در همایش بین المللی ابن هیثم و نور عنوان شد:

کرمان استانی اهل
فرهنگ ،تاریخ و تمدن
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سید شورش دلپسند:

برادر کارگرکارخانه ذوب و نورد کرمان:

لودر برادرم را
له کرد
8

سکه بهار آزادي
سکه امامي
سکه نيم

9,480,000
9,520,000
4,750,000

یادداشت

در اطالع رسانی
قوی عمل کنیم!

سایه سنگین
رکود بر بازار
خودرو کرمان
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سکه ربع
سکه گرمي
گرم طالي 18

2,520,000
1,680,000
967,970

35,000
38,900
53,500

دالر
يورو
پوند

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

ام وی ام 315
تندر 90
سمند LX

پژو  206تیپ 2
پژو GLX 405
پژو پارس سال

بچههای تیمم به علت
نبود بودجه از مسابقات
 7قزاقستان بازماندند
334,000,000
277,000,000
380,000,000

سایپا 111
مزدا  3هاچ بک
هيوندای سوناتا

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

امروز

فردا

28-7

27-8

در حالی که  80درصد بیابان لوت در کرمان است ،خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان مدعی ثبت جهانی آن هستند

سـال هاسـت که در رسـانه های
گروهـی ،کرمـان را اسـتانی کویـری
مـی نامنـد و شـگفتا کـه همـه آن
یاسرسیستانینژاد بیسـت و پنـج درصد باغـات ایران را
کـه در دل کرمان خانـه دارند نادیده
مـی گیرنـد .صفـت کویـری ،سـال های سـال اسـت
کـه بـی کـم و کاسـت بـر آغـاز و پایـان واژه دوسـت
داشـتنی کرمـان اضافـه مـی شـود .کویری بـودن نه
بـه عنـوان یک ظرفیـت گردشـگری بلکه همـواره به
عنـوان یـک داغ اتهام دیده شـده اسـت .غافـل از این
کـه زیباتریـن عارضه طبیعی (کلوت های شـهداد) از
دل کویـر سـربرآورده انـد .دلیـل همه این ندانسـتن
هـا و نگـرش منفی نسـبت بـه کویر را بایـد در اطالع
رسـانی ناصحیـح و تبلیغات نا مناسـب جسـت و جو
کرد.
دیرگاهـی نیسـت کـه آوازه زیبایی کویـر به گوش
برخـی هموطنان مان رسـیده و مسـووالن به اهمیت
ایـن شـگفتی آفرینش پی بـرده اند .اکنـون که نوبت
به ثبت جهانی آن رسـیده ،پای همسـایگان (اسـتان
هـای سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبی) هم
بـه ایـن قضیـه باز شـده و آن هـا نیز در تلاش اند تا
بیابـان لـوت را بـه نـام خـود ثبـت کنند .ایـن تالش
در مصاحبـه هـای آنـان در سـایت هـای مختلـف و
روزنامـه هـای سراسـری مشـهود اسـت .در حالی که
 80درصـد ایـن بیابـان در اسـتان کرمان قـرار دارد و
بیسـت درصـد باقـی مانـده آن در خانـه همسـایگان
اسـت .مـی دانیـم کـه کلـوت هـای شـهداد ،گنـدم
بریـان ،رود شـور و ...کـه زیبایی هـای جادویی بیابان
انـد در گوشـه ای از اسـتان کرمـان ما آرمیـده اند.
معـاون محتـرم گردشـگری اسـتان کرمـان مـی
گوید«:بحـث های مهـم تری در رابطه بـا ثبت بیابان
لـوت وجـود دارد و مـا باید به دنبال ثبـت جهانی این
جاذبه باشـیم ».اما مدیر کل محتـرم میراث فرهنگی
اسـتان مـان اظهـار مـی دارد«:قبـول دارم در اطلاع
رسـانی ضعیـف عمل کـرده ایم».
واژه ای کـه بنـده حقیـر را بـر آن داشـت تـا ایـن
سـطور را بنویسـم همین واژه اسـت«.اطالع رسانی!»
از آن جایـی کـه مـا در عصر اطالعـات زندگی می
کنیـم و رسـانه هـا نقـش بسـزایی در اطالع رسـانی
ایفـا مـی کننـد و هـم آن هـا در بسـیاری تصمیـم
گیـری ها و حسـاس کردن مردم نسـبت بـه موضوع
هـای مهـم و حیاتـی دخیـل هسـتند ،شایسـته تـر
آن اسـت کـه مسـووالن مربوطـه کـه خـود افـرادی
فرهنگـی و فرهیختـه بـه شـمار مـی آینـد ،نسـبت
بـه اطلاع رسـانی فعال تـر عمل کننـد .مگر نـه این
که حساسـیت مـردم در خصوص مسـائل آنـان را در
پیشـبرد اهـداف بـا دسـتگاه هـای دولتـی همـراه و
همسـاز مـی کنـد و عـدم حساسـیت و بـی اطالعـی
مـردم نتیجـه ای کاملا ًمعکوس می دهد و چه بسـا
سـردری را کـه قابلیـت ثبـت ملی داشـته را در پیش
پـای سـاختمانی نوسـاز با نمـای آلومینیومـی قربانی
کـرده اند.
ضعیـف عمـل کـردن در خصـوص اطالع رسـانی
تـا کنـون باعث از دسـت رفتـن بسـیاری از امتیازات
شـده است.
مایه شـادمانی اسـت کـه پیگیری های مسـووالن
اسـتانی و بـه ویـژه سـازمان میـراث فرهنگـی و
اسـتانداری باعث شـده که بازرسـان یونسـکو پس از
بازدیـد از اسـتان های مدعی ،دسـت آخـر موضوع را
بـا اسـتاندار کرمـان در میـان گذاشـته انـد .امـا مرور
سـایت هـای خبـری برای کسـانی کـه پیگیـر اخبار
هسـتند ،ایـن حـس را القا می کند که اسـتان کرمان
هیـچ سـهمی از کویـر زیبـا و دلنشـین لـوت نـدارد.
فقـط بـه ایـن دلیـل کـه نامـی و گفـت و گویـی از
مسـووالن هـم اسـتانی مـان و فعالیـت هـا و زحمات
شـان در هیـچ یـک از ایـن سـایت ها نیسـت.

کشمکش بر سر لوت
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کرمان:

اگر بیابان لوت ثبت جهانی شود در حقیقت چهارمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بود
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی:

بیابان لوت استان خراسان جنوبی آماده ثبت جهانی است
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان:

بیابان لوت دومین اثر جهانی ما بعد از شهر سوخته به فاصله کمتر از یک سال خواهد بود
اگرچـه کشـورمان تـا امـروز  19اثر تاریخی را در فهرسـت
جهانـی یونسـکو بـه ثبت رسـانده و هر سـال سـهمیه معرفی
یـک اثـر طبیعـی را نیـز داشـتهایم امـا تاکنـون هیـچ اثـر
طبیعـی از ایـران در فهرسـت جهانـی به ثبت نرسـیده اسـت.
از ایـن رو مسـئوالن سـازمان میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی

و گردشـگری کشـور بـا همـکاری سـازمان میـراث فرهنگـی
کرمـان بـر آن شـدند تا نخسـتین پرونـده اثر طبیعـی را برای
ثبـت در فهرسـت جهانی ارسـال کنند .این اثـر طبیعی بیابان
لـوت بود.
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استاندار کرمان در پاسخ به سوال پیام ما پیرامون بودجه مترو:

تامین بودجه مترو ترکیبی
از تهاتر و فاینانس خارجی است
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روغن خالص
شترمرغ
معج
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رفع و بازکننده چین و چروک ،رفع لکه جوش و جای
جوش ،ترمیم زخم و جای زخم  ،ترمیم ترک شکم و پا ،
شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت
ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست
(100درصد گیاهی)

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل

با شماره  0921-597-1596و  0936-944-9827تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

فقط به دنبال  5نفر طالیی هستیم
تعدادی بازاریاب خبره با سابقه کار بازاریابی
جهت همکاری با سازمان نیازمندی های روزنامه پیام ما

 500هزار تومان حقوق ثابت ،بیمه  10 +درصد پورسانت
شماره تلفن32435827 :
تماس از ساعت  9صبح تا  2بعداز ظهر

همچنین می توانید سوابق کاری خود را به تلگرام و واتس آپ و وایبر
این شماره بفرستید

09162757415

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مردم با انتخاب خود اعالم کردند هشت سال
تجربه تلخ برای همه تاریخ ایران کافی است

صفحه3
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کرمان ویچ

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:

شماره پیاپی 480
پنجشنبه  7آبان ماه 1394

https://telegram.me/payamma

خبر

استانداری

در همایش بین المللی ابن هیثم و نور عنوان شد:

استاندار کرمان در پاسخ به سوال پیام ما پیرامون بودجه مترو:

کرمان استانی اهل فرهنگ،
تاریخ و تمدن

دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان کـه در سـال 1354به
همـت روانشـادان علیرضاافضلـی پـور و همسرشـان بانو
فاخره صبا بنا نهاده شـد؛ چهلمین سـال تاسـیس خود
کـه مصـادف با سـال جهانی نـور شـده را بهانـه ای قرار
داده بـرای اینکـه بـا حمایـت کمیتـه فرهنـگ و تمدن
اسلام و ایـران شـورای عالـی انقالب فرهنگـی همایش
علمـی بیـن المللـی ابـن هیثـم را در روزهـای ششـم و
هفتـم آبـان مـاه  94با حضـور اسـتادان و پژوهشـگران
و عالقمنـدان و محصلیـن رشـته فیزیـک و ریاضـی
برگزارکند.
ابوعلی ،حسـن بن حسـن (یا محمدبن حسـین) بن
هیثم بصری ،ریاضیدان برجسـته و بزرگترین فیزیکدان
و نورشـناس مسـلمان قـرن چهارم هجری قمری اسـت
کـه آثـار متعـددی در قالـب کتـاب و رسـاله از وی بـه
یادگار مانده اسـت.
بگفتـه محمـد بلـوریزاده دبیـر علمـی همایـش ،
هرچنـد ابن هیثم یکـی از بزرگان صاحـب نام علمی در
تاریخ اسلام اسـت و به اندازه ای در جهان علم شـهرت
دارد کـه بخشـی از کـره ماه به نام وی ثبت شـده اسـت
امـا در ایران تاکنـون کار جدی دربـاره او صورت نگرفته
اسـت و بـه همیـن دلیـل در نزد افـکار عمومـی و حتی
تحصیل کردگان چندان شـناخته شـده نیسـت .
علیاکبـر والیتـی صبـح دیـروز در آئیـن افتتاحیـه
همایـش بینالمللی ابنهیثم و نور اظهـار کرد :ابنهیثم
از جملـه دانشـمندان ایرانـی بود که در عصر شـکوفایی
تمـدن اسلامی و ایرانـی می زیسـت .وی آلبویـه را در
بیـن سلسـلههای ایرانـی به لحـاظ پرورش دانشـمندان
منحصربهفـرد دانسـت و ادامـه داد :ایـن دانشـمند
بـزرگ ایرانـی در زمـان حاکمیـت آلبویـه در عـراق
زندگـی میکـرد .رئیـس همایـش بینالمللـی ابنهیثم
و نـور دیدگاههـای ایـن دانشـمند در زمینـه ریاضـی و
فیزیـک ،شکسـت نـور در هالـه دور مـاه و حـدس زدن
جـو اطـراف زمین ماندگار دانسـت و گفـت :ابنهیثم در
زمینههـای طـب ،فقه ،منطق ،موسـیقی و اخلاق عالم
بود.عضـو شـورای عالی انقلاب فرهنگی نقـش ایران در
شـکلگیری تمدن اسلامی را بسیار چشمگیر دانست و
ادامـه داد :بعد از درگذشـت ابنهیثم دانش نورشناسـی
پیشـرفت چندانی نداشـت .وی یادآور شـد :تعداد زیادی
از پدیدههایـی کـه بـه نـام دیگـران اسـت متعلـق بـه
دانشـمندان اسلامی است.
دکتـر علـی اکبـر والیتی گفـت :ابنهیثم در بیشـتر
علـوم رایـج زمـان خـود از جمله طـب ،منطـق ،اخالق،
ادب ،موسـیقی و فقـه عالـم بـود  .مشـاور عالـی رهبـر
معظـم انقلاب بـا بیـان اینکـه ابنهیثـم در عصـر
شـکوفایی تمدن اسلامی ایرانی در قرن چهارم و پنجم
زندگـی میکـرد افـزود :بعـد از درگذشـت ابنهیثـم
دانـش نورشناسـی پیشـرفتی نداشـت .رئیـس همایش
بینالمللـی ابنهیثـم و نورایـن دانشـمند بـزرگ را
پـرورش یافتـه سلسـله شـیعی ال بویه دانسـت و خاطر
نشـان کـرد :در این دوران دانشـمندان و بـزرگان زیادی
پـرورش یافتنـد .
اسـتاندار کرمـان هـم برگـزاری ایـن همایشهـا را
فرصتـی بـرای معرفـی اندیشـمندان و فرهیختگانـی
دانسـت کـه در تاریـخ پنهـان ماندهانـد .علیرضـا رزم
حسـینی افـزود :اسـتانداری کرمـان امادگـی دارد
بـرای برگـزاری همایشهـای بزرگداشـت و معرفـی
شـخصیتهای علمـی ،فرهنگـی ،ادبـی و تاریـخ تمدن
ایرانـی اسلامی ،همـکاری کنـد  .وی کرمان را اسـتانی
اهـل فرهنـگ ،ادب ،تاریـخ و تمـدن و علـم دانسـت و
گفت :این اسـتان زادگاه شـخصیتهای علمی بزرگی از
جمله محمدبن عیسـی ماهانی ،ریاضیدان شـهیر است.
دبیـر اجرایـی همایـش بینالمللـی ابنهیثـم و نـور
خاطرنشـان کـرد :تمـدن امـروز غـرب بخش زیـادی از
پیشـرفت خـود را مدیـون تحقیقـات و پژوهشهـای
دانشـمندان اسلامی ایرانـی اسـت و اگر اسـتعمارگران
فراغتی را برای کشـورهای اسلامی بگذارند ،دانشمندان
مـا بـه کسـب علـوم مختلـف میپردازند.
دکتـر محمـد جواد فدایی رییس دا نشـگاه شـهید با
هنـر کرمـان هـم گفـت 20 :مقالـه داخلی و پنـج مقاله
خارجـی بـه دبیرخانه همایـش بین المللی ابـن هیثم و
نور در کرمان ارسـال شـده اسـت .پروفسـور جرج سلیبا
اندیشـمند لبنانی و پروفسـور رشـدی راشـد دانشـمند
تونسـی االصـل سـاکن فرانسـه از سـخنرانان ویـژه این
همایش هسـتند .این دو دانشمند تحقیقات ارزشمندی
در حـوزه ابـن هیثـم شناسـی انجـام داده انـد .همایش
بیـن المللـی ابن هیثم و نور تا فردا پنجشـنبه در کرمان
ادامه دارد.

تامین بودجه مترو ترکیبی از تهاتر و فاینانس
خارجی است

اسـتاندار کرمـان صبـح دیـروز در نشسـتی در خصـوص
متـروی شـهر کرمان گفت :بـا توجه به چشـماندازی که برای
اسـتان کرمـان در آمایـش و برنامههـای توسـعه کشـور دیده
شدهاسـت ،کرمـان در چند موضـوع مهم از جمله کشـاورزی،
معدن ،پتروشـیمی  ،خودروسـازی و میراث فرهنگی به عنوان
یکـی از قطبهـای مهم کشـور مطـرح میشـود .علیرضا رزم
حسـینی اظهـار کـرد :با توجـه به چشـمانداز مطلوب اسـتان
کرمـان بود که پیشـنهاد متروی شـهر کرمان را ارائـه دادیم و
متـرو میتوانـد از نظر ایمنی و سـایر شـرایط پیشـنهاد خوب

و کارسـازی بـرای کرمـان باشـد زیـرا مونوریـل و ترامـوا برای
کرمـان جـواب نمیدهد.
وی ابراز داشـت :در سـال گذشـته قرارداد خوبی با سـردار
عبداللهـی فرمانـده قـرارگاه سـازندگی خات م داشـتیم تاکنون
دو بخـش ایـن قرارداد یعنـی انتقـال آب و تقاطعها به مرحله
اجرا رسیدهاسـت و از سـپاه ،فرمانده قرارگاه خات م و همکاران
قدردانـی میکنـم .این قرارگاه بـا توجـه محدودیتهای مالی
دولـت نه تنهـا کار را تعطیل نکـرد بلکه روند اجـرای پروژهها
را تسـریع کـرد .حضـور قـرارگاه سـازندگی خاتـ م فرصـت

خوبـی بـرای کرمـان اسـت و عالوه بـر ورود دانـش و فرهنگ
بـه کرمـان شـاهد بـه کارگیـری  300نفـر نیـروی بومـی در
کارگاههـای ایـن قـرارگاه هسـتیم .اسـتاندار کرمان افـزود :با
توجـه به همدلـی و همزبانی کـه در کرمان وجـود دارد یقین
دارم در ایجـاد متـرو کار به سـرعت پیش مـی رود .وی گفت:
همدلـی و همزبانـی خوبـی در اسـتان کرمـان وجـود دارد و
اعضای شـورا هم پای کار بوده و شـهردار کرمان را با اکثریت
آرا انتخـاب کردنـد و امیدواریم با جدیـت پروژه متروی کرمان
را دنبـال کننـد .رزم حسـینی تصریـح کـرد :کرمان اسـتانی
اسـت کـه سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی قـوی و خوبـی
دارد کـه در سـاخت متـرو حمایت هـای خـود را دارند اگرچه
پـروژه سـاخت متـرو در کرمان حمایت های ملی و اسـتانی را
خواهـد داشـت .رزمحسـینی در پایان سـخنان خـود عملکرد
رسـانههای اسـتان کرمـان را سـتود و گفت :رسـانهها موجب
همدلـی و همزبانی بیشـتر در اسـتان شـدهاند و موجب ایجاد
انگیـزه بـرای توسـعه و پیشـرفت هسـتند .اسـتاندار کرمـان
همچنیـن بـه پیام مـا در خصوص تامیـن بودجه پـروژه مترو

گفـت :تامیـن بودجـه بصـورت ترکیبـی از تهاتـر و فاینانـس
خارجی اسـت که قرار شـده مشـاورین ما بسـته کاملش را به
دسـت مـا برسـانند .در این جلسـه همچنین فرمانـده قرارگاه
سـازندگی قائم(عـج) بـا بیـان اینکـه راه اندازی متـرو موجب
توسـعه اسـتان خواهد شـد تصریح کـرد :در اجـرای این طرح
فرصـت نوسـازی شـبکه هـا از جملـه شـبکه آب و گاز نیز به
وجـود خواهـد آمـد .سـردار محمـد ابراهیمـی اصل با اشـاره
بـه اینکـه پروژه سـاخت مترو نیاز بـه یک اراده سیاسـی دارد
اظهـار کـرد :نیازمند همراهی همه مدیران شـهر بـرای اجرای
ایـن پـروژه هسـتیم و همـه مسـئوالن بایـد خواسـتار احداث
متـرو در کرمـان باشـند .وی با بیـان اینکه مردم بایـد در این
زمینـه هـم همراهـی کننـد زیـرا پـروژه سـاخت متـرو کاری
سـنگین و دشـوار اسـت ادامـه داد :ظرفیـت هـای شـهری و
نیـروی انسـانی اسـتان کرمـان بسـیار بـاال اسـت و با شـروع
پـروژه سـاخت مترو در اسـتان کرمان  10هـزار نفر به صورت
مسـتقیم و  20هـزار نفـر به صورت غیر مسـتقیم مشـغول به
کار خواهند شـد.

در حالی که  80درصد بیابان لوت در کرمان است ،خراسان جنوبی
و سیستان و بلوچستان مدعی ثبت جهانی آن هستند

دعوا بر سر لوت

اگرچـه کشـورمان تـا امـروز  19اثـر
تاریخـی را در فهرسـت جهانـی یونسـکو
بـه ثبـت رسـانده و هـر سـال سـهمیه
رضا عبادی زاده معرفـی یـک اثـر طبیعـی را نیز داشـتهایم
امـا تاکنـون هیـچ اثـر طبیعـی از ایـران
در فهرسـت جهانـی بـه ثبـت نرسـیده اسـت .از ایـن رو
مسـئوالن سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و
گردشـگری کشـور با همـکاری سـازمان میـراث فرهنگی
کرمـان بـر آن شـدند تـا نخسـتین پرونـده اثـر طبیعی را
بـرای ثبـت در فهرسـت جهانـی ارسـال کننـد .ایـن اثـر
طبیعـی بیابـان لـوت بـود .دشـتی مشـترک بیـن سـه
اسـتان کرمان ،سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبی.
قسـمت اعظـم این دشـت البتـه در کرمان قـرار دارد و بر
همیـن اسـاس همانطـور کـه اسـتاندار کرمـان گفتـه بود
اگـر بیابـان لـوت هـم در یونسـکو ثبت جهانی شـود ،پس
از ارگ بـم ،روسـتای میمنـد و بـاغ شـاهزاده ،چهارمیـن
اثـر ثبـت شـده کرمـان در یونسـکو خواهـد بـود .بـا ایـن
حـال به نظر می رسـد دو اسـتان همسـایه کرمـان مدعی
هسـتند ثبـت جهانـی بیابـان لـوت سـهم آن هاسـت.
 80درصد دشت لوت در استان کرمان قرار دارد
دشـت لوت دشـتی بیابانی در منطقه جنوب شرقی ایران
اسـت .این دشـت در شـمال شـرقی شهرسـتان کرمان قرار
دارد و ۲۵میـن بیابـان بزرگ جهان میباشـد .هسـته آن در
سـالهای  ۲۰۰۷ ،۲۰۰۶ ،۲۰۰۵ ،۲۰۰۴و  ۲۰۰۹گرمتریـن
نقطه بر سـطح کره زمین شـناخته شـده است که بیشترین
آن در سـال  ۲۰۰۵با بیشـینه دمای  ۷۰٫۷درجه سانتیگراد
ثبـت گردیده اسـت .دشـت لوت از شـمال غربـی به جنوب
شـرقی کشـیده شـده اسـت .طول آن حـدود  ۳۲۰کیلومتر
( ۲۰۰مایـل) و عـرض آن حدود  ۱۶۰کیلومتـر ( ۱۰۰مایل)
میباشـد و بـه گفتـه مدیرکل میـراث فرهنگی کرمـان80 ،
درصـد آن در اسـتان کرمـان و  20درصـد دیگـر در اسـتان
های خراسـان جنوبی و سیسـتان و بلوچسـتان تقسیم شده
اسـت .بحـث ثبـت جهانی دشـت لوت هم از سـال گذشـته
در کشـور آغـاز شـد و پـس از تلاش هـای صـورت گرفته،
جمعـه گذشـته بازرسـان و کارشناسـان ( IUCNاتحادیـه
بینالمللـی حفاظـت از محیـط زیسـت) بـه منظـور ارزیابی
پرونـده ثبـت جهانـی بیابـان لـوت بـه اسـتان کرمان سـفر
کردند .این بازرسـان روز شـنبه و یکشـنبه به قسـمت هایی
از لوت که در خراسـان جنوبی و سیسـتان و بلوچسـتان قرار
داشـت هم سـفر کردند که مسـئوالن میراث کرمـان هم در
این سـفر همـراه آن هـا بودند.

زغال سنگ

برگزاری نشست
سرپرست شرکت
و نمایندگان
کارگران معادن

پیامک :
50002203034

بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت زغالسـنگ کرمـان
جلسـه ای با حضور سرپرسـت
و مدیـران شـرکت و نمایندگان
کارگـران معـادن در سـالن کنفرانـس در ارتباط با مسـائل کاری و کارگری
برگـزار گردیـد .در ایـن جلسـه ابتـدا دکتـر نیک طبع سرپرسـت شـرکت
یـادآور شـد کـه مدیریت شـرکت تمامی تالش خـود را در جهت پیشـبرد
اهـداف عالیـه سـازمان و شـرکت خواهـد نمود و یکـی از مسـائلی که باید
فـوری راهـکار برایـش داده شـود بحـث بیمـه تکمیلـی می باشـد کـه با
عنایـت بـه مصوبـه هیئـت مدیره شـرکت طی دو مـاه مقـرر گردید جهت
رفـاه و درمـان پرسـنل بیمـه تکمیلـی با یکی از شـرکت هـای معتبر بیمه
ای و بـا نیـت ارائـه خدمـات بهتر و بیشـتر و بخصوص بهتر شـدن شـرایط
درمانـی پرسـنل تونلـی و تـا حد امکان کاهـش هزینه های درمانـی آنان و
پرداخـت حداقلـی حق بیمه در شـرایط بهره وری مناسـب تولیـد  ،معاف
از پرداخـت انجـام پذیـرد و البته تاکید ایـن موضوع که تـا راه اندازی بیمه
هـای جدیـد پرداخـت هزینـه هـای درمانی پرسـنل کمـاکان ادامـه یابد.

ادعای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بر
مالکیت دشت لوت!
بـا توجـه بـه اینکـه  80درصـد ایـن دشـت پهنـاور در
کرمـان قـرار دارد بـه نظـر مـی رسـد اگـر ایـن اثـر در
یونسـکو ثبـت شـود ،جزو آثـار ثبت شـده اسـتان کرمان
قـرار گیـرد اما مدیـران میـراث فرهنگی خراسـان جنوبی
و سیسـتان و بلوچسـتان در ایـن رابطـه نظـر دیگـری
دارنـد .بـه نظـر می رسـد آن ها بـا صحبت هایشـان قصد
دارنـد ثبـت جهانـی لـوت را بـه نـام اسـتان خـود تمـام
کننـد .حسـن رمضانـی مدیرکل میـراث فرهنگـی ،صنایع
دسـتی و گردشـگری اسـتان خراسـان جنوبـی  25مهـر
سـال جـاری بـه خبرگـزاری تسـنیم گفـت :بیابـان لـوت
اسـتان خراسـان جنوبی آمـاده ثبت جهانی اسـت .کامبیز
مشـتاق گوهری مدیـرکل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی
و گردشـگری سیسـتان و بلوچستان هم دوشـنبه گذشته
بـه ایرنـا گفـت :در صورت تائید موضوع توسـط مسـئوالن
یونسـکو بیابـان لـوت دومین اثر جهانی اسـتان سیسـتان
و بلوچسـتان بعـد از شـهر سـوخته به فاصلـه کمتر از یک
سـال خواهـد بود.
در حالـی مسـئوالن دو اسـتان خراسـان جنوبـی و
سیسـتان و بلوچسـتان در صحبـت هایشـان ثبـت دشـت
لـوت را جـزو آثـار ثبت شـده اسـتان خـود مـی دانند که
بـا توجـه به اینکه  80درصد این دشـت در اسـتان کرمان
قـرار دارد ،مسـئوالن اسـتان کرمان معتقدنـد اگر هم قرار
باشـد ایـن اثـر ملـی جـزو آثـار ثبـت شـده اسـتانی قـرار
گیـرد ،اسـتان کرمـان نسـبت بـه دو اسـتان دیگـر حـق
بیشـتری دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان :عمده آثار جاذب
بیابان لوت در استان کرمان قرار دارد
مدیـرکل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری
کرمـان در ایـن رابطـه بـه «پیام مـا» گفت :قریـب به 80
درصـد بیابـان لوت در کرمان واقع شـده اسـت .این بیابان
از حـوزه عمومـی منطقـه راور شـروع می شـود و در ادامه
از منطقـه شـهداد و بـم مـی گـذرد و  20درصـد باقـی
مانـده این بیابان بین دو اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و
خراسـان جنوبی تقسـیم شـده است.
محمـود وفایـی افـزود :بنابرایـن اگـر هم اتفاقـی بیفتد
مربـوط به اسـتان کرمـان اسـت .مضافا بر اینکه شـاخص
هـا و آثـار طبیعـی ایـن بیابـان کـه مـورد توجه بازرسـان
یونسـکو قـرار گرفتـه اسـت عمدتا در اسـتان کرمـان قرار
دارنـد .از جملـه کلـوت های شـهداد ،منطقه گنـدم بریان

زغال سنگ

برگزاری مراسم
قرائت زیارت عاشورا
در شرکت معادن
زغالسنگ کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت معادن زغالسنگ کرمان
بـه مناسـبت شـب تاسـوعای
حسـینی مراسـم قرائت زیارت
عاشـورا و سـخنرانی بـا حضـور
سرپرسـت شـرکت دکتر نیک طبع و تمامی مدیران ستادی معادن و کارخانه
زغالشـویی زرند در سـالن مرحوم کاشـیگر برگزار گردید .در این مراسـم که با
نـوای قرائـت زیارت عاشـورا مـداح اهل بیت حاج مهدی معنویان و سـخنرانی
حجـه االسلام سـلطانی مدیر امـور فرهنگـی و روابط عمومی شـرکت همراه
بـود مدیران شـرکت ضمن توسـل به حضـرت ابا عبداهلل الحسـین(ع) به بیان
مسـائلی در خصوص شـرکت زغالسـنگ پرداختند .در این جلسـه نیک طبع
ضمـن اشـاره بـه برنامه های در دسـت اقـدام و آینده شـرکت به بیـان نکاتی
خـاص و کلیـدی در مـورد اهمیت و نقـش تولید در چرخه اقتصادی شـرکت
پرداخـت .وی ایشـان یـادآور شـد کـه شـرکت زغالسـنگ کرمـان دارای بدنه
مسـتحکم و قـوی بـوده و خواهـد بـود و از مدیران خواسـتار تالشـی مضاعف
در راه رسـیدن به اهداف عالیه شـرکت و نهایتا سـهامداران آن که مسـتمری
بگیـران صنعت فوالد شـد.

و یـا رود شـور .ایـن هـا همـه جاذبـه هـای خـاص بیابان
لـوت اسـتان کرمان اسـت.
وی تصریـح کـرد :البتـه بیابـان لـوت مـال ایران اسـت
و مختـص اسـتان خاصـی نیسـت امـا قسـمت اعظـم این
بیابـان در کرمـان قـرار دارد.
پایگاه ثبت جهانی بیابان لوت در کرمان با حضور
بازرسان یونسکو افتتاح شد
مدیـرکل میـراث کرمـان با اشـاره بـه بازدید سـه روزه
بازرسـان یونسـکو از بیابـان لـوت اظهـار داشـت :پایـگاه
ثبـت جهانـی بیابان لـوت در محل قلعه شـفیع آباد تکاب
از توابـع شـهداد همزمـان بـا بازدید ایـن بازرسـان افتتاح
شـد و ایـن پایـگاه در اسـتان کرمان قـرار دارد.
بازرسـان یونسـکو پـس از بازدیـد از دو اسـتان دیگـر،
بـرای جمـع بنـدی نهایـی بـا اسـتاندار کرمـان جلسـه
گذاشـتند .وفایـی در پاسـخ به این سـوال که قبـول دارید
ضعـف اطلاع رسـانی میـراث کرمـان باعـث ادعـای دو
اسـتان دیگر شـده اسـت ،گفـت :قبـول دارم ضعیف عمل
کردیـم .امـا مـا ایـن چنـد روز بـه شـدت دنبـال بازدیـد
و جمـع بنـدی بودیـم .وی اضافـه کـرد :ایـن را حتمـا
بنویسـید کـه بازرسـان یونسـکو پـس از بازدیـد از کرمان
بـه سیسـتان وبلوچسـتان و خراسـان رفتنـد و نهایتا برای
جمـع بنـدی نهایـی بـه کرمـان آمدنـد و در جلسـه ای با
حضـور اسـتاندار کرمـان شـرکت کردند .مدیـرکل میراث
کرمـان در پایـان گفـت :اگـر بیابـان لـوت ثبـت جهانـی
شـود در حقیقـت چهارمیـن اثـر ثبـت جهانـی کرمـان
خواهـد بـود همـراه بـا الحاقاتـی از دو اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان و خراسـان جنوبـی.

فنی و حرفه ای

مربیصنعتساختمان
کرمان ،مربی نمونه
کشوری شد

داوود بهـرام نـژاد مربـی
صنعـت سـاختمان کرمـان،
عنـوان مربـی نمونـه کشـوری
سـال  93آمـوزش فنـی و حرفـه
ای را کسـب کـرد .بـه گـزارش
روابـط عمومـی اداره کل اموزش
فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمـان ،مربی رشـته های نقشـه بـرداری ،بتـون ریز
و بتـون سـازاز شـاخه عمران مرکز شـماره شـش تخصصی صنعت سـاختمان
کرمـان بـا اعالـم سـازمان آمـوزش فنی و حرفـه ای کشـور با کسـب امتیازات
الزم بعنـوان مربـی نمونـه سـال  93این سـازمان برگزیده شـد .گفتنی اسـت:
از سـوی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور در ارزیثابـی هـای بعمـل
آمـده پژمـان پیلتـن از شـاخه مکانیـک صنایع خودرو نیز رتبه سـوم کشـوری
را کسـب کـرده اسـت و محمد مسـتقفیمی از شـاخه ابزار دقیـق ،رضا یعقوبی
از شـاخه کشـاورزی و مهنـاز نجیـب زاده از شـاخه خدمات آموزشـی رتبه اول
اسـتانی را حائز شـده اند .در بخش روسـای مراکز سـیدمحمدنژاد سـجادی از
مرکز شـماره سـه تخصـی صنعت خودرو غالمرضـا عبدلی نژاد از مرکز شـماره
چهـار کرمان نیز مشـترکا حائز رتبه نخسـت اسـتانی و علی اکبـر عبدالکریمی
از مرکـز رفسـنجان و مهـدی محمودآبـادی از مرکـز بردسـیر حائـز رتیه های
دوم و سـوم اسـتانی شـده انـد.

نیازی به صحبت درباره این موضوع نیست
معـاون گردشـگری میـراث فرهنگـی کرمـان در ایـن
ارتبـاط بـه «پیـام مـا» گفـت :نیـازی بـه صحبـت کردن
دربـاره ایـن موضوع نیسـت چـرا که بحث هـای مهم تری
در ارتبـاط بـا ثبت جهانـی بیابان لوت وجـود دارد .محمد
جهانشـاهی افـزود :همیشـه درگاه اصلـی کویـر لـوت در
اسـتان کرمـان و بخـش شـهداد بـوده اسـت .عارضه های
اصلـی بیابـان لوت هم در کرمـان قـرار دارد و فقط بخش
کمـی از ریگ یالن در سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان
قـرار دارد .وی تصریـح کـرد :البتـه مـا منکـر زحمـات
مسـئوالن دو اسـتان دیگـر نیسـتیم اما اصـل پرونده ثبت
جهانـی بیابـان لـوت از اسـتان کرمان اسـت.
بیابان لوت جزو داشته های طبیعی کرمان است
گفتنـی سـت اسـتاندار کرمان هـم بیابان لـوت را جزو
داشـته هـای طبیعی اسـتان کرمان می دانـد .وی چندی
پیـش گفتـه بـود :هـم اکنـون سـه پرونـده بیابـان لـوت،
قنـات هـای کرمـان و بـاغ فتـح آبـاد نیـز کاندیـد ثبـت
جهانـی هسـتند و بـا توجـه بـه داشـته هـای تاریخـی و
طبیعـی کرمـان ظرفیتهـای کرمـان بسـیار باالسـت.
فرصتی که میراث کرمان به خراسان و سیستان و
بلوچستان داد
گفتنی اسـت به نظر می رسـد سـکوت میراث فرهنگی
کرمـان و عـدم اطلاع رسـانی مناسـب در خصـوص ثبت
جهانـی بیابـان لـوت ایـن فرصـت را بـه مسـئوالن میراث
فرهنگـی دو اسـتان دیگـر داده تـا براحتی بتواننـد بیابان
لـوت را صرفـا مربوط به اسـتان خـود بداننـد در حالی که
 80درصـد ایـن بیابان در اسـتان کرمان قـرار دارد.

شهرداری کرمان

با اجرای پروژه مترو
مشکل ترافیکی
شهر حل می شود

شـهردار کرمـان از حـل
مشـکل ترافیـک ایـن شـهر
بـا اجـرای پـروژه متـرو خبـر
داد و گفـت :بـه زودی ایـن
پـروژه کلنـگ زنـی می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـهرداری کرمـان ،علـی بابایـی ضمن تشـکر از اسـتاندار کرمـان به دلیل
حمایـت از پـروژه های شـهرداری گفـت :در این مدت کارهـای بزرگی در
شـهر کرمـان انجام شـده اسـت کـه مترو نیـز یکی دیگـر از این پـروژه ها
اسـت کـه بـه زودی کلنـگ آن به زمیـن زده خواهد شـد .بابایـی رویکرد
قـرارگاه ُقـرب قائـم در خصـوص مسـیرهای تعییـن کـرده بـرای اجـرای
متـرو را بسـیار خـوب ارزیابـی کـرد و اظهار داشـت :بـا اجرای ایـن پروژه
مشـکل ترافیـک شـهر بـه کلی حـل خواهد شـد .وی ضمن ابـراز آمادگی
همـه جانبـه بـرای همـکاری بـا ایـن مجموعه بـرای اجرای هر چه سـریع
تـر پـروژه متـرو در کرمـان اضافه کرد :بـه زودی کلیه اطالعـات مورد نیاز
نیـز در اختیـار قـرارگاه قـرار خواهـد گرفـت .شـهردار کرمان تاکیـد کرد:
شـهرداری و شـورای شـهر بـه صـورت همـه جانبـه از اجـرای ایـن پروژه
پشـتیبانی مـی کنـد.
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وزارت امور خارجه

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

سخنگوی وزارت خارجه تایید کرد؛

مردم با انتخاب خود اعالم کردند
هشت سال تجربه تلخ برای همه
تاریخ ایران کافی است

حضور ظریف در نشست وین
به منظور بررسی اوضاع سوریه

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت :محمـد جـواد
ظریـف وزیـر امـور خارجـه در نشسـت روز جمعـه ویـن به
منظور بررسـی اوضاع سـوریه شـرکت می کنـد .به گزارش
خبرآنالین به نقل از اداره کل دیپلماسـی رسـانه ای وزارت
امـور خارجـه ،مرضیه افخـم افزود :بر اسـاس دعـوت انجام
شـده از جمهـوری اسلامی ایـران بـرای شـرکت در ایـن
نشسـت ،وزیـر امـور خارجـه بـه همـراه یـک هیـات عالـی
رتبـه سیاسـی بـرای بررسـی اوضاع سـوریه در ویـن حضور
مـی یابد.
وی خاطـر نشـان کـرد :هیـات جمهوری اسلامی ایران
و هیـات هـای روسـیه و اتحادیـه اروپـا در وین در حاشـیه
ایـن نشسـت درمـورد موضوعات مختلف منطقه ای و سـایر

موضوعـات مـورد عالقـه گفتگـو و تبـادل نظـر مـی کننـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه یـادآور شـد :احتمـال مـی
رود جلسـه هماهنگـی موضوعـات هسـته ای و چگونگـی
اجـرای برجـام میـان هیات هـای دو کشـور ایـران و امریکا
نیـز در حاشـیه نشسـت ویـن برگزار شـود.
بـه گـزارش ایرنـا ،نشسـت های ژنـو  1و ژنو  2کـه برای
بررسـی راهکارهـای حـل و فصـل بحـران سـوریه کـه در
گذشـته برگـزار شـد ،هیـچ دسـتاوردی بـه همراه نداشـت.
کارشناسـان مسـایل منطقـه خاورمیانـه در ایـن زمینـه
معتقدنـد کـه هرگونـه تصمیـم گیـری بـرای حـل و فصـل
بحـران هـای منطقـه بـدون حضـور ایـران نتیجـه بخـش
نخواهد بود .نشسـت چهارجانبه آمریکا ،روسـیه ،عربسـتان

و ترکیـه بـرای بررسـی بحـران سـوریه نیـز هفتـه گذشـته
در ویـن و بـدون حضـور ایـران برگزار شـد .منابـع غربی به
نقـل از مقامـات آمریکایـی روز سـه شـنبه از دعـوت ایران

خبر

بـرای اجالسـی کـه قـرار اسـت در وین بـه منظور بررسـی
راهکارهـای حـل و فصـل بحران سـوریه برگزار شـود ،خبر
دادند.

دولت سابق

تلگرام فعال فیلتر
نمی شود

اسـفنانی گفـت :تعـداد اعضای
جلسـه کارگـروه تعییـن مصادیـق
مجرمانـه بـرای رای گیـری
فیلترینـگ تلگـرام بـه حـد نصاب
نرسـید .محمدعلـی اسـفنانی در
خصـوص جلسـه دیـروز کارگـروه
تعیین مصادیق محتـوای مجرمانه
اظهـار کـرد :گزارشـی از وضعیـت
شـبکههای اجتماعـی در ایـن جلسـه ارائـه شـد و تصمیـم گیـری در خصـوص
فیلترینـگ تلگـرام صـورت نگرفـت .وی افزود :تعـداد اعضای جلسـه کارگروه تعیین
مصادیـق مجرمانـه بـرای رای گیـری فیلترینـگ تلگـرام بـه حـد نصـاب نرسـی د و
تصمیـم گیـری در ایـن خصوص به جلسـات آینـده موکول شـد .اسـفنانی گفت :از
تعـداد  13عضـو کارگـروه تعیین مصادیـق مجرمانه تنها  6نفر در این جلسـه حضور
داشـتند و بـر ایـن اسـاس تلگـرام فعلا فیلتر نمیشـود .گفتنی اسـت طبـق اعالم
حجتاالسلام رئیسـی دادسـتان کل کشـور ،قرار بود در جلسـه دیروزاین کارگروه
موضـوع فیلترینـگ نرمافـزار پیامرسـان تلگـرام بررسـی شـود.
گفتنـی سـت خبرگزاری فـارس در این باره نوشـت که نمایندگان دولـت در این
جلسـه حضـور پیـدا نکردند تا جلسـه بـه حدنصاب نرسـد .نماینده مجلس شـورای
اسلامی در کمیــته تعییـن مصادیق محــتوای مجرمانه(کمیتـه فیلترینگ) هم به
ایرنـا گفـت :بـا مسـدود کـردن کامـل شـبکه هـای اجتماعی مخالفـم اما مـی توان
بخـش هایی که مصادیق مجرمانه دارند را از طریق فیلترینگ هوشـمند سـاماندهی
کـرد .رمضانعلـی سـبحانی فـر دربـاره فیلتر برخی از شـبکه هـای اجتماعـی اظهار
داشـت :شـبکه های اجتماعی یک فناوری و نوآوری جدید اسـت و باید دید که این
شـبکه هـا چه نوع سرویسـی به کاربـران ارایه مـی دهند .عضو کمیسـیون صنایع و
معـادن مجلـس دربـاره جنبـه های منفی شـبکه هـای اجتماعی خاطر نشـان کرد:
ایـن موضـوع مانند چاقویی اسـت کـه می تواند کاربرد مفید و مضرر داشـته باشـد .
افـرادی هـم پیدا می شـوند که از این چاقو اسـتفاده نادرسـت می کنند؛ نمی شـود
بـه خاطـر آن یـک نفـر ،کل جامعـه دربـاره اسـتفاده از چاقو منـع شـوند .وی اظهار
داشـت :بـا کنـار هـم قـرار دادن این مـوارد می توان نتیجـه گیری صحیحـی درباره
منافـع مـردم و آنچـه کـه بـه صلاح جامعه اسـت ،انجـام داد .سـبحانی فـر تصریح
کـرد :بایـد بخـش هـا یـا درصـدی از محتـوا یا خدمـات شـبکه هـای اجتماعی که
قابـل اسـتفاده توسـط جامعـه نیسـت ،در قـدم اول فیترینگ هوشـمند شـوند ،اگر
فیلترینـگ هوشـمند دربـاره ایـن شـبکه هـای اجتماعی کارسـاز نبـود می تـوان با
دراختیـار گرفتـن امکانـات اپراتور سـرویس دهنده آن شـبکه اجتماعی ،دسترسـی
بـه آن بخـش از محتوای نادرسـت را مسـدود کرد .بـه گزارش ایرنا ،مجلس شـورای
اسلامی دو نماینـده از دو کمیسـیون صنایع و معادن و قضایـی و حقوقی در کمیته
تعیین مصادیق محــتوای مجرمانه(کمیتـه فیلترینگ) دارد.

سه گام
احمدی نژادی ها به
سوی مجلس دهم

خبرآنالیـن نوشـت :تاکنـون
دسـت کـم سـه تشـکیالت مجـزا
امـا نزدیـک بـه احمـدی نـژاد تـا
ایـن لحظـه تشـکیل شـده اند که
بـا توجـه بـه نزدیکی بـه انتخابات
مجلـس بعیـد بـه نظـر می رسـد
اهداف سیاسـی و انتخاباتی نداشـته باشـند .اولین تشـکیالت رسـمی نزدیک به
احمـدی نژاد که رسـما در  25خردادماه امسـال اعالم موجودیت کرد ،تشـکیالت
«جهـه یکتـا» بـود .نشسـت سراسـری یـاران کارآمـدی و تحـول ایران اسلامی
(یکتـا) بـا عنـوان گفتمـان انقلاب و بـه منظـور تلاش بـرای تحقـق گفتمـان
رهبـری و کارآمـدی و اهداف اقتصادی و اجتماعی کشـور خردادماه برگزار شـد .از
جملـه افـراد حاضر در این تشـکیالت چهره هایی همچون سـیدمحمد حسـینی،
ناظمـی اردکانـی ،مهـدی زاهـدی ،کامـران دانشـجو ،محمـد عباسـی ،طریقـت
منفـرد ،مسـعود زریبافان ،سـیدمهدی هاشـمی ،مصطفی محمدنجـار ،حمیدرضا
حاجی بابایی ،محمد شـیخان ،اسـداهلل عباسـی ،مهرداد بذرپاش و حجتاالسلام
و المسـلمین شـریعتی بودنـد .جـدا از یکتـا ،بخشـی دیگـر از وزرا و اطرافیـان
احمـدی نـژاد در سـاختمان خیابـان فلسـطین دور هـم جمع شـده انـد و از قضا
فعالیـت هـای موثـری هـم در مقابلـه بـا دولت دارنـد .هفتـه نامه صدا در شـماره
 56خود از تشـکیل موسسـهای به نام «موسسـه سیاسـت پژوهی تمدن اسالمی»
خبـر داد کـه از مدتـی پیـش فعالیـت خـود را به ریاسـت «حیدر مصلحـی» وزیر
سـابق اطالعـات آغـاز کرده اسـت .به نوشـته این هفتـه نامه اعضای این موسسـه
مدیـران دولـت احمدینـژاد و برخی از اعضای تیم سـابق هسـتهای هسـتند .آنها
تقریبـا هـر هفتـه یک جلسـه و گاه بیشـتر از یک جلسـه دور هم جمع میشـوند
و دسـتور کار مشـخصی را دنبـال مـی کننـد .امـا دیگـر تشـکیالتی کـه مشـاور
رسـانه ای احمـدی نـژاد از آن رونمایی کرده اسـت« ،شـوراهای تبییـن گفتمان»
در تهـران و اسـتان هـا اسـت .او در گفـت و گویی کـه با خبرآنالین داشـت گفت
کـه تبییـن گفتمان انقلاب اسلامی و مقابله با نفـوذ آمریکا دو وظیفه ای اسـت
کـه این شـوراها پیگیـری می کننـد .در حالی همایـش های تشـکیالتی احمدی
نـژادی هـا پشـت درهـای بسـته برگـزار می شـود کـه حضور خـود احمـدی نژاد
در مناسـبت هایـی که برای سـخنرانی هـای گاه و بیگاهش ترتیب داده می شـود
چنـدان بـا اسـتقبال همراه نیسـت .از جمله آخرین حضـور او در امـام زاده چیذر
کـه قـرار بـود برای سـخنرانی حاضر شـود امـا به دلیل کم شـمار بـودن جمعیت
از حضـور و سـخنرانی منصـرف شـد .هـر چـه هسـت به نظـر می رسـد تحرکات
ایـن روزهـای احمدی نـژاد و یارانش بیانگـر برنامه های جدی آنها برای بازگشـت
و حضـور در عرصه سیاسـت باشـد.

معاون وزیر ارشاد

فرضیه ربایش زائران
مفقود ایرانی تقویت
شده است

معـاون امـور مجلـس وزیـر
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،بـا
اشـاره بـه گذشـت یـک مـاه از
حادثـه منـا گفـت :هرچقـدر
میگـذرد ،فرضیـه ربایـش زائران
مفقـود ایرانـی و انتقـال آنهـا بـه
خـارج از عربسـتان تقویت میشـود .حسـین نوشآبـادی در گفتگو مهـر ،درباره
آخریـن پیگیریهـای صـورت گرفتـه بـرای تعیین تکلیـف مفقـودان حادثه منا
از جملـه غضنفـر رکنآبـادی سـفیر سـابق کشـورمان در لبنـان ،اظهار داشـت:
متاسـفانه بـا وجـود تالشهایـی که هـم از مجـاری دیپلماتیک صـورت گرفته و
هـم از طـرف سـازمان حـج و زیـارت انجـام شـده ،تا امـروز وضعیـت  ۳۶مفقود
حادثه روشـن نیسـت و شـبهات و ابهامات فراوانی درباره آنها بوجود آمده اسـت.
وی افـزود :گزینههـا و فرضیههـای بسـیاری در رابطـه بـا وضعیت این تعـداد از
مفقـودان بـه ذهـن میرسـد کـه امیدواریـم هـر چـه سـریعتر دولت عربسـتان
در ایـن رابطـه و در مقابـل خانوادههـای ایـن عزیـزان و ملـت ایـران پاسـخگو
باشـد .معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،تاکید
کـرد :ایـن وضعیـت اقتضـا میکنـد کـه کمیتـه حقیقتیـاب دوجانبـه هـر چه
سـریعتر کار خـود را آغـاز کنـد و دولـت عربسـتان نیز بـا این کمیتـه همکاری
کنـد تـا وضعیـت مفقـودان و نیـز دفنشـدگان حادثـه و مسـائلی کـه در رابطه
بـا آنهـا وجـود دارد ،مشـخص شـود .نوشآبـادی تصریح کـرد :دولت عربسـتان
قولهایـی در ایـن رابطـه داده اسـت تـا برای تشـخیص هویت ،انگشـتنگاری و
آزمایشهـای  ،DNAکارهـا دنبـال شـود.
وی بـا اشـاره بـه ماهیـت  ۳۶زائـر مفقـود ایرانـی پـس از حادثـه منـا ،اظهار
داشـت :در بیـن اینهـا هـم زائـر عـادی داشـتهایم و هـم تعـدادی از مسـئولین
و دسـتاندرکاران امـور حـج و تعـدادی از چهرههـای سیاسـی و دیپلماتیـک ما
حضـور داشـتهاند کـه متاسـفانه تا االن پاسـخ روشـنی از طرف دولت عربسـتان
ارائـه نشـده و وضعیـت آنهـا در هالـهای از ابهام قـرار دارد .معـاون پارلمانی وزیر
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی با اشـاره بـه وجـود فرضیههایی همچون دسـتگیری
و زندانـی شـدن در عربسـتان و نیـز ربایـش و خـروج از عربسـتان توسـط
سـرویسهای جاسوسـی موسـاد در ایـن زمینـه ،گفـت :دولـت عربسـتان ایـن
فرضیههـا را مـردود میدانـد و موضـوع ربایـش و بازداشـت را تاکنـون نپذیرفته
اسـت .نـوش آبـادی درباره میـزان همـکاری دولت سـعودی با دولـت جمهوری
اسلامی ایـران بـرای تعییـن تکلیـف مفقـودان ،تصریـح کـرد :همـکاری آنهـا،
همـکاری ُکنـد و فشـلی اسـت و نمیتـوان بـه ایـن همـکاری هـا امیدوار بـود تا
سـریعتر بـه تشـخیص روشـنی دربـاره سرنوشـت مفقودانمان برسـیم.

محیط زیست

نامه معصومه ابتکار به رئیس سازمان صدا و سیما؛

صدا و سیما خود را در حد یک جریان خاص منتسب به جبهه پایداری تنزل داده است

معصومـه ابتـکار معـاون رئیسجمهـور و رئیـس
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در نامـهای بـه رئیـس
سـازمان صداوسـیما نسـبت بـه بهرهبـرداری سیاسـی از
اعتـراض صنفـی کارکنـان ایـن سـازمان در بخشهـای
خبـری صداوسـیما انتقـاد کـرد .آنطـور کـه خبرآنالیـن
نوشـته در بخشـی از ایـن نامـه آمـده اسـت :شـاهد
انعـکاس گسـترده تجمـع صنفـی تعـداد محـدودی از
کارکنـان سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا رنـگ و
لعـاب و نگـرش سیاسـی در بخشهـای مختلـف خبـری
شـبکههای رادیویـی و تلویزیونـی بهویـژه پخـش گزارش
ایـن تجمـع در بخش خبـری  20:30روز دوشـنبه  4آبان
 ،1394بودهایـم .ابتـکار ادامـه داده اسـت :بهرغـم احترام
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

شورای انقالب
فرهنگی مرجع
رسیدگی به پرونده
بورسیه ها است

وزیـر علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری معتقـد اسـت تنهـا
مرجـع رسـیدگی بـه پرونـده
بورسـیه ها ،کمیته ای اسـت که
تحـت عنـوان هیـأت تجدیدنظـر در شـورای عالـی انقالب فرهنگی تشـکیل
شـده اسـت .بـه گـزارش ایرنـا ،محمد فرهـادی دیـروز در خصـوص وضعیت
شـاکیان پرونـده بورسـیه هـا گفـت :شـورای عالی انقلاب فرهنگـی پیش از
ایـن کمیتـه ای را تحـت عنـوان هیـأت عالـی تجدیـد نظـر تشـکیل داد که
شـاکیان بورسـیه ها مـی توانند برای رفع مشـکل خود بـه آن مراجعه کنند.
وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری همچنین خاطرنشـان کرد :مرجـع دیگری
بـه جـز شـورای عالـی انقلاب فرهنگی برای رسـیدگی به شـکایات بورسـیه
شـدگان وجـود نـدارد .به گـزارش خانه ملت ،بر اسـاس مصوبه  630شـورای
عالـی انقلاب فرهنگی ،رسـیدگی به پرونده های مربوط بـه موضوعات علمی
و آموزشـی بـر عهده نهادهای علمی و آموزشـی اسـت .لذا طبـق این مصوبه،
برای بررسـی شـکایت بورسـیه شـدگان نیز باید کمیته ای در شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی تشـکیل شـود و بـه موضـوع رسـیدگی کند.
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بـه نقـد و منتقدان ،متاسـفانه رسـانه ملی با سوءاسـتفاده
از فضـای امـن نقـادی و آزادی بیـان در دولـت یازدهـم و
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت که منجر بـه تکلم بدون
لکنـت کارکنان در فضایی آرام و به دور از شـرایط امنیتی
شـد ،نسـبت بـه بهرهبـرداری سیاسـی از اعتـراض صنفی
کارکنـان اقـدام نمود کـه نوعی تحریک مـردم علیه دولت
و ترغیـب کارکنـان دسـتگاههای دیگـر بـه اقـدام مشـابه
اسـت .وی نوشـته :بـه نظـر میرسـد پخـش ایـن گزارش
مویـد آن اسـت کـه برجستهسـازی اعتراضـات صنفـی،
سـازماندهی جدیـد رسـانه ملـی علیـه دولـت یازدهـم
و تلاش بـرای ایجـاد بحـران در فضـای رسـانهای کشـور
اسـت .چـرا کـه در ایـن تجمـع ،رسـانه ملـی بـه دعـوت

فـردی وارد اجتمـاع کارکنـان میشـود کـه خـود دارای
پروندههـای متعـدد تخلـف اداری اسـت .در انتهـای ایـن
نامـه آمـده اسـت :ایـن حرکـت صـدا و سـیما که رسـانه
ملـی نامیـده میشـود ،آن سـازمان را در حد یـک جریان
خـاص منتسـب بـه جبهـه پایـداری تنـزل میدهـد .در
حالـی کـه متاسـفانه عـدم توجـه آن سـازمان بـه اخبار و
فعالیتهـای سـازمان و حـذف عامدانـه بسـیاری از موارد
بـه خصـوص مـواردی که بـه اقدامـات محیط زیسـت در
سـطح ریاسـت آن ارتبـاط مییابد ،بر خدشـه بـه جایگاه
صـدا و سـیما میافزایـد .امیـد اسـت در سـال همدلـی و
همزبانـی دولـت و ملـت ،ایـن نـوع عملکـرد از سـوی آن
مقـام محتـرم محکـوم و در جهـت جبران آن اقدام شـود.

آگهی مناقصه

آیـتاهلل اکبـر هاشـمی رفسـنجانی گفـت :مـردم
ایـران حتـی در روسـتاهای دوردسـت فهمیدهانـد
کـه چه کسـانی بـا شـعارهای مـردم فریب بـه فکر
مانـدن در قـدرت هسـتند و چـه کسـانی دلسـوز
انقالبنـد .رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام
در دیـدار بـا مـردم و فعـاالن سياسـي و اجتماعـي
همـدان گفـت :سرنوشـت برجـام و انتخابـات،
بـه عنـوان دغدغـهی شـما نشـان از قـدرت بـاالی
تحلیـل سیاسـی مـردم اسـتان و آگاهـی آنـان از
شـرایط روز دارد .وي افـزود :بـا کار هنرمندانـه و
سیاسـی تیـم مذاکـره کننـده ،مقاومتهـای دولت
در مقابـل فشـارهای سیاسـی اقلیتهـای تنـدرو و
هدایتهـای رهبـری ،بـه شـرایطی رسـیدهایم کـه
مـردم خواهـان رفـع تحریمهـای ظالمانـه هسـتند
و مخالفـان مذاکـرات هسـتهای و برجـام نیـز
فهمیدهانـد کـه در ایـن شـرایط نبایـد برخلاف
مسـیر جریـان افـکار عمومـی حرکت کننـد .گزیده
صحبـت هـای آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را در
ادامـه بـه نقـل از روابـط عمومی مجمع تشـخيص
مصلحـت بخوانیـد:
کسـانی کـه بـه فکـر ایـن هسـتند تـا از مسـیر
انحـراف افـکار عمومـی بـه اهـداف خـود برسـند،
اشـتباه میکننـد ،چـون جامعـه آنهـا را نمیپذیرد
و مهمترین اسـتناد این شـرایط ،انتخابات سـال 92
اسـت کـه در آن فضـای سـنگین امنیتی ،مـردم به
پـای صندوقهـای رأی آمدنـد و با انتخـاب خویش
اعلام کردنـد کـه ایـن هشـت سـال تجربـه تلـخ
بـرای همـهی تاریـخ ایران کافی اسـت و اگر کسـی
میخواهـد بـه خاطر قـدرت در میدان باشـد و رقبا
را بـا بـی اخالقیهـا بیـرون کنـد ،بـا سـد محکـم
مـردم روبـهرو میشـود کـه حرفهـای خـود را بـا
رأی میزننـد.
تدبیـر ،سیاسـت دولـت بـرای حـل مسـأله
هسـتهای و امیـد روحیـهای اسـت کـه در جامعـه
ایجـاد شـده و مطمئـن باشـید تـا تدبیـر و امید در
جامعـه باشـد ،کسـی نمیتوانـد مـردم و مسـؤوالن
جمهـوری اسلامی را بـا شـعارهای تنـد در مسـیر
انحـراف و متضـاد بـا آرمانهـای امـام بینـدازد.
نامـه رهبـری و پاسـخ رئیسجمهـوری بـه نامـه
ایشـان دو سـند تاریخـی در ماجـرای فعالیتهـای
هسـتهای ایـران و فرجـام مـردم پسـند برجـام بود.
بعضیهـا فکـر میکننـد کـه میتواننـد بـا گرفتـن
زمـان و سـپردن ایـن مسـأله بـه بعـد از انتخابـات،
خوبیهـای انجـام ایـن کار را بـه نفـع خویـش
مصـادره کننـد ،امـا اشـتباه میکننـد ،چـون همـه
کارهـا زمانبنـدی شـده و دو طـرف متعهـد بـه
رعایـت زمـان هسـتند.
رهبـری نظـام مواظبـت میکننـد تـا از حقـوق
مـردم ایـران در امـروز و آینده تجاوز نشـود و دولت
نیـز بـا ملـت و رهبـر در ایـن مسـأله همـراه اسـت
و هرکـس ایـران و انقلاب را دوسـت دارد ،قطعـاً
عالقهمنـد اسـت تحریمهـا برداشـته شـود.
وقتـی مـردم آمـاده هسـتند ،مجـری انتخابـات
آمـاده اسـت و رهبری نیـز رأی مـردم را حقالناس
خواندهانـد ،بایـد امیـدوار بـود که بهتریـن انتخابات
تاریـخ انقلاب در سرنوشـت سـازترین انتخابـات
برگـزار میشـود که البته شـرط اساسـی آن حضور
فراگیـر مردم اسـت.
دمیـدن روح نـا امیدی در جامعـه زمینهی خوبی
ندارد.
حکومتهـا بـه تدریـج بـه سـوی مردمـی شـدن
میرونـد و حتـی حکومتهـای اسـتبدادی بـرای
تـداوم کارهـای خویـش صحبـت از رأی مـردم
میکننـد .
حاکمـان عربسـتان ،در کنـار اشـتباه تجـاوز بـه
یمـن ،اخیـرا ً بـا تأییـد حکـم اعـدام آیـتاهلل نمـر
اشـتباه تاریخـی دیگـری را مرتکـب شـدهاند کـه
مطمئنـاً تـاوان بـدی بـرای آن خواهنـد پرداخـت.
اگـر حاکمـان عربسـتان دسـت از رفتارهـای
عجوالنـه و کینهتوزانـه بردارنـد و عاقالنـه رفتـار
کننـد ،ایـران حاضر اسـت در جهت تقویـت امنیت
منطقـه و برگشـتن ثبـات سیاسـی و امنیتـی بـه
جهـان اسلام همـکاری و کمـک نمایـد.

/45ب 94-8/م (نوبت اول)

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد انجـام خدمات پشـتیبانی رفع حـوادث و اتفاقات شـبکه آب شـهر کرمان با بـرآورد تقریبـی 8/898/674/677
ریـال را از محـل اعتبـارات داخلـی بـه روش ارزیابـی کیفی بـه پیمانکاران واجد شـرایط واگذار نمایـد .لذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهی صالحیت
انجـام کار در رشـته آب یـا خدماتـی دارای گواهـی صالحیـت امور بهره برداری از تاسیسـات می باشـند ،دعوت می شـود حداکثر تا تاریـخ  94/8/13جهت دریافت
اسـناد مناقصـه بـه آدرس کرمـان بلوار  22بهمـن دفتر قراردادهای شـرکت آب و فاضلاب مراجعه نمایند.
 تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  33/200/000ریال آخرین مهلت تسلیم پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت :ساعت  14مورخ 94/8/24 افتتاح پاکتهای الف و ب ساعت  9:30مورخ 94/8/25 افتتاح پاکتهای ج بعد از ارزیابی مورخ 94/8/25 آدرس :کرمان -بلوار  22بهمن -شرکت آب و فاضالب استان کرمان -دفتر قراردادها(ضمناً هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد).
روابط عمومی آموزش همگانی
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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:

شماره پیاپی 480
پنجشنبه  7آبان ماه 1394
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خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

حمایت از نشر کتاب های کرمانی
بخش هفتاد و نه

در این شماره روزنامه در ادامه خاطرات و فعالیتهای آقای صنعتی در عرصه فرهنگی و تالشهای وی در این حوزه ،به حمایتها و تالشهای وی در عرصه ترویج فرهنگ
کتاب خوانی و حمایت از مؤلفین استان و انتشار کتاب میپردازیم.
محمد صنعتی ،مروج کتاب و کتابخوانی
مرحـوم حاج محمد دانشـور ،نویسـنده و پژوهشـگر عرصه
تاریـخ و فرهنگ کرمان ،که از دوسـتان و همکاران قدیمی
محمـد صنعتـی بـوده و از دیـر باز بـا فعالیتهـا و خدمات
وی آشـنایی کامـل داشـته ،بـه مناسـبتهای مختلـف،
از جملـه در دو شـماره روزنامـه بیـداری ،در خصـوص
فعالیتهـای فرهنگـی ایشـان آورده اسـت:
« ...در شـمارههای گذشـته روزنامـه ضمن بحـث پیرامون

در دفتـر کارش جـای میدهـد و به مناسـبتهای مختلف
از قبیـل دیـد و بازدیـد اعیاد و مراسـمی از ایـن قبیل ،یک
یـا چنـد جلد کتاب به دوسـتان و آشـنایان هدیـه میدهد
و یـا بـه طرفهـای معاملـه و بعضـی از اربـاب رجوعی که
بـه دفتـر کارش مراجعـه میکنند بـه عنوان هدیـه توزیع
میکنـد و ضمنـاً تعـدادی را هـم بـه مراکـز آموزشـی از
قبیـل دانشـگاهها ،دبیرسـتانها ،دبسـتانها ،مخصوصـاً
مناطـق روسـتایی میفرسـتد کـه در کتابخانههـای خـود

موضـوع ترویـج فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی و فواید آن
در تنویـر افـکار عمومـی ،بـه ذکـر گوشـههایی از خدماتی
کـه بعضـی از فرهنگدوسـتان ایـن مـرز و بـوم نمودهانـد
پرداختـه  ...خوشـبختانه هـم اکنـون هـم در بیـن جامعه
مـا هسـتند کسـانی کـه در امـر ترویـج فرهنـگ کتـاب و
کتابخوانـی اقدامـات قابـل ذکـری انجـام دادهانـد کـه به
حکـم وظیفـه به ذکر نام چنـد نفر از این فرهنگدوسـتان
بـه طـور گـذرا اشـاره میکنـم .یکـی از پیشـگامان در این
صحنـه ،حـاج محمـد صنعتی میباشـد.
وی شـغل آزاد دارد .او از سـالهای قبـل یعنـی از دوران
جوانـی در صحنههـای مختلـف اجتماعـی ـ فرهنگـی ـ
عمرانی ـ ورزشی و امور عامالمنفعه در خور توانایی خویش
گامهـای مثبتـی برداشـته اسـت .از جمله او در سـالهای
 1327و  1328کـه عضویـت در انجمن محلـی ابوحامد را
عهدهدار بود ،در امور عمرانی قسـمت شـمالی شـهر کرمان
گامهـای مثبتـی برداشـت .همچنیـن از سـال  1341کـه
عضویـت در نهادهایـی از قبیل عضویـت در هیئت منصفه
مطبوعـات ،شـورای آمـوزش و پـرورش ،جمعیـت هلال
احمـر ،اتـاق اصنـاف و سـازمان پیشآهنگـی ،عضویت در
انجمـن شهرسـتان کرمان ،تشـکیل سـازمان اتوبوسرانی،
امـور ورزش ،بـه نحـوی فعالیـت داشـت ،مخصوصـ ُاً در امر
ترویـج فرهنـگ کتـاب و کتابخوانی که مـورد بحث ما در
این نوشـتار میباشـد ،منشـأ خدمات ارزندهای بوده اسـت.

مـورد اسـتفاده عالقهمندان قـرار گیرد .همچنیـن تعدادی
هـم بـرای دوسـتان و آشـنایان خود بـه دیگر نقاط کشـور
میفرسـتند .)1( »...
مرحـوم آقـای محمـد دانشـور در روزنامه بیـداری ،پس از
نظـری اجمالـی بـه زندگی محمـد صنعتی ،به گوشـههای
دیگـری از فعالیتهـای فرهنگـی وی اشـاره نموده اسـت،
بدیـن مضمـون ...« :بـا مـروری بـر دوران زندگـی حـاج
محمد صنعتی مشـاهده میشـود کـه وی در امـور مربوط
بـه توسـعه و تعمیم امـور فرهنگی ـ اجتماعـی ـ عمرانی و
ورزشـی کرمـان ،عنصـری فعال و همـواره نقشـی ارزنده و
پـر رنگ داشـته اسـت و بر خلاف بعضی از اشـخاصی که
حـرف زیـاد میزننـد ولی عمل در کار نیسـت ،او کوشـش
میکـرد کـه حتیاالمـکان بـه آنچـه میگویـد جامه عمل
بپوشد.
ً
مثلا هنگامـی کـه موضـوع تأسـیس دانشـگاه در کرمـان
مطـرح میشـود ،از راهکارهـای آقای حـاج محمد صنعتی
بـا شـادروان افضلیپـور در پایهگـذاری دانشـگاه سـخن به
میـان میآیـد و یـا تأسـیس شـرکت واحـد اتوبوسرانـی
و احـداث جنـگل قائـم ،فعالیـت در سـه دوره عضویـت در
انجمـن شهرسـتان کرمـان ،که در دوره سـوم وی ریاسـت
آن انجمـن را عهـدهدار بـود .عضویـت در جمعیـت شـیر
و خورشـید سـرخ (هلال احمـر) ،کمیتـه حمایـت از
مصرفکننـدگان ،عضویـت در هیئـت منصفـه مطبوعات،

شـیوه کار آقای حاج محمد صنعتـی در امر ترویج فرهنگ
کتـاب و کتابخوانـی ایـن اسـت کـه اوالً از کتابهـای
جدیـد که چاپ و منتشـر میشـود ،تعـدادی خریـداری و
چنـد جلد در کتابخانه شـخصی در خانـهاش و تعدادی هم

شـورای آموزش و پرورش منطقه  ،3کوشـش برای توسـعه
در امـور ورزشـی ،عضویـت در انجمـن محلـی ابوحامد که
در سـالهای قبـل از انقلاب از انجمنهـای محلـی فعـال
شـهر کرمـان بـود و ایـن انجمـن گامهـای بلنـدی در امر

پی نوشـت )1 :ـ دانشـور ،محمـد :فرهنگ کتـاب و کتابخوانـی ،روزنامه
بیـداری  24مهر  ،1389شـماره .609

سـاختمان بیمارسـتان آیـت اهلل کاشـانی ،احـداث خیابان
ابوحامـد و احـداث چنـد بـاب مدرسـه در محلـه خواجـه
خضـر و محلههـای اطـراف آن برداشـت .خالصـه در هـر
یـک از نهادهـای شـهر کرمـان ،هر جا سـخن از عمـران و
آبـادی و امـور فرهنگـی و اجتماعـی بـود ،نام حـاج محمد
صنعتـی و نقـش او در اجـرای پروژههـای مربوطـه جلـب
توجـه میکـرد
 ...در سـالهای اخیـر هـم بـه منظور ترویـج کتابخوانی و
کتـابداری ایشـان تعـدادی از آثار نویسـندگان را با هزینه
شـخصی چـاپ و به رایـگان در بین کتابخانههای اسـتان و
کشـور توزیـع نمـوده اسـت .خالصـه همـان طور کـه قب ً
ال
هـم ذکر شـد ،در هر هنـگام و در هر زمینه کـه در محافل

( )2ـ دانشور ،محمد :روزنامه بیداری 23 ،مهر  ،1391شماره .668
( )3ـ همان ،همان شماره.

و مجالـس موضـوع خدمـت بـه جامعـه بـه میـان میآید،
ردپایـی از حـاج محمـد صنعتـی دیده میشـود کـه اصوالً
ایـن گونه رفتـار و کردارها میتواند الگویی برای آن دسـته
از افـرادی کـه قصـد خدمـت بـه جامعـه را دارند ،باشـد ...
(.)3
ـ حمایت از مؤلفین و محققین
همـان گونـه کـه مرحـوم آقـای محمـد دانشـور اشـاره
نمـوده ،یکـی از اقدامـات مهـم و قابـل توجـه فرهنگـی
محمـد صنعتـی ،حمایـت و مسـاعدت مالـی و معنـوی از
انتشـار برخـی آثار مربـوط به کرمان اسـت .ایشـان در این
زمینـه تا کنـون بـا پرداخت کلیـه هزینهها ،انتشـار آثاری
چـون :محله و مسـجد خواجـه خضر (ع) ،از قلعـه دختر تا

( )4ـ روزنامه کرمان ورزشی ،پنجشنبه  30خرداد  ،1392شماره .260
( )5ـ سه اثر ذکر شده توسط مرحوم محمد دانشور تألیف شدهاند.

دقیانوس ،شـهرداریها و شـوراهای اسـتان کرمان در قرن
اخیـر ( )5و کتـاب عکسهـای قدیـم کرمان ( )6را مسـیر
نمودهانـد.
محمـد صنعتـی در مقدمـهای کـه بـر کتـاب عکسهـای
قدیـم کرمـان نگاشـته ،در بیـان انگیـزه خویـش از انجـام
ایـن مهـم آورده اسـت ...« :آدمی در طـول این چند دههی
عمـر ،در نگاهـی گـذرا ،بـه آنچـه بر او رفتـه ،و آنچـه او در
زندگـی کـرده ،بیتردیـد فرازهـا و نشـیبهای بسـیاری
میبینـد؛ روزگاری کـه بـه کام او بـوده ،ایامـی کـه چـرخ
کج مـدار ،بازی خالف خواسـتهاش انجـام داده .تالشهای
بیوقفـه را مـرور میکنـد ،شـادیها ،غصههـا و رنجهـای
پـار و پیـرار را زیـر و بـاال میکنـد ،و در نهایـت ،آنچـه بـه
او آرامـش میبخشـد ،یـادآوری امـوری اسـت کـه در پرتو
آنهـا ،نفعـی بـه دیگـران رسـانیده ،یـا ضـرر و اندوهـی از
آنـان کاسـته ،چـرا کـه رضـای خـدا را در ایـن امـور کام ً
ال
سـاری و جـاری میدانـد .ایـن بنـده کمتریـن خـدا نیز در
این راسـتا ،حمایت از انتشار مجموعههای تاریخی را کاری
در همیـن ردیـف دانسـته ،چـرا کـه ایـن کتب ضمـن آن
کـه میتواند گرهای از کار محققین و پژوهشـگران شـهر و
دیارم بگشـاید ،پیامی به عبرتگیری از گذشـته و اندیشـه
در احوال کسـانی که نام نیکشـان مانده و اثری از خودشان
نیسـت ،دارد .بـا تـورق و تعمقـی کـه در صفحـات کتاب و
عکسهـای آن داشـتم ،بـه اندیشـهای ژرف فـرو رفتـم؛
صاحبـان ایـن تصاویر که هر کـدام روزگاری یـد و بیضایی
داشـتند ،اکنـون اکثـرا ً در قیـد حیـات نیسـتند و از فـوت
عـدهای شـاید بیـش از صد سـال میگـذرد و تنهـا از آنان
یـادی مانده اسـت .دیدن تصاویر شـخصیتهای فرهنگی،
ثروتمنـدان و مـردم عادی ،و نحوهی زندگی و سـرانجام هر
کـدام ،پندی سـودمند برای چگونه زیسـتن مـا دارد و این
باورمـان را بـه یقیـن مبـدل میکند:
نام نیکی گر بماند ز آدمی
به کزو ماند سرای زرنگار
خداونـد سـبحان را شـاکرم که توانسـتم در جهت حمایت
از انتشـار ایـن مجموعـه ،که مـورد نیاز متخصصیـن ،و هم
قابـل اسـتفادهی عمـوم مردم اسـت ،قدمی بـردارم ،و امید
دارم مـورد قبول همشـهریان محترم و نجیـب کرمان واقع
گـردد ،و بـه روان پـاک بـزرگ مردانـی که در گذشـته ،به
مـدد تلاش و قبـول مرارتها ،نام کرمـان و کرمانیان را در
همـهی عرصهها بلنـد آوازه نموده ،درود میفرسـتم و برای
آنان طلـب مغفـرت مینمایم ...

( )6ـ این مجموعه توسط مجید نیکپور تهیه گردیده است.
( )7ـ نیکپور ،مجید :عکسهای قدیم کرمان (مقدمه محمد صنعتی) ،ص 13
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خودرو

پژو ایران را تهدید کرد

بـازار ایـران را بـه بهانه تحریم تـرک کردند
کـه هیـچ ،تهدید هـم میکنند .پژو که سـهم باالیـی از بازار
خودروی ایران را در دسـت داشـت ،درسـت در شرایطی که
تنگناهـای اقتصـادی جهـان بـه بهانـه تهدیدآمیزخوانـدن
تـوان هسـتهای ایـران افـزون میشـد ،بـه دسـتور همتـای
آمریکایـی خـود جنرالموتـورز ،بـازار را بیتوجـه بـه
تعهـدات خـود تـرک کـرد .حـاال هـم کـه خودروسـازان
ایرانـی رغبتـی بـرای حضـور ایـن شـرکت فرانسـوی بـه
ایـران نشـان نمیدهنـد ،خـط و نشـان میکشـد .اخیـرا
یـک پایـگاه فرانسـوی مدعی شـد شـرکت پژو سـیتروئن از
مذاکـرات بیپایـان با ایران به سـتوه آمده و این خودروسـاز
فرانسـوی تصمیـم گرفتـه اسـت تـا  ١٤روز آینـده پرونـده
مذاکـرات را علنـی کنـد.
بـه گـزارش «تسـنیم» ،پایـگاه فرانسـویزبان چلنـج در
گزارشـی نوشـت :شـرکت پـژو سـیتروئن بـه طـور رسـمی

مواضـع و وضـع مذاکـرات را اعلام خواهـد کـرد تـا طـرف
ایرانـی خـود را تحـت فشـار قرار دهـد .در واقع شـرکت پژو
میخواهـد بـه رجزخوانیهـا و حتـی اقدامـات تحریکآمیز
ایـران پایـان دهـد .یا رومـی رومی ،یـا زنگی زنگـی .درواقع
تاکنـون هیـچ توافقـی حاصـل نشـده اسـت .پژو سـیتروئن
بهویـژه بـا ایرانخـودرو ،بزرگتریـن گـروه خودروسـازی
ایرانـی کـه شـراکتی ٣٥سـاله بـا آن دارد ،مذاکـره میکند.
تابسـتان گذشـته ،کارلو تـاوارس ،رئیـس پژو سـیتروئن ،به
مـا گفـت« :من مشـکالت را مشـاهده میکنم .بـه ما حمله
میشـود چـون (ایـران را) تـرک کردیـم .مقـاالت بسـیار
تهاجمـی علیـه مـا در مطبوعـات منتشـر میشـود» .ژان
کریسـتوف کمـار ،مسـئول منطقـهای پـژو ،با هـدف تالش
بـرای مذاکـره بـرای تولیـد پـژو  ،٢٠٨کـه در سـال ٢٠١٢
در فرانسـه روانـه بـازار شـد ،بهطورمرتـب بـه ایـران سـفر
میکند .

پس از هر مذاکره جزئیات
خدمت رهبری ارائه میشد

وی همچنیـن تولیـد پـژو  ٣٠١را کـه آن هـم در سـال
 ٢٠١٢وارد بـازار شـد ،بـه ایـران پیشـنهاد داده اسـت .پـژو
سـیتروئن پیشـنهاد تأسـیس یـک شـرکت مشـترک بـه
صـورت  ٥٠-٥٠را مطـرح کـرده اسـت .ایـن طـرح کلیدی،

مجلس

اظهارنظر ناظر و
مجري جرم است

سيد حسن خميني
براي خبرگان ميآيد

پیشبینیهـا بـه
سـرعت رنگـی از واقعیت به خود
میگیـرد .سیدحسـن خمینـی
پیشتـر در مواجهـه بـا دعوتها
بـرای حضـورش در انتخابـات
خبـرگان پیـشرو تصمیـم خـود
را بـه وقت مناسـب موکول کرده
بـود .ظاهـرا ایـن وقـت مناسـب
بایـد بعـد از پایـان عزاداریهـا باشـد .ایـن خبـر را حجتاالسلام محسـن
غرویـان ابتـدا بـه خبرگـزاری «آنـا» اعالم کـرد .او البتـه در توضیحات بیشـتر
بـه روزنامـه «شـرق» بـه نقل از سیدحسـن خمینـی گفت که او دو ،سـه هفته
بعـد از عزاداریهـا بـه طـور رسـمی حضـورش در انتخابـات خبـرگان را اعالم
میکنـد .البتـه سـایت جمـاران در پـی انتشـار سـخنان غرویان از دیـدارش با
سیدحسـن خمینـی عصر ديـروز ،توضیحاتی بـر خروجی خود قـرار داد که در
آن تأکیـد دارد ،آنچـه نقل شـده ،برداشـت غرویان بوده ،نه تصمیم سیدحسـن
خمینـی .در ایـن اطالعیـه چنیـن آمـده اسـت« :در پـی برخـی اظهارنظرهـا
دربـاره حضـور یـادگار امام در انتخابـات آتی خبرگان و تماسهـای مختلف در
ایـن خصـوص؛ به اسـتحضار میرسـاند کـه حجتاالسلام سیدحسـنخمینی
هنـوز تصمیمـی در اینبـاره نگرفتـه اسـت .بنابراین ،ضمـن تشـکر از عزیزانی
کـه در مـورد ورود یـادگار امـام به عرصـه انتخابات خبـرگان اهتمام داشـته و
اظهارنظـر کردهانـد ،از مخاطبان محتـرم خصوصا همکاران گرانقدر رسـانهای
تقاضـا دارد کـه نظـرات مطروحـه را -همانگونـه کـه خـود ایـن عزیـزان ابراز
داشـتهاند  -بهعنـوان برداشـت گوینـدگان در نظـر گرفته و بازتـاب دهند و نه
نظـر و تصمیـم حجتاالسلام سیدحسـن خمینـی».
غرویان چه گفته است
توگوی خود با «شـرق»
محسـن غرویـان ،اسـتاد حـوزه علميـه قـم ،در گف 
اعلام کـرد کـه یکشـنبه هفتـه گذشـته در دفتـر قـم بـا سیدحسـن خمینی
دیـدار داشـته اسـت .غرویـان ادامـه داد :ایشـان گفتنـد کـه احسـاس میکنم
بایـد انجـام وظیفـه کنـم .غرویـان در گفتوگـوی خـود بـا «آنـا» گفتـه بـود:
بـا توجـه بـه صحبتهایـی کـه بـا ایشـان داشـتم ،بـه نظـر مـن ٨٠ ،درصـد
بـه انتخابـات میآینـد و  ٢٠درصـد امـکان ورود ندارنـد .ایـن اسـتاد حـوزه و
دانشـگاه در پاسـخ به این سـؤال که «دلیل آن  ٢٠درصد برای عدمورودشـان
چیسـت؟» ،گفـت :بههرحـال صحنههای سیاسـی و اجتماعی هـرروز تحوالتی
را بـه خـود میبیننـد کـه در تصمیمات تأثیرگذار اسـت .با توجـه به آن چیزی
کـه مـن در صحبتهـای ایشـان احسـاس کـردم ،بـه احتمـال  ٨٠درصـد بـه
مجلـس خبـرگان ورود میکننـد.

اسـحاق جهانگیـری معـاون اول
رئیسجمهـوری بـا اشـاره بـه مذاکرات هسـتهای،
گفـت :دولـت برنامـه کوتاهمدتـی را بـا سـه
هـدف حفـظ دسـتاوردهای هسـتهای ،تثبیـت
حقـوق هسـتهای و برداشتهشـدن تحریمهـای
ظالمانـه در پیـش گرفـت و ایـن کار را بـا مذاکره،
گفتوگـو ،اسـتدالل و منطـق انجـام داد .تیـم
قـوی مذاکرهکننـدهای انتخـاب شـد و واقعـا
مذاکرهکننـدهای مانند ظریف در سـطح بینالمللی
و تیـم وی و شـخص روحانـی منحصربهفرد اسـت.
او ادامـه داد :شـروع حرکـت بـا حمایـت نهادهـای
تصمیمگیـر همـراه بـود و پـس از هـر مذاکـره
جزئیـات مذاکـره خدمـت رهبـری و نهادهـای
تصمیمگیـر ارائـه میشـد کـه دراینمیـان حمایت
رهبـری ،رؤسـای قـوای سـهگانه ،شـورای عالـی
امنیـت ملـی نقـش داشـتند.

ایـن شـرکت را مرکـز تولیـد بـرای ایـران و کل منطقـه از
جملـه روسـیه خواهـد کـرد .پـژو سـیتروئن در اوایل سـال
 ٢٠١٢بهطـور ناگهانـی بـه دسـتور متحـد آمریکایـیاش
جنرالموتـورز از بـازار ایـران خـارج شـد.

خبر

مجلس دیروز مصوب
کـرد بعـد از ایـن دسـتاندرکاران
امـور اجرائـی و نظارتـی انتخابات
نمیتواننـد بـه نفـع یـا بـه ضـرر
نامزدهـا و جریانهـای سیاسـی
در انتخابـات اعالم نظـر کنند ،در
غیـر ایـن صـورت ،از ٢٠میلیـون
تـا  ٨٠میلیـون ریـال جریمـه
میشـوند .البتـه ایـن مصوبـه بـرای بدلشـدن بـه قانـون نیازمنـد تأیید شـورای
نگهبـان اسـت .قانـون درحالـی تاکنون نسـبت به این مسـئله سـکوت کـرده بود
کـه فعاالن سیاسـی بارهـا از اظهارنظرهای برخی دسـتاندرکاران امـور انتخابات،
بهویـژه ناظـران و متولیـان امـر تأییـد و رد صالحیت،گالیـه کردهاند.آنها معتقدند
ناقض اصل بیطرفی اسـت؛ تاجایی که شـائبه عملکرد سیاسـی
ایـن اظهارنظرهـا ِ
بـه نفـع افراد یـا جریانهایی را ایجـاد میکند .نمایندگان در نشسـت علنی دیروز
در جریـان بررسـی ماده  ١٣طرح اصالح مـوادی از قانون انتخابات مجلس ،با ١٦٨
رأی موافق ،شـش رأی مخالف و  ٩رأی ممتنع ،از مجموع  ٢٢٧نماینده حاضر ،با
ایـن طـرح موافقت کردند .ماده  ١٣طرح مذکور عبارت اسـت از :اعضای شـورای
نگهبـان ،اعضـای هیأتهـای نظارت شـورای نگهبـان ،رئیسجمهور ،وزیر کشـور
و معاونان و مشـاوران آنها ،رئیس سـتاد انتخابات کشـور ،اسـتانداران ،فرمانداران و
معاونـان و مشـاوران آنهـا و اعضای هیأتهای اجرائی انتخابات و بازرسـان و سـایر
دسـتاندرکاران امـور اجرائـی و نظارتـی انتخابـات نمیتواننـد بـه نفع یـا به ضرر
نامزدهـا و جریانهـای سیاسـی در انتخابات اعالم نظر کننـد .همچنین در تبصره
ایـن مـاده آمـده اسـت :در صـورت تخلـف از حکـم این مـاده ،مرتکبان بـه جزای
نقـدی درجهشـش موضـوع مـاده  ١٩قانون مجازات اسلامی مصـوب ١٣٩٢/٢/١
محکوم میشـوند.
پرسش همیشگی از سخنگو
سـخنگویان شـورای نگهبان بارها از سـوی خبرنگاران با این پرسـش روبهرو
شـدهاند کـه تعییـن تکلیـف اظهارنظرهـای پیشـاانتخاباتی ،بهویـژه از سـوی
شـاخص ناظـر بر امـر انتخابات چیسـت؟ آیـا واقعا این اظهـارات که
چهرههـای
ِ
گاه علیـه برخـی افـراد یـا جریانهـای سیاسـی صـورت میگیـرد ،در محـدوده
نظـر شـخصی باقـی میمانـد یـا در تصمیمگیـری نهایـی و موعـد اجـرا هـم
تأثیـر میگـذارد؟ پاسـخی کـه بـه ایـن پرسـشهای خبرنـگاران داده میشـد،
اغلـب پاسـخی مشـخص بود؛ «تفکیک شـخصیت حقیقـی و حقوقـی اظهارنظر
کننـده» کـه اگرچـه تلویحا به سـکوت قانون اشـاره میکنـد ،ولـی گاه از جانب
پاسـخدهندگان در لفافـه یـا بـه عنـوان پیشـنهاد از لـزوم تدوین یـک آییننامه
بـرای مشـخصکردن محـدوده اظهارنظرهـا هـم سـخن بـه میـان میآمد.

اعالم شهادت تعدادی از
مدافعان حرم

سیاست

رازهای هسته ای
هاشمی

دفاعپـرس :سـردار «جبـار عراقـی» از مدافعـان
حرم خوزسـتانی حاضر در سـوریه نیـز در درگیری
بـا تروریسـتهای تکفیـری در سـوریه به شـهادت
رسـید .در همینحـال بـه گـزارش «فـارس»،
«محمـد رضـا عسـگری فـرد» از مدافعـان حـرم و
از اهالـی خرمشـهر در مبـارزه بـا تروریسـتهای
تکفیری به شـهادت رسـید .همچنیـن «حمیدرضا
داییتقـی» از اهالـی اصفهـان و «پویـا ایـزدی» از
بسـیجیان شهرسـتان لنجـان نیـز روز دوشـنبه در
مبـارزه بـا تروریسـتهای تکفیـری بـه شـهادت
رسـیدند .شـهید پاسـدار حمیدرضـا داییتقـی
از مدافعیـن حـرم حضـرت زینـب(س) و فرمانـده
پایـگاه المهـدی حـوزه هفـت ناحیـه مقاومـت
بسـیج امامرضـا(ع) اصفهـان بـود .همچنیـن بـه
گـزارش «ابنـا»« ،سـید هـادی نومـی» بسـیجی
داوطلـب مدافـع حـرم ظهر روز عاشـورای امسـال
در حومـه شـهر بیجـی عـراق بـه شـهادت رسـید.
شـهید «نومـی» از اهالـی شهرسـتان تبریـز بـود
کـه چنـد مـاه پیـش ،بهدلیـل دفـاع از عتبـات
مقدسـه عـراق وارد سـامرا شـده و در ادامـه
عملیـات نظامـی مدافعان حرم ،برای بیـرون راندن
تروریسـتهای داعـش از اسـتان صالحالدیـن
در منطقـه «الحراریـات» شـهر بیجـی به شـهادت
رسـید .همچنین به گـزارش «خبرآنالیـن» «ابوذر
امجدیـان» همزمـان با عاشـورای حسـینی (ع) ،در
نبـرد بـا تکفیریها در کشـور سـوریه ،به شـهادت
رسـید .شـهید «امجدیـان» ،متولـد سـال ١٣٦٥
در روسـتای سـهنله شهرسـتان سـنقروکلیایی در
اسـتان کرمانشـاه بـود« .تسـنیم» نیز گـزارش داد
کـه «محمـد ظهیـری» از مدافعـان حرم در شـب
عاشـورای حسـینی به دسـت تکفیریـان داعش به
شـهادت رسـید.

آیـت اهلل علـی اکبـر
هاشمی رفسـنجانی در گفتوگو
بـا سـایت «امیدهسـتهای» بـه
شـرح آنچـه در جریان دسـتیابی
بـه صنعـت هسـتهای گذشـته
پرداختـه اسـت .عبدالقديرخان
اعتقـاد داشـت كه دنياي اسلام
بايـد بمـب هسـتهاي داشـته
باشـد و به اين كار عقيده داشـت و بمب هسـتهاي پاكسـتان را هم او سـاخت .
پاكسـتانيها چهار هزار سـانتريفيوژ دسـته دوم نسـل اول را با نقشـه مقداري
به مـا دادند .
در مسـير دماوند يك كارگاهي سـاختيم كه نخسـتين آزمايشهاي هسـتهاي
ما شـد .
در المـوت قزوين تاسيسـاتي سـاختيم تـا در حصار كوهها باشـد و با ضدهوايي
محافظت ميشـد .
بنـا شـد در المـوت آب سـنگين را بسـازيم و فـرض هـم بـر اين بود كـه تونل
بزنيـم و زيركـوه بسـازيم كـه محفوظ باشـد تـا نتواننـد آن را بزنند.
بـا تمـام فعاليتـي كـه پـس از جنـگ در دولـت مـن شـد ،نتوانسـتيم بـه
غنيسـازي برسـيم .
عـراق بـه نزديكيهـاي غنيسـازي رسـيده بـود كـه اسـراييل همـه آنهـا را
منهـدم كـرد .
پيـش از اسـراييل در مهـر  ،٥٩نيـروي هوايي ما تاسيسـات اتمي «اوسـيراك»
عـراق را نابود كـرده بود .
 ١٤شـهريور  ١٣٦١بـا حضـور رييسجمهـور و نخسـتوزير وقـت تصميـم
گرفتيـم نيـروگاه بوشـهر راه بيفتـد .
در زمـان انجـام كارهـاي مقدماتـي هسـتهاي ،آژانـس بـه مـا كمكي نكـرد اما
هيچوقـت مزاحـم مـا هم نشـد .
همـه جـور مراجعـهاي از بـازار سـياه داشـتيم؛ برخـي ميگفتنـد اورانيوم ٩٠
درصـد غنيشـده ميدهنـد ،برخـي ١٠٠درصـد ،برخـي ميگفتنـد تكنولوژي
ميدهنـد.
پيشـنهادهاي فـروش بمـب بـه ايـران ،بيشـتر كار جاسـوسها بـود تـا ببينند
نيـت اصلـي ما چيسـت .
مامـوران دربـاره پيشـنهادهاي خريـد هسـتهاي مقـداري پيـش ميرفتنـد اما
هيچوقـت عملـي نشـد .
تاسيسـات  uCfاصفهـان را بـا چينيهـا شـروع كرديـم ،نقشـهاش هـم آنهـا
دادنـد .

پرداخت نیمی از حق دیه به
جانباختگان حادثه منا

مدیـر بیمههای اشـخاص بیمه ایـران از
پرداخـت علیالحسـاب ٢٥میلیـون تومـان دیـه به
 ٤٥٠نفـر از جانباختگان حادثه منا خبر داد .بهروز
ناظمـی بـا اشـاره بـه قـرارداد بیمهنامـه اختیـاری
شـرکت بیمـه ایـران بـا سـازمان حـج و زیـارت
گفـت :حـق دیه جانباختـگان حادثه منا تا سـقف
٥٥میلیـون تومـان بوده کـه تاکنون علیالحسـاب
٢٥میلیون تومان آن پرداخت شـده اسـت و شـاید
چندنفـری باشـند کـه هنـوز آن را دریافـت نکرده
باشـند کـه آن هـم در حـال پیگیـری اسـت .مدیر
بیمههای اشـخاص بیمـه ایران همچنیـن با تأکید
بـر اختیاریبـودن بیمهنامـه حجاج گفت :سـازمان
حـج و زیـارت در قـرارداد بـا شـرکت بیمـه ایـران
حداقـل بیمهنامـه را بـرای حجـاج فراهم مـیآورد
کـه آن هـم بیمهنامـه اختیاری اسـت .پـس از آن،
همـه حجـاج مختارند تـا برای تکمیـل این حداقل
بیمـه از طریـق اطالعرسـانیهای انجامشـده اقدام
کننـد .ایـن فراینـد چندینسـال اسـت کـه اجـرا
میشـود وهزاراننفـر از حجـاج بـرای تکمیل حق
بیمهنامـه اختیـاری اقـدام میکنند.

ورزش

پیشنهاد  ١٠میلیون دالری ترکیه به رضازاده دروغ بود

هـر روز کـه میگـذرد علـی مـرادی
ناگفتههـای تـازهای از حسـین رضـازاده را رو میکنـد؛
از رؤیـای رئیسجمهورشـدن هرکـول ایرانـی گرفتـه تـا
پشـتپرده بازنشسـتهکردن تعمـدی سـهراب مـرادی و
حاال هـم دروغبـودن پیشـنهاد ١٠میلیـوندالری ترکها
بـه رضازاده .ظاهـرا اختالف رئیس فدراسـیون وزنهبرداری
بـا اسـطوره وزنهبـرداری ایـران آنقـدر عمیق و ریشـهدار
اسـت کـه پیوسـته دربـاره او افشـاگری میکنـد .مـرادی
بعد از هشـت سـال در حالی دوباره روی صندلی ریاسـت
فدراسـیون وزنهبـرداری نشسـته کـه معتقـد اسـت یـک
فدراسـیون ویرانشـده را از فدراسـیون قبلـی تحویـل
گرفته اسـت؛ فدراسـیونی که در رأس آن حسین رضازاده
انتخابات

مجلس دهم حتی
دست اصالحطلبان
معتدل هم
نباید بیفتد

محمدرضـا باهنـر،
دبیـرکل جامعـه اسلامی
مهندسـین ،گفـت :مـا بایـد به
یکسـری نیروهـای اصولگـرا
برسـیم و بتوانیـم آنـان را کنتـرل کنیـم تـا مجلـس دهـم دسـت حتـی
اصالحطلبـان معتـدل هـم نیفتـد .او که در جلسـه ماهانه انجمن اسلامی
مهندسـین خراسـان رضـوی سـخن میگفـت ،افـزود« :مجلـس دهـم
اصولگرایـی کـه باهنر و دوسـتانش در آن حضور نداشـته باشـند را ترجیح
میدهیـم بـه مجلس دهم اصالحطلبی کـه ما در آن باشـیم ولی در اقلیت
باشـیم» ، .افـزود :دبیـرکل جامعـه اسلامی مهندسـین تأکیـد کـرد« :من
خـودم همیشـه بـه اصالحطلبـان توصیـه کـردم کـه در میـدان انتخابـات
حضـور داشـته باشـند تا رقابت جدی داشـته باشـیم اما اگر خـدای ناکرده
مجلـس دهـم دسـت اصالحطلبـان معتدل هم بیفتد ،این دوسـتان نشـان
دادنـد کـه بعـد از اینکـه به قـدرت میرسـند فضا را دسـت تندروهـا داده
یـا تندروهـا آنـان را مصـادره کردهانـد ،ما مجلس ششـم و مسـائلی که در
دولـت اصالحـات بـه وجـود آمـد را هنـوز بـه خاطـر داریم».

قـرار داشـت .نشـریه تماشـاگران امـروز ،روز پنجشـنبه
در جدیدتریـن شـماره خـود در گفتوگـو بـا مـرادی از
پیشـنهاد ١٠میلیـوندالری ترکیـه به حسـین رضـازاده،
کـه  ١٤سـال پیـش شـایعه آن مطـرح شـده بـود ،پـرده
برداشـته اسـت و مـرادی دراینبـاره اعتـراف میکنـد آن
شـایعه فقط تصمیمی برای سـاختن یک چهـره جذاب از
قهرمان ٢٢سـاله ایرانی بـرای مردم بوده اسـت .یکهتازی
بیسـابقه رضـازاده در وزنهبرداری دنیا کـه از قهرمانیاش
در المپیک  ٢٠٠٠سـیدنی آغاز شـد ،او را در کانون توجه
بسـیاری از کشـورها قـرار داد .گفتـه میشـد نخسـتین
مشـتری رضـازاده یونانیهـا بودنـد و قصـد داشـتند بـا
حقـوق ماهانـه ٢٠هـزاردالری ،او را بـه تابعیـت خـود در

فساد

کشف یک فساد
کالن بانکی دیگر
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معـاون وزیـر اقتصـاد
کشـف و جلوگیری از
از
سوءاسـتفاده کالن مالـی بـا
اقـدام بهموقـع بانـک ملی خبر
داد و گفـت :با تدبیر ،مراقبت و
اقـدام بهموقـع مدیریـت بانـک
ملـی و همراهـی صمیمانـه
سـازمان اطالعـات اسـتان تهـران ،بانـد بزرگـی کـه قصـد سوءاسـتفاده از
حسـابهای بانک ملی را داشـتند ،کشـف و دسـتگیر شـدند .کرد :این باند
نهایتـا در روز پنجشـنبه گذشـته که قصد داشـتند از طریق معـاون یکی از
شـعب بانـک ،مبالـغ کالنی را به حسـاب چند صرافی ،جهـت انتقال بعدی
بـه حسـابهای دیگـر واریـز کننـد که بـا توجه بـه تمهیدات قبلـی بانک،
تمـام حسـابها مسـدود و اعضـای بانـد توسـط سـازمان اطالعـات تهران
بازداشـت شـدند درحالیکـه ایـن گـروه هیچگونـه اطالعـی از کنتـرل و
نظـارت بانـک ملـی و سـازمان اطالعات تهـران نداشـتند .وی با اشـاره به
اینکـه بـرای افـراد عامـل ایـن سوءاسـتفاده و خانـواده آنهـا ویزای شـنگن
جهـت خـروج از کشـور اخـذ شـده بـود ،تصریـح کـرد :ایـن افـراد قصـد
داشـتند بـا اسـتفاده از تعطیلـی ایـام تاسـوعا و عاشـورا انتقـال وجـوه را
تکمیل کنند و از کشور خارج شوند.

ایـن کشـور درآورند ،تا بـرای آنها در المپیـک  ٢٠٠٤آتن
وزنـه بزنـد ،ولـی رضـازاده در نهایـت چنیـن پیشـنهادی
را نپذیرفـت .امـا مسـئلهای کـه مـرادی در گفتوگـو
بـا هفتهنامـه «تماشـاگران امـروز» آن را دروغ خوانـده،
پیشـنهاد چندمیلیـوندالری ترکیه بـه رضازاده اسـت .او
کـه در آن سـالها خـود ریاسـت فدراسـیون وزنهبـرداری
ایـران را برعهده داشـته اسـت حـاال به اتفاقاتی کـه افتاده
اعتـراف و ماجـرا را اینطـور روایـت میکنـد .« :خـدا
بیامـرزد آن دوسـت خبرنگار بـزرگ ما را .او این شـایعه را
سـاخت .او گفـت بـرای باالبردن وجهه عمومـی رضازاده و
فشـار به سـازمان تربیتبدنـی وقت به منظـور حمایت از
قهرمانـان ،ایـن شـایعه را در رسـانهها مطـرح کنند.

سینما
برای نقشآفرینی در فیلم «بهمن»

فاطمه معتمد
آریا نامزد
آسیاپاسیفیک شد

فاطمـه معتمدآریا
برای بـازی در فیلم سـینمایی
«بهمـن» بـه کارگردانـی
مرتضـی فرشـباف نامـزد
دریافـت جایزه بهتریـن بازیگر
زن ایـن جشـنواره سـینمایی شـد .ایـن در حالـی اسـت کـه پیشتـر
نـگار جواهریـان بـه عنـوان یکـی از اعضـای هیـأت داوران ایـن دوره
آسیاپاسـیفیک از کشـورمان انتخـاب شـده بـود.
فاطمـه معتمدآریـا همچنیـن اخیـرا در چهارمیـن دوره جشـنواره
فیلمهـای شـرق اروپـا ،کـه در ویـن برگـزار شـد ،یـک جایـزه ویـژه
بـرای بـازی در فیلـم «نبـات» گرفـت .او همچنیـن بـرای بـازی در
«نبـات» بهتازگـی در جشـنواره یوروسـیای کشـور قزاقسـتان جایـزه
بهتریـن بازیگـری را دریافـت کـرد و بـرای بـازی در «بهمـن» ،نامـزد
دریافـت بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن ،در آخریـن دوره جشـنواره
فجـر نیـز بود.
جشـنواره سـینمایی آسیاپاسـیفیک قرار اسـت پنجـم آذر در بریزبین
اسـترالیا برگزار شـود.

حادثه

دستگیری عوامل
تیراندازی به
عزاداران
حسینی دزفول

همـه عوامـل
یـک گـروه تروریسـتی کـه
بـا تیرانـدازی بـه عـزاداران
حسـينيه قمـر بنـی هاشـم
صفیآبـاد دزفـول قصـد اخالل
در مراسـم عـزاداری سیدالشـهدا(ع) را داشـتند ،بـا تالش سـربازان گمنام
امامزمان(عـج)شناسـایی و دسـتگیر شـدند .بنـا بـر ایـن گـزارش ،ایـن
گـروه تروریسـتی کـه قصـد داشـت در چهـار نقطـه دیگـر نیـز ایـن عمل
ناجوانمردانـه را تکـرار کنـد ،قبـل از هرگونـه عملیاتی دسـتگیر شـد .اداره
کل اطالعـات اسـتان خوزسـتان بـا بیـان اینکـه ایـن حادثه با سـاماندهی
و هدایـت یـک کشـور خارجی بـوده اسـت ،از همـکاری مـردم والیتمدار
اسـتان و دسـتگاه قضائـی ،نیروهای نظامـی و انتظامی که با بسـیج عوامل
خـود کمـک شـایانی در رسـیدن به ایـن موفقیت داشـتند ،قدردانـی کرد.
دوم محـرم امسـال مصـادف بـا  ٢٤مهـر ،در تیرانـدازی عوامل تروریسـتی
بـه عـزاداران حسـینیه قمربنیهاشـم صفیآبـاد دزفول دو نفر شـهید و دو
نفـر دیگـر زخمـی شـدند.
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خودرو

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:

شماره پیاپی 480
پنجشنبه  7آبان ماه 1394
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برند

تویوتا  i-roadبه جنگ ترافیک می رود

خودروهای مسافرتی

در برخـی از کشـورها خودروهـای مسـافرتی امـری
جدایـی ناپذیـر از زندگـی شـدهاند .این وسـایل ،مسـافرت
را بـا زندگـی پیونـد می زننـد و مـی توانند مطلـوب آنانی
باشـند کـه تغییـر مـکان دائمـی یـا مسـافرتهای تفریحی
فـراوان در برنامـه زندگـی آنهـا جـای دارد .در ادامـه
قصـد داریـم شـما را بـا انـواع خودروهای مسـافرتی آشـنا
کنیـم .بـه طـور کلـی خودروهـای مسـافرتی را  RVیـا
 Recreational vehicleیـا خودروهـای تفریحـی
مینامنـد .ایـن خودروهـا ک ً
ال بـه دو گـرو ِه موتـور دار و
بـدون موتـور تقسـیم میشـوند.
خودروهای مسافرتی موتور دار
اینگونـه خودروهـای مسـافرتی ،همانطـور کـه از
اسمشـان پیداسـت ،بـه طـور مسـتقل دارای پیشـرانه
میبا شـند .
Truck camperبـه نوعـی  RVموتـور دار گوینـد
کـه متشـکل از یـک پیـکاپ و قرارگیـری یـک اتاقـک
فایبرگالسـی ،پالسـتیکی و یا چوبی در قسـمت بار اسـت.
اتاقـک تعبیـه شـده در قسـمت معمـوالً قابـل جدا شـدن
اسـت و بـا توجـه بـه ایـن ویژگـی میتوانـد برای کسـانی
مناسـب باشـد کـه میخواهنـد با هزینـه کم پیـکاپ خود
را تبدیـل بـه یـک خـودروی مناسـب بـرای سـفر تبدیـل
کننـد .حداقل قیمـت ایـن اتاقکها  1500دالر میباشـد.
 Motorhomeایـن خودروهـا کـه بیشـتر در امریکای
شـمالی طرفـدار دارنـد ،در واقـع یـک ون یـا اتوبـوس
هسـتند کـه بـا تغییـر گسـترده در شاسـی تبدیـل بـه
خودرویـی بـزرگ بـا مسـاحت زیـاد میشـوند .برخـی از
شـرکتها بـه جـای اسـتفاده از یـک نـوع ون یـا اتوبوس،
یـک خـودرو بـا ظاهری نـو طراحـی میکنند .موتـور هوم
هـا در سـه کالس  A,B,Cموجـود میباشـند .قیمت این
نـوع کاروانهـا بـا وسـایل کامـل از  55هـزار دالر شـروع
میشـوند .بخشـی از قیمـت ،در واقع قیمـت ون یا اتوبوس
میباشـد.
 Campervanایـن ونهـای مسـافرتی که بیشـتر در
اروپـا طرفـدار دارد در واقـع یـک ون اسـت کـه قسـمت
بـارش بـه طـوری کلـی تغییـری نکـرده و وسـایل ،در
قسـمت بـار تنهـا چیـده شـدهاند .قیمـت ایـن ونهـا بـا
وسـایل کامـل از حداقـل  35هـزار دالر شـروع میشـود.
کاروانهای بدون موتور
دامنـه اینگونـه کاروانهـا بـه تریلرهـا (Travel
 )trailerمحـدود میشـود کـه در دو گـروه معمولـی و
 Fifth-wheel trailersموجـود میباشـندFifth- .
 wheel trailersبـه ماننـد یک تریلر که به یک کشـنده
متصـل میشـود ،میمانـد و بخشـی از وزن تریلـر بـر روی
کشـنده قـرار میگیـرد بـا تفـاوت اینکـه کشـنده معمـوالً
یـک پیکاپ سـنگین اسـت .مزیت ایـن تریلرها این اسـت
کـه (بـا توجـه بـه محدودیـت وزن قابـل حمل) بخشـی از
وزن تریلـر مسـتقیماً بـر روی کشـنده قـرار میگیرد و می
تـوان تریلرهایـی بـا وزن بیشـتر را جـا بـه جـا کرد.
تریلرهـای مسـافرتی معمولـی ،بـه طـور مسـتقیم
بـه خـودرو متصـل میشـوند .ایـن نـوع تریلرهـا ،پـر
طرفدارتریـن وسـیلهی مسـافرتی در جهان اسـت .تریلرها
از وزن  500کیلوگـرم بـرای خودروهای سـبک تا وزن 12
تـن بـرای پیکاپ هـا در بـازار موجود میباشـد .قیمت این
تریلرهـا با وسـایل کامل از  10,000دالر شـروع میشـود.
بـا توجـه بـه فـروش بـاال و اسـتفادهی زیـاد مـردم از
خودروهـای مسـافرتی در امریـکای شـمالی ،مکانهایـی
فراوانـی بـرای سـرویس دهـی (آب ،فاضالب ،بـرق ،تلفن،
اینترنـت ،فروشـگاه و … ).بـه ایـن خودرو در نظـر گرفته
کـه بـا نـام  RV Parkشـناخته میشـود.
از جملـه معروفتریـن و بزرگتریـن سـازندگان
خودروهـای مسـافرتی در جهـان مـی تـوان بـه  jaycoو
 keystoneاشـاره کـرد.

عمـل تغییـر جهـت در واقع با چـرخ عقب
انجـام میشـود و امـکان دور زدن در یـک
دایـره بسـیار کوچک را فراهـم میکند .کمی
دیوانگـی بـه نظـر میرسـد ،امـا سـه دقیقـه
ویـراژ دادن میـان خودروهـا در «گرنوبـل»
( )Grenobleتنهـا جایـی در اروپـا کـه

میتـوان ایـن خـودرو را راند باعث می شـود
که عاشـقش شـویم.
فـرض کنیـد تمـام خیابانهـا پـر شـود
از  ،i-roadترافیـک و آلودگـی ناپدیـد
میشـوند و سـکوتی آرامـش بخشـی در نبود
صـدای موتورهـای بنزینی بر شـهر حکمفرما

میشـود .ایـن دقیقـا چیـزی اسـت کـه در
گرنوبـل امتحـان میکننـد .شـما میتوانیـد
بـا  ۳یـورو بـرای یـک ربـع  i-roadرا اجاره
کنیـد و بعـد از آن هـم هـر یـک ربـع ،یـک
یـوروی ناقابـل از شـما میگیرنـد .متاسـفانه
 i-roadهنـوز در حـد یـک طـرح مفهومـی
اسـت و بـه نظـر نمیرسـد بـه ایـن زودیهـا
شـاهد ایـن خودروها در بریسـتول باشـیم اما
تویوتـا گفتـه اسـت کـه بـه پیشـبرد برنامـه
 i-roadمتعهـد اسـت پـس بایـد امیـدوار
بو د .
برخلاف ظاهـر عجیـب و غریـب تخیلـی
داخـل  i-roadبسـیار سـاده و معمولـی
اسـت ،درسـت مانند تمـام خودروهـای چهار
چـرخ دیگـر ،امـا عملکرد ایـن خـودرو کامال
متفـاوت اسـت .بـا چرخـش فرمـان بـه چپ
یـا راسـت ،کل خـودرو خم میشـود درسـت
مثـل کاری که اسـکیت بـازان سـرعت انجام

داده و سـعی میکننـد در هنـگام تغییـر
جهـت ،وزن خـود را هـر چـه بیشـتر بـه
گوشـهای منتقـل کننـد کـه بـه آن سـمت
در حـال پیچیـدن هسـتند .البتـه بـر خلاف
آنهـا ،رانندگان  i-roadالزم نیسـت نگران
چـپ کـردن باشـند چـرا کـه ایـن خـودرو با
کمـک ژیروسـکوپ و حسـگرهای اینرسـی
تعبیـه شـده در آن میـزان مجـاز کـج شـدن
بدنـه را بـه صورت خـودکار محاسـبه کرده و
بـر اسـاس آن ،سیسـتم تعلیـق با کـم کردن
ارتفـاع خـودرو در یـک سـمت و زیـاد کردن
ارتفـاع در سـمت دیگـر ایـن میـزان کجی را
در هنـگام پیچیـدن ایجـاد میکنـد.
عمـل تغییـر جهـت در واقع با چـرخ عقب
انجـام میشـود و امـکان دور زدن در یـک
دایـره بسـیار کوچک را فراهـم میکند .کمی
دیوانگـی بـه نظـر میرسـد ،امـا سـه دقیقـه
ویـراژ دادن میـان خودروهـا در «گرنوبـل»

( )Grenobleتنهـا جایـی در اروپـا کـه
میتـوان ایـن خـودرو را راند باعث می شـود
که عاشـقش شـویم.
فـرض کنیـد تمـام خیابانهـا پـر شـود
از  ، i-roadترافیـک و آلودگـی ناپدیـد
میشـوند و سـکوتی آرامـش بخشـی در نبود
صـدای موتورهـای بنزینی بر شـهر حکمفرما
میشـود .ایـن دقیقـا چیـزی اسـت کـه در
گرنوبـل امتحـان میکننـد .شـما میتوانیـد
بـا  ۳یـورو بـرای یـک ربـع  i-roadرا اجاره
کنیـد و بعـد از آن هـم هـر یـک ربـع ،یـک
یـوروی ناقابـل از شـما میگیرنـد.
متاسـفانه  i-roadهنـوز در حـد یـک
طـرح مفهومـی اسـت و بـه نظـر نمیرسـد
بـه ایـن زودیهـا شـاهد ایـن خودروهـا در
بریسـتول باشـیم امـا تویوتـا گفتـه اسـت که
بـه پیشـبرد برنامـه  i-roadمتعهـد اسـت
پـس بایـد امیـدوار بـود.

مفهوم  Warm-Upدر خودرو
به کوشش آرین اسدی

برخالـف تصـور راننـدگان قدیمی ،امروزه یکـی از راه
هـای کاهـش اسـتهالک و سـاییدگی موتـور و اجـزای
درونـی آن گـرم کـردن سـریع موتـور یـا بـه اصطالـح
 Warm-upاسـت .در درون محفظـه سـیلندر قطعاتی
از جنـس هـای مختلـف وجـود دارندکـه هریـک دارای
ضریـب انبسـاط و هدایـت گرمایـی خاصـی هسـتند؛
بـه عنـوان مثـال پیسـتون از جنـس آلومینیـوم ،بـوش
سـیلندر و سـوپاپ ها از جنـس فوالد ،شـاتون از جنس
چـدن ،رینـگ هـای روغـن و کمپـرس از جنـس فوالد،
سرسـیلندر معمـوال از جنـس آلومینیوم و یاتاقـان ها از
جنـس بابیت هسـتند.
هنگامـی کـه موتـور سـرد اسـت دمـای تمامـی اجزا
و متعلقـات آن بـا دمـای محیـط برابـر اسـت .به محض
روشـن کردن موتـور ،قطعـات متحر کداخلـی در اثر
اصطـکاک شـروع بـه گـرم شـدن مـی کنند
کـه در نتیجـه بـر اسـاس قوانیـن
انتقـال حـرارت و ترمودینام
یـک ،هـرگاه بـه
فلز ی

حـرارت دهیم بـه واسـطه افزایش دما افزایـش طول در
سـطح مقطـع آن فلز اتفـاق خواهـد افتاد .اگـر موتوری
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سایه سنگین
رکود بر بازار
خودرو کرمان

پیامک :
50002203034

رئیـس اتحادیـه صنـف
بنـگاه اتومبیـل اسـتان کرمـان
گفت:سـایه رکـود آنقـدر بـر سـر
بـازار خـودرو سـنگین شـده کـه
بـه این راحتـی ،حاضر نیسـت از
بـازار کنار برود .مهـدی ابراهیمی
در گفتگـو بـا ” کسـبه کرمـان” در رابطـه بـا رکـود ماشـین درسـطح اسـتان
کرمـان گفـت :بـازار خـودرو ایـران در حالی کـه همچنـان در شـرایط رکود به
سـر میبـرد .ایـن رکـود خـودرو هـم اسـتان کرمـان را هـم در برگفته اسـت.
رئیـس اتحادیـه صنـف بنگاه اتومبیل اسـتان کرمان افزود:سـایه رکـود آنقدر بر
سـر بـازار خودرو سـنگین شـده کـه به ایـن راحتی ،حاضر نیسـت از بـازار کنار
بـرود .وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمـام بنـگاه های ماشـین در اسـتان بـه صورت
نیمـه تعطیـل هسـتند ادامـه داد:مدیران نمایشـگاه های ماشـین هـم به خاطر
ایـن کار بـه طـور کامـل کارشـان تعطیل نشـود به صـورت نیمه تعطیـل بنگاه
هـای خودشـان را نگـه میدارنـد .رئیـس اتحادیـه صنف بنـگاه اتومبیل اسـتان
کرمـان تشـریح کـرد:در حال حاضـر به دلیل افزایـش قیمت خودروهـا و پایین
آمـدن قـدرت خرید مردم ،خریـد و فروش در بـازار خودرو کشـور رونقی ندارد.
ابراهیمـی در پایـان اذعـان کرد:بـازار همچنـان راکد اسـت و حتـی در برخی از
انـواع خودروهـا همچـون بـه شـدت افـت کرده اسـت.

آگهی حصر وراثت
نظـر بـه اینکـه شـادروان امیـر مهدی جشـان بامری
در تاریـخ  93/4/11در اثـر تصادف فوت نموده اسـت
ورثـه مرحـوم بشـرح زیـر مـی باشـد -1 :دادمـراد جشـان
بامـری ش.ش 6صـادره از ایرانشـهر پـدر متوفـی  -2صغری
بامـری ش.ش  3160903095صـادره از کهنـوج مـادر
متو فی .
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی
آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از
نشـر آگهی به شـورای حل اختلاف تقدیـم دارد واال گواهی
صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری
کـه بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
رئیس شورای حل اختالف شهرستان فاریاب

آب هست
ولی کم است!
روابط عمومی روزنامه پیــام مــا

را کـه بـرای انجـام تعمیـرات اساسـی دمونتـاژ شـده را
بـه صـورت دقیـق بررسـی کنیـم متوجه می شـویم که
در داخـل بوش سـیلندر شـیارهای عمودی ایجاد شـده
اسـت کـه یـک ی از علـل اصلـی ایجـاد آن خوردگـی
بـوش سـیلندر توسـط رینـگ هـای فـوالدی اسـت.اگر
بخواهیـم موضـوع را ک مـی سـاده تـر بیان کنیـم باید
بگوییـم به محض روشـن شـدن موتـور ،پیسـتون که از
جنـس آلومینیوم اسـت تغییـر طول متفاوتی نسـبت به
بـوش سـیلندر و رینـگ های روغـن و کمپـرس خواهد
داشـت کـه بـه واسـطه ایـن تغییر طـول هـای مختلف
در دمـای یکسـان ،خوردگـی و سـایش بـوش سـیلندر
توسـط رینـگ های فوالدی اتفـاق می افتد .این مسـاله
تـا زمانـی روی مـی دهـد کـه تمامی اجـزای موتـور به
یـک دمـای تعـادل رسـیده باشـند؛ بـه عبـارت دیگر با
رسـیدن قطعـات داخلـی موتـور به دمـای تعـادل کلیه
قطعـات انبسـاط طولـی خود را به دسـت مـی آورند که
در ایـن صـورت کم ترین میزان سـاییدگی و اسـتهالک
قطعـات را خواهیـم داشـت .بـرای ایـن منظـور باید هر
چـه سـریع تـر موتـور را گرم کـرد تـا زمان رسـیدن به
دمـای تعـادل کوتـاه تر شـود؛ ایـن فراینـد اصطالحا به
فراینـد گـرم کـردن سـریع موتـور یـا Warm-up
معروف اسـت.

در خودروهـای تجـاری نظیـر انـواع کامیـون ،اتوبوس و
مینـی بوس از سیسـتم پنوماتیـک در ترمز هـا و ادوات
کنترلـی و ایمنـی اسـتفاده مـی شـود) بهتـر اسـت بـه
خصـوص در فصول سـرد سـال به محض روشـن کردن
موتور ،آهسـته شـروع بـه حرکت کنیم تا علاوه بر گرم
شـدن سـریع موتور ،روغـن و متعلقات داخـل گیربکس
نیـز سـریع تـر گرم شـود .بـا این توضیـح ،هرچـه زمان
گـرم شـدن موتـور و رسـیدن بـه دمـای تعـادل کـم تر
باشـد ،آسـیب دیدگی قطعـات موتور کمتـر خواهد بود.
درجه حرارت و رابطه آن با مصرف سوخت
ذهنیتـی از موتور پیـکان و موتورهـای قدیمی وجود
دارد کـه اگـر دمـای موتـور از  80درجـه سـانتی گـراد
باالتـر رود بـرای موتـور خطر جـدی دارد و باید این دما
کاهـش یابد .این ذهنیت باعث شـده راننـدگان امروزی
نیـز بـرای خودروهـای خـود در فصـل گرمـا و در حین
اسـتفاده از کولـر و بـه تبـع آن باالرفتـن سـریع دمـای
موتـور بـه بـاالی 90درجه متوسـل بـه انجـام راه هایی
بـرای کاهـش ایـن دمـا شـوند .متاسـفانه تعمیـرکاران
نیـز بـه مضـرات آن توجـه کافـی نداشـته و بـا انجـام
روش هایـی نظیـر حـذف ترموسـتات از مـدار سیسـتم
خنـک کننـده ،اضافـه کـردن یـک حسـگر بـه رادیاتور
بـرای فعـال کـردن پروانه هـای خنک کننـده در دمای
نزدیـک بـه  75درجـه ،یـک سـره کـردن دور فـن هـا
بـرای روشـن شـدن در دور بـاال ،سـری
کـردن یـک مقاومت

ا گـر
خـودروی شـما نیـاز بـه پر
کـردن مخـزن بـاد نـدارد (معمـوال

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی

نزدیـک بـه  100اهـم بـا حسـگر سیسـتم خنـک
کننـده تـا فـن هـا در حـدود  10درجـه پایین تـر فعال
شـوند و بسـیاری مـوارد دیگـر ،همگی باعث می شـوند
تـا دمـای آب موتـور پاییـن نگـه داشـته شـود ،غافل از
ایـن کـه این روش هـا نه تنها هیچ سـودی بـرای موتور
نـدارد بلکـه باعـث صدمه جدی بـه موتـور در درازمدت
و مصـرف سـوخت بـاال می شـوند.
خودروهـای امـروزی اصطالحـا بـه خودروهـای
گرمادوسـت معـروف هسـتند و موتور آن ها بـا توجه به
طراحـی و آلیـاژ خـاص بـه کار رفته بـه راحتـی توانایی
تحمـل دماهای بـاالی  100درجـه را دارند.هدف از این
طراحـی عالـوه بـر جلوگیری ازسـاییدگی سـیلندر و باال
بـردن تـوان موتـور ،کاهش چشـم گیر مصرف سـوخت
اسـت ،بـه طوری که در دمای باال ،خام سـوزی سـوخت
بـه کـم تریـن میزان می رسـد .با اسـتناد به اعـداد ارایه
شـده در جـدول زیـر رابطـه بیـن دمـای موتور با سـایر
پارامترهـای اصلـی موتـور به خوبی مشـخص می شـود.
 ECUهـای نصب شـده در ایـن خودروهـا در دمای
بـاال بـه دلیـل احتـراق کامـل سـوخت بـه انژکتورهـا
فرمـان پاشـش سـوخت کـم تـر را مـی دهـد.
جالـب ایـن جاسـت کـه در اکثـر خودروهـای نسـل
جدیـد تـا دمـای  85درجـه ،ترموسـتات هنـوز بسـته
مانـده و بعـد از ایـن دماسـت کـه ترموسـتات شـروع به
بـاز شـدن مـی کنـد و تا دمای حـدود  90درجـه فن ها
خامـوش هسـتند و بعـد از ایـن دماسـت کـه فـن هـا با
دور پاییـن شـروع بـه کار مـی کنند .تا دمـای نزدیک
 105درجـه موتـور بـا دور فـن پاییـن خنک
می شـود.
اگـر دمـای موتـور بـه هـر دلیـل
بـه بیـش از  105درجـه افزایـش
یابـد فـن بـا دور بـاال شـروع بـه
خـن ک کاری موتـور مـی کند
و چنـان چـه موفـق بـه کنترل
دمـای موتور نشـود به محض
افزایـش دمـا کلیـه هشـدار
هـای سیسـتم ایمنی موتور
فعـال شـده و چـراغ هـای
هشـدار  STOPروشـن
مـی شـود کـه در ایـن
صـورت بایـد سـریعا
توقـف کـرده و نسـبت به
عیـب یابـی موتـور توسـط
افـراد متخصص اقدام کـرد .نکته
پایانـی این کـه وقتی از کولر اسـتفاده می
کنیـد دور بـاالی پروانـه رادیاتـور زودتـر فعـال مـی
شـود؛ در ایـن حالت ،فشـار گاز کولر تعییـن کننده دور
فن باالسـت.

(( )94-87نوبت دوم)

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را ،با شرایط ذیل برگزار نماید.
داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقی ایرانی مـی توانند از زمـان درج اولیـن نوبت آگهی بـا ارائه معرفی نامـه کتبی در
سـاعات اداری (شـنبه تا سـه شـنبه  16-7و چهارشـنبه ها  )15-7به دفتـر امور قراردادهـا واقع در کرمان -بلـوار  22بهمن -حدفاصل سـه راه
ادیـب بـا چهار راه شـعبانیه -شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهت اعلام آمادگی مراجعه و اسـناد ارزیابـی کیفی را دریافـت و با توجه بـه مفاد آن
مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه ،تنظیـم و تکمیل و حداکثـر تـا  14روز تقویمی پـس از تاریخ چاپ آخریـن نوبت آگهی بـه دبیرخانـه کمیته فنی و
بازرگانـی /هیئـت انتخـاب مشـاور (اتاق  )105تسـلیم نمایند .بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابـی کیفی مناقصه گران توسـط
کمیتـه فنـی و بازرگانـی مـی باشـد( .نوع تضمیـن شـرکت در مناقصه :ضمانـت نامه بانکی/رسـید بانکـی) متقاضیان می بایسـت جهت کسـب
اطالعات بیشـتر بـه سـایت  www.nigc-kerman.irو پایگاه اطالع رسـانی مناقصـات  http://iets.mporg.irمراجعه و نسـبت به ثبت نام
در سـایت پایـگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.
ردیف
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موضوع
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شماره مناقصه
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تعمیرات و نگهداری شبکه و
تاسیسات گاز رسانی و خدمات امداد
رسانی در شهرستان بردسیر و توابع

یک

دو

94-87

 365روز

23/000/000

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

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

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:

پیامک :
50002203034

شماره پیاپی 480
پنجشنبه  7آبان ماه 1394

https://telegram.me/payamma

مس از شکست خارج از خانه
فرار کرد

بچههای تیمم به علت نبود بودجه
از مسابقات قزاقستان بازماندند

ت شـما بـا اشـخاصی کـه سلامتی
صحبـ 
جسـمی دارنـد امـا از ورزش و فعالیـت فـراری
هسـتند چیسـت؟
خیلـی هـا نصیحـت پذیـر نیسـتند وحتـی عکـس
گفتـه هـا را انجـام میدهنـد ،بایـد شـخص خـودش بـه
ایـن نتیجـه برسـد که چـه چیزی بـرای او خـوب و چه
چیـزی بـد اسـت بایـد خود شـخص بـه انگیـزه و هدف
برسـد .انسـان بایـد عقالنـی فکـر کنـد و خـودش بـه
یـک فکـر و اندیشـه برسـد کـه کـدام راه برایـش خوب
و بهتراسـت.
قبـل از ادامـه بحـث فرصـت را مغتنـم میدانـم
کـه تشـکر فـراوان کنـم از پدربزرگـوارم و مادرعزیـز
و همسـرمهربانم کـه حضـورم در ایـن جایـگاه هـا را
مدیونشـان هسـتم  ،از فرزادفـروزی تقدیر ویـژه میکنم
والزم بـه ذکـر میدانـم در زمانـی کـه هیچ کـس به من
در ارائـه برنامـه حاضـر به همیاری نشـد او بـا بیادعایی
و بـدون چشـم داشـت از دوسـال پیـش بـه مـن برنامه
کامـل و جامـع تغذیـه ای و ورزشـی ارایـه میدهـد.
آیـا ورزش معلولیـن را در مسـیر پیشـرفت
میبینیـد ؟
ورزش معلولیـن را رو بـه پیشـرفت میبینـم امـا بایـد

افقی
-1فیلمی از جوئل کوئن  -حرکت و تکان دادن
-2خبرها  -دودل  -برگ
-3از زبانهـای برنامـه نویسـی  -متعصـب  -حـرف عصـا -
فـرود آمدن
-4سـوغات گجـرات  -بی سـبب و بـدون دلیل  -انسـان یا
جانـوری کـه پدر و مـادرش از دو نژاد باشـند
-5بدرفتار و بدخلق  -ادا و اطوار  -زمین
-6دباغ  -افسر نیروی دریایی
-7جوابـش هـوی اسـت  -دیـد چشـم  -شـب نـزول قران
 سـاز ضربی-8نوعی هواپیمای مافوق صوت  -پایتخت روآندا
-9آغوش  -واحد پول قدیم هلند  -طال  -قرض و بدهی
-10کاشف سرچشمه نیل آبی  -عقیم و یائس
-11کمیاب  -ویتامین جوانه گندم  -بازیچه
-12جنگجو  -شاداب  -نوعی عدسی
-13مقـام و درجـه  -بیهوشـی  -حـرف خوراکـی الفبـا -
شـکوه و عظمـت
-14پسـت و فرومایـه  -سـید شـهید اهل قلـم  -کاری که
بی تامل و از روی سسـتی و سـهل انگاری انجام داده شـود
-15یکـی از عناصـر شـیمیایی در جـدول تناوبـی که نماد
آن Nو عـدد اتمـی آن  ۷اسـت  -نقـش وسـایل جانبـى
تجملى
عمودی
-1میهن  -شماره کردن و حساب کردن
-2سخت و دشوار  -شکرگزار و سپاسگزار  -شنا
-3غرور و تکبر  -ملون  -دلربایی و زیبایی
-4خوک وحشـی  -صدمتر مربع  -قسـمتی از تریلی  -راه
میانبر
-5بزرگتریـن بنای خشـت و گلی جهـان  -از نامهای بانوان
 ضمیر سـوم شخص مفردپاسخ جدول ۴۷۹

هفتـه دوازدهـم از مسـابقات فوتبـال لیگ دسـته اول با
پیـروزی تیمهـای صنعـت نفـت آبـادان و پارسـه تهـران و
توقـف مـس کرمـان در هرمـزگان بـه پایان رسـید.
هفتـه دوازهـم از رقابتهـای فوتبـال لیـگ دسـته اول
باشـگاههای کشـور امروز چهارشـنبه با برگزاری  ۳مسـابقه
بـه پایـان رسـید کـه در یکـی از ایـن دیدارها مـس کرمان
شکسـت  ۲بـر صفـر در زمیـن آلومینیـوم هرمـزگان را بـا
تسـاوی  ۲بـر  ۲عـوض کـرد تـا جایگاهـش در رده چهـارم
را حفـظ کند.
* گلگهر سیرجان یک  -شهرداری اردبیل ۲
* مس رفسنجان یک  -داماش گیالن صفر
* آلومینیوم هرمزگان  - ۲مس کرمان صفر ۲
جدول ردهبندی لیگ دسته اول:
 -۱پیـکان تهـران  ۲۷امتیاز  -تفاضل گل  ۱۹( +۱۲زده ۷ -
خورده)
 -۲فجرسپاسـی شـیراز  ۲۷امتیـاز  -تفاضـل گل ۱۸( +۱۲
زده  ۶ -خـورده)
 -۳خونه به خونه  ۲۱امتیاز
 -۴مس کرمان  ۲۰امتیاز

بـه پـای کل یـک مجموعـه گذاشـت .از سـال
 88بـا وجـود نبـود امکانـات و وضـع بـد ورزش
جانبـازان و معلولین (عدم وجود رشـته شـنابرای
معلولین؛عـدم وجـود تیـم شـنای معلولیـن) او با
کمـک پدرش شـروع بـه فعالیـت در ایـن عرصه
مـی کنـد وتنهـا باگذشـت یـک سـال از شـروع
فعالیتـش درسـال 89اولیـن مـدال کشـوری را
دریافـت میکنـد وتـا قبـل از سـال  93از طـرف
کرمـان تنهـا شـرکت کننده در مسـابقات شـنای
جانبـازان و معلولیـن میشـود.
وی جـای خالـی این رشـته را بـرای معلولین
در اسـتان احسـاس میکنـد و تصمیم مـی گیرد
شـخصا مربی شـود ،تالشهای او باعث میشـود
باالخـره در سـال 93اولین تیـم شـنای معلولین
اسـتان را تعلیم داده ودر مسـابقات شـرکت دهد
کـه همان تیـم کوچک سـه نفـره در کل کشـور
مقـام نهم را هـم کسـب میکند.

صـد در صـد حمایتهـا بیشـتر بشـود تـا این پیشـرفت
بیشـتر و سـریعترگردد .آن حمایتی که باید از قهرمانان
بشـود صورت نمیگیرد ،ما قهرمانان شـاخصی در کرمان
داریـم کـه کمکهـای زیـادی بـه ورزشـکاران دیگـر
میکننـد امـا حمایتهـای امکاناتـی ،مالی ،تغذیـه ای و
روحـی هم بسـیار مهم اسـت .حتی در اکثـر اوقات عدم
امکانـات و بودجـه روحیـه ورزشـکار را تضعیـف میکند.
ورزش هـم از نظـر جسـمی هم روحـی و همچنین وجه
اجتماعـی بـرای انسـان ارزش می آورد ،پـس باید به آن
بسـیار بها داد .البته در راس هیئت خداروشـکر اشخاص
کاربلـدی قراردارنـد که در حد توانشـان کم نگذاشـتهاند
کـه از آنهـا ممنونیم.
آیا برنامهای برای پارالمپیک دارید؟
قطعـا بـرای پارالمپیـک هـم برنامـه دارم ،اگـر
فدراسـیون حمایـت کنـد حتمـا اما بـا ایـن وضعیت که
 4-3تـا تورنومنـت خـوب را کـه میتوانسـتیم بـا آنهـا
سـهمیه بگیریـم بـه دلیل نبـود بودجه فدراسـیون حرام
شـد و یـک سـری مسـابقات در قزاقسـتان و آمریـکا در
آذر مـاه داشـتیم کـه آن هـم متاسـفانه بـه دلیـل نبـود
امکانـات و بودجـه از شـرکت در آنهـا سـرباز زدیـم ،کـه
ایـن اوضـاع متاسـفانه دردهایـی اسـت کـه روح لطیـف

-6یکـی از مراسـم مربوط به جشـن نوروز بود کـه در ایران
مقـارن بـا بهار انجـام میدادند  -نوعی آینه یا عدسـی
-7یار غم  -سوا  -دروازه  -امانتدار
-8وسیله ای جهت گرفتن موش  -پلکان چوبی
-9جسـارت  -سـنگین نیسـت  -مرواریـد  -عالمـت
مصد ر جعلـی
میانه
آسیای
در
کشوری
-10پشیمانی
جدول ۴۸۰
-11مقابل خوب  -نجار  -از امراض کودکان
-12خـدای درویـش  -عقایـد انتخاباتـی  -جدیـد  -مقابل
مادگی
-13از توابع ساوه  -افشرده آلو  -مرض ریوی
-14برداشـت کننده محصول  -کاشـف دماغـه امیدنیک -
درخت سـایه گستر
-15فیلمی از محمدرضا اعالمی  -سفر اداری
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«سید شورش دلپسند» قهرمان و مربی تیم شنای معلولین کرمان
در مصاحبه اختصاصی با «پیام ما»:

سـید شـورش دلپسـند متولـد
آذر 1363در کرمانشـاه است وی در
حـال حاضرمـدرس و مربی شـنای
معلولیـن اسـتان کرمـان اسـت و
سپیده ایرانمنش
سـابقه فعالیـت در ورزش هـای
تیرانـدازی با کمـان و بسـکتبال را
هـم دارد  .در زمینـهی تحصیلات وی کارشـناس
ارشـد مدیریـت دولتـی اسـت و در کنـار آن
فعالیتهایـی هـم در عرصـه موسـیقی سـنتی و
تیاتـر دارد و از سـال  88شـنا را به صـورت حرفه
ای آغـاز کـرده اسـت.
دلپسـند از دوسـالگی در کرمان زندگی میکند
و کرمـان راوطـن دومـش میدانـد .خانـواده
ورزشـی دارد ،پـدرش از پیشکسـوتان مـدال آور
درشـنای اسـتان اسـت وی براثر یـک صانحه در
سـال 82دچـار ضایعه نخاعـی میشـود و عقیده
دارد سـهل انـگاری یـک شـخص را نمیشـود

ورزش

نام شرکت خودرو ساز کرمانی
بر روی پیراهن آبی پوشان

و حسـاس بچـه هـای معلـول ورزشـکار را سـخت مـی
آزارد وخیلی از اسـتعدادها را میسـوزاند و این متاسـفانه
درورزش شـنا بسـیار بیـداد میکنـد و مـن نمیدانم چرا
نـگاه هـا بـه ایـن ورزش بـرای معلولیـن خیلـی کمرنگ
ا ست .
ایـن ورزشـکار معلـول کرمانشـاهی بـه دفعـات بـه
خاطـر نبـود امکانـات انگیـزه اش را از دسـت داده امـا با
عشـق به هدف همه مشـکالتش را پشـت سـر گذاشته و
اکنون یکی از پرافتخارترین ورزشـکاران اسـتان و کشـور
اسـت.او میگویـد :جـوان ترین تیـم کشـور را داریم تیم
زیر20سـال بـا وجـود اینکه تیم بسـیار قوی و پرشـوقی
اسـت ،اما مسـوولین ترجیـح میدهنـد روی ورزش های
دیگـر سـرمایه گـذاری میکنند.
آیا ورزش برایتان درآمد هم داشته؟
بـرای مـا ورزش همیشـه هزینـه داشـته تـا درآمـد،
هزینـه بسـیار زیـادی هـم دارد .زمانی درآمدرا میشـود
کـه بـه المپیـک برسـیم کـه رسـیدن بـه آن هـم واقعا
خیلی سـخت و دشـوار اسـت ،چون حمایتهـای جزیی
مالـی هـم از مـا نمیشـود در حالـی کـه کل هزینـه
سـفرتیم شـنای معلولیـن  6-5میلیـون اسـت ،کـه یک
دهـم سـفرهای ورزش فوتبـال هـم نمیشـود؛ قابل ذکر
اسـت که هر شـناگرمعلول توانایی کسـب  4مدال را در
یـک مسـابقه دارد حـاال اگر تیـم  6نفره ما شـرکت کند
میتوانـد تنهـا در یـک مسـابقه  24مـدال و افتخار برای
اسـتان و کشـور کسـب کنـد .امـا انـگار مـا اصلا دیـده
نمیشـویم مـا خیلـی اسـتعداد در کرمـان داریـم که به
دلیـل نبـود امکانـات و دیـده نشـدن متاسـفانه در حال
از دسـت رفتـن هسـتند و ایـن واقعا بـی انصافی محض
اسـت .متاسـفانه یـک سـری عقایـد دور از عقـل و ادب
وجـود داشـتهاند که در اوایـل کارم اجازه حضـور به من
در اسـتخر هـا را نمیدادنـد و معلولیـن اسـتخری بـرای
خود نداشـتند.
سـید شورش دلپسـند مربی و سرپرسـت جوان ترین
تیم شـنای معلولین زیر 20سـال اسـت.
تیـم او از کرمـان در رقابـت هـای شـنای جشـنواره
مهـر رضـوی بـا  78امتیاز و با کسـب  12مـدال به مقام
چهارمـی ایـن مسـابقات دسـت یافـت .سـینا ضیغمـی
نـژاد ،رامیـن شـاه خسـروی ،ایلیـا کاظمیـه ،ابوالفضـل
نگارسـتانی ،امیـر رضـا نجفی نـژاد ،فرزاد حسـین آبادی
افـراد شـرکت کننـده در این مسـابقات بودنـد .در پایان
تیـم کرمـان در پله چهـارم این مسـابقات جـای گرفت.
در مسـابقات جهانـی برلیـن  ،بـا حضـور  ۵۳کشـور
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مـدال طلای  ۱۰۰متـر پروانـه و مـدال نقـره  ۴۰۰متر
آزاد را بـه خـود اختصـاص داد .سـال  1389مـدال
برنـز شـنای  50متـر پروانـه و  100متـر آزاد مسـابقات
معلولیـن و جانبـازان کشـور را کسـب کـرد.
مسئولیت کمیته شنای جانبازان و معلوالن استان
توانسـتند مـدال طلای  50متـر قورباغـه ،مـدال
نقـره  50متـر آزاد ،مـدال برنـ ز  100متـر آزاد و مـدال
برنـز  100متـر قورباغـه را در سـومین دوره مسـابقات
باشـگاههای شـنا از آن خـود کردنـد
از سـال  1390کارت مربیگـری درجـه سـه شـنا را
گرفتـم و از همـان سـال شـروع بـه آمـوزش شـنا بـه
معلـوالن و جانبـازان اسـتان کـردم .در همان سـال یک
دوره کالس آموزشـی بـا همـکاری اداره کل بهزیسـتی
اسـتان کرمـان برگزار کـردم از شـهریورماه امسـال یک
مجموعـه ورزشـی مخصـوص معلـوالن و جانبـازان در
کرمـان بـه بهرهبـرداری رسـیده اسـت و تمرینـات را از
ایـن پـس در ایـن مرکـز انجـام میدهیـم.
شـناگران معلـول کرمانـی توانسـتند در سـومین
دوره رقابتهـای باشـگاههای کشـور یـک مـدال طلا،
یـک نقـره و دو مـدال برنـز را بـرای تیـم کرمـان بـه
دسـت آورنـد .تیـم کرمـان در ایـن مسـابقات بـه عنوان
جوانتریـن تیـم در ایـن رقابتهـا شـرکت کـرد و بـا
توجـه بـه تمرینـات انجـام شـده طـی ماههـای اخیـر،
ورزشـکاران عضـو تیـم کرمان توانسـتند با سـربلندی از
ایـن مسـابقات بـه کرمـان بـاز گردنـد.
در مسـابقات شـنای جانبـازان و معلـوالن قهرمانـی
کشـور  105شـناگر از سراسـر کشـور در دو رده سـنی
جوانـان و بزرگسـاالن بـه مـدت دو روز در تهـران رقابت
کردند.
تیـم چهـار نفـره کرمـان که بـرای اولیـن بـار در این
مسـابقات شـرکت کـرده بـود بـا بدسـت اوردن شـش
مـدال پرافتخارتریـن تیم معلولیـن و جانبازان شـناخته
شـده و در روز  20مهـر روز پارالمپیـک ازتـک تک افراد
تیـم قدردانـی بـه عمـل آمد.
رامیـن شـاه خسـروی دو مـدال نقـره در مـواد پنجاه
متـر و صـد متـر آزاد .سـینا ضیغمـی نـژاد ،برنـز پنجـاه
متـر آزاد و سـید شـورش دلپسـند هـم طالی صـد متر
آزاد ،نقـره پنجـاه متـر آزاد و برنـز پنجـاه متـر پروانـه را
برای کرمـان بدسـت آورد.
حیـرت آورتـر اینکـه رده سـنی شـاه خسـروی و
ضیغمـی نـژاد نوجوانـان اسـت اما ایـن عزیـزان پرتالش
در ایـن مسـابقات در رده جوانـان روی سـکو رفتنـد.
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شـرکت خـودرو سـازی کرمـان خـودرو قـرار اسـت در
حـوزه تبلیغاتـی پیراهـن آبی پوشـان روز دربی نام شـرک 
ت
اش را بـر پیراهـن اسـتقاللیها حـک کنـد.
به طور کلی اسپانسـر باشگاه اسـتقالل ،همراه اول است
کـه ایـن اسپانسـر طـی روزهـای گذشـته نیز اولین قسـط
خـود را به این باشـگاه واریز کرد .از طرفـی دیگر با توجه به
هماهنگیهـای صورت گرفته از سـوی مسـئوالن اسـتقالل
و اسپانسـر باشـگاه قرار اسـت یک شـرکت خودرو سـاز نیز
بـرای بـازی دربی آرم شـرکت خـود را بـر روی پیراهن آبی
پوشـان حـک کند و از همین رو شـرکت کرمـان خودرو در
حـوزه تبلیغاتـی پیراهن اسـتقالل نـام خـود را در روز دربی
بـر روی پیراهـن اسـتقاللیها حـک خواهد کرد.

پیمان نصیری سهمیه پارالمپیک
را کسب کرد

پیمـان نصیـری در رشـته دوی  ۱۵۰۰متـر رقابتهـای
جهانـی دو و میدانـی معلولین قطر ،ضمن کسـب مدال نقره
بـه سـهمیه پارالمپیک نیز دسـت یافت.
در ادامـه رقابتهـای جهانـی دو و میدانـی معلولیـن در
قطـر و در چهارمیـن روز ایـن مسـابقات ،پیمـان نصیـری
ملیپـوش تیـم دوو میدانـی در دوی  1500متـر ،کالس
 T20در مصـاف بـا  16دونـده به میـدان رفـت و در پایان با
اختلاف تنهـا  3صـدم ثانیـه و ثبت رکـورد  3دقیقـه و 56
ثانیـه و  53صـدم ثانیـه پـس از دونـده آمریکایـی به نشـان
نقـره و عنـوان نایـب قهرمانـی و سـهمیه پارالمپیک دسـت
یافـت .بدیـن ترتیـب تـا پایـان چهارمیـن روز رقابتهـا تیم
ایـران موفـق بـه کسـب  2نشـان طلا 4 ،نقـره و یـک برنـز
و کسـب شـش سـهمیه پارالمپیک شـده اسـت .رقابتهای
جهانـی دو و میدانـی معلولیـن قطـر از  30مهـر مـاه آغـاز
شـده و طی  10روز بیش از  1200ورزشـکار از  100کشـور
جهـان در  40کالس پزشـکی مختلـف بـا هـم بـه رقابـت
خواهنـد پرداخت که تیـم دو و میدانی جانبـازان و معلولین
کشـورمان نیـز بـا  19ورزشـکار در ایـن رقابتهـا شـرکت
کرده اسـت.

از عوامل و دست اندرکان برنامه های
هفته تربیت بدنی تجلیل شد

در مراسـمی بـا حضـور مدیـر کل ورزش و جوانـان از
عوامـل و دسـت انـدرکاران هفتـه تربیـت بدنـی و ورزش
قدردانـی شـد.
بـه گـزارش واحـد خبـر اداره کل ورزش و جوانـان در
آئینـی کـه بـا حضـور مدیـر کل ورزش و جوانـان و جمعـی
از کارکنـان اداره کل ورزش و جوانـان برگـزار شـد از تلاش
گـران و عوامـل برنامـه هـای هفتـه تربیـت بدنـی و ورزش
تجلیل شـد در ایـن برنامه مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان
بـا قدردانـی از تالش هـای انجام گرفته در راسـتای برگزاری
هرچـه بهتـر برنامه های هفتـه تربیت بدنـی و ورزش گفت:
برنامـه هـای های هفته تربیـت بدنی و ورزش در سـالجاری
بـه دلیـل تقـارن بـا ایام محـرم و عـزاداری امام حسـین (ع)
حـال و هـوای دیگـری داشـت .محمـودی نیـا افـزود :به هر
حـال امیدواریـم برگزاری ایـن برنامه ها بـا توجه به وضعیت
کنونـی ورزش توانسـته باشـد رضایت خاطراهالـی ورزش را
فراهـم کرده باشـد.

تساوی امیدهای مس در قم برابر صبا

تیـم فوتبال امید مس کرمان در هفتـهی دوم رقابتهای
لیـگ برتـر فوتبـال امیدهـای کشـور بـه اولیـن امتیـاز این
فصـل خـود دسـت یافـت .امیدهای مـس در بـازی دوم این
فصـل خـود در ورزشـگاه حیدریـان قـم میهمـان تیـم صبا
بودنـد کـه تالش دو تیـم در پایان نـود دقیقه بازی تسـاوی
بـدون گل و تقسـیم یـک امتیاز بـود .در این بـازی تیم مس
حتـی ایـن موقعیـت را داشـت که بـا اسـتفاده از حملههای
خـود سـه امتیـاز کامـل را از آن خود کنـد اما با هـدر دادن
فرصتهـای خـود نتوانسـت در این بازی بـه اولین گل فصل
خـود دسـت پیـدا کند .تیـم فوتبـال امیدهای مـس کرمان
کـه در بـازی هفتـهی قبـل خـود مغلـوب مـس رفسـنجان
شـده بـود با این تسـاوی به اولیـن امتیاز خـود در این فصل
دسـت یافـت .امیدهای مس کـه با این یک امتیـاز در ردهی
دهـم جـدول قـرار گرفتنـد در بازی هفتـهی آینـدهی خود
روز دوشـنبه یـازده آبـان و از سـاعت  14و  30دقیقـه در
ورزشـگاه سـلیمیکیا کرمـان میزبـان تیم سـپاهان اصفهان
اسـت .سـپاهان از دو بازی قبل خود یک برد و یک تسـاوی
کسـب کـرده اسـت و امیدهـای مـس کرمـان در ایـن بازی
امیدهـای خـود را برای کسـب اولیـن پیـروزی فصل محک
خواهند زد.
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روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
سردبیر :بردیا امیرتیموری
مدیر عامل :نکیسا خدیشی
طراحی :علی اکبرزاده
کرمان ،بلوار جهاد ،نبش جهاد  ،48طبقه اول واحد یک

عکس نوشت

نامه علی مطهری به معلم دخترش

جنجال مهمان برنامه ماه عسل!

عکـس الهـام عـرب یکـی از میهمانـان برنامـه مـاه عسـل احسـان
علیخانـی ،در هیئـت هـای عـزاداری جنجالـی را در شـبکه هـای
اجتماعـی و فضـای مجـازی ایجـاد کـرد .الهـام عـرب ،مانکنـی که در
برنامـه احسـان علیخانـی حضـور پیدا کـرده بود و به شـهرت رسـید،
ایـن روزهـا سـوژه شـده اسـت! الهام عـرب عکسـی از خـودش و یکی
از دوسـتانش را در یـک هیئـت با ظاهری شـیک(!!) منتشـر کرده بود
کـه بـا واکنش منفـی افـراد زیـادی روبرو شـد.

ماه در پیراهن

نویسـنده  :فـارس باقـری ( براسـاس طرحـی از بابـک دقیقـی بـا
عنـوان “آدالیـد”) کارگـردان  :بابـک دقیقـی آبـان و آذر 1394
کرمان ،خیابان مطهری غربی ،کوچه  ،25خانه تئاتر موج نو

خبرهای خود را به

reporter@kermanjournalists.com
ارسال نمایید

مهدی جهانگیری در مراسم افتتاح مرکز آموزشی در ارزوئیه:

خودمان را از جنس این مردم می دانیم

عکس :ياسر خديشي

تیاتر

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

خبر آخر

ه

علـی مطهری در صفحه اینسـتاگرام خود با تقدیـر از روش تدریس
معلـم دختـرش یکی از کتاب های اسـتاد مطهری را بـه وی هدیه داد.
علـی مطهـری از شـیوه تدریس معلـم دخترش در صفحه اینسـتاگرام
خـود تعریـف و بـا هدیـه ای از وی تقدیر نمود .علی مطهری نوشـت:
نامه اى به معلم دخترم زهرا
نامـه ذیـل را بـرای معلـم دختـرم زهرا کـه در کالس دوم دبسـتان
سـتوده تحصیـل می کند نوشـتم .نظر بـه این که شـامل نکته تربیتی
عمومی بود ،انتشـار آن را بی فایده ندیدم.سـركار خانم با اهداء سلام،
زهـرا در كالس دوم بسـيار با نشـاط تر و عالقمندتر به مدرسـه اسـت
و ايـن امـر مرهـون روش كار و زحمات سـركار عالى اسـت .از اين كه
بـى جهـت تكليف زياد نمـى دهيد و در مسـابقه با سـاير مدارس،بچه
هـا را تحت فشـار بيجـا نمى گذاريد سپاسـگزارم .عجلـه اى كه برخى
بـراى دانشـمند كـردن بچه ها دارنـد معموالً نتيجه عكـس مى دهد و
حداكثـر بچـه هايـى با عـدم تعادل روانـى تحويل جامعه مـى دهد كه
معمـوالً ايـن گونـه بچـه هـا پـس از ورود به دانشـگاه دچار مشـكالت
اخالقـى و غيـره مـى شـوند .بـه هـر حـال غـرض ،تشـكر از آن معلم
گرامـى بـود .بـراى شـما آرزوى توفيـق بيشـتر دارم.يـك جلـد كتاب
تعليـم و تربيت در اسلام [اثر اسـتاد شـهيد مطهرى]اهدا مي شـود.
با تقديم احترام على مطهرى

مهاجـم لژیونـر فوتبـال ایـران ایـن روزها درخشـش خوبـی در تیم
ملـی و باشـگاه روسـتوف دارد .بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن؛
سـردار آزمـون در پیامـی که در شـبکه اجتماعی اینسـتاگرام منتشـر
کـرد ،از هـواداران و دنبـال کنندههـای خـودش تشـکر کـرد .او بـه
ایـن خاطـر کـه تعـداد دنبالکنندههایـش بـه  399هـزار نفر رسـیده
و  400هـزار نزدیـک شـده ،پیشـاپیش رسـیدن بـه ایـن تعـداد را
تبریـک گفـت .بـه ایـن ترتیـب سـردار آزمـون یکـی از پرهوادارترین
فوتبالیسـتهای ایرانـی شـد .او موفق شـد از علیرضا حقیقـی با 373
هـزار دنبالکننـده ،فرهـاد مجیدی بـا  368هزار دنبالکننـده ،مهدی
طارمـی بـا  320هـزار دنبالکننـده و حنیـف عمـران زاده بـا 242
هـزار دنبالکننـده عبـور کنـد( .این افـراد لزومـا پردنبـال کنندهترین
فوتبالیسـتها نیسـتند ).حاال سـردار آزمون یکـی از نزدیکترین افراد
بـه علی کریمـی و در تعقیـب این مـرد  475هزار دنبالکنندهایسـت.
او بـا عبـور از فرهـاد مجیدی از یکـی از محبوبترین فوتبالیسـتهای
ایـران عبـور کـرده و حـاال در تعقیـب اسـطوره قرمزهـا اسـت .سـردار
آزمـون بـه عنـوان یـک بازیکـن ملـی کـه در هیـچ یـک از دو تیـم
اسـتقالل و پرسـپولیس بـازی نکـرده ،طرفدارانی از هر دو تیـم دارد و
رونـد رو بـه رشـد او باعـث شـده تا بـه این تعـداد دنبالکننده برسـد.
جالـب اسـت کـه حسـاب باشـگاه پرسـپولیس  182هـزار و باشـگاه
ن تیمها
اسـتقالل  150هـزار دنبـال کننـده دارند ،امـا بازیکنهای ایـ 
طرفـداران بیشـتری بـه خـود میبینند!

دورنگار32435827 :

شمارگان 7000 :نسخه

در حاشیه

سردار آزمون از فرهاد مجیدی عبور کرد؛
در تعقیب علی کریمی!

دفتر سردبیر32435827 :
تحریریه32436035 :
امور اداری32435908 :
اموربازرگانی و حسابداری32435911:

پیامک :

50002203034

نمایشگاه

نمایشگاه ساالنه خوشنویسی

زمان  24 :مهر ماه تا پایان آبان ماه
مکان  :کرمان  ،موزه هنرهای معاصر صنعتی

رییـس گـروه مالـی گردشـگری گفـت :احـداث مراکز آموزشـی کار
جمعـی و حاصـل خرد جمعیت این مجموعه اسـت و معتقدیم توسـعه
هر کشـور و منطقه از آموزش و پرورش شـروع می شـود و اگر رشـد و
شـکوفایی فرزندانمان را داشـته باشـیم،میتوانیـم ایرانی آبـاد و آزاد در
زمینـه هـای مختلـف و صحنـه بین المللی داشـته باشـیم .بـه گزارش
ایسـنا مهـدی جهانگیـری دیـروز در مراسـم افتتـاح مرکـز آموزشـی
کیمیـای دانـش  ۳در روسـتای محمدآبـاد ارزوئیـه اظهـار کـرد :آنچـه
کـه اهمیـت دارد این اسـت کـه در حوزه فعـاالن اقتصـادی ،موضوعات
اجتماعی موجب برکت کار ،زندگی و مجموعه زندگانی انسـانی داشـته
باشـد و این امر به خوبی در گروه مالی گردشـگری تبیین شـده اسـت.
نایـب رییـس اتـاق بازرگانی تهـران افـزود :احـداث مراکز آموزشـی کار
جمعـی و حاصـل خرد جمعیت این مجموعه اسـت و معتقدیم توسـعه
هر کشـور و منطقه از آموزش و پرورش شـروع می شـود و اگر رشـد و
شـکوفایی فرزندانمان را داشـته باشـیم،میتوانیـم ایرانی آبـاد و آزاد در
زمینـه هـای مختلـف و صحنه بیـن المللی داشـته باشـیم .جهانگیری
تصریـح کرد :آقـای جهانگیری مدیـرکل وقت آموزش و پرورش اسـتان
پیگیری های جدی در زمینه احداث مدرسـه در این مناطق را داشـتند
و موجب شـد حرکت اجتماعی بانک از مناطقی که درد و رنج کشـیده
کـه خـود ما زمانـی در این منطقه زندگـی کرده ایم ،آغـاز کنیم .رییس
گـروه مالـی گردشـگری بیان کـرد :خودمـان را از جنس ایـن مردم می
دانیـم و موجب افتخار اسـت کـه در ماه محرم حرکـت اجتماعی ارزنده
ای در ایـن روسـتاها انجـام و از مـدارس بهـره برداری شـده و در اختیار
دانـش آمـوزان قـرار می گیـرد .جهانگیری گفـت :انشـاءاهلل همه فعاالن
اقتصـادی بـه ایـن امـر بپردازنـد و قـول مـی دهیـم تعـدادی از دانـش
آمـوزان ایـن منطقه را که بتوانند به دانشـگاه وارد شـوند بورسـیه کنیم
و بتوانیـم زمینه بروز و شـکوفایی اسـتعدادهای مناسـب ایـن منطقه را
که می شناسـیم ،فراهـم کنیم.
حادثه

برادر کارگرکارخانه ذوب و نورد کرمان:

لودر برادرم را له کرد
مریم سعیدی

کشف حجاب دو بازیگر زن ایرانی

چکامـه چمـن مـاه بـه ماننـد صـدف طاهریـان بـا قـرار دادن
تصاویـری فاقـد حجاب در صفحه اینسـتاگرامش کشـف حجاب خود
را علنـی کـرد .نکته جالـب اینجا بود کـه هنوز یک هفتـه از ماجرای
کشـف حجـاب صـدف طاهریـان بازیگـر زن نقشـهای فرعی سـینما
نگذشـته بـود کـه خبـر رسـید چکامـه چمن مـاه هم کشـف حجاب
کـرده اسـت .یکـی از بسـتگان نزدیـک چمـن مـاه دربـاره ماجـرای
کشـف حجـاب اینسـتاگرامی ایـن بازیگر گفـت :چکامه مدتی اسـت
کـه از ایـران مهاجـرت کـرده و طبیعـی اسـت کـه پوشـش خـود
را هـم منطبـق بـا اسـتانداردهای کشـوری کـه در آن اقامـت دارد
انتخـاب کـرده اسـت .ایـن خویشـاوند دربـاره اینکـه آیـا ایـن بازیگر
قصـد بازگشـت بـه ایران را نـدارد بیان داشـت :این سـوال را خودش
بایـد پاسـخ دهـد نه مـن .آخریـن تجربه بازیگـری چمن مـاه فیلمی
ویدیویـی اسـت به نـام “آن آواز غمناک” سـاخته آرش سـنجابی که
بیشـتر بـه عنـوان نویسـنده شـناخته مـی شـود .چمـن مـاه در این
فیلـم بـا دو چهـره ورزشـی به نامهـای سوشـا مکانی و هادی سـاعی
همبـازی بوده اسـت.

یک زن اهل سوریه به دنبال کاندیداتوری در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

پـس از اینکـه بـرای اولیـن بـار در تاریـخ امریکا یک سیاهپوسـت
توانسـت رئیـس جمهـور آمریـکا شـود ،یـک زن اهـل سـوریه قصـد
دارد د انتخابـات ریاسـت جمهـوری آینـده آمریـکا کاندیـدا شـود.
ایـن زن کـه ثریـا قفـس نـام دارد عضو حـزب جمهوریخواه اسـت اما
مـی خواهـد به طـور مسـتقل در انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا
شـرکت کنـد .عصـر ایـران در ایـن مـورد نوشـت :ثریا فقـس ،نامزد
مسـتقل ریاسـت جمهـوری آمریـکا در انتخابـات آینـده ایـن کشـور
اسـت .پدر ثریا ،میشـیل فقس در سـال  1971از شـهر حلب سـوریه
بـه ایـاالت متحـده آمریـکا مهاجرت کرد ،و بـا مادر ثریـا« ،دالی» که
از ونزوئلا بـه آمریـکا آمـده بـود ،ازدواج کـرد و در سـال  1981ثریا
در شـهر نیویـورک بـه دنیـا آمـد .به گـزارش العربیـه ،ثریـا ،که خود
عضـو حـزب جمهوریخواه آمریکاسـت ،تصمیم گرفته تـا در انتخابات
آینـده ریاسـت جمهـوری این کشـور بصورت مسـتقل شـرکت کند.
او مـی گویـد با وجـود آنکه عضو حـزب جمهوریخواه اسـت ،به دلیل
اینکـه در لیسـت نامـزدان این حزب قرار گرفتن کار دشـواری اسـت،
تصمیـم گرفتـه تـا بصـورت مسـتقل وارد مبـارزات انتخاباتـی شـود.
ثریـا کـه در سـال  1981در نیویورک بـه دنیا آمـده ،تحصیالت خود
را در رشـته حقـوق سیاسـی و روابـط بین الملل ادامـه داده ،و اکنون
 15سـال اسـت که تدریس مـی کند .ثریا بـر رویدادهـای خاورمیانه
تمرکـز دارد ،و معتقـد اسـت کـه «تفاوتهـای فرهنگـی و تفاوتهـای
زبانـی» باعـث رنـج بسـیار مـردم ایـن منطقـه شـده اسـت .او بـرای
ریاسـت جمهـوری برنامـه ای اعلام کـرده کـه در راس آن «حفـظ
امنیـت ملی ایـاالت متحـده آمریکا» قـرار دارد.

روز گذشـته خبری کوتاه مبنی بر مرگ یکی از کارگران در شـهرک
صنعتـی خضـرا کرمـان در روزنامـه ی پیـام مـا ،از روزنامه هـای محلی
کرمـان منتشـر شـد .جهـت پیگیـری بیشـتر بـا خانـواده ی مرحـوم
اسـماعیل جهانشـاهی گفت و گـوی تلفنی داشـتیم.
بـرادر وی اظهـار داشـت :اسـماعیل جهانشـاهی متولـد  1361اهـل
شهرسـتان بردسـیر کـه دارای دو فرزنـد بود روز دوشـنبه حیـن کار در
شـرکت فـوال نـورد کرمـان زیـر لـودر رفـت و جان سـپرد.
وی افـزود :گویـا بـرادرم مشـغول تمیز کردن السـتیک هـای عقبی
لـودر بـود تـا بـراده هـای آهـن و فـوالد ،آن ها را پـاره نکنـد ،در همین
حیـن راننـده ،غافـل از ایـن موضوع دنـده عقب مـی رود.
جهانشـاهی گفـت :لـودر از روی سـاق پا تا سـر برادرم عبـور کرد به
گونـه ای کـه هر دو چشـم از حدقه بیـرون زده بود و مغز سـرش بیرون
ریخته شـده بود به طوری که جسـد به سـختی شسـته شـد.
طبـق اظهـارات برادر مرحوم جهانشـاهی ،راننـده در بازجویی پلیس
راه باغیـن گفتـه بـود  :زمانـی دنـده عقب رفتم احسـاس کـردم چیزی
زیـر السـتیک لـودر رفته اسـت و صدایـی شـنیدم .دوباره جلـو رفتم و
پیـاده شـدم کـه ناگهان دیـدم این کارگـر را زیـر گرفته ام.
جهانشـاهی تاکیـد کـرد :بـرادر من کارگـر روز مـزد نبود .سـابقه ی
بیمـه ی تامیـن اجتماعی که از طرف شـرکت فـوالد نورد بـرای وی رد
شـده اسـت و همچنین قراردادهای سـاالنه ای که با شـرکت بسته بود،
گـواه این امر اسـت.
وی گفت :شـکوائیه ی ما علیه شـرکت فوالد نورد کرمان و مسئولین
آن تنظیـم شـده اسـت .به دلیـل اینکه این شـرکت کارفرما بوده اسـت
و پیمانـکار آن یعنـی راننـده ی لـودر ،فاقد گواهی نامه می باشـد و لودر
نیـز فاقـد بیمـه .پس چـرا کافرمـا ،کار را به چنیـن پیمانکاری سـپرده
بود؟
جهانشـاهی تصریح کرد :مهندس خسـروی ،مسـئول ایمنی شرکت
فوالد نورد ،قصور و کوتاهی شـرکت فوالد نورد کرمان را پذیرفته اسـت
و راننـده لـودر بازداشـت شـده بود اما به قید وثیقه آزاد شـده اسـت.
در گفـت و گـوی تلفنی با مرتضوی ،مدیر عامل شـرکت فـوالد نورد
وی گفت :منبع خبر چیسـت؟
اگـر خانـواده ی جهانشـاهی منبع خبر بودند پس خودشـان در مورد
ایـن اتفـاق صحبت کرده اند! من جلسـه هسـتم و بعـدا تماس بگیرید.
اما در تماس های بعدی وی تلفن خود را جواب نداد.

