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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

۹,۳۷۰,۰۰۰
۹,۳۷۵,۰۰۰
۴,۷۸۰,۰۰۰

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 1۸

۲,۶۸۰,۰۰۰
1,۸۲۵,۰۰۰

۹۵۷,1۳۰

دالر
يورو
پوند

۳۳,۰۹۰
۳۷,۳۹۰
۵1,۲۹۰

پژو ۲۰۶ تيپ ۵
پژو ۴۰۵ دوگانه

رانا

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳1۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تيبا
سايپا 111

مزدا ۳ تيپ ۳

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

1,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

E۱ تندر ۹۰ مدل
ام وي ام ۵۳۰

کياسراتو 

۳۸1,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

فرداامروز

ورود 9 ایرباس جدید 
به  آسمان ایران

نشست هم اندیشی اعضای چهار دوره شورای 
اسالمی شهر بم

ابتکاری در راستای 
همدلی و همزبانی

2

8

شبکه کرمان دیدار رفت بازی پلی آف 
لیگ یک را پخش نکرد

شبکه ای که سه کار 
می کند!

کوتاه شدن
 60 کیلومتری 
کرمان- رابر

3
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

یادداشت

چوب میراث فرهنگی
الی چرخ مثلث توسعه اقتصادی

از  یـک اگـر مـروری بـر سـخنرانی هـای رزم حسـینی 
زمـان سـکانداری اش در اسـتانداری کرمـان داشـته باشـیم، 
بیشـترین واژه ای کـه تکـرار شـده توسـعه بـوده اسـت. رزم 
حسـینی از همـان ابتـدا هدفـش را توسـعه اقتصـادی اسـتان 
قـرار داد و سـعی کـرد کرمان را از زیر سـایه سیاسـت، چیزی 
کـه اسـتان کرمـان همـواره بـه آن معروف بـوده، خـارج کند. 
بـر همیـن اسـاس اسـتاندار کرمـان طرحـی بـه نـام مثلـث 
توسـعه اقتصادی اسـتان را پیشـنهاد داد و نماینـدگان دولت، 
نماینـدگان مجلس و سـرمایه گـذاران و کارآفرینان سـه ضلع 

ایـن مثلـث عنوان شـدند. 

دو اسـتاندار کرمـان جـذب سـرمایه گذار و حمایـت از آن 
را مهمتریـن سیاسـت کاری خـود قـرار داد و بارهـا بـر ایـن 

نکتـه تاکیـد نمود. 
وی در دیـدار بـا رئیـس اتـاق بازرگانـی عمـان در دی مـاه 
سـال گذشـته گفته بود: دولـت نگاه ویژه ای به بحث سـرمایه 
گـذاری دارد و پهـن کـردن فرش قرمـز برای سـرمایه گذاران 
شهرسـتان  اداری  شـورای  در  حسـینی  رزم  ماسـت.  شـعار 

جیرفـت کـه اوایـل سـال 94 برگزار شـده بـود  ..

صفحه 3

آگهي مناقصه عمومي  نوبت اول
    اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـراي پـروژه هـاي ذیـل را ازطریـق مناقصـه عمومـي بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگـذار نماید. از کلیـه شـرکت هاي داراي صالحیت دعوت مي شـود جهت دریافت اسـناد مناقصـه به اداره 

پیمـان و رسـیدگي و یـا سـایت عمومي مناقصـات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

نوع مناقصهفهرست بهاءنوع تضمینمدت انجام پروژه )روز(مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد)ریال( موضوع شماره اگهي

000180ر400ر94433ر987ر936ر8تکمیل وبهسازي محور رفسنجان – هرمزآباد وبهسازي محور انار – تراب آباد94-2-30/2
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000360ر500ر73847ر085ر665ر13تکمیل زیرسازي وآسفالت محور سرزه – فلفل آباد – تلمبه دادعباس درشهرستان ریگان94-2-31/3

000120ر300ر39918ر061ر908ر3روکش آسفالت محور بروات – کروك شهرستان بم94-2-32/4

000180ر400ر52030ر407ر947ر7بازگشایي محور استخروئیه کرمان94-2-33/5

000180ر000ر62713ر480ر020ر2بهسازي وتعریض محور انار- امین شهر درشهرستان انار94-2-34/6

محل و مهلت دریافت اسناد: خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان - اداره پیمان و رسیدگي از تاریخ 02/23/ 94 لغایت 94/02/28
محل و مهلت تحویل پاکات: خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان- دبیر خانه مدیریت حراست حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ94/03/06

محل و تاریخ بازگشایي پاکات: اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت 12روز چهارشنبه مـورخ 94/03/06
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد. ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

مدیر سفره خانه سنتی کشکول:

قلیان با فرهنگ ایرانی ها عجین شده است
بازرس اتحادیه سفره خانه های کرمان:

واردات و فروش تنباکو آزاد
 عرضه قلیان ممنوع!

پرونده ویژه پیام ما برای قلیان

دود جنجالی

صفحه 5

چهل سال افتخار، ٥٥ هزار ثمر
بـي شـك نـام مهنـدس علیرضـا افضلـي پـور بنیانگـذار دانشـگاه 
شـهید باهنـر تـا همیشـه تاریخ بـر تـارك کرمان واسـمان پر سـتاره 
اش میدرخشـد. چهـل سـال پیـش همسـراني خدایـي تصمیـم بـه 
احـداث دانشـگاه در قلب کویر و در سـرزمین تشـنه وخـاك زرخیزي 
گرفتندکـه جز طوفان وشـن وشـوره زار وسـراب چشـم انـداز دیگري 
نداشت،سـرزمیني سـوخته کـه هنـوز از ظلـم خواجـه تاجـدار دیـده 
هایـش تـار واز بـي توجهـي زمامدارانـش بـه اسـتعدادهاي بـي نظیر 
و شـگفت انگیـزش در حیـرت بـود. انتخـاب دقیـق مکان  دانشـگاه و 
گرفتـن پانصـد هکتـار زمین که بـا دور اندیشـي و اینده نگـري مثال 
زدنـي در نقطه اي که جز شـن وخاك و سـراب وزندان چشـم اندازي 
نداشـت شـاهکار افضلي پـور در اقدام خدایي اش در کرمـان بود. وقف 
همـه ثـروت و بکارگیـري همـه وقـت واسـتعداد وهنـر وتجربـه براي 
سـاختن بنایي ماندگار و معبدو مدرسـه اي مقدس وکاشـتن درختي 
ابـدي کـه ثمـره اش تـا کنـون 55 هـزار دانـش اموختـه و دانشـمند 
و سیاسـتمدار، دولتمـردو طبیـب ومهندس ومعلم و...اسـت .دانشـگاه 
پـر افتخـار شـهید باهنـر بي شـك ثمـر بخش تریـن درخـت کویر و 
نشـانه همـت تـالش و اراده پوالدیـن دو فرشـته خدایي اسـت که در 
سـرزمیني جاودانه شدند که از بسـیاري از ثروتمندانش اینك نه نامي 
اسـت ونه نشـاني و صدها هکتار باغاتشـان ودرختانشـان یا خشك ویا 
در بیـن وارثینـي تقسـیم شـده اسـت که حتـي زحمت رفتن بر سـر 
قبورشـان را هـم بـه خـود نمیدهنـد و دیگـر اثـري از انان ونشـاني از 
حتـي قبورشـان نیسـت0علیرضا افضلـي پـور و فاخره صبـا اما چهره 
اشـنا و ماندگار همه دانش اموختگان و سـاکنان کوي عشـق ،دانشگاه 

شـهید باهنـر در دنیـا و بر صدر نشـینان کـوي بهشـت در اخرتند.
مظفر اسکندري زاده
 دانشجوي ورودي سال ١٣٥٨دانشگاه شهید باهنر افضلي پور
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w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

یادداشت
نطق نمایندگان و 

حواشي آن 
 

نعمت احمدي* 

 یکـي از بـرکات قانـون اساسـي جمهـوري اسـالمي 
از  ایـران، پخـش مذاکـرات مجلـس شـوراي اسـالمي 
رادیوسـت، برابـر اصـل 69 قانـون اساسـي، مذاکـرات 
مجلـس علني اسـت و گـزارش کامـل آن از طریق رادیو 
و روزنامـه رسـمي بـراي اطالع عموم منتشـر مي شـود، 
نگارنـده از عالقه منـدان شـنیدن مذاکـرات مجلـس از 
طریـق رادیـو هسـتم و اگـر فرصتـي باشـد بـه رادیـو 
گـوش مي دهـم. یکـي از بخش هـاي شـنیدني مذاکرات 
مجلـس، نطـق نماینـدگان اسـت، تذکـرات نماینـدگان 
هـم شـنیدني اسـت، تناسـبي هـم بیـن نطق هـا برقرار 
نیسـت؛ یکي از حـوزه انتخابیـه خود مي گویـد، دیگري 
بـه مسـائل جهانـي مي پـردازد؛ نقـد عملکـرد دولـت و 
مسـائل جناحـي هـم چاشـني نطـق نماینـدگان اسـت. 
آنچه نگارنده را بر آن داشـت که این مطلب را بنویسـم، 
عـدم رعایـت وقـت از سـوی قاطبـه نمایندگان اسـت تا 
جایـي کـه اعضای هیات رئیسـه را بـه تذکر مکـرر وادار 
مي کننـد. پرسـش ایـن اسـت چـرا نماینده اي بـه خود 
اجـازه مي دهـد از وقـت قانونـي خود عدول کنـد؟ پایان 

جلسـات مجلـس معلوم اسـت،
وقتـي نمایندگانـي کـه وقـت را رعایـت نمي کننـد 
و بـه ایـن مهـم توجـه ندارنـد کـه قانون مصـوب خود 
را دربـاره رعایـت وقـت زیـر پـا مي گذارنـد چگونـه 
توقـع دارنـد کـه مردم عـادي خـود را ملزم بـه اجراي 
تصویـب  نماینـدگان  همیـن  کـه  بداننـد  قوانینـي 
کرده انـد؟! وقـت ایراد نطـق نمایندگان را شـاید بتوان 
بخـش پرمخاطـب مذاکـرات مجلس دانسـت خصوصا 
زمانـي کـه وقت قانوني شـان تمام مي شـود امـا برخی 
هنـوز مشـغول ایـراد نطـق هسـتند و رئیـس جلسـه 
بعـد از تذکـر عـدم رعایـت وقـت، گاهـي بـه خواهش 
و تمنـا رو مـی آورد. خواهـش رئیس جلسـه این اسـت 
کـه مابقـي نطق را بـه رسـانه ها بدهید. البتـه خواندن 
نطـق در رسـانه ها هـم جالـب اسـت اگـر کل کلمـات 
یـك نطـق را مـورد بررسـي قـرار دهیـم و کلمـات و 
جمـالت زائـد و بعضـا تکـراري را کنـار بگذاریـم بـه 
یقیـن دیگـر نیـازي بـه تذکـر رعایـت وقـت از ناحیـه 
رئیـس جلسـه نداریـم. کاش نماینـدگان مجلس وقت 
و فرصتـي را صـرف نوشـتن نطق هاي خـود مي کردند 
و بـه ایـن گفتـه سـعدي بزرگـوار گـوش مي دادند که 
»حـرف از سـخن چـو دّر تـوان زد/ آن خشـت بود که 
پـر تـوان زد.« اگـر آنهـا براي تهیـه متن نطـق خود و 
حـذف کلمـات و جمالت تکـراري وقـت بگذارند و در 
زمـان چنـد دقیقـه اي نطـق خود بـه بیـان اصلي ترین 
مطالـب بپردازنـد دیگـر شـاهد تکـرار موضوعاتـي که 
نیـازي بـه طـرح آن در نطق هـاي نماینـدگان نیسـت 
نخواهیـم بـود، بلکـه به موضوعاتـي خواهنـد پرداخت 
کـه فقـط مربـوط بـه ایفـای وظایـف نمایندگـي آنان 
اسـت. کافـي اسـت بعضـی از نطق هـا را بعـد از چـاپ 
بررسـي کنیـم و آنچـه غیرضـرور اسـت از آن خـارج 
کنیـم. بـه یقیـن وقـت و فرصـت الزم و کافـي بـراي 
طـرح موضوعـات اصلـي مربـوط بـه ایفـاي وظایـف 
نمایندگـي خواهـد بـود و دیگـر شـاهد جـدال رئیس 
جلسـه و ناطـق و حتـي قطـع میکروفـن نماینـدگان 

بود. نخواهیـم 
* حقوقدان

چه می خوانید...
مـرگ مشـکوك دختـر مهابـادی و ورود 9 ایربـاس جدیـد بـه ایران سـوژه های امـروز صفحه »کاغـذ اخبار« هسـتند. تقابل دولـت و مجلس در 

موضوعـات مختلـف و یادداشـتی از نعمـت احمـدی در مجلـس باعـث شـده »کاغذ اخبـار« امروز تحت الشـعاع مجلس قـرار بگیرد.

تهدید 
آمریکاجیغ ناشی از 
ترس است

بـا  مجلـس  نماینـده   200
بـه  نسـبت  ای  بیانیـه  انتشـار 
دربـاره  امریـکا  سـنای  مصوبـه 
نظـارت کنگـره بـر توافق هسـته 
ایـران واکنـش نشـان دادنـد. بـه 
گـزارش مهـر در بخشـی از ایـن 

بیانیـه آمـده اسـت: اگـر چـه اسـتخدام زبـان تهدیـد در دیپلماسـی چیـزی 
جـز جیـغ ناشـی از تـرس بـه حسـاب نمی آیـد، بـرای دولـت آمریکا کـه خود 
بار هـا تقاضـای مذاکـره در موضـوع هسـته ای را نمـوده اسـت، چنیـن رفتاری 
سـخیف تر اسـت. لـذا همانگونـه کـه ملـت بزرگـوار ایـران در طـی 35 سـال 
پـس از انقـالب بـه اینگونـه تهدیـدات وقعـی ننهادنـد، مذاکـره کننـدگان که 
نمایندگـی ایـن ملـت را به عهـده دارند، پاسـخی در خورشـان را بدان ها داده و 
نشـان دهنـد قلمرو مذاکرات، سـاحت اینگونه بازیگوشـی های ناشـیانه نیسـت 
و مذاکـرات همـراه بـا تهدیـد را بـه کام آنـان تلخ نماینـد. وزارت امـور خارجه 
جمهـوری اسـالمی ایـران موظـف اسـت بـر پایـه رهنمودهـای رهبـر بزرگوار 
انقـالب اسـالمی و تذکـرات فوق، نتایج مذاکرات را به مجلس شـورای اسـالمی 
تقدیـم دارد تـا بـا دریافـت نظـرات نماینـدگان ملـت، تکلیـف ایـن پرونـده بر 

اسـاس منافـع ملـی کشـور روشـن گـردد.

پرداخت تمام 
خسارت وارده به 
تاکسی حامل مطهری 
مدیـر کل امنیتـی و انتظامی 
اسـتانداری فـارس در خصـوص 
اظهـارات راننـده تاکسـی علـی 
مطهـری و ابهامـات طـرح شـده 
توسـط ایـن فـرد توضیحاتـی را 
ایسـنا  گـزارش  بـه  کـرد.  ارائـه 

سـیداحمد احمـدی زاده گفـت: اسـتانداری فـارس فـردای روز واقعه بـه دلیل 
خسـارات وارد شـده بـه تاکسـی مذکـور، هماهنگـی الزم بـه منظـور انجـام 
تعمیـرات الزم را انجـام داده و دو روز بعـد خودروی تاکسـی تعمیـر و به راننده 
تحویـل شـده و راننـده تاکسـی نیز به کسـب و کار خـود در فرودگاه مشـغول 
شـده اسـت. وی اضافه کرد: پس از انجام تعمیرات الزم، با مدیریت اسـتانداری 
فـارس، مبلـغ 30 میلیـون ریـال به منظـور جبران زیـان ناشـی از افت قیمت 
خـودرو و عـدم فعالیـت دو روزه راننـده تاکسـی، بـه وی پرداخت شـده اسـت. 
احمـدی زاده همچنیـن گفـت: پـس از جبـران خسـارات راننده تاکسـی، حق 
قانونـی وی از منظـر حقـوق خصوصی و شـهروندی در جهـت پیگیری تعرض 
انجـام شـده در محاکـم قضایـی، به وی یـادآوری شـده و طرح مطالبـی مانند 
پیگیری دریافت خسـارات از مهاجمین، توسـط شـخص راننده تاکسـی خالف 

اسـت. واقع 

نمایندگان بارها 
سفارش حامیان 
مالی شان را به من 
کرده اند

مشـاور رئیس جمهور گفت: 
تنها راه پیشـگیری از ورود پول  
کثیـف به بحـث انتخابـات این 
اسـت کـه هـر نماینـده بگوید 
از کجـا پـول گرفتـه و در کجـا 

خـرج کرده اسـت. به گـزارش ایلنا تـرکان تصریح کرد: تردیـدی ندارم که 
افـرادی کـه بـه نماینـدگان و کاندیدا ها که برای انتخابات شـورای شـهر و 
چـه انتخابـات مجلـس و دیگـر انتخابات هـا پـول می دهند در بسـیاری از 
مـوارد بعـدا سـراغ نماینـدگان می آینـد و انتظـار دارنـد که ایـن پول ها را 
برایشـان جبـران کننـد. وی ادامه داد: شـکی در این موضوع نـدارم چراکه 
بسـیاری از ایـن مـوارد را بـا چشـم خـودم دیـدم کـه برخـی نماینـدگان 
دسـت فـردی را گرفته انـد و بـه اتـاق بنـده آورده و سـفارش می کنند که 
کار فالنـی را راه بیانـداز بنابراین شـك نـدارم که این اتفاقات در کشـور ما 
رخ می دهـد. تـرکان گفـت: تنهـا راه پیشـگیری ورود پول هـای کثیـف به 
بحـث انتخابـات این اسـت کـه هر نماینده بگویـد از کجا پـول گرفته و در 

کجا خـرج کرده اسـت.

سیاستسیاستسیاست

وارد  جـوان  ایربـاس  هواپیمـای  فرونـد   9
نـاوگان هواپیمایـی کشـور شـد. آنطـور کـه 
روزنامـه ایـران نوشـته عمـر ایـن هواپیماهـا 

کمتر از 15 سـال اسـت و با اضافه شـدن این 
9 هواپیمـا بـه ایـران، حـدود 3 هـزار صندلی 
بـه ظرفیـت نـاوگان هوایی کشـور اضافه شـد. 

ورود همزمـان ایـن 9 فرونـد هواپیمـا به ایران 
رکـورد خرید و ورود یکجای هواپیما به کشـور 
پـس از انقالب اسـالمی را شکسـت. آنطور که 
روزنامـه اعتمـاد نوشـته بحـث ورود 9 ایرباس 
از روز چهارشـنبه هفتـه گذشـته نهایي شـده 
بـوده اسـت.  بحـث خریـد و نوسـازي نـاوگان 
هوایـي ایـران چنـد سـالي اسـت کـه از یـك 
برنامـه به یـك آرزو در میان مسـووالن وزارت 
راه تبدیـل شـده بـود؛ موضوعـي کـه محمـد 
رحمتـي وزیـر راه و ترابري دولـت احمدي نژاد 

نیـز پیـش از ایـن بـه صراحـت گفتـه بـود: 
نـاوگان هوایـي و خریـد  نوسـازي  »موضـوع 
هواپیمـا مـا را به شـرایطي کشـانده اسـت که 
هـر زمان که کسـي مدعـي مي شـود مي تواند 
هواپیمـا بخـرد، بـا او جلسـه مي گذاریـم امـا 
هیـچ یـك از ایـن جلسـات منتـج بـه نتیجـه 

نمي شـود.« 
چنـد ماهـی اسـت کـه برخـی رسـانه های 
چنـد  انتقـال  از  خبـر  ایرانـی،  و  بین المللـی 
فرونـد هواپیمـای ایرباس مدل A340 سـری 

600 می دادنـد و گمانـه زنی هـا دربـاره اینکه 
ایـن هواپیماهـا متعلق به یکـی از ایرالین های 
ایرانـی باشـد، مطـرح بـود. امـا خبرهـا حاکی 
فرودگاه هـای  در  ایرباس هـا  ایـن  کـه  اسـت 
زمیـن  بـه  مهرآبـاد  و  خمینـی)ره(  امـام 
بزرگتریـن  ترتیـب  ایـن  بـه  کـه  نشسـته اند 
انتقـال دسـته جمعی هواپیماهـای مسـافربری 
بـه داخـل کشـور پـس از انقـالب اسـالمی در 
شـرایطی کـه هنـوز تحریم هـا علیـه صنعـت 

هواپیمایـی کشـورمان ادامـه دارد، رخ داد. 

ورود 9 ایرباس جدید به  آسمان ایران

خبرسـاز  و  جنجالـی  مـرگ  از  هفتـه  یـك 
ایـن  مرمـوز  مـرگ  گذشـت.  مهابـادی  دختـر 
دختر اگرچه تا روز پنجشـنبه گذشـته رسـانه ای 
پرونـده،  ایـن  بـا حاشـیه دار شـدن  امـا  نشـد، 
سـمت و سـویی دیگـر پیـدا کـرد. حـاال امـا بـا 
گذشـت 9 روز از ایـن حادثـه ابعـاد تازه تـری از 
ماجـرا فـاش شـد. فرینـاز خسـروانی 26 سـاله 

مهمانـدار هتـل تـارای شهرسـتان مهابـاد بـود 
کـه 13 اردیبهشـت ماه بـر اثـر سـقوط از بالکـن 
طبقـه چهـارم این هتـل به کام مرگ فـرو رفت. 
اعترافـات  از  اولیـه  بررسـی های  و  تحقیقـات 
متهـم خبـر می دهـد و پرونـده خـارج از نوبـت 
در حال رسـیدگی اسـت. به گـزارش خبرگزاری 
میـزان رئیـس  کل دادگسـتری آذربایجان  غربی 

گفتـه: » متهـم، مهنـدس و متخصـص طراحـی 
در  وی  فعالیـت  و  اسـت  سـاختمان  داخلـی 
زمینـه ارتقـای اسـتاندارد هتلـداری بوده اسـت. 
وی بـرای همیـن منظـور در هتل تـارای مهاباد 
حضـور داشـته و تحقیقات ما هرگونه وابسـتگی 
وی بـه دسـتگاه های دولتـی را رد می کنـد؛ چـه 
برسـد بـه این کـه وی بـازرس یـا مأمـور امنیتی 
باشـد.« او ادامـه داد: »بررسـی 25 پیامـك رد و 
بـدل شـده بین متهـم و دختـر مهماندار نشـان 
می دهـد کـه متهـم، دختـر جـوان را بـه اتاقش 
دعـوت کـرده اسـت و متهـم نیـز در ایـن رابطه 
اعتـراف کـرد کـه چنـد دقیقـه پـس از حضـور 
مهمانـدار هتـل در اتـاق و گفت وگـوی آن دو با 
یکدیگـر، رئیـس هتـل کـه متوجه عـدم حضور 
کارمنـدش شـد، تلفنـی ماجـرا را بـه مـادر او 

اطـالع می دهـد و مـادر دختـر جـوان نیـز بـا 
جریـان  در  را  او  و  می گیـرد  تمـاس  دختـرش 
این کـه رئیـس هتـل دنبالـش می گـردد، قـرار 
می دهـد. پـس از ایـن تمـاس، دختـر جـوان بـا 
یکـی از همکارانـش تمـاس می گیـرد تـا سـر و 
گوشـی آب دهـد و ماجـرا را بـه وی اطالع دهد. 
پـس  او  همـکار  متهـم،  گفته هـای  اسـاس  بـر 
از بررسـی بـه وی اطـالع می دهـد کـه رئیـس 
هتـل مشـغول کنتـرل دوربین هـای مدار بسـته 
اسـت. دختـر جـوان دسـتپاچه شـده و تصمیـم 
از  ایـن کار را  اتـاق را تـرك کنـد و  می گیـرد 
طریـق بالکن هـا انجـام دهـد. وی چنـد بالکـن 
کنـاری را کـه هـر یـك حـدود 80 سـانتیمتر با 
یکدیگـر فاصلـه داشـته اند، طـی می کنـد و پس 
از آن تصمیـم می گیـرد کـه از طریـق بالکـن به 

طبقـه پایین تـر بپـرد کـه پـس از آویزان شـدن 
از بالکـن موفـق بـه ایـن کار نشـده و بـه پاییـن 
پـرت می شـود.« در حالـی که شـایعات روزهای 
گذشـته، فرضیـه تجـاوز بـه مهماندار هتـل تارا 
در یکـی از اتاق هـای طبقـه چهـارم بیـن مـردم 
رئیـس   بـه گـوش می چرخیـد،  مهابـاد گـوش 
کل دادگسـتری اسـتان آذربایجـان  غربی گفت: 
»معاینـات پزشـکی قانونـی هرگونـه شـایعه در 
مـورد تجـاوز بـه دختـر مهمانـدار را رد می کند 
و نشـان می دهـد کـه رابطـه ای در ایـن حد بین 
او و متهـم وجود نداشـته اسـت.« توکل حیدری 
غربـی  آذربایجـان  »دادگسـتری  کـرد:  اضافـه 
ماجـرای هتـل تـارا را از حیث ایمنی سـاختمان 
مـورد  نیـز  بالکن هـا  در  الزم  موانـع  فقـدان  و 

بررسـی قـرار خواهـد داد.«

پشت پرده مرگ دختر مهابادی 

صدای پای 
تغییرات در دولت

بـه نظـر مـی رسـد پـس از 2 
سـال دولت تدبیر و امید تغییراتی 
را در خـود ببینـد. از چند ماه قبل 
عملکرد برخـی از اعضای دولت در 
برخی از شهرسـتان ها باعث شـده 
بـود فشـارهایی بـه دولـت بـرای 
تغییـرات وارد شـود. ایـن فشـارها 
بیشـتر بـه وزارت کشـور وارد مـی 

شـود. وزارتـی کـه انتخـاب اسـتانداران و در نهایـت فرمانـداران را انجـام می دهد 
و در ایـن 2 سـال عملکـرد برخـی فرمانداران کامال برخالف سیاسـت هـاب دولت 
یازدهـم بـوده اسـت. اقداماتـی ماننـد فشـار برای لغو کنسـرت هـا و یا حضـور در 
مراسـم مخالفـان دولـت باعث شـده بود طرفـداران حسـن روحانی فشـار فزاینده 
ای را بـه دولـت وارد کننـد امـا هیچکـدام از اعضـای دولت تدبیـر و امید صحبتی 

از تغییـرات نمـی کردند.
 حـاال حسـام الدیـن آشـنا، مشـاور فرهنگـی رئیـس جمهـور اعـالم کـرد کـه 
»گزارش هـا و بررسـي هاي مـا نشـان مي دهـد که پـس از انتخـاب وزیـر اطالعات 
آرامش خوبي به فضاي داخلي نشسـته اسـت. در حوزه وزارت کشور رییس جمهور 
بـا انتخـاب وزیر کشـوري که براي شـخص رییس جمهور مـورد اعتماد بـود و او را 
فراجناحـي مي دانسـت سـعي کـرد ایـن پیـام را بـه جامعه بدهـد که با یـك دوره 
توام با آرامشـي مواجه خواهیم بود.« آشـنا افزوده اسـت: »انتخاب اسـتانداران هم 
عمـال بـا موافقت هیـات دولت انجام مي شـود. فقط وزیر کشـور و رییس جمهور در 
ایـن بـاره تصمیـم نمي گیرنـد. اسـتانداراني که انتخاب شـده  اند مـورد تایید هیات 
دولـت هسـتند و البتـه هیچ کس هـم نمي توانـد ادعا کند کـه بهتریـن انتخاب ها 
انجـام شـده اسـت. مشـاور رییس جمهـور تاکیـد کـرده اسـت: برخي از سـفرهاي 
اسـتاني بـراي تیـم رییس جمهـور روشـن کـرد کـه برخـالف تصـور اولیـه برخي 
اسـتانداران توانایـي کافـي بـراي اداره اسـتان ندارند. لـذا تغییـرات در دولت اتفاق 

خواهـد افتـاد، هم در سـطح وزرا و هم در سـطح اسـتاندارها.«
 آنطـور کـه روزنامه اعتماد نوشـته اسـتانداران با توجه به اظهارات حسـام الدین 
آشـنا بیـش از هر مسـوول دیگـري گویا در معرض تغییـر قرار دارند. در شـهرهاي 
مختلـف خبـر از احتمـال تغییـر اسـتانداران مي آیـد و در مـورد برخـي از آنـان 
جانشین هاي شـان هم مشـخص شـده اسـت. اسـتاندار هایي کـه در ماه هـاي اخیر 
در مواجهـه بـا خودسـرها کارنامـه قابل قبولـي نداشـته اند در اولویت هسـتند. در 
میـان وزرا هـم هسـتند وزرایـي که به نظر مي رسـد دولـت در مـورد جابه جایي یا 
تغییـر آنان بي میل نباشـد. در میـان دولتي ها از معاون پارلمانـي گرفته تا معاونان 
وزیـر کشـور همگي از احتمال تغییر اسـتانداران یـا وزرا ابـراز بي اطالعي مي کنند. 
در البـه الي خبرهـا امـا زمزمه هـا براي تغییـرات زیاد اسـت و عملیاتي شـدن آنها 
هنـوز مبهـم. تغییر همان چیـزي بوده که همـواره در مقابل آن مقاومت مي شـده 
اسـت. در ایـن میـان تغییر اسـتانداران اما ناراضیان بیشـتري خواهد داشـت. براي 
تغییـر یك اسـتاندار نظـر خیلي ها در اسـتان باید تامین شـود و همین تامین نظر 
کمـي کار دولـت را سـخت تر مي کند. باید دید که دولت سـومین سـال از فعالیت 
خـود را بـا افـراد جدیـدي بـه سـال چهـارم مي رسـاند تـا نیمـه دوم عمر خـود را 

متفاوت تـر فعالیـت کند یـا خیر؟

دوئل وزارت علوم 
و منتقدان دولت

افشـای تخلـف 32 میلیاردی 
در صنـدوق رفـاه دانشـجویی در 
دولـت قبلی باز هـم وزارت علوم 
و منتقـدان دولـت در مجلـس را 
اسـت.  گذاشـته  هـم  روبـروی 
در حالـي کـه محمـد فرهـادي 
قـوه  رییـس  جـدي  دسـتور  از 
قضاییـه بـراي پیگیـري پرونـده 

تـازه منتشـر شـده از تخلفـات وزارت علـوم دولت سـابق خبـر داده، منتقدان 
دولـت تحقیـق و تفحص از بورسـیه هاي سـال 68 بـه بعد را مطـرح کرده ناد. 
حـاال در شـرایطي کـه دولتي هـا یـك پرونـده جدید تخلـف در دسـت دارند، 
منتقدان شـان تـالش مي کننـد تـا یـك طـرح تحقیـق و تفحص را بـه جریان 
بیندازنـد تـا بـه ایـن گونـه در دومیـن دوئـل بـا دولت دسـت خالي نباشـند.

محمـد فرهـادی، وزیـر علـوم دربـاره تخلـف 32 میلیـاردی گفـت:» »این 
پرونـده از گذشـته در حـال پیگیـري بـوده و بیـش از چنـد ماه گزارشـات به 
قـوه قضاییـه رفتـه و دسـتور رسـیدگي داده شـده اسـت.« وي در پاسـخ بـه 
برخـي خبرنـگاران در ایـن زمینـه توضیـح داد: »مبلـغ اصلـي خیلـي بیـش 
از ایـن مبلـغ بـوده، بخشـي از ایـن مبلـغ پـس داده شـده و بخشـي هـم در 
حـال پیگیـري اسـت.« فرهادي در توضیحـات دیروز خود ادامـه داد: »پرونده 
مفتـوح اسـت و دسـتور جـدي رییـس قـوه قضاییـه بـراي پیگیـري پرونـده 
صـادر شـده اسـت.« ماجـراي این تخلـف از ایـن قرار بـوده که صنـدوق رفاه 
دانشـجویي در دولـت سـابق قراردادهایـي را منعقـد مي کـرده کـه واقعـي 
نبوده انـد؛ چیـزي که مجتبـي صدیقي، معاون وزیـر علوم دربـاره آن این گونه 
توضیـح داده اسـت: »ضمانت هـاي بانکـي بـراي قراردادهـا گرفتـه شـده ولي 

برخـي شـرکت ها صـوري بـوده و امـروز دیگـر وجـود ندارند. «
منتقـدان دولـت هـم کـه رابطـه چنـدان خوبـی بـا وزارت علـوم دولـت 
یازدهـم ندارنـد امـا بـرای دوئـل بـا دولـت آمـاده انـد. آنهـا سـراغ تحقیـق و 
تفحـص از تمـام بورسـیه هاي بعـد از سـال 68 تاکنـون رفته انـد. تحقیـق و 
تفحصـي کـه در بهمن ماه سـال گذشـته در کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات 
مجلـس بـه تصویب رسـید و اکنون بـراي راي گیري در صحن علنـي پارلمان 
بـه هیـات رییسـه مجلس ارجاع شـده اسـت. دالیـل ارایـه این طـرح، آنگونه 
کـه در نامـه محمـد مهدي زاهـدي، رییـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات 
مجلـس بـه هیـات رییسـه مجلـس آمـده اینگونـه اسـت: »بعـد از ماجـراي 
بورسـیه ها و جفـاي صـورت گرفته به دانشـجویان بورسـیه، وزارت علوم قصد 
دارد بـه سـناریوي دوم خـود در خصـوص اعضاي هیـات علمـي پرداخته و با 
مواجهـه نادرسـت و سیاسـي بـا نخبـگان و فرهیختـگان دانشـگاهي سـاحت 
دانشـگاه ها را ملکـوك کندلـذا بررسـي بورسـیه ها و هـم جذب هیـات علمي 
بعـد از سـال 68 را ضـروري یافته ایـم و بـراي شـفافیت موضـوع )کـه وزارت 
علـوم نیـز اعـالم آمادگي کرده اسـت( درخواسـت تحقیق و تفحـص کردیم تا 
بـا روشـن شـدن ابعـاد موضـوع، قوانیـن، ضوابـط و شـیوه هاي اجرایي جهت 

رفـع نواقـص و معایـب موجـود اصالح شـود.«

دوپینگ الریجانی 
اثر کرد

گذشـته  هفتـه  شـنبه  پنـج 
بـود کـه مجلـس سـنای امریـکا 
نظـارت  بـر  مبنـی  را  طرحـی 
کنگـره بـر توافـق هسـته ای بـا 
ایـران تصویب کـرد و این مصوبه 
بـا 98 رای موافـق از میـان 100 
سـناتور تصویب شـد. ایـن اتفاق 
بـا واکنـش تنـد منتقـدان دولت 

و البتـه سـکوت دولـت تدبیـر و امیـد همراه شـد. برخـی نماینـدگان مجلس 
نسـبت بـه این طرح سـنای امریکا واکنش نشـان دادند و طـرح های مختلفی 
در جواب این طرح پیشـنهاد شـد. از یك سـو موضوع طـرح دوفوریتی نظارت 
مجلـس ایـران بـر توافـق احتمالـی هسـته ای مطـرح شـد. همچنیـن برخـی 
شـنیده ها حاکـی از آن اسـت کـه تعـدادی دیگـر از نماینـدگان مجلـس بـه 
دنبـال طرحـی هسـتند کـه براسـاس آن هرگونه توافق هسـته ای میـان ایران 
و 1+5 منـوط بـه تصویـب آن در مجلـس خواهـد شـد. بـه نظـر می رسـد این 
طـرح نیـز تـا حدود زیادی مشـابه طـرح مصوب سـنای آمریکا خواهـد بود اما 
خبـر سـومی کـه برخـی نماینـدگان مجلس اعـالم کردنـد، از یك طـرح ویژه 
سـه فوریتی حکایـت داشـت که خواسـتار توقف مذاکـرات هسـته ای، تا توقف 
ادبیـات تهدیدآمیـز آمریکایی هـا علیه ایران بود و این طرح سـوم سـر و صدای 
زیـادی را بـه پا کرد. جواد کریمی قدوسـی، نماینده مشـهد و عضو کمیسـیون 
امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس در توضیـح جزئیـات ایـن طـرح به 
فـارس گفـت طبق ایـن طرح دولت موظف اسـت مذاکـرات را متوقـف کند تا 
زمانـی کـه آمریکایی هـا طی بیانیـه ای از جمهوری اسـالمی ایـران عذرخواهی 
کـرده و بـه تهدیداتشـان پایان دهنـد. نماینده مردم مشـهد همچنین با تاکید 
بـر اینکـه اسـتقالل و آزادی ملت ایران برای وکالی ملـت دارای اهمیت فراوان 
اسـت، گفـت: هیچـگاه اجـازه نمی دهیم حقوق ملـت ایران توسـط ابرقدرت ها 

تضییع شـود.
روز گذشـته امـا چهـره های معتـدل مجلس با طرح توقف مذاکرات هسـته 
ای مخالفـت کردنـد. رییـس مجلـس شـورای اسـالمی در جلسـه فراکسـیون 
اصولگرایـان رهروان والیـت، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسـته ای و 
پرهیـز از واکنش هـای سـریع و بدون فکـر در این زمینه تاکید کـرد. الریجانی 
در ایـن جلسـه گفت:»مـا با تیم مذاکره کننده هسـته ای هیچ زاویـه ای نداریم 
بنابرایـن بایـد بـه دور از واکنش هـای عجوالنه اجـازه دهیم تیـم مذاکره کننده 
پـای میـز مذاکرات اهـداف نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایران را به کرسـی 
بنشـاند؛ مقـام معظـم رهبری حمایت خـود را از تیـم مذاکره کننده هسـته ای 

اعـالم داشـته اند بنابرایـن ما نیـز در مجلس بایـد تابع معظم له باشـیم«.
از طرف دیگر جعفرزاده ایمن آبادی در تشـریح جلسـه فراکسـیون رهروان 
والیـت خبـر از رد طـرح 3 فوریتی مجلـس برای توقف مذاکرات هسـته  ای داد 
و گفـت : بـه نظـر نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی تیم مذاکـره کننده به 
خوبـی توانسـته رونـد مذاکـرات را اداره کند و طـرف آمریکایـی نیازمند ترك 

مذاکرات اسـت.

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319007042371 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـك کرمان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای محمدرضا عاقلی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 280 صادره از گلباف در ششـدانگ 
یـك بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 149/49 مترمربـع تحـت پـالك 13704 فرعـی از 3968 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالك 757 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه ادرس کرمـان سراسـیاب 
فرسـنگی کوچـه مغفـوری 8 خریـداری از محـل مالکیت آقای سـید حسـین حجت محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/20

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام

وزارتمجلسدولت
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سرپرستی های شهرستان روزنامه پیام ما
نمایندگی بم

0937431877944210279بم – بلوار جمهوری- روبروی اداره ثبت  اسناد و امالكخانم خدیشی

نمایندگی جیرفت
0913941148543311532جیرفت- بلوار امام- جنب امالك منصوری روبروی سپاهآقای صادقی

نمایندگی بردسیر

0913142374233522560بردسیر- خیابان امام خمینی- کتابفروشی دانشجوآقای خاکسار

نمایندگی سیرجان
09130567416سیرجان - خیابان غفاری- نبش چهارراه 5 طبقه آقای جهانشاهی

پیام ما در شهرستان های فاقد نمایندگی با شرایط و امتیازات ویژه نمایندگی می پذیرد
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

3 کرمان ویج3

خبر
دیدار فرماندار بردسیر

 با مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیع بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، فرمانـدار شهرسـتان بردسـیر بـه اتفـاق 
هیئـت همـراه بـا حضـور در شـرکت توزیـع بـرق جنـوب 
اسـتان کرمـان ؛بـا مدیـر عامـل این شـرکت  دیـدار کرد.

صادقـی  فرمانـدار بردسـیر ضمـن  تشـکر از تـالش هـا و 
زحمـات مدیـر عامل شـرکت توزیع جنوب اسـتان کرمان 
و همچنیـن مدیریت برق بردسـیر در ارائه خدمت رسـانی 
به شـهروندان  به عمده ترین مشـکالت حوزه برق رسـانی 
موجـود در شهرسـتان اشـاره و  خواسـتار رفـع مشـکالت 
روشـنایي معابـر شـهرها و روسـتاهاي تابعـه شهرسـتان و 
همچنیـن مشـکالت حـوزه بـرق رسـانی شـهرك صنعتی 
شهرسـتان شـد.  در ادامـه نیـز آقای مهندس مهـدوی نیا  
ضمـن خـوش آمـد گویـی  ؛بـه تشـریح اقدامـات صـورت 
گرفتـه درشهرسـتان بردسـیر  پرداخـت .وی گفـت: یکی 
از اقدامـات ایـن شـرکت در ارائـه خدمت رسـانی در سـال 
93؛  برق دار نمودن 14 روسـتا در شهرسـتان بردسـیر با 
اعتبـاری بالـغ بر یـك میلیارد و 200 میلیـون تومان  بوده 
اسـت. وی رونـد تعامـل و همـکاری بیـن  شـرکت توزیـع 
نیروی برق جنوب را با مجموعه مسـئولین آن شهرسـتان  
را مثبـت  دانسـت و خواسـتار ضـرورت هماهنگي و تعامل 

بیـش از پیـش در حل مشـکالت شـد. 

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اعضای شورای شهر 

رفسنجان
به مناسـبت روزشـوراها وجهت هم فکری وهم اندیشی 
رئیس اداره فرهنگ وارشـاد اسـالمی رفسـنجان بـه اتفاق 
کارکنـان این اداره درمحل شـورای اسـالمی رفسـنجان با 
رئیس واعضای شـورای اسـالمی شهررفسـنجان دیدارکرد. 
حسـین تقـوی ضمـن تاکیـد براینکـه شـورا هـا براسـاس 
قانـون اساسـی یکـی از ارکان مهم تصمیم گیری هسـتند 
خواسـتارهمکاری هرچه بیشترشـورای اسـالمی رفسنجان 
بـا مجموعه هـای فرهنگی وهنری شـد و ایجاد تاالرشـهر 
وگسترش مراکز فرهنگی وهنری را از اولویت ها ومطالبات 
جامعـه فرهنگ و هنر رفسـنجان برشـمرد. درادامه محمد 
رفسـنجان ضمـن  اسـالمی  شـورای  سـخنگوی  ریاحـی 
تشـکرازحضوررئیس اداره ارشـاد و همراهان ابراز امیدواری 
کـرد کـه ایـن حضور،آغازگرهمکاریهـای موثـری دربهبود 

وضعیت فرهنگی شـهر باشـد. 

پرستار بردسیری
 پرستار برگزیده کشور شد

بتـول کریـم زاده نـگاری، پرسـتار بردسـیری از سـوی 
برگزیـده کشـوری  پرسـتار  عنـوان  بـه  بهداشـت  وزارت 
انتخـاب شـد. بـه پـاس قدردانـی از زحمـات این پرسـتار 
لـوح  بهداشـت  وزیـر  هاشـمی،  از طـرف حسـن  نمونـه 
تقدیـری بـه وی اهـدا شـد. متن این لـوح تقدیر به شـرح 

اسـت: زیر 
بـه پـاس قدردانـی از تالش هـای بی دریغ و خسـتگی 
ناپذیرتـان و کسـب عنـوان پرسـتار برگزیده کشـوری این 
لـوح بـه شـما تقدیم می شـود. شـما کـه ایمانتـان، التیام 
مـی بخشـد و مهرتـان، بـی تـاب تریـن دردمنـدان را بـه 
آرامـش مـی خوانـد. بـه یقیـن پرسـتار زیباتریـن واژه ای 
اسـت کـه مـی توان دنیایی از عشـق، علم و حلـم را در آن 
به تماشـا نشسـت. واژه ای که حضرت زینب )س( و شـما 
را در یـك قـاب به تصویر می کشـد. موفقیت و سـربلندی 
تـان را از درگاه خداونـد مهربـان خواسـتارم. دکتـر سـید 

حسـن هاشـمی وزیر

دستاوردهای 
قابل توجه فن بازار 
منطقه ای کرمان 
بـازار  فـن  ای  منطقـه  دفتـر 
مـدت  طـی  در  کرمـان  اسـتان 
یك سـال فعالیت خـود موفق به 
اخـذ رتبـه سـوم کشـوری شـده 
مدیرعامـل  .مجیدغفـاری  اسـت 
صنعتـی  شـهرکهای  شـرکت 

کرمـان مهمتریـن دسـتاوردهای فـن بـازار منطقه ای کرمـان را در شناسـایی 
10شـرکت و 100 محصـول دانش بنیـان ، بیش از 20 مـورد محصول فناورانه 
آمـاده عرضـه بـه بـازار در سـطح اسـتان وانجـام یـك مـورد مبادلـه فنـاوری 
عنـوان کـرد وگفـت: توسـعه فنـاوری وایجـاد اشـتغال دانـش بنیان در کشـور 
بـا مشـارکت فعـال تمام گروه هـای در گیـر در فرآیند کارآفرینـی  محقق می 
شـود. وی در خصـوص عملکـرد یك سـاله این دفتـر اظهارداشـت: برگزاری 3 
تـور بازدیـد از نمایشـگاههای ملـی وبیـن المللی،حضـور در دونمایشـگاه بیـن 
المللـی ، برگـزاری 2دوره آموزشـی در زمینـه تجـاری سـازی ایده ها وتوسـعه 
واحدهـای فناور،برگـزاری 3نشسـت تبـادل فناوری،تهیـه وانتشـار خبرنامـه 
الکترونیکـی ،تکمیـل  وبـروز رسـانی بانـك هـای اطالعاتـی ، جـذب شـرکت 
هـای دانـش بنیـان جزو مهمتریـن فعالیت هـای اجرایـی فن بـازار منطقه ای 

کرمـان بـوده اسـت .

رسیدن آفت 
زنجره خرما به 
نخلستان های 
نرماشیر 
چنـدی پیـش خبـری مبنـی 
بـر آسـیب نخلسـتان هـای بـم 
در اثـر آفـت زنجره منتشـر شـد 
و برخـی کشـاورزان از نابودی 90 
درصـد نخل هـای شـان صحبت 

مـی کردنـد. حـاال مدیر جهاد کشـاورزی نرماشـیر گفتـه: آفت زنجـره خرما به 
نخلسـتان ها و باغ هـای ایـن شهرسـتان رسـید. رضـا کریـم زاده اظهـار داشـت: 
آفـت زنجـره بـه نخلسـتان ها و باغ هـای شهرسـتان نرماشـیر و روسـتاهای این 
شهرسـتان هـم رسـید. مدیـر جهـاد کشـاورزی نرماشـیر بیـان کـرد: مروجان 
کشـاورزی آموزش هـای مقابلـه بـا ایـن آفـت را ارائـه می کننـد، امـا اعتبـاری 
بـرای مبـارزه بـا این آفت اختصاص داده نشـده اسـت. کریـم زاده با بیـان اینکه 
کشـاورزان بـا اسـتفاده از تلـه و نوارهـای زرد پیشـروی ایـن حشـره را کندتـر 
کننـد، افـزود: نرماشـیر 150 هـزار هکتار نخلسـتان دارد و سـاالنه بیـش از 75 
هـزار تـن خرمـا از نـوع مضافتی تولیـد و روانـه بازارهای مصرف می شـود. مدیر 
جهـاد کشـاورزی نرماشـیر گفـت: آفـت زنجره نخیالت حشـره ای مکنده اسـت 
کـه از شـیره گیاهـی تغذیـه می کنـد و سـبب ضعیـف شـدن درخـت و کاهش 

تولیـد آن می شـود.

کوتاه شدن
 60 کیلومتری 
کرمان- رابر

و شهرسـازي  راه  مدیـر کل 
اسـتان کرمـان گفـت: مطالعات 
نخسـت  مرحلـه  توجیهـي 
محـور  احـداث  و  بهسـازي 
)بهرامجـرد(-  گلـزار  کرمـان- 
بـه  اسـت.  شـده  انجـام  رابـر 

گـزارش روابـط عمومـي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان، مهندس 
مقبلـي بـا اعـالم این خبـر گفت: مبـداء ایـن مسـیر بهرامجـرد و مقصد آن 
رابـر اسـت. وي طـول ایـن مسـیر را 78 کیلومتـر عنـوان کـرد و گفـت:در 
صـورت تامیـن اعتبار 44 کیلومتر از این محور بهسـازي خواهد شـد. مقبلي 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه 34 کیلومتـر مابقي ایـن محورنیـز در صـورت تامین 
اعتبـار احـداث خواهـد شـد، گفت: هشـت کیلومتـر از مسـیر )رابر-گنجـان 
پیشـرفت فیزیـك بیـش از 60 درصـد دارد .وي بـا بیـان ایـن که بـا احداث 
محـور کرمـان- گلـزار- رابـر ، مسـیر کرمـان - رابـر 60 کیلومتـر کوتاه تـر 
خواهـد شـد، گفـت: هـدف از احـداث این محر کوتاه شـدن محـور - کرمان 
بافـت بـه طـول 10 کیلومتر،کاهش زمان سـفر و تصادفات و تلفـات جاده اي 

در محـور کرمـان- رابـر- بافـت اسـت.

اداره ثبت 
شهرستان راور جزو 
ادارات برتر است

و  اسـناد  ثبـت  مدیـرکل 
طـی  کرمـان  اسـتان  امـالك 
ادارات  از  ای  دوره  بازدیـد 
ثبـت شهرسـتان هـای اسـتان 
از اداره ثبـت اسـناد و امـالك 
شهرسـتان راور بازدیـد نمـود. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ثبـت اسـناد و امالك اسـتان کرمان 
رضـا طالبـی زاده در حاشـیه ایـن بازدید ضمـن اعالم رضایـت از عملکرد  
ثبـت اسـناد و امـالك  راور آنـرا جـزو ادارات برتـر اسـتان در بخـش های 
مختلـف اجـرا و صـدور اسـناد رسـمی و همچنیـن قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند در سـال 93 دانسـت 
و گفـت: خوشـبختانه اداره ثبـت اسـناد و امالك شهرسـتان راور در بحث 
ورود اطالعـات و نقشـه هـای اراضـی دولتـی به بانك کاداسـتر پیشـرفت 
قابـل توجهـی داشـته اسـت و تا کنون بالغ بـر 90 درصـد از اراضی دولتی 
در شهرسـتان راور وارد ایـن بانـك اطالعاتی گردیده اند. وی ضمن اشـاره 
بـه بـه روز بـودن صدور اسـناد در قانون تعییـن تکلیف ، از صـدور 1250 

فقـره سـند کاداسـتری در سـال گذشـته خبـر داد.

چه می خوانید...
متوقف شـدن فعالیت در معدن سـنگ رودفرق سـوژه امروز صفحه »کرمان ویج« اسـت. شـبکه کرمان از پخش بازی مهم مس کرمان و مس رفسـنجان 

خـودداری کـرد و در ایـن صفحـه بـه ایـن مطلب هم پرداخته شـده اسـت. اخبار شهرسـتان های کرمان هـم در این صفحه به چشـم می خورند.

کشاورزیراه و شهرسازیثبت اسناد و امالکشهرک های صنعتی

یـک اگـر مـروری بـر سـخنرانی هـای رزم 
حسـینی از زمـان سـکانداری اش در اسـتانداری 
کرمان داشـته باشیم، بیشـترین واژه ای که تکرار 
شـده توسـعه بـوده اسـت. رزم حسـینی از همان 
ابتدا هدفش را توسـعه اقتصادی اسـتان قرار داد و 
سـعی کرد کرمان را از زیر سـایه سیاست، چیزی 
کـه اسـتان کرمـان همـواره بـه آن معـروف بوده، 
خـارج کنـد. بـر همیـن اسـاس اسـتاندار کرمـان 
طرحـی بـه نـام مثلـث توسـعه اقتصادی اسـتان 
را پیشـنهاد داد و نماینـدگان دولـت، نماینـدگان 
مجلـس و سـرمایه گذاران و کارآفرینان سـه ضلع 

ایـن مثلـث عنوان شـدند. 
و  گـذار  سـرمایه  کرمـان جـذب  اسـتاندار  دو 
حمایـت از آن را مهمتریـن سیاسـت کاری خـود 
قـرار داد و بارهـا بـر این نکته تاکید نمـود. وی در 
دیـدار بـا رئیـس اتاق بازرگانـی عمـان در دی ماه 
سـال گذشـته گفته بـود: دولت نـگاه ویـژه ای به 
بحـث سـرمایه گـذاری دارد و پهـن کـردن فرش 
قرمـز بـرای سـرمایه گـذاران شـعار ماسـت. رزم 
حسـینی در شـورای اداری شهرستان جیرفت که 
اوایـل سـال 94 برگزار شـده بود جمالتی مشـابه 
را بـر زبـان آورد و از پهـن بـودن فـرش قرمـز زیر 

پـای سـرمایه گـذاران صحبـت کـرد و گفـت: ما 
بـرای سـرمایه گذاران فـرش قرمز پهن کـرده ایم 
و از آنهـا حمایـت می کنیم و تمام تـالش خود را 
بـرای اتمـام و اجرای پـروژه های در دسـت اجرا و 

حمایـت از ایـن طـرح ها مـی گذاریم.
سـه  جنوب کرمان علی رغم داشـتن پتانسیل 
بـاال همـواره از عـدم توسـعه رنـج بـرده و برخـی 
نقـاط ایـن منطقـه جـزء محرومتریـن مناطـق 
کشـور محسـوب مـی شـود. بـرای محرومیـت 
زدایـی در یـك منطقه بهتریـن راه ورود سـرمایه 
گـذاران اسـت کـه مـی توانند بـا سـرمایه گذاری 
تحـول زیـادی ایجـاد کنند. ایـن سـرمایه گذاری 
یـك معاملـه دو سـر برد اسـت. هم سـرمایه گذار 
سـود مـی کنـد و هـم مـردم آن منطقـه. چنـد 
سـال پیـش شـرکتی هولدینـگ و چنـد منظوره 
در  تراورتـن  سـنگ  بـه  هایـش  مسـیریابی  در 
منطقـه رودفـرق جیرفت برخـورد و سـال 1390 
از سـازمان هـای مربوطـه، پروانـه  بـا اسـتعالم 
اکتشـاف در ایـن منطقه را کسـب کـرد و فعالیت 
خـود را آغـاز کـرد. بدلیـل صعـب العبـور بـودن 
منطقـه، ایـن شـرکت کـه با نـام مجتمـع معادن 
پـارس رودفـرق فعالیـت می کـرد هزینـه زیادی 
برای سـاخت مسـیر دسترسـی انجام داد و سـال 

93 معدن سـنگ تراوتـن آماده بهره برداری شـد 
و ایـن شـرکت بـا اسـتعالم از همه سـازمان های 
ذیربـط پروانه بهره برداری را کسـب کرد. اواسـط 
سـال 93 سـازمان میراث فرهنگی اسـتان سـنگ 
چینـی که احتمـال می رود بقایای قلعه سـموران 
باشـد را در محـدوده تحت حفاظت خود دانسـت 
و جلـوی فعالیت هـای این شـرکت را گرفت. این 
در حالـی سـت کـه برخـی عکـس ها حکایـت از 
وجـود قلعـه سـموران در نقطـه ای دیگـر دارنـد 
و محلـی هـا نیـز اظهـار داشـته انـد کـه در طول 
سـال ها ایـن مکان تنهـا به عنوان آغل گوسـفند 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت و هیچ گاه 
مسـئولین میـراث فرهنگـی حتـی بـرای بازدیـد 
سـطحی به سـراغ ایـن دیوارچیـن نیامـده بودند. 
شـرکت یاد شـده قبل از اکتشـاف با ارسال 2 نامه 
بـه میـراث فرهنگی اسـتان خواسـتار اسـتعالم از 
ایـن سـازمان شـده بـود کـه هـر 2 نامـه از طرف 
این سـازمان بی پاسـخ مانده بود و حـاال که زمان 
بهره برداری رسـیده، میـراث فرهنگی مانع اجرای 
این کار شـده اسـت. ایـن ماجرا در حالـی رخ داده 
کـه اسـتاندار، فرمانـدار منطقه و دیگر مسـئوالن 
محلـی هـم از این شـرکت حمایـت کرده انـد اما 
میـراث فرهنگـی حتـی حاضر بـه دادن پاسـخ به 

شـرکت معـادن پـارس رودفـرق نیسـت و نه تنها 
فـرش قرمـزی بـرای سـرمایه گـذار پهـن نشـده 
بلکـه در مراجعـات مکـرر برخـوردی نامناسـب و 
بـه دور از اصـل تکریـم اربـاب رجـوع بـا سـرمایه 
گذار شـده اسـت که در سـال همدلـی و همزبانی 
مـورد تاکیـد مقـام رهبـری جـای تعجب بسـیار 
دارد. گفتنـی سـت  ایـن شـرکت حتـی حاضر به 
محـدوده گـذاری 200 متری برای ابنیه تاریخی و 
همچنیـن حفاظـت برای این محل مورد مناقشـه 
شـده امـا میـراث فرهنگی پاسـخ روشـنی نـداده 

است.
بـا وضعیـت پیـش آمـده سـرمایه گـذاران معدن 

رودفـرق گفتـه انـد تـا پایـان فصـل بهـار منتظر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت شـان مـی ماننـد و اگر 
موانـع برطـرف نشـود، از کرمـان می رونـد. با این 
حسـاب هم منطقـه جنوب کرمـان از یك فرصت 
سـرمایه گـذاری محروم مـی ماند و هم نـام بدی 
از کرمـان در ذهـن سـرمایه گـذاران دیگـر ایجاد 
مـی شـود و ایـن دقیقـا برخـالف مثلـث توسـعه 

اقتصادی اسـتان اسـت. 
 بـرای اطـالع بیشـتر از جزئیـات ماحـرا مصاحبه 
مفصلی با حبیب اهلل سـلطانی، مدیرعامل شرکت 
معـادن پـارس رودفـرق انجـام داده ایـم کـه در 

شـماره هـای بعـدی منتشـر خواهد شـد.

چوب میراث فرهنگی الی چرخ مثلث توسعه اقتصادی

شبکه کرمان دیدار رفت بازی پلی آف لیگ یک را پخش نکرد

شبکه ای که سه کار می کند!
 رضا عبادی زاده

چهـار شـنبه گذشـته دو تیـم فوتبـال مـس کرمان و 
مـس رفسـنجان دیـدار رفـت مرحلـه پلـی آف لیگ یك 
بـرای صعـود بـه لیـگ برتـر را پخـش نکـرد. درحالیکـه 
بـازی ایـن دو تیـم در ورزشـگاه تختی رفسـنجان برگزار 
مـی شـد و ایـن ورزشـگاه در بهتریـن حالت سـه هزار و 
پانصـد نفـر گنجایـش داشـت. بنابرایـن تعداد زیـادی از 
فوتبـال دوسـتان کرمانـی از تماشـای این دیـدار محروم 
ماندنـد. قبـال هـم شـبکه کرمـان اینگونـه رفتارهایـی از 
خـود بـروز داده بود. سـال 1390 و در آغـاز لیگ فوتبال 
90-91 ایـن شـبکه چند بازی اول مـس کرمان در لیگ 
برتـر را پخـش نکـرد و صـدای همـه هـواداران مـس را 

درآورد.
لیـگ دسـته یك هم که شـروع شـد علی رغـم اینکه 
سـه نماینـده از اسـتان کرمـان در دو گـروه لیـگ یـك 
حضـور داشـتند، شـبکه کرمان بـدون توجه به خواسـت 
مـردم تصمیـم بـه عـدم پخـش رقابـت هـا گرفـت. گل 
گهـر سـیرجان، مـس رفسـنجان و مس کرمان سـه تیم 
لیـگ یکـی کرمـان بودنـد کـه بازی هـای شـان  در نیم 
فصـل اول پخـش نشـد و دی مـاه سـال گذشـته بود که 
بـا تغییـر مدیریـت باشـگاه مس کرمـان و برگـزاری یك 
جلسـه بـا مسـئوالن صـدا و سـیمای کرمان، این شـبکه 
باالخـره بـازی هـای یکـی از سـه نماینـده لیـگ یکـی 

اسـتان کرمـان را روی آنتـن برد. 
خواسته های غیرمنطقی شبکه کرمان

از همـان چنـد سـال پیـش که بـازی ها پخـش نمی 
شـد شـایعاتی مبنـی بـر درخواسـت هـای غیرمنطقـی 
شـبکه کرمـان از تیـم های فوتبـال می شـد. در حالیکه 
در همـه جـای دنیا این شـبکه هـای تلویزیونی هسـتند 
کـه بـرای پخـش رقابـت هـای یـك تیـم حـق پخـش 
پرداخـت مـی کننـد امـا انـگار مقامـات شـبکه کرمـان 
هیچگونـه اطالعـی از ایـن قضایا نداشـتند. حـدود هفت 
مـاه پیـش سـایت باشـگاه مـس کرمـان در ایـن بـاره 
نوشـته بـود:» مقامـات صدا و سـیمای کرمان کـه آنقدر 
در ایـن کار خـود حرفـه ای هسـتند کـه بداننـد بـرای 
پخـش فوتبـال بـه یـك باشـگاه حـق پخـش پرداخـت 
می شـود نـه اینکـه از آن هـا برا پخـش بازی خواسـته ای 

داشـته باشـند.« مدیرعامـل باشـگاه گل گهـر سـیرجان 
هـم دربـاره دلیـل عـدم پخـش مسـتقیم بـازی گل گهر 

و سـپاهان اصفهـان در جـام حذفـی از درخواسـت 30 
میلیونـی صـدا و سـیمای مرکـز کرمـان بـرای پخـش 
مسـتقیم ایـن مسـابقه خبـر داد و گفته بود:» مسـئوالن 
 SNG صـدا و سـیما به مـا گفتنـد جابه جایی دسـتگاه
بـرای  مـا هزینـه  گزافـی دارد و بایـد این مبلـغ پرداخت 
شـود، مـا حتـی با سـپاهانی ها مذاکـره کردیـم که نصف 
مبلـغ را آن هـا دهنـد و نصف دیگـر را مـا پرداخت کنیم 
کـه بـر اسـاس منطـق، آنها زیـر بار ایـن مسـأله نرفتند، 
امـا بـا تمام این تفاسـیر تنهـا توقع ما از سـیمای کرمان 
ایـن بـود کـه حداقـل ایـن دیـدار حسـاس را پوشـش 

 » دهد.
بـا تغییـر رئیـس صدا و سـیما و آغـاز بـه کار صادقی 
جهانـی گمـان مـی رفـت اوضـاع شـبکه کرمـان بهتـر 
ایـن  در  مخاطبـان  عالقـه  بـه  احتـرام  کمـی  و  شـود 
شـبکه دیـده شـود امـا انـگار مدیـر جدیـد هـم همـان 
طـرز فکـر مسـئوالن قبلـی را دارد. سـعید قرایـی، مدیر 
نوشـته  وبالگـش  در  کرمـان  مـس  باشـگاه  ای  رسـانه 
بـود:» مشـخص شـد تلویزیـون کرمـان بـرای مخاطبان 
پرتعـداد فوتبال دوسـت خـود هـم احترامی قایل نیسـت 
بـه خصـوص وقتـی که مشـخص شـد علت عـدم پخش 

ایـن بازی هـا بحث هـای مالـی بوده اسـت و رقـم اعالمی 
صـدا و سـیما بـرای پخـش بازی های مس اصـال منطقی 
بـه نظر نمی رسـیده اسـت.« و چنـد خط پایین تـر ادامه 
داده بـود:» عـد از اعتراضـات شـدید مـردم و هـواداران 
ایـن  فوتبـال در کرمـان بـه عملکـرد صـدا و سـیمای 
اسـتان در عـدم پخـش بازی هـای فوتبـال و همچنیـن 
رفتـن  آنتـن  بابـت روی  اسـتان  ارشـد  مقامـات  فشـار 
بازی هـای مـس، تلویزیون کرمـان در حالی بـرای نجات 
مـس در نیـم فصـل دوم خـود را یـار دوازدهـم ایـن تیم 
معرفـی کـرد کـه همچنـان بـر دریافـت مالی از باشـگاه 
مـس بـرای پخـش بازی هـای ایـن تیـم تاکید داشـت و 
تنهـا بـه دادن تخفیـف بـه باشـگاه مـس بابـت حمایـت 

خـود اکتفـا کـرد!! و حمایـت خـود در پخـش مسـتقیم 
بازی هـای مـس را تنهـا منـوط بـه بـرآورده شـدن مفاد 

قـرارداد مالـی خـود بـا باشـگاه مـس کـرده بود.«
آنطـور کـه پیداسـت مدیـر جدیـد صـدا و سـیمای 
کرمـان هـم همـان رویـه مدیـر قبلـی را پیـش گرفتـه 
اسـت و برخـالف همـه جـای دنیـا و ایـران بـرای پخش 
مسـتقیم بـازی هـای مـس پول مـی خواهـد. در حالیکه 
صـدا و سـیمای کرمـان از بودجـه عمومی کشـور ارتزاق 
مـی کنـد و بایـد ایـن بودجـه را در مسـیری خـرج کند 
کـه مـردم راضی باشـند نـه اینکه بـا پخـش برنامه های 
بـی کیفیـت و نـازل فقط به شـعور مردم کرمـان توهین 

 . کند
صدا و سیما پاسخ نمی دهد

بـرای اطـالع از چرایـی عدم پخش بـازی دو تیم مس 
کرمـان و مـس رفسـنجان از شـبکه کرمـان، بـا روابـط 
عمومـی صـدا و سـیمای کرمـان تمـاس گرفتیـم و یکی 
از کارکنـان ایـن واحـد بـه ما گفـت باید با پخش شـبکه 
کرمـان در ایـن مـورد صحبت کنید. تمـاس با پخش هم 
نتیجـه ای نداشـت فـردی به نـام محمدی گفـت جواب 
شـما را معاونـت سـیما بایـد بدهد. بـا معاونت سـیما که 
تمـاس گرفتیـم، بـه مـا گفتنـد بایـد بـا روابـط عمومـی 
تمـاس بگیریـد تـا پاسـخ سـوال شـما داده شـود. آنطور 
که مشـخص اسـت مسـئوالن صدا و سـیمای کرمان هم 
پاسـخ مناسـبی بـرای عدم پخش بـازی یاد شـده ندارند 

و فقـط از پاسـخگویی فـرار مـی کنند.

خارج از بحث ورزش، شبکه کرمان در دیگر زمینه ها هم توجهی به نسل جوان نمی کند. شبکه 
استانی فارس برنامه پربیننده ای به نام خوشا شیراز دارد که در این برنامه از هنرمندان 

ایرانی دعوت می کند. خوانندگانی چون محمحمد علیزاده ، رضا یزدانی ، بابک مافی ، مصطفی 
یگانه ، امیر یگانه ، مهدی احمدوند ، رضا شیری ، علیرضا طلیسچی  و  روزبه نعمت اللهی هم 
در این برنامه حضور پیدا کرده اند.جالب اینجاست بابک مافی ، مصطفی یگانه ، رضا شیری 
و علیرضا طلیسچی هنوز موفق به کسب مجوز آلبوم و اجرا نشدند و معروفترین آهنگ های 

این خواننده ها بصورت غیر مجاز منتشر شده است و حضور این افراد در این برنامه و شبکه 
استانی فارس نشان از توجه مسئوالن این شبکه به عالیق جوانان دارد. شبکه استانی اصفهان 

هم در برنامه ای به اسم زنده رود با دعوت از خوانندگانی چون علیرضا قربانی و بنیامین 
بهادری همین روند را طی کرده و توانسته مردم اصفهان را به تماشای شبکه استانی خود 

مجاب کند. اما در شبکه کرمان اوضاع کامال متفاوت است و عمال این شبکه همانند دیگر حوزه 
ها ، در حوزه موسیقی هم تالشش بر دفع مخاطب است.
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44 چه می خوانید...جامعه
مصـرف بـاالی دارو توسـط ایرانـی هـا سـوژه امروز صفحه »جامعه« اسـت. کرمـان در گذار تاریـخ و نیازمندی هـا از دیگر مطالـب این صفحه 

می باشـد.

یادداشت

کرمان در گذار تاریخ
 سهیال نعمت-دانش آموخته ی مرمت

قسمت دوم
ایـن سـتون، بـه تجسـم رویدادهـا و حـوادث و زخـم 
هایـی کـه بـر پیکر این شـهر درطـول تاریخ نشسـته ودر 
قالـب و فـرم معماری وسـاختمان هایی که بنا شـده، فرو 
ریختـه ویـا باغروربرجـای مانده انـد وبـه رخدادهایـی که 
ایـن بناهـا تماشـاگر آن هـا بـوده انـد تعلـق دارد. از ایـن 
شـماره تاهرزمـان کـه خداونـد یاری کنـد ودر تـوان این 
نویسـنده نـو پا  ودوسـتدار کرمـان وکرمانی باشـد در هر 
نوبـت بـا هم گوشـه ای از تاریخ کرمان وبناهای شـهرمان 
را یـادی مـی کنیـم تابدانیـم چگونـه کرمان این شـد که 
کنـون هسـت و بیاندیشـیم کـه چگونـه مردمانـی بـوده 

ایم،کیسـتیم و بـه کـدام سـرمنزل راهی می شـویم.
در روز ورود شـاه اتفاقـا حکمـران با گروهـی ازمردم به 
سـر آسـیاب مـی رفتند.شـاه نیـز خـود را در میـان گروه 
افکنـد و بـه تحقیق احوال حاکم مشـغول شـد.پس از آن 
سـه شـبانه روز نیـز در یکـی از کاروان سـراهای  کرمـان 
به سـر بـرد و از هـر طبقه دربـاره رفتار و اطـوار گنجعلی 
خـان تحقیقـات کافی کـرد و بر او ثابت شـد که بر خالف 
گفتـه بـد خواهان حاکـم او مردی بسـیار عـادل ومهربان 
ودرستکارسـت. بعـد از آن بـه عـزم بازگشـت از کرمـان 
بیـرون آمـد .ولـی ناگاه بـرف وباران شـروع شـدوناچار در 
محل باغین که نخسـتین منـزل در راه کرمان به اصفهان 
بـوده اسـت توقف کـرد ودر آن جا از شـیخ حسـین نامی 
خواهـش کـرد کـه آن شـب اورا در خانه خـود جای دهد 
وچون مهمانی بپذیرد.شـیخ نیز خواهش شـاه را پذیرفت 
و اورا بـه خانـه خود برد،اسـبش را به طویلـه بردندو وقت 

شـام برایش خـروس پلویـی آوردند.
بامـداد فـردا ،شـاه هنـگام حرکـت بـه شـیخ حسـین 
گفـت چیزی نوشـته زیر فرش نهـاده ام آن را به صاحبش 
برسـان. شـیخ حسـین پس از رفتـن اونامه را پیـدا کرد و 

خوانـد. مضمـون نامه چنیـن بود.
»گنجعلـی خـان جمعی از حـرکات و رفتار تـو بد می 
گفتند. خواسـتم شـخصا تحقیق کنم.بـه همین جهت به 
کرمـان آمـدم وهمان روزی که تو با جمعی به سـر آسـیا 
مـی رفتـی به این شـهر رسـیدم.با جمعیت به سـر آسـیا 
آمـدم ،سـه شـب در فـالن کاروان سـرا مانـدم و بـر مـن 
یقین شـد کـه آن چه دربـاره توگفتنـد دروغ و خطا بوده 
اسـت.اینك بـه اصفهـان بـر میگردم کـه بد خواهـان تو و 
دروغ گویـان را مجـازات کنـم.روز مراجعـت هـوا بـد بود 
.در باغیـن خانه شـیخ حسـین ماندم ،مهمان نـوازی کرد 
و بـرای مـن خـروس پلو پخت.سـه دانـگ از قریـه باغین 
را کـه تمامـش خالصـه دیـوان اسـت بـه شـیخ حسـین 

بخشـیدم، به تصـرف او بدهید.«
ادامه دارد ...

رتبه دوم ایران
درمصرف دارو

مصـرف  دارو بـه عنـوان آخریـن و حسـاس تریـن مرحله در 
چرخـه ی سـالمت و بهداشـت محسـوب می شـود 

و بـه نوعـی از مهمترین ارکان در درمان بیماریها اسـت.دراین 
بیـن، مصـرف خـود سـرانه دارو پدیـده ی آشـنایی اسـت کـه با 
وجـود هشـدار های فـراوان هنوز یکی از معضالت نظام سـالمت 

کشـور محسـوب می شود.
پژوهـش هـا نشـان می دهند کشـور ایـران به لحـاظ مصرف 
دارو جـزو بیسـت کشـور برتر دنیا اسـت. و در آسـیا بعـد از چین 
رتبـه دوم را دارد.20 درصـد کل داروهـای مصرفـی در ایـران بـه 
صـورت خودسـرانه و بـدون تجویـز پزشـك مصـرف مـی شـود.

سـاالنه بیـش از 10 هـزار مورد عارضه ناشـی از مصرف نادرسـت 
دارو گـزارش میشـود. هـر ایرانـی بـه طـور متوسـط در طی یك 
سـال 339 بـار دارو مـی خـورد. کـه ایـن رقـم چهـار برابـر آمار 
جهانـی است.سـرانه مصـرف داروهـای تزریقـی در ایـران حدود 
4/11درصـد اسـت،که تقریبـا چهـار برابر ایـن میـزان در جوامع 
توسـعه یافته اسـت. سـرانه کلـی مصـرف دارو در ایران سـه برابر 
اسـتاندارد جهانـی اسـت. در مجمـوع حـدود 40 درصـد از مردم 
ایـران بـه صـورت خودسـرانه دارو مصـرف می کنند. چیـزی در 
حـدود دو نفـر از هـر پنـج نفـر ایرانی.میانگیـن اقـالم دارویی در 
جهـان 1/2قلـم دارو در هر نسـخه اسـت. واین میـزان در ایران3 

تـا 4 قلم اسـت. 
در ایـن میـان مصـرف خـود سـرانه داروهـای اعصـاب خطـر 

مضاعفـی را بـرای فـرد در پـی دارد و مـی توانـد 

باعـث وابسـتگی و حتـی اعتیـاد فـرد شود.سـو مصـرف این 
داروهـا شـاید در کوتـاه مـدت اثـرات مورد دلخـواه  فـرد را به بار 
آورد،امـا بـه طـور حتـم در بلنـد مـدت باعـث اختـالل عملکرد 
جسـمی و بـه دنبـال آن عملکـرد روانـی فرد مـی شـود.در ادامه 
مطلـب بـه بررسـی داروهـای اعصابـی مـی پردازیـم که بـه گواه 
آمـار و پژوهـش  هـای مختلـف از شـیوع مصـرف باالیـی در 

کشـورمان برخوردار هسـتند.
بنزو دیازپین ها:

بنزودیازپیـن هـا گروهـی از داروهـای تجویـز شـده توسـط 
پزشـك هسـتند کـه بـه طـور عمـده بـرای کاهـش اضطـراب 
اسـتفاده مـی شـود و گاها بـرای خاصیـت خـواب آوری ان مورد 

مصـرف قـرار مـی گیرد.

بـا توجـه به زمـان ظاهر شـدن اثـرات دارو و همچنین حذف 
دارو از بـدن ایـن دسـته دارویی را میتـوان به 3 دسـته کوتاه اثر، 
متوسـط اثـر و طوالنی اثر تقسـیمبندی کـرد. از داروهـای کوتاه 
اثـر میتـوان اگزازپام، میـدازوالم و تریـازوالم را نام بـرد. داروهای 
متوسـط اثر نیز شـامل آلپـرازوالم، کلونازپام، نیترازپـام و تمازپام 
هسـتند و در دسـته داروهای طوالنی اثر داروهایی نظیر دیازپام، 
کلردیازپوکسـاید و فلورازپام قرار میگیرند.  البته ناگفته نماند که 
داروهـای دیگـری نیـز از خانـواده بنزودیازپینهـا در ایـن گروهها 

قـرار میگیرنـد و در اینجـا تنها داروهـای رایج را نـام بردیم.
نکتـه قابـل توجـه در مـورد ایـن داروها این اسـت کـه اگر به 
صورت خود سـرانه و بدون نظارت پزشـك صورت گیرد خطرات 
جـدی از جمله وابسـتگی روانی و جسـمی یا به بیانی روشـن تر 
اعتیـاد  را بـه دنبـال دارد بـه طـوری کـه در حـدود 4 نفـر از هر 
10 نفـر کـه ایـن ترکیبـات را هـر روز به مـدت بیـش از 8 هفته 
اسـتفاده میکنند، دچار اعتیاد میشـوند که نشـانههای سـادهای 

بـرای تشـخیص آن وجـود دارد، از جمله:
فرد متوجه می شـود بعد از مدتی باید دوز بیشـتری اسـتفاده 

کند تـا همان اثر قبلـی را دریافت کند.
 احساس نیاز به داروی مورد نظر در طول روز

تجربـه نشـانه هـای تـرك دارو در صـورت متوقـف کـردن 
مصـرف کـه شـامل بیخوابـی، آشـفتگی، اضطـراب، سـرگیجه، 
احسـاس طعـم فلـزی غیـر عـادی در دهـان، احسـاس شـوك 
الکتریکی در بازوها و پاها، تاری دید و حساسـیت به نور میشـود

تـرك اعتیـاد بـه بنزودیازپینهـا خیلی سـاده نیسـت. هنگام 
تـرك دقیقـا با یك فرد  معتاد طرف هسـتیم یعنـی همان عالئم 
بیخوابی، اسـترس، اضطراب و حتی تشنج ایجاد میشود. استفاده 
از ایـن داروهـا به خصوص میـان خانمها بسـیار رواج دارد و چون 
نیمـه عمـر کوتاهـی دارنـد به شـدت شـخص را مسـتعد اعتیاد 
میکننـد، طـوری کـه فرد یـك قـرص را میخورد و چند سـاعتی 
حالـش خوب میشـود و بعد بـه تدریج دوبـاره عالئـم اضطراب و 
دلشـورهاش بازمیگردد و مجبور می شـود دوبـاره قرص بخورد و 

بـه این ترتیب اسـت کـه معتاد می شـود.
2.زولپیدم

زولپیـدم داروی خوابآور غیر بنزودیازپینی اسـت که در درمان 
کوتاهمـدت بـی خوابـی اسـتفاده می شـود ایـن دارو عمـری در 

حـدود 4 تـا 6 سـاعت در بـدن دارد و حـدود 15 دقیقـه پـس از 
مصـرف، اثر آن شـروع میشـود. ایـن دارو با نامهای اسـتیلناکت، 

زولپیرسـت، زولیناکـس و دریمکس در دسـترس می باشـد.   
ایـن دارو هـم هماننـد بنـزو دیازپیـن هـا کـه در بخـش قبل 
بـه آن پرداختیـم در صورت مصرف خودسـرانه و بدون مشـورت 
پزشـك منجر بـه وابسـتگی جسـمی و روانی می شـود.پژوهش 
هـای انجان شـده در ایاالت متحده نشـان میدهـد زولپیدم پس 
از چنـد هفتـه مصـرف از تاثیـرش کاسـته می شـود و فـرد نیاز 
پیـدا مـی کند کـه دوز مصـرف آن را افزایش دهد،بـه این ترتیب 

شـانس سـو مصـرف آن افزایش پیدا مـی کند.
دکتر ارسـیا تقوا دانشـیار روانپزشـکی دانشـگاه علوم پزشکی 
آجـا نتایـج یکـی از مطالعات خـود را در مـورد زولپیـدم اینگونه 

بیان مـی کند:
در طـول یـك مطالعـه مـوردی در سـال 1391 بـا 3 بیمـار 
تحصیـل کـرده )دو نفـر شـاغل در گروه پزشـکی (مواجه شـدم  
کـه به گمـان ایمن و بـی خطر بـودن زولپیدم شـروع به مصرف 
آن کرده بودند.به طور متوسـط یك سـال بعد دوز داروی ایشـان 
بـه 450 میلـی گـرم رسـیده بود.)یك نفـر 450 میلـی گرم،یك 
نفـر 600 میلـی گرم و یـك نفر 1200 میلی گرم در روز(رسـیده 
بود.هـر سـه بیمـار به دنبال ترك هـای ناموفق ایـن دارو و دو نفر 
بـه دلیل حمله ی تشـنح بسـتری گردیدند.و هر سـه نفـر 1 ماه 
پـس از ترخیـص از ولـع مصـرف دوباره ایـن دارو بـا دوز کم خبر 

مـی دادند.
3.ریتالین:

متیـل فنیدیت با نام تجاری ریتالین توسـط یکـی از کمپانی 
هـای دارو سـازی در سـال 1954 بـه بـازار دارویـی دنیـا عرضـه 
شـد،امروزه مصـرف اصلـی ایـن دارو در دمـان کـودکان که دچار 
اختـالل بیـش فعالی و نقص توجه می باشـد اما بـه دلیل اثراتی 
همچون احسـاس ازدیاد انرژی،کاهش خواب آلودگی و خسـتگی 
در عیـن حـال افزایش توجـه و  تمرکز در فرد با اسـتقبال زیادی 
بـه خصـوص در قشـر جـوان و دانشـجو روبـه رو شـده اسـت.در 
همیـن رابطـه در آخرین  آمار منتشـر شـده معـاون وقت نظارت 
و برنامـه ریـزی  سـازمان غـذا و دارو در این رابطـه این گونه بیان 

مـی کنـد: مصرف داروی متیـل فنیدات که عمدتاً بـا نام تجارتی 
ریتالین در کشـور معروف اسـت، در سـالهای اخیر متاسـفانه رو 
به ازدیاد اسـت و میزان مصرف 150 میلیون عددی آن در سـال 
جـاری بیش از پنج برابر سـه سـال قبـل و 10 برابر سـال 1385 
شـده اسـت. ایـن موضوع به عالوه سـایر گزارشـهای سـطح بازار 

بیانگر سـوء مصرف شـدید این دارو اسـت.
فـرد بعـد از مدتـی کـه قـرض را بـه طـور موقتـی و بـرای 
موقعیـت هـای خاصـی اسـتفاده مـی کنـد بـه مـرور بـه ایـن 
مـاده اعتیـاد پیدا می کند، زرد شـدن رنگ پوسـت، مشـکالت 
کبـدی، نارسـایی کلیـه، اضطـراب، بـی قـراری، پرخاشـگری، 
رفتـار عصبـی از عـوارض روحی و جسـمی شـایع در ایـن افراد 

ست. ا
داروی ریتالیـن از سـوی پزشـك بـرای کـودکان بیـش فعال 
تجویـز می شـود امـا اسـتفاده از آن توسـط افراد بالـغ به منظور 
افزایـش یادگیـری و بیـدار ماندن بیشـتر عوارضـی را در پي دارد 

کـه شـناخته شـده ترین آنهـا به شـرح زیر مي باشـند:
- عصبی شدن و بی خوابی

- حالت تهوع و استفراغ
- احساس سرگیجه و سردرد

- تغییـرات ضربـان قلـب و فشـار خـون کـه معمـوال بـه صورت 
اسـت افزایش 

- خارش و جوش های پوست
- دردهای شکمی، کاهش وزن و مشکالت معده

- مصرف دائمی و اعتیاد )وابستگی(
بـه نظـر نگارنـده مهمتریـن مشـکل در راسـتای پیشـگیری 
از سـومصرف دارو در اسـتان مـا قبـل از هرچیـز بیـکاری و نبود 
تفریحـات سـالم اسـت که جـوان ناخواسـته بـه بهانه بـاال رفتن 
دقـت در مطالعـه و در مـوارد زیـادی نبـود آموزشـهای کافـی به 
زوجیـن و مـوارد بیشـمار دیگر آلـوده سـومصرف دارو شـده و از 
همـه چیـز بدتر اگر در گذشـته مصـرف کننـده ، بخاطر مصرف 
نیاز به مکان مناسـب و مقدمات و مواخراتی داشـت شـوربختانه 
سـو مصـرف دارو نیـاز بـه هیچ چیـز جـز آیندهای رو بـه تباهی 

ندارد.  
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صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

فروش 
و واگذاری و خدمات

واگذاری 
کارگاه تولید 

بلوک لیکا

09103742788

09135826519

فروش 
ویالوزمین وآپارتمان در 
بهترین نقاط مازندران 

30م پیش مابقی اقساط 
ساحلی وجنگلی فوری
09014741766

سبحانی

فروش
 ویال و زمین وآپارتمان 

در مازندران

 30م زیرقیمت

 پول الزم  

09014741788

جعفرزاده

فروشی 
لوازم وخدمات 

مرغداری 
جوجه سرا

 فروش انواع خوراک
 دام وطیور 

کرمان خیابان 
شهاب حدفاصل 

کوچه 55و57
09131402815

گنجویی

فروش 
خودروی 206

 مدل 81
09137567847

فروشگاه 
خاتون

 فروش اقساطی3ماهه
 لباس مجلسی

 بدون سود به کارمندان 
محترم دولت 

خیابان شریعتی 
نبش شریعتی 13
)کوچه باغ للـه (

32264302

کاردانان وکارشناسان 
وبازنشستگان با سابقه 
رشته های مختلف 

جهت رتبه بندی شرکتها 
09132081095

پخش لوله 
واتصاالت
مهندس نادری

آماده همکاری باانبوه 
سازان شهرک الهیه بلوار 
پزشک ابتدای خیابان  

شهید خالداری سمت چپ 
09133990462

ارزان کاپرا 
قطعات یدکی کاپرا 
وینگل وانواع ون با 

نازلترین قیمت
میدان قرنی ،جنب 
مسجد طالبی زاده 
فروشگاه حسینی 
03432222653

091301438761

امـالک
کرمان پخشخرید ، فروش ، رهن و اجاره

پخش کننده
 لوازم آرایشی  بهداشتی 
به تعدادی فروشنده خانم 

نیازمنداست
 مراجعه حضوری 

به همراه داشتن یک قطعه 
عکس جهت تکمیل رزومه 

الزامی است
خیابان شریعتی سراه 

شمال جنوبی
 خیابان چمران نرسیده 

به کوچه 3

شرکت 
فانوس سپهر 

تبرستان
اقدام به جذب نیروی کار 
خانم بصورت نیمه وقت 

نموده 
نمایندگی کرمان 

ورفسنجان 32473337-
0343

فروشی

 یک عدد ژنراتور 

ولوو160kv-n10یک عدد 

   50KV  ژنراتوررومانی

  تازه تعمیروآماده به کار 

091319884474

فروشی
 یا معاوضه 
با ملک در 

کرمان
فروشی باغ 80قصبی 
سیرچ دارای درختان 
اصالح شده -آالچیق 

پروانه ساخت هر قصب 
3میلیون 

09137575008

لوکس پوشش انحصاری جنوب شرق

جدیدتریــن وزیبــا ترین پوشــش واجــزاء انواع ســقف 
هــای شــیروانی نــوع ســفالی ،تایــل رنگی،گالــوا نیــره 

طــرح دار انــواع ورقهــای پالســتیکی

09131402210

شرکت تولیدی 
آبان لوله دز 

نیازمند به چند بازاریاب 
آقا مجرب باتحصیالت 

لیسانس 
)حقوق +

بیمه +پورسانت(
09122937455  
09190248487

فروشی
4واحدآپارتمان بربلوار

بصورت یکجا یا معاوضه
32822310

09130433701

تاکسی شبانه 
روزی شفا  
سرویس های تشریفات 

وخدماتی ،درون 
وبرون شهری ،مدرسه 
ادارات،ون،مینی بوس

وی ای پی،یدک کش 
واجاره اتومبیل بدون راننده 

09357995695
 32450005

خاندان 

نقد
ایده برترکارمانیا

اقساط
 لپ تاپ ،کامپیوتر، تبلت،   
 ADSL موبایل نمایندگی

شاتل و

مبین نت 

09133428059

انصاری 

فروشگاه لوازم خانگی یاقوت

 بلوار پرستار ، روبروی پارک مادر
ساختمان رومی

فروشگاه لوازم خانگی یاقوت

فروش یامعاوضه 
مجتمع 6 واحدی تجاری 
به صورت یکجا یا تک 
واحدی با شش سند 

جداگانه با متراژ 51متری 
و

 63 متری 6 دانگ ملک 
واقع در شهرک باهنر 

بهارستان

09137571150

فروشی 

 55 قصب 
ویال مشجر با کلیه 

امکانات واقعه در

 قریه العرب

09133400897

فروش 
به علت 
مهاجرت

 ففروش ملک تجاری 
خیابان شریعتی 3 کله 

1300 متر زیربنا ، نوساز 

قیمت توافقی 

)کارشناسی(

09151402725

تولید و پخش 
پوشاک اسپرت

یاران 110
حراج نکرده ایم ارزان 

فروشیم پوشاک زنانه از 
3هزارتومان تا 20 هزار 
تومان کلی و جزی 
کرمان- خیابان 
فتحلی شاهی 

پوشاک یاران 110
09132927179

نیازمندیم
به یک خانم شاگرد خانم 

ماهر و باسابقه کار
جهت کار در سالن آرایش 

عروس نقره ای
ساعات تماس 

10الی 12
16 الی 19:30 

0343-32465525

دعوت به 
همکاری

مدرسان زبان انگلیسی 
آموزشگاه گویه 
شهرک مطهری
09217808082

32119185

20 درصد کل داروهای مصرفی در ایران به صورت خودسرانه 
و بدون تجویز پزشک مصرف می شود.ساالنه بیش از ۱0 هزار 
مورد عارضه ناشی از مصرف نادرست دارو گزارش میشود. هر 
ایرانی به طور متوسط در طی یک سال 33۹ بار دارو می خورد. 

که این رقم چهار برابر آمار جهانی است.

03
4-

32
11

78
35
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

5 پرونده5

بعد از جمع کردن قلیان شک 
نکنید اوضاع بدتر می شود. 

در خانه یک جمع ۱0 نفری 
۱0 قلیان استفاده می کند 

اما در سفره خانه همین جمع 
یک قلیان می گیرد. چون 
در خانه هزینه ای ندارد. 

به عالوه فسادهای دیگر هم 
اتفاق می افتد. وقتی در 

سفره خانه با نظارت ماموران 
محترم اماکن و ماموران 

بهداشت و نهادهای نظارتی 
افراد می آیند خب همه چیز 

کنترل شده است اما در خانه 
های مجردی کسی نظارت 
دارد؟ از کجا معلوم مواد 

مخدر دیگر به خانه ها راه 
پیدا نکند؟

چه می خوانید...
همانطـور کـه مـی دانیـد اخیـرا فشـارهایی مبنی بـر ممنوعیت قلیـان از طـرف برخی ارگان هـا به کافه ها وارد شـده اسـت. در صفحـه »ویژه« 

امـروز بـه این موضـوع به طـور مفصل پرداختـه ایم.

 چنـد وقتـی سـت صحبت از جمـع کردن قلیان اسـت و مسـئوالن مختلف 
نمونـه اش  از ممنوعیـت عرضـه قلیـان سـخن مـی گوینـد.  شـهر کرمـان 
صحبـت هـای چنـد روز پیـش فرمانـدار کرمـان کـه بـه ایسـنا گفتـه بـود: 
»طبـق قانـون جمـع آوری قلیان، عرضـه آن در مکان های عمومی منع شـده 
و مـا در چهارچـوب قانـون باید بسـتر را فراهم و هماهنگی بین دسـتگاهی 
انجـام شـود و ایـن کار در شهرسـتان کرمـان صـورت مـی گیـرد.« قبـل تـر 
هـم اسـتاندار کرمـان صحبتـی مشـابه را انجام داده بـود. بنابرایـن دوباره 
قلیـان و مـکان هـای عرضه قلیان تحت فشـار قـرار گرفته اند. فشـاری که 
چنـد سـالی یـک بـار زیاد میشـود، قلیـان ممنـوع می شـود، مـردم نافرمانی 
مـی کننـد و دوبـاره قلیـان مجـاز مـی شـود. ایـن رونـد تاکنـون دوبـار در 
کشـور طـی شـده و انگار قرار اسـت برای سـومین بـار همین اتفـاق بیفتد. 
در ایـن رابطـه بـا مدیـر و مالـک یکـی از قدیمـی تریـن سـفره خانـه هـای 
سـنتی کرمـان صحبـت کـرده ایـم. سـفره خانـه ای قدیمـی واقـع در بلـوار 
جمهـوری. . مطمئنـا اکثـر کرمانـی هـا حداقـل یـک بـار گذرشـان بـه سـفره 
خانـه سـنتی کشـکول افتـاده. منوچهـر جهانشـاهی مالـک  کشـکول اسـت. 

مصاحبـه »پیـام مـا« بـا جهانشـاهی را در زیـر مـی خوانیـد:

مالـك کافـه مالصـدرا بـه »پیام 
مـا« گفـت: چنـد مـاه پیـش هـم 
همیـن فشـارها را آوردنـد امـا بـا 
و  قانـع شـدند  مـا  هـای  صحبـت 
فکـر مـی کردیـم مشـکالت حـل 
شـده امـا دوباره فشـارها را شـروع 
کردنـد. احسـان شـریفی ادامه داد: 
اکثـر کافـه داران جوانـی مثـل من 
بـا گرفتـن وام هـای میلیونـی کافه 
زده انـد، همـه مجوزهـا را کسـب 

اند. کـرده 
کسـانی کـه مـی خواهنـد کافـه 
هـا را ببندنـد اصـال به این مسـائل 
فکـر مـی کننـد؟ وی افـزود: آنطور 
کـه ما آمـار داریم روزانه از سـاعت 
5 بعـداز ظهـر تـا 9 شـب حـدود 

شـش هـزار جـوان بـه کافـه هـای 
سـطح شـهر مـی روند.

اگـر ایـن کافـه هـا نباشـند چه 
تفریحـی بـرای ایـن تعـداد جـوان 
وجـود دارد؟ آیـا فکری کـرده اند؟ 
شـریفی تصریـح کـرد: مـی گویند 
اگـر  ندهیـد.  قلیـان  دخترهـا  بـه 
دخترهـا را در یـك مـکان عمومـی 
کـه بـا چنـد دوربیـن کنتـرل مـی 
شـود راه ندهیـم، خـدا مـی دانـد 
کـه چـه اتفاقاتـی می افتـد و چـه 

می دهـد. رخ  فسـادهای 
گفـت:  مالصـدرا  کافـه  مالـك   
گفتنـد  عیـد  تعطیـالت  از  قبـل 
شیشـه  ای  میـوه  تنباکوهـای  در 
پیـدا شـده، مـا تحقیـق کردیـم و 

فهمیدیـم هر گـرم شیشـه نزدیك 
بـه 30 هـزار تومـان قیمـت دارد. 
چطـور می شـود شیشـه در تنباکو 
میـوه ای باشـد امـا قیمـت تنباکـو 
میـوه ای نهایتا 3 تـا 4 هزارتومان؟ 
 70 از  گفـت:  پایـان  در  شـریفی 
سـال پیش کافـه هـا و چایخانه ها 
بودنـد و در آینده هـم خواهند بود. 
کسـی نمـی تواند این سـنت ایرانی 

را حـذف کنـد.

خانـه  سـفره  اتحادیـه  بـازرس 
هـای کرمـان بـه »پیـام مـا« گفت: 
قـرار  قلیـان  ممنوعیـت  متاسـفانه 
اسـت فقـط در کرمـان اجـرا شـود. 
پیـش از ایـن هم سـه بار ایـن کار را 
کردنـد و آنقـدر نتیجه منفی داشـت 
کـه قلیـان را دوبـاره آزاد کردنـد اما 
را کسـب  کافـی  تجربـه  انـگار کـه 
نکـرده اند. فرشـاد زبـری ادامـه داد: 
مـا مـی گوییـم اگـر واقعـا قصدتـان 
بحث سـالمت اسـت، خسـارت ما را 

بدهیـد بعد جلوگیـری کنید. متولی 
ایـن کار مشـخص نیسـت کـه مـا 
بدانیـم با چه کسـی طرف هسـتیم. 
وی افـزود: مـا هـم بـه ضـرری کـه 
قلیـان بـرای سـالمتی دارد واقفیـم، 
اما کسـانی کـه می خواهـد قلیان را 
ممنـوع کننـد چرا از خودشـان نمی 
پرسـند علـی رغـم ایـن همـه تبلیغ 
دربـاره مضـرات قلیـان هنـوز جامعه 
اقبـال زیـادی به قلیـان دارد؟ آقایان 
بـه ایـن فکـر نمـی کننـد کـه نبـود 
تفریحـات دیگـر باعـث اقبـال مردم 
بـه قلیـان شـده اسـت؟ بهـای کـم 
کاری دیگـران را مـا بایـد بدهیـم؟ 
زبـری تصریـح کرد: چـرا در اسـتان 
هـای دیگـر قلیـان ممنـوع نیسـت؟ 
همـه بچـه های صنف خسـته شـده 

انـد دیگـر. حداقـل از کار کـردن در 
کرمـان خسـته شـده انـد.  بـه مـا 
تسـهیالت بدهنـد تـا از ایـن صنـف 
خارج شـویم نه اینکـه فقط بخواهند 
مانـور بدهنـد. بازرس اتحادیه سـفره 
خانـه هـا ادامه داد: سـه سـال پیش 
هم سـه ماه جلوی قلیـان را گرفتند. 
خـب نتیجـه اش چه شـد؟ جـز این 
بـود که قلیـان اسـتفاده اش بیشـتر 
شـد؟ جـز این بـود کـه درخواسـت 
بیشـتر  هـا  چایخانـه  بـرای  جـواز 
شـد؟ زبـری در پایـان گفـت: جواب 
خانـواده هـای صنـف سـفره خانـه 
هـا و چایخانـه هـا را چه کسـی می 
گرفتـه  جـواز  قانـون  طبـق  دهـد؟ 
ایـم و هزینـه کـرده ایـم، چه کسـی 
مسـئول رسـیدگی به حقوق ماست؟

نظر خواهی نظر خواهی

یادداشت

دود جنجالی
 رضا عبادی زاده

قلیـان اگرچـه یـك وسـیله بـرای سـرگرمی سـت امـا چند 
وقتـی یـك بار تیتـر یك اخبـار اجتماعی می شـود. وسـیله 
ای کـه گمـان مـی رود بعـد از حملـه پرتغالـی ها بـه خلیج 
فـارس در ایـران رواج یافت. البتـه در آن زمان توتون و تنباکو 
وارد ایـران شـد و ایرانـی ها با تغییر روش اسـتعمال توتون و 
تنباکـو قلیـان را اختـراع کردند. از نشـان هـای قدیمی بودن 
قلیـان را مـی تـوان در ادبیـات فارسـی دیـد. اهلی شـیرازی 
در رباعـی کـه سـال 942 سـروده مـی گویـد: قلیـان ز لـب 
تـو بهـره ور می گـردد  نـی در دهـن تو نیشـکر می گـردد/ بر 
گـرد رخ تـو دود تنباکـو نیسـت  ابری سـت کـه بر گـرد قمر 

می گـردد
آنطـور که پیداسـت حدود سـه دهـه بعـد از ورود پرتقالی ها 
بـه خلیج فارس، قلیان کشـیدن در ایـران رواج یافت. تاورنیه 
و شـاردن در سـیاحت نامه های خـود بـرای اولین بـار خبر از 
آن دادند. تاورنیه بعد از شـرحی مختصر در مورد سـاختمان 
و نحـوه عملکرد قلیان نوشـت:»ایرانیان زن و مـرد، به طوری 
از جوانـی عـادت بـه کشـیدن تنباکـو کرده انـد کـه کاسـبی 
کـه بایـد روزی پنـج شـاهی خرج کند، سـه شـاهی آن را به 
مصـرف تنباکـو می رسـاند. می گویند اگـر تنباکو نداشـتیم، 
چطـور ممکـن بود کیف و دماغ داشـته باشـیم.« شـاردن در 
سـیاحت نامه خود نوشـت که ایرانی ها حتی در حال سـواری 
هم قلیان می کشـیدند و حتی در مدارس اسـتاد و شـاگرد در 

جیـن مطالعـه عمیق و دقیـق، قلیان کشـی می کردند! 
همانقـدر کـه قلیـان در ایـران سـابقه دارد، ممنوعیت قلیان 
هـم قدیمـی سـت. در زمـان شـاه عبـاس، او تالش هایـی 
بـرای محـدود کردن اسـعمال قلیـان انجام داد. مثـال یك بار 
هنگامـی کـه در سـفر به گرجسـتان دانسـت که سـربازان او 
پـول خـود را صرف دخانیـات می کنند، توتـون و تنباکو را با 
تجـاری کـه آنهـا را بـه اردوی او آورده بودند، یکجا سـوزاند و 
بینـی و لب سـربازان خاطـی را برید. در زمان شـاه صفی هم 
تالش هایـی بـرای محـدود کـردن دخانیات شـروع شـد، اما 
مشـکل این بـود که درآمـد حاصـل از دخانیات بـرای دولت 
ایـران بسـیار قابـل توجه شـده بود و نمی شـد از ایـن درآمد 
هنگفـت صرف نظـر کـرد. حتـی در دوران قاجارهـا هـم کـه 
قلیـان بـه طـور گسـترده ای فزونی یافـت، ماجـرای نهضت 
تنباکـو پیـش آمـد و قلیان چند وقتی اسـتفاده نشـد. گرچه 
پـس از مدتی و با رفع مشـکالت قـرارداد تالبوت قلیان دوباره 
بـه خانه مردم و بخصوص جمع زنان بازگشـت. گفتنی سـت 
در عصـر قجـر در مراسـم ویـژه سـالم، مراسـم قلیان سـالم 

داشـتند. بـزرگان هم بـرای خود قلیانچی داشـتند.
در دوران اخیـر هـم همـواره مخالفـت هایی با قلیـان وجود 
داشـته. قوانیـن و مقرراتـی کـه تا دهـه 70 شمسـی در این 
زمینـه بـه تصویـب رسـیده بیشـتر جنبـه مالـی و تجـاری 
داشـته اسـت و مسـئله سـالمت در اولویت نبوده اما  ابتدای 
دهـه 70 شمسـی، جمعیـت مبـارزه بـا دخانیـات ابتـکار 
قواعدگـذاری در ایـن عرصه را به دسـت می گیـرد. با تالش 
هـای ایـن جمعیـت، اولین تالش بـرای ممنوعیـت عرضه و 
اسـتعمال قلیان در سـال 1371 انجام می شـود. این تالش 
البتـه بـه سـرانجامی نمـی رسـد، چـرا کـه شـورای نگهبان 
طـرح مجلـس را رد می کند و مجمع تشـخیص هـم به این 
نتیجـه می رسـد کـه دولـت یا بایـد راسـا اقدامـات اجرایی 
الزم را انجـام دهـد یـا ایـن کـه اقـدام بـه تنظیـم الیحـه 
و تقدیـم آن بـه مجلـس نمایـد. در سـال 76  آییـن نامـه 
ممنوعیـت اسـتعمال و عرضـه سـیگار و سـایر مـواد دخانی 
در اماکـن عمومـی بـه تصویـب هیـات وزیـران رسـید و در 
تبصـره یـك ایـن قانون نام رسـتوران ها به چشـم می خورد 
امـا قهـوه خانـه هـا در فهرسـت نبودنـد. این آییـن نامه هم 
چنـدان عملـی نشـد. در سـال 79 در قالـب برخـی مقررات 
بهداشـتی و ایمنی کارگاه هـا، باز هم بحث ممنوعیت عرضه 
قلیـان زنـده شـد و وزارت بهداشـت چهار سـال پـس از این 
مقـررات ممنوعیـت اسـتعمال قلیـان را اجرا کـرد. چند ماه 
قلیـان ممنـوع شـد اما با فشـار عمومـی این قانون لغو شـد. 
سـال 85 نمایندگان هفتمین دوره مجلس شـورای اسـالمی 
هـم بـه ایـن قضیـه ورود کردنـد و قانـون جامـع کنتـرل 
دخانیـات را تصویـب. ایـن قانـون تقریبـا شـبیه بـه آییـن 
نامـه ای بـود کـه هیـات وزیـران در سـال 76 مصـوب کرده 
بودنـد بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن بار قهـوه خانـه ها هـم جزء 
اماکـن عمومی محسـوب مـی شـدند. قلیان باز هـم ممنوع 
شـد امـا فشـارهای صنـف قهـوه خانـه داران به دولـت برای 
تغییـر ایـن آییـن نامه شـروع شـد. مدتـی بعـد وزرای عضو 
کمیسـیون اجتماعی تشـکیل جلسـه دادند و قهـوه خانه را 
از ایـن فهرسـت بیـرون آوردنـد و اعـالم کردنـد دیگـر قهوه 
خانـه یك مـکان عمومـی نیسـت. بنابراین عرضـه قلیان در 
ایـن اماکـن دوباره مجاز شـد، اما ماجرا تمام نشـد. جمعیت 
مبـارزه بـا دخانیات، این مصوبه را در دیـوان عدالت اداری به 
چالـش کشـید و مدعـی مخالفـت آن با قوانین شـد. آخرین 
نظـر قانونـی در ایـن رابطه را دیـوان عدالـت اداری بیان کرد 
کـه چنیـن مصوبه ای وجاهـت قانونی ندارد، زیـرا با بند 14 

مـاده پنج قانـون شـهرداری ها منافـات دارد. 
البتـه به جـز دولت و مجلس، کـم نبوده اند بخشـنامه هایی 
کـه از نظـر نهادهایـی چـون پلیس اماکـن نیـروی انتظامی 
در ایـن رابطـه صادر شـده اند؛ مثـال بخشـنامه ای که قلیان 
کشـیدن خانـم هـا را ممنـوع کـرده و از اوایـل دهـه 80 بـه 
صـورت متنـاوب به قهـوه خانه هـا ابالغ و حتی بـا متخلفان 
آن برخـورد شـده اسـت. البتـه مبنـای ایـن قانونگـذاری و 
مرجـع آن زیـر سـوال بـوده و هسـت، چـرا که جـرم انگاری 
یـك موضـوع یا به عبـارت دیگر ممنوعیت آن بایـد از طریق 

قانـون و بـه دسـت مجلس صـورت گیرد.
مسـئله قانونگـذاری کنتـرل یـا ممنوعیـت قلیـان در ایـران 
مشـکالت زیـادی دارد. از طرفـی مسـاله صنفـی قهـوه خانه 
داران مطـرح اسـت و عـده زیـادی کـه از ایـن راه نانی حالل 
بدسـت می آورند. از طرف دیگر مسـاله سـالمت و ضررهای 
دخانیـات بـه سـالمت مطـرح می شـود و کسـی منکـر این 
قضیـه نیسـت و از سـوی دیگـر ایـن مسـاله کـه آیا بـا منع 
قانونـی قلیـان و به طور کلـی دخانیات، شـاهد کاهش اقبال 
مـردم بـه ایـن پدیـده خواهیم بود یـا صرفا آن را بـه خانه ها 
و احتمـاال اماکـن ناشـناخته سـوق خواهیم داد. بـه هر حال 
لـزوم بازنگـری در قوانیـن مربوط به دخانیـات و جامع نگری 
در آن مطـرح می شـود؛ بازنگـری ای که باید بـا رعایت تمام 
مالحظـات اجتماعـی، حقوقـی، جـرم شـناختی و اقتصادی 

صـورت گیرد.

شـوم  مـی  کـه  کشـکول  وارد 
پشـت دخـل نشسـته. بعـد از سـالم 
و صحبـت هـای اولیـه به گوشـه ای 
از سـفره خانـه مـی رویم تـا صحبت 
هایمـان را آغـاز کنیـم. جهانشـاهی 
کـه از سـال 79 کار خـود را آغـاز 
کـرده مـی گویـد:» در سـفره خانـه 
هـا و رسـتوران هـای سـنتی افـراد 
معتـاد بـه قلیـان وارد نمـی شـوند. 
اصـوال افـراد در اینجـا دور هم جمع 
مـی شـوند و قلیـان مثل نقل وسـط 
یـك  مثـال  اسـت.  شـان  مجلـس 
سـاعت یـا دو سـاعت یـك جمعیت 
5 یـا 6 نفـری و گاهـی هـم بیشـتر 
فقـط با یـك قلیـان خود را سـرگرم 
مـی کننـد.« وی ادامـه مـی دهـد:» 
افـرادی کـه بـرای غـذا خـوردن بـه 
سـفره خانـه ها مـی آینـد و در کنار 
ش یـك قلیان مـی گیرنـد معتاد به 
قلیـان نیسـتند. مگر می شـود چند 
نفـر سـاعت هـا بـا یـك قلیـان سـر 
کننـد و معتـاد بـه قلیـان باشـند؟«

ایـن  از  قبـل  پرسـم  مـی  او  از   
گیـر  قلیـان  بـه  بـاری  چنـد  هـم 
داده بودنـد. جهانشـاهی جـواب می 
دهـد:» سـه سـال بعـد از آغـاز بـه 
کار مـن، صحبـت هایـی مبنـی بـر 
و  آمـد  پیـش  قلیـان  آوری  جمـع 
بحـث دیگـری هـم بـود کـه خانـم 
هـا نبایـد قلیان بکشـند و به سـفره 
خانـه هـا نرونـد. امـا بـه آن شـکل 
پیگیـر قضیـه نبودنـد. چنـد وقـت 
بعـدش یکدفعـه اماکـن گیـر داد و 
قلیـان هـا را جمع کـرد.« بـه او می 
گویـم آن زمـان برخـی جاهـا قلیان 
ارائـه می شـد که جواب مـی دهد:» 
آنجاهایـی کـه تحت پوشـش میراث 
فرهنگـی بودنـد قلیان داشـتند مثل 
سـفره خانـه وکیـل و بـاغ شـاهزاده. 
فقـط سـفره خانه های سـطح شـهر 
اجازه دادن قلیان را نداشـتند. زمانی 
هم کـه این اتفـاق افتاد، نتوانسـتند 
مـردم را نسـبت به اسـتفاده از قلیان 
کنتـرل کننـد و بعـد از ایـن فشـار، 
تعـداد قلیـان خانـه هـا و چایخانـه 
هـا کـه فقـط قلیـان ارائه مـی دادند 
چنـد برابـر شـد. 4 یـا 5 ماه بیشـتر 
نتوانسـتند جلوی قلیـان را بگیرند و 
خـود مـردم در پـارك هـا کار خـود 
را مـی کردنـد.« جهانشـاهی معتقد 
اسـت جمع آوری قلیان کار درسـتی 

نیسـت. می گویـد:» از قدیم معروف 
بـوده کـه آتـش و پنبـه را در کنـار 

هـم نگـه نمـی دارند. 
اگـر قلیان در  چایخانه، رسـتوران 
سـنتی و سـفره خانـه جمـع شـود 
قلیـان بـه خانـه مجـردی راه پیـدا 
مـی کنـد. دختر و پسـر هم در سـن 
بلـوغ در کنـار هـم قـرار بگیرند مثل 
آتـش و پنبـه اسـت. هـزار اتفاق می 
افتـد. آنوقـت مسـئول ایـن اتفاقـات 
را  قلیـان  خواهنـد  مـی  کیسـت؟ 
جمع کننـد خب قبلش کارشناسـی 
کننـد. از متخصصـان نظـر بگیرند و 
جایگزینـی بـرای قلیـان بیاورند بعد 
قلیـان را جمـع کننـد.« وی ادامـه 
قلیـان  کـردن  جمـع  از  بعـد  داد:» 
شـك نکنیـد اوضـاع بدتر می شـود. 
در خانـه یـك جمـع 10 نفـری 10 
در  امـا  کنـد  مـی  اسـتفاده  قلیـان 
سـفره خانـه همین جمع یـك قلیان 
مـی گیـرد. چـون در خانـه هزینـه 
فسـادهای  عـالوه  بـه  نـدارد.  ای 
دیگـر هـم اتفـاق مـی افتـد. وقتـی 
در سـفره خانـه بـا نظـارت مامـوران 
محتـرم اماکـن و مامـوران بهداشـت 
و نهادهـای نظارتـی افـراد مـی آیند 
خـب همـه چیز کنترل شـده اسـت 
امـا در خانـه هـای مجـردی کسـی 
نظـارت دارد؟ از کجـا معلـوم مـواد 
مخـدر دیگـر بـه خانـه هـا راه پیـدا 

 » ؟ نکند
مالك سـفره خانه کشکول درباره 
ممنوعیـت قلیـان برای خانـم ها می 
گویـد:» االن بـه مـا فشـار آورده اند 
کـه چایخانـه هـا کال جمع شـوند و 
از سـفره خانـه هـا جـدا باشـند. بـه 
چایخانـه هـا هـم فشـار مـی آوردند 
کـه خانم هـا را راه ندهیـد. در حالی 
کـه از قدیـم قلیـان متعلق بـه خانم 
هـا بـوده نـه آقایـان.« جهانشـاهی 
ادامـه می دهد:» شـما اگـر تاریخچه 
قلیـان را نگاه کنیـد قلیان مخصوص 

خانم هـا بوده اسـت.
 آقایـان یـا چپـق مـی کشـیدند 
یـا سـیگار. خانـم هـا دور هـم مـی 
کشـیدند.  مـی  قلیـان  و  نشسـتند 
االن چـه اتفاقـی افتاده کـه برعکس 
شـده؟ آقایـان بکشـند و خانـم هـا 
نکشـند؟ تبعیضـی سـت کـه بیـن 
بعـد هـم  زن و مـرد مـی گذارنـد. 
یـك پسـر و دختـر وقتـی بـه اینجا 

کامـال  محیطـی  در  و  آینـد  مـی 
هیچگونـه  بـدون  شـده  کنتـرل 
رفتـار سـخیفی اینجـا مـی نشـینند 
مخالـف  جنـس  بـه  نسـبت  دیگـر 
حسـاس نمـی شـوند. اتفـاق خاصی 
دیگـر نمـی افتـد.االن گفتـه انـد که 
خانـم هـا قلیان نکشـند. با ایـن کار 
خانـواده هـا هـم مشـکل پیـدا مـی 
کننـد. من مشـتری خانـواده دارم از 
15 سـال پیـش امـا بـه یکبـاره این 
خانـم هـای این خانـواده نباید قلیان 
بکشـند. چـرا؟ اگـر ضـرر دارد برای 
همـه ضـرر دارد.« وی مـی افزایـد:» 
تعـداد زیـادی از ازدواج هـا از همین 
شـکل  خانـه  سـفره  و  رسـتوران 
مسـئولین  برخـی  حتـی  گرفتنـد. 
شـهر هـم از همیـن جـا بـا شـریك 
زندگـی شـان آشـنا شـده انـد. هنوز 
هـم بـه یـاد قدیـم ها بـه اینجـا می 

آینـد.«
جهانشـاهی از افزایش فشـارها به 
سـفره خانـه ها بـرای عرضـه نکردن 
قلیـان اشـاره مـی کنـد. آنطـور کـه 
وی مـی گویـد قبـل از عیـد جلسـه 
ای هم در این راسـتا تشـکیل شده:» 
قبـل از عیـد جلسـه ای داشـتیم در 
اتـاق اصنـاف کـه خیلـی از مقامـات 
بودنـد از جملـه مسـئول دخانیـات. 
همـه صحبـت کردنـد دربـاره قلیان 
و معضالتـش. نوبـت کـه رسـید بـه 
رفـت  ایشـان  دخانیـات،  مسـئول 
چـون نمـی توانسـت جـواب دهـد. 
آقـای بهرامـی از ایشـان سـوال کرد 
چـرا قلیـان را مـی خواهیـد جمـع 
کنیـد، دخانیـات را جمـع کنید. اگر 
هدفتـان خیـر اسـت خـب از ریشـه 

کنید.« قطـع 
کسـی  دهـد:»  مـی  ادامـه  وی   
کـه بـا 25 میلیـون تومـان خـودش 
را بـرده زیـر قـرض و یـك قلیانی باز 
کـرده آن هـم بـا قوانین موجـود در 
مملکـت، چـرا به ایـن فـرد گیر می 
دهیـد؟ ولـی چـون کارخانـه هـای 
دخانیـات قدرتمند هسـتند و کسـی 
زورش بـه آن هـا نمـی رسـد، یقـه 
انـد.« جهانشـاهی  ضعفـا را گرفتـه 
مـی گویـد:» همیـن چایخانـه مـن 
االن 10 کارگـر دارد. فقـط قسـمت 
 100 بـاالی  کرمـان  در  چایخانـه. 
و حـدود 20  دارد  چایخانـه وجـود 
تـا 30 سـفره خانـه. نزدیـك 1500 

تـا 1600 نفـر بیـکار مـی شـوند اگر 
چایخانه ها تعطیل شـوند. کسـی به 
ایـن افـراد فکر مـی کنـد؟« وی می 
افزایـد:» مـا هزینـه کردیـم قسـمت 
قلیـان و غذاخـوری را جـدا کردیـم 
چـون اداره بهداشـت 8 سـال پیـش 
بـه مـا گفتنـد قلیـان دیده نشـود و 
دودش بـه قسـمت غذاخـوری نیاید. 
مـا همـه کارهـارا مطابـق بـا قانـون 
انجـام دادیم. االن به مـن می گویند 
مـکان  بـه  را  قلیانـی  قسـمت  کال 
دیگـری منتقـل کـن. خـب وقتـی 
زیـر جـوازی کـه خودشـان بـه مـن 
دادنـد مـی زننـد چه تضمینی سـت 
جـای دیگـری چایخانه بزنـم؟ با چه 

تضمینـی هزینـه کنـم؟« 
اتفاقـات  ایـن  از  او کـه حسـابی 
ناراحـت اسـت مـی گویـد:» بعضـی 
از سـازمان هـا بخاطـر اینکـه فـرار 
کننـد از مشـکالت کاری مـی کنند 
اسـتند.  نمـی  مشـکالتش  پـای  و 
مثـال چنـد سـال قبـل کمیسـیون 
نظـارت گفـت جوازهـا را زیـاد کنید 
امـا االن کـه گیـر داده انـد کسـی از 
کمیسـیون نظـارت از جوازهایـی که 
صـادر شـده دفـاع نمـی کنـد. چون 
مـردم بیـکار بـوده انـد آمدنـد جواز 
چایخانـه دادنـد. سـازمان بازرگانـی 
بـه  افـراد  و  اسـت  دولـت  نماینـده 
مـی  حـاال  کـرده.  اعتمـاد  دولـت 
خواهنـد جـواز را باطـل کننـد. مگر 

مـی شـود؟«
بـه پایـان مصاحبـه نزدیـك مـی 
شـویم اما انگار هنوز یـك دنیا حرف 
در دل جهانشـاهی مانـده. بـه او می 
گویـم وقـت صحبـت پایانـی سـت 
و وی مـی گوید:»فرهنـگ قلیـان از 
سـال ها پیـش نهادینه شـده اسـت. 
جمـع کـردن قلیـان مثل این اسـت 
جمـع  را  قدیمـی  سـنت  یـك  کـه 
کنیـم. این قلیـان را حتـی اگر کامال 
ممنـوع کنند بـاز هم مردم اسـتفاده 
مـی کنند ولـی مخفیانه. مگـر قلیان 
خطرنـاك تـر از تفنـگ هسـت؟ در 
یك کشـوری که سـاالنه بیش از 30 
هـزار نفـر بـا اسـلحه گـرم می میرند 
اسـتفاده از سـالح ممنوع نمی شـود 
چـون جزیی از سنت شـان می باشـد، 
مـا  سـنت  مخصـوص  هـم  قلیـان 
ایرانـی هاسـت. بـا جمـع کـردن آن 

فقـط اوضـاع بدتـر می شـود.«

مدیر سفره خانه سنتی کشکول:

قلیان با فرهنگ ایرانی ها عجین شده است

پرونده ای برای قلیان

چه تضمینی وجود دارد که
فسادی اتفاق نیفتد؟

واردات و فروش تنباکو آزاد
عرضه قلیان ممنوع!
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طالبان،القاعده،تکفیـری ها،داعش و اینها 
نـام هـای آشـنای دهـه ی اخیـر هسـتند. 
اسـامی کـه جنـگ و خونریـزی را بـه یـاد 
مـی آورنـد.  اما ایـن آخری حکایـت دیگری 
دارد. »دولـت اسـالمی عـراق و شـام« بـا نام 

اختصـاری » داعـش«.
 داعـش در زمـان اعالم خالفـت در عراق 
و سـوریه اقـدام بـه تولید خبر و گـزارش در 
اینترنـت، تهیـه فیلم هـای تبلیغاتـی و حتی 
و  »داعـش«  آرم  بـا  تی شـرت هایی  فـروش 
تبلیـغ گسـترده آن در فضـای مجـازی در 
سـطح دنیـا کـرد. اسـتفاده و چـاپ نقشـه 
»ال  االسـالمیة«،  »الدولـة  عبـارات  جهـان، 
الـه اال اهلل« و »محمـد رسـول اهلل« بـر روی 
پیراهن هـا و تی شـرت ها یـك نمونـه دیگر از 

ایـن کارهاسـت. این تیشـرت ها بـا آرم گروه 
تروریسـتی »دولـت اسـالمی عـراق و شـام« 
در برخـی فروشـگاههای ترکیه و کشـورهای 
جنوب شـرق آسـیا دیده شده اسـت. در این 
نوشـته سـعی داریـم بـه اسـتفاده داعـش از 

فضـای مجـازی بپردازیم.

طالبان و رسانه
طالبـان شـاید بـه عنوان سرشـناس ترین 
گـروه تروریسـتی بـرای مـا شـناخته شـده 
باشـد. رهبـران طالبـان بـه صورت مشـخص 
از رسـانه خصوصـا تلویزیـون و سـینما اعالم 
انزجـار داشـتند. عـدم اعتقـاد آنها به رسـانه 
هـا باعـث شـده بـود کـه اخبـار و اطالعـات 
فعالیت آنها توسـط رسـانه هـای دیگر جهان 

کشـف و مخابـره شـود. در مـوارد معـدودی 
رهبر طالبـان در ویدئویـی اختصاصی پیامی 
را بـه جهانیـان مـی فرسـتاد. در بیشـتر این 
و  پیـام هـا سـعی مـی کردنـد کـه محـل 
زمـان ویدئـو مشـخص نشـود. همچنیـن در 
دیگـر فعالیـت هـای رسـانه ای خـود ضمن 
ارسـال ایمیـل به یکی از رسـانه هـای معتبر 
خبـر مسـولیت انفجـار هـا را بـر عهـده مـی 
گرفتنـد. ایـن همـه آنچه بـود کـه طالبان بر 

بسـتر اینترنـت دنبـال مـی کرد.

داعش خطرناک تر از بقیه
همـان  از  داعـش  تروریسـتی  گروهـك 
هـای  جنایـت  شـروع  و  کار  آغـاز  ابتـدای 
هـای  شـبکه  و  اینترنـت  از  اش  وحشـیانه 
ایجـاد  بـرای  رسـانه  عنـوان  بـه  اجتماعـی 
رعـب و وحشـت و جـذب مخاطب بـه خوبی 
اسـتفاده کرد.آنهـا مـی دانسـتند کـه تنهـا 
مبـارزه بـا تجهیـزات جنگی کارسـاز نیسـت. 
از همیـن رو جنـگ گـرم و نرم را بـا هم جلو 
بردنـد. ایـن گـروه 90 هـزار صفحه از شـبکه 
اجتماعـی بـه ویـژه صفحاتـی در فیسـبوك 
و توئیتـر را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
داعش وزارت رسـانه و اطالع رسـانی دارد که 
محمـد العدنانـی وزیـر آن اسـت. العدنانـی با 
حکـم ابوبکر البغدادی به این سـمت منصوب 
شـده اسـت.  بـا اینکـه اسـتفاده از تکنولوژی 
میان سـلفی و تکفیـری منع و حرام دانسـته 
شـده اما این گروهك تروریسـتی در مقایسـه 

با همتایـان تکفیری خود، بیشـتر از ابزارهای 
فعالیت هـای  اسـت.  بـرده  بهـره  ای  رسـانه 
رسـانه ای ایـن گروهـك تروریسـتی پیش تر 
مـی  انجـام  توییتـر  اجتماعـی  شـبکه  در 
»داعـش«  سیاسـتگذاران  اعتقـاد  گرفـت. 
بـه شـبکه هـای اجتماعـی چنـد منظـور را 
دنبـال مـی کنـد. ایجـاد رعـب و وحشـت در 
میـان مخالفـان و مردمـی کـه در جغرافیـای 
تحـت تصـرف داعش هسـتند ، اولیـن هدف 
داعشـی ها اسـت. در قدم دیگـر گردانندگان 
ایـن گـروه بـا تبلیغـات دروغیـن سـعی بـر 
جـذب نیـرو از سراسـر جهـان دارنـد.  بـرای 
دربـاره  تحقیقـات  هنـد  جنـوب  در  نمونـه 
پیراهن هـای دارای آرم داعـش کـه شـماری 
از جوانـان بـا آنهـا عکـس انداختـه و سـپس 
در فیـس بـوك منتشـرکردند، مشـخص کرد 
فـرد اصلـی یك حامی فعـال این گروه اسـت 
کـه سـعی می کـرده مغـز جوانـان مسـلمان 
هنـدی را بـرای جنـگ در عـراق شستشـو 
دهـد. ایـن گـروه از اینترنت به عنـوان ابزاری 
بـرای تبلیـغ و پیشـبرد اهداف خود اسـتفاده 
می کنـد. بـر طبـق گزارش هـا، از زمانـی کـه 
شـده،  شـروع  گـروه  ایـن  نظامـی  حمـالت 
شـبکه های  در  کاربـری  حسـاب  تعـدادی 
اجتماعـی نظیـر توئیتـر و فیسـبوك ایجـاد 
شـده کـه ادعا می کننـد »نماینـده داعش در 
عـراق و سـوریه« هسـتند و به منتشـر کردن 
اخبـار، تصاویـر و فیلم هـای مرتبـط بـا ایـن 
گـروه می پردازنـد کـه بعضـاً بـه زبان هایـی 

هسـتند.  انگلیسـی  و  فرانسـوی  جملـه  از 
رسـمی  صـورت  بـه  حسـاب ها  ایـن  البتـه 
از طـرف داعـش تأییـد نشـده اسـت. تعـداد 
قابـل توجهـی از ایـن پیام هـا، از کشـورهایی 
همچـون کویت، عربسـتان سـعودی و سـایر 
کشـورهای عربی حـوزه خلیج فارس منتشـر 
شـده اسـت. »توئیتـر« پایـگاه مجـازی اصلی 
داعـش بـرای ترویـج فکـر خـود بـه حسـاب 

آید. مـی 

جنگ اینترنتی
کارشناسـان اعالم کردند سـرعت و حجم 
گسـترده تبلیغـات گـروه داعـش در فضـای 
اینترنتی چالشـی جدی محسـوب می شـود 
بـه ویـژه بـرای کشـورهایی کـه از توانایـی 
سـریع  واکنـش  دادن  نشـان  بـرای  کافـی 
بـه ایـن تبلیغـات برخـوردار نیسـت. جی ام 
برگـر کارشـناس موسسـه بروکینگـز اعـالم 
کـرد داعـش بـرای انتقـال پیـام هایـش در 
اینترنـت مـی تواند بر » شـمار گسـترده ای 
از افـراد « تکیـه کنـد کـه 150 بـار در روز 
از شـبکه توییتـر برای پیام رسـانی اسـتفاده 
مـی کننـد. هـر چنـد روزانـه تعـداد زیـادی 
هـا«  »داعشـی  کاربـری  هـای  حسـاب  از 
مسـدود مـی شـود، امـا این گـروه توانسـته 
جـذب  دنیـا  سراسـر  از  را  زیـادی  افـراد 
اندیشـه هـای خـود کنـد. بـه نحـوی کـه تا 
کنـون آمـار دقیقـی از نیروهـای داعشـی در 

اختیـار نیسـت.

خطر »داعش« در دنیای مجازی

یادداشت

سواد رسانه ای برای همه
 زهره جوادیه

عصـر جدیـد ، عصـری اسـت کـه در آن بـه سـمت 
مخاطـب فعـال ، انتخـاب گـر مـی رویـم و بـرای آنکـه 
انسـان بتوانـد در یك جامعه رسـانه ای شـده ، عملکرد 
و ارتباطـات اجتماعـی سـالم و مطلوبـی بـا رسـانه هـا 
داشـته باشـد ، بایـد بتوانـد اشـکال مختلـف رسـانه ها 
را از یکدیگـر تشـخیص دهـد و بدانـد در ارتبـاط بـا 
رسـانه هـا سـئوال هـای اساسـی و مفاهیـم اصولـی را 
چگونـه طـرح کنـد تـا بـه مخاطبیـن بـی سـواد ، بـی 
هویـت ، منفعـل ، نـا تـوان ، مصـرف کننـده صـرف و 
فاقد جسـارت تبدیل نشـود. بهترین راه آگاه سـازی باال 
بردن سـطح سواد رسـانه ای است زیرا سـواد رسانه ای 
بـه مـا گوشـزد مـی کند تـا از اندیشـه های سـطحی و 
محـدود نگـر فاصلـه گرفتـه و بـه سـمت اندیشـه های 

عمیـق و گسـترده تـر حرکـت کنیـم.
بـه عقیـده مسـاریس ، سـواد رسـانه ای را مـی توان 
دانـش پیرامـون چگونگی عملکرد رسـانه هـای جمعی 
در جامعـه تعریـف کـرد. در شـرایط آرمانـی، این دانش 
بایـد دربرگیرنـده همـه ابعـاد کاری رسـانه هـا باشـد. 
بنیادهـای اقتصـادی آن هـا و مهمتـر از همـه، »زبان« 
آن هـا، یعنـی قواعـد بازنمایـی و راهبردهـای بالغـی 
تبلیغـات، برنامـه هـای تلویزیونی، فیلـم و دیگر صورت 

هـای محتوایـی رسـانه هـای جمعی.
 سـواد رسـانه ای یـك فهرسـت از معیارهایـی اسـت 
کـه مـردم را قـادر بـه تحلیـل، ارزیابـی و ایجـاد پیـام 
در برابـر پهنـای متغیـر اشـکال، انـواع و سـبك هـای 
رسـانه هـا مـی سـازد. آمـوزش سـواد رسـانه ای مردم 
را تشـویق می کنـد تـا سـوال هایـی دربـاره ی آنچـه 
تماشـا می کننـد، مـی شـنوند و مـی خوانند، بپرسـند. 
همچنیـن ابزارهـا را بـرای اینکه مردم به طـور انتقادی 
پیـام هـا را تحلیـل کننـد، بهبود مـی بخشـد و مهارت 
هـای خالقانـه ی خواننـدگان در سـاختن پیـام هـای 
رسـانه شـان و انتشـار تجربه شـان را توسـعه می دهد. 
بـه عبـارت دیگـر سـواد رسـانه ای »یـك فهـم آگاهانه 
و انتقـادی از رسـانه جمعـی اسـت کـه شـامل تکنیك 
هـا، تکنولـوژی هـا و نهادهـای درگیـر در تولید رسـانه 
هـا مـی شـود و قادر بـه تجزیـه و تحلیل انتقـادی پیام 
های رسـانه ای و تشـخیص و شـناخت نقش مخاطبان 

در سـاختن معانـی از ایـن پیام هاسـت.
 سـواد رسـانه ای مقولـه ایسـت که سـعی مـی کند 
درکـی عمیـق و منتقدانـه از پیـام های وسـایل ارتباط 
جمعـی ایجـاد کنـد و هـدف از آن افزایـش و تقویـت 

اندیشـه انتقـادی با اسـتفاده از رسـانه هاسـت.
بطـور کلـی هـدف از سـواد رسـانه ای ایـن اسـت 
کـه بـه مـردم کمـك کنـد تا بـه جـای آن کـه مصرف 
فرهیختـه  شـهروندانی  باشـند،  فرهیختـه  کنندگانـی 
شـوند. بنابرایـن بـه دنبـال راهـی در جهـت گسـترش 
مـردم سـاالری در جامعـه ایسـت کـه مفهـوم مـردم 
سـاالری در آن جامعه بطور مبسـوط، تعریف و نوشـته 
شـده باشـد. در واقـع کانـال هـای ارتبـاط جمعـی، دو 
جنبـه متفـاوت دارنـد. آن ها یـك ورودی متغیـر دارند 
کـه بدین وسـیله حتـی فرآیند تصمیم گیری سیاسـت 
خارجـی را تحـت نفـوذ قـرار مـی دهنـد و همزمـان 
بـه محیـط رسـانه بـه مثابـه یـك خروجـی، خدمـت 
رسـانی مـی کننـد. یـك »وسـیله پخـش« از ایـن نظر 
سـخنگوی کار دولـت هاسـت کـه رهبـران را وادار می 
کنـد تـا تصمیماتشـان را در آن بازگـو کننـد. به همین 
خاطـر سـواد رسـانه ای، در تحلیـل نقش های رسـانه، 
اهمیتـی دوچنـدان می یابد؛ زیـرا این تأثیـرات دوگانه 
و همزمـان عمدتـا از برجسـته سـازی و شـکل گیـری 
دیـدگاه هـای سیاسـی در رسـانه هـا ناشـی می شـوند 
کـه درك آن بـرای مخاطبـی کـه بـه سـواد رسـانه ای 

مجهـز نیسـت، ناممکـن مـی نماید.

هفت بازوی رسانه ای داعش
داعـش هفـت بـازوی رسـانه ای دارد کـه بـا اسـتفاده 
از آنهـا خشـونت و تـرور را در جهـان ترویـج مـی کنـد، 
الفرقـان،  ایـن بازوهـا عبارتنـد از شـبکه هـای اجنـاد، 
البیـان و  االعتصـام، الحیـات، مکاتـب الوالیـات، رادیـو 

پایـگاه اینترنتـی دابـق.
هـر یـك از کانـال هـای هفتگانـه ای کـه نـام بـرده 
شـد ماموریـت مشـخصی دارنـد امـا اهداف سیاسـی این 
کانـال هـا را مـی تـوان به طـور خالصـه اینگونه تشـریح 
کـرد. مهـم تریـن هـدف بازاریابـی اندیشـه هـای داعش 
در جهـان اسـت. آنـان مـی خواهنـد بـا موفقیـت در این 
زمینـه نیروهـای انسـانی بیشـتری را بـه خـود جـذب 
از دیگـر  بیـش  تنـدرو  ایـن زمینـه جوانـان  کننـد. در 
گروههـا مـد نظر هسـتند ضمـن اینکـه تاکید بـر دولت 
خالفـت اسـالمی و تبلیـغ حملـه بـه آمریـکا و اروپـا در 
آینـده بـا شـعار تسـلط کامل بـر جهـان از اهـداف دیگر 
بازوهای رسـانه ای داعش اسـت. در ویدیوهای منتسـب 
بـه داعـش نیـز درباره ایـن اهداف سـخن به میـان آمده 

ست. ا
مثـال داعـش در ویدیـوی لهیـب الحـرب) زبانـه های 
آتـش جنـگ( کـه در واقـع خطاب بـه آمریکاسـت وعده 
داد بـه زودی بـه این کشـور حملـه و جنگ بـا آمریکا را 
در داخـل خـاك آمریکا پیگیری می کنـد. بودجه داعش 
بـرای تامیـن هزینه کانـال هـای تلویزیونی، شـبکه های 
رادیویـی، پایگاههـای اینترنتی و نشـریاتی کـه با بیش از 
12 زبـان دنیـا فعالیت می کنند سـه میلیارد دالر اسـت. 
ایـن سـرمایه کالن بـا تسـلط بـر چاههـای نفـت عـراق، 
غـارت 480 میلیـون دالر از بانـك موصـل و غـارت 250 

کیلـو طـال از بانـك موصل تهیه شـده اسـت.
تعـداد سـتیزه جویـان داعش 200 هـزار نفر بـر آورد 
مـی شـود. ایـن افـراد در سـوریه و عـراق پراکنده شـده 
انـد. داعـش بـرای توسـعه بازوهـای رسـانه ای خویـش، 
و  رسـانه  هـای  فنـاوری  خریـد  بـه  را  دالر  میلیاردهـا 
دوربیـن هـای مـدرن اختصـاص داده اسـت، داعـش این 

تجهیـزات را در ترکیـه تهیـه مـی کنـد.
هـای  دوربیـن  بـه  را  خـود  همچنیـن  گـروه  ایـن 
یـا  بـر روی خودروهـا  نمـود کـه  پیشـرفته ای مجهـز 
هرچیـز متحـرك دیگـری نصب می شـود تـا از عملیات 
میدانـی عناصـر داعـش تصویر برداری کنـد. داعش برای 

شـبکه »الفرقـان« ، بـه عنـوان دومیـن بازوی رسـانه ای 
خـود حـدود 200 میلیـون دالر هزینـه کرده اسـت، این 
شـبکه سـالها قبـل و با کمـك القاعـده راه اندازی شـده 
بـود امـا پس از اعـالم موجودیـت دولت اسـالمی عراق و 

شـام، تحـت مالکیـت ایـن گـروه در آمد.
کانـال »االعتصام« سـومین بـازوی رسـانه ای داعش، 
بـا 500 میلیـون دالر بودجـه ایجـاد شـده اسـت. ایـن 
شـبکه تلویزیونـی خبرنگاران متعددی در عراق و سـوریه 
دارد کـه ماموریتشـان تهیـه اخبـار صوتـی و تصویری از 

درگیـری هـای میدانی اسـت.
شـبکه الحیـات چهارمیـن بـازوی رسـانه ای داعـش 
اسـت کـه بـا بودجـه ای بیـش از 500 میلیـون دالر راه 
اندازی شـده اسـت. این شـبکه به گفتگوهـای تلویزیونی 
بـا سـران داعـش مثـل البغـدادی و العدنانـی اختصـاص 
دارد. شـبکه الحیـات مرکـز اصلـی مونتـاژ ویدیوهایـی 
اسـت کـه از جنایـات داعش تهیـه می شـود. ویدیوهایی 
کـه در ایـن شـبکه تهیـه می شـود عالـی تریـن کیفیت 
صـدا و تصویـر را دارد و در آنهـا از سـرودهای حماسـی 
ویدیـوی  تولیـد  اسـت.  شـده  اسـتفاده  گـذار  تاثیـر  و 
سـربریدن 21 قبطـی مصـری در شـبکه الحیـات انجـام 

است. شـده 
رادیـوی »البیـان« ششـمین بـازوی تبلیغاتـی داعش 
اسـت کـه در موصـل و االنبـار در عراق، رقه در سـوریه و 
همچنیـن در اینترنـت پخش می شـود. بـرای راه اندازی 
ایـن شـبکه رادیویـی 100 میلیـون دالر هزینـه شـده 
اسـت. ایـن رادیو به پخش قرآن و سـرودهای حماسـی- 
جهـادی مـی پـردازد امـا البـالی پخـش قـرآن و سـرود 
خبرهایـی نیـز منتشـر می کنـد تا بیشـتر با احساسـات 
مخاطبـان بـازی کنـد. بـه نظر می رسـد مخاطـب اصلی 
ایـن رادیـو سـتیزه جویان داعـش در میادین نبـرد عراق 
و شـام و ماموریـت اصلـی رادیـو البیـان روحیـه دادن به 

ایـن افراد اسـت.
هفتمیـن و آخریـن بـازوی رسـانه ای داعـش پایـگاه 
اینترنتـی »دابق« اسـت. ایـن پایـگاه اینترنتی بـه منزله 
هفتـه نامـه اینترنتـی و هـم زمـان پایـگاه الکترونیکـی 
روزانـه عمـل مـی کنـد. داعـش بـرای پیشـبرد اهدافش 
500 میلیـون دالر هزینـه بـرای دابـق اختصـاص داده 

ست. ا

چه می خوانید...
صفحه »دنیای مجازی« تحت تاثیر حضور داعش در فضای مجازی ست. در حاشیه یادداشتی درباره سواد رسانه ای می خوانید.

46 هزار حساب 
کاربری »توییتر« به 
حامیان »داعش« 
تعلق دارد

نتایـج یـك تحقیـق کـه روز 
منتشـر  واشـنگتن  در  جمعـه 
شـد نشـان داد تـا اواخـر سـال 
هـزار   46 کـم  دسـت   ،2014
حسـاب کاربری شـبکه اجتماعی 

»توییتـر« بـه حامیـان داعـش تعلـق داشـت. نتایـج ایـن تحقیـق کـه توسـط 
»موسسـه بروکینگز« منتشـر شـد نشـان داد هر چند بسـیاری از این حسـاب 
هـای کاربـری توسـط ایـن پایـگاه شـبکه اجتماعـی مسـدود شـده اند، شـمار 
ایـن گونـه حسـاب هـا همچنـان زیاد اسـت. به گـزارش خبرگـزاری فرانسـه از 
واشـنگتن، در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »بـر اسـاس برآوردهـای انجام شـده، 
از مـاه سـپتامبر تـا دسـامبر سـال 2014 دسـت کم 46 هـزار حسـاب کاربری 
توییتـر توسـط حامیـان داعـش مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. البتـه باید 
اذعـان کـرد کـه تمـام ایـن حسـاب هـای کاربـری بـه صـورت همزمـان مورد 
اسـتفاده قـرار نمـی گرفـت.« »جـی ام برگـر« و »جاناتـان مـورگان« کـه ایـن 
تحلیـل را انجـام داده انـد در ایـن باره اعـالم کردند تحلیل فعالیـت های داعش 
در رسـانه هـای اجتماعـی نشـان مـی دهد ایـن گونه تحقیـق ها نبایـد تنها به 

فعالیـت هـای سـران ایـن گـروه محـدود شـود.

توییتر

داعش هفت بازوی رسانه ای دارد که با استفاده از آنها خشونت و 
ترور را در جهان ترویج می کند، این بازوها عبارتند از شبکه های 
اجناد، الفرقان، االعتصام، الحیات، مکاتب الوالیات، رادیو البیان و 

پایگاه اینترنتی دابق.

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007002229 هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملك کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمحسـین فیضـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 502 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـك بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 188/32 مترمربع تحت پـالك 8717 فرعـی از 6 اصلـی واقع در 
بخـش 4 کرمـان بـه ادرس کرمـان بلوار جمهـوری چهـارراه امام جمعه کوچه محتشـم پـالك 15 خریداری از 
محـل مالکیـت خانـم مهـر تاج میر حسـینی وکیلی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/04

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 628  

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319007038384 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه  ثبـت ملك کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدعلی ملکی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 166 صادره از کرمان در ششـدانگ 
یـك بـاب سـاختمان مشـتمل بر طبقـات فوقانـی بـه مسـاحت 513 مترمربـع کـه مـوازی 170/45 مترمربع از 
ششـدانگ عرصـه متغعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالك 17931 فرعـی از 1783 اصلی واقع 
در بخـش 3 کرمـان بـه ادرس کرمـان بلـوار آزادگان نبـش ازادگان 6  خریـداری از محل مالکیت آقای هوشـنگ 
برخـورداری محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یك 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/04

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 613    

آگهی اصالحی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر آراء شـماره هـای 139360319007040029 و  139360319007040031و آراء اصالحـی 
شـماره هـای 139460319007002828 و 139460319007002830 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملك 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حمید حسـنی فرزنـد مهدی بشـماره شناسـنامه 1146 
صـادره از رفسـنجان نسـبت بـه چهـار و نیـم دانـگ مشـاع و خانـم مهدیـه مـرادی فرزند جـواد به شناسـنامه 
شـماره 1285 صـادره از کرمـان نسـبت بـه یـك و نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـك بـاب خانـه دوبلکـس 
مشـتمل بـر زیرزمیـن بـه مسـاحت 900/50 مترمربـع تحت پـالك 8491 فرعـی از 6 اصلی واقـع در بخش 4 
کرمـان بـه ادرس کرمـان خیابـان میثـم کوچـه 17 پالك 40 خریـداری از محـل مالکیت آقای ماشـاهلل قطبی 
راونـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب در یـك نوبت بـه فاصلـه 30 روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه مدت یـك ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 1394/02/21

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 570

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007002272 هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملك کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی شـرکت معدنکاری اولنگ فرزند بشـماره شناسـه 10630107136 در ششـدانگ 
یـك بـاب مغـازه بـه مسـاحت 61/60 مترمربع تحت پـالك 208 فرعـی از 58 اصلـی واقع در بخـش 6 کرمان 
بـه ادرس کرمـان خیابـان شـهید صدوقی )جاده تهـران( خریـداری از محل مالکیت آقای محمدحسـن نظریان 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/04
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آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007000540 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه  ثبت ملـك کرمان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم مرضیـه پورشـیرعلی فرزند محمـد بشـماره شناسـنامه 6145 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـك باب سـاختمان به مسـاحت 182/68 مترمربع تحت پـالك 13625 فرعـی از 4776 اصلی واقع 
در بخـش 1 کرمـان بـه ادرس کرمـان بلـوار ایـت اله خامنـه ای کوچـه 49 خریـداری از محل مالکیـت آقایان 
شـاهرخ و رسـتم کیانیـان محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/04
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
م الف 656

 
آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابر راء شـماره های 139460319007000136 و 139460319007000132 هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملك 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین غالمحسـین زاده ده مالیی فرزند ماشـااهلل بشـماره 
شناسـنامه 2 صـادره از کرمـان نسـبت بـه چهـار دانـگ مشـاع و خانم زهرا گیشـین زاده به شناسـنامه شـماره 2 
صادره از کرمان نسـبت به دو دانگ مشـاع از ششـدانگ یك باب سـاختمان به مسـاحت 175/17 مترمربع تحت 
پـالك 13713 فرعـی از 3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالك 885 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخش 
2 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امام خیابان علی قدوسـی کوچـه 15 خریداری از محل مالکیت آقای ماشـااله 
ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یك 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/04
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 ورزش7 چه می خوانید...
گـزارش دیـدار دو تیـم مـس کرمـان و مـس رفسـنجان سـوژه اصلی صفحه »ورزش« اسـت. چنـد خبر کوتاه و جـدل قلعه نویی و حـاج رضایـی از دیگر مطالب 

این صفحه اسـت.

خبر
حضور موفق ورزشکاران کرمانی در 
رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی 

باشگاه های کشور

نوجوانـان،  سـنی  رده  چهـار  در  کـه  مسـابقات  ایـن 
جوانـان، بزرگسـاالن و پیشکسـوتان طـی روزهـای پنجـم 
لغایـت نهـم اسـفند مـاه با حضـور بـی نظیر بیش از سـی 
صد و پنجاه ورزشـکار در سـالن ورزشـی بعثت برگزار شد.

در این مسـابقات و در گروه سـنی نوجوانان، در دسـته 
پنجـاه و سـه کیلوگـرم محمـد علـی برومنـد بـه مقـام 

یافت. قهرمانـی دسـت 
همچنیـن محمـد حسـین حمـزه در صـد و بیسـت 
کیلوگـرم جوانـان بـه مقـام قهرمانـی رسـید. بـه همیـن 
ترتیـب آقـای علـی رضـا نـوروزی در بخش پیشکسـوتان 
و در وزن صـد و پنـج کیلوگـرم بـه عنوان نخسـت و مدال 

طـال نایـل گردید.
محمـد جواد حسـن یـزدی نیـز در گروه سـنی جوانان 
و در دسـته شـصت و شـش کیلوگـرم بـه عنـوان نایـب 
قهرمانـی و مـدال نقره دسـت یافـت و آقای حسـن مهری 
دسـتجردی در بخش پیشکسـوتان و در وزن صد و بیست 

کیلوگـرم عنـوان سـوم را از آن خـود کرد.
 

سریعتر از میلیاردر ها!!

اول  مرحلـه ی  کرمـان  مـس  دوچرخه سـوار  پسـران 
رقابت هـای لیـگ برتـر دوچرخه سـواری ماده ی پیسـت را 
بـا افتخـار بـه پایـان رسـاندند و باالتـر از دیگـر تیـم های 

قدرتمنـد شـرکت کننـده در ایـن رقابت هـا ایسـتادند.
پیست آزادی تهران، روز دٌوم:

در روز دوم و پایانـی ایـن مرحلـه از رقابت هـای لیـگ 
برتـر در رشـته ی هـزار متـر مـردان، احسـان خادمـی از 
تیـم مـس کرمـان بـا اقتـدار موفـق شـد عنـوان قهرمانی 
را از آن خـود کنـد.  در رشـته ی کایریـن، محمـد دانشـور 
در جایـگاه سـوم قـرار گرفـت و در رشـته ی اومنیـوم نیـز 
مهـدی رجبـی از جمـع رکبا ب زنـان تیـم مس موفق شـد 
عنـوان سـومی ایـن بخـش را از آن خود کند. در رشـته ی 
مدیسـون تیمـی نیـز تیم مـس کرمان یـك پلـه پایین تر 
از سـپاهان اصفهـان به مقـام نایب قهرمانی دسـت یافت و 

پایـان قابـل قبولـی را رقم زد.
در جـدول پایانـی مرحلـه ی اول رقابت هـای لیگ برتر 
دوچرخه سـواری کشـور طبـق آخریـن رده بنـدی تیـم 
مـس کرمـان بـا کسـب 1236 امتیـاز در رده ی دوم قرار 

گرفت. 
سـپاهان اصفحـان بـا 1373 امتیـاز در جایگاه نخسـت 
و تیـم پیشـگامان کویـر بـا 1082 امتیـاز در رده ی سـوم 
قـرار گرفـت.  رکاب زنـان مـس کرمـان در دوره اول ایـن 
رقابت هـا نتایـج بسـیار سـتودنی گرفتـه و تیـم خـود را 
باالتـر از تیم هایـی کـه بـا هزینه هایـی چندیـن برابـر تیم 
مـس )گاهـاً میلیـاردی( راهـی ایـن رقابت هـا شـده بودند 
قـرار دادنـد کـه مهر محکمی اسـت بـر غـرور و ثابت قدم 
بـودن ایـن پسـران که بـا هدایت محمـد ابوحیـدری برای 
موفقیـت در رقابت های امسـال لیگ برتر اتشـی دوچندان 

داردند.

انتقام از رهبر 
پیشین

در  بارسـلونا  فوتبـال  تیـم 
نیمـه  از مرحلـه  دیـدار رفـت 
نهایی رقابتهـای لیگ قهرمانان 
اروپـا بـا سـه گل از سـد بایرن 
گواردیـوال«  »پـپ  مونیـخ 
گذشـت. بارسـا آغـازی توفانی 
کـرد و نیمه اول بـه طور کامل 

کنتـرل بـازی را در دسـت داشـت. در نیمـه دوم هـم برتـری مجـددا در 
اختیـار بارسـلونا بود و چندیـن بار حمالتـی را بـر روی دروازه باواریایی ها 

طـرح ریـزی کردنـد امـا توپـی از خـط رد نشـد.
ولـی در نهایـت لیونـل مسـی در دقیقـه 77 و درسـت در زمانـی که به 
نظـر می رسـید بارسـا تـب و تاب اولیه بـازی را ندارد با یك شـوت محکم 

راه دور موفـق شـد دروازه را باز کند.
در دقیقـه 80 بـاز هـم مسـی گلزنی کـرد. اینبار بـه زیبـای بوآتنگ را 
جـا گذاشـت و بـا یك ضربه چیـپ دروازه نویـر را باز کرد. و بـرای بار آخر 
نیمـار در وقتهـای تلـف شـده دروازه بایـرن را بـاز کـرد تـا تقریبـا تکلیف 
صعود در همین بازی رفت مشـخص شـود. بارسـا و بایرن روز چهارشـنبه 

در مونیـخ بـه مصاف هـم میروند.

شهرآورد کرمان
سـخنان وینگـو بگوویـچ در 
از دیـدار دو تیـم مـس  پـس 
کرمـان و مـس رفسـنجان در 
مرحلـه پلـی آف لیـگ دسـته 
یـك: بـازی سـخت و محکمی 
را از سـوی هـر دو تیـم شـاهد 
تمـام  مـا  بازیکنـان  و  بودیـم 
تـالش خـود را انجـام دادنـد.

وی ادامـه داد: داوری ایـن 
دیـدار مشـکلی نداشـت و خـوب بـود و از داوری راضـی هسـتیم.  اکبـر 
میثاقیـان سـرمربی مـس کرمـان هـم پـس ازدیـدار دو تیـم گفـت:«داور 
ایـن مسـابقه تحصیـل کـرده، مـودب ومتشـخص بود امـا در یـك صحنه 
حسـاس اشـتباه کـرد.  آخـر مگر در یـك دیدار پلـي آف قرار اسـت چند 
گل رد و بـدل شـود؟ حتـي یـك گل هـم درایـن دیدارهـا تعییـن کننده 
اسـت کـه داور ایـن حـق را از مـا گرفـت«. میثاقیـان اضافـه کـرد: دراین 
دیـدار براي کسـب پیـروزي آمده بودیم کـه متاسـفانه داور خطاي پنالتي 
را بـه سـود مـا نگرفـت. سـرمربي تیـم مـس کرمـان در رابطـه بـا اینکـه 
سـرمربي تیـم مس رفسـنجان بیـان کرده کـه تیم آنهـا بهتر بـازي کرده 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: طبیعـي اسـت که هر کسـي از تیم خـود تعریف 

کند.  مـي 

درخشش
 ووشو کاران کرمانی

نائـب رئیس هیئت ووشـوی 
سـه  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
در  کـه  کرمانـی  ووشـوکار 
رقابت هـای سـیك تـای  چـی  
چـوان قهرمانـی کشـور که در 
زاهـدان برگـذار میشـد بسـیار 
خـوش درخشـیدند و موفق به 

کسـب در مجمـوع سـه مـدال ارزشـمند کـه دو مـدال طال  و یـك مدال 
برنـز بـود شـدند.

شـایان معصوم پـور و محمـد فراقـی زاده بـه مـدال طال دسـت یافتند و 
پرهـام خواجویـی موفـق به کسـب مـدال برنز این دوره از مسـابقات شـد.

در ایـن دوره از رقابت هـا، بیسـت و دو تیم از سراسـر کشـور با یکدیگر 
رقابـت کردنـد و در پایـان هم میزبان مسـابقات یعنی تیم زاهـدان بود که 
موفـق به کسـب عنـوان قهرمانی شـد، پس از ایـن تیم، تیم هـای فارس و 
کرمـان بـه ترتیـب جایگاه های دوم و سـوم این دوره از مسـابقات سـیك 

تـای  چـی  چوان را بـه خود اختصـاص دادند.
الزم بـه ذکـر اسـت امیـن معصـوم پـور مربـی تیـم و رییـس هیـات 

شهرسـتان کرمـان مـی باشـد.

نگرشی نو
در جوانان

هفتـه  اسـدی  اهلل  روح 
علـی  جـای  بـه  گذشـته 
رویگـر بـه عنـوان معـاون امور 
کل  اداره  جوانـان  و  فرهنگـی 
ورزش و جوانان اسـتان کرمان 
معرفی شـد. اسـدی بیان کرد: 
تغییـر نگرش در حـوزه جوانان 

ضـروری اسـت، زیـرا تاکنـون در این حوضـه جوان بـاوری وجود نداشـته 
اسـت. وی افـزود: برخـی نگـرش هـای بعضـاً غلـط سـد راهی هسـتند بر 
انجـام صحیـح فعالیـت هـای مـا و فعالیـت هایی کـه تاکنون انجام شـده 
انـد وظایـف ذاتـی مـا نبـوده و مـا از وظایـف اصلـی خـود دور مانـده ایم. 
پـس از ادغـام سـازمان تربیـت بدنـی و سـازمان ملـی جوانـان و تشـکیل 
وزارت ورزش و جوانـان، جوانـان زیـر سـایه ورزش گـم شـدند و بایـد این 
نگـرش هـا عوض شـوند. معاون افـزود: فعال کردن سـتادهای سـاماندهی 
شهرسـتان هـا و مرکـز اسـتان و اسـتفاده از پتانسـیل همه دسـتگاه های 
اجرایـی مرتبـط از جملـه برنامـه هـای اصلی ما در سـال جـاری و در آغاز 
کار اسـت و قصـد داریم سـند توسـعه فرابخشـی جوانـان را در محورهای 

ازدواج، مسـکن، اشـتغال، IT، رفـاه و اوقـات فراغـت عملیاتـی کنیـم. 

فوتبالرزمیجوانانلیگ قهرمانان

و  رضایـی  حـاج  امیـر  سینوسـی  ابطـه 
امیـر قلعـه نویی بـه بدتریـن حالـت ممکن 
بـه  بـار  ایـن  نویـی  .قلعـه  اسـت  رسـیده 
متهـم  را  رصایـی  و حـاج  زده  آخـر  سـیم 
پیرمـرد  اسـت.  کـرده  پرسـتی  پـول  بـه 
دوسـت داشـتنی فوتبـال ایـران بـا انتقـاد 
او  خـون   ، سـرمربی  رفتارهـای  بعضـی  از 
را بـه جـوش اورده. حـاج رضایـی در یـك 
برنامـه تلویزیونـی از شـبکه ورزش داشـت 
لیـگ را تحلیـل مـی کـرد که حـرف هایش 
دربـاره اسـتقالل داد قلعـه نویـی را در آورد 
. مشـاور رسـانه ای او بـه اصـرار قلعـه نویی 
روی خـط برنامـه رفـت امـا در آنجـا و در 
آن کـش و قـوس حـاج رضایـی در پاسـخ 
ای  چـاره  اسـتقالل  بـا  ضدیـت  اتهـام  بـه 
ندیـد غیـر از اینکـه بگویـد فقط با شـخص 

سـرمربی تیم بـه دلیل رفتارهـای اجتماعی 
اش مشـکل دارد و ایـن شـروعی بـود بـرای 
جنگـی جدیـد. قلعـه نویی کـه بعـد زاز آن 
مناظـره معروف پایـان جام ملتهـای 2007 
در برنامـه 90 هنـوز دلـش با فردوسـی پور 
، ذوالفقارنسـب وحـاج رضایی صاف نشـده ، 
وقتـی بـه سـپاهان رفته بود از حـاج رضایی 
کمـك گرفـت و چنـد سـالی او را مشـاور 
خـود گذاشـت . ایـن رابطـه دوسـتانه کـه 
بسـیاری از دوسـتان حـاج رضایـی بـه آن 
گالیـه داشـتند تـا سـال رفتـن قلعـه نویـی 
بـه تبریـز هـم ادامـه داشـت امـا یکبـاره به 

آشـوب کشـیده شـد.
ایـن  دربـاره  همیشـه  رضایـی  حـاج 
همکاری مـی گفت:»من به دلیل مشـکالت 
مالـی کـه بـرای پسـرم ایجـاد شـد ، مجبور 

بـه کار کـردن بـودم. پیشـنهاد قلعـه نویـی 
را پذیرفتـم. مسـئولیتم هـم ایـن بـود کـه 
سـعی کنـم مشـکالتی کـه از او گفتـه بودم 
را برطـرف کنـم. تمـام تالشـم را هـم کردم 
امـا نشـد و آن مشـکالت سـر جایـش مانـد 
.« ایـن را حـاج رضایـی تـا بـه حـال چنـد 
بـاری گفتـه اسـت و رسـانه ای شـده . ولی 
قلعـه نویـی روایتـی متفـاوت از ایـن دعـوا 
دارد. او بـه ماجراهـای تبریـز اشـاره دارد و 
اینکـه چـون تیـم تبریزی رقم کمـی به این 
مشـاور فنـی پیشـنهاد داده اسـت او دوباره 
علیـه اش موضـع گرفتـه و تـا زمانـی که در 
سـپاهان ارقـام درشـتی در ایـن سـمت می 
گرفته ، گالیه ای از رفتارش نداشـته اسـت. 
قلعـه نویـی در جدیدترین اظهـار نظرش به 
روزنامـه گل گفتـه اسـت:»این آقایـی کـه 

مـدام از مـن انتقـاد مـی کنـد و حـرف از 
لمپـن و لمپنیسـم مـی زنـد ، خـودش بنده 

پـول اسـت و کسـی کـه بنـده پـول باشـد 
خـودش سردسـته لمپـن هاسـت.«

قلعه نویی به حاج رضایی:

شما از همه لمپن تر هستی! 

مس رفسنجان  صفر           مس کرمان صفر

همه در انتظار برگشت 

بـازی رفـت پلـی آف تیـم هـای مـس کرمـان و مس 
رفسـنجان بـدون گل به پایان رسـید تا حـاال هر دو تیم 
بـه فکـر ایـن باشـند کـه همـه چیـز را در کرمـان و در 

بـازی برگشـت بـه رخ یکدیگر بکشـند.
نیمـه اول ایـن دربـی هیجان چندانی نداشـت و بازی 
بـا چنـد موقعیـت نـه چنـدان خطرنـاك پیگیری شـد و 
بازیکنـان انـرژی خوبی بـرای نیمـه دوم اندوخته کردند. 
امـا در نیمـه دوم ایـن تیـم مـس کرمـان بود که بیشـتر 
از میزبـان توانسـت بـه زدن گل نزدیـك شـود و بازی به 
مراتـب منظم تر شـاگردان سـر مربی )آقـای میثاقیان(، 
چنـد موقعیـت خطرنـاك روی دروازه مـس رفسـنجان 
ایجـاد کـرد و بـه رونـد جذابیـت بـازی رونـق بخشـید 
حتـی یـك صحنـه ای کامـال مشـکوك بـه پنالتـی بـه 
دسـت آمـد که البتـه در کمـال نابـاوری آقـای حیدری 
داور مسـابقه خیلی راحت از این ضربه سرنوشـت سـاز و 
حیاتی چشـم پوشـی کرد تـا امید از مس کرمـان گرفته 
شـود و نتوانـد در زمیـن حریـف کار مـس رفسـنجان را 

یکسـره کند.
بـا نزدیـك شـدن بـه دقایـق پایانـی نیمـه دوم بازی 
ایـن تیـم رفسـنجانی بـود کـه خطـر را حـس میکـرد و 
متوجـه شـده بـود بـا نـزدن گل در ایـن بـازی خانگـی، 
کار بسـیار مشـکلی در بازی برگشـت و در شـهر کرمان 
خواهد داشـت و در راه رسـیدن به دروازه نارنجی پوشان 
مـس کرمـان بی تاب تر شـد اما سـیروس سـنگچولی به 
کمـك خـط دفاع مسـتحکم مـس، دومین کلین شـیت 
پیاپـی مـس را ثبـت کردنـد تـا اینبـار هم مـس کرمان 
بـا نخـوردن گل در زمیـن حریـف، کار این تیـم را برای 

بـازی خانگـی راحت تـر کنند.
الزم به ذکر اسـت تسـاوی بدون گل دو تیم به سـود 
مـس کرمـان رقم خـورد و حـاال کرمانـی ها مـی توانند 
امیـدوار بـه صعـود در بـازی برگشـت، آن هـم در برابـر 

تشـویق و هـواداری تماشـاگران کرمانی باشـند.
تنور داغ حواشی..!

رفسـنجانی هـا کـه بـه مهمـان نـوازی مشـهور بودند 
ایـن بـار ورق را  جـور دیگر برگرداندد و جـو بازی هم از 
همیـن حیث مسـتفیض شـد. ایـن دربی که با تسـاوری 

بـدون گل به پایان رسـید متاسـفانه از نظـر جٌوی فاصله 
بسـیاری از انتظارات مس کرمان و طرفدارانش داشـت...

محرومیـت  ناگهـان  هـم  بـازی  از  قبـل  سـاعت  دو 
محمـد رضـا موالیـی مربـی بدنسـاز تیـم مـس کرمـان 
کـه دلیـل آن گزارشـات ناظـر بـازی مـس کرمـان بـا 
شـهرداری اردبیـل بـود، از نشسـتن روی نیمکـت تیـم 
اعـالم شـد و وی بازی را از روی سـکو ها نظـاره گر بود.

در حالـی کـه ورزشـگاه تختی رفسـنجان کـه میزبان 
تماشـاچیان بـود ربع سـاعت قبل از شـروع بـازی کامل 
پـر شـده بـود و درهـای ورودی بسـته بودنـد چیزی که 
بسـیار بـه چشـم مـی آمـد ناراحتـی طرفـداران صبـور 
مـس کرمـان بود کـه متاسـفانه حتـی ده درصـد ناچیز 
از سـکوهای ورزشـگاه هم بهشـان اختصاص داده نشـده 

. بود
آب و هـوای گرم رفسـنجان، خوش و بش و روبوسـی 
هـای بازیکنـان و حضـور عوامـل دو باشـگاه در کنار هم 
روی جایـگاه ویـژه نـدا از جو گـرم و صمیمـی این بازی 
میـداد. امـا کیفیـت بسـیار نامناسـب و پاییـن چمـن 
ورزشـگاه تختـی و گاهـا پرتاب ترقه از سـوی سـکوهای 
را  بـازی رنـگ هیجـان  بـه سـمت زمیـن  تماشـاگران 
تیـم مـس  تماشـاگران  عـالوه  بـه  میشسـت.  بـازی  از 
رفسـنجان در طـول بـازی بارهـا و بارهـا بـا شـعارها و 
الفـاظ زشـت و زننـده کـه درخـور جامعـه ورزش و بـه 
سـرمربی  میثاقیـان  اکبـر  نیسـت  فوتبـال  خصـوص 
و سـیروس سـنگچولی دروازه بـان تیـم مـس کرمـان را 
مـورد مرحمـت قـرار دادنـد. ایـن شـعارها در حالی سـر 
داده می شـد کـه انتظارهـا از هـواداران فهیـم تیـم مس 
رفسـنجان بسـیار باالتـر از ایـن بـود کـه بـا ایـن الفـاظ 
زشـت بـه اسـتقبال مس کرمـان و طرفداران صبورشـان 

بروند. 
چنـد دفعـه نیـز فـرزاد حسـین خانی که بـرای پرتاب 
 هـای ضربـات اوت بلنـد بـه اقتضـا بـه کنـاره زمیـن و 
تماشـاگران نزدیـك می شـد، بـا بطـری و اشـیا دیگـر 
مـس  تیـم  طرفـداران  احترامـی  بـی  و  حملـه  مـورد 

رفسـنجان قـرار گرفـت!
بـا تمامـی درگیـری هایی کـه در طول بـازی بر بطن 

بـازی چنـگ انداختـه بودنـد مشـکالت و جـو سـنگین 
حاکـم تمامـی نداشـت. در نیمه ی دوم هـم در حالی که 
تیـم مـس کرمـان خـودش را پیـدا کـرده بود و بـر توپ 
و زمیـن مسـلط شـده بـود، اینبـار نوبـت داور بـازی بود 
کـه چـوب الی چـرخ بـازی و رونـد آن بگـذارد و عـالوه 
بـر اینکـه یك پنالتی مسـلٌم را از نارنجی پوشـان مسـی 
صلـب کـرد، بـا اعالم خطاهـای بی مـورد و گاهـاً عجیب 
بـر علیـه مـس کرمـان جریـان بـازی را از چنـگ مـس 
خـارج و بـه خوبـی در اختیـار تیـم مس رفسـنجان قرار 
داد. همیـن گونـه مسـائل آتـش حواشـی را داغ تـر کرد 
و سـبب اعتـراض نیمکـت و کادر فنـی تیم مـس کرمان 
نسـبت بـه عملکـرد وی شـد کـه نهایتـاً بـه اخـراج دو 
تـن از کادر ایـن نیمکـت یعنـی ولـی میرزایـی و حجت 

جهرمـی از روی نیمکت شـد.
امـا بـا پایـان بازی هـم این درگیـری ها پایـان نیافت 
و پـس از سـوت نهایـی در حالـی که سـرمربی تیم آقای 
بـه  و  بـازی صحبـت می کـرد  بـا داور  اکبـر میثاقیـان 
عملکـرد وی معتـرض بود، وینگـو بگوویـچ از فاصله دور 
بـه میثاقیـان اعتـراض کـرد و جرقـه درگیـری لفظی را 
زد! این سـبب شـد که بیـن دو طرف لحظاتـی درگیری 
ایجـاد شـود ولـی سـرمربی مـس کرمـان کـه  لفظـی 
خسـته از ایـن حواشـی بـود بـه سـرعت راهـی رختکن 
شـد و بـه درگیـری پایان داد تـا حداقل آخر بـازی ختم 

بـه خیر شـده باشـد.
بـه هـر ترتیـب واضح بـود که تاثیـر نا مطلـوب داور و 
تماشـاچیان و جو نا سـالم بـازی از زیبایی ها و سـالمت 
ایـن دربـی پـر سـر و صدا تـا حد بسـیار زیـادی کاهیید 

و بـا کمـی معرفت و مهمان نوازی میتوانسـت سـزاوار تر 
برگـزار شـود. بـه هر شـکل سرنوشـت هر دو تیـم کامال 
وابسـته بـه بـازی روز سـه شـنبه در کرمـان خواهد بود 
و بایـد دیـد کـه ایـن کـری خوانـی هـا و رقابتهـا به چه 

مـی انجامد.
خارج از گود..

در برنامـه ی لیـگ یـك هـم کـه روز جمعـه کـه از 
شـبکه ی ورزش سـیما پخش شـد، مشـخص شـد که در 
بـازی رفـت تیم هـای مس کرمـان و مس رفسـنجان که 
در ورزشـگاه تختـی رفسـنجان برگزار شـد، یـك پنالتی 
صـد درصـد و مسـلم کـه بـه سـود مـس کرمـان  بـود 

نشـد. اعالم 
ایـن پنالتـی آنقـدر واضـح و غیـر قابل الپوشـانی بود 
برنامـه در  ایـن  کـه علـی خسـروی کارشـناس داوری 
رابطـه بـا صحنـه ای کـه تـوپ در محوطـه ی جریمـه به 
دسـت بازیکن مس رفسـنجان برخورد کـرد گفت: »این 
بازیکـن آنقـدر قشـنگ تـوپ را بـا دسـت خـود کنتـرل 
می کنـد کـه حتی مـی  تواند در تیـم ملی والیبـال بازی 
کنـد!«. از همیـن رو داور بـازی می بایسـت یـك پنالتـی 
واضـح را بـرای مس کرمـان اعالم کند و دسـت کم یك 

اخطـار بـه بازیکن مـس رفسـنجان بدهد.
در تصاویـر آهسـته بـازی کامـال مشـخص بـود کـه 
مدافـع تیـم رفسـنجانی خیلـی واضـح و بـه طـور کامال 
عمـدی مرتکـب خطـای هنـد در محوطـه ی جریمـه ی 
خـودی شـده اسـت و اینکه چگونـه بیژن حیـدری داور 
ایـن بـازی از اعـالم ایـن ضربـه ی پنالتی واضـح اجتناب 

کرد مشـخص نیسـت!
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طاهریان شورا ها را نماد 
دموکراسی دانست

گذشـته  ادوار  اعضـای  گردهمایـی 
شـورای شـهر بم بـا مدیـران اجرایی و 
امـام جمعـه در حالی کار خـود را آغاز 
کـرد کـه شـروع کننـده مراسـم که به 
ابتـکار شـورای شـهر برگزار شـد اقای 
علـی طاهریان ریس شـورای این شـهر 
بـود. وی ضمن خیـر مقدم به حاضرین 
از خدمـات و زحمـت اعضـای سـابق 
شـورای شـهر تشـکر کـرد و گفـت:» 
اعضـای دوره هـای قبـل مایـه افتخـار 
انـد و هـدف از  شهرسـتان بـم بـوده 
این جلسـه اسـتفاده از تجربیات و نظر 
منتخبین سـابق مردم اسـت«. ایشـان 
اضافـه کرد:»فلسـفه وجـودی شـوراها 
کـه نمـاد دموکراسـی و مردم سـاالری 
هسـتند، این اسـت که مردم خودشان 
بـرای خویش تصمیـم بگیرند.این مهم 
وظیفـه را بـرای اعضای شـورا خطیرتر 
مـی کند. لـذا بایسـت به نحـوی عمل 
شـود کـه مـردم شـورا را خانـه واقعـی 
خـود بداننـد« ریـس شـورای چهـارم 
شـهر بـم ادامـه داد:»بعـد از دریافت و 
پیگیـری مطالبـات مـردم دریافتیم که 
بیشـتر حساسیت همشـهریان موضوع 
ورودی شـهر بم اسـت. لذا بـا همکاری 
و همفکـری فرمانـدار محتـرم و جناب 
آقای ریاضی شـهردار عزیز سـاماندهی 
گیـرد. قـرار  کار  دسـتور  در  ورودی 

سـرانجام بـا اعتباری بالغ بـر 3 میلیارد 
و پانصـد میلیـون تومـان و بـا اقدماتی 
سـبز،جدول  فضـای  ایجـاد   نظیـر 
بـرق،  تیرهـای  جابجایـی  گـذاری، 
خریـد و نصـب پرچـم بـزرگ ملـی و 
الیـه گـذاری چنـد قنات که در مسـیر 
میـدان والیـت بود ایـن درخواسـت را 

جامـه عمل بپوشـانیم.«
علـی طاهریـان دیگر فعالیـت های 
از  را  بـم  شـهرداری  و  شـهر  شـورای 
قبیـل: سـاماندهی پارکینگ اسـتقالل 
بـا ظرفیـت 300 خـودرو، زیرسـازی، 
جـدول گـذاری و رنـگ آمیـزی بلـوار 
خلیـج فـارس، دیوار کشـی سـنگی از 
محل دادگسـتری تـا میـدان مهدویت 
و سـاماندهی ایسـتگاه خودروهای بین 
شـهری شـرق شهرسـتان اعـالم کـرد 
و گفـت:» راه انـدازی کشـتارگاه نیمـه 
صنعتـی از معضـالت شـهر به حسـاب 
کل  مدیـر  بازدیـد  در  کـه  آمـد  مـی 

بازرسـی هـم بـه ایـن موضـوع تاکیـد 
شـده بـود. ایـن پـروژه به مرحلـه بهره 
بـرداری نرسـیده بـود کـه بـه همـت 
شـورا و شـهردار بـم و پیگیـری هایـی 
کـه انجـام شـد تـا پایـان اردیبهشـت 
بـه مرحلـه بهـره بـرداری مـی رسـد 
و هزینـه آن بیشـتر از 300 میلیـون 
تومـان بـوده اسـت.وی ابراز امیـدواری 
کـرد بـا توجه بـه وجـود فـرودگاه بین 
آینـده  در  بـم  در شهرسـتان  المللـی 
نزدیـك کشـتارگاه نیمـه صنعتـی بـا 
سـه کادر سـکوی پرتاب، تونـل انجماد 
و سـردخانه از نیمه صنعتی به صنعتی 
ارتقـاء یابد تـا بتوانیم صادرات گوشـت 
را داشـته باشـیم.« ریس شـورای شهر 
بـم داشـتن پـارك ویـژه بانـوان را از 
مطالبـات ایـن قشـر شـهر ذکر کـرد و 
خبـر داد:»پارك بانوان کـه از مطالبات 
بخـش خواهـران بوده اسـت که سـالها 
انتظـار داشـتند کـه پارکـی مخصوص 
بانوان سـاخته شـود. به همـت اعضای 
و  محتـرم  شـهردار  و  چهـارم  دوره 
پیگیـری های مهندس اشـك به لطف 
خداونـد کلنگـش زده شـد کـه در فاز 
اولـش 500 میلیـون تومـان بودجه آن 
برنامـه ریزی شـده اسـت که مسـاحت 
آن بـه میـزان 4 هکتـار و در بهتریـن 
مـکان قـرار دارد.« وی همچنیـن بـه 

نیـاز کوچـه هـا و خیابـان هـای شـهر 
و  کـرد  اشـاره  مناسـب  آسـفالت  بـه 
توضیـح داد:»  2 کارخانـه آسـفالت که 
یکـی بعـد از ده سـال و دیگـری پـس 
از هفـت سـال بـا همـت همیـن اعضاء 
راه اندازی شـده اسـت و سـاعتی 210 
تـن آسـفالت تولیـد مـی شـود کـه از 
دغدغـه شـورا بـوده اسـت زیـرا یکـی 

از مهمتریـن مطالبـات مـردم در بحث 
آسـفالت کوچه و خیابان را شـامل می 

است.« شـده 
طاهریان از احـداث 12 پارك محله 
ای بـه نیت دوازده امـام در دوره جدید 
خبـر داد و گفت:»سـعی شـده اسـت 
نـام گـذاری ایـن پـارك هـا بـه اسـم 
اشـخاصی باشـد کـه مایـه افتخـار بـم 
و بمـی هـا بـوده انـد. از جملـه آنهـا 
مـی توانـم بـه نـام گـذاری پارکـی بـه 
نـام پرفسـور افالطونیـان اشـاره کنم.« 
ایشـان در پایـان صحبـت هـای خـود 
ضمـن تشـکر از سـایر اعضـای شـورا، 
حضـور  200 هـزار گردشـگر نـوروزی 
در شـهر بـم را مایـه افتخـار دانسـت و 
گفت:»خوشـبختانه با تالش مسـولین 
شهرسـتان  در  پایـدار  امنیـت  شـاهد 
هسـتیم و در نـوروز امسـال توانسـتیم 
میزبان مناسـبی بـرای هموطنانمان از 

سراسـر کشـور باشـیم.«
حجت االسالم دانشی : مشورت 

از صفات مومن است
در ادامه جلسـه دانشـی امـام جمعه 
بـم بـا اشـاره بـه هـم اندیشـی اعضـای 
شـورای شـهر ادوار شـهر بـم گفـت:» 
بهتریـن رای و اندیشـه را از آن کسـی 
دانسـت کـه خـود را از فکـر و اندیشـه 
دیگـران بـی نیـاز ندانـد.« وی خاطـر 

نشـان کـرد:» ایـن منیـت هاسـت کـه 
از  را  انسـان خـود  موجـب مـی شـود 
فکـر و اندیشـه پختـه دیگـران محـروم 
کنـد.  خداونـد یکـی ازصفـات مومنین 
را مشـورت و همفکـری و هـم اندیشـی 
دانسـته و شایسـته اسـت کـه آدمـی 
در هـر فکـری کـه مـی خواهـد انجـام 
بدهـد خـود را از فکر و اندیشـه دیگران 

و  بـم  زلزلـه  ایشـان  نکنـد.«  محـروم 
بحـران مدیریـت بعـد از آن و چگونـه 
خیلـی  را  بحـران  ایـن  کـردن  جمـع 
مهـم دانسـت و گقت:» نظـام جمهوری 
اسـالمی کار بزرگی را انجام داد و بحران 
بـه ایـن بزرگـی را بـه شایسـتگی جمع 
کـرد.« وی از سـال جدیـد کـه بـه نـام 
سـال دولت، ملـت، همدلی و هـم زبانی 
نـام گـذاری شـده یـاد کـرد  و از همـه 
ی کارمنـدان دولت خواسـت با یکدیگر 
هـم فکـر و هـم دل باشـند. ایشـان از 

اعضـای شـورای شـهر تقاضـا نمـود تـا 
معضالت و مشـکالت شهر را پیدا کنند 
و نگذارنـد زحمـت هیـچ کسـی نادیده 
امامـت  افـزود:  دانشـی  شـود.  گرفتـه 
جمعـه جایگاهـش فراتـر از گـروه های 
سیاسـی اسـت و سـعی کرده ام تا وقتی 
در این مسـند هسـتم تابع هیچ گروهی 
سیاسـی عمـل نکنـم و بحـث والیت و 

ارزش هـا و رهبـری را در همـه ی کارها 
سـرلوحه خـود قـرار دهـم.«

دکتر اسماعیلی میهمان
ویژه جلسه

دکتـر اسـماعیلی پدر معنوی شـهر 
و شـورای بـم کـه در گردهمایی حاضر 
و  امـام جمعـه  از  بـود ضمـن تشـکر 
اعضـای شـورا از بحـران زمـان زلزلـه 
بـم یـاد کـرد و گفت:»اگـر همـه مـا با 
هم یکی شـویم مـی توانیم شـهر خود 
را بسـازیم وگرنـه انرژیمـان بـه هـدر 

در  داد:»اگـر  ادامـه  ایشـان  رود.  مـی 
زمـان زلزلـه هر کـس هـر کاری که از 
دسـتش برمیآمد انجام می داد یکسال 
بعـد بـه طـور کامل شـهر سـاخته می 
بـا  کار  کردیـم  احسـاس  اگـر  و  شـد 
صداقـت انجـام مـی شـود هـر نیرویی 
داریـم بایـد کمـك کنیـم و بدانیم که 
مـا از هیچ نصیحتی بی نیاز نیسـتیم.«

صامت ریس شورای سوم از عشق 
به خدمت گفت

دوره  رئیـس  صامـت  ادامـه  در 
سـوم شـورای اسـالمی ضمن تشـکر 
و قدردانـی از اعضـای دوره چهـارم 
گـف:» اگـر عشـق خدمـت بـه مردم 
کاری  کوچکتریـن  بتوانیـم  و  باشـد 
بقیـه  بدهیـم  انجـام  مـردم  بـرای 
کارهـا هیـچ ارزشـی نـدارد و اینکـه 
کمـك بـه مردمـی کـه دوازده سـال 
از داغشـان مـی گـذرد خیلـی مهـم 

اسـت.« وی از اقـای اسـماعیلی یـاد 
کـرد و توضیح داد:» ایشـان پایه این 
شـهر را ریختنـد و اینکـه بـم یکـی 
شـهرها  تریـن  ایمـن  و  بهتریـن  از 
شـده بخاطـر نیـت هـای دلسـوزانه 
بـوده  افـراد  بعضـی  خیرخواهانـه  و 
اسـت کـه علی رغـم همه مشـکالت 
ایـن شـهر کار  و کارشـکنی هـا در 

کردنـد و باعـث پیشـرفت این شـهر 
شـدند.« وی خاطـر نشـان کرد:»مـا 
ایـم علـی رغـم مشـکالت  توانسـته 
زیـاد دانشـگاه علـوم پزشـکی را بـه 
شـهر بـم بیاوریـم و رشـته هایـی را 
در ایـن دانشـگاه آوردیـم کـه حتـی 
ماننـد  نبودنـد  کرمـان  شـهر  در 
سـنجی  بینایـی  سـنجی،  شـنوای 
عمومـی،  بهداشـت  صامـت  و...« 
نظافـت شـهر و خدمـات شـهری را 
در اولویـت دانسـت و افزود:»زمانـی 

بخـش  بـه  را  شـهری  خدمـات 
خصوصـی واگـذار کـرده بودیـم کـه 
شـد  مـی  انجـام  نحـو  بهتریـن  بـه 
نگذاشـتنن  و  آمدنـد  کسـانی  امـا 
ایـن خدمـات ادامـه پیـدا کنـد و از 
کـه  شـورای دوره چهـارم خواسـت 
بخـش  بـه  را  ایـن خدمـات  مجـدد 

برگردانـد.« خصوصـی 

تشکر دریجانی از شهرداری و 
شورای شهر برای ساماندهی 

ورودی شهر
عضـو  تریـن  سـابقه  بـا  دریجانـی 
هـای  دوره  عضـو  و  شـهر  شـورای 
اول، دوم و سـوم شـورا نیـز از آقـای 
اسـماعیلی تشـکر کرد و گفت:» ایشان 
بـود کـه توانسـت وام 15 میلیونـی را 
بـرای بمـی هایی کـه در حـال احداث 
بنـا بودنـد تامیـن کنـد و پیشـنهادی 
داشـتند کـه روزی بزرگداشـت مقـام 
افتخـار  باعـث  کـه  هایـی  شـخصیت 
بـم هسـتند ماننـد دکتـر اسـماعیلی، 
دکتـر افالطونیـان، دکتـر نظـام آبادی 
خاطرنشـان  وی  کنیـم.«  و...برگـزار 
کرد:»مدیریـت شـورا از شـاخص های 
شـورا اسـت و پیام و گفتمان یك شهر 
ورودی و خروجـی ان شـهر محسـوب 
از  همچنیـن  دریجانـی  میشـود.« 
اقدامات انجام شـده توسـط شـهرداری 
شـهر  ورودی  سـاماندهی  در  شـورا  و 

تشـکر کـرد.
آنی از ابتکار گردهمایی

 تقدیر کرد
امـور  کل  مدیـر  معاونـت  آنـی 
شـهری و شـورای اسـتان نیز از ابتکار 
تشـکیل این هـم اندیشـی تقدیر کرد 
و از اینکـه از اعضـای دوره هـای قبـل 

خوشـنودی  اظهـار  شـده  قدردانـی 
در  شـورا  نهـاد  گفت:»بـه  و  کـرد 
طـول تاریـخ تنهـا در دوره جمهـوری 
اسـالمی بـه آن بهـا داده مـی شـود.« 
آنـی در خصـوص بودجـه شـهرداری 
بودجـه  تـا  داد:»شـهرداری  توضیـح 
وظایفـش  نرسـد  تصویـب  بـه  اش 
ناقـص میباشـد و بـا توجـه بـه اینکـه 
شـهرداری نهـاد مسـتقلی اسـت ولـی 
دولتـی  کمـك  مختلـف  طـرق  بـه 
بحـث  دریافـت مـی کنـد. « وی در 
دخالت شـوراها در فعالیت شـهرداری 
هـا گفت:»شـوراها دسـتگاه سیاسـت 
گـذار و ناظر و تصمیم گیر در مسـایل 
شـهری هسـتند و نبایـد وارد مسـایل 
اجرایی شـوند.« وی اظهار خرسـندی 
کـرد کـه ایـن موضـوع در بـم دیـده 
و  عمرانـی  مسـایل  بایـد  و  نمیشـود 
شـهری و مسـایل اجرائـی را بـر عهده 
گفت:شـورا  وی  گذاشـت.  شـهرداری 
حـق دارد مصوبه ای که به شـهرداری 
می دهـددر تمـام مراحـل اجرایی آن 
نظـارت داشـته باشـد و اگـر دیـد بـه 
آن صـورت انجـام نمیشـود مـی تواند 

مصوبـه بدهـد.
رفیع آبادی بر لزوم آموزش 

نیروها تاکید داشت
رفیـع آبـادی عضـو شـورای شـهر 
نیروهـای  آمـوزش  دربحـث  بـم 
شـهرداری وارد شـد و گفـت:» ضابطه 
نیـرو در شـهرداری  بـرای جـذب  ای 
نیسـت و نیروهـای  کارآمـد کمتـری 
طرفـی  از  دارد.  وجـود  شـهرداری  در 
نمـی تـوان نیـرو را بیـرون کـرد پـس 
مـا بایـد آنهـا را آمـوزش بدهیـم. در 
همیـن ارتبـاط فروردیـن مـاه تفاهـم 
نامـه ای بیـن سـازمان فنـی حرفه ای 
کـه جایـی  امضـاء شـد  و شـهرداری 
کـه امـکان آمـوزش نیروی شـهرداری 
نبـود از آنهـا کمك بگیریم تـا نیروهابه 
سـمت کارآمـدی بیشـتر سـوق پیـدا 

کننـد.«
جزینی زاده ابتکار شورای 

چهارم را ستود
زاده  جزینـی  جلسـه  ادامـه  در 
عضـو شـورای چهـارم از سـال جدیـد 
کـه بـه نـام »دولـت، ملـت، همدلی و 
همزبانـی« نامیـده شـده یـاد کـرد و 
آنـرا مصـداق  ابتـکار خـوب شـورای 
چهـارم دانسـت و گفت:شـورا از صـدر 

اسـالم بـر آن تاکیـد شـده و از صفات 
اهـل ایمـان ایـن اسـت کـه بـا هـم 
مشـورت کننـد و وجـه تسـمیه شـورا 
ایـن اسـت کـه بهترین اندیشـه و رای 

از نظرخواهـی بوجـود مـی آیـد.«
توحیدی از لزوم

 درآمدزایی گفت
از  همیشـه  کـه  توحیـدی  علـی 
لـزوم درآمـدزا بـودن شـهرداری بـم 
صحبـت مـی کنـد اینبـار هم بـر این 
مهـم تاکیـد کـرد و افـزود:» بایـد بـه 
شـهرداری توجه شود و بسـتر سرمایه 
زمیـن  بـه  تـا  شـود  فرآهـم  گـذاری 
مواقعـی  در  گفت:»مـا  وی  نخـورد.« 
بـه حـدی از لحـاظ مالی رسـیدیم که 
چنـد نقطـه از زمیـن هایی کـه نگین 
بـه  بدهـکاری  بابـت  را  بودنـد  شـهر 
پیمانـکار دادیم و اشـتباهات گذشـته 
تجربـه ای اسـت برای آینـده و همگی 
بایـد بنشـینیم و فقـط بـرای سـرمایه 
گـذاری و درآمدزایـی فکـر کنیـم تـا 
درآمـد شـهرداری را تامیـن کنیـم.«

در آخـر رضـا اشـك فرماندار شـهر 
ابتـکار جالـب  و  ایـن حرکـت  از  بـم 
شـورای بـم کمال تشـکر و قدردانی را 
داشـت و لـوح ها و تابلوهـای یادبودی 
را بـه اعضـای شـهر از بدو تـا کنون به 

عنـوان یـادگاری اهـدا کرد.

نشست هم اندیشی اعضای چهار دوره شورای اسالمی شهر بم

ابتکاری در راستای همدلی و همزبانی
سـه شـنبه هفتـه گذشـته شهرسـتان بم شـاهد اتفاق نـادری بود.اعضای شـورای شـهر دوره های گذشـته و کنونی با حضـور فرمانـدار و امام جمعه شهرسـتان بم گـرد هم آمـده بودند تا هم اندیشـی کنند. 
اتفاقـی کـه نمونـه بـارز همدلـی و همزبانـی مـی تـوان از آن یاد کـرد. آنچه که همیشـه در نحـوه مدیریت در سـطوح مختلف کشـور ما مورد نقـد کارشناسـان قرار می گیـرد ، عدم بهـره گیری از نظـر مدیران 
و تصمیـم گیـران سـابق و توجـه نکـردن بـه تجربه پیشـینیان اسـت . اما ایـن مهم به ابتکار ریس شـورای شـهر بم محقـق گردیـد. فرمان تصمیم گیـری در شـهر بم که بعـد از زلزله در شـرایط ویـژه ای قرار 

گرفـت امروز در دسـتان شـورای شـهری سـت که بـه اولویت هـا از نظر مردم ، اسـتفاده از تمامی پتانسـیل هـای شهرسـتان ، همدلی میان مردم و مسـولین اعتقـاد دارد. 

صامت رییس دوره سوم شورای اسالمی شهر بم 

حجت االسالم دانشی امام جمعه بم طاهریان رییس شورای اسالمی شهر بم 

جزینی زاده عضو شورای اسالمی شهر بم 

رفیع آبادی عضو شورای اسالمی شهر بم 

اسماعیلی پدر معنوی شهر و شورای بم 

توحیدی نماینده ادوار شورای اسالمی شهر

ریاضی شهردار بم

آنی معاونت مدیر کل امور شهری و شورای استان 

دریجانی عضو دوره های اول، دوم و سوم شورای اسالمی  شهر بم


