
آغاز به کار هیات مدیره 
جدید نظام مهندسی 
ساختمان کرمان 

برازوان رییس حزب ندای ایرانیان کرمان:

مدیر ارشدی که می گفت 
ندایی ها 10 نفر بیشتر نیستند 

استعفا دهد

محمد سلطانی زرندی برگزار کننده 
پانزدهمین نمایشگاه الکامپ کرمان:

برگزاری نمایشگاه الکامپ 
در جهت خروج از رکود بود

فکوری هرندی عضو شورای مرکزی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور:

با نشستن تغییری در رتبه کرمان
در حوزه فناوری اطالعات 

حاصل نمی شود
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پیشخوان

جلسـه شورای اداری اسـتان عصر چهارشنبه در سالن پیامبر 
اعظـم اسـتانداری کرمـان با حضور علی شـمخانی دبیر شـورای 
عالـی امنیـت ملـی، آیت اهلل  جعفـری نماینده ولی فقیـه و امام 

جمعه کرمان و جمعی از مسـئولین برگزار شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در کرمـان، در ایـن جلسـه بـا اشـاره به 
برخـی کارهای نادرسـت بیـان کرد:»رییس مجلـس اعالم کرده 
در دولـت قبـل 500 هزار نفر برخالف قانون اسـتخدام شـده اند 
و یـا در رسـانه ها اعـالم شـده 100 هـزار حلقـه چـاه غیرمجـاز 

در دولـت گذشـته حفر شـده، سـئوال مـن این اسـت که رئیس 
مجلـس آن زمـان چـه کاره بـود و چـه کسـی بایـد جلـوی این 
کارهـا را می گرفـت؟«  آیـت اهلل جعفری افزود:»این هنر نیسـت 
کـه بعـد از اتمـام دوره یـک دولـت، بیاییـم مشـکالت را مطرح 
کنیـم کـه در دولـت قبـل این تعـداد برخـالف قانون اسـتخدام 
شـده و یـا اتفاقـات دیگر افتاده اسـت بلکـه هنر این بـود که در 

همـان زمـان جلـوی ایـن کارها را مـی گرفتید.
صفحه 4

نقدی بر فیلم سینمایی شاهزاده روم به 
مناسبت اکران موفق اش در سینماهای کشور

امیر عابدین پور
---------  صفحه 7 ---------

نظر سه تن از نمایندگان کرمان 
درباره الیحه شفاف سازی 
هزینه های انتخاباتی نامزدها

---------  صفحه 4 ---------

افضل توس 
مجوز نهایی 

خود را به زودی 
می گیرد

دیدار سهامداران افضل توس
 با معاون نظارت بانک مرکزی

---------   همین صفحه  ---------

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

0 تا 119- تا 20

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,100,000
9,100,000
4,580,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,490,000
1,660,000

926,200

دالر
يورو
پوند

36,350
38,550
54,800

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

افضل توس 
مجوز نهایی خود را
 به زودی می گیرد
دیدار سهامداران افضل توس
 با معاون نظارت بانک مرکزی

»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای پیـاده رو سـازی خیابان مدرس اقـدام نماید  لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت 
مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 94/9/25 جهت دریافت اسـناد مناقصـه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی 

بـم، بلوار شـهیدصدوقی شـهرداری بم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری 

بـم نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 260،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- برآورد  اجرای کار بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 94  مبلغ 5،086،000،000 ریال می باشد.
4-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

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

7- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی ، شهرداری بم ، امور قراردادها می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.

9- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  44219960-034 تماس حاصل نمایند. 

علیرضا ریاضی- شهردار بم

آگهی فراخوان عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در اجـرای مـاده 100 قانـون تنظیـم 
بخشـی از مقـررات مالـی دولت قصـد واگذاری یک قطعـه زمین 297 متر مربع قسـمتی از 
پـالک 198 فرعـی از 705 اصلـی واقـع در بخش 45 کرمان شهرسـتان جیرفـت با کاربری 
فرهنگی-مذهبـی را هـت احـداث موسسـه آموزسـش قرآنـی از طریـق برگـزاری فراخوان 
عمومـی را بـه صـورت نقـد و اقسـاط دارد. لـذا بدینوسـیله از کلیـه متقاضیانـی کـه دارای 
مجوزهـای الزم و موافقتنامـه اصولـی از مراجـع ذیربـط مـی باشـند و تقاضـای واگـذاری 
زمیـن فـوق الذکـر را دارنـد دعـوت مـی شـود ظـرف مـدت 15 روز از تاریخ انتشـار آگهی 
بـه مدیریـت امـالک و حقوقـی اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان واقـع در 
بزرگـراه سـلطان سـید احمد- بلوار شـهرک صنعتی شـماره 2 مراجعه نماینـد. ضمنا کلیه 
هزینـه هـای برگـزاری فراخـوان عمومی بر عهده متقاضـی منتخب فراخوان می باشـد و به 
درخواسـت های رسـیده بعـد از مدت مقرر ترتیب اثر دلده نشـده و بهتریـن نحوه پرداخت 

بعنـوان برنـده اعالم مـی گردد. 

فتاحی نماینده شهربابک در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«:

برخی افراد
از  دولت احمدی نژاد 

ُعقده دارند
منظری توکلی نماینده بافت:

اعتراض کوچک زاده بسیار بجا بود، هرکسی ادبیاتی دارد

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در کرمان:

رزمنده واقعی، رزم حسینی است نه 
کسی که فقط چفیه می اندازد

   صفحه  2

روزنامه »واقعه« در طرح رتبه بندی
وزارت ارشاد در گروه آخر قرار گرفت

   صفحه  4

 سـهامداران جانبـاز و ایثارگـر موسسـه اعتبـاری افضل تـوس با معاونت نظـارت بانک 
مرکـزی در خصـوص سـرعت بخشـی در اعطای مجوز این موسسـه دیـدار کردند. 

بـه گـزارش خبرنـگار اخبـار بانـک، در ایـن دیـدار کـه در فضـای صمیمانـه ای انجـام گرفـت 
سـهامداران  جانبـاز و ایثارگـر موسسـه اعتبـاری افضـل توس بـه نمایندگـی از 35 هزار سـهامدار 
کـه همگـی از خانـواده شـهدا و جانباز هسـتند، تقاضـای خود را مبنـی بر سـرعت دادن به اعطای 

مجـوز نهایـی فعالیـت ایـن موسسـه به دکتـر تهرانفـر ارائـه دادند. 
معاونـت نظـارت بانـک مرکزی نیز در ایـن دیدار ضمن ابراز خرسـندی از برگزاری چنین جلسـه 
ای تمامـی مـوارد اعالمـی ایـن سـهامداران را به دقـت گوش داد و اعـالم کرد: تمامـی تالش بانک 

مرکزی سـاماندهی موسسـات اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات اسـت. 
گفتنـی اسـت، در طـرح سـاماندهی بانک مرکزی مقرر شـده بود که دو موسسـه اعتبـاری افضل 
تـوس و بانـک دی در خصـوص ادغـام بـا یکدیگـر مذاکراتـی داشـته باشـند کـه پـس از برگزاری 
جلسـاتی مشـخص شـد کـه بـه تفاهـم نرسـیده انـد و همیـن امـر موجـب شـده اسـت کـه بانک 

مرکـزی شـرایط ارائـه مجـوز مسـتقل بـرای ایـن موسسـه را در چارچـوب کاری خود قـرار دهد.
موسسـه اعتبـاری افضـل توس در یکسـال گذشـته ضمن همـکاری های مسـتمر و منظم خود با 
بانـک مرکـزی بـا اجـرای اقدامات متعدد و معرفی سـرمایه گذارهای جدید و موجه توانسـته اسـت 

تمامـی شـرایط مـورد نظر ایـن بانک را بـرای دریافت مجوز آمـاده کند. 

مدیریت منطقه پنج استان کرمان
سلیمان زاده 



شماره پیاپی 505  
شنبه 7 آذرماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 2

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سرمقاله

کوماندوهاى حاج قاسم چگونه 
خلبان نیروى هوایی ابرقدرت 

روسیه را نجات دادند
اصابت موشـک F16 ناتو و سقوط 
خلبـان  دو  خـروج  روس،  سـوخوی 
و کشـته شـدن یکـی از انهابدسـت 
تروریستهای مخالف سـوریه و پنهان 
شـدن دیگرخلبـان هراسـان و انتظار 
نجـات. نیـروی هوایی روسـیه بالفاصله با فرسـتادن 
زبـده تریـن کوماندوهـای  نیـروی مخصـوص خـود 
بـا یـک فرونـد هلی کوبتـر بـرای نجات خلبـان وارد 
عمـل مـی شـوند و بـا دادن یـک کشـته و از دسـت 

دادن هلـی کوبتـر بـه عقـب بر مـی گردند.
 گفتـه مـی شـود یگان هـای ویـژه ترکیـه و ناتو 
جهـت اسـارت خلبان روس و باج گیـری و تحقیر ابر 

قـدرت روس وارد عمل می شـوند.
از سـوی دیگر و در گیر و دار برنامه ریزی روسـها 
بـرای عملیـات مجـدد جهـت ازادی و نجات سـریع 
خلبـان روسـی ژنـرال ایرانـی حاج قاسـم سـلیمانی 
کـه همـه چیـز را زیرنظـر دارد به روسـها اطالع می 
دهـد یگان ویـژه وی امـاده عملیات اسـت و وظایف 
روسـها را در پشـتیبانی هوایي، اطالعات ماهواره ای 
و جنـگ الکترونیـک شـخصا بـه انها ابالغ مـی کند.

منطقـه عملیات 6 کیلومتر پشـت خطـوط مقدم 
درگیری ارتش سـوریه با مخالفین و تروریستهاسـت.

6 رزمنـده از یـگان ویـژه عملیاتـی حـزب اهلل و 
18 کومانـدو سـوری اموزش دیده توسـط پاسـداران 
دالور ایرانـی وارد عملیـات مـی شـوند و در پیچیده 
تریـن و سـریع تریـن عملیـات مشـترک ابـر قدرت 
روسـیه و یـگان ویـژه هجـده نفـره حاج قاسـم و در 
حالیکـه پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه شـخصا و با 
چشـم ماهـواره ای لحظه به لحظه عملیـات را نظاره 
و همـه امکانـات روس را بـرای پشـتیبانی هوایـی و 
ماهـواره ای بـکار گرفتـه و بـا دسـتور کـور کـردن 
کلیـه امکانـات ماهـواره ای و فـوق مـدرن ارتباطات 
ناتـو در منطقـه عملیـات امـکان هـر گونـه واکنـش 
و پشـتیبانی سـریع را از دشـمن و تروریسـتهاگرفته 
اسـت منتظـر خبـر خـوش سـردار ایرانی مـی ماند! 
یـگان ویـژه حاج قاسـم پس ازنفـوذ سـریع به عمق 
تـا  تروریسـتهای  نابـودی کل  و  شـش کیلومتـری 
دندان مسـلح در مسیر،کنسـتانتین موراخین خلبان 
روسـی را نجـات  و هـر 24 تـکاور دالور بـه همـراه 
خلبـان سـالم بـه پایگاه بـر مـی گردند! وقتـی حاج 
قاسـم خبـر پایـان عملیـات و سـالمت خلبـان را به 
پوتیـن داده اسـت حـال اوبامـا و ژنرالهـای ناتـو کـه 
در سـوی دیگـر و لحظـه بـه لحظـه عملیات سـردار 
ایرانـی را رصـد می کـرده اند از دیدنـی ترین صحنه 

هـا بوده اسـت.
ایران ، خاک دلیران
ایران، غرش شیران

ایران همیشه جاویدان....
 پنجم اذر ماه سال یاس 1394همزمان با 
سالگردتاسیس بسیج به فرمان امام خمینی ره

کاهش سهم گمرکی 
شهردارى کرمان

شـهردار کرمـان با اشـاره به 
بودجـه در شـهرداری  کمبـود 
کرمـان گفت: متاسـفانه سـهم 
کرمـان  شـهرداری  گمرکـی 
 2 بـه  تومـان  میلیـارد   35 از 
میلیـارد تومـان کاهـش یافتـه 
اسـت. بـه گـزارش مهـر علـی 

بابایـی اظهارداشـت: توسـعه شـهر بـه خصـوص در مـوارد عمرانـی نیاز به 
تامیـن اعتبـار دارد و در ایـن صـورت اسـت کـه مـی توانیـم شـهر بهتری 
داشـته باشـیم امـا شـهرداری بـا کمبـود منابـع مالی مواجـه اسـت و باید 
در ایـن خصـوص چـاره اندیشـی شـود. وی در خصوص وصـول درآمدهای 
پایـدار نیـز گفـت: ایـن منابـع تنها یک سـوم بودجه مـورد نیاز شـهرداری 
کرمـان را تامیـن مـی کنـد. وی تاکیـد کـرد: ایـن در حالـی اسـت کـه 
درآمدهـای پایـدار از جملـه عـوارض نیـز به سـادگی وصول نمی شـوند و 
بایـد در ایـن خصـوص فرهنگسـازی شـود، از سـوی دیگر پیگیـری وصول 
عوارض پزشـکان و بانکها به طور جدی در دسـتور کار قرار گرفته اسـت و 
از طریـق کمیسـیون ماده 77 انجام می شـود. وی افـزود: همکاری عمومی 
بـا شـهرداری بایـد فرهنگ سـازی شـود و مـردم بایـد بداننـد هزینه های 

خدمـات شـهری خـود را بـرای داشـتن شـهری زیباتـر، بپردازنـد.

شهردارى

کرمان ویچ

عصـر  اسـتان  اداری  شـورای  جلسـه 
چهارشـنبه در سـالن پیامبر اعظم استانداری 
کرمـان با حضور علی شـمخانی دبیر شـورای 
عالـی امنیـت ملی، آیـت اهلل  جعفری نماینده 
ولـی فقیـه و امـام جمعـه کرمـان و جمعی از 

مسـئولین برگزار شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در کرمـان، در ایـن جلسـه با اشـاره به 
برخی کارهای نادرسـت بیان کرد:»رییس مجلـس اعالم کرده 
در دولـت قبل 500 هزار نفر برخالف قانون اسـتخدام شـده اند 
و یـا در رسـانه ها اعالم شـده 100 هزار حلقه چـاه غیرمجاز در 
دولـت گذشـته حفـر شـده، سـئوال من این اسـت کـه رئیس 
مجلـس آن زمـان چـه کاره بـود و چه کسـی باید جلـوی این 

کارهـا را می گرفت؟«
 آیـت اهلل جعفـری افزود:»ایـن هنر نیسـت که بعـد از اتمام 
دوره یـک دولت، بیاییم مشـکالت را مطـرح کنیم که در دولت 
قبـل ایـن تعـداد برخـالف قانون اسـتخدام شـده و یـا اتفاقات 
دیگـر افتـاده اسـت بلکـه هنـر ایـن بـود کـه در همـان زمـان 
جلـوی ایـن کارها را مـی گرفتید. مگر امام نفرمـود مجلس در 
راس امـور اسـت؟ حـاال جای سـوال اسـت که چه کسـی باید 
جلـوی ایـن کارهـا را می گرفت؟ ایـن روند اگـر در همه دولت 

هـا ادامـه یابد، سـنگ روی سـنگ بند نمی شـود.«
وی اظهـار کرد:»اگـر بخواهیـم کشـور را خـوب اداره کنیم، 
قانـون داریم، معیارهـای خوب وجود دارد و مقام معظم رهبری 
در راس کشـور قـرار دارد و بایـد جلوی این کارها گرفته شـود، 
و گرنـه بعـد از انجام کارها، مطـرح کردن آن فایـده ای ندارد.«

اسـتاندار کرمان سـخنران بعدی این جلسـه بود. وی در این 
جلسـه با اشـاره بـه هفته بسـیج اظهـار داشـت:»امیدواریم در 
هفته بسـیج اسـتمرار تفکر بسـیج را برای اداره کشـور داشـته 
باشـیم و نسـل جـوان مـا بـا الگوهـای موفـق بتواننـد زمینـه 

دسترسـی بـه افکار بلنـد را فراهـم کنند.«

علیرضـا رزم حسـینی گفت:»اسـتان مـا 11 درصد وسـعت 
کشـور را به خ.د اختصاص داده و حدود 3 میلیون نفر جمعیت 
کشـور در اسـتان کرمـان زندگـی می کننـد و تولیـد ناخالص 
داخلی اسـتان 29 هزار میلیارد تومان یعنی سـه درصد کشـور 

است.«
وی افزود:»کرمـان از امنیـت پایـدار خوبـی برخوردار اسـت 
بـه ویـژه در حوزه جنـوب که بـا توجه به معرفی شـهر اقتصاد 
مقاومتـی قلعه گنـج ضریـب امنیتـی منطقـه را بـا فعالیـت 

اقتصـادی بـه صـورت مشـهود می بینیم.«
اسـتاندار کرمـان ادامـه داد:»بـه دلیـل حجـم بـاالی اتبـاع 
بیگانـه بـا وجـود اینکه ما اسـتانی مرزی نیسـتیم، مشـکالتی 
را بـرای مـا ایجـاد کـرده که طـرح سـاماندهی آن را بـه وزارت 

دادیم.« کشـور 
وی بـا اشـاره بـه مشـکالت ناشـی از مـواد مخـدر و وجـود 
اتبـاع بیگانه  اسـتان کرمان خاطرنشـان کرد:»شـورای امنیت 
ملـی می توانـد در ایـن دو حـوزه تعیین تکلیف کنـد، ما تا چه 
زمانـی باید مقابله با مواد مخدر داشـته باشـیم کـه ظاهرا موثر 

واقع نشـده است.«
رزم حسـینی گفت:»حضور فعاالن سیاسـی از همه گروه ها 
در اسـتان کرمـان، هیچ گونـه اختـالف و نزاعـی را در شـهر 

کرمـان در پـی نداشـته و ایـن موضوع بی سـابقه اسـت.«
مجـری جلسـه بعـد از پایـان سـخنان اسـتاندار کرمـان 
گفـت:»از نماینـده عالـی رتبـه اسـتان در مجلـس، پروفسـور 
زاهـدی با وجـود اینکه در کنداکتـور نبوده اند مـی خواهم که 

سـخنران بعدی جلسـه باشـند.«
زاهـدی گفت:»مجـری از ایـن بعـد توجه بیشـتری داشـته 
باشـد و اگر در جلسـه رسـمی تری بودیم امکان داشـت مورد 
نقـد قـرار گیـرد، در هـر صـورت بـه دلیل اینکـه فرمودنـد در 
کنداکتـور نبـودم من ترجیح می دهم صحبت نکنـم و از همه 
عزیـزان تشـکر می کنـم. زاهدی بـا یک صلوات سـخنان خود 

پایان داد.« را 
اقتصـادی  ابراهیمـی، عضـو کمیسـیون  پـور  محمدرضـا 
از  ایـن جلسـه  بعـدی  مجلـس شـورای اسـالمی سـخنران 
شـمخانی به عنوان دبیر شـورای امنیت ملی خواسـتار تدوین 
طرحـی جامـع بـرای سـاماندهی افاغنه در کشـور در شـورای 
عالـی امنیـت ملـی شـد و افزود:»هیچ جـای دنیا حضـور یک 
فـرد بیگانـه را بـدون هویـت و شناسـنامه بـه دلیل تبعـات در 

موضوعـات اقتصـادی، اجتماعـی و... تحمـل نمی کننـد.«
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـالمی 
بـا بیـان اینکـه در حال حاضـر حـدود 300 هزار نفـر افغان در 
اسـتان کرمـان حضـور دارنـد و این نگرانی، به شـدت مـردم و 
فضـای اجتماعـی مـا را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت، تصریح 
کـرد:»در دولت قبل و فعلی جلسـات متعددی تشـکیل شـده 
و امـام جمعـه کرمـان همـواره بـه جـد از این وضعیـت گالیه 
داشـته انـد و قرار اسـت ایـن موضوع در شـورای عالـی امنیت 

ملـی در قالـب برنامه مـدون عملیاتی شـود.«
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفت:»اگر قرار باشـد 
دولـت نیـز در ایـن زمینه الیحـه ای بدهـد، در مجلـس آماده 
همکاری و در اولویت قرار دادن آن هسـتیم و به دلیل مسـائل 
امنیتـی الزم اسـت کـه ایـن امـر بـا رویکـردی مثبـت دنبـال 

شود.«
دبیر شـورای عالی امنیت ملی سـخنران بعدی این جلسـه 
بـود. علـی شـمخانی گفت:»ما زمانی مشـکل داشـتیم و چپ 
مـی گفـت بهتریـن نظریـه، نظریه سوسیالیسـت هاسـت و ما 
بایـد ایـن روش را دنبـال کنیـم و راسـت هـم مـی گفـت باید 

بـازار آزاد و نظریـه اسـمیت را پـی بگیریم.«
دبیـر شـورای عالی امنیت ملی گفـت:»در آن زمان ما بیش 
از آنکـه بـه اقتصـاد بپردازیـم، اقتصاد را دسـت مایـه دعواهای 

خودمان مـی کردیم.«
وی اظهار کرد:»اگر فهرسـت تمام آسـیب پذیری اجتماعی 
را کنـار هـم قـرار دهیـم کـه البته رو بـه توقف نیسـت یکی از 

دالیـل اصلی بروز آنها مسـائل اقتصادی اسـت.«
شـمخانی افزود:»وقتـی کار، تـالش و فعالیت باشـد به طور 
قطـع، آمار ناهنجـاری های اجتماعی در ابعـاد مختلف کاهش 

مـی یابد.«
وی بـه تیتـر و دغدغـه هـای روزنامـه هـای کشـور اشـاره 
کـرد و گفت:»اگـر روزنامـه های مهم کشـور را بررسـی کنید، 
خواهیـد دید تیترهای این نشـریات، نسـبت چنـدان زیادی با 

اقتصـاد مردم نـدارد.«
عضو مجمع تشـخیص مصلحت نظام تاکیـد کرد:»هیاهوی 

سیاسـی، غالب بر مشـکالت اصلی مردم اسـت.«
وی گفت:»مسـائل اقتصـادی یکـی از دالیـل اصلـی بـروز 
مشـکالتی چـون طـالق، مـواد مخـدر، سـرقت، کاهـش سـن 
اعتیـاد و ناهنجـاری هـای اجتماعـی اسـت. مـا همه مسـئول 

هسـتیم، هـر کسـی در حـوزه خـودش مسـئول اسـت.«
وی اظهار کرد:»فسـاد اقتصادی موجب خوشحالی دشمنان 
مـی شـود و مقابله رسـانه ای و مقابله جناحی، تاثیـری فراتر از 

فسـاد اقتصادی بر جامعـه دارند.«
شـمخانی ادامـه داد:»رایـج شـدن سـفارش کـردن بـرای 
اسـتخدام، وقـت گرفتـن از مدیـران و سـایر امـور، آفـت نظام 
اسـت.« وی همچنیـن بـا اشـاره بـه برگـزاری دو انتخابـات 
مجلس شـورای اسـالمی و مجلس خبرگان رهبری در اسـفند 
امسـال افزود:»دولـت جمهـوری اسـالمی در انتخابـات بایـد 
بـی طـرف محـض باشـد.« دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی 
گفت:»مشـارکت، رقابـت، سـالمت و امنیت باید چهار سـتون 
انتخابـات سـال جـاری باشـد تا مجلـس و خبرگانـی ضد نفوذ 
داشـته باشـیم و نماینده ای وارد مجلس شـود که بداند معضل 
اصلـی مـا مسـائل اقتصـادی اسـت و نـه اختالفات شـخصی و 
جناحـی.« وی بـا بیـان اینکـه اقتصـاد مـا دارای مشـکالت 
سـاختاری، سیاسـتی و ناشی از تحریم اسـت افزود:»تحریم ها 
در حال برداشـته شـدن اسـت و باید برای دو مشکل دیگر فکر 

و چـاره اندیشـی کنیم.«
رزمنده واقعی، رزم حسینی است

در  ملـی ظهـر چهارشـنبه  امنیـت  عالـی  دبیـر شـورای 
تـاالر  در  کـه  شـهادت  و  جهـاد  پیشکسـوتان  گردهمایـی 
بـرق برگـزار شـد ضمـن تقدیـر از برگـزاری ایـن گردهمایـی 

گفت:»کمترین فایده این جلسـات این اسـت که پیشکسـوتان 
دفـاع مقـدس یکدیگـر را زیـارت مـی کننـد.« وی با اشـاره به 
نزدیـک بودن اربعین حسـینی این مناسـبت را متعلق به همه 
بشـریت دانسـت و ادامه داد:»اربعین مال بشـریت اسـت. چون 
بـه ابـی عبداهلل گفته شـد یا تسـلیم، یا شـهادت و آن حضرت 
تسـلیم نشـد. ما اربعیـن را به خاطـر این گرامی مـی داریم که 

امام حسـین)ع( تسـلیم ظلم نشـدند.« 
شـمخانی با یـادآوری این کـه باید به اربعین نگاه آموزشـی 
داشـته باشـیم گفت:»داعش دو سال اسـت که نتوانسته کاری 
بکند. چون راه شـما رزمندگان به وسـیله قاسـم سـلیمانی در 
عـراق، امتـداد دارد.« دبیرشـورای عالـی امنیـت ملـی، مثلـث 
توسـعه اقتصـادی را وسـیله ای بـرای اتحـاد و در کنـار هـم 
بـودن عنـوان کرد و افزود:»رزمنده واقعی، رزم حسـینی اسـت 
نـه کسـی که فقـط چفیه مـی انـدازد. رزمنـده هـای واقعی از 
رزم حسـینی حمایت کنند. امروز اقتصـاد مقاومتی مهم ترین 
موضـوع اسـت کـه باید بـا بیـان، کالم، قلـم، کار و مدیریت در 
جهـت حل مشـکالت اقتصـادی مانند فقر، بیکاری، معیشـت، 

رکود و فسـاد مبـارزه کنیم.«
شـمخانی با تقبیح فسـاد اقتصادی گفت:»فسـاد اقتصادی؛ 
پاشـنه آشـیل انقالب اسـت. فسـاد اقتصـادی مثـل موریانه به 

کشـور و نظـام آسـیب می رسـاند. اگر صدام و جنـگ و آمریکا 
نتوانسـتند بـه ما آسـیب بزنند، فسـاد اقتصادی مـی تواند این 

آسـیب را برساند.«
گردهمایـی  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  پایـان  در  وی 
پیشکسـوتان جهاد و شـهادت در آینده تداوم بیابد و الگویی از 

حفـظ فرهنـگ بسـیجی باشـد.«  
اساس شکل گیری بسیج مبتنی بر تفکر نسبت

 به آینده است
 دبیر شـورای امنیت ملی صبح چهارشـنبه در حاشیه ادای 
احتـرام بـه شـهدا در دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان در جمع 
خبرنـگاران گفت:»ایـران در اجـرای برجام از خود حسـن نیت 
نشـان داده و از سـوی دیگـر کمیتـه نظـارت بر اجـرای برجام 
طبق فرمایشـات شـفاف رهبری و توسـط دولت هم اکنون در 

حال فعالیت اسـت.«
امیـر دریابـان علـی شـمخانی بـا اشـاره بـه وجـود کمیتـه 
نظـارت گفت:»بـه طـور قطع با توجه به حسـن نیت جمهوری 
اسـالمی ایـران کـه بر اجـرای برجام نظـارت دقیـق دارد حتما 
طـرف مقابـل باید به آنچه که به آن متعهد شـده اسـت، عمل 
کنـد.«  وی افزود:»هنـوز بـرای قضـاوت دربـاره اجرایی شـدن 
برجام از سـوی طرف مقابل زود اسـت اما ایران با حسـن نیت 
خـود و بـا تکیـه بر کمیته نظـارت بر برجـام کار خـود را انجام 
خواهـد داد.« وی درمراسـم بزرگداشـت هفته بسـیج در محل 
تـاالر وحـدت دانشـگاه شـهید باهنـر در ابتدای سـخنان خود 
سـئواالتی را مطـرح کرد و گفت:»نقش دانشـجویان در اقتصاد 

مقاومتی و پیشـتازی در علم چیسـت؟«
شـمخانی ابراز داشـت:»اگر حکومتی قدرت خـود را مبتنی 
بـر مـردم نبینـد، به طور قطع مسـیر اسـتبداد را طی کـرده و 
ناحقـی را دنبـال می کنـد.« دبیر شـورای امنیت ملی با اشـاره 
به اینکه هسـته اول بسـیج را دانشـگاهیان تشـکیل می دهند 

افزود:»بسـیج ابـزار قدرت طلبی هیچ، فردی نیسـت.«
شـمخانی اضافـه کرد:»اسـاس شـکل گیری بسـیج مبتنی 
بـر یـک تفکر نسـبت بـه آینده اسـت، بسـیج به علـت جنگ 
شـکل نگرفـت بلکـه یـک سـال قبـل از جنـگ شـکل گرفت 
کـه هنوز تهدیـد عراق نبـود و امام خمینی )ره( می خواسـتند 
یـک مکتـب دفاعـی را پایه گذاری کننـد که ارتباط مـردم را با 

حکومـت ضمانـت کند.«
وی خاطرنشـان کرد:»هـر کجـا مشـکلی پیـش می آیـد، 
می گوینـد بایـد ایـن مشـکل بـا فرهنـگ ایثـار و شـهادت و 
فرهنـگ بسـیجی رفـع شـود و بسـیج، غنی تریـن ظرفیـت 
فرهنگـی را بـرای انقـالب اسـالمی ایجـاد کـرد و ایـن مسـیر 

همچنـان ادامـه دارد.«
شـمخانی بـا بیـان اینکه همه بـه غیـر از ایرانی ها، دشـمن 
توسـعه ایران هسـتند،اضافه کرد:»الگوی انقالب اسـالمی ایران 
بـه شـکل طبیعـی بـه علـت عـدم تمکیـن اطاعت نسـبت به 
سـردمداران اسـتکبار جهانـی مـورد توجه دشـمن اسـت و ما 
بایـد در هـر مقطعـی نسـبت به این دشـمن حسـاس باشـیم 
و بـا فرهنـگ بسـیجی که فرهنگ تجمیع اسـت بـا آن مقابله 
کنیم.« دبیر شـورای عالـی امنیت ملی اظهارداشت:»دانشـگاه 
امـروز بهتـر از مـا می دانـد که دشـمن اصلی مـا در واقـع فقر، 
بیـکاری، تـورم و رکـود اسـت، نسـخه اقتصـاد مقاومتـی به ما 
می گویـد بـا هـم دعـوا نکنیـد و مبتنـی بـر تجربـه 35 سـاله 
انقـالب اسـالمی از پاییـن و بدنـه جامعـه برای رفع مشـکالت 

تـالش کنیم.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـن چـپ و راسـت را قبول نـدارم، 
تصریـح کرد:»نفـوذ؛ یک واقعیتی اسـت و در ایـن نباید تردید 
کـرد، همـه سـرویس های امنیتـی و مسـئوالن چپ و راسـت 
آن را قبـول دارنـد و بایـد به صـورت متحد بـا آن مقابله کرد.«

شـمخانی در پایـان بـا بیـان اینکـه پاکسـتان مزیـت های 
فراوانـی بـرای ایـران دارد و همـواره محـب جمهوری اسـالمی 
بوده خاطر نشـان کرد:»پاکسـتان یکی از مهمترین کشورهای 
اسـالمی در منطقـه اسـت کـه می تـوان حلقه راهبـردی برای 

جمهوری اسـالمی باشـد.«

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در کرمان:

رزمنده واقعی، رزم 
حسینی است نه کسی که 

فقط چفیه می اندازد

آگهی ثبتی 
آگهـی تغییـرات شـرکت زغالسـنگ کرمان شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 
1965 و شناسـه ملـی 10630101335 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 

عـادی بطور فـوق العـاده مـورخ 1394/6/14 
الـف( روزنامـه اطالعـات بعنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار جهـت درج آگهـی تعییـن 

گردید. 
ب( موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت رهبیـن بـه شناسـه ملـی 10100379311 
بعنـوان حسـابرس و بـازرس قانونـی اصلـی و موسسـه حسابرسـی شـاخص اندیشـان بـه 
شناسـه ملـی 10100573323 بعنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای سـال مالـی منتهـی به 

گردیدنـد.  انتخـاب   1394/12/29
ج( اعضـای حقوقـی هیئـت مدیـره شـرکت بـرای مـدت دو سـال بـه شـرح ذیـل انتخـاب 

گردیدند:
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فوالد به شناسه ملی 10100395131 

شرکت خدمات عمومی فوالد ایران به شناسه ملی 10101268484
شرکت صبا ابنیه ایرانیان به شناسه ملی 10320616564

شرکت توسعه مرات کیش به شناسه ملی 10861523140
شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد به شناسه ملی 10103812242 

د( صورتهـای مالـی مشـتمل بـر ترازنامه، حسـاب سـود و زیـان و گردش وجوه نقد شـرکت 
بـه تاریـخ 1393/12/29 بـا رعایت تعیین تکالیف و مذاکرات انجام شـده به تصویب رسـید. 
بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات تصویـب ترازنامـه و صورت هـای مالـی، انتخـاب مدیران، 
انتخـاب بـازرس، انتخـاب روزنامـه کثیراالنتشـار انتخـاب شـده توسـط متقاضی در سـوابق 
الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابل 

دسـترس می باشـد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

آگهی ثبتی 
آگهـی تغییـرات شـرکت زغالسـنگ کرمان شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبت 
1965 و شناسـه ملـی 10630101335 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره 

1394/6/16
الف( تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: 

- آقـای باقـر نیک طبع با کـد ملـی 0046788360 بعنوان نماینده موسسـه صندوق حمایت 
و بازنشسـتگی کارکنـان فوالد به شناسـه ملی 10100395131 به سـمت نائب رئیس 

- آقـای مهـدی پورهاشـم بـا کدملـی 4323239181 بعنـوان نماینده شـرکت توسـعه مرات 
کیـش بـه شناسـه ملـی 10861523140 بـه سـمت رئیس هیئـت مدیره 

- آقـای سـید مهـدی اسـتانی بـا کدملـی 0044282052 بعنوان نماینده شـرکت صبـا ابنیه 
ایرانیـان بـه شناسـه ملـی 10320616564 به سـمت عضو هیئـت مدیره 

- آقـای امیرعلـی نعمـت الهـی بـا کدملـی 2298393214 بعنـوان نماینـده شـرکت خدمات 
عمومـی فـوالد شناسـه ملـی 10101268484 بـه سـمت عضو هیئـت مدیره          

- آقـای نبـی اله حبیبی با کدملی 5779761795 بعنوان نماینده شـرکت فـن آوران صندوق 
بازنشسـتگی کارکنان فوالد به شناسـه ملی 10103812242 به سـمت عضو هیئت مدیره 

ب( کلیـه اسـناد، قراردادهـا و اوراق بهادار از جمله چکها، سـفته و سـایر اوراق تجاری با امضاء 
آقـای باقـر نیـک طبع و یکی از اعضـاء هیئت مدیره به همـراه مهر شـرکت و اوراق و مکاتبات 

عادی با امضاء سرپرسـت شـرکت معتبـر خواهد بود. 
ج( هیئـت مدیـره کلیـه اختیارات مندرج در ماده 37 اساسـنامه را به اسـتثناء مـوارد بندهای 

2 و 10 و 23 بـه سرپرسـت شـرکت را بـه آقـای باقر نیک طبـع تفویض نمود. 
بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمات تعیین سـمت مدیـران، تعیین دارنـدگان حق امضـاء، تعیین 
و تفویـض اختیـارات نماینـده قانونـی انتخـاب شـده توسـط متقاضـی در سـوابق الکترونیـک 
شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابـل دسـترس می 

باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
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خبر
معاون دادستان استان کرمان:

 کرمان در آینده از نظر خشکی 
همانند سودان می شود

سـلیمانی معـاون دادسـتان اسـتان کرمـان کـه 
بعنـوان میهمـان در سـومین گردهم آیی سراسـری 
سراسـر  حفاظـت  یـگان  فرماندهـان  جانشـینان 
کشـور کـه بـه میزبانـی اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری در محـل مجموعـه پذیرایـی فرهنگیان 
کرمان تشـکیل شـده بـود شـرکت کرده بـود اعالم 
کـرد: بـا رونـد فعلی کـه در تخریـب منابـع طبیعی 
و برداشـت هـای بـی رویـه از منابع آبی وجـود دارد 
بیـم آن مـی رود کـه طی سـی سـال آینـده و حتی 
کمتـر از آن اسـتان کرمـان و حتـی بنـا بـه تاییـد 
کارشناسـان ایران، از نظر خشـکی و لم یزرع شـدن 

هماننـد سـودان در آفریقا بشـود. 
وی بـا اعـالم اینکـه سـودان یـک نمونـه و الگـو 
از قحطـی و خشکسـالی بـوده و مثـال عینـی از این 
معضـل زیسـت محیطـی اسـت اعـالم کـرد: دغدغه 
هـای متفکرانـه و مجتهدانه مقام معظـم رهبری که 
در دیـدار بـا مسـئولین حفاظت از محیط زیسـت و 
منابـع طبیعـی اعـالم شـد مسـئولیت دسـتگاههای 
مرتبـط را حسـاس تـر مـی نمایـد. سـلیمانی که از 
واگذاریهای احساسـی و تفکر بخشـی نگـری و عدم 
عنایت برخی مسـئولین به مسـائل زیسـت محیطی 
و حفاظـت از منابـع ارزشـمند شـدیداً گالیـه منـد 
بـود عنـوان کـرد: دسـتگاه قضایی اسـتان در جهت 
بـا منفعـت  از منابـع طبیعـی و برخـورد  حمایـت 
طلبـان زیـاده خـواه و متجـاوزان بـه عرصـه هـای 
ملـی در کنـار اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان قـرار داشـته و در ایـن مسـیر از هیـچ گونـه 

همـکاری مضایقـه نکـرده و نخواهـد کرد.

عطیه بهره بر



شماره پیاپی 505  
شنبه 7 آذرماه 1394 

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

پیامک : 
500022030343

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

اخبار آبفا
رشد 4 درصدى مصرف آب شرب 
توسط مشترکین شرکت آبفا در 

استان کرمان
میـزان آب مصرفـی مشـترکین اسـتان کرمـان طـی 
هفـت مـاه نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه مـدت زمان 
مشـابه سـال قبل، 4 درصد رشـد داشـت . محمد طاهری 
مدیرعامـل و رئیس هیئـت مدیره شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان گفـت: از ابتدای سـال جاری تـا پایان مهر 
مـاه بیـش از 75462000 مترمکعـب آب شـرب توسـط 
مشـترکین شـرکت آب و فاضـالب اسـتان در شهرسـتان 
،بـم   )1695984( بردسـیر   ،)2259676( بافـت  هـای 
 )1232862( ،راور   )3594103( ،جیرفـت   )7467357(
،رفسـنجان )9335404( ،زرنـد )3630949( ،سـیرجان 
عنبرآبـاد   ،)2844130( ،شـهربابک   )11259322(
کهنـوج  و   )27785967( کرمـان   ،)1239644(
)3116642( متـر مکعـب مصـرف شـد. وی افـزود: ایـن 
میـزان مصـرف آب در مقایسـه بـا میـزان مـدت زمـان 
مشـابه سـال قبل، کـه 72484083 مترمکعب می باشـد 

رشـد 4 درصـدی دارد.

نصب 6 دستگاه کنتور الوتراسونیک 
در شهرهاى تابعه استان کرمان 

شـش دسـتگاه کنتـور آلتراسـونیک بـر روی خطـوط 
ورودی و خروجـی چاههـای آب و مخـازن امـورات تابعـه 
اسـتان نصـب گردیـد. محمدرضا نگارسـتانی کارشـناس 
شـبکه و تحلیل هیدرولیکی شـرکت آبفـای کرمان گفت: 
طی آبان ماه 6 دسـتگاه کنتور اولتراسـونیک در شهرهای 
بم )1 دسـتگاه(، انار )1 دسـتگاه(، زید آباد و پاریز از توابع 
سـیرجان )2 دسـتگاه(، جیرفت )3 دسـتگاه( و رفسنجان 
)1 دسـتگاه( بـر روی خطـوط ورودی و خروجی چاههای 
آب و مخـازن نصـب گردید. وی افزود:کنتور آلتراسـونیک 
جهـت محاسـبه آب تولیـدي ورودي مخـزن نصـب مـي 
شـود . ایـن کنتورهـا از طریـق سیسـتم GPRS روی 
سـایت اینترنتی مشـخصی قابل رویت بوده و بوسـیله آن 

تولیـد آب هر شـهر مشـخص مـی گردد.

2500 متر شبکه فاضالب در شهر 
کهنوج اجرا شد

طـی آبـان مـاه ،2500 متـر شـبکه فاضالب در شـهر 
کهنـوج اجـرا شـد. رضـا بهرامـی سرپرسـت اداره آب و 
فاضـالب شهرسـتان کهنـوج گفـت: در ادامه روند شـبکه 
فاضـالب شـهر کهنوج، طی ماه گذشـته نیـز این عملیات 
انجـام شـد و در ایـن مـدت 2500 متر شـبکه فاضالب با 
لولـه های سـایز 200 در شـهرک حیدرآبـاد خصیلی اجرا 
شـد. شـایان ذکر اسـت شـبکه فاضالب شـهر کهنوج در 
آبـان مـاه نسـبت به ماه قبـل از آن که 1250 متـر بود،دو 

برابر اجرا شـده اسـت.

238 مورد نمونه آزمایش آب شرب 
در آزمایشگاه آبفاى کرمان انجام شد

الـی 30 آذرمـاه ، 238 مـورد نمونـه  تاریـخ 24  از 
آزمایـش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفـای کرمـان انجام 
شـد. از تاریـخ 24 الـی 30 آذرمـاه ، 238 مـورد نمونـه 
آزمایـش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفـای کرمـان انجام 
شـد. شاهسـوار کارشـناس آزمایشـگاه با اعـالم این خبر 
گفـت:در مـدت یک هفته نمونـه میکروبـی )88 مورد( ، 
نمونـه EC و TDS )148مـورد( و نمونـه شـیمیایی )2 
مورد(  توسـط کارشناسـان مربوطه در آزمایشـگاه انجام 
شـده و شـرایط کیفـی آب آشـامیدنی در حـد مطلـوب 

می باشـد .

تاسیسات شبکه توزیع آب گنبد 
جبلیه کرمان جابجا شد

تاسیسـات شـبکه توزیـع آب گنبـد جبلیـه بـه طول 
620 متـر جابجـا گردیـد. غالمرضـا زیـن الدینـی مدیر 
امـور آب شهرسـتان کرمـان گفـت: همزمان بـا عملیات 
عمرانـی سـاخت تقاطـع غیرهم سـطح در نزدیکی گنبد 
جبلیـه کرمـان و سـاخت زیرگـذر در ایـن محل توسـط 
شـهرداری، امـور آب کرمـان نیز تاسیسـات آبرسـانی در 
ایـن منطقـه را جابجـا نمـود. وی افزود: در ایـن عملیات 
620 متـر لولـه پلی اتیلن و 3 عدد شـیر کشـویی جابجا 
شـد. گفتنی اسـت گنبـد جبلیه بنایی سـنگی ، هشـت 
ضلعـی و مرتفع اسـت که کارشناسـان زمـان احداث آن 
را بـه اواخـر دوره ساسـانی نسـبت میدهنـد و میگوینـد 
احتمـاال ایـن بنـا که در نزدیکی قبرسـتان قدیمی شـهر 
کرمـان قـرار دارد مقبـره یکـی از حـکام یـا بـزرگان آن 
دوره بـوده اسـت . ایـن بنـا هـم اکنـون بـه موزه سـنگ 

تبدیل شـده اسـت .

کاغذ اخبار

در نامـه وزیـر خارجه کشـورمان بـه وزیر خارجـه ترکیه 
اظهـار امیـدواری شـد کـه بـا درایـت و تدبیـر بـه اتفـاق 
یکدیگـر بـا تروریسـم بـه عنـوان معضـل اصلـی منطقـه و 
جهـان مبـارزه شـود. بـه گزارش ایسـنا سـفارت کشـورمان 
در آنـکارا اعـالم کرد: محمـد جواد ظریف وزیـر امور خارجه 
مولـود  بـه  خطـاب  پیامـی  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
چـاووش اغلـو، وزیر امـور خارجه شـصت و چهارمیـن دولت 
جمهـوری ترکیـه، ضمـن تبریـک به وی بـه دلیـل انتخاب 
مجـدد وی بـه این سـمت، ابـراز اطمینـان کرد بـا درایت و 
تدبیـر دو طـرف مشـکلی کـه اخیـرا بیـن دو همسـایه و دو 
کشـور دوسـت مـا در منطقـه بـروز کـرده حل شـده و همه 
مـا بـه اتفـاق یکدیگـر بتوانیـم بـا معضـل اصلـی منطقـه و 
جهـان کـه تروریـزم اسـت مبـارزه نمائیـم. متن کامـل این 

پیـام بدیـن شـرح اسـت: بسـم اهلل الرحمـن الرحیم
جنـاب آقـای مولـود چـاووش اغلـو وزیـر محتـرم امـور 
خارجـه جمهـوری ترکیـه سـالم علیکـم؛ انتخـاب مجـدد 
جنابعالـی بـه عنـوان وزیـر امور خارجـه جمهـوری ترکیه را 
تبریـک می گویـم. اطمینـان دارم روابط دوسـتانه و برادرانه 
دو کشـور ایـران و ترکیـه، در دولـت جدیـد کـه بـا اقبـال 
گسـترده تـر مـردم ترکیـه انتخـاب شـده اسـت، همچنـان 
رونـد رو بـه رشـد خواهد داشـت. همچنیـن مایلم بـا اغتنام 
رایزنی هـای  تـداوم  اهمیـت  بـر  تاکیـد  فرصـت ضمـن  از 
دو کشـور جهـت کمـک بـه حـل و فصـل مسـائل منطقـه 
و جهـان اسـالم کـه در شـرایط بسـیار حسـاس و پیچیـده 
به سـر مـی برند، بـر اثـرات مثبت اینگونـه مشـورتها تاکید 
نمایـم. همچنیـن اطمینـان دارم با درایـت و تدبیر دو طرف 

مشـکلی کـه اخیرا بین دو همسـایه و دو کشـور دوسـت ما 
در منطقـه بـروز کرده حل شـده و همه ما بـه اتفاق یکدیگر 
بتوانیـم بـا معضل اصلی منطقه و جهان که تروریسـم اسـت 

مبـارزه نمائیـم. بـرای جنابعالی و ملت شـریف ترکیه آرزوی 
موفقیـت و بهـروزی دارم. محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور 

خارجـه جمهـوری اسـالمی ایران

وزیر خارجه کشورمان: 

با درایت و تدبیر، مشکل روسیه و ترکیه
 حل می شود

  دولت

چالش اصلی پس از 
برجام، نحوه اجراى 

توافق وین است
خارجـه  امـور  وزیـر  معـاون 
مذاکره کننـده  تیـم  عضـو  و 
هسـته ای گفـت: ما بـه تهدیدات 
آمریـکا توجـه نمی کنیـم. مجید 
تخـت روانچـی در گفـت و گو با 
پـرس تـی وی در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه شـما فکـر می کنید اگـر ایـران و 1+5 به توافـق نمی رسـیدند، چه 
اتفاقـی می افتـاد؟ گفـت: نخسـت من بایـد بگویم که ایـران عضـو معاهده منع 
گسـترش و عضـو فعال آن اسـت. ایـران عالقه مند به اسـتفاده از انرژی هسـته 
ای بـرای مقاصـد صلـح آمیـز اسـت و مـا بـه ماننـد هر عضـو دیگـر ان پی تی 
ایـن حـق را داریـم تـا بـه نحو احسـن از ایـن معاهده برای دسـتیابی بـه آنچه 
حـق مـا اسـت، اسـتفاده کنیـم و آن دسترسـی داشـتن بـه فنـاوری صلح آمیز 
هسـته ای اسـت. ایـن سیاسـت دولت ایران بوده اسـت و ما سـال ها بـا آژانس 
بین المللـی انـرژی اتمـی همـکاری کرده ایـم. گزیـده صحبـت هـای وی را در 

ادامـه بـه نقـل از ایسـنا بخوانید:
 مـا براسـاس حقـوق بین الملل ایـن تحریم هـا را ناعادالنـه و غیرقانونی می 
دانیـم. بنابرایـن ایـن رونـدی بـود کـه در یـک مسـیر آن، تحریم ها برداشـته 
خواهـد شـد و در مسـیر دیگـر، ما بـرای دیگران هر چیـزی را که بـرای اثبات 
صلـح آمیـز بـودن فعالیـت هـای مـا بـه آن نیـاز دارنـد، فراهـم مـی کنیـم. 
بنابرایـن، ایـن وضـع بـرد- بـرد بـود کـه مـا در آن تـالش کنیـم نشـان دهیم 
فعالیـت هـای مـا صلـح آمیـز اسـت و هم زمـان بخواهیـم همـه تحریـم هـای 

اعمـال شـده علیـه ایران برداشـته شـود.
  ایـن ایـران نبـود که تغییر مسـیر داد بلکـه آمریکا بود که تغییر مسـیر داد. 
آنهـا بایـد بـه همـه بگوینـد کـه چـرا در ابتدا بـرای ملحق شـدن بـه مذاکرات 
سرسـختی نشـان دادنـد و چـرا دولت وقـت آمریکا در سـال 2005 بیشـترین 
تـالش را کـرد تـا آن رونـد را از بیـن ببـرد و چـرا بعـدا بـه مذاکـرات ملحـق 

شدند.
 تمرکـز مـا بر روی بسـتن پرونـده ابعاد نظامـی احتمالی اسـت. فعالیت هایی 

که مربوط به گذشـته اسـت.
 چالـش اصلـی نحـوه اجـرای ایـن توافـق اسـت. در مـورد ایـران ، مـا صـد 
درصـد مطمئـن هسـتیم کـه بـر سـر آنچـه توافـق کردیـم ، خواهیم بـود. ما 
متعهـد هسـتیم آنچـه را توافـق کردیـم، انجـام دهیـم و همانطـور کـه گفتم 
مـا هیـچ مشـکلی در اجـرای مناسـب برنامـه جامـع اقـدام مشـترک نداریـم 
امـا امیدواریـم بـرای طـرف دیگر نیز چنیـن باشـد و آن مربوط به برداشـتن 

تحریـم ها اسـت.

کاندیداى انتخابات 
مجلس نمی شوم

علـی اکبـر والیتـی مشـاور رهبـر 
انقـالب در امـور بیـن الملـل بـه 
هفته نامه مثلث گفـت: کاندیدای 
شـوم.  نمـی  مجلـس  انتخابـات 
را در  گزیـده صحبـت هـای وی 

ادامـه بخوانیـد:
 مـا نرفتیـم مذاکـره کنیـم که 
فقـط مذاکره کـرده باشـیم، بلکه 
می خواسـتیم بـه یـک نتیجه برسـیم. باالخـره بـا ضرب االجل هایی که داشـتیم 
و جـدول زمان بنـدی  کـه در اختیـار بـود بـه اینجـا رسـیدیم و بنایمـان بـر این 
بـود کـه اگـر اصلی کـه فوایـد حداکثـر و زیان های حداقل داشـته باشـد، حاکم 
باشـد، بپذیریـم. پـس اصـل بـر ایـن بـود کـه بـه نتیجـه ای برسـیم کـه همین 

اسـت. برجام 
 در مسـائل اساسـی سیاسـت خارجـی، تصمیم گیـر نهایی، مقـام معظم رهبری 
)مدظله العالـی( هسـتند و تا زمانی که ایشـان یک تصمیم مهم سیاسـت خارجی 
و بین المللـی را تائیـد نکرده انـد، قوه مجریه نمی توانـد آن را بپذیـرد و انجام دهد.

  تعهـد آقـای اوبامـا بر برچیده شـدن تحریم ها باید مکتوب باشـد کـه بعدا دبه 
درنیاورنـد. زیـرا از ایـن طـرف آنچه مربوط به ما می شـود را عمـال انجام می دهیم 

و سـانتریفیوژها را جمع می کنیم.
  برگشـت پذیری ما سـخت اسـت ولی غیرممکن نیسـت. یعنی معلوم اسـت و 
دوطرفـه اسـت. آنهـا اگر به تعهدات خودشـان عمـل نکنند ما نیز عمـل نخواهیم 

کرد.
 اسـتنباط مـا از همـکاری با روس ها این اسـت که هرچه زمان گذشـته، مواضع 

روس ها به ما نزدیکتر شـده اسـت.

 بدیلی برای بشاراسد نمی شناسم.
 مسـئوالن وزارت خارجـه مـا مامـور نیسـتند از جانـب رهبـری کـه در رابطه با 
موضـوع سـوریه بـا آمریکایی هـا صحبـت کننـد، چـه پنهان و چـه آشـکار و چه 

مسـتقیم و چه غیرمسـتقیم.
 آلمانی هـا و فرانسـوی ها قـرار بـود در بوشـهر و دارخویـن نیـروگاه هسـته ای 
درسـت کننـد کـه بـا وقوع انقـالب، نیمه کاره رهـا کـرده و رفتند امـا روس ها این 
نیروگاه را در بوشـهر تکمیل کردند. رابطه ما با روسـیه و چین به لحاظ سیاسـی، 
اقتصـادی، منطقـه ای و هـم بـه لحاظ علـم و فناوری قابل مقایسـه با هیچ کشـور 
غربـی نیسـت. یعنـی ما اگر هـم بخواهیـم، کشـورهای غربی حاضر نیسـتند این 

مقـدار کـه روس هـا و چینی هـا با مـا همـکاری می کنند، همـکاری کنند.
 در حـال جنـگ سـرد نیسـتیم ولـی باالخـره آمریکایی هـا موضع گیری هـای 

منفـی و غیرمنطقـی دارنـد کـه ایـران هـم پاسخ شـان را می  دهـد.

نماینده مجلس باید 
خود را نماینده ملت 
بداند نه نماینده نظام

نماینـده مـردم تهـران گفـت: 
معمـوال نماینـدگان مجلس خود 
را نماینـده نظـام مـی داننـد نـه 
نماینـده ملـت و در تزاحـم میان 
حقـوق ملـت و حقـوق نظـام، از 
حقـوق ملت به بهانـه حفظ نظام 

دفـاع نمـی کننـد و این درسـت نیسـت. 
بـه گـزارش خبرآنالین او در همایش » مجلس، انتخابـات و امام خمینی« در 
محل دفتر قم موسسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی، ضمن برشـمردن نکات 
مـورد تاکیـد امـام خمینـی در ارتبـاط با موضـوع مجلـس و انتخابات، با اشـاره 
بـه بیـان شـهید مطهـری در خصـوص ضـرورت آزادی مـردم در انتخـاب وکیل 
مجلـس بـرای ایـن که رشـد اجتماعـی پیـدا کننـد، درباره نظـارت اسـتصوابی 
گفـت: نظـارت اسـتصوابی می تواند به شـکلهای مختلـف انجام شـود که برخی 
از آنهـا قابـل قبول اسـت و برخی قابل قبول نیسـت. مثال اگر نظارت اسـتصوابی 
بـه ایـن معنی باشـد که عالوه بر اسـتعالمات چهارگانه قانونـی، تحقیقات محلی 
نیـز انجـام شـود تـا التـزام عملـی کاندیـدا به اسـالم روشـن شـود که آیـا او به 
انجـام واجبـات و تـرک محرمـات مقید اسـت یـا نه، مـی تواند قابل قبول باشـد 
ولـی بـه صورتـی که گاهی اعمال شـده اسـت که فالنـی چون انتقـادی به نظام 
داشـته یـا عضو سـتاد فـالن کاندیـدای ریاسـت جمهوری سـال 88 بـوده یا در 
موضوعـی نظـری مخالـف نظر ولی فقیه داشـته، رد صالحیت شـده اسـت، قابل 

قبول نیسـت و مخل انتخابات آزاد و سـالم اسـت. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه دو آسـیب در حـوزه نمایندگـی 
مجلـس اشـاره کـرد. یکی ایـن که معمـوال نماینـدگان مجلس خـود را نماینده 
نظـام جمهـوری اسـالمی مـی داننـد نـه نماینـده ملـت و در آنجا کـه تزاحمی 
میـان حقـوق ملـت و حقـوق نظام پیش مـی آید از حقـوق ملت بـه بهانه حفظ 
نظـام دفـاع نمـی کننـد و این درسـت نیسـت، زیرا هر چنـد نظام ما یـک نظام 
مردمـی و اسـالمی اسـت ولـی ممکن اسـت گاهی ظلمـی اتفاق بیفتـد و باید از 

کرد. دفـاع  مظلوم 
مطهـری اضافـه کـرد: آسـیب دیگـر، نـوع نـگاه و تصـور مـردم از موضـوع 
نمایندگـی اسـت کـه خیال مـی کنند نماینـده مجلس واسـطه ای اسـت میان 
مـردم و دولـت برای حل مشـکالت شـخصی آنهـا، در صورتی کـه وظیفه اصلی 
نماینـده مجلـس یکی قانونگذاری اسـت و دیگر نظارت بر حسـن اجـرای قانون. 
ایـن آسـیب باعث شـده اسـت که بخـش زیـادی از وقت نماینـده مجلس صرف 
رفـع مشـکالت شـخصی مـوکالن او بشـود و در نتیجـه وقـت کمتـری بـرای 

قانونگـذاری و نظـارت بـر حسـن اجرای قانون داشـته باشـد.

مجلس خبر امور خارجه

رییس شـعبه حـزب ندای ایرانیـان در اسـتان کرمان 
گفـت: آن مدیـر ارشـدي کـه بـه دلیـل عـدم شـناخت 
بیشـتر  نفـر  ده  اینهـا  مي گویـد  سیاسـي  جریانـات  از 
نیسـتند و اگـر 20 نفـر شـوند خـودم اسـتعفا مي دهـم، 
در جمـع 200 نفـره اعضـا حـوزه عنبـر آباد حـزب ندا از 
ایشـان مي خواهـم بـه وعـده خـود عمـل کند و اسـتعفا 
دهـد. بـه گـزارش گفتارنـو محسـن بـرازوان بـا تاکید بر 
اینکـه حـزب نـدای ایرانیـان بـا بیـش از 2000 عضو در 
کشـور در طـول نزدیک یک سـال فعالیت یکـی از فعال 
گفـت:  می شـود  اصالح طلـب محسـوب  احـزاب  تریـن 
بـا توجـه بـه همزمانـی شـروع فعالیـت نـدا بـا انتخابات 

مجلـس وظیفـه همـه مـا سـخت تر اسـت و نتیجـه قهر 
بـا صندوق هـای رای را در مجلـس نهـم دیدیـم. وی بـا 
بیـان اینکه این شایسـته نیسـت که عنبر آبـاد و جیرفت  
بـا ایـن ظرفیت هـای خـداداد و سـرمایه انسـانی در این 
سـطح باشـد گفـت: مـردم مـا نماینـده ای می خواهنـد 
کـه دنبـال احقـاق حقوق مردم شـهرش باشـد و سـطح 
رفـاه، فرهنـگ و اقتصـاد مـردم را بـاال ببرنـد. محسـن 
بـرازوان در ادامـه گفـت: حـزب نـدا بـراي آمـوزش کار 
حزبـی و تشـکیالتی بـرای نسـلی آمـده کـه بـا پویایـی 
و تـالش و آگاهـی نماینـده ای را انتخـاب مب کنـد کـه 
بـه دنبـال حقـوق اساسـی او باشـد، نـه نماینـده ای کـه 

کـه  وظایفـی  بـا  کـه  دنبـال می کنـد  را  فعالیت هایـی 
قانـون بـرای نماینـدگان آورده متفـاوت اسـت. این فعال 
سیاسـی اصالح طلـب گفـت: متاسـفانه امـروز می بینیـم 
کـه بـه خاطر عـدم وجـود آمـوزش سیاسـی مدیرانی بر 
مهمتریـن کرسـی های مدیریتـی کرمـان نشسـته اند که 
بـا افتخـار می گوینـد کـه سیاسـی نیسـتند و بـا همین 
عـدم شـناخت از تشـکل های سیاسـی می گوینـد ایـن 
مجموعـه 10 نفـر هسـتند  که اگه شـمار آن هـا 20 نفر 
بشـود مـن اسـتعفا می دهـم، مـن در جمـع 200 نفـره 
اعضـا حـوزه عنبـر آباد حزب نـدا از ایشـان مي خواهم به 

وعـده خـود عمـل کنـد و اسـتعفا دهد.

محسن برازوان رییس حزب نداى ایرانیان در استان کرمان:

مدیر ارشدى که می گفت ندایی ها 10 نفر بیشتر نیستند استعفا دهد

خبر

مردم شیشه ماشین 
احمدى نژاد را 
شکستند

مراسـم تشـییع و اسـتقبال از 
پیکـر مرحـوم غضنفـر رکن  آبادی 
اصـل در حالـی برگـزار شـد که از 
میان مسـئوالن محمـود احمدی 
نـژاد و آیـت اهلل امامی کاشـانی به 
میـان جمعیت آمدند. بـه گزارش 

ایلنـا  در حاشـیه تشـییع مرحـوم رکن آبـادی مـردم کـه دور احمدی نـژاد جمع 
شـده بودنـد سـوال های اعتراض آمیـز خـود در مـورد چگونگـی هزینـه پول های 
نفـت دالیـل اختـالس و فسـاد و مسـائلی از ایـن دسـت را مطـرح می کردند که 
رییـس جمهـور سـابق در پاسـخ بـه ایـن سـوال ها تنهـا به بیـان جملـه »موفق 
باشـید« اکتفـا کـرد. محمـود احمدی نـژاد در مـورد رکن آبـادی گفـت: اینهـا 
سـتاره های آسـمان سیاسـت ایـران هسـتندو مـن بـه آینـده امیـدوارم. برخی از 
مـردم در مـورد رحیـم مشـایی و رحیمـی از احمدی نـژاد سـوال می کردنـد کـه 
وی گفت: آنها انسـان های خوبی هسـتند که بسـیار مظلوم واقع شـدن.  شیشـه 
خـودروی حامـل محمود احمدی نژاد در اثر فشـار مردم شکسـت. صادق حسـین 
جابری انصـاری سـخنگوی وزارت خارجـه، حسـین امیرعبداللهیان معـاون عربی 
آفریقایی وزیر خارجه کشـورمان حسـن قشـقاوی معاون کنسـولی و امور ایرانیان 
وزیـر خارجـه، قاضـی عسـگر نماینـده ولـی فقیـه در امـور حـج و زیارت، سـفیر 

سـوریه در تهـران و ... نیـز در ایـن مراسـم حضور داشـتند.

نظارت کمیسیون 
امنیت بر اجراى 
برجام

یک عضو کمیسـیون امنیت 
خارجـی  سیاسـت  و  ملـی 
مجلـس گفـت کـه کمیسـیون 
بـا نزدیک شـدن بـه روز اجرای 
توافـق برجام در مورد سـازوکار 
نظـارت بـر برجـام بـه تصمیـم 

نهایـی خواهـد رسـید. عباسـعلی منصـوری آرانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا 
اظهـار کـرد: مـا در کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی چارچوب 
بنـدی کردیـم کـه چطـور می توانیـم نظارت بر برجـام را عملـی کنیم. وی 
افـزود: چارچـوب نظـارت و پیش نویس آن تهیه شـده و همچنان جلسـات 
مـا در ایـن زمینـه ادامـه دارد. ایـن نماینـده مجلـس خاطـر نشـان کـرد: 
کمیسـیون آرام آرام و بـا نزدیـک شـدن بـه روز اجـرای برجام سـازوکارش 
را مـی چینـد کـه اسـتمرار نظارت را داشـته باشـد. منصـوری آرانـی اضافه 
کرد: هیـأت نظـارت بـر برجام که در شـورای عالی امنیت ملی شـکل گرفته 
گـزارش خـود را بـه رهبـری ارائـه می کنـد امـا نظـارت کمیسـیون امنیت 
وظیفـه ای اسـت کـه قانـون روی دوش مـا گذاشـته و مـا در صـورت لـزوم 
مسـئولین ذیربـط را احضـار می کنیـم و در چارچـوب وظایـف کمیسـیون 

امنیـت بـه مـردم گـزارش مـی دهیم.

نیروى دریایی مایه 
افتخار جمهورى 
اسالمی ایران است

امـام جمعـه موقـت کرمـان 
مایـه  دریایـی  نیـروی  گفـت: 
افتخار جمهوری اسـالمی ایران 
در دوران دفـاع مقـدس و بعـد 
از جنـگ اسـت کـه توانایـی ها 
و فعالیـت هـای زیـادی از خود 

نشـان داده اسـت. به گزارش ایرنا حجت االسـالم محمد صباحی در خطبه 
هـای نمـاز جمعـه کرمان در مصـالی امام علـی )ع( با گرامی داشـت هفتم 
آذر روز نیـروی دریایـی افـزود: نیـروی دریایـی جمهـوری اسـالمی ایران با 
حضـور مقتدرانـه خـود در آب هـای آزاد بـا پدیـده دزدان دریایی در سـال 
هـای اخیـر برخـورد کـرده که قابل تقدیر اسـت. وی به هفته بسـیج اشـاره 
کـرد و گفـت: بسـیجی یعنی کسـی کـه در همه ثـواب هایی کـه در تاریخ 
اسـالم واقع شـده، شـریک اسـت به دلیل اینکه بسیجی دوسـت دارد کارها 
و اعمالـی را کـه در تاریـخ اسـالم رخ داده، در ایـن راه حاضـر اسـت جـان 
خـود را فـدا کنـد. وی با اشـاره بـه حدیثـی از پیامبر گرامی اسـالم )ص( از 
جانـب جابـر بـن عبـداهلل انصاری افزود: ایشـان مـی فرماید هر کس کسـی 
را دوسـت داشـته باشـد با او محشـور می شـود و هر کس عمل و کار قومی 

را دوسـت بـدارد در کار آنها شـریک اسـت. 

نشانه اى از تخلف 
طرف مقابل در 
تعهدات برجام دیده 
نشده است

ایرنـا نوشـت: رییـس مجلس 
شـورای اسـالمی با ارائه گزارشی 
در  برجـام  تصویـب  رونـد  از 
مجلـس گفت: تاکنون نشـانه ای 
از تخلف طـرف مقابل از تعهدات 

دیـده نشـده اسـت. علـی الریحانی در دیدار بـا آیت اهلل میر سـیدمحمد یثربی 
در قـم، جهـت گیـری و اهـداف و عملکـرد دولـت یازدهـم را در حـوزه هـای 
مختلـف مثبـت ارزیابـی کـرد. وی در ادامـه اظهـار امیـدواری کرد: با تشـکیل 
مجلسـی متشـکل از افـرادی کـه منافـع ملـی را بـر سـالیق شـخصی ترجیح 
دهنـد، وضعیـت عمومـی کشـور بـا همدلـی در مسـیر پیشـرفت و توسـعه 
پایـدار قـرار گیـرد. رییـس حـوزه علمیـه مرحـوم آیـت اهلل یثربی کاشـان نیز 
در ایـن دیـدار بـا اهمیـت مذاکـرات دولـت تدبیر و امیـد در توافق هسـته ای، 
از نقـش محـوری رئیـس مجلـس در تصویـب برجـام قدردانـی کردنـد. آیـت 
اهلل میرسـیدمحمد یثربـی در ادامـه خواسـتار رسـیدگی بیشـتر مسـئوالن بـه 
مشـکالت و دغدغـه هـای مردم شـد و توجه ویـژه به وضعیت معیشـتی مردم 
را در شـرایط رکود الزم برشـمرد. وی همچنین لزوم رسـیدگی خاص دولت و 

مجلـس بـه وضعیـت عمرانـی و اقتصـادی منطقـه کاشـان را یادآور شـد.

مجلسخبر مجلسامام جمعه موقت کرمان
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روزنامه واقعه در طرح 
رتبه بندى وزارت ارشاد 
در گروه آخر قرار گرفت

روزنامـه واقعـه کرمـان به عنـوان تنهـا روزنامـه ای که 
سـال گذشـته در طـرح رتبـه بنـدی روزنامـه ها شـرکت 
کرده بود با کسـب امتیـاز 25.5 از 100 امتیاز در پنجمین 
گـروه یعنـی در گروه آخر که پایین تریـن گروه رتبه بندی 
اسـت قـرار گرفـت. الزم بـه ذکر اسـت در نخسـتین دوره 
اجـرای این طـرح که 75 روزنامـه در آن خوداظهاری کرده 
بودنـد تنهـا ده روزنامـه امتیـازی کمتـر از روزنامـه محلی 
واقعـه کسـب کردنـد. این بدین معنی اسـت کـه حتی اگر 
همه پنج هزار و 672 نشـریه ای که در کشـور دارای مجوز 
هسـتند در این طرح خود اظهـاری بکنند بازهم جایگاهی 
پاییـن تـر از گـروه پنجـم در ایـن طرح وجـود نـدارد و بنا 
بـر اعـالم سـایت معاونـت مطبوعاتـی وزارت ارشـاد کلیـه 
نشـریاتی کـه امتیـاز 31 بـه پایین را کسـب کـرده اند در 
گـروه پنج رتبـه بندی )ضعیف ترین گـروه( جهت دریافت 
آگهـی هـای دولتـی قـرار مـی گیرنـد. الزم به ذکر اسـت 
حضـور در ایـن لیسـت تنهـا نشـان از خوداظهـاری دارد و 
کیفیـت نشـریه تنهـا بـا امتیـازی که بـه آن تعلـق گرفته 
سـنجیده مـی شـوند. همانطور کـه مدیـر کل مطبوعات و 
خبرگزاری هـای داخلی بـا بیان اینکه در طـرح رتبه بندی، 
91 روزنامـه حضور یافتند که نام و رتبـه 75 روزنامه دارای 
بیشـترین امتیاز اعالم شـده اسـت، درباره نبودن نام برخی 
از روزنامه هـا در ایـن رتبـه بنـدی گفتـه اسـت: فـرم های 
خوداظهـاری بـه تمامـی روزنامـه های کشـور ارائه شـده و 
اگـر نـام برخی روزنامه ها در فهرسـت رتبه بندی نیسـت، 
بـه این دلیل اسـت که خودشـان هنـوز فرم هـا را تکمیل 

و ارسـال نکرده اند.
گفتنـی اسـت ایـن رتبه بنـدی براسـاس شـاخص های 
اعالم شـده در سـایت معاونـت مطبوعاتی و اطالع رسـانی 
و در بـازه زمانـی نیمـه دوم سـال 93 صورت گرفته اسـت. 
شـاخص های طـرح رتبه بنـدی در سـه محور »محتوایی«، 
توسـعه ای« شـامل 29  »بنگاهـی/  و  توزیـع«  و  »چـاپ 
شـاخص طی جلسـات متعـدد کارگروه توسـعه مطبوعات 
و پـس از بررسـی های کارشناسـی و اخذ نظرات مشـورتی 
برخـی مدیران مسـوول رسـانه های کشـور تهیـه و پس از 
تعییـن روزهای مورد بررسـی از بازه زمانی نیمه دوم سـال 
93 )شـنبه 5 مهـر، یکشـنبه 18 آبـان، دوشـنبه 10 آذر، 
سـه شـنبه 16 دی، چهارشـنبه 29 بهمـن و پنـج شـنبه 
21 اسـفند( در اختیار روزنامه های سراسـری و محلی قرار 
گرفـت تـا به صـورت داوطلبانـه و بـر اسـاس خوداظهـاری 
در طـرح رتبه بنـدی شـرکت  نماینـد. سـپس فـرم هـا و 
مسـتندات دریافتـی از روزنامـه هـا در کمیتـه تخصصـی 
منتخـب انجمن صنفـی روزنامه هـای غیردولتـی، ارزیابی 
و جـدول کامـل نتایج )به تفکیک همه شـاخص ها و همه 
روزنامه ها( برای شـرکت کنندگان ارسـال شـد. در ادامه و 
بـه صورت حضـوری به اعتـراض برخی روزنامه ها نسـبت 
به امتیازات داده شـده در انجمن مذکور رسـیدگی گردید. 
اعتراضـات بعدی نیز بـا حضور نمایندگان انجمـن در اداره 
کل مطبوعـات و خبرگـزاری هـای داخلی، مورد بررسـی و 

تصمیـم گیری قـرار گرفت.
بـه عنـوان مثال روزنامـه واقعه تنها روزنامـه کرمانی که 
مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه در تیـراژ از 20 امتیـاز ممکـن 
تنهـا موفـق بـه کسـب 1.5 امتیاز شـده اسـت. همچنین 
ایـن روزنامـه در شـاخص هـای زیـر امتیاز صفر را کسـب 
کرده اسـت: انتشار مسـتمر سـرمقاله، تعداد اینفوگرافیک 
بـا  اختصاصـی، کاریکاتـور و طنـز اختصاصـی، فعالیـت 
شناسـنامه روشـن و شـفاف، تعـداد نقـل و نقـد مطلب در 
رسـانه هـای معتبـر، نـوآوری یـا مزیـت خـاص، حسـاب 
کاربـری فعـال در شـبکه هـای اجتماعی، تعـداد همکاران 
بیمـه ای، تعـداد نشـریات در یـک بنگاه)صاحـب امتیـاز 

واحد(
امیـد اسـت در رتبـه بنـدی جدیـد کـه در اسـفندماه 
صـورت مـی گیـرد نشـریات اسـتان بتواننـد رتبـه ای در 
خـور شـان نـام کرمـان کسـب نمایند کـه البتـه این مهم 
بـه نظـارت و ارزیابـی جـدی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان کرمـان نیـاز دارد. زیـرا بـا رونـد فعلی که 
این اداره کل هیچ تفاوتی میان نشـریات با کیفیت و سـایر 
نشـریات چهـار صفحـه ای کـه اخبـار آن ها کپی بـرداری 
از سـایت هـای خبـری اسـت، قائل نمی شـود انگیـزه ای 
بـرای بسـیاری از تولید کنندگان نشـریات بـا کیفیت باقی 

نمـی ماند.
بـه اطـالع خواننـدگان پیام ما مـی رسـاند روزنامه پیام 
مـا در دور جدیـد ایـن خوداظهاری شـرکت خواهـد کرد و 
نتیجـه آن در اسـفندماه بـه نظـر همـه مخاطبـان خواهد 

رسید.

دوشـنبه گذشـته در مجلس شـورای اسـالمی 
بـه  نسـبت  براخطـاری  عـالوه  کوچـک زاده 
امحـای هزار و700 تن سـیب زمینی در اسـتان 
فـارس انتقـاد کـرد وی عامـل ایـن اقـدام را 
»رئیـس سـازمان تعاون روسـتایی« اعـالم و او 
را »بی شـرافت« خوانـد و نسـبت بـه حجتـی، 
وزیـر جهـاد کشـاورزی هـم انتقاداتـی بـا الفـاظ تنـد بیـان کرد 
و بـار دیگـر خانـه ی مـردم شـاهد رد و بدل شـدن کلماتـی بود 
کـه در شـان خانـه ی ملت نیسـت. الریجانـی به او تذکـر داد که 
اخطارش تناسـبی با دسـتور کار جلسـه ندارد و این نوع تذکرات 
را بایـد در زمـان بیـان تذکـرات شـفاهی بیان کنـد، کوچک زاده 
گفـت رئیـس مجلس حق تذکـردادن را از او سـلب کرده اسـت. 
کوچـک زاده بـا بیـان اینکـه این نـوع مدیریت اسـالمی نیسـت، 
گفـت اسـتعفا می دهـد و الریجانـی هم ضمـن بیان ایـن جمله 
معنـادار کـه »همین کارهـا را می کنید که برای خودتان دردسـر 
درسـت می کنیـد«، به او گفت اگـر می خواهد اسـتعفا دهد، این 
کار را انجـام دهـد و رئیـس جلسـه را تهدیـد نکنـد. کوچک زاده 
هـم اسـتعفایی کـه تاریـخ آن مربـوط به یـک هفته قبل بـود را 
به هیأت رئیسـه داد و تصویر آن را هم در اینسـتاگرامش منتشـر 

کرد.
در همیـن رابطـه روزنامـه ی شـرق پـس از جملـه ی )اسـتعفا  
بـرای سـیاه نمایی(کـه بـا فونـت درشـت هـم ذکـر شـده بـود 
نوشت:بسـیاری از نمایندگان با اسـتقبال از این اسـتعفا، شـروع 
بـه جمع کـردن امضـا بـرای بررسـی خـارج از نوبـت اسـتعفای 
کوچـک زاده کردنـد. امضاهایـی کـه تـا دیروز تعـداد آنهـا به 80 
رسـیده بـود و جعفرزاده ایمن آبـادی، نماینـده رشـت دربـاره آن 
گفـت: »از آنجایـی کـه ایشـان نظـم مجلـس را به هـم می زنند 
نمایندگان هم خواسـتار تسـریع در روند اسـتعفای ایشان شدند 
و فکر می کنم این اسـتعفا باید در اولویت اول دسـتور کار جلسـه 

بعـدی مجلـس قـرار گیرد«.
پـس از آن جعفـرزاده در گفت وگـو بـا سـایت اعتمـاد ملـی، بـا 
اشـاره بـه اینکـه کوچـک زاده بعـد از اعـالم اسـتعفا دوبـاره بـه 
صحـن مجلـس بازگشـت، گفـت: »البتـه می دانیـم کـه ایـن 
اسـتعفا هـم یـک سـیاه نمایی دیگـر اسـت؛ ایـن  داسـتان هایی 
اسـت کـه تاریخ مصرفش تمام شـده«.در همیـن رابطه غالمعلی 
بـا  نماینـده مـردم رشـت، در گفت وگـو  جعفرزاده ایمن آبـادی 
خانـه ملـت، از امضای مقام هـای قانونی نظیر نماینده دادسـتان، 
کمیتـه امـداد، امام جمعـه و سـایر مسـئوالن اسـتانی زیـر برگه 

صورت جلسـه ایـن امحـا خبر داد و پـرده از نمونه های مشـابه در 
دولت گذشـته برداشـت.

هرچنـد ایـن مـورد در دولت احمدی نـژاد هم بارها اتفـاق افتاده 
امـا کشـور مـا کـه هـر روز شـاهد انتشـار آمارهـای جدیـدی از 
گرسـنگی تنـگ دسـتی و جمعیـت بـاالی کـودکان کار خیابان 
اسـت تفاوت هـای زیادی بـا دولت امپریالیسـت آمریـکا دارد که 
بـرای حفـظ قیمت گندم چندین کشـتی از این محصول حیاتی 
را بـه دریـا ریخـت، چنان کـه این قضیـه  تبدیل به مثالـی برای 
مبارزان علیه امپریالیسـم شـد و بـزرگان زیـادی از هموطنان ما 

هـم ازایـن عمل بـه عنـوان جنایت یـاد کردند.
در پـی ایـن اقدام  با دو تن از نمایندگان کرمانی مجلس شـورای 

اسـالمی گفـت  و گو کردیم کـه در ادامه می آید:
اعتراض کوچک زاده بسیار بجا بود، هرکسی 

ادبیاتی دارد
نماینده مردم بافت و رابر در مجلس شـورای اسـالمی در ارتباط 
بـا امحـای 1700تـن سـیب زمین در اسـتان فـارس گفـت: این 
اتفاقـی اسـت کـه افتـاده و وقتـی نعمتـی از نعمات خـدا را امحا 
می کنند، بسـیار جای تاسـف اسـت. چرا این نعمت را به دسـت 
این  همه انسـان گرفتار و گرسـنه که در سرتاسـر کشـور هست، 
نرسـانند؟  و اگـر هـم بلـد نیسـتند بیاینـد تا مـا به ایشـان مردم 
نیازمنـد را نشـان بدهیـم از حاشیه نشـینان تهـران گرفتـه تـا 
اسـتان های محـروم در اقصی نقاط کشـور. اعتـراض کوچک زاده 

بسـیار بجـا بود امـا اسـتعفا،به نظر مـن الزم نبود.
منظـری توکلـی در پاسـخ بـه ایـن کـه آیا ایـن امحا بواسـطه ی 
حفـظ قیمـت بـوده همانگونه کـه بارها آمریـکا با گنـدم همین 
کار را انجـام داده گفـت: این جـور کـه اعـالم کردنـد بلـه بـرای 
حفـظ قیمـت بـوده اما خـوب هـرکاری کـه امریـکا می کند که 
صحیـح نیسـت احتمـاال آنجـا گرسـنه ندارنـد و یـا اگـر دارنـد 

برایشـان مهم نیسـت.
وی در پایـان بـا اشـاره به ادبیـات کوچک زاده به عنـوان نماینده 
مـردم در مجلـس افـزود: حـاال هرکسـی ادبیاتی دارد شـاید من 
موافـق نبـودم با ایـن ادبیـات، اقدامش درسـت و بجایی بـود اما 

ادبیاتش می توانسـت بهتر باشـد.
فسادهایی که در دولت های خاتمی و هاشمی بود 

بسیار سنگین تر بودند
فتاحـی نماینـده شـهربابک در جـواب خبرنـگار پیام مـا راجع به 
امحـای 1700تـن سـیب زمینی گفـت:  اگـر اتفاق افتاده باشـد 
بسـیار کار غلطـی اسـت و ما این عمـل را محکـوم می کنیم زیرا 

با داشـتن ارگان هایی مثل بهزیسـتی و کمیته ی امداد به راحتی 
می شـد این محصوالت را به دسـت مردم نیازمند برسـانیم و اگر 
واقعیـت داشـته باشـد چیز زشـتی در نظـام جمهوری اسـالمی 

 است.
وی در واکنـش بـه گفته هـای جعفـرزاده نماینـده مـردم رشـت 
کـه بـه امحـای گسـترده ی سـیب زمینـی در دولـت پیشـین 
اشـاره کـرده بـود افـزود: ایـن  افـراد عقـده ای از دولـت احمـدی 
نـژاد دارنـد و می خواهنـد هـر اتفاقـی در مملکـت افتـاده را بـه 
گـردن آن دولـت بیاندازنـد در صورتـی کـه دروغ اسـت و آن 
دولـت مظلـوم واقـع شـده،و عـده ای عقده هـای درونی شـان را 
اینگونـه تخلیـه می کننـد،   اصـال سـال 87 را چـه بـه اآلن؟ و 
اصـال احمـدی نـژاد چنین آدمی نبـود که چنـان کارهایی بکند. 
مـا نمی خواهیـم از احمـدی نـژاد دفـاع کنیـم ولی ایشـان دائما 
فرافکنـی می کننـد، می خواهنـد همـه ی فسـادها را بـه گـردن 
دولـت پیشـین بیاندازنـد در صورتی که فسـادهایی کـه در دولت 
خاتمـی و در دولـت هاشـمی بود بسـیار سـنگین تر بودند و اصال 
بـرای نظـام جمهـوری اسـالمی کمـر شـکن بودند. همیـن اآلن 

مگـر کـم خرابـکاری می کنند؟
فتاحـی در پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا در مـورد خرابکارهـای دولت 
هـای هاشـمی، خاتمـی  و دولت فعلـی که در حـال حاضر اتفاق 
می افتـد مثالـی داریـد، گفت: حـاال آن بخش را نمی شـود گفت، 
امـا  کال گفتم این طیفی که اآلن هسـتند متاسـفانه بواسـطه ی 
عقده هایـی کـه دارنـد همـه چیـز را بـه گـردن دولـت قبـل 
می اندازنـد در صورتـی کـه بعـد از دوسـال و نیم هنـوز در بحث 
رکـود کاری انجـام نداده انـد.در بحـث اقتصـادی و در زمینه های 
تولید هم به همین شـکل شـما دیدیـد که کارخانه هـای خودرو 
سـازی داشـتند ورشکسـت می شـدند و دولـت ناچـار شـد که با 
ایـن اقدامـات نقدینگی در بازار را افزایش بدهد که خودروسـازان 
را نجـات بدهد.اگـر رونـق اقتصـادی بـود چـرا باید شـرکت های 
سـنگین تولیـد خودرو در کشـور بـا این وضعیت دسـت و پنجه 

نـرم کنند؟

نماینـده شـهربابک در مـورد نحـوه همکاری خود با  کمیسـیون 
رکـود افـزود: خیـر مسـائلی مطرح شـده اما هنـوز مـا وارد عمل 
نشـدیم امـا ما که کمیسـیون صنعـت و معدن هسـتیم خودمان 
را موظـف می دانیـم کـه بـه بخـش صنعـت و معـدن و تولیـد 

داخلـی کمـک بکنیم.
وی در خصـوص ادبیـات کوچـک زاده خطاب به رییس سـازمان 
تعاون روسـتایی گفت: کوچک زاده حرف های حقی دارد و انتظار 
دارد کـه بـه آن  حرف ها رسـیدگی بشـود،اما وقتی که رسـیدگی 
نمی شـود و یـک عـده ای هـم تحقیـر می کننـد و یـا حرکاتـی 
نشـان می دهنـد کـه باعـث ناراحتـی فـردی می شـود خـوب 
قطعـا آن فـرد هـم تصمیمـی می گیـرد، والبتـه کوچک زاده هـم 
چهار سـال هسـت کـه نماینده ی مردم هسـتند و بایـد بتواند به 
وظیفـه ی خـودش عمـل بکند.من نـه می توانم محکـوم اش کنم 
و نـه می توانـم تاییـدش کنـم . مجلس هـم آئین نامـه ی داخلی 
دارد کـه هیئـت رئیسـه باید طبـق آن آئین نامه مجلـس را اداره 
بکند، و هرکسـی هـم بتواند هر حرفـی، نکتـه ای، نقدی،اخطارو 
یـا تذکری را بیان بکند و کوچک زاده هم انسـان دلسـوزی برای 
نظام جمهوری اسـالمی اسـت.اما مـن اسـتعفا را تایید نمی کنم.

مـن از تریبـون مجلـس این حرفهـا را نشـنیده ام و نمی دانم کجا 
بیـان شـده اند، چـون در مجلـس از قضـا مـن یکـی دو صندلـی 
بـا کوچـک زاده فاصلـه دارم امـا ایـن حـرف را نشـنیده ام. از کجا 

شـنیده اید؟
فتاحـی در پایـان گفـت: روزنامـه هـای شـرق و اعتمـاد کامـال 
حرف هـا را وارونـه جلـوه  می دهنـد و ایـن نشـریات تکلیفشـان 
مشـخص اسـت و مـن این هـا را اصـال قبـول نـدارم و متاسـفانه  
این هـا حتـی اخـالق روزنامه نـگاری را رعایـت نمی کننـد، امـا از 
سـویی بـه هیچ وجـه تاییـد نمی کنـم کـه شـخصی به شـخص 
دیگـری توهیـن بکند و اعتقـاد دارم که غیبـت و توهین نباید به 
هیچ وجه اتفاق بیفتد و از نظر قانون اسـالم هم رد شـده اسـت و 
این گونه  نیسـت که اختیار داشـته باشـیم کسی را تحقیر بکنیم 

و یـا فحاشـی انجـام بدهیـم. ایـن رفتار هـا را تاییـد نمی کنم .

فتاحی نماینده شهربابک در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«:

برخی افراد از دولت احمدی نژاد 
ُعقده دارند
منظری توکلی نماینده بافت:

اعتراض کوچک زاده بسیار بجا بود، هرکسی ادبیاتی دارد

رضـا عبـادى زاده/پیـام ما- در جلسـه علنی دوشـنبه 
گذشـته مجلـس، دو فوریـت الیحـه شفاف سـازی هزینه های 
انتخاباتـی داوطلبـان تصویـب نشـد و یـک فوریت الیحـه نام 
بـرده رای آورد. بدیـن ترتیـب ایـن الیحـه می بایسـت قبل از 
ورود بـه صحـن جهت بررسـی کلیات و سـپس جزییـات آن، 
در کمیسـیون شـورای مجلـس مـورد ارزیابـی قرار بگیـرد. در 
ایـن صـورت امکان تغییـر در جزئیات این الیحـه دولت بوجود 
مـی آیـد و ایـن احتمـال هم مـی رود کـه به انتخابات اسـفند 
نرسـد. از سـوی دیگـر در حالی کـه نماینـدگان مجلس هفته 

گذشـته اصـرار داشـتند تا این الیحـه به  جهت حفـظ جایگاه 
مجلس هرچه  سـریع  تر در صحن علنی مجلس بررسـی شـود 
و هیـات  رئیسـه نیـز در پاسـخ به همیـن درخواسـت ها الیحه 
دوفوریتـی را در خـارج نوبت از سـایر طرح ها و لوایح دوفوریتی 
در صحـن علنـی بـه رأی نمایندگان گذاشـت، 68 رای مخالف 
و 9 رای ممتنـع دو فوریـت الیحـه را بـی اثر کـرد و در نهایت 
یـک فوریـت الیجـه تصویب شـد. الیحـه شفاف سـازی منابع 
مالـی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابـات را دولت برای 
جلوگیـری از ورود پـول کثیـف بـه انتخابـات به مجلـس ارائه 

کـرد. ماجـرای پول های کثیف پـس از آخرین نامه  محمدرضا 
رحیمـی بـه محمود احمـدی نژاد بـا مضمون کمـک مالی به 
170 نامـزد مجلـس هشـتم در بهارسـتان داغ شـد. چنـد ماه 
بعـد و در اردیبهشـت سـال جـاری هـم وزیر کشـور در صحن 
علنـی مجلـس گفتـه بـود دولـت از ورود پول هـای کثیف به 
انتخابـات جلوگیـری می کنـد. پس از آن بـود که همه منتظر 
اقـدام عملـی دولـت در ایـن جهـت بودند کـه سـرانجام اواخر 
آبـان مـاه دولـت تدبیـر و امیـد با تقدیـم کردن الیحه شـفاف 
سـازی هزینـه های انتخاباتـی اقدام عملی اش را نشـان داد اما 
برخـی نماینـدگان بـا مخالفت بـا دو فوریتـی بـودن الیحه، با 

یـک فوریـت الیحه موافقـت کردند.
 من با دو فوریت الیحه شفاف سازی موافق بودم

بـا مخالفـت  ارتبـاط  در  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
مجلـس بـا دوفوریـت الیحـه شـفاف سـازی هزینـه هـای 
انتخابـات بـه »پیام ما« گفـت: من با تصویـب دو فوریت این 
الیحـه موافـق بـودم. محمد مهـدی زاهـدی افزود: روز سـه 
شـنبه امضـا جمـع کردیم تـا پس از بررسـی در کمیسـیون 
مربوطـه، بـدون نوبـت در صحـن مجلس بررسـی شـود. وی 

تعـداد امضاکننـدگان را 100 نفـر عنـوان کـرد.

 به احتمال زیاد این الیحه به انتخابات می رسد
نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان در مجلـس در ارتبـاط 
بـا الیحـه یـاد شـده بـه »پیام مـا« گفت: مـن بـه دو فوریت 
الیحـه رای دادم. حسـین امیـری خامکانـی افـزود: پـس از 
اینکـه دو فوریـت الیحه تصویب نشـد ما امضـا جمع کردیم 
تـا همـان الیحـه یک فوریتـی هم سـریعا به صحـن مجلس 
بیایـد و بـدون نوبـت بررسـی شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکه 
احتمـاال ایـن الیحـه بـه انتخابات مـی رسـد ادامـه داد: باید 

هزینـه هـای کاندیداها مشـخص شـود.
 این الیحه اشکاالت متعددی داشت

نماینـده مـردم بـم در مجلـس هـم در ایـن ارتبـاط بـه 
»پیـام مـا« گفت: یـک فوریت ایـن الیحـه رای آورد چرا که 
اشـکاالت متعددی داشـت. موسـی غضنفرآبادی افـزود: نظر 
مـا این بـود که هزینـه های تبلیغاتـی زیادی صـورت نگیرد 
امـا ایـن الیحه گفتـه احزاب مـی توانند هر چقدر خواسـتند 
کمـک کننـد. وی در پاسـخ بـه این سـوال که رای شـما چه 

بـود، گفـت: مـن موقع رای گیـری در مجلـس نبودم.
گفتنی اسـت دیگر نماینـدگان کرمان پاسـخ تلفن همراه 

خـود را ندادند.

نظر سه تن از نمایندگان کرمان درباره الیحه 
شفاف سازى هزینه هاى انتخاباتی نامزدها

مجلس

آگهی مزایده فروش خودرو- نوبت اول
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان در نظـر دارد بـه اسـتناد رأی صـادره کمیسـیون مـاده2 الیحـه قانونـی نحوه اسـتفاده از اتومبیلهـای دولتی و فـروش اتومبیل هـای زاید بـه شـماره940028مورخ94/4/3، تعداد 3دسـتگاه خودرو مـازاد خود را- با مشـخصات 

ذیـل- از طریـق مزایـده عمومی بفروش برسـاند.
• مشخصات خودروهاى مورد مزایده:

1- وانت مزدا دوکابین مدل81 به شماره 322 الف 16
2- وانت مزدا دوکابین مدل80 به شماره 331 الف 16

3- وانت پیکاب دوکابین مدل82 به شماره 345 الف 14
عالقمندان به شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری) به غیر از ایام تعطیل( جهت بازدید از خودروها و دریافت اسناد مزایده به امور اداری، رفاه و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان مراجعه نمایند.

الزم به یادآورى است که:
*مبلغ تضمین شرکت در مزایده10درصد مبلغ پیشنهادی برای هر خودرو بوده که بایستی به حساب شماره2174213840005 نزد بانک ملی شعبه مرکزی جیرفت واریز گردد.

*پیشـنهادات بایـد در پاکـت هـای الک و مهـر شـده ) بـه ترتیـب پاکـت الـف- رسـید تضمین شـرکت در مزایـده ، پاکت ب- مدارک شـرکت در مزایده همـراه با برگه پیشـنهاد قیمت( قرار داشـته و حداکثر تـا پایان وقـت اداری روز پنجشـنبه1394/10/03 به دبیرخانـه اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان تحویـل و یـا از طریق پسـت پیشـتاز  بـه آدرس جیرفت ، خیابان ابومسـلم جنوبـی- اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان با کد پسـتی7861834895 ارسـال گردد.

*الزامـا بایسـتی مشـخصات خودروهـا بـه روی پاکـت هـا قیـد شـده و پیشـنهادات واضـح ، شـفاف و عـاری از هر گونه ابهام باشـد. بدیهی اسـت به پیشـنهادات مخدوش ، مشـروط ، فاقد مـدارک کافی و یـا فاقد تضمین شـرکت در مزایده و همچنین پیشـنهاداتی که بعـد از مهلت 
قانونـی بـه کمیسـیون معامالت برسـد ، ترتیب اثر داده نخواهد شـد.

*جلسـه گشـایش پیشـنهادها رأس سـاعت 13 روز یکشـنبه 1394/10/06 در محـل سـالن اجتماعـات اداره کل بـا حضـور اعضـاء کمیسـیون معامـالت برگـزار میگـردد. حضور پیشـنهاد دهندگان یـا نماینده قانونی آنان ) با معرفی نامه رسـمی( در جلسـه بازگشـایی پیشـنهادات 
بالمانع می باشـد.

*کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.
 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدارى جنوب کرمان

عرفان زارعی
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فرهنگ و هنر

خبرخبر

جلسه نقد و بررسی 
رمان»تاریک ماه« برگزار شد

جلسـۀ نقد و بررسـی رمان» تاریک  ماه« نوشـتۀ 
منصـور علیمـرادی با حضـور جمعی از دانشـجویان 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان، در ایـن دانشـگاه 

برگزار شـد.
در این نشسـت، رضا زنگی آبادی، داسـتان نویس 
و منتقـد، دکتر فخر شـفایی و دکتـر مجاهد غالمی 
در مقـام منتقـد حضـور داشـتند و دربـارۀ رمـان 
تاریک مـاه سـخن گفتنـد. در این جلسـه همچنین،  
احمـد یوسـف زاده، نویسـندۀ کتـاب بیسـت و سـه 
نفـر، و مدیـرکل ادارۀ امـور فرهنگی دانشـگاه باهنر 
نیـز، کـه برگزارکننـدۀ این نشسـت بود، سـخنرانی 
کرد. منصور علیمرادی، در بخشـی از این نشسـت ، 
بخش هایـی از رمان تاریک مـاه را خواند. علیمرادی 
در بخشـی از سـخنان خود در این نشسـت با اشاره 
بـه حکایتـی از یعقـوب لیث گفـت: از یعقـوب لیث 
صفـار پرسـیدند تـو کـه بـر ربـع مسـکون جهـان 
حاکمـی، آیـا بـاز هـم آرزویـی داری و او پاسـخ داد 
آرزویم این اسـت کـه وقتی از روسـتای زادگاهم در 
زابلسـتان رد می شـوم، مردم تشـویقم کننـد و قدر 
و قیمتـم را بداننـد. وی افـزود: حکایـت نویسـنده و 
هنرمنـد هـم همین اسـت و بـه نظر من، نویسـنده 
هرقـدر هـم کارش بگیـرد و شـهرت پیـدا کنـد و 
حتـی اگـر نوبـل هـم بگیرد،  بـاز هم لطـف دیگری 
دارد کـه ببینـد در زادگاهش کارش دیده می شـود.  
ایـن جلسـه  روز چهارشـنبه، چهـارم آذر 1394، از 
سـاعت 9 صبح، در تاالر صبای در دانشـگاه شـهید 

باهنـر کرمان برگزار شـد،.

مدیر مرکز نغمه ها و گویش هاى کرمانی:

به دنبال زنده کردن فرهنگ شفاهی 
و ناملموس کرمانی ها هستیم

مدیـر مرکـز نغمـه هـا و گویـش هـای کرمانـی 
از آغـاز بـه کار ایـن مجموعـه در باغ مـوزه هرندی 

کرمان خبـر داد.
»مسـعود نکویـی« ، بـا بیـان این مطلـب گفت: 
موضـوع نغمـه هـا و گویـش هـای کرمانی بیشـتر 
بـه فرهنـگ شـفاهی، گویـش و لهجـه کرمانـی بر 
می گـردد کـه مـی خواهد به شـکل کامـال متمرکز 

ایـن فرهنـگ شـفاهی را زنـده کند.
وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از پروژه هـای ما در 
ایـن مرکـز این اسـت کـه بـا اسـتفاده از تحقیقات 
میدانـی ماننـد اماکن تاریخـی، غذاهـای کرمانی و 
... در ایـن مرکـز آهنگ سـازی کنیـم خاطرنشـان 
کـرد: کار مـا در گـروه موسـیقی مهـر وطـن نیـز 
همیـن می باشـد کـه فرهنگ شـفاهی و ناملموس 
را زنـده کنیـم. نکویـی بـا بیـان اینکه بـا راه اندازی 
ایـن مرکـز بسـیاری از امکانـات ماننـد موزه هـا در 
اختیـار گروه هـای موسـیقی که در زمینـه فرهنگ 
شـفاهی کار مـی کنند قـرار خواهد گرفـت تصریح 
کـرد: زنـده کـردن بناهـای تاریخی فقط با خشـت 
و گل امـکان پذیـر نیسـت بلکـه مـا می توانیـم از 
طریق موسـیقی و فرهنگ شـفاهی بـه این موضوع 
کمـک شـایانی کنیـم. مدیـر مرکـز نغمـه هـا و 
گویـش هـای کرمانـی بیان کـرد: این اتفـاق باعث 
می شـود کـه همـه چیـز در کنـار هـم زنده شـوند 
و مرکـز نغمـه هـا و گویش هـای کرمانـی زیر نظر 
اداره کل میـراث فرهنگـی کار خـود را آغـاز کـرده 

ست. ا
 

حمیـد نـژادى متولـد 1352  کرمـان ، کارشـناس  ارشـد 
پژوهـش هنـر از سـال 73 وارد تیاتـر شـده  و بیشـتر 
بـا گـروه  دکتـر آقاعباسـی کار کـرده اسـت. او یكـی از 
کارگردانـان نمایـش» پـل« کـه در حـال اجـرا اسـت بـه 
همیـن بهانـه بـا او گفتگویی انجـام داده ام که می خوانید

چه انگیزه اى براى اجراى این نمایش داشتید؟
بـه خاطـر روحیـه مذهبـی متفاوتی کـه در این متـن نهفته 
اسـت و تـا به امـروز تیاتر مذهبی بـه خوبی در اسـتان ارایه 

نشـده  بـود برآن شـدیم که ایـن نمایش را اجـرا کنیم. 
چـه قـدر در رسـیدن بـه اهدافتـان بـراى اجـراى 

نمایـش موفـق بودیـد؟
 هیـچ هنرمنـدی نمـی توانـد ادعـا کنـد کـه بهتریـن اثر را 
ارایـه مـی دهـد. تمـام امیـد مـا ایـن اسـت کـه مخاطبین 

راضـی باشـند .
از مشکالت اجراى نمایش »پل« بگویید.

مـدام از سـوی مسـوولین ابـالغ مـی شـد کـه چـرا کارهای 
مذهبـی در تیاتـر اجـرا نمـی شـود؛ مـا حمایت مـی کنیم، 
جـای تاسـف اسـت که اینهـا همه حـرف بود. هیـچ کس به 
هیـچ عنـوان هیـچ گونـه حمایتی از مـا در سـاختن » پل « 
نکـرد. آثـار مذهبـی ، فرهنگ سازهسـتند و باید بـه  بهبود 
اجـرای آن در سـطح جامعـه کمـک کـرد . اگـر یک سـری 
مخـارج اضافـه را بـه صـورت خوب در سـاخت آثـار مذهبی 
خـرج مـی کردنـد تـا این گونـه آثـار به خوبـی اجرا شـوند 
حتمـا در سـطح جامعه سـازنده بـود و نتایج فـوق العاده ای 

را مشـاهده مـی کردیم. 
هزینه هاى کار چه قدر بوده است؟

هزینـه ها بسـیارباال بـوده و مقداری از آن با تالش دوسـتان 
فراهـم شـد.خیلی از دوسـتان بـه صـورت رفاقتی بـا ما کار 
کردنـد و هیـچ گونـه دسـتمزدی دریافـت نداشـتند.  خـود 
مسـوولین هیـچ کاری نمـی کنند فقط حرف حـرف حرف . 
و مـا خودمـان روی پـای خودمان ایسـتاده ایم ان شـااهلل تا 
آخـرش هـم می ایسـتیم. در کرمان مردم  آن طـور که باید  
توجهـی بـه تیاتر  ندارند مـن خودم دبیر آمـوزش و پرورش 
هسـتم امـا متاسـفانه دانـش آمـوزان هـم شـناخت کافی از 
نمایـش ندارنـد و بـه آنهـا آمـوزش داده نمـی شـود. االن 
شـلمچه و جبهه ی  ما فرهنگی اسـت.   مخصوصا اداره کل 
آمـوزش و پـرورش مسـول رسـیدگی  فرهنگ و هنر  اسـت   

تـا جوابگوی سـوالهای جوانـان عصر حاضر باشـیم.
شـما خـود در ایـن نمایـش نقش پـل سـاز را بازى 

مـی کنیـد؛ از ایـن نقـش بگویید.
از سـال 74-73 توسـط هیـات امنـای تیاتـر آن زمـان وارد 
تیاتـر شـدم . در تمـام سـالهای فعالیتـم هیچ نقشـی به این 
اندازه روی روحیه من تاثیر نداشـته اسـت. بسـیار تا بسـیار 

این شـخصیت را دوسـت دارم.
ایـن نقـش را خودتـان انتخـاب کردیـد یـا به شـما 

شد؟ پیشـنهاد 
ایـن نقـش در غیـاب بازیگـر به من پیشـنهاد شـد  و خودم 
هم بسـیار به بازی در این نقش تمایل داشـتم .  شـخصیت 

اندیشـمندی  اسـت کـه علـم و دینـداری را باهـم دارد.  که 
خیلـی کـم پیش می آید شـخصیتی این دو را با هم داشـته 
باشـد.  علـم روزگار خـودش را در رم آموختـه و بـه فرمـان 
امـام و رهبـرش بـرای ارتقـا دیـن به سـاخت پل اقـدام می 

کنـد و از علمـش در راه دینـش اسـتفاده می کند. 
پیام »پل« چیست؟

خـود پـل نمـاد اسـت . نماد دیـن ؛ نمـاد اینکه دو مـکان را 
بهـم مـی رسـاند . اتفاقات داسـتان مربـوط به قبـل از واقعه 
عاشـورا اسـت.  پـل سـاز را اعدام مـی کنند که راه رسـیدن 
کاروان امـام حسـین را بـه کربـال راحـت تر کرده اسـت.  او 
بـه فرمـان امامـش عمـل کـرده و کار آبادانی سـرزمینش را 

انجام داده اسـت . 
گـروه بوتیـا آل بـا سـالیق متفـاوت سرپرسـتانش 

چگونـه اداره مـی شـود؟
مسـول گـروه آقـای شـجاعی هسـتند به همـراه پوریـا قلی 

پـور و آرمیـن قطبـی . چنـد کارگـردان بـا هـم شـدند تـا 
یـک گروه منسـجمی از نسـل هـای متفاوت با سـلیقه های 
مختلـف  را در حـد قابـل قبولـی ارایـه دهنـد و انصافـا هم 
موفـق عمـل کـرده انـد.  قبـل از اینکـه هـر کاری انجـام 
شـود گـروه دربـاره اثر صحبـت می کننـد  به هم اندیشـی 
یکسـانی کـه رسـیدند آن را بـا همـکاری هـم ارایـه مـی 

  . هند د
آیـا فرزندتـان هـم بـه تیاتـر عالقـه دارند و شـما 

مخالفتـی بـا ایـن جریـان نداریـد؟
فرزنـدم هـم عالقـه زیـادی بـه تیاتـر دارد. ترویج هنـر؛ آن 
هـم هنـر نمایش که بسـیار در توسـعه و پیشـرفت فرهنگ 
بـر دوش مـا  دخیـل اسـت وظیفـه سـنگینی اسـت کـه 
گذاشـته شـده و مـا باید به بهتریـن نحو آن را انجـام دهیم. 
تـا حـد توانـم ؛ فرزنـدم را حمایت و تشـویق می کنـم تا در 

ایـن راه خدمـت کند.

حمید نژادى کارگردان نمایش » پل«:

هیچ کس به هیچ عنوان هیچ گونه حمایتی از 
ما در ساخت » پل « نکرد

  گفت و گو

امین شجاعی کارگردان نمایش » پل«:

اکثر مسئولین استان با دعوت و بلیط 
رایگان از » پل« استقبال نکردند

 62 فروردیـن  متولـد  شـجاعی  امیـن 
از  اسـت  سـینما  لیسـانس  و  کرمـان  در 
سـال 79 وارد انجمـن سـینما جوان شـده 
نمایـش  انجمـن  از کالسـهاى  را  تیاتـر  و  
در سـال 76 آغـاز کـرده اسـت. بـا او بـه 
بهانـه ى اجـراى نمایـش» پـل« کـه یكی از 
کارگردانـان ایـن نمایـش اسـت گفتگویـی انجـام داده ام 

کـه مـی خوانیـد:

 انگیز ه تان از اجراى نمایش پل چه بود؟
در این 1400 سـالی که از واقعه بزرگ عاشـورا می گذرد 
دیـدگاه هـای متفاوتـی نسـبت بـه این جریـان بـوده یکی از 
ایـن نـگاه ها ؛ نـگاه زیبای محمـد رحمانیان در اثـرش به نام 
»پـل » اسـت . از سـال 89 تصمیـم بـه اجـرای ایـن نمایش 
داشـتیم کـه بـه دلیـل هزینـه بسـیار بـاال و تعـدد بازیگران 
چیـزی در حـدود 30 نفـر و ... بـه تعویق افتاد. کـه باالخره با 

تـوکل بـه خدا توانسـتیم آبان امسـال اجراییـش کنیم. 
 برخـی مـی گوینـد: نمایش پـل حدود 20-25 سـال 
قبل توسـط آقـاى محمد قاسـمی نمایش داده شـده 

اسـت نظر شـما چیست؟
آقای قاسـمی نمایشـی را در حدود 20-25 سـال پیش با 
نـام پـل اجـرا کردنـد که مضمونـش تفاوت بسـیار زیـادی با 
ایـن اثـر داشـت. فضایش بـا فضای این داسـتان فـرق دارد و 

این نمایشـنامه نبوده اسـت.
چه مشکالتی در اجرا داشتید؟

اولیـن مشـکل اساسـی هزینـه های بـاال بود که شـخصی 
بـود که تنها توانسـتیم در حـدود 15 میلیـون آن را پرداخت 
کنیـم. در رابطـه با اسپانسـر و حامیـان مالی متاسـفانه هیچ 
ارگان یـا شـخصی حاضر به حمایت تا به امروز نشـده اسـت. 
و این کار؛ کاری نیسـت که بشـود از سـر و ته آن زد . مشکل 
اساسـی بعـدی  تبلیغـات و و اطـالع رسـانی بـود . همـه مـا 
کار هنـر را بـه صـورت یـک حرفـه انجـام نمـی دهیـم و کار 
غیراقتصـادی فرهنگـی برایمان محسـوب می گـردد. ما یک 
تـوان مالـی داریـم  ، یـک درجه انـرژی و صبر دیگـر انرژی و 
توانمـان تـه کشـیده  اسـت ، اگر پولی داشـته باشـیم  دیگر 
حتـی فرصتـی هم بـرای تبلیغـات نداریـم پنج مـاه دوندگی 
کردیـم تـا همیـن 15 میلیـون را شـخصی جـور کردیـم  و 

تبلیغـات مشـکل اساسـی و اصلـی ما بود 
خانـم ملیحـه محی آبـادى همسـرتان نقـش زن پل 
سـاز را بـازى مـی کننـد؛  چـه  مشـکالتی بـا وجود 
وظایـف زندگـی  مشـترک داشـتند؟ آیـا فعالیـت 
همسـرتان در تیاتـر آسـیبی بـه زندگی مشـترکتان 

زند؟  نمـی 
ایشـان با وجود پسـر 4 سـاله مان و کار در بیرون از خانه 
بـه کار هنـر هـم مـی پـردازد. وی مربـی نمایش خـالق هم 

هسـت. امـا بـا درایـت و صبـوری به همـه مسـوولیت هایش 
بـه بهتریـن نحـو می پـردازد. کـه بسـیار از وی سپاسـگزارم.

همـه ایـن مشـکالت را بـه لـذت شـب هـای اجـرا و رضایت 
تماشـاچیان بـه جان مـی خریم. همسـرم در آرامش و تمرکز 
مـن بسـیار موثراسـت. همه مـا در یـک کار فرهنگی سـهیم 
هسـتیم و همسـر من هـم یکی از اعضا  گـروه بزرگ فرهنگ 
و هنـر اسـتان اسـت. خانـم هـا تـوان بسـیاری در مدیریـت 
چندیـن  بخـش را دارنـد. مدیریت کار ،هنر ،خانـه و فرزند را 
بـه خوبـی انجـام می دهند. همسـر مـن هم بـه بهترین نحو 

ایـن کارهـا را انجام مـی دهد. 
از مـوج »همـواره تیاتر« در اسـتان بگوییـد؛ چه قدر 

با ایـن حرکـت موافقید؟
کرمـان در عرصـه تولید تیاتردر سـبک هـای مختلف در 
4 -3 سـال اخیـر نسـبت بـه سـایر شـهرها این قـدر پویا و 
بـی نظیـر عمـل کـرده  و دارای تنـوع کافـی اسـت  کـه در 
نمایـش جـزو نوابـغ کشـور قـرار گرفتـه اسـت. االن مـا در 
اجـرای نمایش در اسـتان آمـار قابل قبولی داریـم. مخاطب 
تیاتـر نـه تنهـا مـی توانـد در تمـام طـول سـال راحـت بـه 
سـالن تیاتـر بـرود  بلکـه در انتخـاب نـوع تیاترش هـم آزاد 
اسـت. در یـک سـال تقریبـا از همه نـوع تیاتر و بـرای همه 
سـلیقه ای آثـار خوبـی ارایـه مـی شـود. مـن بسـیار حامی 

ایـن جریان هسـتم.
امـا متاسـفانه در این 20 شـب آن قدر به مـن کارگردان 
سـخت گذشـته اسـت و آن قدردر شـرایط بدی هسـتم که 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه تیاتـر بـرای شـهر کرمـان نیاز 
نیسـت. از 3 جنبـه یـک اینکـه با وجـود تبلیغات گسـترده 
مـردم نیـازی بـه تیاتـر نشـان ندادند. دوم مسـولین اسـتان 
کـه مـا آنها را با احتـرام دعوت کردیم مـن در یک روز 4-5 
ارگان و آقـای نـژادی هم بـه 8-7 ارگان سـرزدیم و با بلیط 
رایـگان دعـوت بـه دیـدن کردیـم کـه متاسـفانه اسـتقبالی 
نشـد.اما آنهـا نیـاز فرهنگـی ندیدنـد و تنهـا عـده کمـی از 
آنهـا آمدنـد و تنهـا تشـکر کردنـد. جنبـه سـوم   تیاتری ها 
و همـکاران خودمـان هسـتند  کـه بـرای دیـدن آثـار هـم 
نمـی آینـد بـا این کـه این قشـر در جریـان تمام مشـکالت 
گـروه هـای هنری بـرای به اجـرا درآوردن تیاتر هسـتند اما 
حتـی بـرای دیـدن آثار همـکاران و هـم دردانشـان حمایت 
نکردنـد. جمـع بندی این می شـود که در جامعـه امروزمان 
تیاتر دیگر نیاز نیسـت. من اآلن از سـر خسـتگی این حرف 
هـا را مـی زنـم امـا مطمنـم بعـد از همه ایـن جریانـات باز 

جنـون و عشـق بـه هنـر باعـث می شـود کـه برگـردم و باز 
تیاتـر کار کنم.

چه قدر مسوولین از کار حمایت کردند؟
متولـی اصلـی فرهنـگ و هنـر شـهر بـه جـای کارهـای 
فرهنگی رو به تابلوفروشـی آورده اسـت.  سـازمان زیبا سازی 
بـه فعالیـت هایـی در قالـب های پیش پـا افتاده مـی پردازد؛ 
مثـل برگـزاری نمایشـگاه صنایـع دسـتی در کنـار خیابان و 
آن هـم بـا آش فروشـی  کـه بسـیار سـطح صنایع دسـتی را 
پایین می آورد. سـازمان فرهنگی شـهرداری اسـتان مسـوول 
اسـت و باید  مسـوولین شـهرداری در نوع انتخـاب مدیرانش 

بیشـتر دقـت کند.  
استقبال از نمایشتان چطور بود؟

اصـال رضایـت بخش نبـوده؛ اکثریت بیننده ها به واسـطه 
بلیـط هـای مهمـان به تماشـای کارمـان می آیند. مسـولین 
فرهنگـی  بایـد بـه رونـق هنـر و فرهنـگ در جامعـه کمـک 
کننـد ؛ بایـد کاری کننـد که سـالن هـای تیاتر و سـینما که 
بهترین مکان برای ترویج فرهنگ هسـتند همیشـه پر شـود.  
هـر چـه تولید آثار بیشـتر باشـد ، کیفیت بهتر می شـود،  
تقاضـای جامعـه باال می رود و سـطح فرهنگ توسـط جامعه 
بـاال خواهـد رفـت   اآلن گـروه هـا بـه آن پختگـی رسـیدند 
کـه مـی تواننـد حجم روزهـا ی  اجـرا را باال ببرنـد و به طور 
متوسـط 30 شـب را اجـرا می کننـد. باید به ایـن توانایی ها 

بهـا و ارزش داد.
چرا نمایش »پل« را در سالن همایون اجرا کردید؟

خـود آقـای  آقـا عباسـی بعـد از دیـدن اثـر قبلـی گـروه 
»ایـوان ایلیـچ چردیاکـف« درخواسـت دادنـد و ما هم سـالن 

دیگـری را مناسـب بـرای اجـرای کارمـان ندیدیم.  
گـروه »بوتیـاآل« به قـدرت و قوامی رسـیده که آثار 
متفاوتـی را در سـبک هـا و ژانرهـاى مختلفـی ارایه 

می دهـد؛ دلیـل این قوام و انسـجام چیسـت؟
تجربـه مـن در ایـن سـال ها نشـان داده کـه کار گروهی 
اسـت کـه همـه جـا جـواب مـی دهـد و بـه موفقیـت مـی 
رسـد.  مـا گـروه کارگردانـی داریم و هیـچ کدام بـه تنهایی 
و فـردی کاری را انجـام نمـی دهیـم  . اول بوتیـا بـود بعد با 
گـروه پوریـا قلـی پـور به نـام »آل «ادغـام شـدیم.   افکار و 
سـالیقمان متفـاوت اسـت اما یـک دلیمـان باعث شـده در 
کنـار هـم ، دوسـتانه کار مـی کنیـم. صداقـت مالـی بین ما 
جریـان دارد و در زمینـه امـور اقتصـادی گروه بـا هم کامال 

صادق هسـتیم.  

تمدید مهلت ارسال 
آثار به جشنواره 
موسیقی نواحی          
مهلـت ارسـال آثـار هنرمندان 
بخـش  در  شـرکت  متقاضـی 
جشـنواره ی  نهمیـن  رقابتـی 
تمدیـد  ایـران  نواحـی  موسـیقی 
شـد. بـا اعـالم دبیرخانـه ی ایـن 
دوره از جشـنواره، مهلـت ارسـال 

براسـاس  تمدیـد شـد.  رقابتـی  بخـش  متقاضـی شـرکت در  آثـار هنرمنـدان 
برنامه ریزی هـای انجام شـده تمـام هنرمندانـی کـه مایـل بـه شـرکت در بخـش 
رقابتـی نهمیـن جشـنواره ی موسـیقی نواحـی ایـران هسـتند، می تواننـد تـا 15 
آذرمـاه آثـار خـود را بـر مبنـای شـرایط منـدرج در فراخـوان، بـه دبیرخانـه ی 
جشـنواره ارسـال کننـد. عالقه مندان برای شـرکت و اطـالع از جزییـات فراخوان 
www. نهمین جشـنواره ی موسـیقی نواحی ایران می توانند بـه آدرس اینترنتی

music.farhang.gov.ir مراجعـه کنند. نهمین جشـنواره ی موسـیقی نواحی 
ایـران بـا هـدف حفـظ و انتقـال ویژگی هـای آیینـی موسـیقی نواحـی ایـران به 
آینـدگان، پاسـداری از نغمـات قدیمـی و مواریـث معنوی و سـجایای برین نهفته 
در این موسـیقی و فراهم سـازی بستر مناسـب برای به دسـت آوردن بازمانده های 
موجـود و احیـای انـواع فرم هـای اجرایـی موسـیقی نواحی ایـران همزمـان با فرا 
رسـیدن ایـام میالد فرخنده حضرت محمد )ص(، امـام جعفرصادق )ع( و هفته ی 
وحـدت از 4 تـا 7 دی مـاه بـه دبیـری ایـرج نعیمایی در کرمـان برگزار می شـود.

کارگردان »معماى شاه«:

آماده ى پاسخگویی 
به منتقدان هستیم

اعـالم کـرد که برای سـریال 
»معمـای شـاه« 5600 نسـخه 
سـند رصـد و 150 عنوان کتاب 
پیش نویسـی  کار  ایـن  بـرای 
شـده اسـت. محمدرضـا ورزی 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در 

سـرویس تلویزیـون و رادیـو ایسـنا در ادامـه مطلـب بـاال خاطرنشـان کـرد: 
طبیعتـا ایـن نـوع کارهـا و همچنیـن کل کارهایـی کـه قصه شـان در تاریخ 
مـی گـذرد، موافـق و مخالفانـی دارند و این مسـاله اجتناب ناپذیر اسـت و ما 
تمـام سـعی مان را می کنیـم کـه کار خودمـان را انجـام بدهیم، نـه در حوزه 
مخالفان خیلی مخالف هسـتیم و نه بابت موافقان خیلی خوشـحال هسـتیم 
شـاید »معمـای شـاه« بـه مـذاق یـک عـده سـازگار نباشـد و عـده ای تعلق 
خاطـری بـه رژیم گذشـته داشـته باشـند، باالخره نمی شـود همـه را راضی 
نگـه داشـت ولـی می توانم بـه جرأت بگویـم که به یـاری خدا مـا اکثریت را 
خواهیـم داشـت و آنچـه باید انجـام می دادیم را انجـام دادیم. همچنین یکی 
دیگـر از کارهایـی کـه باید در »معمای شـاه« انجـام می دادیم این اسـت که 
مـا به مسـتندات تاریخی مومن باشـیم و بوده ایـم. ما کامال این فضـا را قائل 

هسـتیم کـه ایـن وفـاداری را رعایـت کنیم

افتتاح مرکز نغمه ها 
و گویش هاي محلي 
استان کرمان 
مرکـز نغمه هـا و گویش هـاي 
 2 دوشـنبه  کرمـان  محلـي 
کل  مدیـر  حضـور  بـا  آذرمـاه 
میـراث فرهنگـي، صنایع دسـتي 
و جمعـي  اسـتان  و گردشـگري 
از هنرمنـدان کرمانـی در محـل 

بـاغ مـوزه هرنـدي افتتاح شـد. »محمـود وفایـي« مدیـر کل میـراث فرهنگي، 
صنایـع دسـتي و گردشـگري اسـتان کرمـان در مراسـم افتتاحیـه ایـن مرکـز، 
افـزود: گویش هـا و لهجه هـا، بخـش مهمـي از فرهنـگ و آداب و رسـوم مـردم 
کرمـان بـه شـمار مي رونـد کـه ایـن اداره کل با توجه به رسـالتي کـه در جهت 
تقویـت و احیـا آنهـا دارد، فعالیتهـاي مهمـي را در دسـتور کار قرار داده اسـت . 
وي بـا اشـاره بـه وجـود حساسـیت در حفظ میـراث فرهنگي و اشـیاي تاریخي 
گفـت: متاسـفانه کمتـر این احسـاس خطـر و نیاز بـه حفظ و حراسـت متوجه 
گویش هـا، لهجه هـا و نغمه هـاي محلـي اسـت کـه باید مـورد توجه قـرار گیرد. 
مدیـر کل میـراث فرهنگي،صنایـع دسـتي و گردشـگري اسـتان کرمـان اظهار 
کرد: حفظ و زنده نگه داشـتن سـنن گذشـتگان یکي از وظایف اصلي سـازمان 
میـراث فرهنگـي بویژه واحد مردم شناسـي اسـت که  در این راسـتا با همکاري 
عالقمندانـي مانند »مسـعود نکویـي« از هنرمندان بنام اسـتان، قدمهاي مهمي 

برداشـته شـده است.

علی جنتی به 
کنسرت علیرضا 
قربانی رفت

  علیرضـا قربانی طبـق روال 
سـال گذشـته، پنج شـنبه 5 آذر 
بـه صحنـه رفـت.در ایـن اجـرا 
علـی جنتـی، وزیـر فرهنـگ و 
ارشاد اسـالمی و سعید اوحدی، 
رئیـس سـازمان حـج و زیـارت 

نیـز حضـور داشـتند. در ایـن کنسـرت کـه بـا 30 دقیقـه تاخیـر آغاز شـد، 
علیرضـا قربانـی - خواننـده - پـس از اجرای رپرتوار »شـب دهـم«، از تاخیر 
پیـش آمـده عذرخواهی کرد و علت آن را بیماری خودش دانسـت. او سـپس 
بـا تاکیـد بـر این کـه جـای چنیـن برنامه هایـی در ماه هـای محـرم و صفر با 
محتـوا و مضامیـن بـارز و اشـعاری کـه در این مناسـبت ها سـروده می شـود 
خالـی دانسـت در ادامـه از حاضران خواسـت بـرای تمرکز بیشـتر در اجرای 
کنسـرت، مراقـب کـودکان خردسـال خـود باشـند. »حریق خـزان« و » بی 
قـرار« دو قطعـه ا ی بودنـد کـه علیرضـا قربانـی در ادامـه اجرا کـرد و پس از 
آن تک نـوازی پیانـو توسـط بهنام ابوالقاسـم بـا آواز این هنرمند همراه شـد. 
قربانـی در ادامـه ی اجرای خـود از حضور علی جنتی در این کنسـرت تقدیر 
کـرد و افـزود: با وجود فشـارهایی کـه در حوزه ی فرهنگ و هنـر وجود دارد، 

عملکـرد وزیر ارشـاد بسـیار خوب اسـت.

سریالجشنواره موسیقیمیراث فرهنگی
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خبر

دو زورگیر موتور سوار در دام
پلیس کرمان

فرمانده انتظامي شهرسـتان کرمان از دسـتگیري دو سارق 
موتورسـوار کـه بـا تهدید و اسـتفاده از سـالح سـرد اقـدام به 
سـرقت مـي کردنـد، در عملیات مامـوران کالنتـري 15 خبر 

داد.
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ »عبدالعلـي 
روان بخـش« گفـت: مامـوران  کالنتـري 15 شـهر کرمـان 
حیـن گشـت زنـي بـه دو نفـر مـرد جـوان کـه در داخل یک 
دسـتگاه خـودرو پراید بـا یک نفر زن در حـال درگیري بودند، 

مشـکوک و بالفاصلـه در محـل حاضـر  شـدند. 
سـرهنگ روان بخش ادامه داد: با حضـور ماموران انتظامي 
در محـل دو نفـر جوان که سـالح سـرد بـه همراه داشـتند با 
یک دسـتگاه موتور سـیکلت از محل  متواري شـدند و تعقیب 

آنـان در دسـتور کار قرار گرفت.
وي افـزود: از ایـن رو پیـش از ایـن  کـه متهمـان، فرصـت 
فـرار پیـدا کند مامـوران موفق شـدند وسـیله نقلیـه آن ها را 
متوقـف کننـد. سـرهنگ روان بخش گفت: متهمـان هنگامي 
کـه خـود را در دسـتان قانون گرفتار دیدند، سـعي داشـتند با 
اسـتفاده از سـالح سـرد و درگیـري بـا مامـوران از محـل فرار 
کننـد امـا ایـن عمل نیز تنهـا جرم آنان را سـنگین تـر کرد و 
در اقدامـي ضربتي دسـتگیر شـدند. وي بیان داشـت: شـاکي 
بـه مامـوران کالنتـري 15 شـهر کرمـان گفـت کـه سـارقان 
بـه صـورت ناگهانـي وارد خـودرو اش شـده انـد و بـا تهدیـد 
و اسـتفاده از سـالح سـرد قصد سـرقت وجوه نقـد، طالجات، 
گوشـي همـراه و خـودرو وي را داشـته انـد. فرمانـده انتظامي 
شهرسـتان کرمـان در پایان خاطرنشـان کرد: پلیـس به هیچ 
عنـوان اجـازه نخواهد داد افـرادي که نظم و امنیـت جامعه را 
تهدیـد مـي کنند به راحتي دسـت بـه اعمـال مجرمانه بزنند 
و تمـام تـالش و کوشـش خود را در راسـتاي تامیـن آرامش و 

امنیـت اجتماعي خواهـد کرد.

دستگیري دو شرور فراري مسلح
 در کهنوج 

جانشـین فرماندهـي انتظامـي کهنـوج از دسـتگیري دو 
شـرور فـراري مسـلح در دو عملیـات پلیـس امنیـت عمومي 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ »رضـا فیروز 
بخـت » گفـت : در پـي تیـر انـدازي هـاي ایزایـي در جنـوب 
اسـتان، شناسـایي و دسـتگیري عامـالن ایـن فعـل مجرمانه 
در دسـتور کار دسـتگاه هـاي امنیتي قـرار گرفـت. وي افزود: 
از ایـن رو مامـوران انتظامـي پلیـس امنیـت عمومي بـا انجام 
اقدامات اطالعاتي و تحقیقات گسـترده پلیسي در دو عملیات 
جداگانه توانسـتند متهمان را شناسـایي و با تشکیل تیم ویژه 
عملیاتـي در اقدامـي ضربتـي و غافلگیرانـه در مخفیگاهشـان 
دسـتگیر کنند. جانشـین فرماندهي انتظامـي »کهنوج« بیان 
داشـت : در کارنامـه ایـن متهمـان عـالوه بـر ایجـاد رعـب و 
وحشـت و اخالل در نظم و امنیت شـهروندان آدم ربایي،حمل 
سـالح ،چندیـن فقره تیرانـدازي منجر به جـرح و قاچاق اتباع 
بیگانـه دیده مي شـود. سـرهنگ »فیـروز بخـت » در پایان با 
اشـاره بـه ایـن کـه این دو شـرور مسـلح پـس از دسـتگیري 
بـراي سـیر رونـد قانوني تحویـل دسـتگاه قضا شـدند، گفت: 
اشـراف اطالعاتـي از اولویـت هـاي پلیس اسـت و مامـوران ما 
اجـازه نخواهـد داد مخـالن نظـم و امنیت ، آسـایش و آرامش 

مـردم را بر هـم بزنند.

اجازه جوالن به قاچاقچیان مواد مخدر 
نخواهیم داد 

فرمانـده انتظامـي بـم ضمـن اعـالم خبـر کشـف بیـش از 
221کیلـو گـرم تریـاک و چهار کیلـو و 700 گـرم هروئین در 
یـک هفته گذشـته در این شهرسـتان، گفت: اجـازه جوالن به 

قاچاقچیان مـواد مخـدر نخواهیم داد. 
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ »محمدرضـا 
فـداء« گفـت: پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر شهرسـتان بـم 
طـي هفتـه گذشـته در ایسـتگاه بازرسـي موقت محـور »بم-

زاهـدان« بـه دو دسـتگاه خـودروي سـواري مشـکوک شـد و 
آن هـا را متوقـف و بـه پارکینـگ منتقـل کـرد.  وي افـزود: 
در بازرسـي یکـي از خودروهـا 67 کیلـو و700 گـرم تریـاک 
و از خـودروي دیگـر نیـز18 کیلـو و 400گـرم تریـاک کـه به 
صـورت ماهرانـه اي جاسـاز شـده بود، کشـف شـد.   فرمانده 
انتظامـي بم با اشـاره به تـداوم این عملیات هـا گفت:ماموران 
پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر در عملیـات دیگـري در ایـن 
محـور دو دسـتگاه خـودروي وانت،یک دسـتگاه سـواري و دو 
دسـتگاه کامیون را هـم متوقف و به پارکینـگ منتقل کردند.  
سـرهنگ«فداء«بیان داشـت: در بازرسـي از خودروي سـواري 
سـه کیلو و600 گرم هروئین و از سـایر خـودرو ها در مجموع 

135کیلـو گـرم تریـاک کشـف و ضبط شـد. 

فرمانـده انتظامـي اسـتان کرمـان گفـت: کنتـرل افـراد 
آسـیب زا کـه در الیـه هاي پنهـان جامعه در حال زیسـت 
هسـتند، باعـث محدود شـدن چالـش هـاي اجتماعي مي 

شود.
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ رضـا بنـي 
اسـدي کـه در دفتـر خـود میزبـان مدیـر کل اجتماعـي و 
فرهنگـي اسـتانداري کرمان بود، حضور خانـم ها در بخش 
هـاي مختلـف مدیریتـي را باعـث افتخـار دانسـت و گفت: 

مشـاهده هـر مـرد موفق در جامعـه حکایـت از آن دارد که 
زن موفقـي حامـي و پشـتیبان او بوده اسـت.

وي افزود: در شـرایط فعلي جامعه باید آسـیب شناسـي 
حـوزه زنـان بـا رویکـرد ارائـه راهـکار عملیاتي در دسـتور 

کار قـرار گیرد.
سـرهنگ بنـي اسـدي دلیـل وقوع عمـده مشـکالت را 
خالهـاي فرهنگـي و اجتماعـي دانسـت و گفـت: کم رنگ 
شـدن فعالیـت هـاي فرهنگـي و اجتماعي منجر بـه ایجاد 

مسـائل امنیتـي مي شـود.
وي اضافـه کـرد: پلیس تمـام تالش خود را براي ریشـه 
یابـي مسـائل اجتماعي مي کنـد اما به تنهایـي از پس این 

کار بـر نخواهد آمد و نیازمند مشـارکت همگاني اسـت.
فرمانـده انتظامـي اسـتان در ادامـه بیـان داشـت: مردم 
بـه حـق توقـع برقـراري امنیـت از پلیـس دارند امـا چنان 
چـه نهاد هاي فرهنگـي و اجتماعي به مسـاله ورود نکنند، 

آسـیب بـه صـورت ریشـه اي برطرف نخواهد شـد.
وي آینـده نگـري را اصلـي اساسـي در مدیریـت عنوان 
کـرد و افـزود: فرهنـگ تدبیـر بایـد در تمـام مسـووالن ما 
نهادینـه شـود و مدیـران بـا ترسـیم دورنمـا از غافل گیري 
جلوگیـري کننـد. سـرهنگ بنـي اسـدي نعمـت والیت را 
باعـث مدیریـت صحیـح کشـور دانسـت و گفـت: فرهنـگ 
ایثـار و شـهادت اجـازه زندگي غیـر عزتمندانـه را به مردم 

مـا نمـي دهد.

وي تصریـح کـرد: نبایـد تصور کـرد که جنگ بـه پایان 
رسـیده، بلکـه جنگ نرم امروز دشـمن ادامه هشـت سـال 
جنـگ تحمیلي اسـت و تنهـا تاکتیک آن تغییـر پیدا کرده 
اسـت. فرمانـده انتظامي اسـتان بـر اجراي اقتصـاد مقاوتي 
تاکیـد کـرد و اظهار داشـت: باید همواره به دنبـال راه هاي 
جایگزیـن باشـیم و رصـد فضـاي مجـازي را نیـز مـد نظر 
قـرار دهیـم. وي گفـت: کنترل افراد آسـیب زا کـه در الیه 
هـاي پنهان جامعه در حال زیسـت هسـتند، باعث محدود 

شـدن چالش هـاي اجتماعي مي شـود.
سـرهنگ بنـي اسـدي در پایـان پیـدا کـردن راهـکار 
هـاي عملیاتـي براي حل آسـیب هـاي اجتماعـي را امري 
ضـروري دانسـت و بیـان داشـت: تهیـه یـک جـان پنـاه و 
قـوت الیموت بسـیاري از بـزه کاران را از جرم دور مي کند 
و افـرادي کـه دچار مفاسـد اخالقي شـده اند را بـه جامعه 

بـاز خواهـد گرداند.

کنترل افراد آسیب زا باعث محدود 
شدن چالش ها خواهد شد

فرمانده انتظامي 

نرخ مصوب قبر در کرمان 250  تا 900 هزار تومان
اکثـر مـا تجربه ى تلخ از دسـت دادن 
عزیزانـی را در طـول زندگیمـان داریم. 
لحظـات دردناکـی کـه بـراى همیشـه در 
خاطرمـان مـی مانـد. امـا همـان طـور کـه 
مـی دانیم علی رغم فشـار روانی ناشـی 
از فـوت متوفـی، بـراى کفـن و دفـن وى 
بایـد مراحـل قانونی را سـپرى کرد. از آنجایی که شـاید 
داشـتن اطالعـات الزم در ایـن بـاره تـا حـدى بتوانـد از 
مشـكالت بازماندگان در آن شـرایط سـخت و گیج کننده 
بكاهـد، بدیـن فكـر افتادم تـا دربـاره ى مراحـل قانونی 
جهـت دفـن، محـل هاى دفـن، مجموعـه ى فعلی بهشـت 
زهـرا و آرامسـتان جدیـد، بـا مسـعود محمـدى، مدیـر 
عامـل سـازمان بهشـت زهـراى کرمـان گفـت و گویـی 

باشم.  داشـته 
بـراى دفـن متوفی چـه مدارکی الزم می باشـد؟ و 
چه کسـی بایـد این مدارک را به سـازمان بهشـت 

دهد؟ تحویـل  زهرا 
از بیمارسـتان یـا  بـرای دفـن، گواهـی معتبـر فـوت 
پزشـکی قانونـی، شناسـنامه میـت و کارت ملـی وی الزم 
اسـت. در ایـن مـورد کـه ایـن کـه چـه کسـی مـدارک را 
بیـاورد سـخت گیـری نیسـت. چـون بسـتگان درجـه ی 
یـک داغ دار هسـتند. اغلـب اوقات وابسـتگان ذکور جهت 
طـی مراحـل قانونـی کفـن و دفـن اقـدام می کننـد. پس 
از تسـلیم مـدارک مذکـور، چنانچـه، متوفی محـل دفنی 
از قبـل خریـداری کـرده باشـد وی در آن محـل دفن می 
شـود وگرنـه در محـل هـای دفنـی کـه در مجموعـه ی 
فعلـی موجـود اسـت، بـر اسـاس میـزان هزینـه ای کـه 
پرداخـت شـود، دفـن مـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت در 
حـال حاضـر همـه ی قبـور بـرای اسـتفاده ی بهینـه از 
زمیـن موجـود، دو طبقـه هسـتند که بـه ترتیـب مراجعه 
ی بسـتگان متوفـی، دفـن در آن هـا صـورت مـی گیـرد 
و طبقـه ی دوم در صـورت تمایـل بـه خودشـان واگـذار 

شـود.  می 
قیمت محل هاى دفن چه میزان است؟

قیمـت هـا از حداقل 250 تا حداکثـر 900 هزار تومان 
مـی باشـد. در صورتـی که بسـتگان متوفـی بخواهند می 
تواننـد وی را در محـل دفنی که بیش از 30 سـال هجری 
قمـری قدمـت دارد دفـن کننـد. در این صـورت هزینه ی 
مذکـور 50 درصـد کسـر مـی شـود. البتـه باید ایـن نکته 
را ذکـر کنـم که اخـذ نظر مرجـع تقلید و کسـب رضایت 

بسـتگان درجه یـک متوفی ضروری اسـت.
قیمـت هـاى مذکور و سـایر تعرفه ها از سـوى چه 

مرجعـی تعیین مـی گردد؟
تعرفـه ها را شـورای شـهر براسـاس نـرخ تورم و سـایر 
مالحظـات تصویـب مـی کنند. قابل ذکر اسـت کـه تعرفه 
هـای تصویـب شـده در کرمان نسـبت به سراسـر کشـور 
ارزان تـر مـی باشـد بـه گونـه ای کـه اکثـر افـراد قـادر 
بـه پرداخـت هزینـه هـا مـی باشـند. ولـی بـا وجـود این، 
چنانچـه شـخصی قادر بـه پرداخت هزینه هـای مورد نظر 

نبـود تخفیـف هایـی داده می شـود.
خریـد محـل دفـن تـا چـه زمـان اعتبـار دارد و 
بعـد از فـوت نیاز بـه پرداخت مـا به التفـاوت می 

؟ شد با

خریـد محـل دفـن تا زمانـی که فـرد فوت کنـد اعتبار 
دارد و وقتـی افـراد سـند داشـته باشـند، نیاز بـه پرداخت 

ما بـه التفاوت نیسـت.
آیـا افـراد مـی توانند پـس از اخـذ گواهـی دفن، 
متوفـی را در جایـی غیر از محل هاى تعیین شـده 

از سـوى سـازمان بهشـت زهرا دفـن کنند؟ 
خیر، طبق تبصره ی 13 ماده ی 55 قانون شـهرداری، 
کلیـه ی امـور مربوط بـه کفن و دفن در حوزه ی شـهری 
برعهـده ی شـهرداری ها اسـت و محل هـای دفن فقط از 
طریـق سـازمان بهشـت زهرا در مـکان هـای دارای مجوز 
قانونـی تعییـن مـی گردنـد و از هـر گونه دفـن در محلی 

غیـر از محـل های مذکـور جلوگیری می شـود. 
نحـوه ى کفـن و دفـن امـوات بالصاحـب بـه چـه 

اسـت؟ ترتیب 
امـوات بـال صاحـب در بـاغ رضـوان )ابتـدای جـاده ی 

جوپـار( بـه صـورت رایـگان دفـن می شـوند.
دلیل ساخت آرامستان جدید چیست؟

مشـکل  چندیـن  زهـرا  بهشـت  فعلـی  ی  مجموعـه 
داشـت از قبیـل طراحی نامناسـب و دفن هـای نامنظم و 
نامرتـب کـه رفـت و آمد را دشـوار کرده اسـت، همچنین 
ایـن محل در مجاورت مجموعه ی گردشـگری پردیسـان 
قائـم اسـت و شـرایط نامطلوبـی بـرای گردشـگران بـه 
وجـود مـی آیـد. مسـافت زیـاد غسـلخانه بـا مجموعه ی 
دفـن یکـی دیگـر از مشـکالت مجموعـه ی فعلـی اسـت 
کـه سـبب هـدر رفتـن وقـت، هزینـه و ترافیـک شـهری 
مـی شـود. بنابراین بـه فکراحـداث محل جدیـدی جهت 

دفـن امـوات افتادیم.
پـروژه ى احـداث آرامسـتان جدیـد از چـه زمان 
مطـرح شـد و دلیـل انتخـاب این مکان چیسـت؟

از دوره قبلـی کـه شـهردار وقـت تصـدی شـهرداری را 

برعهـده داشـت یکـی از پـروژه هایـی کـه حائـز اهمیـت 
تلقـی شـد، سـاخت آرامسـتانی جدیـد و درخـور شـهر 
کرمـان بـود. برای این منظـور باید ابتدا مکان مناسـبی را 
مـی یافتیـم. یکی از شـرکت هـای واجد شـرایط در بحث 
مـکان یابـی وارد عمل شـد و 4 محل را پیشـنهاد داد. که 
عبارتنـد از: مسـیر جـاده ی جوپـار و غسـالخانه ی فعلی، 
جاده ی قدیم زرند، نزدیک پیسـت موتورسـواری و پشـت 
ارتفاعـات مسـجد صاحـب الزمـان که مشـرف به پـادگان 
صفـر پنـج مـی باشـد. بنـا بـه دالیـل زیسـت محیطـی و 
محدودیـت محـل دفن و جهـت وزش بادهـای غالب تنها 
مـوردی کـه مـورد تاییـد کارشناسـان ذی ربط واقع شـد 
مجموعـه ی مشـرف بـه پـادگان صفـر پنـج بـود. پس از 
تعییـن محل مناسـب بـرای آرامسـتان جدید، اخذ سـند 
محـل مذکـور در دسـتور کار قـرار گرفت. زمانی که سـند 
را دریافـت کردیـم بر اسـاس زمیـن واگذار شـده، طراحی 
کارشناسـان  از  طراحـی  در  کردیـم.  آغـاز  را  مجموعـه 
خبـره ی بخـش خصوصـی در زمینـه ی مذکـور نظـر 
خواهـی کردیـم کـه در نهایـت طـرح پیشـنهادی یکی از 

کارشناسـان پذیرفته شـد.
طـرح آرامسـتان مذکـور به چه شـکل اسـت و در 

چـه مرحله اى از سـاخت می باشـد؟
طرح آرامسـتان در شـورای شهر ارائه شـد و مورد تائید 
مجموعه ی شـورای محترم شـهر، کارشناسـان استانداری، 
فرمانـداری، محیـط زیسـت، منابـع طبیعـی، آب و بـرق 
قـرار گرفـت. محـل آرامسـتان مذکـور حـدود 9 کیلومتـر 
از جـاده ی اصلـی فاصلـه دارد. زیـر سـازی و آسـفالت در 
مسـافت 6 کیلومتـر تکمیل شـده و 3 کیلومتـر باقی مانده 
اسـت. مجموعـه ی جدیـد بـه شـکل 3 دایـره می باشـد. 
محـل هـای دفـن کـه فـاز اول و دوم هسـتند هـر کـدام 
70 هکتـار کـه در مجمـوع 90 هـزار محل دفن را شـامل 

مـی شـود و مسـاحت دایـره ای کـه در بردارنـده ی مراکز 
امـدادی، انتظامـی، تجـاری و خدماتـی اسـت، حـدود 30 
هکتـار مـی باشـد. الزم به ذکر اسـت که آرامسـتان جدید 
غسـالخانه ی مجـزا دارد و زیر مجموعـه ی مرکز خدماتی 
مـی باشـد.  بـه علـت محدودیـت محـل دفـن فعلـی نیاز 
اسـت با سـرعت بیش تری تکمیل مجموعه ی آرامسـتان 
جدیـد را پیگیـری کنیـم. تامیـن زیـر سـاخت هـای الزم 
نظیـر جـاده، آب و بـرق در دسـتور کار قـرار دارد کـه بـا 
سـرعت پیگیـری هـای الزم در حـال انجـام اسـت و کانال 
هایـی جهـت لولـه گـذاری در حال حفـاری می باشـد که 

حـدود4  کیلومتـر آن حفـاری و آماده شـده اسـت. 
بـراى احداث ایـن مجموعـه پشـتوانه ى مالی هم 

دارید؟
خوشـبختانه مقـرر شـد موسسـه ی مالـی و اعتبـاری 
عسـکریه در زمینـه ی سـاخت غسـالخانه در مجموعه ی 
آرامسـتان جدید مشـارکت کنـد و هم زمان بـا تامین زیر 

سـاخت هـا، سـاخت مجموعه صـورت گیرد.
در  دفـن  محـل  خریـد  بـراى  درخواسـتی  آیـا 

ایـد؟ کـرده  دریافـت  جدیـد  آرامسـتان 
بـا توجـه بـه مراجعـات مکـرر تعـدادی از شـهروندان 
و شـورای شـهر  زهـرا، شـهرداری  بهشـت  بـه سـازمان 
بـرای درخواسـت رزرو محـل دفن بـه صـورت خانوادگی، 
شـورای محتـرم پس از بررسـی، بـرای واگـذاری 20 هزار 
محـل دفـن از مجموعـه ی فـاز اول بـه بخـش خصوصـی 
مجـوز صـادر کـرد. هر شـخص فقـط اجـازه داشـت برای 
مجموعـه ی خانوادگـی 10 عـدد قبـر رزرو کنـد. ایـن 
واگـذاری حـدود 3 سـال طـول انجامیـد و در فروردیـن 

امسـال بـه پایان رسـید. 
هزینـه ى خریـد محل دفـن در آرامسـتان جدید 

چـه مقدار اسـت؟
از آن جایـی کـه شـورای محتـرم شـهر تمایـل داشـت 
اکثـر افـراد اسـتطاعت رزرو محـل دفن را داشـته باشـند 
هزینـه جهـت واگـذاری یـک میلیـون ریال معیـن گردید 
کـه تقریبـا بـرای تمامـی اقشـار جامعـه قابـل پرداخـت 

 . شد با
متـراژ هـر یـک از محـل هـاى دفـن چـه میـزان 

؟ ست ا
هـر محـل دفـن 2 و نیـم متـر مربـع مـی باشـد کـه 
احـداث آن هـا مـی توانـد بـه صـورت یـک طبقـه یا دو 
طبقـه بـر اسـاس جزئیـات اجرایـی ارائـه شـده توسـط 
آرامسـتان  در  بگیـرد.  صـورت  زهـرا  بهشـت  سـازمان 
یکسـان  صـورت  بـه  خانوادگـی  هـای  مقبـره  جدیـد 
خواهنـد بـود و بنـای واقـع بـر روی آن هـا بـه صـورت 
معمـاری اسـالمی اسـت. الزم بـه ذکر اسـت بـرای نظم 
بیـش تـر، همـه ی قبـور از سـنگ هایـی یـک انـدازه 

برخـوردار خواهنـد بـود.
آیـا تا کنـون دفنـی در محل جدید صـورت گرفته 

است؟
خیـر، تـا زمانـی کـه کار آمـاده سـازی مجموعـه بـه 
اتمام نرسـد، دفـن صورت نخواهـد گرفت. امـا باید بگویم 
آرامسـتان جدیـد کرمـان قطعـا پـس از سـاخت مجموعه 

ای منحصـر بـه فـرد و بـی نظیـر خواهـد بود. 

فوت روزانه  61 
ایرانی در اثر 
حوادث رانندگی

تأمیـن  صنـدوق  مدیرعامـل 
خسـارت های بدنی کشـور گفت: 
روزانـه 61 ایرانـی در اثـر حوادث 
مـی  فـوت  کشـور  در  رانندگـی 
شـوند. “علـی جباری” در مراسـم 
صنـدوق  نمایندگـی  افتتاحیـه 

تأمیـن خسـارت های بدنـی کشـور در کرمـان بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: قانون 
بیمه شـخص ثالث، از قانون های مترقی و ارزشـمند کشـور اسـت که در اجرای 
عدالـت اجتماعـی بسـیار موثر اسـت. وی افـزود: فاصله زیاد بیـن منطقه جنوب 
شـرق کشـور با پایتخت سـبب شـده بـود که خدمـات رسـانی بیمـه ای به این 
منطقـه بـا کنـدی صـورت گیرد کـه بـا راه انـدازی ایـن نمایندگی بـا مرکزیت 
کرمـان در جنـوب شـرق کشـور، می  توانیـم پوشـش های بیمه  ای اسـتان های 
کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان را با سـرعت و دقت بیشـتری داشـته 
باشـیم. جبـاری با اشـاره بـه حضور نماینـدگان حقوقـی و قضایی ایـن صندوق 
در نمایندگـی کرمـان تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی این صنـدوق عالوه بـر اینکه 
ارتبـاط بـا حوزه قضایی بیشـتر خواهد شـد، مراجعات مردم به ایـن صندوق نیز 
تسـهیل پیـدا خواهـد کرد زیرا اسـتان کرمان، از جمله اسـتانهای  کشـور اسـت 
کـه سـاالنه نـرخ باالیـی )1000 نفـر( در تلفات ناشـی از حوادث رانندگـی دارد.

واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس

اتوبـوس  دسـتگاه  یـک 
پاکسـتانی  زائـران  مسـافربری 
کربـال در محـور یـزد - کرمـان 
سـخنگوی  شـد.  واژگـون 
سـازمان امـداد و نجـات خبـر 
داد: اتوبـوس زائـران کربـال در 
محـور یـزد - کرمـان واژگونـی 

شـد و 18 تـن راهـی بیمارسـتان شـدند. به نقل از سـرویس حـوادث جام 
نیــوز، سـخنگوی سـازمان امداد و نجات از واژگونی یک دسـتگاه اتوبوس 
مسـافربری زائران پاکسـتانی کربال در محور یزد - کرمان و 18 مصدوم در 
ایـن حادثـه خبـر داد.  مرتضوی، سـخنگوی سـازمان امـداد و نجات هالل 
احمـر در گفتگو با باشـگاه خبرنگاران، در تشـریح جزییـات این خبر گفت: 
سـاعت 3:30 بامـداد امـروز یک دسـتگاه اتوبوس مسـافربری در کمربندی 
یـزد - کرمـان از مسـیر خـود منحـرف و در ادامه واژگون شـد. سـخنگوی 
سـازمان امـداد و نجـات تصریـح کـرد: در ایـن حادثـه 59 سرنشـین ایـن 
اتوبـوس دچـار حادثـه شـدند که 18 تـن به دلیـل جراحـات و مصدومیت 
بـه مراکـز درمانی منتقل شـدند. مرتضوی اظهار داشـت: تمامی مسـافران 
ایـن اتوبـوس، پاکسـتانی و در حـال بازگشـت از کربـال بودنـد کـه دچـار 

شـدند. حادثه 

نصب دوربین مخفی 
در اتاق پرو یک 
فروشگاه!

 بـه نقل از ایسـنا، سـرهنگ 
رئیـس  فلسـفی  محمدباقـر 
پلیـس امنیـت اسـتان کرمـان 
از  پـس  جـوان  زنـی  گفـت: 
مراجعـه بـه یکـی از بوتیک هـا 

و پـرو لبـاس در یکـی از اتاق هـا متوجـه دوربینـی در زیـر کاغـذ دیـواری 
اتـاق پـرو شـد.  وی افـزود: پس از شـکایت این زن و احضار فروشـنده، وی 
قصـد خـود را از ارتـکاب ایـن عمـل، چـک  کردن اتـاق پـرو و جلوگیری از 

بـه سـرقت بـردن لبـاس  هـا توسـط مشـتریان اعـالم کـرد.
 سـرهنگ فلسـفی خاطرنشـان کرد: از آن جا که کار گذاشـتن دوربین 
در مغـازه از ملزومـات بازدیدهـای اداره اماکـن اسـت، پـس کار گذاشـتن 
دوربیـن در اتـاق پـرو جـرم و ممنـوع اسـت و بـا حفـظ حریـم خصوصـی 
افـراد منافـات دارد.  وی بـا بیـان اینکه متهم با تشـکیل پرونده برای سـیر 
مراحـل قانونـی بـه مقـام قضایـی معرفی شـده اسـت، توجه شـهروندان را 
بـه هشـدارهای پلیس خواسـتار شـد و از آنان خواسـت به هنـگام مراجعه 
بـه اتاق هـای پـرو از ایمـن  بـودن آن اطمینان کامـل حاصل کننـد تا مورد 

سوء اسـتفاده قـرار نگیرند.

امدادرسانی به 817 
نفر از حادثه دیدگان 
در حوادث هفته 
گذشته کرمان

نجـات  و  امـداد  معـاون 
احمراسـتان  هـالل  جمعیـت 
کرمان از امدادرسـانی در سیل، 
حـوادث جـاده  ای و طوفـان در 

هفته  ای که گذشـت خبر داد. به نقل از خبرگزاری ایسـنا، فرشـید واحدی 
بـا اشـاره بـه اینکـه در یـک هفتـه گذشـته در اثـر سـیل و آبگرفتگـی در 
روسـتاهای رودبـار جنـوب، امدادگران و نجاتگران به درگیرشـدگان سـیل، 
امدادرسـانی کرده انـد، افـزود: در ایـن حادثه دو تیم عملیاتی متشـکل از دو 
پرسـنل و شـش نجـات گر به وسـیله دو دسـتگاه خـودرو آمبوالنـس برای 
امدادرسـانی اعـزام شـدند کـه بعـد از تالش فـراوان بـه 755 نفـر از حادثه 
دیـدگان امدادرسـانی شـد. معـاون امـداد و نجـات جمعیـت هـالل احمـر 
اسـتان کرمـان بـا بیان اینکـه جاده های اسـتان کرمـان یکـی از پرمخاطره  
تریـن جاده ها در کشـور محسـوب می شـوند، اظهـار کرد: در هفته گذشـته 
12حادثـه جاده ای در سـطح اسـتان رخ داده اسـت که در مجمـوع 12 تیم 
عملیاتـی متشـکل از 10 پرسـنل و 32 نجـات  گر بـرای امدادرسـانی اعزام 

شدند.

خبر امداد و نجات امداد و نجاتپلیس امنیت

مریم سعیدى
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جنگ های سـتاره ای )به انگلیسـی: Star Wars( که 
در ایران با عنوان جنگ سـتارگان شـناخته میشـود، نام 
یـک مجموعـه فیلـم سـینمایی حماسـی در ژانـر اپـرای 
فضایـی اسـت کـه جـورج لـوکاس کارگـردان آمریکایی 
خالـق آن اسـت و از آن بـه عنـوان یکـی از موفـق ترین 
یـاد  سـینما  صنعـت  در  فرانشـیزها  تاثیرگذارتریـن  و 

می کننـد.
تحـت  سـینمایی  )سـه گانه(  تریلـوژی  دو  تاکنـون 
عنـوان جنـگ سـتارگان ارائـه شـده و تریلـوژی دیگـری 
چهـارم  قسـمت های  اسـت.  سـاخت  دسـت  در  نیـز 
تـا ششـم در سـالهای دهـه هفتـاد و هشـتاد میـالدی 
تولیـد شـده  و قسـمت های اول تـا سـوم از سـال 1999 
تـا 2005 میـالدی، بـر روی پـرده سـینما رفتـه اسـت. 
لـوکاس، فیلمنامـهٔ هـر شـش قسـمت ایـن مجموعه را 
نوشـته و کارگردانـی قسـمت های اول تـا چهـارم نیـز به 
عهـده او بـوده اسـت. فیلم هـا در دو اسـتودیوی »آوای 

و  سـاخته  صنعتـی«  جـادوی  و  »نـور  و  اسـکای واکر« 
توسـط فاکـس قـرن بیسـتم پخـش شـده اند.

»جنـگ سـتارگان« پرفـروش تریـن آثـار سـینمایی 
دنبالـه دار تاریـخ هالیـوود محسـوب می شـود. این سـری 
فیلـم، مجموعـاً چهار میلیـارد دالر فروش جهانی داشـته 
و بـر اسـاس آن کتابهـا، بازی هـای ویدیویی، انیمیشـن و 

محصـوالت تجـاری بسـیاری ارائه شـده اسـت 
قسـمت  اکـران  تـا  هفتـه  تنهـا 3  کـه  در شـرایطی 
 Star Wars: The جدیـد فیلم جنگ سـتارگان یعنـی
Force Awakens باقـی مانـده اسـت، گـوگل دسـت 
بـه کار جالبـی زده اسـت و آن هـم درج یـک تخم مـرغ 
شانسـی یـا Easter Egg در موتـور جسـتجوی خودش 
 a long اسـت.اگر در مرورگر کروم شـما عبارت آشـنای
متـن  از   time ago in a galaxy far far away
آغازیـن فیلـم جنـگ سـتارگان را تایپ کنید و جسـتجو 
کنیـد، ناگهـان صفحـه نمایش تیره می شـود و بـا حالتی 

شـبیه بـه تیتـراژ فیلم جنـگ سـتارگان، نتایج جسـتجو 
اسـکرول خـودکار بـه سـمت باال می شـوند، ضمـن اینکه 

موسـیقی زیبایـی تم فیلم، اثـر جان ویلیامز، هم شـنیده 
می شـود.

آیا جنگ هاى ستاره اى را می شناسید؟
خبر

کودک

مدتهاسـت کـه در سـینمای جهـان 
فیلـم  هالیـوود  و  آمریـکا  بخصـوص   ،
های سـینمایی انیمیشـن حرف اول را 
در فـروش جهانـی مـی زننـد. مخاطب 
انبـوه ایـن نـوع از فیلـم هـا طـی چند 
سـال اخیـر بـه حـدی شـیفته ایـن گونـه ی سـینمایی 
بـرآن  را  فیلمسـازی  بـزرگ  هـای  کمپانـی  کـه  شـده 
داشـته تـا وارد ایـن حیطـه شـوند و دسـت بـه تولیـد 
آثـاری پرهزینـه و شـگفت انگیـز بزننـد. بـه همین روی 
فیلـم هـای انمیشـن درخشـانی تولید شـده و به فروش 
پرفروشـی  آثـار  انـد.  یافتـه  نیـز دسـت  تخیلـی  هـای 
همچـون : ))منجمـد(( کـه بـا فروشـی نزدیـک بـه یک 
میلیـارد و سـیصد میلیون دالر پرفروش ترین انیمیشـن 
تاریـخ سـینما محسـوب مـی شـود و در رتبـه هفتـم 
پرفـروش تریـن فیلـم تاریـخ سـینما قـرار دارد،کارخانه 
اسـباب بازی،شیرشاه،درجسـتجوی نمو،شـرک و عصـر 

یخبنـدان.
بـا نگاهـی گذرا به ارقـام فروش و رتبه این انیمیشـن 
هـا در جـدول پرفـروش تریـن فیلـم هـای جهـان ، می 
تـوان بـه اهمیـت حضور ایـن گونـه از سـینما در ترنول 
و چرخـه مالـی فیلم در جهـان پی برد. شـاید مهمترین 
عنصـر جاودانگی سـینما حضور تماشـاگران و مخاطبان 
در سـالن باشـد. کاری کـه انیمیشـن هـای سـینمایی 
بـرای جـذب مخاطـب انجـام مـی دهنـد بسـیار مهـم و 
بـرای بقـای سـینما دارای اهمیـت اسـت و ظاهـرا کـه 
مخاطبـان بیشـترین ارتبـاط را بـا ایـن نـوع از سـینما 
برقـرار کـرده انـد. بـه همیـن منظـور تمامـی ژانرهـای 
سـینمایی خـود را بـه سـوی ایـن نـوع از سـینما سـوق 

دهند. مـی 
حـال دیگـر در اکثـر ژانرهـای سـینمایی ردپایـی از 
انیمیشـن بـه چشـم مـی خـورد. تـا جایـی کـه بخـش 
اعظمـی از فیلم هـای معمایـی، پلیسـی،کمدی،تاریخی 
انیمیشـن  را تکنیـک هـای مختلـف  و حتـی ملـودرام 
عامـل  بزرگتریـن  شـاید  اسـت.  برگرفتـه  در  سـازی 
اسـتقبال مخاطـب از ایـن گونـه سـینما،وجود تخیل بی 
انتهـا باشـد. بدیـن معنـی کـه در دنیـای انیمیشـن هـر 
عملـی قابـل انجـام اسـت و این بـرای مخاطـب امروزی 
کـه عالقمند بـه تسـخیر در آوردن دنیاسـت ، موقعیتی 

جـذاب به وجـود مـی آورد.
امـا در کشـور مـا سـابقه بسـیار زیـادی از ایـن نـوع 
سـینما بـه چشـم نمی خـورد. شـاید اصلی تریـن دلیل 
افتادگـی تکنیکـی و تجهیزاتـی مـا نسـبت  اش عقـب 
بـه سـینمای دنیـا باشـد. البتـه طـی چنـد سـال اخیـر 
گهـگاه دسـت بـه تجربـه هایـی زده شـده کـه موفقیت 

درخشـانی را در پـی نداشـته انـد. امـا ایـن روزهـا فیلم 
کـه  آمـده  کشـور  هـای  سـینما  پـرده  بـه  انیمیشـنی 
توانسـته رگ خـواب مخاطـب را بـه دسـت آورد و بـا 
اسـتقبال خوبـی روبـرو شـود. فیلم سـینمایی شـاهزاده 
از مـرز  روم کـه در بیسـت روز اول اکرانـش توانسـته 
فـروش یـک میلیـارد تومـان عبـور کنـد از سـیزده آبان 
مصـادف بـا روز دانـش آمـوز در کل کشـور اکران شـده 
اسـت.ظاهرا ایـن فیلـم از مدتـی قبل اکران بیـن المللی 
خـود را نیـز آغـاز کـرده و در چنـد کشـور نظیـر لبنان 
و عـراق بـه نمایـش درآمده است.شـاهزاده روم داسـتان 
عاشـقی و دلدادگـی پرنسسـی مسـیحی و پاکدامـن بـه 
نـام ملیـکا را روایـت می کند کـه از تبار پـدر از نوادگان 
نـواده  مـادر  تبـار  از  و  یشـوعا وصـی حضـرت عیسـی 

قیصـر روم اسـت. 
رقـم  گونـه ای  بـه  پاکدامـن  بانـوی  ایـن  سرنوشـت 
عزیمـت  اسـالمی  بـالد  بـه  نهایتـاً  وی  کـه  می خـورد 
می کنـد... ایـن پرنسـس مسـیحی نهایتـاً پـس از آنکـه 
بـه همسـری امـام یازدهـم شـیعیان در می آیـد، مـادر 
منجـی بشـریت می گـردد. ایـن فیلـم کـه در جشـنواره 
و  روبـه رو شـد  اسـتقبال  بـا  فیلـم فجـر  سـی وسـوم 
لـوح تقدیـر ویـژه ایـن مراسـم را بـه خـود اختصـاص 
داد، بـه گفتـه سـازندگانش حـدود دو میلیـارد تومـان 
هزینـه تولیـد در برداشـته و ظـرف مـدت زمـان 15 ماه 
آمـاده نمایـش شـده اسـت. شـاهزاده روم کـه توسـط 

هـادی محمدیـان نوشـته و کارگردانـی شـده ، بـه تهیه 
کنندگـی حامـد جعفـری بـه تولیـد رسـیده اسـت. این 
انیمیشـن سـینمایی تولید سـال 1393 بوده و محصول 
گـروه هنرپویـا )کنسرسـیوم مشـترک مؤسسـه فرهنگی 
هنـری هفـت سـنگ و مؤسسـه فرهنگی هنری سـلوک 
افالکیـان( بـا همـکاری مؤسسـه مجلـه مهـدی لبنـان 
اسـت کـه بـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و پیـش 
فـروش نسـخه عربـی آن بـه مجله مهـدی کشـور لبنان 
تولیـد شـده و شایسـته ذکر اسـت کـه اکثـر عوامل این 
فیلـم از دانـش آموختـگان دانشـگاه شـاهد می باشـند. 
در بیـن عوامـل فیلـم نام هـای آشـنایی همچـون : آریا 
در  آهنگسـاز کـه همـکاری  عنـوان  بـه  نـژاد  عظیمـی 
بیـش از پنجـاه فیلـم سـینمایی و مجموعـه تلویزیونـی 
یـا حسـن  و  دارد  کارنامـه  در  آهنگسـاز  سـمت  در  را 
ایوبـی بـه عنـوان تدوینگـر کـه تدویـن حـدود چهـل و 
پنج فیلم سـینمایی را به عهده داشـته اسـت، به چشـم 
مـی خـورد. فـارغ از فـروش خوب و اسـتقبال بـی نظیر 
مـردم از ایـن انیمیشـن سـینمایی ، این اثـر از دو جنبه 

اسـت.  بررسـی  قابل 
یکـی جنبـه تکنیکـی و دیگـری جنبـه محتوایـی . 
اساسـا فیلـم بـه لحـاظ تکنیکـی و کیفیات بصـری قابل 
انیمیشـن  از اسـتاندارد هـای سـینمای  قبـول بـوده و 
ایـران باالتـر مـی باشـد . تمامـی طراحی شـخصیت ها، 
متحـرک سـازی و دیگر اسـلوب سـه بعدی بـه خوبی به 

انجـام رسـیده اند.شـاید از محـدود اشـکاالت تکنیـکال 
فیلـم . فضـا سـازی در نماهـای النگ شـات که گسـتره 
بـزرگ تـری از فضـا و موقعیت را در برمی گیرد ، باشـد.

و  بسـته  نماهـای  زمانـی کـه در  تـا  فضاسـازی هـا 
نزدیـک بـه انجام رسـیده خـوب و قابل قبول بـوده ، اما 
بـه محـض اینکـه بـه نماهـای بـاز و فضاهایـی بـا زاویه 
دیـد وسـیع تـر مـی رسـد دچـار مشـکل شـده و ضعف 
تکنیکـی اش بـه چشـم مـی خـورد . بـرای مثـال مـی 
تـوان از صحنـه خـواب دیـدن شـاهزاده و حضـورش در 

بـاغ سرسـبز رویایـش نـام برد.
ولـی مشـکل اصلی فیلـم فیلمنامـه غیر اسـتاندارد و 
سردسـتی اش اسـت. فیلمنامـه بـه حـدی دچـار نقـص 
و دارای حفـره هـای عمیـق اسـت کـه باعـث تعجـب 
مـی شـود.فارغ از مطابقـت تاریخـی وقایع، هیـچ یک از 
اصـول فیلمنامـه نویسـی و دراماتیزه شـدن در این فیلم 
بـه چشـم نمـی خـورد. طـرح کلـی و روایـت فیلمنامـه 
بسـیار ناقـص و ناهمگـون مـی باشـد. بسـیاری از وقایع 
بـه  هیـچ کمکـی  و  نیسـتند  دراماتیـک  منطـق  دارای 

پیشـبرد روایـت نمـی کنند.
 نـه قهرمـان و نـه ضـد قهرمانـان فیلـم بـه عرصـه 
ظهـور نمی رسـند و کارکرد نمایشـی نداردند. بسـیاری 
از حـوادث فیلمنامـه بـی دلیل اتفـاق می افتنـد ، مانند 
یورشـی کـه بـه روم مـی شـود و آن صحنـه هـای بـی 
ربـط و ناهمگـون جنـگ را به ارمغان مـی آورد.فیلمنامه 
دارای ریتـم منظمـی بـرای ارائـه رویـداد هـا و کنـش 

نیسـت. هایش 
 گاهـی اتفاقـی بـی اهمیت با آب و تـاب پرداخت می 
شـود ، امـا رویـدادی مهـم بـه خوبی و بـه انـدازه کافی 
بـه تصویـر کشـیده نمـی شـود.به طـور کلـی فیلمنامـه 
شـاهزاده روم دچار نواقص فاحشـی اسـت کـه ای کاش 
توسـط فیلمنامـه نویسـی بـا تجربـه نوشـته شـده بود و 
در کنـار فـرم خـوب اش به اثـر بهتری تبدیل می شـد. 
بـه هـر حال همیـن که بـار دیگـر فیلمی به پـرده آمده 
کـه تمامـی اعضـای خانـواده در کنـار هم به تماشـایش 
در سـالن سـینما مـی نشـینند ، ایـن خـود نویـد بخش 
رونقـی تـازه بـر ایـن گونـه سـینمایی در ایـران اسـت. 
امیـد کـه در سـال های آتی شـاهد تولید آثار انیمیشـن 
موفقـی در جـذب تماشـاگر از ایـن دسـت باشـیم. در 
سـینمای مـا جـای ژانرهـای مـردم پسـندی همچـون 
قالـب  همچنیـن  و  پلیسی،معمایی،تخیلی،وحشـت   :
انیمیشـن بسـیار خالـی اسـت. ظاهـرا تنهـا راه نجـات 
سـینما در ایـران از مـرگ کامـل ، تولیـد و عرضـه ایـن 

نـوع آثـار می باشـد.
* منتقد و سینماگر

هر کودک یک ابر قهرمان 
در دنیاى خودش

وقتـی مـا کـودک هسـتیم، امیـد بـه آینـده و نیـز قـدرت 
خیلـی  می توانیـم  بنابرایـن  داریـم،  فوق العـاده ای  تخیـل 
راحـت خـود را در قامـت شـخصیت های توانمنـد، افسـانه ای 

اَبَربشـری تصـور کنیـم. و 
هنرمنـدی بـه نـام جیسـون رتلیـف دسـت بـه کار جالبـی 
زده اسـت و در یـک مجموعـه طراحـی چشـم نواز همین امر را 

بـه نمایش گذاشـته اسـت:

نقدی بر فیلم سینمایی شاهزاده روم به مناسبت اکران موفق اش در سینماهای کشور

تکنیکال ، اّما ...
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاى فاقد سند رسمی

موضـوع  شـماره 139460319013000514مـورخ 94/5/7هیـات  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بافـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
گرامـی کفـاش پور فرزند امیر بشـماره شناسـنامه 84 صـادره از بافت در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 249/80 مترمربـع پـالک 1151 فرعـی از 987 اصلـی قطعـه یـک بخش 
40 کرمـان واقـع در بافـت بلوار شـهداء خیابان شـهید ناجی خریداری از مالک رسـمی 
آقـای حسـن شـکوه زاده محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/7

رئیس ثبت اسناد و امالک- وهب نعمتی     
م الف 583               

 امیر عابدین پور*
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ارسال نمایید

آغاز به کار هیات مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان کرمان 
اعطـای  آییـن  مـاه  آذر  پنـج 
مدیـره  هیئـت  اعضـای  اعتبارنامـه 
کرمـان  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
بـا حضـور منوچهـر شـیبانی اصـل 
مدیـرکل دفتـر سـازمان هـای نظام 
مهندسـی و تشـکل هـای حرفـه ای 
خـداداد  شهرسـازی،  و  راه  وزارت 
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل  مقبلـی 
اسـتان کرمان و جمعی از مسـئوالن 
در سـالن اجتماعـات اداره کل راه و 
برگـزار  کرمـان  اسـتان  شهرسـازی 

 . شد
هیات مدیره جدید 

اقتصاد مقاومتی
 را مدنظر قرار دهد

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اشـاره  بـا  مراسـم  ایـن  در  کرمـان 
بـه اینکـه اعضـای جدیـد هفتمیـن 
دوره هیـات مدیـره سـازمان نظـام 
نخبـگان  و  اسـاتید  جـز  مهندسـی 
کـرد:  اظهـار  هسـتند  دانشـگاهی 
امیدواریـم ایـن افراد وظیفـه جامعه 
مهندسـی را بـه خوبـی انجـام دهند 
و بـا آغـاز کار هیـات مدیـره جدیـد 
نظـام  سـازمان  پویایـی  شـاهد 
اعضـای  باشـیم.  اسـتان  مهندسـی 
منتخـب افـراد پرتـالش، بـا تجربـه، 

هسـتند. درخشـان  سـابقه  دارای 
خـداداد مقبلـی در ادامـه گفـت: 
بـا تقدیـم اعتبارنامـه هیـات مدیـره 
از امـروز شـروع می شـود امـا هنـوز 
کار زیـادی باقـی مانـده اسـت کـه 
بـه طـور قطـع در دوره هفتم بخش 
عظیمـی از ایـن کارهـای باقی مانده 

بایـد انجام شـود.
انجـام  بـه  اشـاره  بـا  مقبلـی 
وظیفـه  انجـام  زمـان  در  انتخابـات 
هیـات قائـم مقامـی سـازمان نظـام 
مهندسـی اسـتان اظهار داشـت: 55 
نفـر از افـراد به عنـوان کاندید هیات 
از  پـس  کـه  شـدند  تأییـد  مدیـره 

انتخابـات 13 نفـر به عنـوان اعضای 
اصلـی هیـات مدیـره و تعـدادی هم 
بـه عنـوان عضـو علی البـدل انتخاب 

شـدند.
 19 مـاده  مبحـث  گفـت:  وی 
در حـوزه سـاختمان بسـیار مشـکل 
رفـع  راسـتای  در  بایـد  کـه  دارد 
ایـن مشـکالت تـالش و این مسـاله 
مسـائل  در  چراکـه  شـود  برطـرف 

اسـت. اهمیـت  حائـز  اقتصـادی 
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
علی رغـم  کـرد:  تصریـح  کرمـان 
پداقنـد  زمینـه  در  کـه  تأکیداتـی 
غیرعامـل شـده اسـت امـا تاکنـون 
هیـچ اقدامـی در مبحـث مـاده 21 
حوزه سـاختمان انجام نشـده اسـت 
بنابرایـن اقتصـاد مقاومتـی که مورد 
تاکیـد مقـام معظـم رهبـری اسـت 
کـه هیـات مدیـره جدیـد، ایـن امور 
حساسـیت  و  پیگیـری  بـا  را  مهـم 

باالیـی مدنظـر قـرار دهـد.
هنـوز  اینکـه  بیـان  بـا  مقبلـی 
اداری  در حـوزه  زیـادی  مشـکالت 
وجـود  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
دارد، خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم 
راسـتای  در  بتوانیـم  دوره  ایـن  در 
مهندسـی  نظـام  امـور  سـاماندهی 
سـاختمان اسـتان گام هـای موثری 
انتخـاب  کـه  کسـانی  و  برداریـم 
احسـن  نحـو  بـه  بتواننـد  شـدند، 
مسـائل و مشـکالت این حـوزه را با 
درأیـت، همفکـری و تعامـل بـا کل 

کننـد. مرتفـع  اعضـا 
قائـم  از هیـات  بـا قدردانـی  وی 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  مقامـی 
سـاختمان اسـتان کرمان کـه حدود 
حـوزه  ایـن  مسـئولیت  مـاه  چهـار 
افـزود: هیـات  را بـر عهـده داشـت 
مدیـره هـای پیشـین سـازمان نظام 
را  خوبـی  اقدامـات  نیـز  مهندسـی 

انجـام داده انـد.

به استقالل نظام مهندسی 
ساختمان استان ها اعتماد

 کامل داریم 
سـازمان های  دفتـر  کل  مدیـر 
حرفـه ای  تشـکل های  و  مهندسـی 
وزرات راه و شهرسـازی در این آیین 
گفـت: برخـالف آنچه که ایـن روزها 
نظـام  سـازمان  مـورد  در  غلـط  بـه 
دارد،  وجـود  سـاختمان  مهندسـی 

ایـن سـازمان تنهـا یک نهـاد صنفی 
نیسـت، بلکـه یـک نهـاد حرفـه ای و 

دارای دو دسـته فعالیـت اسـت.
منوچهـر شـیبانی اصل بـا اشـاره 
بـه اینکـه سـازمان نظـام مهندسـی 
نخسـت در قبال مـردم و منافع ملی 
مسـئول اسـت اظهار داشت:  سپس 
یکسـری مسـئولیت های حرفه ای در 
قبـال مهندسـان سـاختمان دارد اما 

متاسـفانه گاهـی نسـبت بـه اهداف 
در  می دهـد  رخ  انحـراف  سـازمان 
حالیکـه ایـن امـر باید موجب شـود 
کـه مـا به سـمت یک حرفه سـالم و 

بالنـده حرکـت کنیم.
بـه  مـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتقالل نظام مهندسی سـاختمان 
داریـم،  کامـل  اعتمـاد  اسـتان ها 
افـزود: براسـاس مـاده 26 قانـون و 

تبصره آن، در سـه حالـت وزارت راه 
و شهرسـازی موظف شـده اسـت در 
نظام مهندسـی سـاختمان به عنوان 
قائـم مقامـی ورود کنـد؛ نخسـت در 
زمانـی کـه این نظام تشـکیل نشـده 
باشـد، سـپس هنگامـی کـه تعطیل 
یـا در حالتـی کـه منحـل  و  شـود 

شـده باشـد.
سـازمان های  دفتـر  کل  مدیـر 

حرفـه ای  تشـکل های  و  مهندسـی 
وزرات راه و شهرسـازی توصیـه کرد: 
به اصل انسـجام، وحـدت و همگرایی 
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  کل  در 
تحمـل  توانایـی  و  شـود  توجـه 

کنیـم. تمریـن  را  تفاوت هـا 
شـیبانی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر 
کـس نبایـد بـه خـود اجازه سـاخت 
و سـاز بدهـد افـزود: خـط و مشـی 
مـا در وزارت راه و شهرسـازی توجـه 
کمـک  سـازمان ها،  اسـتقالل  بـه 
سیاسـت گذاری ها  در  حمایـت  و 
بخـش  در  حرفـه ای  کار  می باشـد، 
مهندسـی سـاختمان پیچیده است و 
بـه دانش تخصصـی نیـاز دارد که در 

اختیـار همـگان نیسـت.
امـروز  متاسـفانه  گفـت:  وی 
بخـش ضوابـط شـهری دچـار از هـم 
شـهرها  برخـی  در  و  گسـیختگی 
غیرقانونـی عمـل شـده اسـت و بـه 
نقـض  شهرسـازی  ضوابـط  عبارتـی 
می شـود و متاسـفانه در ایـن حالـت 
را  ایـن عمـل  مـا  برخـی همـکاران 
تائیـد می کننـد در حالیکـه باید این 

شـود. برچیـده  نادرسـت  جریـان 
شـیبانی بـا بیـان اینکـه 12 هزار 
مهنـدس در اسـتان کرمـان وجـود 
دارد گفـت: امیـدوارم در ایـن دوره 
و بـا اعضـای هیـات مدیـره جدیـد 
هـر  مهندسـی،  نظـام  سـازمان  در 
تصمیمـی که قرار اسـت اتخاذ شـود 
قبـل از تصویـب آن اطمینان حاصل 
شـود و در کنار چارچـوب اختیارات 
قوانیـن  هیـات مدیـره و همچنیـن 

باشـد. جاری کشـور 
سـازمان های  دفتـر  کل  مدیـر 
حرفـه ای  تشـکل های  و  مهندسـی 
کـرد:  بیـان  و شهرسـازی  راه  وزرات 
حرکـت  یـک  بایـد  جدیـد  دوره  در 
اجتماعـی ایجـاد کنیـم و بـه اتفـاق 
همه مهندسـین کشـور برای برگشت 

از شـرافت حرفـه ای  دفـاع  و  قانـون 
مهندسـی سـاختمان و ارتقـا جایـگاه 

کنیـم.  تـالش  آن 
شـیبانی خاطرنشـان کـرد: همـه 
ملـی،  منافـع  بایـد  مهندسـین  مـا 
قانـون، حقـوق شـهروندی  و اخالق 
حرفـه ای را برتـر از منافـع شـخصی 

نیم. بدا
در ایـن آییـن اعتبار نامـه اعضای 
هیات مدیره سـازمان نظام مهندسی 
دوره  در  کرمـان  اسـتان  سـاختمان 
هفتـم به اعضای جدیـد هیات مدیره 
تقدیم شـد کـه اسـامی منتخبین در 
رشـته هـای مختلـف بـه شـرح زیـر 

باشـد: می 
اعضـای اصلـی هیـات مدیـره عمران: 
سـالجقه،  جـواد  کالنتـری،  علـی 
غالمعباس پورسـیدی، پیمان ترکزاده 
ماهانـی، مجید اسـماعیلیان و علیرضا 

نی. گلستا
علـی  محمـد  البـدل:  علـی  عضـو 

ی قنبـر
اعضـای اصلی هیات مدیـره معماری: 
محمـد کالنتـری زاده، مهـران عالـم 
علـی  داوری،  علـی  بحرینـی،  زاده 

مرتضـوی.
عضو علی البدل: الهیجانی

اعضـای اصلـی هیـات مدیـره بـرق: 
علـی رحیمـی نـژاد، مجتبـی ثمـره 

اکبـری.
عضو علی البدل: مهدی حسن زاده.

عضـو اصلـی هیـات مدیـره مکانیک: 
علیرضـا قزوینـی پـور اکبری

عضو علی البدل: هادی نیک خو
نقشـه  مدیـره  هیـات  اصلـی  عضـو 

خلیلـی حـاج  یحیـی  بـرداری: 
عضو علی البدل: رضا رهگذر

در پایـان مراسـم از خـداداد مقبلـی، 
محمـد  حسـن  آجرلـو،  غالمعلـی 
و  طوفـان  عبـاس  زاده،  حسـن 

شـد. تجلیـل  نکـی  محسـن 

فرهـاد فکـوری هرندی بیـش از 20 
سـال اسـت که در حوزه IT فعالیت 
مـی کنـد. بـا وی کـه هـم اکنـون 
عضـو شـورای مرکزی سـازمان نظام 
صنفـی رایانه ای کشـور، عضو هیات 
مدیـره اتحادیـه کامپیوتر و ماشـین 
هـای اداری، کتـاب و لـوازم التحریر 
مدیـره  هیـات  عضـو  همچنیـن  و 
سـازمان نظـام صنفـی رایانه اسـتان 
بـا  ارتبـاط  در  باشـد  مـی  کرمـان 
پانزدهمیـن دوره نمایشـگاه الکامپ 
کـه از سـوم لغایـت ششـم آذر مـاه 
سـال جـاری در کرمـان برگزار شـد 
صحبـت کردیـم کـه در ادامـه مـی 

نید: ا خو
فرهـاد فکوری هرنـدی درباره هدف 
برگـزاری نمایشـگاه الکامـپ گفـت: 
بهبـود  هـدف  بـا  نمایشـگاه  ایـن 
کسـب و کار اعضا و توسـعه فرهنگ 
ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری 
هـدف  و  شـد  برگـزار  جامعـه  در 
ذینفعـان  همـه  جـدی  حضـور  مـا 
صنعـت اعـم از شـرکت هـای حوزه 
هـای مختلـف، دانشـگاه هـا، مراکـز 
رشـد و شـرکت هـای دانـش بنیـان 
و دسـتگاه هـای دولتـی بوده اسـت.

سـازمان  مرکـزی  شـورای  عضـو 
کشـور  ای  رایانـه  صنفـی  نظـام 

افـزود: امیدواریـم بتوانیم نمایشـگاه 
ذینفعـان  تمـاس  نقطـه  را  الکامـپ 
مختلـف ایـن صنعت نموده و شـاهد 
تغییـرات جـدی و موثـری در حوزه 
کسـب و کار این صنعت باشـیم. وی 
تصریـح کـرد: در نمایشـگاه امسـال 
60 مرکـز در فضایـی بالـغ بر 1850 
متـر مربـع در حـوزه هـای سـخت 
افـزار، نرم افـزار، دولـت الکترونیک، 
الکترونیـک،  تجـارت  خدمـات 
شـبکه  و  پژوهشـی  و  آموزشـی 
هـای داده و امنیـت فضـای تبـادل 
کرمـان،  هـای  اسـتان  از  اطالعـات 
تهـران، خراسـان رضـوی و یـزد بـه 
عرضـه محصـوالت خـود پرداختند.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فکـوری 
الکامـپ  نمایشـگاه  پانزدهمیـن 
شـد  برگـزار  شـرایطی  در  کرمـان 
کـه پـس از یـک دوره رکـود، امیـد 
شـرایط  در  روشـن  ای  آینـده  بـه 
پسـاتحریم، شـور و شـعفی در دل 
اطالعـات  فنـاوری  حـوزه  فعـاالن 
اظهـار  نمـوده  ایجـاد  ارتباطـات  و 
نیـز  داشـت: جاذبـه هـای دیگـری 
انگیـزه هـای ایـن فعاالن در اسـتان 
اسـت.  نمـوده  بیشـتر  را  کرمـان 

جاذبـه هایـی همچون لـزوم حرکت 
بـه سـمت اقتصـاد دانـش محـور در 

فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری به 
عنـوان یکـی از اصول تدویـن برنامه 
ششـم توسعه کشـور و یکی از مولفه 
هـای اقتصـاد مقاومتـی، شناسـایی 
بـه  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری 
اقتصـادی  توسـعه  پیشـران  عنـوان 
کشـور توسـط رئیس جمهور محترم 
و قـرار دادن ایـن صنعـت بـه عنوان 
دومیـن محور توسـعه کشـور پس از 
نظـام سـالمت، تکمیل برنامـه های 
زیرسـاختی وزارت فناوری اطالعات 
و ارتباطـات و اعـالم آمادگـی بـرای 
اجـرای برنامـه هـای توسـعه دولـت 
الکترونیـک و عـزم جـدی اسـتاندار 
محتـرم کرمـان جهت توسـعه دولت 
اعتقـاد  و  اسـتان  در  الکترونیـک 

ایشـان بـه ایـن صنعت.
سـازمان  مرکـزی  شـورای  عضـو 
کشـور  ای  رایانـه  صنفـی  نظـام 
نمایشـگاه  برگـزاری  تاثیـر  دربـاره 
الکامـپ بـر وضعیت توسـعه فاوا در 
اسـتان کرمـان هـم اظهـار داشـت: 
بـا  توانـد  مـی  الکامـپ  نمایشـگاه 
توجـه بـه ورود نیروهـای متخصص 
و کارآزمـوده در سـال هـای آینـده 
بـه نحـو بهتـری برگـزار گـردد. بـا 
برگـزاری نمایشـگاه و ایجاد ارتباط 
بـا اسـتان هـای دیگـر و همچنیـن 

در سـطح بیـن المللـی کـه اسـتان 
کرمـان ظرفیـت بالقـوه را دارا مـی 
باشـد، مـی تـوان جایـگاه بهتری را 
در سـال هـای آینـده برای اسـتان 
عزیزمـان کرمـان رقـم زد. فرهـاد 
فکـوری خاطرنشـان کـرد: ناگفتـه 
نمانـد کـه ارزیابـی و رتبـه بنـدی 
و  بحـث  قابـل  کرمـان  جایـگاه  و 
گفـت و گو اسـت. وی اضافـه کرد: 
دولتـی  هـای  دسـتگاه  همزمـان 
حرکـت خوبـی را در جهت توسـعه 
زیرسـاخت ها و بسـترهای مناسـب 
شـروع کـرده انـد و نتایـج خوبی را 
امـروز از آن مـوارد شـاهد هسـتیم 
نفـوذ  ضریـب  بـردن  بـاال  کـه 
بـه  اسـتان و حرکـت  اینترنـت در 
سـوی ایجـاد دانش و ثـروت نمونه 
باشـند  مـی  دسـت  ایـن  از  هایـی 
کـه نیـاز اسـت اینگونـه فعالیت ها 
بیشـتر شـود چـرا کـه بـا نشسـتن 
و سـکون تغییـری در رتبـه کرمان 
در حـوزه فناوری اطالعـات حاصل 

شـود.  نمی 
نمایشـگاه  اینکـه  بیـان  بـا  فکـوری 
حضـور  بـا  توانسـت  مـی  امسـال 
هـای  حـوزه  در  بیشـتر  فعـاالن 
مختلـف  هـای  دسـته  و  تخصصـی 
رونق بیشـتری داشـته باشـد، اذعان 
کـه  بدانیـد  را  ایـن  امـا  داشـت: 
برگـزاری این نمایشـگاه در شـرایط 
فعلـی یـک هنـر اسـت و بایـد آن را 
حفـظ نماییـم. همین کـه فتیله این 
نمایشـگاه روشـن مـی شـود خـوب 
پیشـران  صنعتـی  کـه  چـرا  اسـت 
اسـت و بـه رشـد فـاوا کمـک مـی 

کنـد.
از  تشـکر  ضمـن  پایـان  در  وی 
مشـارکت  صمیمانـه  همـکاری 
رکـود  رغـم  علـی  کـه  کنندگانـی 
در نمایشـگاه حضـور یافتنـد گفـت: 
بیـن  هـای  نمایشـگاه  شـرکت  از 
اطالعـات  فنـاوری  دفتـر  المللـی، 
و  ارتباطـات  سـازمان  اسـتانداری، 
اطالعات اسـتان و سـایر دسـتگاه ها 
و سـازمان ها کمال تشـکر را دارم و 
امیدوارم بـرای بازدیدکننـدگان این 

باشـد. بـوده  مفیـد  نمایشـگاه 

محمـد سـلطانی زرندی برگـزار کننده 
در  الکامـپ  نمایشـگاه  پانزدهمیـن 
کرمـان بـود. نمایشـگاه امسـال البتـه 
چهارمین نمایشـگاهی بود که سلطانی 
آن را برگـزار مـی کـرد. پیـش از ایـن 
او در سـال هـای  90، 91 و 93 هـم 
نمایشـگاه برگزار کرده بود. سـطانی  از 
سـال 78 تـا 81 در زمینه کتـاب های 
آموزشـی کامپیوتـر فعال بود و از سـال 
81 هـم مجتمـع کامپیوتـری در بحث 
خدمـات را راه انـدازی کـرد و تـا سـال 
87 بـه کار خـود ادامـه داد و پس از آن 
بـه برگزاری نمایشـگاه هـای مرتبط با 
حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
پانزدهمیـن  دربـاره  او  بـا  آورد.  روی 
نمایشـگاه الکامپ کرمان گفت و گویی 

کـرده ایـم کـه در ادامـه مـی خوانید:
ارتبـاط  در  زرنـدی  محمـد سـلطانی 
بـا انگیـزه ورودش بـه بحـث برگـزاری 
حـوزه  بـا  مرتبـط  هـای  نمایشـگاه 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات گفـت: 
همـکاری  قصـد  مـن   85 سـال  در 
کرمـان  در  نمایشـگاه  برگـزاری  در 
داشـتم کـه متاسـفانه متوجـه شـدم 
نمایشـگاه  برگـزاری  بـرای  را  کرمـان 
قبـول نمـی کننـد و معتقدنـد کرمان 
ظرفیـت نمایشـگاهی باالیی نـدارد. به 
همیـن دلیـل بیشـتر نمایشـگاه های 
ایـن حـوزه در تهـران، تبریـز و شـیراز 
برگـزار مـی شـد. ایـن موضـوع بـرای 
مـن سـخت بـود و انگیـزه ای شـد تـا 
بـه فکر برگـزاری نمایشـگاه در کرمان 
بیفتـم. وی افـزد: در سـال هـای 90 و 
91 بـا اینکـه صنـف اقـدام بـه تحریم 
نمایشـگاه کـرد مـن در هتـل پـارس 
بـه بهتریـن نحـو نمایشـگاه را برگـزار 
کـردم. سـال اول فضـای نمایشـگاهی 
حـدود 570 مترمربع و سـال دوم 760 
مترمربـع بـود در حالی که تـا پیش از 
ایـن نمایشـگاه هـای حـوزه IT از نظر 
فضـای برگـزاری و مـکان اصـال قابـل 
قبول و چشـمگیر نبود. برگـزار کننده 
پانزدهمیـن نمایشـگاه الکامـپ کرمان 
تصریح کرد: سـال 93 هـم من مجددا 
بـا مشـکالت قبلـی روبـرو شـدم امـا 
توانسـتم نمایشـگاهی با فضای 1330 
متـر مربع برگزار کنم. سـلطانی درباره 
مشـکالتی کـه امسـال بـرای برگزاری 
نمایشگاه داشـت اذعان کرد: متاسفانه 

نظـام صنفـی و اتحادیـه مجـددا ورود 
کردنـد تـا نمایشـگاه را برگـزار کردند 
و پـس از اینکـه مـن زمـان بازاریابـی 
دادم  دسـت  از  را  رسـانی  اطـالع  و 
برگـزاری نمایشـگاه را بـه مـن واگـذار 
پتانسـیل  بـا  حـال  ایـن  بـا  کردنـد. 
هایـی کـه وجود داشـت توانسـتیم در 
بدتریـن وضعیـت اقتصـادی کـه رکود 
شـدیدا احسـاس مـی شـود، شـرکت 
در  کـه  کنیـم  ترغیـب  را  کننـدگان 
نمایشـگاه حضور یابند و موفق شـدیم 
گام موثـری برای خارج شـدن از رکود 
افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی  برداریـم. 
500 مترمربعـی فضـای نمایشـگاه به 
نسـبت سـال قبل اظهار داشـت: متراژ 
 1887 امسـال  نمایشـگاه  برگـزاری 
متـر مربع بـود که بـه نمایشـگاه های 
شـیراز، اصفهان و مشـهد کـه بهترین 
فضاهای نمایشـگاهی کشـور هسـتند 

بود.  نزدیـک 
سـلطانی زرنـدی بـا اشـاره بـه تفاوت 
نمایشـگاه  پانزدهمیـن  چشـمگیر 
قبلـی  هـای  نمایشـگاه  بـا  الکامـپ 
خاطرنشـان کـرد: این تفـاوت به علت 
هـای  پـارک  دولـت،  حضـور جـدی 
فنـاوری و مراکـز رشـد، دانشـگاه هـا، 
کانـون  خصوصـی،  آموزشـی  مراکـز 
شـرکت  و  معتبـر  کسـبه  رباتیـک، 
هـای ارائه دهنده فنـاوری و امنیتی و 
ماشـین هـای اداری برمی گشـت که 
دیگـر جایـی برای گله گذاری نسـبت 
به اینکه اینگونه نمایشـگاه ها بیشـتر 
محلـی برای فـروش لپ تاپ هسـتند 
باقـی نگذاشـت. وی اضافه کـرد: ما با 

هـدف قـرار دادن جـذب حداکثری از 
تمامـی رسـته هـای فنـاوری اسـتان 
دعـوت کردیـم و همیـن امـر باعـث 
شـد اسـتقبال بی نظیری از نمایشگاه 
شـود. ضمنـا مـا جهـت رفـاه حـال 
شـهروندان بـرای بازدید از نمایشـگاه 
عـالوه بر اطالع رسـانی ویـژه در صدا 
و سـیما و رسـانه هـا، امـکان تـردد از 
طریق وسـائل نقلیـه از میـدان آزادی 
تـا محـل نمایشـگاه را فراهـم کردیـم 
و  بازدیدکننـدگان  پرشـور  حضـور  و 
متخصصـان این حوزه باعـث دلگرمی 
مـن و تیـم برگـزار کننـده نمایشـگاه 

. شد
برگـزار کننـده پانزدهمیـن نمایشـگاه 
ایـن  دسـتاورد  مهمتریـن  الکامـپ 
کـرد:  عنـوان  اینگونـه  را  نمایشـگاه 
بخـش  توسـعه  باعـث  کـه  رئوسـی 
خصوصـی و رفـع نیـاز بخـش دولتـی 
مـی شـود در ایـن نمایشـگاه گـرد هم 
آمـده بودنـد و بـا شناسـایی نیازهـای 
بخـش دولتـی و کاسـتی هـای بخش 
خصوصی در جهت بـرآورده کردن این 
نیازها و توانمندسـازی بخش خصوصی 
و آگاه شـدن از نواقص موجود در جهت 
توسـعه فناوری اطالعات و ارتباطات در 
اسـتان، موثر بودند. سـلطانی زرندی با 
بیـان اینکـه همـواره سـعی در جمـع 
آوری و رفـع انتقادات مطرح شـده دارم 
اظهـار داشـت: امسـال هـم در همیـن 
راسـتا در VIP نمایشـگاه فضایی برای 
حضـور صاحب نظـران فراهم کـردم تا 
بـا برگـزاری نشسـت هایـی، در جهت 
توسـعه ایـن صنعـت گام بـردارم. وی 

در ادامـه بـا اشـاره به اینکـه 30 درصد 
فضای نمایشـگاه امسـال را استان های 
تهـران، یزد، خراسـان رضوی و اصفهان 
پـر کـرده بودند گفـت: عـدم همکاری 
نظـام صنفـی و اتحادیـه باعث شـد که 
مـا از اسـتان هـای دیگـر هـم دعـوت 

. کنیم
سـلطانی زرنـدی در پایـان گفـت: جـا 
دارد از آقـای مهنـدس فرهـاد فکـوری 
پـروژه  ایـن  ابتـدای  از  کـه  هرنـدی 
یـار و همـراه مـا بودنـد تشـکر کنـم. 
همچنیـن از آقایـان مهنـدس الهامـی 
رئیـس سـازمان ارتباطـات و فنـاوری 
اسـدی  مهنـدس  کرمـان،  اطالعـات 
مدیرکل فناوری و اطالعات اسـتانداری 
و مهنـدس روغنـی مدیرعامل شـرکت 
پیشـگامان تشـکر مـی کنـم کـه بـا 
حضورشـان ما را در برگـزاری کیفی تر 
نمایشـگاه کمک کردند. از آقایان دکتر 
زاهـدی و دکتر پورابراهیمی نمایندگان 
محتـرم کرمـان و دکتر گرامی مشـاور 
عالـی اسـتاندار و جمعـی از مسـئولین 
اسـتان از جملـه مهنـدس آنتیکـی که 
بـا حضـور در مراسـم افتتاحیـه باعـث 
دلگرمـی بخـش خصوصـی و شـرکت 
کننـدگان در نمایشـگاه شـدند کمـال 
قدردانـی را دارم. همچنین باید از آقای 
فدایـی مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه 
هـای بیـن المللـی جنوبشـرق، آقـای 
ابارقی، آقـای نورمندی و دیگر عزیزانی 
کـه از طـرف شـرکت نمایشـگاه ها به 
مـا کمـک فراوانی جهـت بهتـر برگزار 
شـدن نمایشگاه کردند تشـکر ویژه ای 

. بکنم

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
ا: م

س ه
عک

فکورى هرندى عضو شوراى مرکزى سازمان نظام صنفی رایانه اى کشور:

با نشستن تغییرى در رتبه کرمان
در حوزه فناورى اطالعات حاصل نمی شود

محمد سلطانی زرندى برگزار کننده پانزدهمین نمایشگاه الکامپ کرمان:

برگزارى نمایشگاه الکامپ در جهت
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