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مهنـدس مقبلـی مدیـرکل راه و شهرسـازی کرمـان در 
مراسـم آغـاز بهره بـرداری از تقاطع غیر همسـطح میمند-

شـهربابک: 539 کیلومتر پروژه راه روسـتایی در اسـتان در 
حال اجراسـت.

مدیـرکل راه و شهرسـازی کرمـان نیازمنـدی اسـتان 
کرمـان را بـه راه هـای روسـتایی 10 هـزار و 107 کیلومتر 
عنـوان و تصریـح کرد: تاکنـون 4 هـزار و 302 کیلومتر راه 
روسـتایی سـاخته شـده و در حـال حاضـر 539 کیلومتـر 
پروژه راه روسـتایی در حال اجراسـت که بخشـی از آنها تا 

پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری می رسـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی راه وشهرسـازی کرمـان، 
مهنـدس خـداداد مقبلـی پیـش از ظهـر امـروز در جمـع 
خبرنـگاران تعـداد روسـتاهای بـاالی 100 خانـوار را 513 
خانـوار اعـام کـرد و گفت: از ایـن تعداد راه های روسـتایی 
457 روسـتا از راه آسـفالته بهره مند هستند و راه روستایی 

38 روسـتای بـاالی 100 خانـوار باقـی مانده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه راه هـای روسـتایی در توسـعه نقش 
بسـیار مهمـی دارنـد، اظهار داشـت: روسـتاها منبـع تولید 
در زمینـه کشـاورزی و دامـداری هسـتند، همان گونـه کـه 
بـه توسـعه اسـتان کرمـان توجـه می شـود، بایـد در زمینه 
توسـعه راه هـای روسـتایی کـه به عنـوان زیرسـاخت تلقی 

می شـوند، توجـه الزم صـورت گیـرد.
وی نیازمنـدی اسـتان کرمـان را بـه راه هـای روسـتایی 

10 هـزار و 107 کیلومتـر عنـوان و تصریح کـرد: تاکنون 4 
هزار و 302 کیلومتر راه روسـتایی سـاخته شـده و در حال 
حاضر 539 کیلومتر پروژه راه روسـتایی در حال اجراسـت 
کـه بخشـی از آنهـا تـا پایـان سـال جاری بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی شـمال اسـتان کرمـان گفت: 
در اسـتان کرمـان 5 هـزار و 266 کیلومتـر راه روسـتایی 
دیگـر باقـی می ماند که سـاخت آنها جـزو برنامه های کاری 

توسـعه ششـم است.
مهندس مقبلی از وجود 4 هزار و 944 روسـتا در استان 
کرمـان خبـر داد و افـزود: از ایـن تعـداد یک هـزار و 440 
روسـتا مربـوط بـه روسـتاهای 20 تـا 50 خانـوار جمعیت 
اسـت که از این تعداد روسـتا، 976 روسـتا از راه روسـتایی 
بهره منـد شـدند و حـدود 441 روسـتا باقـی می مانـد کـه 

جـزو برنامـه کاری توسـعه ششـم قـرار می گیرد.
وی بـه 896 روسـتای بـاالی 50 تـا 100 خانـوار در 

شـمال اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و بیـان داشـت: از ایـن 
تعـداد 49 روسـتا از راه روسـتایی بهره منـد نیسـتند.

مدیـرکل راه و شهرسـازی شـمال اسـتان کرمـان تعداد 
روسـتاهای بـاالی 100 خانـوار را 513 مـورد اعـام کرد و 
گفـت: در حـال حاضر 457 روسـتا از راه آسـفالته بهره مند 
هسـتند و راه روسـتایی 38 روسـتای بـاالی 100 خانـوار 

فاقد آسـفالت اسـت.
مقبلـی بیشـترین عامل تصادفـات در راه های روسـتایی 
را سـرعت بیـش از 60 کیلومتـر برشـمرد و گفـت: شـمال 
اسـتان کرمـان از مناطـق کوهسـتانی بیشـتری برخـوردار 
اسـت کـه جاده هـای آن شـرایط فنـی خاصـی را می طلبد 
و عـرض راه هـای ایـن مناطـق 5.5 متـر و سـرعت در ایـن 

راه هـا محـدود بـه 60 کیلومتر می شـود.
کیلومتـر  و 415  یک هـزار  حـدود  کـرد:  تصریـح  وی 
راه هـای روسـتایی مـا بـه بهسـازی و روکش آسـفالت نیاز 
دارند و اگر بهسـازی شـوند، تقریباً افزایش سـطح بیشتری 

را بـرای ترافیـک ایجـاد می کننـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان با بیـان اینکه 
انجام روکش آسـفالت شـرایط ایمنی بیشـتری را در سطح 
جاده هـا حاکـم می کنـد و ایـن امـر نیـاز بـه اعتبـار دارد، 
افـزود: بودجه روکش آسـفالت اسـتانی تأمین می شـود، اما 
منابـع اسـتانی محدود و براسـاس اولویت راه هـا این امر در 

اسـتان کرمان انجام می شـود.
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مفقودی )نوبت دوم(
اصـل پروانـه بهـره برداری معدن هشـونی تحت پوشـش شـرکت معـادن زغالسـنگ کرمان 
بـه شـماره 8/7004 بـا تاریـخ صـدور 79/8/23 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط 

می باشـد. 
شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

آگهی مزایده فروش پسته خشک 
شـرکت کشـت و صنعـت فتـح و نصـر کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش محصول پسـته خشـک حـدود 16799 کیلوگـرم از ارقـام مختلف 
)احمـد آقایـی و کلـه قوچـی در انـواع خنـدان و دهن بسـت و مغـز( اقدام نماید. لـذا متقاضیـان خرید می توانند ضمن اخذ برگ شـرایط شـرکت 
در مزایـده از دفتـر مرکـزی شـرکت )واقـع در کرمـان- بلـوار شـهید عباس پـور )پارادیـس(- جنب امـور عمرانی اسـتانداری- سـاختمان مجتمع 
اقتصـادی کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( طبقـه اول- امـور اداری( پیشـنهاد کتبـی خود را در پاکت سربسـته تا سـاعت 11 روز یکشـنبه مورخ 
1394/9/29 تحویـل دبیرخانـه شـرکت نماینـد. حضور متقاضیان در زمان بازگشـایی پاکتها )سـاعت 12 ظهر همان روز( در دفتر مرکزی شـرکت 

الزامـی بـوده و در صـورت مسـاوی بـودن قیمتهـا و با تشـخیص کمیسـیون معامـات، بافاصله مزایده حضـوری برگزار خواهد شـد.
تلفن تماس: 32716223-32734402

شرکت کشت و صنعت 
فتح و نصر کرمان

مفقودی )نوبت دوم(
اصـل پروانـه بهـره بـرداری معـدن همـکار تحت پوشـش شـرکت معـادن زغالسـنگ کرمان 
بـه شـماره 10/15180 بـا تاریـخ صـدور 81/8/22 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط 

می باشـد. 
شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

آگهی مناقصه
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
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 دولت برای خوداشتغالی 
تسهیالتی با بازپرداخت
8 ساله در نظر دارد
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رئیس قوه قضاییه:

در قانون اساسی 
نظارت بر رهبری 

نداریم
------------------------------------------------------  صفحه 2 

چرا معاون اول رئيس 
جمهور  بى ادبى اردوغان را

تحمل كرد؟
یادداشت دكتر مظفر اسكندري زاده
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فقر گل در لیگ پانزدهم
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گزارش

سفر یک روزه استاندار کرمان به 
رفسنجان و شهربابک 

بزرگ ترین خانه خشتی جهان
به بهترین خانه تاریخی ایران 

تبدیل می شود
اسـتاندار کرمـان صبح دیـروز در ادامه سـفرهای 
درون اسـتانی خـود بـه شهرسـتان رفسـنجان سـفر 

کـرد و ظهـر دیـروز هم بـه شـهربابک رفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان 
علیرضـا رزم حسـینی در رفسـنجان، بـه بازدیـد از 
بـزرگ تریـن خانه خشـتی جهـان پرداخـت. وی در 
ایـن دیـدار گفـت: باید مسـیرهای اطراف ایـن بنا را 
جهـت دسترسـی  و ورود آسـان گردشـگران به این 
بنـای تاریخی مورد تملک قرار دهیم و از شـهرداری 
رفسـنجان می خواهیـم همزمـان بـا عملیـات مرمت 
سـازی ایـن بنـا،  کار تملک هـای اطـراف ایـن بنا را 
انجـام دهـد. اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه خانه 
»حـاج آقا علی« شهرسـتان رفسـنجان را به بهترین 
خانـه تاریخـی ایـران تبدیـل خواهیـم کـرد تصریح 
کـرد: اقـای سـرایداری بـا مدیریـت جهـادی خـود 
کمـک شـایانی بـه بازسـازی بناهای تاریخی اسـتان 
کرمـان کـرده اسـت و نمونه بـارز آن را در بازسـازی 
بـاغ فتـح آبـاد کرمـان دیده ایـم و امیدواریـم در این 
کار نیـز بـا همـان روحیـه جهـادی خـود، بازسـازی 

ایـن بنـا را ظـرف مـدت 18 ماه بـه پایان برسـاند.

وعده ای نمی دهم که توان 
اجرای آن را نداشته باشم

اسـتاندار کرمـان در ادامـه بـه شهرسـتان شـهر 
بابک سـفر کرد و پس از مراسـم اسـتقبال مسئولین 
بابـک  شـهر  شهرسـتان  توابـع  از  دهـج  شـهر  بـه 
رفـت و بـه محـض ورود بـه ایـن شـهر با حضـور در 
گلـزار شـهدای جـوزم، بـه مقـام شـامخ شـهدا ادای 
احتـرام کـرد. عملیـات اجرایـی پـروژه گاز رسـانی 
شهرسـتان شـهر بابـک شـامل دهـج، جـوزم، رباط، 
حسـین آباد،منـزل آبـاد، دهنو فرحزاد هـم با حضور 
اسـتاندار کرمـان آغاز شـد. اسـتاندار کرمـان در این 
مراسـم گفت:شـهر هـای محـروم زیـادی در اسـتان 
کرمـان وجـود دارد کـه مشـکات  عدیـده دارنـد و 
دولـت وظیفـه فراهـم کردن زیر سـاخت هـا را دارد 
و فعالیـت هـای اقتصـادی بـر اسـاس ظرفیـت خود 
منطقـه بـر عهـده مـردم اسـت. وی ضمـن اشـاره 
بـه درخواسـت رئیـس شـورای شـهر دهـج گفـت: 
معمـوال وعـده ای نمـی دهـم کـه تـوان اجـرای آن 
را نداشـته باشـم، لـذا درخواسـت شـورای شـهر را 
بررسـی خواهـم کـرد و در راسـتای مرتفـع کـردن 

سـاله مشـکات تـاش خواهـم نمـود.

دولت برای خوداشتغالی 
تسهیالتی با بازپرداخت

8 ساله در نظر دارد
اسـتاندار کرمـان در ادامـه سـفر خـود بـه منطقه 
دهـج شهرسـتان شـهربابک بـا حضـور در مسـجد 
جامـع این شـهر با مردم این شـهر دیـدار و از نزیک 
مشـکات مـردم منطقه را شـنید و گفـت: اگر دولت 
بخواهـد وام خـود اشـتغالی و ارزان به مردم پرداخت 
نمایـد آیـا از سـمت مـردم مورد اسـتقبال قـرار می 
گیـرد؟ و سـپس افـزود: دولـت تدبیر و امیـد دو کار 
مهـم و اساسـی را در الویـت هـای خـود قـرار داد، 
یکـی توسـعه روسـتایی کـه دولـت آمادگـی دارد به 
شـرکت هـای محلی که تاسـیس می شـوند به ازای 
سـه برابـر آورده مردم تسـهیات با بهـره 4 درصد و 
بازپرداخـت 8 سـاله ارائه دهـد، که البتـه در منطقه 
دهـج و روسـتاهای اطـراف آن کمبـود آب یکـی از 

موانع اشـتغالزایی اسـت.
گفتنـی اسـت رزم حسـینی در سـفر خـود بـه 
شهرسـتان شـهربابک از معـدن مس چاه فیـروز نیز 

کرد. بازدیـد 

اقدامات خوبی 
در حوزه راه در 
شهربابک انجام 
شده است

خـداداد مقبلی مدیـر کل راه 
و شهرسـازی اسـتان کرمـان بـا 
بیـان اینکه شـهربابک در مسـیر 
مهـم شـمال بـه جنـوب اسـتان 
قـرار گرفتـه و از محورهای مهم 

ترانزیتـی کشـور بـه حسـاب می آید اظهار کـرد: اقدامـات خوبی در حـوزه راه 
طی 3 سـال گذشـته در شهرسـتان شـهربابک انجام شـده اسـت. به گزارش 
ایسـنا وی ادامه داد: باند دوم محور »شـهربابک - انار« طی سـال گذشـته به 
اتمـام رسـید، ضمـن آنکه از 65 کیلومتر طول محور شـهربابک به سرچشـمه 
از سـمت شـهربابک، زیـر بـار ترافیـک رفتـه اسـت و مابقـی این مسـیر نیز تا 
پایان سـال آینده به اتمام خواهد رسـید. مقبلی افـزود: همچنین 45 کیلومتر 
از محـور »شـهربابک - ربـاط« نیـز در سـال گذشـته روکـش آسـفالت شـده 
اسـت و در بانـد موجـود و بانـد جدیـد نیـز 50 کیلومتر عملیـات روکش دهی 
آسـفالت در حال اجرا اسـت. مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان درباره 
تقاطـع غیرهمسـطح »شـهربابک - میمنـد« نیز گفـت: این تقاطع به سـمت 
میمنـد و سرچشـمه و بـه طـول 3300 متـر بـا اجـرای 3 دهانـه پـل احداث 

شـده کـه اعتبار ایـن پـروژه 60 میلیـارد ریال بوده اسـت.

تبدیل شهربابک به 
شهرستان سبز در 
آینده نزدیک

ودیعتـی مدیر عامل شـرکت 
بـا  گفـت:  کرمـان  اسـتان  گاز 
اجرایی شـدن این پـروژه 4000 
خانـوار از نعمـت گاز برخـوردار 
خواهنـد شـد و امیدوریـم ایـن 
پـروژه تـا پایان سـال جـاری به 

بهره بـرداری برسـد. وی بـا بیـان اینکـه طـول خـط انتقـال ایـن پـروژه 44 
کیلومتـر، خـط تغذیـه 42 کیلومتـر، و شـبکه داخلـی جمعـا بـه طـول 60 
کیلومتـر خواهـد بـود تصریـح کـرد: میـزان اعتبـار ایـن پـروژه 43 میلیـارد 
تومـان اسـت. بـه گـزارش ایسـنا ودیعتـی با بیـان اینکه در سـال جـاری 23 
روسـتای شهرسـتان شـهربابک گازدار شـدند که جمعا تعداد کل روسـتاهای 
گازدار ایـن شهرسـتان بـه 60 روسـتا رسـید اظهـار کـرد: بـا گازدار شـدن 
روسـتاهای هجـدک و جـورم، شهرسـتان شـهربابک بـه شهرسـتانی سـبز 
تبدیـل خواهـد شـد. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان افـزود: همچنین 
پـروژه گازرسـانی بـه روسـتاهای بن یکه، شـامل 23 روسـتا هم اکنـون قابل 
بهره بـرداری اسـت ضمـن آنکـه این پـروژه شـامل 55 کیلومتر شـبکه توزیع 
پلـی اتیلـن و بـا هزینـه 3 میلیارد تومان اعتبار اجرا شـده اسـت کـه 700 تا 

1000 خانـوار ایـن منطقـه را گازرسـانی خواهـد کـرد.

برف و باران در
راه کرمان

کارشـناس پیش  بینـی اداره 
 کل هواشناسـی اسـتان کرمان 
گفـت: از امروز آسـمان اسـتان 
پراکنـده  رگبارهـای  شـاهد 
بـاران و بـرف خواهـد بـود. بـه 
یـاوری  میتـرا  ایسـنا  گـزارش 
اظهـار  خبـر  ایـن  اعـام  بـا 

کـرد: پیش بینـی می شـود آسـمان اسـتان شـاهد افزایـش ابـر، رگبارهای 
پراکنـده بـاران و بـرف و وزش بـاد نسـبتاً شـدید باشـد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه در ارتفاعـات بـه ویـژه در جنوب غـرب اسـتان شـاهد بـرف خواهیم 
بـود افـزود: بـه عبارت دیگـر میزبان یک سـامانه بسـیار ضعیف در اسـتان 
هسـتیم و بار دیگر روز چهارشـنبه جوی پایدار در سـطح اسـتان را شـاهد 
خواهیـم بود اما سـرما همچنان تـدوام دارد. کارشـناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسـی اسـتان کرمـان بیـان کـرد: صبـح دیـروز سـیرجان و کرمان با 
دمـای شـش درجـه سـانتی گراد زیـر صفر سـردترین نقـاط اسـتان بودند. 
یـاوری خاطرنشـان کـرد: منوجان با داشـتن دمـای 19 درجه سـانتی گراد 

گرم تریـن نقطـه اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
گفتنی اسـت از هفته گذشـته با سـرد شـدن هوا، مردم اسـتان کرمان 

بـه تدریـج خـود را برای فصل زمسـتان آماده مـی کنند.

کاندیداها از تخریب 
رقبا پرهیز کنند

تاکیـد  بـا  کرمـان  فرمانـدار 
تخریـب  از  پرهیـز  لـزوم  بـر 
رقبـا، گفـت: کاندیداهـا در روند 
رقابـت انتخاباتـی تنهـا بـه بیان 
هـای  برنامـه  و  هـا  توانمنـدی 
گـزارش  بـه  بپردازنـد.  خـود 
مهـر، محمدعلـی توحیـدی در 

شـورای فرهنـگ عمومی شهرسـتان کرمان با اشـاره به پیـش روی بودن دو 
انتخابـات مجلس شـورای اسـامی و مجلـس خبرگان گفت: بعـد از پیروزی 
انقـاب اسـامی مـردم ایـران بـا حضـور گسـترده در 30 دوره انتخابـات در 
تعییـن سرنوشـت کشـور مشـارکت کـرده انـد. وی بـا تاکیـد بر لـزوم آماده 
سـازی بسـتر مناسـب برای حضور حداکثری مـردم در انتخابـات اظهار کرد: 
نهادهـای فرهنگـی و اجتماعـی باید در این خصـوص اقدامـات الزم را انجام 
دهنـد. توحیـدی بـا اشـاره به آغـاز رونـد اجـرای انتخابات مجلـس خبرگان 
از 20 آذر مـاه افـزود: کاندیداهـای مجلـس خبـرگان رهبری بـرای ثبت نام 
از 26 آذر مـاه بـه مـدت هفـت روز مـی توانند بـه فرمانداری مرکـز انتخابیه 
خـود یـا وزرات کشـور مراجعـه کننـد. وی همچنیـن از آغـاز رونـد اجرایی 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی از 28 آذرمـاه خبـر داد و اظهـار کـرد: 
کاندیداهـا بایـد بـا رعایـت اخـاق انتخاباتی بـه رقابت بـا یکدیگـر بپردازند.

شرکت گازراه و شهرسازی فرماندار کرمانهواشناسی

كرمان ویچ

 

از داغ تریـن موضـوع شـروع مـی کنـم. آنفلوآنـزای 
خوکـی کـه تبـش در هفته گذشـته بـاال بـود و صنعت 
گردشـگری کرمـان هـم از ایـن تب بـی نصیـب نماند!

بـه هـر حال در یک بخشـی از سـال که سـفر کم می شـود، 
تعطیـات فرصـت خوبـی بـرای مردم اسـت تا سـفر کننـد. در 
دو هفتـه گذشـته تعطیـات خوبـی وجود داشـت و بـا توجه به 
اینکـه بـرای سـفر بـه کویـر هـم فصـل خوبی بـود، بسـیاری از 
تورهـا برنامـه شـان را بـرای کرمان بسـته بودنـد. اما متاسـفانه 
بـه دلیـل بیمـاری آنفلوآنـزا، حداقـل شـب مانی کرمـان خیلی 

آسـیب دید. 
تـا چـه حد در ایـن فصل که فصل سـفر به کویر اسـت، 

شاهد کاهش سـفرها بودیم؟
ببینیـد در بعضـی از هتـل هـای مـا بـاالی 60 درصـد تورها 
کنسـل شـد و ایـن موضـوع باعـث گایه اکثـر هتل داران شـد. 
البتـه حجـم سـفر بـه کلـوت هـای شـهداد کـم نشـد و حتـی 
بیشـتر از آنچـه کـه فکـر مـی کردیـم کلوت ها شـلوغ شـدند. 
ظرفیـت اقامتـگاه بوم گـردی ما در آن منطقه تقریبـا کامل بود. 
امـا تورها کرمان را از برنامه سفرشـان حـذف کردند. یعنی دیگر 
شـب مانـی در کرمـان نداشـتیم. در حالـی کـه در ایـن فرصت 
هایـی کـه سـفر بـه کرمـان مـی توانـد زیاد شـود، هتـل ها هم 
بهـره بـرداری مـی کننـد و ایـن موضـوع بـه ضریـب اشـتغال 
گردشـگری کرمان هـم کمک می کند. چرا که ضریب اشـتغال 
گردشـگری در اسـتان کرمـان پاییـن اسـت و باید بهبـود یابد.

ضریـب اشـتغال در بحث گردشـگری در کرمـان چقدر 
؟ ست ا

حـدود 30 تـا 35 درصـد اسـت در حالـی کـه بایـد بـه 40 
درصـد و حتـی باالتـر افزایـش یابـد.

اخیـرا مجلـس نماینـدگان امریـکا طرحـی را تصویب 
کـرده کـه بـر اسـاس آن هرکـس از سـال 2011 )زمان 
شـروع ناآرامی ها در سـوریه( بـه ایران، عراق، سـودان 
و سـوریه سفر کرده باشـد و تبعه کشـورهایی باشد که 
بـا آمریـکا تفاهم نامـه لغـو روادیـد دارند و مـی توانند 
بـدون ویـزا بـه ایـن کشـور سـفر کننـد، دیگـر نمی 
توانـد از ایـن مزیـت اسـتفاده کند. بـا توجه بـه اینکه 
اسـتان کرمان همیشـه بـه عنـوان یکی از اسـتان های 
هـدف گردشـگران خارجـی مطـرح بـوده و مدیریـت 
اسـتان همیشـه تاکیـد کـرده که باید سـهم کرمـان از 
گردشـگران خارجـی افزایش پیـدا کند، اگـر این طرح 

در سـنا هم تصویب شـود و رئیـس جمهـور امریکا هم 
آن را تاییـد کنـد، چه اتفاقـی برای گردشـگری کرمان 

افتد؟ مـی 
هنـوز کـه این طرح در سـنا تصویب نشـده. البته ایـن را باید 
بگویـم کـه این طرح نامناسـب اسـت و نـام ایران حداقـل نباید 
در کنـار کشـورهایی که نام بردید باشـد. اما مسـیری کـه ایران 
در گردشـگری شـروع کـرده حداقـل در کوتاه مـدت با تصویب 
ایـن طـرح ضربـه ای نمـی خـورد. شـما ببینیـد حتـی شـبکه 
نشـنال جئوگرافیـک هم اخیرا ایران را بـه عنوان یکی از بهترین 
کشـورها بـرای گردشـگری معرفـی کرده اسـت. با مسـیری هم 
کـه ایـران در پیـش گرفتـه می تواند به رشـد مناسـبی دسـت 
پیـدا کنـد و فکر می کنـم در کوتاه مدت بر گردشـگری ایران و 
در نتیجـه کرمـان تاثیر نگذارد. من همیشـه گفتـم که حتی در 
سـخت ترین مسـئله ها هم هسـتند گردشـگرانی که ایران را به 

عنـوان مقصـد گردشـگری خود انتخـاب می کنند.
فکـر مـی کنید بـا توجه بـه ناامن شـدن ترکیـه، ایران 
بتوانـد تعدادی از گردشـگرانی کـه به ترکیه مـی روند 

را جـذب کند؟
بخشـی از گردشگران خارجی ایران و ترکیه مشترک هستند 
و ایـن اتفاق می تواند رخ دهد. البته بخشـی از گردشـگرانی هم 
کـه بـه ترکیـه مـی روند بـه ایران سـفر نمـی کنند چـرا که به 
دالیـل خـاص خـود بـه این کشـور سـفر می کننـد و بـه دلیل 
تفـاوت هـای فرهنگـی مـا و ترکیه، ایـران نمی تواند هـدف این 
گردشـگران باشـد. امـا شـما دقـت کنیـد کـه تا قبـا ایـران به 
نفـت تکیـه داشـت امـا امـروز دیگـر فقط نفـت نیسـت و موارد 
مختلفـی وجـود دارد که کشـور بـه آن ها نیاز دارد. یکـی از این 
موارد هم گردشـگری اسـت. خوشـبختانه ایران مسیر خوبی در  
گردشـگری ایجاد کرده اسـت. سـال 2017 هم سـازمان ملل به 
عنوان سـال گردشـگری پایـدار در نظر گرفته که ایـن می تواند 

بـه صنعـت گردشـگری ایـران و در نتیجه کرمـان کمک کند.
پـس معتقدید این طـرح خصمانـه مجلـس نمایندگان 
امریـکا بـر صنعـت گردشـگری ایـران چنـدان تاثیری 

گـذارد. نمی 
تاثیـر کـه مـی گذارد ولـی با توجه به مسـیری که کشـور ما 
در آن حرکـت مـی کنـد، معتقـدم در کوتـاه مـدت نـه. در بلند 

مـدت اما مـی تواند تاثیـر زیـادی بگذارد.
بگذریم. قرار اسـت سـال آینده دوی ماراتـن کویر لوت 
را برگـزار کنیـد. در نشسـتی خبـری از برگـزار کننده 
ایتالیایـی ایـن دوی ماراتـن به عنـوان قهرمـان ماراتن 

جهـان نام بـرده شـد. برخی امـا معتقدند ایـن موضوع 
درسـت نیسـت و سـندی بـرای صحـت ایـن موضوع 

نـدارد. وجود 
بـرای ما مهم پیشـینه این گـروه در برگزاری دوهـای ماراتن 
مختلـف در جهـان اسـت. برنامه ما هـم اولترا ماراتـن کویر لوت 
اسـت و ایـن یـک رویداد صرفا ورزشـی نیسـت. بلکـه رویدادی 
گردشـگری و ورزشـی مـی باشـد و بـرای مـا کارنامه ایـن افراد 
در برگـزاری چنیـن رویدادهایـی اسـت. مـا بدنبـال بازاریابـی و 
تبلیغـات بـرای کویـر لـوت هسـتیم. بعد هم شـما توجـه کنید 
کـه چنـد شـبکه بیـن المللی ایـن رویـداد را پخش مـی کنند.

باالخـره کویـر لـوت مال کـدام اسـتان اسـت؟ کرمان، 
سیسـتان و بلوچسـتان یـا خراسـان جنوبی؟

بـه نظـر مـن کویر لـوت مربـوط به اسـتان خاصی نیسـت و 
ایـن موضـع مالکیت هم چندان مهم نیسـت. البته سـهم عمده 
کویـر لوت مربوط به اسـتان کرمان اسـت. اما موضـوع مهم این 
اسـت کـه کـدام اسـتان مـی توانـد با نـگاه توسـعه پایـدار بهره 

بـرداری بهتری از کویر لوت داشـته باشـد.
در هفته ای که گذشـت سـه نفر در کلوت های شـهداد 
گم شـدند. خبر ایـن موضـوع در فضای مجازی بسـیار 

است. بازنشر 
ببینیـد هـر عرصـه طبیعـی شـرایط خـاص خـود را دارد و 
گردشـگران باید با آشـنایی و آگاهی به یک منطقـه ورود کنند. 
همانطـوری کـه به دریـا می رویم باید شـیوه های رفتـاری دریا 
رفتـن را رعایـت کنیم تا غرق نشـویم. برای کلوت های شـهداد 
هـم مـا یک منطقه سـبز را تعریف کردیم که 2 کیلومتر سـمت 
چـپ و راسـت جـاده نهبنـدان و شـهداد را شـامل مـی شـود. 
توصیـه هـم می کنیم مـردم از این منطقه سـبز فاصلـه نگیرند 
تـا مـوردی پیـش نیایـد. نکتـه بعـدی هم این اسـت کـه عاوه 
بـر خطرناک بـودن فاصله گرفتـن از این منطقـه، نمی خواهیم 
طبیعـت کویـر لوت دسـت بخـورد. چرا کـه یکی از مهـم ترین 
مسـئله هـا برای ثبـت جهانـی کویر لوت دسـت نخـورده بودن 

است.  آن 
از ایـن بحث هـم بگذریم. خیلی ها می گوینـد در دولت 
هـای نهم و دهم بـا مدیریت نامناسـب مدیـران میراث 
فرهنگـی و گردشـگری کشـور، صنعـت گردشـگری 
بسـیار ضربـه خورد. نظـر شـما در این مورد چیسـت؟ 
ببینید در آن هشـت سـال مدیران مختلفی سـرکار آمدند و 
رفتنـد. بعضـی عاقمند بودنـد و بعضی هم نـه. منتهی به دلیل 
بـی برنامگـی کـه در مرکز وجود داشـت و به شهرسـتان ها هم 
تسـری پیـدا می کرد، خیلـی از کارهایـی که خوب نبـود انجام 
شـد. بعضـی کارهـای انجـام شـده در آن هشـت سـال هـم بـه 

نوعـی دوسـتی خاله خرسـه بود.
مثال چه کارهایی؟

بـدون  ایـن طـرح  همیـن روسـتاهای هـدف گردشـگری. 
مطالعـات اولیـه تصویب شـد. نمونـه اش همین سـرویس های 

بهداشـتی اسـت کـه در جـاده هـا رهـا شـدند. 
اوضاع در دولت تدبیر و امید بهتر شده است؟

ببینیـد قبـا پـول بـود امـا برنامـه نبـود امـا حـاال اوضـاع 
برعکس اسـت. یعنی برنامه هسـت اما پول نیسـت. ما شـدیدا 

تحـت فشـار مالی قـرار گرفتیم امـا معتقدم به تدریـج اتفاقات 
بهتـری مـی افتـد. ایـن بی پولی باعث شـده شـدیدا بـه دنبال 
ورود بخـش خصوصـی باشـیم. سیسـتم دولتـی هـم کـه بـه 
سـمت اقتصـاد مقاومتـی پیـش مـی رود و مـن به بهتر شـدن 
اوضـاع خوشـبین هسـتم. ایـن کمبـود بودجـه هـم بـه نوعی 
بـرای مـا توفیـق اجبـاری اسـت و ایـن را بـه فـال نیـک مـی 

گیریم.
البتـه در ایـن دولت هـم تغییـرات مدیریتـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی کرمان باعث شـده تـا کمی بـا دیده 
تردیـد به اتفاقـات این اداره نـگاه شـود. کاری به خوب 
یـا بـد بودن آقـای مهاجـری ندارم امـا ایشـان در چند 
مـاه آخـر دوران مدیریت شـان قیـد حضـور را هم زده 
بودنـد و مشـکالت زیـادی بـرای میـراث کرمـان پیش 

آمـد. این اتفاقـات در دولـت یازدهـم افتاد.
آقای مهاجری جزو مدیران با سـابقه اسـتان کرمان هسـتند. 
امـا ایشـان از همـان ابتـدا راغب نبود بـه میـراث فرهنگی بیاید 
چـون پروژه عتبـات عالیات هم شـدیدا وی را درگیر کـرده بود. 
بـه هـر حـال در آن پـروژه آبـروی کشـور در میـان اسـت. آقای 
مهاجـری تـاش خودشـان را انجـام دادنـد و بـه دلیل مشـغله 
کاری نتوانسـتند بماننـد. دقـت کنیـد کـه میـراث خـود چهار 
حـوزه مهـم دارد کـه همـه هـم بـا چالش هایـی روبرو هسـتند 
و وقـت زیـادی مـی خواهـد. بـه همیـن دلیـل آقـای مهاجری 

بروند. تصمیم گرفتنـد 
بعد هم که آقای وفایی مدیرکل شدند.

مـن فکـر مـی کنـم یکـی از بهتریـن دوران مدیریتـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی کرمان همیـن دوره مدیریت آقـای وفایی 
اسـت. نه بـه دلیل اینکه مـن داخل این مجموعه هسـتم این را 
بگویـم، نـه. من همیشـه صریح نظراتـم را می گویم. خوشـحالم 
کـه در ایـن دوره مدیریتـی در اداره کل میـراث کرمان مشـغول 
به کار هسـتم. خوشـبختانه االن نشـاط در اداره کل بوجود آمده 

است.
مشکلی وجود ندارد پس.

نـه. اینطـور نیسـت. مشـکات زیـادی هـم وجـود دارد کـه 
بخـش زیـادی از آن داخلـی اسـت و نیـاز اسـت کـه مسـئوالن 
اسـتانی و کشـوری نگاه ویژه ای به این مشـکات داشته باشند. 
برخی از کارشناسـان اداره ما بسـیار مظلومانه فعالیت می کنند 
و مـی توانـم بگویـم که نسـبت بـه میـزان کاری که انجـام می 

دهنـد، ایثار مـی کنند.
سـوال آخرم مربـوط به حوزه شـما که گردشـگری می 
باشـد، نیسـت. به عنوان یک کارشـناس نظرتان درباره 

موزه جیرفت چیسـت؟
امیـدوارم ایـن موزه هرچه سـریع تـر راه بیفتد. متاسـفانه در 
آن سـال هایـی کـه پـول بود درسـت عمـل نشـد. در حالی که 
مـوزه هایـی کـه هـم زمان بـا مـوزه جیرفـت عملیات سـاخت 
شـان شـروع شـد االن بـه بهـره بـرداری رسـیدند و بعضی مثل 
مـوزه مشـهد آنقدر بزرگ هسـتند کـه نمی دانند چگونـه آن را 
پـر کننـد. درسـت برعکس ما. میـراث کرمان هم مـوزه جیرفت 
را جـزو اولویـت هایش قـرار داده و امیـدوارم زودتر به سـرانجام 

برسد.

 آنفلوآنزای خوکی باعث شد شب مانی کرمان آسیب ببیند
 سهم عمده کویر لوت مربوط به استان کرمان است

 بعضی کارهای انجام شده در دولت های نهم و دهم در حوزه گردشگری همانند دوستی خاله خرسه بود
 آقای مهاجری از همان ابتدا راغب نبود به میراث فرهنگی بیاید

 یکی از بهترین دوران مدیریتی اداره کل میراث فرهنگی کرمان دوره مدیریت آقای وفایی است
برخی از کارشناسان اداره ما نسبت به میزان کاری که انجام می دهند، ایثار می کنند

 در بحث موزه جیرفت در آن سال هایی که پول بود درست عمل نشد

   جهانشاهی سرپرست           معاونت گردشگری کرمان 
                              در گفت       و گوی  اختصاصی با پیام ما:

برنامه داریم
پول نداریم

دومین بار بود که در سـال 94 روبروی محمد جهانشـاهی سرپرسـت معاون گردشـگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان نشستم. اردیبهشت 
مـاه 94 بـود کـه بـا وی دربـاره میـزان اسـتقبال مسـافران نـوروزی از کرمان پرسـیدم. در 
آن مصاحبـه از چشـم انـداز مثبـت گردشـگری کرمـان خبـر داد و پیش بینی کـرد وضعیت 
گردشـگری کرمـان روز بـه روز بهتـر شـود. ایـن بـار بـه طـور اتفاقـی فرصت مصاحبـه با او 
پیـش آمـد و دربـاره اتفاقـات نـه چنـدان خـوش گردشـگری کرمـان در هفتـه هـای اخیـر 
مثـل تاثیـر آنفلوآنـزای خوکـی بـر گردشـگری کرمان و گم شـدن سـه گردشـگر در کلـوت های شـهداد از 
او پرسـیدم. مصاحبـه ای کـه قـرار بـود کوتاه انجام شـود اما گسـتردگی آن به سـواالتی دربـاره مدیریت 
میـراث فرهنگـی کرمـان هم رسـید. سـواالتی که با پاسـخ هـای صریح اما هوشـمندانه جهانشـاهی روبرو 

شـدند. ماحصـل گفـت و گـوی »پیـام ما« با محمـد جهانشـاهی را در ادامـه بخوانید:

رضا عبادی زاده
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اخبار آبفا
تاسیسات آبرسانی چهارراه 
ولیعصر کرمان جابجا می شود

همزمـان بـا عملیـات عمرانـی شـهرداری کرمان 
در چهارراه ولیعصر ،2030 متر تاسیسـات آبرسـانی 

جابجا می شـود. 
غامرضـا زیـن الدینـی مدیر امـور آب و فاضاب 
عملیـات  بـا  همزمـان  گفـت:  کرمـان  شهرسـتان 
عمرانـی شـهرداری کرمـان و ایجـاد تقاطـع غیـر 
ایـن منطقـه،2030 متـر تاسیسـات  همسـطح در 
آبرسـانی شـامل لوله چدن داکتیـل )1480 متر( و 
لولـه پلی اتیلـن )550 متر( در ایـن محدوده جابجا 
مـی شـود. وی افـزود: همچنین 23 عدد شـیرآالت 
مربوطـه نیـز جابجـا خواهـد شـد. زیـن الدینـی در 
پایـان بیـان داشـت: همزمـان بـا ایـن عملیـات 25 

فقـره انشـعاب فرسـوده نیـز بازسـازی مـی گردد.

تعویض کنتور خراب در بافت
 70 درصد رشد داشت

تعویـض کنتـور خـراب در شهرسـتان بافـت در 
هشـت ماهـه نخسـت سـال جـاری در مقایسـه بـا 
مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل بیـش از 70 درصد 
آب  امـور  مدیـر  رجایـی  تیمـور  داشـت.  رشـد 
شهرسـتان بافـت گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تا 
پایـان آبـان ماه 360 دسـتگاه کنتور خـراب در این 
شهرسـتان تعویـض شـده که در مقایسـه بـا میزان 
تعویض کنتور خراب در هشـت ماهه نخسـت سـال 
قبـل که 256 دسـتگاه می باشـد ، از رشـد بیش از 

70 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت.
میـزان  ایـن  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  رجایـی   
دسـتگاه کنتـور خراب در شـهرهای ارزوئیـه )27(، 
بافـت )142(، بزنجـان )23( و رابـر )64( دسـتگاه 
تعویـض گردیـد. مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان بافت 
در پایـان بیـان داشـت: تعویـض کنتورهـای خراب 
عـاوه بـر اینکـه از هـدر رفتـن آب و اثـرات منفـی 
آن بـر تأسیسـات آب رسـانی جلوگیـری مـی کند، 
خدمـات  و  مصـرف  کنتـرل  بـرای  الزم  شـرایط 
رسـانی شایسـته تر بـه مشـترکین و شـهروندان را 

نیـز فراهـم مـی کند.

واگذاری 26 فقره انشعاب آب در 
شهرستان بافت 

در  آب  انشـعاب  فقـره   26 مـاه  آبـان  طـی 
شهرسـتان بافـت واگـذار شـد. تیمور رجایـی مدیر 
امـور آب و فاضـاب شهرسـتان بافـت گفـت: طـی 
آبـان مـاه بـه منظـور ارائـه خدمـات آبرسـانی بـه 
مشـترکین جدیـد، 26 فقـره انشـعاب آب شـامل 
انشـعاب مسـکونی )24 فقره( و انشـعاب تجاری )2 
فقـره( در ایـن شهرسـتان واگـذار شـد. وی افـزود: 
ایـن تعداد انشـعاب در شـهرهای ارزوئیـه )4 فقره(، 
بافـت )7 فقـره(، بزنجـان )5 فقره( و رابـر )10 فقره 

( واگـذار شـد .

واگذاری 148  فقره انشعاب آب 
در شهرستان رفسنجان 

در  آب  انشـعاب  فقـره   148 مـاه  آبـان  طـی 
شهرسـتان رفسـنجان واگـذار شـد. عباس سـاالری 
مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت آب و 
مـاه  گفـت: طـی  رفسـنجان  فاضـاب شهرسـتان 
گذشـته بـه منظـور ارائـه خدمـات بـه مشـترکین 
جدیـد، 148 فقـره انشـعاب آب واگـذار گردید. وی 
افـزود: این تعداد اشـتراک در شـهرهای انـار )14(، 
بهرمـان )14(، حسـین آباد گلشـن )4(، رفسـنجان 
)107(، صفائیـه )2( و کشـکوئیه )7( فقـره واگـذار 

 . شد
داشـتن  رو  پیـش  بـه  توجـه  بـا  پایـان  در  وی 
روزهـای سـرد و احتمـال یخبنـدان تصریـح کـرد: 
بـه  نسـبت  شـود  مـی  درخواسـت  مشـترکین  از 
نگهـداری کنتورهـای منازل و امـاک خویش دقت 
و توجـه ویـژه ای داشـته باشـند تـا ضمـن برقراری 
آب در ایـام فـوق، از ضـرر و زیـان احتمالـی یـخ 

زدگـی و شکسـتگی لولـه هـا جلوگیـری شـود.

كاغذ اخبار

دربـاره  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رئیـس 
کاندیداتـوری آیـت اهلل سـید حسـن خمینـی گفـت: اعـام 
نامـزدی شـخصیتی چـون ایشـان، کمتریـن حـق خانـواده 

امـام و حتـی یـک شـهروند عـادی اسـت.
رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل  »انتخـاب«،  گـزارش  بـه 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام صبـح دیـروز در 
دیـدار اعضای شـورای مرکزی انجمن اسـامی دانشـجویان 
را  دانشـجویان  تهـران،  پزشـکی  علـوم  و  تهـران  دانشـگاه 
سـرمایه های ارزشـمند امروز و آینده کشـور خوانـد و اظهار 
داشـت: جـواب نـدادن به مطالبـات برحق دانشـجویان برای 
هیـچ نظامـی خوب نیسـت، چـرا که آنـان که آینده سـازان 
نظـام هسـتند، نبایـد در مسـائل ابهام داشـته باشـند. وی با 
تأکیـد مجـدد بـر اهمیـت انتخابـات اسـفند مـاه و شـرایط 

و  سیاسـی  سـرگیجه های  پسـابرجام،  در  کشـور  مناسـب 
تندروهـا  و  افراطیـون  امـروز  بی اخاقی هـای  و  توهین هـا 
را قابـل پیـش بینـی دانسـت و گفـت: از رویکـرد مـردم 
جامعـه بـه تفکـرات اعتدالـی کـه برخاسـته از اسـام ناب و 
عصـاره مکتب تشـیع اسـت، ناراحت هسـتند. رئیس مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام با تشـریح موضوع »انعـکاس ضد 
و خـروج از اعتـدال« کـه یک بحث فلسـفی اسـت و تطبیق 
آن بـا شـرایط سیاسـی، افـزود: حالت طبیعی این اسـت که 
وقتـی فشـارهای سیاسـی از یک پدیـده اجتماعی برداشـته 
شـود، تـا رسـیدن بـه حالـت اعتدالـی عکـس العمل هایـی 
خواهد داشـت. هاشـمی رفسـنجانی بـا ابراز رضایت نسـبی 
از شـرایط دانشـگاه ها در دولـت یازدهـم، بـه ویـژه مراسـم 
16 آذر امسـال، گفـت: موفقیت هـای نسـبی ایـن مراسـم، 

نمونـه ای از عـزم و اراده مـردم هوشـیار و آگاه جامعـه بـه 
ویژه دانشـجویان و قشـر و فرهیخته، برای خلق حماسـه ای 
دیگـر در راسـتای دفـاع از نظـام اسـامی و آرمان هـای امام 
و شهداسـت. وی در بخـش دیگـری از سـخنان خویـش بـا 
اشـاره بـه اعـام نامـزدی آیـت اهلل سـید حسـن خمینـی و 

ایشـان،  مخالفـان  بی اخاقی هـای  و  تنـد  واکنش هـای 
گفـت: اعـام نامـزدی شـخصیتی چـون ایشـان، کمتریـن 
حـق خانـواده امـام و حتـی یـک شـهروند عادی اسـت ولی 
می بینیـد کـه چگونـه بـا ایـن یـادگار ارزشـمند برخـورد 

می کننـد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

نامزدی »سید حسن« 
کمترین حق خانواده امام )ره( است 

مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مصوبه اخیر مجلس 
نمایندگان امریکا با 

روح توافقات هسته ای 
در تعارض است

وزارت  جدیـد  سـخنگوی 
خارجه در نخسـتین جلسـه خود 
بـا اصحـاب رسـانه دربـاره رابطه 
سـوریه،  مسـائل  عربسـتان،  بـا 
حـوادث نیجریـه و آذربایجـان و 
رابطـه بـا ترکیـه سـخن گفـت گزیده صحبت هـای حسـین جابر انصـاری را در 

ادامـه بـه نقـل از خبرآنایـن بخوانیـد:
 مصوبـه کنگـره آمریـکا دربـاره محدودیـت هـای سـفر بـه ایـن کشـور هم با 
قوانیـن تجـارت آزاد بین المللـی در تناقـض اسـت و هم با اصول اساسـی حقوق 
بشـر تناقـض اساسـی دارد. مصوبه اخیر بـا روح توافقات هسـته ای هم به نحوی 
در تعـارض اسـت. اگـر صراحت تناقض ایـن مصوبه با برجام قطعی شـود، وزارت 

خارجـه بـه رونـد بررسـی های آن در چارچوب توافقـات اهتمام خواهد داشـت.
 فاجعـه منـا در فصـل حـج رخ داد و بـه طـور طبیعـی در این راسـتا آنچه که 
اهمیـت دارد تعامـل سیاسـی مناسـب و مدیریـت درسـت ایـن بحران از سـوی 
عربسـتان اسـت و مسـأله دوم این اسـت که عربستان مسـئولیت های خود را در 

برابـر این فاجعـه بپذیرد.
 سیاسـت های جمهـوری اسـامی ایـران در مـورد سـوریه روشـن اسـت و 
اسـتمرار پیـدا می کنـد، در همیـن راسـتا براسـاس درخواسـت دولـت سـوریه، 
ایـران کمک هـای مستشـاری نظامی به سـوریه انجـام داده و به ایـن روند ادامه 

می دهـد. امـا تاکنـون درخواسـتی بـرای حضـور نظامـی نداشـته ایم.
  همانطـور کـه اعام شـده اسـت اگر روند توافـق دو طرف نهایی شـود در بازه 
زمانـی نیمـه دی مـاه رونـد اجـرای توافـق  در رابطـه با تحریم هـا و سـایر موارد 
آغـاز می شـود. امیدواریـم بـا مجموعـه توافق هـا و اقدامـات صـورت گرفته آنچه 
پیش بینی می شـود در اجاس شـورای حکام و سـایر مقدمات آغاز شـود گفت.

 سیاسـت ایـران مبتنـی بر گفت وگو با همسـایگان خود اسـت و این سیاسـت 
ادامـه می یابـد. عربسـتان یکـی از همسـایگان ایـران اسـت و روابـط دو کشـور 
ظرفیت هـای مهمـی برای تغییر فضـای موجود دارد و اگـر اراده قطعی در دولت 
عربسـتان وجود داشـته باشـد با توجـه به سیاسـت های ثابت ایـران زمینه برای 

گسـترش روابـط و تغیییر فضـای موجود فراهم اسـت.
 سـفیر عربسـتان در تهران از سـوی دولت این کشـور به ایران معرفی شـده و 
ایـن موضـوع رونـد قانونـی خود را طـی می کند و نتایـج آن را بعد از طی شـدن 

ایـن روال اعـام می کنیم.
 هنـوز تاریـخ نهایـی برای سـفر روحانـی به اروپا تعیین نشـده و لغو سـفرهای 

قبلـی بر اسـاس توافـق دو طرف انجام شـد.

قطعنامه 1+5 با 
اجماع شورای حکام 

تصویب می شود
واحـد مرکـزی خبـر نوشـت: 
نماینـده ایـران در آژانـس بیـن 
گفـت:  اتمـی  انـرژی  المللـی 
پیـش بینـی هـا ایـن اسـت این 
قطعنامـه با اجمـاع و اتفاق آرای 
کشـورهای عضـو شـورای حکام 

تصویـب و مسـائل گذشـته و حـال بـرای همیشـه مختومـه شـود. 
نماینـده ایـران در آژانس بیـن المللی انرژی اتمی درباره نشسـت شـورای 
حـکام و ارائـه پیـش نویـس قطعنامـه 1+5 دربـاره پـی.ام.دی گفـت: پیـش 
بینـی هـا ایـن اسـت ایـن قطعنامه بـا اجمـاع و اتفـاق آرای کشـورهای عضو 
شـورای حـکام تصویـب و مسـائل گذشـته و حـال بـرای همیشـه مختومـه 

. شود
 رضـا نجفـی گفـت: فـردا جلسـه فـوق العـاده شـورای حـکام اسـت و در 
ایـن نشسـت گـزارش آقـای امانـو دربـاره ارزیابی نهایـی در خصوص مسـائل 
، در خصـوص قطعنامـه  از آن  بعـد  و  گذشـته و حـال مطـرح مـی شـود 
پیشـنهادی  5+1 تصمیـم گیـری خواهد شـد. نماینده ایران دربـاره روند این 
نشسـت گفـت: معمولـش این اسـت کـه ابتـدا قعطنامه از سـوی کشـورهای 
بانـی قطعنامـه معرفـی می شـود و بعد از آن کشـورهای عضو شـورای حکام 

نظـرات خودشـان را ارائـه خواهنـد کرد.
 نجفـی گفـت: جمهـوری اسـامی ایـران هـم در ظرفیـت ریاسـت عـدم 
تعهـد و هـم در ظرفیـت ملـی سـخنرانی خواهـد کـرد. نماینـده ایـران در 
آژانـس مـی گویـد: پیـش بینـی هـا این اسـت کـه ایـن قطعنامه بـا اجماع و 
اتفـاق آرای کشـورهای عضـو شـورای حـکام تصویب شـود و موضوع مسـائل 
گذشـته و حـال و یـا به اصطـاح »پـی.ام.دی« برای همیشـه مختومه شـود 

و راه را بـرای اجـرای برجـام بـاز کند. 
وی ابـراز امیـدواری کـرد: برجام، خیلـی زود، اواخر دسـامبر و اوائل ژانوبه 
اجرایی شـود. نجفی در پاسـخ به این سـوال که نشسـت فوق العاده شـورای 
حـکام چقـدر طـول خواهد کشـید، گفت : این بسـتگی به تعداد کشـورهایی 
دارد کـه مـی خواهنـد صحبت کنند و قاعدتا نباید بیشـتر از نصف روز باشـد 

مگـر اینکـه تعداد کشـورهایی کـه می خواهنـد صحبت کنند ، زیاد باشـد. 
وی افـزود : البتـه چـون موضـوع ، موضـوع مهمـی اسـت و بعـد از حـدود 
12 سـال ایـن پرونـده بسـته می شـود ، ممکن اسـت تعـداد کشـورهایی که 
مـی خواهنـد صحبـت کننـد زیاد باشـد اما شـاید این نشسـت بیشـتر از یک 

نصفـه روز طول نکشـد.

وزیر کار مجلس را 
قانع کرد

رفـاه  و  کار  تعـاون  وزیـر 
اجتماعـی ضمن پاسـخ به سـوال 
در  خرم آبـاد  مـردم  نماینـده 
صحـن علنـی توانسـت مجلس را 
از پاسـخ های خـود قانـع کند. به 
گـزارش خبرآناین، علـی ربیعی 
کـه بـرای پاسـخ بـه سـوال ایرج 
عبـدی نماینـده مـردم خرم آبـاد 
در مـورد عـدم برقـراری عدالـت شـغلی و رفـع تبعیـض در اسـتفاده مناطـق 
) اسـتان ها و شهرسـتان ها( مختلـف کشـور از منابـع طبیعی و سـرمایه های ملی 
بـه مجلـس رفته بـود به سـوال های این نماینـده در صحن علنی مجلس پاسـخ 
داد. او کـه مـي گفـت »بـا اسـتفاده از تجارب کشـورهای شـبیه خودمـان روی 
رشـد همـراه بـا کاهش سـطح بیـکاری تمرکـز کردیـم«، عنـوان کـرد: من هم 
وزیـر کارگـران، کارفرمایـان و هـم وزیر بیکاران هسـتم. بیـکاران هـم باید وزیر 
داشـته باشـند که من وزیر آنها هسـتم. تجربه 15 سـال گذشـته نشـان داده که 
همیشـه رشـد با اشـتغال همراه نبوده و بیکاری باالتر از اشـتغال ایسـتاده است. 
مـا ایـن بـار از تجارب کشـورهای شـبیه خودمـان اسـتفاده کردیم و روی رشـد 
همـراه بـا کاهش سـطح بیـکاری تمرکـز کردیم. گزیـده صحبت هـای ربیعی را 

در ادامـه بخوانیـد:
 مـن در ایـن میـان از مسـئولیت شـانه خالی نکـردم و همه تـاش خود را 
بـه کار بردیـم. اما در اقتصاد ضعیف شـده بایـد انصاف به خـرج داد که تغییرات 
در این هـا بـه سـختی صورت خواهـد گرفت. ما دچار نارسـایی هایی هسـتیم. به 
یـک بـاره 4 میلیـون و 800 هزار تحصیلکرده وارد کار می شـوند که بیشترشـان 
مهـارت هـم ندارنـد. نیـاز داریـم سـازمان فنـی و حرفـه ای را تقویت کنیـم. در 
آخریـن جلسـه شـورای عالـی اقتصاد نیـز که به ریاسـت آقـای روحانـی برگزار 
شـد ایشـان تاکیـد کردند هر فـرد که وارد جامعه می شـود یک کارنامه اشـتغال 

داشـته باشد.
 دولـت اصول برنامه ششـم توسـعه را کم کردن نابرابری ها گذاشـته اسـت. 
همچنیـن بحث ایجاد اشـتغال از خانه تا کارخانه در شـش اسـتان محـروم دارد 
ادامـه پیـدا می کند. ما مشـخص کرده ایم که کدام دسـته مشـخص وجـود دارد 

کـه می توانیـم حول و حـوش آن کارآفرینی را بیشـتر کنیم.
  نـرخ مشـارکت بهبـود پیـدا کـرده اسـت و بـا ایـن که بـه تعـداد بیکارها 
اضافـه می شـود اما این مسـاله نشـان می دهد کـه هنوز امیدی اسـت. همچنین 
دسـتمزدها هنـوز با اسـتانداردهای جهانی فاصلـه دارد که باید بهبـود پیدا کند. 
مـا در تـاش هسـتیم کـه در برنامـه ریزی هایمـان بین مـزد و بهـره وری رابطه 

ایجـاد کنیم.

مجلس نماینده ایران در آژانس وزارت امور خارجه

رئیـس قـوه قضاییه بـا مهم ارزیابـی کـردن انتخابات 
مجلس شـورای اسـامی و خبرگان رهبری، از تشـویش 
افـراد مختلـف در خصـوص  از سـوی  اذهـان عمومـی 
انتخابـات انتقـاد کـرد و گفـت:در قانـون اساسـی چیزی 
بـه نـام نظـارت بر رهبـری نداریم. بـه گـزارش ایرنا آیت 
صـادق اهلل آملـی الریجانـی در جلسـه دیـروز مسـئوالن 
و  اسـامی  شـورای  مجلـس  انتخابـات  قضایـی،  عالـی 
خبـرگان رهبری را بسـیار مهـم ارزیابی کرد و خواسـتار 
برگـزاری  انـدرکاران  دسـت  قانونـی  وظایـف  انجـام 
انتخابـات در حیطـه هـای مختلـف، پرهیـز از تشـویش 
اذهـان عمومـی از سـوی افـراد مختلـف و رسـانه هـا و 
طـرح سـخنان و ادعاهـای نـاروا، غیرمنطقـی و خـاف 
آملـی  اهلل  آیـت  شـد.  انتخابـات  خصـوص  در  قانـون 

الریجانـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره 
بـه ضـرورت و اهمیـت مشـارکت همگانـی در انتخابـات 
مجلـس شـورای اسـامی و خبـرگان رهبـری و تاکیـد 
بـر لـزوم عمل بـه وظایـف در چارچوب موازیـن منطقی 
و قانونـی افـزود: هـر کسـی بایـد در خصـوص انتخابـات 
در چارچـوب قانـون بـه وظایـف خـود عمل کنـد و باید 
از پرداختـن بـه مقولـه انتخابـات در چارچـوب قانـون 
اسـتقبال کنیـم. رئیـس دسـتگاه قضـا برخـی اقدامـات 
رسـانه ای درخصـوص انتخابـات را ناصحیـح دانسـت و 
تصریـح کـرد: گاهـی رسـانه هـا بـه حـرف هایـی دامن 
مـی زننـد کـه صحیـح نیسـت؛ از آن جمله سـخنان بی 
پایـه ای اسـت کـه دربـاره نظـارت مجلـس خبـرگان بر 
رهبـری و نهادهای زیرمجموعه ایشـان مطرح می شـود. 

آیـت اهلل آملـی الریجانـی با اشـاره به اینکه برخـی افراد، 
آرزوهـا و توقعـات غیرقانونـی خود را که ربطـی به قانون 
اساسـی نـدارد مطرح می کنند، نظـارت مجلس خبرگان 
بـر رهبـری را سـخنی نادرسـت و غیرقانونی اعـام کرد 
و گفـت: در قانـون اساسـی چیـزی بـه نـام نظـارت بـر 
رهبـری نداریـم. رئیـس قـوه قضاییـه با اسـتناد بـه مواد 
107، 108،109،110 و 111 قانـون اساسـی و اصـل 5 
آن دربـاره شـرایط، صفـات و ویژگـی هـای رهبـری در 
نظـام جمهوری اسـامی ایـران، ادامـه داد: مطابق قانون 
اساسـی تشـخیص دارا بودن شـرایط رهبـری و یا فقدان 
ایـن شـرایط بر عهـده خبـرگان رهبری اسـت و طبیعی 
اسـت کـه مقوله تشـخیص از نظـارت جداسـت و این دو 

تازمـی بـا هم نـدارد.

در قانون اساسی نظارت بر رهبری نداریم
رییس قوه قضاییه

وضعیت آنفلوآنزا 
همچنان سفید 
است

دربـاره  بهداشـت  وزیـر 
کشـور  در  آنفلوآنـزا  وضعیـت 
گفـت: وضعیـت سـفید اسـت و 
جـای نگرانی در ایـن مورد وجود 
نـدارد. بـه گـزارش ایسـنا دکتـر 
پاسـخ  در  هاشـمی  سیدحسـن 

بـه سـوالی دربـاره وضعیـت آنفلوآنزا در کشـور گفت: دربـاره آنفلوآنـزا موضوع 
جدیـدی وجـود نـدارد و وضعیت سـفید اسـت. بنابرایـن جای نگرانی نیسـت، 
امـا از همـه رسـانه ها خواهـش می کنـم ضمـن اطاع رسـانی در ایـن فصـل 
دربـاره همـه بیماری هـای واگیـر از جملـه آنفلوآنـزا بـه نحوی عمـل کنند که 
مـردم مضطـرب نشـوند. در حـال حاضر همـه چیز دربـاره آنفلوآنزا در سراسـر 
کشـور تحـت کنتـرل همکاران بهداشـتی ماسـت و مـردم هم بهتر از گذشـته 
نـکات شـخصی را رعایـت می کننـد، بنابرایـن جای هیـچ نگرانی وجـود ندارد. 
وی در پاسـخ بـه سـوال دیگری دربـاره وضعیت آلودگی هـوا در پایتخت گفت: 
متاسـفانه مـردم بـه آلودگـی هـوا عـادت کرده انـد امـا امیـدوارم بـه طـور کل 
تمهیداتـی پیش بینی شـود کـه زمینه آلودگی هـای هوا کاهش یابد. متاسـفانه 
سـال های گذشـته نیـز در ایـن فصل شـاهد آلودگی هـوا بوده ایـم و اکنون نیز 

وجـود دارد و نکتـه ای نیسـت کـه بخواهیـم جامعـه را حسـاس کنیـم.

دستور جهانگیری 
به نوبخت برای 
بازنگری پیش 
نویس برنامه ششم

جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
بررسـی  و  بازنگـری  خواسـتار 
برنامـه  نویـس  پیـش  مجـدد 
ششـم توسـعه توسـط سـازمان 

مدیریـت شـد و گفـت: در صورت نیاز بایـد اصاحـات الزم در این پیش نویس 
اعمـال شـود. بـه گزارش مهـر، اسـحاق جهانگیری در جلسـه سـتاد راهبری و 
مدیریـت اقتصـاد مقاومتی بـا بیان اینکه دولـت قدردان اعتمـاد و حمایت های 
مقـام معظـم رهبـری اسـت، گفـت: برنامـه ششـم بایـد مطابـق بـا اقتصـاد 
مقاومتـی تدویـن شـود. معـاون اول رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه دیـدار اخیر 
اعضـای سـتاد با رهبـر معظم انقـاب و حمایت هـا و رهنمودهای ایشـان بیان 
داشـت: حمایـت مقام معظـم رهبری از دولت در مسـائل مختلف و به خصوص 
در اجـرا و پیشـبرد برنامـه های اقتصادی، مایه برکت و سـرمایه ای بزرگ برای 
دولـت محسـوب می شـود و دولـت قدردان ایـن حمایـت اسـت. جهانگیری از 
چالش هـای اقتصـادی بـه عنـوان یکـی از مهمترین مسـائل پیش روی کشـور 
یـاد کـرد و افـزود: بدهـی های دولـت، اتکاء بودجـه به نفت، بیـکاری و کاهش 
رفـاه و افـت قـدرت خرید مردم از مهم ترین مشـکات اقتصادی کشـور اسـت 

کـه بـرای حل ایـن مسـائل، بـه اتخـاذ تدابیـر جـدی نیازمندیم.

موضع ارشاد 
در قبال 
ممنوع التصویرها

فرهنـگ  وزارت  سـخنگوی 
را  مطالبـی  اسـامی  ارشـاد  و 
دربـاره ی موضع ایـن وزارت خانه 
پرداخـت  نحـوه ی  قبـال  در 
رسـانه ها به افـراد ممنوع التصویر 
بیـان کـرد. بـه گـزارش ایسـنا، 

حسـین نوش آبـادی کـه در نشسـت خبـری حاضـر شـده بـود، در بخشـی از 
ایـن نشسـت، در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره ی موضـع وزارت ارشـاد در قبـال 
ارشـاد  ممنوع التصویرهـا گفـت:  دربـاره ی موضـوع ممنوع التصویـری، وزارت 
وظیفـه دارد بـر اسـاس قانون مطبوعـات عمل کنـد؛ بنابراین طبـق تبصره 2، 
قانـون مطبوعـات تصریـح دارد کـه در صـورت تخلـف، دادگاه می تواند نشـریه 
متخلـف را تـا دو مـاه توقیـف کنـد. امـا ما مصوبـه ای در شـورای عالـی امنیت 
ملـی کـه تـا االن بـه تأییـد مقام معظـم رهبری رسـیده باشـد نداریـم چرا که 
معمـوال مصوبـات شـورای عالی زمانی الزم االجراسـت که به تأییـد مقام معظم 
رهبـری برسـد؛ بنابرایـن نظر، نظر قضایی اسـت. ما هم به عنوان وزارت ارشـاد 
وظیفـه داریـم از مفـاد قانون اساسـی پیروی کنیـم. ما در ایـن رابطه مصوبه ای 
نداریـم کـه بتوانیـم ورود پیـدا کنیـم. از طرفـی هـم می دانیـم مطبوعـات بـه 

دلیـل حساسـیت هایی کـه دارنـد قانـون محکمـی بـرای خودشـان دارنـد.

رفع محدودیت 
تماس تصویری 
موبایل

فضـای  عالـی  دبیـر شـورای 
محدودیـت  رفـع  از  مجـازی 
تصویـری  تمـاس  سـرویس 
اینترنـت موبایـل ظـرف 6 مـاه 
آینـده خبـر داد و گفـت: آییـن 
نامـه اینترنـت پـاک نیـز تدوین 

مـی شـود. بـه گزارش مهـر، ابوالحسـن فیروزآبادی در حاشـیه مراسـم افتتاح 
بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی الکامـپ در جمع خبرنـگاران گفت: 
منتظـر تدویـن پیوسـت فرهنگـی فضای مجـازی بـرای ارائه به شـورای عالی 
فضـای مجـازی هسـتیم و در صـورت تصویـب ایـن پیوسـت، موضـوع تماس 
تصویـری نیـز حـل خواهـد شـد. پیـش بینـی می شـود ظـرف 6 مـاه آینده، 
موضـوع ممنوعیـت تمـاس تصویـری مرتفـع شـود. وی بـا اشـاره بـه موضوع 
نظـارت بر شـبکه هـای اجتماعـی نیز گفت: بعضـی از موضوعات شـبکه های 
اجتماعـی مربـوط بـه کارگـروه تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانـه اسـت و 
چنانچـه نیـاز باشـد، مـا در ایـن زمینـه ورود می کنیـم و حتی ممکن اسـت 
پیشـنهاداتی را نیـز بـه کارگـروه تعیین مصادیـق فیلترینگ ارائـه دهیم. دبیر 
شـورای عالـی فضـای افـزود: تدویـن ایـن آئیـن نامـه مـی توانـد در موضـوع 

شـبکه هـای اجتماعـی و سـاماندهی ایـن فضـا نیـز تاثیرگـذار باشـد.

دولتوزیر بهداشت شورای عالی فضای مجازیوزارت فرهنگ و ارشاد
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خبر

جناب آقـای پور محمـدی! در خصـوص فعالیت های 
کانون بازنشسـتگان مقـداری توضیح دهید.

در واقـع کانـون بازنشسـتگان یـک انجمن صنفی اسـت 
کانـون  ایـن  می باشـد.  خـود  خـاص  مقـررات  دارای  کـه 
مـورد تاییـد کمیسـیون مـاده 10 احـزاب و فعالیت هـای 
سیاسـی اسـت. البتـه این اهـداف در جهت دفـاع از حقوق 
و مطالبـات بازنشسـتگان و اسـتفاده از تجربیـات ارزنده ای 
کـه بازنشسـتگان در طـول مـدت خدمـت در زمینه هـای 

مختلـف شـرکت مـس داشـتند می باشـد. 
آیـا از نیروهای بازنشسـته یـا خانواده هـای آنها در 
شـرکت هـای زیـر مجموعه صنـدوق بازنشسـتگی 

اسـتفاده می شـود؟
بازنشسـتگان دغدغـه دارنـد کـه بچه هـای مـا سـر کار 
نیسـتند؛ مـا هـم مکاتباتـی انجـام دادیـم اسـامی افـرادی 
را کـه در آن مجموعـه مشـغول به کار هسـتند خواسـتیم. 
یکـی دو شـرکت به ما اسـامی را دادند ولی مابقـی را هنوز 
بـه ما اعـام نکردنـد. به همیـن مناسـبت بازنشسـتگان ما 
نگران هسـتند چون در جامعه بازنشسـتگان و خوشـبختانه 
در نظـام اسـامی قریـب بـه اتفـاق بـاالی 80 درصـد از 
عالیـه  تحصیـات  مختلـف  رشـته های  در  مـا  فرزنـدان 
دانشـگاهی دارنـد. خواسـته و مطالبـه مـا ایـن اسـت کـه 
از فرزنـدان بازنشسـته از تخصص هـای مختلفـی کـه نیـاز 
هسـت در شـرکت های زیر مجموعـه صندوق بازنشسـتگی 
شـرکت های سـرمایه گذاری اسـتفاده کنند. چـون فرزندان 
و  دلسـوزی  و  تعلـق  احسـاس  دلیـل  بـه  بازنشسـتگان 
بـا توجـه بـه تجربیاتـی کـه از پـدران خـود مـی آموزنـد 

می تواننـد مثمـر ثمرتـر باشـند. 
نمایشـگاه هایـی که توسـط صنـدوق بازنشسـتگی 

برگـزار مـی شـود به چـه منظوری اسـت؟ 
و  می کنـد  اقتصـادی  فعالیـت  بازنشسـتگی  صنـدوق 
از محـل برگـزاری نمایشـگاه درآمـد کسـب مـی کنـد تـا 
بتوانـد بـه صنـدوق بازنشسـتگی و هزینه هایی کـه صندوق 

انجـام می دهـد کمـک کنـد.  بازنشسـتگی 
چـه قـدر هزینـه  صـرف برپایـی نمایشـگاه شـده 

؟  ست ا
مـن هزینـه نمایشـگاه را دقیقـا نمی دانـم. چـون اسـناد 
مالـی در اختیار خود نمایشـگاه ها و شـرکت توسـعه اسـت. 
آیـا داشـتن اطالعـات در ایـن زمینـه ارتباطـی به 

جایـگاه حقوقی شـما نـدارد؟
مـا چـون اختیـارات اجرایـی نداریـم فقـط بـه عنـوان 

دفـاع از حقـوق بازنشسـتگان اگـر اشـکال و ایـرادی جایی 
مشـاهده کنیـم وارد عمـل مـی شـویم. جلسـاتی داریـم و 

مشـکات را گوشـزد کنیـم. 
بـه هـر حال بایـد ابزارهای نظارتی بیشـتر کنتـرل کنند 
بیشـتر نظـارت کننـد که اتفاقـات خاصی نیفتـد. نگرانی ما 

هم از همین جاسـت. 
آیا سـود حاصـل از نمایشـگاه های برگزار شـده به 

کانون بازنشسـتگان رسـیده یا نه؟ 
ایـن  علیرغـم  ولـی  شـود  مشـخص  بایـد  جلسـات  در 
مسـایل تـا االن بـر اسـاس اطاعاتـی کـه بـه دسـت آمده 
سـودی در کار نبـوده اسـت. بـه مـا گفتنـد کـه درآمـدی 
از سـال گذشـته عایـد نشـده اسـت. مـن فکـر می کنـم که 
آقایـان دسـتگاه های نظارتـی باید حتما بیشـتر این موضوع 
را رصـد کننـد. تـاش کنند کـه فعالیـت این نمایشـگاه ها 
بیشـتر شـود. راجـع بـه سـودآوری بایـد از مجموعـه اداره 
بازرگانـی سـوال کـرد بـه خاطـر اینکـه بـه هـر حـال آنها 
اطاعـات و فعالیـت این نمایشـگاه ها را به خوبـی می دانند. 
مـن فکـر می کنـم اگـر شـما بـه آنهـا مراجعـه کنیـد قطعا 
اطاعـات دقیق تـری بـه شـما خواهنـد داد که آیـا فعالیتی 
داشـتند یـا فعالیت هـای آنهـا مثمر ثمـر بوده و سـودآوری 
داشـته یـا نـه؟ اتفاقـا جلسـه ای که بـا مدیرعامـل صندوق 
بازنشسـتگی داشـتیم از آنهـا سـواالتی در همیـن خصوص 
خواسـتیم  ایشـان  از  کـه  داشـتیم  دیگـر  شـرکت های  و 
توضیحـات الزم را بدهنـد تـا ببینیـم آیـا درآمـد حاصـل 
از نمایشـگاه ها بـا آن سـرمایه گذاری کـه شـده همخوانـی 
دارد یـا نـه؟ کـه هنـوز موفـق نشـدیم. انشـاءا... بتوانیم در 

فرصت هـای آتـی ایـن اطاعـات را کسـب کنیـم. 
در حـال حاضـر چند شـرکت زیر مجموعـه صندوق 

بازنشسـتگان مـس کار می کنند؟
صنـدوق  مجموعـه  زیـر  شـرکت های  از  بسـیاری 
بازنشسـتگان کـه زیـان ده بودنـد در حـال تعطیـل شـدن 
هسـتند. بـه دلیل اینکـه شـرکت ها در حال تغییـر ماهیت 
هسـتند مـن تعـداد شـرکت ها را نمی دانـم. مـا بـه عنـوان 
متولیـان و مدافعیـن حقـوق بازنشسـتگان از خـود صندوق 
هـم خواسـتیم کـه تعدادشـان را دقیقـا به مـا بگوینـد؛ اما 
پاسـخ نگرفتیـم. امیدواریـم کـه در آینده بتوانیـم اطاعات 
را  بازنشسـتگان  مطالبـات  و  حقـوق  و  کنیـم  کسـب  را 

پیگیـری کنیـم.
شـایعه ای وجـود دارد کـه یکـی از اعضـای مهـم 
کانـون در جلسـات مجمـع حاضـر نمی شـود.دلیل 

دارد؟  خاصـی 
بـه هـر حـال در بعضـی مواقـع بـه دلیـل گرفتاری هایی 
کـه بعضـی از دوسـتان دارنـد در مقاطـع مختلف بـه دلیل 
برخـی  نمی کننـد.  پیـدا  حضـور  گرفتـاری    و  مشـکات 
نیـز بـرای عـدم شـرکت در جلسـات دالیـل خودشـان را 
دارنـد. بایـد از خودشـان پرسـید کـه بـه چه دلیـل حضور 
پیـدا نمی کننـد. بـه هـر حـال رسـالت نماینـدگان کانـون 
بازنشسـتگان دفاع از حقوق بازنشسـتگان و حفظ و صیانت 
ایـن  و تـاش در جهـت حفـظ  بازنشسـتگی  از صنـدوق 
صنـدوق اسـت. مطمئنـا بـا توجـه بـه اینکـه مـردم اعتماد 
کردنـد و رای دادنـد و ایـن عزیـزان را انتخـاب کردند باید 
حتمـا در خصـوص مسـولیتی کـه بـه عهـده شـان واگـذار 
شـده حساسـیت خاصـی داشـته باشـند و بتواننـد مسـایل 
بازنشسـتگان را بـه طور احسـن و اکمل پیگیـری کنند که 
خـدای نکـرده دینـی از طـرف بازنشسـتگان به گـردن این 

نماند.  عزیـزان 
در بین اصحاب رسـانه چنین شـایع شـده اسـت که 
در ادوار قبـل برخـی از شـرکت های زیـر مجموعه 
مـس حیاط خلـوت برخی گـروه های سیاسـی بوده 
انـد. آیا در حـال حاضر چنیـن نظارتی وجـود دارد 

کـه دوباره چنیـن مسـاله ای رخ ندهد؟ 
موضـوع  همیـن  نیـز  بازنشسـتگان  جامعـه  نگرانـی 
اسـت. مـا در 2 مـاه قبـل نامـه ای نوشـتیم بـه مدیرعامـل 
موسسـه و در ایـن خصـوص اشـاراتی کردیـم و نگرانی های 
بازنشسـتگان جامعـه را گوشـزد کردیـم. ضمـن اینکـه در 
ایـن نامـه آن درد دل و دغدغـه بازنشسـتگان و رونوشـتی 
از ایـن نامـه را بـه هیات موسـس و هیـات امنـای صندوق 
بازنشسـتگی فرسـتادیم. در ایـن راسـتا یکـی دو تا جلسـه 
گذاشـته شـد کـه پیگیـری شـود؛ ولـی دیگـر جلسـه ای 
از  بعضـی  در  اسـت.  همیـن  مـا  دغدغـه  نشـد.  گذاشـته 
شـرکت ها احسـاس می کنیـم کـه یـک سـری مسـایل این 
چنینـی وجود داشـته باشـد که البتـه ما در حـال پیگیری 
هسـتیم و از طریـق کانال هـای نظارتـی و از مسـیر قانونـی 

می کنیـم.  پیگیـری 
 بـا توجـه بـه اینکـه دولـت تدبیـر و امید توسـعه 
پایـدار را در سیاسـت های کلی خود قـرار داده و در 
حـال حاضر مجموعـه اسـتانداری کرمان بـه دنبال 
همیـن توسـعه اسـت. به نظر شـما صنعـت مس چه 

نقشـی را می توانـد در اسـتان ایفـا کند؟ 
البتـه موضـوع کلی که وجود دارد این اسـت که اسـتان 

کرمـان، اسـتانی سرشـار از منابـع طبیعـی و معدنی اسـت. 
می طلبـد کـه یـک مدیریـت خیلـی قـوی بـاالی سـر ایـن 
انجـام دهـد.  بتوانـد کاری راهبـردی  تـا  باشـد  مجموعـه 
بـه منصـه ظهـور و تحقـق  ایـن را  بتوانـد  اینکـه  ضمـن 

ند.  برسا
در حـال حاضر ایـن مدیریت قوی وجـود دارد و آیا 

این امـر محقق می شـود؟
 بـا توجـه بـه تجمـع نیرویـی کـه در شـرکت ملی مس 
هسـت کـه در ادوار مختلـف نیروهایـی خـارج از تـوان و 
ظرفیـت بـه کار گمـارده شـده و بـا توجـه بـه افـت قیمت 
جهانـی مـس و تحریـم هـای ناعادالنـه بیـن المللـی کـه 
بـه اخـال در صـادرات مـا انجامیـد نتوانسـتیم محصوالت 
شـرکت مس را صادر کنیم. از طرفی مسـاله این اسـت که 
بـازار جهانـی مـس هـم افت کـرده بـه خصوص بیشـترین 
صـادرات مـا به چیـن بوده اسـت. همـه این هـا موانعی در 

مسـیر توسـعه بوده اسـت.

 مطمئنـا اگـر وضعیـت مـس در بـازار جهانـی بهبـود 
پیـدا کنـد و مدیـران هـم بتواننـد مجموعـه خـود را بـه 
خوبـی مدیریـت کنند، مـی توانند بـه اهداف خود برسـند. 

مطمئنـا در اسـتان پتانسـیل هـای بزرگـی وجـود دارد. 
آیا صحبت دیگری باقی مانده است؟

آرزوی موفقیـت بـرای شـما و همکارانتـان دارم. شـما 
رسـالت بزرگـی بـر عهـده دارید. بـرای این کـه در میهن 
اسـامی مـان حقایـق جامعـه را بـه طـور مطلـوب و در 
فضایـی آرام و سرشـار از همدلـی و همزبانـی بـه گـوش 
انقـاب  معظـم  رهبـر  کـه  طـور  برسـانید.همان  مـردم 
بارهـا تاکیـد کردنـد و امسـال را بـه ایـن نام، نـام گذاری 
بـه  را  واقعیت هـا  ایـن فضـا  بتوانیـد در  انشـاا...  کردنـد. 
انتقـال بدهیـد. بـا توجـه بـه پتانسـیلی کـه در  جامعـه 
شـما هسـت و اطاعاتـی ذی قیمتـی کـه داریـد بتوانیـد 
کـه ذخیـره  انشـاا...  و  کنیـد  توسـعه کشـور کمـک  بـه 

باشـد.  تان  آخـرت 

رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان شرکت مس:

پیگیر مطالبات  بازنشستگان مس هستیم

راه مقابله با نفوذ دشـمن، مجهز شـدن سـپاهیان به منطق 
مسـتحکم انقـاب از طریـق افزایـش قـدرت اقناعـی، منطقی 
و بیانـی در مـورد انقـاب اسـامی اسـت. منظـور از دشـمن، 
اسـتکبار جهانـی، و مظهـر کامـل آن امریـکا اسـت کـه رژیـم 
هـای مرتجـع و انسـانهای ضعیف النفـس، عوامل آن هسـتند. 
الزمـه پاسـداری از انقـاب، شـناخت نقـاط ضعـف معرفتـی 
و عملـی دشـمن و توجیـه افـرادی اسـت کـه هنـوز شـناخت 
صحیـح از دشـمن ندارنـد. دشـمنان انقاب اسـامی کسـانی 
هسـتند که از سـالها قبل با شـعار »برقراری امنیت«، »مبارزه 

صلـح«  »ایجـاد  و  دموکراسـی«  »برقـراری  تروریسـم«،  بـا 
بـه منطقـه آمدنـد امـا اکنـون دسـتاورد حضـور آنـان، ناامنی 
و ظهـور تروریسـم وحشـی و خشـن و شـعله ور شـدن آتـش 

جنـگ در منطقه اسـت.
طـرف  از  کـه  منطقـه  در  دموکراسـی«  »برقـراری  شـعار 
امریکاییها سـر داده می شـود، اکنون به یکی از مشـکات اصلی 
و پاشـنه آشـیل آنها تبدیل شـده اسـت زیرا امروز مرتجع ترین، 
و دیکتاتورتریـن رژیـم هـای منطقـه، بـا کمـک و حمایت های 

امریـکا، بـه جنایـات خـود ادامه مـی دهند.

حیات طیبه از دیدگاه رهبر انقالب
 حیـات طیبـه، شـامل همـه مـواردی مـی شـود کـه یـک 
ملـت برای دسـتیابی به سـعادت بـه آنها نیـاز دارد. عـزت ملی، 
اسـتقال به معنای آزادی ملی از ظلم و سـتم و تسلط زورگویان 
جهانـی، پیشـرانی همـراه بـا معنویـت در علم و تمـدن جهانی ، 
عدالت ،رفاه، خلقیات اسـامی و سـبک زندگی اسامی از جمله 
خصوصیـات حیـات طیبه اسـت. حرکت به سـمت ایـن جامعه 
آرمانـی، حرکتـی مسـتمر و در واقـع صیـرورت و تحـول دائم به 

سـمت پروردگار اسـت. 
اسم نفوذ را بدون محتوای الزم مطرح نکنند

 یک جور دشـمنی، دشـمنی های نرم اسـت که من از چندی 
پیش مسـئله  نفـوذ را مطرح کردم. نفوذ خیلی مسـئله ی مهّمی 
اسـت. نفـوذ کـه مـا میگوییـم، حـاال بعضی هـا واکنـش نشـان 
میدهند؛ آقا! مسـئله  نفوذ جناحی شـد، استفاده  جناحی کردند؛ 
مـن بـه این حرفهـا کاری ندارم. خـب، اسـتفاده  جناحی نکنند، 
بحـث بیهـوده دربـاره  نفوذ نکنند، اسـم نفـوذ را بـدون محتوای 
الزم مطـرح نکننـد؛ اینها را مـا کاری نداریم ولی هـر حرفی زده 
می شـود، هـر کار جّدی ]میشـود[، از اصـل واقعّیت نفوذ غفلت 
نشـود؛ غفلـت نکنیـم که دشـمن درصدد نفـوذ اسـت. حاال من 
نفـوذ را مقـداری تشـریح مـی کنـم که نفـوذ چیسـت و چگونه 
اسـت. از اصـل قضّیـه غفلـت نکنیـم. جناحها همدیگـر را مّتهم 
نکننـد. ایـن بگویـد آقا شـما کـه گفتی مقصـودت این بـود، آن 

بگویـد نه، شـما که گفتی مقصـودت این بود. خیلـی خب، حاال 
مقصود هرچه بود. باالخره واقعّیت فراموش نشـود؛ دشـمن دارد 

بـرای نفـوذ طّراحی میکند.
نفوذ در تصمیم گیری

 نفـوذ دو جـور اسـت: یـک نفـوذ مـوردی اسـت، نفـوذ فردی 
اسـت؛ یک نفـوذ جریانی اسـت. نفوذ مـوردی خیلی نمونـه دارد، 
معنایـش ایـن اسـت کـه فـرض کنید شـما یـک دم ودسـتگاهی 
دارید، یک مسـئولی هسـتید؛ یک نفـر را با چهره ی آرایش شـده، 
بزک شـده، با ماسـک در مجموعه ی شـما بفرسـتند؛ شـما خیال 
کنید دوسـت اسـت درحالی که او دوسـت نیسـت، تا او بتواند کار 
خودش را انجام بدهد؛ گاهی جاسوسـی اسـت که این کمترینش 
اسـت؛ یعنـی کم اهّمّیت ترینـش جاسوسـی اسـت، خبرکشـی و 
خبردهی اسـت؛ گاهـی کارش باالتر از جاسوسـی اسـت، تصمیم 
شـما را عـوض میکنـد. شـما یک مدیری هسـتید، یک مسـئولی 
هسـتید، تصمیم گیـر هسـتید، میتوانیـد یـک حرکـت بـزرگ یا 
مؤثّـری انجـام بدهیـد، اگرچنانچـه این حرکـت را این جـور انجام 
بدهید این به نفع دشـمن اسـت، او می آید کاری میکند که شـما 

حرکـت را این جـور انجـام بدهیـد؛ یعنی تصمیم سـازی. 
نفوذ جریانی؛ خطرناک ترین جریان

از ایـن خطرناک تـر، نفوذ جریانی اسـت. نفـوذ جریانی، یعنی 
شبکه سـازی در داخـل ملّـت؛ به وسـیله  پـول کـه نقـش پـول و 
نقـش امور اقتصادی اینجا روشـن می شـود. عمده ترین وسـیله 

دو چیـز ]اسـت [؛ یکـی پـول، یکـی هـم جاذبه هـای جنسـی. 
افـراد را جـذب کننـد، دور هـم جمـع کننـد؛ یک هـدف جعلی 
و دروغیـن مطـرح کننـد و افـراد مؤثّـر را، افرادی که مـی توانند 
در جامعـه اثرگـذار باشـند، بکشـانند بـه آن سـمت مـورد نظـر 
خودشـان. آن سـمت مـورد نظـر چیسـت؟ آن عبـارت اسـت از 
تغییـر باورهـا، تغییـر آرمـان هـا، تغییـر نگاه هـا، تغییـر سـبک 
زندگـی؛ کاری کننـد کـه ایـن شـخصی کـه مـورد نفـوذ قـرار 
گرفتـه اسـت، تحت تأثیر نفـوذ قرار گرفته، همـان چیزی را فکر 
کنـد کـه آن آمریکایـی فکر میکنـد؛ یعنی کاری کنند که شـما 
همان جـوری نـگاه کنـی به مسـئله که یـک آمریکایی نـگاه می 
کنـد -البّتـه یک سیاسـتمدار آمریکایـی، به مـردم آمریکا کاری 
نـدارد- همان جـوری تشـخیص بدهی که آن مأمـور عالی رتبه ی 
سـیا تشـخیص می دهد؛ در نتیجه همان چیـزی را بخواهی که 
او مـی خواهد. بنابراین خیال او آسـوده اسـت؛ بـدون اینکه الزم 
باشـد خودش را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشـود، شـما برای 
او داری کار میکنـی؛ هـدف ایـن اسـت، هـدف نفـوذ این اسـت؛ 
نفوذ جریانی، نفوذ شـبکه ای، نفوذ گسـترده؛ نه مـوردی. اگر این 
نفـوذ نسـبت به اشـخاصی انجـام بگیرد کـه اینها در سرنوشـت 
کشـور، سیاسـت کشـور، آینـده ی کشـور تأثیـری دارنـد، شـما 
ببینیـد چـه اتّفاقـی می افتـد؟ آرمانها تغییـر پیدا خواهنـد کرد، 
ارزشـها تغییـر پیـدا خواهـد کـرد، خواسـتها تغییر پیـدا خواهد 

کـرد، باورهـا تغییـر پیدا خواهـد کرد.

نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی است
رهبر معظم انقالب

تمدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور »انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین 
حد بستر، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان« فرآیندهای

 شماره 26/ب/94 و 27/ب/94 )نوبت اول(
شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور »انجـام خدمات نقشـه برداری و مطالعات تعیین حد بسـتر، حریـم و مرحله اول سـاماندهی رودخانه هـای ده بکری، 
خواجـه عسـکر، رودبـار، کوهپایـه و سـکنج بـه طـول 100 کیلومتـر )فرآینـد شـماره 26/ب/94( و رودخانـه های رفسـنجان، انـار و راور به طـول 125 کیلومتر )فرآیند شـماره 
27/ب/94(« بـا رعایـت آئیـن نامـه خریـد خدمـات مشـاوره از بین شـرکتهای تشـخیص صاحیت شـده دارای ظرفیـت خالی انجـام کار حداقـل در پایه 3 گروه مهندسـی آب 
تخصـص مهندسـی رودخانـه هـا و گـروه تخصص های مشـترک رشـته نقشـه بـرداری زمینی، نسـبت بـه ارزیابی کیفـی مشـاوران اقدام نمایـد. لـذا از کلیه مشـاوران ذیصاح 
دعـوت بعمـل مـی آیـد حداکثـر تـا سـاعت 14 روز دوشـنبه 1394/10/7 نماینـده خویـش را جهت ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب جاری سـپهر شـماره 
2195083812001 ایـن شـرکت نـزد بانـک صـادرات ایـران شـعبه 24 مهر کرمـان و دریافت اسـناد ارزیابی کیفی به نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای 
کرمـان، سـاختمان شـماره 2، طبقـه همکـف، اتـاق 131 دفتـر قراردادهـا، کتباً معرفـی و اعزام نمایند. شـایان ذکر آنکه هر یـک از مشـاوران باید مـدارک ارزیابی کیفی تکمیل 
شـده را در بسـته بندی الک و مهر شـده که  در ظهر آن موضوع و شـماره فرآیندها، شـماره های تلفن، دورنگار و نیز کدپسـتی آن مشـاور محترم درج شـده باشـد، قرارداده 
و این بسـته را حداکثر تا سـاعت 14 روز شـنبه 1394/10/19 در قبال اخذ رسـید در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک 
طبقـه همکـف، اتـاق 105، دبیرخانـه محرمانـه دفتر حراسـت تحویل نمایند. متذکر می گردد گروه مشـارکت پذیرفته نخواهد شـد. ضمنـاً این آگهی در سـایت معامات آب به 

نشـانی www.wrm.ir و همچنیـن سـایت پایـگاه ملی اطاع رسـانی مناقصات بـه نشـانی www.iets.mporg.ir درج و منعکس گردیده اسـت. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

م الف 534 

معدنـی  چنیـن  از  دارد.  جهانـی  کرمـان شـهرتی  اسـتان  مـس  معـادن 
انتظـارات زیـادی بـرای جامعـه ایجـاد مـی شـود. زیـرا هـم ایجـاد ثـروت 
مـی کنـد و هـم از رهگـذر کسـب ثـروت، عـوارض زیسـت محیطـی را نیـز 
بـه جامعـه اطـراف خـود اجمیـل مـی کنـد. امـا حـد اقـل توقـع از معـدن 

ثروتمنـدی ماننـد مـس این اسـت که بازنشسـتگانی مرفه داشـته باشـد. 
امـا آیـا ایـن گونـه اسـت؟ بـرای بررسـی چنـد و چـون آن بـا محمد حسـین 
پـور محمـدی رییـس هیـات مدیـره کانـون بازنشسـتگان شـرکت مـس به 

گفـت و گـو نشسـته ایـم.

برگزاری مسابقه 
بین تیم های 
والیبال بارز 
کرمان و گل 
گهر سیرجان

بـارز کرمـان  والیبـال  تیـم 
آذرمـاه   25 چهارشـنبه  روز 
تیـم  مصـاف  بـه   16 سـاعت 
والیبـال گل و گهـر سـیرجان 

رفـت. خواهـد 
بـه گـزارش روابـط عمومی 
باشـگاه فرهنگی- ورزشـی بارز 
ایـن دیـدار در سـالن ورزشـی 
رشـید فرخی واقـع در خیابان 

شـهید باهنر)ناصریـه( نرسـیده بـه چهـارراه کارگـر برگزار خواهد شـد.
گفتنـی اسـت ایـن دیـدار در قالب مسـابقات لیگ دسـته یک کشـور برگـزار خواهد شـد و تیم والیبـال بارز 

کرمـان میزبـان تیـم والیبـال گل و گهر سـیرجان در این دوره از مسـابقات می باشـد.
تیم های والیبال گل و گهر سیرجان، شیراز، اصفهان و یزد دیگر رقبای تیم والیبال بارز کرمان هستند.

والیبال
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فرهنگ و هنر

مناسبتخبر

21 آذرماه زادروز رضا براهنی

مرده باد شاعري که راز سنگر و 
ستاره را نداند

رضابراهنـی، نویسـنده، شـاعر و منتقد ادبـی در 21 آذر 
1314 خورشـیدی در تبریـز بـه دنیـا آمـد. وی عضـو 
کانـون نویسـندگان ایـران و از چهره هایـی اسـت کـه 
در سـال های 1345 تـا 1347 بـرای تشـکیل کانـون 
نویسـندگان ایران همـکاری داشـت. او همچنین رئیس 
سـابق انجمـن قلـم کانـادا اسـت. آثـار او بـه زبان هـای 
مختلف از جمله انگلیسـی، سـوئدی و فرانسـوی ترجمه 
شده اسـت. براهنـی در 22 سـالگی از دانشـگاه تبریـز 
لیسـانس زبـان و ادبیـات انگلیسـی گرفـت، سـپس بـه 
ترکیـه رفـت و پـس از دریافـت درجه دکتری در رشـته 
خـود بـه ایـران بازگشـت و در دانشـگاه بـه تدریـس 
مشـغول شـد. وی تـا زمـان حضـور در ایـران او چنـد 
دوره کارگاه نقـد، شـعر و قصـه نویسـی برگـزار کـرد که 
از مشـهورترین شـاگردان او در آن کارگاه هـا می تـوان به 
شـیوا ارسـطویی، هوشـیار انصاری فر، شـمس آقاجانی، 
روزبـه حسـینی، عباس حبیبـی بدرآبادی، مهسـا محب 
علی، سـید علیرضـا میرعلینقـی، فرخنده حاجـی زاده، 
ناهیـد توسـلی، ایرنـا محی الدین بنـاب، رؤیـا تفتـی، رزا 
جمالـی، احمـد نادعلـی، رضـا شمسـی، علـی ربیعـی 
وزیـری، پیمان سـلطانی و... اشـاره کرد که باعث شـکل 

گیـری یـک جریـان در دهـه هفتاد شمسـی شـدند.
آهـوان بـاغ )1341(، جنـگل و شـهر )1343(، شـبی از 
نیمـروز)1344(، مصیبتـی زیـر آفتـاب)1349(، گل بـر 
گسـترده مـاه)1349(، ظـل اهلل)1358(، نقاب ها و بندها 
)انگلیسـی()1356(، غم هـای بـزرگ)1363(، بیـا کنـار 
پنجره)1367(، اسـماعیل)1366( از مجموعه های شـعر 
براهنی هسـتند. و رمان های او عبارتند از: آواز کشتگان، 
رازهای سـرزمین من، آزاده خانم و نویسـنده اش، ناشـر: 
انتشـارات کاروان، الیـاس در نیویـورک، روزگار دوزخـی 

آقـای ایـاز، چاه بـه چاه
در زمینـه نقـد ادبـی: طـا در مس، قصه نویسـی، کیمیا 
و خـاک، تاریـخ مذکـر، خطـاب بـه پروانه هـا و چـرا من 

دیگر شـاعر نیمایی نیسـتم؟ از او منتشـر شـده اسـت.

بخشی از منظومه »اسماعیل« سروده رضا براهنی
... قسم به چشم هاي ُسرخت اسماعیل عزیزم،

کـه آفتـاب، روزي، بهتـر از آن روزي که تو ُمردي خواهد 
تابید

اي آشناي من در باغ هاي بنفش جنون و بوسه!
اي دراز کشـیده بـر روي تختخـواب فنـري بیمارسـتان 

»مهرگان«!
اي آزادي خوان فقیر بر روي پله هاي مهربان

اي اشک هاي تنهاي سپرده به نسیم باد تیمارستان
اي شاعرتر از شعرهاي خود و شعرهاي ما

دانشـگاه، در مـدارس، در کافه هـا،  تبـاه شـده در  اي 
نه هـا میخا

و در محبت زن و فرزند و دوسـتان نمک نشناسـی چون 
ما

»آل  ابدي!عاشق»اسـتالین«،»دوگل«،  متناقـض  اي 
احمـد«،

و»سـیاوش  چشـم،  رنگیـن  زنـی  مینـه«  »هوشـی 
هـم، بـا  کسـرایی«، 

اي متناقـض ابـدي! کـه سـادگی روحـت بـه پیچیدگی 
همـه ي عقایـدت می چربیـد،

و سـادگی ات کنـدوي عسـلی بـود کـه انـگار فقـط یک 
ملکـه داشـت، و زنبورهـاي دیگـرش نبودند

اي مثـل باغـی از درختـان گـردو در ذهـن کـودکان 
سـاده ي شـعر

اي بهـار فقیـد کلمـات بر گلسـتان مخدوشـی از دهانی 
افسرده،

اي گنجشک دربه در در خانه هاي اجاره اي!
اي پسر واقعی » ابراهیم « و» نیما« با هم

اي بی خانه، اي بی آسمان، اي بی سقف، اي بی زمین!
اي سایه نشین تنگ دست این عصر تنگ دل

اي شاعر نسلی تهی دست
گـورت کجاسـت تـا که به مدد عشـق تـو را از اعماق آن 

بیرون کشـم د
اي تبعیـد شـده از شـانه ي سـوخته ي کویر به روسـپی  

خانـه تهران
تهـران، تـو را، پیـش از آن کـه بمیـري به گـوري گمنام 

بـدل کرد
بلند نشو از رختخوابت،

امـا بـه من بگو: گورت کجاسـت تـا ابریشـمی از کلمات 
بـر آن بریزم

مرده باد شاعري که راز سنگر و ستاره را نداند
زنده باشی تو که این راز را می دانستی ...

از مهتابـی بـه کوچـه تاریـخ خم می شـود و 
بـه جـای همـه نومیـدان مـی گرید. شـیر آهن 
کـوه مـردی کـه عشـق را رعایـت کـرد، انسـان 
را رعایـت کـرد و پیـش از آنکـه خشـم صاعقـه 
خاکسـترش کنـد تسـمه از گـرده گاو طوفـان 
کشـیده بـود. او کـه ترجیـح مـی داد شـعرش 
شـیپوری باشـد تـا انسـان، زندگی، عشـق، آزادی و برابـری را تا 

همیشـه تاریـخ در آن فریـاد کنـد. 
فریادگـر دردهای مشـترک اسـت او با لبان مـردم لبخند می 
زنـد، درد و امیـد مـردم را بـا اسـتخوان خویـش پیونـد می زند 
وزن و لغـات و قافیـه هـا را همیشـه در کوچه جسـتجو می کند 
و آحـاد شـعر او همـه افـراد مردمنـد. او شـعر می نویسـد یعنی 
دسـت مـی نهـد به جراحـات شـهر پیر یعنـی او قصـه می کند 
بـه شـب از صبـح دلپذیـر. او شـعر مـی نویسـد یعنـی دردهای 
شـهر فریـاد مـی کند یعنـی با سـرود خویش روان های خسـته 
را آبـاد مـی کنـد. او شـعر مـی نویسـد یعنـی رو به صبـح طالع 

چشـمان خفتـه را بیدار مـی کند. 
شـاعر انتظـار مـی کشـد روزی را کـه کمترین سـرود بوسـه 
اسـت و هـر انسـان بـرای هـر انسـان بـرادری اسـت. روزی کـه 

دیگـر درهـای خانه هـا را نمی بندند قفل افسـانه ایسـت و قلب 
بـرای زندگـی کـردن بـس اسـت و آن روز را انتظـار مـی کشـد 
حتـی اگر نباشـد. شـب و تاریکی را هیچ گاه بـاور نمی کند چرا 
کـه در فراسـوی دهلیـزش بـه امید دریچه ای دل بسـته اسـت. 
شـعر بـرای بامداد رهایی، نجـات، آزادی و آهی بـه رضای خاطر 
از سـر آسـودگی سـت شـاعر عاشـقی سـت که اعتراف را چنان 

بـه فریـاد مـی آورد کـه وجودش همـه بانگی می شـود. 
»زیباتریـن حرفـت را بگـو/ چـرا کـه ترانـه ی  مـا ترانـه ی  
بیهودگی نیسـت/ چرا که عشـق حرفی بیهوده نیسـت« و یقین 
گمشـده اش ماهـی گریزی اسـت کـه در برکه هـای آیینه تو به 

تـو مـی لغزد و به سـحر عشـق راهـی در او مـی جوید... 
او کـه نهـال نـازک دسـتانش از عشـق خداسـت و پیـش 
عصیانـش بـاالی جهنـم پسـت اسـت. و فروتنانـه بـر آسـتانه 
عشـقی بـه خاک مـی افتد آن کـه در کمرگاه دریا دسـت حلقه 
توانسـت کـرد. »سـاخی می گریسـت/ بـه قنـاری کوچکی دل 

بود«  باختـه 
کاشـف فروتن شـوکران و شـعبده بـاز لبخند  در شـب کاه 
درد هماننـد آنـان که در برابر تندر می ایسـتند، خانه را روشـن 
مـی کننـد و مـی میرنـد. ترانـه بـزرگ تریـن آرزویـش آزادی 

یسـت کـه اگر کوچـک تر از گلـوگاه پرنـده ای سـرودی بخواند 
هیـچ کجـا دیـواری فـرو ریخته بـر جا نمـی ماند. 

بـرای مردمـش آرزو مـی کنـد کـه از آفتـاب یـاد بگیرند که 
بـی دریغ باشـند در دردها و شـادی هایشـان و کاردهایشـان را 

جـز از برای قسـمت کـردن بیـرون نیاوردند. 
شـاعر بچـه هـای اعمـاق جامعـه را از اعماق شـعرش بیرون 
مـی کشـد همـان کاوه هـای اعماقـی کـه در شـهر بـی خیابان 
مـی بالنـد و باتـاق تقدیـر بی رحـم در پیـش و از فـردا چیزی 

در مشـت ندارند. 
»قناعـت وار/ تکیـده بود/ باریـک و بلند/ چون پیامی دشـوار 
کـه در لغتـی/ بـا چشـمانی/ از سـوال و عسـل/ و رخسـاری بـر 
تافتـه از حقیقـت و بـاد / مـردی مختصـر کـه خاصـه خـود 
بـود/  رهگـذری نامنتظـر/ کـه هر بیشـه و هر پـل آوازش را می 

شـناخت..../ « 
* شـعرهایی کـه در گیومـه آمده اند از اشـعار احمد شـاملو می 
باشـند همچنین در نگارش متن از شـعرهایش اسـتفاده شده است. 

بیست و یک آذر زادروز احمد شاملو

من به هیئت ما زاده شدم به هیئت پرشکوه انسان 

  دولت

مجتبی دل زنده خواننده و مدرس موسیقی در گفتگوی اختصاصی با شهرام پارسا مطلق :

ورود به مافیای موسیقی
کار هر کسی نیست

جناب دل زنده کار موسیقی را از کی شروع کردید؟ 
از 7 سـالگی بـا گروه های امور تربیتی مدارس شـروع کـردم بعد از آن 
سـال حـدود 77 به صورت علمـی با کاس تئوری موسـیقی زیر نظر 
آقای حسـین خسـرویان شـروع کردم و پس از آن کار را در تهران زیر 

نظر اساتید دانشـگاه ادامه دادم. 
تاکنون چه کارهایی انجام داد ه اید؟

اجـرای کنسـرت دوئت پیانـو و آواز با آقای حسـین خسـرویان حدود 
سـال 88 سـال 90 کنسـرت پیانـو و آواز کاسـیک را بـا پروفسـور 
تنگیزشاولوخاشـویلی از گرجسـتان برگزار کردم در سـال 92 یادمان 
اسـتاد محمـد نـوری اجـرای پیانـو و آواز کارهـای اسـتاد نـوری بـا 
همراهی پیانوی بهنام ابوالقاسـم نوازنده ی ارکسـتر سـمفونیک ایران 
و پنـج دوره کنسـرت هنرجویـان، تهیه یک آلبـوم پیانو آواز سـال88 
بـا آقای حسـین خسـرویان بـود که اشـعار آن مجوز نگرفـت ،آلبوم » 
سـاعت خواب « که سـال 93 منتشـر شـد یک آلبوم پاپ و یک آلبوم 

پاپ کاسـیک کـه در حـال گرفتن مجوز هسـتند
در ایـن آشـفته بـازار موسـیقی پـاپ و افزایـش روز افزون 
تعـداد خواننده هـا و افت کیفیـت چه ضرورتی بـرای حضور 

در ایـن عرصه وجـود دارد؟ 
 بـرای من و کسـانی که کار موسـیقی را به صورت علمـی دنبال کرده 
انـد این یک رسـالت و فرهنگ سـازی اسـت یعنـی در واقع، بـا انجام 

کار درسـت جـای کارهـای سـطحی و متبذل تنگ تر می شـود. 
رشـته تحصیلـی شـما مدیریـت بازرگانـی و در موسـیقی 
فعالیـت می کنیـد به ظاهـر در دو زمینـه ای کـه ارتباطی با 

ندارند؟ هـم 
رشـته تحصیلـی ام در اقتصـاد موسـیقی و در زمینه ی پخـش و ایده 
هایـی بـرای جذب بـازار به من کمک کرده اسـت و به دوسـتان دیگر 

در ایـن مورد کمـک می کنم. 
 آیابهتر نبودموسیقی را آکادمیک دنبال کنید؟ 

موسـیقی جـزو رشـته هـای هنـری اسـت کـه در آنها تحصیـات به 
تنهایـی کافـی نیسـت مثـًا اسـتاد محمـد نـوری رشـته شـان زبان 
انگلیسـی بود بـا تمرین مفید و کار کردن نزداسـاتید خـوب می توان 

موفق شـد.
با چه اساتیدی کار کردید؟

سـولفژ را نزد آقایان حمیدرضا دیبازر، امیر اسـامی از اساتید دانشگاه 
تهـران و پروفسـور تنگیزشاولوخاشـویلی ،آواز کاسـیک نـزد خانم ها 
آزاده رضایـی ،هاسـمیک کاراپتیان و آریا زند، آواز پاپ زیر نظر اسـتاد 
محمـد نـوری و در خـارج از کشـور سـه دوره آواز کاسـیک زیرنظـر 

پروفسـورالدار گجاذره در کنسـرواتور تفلیس 
بازخـورد آلبوم » سـاعت خـواب« در بین مخاطبـان چگونه 

؟ د بو
 بـه صـورت کلی در مورد موسـیقی پاپ وآواز عاقه منـدی به صدای 
یـک خواننـده، از دیـد مـن بـه صـورت سـلیقه ای اسـت یک نفـر از 
صـدای مـن خوشـش مـی آیـد و یکـی خوشـش نمـی آیـد و شـاید 
تخریـب هـم بکنند در کرمـان معموالً یک حـس غریب نـوازی دارند 
و برخـی تعریـف و برخـی تخریـب مـی کنند و مـن به این هـا عادت 
کـردم و زیـاد هـم مهـم نیسـت و هنرمنـددر مسـیرش بایـد بـه فکر 

تعالـی خودش باشـد. ناگفته نماند اکثریت کسـانی کـه کار من گوش 
دادند دوسـت داشـتند. 

آلبوم» ساعت خواب « را با کدام شرکت کار کردید؟
شـرکت هنرنمای پارسـیان و این شـرکت و شـرکت های مثل این هر 

کاری را قبـول نمی کنند. 
بـرای حـدود بیش از15سـال سـابقه ی فعالیت در موسـیقی 
آیـا یک آلبـوم به نوعـی کم کاری نیسـت چـرا کار جدیدی 

دهید؟ نمـی  انجام 
بیشـتر بـه خاطر مسـایل مالی اسـت شـما وقتـی می خواهیـد کاری 
خـوب بـه بازار عرضه کنید باید از نظر مالی سـاپورت شـوید. شـرکت 
سـاختمانی هفتـواد بـا پرداخـت یـک دهـم هزینـه آلبـوم از کار من 

حمایـت کـرد البتـه مافیای هنـری هـم در کارها وجـود دارد. 
وضعیـت موسـیقی پـاپ در کرمـان چگونـه اسـت؟ در این 

سـالها کار خیلی شـاخصی نداشـتم؟
 در کرمـان دوسـتان کار مـی کننـد در این جا مشـکل تنظیم کننده 
هـای درجـه یـک و برنـد، اسـتودیوهای درجه یـک و افـراد کار بلدی 
کـه بتواننـد کار اسـتودیویی انجـام دهند وجـود دارد و بـه عبارتی در 
سـطح عالی نیسـت مـن اولین کسـی بودم کـه آواز کاسـیک و پاپ 
را در کرمـان بـه صـورت علمـی تدریـس کـردم و االن یـک آلبـوم از 
شـاگردهای خـودم)9 خواننـده در یـک آلبـوم( با آهنگ سـازی دکتر 
محمدرضـا چراغعلـی در حال کسـب مجـوز و انتشاراسـت همچنین 
آلبـوم دو نفـره ای از هنـر جویانـم آقایـان دکتـر امینیـان و مصطفی 
سـلطان در حـال گرفتـن مجـوز اسـت. و یک آلبـوم دیگر هـم با یک 
هنرجـوی نوجـوان 10 سـاله بـه نـام دانیـال خواجویـی بـا جمعی از 
بهتریـن آهنـگ سـازان و تنظیم کنندگان ایـران در حال تهیه اسـت 
نزدیـک بـه 40-30 تـا تک آهنگ از هنرجویانم پخش شـده اسـت با 
ایـن وجـود وضعیت موسـیقی کرمان در حـال حاضر رو به پیشـرفت 

است. 
شـما مدرس آواز در آموزشـگاههای مختلـف بودید فکر می 
کنیـد چقـدر آموزشـگاهها در کرمـان در اعتالی موسـیقی 

داشـتند؟ نقش  پاپ 
خیلی زیاد آموزشـگا ه ها عامل خیلی مؤثری در پیشـرفت هنرآموزان 
موسـیقی هسـتند و آنهـا را بـه سـمت موسـیقی علمـی و آکادمیک 
سـوق مـی دهند از جمله آموزشـگاهها موسـیقی ایران زیـر نظر آقای 
خسـرویان، آموزشـگاه رامتیـن زیـر نظـر آقـای ارجمنـد، آموزشـگاه 
بتهـوون زیر نظر آقای خسـروی دانش، آموزشـگاه شـباهنگ زیر نظر 
آقای ابوعامری، آموزشـگاه همسـاز زیرنظر آقای مصطفی طالبی زاده، 
آموزشـگاه کامـکار زیرنظر خانم کامکار و آموزشـگاه سـروش زیر نظر 

آقـای مهراللهی و....
با چـه آهنگ سـاز هـا و ترانه سـراهایی کار کردیـد؟ مالک 

شـما در انتخاب ترانه چیسـت؟
 اول انتخـاب ترانـه اسـت بعـد از آن مـن بـا آهنـگ سـازهایی کـه 
کارشـان بـا حـس من هم خوانی داشـته اسـت کار کـرده ام و آهنگ 
هـای را که خودم دوسـت داشـتم اجـرا کرده ام کمتر به سـلیقه بازار 
توجـه کـرده ام. بـا ترانـه سـراهای زیـادی کار کـردم از جملـه اقایان 
بابـک صحرایی، محسـن کاشـانی، امیـر ارجینی، حسـین صفا، میثم 
مشـرفی، میاد حسـینی نسـب، مصطفی سـلطان و... و آهنگسازانی 
چـون آقایـان دکتـر چراغعلی، شـهاب اکبـری، ایمان حجـت، پویان 
اعتصامـی، مسـعود جهانـی، ویلیـام نیری، طویجـان نیازی، کوشـان 

حـداد، کارن زیـاری و... 

در رونـد تولیـد آثارتان بـا چه مشـکالتی مواجه بـوده اید؟ 
آیـا به کنسـرتی در کرمـان فکر کردیـده اید؟

 همـان طور که عرض کردم مشـکات بیشـتر مالی هسـتنداز طرفی 
ورود بـه مافیـای موسـیقی کار هر کسـی نیسـت قرار بودکنسـرتی با 
جمعـی از بهترین نوازنـده های ایران و سرپرسـتی کارن زیاری بهمن 
مـاه جـاری در کرمـان برگـزار کنیم ولی بـه خاطر تعدد کنسـرتها به 

اردیبهشـت ماه 95 موکول شـد. 
کار کدام خواننده ها را می پسندید؟

خواننده های پاپ نیما مسـیحا، حامـی، مانی رهنما، محمد اصفهانی، 
مهدی یراحی سـنتی: استاد شـجریان، همایون شجریان، قربانی و...

 نظرتـان را در مـورد خواننـده های زیر در یـک یا چند جمله 
بگویید

محسـن چاووشـی: خواننـده ای باهوش اسـت کـه کارهـای متفاوتی 
انجام می دهد نبض بازار دسـتش اسـت فقط افکـت های کامپیوتری 

کـه روی صدایـش اسـت مورد تایید من نیسـت. 
محسن یگانه- خواننده ای مردمی 

رضا یزدانی- خواننده خوب راک مردمی 
فریدون- خواننده ای با حس و احساس

شادمهر عقیلی- هنرمند مردمی، خواننده مردمی
نظرتان راجع به موسیقی زیرزمینی چیست؟

 امروز موسـیقی زیرزمینی از جهاتی سـکوی پرتاب شـده اسـت چون 
مرزهایـی را شکسـتند و یـک سـری ارزش هـا و ضـد ارزش هـا دارند 
مثـًا مسـاله حجـاب چالـش بـر انگیز اسـت کلیـپ ضد حجـاب می 
دهنـد و بعدهـا مـی آیند مجوز می گیرند یا در مورد شـعر شـعرهایی 
راانتخـاب مـی کننـد کـه مورد تائید ارشـاد نیسـتند و به صـورت زیر 
زمینـی منتشـر می کنند و بـه هر حال عاقـه گروهـی از نوجوانان و 
تیـن ایجرهـا بـه این کارها بیشـتر اسـت مخاطب عمده ی موسـیقی 
سـنین بین 15 تا 25 سـال اسـت و معموالً عاقه شـدیدی به حاشیه 
هـای موسـیقی دارند بـرای افرادی در این سـن اشـعار مخالف جذاب 

تر اسـت و بیشـتر جذبشـان می کند. 
کارکـرد فضای مجـازی در موسـیقی امروز چیسـت؟ کارکرد 
مثبتـی اسـت از ایـن نظر کـه قانون کپی رایـت در ایـران رعایت نمی 
شـود ایـن فضا به پخش موسـیقی کمک مـی کند.البتـه معایبی هم 
دارد از جملـه یـک موسـیقی ضعیف می تواند در مقطعـی مورد اقبال 

واقع شـود. 
آیـا قبول عـام یافتن کارهای عامه پسـند و شـاد مـی تواند 

معیار موفقیت باشـد؟
االن در ایـران دو نـوع کار مـی گیـرد کار شـاد یـا کار مرثیـه ای پـاپ 
امـا گاهـی اوقـات کارهـای گروهی خوب هـم مثل گروههـای پالت و 
چارتـار کـه تلفیقـی بودند مورد اسـتقبال واقع شـده انـد و به صورت 
کلـی کارهای گروهی پتانسـیل اقبال مردمـی را دارند مثـل آریان اما 

قبـول عام به تنهایـی معیار موفقیت نیسـت.
در حال حاضر چه کاری انجام می دهید؟

تدریـس آواز کاسـیک و پـاپ در آموزشـگاههای موسـیقی اسـتان 
کرمان  روزهای چهارشـنبه و پنجشـنبه در تهـران تدریس خصوصی 

آواز دراسـتودیو تویـی جان
اگر حرف خاصی دارید بفرمایید؟

صحبـت خاصـی نـدارم فقـط کاش مقـداری جـو موسـیقی کرمـان 
دوسـتانه تـر بـود و دوسـتانی کـه کار حرفـه ای نکـرده انـد در مـورد 

کارهـای حرفـه ای دیگـران نظـر نمـی دادنـد

سومین نمایشگاه 
بزرگ کتاب در جیرفت 
برگزار می شود

ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـامی جنـوب کرمـان گفـت: 
سـومین نمایشـگاه بزرگ کتاب 
در منطقـه جنـوب کرمـان بـه 
جیرفـت  شهرسـتان  مرکزیـت 
سـوم دی مـاه برگزار می شـود.

حجت االسـام سـید احمد حسـینی در جلسـه کتابخانه ها اظهار داشت: 
نمایشـگاه کتـاب معمـوالًدر سـطح مراکـز اسـتان هـا تشـکیل می شـود، اما 
بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن شهرسـتان اداره کل مسـتقر اسـت، ایـن امـکان 
فراهـم شـده اسـت. وی بیـان داشـت: بـر همین اسـاس سـومین نمایشـگاه 
بـزرگ کتـاب در منطقـه جنوب کرمان به مرکزیت شهرسـتان جیرفت سـوم 
دی مـاه بـا حضـور معاون قرآنـی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی برگـزار می 
شـود. حسـینی با تأکید بر اسـتمرار برگزاری نمایشـگاه های کتاب در سـطح 
منطقـه تصریـح کـرد: مطالباتی کـه مردم در جنـوب کرمـان در بحث کتاب 
دارنـد، جـز بـا راه انـدازی چنیـن نمایشـگاه هایـی میسـر نیسـت. مدیـرکل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب کرمان ادامه داد: در نمایشـگاه سـال جاری 
تـاش مـی کنیم تـا بیش از 200 ناشـر در زمینه های مختلـف علمی، ادبی، 
اجتماعـی، فرهنگی، سیاسـی، دانشـگاهی و ... کتاب های خـود را ارائه کنند.

نمایشگاه

آگهی مناقصه
»اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید«

مبلغ برآورد عنوان پروژهردیف
نوع تضمین شرکت در مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال()براساس فهرست بهاء 94 و ضرائب پیمان سرجمع(

احداث سالن ورزشی 1
ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی6/479/666/31226/000/000بردسیر

احداث سالن ورزشی 2
ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی6/485/239/55926/000/000سیرجان

لــذا از پیمانــکاران دارای گواهــی صاحیــت حداقــل رتبــه 5 ابنیــه دعــوت مــی گــردد در تاریــخ 94/10/25 و 94/10/26 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر فنــی و مهندســی 
ایــن اداره کل واقــع در کرمــان، بلــوار جمهــوری اســامی بعــد از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد تاریــخ تحویــل اســناد تــا پایــان وقــت اداری 94/10/7 مــی باشــد.

توجــه: ارائــه اصــل گواهینامــه ســاجات و بــه همــراه داشــتن مهــر شــرکت در هنــگام دریافــت اســناد مناقصــه و حضــور صاحــب امضــا مجــاز شــرکت یــا نماینــده )بــا معرفــی نامــه 
کتبــی شــرکت( الزامــی اســت. 

ضمناً به دلیل محدودیت تعداد اسناد مناقصه براساس اولویت مراجعه داده می شود. 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان م الف 537

شهرام
 پارسا مطلق 

 ما
يام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

موسـیقی  مـدرس  و  خواننـده  زنـده  دل  مجتبـی 
متولـد کرمان از هنرمندان شـاخصی اسـت که قریب 
بـه دو دهـه در موسـیقی کرمـان و کشـور حضـوری 
آموختـه  دانـش  زنـده   دل  داردا  مسـتمر  و  جـدی 
مدیـرت بازرگانـی  و مدرس موسـیقی  در آموزشـگاه 
آهنـگ  بـا  کنـون  تـا  و  تهـران اسـت  و  کرمـان  هـای 
سـازان و ترانـه سـرایان مطرحـی در سـطح کشـور از 

جملـه دکتـر چراغعلـی و بابـک صحرایـی..  کار کـرده 
اسـت آلبـوم »سـاعت خـواب« و  اجرای کنسـرت های 
متعـدد در داخـل و خـارج ازکشـور... از جملـه آثـار او 
هسـتند قـرار بود  اواخر سـال جـاری کنسـرتی را در 
کرمـان برگـزار کنـد کـه برگـزاری آن بـه اوایل سـال  
آینـده موکـول شـد بـه همیـن بهانـه بـا او گفتگویـی 

انجـام داده ام کـه مـی خوانیـد :



شماره پیاپی 516  
سه شنبه 24 آذرماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 6

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

https://telegram.me/payamma

سبک زندگى

زندگی سالم

چطور خشم را مهار کنیم؟

هـر کسـی ممکـن اسـت خشـمگین شـود، امـا همـه 
نمی داننـد چطـور خشـم شـان را بـه شـیوه ای سـالم ابراز 

. کنند
ایـن نـکات را دربـاره ابراز و مهار خشـم در نظر داشـته 

باشید:
چنـد  کنیـد.  فکـر  بزنیـد،  حرفـی  اینکـه  از  قبـل   -
لحظـه ای صبـر کنیـد، افکارتـان را جمـع و جـور کنیـد و 
بعـد چیـزی بگویید. به سـایر افـراد دخیـل در آن وضعیت 

نیـز اجـازه دهیـد حـرف شـان را بزننـد.
کنیـد.  خـودداری  خشـونت آمیز  واکنش هـای  از   -
بیـان خشـم مشـکلی ایجـاد نمی کنـد، بـه شـرطی کـه به 
شـیوه ای آرام و عقانـی آن را ابـراز کنیـد. همانطور که در 
بـاال گفته شـد، کمـی صبر کنیـد و هنگامی که توانسـتید 
بـه روشـنی فکر کنیـد. ناراحتی خـود را به طـور مؤکد اما 
غیرتهاجمـی بیـان کنیـد. نگرانی هـا و نیازهـای تـان را به 
طـور روشـن و صریـح بیـان کنیـد، بـدون اینکـه عواطـف 
دیگـران را جریحـه دار کنیـد یـا اینکه تاش کنیـد به زور 

بـر آنان مسـلط شـوید.
از  را  احتیـاط  فرومی بریـد،  را  خشـم تان  هنگامـی   -
دسـت ندهیـد. از درونـی کـردن خشـم و متوجـه کـردن 
دیگـری  راه هـای  از  آن  برون ریـزی  یـا  خودتـان  بـه  آن 

کنیـد. خـودداری 
- در هنـگام خشـمگین شـدن، پیـش از آنکـه بـه حـل 
مشـکل بپردازیـد، اول اقداماتـی بـرای آرام نگـه داشـتن 
خودتـان، کنتـرل کـردن احساسـات تان و اجـازه دادن بـه 

فروکـش کـردن خشـم تـان انجـام دهید.
- از طنـز بـرای رهایـی تنشـتان اسـتفاده کنیـد. بـه 
کمـک  تنشـتان  کاهـش  بـه  می توانـد  گرفتـن  شـوخی 
کنـد. از طنـز اسـتفاده کنیـد تـا بتوانیـد بـا چیـزی کـه 
خشـمگین تان می کنـد، مواجه شـوید و انتظـارات غیرواقع 
بیفتنـد.  از سـرتان  داریـد،  امـور  پیشـرفت  از  گرایانـه ای 
البتـه از زخم زبـان زدن پرهیـز کنیـد، ایـن کار می توانـد 
احساسـات مخاطبانتـان را جریحـه دار کنـد و باعـث بدتـر 

شـدن وضعیـت شـود.
- راه هـای حل هـای احتمالـی را شناسـایی کنیـد. بـه 
جـای متمرکـز شـدن بـر چیزهـای کـه شـما را عصبانـی 
می کننـد، بـر راه حل هایـی متمرکـز شـوید کـه می تواننـد 
مشـکل را برطـرف کننـد. آیـا اتـاق شـلوغ بچه تـان شـما 
را عصبانـی می کنـد. در اتاقـش را ببندیـد. آیـا هـر شـب 
همسـرتان دیـر بـر شـام حاضـر می شـود. سـاعت شـام را 
عقـب بیندازیـد. بـه خودتـان یـادآوری کنیـد کـه خشـم 
هیـچ چیـز را حـل نمی کند و فقـط ممکن اسـت موقعیت 

کند. بدتـر  را 
- فعالیـت جسـمی می توانـد بـه کاهـش اسـترس کـه 
می توانـد باعـث خشـمگین تر شـدن شـما شـود، کمـک 
بـاال  دارد  تـان  خشـم  می کنیـد  احسـاس  اگـر  کنـد. 
می گیـرد، بـه پیـاده روی سـریع یـا دویـدن بپردازیـد یـا 
اینکـه مدتـی را صـرف انجـام فعالیت جسـمی لذت بخش 

دیگـری کنیـد.
طـول  در  بدهیـد.  اسـتراحت  زمـان  خودتـان  بـه   -
زمان هایـی از روز کـه تنـش زا هسـتند، دوره هـای کوتـاه 
اسـتراحت بـرای خـود بگذاریـد. چنـد دقیقـه زمـان آرام 
ممکـن اسـت به شـما کمـک کنـد کـه آمادگی بیشـتری 
بـرای مواجهـه بـا امور بـدون تحریک یا خشـمگین شـدن 

پیـدا کنیـد./ همشـهری انایـن

اعتمـاد بـه نفـس بـاال می توانـد شـما را در هـر زمینه 
ای از زندگی شـگفت انگیز نشـان دهد. 8 گام رسـیدن به 

اعتمـاد بـه نفـس را در این مطلـب بخوانید:
1. شـناخت عمیـق از خـود، در جهـت پـی بـردن بـه 
توانائـی هـای عظیـم و پنهـان خویـش یکـی از راه هـای 

اساسـی افزایـش اعتمـاد بـه نفـس می باشـد.
2. نقـاط ضعـف خـود را نیز بایـد شـناخته و در جهت 
رفـع آنهـا اقدامـات الزم را به کار بگیریـم و در صورتی که 
ایـن کار عملـی نباشـد، بـا آنهـا مـدارا کنیـم یـا از طریق 

دیگـر بـه جبـران آن بپردازیم. 

3. از مقایسـه خـود را دیگران دسـت بکشـید. مشـکل 
اینجاسـت کـه شـما فقـط قسـمت کوچکی از شـخصیت 
آن فـرد را کـه در حـال مقایسـه اش بـا خودتـان هسـتید 
می بینیـد. هر شـخص بـه صـورت متفاوتی فکـر می کند، 

درک می کنـد، احسـاس می کنـد و یـاد می گیـرد. 
4. سپاسـگزار باشـید. بـه جـای آن کـه بـه نداشـته ها 
و نقـاط ضعـف خـود تاکیـد کنیـد لیسـتی از چیزهایـی 
کـه داریـد تهیـه کنیـد و هـر روز زمانـی را بـه قدردانـی 
و سپاسـگزاری اختصـاص دهیـد. موفقیـت های گذشـته، 
مهـارت هـای منحصـر به فـرد و حرکت هـای مثبت خود 

را مـرور کنید.
5. از دیگـران تعریـف کنیـد. مثبت اندیش باشـید. این 
بـه شـما اجـازه می دهد تا نقـاط قوت دیگـران را ببینید و 
از آن هـا تعریـف کنید. خـوب این چه ربطی بـه اعتماد به 
نفـس داشـت!؟ وقتی شـما از دیگران تعریـف می کنید به 
طـور حتـم آن ها هـم همین گونه با شـما رفتـار می کنند 

و از نقـاط قوت شـما می گویند
6. بـه افـراد محتـاج کمـک کنیـد. در ظاهـر کمک به 
بیچـارگان و درمانـدگان ممکـن اسـت ایـن گونـه به نظر 
برسـد کـه ایـن کار موجـب ناراحتـی می شـود. اما شـاید 

ندانیـد کـه کمـک کـردن بـه نیازمنـدان یکـی از بهترین 
احساسـات را در شـما ایجـاد می کنـد. افـرادی کـه بـه 
صـورت داوطلبانـه ایـن کار را انجـام می دهنـد معمـوالً 

افـراد بـا اعتمـاد به نفـس، بـا اراده ای هسـتند.
7.بـا صـدای بلنـد صحبـت کنیـد. اگـر جـزو گروهـی 
هسـتید کـه از صحبـت کـردن بـا صـدای بلنـد در جمع 
وحشـت داریـد از همیـن حـاال شـروع کنید. سـعی کنید 
حداقـل یک بـار در گروه با صدای رسـا صحبـت کنید؛ از 
ایـن روش نـه تنهـا اعتمـاد به نفـس خود را بـاال می برید 
بلکـه در جمـع دوسـتان تـان محبوب تـر نیز می شـوید.

8.آنقـدر وانمـود کنیـد تـا به دسـتش بیاوریـد. ممکن 
اسـت ایـن حـرف را قبـًا نیز شـنیده باشـید. بـه نظر من 
در مـورد اعتمـاد بـه نفـس واقعاً درسـت اسـت. اگر شـما 
در وضعیتـی قـرار بگیریـد که احسـاس کردیـد اعتماد به 
نفسـتان کـم شـده، وانمـود کنیـد کـه اعتمـاد بـه نفـس 
باالیـی داریـد. مطمئـن باشـید کـه اثـر می کنـد. در آن 
لحظـه فکـر کنیـد یـک فرد بـا اعتمـاد به نفـس و محکم 
هسـتید. سـعی کنید ظاهرتـان را هم کنتـرل کنید. بهتر 
اسـت بـرای اینکـه بتوانید سـریع ایـن کار را انجـام دهید 

یـک فـرد بـا اعتمـاد بـه نفـس را در ذهن تجسـم کنید.

8 گام تا اعتماد به نفس!
زندگی

از خود، راضی بمانیدبدون موبایل، چه کارها که نمی توان کرد!
شـما  نظـر  بـه 
مـی  اتفاقـی  چـه 
موبایـل  اگـر  افتـد 
بـرای  را  خـود 
خامـوش  روز  یـک 
بـه  شـما  کنیـد؟ 
بـا  موبایـل  جـز 
دیگـری  چیزهـای 
توانیـد  مـی  هـم 
شـوید،  سـرگرم 
بگذرانیـد،  خـوش 
دور  اسـترس  از 
آرامـش  و  باشـید 
باشـید.  داشـته 
شـاید بـرای خیلی 
غیـر  کار  ایـن  هـا 
نظـر  بـه  ممکـن 
خامـوش  امـا  آیـد 
کـردن موبایـل بـه 
مدت یـک روز می 
توانـد فواید بسـیار 
داشـته  زیـادی 

شـد. با
اینجـا  در  مـا 

چنـد کاری را کـه شـما می توانیـد در نبـود موبایل انجام 
ایـم. آورده  برایتـان  دهیـد، 

1.یادگیری چیزهای جدید
بـا دور مانـدن از موبایـل چیـزی را از دسـت نخواهیـد 
داد بلکـه کارهـای زیـادی اسـت کـه مـی توانیـد انجـام 
دهیـد. بـه عنـوان مثـال در کاس های مختلـف ثبت نام 

کنیـد و بـر دانـش خـود بیافزایید.
2.کتاب خواندن

یـک کتـاب، مجله یا روزنامه به دسـت بگیریـد و آن را 
بخوانیـد. احساسـی کـه از ورق زدن کاغذ به شـما منتقل 
مـی شـود، بـه هیچ وجـه قابل مقایسـه با لمس گوشـی و 

کتـاب خواندن در دنیای مجازی نیسـت.
3.نقاشی کردن

دوسـت داریـد تخیـات خـود را بـر کاغذ پیـاده کنید 
امـا جـرات آن را ندارید؟ نگران نباشـید فقط کافی اسـت 
یـک بـوم نقاشـی یـا یـک مقـوا و کمـی رنـگ بخریـد و 
تجربـه نقاشـی خـود را آغـاز کنیـد.  مهـم نیسـت اثـر 
هنـری شـما در نهایـت چگونـه خواهـد شـد، آنچـه مهم 
اسـت احساسـات شماسـت کـه در قالـب یـک اثـر هنری 

فـوران کرده اسـت. 
4.تغییر دکوراسیون

تغییـر دکوراسـیون بـه افـراد زیـادی آرامـش می دهد 
و روحیـه آنهـا را عـوض مـی کنـد. اگـر یـک روز گوشـی 
خـود را بـه کنـاری بگذاریـد، پـروژه تغییـر دکوراسـیون 
خانـه را کـه مـاه ها به تاخیـر انداختـه اید، اجـرا خواهید 
کـرد. یـک بـار ایـن کار را انجام دهیـد تا تاثیـر مثبت آن 

ببینید.   را 

5.بازدید از موزه
چنـد سـاعت از وقت خـود را برای بازدیـد از یک موزه 
آزاد بگذاریـد. اگـر دوسـت داریـد بـرای خودتـان وقـت 
بگذاریـد، تنهایـی برویـد امـا اگـر مـی خواهیـد بـه اقدام 
فرهنگـی خـود کمـی هیجـان بیشـتری بدهیـد، از یکـی 
از دوسـتان تـان بخواهیـد شـما را همراهـی کند. راسـتی 
آخریـن بـاری کـه بـه مـوزه رفتـه ایـد، چـه زمانـی بوده 

ست؟ ا
6. عکس گرفتن با یک دوربین قدیمی

حتمـا شـما هم برای گرفتـن عکس از دوربیـن موبایل 
خود اسـتفاده مـی کنید امـا اگر دوربین عکاسـی دیگری 
در خانـه داریـد، بـه سـراغ اش برویـد و پـس از مـدت ها 
لـذت عکـس گرفتـن بـا دوربیـن هـای قدیمـی را تجربه 
کنیـد. ثبـت لحظـه هـا از مـکان هـا و چیزهـای مـورد 
عاقـه تـان، بسـیار لـذت بخش بـوده، به عـاوه خاطرات 

خوبـی را نیـز بـرای شـما رقـم خواهد زد.
7.دیدار خانواده

خانـواده مهمتریـن دارایـی هـر فـردی اسـت بنابراین 
یـا  پدربـزرگ  بـه  نکنیـد.  درنـگ  آنهـا  دیـدار  بـرای 
مادربـزرگ خـود سـری بزنیـد و بـا آنهـا در مورد مسـائل 
مختلـف گفتگـو کنیـد. ایـن کار شـما آنهـا را خوشـنود و 
راضـی خواهـد کـرد و چـه چیزی بـا ارزش تر از نشـاندن 

لبخنـد بـر لبـان آنها؟
8.مدیتیشن

کمـی  داریـد،  خـود  بـرای  کافـی  زمانـی  کـه  حـال 
مدیتیشـن کنیـد تـا اسـترس هـای روزمـره از شـما دور 

شـود و بـه آرامـش برسـید.

فاطمـه محمـد صالحـی: راضـی بـودن از خود همیشـه 
منفـی نیسـت و اگـر افـراد خـود را اصـا قبـول نداشـته 
باشـند و فقـط ضعف هـای خـود را ببیننـد، درسـت مثـل 
افـراط در رضایـت از خـود، مانـع پیشـرفت آنهـا می شـود.

بـراي  را  از خـود  مثبـت  رضایـت  تمرین هـاي حفـظ 
پیشـرفت بـه ذهـن بسـپارید:

*بلندپروازي هاي سیاه وسفید
سـفید  یـا  و...سـیاه  اتفاق هـا  نمره هـا،  روزهـا،  همـه 
نیسـتند. وقتـي وضعیت موجودتـان را سـیاه بدانید و هیچ 
کـدام از نقطـه قوت هـا و خوبي هـاي شـرایطتان را با ارزش 
ندانیـد کم کـم  رؤیاپردازي هـا بـه سـراغتان مي آیـد و براي 
خودتـان هدف هـاي بلندپروازانـه غیـر واقعـي مي خواهید. 
فـرق یـک آرزوي غیرواقعـي بـا هدفي که مي تواند به شـما 
قـدرت حرکـت و تـاش بدهد این اسـت که الزمـه تعیین 
هـدف، اطـاع داشـتن از شـرایط حال و تعییـن یک هدف 
مرتبـط بـا توانایـي اسـت. بـراي اینکـه از فوایـد رضایت از 
خـودي کـه تواضـع هم بـه همـراه دارد بهره ببریـد؛ هدف 
داشـته باشـید و بـا یـک برنامه ریـزي قدم هـاي زمانبندي 
شـده رسـیدن به آن را تعییـن کنید. اغلـب بي اعتمادي ها 
هـم  روي  کـه  غیرواقعـي  هدف هـاي  همیـن  از  به خـود 

انباشـته مي شـود شـروع مي شـوند.
*حال را دست کم نگیرید

مطمئـن باشـید هیچ کـس از همه گذشـته خـود راضي 
نیسـت و گاهـي حتـي موفق تریـن آدم هـا هـم حسـرت 
و  وسواسـي  به طـور  اگـر  مي خورنـد.  را  خـود  گذشـته 
ناامیدکننـده اي در گذشـته خـود دائم سـیر کنیـد از حال 
غافـل مي شـوید و کسـاني کـه بـه فکـر سـاختن امـروز 
زندگـي خـود نیسـتند دوبـاره کاري و عدم رضایـت از خود 
را تجربـه خواهنـد کـرد. آدم هایـي کـه در حـد تعـادل از 
خـود راضي اند، شـادتر و دوست داشـتني ترند. بـراي تجربه 
حـس رضایـت از خود تمریـن کنید تـا 1- تجربه هاي تلخ 

گذشـته  را در حد یک تجربه و جلوگیري از اشـتباه دوباره 
به خاطـر داشـته باشـید و نـه بیشـتر. 2- به خودتـان اجازه 
اسـتفاده از کلماتـي ماننـد بدشـانس، بـه درد نخـور و...را 
ندهیـد و از جمـات زیبـا ماننـد به خـودم افتخـار مي کنم 

دائـم اسـتفاده کنید.
*با انصاف باشید

ویژگـي خـوب رضایت از خـود اگر از افـراط و تفریط در 
امـان بمانـد افـراد را از نیاز بـه تأیید و موردپسـند، دیگران 
بـودن نجـات مي دهـد. ایـن ویژگي مفیـد اغلـب وقتي که 
شـما در مـورد خودتـان قاضـي بي انصـاف شـوید یـا معلم 
سـختگیري باشـید به خطر مي افتـد. فکر کنیـد که غذاي 
جدیدتـان آنطـور کـه دوسـت داشـته اید، نشـده، اینطـور 
وقت هـا مي شـود گفـت چـون هیچي بلد نیسـتم، بـه درد 
ایـن کار نمي خـورم و...امـا این نوع نگاه کـردن و نمره دادن 
بـه نتیجـه تاش تـان، هـم رضایـت از خـود و اعتمـاد بـه 
نفسـتان را نابـود مي کنـد و هـم پیشـرفت آینده تـان را 
سـخت مي کند.بهتر اسـت به یـاد تاش هایتان هم باشـید 
و بـه آن نمـره دهیـد. مثا بگوییـد: »این بار چقدر بیشـتر 

همت کـردم؛ خوشـم اومد«.
*با خودتان کنار بیایید

موفـق شـدن، انـرژي مي خواهـد و اگـر دائـم در حـال 
خودتـان  تغییـر  غیرقابـل  شـرایط  تغییـر  بـراي  تـاش 
باشـید انـرژي کـم مي آوریـد. رضایـت از خـود بـا وجـود 
درگیري هـاي فکـري قدیمـي و کارهـاي بـه زمیـن مانـده 
جـور نیسـت؛ ایـن بار تاش کنیـد تا به خاطـر خودتان هم 
کـه شـده شـرایط خانوادگـي، فرهنگ شـهر و... را درسـت 
بشناسـید تـا از آن بـه بعـد فرصـت زندگـي بهتـر را پیـدا 
کنیـد. مي توانیـد وقتـي تنهاییـد بـا خودتـان حرف هـاي 
منطقـي بزنیـد تـا ذهن و قلبتـان مثـا کوتاهي قدتـان را 
باور کند. مقایسـه، سـم خطرنـاک رضایت از خود اسـت از 

فـرار کنید.  آن 

نجات آب... نجات زندگی ست

آگهی مناقصه شماره 54/الف/9-94 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعمیـر و تجهیز چاههای اسـتان با مبلغ بـرآورد 2/045/893/600 ریـال را از محل 
اعتبـارات عمرانـی از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید لـذا از کلیه شـرکت کنندگان واجد شـرایط که 
دارای گواهـی صاحیـت در رشـته تاسیسـات و تجهیـزات یـا گواهی کسـب از صنـف مکانیک در رشـته تعمیر پمـپ و همچنین دارای 
تجربـه و سـوابق کاری در زمینـه تعمیـر و تجهیـز و نگهـداری چاههای آب دعوت می شـود حداکثر تـا تاریـخ 94/10/1 جهت دریافت 

اسـناد مناقصـه بـه آدرس کرمـان بلـوار 22 بهمن دفتر قراردادهای شـرکت مراجعـه نمایند. 
تضمین شرکت در مناقصه: 12/700/000 ریال 

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

روابط عمومی آموزش همگانی 

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

برابـر رای شـماره 139460319007011677هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای رحیم فیوضی فرزند شـمس اهلل 
بشـماره شناسـنامه 374 صادره از هشـترود در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 129/86 مترمربع که موازی 22/41 مترمربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـاک 4166 فرعـی از 10 اصلی واقع در بخـش 4 کرمان 
بـه آدرس کرمـان بلـوار امـام حسـن )ع( بعـد از دانشـکده الزهرا )س( کوچـه 41 ابتدای شـهرک مخابرات خریـداری از مالک رسـمی آقای 
حسـن ذهـاب ناظـوری محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز آگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1394/09/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/24

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره 139460319012003127هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم طاهـره احمدی ده قطب 
الدینی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 1222 صادره از سـیرجان در یک باب خانه به مسـاحت 186/10 مترمربع پاک 251 فرعی از 588 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان آباده خیابان تخت جمشـید کوچه 15 خریداری از مالک رسـمی آقـای اکبر احمدی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/09/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/24

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی 
م الف 230                  
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

در حالـی لیـگ پانزدهـم بـه ایسـتگاه 
چهاردهـم خـود رسـیده و کـم کـم بـوی 
پایـان نیـم فصـل اول لیـگ برتربـه مشـام 
میرسـد کـه شـاهد بـازی هایی نسـبتا کم 
گل هسـتیم کـه در ان فقـر گل و گلزنـی 
تمـام عیـار، کامـا مشـهود اسـت.این در 
حالیسـت کـه سـال هـای قبـل بازیکنانـی چـون فرشـاد 
پیـوس علـی دایـی و فرهـاد مجیـدی بـا میانگیـن گل 
بـاالی بیسـت اقای گل میشـدند اما این آمـار گل در لیگ 
امسـال بـه حـدی پایین اسـت که تیم اسـتقال تهـران با 
دارا بـودن 22 گل و بهتریـن خط حملـه ،به طور میانگین 
0،6 گل وارد دروازه حریفـان کـرده و مهـدی طارمـی« 
گلـزن تیـم ملی و پرسـپولیس هـم فقط با هفـت گل زده 
تـا کنـون اقـای گل لیگ اسـت و این آمار خوبـی نمیتواند 

بـرای لیـگ برتـر ایران محسـوب شـود.
ایـن نـکات وقتـی بیشـتر جلـب توجـه میکند کـه اگر 
مهاجمـان ایرانـی شـاغل درلیـگ هـای مختلـف را به این 
جمـع اضافـه کنیـم میبینیـم  کـه کریـم انصـاری فـرد« 
مهاجـم تیـم پانیونـوس یونان کـه بهترین مهاجـم کنونی 
تیـم ملـی محسـوب میشـود هـم اکنـون بایـک گل در 

125 دقیقـه و مهـدی طارمـی« گلـزن تیم پرسـپولیس با 
141دقیقـه ویـک  گل  پس از آنها سـردار آزمون« مهاجم 
روسـتوف روسـیه بـا 185 دقیقـه و یک گل قـرار دارد که 

امـار نگـران کننده ایسـت.
نمیتـوان ایـن آمـاررا بـا فوتبـال تدافعـی ویانقـض در 
بازیسـازی و مسـائلی از این درسـت را توجیه کرد چرا که 
آزمـون، قوچـان نـژاد و انصاری فرد در لیـگ های خارجی 

تـوپ میزنند.
اگراشـکال از  بازی سـازی و پلی میکرهاسـت چرا این 
همـه موقعیـت گل زنـی نصیـب بازیکنـان ومهاجمان تیم 
هـای لیـگ ما میشـوند و آنها نمیتواننند از آن سـود ببرند 

و یـک تمـام کننـده تمام عیار باشـند.
مهـدی طارمـی در حالـی بـرای پرسـپولیس در لیـگ 
برتـر در هـر 141 دقیقـه یـک گل میزند که امـار بهتری 
در تیـم ملـی تحـت هدایـت کـی روش دارد وهر هشـتاد 
دقیقـه یـک گل به ثمـر میرسـاند و از نظـر، گل بردقیقه 
نفـر اول ایـن جـدول اسـت و پـس از او سـردارکه ازمون 
هـر 104 دقیقـه یـک گل برای تیـم ملـی وارد دروازه ی 
حریفـان کرده اسـت و همینطـور برای سـایر مهاجمین . 
شـاید از این نظر امار رضا قوچان نژادنسـبت به سـایرین 

بهتـر باشـد چـرا کـه او هـر 165 دقیقـه ای بـرای تیـم 
باشـگاهی اش و هـر 143 دقیقـه بـرای تیـم ملـی گلزنی 
کـرده و وضعیـت بهتـری دارد .این امار نشـان دهنده این 
اسـت کـه فوتبـال و تفکـرات دفاعـی تیـم هایمـان روی 
عمـل کـرد مهاجمان تاثیر منفی گداشـته اسـت هنگامی 
کـه تیـم های باشـگاهی ما بـا ارایـش کاما تدافعـی و با 
دفـاع چهـار نفـره و یـک یـا دو هافبـک دفاعـی و دروازه 
بـان هـم بـه عنـوان دفـاع آخـر، وارد زمیـن میشـوند و 
عمـا« بـا هفـت بازیکن دفـاع میکنند و ایـن کار را برای 

گل زدن بازیکنـان حریـف سـخت کـرده و آمـار گلزنـی 
بازیکنـان را پاییـن مـی آورنـد هـر چنـد، گاهـی اوقـات 
شـاهد گلهـای زیبایـی هسـتیم که اکثـر آنها بـر اثر توان 
فـردی وتکنیکهـای انفـرادی بـه ثمـر میرسـد ولـی دربه 
نظـر میرسـد همین حالـت تدافعی بودن حریـف و گاهی 
عـدم وجـود بازیکن بازیسـاز در مرکز زمیـن و حتی عدم 
آمادگـی   جسـمی ، روحـی وروانـی بازیکنـان اسـت که 
باعـث شـده فقـر گل در لیگ پانزدهم بیشـتر از همیشـه 

بـه چشـم آید.                                                                                                               

فقر گل در لیگ پانزدهم
یادداشت

گوناگون

کـه  اسـتفاده ای  تاثیـر  تحـت 
روزنامـه ی همدلـی بـدون ذکـر منبـع از 
مطلـب دیـروز پیام مـا اانجـام داده بـود، 
تصمیـم گرفتیـم با کسـی مصاحبه کنیم 
کـه بـه امـر سـرقت مشـغول بـوده، وی 
معتـرف اسـت کـه از دوم دبیرسـتان تا 
بـه امـروز کـه 28 ساله اسـت بارهـا و بارهـا بـه اقدام 
ذکـر  از  داری  راز  بخاطـر  و صرفـا  کـرده  بـه سـرقت  

می کنیـم. خـود داری  نامـش 
بـا سـالم امـکان دارد کمـی از خـودت بـرای مـا 

بگویـی؟
من ع هسـتم 28 سـاله اهل کرمـان و دانش آموخته ی 
ایـن  هرچیـز  از  قبـل  هسـتم  باهنـر  دانشـگاه  ادبیـات 
توضیـح را بدهـم کـه عملـی کـه مـن انجـام داده ام با هر 
دزدی دیگـری فـرق دارد. همـه ی مـا داسـتان ژان والژان 
را می دانیـم داسـتان مـن هـم بی شـباهت به شـخصیت 

داسـتان ویکتـور هوگو نیسـت.
یعنی شـما نـان و مواد غذایـی دزدید بـرای امرار 

؟ ش معا
نداشـت.  بـرای مـن  نـان  از  امـا دسـت کمـی  خیـر 
مـن تقریبـا از دوم دبیرسـتان بـه دام اعتیـاد افتـادم امـا 
اعتیـادم هـم یـک اعتیـاد عـادی نبـود، کتـاب گریبـان 
مـرا گرفتـه بـود و مجبـور بـودم حداقـل دو یا سـه روزی 
یـک بـار یـک جلد کتـاب خـوب مطالعـه کنـم از ادبیات 
و جامعه شناسـی و تاریـخ معاصـر گرفتـه تـا فلسـفله و 
ایـن اواخـر هـم سیاسـت و بـا وضعیـت مالـی نچنـدان 
خوبـی هـم کـه داشـتم موفق بـه خریـد این همـه کتاب 
نمی شـدم در نتیجـه بـا هـر کتابـی کـه می خریـدم یـک 
کتـاب هـم می دزدیـدم و بـه لطف همیـن سـوغاتی های 
یواشـکی بـود کـه دردانشـگاه هم بـه دنبال ادبیـات رفتم 
و تـا امـروز یک مجموعه داسـتان و چند نمایشـنامه و بی 
حسـاب مقـاالت و مطالب مختلف در نشـریات اسـتانی و 

کشـوری بـه رشـته ی تحریـر در آوردم.
تبریـک بخاطـر رزومه ی خوب تـان اما چـه ربطی 
دارد بـه کاری کـه انجـام می دادیـد بـه هـر حال 

شـما کتاب هـا را می دزدیـد.
مـن نـام ایـن را عمـل را دزدی نمی گذارم بـه نظر من 

ایـن عمل در واقـع باز توزیع دانش هسـت.
بـاز توزیع دانـش؟ خـوب نمی توانسـتید از کتاب 

 خانه هـای عمومـی اسـتفاده کنید؟
خیـر در واقـع کتابخانه هـای عمومـی به هیـچ وجه به 
روز نبودنـد و کتابهـای زیـادی کـه در کتاب فروشـی ها 
بـود بـه هیچ وجـه در کتابخانه هـا یافت نمی شـد و از آن 
گذشـته میـل به توزیـع دوبـاره ی دانش مـن و امثال مرا 
در ذهن مـان تبدیـل بـه رابین هود هـا و عیارانـی کرده بود 
کـه کتـاب را از کتاب فروشـانی کـه سرمایه داشـتند و صد 
البتـه نـه هـر کتابفـروش بی پـول و اهل دلی و کـه برای 

اندیشـه اش کتاب فـروش شـده بلکـه همیشـه از کسـانی 
می دزدیدیـم که سـرمایه ی کافی داشـتند و بـا چند جلد 
کتـاب مـا بیچـاره  نمی شـدند و از همانهـا هـم بـه ازای 
هـر جلـد سـرقت یک جلـد می خریدیـم که ضـرر زیادی 
نـزده باشـیم.و در عیـن حال مـا هیچ وقـت کتابهایمان را 
انبـار نکردیـم و در خانـه بـه عنـوان دکـور از کتابهایمان 
اسـتفاده نکردیـم بلکـه هـر کتاب کـه خواندیـم را یا بین 
دوسـتان بـه اشـتراک گذاشـتیم و یـا در کافی شـاپ ها و 
کتابخانه هـای عمومـی برای اسـتفاده ی عموم گذاشـتیم.

پس همکارانی هم داشتید؟
همـکار کـه نـه همکاسـی هایی داشـتیم کـه همفکـر 
همدیگـر بودیـم و هیجان انگیـز تریـن بخش  روزما شـده 
بـود سـاعاتی کـه بدنبـال کتاب بودیـم و بعد هم تقسـیم 
و خزیـدن بـه گوشـه ی سـاکتی در خانه بـه قصـد مطالعه 
و البتـه هـر کتابـی کـه مثـا مـن می خوانـدم بایـد بیـن 
همـه ی بچه هـا می چرخیـد و بعـد از اینکه همـه خواندند 
یـا  و  شـاپ  مدرسـه کافی  کتاب خانـه ی  بـه  کتـاب  آن 
کتابخانـه ی جایـی کـه بـه آن عاقمنـد بودیـم بخشـیده 

می شـد کـه دیگـران هـم بتواننـد از آن اسـتفاده کننـد.
دچار عذاب وجدان نمی شدید؟

شـما فکـر می کنیـد عیاران پـس از حمله بـه کاروانی 
خـراج فـان آبـادی و تقسـیم آن بین مردم آبـادی دچار 
عـذاب وجـدان می شـدند؟ ما بـا این روش تقسـیم دانش 
مخالـف بودیـم و هسـتیم ،چـرا باید شـما که پـول دارید 
بتوانیـد بـا آرای فـان نویسـنده آشـنا بشـوید و حتی راه 
زندگی تـان تغییـر کنـد و نگرش تـان بـه جامعـه و مـردم 
و هرچیـز دیگری دسـت خوش تغییر و رشـد و نمو باشـد 
امـا مـا کـه پـول نداریـم بنشـینیم و منتظـر بمانیـم کـه 
فـان کتابخانـه ی عمومـی شـاید مسـئول مهربانـی پیدا 
و  فیلسـوف  فـان  از  و  باشـد  ماهـم  کنـد کـه همفکـر 
نویسـنده کتاب بیـاورد و تـازه اگـر چنـد هفتـه ی اول را 
تـوی صـف منتظـر نمانیـم بعـد از خریـد آن کتابخانـه 
بتوانیـم بخوانیـم کـه مثـا خـوان رولفـو در پـدرو پارامو 
چـه نوشـته و از چـه آرایه هایـی اسـتفاده کـرده و روایت 
چگونـه پیـش رفتـه و از همه مهم تـر مـردم کشـورش و 

حکومـت آن را چگونـه تصویـر کرده.
گناه کتاب فروش در این میان چیست؟

قبـل از هرچیـز برای تـان بگویـم کـه چندسـال پیش 
در نمایشـگاه کتـاب تهـران ناشـران جلسـه ای گذاشـته 
بودنـد و اکثـر غریـب به اتفـاق ناشـران حاضر در جلسـه 
می گفتنـد بایـد دزد کتـاب را تحویـل هـم گرفـت و مـا 
راضـی هسـتیم کـه کتاب مان خوانده شـود حتـی به زور 
دزدی و از آن گذشـته از وقتـی کـه تکنولـوژی پیشـرفت 
کـرد و تبلت هـا و کتاب خـوان هـا وارد بـازار شـدند بـه 
لطـف یکـی از تبلت هـا کل مطالعاتم را دیجیتـال کردم و 
چـون زمانه ی زیادی هم از دوران دبیرسـتان می گذشـت 

بـا همـه ی آن عیـاران باهـم نزد تمـام کتاب فروشـانی که 
بـاز توزیـع دانـش از مغـازه ی آنهـا شـروع می شـد رفتیم 
و اعتـراف کردیـم و گفتیـم هـر مبلغـی را کـه راضـی 
باشـند می پردازیـم البتـه به اقسـاط و یواش یـواش چون 
هرچنـد همـه  شـاغلیم امـا خیلـی هـم اوضاعمـان فرقی 
نکـرده و جالـب اینجاسـت کـه آنهـا هـم می گفتنـد: مـا 
نمی دانسـتیم  امـا  می دزدیـد  شـماها  کـه  می دانسـتیم 
دقیقـا چـه زمانـی یـا بـه چـه تعـدادی بـه هرحـال ایـن 
هـم زکات کتاب فروشـی اسـت. و بـه خوبـی هـم بـا مـا 
برخـورد می کردنـد کلـی هـم خاطـره بایکدیگر داشـتیم 
کـه مدتهـا نمی توانسـتیم به همدیگـر بگوییم امـا آن روز 

بـه هـم گفتیم.
و  هنـوز هـم کتاب هـای دیجیتـال را می دزدیـد 

بـدون اجـازه دانلـود می کنیـد؟
بـه خوانـدن  وقتـی  کـه  اینجاسـت  واقـع مسـاله  در 
کتـاب دیجیتـال می گوینـد دزدی کـه اگر مـن آن کتاب 
را دانلـود نکنـم مـی روم و از کتابفروشـی همـان کتـاب را 
تهیه می کنـم در حالـی کـه ابدا این طور نیسـت و کسـانی 

را کـه مـن می شناسـم اگـر نسـخه ی دیجیتـال کتابـی را 
پیـدا نکننـد کا آن کتـاب را رهـا می کننـد تـا نسـخه ی 
دیجیتـال آن پیـدا شـود و یـا دوسـتی آن را بخـرد و بـه 
اتفاقـا نشـر دیجیتـال  ایشـان قـرض بدهـد . درنتیجـه 
باعـث می شـود مخاطبـان یـک کتـاب گسـترده تر بشـود 
و تمـام کسـانی کـه توان مالـی خوانـدن یک جلـد کتاب 
ندارنـد هـم آن کتـاب رامی خواننـد  را  30 هزارتومانـی 
و بـه دوسـتانی کـه تـوان خریـد دارنـد هـم پیشـنهادش 
می کننـد تـا آنهـا بخرنـد بـه هـر حـال مـا کتاب خـوان 
در  را  کتابـی  اگـر  کتاب بازهـا  کتاب بـاز،  و  داریـم 
احسـاس می کننـد  باشـند  نداشـته  کتاب خانـه ی شـان 
کـه آن را نخوانده انـد و حتمـا بایـد کاغـذ آن کتـاب در 
بـه  اینهـا  و  باشـد  موجـود  کتاب خانه شـان  قفسـه های 
هرحـال کتـاب را می خرنـد و بـه نظـر مـن اسـتفاده از 
نسـخه های دیجیتـال اتفاقـا بـه ناشـر و نویسـنده کمـک 
می کنـد که نام و اثرشـان به سراسـر کشـور بـرود و به هر 
حـال بودنـش بهتر از نبودنش اسـت.)از لحـاظ فرهنگی و 

وسـد یـک کشـور البته(

  آیا می دانید
 سرقت ادبی چیست؟

چنیـن  ادبـی  سـرقت  دربـاره ی  پدیـا  ویکـی  در 
: ند شـته ا نو

یـا  فکری/هنـری  دسـتبرد  علمـی،  دزدی  انتحـال، 
ایـده ُدزدی بـه معنـی »تخصیص دادن خاقیـت ادبی، 
هنـری یـا پژوهشـی دیگـری یـا بخشـی از آن یـا متن 
ناشـی از آن بـه خـود، گویـی کـه خـود شـخص آن را 
خلـق کرده اسـت.« دسـتبرد فکری ممکن اسـت بدون 
رضایـت صاحـب اصلـی اثـر و یـا بـا رضایـت وی انجام 
شـود. دسـتبرد فکری اگر در حوزه ادبیات باشـد دزدی 
ادبـی، اگـر در حـوزه هنـر باشـد سـرقت هنـری و اگـر 
در حـوزه پژوهش هـای دانشـگاهی انجام شـود سـرقت 
علمـی نامیـده می شـود. بـه زبان سـاده دسـتبرد علمی 
یـا ادبـی یعنـی رونویسـی کارها یـا ایده هـای دیگران و 

انتسـاب آنهـا بـه خود.
در حـال حاضـر بـه واسـطه اینترنـت و در دسـترس 
بـودن اطاعـات بـرای همـه این عمـل بسـیار راحت تر 
هـم شـده امـا نقطـه ی مقابلـش هـم صـدق می کنـد و 
رسـوا شـدن پـس از سـرقت ادبـی هـم به همـان دلیل 
انفجـار اطاعـات زود تـر و راحت تر اتفـاق می افتد. برای 
مثـال دیـروز بـرای اعتـراض به سـریال شـهرزاد که در 
آن دیالوگـی توهیـن آمیـز علیه مردم کرمان ذکر شـده 
بـود و باعـث رنجـش عـده ی زیـادی از کرمانی هـا هـم 
شـده بود روزنامـه ی پیام ما به نویسـندگی آقای عبادی 
مطلبـی را منتشـر نمود که در سـایت همین نشـریه به 
آدرس)payamma.ir( هـم موجـود اسـت و حقیقتی 
اسـت غیـر قابـل انـکار امـا روزنامـه همدلـی همین 
مقالـه را بـدون ذکـر نـام منبـع یـا نویسـنده منتشـر 
نمـوده اسـت. هرچنـد عبادی همـکار عزیز مـا می گوید 
همیـن کـه صـدای کرمانی ها بـه پایتخت رسـیده برای 
مـن کافـی اسـت. امـا داشـتن اخـاق حرفـه ای در هر 
شـغلی امـر بسـیار مهمـی اسـت کـه صـره را از ناصـره 
مجـزا می کنـد و گاهـی اوقـات نـگاه مـردم را بـه یـک 
شـغل تغییـر می دهـد ،مثـل ماجـرای بخیـه ی چانه ی 

کـودک در خمینی شـهر.
متاسـفانه ایـن اسـتفاده از مطلـب بـدون ذکـر نـام 
منبـع تبدیـل بـه عادت بعضـی از سـایت ها و رسـانه ها 
شـده و هـر چند معمـوال از سـر سـهل انگاری اما گاهی 
هـم بعضـی از دوسـتان کـم لطفـی می نماینـد و چنان 
برخـورد می کننـد کـه بـه خودشـان هـم امـر مشـتبه 
می شـود که آن متن دسـت نوشـته ی خودشـان اسـت.
بـرای پیش گیـری از اتفاقـات آینـده چنـد نمونـه از 

مصادیـق ایـن عمـل را ذکـر مـی کنیم:
مصادیق دزدی علمی

اگـر عیـن جملـه ای را از کسـی نقـل می کنیـد بایـد 
حتمـاً در گیومـه قـرار دهیـد و مرجع هم بـه دنبال آن 
بیایـد. ضمنـاً توجـه کنیـد که آیـا اجـازه داریـد جمله 
را نقـل قـول کنیـد یا خیـر )برخی از نشـریات شـرایط 
خاصـی بـرای نقل قول قائلنـد -نظیر نحـوه ارجاع دادن 
یـا حداکثـر جماتـی یـه کلماتـی کـه می توانیـد نقـل 
قـول کنیـد - کـه می بایسـت ایـن شـرایط را دقیقـاً در 
نظـر گرفـت(. ولـی اصـوالً نقـل قـول در حـد یکـی دو 

جمله مشـکلی نـدارد.
استفاده از نتایج دیگران

اسـتفاده از نتایج اشـکال نمودارها )هـر چند کوچک 
و جزیـی( بایـد بـا ارجـاع کامـل باشـد. اگـر از نتیجـه 
می کنیـد  اسـتفاده  گروهـی  یـا  کسـی  منحصربه فـرد 
حتمـاً بایـد ارجـاع بدهیـد. مفاهیمـی کـه بسـیار جـا 
مرجـع  بـه  نیـازی  نیوتـون(  قانـون  )مثـل  افتاده انـد 

رند. ندا
استفاده از جمله های دیگران

کپـی کـردن حتـی بـا عـوض کـردن سـاختار جمله 
بـاز هـم دزدی علمـی اسـت. بدیـن معنـی کـه مثـًا 
تغییـر زمـان فعـل از معلـوم به مجهـول جملـه را از آن 

شـما نمی کنـد.
استفاده از جمالت قبلی مقاالت خودتان

کپـی کـردن جماتـی از مقالـه قبلـی خودتـان یـا 
مقالـه ای کـه جـای دیگـری چـاپ کرده ایـد می توانـد 
جـرم بـه حسـاب می آیـد و اگـر هـم جـرم نباشـد کار 
ناپسـندی اسـت. ولـی مقالـه ای کـه در یـک کنفرانس 
ارائـه شـده می توانـد بـا تغییراتـی در یـک مجلـه چاپ 
شـود )بـاز هـم بایـد قوانیـن هـردو یعنـی کنفرانـس و 

مجلـه را چـک کنیـد(
ارائه مقاالت در کنفرانس و سمینارها

در ارائـه مقـاالت: زیـر هـر شـکل عکس و نمـوداری 
کـه کار مسـتقیم خود شـما نیسـت باید مرجـع بدهید. 
مراجـع را می توانیـد در پاییـن صفحه هم بنویسـد. ولی 

باید دیده شـود.
دزدی علمی غیرعمدی

صـورت  بـه  واقعـاً  علمـی  سـرقت  وقت هـا  بعضـی 
اتفاقـی اسـت. سـرقت علمـی اتفاقـی هـم جـرم اسـت 
)همان طـور کـه اگـر شـما مسـتقًا اختراعـی را بکنیـد 
کـه قبـًا ثبـت شـده حـق اسـتفاده تجـاری از آن را 
نداریـد و اسـتفاده تجـاری اتفاقـی از آن جـرم اسـت(. 
بنابرایـن بهتـر اسـت با دقت بیشـتری منابـع را مطالعه 

کنیـد و نـت برداریـد.
سایه نویسی

فکـری  دسـتبرد  مصادیـق  از  یکـی  نویسـی  سـایه 
اسـت. در سـال هـای اخیـر و بـا افزایـش تعـداد فـارغ 
التحصیـان از یـک سـو و افزایش تعداد دانشـگاه هایی 
کـه معیارهـای ارزیابـی آسـان تـری دارنـد باعث شـده 
که شـکل سـازمان یافتـه ای از سـایه نویسـی در ایران 
شـکل بگیرد. شـاه قاسـمی و اخـوان با انجام پژوهشـی 
نشـان مـی دهند که ایـن پدیده در ایران بسـیار شـایع 
اسـت و تعـداد زیـادی از فـارغ التحصیـان عما سـایه 

نویسـی را شـغل خـود مـی دانند.
منبع:ویکی پدیا

دانستنی

افقی
1-هیأت دولت - درد مفاصل

2-پرنده خوش خوراک - قلوب - خوشمزه، لذیذ
3-کارگاه هنری - پایتخت لیدیه - کاهبردار، مفت خور

4-جودوی چینی - قدرت و توان - با ناز آید
5-خوردن - اندک، معدود

6-طایفه غرب ایران - اسرار - اثر بیدل - ستون بدن
7-جسـت و جـو - شـرکت خودروسـاز سـوئدی متعلـق بـه 

جنـرال موتـورز امریـکا - غـم - مسـاوی شـطرنج
8-گوجه فرنگی یزدی - باال - مرکز بوتان

9-شـهر صنعتی آلمـان - صدای مرغابی - گشـادگی بین دو 
کوه - اپـرای کوچک

10-آزاد و رهـا - قاضـی امـوات هندوها - رخـت و پارچه - از 
بهتران ما 

11-مرکز آرژانتین - واحد شمارش دکان
12-شـهر آلمـان - دریچـه تنظیـم نـور در دوربیـن - اقامت 

گزیدن
13-الکترود متصل به قطب منفی - کاال - به تنهایی

14-مار آذری - نشانی - حاجت
15-شـکیبایی اسـت و به فرموده حضـرت امیرالمؤمنین )ع( 
بـا فـرو خـوردن خشـم به دسـت مـی آیـد - خانـدان پیامبر 

)ص( اکرم 
عمودی

1-پدیـده ای کامـا تـازه بـا نـام ebook کـه نظـام آموزش 
و اطـاع رسـانی را بـا دگرگونـی هایی اساسـی مواجـه کرده 
اسـت و میتوانـد عـاوه بـر متـن، فیلـم، صـوت، تصاویـر و 

انیمیشـن را نیـز شـامل شـود
2-نشانه و معجزه - دیکتاتور انگلیس - جانشین

- سیاسـتمدار  پسـوند شـباهت   - عاقـل  نمـای  3-دیوانـه 
انگلیسـی معـروف 

4-نوعـی اسـباب بـازی - مرکـز گیـان - ضمیـر بیگانـه - 
فریـاد عدالـت

5-مرد بخشنده - گردهمایی علمی - تکبر
6-ضربه سر - الهه زیبایی - بی اسم و نشان، نامعروف

7-بی حس - بیهوده - پوشیدگی، پنهان کردن
8-با گشـایش اثری از ناصر خسـرو اسـت - هسـتی و وجود 

اختیاری  -
9-نوعی مسـابقه دو اسـتقامت - پرنده شـکاری - نیم صدای 

االغ
10-روزگاری جای تاکسی بود - متقارب - ادات تشبیه

11-پائیـن چـاه - یکـی از اصـول دین اسـام - ورزش مفرح 
زمستانی

12-بالشـتک نـان پـزی - مـرادف آشـغال - خیـس آذری - 
خـودداری از پرداخـت وجـه چـک یـا برات

13-سرکرده، بزرگ - تلمبه موتوری - کم طاقت
14-آرزو، منظور - استوار، پایدار - از جنس نی!

15-اثری از ابوعلی سینا
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عکس: محمد خضري مقدم

از هزاران راه نرفته، یکی راهم
 که انتخاب کنی کلی راه برایت 

باقی می ماند
 همه ی آن راه های نرفته مثل

 بغض به گلویت فشار می اورند و 
عزمشان را برای سرکوب و زخم 

زبان زدن جزم می  کنند، تحمل 
دردش سخت می شود اگر بر سر 

دوراه باشی، وای بر روزی که...

عکس نوشت

نمایشگاه

حضور عکاسان کرمانی در نمایشگاه 
عکس سی در سی

گشایش : جمعه 27 آذرماه 1394 ساعت 21-17
نمایشـگاه تا 8 دیماه هر روز از سـاعت 17-20 پذیرای عاقمندان 

 5 گالـری  بـود.  خواهـد 
شـنبه هـا تعطیـل اسـت.

خیابـان  تهـران، 
شـریعتی، خیابـان دولـت، 
نرسـیده به سـه راه نشـاط، 
آذر،  الـه وردی  کوچـه 
ایـده  گالـری   ،28 پـاک 

سـی ر پا
عـکاس  چهـار  آثـار 
یاسـر  جملـه  از  کرمانـی 
خدیشـی در این نمایشگاه 
بـه نمایـش در مـی آیـد.

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، جاوید مومنی، عباس صفا
عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایيد

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

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
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 اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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دل نوشته های غریبى اخالق

چرا معاون اول رئیس جمهور
 بی ادبی اردوغان را تحمل کرد؟

تحـوالت منطقـه ملتهـب خاورمیانـه انچنـان بـه سـرعت در حـال 
انجـام اسـت کـه هر کشـور و دولتی با سـرعت و دقـت ان را تحلیل 
نکنـد و بدرسـتی تصمیـم نگیردتبعات  و اثراتش بدون شـک جبران 

ناپذیر اسـت .
اشـتباه تاریخـی و خطـای اسـتراتژیک دولـت ترکیـه و تصمیم اقای 
اردوغـان در هـدف قـرار دادن جنگنـده روسـی و پاسـخ قاطـع و 
دنـدان شـکن پوتیـن بـه ایـن اقـدام نسـنجیده کـه تـازه هنـوز در 
مرحلـه مقدماتـی و کنتـرل شـده بـرای ضربـات شـکننده و خـرد 
کننـده اصلـی مـی باشـد زنگ خطـر انهدام کشـور اسـامی دیگری 

انهـم در اوج توسـعه و پیشـرفت خـود را بـه صـدا در اورد
تبعـات سـنگین این حرکت شـگفت انگیـز دولت ترکیـه و اثرات ان 
در منطقـه خاورمیانـه لـزوم مذاکـره ای رودرو و بـی واسـطه و اباغ 
صریـح تریـن و قاطـع تریـن ودر عیـن حـال دوسـتانه تریـن نصایح 
را الزامـی کـرده بـود و اینبـار اسـحاق جهانگیری معـاون اول رئیس 
جمهـور در ماموریتـی خطیـر ابـاغ ایـن نـکات مهـم را بـر عهـده 

. داشت 
هرچنـد چیدمـان  و ارایـش ظاهـری و مشـکوک محـل ماقـات و 
عـدم رعایـت پروتـکل های مرسـوم ، نوع برخـورد اولیـه و رفتار غیر 
طبیعـی مـی توانسـت بهانـه ای بحـق باشـد تـا معـاون اول رئیـس 
جمهـور غافلگیـر شـده و از ماقـات بـا اردوغـان اجتنـاب کنـد امـا 
هوشـیاری ذاتـی و تسـلط واعتمـاد بـه نفـس جهانگیری و سـخنان 
قاطـع وبرخـورد قاطـع تـر و پر صابـت اسـحاق و نصایح دلسـوزانه 
التهـاب  پـر  منطقـه  وابرقـدرت  قدرتمنـد  همسـایه  پیـام  وابـاغ 
خاورمیانـه بـه رئیـس جمهـور کشوردوسـت و برادرترکیـه، اقـای 
اردوغـان، ضرورتـی بود که هیچ حاشـیه ای نمی بایسـت ان راتحت 

تاثیـر قرار مـی داد.
بـه امیـد روزی کـه معـاون اول رئیـس جمهـور  و وزارت خارجه در 
خواسـت عاجزانـه طـرف مذاکـره از وی و پاسـخ های دقیـق ، قاطع 
و در عیـن حـال دیپلماتیک و دوسـتانه خـود را برای افـکار عمومی 
شـرح دهنـد تـا همه دنیـا بدانند. ایـران امـروز، ابر قدرت بـا منازع 
خاورمیانـه، کشـوری اسـت کـه ابـر قدرتهـای غربـی حامـی اقـای 
اردوغـان هـم بـدون نظـرش در ان شانسـی بـرای حفظ منافعشـان 
ندارنـد چـه رسـد بـه دولـت متوهـم و بـه زعـم تحلیـل گـران اگاه، 
بـازی خـورده ای کـه همه اعتبـار و ابرو و منافع ملتش را در اسـتانه 
نابـودی قـرار داده اسـت! امیـد کـه نصایـح ایران کـه از زبان سـفیر 
امیـن و الیـق نظـام بـه اردوغـان اباغ شـد مـورد توجـه و دقت وی 
و سـران حـزب حاکـم ترکیـه قـرار گیـرد و کشـور دوسـت وبـرادر 
ترکیـه بـه سرنوشـت دیگـر کشـورهای سـوخته خاورمیانـه دچـار 

انشاءاهلل نشـود. 

درس کرامت
در شـبهای حـزن و انـدوه اربعین سـاالر شـهیدان حضرت 

اباعبدا...الحسـین )ع( و همچنیـن تقـارن ایـام رحلـت پیامبـر اکرم 
)ص( و شـهادت سـبط اکبـرش حضـرت امـام حسـن مجتبـی )ع( 
کریـم اهـل بیـت بـه همـت اداره امـور شـعب بانـک ملـی اسـتان 
کرمـان مراسـم روضـه خوانـی و عـزاداری در آن محـل برپـا بـود. 
آنچـه کـه در ایـن مراسـم و محفـل نورانـی از محضر اسـتاد فرزانه 
حضـرت حجـت االسـام و المسـلمین جنـاب حـاج آقـا عسـکری 
کسـب فیـض نمودیـم جلـوه رفتـاری آن بزرگـواران در آیینه قرآن 
و روایـات بـود کـه الزم دیـدم فرازهایـی از گفتـار آن اسـتاد اخاق 

نمایم:  بیـان  را 
خداونـد بـه صورتـی بسـیار هنرمندانـه و معجزه آسـا کلیـه مبادی 

تربیتـی بشـر را بـا وصف کریم سـتوده اسـت:
1- خداوند که خود بهترین مربی انسانهاست، کریم است.  

»یا ایها االنسان باغّرک بربک الکریم« آیه 6 سوره انفطار 
2- خداوند بهترین معلم انسانهاست، کریم است.

  »اقرا و ربک الکریم الذی علم بالقلم«  آیه 3 سوره علق 
3- قـرآن؛ کـه کتـاب درسـی زندگی بشـر اسـت، کریم اسـت. »انه 

لقـرآن کریـم فـی کتـاب مکنون«  آیـه 77 سـوره واقعه
4- پیامبر )ص(؛ عرضه کننده وحی خداوند کریم است.

 »انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر« آیه 40 سوره حاقه 
5- مأمـور نـزول وحـی کریـم اسـت.»بایدی سـفره کـرام برره«آیه 

سـوره جمعه   16
علیکـم  هسـتند.»ان  کریـم  انسـان،  محافظیـن  و  نگهبـان   -6

انفطـار  سـوره   11 آیـه  کاتبیـن«  کرامـاً  لحافظیـن، 
عملـو  و  آمنـو  الذیـن  اسـت.»فا  کریمانـه  بشـر  روزی  و  رزق   -7

آیـه 50 سـوره حـج  و رزق کریـم«  مغفـره  لهـم  صالحـات 
8- پـاداش کریمانـه است.»فبشـره بمغفـره و اجـر کریم«آیـه 11 

یس  سـوره 
9- عفـو و بخشـش، کریمانه اسـت.»لهم درجات عنـد ربهم و مغفره 

و رزق کریم«آیه 51 سـوره حج 
منـزل  ینزلـه  اسـت. »و  دارای کرامـت  بهشـت  در  10- جایـگاه، 

الباغـه  نهـج   83 الکرامه«خطبـه 
بـا توجـه بـه ایـن همه آیـات مبـارک در خصـوص وصـف کریم در 
مـی یابیـم، انسـانی کـه همـه مبـادی تعلیمـی او بـا وصـف کریـم 
سـتوده شـده اسـت. انتظـار مـی رود کـه کریـم تربیـت شـود و 
کریمانـه زندگـی کند. نمونه بارز آن شـخص حضرت ابـا عبدا... )ع( 
کـه دانـش آموختـه کامل این مکتب انسـان سـاز اسـت کـه هنگام 
مواجهـه بـا طایه سـپاه عمر سـعد لعیـن بـه فرماندهی حـّر وقتی 
آنهـا را تشـنه مـی بینـد همـه آب آشـامیدنی خـود و همراهانش را 

کریمانـه بـه آنهـا و حتـی چهار پایانشـان می بخشـد.

مهران سنجری   دکتر مظفر اسکندري زاده

شبه گزارش

بـرای  شـهرزاد  سـریال  هشـتم  قسـمت 
کرمانـی هـا رنـگ دیگری داشـت. در قسـمت 
هشـتم این سـریال بـه کرمانی ها توهین شـد 
و ایـن توهیـن بـا واکنـش برخـی از کرمانی ها 
روبـرو شـد. در فضـای مجـازی هـم بخشـی از 
کاربـران کرمانی نسـبت به این ماجـرا اعتراض 
داشـتند و حتـی نامـه ای را در اعتـراض بـه 
بـه  سـریال  ایـن  در  گرفتـه  صـورت  توهیـن 
کرمانـی هـا خطـاب بـه علـی جنتی نوشـتند. 
کرمانـی  دانشـجوی  اسـماعیلی،  شـهرزاد 
کـه  ای  نامـه  ارسـال  بـا  هـم  سـینما  رشـته 
لحنـی شـدید داشـت از عوامـل ایـن سـریال 
گلـه کـرد. روزنامـه »پیـام مـا« هـم بـه عنوان 
روزنامـه ای کرمانـی، بـه روایـت ایـن ماجـرا 
پرداخـت و در پرونـده ای دو صفحه ای نظرات 
موافـق و مخالـف توهین به کرمانـی ها در این 
سـریال را منتشـر کـرد. پـس از ایـن گـزارش 
پیـام مـا، نماینـدگان کرمـان در مجلـس هـم 
بـه ایـن اتفـاق واکنـش نشـان دادنـد و ماجـرا 

گرفت.  بـاال 
در حالـی کـه در ایـن جریـان کرمانـی هـا 
شـاکی بودنـد و سـریال »شـهرزاد« متشـاکی، 
و  شـاکی  جـای  مجـازی  فضـای  در  ناگهـان 
متشـاکی عـوض شـد. در حالـی کـه کرمانـی 
هـا در ایـن ماجـرا مظلـوم واقـع شـده بودنـد، 
در شـبکه هـای اجتماعـی سـیلی از توهیـن و 
ناسـزا بـه کرمانی هـا روانه شـد. روزنامـه پیام 
مـا و شـهرزاد اسـماعیلی هـم در ایـن میان در 
خـط اول فحش هـا و تهدیدها بودنـد. به گونه 
ای کـه روزنامـه پیـام مـا بـه » مـوج سـواری، 
ماهـی گرفتـن از آب گل آلـود و ... » متهـم 
شـد. جالـب اینجـا بـود کـه هشـتگی هـم در 
یکـی از شـبکه هـای اجتماعـی در ارتبـاط بـا 
روزنامـه پیـام مـا ایجـاد شـد بـا عنـوان » این 
صـدای کرمـان نیسـت« کـه بـا اسـتقبال هـم 
روبـرو نشـد. در حالـی روزنامـه پیام مـا را می 
نواختنـد که ایـن روزنامه تنها ماجـرا را روایت 
کـرده بـود و بنـا بـه کرمانـی بودنـش صـدای 

کرمانـی هـای معتـرض را منعکـس کـرد.
در ایـن میـان حملـه عـده ای بـه تاریـخ و 
فرهنـگ کرمـان هـم جالـب بـود. برخـی کـه 
انـگار قصـد داشـتند هرچـه ناراحتـی کـه از 
زمیـن و زمـان داشـتند را در ایـن ماجـرا بـر 
سـر کرمانـی ها خالـی کننـد، به بدتریـن نحو 
بـه مـردم شـریف کرمـان توهیـن کردنـد. بـا 
نگاهی به پیج اینسـتاگرام سـریال شـهرزاد در 

اینسـتاگرام مـی توانید بخشـی از ایـن توهین 
کرمانـی   « عباراتـی همچـون  ببینیـد.  را  هـا 
هـای معتـاد، دور ایـن شـهر را حصـار بکشـید 
تـا آنفلوآنـزا نگیریـم، خـب شـهر کرمـان بوی 
پهـن مـی دهد، همـه ایـران را معتـاد کردید« 
بـه  کـه  بـود  هایـی  توهیـن  تریـن  کوچـک 
کرمانـی هـا شـد. نکته ای کـه به هیـچ عنوان 
بـرای نگارنـده قابـل درک نیسـت ایـن اسـت 
کـه چگونـه برخـی بـا نادیـده گرفتـن توهیـن 
سـریال  در  هـا  کرمانـی  بـه  گرفتـه  صـورت 
شـهرزاد، جـای شـاکی و متشـاکی را عـوض 
کردنـد. شـاید سـکوت کرمانـی ها در گذشـته 
در مقابـل چنیـن توهیـن هایـی باعث شـده تا 
برخـی امـروز راحت تـر به خود جـرات توهین 

بـه ایـن مـردم تاریـخ سـاز را بدهنـد. 
نامه دانشجوی کرمانی سینما به 

عبدالرضا اکبری
شـاید خواندن پاسـخ شهرزاد اسـماعیلی به 
نامـه عبدالرضـا اکبـری، بازیگر کرمانـی که در 
روزنامـه هفـت صبـح نامـه ای خطـاب بـه وی 
و کرمانـی هـا در ارتبـاط بـا سـریال شـهرزاد 
نوشـته بـود، بهتـر بتوانـد ماجرا را شـرح دهد:

با عرض سام خدمت استاد بزرگوارم...
جناب آقای عبدالرضا اکبری

خوشـحالم کـه دلنوشـته ای هـر چنـد کـم 

باعـث شـد مـن افتخـار هـم کامـی بـا شـما 
اسـتاد عزیـزم را پیدا کنم. قبـل از هر گفته ای 
مـرا بخاطـر گـران جانـی در محضر شـما عزیز 
دلسـوخته ی سـینما عفـو بفرمائیـد. اعتـراض 
مدنـی کوچکتریـن حـق از حقـوق شـهروندی 
مـی باشـد.اگر چـه مـا هیـچ گاه وجـود ایـن 
حقـوق را درک نکردیم.ایـن جانـب بدون هیچ 
گونـه غـرض ورزی شـخصی فقـط بـه دنبـال 
همـان کمتریـن حـق شـهروندی خـود بـودم.

طبـق فرمـوده هـای شـما  جناب آقای حسـن 
فتحـی فراتـر از یـک کارگـردان سـینما مـی 
باشـد و هیچـگاه نبایـد بـه خـود اجـازه میداد 
اینگونـه اتفاقـی دامن گیر ایشـان شـود.اکنون 
که متوجه شـدم طبق گفته های شـما ایشـان 
چـه انسـان فرهیختـه ای در صنعـت سـینما 
مـی باشـد بیشـتر در گفتـه ی خـودم اصـرار 
مـی ورزم.چون ایـن مطلب خـارج از چارچوب 
ادبیـات تاریخـی و سـینمایی مـی باشـد.چون 
در غیـر ایـن صـورت بـه زعـم بنـده ایـن یک 
غرض ورزی شـخصی اسـت کـه در کام تاریخ 
بـه خـورد یـک جامعـه داده مـی شـود.در غیر 
ایـن صـورت ایشـان حتی بـا یـک عذرخواهی 
سـاده مـی توانسـت جلـوی ایـن مـوج فکـری 
را بگیـرد و یـا حتـی المقـدور بـا بیـان نگرش 
خـود و روشـن تر کـردن موضوع جلـوی خیل 
و هجوم مخاطبانشـان را بـه صفحات اجتماعی 
ایـن جانـب بگیرنـد کـه بـه خاطـر یـک انتقاد 
بـه  متهـم  را  مـردم شـریف کرمـان  کوچـک 

دزدی،عیاشـی و اعتیـاد نکننـد.
در هـر صـورت خرسـندم کـه بـا نامـه ی 
حضرتعالـی شـاخه ایی از تسـاهل و تسـامح را 
در مـن زنـده کردیـد بـا همـه ی این تفاسـیر 
معتقـدم کـه اینگونـه اعتـراض  مدنـی تـر از 
اعتـراض هـم وطنـان آذریمـان مـی باشـد و 
امیـدوارم در هیـچ رسـانه ای بـه هیچ قشـری 
بـا لهجه و زبان هـای متفـاوت توهینی صورت 
و  سـیل  آمـدن  وجـود  بـه  ضمـن  نگیـرد.در 
خـراب شـدن پـل مقوله ایسـت که جدیـدا در 
سـیرجان و جیرفـت اتفـاق افتـاده و مـی تواند 
زنـده کننده  خاطرات شـما هم شـهری عزیزم 
داریـم  بود،مـا  کـه  همونجوریـه  باشـد.اونجا 

عـوض می شـیم.
سـامتی شـما و تمام ایرانیان در هر گوشـه 
منـان  خداونـد  از  را  خاکـی  کـره ی  ایـن  از 

آرزومنـدم.
 )شهرزاد اسماعیل زاده از دیار کریمان(

توهین سریال »شهرزاد« کم بود، فحش مان هم می دهند

وقتی جای شاکی و متشاکی عوض می شود
رضا عبادی زاده


