صفرزاده رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست استان کرمان
در گفت و گو اختصاصی با پیام ما عنوان کرد

شکارچیان سابق
حافظان
محیط زیست
فعلی
سکه بهار آزادي
سکه امامي
سکه نيم

9,200,000
9,205,000
4,670,000

معرفی استانداران کرمان
از  1300تا کنون
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ساالری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب رفسنجان خبر داد

هشدار یخ زدگی
کنتورهای آب

یادداشت دکتر مظفر اسكندري زاده

نقدی بر فیلم جیب بر خیابان جنوبی به
مناسبت ورودش به شبکه نمایش خانگی

سال هفتم شماره پیاپی  514دوشنبه  23آذرماه 1394
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8صفحه قيمت  1000تومان www.kermanjournalists.ir

7

سکه ربع
سکه گرمي
گرم طالي 18

2,590,000
1,680,000
937,800

دالر
يورو
پوند

36,550
40,200
55,400

ام جی 350
ام وی ام 315
تندر 90

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

سمند LX
بنز C200
پژو 206

5

307,000,000
3,150,000,000
334,000,000

وقتی یک شبه وضعیت زرد آنفلوآنزا در کرمان سفید می شود

صفحه4

استان كرمان
قطب جنوب شرق و لنگرگاه
ثبات و امنيت كشور!

جیب برها همچنان به
بهشت نمیروند
نقد از امیر عابدین پور

پژو 405
جک J5
مزدا 3

تزریق اورژانسی وضعیت سفید

صفحه3

بازی با
محمد علی کریمی

277,000,000
604,000,000
1,330,000,000

 -1تا  -4 18تا 13

واکنش ها به توهین سریال «شهرزاد»
به کرمان ادامه دارد

از اعتراض
نماینده کرمان تا
پاسخ کارگردان
زاهدی :به قوه قضاییه
شکایت می کنیم

نکیسا خدیشی
بـرادرم ،مـن کـه گفتـم نبایـد کاندیدا بشم.شـما
اصـرار کردید.حـاال با آبروی مـن بازی شـده و  » ...این
مکالمـه را هیچـگاه فرامـوش نمـی کنـم  .زمانـی کـه محمد
علـی کریمـی نامـزد اصلاح طلبـان کرمانـی شـده بـود و در
طبقـه فوقانـی سـتادی بـه نـام «کرمـان سلام» در کوچـه
شـماره  ۱۰خیابـان هزارویکشـب (کـه بـرای حمایـت از وی
تـدارک دیـده بـودم )مهمان ما شـده بـود و مشـغول صحبت
بـا حسـین مرعشـی بود .گفـت و گویی کـه بعد از عـدم احراز
صالحیـت وی توسـط شـورای نگهبـان پـس از اعلام نتایـج
بررسـی صالحیـت هـا انجـام مـی شـد .هیـچ کس فکـر نمی
کرد اسـتاندار اسـبق کرمان در شـورای نگهبان دچار مشـکل
شـود .اما شـد .هر چند در ادامه توانسـت از ماجرا جان سـالم
بـه در ببرد.
کریمـی را همـه بـه خضوع و خشـوع می شناسـند ،او آرام
راه مـی رود ،بـا آرامـش سـخن می گویـد و کمتر دیده شـده
کـه پرخـاش کنـد .وی تنهـا اسـتانداری اسـت کـه از سـوی
رهبـری مـورد تمجیـد قـرار گرفتـه و تجربـه بـزرگ مدیریت
بحـران بعـد از زلزله «بم» را بدوش می کشـد .کریمی سـابقه
معاونـت اسـتانداری  ،اسـتاندار بـودن و نمایندگـی مـردم در
مجلـس را هـم در کیسـه دارد.
در ماههـای گذشـته در مصاحبـه بـا یـک رسـانه محلی از
عـدم تمایلـش بـه بـازی در زمیـن سیاسـت گفته بـود.وی در
گفـت و گـو بـا ماهنامـه عصرانـه مـی گوید«:اصلا مایـل بـه
بازگشـت بـه فضای سیاسـی نیسـتم.البته ما ناخواسـته آلوده
فضای سیاسـی هسـتیم امـا در حـال حاضر خـودم را به هیچ
وجـه فعـال نمیدانـم و ترجیـح میدهـم ایـن فاصلـه حفـظ
شود».
روز گذشـته امـا وب سـایت نزدیـک به گرداننـدگان همان
ماهنامـه «عصرانـه» دالیلـی را بـرای به صحنه آمـدن کریمی
آورده و در چهـار دلیـل بـه لـزوم حضـور اسـتاندار دولـت
اصالحـات در انتخابـات مجلـس پیـش رو تاکیـد کرده اسـت.
دالیلـی کـه هر کـدام جـای بحـث دارد.
مقاله نویس در یادادشـتش در وبسـایت «گفتار نو» سـعی
داشـته بـا ترکیـب دالیـل خودسـاخته،در قالب متنـی تحلیل
گونـه و بـه مـدد روانشناسـی ادبیـات کریمـی و پیونـد آن به
فضـای سیاسـی در نهایـت ماموریـت خویش که الـزام حضور
«محمـد علـی کریمـی» در انتخابات اسـت رابـه وی القا کند.
ماموریتـی کـه گمـان این مـی رود از باال دسـت به نویسـنده
دیکته شـده اسـت.
سـتون نویـس «پـز جوانگرایـی» را بهانـه حـذف چهـره
هـای جـوان در لیسـت موسـوم بـه اصلاح طلبـان قـرار داده
و از انجـا بـه شـاخه اعتـدال گریـزی زده تـا پیونـدی مبـارک
را بـا اعتدالیـون حامـی دولـت رقم زده باشـد تا قنـد در دل
مخاطبـش آب شـود.
امـا آیـا همـه ایـن دالیـل بـرای خـارج کـردن کریمـی از
گوشـه عافیـت و آوردنـش بـه رینـگ بـازی انتخابـات کافـی
خواهـد بـود؟
ایـن شـائبه وجـود دارد کـه پـس از منتفـی شـدن حضور
دعایـی در انتخابـات مجلـس کرمان طیف مرعشـی بـار دیگر
بـی مهره شـده و به سـراغ السـابقون رفته باشـند .امـا به نظر
مـی رسـد کریمـی  ۹۴حـاال بـا اصـرار باال دسـتی یقـه چاک
نمـی دهـد .او مـی دانـد کـه ایـن تـو بمیـری دیگـر از آن تو
بمیـری هـا نیسـت .حـاال موضـوع بررسـی صالحیت هـا بعد
از انتخابـات پـر حاشـیه  ۸۸حکایـت تازه ای پیدا کرده اسـت.
بیـم هـا و امیدهـا جدی تـر شـده و کریمی پرونـده حضور
در مجلـس هشـتم را در کارنامه خـود دارد .پرونده ای که رای
دادن به «صادق محصولی» توسـط وی را شـاید بتوان پاشـنه
آشـیل این چهره سیاسـی اسـتان کرمان دانست.
شـایان ذکـر اسـت صـادق محصولـی پـس از اسـتیضاح و
برکنـاری علـی کـردان بـه مجلـس معرفـی شـد .در  ۲۸آبان
 ۱۳۸۷از مجمـوع  ۲۷۳نماینـده حاضر در جلسـه ۱۳۸ ،نفر به
انتصـاب او رای موافـق و  ۱۱۲نفـر رای مخالف و  ۲۰نفر دیگر
رای ممتنـع دادند .محصولی توانسـت با کسـب تنهـا نیم رای
بیـش از حـد نصـاب وزیـر کشـور شـود و انتخابـات جنجالـی
سـال  88را برگـزار کند! کریمی یکـی از رای دهندگان موافق
به صـادق محصولـی بود.
حـاال بایـد منتظـر مانـد و دید آیـا فشـارهای بـاال و پایین
مهـره هـای تکنوکـرات کرمانی می توانـد اینبار کریمـی را به
آوردگاه اسـفند  ۹۴بکشـاند؟ آیـا وی به سـنگینی کـردن بار
مسـئولیت بـر دوش اش معتقـد مـی شـود؟ آیـا فضاسـازی
رسـانه ای خـودی ها جـرات خطر را به وی مـی دهد و فاصله
ای کـه از آن حـرف زده را بـا عالم سیاسـت کـم خواهد کرد؟
حضـوری کـه اگـر «پزجوانگرایانـه» محسـوب نشـود جـای
جوانهـا را تنـگ خواهـد کرد.
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دیالوگی تلخ
بر زبان شیرین
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جناب آقای منوچهر جهانشاهی
در گذشت برادر ارجمندتان را خدمت شما و خانواده
محترمتان تسلیت می گوییم و برایتان از خداوند
صبر خواستاریم.

تجارت شرقی منتشر میکند
ویژه نامه کرمان الگوی نمونه اقتصاد مقاومتی
طرح افزایش اختیارات استانداران
«دولت شهر کرمان»

بردیا امیرتیموری  -نکیسا خدیشی

فروش فوق العاده با تخفیف ویژه پاییزی
انواع ساپورت طرح لی داخل کرک دار
ساپورت مشکی داخل کرک دار
ساپورت دورو داخل خز
ساپورت بافت ومخمل زمستانی
تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو
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با گفت و گو ها و نوشتارهای از ...
و با معرفی شرکت های بزرگ
صنعتی ،تجاری و معدنی

برای سفارش آگهی
فقط  5روز فرصت دارید
کرمان03432435908 :
09194251972
هرمزگان09171583429 :

آگهی فراخوان

شـرکت معـادن زغالسـنگ کرمـان در نظـر دارد به منظور واگـذاری پروانه بهـره برداری معدن هجـدک (فروش

حفریـات -تاسیسـات -زیربناهـای معـدن -ماشـین آالت و تجهیـزات موجود در معـدن) از طریق مزایـده عمومی

نسـبت بـه شناسـایی افـراد حقیقی و حقوقی اقـدام نماید .لذا از کلیـه متقاضیان تقاضا می شـود پس از هماهنگی
بـا حراسـت معـدن و بازدیـد از محل درخواسـت خـود را مبنی بر شـرکت در مزایده (نحـوه پرداخت وجـه مزایده

و اعلام شـرایط) از تاریـخ نشـر آگهـی بـه مـدت  10روز بـه آدرس کرمـان -بلوار شـهید صدوقی -شـرکت معدن
زغالسـنگ کرمـان -واحد کمیسـیون معامالت ارسـال نمایند.

میـزان کل ذخیـره تـا افـق  1750متـر به مقـدار  1/700/000تـن و از افق  1750تا آخرین افق اکتشـاف شـده

( 1300متـر)  4/800/000متـن بـا تلورانـس 10درصد درصد بـرآورد می گردد.

انتشـار ایـن آگهـی صرفـا به منظور شناسـایی افراد بوده و ارسـال درخواسـت هیـچ گونه حقی بـرای متقاضیان

ایجـاد نخواهـد کـرد همچنین بـه درخواسـتهایی که بعد از انقضـاء مهلت قید شـده در آگهی واصل شـوند ترتیب

اثر داده نخواهد شـد.

تلفن تماس 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

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

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

شماره پیاپی 515
دوشنبه  23آذرماه 1394

https://telegram.me/payamma

سالها پیش در گرمانستان

استانداری

زردی وضعیت از من
سفیدی یخهام از او

انـدر روایـات و حکایـات آمـده
اسـت که سـالها پیـش طبیبی در
پایتخـت میزیسـت کـه شـهرهی
عرفان زارعی آفـاق بـود بـه اعتـدال تـا آنجا که
میگوینـد آمپـول راهم نه به چپ
و نـه به راسـت کـه روی بازوی بیمـار مینواخت.
وی بـه مجـرد انقـراض سلسـلهی مهـرورزان به
طبیبالممالکـی برگزیدهشـد و ملـک را از طـب
نویـن معتـدل و بهداشـتمیانهروی لبریـز کـرد.
در توانمنـدی و حـاذق بـودن وی ایـن حکایـت
بـس کـه میگویند :
در همـان دورهی مدیریـت معتـدالن چـون
مـردم هـم بـه کیـش حاکمـان خویـش بودنـد
سـرما بسـیار خلـق را مـیآزرد تـا جائـی که یک
سـال هنـوز زمسـتان فرانرسـیده بـرودت پائیـز
 ۳۰تـن از اهالـی یکـی از بلاد را بـه کام مـرگ
کشـاند و دریافتنـد کـه ایـن کار سـرمای پائیـز
بـه تنهایـی نیسـت ،بلکـه بیمـاری عجیبـی بـه
نـام آنفلوآنـزای آهـو نشـان(در آن زمانـه نظارت
بـر کاتبـان تاریـخ شـدید تـر بـوده) هم بـه قصد
دشـمنی بـا مردمـان مهربـان و اهل اعتدال سـاز
جنـگ را کـوک کـرده و باعـث جانباختـن ۳۰
تـن از ایشـان شـده بـود و بقیهی مـردم آن دیار
را هـم هـراس از ابتال و صدمات (خـدای ناکرده)
جانـی بـه پوشـیدن نقـاب و بسـتن پارچـهای بر
بینـی و دهـان واداشـته بود(توقـع نداریـد کـه
در آن زمـان ماسـکهای یکبـار مصـرف داشـته
بانـد؟) و ایـن داسـتان اکثر سـاکنین آن شـهررا
ی هـای فـراوان هـم
نقـابدار کـرده بـود و نگرانـ 
بـرای مدیـران معتـدل فراهم شـده بود تـا جائی
کـه قـرار بـر ایـن میشـود کـه طبیبالممالـک
را بـه آن دیـار بفرسـتند بـرای رتـق و فتـق امور
هرچنـد هنـوز معلـوم نیسـت دقیقـا کدامیکی از
وکالی مـردم وزیراالطبـا را به آن شـهر آورد زیرا
در هیـچ منبعـی بدون جنگ و جدال ذکر نشـده
کـه * چـه کسـی وزیـر را آورد؟
خالصـه طبیبالممالـک تـا خبـر زرد
بـودن وضعیـت بلاد سـرماخوردگان منتشـر
میشـود،خود را بـا تمـام سـرعت بـه آن والیـت
میرسـاند و کمتـر از بیسـت سـاعت بـه تنهایـی
و چنـان اعتـدال گرایانـه زردی وضعیـت را
بـه سـفیدی موقعیـت تبدیـل میکنـد کـه
در حکایـات آمـده کاری کـه طبیبالدولـه بـا
وضعیـت رزد کـرد هیـچ وایتکـس و سـفید
کننـدهای بـا لباسهـا نکـرد.
بیت:
دوش آمد کسالتی در شهر
همچون حملهای از سر قهر
هم مبارز و عارف و عامی
همه مبتال گشتند به ناکامی
آمد از سوی اعتدالیون ناگاه
یک طبیبی به سمت درمانگاه
کرد بیرنگ وضعیت را زود
توبگو که همچو وایتکس بود
خالصـه طبیبالدولـهی معتـدل بـا سـرعت
همـهی بیمـاران را شـفا داد و چندتنـی هـم از
تعـداد مـردگان کاسـت به شـکلی که عـدهای از
اعتـدال دوسـتان شـایعه کردهبودنـد وی بـا دم
مسـیحاییاش ایـن مردگان را زنـده نموده وگرنه
چـه راه دیگری برای کاهش تعـداد جانباختگان
هسـت و بـا این شـایعات قصـد داشـتند وی را از
طبیبالدولـه بـودن بـه طبیبالممالکی برسـانند
کـه هنوز اسـنادی از آیندهی آن طبیـب بزرگوار
در دسـترس محققیـن در زمینـهی تاریـخ قـرار
نگرفته اسـت.
امـا نگارنـده حـدس میزنـد چنیـن
معجزهگـری تـا سـالهای سـال خدماتـش را
پیـش کـش اعتدالیـون و مـردم معتـدل بلاد
میکنـد  .باشـد کـه خداونـد ایـن مملکـت را از
آنفوآنزاهـای مختلـف و وضعیتهـای غیر سـفید
حفـظ کنـد.

واکنش ها به توهین سریال «شهرزاد» به کرمان ادامه دارد

از اعتراض نماینده کرمان تا پاسخ کارگردان

اعتـراض ها به سـریال شـهرزاد ادامـه دارد .سـریالی که
در شـبکه نمایـش خانگـی پخـش مـی شـود .در آخریـن
قسـمت پخـش شـده ایـن سـریال به شـهر و مـردم کرمان
توهیـن شـده اسـت .در دقایـق  25تـا  28قسـمت هشـتم
این سـریال که یکشـنبه گذشـته پخش شده اسـت ،پریناز
ایزدیـار کـه نقـش شـیرین ،دختـری افـاده ای و ایرادگیـر،
را بـازی مـی کنـد ،پـس از سـه مـاه اقامـت در کرمـان بـه

تهـران و نـزد پـدرش برمـی گـردد و عبـارات نامناسـبی را
دربـاره کرمـان بـه کار مـی بـرد .همیـن موضوع باعث شـد
کرمانـی هـا شـدیدا بـه سـازندگان ایـن سـریال اعتـراض
کننـد .اعتراضاتـی کـه از فضـای مجـازی شـروع شـد ،بـا
اظهـارات مسـئوالن مختلـف کرمـان در گفت و گـو با پیام
مـا ادامـه یافـت و در نهایت به نطـق نماینـدگان کرمان در
مجلـس ختم شـد.

زاهدی :شکایت می کنیم
روز گذشـته محمـد مهـدی زاهـدی نماینده مـردم کرمان
و راور در مجلس شـورای اسلامی در جلسـه علنی از سـریال
«شـهرزاد» انتقـاد کـرد .به گـزارش خبرآنالیـن محمد مهدی
زاهـدی رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس در
تذکـری در جلسـه علنـی دیـروز مجلـس اظهـار کـرد :اخیـرا
سـریالی تحـت عنـوان سـریال شـهرزاد کـه از نمایـش هـای
خانگـی و بـه کارگردانـی فـردی بـه نـام ح.ف اسـت توهیـن
جـدی بـه مـردم بصیـر و والیت مـدار کرمـان کرده کـه جای
تاسـف اسـت اجازه پخـش چنین سـریالهایی داده میشـود.
وی افـزود :از وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مـی خواهیـم با
ایـن موضـوع برخورد کنند و نسـبت بـه جمـع آوری آن اقدام
کننـد و شـکایت بـه قـوه قضاییـه نیز انجام شـود که خـود ما
هـم پیگیـر آن هسـتیم .گفتنـی اسـت امـروز هـم قرار اسـت
محمـد مهدی زاهدی که ریاسـت مجمع نمایندگکان اسـتان
کرمـان را برعهـده دارد در ارتبـاط بـا توهیـن ایـن سـریال به
مـردم کرمـان را بـه وزیـر ارشـاد کتبا تذکـر دهد.
واکنش کارگردان سریال «شهرزاد» به اعتراضات
حسـن فتحـی ،کارگـردان سـریال شـبکه نمایـش خانگی

«شـهرزاد» در آسـتانه انتشـار قسمت نهم سـریال به انتقادات
برخـی هموطنـان کرمانـی نسـبت بـه یـک دیالـوگ در ایـن
مجموعـه واکنـش نشـان داد .بـه گـزارش روابـط عمومـی
سـریال شـهرزاد،کارگردان اين سـريال ،ضمن اظهار تاسـف از
سـوءتفاهم پیـش آمـده در رابطـه بـا شـهر کرمـان در یکی از
قسـمتهای اين سـریال اظهار كرد :جایگاه فرهنگی و اقتصادي
رفیـع مـردم هنرپرور کرمان در تاریخ ایران بر کسـی پوشـیده
نیسـت و مایـه مباهـات اسـت .او بـا توجـه بـه قسـمت هـاي
بعدي سـريال «شـهرزاد» ،ايـن چنين توضيح داد :در بخشـی
از قسـمت یازدهم سـریال نه تنها معلوم می شـود که خانواده
شـیرین كه در واقع -شـخصیت منفی و افاده ای قصه اسـت-
کرمانـی نیسـتند بلکـه مـردم نجیـب و نازنیـن کرمـان مورد
سـتایش قرارمـی گیرند.
بـرای امضـا نامـه اعتراضـی مردم
کرمـان به سـریال شـهرزاد میتوانید
کـد روبـرو را بـا تلفن هوشـمند خود
اسـکن نماید و یا به نشـانی اینترنتی
 payamema.ir/shahrzadمراجعـه
نماید.

وقتی یک شبه وضعیت زرد آنفلوآنزا در کرمان سفید می شود

تزریق اورژانسی
وضعیت سفید

پنـج شـنبه گذشـته و  9روز پـس اعلام
وضعیـت زرد توسـط اسـتاندار کرمـان در
نشسـت فوق العـاده سـتاد بحران کرمـان در
پـی شـیوع آنفلوآنزای خوکـی در کرمـان  ،با
رضا عبادی زاده سـفر وزیـر بهداشـت وضعیت کرمان سـفید
اعلام شـد .ایـن در حالـی بـود که تـا قبل از
سـفر وزیـر به کرمان خبـری از بهبود وضعیت شـیوع آنفلوآنزا
در کرمـان نبـود.
آنفلوآنزایی که جان گرفت
نهم آذر ماه سـال جاری بود که معاونت بهداشـتی دانشگاه
علوم پزشـکی کرمان از مرگ هشـت نفر در این اسـتان بر اثر
ابتلا بـه آنفلوآنـزای خوکی خبر داد .نوذر نخعـی گفته بود که
این هشـت مورد مرگ مربوط به کرمان ،رفسـنجان ،سـرجان
و بردسـیر اسـت .یک روز بعد نشسـت شـورای سالمت استان
کرمـان با حضـور اسـتاندار کرمان و مسـئوالن علوم پزشـکی
کرمـان برگـزار شـد و وضعیـت زرد در کرمـان اعالم شـد .در
روزهـای بعـد بـا افزایش تعـداد فوتی هـای آنفلوآنزا بـه  16و
سـپس  22نفـر در اسـتان کرمـان ،حجـم حواشـی مربوط به
بیمـاری آنفلوآنزا در کرمـان افزایش یافت.
ماسک و واکسن کمیاب شد
مـردم بـرای خرید ماسـک بـه داروخانـه ها هجـوم آوردند
و ماسـک در کرمـان کمیـاب شـد .در ادامـه واکسـن آنفلوآنزا
هـم در کرمـان کمیـاب شـد .اوضاع بـه حدی وخیم شـد که
مسـئوالن علـوم پزشـکی کرمـان نسـبت به ایـن رفتـار مردم
واکنـش نشـان دادند
شایعه تعطیلی مدارس که تایید شد
در ادامه و با داغ شـدن شـایعات ،شـایعه تعطیلی مدارس
اسـتان کرمـان در فضـای مجـازی نشـر شـد .ایـن شـایعه با
واکنـش مدیـرکل امـوزش و پـرورش کرمـان روبـرو شـد.
محمـد محسـن بیگـی گفـت :هرگونـه اطلاع رسـانی در
زمینـه تعطیلـی احتمالـی مـدارس ،از طریق روابـط عمومی
آمـوزش و پـرورش این اسـتان و صدا و سـیمای مرکز کرمان
اعلام می شـود و شـایعات منتشـر شـده در فضـای مجازی
بـه هیچ عنـوان بـرای تعطیلی مدارس قابل اسـتناد نیسـت.
یـک روز بعـد امـا در نشسـت دیگـر سـتاد بحـران اسـتان
کرمـان ،اسـتاندار کرمان مـدارس کرمان را تعطیـل کرد .رزم
حسـینی بـا اشـاره به اعلام وضعیـت زرد در رابطه با شـیوع
بیمـاری آنفوالنزادر این اسـتان ،گفت :به منظور پیشـگیری،
تمامـی مقاطـع تحصیلی در سـطح اسـتان کرمـان در  17و
 18آذرمـاه تعطیـل اسـت .در همیـن روز حقدوسـت رئیس

شرکت گاز

شتاب گرفتن
گازرسانی به شهرها
و روستاهای کرمان

پیامک :
50002203034

محمـد علـی ودیعتـی
مديرعامل شـركت گاز اسـتان
کرمـان  ،بـا بيـان اينكـه 500
هـزار مشـترك در بخـش هاي
مختلـف از نعمـت گاز طبيعي
برخوردارنـد افـزود  :هم اكنون
در ايـن اسـتان بيـش از  74درصد جمعيت شـهری و  28درصد جمعيت
روسـتايي كـه جمعيتـي بالـغ بـر 500هزارخانـوار را در برمـي گيـرد از
نعمـت گاز طبیعـی برخوردارنـد .
لـذا گازرسـاني بـه روسـتاها در اسـتان کرمـان در اولویـت قرارگرفتـه
تـا بـه میانگیـن کشـوری نزدیـک شـویم  .ودیعتـی در ادامـه همچنین با
اشـاره بنـد (( ق )) بودجه مصوب مجلس شـورای اسلامی بـا موضوعیت
بهینـه سـازی و جایگزینـی اشـاره کـرد و گفـت  :بـا انجام گاز رسـانی به
یـک مشـترک در شـهر هـا و روسـتا هـا  ،معـادل نفـت سـفیدی که می
بایسـت توسـط آن مشـترک مصرف شـود در بازار های جهانی به فروش
مـی رسـد و از ایـن طریـق هزینـه گاز رسـانی بـه شـهر ها و روسـتاهای
کشـور تامیـن و جایگزیـن می شـود .

علـوم پزشـکی کرمـان تعـداد فوتـی هـای آنفلوآنـزا را 28
نفـر و تعـداد مبتالیـان به ایـن بیمـاری را در اسـتان کرمان
 600نفـر عنـوان کـرد .چنـد روز بعد هـم تعـداد فوتی های
آنفلوآنـزا در کرمـان بـه  33نفر رسـید.
مخالفت غیر مستفیم وزیر بهداشت با اعالم وضعیت
زرد در کرمان
در حالـی کـه در اسـتان کرمـان بـا اعلام وضعیـت زرد
و تعطیلـی مـدارس بـه جهـت پیشـگیری از شـیوع بیشـتر
آنفلوآنـزا در کرمـان ،مـردم کاملا حـواس خـود را جمـع و
نـکات بهداشـتی را رعایـت مـی کردنـد ،وزیـر بهداشـت روز
هفدهـم آذر مـاه و یـک روز پـس از جلسـه سـتاد بحـران
کرمـان و اعلام تعطیلـی مـدارس ایـن اسـتان ،گفـت :بـا
تعطیلـی مـدارس به خاطـر آنفلوانزا ،مخالف هسـتم ،شـیوع
آنفلوانـزا بیشترازگذشـته نیسـت و فقـط در حد یک هشـدار
افـراد در معـرض آسـیب ،ماننـد زنـان بـاردار و مبتالیـان به
نقـص ایمنـی بایـد نـکات بهداشـتی را رعایـت کننـد .سـید
حسـن هاشـمی ادامـه داده بـود :در مـورد بیمـاری آنفلوانـزا
بیـش ازانـدازه اطالع رسـانی شـده و بـه نظر میرسـد مانند
دیگـر پروژههایـی اسـت کـه میخواهند مـردم را بترسـانند.
وی در حالـی کـه کمـاکان در کرمـان وضعیـت زرد ادامـه
داشـت و مـردم نگـران بودنـد اظهـار داشـت کـه همـه چیز
تحـت کنتـرل اسـت و مـردم نگـران نباشـند.
ایـن در حالـی بـود کـه در طـول یـک هفتـه آمـار فوتی
هـای ناشـی از آنفلوآنـزا در کرمـان از هشـت نفـر بـه بیـش
از  30نفـر رسـیده بـود و وزیـر بهداشـت معتقـد بـود عادی
اسـت! وی اظهـار داشـت :تاکنـون تیمهـای مراقبـت وزارت
بهداشـت در سـه نوبـت در مناطـق مختلـف حضـور یافته و
همـه چیـز تحـت کنتـرل اسـت .اگـر جـای نگرانـی باشـد،
اعلام میکنیـم .او اضافـه كـرد :نبایـد در حـوزه سلامت
اخبـار بـه گونهای منتشـر شـود که موجـب نگرانی مـردم یا
افزایـش مصـرف واکسـن شـود .هاشـمی درمورد آمـار مرگ
و میـر ناشـی از آنفلوانـزا نیـز گفـت :بهتـر اسـت این آمـار را
اداره بیماریهـای واگیـردار وزارت بهداشـت اعلام کند .این
صحبـت های وزیر بهداشـت نشـان مـی داد کـه وی چندان
بـا اطلاع رسـانی در ارتبـاط بـا تعـداد فوتـی هـا و مبتالیان
بـه آنفلوآنـزای خوکـی موافق نیسـت .این موضـوع در حالی
بـود کـه اسـتاندار کرمان بارها بـر اطالع رسـانی در ارتباط با
آنفلوآنـزای خوکی صحبت کرده بود و از مسـئوالن خواسـته
بـود با اطالع رسـانی شـفاف ،مردم را از خطـرات این بیماری
آگاه کنند.

دامپزشکی

توزیع گوشت پرندگان
با بسته بندی مجاز
امکان پذیر است

مدیرکل دامپزشـکی اسـتان
کرمـان گفـت :بـه منظـور
سـاماندهی توزیـع و عرضـه
گوشـت بوقلمـون ،بلدرچیـن و
کبک پرورشـی و تخم پرندگان،
توزیـع ایـن محصـوالت فقط به
صـورت بسـته بندی مجاز امکان پذیر اسـت .بـه گزارش روابـط عمومی اداره
کل دامپزشـکی اسـتان کرمان حسـین رشـیدی افزود :این پرنـدگان باید در
کشـتارگاه هـای طیـور و زیر نظر بازرسـان دامپزشـکی ،کشـتار و سـپس در
مراکـز مجاز بسـته بنـدی و به بـازار عرضه شـوند .وی بیان کـرد :اجرای این
طـرح بـه منظـور جلوگیـری از تقلـب و عرضه غیربهداشـتی این فـرآورده ها
الزم االجراسـت و محصـوالت فاقد بسـته بنـدی و تاریخ انقضا جمـع آوری و
حذف می شـوند .وی تصریح کرد :شـترمرغ نیز باید در کشـتارگاه های دام و
زیر نظارت ناظران بهداشـتی دامپزشـکی کشـتار شـود و پس از ممهور شدن
بـه مهـر نظارتـی ایـن اداره در قصابی هـا و سـایر مراکز عرضه فـرآورده های
خـام دامـی قابـل عرضـه اسـت .مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان گفت:
تخـم بلدرچیـن پس از بسـته بنـدی در کارگاه هـای دارای مجـوز فعالیت با
لیبـل گـذاری مناسـب شـامل تاریـخ تولیـد و انقضـا وارد بازار مصرف شـود.

وزیر بهداشت یک شبه وضعیت را سفید اعالم کرد!
وزیر بهداشـت شـامگاه چهارشـنبه  18آذر وارد کرمان شد
و از بیمارسـتان افضلـی پـور بازدید کرد .صبح روز پنج شـنبه
و در فاصلـه کمتـر از  10سـاعت وزیـر بهداشـت در شـورای
سلامت اسـتان کرمـان وضعیـت کرمـان را از نظـر شـیوع
بیمـاری آنفلوآنـزا عـادی و سـفید عنـوان کـرد .ایـن در حالی
بـود کـه قبل از سـفر وزیر بهداشـت بـه کرمـان ،وضعیت زرد
اعالم شـده بود و هیچ نشـانه ای دال بر اینکه اوضاع رو بهبود
اسـت وجـود نداشـت اما با آمـدن وزیر بهداشـت بـه کرمان و
گشـت و گذاری چند سـاعته ،وضعیت سـفید اعالم شـد .این
اتفـاق باعـث شـد تـا ایـن گمانـه در برخـی رسـانه ها شـکل
گیـرد که بـا توجه به اظهـارات قبلی وزیر بهداشـت در ارتباط
بـا اینکـه ا نبایـد مـردم را نگـران کـرد ،اعالم وضعیت سـفید
توسـط وی هـم در همین راسـتا بوده اسـت.
جانشین استاندار در ستاد بحران:
اصراری بر تداوم وضعیت زرد در استان نداریم
جانشـین اسـتاندار کرمـان در سـتاد بحـران به «پیـام ما»
در ارتبـاط بـا اعلام وضعیـت سـفید توسـط وزیـر بهداشـت
در کرمـان گفـت :قبـل از سـفر وزیـر بهداشـت بـا توجـه بـه
میـزان شـیوع آنفلوآنـزا در کرمـان وضعیـت زرد ادامـه یافـت
و بـا کمـک رسـانه هـا ،کادر بهداشـتی و مردم اوضـاع کنترل
شـد .ابوالقاسـم سـیف الهی افزود :وزیر بهداشـت هم در پاسخ
بـه این سـوال کـه آیا وضعیـت کرمان بحرانی اسـت یـا خیر،
گفت وضعیت عادی اسـت .از روز پنج شـنبه هم خوشـبختانه
منحنـی آنفلوآنـزا در کرمان رو به کاهش اسـت .وی در پاسـخ
بـه ایـن سـوال که اگـر وزیر هم بـه کرمان نمی آمـد وضعیت
سـفید اعلام مـی شـد گفـت :قطعـا اعلام وضعیـت بـا نظر
کارشناسـان صـورت می پذیـرد و نظر کارشناسـی مطرح بود.
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمان اظهار داشـت :ما اصـراری بر
تـداوم وضعیـت زرد در اسـتان نداریم اما از قبـل از آمدن وزیر
بـه کرمـان وضعیـت رو به بهبـود بود.
رئیس علوم پزشکی کرمان:
با اعالم وضعیت زرد یا سفید موافق نیستم
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان به «پیـام ما» گفت:
آنفلوآنـزا در کرمـان تحت کنترل اسـت .علی اکبر حقدوسـت

نماینده ولی فقیه

برخی عالمان
کرمانی ناشناخته
هستند

نماینـده ولی فقیه در اسـتان
و امـام جمعـه کرمـان گفـت:
دانشـمندان و عالمانی در کرمان
داریـم که هنوز مردم نـام آنها را
نیـز نمـی دانند .به گـزارش ایرنا
آیـت اهلل سـید یحیـی جعفـری
در دیـدار مدیـر و کارکنـان سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی جنوبشـرق با وی
بـه تدویـن کتـاب اسـس االصول بـه قلم میـرزا جمـال الدین محمد شـریف
کرمانـی در زمینـه علـم اصـول فقه اشـاره کرد و افـزود :این کتـاب با حروف
بـدون نقطـه عربـی نـگارش شـده اسـت .وی بیـان کـرد :امـام علـی (ع) هم
خطبـه ای بـدون نقطـه داشـته اند و ایـن عالم یکی از دانشـمندان برجسـته
کرمـان اسـت .وی گفـت :این عالم و دانشـمند در زمان خـود باالتر از دیگران
بـوده امـا وجهـه ای بین افراد دیگر بدسـت نیاورده اسـت .نماینـده ولی فقیه
در اسـتان کرمـان افـزود :کرمان از لحاظ مسـائل فرهنگـی وضعیت ممتازی
داشـته و بـه برکـت انقلاب اسلامی تحـول عظیـم و شـگرفی در کشـور و
اسـتان بوجـود آمـده اسـت .وی تصریح کرد :حفـظ فرهنـگ و گنجینه های
ارزشـمند فرهنگـی و معرفـی شـخصیت هـای علمـی و فرهنگـی یکـی از
کارهـای بسـیار ارزشـمند و اثرگذار در جامعه اسلامی اسـت.

افـزود :وضعیت سـفید و قرمز معنی نـدارد .آنفلوآنزا در کرمان
تحـت کنتـرل اسـت امـا مردم بایـد کماکان هوشـیار باشـند.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه شـما با اعلام وضعیـت زرد
توسـط اسـتاندار کرمـان مخالـف بودید گفـت :خیـر .مخالف
نبـودم .حقدوسـت در ارتبـاط با اعالم وضعیت سـفید توسـط
وزیـر بهداشـت هم گفت :وقتـی وزیر به کرمان آمـد ،از بخش
زیـادی از مشـکالت عبـور کردیـم .اما من هنوز هـم می گویم
نبایـد وضعیـت زرد و یـا سـفید اعلام کنیـم .رئیـس علـوم
پزشـکی کرمـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه پس چـرا این
وضعیـت هـا اعلام شـد گفـت :از خـود عزیزانی کـه وضعیت
زرد و سـفید را مطـرح کردنـد بپرسـید .وی اضافـه کـرد :این
کلمـات بـار معنایی خاص خـود را دارند و در سـطح مدیریتی
عنـوان شـود مشـکلی نـدارد اما بـه نظر مـن نباید در سـطح
جامعـه عنوان شـود.
یک پزشک:
شیوع آنفلوآنزا کاهش یافته اما نمی شود گفت
کنترل شده است
یـک پزشـک هـم در ایـن ارتباط بـه «پیـام ما» گفـت :به
جـز متوقف شـدن مـرگ و میـر ،شـیوع آنفلوآنزا هـم کاهش
یافتـه امـا نـه به حـدی که بتـوان گفت وضعیت کنترل شـده
اسـت .دکتـر عبـاس صفـا در ارتبـاط بـا اعلام ناگهانـی وزیر
بهداشـت مبنـی بـر وضعیت سـفید در کرمـان اظهار داشـت:
شـاید وضعیـت زردی کـه اعالم شـده نبایـد اعالم می شـد و
یـا شـاید هم با اعالم وضعیت سـفید سـعی کردند جـو را آرام
کننـد .وی اضافـه کرد :البته بـا اعالم وضعیـت زرد تا حدودی
پیشـگیری انجام شد.
پاشش رنگ سفید بر شیشه دولت
بـه نظـر مـی رسـد در حالـی کـه اسـتاندار کرمان شـفاف
سـازی را بهتریـن راه در کنتـرل آنفلوآنـزا در کرمـان مـی
دانسـت ،وزیـر بهداشـت چنـدان با ایـن موضوع موافـق نبوده
اسـت و بـا اعلام وضعیـت سـفید سـعی کـرده فقـط نگرانی
مـردم را کـم کنـد .ایـن در حالی اسـت که یکی از شـعارهای
اصلـی اسـتاندار کرمـان تحقق دولت شیشـه ای اسـت و وزیر
بهداشـت با اعالم عجوالنه وضعیت سـفید آنفلوآنـزا در کرمان
تنهـا رنـگ سـفید را بر شیشـه دولت پاشـید.

فرودگاه

توان عملیاتی برف
روبی در فرودگاه
بین المللی کرمان
افزایش یافت

مدیـر کل فـرودگاه هـای
اسـتان کرمـان گفـت :سـه
دسـتگاه برف روب برای ارتقای
سـطح خدمات رسـانی در فصل
زمسـتان بـه ایسـتگاه مرکـزی کرمان اضافه شـد .به گـزارش روابط عمومی
فـرودگاه هـای اسـتان کرمـان محمـد نخعی با اشـاره بـه محدودیـت های
سـال هـای گذشـته در ارتبـاط بـا هماهنگـی و تامیـن خـودرو بـرف روب
مناسـب برای پاکسـازی سـریع و مطمئـن سـطوح عوامل پـروازی علیرغم
مسـاعدت هـای اسـتانی افـزود :به منظور تسـریع در پاکسـازی سـطوح در
کمتریـن زمـان ممکـن و حـذف هماهنگی ها بـرای تامین خودرو مناسـب
علیرغـم مسـاعدت های اسـتانی ،الزم بود برای جلوگیـری از تاخیر ممتد و
طوالنـی و ایجـاد گالیه مسـافران ،تعداد برف روب ها افزایش داشـته باشـد.
وی بیـان کـرد :بـا پیگیری های مسـتمر تعداد سـه مورد بـرف روب به تنها
خـودروی بـرف روب ایسـتگاه مرکـزی ایمنـی و آتش نشـانی ،اضافه شـده
اسـت .وی گفـت :هـم اکنـون این مسـاله تـا حد زیـادی جلوگیری شـده و
گالیـه مردمـی نخواهیم داشـت.
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اسحاق جهانگیری:

برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی منطبق است

معـاون اول رئیـس جمهـوری بـا بیـان ایـن کـه برنامـه
ششـم مـی بایسـت منطبـق بـر اقتصـاد مقاومتـی باشـد،
گفـت :دولـت مصمم اسـت بعد از لغـو تحریم ها ،پیشـرفت
کشـور سـرعت بیشـتری بگیـرد کـه اقتصـاد مقاومتـی
سیاسـتی شـاخص در دوران پسـاتحریم خواهـد بـود .بـه
گـزارش ایرنـا اسـحاق جهانگیـری در دوازدهمیـن همایش
بیـن المللـی صنعت پتروشـیمی گفـت :صنعت پتروشـیمی
نمونـه ای بـارز و بسـیار خوبـی از اقتصـاد مقاومتـی اسـت.
جهانگیری از مطرح شـدن برنامه ششـم اقتصـادی در یکی،
دو هفتـه آینـده در هیـات دولـت خبـر داد .وی بـا اشـاره
بـه تدویـن برنامـه ششـم توسـعه بـر اسـاس رهنمودهـای
مقـام معظـم رهبـری در مـورد اقتصـاد مقاومتـی گفـت:
در شـرایط جدیـد بـازار ایـران نباید بـازاری مصرفی باشـد.
معـاون رئیـس جمهـوری افزود :ایـن به این معنا نیسـت که
واردات و مصـرف کاالهـای مـورد نیـاز را ممنـوع مـی کنیم
بلکـه شـرکت هـا مـی تواننـد در یـک چارچـوب مشـخص
سـرمایه گذاری و از بـازار بزرگ  80میلیونی ایران اسـتفاده
کننـد .جهانگیـری ادامه داد :در برنامه ششـم اقتصاد کشـور
مـا متعهد شـدیم کـه باید رشـد اقتصـادی کشـور  6درصد

باشـد ،هر چند کـه این امر نیازمند سـرمایه گذاری سـاالنه
 900هـزار میلیارد تومان اسـت .معاون اول رئیس جمهوری
بـا اشـاره بـه ایـن کـه انتظـارات انباشـته مـردم طی سـال
هـای تحریم به سـرعت باال رفته اسـت ،گفـت :اکنون مردم
انتظـار دارنـد کـه پس از لغو تحریم ها نسـبت به مشـکالت
اقتصـادی گام هـای بلنـدی برداشـته شـود .جهانگیـری
تصریـح کـرد :دولت مصمم اسـت گام های بلنـدی را بدارد،
امـا عـده ای بـرای اینکه نگذارند شـیرینی لغـو تحریم ها به
کام مـردم برسـد ،کارشـکنی هایـی مـی کننـد اما مـا تمام
تلاش خـود را در ایـن راسـتا انجام مـی دهیـم .وی با بیان
ایـن کـه می بایسـت از توانمندی ها و ظرفیـت های داخلی
اسـتفاده شـود ،گفـت :تجربـه تحریـم ها بـه ما نشـان داده
که در انتخاب شـرکا دقت نظر بیشـتری داشـته باشـیم زیرا
از عملکـرد برخـی از شـرکت هـا در دوران تحریـم ناراضـی
هسـتیم .از دوسـتان و شـرکت هـای داخلـی انتظـار داریـم
کـه در انتخـاب شـرکا به ایـن موضـوع توجه کننـد .معاون
اول رئیـس جمهـوری در ادامـه بـه پنـج رویکـرد اصلـی در
سیاسـت اقتصاد مقاومتی اشـاره کـرد و گفت :پنـج رویکرد
اصلـی در سیاسـت اقتصـاد مقاومتـی گفتـه شـده کـه باید

خبرگـزاری کار ایـران ایلنا نوشـت :آیت اهلل هاشـمی گفت:
رهبری مال همه و پدر کل جامعه ،یعنی چپ و راسـت اسـت
و بایـد مرجعـی که ایشـان را تعییـن میکند ،متعلـق به همه
باشـد .بـا تنـوع پیکره خبـرگان ،اعتبار رهبـری باالتر مـیرود.
رییـس مجمع تشـخیص مصلحـت نظام اظهـار داشـت :البته
خـود خبـرگان میتوانـد قوانیـن مربـوط بـه انتخابـات خود و
ر ّد صالحیتهـا و مرجعـش را اصلاح کنـد .االن در خبـرگان،
نظـرات و تصمیـم ر ّد و تأیید صالحیتها را به شـورای نگهبان
دادیـم .البتـه آن موقـع میخواسـتیم از خودمـان بگذاریم که
گفتنـد از خودتـان نمیشـود و بایـد کسـی از بیـرون باشـد
کـه بعضیهـا گفتنـد مراجـع را بگذاریـم .گفتیـم کـه مراجع
اجبـاری ندارنـد حـرف کسـی را بپذیرنـد و قبـول نمیکنند و
نمیخواهنـد دخالت کننـد .راههای مختلفی را رفتیـم و ناچار
بـه شـورای نگهبـان رسـیدیم .آن موقـع تقریبـاً همه شـورای
نگهبـان را قبـول داشـتند .اوایل بود کـه رأی دادند تا شـورای
نگهبان باشـد.
وی افزود :اصل کار خبرگان تعیین رهبری اسـت که انجام
دادند .نظارت بر رهبری اسـت که این کا ِر کمیسـیون تحقیق
اسـت کـه آنها هـم نظارتشـان را میکنند و نهادهـای زیرنظر
رهبـری را بررسـی میکننـد و بـه رهبـری گـزارش میدهند.
اگـر هـم الزم باشـد کـه الزم هـم اسـت ،در هـر دورهای
کمیسـیونها گزارششـان را بـه جلسـه خبـرگان میدهند.
وی ادامـه داد :حـاال هـر وقتـی کـه بنا شـد رهبـری عوض
شـود یا نباشـد و کس دیگـری بیاید ،دوباره بایـد کار عمدهای
انجـام دهنـد .البتـه دارند آماده میشـوند و مطالعـه میکنند
و گروهـی را گذاشـتند کـه دارند افـراد را بررسـی میکنند تا
آنهایـی را کـه صالحیـت دارنـد کـه اگر بعـدا ً حوادثـی پیش
آمـد ،بتواننـد بـرای رأیگیـری مطـرح کننـد .کار خبـرگان
عمدتـاً همین اسـت.
هاشـمی ادامـه داد :در خبرگان هم گفتم کـه اگر بخواهیم
وظیفـه خـود را به خوبـی انجام بدهیـم ،همه کارهای کشـور
زیرنظـر رهبـری اسـت و ما نبایـد از آنها غافل باشـیم .رهبری
قـدرت مطلق کشـور هسـتند ،لـذا ما بایـد الاقـل نهادهایی را
کـه زیرنظـر رهبـری هسـتند ،و هـر عیبـی دارند ،بـا رهبری

مطـرح و پیگیـری کنیـم کـه آن عیـب برطـرف شـود و اگـر
حسـنی هـم دارنـد ،آن حسـن را بزرگ و تشـویق کنیـم .این
کار تـا به حال میشـد ،امـا قوانینی را که خودمـان گذراندیم،
محـدود اسـت .در آینـده خبـرگان دیگـری میآیـد کـه باید
ببینیـم چـه کار میکند.
اهم اظهارات آیت اهلل هاشمی را در ادامه می خوانید:
در همـه دورههـای انقلاب تندروی داشـتیم .در مجلس
اول هـم کـه مجلـس انقالب بـود و حقیقتـاً نیروهـای جوان،
متدیـن و انقالبـی در میـدان بودند ،تندروی داشـتیم و خیلی
تصمیمهـا گرفتیم که بعدا ً نیاز شـد که تعدیـل کردیم .بعد از
آن هـم همیشـه یک جریان تنـدرو بوده که گاهی وابسـته به
راسـتها و گاهـی وابسـته به چپها بوده اسـت .امـا نهادها از
تندرویهـا دور بودنـد .تندرویهـای فعلـی و جریانهایـی که
در دولـت قبل بـه وجود آمدند ،ریشـه در نهادهای قدرت پیدا
میکردنـد و از آنهـا هـم اسـتفاده میکنند کـه تندرویهای
خیلی مزاحمی هسـتند.
ً
مثلا یـک عـده در مجلـس هسـتند کـه بـا اسـتفاده از
تریبـون بـاز آنجـا تنـدروی را اشـاعه میدهنـد و متأسـفانه
بعضـی از نهادهـای کشـور هـم کم و بیـش با آنهـا همکاری
میکننـد .صداوسـیما هـم تندرویهـای آنهـا را پخـش
میکنـد کـه تشـویق میشـوند .فکـر میکنـم تنـدروی االن
قویتر از سـابق شـده اسـت .ولی اکثریت جامعه و مسـئوالن
بـه همـان اعتـدال رسـیدند کـه ایـن یـک موفقیـت تاریخی

اسـت .یعنـی تاریـخ و عملکردها ،مـردم ،مخصوصـاً جوانها و
تحصیلکردههـا را قانـع میکند که راه درسـت اعتدال اسـت.
مـا بیشـتر بـه افـکار عمومـی میپردازیـمً .
فعلا قدرتی
دسـت مـا نیسـت و اگر هم بود ،نمیشـد بـا زور افـراد را وادار
بـه موضعگیـری کـرد .مـا معتقـد هسـتیم کـه اگـر کسـانی
عقایـد دیگـری دارنـد ،باید عقایدشـان را بگوینـد .البته حد و
حـدودی دارد کـه قوه قضائیه و مسـئوالن زیربـط آن حدود را
مشـخص میکنند.
سوءاسـتفاده سیاسـی و جناحی از تذکرات کلی رهبری
هم بیسـابقه نیسـت و همیشـه بعضـی از گروههای سیاسـی
چنیـن کارهایـی میکننـد که البته پسـندیده نیسـت و نباید

تمامـی دسـتگاه هـا و شـرکت هـا آنهـا را مـد نظـر داشـته
باشـند ،زیـرا اگـر فاقـد ایـن رویکردها باشـند دچار مشـکل
خواهند شـد .وی افزود:مهمترین این رویکردها در سیاسـت
اقتصـاد مقاومتـی عبارت اسـت از رویکـرد درون زایی ،برون
گرایـی ،عدالـت بنیانـی ،مردمـی کـردن اقتصـاد و دانـش
بنیانـی  .جهانگیـری بـا بیـان ایـن کـه صنعت پتروشـیمی
کشـور ایـن پنـج رویکـرد اقتصـاد مقاومتـی را داراسـت،
تصریـح کـرد :قبـل از تحریـم هـا سـاالنه  590هـزار شـغل

در کشـور ایجاد شـده که متأسـفانه در دهه گذشـته خالص
شـغل ایجاد شـده  14الی  50هزار شـغل یعنی در مقایسـه
بـا قبـل در حد صفر اسـت .وی اظهـار کرد :اکنـون با توجه
بـه رونـد نزولـی وضعیـت رفاهـی مـردم و کاهـش درآمـد
سـرانه  15درصدی شـهری و  25درصدی روسـتایی انتظار
داریـم کـه در  10سـال آینده افزایـش رفاه ،درآمد سـرانه و
ایجـاد شـغل کـه در مأموریـت اقتصـادی ایران پیـش بینی
شـده اسـت ،افزایـش یابد.

روایت هاشمی رفسنجانی
از جلسات خبرگان برای تعیین
جانشین رهبری در سال های آتی

قوه قضائیه

حضور دعایی
در دادسرا برای
دومینبار

محسـنی اژه ای سـخنگوی
قـوه قضاییه دیروز در نشسـتی
خبـری بـه خبرنـگاران پاسـخ
داد .خبرنـگاری پرسـید کـه
در چنـد روز گذشـته تصویـر
رییـس دولـت اصالحـات
در روزنامـه اطالعـات منتشـر شـد و مدیرمسـئول روزنامـه بـه دادسـرای
روحانیـت مراجعـه کـرد آیـا امـکان لغـو دسـتور ممنوعالتصویـری رئیس
دولـت اصالحـات کـه بـرای رسـانهها بـوده ،وجـود دارد؟ سـخنگوی قـوه
قضاییـه گفـت :از نقـل قولـی که از سـوی مقام معظـم رهبری بیان شـده
اطلاع نـدارم ،امـا در خصوص دسـتورالعملی که از سـوی دادسـتان گفته
شـده باید بگویم که منشـأ ایـن دسـتورالعمل مصوبه شـورای عالی امنیت
ملـی اسـت و هیـچ تغییـری در آن به وجـود نیامده و هر کسـی که خالف
دسـتور دادسـتان عمـل کند تحـت تعقیب قـرار میگیـرد .وی ادامـه داد:
آقـای دعایـی بـه عنوان مدیرمسـئول روزنامـه اطالعات تحـت تعقیب قرار
گرفتنـد و بـرای دومیـن بـار دادسـرای ویـژه روحانیـت ایشـان را احضـار
و مـورد تحقیـق و بازجویـی قـرار داد در حـال حاضـر بـا قـرار تأمیـن آزاد
هسـتند و پرونـده موعـد ارسـال بـه دادگاه اسـت.

شـخصیت حقیقـی و حقوقـی ایشـان را صـرف بازیهـای
سیاسـی کنیم.
االن جریـان تنـدرو هر چه را که دوسـت نداشـته باشـد،
میگوید :نفوذ اسـت .حتی دامنه برخورد با مخالفان سیاسـی
خـود را بـه کتابهـا و روزنامهها هم گسـترش دادند که یعنی
همـه اینهـا را بایـد صـاف کـرد .این حـرف یعنـی چه؟یعنی
تـا اینجـا هـم پیـش میروند و اسـم هـر کار خـود را مقابله با
نفـوذ میگذارند.
(در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه حاضریـد از لیسـتی در
انتخابـات حمایت کنید) :لیسـت نمیدهـم .در هیچ انتخاباتی
لیسـت ندادم .مگر زمانی که حزب داشـتیم و حزب جمهوری
لیسـت مـیداد و مـا هم لیسـت میدادیـم ،چون ما جـزو آن
بودیـم .االن لیسـت نمیدهیم .ولی از کسـانی که نظـر داریم،
وقتـی نامـزد شـدند و از فیلتر گذشـتند ،حمایـت میکنیم.
حد کنونی بـا آمریکا انجام میشـود ،کاری
آنچـه کـه در ّ
اسـت کـه قب ً
ال بـا اذن رهبری شـروع شـده بود .رهبـری پنج،
شـش مـاه قبـل از دولـت آقـای روحانـی ،در مـورد مذاکـره با
آمریـکا و بـا میانجیگـری سـلطان قابـوس در عمـان ،موافقت
کـرده بودنـد و مذاکـره هم شـروع شـده بود.چنـد دوره هم در
سـطح کارشناسـی مذاکـره کردنـد کـه البتـه نتیجهای نـداد.
بنابرایـن اصـل مذاکـره ،بـه خصـوص در مسـایل هسـتهای را
رهبـری هـم تأکیـد کردنـد و مشـکلی نـدارد و داریـم مذاکره
میکنیـم .در حواشـی این ،اتفاقـات دیگری هم افتـاد .مث ً
ال در
قضیـه سـوریه اخیـرا ً دو اجالس در یمـن برگزار شـد و باز هم
ادامـه دارد ،در آنجـا هـم مسـئوالن مـا و هم مسـئوالن آمریکا
حضـور دارند و درباره همین مسـئله صحبت میکنند .سـابقه
هم داشـته اسـت.مث ً
ال در افغانستان بعد از جنگ طالبان ،وقتی
مسـائل جدیـدی پیـش آمد ،مـا و آمریـکا همـکاری و مذاکره
میکردیـم .در عـراق هم همیـن طور بود و مذاکـره میکردیم.
در هـر دو جـا مذاکـرات مـا مفید بود و توانسـتیم بـرای هر دو
کشـور قانونهـای اساسـی خوبی بنویسـیم و نظـرات دو ملت
افغانسـتان و عراق را در قانون اساسـی تأمین کنیم .همین االن
هـم در حاشـیه مذاکـرات ،اتفاقات دیگـری میافتد.
هنـوز همـان

دربـاره رابطـه بـا آمریـکا ،فکـر میکنـم
مطلبـی کـه امام مطرح کردند ،برقرار اسـت؛ امـام گفته بودند:
اگـر آمریـکا آدم شـود ،با او همـکاری و صحبـت میکنیم .در
مـورد آدم شـدن ،یـک بـار از ایشـان پرسـیدیم و گفتنـد کـه
باالخـره بایـد ارتباط مسـاوی داشـته باشـیم و اینطور نباشـد
کـه آمریـکا بخواهـد از ابرقدرتـی خـودش اسـتفاده کند.فکـر
میکنـم کـه اگـر روزی آمریـکا دسـت از خصومتهایـش
بـردارد و خصومتهـای گذشـتهاش را جبران کنـد ،میتوانیم
وارد شـویم .یک مقدار به آنها بسـتگی دارد که اگر آن مسـئله
حـل شـود ،کسـی مخالفتی نـدارد که بـا آمریکا حـرف بزنیم.
بـا اسـرائیل چـون مشـروع نیسـت ،حـرف نمیزنیم .امـا آنها

نفت

ایران آماده فروش
نفت زیر۳۰دالر شد
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در آسـتانه کریسـمس ،نفت
ایـران بـه ارزان قیمتتریـن
نفـت سـبد اوپک تبدیل شـده
و حتـی پیشبینـی میشـود
در صـورت تـداوم سـقوط آزاد
قیمتهـا در هفتهجـاری بهای
هر بشـکه نفـت سـنگین ایران
در محـدوده  ۲۰دالر معاملـه شـود .به گـزارش خبرگزاری مهر در آسـتانه
کریسـمس هر چند شـمارش معکـوس برای لغـو تحریم های نفتـی ایران
آغـاز شـده؛ امـا سـقوط آزاد بهـای طلای سـیاه بـه بلای جـان توسـعه
صنعـت نفـت و گاز ایـران تبدیـل شـده اسـت .بـا این وجـود بیـژن زنگنه
وزیـر نفـت اخیـرا در گفتگو بـا مهر در واکنـش به سـقوط آزاد قیمت نفت
حتی به بشـکه ای  ۳۰دالر ،گفته اسـت « :حتی در صورت سـقوط قیمت
نفـت بـه بشـکه ای  ۳۰دالر هم توسـعه صنعت نفـت ایران در دوران پسـا
تحریـم متوقـف نخواهـد شـد » .بـا گذشـت کمتـر از چنـد هفتـه عرضـه
نفـت بشـکه ای  ۳۰دالری رنـگ واقعیـت به خـود گرفت بـه طوریکه هم
اکنـون بهـای عرضـه تمامی شـاخصهای اصلـی نفت خام بشـکهای کمتر
از  ۴۰دالر در بـازار معاملـه مـی شـود و حتـی صـدای پای نفت بشـکه ای
کمتـر از  ۳۰دالر هـم در بـازار بـه گـوش می رسـد.

دولـت مشـروعی هسـتند و ملیـت دارند.
تندروهـا هیچوقـت بـه آن صـورت موفـق نمیشـوند
و فقـط میتواننـد اذیـت کننـد .اگـر در ایـن مـورد انسـان
سـعهصدر داشـته باشـد ،این اعتراضها چاشـنی خوبی اسـت
و بـد نیسـت یک عدهای هم انتقـاد کنند .اگـر ادب را مراعات
کننـد و منطقـی حـرف بزننـد ،اگرچه حرفشـان درسـت هم
نباشـد ،بـه نظرم خوب اسـت ... .در مـورد خودم ،فشـار اینها
روی مـن هیـچ تأثیـر نـدارد و مثـل کالغهایی هسـتند که از
روی درختهـا میپرنـد .بـرای مـن اینگونـه اسـت و کاری با
آنها نـدارم.
تندروهـای چـپ بودند کـه در دوره من روزنامه داشـتند
زدنـد .همـان زمـان ،بعضیهـا در دولـت
و آن حرفهـا را می 
گالیـه میکردند و میگفتنـد :این روزنامه سلام و این افراد و
روحانیـون اینگونـه اذیت میکننـد ،من گفتـم :اینها جرأت
نمیکننـد بـه مجلس چیـزی بگوینـد .چون تریبـون مجلس
بـه آنهـا بـد جـواب میدهد .بـه قوه قضائیـه هـم نمیتوانند
چیـزی بگوینـد .بـه رهبـری هـم نمیتواننـد چیـزی بگویند.
الاقـل بگذاریـد مـا باشـیم و اختلاف نظـری در جامعـه دیده
شـود .از ایـن حرفهایی کـه اینهـا میزدند ،خوشـم میآمد
و گاهـی هـم جوابشـان را میدادیم.
ً
اصلا برنامـه را قبول نداشـت.
*دولـت وقت(نهـم و دهـم)
ت روزمـره بـود و تصمیمهـا عمدتـاً بـه صـورت
کارهـای دولـ 
تقریبـاً انفـرادی و شـخصی گرفتـه میشـد{ .دولـت}
نـه مجلـس ،نـه مجمـع و نـه شـورا را قبـول داشـت.حتماً
یادتـان هسـت کـه بیـش از  ۵۰شـورایعالی و سـازمانهای
تصمیمسـاز و تصمیمگیـر را یکشـبه منحل کـرده بودند که
نمونـه بـارز آن سـازمان برنامـه و بودجـه بـود .دربـاره مجلس
هـم حتماً شـنیدید کـه جملـه تاریخـی امـام (ره) را مقطعی
میدانسـت .خیلـی چیزهـا را قبـول نداشـت.
مـن هـم قبـول دارم کـه دولـت میتوانسـت از پیـش
بـرای بعـد از توافـق برنامههـای میانمـدت داشـته باشـد.
آنهـا فکـر میکردنـد مذاکـرات  ۵+۱زودتـر از این بـه نتیجه
میرسـد امـا معطل شـد .االن هـم تالشهای زیادی هسـت
کـه یـک مقدار تأخیـر بیاندازند تـا انتخابـات بگذرد.یک عده
مایـل نیسـتند ایـن امتیـاز قبـل از انتخابات به دسـت دولت
باشـد که در آرای مردم خیلی تأثیر دارد .عوامل مانعتراشـی
را هـم میبینیـد کـه چگونه عمـل میکنند! تلاش میکنند
ایـن کار تـا اسـفند نشـود .از ایـن چیزهـا کـه بگذریـم ،فکر
میکنـم کـه اگـر برجـام در موقـع زمانبنـدی خـودش
و پیـش از سـال جدیـد کـه نوبـت بودجـه و برنامـه خواهـد
بـود ،اجـرا شـود ،وضـع دولـت خیلی مناسـبتر شـود .چون
ارتباطـات مـا با کشـورهای دنیا قوی میشـود و دادوسـتدها
بـاال مـیرود .صـادرات تقویـت میشـود .اشـتغالزایی خیلی
بـاال مـیرود و همـه ایـن اتفاقـات میافتد.

برجام

مصوبه مجلس
نمایندگان آمریکا
مغایر برجام باشد،
اقدام میکنیم

رییـس سـتاد پیگیـری
اجـرای برجـام ،از بررسـی
ابعـاد مصوبـه اخیـر مجلـس
نماینـدگان آمریـکا خبـر داد و
گفت :اگـر این مصوبـه در مورد
سـفر اتبـاع چهار کشـور از جملـه ایـران مغایر مفاد برجام باشـد دربـاره آن
اقـدام مـی کنیـم .بـه گزارش مهر ،سـید عبـاس عراقچـی معـاون حقوقی و
بیـن الملـل وزارت امـور خارجـه در حاشـیه نشسـت شـورای برنامـه ریزی
منطقـه ای اکـو بـه خبرنـگاران گفـت :مصوبـه اخیر ابعـاد مختلـف حقوقی
دارد .در حـال بررسـی آن هسـتیم .اگـر خالف مفـاد برجام باشـد درباره آن
اقـدام خواهیـم کـرد ،البتـه هنوز ایـن مصوبه نهایی نشـده اسـت .وی افزود:
در حـال مشـورت بـا کشـورهای  ۵+۱و هماهنـگ کننـده سیاسـت خارجی
اتحادیـه اروپـا در ایـن زمینـه هسـتیم .مجلـس نماینـدگان آمریکا روز سـه
شـنبه گذشـته بـا  ۴۰۷رای موافـق در برابـر تنهـا  ۱۹رای مخالـف ،به بهانه
مقابلـه بـا تهدیـد تروریسـم ،طرحـی را تصویـب کرد کـه در صـورت تبدیل
بـه قانـون ،سـفر افـرادی را که اخیـرا در یکـی از چهار کشـور ایـران ،عراق،
سـوریه و سـودان حضـور داشـته انـد بـه آمریـکا ،محـدود مـی کنـد.

عبـاس سـاالری مدیـر عامـل شـرکت آب و
فاضلاب رفسـنجان دربـاره یـخ زدگـی کنتورهـای
آب هشـدار داد و افـزود شـهروندان مـی تواننـد بـا
عايـق نمـودن دور كنتـور به وسـيله پشـم شيشـه،
گونـي ،موكـت و سـاير اليـاف مصنوعـي در محفظه
كنتـور» و «عايـق بنـدي لولـه هـاي آب در فضـاي
بـاز سـاختمان « از یـخ زدگـی کنتـور و انشـعابات
جلوگیـری کننـد .همچنیـن اعلام کـرد ريختـن
آب جـوش بـر روي كنتـور ،روشـن كـردن آتش در
حوضچـه كنتور و باز گذاشـتن شـير آب بـرای رفع
يـخ زدگـي كنتـور و لولـه هـاي آب باعـث آسـیب
جـدی بـه کنتـور هـای آب خواهـد شـد ،بنابرایـن
شـهروندان محتـرم در صورت مشـکل یـخ زدگی از
دسـتکاری کنتـور جدا خـود داری کننـد و با مركز
امـداد آب  122ايـن شـركت تمـاس بگیرنـد.

عملیات آبرسانی به جبالبارز 80
درصد پیشرفت دارد

اکبـر مشـایخی مدیـر امـور آب و فاضلاب
شهرسـتان جیرفـت در رابطـه بـا عملیات آبرسـانی
شـهر جبالبـارز اعلام کـرد :تاکنـون  120میلیارد
ریـال اعتبـار بـرای اجرای ایـن طرح شـامل احداث
دو مخـزن  500متـر مکعبـی ،دو ایسـتگاه پمپـاژ و
 25کیلومتـر خـط انتقـال آب و حفـر دو حلقه چاه
هزینه شـده اسـت .پیشـرفت فیزیکی این طرح 80
درصـد اسـت کـه با تکمیـل آن ،مشـکل آب شـهر
جبالبـارز مرکـز ایـن بخـش مرتفـع مـی شـود .در
طـرح انتقـال آب شـهر جبالبـارز ،آب مـورد نیاز از
حاشـیه شـهر جیرفـت تامین مـی شـود و از طریق
پمپـاژ به این شـهر می رسـد .شـهر جبالبـارز مرکز
ایـن بخـش بـا هفـت هـزار نفـر جمعیـت در فاصله
 36کیلومتـری مرکـز شـهر جیرفـت واقـع شـده
اسـت .وی خاطرنشـان کـرد :تکمیـل ایـن طـرح
آبرسـانی نیازمنـد احـداث دو مخـزن  500متـر
مکعبـی دیگـر به همـراه دو ایسـتگاه پمپـاژ آب در
طـول مسـیر و یـک مخـزن  5هـزار متـر مکعبـی
در ابتـدای خـط انتقـال و اجـرای  3کیلومتـر خـط
انتقـال اسـت که بـرای اجرای آنهـا بـه  60میلیارد
تومـان اعتبـار نیـاز مـی باشـد کـه  550میلیـارد
ریـال بـه آن اختصـاص یافته اسـت.

خبر
یک نماینده مجلس:

مرتضوی هنوز فکر می کند
قاضی است!

بـه گـزارش خبرآنالیـن ،سیدحسـین دهدشـتی
در نطـق میـان دسـتور دیـروز خـود در مجلـس بـا
بیـان اینکـه زنجانـی با صحبـت های خود سیسـتم
قضایـی و امنیتی را به سـخره می گیـرد و مرتضوی
دردادگاه همچنـان تصـور مـی کنـد قاضی اسـت ،با
محافظِ مسـلح وارد دادگاه می شـود و به جای اینکه
دادگاه وقت دادرسـی تعیین کند ایشـان برای دادگاه
تعییـن وقت مـی کند.
او چـه فرقـی با سـایر متهمـان دارد؟ مگـر نه این
اسـت کـه در پیشـگاه قانـون همـه بـا هـم برابرنـد؟
نکنـد خـدای نکـرده سـابقه قاضـی ودادسـتان
بودنـش در برخـورد قـوه ی قضاییـه بـا او تاثیـر
گذاشـته اسـت؟ داسـتان اختلاف مـرد مسـیحی
و حضـرت امیرالمومنیـن(ع) بـر سـر زره ،در زمـان
خالفـت ایشـان و حضورشـان در محکمـه را بـه
خاطـر آوریـد و بـا ایـن رفتـار مقایسـه کنیـد؟ وی
افـزود :سـخنگوی قـوه قضاییـه ممنـوع الخروجـی
مرتضـوی را رسـما اعلام می کنـد ،اما در مـورد لغو
بـی سـر و صـدای آن کمترین اطلاع رسـانی انجام
نمـی شـود .بـا ارسـال پیـام نایب الزیـاره ای ایشـان
متوجـه میشـویم که خـارج کشـور بـوده و دعاگوی
ملـت ایـران به ویژه بیمه شـدگان اسـت! آیـا ممنوع
الخروجـی ایشـان لغـو شـده ! یا مسـایل دیگـری در
بین اسـت ؟ دهدشـتی تصریح کرد :آقایان مسـوول!
آقـای خـاوری هـم قبل از خروج از کشـور ،محاسـن
داشـت ،چفیه برگـردن می انداخـت و در راهپیمایی
هـا شـرکت مـی کـرد و ارزشـی مـی نمـود .همیـن
ظاهرپسـندی ها موجـب هدر رفتن هـزاران میلیارد
از سـرمایه های کشـور شـد.

وزیر اطالعات

انتخابات باید
درفضای امن و
اخالقی برگزار شود

وزیـر اطالعـات بر ایـن نکته
تصریـح کـرد کـه انتخابـات
پیـش رو بایـد در فضایـی امـن
و اخالقـی برگـزار شـود .بـه
گـزارش ایسـنا وی همچنین با
تصریـح ایـن نکته که دسـتگاه
امنیتـی نظـام جمهوری اسلامی بایـد آرامش و اعتمـاد ایجاد کنـد ،گفت:
مـا و شـما اصحـاب رسـانه میتوانیـم در ایجـاد فضایـی کـه بـه انتخاباتـی
شـکوهمند و حماسـه حضـور بینجامـد ،اثرگـذار باشـیم .مـردم مـا نیـز به
ت بـاور دارنـد و معتقدنـد رأی آنهـا تعییـن کننـده اسـت .علـوی
انتخابـا 
همچنیـن خاطرنشـان کـرد :مانـدگاری و ثبـات نظـام مـا هـم در همیـن
احسـاس مـردم اسـت و شـما رسـانهها میتوانید ایـن نقش را ایفـا کنید تا
مـردم بداننـد رأی آنهـا تعییـن کننـده اسـت و در این زمینه هـم مجریان،
هـم رسـانهها و هـم دسـتگاههای مختلـف میتواننـد این بـاور را بـه مردم
منتقل کنند .وی در بخش دیگری از سـخنانش امنیت کشـور را به اسـتناد
تعبیـر مقـام معظـم رهبری بـی بدیل خوانـد و گفت:در شـرایطی کـه دنیا
بخصـوص منطقـه مـا بـا ناامنیهای زیـادی مواجه اسـت ،در ایـران ضریب
امنیتـی افزایـش پیـدا کرده اسـت.
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برگرفته از سایت دکتر نوشیروان کیهانی زاده

معرفی استانداران کرمان از  1300تا کنون

تصويب قرارداد سال  1921تهران و
مسکو در مجلس

14دسـامبر سال  23( 1921آذر  1300خورشيدي)
پارلمان ايران (مجلس) قرارداد ايران و روسـيه شـوروي
معـروف بـه قـرارداد سـال  1921را به تصويب رسـانيد
كـه به موجـب آن درصورت ورود نيـروی نظامی بيگانه
بـه خـاک ايـران و در معـرض تهديـد قرارگرفتن قلمرو
دولت مسـكو از ايـن رهگذر ،آن دولت خواهد توانسـت
نيـروي نظامـي بـه ايران بفرسـتد .طبـق اين قـرارداد،
روسـيه بار ديگر ابطـال دعاوي دولت و اتباع آن كشـور
و مطالبـات از ايـران و امتيازات مكتسـبه را مورد تاكيد
قرار داده اسـت.

امضاي پيمان ضد انگليسي ايران با
ژاپن در 1939

دولـت وقـت ايـران كـه مناسـبات خـودرا بـا آلمان
ناسـیونال سوسیالیسـت (نـازی) نزدیـک و صمیمانـه
کـرده بـود و کوشـش داشـت كـه خـودرا از زيـر نفـود
انگلسـتان خـارج سـازد (که از دهـه دوم قـرن نوزدهم
اعمال می شـد)  14دسـامبر  1939با امپراتوري ژاپن ـ
دوسـت و هم پيمان آلمان و دشـمن انگلستان ـ پيمان
دوسـتي امضـاء كـرد .امضاي ايـن پيمان ،باعـث انتقاد
شـديد مطبوعـات لنـدن شـد و از همـان زمـان خط و
نشـان كشـيدن نسـبت به دولت وقـت تهـران (پهلوي
يکـم) آغـاز گرديـد .دولـت ژاپن کـه از دهه سـوم قرن
 20بـه تقویـت بنیه نظامـی خود دسـت زده بود هفتم
دسـامبر  1341به پایـگاه دریایی آمریـکا در پرل هاربر
و هشـتم دسـامبر بـه پایگاههـای انگلسـتان در هنـگ
کنـگ و ماالیـا (مالزی و سـنگاپور) حملـه نظامی برده
و بـا آن دو دولـت وارد جنگ شـد و عنـوان اقدام خودرا
پاکسـازی شـرق از اسـتعمار غـرب گـذارد ،حـال آنکه
هدفـش به دسـت آوردن مواد خام و نيـز نفت اندونزي
و بـازار فروش کاالي سـاخت خود بدون داشـتن رقيب
بـود .در پـي اشـغال نظامي ايران از سـوي انگلسـتان و
شـوروي در آگوست ( 1941شـهریور  ،)1320دولتهاي
متحـد برضد آلمـان ،ايتاليـا و ژاپن دولت وقـت ايران (
ايـران اشغالشـده) را وادار کردنـد کـه به آلمـان و ژاپن
(البتـه بـه صورت سـمبوليک) اعلان جنگ دهـد .اين
اعلان جنگ ،ايـران را در رديف دولتهـاي متحد و بعدا
از موسسـان سـازمان ملل (متحد) قـرارداد.

مخترع بار ُکد Barcode

نهـم دسـامبر  2012نورمـن وودلنـدNorman J.
 Woodlandیکـی از دو مختـرع بار ُکـد Barcode
در  91سـالگی درگذشـت .وی زمانـی کـه در دانشـگاه
د ِرکسِ ـل در فیالدلفیـا تدریـس مـی کرد بـا کمک یک
دانشـجوی فوق لیسـانس در رشـته تکنولوژی ،بار ُکد را
اختـراع کـرد کـه کمک بزرگـی بـه دریافـت اطالعات
بـه طریقـه اُپتیـکال  Opticalاسـت .بار ُکد کـه از یک
متغیر در ابعـاد و فاصلـه در هر
رشـته خطـوط مـوازی ّ
مـورد اسـت یـک ( Machine – Readableقابـل
خوانـدن بـا دسـتگاه مربوط) اسـت و باعث تسـریع کار
در دریافـت اطالعات شـده اسـت .وودلنـد این اختراع
را در سـال  1952بـه ثبـت داد .وی و همـکارش چهـار
سـال بـرای این اختراع تلاش کرده بودنـد .وودلند در
اواخـر دهه  1940در طرح َمنهتَن (تولید سلاح اتمی)
همکاری داشـت.

حمله با لنگه کفش به جورج دبليو
بوش که در دسامبر 2008

جـورج دبليو بـوش رئیس جمهـور وقـت آمریکا که
سـرزده و براي خداحافظي (به مناسـبت دوره ریاسـت
جمهـوری اش در مـاه بعـد) وارد عـراق شـده بـود 14
دسـامبر  2008در یـک مصاحبـه مطبوعاتی مشـترک
بـا نـوری المالکی نخسـت وزير وقـت اين کشـور اعالم
کـرد کـه جنگ عراق پایـان نیافته اسـت و هنوز خیلی
از کارهـا باقـی مانده اسـت کـه بایـد انجام شـوند! .در
جریـان هميـن جلسـه مطبوعاتـی «منتظرالزیـدی»
گزارشـگر  28سـاله تلویزیـون غیردولتـی «البغدادیه»
کفـش هایـش را از پایـش درآورد و درحالیکـه خطـاب
بـه بـوش مـی گفـت :سـگ! ـ ایـن لنگـه کفش بوسـه
خداحافظـی ات باشـد و ایـن لنگه کفـش (لنگه کفش
ديگـر) هـم هدیـه بیـوه زنـان و یتیمـان عراقـی کـه
شـوهران و پـدران آنان را تو کشـته ای ،و سـپس لنگه
کفـش هارا به سـوی بـوش پرتـاب کرد کـه وی خودرا
بـه کنـار کشـيد ،المالکـی دسـتش را حایل قـرارداد و
تصاویـر ایـن منظره از شـبکه هـای تلویزیونی سراسـر
جهـان پخـش شـد و در تاریـخ هـم قـرار گرفت.
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برگرفته از کتاب رهگذر عمر محمد صنعتی
قسمت اول:

و (در سـن  55سـالگی) بـه قتل رسـید (.)8
در مـورد حکومـت وی در کرمـان گفته شـده اسـت...« :
سـردار اسـعد چون دشمن داشـت ،برای حفاظت جان خود
عـدهای از بسـتگان خـود را همراه به کرمـان آورد .این عده
بـه جـای آن که مجـری عدالـت و نظم و امنیـت را مراعات
نماینـد خـود مرتکب خالفکاری شـده ،در حال مسـتی به
روی مـردم بیپنـاه اسـلحه میکشـیدند و از کسـبه هر چه
میگرفتنـد پـول نمیدادنـد .عـدهای شـکایت آنهـا را بـه
سـردار اسـعد نموده ،سـردار به این قضیه رسـیدگی و چند
نفـر از آنهـا را کـه الواطـی و شـرارت از ناصیهشـان پیـدا
بـود بـه اصفهان فرسـتاد  ...در ایـن زمان عـدهای از یاغیان
بلـوچ ،دهـات نرماشـیر را غارت ،عـدهای را به قتل رسـانده،
بچههـای شـش هفـت سـاله را اسـیر بـا خـود میبردنـد و
عـدهای دیگـر همین عمـل را در اطـراف خبیص (شـهداد)
و توابـع گـوک (گلبـاف) مینماینـد .سـردار اسـعد تلگرافی
بـه تهـران گـزارش ،سـرهنگ عباسخـان البـرز بـا عدهای
سـرباز بـه تعقیـب و قلـع و قمـع بلوچ فرسـتاده میشـوند.
سـرهنگ عباسخـان رحـم بـه بلوچهـا ننمـوده و بـه هـر
کـس کوچکتریـن ظنـی میبـرد دسـتور اعـدام او را صادر
مینمـود  ...بلوچهـا از تـرس سـرهنگ عباسخـان زن و
بچـه و مـال خود را گـذارده ،آواره کوه و بیابان میشـدند و
بـه این سـرهنگ لقـب قصـاب داده بودند و به جـای گفتن
سـرهنگ ،میگفتنـد عباس قصـاب .)9( »...

سردار اسعد بختیاری

 1298ـ  1301ش.
جعفـر قلیخـان بختیـاری از رؤسـای ایـل بختیـاری و
از فاتحـان تهـران ،در سـال  ۱۳۲۳ق .ملقـب بـه «سـردار
بهـادر» شـد ( .)1پـس از فتـح اصفهـان بـه وسـیله ضرغام
السـلطنه؛ عمـوی جعفـر قلیخـان ۷۰۰ ،سـوار بختیاری به
سـمت تهـران روانه شـدند.
او از جملـه کسـانی بود ،که در حملـه نیروهای بختیاری
به سـمت تهـران در سـال  ۱۳۲۷ق .ریاسـت اردوی چهارم
بختیـاری را بـه عهـده داشـت .فرماندهـی کل سـواران
بختیـاری نیـز ،برعهـده علـی قلـی خان سـردار اسـعد ،پدر
جعفرقلـی خان بـود (.)2
پـس از پیـروزی مشـروطهخواهان و پنـاه بـردن
محمدعلیشـاه ،بـه سـفارت روس و بـه قـدرت رسـیدن
احمدشـاه ،جمعـی از سـران مشـروطه مجلـس عالـی را
تشـکیل دادنـد تـا وضعیت کشـور را مشـخص سـازند .پس
از چنـدی ،ایـن مجلـس منحـل شـد و اداره امـور انقلاب
مشـروطه بـه هیئـت مدیـره مشـروطه اعطـا شـد .کـه نـام
حسـن تقـیزاده ،حسـینخان نـواب ،محمدولیخـان
تنکابنـی ،جعفرقلیخـان بختیـاری ،وثوقالدولـه و
حکیمالملـک در میـان هیئـت مدیـره بـه چشـم میخورد.
وظایـف ایـن هیئـت ،اداره حکومـت و کشـور تـا برگـزاری
انتخابـات بـود؛ از جملـه کارهایـی کـه ایـن هیئـت مدیـره
انجـام داد ،دسـتور محاکمـه و قتـل شـیخ شـهید فضـلاهلل
نـوری ،مفاخرالملـک و میرزا اسـماعیلخان آجودان باشـی
بـود (.)3
جعفـر قلیخـان پـس از فـوت پـدرش ،در سـال ۱۳۳۶
ق .به «سـردار اسـعد سـوم» ملقب شـد و پس از سـرکوبی
شورشـیان اردبیـل و اهـر ،در سـال  ۱۳۳۸ق .بـه حکومـت
کرمـان برگزیـده شـد .وی بـه مـدت سـه سـال عهـدهدار
حکومـت در اسـتان کرمـان شـد ( .)4او در سـال  ۱۳۴۱ق.
از پسـت خـود؛ بـه عنـوان حاکم کرمـان اسـتعفاء داد.
وی در کتـاب خاطراتـش ،علـت خروج خـود از کرمان را
این طور شـرح دادهاسـت« :خیـال دارم انشـاءاهلل آخر بهار
اسـتعفاء داده ،حرکـت کنـم .اوأل حقـوق ایالت یـک هزار و
دویسـت تومـان شـده اسـت در مـاه .در صورتیکـه مخارج
مـن کمتـر از ماهـی چهار هـزار تومان نیسـت .بایـد مبلغی
ضـرر کنـم .دخل خـارج هم نـدارم ،به این جهـت مجبور از
اسـتعفاء خواهم شـد .قرض زیـادی هم دارم ،کـه نمیتوانم
بـرای خدمـت دولـت از جیبم ضرر کنـم .)5( »...
وی در سـال  ۱۳۰۱ش .بـه تهـران آمـد و تیمورتـاش به
جـای وی حاکـم کرمـان شـد .رضاخـان کـه در آن موقـع
وزیـر جنـگ بـود ،بـرای ایـن کـه وی دوبـاره بـه حکومـت
ایالتی برسـد ،بسـیار کوشـش کرد و از دولت وقت خواسـت
تـا وی را بـه اسـتانداری خراسـان بگذارنـد .بـه هـر صورت
وی در سـال  ۱۳۰۲ش .بـرای حکومـت خراسـان انتخـاب
شـد .پـس از آمـدن بـه تهـران ،بـه نمایندگی از طـرف ایل
بختیـاری ،نماینـده مجلـس شـد و بـه مجلـس راه یافـت و
پـس از آن کـه رضاخـان بـه نخسـتوزیری رسـید ،وی به
وزارت پسـت و تلگـراف منصـوب شـد .در دوران سـلطنت
رضاخـان پهلـوی و در کابینـه محمدعلـی فروغـی معـروف
بـه ذکاءالملـک دوم نیـز بـه عنـوان وزیـر پسـت و تلگـراف
حضور داشـت (.)6
پـس از کنـار رفتن کابینـه ذکاءالملـک و روی کار آمدن
مسـتوفیالممالک ،جعفرقلی-خـان ،دیگـر در کابینـه جایی
نداشـت؛ ولی رضاخـان او را از اطرافیان بسـیار نزدیک خود
گردانیـد و در بیشـتر سـفرها همراه وی بود .بـه گفته مخبر
السـلطنه ،سـردار بهـادر ،تیمورتـاش و تدین از «سـینهزنان
پـای علم جمهوریـت و تغییر سـلطنت» بودند (.)7

هنگامـی کـه مخبرالسـلطنه در سـال  ۱۳۰۶ش .بـه
عنوان نخسـتوزیر مسـئول تعیین کابینه شـد؛ وی سـردار
اسـعد را بـه عنـوان وزیرجنـگ معرفـی نمـود و بـه ایـن
ترتیـب پـس از حدود یک سـال دوری از دولـت ،جعفرقلی
خـان بـه وزارت بازگشـت.

در سـال  ۱۳۱۲ش .سـردار اسـعد به عنـوان وزیر جنگ
محمدعلـی فروغـی بـه همـراه رضاشـاه به شـهر بابـل رفت
و در آنجـا بـه اتهـام توطئه علیه شـاه دسـتگیر و بـه تهران
آورده و راهـی زنـدان قصـر شـد! پـس از چنـد مـاه کـه در
تهـران زندانـی بـود ،در زندان موقت تهران ،مسـموم شـده

پی نوشتها:
( )1ـ دالوند ،حمیدرضا :ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری ،ص .۱۳۸
( )2ـ عاقلی ،باقر .نخست وزیران ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ص  97و .98
( )3ـ بامداد ،مهدی :شرح حال رجال ایران ،ج  ،3ص .245
( )4ـ امیربهـادر ،جعفرقلـی خـان :خاطـرات سـردار اسـعد بختیاری ،به کوشـش ایرج
افشـار ،ص .15
( )5ـ همان ،ص .67
( )6ـ عاقلی ،باقر .نخست وزیران ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ص .389
( )7ـ هدایت (مخبرالسلطنه) ،مهدیقلی :خاطرات و خطرات ،ص .۵۱۴
( )8ـ بامداد ،مهدی :شرح حال رجال ایران ،ج  ،3ص .246
( )9ـ همت ،محمود :کرمان؛ شهر شش دروازه ،ص  109و .110
( )10ـ عکـس در زمـان حکومـت وی در کرمان در محل عمـارت حکومتی (فرمانداری
فعلی کرمان) گرفته شـده اسـت.
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جامعه

صدور مجوز کنسرت محسن یگانه ،مازیار
فالحی ،بنیامین بهادری ،رضا یزدانی و...

تداوم مزاحمت های تلفنی در عصر تکنولوژی؛

بازاریابهایی که از تهدید
توهین و حتی فحاشی ابایی ندارند!
کار بـه جایی رسـیده که گاه مطلع میشـویم بازاریاب
تلفنـی بعـد از آنکـه مزاحم لقـب گرفته ،فحاشـی کرده و
تلفـن را بـر سـر شـنونده کوبیـده اسـت؛ یا پیامـک ها به
شـکلی عجیـب رنـگ و بـوی جنسـی گرفتـه و اخالقیات
در آنهـا بـه سـخره گرفتـه شـده و ...در چنیـن فضایـی
آیـا عجیـب اسـت کـه بشـنویم اپراتورهـا هم لحنشـان با
مشـترکان گاه بـه شـکل عجیبـی زننده میشـود؟
«-الـو؟ 118؟»+« ،بفرماییـد»« .میخواسـتم بپرسـم
ایـن شـماره متعلـق بـه چـه کسـیه یـا بـه اسـم کـدوم
شـرکت بـه ثبت رسـیده؟»+« ،متأسـفانه ایـن کار مقدور
نیسـت!» قطـع تماس!
بـه گـزارش «تابنـاک» ،از زمـان فعـال شـدن
تلفـن تمـاس گیرنـده و فـروش
قابلیـت نمایـش شـماره
ِ
نمایشـگرهای ویـژه ایـن کار یا همـان «کالـر آی دی»ها
در بـازار ،اتفاقـی در کشـورمان رقـم خـورد کـه خیلـی
هایمـان بـاور نمیکردیـم بـه این سـادگی رخ دهـد ،ولی
بـه حقیقـت پیوسـته بـود؛ اتفاقـی کـه میتـوان از آن به
حـل معضـل مزاحمـت تلفنـی یـاد کـرد.
ایـن در حالـی بـود کـه تـا پیـش از راه انـدازی امکان
تلفـن تمـاس گیرنـدگان در زیرسـاخت
نمایـش شـماره
ِ
هـای مخابرات ،مزاحم تلفنی ،بسـیاری را به سـتوه آورده
و مشـکالت فراوانـی بـرای هموطنانمـان به وجـود آورده
بـود؛ مشـکالتی کـه گاه بـه فرجام هـای برگشـت ناپذیر
ماننـد برهـم زدن آرامـش بسـیاری زندگـی هـا ،جدایـی
هـا و حتـی مشـکالت بـزرگ تر و تلـخ تر منجر میشـد.
بـا ایـن حسـاب ،شـاید بسـیاری بـا خـود میگفتنـد،
کاش چنین امکانی پیشـتر در اختیارشـان قرار میگرفت
یـا حتـی ممکـن بـود از مسـئوالن گالیـه کنند کـه چرا
زودتـر بهـره منـدی از این بخش هـای فنـاوری ارتباطی
را بـرای ایرانیـان فراهـم نیاورده بودند تـا مزاحمت تلفنی
ایـن همـه باب نشـده و مشـکل آفرینـی نکند.

حـاال سـال هـا از آن ماجـرا میگذرد و نمایش شـماره
تلفـن ،تبدیـل به آنچنان موضـوع پیش پا افتادهای شـده
کـه چه بسـا سـخن گفتـن از مزاحمـت هـای گاه و بیگاه
و فـوت کـردن هـای مشـهور ،بـرای نسـل جدیـد حکـم
تعریـف داسـتان هـای باورناپذیـر را داشـته باشـد امـا آیا
مزاحمـت هـا بـه کل رفـع شـده و در عرصـه ارتباطـات
تلفنـی نیازمنـد تغییر دیگـری نیسـتیم؟ خیر!
هـم مزاحمـت ها شـکل جدیدی یافته و هـم کمبودها
در ایـن عرصـه بـه شـدت مشـهود اسـت؛ امـا ظاهـرا تـا
کار بـه ماننـد مزاحمـت هـای تلفنـی بیـخ پیـدا نکـرده
و مشـکالت بـه معضلات تبدیـل نشـوند ،قـرار نیسـت
مسـئوالن بـه خـود تکانـی دهنـد ،وگرنـه کیسـت که از
دریافـت پیامـک هـای تبلیغاتی عاجر نشـده یـا اعصابش
در معـرض بازاریـاب هـای تلفنـی قـرار نگرفتـه باشـد و
در واکنـش بـه ایـن مزاحمـت هـا ،احسـاس بـی پناهـی
نکرده باشـد؟
مزاحمـت هـای نویـن آنقـدر اوج گرفتـه کـه حتـی
مخـل کار نهادهایـی چـون اورژانس ،پلیس ،آتش نشـانی
و البتـه خطرآفریـن بـرای عمـوم جامعه هم شـده اسـت،
ولـی هیـچ اقدام موثـری برای رفعشـان صـورت نگرفته و
نمیگیـرد .انـگار نه انـگار کـه کمترین اثر ایـن مزاحمت
هـا ،برهـم زدن آرامش افـراد جامعه اسـت و همین تنش
هـای وارده ممکن اسـت منجـر به برخی ناهنجـاری ها و
شـکل گیـری برخی اتفاقات ناخوشـایند در جامعه شـود.
بـه عنـوان مثـال ،زمانـی کـه تلفـن همراهتـان زنـگ
میخـورد و متوجـه میشـوید کـه در آن سـوی خـط
یـک بـازارب تلفنـی متنی از پیـش آماده شـده را برایتان
میخوانـد کـه بـه خریـد محصـول یـا خدمتـی ترغیـب
شـوید ،چـه احساسـی پیـدا میکنیـد؟ اگـر بـرای جواب
دادن بـه ایـن تمـاس خودروتـان را متوقف کـرده یا از راه
رفتـن ایسـتاده یـا جـای خلوتـی بـرای گفتوگـو یافتـه

همه مجوز گرفتند به
جز چند نفر!

باشـید ،چـه؟ آیـا غیـر طبیعـی اسـت کـه از ایـن اتفـاق
ناراحت شـوید؟
در خصـوص پیامـک هـای مزاحمـی کـه گاه و بیـگاه
از راه میرسـند و آرامـش افـراد را بـا خـود میبرنـد،
چـه؟ آیـا اوضـاع فـرق میکنـد؟ براسـتی کدام قانـون به
مزاحمـان اجـازه میدهـد آرامـش ما و شـما ،ولـو اندکی
از آن را ،بگیرنـد و در حریـم تلفن و تلفن همراه شـخصی
مـا ،بـازار کسـب و کار دایـر کننـد؟ اصلا چرا مسـئوالن
بـرای پاکسـازی خطـوط ارتباطـی از دکان بـازار عده ای
سـودجو کاری نمیکننـد و سـکوت کردهانـد؟
کافـی اسـت بـه ایـن سـؤاالت دقت کـرده و سـؤاالت
مشـابه را در ذهنمـان بـاال و پاییـن کنیـم تـا نتیجـه
بگیریـم ،بر خلاف بعضی موضوعـات در حـوزه ارتباطات
کـه ده هـا متولـی ،کارشـناس و مسـئول دارنـد ،ایـن
حـوزه مـورد توجـه هیـچ کسـی نیسـت .این را میشـود
از اعتراضاتـی فهمیـد کـه گوش فلـک را هم پر کـرده اما
واکنـش نگرفتهانـد.
سـال هـای سـال اسـت کـه مزاحمـت هـای نویـن بـا
اعتراضـات مکـرر مـردم ،مطـرح شـده اما جـز بهبودهای
مقطعـی و اقدامـات کم اثـر ،اتفاقی رخ نـداده تا موجبات

بـروز آفـت جدیـدی فراهـم آورد؛ گسـتاخی برخـی از
مزاحمـان تلفنـی نویـن کـه ریشـه در عـدم پیگیـری
مسـئوالن دارد.
کار بـه جایی رسـیده که گاه مطلع میشـویم بازاریاب
تلفنـی بعـد از آنکـه مزاحم لقـب گرفته ،فحاشـی کرده و
تلفـن را بـر سـر شـنونده کوبیـده اسـت؛ یا پیامـک ها به
شـکلی عجیـب رنـگ و بـوی جنسـی گرفتـه و اخالقیات
در آنهـا بـه سـخره گرفتـه شـده و ...در چنیـن فضایـی
آیـا عجیـب اسـت کـه بشـنویم اپراتورهـا هم لحنشـان با
مشـترکان گاه بـه شـکل عجیبـی زننده میشـود و حتی
رنـگ و بـوی تهدیـد میگیرد؟
وقتـی میدانیـم ،همه دسـتمایه مردم برای شناسـایی
مزاحمانـی ماننـد بازاریابهـای تلفنی ،یک شـماره تلفن
اسـت کـه نـه از طریـق سـامانه  118و نـه از هـر طریـق
دیگـری (غیـر از پیمـودن فراینـد طوالنـی ،هزینـه بـر و
وقـت گیر شـکایت) به شناسـایی مزاحم ختم نمیشـود،
آیـا عجیـب اسـت کـه از شـدت گرفتـن مزاحمـت هـا و
گاه بـد دهنـی و برخوردهـای نامناسـب ایـن مزاحمـان
بشـنویم؟ آیـا مقابلـه بـا ایـن آفـت هـا ممکـن نیسـت یا
عزمـش وجود نـدارد؟!

نقدی بر فیلم جیب بر خیابان جنوبی به مناسبت ورودش به شبکه نمایش خانگی

جیب برها همچنان به بهشت نمیروند

عاقبـت و پـس از دوسـال فیلـم جیـب
بـر خیابـان جنوبی به کارگردانی سـیاوش
اسـعدی و تهیـه کنندگـی مشـترک علـی
امیر عابدین پور* سـرتیپی و حسـن دادگـر وارد شـبکه
نمایـش خانگـی کشـور شـد.این فیلـم
کـه محصـول سـال  1390اسـت در چهاردهمین جشـن
دنیـای تصویر(حافظ)،سـی و یکمیـن جشـنواره فیلـم
فجـر و هفتمیـن جشـن انجمن منتقـدان و نویسـندگان
سـینمای ایـران مورد توجـه و تقدیر قرار گرفت.سـیاوش
اسـعدی کـه سـاخت چندیـن فیلـم کوتـاه را در کارنامه
دارد و از عرضـه سـینمای کوتـاه بـه سـینمای بلنـد
مهاجـرت کـرده ،تـا بـه حـال دسـتیار هیـچ کارگردانـی
نبـوده و پـس از کارگردانـی اولیـن فیلـم بلنـدش یعنـی
حوالـی اتوبـان  ،پشـت دوربیـن آمـاده تـا فیلـم دومـش
را روانـه پـرده سـینماها کنـد .جیـب بـر خیابـان جنوبی
روایـت قصـه جوانـی اسـت که از زنـدان آزاد می شـود و
در پـی خواهـر گمگشـته اش بـه دختـری بر مـی خورد
و بـا هـم همدسـت شـده و به جیب بـری در شـهر روی
مـی آورنـد .همان طـور که از قصـه فیلم پیداسـت  ،قرار
اسـت با داسـتانی پرالتهـاب و دلهره آور رو به رو باشـیم.
امـا اینچنیـن پیـش نمـی رویـم .ایـن فیلـم در فیلمنامه
دوچار اشـکاالتی اسـت.
یکـی از آنهـا شـخصیت پردازی نامناسـب می باشـد.
یعنـی اگـر قرار اسـت مـا فیلمـی به مشـابهه فیلـم های
نـوآر هالیـوود در دهـه  40و  50ببینیـم  ،کـه جیـب بـر
خیابـان جنوبـی تمام تالشـش را مـی کند کـه اینچنین
بـه نظـر آیـد  ،بایـد رکـن اصلـی و اساسـی روایـت را بر
دوش شـخصیت هـا بنـا کنیـم .پـس باید به حـد کفایت
شـخصیت هـا را بشناسـیم و از گذشـته شـان بـا خبـر
باشـیم  .امـا متاسـفانه هیـچ یـک از کارکتر ها بـه خوبی
معرفـی نمـی شـوند .نقـش مرد با بـازی مصطفـی زمانی
کـه قرار اسـت موتور محرک داسـتان باشـد بـه جز چند
فلاش بـک و زخمـی بـر ابرو اطالعـات بیشـتری از خود
بـه مـا نمی دهـد .از نقـش زن هم بـا بازی نورا هاشـمی
اطالعاتـی جـز چند دیالـوگ درددلی و محـل زندگی در
پاییـن شـهر نصیـب مـان نمـی شـود .باقی نقـش ها هم
کـه گویـی جزیـی از آکساسـوار صحنـه انـد و بـه هیـچ
کاری نمـی آینـد  ،ماننـد نقـش صاحبخانـه و یـا بـرادر
طلا .جیـب بـر خیابـان جنوبـی بجـای آنکـه تمرکـز و
توانـش را بـر پرداخـت داسـتان و شـخصیت هـا بنا کند
 ،تبدیـل بـه فیلـم آمـوزش پیشـرفته جیـب بـری شـده
است .
فیلـم کـه تلاش دارد بـا نورپـردازی پـر کنتراسـت ،
فضاهـای خیابانـی  ،هـوای بارانـی و دیگر المـان هایش
خـود را حداقـل به لحاظ شـکلی بـه نوآرهـای هالیوودی
نزدیـک کنـد  ،بـه ایـن دلیـل کـه فیلمنامـه اش در این
راسـتا مثبـت عمل نکـرده به این عمر دسـت نمـی یابد.
عالوه به اینکه شـخصیت پردازی مناسـبی در کار نیسـت
 ،نقطه تحول شـخصیت ها هم بسـیار آبکی و سردسـتی
نوشـته شـده انـد .مـا تقریبا هیـچ دلیـل تماتیکـی برای
تحـول شـخصیت ها بـا پیرنگ داسـتان پیدا نمـی کنیم.

البتـه فیلـم بـه نظـر مـی آیـد عالقمنـدی هـم بـه
ملـودرام نشـان مـی دهـد .ملودرامـی از نـوع و گونـه
شـخصیت محـوری زن سـقوط کرده کـه در بسـیاری از
فیلـم هـا شـکل مـی گیـرد  .امـا مشـکل اینجاسـت کـه
جیـب بـر خیابـان جنوبی نـه در ژانر نـوآر جا مـی گیرد
و نـه در ژانـر ملـودرام بـا الگـوی زن سـقوط کـرده.
زیـرا فقـط دوسـت دارد بـه ایـن دو ژانر نزدیک شـود
امـا تالشـی در راه این عالقه منـدی اش انجام نمی دهد.
مثلا نقـش رعنـا با بـازی بهنـاز جعفـری را اگـر پررنگ
مـی کـرد شـاید مـی توانسـت بـه ملـودرام با الگـوی زن
سـقوط کرده نزدیک شـود  ،امـا اینچنین نیـز نمی تواند
عمـل کنـد .بـه هـر روی جیـب بـر خیابـان جنوبـی در
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سـاختمان روایـی و پردازش شـخصیت ها دچـار ایرادات
قابـل مشـاهده ای اسـت و ایـن حفره هـا به فیلـم ضربه
وارد کـرده اند.شـاید در فـرم و کارگردانـی اوضـاع کمـی
بهتر باشـد .اسـتفاده از رنـگ های کم مایـه و نورهای پر
کنتراسـت به سـبک فیلم هـای اکسپرسیونیسـتی آلمان
توانسـته تـا انـدازه ای فضایـی متفـاوت و مجـزا از دیگـر
فیلـم هـای امـروز سـینمای ایـران بـه وجـود آورد،کـه
بخـش اعظمـی از ایـن فضاسـازی مدیـون فیلمبـرداری
و قـاب بنـدی بسـیار درسـت و بجـای علیرضـا برازنـده
 ،فیلمبـردار کار بلـد ایـن فیلـم مـی باشـد .بـه راسـتی
کـه حـرکات دوربیـن  ،زوایـا ،قـاب بنـدی و موتیف های
بصـری فیلـم کمـک شـایانی بـه فضـای خلـق شـده اثر

کـرده اند.
بـازی نسـبت خـوب بازیگـران نیـز از دیگـر نـکات
مثبـت فیلـم به شـمار مـی آید .نقـش آفرینـی بازیگرانی
همچـون مصطفـی زمانی،نـورا هاشـمی،امیرجعفری
،محمـود جعفری،بهنـاز جعفری،نادر فلاح و لیال بلوکات
تقریبـا قابل قبـول از کار درآمده انـد ،بخوص بازی خوب
نـورا هاشـمی در نقـش طال،گرچـه بـا حذفیاتـی کـه در
نسـخه ویدیویـی نمایـش خانگـی اعمـال شـده  ،بـازی
هومـن بـرق نـورد  ،پیام دهکردی  ،افشـین سـنگ چاپ
و علیرضـا جعفـری بـه کلـی از فیلـم حـذف شـده انـد.
تدویـن مناسـب بـه جز چند مـورد و همچنین موسـیقی
خـوب پیمـان یزدانیان نیز کمـک قابل توجـه ای به فرم
فیلـم کـرده اند.
گرچـه بسـیاری از منتقـدان بـر ایـن باورنـد کـه ایـن
فیلـم کپـی فیلـم فرانسـوی دزدان اسـت  ،امـا اسـعدی
مدعیسـت کـه فیلـم اش اقتباسـی از کتاب یک داسـتان
فرانسـوی مـی باشـد و دلیـل شـباهت هـای زیـادش بـا
فیلـم دزدان ایـن اسـت کـه هـر دو فیلـم از ایـن کتـاب
اقتبـاس شـده اند.
اسـعدی تمـام تلاش خـودش را مـی کنـد کـه بـه
سـینمای مسـعود کیمیایی نزدیک شـود  ،از نوع دیالوگ
هـا گرفتـه تـا فضـای حاکـم بـر لوکیشـن هـای فیلـم ،
همگـی نشـان از عالقمنـدی او بـه سـینمای کیمیایـی
دارد .تـا جایـی کـه واقعـا لحظاتـی از فیلـم یـادآور آثـار
مسـعود کیمیایـی اسـت .بـه هـر شـکل کیمیایـی فـارغ
از در نظـر گرفتـن کیفیـت پاییـن چنـد فیلـم اخیـرش
جـز انگشـت شـماران فلیمسـازی درایـران اسـت که می
تـوان بـه دلیـل یکپارچگـی فـرم و محتـوا در مجموعـه
آثـارش لقـب مولف بـه او اطالق کـرد ،پس کاملا واضع
اسـت که بسـیاری از فیلمسـازان جوان و تازه کار شیفته
سـینمای او و دنبـال رو آثـارش باشـند.تا جایی که حتی
نریشـن تیـزر فیلـم جیـب بـر خیابـان جنوبـی نیـز بـا
صـدای مسـعود کیمیایـی خوانده شـده اسـت.
فیلـم اسـعدی همـان گونـه کـه تکلیـف اش را بـا
مخاطـب روشـن نمـی کنـد با پیرنـگ و شـخصیت های
درون خـودش نیـز تکلیـف اش روشـن نیسـت ،آیا جیب
بـری کار خوبـی اسـت یـا نـه یـا مثلا اگرکسـی جیـب
ملـت را خالـی کـرد سرنوشـت اش چه می شـود ،رهایی
یـا دربنـد بـودن .مـی تـوان گفـت ایـن فیلـم بیشـتر
تمایلات فرمـی دارد تـا محتوایـی و دوسـت دارد فیلـم
ظاهـر باشـد تـا باطـن .جیب بـر خیابـان جنوبـی گرچه
فیلـم مرعـوب کننـده ای نیسـت  ،امـا در این وانفسـای
کمبـود فیلـم قابل دیـدن در سـینمای ایـران  ،وجودش
باعـث خوشـحالی اسـت .ایـن فیلـم حداقـل تلاش می
کنـد که بـه سـواد و عناصـر بصـری مخاطبانـش احترام
بگـذارد  ،گرچـه فیلـم داسـتانگویی نیسـت .یعنـی ابـدا
تکلیـف مخاطـب را بـا شـروع  ،میانـه و پایـان قصـه اش
روشـن نمـی کنـد و از آن دسـته فیلـم هایـی اسـت که
پـس از اتمامـش بیننـده بـا خود مـی گوید  :خـوب حاال
که چـه؟!!
* منتقد و سینماگر

در حالـی کـه شـایعه ممنوعالـکاری برخـی
خوانندههـای پـاپ در هفتههـا و ماههـای گذشـته
در راس اخبـار و دغدغههـای مخاطبـان موسـیقی
قـرار داشـت ،مجـوز کنسـرت برخـی دیگـر از
چهرههـای پـاپ صادر شـد تـا تنها تعداد انگشـت
شـماری باشـند کـه هنـوز نتوانسـتهاند مجـوز
اجـرای زنده خـود را پـس از ایام سـوگواری محرم
و صفـر بگیرنـد.
به گزارش «موسـیقی ما» ،در روزهای گذشـته
مجـوز کنسـرتهای چهرههایـی چـون محسـن
یگانـه ،مازیـار فالحـی ،بنیامیـن بهـادری ،رضـا
یزدانی و ...از سـوی دفتر موسـیقی وزارت ارشـاد و
تائیـد اماکـن نیـروی انتظامـی صادر شـد و در این
بیـن تنهـا چهرههایی چـون فرزاد فرزین ،سـیروان
و زانیار خسـروی ،شـهرام شـکوهی ،گروه سون و...
از قافلـه عقـب ماندهانـد و هنوز نتوانسـتهاند مجوز
اجـرا را بگیرند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش «محسـن یگانـه»
در تاریـخ  10دیمـاه در سـالن میلاد نمایشـگاه
بینالمللـی روی صحنـه مـیرود تـا پس از انتشـار
آلبـوم جدیـد خـود « -نـگاه مـن»  -بـار دیگـر بـا
دوسـتدارانش دیـداری تـازه کند .ایـن خواننده که
در ماههـای اخیـر بـا اسـتایل و ظاهـری جدیـد و
موهـای کوتـاه در جمعهای موسـیقی حاضر شـده
اسـت ،یکـی از خواننده هایی بود که شـایع ه شـده
بـود بـه دلیـل برخـی اتفاقـات در تـور کنسـرت
خارج از کشـور خـود ،مقاطعـی را ممنوعالکار بوده
امـا صـدور مجـوز کنسـرت تهـران ایـن هنرمنـد
نشـان میدهد کـه خواننـده «آخه دل مـن» برای
فعالیتهـای هنـریاش مشـکلی نـدارد.
کنسرت در برف
بنیامیـن بهـادری نیـز در تاریـخ  6دی مـاه در
تهـران بـه اجـرای برنامه خواهـد پرداخـت .او برای
این کنسـرت که در در تنها سـالن برگزاری اجرای
زنـده در تهـران یعنـی سـالن میلاد نمایشـگاه
برگـزار مـی شـود ،شـعار «کنسـرت در بـرف» را
انتخـاب کرده اسـت.
بنیامیـن نیـز در ماههـای گذشـته در
تورکنسـرتهای خـود در کانـادا و آمریکا به اجرای
برنامـه پرداختـه اسـت و یکـی از خوانندههایی بود
کـه بـه صـورت علنـی و از روی اسـتیج پیغامش را
به مسـئولین یک سـایت دانلـود غیرقانونـی خارج
از کشـور رسـاند کـه بـه هیـچ وجـه حـق ندارنـد
آثـارش را در آن سـایت منتشـر کننـد.
مازیار هم هست
 8دیمـاه زمان و تاریخ جدید کنسـرت «مازیار
فالحـی» در تهـران اسـت .خوانندهای کـه تا کنون
سـه آلبـوم «قلـب یخی»« ،لعنـت به مـن» و «ماه
هفتـم» را در بـازار موسـیقی کشورمنتشـر کـرده
اسـت و مدت هاسـت که هیچ گفتگوی رسـمیای
را در رسـانه های داخلی نداشـته اسـت.
برخـی انتقـادات دربـاره رونـد و فضـای شـبیه
بـه هـم او در آلبومهـا و آثـارش باعـث شـده ایـن
خواننـده ترجیـح بدهـد در ماه های گذشـته هرگز
حضـور جـدیایدر رسـانه هـای کشـور نداشـته
باشـد و در سـکوت کامـل فعالیتهایـش را پیـش
ببرد.
ایـن خواننده در حالـی  8دی ماه در تهران روی
صحنـه مـیرود کـه چنـد هفتـه پیـش در پیامـی
اینسـتاگرامی اعالم کـرد که علیرغـم برخی گمانه
زنیهـا ،هیچ منعی بـرای فعالیت در ایـران ندارد و
شـایعه ممنـوع الکاربودناش صحـت ندارد.
آقای نوستالژی
رضـا یزدانی طبق اعلام کمپانی برگـزار کننده
و صاحـب امتیـاز کنسـرتهایش در تاریخ  28دی
مـاه در تهـران به اجـرای برنامـه خواهـد پرداخت.
یزدانـی کـه پیـش از ایـن در «سـومین جشـن
سـاالنه موسـیقی ما» برنده تندیـس طالیی بخش
مردمـی بهترین آلبوم موسـیقی پـاپ راک با آلبوم
«سـلول شـخصی» شـده بـود ،درایـن کنسـرت با
گلچینـی از آثـار قدیمیتر و جدی خـود به اجرای
برنامـه خواهـد پراخت.
دیگران
بـه جز اسـامی فـوق ،تعـدادی از خواننـده های
پـاپ نیـز در هفتـه هـای گذشـته موفـق بـه اخـذ
مجوزهای کنسـرت خود شـده بودند و از آن جمله
می توان به اسـامی ای چون :رضا صادقی ،احسـان
خواجهامیـری ،امیـد حاجیلـی ،علـی عبدالمالکی،
محمد علیزاده ،حمید عسـکری ،فریدون آسـرایی،
گـروه چارتار ،محسـن شـریفیان ،پیکالویه ،محمد
قلـی پـور و ...اشـاره کـرد کـه برنامـه و جزئیاتایـن
کنسـرت هـا را مـی توانیـد اینجـا ببینیـد .گزارش
نخسـت «موسـیقی ما» درباره نخسـتین کنسـرت
هـای پاپ نیز اینجا منتشـر شـده اسـت.
صداهای غایب
در ایـن بیـن تعـدادی از خوانندههـای پـاپ
همچنـان در گیـر و دار برخـی مشـکالت و
حاشـیهها همچنـان نتوانسـتهاند مجـوز اجـرای
زنـده خـود را دریافـت نماینـد و همیـن موضـوع
باعـث شـده بـر میـزان شـایعات در حـول و حوش
آنهـا افـزوده شـود.
فـرزاد فرزیـن ،سـیروان و زانیار خسـروی ،گروه
سـون ،شـهرام شـکوهی و ...از جملـه چهرههایـی
هسـتند که هنـوز نتوانسـتهاند مشـکالت شـان را
حـل کنند و صدور مجوز کنسـرت آنهـا در هالهای
از ابهام قـرار دارد.
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کفش ورزشی جدید آدیداس با
استفاده از فناوری چاپ سه بعدی و
پالستیک بازیافتی اقیانوسها

آدیـداس بـا پارلـی کـه یـک جنبـش بـرای جمـعآوری و
حـذف ضایعـات پالسـتیکی از اقیانوسهـا اسـت ،همـکاری
کـرده و بـا اسـتفاده از این پسـماندهای پالسـتیکی و فناوری
چاپ سـه بعدی ،اقدام به تولید کفشـی ورزشـی کرده اسـت.
آدیـداس بـا همـکاری جنبـش پارلـی ،یـک کفـش ورزشـی
مفهومـی را بـا اسـتفاده از فنـاوری سـه بعـدی معرفـی کرده
اسـت .رویـهی ایـن کفش از پالسـتیکهای جمعآوری شـده
از اقیانوسهـا و بخشهـای درونـی آن از پلیاسـتر بازیافتـی
و تورهای ماهیگیری سـاخته شـدهاند .آدیداس معتقد اسـت
ایـن روش سـاخت میتوانـد اسـتانداردی جدیـد در سـاخت
لـوازم ورزشـی بـه شـمار برود؛ امـا متاسـفانه در حـال حاضر
تولیـد انبوه این کفشها غیرممکن اسـت.پارلی معتقد اسـت
همـکاری بـا آدیـداس کـه از اوایل سـال  ۲۰۱۵میلادی نیز
آغـاز شـده بـود ،میتوانـد نـام آنهـا را در جریـان مذاکـرات
پاریـس بـر سـر زبانهـا بیانـدازد .بنیانگـذار پارلـی ،سـریل
گوتـش در ایـن بـاره میگوید:مواظبـت از زندگـی در زیر آب
یکـی از اهـداف سـازمان ملل متحد اسـت .بنابرایـن هدف ما
از حضـور در پاریـس ،در واقـع بـه اشـتراک گذاشـتن دانش،
دیـدگاه و آخریـن نسـل از اسـتراتژیها اسـت .هـدف مـا
همـکاری با دسـت انـدرکاران و فعـاالن زمینهی هـوای پاک
اسـت.این کفـش ورزشـی براسـاس طراحـی Futurecraft
 3Dآدیـداس بـوده و طرحی مفهومی براسـاس فناوری چاپ
سـه بعـدی اسـت کـه اوایـل سـال  ۲۰۱۵میلادی رونمایی
شـده بـود .این طراحـی مفهومی در راسـتای هـدف آدیداس
بـرای رسـیدن روزی اسـت کـه خریدار بـه فروشـگاه مراجعه
کـرده و کفـش موردنظـر خود را سـفارش داده و منتظر بماند
تـا کفـش او بـا اسـتفاده از فنـاوری چـاپ سـه بعـدی بـرای
او آمـاده شـود.این مـدل بـرای آینـده بسـیار جالـب اسـت؛
امـا اگـر در سـاخت ایـن کفشهـا از مـواد بازیافتـی کامـل
اسـتفاده شـود ،میتوانـد مدل بهتری باشـد .در واقـع در روند
بازیافـت پالسـتیک از اقیانوس و سـاخت کفشهای ورزشـی
از آن ،محیـط زیسـت بیشـتر آسـیب میبیند .بـه این ترتیب
توجیهی برای سـاخت محصولی که بیشـتر به محیط زیسـت
آسـیب میزنـد ،وجود نـدارد.

گوگل در حال کار بر روی ویژگی
اسپلیت اسکرین برای اندروید  Nاست

تبلـت پیکسـل سـی گـوگل بـه تازگـی وارد بـازار شـده
اسـت؛ امـا بسـیاری معتقـد هسـتند کـه هـر چنـد در ایـن
تبلـت شـاهد سـختافزار بسـیار خوبـی هسـتیم ،امـا نبـود
اپهـا و ویژگیهـای نرمافزاری مناسـب باعـث ناکارآمدی آن
شـده اسـت .بـه تازگـی تیم پیکسـل سـی گـوگل در پاسـخ
بـه ایـن مشـکل بیـان کرده اسـت کـه بسـیاری ویژگیهـا از
جملـه ویژگـی اسـپلیت اسـکرین به صـورت پیشفـرض در
اندرویـد  Nتعبیـه خواهـد شـد.یکی از بزرگتریـن انتقـادات
وارد بـه اندرویـد خـام نبـود ویژگیهـای کافی برای اسـتفاده
از صفحـات نمایـش بـا ابعاد بزرگ اسـت .بسـیاری نبـود این
ویژگیهـا را عاملی برای شکسـت تبلت پیکسـل سـی گوگل
میداننـد .امـا اندرو بـورز ،مدیر بخش سـختافزار گـوگل در
پاسـخ به این مشـکل در گفتگویی بیان کرده اسـت که:ما در
حـال کار بر روی بسـیاری از ویژگیهای جدید بـرای اندروید
 Nهسـتیم کـه البتـه میدانیم اندکی بـرای کار بـر روی این
ویژگیهـا دیر نیز شـده اسـت .اگـر من تمامی ایـن ویژگیها
را بیـان کنم شـگفتی و جذابیت سیسـتمعامل جدیـد از بین
خواهـد رفـت .اما به این نکته اشـاره میکنم کـه در حال کار
بر روی ویژگی اسـپلیت اسـکرین برای اندروید  Nهسـتیم.به
علاوه ایـن گـروه به کار بر روی پشـتیبانی از پورت دیسـپلی
بـر روی درگاه یواسبـی نـوع سـی نیز اشـاره کرده اسـت؛ اما
مشـخص نیسـت که این ویژگی به همـراه اندروید  Nمعرفی
خواهـد شـد یـا خیر.بـه طور قطـع میدانسـتیم کـه گوگل
در حـال کار بـر روی اندروید  Nاسـت؛ چرا که این شـرکت
هیـچ گاه کار بـر روی اندرویـد را متوقف نمیکنـد .اما امروز
بـرای اولیـن بـار از یکـی از ویژگیهـای جدیـد و بزرگی که
بـه اندرویـد جدیـد اضافـه خواهد شـد ،مطلع شـدیم.واضح
بـود کـه گـوگل بـر روی گزینههـای بهتـری بـرای ویژگـی
چندوظیفگـی کار خواهـد کـرد؛ چـرا کـه نیاز آن بـه وضوح
احسـاس میشـد .بـه علاوه به نظر میرسـد اگر پشـتیبانی
از پـورت دیسـپلی در نسـخهی آینـدهی اندرویـد عملـی
شـود ،شـاهد ویژگـی مشـابه  Continuumوینـدوز بـرای
اندرویـد نیـز باشـیم.البته سـوال اصلـی اینجا اسـت که چه
زمانـی شـاهد عرضـ ه ایـن بروزرسـانی خواهیم بـود .به طور
قطـع میتوانیـم شـاهد معرفـی اندرویـد  ۶.۱در کنفرانـس
توسـعهدهندگان گـوگل در ژوئـن سـال  ۲۰۱۶باشـیم؛ امـا
نمیتـوان انتظـار رفتـن گـوگل از اندرویـد مارشـمالو بـه
اندرویـد  Nرا قبـل از اتمام سـال  ۲۰۱۶داشـت.

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
نظـر بـه اینکـه در پرونـده کالسـه  940137اجـرای احـکام شـعبه سـوم حقوقـی
دادگسـتری سـیرجان محکـوم علیه آقـای مرتضـی روح االمینی محکوم بـه پرداخت
یکصـد سـکه تمام بهـار آزادی و مبلـغ  301490000ریال در حق محکوم لـه خانم زیبا افراش
و محکـوم بپرداخـت مبلـغ  2550000ریـال بابت نیم عشـر در حـق دولت گردیـده و محکوم
لـه بابـت مطالبه خود تعداد 5عدد طالجات شـامل گردنبند -دسـتبند -انگشـتر -و یک جفت
گوشـواره اتمـی بـه وزن  53/40گرم و با عیـار  18بنام آقای مرتضـی روح االمینی که نزد بانک
ملـی بـه امانـت مـی باشـد را بـه عنـوان مـال به ایـن اجـرا معرفی نمـوده انـد که توسـط اجرا
توقیف سـپس توسـط کارشـناس خبره (اداره صنف) به مبلغ  49502000ریال برآورد قیمت
گردیده اموال معرفی شـده در روز دوشـنبه تاریخ  1394/10/7سـاعت  11ظهر از طریق مزایده
در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسـد و برنده مزایده کسـی اسـت که باالترین قیمت
را پیشـنهاد نماید  10درصد قیمت پیشـنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف
پـس از کسـر هزینـه هـای اجرایی مابقـی به حسـاب درآمدهای دولـت واریز گـردد متقاضیان
پیشـنهادهای خویش را در داخل پاکت در بسـته تا قبل از برگزاری مزایده به این اجرا ارسـال
و روی پاکـت قیـد نمایند مربـوط به مزایده روز دوشـنبه مورخه  94/10/7می باشـد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -منوچهر شهسواری پور م الف 298
آگهی تحدید حدود
تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک بـاب خانـه پالک157فرعـی از -609اصلـی بخش34
بـه مسـاحت252/56مترمربع واقـع در اراضی حنطه سـاردوئیه جیرفت مـورد تقاضای
آقـای سـعداله بـی نیاز در سـاعت  8صبح مورخ 94/10/26شـروع و به عمل خواهـد آمد .لذا به
موجـب ایـن آگهـی به مالکیـن رقبات فوق و مجاورین آنها اخطار می شـود کـه در موعد مقرر
ایـن اعلان درمحـل حاضـر و چنانچه بـر حدود و حقـوق ارتفاقی آنها واخواهی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 20روز واخواهی خـود را بـه اداره ثبت
اسـناد تسـلیم نمایند تا مورد رسـیدگی قـرار گیرد و همچنین دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح
قضایـی مراجعـه نماینـد و اال پس از انقضـاء مهلت یاد شـده هیچ ادعائی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :روز دوشنبه94/09/23
رئیس ثبت اسناد وامالک جیرفت -جواد فاریابی
آگهی تحدید حدود
تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک بـاب خانـه پالک182فرعـی از -609اصلـی بـه
مسـاحت195/84مترمربع بخش34کرمـان مورد تقاضای خانم پوران فراشـی سـاردو(
محمـدی فـرد) فرزنـد علیجان واقـع در اراضی حنطه سـاردوئیه جیرفت در سـاعت 8
صبـح مـورخ 94/10/23شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد .لـذا به موجـب این آگهی بـه مالکین
رقبـات فـوق و مجاوریـن آنهـا اخطـار می شـود کـه در موعـد مقرر ایـن اعلان درمحل حاضر
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اوکتیل

نکسوس بعدی هواوی با چیپست
820 Snapdragon

اگر شارژ گوشی موبایل برایتان
اهمیت دارد ،این گوشی ده هزار میلی
آمپرساعتی شرکت اوکیتل را بخرید!

کمپانـی کوالـکام امیـدوار اسـت تـا بـا فـروش باالی
چیپسـت  820 Snapdragonبتوانـد مشـکالت
اقتصـادی خـود را تـا حـدی بـه فراموشـی بسـپارد و
بـه نظـر مـی آیـد کـه ایـن محصـول تـا بـه امـروز نظر
بسـیاری از تولیـد کننـدگان را بـه خـود جلـب کـرده
باشـد.
شـایعاتی کـه مبنی بر روی آوردن دوباره سامسـونگ
بـه چیپسـت رده بـاالی کوالـکام هسـتند در کنـار
محصـوالت متعـددی کـه گفتـه مـی شـود در سـال
 ۲۰۱۶بـا ایـن چیپسـت و بـا هـدف رده بـاالی بـازار
عرضـه خواهنـد شـد هـم نویـد بازگشـت دوبـاره ایـن
کمپانـی بـه میـدان نبـرد را مـی دهنـد.
اخیـرا ً اخبـاری مبنـی بـر ادامـه همـکاری کمپانـی هـای گـوگل و هـواوی بـرای تولیـد موبایـل نکسـوس
دیگـری بـه دنبـال  ۶Pشـنیده مـی شـود و گفته شـده اسـت کـه از چیپسـت  820 Snapdragonبـه عنوان
موتـور محـرک ایـن محصـول اسـتفاده خواهد شـد .بـه گـزارش  Pan Juitangکارشـناس بـازار دیوایس های
الکترونیکـی کمپانـی های هواوی ،سامسـونگ ،سـونی ،ال جی و موتـوروال از جمله تولیـد کنندگانی خواهند بود
کـه بـه عنـوان مشـتریان  820 Snapdragonبـا کوالـکام وارد مذاکـره شـده اند .البتـه باید در نظر داشـت که
هـواوی چیپسـت قدرتمنـد  950 Kirinرا هـم در خدمـت دارد و بایـد دیـد که نهایتـاً تصمیم گـوگل در مورد
نسـل آتـی موبایـل هـای نکسـوس چه خواهد شـد.

گوشـیهای هوشـمند ما معموال هـر روز نیاز به شـارژ دارند،
سـالهای سـال اسـت که ما منتظـر رخ دادن یـک تحول در
زمینـه باتریها هسـتیم ،اما علیرغم انتشـار گاه و بیگاه اخبر
خـوش ،هیچ تغییر بنیادی را شـاهد نبودهایم.در این شـرایط
البتـه بـا همیـن فناوری در دسـترس هـم میشـود کارهایی
کرد:در این راسـتا شـرکت اوکیتل یک گوشـی هوشـمند به
نـام  K10000بـه زودی روانـه بـازار خواهـد کـرد کـه همان
طـور کـه از اسـماش میتـوان حـدس زد ،باتـری ده هـزار
میلـی آمپـر سـاعتی دارد و در یـک کاربری عـادی -به گفته
مسـئوالن ایـن شـرکت -میتوانـد بـا یـک بـار شـارژ کامل،
 ۱۰تـا  ۱۵روز ،نیـرو داشـته باشـد.البته شـاید برای کسـانی
کـه بـه دنبال برترین پرچمدارهای بازار هسـتند ،مشـخصات
سـختافزاری ایـن گوشـی ،جـذاب نباشـد و در حد یک گوشـی رده میانه باشـد:
– صفحه نمایش  ۵،۵اینچی با کیفیت ۷۲۰p
– پردازشگر چهارهستهای  SoC MediaTek MT6735یک گیگاهرتزی
– دوربین پشت  ۸مگاپیکسلی
–  ۱۶گیگ حافظه داخلی
–دو گیگ رم
یـک ویژگـی خـوب ایـن گوشـی این اسـت کـه از آن میتـوان به عنـوان یـک پاوربانک هـم اسـتفاده کرد.شـرکت چینی
اوکیتـل ،پیـش از ایـن گوشـی بـا باتـری  ۶هـزار میلـی آمپرسـاعتی هـم روانـه بـازار کرده بـود .گوشـی جدیـد االن برای
پیشفـروش آمـاده اسـت ،قیمـت آن  ۲۴۰دالر اسـت و از دوم ژانویـه روانـه بـازار خواهـد شـد.

اپل رسما  9.2 iOSو  2.1 WatchOSرا منتشر کرد
شـرکت اپـل دقایقـی پیـش نسـخهی نهایـی iOS
 9.2و  2.1 WatchOSرا بـرای عمـوم منتشـر کـرد.
بـروز رسـانی سیسـتمعامل موبایـل اپـل کـه دومیـن
آپدیـت بـزرگ پـس از انتشـار  9 iOSبـه حسـاب
میآیـد بـرای بهبـود عملکـرد و همچنیـن اضافـه
کـردن ویژگیهـای جدید ارائه شـده اسـت.اپل دومین
بروزرسـانی بـزرگ سیسـتمعامل موبایـل خـود پس از
 9 iOSرا منتشـر کـرد .ایـن کمپانـی از مـاه اکتبر در
حال توسـعهی نسـخهی جدیـد کـه  9.2 iOSبود که
البتـه یـک هفتـه پـس از انتشـار  9.1 iOSنسـخهی
بتـای عمومـی آن را در اختیـار توسـعهدهندگان قـرار
داده بـود 9.2 iOS .در قالـب بسـته over-the-air
منتشـر شـده و ایـن بـدان معناسـت کـه دسـتگاههای
دریافتکننـدهی آن بـه طـور خـودکار و بـه محـض
اتصـال بـه شـبکه وایفـای پایـدار بـا پیغـام قابـل
دسـترس بـودن آن روبـهرو میشـوند .در حالـت کلی،
 9.2 iOSچهارمیـن بروزرسـانی پـس از نسـخههای
 ,9.0.2 iOS ,9.0.1 iOSو  9.1 iOSاسـت .شـرکت
اپـل علاوه بـر سیسـتمعامل موبایـل ،نسـخهی جدید
سیسـتمعامل اپـل واچ یعنـی  2.1 WatchOSرا نیز
عرضه کرد .بروزرسـانی  9.2 iOSشـامل رفع بسـیاری
از باگهـا و ارائـهی قابلیتهایـی اسـت کـه در زیـر
لیسـتی از آنهـا را مشـاهده میکنیـد:
• بهبـود اپـل موزیک شـامل :ایجاد پلی لیسـت جدید
هنـگام اضافـه کـردن یـک قطعـه موسـیقی بـه پلـی
لیسـت ،آخرین پلی لیسـتی کـه بـر روی آن تغییراتی
اعمـال شـده در بخـش باالیـی قـرار میگیـرد ،دانلـود
آلبومها از  iCloud Music Libraryتوسـط فشـار
دادن دکمـهی دانلـود در آیکالد ،اضافـه شـدن یـک
لیسـت جدیـد بـرای مشـاهدهی آهنگهـای دانلـود
شـده ،مشـاهدهی اجراهـا ،سـازندگان و کارهـای
بندهـای موسـیقی در بخـش کاتالـوگ اپـل موزیـک،
اضافـه شـدن بخـش  Top Storiesدر  Newsکـه
البتـه ایـن ویژگـی تنهـا بـرای ایالـت متحـده آمریـکا،
بریتانیـا و اسـترالیا در دسـترس اسـت
• اضافـه شـدن ویژگـی  Mail Dropبـرای ارسـال
ضمیمههـای حجیـم
• پشـتیبانی  iBooksاز تـاچ سـهبعدی لمسـی و
گـوش دادن بـه کتابهـای صوتـی هنـگام مشـاهدهی
کتابخانـه یـا خوانـدن کتابهـا
• پشـتیبانی آیفـون از USB Camera Adapter
بـه منظـور بارگـذاری تصاویـر و ویدیوها
• بهبود عملکرد سافاری
• بهبود عملکرد پادکستها
• برطـرف کـردن مشـکلی که هنـگام ضمیمـه کردن
فایـل در ایمیـل بـرای حسـابهای کاربـری  POPبه
وجـود میآمـد
• برطـرف کردن مشـکلی کـه باعث میشـد فایلهای
ضمیمـ ه در ایمیل تکرار شـوند
و چنانچـه بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آنها واخواهی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ صورت
مجلـس تحدیـدی لغایـت 20روز واخواهـی خود را به اداره ثبت اسـناد تسـلیم نماینـد تا مورد
رسـیدگی قـرار گیـرد و همچنین دادخواسـت بـه مرجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماینـد و اال
پـس از انقضـاء مهلـت یاد شـده هیـچ ادعائی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار :روز دوشنبه94/09/23
رئیس ثبت اسناد وامالک جیرفت -جواد فاریابی
آگهی تحدید حدود
تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک بـاب خانـه پالک176فرعـی از -609اصلـی بخش34
آقـای محمـود خواجه بـه مسـاحت227/49مترمربع واقـع در اراضی حنطه سـاردوئیه
جیرفـت در سـاعت  8صبـح مـورخ 94/10/23شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد .لذا به
موجـب ایـن آگهـی به مالکیـن رقبات فوق و مجاورین آنها اخطار می شـود کـه در موعد مقرر
ایـن اعلان درمحـل حاضـر و چنانچه بـر حدود و حقـوق ارتفاقی آنها واخواهی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 20روز واخواهی خـود را بـه اداره ثبت
اسـناد تسـلیم نمایند تا مورد رسـیدگی قـرار گیرد و همچنین دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح
قضایـی مراجعـه نماینـد و اال پس از انقضـاء مهلت یاد شـده هیچ ادعائی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :روز دوشنبه94/09/23
رئیس ثبت اسناد وامالک جیرفت -جواد فاریابی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره  139460319012003622هیـات اول موضـوع قانـون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای حمیـد بلوردی
فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه  1425صـادره از بلـورد در یـک بـاب خانـه و باغچـه به
مسـاحت  3151مترمربـع پلاک  6فرعـی از  96اصلی واقع در بخـش  39کرمان به آدرس
سـیرجان بلـورد زیـن ابـاد خریـداری از مالک رسـمی آقـای نجف بلـوردی محـرز گردیده
اسـت .لذابـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود
درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خودرابه این اداره تسـلیم
وپـس از اخذرسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـودرا به
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکـور وعدم وصول
اعتـراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول 94/09/23:تاریخ انتشارنوبت دوم94/10/07:
رئیس ثبت اسناد و امالک -عباس ملکی م الف 268
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در دنیای کوانتوم نیز امکان بازگشت
به گذشته وجود ندارد
بـرای نخسـتین بـار فیزیکدانـان طـی آزمایشـی
ثابـت کردهانـد کـه قوانیـن ترمودینامیـک در سـطح
کوانتومـی نیز صادق هسـتند ،بنابرایـن حتی در دنیای
کوانتـوم نیـز «آب رفتـه به جـوی باز نخواهد گشـت».
دلیـل سـپری شـدن زمـان در زندگـی روزمـرهی مـا،
قانـون دوم ترمودینامیـک اسـت .بر اسـاس ایـن قانون
بینظمـی و آنتروپیسیسـتمهای مختلـف در طـول
زمـان رو بـه افزایش اسـت .و ایـن روند برگشـتناپذیر
اسـت بنابرایـن زمـان تنها رو بـه جلو حرکـت میکند.
بـا ایـن وجود دانشـمندان فیزیـک نظری پیـش از این
بـر ایـن بـاور بودنـد کـه احتمـاال در سـطح کوانتومـی
زمـان امـکان حرکـت در هـر دو سـمت را دارد .ایـن
پیشبینـی بـر ایـن اسـاس بـود کـه قوانیـن فیزیـک
ماننـد معادلـهی شـرودینگر در مورد ذرات بسـیار ریز،
تقـارن زمانی داشـته و بنابراین برگشـتپذیر هسـتند.
لیسـا زایـگا در وبسـایت  Phys.orgمینویسـد:
از لحـاظ نظـری فرآیندهـای مایکروسـکوپی در حـال
پیشـروی رو بـه جلـو و رو به عقـب را نمیتـوان از هم
دیگر تمیـز داد.
امـا اکنـون تیمـی از فیزیکدانـان تحـت هدایـت
دانشـگاه فـدرال  ABCبرزیـل بـا انجـام آزمایشـی
نادرسـت بـودن این نظریات را ثابت کـرده اند .بنابراین
فرآیندهـای ترمودینامیکـی حتـی در سیسـتمهای
کوانتومـی نیـز برگشـت ناپذیـر باقـی میماننـد .امـا
دانشـمندان کمـاکان از علـت این پدیده آگاه نیسـتند.
مائـورو پاترنوسـترو از دانشـگاه کوئینـز ایرلنـد و یکـی
از اعضـای ایـن تیـم ،میگوید:آزمایـش مـا ماهیـت
برگشـتناپذیر دینامیـک کوانتومـی را نشـان میدهد،
امـا ایـن آزمایـش کمـاکان قـادر بـه شناسـایی عامـل
ایجـاد ایـن برگشـتناپذیری در سـطح مایکروسـکوپی
و همچنیـن نقطـه شـروع بـردار زمـان نیسـت .یافتـن
پاسـخ ایـن سـواالت میتوانـد باعـث روشـن شـدن
علـت اصلـی ظهـور ایـن پدیـده شـود.اما نظر شـما در
مـورد چگونگی آزمایـش قوانیـن ترمودینامیک در یک
سیسـتم کوانتومی چیسـت؟ در اصل دانشـمندان باید
یـک سیسـتم کوانتومـی ایزولـه را بـه وجـود آورده و
بازگشـت یـک فرآیند طبیعی را در آن مشـاهده کنند،
البتـه در عمـل ایـن رونـد بسـیار پیچیدهتـر از ایـن
خواهـد بود!پژوهشـگران در ایـن آزمایـش از تعـدادی
اتـم کربـن  ۱۳در داخل کلروفـرم مایع اسـتفاده کرده
و بـا بکارگیـری یـک میـدان مغناطیسـی در حـال
نوسـان اسـپین آنهـا را وارونه کردند .آنهـا در مرحله
بعـد بـرای برگردانـدن اسـپینها به حالـت اولیه از یک
پالـس مغناطیسـی دیگـر اسـتفاده کردنـد.
زایـگا مینویسـد :در صـورت برگشـتپذیر بـودن
ایـن فرآینـد ،اسـپینها بایـد بـه حالـت اولیـهی
خـود بازمیگشـتند ،امـا ایـن اتفـاق رخ نـداده اسـت.

• برطـرف کـردن مشـکل  Live Photosکـه هنگام
پشـتیبانگیری از آیکالد غیرفعـال میشـد
• برطـرف کـردن مشـکل مخاطبـان کـه هنـگام
جسـتجو هیـچ مخاطبـی را نشـان نمـیداد
• برطـرف کردن مشـکلی کـه با باز کـردن دوربین در
آیپد نمایشـگر بـه رنگ سـیاه درمیآمد
• برطـرف کـردن مشـکل عـدم نمایـش اطالعـات در
اپلیکیشـن Health
• برطـرف کردن مشـکل عدم نمایش بروزرسـانیهای
 Walletدر الک اسکرین
• برطـرف کـردن مشـکلی که هنـگام خامـوش کردن
آالرم ،آیکـن مربـوط به آن حذف نمیشـد و همچنین
آالرم برخـی مواقـع خود بـه خود غیرفعال میشـد
• برطـرف کـردن مشـکلی کـه برخـی کاربـران
نمیتوانسـتند در  Find my iPhoneالگیـن کننـد
• برطـرف کـردن مشـکل عـدم نمایش تکمیل شـدن
بروزرسـانی iCloud Backups
• بهبودتقویـم و اسـتفاده از کیبـورد در بخـش پاسـخ
سـریع و تعامـل بـا ویژگـی حـدس کلمات
• بهبود کیبورد چینی و زبانهای سیریلیک
• اضافه شدن پشتیبانی سیری از زبان عربی
• برطرف کردن مشکالت دوربین و 3D Touch
• اضافه شدن ویژگی Safari View Controller
چنانچه دسـتگاه شـما جیلبریک اسـت فعلا از بروز
رسـانی دسـتگاه خودتـان بـه ایـن نسـخه خـودداری
کنیـد .شـما میتوانیـد این نسـخه را از طریق دسـتگاه
خودتـان نیـز دریافـت کنیـد .همزمـان بـا انتشـار این
نسـخه ،نسـخهی جدیـد سیسـتمعامل اپـل واچ یعنی
 2.1 WatchOSنیـز منتشـر شـده اسـت کـه ایـن
نسـخه نیـز شـامل پشـتیبانی سـیری از زبـان عربی و
بهبـود عملکـرد آن ،برطـرف کردن مشـکالت و باگها
اسـت .بـرای آپدیـت کـردن واچ اواس نیـز میتوانیـد
از طریـق اپلیکیشـن اپـل واچ در گوشـی آیفـون خـود
اقـدام کنید.

امـا آنچـه ایـن دانشـمندان در عمـل شـاهد آن بودند،
ایـن موضـوع بـود کـه گاهـی اوقـات پاییـن بـودن
سـرعت چرخـش اسـپین اتمها در مقایسـه با سـرعت
ا ِعمـال شـدن پالسهـای متنـاوب مغناطیسـی منجـر
بـه خـارج شـدن سیسـتم ایزولـه از حالـت تعـادل
میشـد.طبق تاییـد ایـن فیزیکدانـان ،پـس از پایـان
آزمایـش ،آنتروپـی سیسـتم رو بـه افزایش بوده اسـت.
بنابرایـن بـا صرفنظـر از میـزان کوچـک بـودن ابعـاد
ذرات اسـتفاده شـده در ایـن آزمایـش ،فرآیندهـای
ترمودینامیـک صـورت گرفتـه ،برگشـتناپذیر بـوده
اسـت.بنابراین میتـوان نتیجـه گرفـت کـه حتـی در
مـورد ریزتریـن ذرات موجـود در جهـان هسـتی ،بردار
زمـان فقـط در یـک سـمت در حـال پیشـروی اسـت،
ایـن موضـوع قوانیـن مایکروسـکوپی فیزیـک را نیز به
چالـش میکشـد و بـا توجـه بـه آن میتـوان نتیجـه
گرفـت کـه احتمـاال عامـل دیگـری مانع برگشـتپذیر
شـدن سیسـتمهای کوانتومـی اسـت.در حـال حاضـر
فیزیکدانـان درصـدد یافتـن ایـن عامـل بـوده و بـر
ایـن باورنـد که بینـش جدید به دسـت آمـده در مورد
سیسـتمهای کوانتومـی در نهایـت میتوانـد منجـر به
پیشـرفتهای شـگرف در زمینـهی سـاخت رایانههـا و
ابزارهـای کوانتومـی باشـد.
پاترنوسـترو میگوید:هـر گونه پیشـرفت در زمینهی
مدیریـت فرآیندهـای ترمودینامیکـی زمـان  -محـدود
در سـطح کوانتومـی ،یـک قدم رو به جلو برای سـاخت
ترموماشـینهایی خواهـد بود کـه با بکارگیـری قوانین
مکانیـک کوانتـوم ،قـادر بـه غلبـه بـر محدودیـت
عملکـردی دسـتگاههای کالسـیک هسـتند.اما در حال
حاضـر آنچـه میتوانیـم از ایـن تحقیق برداشـت کنیم
ایـن اسـت کـه حتـی در مقیـاس اتمـی نیـز نمیتوان
زمـان را بـه عقـب بازگرداند.

نجات آب ...نجات زندگی ست

آگهی مناقصه

شماره /54الف 94-9/م (نوبت اول)

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعمیـر و تجهیز چاههای اسـتان با مبلـغ بـرآورد  2/045/893/600ریال را از

محـل اعتبـارات عمرانـی از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید لذا از کلیه شـرکت کننـدگان واجد
شـرایط کـه دارای گواهـی صالحیـت در رشـته تاسیسـات و تجهیـزات یـا گواهی کسـب از صنف مکانیـک در رشـته تعمیر پمپ

و همچنیـن دارای تجربـه و سـوابق کاری در زمینـه تعمیـر و تجهیـز و نگهـداری چاههـای آب دعوت می شـود حداکثـر تا تاریخ

 94/10/1جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه آدرس کرمـان بلوار  22بهمـن دفتر قراردادهای شـرکت مراجعـه نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه 12/700/000 :ریال

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت :ساعت  14مورخ 94/10/12
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج ساعت  9مورخ 94/10/13

روابط عمومی آموزش همگانی

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

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

شماره پیاپی 515
دوشنبه  23آذرماه 1394

https://telegram.me/payamma

صفرزاده رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست استان کرمان در گفت و گو اختصاصی با پیام ما عنوان کرد

شکارچیان سابق حافظان محیط زیست فعلی
پـس از مطلبـی که در شـمارهی  ۵۱۰پیامما منتشـر
شـد کـه در آن سـواالتی از محمـود صفـرزاده رئيـس
سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان کرمـان،
دربـارهی حملات گرگهـا بـه دام و حتـی مـردم شـد.
عرفان زارعی بـر آن شـدیم کـه گفتوگویـی اختصاصـی بـا ایشـان
و کارشناسـان آن سـازمان داشـته باشـیم تـا هـم بـه
سـواالت مـا پاسـخهای جامعتـری داده شـود و هـم عمـوم مـردم را
نسـبت بـه فعالیـت هـا و کارکرد آن سـازمان آشـنا کنیـم .متن پیش
رو حاصل نشسـت مسـولین سـازمان حفاظت از محیط زیسـت کرمان
و خبرنـگار پیاممـا اسـت.
چنـدی پیـش خبری منتشـر شـده بود کـه حملهی گـرگ صدماتی
بـه دامهـای مـردم وارد کرده اسـت آیا شـما اقداماتـی بـرای مقابله،
پیشـگیری و یـا جبران خسـارات مـردم انجـام دادهاید؟
ببینیـد وقتـی کـه مـا میگوییـم گـرگ و یـا کال حیـات وحـش ،جزئـی از
پیکـرهی طبیعـت اسـت و طبیعـت بـدون حیـاط وحش معنـا و مفهومـی ندارد.
البتـه مهرهدارانـی کـه مـورد شـکار و صیـد قـرار میگیرنـد را حیاتوحـش
میگویند،و بعضی دوسـتداران طبیعت به جهت شـکار و صید وارد زیسـتگاهآنها
ت ایـن مهـرهداران شـلیک میکننـد کـه بایـد پروانه داشـته
میشـوند وبـه سـم 
باشـند و در چهـار چـوب ضوابـط باشـد و محیـط بانان مـا در حال پایـش ،رصد
و نظـارت بـر مناطق هسـتند کـه در صـورت رخداد تخلف برخورد قانونی توسـط
مراجـع ذیصلاح انجـام میگیرد .در همین زیسـتگاه گوشـتخوارانی هـم داریم
کـه در آن اکوسیسـتم بـر فـراز هـرم غذایـی قـرار دارند ،کـه همین نشـانهای از
سـالم بـودن اکوسیسـتم اسـت .درحالت عادی ایـن حیوانات یا شـکار میکنند و
یا خودشـان شـکار میشـوند ،که زیسـت بوم بر اسـاس تـوان اکولوژیـک کارکرد
خـودش را دارد امـا در صورتـی کـه بشـر در زیسـت بـوم ایـن حیوانـات دخل و
تصرفـی انجـام بدهـد تعادل اکولوژیـک به هم میخـورد و در نتیجـه کارکرد آن
زیسـت بـوم مختل میشـود .گاهی بـا اسـتفادهي بی رویـه از مراتـع و چراگاهها
و یـا شـکارعلفخوارانی کـه بایـد طعمـهی ایـن گوشـتخواران باشـند و حتـی
اشـغال کـردن بخشهایـی از زیسـت بـوم توسـط انسـانها ،خـود مـا شـرایطی
را محیـا میکنیـم کـه حـوادث بـدی در آن مناطـق رخ میدهـد .گاهـی هـم
تغییـرات جـوی باعـث میشـود کـه دسـتیابی بـه طعمـه بـرای ایـن حیوانـات
غیرممکـن بشـود کـه همیـن امـر احتمـال حملـهی اینهـا را بـه دام و طیـور و
گاهـی حتـی خود انسـان هم بـاال میبرد کـه این ماجرا هـا دور از ذهن نیسـت.
بـه هرجهـت انسـان بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات بایـد همیشـه ضمـن اینکه از
طبیعـت بهرهبـرداری هوشـمندانه و عاقالنـهای دارد باید مسـائل امنیتـی را برای
خـودش و هـم بـرای دام و مزرعـهاش مـورد توجـه قـرار بدهـد و قانونگـذار هـم
تاکیـد کـرده کـه در ایـن مسـائل بایـد دامـداران و عشـایر زحمتکـش وعزیـز
دامشـان از پوشـش بیمـهای بهرهمنـد باشـد ،و در عینحـال اگـر خسـارتی بـه
دامـدار وارد شـده در چهارچـوب ضوابـط و برحسـب قوانیـن مالـی و عمومـی
پرداخـت خسـارت انجام میشـود هرچنـد باید مراقب باشـند که اتفاقـی نیوفتد
امـا اگـر هـم افتـاد تلاش کنند کـه محـل حادثه را بـه هـم نزنند و بـا ضابطین
قـوه قضایـی تمـاس بگیرنـد تا عکـس و فیلم تهیـه شـود و پرونده شـکل بگیرد
و بررسـی شـود و پـس از اینکـه اطمینان حاصل شـد کـه دامدار جانـب احتیاط
را رعایـت نمـوده و بـرای مثـال دا م وی در آغلـی بـوده کـه از درب و حصـار و
قفـل مناسـب برخـوردار بـوده ،مـا پیگیـری میکنیـم و اگـر حکمـی صادر شـد
کـه مـا بایـد جبـران خسـارات کنیـم سـازمان تمـام همـکاری الزم را میکنـد
کـه هـم بـه ایشـان کمـک شـود و هـم جبـران خسـارت انجـام بگیرد تـا خدای
نکـرده صدمـهای بـه حیـات وحـش وارد نگـردد و هرچند مـردم ما بسـیار فهیم
و بافرهنـگ هسـتند امـا همـان موارد اسـتثنائی هـم اتفـاق نیافتـاد .اما گاهی
اوقـات مسـائل امنیتـی در نظـر گرفتـه نمیشـود و مـا وارد زیسـت بـوم و محل
زندگـی و بـه قـول معـروف خانهوکاشـانهی اینهـا میشـویم و توقـع هـم داریم
کـه همـهی ایـن حیوانات زندگـی روزمر ه و غریضـهی خود را رهـا کنند و تبدیل
بـه میزبـان مـا در طبیعـت بشـوند ،تـا فعالیـت خـارج از ضوابـط خودمـان را در
دل طبیعـت انجـام بدهیـم  .ایـن داسـتان حملـهی گـرگ هـم همیشـه بـوده و
اتفاقـی نیسـت که دیـروز برای اولیـن بار افتاده باشـد و دیگر تکرارهم نشـود .اما
بعضـی شـایعاتی در ایـن حوزه درسـت میکننـد که :گرگـی را دیدیم با شـماره
و پلاک و ردیابـی کـه روی بدنـش نصـب شـده بـود و بـه دامی هم حملـه کرد.
بـه هیـچ وجـه چنیـن چیـزی حقیقت نـدارد و سـازمان محیـط زیسـت حیوان
گوشـتخواری را بـدون رعایـت مسـائل ایمنـی ،قانونـی و ضوابط از پیـش تعیین
شـده ،نـه ازجایـی منتقـل میکند ،نـه تکثیرمیکنـد و نـه در زیسـت بومی رها
سـازی میکنـد .خصوصا دربـارهی گرگ ،کـه تعدادش همان جمعیتی اسـت که
در آن منطقـه از قدیـم بـوده و بـه طـور طبیعـی زندگـی و زاد و ولـد میکـرده
و خواهـد کـرد .البتـه پلنـگ ایرانـی و خـرس آسـیایی در معرض خطـر انقراض
بودهانـد و محیـط زیسـت پیگیـر احیـای نسـل ایـن حیوانـات در خطـر افتـاده
هسـت .امـا بازهـم تاکیـد میکنـم پس از پیگیـری از مراجـع قضایی اگـر ضرر و
زیانـی وارد شـده باشـد ،همانگونـه کـه مـوارد پیشـین هم شـاهد این مدعاسـت
جبـران خسـارت خواهد شـد.
امـا مـردم باید آگاه باشـند کـه فصل سـرما اوج حملهی گرگ بـه دام و حتی
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بـه انسـان اسـت کـه فکرمیکنـم پارسـال هـم در اتوبـان قزوین چنیـن اتفاقی
افتـاده بود،کـه انشـاهلل با آگاهی مردم و پیگیری مسـئولین این حـوادث در آینده
تکرار نمیشـود.
عدهای معتقند که شـرایط پرداخت خسـارت و مراحـل بوروکراتیک
از تشـکیل پرونده تـا گرفتن خسـارت آنقدر پیچید ه و زمانبر هسـت
کـه بعضـی را وا دارمیکنـد بـه پیشـگیریهای غلـط مثـل گذاشـتن
ن زبان
طعمههـای سـمی در منطقـه کـه نـه تنها گـرگ که هـر حیـوا 
بسـتهی دیگری را ممکناسـت از پـا در آورد.
پرداخت خسـارت در چهارچوب قوانینی اسـت و باید اینگون ه ادعاها به شـکل
صحیـح اثبـات بشـود تـا در نهایت رای صادر شـود و بر اسـاس آن رای خسـارت
پرداختـه شـود  .اگـر بـه سـادگی بـود که هرکسـی ادعا میکـرد و خسـارتی که
میخواسـت را میگرفـت کـه ایـن مسـائل دیگـر درمیـان نبـود .اما طبـق قانون
هـر پرداختـی باید بر اسـاس قوانین مالی محاسـباتی انجام گیرد تا ذیحسـابان
و دیوان محاسـبات دچار مشـکلی نشـوند .مثال اآلن رئیس شهرسـتان در موردی
کـه شـما ذکـر کردیـد میگویـد شـایعه اسـت امـا خـوب بـر اسـاس شـایعه که
مـا نمیتوانیـم عمـل کنیـم بایـد مـدارک کافـی و قابـل اسـتناد باشـد و پس از
طـرح دعـوی و بررسـیهای فنـی حتمـا جبـران خسـارت میشـود،اما بایـد از
کانالهـای قانونـی عمل شـود .البته این مسـائل هم در سـال فقط یکـی دو مورد
پیـش میآیـد کـه مـا پیگیر آنهـا هـم هسـتیم .و از حق هـم نگذریم متاسـفانه
همـهی گناهـان را بـه گردن ایـن حیوان میاندازنـد و مردم هم نسـبت به گرگ
خیلـی بـد بیـن هسـتند و ایـن رویکـرد فرهنگی بـرای حفظ نسـل ایـن موجود
خطرنـاک اسـت .بـرای مثـال بسـیاری از عـوام نسـبت بـه یـوز احسـاس تـرس
زیـادی میکننـد در حالـی کـه ایـن زبـان بسـته خیلـی هم از انسـان میترسـد
و مثلا بـا دیـدن شـما فـورا پشـت بتـهی گیاهـی پنهـان میشـود و خـوب هم
اسـتتار میکنـد (هرچنـد دمسـیاه رنگـش غالبـا او را لو میدهـد) اما متاسـفانه
برخـی بـا ایـن حیوان بسـیار خجالتـی رفتارهای بسـیار بـدی میکنند تـا جائی
کـه در حـال حاضـر در خطـر انقـراض قـرار گرفته اسـت .مثلا کفتـار ،بر خالف
نظـر عامـه ممکن اسـت شـما شـب در طبیعـت خوابیـده باشـید و او هـم از آن
حوالـی عبـور کنـد ،امـا مطمئنـا ایجـاد خطـر و یـا حتـی مزاحمتـی برای شـما
نمیکنـد .خـوب بایـد در ایـن زمینهها فرهنگ سـازی بشـود و مـردم بدانند که
چـه رویکردی نسـبت به این مخلوقات خداوند داشـته باشـند و ایـن وظیفه هم
بـه دوش رسـانهها و هـم بـه دوش کارشناسـان حیاتوحـش میباشـد و حیـات
وحـش هـم هیـچ تعارضـی با زندگی انسـان نـدارد و میشـود به راحتـی و بدون
در خطـر انداختـن کسـی یا موجـودی ،به خوبی و بدون دردسـر رابطهی بسـیار
دوسـتانهای بـا همهی مخلوقـات پروردگار داشـت.
آیا در استان سگ سانانی در خطر انقراض داریم؟
الحمـدواهلل مـا تنـوع ارتفاعـی و همینطـور تنـوع اقلیمـی زیـادی در اسـتان
داریـم  ،تـا امروز ۱۴۰۰گونهی گیاهی در اسـتان شناسـایی شـدهاند و ۳۵۰گونه
هـم حیاتوحـش داریـم کـه  ۷۰گونـ ه در معـرض خطرتهدیـد و یـا انقـراض
هسـتند کـه بایـد بـه طریقـی تحـت حمایـت قـرار بگیرنـد ،گونههـای کـه
اآلن در لیسـت قرمـز حضـور دارنـد به این شـرحاند :یوزپلنگ آسـیایی
 ،خـرس سـیاه آسـیایی،گور ایرانی(کـه تقریبـا منقرض شـده بود که
مـا از اسـتانهای دیگـر آوردهایـم و در سـایت تکثیـر و پـرورش در
پـارک ملـی خبر آنهـا را نگهـداری میکنیـم ) پرندگان شـکاری،
گربهسـانان مثـل گربههـای شـنی و جنگلـی کـه جمعیتشـان
رو بـه کاهـش رفتـه و در حـال حاضـر وضعیـت خوبـی ندارند
 .سـگ سـانان گونـهی در خطـر انقـراض ندارنـد ،امـا بازهـم
بخشـی از حیـات وحـش و جزئـی از اکوسیسـتم منطقـه
محسـوب ميشـوند و بایـد در حفـظ آنهـا هـم کوشـا بـود
چـرا کـه هیچ موجـودی را خـدای متعال بـی جهت خلق
نکرده اسـت.
مبـارزه بـا آفـات و حیوانـات مـوذی سـاکن
در شـهرها به چـه منوالـی اسـت؟مثال همین
سـگ کشـی بـا اسـلحهی گـرم توسـط
شـهرداری آیـا حقیقـت دارد؟
اول کـه از نظـر قانـون مدیریت ایـن ماجرا
بـه عهـدهی شـهرداری اسـت،اما مـا نظارت
داریـم .مدیریـت غلـط پسـماند غذایـی و
تفکیـک نکـردن زبالههـا از مبـدا باعـث
شـده کـه ایـن موجـودات زمینـه را
مسـاعد بیابند و برپایـهی مواد غذایی
فراوانـی کـه برایشـان در دسـترس
هسـت زاد و ولـد فراوانـی انجـام
دهنـد و جمعیتشـان از حالـت
تعـادل خارج شـود ،کـه مبارزهبا
ایـن مسـاله هـم باید علمـی و به
شـکل بیولوژیـک باشـد کـه آنها
را زندهگیـری کننـد (بـا داروهـای
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بیهوشـی بـه گونـهای که بـرای حیـوان زیانآور نباشـد)و عقیـم سـازند و البته
حیوانـی کـه کارکـرد خـودش را دارد میتوانـد حتـی درآمـدزا هـم باشـد و از
حیـوان بهرهبـرداری هـم بشـود ،باید عملکـرد قانونی و صحیحـی در پیشگیریم
و شـهرداریها هم براسـاس دسـتورالعملی که بدستشـان رسـیده عمـل کنند.
خوشـبختانه تـا آنجـا کـه مـا اطلاع داریـم شـهرداری کرمـان اقـدام به کشـتن
سـگها بـا اسـلحهی گـرم نکرده اسـت.
رویکرد سـازمان محیط زیسـت در مبارزه با آفات چگونهاسـت؟مثال
روسـتائیان برخـی مناطـق مشـکالت زیـادی با گرازهـا دارنـد در این
بـاره چـه میکنید؟
بعضـی از ایـن حیوانـات را اصطالحـا حیوانـات زیـانکار میگویند،یعنـی
جمعیتشـان بـه حدی میرسـد کـه به محصـوالت و احشـام و گاهـی اوقات به
انسـان صدمـه وارد ميکننـد و یـا ناقـل بعضـی از بیماریهای واگیردارمیشـوند
در نتیجـه سـازمان مـا در چهارچـوب ضوابط خاصـی مجوزهایی صـادر میکند
و آنهـم بـه گونـهای کـه یـک میر شـکار محلـی و خوشنام که سـابقهی شـکار
بـدون مجـوز ویـا اقدامـات غیـر قانونـی نداشـته باشـد تبدیل بـه عامل ایـن امر
میشـود و رویکـرد شـکار و جمعآوری آنهـا در پیشگرفته خواهد شـد .آنهم با
شـرایط خاصـی که صدمهای بـه اکوسیسـتم وارد نگردد و در پایـان هم به روش
بهداشـتی دفـن میگردنـد کـه مشـکل بهداشـتی پیشنیایـد  ،هرچنـد بـه نظر
مـن گـراز در زیسـتبوم خـودش خطـر و مشـکلی بـرای کسـی نـدارد و معموال
ش میآید.
بواسـطهی ورود بشـر و کشـت و زرع در زیسـتگاه آنهـا مشـکالتی پیـ 
حـاال کـه بحث شـکار پیشآمـد میخواهـم بدانـم آیا ایـن حقیقت
دارد کـه ایران کشوریاسـت با شـکار ارزان و ما جذب توریسـت داریم
و
بـا ایـن جذابیت؟ وعـدهای بـه ایـران میآیند
خریـد مجوزهـم میکننـد کـه بـه پـول
خودشـان آنچنـان گـران هـم نیسـت
و بعـد هـم در کشـور ما مشـغول به
شـکار دام و وحوشـی میشوند که
از دیربـاز در ایـن سـرزمین ماوا
داشتهاسـت؟
بایـد ایـن بحثهـا را از مراجـع
ذیصلاح قانونـی سـوال کنیـد
مـن اینجـا یـک محیطبـان
هسـتم .در بحـث دیپلماسـی
محیـط زیسـت همانطـور
کـه آقـا هـم فرمودنـد ،مـا
وارد ایـن قضیـه شـدیم
و اآلن ۱۲درصـد
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میتوانیـم کاهـش ورود کربـن بـه جو را داشـته باشـیم کـه این یک مثـال برای
بحث دیپلماسـی محیط زیسـت اسـت و در زمینهی ریزگردها هم با کشـورهای
همسـای ه مشـغول بـه کار هسـتیم .حـاال تا آنجـا که مـن اطلاع دارم خانم دکتر
ابتـکار تا پنج سـال شـکار چهارپایـان را کامال منع کرده و در مـوارد خیلی جزئی
شـکار پرندگان با هماهنگی شهرسـتان و بررسـیهای کارشناسـانه اگـر الزم بود
پروانههـای محـدودی برای شـکار داده میشـوند کـه جمعیت کنترل شـود،برای
مثـال چنـدی پیش من ازحـوزهی کوهبنان بازدیدی داشـتم و دیدم شـهروندان
شـکایت دارنـد کـه تعـداد کبک و تیهو بـه حدی زیاد شـده که مـزارع مردم هم
آسـیب میزننـد خـوب باید فکـری کرد کـه مردم دشـمن حیات وحش نشـوند
و یـا همیـن گـراز آنقـدر مـردم تاکیـد دارنـد و اصـرار میورزنـد کـه سـازمان با
اکـراه پروانههـای دفعـی بـرای کنتـرل جمعیت خوکهای وحشـی میدهـد .اما
از حضـور کسـی در کشـور بـرای شـکار مـن خبـر نـدارم و محیطبانان مـا هم با
دقـت مشـغول بررسـی و رصـد مناطق محافظـت شـده هسـتند .و حیواناتی که
در خطـر انقـراض بودهانـد هم ضـرر و زیان(جریمهی شـکار)آنها پنج تـا ده برابر
افزایـش داشـته و مثلا هوبره از دو ملیون به بیسـت ملیون رسـیده و علفخواران
از چیـزی حـدود یـک ملیـون و هشـتصدهزار تا دو ملیـون به  ۱۰ملیون رسـیده
و یوزپلنـگ آسـیایی ضـرر و زیانـش  ۱۰۰ملیـون تومـان تعریـف شـده وانصافـا
دولـت آقـای روحانـی اقدامات بسـیار خوبی انجـام دادهاند و سیاسـتهای خوب
زیسـتمحیطی را در پیشگرفتهانـد و مقـام عظمیوالیـت هـم رهنمودهـای
ط زیسـت بـه مـا و
عالمانـه و حکیمانـهی فراوانـی در حوزههـای مختلـف محیـ 
مـردم دادهانـد و رویکـرد مثبـت اسـت و افـق آینـده بـه خوبی روشـن اسـت.
حدود و اختیارات مردم در قبال محیط زیست چیست؟
حفاظـت و حراسـت و صیانـت از محیـط زیسـت وظیفـهی تمام مردم اسـت
و مهمتـر از ایـن هـم اقشـار تحصیلکـرده و روشـنفکران و دانشـجویان و
نویسـندگان و  ...هـم چـون نقـش الگویی در جامعـه دارند بایـد توجه مخصوص
بـه این مسـالهی مهـم داشتهباشـند مثال وقتـی روی پیراهن تیم ملـی ما تصویر
یوزپلنـگ آسـیایی نقـش میبنـدد جوامـع را از اهمیـت موضـوع آگاه میکنـد و
سـازمان مـا هـم نقـش سیاسـت گـذاری دارد .شـخص بنـده هیچوقـت از لغـت
شـکارچی اسـتفاده نمیکنـم زیـرا میدانـم در صـورت فرهنگسـازی صحیـح
همینهـا تبدیـل بـه حافظیـن محیـط زیسـت میشـوند و معموال هم دلسـوز و
حامـی طبیعـت هسـتند .مـاده  ۶۶قانـون هم تاکیـد دارد که برای مثـال اگر من
در جائـی بـه وظیفـهام عمل نکـردم ،مـردم و سـازمانهای مردم نهـاد میتوانند
بـه عنـوان شـخصیت حقیقـی و یـا سـمنهای رسـمی مسـائل را پیگیری
کننـد و یـا حتـی اعلام جـرم بنماینـد و بـا طـرح دعـوی یشـان
پرونـده مفتوح میشـود و رسـیدگی به شـکایت آعاز میشـود.
و ماهـم در اسـتان کرمان توجه خاصی به سـمنهای زیسـت
محیطـی داریـم تا جائـی که با سیسـتم قضایـی هم بعضی
از ایـن سـمنها مشـغول بـه همـکاری هسـتند و جالـب
اینجاسـت کـه تعـداد زیـادی از عالقمنـدان و فعـاالن
در منطقـهی منصـور آبـاد رفسـنجان یـک  NGOبـه
ثبـت رسـاندهاند و شـکارچیان گذشـته حـاال تبدیـل به
دوسـتداران طبیعت شـدهاند و مشـغول بـه حفاظت از
محیـط زیسـت هسـتند ،تـا جائـی کـه در مناطقـی که
نیـاز بـه آبرسـانی بـوده خودشـان آبرسـانی کردهانـد و
حتـی توزیـع علوفـه و یـا پخـش دون برای پرنـدگان را
بـه عهدهگرفتـه اند و این کار صرفا عملی خداپسـندانه
و آیندهنگـر هسـت و جـز ثـواب اخـروی هیـچ
فایـدهی اقتصـادی برایشـان نـدارد.
خوشـبختانه مـا از اینگونـه
سـمنها کـم نداریـم
کـه اسـتانما
را در کشـور
دیگـر
از
ا سـتا نها
متما یـز
نموده است.
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روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
سردبیر :بردیا امیرتیموری
مدیر عامل :نکیسا خدیشی
طراحی :علی اکبرزاده
کرمان ،بلوار جهاد ،نبش جهاد  ،48طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

در حاشیه

تحریریه (انتقاد و پیشنهاد)32436035 :
اموربازرگانی و حسابداری 32435911:و 32435908
همکاران تحریریه :شهرام پارسا مطلق ،یاسر سیستانی نژاد،
رضا عبادی زاده ،عرفان زارعی ،مریم سعیدی ،عباس صفا
عطیه بهرهبر ،آرین اسدی و سپیده ایرانمنش

جاي تو نشسته ايم،
تا جاي خودم خالي باشد!

توضیحات جالب رامبد جوان درباره سری
جدید خندوانه!

رامبـد جـوان در اینسـتاگرامش نوشـت :عزیـزان مـن ،مـن االن
مشـغول شـروع فیلمـم هسـتم پـس یقینـاً نمـى تونـم تمـام وقت در
اختیـار خندوانـه باشـم .ولـى این دلیل نمى شـه كه خندوانـه هم جلو
نره.بعـد از گذشـت  ٢سـال و سـاخت  ٢فصـل و در مجمـوع نزدیك به
 ٣٠٠قسـمت از خندوانـه گروهـى شـكل گرفتـه كـه هـم قبـل از این
حرفـه اى بـودن و هـم حـاال خندوانـه رو خیلـى خـوب مـى شناسـن.
ایـن گـروه درجـه یـك كـه تعدادشـون هـم ماشـااهلل زیـاده بیـش از
یـك مـاه هسـت كـه دارن كار مـى كنـن از ایده پـردازی هـاى با حال
بـراى همـه بخـش ها چـه قدیم و چه جدید.سـاخت قطعات موسـیقى
جدیـد .طراحـى و سـاخت دكـور و ..هـر  ١٠روز یـك بـار هـم همه ى
سـرگروهها در جلسـه اى همـه چیـز رو بـه مـن توضیح مـى دن و در
حریانـم قـرار مـى دن و هنـوز كلـى كار هسـت بایـد انجام بـدن .پس
چـه مـن فیلم بسـازم و چه نسـازم خندوانه نمـى تونه بعـد از ماه صفر
آمـاده ى پخـش باشـه .زمـان پخشـش رو هـم االن نمـى تونـم اعلام
كنـم چـون شـدنى نیسـت .ولـى شـك نكنیـن كه همـه مفصـل دارن
كار مـى كنن.

زور قلعهنويي و مظلومي به هم نرسيد

بـا وجـود نمایـش رو بـه جلـوی هـر دو تیـم ،توپـی از خـط دروازه
هـا نگذشـت تـا حسـاس تریـن بـازی ایـن هفتـه لیـگ بـدون گل به
اتمـام برسـد .آبی پوشـان در ورزشـگاه یـادگار امام بخصـوص در نیمه
دوم نمایـش قابـل توجهـی داشـتند و یکـی از بهتریـن بـازی های این
فصـل خـود را مقابـل مربـی سـابق خود بـه نمایـش گذاشـتند .در آن
سـو تراکتـور بـا وجود شـروع خـوب در نیمـه دوم افت کرد تـا بازی با
نتیجه تسـاوی بـه اتمام برسـد.

شایعه سرمای منفی  ٤٥درجهای تکذیب شد

«النینـو آخـر آذر بـه خاورمیانـه میرسـد» ٣٠« ،آذرمـاه امسـال
مـوج سـرمای عظیمـی بـه کشـور میرسـد کـه یکمـاه ادامـه خواهد
داشـت و دمـای هـوا حتـی در گرمسـیرترین نقطـه کشـور بـه منفـی
 ٤٥درجـه خواهـد رسـید» و «سـازمان هواشناسـی جهانـی ،وقوع این
پدیـده را بیسـابقه خوانـده و بـه تمامـی نیروهـای امـدادی از جملـه
صلیبسـرخ اعلام آمادهبـاش کـرده اسـت و هماکنـون بسـیاری از
کشـورهای منطقـه درحالـت آمادهبـاش بـه سـر میبرند» .بـه گزارش
سـتارهها ،اینهـا بخشـی از پیـام بلندی اسـت کـه در روزهای گذشـته
در شـبکههای اجتماعـی دسـت بـه دسـت شـده و بـه مـردم نسـبت
بـه وقـوع پدیـده النینـو و سـرمای شـدید بیسـابقه هشـدار میدهد.
پیامـی کـه حتـی بـه مـردم توصیه کرده اسـت که بـا توجه بـه اینکه
مسـئوالن ایرانـی وقـوع ایـن پدیـده درکشـور را تکذیـب کردهانـد،
بهطـور خودجـوش اقـدام بـه جمعآوری مـواد اولیـه و ضروری شـامل
آب ،نفـت ،آذوقـه کافـی و کمکهـای اولیـه کننـد تـا در سـرمایی که
قـرار اسـت از پایـان پاییـز ،کشـور را تحتتأثیـر قـرار بدهـد ،آمـاده
باشـند .در ادامـه ایـن پیـام آمده اسـت کـه «این موج سـرما همـراه با
تـوده هـوای بارشـی اسـت که بـا توجه بـه همراه داشـتن ابرهـای تراز
میانـی جـو تا پایـان این پدیـده ،یعنی تا یکماه خورشـید در آسـمان
پنهـان خواهـد شـد ».این پیـام نگرانیهای بسـیاری را در شـبکههای
اجتماعـی بـا خـود همـراه کـرد .بسـیاری سـرمای ایـن روزهـا و برف
پاییـزی که پس از سـالها پایتختنشـینان را شـگفتزده کرد ،شـاهد
وقـوع النینـو و آمـدن سـرمای بیسـابقه در آخریـن روزهـای پاییـز
میداننـد .حتـی پیشبینـی ورود سـامانه جدیـد بارشـی از امـروز بـه
کشـور را هـم پیشدرآمـدی برای وقوع موج سـرمای شـدید میدانند.
این درحالیسـت که مدیرگروه پژوهشـی و هواشناسـی دینامیک و هم
دیدی پژوهشـکده هواشناسـی و علوم جوی ،سـرمای شـدید ناشـی از
پدیـده النینـو در ایـران تکذیـب میکنـد« ،ایـن شـایعه کـه النینـو
موجـب بـروز سـرمای شـدید درکشـور میشـود ،نادرسـت اسـت و
بررسـیها نشـان میدهـد کـه زمسـتان عـادی پیـشرو داریـم».

عکس :آيدا گوهريان

ویژه

کرمان کنسرت

وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت.
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان
کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعلام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت
کنید .
www.kermanconcert.com
09352520005

خبرهای خود را به
news@payamema.ir
ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ :کرمان ترسیم (هزار یکشب جنوبی)32477343-

دل نوشته های غریبی

بر نيمكت اولين قرارمان

صـدف طاهریـان بازیگر کشـف حجـاب کرده کشـورمان کـه ظاهرا
در ترکیـه بـه سـر مـی بـرد در تـازه ترین پسـت خـود نشـان داد وارد
بیزینـس شـده اسـت .به گزارش»توریسـم آنالیـن» او کـه دو روز قبل
اعلام کـرد قصـد بـازی در شـبکه جـم را نـدارد در جدیدترین پسـت
اینسـتاگرامش بـه تبلیـغ یـک سـری برج تـازه سـاخت در شـهر دبی
امـارات پرداختـه و بـا ایـن کارش نشـان داده مـی خواهـد وارد دنیای
تجـارت و تبلیغ سـاختمان شـود ،کاری که قبال حسـین رضـازاده وزنه
بردار سـابق کشـورمان نیـز انجـام داده بود.

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

50002203034

جشنواره

جشنواره موسیقی نواحی
به سال آینده موکول شد

برگـزاری نهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی ایـران کـه قـرار
بـود ،دیمـاه امسـال بـه میزبانـی اسـتان کرمـان برگـزار شـود ،بـه
اردیبهشـتماه سـال  95موکـول شـد.

دکتر مظفر اسكندري زاده

استان كرمان ،قطب جنوب شرق و
لنگرگاه ثبات و امنيت كشور!

نيـم نگاهـى به نقشـه زمين شناسـى و جغرافيايى كشـور بخصـوص در قرن پر
حادثـه گذشـته بـه شـما در جنوب شـرق ايـران منطقـه اى را نشـان مى دهد
كـه سـاليانى نـه چندان دوربه اسـتان هشـتم معـروف و در دورانـى دورتر يكى
از چهـار منطقه مهم ايران در تقسـيمات كشـور بـوده و با قـرار گرفتن در مركز
پنـج اسـتان مهـم ،مركزيتى تعييـن كننده و نقطه اى اسـتراتژيك محسـوب
شـده و شـهر تاريخى كرمان همچون نگينى در ميانه ان مى درخشـيده اسـت.
انتخـاب كرمـان بـه عنـوان مركـز فرماندهى وكنترل شـبه قـاره هند و اسـياى
ميانه و دور و اسـتقرار كنسـولگرى اسـتعمار بريتانيا در سـالهاى سـياه اشـغال
ظالمانـه كشـور در جنـگ جهانـى دوم و قبل از ان دراين شـهر كويـرى ،معادن
بـى نظيـر ،كويـر بي نظيرتـر ،كلوتهاى شـهداد و مهد تمدن بشـريت  ،ميمند و
شـهر بابـكان سـبزواران و هند كوچـك ايران و صيفـى جات و مركبـات وگندم
وغلات جيرفـت وكهنـوج وتمدن بيش از  ٧هزار سـاله و شـهر دقيانـوس ،ارگ
 ٢٥٠٠سـاله و خرمـا ومركبـات بـم ،قالـى كرمـان و زرنـدو .......از همـه مهمتـر
شـخصيتهاى بـى نظيـر وتاريـخ سـازش از ميـرزا رضـاى كرمانـى  ،هاشـمى
رفسـنجانى و شـهيد باهنر تا اسـحاق جهانگيرى وسـردار قاسم سـليمانى و .....
اسـمان پـر سـتاره و بـى نظيرش و لشـكر ثـاراهلل و سـرداران سـپيده و مادران
خورشـيدش و افتخـار ميزبانـى از خورشـيد انقلاب ،خامنـه اى دالور در دوران
غربـت و تبعيـد و چشـمانى كـه در بى نظيرترين فاجعه بشـرى بـراى ميهمان
داده شـد تـا رسـم جوانمـردى و ميهمـان نـوازى اش مثـال زدنى شـود خيرين
نمونـه ونامـى اش از مرحـوم محمـد حسـين كرمانيـان و على اكبـر صنعتى و
ديلمقانـى  ...تـا پهلـوان كرمـان ،عطـا احمـدى از دانشـگاه پـر افتخـار و معبد
دسـت سـاخته عليرضا افضلى پور وبيش از  ٥٥هزار!! فارغ التحصيل روشـنفكر
و دانشـمند موثـر در جامعـه علمى و نخبگان كشـور و جهـان از ورزشـكاران و
پهلوانـان مظلومـش كـه بـا دسـت خالـى و كمتريـن امكانـات تا فتح قلـه هاى
پيـروزى جهـان پيـش رفته انـد .از كارگران سـخت كوش در معـادن بى نظير
مـس  ،ذغالسـنگ و اهـن و  ...از معلميـن و اسـاتيد نمونه و مثـال زدنى مدارس
و دانشـگاه هـاى كوچك و بزرگـش و....
امـروز! اسـتاندار داراى نشـان درجـه يـك فتـح و شـهيد زنـده و ايثارگـرش كه
بـار ديگرواينبـار در ميدانـى بـه وسـعت بزرگترين و پهناورترين اسـتان كشـور
رداى فرماندهـى توسـعه و پيشـرفت خانـه اش را به تن كرده وبا تفكر بسـيجى
و سـاختن فضايـى ثاراللهـى شـب و روز نمـى شناسـد تـا خانـه اش را اباد كند
و ثروتمندتريـن مـردم كشـور و تـو بگـو جهـان را از فقر و تنگدسـتى و بيكارى
و ...نجـات دهـد .همـه و همـه نشـان از پرچمى اسـت كـه به يمن انقلاب و به
بركـت خون شـهيدان برافراشـته تر از هميشـه همـه كرمانيان را بـه همراهى و
همگامـى بـا اين حركت تاريخى در دوران طاليى اسـتان كرمان فـرا مى خواند.
هدف:
توسـعه و پيشـرفت هر چه بيشـتر اسـتان كرمان بعنوان قطب جنوب شـرق و
لنگـرگاه ثبات و امنيت كشـور
فرمانده :
عليرضا رزم حسينى
قائم مقام فرمانده و دستيار اول:
حميد ذكاء اسدى
هر دو فارغ التحصيل دانشگاه شهيد باهنر افضلى پور
همراهان وياوران:
همه كرمانيان در سراسر ايران اسالمى واقصى نقاط جهان

یادداشت

دیالوگی تلخ بر زبان شیرین

نـه قصـد تظاهـرات داریـم و نـه تجمـع مقابـل اداره
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و نه مـی خواهیم بـه جمعی
که با هزینه شـخصی  ،یک سـریال را در شـبکه نمایش
یاسر سیستانی نژاد خانگـی سـاخته انـد حملـه کنیم و نـه قصد شـکایت و
شـکایت کشـی به ایـن نهـاد و آن نهـاد را داریـم؛ اما...
امـا دیالـوگ تلخـی کـه بر زبـان شخصیت«شـیرین» سـریال شـهرزاد
جـاری شـد -و کرمـان را شـهری پـر از در و دهاتـی و سرشـار از خاک
و خـل و بـوی پهـن بـه جامعـ ه هفتـاد ملیونـی ایـران معرفـی کـرد-
کرمانیـان را اندوهگیـن کـرد .بایـد حق داد بـه کرمانیانی کـه عالقمند
بـه ایـن سـریال بودنـد و تمـام قسـمتهای ایـن سـریال را خریـداری
کـرده بودنـد تـا بـه اتفـاق خانـواده اوقـات فراغـت خـود را پـر کننـد.
ناگهـان شـخصیت لـوس و ننر و مغرور شـیرین کرمـان و کرمانیها را
بـا لحنـی تحقیـر آمیـز توصیف کنـد ،هرچنـد ایـن روی ه غیـر اخالقی
در بیـن برخـی از مـردم جـای جای ایـن سـرزمین رواج یافتـه و اقوام
تـرک و لـر و هموطنـان برخـی از شـهرهای میهنمان سـوژه لطیفهها
و جکهـا قـرار گرفتهانـد؛ امـا نهادینـه کردن این عادت زشـت توسـط
گروهـی از هنرمنـدان و در قالـب یک سـریال ،بی انصافانـه و کامال غیر
قابـل دفـاع اسـت .این دیالوگهـا و نام بـردن از اهالی یک شـهر تحت
عنـوان در و دهاتـی و سـرزنش افـراد بـه دلیـل دهاتـی بـودن از کدام
فرهنـگ سرچشـمه میگیرد؟
پـر خـاک و خـل بـودن کرمـان آنهـم در سـالهای دهـه  ۳۰دور از
ذهـن نیسـت و بزرگترهـای مـا هـم پرگـرد وخاک بـودن آن سـال ها
را بـه یـاد دارنـد و روایـت میکننـد؛ امـا بـوی پهـن حتـی اگـر هـم
وجـود داشتهاسـت سـزاوار سـرزنش اسـت؟ ایـن نحـو ه گفـت و گـو و
ایـن طـرز فکـر کشـور مـا را بـه یـک کشـور وابسـته از نظـر اقتصادی
تبدیـل کـرده اسـت .از همـان روزی کـه «چوپـان» و «ضیـم» بـه
دشـنامهای رایـج در کشـور تبدیـل شـدند و آدمهـای بیسـروپا را بـه
شـالباف تشـبیه کردند،آنهـم شـغلی کـه اکثریـت کرمانیهـا بـه آن
مبـادرت میورزیدنـد ،مـا ایرانـی هـا مردمـی شـدیم کـه باید گوشـت
و لبنیاتمـان را از برزیـل برایمـان بیاورنـد و پارچـه پوشـاکمان را از
آن سـوی دیـوار چیـن!
و نهایـت آمـال و آرزوی جوانـان مسـتعدمان میزهـای پـت و پهنـی
شـد کـه بخشـی از بوروکراسـی پیچیـده و بـی خاصیـت جامعـ ه مـا را
شـکل میدهـد و بـه جـای کمـک به پیشـرفت و توسـعه شـهرهایمان
بـه مانعـی برای پیشـرفت و تکامل جامعـه تبدیل شـده و جامعه را نیز
بـه اعمـاق دره مصرفگرایـی پرتـاب کردهاسـت .در فیلـم ها و سـریال
هـای تولیـد شـده هـم عـدهای شـیک پـوش دور هم مـی شـینند و با
کوبیـدن فرهنـگ کار بـه نهادینـه کـردن تجملگرایـی و مصرفگرایی
مـی پردازند.
نویسـنده این سـطور با دیدن بخشـی از قسمتهشـتم سـریال شهرزاد
حتـی ایـن احتمـال را داد کـه شـاید کارگـردان شـهرزاد بـا کرمانیها
سـر عنـاد دارد کـه یـک دیالـوگ کوتـاه ،کوبنـده و تاثیرگـذار را در
البلای داسـتان گنجانـده کـه اصلا در پیشـبرد رونـد داسـتان هـم
نقشـی نـدارد و تنهـا بـه منظـور تحقیـر و توهین ادا شـده اسـت .البته
امیـدوارم اینگونه نباشـد.
امـا هنرمندانـی کـه از بطـن جامعـ ه ایرانـی برخاسـتهاند بایـد «تامـل
کننـد» و «گزیـده سـخنبگویند» زیرا آنهـا هنرمندند و افـکار و عقاید
ی آنهـا پیش چشـمان تیزبین بسـیاری از مـردم ایران
و تولیـدات هنـر 
و جهـان قـرار میگیـرد و مـردم تیزهـوش و نکتـه بین امـروز هم هزار
نکتـه باریکتـر از مـو از رفتارهـا و دیالوگهای آنها میگیرنـد و درباره
آن قضـاوت میکننـد و شـاید تبعاتـی بـه دنبـال داشـته باشـد کـه از
اختیـار و کنتـرل هنرمنـدان مـورد نظر خارج باشـد.

