
دادستان کرمان خبر داد

انهدام یک باند قاچاق 
سالح، مهمات 

و مشروبات الکلی

گوشه ای از نشست شعر فارسی 
با حضور کیومرث منشی زاده

 آدمی اگر 
برای اندیشه ای 
نمی میرد 
به خاطر هیچ 
زیسته است

آشنایی با نیکوکاران 
بهداشت و درمان 

کرمان 
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گزارش پیام ما از ماجرای فیلمی که 
اخیرا جنجالی شده است

زخم
 پیکور بر پیکر 
گنبد جبلیه
 مدیرکل میراث فرهنگی کرمان:
 استفاده از وسایلی که ارتعاش ایجاد 
می کنند صحیح نیست

 معاون میراث فرهنگی کرمان: 
با توجه به شرایط مجبور بودیم از 
پیکور استفاده کنیم
 یک کارشناس مرمت:
 اگر استفاده از پیکور مداوم نباشد، 
مشکلی ندارد
   صفحه  2
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سکه بهار آزادي
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آگهی مناقصه عمومی
نظلر بله اینکله شلرکت فلوالد زرنلد ایرانیلان قصلد دارد طراحلی و اجلرای پکیج تصفیله خانه فاضلاب مجتمع 
فلوالد خلود واقلع در کیلومتلر 7 جلاده زرنلد- کرمان را از طریلق برگزاری مناقصه به شلرکت های واجد شلرایط و 
ملورد تاییلد واگلذار نمایلد. للذا از واجدین شلرایط دعوت به عملل می آید تا در صلورت تمایل جهت خرید اسلناد 
مناقصله )بله مبللغ 200/000 ریلال( از تاریلخ درج آگهلی تلا ملورخ 94/11/3 بله واحلد بازرگانی شلرکت واقع در 
کرملان- بللوار جمهوری اسلامی نرسلیده به چهلار راه امام جمعله جنب بانک پاسلارگاد، سلاختمان میدکو طبقه 
7 واحد بازرگانی مراجعه نمایند. پیشلنهادات واصله در تاریخ 94/11/7 در کمیسلیون معامات شلرکت بازگشلایی 
و تصمیلم گیلری شلده و شلرکت در رد یلا قبول پیشلنهادات مختلار خواهد بود. در صلورت نیاز بله اطاعات فنی 

بلا شلماره 09151808198 و شلرایط مناقصله با شلماره 32470986 داخللی 119 تماس بگیرید.
شرکت فوالد زرند ایرانیان 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
نظلر بله اینکله شلرکت فوالد زرنلد ایرانیان قصلد دارد اجلرای سلاختمان کارت زنی و رختکلن کارخانه کک سلازی خود 

واقلع در کیلومتلر 7 جلاده زرنلد- کرملان را از طریلق برگلزاری مناقصله عموملی نوبت دوم به شلرکت های واجد شلرایط و 

ملورد تاییلد واگلذار نمایلد. للذا از واجدیلن شلرایط دعوت به عملل می آید تلا در صورت تمایلل جهت خرید اسلناد مناقصه 

)بله مبللغ 300/000 ریلال( از تاریلخ درج آگهلی تلا ملورخ 94/11/6 بله واحلد بازرگانلی شلرکت واقلع در کرملان- بللوار 

جمهلوری اسلامی نرسلیده به چهار راه امام جمعه جنب بانک پاسلارگاد، سلاختمان میدکو طبقه 7 واحلد بازرگانی مراجعه 

نمایند. پیشلنهادات واصله در تاریخ 94/11/7 در کمیسلیون معامات شلرکت بازگشلایی و تصمیم گیری شلده و شلرکت در 

رد یلا قبلول پیشلنهادات مختلار خواهد بلود. در صورت نیاز به اطاعلات فنی با شلماره 09151808198 و شلرایط مناقصه 

بلا شلماره 32470986 داخلی 119 تملاس بگیرید.
شرکت فوالد زرند ایرانیان 

موسسه مطبوعاتی پیام آوران استخدام می کند 
- خانم مجرد حداکثر سن 27 سال لیسانس 

مسلط به نرم افزار حسابداری هلو  ساعت کار 8/30 صبح تا 16/30 بعد از ظهر
با حقوق  اداره کار و بیمه با اخذ تعهد ۵ ساله محضری برای همکاری

- روزنامه نگار زن یا مرد مجرد 

زیـر 2۹ سـال بـا حداقل مدرک لیسـانس تمـام وقت بـا حقـوق اداره کار بیمـه و دوره 
آموزشـی کامـل )تعهـد ۵ سـاله محضـری جهت همـکاری اخـذ می گردد(

افـراد جهـت شـغل روزنامـه نـگاری باید حتمـا  سـابقه مطالعه مسـتمر مطبوعـات را 
داشـته باشـند و بـه ایـن شـغل جدا عالقـه مند باشـند.

۰         از ساعت ۱4 تا ۱۸ ۹ ۳ ۵ ۵ 2 ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ تماس 

تبریک آیت اهلل هاشمی به
رهبر انقالب بابت لغو تحریم ها
------------------------------------------------------  صفحه 2

 سخنگوی شورای نگهبان
 استعفا داد

------------------------------------------------------  صفحه 3

استاندار کرمان در نشست هم اندیشی با اساتید 
دانشگاه آزاد اسالمی:

پوتین های خود را برای 
آبادانی محکم بسته ایم

------------------------------------------------------  صفحه 3

حاشیه نگاری بازی مس 
و شهرداری اردبیل

------------------------------------------------------  صفحه ۵
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  کرمان: 

سازمان را نباید فدای 
اختالف کرد

------------------------------------------------------  صفحه 8

تا رئیس جمهور 
بیاید

محسن جالل پور
   صفحه  6

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان: امروز به رد صالحیت شده ها محرمانه اعالم می شود

بررسی صالحیت ها کف دست داوطلبان

برای مشاهده و دانلود 
فیلم استفاده از پیکور در 
گنبد جبلیه از کد مقابل 

استفاده کنید

   صفحه  2
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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
استاندار کرمان در نشست هم اندیشی با 

اساتید دانشگاه آزاد اسالمی:

پوتین های خود را برای 
آبادانی محکم بسته ایم

بلا  هم اندیشلی  نشسلت  در  کرملان   اسلتاندار 
اسلاتید دانشلگاه آزاد اسلامی واحد کرملان گفت: 
ملا بله دنبال برنلد و نشلانه ای از کرمان هسلتیم تا 
همله کرملان را بلا آن بشناسلند، بایلد نگرش ها را 
نسلبت بله این دیار علوض کنیم تا به عنلوان مثال 
کرملان را بلا نلام سللطان قاللی جهان بشناسلند و 
یلا بلا نام سلردار سللیمانی که سلحشلوری شلجاع 

در دنیا اسلت،
 یلا معلدن اسلتان، فرهیختلگان و سلرمایه های 
آیلت اهلل  باسلتانی پاریزی،  اسلتاد  اجتماعلی نظیلر 
هاشمی رفسلنجانی و.... عاللی تریلن مقلام اجرایلی 
دوللت در اسلتان کرملان در ادامله مطللب فلوق 
افلزود: کرملان در زمینه نشلانه و برنلد خاء جدی 
دارد از ایلن رو ملا یکسلری از جوانلان خلوش ذوق 
در خلارج و داخلل اسلتان را درگیلر ایلن مسلاله 

کرده ایلم.
بله گلزارش ایسلنا وی همچنیلن بلا اشلاره بله 
انتخابلات پیلش رو گفلت: کارنامله انقلاب نشلان 
داده اسلت کله دولت هلای متفلاوت بلا رای ملردم 
روی کار آمده انلد و در خردادملاه سلال 92 نیز یک 
دوللت خردگلرا، عاقلل و پیرو والیلت روی کار آمد 
کله بله اصلول نظلام اعتقلاد دارد و دنبلال توسلعه 
ملردم،  رای  اهمیلت  بله  باتوجله  بنابرایلن  اسلت 
و  کاربللد  متخصلص،  خلوب،  نمایندگانلی  بایلد 
متعهلد انتخلاب شلوند نه اینکله افراد بلی درد روی 
کار بیاینلد. اسلتاندار کرملان افلزود: بایلد کسلانی 
انتخلاب شلوند کله فقلر ومحرومیلت بلرای آنهلا 
زجلرآور باشلد و احسلاس درد کننلد ضمناً هرکس 
کله ملورد تائیلد شلورای نگهبلان باشلد می توانلد 

باشلد. مردم  منتخلب 
رزم حسلینی یلادآور شلد: ملا خودملان تناقلض 
عقلب  دلیلل هلم  بله همیلن  و  ایجلاد می کنیلم 
افتلاده هسلتیم و ملا را عقلب نگله داشلته اند در 
حالیکله انقلاب پدیلد آملد تلا بله جللو حرکلت 
کنیلم. رزم حسلینی تصریلح کلرد: اگلر ملردم ملا 
دچلار معضلات شلده اند بله ایلن دلیلل اسلت که 
جلای تفریحلی مناسلبی ندارنلد، در هیلچ جلای 
دنیلا 250 هکتلار جنلگل دسلت کاشلت و مکانلی 
بلا آب و هلوای مناسلب را بله قبرسلتان اختصاص 
ائمله  و  جمعله  املام  اینکله  ضملن  نمی دهنلد! 
جماعلات نقلش روشلنگری دارنلد و نباید سلکوت 
کننلد چراکله آبادانلی ایجاد شلود معضلات هم از 
بیلن خواهنلد رفلت و آن منطقله امن تر می شلود، 
فقلط بیلان خطبله کفایلت نمی کنلد بلکله بایلد 
فرهنلگ اصیلل اسلامی در میان جوانلان ما ترویج 

. د شو
اسلتاندار کرملان  همچنیلن گفلت: بله دلیلل 
عدم توسلعه متوازن در کرمان و کشلور، مشلکاتی 
پدیلده آمده اسلت که ملا هم در ایلن زمینه مقصر 
هسلتیم وللی در همین مقوله هم طرحی منسلجم 
و کارشناسلی در حلال انجام اسلت چراکه بایسلتی 
خودملان بله فکلر باشلیم و از منابلع موجلود در 

اسلتان اسلتفاده کنیم.
اسلتاندار کرملان در ادامله بلا بیلان اینکله اگلر 
کاری نکنیلم خطایلی هلم پیلش نخواهلد آملد و 
اشلتباهات هلم دیلده نخواهنلد شلد اظهلار کلرد: 
تملام ابنیه میلراث فرهنگی کشلور در حال نابودی 
اسلت و در کرملان هلم ایلن رونلد سلپری شلده 
اسلت به همیلن جهت،برای بازسلازی و اسلتحکام 
ایلن بناهلا گام برداشلته ایم و در آینلده نیز این کار 

را دنبلال خواهیلم کرد. 
وی بلا بیلان اینکله بلرای تعاللی بشلر و جامعله 
درس می خوانیلم خاطرنشلان کلرد: ملا پوتین های 
خلود را بلرای آبادانلی محکم بسلته ایم و از این کار 
بلاز نمی مانیلم، ایلن را کسلانی که به دنبلال منافع 
خلود هسلتند بداننلد، به علاوه ما مدعی نیسلتیم 
کله همه چیلز را می دانیلم بلکه فقلط اراده آهنین 
داریلم و تیملی که در اسلتانداری مسلتقر شلده اند 
افلرادی  همگلی  بلکله  مقلام  و  پسلت  بلرای  نله 
متخصلص، دنیلا دیلده، شلجاع و کاربللد هسلتند 
کله بلرای توسلعه اسلتان و تبدیلل آن بله موتلور 

جنوبشلرق کشلور تلاش می کننلد.

انهدام یک باند 
قاچاق سالح، مهمات 
و مشروبات الکلی

انهلدام  از  کرملان  دادسلتان 
سلاح،  قاچلاق  بانلد  یلک 
الکللی  مشلروبات  و  مهملات 
سلربازان  توسلط  کرملان  در 
خبلر  زمان)علج(  املام  گمنلام 
داد. بله گلزارش ایسلنا دادخلدا 

سلاالری در تشلریح جزئیلات ایلن خبر اظهلار کرد: بلا پیگیری های مسلتمر 
اطاعاتلی یکلی از باندهلای فعلال قاچلاق سلاح و مهملات در حلوزه شلهر 
کرملان شناسلایی و طلی یلک عملیلات هماهنلگ چهلار نفلر از اعضلاء ایلن 
بانلد دسلتگیر شلده انلد. وی افلزود: در ایلن عملیلات تعلداد 29 قبضله انواع 
سلاح، تعلدادی تجهیزات نظاملی، 271 فشلنگ، 120 لیتر مشلروبات الکلی 
و تعلداد سله دسلتگاه خلودرو توقیف شلده اسلت. سلاالری ادامله داد: دو نفر 
از اعضلاء ایلن بانلد کله توسلط اداره کل اطاعلات اسلتان کرملان شناسلایی 
و دسلتگیر شلده انلد، اهلل کرملان نیسلتند و چندیلن مرتبله نیلز اقلدام بله 
حملل سلاح به اسلتان کرمان نملوده بودنلد. دادسلتان کرمان با بیلان اینکه 
اعضلاء ایلن باند سلاح هلای قاچاق را از اسلتان های غربی کشلور بله کرمان 
منتقلل ملی کردنلد، گفلت: اعضلاء ایلن باند سلاح هلا را در صنلدوق خودرو 
بله طلرز ماهرانه ای جاسلازی کرده بودند که با هوشلیاری ماموریلن اداره کل 

اطاعلات اسلتان کرملان شناسلایی و کشلف شلده انلد.

ایجاد اشتغال برای 
مددجویان از تکرار 
جرم جلوگیری 
می کند

شهرسلتان  دادسلتان 
عنبرآبلاد  در بازدیلد از زنلدان 
طبقله  شلورای  در  جیرفلت 
بنلدی ایلن اداره گفلت: ایجلاد 
مددجویلان  بلرای  اشلتغال 

از تکلرار جلرم جلوگیلری ملی کنلد. یوسلف سلبحانی افلزود: بلا توجله بله 
اینکله بسلیاری از جرایلم ناشلی از بیلکاری بلوده اسلت بایسلتی برنامله ای 
دقیلق و کارشناسلی شلده در جهلت فراهلم نمودن شلرایط بلرای یادگیری 
و آملوزش مددجویلان در زملان محکومیلت صلورت گیرد. وی خاطر نشلان 
کلرد: مددجویلان بایسلتی از فرصلت پیش آمده نهایت اسلتفاده را داشلته و 
با شلرکت در کاسلهای اشلتغال و حرفه آموزی و اخذ گواهینامه الزم برای 
آینلده خلود برنامله ای روشلن داشلته و بعد از اتملام محکومیت با اسلتفاده 
از تسلهیات بانکلی کله از طلرف مرکلز مراقبلت بعلد از خلروج زندانهلا که 
در اختیلار آنلان گذاشلته می شلود کار خلود را مشلخص نمایند. دادسلتان 
اظهلار داشلت: از آنجایلی کله هلدف از مجازات اصلاح و تربیت و بازگشلت 
سلعادتمندانه آنلان بله جامعه می باشلد کاسلهای آموزش اشلتغال و حرفه 
آملوزی در زنلدان ملی توانلد کملک شلایانی در ایلن زمینله داشلته باشلد.

تهیه بانک اطالعاتی 
توانمندی های 
تولیدی و صادراتی 
کرمان

دبیلرکل اتاق بازرگانی کرمان 
گفت: بانلک اطاعاتی توانمندی 
هلای تولیدی و صادراتی اسلتان 
آملار  از  اسلتفاده  بلا  کرملان 
موجلود و بله روز رسلانی برخی 

از ایلن آملار و اطاعلات و تجمیلع آنهلا توسلط اتلاق کرملان تهیه می شلود. 
بله گلزارش روابط عموملی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشلاورزی اسلتان 
کرملان، مسلعود رشلیدی نلژاد در نشسلتی با حضلور برخی از اعضلای هیات 
نماینلدگان اتلاق کرمان،اظهلار کلرد: بله نظر می رسلد تاکنون چنیلن بانک 
اطاعاتلی در اسلتان وجلود نداشلته و ایلن اقدام باید در راسلتای سله محور 
شلامل بررسلی راهکارهای تدویلن بانک اطاعاتلی کارآمد و به روز، تشلکیل 
کمیتله ای بلرای تدویلن توانمنلدی هلا و مشلخص کلردن نحوه هملکاری و 
مشلارکت دسلتگاه هلای دولتلی و بخلش خصوصی انجام شلود. وی بلا بیان 
اینکله اطاعات باید یکپارچه، سلاختار یافته و مسلتند باشلد تا بتلوان از آنها 
در تصمیلم گیلری هلای مهلم اسلتان اسلتفاده کلرد گفلت: تصمیلم گیلری 
بلدون آملار مسلتند، قابل دفلاع نیسلت. وی اسلتخراج آمارهلا و اطاعات در 

ایلن زمینله را اقداملی بلرای کملک به توسلعه اسلتان عنلوان کرد.

بازدید مدیر گاز 
رسانی شرکت ملی 
گاز ایران از روند 
پیشرفت پروژه های 
شرکت گاز استان

مهنلدس ابراهیملی مدیر گاز 
رسلانی شلرکت مللی گاز ایران و 
هیئلت همراه در سلفر یلک روزه 
بله اسلتان کرمان ، ضملن بازدید 

از تاسیسلات گاز اسلتان از رونلد پیشلرفت پلروژه هلای ایلن اسلتان  بازدیلد و 
از نزدیلک در جریلان آخریلن وضعیلت رونلد اجرایلي پلروژه های مذکلور قرار 
گرفتنلد. مهنلدس ابراهیملی مدیلر گاز رسلانی شلرکت مللی گاز ایلران ضمن 
تشلکر از مدیریت و کارکنان شلرکت گاز اسلتان کرمان با توجه به تاش هایی 
کله در عرصله گازرسلاني انجلام شلده اشلاره کلرد و گفلت : بله برکلت انقاب 
اسلامي و دوللت خدمتگلزار در حلال حاضر شلاهدیم که بیش از 1000 شلهر 
و 14 هلزار روسلتاي کشلور از نعملت گاز طبیعلي بهره مند مي باشلد . که این 
املر جلز با همدلي و تاشلهاي شلبانه روزي کارکنان صنعت گاز کشلور میسلر 
نملي شلد . ابراهیملی همچنیلن به بنلد ق بودجه تصویلب شلده در مجلس با 
موضوعیلت  بهینله سلازی و جایگزینلی اشلاره کرد و گفلت :  یکلی از بهترین 
اسلتان هایی که توانسلته اسلت بلا جذب بودجله اختصاص یافته به بنلد ))ق(( 

گاز رسلانی را توسلعه بخشلد ، شلرکت گاز اسلتان کرمان بوده اسلت.

دادستان عنبرآباد دادستان شرکت گازاتاق بارزگانی

کرمان ویچ

اخیلرا فیلملی مبنلی بر اسلتفاده 
از پیکلور در مرملت گنبلد جبیلیله 
نلرم  و  اجتماعلی  هلای  شلبکه  در 
افزارهلای موبایلی پیام رسلان پخش 
و موجلب نگرانلی کرمانلی ها شلده 

ست. ا
بنایی به قدمت تاریخ

در شلرق کرملان بنایلی تاریخی وجود دارد که دسلت 
روزگار هلم از تخریب آن کوتاه مانده اسلت. گنبد جبلیه 
کله در کتلب تاریخلی به نلام گنبلد گبری هم شلناخته 
ملی شلود، در شلرق کرملان و نزدیلک بله آرامسلتان 
کرملان قلرار دارد. از سلبک معملاری ایلن بنا اسلتنباط 
می شلود یا مربلوط به اواخر دوره ساسلانی اسلت و اوائل 
اسلام مرملت شلده و یلا اینکله در اوائل اسلام بلا الهام 
از معملاری ساسلانی بنلا شلده اسلت. گفته می شلود در 
سلاخت ایلن گنبلد به جلای آب از شلیر شلتر اسلتفاده 
شلده کله مورخلان و معماران دلیل اسلتحکام ایلن بنا را 
همیلن املر می دانند. ایلن گنبد 8 ضلعی تماما از سلنگ 
اسلت و علرض پلی آن نیلز در پایله بله 3 متر می رسلد. 
در 8 طلرف گنبلد جبلیله، 8 در بله علرض 2متلر قلرار 
دارد کله املروزه تنهلا یکی از آنها باز اسلت. سلقف گنبد 
از آجلر سلاخته شلده و داخلل آن ظاهلرا دارای تزیینات 
گچبلری بلوده کله قسلمت بلاالی آن ریختله و قسلمت 
پاییلن بنلا اگلر تزییناتی هلم داشلته از بین رفته اسلت. 
مصاللح بله کار رفتله در دیوارهلا سلنگ الشله بلا مات 
گلچ از بیلرون و آهلک از داخلل اسلت. گنبلد جبلیله در 
سلال  1316   توسلط وزارت فرهنلگ در فهرسلت آثلار 
مللی بله ثبلت رسلید و در سلال  1383  پلس از مرملت 
بله گنجینه جبلیله )کتیبه هلای تاریخی( تبدیل شلد. از 
کتیبه هلای موجلود در ایلن گنجینله می توان بله کتیبه 
مسلجد آبلدر اشلکان رابلر بافلت اشلاره کرد. سرپرسلی 
سلایکس در کتلاب هشلت سلال در ایلران در ارتبلاط با 
ایلن گنبلد می نویسلد: »از قبرسلتان کله رد می شلوید، 
یلک سلاختمان هشلت ضلعلی سلنگی خواهیلد دید که 
گنبلدی بله شلکل دو هلال بلر آن قلرار گرفتله و قطلر 
داخلل آن 18 فلوت )5.5 متلر( و هلر یلال آن نیلز 18 
فلوت )5.5 متلر( و پوشلش آن آجلری و منتهی الیله آن 
دایلره می باشلد. ایلن محلل را جبلیله می نامنلد و تنهلا 

سلاختمان سلنگی کرملان همیلن گنبلد جبلیه  اسلت.« 
می افزایلد:  انگلیسلی،  جغرافلی دان  و  نویسلنده  ایلن 
از  یکلی  مقبلره  محلل  ایلن  کله  معتقدنلد  »ایرانیلان 
زرتشلتیان بلوده و برخلی نیلز عقیلده دارنلد کله ملزار 
سلید محملد تباشلیری اسلت، وللی نسلبت اخیلر را در 
بعضلی نقلاط تکذیلب می کنند، بدیهلی اسلت در زمانی 
کله ایلن قبرسلتان را ویلران کرده اند سلنگ ایلن مقبره 
را برداشلته و بلرای نمایلی بله کار برده انلد، البتله برخی 
ایلن گنبلد را متعللق به سللجوقیان می داننلد«. ولی این 
ادعلا درسلت نیسلت، زیرا »جبللی« تحریلف یافته کلمه 
»گبلری« اسلت و بلر طبلق قواعد اشلتقاق های فارسلی 
»گ« بله »ج« بلدل شلده اسلت و قدملت گنبلد جبلیه 
کرملان را از ایلن کلمله کله آن را گنبلد »گبلر« نیلز 
گفته انلد، می تلوان حلدس زد که شلاید مربلوط به پیش 
از اسلام باشلد و از بناهای زرتشلتی و گبری اسلت، اگر 
چله اسلتیل آن بلا اسلتیل آتشلکده تطابلق نلدارد. حاال 
انتشلار فیلملی مبنی بر اسلتفاده از پیکلور در مرمت این 
بنلای ارزشلمند تاریخلی باعلث شلد تلا صلدای کرمانی 
هلا درآیلد و در فضلای مجلازی انتقاداتلی را نسلبت بله 
مسلئوالن اداره کل میلراث فرهنگلی، صنایلع دسلتی و 

گردشلگری کرملان مطلرح کنند.      
تشکیل جلسه ویژه در دفتر مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان

دیلروز بلرای اطلاع از چنلد و چون ماجرا بلا مدیرکل 
گردشلگری  و  دسلتی  صنایلع  فرهنگلی،  میلراث  اداره 
اسلتان کرملان تملاس گرفتلم. محملود وفایلی پلس از 
شلنیدن ماجلرا از ملن خواسلت تلا بله دفتلر وی بلروم. 
وقتلی بله اداره کل میلراث فرهنگلی رفتم متوجه شلدم 
ایلن موضلوع از اهمیلت زیلادی بلرای وفایلی برخلوردار 
و  اداره  اسلت. چلرا کله وی محسلن موحلدی معلاون 
شلفیعی کارشلناس و مسلئول کارگاه هلای ایلن اداره را 
در اتلاق خلودش جملع کلرده بلود تلا در ارتباط بلا این 

مسلئله صحبت شلود. 
معاون میراث فرهنگی کرمان: با توجه به شرایط 

مجبور بودیم از پیکور استفاده کنیم
محملود وفایلی از معلاون اداره کل میلراث فرهنگلی، 
صنایلع دسلتی و گردشلگری کرملان خواسلت در ایلن 
رابطله توضیلح دهد. محسلن موحدی هم گفلت: ببینید 

اول بایلد بدانیلد کله قسلمت باالیلی گنبلد جبلیله قبل 
از انقاب بازسلازی شلده و در آن بازسلازی از سلیمان و 
معملاری روز اسلتفاده شلده و ایلن نبوده که ملا با پیکور 
بله جلان سلنگ های قدیملی بیفتیلم. وی ادامله داد: ما 
هیچوقلت در مرمت آثار باسلتانی از پیکور اسلتفاده نمی 
کنیلم و در ایلن جلا بلا توجله به اینکله در پاگلرد باالیی 
گنبلد قبلا بتلن ریختله شلده، ملا مجبلور بودیلم برای 
اینکله راه را بلرای خارج شلدن آب و برف از این قسلمت 

آب را بله سلمت نلاودان ها هدایلت کنیم،
از پیکلور اسلتفاده کنیلم. موحلدی در پاسلخ بله این 
سلوال که نمی شلد از قلم و چکش اسلتفاده کلرد اظهار 
داشلت: پتلک ضلرر بیشلتری داشلت و بلا قللم و چکش 
هلم نملی شلود روی رینلگ بتنلی کار کرد. موحلدی با 
تاییلد ایلن حلرف که بهتلر اسلت هیچوقلت از پیکور در 
مرملت آثلار باسلتانی اسلتفاده شلود گفلت: ملا هلم در 
اینجلا مجبلور بودیلم از پیکلور اسلتفاده کنیلم. وی در 
واکنلش به اینکله ارتعاش ناشلی از پیکلور باعث تخریب 
دیلواره بنلا ملی شلود هلم گفلت: ایلن اتفلاق نملی افتد 
و مطمئلن باشلید مشلکلی پیلش نملی آیلد گرچله کله 
پیکلور  از  باسلتانی  آثلار  مرملت  در  فرهنگلی  میلراث 
اسلتفاده نملی کنلد و ایلن بلار هلم مجبلور به اسلتفاده 

. یم شد
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان: استفاده از 

وسایلی که ارتعاش ایجاد می کنند صحیح نیست

از  پلس  هلم  کرملان  فرهنگلی  میلراث  مدیلرکل 
توضیحلات معلاون خود گفلت: از نظر میلراث فرهنگی و 
از ایلن نظلر کله بله بنا ضربله ای وارد شلود، اسلتفاده از 
پیکلور در ایلن جلا مشلکلی نلدارد چلون این قسلمت از 

بنلا قبلا بلا بتلن و سلیمان بازسلازی شلده اسلت.
محملود وفایلی افلزود: بله طلور کللی املا اسلتفاده از 
ابلزاری کله باعلث ایجلاد ارتعاشلات سلنگین می شلوند 
صحیلح نیسلت و بهتلر بود در ایلن جا هم اسلتفاده نمی 
شلد. وی بلا تاییلد ایلن قسلمت از صحبلت هلای معاون 
خلود کله املکان اسلتفاده از قللم و چکلش در ایلن بنلا 
نبلود اظهلار داشلت: در اینجا راهی جز اسلتفاده از پیکور 
نبلوده اسلت املا در مجملوع بلا اسلتفاده از ابلزاری کله 

ارتعلاش ایجلاد ملی کننلد مخالف هسلتیم.
یک کارشناس مرمت: اگر استفاده از پیکور 

مداوم نباشد، مشکلی ندارد
یلک کارشلناس مرمت آثار باسلتانی در ایلن رابطه به 
»پیلام ملا« گفت: اسلتفاده از پیکور خواه ناخلواه بر روی 
هلر بنایلی اثلر ملی گلذارد و نملی تلوان گفت بلی تاثیر 
اسلت. کیلوان برومنلد افلزود: املا نکتله ای کله در ایلن 
میلان مهلم اسلت، ملدت اسلتفاده از پیکلور اسلت. اگلر 
بله صلورت ملداوم از پیکلور اسلتفاده نشلود و فقط چند 
سلاعت بلرای نلاودان از پیکلور اسلتفاده کلرده باشلند، 
مشلکلی وجلود نلدارد املا اگلر اسلتفاده از پیکلور مداوم 

باشلد قطعلا بنا آسلیب ملی بیند. 

گزارش پیام ما از ماجرای فیلمی که اخیرا جنجالی شده است

زخم پیکور بر پیکر گنبد جبلیه

رئیلس سلتاد انتخابلات اسلتان کرملان گفلت: داوطلبان 
و طرفلداران آنهلا قانلون را مدنظلر داشلته باشلند و اخلاق 
انتخاباتی را رعایت کنند. به گزارش ایسلنا حمید ذکااسلدی 
در جملع خبرنلگاران با بیلان این مطلب اظهار کلرد: : بعد از 
آنکه رسلیدگی بله صاحیت کاندیداهلای نمایندگی مجلس 
در هیئلت هلای اجرایلی بله پایلان رسلید و تمام اسلامی به 
هیئلت نظلارت اسلتان کرملان اعلام شلد از تاریلخ 20 دی 
ملاه 94 تلا پایان وقلت اداری 26 دی ملاه 94 هیئت نظارت 
اسلتان کرملان بله شلکایت داوطلبلان رد صاحیلت شلده 
توسلط هیئلت اجرایلی و اظهارنظلر دربلاره صاحیلت تمام 
داوطلبلان اقلدام کلرد. رئیس سلتاد انتخابات اسلتان کرمان 

بلا بیلان اینکله پس از کسلب نظر هیئلت مرکزی نظلارت و 
پایلان وقلت اداری انتخاباتلی کلیله اسلامی به فرمانلداران 9 
حلوزه اصللی انتخابلات در اسلتان کرملان اعام شلد، عنوان 
کلرد: فرمانداران مربوطه اسلامی افراد احراز صاحیت نشلده 
را از املروز صبلح بله صلورت محرمانله بله کاندیداهلا اعلام 
ملی کننلد. ذکااسلدی ادامله داد: داوطلبان احلراز صاحیت 
نشلده توسلط هیئت نظلارت می توانند شلکایت خلود را به 
شلورای نگهبلان اعلام کننلد و در26 بهملن ملاه 94 اعام 
قطعلی اسلامی نامزدها توسلط وزارت کشلور به حلوزه های 
انتخابیله انجلام ملی شلود. وی تاکید کلرد: برای افلرادی که 
احلراز صاحیلت نشلده انلد حلدود 20 روز فرصلت اسلت 

تلا به شلکایت هلای آنهلا رسلیدگی شلود. معاون سیاسلی، 
امنیتلی و اجتماعلی اسلتانداری کرملان تصریح کلرد: از 27 
دی ملاه تلا 16 بهملن ملاه 94 دریافت شلکایت از داوطلبان 
احرازصاحیلت نشلده و اظهارنظلر قطعلی و نهایلی شلورای 
نگهبلان در خصلوص تملام داوطلبلان و اعلام آن بله وزارت 
کشلور صورت می گیلرد. ذکااسلدی متذکر شلد: داوطلبانی 
کله احلراز صاحیلت نشلده انلد طبلق روال قانونلی فرصت 
شلکایت به شلورای نگهبلان را دارند و هلواداران کاندیداها و 
افلراد مرتبلط بلا آنها در نظر داشلته باشلند که همله مراحل 
طلی شلده در هیئلت هلای اجرایلی و نظلارت بلر اسلاس 
قانلون اسلت. وی بلا تاکیلد بلر اینکله هملگان بلا پذیرفتلن 
قانلون انتخابلات وارد میدان انتخابات شلده انلد، اظهار کرد: 
داوطلبلان و طرفلداران آنها قانون را مدنظر داشلته باشلند و 

اخلاق انتخاباتلی را رعایلت کنند.
گفتنلی اسلت در همیلن حلال هیلأت مرکلزی نظلارت 
بلر انتخابلات دهمیلن دوره مجللس شلورای اسلامی، در 
مجللس  نمایندگلی  داوطلبلان  کلرد  اعلام  اطاعیله ای 
کله بلر اسلاس رأی هیلأت مرکلزی نظلارت بلر انتخابلات، 
صاحیلت آنلان احراز نشلده اسلت می توانند شلکایت خود 
را تحویلل دهنلد. به گزارش فلارس، هیأت مرکلزی نظارت 
بلر انتخابلات دهمیلن دوره مجللس شلورای اسلامی طلی 
اطاعیله ای اعلام کلرد آن علده از داوطلبلان نمایندگلی 

مجللس کله بلر اسلاس رأی هیلأت مرکلزی نظلارت بلر 
می تواننلد  نگردیلده،  احلراز  آنلان  صاحیلت  انتخابلات، 
شلکایت خلود را تحویل دهنلد. متن این اطاعیله که اداره 
کل روابلط عمومی شلورای نگهبلان آن را منتشلر کرده، به 
شلرح ذیل اسلت: به اطلاع آن دسلته از داوطلبلان محترم 
نمایندگلی دهمیلن دوره مجللس شلورای اسلامی کله بر 
اسلاس رأی هیلأت مرکزی نظلارت بر انتخابلات، صاحیت 
آنلان احلراز نگردیلده می رسلاند: بر اسلاس ملاده 52 قانون 
صلورت  در  آن،  اجرایلی  آئین نامله   34 وملاده  انتخابلات 
یکشلنبه 1394/10/27  روزهلای  می تواننلد طلی  تمایلل 
الی سه شلنبه 1394/10/29 از سلاعت 8 اللی 16 در تهران 
بله ورزشلگاه تختلی واقلع در بزرگلراه بسلیج بللوار هجرت 
و در مراکلز اسلتان ها بله محل هلای تعیین شلده از سلوی 
دفاتلر نظلارت و بازرسلی شلورای نگهبان مراجعله و پس از 

تکمیلل فلرم شلکایت، رسلید  دریافلت نمایند. 
هیلأت مرکزی نظارت بلر انتخابات دهمیلن دوره مجلس 
شلورای اسلامی گفتنی اسلت بلا توجله به زیرسلاخت های 
ارتباطلی مهیلا شلده، توصیله می شلود داوطلبلان حوزه های 
انتخابیله شهرسلتانی حتی االمقلدور بله مراکلز معین شلده 
در اسلتان ها مراجعله کننلد. بدیهلی اسلت شلکوائیه آنها به 
لحظله، در اختیلار شلورای نگهبان قرار می گیلرد و لزومی به 

حضلور داوطلبلان در تهران نیسلت.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان: امروز به رد صالحیت شده ها محرمانه اعالم می شود

بررسی صالحیت ها کف دست
داوطلبان

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

 ما
يام

س: پ
عک
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ریاسلت  بله  نظلام دیلروز  مجملع تشلخیص مصلحلت 
آیلت اهلل هاشلمی رفسلنجانی و بلا حضلور اکثریلت اعضلا 

داد. جلسله  تشلکیل 
 بله گلزارش روابلط عموملی مجملع تشلخیص مصلحت 
نظلام، در ابتلدای جلسله، آیلت اهلل هاشلمی رفسلنجانی، با 
توجله بله انجلام مراحلل پایانلی برجلام و انجلام تعهلدات 
طرفیلن و رفلع تحریم ها، مراحلل کار و مذاکرات را بسلیار 
فشلرده، سلخت و هملراه بلا تدبیلر و عقانیلت توصیلف 
کلرد و از پشلتکار رئیلس جمهلور، دوللت و بله ویلژه تیلم 
مذاکره کننلده هسلته ای کله تحلت حمایلت کاملل رهبری 
معظلم انقلاب انجلام شلد، تشلکر و قدردانلی کلرد و ایلن 
موفقیلت را بله رهبلر انقلاب، دولت و بله ویژه ملردم غیور 
و وفلادار ایلران تبریلک گفلت. وی بلا تأکیلد بلر ضلرورت 

پایبنلدی و تعهلد طلرف مقابلل بله همله مراحلل و مفلاد 
برجلام گفلت: امیدواریم طلرف مقابل به وظایلف و تعهدات 
خلود بله طلور کاملل عملل کنلد، در غیلر ایلن صلورت 
جمهلوری اسلامی ایلران نیلز مقابله به مثلل خواهلد کلرد. 
رئیلس مجملع تشلخیص مصلحلت نظلام، بلا اشلاره بله 
اتفاقلات اخیلر در خلیلج فلارس در ملورد ملوانلان نظاملی 
آمریلکا گفت: مسلئله ای که می توانسلت در داخلل، منطقه 
و جهلان تبدیلل بله یک هیاهلو و جنجال جدیلدی به ویژه 
در آسلتانه اجلرای برجلام و انتخابلات اسلفند ملاه شلود با 
سلرعت عملل، تدبیلر و عقانیلت دوللت و هماهنگلی و 
هملکاری سلپاه پاسلداران بله خوبلی و درایلت حل شلد و 
امیدواریلم هملواره در سلایر ملوارد حسلاس نیز بله همین 

نحلو عمل شلود.

 سلپس، مصوبه مجلس شلورای اسلامی در مورد الیحه 
معاهلده بیلن دولت جمهوری اسلامی ایلران و دولت ژاپن 
در زمینله انتقلال محکوملان بله حبلس کله ملورد ایلراد 

شلورای نگهبلان قلرار گرفته بود، در دسلتور کار قرار گرفت 
و مجملع تشلخیص مصلحلت بله اتفلاق آراء نظلر مجللس 

شلورای اسلامی را ملورد تأیید قلرار داد.

تبریک آیت اهلل هاشمی به رهبر انقالب
 بابت لغو تحریم ها

  خبر

وزیلر خارجه کشلورمان گفلت: معتقدیم برجلام انجام 
ملی شلود و پیلش ملی رود و از فرصت هلای اقتصلادی و 
دیپلماسلی آن اسلتفاده خواهلد شلد. به گلزارش انتخاب 
ایلن پرسلش کله  بله  پاسلخ  محملد جلواد ظریلف در 
برداشلته شلدن تحریم هلا چقدر بعلد از روز اجلرا تضمین 
شلده اسلت گفلت: کسلانی هسلتند کله همیشله صللح 
اینهلا همیشله  و  داننلد  تهدیلد موجودیت شلان ملی  را 
مخاللف بلوده و بله ایلن مخالفتشلان ادامله خواهنلد داد. 
وزیلر خارجله کشلورمان گفلت: امروز)شلنبه( روز خوبلی 
بلرای ملردم ایلران اسلت و تحریم هلا املروز لغلو خواهلد 
شلد. وی افلزود: همچنیلن املروز روز خوبی بلرای منطقه 
اسلت. منطقله ملا از سلایه یلک درگیلری بلی ملورد کله 
ملی توانسلت نگرانلی ایجلاد کنلد بلا برجلام رها شلده و 

ملی توانلد بدون غبارهلای خطرناک که بله دلیل تبلیغات 
منفلی علیله برنامه هسلته ای شلکل گرفتله حرکت صلح 
طلبانله ایجلاد کنلد. وزیلر خارجله گفلت: امروز یلک روز 
خلوب برای دنیاسلت چراکه ثابت شلده مشلکات مهم را 
ملی توانیلم از طریلق دیپلماسلی حلل کنیم نله تهدید و 

فشلار و قطعلا از ایلن جهلت املروز روز مهمی اسلت.
ظریلف دربلاره ماقلات های خلود گفت: ایلن ماقاتها 
بلرای اطمینلان از اجرای صحیلح برجام بلود. مخصوصا با 
توجله بله اقدامات وسلیعی کله آمریکا یی ها اعلام کردند 
انجلام داده انلد. وی در پاسلخ بله ایلن کله بعلد از اجرای 
برجلام جمهوری اسلامی ایلران چه اهلداف و اقداماتی را 
در منطقله دنبلال می کنلد گفلت: بعلد از اجلرای برجلام 
زمینله خوبی ایجاد می شلود بلرای همکاری گسلترده تر 

در منطقله بلرای خطلر عمده ای کله منطقه ملا را تهدید 
می کنلد و آن هلم خطلر تروریسلت و افراط گرایی اسلت. 
ملا این آمادگی را داریم و امیدواریم که سلایر همسلایگان 
ملا در منطقله و جامعله بیلن المللل بلرای مبارزه بلا این 
. وزیلر خارجله در  باشلند  را داشلته  معضلل هملکاری 
پاسلخ بله این پرسلش که فکلر می کنیلد برجام تلا پایان 
زملان خلود بلا موفقیلت اجرا شلود؟ گقلت: تاکیلد داریم 
منفعلت همله در ایلن اسلت برجلام کاملا اجرایی شلود 
و همله بله آن متعهلد باشلند البتله روش ملا بلر احلراز و 
رصلد کردن نحوه پایبندی سلایر کشلورها اسلت اما عقل 
حکلم می کند کشلورهایی کله مدت زیلادی را صرف این 
سلند کردنلد بلا اقداملات نسلنجیده باعث نشلوند نتیجه 

مذاکلرات به هلدر رود.

منفعت همه کشورها در اجرای کامل برجام است
محمد جواد ظریف

»ثامن الحجج« 
به بانک پارسیان 
واگذار می شود

پیلش  مسلائل  از  بعلد 
آملده بلرای موسسله اعتبلاری 
طلی  ثامن الحجلج  غیرمجلاز 
قلرار دادی قلرار شلد تلا بانلک 
ایلن  مسلوولیت  پارسلیان 
و  گرفتله  برعهلده  را  موسسله 

املور آن بله ایلن بانلک واگلذار شلود. به گلزارش ایسلنا، آن طلور که یک 
مقلام آگاه بله ایسلنا اعلام کرده اسلت، بعلد از توافقات و مذاکلرات انجام 
شلده قلرار اسلت تلا موسسله ثامن الحجلج که تلا پیلش از ایلن هیچ گونه 
مجلوزی از بانلک مرکلزی بلرای فعالیلت نداشلت و مدتلی بلود کله دچار 
مشلکل شده و سلپرده گذاران آن سلرگردان شلده بودند به بانک پارسیان 

شلود.  واگلذار 
برایلن اسلاس قلرار اسلت تلا بانلک مرکلزی میزانلی اعتبلار در اختیار 
بانلک پارسلیان بلرای تامیلن هزینه هلای املور موسسله ثامن الحجلج قرار 
دهلد. ایلن در حالی اسلت که از سلویی دیگر قرار اسلت تا اموال موسسله 
ثامن الحجلج در رهلن بانلک پارسلیان قلرار گرفتله و ایلن بانلک بله مرور 
و براسلاس شلرایط آنهلا را بله فلروش رسلانده و اعتبلار دریافتلی از بانک 

مرکلزی را برگرداند.

تشکر رئیس مجلس 
از رئیس جمهوری 
بابت برجام

شلورای  مجللس  رییلس 
اسلامی بلا تاکیلد بلر ایلن کله 
خواهلد  برداشلته  هلا  تحریلم 
هلا  تحریلم  رفلع  گفلت:  شلد، 
فرصلت مناسلبی بلرای حرکت 
و آبادانلی کشلور اسلت و ملن 

در ایلن راسلتا از رییلس جمهلوری، وزیلر امور خارجله، تیم مذاکلره کننده 
و نماینلدگان مجللس کله بلرای بله سلرانجام رسلاندن ایلن موضلوع نقش 
اساسلی داشلتند ، قدردانلی میکنلم. بله گلزارش ایرنلا، عللی الریجانلی در 
مراسلم تجلیلل از کارکنلان نمونله مجللس شلورای اسلامی اظهار داشلت: 
املروز مصلادف با حادثه مهمی برای کشلور اسلت و آن رفع تحریم هاسلت. 
وی افلزود: بعلد از ایلن همله فلراز و فرود، تحریم ها برداشلته می شلود و ما 
امیدواریلم کله ایلن مسلاله املر مبارکی بلرای ملت ما باشلد و شلرایط برای 
زندگلی ملردم راحلت تر شلود. رییس مجلس شلورای اسلامی تاکیلد کرد: 
ایلن موضلوع 12 سلالی کشلور را مشلغول خلود کلرده بلود، ایلن در حاللی 
بلود کله طلرف های خارجلی به دنبلال توقف غنی سلازی در ایلران بودند و 
فشلارهایی را نیلز بله ملا وارد کردنلد، آنها هملواره می گفتند ما به شلرطی 

موضلوع هسلته ای را ملی پذیریلم کله شلما غنلی سلازی را رهلا کنیلد.

تحریم های جدید 
ضد ایرانی، بازگشت 
ثبات به خاورمیانه 
را خنثی می کند

موسلویان«  »سیدحسلین 
مذاکره کننده هسلته ای پیشلین 
ایلران گفلت: اعملال تحریلم های 
شلرایط  در  ایرانلی  ضلد  جدیلد 
خاورمیانله،  حسلاس  و  کنونلی 

سلبب ملی شلود تلاش هلا بلرای بازگردانلدن ثبلات بله ایلن منطقله در حلال 
فروپاشلی خنثی شلود. روزنامه آمریکایی »یلو اس ای تودی« به نقل از موسلویان 
افلزود: خاورمیانله در آسلتانه فروپاشلی کامل اسلت و نیاز به هملکاری و نه تقابل 
بیشلتر داریلم. تنلش اخیر میلان عربسلتان و ایران کله هریک بر جهان تسلنن و 
تشلیع تاثیلری هدایلت کننلده دارنلد، خاورمیانه را بیلش از پیش متاطلم کرده 
اسلت و کنگلره آمریلکا هلم بلا دنبال کلردن قوانینلی که منجلر به بی اثلر کردن 
برجلام شلود، عملا بر آتلش این تاطم ملی افزایلد. وی در مقاله خلود ادامه داده 
اسلت: افلزون بلرآن، بخشلی از توافلق های برنامله جامع اقلدام مشلترک)برجام( 
مبنلی بلر اینکله ایلران و آمریکا ملی تواننلد در موضوع مبلارزه با داعلش و یافتن 
راه حلل هایلی بلرای درگیلری هلا در علراق، سلوریه و یملن با یکدیگلر همکاری 
داشلته باشلند، از بیلن خواهلد رفلت و اکنون تصمیم گیلران آمریلکا در مقابل دو 
انتخلاب اجلرای درسلت برجلام یا مواجه شلدن بلا خاورمیانه ای شلکننده تر قرار 

اند. گرفتله 

توزیع داروهای 
آرژانتینی با نام 
تولید داخل

بیوتکنولوژی  انجملن  رییلس 
ایلران با هشدارنسلبت بله توزیع 
داروهلای آرژانتینلی درکشلور به 
کله درهیلچ  داخلل  تولیلد  نلام 
جلای دنیا نیزمجوز تجویزکسلب 
نکلرده اند، گفت:مشلابه داروهای 

بیوتکنولوژیلک درکشلور تولیلد وصادر می شلود و واردات ایلن داروها بر خاف 
منافلع مللی بلوده و فقط منافلع عده ای خلاص را تامیلن می کند. بله گزارش 
ایرنلا از انجملن بیوتکنوللوژی ایلران، دکتلر سلیروس زینللی با اعلام این خبر 
افزود:برخلی شلرکت هلای وارد کننده داروهای بیوتکنولوژی زیر پوشلش تولید 
دارو از تسلهیات دولتلی شلرکت های دانش بنیان اسلتفاده می کننلد و با این 
اقلدام، سلازمان غلذا و دارو و دوللت را فریلب ملی دهنلد. وی با اشلاره به اینکه 
ایلن شلرکت های ›تولیدنملا‹ از معافیت های مالیاتی، تسلهیات گمرکی، وام و 
... بهلره ملی گیرنلد، تصریلح کرد: ادامله این روند، سلبب از بین رفتن شلرکت 
هلای نوپلای دانلش بنیان کله تولیدات واقعلی داروهلای بیوتکنولوژیلک دارند، 
خواهلد شلد. زینلی اظهلار کلرد: واردات داروهلای ›مونوکلونال آنتی بلادی‹ که 
در درملان بیماران مبتا به ام اس، سلرطان و سلایر بیماری هلای خاص کاربرد 

دارد از حاشلیه سلود بیشلتری برخوردار اسلت.

مجلسخبر خبرسیاست

 خبر
 سخنگوی شورای نگهبان

 استعفا داد

سلخنگویی  سلمت  از  ابراهیمیلان  نجلات اهلل 
شلورای نگهبلان اسلتعفا داد. نجلات اهلل ابراهیمیان 
بلا اعلام ایلن خبر به ایسلنا گفلت: اسلتعفای خود 
را از سلمت سلخنگویی شلورای نگهبان ارائه کردم. 
وی از بیلان دلیلل اسلتعفای خلود امتنلاع کلرد و 
نیسلت  مناسلبی  وقلت  حاضلر  حلال  در  افلزود: 
کله دلیلل اسلتعفای خلود را بیلان کنلم. در حلال 
حاضر مشلخص نیسلت که چه کسلی برای سلمت 

سلخنگویی شلورای نگهبلان تعییلن می شلود.

کاخ سفید:
 واکنش جمهوری خواهان به 

آزادی ملوانان، غیرمسئوالنه و 
عجوالنه بود

سلخنگوی  ارنسلت«  »جلاش  نوشلت:  یرنلا 
واکنلش  از  انتقلاد  بلا  سلفید،  کاخ  مطبوعاتلی 
جمهلوری خواهلان بله آزادی ملوانلان آمریکایلی، 
آن را »عجوالنله و غیرمسلئوالنه« اعلام کلرد. بله 
گلزارش تارنملای آمریکایلی »بریلت بلارت نیلوز« 
نزدیلک بله محافظله کاران، سلخنگوی کاخ سلفید 
بلا موفقیت آمیلز خواندن آزادی ملوانلان آمریکایی، 
واکنلش جمهلوری خواهلان بله آن را غیلر وطلن 
پرسلتانه خوانلد و گفلت: تنهلا کسلانی کله از ایلن 
جمهلوری  دالیللی،  بله  هسلتند  ناراحلت  بابلت 
خواهلان هسلتند. ارنسلت از جمهلوری خواهان به 
دلیل »واکنش نسلبتا سلریع و غیرمسلئوالنه« آنها 
در مقابلل بازداشلت ملوانلان آمریکایلی انتقلاد کرد 
و گفلت: اگلر بله توصیه برخلی منتقلدان جمهوری 
خلواه دوللت گلوش ملی کردیلم، احتملاال اکنلون 
وارد جنگلی خونیلن بلا ایلران بلر سلر ملوانلان می 

 . یم شد
جمهلوری  حملات  کله  رسلد  ملی  نظلر  بله 
محاصلره  از  تصاویلری  انتشلار  از  پلس  خواهلان 
ملوانلان آمریکایی توسلط نیروهای سلپاه و مباحث 
مربلوط بله آن همزملان در نطلق سلاالنه رئیلس 
کلرده  ناامیلد  را  سلفید  کاخ  آمریلکا،  جمهلوری 
اسلت. دوللت آمریکا بله دنبال بازداشلت 10 ملوان 
ایلن کشلور بله ویلژه پلس از طلرح اتهلام هایلی از 
سلوی جمهلوری خواهلان دربلاره تضعیلف بیشلتر 
آمریلکا در دوران ریاسلت باراک اوباملا، در موضعی 
تهاجملی قلرار گرفتله اسلت. انتقادهلای جمهوری 
خواهلان در حاللی مطلرح ملی شلود کله آمریلکا 
غیلر قانونلی بلودن ورود بله حریلم دریایلی ایلران 
را تاییلد کلرده و بله خاطلر آن عذرخواهلی کلرد. 
برخلی از رسلانه هلای آمریکایلی از جملله رادیوی 
ایلن کشلور نیلز اقلدام ایلران در توقیلف ملوانان را 
منطقلی را خوانلد و در تلازه تریلن گلزارش خلود 
تصدیلق کلرد که هلر کشلوری از حق گشلت زنی، 
دفلاع از مرزهلای آبلی و توقیف شلناورهای نظامی 
سلایر کشلورها که بدون اجلازه وارد محلدوده ملی 

آنهلا ملی شلوند، برخوردار اسلت.
در  خواهلان  جمهلوری  ناملزد  کلروز«  »تلد 
انتخابلات ریاسلت جمهلوری آتلی آمریلکا در تلازه 
تریلن مناظلره خلود وعلده داد اگلر در انتخابلات 
پیلروز شلود، بله هیلچ یلک از نیروهلای نظاملی 
کشلور اجلازه نخواهلد داد در مقابلل ایلران زانلو 
بزننلد و هلر کشلوری کله سلربازان آمریکایلی را 
بازداشلت کنلد بلا خشلم آمریلکا مواجله خواهلد 
جمهلوری  ناملزد  دیگلر  تراملپ«  »دوناللد  شلد. 
خواهلان تصاویلر منتشلره درباره محاصره سلربازان 
آمریکایلی را ناراحلت کننلده خوانلد و گفلت: تنهلا 
دلیللی که توانسلتیم سلربازان ملان را برگردانیم به 
خاطلر توافلق احمقانله ای اسلت کله 150 میلیارد 

دالر در اختیارایرانلی هلا قلرار ملی دهلد.

برخی ثبت نام 
کنندگان انتخابات 
چک بی محل کشیده 
بودند
معاون سیاسلی وزارت کشلور 
گفلت: در انتخابلات مجلس دهم 
129 درصلد افزایلش ثبلت نلام 
انتخابلات  ملورد  در  و  داشلتیم 
خبرگان هلم 62 درصلد افزایش 

کاندیداتلوری داشلته ایلم. بله گلزارش خبرآنایلن محمدحسلین مقیملی در 
نشسلت خبلری خلود بلا اصحاب رسلانه گفلت: در اسلتعام از دسلتگاه قضایی 
از 12 هلزار و 46 ملورد ناملزد انتخابلات مجللس، 763 ملورد دارای سلابقه 
محکومیلت بودنلد. 11 هلزار و 283 مورد هم اعام شلد سلابقه ای در دسلتگاه 
قضایلی ندارنلد. همیلن نسلبت را در گلزارش هلاي ناجلا و وزارت اطاعلات 
داشلتیم. در مجملوع دو هلزار و دویسلت پرونلده را اعام کردند کله 763 مورد 

از آنهلا ملورد دارد. 
البتله تعلدادی از ایلن محکومیلت ها به ملوارد عادی مثل تصادف یا کشلیدن 
چلک بلی محلل و .. مربوط بلود. هیات هلای اجرایی در تحقیقات محلی بررسلی 
کردنلد و دیدنلد از ملوارد رد صاحیت محسلوب  نمی شلود للذا در نهایت جمعا 
810 نفلر رد صاحیلت شلدند. 498 نفلر هلم انصلراف داده بودند. اهم سلخنان 

وي از ایلن قرار اسلت:
 مسلئول اجلرای قانلون در انتخابلات وزارت کشلور اسلت. اگر الزم اسلت تذکر 
بله هیلات هلای اجرایلی داده شلود وزیلر کشلور ایلن کار را انجلام می دهلد. اما 
بلرای شلخصیت هلای نظاملی چنین مسلئولیتی تعریف نشلده اسلت. آنهلا تنها 
ملی تواننلد نظلر شلخصی خودشلان را به عنلوان فرد اعلام کنند. صدا و سلیما 

و مطبوعلات هلم بایلد در خبررسلانی هلای خود دقت بیشلتری داشلته باشلد.
 مقایسله  ایلن دور از انتخابلات بلا دور قبل از حیث عملکردها درسلت نیسلت. 
ملاک ملا اجرای قانون اسلت. همله رد صاحیت های ما بر اسلاس قانون اسلت.
 هیلات هلای اجرایلی جایلگاه قانونی دارند و کاما بر اسلاس قانلون کار خود را 
انجلام ملی دهند. نبایلد از عبارت تایید صاحیلت »فله ای« در ملورد این هیات 
هلا اسلتفاده کنیلم. بله کار بردن ایلن عبارت ها قبلل از توهین به هیلات اجرایی 

توهیلن به خلود گویندگان این عبارت اسلت.
 ر جمهلوری اسلامی وزارتخانله هایلی وجلود دارد کله وظیفه آن شناساسلی 
عواملل نفلوذ و برخلورد بلا آنها اسلت. وزارت کشلور مجلری انتخابات اسلت. اگر 
دسلتگاه هلای قانونلی ذی ربلط بله ملا اعلام کننلد کله فلردی نفلوذی اسلت، 
حتملا در تاییلد صاحیلت هلا لحاظ می شلود. اما تلا این لحظه چنین گزارشلی 

نداشتیم.
 ما از اول برگزاری انتخابات تا االن با شورای نگهبان تعامل خوبی داشتیم.

چرا پرونده مرتضوی 
دوباره به دادسرا 
بازگشت؟

تسلنیم نوشلت: وکیلل مدافلع 
پرونلده  در  کارگلران  از  تعلدادی 
تامیلن اجتماعلی می گویلد عللت 
مرتضلوی  پرونلده  دوبلاره  ارجلاع 
بله دادسلرا ایلن اسلت کله قاضی 
مجرمانله  عناویلن  دارای  اَعملال 
کلرده  کشلف  پرونلده  در  جدیلد 

اسلت. مصطفلی تلرک همدانلی  گفتله اسلت بعلد از سله جلسله رسلیدگی بله 
پرونلده مدیرعامل اسلبق تامین اجتماعلی در شلعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت 
و اسلتماع دفاعیلات متهم ردیلف اول پرونده، اعملال دارای عناوین مجرمانه جدید 
کشلف شلد که پیشلتر این عناوین در پرونده وجود نداشلت. وکیل مدافع تعدادی 
از کارگلران در پرونلده تامیلن اجتماعلی بلا بیلان اینکله بله دلیل غیرعلنلی بودن 
دادگاه از بیلان عناویلن مجرمانله جدیلد معلذور اسلت اضافله کلرد: یکلی از موارد 
مطلرح در ایلن پرونلده، پرداخلت پلول به افلراد غیر ذی مدخلل اعلم از نمایندگان 
مجللس و افراد دیگر و انعقاد تفاهم نامه با شلرکت سلورینت قشلم بله مدیرعاملی 
بابلک زنجانلی اسلت کله بلرای ایلن ملوارد، تصلرف غیرقانونلی و اهملال در انجام 
وظیفله گرفتله شلده بود. وی توضیلح داد: بر این اسلاس، دادگاه پس از رسلیدگی 
متوجله شلد عناویلن مجرمانله دیگری نیلز وجلود دارد و صاح دانسلت پرونده به 
منظلور برطلرف شلدن نواقلص به شلعبه 15 بازپرسلی دادسلرای کارکنلان دولت 
علودت داده شلود. البتله دادگاه می توانسلت پرونلده را بله دادسلرا ارجلاع ندهلد 
املا اینگونله تصمیلم گرفته شلد کله اقداملات تحقیقی الزم توسلط دادسلرا انجام 
شلود.  این بخش از پرونده مرتضوی، مشلتمل بر 18 جلد و شلامل ادامه شلکایت 
سلازمان تأمیلن اجتماعلی، عبلاس پالیلزدار و برخلی شلکات خصوصلی اسلت که 
نخسلتین جلسله آن 25 آبلان در شلعبه 1057 دادگاه کارکنلان دولت به ریاسلت 
قاضلی حیلدری برگلزار و بله شلکایت پالیزدار و شلکات خصوصی رسلیدگی شلد. 
جلسلات دوم و سلوم ایلن پرونلده مبنی بر رسلیدگی بله موضوع تامیلن اجتماعی 
نیز 16 و 19 دی ماه برگزار شلد. بر اسلاس این گزارش، پیشلتر بخشلی از پرونده 
تأمیلن اجتماعلی بله هملراه شلکایت روح االمینی اولیلای دم یکی از فوت شلدگان 
حادثله بازداشلتگاه کهریلزک در شلعبه نهلم دادگاه کیفری یک به ریاسلت قاضی 
کشلکولی ملورد رسلیدگی قرار گرفت کله در نهایت پس از برگزاری هفت جلسله، 
رسلیدگی قاضی کشلکولی بله این پرونده پایان یافت و شلعبه نهلم دادگاه کیفری 
یلک اسلتان تهران، متهلم را در ارتبلاط با شلکایت اولیای دم مرحلوم روح االمینی 
بله اتهلام معاونلت در قتلل عمدی و آن بخلش از حکم پرونده قضلات کهریزک که 
نقلض شلده بلود، تبرئله کلرد. دادگاه در ارتبلاط بلا پرونلده تأمیلن اجتماعلی نیز، 
متهلم را بله رد ملال بله مبلغ 46 میلیلون تومان و یک سلال حبس که شلش ماه 

آن تعلیقلی اسلت، محکلوم کرد.

رئیس جمهوری بودجه 
۹۵ و برنامه ششم 
توسعه را امروز تقدیم 
مجلس می کند

معلاون املور مجللس رئیلس 
جمهلوری گفت: حجت االسلام 
روحانلی  حسلن  المسللمین  و 
هلای  الیحله  جمهلوری  رئیلس 
بودجله سلال 95 و برنامه ششلم 

توسلعه را املروز بله مجلس شلورای اسلامی تقدیم می کنلد. به گلزارش ایرنا 
حجلت االسلام مجیلد انصاری افلزود: با تقدیم الیحه برنامه ششلم توسلعه که 
متناظلر بلا سیاسلت هلای اقتصلاد مقاومتلی اسلت و همچنین بلا ارائله بودجه 
95، در سلال آینلده شلاهد حرکلت جهادی ملی، پشلتیبانی همله جانبه دولت 
بله سلمت اقتصلاد توسلعه یافتله پایلدار و مقاومتلی خواهیلم بلود. وی اظهلار 
داشلت: دوللت بلا ارائله لوایلح و قوانین الزم بله مجلس بلرای رفع موانلع و لغو 
قوانیلن دسلت وپاگیر گام های بلندی برداشلته اسلت. به گلزارش ایرنا، پیش از 
ایلن محملد باقلر نوبخت در نشسلت خبلری هفتگی بلا خبرنگاران بلا بیان این 
کله همله فرآیندهلای تهیه و تنظیلم الیحه بودجه سلال آینده و الیحله برنامه 
ششلم توسلعه انجلام شلده اسلت، گفتله بلود: طبلق قانلون ملی بایسلت ابتدا 
گزارشلی از سلال گذشلته یعنلی هلر سلال وضعیلت شلاخص های سلال قبل 
اجلرای برنامله توسلعه تهیه شلود که گلزارش های مربوط به سلال گذشلته در 
سله جللد آماده شلده اسلت کله تقدیلم نماینلدگان می شلود. رئیس سلازمان 
مدیریلت و برنامله ریلزی کشلور خاطرنشلان کلرده بلود: چلون سلال نخسلت 
اجلرای برنامله ششلم توسلعه اسلت تماملی مبانی نظلری بودجله 95 بلر پایه 
آن در دو جللد آملاده و یلک ملاده واحلده و 22 تبصلره الیحله با پنج پیوسلت 

قانونلی تهیه شلده اسلت. 
نوبخلت تاکیلد کرده بلود: ارقام بودجه همانند سلال گذشلته نیسلت ،تبصره 
هلای تکلراری را حلذف کردیلم و همله احلکام جدیلد اسلت، همله اینهلا کار 
تولیلدی دوللت اسلت تا مجللس که می خواهلد به ملاده واحلده آن رای بدهد، 
اطاع داشلته باشلد که چه مبانی نظری در پشلت آن قرار دارد. وی خاطرنشلان 
کلرده بلود: دوللت اقداملات خلود را از نظلر برنامله ششلم و بودجه سلال 95 به 
وقلت بله اتمام رسلانده اسلت. معلاون رئیس جمهلوری بلا تاکید بلر دو رویکرد 
»رشلد« و »عداللت« در الیحله بودجله سلال 95 توضیلح داده بلود: در ملورد 
رویکلرد رشلد بودجله بایلد توضیلح دهلم که بلا توجه بله اقتصلاد مقاومتی هم 
بایلد سلرمایه گلذاری مالی انجلام دهیم و هلم اقتصاد کشلور باید دانلش بنیان 
باشلد. نوبخلت تصریح کلرده بود که بیشلترین رقمی که در طلول تاریخ اقتصاد 
ایلران از سلوی دوللت سلرمایه گلذاری شلده انجلام ملی دهیلم غیر از سلرمایه 

گلذاری غیردولتلی و خارجلی برای سلال آینلده انجام خواهد شلد.

انتخاباتخبردولت
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عبدالحسین صنعتی زاده

بخش دهم
... پلس از یلازده روز بله جللو بمبئلی کله اول 
از  رسلیدیم.  اسلت  هندوسلتان  مملکلت  خلاک 
مشلاهده چندیلن هلزار کشلتی مختللف کله در 
دریلا لنگلر انداخته بودنلد دچار حیلرت و تعجب 
شلدیم. چله تلا آن تاریلخ هرگز چنلان منظره ای 
را ندیلده بلودم و چلون قدم به خاک هندوسلتان 
گذاردیلم، چشلممان  بله مردمان و مللل متنوعه 
و قبایلل مختلفلی افتاد کله در معابلر آمد و رفت 
داشلتند و مدتلی بله تماشلای آنلان پرداختیلم. 
همیلن کله بله یلک نفلر جوکی یلا برهمنی سلر 
و پلا برهنله ملی رسلیدیم بله دقت به سلیمایش  
نظلر دوختله و در جسلت و جلوی ایلن بودیم که 
از او کاری خلارق العلاده و یلا کشلف و کراماتلی 
مشلاهده کنیم. با شلخصی فارسلی زبان از اهالی 
یلزد کله ناملش اسلفندیار بلود و می گفت سلال 
هلا از جلور و جفلای مردملان تلرک شلهر و دیار 
خلود گفته و مهاجرت به هندوسلتان کرده آشلنا 
شلدیم. مشلارالیه مسلافرخانه ای داشلت که اتاق 
هایلش را بله هلر تلازه واردی چنلد شلبی اجلاره 
ملی داد و بله ملا هلم اتاقلی اجلاره داد و چلون 
خلودش را ایرانلی ملی دانسلت بله زودی بلا ملا 
انلس گرفلت و در پلای دود و دم ما می نشسلت. 
از ایرانیلان و هموطنانلش شلکایت داشلت و ملی 
گفلت اگلر هندوسلتان هلوای ایلران را نلدارد در 
علوض آزادی و امنیلت ملال و جلان دارد. ایلن 
و  را خلراب کلرده  کار  ایلران  در  تعصلب  بلای 
ملردم ایلران تصلور ملی نماینلد دنیا همان شلهر 
آن هاسلت و مذهلب و آیینی هلم غیر آن چه آن 
هلا دارند نیسلت و اگر هم باشلند قابلل ذکر نمی 
باشلد. در ایلران بلا چلوب و سلیلی و آزار بایلد به 
اجبلار هلر چیزی را قبلول کرد. شلما بیایید  یک 
روز بلا ملن تلا ملن آزادی قللم و بیان را به شلما 
نشلان دهلم. در ایلن جلا دوللت انگلیس بله همه 
مللل و مذاهلب مختلف آزادی مطللق داده که آن 
چله در حقانیلت خودشلان ملی خواهنلد بگویند. 
وللی تلا آن جایلی که حلرف هایشلان موجب بی 
نظملی و امنیلت عموملی نباشلد و لطمله ای بله 

سیاسلت دوللت انگلیلس نزند.
عصلری بله اتفلاق او بله جایلی کله مبلغیلن و 
مردملان مختللف و طوایلف و مذاهلب جدیلد و 
قدیلم همله از محسلنات و برتلری آییلن خلود 
صحبلت و محلاوره داشلتند رفتیلم. یلک نفلر را 
کله بلا شلور و اشلتیاق و بلا ایمان کاملل صحبت 
ملی داشلت نشلان ملا داده  گفت این شلخص از 

اسلت. طایفله کوکنی 
 کوکنلی هلا خود را مسللمان خاللص و واقعی 
ملی داننلد و سلایر فلرق را تملام کافلر دانسلته 
و دشلمنی زیلادی بلا شلیعیان و دوسلتان عللی 
بلن ابیطاللب دارنلد و خلون آن هلا را مبلاح ملی 
داننلد. بعلد از آن ملا را جلوتلر بلرد. کشیشلی 
بلا ریلش بلنلد در حاللی کله صلیبلی بله سلینه 
خلود چسلبانیده و کتابلی را بله دسلت گرفتله و 
از مذهلب مسلیح و برتلری آن بلر مذاهلب دیگلر 
بحلث ملی کرد نشلان داد. آن شلخص گفت: این 
کشلیش از فرقله پلادری می باشلد و هلر کس به 
دینلش ایملان بیلاورد مواجبلی هلم دریافلت می 
کنلد. بلاز در جایی دیگر شلخصی سلخنرانی می 
کلرد. او گفلت ایلن هلا را میمنلی ملی گوینلد و 
خلود را مسللمان ملی دانند؛ اما به انلدازه کوکنی 
هلا تعصلب ندارنلد. آن قلدر سلر و صلدا بلود که 
انسلان نملی دانسلت کجا بایسلتد و حلرف کدام 
را بلاور نمایلد. یلک طایفله دیگلر را معرفلی کرد 
کله آن هلا علده شلان زیادتلر بودنلد و منبلری 
گلذارده و مایلی در باالی آن مشلغول وعظ بود. 
آن شلخص گفلت ایلن طایفله را اسلماعیلی ملی 
گوینلد و تلا املام ششلم شلیعیان را قبلول دارند. 
نه شلیعه هسلتند و نه سلنی. نه هندو می باشلند 
و نله نصرانلی. املت خاللص آقاخلان محاتی می 

باشلند و او را اوالد پیغمبلر ملی داننلد. 
ملی  اولواالملر  را  آقاخلان  اوالدزادگان  اوالد 
تلا  گرفتله  هندوسلتان  بلاد  اقصلی  از  داننلد. 
بدخشلان و زنگبلار بلا ایملان کاملل بله بمبئلی 
بلرای عتبله بوسلی آقاخلان ملی آینلد. آن جلا را 
طلواف ملی کننلد و پلس از مراجعلت خلود را 
حاجلی می داننلد. صبلح زود از خواب برخاسلته 
خلود را تطهیلر ملی کننلد و آن وقلت سلر و پلا 
برهنله بلا سلاز و آهنلگ راک)یکلی از آوازهلای 
و ذوق  بلا شلوق  و  افتنلد  راه ملی  بله  هنلدی( 
مشلغول آسلتان بوسلی می شلوند. زمینلی را در 
عاللم مقلدس تلر از زمیلن خانله آقاخلان نملی 
داننلد و معتقد هسلتند که کلید بهشلت و جهنم 
در دسلت کوچکتریلن غاملان آقاخلان اسلت...  

بله  بنلا  کلدام  هلر  کرمانلی  کاران  نیکلو  ملا-  پیلام 
احسلاس ضلرورت زمانله خلود، در جهلت رفلع نیازهلای 
انلد. بهداشلت و  جامعله قلدم هایلی را بلر ملی داشلته 
درملان یکلی از مسلائلی اسلت کله ملورد توجله برخلی 
نیکلوکاران کرمانلی قلرار گرفتله اسلت. در نوشلتار زیلر 
بله سله بیمارسلتان مهلم که توسلط نیکلوکاران بنلا نهاد 

شلده اشلاره گردیلده اسلت؛
بیمارستان ارجمند کرمان

بلدون شلک از مهمتریلن بیمارسلتان هلای کرملان در 
تاریلخ پزشلک ایلن دیار اسلت. و همین طلور دربلاره بنیان 
گلذار اصللی ایلن بیمارسلتان و فرزندانلش  حرف و سلخن 
بله حلدی فراوان اسلت که می تلوان درباره این بیمارسلتان 
و خانلواده ارجمنلد کرمانلی کله بانیلان و اداره کنندگان آن 

بلوده انلد، کتابی مسلتقل و پرحجم نوشلت.
مراحلل سلاختمانی ایلن بیمارسلتان از اردیبهشلت ملاه 
1328 خورشلیدی آغلاز و بلا هملت و پشلتکار و پی گیری 
زنلده یلاد حاج محملد ارجمند به سلرعت و ظرف دو سلال 
بله بهلره بلرداری رسلید و در مهرملاه 1332 خورشلیدی 
افتتلاح گردیلده و به کار مشلغول شلد. از آنجا کله در زمان 
سلاخت ایلن بیمارسلتان، دو بیمارسلتان دولتلی کرملان و 
در  ارجمنلد  مرحلوم  للذا  بودنلد،  کار  حلال  در  مرسللین 
مرحلله نخسلت سلاخت یک زایشلگاه را در کرملان ضروری 
تشلخیص داد و در ایلن راسلتا، زمینلی واقلع در خیابان ابن 
سلینای کرملان )محلل فعللی بیمارسلتان( خریلداری کرد 
اردیبهشلت  اول  پنجشلنبه  روز  را  آن  عملیلات سلاخت  و 
ملاه 1328 خورشلیدی آغلاز نملود و بله همیلن مناسلبت 
در کارخانله خورشلید، مقابلل زمیلن مذبلور جشلنی برگزار 
حضلور  در  زایشلگاه  سلاختمان  سلنگ  اولیلن  و  گردیلد 

اسلتاندار وقلت بلر زمین گذاشلته شلد. 
در  و  ارجمنلد  زایشلگاه  سلاختمان  سلاخت  خلال  در 
حلدود سلال 1331 خورشلیدی بلا بلروز نهضلت مللی و 
ضلد انگلیسلی در ایلران در دوران نخسلت وزیلری مرحلوم 
شلد،  تعطیلل  کرملان  در  مرسللین  بیمارسلتان  مصلدق، 
مرحلوم ارجمنلد جهلت رفلاه همشلهریانش بله ایلن فکلر 
افتلاد کله زایشلگاه را تبدیلل به بیمارسلتان کند. سلرانجام 
این بیمارسلتان در سلال 1332 طی جشلنی افتتاح گردید. 
ایلن ظاهلراً هملان جشلنی اسلت کله اسلتاد باسلتانی 
پاریلزی از آن یلاد کلرده اسلت که حلاج محملد ارجمند در 
برابلر اصرارهلای حاضلران بلرای سلخنرانی به جایلگاه رفت 
و در جماتلی کوتلاه از علزم خود بلرای احداث زایشلگاهی 
زنانله! در کرملان سلخن گفلت در حاللی کله زایشلگاه هلا 
عموملاً زنانله هسلتند و قیلد این صفلت در اینجلا ضرورتی 

نداشت! 
منوچهلر  خلود  سلوم  پسلر  کرمانلی  ارجمنلد  مرحلوم 
ارجمنلد را پلس از خود بله مدیریت و تولیت 3 بیمارسلتان 

نمود.  معرفلی 
بیمارستان راضیه فیروز

عبدالمجیلد  بیمارسلتان، سرلشلکر  ایلن  گلذار  بنیلان   
فیلروز ملقلب بله ناصلر الدولله دوم بلود. عبدالمجیلد فیروز 
فرزنلد راضیله فیلروز و از خانلدان فرمانفرملا بله شلمار می 
آملد. وی مدتلی سلناتور انتصابلی کرملان بلود. در سلال 
هلای پایانلی عملر خویلش بلا ثلروت زیلادی کله در اختیار 
داشلت تصمیلم گرفلت به عنلوان باقیات الصالحلات و به نام 

ملادرش کله متوللد کرمان و سلال هلا مقیم این شلهر بوده 
یلک مرکلز درمانلی در کرملان ایجلاد نماید و بدیلن منظور 
در سلال 1327 خورشلیدی قسلمتی از املاک خلود را در 

کرد.  وقلف  اراک 
سرلشلکر فیلروز خلود در ابتلدا متوللی اداره املور ایلن 
موقوفلات و اختصلاص درآمدهلای حاصلله از آن هلا بله امر 
احلداث بیمارسلتان در کرملان بلود املا اجل بله وی مهلت 
نلداد تلا علزم خویلش را در ایلن زمینله عمللی سلازد. از 
ایلن روی، پلس از ملرگ او بلا خواسلته و سلفارش خودش 
ابوالقاسلم خلان ابراهیمی معروف به سلرکار آقلا متولی این 
موقوفلات شلد و کار سلاخت بیمارسلتان راضیله فیلروز را 

گرفت.  پلی 
سرلشلکر فیلروز محلل بیمارسلتان مرسللین را کله بله 

تازگلی تعطیلل شلده بلود از انگلیسلی هلا خریلداری کرده 
بلود تلا سلاختمان و زمین آن را جهت اسلتقرار بیمارسلتان 
جدیلد )راضیله فیلروز( ملورد اسلتفاده قلرار دهلد املا از 
آنجلا کله وی قبلل از مرملت و تجهیلز و بهلره بلرداری از 
ایلن بیمارسلتان، دار فانلی را بلدرود گفلت ابوالقاسلم خان 
کله  ایلن  بلرای  وی  شلد.  کار  ایلن  دار  عهلده  ابراهیملی 
نیلت خیلر واقلف را جامله عملل بپوشلاند در سلال 1340 
خورشلیدی در قطعله ای از اراضلی سلسلبیل )محلل فعلی 
بیمارسلتان( احلداث آن را آغلاز کلرد املا پیلش از پایلان 
سلاختمان بیمارسلتان قسلمت عملده ای از موقوفلات آن 
در اراک مشلمول قانلون اصاحلات ارضلی شلد. بله همیلن 
دلیلل ابوالقاسلم خلان از بودجله شلخصی خلود کار تکمیل 
سلاختمان بیمارسلتان و تجهیلزات آن را بله پایان رسلانید. 

بیمارستان خداداد مهرابی
بنلای ایلن بیمارسلتان بله سلرمایه یکلی از زرتشلتیان 
نیکلوکار و توانگلر کرمانلی به نلام »خداداد رسلتم مهرابی« 
احلداث شلده بلود و در سلال 1341 خورشلیدی بلا عنلوان 

بیمارسلتان خلداداد مهرابلی پایلان یافت. 
انحلال  از  پلس  و  بلود  پلیلس جنلوب  افسلر  مهرابلی 
پلیلس جنوب به افسلران انگلیسلی که متوجله لیاقت و کار 
آزمودگلی او شلده بودند وی را تشلویق کردنلد که همچنان 
در اسلتخدام دوللت بریتانیلا بمانلد و بله لنلدن مهاجلرت 
کنلد. بدیلن ترتیلب وی بله انگلسلتان عزیملت کلرد و تلا 
پایلان دوران بازنشسلتگی در آنجلا مانلد و بلرای همیشله 

مقیلم آن دیلار شلد. 
بلا وجلود ایلن وی هیلچ گاه سلرزمین آبلاد و اجلدادی 
خویلش یعنلی کرملان و ملردم ایلن شلهر را از یلاد نبلرد و 
در حاللی کله مقیلم لنلدن بلود فعالیلت خیریه خلود را در 
کرملان آغلاز کرد و تصمیم گرفلت تمامی املوال و اندوخته 
هلای خلود را صلرف سلاختن درمانلگاه و پذیریشلگاهی در 
کرملان نمایلد. بدیلن ترتیلب خلداداد مهرابی مبللغ زیادی 
را توسلط انجملن زرتشلتیان کرملان صلرف احلداث یلک 
پذیرشلگاه در خیابلان ناصریله کرملان و 4 دسلتگاه خانله 
در خیابلان ایرانشلهر نملود و سلپس اعلام کلرد کله آماده 
اسلت تلا مبللغ ده میلیلون ریلال صلرف احلداث یلک باب 

بیمارسلتان در شلهر کرملان بنمایلد. 
و  شلد  وقلف   1344 سلال  در  هلم  بیمارسلتان  ایلن 
بیمارسلتان مذکلور چنلد سلال بعلد در سلال 1349 زیلر 
نظلر کمیتله خلداداد مهرابی و بله طور خصوصی شلروع به 
فعالیلت کلرد و تبدیلل بله یکلی از فعلال ترین بیمارسلتان 

هلای شلهر کرملان گردیلد.
بیمارستان رشید فرخی

ایلن بیمارسلتان یلک بیمارسلتان تخصصلی بلوده کله 
توسلط دکتلر حبیلب ا... رشلید فرخلی تأسلیس گردیلد 
دکتلر رشلید فرخلی پلس از فراغلت از تحصیلل در رشلته 
جراحلی عموملی و شکسلته بنلدی بله کرمان بازگشلت و 
علیرغلم وضعیلت نله چنلدان مطللوب اوضلاع اتلاق عملل 
هلای کرملان در سلال هلای میانه دهه سلی خورشلیدی و 
کمبلود امکانلات در ایلن زمینله، کار خود به عنلوان جراح 
و ارتوپلد در همیلن سلال هلا آغلاز نملود و بله نوبله خلود 
در جهلت رفلع آالم ملردم کرملان و همیلن طلور برطلرف 
نملودن کمبلود و نیازهلای موجلود تلاش دامنله داری را 

گرفت. کار  بله 
دکتر رشلید فرخی در سلال 1343 خورشلیدی اقدام به 
تأسلیس بیمارسلتان 300 تخلت خوابلی به نام بیمارسلتان 
رشلید فرخلی در مرکلز شلهر کرملان محلدوده چهلار راه 

تهماسلب آبلاد نمود. 
طبیلب   11 متخصلص،  پزشلک   9 را  بیمارسلتان  ایلن 
عموملی و 2 ماملا اداره می کردند. رشلید فرخی در مراسلم 
گشلایش ایلن بیمارسلتان کله با حضلور نخسلت وزیر وقت 
انجلام شلده گفلت: »کرایله تخلت و هزینله هلای دیگلر 
بیمارسلتان ملی رسلاند که ما قصلد خدمت به ملردم داریم 

و قصلد هیلچ اسلتفاده ملادی نداریم. 

برگرفته از تاریخ پزشکی کرمان
دکتر مجید ملک محمدی

آشنایی با نیکوکاران بهداشت و درمان کرمان

26 دي 13۵۷ ) 1۷ صفر 13۹۹ ( 
سلرانجام شلاه و فلرح ایلران را تلرک کردنلد. شلاه هنلگام 

خداحافظلي گریلان بلود.
همزملان بلا فلرار شلاه و اعلام رادیلو تهلران ملردم کرمان 
ماننلد سلایر شلهرها بله شلادي و سلرور پرداخته و جشلن 

. فتند گر
املام خمینلي اظهلار داشلتند کله نماینلدگان مجللس و 
اعضلاي شلوراي سللطنتي سلمتي ندارنلد و بایلد اسلتعفا 

دهنلد.
2۷ دي 13۵۷ ) 18 صفر 13۹۹ ( 

املام خمینلي طلي اعامیله اي فلرار شلاه را به مللت ایران 
تبریلک گفتله و ملردم را به آراملش و ادامه تظاهلرات علیه 
رژیلم دعلوت کردندو اعلام داشلتند: بزودي دوللت موقتي 

تشلکیل خواهد شلد.
28 دي 13۵۷ ) 1۹ صفر 13۹۹( 

بختیلار  کابینله  وزراي  اسلتعفاي  املام خمینلي خواسلتار 
شلدند.

رئیلس شلوراي سللطنت بله قصلد مذاکره بلا املام خمیني 
پیراملون اوضلاع و احلوال ایلران علازم پاریس شلد.

اعضلاي جامعله کلیمیلان کرملان درحاللي که عکلس هاي 
املام را در دسلت داشلتند در اجتماع مردم در مسلجد امام 

همبسلتگي خلود را بلا هموطنلان خود اعام داشلتند.
ملردم شلهر بلم در یلک راهپیمایي مجسلمه شلاه را پایین 

 . کشیدند
 500 بیمارسلتان  بله  کرملان  منحلله  سلاواک  سلاختمان 

واگلذار شلد. آملوزش 05 کرملان  تختخوابلي مرکلز 
2۹ دي 13۵۷ ) 20 صفر 13۹۹ (

بله مناسلبت اربعیلن حسلیني و دعلوت املام خمینلي بله 
شهرسلتانها  سلایر  و  تهلران  ملردم،  گسلترده  راهپیمایلي 
شلاهد بزرگتریلن راهپیمایلي تاریلخ ایران بود.املام خمیني 
ایلن راهپیمایلي را بله مثابله یلک همله پرسلي در ملورد 

تشلکیل جمهلوري اسلامي قلملداد کردنلد.
در اجتملاع بلزرگ کرملان در ورزشلگاه شلهر زرتشلتیان 
کرمان همبسلتگي خلود را با هموطنان خود اعام داشلتند 

و کارکنلان بانکهلا یلک روز حقلوق خلود را بلراي صنلدوق 
تعلاون اسلامي اختصلاص دادنلد و ورزشلگاه کرملان را بله 

نلام جهلان پهللوان تختلي نامگلذاري کردند.
 30 دي 13۵۷ ) 21 صفر 13۹۹ (

بختیلار اعلام کلرد: با سلقوط ملن ارتلش کودتا ملي کند. 
حاضلر نیسلتم قلدرت را بله آیلت ا... خمیني واگلذار کنم و 
اگلر بله عنلوان دولت قانونلي بمانلم خونریزي نخواهد شلد.

املام خمینلي بلراي ماقلات سلید جلال تهرانلي رئیلس 
شلورا سللطنت ، دو شلرط قایل شلدند : 1 - اسلتعفاي وي 
از شلوراي سللطنت . 2 - غیرقانونلي اعلام کلردن شلوراي 

 . سلطنت
1 بهمن 13۵۷ ) 22 صفر 13۹۹ (

بختیلار شلاه را به شلدت مورد انتقلاد قرار داد و گفت: شلاه 
در طلول سللطنت خود قانون اساسلي را نقض کرده اسلت. 
وي در یلک مصاحبله تلویزیونلي اعام کلرد: در صورتي که 
املام خمینلي هم بله تهلران بیاینلد موضع نخسلت وزیري 

را رها نملي کنم.

املام خمینلي گفتنلد: دوللت بختیلار خیانتلکار اسلت و از 
همله ملردم خواسلتند تلا دوللت او را واژگلون کننلد.

تهرانلي رییلس شلوراي سللطنت در پاریلس از مقلام خلود 
کنلاره گیلري کلرد و در اسلتعفاي خلود متذکلر شلد کله 

شلوراي سللطنت غیلر قانونلي اسلت.
2 بهمن 13۵۷ ) 23 صفر 13۹۹(

بلراي اسلتقبال از املام خمیني سلیل جمعیت از شلهرها و 
روسلتاهاي کشلور به سلوي تهران سلرازیر شلد.

تهرانلي با امام خمینلي ماقات کرد. هزاران تلن از مردم کرمان 
در یک راهپیمایي خواسلتار استقرار حکومت اسامي شدند. در 
ایلن روز در شلوراي موقلت دانشلگاه کرملان دکتر سلید احمد 

مدني به سلمت رئیس دانشلگاه کرمان انتخاب شلد.
دانشلجویان، کارکنلان و هیلأت علملي دانشسلراي عاللي 
آرشلام طلي قطعنامله اي بله مناسلبت بازگشلایي مجلدد 
دانشسلرا از برقلراري جمهلوري اسلامي پشلتیباني نملوده 
و نلام دانشسلرا را بله دانشسلراي عاللي شلهید حنیلف نژاد 

دادند. تغییلر 

روز شمار انقالب اسالمی )26 دی تا 2 بهمن(
تاریخ نگار

آگهی فقدان سند مالکیت 
ششلدانگ خانله پلاک 8962 فرعلی از 1 اصلی واقلع در ماهان بخش 5 کرمان که سلند 
مالکیلت بله شلرح ثبلت 9849 صفحه 501 دفتر 68 محللی اماک بنام خانلم فاطمه خالقی 
صادر و تسللیم شلده است. بعدا حسلب درخواست وارده بشلماره 94/6268/و-1394/10/22 
منضلم بله دو بلرگ استشلهادیه محللی تصدیق امضاء شلده مدعی می باشلد سلند مالکیلت مذکور 
بعللت جلا بله جائلی مفقلود گردیلده اسلت درخواسلت سلند مالکیت المثنلی نملوده لذا به اسلتناد 
تبصلره یلک اصاحلی ملاده 120 آئین نامه قانون ثبلت مراتب در یک نوبت در تاریلخ 1394/10/27 
آگهلی ملی شلود تلا چنانچه کسلی مدعی انجلام معامله نسلبت بله ملک فلوق الذکر یا وجود سلند 
مالکیلت نلزد خلود می باشلد ظرف ملدت ده روز پس از انتشلار آگهی بله اداره ثبت اسلناد و اماک 
ماهلان مراجعله و اعتلراض خلود را ضملن ارائله اصل سلند معاملله تسللیم نمایند واال پلس از مدت 

مذکلور نسلبت بله صدور سلند مالکیلت المثنی اقدام خواهد شلد. 
تاریخ انتشار: 1394/10/27

رئیس ثبت اسناد و اماک ماهان- شهرام احمدی 
م الف 3042

آگهی حصر وراثت 
خانلم فاطمله عبلاس زاده راوری فرزنلد محملد دارای شناسلنامه شلماره 83 بشلرح 
دادخواسلت شلماره فلوق مورخله1394/10/14 توضیلح داده شلادروان محملد عبلاس زاده 
راوری فرزند اکبر بشناسلنامه شلماره 1437 ئر تاریخ 1393/9/27 در شلهر راور فوت شلده 
و وراثلت منحصلر الفلوت وی عبارتنلد از: 1- فاطمله عبلاس زاده راوری بله شلماره شناسلنامه 83 

متوللد 1327 فرزنلد متوفلی. 
للذا مراتلب یلک نوبلت در روزنامله هلای کثیراالنتشلار محللی آگهلی ملی شلود چنانچه کسلی 
اعتلراض دارد یلا وصیلت نامله ای از متوفلی نزد اشلخاصی باشلد ظرف ملدت یک ماه از نشلر آگهی 
بله شلورای حلل اختلاف تقدیلم نمایلد واال گواهلی صلادر خواهلد شلد و هلر وصیلت نامله ای جز 

رسلمی و سلری کله بعلد از ایلن موعلد ابلراز شلود از درجه اعتبار سلاقط اسلت. 
نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور 
م الف 322

آگهی ابالغ اعتراض به دادنامه
خواهلان آقلای محمد نخعلی خیرآبادی فرزند عبداهلل دادخواسلتی به طرفیلت خواندگان 
آقایلان 1- یلداهلل حاجلی پور فرزنلد عباس 2- احملد ابراهیم آبادی فرزند محمد به خواسلته 
اللزام بله انتقلال و تنظیلم سلند مالکیت رسلمی و تحویل الشله سلند سلواری پلژو 405 به 

شلماره پلاک 384ج 79 ایلران 65 بله ایلن دادگاه تقدیم که بله کاسله 9409983444100289 
در شلعبه اول دادگاه عموملی حقوقلی راور ثبلت و پلس از رسلیدگی منجر به صدور دادنامه شلماره 
9409973444100724 گردیلده اسلت. بلا عنایلت بله اینکله خواهلان بله دادنامه صلادره اعتراض 
نملوده و بله عللت مجهلول الملکان بلودن خوانلدگان و حسلب درخواسلت خواهلان و بله تجویلز 
ملاده 73 قانلون آییلن دادرسلی مدنلی و دسلتور دادگاه مراتلب یلک نوبلت در یکلی از روزنامه های 
کثیراالنتشلار چلاپ و اگهلی ملی گردد تلا خواندگان فوق پس از نشلر آگهلی و اطاع از مفلاد آن به 
دادگاه مراجعله و ضملن اعام نشلانی کامل خود نسلخه دوم دادخواسلت و ضمائم اعتلراض خواهان 
را دریافلت و چنانچله پاسلخی دارنلد ظلرف مهللت ده روز از تاریخ نشلر آگهی بله دادگاه ارائه دهند 
در غیلر ایلن صلورت دادگاه پرونده را غیاباً جهت رسلیدگی بله اعتراض بله دادگاه محترم تجدیدنظر 

اسلتان کرمان ارسلال خواهلد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی 
م الف 323

آگهی مزایده نوبت اول 
اجلرای احلکام مدنلی دادگسلتری جیرفت در نظلر دارد در پرونده نیابت از سلوی اجرای 
احلکام عنبرآبلاد بله شلماره بایگانلی 940196 دعلوی جان اله جهانشلاهی بطرفیلت بی بی 
جماللی امیلر سلعید مالکلی فرزنلد رسلتم ششلدانگ پلاک 7 فرعلی از 341 اصللی بخش 
45 بله مسلاحت 188000 مترمربلع مشلتمل بلر موتلور پمپ برقی موسلوم بله مزرعه کهلن  پنچر 
بللوک کله مبللغ یلک میلیلارد و سلیصد و هشلتاد و یلک میلیلون و چهارصلد و هشلتاد هلزار ریال 
رهلن بانلک کشلاورزی شلعبه جیرفلت می باشلد با حفلظ حقوق مرتهلن با قیملت پایه مبللغ یازده 
میلیلارد و چهارصلد میلیلون ریلال را از طریلق مزایده بفروش رسلاند للذا از متقاضیلان خرید دعوت 

آید. ملی  بعمل 
جلسله مزایلده: مورخله 1394/11/12 راس سلاعت 9 صبلح با حضلور نماینده محترم دادسلتان 

عموملی و انقلاب در اجلرای احلکام مدنلی دادگسلتری جیرفت برگزار ملی گردد. 
شلرایط شلرکت در مزایلده: متقاضیلان ملی تواننلد از تاریلخ 1394/11/7 از مللک موصلوف 
بازدیلد و پلس از واریلز 10 درصلد قیمت پیشلنهادی به حسلاب سلپرده دادگسلتری نزد حسلاب 
2171293839004 بانلک مللی در پاکلت درب بسلته بله اجلرای احلکام مدنلی تحویلل نماینلد 
کلیله هزینله هلا بلر عهلده برنلده مزایلده ملی باشلد برنلده مزایلده شلخصی اسلت کله باالتریلن 
قیملت را پیشلنهاد و 10 درصلد قیملت پیشلنهادی را واریلز نملوده باشلد و مابقلی بهلای مللک 
را نقلداً بپلردازد در صلورت انصلراف مبللغ پیشلنهادی بله نفلع دادگسلتری ضبط و برنده شلخص 

بعلدی خواهلد بود. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری جیرفت- منوچهر رحیمی  

حاج محمد ارجمند کرمانی بانی بیمارستان ارجمند
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ورزش و ورزشکار

یوگا کده

درست بنشینیم
داندآسانا )نشستن صحیح( 
Dandasana staff pose

معنی لغوی
گاه  تکیله  معنلای  بله  دانلدا 
و عصلا ملی باشلد. داندآسلانا 
آن  در  کله  وضعیتلی  یعنلی 
بلدن تکیله گاه و پایله اجرای 
اسلت.  یلوگا  فنلون  سلایر 
بلرای حلرکات نشسلته  اولیله  داندآسلانا وضعیلت 
حلرکات  بلرای  تادآسلانا  کله  گونله  هملان  اسلت 

باشلد.  ملی  اصللی  وضعیلت  ایسلتاده 

خیلی از مشلکات و دردهای کمری و لگنی ناشلی 
از بد نشسلتن اسلت. تمریلن برای صحیح نشسلتن 
خیللی از تمرینلات خلوب و بهبلود دهنلده جسلم 
انسلان اسلت کله همله بایلد آن را در زندگلی خود 
جلای دهنلد. چلرا کله بلا باال رفتن سلن مشلکات 
در سیسلتم بدنلی بیشلتر خواهلد شلد، پلس بهتلر 

اسلت کله قبلل از آن زندگلی را بهبود بخشلید.
تذکر:

نشسلتن روی یلک زیرانلداز مناسلب بلرای کلیله 
حلرکات نشسلته توصیله ملی شلود. 

مراحل انجام حرکت
1. روی یک زیرانداز بنشلینید، پاها صاف و کشلیده 
بله طلرف جلو طلوری که داخلل رانها و لبله داخلی 

پاهلا کنار هم قلرار گیرند.
2. بلا دسلتها لمبرهلا را بله طلرف بلاال و بیلرون 
اسلتخوان  دو  روی  کاملا  بلدن  وزن  تلا  بکشلید 

شلود. تقسلیم  نشلیمنگاه 
3. لگلن در وضعیتی باشلد که مهره های پشلتی در 
حالت محدب نباشلد. پشلت کاما صاف و کشلیده، 
سلکروم)دنبالچه( داخلل کشیده شلده؛ فوبیک)ناف 
تا جناق سلینه( به سلمت باال کشلیده شلود. سلعی 

کنیلد از پشلت دو کتف به هم برسلند.
4. بلا انقبلاض عضات روی ران )چهارسلر( ، کاسله 
هلای زانلو را بله بلاال بکشلید و فاصله پشلت زانو تا 

زمیلن را به حداقل برسلانید.
5. کلف دسلتها را کنار باسلن بگذارید، انگشلتان به 
طلرف جللو، دسلتها صاف، شلانه هلا را از گوش دور 

نملوده و به عقلب ببرید.
6. با دم ستون فقرات را کشیده و بلند نمائید.

7. دیلواره شلکم را از زیلر ناف به طرف بلاال و جناغ 
سلینه را به طرف سلر بکشید.

امتلداد سلتون  در  و سلر  هلای گردنلی  مهلره   .8
فقلرات و در خلط افلق بله جللو نلگاه کنیلد.

نکات مهم
کسلانی کله ابتلدا این حرکلت را انجام ملی دهند و 
عضات سلتون فقراتشان قوی نیسلت دچار درد در 
ناحیله پشلت ملی شلوند که ملی تواننلد در مراحل 
اولیله بله دیلوار تکیله بدهنلد.درد در ناحیله پشلت 
نشلانه ضعلف شلدید عضلات ایلن ناحیه اسلت که 

بایلد بلا تمرینلات مکرر تقویلت گردد.
 کسلانی کله دچلار انحناء در ناحیه پشلت هسلتند 
از یلک کوسلن در قسلمت خارجی باسلن اسلتفاده 
کننلد. توجله: کوسلن قسلمت خارجلی باسلن قرار 

گیلرد نه کل باسلن.
فواید

1. بلا توجله به اینکله در این حرکت پاهلا وزن بدن 
را تحملل نملی کنند بنابراین مشلاهده ، شلناخت و 

رفلع معایلب در زانوها و مچ ها میسلر ملی گردد.
2. یلاد ملی گیریلم بلا کشلیدن یکسلان و متقلارن 
مهلره ها ، سلتون فقلرات را بلند نموده و فشلارهای 
و  را خنثلی  بله روی دیسلکها  و یکطرفله  جانبلی 

سلتون فقلرات را مسلتحکم نماییلم.
3. تقویت دیواره شکم و اندامهای داخلی

4. یادگیلری گسلترش کف پا و باز نمودن انگشلتان 
و قلرار دادن کف پاهلا در یک صفحه

5. انبساط قفسه سینه
بله یلاد داشلته باشلیم: همیشله و در همه جلا برای 

نشسلتن ، همین نلکات را رعایلت کنیم.

قدیلم و ندیلم کله یارانله و للب تلاب و 
بازیهلای کامپیوتلری نبود،تملام ذوق و 
شلوق ما و هم سلن و سلال هاملون این 
بلود کله تعطیللی پیلش بیلاد و بتونیلم 
وتفریلح  بلازی  امکانلات  کمتریلن  بلا 
پیدایلش  و  زملان  گذشلت  املا  کنیلم 
عصلر تکنوللوژی سلبب شلد تلا ملا و 
فرزندانمان،تلا حدود زیلادی آن بازیهای 
شلاد و متنلوع را کنار گذاشلته و بله رخوت و کاهللی در کنار 
رایانله و تلویزیلون روی آورنلد.در فرهنگ لغت فارسلی، کلمه 
بلازی برابلر بلا سلرگرمی، مشلغولیت، تفریلح، لعلب، کار و 
ورزش آملده اسلت.بازی های بوملی، قبیله ای، محلی و سلنتی 
ایرانلی علاوه بر بلار فرهنگلی، از جذابیلت و تنلوع باالیی نیز 

برخلوردار هسلتند.
بلا توجله بله پهنلاوری اقلیملی، و قوملی و قبیلله ای ،باللغ بر 
150 نلوع بلازی سلنتی در ایلران وجلود داشلته کله بله مرور 
زملان و تغییلر شلیوه های زندگلی، نسلل املروز با بسلیاری از 
آنهلا بیگانله اسلت. ایلن بازیهلا در دو گروه فضای بلاز و فضای 
بسلته تقسلیم بندی شلده و ایلن املکان را بلرای افلراد مهیلا 
می کرده انلد کله در هلر ملکان و شلرایطی بتواننلد از اوقلات 
خلود بهتریلن بهلره را ببرنلد متاسلفانه خیللی از ایلن بازیهلا 

ماننلد کشلتی کویری به مرور زمان به بوته فراموشلی سلپرده 
شلده اند.برخلی از بازی هلا بله لحلاظ اجتماعلی، فرهنگلی و 
مذهبلی در اکثلر نقلاط ایلران مشلترک بوده انلد. در ادامله 
برخلی از اینگونله بازی هلای سلنتی و محللی کله در اسلتان 

کرملان معملول بلوده معرفلی شلده اند.
 اشکست بازی )سیرجان (

بازیکنلان بلا انتخلاب دو اسلتاد به دو گروه تقسلیم می شلوند. 
بعلد لباس هلای خلود را بیلرون می آورند و پاچه های شللوار را 
بلاال می زننلد. زمین بازی را به دو قسلمت › لرد و ›تو  تقسلیم 
می کننلد. یکلی از دو گلروه در قسلمت ›للرد › زمیلن یعنلی 
خلارج آن و گلروه دیگلر در قسلمت ›تلو‹ ی زمیلن )داخلل( 
قلرار می گیلرد . آن گاه افلراد خلارج سلعی می کننلد افلرادی 
را کله داخلل هسلتند بگیرنلد و داخلی هلا هلم متقابًا سلعی 
در دسلتگیرکردن افلراد گلروه مقابلل دارنلد. هریلک از افلراد 
دو گلروه کله بسلوزند از بازی بیلرون می رونلد. بلازی را ادامه 
می دهنلد تلا زمانی کله همله -افلراد یک گلروه کنار گذاشلته 
شلده باشلند )کشلته شلوند( که درنتیجه گلروه مقابلل برنده 

خواهلد بود .
خرسک )کرمان (

ابتلدا قرعه کشلی کلرده و یلک نفلر را انتخلاب می کننلد. بعد 
دسلت او را بله ملچ پلای آن می بندنلد و دیگلران او را بلا ترنلا 
می زننلد. بازیکلن بایلد در همان وضعیت سلعی کنلد دامن یا 
ترنلای یکلی از آنهلا را بگیرد کله در این صورت دسلت و پای 
او را بلاز می کننلد و کسلی کله دامن یلا ترنایش گرفته شلده 
به جلای او قلرار می گیلرد و به همیلن ترتیلب بلازی را ادامله 

می دهنلد .
 دستمال بازی )جیرفت (

ابتلدا دو نفلر اسلتاد انتخلاب می شلوند و به شلیوه -›انتخلاب 
اسلامي‹ یلاران خلود را انتخلاب می کننلد. دو اسلتاد یلاران 
خلود را در فاصلله -پنجاه متلری از یکدیگلر می نشلانند و در 
وسلط ایلن فاصله سلنگ یلا چیلز دیگلری را به عنوان نشلانه 
می گذارنلد. دو اسلتاد کنلار ایلن نشلانه ایسلتاده و دسلتمال  

بلازی را در دسلت می گیرنلد.
بلازی   - تلا گلروه شلروع کننده  قرعه کشلی می کننلد  بعلد 
مشلخص شلود. آن گاه اسلتاد گلروه شلروع کننده دسلتمال 
را پیلش گلروه خلود بلرده و طوری کله اسلتاد گلروه مقابلل 
متوجله نشلود، آن را زیلر پلای یکلی از یلاران خلود پنهلان 
از آن  می کنلد و خلود یلک قلدم دورتلر می ایسلتد. پلس 
اسلتاد گلروه دیگلر بایلد بگوید دسلتمال زیر پای چه کسلی 
از گلروه مقابلل اسلت. اگلر درسلت بگویلد، خلود دسلتمال 
غیلر   در  می کنلد،  عملل  اول  اسلتاد  ماننلد  و  برداشلته  را 
این صلورت دسلتمال را از زیرپلای آن بازیکن بیلرون آورده و 
در محلل نشلانه می گذارنلد. بعلد او بایلد از دور دویلده پلای 
خلود را روی دسلتمال گذاشلته، بپلرد و همان جلا بنشلیند. 

بلازی به همیلن ترتیلب ادامله پیدا می کنلد و در پایلان گروه 
بازنلده بایلد چنلد قدملی بله گلروه برنلده سلواری بدهد .

گرگم به هوا )کرمان - سیرجان (
بازیکنلان از میلان خلود یلک نفر را به عنلوان ›گلرگ‹ انتخاب 
دیگلری  بلنلد  هرجلای  یلا  و  پلله  روی  خلود  و  می کننلد 
می ایسلتند. گلرگ در کمیلن اسلت تلا هنگامی کله بازیکنان 
جلای خلود را علوض می کننلد، بله یکلی از آنها دسلت بزند، 
کله در این صلورت آن بازیکلن گلرگ می شلود و جلای گلرگ 

قبللی را می گیلرد و بلازی را دوبلاره ادامله می دهنلد 
)hel mehelô( نونونو هل مهلو

داسلتان ایلن نمایلش داسلتان معروف خالله رورو اسلت، زنی 
کله باردار اسلت و بچله ای در راه دارد. نمایلش بدین گونه آغاز 

می شلود:
خالله: نونونوهلل مهللو، شلیرین پلو، علاروس نلو، چلن ماهله 

داری خالله چلرا نمی زائلي؟
و پاسلخ ها کم و بیش شلبیه روایت های دیگر اسلت. در پایان 

نمایش کسلی که نقلش زن را بازی می کنلد می خواند:
› ی دختلرا علاروس َمشلین بد دردیله ای یاروا دومات بشلین 

خلوب کاریه .‹
سلپس پارچله ای را کله زیر پیراهن خلود پنهان کلرده بیرون 

ملی آورد و می خواند :

بچه نبود باد بود
تخم علی داد بود

بچه نبود رخش بود
تخم خدابخش بود .

 ماچلوس
بازیکنلان بله دو گلروه تقسلیم می شلوند. یلک گلروه ) گروه 
بلاال( دور دایلره ای کله بلا آب یلا هلر چیلزی دیگلری روی 
زمیلن کشلیده اند، می ایسلتند و گلروه دیگر در وسلط دایره 
قلرار ملی گیرنلد. یک نفلر از گروه بلاال گرگ می شلود و پای 
خلود را بلنلد کلرده و به صلورت »لی للی« دنبال افراد وسلط 
دایلره ملی دود. گلرگ دسلتش را بله هلر کلدام از آنهلا بزند، 
آن بازیکلن سلوخته و کنار ملی رود. وقتی همه سلوختند، دو 
گلروه جلای خلود را بلا هم عوض ملی کننلد. این بلازی را به 

صلورت دونفلره هم می تلوان انجلام داد .
 چوب بازی )ترکه بازی (

ایلن بلازی در مجاللس جشلن و عروسلی اجرا می شلود . ابزار 
بلازی یلک علدد چوب بلند و کلفلت 2 یا 3 متلری , یک عدد 
چلوب کوتلاه و نازک، طبل و شلیپور اسلت.بازی بدین صورت 
اسلت کله؛ طبلل و شلیپور نواختله ملی شلود و دو بازیکن به 
میلدان ملی آینلد. یکی چلوب بلند و دیگلری چلوب کوتاه را 
در دسلت ملی گیرد. برای گرم شلدن مدتی حرکات نمایشلی 

انجام ملی دهند .
پلس از آن بازیکنلی کله چلوب بلنلد در دسلت دارد آن را در 
زمیلن فلرو ملی کند و دیگری سلعی ملی کند با چلوب کوتاه 
خلود به پلای او بزنلد و بازیکن مقابل طبعلا جاخالی می کند. 
هلرگاه چلوب بله پلای بازیکلن بخلورد، بازیکنی که چلوب را 
زده، چلوب بلنلد را تصاحلب ملی کند و بلا آن به بلازی ادامه 
ملی دهلد، درغیرایلن صلورت بازی بله همان شلکل ادامه می 
یابلد. ایلن بلازی گاه رنلگ خشلونت بله خلود می گیلرد ولی 
آنچله ملورد تشلویق حضلار قلرار ملی گیلرد، بیشلتر حرکات 

زیبلای طرفیلن اسلت نله عملیات خشلن آنها .
 شترسواری

در عروسلی هلا و جشلن هلا  و در مناظق کویری اسلتان اجرا 
می شود.شترسلواران از محل شلروع مسلابقه حرکلت کرده و 
بله سلرعت خلود را بله مقصد تعیین شلده، ملی رسلانند. در 
مسلابقه اصللی مسلافتی کله باید طی شلود، معملوال کمتر از 
5 کیلومتلر نیسلت. این مسلابقه در مقابل تماشلاگران زیادی 

انجلام می شلود .
ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ؟

نوعلی بلازی محللی بوده کله از قدیلم در بیلن نوجوانلان رواج 
داشلته بازیکنلان شلامل دو گلروه 5 نفلره بلوده و یکلی از افراد 
گلروه نقش اُسلتا را اجلرا می کند. گلروه اول ملی گوید ارهنگ 
ارهنگ . گروه دوم می گوید اسلب چه رنگ ؟ گروه اول اسلبی 
را بلا مشلخصات خلاص نلام می بلرد . گلروه دوم در پاسلخ می 

گویلد بلزن و بلرو چکار داری از اینجا بازی شلروع می شلود. دو 
اُسلتا بلا هلم در یکجا ایسلتاده و به نظلاره دو گروه می نشلینند 
گلروه اول که پاسلخ درسلت داده با شلاق گلروه دوم را تعقیب 
ملی کنلد. بلازی تلا زمانلی ادامله می یابلد کله دو اسلتا با هم 
اعلام کننلد سلیه جو بلا این علم کاربرعکس می شلود و گروه 
دوم بله تعقیلب گلروه دوم ملی پلردازد . این تعقیلب و گریز تا 
زمانلی دامله ملی یابد که فردی دسلتگیر شلود در ایلن هنگام 
دسلتگیر شلده را به محل دو اسلتا بلرده و آن فلرد بازنده اعام 

ملی شلود و از دوربلازی اخراج می شلود.
تاپ تاپ خمیر 

▪ اهداف بازی: سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت
▪ تعداد بازیکنان: 2 تا 10 نفر

▪ ابزار بازی: به ابزاری نیاز ندارد
▪ محوطه بازی: فضای بسته

▪ شلرح بلازی: یلک نفلر بزرگ تلر )اوسلتا( یکی از بچله ها را 
بله حاللت سلجده می خوابانلد و به او می گوید، چشلم هایش 
را ببنلدد، سلپس دسلت یکلی از بچله هلا را باال می بلرد و در 
حاللی کله آرام آرام بله پشلت او ملی زنلد، ایلن شلعر را ملی 
خوانلد: تلاپ تلاپ خمیر شیشله پلر پنیر دسلت کی بلاال؟در 
ایلن موقع بازیکن باید حدس بزند اسلم شلخصی که دسلتش 
باال برده شلده اسلت، چیسلت.اگر درسلت بگوید برنده است و 

یلک امتیلاز ملی گیرد و شلخصی که دسلتش باال برده شلده 
بلود، بایلد جلای او را بگویلد و اگلر اشلتباه بگوید، یلک امتیاز 
منفلی ملی گیرد و باید خودش بلازی را تکرار کنلد، این بازی 
هلم چنلان ادامله دارد تلا زمانلی کله بازیکلن درسلت حدس 
بزنلد و در پایلان، امتیلاز شلماری ملی کنند و امتیلاز هر کس 

بیشلتر بود، برنده اسلت.
اتل متل توتوله 

ایلن بلازی را ملی توان حتی یلک نفره اجلرا کرد. بله صورتی 
کله پاهلا را دراز کلرده و شلعر مخصلوص آن خوانده می شلود 
و بلا هلر ضلرب آهنگ شلعر دسلت روی یلک پا ملی رود و در 
پایلان شلعر پایی کله شلعر روی آن پایان می پذیلرد به عنوان 
بازنلده انتخلاب می شلود واین کار تلا باقی ماندن یلک پا ادامه 

می یابلد. شلعر اتلل متل بله این صورت اسلت:
اتل متل توتوله

گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون

شیرشو بردن هندستون
یک زن کردی بستون

اسمشو بزار عم  قزی
دور کاش قرمزی

هاچین و واچین
یه ... پا ... تو ... ورچین.

شلعر اتلل متل بله گونله های دیگلری نیلز خوانده می شلود 
کله البتله رواج کمتلری دارد، مثل:

اتلل متلل یلک مورچله ... قلدم میزدتلو کوچله ... اوملد یلک 
کفلش ولگلرد ... پلای اونلو لگلد کلرد ... مورچه پا شکسلته ... 
راه نمیلره نشسلته ... با برگی پاشلو بسلته ... مورچله جونم تو 
ماهلی ... خلوب بشله پلات الهلی ... هاچیلن و واچیلن ... یک 

ورچین. پاتلو 
باالبلندی 

بلاال بلنلدی یلک بازی چنلد نفره اسلت. در ایلن بازی ابتلدا یک 
نفلر بله اصطلاح گرگ می شلود. بقیله بازیکنلان فلرار می کنند 
و گلرگ بایلد آنهلا را بگیرد. گلرگ نمی توانلد یک بازیکلن را در 
وضعیتلی که بر یک سلکوی باالتر از زمین اسلت بگیلرد. آخرین 
کسلی کله گلرگ او را می گیلرد در مرحلله بعد گرگ می شلود.

زو )َبد َبده( 
بلازی زو یلک بلازی اسلت کله از زمان هلای قدیلم وجلود 
داشلته.بازی بله ایلن صورت اسلت که افلراد به2گروه تقسلیم 
می شلوند.به ترتیلب در هلر 2گلروه انتخلاب شلده و بلا گفتن 
کلمله زوووووووو می رونلد و یکلی از افلراد گلروه مقابلل را 

می گیلرد.
ابتلدا افلراد بله دو گلروه هفلت نفلره تقسلیم می شلوند و یک 
گلروه گلرگ و دیگلری بلره می شلود. آن گاه یکلی از گرگ ها 
می گویلد زووو و بله یکلی از بره هلا دسلت می زنلد اگلر بره هلا 

گلرگ را تلا زمانی کله زویش بند بیایلد بتوانند نگله دارند آن 
گلرگ یکلی از بره ها می شلود.

شاه، دزد، وزیر 
ایلن بلازی معملوال« بلا 4 نفلر انجلام میشلود.ابتدا تکله های 
همشلکل وکوچکلی از کاغلذ تهیله میشلود و روی هلر کلدام 
بترتیلب کلملات »شلاه« » وزیلر » » جلاد« و »دزد« نوشلته 
میشلود و سلپس کاغذهلا بله شلکل یکسلان تلا میشلود تلا 
کسلی از داخل آن خبردار نشلود، سلپس هر یلک از بازیکنان 
کاغلذی را برمیدارنلد، وقتلی همله کاغذهلا را برداشلتند و از 
سلمت خلود آگاه شلدند )البتله غیلر از شلاه کسلی ناملش را 
فعلا« للو نمیدهلد(، شلاه رو بله دیگلران ملی گویلد: ))وزیلر 
ملن کیسلت؟((آنگاه وزیلر هلم بلا نشلان دادن کاغذ، خلود را 
بله شلاه معرفی میکند.آنگاه شلاه ملی گویلد :))دزد را از میان 
ایلن دو پیدا کن.((صحنه حسلاس بازی اینجاسلت چون وزیر 
بایلد دزد را از میلان دو نفلر باقیمانلده پیلدا کند.باالخره وزیر 
یلک نفلر را بعنلوان دزد معرفی ملی کند کله دو حالت در پی 
خواهلد داشلت.اگر حلدس وزیلر درسلت بلود که شلاه فرمان 
شلکنجه ای را بله جلاد صلادر میکنلد و جاد هلم دزد بخت 
برگشلته را شلکنجه میکند، املا اگر حدس وزیر اشلتباه بود و 
جلاد را اشلتباها« بجای دزد معرفی کلرده بود معموال« جاد 
بافاصلله پس از حلدس وزیر و معرفی او خواهلد گفت:)) چرا 

بله جلاد توهین کلردی؟!!(( و سلپس شلاه شلکنجه ای را به 
جلاد میگویلد تلا جلاد وزیلر بخلت برگشلته را تنبیله کند. 
شلکنجه ها معموال« کملی کودکانه و بعضلا« دردآور بود مثل 
سلبیل آتشلین یا بشلین و پاشلو و ... هر دور بازی از تقسلیم 
کاغذهلا تلا تنبیه بیشلتر از چنلد دقیقه طول نمیکشلد لذا در 
نیلم سلاعت میتوان بیش از شلش یلا هفت مرتبه بلازی کرد.

گانیه
ایلن بلازی در محلدوه مربلع شلکل یا مسلتطیل شلکل به نام 
زمیلن بلازی انجلام ملی شلود. حلدود زمیلن بازی مشلخص 
شلده و بازیکنلان بله دو تیم یارکشلی می شلوند. اعضای یک 
تیلم در سراسلر زمیلن بلازی پراکنده می شلوند. اعضلای تیم 
دیگلر بله صلورت تلک نفلری و بلا حاللت لِلی لِلی وارد زمین 
بلازی شلده و سلعی در زدن )رسلاندن دسلت به بلدن بازیکن 
تیلم مقابلل( بازیکنلان تیلم مقابل ملی کننلد. در صورتی که 
از حاللت لِلی لِلی خلارج شلوند سلوخته و از بازی حلذف می 
شلوند. در صورتلی کله پلای هلر کلدام از بازیکنلان دو تیم از 
زمیلن بلازی خارج شلود آنهلا خواهند سلوخت. بلازی تا زدن 
آخریلن نفلر باقیمانلده در زمین ادامله خواهد داشلت. در این 

هنلگام جلای دو تیلم بلا هلم عوض می شلود.
گردو، شکستم 

ایلن بلازی در واقلع مقدمله ای بلرای شلروع بازی هلای دیگلر 
اسلت. بلرای تعییلن سلرگروه یلا جلای ایسلتادن هر گلروه یا 
گروهلی کله بایلد بلازی را شلروع کند یلا در بازی »وسلطی« 
بلرای تعییلن گروه وسلط، بچه هلا اول ایلن بلازی را می کنند. 
دو نقطله را بلا فاصلله ای انتخلاب می کنند. دو نفلر نماینده ی 
هلر گلروه در نقلاط ایلن طلرف و آن طلرف قلرار می گیرنلد. 
یکلی، در حاللی کله پلای راسلت را در جللوی شسلت پلای 
چلپ گذاشلته اسلت، از یک طرف شلروع می کنلد و می گوید: 
گلردو! دوملی بلا انجلام همیلن کار می گویلد: شکسلتم. هلر 
کلس هنلگام انجلام ایلن کار، یعنلی در »گلردو« گفتلن یا در 
»شکسلتم« گفتن،پایلش روی پلای دیگلری بلرود، گلردو را 

شکسلته و برنلده اسلت و گلروه او بلازی را شلروع می کنلد.
کلودکان و تماشلاچیان هلم شلعر ملی خواننلد و هیجان های 

خلود را تخلیله ملی کنند:
گردو با پا می شکنم / چه بی صدا می شکنم

لی لی حوضک 
در ایلن بلازی ملادر یلا بزرگ تلر دیگری دسلت کلودک را در 
دسلت می گیرد، با انگشلت دسلت دیگر کف دسلت کودک را 
قلقللک ملی دهلد و می گویلد :« لی للی حوضک،اینم درخت 
سلبزک،لی للی  اوملد آب بخوره  افتلاد تو حوضک . » انگشلت 
کوچلک را جملع می کنلد:« ایلن درش آورد .« انگشلت دوم 
را جملع می کنلد : » ایلن شسلتش » انگشلت سلوم را جملع 
می کنلد: » ایلن پختش.« » کی خوردش ؟ » انگشلت شلصت 

را می گیلرد و حرکلت ملی دهلد : » ملِن مِن کلله گنده«.

نگاهی به بازی های بومی و محلی استان کرمان

اردبیلل  شلهرداری  و  کرملان  ملس  تیم هلای  بلازی 
علی رغلم برتلری مطللق تیلم فوتبلال ملس در زمیلن در 
نهایلت بلا تسلاوی یلک بلر یک خاتمله یافلت تلا دو تیم به 
تقسلیم امتیلازات رضایت دهنلد با این حال ملس همچنان 
در رتبله سلوم باقلی مانلد املا فاصلله اش بلا نزدیلک ترین 
تعقیلب کننلده اش بله کمتریلن حلد رسلید .ایلن بلازی 

حواشلی جالبلی هلم در خلود داشلت.
دو بازیکلن جلوان تیلم ملس بلرای اولیلن بلار در ایلن 
فصلل بلا پیراهن مس بله میلدان رفتند. میلاد محمدی در 
ایلن بلازی در ترکیلب ثابلت تیم مس قلرار گرفلت و مهران 
سلیدی نیلز در دقایلق پایانلی در ترکیلب تیلم ملس بلازی 
کلرد تلا دو ملس اولی در این فصل شلوند. همچنیلن در این 
بلازی حضور تماشلاگران نسلبت بله بازی های قبلل افزایش 
چشلمگیری داشلت و نزدیک به هزار هلوادار از نزدیک بازی 
ملس را در اسلتادیوم باهنلر تماشلا کردندکله بیشلترین حد 

تماشلاگر در ایلن فصل می باشلد.
در  از حضلور  کرملان  سلیمای  و  انتظلار صلدا  مطابلق 
ورزشلگاه بلرای پوشلش مسلتقیم ایلن بلازی اجتنلاب کرد 
تلا عاقه منلدان بله فوتبلال در کرملان از دیلدن ایلن بلازی 
محلروم شلوند. بایلد دید ایلن کج سللیقگی صدا و سلیما و 
اختافاتلش بلا تربیلت بدنلی تا کلی ادامله خواهد داشلت؟

بعلد از اینکله فشلار حملات تیلم ملس در ایلن بلازی 
بلرروی دروازه ی تیلم اردبیللی زیاد شلد، بازیکنلان این تیم 
بله تنلاوب دسلت بله اتلاف وقلت می زدنلد و ایلن مسلئله 
روی اعصلاب هملگان قلرار گرفتله بلود. جاللب اینکله در 
نیمله دوم بله دلیلل برخلورد تلوپ بلا تابللوی داور چهارم و 
شکسلتن آن، کسلی متوجله اعام وقلت تلف شلده ی بازی 

! نشد
کادر تیلم فوتبلال ملس کرملان در ایلن بلازی بله قلرار 
دادن یک داور شلیرازی برای این مسلابقه به شلدت شلاکی 
بودنلد و هلر زملان داور مسلابقه به ضرر تیم مس اشلتباهی 
اشلاره  موضلوع  ایلن  بله  ملس  مربیلان  می شلد،  مرتکلب 

می کردنلد.
بازیکنلان جدیلد تیلم فوتبلال ملس کله بلا ایلن تیلم 
قلرارداد امضلا کلرده بودنلد وللی کارت بلازی آن ها بله این 
مسلابقه نرسلید، در ورزشلگاه حاضلر بودند و بلازی این تیم 

را از نزدیلک مشلاهده کردنلد.
موسلوی مدیلر عاملل باشلگاه ملس کرملان کله پیش از 
بلازی هلم در رختکلن تیلم حضور پیلدا کلرده بلود، بعد از 
مسلابقه بله رختکلن بازیکنلان تیم خلود رفت و بابلت بازی 
خلوب تیلم ملس بله آن هلا خسلته نباشلید گفلت و اعلام 
کلرد کله بلا دقلت در بازی هلای بعلدی و بله ثملر نشلاندن 

موقعیت هلای گل، انشلا ا... سله امتیاز به حسلاب مس واریز 
 شود.

بعلد از این مسلابقه هلواداران حاضر در ورزشلگاه از بازی 
تهاجملی و خلوب تیلم ملس کرملان در ایلن بلازی تمجید 
کردنلد و همله بله این نکتله اشلاره می کردند کله تیم مس 
در ایلن بلازی چهلره ای کاملا متفلاوت برابلر تیلم خلوب 

شلهرداری اردبیل داشلت.
تملارض بیلش از حد بازیکنلان شلهرداری اردبیل در این 

بلازی حتلی متصدیلان برانلکارد ورزشلگاه را نیلز عصبانلی 
کلرده بلود و در حاللی کله پزشلک حریلف هنلوز در زمین 
بلود، برانلکارد بلا سلرعت تملام از زمیلن خلارج می شلد که 

غیلرت ایلن امدادگلران در نلوع خود بسلیار جاللب بود.
در پایلان بلازی مربلی تیم شلهرداری اردبیلل اذعان کرد 
کله تیلم او به واسلطه ی بلازی خلوب تیم مس مجبور شلد 
بله نوعی بلازی را از ریتم بلی اندازد تا تیلم او حداقل امتیاز 

را در ایلن بازی کسلب کند.

حاشیه نگاری بازی مس و شهرداری اردبیل 
 فوتبال

هادی کاربخش

سپیده ایران منش
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یادداشت

تا رئیس جمهور بیاید

محسن جالل پور

در سلالن اجاس سران نشسلته و منتظریم 
تلا رئیلس جمهلور سلخنرانی کنند.تلا ایشلان 
بیایند،گذشلته را ملرور می کنم.چقدر سلخت 
گذشت.بیشلتر ملردم هرگلز دوسلت ندارند به 
آن سلال هلا بازگردند.ملن هم همیلن طور.یاد 
آن دوره بلا همه مختصات خلوب و بدش،مثل 
تاریلخ  املا  اسلت.تلخ  تللخ  دارویلی  خلوردن 

گذشلته. مصرف 
رئیلس  منتظلرم  و  جلا  ایلن  ام  نشسلته 
جمهلور بیایلد و رسلما بگویلد کله آن دوره 
گذشلته اسلت.یعنی خلواب نمی بینلم؟ یعنی 

اسلت؟  گذشلته  دوره  آن  بیدارم؟یعنلی 
یلاد پیرمردهلای قدیملی شلهرمان کرملان 
ملی افتم.حاللت آنهلا را دارم. هملان هلا کله 
و  زلزلله  و  حادثله  در  را  عزیزانشلان  بیشلتر 
طاعلون و ملرگ طبیعلی از دسلت دادنلد و 
حلاال برایشلان یلک مشلت خاطلره تللخ باقی 
مانده.ملی دانیلد در سلال های گذشلته نظاره 
گلر ملرگ چند بنلگاه اقتصادی بلوده ایم؟ می 
دانیلد چقلدر کارگلر از کار بیلکار شلده انلد؟ 
ملی دانیلد بله بهانله تحریلم چقلدر از منابلع 
کشلور دود شلد؟ ملی دانید به بهانله دور زدن 
تحریلم پلای چله افلرادی به شلرکت هلای ما 
بلاز شلد؟ ملی دانید چند بنلگاه ملا زمین گیر 
شلد؟می دانیلد بروکلرات ها بله بهانله تحریم  

چله بلر سلر فضلای کسلب وکار ملا آوردند؟
تا رئیلس جمهور بیاید سلال هاي 90و91و 
92 را ملرور ملي کنلم کله هلرروز بله شلکلی 
سلورپرایز می شلدیم.گویی علده ای مأموریت 
داشلتند هلر روز شلوکی به ایلن اقتصلاد وارد 
بله  گفتنلد  ملی  چلرا؟  پرسلیدیم  کنند.ملی 

خاطلر تحریلم ها.
ملی گفتیلم ایلن چله اسلتداللی اسلت؟ ما 
بحلث  در  نظلام  هلای  مدافلع سیاسلت  هلم 
هسلته ای هسلتیم املا ایلن چله کاری اسلت 
کله شلما بله بهانله آن انجلام می دهیلد؟ می 

گفتنلد هیلس. سلخن گفتلن جایلز نیسلت.
جدید،مانلع  اتفاقلي  شلاهد  روز  هلر   
ومشلکلي جدیلد وقانلون، بخشلنامه ومصوبله 

بودیلم. جدیلدي  ودسلتورالعمل 
تلا رئیلس جمهلور بیایلد پیلش خلودم می 
گذشلت. ملا  بلر  بلدی  روزهلای  چله  گویلم 

و  غصله  حیرت.روزهلای  و  شلوک  روزهلای 
حسلرت و روزهایلی که امیلدوارم هرگز دوباره 

تکلرار نشلوند.
تا سلخنرانی رئیس جمهور آغاز شلود،پیش 
خلودم فکلر می کنلم اوضاع می توانسلت طور 
دیگلری باشلد. بله تابلوی بلزرگ مقابللم نگاه 
ملی کنلم. بله ملردی کله نگاهلش حتلی در 
نقاشلی هلم نافلذ اسلت . خلدا را شلکر ملی 
کنلم. پیلش خلودم ملی گویلم آقلا همله این 
هلا را مدیلون درایلت شلما هستیم.سلایه تان 

م. مستدا

زمان اصالحات اساسی فرا رسیده است
یلک کارشلناس اقتصادی معتقد اسلت که »اگر سیاسلت های 
بخردانله اقتصلادی در جهلت اصلاح سلاختار اقتصلادی کشلور 
حرکلت کنلد، بله رفلع تحریم هلا بلرای رهایلی از بن بسلت و 
رکلود اقتصلادی می تلوان نظلر مثبلت داشلت.« مهلدی پازوکی 
در گفت وگلو بلا خبرگلزاری خبرآنایلن دربلاره کارایلی بخلش 
خصوصلی در دوران پسلاتحریم اظهلار داشلت: »بخش خصوصی 
بایلد وظیفله خلود را انجلام دهلد، املا مشلکل اقتصادی ایلران با 
رفلع تحریم هلا حلل نمی شلود.« وی افلزود: »حداکثلر 20 درصد 
مشلکات اقتصاد ایران بله تحریم ها مربوط می شلود و 80 درصد 
اقتصلادی و سیاسلت گذاری های  بله مدیریلت کان  مشلکات 
بخردانله مجموعله حکوملت برمی گلردد.« ایلن اسلتاد دانشلگاه 
تصریلح کلرد: »اگلر مجموعله حکومت، یعنلی مجموعه سله قوه 
قضاییله، مقننله و مجریله به دنبلال تعامل منطقلی در چارچوب 
منافع ملی ایران باشلند، از گشلایش اعتباری که ایجاد می شلود، 
می توان حسلن اسلتفاده را کلرد.« پازوکی عنوان کلرد: »در حال 

حاضلر رقیبلان منطقله ای ایلران ماننلد عربسلتان از خلدا می خواهنلد کله ایلن ماجلرای برجام حل نشلود؛ داسلتان قطلع روابط با 
ایلران نیلز بیشلتر بله خاطلر ایلن اسلت که بحرانلی را مقابلل ایلران قلرار دهنلد.« وی متذکر شلد: »به نظر ملن اگر سیاسلت های 
بخردانله اقتصلادی در جهلت اصلاح سلاختار اقتصلادی کشلور حرکلت کنلد، بله رفلع تحریم هلا بلرای رهایلی از بن بسلت و رکود 
اقتصلادی می تلوان نظلر مثبلت داشلت.« ایلن کارشلناس اقتصلادی با بیلان این که ملا در ایران هلم نیلروی کار و هم انلرژی ارزان 
داریلم، تاکیلد کلرد: »ایلن دو، مزیلت اقتصاد ایران اسلت، بنابراین زمینه بلرای مبادالت تجاری فراهم خواهد شلد؛ به شلرط این که 
اصاحلات سلاختاری صلورت گیلرد.« پازوکلی خاطرنشلان کرد: »سیسلتم اداری کشلور بیمار اسلت و سیسلتم گمرکلی و مالیاتی 

نیز بایلد اصاح شلود.«

اقتصاد

چالش های دوران پساتحریم
نایلب رییلس اتلاق بازرگانلی و صنایع و معلادن تهلران درباره 
کارایلی بخلش خصوصلی در دوران بعلد از لغو تحریم هلا توضیح 
داد. عاءالدیلن میرمحملد صادقلی در گفت وگلو بلا خبرگلزاری 
خبرآنایلن دربلاره کارایلی بخش خصوصلی در دوران بعلد از لغو 
تحریم هلا اظهلار داشلت: »لغلو تحریم ها خوب اسلت، املا ما باید 
بلرای صلادرات کاالهلای تولیلدی کشلور برنامه ریلزی کنیلم؛ نه 
این کله تحریم هلا لغلو شلود، ولی ملا دروازه های کشلور را به روی 
کاالهلای خارجلی بلاز کنیم و در نتیجله بیکاری و رکلود در امور 
تولیلدی ادامله و افزایلش پیلدا کند.« وی افلزود: »ما بایلد از این 
فرصلت اسلتفاده و تلاش کنیم که تولید در داخل کشلور صورت 
گیلرد و کاالهلا را بله کشلورهای دیگر صادر کنیلم.« نایب رییس 
اتلاق بازرگانلی و صنایلع و معلادن تهران با تاکید بلر این که روش 
ملا حتملا بایلد نسلبت بله قبلل از تحریم هلا تغییر کنلد، تصریح 
کلرد: »قبلا بازارهلای ملا بسلتری بلرای کاالهلای خارجلی بود، 
املا در شلرایط کنونلی بله طلور قطلع بایلد تحوللی در روش و 

کارهایملان صلورت گیلرد.« میرمحمدصادقلی عنلوان کلرد: »ملا باید بلرای صلادرات تولید کنیلم و احیانا اگلر وارداتلی هم صورت 
می گیلرد، واردات ملواد اولیله یلا تکنوللوژی باشلد؛ نله این کله کاالهلای مصرفلی را از خلارج بیاوریلم.« وی متذکلر شلد: »در حال 
حاضلر کشلور نیلاز بله تولیلد و اشلتغال دارد و بخلش خصوصلی کشلور در این جهت بایلد کمک کند کله کمبودها جبران شلود.« 
نایلب رییلس اتلاق بازرگانلی و صنایلع و معادن تهران بلا بیان این که نباید ایلران را به بهشلت واردات تبدیل کنیم، گفلت: »باالخره 
بایلد تدابیلری اندیشلید؛ به خصلوص بخش دولتی بایلد به این موضوع توجله کنلد.« میرمحمدصادقی افزود: »مقلام معظم رهبری 
بارهلا و بارهلا روی اقتصلاد مقاومتلی تاکیلد داشلتند، املا اگلر احیانلا زمینله واردات را فراهم کنیلم، برخاف سیاسلت های اقتصاد 

مقاومتلی خواهلد بود.« 

اتاق بازرگانی

آگــــــــــهی تجدید مزایده
هیـات تنیـس اسـتان کرمان در نظـر دارد تعـداد 2 باب مغـازه جنب درب ورودی باشـگاه تنیـس واقـع در خیابان اقبـال رو به روی 

کوچه شـماره 1 را براسـاس شـرایط و مشـخصات قید شـده در فرم هـای مربوط به مزایـده به صورت رهـن و اجاره به مدت یکسـال 

واگـذار نمایـد. از متقاضیـان درخواسـت می شـود ضمـن تحویل فـرم های مزایـده و مطالعـه دقیق شـرایط پاکت پیشـنهاد خود را 

همـراه مـدارک مـورد درخواسـت و به صـورت الک و مهر شـده تا تاریـخ ۹4/11/3 بـه آدرس زیر تحویل و رسـید دریافـت نمایند. 

آدرس: کرمان خیابان اقبال- باشگاه تنیس اقبال ساعت مراجعه 14 الی 16                          تلفن تماس: 034-324۵8080

مبلغ کارشناسی پایه )ریال( متراژ )متر مربع( مغازه
13۵00000 1۷ مغازه اول )جنب درب باشگاه(
2۹000000 ۷4 مغازه دوم

آگهی مناقصه 
»اداره کل تبلیغلات اسلامی اسلتان کرمان در نظلر دارد امور 
احلداث پلروژه مجتمع فرهنگی مذهبی شهرسلتان قلعه گنج 
را از طریلق مناقصه به شلرکت هلای دارای مجوز و صاحیت 
دار واگلذار نمایلد. لذا از متقاضیان شلرکت در مناقصه دعوت 
بعملل ملی آید جهت کسلب اطاعلات بیشلتر و دریافت فرم 
هلای مناقصله از زملان انتشلار آگهلی بله ملدت یلک هفتله 
بله ایلن اداره کل بله آدرس کرملان، خیابلان مطهلری غربی، 
کوچله سلسلبیل )جنلب بیمارسلتان راضیه فیلروز( اداره کل 

تبلیغات اسلامی، مراجعله نمایند. 
ضمنلاً هزینله هلای درج آگهلی به عهلده برنلده مناقصه می 
باشلد و اداره در ملورد رد یلا قبلول کردن پیشلنهادات مختار 

می باشلد«.
قابلل ذکر اسلت با توجله به اینکه پلروژه در شهرسلتان قلعه 
گنلج می باشلد، للذا یکلی از روزنامه محلی و قابل دسترسلی 

برای شهرستان باشلد. )1241/م/36/2(
مهدی عرب پور- مدیر کل
م الف 622

مبادالت مالی
 بین المللی از سر 
گرفته خواهد شد

بانلک  بین المللل  کل  مدیلر 
مرکزی با اشلاره به دستاوردهای 
کان اجلرای برجلام در بانکداری 
ایلران از لغلو تحریم هلای بانکی 
ثانویله  هلای  تحریلم  و  اروپلا 
گلزارش  بله  داد.  خبلر  آمریلکا 

خبرگلزاری خبرآنایلن به نقلل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسلین یعقوبي 
میلاب مدیلرکل بین المللل بانک مرکلزی، با اشلاره به از سلرگیری حمایت هاي 
ماللي از جملله کملک ماللي و وام هلاي ترجیحي بله دولت ایلران گفت: کمک 
ماللی و وام هلای ترجیحلی بله ایلن صلورت اسلت کله موسسلات بیلن المللی 
ملی تواننلد نسلبت بله ارایله وام هلای توسلعه ای بلرای تامیلن ماللی پلروژه 
هلای عمرانلی کشلور در چارچلوب ضوابلط متعلارف بین الملللی اقلدام کننلد. 
وی افلزود: بلا اجرایلی شلدن برجلام  تملام تحریم  هاي ماللي از جانلب اتحادیه 
اروپلا لغلو  و دسترسلي بله منابلع ارزي ایلران در تملام کشلورها و املکان نقلل 
و انتقلال آنهلا میسلر خواهلد شلد؛ ضملن آنکله تملام منابلع ماللي و اقتصادي 
متعللق بله اشلخاص حقیقلي، حقوقلي و نهادها از جملله بانک ها و موسسلات 
ماللي ایرانلي، بانلک مرکزي و افلرادي که از لیسلت هاي تحریم خارج شلده اند، 
آزاد و در اختیلار ایلران قلرار ملی گیلرد. مدیلرکل بین المللل بانک مرکلزی، بلا 
بیلان اینکله در شلرایط بعلد از اجرای برجلام  نقل و انتقال منابع بین اشلخاص 
حقیقلي، حقوقلي خارجلي و ایرانلي مجلاز می شلود، اضافله کلرد: مشلارکت و 
روابلط کارگلزاري بانکلي فیمابیلن بانک هلاي ایرانلي و خارجلي گسلترش می 
یابلد و فعالیت هلاي متعلارف بانکلي همچون گشلایش اعتبار اسلنادي و صدور 
ضمانت نامله بانکلي انجلام ملی شلود. وی از جملله دسلتاوردهای شلرایط بعلد 
از اجلرای برجلام را کاهلش هزینله عملیلات ارزي و بله تبلع آن کاهلش هزینه 
کاالهلاي وارداتلي دانسلت و تاکیلد کلرد: شلعب بانکلي، شلرکت هلاي تابعه یا 
دفاتلر نمایندگلي بانک هلاي ایرانلي در خلارج از کشلور املکان افتتلاح خواهند 
شلد و بانک هلاي خارجلي در منطقله اصللي و مناطلق آزاد ایلران نیلز متقابلًا 

مجلاز بله ایلن نلوع فعالیلت ها می شلوند.

برجام یا معجزه؛ 
مسئله این است

و  تحریلم  دوران  پایلان  بلا 
نزدیلک شلدن بله زملان اجرایی 
شلدن برجلام، تحلرکات خاصلی 
در بازارهلای سله گانله در حلال 
و  مرکلزی  بانلک  اسلت.  وقلوع 
بانک هلای بلزرگ ایلران بعلد از 
سلال ها از تحریلم نجلات  یافتله 

و تبلادالت بین الملللی را آغلاز خواهنلد کلرد کله از جملله نتایلج آن احیلای 
فعالیت هلای بخلش خصوصلی ایلران و کاهش قابلل توجه هزینه هلای پروژه ها 
و بازرگانلی خارجلی اسلت. از طرفلی در بورس انتظار  برای ورود سلرمایه های 

جدیلد داخللی و خارجلی شلکل گرفتله اسلت.
 در بلازار ارز و طلا هلم احتیلاط حاکلم شلده اسلت. اجلرای برجلام و رفع 
تحریلم هلا در محافلل کارشناسلی بله عنلوان بلاز شلدن دروازه هلای اقتصاد 
جهانلی نلام برده می شلود اما اغلب کارشناسلان گذر از این دروازه را مشلروط 
بله فراهلم بلودن شلرایط داخللی و آمادگلی فعلاالن اقتصلادی بلرای مواجله 
شلدن بلا اقتصلاد بلدون محدودیلت و تحریلم ملی داننلد. سلید بهلاء الدیلن 
حسلینی هاشلمی در گفلت و گو بلا خبرآناین در خصوص شلرایط پیش روی 
بلازار پوللی و شلبکه بانکلی بلا اجرایلی شلدن برجلام گفلت:  قطعلا بلا اجرای 

برجلام در شلبکه بانکلی کشلور یلک اتفلاق معجزه آسلا نملی افتد. 
بله گفتله وی نبایلد بعلد از قطلع کاملل روابلط طی 8 سلال انتظار داشلته 
باشلیم بله محلض اجلرای برجلام همله موانع رفلع شلده و در کمتریلن زمان 
مشلکات برطلرف خواهلد شلد. وی تاکید کرد: شلرط تحلول در فعالیت های 
بانکلی فقلط برداشلته شلدن تحریلم هلا نیسلت. وی بلا طلرح چند سلوال در 
ملورد ارتباطلات بیلن الملللی بانکلی افلزود: ابتلدا بایلد دیلد آیا شلبکه بانکی 
ملا آملاده ارتبلاط بلا بانلک هلای خارجلی هسلت یلا خیلر؟ به طلور مثلال آیا 
بانلک هلای کارگزای ما مشلخص شلده و قرار کارگلزاری داریم؟ آیلا اعتباراتی 
را کله ملا بلاز ملی کنیلم آنهلا تایید ملی کننلد؟ وضعیلت پرداخت هلا چکونه 

بود؟ خواهلد 

آماده باش آخوندی 
به ایرالین ها برای 
اجرای برجام

وزیلر راه و شهرسلازی گفلت: 
اجلرای  بلا  زودی  بله  ان شلااهلل 
رفلع  ایلران  تحریم هلای  برجلام 
می شلود و شلرکت ها بایلد برای 
برنامله  خلود  نلاوگان  نوسلازی 
 ریزی داشلته باشلند. بله گزارش 

خبرآنایلن بله نقلل از پایلگاه خبری وزارت راه و شهرسلازی، جلسله مشلترک 
عبلاس آخونلدی وزیلر راه و شهرسلازی بلا رئیس سلازمان هواپیمایی کشلوری، 
و  هواپیمایلی  انجملن شلرکت های  کشلور،  فرودگاه هلای  مدیرعاملل شلرکت 
مدیران شلرکت های هواپیمایی به منظور بررسلی مشلکات صنعلت هوانوردی، 
موضوعآزادسلازی نلرخ بلیلت هواپیما و توسلعه نلاوگان هوایلی در دوران پس  از 
برجلام برگلزار شلد. عبلاس آخونلدی وزیلر راه و شهرسلازی خطاب بله مدیران 
ایرالین هلا و مدیلران صنعلت هوانلوردی بلا تاکید بلر اینکه این جلسله با اهداف 
کللی ارزیابلی آزادسلازی نلرخ بلیلت هواپیملا، برنامه ریزی بلرای خریلد هواپیما 
بعلد از اجلرای برجلام و برنامله ریلزی بلرای پروازهلای نلوروزی برگلزار شلد 
گفلت: ان شلااهلل بله زودی بلا اجلرای برجلام تحریم هلای ایلران رفلع می شلود 
و شلرکت هلا بایلد بلرای نوسلازی نلاوگان خلود برنامله  ریلزی داشلته باشلند. 
آخونلدی بله پروازهلای نلوروزی اشلاره کلرد و گفلت: نلوروز در پیلش اسلت و 
قطعلا در ایلن دوران بلا افزایلش پیلک مسلافری مواجه می شلویم که شلرکت ها 
نیلز در ایلن زمینله بایلد برنامه ریلزی کننلد. وی در ادامله اظهاراتلش بله للزوم 
بازسلازی صنعلت هوانلوردی بلا اسلتفاده از فضلای جدیلد بیلن الملللی اشلاره 
کلرد و گفلت: بلرای بازسلازی صنعلت هوانلوردی باید اصلول اولیه رعایت شلود 
کله مهم تریلن اصلل پایبنلدی بله اصلول بازرگانلی اسلت. ایرالین ها حتملا باید 
بله اصلول بازرگانلی معتقلد باشلند. به عبارتلی در حالی کله نرخ بلیلت هواپیما 
آزاد شلده اسلت شلرکت های هواپیمایلی نیلز مکللف بله پرداخلت هزینه هلا و 
بدهی هلای خلود هسلتند. آخوندی بلا تاکید بلر اینکه آمادگی هلر گونه حمایت 
از صنعلت هوانلوردی در قاللب رعایلت اصلول بازرگانلی، گفلت: در صورتلی که 

اصلول بازرگانلی رعایلت نشلود هیلچ حمایتلی از ایرالین هلا نمی کنلم.

برجامبانک مرکزی راه و شهرسازی

چند درصد مشکالت بخش خصوصی 
به تحریم مربوط می شود؟ 
رییس کمیسلیون تسلهیل کسلب وکار اتاق بازرگانی و صنایع 
و معلادن تهلران می گویلد: »در حلال حاضلر تقریبلا در مسلایل 
کار مشلکل وجلود  و  بیمله ای  مالیاتلی،  قوانیلن  ارزی،  بانکلی، 
دارد و همله این هلا عاملل بازدارنلده بلرای حرکت هلای داخللی 
در حلوزه اقتصلاد اسلت.« محمدرضلا نجفی منلش در گفت وگلو 
بلا خبرآنایلن دربلاره اقتصلاد دوران پسلاتحریم و کارایلی بخش 
خصوصلی در ایلن دوران اظهلار داشلت: »بله نظر ملن تقریبا 30 
درصلد مشلکات بخلش خصوصلی بله تحریلم مربلوط می شلود 
»وقتلی  افلزود:  وی  اسلت.«  داخللی  مشلکات  درصلد   70 و 
تحریم هلا برداشلته شلود و برجلام بله نتیجه برسلد، در کنلار آن 
ملا امیلدوار هسلتیم کله دولت کملک کنلد مشلکات داخلی از 
سلر راه برداشلته شلود تلا به وضعیت مطلوب برسلیم. املا در کل 
ایلن یلک حرکت بله موقلع، به جلا و خوبی بلود که می توانسلت 
کمک کننلده بلرای بهبود کار باشلد.« رییس کمیسلیون تسلهیل 

کسلب وکار اتلاق بازرگانلی و صنایلع و معلادن تهلران بلا اشلاره به مشلکات داخللی اقتصاد کشلور، تصریح کلرد: »در حلال حاضر 
تقریبلا در مسلایل بانکلی، ارزی، قوانیلن مالیاتلی، بیمه ای و کار مشلکل وجلود دارد و همه این هلا عامل بازدارنده بلرای حرکت های 

داخللی در حلوزه اقتصلاد اسلت؛ البتله هم اکنلون دوللت برنامله دارد و می خواهلد ایلن مشلکات را از سلر راه بلردارد.« 

دنیای بخش خصوصی بعد 
از لغو تحریم ها

قائم مقلام وزیلر صنعلت، معلدن و تجلارت می گویلد: »بعلد از 
لغلو تحریم ها انتظار ملی رود که بخش خصوصلی روی محورهای 
اصللی کار خلود همچون افزایلش تولید، ارتقای بهلره وری، رقابت 
در  دودانگله  محملود  کنلد.«  تمرکلز  مصرف کننلده  رضایلت  و 
گفت وگلو بلا خبرآناین با اشلاره بله اقتصاد پس از لغلو تحریم ها 
اظهلار داشلت: »ملا بایلد قبلول کنیلم کله تحریم هلای ظالمانه، 
عملا باعث شلده بلود که فضلای کاری و تعاملات تجاری بخش 
خصوصلی تحت تاثیلر قلرار گیلرد و بخلش خصوصی بلرای انجام 
ملراودات تجلاری، سلرمایه گذاری ها، کسلب وکار و املور تولیلدی 
درگیر مسلایل و مشلکاتی بود، اما نباید این مسلایل و مشلکات 
بلروز پیلدا می کلرد.« وی افلزود: »دغدغه یلک تولیدکننلده باید 
تولیلد، ارتقلای کیفیلت و کاهش هزینه ها باشلد؛ نله این که برای 
مسلایل و مشلکات از قبیل این کله چگونه ارز در اختیلار بگیرد، 
چگونله ملراودات تجلاری خلود را دنبلال کننلد و یلا بلرای انجام 

ملراودات تجلاری خلود چگونله تامیلن ماللی و فعلل و انفعاالت ماللی را دنبال کند، وقلت بگلذارد.« قائم مقام وزیر صنعلت، معدن و 
تجلارت تصریلح کلرد: »این هلا مسلایل واقعلی بخش خصوصی کله نبودند، این ها مسلایل و مشلکاتی بودند که عما بعلد از اعمال 

محدودیت هلای بین الملللی بلرای بخلش خصوصلی ایجاد شلده بود.«

صنعت، معدن و تجارتاتاق بازرگانی
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دیلروز ویکلی پدیلا 15 سلاله شلد آیلا می توانیلد حلدس 
بزنیلد چقلدر از مقلاالت و مطالبی کله در طول روز با آنها سلر 
و کار داریلد بله طور کاملل و یا بخش اعظم آنهلا از ویکی پدیا 

اسلتخراج شلده است؟
ملورد  در  دنیلا  حقیقت هلای  چکیلده   مسللما  ویکی پدیلا 
محیلط  یلک  می کوشلد  املا  نیسلت،  مختللف  موضوعلات 
دموکراتیلک و مناسلب، بلرای سلر هلم کلردن دانسلته های 

باشلد. کاربلران 
آیلا می توانیلد حلدس بزنید کله در این چندسلاله، چند بار 

به ویکی پدیلا مراجعله کرده اید؟!
شسلته  و  خلوب  چکیلده  معملوال  ویکی پدیلا  مقاله هلای 
رفتله ای از موضوعلات هسلتند. فرقلی نمی کنلد که شلما یک 
بیملاری را جسلتجو کنیلد یلا یلک فیللم سلینمایی یلا یلک 
رویلداد تاریخلی را. در هلر حال ویکی پدیا در بسلیاری از موارد 
نسلبت به صفحلات وب دیگر، اطاعلات فرهنگ نامه ای بهتری 

ارائله می کنلد.
15 سلاله شلدن ویکی پدیلا بله معنلی ایلن اسلت کله در 
تملام طلول زندگلی یلک چهلارم جمعیلت فعللی ملردم دنیا، 
ویکی پدیلا هلم حاضر بوده اسلت! و جالب تر اینکله در این 15 

سلاله سلهم زیادی در ترویلج حقیقت و حتی تربیلت کودکان 
داشلته تلا جائلی که بچه هلای زیادی از این نسلل هسلتند که 
حتلی مهم تریلن و سلاختاری تریلن پرسلش های زندگی شلان 

را از ویکی پدیلا و یلا از گلوگل پرسلیده اند.
ویکی پدیلا حلاال 35 میلیلون مقالله دارد و ده هلا زبلان را 
هلزار   80 حاضلر  حلال  در  ویکی پدیلا  می کنلد.  پشلتیبانی 
داوطللب دارد، داوطلبانلی کله سلعی می کننلد کله ویکی پدیا 
را تبدیلل بله یک فرهنگنامله بریتانیکای بهتلر و رایگان کنند!

تلاش مؤسلس ویکی پدیلا -جیملی ویللز- ایلن اسلت که 
در دور جدیلد فعالیلت ویکی پدیلا، ویرایشلگرانی جلذب کنلد 
کله تنهلا کشلته و ملرده فنلاوری نباشلند، او دوسلت دارد که 
گیک هایلی مثلا در زمینله عللوم انسلانی یلا عللوم پایله یلا 

فرهنلگ عامله بلا ویکی پدیلا هملکاری کننلد.
یکلی از مشلکات فعللی ویکی پدیا این اسلت کله تنها 15 
درصلد داوطلبلان ویرایشلگر آن را بانوان تشلکیل می دهند. 5 
سلال پیلش، مسلئوالن ویکی پدیلا تصمیلم گرفتند کله کاری 
کننلد کله درصلد مشلارکت کنندگان خانلم را بله 25 درصلد 

افزایلش دهنلد، اما نتوانسلتند بله این هدف برسلند.
جیملی ویللز در مصاحبه اش به مناسلبت 15 سلاله شلدن 

ویکی پدیلا بله نکتله جالبی اشلاره کرده اسلت:
او گفتله اسلت کله مقلاالت ژرف و برتلر منتشرشلده در 
اینترنلت، یلک مشلکل عملده داشلتند، کامنت  هلای زیلر آنها 
آنقلدر سلطحی و سلخیف بودنلد که آدملی به راسلتی دل اش 
می خواسلت بلرای بشلریت بگرید! معموال در بخلش کامنت ها، 
انبلوه  آوار  زیلر  در  کامنت گذارهلای خلوب،  معلدود  صلدای 
کامنت هلای بلد، دفلن می شلد. املا حلاال بله لطلف ویکی پدیا 
همیلن کاربلران خوش فکلر می تواننلد در ویرایلش و نوشلتن 

مدخل هلا شلرکت  کننلد و ایلن بلار خلود جامعله کاربلری، 
می توانلد خلودش را کنتلرل کنلد.

در دور جدیلد هلم -بله گفتله ویللز- ویکی پدیلا همچنلان 
روی متلن و عکلس تأکیلد خواهلد کلرد و فعلا تصمیملی 
راهبلردی بلرای درج انبلوه ویدئلو در ویکی پدیلا گرفته نشلده 
اسلت. همچنانکله کله ویکی پدیا بلاز هلم از درج آگهی تجاری 
خلودداری خواهلد کرد و سلعی خواهلد کرد که املور مالی اش 

را بلا مباللغ اهدایلی کاربلران اش بچرخاند.

داناترین 1۵ ساله ی جهان
خبر

جامعه و هنر

کیومرث منشلی زاده در سلال 1317 
شمسلی در جیرفلت دیلده بله جهلان 
و  ابتدایلی  تحصیلات  دوره  گشلود. 
دبیرسلتانی را در زادگاهلش بله پایلان 
رسلانید. سلپس عازم تهران شد و موفق 
به کسلب لیسلانس در رشلته اقتصاد از 
دانشلکده حقلوق گردید. بعلد به آمریکا 
رفلت و تحصیلات خلود را در زمینله 
ریاضیلات و فیزیلک اتمی دنبلال نمود. 
پس از پایان تحصیات به ایران بازگشلت و درسلازمان برنامه و 

بودجله بله کار پرداخت.
منشلی زاده را به خاطر به کار بردن اعداد و نشلانه های ریاضی 
در شلعرهایش به شلاعر ریاضی می شناسلند. کیومرث منشلی 
زاده، در قسلمت انرژی اتمی سلازمان برنامه بعنوان کارشلناس 
و همزملان بلا آن در دانشلگاه هنلر بله تدریس جامعه شناسلی 
هنلر پرداخلت. کار شلعر را بلا شلعر قدیلم آغلاز کلرد و پس از 
پایان غزل سلرایی از ریاضیات در شلعر اسلتفاده کرد. از او کتاب 
سلفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ پریده، کتاب قرمز تر از سلفید 

و گزیلده اشلعار و کتلاب حافظ حافظ به چاپ رسلیده اسلت.
مدت هلا پیلش خبرنلگاری از وی پرسلیده بود بین شلعرای 
معاصر کار کدامیک را بیشلتر می پسلندید؟ منشلی زاده پاسلخ 
داده بلود سلعدی! خبرنلگار توضیح داده بود که سلعدی در قرن 
هفتلم زندگی می کلرده، و منشلی زاده گفته بود مگلر ما در چه 

قرنلی زندگلی می کنیم.
نوشلتن دربلاره ی چنیلن شلخصیتی کار بسلیار پیچیده ای 
اسلت زیلرا کله او می خنلدد و می گویلد و معتقلد اسلت کله 
الزمله ی شلاعری زبان بی در و دروازه اسلت. و حتی اگر مسلائل 
و خطلوط رنلگ و وارنلگ هم بگذریم بواسلطه ی دانسلتن چند 
زبلان و پلی گرفتلن کارهلای شلعرای انگلیس فرانسله اسلپانیا 
و آلملان بله زبلان خودشلان هلر آئینله ممکن اسلت بیتلی ویا 
قطعله ای از بودللر یلا شلیله بله زبلان اصللی بخوانلد و مشلکل 
خبرنلگار را چنلد برابر کند. اما آنچنان همنشلینی با وی افتخار 
بزرگی اسلت و آنقدر منشلی زاده مهربان و گرم و صمیمی اسلت 
کله وقتلی بلا او مواجله می شلوید کاملا فراملوش می کنید که 
هدفتلان چله بلود و اصلا بله چله دلیللی بلا او در یلک فضای 
مشلترک قلرار گرفته ایلد. تلا دهان باز می کند به سلخن، شلعر 
و خاطلره و تاریلخ و افسلانه و لطیفه چنان دسلت به دسلت هم 
می دهنلد کله بله سلختی می تلوان از هم تفکیک شلان کلرد و 
ایلن شلاعر ریاضلی هرچنلد کله چهلره اش تکیده شلده و تنش 

رنجور اما دل و جانی شلاد و سلر زنده دارد و کامش از اندیشله 
برمی خیلزد و اندیشله اش غالبلا بله عملل ختم می شلود.

در آپارتملان چشلم انتظلار او بودیلم که در باز شلد و جوانی 
خوش سلیما کاهی به سلر و شلالی بلند به گردن در آستانه ی 
در ایسلتاد و اصلرار و کلرد که: اسلتاد بفرمایید، پلس از ثانیه ای 
ملردی الغلر انلدام و نحیلف با بلرف روزگار که نشسلته به موی 
و بلر ابلروی اش پلا به آپ آرت ملان گذاشلت. ناخلودآگاه خبردار 
ایسلتادیم و بله اسلتقبالش رفتیلم و اوهلم هر چند ملا جوانان 
را نمی شلناخت املا بله روی باز سلام مان را پاسلخ گفلت و در 
مشلرق پیاله ای چای نشسلتیم و او گفت از شعر و ادب و مولوی 
و سلعدی و ملا هلم درس هلا گرفتیلم و حسلرت ها خوردیم که 
چله کلم سلعادت بودیلم پیلش از ایلن. وی در آغاز نشسلت با 

مدعویلن کام خلود را چنین آغلاز کرد:
شلعر کار اسلت، املا کار بیهلوده و کار هلم زائیلده ی کارآیی 
اسلت یعنلی انلرژی. کارمایه هرچه بیشلتر باشلد شعر،شلعرتر 
می شلود. البتله همله ی شلما از کاری کله انلرژی اتملی در 
هیروشلیما و ناکازاکلی کلرد آگاه هسلتید،هرچند آمریکایی هلا 
می گوینلد ملا مجبلور بودیلم. باشلد گیلرم کله اجبار داشلتید، 
جلای متروکلی چنیلن می کردیلد و یلا حداقلل یک بلار فقلط 
بملب می انداختیلد، ناکازاکلی دیگلر چلرا؟ حلاال این شلعر که 
کارمایه  می خواهد و کارآیی، شلما ببینیلد حافظ چقدر کارمایه 
مصلرف کلرده؟ یلا مثا هنلوز هم در ایلران اگر بگویند سلعدی 
فلان چیلز را گفتله، یعنی دیگلر کام آخر را وی گفته اسلت و 
بحثی دیگر نیسلت. کما اینکه در تمام دنیا و کشلورهایی که با 
شعرشلان آشلنایی دارم مثل فرانسه انگلستان عربی وغیره هنوز 
شلاعری مثل سلعدی و حافظ ظهور نکرده، سعدی در لفظ، که 
وقتلی شلعرش را می خواننلد ما هیچ چلاره ای نداریلم جز اینکه 
سلرتکان بدهیلم به تصدیق، مثلا: چه خاف سلر زد از من که 
در سلرای بسلتی/ شلما ببینید مشکل هم نیسلت اما نمی شود 
چنیلن گفت؟چرا؟چلون تکنیلک دارد و قدیمی تریلن تکنیلک 
هم اسلتفاده از ظرفیت موسلیقی کام اسلت. در تراژدی مکبث 
نوشلته ی شکسلپیر صحنله ای هسلت که مکبلث و مکلداف از 
کنلار چشلمه ای می گذرنلد. آنجلا چنلد جادوگلر کنلار دیلگ 
آب جوشلانی نشسلته اند و بچله ای را بله آن دیلگ انداخته انلد، 
صلدای قللپ قللپ آب و آن فضلای مرگ آلود در شلعر هسلت 
 Double, double toil and trouble/Fire burn and
cauldron bubble بله انگلیسلی آن بخش را از بر می خواند( 
یلا در فرانسله هم چنیلن کارهایی کرده انلد کمااینکه خودماهم 
داریلم اذا زلزلله زللزاال  و آلمانهلا هلم شلیله برایشلان چنیلن 

می کند اما شلعر سلعدی هیچ کدام از اینهلا را ندارد، 
شلگرد او بی شلگردی است.

یلا به شلعر نیما یوشلیج می رسلیم که بله اعتقاد 
ملن در تملام دنیلا نله شلاعر بلکله انسلانی بله این 
انلدازه عجیلب و غریلب وجلود نلدارد، او از هدایلت 
هلم عجیلب تلر اسلت، و اضافله کنلم کله اسلامی 
شلعرهایش واقعلا زیباسلت و حلاال اینکه پیلرو رمبو 
و بودللر وغیره بوده و سمبولیسلت هسلت معنی اش 
ایلن نیسلت کله چیلزی از آنهلا کلم دارد، خیالتلان 
را راحلت کنلم از ایشلان هیلچ کلم نلدارد و حتلی 
خلودش هلم نمی دانسلت که چقلدر بزرگ  اسلت و 
کسلی هلم او را نمی شلناخت کملا اینکه سلعدی را 
هلم نمی شلناختند و ملن تعجلب می کنلم، چطلور 
بله خودشلان اجازه می دهنلد کله دربلاره ی ایشلان 
بنویسلند؟ چرا که نویسلنده بدهکارشلان می شود و 

جلان کام هلم ادا نمی شلود مثلل گفتن شلرح زیبایلی مرلین 
مونلرو کله می گوینلد صلدای زیبایلی هلم داشلت.)می خندد(

نلام حسلاب  بله  هسلت  می گوینلد حسلابی  هلا  بعضلی 
احتملاالت کله مثا اگر سلکه ای را یک ملیون بار بلاال بیاندازید 
حتملا نیملی  از یلک  میلیلارد شلیر اسلت و نیمی خلط، قانلون 
اعلداد کثیلر. حلاال بعضلی از شلعرا هلم مثلل برخی ملردم که 
می گوینلد چند بچه داشلته باشلیم باالخره یکی از ایشلان یک 
چیلزی می شلود. فکلر می کنند باید هزاران شلعر گفلت تا یکی 
خلوب در بیایلد بیلن اینهلا، آخر عزیلز من می گوینلد همه چیز 
بله نملک و نملک بله کملک. فکلر ایلن درخت هلای بدبخلت 
نیسلتید کله بایلد قطلع کنند تلا کاغذ درسلت کننلد؟ مخالف 
فضلای سلبز هسلتید؟ یلا آن آقای موللوی کله آمریکایی ها که 
حاال بخاطر اسلتعمار مشلغول بزرگ کردن او هستند و چندین 
کتلاب دربلاره ی وی چلاپ می شلود، فیل تویی پیلل تویی میل 
تویی بیل تویی / شیشله تویی ریشله تویی تیشله تویلی ای آقا 
این هلا که شلعر نشلد شلما شلعر سلعدی را بخلوان کله جواب 
شلعر معلروف یک دسلت جلام بلاده و یلک دسلت زللف یلار/ 

رقصلی چنیلن میانله ی میدانلم آرزوسلت. می گوید :
 چون کودکان که دامن خود اسب می کنند

دامن به کف گرفته ای و میدانت آرزوست
مردی نئی و صحبت مردی ندیده ای
وانگاه صفحه صفحه مردانت آرزوست

خلب اینهلا می گوینلد بایلد ملردم را دنیلال نخلود سلیاه 
فرسلتاد، دنبلال گربله ی سلیاه در تاریکلی می گردنلد کله هلر 

چله خودشلان چشم شلان را بلاز کننلد نمی بینند و گربله باید 
چشلمش را بلاز کنلد تا آنهلا پیدایلش کنند، بعضلی ها همین 
کارهلا را می کنند دیگر، شلعرهای چپ اندر قیچلی می گویند و 
زیلاد هلم می گوینلد و این واقعا  کار بیهوده ای اسلت که انسلان 
عملر خلودش را تللف کند تا عمر دیگلران را تلف کنلد. اما بین 
این همه شلاعر ممکن اسلت شلعر هیچ کدام ارزشلمند نباشلد 
املا گاهلی هلم فقط یلک نفر می شلود سلعدی که خلودش به 
شلعرش بگویلد: قیامت می کنی سلعدی بدین شلیرین سلخن 

گفتن.
مگلر بعد از سلعدی حافظ نیسلت کله می گوید یلارب مباد 
آنکله گلدا معتبر شلود/ مگلر حافظ 8 بلار در کتابش بله گداها 
حملله نکرده؟ملا چرا عمرملان را هدر کردیم به این شلعر؟گول 
خوردیلم؟ نله ایلن حافلظ هسلت و خلودش می گوید به شلعر 
حافظ شلیراز می رقصند و می خوانند/ سلیه چشلمان کشمیری 

و ترکان سلمرقندی.
بلوده کله گفتله: ملارا  املا سلعدی مثلل ملن بی خلواب 
همه شلب نمی بلرد خلواب/ای خفتله ی روزگار دریاب/دربادیله 

تشلنگان بمردنلد/ از حلله بله دجلله ملی رود آب.
دجلله بله آب نیلاز نلدارد، بله قلول آن فیلسلوف آلمانلی 
علادات بلرای ملا نظلم ایجلاد می کنلد و اگلر کلره ای می آمد و 
بلا ملاه برخلورد می کلرد ملا آن  واقعله  را طبیعلی و از سلر نظم 
می دانسلتیم، به هر حال شلما شلاعرانی که اینجا هسلتید یک 
راه داریلد و آن هلم همراهلی بلا ملردم اسلت چلون آدملی اگر 
بلرای اندیشله ای نمی میلرد، بخاطلر هیلچ زیسته اسلت. بعدهلا 
انسلان می فهملد که چه عملر خوبی را بیهوده تلف کرده اسلت.

ارزشمندترین هدایا

بسلیاری از ماهلا در حلقله دوسلتان و هملکاران 
خلود محصلور هسلتیم و عملا خبری از قشلرهای 
دیگلر ملردم نداریلم. شلمایی کله در یلک شلرکت 
یلا دفتلر یلک  فنلاوری، یلک محیلط دانشلگاهی 
رسلانه کار می کنیلد، ممکلن اسلت تصلور کنیلد 
کله بلرای مثلال همگان شلوق شلما را بلرای به روز 
بلودن، کسلب خبر از منابلع معتبر دارنلد و راه های 

می شناسلند. را  معرفت افزایلی  ایلن 
املا حقیقلت را بخواهیلد اصلا این طور نیسلت. 
یکلی از چیزهایلی کله آزارم می دهد این اسلت که 
در پیراملون خلود ذهن هلای باهوش و مسلتعدی را 
می شناسلم کله بلرای تحلول و تغییلر، نیلاز به یک 

دارند. تکان کوچلک 
ذاتلی  تمایلل  و  انلرژی  افلراد  از  دسلته  ایلن 
خوبلی بلرای تبدیلل شلدن بله یلک آدم مطللع و 
صاحب نظلر دارنلد، املا خلوراک ذهنلی کافلی در 
اختیارشلان قلرار نگرفتله اسلت و به بسلنده کردن 
بله خبرهلا و تحلیل هلای سلطحی، علادت کرده اند.

چگونله می شلود برای این دسلته از افلراد کاری 
کرد؟

اگلر بخواهیم شلعار ندهیلم و عملگرایانه صحبت 
کنیلم، بایلد بگوییلم کله کارهلای سلاده و تقریبلا 
کم هزینله زیلادی می تلوان بلرای آنهلا انجلام داد و 

می تلوان پلله پلله، آنهلا را راهبلری کرد.
و  بگیریلد  را  دوسلتتان  تبللت  و  موبایلل   -1
برایلش اپلیکیشلن هایی مثلل فیدللی، فلیپ بلورد و 

را نصلب کنیلد. اینسلتاگرام 
بهتریلن  کله  اسلت  ایلن  مهم تلر  مرحلله   -2
منابعلی را کله می شناسلید و متناسلب بلا دانلش 
فعللی دوسلتتان مثلا درک مطللب زبان انگلیسلی 
اسلت، برایلش در ایلن اپلیکیشلن ها، اضافله کنیلد.
خلوب،  وباگ هلای  فیلد  دارد،  اشلکالی  چله 
حتلی  یلا  خلوب  فرهنگلی  و  خبلری  سلایت های 
مفلرح  مطاللب  از  پلر  کله  فرنگلی  سلایت هایی 
آموزنلده هسلتند، بلرای او در فیدلی اضافله کنید؟
بله روز شلدن،  بلرای  بدهیلد کله  نشلان  او  بله 
بهتلر اسلت بله جلای پراکنلش حلواس در تلگلرام 
و شلبکه های اجتماعلی و تغذیله از خبرهلای بیش 
از حلد کوتاه شلده و تحریف شلده، خبلر و مطاللب 
دسلت اول را خلودش از طریق فیدللی و فلیپ بورد 

. د بگیر
کله  بدهیلد  آملوزش  او  بله  قلدم  بله  قلدم 
چطلور می توانلد خلودش از فیدللی، فلیپ بلورد و 
اینسلتاگرام اسلتفاده کنلد و منابلع خلوب بله آنهلا 

کنیلد. اضافله 
بله او نشلان بدهیلد که چطلور می توانلد مطالب 
را وارد »پاکلت» کنلد و چطلور می توانلد مطالب را 

بله اشلتراک بگذارد.
3- سلایت های خریلد کتلاب و معرفلی کتلاب را 

بله او معرفلی کنید.
می توانلد  چطلور  کله  بدهیلد  آملوزش   -4
فیلم هلای روز را دانللود کنلد. لیسلتی از فیلم هلای 
خلوب را تهیله کنیلد، گاهی بله او فیلم هایلی را که 

بدهیلد. هدیله  پسلندیده اید،  خودتلان 
بدیهلی اسلت کله همله اینهلا وقلت می خواهد، 
املا چرا ملا بله جلای وقت گذرانی های بیهلوده، اگر 
واقعلا بله فکلر دوسلتانمان هسلتیم، بلا اصلرار و بلا 
صبلوری، در پلی انجلام همیلن اقداملات عمللی از 

ایلن دسلت برنمی آییلم؟

گوشه ای از نشست شعر فارسی با حضور کیومرث منشی زاده

 آدمی اگر برای اندیشه ای نمی میرد
به خاطر هیچ زیسته  است

جامعه

افقی
1- قپان - از غذاهای اصیل ایرانی

2- وحشت - گذرگاه زیر کوه - پوشیده نگه داشتن
3- کنگره دوزی - واژگون - صدا

4- کلمله کار خلراب کلن - خلوش نلوای مدرسله - 
درفلش - حلرف خوردنلی

5- دگرگونی و تغییر - مرکز تبت - جهت
6- دریا - توطئه ناگهانی - گروه

7- ضلد بللی - منطقله تفریحلی تهلران - خلرده و 
بهانله گیلری

8- صیقلل دادن - یکلی از بزرگتریلن بناهای خشلتی 
جهلان واقع شلده در شهرسلتان بلم - فوری
9- بخت برگشتگی - ورزش چینی - سوگ

النلوع  برنلج - رب  نوعلی  پایتخلت لهسلتان -   -10
مصریلان

11- حرف شگفتی - گاوچران - باقی گذاشتن
- سلاز  الفبلای کملر خمیلده   - بدتلر  12- مخفلف 

زنبیلل  - ضربلی 
13- مهربانی - دهنه - جو دو سر

14- سند عقد - ابر سفید - واسطه
15- حیرت کردن - شایسته، مستحق

عمودی
1- سلازمانی برای سلامت و بهداشلت مردم - وسیله 
ای در خانله کله بله وسلیله مکلش، گلرد و غبلار را از 

بیلن ملی برد
2- ساکت - پاینده - مربی شاهزاده

3- سرکرده، بزرگ - اسب بارکش - آسایش
4- بله دسلت آوردن - اندیشله - هملان ارگ اسلت - 

مزه شکسلت

5- پس انداز - راهنمایی - صدای تمسخر
6- لنگه در - مرطوب - سختی، عذاب

7- صلدای بچله - کشلوری در غلرب آفریقلا - پرسله 
زن

8- کندفهم - پاک سازی رودخانه - پسر عرب
9- بانگ و فریاد کردن - بی تجربه - آسمان
10- امر به نواختن - کشور فاسفه - کافی

11- گاه نماز را باطل کند - پرده نیلگون - خواهر
12- چنلد کتلاب - کلمله تصدیلق - گلودی - پشلت 

سر
13- داستان - جاده شمالی - نژاد روسی

14- چراغ دریایی - میوه بهشتی - پدر
15- نوعلی ورزش و تفریلح فضلای بلاز - از مهمترین 

جشلنها و اعیاد مسللمانان
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عرفان زارعی
erfan@

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

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

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

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

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

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

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

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

عکس: محمد خضري مقدم

در آغاز هجرت ،

من و جاده به توافق رسیدیم،

که او بماند 

و من بروم

عکس نوشت

جشنواره

نمایش

اولین جشنواره مد و لباس ایرانی اسالمی
افتتاحیه سه شنبه 29 دی ماه

این جشنواره تا 2 بهمن ماه ادامه دارد
ساعت : 10 صبح

مکان : اداره فرهنگ وارشاد اسامی زرند

داراب، ساالر زاده ای از شاه کوه
کاری از گروه نمایش شهرایران

کارگردان: جلیل امیری
زمان: 17 دی الی 2 بهمن ماه 1394، ساعت 17:30

مکان: مجتمع یادگاران صنعتی، پاتو همایون

ویژه

جنگ

کرمان کنسرت
فلروش  مرجلع  تنهلا  و  اولیلن  کنسلرت  کرملان  سلایت  وب 
الکترونیکلی بلیلط با املکان انتخاب صندلی در اسلتان کرمان اسلت. 
کرملان کنسلرت آمادگلی خود را برای هملکاری با برگلزار کنند گان 

کنسلرت و سلایر رویدادهلای فرهنگلی و هنلری اعلام ملی دارد.
کرملان کنسلرت تنهلا یلک مرجع فلروش بلیلط نیسلت بلکه می 
توانیلد فلروش بلیلط را در چنلد نقطله بله صلورت آنایلن مدیریلت 

. کنید
www.kermanconcert.com

0 9 3 5 2 5 2 0 0 0 5

جنگ بزرگ شادی سهیل و سارا
زمان: 22 لغایت 29 دی ماه 1394

مکان: کرمان، سالن خانه شهر
همله روزه: سلانس اول 8:30سلاعت - سلانس دوم:سلاعت 10 - 

سلانس سلوم: سلاعت 16
پنجشلنبه و جمعه: سلانس اول: سلاعت 16 - سلانس دوم: ساعت 

18

خبر آخر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  کرمان: 

سازمان را نباید فدای اختالف کرد
مهندسلی  نظلام  سلازمان 
کله  کرملان  اسلتان  سلاختمان 
هلای  نشلیب  و  فلراز  از  پلس 
اعضلای جدیلد  اکنلون  گذشلته 
هیئلت مدیلره خلود را شلناخته 
اسلت در اولیلن جلسله انتخابات 
داخللی ، دکتلر جلواد سلاجقه 
را بله ریاسلت برگزیلد. سلاجقه 
اسلتاد پایله 39 دانشلگاه باهنلر 
دکتلرای  و  عملران  رشلته  در 

اسلت. سلازه 
هرگونله  از  انتقلاد  بلا  وی 
تحصیلل  قشلر  میلان  اختلاف 
کلرده بویلژه اعضلای نظلام مهندسلی بیلان کلرد که خوشلبختانه 
هلم اکنون انسلجام در میلان اعضای منتخب هیئلت مدیره بخوبی 
حاکلم اسلت و طلی کمتلر از دو ملاه کله رسلما« مشلغول بله کار 
شلده ایلم تملام کمیتله هلای ذیربلط تشلکیل و اعضلای هیئلت 
مدیلره در هلر کمیتله هلم مشلخص و اولیلن جلسلات کمیتله ها 

نیلز برگلزار شلده اسلت. 
وی افلزود: تلا 15 دی ملاه 7 جلسله هیئلت مدیره برگزار شلده 
و تلا کنلون تلاش ملا بلرای رفع مشلکات سلاختاری نظلام مالی 
سلازمان صلورت گرفتله کله پیشلرفت خوبلی هلم حاصلل شلده 
اسلت تلا انشلاا... در مجملع عموملی اسلفند ملاه صورتهلای ماللی 

ارائله و بلا تصویلب اعضلا روال علادی برقلرار گردد.
دکتلر سلاجقه بلا اشلاره بله منویلات مقلام معظلم رهبلری 
بله خودبلاوری اندیشلمندان کشلور بویلژه اعضلای جلوان نظلام 
مهندسلی اسلتان تاکیلد کلرد و یلادآور شلد کله علی رغلم اینکه 
توانمنلد  و  شلاخص  بسلیار  کشلور  از  خلارج  در  ملا  مهندسلان 
هسلتند املا اعتملاد بله نفلس و خودبلاوری آنهلا در ایلران پاییلن 
اسلت و بایسلتی بویلژه در نظلام مهندسلی اسلتان بله سلطحی از 
توانمنلدی برسلیم کله بسلیاری از وظایلف قانونی سلازمان مرتبط 
بلا دسلتگاههای خدملات شلهری و فنلی و شهرسلازی را تکمیلل 
نماییم. دکتر سلاجقه ،سلازمان نظام مهندسلی سلاختمان استان 
را نهلادی مردملی و غیرانتفاعی برشلمرد که اعضلای هیئت مدیره 
نماینلدگان اعضلا هسلتند و بلا حمایت اعضلای مجمع ملی توانند 

کارایلی الزم را بدسلت آورنلد.
 وی افزود: خوشلبختانه ارتباط گسلترده ای با اعضا برقرار شلده 
و پذیلرای انتقلادات و مشلارکت آنهلا هسلتیم و امیدواریلم بتوانیم 
در راسلتای توسلعه فعالیلت هلا و رفلع مشلکات گام برداریم. وی 
بلا اشلاره بله تقویت اطاع رسلانی در سلایت اینترنتی سلازمان در 
راسلتای شلفاف سلازی و جلب اعتماد بیشلتراز اختافات گذشلته 
کله تزللزل جایگاه نظام را بدنبال داشلت ابراز تاسلف کلرد و گفت 
: اعتقلاد دارم مهندسلان دارای ضریلب هوشلی باالیلی هسلتند و 
آن قضایلا ناشلی از هلوش بیلش از حلد یلا غلرض ورزی علده ای 
بلود و بله عقیلده ملن بایسلتی اگلر اختافلی بوجلود ملی آیلد و 
فلردی احسلاس ملی کند عاملل اختاف اسلت باید خلود را فدای 
سلازمان کنلد نله سلازمان را فلدای اهلداف شلخصی خلود نماید. 
دکتلر سلاجقه بلا تقدیلر از تاشلهای دکتلر بدیعی رئیس سلابق 
نظلام مهندسلی افلزود کله ایشلان مصلداق بلی توجهلی بله نفلع 

شلخصی و تلاش در راسلتای اهلداف سلازمان بودند. 
دکتلر سلاجقه در ادامله کیفیت اسلکلت سلاختمانهای بخش 
خصوصلی در اسلتان کرملان بویلژه پلس از زلزلله بلم را نسلبت 
بله سلایر اسلتانها برتلر برشلمرد و نقش ملردم را در ایلن ارتقای 
کیفلی برجسلته دانسلت. رئیس سلازمان نظام مهندسلی اسلتان 
گفلت کله زلزلله بلم زنگ خطری شلد که ملردم از کیفیت سلازه 
هلای اسلتاندارد حمایلت و اسلتقبال کلرده و هلم اکنلون طلراح 
و مجلری خلوب بلرای سلاختمان سلازی گزینلش ملی کننلد. 
سلاجقه یکلی از عواملل پیشلرفت صنعلت سلاختمان در کرمان 
را توسلعه و ترویلج اطاعلات مهندسلی و انتشلار دانلش اعضلای 
سلازمان و چرخلش داشلته هلا میلان اعضای نظلام مهندسلی از 
سلال 1381 بله بعلد عنلوان کلرد کله بلا اسلتقبال ریاسلت وقت 

شلد.  مواجه 
نظلام  در  دانلش  ترویلج  و  آملوزش  بحلث  از  دکتلر سلاجقه 
مهندسلی بله عنلوان عنصری مهلم در پیشلرفت سلازمان و صاح 
جامعله یلاد کلرد و گفلت: بر توجه گسلترده بله کمیتله آموزش و 
برگلزاری دوره هلای تئلوری و عمللی بلرای ارتقلای دانلش اعضلا 
تاکیلد داریلم. رئیلس سلازمان نظلام مهندسلی خاطلر نشلان کرد 
کله تصمیلم داریلم بلا ارتقلای توانمنلدی اعضلا در تملام زمینله 
هلای مرتبلط با خدمات شلهری اعم از بلرق، گاز، آب، شهرسلازی 
و ترافیلک شلهری ورود کلرده و گسلتره فعالیلت هلا را افزایلش 
دهیلم و بله همیلن دلیلل از مهندسلان انتظلار داریلم هلر کاری 
بله آنهلا ارجلاع ملی شلود بلا گذاشلتن وقلت و انلرژی و اطاعات 
الزم بله بهتریلن نحلو انجلام دهند و بلا نظام مهندسلی همکاری و 
مشلارکت تنگاتنگی داشلته باشلند تلا انشلاا... آینده ای درخشلان 
حاصلل شلود. دکتلر سلاجقه در پایلان از تشلکیل دفتر بازرسلی 
بلرق در سلازمان خبلر داد کله مصوبله ای کارآملد بلرای توسلعه 
فعالیلت هلای نظلام مهندسلی و کملک بله دسلتگاههای دولتی و 

رعایلت اسلتانداردهای سیسلتم برق اسلتان اسلت.

حاشیه

روایت مهران رجبی از لو رفتن
 محمدرضا گلزار در دیزین

صحنلۀ  از  را  عکسلی  اینسلتاگرامش  درصفحلۀ  رجبلی  مهلران 
للو رفتلن محمدرضلا گللزار در دیزیلن منتشلر کلرده اسلت. رجبی 
نوشلته: »اوملده بلودم قلله دیزیلن کله یکنفلر کله عینلک بزرگلی 
داشلت و کاملا اسلتتار بلود زیلر گوشلم گفت مهلران من گللزارم و 

واقعلا گللزار بلود و للو رفلت و کللی خلوش گذشلت.«

واکنش پوریا پورسرخ به جوک های
 سریال کیمیا

پوریلا پورسلرخ در صفحله شلخصی اش نوشلت: سلام بله همله 
دوسلتای گللم- مدتیله کله بعضلی از دوسلتان بله بهانله سلریال 
کیمیلا و بله هلواداری از شلخصیت هلای قصله بله شلوخی و جدی 
از ادبیاتلی اسلتفاده ملی کننلد که نه برازنلده همراهلان و بینندگان 
مجموعله کیمیاسلت و نله برازنلده هیچکلدوم از هملکاران ملن که 
نهایلت تاششلون رو داشلتند کله ایلن مجموعله مخاطلب خودش 
رو پیلدا کنله- ایلن ادبیلات توهیلن آمیلز خوشلایند هیچکدوممون 

نیسلت حتلی به شلوخی.

ازدواج دوم آزاده نامداری 
آزاده ناملداری بلا انتشلار عکسلی از حلقه اش نوشلت: گاهي باید 
یادملان بیاوریلم تلوي شللوغي دنیلا، میشلود پیلدا شلد، و دیگر گم 
نشلد، گاهلي بایلد یادملان بیاوریلم دنیلا گاهلي شلاید فقلط گاهي 
بلکام ماهلم میچرخلد.... ملن از پنجشلنبه ي پیلش سلاکن خانله 
ات شلدم، وحلاال کلیلد دارم و مسلواکم را همانجایلي میگلذارم کله 
مسلواک توهسلت. اینجاحاال خانه ي ماسلت. هفته گردمان مبارک.

جیسون رضاییان و سه زندانی دو
 تابعیتی آزاد شدند

دادسلتان عموملی و انقلاب تهلران از آزادی چهلار زندانلی دو 
تابعیتلی خبلر داد. بله گلزارش پایلگاه اطلاع رسلانی دادسلتانی؛ 
جعفلری دوللت آبلادی اعلام کلرد: در راسلتای مصوبلات شلورای 
عاللی امنیلت مللی ایلران و مصاللح کللی نظام چهلار زندانلی ایرانی 
دو تابعیتلی ظلرف روز جلاری در چهلار چلوب مبادله زندانیلان آزاد 
شلدند. همچنیلن فلارس نوشلت: ایلن در حاللی اسلت کله برخلی 
منابلع غربلی توییلت کرده انلد که جیسلون رضاییلان  در میلان آزاد 

شلدگان دیلروز دادسلتانی تهلران بود.

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
۵0 جلد کتاب هرکدام به ارزش ۵0 هزار تومان

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


