رسـانه  اهمیـت  و 
اسـتانها افزود: بیشـترین سهم اطاع 
بخـش  و  دولـت  خدمـات  رسـانی 
و سـیمای  توسـط صـدا  خصوصـی 
مراکز اسـتانها، خبرگزاری ها و پایگاه 
هـای اینترنتـی، مطبوعـات محلـی و 
نمایندگـی روزنامه های سراسـری در 
مراکز اسـتانها می باشـد و متاسـفانه 
در بسـیاری از اسـتان هـا شـاهد آن 
هسـتیم کـه اسـتانداران و مدیـران 
ارشـد فرهنگی در جهت تدوین سند 

توسـعه رسـانه های 
بودجـه  محلـی 
الزم  اعتبـار  و 
بـا  همـکاری  و 
نهادهایـی همچـون 
هـای  خانـه 
اسـتانی  مطبوعـات 

ندارنـد. را 
هیـات  رییـس 
خانـه  مدیـره 
اسـتان  مطبوعـات 

کرمـان ادامـه داد: چنـدی اسـت که 
مدیـران فرهنگـی کرمـان در صـدد 
تدویـن سـند توسـعه فرهنـگ و هنر 
هیـچ گوشـه  و  دیـار هسـتند  ایـن 
سـند   تدویـن  بـه  حتـی  چشـمی 
توسـعه راهبردی رسـانه های اسـتان 

نداشـته اند؛ چـرا نباید 
در  نیـز  هـا  رسـانه  در 
ریـزی  برنامـه  سـبد 
قرارگیرنـد؟ مدیـران 

مدیرمسـئول نشریه 
هفتـه  پایـان  محلـی 
خاطـر نشـان سـاخت: 
بـا  محلـی  مطبوعـات 
بسـیاری  گرفتاریهـای 
همچـون تامیـن منابع 
کارآزمـوده؛  انسـانی 
چالش های سیاسـی و امنیت شـغلی 
مالیـات،  و  بیمـه  نـگاران،  روزنامـه 
کاغـذ  و  توزیـع  و  چـاپ  مشـکات 
و کـم لطفـی برخـی مدیرانـی کـه 
پاسخگو نیسـتند، روبرویند و با توجه 
به گسـترش رسـانه هـای مجـازی و 

شـبکه هـای اجتماعـی آیا وقـت آن 
نرسـیده کـه مدیـران ارشـد اسـتانی 
در برنامـه ریـزی هـا و بودجـه هـای 
مصـوب جایـی نیز برای تدوین سـند 
توسـعه رسـانه ها و آموزش و فرهنگ 
سـازی مطالعه رسـانه و نظایر آن قرار 

دهنـد؟! 
سراسـر  اسـتانداران  اسـت  امیـد 
هـای  خانـه  مشـارکت  بـا  کشـور 
مطبوعـات اسـتانی و حمایـت ادارات 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی و سـازمان 
برنامـه و بودجه مقدماتی فراهم کنند 
تـا با بهره منـدی از نظـر متخصصان 
و صاحبنظـران رسـانه هـای مختلف 
شـاهد تدویـن اسـناد توسـعه رسـانه 
هـای محلی هر اسـتان بصورت بومی 

و هدفمنـد و کاربـردی باشـیم.

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
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عارفی نماینده جیرفت:

به صالحی حمله نکردم
نایب رئیـس کمیسـیون اجتماعی مجلس گفت: خبر منتشـر شـده 
مبنـی بـر حملـه بنـده به سـمت رئیـس سـازمان انرژی اتمـی کذب 

محض اسـت.
فـرج اهلل عارفـی با اشـاره به اتفاق هـای صحن علنی مجلـس اظهار 
داشـت: روز یکشـنبه آقایـان صالحـی و ظریف بـه عنـوان نمایندگان 
دولـت بـرای ارائـه نظرهـای خـود در مـورد برجـام بـه مجلـس آمده 
بودنـد کـه بـا ابـراز تأسـف در این جلسـه صالحـی مطالبـی را مطرح 

کـرد کـه در خور شـأن نماینـدگان ملـت نبود.
بـا مظلوم نمایـی جـو  بیـان داشـت: صالحـی سـعی داشـت  وی 
مجلـس را متشـنج کنـد، اما بیـش از 100 نماینده به حرکت ایشـان 

شـدند. معترض 
نماینـده مـردم شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس با 
بیـان اینکـه اگـر نماینـده ای نظـر شـخصی خـود را به صالحـی گفته 
باشـد، دلیـل بـر ایـن نیسـت که جـو را متشـنج کنـد، تصریـح کرد: 
بنـده نیـز ماننـد سـایر نماینـدگان از ایـن سـخنان صالحـی بسـیار 
ناراحـت شـدم، امـا این دلیلی بـر حمله بنده به سـمت ایشـان نبوده 

ست. ا
عارفـی تصریـح کـرد: با ابراز تأسـف خبرنـگاران حاضـر در مجلس 
بـا برداشـت نادرسـت خبری مبنـی بر حملـه بنده به سـمت صالحی 
را منتشـر کردنـد کـه کامـًا دروغ و کـذب محض اسـت و به صورت 

واضـح در تصاویـر تلویزیونـی این امر مشـخص اسـت.
وی گفـت: نمی دانـم، چـرا برخـی رسـانه ها بـه جـای پرداختن به 
حقیقـت و اعتـراض بـه صالحـی بـه دلیـل متشـنج کـردن مجلس با 
اسـتفاده از لحـن بـد بـه دروغ روی آوردنـد و سـعی بـر دو قطبـی 

کـردن جامعـه دارند.
نایب رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس با بیـان اینکه رسـانه ها 
بایـد ایـن خبـر کذب را تکذیـب کنند، ادامـه داد: مجلـس خانه ملت 
و محـل تصمیم گیری هـای مهم اسـت و افـکار متفاوت زیـادی وجود 

دارد، امـا نباید در آن تشـنج آفرینی شـود.
عارفـی بـا اشـاره بـه اینکه مـن از سـخنان صالحی بسـیار ناراحت 
شـدم و آن را بـه آقـای کاظـم جالـی دیگـر نماینده مجلـس منتقل 
کـردم، خاطرنشـان کـرد: بنـده همـواره با تشـنج در مجلـس مخالف 
و بـه دنبـال آرامـش بـودم، همان طـور که رهبـر معظم انقـاب بارها 

فرمودنـد، نبایـد فضـای جامعـه را دو قطبی کرد.
وی افـزود: بـا ابـراز تأسـف بـا نزدیـک شـدن بـه ایـام انتخابـات 
بعضی هـا بـه دنبال سوءاسـتفاده و تخریب بنده هسـتند کـه امیدوارم 
مـردم درس خوبـی بـه آنها بدهنـد. عارفی بیـان داشـت: راه پیروزی 
در انتخابـات تخریـب نیسـت، امـا بعضـی افـراد سـودجو کـه فقط به 

فکـر خویـش هسـتند به ایـن حـرکات دسـت می زنند.
وی همچنیـن بـا اشـاره به تصویـب کلیات طرح برجـام در مجلس 
عنـوان کـرد: هنـوز بررسـی جزئیـات برجام باقـی مانده اسـت و بنده 
معتقـد هسـتم، بایـد تمـام تحریم هـا طبـق فرمایـش رهبـر معظـم 

انقـاب بـه صـورت یک جا برداشـته شـوند.
نماینـده مـردم شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس با 
بیـان اینکـه هیـچ کـس بـا توافـق و برداشـتن یک جـای تحریم هـا و 
حفـظ اقتدار ملت ایران مخالف نیسـت، خاطرنشـان کـرد: در صورتی 
بـه طـرح برجـام رأی می دهـم کـه در آن تمـام تحریم هـا بـه صورت 
آن  مقـام معظـم رهبـری در  و دغدغه هـای  برداشـته شـده  یکجـا 

مدنظـر قـرار گیـرد./ فارس

حاشیه

عیادت صالحی از نماینده ای که 
او را تهدید کرد

رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی پیرامـون حاشـیه روز یکشـنبه مجلـس 
توضیحاتـی ارائـه کـرد. علـی اکبـر صالحـی رئیـس سـازمان انـرژی اتمی 
اظهـار داشـت: امروز)دیـروز( باخبـر شـدم کـه روح اهلل حسـینیان نماینده 
تهـران در بیمارسـتان بسـتری شـده، بسـیار ناراحـت شـدم و فـوری بـه 
بیمارسـتان بـرای عیـادت رفتـم و مطمئن شـدم حالشـان مسـاعد اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه همه ما در کشـور عضو یـک خانواده هسـتیم و بر روی 
مسـائل تبـادل نظر داریـم، افزود: همه مـا به دنبال حاکمیـت و منافع ملی 
هسـتیم و نمـی خواهیـم خـاف منافع مـردم کار کنیـم. اما ممکن اسـت 
در رابطـه بـا موضوعاتـی  اختـاف نظر وجود داشـته باشـد. صالحـی که با 
باشـگاه خبرنـگاران گفتگـو مـی کـرد، با اشـاره به اینکـه بحث در مسـائل 
سیاسـی و امـور مجلـس با بیان تنـد و آرام امـری طبیعی اسـت و در همه 
جـای دنیـا اتفـاق می افتـد، گفـت: اتفـاق دیـروز یک بحـث سیاسـی بود و 
دوسـتیمان پابرجاسـت، خیر خواهی ما نسـبت به دوسـتانمان ادامه دارد و 
چراکه از بین رفتن اینگونه مسـائل  دور از تربیت و اخاق اسـامی اسـت.

حضور گلزار در کنسرت خواننده لس آنجلسی
صاویـری از حضـور بازیگـر ایرانـی در کنسـرت خواننـده لس آنجلسـی 
در فضـای مجـازی منتشـر شـده اسـت. محمدرضا گلـزار بازیگر سـینمای 
ایـران بـرای حضـو در فـرش قرمـز سـریال شـهرزاد، به شـهر کلـن آلمان 
رفتـه اسـت. روز گذشـته تصاویـری از حضور وی در کنسـرت خواننده لس 
آنجلسـی در فضای مجازی منتشـر شـد که تعجـب کاربـران را برانگیخت. 
گفتنـی اسـت؛ محمدرضـا گلزار در اینسـتاگرام خود تصویـری از حضور در 

این کنسـرت را منتشـر نکرده اسـت.

بازجویی »خاوری« از راه دور
»محمودرضـا خـاوری« متهـم فـراری فسـاد 3000 میلیـاردی توسـط 
پلیـس کانـادا تحـت بازجویـی قـرار خواهـد گرفـت. به گـزارش پارسـینه، 
در هماهنگـی بیـن اینترپـل ایـران و کانـادا قـرار شـده اسـت که سـواالت 
مسـئوالن رسـیدگی بـه ایـن پرونـده در ایـران بـا واسـطه پلیس کانـادا از 
محمودرضـا خـاوری پرسـیده شـود و پاسـخ هایش در اختیار پلیـس ایران 
قـرار گیـرد. اتهامـات خـاوری مدیرعامل سـابق بانـک ملی ایران در سـایت 
اینترپـل و سـایت های خارجـی عبـارت اسـت از »کاهبـرداری، جعـل، 

دریافـت رشـوه و مالکیـت غیر قانونـی امـوال از طریـق سیسـتم بانکـی«.

آیفون طالکوب؛ هدیه تولد والدیمیر پوتین
یکـی از شـرکت های جواهـرات ایتالیـا بـه مناسـبت شـصت و سـومین 
سـالگرد تولد والدیمر پوتین رئیس جمهور روسـیه از سـاخت 63 دسـتگاه 
آیفـون طاکـوب با تصویـری از پوتین خبر داد. شـرکت ایتالیایی جواهرات 
»Caviar« در بیانیـه ای اعـام کـرد: شـکل کلی دسـتگاه تلفن همـراه از 
تیتانیوم سـاخته شـده و با تصاویـر طایی از والدیمر پوتیـن رئیس جمهور 
روسـیه تزئیـن شـده اسـت. بـر روی دسـتگاه آیفـون 6s ، شـعار روسـیه و 

بخشـی از سـرود ملی آن طاکوب شـده اسـت.


