
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد

روکش آسفالت
 200 کیلومتر از راه های 
استان کرمان 

نفوذ فاضالب در 
اورژانس بیمارستان

 کاله دوز 
معاون پژوهشی هالل احمر ایران در بم:

شهرستان بم در دنیا 
جایگاه آموزشی پیدا 
کرده است

پاسخ کارگردان
به منتقد سریال
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پیشخوان

جناب پروفسور علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت ریاست دانشگاه پیام نور کشور تبریک عرض 
نموده و برایتان موفقیت و سربلندی روزافزون آرزومندیم.

علی امیرتیموری - مهرداد امیرتیموری 

در حالـی کـه اسـتاندار کرمـان همـواره از پهن کـردن فرش 
قرمـز بـرای سـرمایه گـذاران صحبـت کـرده اسـت، شـرکت 
مجتمـع تراورتـن رودفـرق کـه از سـال 90 فعالیـت خـود را در 
جنـوب کرمـان آغـاز کرده اسـت همچنـان با مشـکالت و موانع 

زیـادی روبرو اسـت. 
چنـد سـال پیـش در جنـوب اسـتان کرمـان، شهرسـتان 
جیرفت و در روسـتای رودفرق شـرکتی به نـام مجتمع تراورتن 
رودفـرق بـا گرفتـن پروانـه اکتشـاف از نهادهـای مربوطـه برای 
اکتشـاف و بهـره بـرداری یـک معدن سـنگ تراورتن دسـت به 
کار شـد و پـس از هزینـه هـای بسـیار مشـغول سـاخت و سـاز 
مسـیر بـرای دسترسـی بـه این معدن شـد امـا هنوز نتوانسـته 

کار خـود را به سـرانجام برسـاند. ایـن موضـوع در حالی رخ می 
دهـد کـه مـردم روسـتای رودفـرق هـم خواسـتار بهره بـرداری 
از ایـن معـدن بودنـد امـا بدلیـل مشـکالتی کـه پیـش روی آن 
شـرکت گذاشـته شـد، عملیـات همچنـان متوقف مانده اسـت.

جنـوب کرمـان علـی رغم داشـتن پتانسـیل باال همـواره از عدم 
توسـعه رنج بـرده و برخـی نقاط ایـن منطقه جـزء محرومترین 
مناطـق کشـور محسـوب می شـود. بـرای محرومیـت زدایی در 
یـک منطقـه بهتریـن راه ورود سـرمایه گـذاران اسـت کـه مـی 
تواننـد بـا سـرمایه گـذاری تحـول زیـادی ایجـاد کننـد. ایـن 

سـرمایه گـذاری یـک معاملـه دو سـر برد اسـت.
صفحه 2

در صفحه تاریخ پیام ما بخوانید

کشک و بادمجان خوری 
250 نفره در جنگل قائم
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اسحاق جهانگیری:

 رهبری در جریان تمام 
مراحل مذاکرات بودند

---------  صفحه 3 ---------

واکنش وکیل کرمانی
 »بابک زنجانی«

 به گمانه زنی وزیر نفت
---------  صفحه 3 ---------

25 میلیون وام برای 
تحریک خریداران خودرو

---------  صفحه 5 ---------

دستگیری 4 مدیر و کارمند بانک 
به اتهام اخذ رشوه ۸ میلیارد ریالی

---------  صفحه 6 ---------

دلیل عجیب تاخیر 12 ساعته 
پرواز کیش - کرمان - دبی

---------  صفحه 6 ---------

آگهی مزایده عمومی 
شــهرداری کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری تبليغــات تابلوهــای منــدرج در جــدول ذیــل و بــه شــرح ذکــر 
شــده در اســناد مزایــده از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد .لــذا از کليــه شــرکتهای تبليغاتــی دارای 
مجــوز رســمی از اداره کل فرهنــگ وارشــاد اســامی دعــوت بعمــل  مــي آیــد ضمــن معرفــی کتبــی نماینــده خــود 
جهــت خریــد اســناد مزایــده از تاریــخ 94/7/29 لغایــت 94/8/11 و جهــت تســليم پيشــنهادات تــا تاریــخ 94/8/16 
بــه مدیریــت امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در کرمــان، خيابــان ســپه مراجعــه نماینــد در ضمــن شــهرداری در 
رد یــا قبــول پيشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بایــد مبالــغ مشــخص شــده در جــدول ذیــل را جهــت 
ــه یکــی از دو صــورت وجــه نقــد  ــه عنــوان تضميــن شــرکت در مزایــده ب ــه ب هــر کــدام از مزایــده هــا جداگان
واریــزی بــه حســاب جــام شــماره 6155782610 بــه نــام حســاب ســپرده شــهرداری کرمــان و یــا بــه صــورت 
ضمانــت نامــه بانکــی بــه همــراه ســایر اســناد تحویــل نماینــد. بازگشــایي پــاکات در تاریــخ 94/8/17 انجــام خواهد 
ــه انعقــاد قــرارداد نشــوند تضميــن شــرکت در  شــد و در صورتيکــه برنــدگان مزایــده در موعــد مقــرر حاضــر ب
مزایــده آنهــا بــه ترتيــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد گردیــد. بدیهــي اســت کــه هزینــه چــاپ آگهــي در 
روزنامــه هــا بــر عهــده برنــدگان مزایــده ميباشــد و ســایر اطاعــات و جزئيــات در اســناد مزایــده منــدرج اســت 
الزم بــه ذکــر اســت شــرکت متقاضيــان در هــر دو گــروه از مزایــده هــای جــدول ذیــل بامانــع اســت ولــی هــر 
کانــون / شــرکت تبليغاتــی تــا ســقف 500 متــر مربــع بــا احتســاب قراردادهــای فعالــی کــه بــا شــهرداری منعقــد 

نمــوده اســت مــی توانــد قــرارداد منعقــد نمایــد. 

ف
محل تابلونوع تابلوردی

مبلغ پایه )ریال( - 
به ازاء هر مترمربع 

در ماه- 
متراژ تابلو              
) متر مربع (

مدت قرارداد و 
درصد افزایش 

ساالنه مبلغ قرارداد
جنس 
تابلوها

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده              

) ریال (

1
بیلبورد

)گروه 1(

1- چهارراه  24آذر ضلع 
24 -/400/000شمال غربی 

24 ماه - 10درصد 
افزایش  سالیانه 
مبلغ قرارداد 

بنر
51/000/000/- 2- خیابان شریعتی مقابل 

24-/400/000استخر شنا   

3-خیابان استقالل نبش خیابان 
60-/350/000پروین اعتصامی شرقی 

2
بیلبورد

)گروه 2(

1-انتهای خیابان شهید 
مصطفی خمینی )ره(

 )قبل از میدان هفت باغ 
علوی( - 2 عدد )دوطرفه( 

70/000/-2 * 108

60 ماه - 10 درصد 
افزایش  سالیانه 

مبلغ قرارداد

-/84/000/000بنر

2- بزرگراه امام )ره( ضلع 
جنوب غربی پل فجر 

70/000/-108

                                                                

آمار ابزار نظارت و سنجش پیشرفت برنامه هاست

اول آبان ماه
 روز ملی آمار و برنامه ریزی مبارک

روابط عمومی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

مشکالت پیش پای سرمایه گذار معدن سنگ رودفرق هنوز پابرجاست

فرش قرمزی
که پهن نشد

شرکت مجتمع تراورتن رودفرق:
فرش ما را از زیر پایمان نکشید فرش قرمز پیشکشتان باد
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

فرش ما را از زیر پایمان نکشید فرش قرمز پیشکشتان باد
اخیرا شـرکت مجتمع تراورتن رودفرق در رابطه با مشـکالت پیش آمده نامه ای را خطاب به اسـتاندار 

کرمان نوشـته کـه در زیر می آید:
استاندار محترم استان کرمان جناب آقای رزم حسینی 

ایـن شـرکت تاکنـون بـا وعـده هـای شـما مسـئووالن و با سـرمایه گذاری هـای میلیـارد تومانی بـه کدام 
گنـاه بایـد به اسـتان کرمان تاوان بپردازد؟ شـرکت سـرمایه گـذار تاکنون حتی هزار تومان هم تسـهیالت 
از ایـن اسـتان دریافـت نکـرده کـه هیچ آورده خـود را هم در معرض خطر به خاطر سـهل انـگاری معدودی 
از مدیـران مـی بینـد. شـما به مِن سـرمایه گـذار خصوصی بفرماییـد قوانین داشـتن پروانه بهـره برداری 
ایـن اسـتان بـا دیگـر اسـتان هـای کشـور تفـاوت دارد؟ مجتمـع سـنگ تراورتـن رودفـرق تمـام ضوابـط 
دریافـت پروانـه را مـو بـه مـو انجـام داده اسـت. اسـتاندار محتـرم لطفـاً بفرماییـد چـه کسـی محـرم و چه 

کسـی جوابگوسـت؟ آیـا میـراث فرهنگـی اسـتان تابـع قوانین جاری کشـور نمی باشـد؟
با تشکر شرکت مجتمع تراورتن رودفرق

خبر
معاون پژوهشی هالل احمر ایران در بم:

شهرستان بم در دنیا جایگاه 
آموزشی پیدا کرده است

خدیشـی/خبرنگار پیام ما-بم: چهارشنبه گذشته 
نشسـتی بـا حضـور جمـال الدینـی معـاون آموزشـی 
پژوهشـی و فنـاوری جمعیـت هـالل احمـر، ویکتوریـا 
گاردن نماینـده هماهنـگ کننـده کمیتـه بیـن المللی 
صلیـب سـرخ در تهـران، رضـا اشـک فرمانـدار بـم، 
شـهردار و اعضای شـورای شـهر با کارکنان هالل احمر 
شهرسـتان بـم در سـاختمان هـالل احمر برگزار شـد.

از  شهرسـتان  ایـن  برخـورداری  از  بـم  فرمانـدار 
زیرسـاختهای مناسـب بـرای انجـام کارهـای امـدادی 
خبـر داد و گفـت: طبـق صحبـت هایـی کـه بـا خانـم 
گاردیـن نماینـده صلیـب سـرخ داشـتیم و بـا توجـه 
بـه تمـام امکانـات، زیربناهـا و تجربـه ای کـه از زلزلـه 
بـم کسـب کـرده ایـم وجـود یک مرکـز آموزشـی بین 
المللی توانبخشـی برای کشـورهای همجوار و هم زبان 

خـود را الزم مـی دانیـم.
جمـال الدینـی معـاون آموزشـی، پژوهشـی هـالل 
احمـر کشـور ضمـن ابـراز خوشـنودی از حضـور در بم 
مهمتریـن نکتـه در ادامه فعالیت های هـالل احمر چه 
در داخـل و چـه در خـارج را حفظ خوشـنامی و اعتبار 
کـه برپایـه اعتمـاد می باشـد دانسـت و افـزود: اگر می 
خواهیـم هـالل احمر خوش نام باشـد بایـد اعتبارش را 
کـه بـا اعتمـاد مردم بدسـت مـی آیـد را حفـظ کنیم. 
معـاون پژوهشـی هـالل احمـر ایـران گفـت: سـاختار 
هـالل احمـر یـک سـاختار اداری نیسـت و سـاختاری 
غیردولتـی دارد و مطلـوب تریـن زمـان بـرای هـالل 
احمـر زمانـی اسـت که هیـچ سـاختار اداری بـرای آن 

وجود نداشـته باشـد.
جمـال الدینـی در بحـث توان بخشـی افـزود: هالل 
احمـر ظرفیـت باالیـی هم در حـوزه توان بخشـی دارد 
و هـم خدمـات باالیـی را ارائـه کرده اسـت و مـی تواند 
ارائـه دهـد. وی بـا تاکیـد بـر تربیـت نیـروی مهارتـی 
توضیـح داد: در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشـگاه ها 
هسـتند و هـالل احمر هرگز به این امـر ورود نمی کند 
ولـی در حـوزه حرفـه ای و مهارتی هالل احمـر ورود و 

تقویـت مـی کنـد زیرا بـر پایه نیـاز مردم اسـت.
ایشـان سیاسـت هـالل احمـر در ارتباط بـا آموزش 
را تشـریح کرد و خاطر نشـان سـاخت:روزی در منطقه 
مـا را بـا حادثـه بـم مـی شـناختند و امـروزه در عرصه 
بین المللی ما دارای جایگاه آموزشـی هسـتیم و این را 

نقطـه قوتـی برای بم محسـوب می شـود.
وی در بحـث مسـتند سـازی تجربیات زلزلـه اضافه 
کـرد: بایـد همه تجربـه های خـود را به صـورت مدون 
و کامـل در کنـار هـم در یـک مـکان فیزیکـی بـرای 
بیننـدگان دنیـا کـه بـه صـورت مجـازی قابـل رویـت 
باشـد عرضـه کنیم.نبایـد فرامـوش کـرد یـک اتفـاق 
ناگـوار را مـی شـود تبدیل بـه یک تجربه مسـتند کرد 
تـا در مواقـع دیگر کارایی الزم را برای ما داشـته باشـد. 
جمـال الدینی اضافه کرد:شـهر بم بایـد پایلوت آموزش 
همگانـی و در یـک مرحله آموزش عمومی کامل باشـد 
و ظرفیـت اینکـه بـه عنـوان یـک شـهر ایمـن پروسـه 
اجرایـی آن انجـام شـود را دارد تـا بتـوان شـعار هـر 

خانـواده یـک امدادگـر را در ایـن شـهر اجـرا کرد.
مدرسـه  ازسـاختمان  پژوهشـی  آموزشـی  معـاون 
امـداد ونجات، مجتمع فرهنگی ورزشـی هـالل احمر و 
همچنین از سـاختمان مجتمع توانبخشـی هالل احمر 
بازدیـد بـه عمـل آوردنـد و قول مسـاعدت بـرای ایجاد 
یـک مرکز آموزشـی بیـن المللـی از طریق فدراسـیون 
شهرسـتان  بـرای  بخشـی  تـوان  حـوزه  در  جهانـی 
بـم را داد. در پایـان سـیدي رئیـس اداره هـالل احمـر 
شهرسـتان بم در ایننشسـت گفت:امیدوارم سـفري که 
با حضورمعاون علمي پژوهشـي و رئیس موسسه علمي 
کاربردي هالل احمر،سـرکار خانم باقـري مدیرکل امور 
بیـن الملل جمعیـت و خانـم ویکتوریـا گاردن نماینده 
صلیـب سـرخ و دکتـر مـکارم و گنـج کریمـي رئیـس 
جمعیـت هـالل احمـر اسـتان به بـم انجام شـده باعث 
خیـر و برکـت بـراي جمعیت هـالل در شهرسـتان بم 
بشـود و سـاختمان هایـي کـه در بـم توسـط جمعیت 
هـالل احمـر و صلیـب سـرخ سـاخته شـده در جهـت 

نیت سـاخته شـده مـورد بهـره بـرداري قـرار بگیرد.

همواره پیرو خط 
اعتدال بوده ام

نماینده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعـه کرمـان گفـت: 
همـواره پیرو خط اعتـدال بوده 
حمایـت  اسـتان  مدیـران  از  و 
ایرنـا  گـزارش  بـه  ام.  کـرده 
آیـت اهلل سـید یحیـی جعفری 
دیـروز در دیـدار مشـاور وزیر و 

مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده وزارت کشـور بـا وی افـزود: از هـر دولتی 
کـه خـوب عمل کنـد حمایت می کنـم و اگر ایراد و اشـکالی هـم ببینیم، 

مراتـب را اعـالم کنیـم.
وی بیـان کـرد: اصـل کار حمایت از مردم اسـت و حمایت از مسـووالن 
نیـز در مسـیر حمایـت از مـردم صـورت مـی گیـرد. نماینده ولـی فقیه در 
اسـتان کرمـان تاکیـد کرد: همـه کارها باید بر اسـاس عقل، فکـر، مطالعه، 
تبـادل نظـر و مشـورت انجـام شـود. وی گفـت: از زمان ریاسـت جمهوری 
آقای هاشـمی رفسـنجانی درباره مشـکل آب در اسـتان کرمان هشدار داده 
ام و امـروز کارهـای خوبـی از سـوی اسـتاندار کرمـان در ایـن زمینـه آغاز 
شـده کـه امیدواریم بـه نتیجه برسـد. آیت اهلل جعفـری ادامه داد: دشـمن 
در حـوزه زنـان و خانـواده بـا بهـره گیـری از تمـام ظرفیـت هـا و وسـایل 

مـدرن خـود بـه صحنه آمده اسـت.

محسن روحی مدیرکل 
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 
کرمان شد

عنـوان  بـه  روحـی  محسـن 
مدیـرکل کانـون پـرورش فکری 
اسـتان  نوجوانـان  و  کـودکان 
کرمـان معرفی شـد. بـه گزارش 
معارفـه  و  تودیـع  آییـن  ایرنـا 

مدیـران کل قدیـم و جدیـد ایـن کانـون دیـروز بـا حضـور معـاون فرهنگی و 
مشـاور اجرایـی کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان کشـور، معـاون 
سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان و جمعی از مسـووالن اسـتان 
برگـزار شـد. مدیرکل جدیـد کانون پرورش فکـری کودکان و نوجوانان اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن آییـن بـه اهمیـت کانـون اشـاره کـرد و گفـت: کـوکان و 
نوجوانان نقش بسـیار حسـاس و مهم برای آینده کشـور دارند و باید به کانون 
و فعالیـت آن اهمیـت ویـژه ای قایـل شـویم. محسـن روحـی افزود: کانـون از 
مـکان های اسـت که فعالیـت در آن باید با کارشناسـی، صبـر و اهتمام عمیق 
انجـام شـود و همـه باید قدر بدانیم و این مسـئولیت خودمـان را درک کنیم و 
نسـبت به آن دغدغه و نگرانی داشـته باشـیم.  وی تصریح کرد: باید با قدرت و 
امکانات و با حمایت اسـتاندار و همه دسـتگاهای فرهنگـی و آموزش و پرورش 

بـه جـذب و پـرورش اسـتعدادها در جامعـه بپردازیـم.

شناسایی بانوان 
کارآفرین از طرح های 
ابتکاری استان است

گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
حمایـت  و  تقویـت  شناسـایی، 
طـرح  از  کارآفریـن  بانـوان  از 
کرمـان  اسـتان  ابتـکاری  هـای 
در حـوزه کمـک بـه توانمنـدی 
بـه  اقتصـادی خانـواده هاسـت. 

گـزارش ایرنـا علیرضـا رزم حسـینی دیـروز در دیـدار فهیمـه فرهمنـد پـور 
مشـاور وزیـر و مدیـرکل امـور بانوان و خانـواده وزارت کشـور با وی افـزود: به 
برکـت انقـالب اسـالمی ایران، بانـوان در تمامـی عرصه های علمی، سیاسـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی جـای خود را باز کـرده و در تمامی ایـن حوزه ها حضور 
چشـمگیری داشـته انـد. وی بیـان کرد: بخشـی از آسـیب هـای اجتماعی در 
حـوزه زنان ناشـی از مشـکالت اقتصادی اسـت کـه با تالش در راسـتای رونق 

اقتصـادی، بخـش زیـادی از ایـن مشـکالت برطـرف مـی شـود.
اسـتاندار کرمـان گفـت: بـرای کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی ناشـی از 
مسـایل اقتصـادی در خانـواده هـا بـه حـوزه اشـتغال و توانمندسـازی بانـوان 
خانـه دار نیـز توجـه الزم صـورت گرفتـه اسـت. وی افـزود: بـا سیاسـت های 
بسـیار خـوب دولـت تدبیـر و امیـد در چند مـاه آینده شـاهد رونـق اقتصادی 
در کشـور خواهیـم بـود کـه بی شـک ایـن رونـق، اثرات خـود در سـایر حوزه 

هـا را بـر جـا خواهد گذاشـت.

مردم به طرح نذر 
خون محرم تا صفر 
بپیوندند

مدیـرکل انتقـال خون اسـتان 
اسـتان  مـردم  از  گفـت:  کرمـان 
کرمـان در خواسـت مي شـود بـه 
طـرح بـزرگ نذرخون پیوسـته و 
نـذر خود را در بـازه زمانی  محرم 
محمدرضـا  کننـد.  ادا  صفـر  تـا 

مهدیـزاده در گفـت و گـو با ایسـنا اظهـار کرد: با توجه  به ایام سـوگواری سـرور 
شـهیدان امـام حسـین)ع( در مـاه محـرم در نظـر داریم اهـدای خـون هیجانی 
را  بـه سـمت اهـدای خـون برنامه ریـزی شـده هدایـت کنیـم. وی افـزود: بـه 
دلیـل ازدحـام مراجعـه مردم عـزادار به مراکز اهـداي خون در روزهای تاسـوعا و 
عاشـورا از مردم شـریف اسـتان کرمان در خواسـت مي شـود به طرح بزرگ نذر 
خـون پیوسـته و نـذر خـود را در بـازه زمانی  محرم تـا صفر ادا کننـد. مهدیزاده 
بیـان کـرد: طـرح بزرگ نـذر خون با شـعار »نذر خـون، تصمیم آگاهانـه، اهداي 
خـون مسـووالنه« و بـا رویکـرد اسـتفاده صحیـح از ظرفیـت فرهنگـي مـردم 
بـه منظـور پیوسـتن بـه صـف داوطلبـان اهـداي خـون در مـاه محـرم و صفـر 
اجـرا می شـود. مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان کرمـان گفـت: در ایـن طـرح از 
اهداکننـدگان مسـتمر درخواسـت مي شـود، فرصـت اهـداي خـون در روزهـاي  
دهـه اول را در اختیـار اهداکننـدگان بار اولـي که براي این کار انسان دوسـتانه و 

خیرخواهانـه  شـوق دارنـد، قـرار دهند.

انتصابنماینده ولی فقیه انتقال خوناستاندار کرمان

کرمان ویچ

در حالـی کـه اسـتاندار کرمـان همـواره از 
پهـن کردن فـرش قرمز برای سـرمایه گذاران 
صحبت کرده اسـت، شـرکت مجتمع تراورتن 
رودفـرق کـه از سـال 90 فعالیـت خـود را در 
جنـوب کرمـان آغـاز کرده اسـت همچنـان با 

مشـکالت و موانـع زیادی روبرو اسـت. 
عملیاتی که همچنان متوقف است

چنـد سـال پیـش در جنـوب اسـتان کرمـان، شهرسـتان 
جیرفت و در روسـتای رودفرق شـرکتی به نام مجتمع تراورتن 
رودفـرق بـا گرفتـن پروانـه اکتشـاف از نهادهـای مربوطه برای 
اکتشـاف و بهـره بـرداری یک معدن سـنگ تراورتن دسـت به 
کار شـد و پـس از هزینـه های بسـیار مشـغول سـاخت و سـاز 
مسـیر بـرای دسترسـی به این معدن شـد امـا هنوز نتوانسـته 
کار خـود را به سـرانجام برسـاند. این موضـوع در حالی رخ می 
دهـد که مـردم روسـتای رودفـرق هم خواسـتار بهره بـرداری 
از ایـن معـدن بودنـد امـا بدلیـل مشـکالتی که پیـش روی آن 
شـرکت گذاشـته شـد، عملیات همچنـان متوقف مانده اسـت.

آغاز اکتشاف با کسب مجوزهای الزم
جنـوب کرمـان علـی رغـم داشـتن پتانسـیل بـاال همـواره 
از عـدم توسـعه رنـج بـرده و برخـی نقـاط ایـن منطقـه جـزء 
بـرای  شـود.  مـی  محسـوب  کشـور  مناطـق  محرومتریـن 
محرومیـت زدایـی در یـک منطقـه بهتریـن راه ورود سـرمایه 
گـذاران اسـت که می تواننـد با سـرمایه گذاری تحـول زیادی 
ایجاد کنند. این سـرمایه گذاری یک معامله دو سـر برد اسـت. 
هـم سـرمایه گـذار سـود مـی کنـد و هـم مـردم آن منطقـه. 
همـان طور که گفته شـد چند سـال پیش شـرکتی هولدینگ 
و چنـد منظـوره در مسـیریابی هایـش بـه سـنگ تراورتـن در 
منطقـه رودفـرق جیرفـت برخـورد و سـال 1390 با اسـتعالم 
از سـازمان هـای مربوطـه، پروانـه اکتشـاف در ایـن منطقـه را 
کسـب کـرد و فعالیـت خـود را آغاز کـرد. بدلیل صعـب العبور 
بـودن منطقـه، ایـن شـرکت که بـا نام مجتمـع معـادن پارس 
رودفـرق فعالیـت مـی کـرد هزینه زیادی برای سـاخت مسـیر 
دسترسـی انجـام داد و سـال 93 معـدن سـنگ تراورتـن آماده 
بهـره بـرداری شـد و ایـن شـرکت با اسـتعالم از همه سـازمان 

هـای ذیربـط پروانـه بهـره بـرداری را نیـز کسـب کرد. 
متوقف شدن فعالیت به بهانه بنای تاریخی

اواسـط سـال 93 اما سـازمان میراث فرهنگی اسـتان جلوی 
کار ایـن شـرکت را بدلیـل ورود به حریم اثـر تاریخی به نام قلعه 
سـموران گرفت در حالی که شـرکت یادشـده از قبل مجوزهای 
الزم را کسـب کـرده بود! آنطـور که مدیرعامل شـرکت مجتمع 
تراورتـن رودفـرق مـی گویـد قبل از اکتشـاف، صنعـت و معدن 
و تجـارت جنـوب بـا ارسـال دو نامه بـه میراث فرهنگی اسـتان 
خواسـتار اسـتعالم از ایـن سـازمان شـده بود کـه هـر دو نامه از 

طرف این سـازمان بی پاسـخ مانده بود و طبق قانون اگر شـش 
مـاه از زمـان یـک اسـتعالم سـازمان مربوطه پاسـخ ندهد مجوز 
صادر خواهد شـد و بر همین اسـاس مسـئولین سازمان صنعت 
و معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان پروانه بهـره بـرداری را صادر 
کردنـد. امـا پس از چند سـال و پـس از صـرف میلیاردها تومان 

هزینـه جلوی کار گرفته شـد.
معدن رودفرق زودتر از کاشان شروع شد

 اما به جایی نرسید
گفتنـی اسـت عالوه بر فعالیـت در دیگر اسـتان ها، فعالیت 
معدنـی در مجتمع مس میدوک و منطقه چهارگنبد سـیرجان 
از فعالیـت هـای مربـوط بـه اسـتان کرمـان ایـن شـرکت بوده 
اسـت .ایـن مجموعه معدنـی همزمان با آغاز عملیات اکتشـاف 
در رودفـرق جیرفـت عملیاتـی را در شـهر کاشـان شـروع کرد 
کـه بـدون هیـچ مانعی بـا توجه به زمـان بندی دقیق شـرکت 
بـه مرحلـه تولیـد و صـادرات رسـید و اکنون جزو معـادن برتر 

ایـران از لحاظ اسـتخراج و صـادرات به شـمار می رود. 
ضرر 47 میلیارد تومانی سرمایه گذار

بـرای پرهیـز از خام فروشـی قرار بود کارخانه ای توسـط این 
شـرکت در نزدیکـی معـدن احداث شـود کـه با توجه بـه وجود 
کارخانـه هـای متعدد سـنگ در منطقه و مسـیر طوالنـی برای 
فـرآوری سـنگ در دیگر شـهرهای کشـور، احداث ایـن کارخانه 
جیرفـت را بـه قطـب سـنگ جنوب شـرق ایـران بدل مـی کرد 
امـا بـا مشـکالت عجیبی کـه بوجـود آمد جلـوی یک سـرمایه 
گـذاری عظیـم گرفتـه شـد. سـرمایه گـذاری کـه بـه گفتـه با 
حبیب اهلل سـلطانی مدیرعامل این شـرکت تاکنون 47 میلیارد 

تومـان آب خـورده اسـت و حـاال روی هوا رفته اسـت.
فقط هفت روز اجازه کار داده شد

پـس از مـدت ها رایزنـی، شـرکت مجتمع تراورتـن چندی 
پیـش فعالیـت خـود را از سـر گرفـت امـا پـس از هفـت روز 
جلـوی کار مجـددا توسـط میـراث فرهنگـی گرفتـه شـد تـا 

مشـکالت سـرمایه گـذاری جنـوب هماننـد کالف سـردرگمی 
بماند. باقـی 

مدیرکل میراث فرهنگی استان: برای جلوگیری از 
ضرر سرمایه گذار، حریم قلعه سموران اصالح می شود

مدیـرکل سـازمان میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان در این 
رابطـه بـه »پیـام ما« گفـت: وقتی جلـوی فعالیت این شـرکت 
گرفتـه شـده بـه ایـن معنی اسـت کـه ایشـان عرصـه و حریم 
قلعـه سـموران را رعایـت نکـرده اسـت. محمـود وفایـی افزود: 
آن اثـر یـک عرصـه ای دارد و اگـر خـارج از آن عرصـه کار 
کننـد مشـکلی نـدارد امـا داخـل عرصـه فعالیـت غیرقانونـی 
اسـت. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا هفـت روز پـس 
از فعالیـت مجـدد جلـوی کار آن شـرکت گرفتـه شـد گفـت: 
آن هـا تقاضـا کردنـد کـه کار را شـروع کننـد. مـا هـم بـه آن 
شـرکت ابـالغ کردیـم کـه خـارج از عرصـه فعالیـت کنیـد. 
دوسـتان بـه اسـتناد ایـن ابالغیـه کار خـود را شـروع کردنـد 
امـا کارشناسـان میـراث بررسـی کردنـد و دیدنـد کـه فعالیت 
داخـل عرصـه اسـت و جلـوی کار را گرفتنـد. وی اضافـه کرد: 
مـا یـک اکیـپ کارشناسـی به منطقـه اعـزام کردیم تـا عرصه 
و حریـم قلعـه سـموران مجددا کارشناسـی شـود و اگـر امکان 
دارد اصـالح شـود. ایـن یعنـی حریـم کوچـک تـر می شـود و 
شـرکت موردنظـر مـی توانـد در محـدوده قانونـی کار کند اما 
دوسـتان صبـوری نکردنـد. اگـر حریـم کوچـک شـود پـس از 

تصویـب و ابـالغ مـی تواننـد کار را شـروع کننـد.
سازمان صنعت و معدن جنوب بدون استعالم از میراث 

جواز داده است
وفایـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مگـر ایـن شـرکت 
جوازهـای مربوطـه را قبـال نگرفتـه بـود کـه االن پـس از 4 
سـال جلـوی کار آن گرفتـه شـده گفـت: قبال سـازمان صنعت 
و معـدن و تجـارت جنـوب بـدون اسـتعالم از میـراث فرهنگی 
جـواز را صـادر کـرده بـه همیـن جهـت وقتـی کارشناسـان 

میـراث بررسـی کردنـد و مشـخص شـد حریـم اثـر تاریخـی 
نقـض شـده جلـوی کار را گرفتنـد. متاسـفانه ایـن سـازمان از 
میـراث اسـتعالم نکـرده بود و اصوال روالشـان هم همین اسـت 

کـه باعـث خسـران می شـود.
سرمایه گذار صبر کند حریم اصالح شود

مدیـرکل میراث فرهنگـی کرمان اظهار داشـت: برای اینکه 
جلـوی ضـرر سـرمایه گـذار گرفتـه شـود و همچنیـن آن اثـر 
تاریخـی هـم حفـظ شـود در حـال اصـالح حریم هسـتیم که 
دوسـتان بایـد صبـر کننـد تـا روال قانونـی اصـالح حریم طی 

شود.
استاندار کرمان: سیاست استانداری حمایت از سرمایه 

گذاران است
اسـتاندار کرمـان هـم چنـدی پیش دربـاره مشـکالتی که 
بـرای آغـاز بـه کار معـدن تراورتـن رودفـرق پیـش آمـده به 
»پیـام مـا« گفتـه بـود: مشـکالتی در جنـوب کرمـان داریـم. 
هـا  معـدن  بـه  نسـبت  کـه  داریـم  معارضیـن  سـری  یـک 
ادعاهایـی دارنـد کـه این مشـکل اجتماعی اسـت. بخشـی از 
ایـن مشـکالت را در شـورای تامین سـعی کردیم حـل کنیم.  
علیرضـا رزم حسـینی افـزود: بخشـی از مشـکالت هـم بـه 
مجوزهـای گذشـته مربوط اسـت و باید مجوزهایـی که دولت 
قبـل داده مـورد بازبینـی قـرار بگیرد.  وی با اشـاره بـه اینکه 
سیاسـت اسـتانداری حمایـت از سـرمایه گذاران اسـت اظهار 
داشـت: در برخـی مناطـق باید فرهنـگ سـرمایه گذارپذیری 

جـا بیفتـد کـه ایـن مسـئله کمی زمـان مـی برد.
سرمایه گذار معدن رودفرق: سرمایه گذاران تا کی 
باید جریمه سهل انگاری مدیران دولتی را بدهند؟

مدیـرکل میـراث کرمـان در حالی از سـرمایه گـذار معدن 
رودفـرق مـی خواهـد صبـر کنـد کـه االن نزدیـک بـه یـک 
سـال اسـت کـه جلـوی کار وی گرفتـه شـده و ماهانـه ضـرر 
و زیـان هنگفتـی را تحمـل مـی کند. سـلطانی به »پیـام ما« 
مـی گویـد: پروانـه اکتشـاف و بهـره بـرداری این معـدن را با 
رعایـت تمـام اصـول و تایید دولـت گرفتیم اما جلـوی کار ما 
را گرفتـه انـد. وی افـزود: مـا بـا اسـتعالم هایی کـه صنعت و 
معـدن بـه مـا داد کـه اسـتعالم از میراث هـم در بیـن آن ها 

بـود کار را شـروع کردیم.
میـراث چهـار سـال خـواب بـوده و بـه یـک بـاره پـس از 
چهـار سـال فهمیـده کـه اینجـا اثـری تاریخـی وجـود دارد؟ 
مدیرعامـل شـرکت مجتمـع تراورتـن رودفرق اظهار داشـت: 
تـا کـی بایـد مِن سـرمایه گذار جریمه سـهل انـگاری مدیران 
دولتـی را بدهـم؟ متاسـفانه در پیـچ و خم بوروکراسـی اداری 
مانـده ایـم. وی در پایـان گفـت: امیدواریـم مشـکالت حـل 
شـود و مـا بتوانیـم کار خـود را شـروع کنیـم اما مـا را با این 

کارهـا بـه ورطـه ورشکسـتگی بـرده اند.

مشکالت پیش پای سرمایه گذار معدن سنگ رودفرق هنوز پابرجاست

فرش قرمزی
که پهن نشد

شرکت مجتمع تراورتن رودفرق:
فرش ما را از زیر پایمان نکشید فرش قرمز پیشکشتان باد

آزمایـش سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن 1394 از 
4 آبـان مـاه اجـرا خواهـد شـد. بـه گـزارش روابـط عمومی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان ایـن آزمایـش در 
همـه اسـتان هـا به صـورت محدود و بـه دو شـیوه اینترنتی 
یـا خوداظهـاری کـه طـی آن در 21 مهرمـاه خانوارهـا بـا 
مراجعـه بـه سـامانه ir.www.sarshomari94 اطالعـات 
خود را وارد سـامانه مـی نماینـد و همچنیـن از طریـق مراجعه 
حضـوری مامـور سرشـماری و بـا اسـتفاده از تبلـت و در سـه 
حـوزه شـهری در شـهر کرمـان اجرا خواهد شـد. هـدف اصلی 
آزمایش سرشـماری کاهش خطا و شناخت مشکالت احتمالی 
در سرشـماری اصلـی و پیـدا کـردن نقـاط ضعـف و شـناخت 
مشـکالت اجرایـی و فنـی و رفـع نواقـص احتمالـی موجـود 

در سرشـماری اصلـی اسـت. براسـاس ایـن گـزارش آزمایـش 
سرشـماری معمـوالً مناطـق محـدودی در کشـور انتخاب می 
شـود تا بـا اجرای سرشـماری در فضـای کامالً واقعـی و عینی 
بتـوان به مشـکالت اجرایی و فنـی پی برد و نواقـص موجود را 
برطـرف کرد. در شـیوه خوداظهاری، سرپرسـت یا مطلع ترین 
عضـو خانـوار از طریـق اینترنت و بـا مراجعه به سـامانه مذکور 
فـرم سرشـماری را تکمیل و گامی بـزرگ در راه کاهش هزینه 
هـای کشـور بـا توجه بـه حـذف مراجعـه حضـوری مامـوران 
سرشـماری برخواهد داشـت در این راسـتا و به منظور قدردانی 
از همـکاری کسـانی کـه اطالعـات خانـوار خـود را بـه صورت 
اینترنتی در سـامانه سرشـماری ثبـت می کنند، جوایـز ارزنده 
ای بـه قیـد قرعـه از سـوی مرکـز آمار ایـران اهدا خواهد شـد.

اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن 1394 

خبر

رضا عبادی زاده
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اخبار آبفا
از دبیر شورای امر به معروف و نهی از 

منکر شرکت آبفا کرمان تقدیر شد
در همایـش امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
کرمـان کـه بـا حضـور حجـت االسـالم عـرب پور 
نماینـده  زاهـدی  کرمـان،  موقـت  جمعـه  امـام 
مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـواری اسـالمی 
و سـلطان زاده دبیـر سـتاد احیـا امربـه معـروف و 
نهـی از منکر اسـتان برگزار شـد، از اعضـای فعال 
شـوراهای امربـه معـروف و نهی از منکـر ادارات و 

کارخانجـات اسـتان کرمـان تجلیـل شـد.
در  برتـر  شـرکتهای  از  کـه  مراسـم  ایـن  در 
حـوزه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر تقدیر شـد 
از علیرضـا اسـماعیل پـور دبیـر شـورای امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر شـرکت آب و فاضـالب 
بـا اهـداء لـوح تقدیـر ،تجلیـل شـد.در ایـن لـوح 
آمـده اسـت: بـرادر بزرگـوار جنـاب آقـای علیرضا 

اسـماعیل پـور
سالم علیکم

بـه پـاس تـالش خسـتگی ناپذیـر و فعالیتهای 
احیـای  عرصـه  در  جنابعالـی  موثـر  و  مفیـد 
ارزشـهای دینـی بـه خصـوص فریضتیـن امـر بـه 
مسـئولیت  در حیطـه  منکـر  از  نهـی  و  معـروف 
مربوطه،مراتـب تقدیـر و تشـکر ایـن سـتاد را از 
جنابعالـی اعـالم نمـوده ،توفیقـات روزافزون شـما 
را تحـت توجهـات حضـرت ولـی عصـر )عـج( در 
راسـتای فرامیـن مقـام معظـم رهبـری حضـرت 
آیـت ا... العظمـی امـام خامنه ای )مد ظلـه العالی 
نمایـم.  مـی  مسـئلت  منـان  درگاه خداونـد  از   )
محمـد سـلطانزاده-دبیر سـتاد امـر بـه معـروف و 

نهـی از منکـر اسـتان کرمـان

بازدید تیم ارزیابی عملکرد 
وزارت نیرو از شرکت آب و 

فاضالب استان کرمان
هـر سـاله عملکـرد مدیـران ارشـد وزارت نیـرو 
در سـه سـطح شـرکتهای مـادر تخصصـی توانیر، 
مدیریـت منابـع آب و آبفـای کشـور ارزیابـی مـی 
شـود و پـس از ارزیابـی برتریـن هـای هـر بخـش 
تقدیـر مـی شـوند. تیـم ارزیابـی عملکـرد وزارت 
)آمـوزش(،  میرآقایـی  آقایـان  از  متشـکل  نیـرو 
و  آب  هـای  طـرح  بـر  نظـارت  )دفتـر  صفـری 
فاضـالب( و خانـم شـکیبا )آمـار و انفورماتیک( از 
شـرکت مهندسـی آبفای کشـور و اعضـای کمیته 
عملکرد آبفای کشـور آقایان اقبال سرابی،سـرتیپ 
زاده ،غفـاری، تقـی زاده از شـرکت آب و فاضـالب 

اسـتان کرمـان بازدیـد کردند.
عملکـرد  ارزیابـی  گـروه  رئیـس  نوحـی  زهـرا 
رابطـه گفـت: هـر سـاله  ایـن  آبفـای کشـور در 
عملکـرد مدیران ارشـد وزارت نیرو در سـه سـطح 
شـرکتهای مـادر تخصصـی توانیر، مدیریـت منابع 
آب و آبفـای کشـور ارزیابـی مـی شـود و پـس از 
ارزیابـی برتریـن های هـر بخش تقدیر می شـوند.

وی افزود: دومین سـال اسـت که از شرکت آب 
و فاضـالب کرمـان بازدیـد می کنیم و بـا توجه به 
عملکـرد خوبی که شـرکت داشـته ایـن بازدید به 
منظـور بررسـی میدانـی از اقدامـات انجـام شـده 
کـه شـرکت در فرایند خـود اظهاری اعـالم نموده 
انجـام می شـود و قصد داریم مسـتندات شـرکت 
در بخـش هـای مختلـف را مـورد بررسـی قـرار 

دهیم.

صرفه جویی آب در عنبرآباد
در تابسـتان گذشـته ، بـا خـارج شـدن 3 حلقـه 
چـاه عنبرآبـاد از مدار بهره بـرداری، روزانه 80 لیتر 
بـر ثانیـه در مصـرف آب صرفـه جویـی شـد. علـی 
مشـایخی مدیر امـور ّآب شهرسـتان عنبرآباد گفت: 
منابـع تامیـن آب شـهر عنبرآبـاد از طریـق 6 حلقه 
چـاه مـی باشـد کـه در تابسـتان سـال گذشـته بـا 
تدبیـر امـور آب، بـا خـارج شـدن 3 حلقـه چـاه از 
مـدار بهـره بـرداری ، روزانـه 80 لیتـر بـر ثانیـه در 

مصـرف آب صرفـه جویی شـد.
وی افـزود: همچنیـن بـا جمـع آوری انشـعابات 
غیرمجـاز ،توانسـتیم آبرسـانی به موقـع و با کیفیت 
به مشـترکین را داشـته باشـیم که ایـن امر رضایت 

شـهروندان را بـه همراه داشـت.

کاغذ اخبار

ملـی  روز  همایـش  در  جمهـور  رییـس  اول  معـاون 
صـادرات هـم از مذاکـره کننـدگان کنونـی تجلیـل کـرد و 
هـم بـه انتقـاد از تیـم مذاکـره کننـده قبلـی پرداخـت که 
فـن مذاکـره را نمی دانسـتند. گزیده صحبت های اسـحاق 

جهانگیـری را در ادامـه بـه نقـل از خبرآنالیـن بخوانیـد:
 آقـای روحانـی تیمـی را فرماندهـی کردنـد کـه ایـن 
تیـم یـک بـار بـرای همیشـه نشـان داد مذاکره یعنـی چه. 
کسـانی کـه با فـن مذاکره آشـنا نبودنـد در دوره هـای قبل 
فکـر می کردنـد مذاکـره یعنـی دعـوای پشـت میـز و بیانیه 

خواندن. انقالبـی 
  تمـام مذاکـرات بعـد از بـه نتیجـه رسـیدن خدمـت 
مقـام معظـم رهبـری ارائـه می شـد و پـس از تایید ایشـان 
ادامـه مذاکرات صـورت می گرفـت. تمامی مقام هـای باال از 
جملـه رهبـری و رئیس جمهـور در جریـان کامـل مذاکرات 

بودند.

 دکتـر روحانـی کـه بـا رای ملت انتخاب شـد، سـابقه 
ایشـان یـک فرصـت بـرای مذاکـرات بـود. دکتـر روحانـی 
یـک دیپلمـات حرفـه ای در امـر مذاکـره بودنـد و تیمـی 
را فرماندهـی کردنـد کـه ایـن تیـم یـک بـار برای همیشـه 

نشـان داد مذاکـره یعنـی چـه.
را  روزه   40 فرصـت  یـک  می توانسـتیم  هرچنـد   
صرفه جویـی کنیـم ولـی بـه دسـتور مقـام معظـم رهبـری 
مجلـس نیـز برجـام را بررسـی کـرد. مـا خوشـحالیم کـه 
توافـق حرفـی داشـت در کمیسـیون  مـورد  هرکسـی در 
مجلـس شـرکت کـرد و بـه حـق یـا بـه ناحـق آنچـه را که 

گفـت. می خواسـت 
 اقتصـاد ایـران به شـدت به قیمت نفت وابسـته اسـت. 
اکثـر کشـورهای نفتـی بـرای گرفتـار نشـدن بـه بیمـاری 
هوالمبـی پـس از رشـد های ناگهانـی قیمت هـای نفتـی به 
دنبـال راه حل هایـی رفته انـد کـه یکـی از ایـن راه حل ها که 

در کشـور ما اجرایی شـد. راه انـدازی صنـدوق ذخیره ارزی 
در دولـت اصالحـات بـود کـه در زمـان کاهـش قیمت نفت 
توسـط ایـن صندوق مشـکالت را حـل کنیم امـا طبق آمار 

دیوان محاسـبات کشـوری آقایان در دولت قبل بی حسـاب 
خـرج می کردنـد و در زمـان تشـکیل صندوق توسـعه ملی، 

صنـدوق ذخیـره ارزی مـا تقریبـاً خالی بود. 

اسحاق جهانگیری:

 رهبری در جریان تمام مراحل مذاکرات بودند

  دولت

روکش آسفالت 200 
کیلومتر از راه های 

استان کرمان 
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت: از ابتـدای 
 200 تاکنـون  جـاری  سـال 
هـای  راه  حـوزه  از  کیلومتـر 
سـطح اسـتان روکـش آسـفالت 
شـده اسـت. بـه گـزارش روابـط 
عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان مهنـدس خـداداد مقبلـی 
در جلسـه سـتاد هماهنگـی راهـداری زمسـتانی در کرمـان افـزود: از وظایـف 
راهـداری سـاماندهی سـطح آسـفالت جاده ها و شـانه سـازی اسـت. وی بیان 
کـرد: براسـاس پیـش بینی های انجام شـده امسـال پدیده بارش بـرف و باران 
در اسـتان فعـال خواهـد بـود بنابرایـن باید با برنامـه ریزی مناسـب از هر گونه 
حادثـه جـاده ای جلوگیـری کنیـم. وی بـا بیـان اینکـه همـه دسـتگاه هـا در 
فصـل سـرما بایـد در حـال آماده بـاش کامل باشـند گفت: خوشـبختانه سـال 
گذشـته چندیـن دسـتگاه بـرف روب خریـداری شـد و امسـال نیز دسـتگاه ها 
تجهیـز و نوسـازی شـده انـد. مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان تصریح 
کـرد: در ایـن فصـل حـوزه فعالیـت های مشـترک با پلیس راه اسـتان بیشـتر 
اسـت و مـی طلبـد با همـکاری یکدیگر از هـر گونه حادثه جـاده ای جلوگیری 
شـود. وی افـزود: حضـور پلیـس راه و راهـداری در صحنه تصادفـات می تواند 
بـه بازگشـایی سـریع تـر جـاده کمـک و از تصادفـات بعـدی در سـطح جـاده 
جلوگیـری کنـد. وی بـا بیـان اینکـه گشـت راهـداری بایـد در همه حـوزه ها 
فعـال شـود گفـت: گشـت راهـداری نبایـد در یـک مـکان ثابت مسـتقر شـود 
بلکـه بایـد در همـه نقـاط گشـت زنـی داشـته باشـند تـا مشـکالت جـاده را 
سـاماندهی کنـد. مقبلـی با اشـاره بـه اینکـه راه و شهرسـازی اسـتان و پلیس 
راه مـی تواننـد در سـاماندهی حـوزه ایمنـی راه ها بـا یکدیگر همـکاری خوبی 
داشـته باشـند خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم با همدلـی و تالش بتوانیـم پدیده 
بـرف و بـاران را در فصل سـرما امسـال به خوبـی مدیریت کنیـم. رئیس پلیس 
راه اسـتان کرمـان نیـز در ایـن جلسـه با اشـاره به اینکـه تعامل با سـازمان ها 
و ادارات یکـی از مهمتریـن برنامه های پلیس راه اسـتان در سـال جاری اسـت 
گفـت: تعامـل بایـد در حداکثـر ممکـن برقـرار شـود. سـرهنگ یوسـف نجفی 
تصریـح کـرد: پلیـس راه و مجموعـه راه و شهرسـازی یک خانواده هسـتند که 
مـی تواننـد بـرای انجام فعالیت های خود در سـطح اسـتان تیم های مشـترک 
تشـکیل دهنـد. وی بـا اشـاره بـه آشکارسـازی نقـاط حادثـه خیـز اسـتان که 
جـزء برنامـه هـای مهم اداره راه و شهرسـازی اسـت گفت: حذف نقـاط حادثه 
خیـز و اصـالح آنهـا زمـان بـر و هزینه بر اسـت اما می تـوان نقـاط حادثه خیز 

را بـا نصـب تابلـو آشکارسـازی کرد.

کم توجهی به 
حوزه بانوان منشاء 

آسیب است
عطیـه بهـره بر- مشـاور وزیر و 
مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده 
وزارت کشـور دیـروز در دیـدار با 
اسـتاندار کرمـان گفـت: مسـائل 
حـوزه زنـان و خانواده در کشـور 
بـا وجـود همـه پیشـرفت هـای 
حاصل شـده در دوران پس از پیروزی انقالب اسـالمی، در شـرایطی اسـت که 
در شـآن جمهوری اسـالمی ایران نیسـت و تا رسـیدن شـرایط مطلوب خیلی 
فاصلـه داریـم.   فهیمـه فرهمنـد پـور با اشـاره بـه اینکـه مشـکالت اقتصادی 
دولـت بـر کسـی پوشـیده نیسـت، افـزود: دلیـل اینکـه مـن بـه اسـتان هـای 
مختلـف سـفر میکنـم ایـن اسـت کـه مـا هنـوز تا رسـیدن بـه مرحلـه ای که 
آحـاد جامعـه در یک شـرایط عادالنـه از فرصت هـا و امکانات برخوردار شـوند 
خیلـی فاصلـه داریـم کـه موجبات آسـیب پذیـری در برخی حوزه هـا را ایجاد 
کـرده اسـت. وی بیـان داشـت: چـرا وقتـی می گوینـد روسـتایی ها بـه اندازه 
شـهری هـا از فرصـت هـا برخـوردار نیسـتند ما همـه تایید مـی کنیـم اما اگر 
گفتـه شـود دختـر هـا و خانـم ها باید نسـبت به آقایان و پسـر ها حـق برابری 
داشـته باشـند متاسـفانه جامعه مقاومت مـی کند و موضع می گیـرد. فرهمند 
پـور تصریـح کـرد: برخی کم توجهـی ها به حوزه فرهنگی، اشـتغال، اسـتقالل 
اقتصـادی، ورزش، تفریـح و سـایر حـوزه هـای مرتبـط بـا بانـوان موجـب بروز 
نارضایتـی هایـی مـی شـود که می تواند منشـاء بسـیاری از آسـیب ها باشـد. 
مشـاور وزیـر و مدیـرکل امـور بانوان و خانـواده وزارت کشـور افزود: متاسـفانه 
وقتـی در حـوزه زنـان از مدیـران اسـتان هـا خواهش مـی کنیم اقدامـی کنند 
فـوری خواهنـد گفـت بودجـه و اعتبـار ویـژه بدهیـد ما اقـدام می کنیـم. مگر 
اعتبـارات موجـود دسـتگاه هـا ویـژه آقایـان اسـت کـه تـا مـی خواهیـم اقدام 
کنیـم مـی گوینـد بودجـه و اعتبـار بدهیـد. وی گفت: : در سـفر به اسـتان ها 
درخواسـت داریـم کـه اسـتانداران حامیـان تقسـیم عادالنـه اعتبـارات موجود 
بیـن بانـوان و آقایـان باشـند و درصددیـم تمامـی ذینفعـان و مخاطبـان از 
اعتبـارات بـه صـورت عادالنه اسـتفاده کنند و همـه آحاد جامعه باید اسـتفاده 
کننـد و در ایـن مسـیر نیازمند توجه اسـتانداران هسـتیم. فرهمند پـور افزود: 
اسـتان کرمـان در برخـی از شـاخص هـا از جملـه در شـاخص فاصله پوشـش 
تحصیلـی بیـن دختـران و پسـران از میانگیـن کشـوری پاییـن تـر اسـت کـه 
جـای خوشـحالی دارد. مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده وزارت کشـور اظهـار 
کـرد: جایـگاه اسـتان کرمـان در برخی شـاخص ها نشـان می دهد که بخشـی 
از زیرسـاخت هـای الزم در ایـن حـوزه فراهم اسـت البته برخـی کمبودها نیز 

دارد.  وجود 

دوران سیاه نمایی به 
پایان رسیده است

وزیـر امـور خارجـه در همایـش روز 
ملـی صـادرات با بیـان اینکـه دوران 
تلـخ سـیاه نمایـی از ایران بـه اتمام 
کـه  حـال  گفـت:  اسـت،  رسـیده 
اجـرای برجـام رونـد قانونی خـود را 
طی کرده اسـت، موافقان و مخالفان 
برجـام نیز اجـازه دهند ایـن فضا در 
داخـل کشـور شـکل بگیـرد. گزیده 

صحبـت هـای محمـد جـواد ظریـف را در ادامـه بـه نقـل از خبرآنالیـن بخوانید:
  اصطـالح بسـیار شـومی کـه همـکاری بـا ایران مطـرح کـرده بودند بـه عنوان 
»هزینـه حیثیثتـی همـکاری بـا ایـران«، برای هـر ایرانی ایجـاد خشـم و نفرت از 

کسـانی مـی کرد.
   در دوران تحریـم و سـیاه نمایـی علیـه ایـران آنچـه باعـث مـی شـد ایـران 
نتوانـد در صحنـه بین الملل حضور داشـته باشـد و کسـانی کـه در صحنه اقتصاد 
مقاومتـی و پیشـبرد اهـداف توسـعه ملی پیشـگام بودند وتـالش مـی کردند، در 
جهـان خـارج بـا مشـکالتی مواجـه شـوند ،یـک فضـای روانی ناحـق علیـه ایران 

بود،امـروز ایـن فضـا در خـارج از ایـران فروریخته اسـت.
   اگـر برجـام نمـره 5، 10،15 ،50 و یـا 90 دارد ،اگـر ما از آن اسـتفاده نکنیم و 
ناامیـدی را در مـردم تزریـق کنیـم نمـره آن صفر خواهـد بود لذا بر ماسـت که از 

ایـن فرصت بهتریـن اسـتفاده را انجام دهیم.
   از همـه دوسـتان چـه موافـق و چـه مخالف برجام درخواسـت می کنـم اجازه 
شـکل گیـری فضای ایـن کار را در کشـور بدهند زیـرا همه دنیا قبـول کردند که 
ایـران بـا عـزت ، سـربلندی و مقاومـت توانسـت کار خـود را پیش بـرد و بنده نیز 
امیـدوارم کـه مـی توانیـم با کشـورهای مهم دنیـا مذاکـره کنیـم و از آن به نتایح 

مورد نظر برسـیم.
  اگـر مـی خواهیـم کسـی دیگـر بر ایـن کشـور تحریم اعمـال نکند بایـد امروز 
ایـن فضـای روانـی را تبدیـل بـه واقعیتی کنیـم که دیگـران آنچنان اقتصادشـان 
بـا مـا گـره بخورد تـا دیگـر نتوانند با شـرایط خاصـی برمـا تحریم اعمـال کنند.

  بـا اسـتفاده از سیاسـتهای اقتصاد مقاومتـی چنین کاری امکان پذیر اسـت. ما 
در وزارت خارجـه تعهـد مـی کنیـم هـر کاری را که در ایـن زمینـه بتوانیم انجام 

خواهیـم داد و در خدمـت همـه فعاالن اقتصادی هسـتیم.
  سـفرای مـا ایـن آمادگـی را دارند که بعـد از این همایش با حضـور در اتاق های 

مختلـف اقتصادی و بازرگانی جلسـاتی با حضور فعاالن این حـوزه برگزار کنند.
  ما در وزارت خارجه از سـال اول قبول مسـئولیت مالک ارزیابی عملکرد سـفرا 
را بـر این اسـاس گذاشـتیم که تا چه اندازه مـی توانند به صادرات، اقتصاد کشـور 

و اقتصـاد مقاومتی کمک کنند.

دولت استانداری راه و شهرسازی

وکیل مدافـع بابـک زنجانـی نسـبت بـه گمانه زنی روز 
دوشـنبه وزیـر نفت در مـورد موکلش واکنش نشـان داد. 
رسـول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسـنا گفت: اظهارات 
آقـای زنگنه در خصـوص پرداخت پول توسـط موکلم به 
برخـی رسـانه هـا از نظر پوشـش و وارونه کـردن جایگاه 
طلبـکار و بدهـکار از جهـات مختلـف قابـل توجه اسـت. 
وی ادامـه داد: ارتـکاب فعل مجرمانه ای به موکلم نسـبت 
داده شـده کـه اگـر این ادعـا ثابت نشـود، می تواند دارای 

وصـف کیفـری و مصداق افترا باشـد. 
همچنیـن بـه برخی از رسـانه هـا هم تهمـت دریافت 
پـول از مـوکل زده شـده کـه بـه نظر مـی رسـد اهالی و 
اصحاب رسـانه باید جهت روشـن شـدن موضـوع و پاک 

کـردن ایـن اتهام سـنگین، اقـدام قانونـی الزم را معمول 
دارند.

کوهپایـه زاده خطـاب بـه وزیـر نفـت گفـت: مـن در 
همیـن جـا ضمـن ادای احتـرام بـه آقـای زنگنـه از وی 
درخواسـت دارم که دالیل و مسـتندات ایـن ادعای خود 
را بـا صـدای بلنـد و در معرض افکار عمومـی اعالم کنند 
تا سـیه روی شـود هر کـه در او غش باشـد. وکیل مدافع 
بابـک زنجانـی افـزود: نه بـه عنـوان وکیل بابـک زنجانی 
بلکـه بـه عنـوان یـک شـهروند از مسـئوالن قضایـی و 
بـه خصـوص دادسـتانی محتـرم اسـتدعا دارم کـه برای 
کشـف حقیقت بـا جدیت تمام موضـوع را پیگیری کنند 
و چنانچـه ایـن اتهام اثبات شـد بـا مجرمـان و متخلفان 

برخـورد قانونـی صورت گیـرد؛ در غیر این صـورت اجازه 
ندهنـد افـکار عمومـی جامعـه ایـن چنیـن دسـتخوش 
تشـویش و نگرانـی شـود و مطابق بـا قانون بـا مرتکبین 
اعمـال مجرمانـه افتـرا، نشـر اکاذیـب و تشـویش اذهان 

عمومـی برخورد شـود.
گفتنـی اسـت بر اسـاس این گـزارش، وزیـر نفت روز 
دوشـنبه با اشـاره به انتشـار برخی اظهارنظرهای بدهکار 
بانکـی از سـوی برخـی رسـانه ها، تصریـح کـرد: گمـان 
می کنـم ایشـان در برخـی رسـانه ها پول خـرج می کنند 
و حرف هایـی می زننـد کـه ایـن تصور ایجاد می شـود که 
ایشـان طلبکار هسـتند و ما بدهکار؛ در حالی که ایشـان 

پـول ملـت را خورده انـد و باید آن را پـس بدهند.

واکنش وکیل کرمانی »بابک زنجانی« به گمانه زنی وزیر نفت
خبر

دولت تالش می کند 
حقی از مردم
ضایع نشود

سـخنگوی دولـت اعـالم کرد 
کـه بر حسـب اعـالم مسـئولین 
قضایـی حملـه بـه حسـینیه در 
دزفـول امنیتـی بـوده اسـت. به 
گزارش ایسـنا نوبخت در نشست 
خبـری دیروز خـود همچنین به 

فاجعـه منـا اشـاره و تاکید کرد : قطعا موضـوع منا را فرامـوش نمی کنیم و در 
دو مسـیر احقـاق حقـوق قربانیان در حال تعقیب اسـت. اول ایـن که دولت از 
طریـق سـازمان حـج و زیارت در عربسـتان ایـن موضوع را پیگیـری می کند و 
تـا شناسـایی آخرین مفقود کارمـان رادر این بخش ادامـه خواهیم داد . ضمن 
ایـن کـه از ابزارهـای دیپلماسـی و روابط خارجـی و همه ظرفیت هـای قانونی 
بـرای جلوگیـری از تضییـع حقوق آسـیب دیدگان اسـتفاده می کنیـم. وی با 
بیـان اینکـه تائیـد صالحیت ها برای انتخابات از وظایف شـورای نگهبان اسـت 
، یـادآور شـد: البتـه در مسـأله تائیـد صالحیـت در انتخابات دولـت در هیأت 
هـای اجرایـی وظایفـی دارد و مطمئنـا در چارچـوب قانـون تـالش می کنـد 
حقـی از مـردم ضایـع نشـود. دولـت تدبیـر و امیـد خواهـان اسـتیفای حقوق 
مـردم اسـت و بـا اطمینان مـی گویم آنچه دربـاره تائید صالحیـت در دولت و 

در وزارت کشـور انجـام می شـود بـا نهایـت دقـت صورت خواهـد گرفت.

برخی فقط و فقط
به سیاست بازی 
فکر می کنند

ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
از  شـب  سـومین  در  اسـالمی 
اجـرای »اپرای عاشـورا« با انتقاد 
از حاشـیه های پیـش آمده، این 
اپـرا را یکـی از آثـار قابـل اعتنـا 
دربـاره واقعـه جانگـداز عاشـورا 

توصیـف کـرد. به گـزارش انتخـاب علی جنتی بعد از پایان سـومین کنسـرت 
»اپـرای عاشـورا« در جمع خبرنگاران گفت: با دیدن »اپرای عاشـورا« سـفری 
ذهنـی بـه تاریـخ داشـتم و زمانـی کـه گفتند حضـرت امیـر المونیـن )ع( در 
محـراب کشـته شـده، اما برخـی گفتند مگـر علی)ع( نمـاز می خوانـد! وقتی 
امشـب ایـن کار را دیـدم بـه آنچـه که در طـول ایـن چنـد روز روی خروجی 
سـایت هـای خبری و برخـی از وبالگ هـا مطالعه کردم، فکر کـردم و متوجه 
شـدم واقعـا چـه ظلم و جفایی نسـبت به این کار می شـود. جنتی بـا تاکید بر 
اینکـه کسـانی کـه ایـن کار را ببینـد حتما تحت تاثیـر فضای معنـوی آن قرار 
می گیرنـد، بیـان کـرد: جای تاسـف اسـت کـه یکسـری از عناصـری که فقط  
و فقـط  بـه سیاسـت بـازی فکر می کنند بیاینـد و چنین کاری را خدشـه دار 
کننـد و زحمـات کسـانی را کـه بـرای ایـن کار زحمـت کشـیدند  و در طول 

سـالیان دراز ایـن  فضـا را بـه نتیجـه رسـاندند، زیـر سـوال ببرند.

افزایش 25 درصدی 
شهریه دانشگاه ها

و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
شـهریه  خصـوص  در  فنـاوری 
امسـال  گفـت:  دانشـگاه ها 
 25 تـا  دانشـگاه ها  شـهریه 
و  اسـت  شـده  مصـوب  درصـد 
افزایـش  ایـن  از  بیشـتر  نبایـد 
اقـدام  جلـوی  و  باشـد  داشـته 
برخـی دانشـگاهها که افزایشـی 

بیـش از ایـن اعـالم کـرده بودنـد گرفته شـد. بـه گـزارش مهر فرهـادی در 
خصـوص افزایـش کیفیـت آمـوزش عالی نیـز گفـت: افزایش کیفـی صورت 
گرفتـه، اقدامـات تـازه ای نیز شـروع شـده، آیین نامه و دسـتورالعمل هایی در 
ایـن زمینـه ابـالغ شـده، بسـیاری از رشـته ها و برنامه هـا بازنگـری شـده اند 
و در دسـتور شـورای عالـی برنامه ریـزی قـرار دارد. وی ادامـه داد: از سـوی 
دیگـر انتخـاب پروژه هایـی کـه بایـد در مقطـع تحصیـالت تکمیلـی صورت 
گیـرد، بـا دقـت انجام شـده اسـت کـه همه بـر اسـاس نیازهای کشـور بوده 
و مشـکلی را حـل کنـد. وزیـر علـوم در خصـوص برنامه هـای وزارت علـوم 
ویژه آزمایشـگاه های دانشـگاهی، گفت: آزمایشـگاه دانشـگاه شـهید بهشـتی 
پنجـاه و دومیـن آزمایشـگاه مرکـزی بود که افتتاح شـد. فرهـادی ادامه داد: 
راه انـدازی آزمایشـگاه ها نـه تنهـا برای دانشـگاه ها بلکـه برای مراکـز علمی، 

تحقیقاتـی و صنعـت مفیـد اسـت.

رکن آبادی را
زنده دیده اند

امنیـت  کمیسـیون  رئیـس 
آقـای  گفـت:  مجلـس  ملـی 
در  کـه  حالـی  در  رکن آبـادی 
قیـد حیـات بوده، بـا آمبوالنس 
منتقـل شـده  بیمارسـتان  بـه 
اسـت. عالءالدیـن بروجـردی با 
اشـاره بـه نشسـت فـوق العاده 

کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت در خصـوص منـا بـا حضـور اوحدی و 
قشـقاوی گفـت: گزارشـی که در این نشسـت مطرح شـد،  مشـخص شـد 
غضنفـر رکـن آبـادی در جریان حادثه منا توسـط آمبوالنس عربسـتانی به 
بیمارسـتان منتقـل شـد. نماینـده مـردم بروجـرد در مجلس نهم شـورای 
اسـالمی ادامه داد: بر اسـاس شـواهد، شـاهدان عینی این ماجرا، ایشـان را 
در حالـی کـه در قیـد حیـات بودند، با آمبوالنسـی بـه بیمارسـتان منتقل 
شـده  امـا بعـد از ایـن ماجـرا خبـر موثقـی از وضعیـت او وجود نـدارد. به 
نوشـته خانـه ملـت، وی اظهـار داشـت: دولـت عربسـتان در مقابـل تمـام 
مفقودیـن ایرانـی مسـئول اسـت. امـا بـا توجـه بـه جایـگاه سیاسـی رکن 
آبـادی در کشـور و سـابقه شـان بـه عنـوان سـفیر جمهـوری اسـالمی در 
لبنـان، دولـت آل سـعود بایـد بـه طـور ویـژه در خصـوص وضعیـت رکـن 

آبـادی پاسـخگو باشـد و مسـئولیت را بـه جـد بپذیـرد. 

وزیر فرهنگدولت مجلسوزیر علوم
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کشک و بادمجان خوری 250 نفره در جنگل قائم
 بخش هفتاد

تاریخ

4ـ کمیته جنگل قائم
یکـی از فعالیت هـای اجتماعـی محمـد صنعتـی، عضویـت و 
فعالیـت مسـتمر ـ از ابتـدای تأسـیس ـ در کمیتـه ی جنـگل 

قائـم )عـج( کرمان اسـت.
در خصـوص پیشـینه ی تأسـیس ایـن کمیته آمده اسـت: »در 
سـال 1328 ش. گروهـي از اهالـي کرمـان تصمیـم گرفتنـد 
کـه بـه کمـک مـردم، پارکـي در یکـي از نقـاط اطـراف شـهر 
احـداث کننـد تـا ضمـن تأمیـن گردشـگاهي بـراي سـاکنان 
شـهر، اکسـیژن به وجـود آمـده از درختان این پـارک، کمکي 
بـه تلطیـف هـواي شـهر نیـز بنمایـد. اکثـر افـراد ایـن گـروه 
را هـواداران دکتـر مظفـر بقایـي کرمانـي تشـکیل مي دادنـد. 
پـس از بررسـي الزم، اراضـي دامنه کوه مسـجد صاحب الزمان 
بـراي ایـن منظـور مناسـب تشـخیص داده شـد و نـام آن را 
»جنـگل قائـم« نهادند. عدهـاي از جمله؛ محمدعلي یاسـایي، 
احمـد هنرمنـد و علـي اکبـر مقیمـي ـ کـه رحمـت خـدا بـر 
آنـان بـاد ـ و محمـد محمـدي بـه عنـوان هیئـت مدیـره آن 
تعییـن شـدند. بـه ترتیـب؛ اسـماعیل مجـدزاده، علـي اکبـر 
مقیمـي و احمـد هنرمنـد، بـا سـمت مدیـر عامل جنـگل قائم 
کار خویـش را آغـاز نمودنـد عدهـاي از ثروتمنـدان، از جمله؛ 
حـاج محمـد ارجمند کرمانـي، حاج شـیخ ابوالقاسـم هرندي، 
کیانیـان، سروشـیان و... ـ کـه خداونـد روحشـان را غریق بحر 
رحمـت فرمایـد ـ هـر یک پرداخـت مبلغـي را متقّبل شـدند. 
آن گاه، حفـر چاه هـاي عمیق بـراي آبیاري جنـگل آغاز گردید 
و هـم زمان با توسـعه جنـگل، کار درختـکاري آن و حفر چند 
چـاه عمیـق دیگـر نیـز فزوني یافـت به نحـوي که تعـداد این 
چاه هـا بـه چهـار حلقه رسـید. حوض بزرگي به شـکل سـتاره 
و تأسیسـاتي در قسـمت شـمال و سـالني بـه صـورت آالچیق 
از چـوب و بـرگ درختـان در قسـمت جنـوب جنگل سـاخته 
شـد کـه مخصوصـاً در تابسـتانها بـه عنـوان سـالن اجتماعات 
براي برگزاري بعضي از مراسـم از آن اسـتفاده میشـد از جمله 
مراسـم قابـل ذکـري کـه در سـالن مذکور همـه سـاله برگزار 
میشـد، ضیافـت ناهـار »کشـک و بادمجـان« بـود کـه در روز 
چهاردهـم اَمـرداد [مصـادف بـا سـالگرد نهضـت مشـروطیت 
بـزرگان  ایـن مجلـس ضیافـت،  انجـام میگرفـت. در  ایـران] 
شـهر کرمـان و شـهرهاي تابعـه اسـتان و مقامـات کشـوري و 
لشـکري و نماینـدگان کرمان در مجلس شـوراي ملي شـرکت 

میکردنـد« )1(.
در خصـوص ضیافـت کشـک بادمجـان در جنـگل قائـم آمـده 
اسـت: »از طـرف کمیتـه جنـگل قائـم کرمان، روسـای ادارات 
دولتـی و 250 نفـر از مـردم کرمـان بـا کشـک و بادمجـان 
پذیرایـی شـدند. ایـن پذیرایـی کـه بـا چنـد سـال تکـرار بـه 
یـک سـنت تبدیل شـده اسـت، ایـن بار نیـز طبـق معمول در 
آالچیـق بزرگـی که در محـل جنگل قائـم کرمان ایجاد شـده 
اسـت، بـه عمـل آمد و اعضـا کمیتـه جنـگل وظیفـه پذیرایی 
از میهمانـان را بـه عهـده داشـتند. 9 سـال قبـل، هنگامی که 
مقدمـات ایجـاد جنـگل قائـم فراهـم می شـد، اعضـای کمیته 
جنـگل کـه بـرای برنامه ریزی به جنـگل رفته بودنـد، یک روز 
جمعـه در آنجـا کشـک و بادمجـان پختنـد و ناهـار را در کنار 
هـم خوردنـد. ناهـار آن روز، آن قـدر بـه دهان گـروه مزه کرد 
کـه تصمیـم گرفتنـد هـر سـال در چنیـن روزی برنامـه ناهار 

خـوران را تکـرار کنند.
 بعـد از چنـد برنامـه، گـروه دیگـری که بـه طـروق مختلف به 
اعضـای کمیتـه پیوسـتند و بـه ایـن ترتیـب ضیافت دوسـتانه 
بـه  و  گرفـت  بـه خـود  عمومی تـری  کمیتـه شـکل  اعضـای 

تدریـج، هـر سـال بـه تعـداد مدعویـن اضافه شـد« )3(.
جهـت اطالع بیشـتر خوانندگان از فکر اولیه و انگیزه تأسـیس 

ایـن کمیتـه، بـه گوشـه هایی از یادداشـت های بنیان گـذار این 
کمیتـه »دکتـر مظفر بقایـی کرمانی« اشـاره می نماییم: 

»از اواخـر بهمـن ماه سـال 1323 گاه به گاه بـاد تندی همراه 
بـا خـاک و شـن بـر شـهر کرمـان می وزیـد. یـک روز نیمـه 
اول اسـفند مـاه شـدت بـاد و تراکـم خـاک بـه حدی بـود که 
هـوا تاریـک شـد و مقـارن ظهـر بـه ناچـار چراغ هـا را روشـن 
کردیـم. معلـوم شـد هـر سـال از اواخـر بهمـن مـاه تا اواسـط 
اردیبهشـت مـاه ایـن وضعیـت گاه گاه ادامـه دارد. مسـیر بـاد 
و خـاک بـه مـوازات راهی اسـت کـه از رفسـنجان و باغین به 

کرمـان می رسـد. 
بـه  فرصتـی  بـودم،  کرمـان  فرهنـگ  رییـس  هنـگام  آن  در 
دسـت آمـد تـا مسـیر بادهـا را مـورد مطالعـه قـرار دهـم؛ راه 
باغیـن بـه کرمـان از میان دو رشـته کـوه می گذرد کـه فاصله 
آن هـا در بیسـت کیلومتـری شـهر کرمـان در حـدود دوازده 
کیلومتـر می باشـد. در زمان تحصیل در فرانسـه ... در شـهرک 
زیبایـی بـه نـام سـابل دولـون اقامت داشـتم. این شـهرک هم 
در مسـیر بادهـای تنـد و شـن آلـوده اقیانـوس قـرار داشـت. 
بـرای حفاظـت محیط از آسـیب شـن ها، نـوار جنگلـی از کاج 
و سـرو بـه طـول شـش و عـرض چهـار کیلومتـر ایجـاد کرده 
بودنـد کـه بادهـا را تصفیـه و عطرآگیـن می کرد؛ با آن سـابقه 
ذهنـی پنداشـتم اگـر فاصله بیـن دو کـوه درختان متناسـبی 
غـرس شـود، بادهـا را از خـاک و شـن تصفیه خواهـد کرد. به 
ایـن منظور پیشـنهادی بـه وزارت فرهنگ ارسـال داشـتم که 

اقـدام مقتضـی به عمـل آوردنـد ...« )4(.
بـا  سـاواک،  زیـاد  کارشـکنی های  رغـم  بـه  تقدیـر  هـر  .بـه 
پیگیـری، حفـر چنـد چـاه و درخـت کاری در منطقـه جنـگل 
قائـم آغـاز و اسـاس نامه و کمیتـه ای متشـکل از تعـدادی از 

اهالـی شـهر بـرای آن درسـت شـد.
»در تابسـتان سـال 1342 کـه بـه هنـگام تعطیالت دانشـگاه 
ماننـد هـر سـاله بـه کرمـان آمـده بـودم، چنـد نفـر از اعضـا 
مؤسـس جنـگل قائـم به یـاد اولین روزی کـه پیشـنهاد ایجاد 
جنگلـی را در میتینـگ عمومـی اظهار داشـته بـودم و تصادفاً 
روز 14 مـرداد )5( بـود، دعـوت کردند کـه در محوطه جنگل 

غـذای سـنتی کرمانـی صرف شـود 
و چـون در زمین هـای سـنگالخ تـازه شـروع بـه درخـت کاری 
شـده بـود و سـایه وجـود نداشـت، قـرار شـد بـرای خـوردن 
غـذا از سـایه »آب انجیـرو« اسـتفاده کنیـم؛ در کمرکش کوه 
شـرقی صاحب الزمـان نزدیـک »طاق علـی« فرورفتگی در کوه 
وجـود دارد و چشمه سـار بسـیار حقیـر کـه آب از آن چکـه 
می کنـد در آن فرورفتگـی واقـع شـده و کنـار آن هـم درخت 
انجیـر وحشـی روئیـده اسـت و بـه ایـن مناسـبت آب انجیـرو 

نامیده شـده اسـت. 
آن روز خاطـره خیلـی خوشـی بـه جا گذاشـت، سـال بعد هم 
بـه مناسـبت همین سـال روز در آالچیق کوچکی کـه نزدیکی 
چـاه شـماره یـک بـر پا شـده بـود، دعـوت به صـرف نهـار به 
عمـل آمـد. در سـال های بعـد دعـوت توسـعه و محـل آن در 
کـوار وسـیعی کـه نزدیـک چـاه شـماره 2 سـاخته شـده بود، 

واقع شـد ...« )7(.
جـدا از دکتـر مظفـر بقایـی که فکـر اولیـه تأسـیس و آبادانی 
جنـگل قائـم از وی نشـأت گرفـت، از بنیان گـذاران و اعضـای 
اصلـی و اولیـه کمیتـه جنـگل قائـم ـ کـه اکثریت آنـان فوت 

نموده انـد ـ می تـوان بـه ایـن افـراد اشـاره نمود: 
»1ـ مرحـوم مهـدی مهرابـی 2ـ مرحـوم احمـد مهرابـی زاده 
حبیـب  مرحـوم  4ـ  مقیمـی زاده  اکبـر  مرحـوم  3ـ  هنرمنـد 

7ـ  محمـدی  محمـد  6ـ  مهرابـی  قاسـم  5ـ  صفری پـور  اهلل 
مرحـوم اکبـر شـفیعی 8ـ مرحـوم محمدعلـی ثمـره طالبـی 
احمدی پـور 10ـ مرحـوم غالمحسـین  9ـ مرحـوم علی اکبـر 
فـروزی 11ـ مرحـوم محمـد ارجمنـد کرمانـی 12ـ مرحـوم 
عظیمـی  یگانـه  مهـدی  مرحـوم  13ـ  محمـدی  اهلل  حبیـب 
باختـر  مهـدی  مرحـوم  15ـ  ثانـی  پـور  محمدحسـین  14ـ 
16ـ محمـد رنجبـر 17ـ مرحـوم مجیـد فرهمنـد 18ـ یـداهلل 
حسـن  20ـ  شـجاع  محمـود  سـید  مرحـوم  19ـ  سـلطانی 
محمـد  22ـ   کرمانـی  مظهـری  علی اصغـر  21ـ  منظـوری 
حسـین متقیـان 23ـ مرحـوم سـید اسـماعیل مجـدزاده 24ـ 
مرحـوم نصـراهلل نظریـان 25ـ مرحـوم ذبیـح اهلل مبشـر 26ـ 
علـی  مرحـوم  27ـ  نصیـری  خواجـه  محمدحسـین  مرحـوم 
ارجمنـد کرمانـی 28ـ مرحـوم اصغـر تبریزچـی 29ـ مرحـوم 
31ـ  هرنـدی  احمـد  مرحـوم  30ـ  مقصـودی  اهلل  حبیـب 
مرحـوم حسـن شـریفی 32ـ اکبـر بهارسـتانی 33ـ مرحـوم 
دکتـر علـی ایرانـی 34ـ مرحـوم احمـد ناصـری 35ـ مرحـوم 
وهـاب کرامـت 36ـ مرحـوم ابوالقاسـم هرنـدی 37ـ مرحـوم 
علـی میرزایـی 38ـ مرحوم عبـاس کرباسـی 39ـ مرحوم اکبر 
گنجعلی خانـی 40ـ مرحـوم حسـن آگاه 41ـ ارسـطو ایرانـی 
42ـ هوشـنگ ارجمنـد 43ـ مرحـوم محمد تقـی نورایی 44ـ 
محمـد ناصـر 45ـ مرحـوم ابراهیـم ناصری 46ـ مرحوم سـید 
عبدالرحیـم مجـدزاده 47ـ مرحوم محمد روحـی 48ـ مرحوم 
منوچهـر سروشـیان 49 ـ مرحـوم ذبیـح اهلل شـعاعی 50 ـ 
امیـر شـریفی 51 ـ محمـد صنعتـی 52 ـ مرحـوم احمـد آقـا 
ارجمنـد 53 ـ مرحـوم محمدعلـی یاسـایی 54 ـ مرحـوم رضا 
فعـال 55 ـ مرحـوم حجت االسـالم علـی لبیبـی 56ـ  مرحـوم 

امیـر صیدنـژاد« )8(. 

پی نوشت: )1(ـ  دانشور، محمد: از قلعه دختر تا دقیانوس، ص 209 و 210.
 )2(ـ  روزنامه اطالعات، شنبه 19 مرداد 1347، شماره 12658.

)3(ـ  روزنامه کیهان، دوشنبه 22 مرداد 1352، شماره 9029.
)4(ـ  محمدی، محمد: تاریخچه جنگل قائم کرمان، ص 11.

)5(ـ  سالروز اعالم مشروطیت.
)6(ـ  روزنامه کیهان، دوشنبه 22 مرداد 1352، شماره 9029.

)7(ـ  محمدی، محمد: تاریخچه جنگل قائم کرمان، ص 18.
)8( ـ همان، ص 41 و 42.

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

برابـر رای شـماره 139460319007014147 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی مالئـی هوتکـی فرزنـد محمـود بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 213/61 مترمربع تحـت پالک 19 فرعـی از 4253 اصلـی واقع در 
بخش 1 کرمان به آدرس کرمان بلوار شـهداء خانوک کوچه 23 سـه راه سـمت راسـت فرعی اول سـمت راسـت 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای شـاهپور کیانیان محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/29

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2612                

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

برابـر رای شـماره 139460319007014526 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم بتول ایرانمنش فرزند ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه 210 صادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 280/41 مترمربع که موازی 52/75 مترمربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پالک 634 فرعـی از 3063 اصلـی واقع در بخـش 3 کرمان 
بـه آدرس کرمـان خیابان شـهاب خیابـان اعتباری کوچـه 7 روبروی مدرسـه دهخدا خریـداری از محل مالکیت 
آقـای علـی محمـد هـروی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/29

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2604                

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

برابـر رای شـماره 139360319007038942 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد فاطمی مقدم فرزند علی بشـماره شناسـنامه 500 صادره از بم در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقه فوقانـی و زیر زمیـن بـه مسـاحت 266/50 مترمربع که مـوازی 95/81 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـالک 17949 
فرعـی از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به آدرس کرمان خیابان شـهید علی ضیاء کوچه 18 شـرقی 1 
منـزل روبـروی بـن بسـت خریداری از محـل مالکیت خانـم فروغ مرتضـوی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/15      تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/29

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2618        

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

برابـر رای شـماره 139460319012003116 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای غالمحسـین مریدی لری فرزند همت اله بشـماره شناسـنامه 3911 صادره 
از سـیرجان در یـک قطعـه زمیـن محصـور مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 1322/85 مترمربـع پالک 19 
فرعـی از 5365 و 5366 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان بـه آدرس سـیرجان شـریف ابـاد خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای عبـاس اورامنـه محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/8/13

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 2947
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تعیین قیمت
 لکسس GS-F جدید

سـدان متوسـط GS وقتـی بـا پسـوند F همـراه 
می شـود بـه مفهـوم قابلیت هـای اضافـه اسـپرتی و 
هیجان بیشـتر اسـت. این موضوع عـالوه بر جذابیت 
بیشـتر، همـراه بـا قیمـت باالتـر نیـز خواهد بـود. به 
همیـن دلیـل مـدل GS F بـا قیمـت 84440 دالر 

یـک خـودروی نسـبتاً گـران بـه نظر می رسـد. 
ایـن خـودرو کـه از ماه دسـامبر روانه بـازار فروش 
خواهد شـد به یک جلوپنجره دوکی شـکل مشـبک 
چراغ هـای  متفـاوت،  جلـوی  سـپرهای  تهاجمـی، 
LED و رینگ هـای 19 اینچـی آلیاژی مجهز شـده 
اسـت. بعـالوه اسـپویلر عقـب از جنس فیبـر کربن و 
چهـار خروجی اگزوز اسـپرت به شـکلی خاص جلب 
توجـه می کنند.  در داخل کابین هم سـطح تجمالت 
بیـش از مـدل اسـتاندارد اسـت. فرمان بـا دکمه های 
چندمنظـوره روی آن، صندلی هـای چرمـی اسـپرت 
 F منحصـر بـه فـرد بـا پشـت سـری های بـا نشـان
دوختـه شـده، تریـم فیبـر کربـن و روکـش آلکانتـرا 
و تزئینـات فلـزی همـراه بـا یـک سیسـتم صوتـی با 
12 بلندگو و نمایشـگر لمسـی سیسـتم سـرگرمی با 
انـدازه بـزرگ 12.3 اینچـی باعـث تمایز ایـن خودرو 
بـا نسـخه های اسـتاندارد GS می شـوند.  مهم تریـن 
نقطـه قـوت این خودروف پیشـرانه آن اسـت که یک 
موتـور 8 سـیلندر خورجینـی 5.0 لیتـری بـا تنفس 
طبیعـی اسـت که قدرتـی 467 اسـبی و گشـتاوری 
526 نیوتـن متـری ماحصـل آن اسـت. بـرای انتقال 
نیـرو هـم از یـک گیربکـس 8 سـرعته اسـپرت بـا 
شـیفت مسـتقیم اسـتفاده شـده کـه ایـن سـدان را 
قادر می سـازد تـا در زمان 4.5 ثانیه از حالت سـکون 
به سـرعت 96 کیلومتر بر سـاعت رسیده و در نهایت 
نیـز مرز سـرعت 270 کیلومتر بر سـاعت را بشـکند.  
بایـد منتظـر رقابت عملـی این خـودرو بـا مدل های 
AMG کالس E مرسـدس و BMW M5 مانـد. 

تولید تیبا در عراق 10 برابر شد

خـط تولیـد محصـوالت شـرکت سـایپا درکشـور 
عراق که از سـال 93 آغاز به کار نموده، در سـال 94 
به واسـطه تثبیـت جایگاه محصوالت این شـرکت در 
بین مشـتریان عراقی، افزایش مسـتمر تیراژ تولید را 

تجربه کرده اسـت. 
در ایـن راسـتا و با توجه به اقدامـات صورت گرفته 
بـه منظـور تثبیـت نرخ تولیـد و ارائه خدمـات فنی و 
مهندسـی، در سـال جـاری رشـد 10 برابـری تولیـد 
در مقایسـه بـا بـازه ی زمانـی مشـابه سـال گذشـته 
ثبت شـد.  گفتنی اسـت، براسـاس برنامه ریزی های 
صـورت گرفته در بازار عراق، حدود 10000 دسـتگاه 
خـودرو تیبـا در هفت ماهه ی اول سـال جاری تولید 
و تجـاری شـده اسـت که امید اسـت با تحقـق پروژه 
افزایـش نـرخ تولید به میزان 10 دسـتگاه در سـاعت 
و همچنیـن افزایـش اسـتقبال مشـتریان عراقی پس 
از بـه کارگیـری روش هـای متنـوع فـروش، ماننـد: 
فـروش لیزینگـی، علـی رغـم کاهـش قیمـت نفـت 
و قـدرت خریـد مـردم، تولیـد و فـروش محصـوالت 
سـایپا در بـازار عـراق در شـش ماهـه دوم سـال 94 
روند صعودی داشـته باشـد. گروه خودروسازی سایپا 
بـا تکیه بر فعالیت های توسـعه محصول و پتانسـیل 
هـای رقابتـی محصوالت خـود و با اسـتفاده از مزیت 
همسـایگی دو کشـور ایـران و عـراق توانسـته اسـت 
بـرای پنجمین سـال متوالی رتبه اول فـروش خودرو 

سـواری در کشـور عـراق را به دسـت آورد. 

عنـوان  بـه  جدیـد   M2 از  خـودش  ب ام و  وقتـی 
جانشـین  کوپـه،   1M بـرای  جایگزینـی 

از  یکـی  و   M3  E30 معنـوی 
 2002 نزدیـک  نـوادگان 

توربـو یـاد می کنـد، 
کافـی  همیـن 

کـه  اسـت 
سـطح 

انتظاراتمان را از این مدل بسیار باال ببریم. 
اخیـراً چنـد تصویـر اسکن شـده از مـدل تولیـدی ب ام و 
M2 کوپـه 2016 بـه بیـرون درز کـرده بـود، ولـی در حـال 
حاضـر جزئیات ایـن خودرو همـراه با مجموعـه ای از تصاویر 

از آن در اختیـار قـرار گرفتـه اسـت. 
در مـورد جنبه هـای زیـادی از این مـدل می توان صحبت  
کـرد، ولـی همانند هر مـدل M دیگری، بیشـترین توجهات 
بـه انتخابی اسـت که شـاخه عملکردی ب ام و بـرای موتور در 
زیـر کاپـوت انجام داده اسـت. اگر تا به حـال در جریان اخبار 
قـرار نگرفته ایـد، بهتـر اسـت بدانید کـه M2 برای پیشـرانه 
یـک موتـور 3 لیتری دو توربوشـارژر شـش سـیلندر تخت با 
قـدرت 365 اسـب بخار در 6500 تـا 7000 دور بـر دقیقـه و 
پیـک گشـتاور 465 نیوتن متـر بیـن 1400 تـا 5560 دور بر 
دقیقـه درنظـر گرفتـه شـده اسـت. در همین حال، اسـتفاده 
از یـک گزینـه »اور-بوسـت« می توانـد بـا اضافه کـردن 35 
نیوتن متـر، گشـتاور خروجـی را بـه 500 نیوتن متـر در بـازه 
دور موتـور 1450 تـا 4750 برسـاند. همچنیـن الزم اسـت 
اشـاره کنیـم کـه ایـن موتـور، یـک نسـخه  بـا تیونینـگ 
تهاجمی تـر از موتـور جدیـد شـش سـیلندر در یـک ردیـف 

M40i X4 بـا کـد شناسـایی »N55B30T0« اسـت. 
ایـن موتـور توربو بـرای انتقال قدرت به صورت اسـتاندارد 
به یک گیربکس 6 دنده دسـتی متصل اسـت. در این حالت، 
می تواند سرعت خودرو را در عرض 5/4 ثانیه به سرعت 100 
کیلومتر بر سـاعت برسـاند. این در حالی اسـت که اسـتفاده 
از گزینه گیربکس دوکالجه اتوماتیک 7 سـرعته DCT که 

شـامل تنظیمـات رانندگـی »کامفـورت«، »اسـپورت« و 
شـروع  کنتـرل  سسـیتم  همین طـور،  و  »اسـپورت پالس« 
بـه حرکـت و سیسـتم »اسـموکی بـرن اوت« ب ام و می شـود، 
ایـن زمـان را بـه 3/4 ثانیـه کاهـش می دهـد. اگـر بخواهیـم 
 M235i مقایسـه ای داشـته باشـیم، مدل دیفرانسـیل عقـب
کوپـه بـا قـدرت 322 اسـب بخار و گیربکـس DCT، شـتاب 
صفـر تـا 100 کیلومتـر بر سـاعت را در زمـان 8/4 ثانیه کامل 
می کنـد. همچنیـن شـتاب ایـن مـدل در حالـت اسـتفاده از 
گیربکـس دسـتی 5 ثانیـه و همین طـور، در هنـگام اسـتفاده 
از دیفرانسـیل تمام چـرخ متحـرک )ایکس درایـو( برابـر 6/4 
ثانیـه اسـت. در عیـن حـال، فـارغ از اینکـه چـه تعـداد پدال 
در زیر پای شـما قرار داشـته باشـند، سـرعت M2 به صورت 

الکترونیکـی بـه 250 کیلومتـر بـر سـاعت محـدود شـده 
ست.  ا

ب ام و،  گفتـه  مطابـق 
بـازار  ویـژه  مدل هـای 
امریـکا بـا سیسـتم 
وزنـی   DCT

برابـر 1565 کیلوگـرم دارنـد کـه ایـن وزن بـرای مدل هـی با 
می رسـد.  کیلوگـرم   1590 بـه  دسـتی  گیربکـس 

M2 بـا مجموعـه ای از بهینه سـازی ها برای شاسـی همراه 
شـده اسـت. اولیـن نکتـه، شـامل افزایـش ابعـاد نسـبت بـه 
M235i می شـود و عـرض آن در جلـو و عقـب، به ترتیب 64 
و 71 میلی متر افزایش یافته اسـت. مهندسـان ب ام و از عناصر 
آلومینیومـی زیـاد در طراحی جدید سیسـتم تعلیق اسـتفاده 
از جملـه اسـترات های »مک فرسـون« در جلـو و  کرده انـد؛ 
طراحـی 5 لینـک در عقـب. این در حالی اسـت که تنظیمات 
جدیـدی برای سیسـتم فرمان با دسـتیار الکترونیکـی درنظر 
گرفته شـده و همین طور یک دیفرانسـیل »اکتیـو M« اضافه 
شـده اسـت. این مدل »پرفورمنس« صاحـب ترمزهای جدید 
کامپونـد با کالیپرهای 4 پیسـتونه در جلـو )380 میلی متر( و 

2 پیسـتونه در عقب )370 میلی متر( شـده اسـت. 
بـا اینکه نشـانه ای از گل گیرهای جعبـه ای M3 E30 در 
ایـن مـدل دیده نمی شـود، ولـی از گل گیرهای برجسـته ای 
آلومینیومـی  آلیـاژ  سـبک وزن  چرخ هـای  کـرده  اسـتفاده 
19 اینچـی را در بـر می گیرنـد. ایـن چرخ هـا کـه منحصـراً 
تایرهـای میشـلن  ایـن مـدل سـاخته شـده اند، در  بـرای 
پایلـوت سـوپر اسـپورت بـا ابعـاد ZR 35/245 19 در جلو 
و ZR 35/265 19 در عقـب پیچیـده شـده اند. از دیگـر 
ویژگی هـای ظاهـری برجسـته ایـن مـدل  می تـوان به 
ظاهـر عضالنـی و دریچه هـای روی سـپرها، 
منحصـر  دیفیـوزر  همین طـور  و 
عقـب،  در  فـرد  بـه 
اگزوز  خروجـی 
ر  چهـا
و  گانه 

اسپویلر روی درب صندوق عقب اشاره کرد. 
در عیـن حـال، اگـر بـه داخـل کابیـن مـدل جدیـد قـدم 
بگذاریـد، تغییـر زیادی نسـبت به M235i احسـاس نخواهید 
کـرد؛ البتـه بـه جـز گرافیک هـای مربـوط بـه پنـل ابزارهـا، 
دوخـت آبـی متمایز بر روی تمام سـطوح چرمـی و طرح های 
فیبـر کربـن متخلخـل و آلکانتـرا.  در حالـی که هنـوز قیمت 
 M2 ایـن مـدل برای بـازار امریـکا اعالم نشـده، ولـی قیمت
در بریتانیـا از 67 هـزار و 200 دالر شـروع می شـود؛ قیمتـی 
کـه به M235 بـا 53500 دالر نزدیک اسـت تا M4 کوپه با 
برچسـب 87 هـزار دالر. البتـه این خبر خوبی اسـت؛ چرا که 
نسـبت به مـدل قبلی خـود، کیفیت بهتـری در اختیـار قرار 
می دهـد.  البتـه در حـال حاضـر نمی توان به صـورت قطعی 
در مـورد قیمت گـذاری ایـن مدل در بـازار امریـکا نظر داد، 
ولـی اگر ب ام و بخواهد از سیاسـتی مشـابه قیمت گذاری در 
بریتانیـا اسـتفاده کنـد و قیمـت آن را بـه انـدازه 25 درصد 
نسـبت بـه M235i افزایش دهد، در این سـناریوی فرضی، 
قیمـت M2 در ایـن بازار حـدود 55 هـزار دالر خواهد بود. 
بـا توجـه بـه اینکـه قیمـت M4 از 65 هـزار و 400 دالر 
شـروع می شـود، بـه نظـر می رسـد کـه بـرای مـدل جدیـد 
M2 کـه بهـار 2016 از راه خواهد رسـید، بایـد قیمتی بین 

52 تـا 55 هـزار دالر انتظار داشـته باشـیم. 

بی ام و M2 کوپه مدل 2016
 به کوشش آرین اسدی

مصطفـی خـان کرمـی معـاون بازاریابـی و فروش شـرکت 
ایـران خـودرو بـا بیـان ایـن خبـر گفـت: ایـران خـودرو برای 
کسـب سـهم بیشـتری از بـازار خودروهای شاسـی بلند، تولید 
هایمـا اس 7 را در سـایت خراسـان آغـاز و زیـر سـاخت هـای 
الزم بـرای ارائـه خدمـات پـس از فـروش آن را فراهـم کـرده 

است.
 وی افـزود: هایمـا اس 7 یک خودروی شاسـی بلند لوکس 
و حاصل کار مشـترک تیم طراحی و مهندسـی شـرکت های 

هایما و مزدا اسـت.
 خـان کرمـی هایمـا اس 7 را خودرویـی لوکـس ذکـر کرد 
کـه بـا بهره گیـری از فنـاوری مزدا شـکل گرفته و گفـت: این 
خـودرو از سیسـتم هـای ایمنی شـامل ای. بـی. اس.، ای. بی. 
دی.، بـی. ای. اس. و تـی. سـی. اس. بهـره مـی برد و سیسـتم 
پیشـرفته پایداری الکترونیکی ترمز  ای. اس. پی.،ایمنی باالی 

آن را نشـان مـی دهد.

معـاون بازاریابـی و فـروش ایـران خـودرو، فـروش موفقیت 
آمیـزی را بـرای هایمـا اس 7 پیـش بینـی کـرد و گفـت: این 
خودرو یک گیربکس پنج سـرعته اتوماتیک سـاخت کره دارد 
و موتـور چهـار سـیلندر خطـی 16 سـوپاپ آن قادر بـه تولید 

148 اسـب بخـار توان اسـت.
 وی ظرفیـت مخـزن سـوخت هایمـا اس 7 را 61 لیتـر 
و مصـرف سـوخت ترکیبـی آن را 1/8 لیتـر بـرای گیربکـس 
دسـتی و 8/8 لیتـر بـرای گیربکـس اتوماتیـک در هـر 100 
کیلومتـر ذکـر کـرد و افزود: این خـودرو  اسـتاندارد آالیندگی 

یـورو4 را تامیـن مـی کند.
 خـان کرمـی اظهـار کـرد: رینگ هـای 17 اینچـی بـرای 
مـدل اتوماتیـک و 16 اینچـی بـرای مدل دسـتی ،سـان روف 
برقـی، جـی. پی. اس.، ایربگ راننده، سرنشـین جلـو و جانبی، 
و  راننـده  هـای  صندلـی  گرم کـن  دی.،  ای.  ال.  چراغ هـای 
بـرای  روز، کـروز کنتـرل  سرنشـین، چراغ هـای مخصـوص 

مـدل اتوماتیـک، سیسـتم ورود بـدون کلید و دکمه اسـتارت 
بـرای مدل اتوماتیک، سیسـتم روشـن و خاموش پشـت چراغ 
قرمـز بـرای مدل دسـتی، روکش چرمـی دو رنـگ صندلی ها، 
سیسـتم صوتـی مجهـز بـه شـش بلندگـو و با قابلیـت پخش 

دی. وی. دی.، صفحـه نمایـش لمسـی هفـت اینچـی، آینـه 
وسـط بـا قابلیت نمایش فاصلـه عقب تا مانـع و نمایش میزان 
بـاد السـتیک، سنسـور دنـده عقـب و دوربین عقـب، از جمله 

امکانات آن اسـت.

پیش فروش هایما اس۷ به زودی توسط ایران خودرو
خبر

معـاون وزیـر صنعـت با تشـریح جزئیات شـیوه خریـد خودرو بـا وام 25 
میلیـون تومانـی گفت: امـکان خریـد صـوری خـودرو از نمایندگی ها وجود 
نـدارد و خودروسـازان براسـاس سـفته های مـردم از بانک هـا پـول دریافـت 

می کننـد.
محسـن صالحی نیـا بـا تشـریح جزئیـات شـیوه خرید خـودرو بـا وام 25 
میلیـون تومانـی گفـت: بـه طـور قطـع پرداخـت وام 25 میلیـون تومانـی 
خـودرو می توانـد تقاضـا را بـرای خریـد ایـن کاال تحریـک کنـد، ایـن در 
حالی اسـت که وقتی کسـی بتواند با شـرایط اقسـاطی مناسـب و بازگشـت 
وام طـی 7 سـال و بـا سـود 16 درصدی خودرو بخـرد، به طور قطـع از این 
طـرح اسـتقبال می کنـد، چراکـه تـا پیـش از ایـن، وام خـودرو 15 میلیون 

تومـان و بـا سـود 22 درصـد پرداخت می شـد.
معـاون وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت در خصـوص نگرانی هـای موجود 
از بابـت رواج خریـد و فـروش خـودرو از سـوی نمایندگی هـا بـا فاکتورهای 
صـوری، افـزود: روشـی کـه در این طرح در نظر گرفته شـده اسـت، به هیچ 
عنـوان اجـازه خریـد و فروش هـای صـوری را نمی دهد و شـیوه اجرای طرح 

بـه نحوی نیسـت کـه ایـن کار بتواند عملیاتی شـود.
وی تصریـح کـرد: روشـی کـه در اجـرای طـرح خرید خـودرو بـا وام 25 
میلیـون توانـی پیـش بینـی شـده به نحوی اسـت کـه صرفـا در ازای خرید 

کاال عملیاتـی می شـود و اگـر خرید کاال اتفـاق نیفتد و بخواهـد فاکتورهای 
صـوری رواج پیـدا کنـد، طـرح عملیاتـی نیسـت. البتـه اکنـون در ابتـدای 
اجـرای طـرح هسـتیم؛ ولـی تـا جایـی کـه می دانـم قـرار بـر این اسـت که 
کار بـر اسـاس خریـد دیـن انجـام شـود و بانکهـا در ازای سـفته هایی کـه 
فروشـنده از خریـدار دریافـت کـرده و آنهـا را نـزد بانک هـا خریـد دیـن 

می کنـد، بـه خودروسـازان پـول دهد.
بـه گفتـه صالحی نیا، مسـلما سـفته هـای دریافتـی مربوط بـه خریداران 
اسـت و خریـداران در ازای تحویـل خـودرو، این سـفته ها را ارائـه می کنند، 
ضمـن اینکـه فروشـنده نیـز براسـاس ایـن سـفته ها می توانـد خریـد دیـن 

کنـد و از بانـک بـه نسـبتی کـه خـودرو فروخته، پـول دریافـت کند.
در همیـن حـال، ولـی اهلل سـیف رئیـس کل بانـک مرکـزی هـم دربـاره 
نحـوه ارائـه وام 25 میلیـون تومانـی خـودرو به مـردم گفت: قطعـا ارائه این 
وام منجـر بـه تحریـک تقاضـا خواهد شـد، زیرا تا پیـش از ایـن، وام خودرو 
15 میلیـون تومـان بـا بهـره 22 درصدی بـود اما هـم اکنون همیـن وام به 
میـزان 25 میلیـون تومـان و بـا نـرخ سـود 16 درصدی بـه مـردم ارائه می 

شود.
وی افـزود: یـک فـرد بـرای خریـد خـودرو مـی توانـد پیـش پرداخـت 

اندکـی داشـته باشـد و مبلـغ وام را طـی 7 سـال بازپرداخـت کنـد.

25 میلیون وام برای تحریک خریداران خودرو
خبر
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 نوزادی که هنگام تولد 
سر از تنش جدا شد

بـه نقـل از باشـگاه خبرنـگاران جـوان، یـک تیـم 5 نفـره 
پزشـکی بـه خانمـی کـه در وضع حمل دچار مشـکل شـده 
بود کمک می کرد. این زن 22 سـاله مادر سـه فرزند اسـت.

ایـن اتفـاق در بیمارسـتان کاشـانی جیرفـت، زمانـی رخ 
داد کـه هنـگام زایمـان سـر بچـه در دهانه رحم گیـر کرد و 
پزشـکان تـالش کردنـد تا در به دنیـا آمدن نوزاد بـه مادر در 
زایمـان طبیعـی کمک کننـد. در همیـن هنگام سـر بچه از 
بدنـش جـدا شـد و نهایتا بـدن باقی مانـده در رحـم با عمل 
سـزارین خـارج شـد. این مـادر نگون بخـت به خانـواده اش 
گفتـه اسـت در آن لحظـات سـخت و دردناک صـدای کنده 
شـدن چیـزی را بـه وضوح حس کرده اسـت. خواهـر وی در 
ایـن رابطـه می گویـد: او درد بسـیار زیـادی را برای سـاعته 
ای متمادی متحمل شـد. پزشـکان شـکم او را فشار میدادند 
تـا بچـه متولـد شـود. ولی ناگهان شـنیده اسـت کـه یکی از 
پزشـکان بـه دیگـری گفته اسـت : تـو دیوانـه ای مارکوس” 
و صـدای کنـده شـدن چیـزی را بـا صدایـی بلند شـنیده و 
هرچـه سـوال کرده کسـی جوابش را نداده اسـت. بعـد از آن 
سـریعا وی به اتاق جراحی فرسـتاده شـده اسـت و سـزارین 
روی او انجـام گرفته اسـت. در گفـت و گوی تلفنی  خبرنگار 
پیـام مـا در مـورد علـت این فاجعـه، بـا دکترعارفـی، رئیس 
بیمارسـتان کاشـانی جیرفت، وی حاضر به مصاحبه نشـد و 

گفت: حـق مصاحبه نـدارم.

جوان ربوده شده به آغوش گرم 
خانواده بازگشت 

فرمانـده انتظامي اسـتان کرمان از بازگشـت جـوان ربوده 
شـده بـه آغـوش گـرم خانـواده و دسـتگیري 5 نفـر از آدم 

ربایان خبـر داد. 
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس سـرهنگ »رضـا بنـي 
اسـدي« گفـت: مامـوران آگاهـي فرماندهي انتظامي اسـتان 
کرمـان پـس از انجـام اقدامـات گسـترده اطالعاتـي و فنـي 
سـرانجام پـس از 16 روز جـوان ربوده شـده را به آغوش گرم 
خانـواده بازگرداندنـد.  وي در ادامـه بیـان داشـت: ربایندگان 
بـا هدف اخـاذي و باج خواهـي فردي را مقابل درب شـرکت 
ضبـط پسـته در یکـي از خیابـان هاي شـهر کرمـان ربودند 
و بـه شهرسـتان هـاي جنـوب شـرقي اسـتان انتقـال دادند.  
سـرهنگ بنـي اسـدي اظهـار داشـت: پـس از گذشـت چند 
سـاعت از وقـوع این اتفاق خانـواده فرد ربوده شـده پلیس را 
در جریـان ماجـرا قـرار دادنـد و از آن زمان پیگیري پلیسـي 
و اطالعاتـي آغـاز شـد.  فرمانـده انتظامـي کرمـان گفـت: با 
توجـه بـه فـرار آدم ربایـان بـه ارتفاعـات شـهر هـاي مرزي 
بین اسـتان کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان کار با دشـواري 
هایـي همـراه بـود اما به همـت مامـوران پلیـس آگاهي این 
عملیـات بـا دقـت هـر چه تمـام رو به جلـو رفـت.  وي مبلغ 
درخواسـتي آدم ربایـان را 6 میلیـارد ریال ذکر کـرد و افزود: 
پلیـس بـا ذکاوت مثال زدني سـرانجام پنج نفـر از آدم ربایان 
کـه سـه مـرد و دو زن بودنـد را دسـتگیر و فـرد ربوده شـده 
را صحیـح و سـالم بـه خانـواده وي تحویـل داد.  سـرهنگ 
بنـي اسـدي اضافـه کـرد: در ایـن عملیـات دو قبضه سـالح 
و مقادیـري مهمات کشـف و یک دسـتگاه خـودرو پژو 405 
کـه بـراي آدم ربایـي از آن اسـتفاده شـده بود، توقیف شـد. 

کشف ۸40 گرم هروئین از پژو 405 
فرمانـده انتظامي شهرسـتان رودبار جنوب اسـتان کرمان 
از کشـف 840 گـرم هروئیـن از یـک دسـتگاه سـواري پـژو 
405 و دسـتگیري یـک قاچاقچـي در ایـن شهرسـتان خبـر 

داد. 
بـه نقـل از پایگاه خبـري پلیس ، سـرهنگ قزلباش گفت 
: مامـوران ایسـتگاه بازرسـي »بهـادر آبـاد« حیـن کنتـرل 
خودروهـاي عبـوري در محـور  کهنـوج- جیرفـت بـه یـک 
دسـتگاه سـواري پـژو 405 مشـکوک و آن را متوقـف و روانه 
پارکینـگ کردنـد. ایـن مقام ارشـد انتظامـي در ادامـه افزود 
:پس از بازرسـي مشـخص شـد که خودرو داراي جاسـاز مواد 
مخدر اسـت از این رو بررسـي هاي تخصصي در دسـتور کار 
قـرار گرفـت. وي بیـان داشـت : مامـوران در بازرسـي دقیق 
ایـن خـودرو ، مقـدار 840 گـرم مـواد مخـدر هروئیـن را که 
به طرز بسـیار ماهرانـه اي در مخزن بنزین خودرو جاسـازي 
شـده بـود را کشـف و در ایـن رابطـه یـک متهم را دسـتگیر 
کردنـد. سـرهنگ قزلبـاش در پایان ضمن اشـاره بـه این که 
متهـم پس از تشـکیل پرونده و سـیر مراحـل قانوني تحویل 
مقـام قضائـي شـد از عمـوم شـهروندان خواسـت در صورت 
مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک از طریق سـامانه 110 به 
پلیـس اطـالع داده تـا فضایي بـراي جوالن سـوداگران مرگ 

و قاچاقچیـان مـواد مخدر باقـي نماند.

 بـه نقـل از پایـگاه خبـری پلیـس، رئیـس پلیـس فتـا 
کرمـان گفـت: آمـوزش مهـارت هـاي الزم در خصـوص 
فضـاي مجـازي بـه نسـل جـوان از سـوي والدیـن نـه تنها 
باعـث صمیمیـت بیـن اعضـا خانـواده خواهـد شـد بلکه از 
بـروز آسـیب هـاي این فضـا نیـز جلوگیـري خواهـد کرد. 

آموزش مهارتهاي الزم به نسل جوان
سـرهنگ کامبیـز اسـماعیلي بیان داشـت: آشـنا کردن 
جوانـان مخصوصـا دختران به آسـیب هاي فضـاي مجازي 

و آمـوزش راه هـاي صحیـح اسـتفاده از فضـاي مجـازي 
توسـط خانـواده هـا بـه فرزنـدان خـود مـي توانـد از بـروز 
مشـکالت بـراي جوانـان و خانوادهها جلوگیـري نماید. وي 
افـزود: در ایـن شـرایط خانـواده هـا نباید بـه تکنولوژي که 
آشـنایي بـدان ندارند را به راحتي در دسـترس جوانان قرار 
دهنـد. اسـماعیلي اضافـه کـرد: والدیـن اگر به فکـر غذاي 
جسـمي فرزنـدان خود هسـتند، باید به فکر غـذاي روحي 
فرزنـدان خـود نیـز باشـند و اجـازه ندهنـد هرکسـي در 

فضـاي مجـازي هـر غذاي مسـمومي را وارد فکر و اندیشـه 
فرزنـدان شـان کنـد و نسـبت به حضـور جگرگوشـه هاي 
خود در دنیاي مجازي حساسـیت بیشـتري داشـته باشند.

 همراهي خانواده با فرزندان
ایـن مقام انتظامـي عنوان کرد: از آسـیب هاي اینترنت، 
تنهـا بـودن فرزنـدان در دنیاي مجـازي اسـت و خانوادهها 
بایـد آگاه  باشـند کـه فرزنـدان خـود را در فضـاي مجازي 
بـه تنهـاي رها کنند، همـان طور که خانوادهها حساسـیت 
ویژهـاي در تنهـا نبـودن دختـر و پسـر نوجـوان در محیط 
بیـرون از خانـه دارنـد دقیقـا همـان حساسـیت را بایـد در 
فضـاي مجـازي هـم داشـته باشـند. وي افـزود: رایانـه و 
یـا لـپ تـاپ نبایـد در فضـاي دنـج خانـه و دور از چشـم 
اعضـا خانواده باشـد و والدیـن میتوانند رایانـه را در فضایي 
بـاز و جلـوي چشـم اعضـا خانـواده بگذارنـد و اسـتفاده از 
سیسـتم رایانـه باید همگاني باشـد تا حساسـیت نوجوانان 

برانگیخته نشـود.
 ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فرزندان

اسـماعیلي در ادامه افزود: فرزنـدان از کودکي به والدین 
خـود اعتمـاد دارنـد و بـا ایشـان درددل میکننـد امـا ایـن 
والدیـن هسـتند که بـا برخي اعمـال ناصحیح باعث سـلب 

اعتمـاد  فرزنـدان مي شـوند.
وي گفـت: عـدم درک صحیـح کودک در صـورت انجام 
خطـا و اشـتباه، سـرکوفت زدن به کودک در صـورت انجام 
خطـا، مطـرح کـردن خطاهـاي کـودکان در بیـن فامیل و 
دوسـتان کودک، مقایسـه هـاي نابجاي کودک با هم سـن 
و سـاالن دوسـت و فامیل، احترام نگذاشـتن به شـخصیت 
کـودک در اجتمـاع در صـورت انجـام خطـا همـه و همـه 
باعـث سـلب اعتماد فرزنـدان از والدین مي شـود. وي بیان 
داشـت: در این شـرایط فرزندان بهتریـن راه در امان ماندن 
از سـرزنش هـاي والدیـن را مخفـي نگهداشـتن و یـا حتي 

دروغ گفتـن مـي بینند.
برخـي  چنـد  هـر  کـرد:  اضافـه  اسـماعیلي  سـرهنگ 
اشـتباهات در فضـاي مجازي مثل انتشـار عکس شـخصي 
و اسـرار خانوادگـي چـون آب رفتهـاي اسـت کـه هرگز به 
جـوي بـر نخواهد گشـت اما اطـالع والدیـن میتواند جلوي 
سـو اسـتفاده افراد سـودجو را بگیـرد. وي در پایـان توصیه 
کـرد: امیـد اسـت بـا ورود خانـواده ها بـه بحـث اینترنت و 
فضـاي مجـازي و ارائه آمـوزش هـاي الزم، تکنولوژي عصر 
حاضـر که مي تواند بـراي خانوادها مفید و مثمرثمر باشـد 

تبدیـل بـه تهدیـد و مشـکل بـراي خانواده ها نشـود.

راهکارهاي مناسب براي در امان ماندن از آسیب هاي 
فضاي سایبری 

خبر

نفوذ فاضالب در اورژانس بیمارستان کاله دوز 
صبح روز دوشـنبه طـی برخی از تماس 
هـای تلفنـی شـهروندان، مبنـی بـر نفـوذ 
فاضـالب در بخـش اورژانـس بیمارسـتان 
فاطمـه الزهـرای کرمـان )کاله دوز( بـرای 
پیگیـری ایـن موضـوع حوالی سـاعت 10 

صبـح بـه بیمارسـتان مذکـور رفتم.
در ابتـدا بـه بخـش اورژانـس مراجعـه کـردم امـا هیـچ 
مشـکلی مبنـی بر نفـوذ فاضـالب در آنجا ندیـدم. از بعضی 
پرسـتاران و نگهبانـان در مـورد ایـن موضـوع سـوال کردم 
امـا بـه دلیل تعویض شـیفت هـا، اظهار بی اطالعـی کردند.

بـا مراجعـه به قسـمت مدیریت، آقـای سـلطانی، معاون 
پشـتیبانی بیمارسـتان را دیـدم و از وی در ایـن باره سـوال 
کـردم. وی گفـت حوالـی سـاعت 05:30 صبـح فاضـالب 
یکـی از چـاه ها در اورژانـس باال آمد ولی ظـرف 45 دقیقه 
ایـن مشـکل را حـل کردیم و در ایـن مـدت بیمارانی را که 

در ایـن بخـش بودنـد بـه اتـاق ایزوله منتقـل کردیم. 
طبـق گفتـه ی وی چـاه بخـش اورژانـس با چـاه بخش 
دارد،  قـرار  اورژانـس  فوقانـی  ی  طبقـه  در  کـه  اطفـال 
مرتبـط اسـت. متاسـفانه بعضـی بیمـاران به دلیـل فرهنگ 
ضعیفشـان اصـول بهداشـتی را رعایـت نمـی کننـد و گاز، 
بانـد و حتی پوشـک هـای تعویض شـده ی فرزندانشـان را 
درون چـاه مـی اندازند که کـه موجب بروز چنیـن اتفاقاتی 

شـود. می 
امـا به نقـل از خبرگـزاری مهـر، در سـاعات پایانی نیمه 
شـب یکشـنبه بود کـه بیماران بسـتری در بخـش اورژانس 
بیمارسـتان کاله دوز کرمـان بـا استشـمام بـوی نامطبوعی 
از خـواب بیدار شـده و متوجه مشـکل فاضالب بیمارسـتان 

می  شـوند.
سـطح زمین با آب ناشـی از نشـت فاضالب خیس شـده 
و کادر بیمارسـتان بـرای حـل این مشـکل اقدام بـه تخلیه 
بخـش اورژانـس و انتقال بیمـاران به راهرو بیمارسـتان می 

.  کنند
امـا بـا توجه به حساسـیت هایی کـه در زمینه بهداشـت 
و درمـان و لـزوم ایزولـه بـودن محیـط در بیمارسـتان ها 
وجـود دارد، ایـن مراکـز باید همـواره پیـش بینی های الزم 
در ایـن خصـوص را کرده و در صورت بروز چنین شـرایطی 

مجهـز بـوده و سـریعاً وارد عمل شـوند.
یکـی از مشـکالتی کـه بیمارسـتان های کرمـان بـا آن 
دسـت بـه گریبان هسـتند متصـل نبودن سیسـتم فاضالب 
بیمارسـتان ها بـه شـبکه فاضـالب شـهری اسـت. مشـکلی 
کـه بـا وجود پـی گیری های چندین سـاله همچنـان وجود 
داشـته و باعث بروز شـرایطی نظیر شـب گذشـته می  شود.

سـعید محمـدی یکـی از افـرادی که بـه منظـور درمان 
یکـی از بسـتگانش بـه بیمارسـتان کاله دوز مراجعـه کرده، 
در ایـن خصـوص بـه مهـر می گویـد: حـدود سـاعت سـه و 
30 دقیقـه نیمـه شـب بـود کـه متوجـه وضعیت نامسـاعد 
فاضـالب بیمارسـتان شـدیم، تمامی چاه های سـرویس های 
بهداشـتی گرفتـه بود و صحنه ای مشـمئز کننـده به وجود 

آمـده بود. 
وی ادامـه مـی  دهـد: وضعیـت بـه گونـه ای بـود کـه 
کارکنـان بیمارسـتان بخـش اورژانـس را تخلیـه و بیمـاران 

را بـه راهـرو منتقـل کردنـد.
محمـدی مـی  افزایـد: حـدود سـاعت هفـت صبـح بـا 
آوردن دسـتگاه پمـپ و افـراد متخصـص در ایـن زمینـه، 
وضعیـت بهبـود پیـدا کـرد و در نهایـت تا سـاعت هشـت و 
30 دقیقـه شـرایط بخـش اورژانـس بـه حالت عـادی خود 

بازگشـت. 
وی مـی  گویـد: مشـاهده چنیـن شـرایطی در محیـط 
بیمارسـتان عجیـب بـود چـرا کـه بـا توجـه بـه وضعیـت 
چندیـن  فاضـالب  گرفتگـی  کـه  بـود  مشـخص  چاه هـا، 
سـاعت قبـل رخ داده و الزم بـود کادر بیمارسـتان بـا انجام 
اقدامـات الزم از بـروز چنیـن شـرایطی جلوگیـری می کرد.

مریـم ایـران نـژاد نیـز از دیگـر افـرادی اسـت کـه از 
شـرایط شـب گذشـته بیمارسـتان کاله دوز گالیـه دارد، 
وی بـه مهـر مـی  گویـد: بـا بـروز ایـن شـرایط بیمـاران در 
وضعیـت سـختی قـرار گرفتنـد و تخت های آن ها بـه راهرو 

بیمارسـتان منتقـل شـد.
وی در ادامـه مـی  گویـد: گرچـه کادر بیمارسـتان بـرای 
رفـع ایـن مشـکل اقـدام کـرد امـا بایـد از قبل پیـش بینی  

هـای الزم در ایـن خصـوص را انجـام مـی داد.
ایـران  نـژاد مـی  افزاید: با توجه بـه اینکه بیمار ما مسـن 
و دچـار بیمـاری قلبی بود این شـرایط باعث شـد که شـب 

سـختی را پشت سـر بگذارد.
بنـا بـر گـزارش خبرگـزاری مهـر، علـی مقدمـی، رئیس 
بیمارسـتان، در این بـاره گفت: گرفتگی چـاه  های فاضالب 
اتفاقـی مـی باشـد کـه ممکـن اسـت در هـر بیمارسـتانی 

رخ دهـد؛ چـرا کـه روزانـه افـراد بسـیاری در ایـن محیـط 
حضـور پیـدا می کننـد و ممکـن اسـت اشـیائی در چاه های 
بیمارسـتان انداختـه و ایـن امر در نهایت منجـر به گرفتگی 

چـاه فاضالب شـود.
مقدمـی ادامـه مـی  دهـد: ایـن اتفـاق بامـداد دوشـنبه، 
سـاعت 03:30 رخ داد ) ایـن در حالـی اسـت کـه معاونـت 
پشـتیبانی بیمارسـتان ذکـور، سـاعت وقـوع این رویـداد را 
بـه خبرنـگار پیـام مـا، سـاعت 05:30 صبـح اعـالم کـرد!( 
کـه تـا سـاعت شـش صبـح اقدامـات الزم بـرای رفـع آن 
صـورت گرفـت. )طبق اظهـارات معاونـت پشـتیبانی ظرف 
45 دقیقـه ایـن مشـکل رفـع شـد! و بنا بـر اظهـارات یکی 
از شـاهدان عینـی سـاعت 08:30 دقیقـه شـرایط بخـش 

اورژانـس بـه حالـت عادی خـود بازگشـت!( 
مقدمـی بـا انتقاد از متصل نبودن فاضالب بیمارسـتان ها 
به شـبکه فاضالب شـهری، اظهار داشـت: اکثر بیمارسـتان  
هـای کرمـان بـا ایـن مشـکل مواجـه بـوده و چـاه  هـای 

فاضـالب ایـن مراکز از نـوع جذبی هسـتند.
رئیـس بیمارسـتان کاله دوز کرمـان از نامـه  نگاری های 
متعـدد بـا وزارت نیـرو برای رفع این مشـکل خبـر می دهد 
و افزود: با این  حال شـب گذشـته کادر بیمارسـتان سـریعاً 
نیروهـای  کارگیـری  بـه   و  فاضـالب  مشـکل  رفـع  بـرای 
متخصـص اقـدام کرد. وی ادامه داد: بـه  منظور جلوگیری از 
تکـرار ایـن رخـداد دسـتورات الزم برای تجهیز بیمارسـتان 
و خریـد دسـتگاه های الزم بـرای مدیریـت چنین شـرایطی 

صادرشـده است.
مقدمـی یـادآور شـد: به جد پیگیر حل اساسـی مشـکل 
اتصـال آن بـه سیسـتم  فاضـالب بیمارسـتان کاله دوز و 

فاضالب شـهری هسـتیم.

نقاط قوت بیمارستان کاله دوز 
مسـئولین  اظهـارات  در  تعارضـات  برخـی  رغـم  علـی 
بیمارسـتان که جای بسـی تعجـب دارد، چنانچـه از انصاف 
نگذریـم، الزم اسـت بـا توجه بـه بازدید از اکثـر بخش های 
بیمارسـتان بـه بیـان مشـاهداتم بپـردازم. برخـود خـوب 
پرسـنل، رسـیدگی بـه موقـع، کادرمجـرب، کیفیـت خوب 
غـذا، تمیـز بودن اتـاق ها، وسـایل موجود، وجود سـرویس 
بهداشـتی جداگانـه در هـر اتـاق و بـه طـور کلـی رضایـت 
مراجعـه کننـدگان، از نـکات قابل توجه در این بیمارسـتان 
بـود کـه شـاید در کـم تـر بیمارسـتان دولتی ای به چشـم 

بخورد. 
بیمارسـتان  در سـاختار  مناسـب  هـای  رنـگ  ترکیـب 
و فراهـم آوردن محیـط هـای متناسـب بـا سـن بیمـاران 
بسـتری در بخـش هـای گوناگون حاکی از توجه مسـئولین 
بـه روحیـه ی آن هـا مـی باشـد. بـرای مثـال در بخـش 
اطفـال بیشـتر از رنـگ ها روشـن اسـتفاده و فضایـی برای 

بـازی کـردن کـودکان فراهـم شـده بـود. 
موضـوع دیگـری کـه نظـر مـرا بـه خـود جلـب کـرد 
وجـود چندیـن اتوبـوس در محوطـه ی بیمارسـتان بـود. با 
کمـی پـرس و جـو متوجه شـدم، ایـن اتوبوس هـا در واقع 

بیمارسـتان هـای مجهـز سـّیار مـی باشـند.
اتـاق عمل، آزمایشـگاه، سـی تـی اسـکن و آمبوالنس با 
ظرفیـت 10 نفـر کـه همـه بـه صـورت سـّیار بـرای اجرای 
برخـی طـرح هـا و ارائه ی خدمـات درمانـی در نقاط مرزی 

و مناطـق بحـران زده مـورد اسـتفاده واقع می شـوند. 
چادر اجباری در بیمارستان

چنانچـه بـه بیمارسـتان کاله دوز مراجعه کرده باشـید، 
یکـی از ضوابـط قابـل توجـه بـرای ورود بانـوان در ایـن 
مرکـز درمانـی، پوشـیدن چـادر مـی باشـد. مـن کـه بـه 
عنـوان خبرنـگار برای تهیـه ی گزارش به این بیمارسـتان 
مراجعـه کرده بـودم و برخالف اکثر مراجعـه کنندگان، در 
سـالمت بـه سـر می بـردم، گرفتـن چـادر و داشـتن کوله 
پشـتی بـرام سـخت بـود. عالمت سـوالی کـه در ذهن من 
پیـش آمـد ایـن بـود کـه بیمـاران و همراهیـان وی کـه 
بایـد کارهـای پذیـرش او را کـه مسـتلزم برخـی دوندگی 
هـا مـی باشـد، انجـام دهنـد در صـورت عـدم عـادت بـه 
پوشـیدن چـادر، چگونـه مـی تواننـد کارهـای مربوطـه را 

دهند؟! انجـام 
در ایـن مورد بـا میر یوسـفی، مدیر بیمارسـتان صحبت 
کـردم. وی اظهـار داشـت: پوشـیدن چـادر هنـگام ورود به 
بیمارسـتان بـرای بانـوان بیمـار الزامـی نمـی باشـد و طرح 
الزامـی بـودن چادر بـرای سـایر مراجعه کننـدگان در حال 
تعدیـل اسـت و افـرادی که حجـاب معقـول دارنـد، الزامی 

برای چادر پوشـیدن نداشـته باشـند.
بـا توجـه بـه امکانـات موجـود در ایـن بیمارسـتان، 
امیـد اسـت هـر چـه زودتـر مشـکالتی از قبیـل نفـوذ 
فاضـالب بـا چاره اندیشـی مسـئولین هـر چـه زودتر به 

برسـد.  پایان 

مریم سعیدی

دستگیری 4 مدیر 
و کارمند بانک به 
اتهام اخذ رشوه
 ۸ میلیارد ریالی

سـاالری از پرداخت رشـوه 
8 میلیـارد ریالـی بـه مدیـر و 
کرمـان  در  بانکـی  کارکنـان 
خبـرداد و گفـت: مدیر و 3 نفر 

از کارکنـان ایـن بانـک بـه اتهـام اخـذ رشـوه و اخاذی دسـتگیر شـدند.
بـه نقـل از نشـانه نیـوز، دادخدا سـاالری دادسـتان عمومـی و انقالب 
مرکـز کرمـان بـا اشـاره بـه دسـتگیری 4 مدیـر و کارمند یـک بانک در 
کرمـان اظهارکرد: این افراد با شناسـایی متقاضیان تسـهیالت میلیاردی 
بعـد از پرونـده  سـازی ایراداتـی را عنـوان کـه آن هـا هـم بـه ناچـار بـه 
رابطیـن بانکـی و واسـطه مدیـران مراجعـه می کردنـد. وی افـزود: در 
تحقیقـات از ایـن پرونده 800 میلیون وجه نقد و یک دسـتگاه خودروی 
لوکـس بـه عنـوان رشـوه از متقاضیـان تسـهیالت میلیـاردی اخذ شـده 
اسـت. دادسـتان عمومی و انقـالب کرمان در ادامه بیان کـرد: دو مورد از 
اخـاذی مدیـر و کارکنان این بانک ثابت شـده اسـت درایـن رابطه 4 نفر 

دسـتگیر و 5 نفـر نیـز تحت تعقیـب قضایی قـرار دارند.

خواب آلودگي پدر 
جان کودکانش را 
گرفت 
بـر اثر خـواب آلودگي راننده 
سـواري پیکان و برخـورد آن با 
گارد ریـل در سـیرجان اسـتان 
کرمـان دو کـودک 3 و 5 سـاله 

جـان باختند. 
بـه نقـل از پایـگاه خبري پلیـس ، سـرهنگ » هادي ثمـره » گفت: روز 
دوشـنبه در پـي اعـالم مرکز فوریت هاي پلیسـي 110 مبني بـر وقوع این 
حادثـه در کیلومتـر 5 محـور » سـیرجان - شـهربابک » بالفاصله پلیس به 
محـل اعالمـي اعزام شـد.  وي افزود: یک دسـتگاه سـواري پیـکان با 4 نفر 
سرنشـین کـه همگـي اعضـاي یک خانـواده اهـل شهرسـتان نکاء اسـتان 

مازنـدران هسـتند بـا گارد ریل جـاده برخورد کرده اسـت. 
» ثمـره » خاطـر نشـان کـرد: در ایـن حادثـه دو فرزند این خانـواده که 
3 و5 سـاله هسـتند به علت شـدت جراحات وارده در دم ، جان خود را از 

دسـت دادند و پـدر و مادر مجروح شـدند. 
وی تصریـح کـرد :علـت حادثه از سـوي کارشناسـان پلیس عـدم توجه 

بـه جلـو ناشـي از خسـتگي و خواب آلودگي اعالم شـده اسـت .

اعتراف سارق به 
۸ فقره سرقت 
موتورسیکلت 
فهـرج  انتظامـي  فرمانـده 
دسـتگیري  از  کرمـان  اسـتان 
سـارق حرفه اي موتور سـیکلت 
اعتـراف  و  اسـتان  شـرق  در 
وي بـه 8 فقـره سـرقت موتـور 

سـیکلت توسـط مامـوران پلیـس اگاهـي ایـن فرماندهـي خبـر داد.  به نقل 
از پایـگاه خبـري پلیـس سـرهنگ »مهـدي پنجعلـي زاده«در تشـریح ایـن 
خبـر بیان داشـت :پس از سـرقت هـاي موتور سـیکلت در 2 ماهـه اخیر در 
شهرسـتان هاي شـرقي اسـتان و تشـابه نوع سرقت ها دسـتگیري سارق در 
دسـتور کار قرار گرفت.  وي تصریح کرد :پس از یکسـري اقدامات اطالعاتي 
و فنـي سـارق شناسـایي و در یـک عملیات ضربتي توسـط مامـوران پلیس 
اگاهي این فرماندهي دسـتگیر شـد.  سـرهنگ«پنجعلي زاده« عنوان داشت: 
در بازجویي هاي فني ،متهم به 8 فقره سـرقت در شهرسـتان هاي  اسـتان 
اعتـراف و دو مـورد از سـرقت هـا کشـف ،و کشـف بقیه سـرقت هـا به طور 
جد در دسـتور کار اسـت.  وي اظهار داشـت: متهم همراه با اموال مکشـوفه 

جهـت سـیر مراحـل قانونـي بـه دسـتگاه قضـا تحویل داده شـد. 

دلیل عجیب تاخیر 
12 ساعته پرواز 
کیش - کرمان

مسـافران  دوشـنبه  روز 
پـرواز کیـش - کرمـان شـرکت 
هواپیمایـی ماهـان، حـدود 12 
کیـش  فـرودگاه  در  سـاعت 
دلیلـی  و  ماندنـد  سـرگردان 

عجیـب بـرای ایـن تاخیـر از سـوی مسـئول دفتـر ایـن شـرکت هواپیمایی 
مسـتقر در فرودگاه کیش بیان شـده اسـت. یکی دیگر از مسـافران این پرواز 
اظهـار داشـت: من یک تاجر هسـتم و بایـد برای قراری تجاری به دبی سـفر 
مـی کـردم امـا بـه دلیل ایـن تاخیـر 12 سـاعته نتوانسـتم به موقـع حاضر 
شـوم.  رضایی  نژاد از مسـافران پرواز شـماره 4595 هواپیمایی ماهان گفت: 
قـرار بـود سـاعت 09:30 صبـح روز دوشـنبه از کیـش بـه کرمـان برویم اما 
سـاعت ها در فرودگاه کیش ماندیم و کسـی پاسـخ درسـتی به ما نداد. وی 
افـزود: مسـئول دفتـر ماهان در فـرودگاه کیش گفت به دلیـل برخورد کالغ 
با شیشـه هواپیما، شیشـه شکسـته و به همین دلیـل پرواز به تعویـق افتاد. 
ایـن مسـافر پرواز کیـش - کرمان گفت: مسـئوالن حاضر در فـرودگاه وعده 

دادنـد کـه در کرمـان بـه مسـافران خسـارت پرداخـت خواهـد شـد.

حادثهدادستان فرودگاهفرمانده انتظامی
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بازتاب

افقی
1-مخلوط و درهم - نوعی آبگوشت - تفنگ ساخت ایران

2-دوختـن بخشـی از بـدن کـه در اثر عمل جراحی شـکافته 
شـده باشـد - دسـتور و فرمان - انجام پذیر

دانـش  بنیانگـذار   - کنـار  - درخـت  3-موسـیقی کـودکان 
اسـتاتیک

4-عقل از دست داده - ملول و آزرده - دزدی اینترنتی
5-نـام تجـاری مـاده ای سـبک و متخلخـل و معموالً سـفید 
کـه در بسـته بنـدی و عایـق کاری کاربـرد دارد - جوش ریز 

ن بد
6-آرزو - قرص روانگردان - خورشی ترش و شیرین

7-از شـهرهای اسـتان گیـالن - از مقاطـع ارشـد تحصیلـی 
- پـاک

8-قلعـه - دعـوی کـردن - جانور تک سـلولی - زدنی پرچانه 
ها

9-محل تغذیه جنین - قیچی پشم زنی - دروغ ترکی
10-شـهری در اسـتان خراسـان رضـوی - بـی سـر و پـا - 

میـدان بوکـس
11-هوش و حافظه - تعمیرکار کفش

12-مقابل خیر - نورشناسـی - کاشـف خاصیـت رنگ زدایی 
کلر

13-از غذاهـای اسـتان گیـالن - کـم پشـت - اصطالحی در 
سی عکا

14-قـدرت و تـوان - طفلـی کـه تـازه بـه دنیا آمده اسـت - 
الغری حمـام 

15-از مصالح سـاختمانی - شـهر و بندری در جنوب فرانسـه 
پایان  -

عمودی
1-نوعـی ماهـی آبهـای آزاد - ضربـه ای بـا پـا - تحمـل و 

بردبـاری
2-پسین - نرگس نیم شکفته - آدم آهنی

3-بیمـاری حصبـه - از مناطـق جنگ زده جنوب کشـورمان 

- نوعـی یقه
4-یک خودمانی - شهر بندری اوکراین - دشت و صحرا

5-آداب و رسوم - فیلمی از رضا عطاران
6-هیچ و پوچ - قوم حضرت هود - نغمه خوانی

7-نی زدن - میوه ضربه خورده - رهبر و امام
8-آغوش - از وسایل ورزشی - گل سرخ صحرایی - طال

9-استان - غرامت - بی مو
10-آوازه - شـکل و ریخـت - خـوردن اندکی غـذا برای رفع 

سنگی گر
11-معرفت و علم - قعر جهنم

12-عصبانی - خرج گلوله - واحد بازی تنیس
13-دستی - پلیدی - از اندامک های درون یاخته جانوران

14-چاکر و غالم - دیو شاهنامه - ماه نورد روسی
15-خطر پذیری - مکر و حیله - شاعر تبریزی
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مسعود اشجعی
در شـماره 471 نشـریه وزیـن »پیـام مـا « مطلبـی تحـت 
عنـوان )غـالم لرد، زخمی سـریالی بر تن جامعـه( به زیور طبع 
آراسـته شـده بـود کـه نگارنـده نـه از بـاب جوابیـه کـه ضعف 
محتوایـی خـود مطلـب، الـزام بـه جوابیـه را غیر ضـروری می 
سـازد که به بهانه برخی مفاد آن و به پشـتوانه بیسـت و چهار 
سـال نوشـتن نقد در مطبوعات محلی وسراسری نقدی آسیب 
شناسـانه دارد بر جریان نقدنویسـی در حوزه سـینمای کرمان. 
• اصالـت معنایی کلمه نقدازجدا کردن ذره های ارزشـمند 
طـال از ناخالصـی هـا در عهد عتیق آمـده، در همین راسـتاودر 
زمینـه سـینما نیـز کارکـردی مشـابه یعنی جـدا کردن سـره 
از ناسـره و یـا خالصـی از ناخالصـی را مـی تـوان در مـورد آن 
صـادق دانسـت، به عبارتـی همانگونه کـه نقادان عهـد ماضی، 
متخصصانـی بـوده انـد زرشـناس کـه قـدر زر را دانسـته و 
تشـخیص ماهرانـه ای در جـدا کـردن آن از ناخالصـی هایـی 
کـه بـر به طـال مـی زده، داشـته انـد، نقـادان سـینمایی عصر 
حاضـر نیـز باید ضمن برخـورداری از تخصص ویـژه در صنعت 
هنر سـینما، قابلیت تشـخیص عناصر شـکل دهنده سـینما از 
حفـره هـای موجود ناشـی از عدم حضـور این عناصـر در متن 
فیلـم راداشـته باشـد.با این تعاریف و به اسـتناد مطلـب فوق و 
بسـیاری از مطالـب شـبه نقـد که در نشـریات محلـی و حتی 
سراسـری چـاپ مـی شـوند. اساسـاً مـا باید پدیـده ای بـه نام 

نقـد مواجه نیسـیتم . 
• نقـد بـر یـک اثـر هنـری تمـام شـده میسـر اسـت ، بـه 
عبارتـی سـریالی کـه در چنـد قسـمت کامـل مـی شـود بـر 
اسـاس یـک قسـمت قابـل نقـد نمی باشـد، بـه همیـن دلیل 
اسـت کـه دوسـت جویای نـام مـا در مطلبـش و با اسـتناد به 
دیـدن سرسـری همـان یـک قسـمت دچـار پیشـگویی غلـط 
مـی شـود، آنجـا که مـی نویسـد )جـوان خارجی کـه به قصد 
توریسـم آمـده( نمـی دانم کـه او چگونه به این نتیجه رسـیده 
کـه جـوان خارجـی بـه قصـد توریسـم آمـده !! چـرا کـه مـِن 
فیلمنامـه نویس نیت و قصـد او از آمدن به ایران را در قسـمت 
پایانـی سـریال رونمایـی کـرده ام  کـه هنوز بـه بـازار نیامده!و 
اتفاقاًنقطه عطف پایانی این سـریال اسـت! و البته که مشـخص 
مـی شـود کـه وی هرگـز توریسـت نبـوده ودلیـل آمـدن او به 
ایـران همـان بار معنایی و جوهره اصلی سـریال می باشـد!! در 
همین راستاسـت که دوسـت عزیزمان که متاسـفانه نامشان را 
بـه خاطر نمـی آورم دچار توهـم در درک توهین به کرمانی ها 
علی الخصوص زنان کرمانی به اسـتناد دو سـکانس از قسـمت 
اول شـده کـه آنهـم قرار اسـت در قسـمت هـای اتی بـه نقاط 
عطف سـریال مبدل شـوند و این درحالی اسـت که با گذشـت 
سـه مـاه از پخـش قسـمت اول هنـوز هیـچ بانـوی کرمانی به 
چنین احساسـی در باب توهین به خود نرسـیده اسـت، شـاید 
دوسـت هنر دوسـت ما احساسـات فیمینیسـتی شـان نسبت 
بـه احساسـات فیمینیسـتی بانـوان کرمانی، غلظت بیشـتری 
دارد! کـه البتـه ایـن هـم دلیل نمی شـود کـه ایشـان از طرف 
آنهـا بیانیـه صـادر کنـد. دلیل دیگـر این کـج فهمـی در عدم 
شـناخت گونه هـای مختلف کمدی از طرف ایشـان اسـت، در 
کمـدی فانتـزی کـه ایـن سـریال در کنـار کمـدی موقعیت از 
آن بهـره •مـی گیـرد، تیپ سـازی به جای شـخصیت پردازی 
و اغـراق در معانـی بـرای رسـیدن به نتیجـه ای واقعـی ناگزیر 
اسـت، شـکل ورود فرد انگلیسی به روسـتا و بالهایی که بر سر 
او نـازل می شـود بـا اغراق حاصـل از این نوع کمـدی، عامدانه 
در جهـت برهـم زدن یـک بـاور غلـط قدیمـی اسـت کـه می 
گویـد کار کار انگلیسیهاسـت ! شـاید اگر دوسـتمان ایـن اثررا 
توهیـن بـه مـردم شـریف انگلیس! می پنداشـت بـه عقالنیت 
نزدیکتـر بود! در سـابقه ذهنی همه مـا و در آثار هنری متقدم، 
همیشـه انگلیسـی ها باهوش و اسـتثمارگر و مردمان ما سـاده 
لـوح و اسـتثمار زده بـوده اند، حال کـه برای اولین بـار ذائقه را 
عـوض کـرده و در یـک اثر کمـدی فانتزی روسـتاییان کرمانی 
را کـه تیپیـکال مـی باشـند زرنـگ تر از یک انگلیسـی نشـان 
داده ایـم بـه کجـای تریج قبـای دوسـتمان برخورده کـه آن را 
توهیـن بـه کرمانـی ها مـی داند ؟! آنهـم بدون دیدن قسـمت 
هـای بعـدی و عدم آگاهـی از انواع کمـدی و کاربردآنها و حتی 
عدم تشـخیص تیپ از شـخصیت، نتیجه آنکه در نقد محتوایی 
آشـنایی بـا اصول اولیه فیلـم نامه، انواع روایت هـا، انواع کمدی 
و کاربـرد هریـک از آنهـا، تفکیک تیپ از شـخصیت، آشـنایی 
نسـبی در حـوزه معانـی فیلـم مورد بررسـی و تطبیـق جزء به 

جـزء ایـن مـوارد بـر اثر نهایـی الزامی اسـت کـه در ایـن جا با 
توجـه بـه ناقص بودن اثـر )دیدن تنها یک قسـمت از مجموعه 
( و عدم آشـنایی با تخصص های ذکر شـده در قلم دوسـتمان 
بـه اسـتناد آنچه نوشـته بـود، مطلب ایشـان فاقـد عناصر نقد 

محتوایی اسـت 
3-کلـی گویـی در نقـد آفتـی اسـت کـه سالهاسـت بـه 
واسـطه بی سـوادی جمعی از ظاهـراً منتقـدان فرصت طلب، 
سـینمای ایران را به چالش کشـیده و دامنه آن به سـایر نقاط 
از جمله کرمان کشـیده شـده اسـت، جمالتی از قبیل، موتور 

فیلم روشـن نشـده، کیفیت فیلـم پایین اسـت، تحمیق توده 
هـا و... بیشـتر از آنکـه حکایت شـناخت نویسـنده از سـاختار 
فیلـم مـورد نظر باشـد حاکی از تـالش برای مطرح شـدن نام 
و عنـوان بـا اسـتفاده از حربـه مخالـف خوانـی اسـت، همین 
مسـأله نـام دکتـر کاووسـی مرحـوم راو ایـن اواخـر مسـعود 
فراسـتی مرحـوم نشـده را کـه بـی سـوادترین منتقـد حـال 
حاضـر سـینما اسـت بـه مـدد رسـانه ملـی و مخالـف خوانی 
هـای ممتـد وی )تقریبـاً بـا هیـچ فیلمـی موافق نیسـت ( به 
نامهـای آشـنای عرصه نقد مبدل سـاخته ! و صـد البته دنباله 
روهـای خـود شـیفته ای را در شهرسـتان ها نیز پیـدا نموده 
انـد! بگذاریـد بـرای آنکـه  مسـئله کامـاًل بـاز شـود قصـه ای 
کوتـاه  را تعریـف کنـم که احتماالً همه شـنیده ایـم، حکایت 
خیاط شـیادی که قرار می گذارد برای پادشـاه لباسـی بدوزد 
کـه هیـچ آدم بـی شـعوری قادر بـه دیـدن آن نباشـد و البته 
کـه بـا گرفتـن مبلغ قابـل توجهی هیچ لباسـی برای پادشـاه 
نمـی دوزد و فاجعـه بـار آنکه همـه از ترس محکوم شـدن به 
بیشـعوری، لبـاس ندیده را، دیده می انگارنـد، در حالی که در 
عمـق خیال خـود، خویشـتن را واقعاً بیشـعور مـی پندارند!!و 
فاجعـه بارتـر آنکه پادشـاه لباس ندیـده را به تن کـرده، لخت 
بـه میـان مردمی می رود کـه لباس ندیده اورا تحسـین کرده 
و پادشـاه غرق در حسـرت، که تنها بیشـعور آن جمع اسـت!!! 
حکایـت هنـر این مرز و بـوم هم با منتقد نماهـای مذکور بی 
شـباهت بـه ماجراهای فوق نیسـت، منتقد نماهای بی سـواد 
پـر مدعـا، نمایندگان روشـن فکر نمای جامعه می شـوندو هر 
اثـری را کـه به دل مخاطب بنشـیند به چوب سـطحی نگری 
و بـی کیفیتـی و عـدم ارزشـهای نـاب سـینمایی زده و بدون 
نقد سـاختاری که الزمه آن سـواد سـینمایی اسـت، به حراج 
کلمـات ناشایسـت مـی گذارند  و مردم را به ارتکاب اسـتقبال 
از آن محصـول عـوام مـی نامنـد و خـود را خـواص! و عجیب 
آنکـه در ایـن آشـفته بـازار عـده ای هـم هسـتند کـه لـذت 
خـودرا از دیـدن آن اثـر پنهـان مـی کننـد تـا متهم بـه عدم 
روشـنفکری نشـوند و چه بسـا آثار بی سـرو ته و کشـداری را 

کـه سـازندگان آنها خـود نیز از درون مایه شـان سـر در نمی 
آورنـد، بـا هزار فلسـفۀ بافتـه و نبافتۀ همیـن جماعت منتقد 
بـا تحمـل  رنج و عذاب و سـردرد دیده و با ناصادقی تحسـین 
مـی کننـد کـه مبـادا از قافلـه روشـنفکران عقب بیافتنـد!! و 
ایـن گونه می شـود کـه آرام آرام سـالن های سـینما خالی از 
تماشـا گر شـده و جذابیت از پرده سـینما به خیابانها کشیده 
مـی شـود، جـای که یـک تصـادف خونیـن محلی می شـود 
بـرای ضبـط تصاویـر موبایل شـخصی افـرادی که سـرگرمی 
شـان را در جایـی گـم کـرده انـد!!! مطلب دوسـت ندیـده ما 

نیـز متاسـفانه سرشـار از ایـن کلـی گویـی هاسـت کـه هیچ 
دلیـل خاصـی بـرآن نیـاورده اسـت، جملـه ) کیفیـت پایین 
ایـن سـریال( از آن جمـالت بـی ربطی اسـت کـه وقتی معنا 
پیـدا می کند کـه با تطبیق عناصر سـاختاری ماننـد دکوپاژ، 
میزانسـن، ریتـم نمایشـی، ضربآهنـگ و... بـر پیکـره فیلم به 
نقـد کشـیده شـده، کجای فیلـم بی کیفیـت اسـت؟ و دلیل 
آن بر طبق اسـتانداردهای فیلم سـازی چیسـت؟ آیا دوسـت 
عزیـز مـا واقعاً شـناخت کافـی از عناصر سـاختاری یک فیلم 
را دارد؟ آیـا انواع روایت در سـینما را می شناسـد؟ متاسـفانه 
بـه اسـتناد بخشـی از مطلـب ایشـان مـی تـوان اورا کامـاًل نا 
آشـنا با ایـن مقـوالت تخصصی دانسـت، آنجا که مـی گوید) 
کاماًل مشـهود اسـت کـه فیلم نامـه ای در کار نبـوده وصحنه 
هـای فراوانـی در کارهسـتند کـه حاصـل اتـود زدن و بداهـه 
سـازی بازیگـران انـد( بـه چـه دلیـل ایشـان بـه ایـن نتیجه 
رسـیده انـد؟ البـد اگـر کمتریـن شـناخت از دکوپاژ داشـتند 
متوجـه می شـدند که امـکان بداهه گویـی در تقطیع نماهای 
سـینمایی تـک دوربینـه بـه صفر مـی رسـد، چرا کـه فاصله 
ضبـط بیـن دو پالن با پیوسـت زمانـی، وقفـه ای چند دقیقه 
ای اسـت کـه امـکان تـداوم یـک بداهـه را کاماًل غیـر ممکن 
مـی سـازد مگـر در پـالن سـکانس های چنـد دقیقـه ای که 
ایـن قسـمت از سـریال فاقـد آن بـود، از طرفـی داسـتان این 
قسـمت از سریال با سـه راوی دنبال می شـود، حکایت مرگ 
لـرد و ماجرای وارث او از طریـق اخبار، حکایت ورود دیوید به 
روسـتا و ماجراهایـش از طریق روایت پیـرزن و ادامه ماجرا در 
زمـان حـال از طریـق دانـای کل که قطعاً باید بـا یک طراحی 
مناسـب در دل یک ریتم نمایشـی تطبیقی در کمتر از چهل 
دقیقه انجام می شـد، سـوال من از دوسـت فیلم نامه نخوانده 
عزیـزم این اسـت اگر کسـی همـه اینها را بدون داشـتن فیلم 
نامـه و بصـورت بداهه سـر صحنه فیلمبـرداری اجـرا کند اورا 
جـزء نابغـه چه باید نامیـد؟ گویی اینکه نابغـه ای وجود ندارد 
و ایـن فیلـم نامـه حاصل صرف زمـان کافی برای نـگارش آن 
بوده اسـت. و پیشـگویی دوسـت عزیزمان دراین رابطه بازهم 

چونـان قبـل، غلـط! و نتیجـه اینکـه دوسـتمان نـه از اصـول 
فیلمنامـه نویسـی چیزی می دانـد و نه از سـاختارهایی نظیر 
ریتـم نمایشـی، ضـرب آهنـگ، تقطیع نما و... ایشـان بیشـتر 
تابـع احساسـاتی بـوده کـه اورا بـه آدمهایـی نظیـر آنـان که 
گفتیـم ربـط مـی دهـد! این کلـی گویی هـای بـی منطق به 
انضمـام قیـاس مـع الفـارق این سـریال بـا سـریالهایی چون 
هزار دسـتان و سـربداران و ربط دادن عجیب همه این دالئل 
ثابت نشـده  به اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، فارغ از جریان 
نقد نویسـی متاسـفانه نوعی گروکشـی برای گرفتـن امتیاز از 
طریـق فضـای پرحجم مطبوعات محلی اسـت کـه حاصل آن 

دیده شـدن بـه هر قیمتی اسـت.
4- نقـد ایشـان بـه لهجه و اشـاره بـه بازیگر خاصـی ) امیر 
فضـل ابـادی ( جهـت اثبـات عقیـده شـان در جهت سـخیف 
بـودن اثـر، از پیـش داوری مغرضانـه و البتـه ناشـیانه ایشـان 
سرچشـمه مـی گیـرد، سـریال غالم لرد سـریالی قصـه محور 
اسـت کـه در آن شـخصیت هـا و تیـپ هـای مختلـف پیـش 
برنده داسـتان می باشـند و نه یک شـخصیت خـاص، نگارنده 
خـود از منتقـدان جـدی هجـو لهجـه کرمانـی اسـت و نمـی 
دانـم لفـظ )پچونـدن گوجـه( و یـا جمله ای مشـابه بـا آن در 
کدام قسـمت سـریال به سـمع ایشـان رسـیده! ایشـان حتی 
تفـاوت گونـه هـای مختلف کمـدی را نمـی داند کـه اگر غیر 
از ایـن بـود متوجـه  مـی شـدند کـه کمدی غـالم لـرد از نوع 
کمـدی موقعیت اسـت که متکـی به بازیگر نمی باشـد و متن 
موجود،موقعیـت هـای کمـدی را ایجـاد مـی کنـد، از طرفـی 
امیـر فضـل آبـادی کمدینی تیپیکال اسـت که کمبـود آن در 
سـینمای ایران به شـدت دیده می شـود، در دنیا مـا بازیگران 
تیپیکال بسـیاری داشـته ایم از نورمن ویـزدوم گرفته تا جری 
لوئیـس، بـرادران مارکس و... که یک تیپ مشـخص کمدی را 
در داسـتان هـای متفـاوت بـازی می کردنـد، در ایـران اما این 
نـوع تیـپ سـازی به شـدت مهجور مانـده و یـا اساسـاً بازیگر 
مسـتعدی در ایـن زمینـه دیـده نمی شـود، تیپهـای متفاوت 
شـفیعی جـم و مهران مدیـری هرگز به ثبات و تداوم نرسـیده 
انـد،در گذشـته تنهـا  تیـپ کمـدی سـینمای ایران)صمد( با 
بـازی پرویـز صیـاد و در وجهـی پاییـن تر تیپ رشـتی میری 
بـود کـه آنها نیـز با ظهـور انقالب به محـاق فراموشـی رفتند، 
فضل ابادی اسـتعداد، هوش و بضاعت آن را دارد که در سـطح 
کشـور و در صـورت برخـورداری از متنـی مناسـب مبـدل بـه 
یـک کمدیـن تیپیـکال ثابت شـود، متاسـفانه نمی دانـم چرا 
در عرصـه هنـر کرمـان دشـمنی بـا او تبدیـل بـه یـک پـز 
روشـنفکرانه شـده !!! محبوبیـت اورا در میـان مـردم بـه کوته 
بین بودن مردم نسـبت دادن، دردی را دوا نمی کند، ای کاش 
مرهمـی پیـدا می شـد برآتش حسـادت ها و تنـگ نظری ها، 
وقتـی بازیگـری کـم اسـتعداد همچـون رشـید را اصفهانی ها 
حلـوا حلوا کـرده و آن را جزو صـادرات فرهنگی خود به تهران 
می دانند، ما اسـتعداد قوی تر خودمان را در شـهرمان شـهله 
شـهله کـرده، نامـش را ظالمانه دلقـک گذارده و با تمسـخر او 
بـرای خودمـان اعتبار نداشـته خریـده، در توهم روشـنفکری 
خـود، لبـاس نداشـته مـان را تحسـین مـی کنیـم!!! و در آخر 
بـرادر ارجمنـدم کـه نامـت را به خاطر نمـی آورم اگـر جویای 
نامـی و طالـب آنی که سـری در میان سـرها دربیـاوری، نوک 
قلمـت را بـه انـدازه آگاهی ات برکاغذ فشـار بـده  و نیروی آن 

را از بـازوی خـودت بگیر! 
توضیحات پیام ما-عرفان زارعی :

بـه قـول سـرکوهی وقتـی نقـدی تاثیرگـذار می شـود اول 
بـه منتقـد می گوینـد خـودت چـی؟در جـواب بـه نقـدی بـر 
سـریال غـالم لـرد کارگـردان این مجموعـه کلماتـی را به قول 
خودشـان بـه زیـور طبـع رسـانده اند کـه پیـش کـش نظرتان 
شـد، هرچنـد کمـاکان سـواالت نقد قبلـی به جای خـود باقی 
هسـتند و تاثیـر این گونـه هنرکاالها در تحمیق تـوده ای برهر 
بیننـده ی آگاه از روز روشـن تر اسـت و خدارا شـکر که ایشـان 
درنشـان دادن اندیشـه و خاستگاه  تولیدات شـان از هیچ تالش 
و تقالیـی فروگـذار نمی کنند.نگارنـده آن نقد قاعدتـا جوابی به 
کلمـات ناشایسـت ایشـان نـدارد جـز لبخنـد و افتخار کـه نام 
روشـن فکر بـه عنـوان فحش بـه او لقب داده شـده .بـه هر حال 
تاریـخ بهترین قاضی اسـت و خالف حدس ایشـان اینجانب نه 
شـخصا مشـکلی بـا ایشـان دارم و نه حسـادتی به آثـار لمپنی 
مـی ورزم بـه هرحـال تیتر مطلب خبر می دهد از سـطح سـواد 

و ادب و بـه قـول سـعدی فحـش از دهن تو طیباتسـت.

دکتر مرتضوی زاده درمانگر اعتیاد و کارشناس درمان شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در مکاتبه با پیام ما مطرح کرد

اعتیاد و هزینه های اجتماعی 
مواد مخدر در ایران 

اعتیـاد یکـی از بزرگترین آسـیب های اجتماعی در کشـور 
مـا بـه شـمار مـی رود و در تمـام دنیـا در کنـار مسـائلی 
همچـون فقـر، مسـائل زیسـت محیطـی، بحـران امنیـت و 

سـالحهای کشـتار جمعـی خودنمایـی مـی کند.
بـرای مبـارزه و کنترل اعتیاد، الزم اسـت ابتـدا هزینه هایی 
را کـه ایـن بـالی خودسـاخته بـر کشـور وارد مـی کنـد را 

بدانیـم تـا عـزم همگان بـرای کنترل آن راسـخ شـود.
هنگامـی کـه صحبـت از یـک آسـیب اجتماعـی می شـود 
بایـد بدانیـم که عالوه بـر فرد معتـاد، خانواده و سـایر افراد 
جامعـه و بـه تبـع آن دولت نیز دچـار عـوارض و تبعات آن 

می شـود. 
توجه داشـته باشـید کـه بسـیاری از هزینه هـای اجتماعی 
ناشـی از اعتیـاد بـه مـواد قابل انـدازه گیری بـه روش کمی 
نیسـت و آثـار آن بر دوش جامعه سـنگینی مـی کند مانند 
کاهـش نشـاط، افزایـش افسـردگی و بیماریهـای روحـی، 
افزایـش طـالق و از هـم پاشـیدگی بنیـان خانـواده هـا، 
افزایـش میـزان جرم و جنایـت و به تبـع آن کاهش امنیت 

در خانـواده و اجتمـاع و... 
در کشـور ایـران مبـارزه بـا مواد مخـدر در قالـب دو راهبرد 
انجـام مـی شـود. مقابلـه بـا عرضه و کاهـش نقاضـا، هزینه 
هایـی کـه دولـت در قالـب مقابلـه بـا عرضـه مـی پـردازد 
شـامل مجمـوع هزینـه هـای نیروهـای نظامـی و انتظامـی 
در مرزهـا و در داخـل کشـور جهـت مقابله بـا ورود و توزیع 

مـواد مخـدر و هزینـه هـای دسـتگاه قضایی اسـت. 
برخـی از ایـن هزینـه هـا عبارتنـد از: اسـتقرار نیروهـا در 
پاسـگاهها  اسـتحکامات،  ایجـاد  رزمـی،  عملیـات  مرزهـا، 
و برجـک هـای مـرزی حفـر کانـال، تجهیـزات، خودروهـا، 
بازسـازی و نوسـازی زندانها، داوری و اصالحـات قضایی و...

هزینـه هایـی کـه دولـت در قالـب راهبـرد کاهـش تقاضـا 
مـی پردازد شـامل مجمـوع هزینه های دولـت در خصوص 
پیشـگیری، درمـان، بازتوانـی و اقدامـات مرتبط بـا کاهش 
آسـیب اسـت. برخـی از ایـن هزینـه هـا عبارتنـد از: هزینه 
هـای درمـان اعتیاد در مراکـز دولتی، برگـزاری کارگاههای 
آموزشـی و دوره هـای بازآمـوزی، تهیه و تولیـد برنامه های 
فرهنگـی و هنـری در رسـانه هـای مختلـف، ارائـه خدمات 
حمایتـی بـه معتـادان و خانواده هـای آنها، ایجـاد و تجهیز 
مراکـز ورزشـی، توسـعه و راه انـدازی مراکـز تـرک اعتیاد و 
بیمارسـتانهای تخصصـی و عـالوه بـر آن کاهـش بهره وری 
معتـادان در بازار کار، کاهش مشـارکتهای اجتماعی مصرف 
کننـدگان و دیگر فعاالن عرصه مـواد مخدر، کاهش مالیات 
پرداختـی از جانـب آنـان، مرگ زود هنگام معتـادان، هزینه 
هـای زندانی شـدن، کاهش سـرمایه گذاری دولـت در امور 
زیربنایـی )بـه دلیـل ضـرورت اختصـاص دادن بخشـی از 

منابـع مالی کشـور بـه مقوله مـواد مخدر(
همانطـور که مشـاهده می شـود تمام مقوله های یاد شـده 
در مجمـوع باعـث کاهـش رفـاه اجتماعی شـده و بار عظیم 

مالـی بر جامعـه و دولت تحمیـل می کند.
موضـوع مهـم دیگـری که بایـد در نظر دانسـت هزینه های 
غیـر قابـل انـدازه گیـری اسـت که بـه کل جامعـه تحمیل 
مـی شـود کـه قباًل بـه آنها اشـاره شـد در مجموع بـا توجه 
بـه وسـعت خسـارات وارده بـر پیکـره اجتمـاع مقابلـه و 
مبـارزه تمـام آحـاد جامعـه در برابر معضـل اعتیاد بـه مواد 

اسـت. ضروری 

جوابیه ای بر نقد غالم لرد:

پاسخ کارگردان به منتقد سریال غالم لرد 
بازتاب

سودمند ترین مردم 
بـه نقـل از پیامبـر اکرم ) ص (، سـودمند ترین مردم کسـی 
دانسـته شـده اسـت کـه دیگـران از دسـت و زبـان او ایمن 
اجتماعـی  تعامـالت  در  روانـی  امنیـت  احسـاس  باشـند. 
بقیـه  بـه  و  می گیریـم  دیگـران  از  کـه  اسـت  هدیـه ای 
همشـهریان هـم پیش کـش می کنیـم تـا هـم خـدا و هـم 
خلـق خـدا را از خودمان و از زیسـتن در جامعه ما خشـنود 
سـازیم. هرچنـد مخاطبیـن محترم بـه خوبی با ایـن موارد 
آشـنا هسـتند اما هر ازچنـدی صحنه هایی در شـهر کرمان 
می بینیـم کـه احسـاس می کنیـم گوشـزد کـردن دوبـاره 
بعضـی از اصـول شـهروندی خالـی از لطف و فایده نیسـت.

درباره آپارتمان نشینی می گویند نکوتر است که :
با لباس راحتی در مکان های مشترک ظاهر نشوید .

بـا صحبـت طوالنـی مـدت در راه پله هـا ، مزاحم همسـایه 
ها نشـوید .

از آلـوده کـردن هـوا از طریق ایجاد گرد و خاک ، اسـتعمال 
دخانیـات و ... کـه مزاحـم تنفـس همسـایگان می شـود ، 

. بپرهیزید 
هزینـه هـای مشـترک را قبـل از اینکـه بـه شـما یـاداوری 

کننـد ، پرداخـت کنیـد .
در مصرف آب ، برق و گاز مشاع انصاف داشته باشید .

دقـت کنیـد خودرو شـما در پارکینگ روغن ریزی نداشـته 
باشد.

در ورودی سـاختمان را در هنگام ورود و خروج ببندید . در 
برقراری امنیت مجموعه ، سـهیم باشـید .

شایسـته نیسـت کفشـها و وسـائل اضافی در پله ها مزاحم 
عبور همسـایگان باشد.

نکات عمومی پسندیده در رانندگی این موارد است:
کمربند ایمنی را قبل از حرکت ببندید.

تحت هیچ شرایطی بوق ممتد نزنید.
با عصبانیت و تهاجمی رانندگی نکنید.

داخل ماشین خویش را همیشه تمیز نگه دارید.
اگـر تابلوهای کنار جاده یا خیابان در نشـان دادن مسـیری 

مشـکل داشـت به راهنمایی رانندگی گـزارش دهید.
تابلـو هـای رانندگـی را بشناسـید و حتمـاً آن هـا را رعایت 

کنیـد . از رانندگـی بـا یک دسـت خـوداری کنید.
در مسـیر های خاکی ، مواظب باشـید رانندگی شـما باعث 

ایجـاد گـرد و خاک برای دیگران نشـود.
در هنـگام خسـتگی یـا خواب آلودگـی رانندگـی نکنید. در 

حیـن رانندگـی از تلفـن همراه اسـتفاده نکنید.

فرهنگ شهروندی
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