
تهیه بانک اطالعات فنی 
پروژه های شرکت آبفار

 استان کرمان 

روزشمار فرصت قانونی آغاز شد

توقیف موتورسیکلت های
فاقد پالک

نمایش »ویتسک« برگزیده جشنواره 
»صحنه رنگی« اشتوتگارت آلمان شد

کرمان در
 صحنه رنگی آلمان

در جلسه شب گذشته شورای شهر کرمان 
مطرح شد؛

سفر آموزشی اعضای 
شورا به مالزی
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پیشخوان

اسـتاندار کرمـان  بعـد از ظهـر دیـروز در جلسـه شـورای 
هماهنگـی حفـظ آثار و نشـر ارزش های دفاع مقـدس در محل 
سـالن پیامبـر اعظـم )ص( اسـتانداری کرمان با اشـاره بـا اینکه 
اهمیـت دوران دفـاع مقـدس بر کسـی پوشـیده نیسـت، گفت: 
یکـی از اهـداف ایـن شـورا و بنیـاد این اسـت کـه اتفاقـات این 
دوران را در تاریـخ ثبـت و اسـناد و مـدارک مرتبـط را در یـک 
مرکـز بـه عنـوان بانـک اطالعاتـی جمـع آوری کنیـم. علیرضـا 
رزم حسـینی افـزود: هـدف دیگـر، انتشـار و انتقـال ارزش ها به 
جوانان اسـت که مبتنی بر ارزش های انسـانی و اسـالمی بود و 
امـروز نیـاز جامعـه ما این اسـت که ایـن ارزش هـا را در جامعه 

ترویـج بدهیـم و الگوهـای آن شـهیدان عزیز هسـتند.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکه افـرادی که در دفـاع مقدس 
بودنـد بـا خلـوص نیـت و بـا شـجاعت همراه بـا درایـت و تدبیر 
در همـه عرصـه هـا بودنـد، گفـت: نیازمنـد حرکـت در ایـن 
مسـیر هسـتیم، زیـرا مـا مـی خواهیم براسـاس انقـالب حرکت 

کـرده و الزم اسـت وقایـع تاریخـی دوران هشـت سـاله را بـه 
خرافـات آلـوده نکنیـم. رزم حسـینی گفـت: بایـد کمیتـه های 
تخصصـی در شـورای هماهنگـی حفـظ آثـار و نشـر ارزش های 
دفـاع مقـدس فعـال شـده و هـر کـدام مرتبـط بـا هر دسـتگاه 
اجرایی مشـارکت کنند و این شـورا می تواند در سراسـر اسـتان 
هماهنگـی بـه وجـود آورد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه دوران دفاع 
مقـدس عاری از هرگونه گرایشـات و سـلیقه های سیاسـی رایج 
امـروز بـوده، تاکیـد کـرد: باید در نشـر و بیـان خاطـرات دوران 
دفـاع مقـدس صداقـت و خلوص حفظ شـده و وسـیله ای برای 
جریانـات سیاسـی قـرار نگیرد. اسـتاندار کرمـان در پایان خاطر 
نشـان کـرد: همـه دسـتگاه هـای اجرایـی آمادگی همـکاری در 
ایـن شـورا را دارنـد و خـود را مدیـون دوران دفـاع مقـدس می 
داننـد و امیدواریـم بتوانیـم فرهنگ غنی دوران دفـاع مقدس را 

در جامعـه ترویـج دهیم.
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مهی
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عک

6- تا 59- تا 18

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,210,000
9,220,000
4,660,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,570,000
1,690,000

941,000

دالر
يورو
پوند

36,500
39,500
54,950

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

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

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

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

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000
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مشترکین گرامی: با عایق بندی بموقع و مناسب کنتور آب و اتصاالت در فصل زمستان از یخ زدگی و ترکیدگی آنها جلوگیری کنید

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شمـاره مناقصه  :94/12092/ح ق

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان درنظـردارد عملیات آبرسـانی بـه مجتمع های روسـتایی شهرسـتانهای زرندوکوهبنان رابا مشـخصات فنـی موجود دراسـناد مناقصه 
ازطریـق مناقصـه عمومـی دومرحله ای به شـرکتهای واجد شـرایط واگـذار نماید.

جهت اخذ اسناد به آدرس سایت : http://abfar.kr.ir         نشاني شرکت : کرمان - خیابان هزارویکشب - کوچه شماره 21
-  نوع وکیفیت: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است 

- تضمین شرکت درمناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ176/700/000ریال
- مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 94/9/29                             - مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/10/12

- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9صبح روزسه شنبه مورخ94/10/15                        - مبلغ برآورد:56/732/970/278ریال
توضیحات:

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد                سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است  
 تبعیت ازدستورالعمل ایمنی الزامی است

                                                                               اداره روابط عمومي و آموزش همگاني
شرکت آب و فاضالب روستایي استان کرمان

آگهی مزایده شماره 94/110  دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان در نظـر دارد تعداد 38 دسـتگاه خودروی فرسـوده 
کـه مجـوز اسـقاط آنها را از کمیسـیون مـاده 2 اخذ نموده اسـت از طریـق برگزاری 
مزایـده عمومـی بـه فـروش برسـاند، لـذا مراکـز مجـاز اسـقاط مـی تواننـد ظرف 5 
روز از تاریـخ درج ایـن آگهـی جهـت بازدیـد خودرو بـه اداره نقلیه دانشـگاه مراجعه 
و قیمـت پیشـنهادی خـود را بـه صـورت توزیـن )هـر کیلـو( بـه انضمام یـک فقره 
ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ چهـل میلیـون ریـال به عنـوان سـپرده شـرکت در 
مزایـده بـه دفتر حقوقی دانشـگاه تسـلیم و رسـید دریافـت نمایند. دانشـگاه پس از 
بررسـی پیشـنهادات واصله از باالترین قیمت پیشـنهادی جهت انجام مراحل بعدی 

دعـوت بـه عمل مـی آورد. 
م الف 524 

استاندار کرمان در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

 دفاع مقدس
نباید وسیله ای برای 
جریانات سیاسی باشد

دودتعمیرپاالیشگاهبندرعباسبهچشمکرمانیهامیرود

گازدرجنوبکرمان
آبرفت
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زنجانیرانابغهمیدانستم
---------  صفحه 3 ---------

معاون خدمات شهری
 شهردار کرمان معرفی شد
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سرپرست فرمانداری ارزوئیه 
منصوب شد
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هفته نامه  اقتصادی و اجتامعی جنوب رشق ایران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آنیتا امیرتیموری

کاری از گروه موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

دو هفته نامه اختصاصی استان کرمان

حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت ساختامن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:محمد حسین وزیری نسب

به زودی منتشر می شود
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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
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به بهانه روز جهانی معلولین رخ داد؛

دیدار صمیمی زهرا نعمتی با 
اعضای ستاد دکتر روحانی و 
مجمع مشورتی استان کرمان 

نـام  از  یکـي  میزبـان  ماهـان  شـاهزاده  بـاغ 
آور تریـن ورزشـکاران جهـان بـود، زهـرا نعمتـي 
قهرمـان پـرآوازه پارالمپیـک کـه در اتفاقـي نـادر 
جـواز حضـور در المپیـک را هـم کسـب کـرده 
بـه دعـوت سـتاد سـابق دکتـر حسـن روحانـی 
همسـرش  و  وی  افتخـار  بـه  کـه  مراسـمی  در 
برگـزار شـد در کنـار تعـدادي از اعضـای مجمـع 
مشـورتي اسـتان بخصـوص کمیتـه بانـوان ایـن 
مجمـع حضـور پیـدا کـرد.  در این دیـدار محمد 
رحیم ابوسـعیدي رییـس مجمع مشـورتي ضمن 
تبریـک بـه نعمتـي وتقدیـر از وی و همسـرش 
گفـت: معلـول واقعـي مـا هسـتیم کـه علیرغـم 
سـالمت بـدن کار چنـدان مفیـدي بـراي اجتماع 
انجـام نمیدهیـم.  در ادامـه علـي بهرامـي، عضـو 
مجمـع و میزبـان ایـن مراسـم یـادآوري کـرد که 
قـدر قهرمانـان خود را باید بیشـتر بدانیم و شـاید 
امـروز اگـر زهـرا نعمتـي در کشـور دیگـري  بـه 
ایـن افتخـار مهم دسـت یافتـه بود بـا حمایت ها 
و تبلیغاتـی کـه مـی شـد قطعـا مـردم مـا خیلی 

بیشـتر  نسـبت بـه وي آشـنایي داشـتند.
وی ادامـه داد: جوانـان ما نیاز بـه الگوی عینی 
مناسـب دارنـد ایـن چنیـن نخبگانـی مـی توانند 
الگـوی مناسـبی بـرای جوانـان باشـند. معصومـه 
حسـن زاده رییـس کمیتـه بانـوان مجمـع هـم 
خواسـتار  ملـي  قهرمـان  ایـن  از  تقدیـر  ضمـن 
مشـارکت بیشـتر زنـان و بانـوان در امور ورزشـي 
، اجتماعـي و فرهنگـي شـد. مجتبـي دادبخـش 
دیگـر عضـو مجمـع نیـز از طـرف تمـام اعضـا و 
حضـار از نعمتـي بخاطـر حضـور در ایـن جمـع 
تشـکر کـرد و تاکیـد کرد: علیرغم مشـغله بسـیار 
و برنامـه هـاي فشـرده حضـور بین اعضـا و بانوان 
مجمـع، بـراي مـا مایـه افتخـار و خوشحالیسـت.
 در ادامـه شـهابي قهرمان پارالمپیک وهمسـر 
افتخـارات   از  مقـداري  خالصـه  بطـور  نعمتـي  
پایـان  در  داده.  شـرح  حضـار  بـراي  را  نعمتـي 
زهـرا نعمتـی بـا بیـان اینکـه تمـام تـالش خـود 
را بـرای افتخـار و سـربلندی بیشـتر ایـران عزیـز 
انجـام خواهم داد از حاضرین در جلسـه و بهرامی 
بخاطر برگزاری این جلسـه تشـکر نمـود و آرزوي 
ایرانـي  بانـوان  توفیـق و سـربلندي بـراي تمـام 
بخصـوص معلولیـن داشـت.الزم بـه ذکـر اسـت 
ایـن دیـدار در سـوم دسـامبر کـه مقـارن بـا روز 

جهانـي معلولیـن بـود انجـام گرفـت.

افتتاح چهار طرح در بافت
بنـا بـه اعـالم روابـط عمومـي سـازمان جهـاد 
کشـاورزي اسـتان کرمـان، علیپـور مدیـر جهـاد 
چهـار  گفـت:  بافـت  شهرسـتان  کشـاورزي 
طـرح  گاوداري 30 راسـي، کارگاه تولیـد ورمـي 
کمپوسـت و دو گلخانـه ، در حومـه شهرسـتان 
افتتـاح گردیـد. وي افـزود: اعتبـار ایـن طـرح ها 
بالـغ بـر هشـتصد میلیون ریـال بوده و بـراي 12 

نفـر اشـتغالزایي ایجـاد کـرده اسـت. 
علیپـور در پایـان بیـان داشـت: تا کنـون 119 
مجـوز اقتصـاد مقاومتي و مشـاغل خانگي سـنتي 
در زمینـه هـاي دام و طیور، پرورش قارچ، کشـت 
زعفـران و گل محمـدي صـادر شـده کـه طـرح 
هـاي آنهـا در حـال اجـرا و در آینـده نزدیـک به 

بهـره بـرداري مي رسـند.

سامانه های ضبط 
مکالمات فرودگاه 
بین المللی کرمان 
به روز رسانی شد 
کل  مدیـر  نخعـی  محمـد 
فـرودگاه هـای اسـتان بـا اشـاره 
به حضور کارشناسـان فنـی اداره 
ایـن  در  وناوبـری  ارتباطـات  کل 
اجراء اشـاره کرد:  ارتقـاء و به روز 

رسـانی سـامانه هـای ضبـط مکالمات بیـن خلبان و بـرج مراقبت پـرواز با هدف 
اسـتفاده از دانـش تجهیزاتـی ایرانـی به جای مـدل خارجی و نیز به روز رسـانی 
سـامانه هـا صـورت گرفتـه اسـت. وی با اشـاره به قابلیـت های مطلوب سـامانه 
نویـن اشـاره کـرد :  این سـامانه بـا قابلیت ضبـط مکالمات به صـورت دیجیتال 
را فراهـم نمـوده اسـت . مدیـر کل فـرودگاه های اسـتان مزیت این سـاماندهی 
را موثـر خوانـد و تصریـح کـرد:  ایـن سـامانه بـا قابلیت هـای دیگـری همچون 
ضبـط مکالمـات VOIP، افزایـش کانـال هـا نقش موثـری در دقـت و حفاظت 
بیشـتر دارد و از اعتمـاد باالتـری برخـوردار اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت همکاران 
اداره الکترونیـک اداره کل در ایـن بـه روز رسـانی همکاران سـتاد را همراهی می 
نماینـد .گفتنـی اسـت هزینه ای معـادل با یک میلیـارد و 200 میلیـون ریال از 
محـل اعتبـارات شـرکت مـادر تخصصـی فـرودگاه های کشـور برای ایـن طرح 

ارتقـاء در حـوزه نظـارت هوانـوردی هزینه شـده اسـت . 

آبفـار  شـرکت  وبرنامـه  طـرح  اداره  رئیـس 
کرمـان گفـت: بانـک اطالعـات فنی پـروژه های  
شـرکت آبفار اسـتان کرمان توسـط کارشناسـان 

ایـن اداره تهیـه مـی شـود.
آبفـار  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان، مهـرداد ایرج رضـوی اظهار کـرد: پروژه 
هـای تامیـن آب در ایـن اداره تدویـن وسـپس 
بـرای تایید سـازمان مدیریت ارسـال می شـوند. 
وی بیـان کـرد: یکـی از فعالیـت هـای ایـن اداره 
تهیـه برنامـه هـای توسـعه ای اسـت و نیـز در 
کنـار آن بررسـی شـکایات مردمـی کـه اغلـب 
در خصـوص تامیـن آب باشـد نیـز درایـن اداره 
انجـام مـی شـود کـه تاکنـون از ابتـدای سـال 
بـه 140شـکایت مردمـی درخصـوص تامین آب 

پاسـخ داده شـده اسـت.
 ایـرج رضـوی تصریح کـرد: ایـن اداره ارتباط 
بیـن دفتر فنـی اسـتانداری با شـرکت، سـازمان 

شـرکت  بـا  را  مجلـس  ونماینـدگان  مدیریـت، 
فراهـم مـی کنـد ومکاتبـات مختلـف را پیگیری 
مـی کنـد. وی بـا بیـان اینکـه بررسـی  واعـالم 
پـروژه هـای در دسـت افتتـاح شـرکت در ایـام 
اداره  توسـط  نیـز  دولـت  وهفتـه  فجـر  دهـه 
طـرح وبرنامـه شـرکت آبفـار انجـام مـی شـود ، 
تاکیـد کـرد: دو سـامانه سـتاپ و سـامانه نظارت 
اسـتانداری نیز هر سـه مـاه یک بـار در این اداره 
بروز رسـانی می شـوند. ایرج رضوی خاطرنشـان 
کـرد: سـامانه سـتاپ بررسـی وضعیت پـروژه ها 
،میـران پیشـرفت فیزیکی طرح هـا، هزینه انجام 

شـده ومـوارد ایـن چنینـی را دربرمـی گیرد.
آبفـار  شـرکت  وبرنامـه  طـرح  اداره  رئیـس 
کرمـان گفـت: چنـدی پیـش در برنامـه ارزیابـی 
مدیـران ارشـد آبفار کشـور معاون طرح وتوسـعه 
شـرکت آبفار کرمـان رتبه برتر را کسـب کرد که 
بـروز بـودن وکارایـی باالی سـامانه سـتاپ یکی 

از آیتـم هـای ارزیابـی ایـن معاونـت بـود. ایـرج 
رضـوی با بیـان اینکه سـال قبـل از 110میلیارد 
تومـان اعتبـار مصـوب تنهـا 57میلیاردتومان آن 
تخصیـص  کـرد:  تصریـح  شـد،  داده  تخصیـص 
اعتبـارات ملـی طبـق شـاخصه هـای وزارت نیرو 

انجـام می شـود

تفاهم نامه احداث 
چهار نیروگاه 
خورشیدي در استان 
کرمان امضا شد

بـه گـزارش روابـط عمومـي 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
شمال اسـتان کرمان، در جلسه 
اسـتاندار  حضـور  بـا  کـه  اي 
کمیسـیون  رئیـس  کرمـان، 

انـرژي اتـاق بازرگانـي ایـران، جمعـي از مدیـران اجرایـي اسـتان و سـرمایه 
گـذاران آلمانـي برگـزار شـد، بـه منظور گسـترش همـکاري هـاي دو جانبه 
ایـران و آلمـان و به منظور اسـتفاده از فرصت هاي سـرمایه گـذاري و اجراي 
طـرح هـاي اقتصـادي و انـرژي اسـتان کرمـان، تفاهـم نامـه هـاي مبني بر 
احـداث چهـار نیـروگاه خورشـیدي، جمعـا به قـدرت 40 مگاوات و اشـتغال 
بـه کارمسـتقیم 200 نفـر بـه امضـا رسـید. اسـتاندار کرمـان ضمـن ابـراز 
خرسـندي از حضـور سـرمایه گـذاران آلماني در کرمان گفت: در سـفر سـه 
روزه سـفیر آلمـان بـه کرمـان و متعاقب آن برگزاري جلسـه اي در سـفارت 
آلمـان، کلیاتـي مبنـي بـر اینکه کرمـان مـي تواند یکـي از مقاصد سـرمایه 
گـذاري کشـور آلمـان باشـد، توافق شـد. رزم حسـیني همچنیـن گفت: در 
برنامـه توسـعه ملي بـراي کرمان،  چند قطب اساسـي در حـوزه هاي معدن، 

کشـاورزي، انـرژي، بتروشـیمي و خـودرو سـازي دیـده شـده اسـت.

آبفارفرودگاه برق شمال

کرمانویچ

در حالـی که مردم جنـوب کرمان بدلیل 
نبود شـبکه سراسـری توزیـع گاز، همچنان 
از کپسـول هـای گازی اسـتفاده مـی کنند، 
در یـک مـاه گذشـته مشـکالتی در توزیـع 
ایـن کپسـول هـا پیـش آمـده اسـت. ایـن 
مشـکالت در هفتـه گذشـته بـه اوج خـود 
رسـید و بـا توجـه بـه نزدیکـی بـه فصـل سـرما موجـب 

نارضایتـی مـردم شـده اسـت.
کمبود گاز در جنوب کرمان

در حالی که سـال هاسـت مسـئوالن مختلف از گازرسانی 
بـه جنـوب کرمـان صحبت مـی کنند، هنـوز ایـن منطقه از 
شـبکه سراسـری توزیع گاز محروم است. البته این بدان معنا 
نیسـت که اقدامـی صورت نگرفتـه اما عملیات گازرسـانی به 
جنـوب کرمـان در گذشـته بـه حـدی کنـد بـوده کـه پـس 
از گذشـت سـال هـا از گازرسـانی بـه شـمال اسـتان، جنوب 
اسـتان از ایـن موضـوع محـروم بـوده اسـت. ایـن محرومیت 
بـه حـدی بـوده کـه مدیرعامـل شـرکت گاز هـم نسـبت به 
آن واکنـش نشـان داده بـود. محمـد علی ودیعتـی در تیرماه 
سـال جـاری بـه خبرآنالین گفته بود که شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان بـرای تسـریع گازرسـانی بـه جنـوب کرمـان عزمـی 
قاطـع دارد و قصـد دارد هرچـه سـریع تـر به جنـوب کرمان 
گاز برسـاند. طبـق گفتـه هـای ودیعتـی شـهرهای کهنـوج، 

جیرفـت، رودبـار و عنبرآبـاد در اولویـت گازرسـانی هسـتند. 
بـا ایـن وجـود آنطـور کـه مشـخص اسـت حداقـل در فصل 
سـرمای سـال جـاری هیچ کدام از شـهرهای جنوبـی کرمان 
بـه گاز نخواهند رسـید و مـردم جنوب کرمان باید امسـال را 
هم همانند گذشـته با کپسـول های گاز سـر کنند. کپسـول 
هایـی کـه امسـال کمیـاب شـده انـد. دلیـل ایـن کمیابـی 
هـم مشـکالتی سـت کـه در پاالیشـگاه بندرعبـاس بوجـود 
آمـده اسـت. در حالـی کـه گاز جنـوب کرمـان از پاالیشـگاه 
بندرعبـاس تامین می شـود، این پاالیشـگاه دچار مشـکالتی 
شـده و در دسـت تعمیـر اسـت. همیـن امـر موجب شـده تا 
شـرکت تامین کننـده گاز جنـوب نتوانـد گاز موردنیاز مردم 
را فراهـم کنـد. دلیل ایـن امر هم میزان تولید گاز پاالیشـگاه 
اصفهـان و همچنیـن تغییـر فاصلـه اسـت. از آن جایـی کـه 
فاصلـه اصفهـان تا جیرفـت بیشـتر از بندرعباس تـا جیرفت 
اسـت، شـرکت توزیـع کننـده گاز جنوب کرمان می بایسـت 
هزینـه بیشـتری بـرای تامیـن گاز بپـردازد. این موضـوع در 
کمیاب شـدن کپسـول هـای گاز در جنوب کرمـان بی تاثیر 
نبـوده و اکنـون جنوبی ها می بایسـت در صـف های طوالنی 

بایسـتند تـا شـاید یک کپسـول گیرشـان بیاید.
معاون عمرانی استاندار: تعمیر در پاالیشگاه 

بندرعباس علت کمبود گاز در جنوب است
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان در ارتبـاط با مشـکالت 

پیـش آمـده در جنوب کرمان بـه »پیام ما« گفت: متاسـفانه 
بدلیـل مشـکالتی که پاالیشـگاه بندرعباس پیدا کـرده و نیاز 
بـه تعمیـر دارد گاز در جنـوب کرمـان کمیـاب شـده اسـت. 
ابوالقاسـم سـیف الهـی افـزود: از آنجاییکه در جنـوب کرمان 
فقـط یک شـرکت برای توزیـع گاز وجود دارد این مشـکالت 
تشـدید می شـود و بـا توجه بـه اینکه عملیات گازرسـانی به 
جنوب از طریق شـبکه سراسـری در حال اجراسـت شـرکت 

دیگـری هـم ورود نمی کند. 
پاالیشـگاه  از  بایـد  جنـوب  گاز  االن  کـرد:  تصریـح  وی 
اصفهـان تامین شـود و بدلیـل تغییر فاصلـه، اختالف قیمت 
پیـش مـی آید و چـون توزیـع گاز در جنوب کرمـان رقابتی 
نیسـت و انحصـارا در اختیـار یـک شـرکت اسـت مشـکالتی 
پیـش مـی آیـد. امـا در دیگـر مناطـق شـرقی کشـور چـون 
چنـد توزیـع کننـده وجـود دارد مشـکلی از ایـن بابت پیش 
نمی آید. وی اضافه کرد: متاسـفانه شـرکت توزیع کننده گاز 
در جنـوب کرمان مقداری تعلل کرده اما با فشـار اسـتانداری 
و فرمانـداری هـا تاحـدودی مشـکل برطـرف شـده اسـت. 
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان در پاسـخ بـه این پرسـش 
کـه چه زمانی شـبکه سراسـری توزیـع گاز در جنوب کرمان 
راه انـدازی مـی شـود گفـت: تـا سـال آینـده این اتفـاق رخ 
مـی دهـد و مشـکالت برطرف می شـود. سـیف الهـی اظهار 
داشـت: مشـکل پاالیشـگاه بندرعباس هـم تـا 10 روز آینده 
حـل و در نتیجـه مشـکل کمبـود گاز در جنـوب کرمان هم 

برطـرف می شـود.
فرماندار رودبار جنوب: مردم زه کلوت چهار روز 

گاز نداشتند
فرمانـدار رودبـار جنـوب هم در ایـن ارتباط بـه »پیام ما« 
گفـت: متاسـفانه گاز در جنـوب کرمان کمیاب شـده اسـت. 
عطـا ناوکـی افـزود: در خـود رودبار این مشـکل کم تر اسـت 
امـا در برخی مناطق مشـکالت زیادتر شـده اسـت. به عنوان 
نمونـه مـردم زه کلـوت چهـار روز گاز نداشـتند و مشـکالت 
زیـادی بـرای آن هـا پیـش آمـد و مجبـور شـدند با درسـت 
کـردن آتـش مشـکالت خـود را حـل کننـد. وی با اشـاره به 
اینکـه حداقـل تـا 20 آذر ماه این مشـکل وجـود دارد اظهار 
داشـت: االن گاز جنوب از اراک و اصفهان تامین می شـود و 

متاسـفانه شـرکت تامین کننده گاز جنوب کرمان نتوانسـته 
آنطـور کـه بایـد گاز را تامین کنـد. فرماندار رودبـار جنوب با 
اشـاره بـه ایجاد شـبکه توزیع سراسـری گاز در رودبـار اظهار 
داشـت: طبـق تعهدی کـه پیمانکار داده قرار اسـت تـا مرداد 

ماه سـال آینـده گاز بـه رودبار جنـوب بیاید.
فرماندار منوجان: اگر توزیع گاز در جنوب کرمان 

انحصاری نبود این مشکل پیش نمی آمد
فرمانـدار منوجـان هم در ایـن ارتباط به »پیـام ما« گفت: 
در منوجـان بحرانـی بوجـود نیامـده اسـت اما به مقـدار نیاز 
هـم گاز نیسـت. ایـوب فالحی افـزود: انحصاری بـودن توزیع 
گاز در جنـوب کرمـان باعـث کمبـود گاز در جنـوب کرمـان 
شـده اسـت. وی درباره شبکه توزیع سراسـری گاز هم گفت: 
منوجـان فعـال در اولویت نیسـت و زمان مشـخصی برای این 

موضوع اعالم نشـده اسـت.
فرماندار فاریاب: تا قبل از فصل سرما مشکل حل 

می شود
فرمانـدار فاریـاب هـم در این ارتبـاط به »پیام مـا« گفت: 
بدلیـل فاصلـه طوالنی تـا اصفهان، جنـوب کرمان بـا کمبود 
گاز مواجـه شـده اسـت. بهـرام امیـری پـاک افـزود: مـا بـا 
اسـتانداری هـم مکاتبـه کردیـم و بـه مـا کمـک کردنـد امـا 
هنـوز مشـکالت بـه طور کامل حل نشـده اسـت. وی تصریح 

کـرد: تـا قبـل از فصـل سـرما ایـن مشـکل حل می شـود.
رئیس شرکت جیرفت گاز: در تالشیم مشکل پیش 

آمده را حل کنیم
کـه  کرمـان  جنـوب  در  گاز  جیرفـت  شـرکت  رئیـس 
مسـئول تامین گاز در این منطقه اسـت روز شـنبه در جمع 
خبرنـگاران در ایـن خصـوص گفـت: تمام تالش مـا حل این 
مشـکل در زمـان انـدک اسـت. اکبـری افـزود: ایـن مشـکل 
در جنـوب کرمـان بـه وجـود آمده اسـت و دلیل عمـده این 
مسـئله نیز تعمیر بخش هایی از پاالیشـگاه بندرعباس اسـت. 
وی تصریـح کـرد: هم اکنـون گاز موردنیـاز جنـوب کرمان از 
پاالیشـگاه اصفهـان تأمیـن می شـود و همین مسـئله موجب 
کمبود گاز شـده اسـت. اکبـری اضافه کرد: بایـد تا زمان حل 
مشـکل پاالیشـگاه بندرعباس سـعی کنیـم با سـیلندرهایی 

کـه از اصفهـان می آیـد مشـکل را حـل کنیم.

دود تعمیر پاالیشگاه بندرعباس به چشم کرمانی ها می رود

گاز در جنوب کرمان 
آب رفت

پیـام مـا- آنفلوآنزای خوکـی همچنان در اسـتان کرمان 
جـان مـی گیـرد. ایـن آنفلوآنـزا کـه علـوم پزشـکی کرمان 
امـروز  تـا  H1N1 اسـت،  آنفلوآنـزای  نامـش  تاکیـد دارد 
باعـث مـرگ 22 نفـر شـده اسـت. آنطـور کـه در پایـگاه 
اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان آمده براسـاس 
آخریـن آمـار در اسـتان کرمـان تعـداد مرگ های ناشـی از 

آنفلوانـزا در حـال حاضـر به 22 نفر رسـیده اسـت در حالی 
کـه تـا روز گذشـته ایـن تعـداد 16 نفـر بود.

گفتنـی اسـت در پـی بـاال رفتـن تعـداد مبتالیـان بـه 
آنفلوآنـزای خوکـی در کرمـان و بـاال رفتـن آمـار مـرگ و 
میـر، در روزهـای اخیـر در شـهر کرمـان مـردم بـه دنبـال 
ماسـک و واکسـن هسـتند. ایـن موضـوع باعث شـده تا در 

داروخانـه هـا ماسـک و واکسـن آنفلوآنـزا کمیـاب شـود و 
افـرادی کـه نیازمنـد واکسـن و ماسـک هسـتند با مشـکل 
مواجـه شـوند. از همیـن رو علوم پزشـکی کرمان نسـبت به 

هـر دو مـورد واکنـش نشـان داد.
واکسن آنفلوآنزا معجزه نمی کند

پزشـکی کرمـان در  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
واکنـش بـه تقاضای زیـاد مردم بـرای خرید واکسـن گفت: 
در پاسـخ به سـئوال مکرر مردم در خصوص تجویز واکسـن 
انفلوآنـزا بایـد گفـت اثر بخشـی واکسـن آنفلوآنـزا درحدی 
نیسـت کـه اطمینـان کامل ایجـاد نماید. دکتر نـوذر نخعی 
افـزود: در بهتریـن شـرایط اثـر بخشـی  واکسـن درحد 40 
تـا 50 درصـد اسـت و همچنیـن بـا توجـه بـه آنکـه هـم 
اکنـون در سـطح شـهر و جامعـه  آنفلوآنـزا گسـترده شـده 
اسـت و از سـوی دیگـر بیـن 2 تـا 3 هفتـه الزم اسـت کـه 
واکسـن اثـر نمایـد در چنین شـرایطی اسـتفاده از واکسـن 
تاثیـر چندانـی نـدارد چـرا کـه اگر قرار باشـد کسـی مبتال 
بـه ایـن بیمـاری شـود طـی این دو سـه هفتـه بـا احتمال 

زیـادی دچـار خواهد شـد. 
وی ادامـه داد: همچنیـن بارهـا تاکیـد شـده کـه محـور 

اصلـی پیشـگیری از آنفلوآنـزا سـه اقـدام کلیـدی شـامل 
شستشـوی مکـرر دسـت هـا بـا آب و صابـون، پرهیـز از 
روبوسـی و دسـت دادن و پوشـاندن صـورت با گـودی آرنچ 

هنـگام عطسـه و سـرفه اسـت.
استفاده از ماسک برای مردم عادی ضرورت ندارد

پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان در 
واکنـش بـا تقاضـای زیـاد مـردم بـرای خریـد ماسـک هم 
نوشـت: اسـتفاده از ماسـک در مـردم عـادی و در سـطح 
جامعـه هیـچ تاثیـری در پیشـگیری از بیمـاری آنفلوانـزا 
نـدارد و حتـی مـی توانـد بـه علـت ایجـاد اطمینـان کاذب 
تاثیـر معکـوس داشـته باشـد. تنهـا بـه دو گـروه توصیـه 
مـی نماییـم کـه از ماسـک هـای موجـود در بازار اسـتفاده 
نماینـد:  اول، افـرادی کـه از بیمار مبتـال مراقبت می کنند 
ماننـد پرسـتاران و پزشـکان .دوم، افـرادی که دچـار عالیم 
بیمـاری هسـتند . الزم بـه ذکر اسـت اسـتفاده نادرسـت از 
ماسـک خـود مـی توانـد منجر بـه بـروز بیماری شـود چرا 
کـه در صـورت مرطـوب شـدن ماسـک کارایـی آن از بیـن 
مـی رود و هـم چنین دسـت زدن روی ماسـک خود سـبب 

آلـوده شـدن دسـت می شـود.

با فوت شش نفر دیگر؛

22 کرمانی قربانی آنفلوآنزای خوکی شدند

خبر

رضا عبادی زاده

تهیه بانک اطالعات فنی پروژه های شرکت آبفار
 استان کرمان 
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اخبار آبفا
تقدیر معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان از 

مدیرعامل شرکت آبفا
حمیـد ذکاء اسـدی معـاون سیاسـی امنیتـی و 
غیرعامـل  پدافنـد  شـورای  جانشـین  و  اجتماعـی 
اسـتان کرمـان بـا اهـدای لـوح سـپاس بـه محمـد 
طاهـری مدیرعامـل شـرکت آبفـا کرمـان ،بـه علـت 
اولیـن همایـش سـایبری جنـوب شـرق  برگـزاری 
کشـور همزمـان با هفته پدافند غیرعامل در شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان کرمـان تقدیـر کـرد. در ایـن 
لوح آمده اسـت: بـرادر ارجمند جنـاب آقای طاهری 
مدیرعامـل محتـرم شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
سـالم علیکـم پدافند غیرعامل یک اصـل خواهد بود 
بـرای همیشـه و نـه برای یـک مقطع خـاص پدافند 
غیرعامـل بـه عنوان یکی از سـاده تریـن راهها و کم 
هزینـه ترین شـیوه هـا و صلح آمیزتریـن روش های 
دفـاع یـک دولـت و ملـت در مقابـل دشـمنان خود 
،از جملـه مهمتریـن عوامـل اقتـدار و توفیـق دولـت 
هـا و حفـظ و گسـترش امنیـت ملـی و زمینـه سـاز 
توسـعه متـوازن و پایـدار و عامـل دسـتیابی بـه رفاه 
و توسـعه همـه جانبـه اسـت. بدیـن وسـیله از کلیه 
تـالش هـای جنابعالـی در هفتـه پدافنـد غیرعامـل 
تقدیـر بـه عمـل مـی آید.آرزومندیـم با مـدد الطاف 
الهـی در سـایه توجهـات حضـرت ولـی عصـر )عج( 
،فرامیـن مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر مصـون 
سـازی کشور،سیاسـت هـای دولـت تدبیـر و امید،با 
هدف پیشـبرد اهـداف عالیه نظام مقـدس جمهوری 
اسـالمی موفـق و مویـد باشـید. حمید ذکاء اسـدی 
و جانشـین  اجتماعـی  و  امنیتـی  معـاون سیاسـی 

شـورای پدافنـد غیرعامل اسـتان

توسعه و بازسازی بیش از 7800 
متر شبکه آبرسانی در رفسنجان

عباس سـاالری مدیرعامل و رئیـس هیئت مدیره 
شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان رفسـنجان گفت: 
طـی دو مـاه مهر و آبان، 7860 متر شـبکه آبرسـانی 
شهرسـتان رفسـنجان توسـعه یافت و بازسـازی شد. 
وی افـزود: در این مدت 4700 متر شـبکه آبرسـانی 
و  متـر(   2600( بهرمـان  شـهرهای  در  شهرسـتان 
رفسـنجان )2100 متـر( توسـعه یافـت. سـاالری در 
ادامـه بیـان داشـت: همچنین در مدت زمـان مذکور 
3710 متر شـبکه آبرسـانی در شـهرهای انـار )850 
متـر(، بهرمان )950 متر(، رفسـنجان )1360 متر( و 

کشـکوئیه )550 متر( بازسـازی شد.

مصرف بی رویه و بدون برنامه آب، 
در سال های آینده بحران زاست

ایـوب فالحی در نشسـت شـورای حفاظـت از آب 
در ایـن شهرسـتان اظهار داشـت: مدیریـت و کنترل 
آب هـای زیرزمینـی مهـم اسـت و اهمیـت آن بـر 
همگی محسـوس و روشـن اسـت .وی بیان داشت: با 
ابراز تأسـف در برخی از مکان هـا این مدیریت نادیده 
گرفتـه می شـود و بـه دنبـال ایـن آشـفتگی و خالء، 
کمبـود آب را احسـاس می کنیـم .فرمانـدار منوجان 
بـا بیـان اینکـه آب از منابـع پایـه و عامـل اصلـی 
توسـعه پایدار اسـت، افـزود: مصرف بی رویـه و بدون 
برنامـه آب بـا توجه به محدودیتی که در دشـت های 
منطقـه داریم درسـال های آینده بحران زا اسـت .وی 
ابـراز داشـت: بـا توجه بـه کمبـود بارش هـای جوی 
نقـش  و  ضـروری  زیرزمینـی  آب هـای  مدیریـت 
رسـانه ها در توسـعه بهینـه مصـرف آب مهـم اسـت 
.فالحـی تصریـح کـرد: کمبـود آب مشـکل جـدی 
اسـت و بایـد با نصـب کنتورهـای هوشـمند مصرف 
آب کشـاورزان بهینه مدیریت شـود و در این راسـتا 
آگاهی هـای الزم بـه کشـاورزان داده شـود .وی بـا 
اشـاره به راهکارهـای بحران آب خاطرنشـان کرد: از 
جمله راهکارهای رفع مشـکل خشکسـالی اسـتفاده 
از کنتورهـای هوشـمند در چاه هـای کشـاورزی کـه 
ایـن امر در شهرسـتان منوجان در حال انجام اسـت 
.فرمانـدار منوجـان گفـت: در ایـن شهرسـتان تعداد 
دو هـزار و 994 حلقـه چـاه مجـاز وجـود دارد که از 
ایـن تعـداد 779 حلقـه چـاه برقی و دو هـزار و 215 
حلقـه چـاه دیزلـی و تعـداد چاه های غیرمجـاز 550 

حلقـه چاه اسـت .

کاغذاخبار

دیـدار  در  دیـروز  صبـح  رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل 
جمعـی از اعضـای شـورای مرکزی حزب مردمـی اصالحات 
ایـران اسـالمی بـا اشـاره بـه روز دانشـجو و توضیـح درباره 
فلسـفه نامگـذاری 16 آذر بـه نـام آنـان، گفـت: انقـالب بـا 
رهبـری امـام، راهنمایی هـای روحانیـت و حضـور یکپارچه 
و میلیونـی مـردم پیـروز شـد کـه نقـش جوانان دانشـجو و 
طلبـه بـه عنـوان پیشـتازان مبـارزه و بسـیج کننـده افـکار 

عمومی برجسـته اسـت.
رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت  اهلل  انتخـاب  گـزارش  بـه   
یـک  سـنگ اندازی های  و  مخالفت هـا  از  تأسـف  ابـراز  بـا 
اقلیـت تنـدرو در مسـیر حرکـت مـردم و برنامه هـای دولت 
برخاسـته از آرای مـردم، بـه یـأس افکنی هـای بعضـی از 
رسـانه ها در طـول دو سـال اخیـر و به ویـژه در مقطع پس 

از توافـق هسـته ای و تصویـب برجـام در مجلـس شـورای 
وقتـی  دیدیـد کـه حتـی  و گفـت:  اشـاره کـرد  اسـالمی 
رئیـس سـازمان بین المللـی انـرژی اتمـی بـر شـفافیت و 
صلـح طلبـی اقدامـات هسـته ای ایـران تأکیـد می کنـد، بـا 
تیترهـای تردیدافکـن، سـعی می کننـد جامعـه را نـا امیـد 
کننـد و گویـا نمی داننـد کـه منافـع بانـدی و جناحـی باید 
در خدمـت مصالـح عمومـی جامعـه و نظـام باشـد. رئیـس 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام بـا تأکید بر نقـش هدایت 
کننـده ی رهبـری معظـم انقـالب در همه ی سـال های پس 
از رحلـت امـام و بـه ویـژه در مقطـع کنونـی، بـه تعبیـر 
تاریخـی ایشـان دربـاره »حـق النـاس بـودن رأی مـردم«، 
اشـاره کـرد و گفـت: رسـانه هایی کـه داعیـه ی ملـی دارند 
و بـا پـول بیت المـال اداره می شـوند، از کنار ایـن راهنمایی 

امـا  بـه سـادگی گذشـتند،  تاریخـی رهبـری  و رهنمـون 
بـرای یـک کلمـه »نفـوذ« ایـن همـه هیاهـو و تفرقه هـای 
سیاسـی بـه راه انداختنـد، در حالـی کـه نـگاه رهبـری بـه 
ایـن موضـوع، بسـیار بلند، عمیـق و همه جانبه بـود. رئیس 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا تأکیـد بـر اهمیت هر 

انتخاباتـی در نظـام اسـالمی و به ویـژه دو انتخابات مجلس 
خبـرگان رهبـری و مجلس شـورای اسـالمی در اسـفندماه 
امسـال، بـه تشـریح شـرایط ایـران در سـال های 90 تا 92 
در جهـان اشـاره کـرد و گفـت: بـا انتخـاب یـک روحانـی 

معتـدل، نـگاه دنیـا بـه ایـران عوض شـد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

برای یک کلمه »نفوذ« این همه هیاهو
 راه انداختند

   دولت

متهم ردیف دوم: 
زنجانی را نابغه

می دانستم 
حقوقـی  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
میـزان،  خبرگـزاری  قضایـی  و 
هجدهمیـن جلسـه رسـیدگی به 
متهـم  زنجانـی  بابـک  اتهامـات 
ردیـف اول پرونـده فسـاد نفتـی 
در شـعبه 15 دادگاه انقـالب و به 
ریاسـت قاضـی صلواتـی برگزار شـد. در این جلسـه قاضـی صلواتـی از »م-ش« 
متهـم ردیـف دوم پرونـده خواسـت تا با حضـور در جایگاه دفاعیات خـود را ارائه 
دهـد. »م -ش« پـس از حضـور در جایـگاه در معرفـی خود گفـت: اینجانب »م-

ش« فرزنـد مرتضـی 46 سـاله و صادره از تهران هسـتم، اسـتاد دانشـگاه بوده و 
دکترای اقتصاد دارم، متاهل و دارای دو فرزند هسـتم سـابقه کیفری ندارم و در 
انگلسـتان سـاکن بـودم. قاضـی خطاب به متهـم ردیف دوم گفت: اتهامات شـما 
افسـادفی االرض از طریق مشـارکت در اختالل در نظام اقتصادی کشـور به طور 
کالن با علم ضربه زدن به نظام و تشـکیل و اداره شـبکه ای سـازمان یافته برای 
جعـل اسـناد، کالهبـرداری و پول شـویی و مشـارکت در کالهبرداری از شـرکت 
نفـت اسـت.گزیده دادگاه دیـروز را در ادامه به نقل از خبرگـزاری میزان بخوانید: 
 معـاون دادسـتان تهـران با اسـتناد به مـاده 288 قانون مجازات اسـالمی جدید 
پاسـخ وکیـل بابـک زنجانـی مبنـی بـر چرایی صـدور اتهام افسـاد فـی االرض در 

کیفرخواسـت را داد/چندیـن بنـد و تبصـره هـم در این بخش قرائت شـد.
 معـاون دادسـتان تهران:وفـق نامـه مـورخ 30/9/90 بانـک مرکـزی شـرکت 
SCT BANKERS کیـش هیچگونـه مجـوزی از بانـک مرکـزی نداشـته و 

حـق انجـام عملیـات بانکی را نداشـته اسـت.
 متهـم ردیـف دوم پشـت تریبـون قـرار گرفـت، قاضـی صلواتـی تفهیـم اتهام 
کرد/م.ش اسـتاد دانشـگاه لندن، دکتـرای اقتصاد، دارای تابعیـت مضاعف ایرانی 

انگلیسـی، بـدون سـابقه کیفری و سـاکن انگلیس بوده اسـت.
 م.ش:تمام اتهامات مطرح شده را رد و خود را از آنها مبرا میدانم.

 م.ش:متهـم ردیـف اول بارهـا در دفاعیـات خـود بـه مسـئولیت فـردی اذعان 
نمـوده اسـت/در 200 صفحـه اول کیفرخواسـت بـه تصمیـم سـازی و تصمیـم 
گیری فردی بابک زنجانی اشـاره شـده اسـت/هیچ سـهمی نداشـته ام/زنجانی را 
فـردی نابغـه در امـور مالی و بانکی می دانسـتم و هیچگاه اجـازه دخالت در این 

امـور را بـه خود نمـی دادم.
 حمایـت م.ش از وضعیـت اقتصـادی انگلیس/قاضـی صلواتـی:از اتهامات خود 

دفـاع کنید،انگلیسـی هـا اگـر عرضـه دارند مشـکالت خود را حـل کنند.
 م.ش:زنجانـی کپـی پاسـپورت دانمارکـی بـرای مـن فرسـتاد کـه به نـام وی 

کشـتی بخـرم امـا بعدهـا نتوانسـت اصـل پاسـپورت را ارائـه دهد.

برخی سیاست ورزان 
در توهین به رئیس 

جمهور سابق از 
مصونیت کامل 

برخوردارند
و  نهـم  دولت هـای  رئیـس  دفتـر 
دهـم بـا صـدور اطالعیـه ای تصریح 
هیـچ  احمدی نـژاد  محمـود  کـرد: 
سـخنگویی نـدارد و بیـان هرگونـه 
مطلبـی از سـوی افـراد مختلـف، صرفـا نظر شـخصی آنان اسـت. به گـزارش انتخاب، 
دفتـر رئیـس جمهور سـابق در اطالعیه ای بـا تأکید بر اینکه محمـود احمدی نژاد هیچ 
برنامـه انتخاباتـی نـدارد، از رسـانه های ارتبـاط جمعی خواسـت از انتسـاب نامزدهای 
انتخابـات بـه رئیـس جمهـور سـابق خـودداری کننـد. بخشـی از متن اطالعیـه دفتر 
رئیـس دولت هـای نهـم و دهـم بـه شـرح زیر اسـت: متاسـفانه شـاهد تداوم انتسـاب 
برخـی مطالـب جعلـی و خـالف واقع بـه دولت قبـل و رئیس جمهور سـابق از سـوی 
افـراد و عناصر سیاسـی و همچنین انتشـار بدون مالحظه اینگونـه مطالب در طیفی از 
رسـانه های گروهی هسـتیم که به نوبه خود به رغم درخواسـت های مکرر و بی شـمار 
هموطنـان عزیـز جهت روشـنگری و پاسـخگویی به سیاسـیون حرفه ای و رسـانه های 

نشـر دهنـده، انجـام می دهد.
با امعان نظر و اهمیت موضوع، موارد زیر به استحضار ملت شریف می رسد:

1- ظاهرا گروهی از رسـانه ها و برخی سیاسـت ورزان در ایراد توهین، اتهام و اضطراب 
بـه دولت هـای نهـم و دهـم و به طور اخـص رئیس جمهور سـابق خود را مبسـوط الید 
می داننـد و آشـکارا چنیـن بـه نظـر می رسـد که از یـک مصونیـت کامل بـرای تداوم 

ایـن رفتار ناهنجار نیـز برخوردارند.
2- همانطـور کـه پیـش از ایـن و بارهـا تصریح شـده، دکتـر احمدی نژاد هیـچ برنامه 
انتخاباتـی ندارنـد و از بیـان هرگونه اظهـار نظر دربـاره افراد و فهرسـت های انتخاباتی 
پرهیـز می کننـد؛ بنابرایـن انتظـار مـی رود رسـانه های ارتبـاط جمعـی و مدعیـان 
سیاسـتَ وری از انتسـاب نامزدهـای محتـرم انتخابـات و برخـی اقدامـات و رفتارهـای 
سیاسـی بـه رئیـس جمهوری سـابق یا انعـکاس مطالب غیرمسـتند به نقل از ایشـان 

نمایند. خـودداری 
3- بـه احتـرام ملـت بـزرگ ایـران و جهت حفظ مصالح کشـور، مشـی و منش رئیس 
جمهـور سـابق همچنـان مبتنـی بـر سـکوت در برابر امور جـاری و همچنیـن توهین  
و اتهامـات گوناگـون اسـت و از پرداختـن به هرگونه بحـث و مجادلـه ای در این زمینه 
اجتنـاب مـی ورزد؛ بنابرایـن از اصحـاب رسـانه و عناصر سیاسـی انتظار مـی رود که از 

انتسـاب انگیزه هـای سیاسـی و انتخاباتی خـود به دولـت قبل خـودداری نمایند.
4- بـار دیگـر شایسـته تاکیـد می داند که دکتـر احمدی نـژاد هیچ سـخنگویی ندارند 
و بیـان هرگونـه مطلبـی از سـوی افـراد مختلـف بـه نقـل از ایشـان یـا دربـاره رئیس 
جمهوری سـابق صرفا نظر شـخصی خود آنان اسـت؛ در صورتی که انتشـار نظر دکتر 

احمدی نـژاد ضـرورت باشـد، دفتـر ایشـان به اطـالع مردم می رسـاند.

فردا بودجه
95 به مجلس  

تقدیم می شود
و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس  محاسـبات  و  بودجـه 
رییـس  اسـالمی گفـت:  شـورای 
جمهوری اسـالمی ایران روز سـه 
شـنبه الیحه بودجه سـال 95 کل 
کشـور را تقدیـم مجلس شـورای 
اسـالمی خواهـد کـرد. غالمعلـی جعفـرزاده ایمـن آبادی با تشـریح جلسـه عصر 
دیـروز کمیسـیون برنامـه و بودجه و محاسـبات که بـا حضـور محمدباقر نوبخت 
معـاون رییـس جمهـوری و رییس سـازمان مدیریت برنامـه ریزی کشـور برگزار 
شـد، افزود: بودجه سـال 95 کل کشـور روز سـه شـنبه توسـط رییس جمهوری 
اسـالمی ایـران بـه مجلـس تقدیـم و الیحـه برنامـه ششـم توسـعه نیـز در هفته 
آینـده بـه مجلـس ارایـه خواهد شـد. وی با اشـاره بـه ویژگی های الیحـه بودجه 
سـال آینـده کشـور تصریـح کـرد: فقـط دو تا سـه صفحه احـکام در ایـن الیحه 
وجـود دارد و مابقـی آن عـدد و رقـم اسـت کـه بـا ایـن کار آرزوی چندین سـاله 

قانونگـذاران تحقـق خواهـد یافت.
 نماینـده مـردم رشـت در مجلس بـا بیان اینکـه از ویژگی های برنامه ششـم 
کـه هفتـه آینـده بـه مجلس ارایه می شـود وجـود بندهایی اسـت متناظـر با آن 
دربـاره قانـون اقتصاد مقاومتی توضیح داده شـده اسـت، ادامـه داد: یعنی هر بند 
مـاده مـی گویـد به اسـتناد کدام حکـم اقتصاد مقاومتی تنظیم شـده اسـت. وی 
ابـراز امیـدواری کـرد کـه بودجه سـال 95 کامال عملیاتـی و الیحه برنامه ششـم 
نیـز بصـورت کامـل در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی باشـد و پیش بینی می شـود 

یکـی از بهتریـن لوایـح بودجه و برنامـه ای پس از انقالب باشـد. 
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس همچنین در پاسـخ به این سـوال 
کـه ارایـه برنامـه ششـم دیرتـر از الیحـه بودجه بـه نـگارش آن لطمـه ای وارد 
نمـی کنـد، تصریـح کـرد: از نظـر قانونی هیـچ منافاتی وجـود نـدارد درحالیکه 
هنـوز برنامـه پنجـم توسـعه درحال اجرا اسـت، دولت مـی تواند الیحـه بودجه 
سـال آینـده را نیـز براسـاس برنامـه پنجـم ارایـه دهـد.  وی بـا تشـریح دیگـر 
مـوارد دسـتور کار امـروز کمیسـیون برنامـه و بودجـه تصریـح کـرد: در ایـن 
جلسـه همچنیـن کلیـات الیحـه تنظیم برخـی از احکام دایمی توسـعه کشـور 
کـه یـک فوریـت آن در جلسـه علنـی بـه تصویب نرسـیده بود در جلسـه امروز 

بـه تصویب رسـید.
نماینده مردم رشـت خاطر نشـان کرد: البته یک سـری اشـکاالت شکلی دارد 
کـه باید این اشـکاالت برطرف شـود، ازجملـه اینکه آدرس و محـل ارجاع قوانین 
مشـخص نیسـت و اگـر مواد ایـن قانون بـه تصویب برسـد نمی دانیم قرار اسـت 
بـه کـدام قانون الحاق شـود و قرار شـد کـه در جزییات اصالحاتی صـورت گیرد.

مجلس خبر دادگستری

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
اصالحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 94/76

1- نام و نشانی مناقصه گزار: نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان به نشانی جیرفت- خیابان آزادی- کوچه شماره 3 
2- موضوع مناقصه: حمل و نقل جاده ای ذرت داخلی 

بند1: مقدار حدود 25000 تن از مبادی فاریاب به مقصد استان مازندران 
بند 2: مقدار حدود 10000 تن از مبادی کهنوج به مقصد استان مرکزی 

بند 3: مقدار حدود 3000 تن از مبادی رودبار به مقصد استان البرز 
بند 4: مقدار حدود 4000 تن از مبادی جیرفت به مقصد استان البرز

بند 5: مقدار حدود 4000 تن از مبادی عنبرآباد به مقصد استان البرز 
بند 6: مقدار حدود 4000 تن از مبادی قلعه گنج به مقصد استان البرز 

3- نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره 2173983826007 بانک ملی بنام سـپرده پشـتیبانی امور دام جنوب اسـتان کرمـان و یا ضمانتنامـه بانکی به نـام مناقصه گزار 
و یـا انواع اوراق مشـارکت بانکی. 

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: )به ترتیب بابت بندهای فوق الذکر(
بند 1: 1/500/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(

بند 2: 540/000/000 ریال )پانصد و چهل میلیون(
بند 3: 160/000/000 ریال )یکصد و شصت میلیون ریال(

بند 4: 210/000/000 ریال )دویست و ده میلیون ریال(
بند 5: 210/000/000 ریال )دویست و ده میلیون ریال(
بند 6: 210/000/000 ریال )دویست و ده میلیون ریال(
به نام نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان 

5- زمان دریافت اسناد: تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-5- مهلت خرید اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/9/18 می باشد. 
2-5- مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/9/28 می باشد. 

3-5- زمان رسیدگی به پیشنهادهای مالی ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94/10/6 واقع در تهران میدان ونک- خ برزیل شرقی پالک 33 دفتر کمیسیون معامالت می باشد. 
6- خریـد اسـناد: مناقصـه گـران در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مناقصـه مـی توانند پـس از واریز مبلـغ 100/000 ریال بـرای موضوع مناقصـه به حسـاب 467212765 )قابـل واریز در کلیه شـعب بانک 
کشـاورزی( در تاریـخ مهلـت خریـد اسـناد )ردیف 1-5 آگهی( به سـامانه شـرکت سـهامی پشـتیبانی امور دام کشـور بـه آدرس www.iranslal.com مراجعه و اسـناد مناقصـه را از طریق سـامانه مزبور؛ 
قسـمت مناقصـات و مزایـده هـا )بخـش سـال 94( دریافت و سـپس با در دسـت داشـتن اصل معرفی نامـه و اصل فیش واریـزی در مهلت خرید اسـناد؛ جهت دریافت پاکـت های مناقصه به نشـانی مناقصه 

گزار مراجعـه فرمایند. 
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد. 

زیروابط عمومی نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان
پایی

ژه 
ف وی

خفی
 با ت

اده
 الع

وق
ش ف

فرو
 دار

رک
ل ک

داخ
کی 

 مش
رت

ساپو
ر    

ک دا
ل کر

داخ
لی 

رح 
ت ط

پور
 سا

واع
ان

انی
مست

ل ز
مخم

ت و
ت باف

پور
 سا

     
خز 

خل 
و دا

دور
رت 

ساپو
نانو

اف 
ا الی

ما ب
النی

رک 
ی ما

الغر
گن 

اپ 
ت

09
36

94
49

82
7



شماره پیاپی 511  
دوشنبه 16 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 4

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

تاریخ

امروز در تاریخ

امروز 16 آذر برابر 
با هفتم دسامبر

روزي که کوروش وصیت کرد گور 
او در پاسارگاد )پارس( باشد

کـوروش بـزرگ بنیادگـذار ایران هفتم دسـامبر سـال 
539 پیـش از میـالد ضمن دیدار از معبد اصلي شـهر 
بابـل و اداي احتـرام نسـبت بـه آن )بـه نشـانه احترام 
بـه فرهنـگ و مذهـب اقـوام دیگـر، و برپایـه اعالمیـه 
خـود معـروف بـه نخسـتین اعالمیـه حقوق بشـر که 
در نوامبـر 539 پیـش از میـالد صادر شـده و متن آن 
باقی مانده اسـت(، در همین جا خطاب به همراهانش 
اعالم داشـت که در هرجاي دنیا که بمیرد باید جسـد 
اورا بـه پاسـارگاِد پـارس منتقل و در آنجـا دفن کنند. 
ایـن بیـان کـوروش در تاریـخ تحـت عنـوان »وصیت 
کـوروش« ضبـط شـده اسـت. کـوروش بـا ایـن کـه 
زرتشـتي بود پیش از صدور اعالمیه نوامبر سـال 539 
پیـش از میالد هـم، به ادیان دیگر که پیروان داشـتند 

و نـزد آنـان مقـدس بودنـد احترام مي گـذارد.

یادآوري روز خونین 16 آذر
 )1953 دسـامبر  )هفتـم   1332 آذرمـاه  شـانزدهم 
دانشـجویان دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به تجدید 
روابط سیاسـي ایران و انگلسـتان، سـخنان اهانت آمیز 
دادسـتان محکمـه نظامي به دکتر مصدق و خشـونت 
رئیـس ایـن محکمه نسـبت بـه او، اعالم برنامـه دیدار 
ریچارد نیکسـون معاون رئیس جمهـور وقت آمریکا از 
ایـران و مذاکره با شـاه و تشـریح جزئیات تـازه مبارزه 
واشـنگتن بـا مسـکو که ایـران هم بایـد جزیـي از آن 
مي بود، بسـتن نشـریات جز هشتاد نشـریه در سراسر 
کشـور، ایجاد جـّو اختنـاق، ارعاب مخالفـان و مخالف 
گویـان و ... کالسـهاي درس را تعطیـل، نخسـت در 
دانشـکده علـوم و سـپس دردانشـکده فنـي اجتمـاع 
کردنـد کـه در اینجـا به دسـتور دولت کودتـا به گلوله 
بسـته شـدند.     در این تیراندازي سـه دانشجو کشته، 
شـماري مجـروح و همـان روز دههـا تن نیز دسـتگیر 
شـدند. سـه دانشـجوي مقتول مصطفي بزرگ نیا 21 
سـاله، مهدي شـریعت رضوي و احمـد قندچي بودند. 
مقتولیـن داراي تفکـر سیاسـي متفاوت بودنـد؛ بزرگ 
نیا متمایل به کمونیسـم، قندچي ملـي گرا )مصدقي( 
و شریعت رضوي ملي ـ مذهبي.    همزمان با دانشگاه 
تهـران در چند دبیرسـتان پایتخت و منطقـه بازار نیز 
تظاهـرات صـورت گرفت که جمعـي از دانـش آموزان 
دبیرسـتان ها از جمله دارالفنون هم دسـتگیر شـدند. 
آیت اهلل کاشـاني پـس از اطالع از تجدید مناسـبات با 
انگلسـتان، ایـن عمـل را یک ننـگ تاریخـي خوانده و 
روز تجدیـد برقـراري مناسـبات با امپریالیسـم ]دولت 
لنـدن[ را روز عـزاي ملـي اعـالم کـرده بـود. فرمانـدار 
نظامي تهـران هفدهم آذر 1332 که دانشـگاه تعطیل 
بـود 25 تـن از دسـتگیر شـدگان را به جزیـره خارک 
تبعیـد کـرد.  متعاقـب رویـداد خونیـن 16 آذر، دولت 
وقت از شـوراي دانشـگاه خواسـت که هـواداران جبهه 
ملـي را از ریاسـت و معاونت دانشـکده ها عـزل کند و 
به مدرسـان مخالف دولـت )دولت کودتـا( اخطار دهد 
و بگویـد کـه دانشـگاه و مدرسـه جـاي درس و مشـق 
اسـت، نه سیاسـت!. خشـونت و زورگویي دولت کودتا 
در 16 آذر 1332 )دسـامبر 1963( بقدري غیر انساني 
بـود کـه از آن پس ملت ایران تا سـال 1357 هرسـال 
یـاد آن روز خـون آلـودرا به صورت غیر علني و خشـم 
آلـود و گاهـي تظاهـرات اعتراض آمیز برگـزار مي کرد 
و گروهي هم دسـتگیر مي شـدند. پـس از انقالب، 16 

آذر »روز دانشـجو« نام نهاده شـده اسـت.

زادروز »صوفي رازي« ریاضیدان و 
فضاشناس ایراني قرن دهم میالدي

امـروز زادروز ابوالحسـن عبدالرحمن صوفـی رازی )در 
غـرب معـروف بـه »اّزوفـی«( ریاضیدان و فضاشـناس 
ایرانـی دوران دیلمیـان اسـت که هفتم دسـامبر 903 
الحـرام سـال 291 هجـری  محـرم  )نهـم  میـالدی 
قمـری( در ری بـه دنیـا آمـد و 83 سـال عمـر کـرد. 
وی کـه عمدتا در اصفهـان )مرکز حکومت عضدالدوله 
دیلمی(و شـهر گور ایالت پارس می زیسـت و تحقیق 
مـی کـرد عمـال دنبالـه کارهـای فضاشناسـان یونانی 
عهـد باسـتان را گرفتـه و بسـیاری از ثوابـت را انـدازه 
کـرده و کهکشـانی را که تنهـا از چند نقطـه جهان از 
جملـه یمـن قابـل دیـدن اسـت رصد کـرده بـود. وی 
کـه بـر زبـان یونانـی مسـلّط بـود بسـیاری از تالیفات 
دانشـمندان یونـان قدیـم را به زبـان عربی کـه در آن 
زمـان زبـان علمـی جهـان اسـالم )همانند التیـن در 
اروپـای آن زمـان( بـود ترجمه کرده بـود. صوفی رازی 
نتیجـه بررسـی هـای خـودرا در دو کتاب آورده اسـت 
کـه کتـاب مهمتـر او ثوابـت )الکواکب الثابتـه( عنوان 
دارد. اروپائیـان نـام اورا بـر گودالـی در ماه گـذارده اند.

برخی دیگر از رویدادهای امروز
1877: تومـاس ادیسـون گرامافوني را که سـاخته بود 
و نخسـتین »جعبه سـاز« جهان بود به معرض تماشـا 

گذارد.
1925: مجلـس موسسـان ایـران بـراي اصـالح قانون 
اساسـي )برکنـاري قاجاریـه و برقـراري پهلـوي( در 
تهـران کار خـود را آغاز کرد. 54 سـال بعـد در همین 
ایـام، قانـون اساسـي جمهـوري اسـالمي بـه رفرانـدم 
گـذارده شـد و جـاي قانـون اساسـي سـابق را گرفت.

1926: نخستین یخچال گازي ساخته شد.
1945: اولین اجاق مایکرو ویو ساخته شد.

1948: مهنـدس مهدي بازرگان رئیس دانشـکده فني 
دانشـگاه تهران شـد. رئیس دانشـگاه دکتـر علي اکبر 

سیاسـي و نخسـت وزیر وقت سـاعد مراغه بود.
1988: یـک زمیـن لرزه هفت ریشـتري دهها هزار تن 

را در جمهوري ارمنستان کشت.

در مالقات رهبران حجتیه با هاشمی چه گذشت؟
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سـاعت  نـه  صبـح  بـه  مجلـس  رفتـم . نامه هـای  دو روز 
گذشـته  را امضـا کـردم  و کارهـای  اداری  را انجـام  دادم  و 
مقـداری  از گزارشـها را خوانـدم . به  کمیسـیون  آئین  نامه  
رفتـم . بعدازظهـر بـه  دفترم آمـدم . خانـم  اعظـم  طالقانـی  
مخلصـی  شـوهر  آقـای   بازداشـت   بـا  رابطـه   در  و  آمـد 
خواهـرش ، وحیـده  خانـم  و آزاد شـدن  و مصاحبـه  خواهر 
دیگـرش  مطالبـی  داشـت . بعدازظهر، گزارشـهای  دو سـه  
روز اخیـر را خوانـدم . عراق  با زور تبلیغـات ، تاحدودی  اثر 
پیـروزی  ایـران  در بسـتان  را کاسـته  و بـا اینکه  شکسـت  
فاحشـی  خـورده ،در بیانیه  خود از پیروزی  و پیشـرفت  دم  
می زنـد و از شـهدای  زیـاد مـا، در ایـن  پیروزی  اسـتفاده  
می کنـد. صـدام  شـخصا به  پشـت  جبهه  رفتـه  و اظهاراتی  
هفـت   هیأتهـای   مدیـران   از  گروهـی   بعدازظهـر  کـرده . 
نفـری  تقسـیم  زمیـن  آمدنـد و برای تصویـب  طرحـی  در 
مجلـس  در مـورد تقسـیم  اراضـی  کمـک  می خواسـتند و 
نگـران  تصویب  طـرح  موجـود بودند که  به  مجلـس  آمده ، 
و امتیـاز زیـادی  به  مالکین  داده  اسـت .  دونفـر از رهبران  
و  آمدنـد  رفیعـی   و  سـجادی   آقایـان   حجتیـه ،  انجمـن  
اسـنادی  ازهمکاریشـان  بـا انقالب  و آماری  از خدماتشـان  
در مبـارزه  بـا بهائیهـا دادنـد. گفتنـد سـه  هـزار نفـر از 
بهائیهـا را هدایـت  کرده انـد و جلـوی  انحراف  پنجـاه  هزار 
نفـر را گرفته انـد و توطئـه  ایـن  بانـد را در ایـران  خنثـی  
کـرده  و طرفـدار والیـت  فقیـه  هسـتند و ازفشـاری  کـه  
روی  آنهـا می آیـد و در بعضـی  از جاهـا، آنها را پاکسـازی  
می کننـد، گلـه  داشـتند و از اظهـارات  مـن  راضـی  بودند. 
مـن  تأییـد کـردم  کـه  بـه  آنهـا بایـد اجـازه  خدمـت  داد. 
یکـی  از مبـارزان  روحانـی  عراق  آمـد و پیشـنهاد می کرد 
کـه  مـن  دخالت  کنـم  و اتحاد گروههـای  مبـارزه  عراق  را 
بـرای  رفع  اشـکاالت ، بعـد از شکسـت  صدام ،فراهـم  کنم . 
شـب  در مجلـس  خوابیـدم  و فرصتـی  شـد کـه  کارهـای  
عقـب  افتـاده  دو سـه روز قبـل  را انجـام  دادم . امـام  امـروز 
اعالمیـه  داده انـد و دعـوت  بـه  مراعـات  قانـون  و تنبیـه  

متخلفهـا نموده انـد.
مخالفت هاشمی با تغییر یکباره کتب درسی
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امـروز هـم  در خانـه  ماندم . برف  سـنگینی  باریـده  و باز 
هـم  می بـارد. آمـوزش  و پـرورش  مدرسه های شـمیران  را 
بـه  خاطـر بـارش  بـرف  تعطیل  کرده  اسـت . چند سـاعتی  
بـرق  جمـاران  قطـع  شـد. بـا توجـه  به اینکـه  بسـیاری  از 
وسـائل ، برقی  اسـت ، مشـکالت  ببار مـی آورد. موتور مولد 
بـرق  اضطـراری  بـرای  بیت امـام  وجـود دارد ولـی  اخیـرا 
از منـزل  مـا قطـع  شـده ؛ تذکـر دادم  کـه  وصـل  کننـد. 
احمـد آقـا آمـد از مذاکراتـش  با آقـای  محمـدی  گیالنی  
در خصـوص  مسـائل  دادگاه  منکـرات  ومخالفت  دادسـتان  
گفـت . گفتم  کـه  وقت  مالقاتی  به  سـتاد انقـالب  فرهنگی  
بدهنـد کـه  خدمـت  امام برسـند و در خصوص  بازگشـائی  
جامعـه   کننـد.  صحبـت   انسـانی   علـوم   دانشـکده های  
مـواد  تهیـه   منظـور  بـه   قـم   ]حوزه علمیـه [  مدرسـین  
درسـی  جدیـد دقـت  بیشـتری  می خواهـد. به  ایـن  زودی  
هـم  نمی شـود کتب مـورد نظر را تهیـه  کرد. بایـد تدریجا 

و ضمـن  کار انجـام  شـود.
فرود هواپیمای ربوده شده کویتی درمهرآباد
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خامنـه ای   اهلل{  }آیـت  آقایـان   بـا  بـودم .  منـزل   در 
ربـوده   هواپیمـای   سرنوشـت   دربـاره   وزیـر  نخسـت  و 
شـده کویتی ، صحبـت  کـردم . پیشـرفتی  ]در حل  مسـأله  
هواپیماربایـی [ نیسـت ، ولـی  امیـد بـه  پذیـرش  بعضـی  
بیشـتر  از طـرف   ]دولـت [ کویـت ،  آنهـا،  خواسـته های  
شـده  اسـت . در اخبـار گفتـه  شـد، نامـه ای  هـم  از ]طرف  
خاطـر  بـه   آمریـکا[  جمهـور  ]رئیـس   ریـگان   رونالـد[ 
اهمیـت  آمریکائیـان  موجـود در هواپیمـا، به امیـر کویـت  
آمـده  اسـت . قـرار شـده  بیانیـه  هواپیماربایـان  در مقابـل  
شـود.  پخـش   ازرسـانه ها  گروگانهـا،  از  گروهـی   آزادی  
ظهـر، بسـتگان  عفـت  و مـن ، مهمانمـان  بودنـد. طیبـه  
همشـیره  و نصـرت  خانـم  و محمـود آقـا از سفرسـوریه  
اسـالمی   جمهـوری   خبرگـزاری   بـه   راضی انـد.  خیلـی  
گفتـم ، اعالمیـه  هواپیماربایـان  را  ]از رسـانه ها[ پخـش  
از  تـا  نباشـند  کویـت   دولـت   موافقـت   ومنتظـر  کننـد 
ایـن  طریـق ، عـده ای   ]گروگانهـای  رباینـدگان  هواپیمـا[ 
آزادشـوند و خطـر کـم  شـود. از رئیـس  جمهور خواسـتم  
بدهنـد. ]هوایـی [  پدافنـد  بـه   آماده بـاش   دسـتور  کـه  

احتمـال  ماجراجوئی  آمریکائیها  ]دربـاره  هواپیمای  ربوده  
شـده [ مـی رود. مقامـات  آمریکائـی  به منطقـه  آمده انـد و 
دولـت  کویـت  را بـه  مقاومـت  ]در مقابـل  خواسـته های  
محمـد   اخـوی   تشـویق می کنند.  هواپیمـا[  رباینـدگان  
]رئیـس  سـازمان  صداوسـیما[ گفـت ، آمریـکا فیلـم  یـک  
دقیقـه ای  حالـت  چندآمریکائـی  ]گـروگان  گرفتـه  شـده [ 
کنـار پله هـای  هواپیمـا را، می خواهـد پنجـاه  هـزار دالر 

بخـرد، گفتم :]فیلـم  را[ ندهـد؛ چـون  می خواهنـد از ایـن  
فیلـم  بهره گیـری  سیاسـی   ]علیـه  ایـران [ کننـد. شـب ، 
]محسـن [ و  ]خسـرو[تهرانی   ]کمال [خـرازی ،  آقایـان  

رضائـی  آمدنـد. دربـاره  هواپیمـای  کویت بحـث  کردیـم . 
قـرار شـد، تـالش  شـود کـه  کویـت  قولـی  بـه  آنهـا بدهد 

کـه  وسـیله  ختـم  غائلـه  شـود.
انفجار بمب در مقابل بیمارستان تجریش
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بیشـتر وقتـم بـه مطالعـه گذشـت. اول شـب آقـای 
دربـاره  مصاحبـه  بـرای  زیارتـی  روحانـی[  ]سـیدحمید 
زندگـی خـودم و تاریـخ انقـالب آمـد. یـک سـاعت و نیم 
مصاحبـه شـد. ناتمـام مانـد. کارهـا را انجـام دادم. عفـت 
رفـت دکتـر و بعـد از ظهر برگشـت. ناراحت اسـت. دکتر 
جزایـری گفتـه هموگلوبین خـون کم اسـت و مخاطهای 
بینـی ضعیـف اسـت و عـالج روشـنی ارائه نـداده؛ ولی به 
نظـر می رسـد در قضـاوت عجلـه کـرده؛ بایـد منتظر نظر 
شـورای پزشـکی باشـیم.  صدای انفجاری سـاعت دوازده 
و 55 دقیقـه بعـداز ظهـر بـه گـوش رسـید. بعـداً معلـوم 
شـد مقابـل در بیمارسـتان شـهدای تجریـش، بمبـی در 
یـک ماشـین ژیـان منفجر شـده کـه دو نفر شـهید و 18 

مجروح داشـته اسـت.
بازدید هاشمی از سایت موشکی سپاه در سیریک
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بعـد از صبحانـه بـا هلي کوپتـر به سـوي بندر جاسـک 
پـرواز کردیـم. در مسـیر، در جزیـره هرمـز پیاده شـدیم. 
مـردم اجتمـاع کرده بودنـد. در میـان جزایـر آن منطقه، 
هرمـز سـاکنانش شـیعه و حزب اللهـي هسـتند. بـه گلزار 
شـهدا رفتیم. حدود سـي شـهید دارند. مردم احساسـات 
گرمـي ارائـه دادنـد. بـراي آنهـا صحبـت کـردم. لبـاس 
نظامـي پوشـیده بـودم. معمـوال بـا ایـن لبـاس در جمـع 
مـردم نمـي روم. آنجـا غافلگیـر شـدم. از آنجـا بـه منطقه 
]کـرم  ورم  سـیلک  موشـکي  پایـگاه  رفتیـم.  سـیریک 
ابریشـم[ سـپاه را دیدیـم. سـپس به جاسـک رفتیـم. در 
بانـد فـرودگاه نیـروي هوایي نشسـتیم. سـپس بـه محل 
را  آن  رفتیـم.  مي کنـد،  احـداث  سـپاه  کـه  اسـکله اي 
یوگسـالوي ها اجـرا مي کننـد. توضیحـات مسـئول آنجـا 
را شـنیدیم. بـه محـل بنـدر و اسـکله جدیـد االحـداث 
اداره بنـادر رفتیـم کـه ترکیـه اجـرا کـرده اسـت. خیلـي 
خلـوت بـود؛ اسـتفاده کمي مي شـود. بـراي نمـاز و ناهار 
بـه مهمانخانـه نیـروي هوایـي رفتیـم. هنـگام ناهـار امام 
جمعـه جاسـک و بخشـدار آمدنـد. اوضاع شـهر و منطقه 

را گفتنـد.
 شـهر فقیـري اسـت. مردم بیشـتر از راه صیـادي امرار 
معـاش مي کنـد. در آمـد صیادها خوب اسـت. کشـاورزي 
ندارنـد و صنعتـي در کار نیسـت. آب شـیرین از راه دور 
مي آورنـد. منطقـه مهمـي اسـت. بایـد بـه آنجـا بیشـتر 
رسـید. از آنجـا مي شـود مدخـل تنگـه هرمـز و دریـاي 
عمـان را کنتـرل کـرد. پـس از اسـتراحت از سـایت رادار 

بازدیـد کردیـم. بـا هواپیمـا بـه بنـدر عبـاس رفتیـم و 
غـروب رسـیدیم. بعـد از نماز بـا حضـور فرماندهان ارتش 
و سـپاه و اسـتاندار و مسـئول جهـاد، مذاکراتـي دربـاره 
نتایـج بازدیـد از جزایـر و نیازهـاي دفاعـي و پشـتیباني 
نیروهـا انجـام شـد. قـرار شـد دفتـري بـه ریاسـت آقـاي 
صیـاد بـراي پیگیـري خواسـت ها و تصمیمـات تشـکیل 

 . د شو
در مـورد وصـل بنـدر عبـاس و جزیره قشـم، قرار شـد 
از بودجـه جنـگ،  بـراي سـاخت پـل کمـک کنیـم. بـه 
فـرودگاه رفتیـم و بـا لباس رسـمي خـودم، مصاحبه اي با 
صـدا و سـیماي بنـدر عباس انجام دادم. سـاعت ده شـب 
بـه تهـران رسـیدیم. شـام را در هواپیمـا خوردیـم. امروز 
موشـکي بـه طـرف کویـت پرتـاب شـده و درسـت معلوم 
نیسـت بـه کجـا خـورده اسـت. کمـي کسـالت داشـتم. 

عفـت هـم سـرماخوردگي و تب داشـت.
بودجه سال 67 کشور چگونه اصالح شد؟
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سـاعت هفـت و ربـع بـه مجلـس رسـیدم. از هشـت و 
ربـع تـا یک بعـد از ظهر، یکسـره در جلسـه علنـي بودم. 
اصالحیـه بودجـه در دسـتور بـود. بـراي بازسـازي حدود 
پنـج میلیارد تومان و حدود سـیصد و چهـل میلیون دالر 
تصویـب شـد. نمـاز و ناهـار و اسـتراحت . جلسـه اي بنـا 
بـود بـا کمیسـیون دفـاع داشـته باشـیم کـه لغـو کردیم. 
عصـر هیـأت رئیسـه مجلـس جلسـه داشـت . اول شـب 
کارهـاي دفتـرم را انجام دادم. اعضاي دفتر سیاسـي خانه 
کارگـر آمدنـد. دربـاره جنگ و صلـح و سیاسـت خارجي 
و سیاسـت اقتصادي سـئواالتي داشـتند که توضیح دادم. 
دربـاره کیفیـت واگـذاري کارخانـه هاي دولتـي به بخش 
خصوصـي و مخصوصـاً کارگران نگراني دارند. مي ترسـند 
پولدارهـا برنده شـوند. بـه خانه آمدم. بسـتگان مهمانمان 
بودنـد. دیـر وقـت خوابیـدم. بخش فارسـي رادیـو آمریکا 
گفـت: »در ایـران اکبـر هاشـمی رفسـنجانی از کارنامـه 
حقوق بشـر ایـران دفاع کـرده و قدرت های بـزرگ جهان 
را متهـم کـرد که براي منافع سیاسـي خویـش حقایق را 
تحریـف مـي کننـد. به گفتـه هاشـمي رفسـنجاني، ایران 
دفـاع از حقـوق بشـر را وظیفـه اي مقـدس مـي دانـد، 
آنچـه کشـورهاي غربـي بـه عنـوان حقـوق بشـر تعبیـر 
مـي کننـد، صرفـاً بـراي پیشـبرد مقاصـد شـخصي خود 
ایـن کشورهاسـت. او ایـاالت متحـده را متهم کـرد که به 
تبلیغـات خود علیه کشـورهایي مانند ایـران و نیکاراگوئه 
ادامـه مي دهـد و در آن حـال گـروه هـاي ضدانقالبـي 
را کـه عامـل فعالیـت هـاي تروریسـتي در ایـن کشـورها 

هسـتند، مـورد حمایـت خـود قـرار مي دهد.«
استقبال مردم از خرید سهام بورس تهران
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نزدیـک طلـوع فجـر بیـدار شـدم و دیگـر نخوابیـدم. 
آقـاي  خوانـدم.  را  گزارش هـا  و  دادم  انجـام  را  کارهـا 
محلوجـي و مدیـران صنعـت فـوالد آمدنـد. گزارشـي از 

وضـع فـوالد اهـواز براي آمادگي سـفر فـردا دادنـد. آقاي 
]محمدرضـا[ باقـري سـفیر جدیدمـان کـه عـازم ترکیـه 
اسـت، براي خداحافظي و مشـورت آمد. سـفیر پاکسـتان 
بـراي خداحافظـي آمـد. از وضـع انقـالب اظهـار رضایـت 
کـرد. آقاي ]حسـن[ غفوري فـرد ]معاون رئیـس جمهور 
و رئیـس سـازمان تربیـت بدنی[ بـراي مشـورت در مورد 
سـفر بـه کوبا و گرفتـن پیام براي ]فیدل[ کاسـترو ]رهبر 
ایـن کشـور[ آمـد. عصـر دکتـر والیتـي بـراي مشـورت 
جهـت موضـع گیـري در مذاکرات سـفر بـه نیویـورک با 
دبیـرکل و عراقي هـا دربـاره سیاسـت کلـي بـا غـرب و 
لبنـان آمـد. در سـاختمان نهاد ]ریاسـت جمهـوری[ یک 
حمـام کوچـک سـونا و بهداشـتي بـراي معالجـه دردکمر 
و رفـع خسـتگي درسـت کرده انـد. بخشـي از آن بـراي 
اسـتفاده آماده شـده اسـت. بي اثر نیسـت. شـب به خانه 
رفتـم. دکتـر نوربخـش تلفنـي اطـالع داد کـه اسـتقبال 
مـردم از خریـد سـهام بـورس تهـران خیلي زیاد و سـهام 
قابـل عرضـه کم اسـت. خواسـت کـه از رهبـري بخواهم 
سـهام کارخانجـات بنیـاد مسـتضعفان را کـه در بـورس 
پذیرفتـه شـده اسـت، بـه بـورس عرضـه کنند. از ایشـان 
خواسـتم ؛ بـا اصل مطلـب موافقـت دارنـد، در عین حال 

مالحظاتـي هـم دارند.
خوشحالی یک وزیر خارجه برای

 نجات از مارکسیسم
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سـاعت هفـت و نیـم بـه دفتـرم رسـیدم. تا سـاعت نُه 
انجـام شـد.آقای ]علي[رازینـی،  صبـح، کارهـای مانـده 
رییـس دادگاه ویـژه روحانیـت آمـد. گفـت، دیـروز بـه 
]مدیرمسـئول  محتشـمی،  علي اکبـر[  ]سـید  آقـای 
ماهنامـه بیـان[ در ارتبـاط بـا  نوشـته های اخیـر مجلـه 
از  تعـدادي  محاکمـة  دربـاره  اسـت.  داده  تذکـر  بیـان 
از یکدیگـر شـکایت کرده انـد،  نماینـدگان مجلـس کـه 
مشـورت کـرد و بـرای تجهیـزات دادگاه کمـک گرفـت. 
آقـای ]محمدحسـن[اختری، سـفیرمان در سـوریه آمد و 
گـزارش وضـع لبنـان را داد. آقای هاشـمی نیک،  سـفیر 
جدیـد ایـران در فیلیپیـن بـرای خداحافظـی آمـد. آقای 
پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر  ]محمدعلي[نجفـی،  دکتـر 
بـرای امـور جـاری آمـد و بـرای کمبودهـا و تسـریع در 
تصویـب تغییـر نظـام آموزشـی اسـتمداد کـرد. جمعـی 
بـه مناسـبت روز  از خانواده هـای شـهدا و معلمـان زن 
آقـای  کـردم.  صحبـت  مفصـل  برایشـان  آمدنـد.  زن 
]بیـژن نامدار[زنگنـه، ]وزیـر نیرو[آمـد و گـزارش علـت 
خاموشـی ها را داد. عصـر در جلسـه هیأت دولت شـرکت 
کـردم؛ مصوبـات زیـادی داشـتیم. ]آقاي گزایسنسـکي[، 
وزیـر امورخارجـه مجارسـتان آمـد. دربارة توسـعه روابط 
صحبـت شـد و نامـة دعـوت رییس جمهورشـان را آورده 
بـود. رییـس جامعه اسـالمی مجارسـتان هم همراه شـان 
بـود؛ دویسـت خانوار مسـلمان دارنـد. او به خاطـر نجات 

اظهـار خوشـحالی مي کـرد. مارکسیسـم،  از 

از میان خاطرات هاشمی

مخالفت هاشمی با تغییر یک باره کتب درسی

474 نفر از زندانیان استان کرمان آزاد شدند
16 آذر 90

مدیـرکل زندانهـاي کرمـان گفت: در شـش ماه نخسـت 
امسـال 474 نفـر از مددجویـان زندانهـای اسـتان، با تالش 
هـای مددکاران واحد مـددکاری این اداره کل، آزاد شـدند. 
علـی ولـی نیـا افـزود: واحـد مـددکاری اداره کل زنـدان ها 
در مـدت مذکـور همچنیـن بیـش از 118 مـورد مکاتبه در 
رابطـه با پیگیـری امور قضایـی، نقل و انتقـال مددجویان و 
سـایر مـوارد مربـوط به امور مـددکاری را انجام داده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: در رابطـه بـا پیگیـری امـور مربـوط بـه 
مـددکاری و بـه منظـور کمـک بـه مددجویـان، 112 مورد 
بازدیـد از منـزل مددجویـان در نیمه نخسـت امسـال انجام 

شـده اسـت. ولـی نیـا، اظهـار کـرد: مـددکاران زندانهـای 
اسـتان در مـدت مذکـور 996 مـورد مراجعـه بـه شـاکی 
و اولیـا دم داشـته انـد کـه 232 مـورد آن منجـر بـه اخـذ 

رضایت شـده اسـت.
13 کشته و زخمي در پي واژگوني خودروي حامل 

اتباع بیگانه غیر مجاز
 16 آذر 91

بـر اثـر واژگونـي یـک دسـتگاه خـودروي پـژو 405 در 
رودبـار اسـتان کرمـان، دو نفر از سرنشـینان خودرو کشـته 
و 11 نفـر دیگـر کـه همگـي از اتبـاع افغانـي غیـر مجـاز 
بودنـد، زخمي شـدند. بیک دسـتگاه سـواري پـژو 405 که 
حامـل 13 تبعـه افغانـي غیر مجـاز بود، روز گذشـته هنگام 

تـردد در حـوزه انتظامـي رودبـار اسـتان کرمـان، در محور 
زهکلـوت - اسـالم آبـاد از جـاده منحرف و واژگون شـد. در 
پـي ایـن حادثه رانندگـي، 11 نفر از اتباع بیگانـه غیر مجاز 
مجـروح و 2 نفـر دیگر به دلیل شـدت جراحـات وارده جان 

خـود را از دسـت دادند.
رزم حسینی استاندار کرمان شد
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شـنبه، 16 آذرمـاه 92 سـالن خانـه شـهر کرمان شـاهد 
برگـزاری آییـن تودیع اسـماعیل نجار، اسـتاندار دولت دهم 
و علیرضـا رزم حسـینی، بـود کـه بـا اسـتقبال بی نظیری از 
سـوی روحانیـون، سیاسـیون، مدیـران و آحـاد مـردم قـرار 
گرفـت تـا جایـی کـه وزیـر کشـور نیـز بـه ایـن اسـتقبال 

اذعـان و از ایـن بابـت، از مـردم کرمـان قدردانی کـرد. این 
مراسـم بـا حاشـیه های جالبـی نیـز همـراه بود.

 در هنـگام سـخنرانی وزیـر کشـور نیـز حاضـران بـه 
طـور مسـتمر بـا شـعارهای خـود از انتخاب رزم حسـینی 
بـه عنـوان اسـتاندار کرمـان تشـکر می کردنـد. اسـتاندار 
نیسـتم،  سیاسـی  مـن  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  جدیـد 
اظهـار کـرد: اختیـارم را در دسـت هیـچ گـروه سیاسـی 
قـرار نخواهـم داد. وی افـزود: مـن نـه سیاسـت بلـدم نه 
سیاسـت کار؛ مشـی مـن ارزش محـور و اعتـدال محـور 
اسـت؛ چـه چپ باشـند و چه راسـت؛ کسـانی کـه وفادار 
بـه نظـام هسـتند، دسـت همـه را مـی بوسـم و از آنهـا 

اسـتفاده خواهـم کـرد.

از میان خبرهای کرمان
برگرفته از سایت دکتر نوشیروان کیهانی زاده
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خبر

شورای شهرخبر

در جلسه شب گذشته شورای شهر کرمان مطرح شد؛

سفر آموزشی اعضای شورا 
به مالزی

عطیه بهره بر
جلسـه شـورای شـهر کرمـان شـب گذشـته در محل 
خانـه شـهر کرمـان بـا حضـور 14 عضـو برگـزار شـد. 
صدیقـه زاهـدی تنهـا غایـب این جلسـه بـود. گفتنی 
اسـت علـی بابایی شـهردار کرمان، فرقانـی معاون فنی 
شـهرداری کرمـان  و مهـدی کیانـی نـژاد مدیـر پروژه 
میـدان آزادی هـم در جلسـه شـب گذشـته حاضـر 

بودنـد. گزیـده جلسـه دیشـب را در ادامـه بخوانیـد:
* فرقانی: تابلوی روزشـمار پروژه میـدان آزادی بزودی 
نصـب می شـود. مدت روزشـمار 24 ماه می باشـد که 

از 10 مهر ماه حسـاب شـده است.
* فرقانـی در ادامـه بـه بیـان جزئیاتی از پـروژه میدان 

پرداخت. آزادی 
* بابایـی: بـرای تمـام پـروژه های شـهر کرمـان چهار 
هـزار و 600 تـن میلگـرد خریداری شـده اسـت. هفته 
گذشـته هم دو هزار تن خریده شـده و با این حسـاب 

فعال مشـکل تجهیـزات وجود نخواهد داشـت.
* کیانـی نـژاد: در بخش مهندسـی، طراحی و سـاخت 
و اجـرا به سـمتی پیش مـی رویم که بیشـترین منافع 

را برای شـهر و شـهرداری داشـته باشد.
* حجـت االسـالم ربانـی سـخنگوی شـورا: تـا زمـان 
اتمـام پـروژه میـدان آزادی و چهـارراه ولیعصـر هیـچ 
پـروژه دیگـری آغـاز نشـود./ کیانـی نـژاد: بایـد پـروژه 
چهـارراه سـمیه هـم آغـاز شـود چـون پـروژه میـدان 

آزادی و چهـارراه ولیعصـر شـروع شـده انـد.
* مشـرفی رئیـس شـورا: پـروژه بعدی چهارراه سـمیه 
اسـت امـا بایـد گام بـه گام پیـش رویم. طـرح مد نظر 

مـا زیرگذر اسـت.
* مشـرفی: صبـح یکشـنبه بـرای پـروژه بـام کرمـان 
کارگروهـی تشـکیل و بندهـای قـرارداد اصـالح شـد./ 
235 میلیـارد تومـان سـرمایه گـذار بایـد بگـذارد و 
شـهرداری هـم 10 میلیـارد تومـان مـی گـذارد. قـرار 
اسـت هتلـی بـا زیربنـای 40 هزارمتـر در زمینـی بـه 

مسـاحت 300 هـزار متـر مربـع انجـام شـود.
* منصـور ایـران منـش عضـو شـورا: بـا کلیات پـروژه 
بـام کرمـان موافقـم. امـا بـا به هـم زدن بسـتر جنگل 
قائـم مخالفـم و فکر می کنم 10 سـال دیگر پشـیمان 
شـویم. چـرا کـه در حال مخـدوش کـردن طبیعت آن 

جا هسـتیم. 
* ربانـی: در کرمـان متاسـفانه مـکان مناسـبی بـرای 
گـردش و تفریـح نداریـم. فکـر مـی کنم جنـگل قائم 
پتانسـیل خوبـی برای ایجـاد مکان تفریحـی دارد. فکر 
نمـی کنـم احداث هتـل مشـکلی ایجاد کنـد./ دغدغه 
مـا این اسـت که بهترین مـکان گردشـگری کرمان در 
مجـاورت آرامسـتان کرمان اسـت که همخوانـی ندارد.
* مومنـی عضـو شـورا: بـا طـرح هتـل بـام کرمـان 
مخالـف هسـتم. چون اشـتباه محض اسـت کـه هتلی 

در باالتریـن نقطـه شـهر سـاخته شـود.
* پنجعلـی زاده: در خصـوص پـروژه بـام کرمـان در 
خـرداد 94 جلسـه ای تشـکیل دادیـم و اعضای شـورا 
موافقـت خـود را بـا این طرح اعـالم کردنـد و فکر می 
کنـم االن جـای این صحبت ها نیسـت. اگـر مخالفتی 

بـود بایـد قبـل از تاییـد گفته می شـد.
* در جلسـه شـب گذشـته شـورا طـرح هتـل بـام بـا 
11 رای موافـق توسـط اعضـای شـورای شـهر کرمـان 

شـد. تایید 
* سـخنگوی سـابق شـورا: مـا بـه ایـن دلیـل به شـما 
رای دادیم چون معتقد بودیم شـما به مسـائل شـهری 
اشـراف کامـل داریـد. امـا شـما کسـی را بـه عنـوان 
معـاون خدمات شـهرداری انتخـاب کردید کـه ما فکر 
مـی کنیـم بـه مسـائل شـهری آشـنا نیسـت./ بابایی: 
شـما حداقـل دو هفتـه صبر کنید تا عملکرد ایشـان را 
ببینیـد. مـن دنبـال آدمـی بودم کـه از من هم بیشـتر 

بگـذارد. وقت 
انتخـاب معـاون  بایـد در جریـان  * مشـرفی: شـورا 
خدمـات شـهرداری و دیگـر معاونیـن و رده های باالتر 
قـرار گیـرد./ بابایی: پـس از انتخاب آقـای محمدخانی 
بـه عنوان معـاون خدمات شـهری، ایـن اولین فرصتی 
بـود کـه بـا اعضـای شـورا در این مـورد صحبـت کنم.
* گفتنـی اسـت طبـق گفتـه رئیـس شـورای شـهر 
کرمـان، قـرار اسـت چنـد نفر از اعضای شـورای شـهر 
کرمـان بـرای گذرانـدن دوره آموزشـی به مالزی سـفر 
کننـد. البتـه بـرای از رسـمیت نیفتادن جلسـات فقط 
تعـدادی از اعضـا مـی تواننـد به مالـزی برونـد. اعضای 
شـورا مـی بایسـت 50 درصد هزینه هـا را بدهند و 50 
درصـد دیگـر را شـورای شـهر تقبـل مـی کنـد. البته 
مومنـی و معصـوم زاده اعـالم کردنـد کـه 100 درصد 
هزینه سـفر آموزشـی به مالزی را خودشـان می دهند.

تئاتر »ویتسـک« به کارگردانی »آرمین 
قطبی« کاری از گروه بوتیاآل در بیسـت و 
ششـمین دوره جشـنواره بین المللی تئاتر 
صحنـه رنگـی در کشـور آلمـان پذیرفتـه 
 شـد و پنجشـنبه بیسـت و ششـم نوامبـر 
برابـر بـا پنجـم آذر94 در اشـتوتگارت به 
روی صحنه رفت. »ویتسـک« با کارگردانی و  نویسـندگی 
آرمیـن قطبی، تهیه کنندگـی؛ آرش اخالقی زاده و با بازی 
آرمیـن  و  کوهسـتانی  محمدرمضانی،امیرنوروزی،شـعله 
قطبی از 29 دی ماه تا 20 بهمن سـال گذشـته در پالتوی 
زیـر زمیـن کانـون هنرکرمـان  اجـرا شـد و سـرانجام این 
جشـنواره در هشـتم آذر بـا معرفـي پنـج اثربرگزیـده از 
بیـن یـازده نمایـش شـرکت کننـده  بـه کار خـود پایـان 
تئاتـر  المللـی  بیـن  جشـنواره  ششـمین  و  بیسـت  داد. 
صحنـه رنگی آلمـان آثاری از کشـورهاي آلمان، فرانسـه، 
لهسـتان، کلمبیـا و ایـران را واجـد شـرایط دریافت جایزه 
اعـالم کـرد. نمایـش »ویتسـک« محصـول سـال 93 گروه 
تئاتـر بوتیـا آل کرمـان به عنـوان نماینده ایـران در میان 
پنـج اثـر منتخـب موفق بـه دریافت این جایزه شـد. گروه 
»بوتیـا« از سـال 76 شـروع بـه فعالیـت کـرد و در سـال 
86 بـا گـروه »آل« پوریـا قلی پور ترکیب شـد و از آن به 
بعد با نام »بوتیاآل« وسرپرسـتی امین شـجاعی و هیئت 
مدیـره متشـکل از پوریـا قلـی پـور، آرمین قطبـی، ملیحه 
محـی آبـادی، حسـام اسـدی شـکاری، مصطفـی پاکـزاد به 
فعالیـت خـود ادامـه مـی دهـد. آرمیـن قطبـی کارگـردان 
وی  تحصیـالت  ؛  کرمـان  در   1362 متولـد  ویتسـک 
کارشناسـی مدیریـت امـور فرهنگی اسـت و از سـال 79 
در عرصـه تیاتـر شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت. بـا این 

کارگـردان افتخارآمیـز گفـت و گویـی را ترتیـب دادیـم:

سطح جشنواره چگونه بود؟
از  کننـده  شـرکت  رقیـب  گروه هـای  بـه  توجـه  بـا 
کشـورهایی مثل لهسـتان، آلمـان، فرانسـه و جمهوری چک 

باالیـی داشـت. و سـوئیس؛ جشـنواره سـطح بسـیار 
 چـرا این جشـنواره را بـرای شـرکت در آن انتخاب 

کردید؟
از نظـر مـن این جشـنواره ویژگـی های خاصـی از جمله 
گفـت و گـوی تمدن هـا، تبـادل فرهنگـی و آشـنا شـدن بـا 
مـردم و فرهنگ هـای مختلـف به بهانـه ی دیـدن تئاتر،دیده 
شـدن و تبلیغـات فرهنگـی  دارد کـه فرصـت خوبـی بـرای 
محـک زدن خـود و سـنجش مناسـبی بـا متـرو معیارهـای 
بین المللـی اسـت . چرا کـه اتفاق جالب تر در این جشـنواره 
ایـن بـود کـه نـام ایـران و کرمـان و گـروه بوتیـاآل در کنار 
نـام سـایر گـروه ها بـر روی تی شـرت هایی چاپ شـد و در 
سـطح جشـنواره توزیـع گردید؛ این خـود برای مـن و گروه 
بوتیـاآل افتخـاری اسـت که نام کشـور و شـهرمان در تاریخ 

ایـن جشـنواره ثبـت گردیـد و تـا ابد ماندگار شـد.
آیا نمایشتان به زبان آلمانی یا انگلیسی اجرا شد؟

متاسـفانه از نظـر افـرادی کـه هـم بازیگری بلد باشـند و 
هـم بـه زبـان انگلیسـی مسـلط باشـند محدودیت داشـتیم 
بـرای همیـن دیالـوگ هـا بـه زبـان فارسـی  اجـرا شـدند و 
از بـاال نویـس کـه پخـش ترجمـه دیالوگهـا بـر روی صفحه 
سـفیدی در انتهای صحنه اسـت و بسـیار رایج در جشـنواره 
هـای بیـن المللـی، اسـتفاده نکردیم. چون دوسـت نداشـتم 
حـواس تماشـاچیان بـه باالنویـس پـرت شـود و درگیـر اثر 
باشـند کـه خوشـبختانه بازخوردهای بسـیار خوبی داشـت. 

چه مدت در آلمان بودید؟
 بنـا بـر قوانیـن جشـنواره که همـه گـروه ها بایـد به آن 
متعهـد باشـند از جملـه شـرکت در جلسـات نقد و بررسـی 
آثـار و نشسـت های تخصصـی ؛ پنـج روز در آلمـان اقامـت 

داشتیم.
هزینه های سفر چگونه پرداخت شد؟

هزینـه ی رفـت و برگشـت سـفر بـه عهـده ی خـود مـا 
بوده اسـت امـا اسـکان و مـوارد دیگـر را جشـنواره بـر عهده 
داشـت. گـروه اجرایـی “ویتسـک” یـک گـروه 8 نفره اسـت 
کـه متاسـفانه بـه دلیـل همیـن مسـایل مالـی، فقـط من و 
میثـم سـجادی شـرکت کردیـم. مدت زیـادی را بـرای پیدا 
کـردن حامـی مالی و اسپانسـر دوندگـی کردیم امـا در انتها 
نـاکام ماندیـم.  دو سـال پیـش هـم نمایـش »روز بعـد از 

امـروز« مـا در ایـن جشـنواره پذیرفتـه شـد امـا بـه خاطره 
مشـکالت مالـی از شـرکت در جشـنواره بازماندیـم.

فیلم اثر در جشنواره پخش شد؟
صـدای بازیگـران بـه صورت ضبط شـده پخـش کردیم و 

مـن بـا صدای ضبـط شـده ی آنها بـازی میکردم.
استقبال از این اثر چگونه بود ؟

اسـتفان دبیـر جشـنواره از اجـرای مـا و عملکـرد گـروه 
اجرایـی بسـیار راضـی و خرسـند بـود و بـه عنـوان مدیـر 
جشـنواره بسـیار تعریـف کـرد از اینکـه بـا زمـان محـدود 
تووانسـتیم اجـرای قـوی را داشـته باشـیم. واقعـا غافلگیـر 
کننـدگان  شـرکت  و  عوامـل  مثبـت  برخـورد  از  شـدیم 
جشـنواره بـا تئاتر ویتسـک . حتی یک مورد منفي از سـوي 

مخاطبیـن و متخصصیـن در جلسـه نقـد بیـان نشـد. 

نمایش »ویتسک« برگزیده جشنواره »صحنه رنگی« اشتوتگارت آلمان شد

کرمان در صحنه رنگی آلمان

  گفت و گو

استاندار کرمان در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

 دفاع مقدس نباید وسیله ای برای جریانات سیاسی باشد
اسـتاندار کرمـان  بعـد از ظهـر دیروز در 
جلسـه شـورای هماهنگی حفظ آثار و نشـر 
ارزش هـای دفـاع مقـدس در محـل سـالن 
پیامبـر اعظـم )ص( اسـتانداری کرمـان بـا 
اشـاره با اینکـه اهمیـت دوران دفاع مقدس 
بـر کسـی پوشـیده نیسـت، گفت: یکـی از اهداف این شـورا 
و بنیـاد ایـن اسـت که اتفاقـات ایـن دوران را در تاریخ ثبت 
و اسـناد و مـدارک مرتبـط را در یـک مرکز به عنـوان بانک 
اطالعاتـی جمـع آوری کنیـم. علیرضـا رزم حسـینی افزود: 
هـدف دیگـر، انتشـار و انتقـال ارزش ها به جوانان اسـت که 
مبتنـی بـر ارزش هـای انسـانی و اسـالمی بود و امـروز نیاز 
جامعـه ما این اسـت کـه این ارزش هـا را در جامعـه ترویج 

بدهیـم و الگوهـای آن شـهیدان عزیز هسـتند.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه افـرادی کـه در دفـاع 
مقـدس بودنـد با خلوص نیت و با شـجاعت همـراه با درایت 
و تدبیـر در همـه عرصه ها بودند، گفـت: نیازمند حرکت در 
ایـن مسـیر هسـتیم، زیرا مـا می خواهیـم براسـاس انقالب 
حرکـت کـرده و الزم اسـت وقایـع تاریخـی دوران هشـت 
سـاله را بـه خرافات آلـوده نکنیم. رزم حسـینی گفـت: باید 
کمیتـه هـای تخصصـی در شـورای هماهنگـی حفـظ آثـار 
و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس فعـال شـده و هـر کـدام 
مرتبـط بـا هر دسـتگاه اجرایی مشـارکت کنند و این شـورا 
مـی توانـد در سراسـر اسـتان هماهنگی به وجـود آورد. وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه دوران دفـاع مقـدس عـاری از هرگونـه 
گرایشـات و سـلیقه هـای سیاسـی رایج امـروز بـوده، تاکید 
کـرد: بایـد در نشـر و بیـان خاطـرات دوران دفـاع مقـدس 
صداقـت و خلـوص حفظ شـده و وسـیله ای بـرای جریانات 
سیاسـی قـرار نگیرد. اسـتاندار کرمان در پایان خاطر نشـان 
کـرد: همـه دسـتگاه هـای اجرایـی آمادگـی همـکاری در 
ایـن شـورا را دارنـد و خـود را مدیـون دوران دفـاع مقـدس 
مـی داننـد و امیدواریـم بتوانیـم فرهنـگ غنـی دوران دفاع 

مقـدس را در جامعـه ترویـج دهیم.
کرمان پیشروترین استان درحفظ آثار و نشر ارزش 

های دفاع مقدس است
مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس 
از مجمـوع شـش  ایـن جلسـه گفـت:  در  اسـتان کرمـان 
هـزار و 500 شـهید در اسـتان کرمـان بـرای 150 شـهید 
کتـاب نوشـته شـده اسـت و تاکنـون بـا 10 هـزار نفـر از 
رزمنـدگان اسـتان مصاحبـه شـده اسـت کـه کمتـر از 10 

درصـد از ایـن افراد اسـت و این در حالی اسـت که بخشـی 
از ایـن مصاحبـه ها مـوردی بوده و کامل نیسـت. سـرهنگ 
محمدمهـدی ابوالحسـنی اظهـار کـرد: طبـق تبصـره یـک 
مـاده 11 اساسـنامه بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای 
دفـاع مقـدس کـه توسـط مقام معظـم رهبری در سـال 83 
ابـالغ شـده، یکـی از مجموعـه هایی کـه باید در این راسـتا 
در اسـتان ها شـکل بگیرد، شـورای حفظ آثار و نشـر ارزش 

هـای دفـاع مقدس اسـت. 
ابوالحسـنی تصریـح کـرد: امیدواریـم شـورای کاربردی و 
بـا بازخـورد عملی اعضا در راسـتای حفظ آثار و نشـر ارزش 
هـای دفـاع مقدس داشـته و کار را با همـکاری دنبال کنیم. 
وی از اسـتاندار کرمـان بـه عنـوان رئیس شـورای حفظ آثار 
و نشـر ارزش هـای دفـاع مقدس یـاد کرد و گفـت: نماینده 
ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه بـه عنـوان عضـو دائم 

ایـن شـورا انتخاب شـده اند.
ابوالحسـنی با اعالم اینکه این شـورا در مجموع 25 عضو 
دارد افـزود: شـورای هماهنگی حفظ آثار و نشـر ارزش های 
دفـاع مقـدس دارای کمیتـه های آموزش، پژوهش و اسـناد 
دفـاع مقـدس، هنـری، نمایشـی و ادبیـات دفـاع مقـدس، 

فرهنگـی اجتماعـی و رسـانه ای دفـاع مقدس، راهیـان نور، 
امـور پیشکسـوتان و تشـکل هـای مـردم نهاد دفـاع مقدس 
و زنـان و دفـاع مقـدس اسـت.  مدیـرکل حفـظ آثار و نشـر 
ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـتان کرمـان وظایـف شـورا را 
اینگونـه عنوان کرد: آسـیب شناسـی وضع موجـود، ترغیب 
و مشـارکت دسـتگاه هـا و نهادهـا نسـبت بـه شـناختن و 
شناسـاندن اهـداف دفـاع مقدس، تعییـن نقـاط جغرافیایی 
باقـی مانـده از دوران دفـاع مقدس و احـداث یادمان، فراهم 
کـردن زمینـه هـای مشـارکت موثـر و هـم افزایی دسـتگاه 

هـای اجرایـی و ... از جملـه وظایـف شـورا می باشـد.
فرمودنـد«  رهبـری  معظـم  مقـام  گفـت:  ابوالحسـنی   
دوران دفـاع مقـدس نیـروی محرکـه تاریـخ امـم خواهـد 
بـود« و ظرفیتـی کـه در هشـت سـال بـه برکـت ایثارهـا و 
از خودگذشـتگی هـا بـه وجـود آمـده مـی تواند نـه تنها در 
فرهنگسـازی کشـور بلکه سـطح دنیا موثر باشـد. وی اظهار 
داشـت: امـروز هـر حرکتی که در حـوزه مقاومـت در جهان 
انجـام مـی شـود آثـاری از دفـاع مقـدس مـا در آن حـوزه 

تاثیـر دارد. 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه عملکـرد اسـتان کرمـان در 

راسـتای حفـظ آثـارو نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس بیان 
کـرد: کرمان پیشـروترین اسـتان درحفظ آثار و نشـر ارزش 
هـای دفـاع مقـدس اسـت و در سـال 68 نخسـتین مرکـز 
حفـظ آثـار بـا مدیریت آقـای رزم حسـینی در اسـتان آغاز 
بـه کار کـرد در حالـی کـه تشـکیل بنیـاد حفظ آثار کشـور 

سـال 69 بوده اسـت.
مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس 
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه برگـزاری کنگره سـرداران و 
8 هزار شـهید اسـتان های کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان 
در سـال 76 و تاسـیس مـوزه دفـاع مقـدس همزمـان با آن 
نیـز از دیگـر اقدامـات این حـوزه بوده تصریح کرد: موسسـه 
حماسـه ثـاراهلل طـی سـال هـای گذشـته توسـط سـردار 
سـلیمانی بـا مجموعـه ای از پشکسـوتان جنـگ در اسـتان 

فعال شـده اسـت.
 ابوالحسـنی خاطـر نشـان کـرد: تقریبـا یـک دهـم کار 
دفـاع مقـدس را طی سـال هـای گذشـته کار انجام شـده و 
بیشـتر حجـم کار مانـده و شـاید یکـی از دالیلی کـه مرکز 
به سـمت تشـکیل شـورا رفته، عـدم توانمنـدی مجموعه ها 
بـه تنهایـی در ثبـت وقایـع مهـم تریـن برهـه تاریخ کشـور 
ماسـت. مدیـرکل حفظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع مقدس 
اسـتان کرمان پیشـنهاد داد تـا طرح جامع حفـظ آثار تهیه 
شـود تـا براسـاس آن کمیته هـا تشـکیل و برنامه هـا اجرایی 

شود.
 کرمان در حوزه حفظ آثار و ارزش های دفاع 

مقدس جایگاه بسیار خوبی را در سطح کشور دارد
مدیـرکل امور بانـوان و خانواده اسـتانداری کرمان نیز در 
ایـن جلسـه گفت: کرمـان در حوزه حفظ آثـار و ارزش های 
دفـاع مقدس جایگاه بسـیار خوبی را در سـطح کشـور دارد. 
فاطمـه سـادات حسـینی افـزود: از آنجـا کـه رهبـر معظـم 
انقالب اسـالمی بر حفـظ دسـتاوردهای دوران دفاع مقدس 
و انتقـال این دسـتاوردها به نسـل جـوان تاکیـد دارند، باید 

ایـن ارزش هـا را بـه جامعـه به ویـژه جوانان ارائـه کنیم. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بنیـان برخـی خانـواده هـا مورد 
تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت گفت: آیـا در تداوم مسـیر دوران 
دفـاع مقـدس نباید بـه موضـوع اقتصـاد مقاومتـی، تحکیم 
بنیـان خانـواده هـا و مـواردی از ایـن دسـت پرداخـت. وی 
تاکیـد کـرد: در حال حاضر فضای ارزشـمند و بسـیار خوبی 
در مـوزه دفـاع مقـدس فراهم شـده کـه از این فضـا آنگونه 

که شایسـته اسـت، اسـتفاده نمی شـود.

سپیده ایران منش

معاون خدمات 
شهری شهردار 
کرمان معرفی شد

طـی  دیـروز  صبـح 
رضـا  »محمـد  دکتـر  مراسـمی 
بـه  عنـوان  محمدرضاخانـی« 
معـاون خدمـات شـهری شـهردار 
کرمـان معرفی شـد. به گـزارش از 
روابط عمومـی شـهرداری کرمـان، 

شـهردار کرمـان در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور معـاون جدیـد خدمـات شـهری، 
شـهرداران مناطـق، مشـاور شـهردار و مدیـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل 
شـهرداری، معاونـان شـهردار و مدیـران عامـل سـازمان های شـهرداری در دفتـر 
شـهردار کرمـان برگـزار شـد، ضمـن اشـاره بـه توانمندی هـای نیروهـا و مدیران 
شـهرداری کرمـان گفـت: همـه ی تالش مـان بـر آن اسـت کـه تغییـر چندانی در 
سیسـتم شـهرداری ایجـاد نکنیـم و تـا حـد امـکان از نیروهـای مجموعـه، بـرای 
پسـت های جدید در شـهرداری اسـتفاده شـود. علی بابایـی افزود: بایـد با هم دلی 
و هم راهـی مدیـران در دوره ی کوتـاه باقی مانـده از دوره ی چهـارم شـورا بتوانیـم 
خدمـات ارزنـده ای بـه مـردم کرمـان ارائـه دهیـم و از آزمـون خدمـت بـه مـردم 
سـربلند بیـرون آییـم. وی بـا اشـاره بـه انتخاب معـاون خدمـات شـهری از میان 
مدیـران مجموعـه ی شـهرداری بیان کـرد: در این زمینه با چهار نفر صحبت شـد 
کـه نتیجـه ی آن جلوگیـری از جابه جایی در دیگـر واحدها و انتخاب فردی آشـنا 

بـا مجموعـه و مسـایل شـهرداری شـد.

کلزا نخستین بار در 
بم کشت شد

نخسـتین  کلـزا  کشـت 
پاییـن  روسـتاهای  در  بـار 
آغـاز  بـم  نسـاء  سـد  دسـت 
شـد. بـه گـزارش ایرنـا مدیـر 
جهـاد کشـاورزی بـم دیـروز 
در بازدیـد از مزرعـه کلـزا از 
کشـت ایـن محصـول در 80 

داد.  خبـر  شهرسـتان  مـزارع  هکتـار 
رضـا قهـری گفـت: کشـت کلـزا اولین بـار در بم انجام شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای آبیـاری مزرعه کلـزا از روش هـای نوین 
آبیاری اسـتفاده شـده اسـت ابـراز امیدواری کـرد: با برنامـه ریزی های 
انجام شـده و شـرایط مسـاعد آب و هوایی بتوان سـطح زیر کشـت کلزا 

را تـا 250 هکتـار نیـز افزایش داد.
 مدیـر جهـاد کشـاورزی بـم مصـرف کمتـر آب به نسـبت گنـدم را 
از مزایـای کلـزا بیـان کـرد و گفت: کشـت کلـزا از لحاظ اقتصـادی نیز 
مقـرون به صرفه اسـت و کشـاورزان مـی توانند در صـورت برخورداری 
از آب و زمیـن کشـاورزی و بـا بکارگیـری توصیـه هـای کارشناسـان 

کشـاورزی نسـبت بـه کشـت ایـن دانه روغنـی اقـدام کنند.

سرپرست 
فرمانداری ارزوئیه 
منصوب شد

فرمانـداری  سرپرسـت 
اسـتاندار  حکـم  بـا  ارزوئیـه 
بـه  شـد.  منصـوب  کرمـان 
عمومـی  روابـط  گـزارش 
اسـتانداری کرمـان، بـا حضـور 
انتخابـات  سیاسـی  معـاون 

اسـتانداری کرمان و مسـئوالن محلی سرپرسـت فرمانداری ارزوئیه معرفی 
شـد. در این آیین از خدمات حسـین موسـی علی فرمانـدار ارزوئیه تجلیل 
و حمیـد منظـری توکلـی به عنوان سرپرسـت فرمانـداری ارزوئیـه معرفی 
شـد. حمیـد منظـری توکلـی پیـش از ایـن بـه عنـوان معـاون سیاسـی و 
اجتماعـی فرمانـدار بافـت مشـغول بـه خدمت بـود. ارزوئیه یکـی از بخش 
هـای توابـع شهرسـتان بافـت بود که اواخـر فروردیـن ماه سـال 90 از این 
شهرسـتان منفـک و بـه عنوان شهرسـتانی جدیدالتاسـیس به تقسـیمات 
کشـوری اضافه شـد. حسـین موسـی علی طی حکمی از سـوی اسـتاندار 
سـابق )اسـماعیل نجـار( به عنوان نخسـتین فرمانـدار ارزوئیه معرفی شـد. 
شهرسـتان ارزوئیـه قطـب تولیـد غالتـی چـون گنـدم، ذرت، مرکبـات و 
هندوانـه در اسـتان کرمـان اسـت و در 250 کیلومتری جنـوب غربی مرکز 

قـرار دارد. اسـتان کرمـان 

67 نفر به دلیل 
آنفلوانزا در سیرجان 
بستری شدند

بهداشـت  شـبکه  رئیـس 
شهرسـتان سـیرجان گفت: 67 
نفر بـه دلیـل بیمـاری آنفلوانزا 
در بیمارسـتان هـای امـام رضا 
)ع( و شـهید غرضـی سـیرجان 
بسـتری شـدند و تاکنـون 34 

نفـر بهبـود یافتـه اند. به گـزارش ایرنـا دکتر موسـی نصراهلل پور دیـروز در 
نشسـت خبـری که در شـبکه بهداشـت برگزار شـد افـزود: هفته گذشـته 
نیـز خانمـی کـه در بیمارسـتان زایمان کرده بـود به علت ابتال بـه بیماری 
آنفلوانـزا فـوت کـرد.  وی بیـان کـرد: بـرای جداسـازی افراد مبتـال به این 
بیمـاری 20 تخـت در بیمارسـتان امام رضا )ع( و 20 تخت در بیمارسـتان 
شـهید غرضـی ایزولـه شـده اسـت. وی بـر لـزوم رعایـت نکات بهداشـتی 
تاکیـد کـرد و گفـت: از عالئـم اولیـه ایـن بیمـاری تـب شـدید بـاالی 38 
درجه، مشـکالت تنفسـی، سـردرد و گلو درد همراه با سـرفه اسـت. رئیس 
شـبکه بهداشـت سـیرجان افزود: افراد بـرای جلوگیری از ابتال بـه آنفلوانزا 
از دسـت دادن و روبوسـی پرهیـز کننـد، دسـت ها بـا آب و صابـون مرتب 
شسـته شـود و کسـانی کـه از عتبـات عالیـات مـی آینـد بـا افـراد کمتـر 

ارتبـاط داشـته باشـند و از دادن ولیمـه خـودداری کننـد.

خبرشهرداری شبکه بهداشتانتصاب

عطیه بهره بر
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وضعیت نگران کننده 
صنعت قطعه سازی

عضـو هیـأت رئیسـه انجمـن مدیـران صنایع خراسـان 
صنعـت  بـر  خـودرو  بـازار  بحـران  تاثیـر  از  رضـوی 

داد. خبـر  قطعه سـازی 
عبـداهلل یزدانبخـش با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر 
صنعـت قطعه سـازی در شـرایط نامناسـبی به سـرمی برد، 
اظهـار کـرد: شـرایط فعلـی بسـیار نگران کننـده اسـت و 
برنامـه  مشـخصی بـرای بهبود ایـن وضعیت تدوین نشـده 

است.
اگـر صنعـت  اینکـه در سـایر کشـورها  بیـان  بـا  وی 
خـودرو از صنعـت نفـت پیشـی نگرفتـه باشـد در جایگاه 
برابـر بـا آن قـرار دارد،ادامـه داد: در کشـورهای پیشـرفته 
ایـن صنعت از جایـگاه ویژه ای برخوردار اسـت و به عنوان 
صنعتـی کـه سـبب ارتقـاء تکنولوژی در کشـور می  شـود، 
مطـرح اسـت؛ صنعتـی اشـتغال آفرین کـه نیـاز اقتصادی 

آن کشـور را تـا حـدودی برطـرف می کنـد.
عضـو هیـأت رئیسـه انجمـن مدیـران صنایع خراسـان 
رضـوی افـزود: صنعت خـودرو ماننـد پتروشـیمی و فوالد 
صنعتـی مـادر بـه شـمار مـی رود بـه همیـن دلیـل دولت 
بایـد نـگاه ویـژه ای بـه این دسـته از صنایع داشـته باشـد. 
توجـه بـه این صنعت بـه همان نسـبت که موجـب بهبود 
شـرایط نامناسـب آن می شـود بـه صنایـع وابسـته آن نیز 
کمـک می کنـد و زمانـی کـه این صنعـت در تالطـم قرار 
گیـرد صنایـع مرتبـط نیـز از جملـه صنعـت قطعه سـازی 

متزلـزل خواهند شـد.
یزدانبخـش بـا اشـاره بـه اینکـه طبـق آمـار صنعـت 
خـودرو بیـش از 1200 کارخانـه قطعه سـازی را پوشـش 
می دهـد، خاطرنشـان کـرد: گسـتردگی این صنعـت لزوم 
نیـاز بـه سـرمایه گذاری کافـی و توجـه جـدی بـه آن را 

می کنـد. توجیـه 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه کمپیـن نخریـدن خـودرو در 
اثـر ایجـاد جـوی سیاسـی- اقتصـادی بـوده و بـه کیفیت 
خودروهـا مرتبـط نبـوده اسـت، یادآور شـد: دولـت وعده 
می دهـد بـه صنعـت خـودرو کمـک می کنـد، امـا ایـن 
وعده هـا تحقـق پیـدا نمی کنـد، بنابراین به مـرور تاثیرات 
مشـاهده  بـازار  در  وعده هـا  ایـن  اجـرای  عـدم  منفـی 

می شـود.
عضـو هیـأت رئیسـه انجمـن مدیـران صنایع خراسـان 
رضـوی در خصـوص نیاز صنعت خـودرو عنوان کـرد: نیاز 
اصلـی ایـن صنعـت زمانـی برطـرف می شـود کـه دولـت 
بیـش از 300 هـزار خـودرو را پشـتیبانی مالـی دهـد تـا 
ایـن مجموعه پوشـش نسـبی مالـی اش را به دسـت آورد.
یزدانبخـش در ادامـه تصریح کرد: پشـتیبانی این 300 
هـزار خـودرو وعـده ای اسـت کـه دولـت بـرای کمـک به 
ایـن صنعـت متعهـد شـده اسـت، امـا در حـال حاضـر بـا 
تسـهیالت داده شـده این مهـم تحقق نیافته اسـت و الزم 
اسـت تاکیـد کنم اگر این تسـهیالت ادامه نداشـته باشـد 

نمی توانـد بـر رونق بـازار خـودرو تاثیرگذار باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فـروش 100 هـزار خـودرو در 
مـدت زمـان 6 روز نشـان از نیـاز مـردم دارد، یادآور شـد: 
ایـن حجـم خریـد بـار دیگـر نشـان داد کـه کمپین هـای 
تحریـم خریـد خـودرو ایرانـی واقعـی نبـوده و در صـورت 
وجـود تسـهیالت کیفیت دلیـل عدم خرید مـردم نخواهد 
بـود. اگـر ایـن تسـهیالت برای بخش مسـکن نیـز در نظر 

گرفته شـود مـردم اسـتقبال خواهنـد کرد.
عضـو هیـأت رئیسـه انجمـن مدیـران صنایع خراسـان 
صنعتـی  خـودرو  صنعـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رضـوی 
کشـورها  تمـام  در  کـرد:  خاطرنشـان  اشتغال زاسـت، 
دولت هـا از ایـن صنعـت اشـتغال زا حمایـت می کننـد که 

ایـن حمایـت از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت.
یزدانبخـش بـا تاکیـد بـر ایـن مهـم کـه هیـچ دولتـی 
قصـد زمیـن  زدن مـردم خـود را نـدارد، افزود: مشـکالت 
اقتصـادی، بدهی هـا و عقـب افتادگی هـا از دولت پیشـین 
بـه دولـت یازدهم به ارث رسـیده اسـت و ایـن دولت باید 
فرصـت پیـدا کنـد تـا در رفـع آنهـا بکوشـد، همچنین در 
بخـش تجـارت نیز مشـکالت فراوانی به وجود آمده اسـت 
کـه دولـت باید بـا برنامه ریـزی و تفکر این نابسـامانی ها را 

سـامان بخشد.
تاثیر تسهیالت خرید خودرو بر بازار 

خودروهای دست دوم
وی درخصـوص تاثیـر تسـهیالت خرید خـودرو بر بازار 
خودروهای دسـت دوم، یادآور شـد: این تسـهیالت مسلما 

سـبب ایجـاد تعادل نسـبی در قیمت ها خواهد شـد.
عضـو هیـأت رئیسـه انجمـن مدیـران صنایع خراسـان 
رضـوی ادامـه داد: در حـال حاضـر قیمت هـای کاذب در 
بـازار و بـه خصـوص بازار مسـکن و خودرو بـه وجود آمده  

است.
یزدانبخـش اظهـار کـرد: جـای تاسـف دارد کـه پس از 
چندیـن سـال اسـتفاده از یـک خـودرو، آن را بـا قیمتـی 
باالتـر از قیمـت خریـداری شـده بتـوان فروخـت. بـا ارائه 
ایـن تسـهیالت از جانـب دولـت می تـوان امید داشـت که 
ایـن قیمت هـای کاذب از بیـن برونـد، زیـرا وقتـی بتـوان 
خـودرو نـو را در شـرایط نرمـال خریـداری کـرد قطعـا 
خـودور دسـت چندم بـا قیمـت کاذب خریـداری نخواهد 

داشت.

بـه عنـوان یکـی از پرفـروش تریـن و پایدارتریـن مـدل 
هـای خـودروی سـواری بـه سـبک لوکـس، ES جوهـر 
آنچـه به نـام خودروی لوکـس تعریف می شـود را دارد. در 
 ES این راسـتا و در نمایشـگاه شـانگهای لکسـس پرده از
جدیـد خـود برداشـت. ES جدیـد بـا حفـظ ویژگـی های 
هیجـان انگیـز بـه ارتقـاء نگـرش اسـپرت خود بـا طراحی 
بیرونـی زیباتر و در عین حال بهبود سـاخت و سـاز لوکس 
داخلـی و سیسـتم هـای امنیتـی ابتـکاری جدیـد، معرفی 

است. شـده 

لکسـس ES در طراحـی خالقانـه داخلـی و خارجـی 
مشـهور اسـت و مـدل 2016 بـا تغییراتـی در جلـو پنجره 
مشـبک و تجدیـد نظـر در طراحـی چراغهـای LED جلو 
و انتقـال آن رو بـه گوشـه بیرونـی و پاییـن تـر از مجموعه 
چراغهـای اصلـی جلـو روح یـک سـامورایی جنگجـو را در 
نـگاه اول بـه هـر بیننـده ای القـاء مـی کنـد . در طراحـی 
جدیـد چـراغ هـای اصلـی جلـو کشـیدگی چـراغ هـا بـه 
سـمت کاپـوت احساسـی از حرکـت را حتـی زمانـی کـه 
 ES خودرو ایسـتاده اسـت به بیننـده منتقل می کنـد. در

جدیـد 4 رنـگ جدید کهربایی، مشـکی گرافیـت، آبی تیره 
و تیتانیـوم به بدنه اضافه شـده اسـت. تـودوزی داخلی این 
خـودرو بـا رنگ های مشـکی، سـفید، نقـره ای، و قهوه ای 

ارائـه مـی گردد.
کابین مجلل و به روز شده با سطح جدیدی

 از کمال
 ES زمانـی کـه صحبـت از بدنـه ی جدیـد مـی شـود
حـس امنیـت و لوکـس بـودن را بـه کمـال مـی رسـاند.  
ES پـرورش احسـاس کیفیـت مطلـق بـا هـر لمـس را به 
نمایـش می گذارد. داشـبورد گسـترده  این خـودرو یادآور 
معمـاری مـدرن بـرای سرنشـینان آن می باشـد. کنسـول 
وسـط همخوانـی چشـم نـوازی با طراحـی داخلـی خودرو 
دارد. فرمـان جدیـد بـا حالتـی اسـپرت تر از پیـش دیزاین 
شـده اسـت و نمایشـگر 4٫2 اینچـی بزرگتـر ایـن خودرو 
بیـش از پیش سـهولت دسترسـی بـه امکانات مـورد نیاز و 

سیسـتم صوتی-تصویـری را فراهـم آورده اسـت.
موتوری در سطح جدید، گسترده و پاالیش شده

در طراحـی ES  2016 مهندسـین بـا تنظیـم جدیـد 
شاسـی خـودرو بـه کیفیـت قابـل توجهـی از سـواری این 
خـودرو افـزوده انـد. عـالوه بـر این با افـزودن الیـه ای ضد 
صـوت به پشـت داشـبورد این خـودرو مانـع از ورود صدای 
موتـور بـه داخـل شـده انـد کـه تأثیـر قابـل توجهـی در 

 2016  ES .افزایـش سـکوت داخـل کابیـن داشـته اسـت
همچنـان در حجـم موتـور 2،5 و 3  با ظرفیـت های 4 و 6 

سـیلندر تولیـد خواهد شـد.
سیستم Safety System + لکسس

 ES اولیـن مـدل تولیـد شـده ای سـت کـه معرفـی 
کننـده Safety System + مـی باشـد که شـامل 4 رادار  
PCS سیسـتم ضـد تصـادف LDA  هشـدار خـروج از 
خطـوط AHB )تنظیـم اتوماتیـک نور چـراغ هـا( و رادار 

کـروز کنتـرل )تنظیم سـرعت(.
در نهایـت بایـد گفـت، لکسـس ES 250 خودرویـی 
کامـال بـی صـدا و آرام اسـت کـه با بهـره گیـری از پلتفرم 
سـری RX لکسـس و اسـتفاده از رینـگ هـای 17 اینچی 
هندلینگـی بسـیار عالـی را بـرای راننده بـه ارمغـان آورده 
اسـت. همچنیـن وجـود سیسـتم تعلیق بـا عملکـردی در 
خـور توجـه باعث شـده تا در هر شـرایطی از جاده سـواری 

نـرم و آرامـی را بـرای سرنشـینان تامیـن کند.
لکسـوس   ES250  بـا لیسـت بلنـد باالیـی از امکانـات 
توجـه  مـورد  مطمئنـا  قیمتـی  مناسـب،  و  اسـتاندارد 
خریدارانـی ماننـد خانـواده هـا، افراد بازنشسـته و شـرکت 
هایـی  کـه به دنبـال خـودروی لوکـس ارزان قیمـت، قابل 
اعتمـاد و بادوام برای جابجایی اشـخاص مهم هسـتند قرار 

 خواهـد گرفـت. 

ES پویایی و زیبایی در لکسس
برند

روزشمار فرصت قانونی آغاز شد

توقیف موتورسیکلت های
فاقد پالک

عـدم انتقـال مالکیت موتورسـیکلت ها بعـد از خرید و 
فـروش می توانـد مشـکالت جدی را بـرای افـراد و جامعه 
بـه همراه داشـته باشـد که پلیـس راهنمایـی و رانندگی 
برای جلوگیری از این بروز این مشـکالت طرح ساماندهی 
موتورسـیکلت ها را در دسـتور کار قـرار داده و بـا اجرای 
آن و اسـتعالم وضعیت موتورسـیکلت ها وسایل نقلیه از 
این دسـت را که دچار مشـکالت قانونی باشـد شناسـایی 
و توقیـف می کنـد.  براسـاس گفته های فرمانـده انتظامی 
شهرسـتان کرمان اطالع رسانی در این خصوص از مهرماه 
آغـاز شـد و فرصتـی دو ماهه به راکبان موتورسـیکلت ها 
بـرای انجـام اقدامـات قانونـی الزم داده شـده اسـت، اما 
ایـن بازه زمانی تعیین شـده در روزهـای پایانی خود بوده 
و تنهـا یـک هفته زمان بـرای اقدام باقی مانده اسـت. به 
منظـور تبییـن ابعاد طـرح سـاماندهی موتورسـیکلت ها با 
سـرهنگ عبدالعلی روانبخش به گفتگو نشسـتیم که در 

ادامـه مشـروح آن را می خوانید.
وضعیـت خرید، فروش و مالکیت موتورسـیکلت ها در 

کرمان چگونه اسـت؟
بـرای  ملـی  پـالک  بحـث  کـه  اسـت  سـال  چندیـن 
موتورسـیکلت ها مطـرح شـده و صاحبـان ایـن وسـایل نقلیه 
بایـد در ایـن خصـوص اقدامـات الزم را انجام دهنـد. در حال 
حاضـر عمـده موتورسـیکلت ها دارای پالک ملی هسـتند، اما 
برخی نابسـامانی ها در این خصوص باعث ایجاد مشـکالتی در 
بحـث جرائـم، تصادفات راهنمایی و رانندگـی و مزاحمت های 

سـطح شـهر شـده اسـت. برخی موتورسـیکلت ها فاقد پالک 
ملـی بـوده یـا دارای پالک هـای مخـدوش هسـتند و گاهـی 
افـراد از پالک هایـی کـه قابـل رویـت بـرای پلیـس نیسـت، 
اسـتفاده می کننـد. یکـی از مـواردی که با آن مواجه هسـتیم 
این اسـت کـه موتورسـیکلت دارای پـالک ملی بـوده اما بعد 
از خریـد و فروش هـای متعـدد اقدامـی برای انتقـال مالکیت 
بـه صاحـب اصلـی صـورت نگرفتـه کـه ایـن امـر منجـر بـه 
مشـکالت متعددی شـده اسـت. بارها مشـاهده شـده که بعد 
از وقـوع جرم توسـط راکبان موتورسـیکلت به ویـژه در بحث 
تصادفـات و جرائـم مهـم، فـرد خاطـی متـواری شـده و فـرد 
شـاکی؛ پالک موتور سـیکلت را برداشـته اسـت اما پس از پی 
گیـری موضـوع متوجـه شـده ایم کـه موتورسـیکلت فروخته 
شـده و مشـکالتی را بـرای فـردی کـه سـند به نام اوسـت به 

وجود آورده اسـت.
وضعیـت  سـاماندهی  بـرای  اقداماتـی  چـه 
موتورسـیکلت ها در کرمـان صـورت گرفتـه اسـت؟

بـا توجـه بـه وضعیـت موجـود و بـرای جلوگیـری از بروز 
چنیـن مشـکالتی اجرای طـرح سـاماندهی موتورسـیکلت ها 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه و براسـاس آن پـالک ملـی ایـن 
وسـایل نقلیه در سیسـتم راهور باید به نام شـخص اسـتفاده 
کننده باشـد. مشـخص نبـودن وضعیت پـالک باعث جرائمی 
شـده اسـت، عمـده تصادفات در حـوزه موتور سـیکلت ها رخ 

می دهـد کـه با اجـرای این طرح می تـوان این آمـار را کاهش 
داد.

وضعیت فرهنگ اسـتفاده از موتورسـیکلت در کرمان 
است؟ چگونه 

فرهنگ اسـتفاده از موتورسـیکلت و خودرو در بحث عبور 
و مـرور در کرمـان نسـبت بـه سـال های گذشـته ارتقـاء پیدا 
کـرده و بـا بهبـود شـرایط انتظـارات مردم نیـز افزایـش پیدا 
کـرده اسـت و طبیعـی اسـت کـه امنیـت هـر چـه پایدارتـر 
شـود سـطح انتظارات نیز باالتـر برود. تعییـن وضعیت پالک 
موتورسـیکلت ها عاملـی بازدارنـده از بـروز تخلفـات اسـت. 
پلیـس نیـز اقداماتـی را بـرای افزایـش فرهنـگ ترافیـک در 

جامعـه انجام داده اسـت.
وضعیـت  تعییـن  بـرای  عملیاتـی  اقـدام  چـه 

اسـت؟ انجـام  حـال  در  موتورسـیکلت ها 
سـاماندهی  طـرح  خصـوص  در  رسـانی  اطـالع 
موتورسـیکلت ها از هفتـم مهرمـاه آغـاز و فرصتـی دو ماهـه 
بـرای مراجعـه صاحبـان موتورسـیکلت ها بـه مراکـز تعویض 
پـالک تعییـن شـد. این طـرح از 20 مهـر ماه به مرحلـه اجرا 
در آمـد و مـردم تـا 20 آذر می تواننـد بـرای انجـام اقدامـات 
قانونـی به ایـن مراکز مراجعـه کنند. تمامی موتورسـیکلت ها 
از هفتـه آینـده اسـتعالم و چنانچـه بـه نام شـخص اسـتفاده 
کننده نشـده باشـند توقیف می شـود، نظارت در فروشـگاه ها 
نیـز از طریـق امکان عمومی انجام می شـود. در حـوزه خودرو 
روزانـه حدود 500 دسـتگاه خـودرو از طریق نظارت تصویری 
و گشـت های انتظامی در سـطح شهر اسـتعالم و به مشکالت 

رسـیدگی می شـود.
افـرادی کـه از صاحب اولیـه موتورسـیکلت اطالعی 
ندارنـد از چـه طریـق می تواننـد مشـکل خـود را 
حـل کننـد و آیـا مسـئله بیمـه در طرح سـاماندهی 

موتورسـیکلت ها دیـده شـده اسـت؟
نـام صاحـب اولیه موتورسـیکلت ها در سیسـتم ناجـا وجود 
دارد و افـراد می تواننـد بـا اسـتعالم از راهنمایـی و رانندگـی 
مالـک اولیه را شناسـایی و مشـکل خود را حـل کنند. بیمه در 
بحـث تعویـض پالک اجبـاری بوده و این قانون به نفع شـخص 
اسـت. بیمه به نفع مالک وسـیله نقلیه بوده چـرا که در جریان 
تصادفـات گاهـی افراد متحمـل هزینه های گزافی می شـود که 
بیمـه در ایـن خصوص بسـیار مشـکل گشاسـت. عمـر قانونی 
مصوب شـده برای موتورسـیکلت ها 10 سـال اسـت و بیش از 

ایـن مـدت از رده خارج بـوده و پالک نمی شـود.
وضعیـت موتورسـیکلت های دچار مشـکل قانونی که 
در طرح سـاماندهی شـرکت نمی کنند چگونه خواهد 

؟ شد

از شـهروندان می خواهیـم کـه در یـک هفتـه باقیمانده تا 
زمـان اتمام طرح در این خصوص اقدام کنند و موتورسـکیلت 
افـرادی کـه بـرای تعویـض پـالک مراجعـه نکنند حتـی اگر 
پـارک هـم باشـد توقیـف شـده و تـا زمـان انجـام اقدامـات 
تمامـی  اسـتعالم  می شـود.  منتقـل  پارکینـگ  بـه  قانونـی 
موتورسـیکلت ها گرفته می شـود و هیچ موتورسـیکلتی نباید 
مخـدوش یـا غیرقابل رویت باشـد و حتماً باید به نام شـخص 
اسـتفاده کننـده و صاحب اصلی باشـد. تعـداد موتورهایی که 
قابل شناسـایی نیسـتند بـاال بوده و اگـر مردم در اجـرای این 
طـرح همکاری کنند می توان سـاماندهی خوبـی را انجام داد. 
طرح سـاماندهی موتورسـیکلت ها براسـاس اتفاقاتـی رخ داده 

اسـت پایه ریزی شـد.
واگـذاری موتورسـیکلت بـدون انتقـال مالکیـت چه 

مشـکالتی ایجـاد می کنـد؟
هسـتند  خصوصـی  شـاکی  دارای  جرائـم  از  بسـیاری 
و فـرد شـاکی بـا ارائـه شـماره پـالک خواسـتار پـی گیـری 
می شـود کـه پلیـس نیـز براسـاس قانـون بـه سـراغ صاحب 
موتورسـیکلت مـی رود و فـرد ادعا می کند که موتورسـیکلت 
را فروخته اسـت. در چنین شـرایطی صاحب موتورسـیکلت 
تـا زمـان اثبـات ادعایـش و پیـدا شـدن نفـر بعـد متحمـل 
مشـکالت بسـیاری می شـود و گاهی حتی حکم دسـتگیری 
فـرد صـادر می شـود بنابرایـن افراد بایـد خیلی مراقـب بوده 
و در زمـان خریـد و فـروش موتورسـیکلت مالکیـت آن را به 
نـام صاحـب جدیـدش منتقـل کننـد. بـا اجـرای ایـن طرح 
بسـیاری از مشـکالت برطـرف می شـود، توصیـه می شـود 
قصـد  کـه  افـرادی  و  موتورسـیکلت  فروشـگاه های عرضـه 
فـروش دارنـد یـا موتورسـیکلت بـه نـام خودشـان نیسـت، 
حتمـاً بـا مراجعـه به مرکز تعویـض پالک اقدامـات قانونی را 
انجـام دهنـد و تـا زمان انجـام اقدامات قانونی از این وسـیله 

نقلیـه اسـتفاده نکنند.
این طرح هزینه های برای افراد به همراه دارد؟

ایـن طـرح هزینـه چندانـی برای افـراد بـه همراه نـدارد و 
سـعی شـده بـا هماهنگی پلیـس راهـور در این خصـوص به 
مـردم کمک شـود. خوشـبختانه هر زمـان در اجـرای طرحی 
نیـاز بـه مشـارکت مـردم بـوده شـهروندان نقـش خـود را به 
خوبـی انجـام داده انـد و یقییـن داریـم در ایـن خصـوص نیز 
شـاهد یـاری مـردم خواهیـم بـود. امیدواریـم بـا اجـرای این 
طـرح سـاماندهی موتورسـیکلت ها در یـک بـازه زمانـی بـه 
سـرانجام رسـیده و همـه از منافـع آن بهـره منـد می شـوند.

سـاماندهی موتورسـیکلت ها عاملـی بازدارنـد در تصادفات 
راهـور بـوده و می توانـد در تأمیـن امنیـت شـهر نیـز بسـیار 

اسـت. تأثیرگذار 

آگهی مزایده منقول نوبت دوم 
در پرونـده اجرایـی کالسـه 940274 شـعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسـرای عمومی و انقالب 
کرمـان، در نظـر اسـت تعـدادی لـوزام خانگـی واقـع در خیابـان امام بعـد از کوچه ارگ فروشـگاه 
جهیزیـه نینـا از طریـق مزایده بفروش برسـد؛ جلسـه مزایـده روز چهارشـنبه مـورخ 1394/10/16 راس 
سـاعت 10 صبـح در محـل شـعبه دوم اجـرای احـکام کیفـری دادسـرای عمومـی کرمـان و بـا حضـور 
نماینـده محتـرم دادسـتان برگـزار مـی شـود. عالقـه منـدان به خریـد مـی توانند تـا روز قبل از جلسـه 
مزایـده از لـوازم مذکـور واقـع در خیابـان امـام بعـد از کوچه ارگ فروشـگاه جهیزیـه نینا بازدیـد نمایند 
و 10 درصـد قیمـت پایـه را بـه حسـاب 2171293951000 سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملـی واریز و 
فیـش آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی داخل پاکـت درب بسـته تحویل این اجـرا نمایند. بدیهی اسـت 
شـخصی برنـده مزایده شـناخته می شـود کـه باالترین قیمـت را درخواسـت نماید و در صـورت انصراف 

برنـده مزایـده ده درصـد واریـزی بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد. 
م الف 2066

دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب کرمان- فخر زادگان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم مریـم شـیخعلی بابایی فرزند محمود مالک ششـدانگ پـالک 1920 فرعـی از 3968 اصلی 
بخـش 2 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره 9000 صفحـه 123 دفتـر 84 صادر 
و تسـلیم گردیـده اسـت ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت مراتب در یـک نوبت در تاریـخ مندرج در 
ذیـل اگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از 

مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/9/16

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2907 

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

برابـر رای شـماره 139460319005000524 مـورخ 1394/6/23 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای رضـا آقابابائی اندوهجـردی فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 428 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت 360 مترمربع 
پـالک 1317 فرعـی از 47- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 724 و 723 فرعـی از 47- اصلی واقع 
در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، خیابان امام خمینی )ره( انتهای کوچه شـماره 7 سـمت راسـت 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوتـراب مظفـری کرمانـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/9/2                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/16

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده  
م الف 2732  

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9200432
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهن نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود در مهلت تعیین شـده اقدام 
ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانـون 
ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پـالک 7253 فرعـی از 
1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان جهـاد کوچه 67 شـهرک بانک 
مسـکن فـاز 2 کوچـه 1 غربـی کـد پسـتی 7619875137 حـدود چهارگانه ملـک بر پایـه ارزیابی 

شـده:  انجام 
از شمال به طول 9/8متر درب و دیواری است به کوچه 

از شرق به طول 16/20 متر به پالک 7252 فرعی از 1783 اصلی 
از جنوب به طول 10/10 متر درب و دیواری است به خیابان 

از غرب به طول 18/00 متر به پالک 7254 فرعی از 1783 اصلی 
کـه بـر طبـق نظر کارشناسـی حـدود چهارگانـه کنونی ملک با سـند مالکیـت تطبیق می نمایـد. عرصه 
ملـک طلـق و وقـف اسـت )15/56 متر مربـع از عرصه ملک متعلق به وقف اسـت( وضعیـت کنونی ملک 
بـه صـورت خانـه به مسـاحت عرصـه 169 مترمربـع و بنای مفیـد 81 مترمربع اسـت. در ایـن ملک یک 

مجموعـه یک واحدی احداث شـده اسـت. 
مشخصات ساختمان:

نقشـه بنـا مطابـق اصـول فنـی می باشـد اسـکلت سـاختمان دیوار آجـری نوع سـقف ها تیرچـه بلوک 
و نمـای سـاختمان انـدود سـیمان تگرگـی و مصالح مصرفی متوسـط اسـت بنا شـمالی- جنوبی اسـت 
عایقـکاری بنـا از نظـر رطوبـت کامـل اسـت. عمـر تقریبی بنا 25 سـال می باشـد. سیسـتم گرمایشـی 
بخـاری گازی و سیسـتم سرمایشـی کولـر آبـی اسـت. امکانـات رفاهـی نـدارد. کاربـرد ملک مسـکونی 
اسـت. معایـب مشـهود در بنـا دیـده نشـد. ملـک در اجـاره مـی باشـد و بـر پایه اظهـارات مسـتاجر با 
مبلـغ 300000000 ریـال در رهـن کامل اسـت. سـایر عواملی کـه در ارزش ملک مؤثر اسـت را ندارد. 
بنابرایـن بـا توجـه به جمیـع جهات یاد شـده ارزش ششـدانگ ملک مـورد نظـر 2091250000 ریال 
معـادل دو میلیـارد و نـود و یـک میلیـون و دویسـت و پنجاه هـزار ریال بـرآورد می گـردد. ملک خانم 
نـوش آفریـن ملک شـاهی طبق سـند رهنی شـماره 10916 مـورخ 91/10/17 دفترخانـه 103 کرمان 
در رهـن موسسـه مالـی و اعتبـاری ثامن الحجج واقع می باشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهر روز یکشـنبه 
مورخـه 94/10/6 اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان کرمـان )واحـد اجـرا( واقـع در ضلع شـمالی 
پـارک نشـاط از طریـق مزایده به فـروش می رسـد و مزایده از مبلـغ پایه کارشناسـی 2091250000 
ریـال کـه قطعی گردیده اسـت شـروع و بـه باالترین مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش کال 
نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی های مربـوط بـه آب، بـرق و گاز اعم از حق انشـعاب 
و حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی ک مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهی داشـته باشـد و نیـز بدهی 
هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم شـده 
یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجـود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد مـی گردد 
ضمنـاً چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلی مزایـده انجام 
خواهـد شـد طالبیـن می تواننـد جهت کسـب اطالعاتب بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد 

مراجعـه نمایند. 
تاریخ انتشار: 94/9/16
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زائـری،  محمدرضـا  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
مدیرمسـئول نشـریه »خیمـه« در متنـي نوشـته اسـت: 
»پاییـن آمـدن سـن فحشـا، شـیوع مـواد مخـدر، فقـر و 
مشـکالت مالـی، رواج کلیسـاهای خانگـی، کاهش سـطح 
بهداشـت و شـیوع برخی بیماری های جسـمی، گسـترش 
فعالیـت فرقه هـا و گروه هـای انحرافـی، طالق و فروپاشـی 
ناسـالم  شـبکه های  از  اسـتفاده  و  بی حجابـی  خانـواده، 
ماهـواره ای، کاهـش اعتمـاد بـه مسـئوالن و مسـائلی از 
ایـن قبیـل بـه طـور محسـوس در پیرامـون مـا مشـاهده 
می شـوند.« مقالـه منتشـر شـده وي را در بهـار نیـوز در 

مي خوانیـد: ادامـه 
در مقابـل مشـکالت معمـوال دو گونـه واکنش نادرسـت 
وجـود دارد. یکـي برخورد منفي براي بزرگنمایي مشـکالت 
اسـت کـه بـه ناامیـدي و یـأس منجـر مي شـود و دیگـري 
برخورد منفي براي نادیده انگاشـتن مشـکالت کـه به غرور 
و دلخوشـي بیجـا مي انجامـد. ایـن دو رفتـار هیچکدام حل 
مشـکل را در پي نخواهد داشـت و چه مشـکالت اجتماعي 
و سیاسـي و فرهنگـي کالن کشـور و چـه مسـائل سـاده و 
کوچـک خانوادگـي و شـغلي اگر بـا یکي از ایـن دو واکنش 

مواجـه باشـند بهبود نخواهنـد یافت.
پذیـرش واقعیـت و اعتـراف بـه مشـکل نخسـتین قدم 
بـراي یافتـن راه حـل اسـت. همـان طـور کـه بـه طـور 
طبیعـي هـر شـخص در زندگـي فـردي و هـر زوج در 
زندگـي خانوادگـي با چالش هایـي طبیعي روبرو هسـتند، 

هـر محیـط اجتماعـي نیـز بـا مشـکالت و بحران هایـي 
روبـرو مي شـود که اعتـراف به آنهـا و بیان آنها نـه تنها بد 

نیسـت بلکـه مقدمـه حل مشـکل اسـت.
مشـکالت اجتماعـي و فرهنگـي در همـه جـاي دنیـا 
هسـت و کشـور مـا نیـز از ایـن واقعیـت مسـتثنا نیسـت 
سـن  آمـدن  پاییـن  قبیـل:  از  موضوعاتـي  اکنـون  و 
فحشـا، شـیوع مـواد مخـدر، فقـر و مشـکالت مالـي، رواج 
کلیسـاهاي خانگـي، کاهـش سـطح بهداشـت و شـیوع 
برخـي بیماري هـاي جسـمي، گسـترش فعالیـت فرقه هـا 
و گروههـاي انحرافـي، طـالق و فروپاشـي خانـواده، بـي 
اي،  ماهـواره  ناسـالم  شـبکه هاي  از  اسـتفاده  و  حجابـي 
کاهـش اعتمـاد بـه مسـئوالن و مسـائلي از ایـن قبیـل به 

طـور محسـوس در پیرامـون مـا مشـاهده مي شـوند.

از سـویي تحـوالت اجتماعـي و بیـن المللي و از سـوي 
دیگر رویارویي گسـترده اسـتکبار جهاني بـا جبهه انقالب 
و بیـداري اسـالمي بـر دامنـه این مشـکالت و سـطح آنها 
افـزوده اسـت و در مقابـل ایـن واقعیت هـا دو گونه واکنش 
نادرسـت دیـده مي شـود. یکـي اغـراق و بزرگنمایـي ایـن 
مشـکالت و سـیاه نمایـي کـه باعـث خواهد گردیـد دچار 
یأس و سـرخوردگي شـویم و جنبه هاي مثبت را نبینیم و 
دیگـر تـالش بـراي نادیده گرفتـن این واقعیت هـا و حذف 
صـورت مسـئله که بـه غـرور کاذب و سـفید نمایي منجر 
مي گـردد و باعـث مي شـود با این دلخوشـي بي اسـاس از 

چـاره جویـي بازمانیـم. ایـن هر دو نادرسـت و خطاسـت. 
هم سـیاه نمایـي باعث مي شـود درخشـش توانمندي ها و 
قابلیت هـا و پیشـرفت هاي کـم نظیرمـان را نبینیـم و هم 
سـفیدنمایي موجـب مي گـردد تـا آسـیب ها و آفت هـا را 

نادیـده بینگاریـم و دچـار توقف و رکـود گردیم.
برخـي بـه غلط گمـان مي کننـد پذیـرش واقعیت ها به 
معنـاي اعتراف به عدم کارآمدي و ناکامي اسـت، در حالي 
کـه در میان سـیاه نمایـي ظالمانه و سـفیدنمایي جاهالنه 
راه منطقـي و عقالنـي و معتـدل واقع نمایي وجـود دارد و 
بـا ایـن رویکـرد اتفاقا موفقیت هـا و پیشـرفت ها بهتر دیده 
مي شـود زیـرا بـا مالحظـه همـه تهدیدهـا و سـختي ها و 

دشـواري ها مـورد نظـر قـرار مي گیرد.

ضعف هـاي  و  نقص هـا  همـه  بـا  هسـتیم  انسـان  مـا 
طبیعي و قابل فهم، پس در محاسـبه مشـکالت شـخصي 
شـریک  و  خـدا  مي پذیریـم،  را  واقعیت هـا  خانوادگـي  و 
زندگـي مـان را بـه خاطر موفقیت هـا سـپاس مي گوییم و 
بـه خاطـر خطاهـا و کوتاهي هایمـان پـوزش مي خواهیم. 
به همین ترتیب در بررسـي مسـائل و محاسـبه مشـکالت 
اجتماعـي نیـز، از خـدا و مـردم بـه خاطـر کامیابي هـا و 
و  مشـکالت  خاطـر  بـه  و  مي کنیـم  تشـکر  موفقیت هـا 
تلخي هـا عذرخواهـي. اینگونـه عـزم همگانـي در همراهي 
و همدلـي بـراي حـل مشـکالت جـزم مي شـود و همـه 
در مقابـل ایـن صداقـت عقالنـي و ایـن برخـورد منطقـي 

احسـاس واقـع بینانـه اي خواهنـد داشـت.

فقر و فحشا درکشور بطور محسوس وجود دارد
یادداشت

جامعه

چنـدی پیـش کـه رفته بـودم دربـاره ی 
تهیه کنـم  گزارشـی  عابرپیـاده  پل هـای 
چشـمم بـه برگـه ی تبلغـی افتاد کـه روی 
پـل چسـبانده بودنـد از برگه عکـس گرفتم 
و کارم را انجـام دادم تـا بعدا از سـر حوصله 
دربـاره ی ایـن موضوع فکر کنـم. همان شـب در اینترنت به 
دنبـال اهـدای عضـو و خریـد و فروش اعضای بدن گشـتم و 
از ایـن سـایت و آن وبالگ خواندم تا رسـیدم به وب سـایتی 
 ) فروشـندگان  اهـدا کنندگان)بخوانیـد  بـرای  اصـوال  کـه 
بنـا شـده بـود و صاحـب آن مدعـی بـود: چـون خـودم کـه 
می خواسـتم اهـدای عضـو کنـم با مشـکالت زیـادی مواجه 
شـدم و شـخص نیازمند)بخوانیـد خریـدار( هـم مشـکالت 
اینچنینـی بسـیاری را تجربـه کـرده بـود تصمیـم بـه ایجاد 
ایـن سـایت گرفتـم تـا طرفیـن یکدیگـر را بـه راحتـی پیدا 
کننـد و دسـت واسـطه گران هم کوتاه شـود. چشـم تان روز 
بـد نبینـد سـایت مذکـور بـی مرثیـه غمکـده ای بـود و هر 
طـرف را کـه نـگاه می کـردی جوانـی را مـی دیدی نـا امید 
و یـا پـدری را می دیـدی ناچـار که گویـا به هـر دری زده اند 
و ایـن راه آخـر را در پیـش گرفته انـد و جالب اینجاسـت که 
بـه اعتـراف خودشـان دانشـجو هـم بین ایشـان کم نیسـت 
و وقتـی قیمت هـا را می دیـدی تـازه بـه عمـق فاجعـه پـی 
می بـردی کـه مثـال آنکـه خیلـی در مضیقـه بـود بـه پنـج 
ملیـون و ده ملیـون راضـی شـده بـود و بعضی هـا هـم کـه 
گویـا تعدادشـان کـم نیسـت از 50 و 60 ملیـون، ریالـی 
هـم پائین تـر نمی آمدنـد و نوشـته بودنـد کـه اگر مشـتری 
واقعـی هسـتی و تـوان پرداخـت کـردن ایـن مبلـغ را دارید 
تمـاس بگیـر. خالصـه نـگاه انداختـن بـه اینترنـت و دیدن 
ایـن تصاویـر تاسـف بار را بـه شـما واگـذار می کنم امـا آنچه 
کـه باعث شـد ایـن کلمـات را بنویسـم تجربه ی مالقـات با 
یکـی از همیـن اهـدا کننـدگان اسـت کـه بـه طـور اتفاقی 
دوسـت مشـترک یکی از هم دانشـگاهیان سـابق من از کار 
درآمـد و بـه زحمـت موفـق شـدم که سـاعتی بـه خانه اش 
بـروم. در نزدیکـی دانشـگاه باهنـر سـوئیتی را با آن دوسـت 
مشـترک مان اجـاره کرده بـود و آنجـا زندگـی می کرد،اتاقی 
کـه در کار نبـود امـا گوشـه ای از خانـه کـه متعلـق بـه او 
بـود جـای جالبـی بـود، کتابهایـی را تـوی چنـد صنـدوق 
میـوه کـه بـا وسـواس رنگ کـرده بـود و یکـی شـان را هم 
روزنامـه گرفتـه بـود کنـار هـم چیـده بـود و میـز کوتاهـی 
کـه معموال بـرای لپ تاپ اسـتفاده می شـود هم کنـار دیوار 
بـود و بالشـتی پشـت میـز نقـش پشـتی را بـازی می کـرد . 

بـه قـول دوسـتمان ایـن ع )بخاطـر رازداری از بـردن نامش 
امتنـاع می کنم(کـرم کتاب اسـت حتـی تلویزیون هـم نگاه 
نمی کنـد و عـادت تلویزیون دیدن را از سـر مـن هم انداخته 

و بـه هـر مصیبتـی که بـوده مـرا نیـز کتابخـوان کرده.
   ع بیشـتر از بیسـت و چهارسـال سـن ندارد پسر قد بلند 
و الغـر اندامـی اسـت و معمـوال هـم لبخنـد می زنـد البته تا 
جایـی که خیلـی وارد جزئیات زندگی اش نشـدم، دانشـجوی 
سـابق باهنـر بـود ومی گفـت بـه راحتی رتبـه ی کافـی برای 
دانشـجوی روزانـه شـدن را آورده اما مخارج سـنگین و کرایه  
خانـه و کرایه ی تاکسـی وهزینه هـای بیماری مادر دسـت به 
دسـت هـم داد کـه بعـد از دو ترم تـرک تحصیل کنـم . ابتدا 
در یـک کارگاه قنـادی کار می کـردم ، کار طاقـت فرسـایی 
بـود امـا بـه خانـه نزدیـک بـود و می توانسـتم بـه مادرم سـر 
بزنـم و در عیـن حـال هـر از چنـدی هـم ناخنکـی مـی زدم 
بـه شـیرینی ها کـه سـختی کار را اندکـی همـوار و شـیرین 
کارگـر  بـه  اصـال  ادبیاتـش  و  لهجـه  و  می کرد)می خنـدد 
سـاده ای که از سـر بـی پولی ترک تحصیل کـرده نمی خورد(

امـا مـن عـادت کـرده ام کـه کارفرما بعـد ازچند وقت شـروع 
کنـد بـه آزار و اذیـت و کـم کـم آنقـدر فشـار بیـاورد تـا یـا 
تبدیـل بـه بـرده ی رایـگان وی بشـوی و یـا بـه رسـم )مهرم 
حـالل و جانـم آزاد( کار را رهـا کنـی و دوباره بـه آغوش گرم 
خیـل بیـکاران جامعـه بازگـردی )دوبـاره می خنـدد و ادامـه 
می دهد(خالصـه تـرک قنـادی گفتـم و رفتـم پـی کاری که 
عالقه هم داشـته باشـم اما کسـی برای دروس فارسی عروض 
و قافیـه و ... معلـم خصوصـی نمی گیرد و تازه اگـر هم بگیرد 
از معلمیـن با سـابقه اسـتفاده می کنند نه از من که دانشـگاه 
راهم نیمه کاره گذاشـتم حاال حربه ای هم نیسـت که سـواد را 
بـا آن متـر کرد جز مـدرک،در نتیجه با قرض و قوله و دسـت 
و پـا زدن هـای فراوان موتری دسـت دوم و رو به نابودی فراهم 
کـردم تـا پیک موتوی شـوم کـه آن موتـور راهم دزد بـرد و ... 

باشـد که رسـتگار شـوم)می خندد (
چه شد که به فکر فروش کلیه  افتادی؟

وقتـی کـه هنـوز دانشـجو بـودم می خواسـتم هـر طـور 
شـده انـدک پولـی فراهـم کنم کـه هـم بتوانم بـه تحصیل 
ادامـه بدهـم و خـرج مـادر پیـرم را بدهـم کـه در خانـه ی 
پـدری اش سـاکن اسـت امـا هـزار خـرج وگرفتـاری دارد .

*چـرا تـو خـرج مـادرت را بدهـی؟ مگر پـدرت در 
قیـد حیات نیسـتند؟

مـا  قیـد  در  امـا  هسـتند  حیـات  قیـد  در  ایشـان 
نیسـتند)بازهم خنـده ی تلخـی می کنـد جالـب اسـت که با 

روایـت هـر چیـز بـد و تراژیـک به تلخـی می خنـدد( زمانی  
کـه بـا مـا زندگـی می کرد کـه جـز اعتیـاد و کتـک کاری و 
از  و  نداشـت  مـن  بـرای  چیـزی  انداختـن  خانه بیـرون  از 
وقتـی هـم کـه رفتـه و بـا زنـی مثـل خـودش ازدواج کرده 
مـا دیگـر ندیدیـم اش فقـط هـر از چنـدی طلب کارهایـش 
خانـه ی پـدر بزرگـم را پیدا می کننـد و آن پیـرزن و پیرمرد 
بیچـاره را اذیـت می کننـد، مـن هـم دیگـر نمی توانسـتم با 
آنهـا بسـازم)خانواده و آنهـا کـه سـراغ پـدر را می گیرند( در 
نتیجه دانشـگاه و راه و دور شـرایط خـوب این خانه که عمال 
اجـاره ای نمی دهـم دسـت بـه دسـت هـم دادنـد تـا بیایـم 
اینجا و خراب شـوم سـر دوسـت شـما)می خندد و دسـتش 
را می گـذارد روی شـانه ی دوسـت مشـترک( خـوب این هم 

داسـتان زندگـی من.
هنـوز متوجـه نشـدم چـرا قصـد فـروش کلیـه را 
داشـتی خیلی هـا وضعیت مالی بـدی دارند ولـی ....

تـوی حرفـم مـی دود که: ولـی نمی رونـد کلیه  بفروشـند؟ 
اتفاقـا می رونـد اآلن بـه ازای هـر بیمـار چهـار نفر اهـدا کنند 
داریـم برویـد از اینترنـت بپرس)خنـده ی همیشـگی( من هم 
فقـط فقیـر نیسـتم اتفاقا بسـیار اهل کارهسـتم همیـن اآلن 
بـا همین جثـه ی نحیفم مشـغول نصـب ام دی اف و کابینت 
از شـما دونفـر یـک روز  سـاختن هسـتم کـه هیـچ کـدام 
نمی توانیـد هـم دغدغه هـا و مشـکالت مـرا داشـته باشـید و 
هـم کاری بـه ایـن دشـواری بکنیـد. تـوی همـان دانشـگاه با 
دختـری آشـنا شـدم کـه زیبا و بـا اخـالق واهل کتـاب بود و 
از قضـا اوهـم بـه من همیـن احسـاس را دارد و بـه خوبی هم 
وضعیـت ام را درک می کند اما خانواده اش را نمی شـود عاشـق 
کرد)می خنـدد گویا سـر ذوق آمـده( به قول مـادرم دیوار مرد 
بلنـده مـن که نمی توانـم مادر پیـرم را ببرم به خاسـتگاری تا 
سـنگ روی یـخ بشـود بایـد حداقل یک جـای آبرومنـد اجاره 
کنم و سـرمایه ی اندکی بهم بزنم که بتوانم کار درسـتی بکنم 

یـا حداقـل کارگاه ام دی اف خـودم را بزنـم. و بـه هرحال آنها 
هـم حـق دارنـد و دخترشـان برای ایشـان عزیز اسـت .

برای فروش چه کردی؟
اول در اینترنـت کلی گشـت وگذار کـردم وفهمیدم خیابانی 
در تهـران بـه این کار مشـهور اسـت و مشـتری و فروشـنده 
آنجـا می رونـد. یکـی از همکالسـی هـای تهرانی را بـه آنجا 
فرسـتادم کـه وقتـی برگشـت گفـت به هیـچ وجه نـرو بین 
آنهمـه دالل تـو راه بـه جایـی نمی بـری و حداقـل نصـف 
پـول ات را دالل هـا میگیرنـد تـا معاملـه را جـوش بدهنـد. 
در اینترنـت هـم آگهـی دادم امـا بـه جـز چندتمـاس اتفاق 
خاصـی نیوفتـاد ایـن بـود کـه گفتـم بـروم و آگهـی بزنـم 
جلـوی بیمارسـتان ها کـه آگهـی هـم بجـای مشـتری تو را 

آورده اینجـا.
فکـر می کنـی بتوانی با یـک کلیه مثل قبـل زندگی 

؟ کنی
فکـر می کنـی اآلن دارم زندگی می کنم؟من واقعا خسـته 
شـدم دنبـال یـک راه نجات می گـردم دیگر نمی توانـم ادامه 
بدهـم و صادقانـه بگویـم راه دیگـری هم به ذهنم نمی رسـد 
فقـط می دانـم اسـم ایـن وضعیـت زندگی نیسـت مـن آدم 
بـدی نیسـتم در حـق کسـی هـم بـدی نکـردم امـا زورم به 
خـودم کـه می رسـد. همیـن خـود تـو هـم اگـر بـه قیمـت 
مـی  همـه  می فروشـی  باشـی  داشـته  پیشـنهاد  مناسـب 
فروشـند، قیمـت   مـورد نظـر هرکسـی فـرق می کنـد. فقط 
خداوکیـل جایـی اسـم مـرا نیاوری هـا نگویید با چه کسـی 

حـرف زدیـد که مـن آبـرو دارم.
از خانـه اش کـه بیـرون آمدم ذهنم پـر از حرفها و تصاویر 
ضـد و نقیـض وی بـود، نمی دانسـتم بـا او همـذات پنداری 
کنـم یـا بـه کالم آخر او بیاندیشـم کـه  گفت:من آبـرو دارم 
.مگـر داشـت بـی آبرویـی می کرد؟مگـر کار بـدی می کرد؟و 

مـن هنوز سـر در گم هسـتم.

با تشریح نظام چندالیه تامین اجتماعی اعالم شد

طبقه بندی جمعیت زیرخط فقر 
در نظام چندالیه تامین اجتماعی

اسـماعیل گرجـی پور، دربـاره مهمتریـن برنامه رفاهی 
برنامـه ششـم توسـعه گفـت: در بندهـای 40، 41 و 42 
سیاسـت های ابالغـی مقـام معظـم رهبـری بـر رویکـرد 
نظـام جامـع و چندالیـه تامیـن اجتماعـی تاکیـد شـده 

ست. ا
وی افـزود: همچنیـن ایـن طـرح مبتنـی بـر ماده های 
42 و 27 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه اسـت کـه سـه 
الیـه مسـاعدت اجتماعی، بیمه هـای درمانـی و بیمه های 

مکمـل را پیشـنهاد داده اسـت.
همسویی صندوق های بیمه در نظام چندالیه

 تامین اجتماعی
گرجی پـور بـا بیـان اینکـه در همیـن راسـتا اسـتقرار 
ششـم  برنامـه  در  را  اجتماعـی  تامیـن  چندالیـه  نظـام 
توسـعه دنبـال می کنیـم گفـت: سـاماندهی، یکپارچگـی 
و همسـویی صندوق هـای بیمـه و نظـام رفـاه را نیـز در 
همیـن نظـام چندالیـه می تـوان مشـاهده کـرد. اصـالح 
افقـی  و  عمـودی  ارتبـاط  و  سـاختارها  و  فرآیندهـا 
هرالیـه  و  می شـود  تعریـف  نظـام  ایـن  در  سیسـتم ها 
پازل هـای مختلفـی دارد کـه ارتبـاط قطعـات پازل هـا و 
سـطوح در الیه هـای مختلـف ایـن نظـام معنـا می یابـد و 
همـه چیـز در ایـن چارچوب به صـورت عملیاتـی تعریف 

می شـود.
لزوم تزریق منابع عمومی به الیه های پایین تر

مدیـرکل دفتـر بیمه هـای اجتماعـی وزارت تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه از جملـه اهـداف نظـام 
چندالیـه آن اسـت که منابع عمومی بیشـتر بـه الیه های 
پاییـن تزریـق شـود اظهـار کـرد: بـرای حل ایـن موضوع 

تعامـالت بـا سـازمان مدیریـت هم شـکل گرفته اسـت.
ارسال »نحوه ارائه خدمات الیه مساعدتی« به 

هیئت دولت
 گرجـی پـور از تصویـب »نحـوه ارائـه خدمـات الیـه 
مسـاعدتی« در کمیسـیون های فرعی دولت و ارسـال آن 
بـه هیئـت دولـت در ماه گذشـته خبـر داد و گفـت: برای 
نخسـتین بـار حداقـل اسـتانداردها بـا مدنظر قـرار دادن 
ظرفیـت اقتصـادی کشـور لحـاظ شـده اسـت. ایـن طرح 
اسـت  توانبخشـی  و  حمایتـی  مختلـف  الیه هـای  دارای 
ایـن گروه هـا طبقه بنـدی  کـه اقشـارمختلف جامعـه در 

می شـوند.
پوشش بیمه ای افراد در الیه مساعدت به کدام 

بیمه گر سپرده می شود؟
وی در پاسـخ بـه اینکـه پوشـش بیمه ای افـراد جامعه 
بیمه گـر  کـدام  بـه  چندالیـه  نظـام  مسـاعدت  الیـه  در 
مسـاعدت  الیـه  بحـث  کـرد:  عنـوان  می شـود؟  سـپرده 
و  مشـارکتی  اصلـی  راهبـرد  دو  نیسـت.  »بیمـه«  فقـط 
راهبـرد مسـاعدتی یـا غیرمشـارکتی در نظـام جامع رفاه 

و تامیـن اجتماعـی وجـود دارد.
تعـاون،  وزارت  اجتماعـی  بیمه هـای  دفتـر  مدیـرکل 
کار و رفـاه اجتماعـی ادامـه داد: راهبرد مشـارکتی همان 
نظـام  باالتـر  الیه هـای  در  کـه  اسـت  بیمـه ای  پوشـش 
چندالیـه دنبـال می شـود و راهبـرد غیرمشـارکتی همین 

اسـت. مسـاعدتی  الیه 
طبقه بندی جمعیت زیرخط فقر در الیه مساعدت

گرجـی پـور با اشـاره بـه ضـرورت مدیریـت مخاطرات 
تاکیـد و اظهـار کرد: موضـوع مدیریت مخاطـرات در الیه 
مسـاعدت مـورد تاکیـد اسـت. متاسـفانه جمعیـت فقیـر 
نـدارد  شـغل  دارد،  معیشـتی  نیـاز  اسـت،  مخاطـره  در 
هـای  هزینـه  اصطـالح  و  اسـت  خطـر  در  سـالمتش  و 
کمرشـکن برایـش مفهومی نـدارد چرا که کمـرش زیربار 
مشـکالت شکسـته اسـت و نمی توانـد برای امـور ضروری 
چـون درمـان هزینـه کنـد. این گـروه جمعیتـی زیر خط 
فقـر قـرار دارد و نیازمنـد حمایت مسـتقیم دولت اسـت.

وی افـزود: در الیـه مسـاعدتی دو سـطح معیـن شـده 
اسـت. در سـطح اول اشـخاصی قـرار دارنـد کـه مـادام 
معلـول  یـا  سـالمند  فـرد  شـوند.  حمایـت  بایـد  العمـر 
ذهنـی، حرکتـی و جسـمی از ایـن جمله انـد. در سـطح 
دوم اشـخاصی قـرار دارنـد کـه مـی تواننـد بـا دریافـت 
آمـوزش  و تزریـق منابع وارد چرخه توانمندسـازی شـده 
و بـا راه انداختـن یـک کار بـه خودکفایـی برسـند. ایـن 
گـروه بـه تدریج با کسـب درآمد مـی تواننـد وارد راهبرد 
مشـارکتی شـده و حـق بیمـه بپردازند. بـه طورکلی افراد 
بـا  را  آینـده زندگـی  تـا ریسـک های  بیمـه مـی شـوند 

مشـارکت خودشـان پوشـش دهنـد.
70 درصد مددجویان نهادهای حمایتی وارد 

چرخه توانمندسازی می شوند
بـه گفتـه مدیـرکل دفتـر بیمه هـای اجتماعـی وزارت 
حـدود  حاضـر  حـال  در  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
70 درصـد افـراد تحـت پوشـش نهادهـای حمایتـی در 

دارنـد. قـرار  توانمندسـازی  و  حمایـت  چرخه هـای 
نظـام  نامـه  آییـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  پـور  گرجـی   
قبیـل  از  پرسـش هایی  بـه  اجتماعـی  تامیـن  چندالیـه 
کسـانی  چـه  مختلـف  الیه هـای  هـدف  »جمعیـت 
هسـتند؟«، »بـازه زمانـی ارائـه خدمات چقدر اسـت؟« » 
چـه مزایایـی بـه افـراد تعلـق می گیـرد؟« به طـور کامل 
پاسـخ داده شـده اسـت عنـوان کـرد: منابـع موردنیـاز و 
اسـتانداردهای مدنظـر نیـز میـان نهادهـا و دسـتگاه های 
حمایتـی بـه بحـث گذاشـته شـده و مـورد موافقـت قرار 

گرفتـه اسـت.
 با مشکل جزیره ای عمل کردن نهادهای

 حمایتی مواجهیم
 وی افـزود: بـه طـور کلـی مسـئولیت سیاسـت گذاری 
و اجـرای ایـن طـرح در دولـت، وزارت رفـاه و نهادهـای 
حمایتـی عمـده مانند بهزیسـتی و کمیته امداد هسـتند. 
البتـه در الیـه مسـاعدت سـایر خیریه هـا و سـازمان های 
مردم نهاد نیز فعال هسـتند. متاسـفانه یکی از مشـکالتی 
کـه داریـم جزیره ای عمـل کـردن همین نهادهاسـت که 
بایـد تمرکـز بیشـتری پیـدا کـرده و الزم اسـت متولـی 

سیاسـتگذاری بـه رفـع همپوشـانی ها کمـک کند.

روایت تلخ کلیه فروشی در کرمان                                                           
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درحاشیه

اسیدپاشی در نازی آباد روی
 یک دختر 21 ساله

مهـر نوشـت: تحقیقـات بـرای شناسـایی متهـم اصلـی حادثـه 
آبـاد در دسـتور کار  نـازی  اسـید پاشـی ظهـر دیـروز در محلـه 
مامـوران پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ قـرار گرفـت. مرکـز اطـالع 
رسـانی پلیـس پایتخـت اعـالم کـرد: مقـارن سـاعت 12:25 ظهـر 
یکشـنبه یـک مـورد اسیدپاشـی در یکـی از خیابانهـای محله نازی 
آبـاد تهـران به پلیـس 110 گزارش شـد. بالفاصلـه مامورین پلیس 
 21 خانمـی  کردنـد،   مشـاهده  و  حادثـه حاضـر شـده  محـل  در 
سـاله مـورد اسـید پاشـی واقـع شـده که سـریعاَ نسـبت بـه انتقال 
مصـدوم بـه یکـی از مراکـز درمانی اقـدام و تحقیقات خـود را برای 
دسـتگیری فـرد یـا افـراد اسـیدپاش آغـاز کردنـد. بنا بـه اظهارات 
اولیـه فـرد حادثـه دیده احتمـاالً این اتفاق بوسـیله خواسـتگار اول 

وی روی داده کـه ایـن ادعـا در حـال بررسـی اسـت.

رانندگی 35 کیلومتری دو کودک
 12 و 13 ساله برای نجات خانواده شان

رانندگـی 2 کـودک 12 و 13 سـاله در اسـترالیا، بـرای نجـات 
خانـواده شـان کـه در چاه گیر کـرده بودنـد موفق نبود و پـدر آنها 
کشـته شـد. به گزارش خبرگـزاری خبرآنالین؛ 2 کـودک 12 و 13 
سـاله، 35 کیلومتـر رانندگـی کردنـد تـا در کمترین زمـان ممکن، 
کمـک بیاورنـد و مـادر و پدرشـان کـه در چـاه خانـه شـان افتـاده 
بودنـد را نجـات دهنـد. پلیس مـی گوید این سـفر دو کودک موفق 
نبـود زیـرا پـدر خانـواده بـه علـت گاز موجود در چاه کشـته شـد. 
ایـن مـرد 29 سـاله قصـد داشـت یک پمـپ آب در چـاه اش نصب 
کنـد کـه ایـن اتفاق افتـاد و در چاه گیر کرد، همسـر 28 سـاله هم 
سـعی کـرد او را نجـات دهـد امـا او هـم درون چـاه افتـاد. پـس از 
آن وظیفـه نجـات بـر عهـده دو کـودک بـود، تـا رانندگـی کننـد و 

درخواسـت نجـات کنند.
پلیـس اسـترالیا مـی گویـد آن ها توانسـتند به یـک راننده خبر 
دهنـد راننـده هـم به نیروهـای اورژانس خبـر داد. مقامـات به طور 
رسـمی اعـالم کردنـد که پـدر خانواده در صحنه کشـته شـده بود، 
مـادر آن هـا هـم بـا هلیکوپتـر به بیمارسـتان برده شـده بـود و در 

شـرایط بسـیار وخیمی قرار دارد.

نمایش تن فروشی در تلویزیون
 حاشیه ساز شد

به گزارش جام نیــوز، در قسـمت پنجم سریال معمای شاه و در 
یکـی از سـکانس ها؛ تصویری از دختران تن فروش لهسـتانی  نشـان 
داده می شـود کـه سـربازان آمریکایـی از آنهـا بهره کشـی می کنند. 
خسـرو سـینایی بـا اشـاره بـه تصویـری کـه از حضـور لهسـتانی ها 
در ایـران در شـبکه های تلویزیونـی نشـان داده می شـود؛ گفـت: 
متاسـفانه در شـبکه های داخلـی و خارجـی تصویر درسـتی از نحوه 
زندگـی و حضـور لهسـتانی ها در ایـران نمایش داده نمی شـود.  وی 
کـه مطالعـات زیـادی دربـاره تاریـخ حضـور لهسـتانی هـا در ایران 
دارد؛ ادامـه داد: رابطـه مـردم ایـران و لهسـتان براسـاس تاریخ یک 
رابطـه همـراه بـا تقدیـر و تشـکر بـوده اسـت و مـردم لهسـتان در 
همـه جـا از مهمان نـوازی ای کـه ایرانی هـا از لهسـتانی ها در جنگ 

جهانـی دوم داشـتند؛ قـدردادن وسپاسـگذار بوده اند. 
از میادیـن شـهر  افـزود: دریکـی  کار گـردان قطـار زمسـتانی 
لهسـتان بـه مناسـبت پیـروزی ارتش لهسـتان در نبـرد مونتکازینو 
مجسـمه بزرگـی نصـب شـده اسـت و در زیر این مجمسـه؛ سـنگ 
بزرگـی قـرار داده شـده کـه در روی آن بـه زبـان فارسـی از مـردم 
ایـران بـرای حمایت هایـی کـه از مـردم لهسـتان در طـول جنـگ 
داشـتند، قدردانـی شـده اسـت. وی ادامـه داد: حتـی مـن در یکی 
از سـفر هایم در زالندنـو نیـز شـاهد بـودم کـه لهسـتانی ها  چقـدر 
گفـت  نمی تـوان  افـزود:  سـینایی  بودنـد.  ایرانی هـا  سپاسـگذار 
تصویـری کـه در سـریال معمـای شـاه نشـان داده شـده؛ دروغ 
اسـت. قطعـا وقتـی آدم هایـی از سـیبری و از جنـگ و فالکـت بـه 
یـک کشـور می آینـد و حتـی نـان بـرای خـوردن ندارنـد؛ دسـت 
بـه کارهـای مختلفـی می زننـد کـه شـاید بسـیاری از آنهـا صحیح 
نباشـد امـا باید این واقعیت نیز نشـان داده شـود کـه چنین اموری 
از روی اجبـار بـوده اسـت.  وی ادامـه داد: مهـم ایـن اسـت کـه ما 
در نشـان دادن و بـه تصویـر کشـیدن اتفاقـات تاریخـی چـه زاویـه 
نگاهـی را انتخـاب می کنیـم و دوربین مان کدام قسـمت را درشـت 
می کنـد. نبایـد یادمـان بـرود کـه در تصویـر رویدادهـای تاریخـی 
یـک موضوع را به درسـتی موشـکافی کرده و قبـل و بعد آن و علل 
و عوامـل آن را نیـز بیاوریـم تـا نتیجـه ای که نشـان داده می شـود؛ 

غیرمنصفانـه و یکسـویه نباشـد.

پروژه سینمایی با حضور جناب خان؟!
از گوشـه و کنـار خبری شـنیدیم کـه در ابتدا باعـث تعجب مان 
شـد. خبـر ایـن بـود: »محمـد بحرانـی قصـد دارد فیلمی بـا حضور 
»جنـاب خـان« بسـازد.« آنطـور کـه در برخـی از محافـل خبـری 
عنـوان شـده گویـا موسسـه تصویر گسـتر پاسـارگاد هم بـه عنوان 
حامـی مالـی پشـت ایـن پـروژه خواهـد بـود. ایـن اتفـاق از چنـد 
جهـت قابـل بررسـی اسـت. اول اینکـه بایـد در ایـن زمینـه کپـی 
رایـت تلویزیـون رعایـت شـود و آیـا از آنجایـی کـه ایـن عروسـک 
در برنامـه ای تلویزیونـی مشـهور شـده، بایـد بـا اعطـای مجـوز و 
کسـب اجازه از سـازمان صداوسـیما محوریت یک پروژه سـینمایی 
قـرار بگیـرد؟ از سـوی دیگـر رامبـد جوان بـه عنوان تهیـه کننده و 
مجـری آن برنامـه هـم جزو کسـانی اسـت کـه نظرش در ایـن باره 

تعییـن کننده اسـت؟
آن طـور کـه شـنیده ایـم در این پـروژه سـینمایی رامبـد جوان 
حضـور نـدارد و محمـد بحرانـی قرار اسـت خودش تولیـد این فیلم 
را بـه سـرانجام برسـاند. از آنجـا کـه نمـی توانسـتیم بـه خبرهـای 
درگوشـی اکتفـا کنیم بـا بحرانی تماس گرفتیم و از صحت و سـقم 
ایـن خبر پرسـیدیم که او در پاسـخ به »تماشـاگران امـروز« گفت: 
»ایـن خبـر اصـال صحـت نـدارد و اولین بار اسـت دارم از شـما می 
شـنوم. قرارمـان اصـال چنین چیزی نبوده و نیسـت. فعـال داریم به 
سـری جدیـد خندوانـه فکـر مـی کنیم و تمـام هم و غم مـان روی 

اسـت.« پروژه  این 

عکس: اینترنت
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به اندازه ی لباس های زمستانی پارسال
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ماه در پیراهن
نویسـنده : فـارس باقـری ) براسـاس طرحـی از بابـک دقیقـی بـا 

عنـوان “آدالیـد”(
کارگردان : بابک دقیقی

آبان و آذر 1394
کرمان، خیابان مطهری غربی، کوچه 25، خانه تئاتر موج نو

مناسبت

روز دانشجو
امـروز 16 آذر بـه نام روز دانشـجو نام گذاری شـده اسـت. روز 16 
آذر بـه عنـوان روز مقاومـت و ایسـتادگی دانشـجویان این سـرزمین 
در برابـر اسـتعمار غـرب و اسـتبداد و خودکامگی در دفتـر تاریخ این 
سـرزمین به یـادگار ثبت گردیده اسـت. این روز، به یاد دانشـجویانی 
کـه هنـگام اعتراض به دیدار رسـمی ریچارد نیکسـون معـاون رئیس 
جمهـور وقـت ایاالت متحـده آمریـکا و همچنین از سـرگیری روابط 
ایـران بـا بریتانیـا، در تاریـخ 16 آذر 1332 )حـدود چهار مـاه پس از 
کودتـای 28 مـرداد همـان سـال( در دانشـگاه تهران کشـته شـدند، 

گرامی داشـته می شـود.

سینما

جامه دران
کارگردان: حمیدرضا قطبی

در سانس های : 17 / 19 / 21
در سینما مهتاب

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.
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با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.
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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 اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 
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                                اطالعیه مهم روزنامه
در راستای سیاست های موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان به عنوان یک موسسه دوست دار

 محیط زیست و حامی کره زمین در جهت استفاده بهینه از کاغذ و در نهایت مصرف کاغذ کمتر و قطع کمتر درختان با توجه به 
ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت دسترسی به روزنامه در فضای مجازی شامل سایت اختصاصی روزنامه پیام ما، سایت کرمان 
ژورنالیست، وب سایت جار، وب سایت تیتر، وب سایت نیوزیوم، کانال تلگرام پیام ما، ربات تلگرام و همچنین از این پس توزیع 
روزنامه به صورت هدفمند و با درخواست ادارات، نهادها، سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی می باشد و نشانی هایی که 
تاکنون در لیست توزیع قرار داشتند در صورت عدم تماس و اعالم نیاز مجدد از اول دی ماه از لیست توزیع حذف خواهند شد. 

لطفا با تماس با روابط عمومی روزنامه ما را از محل خود و تعداد مورد نیاز  مطلع فرمایید.
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