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مرد 48 ساله راوری 
خودکشی کرد 

آخریـن  براسـاس  مـا:  پیـام  رحمانـی/  حبیـب 
آمارهـای رسـمی اعـالم شـده تـا بحال شهرسـتان 
راور نسـبت به درصد جمعیت مقام اول خودکشـی 
هـا را دارا بـوده اسـت. ایـن وضعیـت، هشـدار امام 
جمعـه راور را از تریبـون رسـمی امامـت جمعـه را 
بدنبـال داشـته اسـت. مـردم راور اما باز هم شـاهد 
خودکشـی مرد 48 سـاله راوری بودند.  او کارگری 
سـاده و دارای زن و چهـار فرزنـد بـود ولـی بـه 
دالیـل نامعلوم دسـت به خودکشـی زد. به گزارش 
خبرنـگار مـا از راور دکتـر رضـا رحمانـی پزشـک 
قانونـی راور علـت مـرگ را خـوردن سـم خطرناک 
از نـوع سـم دفـع آفـات نباتی اعـالم کرده اسـت. 

مانور فرضی زلزله در بم 
مانـور فرضـی زلزلـه هفته گذشـته بـا همکاری 
اداره امـوزش پـرورش و شـورای دانـش آمـوزی و 
هـالل امـر شهرسـتان بم با شـعار مدرسـه ایمن – 
جامعه تاب آور در مدرسـه امام حسـین شهرسـتان 
بـم برگـزار شـد. در ایـن مانـور دانـش امـوزان بـا 
حیـاط  بـه  بالفاصلـه  آژیرزلزلـه  صـدای  شـنیدن 
مدرسـه آمدنـدو گروهـی در جاهـای امـن کالس 
بـه  ارزیـاب  تیـم هـای  پنـاه گرفتنـد و  هایشـان 
عنـوان اولیـن تیم بـرای بازرسـی قطعی بـرق وارد 
مرحلـه کار شـدند و تیـم امـداد و کوهسـتان برای 
نجـات کسـانی کـه در طبقـات گرفتار شـده بودند 
وارد مدرسـه شـد و در آخـر یـک خـودروی مجهز 
بـه تمـام امکانـات امـداد و نجـات تمـام مراحـل 

طریقـه نجـات مصدومیـن را نشـان داد.

برگزاری همایش تجلیل از 
برترین های کنکور سراسری 

سال 94 در بم
ایـن همایش با حضـور مهندس اشـک فرماندار، 
حبیـب الهی رییـس آموزش پرورش ، دانشـی امام 
جمعـه بـم و صباحی رئیس اداره آموزش متوسـطه 
نظـری از اداره کل کرمـان در سـالن غدیـر برگـزار 
شـد . در ابتـدای همایش حبیب الهی روز دانشـجو 
را تبریـک و پیـام ایـن روز را اسـتکبار سـتیزی بـه 

همـه دنیا اعـالم کرد. 
وی یکـی از هـدف هـای تجلیـل از برترین های 
کنکـور را تاکیـد بـرای تـالش دانش آموزان سـال 
چهـارم بـرای کنکـور سـال 95 دانسـت و افـزود: 
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه همـه ایـن کارهـا برای 
ارتقـای سـطح آموزشـی و پرورشـی اسـت و آنچـه 
در کنکـور سـال 94 اتفـاق افتـاده نسـبت به سـال 

93 رشـد قابـل توجهی داشـته اسـت. 
از  یکـی  فرمانـدار  اشـک  مهنـدس  ادامـه  در 
شـاخص هـای توسـعه یافتگـی هر کشـور را میزان 
و  دانسـت  کشـور  آن  دانشـجویان  و  دانشـمندان 
خاطر نشـان کرد :دانشـمندان یک کشـور سـرمایه 
ای در جهـت اقتـدار نظـام هسـتندوبا تاکیـد بـه 
بیشـترصحبت  کـه  رهبـری  معظـم  مقـام  سـخن 
هایـش در جهـت تولیـد علم اسـت و خوشـبختانه 
امـوزش پـرورش شهرسـتان بـم در سـطح علمی و 

رتبـه هـای کنکـور افزایـش یافتـه اسـت. 
وی در ادامـه گفـت: در زمان زلزلـه دلخراش بم 
ایـن شهرسـتان دچـار افـت تحصیلی شـده بود که 
بـا تـالش همـه دسـت انـدرکاران و دانـش آموزان 
بـم را بـه جایـگاه خـود در بحـث رتبه هـای علمی 
مـی رسـانیم. مهنـدس اشـک گفـت: دولـت آقای 
امیـد اسـت کـه  از شـعارهای آن  روحانـی یکـی 
دمیـدن روحیـه امیـد بـه نسـل جـوان، نسـلی که 
آینـده را اگر آینده ی روشـنی ببیند تالش بیشـتر 
خواهـد کـرد و دولـت هـم سـعی کـرده اسـت که 
بـا انجـام کارهایـی در سیاسـت داخلـی و خارجـی 
جامعـه ای پویـا و امیـدوار داشـته باشـیم. فرماندار 
در ادامه از دانشـجویان  و فارغ التحصیالن دانشگاه 
هـا خواسـت تـا از علمی که در دانشـگاه ها اموخته 
انـد نهایـت اسـتفاده را بکننـد و هـم بـرای خود و 
دیگـران نیـز کارآفرینـی کننـد و اظهـار امیدواری 
کـرد تـا بتوانیـم در آینده در شهرسـتان بم کیفیت 

آمـوزش را در سـطح عالـی افزایـش دهیم.

انعقاد قرارداد بیست 
میلیارد ریالي حفظ 
و حراست از اراضي 
دولتي کرمان 
مدیـر امالک و حقوقـي اداره 
اسـتان  وشهرسـازي  راه  کل 
حفـظ  قـرارداد  گفـت:  کرمـان 
دولتـي  اراضـي  از  حراسـت  و 
اسـتان کرمـان با حجـم بالغ بر 

570 هزار هکتار منعقد شـده اسـت. به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و 
شهرسـازي اسـتان، ناصر اشـرفي با اشاره به اینکه خوشـبختانه در سالجاري 
همانند سـال گذشـته  حفظ و حراسـت از اراضي دولتي در دسـتور کار قرار 
گرفتـه اسـت، اظهـار کرد: در این راسـتا قـراردادي بالـغ دو میلیـارد و 200 
میلیـون تومـان بـا انجـام فرآینـد مناقصه بـا یکي از شـرکت ها منعقد شـده 
اسـت. وي بـا بیـان اینکه قـرارداد حفـظ و حراسـت از اراضي دولتي اسـتان 
کرمـان بـا حجـم بالغ بـر 570 هـزار هکتار منعقد شـده اسـت، تصریح کرد: 
در دوره جدید با تمهیدات اندیشـیده شـده در تمام شهرسـتان هاي اسـتان 
67 نیرو، 17 دسـتگاه خودرو و هفت دسـتگاه موتور سـیکلت مسـتقر شـده 
تـا بـا جدیـت و قاطعیـت حفـظ و حراسـت اراضي دولتـي انجام شـود.مدیر 
امـالک و حقوقـي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمان راه اندازي سـامانه 

گویـا را یکـي از اهـداف کاري در سـال جدیـد عنـوان کرد.

قشر دانشجو بر سر 
آرمان های انقالب 
ثابت قدم است

رئیـس کمیسـیون آمـوزش، 
مجلـس  فنـاوری  و  تحقیقـات 
شـورای اسـالمی گفـت: جامعـه 
دانشـگاهی بویژه قشر دانشجو بر 
سـر آرمان های انقالب اسـالمی 
اسـتوار و ثابـت قـدم اسـت. بـه 

گـزارش دفتـر ارتباطـات مردمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور در خانه ملت، 
محمـد مهـدی زاهـدی در پیامی بـا گرامیداشـت 16 آذر روز دانشـجو و یاد و 
خاطره شـهدای دانشـجو افـزود: تقارن شـانزدهم آذر کـه روز مقاومت تاریخی 
و نمـاد روحیـه خروشـان جنبـش دانشـجویی و تجلی بصیـرت و مظهـر ایثار 
اسـت بـا ایـام اربعین امام حسـین علیه السـالم، بـار دیگر عناصـر برپایی نظام 
مقـدس اسـالمی را به منصه ظهـور آورد.  وی بیان کرد: 16 آذر سـالروز اتفاقی 
سرنوشـت سـاز اسـت که سـه دانشـجوی مسـمان در اعتراض به دخالت های 
آمریـکا و انگلیـس در امور ایران و سـفر معاون وقـت رئیس جمهوری آمریکا به 
تهـران، همراه دیگر دانشـجویان بپا خاسـتند و سـینه خود را آمـاج گلوله های 
رژیـم منحـوس پهلوی قرار دادند تا سـندی دیگر از روحیه اسـتکبار سـتیزی، 
اسـتقالل خواهی، عدالت طلبی و آزادی خواهی فرزندان این سـرزمین را برای 

همیشـه در تاریـخ ثبـت نمایند.

طوفان شن و 
گردوغبار ریگان را 
در برگرفت

بـروز  از  ریـگان  فرمانـدار 
غبـار  و  گـرد  و  شـن  طوفـان 
شهرسـتان  ایـن  در  شـدید 
مهـر  گـزارش  بـه  داد.  خبـر 
اظهارداشـت:  باقـری  امیـن 
طوفـان شـدید شـن بـه همراه 

گردوغبـار و ریزگـرد دیـروز عصـر قبل ریـگان را در برگرفـت. وی تصریح 
باعـث کنـدی عبـور  ریـگان  کـرد: طوفـان شـدید شـن در شهرسـتان 
و مـرور در محـور ترانزیـت ریـگان - چابهـار و ریـگان - نرماشـیر شـد 
.فرمانـدار ریـگان بـا اشـاره بـه مشـکالت تنفسـی در ریـگان در اثـر بـروز 
پدیـده ریزگردهـا و گردوغبـار گفـت: تمامـی مرکـز بهداشـتی درمانی در 
ایـن شهرسـتان در حالـت آمـاده باش قـرار دارنـد .باقری افـزود: نیروهای 
امـدادی و راهـداران در جاده ترانزیـت ریگان چابهـار در حالت آماده باش 
قـرار دارنـد . وی گفـت: در اثـر شـدت توفـان شـن در ریـگان ایـن جـاده 
مسـدود خواهـد شـد . فرمانـدار ریـگان بیـان داشـت: دیروزهـر لحظـه بر 
شـدت طوفـان در ایـن شهرسـتان افـزوده می شـد و بر غلظـت ریزگردها 
نیـز افـزوده مـی شـد . باقـری گفـت: طوفـان اهالی شهرسـتان ریـگان را 

خانـه نشـین کـرده اسـت.

اعطا یك میلیارد 
و 200 میلیون ریال 
در قالب وام های 
اقتصاد مقاومتی در 
رفسنجان

بنـا به اعـالم روابـط عمومي 
کشـاورزي  جهـاد  سـازمان 
مدیـر  بمانـي  کرمـان،  اسـتان 

جهـاد کشـاورزي شهرسـتان رفسـنجان از افتتـاح چهـار طـرح برداشـت 
قـارچ، گلخانـه خیـار، پرورش شـتر مـرغ و تولید کود ورمی کمپوسـت  که 
با مجوز جهادکشـاورزي  شهرسـتان و توسـط بسـیجیان از محـل دریافت 
وام هـاي اقتصـاد مقاومتـي  راه انـدازی شـده خبـر داد. رمضانـی مسـئول 
بسـیج سـازندگی ناحیـه مقاومـت رفسـنجان نیـز گفـت: بـراي ایـن طرح 
هـا یـک میلیـارد و 200 میلیـون ریال در قالـب وام های اقتصـاد مقاومتی 
وبـا صـدور مجـوز مشـاغل خانگـی از سـوی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
رفسـنجان، پرداخـت شـده اسـت کـه بـا راه انـدازي ایـن طـرح هـا بـراي 
6 نفـر اشـتغال زایـي شـده اسـت.  وی با بیـان اینکه بسـیج سـازندگی به 
کلیـه جوانـان صاحـب ایده تا سـقف 300 میلیـون ریـال وام اعطا می کند 
افـزود: کسـانی کـه واجد شـرایط و فاقد شـغل هسـتند مـی تواننـد از این 

وام هـا اسـتفاده نمایند.

نمایندهراه و شهرسازی جهاد کشاورزی فرماندار ریگان

کرمان ویچ

آنفلوآنـزای خوکـی در کرمـان همچنان 
سـوژه روز اسـت. تعـداد مبتالیـان بـه این 
بیمـاری روز به روز بیشـتر می شـود و آمار 
کشـته هـا باالتـر مـی رود. مـردم نگـران 
جـان خـود و خانواده شـان هسـتند. ترس 
از ابتـال بـه آنفلوآنـزای خوکـی باعث شـده 
تـا افـراد زیادی بـا هجوم بـه داروخانه ها به دنبال واکسـن 
آنفلوآنـزا و ماسـک باشـند. بـه طـوری کـه طی یـک هفته 
ایـن دو قلـم در داروخانـه های شـهر کرمان کمیاب شـدند 
و مسـئوالن علوم پزشـکی اعـالم کردند نه واکسـن معجزه 
مـی کنـد و نـه ماسـک از بروز ایـن بیمـاری جلوگیری می 
کنـد. مـردم امـا همچنـان نگـران هسـتند. نگرانـی کـه با 
شـایعات مختلفـی کـه در شـبکه هـای اجتماعـی و نـرم 
افزارهـای پیـام رسـان موبایلـی پخـش مـی شـود شـدت 
مـی یابـد. شـایعاتی کـه آمـار قربانیـان آنفلوآنـزای خوکی 
در کرمـان را بیشـتر از آمـار واقعـی عنـوان مـی کننـد و 
اوضـاع بحرانـی تـر مـی شـود. بـرای مقابله بـا ایـن بحران 
هـم تاکنـون چهار بار مسـئوالن عالـی رتبه اسـتان کرمان 
نشسـت فـوق العـاده سـتاد بحـران را تشـکیل داده انـد 
و هـر بـار تصمیماتـی را گرفتـه انـد. صبـح دیـروز امـا در 
چهارمین نشسـت فـوق العاده سـتاد بحران بـرای مقابله با 
شـیوع آنفلوآنـزا تصمیمـات جدیـدی گرفته شـد. در حالی 
کـه در اولیـن نشسـت سـتاد بحران اسـتاندار کرمـان برای 
ایـن اسـتان وضعیـت زرد اعـالم کـرد، دیـروز هـم از ادامه 
وضعیـت زرد خبـر داد. خروجـی دوم ایـن جلسـه تعطیلی 
مهدکـودک هـا و مـدارس تمامـی مقاطع تحصیلی اسـتان 
کرمـان در روزهـای سـه شـنبه )امـروز( و چهارشـنبه بود. 
خروجـی سـوم هـم توصیه مسـئوالن به سـفر نکـردن بود. 
چـرا کـه بـا تعطیلـی امـروز و فـردای مـدارس و تعطیلـی 
روزهـای پنـج شـنبه، جمعـه و شـنبه، فرصت خوبـی برای 
سـفر پیـش مـی آید اما مسـئوالن اسـتان کرمان بـه مردم 

توصیـه کردنـد سـفر نکنند.
استاندار كرمان: بنا بر احتياط در استان كرمان 

وضعيت زرد اعالم شد
اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه از ادامـه وضعیت زرد 
در اسـتان کرمـان خبـر داد و گفت: به منظور پیشـگیری، 
تمامـی مقاطـع تحصیلی در سـطح اسـتان کرمـان در 17 
و 18 آذرمـاه تعطیـل اسـت. علیرضا رزم حسـینی با بیان 
اینکـه تعطیلـی مـدارس به مـدت دو روز برای پیشـگیری 

شـود،  مـی  اعـالم  اسـتان  کل  در  آنفوالنـزا  بیمـاری  از 
افزایـش ایـن بیمـاری در کرمـان را عادی خوانـد و افزود: 
در رابطـه بـا این بیمـاری  دغدغه ای نداریـم که بخواهیم 
آمـار را غلـط بدهیـم و در ایـن رابطـه به آمـوزش ، اطالع 
رسـانی و بیـان حقایـق دربـاره بیمـاری تاکیـد داریم. وی 
گفـت: رسـانه هـا در ایـن زمان بایـد با حساسـیت مطالب 
را بـه جامعـه انتقـال داده و در حوزه آموزش و پیشـگیری 
نیـز بـه وظیفه اساسـی خود عمـل کنند. اسـتاندار کرمان 
گفـت: در حـوزه مسـائل روانـی جامعـه بـه هر میـزان که 
اطـالع رسـانی صحیـح و دقیـق بـه مـردم انجـام شـود، 
آرامـش روانـی بیشـتری در جامعـه حاصل می شـود. رزم 
حسـینی اعـالم وضعیت زرد در اسـتان کرمـان را به دلیل 
احتیـاط عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: از زمـان احتمـال 
شـیوع ایـن بیماری در هر هفته یک جلسـه سـتاد بحران 
تشـکیل شـده اسـت و ایـن کار بـه منظـور پیشـگیری و 

درمـان ایـن بیماری صـورت گرفته اسـت.
رئيس علوم پزشکی كرمان: 30 هزار دوز واكسن 

وارد استان كرمان می شود
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان نیـز در ایـن 
نشسـت گفت: تاکنون 15 هزار دوز واکسـن آنفوالنزا وارد 
اسـتان کرمـان شـده و بـه زودی 15 هـزار دوز دیگـر نیز 
وارد مـی شـود کـه ایـن امر یـک رکورد اسـت. علـی اکبر 
حقدوسـت بـه بسـیج توانایی هـای درمانی اسـتان کرمان 
بـرای مقابلـه بـا ایـن بیماری اشـاره کـرد و گفـت: باید با 
اضطـراب هـای کاذب ناشـی از اپیدمـی ایـن بیمـاری در 
سـطح اسـتان کرمـان بـا اطـالع رسـانی سـریع و شـفاف 
مقابلـه کـرد. وی یـادآور شد:منشـا این بیماری ویروسـی 
اسـت کـه در دنیـا  از سـال 1389 وجود داشـته و به نظر 
می رسـد که امسـال وحشـی تر و خطرناکتر شـده اسـت.

واكسن برای همه ضروری نيست
حقدوسـت افـزود: تزریـق واکسـن بـرای همـه اقشـار 
جامعـه ضـروری نیسـت و نبایـد به یـک مطالبـه عمومی 
کاذب تبدیـل شـود. وی خاطرنشـان کـرد: تمـام تدبیرها 
اندیشـیده شـده تا با تخلفـات احتمالی در عرضه واکسـن 
بـا جدیـت برخـورد شـود و در ایـن رابطـه آمـاده دریافت 
گزارشـات مردمی و مسـئوالن هسـتیم. حقدوسـت تاکید 
کـرد: واکسـن آنفوالنزا باید بـرای گروه های خـاص مانند 
زنـان بـاردار تزریـق شـود. رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان  بـا تاکیـد بـر اینکـه تقاضـای کاذب مـردم بـرای 
تزریـق واکسـن آنفوالنـزا نبایـد کمبـود ایـن دارو تلقـی 
شـود، افـزود: واکسـن بـه انـدازه ای کـه برای گـروه های 
پرخطـر ضروری اسـت وجود دارد و تزریـق عمومی آن به 

هیـچ عنـوان توصیه نمی شـود. 
تعطيلی مدارس نبايد باعث مسافرت

 خانواده ها شود
حقدوسـت گفت: باید تاکید شـود کـه تعطیلی مدارس 
بـرای یـک حرکت پیشـگیرانه اسـت و نه به خاطـر اینکه 
در شـرایط بحرانـی ناشـی از مخفی کاری هسـتیم. رئیس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان یـادآور شـد: از نظر علمی 
تعطیلـی مـدارس کنتـرل ایـن بیمـاری تاثیـر چندانـی 

نـدارد امـا در آرام کـردن جـو روانـی جامعـه مـی توانـد 
تاثیرگـذار باشـد. وی خاطرنشـان کـرد: تعطیلـی مدارس 
ناشـی از تـرس نبـوده و ایـن امـر نبایـد باعـث مسـافرت 

خانـواده ها شـود.
سخنگوی ستاد مديريت بحران: به آموزش و 

پرورش گفتيم درباره غيبت دانش آموزان
 سخت گيری نکند

جانشـین و سـخنگوی سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان 
کرمـان گفـت: معاونـان اسـتانداری کرمـان بـه صـورت 
مسـتمر از اورژانـس هـای بیمارسـتانی بازدیـد کـرده اند 
و مـی کننـد. ابوالقاسـم سـیف الهـی هـم در این نشسـت 
افـزود: مـوراد مرتبـط بـا بیمـاری آنفوالنـزا بـه صـورت 
مسـتمر در کرمـان مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. وی 
ادامـه داد: براسـاس مصوبـات شـورای مدیریـت بحران در 
هفتـه گذشـته، بـرای شـورای بهداشـت و سـتاد بحـران 
وظایفـی تعییـن شـده اسـت کـه تمامـی مجموعـه هـای 
مربوطـه وظیفـه خـود را بـه نحـو احسـن انجـام داده اند. 
وی تاکیـد کـرد: در روزهـای اخیـر بـه آمـوزش و پرورش 
اعـالم شـد که دربـاره غیبـت دانش آمـوزان مشـکوک به 
بیمـاری آنفوالنـزا سـختگیری نداشـته باشـند و ایـن امـر 

شـد. حاصل 
مديركل آموزش و پرورش كرمان: هيچ دانش 

آموزی به آنفلوآنزا مبتال نشده است
مدیـرکل آمـوزش و پرورش کرمان هم گفت: گزارشـی 
مبنـی بـر ابتـالی دانـش آمـوزان این اسـتان بـه آنفلوآنزا 
تاکنـون ارائـه نشـده اسـت. محمـد محسـن بیگـی افزود: 
اقدامـات الزم در مـدارس بـه منظور پیشـگیری از ابتالی 
دانـش آمـوزان بـه ایـن ویـروس انجـام شـده اسـت. وی 
گفـت: اداره کل آمـوزش و پـرورش کرمـان بـا تعطیـل 
شـدن مـدارس ایـن اسـتان طـی دو روز آینـده، موافـق 

ست. ا

سخنگوی ستاد مديريت بحران استان در گفت و گو با »پيام ما«:  برای بررسی وضعيت آنفلوآنزا 

وزير بهداشت فردا 
به كرمان می آيد

پیـام مـا- پیـش از ظهـر دیـروز احمـد علیرمضانـی بـه 
عنـوان مدیـرکل جدید صدا و سـیمای مرکز کرمـان معرفی 
شـد. پیش از علیرمضانی ابوالحسـن صادقی جهانی مدیرکل 

صـدا و سـیمای مرکز کرمـان بود. 
صدا و سيما به افزايش وحدت تالش كند

آیـت اهلل سـید یحیـی جعفـری در آئین معارفـه مدیرکل 

صـدا و سـیمای مرکز کرمـان، از زحمات رسـانه ملی و تمام 
کارکنـان آن بـه خصوص مرکز کرمان قدردانـی کرد و افزود: 
رسـانه ملی مسـئولیتهای سـنگینی برعهده دارد که در کنار 
اطـالع رسـانی درخصـوص مسـائل روز و افزایـش امیـد و 
آگاهـی ، بایـد بـرای افزایش وحدت و انسـجام دینـی و ملی 
در جامعـه بیـش از پیـش تـالش کنـد. بـه گـزارش روابـط 

عمومـی اسـتانداری کرمـان نماینـده ولـی فقیه در اسـتان و 
امـام جمعـه کرمان با تاکید براینکه سـازمان صداو سـیما به 
افزایـش وحـدت و انسـجام دینـی و ملی تالش کنـد، گفت: 
خوشـبختانه امـروز شـاهد ایـن تالشـها در سـازمان صـدا و 

سـیمای مرکز کرمان هسـتیم.
صدا و سيما بايد فراجناحی عمل كند

در ادامـه ایـن آئیـن نیـز اسـتاندار کرمـان ضمـن تبریک 
بـه مناسـبت 16 آذر روز دانشـجو ضمـن تشـکر از سـرافراز 
ریاسـت سـازمان صـداو سـیما بـه منظـور انتخـاب مدیـر 
بومـی بـرای این مرکـز، از خدمات حجت االسـالم موسـوی 
ایـن  اسـبق و صادقـی جهانـی مدیـرکل سـابق  مدیـرکل 
سـازمان بـه نیکـی یاد کرد. رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه 
سـازمان صـدا و سـیما بایـد بـا محوریـت والیت و توسـعه و 
کامـال فراجناحـی عمـل کند، افـزود: ایـن مجموعـه باید به 
توسـعه اسـتان، ایجـاد یـک فرهنگ غنـی اسـالمی و جذب 
جوانـان بیـش از پیـش تـالش نمایـد. وی بـه خدمـات بـی 
نظیـر سـازمان صـدا و سـیما در دوران دفـاع مقـدس اشـاره 
کـرد و یـادآور شـد: ایـن سـازمان توانسـت در دوران دفـاع 
مقـدس رابطـه خوبی با مـردم برقـرار نموده و جلـب اعتماد 

نمایـد لـذا این خدمـات منجـر به جـذب بیشـتر رزمندگان 
در دفاع از این مرز و بوم شـد. اسـتاندار کرمان خاطر نشـان 
کـرد: اکنـون نیز سـازمان صدا و سـیما باید همچـون دوران 
دفـاع مقـدس نقـش خود را بـه خوبی ایفـا نماید زیـرا مردم 
سـرمایه و پشـتوانه هـای نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی 

ایـران هسـتند کـه بایـد این رابطـه برقرار شـود.
وی ضمـن تاکیـد بـر حرکت هوشـمندانه سـازمان صدا و 
سـیما در مسـیر توسـعه، یادآور شد: از سـازمان صدا و سیما 
انتظـار نداریـم از افـراد یـا مدیـران تبلیـغ کند بلکـه باید از 
خدمـات و کارهایـی کـه نظـام بـرای مـردم انجام مـی دهد، 
تبلیـغ نمایـد زیرا دولت هـای جمهوری اسـالمی ایران آئینه 
نظام هسـتند و این سـازمان باید در شـفافیت آن برای مردم 

تـالش کند.
گفتنـی اسـت احمـد علیرمضانـی مدیرکل جدیـد صدا و 
سـیمای مرکز کرمـان دکترای حقوق دارد و عالوه بر سـابقه 
تدریس در دانشـگاه و هفت سـال سـابقه آزادگی، سـالها در 
پسـت مدیریـت رادیـو شـهری رفسـنجان ، معاونـت صدای 
مرکـز کرمـان و مدیریـت دفتـر نمایندگـی صدا و سـیما در 

بیـروت فعالیت کرده اسـت.

مدیرکل صدا و سیمای کرمان منصوب شد

صادقی جهانی رفت، علیرمضانی آمد

انتصاب
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اخبار آبفا

راه اندازی پنج دستگاه تصفیه 
آب شرب شهر رفسنجان 

در جلسـه بررسـی ارتقاء کیفیت آب شـرب شـهر 
رفسـنجان بـا حضـور مالنـوری معـاون اسـتاندار و 
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ، آذیـن نماینـده مـردم 
رفسـنجان در مجلـس شـورای اسـالمی ،مدیرعامل 
مهندسـی  فنـی  رفسـنجان،معاون  آبفـا  شـرکت 
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان و جمعی از 
مسـئولین در دفتر فرماندار برگزار شـد، در خصوص 
آب  کیفیـت  ارتقـاء  راههـای  و  موانـع  از  ای  پـاره 
شـرب شـهر رفسـنجان  بحـث و تبادل نظـر گردید. 
همچنیـن مقرر شـد کـه عملیات نصـب و راه اندازی 
دسـتگاههای تصفیـه آب طـی روز هـای آینـده آغاز 
گـردد و تـا پایـان دیماه 5 عـدد از این دسـتگاههای 
تصفیـه آب  در نقـاط مختلـف شـهر رفسـنجان راه 
انـدازی شـود. الزم بـه ذکر اسـت قرار اسـت به مرور 
زمـان و در فاصلـه ای کوتـاه تعـداد 100 دسـتگاه 
تصفیـه آب شـرب در نقاط مختلف شـهر رفسـنجان 

گـردد. نصب 

توسعه و بازسازی بیش از 5 کیلومتر 
شبکه آبرسانی در قلعه گنج

طـی دو مـاه مهـر و آبـان، بیـش از 5 کیلومتـر 
شـبکه آبرسـانی شهرسـتان رفسنجان توسـعه یافت 
و بازسـازی شـد. محمـد لـورگ رئیـس اداره آب و 
فاضـالب قلعـه گنـج گفـت: طـی دو ماه مهـر و آبان 
5 کیلومتـر و 150 متـر شـبکه آبرسـانی شـهر قلعه 
گنـج توسـعه یافـت و بازسـازی شـد. وی افـزود: در 
این مدت 2 کیلومتر شـبکه آبرسـانی در مرکز شـهر 
توسـعه یافت.همچنین 3 کیلومتر و 150 متر شـبکه 
آبرسـانی در مرکز شـهر بازسـازی شـد. رئیـس اداره 
آب قلعـه گنـج در ادامـه بیـان داشـت: همزمـان بـا 
بازسازی شبکه،بازسـازی 150 فقره انشعاب فرسوده 
نیـز انجام شـد. قلعـه گنج با 3100 مشـترک در 75 

کیلومتـری قلعـه گنج قـرار دارد.

کاغذ اخبار

رئیـس جمهـوری 16 آذر را روز دانشـجو، دانشـگاه، اسـتقالل 
و  ملـت  نخبـگان  ایسـتادگی  روز  و  خواهـی  آزادی  طلبـی، 
دانشـجویان در برابر اسـتعمار و اسـتبداد توصیف کرد و گفت: 
16 آذر 1332 در هیـچ مقطـع زمانـی محصـور نخواهـد شـد. 
گزیـده صحبـت هـای حسـن روحانـی در دانشـگاه صنعتـی 

شـریف را در ادامـه بخوانیـد:
 بهتریـن جایـی کـه قـدرت باید نقد شـود، دانشـگاه اسـت، 
اگـر قـدرت در هر کشـوری مـورد انتقاد و سـوال قـرار نگیرد، 

بـه انحراف و اسـتبداد کشـیده خواهد شـد.
 تمـام مسـئولین کشـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم منتخـب 
ملت هسـتند، همه مسـئولین مستقیم و غیرمستقیم از طریق 
آرای مـردم بـر مسـند قـدرت تکیـه می زننـد و هیـچ مقامـی 
در جمهـوری اسـالمی ایـران نداریـم که انتخابی نباشـد و این 
تهمتی اسـت که برخـی می گویند در ایران مقامات دو دسـته 

هسـتند یعنـی بعضـی انتخاب و بعضـی انتصاب می شـوند.
 هیـچ کـس نبایـد خـود را از سـوال مسـتثنی بدانـد و همه 
بایـد بداننـد کـه بایـد بـه سـوال مـردم و پاسـخگویی در برابر 

آن افتخـار کنند.
 شـاید نقد برخی قوا و نهادها سـخت و مشـکل باشـد و فعاًل 

نقـد را از دولت و رئیس جمهور شـروع کنیم.
 انتقـاد مفیـد اسـت و بایـد فرصتـی فراهـم شـود کـه من و 
مسـئوالن نقدها را بشـنویم و اشـکاالت را اصالح کنیم،  هیچ 
کـدام از مـا معصـوم و بی خطـا نیسـتیم، امـا تالش ما بـر این 

اسـت کـه گام هایـی را به نفـع مـردم برداریم.
 مردم در انتخابات 92 مسـأله هسـته ای را به بحث گذاشتند 
و راه حل هـا و آثـار تحریـم را مـورد بررسـی قـرار دادنـد و در 

انتخابـات 92 در مورد هسـته ای هـم رأی دادند.
 بایـد ببینیـم آیـا در کشـورهای دیگر به طور مثـال در مورد 
دانشـگاه اختالف نظر وجود دارد و اگر مثالً در فرانسـه دولتی 
تغییر می کند در موضوع دانشـگاه و مسـأله علـم اختالف نظر 

به وجـود می آید؟
 این حرف درسـتی اسـت کـه باید به توان ملـی تکیه کنیم، 
در مقابـل دشـمن بایسـتیم و مشـکالت کشـور را بـا امکانات 
داخلـی حـل کنیـم امـا آیـا معنـی اش ایـن اسـت که بـا دنیا 
حـرف نزنیـم و اگر مشـکلی داریـم تا مرز جنگ پیـش برویم؟

  برخـي فکـر مـي کننـد دولـت یازدهـم دولـت لبخنـد و 

مذاکره و گفت و گو اسـت اما در سـاخت سـالح پیگیر نیست. 
در حالیکـه در ایـن دوره بـه انـدزاه ده سـال گذشـته مـا بنیه 
دفاعـي کشـور را قـوي کـرده ایم. مـا اگـر مذاکره مـي کنیم، 
بـه معناي آن نیسـت که آماده جنگ نیسـتیم. اگر جنگي رخ 
نمـي دهـد، بـه دلیـل آن اسـت که مـا آمـاده ایم. همزمـان با 
مذاکـرات برجـام، ما مهمترین موشـکمان را آزمایـش کردیم.

  آیا جنگ نباید آخرین راه حل باشد؟
 اگـر اعتماد عمومی امسـال نسـبت به سـال 92 پیشـرفتی 
نکـرده باشـد اعتماد مردم و سـرمایه اجتماعـی افزایش نیافته 
باشـد چـه فایـده ای دارد کـه کـدام جنـاح حاکـم باشـد. اگر 
وضعیـت دانشـگاه تغییـری نکنـد چـه فرقـی می کنـد چـه 

دولتی سـرکار باشـد.
 مـا فضـای امـن مـی خواهـم نـه فضـای امنیتـی. مـن می 
پرسـم آیـا شـما سـال 90، 91 و 92 بـه ایـن راحتـی مـی 
توانسـتید بـرای 16 آذر اجتماع داشـته باشـید؟ زمانی بود که 
کسـی جـرات نمی کـرد بگوید جنبـش دانشـجویی و همه از 

ایـن کلمـه می ترسـیدند.
 راه دولـت یازدهـم در دانشـگاه از فرجـي دانـا و میلي منفرد 

تا فرهـادي تغییر نکرده اسـت.
 همه ما باید تالش کنیم تا حماسـه سـال 92 را درسـال 94 
تکـرار کنیـم و بتوانیم با یـک مجلس قدرتمند تـر و توانمند تر 
در جامعـه حاضـر باشـیم. در ایـن راسـتا همـه بایـد تـالش 
کننـد. وزارت کشـور، شـورای نگهبـان و تمام دسـت اندرکاران 
بایـد تـالش خـود را انجام دهنـد. همچنین همه بایـد امیدوار 

باشند.
 نظر من در مورد شـورای نگهبان نظر قانون اساسـی اسـت. 
قانـون اساسـی شـورای نگهبـان را ناظـر می داند و ما هـم او را 
ناظـر می دانیـم. بـا تالش شـورای نگهبان مسـئولین مرتبط و 
وزارت کشـور و همچنیـن بـا تـالش و حضـور مـردم بـه ویژه 
دانشـجویان ان شـاء اهلل انتخابات با شـکوهی خواهیم داشـت.

شعارهای موافق و مخالف روحانی در دانشگاه
سـخنرانی حسـن روحانـی در دانشـگاه صنعتـی شـریف بـه 
مناسـبت روز دانشـجو بـا حاشـیه هایی همـراه بود.بـه روایت 
آنچـه در خبرگـزاری هـا نقـل شـده اسـت، در ایـن مراسـم 
فرهـادی وزیـر علـوم، هاشـمی وزیـر بهداشـت، نجفـی وزیـر 
آمـوزش و پـرورش،  صالحـی رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی، 

حسـین فریدون دسـتیار ویژه رئیس جمهور،  محمد نهاوندیان 
رئیس دفتر رئیس جمهور، حسـام الدین آشـنا مشاور فرهنگی 
رئیـس جمهور روحانـی را همراهی می کردند. میـرزاده رئیس 
دانشـگاه آزاد اسـالمی، فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، 
طیبـی رئیـس جهاد دانشـگاهی، هاشـمی اسـتاندار تهـران و 
رضـا فرجـی دانـا وزیر پیشـین علـوم از دیگر حاضـران در این 
مراسـم بودنـد.  حاشـیه هـای سـخنرانی روحانی در دانشـگاه 

صنعتـی شـریف را در ادامـه بـه نقـل از خبرآنالیـن بخوانید:
 این مراسـم در سـالن تربیت بدنی دانشـگاه صنعتی شـریف 
برگـزار شـد؛ بـا توجه بـه صندلی هایی که در این سـالن چیده 

شـده، سـالن حدود 1500 نفر گنجایش داشـت.
 قبـل از حضور روحانی در دانشـگاه شـریف، مراسـم مداحی 

برگزار شـد.
پیش از سـخنرانی روحانی، نمایندگان تشکل های دانشجویی 
سـخنرانی کردنـد که در این میـان ایرانمنش، نماینده بسـیج 
دانشـجویی در میان شـعارهای »روحانـی حمایتت می کنیم« 
نماینـدگان  دیگـر  بـه  را  خـود  جـای  سـالن  در  حاضـران 

تشـکل های دانشـجویی داد. 
 نماینـده اتحادیه انجمن های اسـالمی دانشـجویان مسـتقل 
نیـز گفـت: آقـای روحانـی شـما بـه رفتارهـای رئیس جمهور 
قبـل منتقـد و معتـرض بودیـد در حالـی کـه امـروز خودتـان 
فاعـل بسـیاری از آن ها هسـتید. شـاید اگـر اکنـون در فضای 
سیاسـی کشـور چرخی بزنیـد حضرتعالـی احمدی نژادی ترین 
فرد در سـپهر سیاسـی کشور باشـید! ما بی شناسنامه نیستیم.

 دانشـجویان حاضـر در مراسـم در حیـن سـخنرانی رئیـس 
جمهـور بـه دو دسـته مخالـف و موافق تقسـیم شـده بودند و 

شـعارهایی سـرمی دادند.
* روحانـي در آغـاز سـخنانش بـا تبریـک روز دانشـجو عنوان 
کـرد: سـالم و درود مـا بـه همـه شـهدایی کـه دانشـگاه ها را 
و  بازرگان هـا  طالقانی هـا،  بهشـتی ها،  بـه  کردنـد  متحـول 
شـریعتی ها. حاضران در سـالن با شـنیدن نام بازرگان و دکتر 

شـریعتی بـه وجـد آمدنـد و آن هـا را تشـویق کردند.
 در بخشـی از مراسـم کـه روحانی اظهار کـرد »نقد برخی از 
قوا و برخی نهادها کمی سـخت اسـت اما فعاًل از رئیس جمهور 
و دولـت شـروع کنید«، دانشـجویان شـعار »روحانـی، روحانی 
حمایتـت می کنیـم« سـر دادنـد و زمانـی کـه رئیـس جمهور 
گفت »مردم در سـال 92 به مسـأله هسـته ای هم رأی دادند« 
شـعار »دکتـر ظریـف زنده بـاد، روحانـی پاینده باد« از سـوی 

دانشجویان سـر داده شد.
 در بخشـی از سـخنرانی روحانـی، او بـه ارائـه آمـاری درباره 
تولیـد سـالح های راهبـردی در دولـت یازدهـم پرداخـت کـه 
عـده ای از دانشـجویان بـا شـعار »دروغـه، دروغـه« ایـن آمـار 
را سـاختگی دانسـتند و در مقابـل، عـده ای شـعار »روحانـی 

حمایتـت می کنیـم« سـر دادنـد.

 

همچنیـن شـعار »روحانی مچکریم« زمانـی که رئیس جمهور 
گفـت» مـا فضـای امن مـی خواهیـم نه فضـای امنیتـی« در 

سالن سر داده شد.
 در ادامـه روحانـی بـا اشـاره بـه محدودیت هایـی کـه پیش 
از دولـت یازدهـم در فضـای دانشـگاه ها وجـود داشـته تأکیـد 
کـرد: زمانی کسـی جـرأت نمی کرد بگوید جنبش دانشـجویی 
و عـده ای از ایـن کلمـه هـم می ترسـیدند کـه بـا پایـان ایـن 
جمله رئیس جمهور تعدادی از دانشـجویان با تشـویق او شعار 

»اصالحـات زنـده بـاد و ... « سـر دادند.
 همچنیـن در بخشـی از صحبت هـای روحانـی کـه اظهـار 
کـرد: مسـیر دولـت در وزارت علـوم تغییـر نکـرده اسـت و از 
فرجـی دانـا تا فرهادی نباید فرقی بکند. عده ای از دانشـجویان 
شـعار »مـرگ بـر فتنه گر«  سـر دادنـد و عـده ای بـا »روحانی 
دوسـتت داریـم« بـه حمایـت از رئیس جمهور پرداختنـد. این 
شـعارها تا جایی ادامه داشـت که دقایقی در سـکوهای سـالن 
تربیت بدنـی و بـا فاصلـه چنـد متـر پشـت سـر رئیس جمهور 
بیـن دو طیـف از دانشـجویان درگیـری رخ داد کـه بالفاصلـه 
بـا حضـور مسـئوالن انتظامـی این مسـئله حل و فصل شـد.

 در ایـن میـان، بار ها بین مخالفـان و موافقان سـخنران های 
مراسـم درگیـری لفظـی ایجـاد شـد کـه بـا مداخله حراسـت 

سـالن ایـن مسـاله مدیریت و کنترل شـد. 
 دانشـجویان بسـیجی دانشـگاه شـریف از اینکه اجازه حضور 
تعداد زیادی از دانشـجویان بسـیجی داده نشـده بود، با صدای 
بلنـد ایـن اعتـراض خـود را بـه گـوش ردیـف اول در سـالن 

رساندند.
حیـن  در  داشـتند  سـعی  نیـز  دانشـجویان  از  تعـدادی   
صحبت هـای رئیس جمهـور به صـورت انفـرادی بـا فریادهای 
خـود صدای شـان را بـه گوش او برسـانند کـه روحانی خطاب 
بـه آن هـا گفـت:» مـا در دانشـگاه این گونـه حـرف نمی زدیم. 
امـروز هم به نماینـدگان همه دیدگاه های دانشـجویان فرصت 

بدهیـم تـا صحبت های شـان را مطـرح کننـد.«
 شـعارهای مکـرر حاضران باعث شـد روحانـی بگوید که »ما 
در دانشـگاه این جـوری حـرف نمی زدیـم، مـا تریبـون دادیـم 

حرف های تـان را بزنیـد.«
 روحانی که دقایقی سـرفه می کرد خطاب به شـعاردهندگان 
بـه مـزاح گفـت کـه »شـما شـعار می دهیـد، امـا صـدای من 
گرفتـه« کـه ایـن حـرف رئیس جمهـور خنـده حاضـران را به 

همراه داشـت.
 در مراسـم امـروز پـالکاردی دیـده نمی شـد و دانشـجویان 
برخی سـوال های خـود را در کاغذهای کوچکی نوشـته بودند.

 در پایـان مراسـم نیـز میـان دانشـجویان موافـق و مخالـف 
شـعارهایی ماننـد »مـرگ بـر فتنه گـر« و »بسـیجی واقعـی، 

همـت بـود و باکـری« رد و بـدل شـد.

حسن روحانی در جمع دانشجويان صنعتی شريف:

دانشگاه فضای امن می خواهد 
نه امنيتی

مسير پياده روی روز اربعين در نجف شهر سيرجان
)ایستگاه صلواتی شهرداری نجف شهر سیرجان(

روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی نجف شهر

گفت ای همدمم از لحظة میالد حسین                           ای سالمم به جراحات تنت باد حسین
از همان روز که چشمم به تو افتاد حسین                        آتش عشق تو زد بر جگرم باد حسین

خبر
نماینده مردم ارومیه:

 اینکه بر اثر اهمال؛ مردم 
شرافتمند کرمان اینگونه عزادار 

شوند، پذیرفتنی نیست

نـادر قاضی پـور نماینده مـردم ارومیـه در مجلس 
شـورای اسـالمی در گفت وگو با ایلنا با اظهار تاسـف 
عمیـق از رخـداد تلـخ بیمارسـتان شـهید اشـرفی 
خمینـی شـهر اصفهان کـه بخیه کودک چهار سـاله 
را بـه دلیـل عـدم اسـتطاعت مالـی در آورده بودنـد، 
تصریـح کـرد: ایـن اتفـاق غم انگیـز و نـادر ابعـادی 
دارد کـه بـه طـور قطـع هـر چنـد شـبکه رسـانه ای 
وابسـته بـه وزارت بهداشـت ظـرف روزهـای آتـی با 
شـیوه های خودشـان موضـوع را به حاشـیه خواهند 
بـرد، امـا بسـیاری از دلسـوزان نظـام و افـراد منصف 

عمـق فاجعـه را درک کـرده و خواهنـد کـرد.
وی تاکیـد کـرد: نظام درمانی که بـه کودک رحم 
نمی کند از دایره انسـانیت خارج شـده اسـت. آیا جا 
نداشـت کـه وزیـر محترم شـخصا جهـت دلجویی از 

خانواده مظلومی می رفت؛ اسـتعفا پیشـکش!
نایـب رئیـس فراکسـیون کارگـری مجلـس ادامه 
داد: رخـداد تاسـف انگیـز دیگـر جـان باختـن 30 
نفـر از هموطنانمـان از خطـه کرمـان و زاهـدان بـر 
اثـر ابتـال بـه آنفوالنـزا اسـت، اینکـه بـر اثـر اهمال؛ 
مـردم شـرافتمند زاهـدان و کرمـان اینگونـه عـزادار 
شـوند، پذیرفتنـی نیسـت.  قاضی پـور اعـالم کـرد: 
طـی تحقیـق و تفحـص از نحـوه توزیع منابـع مالی 
طـرح تحـول سـالمت در اجـرای مـاده 214 آییـن 
نامه داخلی مجلس شـورای اسـالمی از سـوی هیات 
رئیسـه بـه کمیسـیون برنامـه و بودجـه ارجاع شـده 
اسـت؛ مطابق آیین نامه الزم اسـت کمیسیون مذکور 
ظـرف حداکثـر دو هفتـه از تاریـخ وصـول، اطالعات 
درخواسـتی را بـه مـا ارائه دهـد. قاضی پـور در پایان 
خاطرنشـان کـرد: بـا عـزم جـزم در راسـتای احقاق 
حقـوق مـردم این موضـوع را پیگیـری خواهیم کرد.

توقیف 6 ماهه روزنامه خبرورزشی

یـک منبـع آگاه قضایـی در گفت وگو بـا خبرنگار 
توقیـف  از  میـزان  خبرگـزاری  قضایـی  و  حقوقـی 
شـش ماهـه روزنامـه خبر ورزشـی خبـر داد و گفت: 
دادسـرای فرهنـگ و رسـانه بـه معاونـت مطبوعاتی 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد دسـتور داد بـا تاییـد دیوان 
عالـی کشـور روزنامـه خبـر ورزشـی به مدت شـش 

مـاه توقیف شـود.

 رسانی
اطالع
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بعـد از نمـاز، گزارشـها را تکمیـل  کردم . سـاعت  هشـت  
ونیـم ، جلسـه  علنـی  شـروع  شـد. اصالحات الیحـه  اراضـی  
شـهری ، بعـد از اعتراضـات  شـورای  نگهبـان  مطرح بـود. بـا 
بـاز  ولـی   شـد،  تصویـب   پیشنهادات کمیسـیون   زحمـت ، 
کنـد. ظهـر  رد  را  آن   نگهبـان   است شـورای   ممکـن   هـم  
آقـای  مقصـودی  از سـتاد نماز جمعـه  آمـد و از خطبه های  
آقایـان  امامی کاشـانی  و موسـوی اردبیلی  گفـت   و از مـن  
می خواسـت  کـه  در مالقـات  فـردای  سـتادنماز جمعـه  بـا 
امـام  شـرکت  کنیم . در سـخنان  پیـش  از دسـتور، از بیانیه  
امـام  تجلیل  کردم . بعد از اسـتراحت ، کارهـای اداری  راانجام  
دادم  و گزارشـها را خوانـدم . امـروز مسـأله  ربـوده  شـدن  
سـه  هواپیمای ونزوئـال و یک هواپیمـای  لیبـی  مسـأله  روز 
ایـران   بـه   لیبی می خواهنـد  رباینـدگان  هواپیمـای   اسـت . 
بیاینـد و لیبـی  هم موافـق  اسـت ، ولـی  ایران  راضی  نیسـت . 
سـفیرلیبی  تـالش  می کنـد کـه  مـا بپذیریـم ؛ گویـا اعضای  
امل هسـتند و آقـای  موسـی  صـدر را می خواهند. اول  شـب  
آقـای  ]عبدالمجید[معادیخـواه  آمـد و راجـع  بـه  موضوعـی  
خانـه   بـه   شـب   کمک می خواسـت .  ازمـن   و  بـود  نگـران  
آمـدم . آخـر شـب  شـورای  فرماندهـی  سـپاه آمدند و راجـع  
بـه  مشکالت سـپاه  مطالبی  داشـتند. وضع  جنـگ   را گفتند 
و اطالعاتـی  از سـرکوبی  ضدانقـالب  دادنـد و درباره انجمـن  
حجتیـه  که  سـپاه  بـا آنهـا مخالفت می کند، مطالبـی  گفتند 
خواسـتند.  سـپاه ،کمک   موقعیـت   حفـظ  بـرای   مـن   از  و 

نزدیک سـاعت  دوازده  شـب  خوابیدیـم .
گزارش محسن رضايی به شورای عالی دفاع
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بـارش   خاطـر  بـه   مدرسـه ها  شـدیم .  بیـدار  سـحر 
ماندنـد. خانـه   در  یاسـر  و  مهـدی   شـد.  تعطیـل   بـرف  

علنـی   رفتـم . جلسـه   بـه  مجلـس   سـاعت  هشـت  صبـح  
یخ بنـدان   و  بـرف   شـد.  آغـاز  تأخیـر  سـاعت   یـک   بـا 
مسـئول   ظهـر  شـد.  نماینـدگان   وقـت   بـه   مانع رسـیدن  
اطالعـات  سـپاه  و آقـای  ]محمدرضا[فاکـر نماینـده  امـام  
امـام  پیشـنهاداتی   از  در سـپاه  آمدنـد. در موردحفاظـت  
داشـتند. آقـای  ]محمدعلی [صدوقـی  نماینـده  یـزد آمـد 
و راجـع  به اختالف هـای  آقـای  ]مرتضی [فهیـم  در کرمـان  
]محمد[موسـوی   آقایـان   گفـت .  اجرائـی   مسـئوالن   بـا 
و دکتـر ]محسـن [ و دکتـر ]حسـین [نمازی   خوئینی هـا 

ربـا مشـورت  کردنـد.  نوربخـش  آمدنـد. راجع بـه  حـذف  
الیحـه  از کمیسـیون  ویـژه  به  ایـن  زودیها بیـرون  نمی آید. 
بانک هامی خواهنـد زودتـر ربـا را حـذف  کننـد. قـرار شـد 
مـاده  واحـده ای  بـا قیـد دو فوریـت  بـه  مجلـس  بیاورنـد 
که نسـبت  بـه  آینـده ، ربـا را ممنـوع  کنـد و قراردادهـای  
مشـروع   قراردادهـای   بـه   حتی االمـکان   را  قبلـی  
تبدیل کننـد. عـده ای  از مدیـران  کل  بهزیسـتی  هم  آمدند 
و از آقـای  ]جواد[اژه ای  وزیر جدید شـاکی  بودند،اسـتعفاء 
کرده انـد. قـرار شـد صحبـت  کنـم . عصـر وزیـر خارجـه  
لیبـی  و هیـأت  همـراه  آمدنـد. پیـام  آقـای  ]معمر[قذافـی  
را ابـالغ  کردنـد ومذاکراتـی  بـه  عمل  آمد. جلسـه  شـورای  
عالـی  دفـاع  در مجلـس  تشـکیل  شـد. عملیـات  آینـده  را 
و  وسـیع   خیلـی   تشـریح کرد.  ]محسـن [رضائی   آقـای  
مشـکل  اسـت . مدتـی  وقـت  الزم  دارد. در کردسـتان  بـا 
عملیـات  ایذائـی  ضـد انقـالب در دو هفتـه  گذشـته  مواجه  
بودیـم . تعمیـر المپهـای  کالسـترون  هاگ هـا مـورد تقدیر 

قـرار گرفـت . آخرشـب  مصاحبـه  تلویزیونـی  داشـتم .

برنامه پخش نماز جمعه تهران و قم از صداوسيما
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در منـزل  بـودم . اسـامی  جمعـی  از دانشـگاهیان  را بـرای  
عضویـت  در شـورای  عالـی  انقـالب  فرهنگی کـه  مـورد توافق   
]آیـت اهلل  خامنـه ای [ رئیـس  جمهـور و مـن  بـود، بـرای  امـام  
فرسـتادم . احمـد آقـا هم  تلفن کـرد و دربـاره  آن  افـراد و متن  
بیانیـه  امـام   ]درباره  عضویت  آن  افراد در شـورای  عالی  انقالب  
کـرد. شـورای  سرپرسـتی  ]صداوسـیما[  فرهنگی [مشـورت  
و  عامـل   مدیـر  و  شـورا  روابـط  دربـاره   داشـت .  جلسـه  
برنامه ها]ی صداوسـیما[ و وقـت  پخش  نماز جمعـه  تهران   ]از 
سـیما[ بحـث  شـد. قرار شـد، وقت  پخـش  نمازجمعـه  به طور 
ثابت ، سـاعت  نه  شـب  روزهای  شـنبه  باشـد. قرار شـد درباره  
پخـش  نمـاز جمعه هـای  دیگـر  ]ازسـیما[ هم ، طرحـی  تهیه  
شـود. بـا وزارت  خارجه  و خبرگزاری  ]جمهوری  اسـالمی [ هم  
درباره هواپیمـای  ربـوده  شـده  کویتـی  تمـاس  گرفتیم . شـب ، 
احسـاس  ناراحتی  و کمی  تب  کردم ؛احتماالآنفلوانزا اسـت  که  

ایـن  روزهـا در بیـن  اعضای  خانـواده  جاری  اسـت .
شناسايی تيم ترور آيت اهلل هاشمی
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صبـح مطابـق معمـول حـدود سـاعت هفـت و ربـع بـه 
مجلـس رسـیدم. گزارش هـا را خوانـدم و صبحانـه خـوردم. 
دسـتور جلسـه، طـرح انفـکاک سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
از وزارت بهداشـت و درمـان والحـاق آن بـه وزارت کار بـود 
کـه صـف کشـی خطـی در نماینـدگان بـود. بعـد از تنفس 
جلسـه را بـه آقـای یزدی سـپردم. طرح رأی نیـاورد. جمعی 
از نماینـدگان بـه شـیوه رأی گیـری آقـای یـزدی اعتـراض 
داشـتند و مدعـی بودند رأی داشـته ولی بـی طرفی مراعات 
نشـده اسـت.  ظهر ]آقای سیدابوالقاسـم موسـوی دامغانی[ 
نماینـده رامهرمـز آمد و دربـاره اختالفات خطـی بحث کرد. 
بـا صیـاد ]شـیرازی[ تلفنـی صحبـت کـردم و خواسـتم تاو 
انـداز تحویـل سـپاه بدهد. بـه فرمانـده نیـروی هوایی گفتم 
کـه بـه تالفـی حمـالت عراق بـه اطـراف هویـزه، به پشـت 
جبهـه عـراق حملـه کننـد. عصـر بـه دانشـگاه تهـران رفتم 
و در سـالن فردوسـی در سـمینار ]اولین سـالگرد تأسـیس[ 
شـورای عالـی انقالب فرهنگی سـخنرانی کـردم و از آنجا به 
خانـه آمـدم.  عصر و شـب آقـای آقـازاده ]وزیر نفـت[ از ژنو 
تلفـن کرد. عصـر از توطئه پائیـن آوردن قیمـت نفت نگران 
بـود و قـرار شـد بـه دکتـر والیتـی در حجـاز اطـالع دهیـم 
کـه از سـران عربسـتان بخواهـد همـکاری کنند. آخر شـب 
اطـالع داد خطـر رفع شـده. ظهـر آقای ]محسـن[ نوربخش 
]رئیـس بانک مرکـزی[ آمد و از احتمال معرفی شـدن آقای 
ماجـدی بـه عنـوان وزیـر ]امـور اقتصـادی و[ دارایـی نگران 
بـود. خـودش هـم اسـتخاره کرده بد آمـد، ولی عصـر معلوم 
شـد آقـای ماجـدی را آقـای آیـت اهلل خامنـه ای پذیرفته اند 
و معرفـی می شـود.  شـب آقای ری شـهری ]وزیـر اطالعات[ 
بـه منزل آمد و گزارش پیشـرفت شناسـایی تیـم مامور ترور 
مـن و آقـای آیـت اهلل خامنـه ای و آقای ]محسـن[رضایی را 
داد. بـه نظـر می رسـد به زودی جمـع زیادی از عمـال عراق 

بازداشـت خواهند شـد. 
اصابت 3 فروند موشک »عقاب« به بصره
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صبـح زود به مجلس آمـدم. گزارش هـا را خواندم. آقایان 
سـنجقی، دکتـر روحانـی، سـرهنگ ترابـی و آقـا محمـدی 
آمدنـد. دربـاره جنـگ،  پدافنـد، قـرارگاه رمضـان و حفاظت 
اطالعـات ارتـش مذاکره شـد. جمعـی از اعضای کمیسـیون 
نیـرو کـه به نیـروگاه نـکا رفتـه بودند،  گـزارش آوردنـد و از 

مدیریـت پدافنـد انتقـاد کردند. عصـر در دفترم کار داشـتم. 
شـب آقایـان دکتر هـادی، نوری و سـعیدیان آمدنـد. گفتند 
آیـت اهلل منتظـری آنهـا را احضـار کـرده و پیامی بـرای من 
فرسـتاده انـد. بـه ]سـرهنگ جمالـی[ جانشـین فرمانـده 
نیـروی زمینـی ماموریـت داده شـد کـه بـرای مقابلـه بـه 
مثـل در پایـان مهلـت 48 سـاعته، چنـد موشـک دیگـر به 
مناطـق نظامـی، صنعتـی و اقتصادی بصره بزنند. سـه فروند 
موشـک بـرد کوتـاه موسـوم به عقاب به سـوی بصـره پرتاب 
شـد. همچنیـن مراکز اقتصـادی، نظامی و امنیتـی بصره در 
محـدوده ای بـه طـول 80 کیلومتـر از العزیـز تـا ام القصـر، 
بـه شـدت هـدف آتش آتشـبارهای سـنگین نیـروی زمینی 

ارتـش قـرار گرفت .
اخراج منافقين از پاريس چگونه اعالم شد؟
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بعـد از نمـاز بـه مجلـس آمـدم. تـا  سـاعت ده و ربع در 
جلسـه علنـي بـودم و پیـش از ظهـر در دفتـرم بـا آقـاي 
]حسـین[ محلوجـي کـه از طـرف مـن نظـارت بـر تولیـد 
مهمـات در کارخانه هـا را دارد، صحبـت کردم. از پیشـرفت 
کار راضـي اسـت. خانم رجایـي آمد و هدایایـي براي جنگ 
آورد. تـا شـب در دفتـرم کارهـاي عقـب مانـده را کـه در 
چهـار روز سـفرم مانـده انجـام دادم. در این روز اعالم شـد 
آقـای هاشـمی رفسـنجانی فرمانده جنـگ و رئیس مجلس 
شـورای اسـالمی، یک بازدیـد چهـار روزه از امکانات دفاعی 
جزایـر ایـران در خلیـج فـارس و بندرهـای جنـوب را بـه 
پایـان رسـانده اسـت. در ایـن بازدیـد، چگونگـی دفـاع از 
مناطـق اسـتراتژیک خلیـج فـارس ، دریـای عمـان و تنگه 
هرمـز در برابر تهدیدهـای احتمالی آمریـکا و ناتو، به اتفاق 
فرماندهـان عالـی رتبـه نظامی، مورد بررسـی قـرار گرفت. 
آقـای هاشـمی درباره ایـن بازدید به خبرنـگاران گفت:» در 
شـرایطی کـه آمریکایـی هـا و ناتو در خلیج فـارس چنگ و 
دنـدان نشـان مـی دهند،  برای مـا الزم بود کـه از امکانات 
دفاعـی و نظامـی خودمـان مطلـع شـویم. از بنـدر گواتـر، 
بنـدر چابهـار، جزایـر سـیری، ابوموسـی، تنـب کوچـک، 
تنـب بـزرگ، هنـگام، الرک، قشـم، هرمـز، و بندر جاسـک 
و مواضـع  سـاحلی  جمهـوری اسـالمی ایـران در خلیـج 
فـارس و دریـای عمـان بازدید کردیـم و از امکانـات نظامی 
و دفاعـی در منطقـه مطلـع شـدیم و من بـا اطمینان اعالم 
مـی کنـم  کـه آمریکایـی هـا در اینجـا جـرأت نخواهنـد 

داشـت شـرارت عمـده ای بکننـد و اگر کاری انجـام دهند، 
پشـیمان خواهنـد شـد. وضـع جزایـر و سـواحل و امکانات 
جمهـوری اسـالمی در خلیـج فـارس و دریـای عمـان را 
دیدیـم و مطمئـن شـدیم که هرکـس بخواهد بـا جمهوری 
اسـالمی ایـران در اینجـا درگیـر شـود، دیوانگی اسـت، چه 
قـدرت هـای بیگانـه ای کـه از راه دور آمـده انـد و چـه 
کسـانی کـه در منطقـه هسـتند. بـه حمـداهلل نیروهـای ما 
بـا قـدرت کامـل و بـا امکانـات خـود آمـاده دفاع هسـتند، 
البتـه  مـا بـه هیـچ وجـه عالقـه ای بـه درگیـری نداریـم 
و خودمـان  را بـرای دفـاع آمـاده کـرده ایـم.« شـب آقـاي 
محسـن رضایـي آمد. برنامـه عملیات آینـده را توضیح داد. 
در گزارش هـا و اخبـار خارجـي، اخـراج عـده اي از منافقین 
از پاریـس اسـت که هـم دولت هـاي غربي و هم دشـمنان 
دیگـر ما، سـروصداي زیـادي دربـاره آن بـه راه انداخته اند. 
احمدآقـا تلفنـي اطـالع داد. که امـام خواسـته اند صبح روز 
پنجشـنبه همـراه جمعي از مسـؤوالن سـطح بـاال و علماي 

مشـهور خدمتشـان برویـم؛ البـد تذکر مهمـي دارند.
درخواست قذافی از هاشمی چه بود؟
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سـاعت هشـت و نیـم بـه مجلـس رسـیدم. تا سـاعت نه 
ونیـم گزارش ها ر ا خواندم. آقاي ]سـیدکاظم[ خوانسـاري 
سـفیرمان در لیبـي آمـد. پیـام آقـاي قذافـي را آورده بوده 
که خواسـته به او هواپیماي سـوخت رسـان در فضا بدهیم 
و در صنعـت شـیمیایي کمکـش کنیم؛ موکول به مشـورت 
شـد. رئیـس بانک ملـي آمد و گزارش عملکـرد بانک را داد. 
بـه شـکایت انجمن اسـالمي هم جـواب داد. شـوراي جهاد 
اسـالمي فلسـطین، آقایـان شـیخ عبدالعزیـز و دکتر فتحي 
آمدنـد. گـزارش وضـع جهـاد را دادنـد. نسـبت بـه انقالب 
اسـالمي ایـران و نهضـت جهانـي اسـالم، سـخت متعهدند 
و بـراي تقویت نهضت اسـالمي فلسـطین اسـتمداد کردند. 
عصـر بـه جلسـه گـروه مشـاوران شـوراي بازسـازي رفتـم. 
بحـث در سیاسـت کشـاورزي بـود. تأکیـد کـردم کـه باید 
زودتـر جـواب بدهنـد. 15 دي مـاه را آخـر وقـت جـواب 
تعییـن کـردم. شـب به دفترم برگشـتم و تا سـاعت هشـت 
و نیـم کار کـردم. وقـوع زلزلـه در ارمنسـتان و گرجسـتان 
شـوروي در صـدر اخبـار اسـت. گـزارش هـاي اولیـه مـي 
گویـد، ایـن زلزلـه در حـدود سـي هـزار نفـر تلفـات جاني 

داشـته اسـت. به خانـه آمدم.

از ميان خاطرات هاشمی

شناسايی تيم ترور آيت اهلل هاشمی

دوقلوی به هم چسبيده در زرند متولد شدند
 17 آذر 90

  در پدیـده ای نـادر دوقلـوی بـه هـم چسـبیده از ناحیـه 
شـکم در بیمارسـتان سـینا زرنـد متولد شـدند.  دکتـر فتانه 
مختـاری متخصـص زنـان و زایمـان بیمارسـتان سـینا زرنـد 
گفـت: هـر دو نـوزاد دختـر هسـتند و پـس از بـه دنیـا آمدن 
نـوزاد اول از طریـق سـر، بـا تولـد دشـوار نـوزاد دوم، متوجـه 
شـدیم کـه ایـن نـوزدان از ناحیه شـکم بـه هم چسـبیده اند. 
وي افـزود: هنـگام بـه دنیـا آمـدن ایـن دو نـوزاد تنفـس آنها 
عـادی و خوب بود و خوشـبختانه چسـبندگی زیـادی بین دو 
نـوزاد وجود ندارد. متخصص زنان و زایمان بیمارسـتان سـینا 
زرنـد تصریـح کرد: در حـال حاضر مراقبـت های ویـژه از این 
دو نـوزاد انجام شـده و هماهنگـی های الزم برای جدا سـازی 
آنها با پزشـک معالج در شهرسـتان رفسـنجان صـورت گرفته 

اسـت. مختـاری، بیان کـرد: عملیات جداسـازی ایـن دو نوزاد 
در بیمارسـتان شهرسـتان رفسـنجان انجام می شـود.

عمليات موفقيت آميز پليس كرمان در رهايي 
گروگان 9 ساله
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فرمانـده انتظامـي شهرسـتان رابر گفت: کودک 9 سـاله 
اي کـه در اسـتان فـارس ربـوده شـده بـود، شـب گذشـته 
طـي عملیـات تعقیـب و گریـز در ارتفاعـات اطـراف ایـن 
شهرسـتان آزاد و هـر 3 آدم ربا دسـتگیر شـدند. سـرهنگ 
علـي نمازیـان بـا اعـالم ایـن خبـر بیان کـرد: در پـي اعالم 
مرکـز فوریـت هاي پلیسـي کرمان مبني بر وقـوع یک فقره 
آدم ربایـي در اسـتان فـارس و متواري شـدن آدم ربایان به 
طـرف شهرسـتان رابر، تالش هـا براي دسـتگیري مجرمان 
و رهایـي گـروگان آغـاز شـد. وي با بیـان اینکه فـرد ربوده 

شـده یـک کـودک 9 سـاله بـود کـه مشـخصات وي در 
اختیـار مامـوران انتظامي قـرار گرفت، افـزود: بالفاصله تیم 
هایـي متشـکل از واحدهـاي گشـتي و عملیاتـي اقـدام بـه 
اجـراي طـرح مهار در محورهـاي مواصالتي شهرسـتان رابر 
نمودنـد که در همین راسـتا شـب گذشـته ماموران ایسـت 
و بازرسـي پاسـگاه هنـزاء، بـه یـک دسـتگاه خـودروي پژو 
405 مشـکوک شـده و بـه راننده آن دسـتور توقـف دادند. 
وي تصریـح کـرد: راننـده خـودرو بـدون توجـه بـه دسـتور 
توقـف پلیـس بـا افزودن بر سـرعت خـود قصد فرار داشـت 
کـه بـا عکـس العمـل سـریع مامـوران انتظامـي و طي یک 
عملیـات تعقیـب و گریـز در ارتفاعـات اطـراف شهرسـتان 
رابـر، پـژو 405 متوقـف شـد. نمازیـان ادامـه داد: مامـوران 
انتظامـي بالفاصلـه کـودک را در کمـال سـالمت از خـودرو 
خـارج کـرده و هـر 3 آدم ربـا کـه بـا اسـتفاده از تاریکـي 

شـب و کوهسـتاني بـودن منطقه سـعي بـر فرار داشـتند را 
کردند. دسـتگیر 

امضای توافقنامه مابين قرارگاه خاتم االنبياء، 
استانداری و شهرداری كرمان
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توافـق نامـه ای در حـوزه بهبود عمران شـهری فی مابین 
اسـتانداری و شـهرداری کرمان و قرارگاه خاتم االنبیاء تهران 
بـه امضـا رسـید. بـر مبنـای ایـن توافـق نامـه، مقـرر گردید 
کـه گـروه تخصصی شـهید رجایی وابسـته به قـرارگاه خاتم 
االنبیـاء تهـران نسـبت بـه انجـام مطالعـات، طراحـی و ارائه 
طـرح نهایـی در خصـوص اجـرای 7 تقاطـع غیر هم سـطح، 
بـه انضمـام قیمـت های پیشـنهادی تـا 4 ماهه آینـده اقدام 
نمایـد. همچنیـن اسـتانداری و شـهرداری کرمان نسـبت به 

تامیـن مالـی پـروژه های عمـران شـهری متعهد شـده اند.

از میان خبرهای کرمان

از یکشنبه هر روز در صفحه تاریخ پیام ما
1300 تا کنون



مدير امالك و حقوقي اداره كل راه و 
شهرسازي استان خبر داد

انعقاد قرارداد بيست ميليارد 
ريالي حفظ و حراست از 
اراضي دولتي كرمان 

نماينده مردم اروميه:

 اينکه بر اثر اهمال؛ مردم 
شرافتمند كرمان اينگونه 

عزادار شوند، پذيرفتنی نيست

گزارش تصويری از مسير 
پياده روی روز اربعين در 
نجف شهر سيرجان

روز تساوی كرمانی ها 
در ليگ آزادگان
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پیشخوان

آنفلوآنـزای خوکـی در کرمان همچنان سـوژه روز اسـت. 
تعـداد مبتالیـان به این بیماری روز به روز بیشـتر می شـود 
و آمـار کشـته هـا باالتر مـی رود. مـردم نگران جـان خود و 
خانـواده شـان هسـتند. تـرس از ابتال بـه آنفلوآنـزای خوکی 
باعـث شـده تـا افـراد زیـادی بـا هجـوم بـه داروخانـه ها به 

دنبال واکسـن آنفلوآنزا و ماسـک باشـند. 

بـه طـوری که طـی یک هفتـه ایـن دو قلـم در داروخانه 
های شـهر کرمان کمیاب شـدند و مسـئوالن علوم پزشـکی 
اعـالم کردنـد نـه واکسـن معجـزه می کنـد و نه ماسـک از 
بـروز ایـن بیمـاری جلوگیـری می کنـد. مردم امـا همچنان 

نگران هسـتند.
صفحه 2

 چهارمین نشست فوق العاده ستاد بحران کرمان برای مقابله با شیوع آنفلوآنزای خوکی تشکیل شد
 ادامه وضعیت زرد در استان کرمان

 تمامی مدارس استان کرمان امروز و فردا تعطیل است
 تزریق واکسن برای همه اقشار جامعه ضروری نیست

 به مردم توصیه می شود سفر نکنند
 بر اثر ابتال به آنفلوآنزای خوکی در کرمان 600 نفر بستری و 28 نفر فوت شدند

حسن روحانی در جمع دانشجویان صنعتی شریف:

دانشگاه فضای امن 
می خواهد نه امنیتی

 دانشـجویان حاضـر در مراسـم در حیـن سـخنرانی 
رئیـس جمهـور بـه دو دسـته مخالف و موافق تقسـیم 

شـده بودنـد و شـعارهایی سـرمی دادند.
 روحانـی بـا اشـاره بـه محدودیت هایـی کـه پیـش 
از دولـت یازدهـم در فضـای دانشـگاه ها وجود داشـته 
تأکیـد کـرد: زمانـی کسـی جـرأت نمی کـرد بگویـد 
هـم  کلمـه  ایـن  از  عـده ای  و  دانشـجویی  جنبـش 
می ترسـیدند کـه بـا پایـان ایـن جمله رئیـس جمهور 
تعدادی از دانشـجویان با تشـویق او شـعار »اصالحات 

زنـده بـاد و ... « سـر دادنـد.
 دانشـجویان بسیجی دانشگاه شـریف از اینکه اجازه 
حضور تعداد زیادی از دانشـجویان بسـیجی داده نشده 
بـود، بـا صـدای بلنـد این اعتـراض خـود را بـه گوش 

ردیف اول در سـالن رسـاندند.
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فرداامروز

هيات مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كرمان

ــی و  ــام مهندس ــون نظ ــی قان ــه اجرائ ــن نام ــاده 71 آئی ــرای م در اج
ــره کــه در روز شــنبه  کنتــرل ســاختمان در اولیــن جلســه هیئــت مدي
مــورخ 1394/9/7 در محــل ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــه شــرح  کرمــان تشــکیل گرديــد، اعضــای هیئــت رئیســه ســازمان ب

زيــر انتخــاب گرديــد:
1-آقای دکترجوادسالجقه                         رئیس سازمان

2-آقای مهندس مجیداسماعیلیان               نائب رئیس اول
3-آقای مهندس علی داوری                نائب رئیس دوم

4-آقای مهندس علی کالنتری                دبیر
5-آقای مهندس علیرضاقزوينی پوراکبری     خزانه دار

مسعود اشجعی کارگردان سریال »غالم لرد« در گفت و گوی اختصاصی با شهرام پارسا مطلق:

نسبت به »غالم لرد«
بی انصافی می کنند

   صفحه  5

سخنگوی ستاد مديريت بحران استان در گفت و گو با »پيام ما«:  برای بررسی وضعيت آنفلوآنزا 

وزير بهداشت فردا 
به كرمان می آيد

در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان عنوان شد:

کاهش سن اعتیاد به 21 سال
   صفحه  6
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