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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,090,000
9,105,000
4,600,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,540,000
1,660,000

925,800

دالر
يورو
پوند

 36,530
38,600
54,800

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

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

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

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

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

مزایده سراسری شماره 240/94/37/س/م امالك و مستغالت مؤسسه نور
مؤسسـه نـور در نظـر دارد يـک قطعـه زميـن مسـکونی بـا مشـخصات منـدرج در جـدول ذيـل از طريـق مزايـده عمومـی بـا شـرایط ویـژه بفـروش برسـاند . متقاضيـان محتـرم جهـت دريافـت بـرگ شـرايط شـركت در مزايـده از سـاعت 8/00 
 تـا 18/00 شـنبه مـورخ 94/09/14 تـا سـاعت 12 روز دوشـنبه مـورخ 94/09/23 بـه دفتـر فـروش مؤسسـه در تهـران بـه آدرس: خيابـان سـتارخان، خيابـان پاتريـس لومومبـا، بلـوار سـروناز،كوچه اميـری، پـالك4 مراجعـه و يـا جهـت دريافـت اطالعـات بيشـتر با 
تلفـن  مسـتقيم 66432535-021و يـا شـماره همـراه 09102707407 معاونـت امـالك و در كرمـان تـا سـاعت 14 مـورخ 94/09/22 بـه آدرس:خيابان امام جمعه مـا بين كوچه 5 و 7، مجتمع سـارا، واحد1 ، آقای مهندس شـمس و جهت دريافت اطالعات بيشـتر با 

شـماره همـراه 09397045011 تمـاس حاصل فرماييد. جهت كسـب اطالعات بيشـتر به سـايت موسسـه بـه آدرس www.m-noor.ir مراجعه و يا با پسـت الکترونيـک info@m-noor.ir مکاتبه نماييد.
 شرایط شرکت در مزایده:

1- داشـتن اهليـت قانونـي2- دريافـت و تکميـل فـرم شـركت در مزايـده 3- پرداخـت مبلـغ 5 درصـد قيمت پايـه به صورت چک تضميني بـه نام واحد اجرائی مؤسسـه نـور در وجه حسـاب جاری 2171850435 نزد بانک ملت شـعبه توحيـد تهران )كـد 6756/1( و 
يـا شـبا ) 61IR 0120 0000 0000 2171 8504 35( 4- اعـالم كتبـي قيمـت پيشـنهادي به صـورت محرمانـه در پاكت مهروموم شـده. 5- حضور متقاضيان در جلسـه بازگشـايي پاكت ها بر اسـاس تاريخ اعالم شـده بالمانع مي باشـد. 6- مشـمول ممنوعيت قانون » 
راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء نماينـدگان مجلـس و كارمنـدان دولـت در معامالت دولتی و كشـوری » نباشـند. 7- در صورت عدم برنده شـدن ظـرف مدت 5 روز كاری بعد از بازگشـايي پاكت ها چک تضمينـي يا واريزی سـپرده در مزايده عودت مي گـردد. 8- برندگان 

مزايـده جهـت دريافـت و انتقال سـند قطعی به شـهرداری كرمان معرفی خواهند شـد. 
توجه: آخرین مهلت تحویل پاکت ها:      زمان و مکان بازگشایي پاکت ها:

ساعت 12روز دوشنبه مورخ 94/09/23 در تهران                مکان: دفتر مركزي مؤسسه به آدرس فوق الذكر زمان: ساعت 15/00 روز دوشنبه مورخ 94/09/23 خواهد بود.
آدرستوضیحاتقیمت پایه مزایده )ریال(مساحت تقریبی )متر مربع(شرایط فروشکاربریپالک ثبتینوع ملکردیف

1
139 فرعی از 9  اصلی بخش 4زمین

مسکونیکرمان
37044281/540/000/000تفکیک نشده

پرداخت کل ثمن معامله بصورت دوازده قسط 
مساوی در12ماه

کرمان-بلوار امام رضا)ع(
شهرک الهیه،نبش بلوار پزشک تفکیک شده

31549359/700/000/000)152قطعه(

وضعیت زرد درکرمان
برای آنفلوآنزای مرگبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

در دو روز گذشته موارد شدید و 
کشنده مشاهده نکردیم
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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

خبر

سرمقاله

چگونه همه امکانات منچستر و 
شمال غرب انگلیس را برای کمک 
به زلزله زدگان بم بسیج کردیم !؟

خبـر و فاجعـه بسـيار دردناك تـر 
و عميـق تـر از آن بـود كـه تصـور 
می شـد. اوليـن نگرانـی ما بچـه های 
مظلومـی بودنـد كه در خوابـگاه ايتام 
بـم همگـی در زيـر خروارهـا خـاك 

بودند.  مدفـون شـده 
بـا فـرود هلـی كوپتـر اورژانـس هوايـي مشـيز و 
رسـيدن تيـم امـداد ونجـات بـه فرماندهـی  پهلوان 
دالور  كاهـای  كاراتـه  و  احمـدی  عليرضـا  كرمـان 
كرمـان خبـر دردنـاك فـوت وازدسـت دادن 23 گل 
نونهـال آرام وقرارمـان رابريـد. آمـاده حركـت بـرای 
كمـک بـه مسـئولين وقـت اسـتان مـی شـدم كـه 
بـرادرم بـا تاسـف گفـت پيشـنهاد كمـک ما توسـط 

يکـی ازدوسـتان مسـئول رد شـده اسـت!!!؟؟
همـه تالش خـود را بـرای اطالع رسـانی و جذب 
كمـک هـای مردمـی ايرانيـان مقيـم انگليـس بـکار 
گرفتيـم، مركـز اسـالمی منچسـتر امـام جماعـت و 
هيـات امنـاء و بـرادران و خواهـران انجمن اسـالمی 
دانشـجويان و بخصـوص كرمانـی هـای مقيـم همـه 
تـوان خـود رابـه صحنـه آوردنـد. ابتـدا و به سـرعت 
امکانـات اطـالع رسـانی را بررسـی و متوجـه شـدم 
يـک ايرانـی با ذوق راديويي داردكه روزی دو سـاعت 
برنامـه پخـش مـی كند. قـرار شـد يکـی ازكرمانيان 
ايـن  از  رسـانی  اطـالع  كار  منچسـتر  مقيـم  خيـر 
راديـو و شـبکه هـای محلی انگليـس را انجـام دهد. 
بـه اتفـاق وی بـه ايسـتگاه راديويـي كـه در خانـه 
صاحـب آن بـود!! رفتيـم و در برنامـه ای زنـده كـه 
ابتـدا قـرار نبـود مـن صحبـت كنـم ولـی در عملی 
انجـام شـده من هـم صحبت كـردم، ابعـاد فاجعه را 
بـرای ايرانيـان مقيم انگليس و سراسـر دنيا تشـريح 
و از بـم و كرمـان غـم زده گفتيم. حضـور و همراهی 
ايرانيـان بی نظيـر بود. ايرانيان مقيم خارج از كشـور 
سـرمايه هايـي عظيم وگنجـی بی پايـان در حمايت 
از كشورشـان در سراسـر جهان هسـتند. اوج همدلی 
و همزبانـی آنـان را در فاجعـه بـم ديديـم، اميـد كه 
همدلـی وهمزبانـی ايرانيان اين بـار در پيروزی های 

بـزرگ پيـش روتجلـی مجـدد يابد. انشـاءاهلل.
13 اذرماه سال ياس 1394

باند خانوادگی سرقت در اروزئیه 
متالشی شد

فرمانـده انتظامـی ارزوئيه از دسـتگيری بانـد حرفه ای 
سـه نفره خانوادگـی كه به 15فقره سـرقت اعتراف كردند 

طی يک عمليات پليسـی خبـر داد.
سـرهنگ  اكبـر نجفـی گفت: مامـوران پليـس آگاهی 
اين شهرسـتان در پی يکسـری كار اطالعاتی و تحقيقات 
ميدانـی توانسـتند يک باند سـرقت حرفه ای متشـکل از 
سـه نفر كـه دو بـرادر و دامـاد خانـواده بودند را دسـتگير 
بازجويـی هـای فنـی و  افـزود: سـارقان در  كننـد. وی 
پليسـی بـه پانـزده فقره سـرقت كـه 10 مورد آن سـرقت 
موتـور سـيکلت، چهـار فقره سـرقت احشـام و يـک مورد 
سـرقت منزل اعتراف كردند. سـرهنگ نجفـي در پايان از 
شـهروندان خواسـت تا ضمـن افزايش همـکاری با پليس 
و توجـه بـه نـکات پيشـگيرانه اجـازه دسـت درازی افـراد 

سـودجو بـه امـوال شـان را ندهند.

کشف 480 کیلوگرم تریاک  در شهداد 
پليـس كرمان موفق به كشـف بيـش از 480 كيلوگرم 
تريـاك از يـک دسـتگاه خودروی زانتيا شـدند. سـرهنگ 
علـی كشـاورزی جانشـين فرمانـده انتظامـی شهرسـتان 
كرمـان گفـت: ماموران بخش شـهداد از توابع شهرسـتان 
كرمـان حيـن گشـت زنـی در محور شـهداد به سـيرچ به 
يک دسـتگاه خودرو زانتيا سـفيد رنگ مشکوك و دستور 
توقـف آن را صـادر كردنـد. وی افزود راننده خـودرو بدون 
توجـه بـه دسـتور ايسـت مامـوران اقدام بـه فرار كـرد كه 
پـس از تعقيـب و گريـز ، سرنشـينان خـودرو ، بـا رهـا 
كردن وسـيله نقليه و با اسـتفاده از تاريکی شـب متواری 
شـدند . جانشـين فرمانـده انتظامـی شهرسـتان كرمـان 
افـزود در بازرسـی از ايـن خـودرو 46 بسـته مـاده مخـدر 
از نـوع تريـاك بـه وزن 480 كيلو و 797 گرم كشـف و به 
همـراه خـودرو توقيفـی به بـرای سـير مراحـل قانونی به 
مقـر پليس منتقل شـد و تـالش پليس برای دسـتگيری 

عامـالن قاچـاق اين مواد همچنـان ادامـه دارد.

پیوند اعضا جان 
سه بیمار کرمانی را 
نجات داد

پيونـد  كننـده  هماهنـگ   
اعضـاء دانشـگاه علـوم پزشـکی 
عمـل  سـه  انجـام  از  كرمـان 
بـا اهـدای عضـو  پيونـد عضـو 
جـوان 28 سـاله كرمانـی خبـر 
ابـراز  بـا  گيالنـی  مجيـد  داد. 

خوشـنودی از افزايش موارد پيوند اعضا در كرمان اظهارداشـت: خوشبختانه 
كرمـان بـه يکـی از قطبهـای پيوند عضو در كشـور تبديل شـده اسـت. وی 
افـزود: بايـد در جامعـه فرهنگ سـازی الزم در خصوص پيونـد عضو صورت 
گيـرد و در صـورت بـروز مـرگ مغزی خانواده مصـدوم بايد بتوانـد در زمان 
طاليـی تصميـم گيـری الزم بـرای اهـدای اعضـا صـورت گيـرد. وی افزود: 
خوشـبختانه در آخريـن مـورد اهـدای عضو روز گذشـته اعضـای يک جوان 
28 سـاله كرمانـی كـه در تصـادف دچـار مرگ مغزی شـده بود بـه بيماران 
نيازمنـد پيونـد داده شـد. وی افـزود: خانواده مصطفی عسـکرزاده با تصميم 
بـه جـای كـه گرفتنـد جان سـه بيمـار را نجـات دادنـد و كبـد مصطفی به 
يـک بيمـار مـرد 20 سـاله و كليه هـای وی به يک زن 34 سـاله و يک مرد 
46 سـاله پيونـد داده شـد. وی گفـت: مصطفـی در جريان يـک تصادف در 

كرمـان دچـار مـرگ مغـزی شـده بود.

مواظب
 گوشي هاي هوشمند
خود باشید

رئيـس پليس فتا اسـتان گفت: 
بـا ورود نسـل جديـد تلفـن هـاي 
همـراه هوشـمند، دنيـاي مجـازي 
جذابيت زيـادي پيدا كـرده و البته 
به تبع آن شـاهد آسـيب هايي نيز 
هسـتيم چرا كه پشـت هـر صحنه 
جـذاب شـايد هدفـي شـوم نهفته 

باشد.سـرهنگ كامبيـز اسـماعيلي  بيان داشـت: براسـاس اطالعات جامعـي كه در 
ايـن زمينـه وجـود دارد نفـوذ بد افزارها به تلفـن هاي همراه هوشـمند چندين برابر 
افزايـش پيـدا كـرده و بيشـتر اين بـد افزارها نيـز به صورت پيامکي ارسـال شـده و 
صاحبـان آن هـا را بـا آسـيب جدي مواجه مـي كننـد. وي گفت:اغلب اين بـد افزار 
هـا بـه صـورت پيامک هايـي در قالب فايـل هاي دانلود موسـيقي، طنـز، تبليغات ، 
عکس و فيلم بر روي سيسـتم گوشـي هاي هوشـمند تلفن همراه ظاهر مي شـوند 
و طراحـان آن هـا بـه دنبال شـنود، جاسوسـي، برداشـت غيـر مجاز و ديگـر اهداف 
شـوم هسـتند. سـرهنگ اسـماعيلي در ادامه گفت: شـبکه هاي اجتماعي همچون 
فيـس بـوك، توييتـر ، وات سـاپ، تلگـرام و ديگـر شـبکه هـاي مشـابه كه بـر روي 
گوشـي هـاي جديـد تلفـن همـراه قابل نصب هسـتند هـدف افـراد ارسـال كننده 
بـد افـزار هـا اسـت و بهتريـن راه مقابلـه با نفوذ بـد افزارها به گوشـي تلفـن همراه، 
خامـوش كـردن اتصـال Wfi گوشـي، باز نکـردن فايل هاي ضميمـه و ايميل هاي 

ناشـناس و اسـتفاده مرتـب و بـه روز از آنتي ويروس اسـت.

جمع آوری
 19 متکدی از سطح 
شهر کرمان 
اجرائيـات  واحـد  مديـر 
جمـع  از  كرمـان  شـهرداری 
آوری بيـش از 19 متکـدی از 
سـطح شـهر كرمـان طـی يک 

داد. خبـر  گذشـته  مـاه 
روابـط  اداره  گـزارش  بـه 

عمومـی و امـور بيـن الملـل شـهرداری كرمـان محمدرضا نارويـی گفت: 
از ايـن تعـداد هشـت نفـر افاغنـه، هشـت نفـر ايرانـی و مابقی پاكسـتانی 

بودنـد.
وی ادامـه داد: از ايـن تعـداد شـش نفـر كـودك و نوجـوان و مابقـی 

بزرگسـال بودنـد.
وی از اختصـاص بيشـترين آمـار متکديـان بـه ترتيـب بـا 11 نفـر زير 

18 سـال خبـر داد.
نارويـی گفـت: اكثـر متکديـان از معابـر و مياديـن اصلـی شـهر جمـع 
آوری شـدند كـه بـا گرفتـن تعهـد و مـدرك شناسـايی تحويـل خانـواده 
هايشـان مـی شـوند و متکديـان اتبـاع خارجـی نيـز بـه نماينـده اتبـاع 

اسـتانداری تحويـل داده خواهنـد شـد.

باد و خورشید در 
کار تولید انرژی

انـرژی  كميسـيون  عضـو 
اتـاق بازرگانی، صنايـع، معادن 
و كشـاورزی ايـران گفـت: دو 
سـايت تاكنون بـه عنوان مکان 
هـای نهايـی احـداث نيـروگاه 
كرمـان  در  خورشـيدی  هـای 
از سـوی هيـات سـرمايه گذار 
آلمانـی انتخـاب شـده اسـت.

 علـی شـمس اردكانـی در ديـدار هيـات سـرمايه گـذار آلمانـی بـا 
اسـتاندار كرمـان افـزود: تجربـه كاری ايـن هيات بـر ايجاد نيـروگاه های 
بـرق خورشـيدی و بـادی متمركز اسـت و تجربه سـاخت اين نيـروگاه ها 
در آلمـان و چيـن را دارنـد. وی اظهـار كـرد: سـه نيـروگاه سـايز كوچک 
در شـهرهای ماهـان و رايـن بـه صـورت نهايی انتخـاب شـده و مطالعات 
ايجـاد يک نيروگاه سـايت بـزرگ در راين بـا يکهزار مـگاوات ظرفيت نيز 
در دسـت انجام اسـت. وی گفت: سـايت يـزدان آباد نيز معرفـی و در اين 

رابطـه تحقيقاتی انجام شـده اسـت.
 شـمس اردكانـی خاطرنشـان كـرد: تصميـم نهايـی اين اسـت كه 48 
درصـد آورده بـه عنوان سـرمايه مشـاركت گـروه آلمانی باشـد و فايناس 

ارزی آن را نيـز تعهـد مـی كنند.

پلیس فتاعلوم پزشکی اتاق بازرگانیشهرداری کرمان

کرمان ویچ

چندی اسـت كه شـهروندان كرمانی يک 
بحث مشـترك جديـد برای گفـت و گوهای 
روزمـره خـود يافتـه انـد. تقاطـع هـای غير 
هـم سـطح! و بيـش از همـه تقاطـع ميـدان 
آزادی موضـوع صحبـت شـهروندانی اسـت 
كـه هـر روزه ايـن مسـير را بـرای رسـيدن بـه محـل كار يا 
منـزل و... مـی پيماينـد. اين گفـت و گو ها از همه سـنخی 
مـی توانـد باشـد. وضعيـت مراكز تجـاری حول ايـن پروژه، 
دورتـر شـدن راه هـای ارتباطـی حوالـی ميـدان، متوقـف 
شـدن كار بـه دليل برخـورد ابزارهـای حفاری بـه آب های 
زيـر زمينـی و... كـه برخـی از آن ها درسـت اسـت و برخی 
نادرسـت و بـرای ارضـای غريزه شـايعه پراكنـی و پر كردن 
اوقـات فراغـت. امـا تقاطـع غير هم سـطح در حـال احداثی 
كـه اخيـرا مـورد توجـه قـرار گرفتـه نـه بـه مراكـز تجاری 
آسـيبی وارد كـرده و نـه راه كسـی را دور كـرده اسـت بلکه 
دوسـتداران تاريـخ كرمـان و بناهای تاريخـی را نگران كرده 

اسـت. تقاطـع غيـر هم سـطح گنبـد جبليه!
یک بنای تاریخی ارزشمند

در منتهـی اليـه شـرقی كرمـان در نزديکی دو قبرسـتان 
بـزرگ و  الزمـان و سـيد حسـين كرمـان گنبـد  صاحـب 
عجيبـی از سـنگ و گـچ بنـا گرديـده كـه دسـت تطـاول 
روزگار در تخريـب آن كوتـاه آمده اسـت. ايـن گنبد هشـت 
ضلعـی كـه بـه گنبد گبری نيز شـهرت دارد تماما از سـنگ 
اسـت و عـرض پـی آن نيـز در پايـه بـه 3 متر می رسـد. در 
هشـت طـرف آن هشـت در بعـرض 2متـر قـرار گرفتـه كه 
اخيـرا برای مسـتحکم سـاختن بنـا و جلوگيـری از تخريب 
آن درگاه هـا را بـا سـنگ مسـدود كرده انـد و فقـط يکـی 
را بـاز گذاشـته اند. قسـمت بـاالی گنبـد از آجـر سـاخته 
شده اسـت و در داخـل گنبـد ظاهـرا گـچ بری هـا و تزئيـن 
كاريهايـی وجـود داشـته كه قسـمت بـاال ريخته و قسـمت 

پائيـن را تخريـب كرده انـد. 
ايـران  در  كتـاب هشـت سـال  در  سرپرسـی سـايکس 
می نويسـد: »از قبرسـتان كـه رد می شـويد يـک سـاختمان 
هشـت ظلعـی سـنگی خواهيـد ديـد كـه گنبدی به شـکل 
دو هـالل بـرآن قـرار گرفتـه و قطـر داخـل آن 18 فـوت و 
هـر طرفـی نيـز 18 فـوت و نـوك آن اجـری و منتهـی اليه 
آن دايـره می باشـد. ايـن محـل را جبليـه می نامنـد و تنهـا 

سـاختمان سـنگی كرمـان هميـن گنبـد جبليه اسـت. 
 بديهـی اسـت در زمانـی كـه ايـن قبرسـتان را ويـران 
كرده انـد سـنگ ايـن مقبره را برداشـته اند و بـرای نمايی به 
كار برده انـد. پژوهشـگران اروپايـی نظيـر هيلـن برانـد ايـن 

گنبـد را متعلـق بـه دوره سـلجوقيان می داننـد.
 قدمـت ايـن گنبـد را از ايـن كلمـه كـه آن را گنبـد 
»گبـر« نيـز گفته انـد می تـوان حـدس زد كه شـايد مربوط 
بـه پيـش از اسـالم باشـد و از بناهـای زرتشـتی و گبـری 
اسـت، گرچـه سـبک آن بـا سـبک آتشـکده تطابـق نـدارد 

انـد كـه بنـای مذكـور مربـوط بـه  .برخـی احتمـال داده 
اواخـر دوره ساسـانی باشـد كه اوائل اسـالم تعميـر و مرمت 
شده اسـت و يـا اينکـه در اوائـل اسـالم بـا الهـام از معماری 
ساسـانی بنا گرديده اسـت. هر چنـد در دوره هايی )از جمله 
دوره سـلجوقی بـه دسـتور محمـد بـن الياس( تعمير شـده 
اسـت. گفتـه می شـود در سـاخت اين گنبد به جـای آب از 
شـير شـتر اسـتفاده شده اسـت كه مورخان ومعماران دليل 
اسـتحکام ايـن بنـا را همين امر مـی دانند. اين بنا در سـال 

1388 بـه مـوزه تبديـل شده اسـت. 
پـس، حساسـيت و نگرانـی  برای سـاخت تقاطع غير هم 
سـطح در چنيـن مکانـی امری پسـنديده اسـت كـه ميزان 
مسـووليت شـهروندان در قبـال تاريـخ شهرشـان را نشـان 

مـی دهد. 
طرح زیرگذر جبلیه ابهاماتی دارد

موحـدی، معـاون ميـراث فرهنگـی اسـتان كرمـان در 
گفـت و گـو بـا هفتـه نامـه اسـتقامت در خصـوص احـداث 
ايـن پـروژه گفـت:»در حريـم آثار تاريخـی هر پـروژه ای در 
قالـب ساخت وسـاز قـرار باشـد انجـام بشـود، بايـد حتما از 
ميـراث فرهنگـی طبـق قانونـی كـه موجـود اسـت، مجـوز 
گرفتـه بشـود. كليـه  پروژه هـای عمرانی؛ اعم از اجرای سـد، 
اسـتخراج سـنگ از كوه هـا، لوله كشـی گاز و احـداث جـاده 
و ... در هـر منطقـه ای باشـد بايـد حتمـا از ميـراث فرهنگی 
اسـتعالم گرفتـه بشـود. بـرای ايـن الـزام، قانـون موجـود 
اسـت كـه اميدواريـم دسـتگاه های اجرايی در راسـتای نگاه 
حمايتـی كـه اسـتاندار محترم نسـبت بـه ميـراث فرهنگی 

دارنـد، بـه ايـن قانـون توجـه بيش تری داشـته باشـند.«
كـه  شـهر  در  عمرانـی  پروژه هـای  مـورد  افـزود:»در  وی 
پروژه هـای بزرگـی هسـتند، طرح حتمـا بايد در شـورای فنی 
سـازمان بررسـی بشـود، بـه خصـوص اين كـه اگـر در بافـت 
تاريخـی باشـد. بعـد هـم، در كميتـه  فنی بررسـی شـده و در 
صورتـی ضوابـط ميـراث رعايت شـده باشـد، تاييديـه را صادر 
می كنيم. اين شـورا از 10،12 نفر تشـکيل شـده كه مديركل 
ميـراث اسـتان، معـاون ميـراث فرهنگـی ايشـان، تعـدادی 

كارشـناس و واحـد حقوقـی اداره در آن حضـور دارنـد.«
موحـد در توضيـح چگونگـی نظـارت بـر حريـم هـای 
تاريخـی گفت:»مـا حريم های آثـار تاريخی را به دسـتگاه ها 
ابـالغ كرده ايـم و آن هـا هـم موظفنـد كـه رعايـت كننـد. 
شـهرداری هـم معمـوال حريم ابالغـی ما را رعايـت می كند. 
اگرچـه بيش تر حساسـيت در مـورد صدور مجوزهـا، مربوط 
بـه پروژه هايـی اسـت كـه در بافـت تاريخـی اجـرا می شـود 
امـا در مجمـوع، چـون كرمـان يـک شـهر تاريخـی اسـت، 
نظـر  بايـد  پروژه هـا  همـه ی  مـورد  در  فرهنگـی  ميـراث 

» بدهد.
معـاون ميـراث فرهنگـی اسـتان بـا يـاد آوری ايـن كـه 
گنبـد جبليـه جـزو بناهايی اسـت كـه حريم پيوسـته دارد، 
اظافـه كرد:»قلعـه دختـر و اردشـير، تخـت درگاه قلی بيگ، 

ايـن حريـم قـرار دارد.  بـاغ بيرم آبـاد و گنبـد جبليـه در 
هـر پـروژه  عمرانـی كـه در ايـن محـدوده قـرار باشـد اجـرا 
بشـود، بايـد حتما ميـراث فرهنگـی در مـورد آن نظر بدهد 
و آن را تاييـد كنـد. در ايـن حريـم همچنيـن، نمی تـوان 
حـاال  تـا  حتمـا  می شـد  اگـر  داد،  انجـام  ساخت وسـاز 
صـورت گرفتـه بـود.  ايـن محـدوده يـک فضـای بـاز دارد 
تـا چشـم انداز حفـظ بشـود. در بسـياری نقـاط مثـال دامنه  
قلعـه دختـر و قلعـه اردشـير يا بنـد مملکت كه كنـار تخت 
درگاه قلی بيـگ اسـت، بـه جـز آنچـه كـه در روی سـطح 
وجـود دارد، زيرسـطح زميـن هـم بقايايـی وجـود دارد. در 
مـورد پـروژه  زيرگذر، پيشـنهاد شـهرداری، طبـق ضوابط و 
مقـررات حريم در شـورای فنـی مطرح شـده، مغايرت هايی 
وجـود داشـته اسـت اما تـا آنجا كه امـکان داشـته، از حريم 
فاصلـه گرفته انـد و پـروژه  روگـذر را بـه زيرگـذر تبديـل 
كرده انـد. طـرح هنـوز ابهاماتـی دارد كه بايد توسـط ميراث 

فرهنگـی بررسـی و تاييـد نهايـی بشـود.«
وی در پاسـخ بـه ايـن كـه شـهرداری كلنـگ ايـن پروژه 
را زده اسـت گفت:»بخشـی كـه با طـرح مغايرت نداشـته را 
شـهرداری شـروع كـرده اسـت. شـهرداری خيلـی دارد بـه 
ميـراث كمـک می كنـد و هرجـا كـه مـا تقاضـا كرده ايـم، 
ورود كرده انـد؛ امـا همـه  مـا تعهد داريـم كه طـرح، تاييديه  

نهايی را داشـته باشـد.« 
 ضوابط میراث فرهنگی در اجرای طرح گنبد جبلیه 

رعایت می شود
 علـی بابايـی در خصـوص طـرح عمرانـی گنبـد جبليه و 
رعايـت ضوابط ميـراث فرهنگـی گفت:»نشسـت اوليه برای 
تاييـد نهايـی طرح با حضور ابوالقاسـم سـيف الهی شـهردار 

وقـت كرمان، محمدعلی كدوری سرپرسـت اداره كل ميراث 
فرهنگـی و موحـدی معاون ميـراث فرهنگی اسـتان، معاون 
فنـی و عمرانی شـهردار و خانم مبشـر كارشـناس سـازمان 
ميـراث فرهنگی در دفتر سرپرسـت ميراث فرهنگی اسـتان 

تشـکيل شد.«
وی گفـت:»در ايـن نشسـت طـرح بـه صورت كامـل و از 
همـه جوانـب مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مديـران ميراث 
فرهنگـی، تمامـی نقطـه نظـرات و پيشـنهادات خـود را در 
خصـوص رمـپ هـا، كندروهـای دو سـوی رمـپ هـا، توجه 
بـه حريـم ميـراث در محـدوده اجـرای طـرح و توجـه بـه 
ارتفاعـات در اجـرای پـل مطـرح كردند كه در طـرح اعمال 

نهايی شـد.« و 
شـهردار كرمـان بـه مجوزهـای الزم از سـوی سـازمان 
ميـراث فرهنگـی در اجـرای تقاطـع غيـر همسـطح گنبـد 
جبليـه اشـاره و تاكيـد كرد:»رمـپ هـا بـر اسـاس ضوابـط 
سـازمان ميـراث فرهنگـی ايجـاد شـده و فاصلـه مربـوط 
رعايـت و خـاك بـرداری در عمـق انجـام گرفتـه اسـت.«

بـه دليـل حفـظ حريـم گنبـد  پـروژه  وی گفت:»ايـن 
جبليـه و امـکان رويت آن بـه عنوان اثر تاريخـی، به صورت 

زيرگـذر اجـرا می شـود.«
بابايـی بـر حضـور مسـتمر كارشناسـان اداره كل ميراث 
فرهنگـی در رونـد اجـرای پـروژه از مرحله خاك بـرداری تا 

پايان پـروژه تاكيـد كرد.
وی از انجـام مطالعـات صفـر و يـک جهت تهيه پيوسـت 
اجتماعـی ايـن پـروژه خبـر داد و گفت:»وضعيـت اجتماعی 
و تاثيـرات مثبـت و منفـی احـداث ايـن زيرگـذر در منطقه 

ديده شـده اسـت.«

بررسی نحوه احداث یک تقاطع غیر همسطح

گنبد جبلیه بر سر تقاطع

نماينـده ولـی فقيـه در اسـتان و امـام جمعـه كرمـان بـا 
اشـاره بـه آغـاز انتفاضـه سـوم در سـرزمين هـای اشـغالی 
فلسـطين گفـت: مقامـات رژيـم غاصب و پليد صهيونيسـتی 
در برابـر انتفاضـه عاجـز مانـده انـد و هرچـه جوانـان را بـه 
گلولـه بسـتند و تـالش كردنـد نتوانسـتند ايـن شـعله را 

خامـوش كننـد.
آيـت اهلل سـيد يحيـی جعفـری در خطبـه هـای نمـاز 
جمعـه كرمـان در مصلـی امـام علـی )ع( افـزود: مـی بينيد 

كـه در فلسـطين چـه بـر سـر مسـلمانان مـی آيـد و رژيـم 
غاصب صهيونيسـتی سـرزمين آنها را 70 سـال اشغال كرده، 
ميليـون هـا نفـر را كشـته و خانـه هـای آنهـا را بر سرشـان 
خـراب مـی كنـد و در ايـن ميـان آمريکايـی هـا كـه دم از 
حقـوق بشـر می زننـد در برابر ايـن جنايات سـکوت كرده و 

از اسـرائيل بـی رحـم و خشـن طرفـداری مـی كننـد.
وی گفـت: رهبـر معظـم انقالب اسـالمی تاكيد كـرده اند 
كـه اسـرائيل تا 25 سـال آينده وجـود نخواهد داشـت و اين 

بـه معنـای آن اسـت كه قيـام فلسـطينيان ادامه مـی يابد و 
مـردم جهان نيـز بيدارتر می شـوند.

امـام جمعـه كرمان در ادامـه خطبه های نمـاز به موضوع 
اربعيـن اشـاره و خاطرنشـان كـرد: اربعيـن بـه معنـای پايان 
نخسـتين مرحلـه از احيای پيام عاشوراسـت كه بـا موفقيت 

پايان رسـيد. به 
وی گفـت: در ايـن دوران حسـاس 40 روزه با خطبه های 
تاريخی حضرت زينب )س( و امام سـجاد )ع( سـه دسـتاورد 
مهـم و اساسـی از جملـه تبييـن حقانيـت خـط امامـت و 
نهضت اسـالمی حسـين ابن علی )ع(، افشـای ماهيت فاسـد 
و ضـد اسـالمی نظـام امـوی بويژه افشـای جنايـات يزيد ابن 
معاويـه و ارائـه يـک الگـوی ارزشـمند در خصـوص تـداوم 
رسـالت شـهيدان و احيـای پيـام انقـالب حسـينی در همـه 

جوامـع اسـالمی و غير اسـالمی حاصل شـد.
آيـت اهلل جعفـری افـزود: اربعيـن نشـان داد كه در سـايه 
صبـر، مقاومـت، پايـداری و از خـود گذشـتگی انسـان مـی 

توانـد بـه اهـداف خود دسـت يابـد. وی بيان كـرد: اهل بيت 
امـام حسـين )ع( در ماه صفر سـختی ها و رنج هـای زيادی 
را تحمـل كردنـد و ايـن افـراد به دليـل آنکه اوليـای خداوند 
و فرزنـدان پيامبـر گرامـی اسـالم )ص( بودند توانسـتند اين 

دشـواری هـا را تحمـل كنند.
نماينـده ولی فقيه در اسـتان كرمان گفت: سـال گذشـته 
بالـغ بـر 20 ميليـون نفـر در روز اربعيـن بـه زيـارت امـام 
حسـين )ع( رفتنـد كـه اين تعـداد در سـال جـاری افزايش 

چشـمگيری داشـته است.
وی در بخـش ديگری از سـخنانش با اشـاره بـه اينکه ورع 
)پرهيـزكاری( راس ايمـان و سـتون ديـن اسـت افـزود: ورع 
ماننـد كشـتی در درياسـت و همانگونـه كه انسـان در دريا با 
نشسـتن در كشـتی از خطـرات مصـون می شـود، انسـان با 
ورع نيـز در زندگـی فـردی و اجتماعـی، مصون خواهد شـد.
آيـت اهلل جعفـری تاكيد كرد: اگـر كارهای خيـر همراه با 

ورع و تقوا باشـد برای انسـان مفيد اسـت./ ايرنا

امام جمعه کرمان:

 رژیم صهیونیستی در برابر انتفاضه
 عاجز مانده است
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اخبار آبفا
شیر های فشار شکن خط اصلی 
آب ورودی به شهر رفسنجان 

تعمیر شدند
شـير فشارشـکن نقـش متعـادل كننده فشـار آب 
در شـبکه توزيـع را بـر عهـده دارد. محمـود مـرادی 
رئيـس اداره نظـارت بـر بهـره بـرداری شـركت آب و 
فاضـالب رفسـنجان گفـت : تجهيـزات شـير فشـار 
شـکن خط انتقـال آب ورودی شـهر رفسـنجان واقع 
در بلـوار خليـج فـارس به همـت همـکاران عزيز و پر 
تـالش واحـد بهر ه برداری مورد نوسـازی و بازسـازی 
قـرار گرفـت. مـرادی افـزود: ايـن شـير فشـار شـکن 
نقش متعادل كننده فشـار آب در شـبکه توزيع شهر 
رفسـنجان را بر عهده دارد. وی در پايان بيان داشـت 
: بـه منظـور تاميـن فشـار مناسـب در شـبکه توزيع، 
چنديـن طرح در دسـتور كار حوزه بهره بـرداری قرار 

دارد.

47 فقره انشعاب غیر مجاز در شهر 
کهنوج قطع و جمع آوری شد

طـی آبـان مـاه 47 فقـره انشـعاب غيـر مجـاز در 
شـهر كهنـوج قطـع و جمع آوری شـد. رضـا بهرامی 
سرپرسـت امـور آب و فاضـالب شهرسـتان كهنوج با 
اشـاره بـه اينکه جمـع آوری انشـعابات غيرمجاز آب، 
گامـی اساسـی برای توزيع عادالنه آب شـرب اسـت، 
افـزود: انشـعابات غيرمجـاز يکـی از مهم تريـن عامل 
هـدر رفت آب اسـت. بهرامـی گفت: نامتعـادل بودن 
فشـار آب در شـبکه توزيع، اسـتفاده بيش از حد نياز 
از آب، پرداخت نشـدن آب  بها، تشـديد نشـت آب از 
انشـعابات و نصـب غيراصولی آن از جمله مشـکالتی 
اسـت كـه انشـعابات غيرمجـاز بـه وجـود می آورنـد. 
وی در ادامـه بيان داشـت: در همين راسـتا طی آبان 
ماه 57 فقره انشـعاب غير مجاز آب در شـهر كهنوج 
شناسـايی شـد كـه از اين تعـداد 10 فقـره تبديل به 

مجـاز و 47 فقـره نيـز قطع و جمـع آوری گرديد.

130 مورد نمونه آزمایش آب 
شرب در آزمایشگاه آبفای کرمان 

انجام شد
از تاريـخ 1 الـی 7 آذرمـاه ، 130 مـورد نمونـه 
آزمايـش آب شـرب در آزمايشـگاه آبفـای كرمـان 
انجام شـد. شاهسـوار كارشـناس آزمايشـگاه با اعالم 
ايـن خبـر گفت:در مـدت يک هفته نمونـه ميکروبی 
و  مـورد(   48(  TDS و   EC نمونـه   ، مـورد(   76(
كارشناسـان  توسـط  مـورد(    6( نمونـه شـيميايی 
مربوطـه در آزمايشـگاه انجـام شـده و شـرايط كيفی 

آب آشـاميدنی در حـد مطلـوب مـی باشـد .

یک حلقه چاه در شهر مردهک 
وارد مدار بهره برداری شد

يـک حلقه چـاه با هزينه ای معـادل 100 ميليون 
تومـان پـس از تجهيـز وارد مـدار بهره برداری شـد. 
علـی مشـايخی مدير امـور آب و فاضالب شهرسـتان 
عنبرآبـاد گفـت: به منظـور تامين آب شـهر مردهک 
و جلوگيـری از بحـران كـم آبـی ،يـک حلقـه چـاه 
پـس از تجهيـز وارد مـدار شـد. وی افـزود: ايـن چاه 
بـا هزينـه ای معـادل 100 ميليـون تومـان حفـر و 
تجهيـز گرديـد. مدير امـور آبفـا عنبرآبـاد همچنين 
از بازسـازی شـبکه آبرسـانی شـهر مردهک به طول 

2500 متـر واقـع در گلوئيه خبـر داد.

پیش بینی 25 میلیون متر مکعب 
صرفه جویی آب در کرمان

فرمانـدار كرمـان گفـت: پيـش بينـی مـی شـود 
حـدود 25 ميليـون متـر مکعـب آب در مـدت 45 
صرفـه  كشـاورزی  آب  موتورهـای  خاموشـی  روز 
جويی شـود. محمدعلی توحيدی در جلسـه شـورای 
حفاظـت از منابع آب شهرسـتان با اشـاره به اهميت 
بسـيار بـاالی آب افـزود: آب عامـل اصلـی آبادانـی و 
عمـران اسـت و هـر مکانـی كـه از ايـن نعمـت الهی 
بهـره بيشـتری داشـته باشـد حاصلخيـزی و آبادانی 
بيشـتری دارد. وی بيـان كـرد: اسـاس كشـاورزی، 
خدمـات، صنعـت و ... بـه آب بـر مـی گردد لـذا بايد 

آن را قـدر بدانيـم.

کاغذ اخبار

مجلـس شـورای اسـالمی در هفته پيـش رو با دسـتوركار 
مشـخص جلسـه علنـی خواهـد داشـت كـه ارائـه گـزارش 
كميسـيون قضايـی و حقوقـی دربـاره جرم سياسـی و حضور 
وزرای امورخارجـه و صنعـت، معـدن و تجارت برای پاسـخ به 

سـوال نماينـدگان كرمـان و تهـران از آن جمله اسـت.
اربعيـن  مراسـم  تعطيـالت  از  پـس  و  جـاری  هفتـه  در 
حسـينی )ع(، نماينـدگان مجلـس شـورای اسـالمی جلسـه 
علنی خواهند داشـت و قرار اسـت كه محمدرضا پورابراهيمی 
نماينـده مردم كرمـان از محمدجواد ظريف وزيـر امور خارجه 
درمـورد علت عـدم فعاليت وزارت خارجـه در عرصه اقتصادی 
خـارج از كشـور و نداشـتن برنامـه در ايـن زمينـه و حميـد 
رسـايی نماينـده مردم تهـران در مجلـس از محمدرضا نعمت 
زاده وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت دربـاره عضويـت وی در 
هيـات مديـره چنديـن شـركت و بنـگاه اقتصـادی همزمـان 

بـا در اختيـار داشـتن پسـت وزارت سـوال كننـد. نمايندگان 
مجلس روز يکشـنبه 15 آذرماه جلسـه علنی خواهند داشـت 
و براسـاس قانـون اساسـی، دولـت بايـد در ايـن روز قانـون 
بودجـه سـال 95 كل كشـور را تقديـم مجلـس كنـد. بـر اين 
اسـاس نماينـدگان مجلس قرار اسـت بـه بررسـی دو گزارش 
كميسـيون عمران درباره بررسـی طرح اصالح بند)ی( تبصره 
دو قانـون بودجـه سـال 94 و طـرح يـک فوريتـی توسـعه و 
بهينه سـازی آب شرب شهری و روسـتايی در كشور بپردازند. 
نماينـدگان مجلـس همچنين گـزارش كميسـيون اجتماعی 
دربـاره اليحـه تسـری مـواد 79 و 83 قانون اسـتخدام نيروی 
انتظامـی جمهوری اسـالمی ايران بـه كاركنان ارتش و سـپاه 
پاسـداران، گـزارش كميسـيون اجتماعـی دربـاره طـرح يـک 
فوريتی نحوه انتصاب اشـخاص در مشـاغل حسـاس و گزارش 
كميسـيون شـوراها و امـور داخلـی دربـاره طرح يـک فوريتی 

انتخابـات  و  قانـون تشـکيالت، وظايـف  از  اصـالح مـوادی 
شـوراهای اسـالمی كشور و انتخابات شـهرداران را در دستور 
كار دارنـد. نماينـدگان مجلـس همچنين قرار اسـت در ادامه 
بـه بررسـی گـزارش كميسـيون آمـوزش و تحقيقـات درباره 
طـرح سـنجش و پذيرش دانشـجو در دوره هـای تحصيالت 

تکميلی و دانشـگاه هـا و مراكز آموزش عالی كشـور، گزارش 
كميسـيون اقتصـادی دربـاره اليحه تاسـيس صنـدوق بيمه 
عمـران  گـزارش كميسـيون  و  همگانـی حـوادث طبيعـی 
دربـاره طـرح جلوگيـری از پرداخت دمـوراژ به كشـتی ها را 

مـورد بررسـی قـرار دهند.

پورابراهیمی؛ ظریف را به مجلس
 می کشاند

   مجلس

پرواز تهران- مشهد، 
نیم میلیون تومان!

سـازمان  كـه  شـرايطی  در 
از  پـس  كشـوری  هواپيمايـی 
چنـد مـاه گمانه زنـی در آسـتانه 
سـرانجام  اربعيـن  تعطيـالت 
هواپيمـا  بليـط  نـرخ  آزادسـازی 
را ابـالغ كـرد بـه نظـر می رسـد 
نخسـتين تاثير ايـن ابالغيه جديد 
بـر پروازهای تهران - مشـهد خود 
را نشـان داده و قيمت هـا را بـه شـکلی عجيـب افزايـش داده اسـت. علـی عابدزاده 
- رئيـس سـازمان هواپيمايی كشـوری - در روز دوشـنبه هفته قبل بـه وعده خود 
دربـاره آزادسـازی نـرخ جديـد بليـط هواپيمـا تا پايـان سـال 1394 عمـل كرد تا 
قيمت هـا در 170 مسـير هوايـی آزاد شـوند. هـر چنـد سـازمان هواپيمايـی اعالم 
كـرده ايـن آزادسـازی همـراه با نظـارت بـوده و اجـازه افزايش قيمت ها به شـکلی 
فزاينـده را نمی دهـد، امـا بـه نظر می رسـد نخسـتين تاثير ايـن ابالغيـه جديد در 
اوليـن زمـان پيـک سـفر خـود را نشـان داده و قيمـت پرواز بـه مشـهد را نجومی 
كـرده اسـت. بـر اسـاس اطالعاتی كه خبرنگار ايسـنا از بـازار فروش بليـط هواپيما 
در روزهـای منتهـی بـه شـهادت امـام رضـا )ع( گرفتـه، قيمـت بليـط هواپيمـا از 
تهـران بـه سـمت مشـهد در هفته آينـده به شـکلی تصاعـدی افزايش پيـدا كرده 
و در شـرايطی كـه در روزهـای يکشـنبه و دوشـنبه می تـوان بليط هايـی با قيمت 
كمتـر از 200 هـزار تومـان نيـز پيـدا كـرد، امـا هـر چـه به روزهـای پايانـی هفته 
نزديـک می شـويم قيمت هـا بـه خود شـکلی عجيـب می گيـرد. در روز سه شـنبه 
شـركت های مختلـف هواپيمايـی از سـمت تهران به مشـهد پـرواز دارنـد و در اين 
بيـن ارزان تريـن نـرخ مربـوط بـه پـرواز ايران ايـر تـور بـا قيمـت 214 هـزار تومان 
خواهـد بـود. پـس از آن نرخ هـا بـه بيـش از 250 هـزار و 300 هـزار تومـان هـم 
می رسـد. در ايـن راسـتا پـرواز هواپيمـای فوكـر 100 قشـم اير 341 هـزار تومـان 
خواهـد بـود كـه بـرای روز سه شـنبه 17 آذر گران تريـن پـرواز به حسـاب می آيد. 
اوضـاع بـازار در روز چهارشـنبه نيز پيچيده تر می شـود تا جايی كـه تمام نرخ های 
پـروازی در ايـن روز بـه بيـش از 300 هـزار تومـان افزايـش يافتـه و ميانگين نرخ 
350 هـزار تومـان بـرای يـک پرواز رفت از تهران به مشـهد محاسـبه می شـود. در 
ايـن بيـن پـرواز 2806 هواپيمايـی معـراج كـه بـا ايربـاس 320 انجام خواهد شـد 
بـرای يـک بليـط رفـت از تهـران بـه مشـهد 484 هـزار تومـان نرخ گـذاری شـده 
اسـت. هرچنـد ايـن رقم هـا بـا توجه بـه پيک سـفر زائران به سـمت مشـهد و نياز 
چنـد ميليونـی بازار مطرح شـده  اسـت، اما رسـيدن بليـط تهران - مشـهد به مرز 
نيم ميليـون تومـان آن هـم تنهـا چند روز پـس از آزادسـازی نرخ ها ايـن نگرانی را 
بـه وجـود مـی آورد كـه در آينـده بـاز هـم گران فروشـی هايی از اين دسـت شـکل 
بگيـرد. بايـد ديـد آيا سـازمان هواپيمايی بـا نرخ های مطرح شـده در بـازار برخورد 

خواهـد كـرد و يـا آزادسـازی بـه هميـن منـوال ادامـه پيـدا می كند.

پایم را در دیسکو 
نگذاشته ام

الهـام چرخنـده دربرنامـه »ديد 
در شـب« گفـت كـه مـن و پـدر 
نمی توانـد  هـم  بختيـاری ام  جـد 
جای فائقه آتشـين خواننـده فراری 
باشـد. رضا رشـيدپور در بخشـی از 
ايـن برنامـه به گذشـته ايـن بازيگر 
و مجـری پرداخـت و گفـت شـما 
بـا  بوديـد  مالـزی  در  كـه  زمانـی 
مجری يک شـبکه ماهواری جلسـه گذاشـتيد برای كنسـرت و گفته می شد كه شما 
ديسـکو هـم داريـد. چرخنده در پاسـخ گفت كه من بـا آن آقای مجری تنها جلسـه 
نگذاشـتم، آقای نوابی پدر ارسـطو ]همسـر سـابق چرخنده[ هم حضور داشـتند، در 
آن جلسـه هـم حجابـم كامـال رعايت شـده بود. او تاكيد كـرد كه تا به حـال پايش را 
در ديسـکو نگذاشـته اسـت. رشـيدپور هم به چرخنده گفت كه البته فضای كنسرت 
در خـارج از كشـور فرقـی بـا ديسـکو ندارد، ما فقط شـنيديم و شـما خودتـان بوديد 
و ديديـد. چرخنـده گفـت كـه در يکی از بهتريـن سـالن های مالزی)بـرج دوقلو( كه 
محل كنسـرت فائقه آتشـين خواننده مطرود و هنرمندان خارجی ديگر اسـت، برای 
هنرمنـدان ايرانـی مثـل بنيامين برنامه گذاشـته و امکانـی را برای اجـرای هنرمندان 
داخـل ايـران فراهـم كرده اسـت. او گفـت كـه قرار بـوده احسـان خواجـه اميری هم 
در هميـن سـالن برنامـه اجـرا كند، اما ايـن اتفاق نيفتاده اسـت. او تاكيد كـرد كه در 
ايـن برنامـه ها هـم با لباس بختياری و حجاب كامل حضور داشـته اسـت. رشـيدپور 
بـه يکـی از نقـل قـول های ايـن بازيگـر و مجری اشـاره كـرد و گفت كه شـما گفته 
بوديـد مـی خواسـتم جای فائقه آتشـين را بگيرم. او هـم جواب داد:» مـن و پدر جد 
بختيـاری ام هـم نمـی توانـد جـای فائقه آتشـين باشـد. مـا گل به خـودی خورديم 
آقـای رشـيدپور. بدتريـن مقاله را درباره ی من  خبرگزاری ای نوشـت كه منتسـب به 
سـپاه هسـت.« رشـيدپور پرسيد كه منظور شـما خبرگزاری فارس اسـت و چرخنده 

هـم گفـت: »بله«. 
او اضافـه كـرد كـه مـن بـا ايـن خبرگـزاری تماس گرفتـم و گفتـم چرا مـن را با 
يـک بيمـار اسـکيزو فرنی مقايسـه كرده ايد؟ مـن مادر دوتـا بچه هسـتم. خانمی كه 
جـواب داد گفـت كه ببخشـيد اشـتباه شـده اسـت و ...هميـن خبرگـزاری زمانی كه 
مـن بـرای ديـدار بـا رهبری دعوت شـده بـودم، اسـم همـه ی هنرمندان را نوشـت و 
اسـم مـن را ننوشـت. رشـيدپور از چرخنده پرسـيد: »شـما می گوئيـد گل به خودی 
خورديـد و بعـد اشـاره می كنيـد، خبرگـزاری فـارس منتسـب به سـپاه هسـت، مگر 
شـما سـپاهی هسـتيد؟ كه چرخنـده پاسـخ داد: »خير.«  مجـری برنامـه ی »ديد در 
شـب« از چرخنـده پرسـيد كـه شـما مدركـی داريد كـه خبرگـزاری فارس به شـما 
گفتـه اسـکيزوفرنی هسـتيد، او هـم پاسـخ داد: »مـرا بـا يـک آقايـی مقايسـه كرده 
بودنـد كـه آمـده بود مدعی جريانی شـده بود.« رشـيدپور تا انتهای برنامـه چندبار از 
چرخنـده در مـورد نقـل قـول او در مورد فائقه آتشـين پرسـيد و در نهايت چرخنده 

گفـت كـه چنين جملـه ای را نگفته اسـت. 

احتمال کوچ دوباره 
سپرده ها

كاهـش نرخ سـود سـپرده های 
بانکی يکبار در ارديبهشـت امسال 
ايـن  در  سـودها  و  افتـاد  اتفـاق 
بخـش 2 درصـد كـم شـد. حـاال 
پـس از چندماه كاهش نرخ سـود، 
بانک هـا مـی گوينـد دوبـاره آماده 
كاهـش نـرخ سـود سـپرده هـای 
بانکـی هسـتند، ايـن بـار هـم قرار 
اسـت شـورای پـول و اعتبـار اين مسـئله را بررسـی و دربـاره آن اعالم نظـر كند. تا 
هميـن دو دهـه قبـل، بانک هـای دولتی در بـازار پولی كشـور يکه تـازی می كردند 
و هيـچ رقيبـی نداشـتند. آنهـا در سـايه امکانات و منابـع دولتی فعاليـت می كردند 
و سيسـتمی كامـال سـنتی و يکطرفـه در بازار پولی كشـور فعاليت داشـت. اما حاال 
شـرايط عـوض شـده و بـا ورود بانک هـای خصوصـی بـه عرصه بـازار پولی كشـور، 
بانک هـای دولتـی نيـز مجبور شـده اند بـرای جلوگيری از فرار مشـتريان و سـپرده 
هـا و سـرازير شـدن آن به سـمت بانک های خصوصی، دسـت بـه ابتکاراتـی بزنند. 
هرچنـد مشـتريان از اوضـاع بانک ها و نحوه خدمات رسـانی سيسـتم بانکی كشـور 
راضـی نيسـتند و معتقدند بانک ها در تسـهيالت دهـی، روش های سـختگيرانه ای 
دارنـد و ايـن مسـئله بـه ويـژه بـرای مشـتريان ُخرد بسـيار محسـوس تر اسـت اما 
ورود بانک هـای خصوصـی بـه بـازار پولی كشـور شـرايط را چندان هم بهتـر نکرد. 
بانک هـای خصوصـی نيـز خيلـی زود وارد فعاليت هـای خاص شـده و نشـان دادند 
خيلـی هـم عالقـه ای بـه كار كـردن و خدمات رسـانی به مشـتريان خـرد ندارند و 
تـالش كردنـد تـا در پـروژه های تضمين شـده و سـودآور وارد شـوند. ايـن موضوع 
آنقدر مشـخص و روشـن اسـت كه بسـياری از مشـتريان وام های كوچک به سمت 
برخـی بانک هـای خصوصـی نمی رونـد و هرگونـه تـالش بـرای دريافت تسـهيالت 
خـرد از بانک هـای خصوصـی را ناموفـق مـی داننـد. در سـايه چنيـن ديدگاهی در 
بانک هـای خصوصـی و سـخت گيری هـای عجيـب و غريـب بانک هـای دولتـی، 
برخـی موسسـات كوچـک بـا تکيـه بـر سـرمايه های مـردم شـکل گرفتـه و تالش 
كردنـد تـا بـا پركـردن خالء بـازار پـول، هم نيازهـای مشـتريان كوچک را بـرآورده 
كننـد و هـم اينکـه نقدينگـی جذب كـرده و رشـد كنند. اتفاقـا موفق هـم بودند و 
توانسـتند مديريت بازار خرد پولی كشـور را به دسـت گيرند و مديريت كنند. حاال 
موسسـات غيرمجـاز و مجاز اعتبـاری، صدها هزار مشـتری و هـزاران ميلياردتومان 
نقدينگـی جـذب كـرده و بـا بانک هـا وارد رقابت جدی شـده اند.بانـک هايی كه تا 
ديـروز خطـری از ناحيـه موسسـات غيرمجاز و كوچک احسـاس نمـی كردند، حاال 
چنـد سـالی اسـت به بانـک مركزی فشـار می آورنـد تا آنهـا را سـاماندهی كند. به 
هـر حـال شـبکه بانکـی كشـور اين روزهـا براسـاس وعده هـای مقامـات بانکی و 
اقتصادی كشـور در انتظار تصيم سرنوشـت سـاز شـورای پول و اعتبار هسـتند تا 

ببيننـد كـه چـه آينـده ای در انتظـار آنهـا و مشتريان شـان خواهـد بود.

خبر الهام چرخنده سازمان هواپیمایی

آگهی مناقصه عمومی شماره 94/76 نمایندگی پشتیبانی امور دام
 جنوب استان کرمان )جیرفت( )نوبت اول(

نام و نشانی مناقصه گر: نمايندگی پشتيبانی امور دام جنوب استان كرمان به نشانی جيرفت- خيابان آزادی- كوچه آزادی شماره 3 
موضوع مناقصه: حمل و نقل جاده ای ذرت داخلی 

مقدار محموله و مبالغ تضمين شركت در مناقصه آن به تفکيک 
1-3 مقدار حدود 25000 تن از مبادی فارياب به مقصد استان مازندران مبلغ تضمين 1/500/000/000 ريال

2-3 مقدار حدود 10000 تن از مبادی كهنوج به مقصد استان مركزی مبلغ تضمين 540/000/000 ريال 
3-3 مقدار حدود 3000 تن از مبادی رودبار  به مقصد استان البرز مبلغ تضمين 160/000/000 ريال 

4-3 مقدار 4000 تن از مبادی جيرفت به مقصد استان البرز مبلغ تضمين 210/000/000 ريال 
5-3 مقدار 4000 تن از مبادی عنبرآباد به مقصد استان البرز مبلغ تضمين 210/000/000 ريال 

6-3 مقدرا 4000 تن از مبادی قلعه گنج به مقصد استان البرز مبلغ تضمين 210/000/000 ريال 
4- مهلت خريد اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز دوشنبه 94/9/16

5- مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه 94/9/26
6- زمـان رسـيدگی بـه پيشـنهادات سـاعت 14 روز يکشـنبه 94/10/6 و مـکان آن تهـران- ميـدان ونـک- خيابـان برزيل شـرقی- پالك 33- شـركت 

پشـتيبانی امـور دام كشـور- واحد كميسـيون معامالت 
7- مبلـغ تضميـن شـركت در مناقصـه چنانچـه وجه نقد می باشـد بايـد به حسـاب جـاری 2173983826007 نزد بانک ملی بنام سـپرده پشـتيبانی 

امـور دام جنوب اسـتان كرمـان واريز گردد. 
و چنانچه ضمانت نامه بانکی و يا اوراق مشاركت بانکی بود بايد در وجه نمايندگی پشتيبانی امور دام جنوب استان كرمان صادر گردد. 

8- مناقصـه گـزاران مـی تواننـد جهـت تهيـه اوراق و اسـناد شـركت در مناقصـه مبلـغ 100/000 ريـال به حسـاب بانکـی 467212765 نـزد بانک 
كشـاورزی بـه نـام پشـتيبانی امـور دام واريـز و با در دسـت داشـتن فيش واريز بـه امور مالی شـركت مراجعه نمايند و جهت كسـب اطالعات بيشـتر 

تلفـن 17-43264616 و موبايـل 09131480074 آمـاده پاسـخ سـواالت متقاضيان می باشـد. 
روابط عمومی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان 

آگهی مزایده منقول- نوبت اول
در خصـوص كالسـه پرونـده ی 922268 اجرايی له آقای 
محمدمهـدی آذيـن فر عليه آقای حسـين گنجعلی خانی 
كـه به موجب رای شـماره 9109973469001307- صادره از 
شـورای حل اختالف شماره 5 دادگسـتری كرمان محکوم عليه 
محکـوم بـه پرداخت اصل خواسـته در حق محکوم لـه گرديده 
اسـت كـه در ايـن راسـتا اجرای احکام شـوراهای حـل اختالف 
دادگسـتری كرمـان در نظـر دارد يکدسـتگاه سـواری پروتـون 
تيـب ويراليفـت بـک، رنـگ: قرمز متاليـک مدل 84 به شـماره 
انتظامـی 486 ب56 ايـران 45 بـه مبلـغ 85/000/000 ريـال 
توسـط كارشـناس اجرای احکام ارزيابی و تقويم گرديده اسـت 
كـه از طريـق مزايده به فروش برسـاند جلسـه مزايـده در مورخ 
94/9/24 راس سـاعت 10 صبـح در محـل دفتر اجـرای احکام 
شـوراهای حـل اختالف دادگسـتری كرمان و بـا حضور نماينده 
دادسـتان برگـزار می گـردد عالقمنـدان به خريد مـی توانند تا 
قبـل از جلسـه مزايـده از خـودروی مـورد مزايده بازديـد و 10 
درصـد قيمت مورد نظر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری 
نـزد بانـک ملـی مركـزی كرمـان واريز و فيـش آن را بـه همراه 
پيشـنهاد كتبـی در داخـل پاكت درب بسـته تحويـل اين اجرا 
نمايند بديهی اسـت كسـی برنده مزايده شـناخته می شـود كه 
باالتريـن قيمـت را پيشـنهاد نمايـد و در صورت انصـراف برنده 

مزايـده 10درصـد واريـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری كرمان
محمودی
م الف 2053 
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تکنولوژی

خبر
اپل واچ در جایگاه دومین گجت 
پوشیدنی پرفروش دنیا قرار گرفت

اپـل بـا معرفـی اپـل واچ وارد بـازار سـاعت های 
هوشـمند شـد. از طرفـی شـيائومی نيـز بـا معرفـی 
دسـتبند هوشـمند 15 دالری خـود توانسـته سـهم 
بزرگـی از بـازار را مـال خـود كنـد و از لحـاظ تعداد 
از  فـروش در سـه ماهـه سـوم سـال 2015 پـس 
اپـل در مقـام سـوم قـرار گرفتـه اسـت.بنابر گزارش 
موسسـه ی تحقيقـات بـازاِر IDC، در سـه  ماهـه ی 
سـوم سـال 2015 فيت بيـت بـا فـروش 4.7 ميليون 
سـاعت هوشمند توانسـته 22.7 درصد سـهم بازار را 
در دسـت گرفتـه و مقـام اول را در بين فروشـندگان 
گجت هـای پوشـيدنی هوشـمند كسـب كند. بـا اين 
كـه فيت بيـت همچنان مقـام اول را دارد امـا با ورود 
شـركت هايی ماننـد اپـل و شـيائومی بـه بازار، سـهم 
ايـن شـركت در مقايسـه بـا مـدت مشـابه در سـال 
گذشـته 10 درصـد كاهـش يافتـه اسـت.در مقـام 
دوم اپـل بـا فـروش 3.9 ميليـون دسـتگاه اپـل واچ 
توانسـته 18.6 درصـد از بـازار را در دسـت بگيـرد. 
اپلی هـا توانسـته اند در عـرض چنـد مـاه و بـا معرفی 
اپـل واچ ايـن جايگاه را كسـب كنند.در جايگاه سـوم 
شـيائومی بـا فـروش 3.7 ميليـون نسـخه از می بند 
و مـی بنـد 1 اس قرار دارد. اين شـركت در مقايسـه 
بـا سـهم 5.7 درصـدی كـه در مدت زمان مشـابه در 
سـال گذشـته داشته، توانست سـهم خود را به 11.7 
درصـد افزايـش داده و بـه 17.4 درصـد برسـاند. در 
رتبه هـای بعـدی گارميـن و BBK قـرار گرفته انـد 
و بـه ترتيـب 4.1 و 3.1 درصـد بـازار را در دسـت 
دارنـد. نکتـه ی جالـب در ايـن بين، نبود سامسـونگ 
در بيـن 5 شـركت برتر اسـت كه البته بـه دليل عدم 
عرضه ی سـاعت گير اس 2 در سـه ماهه ی سـوم اين 

اتفـاق امـری طبيعـی بـه نظر می رسـد.

سامسونگ به دلیل نقض پتنت 548 
میلیون دالر به اپل پرداخت می کند

اپـل و سامسـونگ مـدت زمـان زيـادی اسـت كه 
بـر سـر نقـض پتنـت متعلـق بـه اپـل مشـغول نزاع 
بـه  اوليـه سامسـونگ محکـوم  دادگاه  هسـتند. در 
پرداخت 500 ميليون دالر شـد و تجديد نظرخواهی 
سامسـونگ در مـاه گذشـته نيز رد شـد و حـاال بايد 
سامسـونگ 548 ميليـون دالر بـه عنـوان خسـارت 
بـه اپـل پرداخـت كند.اپـل و سامسـونگ مدت هـا 
اسـت كـه بر سـر نقـض پتنـت از طرف سامسـونگ 
ابتـدا  اوليـه  دادگاه  دارنـد.  اختـالف  يکديگـر  بـا 
سامسـونگ را به پرداخـت 500 ميليون دالر محکوم 
كرد. ماه گذشـته سامسـونگ درخواسـت تجديدنظر 
بـرای حکـم صادر شـده را ارائـه كرد كه بـا مخالفت 
دادگاه فـدرال روبرو شد.سامسـونگ منتظـر دريافت 
صورتحسـاب اوليـه تـا اواخـر هفتـه ی جـاری اسـت 
و ايـن مبلـغ را تـا روز 14 دسـامبر پرداخـت خواهد 
كـرد. امـا نکتـه ی جالـب در ايـن بين عـدم نااميدی 
سامسـونگ اسـت. ايـن شـركت همچنـان مراحـل 
قانونـی را بـرای تبرئـه كـردن خود طـی خواهد كرد 
و اگـر بتوانـد نظر دادگاه را به سـمت خـود برگرداند 
می توانـد مبلـغ پرداختـی خـود به اپل را بـه عالوه ی 
بگيرد.ايـن شـکايت 5  پـس  دادرسـی،  هزينه هـای 
سـال اسـت كـه ادامـه دارد و حـاال به نظر می رسـد 
بـا پرداخـت جريمـه توسـط سامسـونگ بـه نقظه ی 

پايـان نزديک شـده اسـت.

تـا چنـد سـال قبـل، همه چيـز سـاده تر بـود. پنج سـال 
پيـش، فقـط يـک آيفـون وجـود داشـت، يـک »پـام پری« 
 .X10 اكسـپريا  يـک  و   N8 نوكيـا  يـک   ،)Palm Pre(
گوشـی پرچـم دار هـر يـک از شـركت های مطـرح كامـال 
مشـخص بـود. امـا از سـال 2011 مـوج عظيـم تلفن هـای 
هوشـمند اندرويـدی بـه راه افتـاد؛ تـا آن جا كه ديگـر امروز 
ايده ی يک گوشـی پرچـم دار، معنای خود را از دسـت داده. 
 .V10 يا G4 بهتريـن گوشـی شـركت ال جی كـدام اسـت؟
در مـورد سامسـونگ چه طـور؟ گلکسـی S6 پرچـم دار اين 
شـركت اسـت يا نوت 5؟ كـدام آيفون را به عنـوان پرچم دار 
گوشـی های اپـل بـه رسـميت بشناسـيم؟ در دنيـای امـروز 
هـر يـک از سـازندگان تلفن هـای هوشـمند بـه ايـن نتيجه 
يـک  در  فقـط  را  دستگاه های شـان  نبايـد  كـه  رسـيده اند 
انـدازه توليـد كنند. حـاال گوگل دو گوشـی نکسـوس دارد: 
نکسـوس كوچک تـر 5X و بزرگ تـر 6P. مايکروسـافت هـم 
 .950XL يـک لوميـا 950 دارد و يـک نسـخه ی بزرگ تـر
درحالی  كـه اپـل، سامسـونگ و موتـوروال هـم پيش تـر ايـن 
سياسـت را برگزيـده بودند، سـونی هم به ايـن رويکرد روی 
اندازه هـای  در  را  پرچـم داران خـود  و  داده  نشـان  خـوش 
مختلـف بـه بـازار عرضـه می كند.بـا بلـوغ هـر چـه بيشـتر 
تلفن هـای هوشـمند، مفهـوم يـک دسـتگاه واحـد به عنوان 
پرچـم دار يـک شـركت، كم كـم معنـای خـود را از دسـت 

می دهـد. 
بـرای ايـن شـرايط، دو عامـل اصلـی را می تـوان متصـور 
شـد: نرم افـزار و سـخت افزار. واقعيـت اين اسـت كـه دوران 
سيسـتم های عامـل متنوع، تمام شـده. نه از سيسـتم عامل 
Palm webOS خبـری اسـت و نـه بلک بـری ديگـر آن 
بلک بـری سـابق اسـت. همه چيـز شـده iOS و اندرويـد! 
ايـن دو سيسـتم عامـل برنـده، روزبـه روز بـه هـم شـبيه تر 
می شـوند. امـا موضـوع فقـط مربـوط بـه بخـش نرم افزاری 
دسـتگاه ها نيسـت. سـخت افزار گوشـی ها هم خيلـی به هم 

شـبيه شـده  است.
 اين روزهـا تقريبـا هـر تلفـن هوشـمندی كـه می بينيم، 
لمسـی اش  نمايشـگر  دارد،  فوق العـاده ای  نمايـش  صفحـه 
بی نقـص اسـت و بـه كيفيـت سـاخت اش ايـرادی نمی توان 
دوربين هـای  انگشـت،  اثـر  حسـگر  پـای  حتـی  گرفـت. 
بـه  پيشـرفته تر  مشـخصه های  از  بسـياری  و  پرسـرعت 
مـورد  در  شـده.  بـاز  هـم  چينـی  هوشـمند  تلفن هـای 
ويژگی هايـی صحبـت می كنيـم كـه تـا يـک سـال پيـش 
می شـد.ما  ديـده  قـدر  شـركت های  پرچـم داران  در  فقـط 
بـا تعريـف جديـدی از تنـوع روبـه رو هسـتيم. نرم افزارهـا 
و سـخت افزارها خيلـی شـبيه بـه هـم شـده اند؛ در عـوض، 
مرغـوب  گوشـی های  از  قدونيم قـد  و  متنـوع  مجموعـه ای 
و مشـابه پيـش روی خريـداران قـرار گرفته.ايـن موضـوع، 
شـرايط را بـرای سـازندگان تلفن هـای هوشـمند پيچيـده 
كـرده اسـت. آن هـا حـاال بايـد محصوالت شـان را در يـک 

بـازار توسـعه يافته و فوق العـاده رقابتـی راهـی بـازار كننـد. 
سـادگی ها  ايـن  بـه  نمی خواهنـد  شـركت  ها  ظاهـرا  امـا 
باتـری 5000  بـا يـک  لنـوو  را خالـی كننـد. مثـال  گـود 
ميلی آمپرسـاعتی در »وايـب P1« سـعی می كنـد در ايـن 
بـازار تکـراری، به نوعـی خـود را شـاخص نشـان دهد.اوضاع 
بـرای توليدكننـدگان تلفن هـای هوشـمند حقيقتـا سـخت 
ايـن شـرايط  از  نبايـد  امـا خـب، مشـتريان  شـده اسـت؛ 

ناراضـی باشـند. 
از آن جايی كـه شاخص شـدن در چنيـن بـازار رقابتـی ای 
بـا  می كننـد  تـالش  سـازنده  شـركت های  شـده،  سـخت 
باالبـردن گزينه هـای پيـش روی كاربـران، جايـگاه خـود 
را تثبيـت كننـد. برخـی شـركت ها هـم كامـال به صـورت 
خودتخريبـی عمـل می كننـد. شـايد مثـال ايـن موضـوع را 
بتوانيـد در رقابـت سـنگين شـركت های چينـی در پاييـن 

بـازار  هنـوز  اين هـا،  همـه ی  بـا  ببينيـد.  قيمـت  آوردن 
تلفن هـای هوشـمند به خاطـر هميـن رقابت پيچيده، رشـد 
عجيبـی را تجربـه می كند.تـا ديـروز همـه بـه دنبـال قاتـل 
آيفـون می گشـتند؛ امـا ديگـر شـرايط مثـل قبـل نيسـت. 
همه ی شـركت ها دسـتگاه های فوق العاده و نسـبتا مشـابهی 
می سـازند. گويـا اصطـالح »قاتـل آيفون« هم مثـل كلمه ی 
»پرچـم دار« بی معنی شـده. بعـد از معرفی اوليـن آيفون در 
سـال 2007، هـر گوشـی داغی كـه معرفی می شـد، عده ای 
از آن به عنـوان »قاتـل آيفـون« نـام می بردنـد. زمان نشـان 
داده كـه هيچ يـک از آن هـا قاتـل آيفـون نبوده انـد. گويـا 
اصطـالح قاتـل آيفـون هم مثل كلمـه ی پرچـم دار بی معنی 
شـده اسـت. سـاده تر بگوييم: ديگـر آيفونی باقـی نمانده كه 

قـرار باشـد بـرای اش قاتلـی پيـدا كنيم.
 االن مـا بـا چنديـن آيفـون طـرف هسـتيم؛ از بـزرگ 
آيفون هـا  رقبـای  مقرون به صرفـه.  و  كوچـک  تـا  گـران  و 
هـم يکی دوتـا نيسـتند. در وضعيـت فعلـی، شـما بهتريـن 
ويژگی هـا و قابليت هـای دسـتگاه های پرچـم دار را بـا تنـوع 
زيـادی در بـازار می بينيـد. خريـد يـک تلفـن هوشـمند در 
سـال 2015 از خريد آن در سـال 2010، بسـيار پيچيده تر 
انتخـاب  را  عامـل  سيسـتم  همـه  از  اول  احتمـاال  شـده. 
می كنيد و سـپس بر اسـاس انـدازه، متريال مورد اسـتفاده، 
گوشـی  قيمـت،  البتـه  و  داخلـی  حافظـه ی  رم،  رنـگ، 
موردنظرتـان را انتخـاب می كنيـد. شـايد هـم خيلی سـاده 
بـه غريزه تـان اعتمـاد كنيـد و بـا انتخـاب همـان تلفنی كه 
در ابتـدا جذب تـان كـرد، خريدتـان را انجـام دهيـد. نکتـه 
اين جاسـت كـه ديگر مثل 5 سـال پيش، گوشـی افتضاحی 

نـدارد.  وجود 
»مايکروسـافت كيـن« )Microsoft Kin( و »بلک بری 
پيوسـته اند؛  تاريـخ  بـه   )BlackBerry Torch( تـرچ« 
حـذف تاريخی شـان هـم بـه خاطـر اين بـود كه به انـدازه ی 
كافـی خـوب نبودنـد. حـذف آن همـه تنـوع عجيب وغريـب 
تکامـل  نوعـی  می تـوان  را  سـخت افزار  و  نرم افـزار  در 
تلفن هـای هوشـمند در نظـر گرفـت. حاال جـای آن تنوع را 
چيـز ديگـری گرفتـه. انتخاب هـای خريداران بيشـتر شـده. 
ازلحـاظ سـخت افزار  آن هـا می  تواننـد گوشـی های مشـابه 
و نرم افـزار را در اندازه هـا و رنگ هـای مختلـف خريـداری 
كننـد.دوران تلفن هـای هوشـمند پرچـم دار به سـر رسـيده 

ست.  ا
خيلـی  نرم افـزاری  و  سـخت افزاری  نظـر  از  گوشـی ها 
شـبيه بـه هـم شـده اند. انتخـاب بهتريـن گوشـی و زدن 
برچسـب »گوشـی پرچـم دار فالن شـركت« ديگـر ناممکن 
شـده اسـت. نمی شـود يک گوشـی پرچـم دار انتخـاب كرد؛ 
چـون اكثـر گوشـی ها خيلـی خـوب هسـتند. در شـرايط 
فعلـی انتخـاب بهتريـن گوشـی، بيـش از هـر چيـزی بـه 
سـليقه  و نگـرش خريـدار بسـتگی دارد. باوجـود ايـن همـه 

گوشـی عالـی، چـه كسـی ديگـر پرچـم دار می خواهـد؟

پرچم پرچم داران پایین آمده!
 به کوشش آرین اسدی

امکان برقراری تماس رایگان با 
مخابرات، همراه اول، ایرانسل و رایتل 
از طریق بیسفون فراهم شد

بيسـفون  داخلـی  پيام رسـان  نرم افـزار  نسـخه  آخريـن 
امـکان برقـراری تمـاس رايـگان بـا شـبکه  مخابـرات، همراه 
اول، ايرانسـل و رايتـل را بـرای كاربـران مقدور می سـازد. با 
ايـن امـکان كاربـران بيسـفون از طريـق اينترنـت می توانند 
بـه شـکل رايـگان با شـماره های تلفـن ثابت و همراه كشـور 
ارتبـاط برقـرار كننـد بـدون اينکـه شـماره مقصـد كاربـر 

باشد. بيسـفون 
در  گذشـته  سـال  كـه  بيسـفون  پيام رسـان  افـزار  نـرم 
امـکان  نسـخه 1.8.0  در  رونمايـی شـد،  تلـکام  نمايشـگاه 
تمـاس رايـگان بـا شـماره های تلفـن همـراه و ثابـت كشـور 
را برقـرار كـرده اسـت. ايـن نسـخه از بيسـفون ديـروز در 
گوگل پلـی و ماركت هـای ايرانـی اندرويـد بارگـذاری شـده 

اسـت.اين اپليکيشـن امـکان مکالمـه رايـگان بـدون محدوديـت را اضافـه كـرده امـا زمان اسـتفاده رايـگان از ايـن امکان 
تمـاس خـارج شـبکه اعـالم نشـده اسـت .

پيام رسـان بيسـفون قابليت هـای عمومـی پيام رسـان هايی چـون وايبـر، واتـس اپ و تلگـرام را دارد. ايـن اپليکيشـن با 
همـکاری مشـترك ايرانسـل و بيسـتاك توليـد شـده اسـت و 14 مـاه از رونمايـی  آن در نمايشـگاه ايـران تلـکام 2014 
می گذرد.بـرای برقـراری تمـاس با بيسـفون مهم نيسـت شـماره مخاطـب مورد نظرتـان در تلفـن همراه تان ذخيره شـده 
باشـد؛ زيـرا عـالوه بـر تمـاس بـا مخاطبان گوشـی خـود می توانيد شـماره تلفـن مـورد نظرتـان را از طريق صفحـه كليد 

ايـن برنامـه شـماره گيری كنيد.

نرم افزار

حذف جک هدفون 3.5 میلی متری 
برای کاهش ضخامت آیفون 7

براسـاس اطالعـات ارائـه شـده توسـط منابـع معتبـر، اپـل 
درصـدد اسـت تـا جـک 3.5 ميلی متـری را از آيفـون 7 حـذف 
كنـد. شـنيده ها حکايـت از ايـن دارد كه اين جـک هدفون باعث 
كاهـش يـک ميلی متـری ضخامـت آيفـون خواهـد شـد.وبالگ 
ژاپنی Macotakara براسـاس اطالعات ارائه شـده توسط منابع 
موثق به اين موضوع اشـاره كرده كه اپل در نسـل بعدی گوشـی 
هوشـمند خـود، جـک هدفـون 3.5 ميلی متری را حـذف خواهد 
كـرد. ايـن اقـدام در جهـت كاهـش يـک ميلـی متـری ضخامت 
آيفـون 7 در مقايسـه با آيفون 6 اس انجام خواهد شـد. البته بايد 
بـه ايـن موضـوع اشـاره كرد كـه آيفون نسـل جديد از نظر سـايز 
و شـکل صفحـه ی نمايـش همچنان به شـکل قبل باقـی خواهد 
مانـد، از ايـن رو بايد نسـل جديد آيفون را كه سـال آينـده روانه ی 
بـازار خواهد شـد به عنـوان نازك ترين نمونـه ای كه روانـه  ی بازار 

خواهـد شـد، شـناخت. البتـه ايـن ضخامـت كـم محدوديتـی دارد كـه همانـا حذف جـک هدفـون 3.5 ميلی متـری اسـت. به نظر 
می رسـد اپـل بـرای اسـتفاده از پورت اليتنينـگ يا بلوتوث در آيفون نسـل بعـدی برنامه ريزی خواهد كرد.براسـاس اطالعـات ارائه 
شـده اسـتفاده از جک هدفون 3.5 ميلی متری ديگر كاهش ضخامت گوشـی از يک ميزان مشـخص را غيرممکن می كند، چراكه 
ايـن پـورت دارای اسـتانداردی جهانـی اسـت كـه باريک تـر كردن گجت هوشـمند از يـک ميـزان را غيرممکن می كند. بـرای مثال 
می تـوان بـه آيپـاد تـاچ نسـل جديـد اشـاره كـرد كه تنهـا يک ميلـی متر از نسـل كنونـی آيفـون ضخيم تر اسـت كه ايـن موضوع 
را می تـوان برگرفتـه از محدوديـت ايجـاد شـده توسـط جـک هدفـون 3.5 ميلـی متری خوانـد. پيش از ايـن نيز شـايعاتی در مورد 
اسـتفاده از جـک 2.5 ميلـی متـری هدفـون در آيفون توسـط اپل منتشـر شـده بـود، حال آنکـه اين كمپانـی پس از مدتـی از اين 

موضـوع عقـب نشـينی كرد. اپل سـال گذشـته مشـخصات هدفون های پـورت اليتنينگ خـود را معرفـی كرد. 

آیفون



شماره پیاپی 509  
شنبه 14 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 : 
500022030345

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

فرهنگ و هنر

خبرخبر

به مناسبت سالروز درگذشت تاج اصفهانی

 شکست پشت من از غم
چو یار جانی رفت

13آذر سـالروز درگذشـت اسـتاد بی بديل آواز سـنتی 
ايـران، جـالل تاج اصفهانی اسـت.

جـالل تـاج اصفهانـی، اسـتاد نامـدار موسـيقی ايرانی 
در سـال 1282در اصفهـان  متولـد شـد. پدرش شـيخ 
اسـماعيل معـروف بـه تاج الواعظين بود كه تـا حدی با 
دسـتگاه های  موسـيقی سـنتی ايرانی  آشـنايی داشت. 
صـدا و الحـان خـوش را از پـدر بـه ارث بـرده بـود و 
لـذا در مدرسـه هميشـه از او برای قرائت قـرآن دعوت 

می شـد.
تـا 9سـالگی حتی پـدر از صـوت خوش پسـر بی خبر 
بـود تا اينکـه به طور اتفاقی صدای جالل را می شـنود 
و از صـدای خـوش او مبهـوت مـی شـود و بـه صرافت 
مـی افتـد تا پسـرش درس موسـيقی ببينـد. مقدمات 
را خـود بـه او مـی آمـوزد و سـپس تـاج از 10سـالگی 
نـزد اسـتادانی چون سـيد عبدالرحيم اصفهانـی، نايب 
اسـداهلل، ميرزا حسـين عندليب، حبيب شاطر آموزش 
مـی بينـد. آخريـن اسـتادی كـه تـاج بـه توصيـه پدر 
بـرای آمـوزش نـزد او مـی رود ميرزاحسـين سـاعت 
سـاز معـروف بـه خضوعـی بـوده و تـاج زمانـی كـه از 
آمـوزش نـزد اين اسـتاد فراغت می يابد، ديگر سـرآمد 
آواز بـوده و در هـر كـوی و برزنی در اصفهان سـخن از 

صـوت و لحـن گيـرای او بوده اسـت.
كـم كـم همراهـی صـدای او بـا موسـيقی و نوازندگان 
مطـرح مـی شـود و اوليـن بـار همراهی موسـيقی را با 
حسـين خـان اسـماعيل زاده اسـتاد معـروف كمانچه 

آغـاز مـی كند.
آنچه مسـلم اسـت فضـای گرم موسـيقی آن زمـان در 
اصفهـان سـبب ايجـاد محفـل باارزشـی از هنرمنـدان 
متبحـری چـون تـاج و اسـتاد كسـايی شـده بـود كه 
بـه همـراه ديگرانی، موسـيقی دسـتگاهی ايرانـی را در 

اصفهـان رونقـی خـاص می بخشـيدند.
عالوه بر اسـتاد حسـن كسـايی كـه يار غار و هميشـه 
همـراه اسـتاد تـاج اصفهانـی بـود، نوازندگانـی چـون 
ابوالحسـن صبـا، مرتضـی محجوبـی، حسـين ياحقی، 
اكبرخـان نـوروزی و جليـل شـهناز و بسـياری ديگـر 
از هنرمنـدان تاثيرگـذار در موسـيقی سـنتی بـا تـاج 

همراهـی و همنشـينی داشـتند.
 همچنيـن از شـاگردان او مـی توان به حسـين خواجه 
عليرضـا  و  شـجريان  محمدرضـا  و  )ايـرج(  اميـری 

افتخـاری اشـاره كـرد.
تـوان  تـاج مـی  فـرد  بـه  ويژگـی هـای منحصـر  از 
بـه عالقـه وافـر او بـه سـعدی اشـاره كـرد. معمـوال 
خواننـدگان دسـتگاهی ايران با شـعر حافظ و سـعدی 
و عطـار انـس و الفتـی خـاص دارنـد امـا بنا بـر روايت 
نزديـکان اسـتاد تـاج، ايشـان در ميـان شـعرا الفتی با 

سـعدی داشـته اسـت. 
عـالوه بـر اين جالل تاج در انتخاب درسـت اشـعار نيز 
شـهرتی داشـت. بـه سـبب الفتی كـه با شـعرو ادبيات 
داشـت تبحـری خاص در ايـن زمينه پيدا كـرده بود و 
دوسـتان و همراهـان او بـه وفور خاطراتـی را از حضور 
ذهـن او و انتخـاب درسـت و به جای اشـعار با توجه به 

فضـا و موقعيت تعريف كـرده اند.
پـس از آن تـاج كار خـود را در راديـو ادامـه  داد. در 
هـر برنامـه راديويـی، شـگردی نـو بـه كار می بسـت و 
تـاج ظرافت هـا و  نبـود.  او تکـراری  هرگـز آوازهـای 
شـيرين كاری هايی را كـه كامـال از نبـوغ او سرچشـمه 
مـی گرفت چاشـنی آواز خـود می كرد. حضـور تاج در 
برنامـه گل هـای راديو، رنـگ و رويی تازه بـه برنامه داد 
و داوود پيرنيـا بنيـان گـذار اين برنامه هـم برنامه هايی 
خـاص و در حـد وسـعت حنجره تـاج، بـرای او درنظر 
مـی گرفت. او ضمـن خوانندگی، سرپرسـت نوازندگان 

راديـو اصفهـان هـم بود.
اسـتاد تاج اصفهانـی در 13آذر 1360 دارفانـی را وداع 
گفـت. از غـم انگيز تريـن صحنه ها پس از درگذشـت 
اسـتاد تـاج اصفهانـی، زمانـی اسـت كـه همقطـاران 
او در منـزل شـاطر رمضـان، از دوسـتان 50سـاله تـاج 
اصفهانی جمع می شـوند و اسـتاد حسـن كسـايی نی 
می نوازد و هنرمندان در سـوگ اسـتاد از دسـت رفته 

مويه مـی كنند.
همـان گونـه كـه اشـاره شـد اسـتاد حسـن كسـايی 
اسـتاد بالمنازع نی، از همراهان و دوسـتان هميشـگی 
تـاج اصفهانـی بـود و پس از درگذشـت او در سـوگش 

سـوگنامه ای بـا ايـن مضمون سـرود:
شکست پشت من از غم چو يار جانی رفت

زدست رفتم چون تاج اصفهانی رفت
برفت آن فلکی صوت بی نظير جهان

برفت آری خواننده جهانی رفت
نی كسايی زين پس غمين و محزون است

نوای نی همه در سوگ و نوحه خوانی رفت ...

بابک دقیقی کارگردان نمایش »ماه در پیراهن« :

به دنبال پیدا کردن یک نگاه جدید هستم
 سپیده ایرانمنش، مهدی ملکی

نمایـش »مـاه در پیراهن « نوشـته فـارس باقرى و 
بـه کارگردانـی بابـک دقیقی از یكـم آذر در پالتوى 
مـوج نـو در کرمـان بـه روى صحنـه رفته اسـت و تا  
یكـم دى مـاه هرشـب بجـز شـنبه هـا سـاعت 19به 
کارگـردان  بـا  داد.  خواهـد  ادامـه  خـود  نمایـش 
ایـن نمایـش گفـت و گویـی را انجـام  داده ایـم کـه 

می خوانیـد:
- چه شد که به سراغ اجرا ی این نمایش رفتید؟

در ابتـدا بنـده شـخصا بـه جريـان »همـواره تياتـر« تعهـد 
داشـتم كـه يک كار را آمـاده  ی نمايش كنـم. پروژه ای كه 
در ابتـدا نيـت كار كردنـش را بـرای »همواره تياتر« داشـتم 
نمايشـنامه »خانه برناردوآلبا« نوشـته »فدريکوگارسـيالوركا 
» بـود. هميشـه بـه دنبـال فرصتـی بـودم كـه ايـن متـن را 
كارگردانـی كنـم. اما چـون اين متن، نمايشـنامه  ی خاصی 
اسـت و البتـه  بـه تعـداد زيـادی بازيگـر نيـاز دارد بـه فکر 
انصـراف از اجـرای اين متن افتادم و به دنبال نمايشـنامه ای 
بـودم كـه نزديـک به فضاهـای متن خانـه برناردوآلبا باشـد. 
همين شـد كـه در عيد نوروز امسـال يک شـبه نمايشـنامه 
ای بـا نـگاه بـه خانـه برناردآلبـا نوشـتم. باعنـوان »آداليد« 
كـه البتـه ويژگی های نمايشـنامه حرفـه ای را نداشـت. اما 
چـون در همـان زمـان درگيـر اجـرای نمايش مکبـث بودم 
فرصـت تکميل و بازنويسـی متـن را پيدا نکـردم. بنابراين با 
خانـم سـکينه عـرب نـژاد كه مشـاور بنـده هسـتند در اين 
پـروژه صحبـت كردم كـه برای نويسـندگی اين اثـر به چند 
گزينـه رسـيديم و در نهايـت فـارس باقـری گزينـه انتخابی 
بنـده بـود، كـه ايـن طـرح را بـه يـک نمايشـنامه حرفه ای 
تبديـل كنـد. كـه علـی رغـم فشـردگی كاری كـه ايشـان 
دارنـد پذيرفتنـد در يـک زمان محـدود نمايشـنامه »ماه در 
پيراهـن « را بنويسـند. اما بحـث تمرينات اين پـروژه كامال 
متفـاوت بـود. در ابتـدا بـا يک تيـم ديگر كار مـی كردم كه 
براسـاس همـان متنـی كه خودم نوشـته بودم شـروع شـده 
بـود. امـا بـه دليـل عـدم هماهنگی گـروه فقط 7-8 جلسـه 
تمريـن كرديـم. و در نهايـت بـه هميـن گـروه رسـيديم كه 
بـاز در ايـن تيـم هـم بازيگـر نقـش »آداليـد « تغييـر كرد 
و مـا تمريناتمـان را بـدون در نظـر گرفتـن ايـن اضافـات از 

ميانـه تيرمـاه امسـال بـه صورت رسـمی شـروع كرديم.
- اول قـرار بـود بعـد از اجـرای جلیـل امیـری اجرا 

کنیـد؛ دلیـل تغییـر زمـان دو ماهه چـه بود؟
مسـئله ايـن اسـت كـه دو اتفاق هـم زمان شـد. اول اين كه 
مـن در ميانـه تمرينـات ايـده اجرايـی كار را بـه كل عـوض 
كـردم و چـون ماهيـت تجربـی ايده نيـاز به زمان بيشـتری 
داشـت، بـرای بـه اجـرا رسـاندن پروژه بـه فرصت بيشـتری 
نيـاز داشـتم. از طـرف ديگـر كار جليـل اميری كه قـرار بود 
در زمـان معينـی اجـرای » همـواره تياتـر«  ش  را شـروع 
كنـد بـه داليلـی كـه مـن هـم نمـی دانـم بـه تاخيـر افتاد. 
مـا يـک جابـه جايی انجـام داديـم و كار مـن با يـک تاخير 
دوماهـه  بعـد از اجـرای  نمايـش »شـام كوتاه كريسـمس« 

اميـد طاهری بـه اجرا رسـيد.
- چـرا ایـن عـدم هماهنگـی جلیـل امیـری فقـط 
زمـان اجرای شـما را تغییـر داد و چرا شـما به جای 

امیـد طاهـری اجـرا نکردید؟
اميـد طاهـری زمـان بندی كارش مشـخص بود و می خواسـت 

در زمـان تعيين شـده اجـرا كند.
- یعنـی حاضـر به هماهنگ شـدن با برنامـه همواره 

نشدند؟ تیاتر 
نـه مـن در خواسـتی نکـردم از ايشـان كـه بـه خاطـر مـا 
اجـرای خودشـان را تغييـر دهنـد و از طرفی خـودم نياز به 
دو مـاه تمريـن بيشـتر داشـتم. و اين فرصتی بـرای كيفيت 
بخشـيدن بـه اثرم بـود. كـه البته تيم هـم اين تغييـر زمان 

پذيرفت. را 
- ایـن اولین اجـرای شـما در پالتوی موج نو اسـت. 
بـا توجه بـه مـوج منفـی در رابطه بـا ایـن پالتو که 
مربـوط به مسـایل فنـی اش مـی باشـد؛ نظرتان در 

رابطـه بـا اجـرا در این پالتو چیسـت؟
ببينيـد روز اول كـه پروژه »همـواره تياتر « كليد خورد همه  
ی آن هفـت نفـری كـه قبول بـه اجرا در اين حركت شـدند 
مـی دانسـتند كه قرار اسـت در ايـن پالتو اجـرا كنند. حتی 
كسـانی هـم بودند كـه پذيرفتنـد پالتوی موج نو محسـنات 
و معايبـی دارد. كـه اتفاقـا بـرای ايـن فـرم اجرايـی كـه اثر 
مـن دارد پالتـوی خوبـی اسـت. امـا محدوديـت هايـی هم 
بـرای مـان ايجـاد كرده كه خـود آن ها من را در فشـارهای 
خالقانـه ای قـرار مـی داد كـه گريـزگاه هايی بـرای رفع آن 

پيـدا كنـم. هـر اثـر مـکان خـاص خـودش را مـی خواهـد. 
بـرای مثـال »مکبـث « را نمی شـد در اين پالتـو اجرا كنم. 
امـا در مجمـوع مـا در كرمان فضـای ايده آلی بـرای اجرای 

تياتـر نداريم.
- مـی توانیـم بگوییم که »مـاه در پیراهـن « ماهیت 

کارهای سفارشـی را دارد؟
نـه ! چـه كسـی گفتـه سفارشـی اسـت؟! همـه چيـز بـه 
انتخـاب خـود مـن بـوده در ضمـن كارهـای سفارشـی هـم 
كـه بد نيسـتند. امـا اين كار كـه ويژگی های كار سفارشـی 
را نـدارد چـرا كـه نـه پولی بـه ما مـی دهند و نـه انتخاب از 
پيـش تعيين شـده ای اسـت و فقط يک زمان اجراسـت كه 
معيـن مـی شـود كـه آن هم باز دسـت خـودم بـود.  اين به 

هيـچ وجـه يـک كار سفارشـی قلمداد نمی شـود.
- نظرتـان دربـاره موج منفـی که دررابطـه با پالتوی 

مـوج نو  به راه افتاده  اسـت چیسـت؟
ايـن مـوج اشـتباه و كاذب اسـت. شـما در نظـر بگيريـد كه 
شـخصی خـا نـه اش را در اختيـار ايـن كار گذاشـته كـه 
خيلـی كمـک كرده اسـت. درسـت اسـت كـه معايبـی دارد 
ولـی  ايـن معايـب آن قـدر نيسـت كـه بـه واسـطه اش كل 
مسـئله را زيـر سـوال ببريـم .ای كاش افـرادی كـه اين قدر 
حـرف مـی زنند، كمک می كردند و خودشـان گوشـه ای از 
كار را مـی گرفتنـد. و اين همه هياهو راه نمـی انداختند. ما 
در كرمـان پالتـوی اسـتاندارد نداريـم كـه بقيـه را اين گونه 
تخريـب كنيـم. حتـی پالتـوی يـادگاران صنعتـی بـا اينکه 
نسـبت به ديگـر پالتوها شـرايط بهتری دارد مشـکالتی هم 
دارد مثـال سـقف به شـدت كوتاهـی دارد پالتويـی با عرض 
زيـاد و عمـق كـم  و اسـتاندارد نيسـت. اين كـه صرفا جای 

تماشـاچی راحـت باشـد،  تنهـا يک عنصر اسـت .
- بـه نظرتـان نمایـش »مـاه در پیراهن « بـا نمایش 

قبلـی شـما مکبث چـه تفـاوت هایـی دارند؟
همـه كارهايـی كه من ازسـال 75  بـه روی صحنـه برده ام 
بـا هـم متفـاوت اند. حتـی گاهی از نظـر فرم و نـگاه متضاد 
هـم هسـتند. امـا در برخـورد بـا اثـر اگـر حـس كنـم كـه 
ظرفيـت جديـدی از بيان موضوع و روايت را داشـته باشـند 
بـرای اجـرا آن را بـه كار مـی گيـرم. من چيـزی را هدفمند 
پيـش نمـی بـرم. بـه غيـر از ظرفيـت هايـی كـه مـی توانم 
در شـکل اجـرا پيـدا كنـم. به دنبـال پيـدا كردن يـک نگاه 
جديـد هسـتم و خـودم را محـدود نکـردم. به هميـن خاطر 
تمـام اجراهايـی كـه انجـام داده ام بـا هـم متفـاوت انـد. از 
»گاهـی لبخنـد بـزن دراكـوال« شـروع كنيـم تا بـه اين جا 
تنـوع بيانـی شـان واقعا زياد اسـت. و من اين تنوع  مشـهود 

در آثـارم را دوسـت دارم.
امسـال  کـه   » زا   « تیاتـر  گـروه  سـراغ  برویـم   -
چهارمیـن اثـر خـودش را اجـرا مـی کنـد شـما به 
عنـوان سرپرسـت گـروه بفرماییـد در ادامـه سـال 

برنامـه دیگـری هـم داریـد؟
اول بگويـم كـه گـروه تياتـر » زا « امسـال تغييـر و تحوالت 
زيـادی داشـت و بـه نوعـی خـودش را تقويـت كـرد. و ايـن 
اول  از  كـرد.  كمـک  گـروه  اجرايـی  قـدرت  بـه  نوسـازی 
سـال مـا كارهـای »ناخـودآگاه« ، »مکبـث«،« شـام كوتـاه 
كريسـمس » را اجـرا كرديـم و از اول آذرمـاه نمايـش »ماه 
در پيراهـن« را اجـرا مـی كنيـم. حتـی علـی نفيسـی كـه 
يکـی از اعضـا گـروه اسـت در حـال تمرين نمايـش ديگری 
اسـت. امـا زمانبنديـش مشـخص نيسـت. چرا كه به شـکل 
كارگاهـی در حـال تمريـن اسـت و اين مسـئله زمان قطعی 
را مشـخص نمـی كنـد. امـا احتمـال دارد اول سـال آينـده 
اجـرا شـود و شـايد هـم قبـل از پايان سـال به اجرا برسـد. 
ايـن را هـم بگوييـم كـه هويـت گـروه » زا « در ايـن اسـت 
كـه هميشـه بـه دنبـال شـيوه هـای جديـد بيانـی باشـد. و 
وابسـته به شـکل های كليشـه ای كـه همه انجـام می دهند 
نيسـت. گـروه »زا« گـروه نوگرايـی اسـت و در تمـام پـروژه 
هايـی كـه از سـال 85 انجـام داده اسـت ايـن مهـم حفـظ 
شـده اسـت. تياتـر »زا« بـه هيچ سـنتی وفادار نيسـت، ولی 
بـه سـنت نوگرا بودنش وفادار اسـت. همـه اعضايش اينگونه 
فکـر می كننـد. بـه همين علت اسـت كـه هميشـه كارهای 

ايـن گروه مـورد توجـه بوده اسـت.
همـه  چـرا  شـما  قبلـی  اثـر  دو  بـه  توجـه  بـا   -
بازیگرانتـان را عـوض کردیـد؟ آیـا مشـکلی پیـش 

آمـده بـود؟
نـه هيـچ مشـکلی نبـوده و نيسـت. علـی نفيسـی؛ حسـين 
محمدآبـادی و مهـدی خسـروی بازيگـران خـوب كرماننـد 
و مـا كارهايـی را باهـم بـه اجـرا رسـانديم.  امـا وقتـی كـه 
»مکبـث« تمـام شـد بـا هـم توافـق كرديـم كـه هـر كـدام 
در پـروژه ای ديگـر كار كنيـم امـا در كارهـای بعد اگر شـد 
چـرا كـه نـه. حتما باز هـم باهم خواهيـم بـود. و هيچ دليل 
خـاص ديگری نداشـت. چـرا كه در ايـن متن نقـش به آنها 
نمـی خورد و حسـين محمد آبادی هم نمی توانسـت باشـد 
چـرا كـه نيازبه اسـتراحت داشـت. و البته يـک خاصيتی كه 
مـن دارم ايـن اسـت دوسـت دارم بـا بازيگرانـم متنـوع كار 
كنـم. و خـب بـه جـز نازنيـن پرداختيم كـه قبال بـا هم كار 
كـرده بوديـم ديگـران بـرای بـار اول اسـت كنار هـم تجربه 

كسـب می كنيـم.

- اگـر جریان »همـواره تیاتـر« نبـود ضرورتی برای 
اجـرای این نمایش داشـتید؟ مثال دغدغه شـخصی؟

اگـر »همـواره تياتـر« نبود ايـن نمايـش را شـروع نمی كردم 
همـواره تياتـر باعث خير شـد كه ما باز شـروع بـه كاركرديم. 
كـردم، شـيوه ی   كار  نمايـش  ايـن  در  مـن  كـه  ای  شـيوه 
متفـاوت و خاصـی اسـت كـه شـايد اگـر همـواره تياتـر نبود 
هيـچ وقـت مـن دسـت بـه چنيـن تجربـه ای تـا سـال های 

زدم. نمی  سـال 
- شـما چقـدر بـه جریـان »همـواره تیاتـر« اعتقاد 

رید؟ دا
پـروژه خوبـی اسـت. ايـده كلـی بسـيار خوبـی دارد. فکـر 
می كنـم كـه همـواره تياتـر صـد درصـد اجـرا نشـد. امـا 
هميـن مقـدار زيـادی كه به اهدافش رسـيده خـودش برگ 
برنـده ای اسـت كـه اين هم طبيعی اسـت به هـر حال دوره 
اولـش اسـت و مـن قبال هـم گفتم كـه اين چنيـن حركاتی 
كـه بـرای بـار اول اجـرا مـی شـوند  قطعـا كاسـتی هايـی 
خواهنـد داشـت و كامل موفق نمی شـوند. امـا بايد در دوره 
بعـد از كاسـتی هـا بکاهيم. توقعات مـا هم بايد واقـع بينانه 
تـر باشـد . با توجه بـه امکاناتی كـه داريم رسـيدن به نقطه 
ايـده آل خاصيـت همـه گانـی اسـت. نگاهمان بايـد آرمانی 

باشـد امـا حركـت هايمـان مبتنی بـر واقعيت
- اگـر از شـما بـاز هـم درخواسـت حضـور در ایـن 

جریـان را بکننـد مـی پذیریـد؟
نمـی دانـم. امـا اگـر درگيـر پـروژه  ی ديگـری نباشـم و 
شـرايط هـم مطلوب باشـد، چـرا كه نـه  حتما شـركت می 

. كنم
- بـه عنـوان سـوال آخر اسـتفاده شـما از دونسـل 
متفـاوت از بازیگـران در کارتان چه تاثیـری بر روند 

تمرینات یـا اجرایتان گذاشـت؟
تنهـا نکتـه قابـل توجـه اش بـرای مـن حضـور علـی كهـن 
بـود. ايشـان بـا توجـه بـه كسـوتی كـه دارنـد بـه شـدت با 
مـن هميـاری و همـکاری كردنـد. حتـی شـکل اجرايی كه 
مـا داريـم بسـيار هـم افراطـی اسـت، ايشـان بـه شـدت از 
بنـده حمايـت می كردند و انعطاف دااشـتند. خب مشـخص 
اسـت كـه در قشـر جـوان سـاده تـر بـا ايـن مسـئله كنـار 
مـا  از  پيشـروتر  لحظاتـی  در  ايشـان حتـی  امـا  می آينـد. 
عمـل می كردنـد. و ايـن را هـم بگويـم كـه تک تـک اعضاء 
حضورشـان مثبـت بـود. بـرای مـن كـه ايـن گـروه، بسـيار 
گـروه خوبـی بـود. چـه بازيگـران و چـه عوامـل كـه تجربه 
خوبـی بـه مـن می دادنـد. كـه ايـن مسـئله كمتـر پيـش 

می آيـد.

انتشار فصلنامه 
پژوهشگران 
فرهنگ از سر 
گرفته می شود

پـس از مدتـی وقفـه ،چاپ 
و انتشـار فصلنامه پژوهشگران 
فرهنـگ از سـر گرفتـه خواهد 
شـد.  بـه گـزارش كرمـان هنر 

بـه نقـل از روابـط عمومـی ارشـاد، در نشسـت هيـات تحريريـه فصلنامه 
پژوهشـگران فرهنگ،تغييراتـی در  اعضـای هيـات تحريريـه در حـوزه 
هـای ادبيـات، تربيتـی، روانشناسـی، علـوم اجتماعـی، علـوم سياسـی، 
مـردم شناسـی، معـارف، تاريـخ و جغرافيـا و هنر اسـتان  صـورت گرفت 
. همچنيـن  صاحـب امتيـازی  ايـن نشـريه بـه مركـز علمـی كاربـردی 
اداره كل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی  سـپرده شـد. ضمـن ايـن كـه  دكتر 
عباسـعلی رسـتمی نسـب  بـه عنـوان سـردبير جديـد فصلنامـه انتخـاب 
گرديـد. ايـن نشـريه از ايـن پس بـا اجرای موسسـه فرهنگی و پژوهشـی 
بصيـرت بـه صـورت دو فصلنامـه چـاپ خواهـد شـد . پژوهشـگران مـی 
تواننـد مقـاالت خـود را در حوزه  فرهنـگ و ادب و تاريخ و هنر و فرهنگ 
عمومـی اسـتان براسـاس شـرايط درج فصلنامـه تهيـه و به آدرس پسـت 

الکترونيکـی  k.pajoohesh @ yahoo.com   ارسـال نماينـد.

خالق 
»قصه های مجید« 
زیر تیغ جراحی

 »هوشـنگ مرادی كرمانی« 
پنجشـنبه 12 آذر مـورد عمـل 
جراحـی قلـب بـاز قـرار گرفت 
پرسـنل  گفتـه  براسـاس  و 
عمومـی  حـال  بيمارسـتان، 
 اش رضايـت  بخـش اسـت. اين 

نويسـنده سرشـناس كـودكان و نوجوانـان كه مدت ها بود بـا بيماری قلبی 
دسـت بـه گريبـان بـود،  روز پنجشـنبه در بيمارسـتان مهـر مـورد عمـل 
جراحـی قلـب باز قـرار گرفت؛ طبـق اعالم پرسـنل اين بيمارسـتان، حال 
عمومـی اش خـوب اسـت. ايـن نويسـنده 71 سـاله هـم اكنـون در بخش 
مراقبت هـای ويـژه بسـتری اسـت  خالق »قصه هـای مجيد« به تشـخيص 
پزشـک تـا دو روز مالقـات ممنوع است.هوشـنگ مرادی كرمانـی جوايز و 
افتخـارات متعددی را كسـب كرده اسـت از جمله: جايزه جهانی اندرسـن 
- سـال 1986 ميـالدی، جايـزه كتـاب سـال 1994 كـودكان و نوجوانـان 
اتريـش، سـيمرغ بلورين بهترين فيلمنامـه در دوازدهمين جشـنواره فيلم 
فجـر )بهمـن 1372(، جايـزه مهـرگان ادب، عنـوان نويسـنده برگزيـده 

كشـور كاسـتاريکا، جايـزه خـوزه مارتينـی سـال 1995 ميـالدی و ...

پیدایش تمدن 
جیرفت افق روشنی 
را در خصوص 
باستان شناسی دنیا 
رقم زده است

دكتـر »فرانسـوا دسـه« كـه به 
منظـور برگـزاری كارگاه تخصصی 
باسـتان شناسـی تمـدن جيرفـت 
به اين شهرسـتان سـفر كـرده بود  

افـزود: پيدايـش تمـدن جيرفت و آثار مکشـوفه آن باعث بوجـود آمدن فرضيه های 
نوينی در حوزه باسـتان شناسـی و تمدنی جهان شـده اسـت.اين اسـتاد فرانسـوی 
دانشـگاه تهـران اضافـه كـرد: كشـف جيرفت بسـيار مهم بـود بطوری كـه در طی 
بيسـت سـال گذشـته، از مهمترين كشـفيات خاورميانه، تمدن جيرفت بوده است. 
پژوهشـگر و باستانشـناس فرانسـوی تصريح كرد: طی صد و پنجاه سـال گذشـته 
كه كشـفيات باسـتان شناسـی در ايـران رواج يافته اسـت،پيدايش تمـدن جيرفت 
و الـواح بدسـت آمـده از آن در دنيـا بـی سـابقه اسـت و ايـن مهـم موجـب شـد تا 
باسـتان شناسـان دنيا به اين باور برسـند كه بين غرب و شـرق رابطه بوده اسـت. 
اسـتاد و پژوهشـگر فرانسـوی دانشـگاه تهران با بيـان اينکه تمدن جيرفـت در دنيا 
شـناخته شـده اسـت و باسـتان شناسـان مطرح دنيا در اين رابطه تحقيقات زيادی 
داشـته اسـت، افـزود: كشـف الواح خطـی جيرفت كه مربـوط به هزاره سـوم پيش 
از ميالد اسـت هنوز رمزگشـايی نشـده اسـت كه اين موضوع در دستور كار باستان 

شناسـان قرار گرفته اسـت.

برگزاری نمایشگاه 
ساز در کرمان 
همزمان با جشنواره 
موسیقی نواحی

دوره  نهميـن  علمـی  دبيـر 
گفـت:  كشـور  نواحـی  موسـيقی 
همزمـان بـا جشـنواره موسـيقی 
در  هـم  سـاز  نمايشـگاه  نواحـی، 
بـاغ مـوزه هرنـدی كرمـان دايـر 

می شـود. »ايـرج نعيمايـی« در جمـع خبرنـگاران اظهـار كـرد: اسـتاندار كرمـان 
پيشـنهاد كرده اسـت جشـنواره موسـيقی نواحی جز شناسـنامه فرهنگی كرمان 
باشـد.  وی افـزود: اگـر بنـا باشـد ايـن جشـنواره در رونـد فرهنگـی و اقتصـادی 
تاثيرگـذار باشـد بايـد برنامه ريزی هـای درازمـدت انجـام شـود كـه ايـن رونـد در 
حـال انجـام اسـت. نعيمايـی بيـان كـرد: در گذشـته جشـنواره موسـيقی نواحی 
صرفـا بـه صـورت اجرای موسـيقی نواحـی و مقامی برگزار می شـد امـا در نهمين 
دوره تغييـرات اساسـی كـرده اسـت بطوريکـه از امکانـات فضای مجازی اسـتفاده 
كـرده و مسـابقه عکسـی در حـوزه موسـيقی نواحـی برگـزار خواهيـم كـرد. دبير 
علمی نهمين دوره موسـيقی نواحی كشـور گفت: در اين جشـنواره كتاب برتر در 
حـوزه موسـيقی نواحـی و مقامی از شهرسـتان ها و اسـتان ها انتخاب خواهد شـد، 
همچنيـن از دانشـجويان مقطـع كارشناسـی ارشـد موسيقی شناسـی و همچنين 
از اسـاتيد طـراز اول دانشـگاه ها بهـره گرفتـه و مباحث پژوهشـی حوزه موسـيقی 

نواحـی بـا موضـوع »شـاديانه ها« را بـه آنهـا سـپرده ايم. 

خبرانتشار موسیقیباستان شناس فرانسوی
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حقوق و حوادث

یادداشت

یک سرماخوردگی ساده
و  خسـتگی  بـا   09:00 سـاعت  هميشـه  خـالف  بـر 
سـاعت  روز  هـر  سـهيل  شـد.  بيـدار  خاصـی  كسـالت 
و  و صبحانـه خـورده  برمـی خاسـت  از خـواب   06:00
نخـورده، خـودش را بـه اتوبـوس مـی رسـاند و اگر جای 
نشسـتن گيـرش مـی آمـد تـا محـل كارش روی همـان 
صندلـی چرتـی ميزد امـا آن روز از آن جايـی كه ديرش 
شـده بود خـودش را در تاكسـی كنارمرد درشـت اندامی 
چپانـد و هـر از چنـدی هـم سـرفه ی خشـکی مـی كرد 
و با آسـتين سـعی داشـت جلـوی دهانـش را بگيـرد كه 
خيلـی هـم موفق نبـود. از شـدت گلو درد نمی توانسـت 
آب دهانـش را فـرو دهـد. بـی حـال و بـی رمـق روی 
صندلـی نشسـته بـود. از تاكسـی پيـاده شـد، بايـد چند 
متـری را پيـاده مـی رفـت تا به اداره برسـد اما احسـاس 
بـدن درد شـديدی داشـت. بـه اداره كـه رسـيد طبـق 
معمـول بـا همکارانـش دسـت داد وبـا چند نفـری كه از 
ماموريـت آمـده بودنـد هـم رو بوسـی كـرد و هرزگاهـی 
سـرفه هـای خشـک و آزار دهنـده ای هـم مـی زد، كـه 
سـعی داشـت بـه آنهـا توجـه نکنـد تـا دسـت از سـرش 
بردارند. اواسـط سـاعت اداری بود كه بدن دردش شـديد 
شـد. كمی تـب و لرز داشـت. همکارش كـه متوجه حال 
او بـود اصـرار داشـت كـه سـهيل مرخصی بگيـرد و خود 
را بـه دكتـر برسـاند. امـا وی تاكيد داشـت كه ايـن تنها 
يک سـرماخوردگی سـاده اسـت و به لطف گل گاوزبان و 
ختمـی حتمـا حالم خـوب می شـود. امروز چند جلسـه 
ی مهـم دارم و هميـن االن هـم از برنامـه هايـم عقـب 

 . هستم
بعـد از شـركت در جلسـات طوالنـی و نخـوردن ناهار 
بـه سـمت  لـرزان  پايـی  بـا رنگـی پريـدی و دسـت و 
خانـه راهـی شـد. مـادرش بـه محض ديـدن حـال و روز 
سـهيل و مقاومـت هـای بـی دليل پسـرش كـه اين يک 
سـرماخوردگی سـاده اسـت، چـاره ای نداشـت جـز بـه 

ميـان آوردن مفشـوی دوايـی معـروف كرمانـی هـا. 
از گاوزبـان و ختمـی گرفتـه تـا موردانـه و ديگـر دانه 
هـا جوشـاند و بـه نور چشـمی خوراند. سـاعاتی گذشـت 

و حـال نـور چشـمی رو بـه وخامت مـی رفت.
سـعی مـی كـرد بخوابـد امـا در ريـه هايش احسـاس 
سـوزش داشـت. بـه هر مصيبتی بـود خوابيد. نيمه شـب 
مـادر از صـدای نالـه و تـب و لـرز فرزنـدش بيدار شـد و 
عـرق سـرد را بـر جبيـن نـور چشـمش ديـد و دريافـت 

هيـچ متـد درمانـی )مفشـويی ) كارسـاز نبود.  
مـادر سـهيل، همسـرش را بيـدار كـرد تـا وی را بـه 
بيمارسـتان ببرند. سـهيل به سـختی نفس می كشـيد و 

بدنـش مـی لرزيد. 
كشـيک  پزشـک  بيمارسـتان،  بـه  مراجعـه  از  پـس 
بـا ديـدن حـال و روز سـهيل، مشـکوك بـه آنفوالنـزای 

شـد.   H1N1
دكتـر فـورا دسـتور بسـتری داد و حال سـهيل بدتر و 
بدتـر مـی شـد و به سـختی نفس مـی كشـيد. در همين 
حيـن يکـی از همکاران وی را كه آن روز با وی روبوسـی 
كـرده بود به بيمارسـتان آوردنـد. او نيز حالش نامسـاعد 

بـود امـا نه به انـدازه ی حال سـهيل.
بعـد از ايـن كـه پزشـک متوجـه شـد كـه آن دو هـم 
كار هسـتند، بـر وی يقيـن حاصـل شـد كـه بـه ويروس 

H1N1 مبتـال شـده انـد. 
پرسـتاران بـرای رسـيدگی به سـهيل مـدام در رفت و 
آمد بودند. از چهره ی پزشـک و پرسـتاران می توانسـت 

فهميـد شـرايط وی اصال خوب نيسـت. 
پـدر و مـادر سـهيل متعجـب از ايـن سـرماخوردگی 
سـاده، پشـت در اتاق ايسـتاده بودند و نظاره گر دسـت و 
پنجـه نرم كردن فرزندشـان بـا آن بودند. بعـد از دقايقی 
دكتـر از اتـاق بيـرون آمـد و رو بـه پدر و مـادر گفت: هر 

كاری كـه بتوانيـم انجـام مـی دهيـم. فقط دعـا كنيد. 
مـادر و پـدر بـا نابـاوری بـه يکديگـر نگاهـی كردنـد. 

نگرانـی و دلواپسـی در چهـره شـان مـوج مـی زد. 
هوا رو به روشـن شـدن داشـت. مادر سـهيل در حالی 
كه تسـبيح در دسـت داشـت از شدت خسـتگی خوابش 
بـرده بـود كـه ناگهان بـا صدای گريـه و فرياد همسـرش 
از جايـش پريـد. بـا حالتـی گيـج دور و بـرش را نگاه می 

كرد.
شـوهرش را ديـد كـه نالـه كنـان بر سـرش مـی زد و 
گريـه كنـان نام فرزندشـان را بـه زبان مـی آورد. صورت 
مـادر اكبـر در حالـی كـه نمـی توانسـت قـدم از قـدم 
بـردارد، پـر از اشـک شـده بـود. پـدر و مادرسـهيل هـر 
دو بـا دلـی داغدار انگشـت حسـرت مـی گزيدنـد كه ای 
كاش نـور ديـده را همان اول به بيمارسـتان آورده بوديم.

از اوايـل فصـل پاييـز، اخبـاری در رابطـه 
بـا شـيوع بيمـاری آنفلوآنـزا در اسـتان كرمان 
منتشـر شـد و يکـی از اوليـن مطبوعاتـی كـه 
بـه ايـن خبر پرداخـت، روزنامه ی پيـام ما  در 
تاريـخ 17 آبـان 1394بود. با ايـن مضمون كه 
6 نفر در بردسـير به آنفوالنزای H1N1 مبتال 
شـدند، اما ايـن موضوع عليرغم وجود شـواهد 
انـکار ناپذيـر بـا تکذيـب رييس بيمارسـتان و 
مسـئول مركز بهداشت شهرسـتان بردسير رو 

بـه رو شـد. تا اين كه شـيوع آنفوالنـزای مرگ 
بـار بـه وضعيـت زرد در كرمان منجر شـد.

بـه همين مناسـبت روز سـه شـنبه،10آذر 
مـاه جلسـه ی اضطـراری شـورای سـالمت با 

حضـور اسـتاندار كرمـان برگزار شـد. 
علـی رضـا رزم حسـينی اظهار داشـت: اين 
بيماری در همه كشـورها شـيوع دارد و كرمان 
نيـز بـه دليل حضـور اتبـاع بيگانـه و مجاورت 
كشـورهای مـرزی بيـش تـر در معـرض خطر 

شـيوع ايـن گونه بيمـاری ها قـرار دارد. 
اسـتاندار كرمـان افـزود: اقـدام جـدی در 
حـوزه  پيشـگيری، آمـوزش و اطـالع رسـانی 
نـوع  آنفلوآنـزا  بيمـاری  بـروز  از  توانـد  مـی 

كنـد.  جلوگيـری   N1H1
نماينـده عالـی دولـت در اسـتان كرمـان، 
حضـور  بـا  بحـران  سـتاد  تشـکيل  دسـتور 
مسـئولين بهداشـتی را صـادر كـرد و گفـت: 
تدويـن و  ايـن خصـوص  ای در  نامـه  آييـن 
بـه دسـتگاه هـای دولتـی ابـالغ شـود كـه در 

اقدامـات الزم صـورت گيـرد. نيـاز  صـورت 
رزم حسـينی ادامـه داد: سـازمان تبليغـات 
خصـوص  در  الزم  مـوارد  بايـد  اسـالمی 
پيشـگيری از بـروز بيمـاری را بـه هيئت های 
مذهبـی در عزای حسـينی و زائـران حاضر در 
كربـال ابـالغ كنـد و اقدامـات پيشـگيرانه بـه 

صـورت جـدی رعايـت شـود. 
وی بـا اشـاره به شـمار حدود 35 هـزار نفر 
زائـر كرمانـی و هيئـت هـای بـزرگ عـزاداری 

افـزود: بـا توجـه بـه ايـن كـه ايـن افـراد در 
تمـاس بـا جمعيـت عظيمـی هسـتند، بايـد 
اقدامـات بهداشـتی بـرای جلوگيری از شـيوع 
بيمـاری در آن هـا بـا حساسـيت بيـش تـری 

صـورت پذيـرد. 
هـای  دسـتگاه  گفـت:  كرمـان  اسـتاندار 
متولـی بايـد در ايـن خصـوص برنامـه ريـزی 
كـرده و بـه خانـواده هـای زائـران نيـز نـکات 

زد شـود.  گـوش  الزم 
انجـام  لـزوم  بـر  تاكيـد  بـا  رزم حسـينی 
اقدامـات الزم در مـدارس گفـت: بايـد توجـه 
داشـته باشـيم كـه اگـر بـه صـورت جـدی از 
ايـن بيمـاری جلوگيـری نشـود موجـی از اين 

ويـروس مـرگ بـار بـه وجـود خواهـد آمـد
افـراد  شـدن  واكسـينه  خواسـتار  وی 
مـدارس  نظيـر  حسـاس  مراكـز  در  حاضـر 
و مهـد كـودك هـا شـد و بـا اعـالم وضعيـت 
زرد در اسـتان كرمـان، ابـراز داشـت: بـا كـم 
تريـن هزينـه مـی تـوان از بـروز ايـن بيماری 

كـرد.  جلوگيـری 
طـی تماس هـای مردمی مبنی بر شـکايت 
از نبـود واكسـن آنفلوآنـزادر داروخانه ها، چند 
مسـئول داروخانـه در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
پيـام مـا گفتنـد: علی رغـم تاكيد اسـتاندار بر 
واكسـينه شـدن افراد در مراكز حسـاس نظير 
مـدارس و مهـد كودك ها، واكسـن آنفوالنزای 
H1N1، بـا وجـود تقاضـای زياد مـردم ناياب 
شـده اسـت و در داروخانه ها يافت نمی شـود. 
ايـن امـر موجب نگرانـی افراد علـی الخصوص 
پـدران و مادرانـی كـه  دارای فرزند خردسـال 
هسـتند شـده اسـت. همچنيـن در گفـت و 
گـوی پيام ما با يکی از پزشـکان كه نخواسـت 
نامـش ذكـر شـود، واكسـن هـای مذكـور بـه 
بيمارسـتان هـا داده شـده كـه بيـش تـر بـه 
مصرف پرسـنل بيمارسـتان ها رسـيده اسـت. 
وی افـزود: شـنيده ها حاكی از توزيع واكسـن 
در داروخانـه ها و سـاير مراكز مرتبط در هفته 

پيـش رو می باشـد.

اعالم وضعیت زرد در کرمان برای آنفلوآنزای مرگبار
استانداری

دکتر حق دوست رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

در دو روز گذشته موارد شدید 
و کشنده مشاهده نکردیم

در روزهـای اخيـر همـه جـا صحبـت از 
  H1N1 نـام  بـه  ای  كشـنده  آنفوالنـزای 
كـه هـر از گاهـی خوكـی نيـز گفتـه مـی 
شـود، مـی باشـد. ايـن در حالـی سـت كه 
در تاريـخ 94/8/17، روزنامـه ی پيـام ما به 
عنـوان يکـی از اوليـن مطبوعات كه سـعی 
در اطـالع رسـانی در ايـن بـاره داشـت، گزارشـی مبنی بر 
ابتـالی چنـد بيمار بـه آنفوالنزای H1N1  در بيمارسـتان 
بردسـير، منتشـر كرد اما رئيس بيمارسـتان و رئيس مركز 
بهداشـت بردسـير تمـام تـالش خود را بـر اين داشـتند تا 
موضـوع را تکذيـب كننـد. امـا پـس از مدتـی اخبـاری در 
ايـن بـاره در رسـانه هـا و فضـای مجـازی منتشـر شـد و 
بنرهـای مختلـف كـه حـاوی مطالبـی جهـت آمـوزش راه 
هـای پيشـگيری از انتقـال ايـن بيمـاری اسـت، در سـطح 
شـهر كرمـان بـه چشـم خـورد. بـا توجه بـه همـه ی اين 
مـوارد مـی تـوان بـه اهميـت و وضعيـت نگـران كننده ی 
ابتـال بـه H1N1  پـی برد. بـه همين دليل برای به دسـت 
آوردن اطالعـات بيـش تـر در اين بـاره و آخريـن وضعيت 
رونـد ابتـال بـه اين بيمـاری، گفـت و گويی تلفنـی با دكتر 
علـی اكبـر حـق دوسـت، رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 

داشـتم.  كرمان 
ويـروس  داشـت:  اظهـار  دوسـت  حـق  اكبـر  علـی 
آنفلوآنزاهـر چنـد وقت يک بـار تغييرات ژنتيکـی پيدا می 

كنـد و شـماره ای جديـد بـه آن تعلـق مـی گيـرد.
وی افـزود: چنـد سـال پيـش ايـن آنفلوآنـزااز حيـوان 
خـوك بـه انسـان انتقـال پيـدا كـرد و بـه هميـن دليـل 
آنفوالنـزای خوكـی نـام گرفـت. به بيانـی ديگـر در ابتدای 
امـر از آن جايـی كه اين آنفلوآنزااز خوك به انسـان منتقل 
شـده بـود و ايمنـی الزم بـرای مقابله با آن وجود نداشـت، 
اصطالحـی كـه متناظر انتقـال بيماری از حيوان به انسـان 

اسـت، بـه كار بـرده شـد.اما امـروزه بـه دليـل پيشـرفت و 
دسـتاوردهای علمـی، ايـن ابتـال بـه ايـن آنفلوآنزابـا تغيير 
فصـول كـم و زيـاد مـی شـود و ديگـر اصطـالح خوكی به 

كار بـرده نمی شـود.
رئيس دانشـگاه علوم پزشـکی خاطر نشـان كـرد: از هر 
200 نفـر يـک نفر شـديدا به ايـن بيماری مبتال می شـود 
و نيـاز بـه مراقبت های بيمارسـتانی پيدا مـی كند و عالئم 

بيماری 199 نفر بسـيار خفيف اسـت.
اثـر  ابتـال و فـوت در  بيـان آخريـن وضعيـت  وی در 
H1N1  گفت: خوشـبخنتانه در دو روز اخير موارد شـديد 
و كشـنده ای از ابتال به آنفوالنزای H1N1  نداشـتيم و در 

حـال حاضـر ايـن بيمـاری كنترل شـده می باشـد.
حـق دوسـت بـا اشـاره بـه نگـران كننـده بـودن آمـار 
مبتاليـان بـه ايـن آنفلوآنزاافـزود: آمار دقيق فوت شـدگان 
را نمـی تـوان اعـالم كـرد؛ زيـرا هميشـه تعـداد زيـادی از 
افـراد در اثـر بيمـاری هـای تنفسـی جان خود را از دسـت 
مـی دهنـد و در مـوارد مشـکوك تـا زمانـی كـه نتيجـه 
ی آزمايـش هـای انجـام شـده نيايـد و مشـخص نشـود 
كـه علـت فـوت آنفلوآنزابـوده يـا بيمـاری هـای زمينه ای 
ديگـر، نمـی تـوان آن ها را جز آمار كشـته شـدگان در اثر 

كرد.  آنفلوآنزااعـالم 
رئيـس دانشـگاه علوم پزشـکی كرمان تصريـح كرد: اين 
آمـار در حـدی مـی باشـد كـه بايـد هشـدار هـای الزم به 
جامعـه داده شـود تـا نگرانـی جهـت انجـام توصيـه هـای 
بهداشـتی ايجـاد شـود. امـا علی رغـم همه ی ايـن نگرانی 

هـا وضعيـت كنترل شـده می باشـد.
وی بيـان داشـت: بـا توجـه به ايـن كه به طـور معمول، 
فصـل سـرما بيمـاری سـرماخوردگی را بـه همـراه خـود 
دارد، الزم بـه ذكـر اسـت كه ابتال بـه ايـن آنفلوآنزالزوما به 
معنـای بيمـاری شـديد و مهلکی كه حتما نياز به بسـتری 

شـدن داشته باشـد نيست.
حـق دوسـت در بيـان عالئـم ابتـال بـه H1N1  بيـان 
داشـت: ايـن آنفوالنز هيـچ عالمت اختصاصی نـدارد و می 
توانـد به صـورت يک  سـرماخوردگی سـاده و خفيف بروز 
يابـد تـا يک سـرماخوردگی شـديد كه تب و لـرز به همراه 
خـود دارد و در مـواردی حـاد تنگـی نفـس كـه منجـر به 
انتقـال فرد بـه بيمارسـتان و مراقبت های ويژه می شـود.

وی در توضيـح نحوه ی تشـخيص پزشـکان نسـبت به 
ابتـالی بيمار بـه آنفوالنـزای مذكور گفت: در مـواردی كه 
پزشـک معالـج الزم بدانـد، آزمايـش هـای مربوطـه انجام 
مـی شـوند امـا در حـال حاضـر ايـن آزمايـش بـرای همه 

انجـام نمی شـود. 
ايـن  كـرد:  تصريـح  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئيـس 

بسـياری  كـه  دارد  افـراد امـکان وجـود  از 
بـا عالئـم و نشـانه های 

سـرماخوردگی، 
ويـروس  بـه 
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صـورت نيـاز بـه آزمايـش، ايـن كار را انجام مـی دهد ولی 
الزم بـه ذكـر اسـت كـه نتيجـه ی آزمايـش چـه مثبـت 
باشـد و چـه منفـی  اهميـت خاصـی نـدارد زيـرا سـير 

اسـت. مشـابه  درمـان 
دكتـر حـق دوسـت افـزود: اسـتفاده از گوشـت دام و 
طيـور تاثيـری در ابتـال به اين بيمـاری ندارد و افـراد تنها 
از طريـق توصيـه هـای كليـدی مـی تواننـد خودشـان و 

خانـواده شـان را ايمن سـازند.
رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـکی در بيـان توصيـه های 
بهداشـتی گفـت: تـا حـد امـکان از دسـت دادن بـا يـک 
ديگـر خـود داری كنيـد، روبوسـی نکنيـد، دسـت هـای 
خـود را خـوب بشـوييد، در صـورت مشـاهده ی كم ترين 
عالئمـی ماننـد تب، بـدن درد، تهوع، سـرفه های خشـک 
و عـرق سـرد  بـه پزشـک معـالج مراجعـه كنيـد، تـا حد 
هايـی  محـل  در  و  كنيـد  اسـتراحت  منـزل  در  امـکان 
همچـون مدرسـه و محـل كار حاضـر نشـويد تـا از انتقال 

ويـروس بـه سـايرين جلوگيـری شـود.
وی در پايـان بـه چرايـی شـيوع ايـن بيمـاری در 
كرمـان اشـاره كـرد و گفـت: در چنـد مـاه اخيـر، 
در چنديـن نقطـه ی جهـان شـاهد شـيوع ايـن 
توجـه  نکتـه  ايـن  بـه  بايـد  و  ايـم  آنفلوآنزابـوده 
شناسـد  نمـی  آنفلوآنزامـرز  كـه  باشـيم  داشـته 
ابتـدا جوشـش و خروشـش آن در كرمـان  ولـی 
بـوده اسـت و در جاهـای ديگـر هم شـاهد شـيوع 
ايـن آنفلوآنزاخواهيـم بـود و بـه دليـل قـوی بـودن 
سيسـيتم پزشـکی و درمانـی اسـتان كرمـان خيلی 

زود متوجـه رونـد شـيوع H1N1  شـديم. 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ يکبـاب خانه پـالك 23 فرعی از 182 اصلـی واقع در 
بخـش 8 كرمـان به مسـاحت 759 مترمربـع واقع در كرمـان كوهپايه 
روسـتای دهشـيب مـورد تقاضـای آقـای مهـدی شـيخ مظفـری تاكنـون 
تحديـد حـدود نشـده و نيـاز بـه تحديـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذيـل 
مـاده 15 قانـون ثبـت هم ميسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به 
شـماره 24191-94/7/12 بدينوسـيله آگهـی تحديـد حـدود اختصاصـی به 
اسـتناد تبصـره ذيـل مـاده 13 قانـون تعييـن تکليـف وضعيت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی منتشـر و عمليـات تحديدی از سـاعت 
8 صبـح روز 94/10/5 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا مالـک يـا 
مالکيـن امـالك مجـاور رقبـه مزبـور اخطار مـی گردد كـه در موعـد مقرر در 
ايـن اعـالن در محـل وقوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورين 
عمليـات تحديـدی با معرفی مالک انجام و چنانچه كسـی نسـبت به حدود و 
حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق ماده 20 قانـون ثبت حداكثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظيم صورت مجلس تحديـدی اعتراض خود را 
كتبـا بـه ايـن اداره اعالم نمايد و ظرف مـدت يک ماه از تاريـخ اعالم اعتراض 
مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام بـه تقديـم دادخواسـت 
نمـوده و رسـيد تقديـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ايـن اداره تسـليم 
نماينـد بديهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت يـاد شـده و ارائـه گواهـی عـدم 
تقديـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبـت عمليـات ثبتـی بنـام وی ادامـه 

خواهـد يافـت و هيچگونـه ادعايی مسـموع نخواهد شـد.
امين رضا قوام- كفيل ثبت شهرستان كرمان
تاريخ انتشار : شنبه 94/9/14
م الف 2897
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اشـکال  از  نمی توانـد جـدا  آموزشـی  بی عدالتـی  مسـأله  
ديگـر بی عدالتـی در جامعـه باشـد. اگـر فقـط قرار باشـد كه 
مسـأله آمـوزش عالی بررسـی شـود، بايـد مسـائل ديگر مثل 
حقوقـی كـه در قانـون اساسـی مـورد تأكيـد قـرار گرفته نيز 
بررسـی شـود تا مسـأله و راه حل روشـن شـود. مسـأله، بحث 
پولی شـدن همه  مناسـبات اجتماعی و اقتصادی در جامعه  ما 
اسـت كه يکی از اشـکال آن آموزش اسـت. واقعيت اين است 
كـه بـا وجـود هدفگذاری هـای اوليه كـه عدالـت اجتماعی از 
اصلی تريـن محورهـای آن بـوده، هر روز شـاهد فاصله گرفتن 
بيشـتر از اين اهداف هسـتيم. اين امر داليل متعدد را شـامل 
می شـود، بی عدالتـی آموزشـی را تنهـا در آمـوزش و تنـزل 
جايـگاه پزشـک يـا معلم نبايـد جسـت وجو كـرد، زمينه های 
اقتصـادی و اجتماعـی آن و داليـل شـکل گيری ايـن پديـده 
را نمی شـود ناديـده گرفـت. آيـا چشـم انداز روشـنی در يـک 
افـق ميان مـدت يا حتـی بلندمدت وجـود دارد تا نشـان دهد 
مسـيری كـه طـی می كنيـم در آينـده رو بـه بهبـود اسـت؟ 
آنچـه هسـت، منجر شـده شـاهد فقـر و نابرابـری حداقل در 

دهه  90 باشـيم.
2  بـدون دانسـتن كاركردهـای نظـام اقتصـادی نمی توان 
تحليـل درسـتی از رونـد آينـده  تحـوالت در كشـور داشـت. 

ويژگـی مشـخص اقتصـاد ايـران، آن چيـزی اسـت كـه از آن 
تحـت عنـوان سـرمايه داری رفاقتـی نام بـرده می شـود كه با 

سـاختار جامعـه عجيـن و تقويت می شـود.
متاسـفانه توزيـع اعتبـارات بانکی؛ يعنـی درآمدهای نفتی 
كشـور بـا اولويت نه براسـاس منطق اقتصادی، بلکه براسـاس 

روابط خويشـاوندی و سياسـی صـورت می گيرد.
 مسـأله  تخصيـص انحصارهـا و شـبه انحصارها؛ امتيازاتـی 
كـه بـه افـراد خـاص داده می شـود. ايـن انحصارهـا يکـی از 
محل هـای توزيـع نابرابـر قدرت و ثـروت در جامعه اسـت كه 
به صـورت نظام منـد در سـاخت اقتصاد سياسـی ايران شـکل 

می گيـرد.
 دسـتکاری در نظـام قيمت هـا؛ بـه اين صورت كـه با باال و 
پايين كـردن تعرفه هـا و نرخ تعرفـه  كاالها در يک بـازه  زمانی 
كوتـاه، پول هـای كالنـی به جيـب آدم هـای خاص مـی رود و 
ايـن بـه زيـان جامعـه اسـت و آن را بـه تعبيری دچـار نوعی 

روان گسـيختگی فرهنگـی، اجتماعی و سياسـی می كند.
3  يکـی ديگـر از عواملـی كـه منشـأ ناكارآمـدی اقتصـاد 
و فـرار مغزهـا در ايـران بـوده، نظـام دستمزدهاسـت، نظامی 
كـه سـركوب می شـود و موجـب هنجارشـکنی افـراد و نقـب 
زدن بـر قواعـد اخالقی می شـود. در چنين حالتـی نمی توانيم 

پزشـک يـا معلـم را مقصر بدانيـم، بلکـه اين نظـام اقتصادی 
مـا اسـت كه مولـد چنيـن افـرادی می شـود. ايـن نابرابری ها 
خـود منشـأ نابرابری هـای بعدی اسـت. نظام مالياتـی يکی از 
نهادهـای موثـر بـرای كاركرد سـالم يـک اقتصاد اسـت. نظام 
مالياتـی ناتـوان و فـرار مالياتـی در ايـران موجـب نابرابری ها 
می شـود و اگر كسـی كه بايد ماليـات بپـردازد، تخطی نکند، 

مـا نظـام آموزشـی مطلوب می داشـتيم.
4  تنهـا محلـی كـه می تـوان اميد داشـت كه مانـع انتقال 
نابرابری هـای نسـلی شـود، هميـن عدالـت آموزشـی اسـت؛ 
يعنـی امـکان دسترسـی همگانـی بـه آمـوزش. اگـر جـوان 
فقيـری نتوانـد از طريق مجاری آموزشـی رشـد كنـد و دچار 
محروميـت شـود، نابرابـری بـه وجود می آيـد و بـه دنبال آن 
شـورش های شـهری و اجتماعی بـه وقوع می پيونـدد. در اين 

شـرايط مسـيرهای رشـد سـالم، آموزش وپـرورش و آمـوزش 
عالـی رايـگان كـه ازجملـه وظايـف دولـت تلقـی می شـود، 

بسـته می شـود و مسـيرهای ديگـر بـاز می شـود.
5  در شـرايطی كه قانون وظايفی بر عهده  دولت گذاشـته 
-كـه آموزش وپـرورش رايـگان و تأميـن مسـکن و اشـتغال از 
جملـه  آنهاسـت- و تحقـق پيـدا نمی كنـد، نبايد بـه خودزنی 
بيفتيـم، پزشـک و معلم نيز قربانی اين شـرايط اسـت و خود 
قربانی كننـده اسـت. عوارض ايـن ناكارآمدی فقط بـه اقتصاد 
و فرهنـگ منتهـی نمی شـود، بلکـه منجـر بـه جـرم و جرايم 
و... می شـود؛ الزم نيسـت كـه پمپ بنزين آتش بزننـد، امروزه 
مـردم خـود را آتـش می زنند و اين رشـد اعتيـاد، فقر، طالق، 
فـرار مغزهـا و خودكشـی ها در جوانـان كشـور اشـکال ديگـر 

آسيب هاسـت. اين 

عدالت آموزشی
را نباید از انواع عدالت تفکیک کرد
  حسین راغفر

خبر

جامعه

 ))assassian(( نقدی بر فيلم آدمکـش
مجلـه  سـوی  از  اش  انتخـاب  بهانـه  بـه 
سينمايی سـايت اند سـاوند بعنوان برترين 

فيلـم سـال 2015
پايـان سـال ميالدی هسـت و مجالت و 
سـايت های سـينمايی معتبر دنيا دسـت به كار شده و فيلم 
های برتر سـال 2015 را از نگاه نويسندگان و منتقدان شان 
معرفی می كنند. نشـريه سـينمايی »سـايت اند ساوند« كه 
يکی از معتبرترين نشـريات سـينمايی انگليسـی زبان است، 
هر سـال دسـت بـه نظرخواهی درباره انتخـاب بهترين فيلم 
سـال می زند. اين بار نيز فهرسـت بيسـت فيلـم برتر 2015 
را منتشـر كرده. اين انتخاب بر اسـاس رای های 168 منتقد 
از سراسـر دنيـا صـورت گرفته اسـت. در اين فهرسـت فيلم 
آدمکـش محصـول سـينمای تايـوان با پشـت سرگذاشـتن 
»كارول« و »مکس ديوانه، جاده خشـم« بهترين فيلم سـال 
لقـب گرفـت. در ايـن نظرسـنجی فيلـم »شـب های عربی« 
بـه كارگردانـی ميگوئـل گومـز پرتغالـی در جايـگاه چهارم 
ايسـتاد و »گورسـتان شـکوه« بـه كارگردانـی اپيچاتپونـگ 
ويراسـتاكول پنجم شـد.به گفته بنيـاد فيلم بريتانيا )ناشـر 
سـايت اند سـاوند( درهفت فيلم از ده فيلم برتر سال 2015 
از جملـه »آدمکـش« بازيگـران زن ايفاگر نقـش اصلی فيلم 
هسـتند. آدمکـش بـر اسـاس يـک داسـتان كوتاه سـاخته 
شـده و ماجراهـای آن در جريـان حکومت سلسـلۀ »تانگ« 
رخ می دهـد. ايـن فيلـم روايت گـر داسـتان زندگـی يک زن 
آدمکـش اسـت كـه وفـاداری اش به خانـدان سـلطنتی زير 
سـؤال مـی رود. آدمکـش سـاخته كارگـردان صاحـب نـام 
تايوانی هوشيائو-شـين اسـت. او كه برای سـاخت اين فيلم 
هفـت سـال وقـت و مايـه صـرف كـرده ، آخريـن فيلم اش 
پـرواز بادكنـک قرمز نام داشـت. هو شيائو-شـين كارگردان 
، بازيگر و تهيه كنندۀ 68 سـالۀ تايوانی، از پيشـروان جنبش 
مـوج نوی سـينمای تايـوان اسـت. 4 فيلم از اين سـينماگر 
در ميـان 100 فيلـم برتـر سـينمای چيـن در قرن بيسـتم 
قـرار دارنـد و آثـارش همـواره محبـوب جشـنواره های كن ، 
برليـن و ونيـز (دريافت شـير طاليی ونيز 1989 برای شـهر 
غم)بوده انـد. آدمکش ششـمين حضور اين كارگردان شـهير 
تايوانـی در جشـنوارۀ كـن)2015 (بـود. او در سـال 1993 
 )The Puppetmaster بابت فيلم اسـتاد خيمه شـب بازی
(جايـزۀ هيـأت داوران كـن و در سـال 2001 بـرای ميلنيوم 

مامبـو جايـزۀ بزرگ تکنيکی كـن را دريافت كـرد. آدمکش 
در شـصت و هشـتمين دوره از جشـنواره كن)2015 (جايزه 
بهتريـن كارگردانی را برای هو شيائو-شـين بـه ارمغان آورد. 
آدمکـش كه يک درام -رزمی اسـت ، محصول سـال 2015 
تايـوان بوده و از بازيگران مطرحی همچون ساتوشـی سـوما 
بوكـی ،شـو كـی و چانگ چـن  بهره بـرده اسـت. اين فيلم 
را مـی توانـد بـه لحـاظ فرمـی نمونه شـاخصی از بازسـازی 
سـينمای كالسـيک عنوان كـرد . گرچـه فيلـم دارای قصه 
و كنـش محـوری عجيـب و غريبـی نيسـت و دارای طـرح 
داسـتانی پيچيـده و گمـراه كننده ای هسـت ، تـا جايی كه 
مخاطـب به سـختی و بـا دقت زياد مـی تواند از روايت سـر 
دربيـاورد، امـا در فـرم يـک اثـر قابل قبـول و سرپاسـت. به 
قدری فرم فيلم درسـت اسـت كه مخاطب خـود را در ميان 
اتفاقـات و رويدادهـای قرن نهم ميالدی احسـاس می كند. 
همـان گونـه كه عنوان شـد فيلـم دارای فيلمنامـه آنچنانی 
نبـوده و تمـام جذابيـت خـود را در فـرم و كارگردانـی بنـا 
كرده اسـت. تمامی عناصر دراماتيکی كه می بايسـت از دل 
فيلمنامه خارج شـوند به وسـيله فرم به خوبی سـاخته می 
شـوند. شـخصيت پردازی در ايـن فيلم به بهترين شـکل از 
طريـق ميزانسـن ها و دكوپاژ به دسـت آمده ، اگـر قرار بوده 
شـخصيتی را ترسـو و يـا ضعيف بـه بينده معرفی كنـد ، با 
اسـتفاده از زوايا و حركات دوربين، نور پردازی و آكساسـوار 
صحنـه بـدون اسـتفاده بـی خـودی از ديالوگ بـه اين مهم 
دسـت يافتـه اسـت. آدمکـش كه فيلم بسـيار كـم ديالوگی 
اسـت ، تمامـی عناصـر دراماتيک و ساختارشناسـانه خود را 
مديون فرم صحيح و كارگردانی مسـلط هوشيائو-شـين می 
باشـد. قطعنـا می تـوان فيلـم آدمکـش را يک نمونـه عالی 
بـرای ايـن نظريه كـه محتوا از دل فرم سـاخته شـده و ارائه 
می شـود ، دانسـت. تمامی فضای كالسـيک و شـرقی فيلم 
در پرتـو عناصـری همچـون : قـاب بندی،نورپردازی،زوايای 
دوربين،حـركات دوربين،ميزانسـن،لباس و دكـور و ديگـر 
ابزارهايـی كـه در دسـت كارگـردان بـوده انـد به درسـتی و 
با كمترين اسـتفاده از قصه و فيلمنامه سـاخته شـده است. 
آدمکـش ادای دينـی تمام عيار به سـينمای شـرق آسـيا و 
خـاور دور می باشـد كه با ظرافت و تيز بينـی در كارگردانی 
به خوبی نمونه ای بازسـازی شـده از سـينمای كالسيک آن 
ديـار اسـت. كشـف راز و رمـز موجود در فضـای فيلم گرچه 
كار دشـواری بـه نظـر مـی آيد ، امـا حضـور در دنيای خلق 

شـده توسـط فيلـم بسـيار جـذاب و خوشـايند مـی باشـد. 
هوشيائو-شـين اسـتادانه از عناصـر بصـری بهـره بـرده و 
بـه بهتريـن شـکل ممکـن از آنهـا در سـاختار و فـرم فيلم 
اسـتفاده مفيـد كـرده اسـت. فيلـم كـه متشـکل از نماهای 
بلنـد و بـدون قطـع بـوده ، بـا اسـتفاده از اين نماهـای بلند 
بـه فضـای رمزآلـود و تعليـق آور كمـک مـی كنـد و ريتـم 
كنـد كـه مختـص اين نـوع سـينما اسـت را به ارمغـان می 
آورد . اسـتفاده بـه انـدازه و به جـا از نماد و نماد پـردازی به 
واسـطه حركات دوربين و ميزانسـن هـا از ديگر خصوصيات 

درخشـان اين فيلم اسـت.
مثـال درخـت، جنـگل و بافـت گياهـی درخـت هـا در 
كنـار اسـتفاده از لنز تلـه اسـتعاره و نمادی از فضای بسـته 
و محسـور را در دل طبيعـت گسـترده بـه مخاطـب القا می 
كنـد . از ايـن نوع اسـتفاده های تماتيک از المـان ها در دل 
فيلـم فـراوان اسـت كـه به خوبـی نيز بـه ثمر نشسـته اند، 
ماننـد : نور و سـايه،دود ومه،پرده،جواهرات،گندم زار،حركت 
و سـکون و تركيـب درسـت حـركات دوربين با ايـن المانها. 
البتـه شـايد اين فيلـم توقع دوسـتداران سـينمای رزمی را 

بـرآورده نکنـد ، چـون االرغـم اسـم و قصـه اش از حـركات 
رزمـی زيـادی اسـتفاده نکـرده و اگرهم صحنه هـای رزمی 
در دل فيلـم جـای گرفتـه بسـيار سـريع و بـا ريتـم تندی 
پـردازش شـده انـد. آدمکـش را مـی تـوان درامـی - رزمی 
،عاشـقانه در پاسداشـت انسـانيت دانست. شـايد هوشيائو-

شـين بيشـترين دين را به منتقدين نشـريه كايه دو سينما 
كـه در دهـه1940و 1950 پرچمـدار سـينمای فـرم گـرا و 
كارگـردان مولـف بودنـد ، ادا كـرده باشـد . چـون فيلم يک 
نمونه درخشـان از سـينمای باب ميل آنها به شـمار می آيد 
كـه با كمترين اسـتفاده از قصه و فيلمنامه فضـای خود را از 
دل فـرم و كارگردانـی خلق مـی نمايد.به هـر روی آدمکش 
نقطه عطفی در كارنامه هوشيائو-شـين و سـينمای فرم گرا 
محسـوب مـی شـود و قطعنا عشـاق و دلـداده گان سـينما 
تـا سـالها از ديـدن ايـن فيلم لـذت خواهنـد بـرد. آدمکش 
بـه تازگـی در مراسـم جوايز فيلم اسـب طاليی تايـوان پنج 
جايـزه از جملـه جايزه بهترين فيلم و بهتريـن كارگردانی را 

از آن خـود كرده اسـت.
* منتقد و سينماگر

اخراج 100 پرستار کرمانی 
خبـر تکـراری بـود اما خوشـبختانه هنـوز به ايـن اخبار 
عـادت نکرده ايـم هنـوز چنـد هفتـه ای نگذشـته اسـت از 
انتشـار خبـر اخـراج تعـدادی از معلمـان  در كرمـان كـه 
بـا اعتصـاب و اعتـراض هـای مختلـف معلمان و مدرسـان 
روبـرو شـد. و اين اعتراضـات گاهـی در اداره ی كل آموزش 
و پـرورش اتفـاق می افتـاد و گاهـی هـم روبـروی آن اداره 
كـه اكثـر ايـن اعتراضـات را هميـن روزنامـه پوشـش داده 
اسـت. امـا گويـا اين داسـتان ها دراسـتان ما تمامـی ندارد، 
بـا خبـر شـديم كـه صـد تـن از پرسـتاران كرمانـی اخراج 
شـده اند و ايـن يعنـی دوبـاره صـد نفـر بـه بيـکاران ايـن 
جامعـه اضافـه شـد و متاسـفانه ايـن صـد نفـر دركارشـان 
هـم تخصـص دارنـد و هـم تجربه،با يکـی از اين پرسـتاران 

در اين بـاره گفـت و گـوی كوتاهـی كرديـم:
علت اخراج شما چه بود؟

سـال گذشـته توسـط يـک آگهی سراسـری كـه وزارت 
علـوم منتشـر كـرده بـود دريافتيـم كـه ايـن ارگان قصـد 
اسـتخدام تعدادی پرسـتار دارد،اما ظاهرا قبل از اسـتخدام 
دچـار مشـکالتی شـدند و گفتنـد بـه صورت شـركتی نيرو 
خواهيـم گرفت.امتحـان داديـم و قـرار بـود كـه 37 نفـر را 
اسـتخدام كننـد امـا با اجـازه ای كه از وزارت علوم داشـتند 
حـدود 120 نفـر را اسـتخدام كردنـد.و ذكـر كردنـد كـه با 

حقـوق كافـی اسـتخدام خواهيد شـد.
دقیقا یعنی چی حقوق کافی ؟

در بـدو شـروع به كار مـا حـدود 830 هزارتومان حقوق 
می گرفتيـم كـه پـس از پيگيری هـا و اعتـراض هـا و نامـه 
نگار ی هـای مختلـف پـس از پنـج تا شـش مـاه ، قرار شـد 
همـان حقـوق يک مليـون و پانصـد هزارتومـان را بپردازند 
)البتـه كمـاكان بـدون پرداخـت كارانـه و مزايـا و غيـره، 

صرفـا حقـوق بـدون مزايا(
خب بعد چه شد که شما را اخراج کردند؟

شـركت  و  مناقصه گذاشـتند  و  شـد  عـوض  شـركت 
جديـدی آمـد تـا خدمـات نيـروی كار بدهـد بـه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی كرمـان )بـا همـان حقـوق البتـه و كماكان 
داديـم  ادامـه  كارمـان  بـه  ماهـم  طبيعتـا  مزايـا(  بـدون 
تـا قـرارداد ايـن شـركت دوم هـم تمـام شـد و وزارت بـه 
دانشـگاه ها اعـالم كـرد كـه بـا پـس از پايـان قراردادهـای 
فعلـی از ايـن پـس بايـد بـا شـركتی به نـام آوای سـالمت 
كاركنيـد و نيروهـای سراسـر كشـور بايـد زير نظـر همين 

شـركت مشـغول بـه كار شـوند.
و شـما حاضر بـه پذیرش دسـتور وزارت بهداشـت 

اخراج تـان کردند؟ و  نشـدید 
خيـر بـه هيـچ وجـه، در تمـام كشـور نيروهـا پـس از 
اتمـام قـرارداد شـركت بومی شـان، حـاال زيـر نظر شـركت 
آوای سـالمت مشـغول به كارهای هميشگی شـان هسـتند 
فقـط اسـتان كرمان بـه جز تعـدا اندكی كه جـذب يکی از 
بيمارسـتان ها شـده اند، بقيـه ی مـارا از كار بيـکار كرده انـد 
وما 95 نفر توسـط دانشـجويان ترم باال، نيروهای دوشـغله 
كـه در ارتـش يـا نيـروی انتظامـی مشـغول بـه خدمـت 

بوده انـد و يـا نيروهـای )طرحـی( جايگزيـن شـده ايم.
در  ديگـر  نمونه هـای  كـه  حالـی  اسـت  در  ايـن  و 
شهرسـتان های هميـن اسـتان كرمـان اآلن زير نظـر آوای 
سـالمت مشـغول بـه كار هسـتند و گويـا فقـط مـا اضافـه 

بوديـم كـه اخـراج شـديم.
شما چه کردید پس از اخراج؟

مـا بـه وزارت خانـه رفتيـم و گفتنـد خـود دانشـگاه اين 
تصميـم را معاونت پشـتيبانی دانشـگاه توسـط هيـات امنا 
گرفتـه و مـا هيـچ تسـلطی روی ايشـان نداريـم و در ادامه 
بـه مـا گفتند كـه دانشـگاه بـا توجـه بودجـه اش می تواند 
تـا 300 نفـر را اسـتخدام يا اخـراج كند. و مـا هرچه تالش 
كرديـم و گفتيـم تعـداد زيـادی از ايـن 95 نفـر متاهـل 
هسـتند و زن و بچه دارنـد و هـزار درگيری و مشـکل داريم 
گـوش كسـی بدهکار نبـود و آينده ی ما در حـال حاضر در 
هالـه ای از ابهام اسـت باشـد كه مسـولين اجـازه ندهند كه 

چنيـن اتفاقـی برای مـا بيوفتد  
در همين رابطه روز گذشـته خبرگـزاری پانا مصاحبه ای 
بـا قائـم مقام سـازمان نظام پرسـتاری منتشـر كـرد به اين 

شرح:
محمد شـريفی مقـدم درخصـوص طرح تربيت پرسـتار 
توسـط بيمارسـتان هـا اظهارداشـت: يکـی از داليـل ايـن 
طـرح كه توسـط معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت تهيه و 
ابالغ شـده، كمبود نيروی پرسـتاری اسـت. در واقع وزارت 
بهداشـت مـی خواهـد تربيت نيروی پرسـتار را از دانشـگاه 
هـا به بيمارسـتان هـای دولتـی و غيردولتی واگـذار كند.

پرستاران جویای کار جذب شوند
قائم مقام سـازمان نظام پرسـتاری افزود: درسـت اسـت 
كـه ما بـا كمبود نيروی پرسـتار روبرو هسـتيم اما پرسـتار 
بيـکار نيـز زياد داريـم كه بايد جذب شـوند. بـه دنبال اين 
مسـأله، فراخوانـی در سـايت نظـام پرسـتاری بـا محتـوای 
ارايه مشـخصات پرسـتاران جويای كار درج شـد كه حدود 
6 هـزار نفـر ظـرف مـدت 5 روز ثبت نـام كردند، لـذا ابتدا 

بايـد مشـکل جذب حل شـود.
اخراج 100 پرستار در کرمان

وی بـا اشـاره بـه مشـکالت پرسـتاران گفـت: طـی دو 
هفتـه گذشـته تعـداد 100 نفـر از پرسـتاران بيمارسـتان 
های دانشـگاه علوم پزشـکی كرمان را بخاطـر اينکه نيروی 
مـازاد دارنـد، اخـراج كردند. اين مسـاله را پيگيـری كرديم 
و اعـالم شـد كـه چـون نيروهـای شـركتی بايـد از درآمـد 
اقتصـاد بيمارسـتان جـذب شـوند وزارت بهداشـت بودجه 

ای بـه اينـکار اختصـاص نـداده كـه انجـام دهيم.
دلیل غیرمنطقی وزارت بهداشت 

در طرح تربیت پرستار
شـريفی مقـدم در ادامـه افـزود: بنابرايـن دليلـی كـه 
بـه  پرسـتاران  آمـوزش  واگـذاری  بـرای  بهداشـت  وزارت 
بيمارسـتان هـا دارد، غيرمنطقی و غيركارشناسـی اسـت و 

ضرورتـی نـدارد كـه بخواهيـم پرسـتار تربيـت كنيـم
وی همچنيـن با اشـاره به ورود دانشـگاه آزاد به موضوع 
تربيـت دانشـجوی پرسـتاری گفـت: تعـداد هيـات علمـی 
هـای دانشـگاه و تعـداد دانشـجويان بايـد دو برابـر باشـند 
تـا بتواننـد آمـوزش هـای الزم را ارائـه كننـد. در دانشـگاه 
آزاد مـی بينيـم كه 30 دانشـجو بـه يک مربی سـپرده می 
شـود. ايـن در حالـی اسـت كـه اسـتاندارد هـا 6 دانشـجو 

بـرای يـک مربی اسـت.

آدمکِش فرم گرا

خبر

افقی
1-مخلوقات - بازيگر خانم فيلم كريمر عليه كريمر

2-نامـه را داخـل آن می گذارند - مشـکين شـهر سـابق - 
كاخ مشـهور فرانسه

3-كمک رسان - زادگاه انيشتين - خوابيده
4-بی هوشی - صد متر مربع - مستمری - سوره زنان

5-نماد شيميايی نيتروژن - نشانی ترسيمی - ده و روستا
6-مرض سر و صدا - قوم مارپرست هند - بخيه درشت

7-دوست مخلص و بی ريا - پر و مملو - اجاره خانه
8-مظهر قنات - معلق - نوعی بسته بندی كاال

9-بهـره و منفعـت - كار اصلـی رادارهـا - سـفيد پوسـت 
نيست

10-اثر پا - استوار - نشان دادن
11-همـراه مـال می آيـد! - جـدول تناوبی را تشـکيل می 

دهنـد - خـدای مصری
12-مرد بی زن - درون - از مبطالت روزه - رنگ بهاری

13-آسـوده شـدن - بـرای صيـد ماهـی حتمـاً الزم اسـت 
- هـم عقيده

14-عنصر شماره 86 اتمی - خانه ساحلی - باران كم
15در سـی اميـن دوره جشـنواره بيـن المللـی فيلـم فجـر 
، داوری بخـش مسـابقه سـيمای ايـران را عهـده دار بـوده 

اسـت - سـعی و كوشـش
عمودی

در سـريال  اميـر حافـظ  نقـش   - دارويـی  گياهـان  1-از 
جراحـت را بـازی مـی كـرد

2-فاقد آرامش و امنيت - نيلی رنگ - زره ساز
3-پايتخت غنا - الک - خدا كند كه نباشد

4-از وسـايل خيـاط - از عناصـر شـيميايی بـا عـدد اتمـی 
24 - رودی در فرانسـه - ديـو قصـه هـا

5-بيماری چينی - انتظار داشتن - برج فرانسه
6-مغز - شيوه و روش - لندهور

7-تظاهـر بـه نيکـی - ماشـين درو و كشـاورزی - خالـص 
بودن

8-امداد رسانی - نوعی مار بزرگ - نشانه ها
9-زانـوی در! - سـرپوش كـه روی ديگ ، كـوزه و مانند آن 

بگذارند - آشـنا به راه
10-نوعـی پارچـه نخـی - زيـن و بـرگ اسـب - ويتاميـن 

گندم جوانـه 
11-ديـد چشـم - گياهـی خوشـبو و هميشـه سـبز - آش 

گنـدم و خرما
12-قطار - حرف گزينش - شکسته شده - مگس

13-هـر وسـيله اطـالع رسـانی - غـذای سـنتی لبنـان - 
جاويـد و هميشـه

14-عقيم ونازا - حالتی از پرواز هواپيما - خداشناس
15-كاغـذی كه روی آن عهد و پيمان نوشـته شـده اسـت 

- قصـد كردن ، سـفر كردن
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سبک زندگی

آیا می دانید که رنگ سال چطور تعیین 
می شود؟ آیا می دانید که رنگ سال 201۶، 

چه رنگی است؟!

خـب، شـما ممکن اسـت تصـور كنيد كـه ُمد شـدن يـک رنگ در 
هـر سـال، چيـزی اتفاقی و يـا حاصل سـليقه عمومی اسـت. اما جالب 
اسـت بدانيـد كـه انتخـاب رنگ سـال هـم بـرای خودش تشـکيالت و 

دارد! ضوابطی 
بـرای توضيـح در ايـن مـورد، بايـد بـه دهه هـا پيـش، يعنـی دقيقا 
سـال 1963 برگرديـم، در اين زمان يک فارغ التحصيل رشـته شـيمی 
بـه نـام الرنـس هربرت، يک سيسـتم بـرای اسـتاندارد كـردن رنگ ها، 
بنـا نهـاد. بـه هر رنـگ، به ايـن ترتيب، عـددی اختصاص داده می شـد 
و ديگـر قضـاوت متغيـر مردم، باعث نمی شـد كـه رنگی بـا رنگ ديگر 

اشـتباه گرفته شود.
متعاقـب اين كار، آقای الرنس شـركتی را تأسـيس كـرد و نامش را 
پنتـون Pantone گذاشـت. پنتـون بـه معنـی »همه رنگ ها« اسـت. 

)پـن يعنـی همه و تـون هم معنـی رنـگ را می دهد.(
بـه ايـن ترتيب ديگر مـردم و صاحبـان صنايع مد، می توانسـتند به 
صـورت عينی تـری در مـورد رنگ هـا با هم تبادل نظر داشـته باشـند.

بـه زودی ايـن شـركت بـا تبليـغ در هفته های مـد نيويـورك برای 
خود، شـهرتی كسـب كرد. سـپس پای هدايا و اشـيای با برند و مارك 
پنتـون بـه ميـان آمـد و پـس از آن فروشـگاه ها و بوتيک هايـی بـا اين 
برنـد، پـا گرفتند. حتـی كافه تريايی در موناكو تأسـيس شـد كه اغذيه 
را بـر اسـاس رنـگ، بـه مشـتری ها پيشـنهاد می كـرد. ايـن كاالهـا يا 
اغذيـه البتـه واقعـا توسـط خـود پنتـون توليـد نمی شـدند، امـا تحت 

مجـوز و ليسـانس اين شـركت توليـد و توزيع می شـدند.
از  بدانيـد كـه اسـتانداردهای رنـگ پنتـون، يکـی  جالـب اسـت 
سيسـتم های اسـتانداردی كـه توسـط مرجـع بين المللـی رنـگ يـا 
International Colour Authority) ICA( مـورد اسـتفاده قرار 
می گيـرد. بـا اين مقدمه می رسـيم بـه »رنگ سـال«: پنتون هر سـاله 
در همايشـی رنـگ سـال را انتخـاب می كنـد و ايـن رنگ، خيلـی زود 
توسـط طراحـان و صاحبـان صنايـع پوشـاك و مـد، مـورد توجـه قرار 
می گيـرد و وارد محصوالتشـان می شـود. جالب اسـت بدانيـد كه امروز 
اعـالم شـد كه بـرای اوليـن بـار در تاريخ، سـال 2016، دو رنگ سـال 
خواهيـم داشـت كه در طيف رنـگ صورتی و آبی هسـتند و به صورت 
 baby دقيـق يکـی از ايـن رنگ ها صورتـی كم رنگ و ديگر موسـوم به
blue اسـت كه معادل خوبی در فارسـی براالبته پنتون رأسـا، دسـت 
بـه انتخـاب رنـگ سـال نمی زنـد و ايـن كار را بعـد از نظرخواهـی از 
طراحـان دكـور و مـد، توليدكنندگان صنعتـی و خرده فروشـان انجام 
می دهـد. گاهـی، فراگيـر شـدن اسـتفاده از يـک رنـگ سـال زمان بـر 
می شـود و مدت بيشـتری طول می كشـد تـا رنگ در اذهان و سـاليق 

بيفتد. مردم جـا 
منابع: وال استريت ژورنال -ويکی پديا-آتالنتيک.كام

عکس: عرفان زارعی

مطرب بازگشت

با ساز و

آخرین زخمه ها در سرش

شاباش کالن در کالهش.

تاالر آشوب تهی ماند با سفره ی چیل و

کرسی باژگون و

َسّکوِب خاموش نوازندگان

و چکاوکی مرده

بر فرش سرد آجرش.

احمد شاملو

عکس نوشت

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اوليـن  كنسـرت  كرمـان  سـايت  وب 
الکترونيکـی بليـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان كرمان اسـت. 
كرمـان كنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار كنند گان 

كنسـرت و سـاير رويدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد.
كرمـان كنسـرت تنهـا يـک مرجع فـروش بليـط نيسـت بلکه می 
توانيـد فـروش بليـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آناليـن مديريـت 

. كنيد
www.kermanconcert.com
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جشنواره

اطالعات عمومی

ریشه یابی نام شهرها و کشورها
نویسنده :زهرا ُدّری

آلبانـی: شـخصی بـه نـام آلبـا كه بـه علت بدهـکاری زيـاد هرگـز قابل 
دسـترس نبـوده و هـرگاه سـراغش را مـی گرفتـه اند،

مـی شـنيده انـد كـه: آلبـا نيسـت! كـه بـه تدريج بـا حذف حرف سـين 
تبديـل به آلبانی شـده اسـت. )اسـتو + رومـا + موريتا +لتو +ليتوا+ اسـلوو 
هـم از دوسـتان هميـن آلبا بـوده اند. در اسـتونی و رومانـی و موريتانی و 

لتونـی و ليتوانی و اسـلوونی !(
آندورا: آن دورها . جای دوری بوده است.

ارمنسـتان: ار )مخفف اگر (+ من + سـتان )به معنی اِسـتدن و گرفتن(: 
اگـر مـن تـو را اسـتدم؛ يعنـی من تـو را نمی سـتونم و نمی گيـرم و باتو 

ازدواج نمـی كنم.
اتریـش : اوت ريـش. جايـی كه ريش در آنجـا اوت بوده و اسـتفاده نمی 

شـده .مردمان بـی ريش.
باربـادوس : در معرفـی باربا مـی گويد اين باربا آدم خوبی اسـت، باهاش 

بشويد. دوست 
باکـو: شـخصی بـه نام »بـاك « بوده اسـت كـه به علـت نبـود موبايل و 
تلفـن ، وقتـی از فاصلـه زيـاد صدايش مـی زده اند ،می گفتنـد : »باكو - 

ی!« هوی 
بوتسـوانا  آناجـان، بـوت )نوعـی چکمه ( برات خوب نيسـت و اثر سـوء 

برات! دارد 
بحریـن: به! بـاران !)بارن انگليسـی( ، ح را با غلظت عربی نوشـته اند كه 

معلوم شـود كشـوری عربی بوده است.
بریتانیـا: از تانيـا درخواسـت رفتـن كـرده انـد. بـری كـه الهـی ديگـه 

! برنگـردی 
برونئی: از نئی هم همين طور ! )نائورو هم ايضاً!(

بو جو مو بو را : لف و نشر مشوش »جورابمو بجور« است.
بورکینافاسـو : در اصـل »بوركينا فيسـو« بـوده كه براثر اسـتعمال زياد 
»ی« بـه »الـف« تغيير يافته اسـت. شـخص فيسـويی به نـام »كينا« كه 

مـوی سـرش بور بوده اسـت.
جاكارتا: جايی كه در آن كاَرت را راه می اندازند.حتما ايران نيست !

سورینام : نام او سوری است .
شوروی: جايی كه شب ها در آن می روی.احتماال رختخواب است.

لیسـبون : ليـس + بـون )ببيـن ( : ليـس زدن را ببين.مثـل دوربين كه 
ديربـون هـم تلفظ می شـود.

کپنهاک:كوپـن +هـا )عالمت جمـع(+ ك )عالمـت تصغيـر( : زمانی كه 
در ايـن سـرزمين كوپـن پخش می شـده ،مرفهـان بی درد بـرای تصغير 
آسـيب پذيران شـعار می داده اند: »كپنهاك،كپنهاك«، يعنی بدبخت ها 

كوپن هـای تـان را گم نکنيد.

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

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
امور اداری: 32435908

اموربازرگانی و حسابداری:32435911 
دورنگار: 32435827

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم
با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 

پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.
خبرهای خود را به

reporter@kermanjournalists.com 
ارسال نمایید

نظرات نويسندگان ديدگاه شخصی آنان بوده ولزوما ديدگاه روزنامه نمی باشد.

                       اطالعیه مهم روزنامه
در راستای سياست های اين روزنامه در جهت استفاده بهينه از كاغذ و در نهايت 
حفظ محيط زيست كشور توزيع روزنامه به صورت هدفمند و با درخواست ادارات، 

نهادها، سازمان ها و شركت های بخش خصوصی می باشد و نشانی هايی كه 
تاكنون در ليست توزيع قرار داشتند در صورت عدم تماس و اعالم نياز مجدد

از اول دی ماه از ليست توزيع حذف خواهند شد.
لطفا با تماس با روابط عمومی روزنامه ما را از محل خود و تعداد مورد نياز

 مطلع فرماييد.
تلفن تماس: 32435827

فروش فوق العاده با تخفیف ویژه پاییزی
انواع ساپورت طرح لی داخل کرک دار    ساپورت مشکی داخل کرک دار

ساپورت دورو داخل خز       ساپورت بافت ومخمل زمستانی
تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو
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برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

روغن خالص شترمرغ
معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، 
ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ، شفاف کننده 

صورت و تسکین هرگونه درد 
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت 
ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز 

دست  )100درصد گیاهی(


