
به مناسبت 20 دی ماه سال روز قتل امیرکبیر

هنوز، نفرت از 
پادشاه بدکردار

امام جمعه کرمان:

 شرط ضروری 
عمل به امر به 
معروف و نهی 
از منکر رعایت 
ادب است

توصیه رئیس کل دادگستری کرمان به دست 
اندرکاران انتخابات:

سلیقه ای عمل کردن، 
تخلف است
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www.payamema.ir  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

وزارت بهداشت از احتمال ایجاد موج 
جدید آنفلوآنزا در کشور خبر داد

موج دوم 
آنفلوآنزا به 
کرمان هم
 می رسد؟
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 احتمال ایجاد موج جدید 
آنفلوآنزا در استان کرمان کم است

 جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران کرمان: 

تاکنون در کرمان مورد 
خاصی گزارش نشده است
   صفحه  2
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بازگشایی و ساخت راه روستایی195/ج94/3
349،499،3406،989،986،795 مغ محمد

196/ج94/3
احداث زیرسازی و ابنیه فنی راه 

روستایی دهنو یار احمدی به طول 
7.5 کیلومتر

338،384،6396،767،692،779

197/ج94/3
حفاظت از اراضی دولتی جنوب 
استان کرمان و اراضی سند دار 

سازمان ملی زمین و مسکن
وع433،028،2238،660،564،455

قط
م

دستگاه 
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس 
راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت: از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل 
پیشنهادها

محل: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت: از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  
گشایش 
محل: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

دفترآیت اهلل هاشمی رفسنجانی :

»موسسه نشر آثار 
آیت اهلل هاشمی« جعلی است 

و ربطی به ایشان ندارد
------------------------------------------------------  صفحه 3

برگزیدگان جایزه شعر شاملو معرفی شدند 

شمس لنگرودی و باباچاهی 
در یک قاب

------------------------------------------------------  صفحه 5

»نعمت احمدی« حقوقدان کرمانی:

کاستی نظام حقوقی آمریکا زمینه ساز 
کارشکنی کنگره علیه ایران است

------------------------------------------------------  صفحه 3
استاندار کرمان در دیدار با اعضای ستاد دهه فجر

 با اشاره به انتخابات:

دست اندرکاران دهه فجر 
بی طرفی خود را حفظ کنند

------------------------------------------------------  صفحه 6

اولین صحبت های سوشا با رسانه ها
 پس از آزادی از زندان

------------------------------------------------------  صفحه 8  
نماینده باید مطالبه گر

 و توسعه گرا باشد
 نه وفادار به دولت

   صفحه  4یاسر سیستانی نژاد

هفته نامه تجارت شرقی
در 32 صفحه  منتشر شد
www.tejaratesharghi.ir

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام 
بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 

بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و 
فرهنگی در بهمن ماه بهره مند شوید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن

 هر شب ساعت 10

جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ

1 عدد اطلس سخنگو

جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد

50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از 
شیوه های مدرن  دوست دار زمین باشیم

   صفحه  7

فصل امتحانات و مشکالت والدین و فرزندان

اپیدمی
استرس
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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

ارسال قارچ از کرمان به استان های 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان

بنـا بـه اعـالم روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان کرمان ،مهندس عباس سـعیدي 
رئیـس ایـن سـازمان در جریـان بازدیـد از پـرورش 
قـارچ کارمانیـا گفـت : امـروزه قـارچ خوراکـی یـک 
مـاده غذائـی اسـت کـه به علـت فوائـد بی شـمار و 
داشـتن پروتئیـن گیاهـی مطلـوب بـه عنـوان یـک 
منبـع غذائی سـالم و پروتئین دار می تواند درسـبد 
غذائـی مـورد توجـه قرارگیـرد. وي افـزود: تولیـد 
سـالیانه اسـتان بالـغ بـر 950 تـن قـارچ بـوده کـه 
عـالوه بـر تامین نیـاز داخلـی اسـتان به اسـتانهاي 
هرمـز گان و سیسـتان و بلوچسـتان نیز ارسـال می 

گردد.

توزیع شش هزار هدیه رهبر 
انقالب در مدارس بم

مدیـر آمـوزش وپـرورش شهرسـتان بم خبـرداد: 
در مراسـمی نمادین با حضور حجت االسـالم قاسـم 
دانشـی امـام جمعـه بـم، رضـا اشـک فرمانـدار بم، 
سـیدمحمد حبیـب الهـی مدیـر آمـوزش وپـرورش 
بـم و نوحـه خـوان نماینـده بنیـاد علـوی، شـش 
هـزار هدیـه مقـام معظـم رهبـری شـامل البسـه 
و  دختـر  دانش آمـوز  2هـزارو830  بیـن  کفـش  و 
3هزارو170دانش آمـوز پسـر شهرسـتان بـم توزیـع 
شـد. سـید محمـد حبیـب اللهـی مدیـر آمـوزش و 
پرورش شهرسـتان بم در حاشـیه برگـزاری نمادین 
توزیـع هدایـای مقام معظـم رهبری که در مدرسـه 
متوسـطه ی اول شـهدای اسـفیکان برگـزار شـد، 
اظهـار داشـت: ایـن اقـالم کـه شـامل تـی شـرت، 
شـلوار و کفـش برای پسـران و مانتو شـلوار و کفش 
برای دختران اسـت توسـط بنیـاد علوی وابسـته به 
دفتـر مقـام معظم رهبـری بین 6هـزار دانـش آموز 
بمـی در مقاطـع ابتدایـی و متوسـطه ی اول توزیـع 
مـی شـود. وی در ادامـه بـا تقدیـر از عملکـرد بنیاد 
علـوی در راسـتای توجه به محرومـان جامعه افزود: 
دیـن اسـالم دسـتگیری از مسـتضعفان و کمـک به 
فقـرا را یـک اصـل واجب و اجتنـاب ناپذیـر معرفی 
کـرده اسـت کـه رفـع نیازهـای مـادی آنهـا نیـز از 
تأکیـدات دیـن مبیـن اسـالم مـی باشـد و همـواره 
نیـز مـورد توجـه مقـام معظـم رهبـری بوده اسـت. 
مدیـر آمـوزش وپـرورش شهرسـتان بـم در پایان با 
بیـان اینکـه ایـن هدایـا در مدارس روسـتایی بخش 
بـروات، بخـش مرکـزی توزیـع مـی شـود ضمـن 
تقدیـر از عنایـات رهبـر معظم انقـالب و تالش های 
اعضـا ء بنیاد علوی گفت: کار بسـته بنـدی و توزیع 
ایـن هدایـا با همـکاری کارکنـان مدیریـت آموزش 
و پـرورش ایـن شهرسـتان بـه خوبی در حـال انجام 

اسـت. وتوزیع 

63 هزار و 58 رای اولی در 
استان کرمان

رئیـس سـتاد انتخابات اسـتان کرمـان گفت: 63 
هـزار و 58 رای اولـی در اسـتان کرمـان مـی توانند 
در دهمیـن دوره انتخابات مجلس شـورای اسـالمی 
ذکاء  حمیـد  ایسـنا  گـزارش  بـه  کننـد.  شـرکت 
اسـدی بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار کـرد: از 20 دی 
مـاه رسـیدگی بـه شـکایت داوطلبـان رد صالحیت 
شـده مجلـس شـورای اسـالمی و اظهارنظـر درباره 
اسـتناد مـاده 52  بـه  تمـام داوطلبـان  صالحیـت 
قانـون انتخابـات و تبصـره هـای ذیـل آن و اعالم به 
فرمانـداری مربوطـه توسـط هیئـت نظـارت اسـتان 
آغـاز شـده اسـت و ایـن رونـد بـه مـدت هفـت روز 
ادامـه دارد. معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتاندار کرمان با اشـاره به فرمایشـات رهبر معظم 
انقـالب اسـالمی مبنی بـر اینکه همه بـرای حفظ و 
اعتبـار کشـور در انتخابات شـرکت کنند و شـرکت 
همـگان در انتخابـات موجـب تقویـت نظـام، تامین 
مانـدگاری آن، باقـی ماندن کشـور در حصار امنیت 
کامـل و باالرفتـن اعتبـار و ابهت ملت اسـت، عنوان 
کـرد: بـا توجـه بـه تاکیـد معظـم لـه بـر مشـارکت 
عملکـرد  انشـااهلل  انتخابـات،  در  مـردم  حداکثـری 
هیئـت هـای اجرایـی و نظـارت بـه گونـه ای باشـد 
کـه اعتمـاد عمومـی جلـب شـود و این امـر موجب 

مشـارکت حداکثـری مـردم در انتخابـات باشـد.

پایش و کنترل 
اطالعات شاخص های 
شرکت های توزیع 
توسط شرکت توانیر

عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنوب  
اسـتان کرمـان ؛ مهنـدس مهـري 
برنامـه  دفتـر  محتـرم  کل  مدیـر 
ریـزي و بودجـه شـرکت توانیـر و 

هیئت همراه  در جلسـه بررسـی بودجه سـال 95 این شـرکت حضور یافت. مهندس 
مهـری مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی و بودجه شـرکت مـادر تخصصـی توانیر ضمن 
تشـکر از فعالیتـی کـه همـکاران در چنین مناطق محرومـی انجام می دهنـد افزود: 
مطمئنـاً ایـن فعالیتها موجب رضایت خداونـد می گردد. وی در ادامه گفت: شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنوب کرمان یکی از شـرکت هـای خوب ماسـت و زیربنا و زیر 
سـاخت شـرکت از زمـان مدیریـت مهنـدس عطـاری تا کنون مناسـب بوده اسـت . 
وی ضمـن تشـکر از مجموعـه اقدامات شـرکت توزیع بـرق جنوب کرمـان در گذر از 
پیک تابسـتان سـال جاری وهمچنیـن فعالیت های صورت گرفتـه در بخش کاهش 
تلفـات که حدود یکسـال با جدیت دنبال می شـود،بر ضرورت فعالیـت دوچندان در 
راسـتای کاهش پیک تابسـتان  سـال آینده در بخش توزیع و با توجه رشـد مصرف 
در بخـش صنعـت در دوران پسـا تحریـم تاکید نمود و بیان داشـت: انتظار اسـت که 
بخـش توزیـع بـا فعالیت هـای مدیریت مصـرف و البتـه با تزریـق منابع مالـی الزم 

بتوانـد نقـش موثـری را در کاهش پیک تابسـتان 95 داشـته باشـد.

سرمایه گذاری
 20 هزار میلیارد ریالی 
در صنعت جنوب
صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمان 
گفـت: در دولـت تدبیـر و امیـد 
20 هـزار میلیـارد ریال سـرمایه 
گـذاری در حـوزه صنعت جنوب 
بـه  اسـت.  شـده  انجـام  اسـتان 

گـزارش ایرنا محمود اسـکندری نسـب در نشسـت بررسـی و رفـع موانع تولید 
ویـژه حـوزه صنعـت و معدن جنـوب کرمان افـزود: مجموع سـرمایه گذاری در 
حـوزه صنعـت در جنـوب کرمـان 35 هـزار میلیارد ریال اسـت که ایـن میزان 
چنـدان قابـل توجـه نیسـت و حـدود 20 هـزار میلیارد ریـال از این میـزان در 
دو سـال اخیـر وارد عرصـه اجرایی شـده اسـت. وی بیـان کرد: جنـوب کرمان 
در حـوزه صنعـت و معدن توسـعه چندانی پیـدا نکرده اسـت و در دولت تدبیر 
و امیـد تـالش شـده آغازی را در مسـیر توسـعه داشـته باشـیم. وی گفت: 50 
درصـد از مجمـوع 170 پروانـه اکتشـاف صـادر شـده در جنوب اسـتان کرمان 
در دولـت یازدهـم بوده اسـت. رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب 
کرمـان افـزود: 55 درصـد از پروانـه هـای بهره بـرداری معدنی صادر شـده در 
حـوزه اکتشـاف در جنـوب اسـتان نیـز در دولت تدبیـر و امید بوده اسـت. وی 
خاطرنشـان کـرد: 80 درصد از مجمـوع 18 هزار میلیارد ریال سـرمایه گذاری 

انجـام شـده در دولـت تدبیـر و امیـد بوده اسـت.

شناسایی 13 بیمار 
مبتال به ماالریا در 
جنوب استان

دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
علـوم پزشـکی جیرفـت بـا اشـاره 
بـه شناسـایی 13 بیمـار مبتـال به 
ماالریا طی سـال جـاری در جنوب 
اسـتان کرمـان گفـت: این افـراد از 
اتبـاع بیگانـه ای هسـتند کـه در 

کشـور خودشـان بـه این بیمـاری مبتال شـده اند. به گـزارش ایرنا اسـداهلل احمدی 
افـزود: یکهـزار و 200 مـورد بیمـار مبتال بـه ماالریا سـال 1385در جنـوب کرمان 
شناسـایی شـدند.  وی ادامـه داد: مسـئوالن پـس از افزایـش آمـار بیمـاران مبتـال 
بـه ماالریـا، طـرح ریشـه کنی ایـن بیمـاری را در جنوب کرمـان اجرا کردنـد.  وی 
خاطرنشـان کرد: سـال گذشـته هم پنج مورد بیمار مبتال به ماالریا از اتباع بیگانه 
کـه بـه طـور عمده افاغنه بودند در جنوب اسـتان کرمان شناسـایی شـدند.  معاون 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت گفت: دو بیمار مبتال به ماالریا از اهالی 
محلـی در منطقه جنوب اسـتان کرمان طی سـال جاری شناسـایی و تحت درمان 
قـرار گرفتند. احمدی خاطرنشـان کرد: شـرایط مبارزه با بیمـاری ماالریا در جنوب 
اسـتان کرمـان بسـیار رضایـت بخش اسـت.  وی با اشـاره به هم مرز بـودن جنوب 
کرمـان با اسـتان مرزی سیسـتان و بلوچسـتان و تـردد اتباع بیگانـه در این منطقه 
اظهـار کـرد: شناسـایی و درمـان ایـن افراد به طـور جدی در دسـتور کار دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفت قـرار دارد.

ضرورت استفاده از 
ظرفیت های معدنی 
کرمان برای تحقق 
برنامه ششم

نایـب رئیـس اتـاق بازرگانـی، 
کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع، 
کرمـان گفـت: بـرای تحقق رشـد 
هشـت و نیم درصدی پیش بینی 
شـده این اسـتان در برنامه ششـم 

توسـعه، بایـد اسـتفاده از ظرفیـت هـای معدنـی را قبـل از سـایر ظرفیـت هـای 
موجـود در اولویـت قـرار داد. بـه گـزارش روابـط عمومی اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معادن و کشـاورزی اسـتان کرمان، سـیدمهدی طبیب زاده در نشسـت مشـترك 
انجمـن هـای سـنگ تزیینـی کرمـان و یـزد افزود: بـا وجـود بیـش از 600 هزار 
میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری طی سـالهای اخیر در پـروژه های معدنی اسـتان 
کرمـان، هنـوز ظرفیـت های خالـی در این بخش وجـود دارد.  وی بـا بیان اینکه 
در صـورت ناهماهنگـی فعـاالن حـوزه معدن بـا این سـرمایه گذاریهـا، در بعضی 
مـوارد بیـش از 60 درصـد ظرفیـت ها خالـی خواهد مانـد، اظهار کـرد: به عنوان 
مثـال در صـورت گسـترش نیافتـن پهنـه هـای اکتشـافی در معادن زغالسـنگ، 
فقـط 700 هـزار تـن از شـش میلیـون تـن کک مـورد نیـاز تولیـد مـی شـود و 
همچنیـن در کنسـانتره سـنگ آهـن بیـش از 30 درصـد ظرفیت خالـی خواهد 
مانـد. طبیـب زاده پرداختـن بـه حـوزه معـدن را بـه عنـوان اولیـن و مهمتریـن 

ضـرورت اسـتان کرمـان عنـوان کرد.

صنعت، معدن و تجارتبرق شمال اتاق بازرگانیعلوم پزشکی

کرمان ویچ

مرکـز  رئیـس  یکشـنبه  روز 
مدیریـت بیماري هـاي واگیر وزارت 
مـوج  ایجـاد  احتمـال  از  بهداشـت 
جدیـد بیمـاري آنفلوآنـزا در کشـور 

داد.  خبـر 
آنفلوآنزای فصلی 

کابوسی برای کرمانی ها
در حالـی رئیـس مرکـز مدیریت 
بیمـاری هـای واگیـر وزارت بهداشـت از احتمـال ایجـاد 
مـوج جدیـد بیمـاری آنفلوآنـزا در کشـور خبـر داده کـه 
مـردم کرمـان پاییـز را بـا تـرس و اضطراب ناشـی از ابتال 
بـه آنفلوآنـزای مرگبـار گذراندنـد. آبـان مـاه سـال جاری 
بـود کـه بـرای اولین بـار در سـطح اسـتان، خبـر ابتالی 
شـش نفـر بـه آنفلوآنزا در شهرسـتان بردسـیر در روزنامه 
»پیـام مـا« منتشـر شـد. خبری که بـا تکذیب مسـئوالن 
همـراه شـد امـا کمتـر از یک مـاه بعـد و در نهـم آذرماه، 
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان از مرگ 
هشـت نفـر در اسـتان کرمـان بـر اثر ابتـال بـه آنفوالنزای 
فصلـی خبـر داد. نـوذر نخعـی گفتـه بـود که این هشـت 
مـورد مـرگ مربـوط بـه کرمـان، رفسـنجان، سـیرجان و 
بردسـیر اسـت. یـک روز پس از اعـالم این خبر، نشسـت 
شـورای سـالمت اسـتان کرمـان تشـکیل شـد و خروجی 
ایـن نشسـت اعـالم وضعیـت زرد در اسـتان کرمـان بود. 
در روزهـای بعـد و بـا افزایش تعـداد فوتی هـای آنفلوآنزا 
بـه 16 و سـپس 22 نفـر در اسـتان کرمـان، وضعیـت در 
اسـتان کرمـان بحرانـی تـر شـد. در آخریـن آمـار اعـالم 
شـده هـم تعـداد قربانیان آنفلوآنـزا در اسـتان کرمان 33 
نفـر اعـالم شـد. بـا سـفر وزیر بهداشـت بـه کرمـان، یک 
شـبه وضعیـت زرد به وضعیت سـفید تبدیل شـد و دیگر 
خبـری از تعـداد مبتالیـان و قربانیـان بـه ایـن بیمـاری 
منتشـر نشـد. در حالـی که خبرهای غیر رسـمی منتشـر 
شـده در شـبکه های اجتماعـی و فضای مجـازی حکایت 
از افزایـش تعـداد قربانیـان آنفلوآنـزا در کرمـان داشـت. 
همـه ایـن مـوارد باعـث شـده تـا آنفلوآنـزا بـه کابوسـی 
بـرای کرمانـی هـا تبدیـل شـود و بـا شـنیدن نـام ایـن 
بیمـاری، لـرزه بـر اندام مـردم پهناورترین اسـتان کشـور 

. بیفتد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 احتمال ایجاد موج جدید آنفلوآنزا در استان 
کرمان کم است

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در ارتبـاط بـا 
هـای  بیمـاری  مدیریـت  مرکـز  رئیـس  هـای  صحبـت 

تاکنـون  بـه »پیـام مـا« گفـت:  بهداشـت  واگیـر وزارت 
مـوج جدیـدی از بیمـاری آنفلوآنـزا در کرمـان نداشـتیم. 
علـی اکبـر حقدوسـت افـزود: ایـن صحبـت رئیـس مرکز 
مدیریـت  بیمـاری های واگیـر وزارت بهداشـت مربوط به 
اسـتان هـای دیگـر اسـت و خوشـبختانه در کرمـان موج 
دوم آنفلوآنـزا ایجـاد نشـده اسـت. وی در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال کـه احتمـال ایجـاد مـوج دوم آنفلوآنـزا در کرمان 
چقـدر اسـت اظهـار داشـت: احتمـال ایجـاد مـوج جدید 
آنفلوآنـزا در اسـتان کرمـان خیلـی کم اسـت و مـی توان 
گفـت ایـن احتمـال وجـود نـدارد. رئیـس دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان در عین حـال از مردم خواسـت که نکات 
بهداشـتی را رعایـت کنند. گفتنی اسـت طبـق گفته علی 
اکبـر حقدوسـت آنفلوآنـزا معموال در ماه هـای مهر و آبان 

و در اواخـر زمسـتان در کشـور شـیوع پیـدا مـی کنـد.
جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران کرمان: 
تاکنون در کرمان مورد خاصی گزارش نشده است

جانشـین اسـتاندار در سـتاد مدیریت بحـران کرمان 
آنفلوآنـزا  ایجـاد مـوج جدیـد  احتمـال  بـا  ارتبـاط  در 

مـا«  »پیـام  بـه  کوتـاه  گویـی  و  گفـت  در  کشـور  در 
گفـت: تاکنـون مـورد خاصـی از ایجـاد مـوج جدیـدی 
از آنفلوآنـزا در کرمـان گزارش نشـده اسـت. ابوالقاسـم 
سـیف الهـی همچنیـن ابتـال بـه آنفلوآنـزا در زمسـتان 
در  سـاله  همـه  داشـت:  اظهـار  و  دانسـت  طبیعـی  را 
مـورد  و  داشـته  وجـود  آنفلوآنـزا  بـه  ابتـال  زمسـتان 

نیسـت. عجیبـی 

توصیه های یک پزشک برای پیشگیری
 از ابتال به آنفلوآنزا

بـا توجـه به اینکـه احتمال ایجـاد مـوج دوم آنفلوآنزا در 
کشـور وجـود دارد، رعایت توصیه های بهداشـتی می تواند 
باعـث پیشـگیری از ابتـال بـه آنفلوآنـزا شـود. دکتـر عباس 
صفـا در ایـن ارتبـاط بـه »پیـام مـا« گفـت: ایـن بیمـاری 
یـک بیمـاری ویروسـی اسـت و امـکان انتشـار آن در همه 
جـای کشـور وجـود دارد. وی درباره روش های پیشـگیری 
از ایـن نـوع آنفلوانـزا توضیـح داد: شسـتن دسـت قبـل و 
بعـد از غـذا خـوردن از انتشـار ایـن ویـروس تا حـد زیادی 
جلوگیـری مـی کند. وی بـا تاکید بـر اینکه افـراد آلوده به 
ویـروس آنفلوانـزا از روبوسـی با دیگـران جلوگیـری کنند، 
گفـت: سـرفه کـردن بیـش از نیـم متر ترشـحات دهـان را 
بـه جلـو پرتاب می کنـد به همیـن دلیل توصیه می شـود 
افـراد مبتـال بـه ویـروس آنفلوانـزا در هنـگام سـرفه کردن 
دسـتمالی مقابـل دهان خـود گرفته و پس از آن دسـتمال 

را در سـطل زبالـه در دار معـدوم کنند.
دکتـر صفـا تصریـح کـرد: بـه مـردم بـرای جلوگیـری 
از آلـوده شـدن بـه ویـروس آنفلوانـزا در فصـل سـرما از 
مایعـات بـه ویـژه آب میـوه بیشـتر از دیگـر مواقـع سـال 
توصیـه می شـود. این پزشـک خاطرنشـان کـرد: در افراد 
سـالمند، بانـوان بـاردار، کـودکان زیـر پنـج سـال و افراد 
مبتـال بـه بیمـاری هـای مزمـن همچـون بیمـاری هـای 
نارسـایی کلیـه، کبـد و دیابـت اسـتعداد مبتـال شـدن به 
آنفلوانـزا بیشـتر اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه واکسـن 
آنفلوانـزا در پیشـگیری از ابتـال به این بیمـاری تاثیر دارد، 
ابـراز کـرد: توصیـه مـی شـود تنهـا افـرادی که اسـتعداد 
ابتـال بـه ایـن بیمـاری را بیـش از سـایر افـراد از جملـه 
افـراد سـالمند، بانـوان بـاردار، کـودکان زیـر پنج سـال و 
افـراد مبتـال بـه بیمـاری هـای مزمـن دارنـد، از واکسـن 

کنند. اسـتفاده 

وزارت بهداشت از احتمال ایجاد موج جدید آنفلوآنزا در کشور خبر داد

موج دوم آنفلوآنزا به کرمان
هم می رسد؟

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: سـایت های 
فاقـد مجـوز فعالیـت قانونـی مسـدود مـی شـوند و پـس از 
اخـذ مجـوز الزم مـی تواننـد بـه کار خـود ادامـه دهنـد. بـه 
گزارش ایرنا یداهلل موحد شـامگاه یکشـنبه در نشسـت ستاد 
پیشـگیری از وقوع جرم که در دادگسـتری سـیرجان برگزار 
شـد افـزود: تمامـی فعالیـت هـای رسـانه ای باید بر اسـاس 

مجـوز از مراجـع مربـوط باشـد و شـبکه هـای اجتماعی هم 
کنترل شـوند. 

جرائـم  از  پیشـگیری  سـتاد  تشـکیل  در خصـوص  وی 
انتخاباتـی گفـت: ایـن سـتاد بـا همفکـری و همـکاری در 
بخـش های مختلـف مدیران و هیئت های نظـارت و اجرایی 
فعالیـت دارد و درصـدد هسـتیم بـا پیشـگیری از وقـوع هـر 

تخلـف انتخاباتـی، بتوانیم انتخابات خوبی را داشـته باشـیم. 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بیـان کـرد: اولویـت 
کاری حـوزه قضایـی اسـتان ارتقـای اعتماد عمومـی و ایجاد 
فضـای نشـاط و بسـتر مناسـب برای حضـور گسـترده مردم 

در انتخابـات اسـت.
وی قانـون محـوری و قانـون مـداری را مـالك اجرایـی 
و کار دسـت انـدرکاران انتخابـات و هیـات هـای اجرایـی 
و نظـارت عنـوان کـرد و افـزود: سـلیقه ای عمـل کـردن و 
خـارج از حیطـه قانونـی بـرای همـه تخلـف اسـت.  موحـد 
اسـتفاده از امکانـات دولتـی و عمومـی، تریبـون هـای نمـاز 
جمعـه یـا ادارات لـه یا علیـه نامزدهـا را خالف قانـون اعالم 
کـرد و گفـت: حتـی موسسـات خیریـه و عـام المنفعـه نیـز 
نمـی تواننـد مرتکب این مورد شـوند و برای کسـی تبلیغات 
داشـته باشـند.  وی اظهـار کـرد: بایـد تدابیـری اتخاذ شـود 
کـه از جرائـم انتخاباتـی جلوگیری شـود و این سـتاد فضای 
انتخابـات را هـم رصد کند تـا همه مراحـل انتخابات مجرای 
قانونـی را طـی کنـد و حتـی بـرای رسـانه های مجـازی هم 
یک کارگروه تشـکیل شـده تا تخلفات تبلیغاتی هم نداشـته 
باشـیم و تاکنـون ایـن کارگـروه در سـیرجان و جیرفـت بـه 

لحـاظ تعـدد سـایت های خبـری فعال شـده اسـت.  رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان کرمـان همچنیـن با محکـوم کردن 
جنایـات آل سـعود و اعـدام شـیخ نمـر گفـت: بـی لیاقتـی 
حـکام سـعودی بـر منطقـه سـایه افکنـده و امـروز شـاهد 

جنایـات آنهـا علیـه جهان اسـالم هسـتیم. 
وی بیان کرد: سـاختاری سـازمان یافته منافع کشـورهای 
اسـالمی و مسـلمانان بویـژه شـیعیان را بـه خطـر انداخته و 
بـه طـور علنـی حقوق بشـر و قوانیـن بیـن المللـی را زیر پا 
گذاشـته و متاسـفانه سـازمان هـای بیـن المللـی و دفـاع از 
حقـوق بشـر هم هیـچ اقـدام عملـی در برابر جنایـات حکام 
سـعودی انجـام نمـی دهنـد و خودشـان هـم می داننـد این 
رژیـم پـرورش دهنده گـروه های تروریسـتی مانند داعشـی 
هـا، تکفیـری ها، جبهـه النصـره و حتی بوکوحرام اسـت که 
بـا پـول عربسـتان تجهیـز مـی شـوند.  موحـد با برشـمردن 
جنایات آل سـعود گفـت: اینها همه دلیل بـی کفایتی حکام 
سـعودی اسـت و ایـن رژیم باید بـه عنوان جنایتـکار جنگی 
تحـت تعقیـب قـرار گیرد ولـی امـروز مجامع بیـن المللی با 
سـکوت یـا حداکثر سـرزنش زبانی از کنار ایـن همه جنایات 

عبور مـی کنند.

توصیه رئیس کل دادگستری کرمان به دست اندرکاران انتخابات:

سلیقه ای عمل کردن، تخلف است

دادگستری

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

مدیریـت  مرکـز  رئیـس  گویـا  مهـدی  محمـد 
احتمـال  از  بهداشـت  وزارت  واگیـر  بیماري هـاي 
صحبـت  کشـور  در  آنفلوآنـزا  جدیـد  مـوج  ایجـاد 
کـرده اسـت. آنطـور کـه خبرگـزاری فارس نوشـته 
آینـده  هفتـه   2 طـي  اینكـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مناطـق  اکثـر  در  آنفلوآنـزا  بیمـاري  همه گیـري 
کشـور فروکـش مي کند، گفـت: احتمـال ایجاد موج 
جدیـد ایـن بیمـاري وجـود دارد. محمد مهـدي گویا 
اظهارداشـت: در اکثـر اسـتان هایي کـه در ابتـداي 
همه گیـري بیمـاري آنفلوآنـزا درگیـر بیماري شـده 
بودنـد اکنـون مـوارد بـه حداقـل ممكـن رسـیده 
اسـت، امـا در برخـي از اسـتان هاي کشـور ازجملـه 
زنجـان، تهـران، فـارس و خراسـان رضـوي هنـوز 
بیمـاري فعـال اسـت. او گفـت: اطالعـات دقیقي که 
تاکنون جمع آوري شـده نشـان مي دهـد اکثر موارد 
شـدید و بستري شـده آنفلوآنـزا مربوط بـه 2 گروه 
سـني 25 تـا 44 سـال و بـاالي 65 سـال بوده اند و 
خوشـبختانه موارد ابتال در گروه هاي سني پایین تر 
بـه  ویژه دانش آمـوزان مقطع دبسـتان و راهنمایي 
بسـیار کمتـر از سـایر گروه هاي سـني بوده اسـت. 
رئیـس مرکـز مدیریـت بیماري هـاي واگیـر وزارت 
طـي  مـي رود  انتظـار  اینكـه  بیـان  بـا  بهداشـت 
همه گیـري آنفلوانـزا یكـي از گروه هایي که بیشـتر 
مبتـال شـوند دانش آمـوزان مـدارس باشـند، ولـي 

چنیـن اتفاقـي نیفتـاده اسـت،  گفـت: ایـن نشـان 
مي دهـد کـه اقدامات پیشـگیرانه به  ویـژه رعایت 
نـكات بهداشـت فـردي و توصیه هایي کـه از طریق 
آمـوزش  و پـرورش و بـه  ویژه آمـوزگاران و اولیاي 
مـدارس بـه دانش آموزان اعالم شـده بسـیار موثر 
و  دانش آمـوزان  و خوشـبختانه  اسـت  واقع شـده 
اولیـاي آنهـا نیـز بـه توصیه هـاي بهداشـتي بسـیار 
خـوب عمـل کرده انـد. گویـا گفـت: انتظـار مـي رود 
ظـرف 2 هفتـه آینـده ایـن نـوع همه گیـري در اکثر 
مناطـق کشـور فروکـش کنـد و مـوارد بسـتري نیز 

یابد.  کاهـش 
او با اشـاره به برخي از پرسـش هاي مردم مبني 
بـر موج هـاي بعـدي آنفلوآنـزا گفـت: اظهارنظـر در 
ایـن مـورد فقـط بـر اسـاس پیش بینـي و احتماالت 
بـوده و هیچ چیـز قطعي نیسـت و ممكن اسـت موج 
دیگـري هـم در پیـش نباشـد، امـا برفـرض آنكـه 
مـوج دیگـري هـم رخ دهـد، سـبک تر از مـوج اول 
بـوده، تعـداد مبتالیـان کمتـر خواهـد شـد و موارد 
رئیـس  بـود.  خواهـد  کمتـر  نیـز  بیمـاري  شـدید 
درعین حـال  واگیـر  بیماري هـاي  مدیریـت  مرکـز 
خاطرنشـان کـرد: مـا کمـاکان وضعیـت آماده بـاش 
و  کـرده  حفـظ  همه گیـري  بـا  مواجهـه  در  را  خـود 
گروه هـاي بهداشـتي دانشـگاه هاي علـوم پزشـكي 

کشـور در آماده بـاش کامـل بـه سـر مي برنـد.

موج جدید آنفلوآنزا در کشور
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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

کاغذ اخبار

دفترآیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی اعـالم کـرد بدلیـل 
انتشـار اخبـاری دروغ در مـورد یـک موسسـه جعلـی، از 
رسـانه هـای منتشـر کنننـده شـکایت کـرد. بـه گـزارش 
انتخـاب ؛ در ایـن جوابیـه آمـده اسـت: پیرو انتشـار خبری 
توسـط خبرگزاری تسـنیم  در انتشـار اکاذیب، افترا و جعل 
نسـبت بـه دفتـر آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در رابطه با 
نقـش ایـن دفتـر در دریافـت وام توسـط فـردی، شـکایتی 
علیه تسـنیم و رسـانه های همسـو در دسـتگاه قضایی ثبت 

گردید.
ایـن در حالی اسـت کـه در جوابیه پیشـین دفترآیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی تصریـح شـده بود ، موسسـه نشـرآثار 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی جعلـی بـوده و اگـر بنـا بـه 
توصیـه ایـن موسسـه، وامـی توسـط بانـک ملـی، در دولت 
قبـل پرداخته شـده اسـت، اقدامـی دیگر در جهـت تخریب 

آیـت هاشـمی اهلل صـورت گرفتـه اسـت، مسـئوالن دولـت 
گذشـته در بانـک ملی و اداره ثبت شـرکتها و سـایر نهادها 

بایـد پاسـخگو بـوده وتحـت پیگـرد قـرار بگیرند .
انتظـار مـی رود دسـتگاههای نظارتـی ایـن موضـوع را 
مـورد بررسـی قـرار دهنـد کـه چگونـه در دولـت گذشـته 
بانـک  رفسـنجانی،  هاشـمی  اهلل  آیـت  تخریـب  اوج  در  و 
دولتـی واداره ثبـت شـرکتها اقـدام بـه تخلفـات متعـددی 
بـا پوشـش نـام آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی نمـوده اند و 
اگـر بـه عنـوان فـرد دیگـری از مسـئوالن ارشـد نظـام نیز 
ایـن جعـل و سواسـتفاده صـورت مـی گرفـت آیـا مـورد 
تعقیـب وبرخـورد قـرار نمـی گرفـت؟. در هرصـورت مفـاد 
منتشـر شـده توسـط رسـانه های تخریبگـر مبنـی برنقش 
ایـن دفتـر، در تصویـب هرگونـه وام و دریافـت آن مصـداق 
روشـن نشـر اکاذیـب، افتـرا  وجعل می باشـد کـه بالفاصله 

شـکایتی علیـه منتشـرکنندگان خبـر، در دسـتگاه قضایـی 
ثبـت گردیـده اسـت و انتظـار مـی رود مدعـی العمـوم که 
قطعـا بـه مفاد ایـن پرونده اشـراف کامل دارد به شـعارهای 
دسـتگاه قضایـی مبنی بـر برخورد با اقدامـات غیرقانونی در 

آسـتانه انتخابـات عمـل نماید و متخلفان ایـن پرونده را هم 
بـه جهـت رانتخـواری و هم به جهـت توطئه علیـه آیت اهلل 

هاشـمی رفسـنجانی مـورد پیگـرد قـرار دهد.
محسن هاشمی

»موسسه نشر آثار آیت اهلل هاشمی« جعلی است 
و ربطی به ایشان ندارد

  دفترآیت اهلل هاشمی 

معـاون اروپـا و آمریـکای وزیـر امـور خارجـه گفـت: 
ایـران زمان مشـخصی بـرای آغاز اجـرای برنامـه جامع 
اقـدام مشـترك )برجـام( اعـالم نکـرده اسـت و اخباری 
مبنـی بـر تاخیـر و بـه تعویـق افتـادن زمـان اجـرای 
برجـام صحـت نـدارد. بـه گـزارش ایرنـا، مجیـد تخـت 
روانچـی دیـروز در حاشـیه نشسـت بـا اعضـای هیـات 
رئیسـه اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
ایـران و مدیران عامـل بانک ها در جمـع خبرنگاران در 
مـورد مشـخص نبودن زمـان اجرای برجـام گفت: پیش 
بینـی ایـن کـه بتوانیـم روز مشـخصی را بـرای اجـرای 
برجـام اعـالم کنیـم بسـیار دشـوار اسـت. وی گفـت: 
اقداماتـی کـه بـه دنبـال توافـق هسـته ای بایـد انجـام 

مـی دادیـم زمانبـر بود و از طـرف دیگر، پاسـخ دادن به 
ایـن پرسسـش کـه کار چـه زمانی بـه اتمام می رسـد، 
سـخت بـود. تخـت روانچـی ضمـن ابـراز امیـدواری از 
اینکـه در چنـد روز آینـده به روز اجرای برجام برسـیم، 
گفـت: کار طـرف مـا راحـت تـر بـود و می دانسـت که 
بـه محـض اعـالم آژانـس بایـد تعهـدات خـود را عملی 
و تحریـم هـا را برطـرف کنـد. معـاون اروپـا و آمریکای 
وزیـر امـور خارجـه در ارتبـاط بـا تغییـر قلـب رآکتـور 
اراك نیـز گفـت: یکـی از تعهدات ما این اسـت که اراك 
نوسـازی شـود؛ تمام آنچه قرار بود در اراك انجام شـود 
در حـال اجراسـت. وی با اشـاره به اینکه بخشـی از کار 
در اراك توسـط مهندسـان ایرانـی انجـام خواهـد شـد، 

گفـت: در اراك قـرار اسـت قلـب جدیـد طراحی شـود. 
تخـت روانچـی اضافه کـرد: در ارتباط با تغییـرات انجام 
شـده در راکتـور اراك، سـندی بیـن ایران و کشـورهای 
غربـی بـه امضـا رسـیده کـه مبنـای کار قرار مـی گیرد 
و بر اسـاس آن سـهم هر کشـور مشـخص شـده اسـت. 
وی در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت، در پاسـخ بـه 
پرسشـی مبنـی بر ایـن که تکلیـف و سرنوشـت تحریم 
هـای جدیـد چه مـی شـود؟ گفت: مـا اعالم کـرده ایم 
کـه نبایـد عملـی انجام شـود کـه برخـالف روح و متن 
توافـق باشـد؛ چنانچـه بـا نقـض فاحـش توافـق روبـرو 
شـویم، مکانیـزم هـای لحـاظ شـده در توافـق را فعـال 

کرد. خواهیـم 

خبر تاخیر در اجرای برجام صحت ندارد
وزارت  امور خارجه 

کاستی نظام حقوقی 
آمریکا زمینه ساز 
کارشکنی کنگره 
علیه ایران است

»نعمـت احمـدی« حقوقـدان 
و مـدرس دانشـگاه بـه رغـم ابـراز 
امیدواری و خوشـبینی بـه اجرای 
وضـع  آتـی،  روزهـای  در  برجـام 
قوانیـن و محدودیـت هـای تـازه 

کنگـره را ناشـی از فشـار البـی پرنفـوذ صهیونیسـتی و کاسـتی هـای موجود در 
نظـام حقوقـی ایاالت متحده دانسـت. ایـن حقوقـدان کرمانی به ایرنـا گفت:نظام 
حقوقـی ایـاالت متحـده راه هـای گریز زیـادی وجـود دارد. در حکومت ریاسـتی 
آمریـکا، رییـس جمهـوری ایـن کشـور قدرتمندترین فـرد در قانون اساسـی این 
کشـور اسـت کـه مـی تواند تمامـی مصوبه هـا را وتو کند مگـر اینکه بـا آرای دو 
سـوم نماینـدگان همراه باشـد. راه گریز آن اسـت کـه نماینـدگان در متن الیحه 
اصلـی، الیحـه هـای فرعـی را می گنجاننـد و زنجیـره آن الیحه هـا را به یکدیگر 
وصـل مـی کننـد. رییـس جمهـوری نیـز اگـر بخواهـد الیحه فرعـی را وتـو کند 
ناگزیـر بـه وتـوی الیحه اصلی اسـت. فـردای آن روز، کری تاکید کـرد که اجرای 
ایـن اصـل بـر عهـده رییـس جمهوری اسـت و مـا آن را اجـرا نخواهیم کـرد. اگر 
در انتخابـات امسـال آمریـکا دموکـرات هـا پیروز شـدند این رویه همچنـان ادامه 
دارد ولـی اگـر جمهوریخواهـان بـه پیروزی دسـت یافتنـد قضیه شـکلی دیگر به 

خـود خواهـد گرفت.

اختیار جذب بورسیه 
ها به دانشگاه ها 
واگذار شده است

و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
اختیـارات  درمـورد  فنـاوری، 
جـذب  زمینـه  در  هـا  دانشـگاه 
بورسـیه هـا گفـت: ایـن اختیـار 
بـه دانشـگاه هـا واگـذار شـده و 
وزارت علـوم در ایـن زمینه نقش 

مدیریـت، نظـارت و ارائه برنامه راهبردی دارد. به گـزارش ایرنا، محمد فرهادی 
دیروز در حاشـیه مراسـم پنجاهمین سـال تاسـیس پژوهشـگاه علوم انسانی و 
مطالعـات فرهنگـی در پاسـخ بـه خبرنگار ایرنـا درمـورد بدهی دانشـگاه ها به 
شـهرداری هـا اظهـار کـرد: تعامالتـی داشـتیم که قرار شـد بدهی دانشـگاه ها 
بـه نهادهـای مختلـف از جمله شـهرداری ها به صـورت دوره ای یعنی در طول 
مـدت زمـان پرداخـت شـود.  وی افـزود: اینکـه ادعا شـود مراکز علمی کشـور 
معـاف از پرداخـت مالیات و عوارض هسـتند قانونی نیسـت، امـا دولت پذیرفته 
در آینـده بدهـی هـای دانشـگاه هـا پرداخـت شـود. وزیـر علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری در ادامـه در پاسـخ به سـوال خبرنگاران در مورد سیاسـت های سـال 
آتـی نیـز یـادآور شـد: از سـال آینـده توجـه ویـژه ای بـه بخـش پژوهـش و 
امکانـات آزمایشـگاهی خواهـد شـد. فرهـادی افزود: بـرای ایجاد زیرسـاخت و 
آزمایشـگاه هـا ردیـف هایـی مشـخص شـده کـه امسـال بخشـی از آن محقق 

شـده و امیدواریـم تـا پایـان سـال نیـز بخـش دیگـری محقق شـود.

رویکردهای 
تشنج آفرین عربستان 
را رفتاری خام و 
انفعالی می دانیم

محمـد جـواد ظریـف در دیدار 
صدر اعظم پیشـین آلمان با اشـاره 
به نزدیک شـدن بـه مراحل نهایی 
برجـام اظهـار داشـت: ما بـا نهایی 
شـدن برجـام وارد مرحلـه جدیـد 
مناسـبات خـود بـا آلمـان خواهیم 

شـد و تطبیـق برجـام، نتایـج فراوانـی در تغییر معـادالت منطقه به سـمت صلح و 
توسـعه بـه همـراه خواهـد داشـت. به گـزارش ایسـنا وزیر امـور خارجه کشـورمان 
بـا تبییـن آثـار افـکار افراط گرایانـه عربسـتان سـعودی در بـی ثبات سـازی منطقه 
اظهـار داشـت: افـکار تکفیـری و افراط گرایی تهدید اصلی منطقه اسـت که منشـاء 
و منابـع فکـری و مالـی آن از عربسـتان سـعودی نشـات می گیـرد. ظریف با اشـاره 
به تحوالت ناشـی از ایران هراسـی عربسـتان سـعودی خاطرنشـان کرد: در نامه ای 
کـه به وزرای خارجه کشـورهای مختلف جهان نوشـتیم رویکردهـا و اقدامات ایران 
هراسـانه عربسـتان سـعودی را طی دو سـال گذشـته به طور واقعی تبیین ساختیم 
هرچنـد در این مـدت همواره با اتخاذ سیاسـت های خویشـتندارانه تمامی اقدامات 
منفـی آن هـا شـامل تعرض بـه دو نوجـوان ایرانی و حادثـه منا کـه پیامدهای بدی 
در احساسـات مـردم ایـران بـه جای گذاشـت را به طـور عقالئی هضـم کردیم. وی 
افـزود: ما رویکردهای تشـنج آفرین عربسـتان سـعودی را نمایش هـای تبلیغاتی در 

اینجـا و آن جـا و آن را رفتـاری خـام و انفعالی قلمـداد می کنیم.

افتتاح شش فاز پارس 
جنوبی تا تابستان ٩5

مدیرعامـل شـرکت ملی نفت 
متعـارف  فـاز   6 گفـت:  ایـران 
پـارس جنوبـی تا تابسـتان سـال 
95 بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.
بـه گـزارش ایرنـا، رکـن الدیـن 
جـوادی دیـروز درآیین گشـایش 
رسـمی بهـره بـرداری از فازهـای 
15 و 16 پـارس جنوبـی افزود: با 

توجـه بـه اینکـه بخش خشـکی فازهـای 17 و 18 هم اکنون بـه ظرفیت کامل 
رسـیده اسـت، بـا به ظرفیت رسـیدن بخش دریایی ایـن پروژه، این فازها سـال 
آینـده افتتـاح می شـود. وی بـا بیان این کـه افزون بر ایـن فازهـا، فازهای 19، 
20 و 21 تـا پیـش از تابسـتان سـال آینـده آمـاده افتتـاح اسـت، ادامـه داد: در 
صـورت رهایـی از بحـران مالـی، باقیمانـده فازهـای پـارس جنوبی نیز تـا پایان 
دولـت یازدهـم بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید. مدیرعامـل شـرکت ملی نفت 
ایـران بـا اشـاره بـه ایـن کـه پـارس جنوبی بـه عنـوان یکـی از دو قطـب تولید 
انـرژی کشـور اسـت، گفت: تولیـد روزانه ایـن میدان هـم اکنـون 420 میلیون 
مترمکعـب گاز طبیعـی غنـی اسـت کـه سـهم اساسـی در تامین انرژی کشـور 
دارد. جـوادی بیـان کـرد: با تکمیـل فازهای پارس جنوبی تولیـد آن معادل پنج 
میلیـون و 800 هـزار بشـکه نفـت خام در روز اسـت کـه با قیمت هـای کنونی 

نفـت، ممکـن اسـت درآمـد ایـن میـدان از درآمـد تولید نفت بیشـتر باشـد.

وزیر علومبرجام شرکت نفتوزیر امور خارجه

اخبار آبفا

بیش از 1000 دستگاه کنتور خراب 
در شهرستان عنبرآباد نیاز به 

تعویض دارد
تعـداد کنتورهـای معیـوب شهرسـتان عنبرآباد تا 
پایـان آذر مـاه 1040 دسـتگاه مـی باشـد کـه نیاز به 
تعویض دارد. علی مشـایخی مدیر امور آب شهرسـتان 
عنبرآبـاد گفت: یکـی از راههای جلوگیری از هدررفت 
آب و محاسـبه میـزان دقیق آب مصرفی مشـترکین، 
تعویض کنتورهای معیوب مشـترکین می باشـد .وی 
افـزود: بـه صفر رسـاندن کنتورهـای خـراب از اهداف 
امـور می باشـد چـون در هـر دوره از قرائـت کنتورها 
بـر تعداد کنتور هـای خراب افزوده می شـود بنابراین 
کار تعویـض کنتـور کاری مسـتمر و دائمی می باشـد 
.مشـایخی در ادامـه بیـان داشـت: از ابتـدای سـال 
جـاری تا پایان آذر ماه 247 دسـتگاه کنتور خراب در 
شـهرهای دوسـاری )80(، عنبرآباد )145( و مردهک 
)14( دسـتگاه تعویض گردید و در حال حاضر 1040 
دسـتگاه کنتـور خـراب در شـهرهای دوسـاری )80(، 
عنبرآبـاد )874( و مردهـک )86( وجـود دارد که نیاز 

به تعویـض دارند.

450 فقره انشعاب آب در 
شهرستان کهنوج واگذار شد

فقـره   418، نخسـت سـال جـاری  مـاه  طـی 9 
انشـعاب آب در شهرسـتان جیرفـت واگذار شـد. رضا 
بهرامـی سرپرسـت امـور آب و فاضـالب شهرسـتان 
جیرفـت گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تا پایـان آذر 
مـاه، 450 فقـره انشـعاب آب در شهرسـتان کهنـوج 
واگـذار گردیـد. وی افـزود: انشـعابات ذکـر شـده در 
منوجـان   ،)231( )45(، کهنـوج  فاریـاب  شـهرهای 
)69(، نـودژ )12(، رودبـار )40( و قلعـه گنـج )52( 

فقـره واگذار شـد.

تعویض کنتور خراب در شهرستان 
کرمان، بیش از 66 درصد رشد 

داشت
بیش از 4400 دسـتگاه کنتور خراب در شهرستان 
کرمان تعویض شـد. طی نه ماه نخسـت سـال جاری، 
4439 دسـتگاه کنتـور خـراب در شهرسـتان کرمـان 
تعویـض شـد. غالمرضـا زیـن الدینـی مدیر امـور آب 
شهرسـتان کرمـان گفـت: بـه منظـور کاهـش آب 
بـدون درآمـد و همچنیـن جلوگیـری از پـرت آب و 
دقـت در تعییـن مصارف مشـترکین ،از ابتدای سـال 
جـاری تـا پایان آذر مـاه 4439 دسـتگاه کنتور خراب 
در شهرسـتان کرمـان تعویـض شـد. وی یـادآور شـد 
: تعویـض کنتورهـای خـراب عـالوه بر اینکـه از پرت 
بیـش از انـدازه آب و اثـرات منفـی آن بـر تأسیسـات 
آب رسـانی جلوگیـری مـی کنـد، شـرایط الزم جهت 
کنتـرل مصـرف و خدمـات رسـانی شایسـته تـر بـه 
مشـترکین و شـهروندان را نیز فراهم مـی نماید. زین 
الدینـی افـزود: از ایـن تعداد 3428 دسـتگاه در شـهر 
کرمـان و 1011 دسـتگاه در شـهرهای تابعـه کرمـان 
)اختیارآباد،اندوهجرد،باغین،جوپار،چترود،راین،زنگـی 
 ) آبـاد  آباد،گلباف،ماهان،محـی  شـهداد،کاظم  آبـاد، 
تعویـض گردیـد. مدیر امـور آب شهرسـتان کرمان در 
پایـان بیـان داشـت: میزان تعویـض کنتور خـراب در 
شهرسـتان کرمـان در مقایسـه بـا میـزان تعویض در 
مدت زمان مشـابه سـال قبل که 2800 دسـتگاه می 

باشـد ، بیـش از 66 درصد رشـد داشـت.

144مورد نمونه آزمایش آب شرب 
در آزمایشگاه آبفای کرمان

 انجام شد
 از تاریـخ 13 لغایـت 19 دی مـاه 144 مورد نمونه 
آزمایش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفـای کرمان انجام 
شـد.   از تاریـخ 13 لغایـت 19 دی مـاه 144 مـورد 
نمونه آزمایش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفای کرمان 
انجام شـد.   شاهسـوار کارشـناس آزمایشـگاه با اعالم 
ایـن خبـر گفـت:در این مـدت نمونـه میکروبـی )73 
مـورد( ، نمونـه EC و TDS )57 مـورد(  و نمونـه 
شـیمیایی )14 مورد(  توسـط کارشناسان مربوطه در 
آزمایشـگاه انجام شده و شـرایط کیفی آب آشامیدنی 

در حـد مطلوب می باشـد .

عربستان 
مزدوری خود به 
صهیونیست ها را 
ثابت کرد

وزیـر کشـور گفت: آل سـعود 
در ایـن چند سـال خسـارت های 
بسـیار زیـادی بـه جهـان اسـالم 
مـزدوری  بتوانـد  تـا  کـرد  وارد 
خـود را بـه رژیم صهیونیسـتی و 

آمریـکا ثابـت کنـد. بـه گـزارش مهـر، عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیر کشـور 
صبـح دیـروز کـه در راس هیاتـی با هـدف تعمیق روابـط دو جانبه در پاسـخ به 
دعوت رسـمی همتای سـوری خود وارد دمشـق شـد درجمع خبرنگاران اظهار 
داشـت: مـردم منطقـه نمـی پذیرنـد کـه عربسـتان مواضعـی در جهـت منافـع 
صهیونیسـت ها و آمریکا داشـته باشـد، حمایت عربسـتان از تروریسـت، شرارت 
و خشـونت در حافظـه تاریخـی مردم مسـلمان منطقه خواهد مانـد و قضاوت و 
داوری علیـه عربسـتان در جهـان اسـالم همچنان ادامه خواهد داشـت. رحمانی 
فضلـی بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه خداونـد یـاری کنـد تـا ایـن فتنـه عظیـم، 
انشـقاق، درگیـری و اختـالف در دنیـای اسـالم حل شـود و عوامل اسـتکبار به 
سـزای اعمـال خـود برسـند، اضافـه کرد: دنیای اسـالم ایـن موضع گیـری ها و 
اختالف فکنی ها را نخواهد بخشـید و تاریخ نشـان داده اسـت که مسـیر حق، 
عقالنیـت و حـل مسـایل مـردم نتیجـه بخـش خواهـد بـود و بقیه مـوارد دچار 

اخـالل و شکسـت خواهد شـد.
 وی بـا بیـان اینکه امروز عربسـتان و هـم پیمانانش در سـوریه، عراق و یمن 
طراحـی هـا و برنامـه هایی بـی ثمر دارنـد و با بحـران های امنیتی، سیاسـی و 
اقتصـادی مواجـه هسـتند و حتـی در داخـل عربسـتان هـم این موضـع گیری 
هـای سـعودی هـا را قبـول ندارنـد، تصریـح کـرد: عـدم توفیـق و شکسـت ها 
منجـر بـه برخـی تصمیـم هـای عجوالنـه نابخردانـه عربسـتان شـده کـه هیچ 
سـودی نـدارد و مـا امیدواریـم کـه هـر چـه زودتـر متوجـه ایـن اشـتباه خـود 
شـده و آن را اصـالح کننـد. وزیـر کشـور با بیـان اینکه عربسـتان جایـگاه خود 
را در جهـان اسـالم از دسـت داده اسـت و رژیم آل سـعود هم اکنـون یک رژیم 
متزلـزل در میـان کشـورهای اسـالمی تبدیل شـده اسـت، گفت: آل سـعود در 
ایـن چنـد سـال خسـارت های بسـیار زیـادی بـه جهـان اسـالم وارد کـرد تـا 
بتوانـد مـزدوری خـود را بـه رژیـم صهیونیسـتی و آمریـکا ثابت کنـد، اما مردم 
در کشـورهای مختلـف جهـان اسـالم مقابل سیاسـت های آل سـعود ایسـتادند 
و نقشـه های آل سـعود، آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی را نقـش بـر آب کردنـد. 
وی افـزود: سیاسـت های آل سـعود در عـراق، سـوریه، یمـن و جای جای جهان 
اسـالم کـه محـور مقاومـت در آن وجـود دارد، شکسـت خـورده اسـت و مردم 

جهـان اسـالم نیـز از آل سـعود متنفرند.

ادامه شناسایی و 
دستگیری متهمان 
پرونده تعرض به 
سفارت عربستان

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
تهـران در مـورد پرونـده تعـرض 
به سـفارت عربسـتان اعـالم کرد 
شناسـایی، دسـتگیری و تحقیـق 
از متهمـان ادامـه دارد. به گزارش 

پایـگاه اطالع رسـانی دادسـتانی تهران، عبـاس جعفری دولت آبـادی این مطلب 
را در جلسـه مشـترك معاونـان دادسـتان تهـران و سرپرسـت کل محاکم تهران 
بیـان کـرد. وی با انتقـاد از صدور احکام متفـاوت در پرونده های مشـابه تصریح 
کـرد: در بعضـی مـوارد در پرونـده های مشـابه، احـکام متفاوت صادر می شـود 
کـه نوعـی تبعیـض نـاروا اسـت.  دولت آبـادی خاطرنشـان کـرد: احـکام دادگاه 
هـا و تصمیمـات دادسـراها بایـد مکمـل هـم بـوده و نبایـد اقدامات مئثـر علیه 

مجرمیـن را خنثـی کنیم.
صدور احکام قوی موضع مراجع قضایی را تقویت می کند

دادسـتان عمومـی و انقـالب تهـران بـا بیان اینکه صـدور احکام قـوی موضع 
مراجـع قضایـی در مبـارزه بـا جرایـم را تقویـت خواهد کـرد، افزود: صـدور رای 
محکـم و بازدارنـده از سـوی دادگاه بـرای متهم، موجب تقویت دسـتگاه قضایی 
مـی شـود. جعفـری دولت آبـادی ضمن تاکید بـر لزوم مقابلـه دادسـرا و دادگاه 
بـا جرایـم مهم اقتصـادی، زمین خـواری، جرایـم امنیتی، جرایم علیه بهداشـت 
عمومـی و جرایـم علیـه اخـالق و عفـت عمومـی گفـت: بایـد در برخـورد با این 
جرایـم بـا قـدرت عمـل کنیم تـا متخلفـان عزم جـدی مـا را در برخـورد با این 

گونـه جرایم احسـاس کنند.
وی بـا اشـاره بـه برخـی مشـکالت موجـود در رسـیدگی بـه جرایـم مرتبـط 
بـا اخـالق و عفـت عمومـی گفـت: در برخـی مـوارد مامـوران پلیس بـرای اخذ 
دسـتورات قضایـی از دادسـراها و دادگاه هـا با مشـکالتی مواجه هسـتند. دولت 
آبـادی بـا اشـاره بـه نظـارت دادسـتان بـر ضابطـان، زندان هـا و محاکـم گفت: 
همـکاران قضایـی در محاکـم تهران به ایـن موضوع توجه کنند و اگر مشـکالتی 
را در عملکرد دادسـرا مشـاهده کردند، به دادسـتانی تهران اعالم کنند. جعفری 
دولـت آبـادی افـزود: در دادسـتانی تهـران پنج دایره نظـارت متمرکـز در زندان 
هـا ایجـاد شـده و دادیـاران ناظـر در زنـدان ها مسـتقر هسـتند. هـم چنین در 
دادسـرای عمومـی و انقالب تهران معاونت دفاع از کیفرخواسـت تشـکیل شـده 
کـه وظیفـه ی آن پیگیـری حضـور نماینـدگان دادسـتان در محاکـم و ارایـه 
گزارش جلسـات دادگاه به دادسـتان اسـت. دولت آبادی در این جلسـه خواستار 

تشـکیل کارگروه مشـترك برای بررسـی مشـکالت اعالمی شـد.

انتخابات جای تهمت 
و تحقیر نیست

رییـس جمهور گفـت: تحریم 
ای  سـاده  کار  کـردن  درسـت 
اسـت و بـا یک بی عقلـی تحریم 
درسـت می شـود؛ امـا برداشـتن 
تحریـم و تعامـل سـخت اسـت. 
خـراب کـردن و آتـش زدن کـه 
کاری نـدارد، سـاختن کار مهمی 
هـای  صحبـت  گزیـده  اسـت. 

حسـن روحانـی در مراسـم بهره بـرداری از مراحـل 15 و 16 پـارس جنوبی را 
در ادامـه بـه نقـل از خبرآنالیـن بخوانیـد:

 بـا دعـوا، اختـالف و افراطـی گـری بـه هیـچ جـا نمی رسـیم، همـه باید 
متحـد شـویم تـا انتخابـات صحنـه رقابـت آزاد،  اخالقـی و درسـت و عاقالنـه 

. شد با
 انتخابـات جـای تهمت و تحقیر نیسـت؛ چرا واقعیت را بـه مردم نگوییم؟ 
بـرای چـه دولـت منتخـب مـردم را تخریـب کنیـم؟ دروغ که واضح می شـود. 
کسـی نمـی توانـد در بلندمدت بـه مـردم دروغ بگوید چرا از خوشـحالی مردم 
شـاد نیسـتیم؟ اختـالف بـه طور طبیعـی پیش می آیـد اما اختالفـات کوچک 

را نبایدبـه شـکاف هـای بـزرگ تبدیـل کنیم. منفعت کشـور مال همه اسـت.
 ملـت ایـران بـا ایسـتادگی و مقاومـت و رهبری رهبـر انقالب توانسـت از 
مسـیر بسـیار سـختی عبـور کند. بعـد از روز اجـرای برجـام و پایـان تحریم ها 
عظمـت کار بـزرگ مـردم را توضیـح مـی دهم تا مـردم بدانند چـه کار بزرگی 

انجـام داده اند.
 ولـت بـه قـول خـود دربـاره ایجـاد فضـای سیاسـی بـاز متعـادل و غیـر 
امنیتـی عمـل کـرده اسـت. ان شـاء اهلل شـورای نگهبـان هـم در ایـن مسـیر 

خواهـد بـود و مـا شـاهد نشـاط سیاسـی در کشـور خواهیـم بـود.
 تعامـل مـا با جهـان باید بر مبنـای ابتکار سیاسـی خودمان باشـد. فناوری 
کـه فقـط در نفـت، گاز،  صنعت، معـدن و آی تی نیسـت ما در سیاسـت خارجی 
هـم بـه فنـاوری نیـاز داریـم. در گفت وگـو بـا جهان هـم به فنـاوری و هنـر نیاز 
داریـم علـم فقـط مربـوط بـه صنعت نیسـت در مسـائل سیاسـی هم بـه علم و 
دانـش نیـاز داریـم. مـا بایـد پیچ و خـم های پیـش روی خـود را با خـرد ، علم ، 

منطـق ، اسـتعداد ، همـکاری، هماهنگی، انسـجام و اتحـاد حل کنیم.
* لولـه گاز، لولـه صلـح، ارتبـاط و تعامل با جهان اسـت. اگر تولیـد گاز ما از 
یـک هـزار میلیون بشـکه عبـور کند، مـا آن را صـادر می کنیم و صـادرات گاز 
بـه کشـورهای همسـایه و غیـر همسـایه یعنـی ارتباط بـا جهـان. همانطور که 
شـما در اجـالس سـران کشـورهای گازی در تهـران دیدید، گاز مایـه نزدیکی 

و وحدت کشـورها اسـت.

وزیر کشوردادستانرئیس جمهور
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سیاست نامه

ِسَیُرالُملوک

آیین کشورداری
سـیر الملـوک تالیـف خواجه نظـام الملک 
توسـی اسـت. خواجه نظام الملـک وزیر آلب 
ارسـالن سـلجوقی اسـت. ملکشـاه سلجوقی 
در پایـان عمـر از وزیـران خـود مـی خواهد 
کـه در باب کشـورداری و رسـوم پادشـاهان 
گذشـته از آل سـلجوق، و نیـک و بـد امـور 
جـاری و کمبودهـا بیندیشـند و تامالت خود 
را روشـن بنویسـند و عرضه کنند تا پادشـاه 
در آن هـا تامـل کنـد و نقایـص را دریابـد و 
کارهـا را بـه قاعـده خویـش و طبـق فرمـان 
ایزدتعالـی انجـام دهـد. همـه نوشـتند و از 
میـان آن هـا نوشـته خواجـه نظـام الملک را 
پسـندید و او را بـه اتمـام آن مأمور سـاخت. 
متـن زیـر یکـی از فصـول کتـاب مذکـور 
اسـت کـه خواجـه نظـام الملک طبـق عقاید 
خـود نگاشـته اسـت. ایـن کتـاب در حـال 
حاضـر در رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی در 
دانشـگاه هـای سراسـر کشـور تدریـس می 

؛ د شو

مشورت با دانایان و پیران
مشـاورت کـردن در کارهـا از قـوی رایـی مـرد 
باشـد و از تمامـی عقـل و پیـش بینـی. چـه، هـر 
کسـی را دانشـی باشـد و هـر یکـی چیـزی دانـد: 
یکـی بیـش تـر داند و یکـی کمتر، و یکی دانشـی 
دانـد و هرگـز بـه کار نبسـته و نیازمـوده، و یکـی 
هـم دانـش دانـد و هـم بـه کار بسـته و تجربـه 
کـرده. َمَثـل ایـن چنان باشـد کـه یکـی معالجت 
دردی و علتـی از کتـاب طـب خوانـده باشـد و نام 
آن داروهـا همـه بـه یـاد دارد و بـس، و یکـی نـام 
همـه داروهـا بدانـد و معالجـت آن علـت کـرده 
باشـد و بارهـا تجربه کـرده، هرگز این بـا آن برابر 
نباشـد. همچنیـن یکـی باشـد کـه سـفر نکـرده 
باشـد و والیـت هـا ندیـده و در میان کارهـا نبوده 
و یـا میانـه حـال باشـد. ایـن معنـی را گفتـه انـد 
کـه »تدبیر،همه،با دانایان و پیـران و جهاندیدگان 
بایـد کـرد.« و نیـز یکـی را خاطری تیزتر باشـد و 
در کارهـا زودتـر توانـد دیـد، و یکـی کندفهـم تر 

. شد با
و دانایـان گفتـه انـد که»تدبیـر یک تنـه چون 
زور یـک َمـرده باشـد و تدبیر دو تنـه چون زور دو 
َمـرده و تدبیـر ده مرده چون زور ده مرده باشـد.« 
و در هـر حالـی نیـروی ده مـرد بیـش تـر و قـوی 
تـر از نیـروی یک مرده باشـد. همچنیـن تدبیر دو 
کـس قـوی تر از تدبیر دو کس باشـد یا سـه کس 
یـا پنـج کـس. و همـه جهانیـان متفـق انـد که از 
آدمیـان هیـچ کـس داناتـر از پیغامبـر مـا محمـد 

مصطفـی)ص( نبوده اسـت. 
پـس  از  بـود،  را  او  کـه  دانـش  همـه  بـه 
همچنـان بدیـدی کـه از پیـش، و آسـمان هـا 
و زمیـن هـا و بهشـت و دوزخ و لـوح و قلـم و 
عـرش و کرسـی و آنچـه در ایـن هـر دو میـان 
علیـه  جبرئیـل  و  کردنـد  عرضـه  او  بـر  اسـت 
السـالم هـر زمـان همـی آمـد و وحـی همـی 
آورد و از بـوده و نابـوده خبـر همـی داد- بـا 
چندیـن فضیلـت و معجـزات کـه ایـزد تعالـی 
او را همـی فرمایـد: و شـاورهم فـی االمـر؛ یـا 
محمـد، چـون کاری خواهـی کـرد و یـا مهمی 
تـو را پیـش آیـد بـا یـاران خویـش تدبیـر کن. 
او را مشـورت همـی فرمایـد کـردن. چـون او 
بـی نیـاز نبـود از تدبیـر و مشـورت، بـه بایـد 
دانسـتن کـه هیچ آفریـده بی نیـاز نتوانـد بود.
پـس چنان واجـب کند که چون پادشـاه کاری 
خواهـد کـرد و یا او را مهمی پیش آیـد با پیران و 
هواخواهـان و اولیای دولت خویش مشـاورت کند 
تـا هـر کسـی را در آن معنـی هـر چـه فـراز آیـد 
بگوینـد، و آنچـه رای پادشـاه دیده باشـد با گفتار 
هـر یکـی مقابلـه کننـد، و هـر یکـی چـون گفتار  
و رای یکدیگـر بشـنوند و براندازنـد، رای صواب از 
آن میـان پدیـدار آیـد. و رای و تدبیـِر صـواب آن 
باشـد کـه عقل هـای همگنان بـر آن متفق شـود 
کـه »چنیـن مـی بایـد کـرد.« و مشـورت ناکردن 
در کارهـا از ضعیـف رایـی باشـد و چنیـن کـس 
را خودکامـه خواننـد. و چنانچـه هیـچ کاری بـی 
مـردان کار نتـوان کـرد، همچنین هیچ شـغلی بی 

مشـورت نیکـو نیاید.

ثبت نـام برخـی از چهره هـا همچـون آیـت اهلل موسـوی 
بجنـوردی، آیـت اهلل امجـد، سـید حسـن خمینـی و ... نیـز 
سـواالتی در مـورد چگونگـی احـراز صالحیـت علمـی ایـن 
افـراد بوجـود آورد. شـورای نگهبـان در اطالعیه ای شـرایط 
آزمـون علمـی مجلـس خبـرگان و اینکه چه افـرادی از این 
آزمـون معـاف بـوده و مابقـی ثبت نـام کننـدگان بایـد در 

آزمـون شـرکت کننـد را اعـالم کرد.
دوره  پنجمیـن  داوطلبـان  احـراز صالحیت هـای  نحـوه 
گذشـته  ادوار  بـه  نسـبت  خبـرگان  مجلـس  انتخابـات 

اسـت. شـده  چالش برانگیز تـر 
حواشـی از آنجایـی آغـاز شـد کـه در ایـن دوره تعـداد 
دواطلبـان ثبت نـام کننـده در مجلـس خبـرگان نسـبت به 
دوره قبـل 62درصـد افزایـش داشـته و بـه عـدد 801 نفـر 
رسـید. این مسـئله واکنش دو تن از فقهای شـورای نگهبان 
را برانگیخـت؛ چـه آنکه آیـت اهلل جنتـی در خطبه های نماز 
جمعـه تهـران اعالم کـرد که برخـی از ایـن داوطلبان حتی 
نمی تواننـد یـک صفحـه عربـی بخوانند و با ایـن کار موجب 

زحمـت بـرای شـورای نگهبان می شـوند.
ثبت نـام برخـی از چهره هـا همچـون آیـت اهلل موسـوی 
بجنـوردی، آیـت اهلل امجـد، سـید حسـن خمینـی و ... نیـز 
سـواالتی در مـورد چگونگـی احـراز صالحیـت علمـی ایـن 
افـراد بوجـود آورد. شـورای نگهبـان در اطالعیه ای شـرایط 
آزمـون علمـی مجلـس خبـرگان و اینکه چه افـرادی از این 
آزمـون معـاف بـوده و مابقـی ثبت نـام کننـدگان بایـد در 

آزمـون شـرکت کننـد را اعـالم کرد. 
ابهامـات موجـود در ایـن اطالعیـه حـرف و حدیث هـا را 
بیشـتر کـرد. سـوال اصلـی هـم کـه در این بیـن مطرح می 
شـد ایـن بـود که بـا توجه بـه اطالعیه شـورای نگهبـان آیا 
چهره هایـي چـون آیـت اهلل امینـي و سـید حسـن خمینی 
نیـز بایـددر ایـن آزمـون شـرکت کنند یـا خیر؟ سـخنگوی 
شـورای نگهبـان هـم اعـالم کرد افـرادی که طبـق اطالعیه 
معنـای  بـه  نکننـد  شـرکت  آزمـون  در  نگهبـان  شـورای 
انصراف آنها تلقی خواهد شـد. روز سـه شـنبه گذشـته 15 
دی مـاه نیـز آزمـون علمـی خبـرگان در دبیرخانـه مجلس 
خبـرگان در قـم برگـزار امـا خبـری از حضـور چهره هـای 

نبود. شـاخص 
غیبـت ایـن چهره هـا از آیـات غـروي، صدیقـي، امجـد، 
موسـوي بجنـوردي تا حجج اسـالم آقاتهراني و سیدحسـن 
خمینـي در آزمـون اجتهاد، برخی شـائبه ها مبنـی بر اینکه 
صالحیـت آنـان چگونـه احـراز مي شـود را تقویت کـرد. در 
ایـن میـان میـان چهـره هایـي چون حجت االسـالم هاشـم 
زاده هریسـی از چهـار راه احـراز اجتهـاد نامزدهاي خبرگان 
خبـر دادنـد کـه در یـد قدرت شـوراي نگهبـان و صالحدید 
آنهاسـت. راه هـاي چـون اشـتهار آنـان بـه اجتهـاد، کتب و 

کالس هایشـان و در نهایـت شـرکت در آزمون. 
نجـات اهلل ابراهیمیـان سـخنگوی شـورای نگهبـان نیـز 
روز گذشـته در نشسـت خبـری خـود سـعی کرد تـا در حد 
امـکان ابهامات و سـواالت خبرنـگاران در مورد نحـوه احراز 
صالحیـت برخـی از نامزدهـای مجلـس خبـرگان را طبـق 
قانـون و بیانیـه شـورای نگهبـان پاسـخ دهـد. آنچـه کـه او 
در سـخنانش بـر متـن اطالعیه شـوراي نگهبان افـزود، این 
بـود کـه اعضـاي پیشـین مجلس خبـرگان نیز اجتهادشـان 
تاییـد شـده محسـوب مـي شـود و نیـازي بـه شـرکت در 

نداشـتند. آزمون 
چهره هاي معاف از آزمون خبرگان

طبـق بنـد اول اطالعیـه ای کـه شـورای نگهبـان در 10 
دی مـاه منتشـر کـرد، افـرادی چـون آیـات و حجج اسـالم 
جنتـی، هاشـمی، یـزدی، روحانـی، امامـی کاشـانی، صادق 
الریجانـی، مصبـاح یـزدی، احمـد خاتمی، مومن، هاشـمی 
شـاهرودی، علم الهـدی، رئیسـی و مومـن بـه دلیـل اینکـه 
شـمار  بـه  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  کنونـی  اعضـای  از 
می رونـد، نیـازی به شـرکت در آزمـون نداشـتند. نکته قابل 
توجـه ایـن اسـت که طبـق این بنـد، چهار نفـر از پنج عضو 
شـورای نگهبـان کـه در انتخابـات مجلس خبـرگان ثبت نام 
کرده انـد در ایـن دسـته بـوده و نیـازی بـه حضورشـان در 

نیسـت. آزمون 
همچنیـن طبـق اطالعیه شـورای نگهبان کسـانی که در 
گذشـته در آزمـون خبـرگان کـه از طـرف شـورای نگهبان 
برگـزار شـده شـرکت نمـوده و از نظـر علمی تأیید شـده اند 
نیـز نیـازی به شـرکت در ایـن امتحـان نداشـتند. چگونگی 

تائیـد علمـی در ایـن بنـد کـه باعـث ایجـاد ابهاماتی شـده 
بـود، موجـب شـد تـا ابراهیمیان در مقـام رفع ایـن ابهام به 
گفت وگـوی خـود بـا آیـت اهلل جنتـی در ایـن ارتباط اشـاره 
کـرده و بگویـد: از ایشـان پرسـیدم کـه منظـور دقیـق این 
بنـد از بیانیـه چـه بوده اسـت و آیت اهلل جنتي پاسـخ دادند 
کـه »منظور همه شـیوه هـاي احراز صالحیت بوده اسـت«. 
بـه گفتـه وي، بـر ایـن اسـاس تمـام کسـاني کـه قبـال در 
مجلـس خبرگان عضویت داشـته و اجتهادشـان تایید شـده 
بـوده، دیگـر نیازي به شـرکت در آزمون خبرگان نداشـتند.

براسـاس این گفتـه مجید انصاری معـاون پارلمانی رییس 
جمهـور کـه در دوره سـوم مجلـس خبـرگان نماینـده مردم 
تهـران و آیـت اهلل امینـی کـه در ادوار گذشـته نماینـده ایـن 
مجلـس بـود و همچنیـن آیـت اهلل مدرسـی یـزدی از فقهای 
شـورای نگهبـان، محسـن اسـماعیلی از اعضـای حقوقـدان 
شـورای نگهبـان، عباسـعلی اختـری دبیرکل مجمـع جهانی 
اهـل بیـت، محسـن اراکی دبیـرکل مجمـع تقریـب مذاهب 
اسـالمی و محسـن غرویـان اسـتاد حـوزه کـه در دور قبـل 
انتخابـات مجلـس خبـرگان در آزمـون تائید صالحیت شـده 
بودنـد، نیـازی به شـرکت در آزمون اجتهـاد مجلس خبرگان 
نداشـتند. از میـان دیگـر چهره هـاي شـاخص ادوار گذشـته 
مجلـس خبـرگان کـه در ایـن دوره نیـز ثبـت نام کـرده و با 

ایـن گفتـه ابراهیمیـان از شـرکت در آزمون خبـرگان معاف 
شـده بودنـد، مـي تـوان به آیـات و حجـج اسـالم محمدباقر 
باقـري کنـي، عبـاس کعبي، محمدعلي تسـخیري و ...اشـاره 
کـرد.  آخریـن بنـد ایـن اطالعیـه هـم در مـورد محرومیـت 
ایـن  در  و  نداشـته  تحصیـالت حـوزوی  کـه  بـود  افـرادی 
انتخابـات ثبت نـام کـرده بـود. شـاخص ترین چهـره ای کـه 
طبـق ایـن بنـد از انتخابـات مجلس خبـرگان کنار گذاشـته 
شـد، محمـد غرضی نامـزد یازدهمین دوره انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـود. او بـه خبرآنالیـن گفـت کـه در کالس هـای 
فقـه حضـرت امـام )ره( حاضـر مـی شـده امـا آن زمـان بـه 
فکـر جمـع کـردن مـدرك نبـوده تـا در چنیـن روزهایی به 

آن نیـاز پیـدا کند.
در ایـن بیـن افرادی نیز هسـتند که شـامل هیـچ یک از 
بندهـای اطالعیـه شـورای نگهبـان نبوده و به نظر می رسـد 
بـه دلیـل اینکـه اجتهـاد آن از سـوی امـام خمینـی و مقام 
معظـم رهبـری بـه تائید رسـیده، در آزمون اجتهاد شـرکت 
موسـوی  آیـت اهلل  بـه  می تـوان  ارتبـاط  ایـن  در  نکردنـد. 
بجنـوردی اشـاره کـرد. وی در سـال های 61 تـا 68 عضـو 
شـورای عالـی قضایـی بود که شـرط حضـور در این شـورا، 
مجتهـد بـودن بـود و اجتهـاد او بـه تائیـد حضـرت امـام 

خمینـی رسـیده بود.

کدام چهره ها نیازی به شرکت در آزمون 
اجتهاد انتخابات خبرگان نداشتند؟ 

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(
 اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجراي پـروژه ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـي به پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید . از کلیه شـرکت هاي داراي صالحیت دعوت مي شـود 

جهـت دریافـت اسـناد  مناقصه به اداره پیمان و رسـیدگي و یا سـایت عمومـي مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد)ریال( موضوع شماره اگهي
در مناقصه)ریال(
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محل و مهلت دریافت اسناد:خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان -اداره پیمان و رسیدگي از تاریخ94/10/23 لغایت94/10/29
محل و مهلت تحویل پاکات :خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان- دبیرخانه مدیریت حراست حداکثرتاساعت 10صبح مورخ94/11/07

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12 مـورخ94/11/07
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نهـاد  تریـن  مهـم  مجلـس، 
جمهـوری اسـالمی اسـت. اختیـارات 
اساسـی  قانـون  سـوی  از  وسـیعی 
در اختیـار ایـن نهـاد قانـون گـذاری 
گذاشـته است. وسـعت این اختیارات 
بـه حدی اسـت کـه یک نماینـده که 
بـا رأی مـردم بـه مجلـس مـی رود 
حـق تحقیـق و تفحـص و اظهارنظـر 
در همـه امـور کشـور را دارد و بـه معنـای واقعـی کلمـه در 
رأس امـور اسـت. اهمیـت ایـن نهـاد هـم تا آن جاسـت که 
در قانـون اساسـی، روند انتخابـات به گونه ای تعریف شـده 
اسـت کـه قبـل از پایـان یـک مجلـس، انتخابـات مجلـس 
بعـدی برگـزار می شـود تا هیچ وقت کشـور بـدون مجلس 
نباشـد. دولـت بـرای این کـه قوانین خود را در سـطح ملی، 
اجرایـی کنـد بایـد تصمیم های خـود را در قالـب الیحه به 

مجلـس پیشـنهاد بدهد و این مجلس اسـت کـه باید حرف 
آخـر را دربـاره اجـرا یـا عدم اجرای آن توسـط دولـت بزند. 
هـم چنیـن طـرح هایی کـه در مجلـس توسـط نمایندگان 
مـردم تصویـب مـی شـود بـرای دولـت الزم االجراسـت. 
مجلـس بـا ابزارهایـی چـون سـوال، اسـتیضاح، تحقیـق و 

تفحـص بـر عملکـرد دسـتگاه هـای دولتـی احاطـه دارد.
همیـن قـدرت مجلس اسـت کـه دولت هـا را عالقه مند 
مـی کنـد کـه مجلسـی هـم سـو بـا سیاسـت هـای او در 
کشـور شـکل بگیـرد. امـا آیـا ایـن قضیـه از لحـاظ اصـول 
دموکراسـی هـم مطلـوب اسـت؟ بـه طـور قطع نمـی توان 
اطمینـان داشـت کـه در رهگذر حـوادث سیاسـی، دولت و 
مجلسـی همسـوی بـا هم پدیـد نخواهنـد آمد. بـه هر حال 
همـه گرایـش های سیاسـی، لیسـت هـای خـود را به ملت 
ارائـه مـی دهنـد و در پایـان، ایـن ملـت اسـت کـه از میان 
انبـوه کاندیداهـا، نماینـدگان خود را بر کرسـی مجلس می 

نشـاند. و شـاید گاهـی دولـت و مجلـس از لحـاظ گرایـش 
سیاسـی همسـو شوند.

برخـی صاحـب نظـران از همسـویی کامـل و مجلـس به 
نیکـی یـاد نمـی کننـد و معتقدنـد اگـر دولـت و مجلـس 
متعلـق بـه یک جنـاح باشـد مغایر بـا اصول قانون اساسـی 
و تفکیـک قـوا اسـت چراکه مجلـس و دولـت کار ویژه های 
زیـادی دارنـد. حتـی اتهـام »وکیـل الدوله« هم بر پیشـانی 
کسـانی قـرار مـی گیرد کـه در همه حـال اصل»وفـاداری« 

خـود بـه دولـت را حفظ مـی کنند.
سـروری نماینـده سـابق مجلس هـم معتقد اسـت:» هر 
زمانـی کـه مـا بـا همسـویی دولـت و مجلـس مواجـه مـی 
شـویم بـا رکـود، سسـتی، حاشـیه امنـی بـرای دولـت هـا 
ایجـاد مـی شـود کـه شـاهد خسـارت بـه منافـع دولـت و 
ملـت مـی شـویم. لذا ایـن تلقـی که دولـت و مجلـس باید 

همسـو باشـند بسـیار نـا بـه جا و نادرسـت اسـت.«
تجربـه همسـویی مجالـس با دولـت ها حداقل در سـال 
هـای اخیـر تجربـه مناسـبی نبـوده اسـت. پـس از آن کـه 
دولـت اصالحـات بـا رأی قاطع مـردم روی کار آمد، مجلس 
اصولگـرای پنجـم از سـوی بسـیاری از سیاسـیون اصـالح 
طلـب مجلـس مطلوبـی بـه شـمار نمـی آمـد و جملگـی 
منتظـر بودنـد بودنـد تـا باقـی مانده عمـر ایـن مجلس که 
بـا آغـاز دولـت اصالحـات مصادف شـده بود، هر چـه زودتر 
تمام شـده و مجلسـی همسـو با دولت جدید تشـکیل شود.

ایـن اشـتیاق، زمانـی شـدیدتر شـد کـه وزیـر کشـور 
اصالحـات توسـط مجلـس پنجم از کرسـی صـدارت به زیر 
کشـیده شـد و وزیر ارشـاد هم اسـتیضاح شـد. گرچه وزیر 

ارشـاد هرگـز توسـط مجلـس وقـت برکنار نشـد.
چنـدی بعـد مجلـس ششـم بـا اکثریـت اصـالح طلـب 
تشـکیل شـد. امـا سـطح انتظـارات ایـن مجلـس از دولـت 

همسـو بـه حـدی بـود کـه دولـت از عهـده اجابـت آن هـا 
بـر نمـی آمـد و در واقـع دولـت از مجلـس همسـوی خـود 

ندید. خیـری 
عمـر مجلـس ششـم پیـش از دولـت همسـو بـه پایـان 
بـا ترکیبـی کامـاًل  بـه مجلسـی  را  رسـید و جـای خـود 
متفـاوت داد تـا دولـت اصالحـات در دو سـال آخـر عمـر 

خـود بـاز هـم مجلسـی اصولگـرا را تجربـه کنـد.
امـا مجالـس هفتم، هشـتم و نهـم  نیز که تقریباً همسـو 
بـا دولـت های اصولگـرای نهم و دهـم بودند، حاشـیه امنی 
بـرای آن دولـت ایجـاد کـرده بودنـد و در برابـر تخلفـات 
گسـترده آن دولـت هـا و مسـووالنش، سیاسـت سـکوت 
ایـن سـال هـا نیز»وکیـل  بودنـد. گویـا در  پیشـه کـرده 
الدولـه« هـا بیـش از نمایندگانـی بودند که برای پاسـداری 

از حقـوق ملـت در مجلـس جلـوس کـرده بودنـد.
کشـورداری  عالـم  در  همسـو  مجلـس  یـک  بنابرایـن 
درد چندانـی را دوا نخواهـد کـرد. در واقـع مجلسـی کـه 
متشـکل از عقـالی جنـاح هـا و احـزاب مختلـف باشـد که 
در موضوع»منافـع ملـی« بـا هـم همسـو باشـند بیـش تـر 
بـه کار ملـت مـی آیـد تـا نمایندگانـی کـه تنهـا در نـام و 
عنوان»اصـالح طلـب« یـا »اصولگـرا« بـا هـم یـا بـا دولـت 

همسـو باشـند.
البتـه کـه نماینـده بایـد »مطالبـه گر«،»توسـعه گـرا« 
و »باحریـت« باشـد. امـا قید»وفـاداری بـه دولـت« الزمـه 
نمایندگـی مجلـس نیسـت. نماینـده بایـد وفادار بـه ملت و 
مـردم حـوزه انتخابیه خود باشـد و با عقـل، درایت، دانش و 
بـدون سیاسـت بازی در تعامـل با دولت باشـد. این همدلی 
و درك متقابل و به رسـمیت شـناختن جایـگاه های قانونی 
دولتمـردان و نماینـدگان مجلس توسـط یکدیگر اسـت که 

بـه پیشـرفت کشـور و تعالـی ملـت کمک مـی کند.  

نماینده باید مطالبه گر و توسعه گرا 
باشد، نه وفادار به دولت

سیاست نوشت

یاسر سیستانی نژاد
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فرهنگ و هنر

مناسبت
به مناسبت 20 دی ماه سال روز قتل امیرکبیر

هنوز، نفرت از پادشاه بدکردار
»چاکر آسـتان مالئک پاسـبان، فـدوی خاص دولت 
ابـد مـدت، حـاج علـی خـان پیشـخدمت خاصـه، 
فراشباشـی دربـار سـپهر اقتـدار مأمور اسـت که به 
فیـن کاشـان رفتـه، میـرزا تقـی خـان فراهانـی را 
راحـت نمایـد. و در انجام این مأموریـت بین االقران 
مفتخر و به مراحم خسـروانی مسـتظهر بوده باشد«
ایـن فرمـان قتل امیر کبیر اسـت که از طـرف ناصر 
الدیـن شـاه به علی خان مراغه ای داده شـده اسـت 
ماجـرای قتـل امیـر را فریـدون آدمیـت در کتـاب 

»امیرکبیـر و ایـران« چنیـن روایت مـی کند :                                                              
» صبـح آن روز خبـر آوردنـد کـه پیکـی از تهـران 
خواهد رسـید که فرمان وزارت امیر و خلعتی شـاه را 
مـی آورد. عـزت الدولـه البته باز هم نگـران بود و خبر 
را بـاور نداشـت. امیـر امـا به حمـام رفت. شـاید خبر 
رسـیدن خلعـت را بـاور کرده بـود. علی خـان فراش 
کـه بـه بـاغ فین رسـید چاپـار دولتـی را در کنـار در 
حمـام دیـد کـه منتظـر امیر بود کـه از حمـام خارج 
شـود و پاسـخ نامه ای را ا وی بگیرد. علی خان فراش 
دسـت وی را گرفـت و بـا خـود بـه حمـام بـرد کـه 
وی زن امیـر را از آمدنـش مطلع نکنـد. مامورانش در 
دیگـر حمـام را مسـدود کردنـد. امیر با حـق نعمتی 
که بر علی خان داشـت پرسـید شـما چـرا مامور این 
کار شـدید. امیر خواسـت عزت الدوله را مالقات کند 
و نـزد وی وصیـت کنـد اما علی خـان نپذیرفـت....« 
سـرانجام امیرکبیـر در روز 20 دی 1230 در حمـام 
قتـل رسـید رگ هـای دسـت و  بـه  فیـن کاشـان 
پاهایـش را گشـودند و پس از مدتـی خون ریزی علی 
خـان فـراش بـه میر غضب اشـاره ای کـرد. میرغضب 
بـا چکمـه به میـان دو کتف امیـر کوبید. چـون امیر 
بـه زمیـن در غلطیـد دسـتمالی در گلویـش کـرد تا 
جـان داد. فـراش بـه سـرعت برخاسـت و گفت دیگر 
کاری نداریـم. وی و همراهانـش با اسـبان تنـد رو به 

تهران بازگشـتند«
فریـدون مشـیری شـعری راجـع بـه قتـل امیرکبیر 
دارد کـه آهنـگ آن بـا صدای  شـهرام ناظـری اجرا 

شـده است:
 رمیده از عطش سرخ آفتاب کویر، 

غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر، 
زمان، هنوز همان شرمسار بهت زده، 

زمین، هنوز همین سخت جاِن الل شده، 
جهان، هنوز همان دست بسته ی تقدیر! 

 هنوز، نفرین می بارد از در و دیوار، 
هنوز، نفرت از پادشاه بدکردار، 

هنوز، وحشت از جانیان آدمخوار، 
هنوز، لعنت بر بانیان آن تزویر. 

هنوز دست صنوبر به استغاثه بلند، 
هنوز بید پریشیده سر فکنده به زیر، 

هنوز همهمه ی سروها، که: »ای جالد! 
مزن! مُکش! چه ُکنی؟! های!؟ 

ای پلید شریر! 
چگومه تیغ زنی بر برهنه در حمام؟ 

چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر؟« 
 هنوز؛ آب، لبه سرخی زند که در رِگ جوی، 

هنوز، هنوز، هنوز، 
به قطره قطره ی گلگونه رنگ می گیرد، 

از آنچه گرم چکید از رگ امیرکبیر! 
 نه خون، که عشق به آزادگی، شرف، انسان! 

نه خون، که داروی غم های مردم ایران! 
نه خون، که جوهر سیال دانش و تدبیر! 

 هنوز زارِی آب، 
هنوز ناله ی باد، 

هنوز گوش کر آسمان -فسونگر پیر!- 
هنوز منتظرانیم تا ز گرمابه، 

برون خرامی1، ای آفتاب عالم گیر! 
»نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است 

تو را ز کنگره ی عرش می زنند صفیر«2 
 بـه اسـب و پیـل چـه نـازی؟ کـه رخ بـه خـون 

 ، شسـتند
در این سراچه ی ماتم پیاد، شاه، وزیر! 

 چون او دوباره بیاید کسی؟ 
محال ... محال ... 

هزار سال بمانی اگر، 
چه دیر ... چه دیر ... 

پی نوشت:
1. شـنیده شـده کـه پس از قتـل امیر؛ مـردم وقتی می خواسـتند از کاری 

ببرند،می گفتند: نـام  محال 
»وقتی امیر از گرمابه بیرون آمد«

2. بیت از حضرت »حافظ« تضمین شده است!

جایـزه شـعر شـاملو برگزیدگانـش را در نخسـتین دوره 
معرفـی کـرد. 

در مراسـمی کـه عصـر روز جمعـه 18 دی مـاه در خانـه 
شـعرهای   مجموعـه  شـد،  برگـزار  شـاملو  احمـد  مـوزه    -
»ایـن کشـتی پراسـرار« سـروده  علـی باباچاهـی و »منظومه  
بازگشـت و اشـعار دیگـر« از محمـد شـمس لنگـرودی )هـر 
کـدام با پنـج رای(، به طـور مشـترك، به عنـوان برگزیده این 

جایـزه معرفی شـدند. 
برگزیـدگان، لـوح و تندیـس ایـن جایـزه را از محمـود 

گرفتنـد.  مجابـی  جـواد  و  دولت آبـادی 
در بیانیه  هیئت داوران نخسـتین دوره  جایزه  شـعر شاملو، 
ایـن توضیح داده شـد کـه در مرحله  نهایـی داوری، هریک از 
هشـت داور جایزه از بین 22 اثر نامزدشـده، سـه اثر منتخب 
خـود را اعـالم کردنـد و درنهایـت، تنهـا هشـت اثـر، حداقل 

یـک رای را بـه خود اختصـاص دادند. 
درنتیجـه، بـا تقدیـر از مجموعه شـعرهای الهـام حیدری 
)یـک رای(، آرش اهلل وردی )یـک رای(، گـروس عبدالملکیان 
)سـه رای( و م. مویـد )یـک رای(، مجموعه شـعرهای »اندوه 
تحمیلـی« سـروده  فـرزاد آبـادی و »مـدارك جعلـی« اثـر 
دوم  عنـوان  رای(  چهـار  بـا  کـدام  )هـر  گلبیانـی  سـعدی 

مشـترك را در ایـن جایـزه بـه خـود اختصـاص دادنـد. 
هیئـت داوران جایـزه شـعر شـاملو، احمـد پـوری، خلیل 
درمنکی، فرشـته سـاری، انوشـه سـالیانی، پروین سـالجقه، 
محمـد ضیمـران، حسـن عالیـزاده و شـهاب مقربیـن بودند. 
در ابتدای مراسـم اهدای جایزه، آیدا شـاملو )سرکیسیان(، 
همسـر این شـاعر، ابـراز امیدواری کـرد که این جایـزه تداوم 

باشد.  داشته 
محمـود دولت آبـادی نیز با خواندن شـعری بـا مطلع »برو 
مـرد، بیـدار اگـر نیسـت کس/ کـه دل بـا تـو دارد ممان یک 
نفس« گفت:  این شـعر در قرن سـوم و چهارم سـروده نشـده 
اسـت؛ در سـال 1340 در »کتاب هفته« چاپ شـده و شـاعر 
آن احمـد شاملوسـت. مـن در این جا از آن جهـت با این بیان 
حماسـی شـاملو شـروع کـردم کـه موضـوع را به گذشـته ای 
معطـوف کنـم کـه خیلـی دور نیسـت. چـون بعضـی از افراد 
درآمده انـد کـه شـاملو با فردوسـی آشـنایی نداشـته. اما اگر 
مـن نمی گفتـم کـه شـاعر ایـن شـعر شاملوسـت شـما فکر 

می کردید که شـعر در قرن سـوم سـروده شـده اسـت. 
دولت آبـادی در ادامـه گفـت:  وجه دیگر انتخاب این شـعر 
ایـن بـود که بگویم احمد شـاملو از هیچ چیز گذشـته سـاده 
عبـور نکـرده، هـر آن چـه الزم بـوده آموختـه و بـرای مـا که 
بـه سـمت سـکوت می رویـم، به یـادگار گذاشـته اسـت، که 
امیـدوارم جوانـان آن را در حـوزه ادبیـات و زبان فارسـی پی 

بگیرند. 
سـپس جـواد مجابـی در سـخنانی گفـت:  خوشـحالم که 
یکـی از نیـات آقای شـاملو عملی شـد، چون شـاملو در طول 
زندگـی اش همیشـه در کنار کارهای فرهنگی گوشه چشـمی 
هـم بـه جوانـان و حمایـت از آنـان و معرفی و سـهیم کردن 

آن هـا در فرهنگـی که رو بـه آینده دارد،  داشـت. 
این شـاعر و پژوهشـگر سـپس به »نه« هـای متعددی که 

شـاملو در طـول زندگی اش گفته اسـت اشـاره و اظهـار کرد: 
شـاملو در طـول زندگـی اش بارهـا به مسـائلی کـه در عرصه 
سیاسـی و اجتماعـی صـورت گرفته، نـه گفته اسـت. یکی از 
اولیـن »نه »هایـی کـه شـاملو گفـت، زمانی بـود کـه از دفتر 
فرح خواسـتند به نویسـندگان و شـاعران پول بدهند. برخی 
بـه ایـن کار عالقه منـد بودند. طبیعتـا عده ای از نویسـندگان 
و شـاعران آمدنـد و بـا شـاملو صحبـت کردند. شـاملو دو روز 
فرصـت خواسـت و بعـد یادداشـتی نوشـت و گفـت، اجـازه 
نـان و آبگوشـت خودمـان را بخوریـم و شـعر  بدهیـد مـا 
خودمـان را بگوییـم. بـه قـدرت حاکـم نـه گفتـه و در عیـن 
حـال نترسـیده کـه گاهـی بـه افـکار عمومـی دروغ نگویـد؛ 
بـرای این کـه مـا بایـد مـردم را دوسـت داشـته باشـیم ولـی 

نبایـد دنبالـه رو آن ها باشـیم. 
مجابـی افـزود: البتـه او فقـط نـه نگفـت، آری هـم گفت. 
زمانـی کـه »کتـاب هفتـه« را کـه متصل بـه »کیهـان« بود 
درمـی آورد. آن زمـان گفـت این نشـریه امکانی برای سـخن 
گفتـن اسـت و مـن بـا اسـتقالل خـود می آیـم و اگـر نشـد 
کنـاره می گیـرم و این کار را کرد. او در نشـریات مختلف قلم 
زد. آری های شـاملو به آزادی، صلح و دفاع از انسـان اسـت و 

البتـه ایـن در درازمـدت نوسـان هایی دارد. 
کنـار  را  هفتـه  کتـاب  زمانـی شـاملو  او سـپس گفـت: 
گذاشـت. او در این بـاره گفـت، از منتشـر کـردن کتاب هفته 

منصـرف شـدم؛ دلیلـش هـم آن بود کـه هنرمندی کـه کار 
می کنـد، بایـد به همه اوضاع اشـراف داشـته باشـد و آگاهانه 
وارد عمـل شـود تـا میـزان اشـتباهاتش کاهـش پیـدا کنـد. 
مـن االن حـس می کنـم در سـنی نیسـتم کـه به همـه چیز 

اشـراف داشـته باشـم. بهتر اسـت مسـئولیت این کار را کنار 
بگذارم. 

در ادامه این مراسـم، حافظ موسوی - دبیر نخستین دوره 
این جایزه - گزارشـی از روند برگزاری جایزه در دور نخسـت 
ارائـه کـرد و گفت: امیـدوارم این جایزه در سـال های بعد، در 
همـان روز مقـرر، یعنی بیسـت و یکـم آذرماه، سـال روز تولد 
شـاملو برگزار شـود. امیدوارم ایـن جایزه به عنـوان مهم ترین 
رویـداد سـاالنه شـعر فارسـی در تقویم فرهنگی کشـور ثبت 
شـود. از همـه 159 شـاعری کـه کتاب هایشـان را بـرای مـا 
فرسـتادند، تشـکر می کنم و به شـاعران و ناشـران کتاب های 

برگزیـده این دوره تبریـک می گویم. 
علـی باباچاهـی از برگزیـدگان جایزه - در سـخنانی گفت:  
االن اگر کسـی از من بپرسـد که چه احساسـی دارم، خواهم 
از  توانسـته اند طیفـی  ایـن جایـزه  برگزیـدگان  گفـت کـه 
فرهیختـگان ایـن سـرزمین را بـار دیگر در یک فضـا دور هم 

گردآورنـد و مـن از ایـن بابت خوشـحالم. 
اثـر  خوانـدن  بـا  دولت آبـادی  آقـای  گفـت:  سـپس  او 
کالسـیک تذکـری دادنـد که مـا جوان ترها به سـمت ادبیات 
کالسـیک برویـم کـه این خوب اسـت. بـا این حال، درسـت 
اسـت کـه در مکانـی هسـتیم کـه پـر از خاطـره و تداعـی 
اسـت و شـاملو یکـی از شـاعران محبـوب مـن اسـت که در 
آن تردیـدی نـدارم و سیاسـی کاری هـم نمی کنـم؛ امـا فکـر 
می کنـم سـعه صـدر، ایثـار و بلندپروازی هـای شـاملو بـه او 
ایـن اجـازه را نمی دهـد کـه وجـه بیشـتری از ایـن جلسـه 
را بـه سـتایش خـود او بگذرانیـم. چیـز ناگفتـه ای دربـاره 
شـاملو وجـود نـدارد و حرف هایـی را کـه در این جـا راجـع 
بـه شـاملو زده شـد، می دانیـم. بـه همیـن دلیـل مـن حس 
کـردم در این جـا بایـد فرصتی برای سـخن گفتـن از دیگران 
باشـد؛ نـه تکـرار. نـه این کـه زیـر سـیطره قـدرت سـنتی و 
قهرمان محـوری کـه در ذره ذره وجـود ما وجـود دارد، باز هم 
بـه دنبـال قهرمـان بگردیـم. این چیزهایـی کـه می گویم، به 
هیـچ وجه اسـائه ادب به آقـای مجابی و دولت آبادی نیسـت. 
بـه نظـرم در این جـا بایـد وقـت می دادیـم تـا دربـاره نسـل 

جـوان هـم صحبت شـود. 
در همیـن لحظـه جـواد مجابی خطـاب به علـی باباچاهی 
گفـت، خـب شـما دریچه هـای تـازه بـاز کـن و حرف هـای 
تکـراری نـزن، کـه باباچاهـی هـم چنیـن پاسـخ داد: اگـر 
قـرار بـه پرهیـز از تکرار باشـد، می بایسـت  شـما سـخنرانی 
نمی کردیـد. حـرف تـازه همین اسـت. یعنی این کـه ضرورت 

فرصـت  دادن بـه دیگران، تا ذهن از زیر سـیطره شـاملو کنار 
می رفـت و نـور دیگـری بـه جلسـه بیفتـد، چـه خـوب و چه 
بـد. مـا جنوبی هـا این گونـه حـرف می زنیـم و نـوع صحبـت 

کـردن مـا این گونه اسـت. 
ایـن شـاعر در ادامـه دربـاره ایـن دوره از جایـزه گفت:  در 
ایـن جایـزه یک هوشـیاری در نـگاه داوران وجود داشـته که 
بـرای مـن تازگی داشـت و آن ایـن بود که نوعـی تکثرگرایی 
در قضـاوت شـاعران بـه چشـم می خـورد؛ بـه ایـن معنـا که 
ژانرهـای شـعری مـورد قضـاوت قـرار گرفتند. نمونـه آن هم 
ایـن کـه مـن و دوسـت سـال هایم یعنـی شـمس لنگـرودی 
کـه هـر کـدام در ژانـری قـرار داریـم و تفاوت هایـی داریـم، 
آثارمـان دیـده شـده و البتـه ایـن تفاوت هاسـت کـه دنیـا را 

قشـنگ می کنـد. 
او سـپس به دو برگزیده داشـتن جایزه اشـاره کرد و گفت: 
بـه نظرم چیزی به اسـم نفـر اول وجود ندارد. نفـر اول یعنی 
مولـف خودمحـور، دارای قـدرت پر از جزمیـت. مگر ما چقدر 
قـدرت فراسـت و فرصت داریم کـه مرزهای لغـزان را آن قدر 
بسـنجیم کـه فقـط یک فـرد را برگزیـده کنیـم. در واقع این 
برگزیـده کـردن یـک نفـر هـم چیـزی نیسـت جز سـتایش 
یکه تـازی. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه مـن می گویـم کاش 
بـه جـای دو برگزیـده ایـن جایزه پنـج نفر به عنـوان نفر اول 

می کرد.  معرفـی 
باباچاهـی در پایـان گفـت: حـرف آخـرم ایـن اسـت کـه 
پشـت  در  پست مدرنیسـم  شـبه  نوعـی  می کنـم  حـس 
می بینـم.  جایـزه  ایـن  محتـرم  قضاوت کننـدگان  سـر 
پست مدرنیسـمی کـه اهـل تسـاهل و مداراسـت. مـن بـوی 
رایحـه خـوش پست مدرنیسـم را در ایـن فضـا و قضاوت هـا 

می کنـم.  حـس 
همچنیـن شـمس لنگـرودی دیگـر برگزیـده جایـزه در 
سـخنانی گفـت:  بـاور مـن ایـن اسـت کـه اگـر آیـدا نبـود، 
شـاملو در آتـش درونـش ذوب می شـد. من امروز خوشـحالم 
کـه ایـن جایزه را گرفتـه ام، چون مـن جوایـزی را گرفته ام و 
برخـی از آن هـا را تـا می گیـرم، دور می انـدازم امـا این جایزه 

را به خاطـر نـام شـاملو بـاالی سـرم می گیـرم. 
سـعدی گلبیانـی نیـز در هنـگام دریافـت تندیـس خـود، 
شـعری خواند.خواند فرشـته سـاری از داورن جایزه هم بیانیه 
هیـات داوران  در مراسـم اهـدای این جایـزه افرادی همچون 
علی اشـرف درویشـیان، احمد پـوری، شـهاب مقربین، عباس 
مخبر، حسـن کیائیـان و محمدعلی جعفریه حضور داشـتند. 

برگزیدگان جایزه شعر شاملو معرفی شدند 

شمس لنگرودی و باباچاهی در یک قاب

فهرسـت کامـل برنـدگان شـاخه هـای گوناگـون جوایـز سـینمایی 
انجمـن مطبوعـات خارجی هالیـوود )گلدن گلـوب( در سـال 2016 
اعالم شـدند. هفتادوسـومین مراسـم سـاالنه اعطای جوایز سینمایی 
گلـدن گلـوب بـا اعطای جایـزه بهتریـن فیلـم و کارگردانـی به فیلم 
»بازگشـته« سـاخته »الخانـدرو گونزالـز ایناریتـو« برگـزار شـد. بـه 
گزارش ایسـنا، »بازگشـته« عالوه بر کسـب جایزه بهترین فیلم درام 
و کارگرانـی جوایز گلدن گلوب 2016، سـومین جایزه گلدن گلوب را 
نیـز بـرای »لئوناردو دی کاپریـو« به ارمغـان آورد و فیلم »مریخی« به 
کارگردانی »ریدلی اسـکات« نیـز در بخش فیلم های کمدی/موزیکال 
موفـق بـه کسـب جایزه بهتریـن فیلم و بازیگـری مرد )مـت دیمون( 
شـد. فهرسـت کامل نامزدهـا و برندگان شـاخه های گوناگـون جوایز 
سـینمایی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود )گلدن گلوب( در سـال 

2016 بـه شـرح زیر اسـت:
 بهترین فیلم درام

»بازگشـته«،  جـاده خشـم«،  دیوانـه:  »مکـس  »کارول«،  نامزدهـا: 
»افشـاگر« »اتـاق«، 

برنده: »بازگشته« )الخاندرو گونزالز ایناریتو(
 بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

نامزدها: »جوی«، »بیگ شرت«، »مریخی«، »جاسوس«، »فاجعه«
برنده: »مریخی«

 بهترین کارگردانی
نامزدهـا: »تاد هینـز«، »آلخاندرو گونزالز ایناریتـو«، »تام مک کارتی«، 

»جورج میلر«، »ریدلی اسـکات«
برنده: »آلخاندرو گونزالز ایناریتو« برای فیلم »بازگشته«

 بهترین بازیگر نقش اصلی مرد درام
»مایـکل  دی کاپریـو«،  »لئونـاردو  کارنسـتون«،  »برایـان  نامزدهـا: 

اسـمیت« »ویـل  ردمایـن«،  »ادی  فاسـبندر«، 
برنده: »لئوناردو دی کاپریو«، )بازگشته(

 بهترین بازیگر نقش اصلی زن درام
نامزدهـا: »کیـت بالنشـت«، »بـری الرسـن«، »رونی مارا«، »سیرشـا 

رونـان«، »آلیسـیا ویکاندر«
برنده: »بری الرسن« )اتاق(

 بهترین بازیگر نقش اصلی مرد )کمدی یا موزیکال(
نامزدهـا: »کریسـتین بیـل«، »اسـتیو کارل«، »مـت دیمـون«، »آل 

پاچینـو«، »مـارك روفالـو«
برنده: »مت دیمون« )مریخی(

 بهترین بازیگر نقش اصلی زن )کمدی یا موزیکال(
نامزدهـا: »جنیفـر الورنـس«، »ملیسـا مک کارتـی«، »ایمی شـومر«، 

»مگی اسـمیت«، »لیلـی تاملین«
برنده: »جنیفر الورنس« )جوی(

 بهترین انیمیشن
نامزدهـا: »آنومالیسـا«، »دایناسـور خـوب«، »Inside Out«، »فیلم 

بـادام زمینی«، »شـان دشـیپ« )گوسـفند ناقال(
»Inside Out« :برنده
 بهترین فیلم خارجی

نامزدها: »شمشـیرباز«، »موسـتانگ«، »پسـر سـائول«، »گواهی برند 
جدید«، »باشـگاه«

برنده: »پسر سائول« )مجارستان(

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم سینمایی
نامزدهـا: »جیـن فونـدا«، »جنیفـر جیسـون لـی«، »هلـن میـرن«، 

»آلیسـیا ویکانـدر«، »کیـت وینسـلت«
برنده: »کیت وینسلت« برای فیلم »استیو جابز«

 بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم سینمایی
نامزدهـا: »پـل ِدینـو«، »ادریـس البـا«، »مـارك رایلنـس»، »مایـکل 

شـانون«، »سیلوستر اسـتالونه«
برنده: »سیلوستر استالونه« )اعتقادنامه(

 بهترین فیلمنامه
نامزدهـا: »اتـاق«، »افشـاگر«، »کمبـود بـزرگ«، »آرون سـورکین«، 

»هشـت نفرت انگیـز«
برنده: »آورن سورکین« )استیو جابز(

بهترین موسیقی اصلی متن
نامزدهـا: »کارتـر بـرول«، »الکسـاندر دسـپالت«، »انیـو موریکونـه«، 

»دنیـل پمبرتـون«، »روئیشـی سـاکاموتو« و »آلـوا نوتـو«
برنده: »انیو موریکونه« )هشت نفرت انگیز(

 بهترین ترانه اصلی
نامزدهـا: »50 طیـف خاکسـتری«، »عشـق و مهربانـی«، »هفـت 

»شـبح« »جوانـی«،  خشـمگین«، 
برنده: »نوشتن روی دیوار« )شبح(

همچنیـن طبق اعالم قبلـی برگزارکنندگان جوایز گلدن گلـوب، »دنزل 
واشـنگتون«، بازیگـر سرشـنای هالیـوودی برنده دو جایزه اسـکار و سـه 
گلـدن گلـوب، بـه پاس یک عمـر حضور مسـتمر و درخشـان در عرصه 
سـینما، جایزه دستاورد سـینمایی »سسـیل بی. دمیل« را دریافت کرد.

برندگان جوایز گلدن گلوب 2016 اعالم شدند 
خبر
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پیگیری برای ثبت سیرجان به 
عنوان شهر جهانی گلیم

معـاون صنایـع دسـتی میـراث فرهنگـی اسـتان 
کرمـان از پیگیـری بـرای ثبـت سـیرجان بـه عنـوان 
شـهر جهانـی گلیـم خبـر داد. غالمرضـا فرخـی در 
گفتگـو بـا مهـر از گلیـم سـیرجان بـه عنوان یکـی از 
شـاخص ترین صنایع دسـتی اسـتان کرمان نام برد و 
اظهـار کـرد: بـا موافقت های صـورت گرفتـه پیگیری 
هـا بـرای ثبت سـیرجان به عنـوان شـهر جهانی گلیم 
در حـال انجـام اسـت. وی از برگزاری جلسـاتی در این 
خصـوص خبـر داد و افـزود: در ایـن خصـوص بایـد 
یکسـری مقدمـات به صورت مجـزا در مرکز اسـتان و 
شهرسـتان سـیرجان انجـام شـود. فرخـی با اشـاره به 
تشـکیل کمیته ای در معاونت صنایع دسـتی اداره کل 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان بـرای این منظـور، گفت: همچنیـن در کمیته 
ای جداگانـه در شهرسـتان سـیرجان امـور مربـوط به 
ثبـت سـیرجان بـه عنوان شـهر جهانی گلیـم در حال 
انجام اسـت. وی زمان تعیین شـده از سـوی سـازمان 
میـراث فرهنگی برای ارسـال مدارك و انجـام اقدامات 
الزم را اوایـل سـال آینـده عنـوان کـرد و یـادآور شـد: 
راه انـدازی رشـته تحصیلـی صنایـع دسـتی و نصـب 
نمادهـای مربـوط به گلیـم در سـیرجان از جمله آیتم 
هایی اسـت که باید انجام شـود. معاون صنایع دسـتی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان یادآور شـد: بعـد از اجرای مـوارد گفته 
شـده در سـیرجان امـور در مرکز اسـتان پـی گیری و 

در نهایـت پرونـده بـه تهران ارسـال می شـود.

افراد دارای خون نادر در
 بانک اطالعات خون های نادر 

نام نویسی کنند
مدیـرکل انتقال خـون کرمـان از افـراد دارای گروه 
بانـک  نویسـی در  نـام  بـرای  نـادر خواسـت  خونـی 
اطالعاتـی خونهـای نـادر به پایـگاه های انتقـال خون 
ایـن اسـتان مراجعـه کنند. بـه گزارش روابـط عمومی 
محمدرضـا  کرمـان  اسـتان  خـون  انتقـال  کل  اداره 
مهدیـزاده ضمن گرامیداشـت بیسـت و یکـم دی روز 
ملـی اهداء کننـدگان خونهای نـادر افـزود: بانک قوی 
خونهـای نـادر ضمـن در نظر داشـتن روش های نوین 
مـی توانـد خـون و فـرآورده هـای خونـی را در اختیار 
بیمـاران دارای گـروه خـون نـادر قـرار دهـد. وی بـا 
تاکیـد بـر اینکه تأمین خونهـای نادر الـزام آور و دارای 
حساسـیت اسـت گفت: تهیه بانک قوی گروه خونهای 
نـادر ضـروری اسـت.  مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان 
کرمـان گفـت: سـازمان انتقـال خـون ایـران، بانـک 
اطالعاتی خونهای نادر را در کشـور تشـکیل داده است 
و پـس از شناسـایی و تأییـد خونهـای نـادر بـا انجـام 
آزمایـش های تخصصـی نام و مشـخصات هویتی فرد 
در ایـن بانـک ثبـت می شـود تـا در مواقـع الزم مورد 
اسـتفاده قرار گیـرد. وی تاکید کرد: تاکنون در اسـتان 
کرمـان در زمینـه گـروه خونی نـادر، موردی مشـاهده 
نشـده اسـت. وی افزود: سـازمان انتقال خـون ایران با 
بیـش از 40 سـال قدمت توانسـته با توجـه به فرهنگ 
دینـی و مذهبـی و حـس خیرخواهـی هموطنـان در 
اهـدای خون، شـاخص های بسـیار مطلوبی را کسـب 
کنـد و در سـازمان بهداشـت جهانی در مرتبـه باالیی 
قـرار گیـرد. وی بیان کرد: سـازمان انتقال خـون ایران 
هـم اکنـون در منطقـه مقـام نخسـت را دارد و از ایـن 
رو بـرای دسـتیابی بـه نقطـه مطلـوب کمـی و کیفی 
وارد برنامـه ملـی خونهای نادر شـده اسـت. وی اظهار 
کرد: ایران در کشـورهای اسـالمی به عنوان تنها عضو 
بانـک اطالعاتی خونهای نـادر بین المللی قـرار گرفته 
و در آسـیا بـه همراه چیـن و ژاپن دارای برنامه اسـت. 
وی تصریـح کـرد: تاکنـون اسـامی پنـج هـزار نفر که 
دارای خـون بسـیار نـادر بـوده انـد در ایـن بانک ملی 

جهانی ثبت شـده اسـت.

کودک گروگان گرفته شده بعد از 
10روز آزاد شد

فرمانـده انتظامـی جیرفـت گفت: کـودك گروگان 
ربایـی  بانـد آدم  انهـدام  بـا  گرفتـه شـده جیرفتـی 
توسـط پلیـس ایـن شهرسـتان بعـد از 10 روز آزاد 
شـد. بـه گـزارش ایرنـا سـرهنگ مهریـار سـعیدی 
دیـروز در جمـع خبرنـگاران افـزود: صـدرا سـلطانی 
نـژاد کـودك پنـج سـاله جیرفتـی کـه 10 روز قبل از 
مقابـل منزلـش در جیرفـت ربـوده شـده بـود، بامداد 
دوشـنبه طـی انجـام عملیاتـی اطالعاتـی در یکـی از 
شهرسـتان هـای همجـوار جیرفـت آزاد شـد.  وی 
تصریـح کـرد: این کـودك خردسـال با هـدف اخاذی 
از خانـواده وی ربـوده شـده بـود کـه پـس از اطالع از 
ایـن اتفـاق، پیگیـری بـرای دسـتگیری آدم ربایان در 
دسـتور کار پلیـس جیرفـت قـرار گرفـت.  وی بیـان 
کـرد: پلیـس شهرسـتان جیرفـت بـا بـه کارکیـری 
چنـد تیـم از پلیـس هـای تخصصـی ایـن فرماندهی 
انتظامـی بـه چنـد رابـط بانـد آدم ربایـی دسـت پیدا 
کـرد.  فرمانـده انتظامـی جیرفـت ادامـه داد: ماموران 
پلیس با شـگردهای پلیسـی به محـل اختفای اعضای 
اصلـی بانـد آدم ربایـی راه پیـدا کردنـد و در نهایـت 
طـی انجـام عملیاتـی اطالعاتـی و درگیـری موفقیت 
آمیـز در یکـی از شهرسـتان هـای همجـوار موفـق به 
متالشـی کـردن ایـن بانـد و آزادی کودك شـد.  وی 
بیـان کـرد: مامـوران پلیـس جیرفـت در پی نفـوذ به 
سـه محـل مجـزای اختفـای آدام ربایـان در مـکان 
سـوم بـا حضور بازپـرس دادسـرای جیرفـت موفق به 
دسـتگیری 12نفر از اعضای این باند شـد.  وی افزود: 
سـرکرده بانـد آدم ربایان و 12 نفـر از اعضای این باند 
کـه سـه نفـر از آنهـا را زنـان تشـکیل مـی دادند طی 
درگیـری و تعقیب و گریز پلیسـی دسـتگیر و تحویل 
مقامات قضایی شـد.  سـرهنگ سـعیدی خاطرنشـان 
کـرد: کـودك ربوده شـده سـاعت دو بامداد دوشـنبه 
بـا انتقـال از شهرسـتان محـل اختفـای آدم ربایـان، 

صحیـح و سـالم بـه خانـواده اش تحویـل داده شـد.

اسـتاندار کرمـان گفـت: انقـالب اسـالمی ایـران، انقالبی 
فراجناحـی و متعلـق بـه همـه مـردم اسـت. بـه گـزارش 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، علیرضـا رزم حسـینی 
در دیـدار بـا اعضـای سـتاد گرامیداشـت دهـه فجـر انقالب 
اسـالمی افـزود: در دهـه فجـر همـه بایـد مبلغ این باشـیم 
کـه مـردم بـه صـورت گسـترده در انتخابات شـرکت کنند. 
وی اظهارداشـت: بـا تحقـق انقـالب اسـالمی ایـران انقالبی 
بـی بدیـل بـا رهبـری مرجعـی عالیقـدر صـورت گرفت که 
بـا سـایر انقـالب هایـی کـه در قـرن 20 پدیـد آمـد کامـال 
متفـاوت بـود. وی مردمـی بـودن را مهمتریـن تمایز انقالب 
اسـالمی ایـران بـا سـایر انقـالب هـا دانسـت و ادامـه داد: 
انقـالب اسـالمی ایـران بـر پایه اسـالم و بـا همراهـی مردم 
شـکل گرفـت کـه در نـوع خود شـاخص و بـی نظیـر بود و 
تاکنـون در هر سـال شـاهد خدمات این انقـالب برای مردم 
در حـوزه هـای مختلف و تاثیرگذاری آن در سـایر کشـورها 
هسـتیم. وی تاکیـد کـرد: دهـه فجـر انقالب اسـالمی ایران 
فرصـت بیـان دسـتاوردهای انقـالب به نسـل جدید اسـت. 
وی بـر برگـزاری هـر چا باشـکوه تـر برنامه هـای دهه فجر 
تاکیـد و بیـان کـرد: 22 بهمن ماه باید با شـکوه باشـد زیرا 
22 بهمن ماه نشـانی از پشـتیبانی مردم از انقالب اسـالمی 
بـه شـمار مـی رود. نماینـده عالی دولـت در اسـتان کرمان 
گفـت: انقالب اسـالمی ایـران با پشـتیبانی مردم مـی تواند 
در همـه عرصـه هـا حضـور یابـد و بـه موفقیت دسـت یابد.

رزم حسـینی بـه نامگذاری سـال جـاری به عنوان سـال 
» دولـت و ملـت، همدلـی و همزبانی« اشـاره کـرد و گفت: 
ممکـن اسـت در آسـتانه انتخابـات گـروه هـای سیاسـی و 
داوطلبـان انتخابـات از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد و همه 
دسـتگاه هـای دولتی و دسـت انـدرکارن دهه فجـر باید بی 
طرفـی خـود را حفـظ کننـد. وی بـه نقـش رسـانه هـا نیـز 
تاکیـد و خاطرنشـان کرد: رسـانه ها و شـبکه هـای مجازی 
فرصتـی هسـتند کـه خدمات انقـالب را به نسـل جوانی که 

آن دوران را درك نکـرده اسـت، منتقـل کند.
تـا  کننـد  تـالش  بایـد  هـا  رسـانه  کـرد:  تاکیـد  وی 
دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی ایـران هـر چـه بیشـتر بـه 
اطـالع مـردم رسـانی شـود. اسـتاندار کرمـان بـر برگـزاری 
جشـن هـای انقـالب بـا تاکید بـر جنبـه مردمی بـودن آن 
تاکیـد کـرد و ادامـه داد: همانگونـه که خودانقالب اسـالمی 
ایـران انقالبـی مردمـی بـوده اسـت، برنامـه هـا نیـز بایـد 

مردمـی برگـزار شـود. وی بـر جلـب حضـور هر چه بیشـتر 
جوانـان در برنامـه هـای دهـه فجـر نیـز تاکید کـرد  گفت: 
بایـد همایـش های ویـژه بانـوان و جوانان برگزار شـود و در 
برگـزاری مراسـمات باید کارهـای نو و جدید صـورت گیرد.

وی خاطرنشـان کـرد: برنامـه هـای دهـه فجـر نبایـد به 
صـورت یـک جانبـه باشـد بلکـه بایـد فرصتـی بـرای گفت 
و شـنود شـرکت کننـدگان باشـد. اسـتاندار کرمـان گفـت: 
در  دهـه فجـر انقـالب اسـالمی طـرح هـا و پـروژه هـای 
مختلفـی بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید تا رونـد خدمت 
گـزاری بـه مـردم بهبـود یابـد. وی تاکیـد کـرد: مـا باید به 
عنـوان خدمتگـزاران مـردم تـالش کنیـم که اطالع رسـانی 
دقیقـی بـه مـردم درباره خدمات انجام شـده، صـورت گیرد 
. وی بیـان کـرد: نکتـه مهمی اسـت که در دهـه فجر تاریخ 
انقـالب اسـالمی و اسـناد ایـن انقـالب را در معـرض دیـد 
مـردم قـرار دهیـم و در ایـن رابطـه مـی تـوان از ظرفیـت 
موزه ها و مسـاجد اسـتفاده کـرد. وی اظهارامیـدواری کرد: 

در دهـه فجـر انقالب اسـالمی بتوانیـم برنامه های باشـکوه، 
مردمـی و خوبـی را در سراسـر اسـتان کرمان برگـزار کنیم.

تشکیل کمیته های 24 گانه ستاد دهه فجر
اسـتان  اسـالمی  تبلیغـات  هماهنگـی  شـورای  رئیـس 
کرمـان نیـز در ایـن آئیـن گفـت: سـتاد دهه فجـر در مرکز 
اسـتان و شهرسـتان هـا تشـکیل شـده و تاکنـون چهـار 
هـای  تشـکیل کمیتـه  در  منظـور هماهنگـی  بـه  جلسـه 
24 گانـه صـورت گرفتـه اسـت. مهـدی صدفـی ادامـه داد: 
رویکـرد سـتاد دهـه فجر در سـال جـاری بر مبنـای فراگیر 
بـودن برنامـه ها، مردمـی بودن برنامـه ها، بصیـرت افزایی، 
نـوآوری و بدیـه بـودن برنامـه هـا، دشـمن شناسـی،ایجاد 
فضـای شـادابی و نشـاط، رعایـت شـئونات اسـالمی، پرهیز 
از اسـراف و رعایـت اقتصـاد مقاومتـی در هزینه کـرد برنامه 
هـای دهـه فجر شـکل گرفته اسـت. وی تصریح کـرد: بهره 
گیـری از فضـای مجـازی یکـی دیگـر از رویکردهای سـتاد 
دهـه فجر اسـت تـا بتوانیم با اسـتفاده از ظرفیـت های این 

فضـا بـرای تبیین هر چه بیشـتر پیام انقالب اسـالمی ایران 
اسـتفاده کنیـم . وی بیـان کرد: پرهیز از ورود به کشـمکش 
هـای سیاسـی یکـی از رویکردهـای مهـم سـتاد دهـه فجر 
اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: در برنامـه هـای گرامیداشـت 
دهـه فجـر بایـد از یک سـو مردم رابـه  حضـور در انتخابات 
دعـوت کنیـم و در عیـن حـال به گونـه ای اقـدام کنیم که 
از ایـن مناسـبت هـا بـرای تبلیغ کاندیداها اسـتفاده نشـود.
در ایـن نشسـت مدیـران کمیتـه هـای سـتاد دهـه فجر 
بـه بیـان برنامـه هـای پیش بینی شـده بـرای گرامیداشـت 
ایـام اهلل دهـه فجـر پرداختنـد. مدیـرکل روابـط عمومـی 
اسـتانداری کرمـان نیـز در ایـن آییـن گفـت: اسـتانداری 
کرمـان مسـئولیت سـه کمیتـه ادارات و نهادهـا، پـروژه ها 
و افتتـاح هـا  و بانـوان را بـر عهـده دارد.  نقـی عظیمـی 
زاده افـزود: هماهنگـی هـا بـه منظـور برنامه ریـزی هر چه 
بهتـر برنامـه هـای گرامیداشـت ایام اهلل دهه فجر در دسـت 

اسـت. انجام 

استاندار کرمان در دیدار با اعضای ستاد دهه فجر با اشاره به انتخابات:

دست اندرکاران دهه فجر بی طرفی خود را حفظ کنند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانـک رفـاه کارگـران بـه مدیریـت آقـای حسـین عسـکری 
خوانـدگان  طرفیـت  بـه  کاربخـش  فاطمـه  خانـم  وکالـت  بـا  پـور 
1- آقـای علـی حسـین بیرامـی گونلویـی فرزنـد محمدحسـن 2- آقـای 
عبـاس ضیاالدینـی فرزنـد محمـد 3- آقـای حمیـد کاربخـش فرزنـد علـی 
4- محمدرضـا کارگـر فرزنـد غالمرضـا 5- امیررضـا علیـزاده فرزنـد علی به 
خواسـته مطالبـه مبلـغ هشـتاد و یـک میلیـون و هشـتصد و هشـت هـزار 
و هفتصـد و چهـل و سـه ریـال بـه ایـن دادگاه تقدیـم کـه بـه کالسـه 
9409983444100195 در شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقـی راور ثبـت 
و وقـت رسـیدگی به پرونـده بتاریـخ 1394/11/27 سـاعت 11 ظهر تعیین 
گردیـده اسـت. بـه علت مجهـول المکان بـودن خواندگان ردیـف اول و دوم 
و سـوم حسـب درخواسـت وکیـل خواهـان و تجویـز مـاده 73 قانـون آیین 
دادرسـی مدنـی و دسـتور دادگاه مراتب یـک نوبت در یکـی از روزنامه های 
کثیراالنتشـار چـاپ و آگهـی مـی گـردد تـا خوانـدگان فـوق پـس از نشـر 
آگهـی و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعالم نشـانی کامل 
خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق 
جهـت رسـیدگی حاضـر شـوند در غیـر اینصـورت دادگاه غیابـاً بـه پرونـده 

رسـیدگی و اتخـاذ تصمیـم خواهـد نمـود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانـک رفـاه کارگران به مدیریت آقای حسـین عسـکری پور 
بـا وکالـت خانـم فاطمـه کاربخـش بـه طرفیـت خوانـدگان 1- خانم 
فاطمـه خیراندیـش فرزنـد علـی 2- آقـای حسـین کرباسـی فرزنـد علیرضا 
3- آقـای احمـد کمالـی شـریف آبـادی فرزند حسـین بـه خواسـته مطالبه 
مبلـغ دوازده میلیـون و سـیصد و بیسـت هـزار و پانصـد و سـی ریـال بـه 
ایـن دادگاه تقدیـم که بـه کالسـه 9409983444100240 در شـعبه اول 
دادگاه عمومـی حقوقـی راور ثبـت و وقـت رسـیدگی بـه پرونـده بتاریـخ 

1394/11/27 سـاعت 9 صبـح تعییـن گردیـده اسـت. بـه علـت مجهـول 
المـکان بـودن خواندگان و حسـب درخواسـت وکیل خواهـان و تجویز ماده 
73 قانـون آییـن دادرسـی مدنی و دسـتور دادگاه مراتب یـک نوبت در یکی 
از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار چـاپ و آگهـی می گـردد تا خوانـدگان فوق 
پـس از نشـر آگهـی و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعالم 
نشـانی کامـل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقت 
مقـرر فـوق جهت رسـیدگی حاضر شـوند در غیـر اینصـورت دادگاه غیاباً به 

پرونـده رسـیدگی و اتخـاذ تصمیـم خواهـد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور
 زهرا توکلی 
م الف 312  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانـک رفـاه کارگـران بـه مدیریـت آقای حسـین عسـکری 
پـور بـا وکالـت خانـم فاطمـه کاربخـش بـه طرفیـت خوانـدگان 1- 
حسـین صیـادی 2- خانـم فاطمه طحانی فرزند یوسـف به خواسـته 
مطالبـه مبلـغ چهل و شـش میلیـون و پانصد و شـصت و هفت هزار و سـی 
و پنـج ریـال به ایـن دادگاه تقدیم کـه به کالسـه 9409983444100219 
در شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقـی راور ثبت و وقت رسـیدگی به پرونده 
بتاریـخ 1394/11/27 سـاعت 10:30 صبـح تعییـن گردیده اسـت. به علت 
مجهـول المـکان بـودن خوانـدگان و حسـب درخواسـت وکیـل خواهـان و 
تجویـز مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی و دسـتور دادگاه مراتب یک 
نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار چـاپ و آگهـی می گـردد تا 
خوانـدگان فـوق پس از نشـر آگهی و اطـالع از مفاد آن بـه دادگاه مراجعه و 
ضمـن اعالم نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافت 
و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی حاضـر شـوند در غیـر اینصـورت 

دادگاه غیابـاً بـه پرونـده رسـیدگی و اتخـاذ تصمیم خواهـد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور
زهرا توکلی 
م الف 316 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانـک رفـاه کارگران بـه مدیریت آقای حسـین عسـکری پور 
بـا وکالـت خانـم فاطمـه کاربخش بـه طرفیـت خواندگان 1- حسـین 
کاربخـش راوری فرزنـد نعمت الـه 2- ناصر مالمحمدی راوری فرزند حسـین 
3- جـواد همتـی فرزنـد محمـد بـه خواسـته مطالبه مبلـغ پانـزده میلیون و 
هشـتصد و پنجـاه و هشـت هـزار و ششـصد و بیسـت و هفـت ریـال بـه این 
دادگاه تقدیـم کـه به کالسـه 9409983444100225 در شـعبه اول دادگاه 
عمومـی حقوقـی راور ثبت و وقت رسـیدگی به پرونده بتاریـخ 1394/11/27 
سـاعت 10 صبـح تعییـن گردیـده اسـت. بـه علـت مجهـول المـکان بـودن 
خوانـدگان حسـب درخواسـت وکیـل خواهان و تجویـز ماده 73 قانـون آیین 
دادرسـی مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های 
کثیراالنتشـار چـاپ و آگهـی می گـردد تا خوانـدگان فوق پس از نشـر آگهی 
و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود 
نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت 
رسـیدگی حاضر شـوند در غیـر اینصـورت دادگاه غیاباً به پرونده رسـیدگی و 

اتخـاذ تصمیم خواهـد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی 
م الف 314  

دادنامه
اول دادگاه عمومـی  پرونـده کالسـه 9409983444100227 شـعبه 
شـماره  نهایـی  تصمیـم  راور  شهرسـتان  دادگسـتری  )حقوقـی( 
9409973444100610 خواهـان: بانـک رفـاه کارگـران بـه مدیریـت 
آقـای حسـین عسـکری پـور بـا وکالـت خانـم فاطمـه کاربخـش راوری فرزند 
احمـد بـه نشـانی راور خ امـام طبقه فوقانی پسـت بانک جنب بانک کشـاورزی 
خوانـدگان: 1- آقـای احمـد دهوجـی فرزند حسـین 2- آقای عبـاس دهوجی 
فرزند حسـین همگی به نشـانی مجهول المکان 3- آقای یوسـف زراعت حرفه 
فرزنـد محمـد به نشـانی راور خ امام کوچه تبلیغات اسـالمی جنب سـاختمانی 

تبلیغـات خواسـته: مطالبه 

رای دادگاه
در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی بانـک رفـاه کارگـران کرمـان بـا وکالـت 
خانـم فاطمـه کاربخـش بـه طرفیـت آقایـان 1- یوسـف زراعت حرفـه فرزند 
محمـد 2- احمـد دهوجـی فرزند حسـین 3- عبـاس دهوجی فرزند حسـین 
بـه خواسـته مطالبـه مبلغ شـصت میلیـون و هفتصد و هشـتاد و یـک هزار و 
چهارصـد و هشـتاد و دو ریـال، بابت اسـتفاده از تسـهیالت بانکی بـه انضمام 
کلیـه خسـارات وارده نظـر بـه اینکـه وکیـل اداره خواهـان در جلسـه دادگاه 
اعـالم داشـته کـه اصـل مبلغ تسـهیالت پانـزده میلیـون ریال بوده اسـت که 
بـا احتسـاب نـرخ سـود بـه میـزان شـانزده درصـد و احتسـاب آن تـا تاریـخ 
1394/01/23 بـه مبلـغ خواسـته افزایـش یافته اسـت و با عنایـت به مجموع 
اوراق و محتویـات پرونـده، فتوکپـی مصـدق قـرارداد نظـر بـه اینکه از سـوی 
خوانـدگان ایـراد و دفـاع موثـری بعمل نیامده اسـت. لذا دعـوی اداره خواهان 
وارد تشـخیص و بـه اسـتناد مـواد 198، 515، 519، 522 از قانـون آئیـن 
دادرسـی مدنـی و مـواد 1257، 1301 از قانـون مدنـی و قانـون الحـاق دو 
تبصـره بـه مـاده 15 اصالحی قانـون عملیات بانکـی بدون ربا مصـوب 1376 
مجلـس شـورای اسـالمی خوانـدگان را متضامنـاً براسـاس قـرارداد منعقـده 
فـی مابیـن طرفیـن بـه پرداخـت مبلـغ شـصت میلیـون و هفتصد و هشـتاد 
و یـک هـزار و چهارصـد و هشـتاد و دو ریـال بابـت اصل خواسـته کـه تاریخ 
1394/1/23 محاسـبه گردیده اسـت و همچنین مبلغ دو میلیون و ششـصد 
و سـه هـزار و چهارصـد و چهـل ریـال بابـت هزینه دادرسـی و از بـاب قاعده 
تسـبیب و الضـرر و خسـارت تاخیـر تادیه کـه از تاریـخ 1394/1/24 تا زمان 
اجرای حکم با احتسـاب نرخ سـود شـانزده درصد در اجرای احکام محاسـبه 
خواهـد شـد و نیـز حـق الوکالـه وکیـل در حـق بانـک خواهـان محکـوم می 
نمایـد. رای صـادره جهـت خوانده ردیـف اول حضوری و ظرف مهلت بیسـت 
روز پـس از ابـالغ قابـل اعتراض در محاکـم محترم تجدیدنظر اسـتان کرمان 
خواهـد بـود و بـرای دیگـر خوانـدگان غیابی و ضمن احتسـاب مهلت بیسـت 
روز پـس از ابـالغ جهـت واخواهـی در ایـن دادگاه ظـرف مهلـت بیسـت روز 
پـس از آن نیـز قابل تجدیدنظـر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان 

کرمـان خواهـد بود. 
محمود محمدی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور م الف 313

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان گفـت: رسـانه هـا 
بـه منظـور نقد افـراد یا دسـتگاه ها هرگـز از حریـم قانون و 
شـرع تجـاوز نکننـد. بـه گـزارش ایرنا آیـت اهلل سـید یحیی 
جعفـری دیـرور در دیـدار بـا اعضای شـورای مرکزی بسـیج 
رسـانه ضمن گرامیداشـت یاد و نام خبرنگار شـهید غالمرضا 
رهبـر و اشـاره بـه اینکـه منبـر و تربیـون نمـاز جمعـه نیـز 
رسـانه اسـت، افـزود: تکلیف نخسـت و اساسـی همه رسـانه 
هـا ترویـج اسـالم نـاب محمـدی )ص( اسـت. وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه دغدغه تبلیـغ دین در اصحاب رسـانه وجـود دارد 
افـزود: خبرنـگاران از نخبگان جامعه هسـتند و نباید در امور 
افـراط و تفریـط پیشـه کننـد زیـرا افـراد تند همیشـه برای 

کشـور مشـکل به وجـود مـی آورند.
امـام جمعـه کرمـان اظهـار کرد: اصحاب رسـانه مـی تواند 

نقـش بزرگـی در مسـائل سیاسـی، اجتماعـی و غیره داشـته 
باشـند. وی اظهـار کرد: انتقاد خوب اسـت اما توصیه می کنم 
مطبوعـات و رسـانه ها انتقاد سـازنده، واقع بینانـه و مخلصانه 
داشـته باشـند. آیـت اهلل جعفـری تاکیـد کـرد: اگر انتقـاد در 
جامعه وجود نداشـته باشـد جامعـه مرده اسـت و معایب باید 
بـا زبـان ادب و موازیـن شـرعی و اسـالمی بیـان شـوند. وی 
گفـت: کار رسـانه ها باید روشـنگری، امر به معـروف و نهی از 

منکـر بـر اسـاس رعایت شـرایط و ضوابط باشـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان ضمـن تاکیـد بـر 
بـدون  افـزود: نشـر مطبوعـات  افزایـش کیفیـت نشـریات 
کیفیـت تکـرار مکـررات اسـت. وی گفـت: مطبوعـات بایـد 
خالقیـت و ابتـکار را مدنظـر قـرار دهنـد و بـا وجـود همـه 
دشـمنی هـا و هجمـه هـای دشـمن بایـد وحدت و انسـجام 

خودمـان را حفـظ کنیم. آیت اهلل جعفری تاکید کرد: رسـانه 
هـا بایـد توجـه کنند کـه وحـدت جامعه خدشـه دار نشـود 
و بـه مسـئوالن اهانـت نکنند اما انتقـاد مخلصانه، سـازنده و 
واقـع بینانه داشـته باشـند. وی ابراز امیدواری کـرد، اصحاب 
رسـانه بـه وظیفـه دینـی، اخالقـی و سیاسـی خـود بیش از 

پیـش جامـع عمل بپوشـانند.
امـام جمعـه کرمـان تصریـح کـرد: رسـانه هـا مـی تواند 
جامعـه را بـه سـعادت و کمـال برسـاند و حتـی مـی توانـد 
عامـل بدبختـی جامعـه باشـند. وی گفـت: رسـانه هـا بـا 
توجـه بـه نزدیک شـدن بـه موعـد برگـزاری انتخابـات باید 
مسـتقل باشـند و همـه یـک جهـت و یـک زبـان، مـردم را 
بـرای حضـور پرشـور در انتخابات دعـوت کننـد. وی حضور 
مـردم را در انتخابـات بسـیار تاثیرگذار دانسـت و افـزود: این 
حضـور دشـمنان را مأیـوس مـی کنـد. وی بر انتخـاب نامزد 
اصلـح نیـز تاکیـد کرد و سـهم رسـانه هـا را در تنویـر افکار 
عمومـی تاثیرگـذار دانسـت. وی افـزود: بایـد از بیـن نامزدها 
افـراد عالـم، دانشـمند و بـا تجربـه را انتخـاب کنیـم و خـط 

بـازی هـای سیاسـی را در ایـن زمینـه کنـار بگذاریـم.
آیـت اهلل جعفـری همچنین رعایـت ادب را موضوعی مهم 
عنـوان کـرد و گفـت: همـه ملـزم بـه رعایـت ادب هسـتیم 
حتـی شـرط ضـروری بـرای عمل بـه امر بـه معـروف و نهی 
از منکـر نیـز رعایت ادب اسـت. نماینده ولی فقیه در اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه نباید با هـر ادبیات، لحـن و زبانی امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر کـرد، افـزود: تجربه نشـان داده 
اگـر ایـن اصـول را رعایـت نکنیم کار بـدون نتیجـه و کم اثر 

مـی شـود. وی گفت: یکـی از دالیل و علل تأثیرگـذار نبودن 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در برخـی اوقـات، شـیوه و 

روش پرداختـن بـه این دو فریضه اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه دیـدار ائمـه 
جمعـه کشـور بـا رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی اشـاره و 
تصریـح کـرد: معظـم له در ایـن دیـدار در زمینه دو مسـئله 
مهـم نمـاز جمعـه و انتخابـات سـفارش هایـی داشـتند. وی 
همچنیـن بـه شـهادت آیـت اهلل النمـر نیـز اشـاره و تصریح 
کـرد: همـه دنیـا بـرای شـهادت آیـت اهلل نمر عکـس العمل 
نشـان دادنـد و رژیـم سـعودی کـه وهابیـت فکـر و ذهنـش 
اسـت رژیـم بسـیار خطرناکـی اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: 
در حـال حاضـر بیـن مـا و دولـت سـعودی رابطـه ای وجود 
نـدارد و البتـه عـده ای نـادان و جاهـل در تهران به سـفارت 
سـعودی حملـه کردنـد و اصـل کار را زیر سـئوال بردند. وی 
افزود: حمله به سـفارت سـعوی و کنسـولگری در مشـهد از 
غلـط تریـن و اشـتباه تریـن اقدامـات بـود.  وی بـه مسـئله 
برجـام نیـز اشـاره و تصریح کرد: تیـم مذاکره کننده هسـته 
ای بـا هدایـت هـای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی مذاکـره 
کردنـد هـر چنـد معظـم لـه بـه ایـن مذاکـرات خـوش بین 
نبودنـد و سـرانجام مذاکـرات بـه نتیجـه رسـیدند. آیـت اهلل 
جعفـری گفـت: برجـام نیـز تا آخـردی مـاه اجرایـی خواهد 
شـد کـه امیدواریم بـه خیر و خوبی انجام شـود و گشایشـی 
بـرای مـردم از نظر اقتصادی حاصل شـود. وی گفت: بیشـتر 
گرفتاری و مشـکالت ما ناشـی از این اسـت که مـردم آنطور 
کـه بایـد با دیـن و معـارف دینی به درسـتی آشـنا نشـدند.

امام جمعه کرمان:

 شرط ضروری عمل به امر به معروف و نهی 
از منکر رعایت ادب است

خبر
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 مدیرعامـل موسسـه تبیـان از ثبت نـام 20 هـزار نفـر در 
سـامانه همسـان گزینی خبـر داد. »محمدرضـا آقامیـری« 
مدیرعامـل موسسـه تبیـان در مراسـم رونمایـی از »اجرای 
قـوه  فرهنگـی  معاونـت  در  همسـان گزینی«  ملـی  طـرح 
قضائیـه بـا بیـان این کـه موسسـه تبیـان نسـخه دیجیتالی 
سـازمان تبلیغـات اسـالمی اسـت، گفـت:  »پـس از حـدود 
14 سـال فعالیـت، بـه این نتیجه رسـیدیم که بحـث ازدواج 
همـواره از مطالبـات سـایت تبیـان اسـت.«  او ادامـه داد: 
»بـا گسـترش فضـای مجـازی همـواره بحـث دوسـتیابی 
و  بـود  بـارز  مختلـف  کانال هـای  از  مـرد  و  زن  ارتبـاط  و 
سـایت های همسـریابی ای فعالیـت می کردنـد که نـه مجوز 
و نـه بـا معیارهـای فرهنگـی و دینـی مـا تطابق داشـتند.«  
آقامیـری گفـت: »شـورای فیلترینـگ، پلیـس فتـا و وزارت 
ارشـاد همـواره درگیر سـایت های همسـریابی بـدون مجوز 
بوده انـد و به دلیـل نبـود قانـون شـفاف، ابـزار قانونـی برای 
برخـورد بـا ایـن سـایت ها وجـود نداشـت. بـه درخواسـت 
کاربـران بـه موضـوع همسـریابی ورود کردیـم و از طرفـی 
ارتبـاط چهـره بـه چهـره مـرد و زن مـورد نظـر مـا نبـود؛ 
زیـرا مشـکل شـرعی نـدارد و مسـائلی را در زندگـی ایجـاد 

طراحـی  را  »همسـان گزینی«  سـایت  بنابرایـن  می کنـد؛ 
کردیـم کـه مـورد توجـه قـوه قضائیه، پلیـس فتـا و وزارت 

ورزش و جوانـان قـرار گرفـت.«
مدیرعامـل موسسـه تبیـان ادامـه داد:  »چندیـن هـدف 
را از راه انـدازی سـایت همسـان گزینی پیگیـری می کردیم؛ 
یکـی این کـه بـه تقاضـای کاربـران بـرای راه اندازی سـامانه 
همسـریابی بـدون برخـورد چهـره به چهـره پاسـخ بدهیم. 
مداخلـه  محوریـت  بـا  ازدواج  سـنت  احیـای  همچنیـن 
اهـداف  دیگـر  از  وسـاطت  سـنت  احیـای  و  خانواده هـا 
راه انـدازی سـامانه همسـان گزینی بـود.«  آقامیـری گفـت:  
»همـه افـرادی کـه دختـر و پسـر دارنـد، از نبـود گزینـه 
مناسـب ازدواج بـرای فرزندانشـان رنـج می برنـد و ورود مـا 
بـه همسـان گزینی، یک نـوع فرهنگ سـازی اسـت. تاکنون 
بیـش از 20 هـزار نفـر در ایـن سـامانه ثبت نـام کرده اند که 
به دلیـل اسـتقبال بـاال، گاهی ورود بـه سـایت را می بندیم؛ 
زیـرا توان برگزاری جلسـه و انجام مشـاوره بـرای این تعداد 
را نداریـم. کارمنـدان مـا روزی 6 نفـر را می تواننـد مـورد 
مصاحبـه قـرار دهنـد و بودجـه مـا متناسـب بـا ایـن حجم 

ثبت نـام نیسـت.«

او ادامـه داد: »بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع مالـی و 
تعـداد کارمنـدان، بهتریـن راهکار این اسـت که سـازمان ها 
و نهادهـا خودشـان بـه موضـوع همسـان گزینی ورود کنند. 
عمومـی  مطالبـه  یـک  بـه  قضیـه  ایـن  می خواسـتیم  مـا 
تبدیـل شـود؛ زیـرا بحـث ازدواج موضوعـی فـردی نیسـت 
بلکـه اجتماعـی اسـت. بزرگترها بایـد اقدام کننـد و جوانان 

را بـه هم برسـانند.«
مدیـر موسسـه تبیان گفـت: »باید یک جریـان و مطالبه 
عمومـی در کشـور راه انـدازی شـود و اگر اقدام انجام شـود، 
دولـت هـم مجبـور بـه مداخلـه می شـود تـا بـه جـای وام 
3 میلیـون تومانـی، وام 25 میلیـون تومانـی بـه هر نفـر ارایه 

دهد.«

مدیرعامل موسسه تبیان خبر داد:

 ثبت نام 20 هزار نفر در سامانه »همسان گزینی«

خبر

جامعه

دوبـاره دوران نـه چنـدان شـیرین 
طبـق  و  رسـیده  فـرا  امتحانـات 
و والدیـن همزمـان  معمـول کـودکان 
از  شـده اند   بسـیار  مشـكالت  دچـار 
اسـترس گرفتـه تـا اختـالل خـواب و 
کـه  اینجاسـت  غیـره مسـاله ی جالـب 
کرمـان در کشـورمان اولیـن اسـتانی 
 اسـت کـه تجربه ی هیسـتری جمعی را 
داشـته و اولیـن مـورد گـزارش شـده 
از هیسـتری جمعـی در ایران در سـال 
۱365 در یک مدرسه دخترانه در استان کرمان بوده است، 
بـه طـوری کـه افـراد مبتـال به صـورت حـاد دچـار اضطـراب و 
نگرانی شـده بودند. در سـال ۱3۷۱ و بعد از واکسیناسیون 
کـزاز و نمونـه  گیری، یک مورد هیسـتری جمعـی در 2۱ دختر 
دانـش  آمـوز در یـک روسـتا از اسـتان کرمـان گـزارش شـد. 
در پـی پیشـگیری از تكـرار هیسـتری های جمعـی و در عیـن 
حـال بواسـطه ی امتحانـات دچـار اسـترس شـدن محصلیـن 
و گاهـی والدیـن آنهـا تصمیـم گرفتیـم بـا مسـولین آمـوزش 
و پـرورش کرمـان گفـت و گویـی داشـته باشـیم و در آغـاز بـا 
سـالجقه مدیـر روابط عمومـی هـم کالم شـدیم و وی درباره ی 
ایـن دوره ی امتحانـات چنیـن گفـت: قبـل از هـر چیـز ایـن 
مسـاله را خاطرنشـان کنـم کـه ریاسـت سـازمان چـون ایـن 
امتحانـات را خیلـی در پروسـه ی آمـوزش و یادگیـری موثـر 
نمی داننـد برخـالف قبـل مـدارس را تعطیل نكردیم و سـعی 
کردیـم مـدارس همـان رویكـرد روزمـره ی خـود را داشـته 
باشـند و این امتحانات آنچنان هم اثر گذار نیسـتند حداقل 
در متوسـطه ی دوره ی دوم کـه تـالش بـر ایـن منـوال بـوده 
کـه فشـار کم تـری متوجـه دانش آمـوزان باشـد. و در دوره ی 
ابتدایی هم همانگونه که مطلع هسـتید کال نمره ها تشریحی 
شـده و بـرای مثـال می نویسـند نمـره ی دانش آمـوز خـوب یا 
خیلـی خوب و دیگر عددی درکار نیسـت و چیـزی به نام نمره 

وجـود نـدارد.
 کال رویکـرد سـازمان نسـبت بـه این متد آموزشـی 

فعلـی چگونه اسـت ؟ 
دربـاره ی امتحانـات نوبـت اول، بخـش عمـده ای از نمره در 
اختیـار خود معلم اسـت چرا که وقتی شـما می گویید امشـب 
بخوانیـد کـه فردا امتحـان داریـد قاعدتـا بچه ها چیـزی را یاد 
نمی گیرنـد و صرفـا بـه محفوظـات ایشـان اضافـه می شـود و 
متاسـفانه بـه سـرعت هـم از حافظـه ی بچه ها پاك می شـود و 
توقعـی هم از اینگونه اطالعات نباید داشـت، چـرا که یادگیری 
ایـن اطالعـات بـه شـکل عمیقـی رخ نـداده. البتـه پیشـنهاد 
می کنـم بـا صـادق سـالجقه رئیـس اداره مشـاوره ی اداره کل 

آمـوزش و پـرورش کرمـان صحبـت کنیـد کـه در ایـن زمینه 
متخصص هسـتند.

 طبیعتـا نصیحـت را آویـزه ی گـوش کردیـم و بـا 
سـالجقه ی دوم تماس گرفتیم که در زمینه ی مشـاوره  
متخصـص هم هسـت و در نتیجـه به جوابهـای بهتری 
دسـت خواهیم یافت، در آغاز از وی پرسـیدیم آموزش 
و پـرورش در راسـتای کاهـش اسـترس و اختـالالت 
زاییـده ی آن در محصلین و والدین آنهـا در این دوره ی 

امتحانـات چه رویکـردی را در پیـش گرفته؟ 
یکـی از برنامه هایـی کـه امسـال خصوصـا در متوسـطه ی 
اول پیگیـر آن بودیـم تعطیـل نشـدن مـدارس بـود و برخالف 
آنچـه که پیـش از این انجـام می  دادنـد و دانش آمـوزان پس از 
اتمـام امتحان مدرسـه را تـرك می کردند تا روز بعـد و امتحان 
بعـد، درحـال حاضر دیگر چنین نیسـت و مـدارس برنامه های 
روزانـه ی خـود را دارنـد و امتحانـات هم به شـکلی مسـتمر در 
طـول ایـن چنـد مـاه برگزار شـده و مدرسـین مختار هسـتند 
کـه اگـر خواسـتند امتحـان بگیرند و اگـر هم صـالح مي دانند 
بـر اسـاس کارکـرد محصلیـن و میانگیـن نمراتی که تـا امروز 
آورده انـد نمـره ای را برای دانش آموز در نظر بگیرند تا اسـترس 

هـم بـرای محصلین کم شـود.
 آیا این شـروع یـک دوره ی جدید هسـت در آموزش 

کرمان؟  پرورش  و 
بلـه انشـااهلل تـا سـال آینـده متوسـطه ی دوم هـم درگیـر 
همیـن منـوال می شـوند و حداقـل امتحانـات دوره ی اول را 

اینگونـه برگـزار خواهنـد کـرد.
 رویکـرد عمومی بـرای افزایش سـالمت روان بچه ها 

چـه بوده؟
ایـن  گزارشـات  کـه  داریـم  سـنجش هایی  هرسـاله  مـا 
سـنجش ها را بـه صـورت شهرسـتانی و اسـتانی می گیریـم و 
تحلیل شهرسـتانی و اسـتانی می کنیم و سـپس بازخوردهایی 
را بـه مـدارس و دسـتگاه های دیگـر می دهیـم تـا بـر اسـاس 
تحلیلـی کـه انجـام داده ایـم عملکـردی در همیـن راسـتا را 

درپیـش بگیرنـد.
 عملکـرد دیگـر ادارات و دسـتگاه ها نسـبت بـه این 
تحلیل هـا چگونه اسـت؟ آیا بازخـوردی خوبـی دارد؟

متاسـفانه فقـط گـزارش می گیرنـد خصوصـا سـازمان های 
بـه  توجـه  بـا  داریـم  اجرایـی  برنامـه ی  مـا  هرچنـد  دیگـر 
مولفه هایـی کـه در برخی مناطـق ناهنجاری هایی وجـود دارد 
مـا برنامه هایـی ارائه می دهیـم و برنامه ی اجرایـی می دهیم اما 

متاسـفانه رویکـردی عملی در پیـش گرفته نمی شـود و اتفاق 
خاصـی هـم نمی افتد.

پـرورش  و  آمـوزش  جدیـد  مدیریـت  کـه  حـاال   
برنامه هـای جدیـدی بـرای سـازمان دارد بـا توجـه 
بـه شهرسـتان هایی کـه مشـکل جرم خیـز بـودن را 
دارنـد آیـا آمـوزش و پـرورش می تواند رویکـردی در 
پیـش بگیـرد کـه ختم بـه کاهـش بـزه در آن مناطق  
بشـود؟چرا کـه بزهـکار هـم در همیـن جامعه رشـد 

می کنـد و بـه همیـن مـدارس مـی رود.
متاسـفانه همکاران در حوزه ی پرورشـی برنامه هـای زیادی 
دارنـد و همیشـه درگیر مسـائل اجرایی و بخشـنامه ها و موارد 
اداری هسـتند تـا اینکـه فرصتـی دسـت بدهـد و بتواننـد بـه 
بحث هـای پرورشـی و مشـاوره و این گونـه عملکردهـا بپردازند 
و متاسـفانه سیسـتم سـاماندهی هم که ابالغ می شـود اشکال 
دارد و بـرای مثـال هر 15نفر دانش آموز یک مشـاور به ایشـان 
تعلـق می گیـرد و وقتـی در برخـی مـدارس هفته ای یـک روز 
همکار مشـاور در آن مدرسـه حاضرهست تا هفته ی بعد کال به 
یـاد نمـی آورد که چـه اتفاقی در آن مدرسـه افتـاده بود، بحث 
سـاماندهی نیروی انسـانی مشـکلی اسـت که بایـد در آموزش 
و پـرورش حل بشـود. در حـوزه ی تربیتی این مشـکل را داریم 
کـه تـا وقتی نیرویی بـا فراغت بـال و فرصت کافی در مدرسـه 
حضـور نداشـته باشـد آن توقعاتـی کـه از آن همکار هسـت بر 
آورده نمی شـود، اما ما همکاران و نیروهای بسـیار تالشـگر و پر 
انـرژی داریـم کـه خیلـی کم پیش می آیـد حتـی از وقت خود 

نزننـد و بـرای بچه ها هزینـه نکنند.
بخشـی از مشـکالت هـم بـه مسـائل مالـی برمی گـردد و 
همـکاران مـا حـق دارند کـه دغدغه ی مالی داشـته باشـند که 

آن مسـائل در حوصلـه ی ایـن بحث نیسـت.
 خانواده را چقدر در این مسائل سهیم می دانید؟

ما همیشـه در این حوزه بیشـتر انگشـت اشـاره را به سمت 
آمـوزش و پـرورش می گیریم در حالی که بیشـتر از 8 سـاعت 
وقـت بچه ها درمدرسـه نمی گـذرد و بقیه ی روز دانـش آموزان 
در جامعـه و یـا بـا خانـواده مي گـذرد کـه خانـواده اولیـن نهاد 
اجتماعـی اسـت کـه بچـه بـا آن مواجـه می شـود و در آن هم 
شـخصیتش شـکل می گیـرد و برنامه هایی باید طرح شـود که 
خانواده هـا هـم مشـارکت داشـته باشـند. بـرای مثـال وقتی با 
مدیـر مدرسـه ای صحبـت می کنیم کـه معترف اسـت از 500 
نفـر دانش آمـوز بیـش از نیمـی از آنها والدینی بـا تحصیالت در 
سـطح پنجـم دبسـتان دارند شـما حـدس بزنید کـه وضعیت 
بچه هـا چـه می شـود حاال اعتیـاد والدیـن و فقر و دیگـر موارد 
بمانـد. مـا نیـاز بـه همـکاری و هـم آوایـی بیـن سـازمان های 
متعـددی داریـم تـا بتوانیـم آن چنـان کـه شایسـته هسـت 
انجـام وظیفـه کنیـم . اما معمـوال والدینـی که با مـا همکاری 
می کننـد همان هایـی هسـتند کـه مشـکالت کم تـری دارند و 

یا تحصیـالت باالتـری دارند.
 رسـانه ها چطـور می تواننـد بـه ایـن مسـاله کمک 

؟ کنند
جنبه هایـی کـه رسـانه ها توجـه می کننـد و آنهـا را پررنگ 
می کننـد اثـر گذار اسـت امـا در زمینه های فرهنگـی و تربیتی 
وارد نمی شـوند که نیاز هسـت رسـانه های مختلـف به فرهنگ 
و تربیـت توجـه بیشـتری بکنند و اینگونه نباشـد کـه اآلن هر 
سـازمان فعالیـت جزیـره ای خـودش را می کنـد و هماهنگـی 
بیـن سـازمانی هـم در کار نیسـت. هرچند تجربیاتی داشـتیم 
کـه متاسـفانه فقـط عنـوان و طـرح برنامـه شـده و دیگر هیچ 
همکاری نشـده کـه خب هیچ طرحی بدون پشـتوانه ی مالی و 
یـا کمـک اجـرای کـه نمی تواند به مرحلـه ی اجرا برسـد حتی 
حضـور نماینـدگان و بزرگان اسـتان به لحاظ اعتبـاری و مالی 

متاسـفانه کم رنگ تر اسـت.

والدین متفاوتی برای فصل امتحانات باشید
7 راهکار برای ایجاد توافق 
بیشتر بین کودکان و والدین

بیشـترین میـزان عـدم توافـق هـا، ناراحتـی هـا، 
تیـره شـدن روابـط، تعارضـات، دورشـدن و فاصلـه 
گرفتـن والدین و فرزنـدان در زمان امتحانات اسـت. 
ایـن نتیجـه، حاصـل اسـتخراج نتایج پرسشـنامه ای 
اسـت که در آن از والدین و فرزندان آنها درخواسـت 
شـده بـود به این سـؤال پاسـخ دهند:« چـه مواقعی 

بیشـترین اختالفـات بیـن شـما بـروز می کند؟ »
جالـب آنکـه پاسـخ والدیـن و فرزنـدان بـه ایـن 

سـؤال یکسـان بـود: »زمـان امتحانـات« .
 والدیـن می گفتنـد: فرزندان حرفهـا و راهنمایی 

هـای ما را نمی شـنوند،
فرزنـدان می گفتنـد: والدیـن تصـور می کننـد مـا 
حـرف هـای آنـان را در بـار اول نشـنیده ایم و مـدام 
تکـرار می کننـد، درس بخـوان، نمـره خـوب بگیـر، 
چـرا بـه فکر خودت نیسـتی، مـا خیر و صـالح تو را 
می خواهیـم و... گوشـهای مـا پر اسـت از این حرفها.

بـدون تردیـد فصل امتحانـات یـادآور دغدغه ها و 
نگرانیهاسـت. ایـن دغدغه هـا و نگرانیهـا محـدود به 
دانش آموز نمی شـود، بلکـه فضای خانـه و خانواده را 
نیـز در بر می گیـرد. گویی والدین و اعضـای خانواده 
امتحـان دارنـد. دانش آمـوز بـرای رهایـی ، گاه بـه 
مطالعـه بیشـتر روی مـی آورد و گاه درس و کتـاب 
را بـه کنـاری نهـاده و در برابر آنها سـر تسـلیم فرود 
مـی آورد و گاه بـه هـر دوی ایـن رفتارها می پـردازد. 
والدیـن نیـز بـرای رهایـی گاه چاره جویـی هایـی 
مـداوم  تذکـرات  بـا  گاه  و  می گیرنـد  پیـش  در  را 
دانش آمـوز را بـه خوانـدن درسـها و مطالعـه بیشـتر 

می کننـد. توصیـه 
این سؤال بسیاری از والدین است:

وظیفه آنها در شروع فصل امتحانات چیست؟  
و  آیـا ضـروری اسـت والدیـن خودشـان را درگیر 

مسـائل درسـی فرزندانشـان کنند؟
آیـا بهتـر اسـت بی اعتنا و بی تفـاوت فرزندانشـان 

را بـه حـال خود رهـا کنند؟    
  و اما وظایف والدین : 

1( فضایی آرامبخش، شـور آفریـن و اطمینان 
بیافرینند. بخش 

قطعـاً اصلی تریـن وظیفـه والدیـن ایجـاد فضایی 
صمیمـی، دلگـرم کننـده، فرحبخـش و شـورآفرین 
خانـواده،  محیـط  درون  فضایـی  چنیـن  اسـت. 
دغدغه هـا و نگرانیهـا را بـه حداقل می رسـاند، امکان 
تواناییهـای  می سـازد،  میسـر  را  اسـتعدادها  بـروز 
هوشـی و عاطفـی فرزنـدان را گسـترش می دهـد و 
فرزنـدان را مسـئول و متکـی بـه خـود بار مـی آورد.

2( سـامان بخشـیدن به مسـائل و مشـکالت 
اقتصـادی در ایـام امتحانات

بـدون تردیـد مسـائل مالـی نقشـی در نمـرات 
تحصیلـی و موفقیـت فرزنـدان ایفا می کنند، سـامان 
بخشـیدن مسـائل مالی در زمان امتحانات وظیفه ای 
مهـم اسـت کـه بایـد والدیـن آنهـا را جـدی بگیرند.
واقعیـت آن اسـت کـه مسـائل مالـی گاه عرصـه 
را بـر والدیـن تنـگ می سـازد. طبعـاً تحمـل ایـن 
مشـکالت صبـر آنـان را سـرریز کـرده و فشـارهایی 
ظرفیـت  می کنـد  منتقـل  دانش آمـوزان  بـه  را 
دانش آمـوز محـدود اسـت و حساسـیت وی زیـاد. 
برنامه ریـزی اقتصـادی در طـول سـال و به ویـژه در 
بـه دانش آمـوز  بیشـترین کمـک  امتحانـات  زمـان 
اسـت، تـا بـا آسـودگی خاطـر بـه مسـائل درسـی و 

بپـردازد. تحصیلـی 
3( انعکاس تعدیل یافته فراز و نشیبها

مشـکالت همیشـه وجود دارند. شـاید مشـکالت 
بـه تنهایـی و بـه خـودی خـود مهـم نباشـد مهـم 
چگونگـی مواجهه با این مشـکالت است.سـعی کنید 
در ایـام امتحانـات حتی االمکان همه مشـکالت را به 

فرزنـدان منتقـل نکنید.
تـالش کنیـد مشـکالت را با همـه ابعـاد و زوایای 
نگران کننـده و طاقـت فرسـا بـه آنان بازگـو نکنید.  

4( پرهیـز از اختالفـات خانوادگـی در حضور 
فرزندان

فرزنـدان شـما خـواه ناخـواه از اختالفـات شـما و 
همسـرتان آگاه می شوند. سـعی کنید این اختالفات 
را در حضـور آنهـا دامـن نزنیـد. بیـان اختالفـات و 
بازگویـی مجـدد آنهـا بـه همـراه القـاب تحقیر آمیز، 
جسـم و روح فرزندتان را فرسـوده می سازد. آزردگی 
خاطـر و فرسـودگی جسـم و روح فرزندتـان مجالـی 

بـرای یادگیـری دروس بـه آنها نخواهـد داد.
5( امتحـان دانش آمـوز، وظیفـه دانـش آموز 

والدین وظیفـه  نه  اسـت 
و  دارنـد  را  خودشـان  مسـئولیتهای  والدیـن 
دانش آمـوز مسـئولیتهای خـودش را دارد. امتحـان 
جـزو وظایـف اوسـت. ایـن وظیفـه فرزنـد شماسـت 
کـه بـه موقـع درس بخوانـد، تمرین حل کنـد. خود 
را بـرای امتحـان کالس و امتحـان ثلـث آمـاده کند. 
شـما وظایف دیگری دارید. بهتر اسـت هر کسـی به 

وظایـف خـودش بپـردازد.
 6( خـود را با مدرسـه، معلمـان، انجمن اولیا و 

مربیان بیشـتر کنید
ارتبـاط هر چه بیشـتر شـما با مدرسـه و معلمان 
باعـث خواهـد شـد فرزندتـان بـا دلگرمی بیشـتری 
بـا معلمـان و  را دنبـال کنـد. در مالقـات  درسـها 
مشـاوران از راهنماییهـا و توصیه هـای آنهـا حداکثـر 
اسـتفاده را ببریـد. بـه ایـن توصیه هـا و راهنماییهـا 
شـرکت  مربیـان  اولیـاء  انجمـن  در  کنیـد.  عمـل 
مـداوم داشـته باشـید. شـما می توانیـد از راهنماییها 
فرزندشـان  مـورد  در  والدیـن  دیگـر  تجربه هـای  و 
اسـتفاده کنیـد، اطـالع یابیـد چـه کارهایی به سـود 

فرزنـدان اسـت و چـه کارهایـی بی نتیجـه اسـت.
 7( محدودکردن رفت و آمدهای خانوادگی 

بـه میهمانـی رفتـن و میهمانـی دادن زیـاد، وقت 
زیـادی از شـما و فرزندانتان خواهد گرفـت. در زمان 

امتحانـات، میـزان رفـت و آمدهـا را کم کنید.

فصل امتحانات و مشکالت والدین و فرزندان

اپیدمی استرس
مصاحبه اختصاصی پیام ما با صادق سالجقه رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش استان کرمان

تغذیه

افقی
1-سـوره چهـل و ششـم قـرآن کریـم - کنایـه از مهـارت در 

حرفه یـک 
2-جانوری که در آتش نمی سوزد - چپ دست - پرتالش

3-کالم تعجـب زنانـه - سـوره 74 قرآن - نوعـی بیمه خودرو 
- فلز رسـانا

4-سـوره زنـان - پسـر اسـفندیار در شـاهنامه - شـامل همه 
میشـود - شـجاع و دالور

5-پرنـد ه کوچـک خـوش آواز - واحد طول انگلیسـی - ترس 
و وحشت

6-اطالعات رایانه - کیش و آیین - اینک
7-از آبشـارهای اسـتان کرمـان - سـروری و بزرگـی - یکـی 

از دو جنـس
8-چـو ب خوشـبو - گدایـی کردن - شـماره و رقـم - صفحه 

اینترنتی
9-گندم - دلیری - کالهبرداری

10-خورشید گرفتگی - ترس و بیم - نگاه کردن
11- چسبیدن به چیزی - فضاپیمای بالدار - میدان بوکس

12-وصیـت کننـده - آهـار- فرشـی از نـی یـا بـرگ خرمـا 
-پرنـده آش سـردکن

13-نـگاه خیـره - طایفه ای در ایـران - نرم کننده - از ضمایر 
جمع

14-به هیچ وجه - آب دهنده - جمع وظیفه
15-عنصر شماره 94 اتمی - چاقی

عمودی
1-پایتخت پاراگوئه - فیلمی از عباس کیارستمی

2-شعر رزمی- مرد سنگ انداز - فاخته
3-بنـده زرخریـد - کمـپ سـربازان - مختـرع ماشـین یـخ 

سـازی - نوعـی حلـوا
4-اشـرف مخلوقـات - علم سـتاره شناسـی - چـاق فرنگی - 

واحـد پـول تایلند

5-روز آینده - تیردان - چاق بی قواره
6-یکـی از صـور تهـای فلکـی - قسـمتی از زمـان - اسـب 

سـرکش
7-شهری در ایتالیا - مظلوم شاهنامه - نوشیدنی داغ

8-دنبالـه روی سـوزن - بیماری یرقان - کشـتی بـان - پرنده 
دریاچه

9 -گرفتن - دینداری - آهنگ انجام کاری کردن
10-جذر عدد 289 - پشیمانی - علت و برهان

11-قیمت - همراه غذا میخورند - مهربان
12-اثر چربی - قورباغه - نگریستن

13-ضمیـر سـوم شـخص مفـرد - سـرگرمی و بـازی - یـار و 
همـدم - اولیـن کلمه آموزشـی

14-چرم خام - داخل شدن - قوه رشد و حافظه
نامـه  زندگـی  آن  در  کـه  کتابـی   - زیبـا  هـای  گل  15-از 

باشـد. شـده  داده  شـرح  شـخصیتی 
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کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.
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کسي بیايد

ما را دعوت کند به رفتن!!

به رفتن از تمام کساني که رفته اند

و ما هنوز 

درون آنها مانده ايم.

عکس نوشت

ورزش

مسابقه تیم والیبال بارز کرمان
 با رعد پدافند اصفهان

تیـم والیبـال بـارز کرمـان بـه مصـاف تیـم والیبـال رعـد پدافنـد 
اصفهـان خواهـد رفـت.  به گـزارش روابـط عمومی باشـگاه فرهنگی- 
ورزشـی بـارز تیـم والیبال بـارز کرمان و رعـد پدافند اصفهـان در روز 
چهارشـنبه 23/10/94 که سـاعت 16 در سـالن والیبال رشید فرخی 
کرمـان برگـزار مـی شـود. این بـازی در قالب لیگ دسـته اول کشـور 

برگـزار مـی گردد.

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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یادداشت

وحشت سعودی ها از فروریختن 
دیوار ایران هراسی *

محمد جواد ظریف
اجـرای  زودی  بـه  جهـان 
توافـق تاریخـی بـرای حـل یـک 
بحـران غیـر ضـروری – اگـر چه 
خطرنـاك- دربـاره برنامه هسـته 
خواهـد  گرامـی  را   ایـران  ای 
بودیـم  امیـدار  همگـی  داشـت. 
کـه  داریـم-  بـاور  کمـاکان  و   –
حل مسـاله هسـته ایـران، امکان 
تمرکـز مجـدد بـر چالـش جدی 

افـراط گرایـی کـه کل منطقـه و جهـان را بـه ورطه نابودی کشـانده 
اسـت، فراهـم کنـد. رییـس جمهـور روحانی، بـه دفعات اعـالم کرده 
انـد کـه اولویـت اصلـی سیاسـت خارجـی ایـران عبـارت اسـت از 
دوسـتی بـا همسـایگان، صلح و ثبـات در منطقه و همـکاری جهانی، 
بـه ویـژه در مبارزه با افراطـی گری. در مهرمـاه 1392، فقط یک ماه 
بعـد از روی کار آمـدن دولـت جدید، ایشـان ابتـکاری را تحت عنوان 
جهـان علیـه خشـونت و افراطـی گـری)WAVE( اعـالم نمودنـد. 
ایـن ابتـکار در مجمـع عمومـی ملـل متحـد بـا اجمـاع بـه تصویـب 
رسـید و امیـدی را بـرای ایجـاد یـک تـالش جهانـی دور اندیشـانه 
بـرای مبـارزه با تروریسـم ایجاد نمود. متاسـفانه برخی کشـورها می 
کوشـند از تعامل سـازنده جلوگیـری نمایند. بالفاصله بعـد از امضای 
توافـق موقـت هسـته ای در آذرمـاه 1392، عربسـتان سـعودی کـه 
از فروریختـن دیـوار ایـران هراسـی بـه وحشـت افتـاده بـود،  تمامی 
امکانـات خـود را بـرای به شکسـت کشـاندن ایـن توافق بسـیج کرد. 
امـروز، شـواهدی در دسـت اسـت که برخی افـراد در ریـاض، نه تنها 
بـه تـالش هایشـان بـرای جلوگیـری از عـادی شـدن شـرایط ادامـه 
مـی دهنـد، بلکـه مصمم هسـتند کـه کل منطقـه را به سـوی تقابل 

 . نند بکشا
عربسـتان سـعودی نگـران اسـت کـه بـا کنـار رفتـن پـرده بهانه 
جویـی هـای هسـته ای،  تهدیـد جهانـی واقعـی، یعنـی نقـش فعال 
ایـن کشـور در پشـتیبانی ازافراط گرایی خشـن نمایان گـردد. جلوه 
هـای توحـش و بربریـت آشـکار اسـت. در خانـه، جـالدان دولتـی با 
شمشـیر گـردن مـی زنند - مشـابه اعـدام اخیـر 47 زندانـی در یک 
روز، شـامل یـک عالـم محبـوب مذهبـی هـم کـه عمرخـود را وقـف 
ترویـج دفـاع مسـالمت آمیـز از حقـوق مدنـی نمـوده بـود. در خارج 
هـم، مـردان نقـاب دار سـرها را بـا چاقـو از بـدن جـدا مـی کننـد. 
فرامـوش نکنیـم که عاملین بسـیاری از اقدامات تروریسـتی، از واقعه 
دهشـتناك 11 سـپتامبر گرفتـه تـا تیرانـدازی در سـن برناردینـو و 
دیگـر صحنـه هـای توحـش افراطـی در این فاصلـه و تقریبـا تمامی 
اعضـای گـروه هـای افراطی نظیر القاعـده و جبهه النصـره، یا از اتباع 
سـعودی هسـتند و یا  توسـط عوام فریبانی که به پشـتوانه دالرهای 
نفتـی دهـه هاسـت پیام هـای ضد اسـالمی نفـرت و فرقـه گرایی را 

ترویـج مـی کنند، شستشـوی مغـزی گردیـده اند. 
راهبـرد فعلـی سـعودی ها خارج کردن توافق هسـته ای از مسـیر 
خـود و همیطـور تـداوم - و حتـی وخیـم تـر کـردن- تنـش هـا در 
منطقـه بـا اسـتفاده از سـه مولفه اسـت: فشـار بـه غـرب؛ دامن زدن 
بـه بـی ثباتـی منطقـه ای بـا ادامـه جنـگ در یمـن و حمایـت از 
افـراط گرایـی؛ و تحریـک مسـتقیم ایـران. تجـاوز نظامـی ریاض در 
یمـن و حمایـت آن از افراطـی گری اموری واضح و آشـکار هسـتند. 
ولـی اقدامـات تحریـک آمیـز برعلیـه ایـران، هیچـگاه بـه سـرخط 
رسـانه هـای بیـن المللـی تبدیـل نشـده اسـت، چـرا کـه خویشـتن 
داری صبورانـه مـا مانـع از آن تبدیـل آن بـه بحـران شـده اسـت. 
دولـت ایـران در باالتریـن سـطوح قاطعانـه تعـرض دوازدهـم دیمـاه 
بـه سـفارت و کنسـولگری سـعودی را محکـوم و امنیـت دیپلمـات 
هـای سـعودی را تضمیـن نمـود. مـا اقدامات فـوری بـرای کمک به 
بازگشـت نظـم بـه مجموعـه دیپلماتیک سـعودی را فراهـم نموده و 
بـر عـزم جـدی خـود بـرای مجـازات کلیـه مهاجمیـن تاکیـد کرده 
ایـم. مـا همچنیـن اقدامـات انضباطی در مورد کسـانی کـه در انجام 
وظایـف خـود در حفاظـت از ایـن اماکـن قصـور داشـته انـد، اعمال 
کردیـم و همچنیـن یک تحقیـق و تفحص داخلی بـرای جلوگیری از 
تکـرار جنیـن حوادثـی در آینـده را آغاز کـرده ایـم. در مقابل، دولت 
سـعودی و عمـال آن، در سـه سـال گذشـته تاسیسـات دیپلماتیـک 
ایـران در یمـن، لبنـان و پاکسـتان را بطـور مسـتقیم  مـورد هـدف 
قـرار داده انـد – کـه منجـر بـه کشـته شـدن دیپلمـات هـای ایرانی 
و افـراد محلـی شـده اسـت. مـوارد دیگـری از اقدامات تحریـک آمیز 
نیـز وجـود دارنـد. زائـران ایرانی هـدف آزارهـای سـازمان یافته بوده 
انـد – در یـک مـورد، دو مامـور پلیـس عربسـتان بـه دو پسـر جوان 
ایرانـی در جـده تعـرض کردنـد کـه باعـث برانگیختـه شـدن خشـم 
عمومـی گردیـد. همچنیـن، اهمـال سـعودی هـا در فاجعـه منـا بـه 
کشـته شـدن 464 نفـر زائـر ایرانـی در مراسـم حـج اخیـر انجامید. 
عـالوه بـر این، مقامات سـعودی، چندین روز از پاسـخ به درخواسـت 
هـای مکـرر خانـواده های قربانیـان و دولـت ایران برای دسترسـی و 

بازگردانـدن پیکرهـای قربانیـان خـودداری کردند. 
عـالوه بـر ایـن، خطیبـان دولتی در عربسـتان سـعودی بـه عنوان 
یـک رویـه بـه نفـرت پراکنـی نـه فقـط علیـه ایـران، بلکـه بـر علیه 
تمامـی شـیعیان مشـغول هسـتند. اقـدام منفـور گـردن زدن اخیـر 
شـیخ نمـر النمـر، بـا فاصلـه کوتاهـی بعـد از نطـق نفـرت پراکنانـه 
خطیبـی در مسـجدالحرام علیه شـیعیان صورت گرفت کـه در اوایل 
سـال 94 در خطبـه دیگـری گفتـه بـود: »مخالفـت مـا بـا شـیعه و 
عملیـات انتحـاری مـا بر علیـه آنها تـا زمانی که روی زمین هسـتند، 

از بیـن نخواهـد رفت.«
بـا وجـود ایـن مسـائل، ایـران، با اطمینـان از قـدرت خـود، اقدام 
تالفـی جویانـه ای برعلیـه عربسـتان سـعودی انجام نـداده و از قطع 
- و یـا حتـی کاهـش سـطح - روابط دیپلماتیـک خود با این کشـور 
خـودداری کـرده بـود. پاسـخ مـا تاکنـون همراه بـا خویشـتن داری 

بـوده اسـت؛ ولـی صبـر و تحمـل یکطرفـه دوام ندارد.  
ایـران تمایلـی بـه افزایـش تنـش در منطقـه نـدارد. ما بایـد برای 
مقابلـه بـا تهدیـد افراطیون متحد باشـیم. رییس جمهـور و اینجانب، 
از اولیـن روزهـای پـس از انتخـاب ایشـان، چـه بـه صـورت عمومی 
و چـه خصوصـی، آمادگـی خـود را بـرای گفتگـو، اشـاعه آرامـش و 
مبـارزه بـا افراطـی گـری بی ثبـات کننده اعالم کـرده ایـم. ولی این 

سـخن در عربسـتان بـه گـوش هایی ناشـنوا برخورده اسـت. 
سـران سـعودی می بایسـت یـک انتخـاب انجـام دهنـد: آنها می 
تواننـد بـه حمایـت از افـراط گرایـان و اشـاعه نفـرت فرقـه ای ادامه 
دهنـد، یـا مـی تواننـد گزینـه ایفای یـک نقش سـازنده بـرای ثبات 

در منطقـه را انتخـاب کننـد. مـا امیدواریـم عقالنیـت حاکم شـود.
* منتشر شده در نشریه نیویورك تایمز

حاشیه

اولین صحبت های سوشا با رسانه ها
 پس از آزادی از زندان

سوشـا مکانـی دیروز به دفتر باشـگاه پرسـپولیس رفـت و با طاهری 
جلسـه گذاشـت. بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن؛ سوشـا مکانـی 
پـس از خـروج از باشـگاه پرسـپولیس درباره نشسـتی که بـا علی اکبر 
طاهـری داشـت گفـت: »جلسـه ام با طاهـری دربـاره ماندن یـا رفتن 
از پرسـپولیس نبـود. مـا درباره مسـائل خصوصی حرف زدیم.« سوشـا 
در واکنـش بـه ایـن موضـوع کـه آیـا در پرسـپولیس مـی مانـد یا می 
خواهـد بـرود گفـت: »در روزهای آینـده در این باره حـرف می زنیم.« 
ایـن اولیـن صحبـت هـای سوشـا با رسـانه هـا پـس از آزادی از زندان 

بـود و ترجیـح داد کـه فعـال حرف خاصـی نزند.

شایعه ای جالب که مهناز افشار
 تکذیبش کرد!

خبـری کـه در گـروه های تلگرامی به مهناز افشـار نسـبت داده می 
شـد توسـط وی تکذیـب گردیـد. بـه گـزارش جام نیــوز، چنـد روزی 
اسـت کـه مهنـاز افشـار بازیگر سـینما باز هـم در گروه هـای تلگرامی 
تبلیغـات  خبرسـاز شـده اسـت. وی کـه گفتـه مـی شـد مدیریـت 
انتخاباتـی را بـرای مـادر شـوهر خـود به عهـده گرفته اسـت در پیامی 
توئیتـری ایـن موضـوع را تکذیـب کرد. افشـار در پسـت خود نوشـت: 
همچنـان در کانـون اخبـار دروغیـن رنگارنگ هسـتم. اینجانـب مهناز 
افشـار هیـچ گونـه فعالیت انتخاباتـی نخواهم داشـت و تمـام اخبار در 

ایـن زمیبه کـذب محض اسـت.

رضا عطاران در بیمارستان
بـه گـزارش جام نیــوز، رضا عطـاران کارگـردان و بازیگر سـینمای 
ایـران ایـن روزهـا بخـش زیـادی از وقـت خـود را در بیمارسـتانی در 
مشـهد کنـار پـدر بیمـارش می گذرانـد. عبـاس یـاری روزنامه نـگار و 
منتقـد فیلـم تازه تریـن پسـت اینسـتاگرام خـود را بـه رضـا عطـاران 
و گرفتـاری ایـن روزهـای بازیگـر محبـوب سـینما و تلویزیـون ایـران 
اختصـاص داد. او از دو فیلـم آماده ی نمایش عطاران نوشـت، و توضیح 
داد کـه چـرا عطـاران این روزهـا حال خوبی نـدارد. یـاری در این باره 
نوشـت : » کارگـردان و بازیگـر محبـوب، رضـا عطـاران کـه دو فیلـم 

»ماتـادور« و »دراکـوال« را آمـاده نمایـش دارد، 
این روزهـا چنـدان سـرحال و بانشـاط نیسـت؛ نـه به خاطـر این که 
فیلـم »دراکـوال« در بخـش مسـابقه جشـنواره جـا نگرفتـه، چراکـه او 
اعتقـاد دارد ایـن فیلـم از هـر نظـر جـذاب و دیدنـی شـده، دلگیـری 
عطـاران بیمـاری سـختی اسـت که پدرش مدتی اسـت با آن دسـت و 
پنجـه نـرم می کنـد و حال خوبی نـدارد. بازیگر شـیرین ما ایـن روزها 
بخـش زیـادی از وقتـش در بیمارسـتانی در مشـهد، درکنـار پـدرش 

می گـذرد.«


