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محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان:

30 درصد از جمعیت کشور 
نیازی به دریافت یارانه ندارند

 روز سه شنبه نمایندگان مجلس علی رغم مخالفت دولت، با حذف یارانه 24 میلیون ایرانی 
موافقت کردند

 کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف یارانه این افراد را داده بود
 پورابراهیمی نماینده کرمان و سخنگوی کمیسیون تلفیق:

مردم پذیرفته اند حذف یارانه پردرآمدها کار به مراتب بهتری است
دولت باید با کنار گذاشتن برخی مالحظات، اجرای صحیح قانون هدفمندی را در دستور کار 

خود قرار دهد
 سخنگوی دولت: 

حذف یارانه 24 میلیون نفر موجب اذیت مردم می شود
ممکن است شخصی درآمد ساالنه 35 میلیون تومانی داشته باشد اما به دالیلی مانند بیماری 

بیش از این هزینه کند
 یک نماینده مخالف حذف یارانه:

تنها 7 میلیون نفر از جامعه حقوق بگیر که مالیات می دهند قابل شناسایی اند

در جلسه موسیقی نواحی 
عنوان شد

نقش موسیقی نواحی 
در کاهش آسیب های 

اجتماعی

پاسخ نادر قاضی پور
 به جنجال های سخنرانی اش:

من گفتم به مردان 
رای بدهید، نه 

مردان زن صفت 

تاریخ پیدایش و تکوین 
دانشگاه  در کرمان

کرمان
و دانشگاه

بسیار
 سفر باید

در حاشیه ی هم صحبت شدن 
خبرنگار پیام ما با جهانگردی از آلمان
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روستاهای فراموش شده
 در جنوب کرمان

خزان
روستاهای

 »نمداد«
 و »میل فرهاد«

8

نجات آب، نجات زمین، نجات زندگی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
به شماره 1/الف/1-95 م )نوبت اول(

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد انجـام خدمـات تنظیـف و نگهـداری سـاختمانها و فضـای سـبز سـتاد و امـور 
آب کرمـان را بـا بـرآورد 5/718/032/124 ریـال از محـل اعتبـارات داخلـی از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه پیمانـکار واجد شـرایط 
)شـرکتهای خدماتـی( کـه مجـوز کار معتبـر در زمینـه مربوطـه و تاییدیه اداره کار اسـتان را داشـته باشـند واگذار نماید لـذا از کلیه 
شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صاحیت انجام کار در رشـته مربوطه می باشـند و گواهی صاحیت ایمنـی اداره کار را دارا 
باشـند، دعـوت مـی شـود حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری 95/1/30 جهـت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امـور قراردادهای شـرکت 

آبفـا کرمـان واقـع در بلـوار 22 بهمن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
- مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 285/902/000 ریـال بـه صـورت ضمانتنامـه بانکـی و یـا واریـز وجـه نقد به حسـاب سـپرده 

شـرکت آبفـا کرمان. 
- آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حـاوی مـدارک ارزیابـی پیمانـکاران، تضمیـن شـرکت در مناقصه و پیشـنهاد قیمت بـه دبیرخانه 

شـرکت: سـاعت 13 مورخ 95/2/9 
- افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 صبح شنبه مورخ 95/2/11

- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضاب استان کرمان- دفتر قراردادها 
)ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(. 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 
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گزارش پیام ما از وقایع اخیر گروگان کشی بیمارستان ها

انسانیت در برابر پول

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

استخدام منشی 
شرکت معدنی به یك نفر منشی مسلط به کارهای دفتری، تایپ و کامپیوتر نیازمند است 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

پورابراهیمی: صدا و سیما باید من را که موافق حذف یارانه بودم دعوت کند 
نه نمایندگان منتقد

اگرچـه روز سـه شـنبه مصوبـه حذف یارانـه 24 میلیون ایرانی در مجلس تصویب شـد اما در نشسـت علنی 
روز چهارشـنبه هـم صحبـت در مـورد آن ادامـه داشـت. محمدرضـا پورابراهیمی در جلسـه روز گذشـته گفت: 
شـب گذشـته در برنامـه گفت وگـوی ویـژه خبـری، نماینـده ای از مجلـس دعـوت شـده بـود کـه بـه جای دفـاع از 
مصوبـات مجلـس، منتقـد آنهـا بود در حالیکه الزم بود سـخنگوی  کمیسـیون تلفیق بودجه یا یکـی از اعضای این 
کمیسـیون، بـرای توضیـح تصویبـات مجلـس مورد دعـوت قرار گیـرد. به گـزارش خبرگزاری خانـه ملت نماینده 
مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: مـا از ریاسـت صداوسـیما گالیـه داریـم زیـرا اگرچـه 
نماینـدگان می تواننـد مخالـف مصوبـات مجلـس باشـند و در رسـانه های مختلـف مصاحبـه کننـد و ایـن مغایرتـی 
بـا قانـون نـدارد، امـا اینکـه به عنـوان نماینـده مجلـس، مصوبـه صحـن را در در رسـانه ملـی زیـر سـوال ببرند، 
قابـل قبـول نیسـت. دکتـر علـی الریجانی رئیس مجلس شـورای اسـالمی در پاسـخ بـه تذکر این نماینـده گفت: 
صداوسـیما بایـد ایـن موضـوع را اصـالح کنـد و از سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق بودجه دعوت شـود تـا مصوبات 
مجلـس را توضیـح دهـد و از آنهـا دفاع کند.  شـایان ذکر اسـت نماینده مـورد نظر پورابراهیمـی، غالمرضا کاتب 
بـود. کاتـب در گفـت و گـو بـا خبرگـزاری خانه ملـت در واکنش بـه اعتـراض پورابراهیمی به حضـور وی در صدا 
و سـیما گفت: سـخنگوی کمیسـیون تلفیق )پورابراهیمی( تا محل اسـتودیوی برنامه تلویزیونی تشریف آوردند 
امـا اینکـه چـرا در گفـت و گو شـرکت نکردند باید از خود او پرسـید؛ اگر نمی تواند از مصوبه کمیسـیون تلفیق 
و مجلـس دفـاع کنـد، نباید قصور را به گردن دیگران و صدا و سـیما انداخـت. این نماینده درباره مخالفت خود 
بـا حـذف یارانـه هم گفت: شناسـایی 24 میلیـون نفر برای حذف از دریافت یارانه نقدی غیر ممکن اسـت و تنها 

7 میلیـون نفـر از جامعـه حقـوق بگیر کـه مالیات مـی دهند قابل شناسـایی اند.

توصیه های 
پلیس فتا

1- اسـتفاده زیـاد از اینترنـت 
باعـث افسـردگی مـی شـود.

بـه  نیـاز  شـما  فرزنـدان   -2
امـور  کلیـه  در  همراهیتـان 
زندگیشـان دارنـد ایـن امـر در 
فضـای مجـازی نیـز بایـد بـه 

پذیـرد. صـورت  خوبـی 
3- بـازی هـای رایانـه ای خارجـی بـا سـناریوها و اهـداف خاصـی طراحی 

می شـوند.
4- پروفایل فرزندان خود را در صفحات اجتماعی چك کنید.

5- بـه فرزنـدان خـود بیاموزید بـه درخواسـت کاربرانی که نمی شناسـند، 
پاسـخ ندهند و تحت هیچ عنوان اطاعات شـخصی و مالی خود را ارسـال 

نکنند.
6- والدیـن بـر خریـد و اسـتفاده از بـازی هـای رایانـه ای فرزنـدان خـود 

نظـارت کافی داشـته باشـند.
7- سعی کنید به طور مرتب حسابهای بانکی خود را چك کنید.

8- بـازی هـای رایانـه ای را مطابـق و متناسـب بـا سـن فرزندتـان انتخاب 
. کنید

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت

آبفـار  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان کرمان، علی رشـیدی مدیرعامل شـرکت 
کارگـروه  تشـکیل  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  آبفـار 
اقتصادمقاومتـی در دفتـر اسـتانی ایـن شـرکت 
گفـت: ایـن کارگـروه بـه شـکل هفتگی تشـکیل 
جلسـه مـی دهـد ومفاهیـم اقتصـاد مقاومتـی را 
عملـی مـی کنـد. وی کاهـش هـدر رفـت آب، 
وصـول آب بهـا و مهندسـی ارزش را نمونه هایی 
از کار در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی ذکـر کـرد و 
تاکیـد کـرد: درحـوزه کاهـش هزینـه وافزایـش 
طـرح  مجـدد  مهندسـی  بـه  نیـاز  کار  سـرعت 
هـا احسـاس مـی شـد کـه در شـرکت آبفـار در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت عاوه بـرآن برای 
کاهـش سـرقت درحـوزه آب و افزایـش درآمـد 
بـرای شـرکت نیـاز اسـت تـا مراکـز هزینه سـاز 
مشـخص شـوند. رشـیدی تصریح کرد: در برنامه 
5سـاله طـرح همیـاران آب آنچـه در تعهـد مـا 

اسـت اینکـه بایـد 30 هـزار کنتورخـراب آب را 
تعویـض کنیـم تـا ازهـدر رفـت آب جلوگیـری 
مـدت  در  تنهـا  موفـق شـدیم  مـا  ولـی  کنیـم 
تعویـض  را  یـك سـال 21هـزار کنتـور خـراب 
کنیـم. وی اظهـار کـرد: دراثرتعویض ایـن تعداد 
یافتـه  کاهـش  آب  هدررفـت  کنتور7درصـد 
اسـت البتـه بخشـی ازهـدر رفـت آب بـه سـبب 
خرابـی کنتورهـا اسـت وبخـش دیگـر به سـبب 
اشـتراک هـای غیرمجـاز آب اتفاق مـی افتد .وی 
بـا اشـاره بـه پـروژه هـای در دسـت اقـدام ایـن 
شـرکت گفـت: مجتمع بزرگ آب رسـانی به کوه 
باداموئیـه که آب رسـانی بـه 16روسـتا در حوزه 
انجـام مـی دهـد تـا آب  شهرسـتان کرمـان را 
رسـانی بـه روسـتای بـی بی حیـات نیز رسـیده 
اسـت و85درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد. وی 
اظهـار کـرد: پـروژه های دیگـر شـرکت نظیرآب 
رسـانی بـه نگیـن کویرفهـرج کـه آب رسـانی به 

17روسـتا بـود ،عبـاس آبـاد ریـگان، چاه حسـن 
رودبـار، حاشـیه شـرقی وغربی زرند و رفسـنجان 
از جملـه پـروژه های اجرا شـده در سـال 94 این 
شـرکت بودنـد. مدیرعامـل شـرکت آبفـار کرمان 
بـا تاکیـد براینکـه در تمام طرح هـا و پروژه های 
این شـرکت مسـائل زیسـت محیطـی در اولویت 
هسـتند گفـت: از لولـه هـای پلـی اتیلـن بجـای 
لولـه هـای آزبسـت اسـتفاده مـی شـود و یـا در 
پـروژه هایمـان لولـه هـای فـوالدی و جـی آرپی 

اسـتفاده می شـود.

عملی کردن تمام شاخصه های اقتصاد مقاومتی 
در آبفار کرمان

سواد آموزی در 
پیشگیری از وقوع 
جرم موثر است

رییـس اداره زنـدان جیرفـت 
دوره  آزمـون  برگـزاری  در 
انتقالـی نهضـت سـواد آمـوزی 
در بیـن مددجویـان گفـت: بـی 
سـوادی ریشـه اصلـی ارتـکاب 
جـرم می باشـد و سـواد آموزی 

در پیشـگیری  از وقـوع جـرم و کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر اسـت. 
حسـین برشـان به منظـور اجـرای فرمـان امـام خمینی)ره(که زندانهـا باید 
بـه دانشـگاه تبدیل شـوند افـزود: آمـوزش زندانیان سـرمایه گذاری اسـت و 
نتیجـه آن پیشـگیری از آسـیب هـای اجتماعـی و کاهـش وقـوع جرایم در 
سـطح جامعـه اسـت. وتصریـح کـرد سـواد آمـوزی در زنـدان یك الـزام می 
باشـد و مددجویـان از بـدو ورود مددجویـان بـی سـواد مورد شناسـایی قرار 
گرفتـه و در کاسـهای نهضـت سـواد آموزی ثبـت نام می شـوند. وی خاطر 
نشـان کـرد: زنـدان فرصـت خوبی بـرای فرگیـری دانـش و باالبردن سـطح 
دانـش و آگاهـی مددجویـان مـی باشـدو مددجویانـی کـه بـه هـر دلیـل از 
نعمـت سـواد آمـوزی محـروم بوده بـه فراگیری علـم و دانـش بپردازند و در 
ایـن خصـوص همکاری الزم برای ریشـه کنی بی سـوادی بـا ادارات مربوطه 

صـورت گرفته اسـت.

جیرفتآبفارپلیس

کرمان ویچ

مجلـس  نماینـدگان  شـنبه  سـه  روز 
یارانـه 24  مصـوب کردنـد در سـال 95 
میلیـون ایرانـی حـذف شـود. ایـن مصوبه 
پیشـنهاد کمیسـیون تلفیـق بودجـه بود. 
کمیسـیونی که محمدرضـا پورابراهیمی و 
شـهباز حسـن پـور، دو تـن از نماینـدگان 
اسـتان کرمان هـم در آن حضور داشـتند.

مصوبات جنجالی سه شنبه مجلس
جلسـه علنـی روز سـه شـنبه مجلس بـا دیگر جلسـات علنی 
متفـاوت بود. تفـاوت از این جهت که نماینـدگان مجلس قوانینی 
را تصویب کردند که مسـتقیما با معیشـت مردم سـر و کار داشت. 
البتـه یکـی از ایـن مصوبـات را نماینـدگان در نوبـت عصـر پـس 
گرفتنـد. قانونـی که به »مصوبه بنزینی« شـناخته می شـد. طبق 
گفتـه عضو هیات رییسـه مجلـس اگر مصوبه بنزینـی پس گرفته 
نمـی شـد نیمـی از مصرف بنزین کشـور بـا قیمت بـاالی 2 هزار 
تومـان بـه مـردم فروختـه می شـد، بـه همیـن دلیـل نمایندگان 
مصوبـه ای را کـه صبـح تصویـب کـرده بودنـد، پس گرفتنـد. اما 
قانـون دیگـری هـم روز سـه شـنبه در مجلـس تصویب شـد. این 
قانـون بـه طـرح هدفمنـدی یارانـه ها پرداختـه بود و کمیسـیون 
تلفیـق بودجه سـال 95 آن را پیشـنهاد داده بودند. بر اسـاس این 
مصوبـه یارانـه 24 میلیـون ایرانی حذف می شـود. مصوبـه ای که 
مجلـس بـا آن موافـق و دولـت بـا آن مخالف اسـت و تاثیـر آن بر 
اقتصـاد و معیشـت مـردم در آینـده مشـحص مـی کند کـه کدام 
یك نظر درسـتی داشـتند هرچنـد که دولت بایـد مصوبه مجلس 

را اجـرا و یارانـه 24 میلیـن ایرانـی را حذف کند.
کمیسیون تلفیق؛ پیشنهاد دهنده حذف یارانه 24 میلیون 

ایرانی
پیشـنهاد دهنده این قانون کمیسـیون تلفیق بود. کمیسـیونی 
کـه 41 عضـو دارد و محمدرضا پورابراهیمـی نماینده مردم کرمان 
در مجلس و شـهباز حسـن پور نماینده مردم سـیرجان و بردسیر 
در مجلس عضو این کمیسـیون هستند. حسین طا، ابراهیم نکو، 
محمـد علیپور، محمدحسـن آصفری، سـیداحمدرضا دسـتغیب، 
بنی هاشـم،  سیدهاشـم  سـبحانی نیا،  حسـین  حجت االسـام 
امیرعباس سـلطانی، محمدسـعید انصاری، الیاس نادران، غامرضا 
تاجگـردون، محمدعلـی عبـداهلل زاده، موسـی الرضا ثروتـی، رجب 
رحمنـی، محمدقسـیم عثمانـی، سـعید زمانیـان، محمدمهـدی 
رهبـری، حسـینعلی شـهریاری، عبدالرحمن رسـتمیان، حسـین 
محمدابراهیـم  خجسـته،  امیـر  کولیونـد،  محمدجـواد  قربانـی، 
رضایـی، رمضانعلـی سـبحانی فر، حسـین گروسـی، سـیدهادی 
حسـینی، یوناتن بت کلیا، مهـرداد بائوج الهوتی، نبـی اهلل احمدی، 
حجت االسـام نصـراهلل پژمان فـر، رمضانعلـی شجاعی کیاسـری، 
جمشـید جعفرپور، سید محمدعلی موسـوی، نیره اخوان بیطرف، 

محمددهقانـی، محمدباقـر شـریعتی، شـمس اهلل شـریعت نژاد و 
عبـاس پاپـی زاده بالنـگان دیگـر اعضای این کمیسـیون هسـتند. 
الیـاس نـادران رییس، محمد دهقـان نایب رییـس اول، احمدرضا 
دسـتغیب نایب رییس دوم، سـیدهادی حسینی دبیر و محمدرضا 

پورابراهیمی سـخنگوی این کمیسـیون هسـتند.
مخالفت شدید دولت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق و حذف 

یارانه 24 میلیون ایرانی
در حالـی روز سـه شـنبه حـذف یارانـه 24 میلیـون ایرانـی در 
مجلـس تصویب شـد کـه دولت با ایـن مصوبه مخالف بـود. دولت 
در الیحـه بودجـه سـال 95 عینـاً تبصـره هدفمنـدی در سـال 
1394 را تکـرار کـرده بـود کـه میـزان یارانه ها، حـذف دهك ها از 
دریافـت یارانـه و درآمدها هیچ تغییری نکرده بـود، اما نمایندگان 
در کمیسـیون تلفیـق پیشـنهاد دادنـد تـا افـرادی که سـاالنه 35 
میلیـون تومـان حقـوق دریافت می کننـد، از دریافـت یارانه نقدی 
حـذف شـوند. این افراد شـامل تجـار، نمایندگان مجلـس، قضات، 
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه ها، کارکنـان دولت که بـاالی 35 
میلیـون تومـان در سـال حقوق دریافـت می کنند، اعضـای هیات 
رئیسـه و بازرسـان شـرکت های دولتـی و ایرانیـان مقیم خـارج از 

کشـور بودند.
سخنگوی دولت: حذف یارانه  24 میلیون نفر موجب 

اذیت مردم می شود
پـس از تصویـب ایـن قانون، محمـد باقر نوبخت بـه ایرنا گفت: 

حـذف 24 میلیـون نفـر از دریافـت یارانـه نقـدی در این شـرایط 
عادالنـه نیسـت و قطعـا موجب اذیت بسـیاری از مردم می شـود. 
وی ادامـه داد: آنچـه دولـت درخصـوص موضوع هدفمنـدی یارانه 
تقدیـم مجلـس کرد این بـود که در بخش منابـع 48 هزار میلیارد 
تومـان از محل هدفمندی مدنظر باشـد. رییس سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی کشـور یـادآور شـد: در سـال 94 هـم همین عدد 
مطـرح شـده تا بـه عنوان مجمـوع منابـع هدفمندی مـورد تایید 
مجلس قرار بگیرد. رییس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور 
یـادآور شـد: ممکـن اسـت شـخصی درآمـد سـاالنه 35 میلیـون 
تومانی داشـته باشـد امـا بیش از این هزینه کنـد بطور مثال بیمار 
یا فرزند دانشـگاهی داشـته باشـد یا همچنین مسـتاجر باشـد یا 
اقسـاط وام مسـکن پرداخت کند؛ بنابراین دولت این موضوعات را 

لحـاظ خواهـد کرد و اطمینـان می دهیم که به مردم ظلم نشـود.
محمدرضا پورابراهیمی: 30 درصد از جمعیت کشور 

نیازی به دریافت یارانه ندارند
در ایـن سـو امـا اعضـای کمیسـیون تلفیـق جـزو موافقـان 
سرسـخت حـذف یارانـه 24 میلیـون ایرانـی هسـتند. محمدرضا 
پورابراهیمـی نماینده مـردم کرمان و راور در مجلس و سـخنگوی 
کمیسـیون تلفیـق جـزو این نماینـدگان اسـت. وی روز گذشـته 
در ایـن رابطـه بـه ایسـنا گفـت: 30 درصـد از جمعیت کشـور که 
درآمدباالیـی دارنـد، نیـازی به دریافـت یارانه ندارنـد. پورابراهیمی 
بـا اشـاره بـه مصیبـت عظمـای دولـت در پرداخـت یارانـه نقدی، 
تصریـح کـرد: مجلس هـدف کمك و همراهـی به دولـت را دارد و 
اینکـه هدفمنـدی یارانـه ها مدیریت شـده و شـب عزا به جشـن 
و سـرور تبدیـل شـود و انتظـار داریـم که دولـت با اقـدام مجلس 
کـه جسـارت کـرده و هزینه هـای اجتماعـی ایـن کار را پذیرفته، 
همراهـی کنـد. وی بیـان کرد: مـردم پذیرفته اند که حـذف یارانه 
پردرآمدهـا کار بـه مراتب بهتری اسـت و 12 هزار میلیـارد تومان 
منابعـی کـه از ایـن محـل آزاد می شـود، تاثیر بسـیاری در اوضاع 
اقتصادی خانوار ها و اشـتغال جوانان دارد. سـخنگوی کمیسـیون 
تلفیـق مجلـس اظهـار کـرد: مکنونـات قلبی دولـت، موافـق این 
مصوبـه اسـت زیرا مشـکات دولت را کاهش می دهـد اما در بیان 
کلمـه شـاید به دلیـل اجتناب از تبعات اجتماعی شـاهد هسـتیم 
کـه دولـت موضع متفاوتـی مطرح می کنـد. وی تاکید کـرد: می 
گوییـم بـه دلیل اینکه یارانـه نقدی بـرای پردرآمدها تاثیـر ندارد، 
مـی شـود بـا حـذف آن و اختصاص به بخـش های تولیـد و ... کار 

اقتصـاد کشـور را راه انداخت.
پورابراهیمـی همچنیـن بـه خبرگـزاری خانه ملت هـم گفت: 
دولـت بایـد بـا کنـار گذاشـتن برخـی ماحظـات و مدنظـر قـرار 
دادن شـاخص هـای مختلـف اجـرای صحیح قانـون هدفمندی را 
در دسـتور کار خـود قـرار دهد. این نماینده مـردم در مجلس نهم، 
یـادآور شـد: بهترین اقـدام برای خـروج از رکود در اقتصاد کشـور 
آزادسـازی 12 هزار میلیارد تومان از سـرفصل هدفمندی با حذف 

دهـك هـای پردرآمـد از دریافت یارانه اسـت.

حمایت نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی از حذف یارانه 24 میلیون ایرانی

محمدرضا پورابراهیمی:
 30 درصد از جمعیت کشور نیازی به 

دریافت یارانه ندارند

جلسـه موسـیقی نواحـی سـه شـنبه 
شـد.  برگـزار  اسـتاندار  دفتـر  محـل  در 
اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه گفـت: 
پـس از توافـق بـا وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی بـه منظـور راه انـدازی دبیرخانه 
موسـیقی نواحـی در اسـتان کرمان، سـال 
گذشـته جلسـاتی متعـددی برگـزار شـد 
کـه مـی تـوان مقدمـات اجرایـی آن را از 
25 فروردیـن در اسـتان کلیـد زد و امیدواریـم بتوانیـم یکـی از 

بهتریـن جشـنواره هـا را برگـزار کنیـم. علیرضـا رزم حسـینی 
اظهـار داشـت: آسـیب هـای اجتماعـی یکـی از دغدغـه هـای 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی و مقـام معظم رهبری اسـت 
در همیـن راسـتا دولـت یازدهـم بحـث کاهـش آسـیب هـای 
اجتماعـی را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت. وی همجواری 
بـا اسـتان هـای مـرزی را یکـی از دالیـل ورود و جابجایـی مواد 
مخـدر برشـمرد و گفـت: بـا توجه به حساسـیت موضـوع، پیش 
بینـی هایـی طـی یکسـال گذشـته صـورت گرفتـه کـه در این 
راسـتا طرح کاهش آسـیب های اجتماعی ناشـی از مـواد مخدر 

در اسـتان کرمـان بـا افزایـش سـطح نشـاط و شـادابی جامعـه 
اجـرا خواهـد شـد. وی با اشـاره به اینکـه اگر به غنـای فرهنگی 
خـود بـاز مـی گشـتیم امـروز درگیر برخی مسـائل و مشـکات 
نبودیـم، تصریح کرد: موسـیقی نواحی ریشـه در تاریخ فرهنگی 
کشـور مـا دارد و اگـر بـه نحـو مطلوبـی بـه ایـن موسـیقی می 
پرداختیـم شـاید جوانان ما به موسـیقی های غربـی کمتر توجه 
می کردند و آسـیب های کمتری را در این بخش داشـتیم. رزم 
حسـینی نیز اظهار داشـت: برای برگزاری این جشـنواره بودجه 
دولتـی در نظـر گرفتـه نشـده و از جـذب منابـع مالـی مردمـی 
برای برگزاری این جشـنواره اسـتفاده خواهد شـد. اسـتادانی به 
جشـنواره موسـیقی نواحی کشـور در اسـتان کرمان می آیند تا 
بـه موسـیقی نواحـی عمق دهنـد و این موسـیقی اصیـل ایرانی 
توسـعه یابـد. اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه مـی توانیم 
موسـیقی اصیل ایرانـی را صادر کنیم، افزود: خواسـتار همکاری 
رسـانه هـای اسـتان کرمان بـرای برگزاری جشـنواره موسـیقی 
هسـتیم.  اسـتان  هـای  جاذبـه  معرفـی  همچنیـن  و  نواحـی 
اسـتاندار کرمـان تصریـح کرد: بـا برگزاری جشـنواره موسـیقی 
نواحـی مـی توانیـم گردشـگران داخلـی و خارجی را به اسـتان 
کرمـان جذب کنیم. رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه دین مبین 
اسـام بر نشـاط و شـادابی تاکیـد کرده اسـت، گفـت: برگزاری 
جشـنواره موسـیقی نواحی اسـتان در تاریخ های 17 لغایت 21 

اردیبهشـت بـا اعیـاد رجبیـه و شـعبانیه متقارن می باشـد.

در ایـن جلسـه مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کرمـان نیـز بـا اشـاره به حضـور 165 هنرمنـد ارزنده موسـیقی 
نواحـی از سراسـر کشـور و مهمانـان خارجـی از انگلسـتان و 
جشـنواره  فیلم هـای  ارسـال  و  جشـنواره  ایـن  در  اسـکاتلند 
داشـت:  اظهـار  اروپـا  جشـنواره های  بـرای  نواحـی  موسـیقی 
سـتاد اجرایی جشـنواره موسـیقی نواحی کشور شـکل گرفته و 
هماهنگـی بـا هتل هـا و مراکز نیز انجام شـده اسـت. محمدرضا 
علیـزاده گفـت: گروه هـای موسـیقی نواحی به صـورت همزمان 
بـا اجـرای هنرمنـدان در کرمـان در سـه شهرسـتان جنوبـی و 
شـش شهرسـتان شـمالی اسـتان کرمـان برگـزار می شـود. وی 
در پایـان اظهـار داشـت: در راسـتای جذب گردشـگر بنـا داریم 
مکان هـای  در  را  نواحـی  موسـیقی  گروه هـای  زنـده  اجـرای 
تاریخـی و گردشـگری اسـتان کرمـان از جمله بـاغ فتح آباد، باغ 
شـاهزاده و مجموعـه گنجعلیخـان و اختتامیـه جشـنواره را در 

کاروانسـرای وکیـل برگـزار کنیم.
طالبـی مدیـرکل دفتـر موسـیقی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی نیـز در ایـن جلسـه گفـت: در سـال جـاری تعـداد 
نواحـی  موسـیقی  جشـنواره  در  کننـده  شـرکت  گروه هـای 
افزایـش یافتـه اسـت. ایـن جشـنواره در اسـتان کرمـان در حد 
یـك جشـنواره بـزرگ ملی برگـزار می شـود و دبیرخانـه دائمی 
جشـنواره موسـیقی نواحی کشـور نیز برای سه سـال در کرمان 

دایر شـده اسـت.

در جلسه موسیقی نواحی عنوان شد
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الکتریکی« آمریکا پذیرفته شد
»اثـرات خودروهـای برقـی بـر کاهـش هزینه هـای 
شـبکه انـرژی الکتریکـی« عنـوان مقالـه ای اسـت کـه 
توسـط مسـعود رشـیدی نـژاد، دبیـرکل اتـاق کرمـان 
بـه رشـته تحریـر درآمـده و در کنفرانـس و نمایشـگاه 
بین المللـی » سیسـتم های حمـل و نقـل الکتریکـی« 
آمریـکا پذیرفته شـده اسـت. به گـزارش روابط عمومی 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی اسـتان 
کرمـان، ایـن کنفرانـس بـا هـدف ارایـه توانمندی های 
کمپانی هـای پیشـرو در سیسـتم های حمـل و نقـل 
و  انـواع سیسـتم های حمـل  برگیرنـده  در  و  برگـزار 
نقـل زمینـی، ریلـی، جـاده ای، کشـتیرانی و هوانوردی 
اسـت. بسـیاری از کمپانی های خودروسـازی و نیز سایر 
سیسـتم های حمل ونقـل معتبر دنیـا در این کنفرانس 
و نمایشـگاه حضـور دارنـد. سـایت ایـن کنفرانـس بـه 
آدرس: itec-conf.com اطاعـات تکمیلـی را ارایـه 

داده اسـت.

آغاز عملیات احداث خط انتقال 
جدید آب شرب کهنوج 

 بهرامـی گفـت: ایـن خـط انتقـال 8 کیلومتـری تـا 
مـاه اینـده بـه بهـره برداری میرسـد و مشـکل شـوری 
و افـت فشـار آب شـهر کهنـوج را برطرف میکنـد. رضا 
بهرامـی مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان کهنوج 
گفـت: عملیـات احداث خـط انتقال آب شـرب کهنوج 
بـه طـول 8 کیلومتـر آغـاز شـده و تـا یـك مـاه آینده 
بـه بهـره برداری مـی رسـد. بهرامی با اشـاره بـه اینکه 
منابـع جدیـد آب شـهر کهنـوج از چاههـای پیکوئیه ، 
الغدیـر و زه تامیـن شـده اسـت گفت بـرای تجهیز این 
چاههـا و احـداث خط انتقال آن 35 میلیارد ریال اعتبار 
تخصیـص شـده کـه نیمـی از آن تاکنـون هزینه شـده 
اسـت . مدیـر امـور آبفـا کهنـوج در ادامه بیان داشـت: 
بـا اجـرای این خـط انتقال ضمـن افزایـش کیفیت آب 
شـرب، مشـکل افـت فشـار شـهر کهنـوج نیـز برطرف 

خواهد شـد.

بازسازی شبکه آبرسانی شهرستان 
کرمان 2 و نیم برابر رشد داشت

رشـد بازسازی شـبکه فرسوده آبرسـانی شهرستان 
رفسـنجان در سـال 94، نسـبت بـه سـال قبـل از آن، 
2 و نیـم برابـر رشـد داشـت. غامرضـا زیـن الدینـی 
مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان کرمـان گفـت: 
در سـال گذشـته 46 کیلومتـر و 225 متـر شـبکه 
 ،)645( اختیارآبـاد  شـهرهای  در  آبرسـانی  فرسـوده 
اندوهجـرد )2030(، باغیـن )350(، جوپـار )3648(، 
 )849( آبـاد  زنگـی   ،)322( رایـن   ،)240( چتـرود 
کرمـان   ،)815( آبـاد  کاظـم   ،)2415( ،شـهداد 
)20976( ،گلبـاف )2123(، ماهـان )10732( و محی 
آبـاد )1080( بازسـازی شـد. وی افـزود: ایـن میـزان 
بازسـازی شـبکه در مقایسـه با میزان بازسـازی سـال 
گذشـته کـه 18 کیلومتـر و 607 متر می باشـد، بیش 

از 2 و نیـم برابـر رشـد دارد.

تعویض نزدیک به ٣5٠٠ دستگاه 
کنتور خراب در سیرجان 

مدیرعامل شـرکت آبفا سـیرجان از تعویـض 3490  
دسـتگاه کنتـور خـراب در ایـن شهرسـتان طـی سـال 
گذشـته خبـر داد. مجیـد میرشـاهی رئیـس هیئـت 
مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب شهرسـتان 
سـیرجان گفت: به منظـور بهینه سـازی فرآیند تولید، 
توزیع و مصرف آب بین مشـترکین، طی سـال گذشـته 
ایـن شهرسـتان تعویـض  3490 دسـتگاه کنتـور در 
گردیـد. وی با اشـاره بـه اینکـه سـاماندهی کنتورهای 
خـراب و مشـترکان غیر مجـاز از اهداف کان شـرکت 
آبفـا بـرای رسـیدن بـه وضعیت مطلوب شـبکه اسـت، 
افزود: کنتورهای معیوب ذکر شـده در شـهرهای بلورد 
)115( ،پاریز )162(، خواجوشـهر )83(، زیدآباد) 184(، 
هماشـهر  و   )375( شـهر  نجـف   ،)2449( سـیرجان 
آبفـای  تعویـض گردیـد. مدیرعامـل  )122( دسـتگاه 
سـیرجان در ادامـه بیان داشـت: میـزان تعویض کنتور 
خـراب در سـال 94 نسـبت به سـال ماقبـل آن، 1466 

دسـتگاه بیشـتر است.

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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فرمانده نیروی زمینی:

کسانی که می گفتند ارتش نمی خواهیم امروز می گویند موشک نمی خواهیم
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری اسـامی ایران 
گفـت: کسـانی کـه امـروز می گوینـد موشـك نمی خواهیـم، 
اول انقـاب می گفتنـد بـه ارتـش نیـاز نداریـم. بـه گـزارش 
ایسـنا امیـر سـرتیپ احمدرضـا پوردسـتان صبـح دیـروز در 
مراسـم رونمایـی از جدیدترین تجهیزات و سـاح های نیروی 
زمینـی ارتـش با اشـاره به عوامل پیـروزی انقاب اسـامی با 
بیـان ایـن کـه حضـرت امام خمینـی)ره( بـر ضـرورت وجود 
ارتـش پـی بردنـد و مخالـف انحـال ارتش بودنـد، افـزود: با 
حمایت هـای امـام )ره( ارتـش جانـی دوبـاره گرفـت و همان 
روزهـای اول بـه مقابلـه بـا ضد انقـاب رفت و 2 هزار شـهید 

هـم تقدیـم کرد. 
همچنیـن ارتـش به تشـکیل سـپاه کمك کـرد و در طول 
دوران دفـاع مقـدس هم 48 هزار شـهید تقدیـم انقاب کرد. 
وی بـا اشـاره بـه تقدیر امـام خمینـی )ره( و رهبـر انقاب از 
نیـروی زمینـی گفت: ایـن تقدیرهـا مدال های افتخـار ارتش 
هسـتند. اکنـون نیـز ارتـش ایـن آمادگـی را دارد کـه در هر 
نقطـه ای کـه فرمانـده کل قـوا مصلحـت بداند ورود کنـد و از 

نظـام و انقـاب دفـاع کنـد. پوردسـتان در بخـش دیگـری از 
اظهـارات خـود با اشـاره به این کـه اکنون با چهـره ای جدید 
از تهدیدهـا بـه نـام جنگ هـای نیابتـی روبرو هسـتیم، اظهار 
کـرد: دشـمن بـه دنبـال سـازماندهی و تجهیـز گروهك های 
تروریسـتی اسـت و مـا موظفیم خود را متناسـب بـا این فضا 
آمـاده کنیـم کـه البتـه در ایـن زمینـه هـم گام هـای بلندی 

برداشـته ایم. 
وی در پایـان خاطرنشـان کرد: تشـکیل یگان های واکنش 
سـریع، تشـکیل مدرسـه تك تیرانداز، ارتقاء ظرفیت تحرک، 
و  بالگـردی  ظرفیـت  ارتقـاء  نیـاز،  مـورد  تجهیـزات  تهیـه 
مسـلح کـردن بالگردهـا بـه موشـك های مـورد نیـاز و رصـد 
تکنیك هـا، تاکتیك ها و سـاح های گروهك های تروریسـتی 
و تهیـه تجهیـزات متناسـب بـرای مقابلـه بـا ایـن گروهك ها 
بخشـی از اقدامـات نیـروی زمینی بـرای مقابله بـا تهدیدها و 

جنگ هـای نیابتی اسـت. 
ارتش در سوریه »کنار سپاه« است

حاشـیه  در  همچنیـن  ارتـش  زمینـی  نیـروی  فرمانـده 

مراسـم رونمایـی و تحویل دهـی چندیـن دسـتاورد نزاجـا در 
جمـع خبرنـگاران گفـت: یگان هـای واکنـش سـریع سـوریه 
را در ایـن کشـور سـازماندهی کرده ایـم و آموزش هـای الزم 
خـود را بـه آنها منتقـل می کنیم. امیـر احمدرضا پوردسـتان 
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش  اظهار داشـت: به ملـت ایران 
قـول می دهیم سـربازان آنهـا از قابلیت های زیـادی برخوردار 
هسـتند و ما سـاح آموزشـی و تکنیك های الزم را داریم که 
اگـر دشـمن بخواهـد علیه مـا اقدامی کند، با پاسـخ محکمی 

روبـه رو خواهد شـد. 
وی در ادامـه بـه پیام رونمایی این دسـتاوردها اشـاره کرد 
و گفـت: پیـام اصلـی بازدارندگی اسـت، ما به دنیـا می گوییم 
کـه اهـل تجاوز نیسـتیم امـا دسـت روی دسـت نمی گذاریم 
کـه دیگـران به ما تجاوز کننـد. فرمانده نیـروی زمینی ارتش 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه حضـور مستشـاری 
نیروی زمینی ارتش در سـوریه اشـاره کـرد و گفت: ماموریت 
مـا در سـوریه مستشـاری اسـت و در کنـار ارتـش سـوریه و 
سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی حضور داریم و در این راستا 

بـه آنهـا کمك هـای آموزشـی می کنیم. 
امیـر پوردسـتان افزود: بـرای اینکـه ما تجربـه کافی برای 
فضـای جنگ هـای نیابتـی را بـه دسـت آورده ایـم، یگان های 
واکنش سـریع سـوریه را در این کشـور سـازماندهی کرده ایم 

و آموزش هـای الزم خـود را بـه آنهـا منتقـل می کنیـم. وی 
تاکیـد کـرد: ماموریـت نیروهای مسـلح در سـوریه آموزشـی 
و کمك هـای مستشـاری اسـت و بـه هیـچ وجـه کمك هـای 

تجهیزاتی در دسـتور کار نیسـت.

خبر

خبر
پاسخ تند و طعنه آمیز کیهان به احمد توکلی: 

اگر شما حرف هایتان
را فراموش کرده اید
تقصیر ما چیست؟

نامـه  بـه  اعتـراض  در  کیهـان  روزنامـه 
ایـن  در  کـرد.  منتشـر  ای  جوابیـه  احمدتوکلـی 

اسـت: آمـده  جوابیـه 
1-قبـل از همـه بایـد از مواعـظ اخاقـی بـرادر 
عزیزمـان جنـاب آقـای توکلـی تشـکر کنـم کـه 
تنهـا سـخن و  امـا،  و  بایسـته و شایسـته اسـت 
اعتـراض ایشـان بـه کیهـان آن اسـت کـه رقـم 
تخلـف 105 هـزار میلیـارد تومان نبوده اسـت که 

گفت؛ بایـد 
الـف: ایـن رقـم را خـود جنـاب آقـای دکتـر 
توکلـی در نطق جلسـه علنی روز یکشـنبه خویش 
مطـرح کـرده بودنـد و روزنامه های زنجیـره ای نیز 
بـا اسـتناد بـه گفتـه ایشـان، تیترهـای آنچنانی را 
برگزیـده و در صفحـات اول خـود پوشـش داده 
بودنـد، بنابرایـن اگر جنـاب توکلی سـخن خود را 

فرامـوش کرده انـد، تقصیـر کیهـان چیسـت؟
مشـاهده  بـا  دوشـنبه  روز  توکلـی،  آقـای  ب: 
 105 تخلـف  کـه  زنجیـره ای  روزنامه هـای  تیتـر 
هـزار میلیـارد تومانـی را بـه دولت سـابق نسـبت 
داده بودنـد، برآشـفته و طـی نامـه ای کـه در همه 
کـرده  اعتـراض  آنهـا  بـه  شـد  منتشـر  رسـانه ها 
بودنـد که چـرا این تخلـف را که مربـوط به دولت 
بـه دولـت سـابق نسـبت  آقـای روحانـی اسـت، 
نامـه خـود کمتریـن  داده ایـد. و در هیـچ جـای 
اشـاره و اعتراضـی نکـرده بودنـد کـه رقـم 105 
هـزار میلیـارد تومـان صحـت نـدارد! بنابرایـن اگر 
اعتـراض آقـای توکلـی بـه رقـم مزبور بوده اسـت 
چـرا در نامـه روز دوشـنبه خود کمترین اشـاره ای 

بـه آن نکـرده بودنـد؟!
ج: بعدازظهـر روز دوشـنبه آقـای احمـد توکلی 
در مصاحبـه با خبرنـگار کیهان ضمـن اعتراض به 
روزنامه هـای زنجیـره ای می گویـد؛ »از این تعجب 
می کنـم کـه چـرا در بیـن ایـن همـه روزنامه نگار، 
یـك مـرد منصـف نبـوده کـه بگویـد ایـن تخلـف 
مربـوط بـه دولـت آقـای روحانـی اسـت نـه آقای 
احمدی نـژاد«  ماحظـه می فرماییـد کـه در اینجا 
نیـز سـخنی از رقـم بـه میـان نمـی آورد و این در 
زنجیـره ای  روزنامه هـای  همـه  کـه  اسـت  حالـی 
مـورد نظـر ایشـان بـدون اسـتثنا، رقـم 105 هزار 
میلیـارد تومـان را ذکـر کـرده بودنـد. بنابراین اگر 
واقعـا اعتـراض آقـای توکلـی بـه رقـم بوده اسـت 
چـرا فقـط بعـد از تیتـر دیـروز کیهان بـه صرافت 

نفـی آن افتاده انـد؟
د: بـا توجـه به مـوارد فوق الذکر، اشـتباه کیهان 
فقـط آن بـوده کـه بـه قـول و گفتـه آقـای احمد 
توکلـی اعتمـاد کرده اسـت! آیا غیر از این اسـت؟
شـایان ذکـر اسـت روزنامـه کیهـان روز سـه 
شـنبه بـا اسـتفاده از صحبـت هـای توکلـی تیتـر 
یـك خـود را به تخلـف 105 هزار میلیـارد تومانی 
هـم  توکلـی  داد.  اختصـاص  روحانـی  دولـت  در 
همـان روز بـه این عمل کیهان اعتـراض کرد و در 
نامـه ای نوشـت: چگونـه اسـت بـا وجود ایـن نامه 
کـه در آن بـا صراحـت ارقـام درسـت ذکـر شـده 
اسـت، کیهـان همـان رقـم نادرسـت را تیتـر یك 
می کنـد و نسـبت ناروایـی را کـه آنهـا بـه دولـت 
آقـای احمدی نـژاد دادنـد، شـما بـه دولـت آقـای 
ادامـه داد: در خبـر  توکلـی  روحانـی می دهیـد؟ 
بنـده  کـه  اسـت  آمـده  شـده  منتشـر  نادرسـت 
گفتـه ام 2.5 )دو و نیـم( میلیـارد دالر از صنـدوق 
برداشـته شـده بـود. اگر تمـام این مبلـغ را هم به 
مصـرف نادرسـت می رسـاندند حداکثـر کل مبلغ 
بـا ارز آزاد مـی شـود حدود 8000 میلیـارد تومان 
نـه 150 هـزار میلیـارد تومـان. پـس اگـر هـدف 
مچ گیـری و تخریـب رقیـب نمی بـود ایـن مطلـب 
علـی القاعـده بـه چشـم می آمـد و ایـن همه گرد 
و غبـار ایجـاد نمی شـد. بـه شـما هـم عـرض می 
کنـم »محتـاج تغییر مسـیر هسـتید تا با تشـدید 
اختافـات بیـش از ایـن بـه مصالـح ملـی و منافع 
مـردم آسـیب نرسـد و در فـردای قیامـت به خلق 

خـدا بدهکار نشـوید«

بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت جمهـوری، 
آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظم انقـاب اسـامی در دیدار 
بـه  اشـاره  بـا  ایتالیـا  رنتـزی« نخسـت وزیر  آقـای »متئـو 
روابـط خـوب دو کشـور در گذشـته و اسـتقبال از افزایـش 
اخیـر  رفت وآمدهـای  ضعـف  و  مشـکل  همکاری هـا، 
هیئت هـای اروپایـی بـه ایـران را محسـوس نبـودن نتایـج 
عملـی مذاکـرات خواندنـد و خاطرنشـان کردند: نـگاه ما در 
همـکاری بـا ایتالیـا و دولـت شـما، نگاهی متفـاوت و مثبت 
اسـت و امیدواریـم ایـن سـفر نیـز در جهـت تقویـت همین 
دیدگاه باشـد. حضـرت آیت اهلل خامنه ای رفتـار ایتالیا را در 
دوران اِعمـال تحریم هـای تحمیلـی علیـه ایـران، منطقی تر 
از برخـی کشـورهای غربـی برشـمردند و گفتنـد: جمهوری 
اسـامی از پیشـرفت روابط بـا ایتالیـا در زمینه های مختلف 
به ویـژه در بخـش همکاریهـای اقتصـادی اسـتقبال می کند.

 رهبـر انقـاب، مسـئله مهـم در رفت وآمـد و مذاکـرات 
خارجـی را عملیاتـی و اجرایـی شـدن توافقـات خواندنـد و 
خاطرنشـان کردنـد: بعضی دولتهـا و شـرکتهای اروپایی در 
رفت وآمـد بـه ایـران و مذاکـره هسـتند امـا محصـول ایـن 
مذاکـرات تاکنـون محسـوس نبـوده اسـت! رهبـر انقـاب 
افزودنـد: عده ای تقصیر این مسـئله را به گـردن امریکایی ها 
می اندازنـد کـه بـا توجه به سـابقه و رفتـار آنها ایـن ارزیابی 
قابـل قبـول بـه نظـر می رسـد، همچنـان کـه اکنـون نیـز 
در اجـرای تعهـدات خـود در مذاکـرات هسـته ای آنچنـان 

کـه بایـد، عمـل نمی کننـد و بـا اظهـارات و اقداماتشـان، 
طرف هـای مقابـل را از همـکاری با ایران می ترسـانند. رهبر 
انقـاب، بـا اشـاره بـه اولیـن سـفر اروپایـی آقـای روحانـی 
رئیس جمهـور کشـورمان بـه ایتالیـا، نـگاه ایـران بـه ایتالیا 
را نگاهـی مثبـت و خوش بینانـه خواندنـد و افزودنـد: البتـه 
مـا ایـن نگاه مثبـت را به برخی کشـورهای اروپایـی نداریم، 
زیـرا نـگاه آنهـا فقـط بـه امریکاسـت تـا طبـق دیکتـه او 
عمـل کننـد. ایشـان مبارزه بـا تروریـزم را موضـوع دیگری 
در همکاری هـای دو کشـور دانسـتند و گفتنـد: تعـدادی از 
کشـورهای اروپایی از بعضی گروههای خشـن تروریسـتی تا 
مدتهـا حمایـت می کردنـد و امـروز موج خطرنـاک و فراگیر 

تروریـزم بـه اروپـا نیز رسـیده اسـت. 
آیـت اهلل خامنـه ای کمك هـای مالـی و تسـلیحاتی امریکا 
بـه گروه هـای تروریسـتی را از موانـع حـل مسـئله تروریـزم 
برشـمردند و افزودنـد: اخبـار مسـتند و دقیقـی از کمك های 
امریـکا بـه داعش و برخـی گروههای تررویسـتی دیگر وجود 
دارد و همیـن حـاال هـم کـه ائتـاف ضـد داعـش تشـکیل 
دیگـری  به شـکل  امریکایـی  دسـتگاه های  برخـی  داده انـد، 
در حـال کمـك بـه داعـش هسـتند. رهبـر انقـاب بـا تأیید 
اظهـارات نخسـت وزیر ایتالیـا در خصـوص »مبـارزه فرهنگی 
بـا تروریـزم در کنـار مبـارزه نظامـی و مالـی« خاطرنشـان 
کردنـد: دسـتگاه های عظیـم تبلیغاتـی در دنیـا کـه تحـت 
سـلطه سیاسـتمداران غربـی هسـتند، بـه بهانـه اقدامـات 

عده ای شـرور و تروریسـت، اسـام سـتیزی به راه می اندازند 
و توطئه هـای پشـت پرده سیاسـی، کار را در مبارزه فرهنگی 
مشـکل می کنـد. در ایـن دیـدار کـه آقـای روحانـی رئیـس 
جمهـور نیـز حضـور داشـت، آقـای »متئـو رنتزی« نخسـت 
مسـائل  دربـاره  امـروز  ماقاتهـای  در  گفـت:  ایتالیـا  وزیـر 
مهمـی به ویـژه موضوعـات اقتصـادی صحبـت کردیـم و باید 
سـازوکارهای اقتصـادی و مالـی را اصـاح و تقویـت کنیـم. 
آقـای رنتـزی گفـت: اراده ایتالیـا کامًا در جهـت احترام 
بـه توافقـات قـرار دارد و بـر همیـن اسـاس معتقدیـم کـه 
بـا توافـق هسـته ای بایـد تحریمهـا علیـه ایـران برداشـته 
شـود و مـا نیـز نگران نبـوده و مصمم هسـتیم کـه بر طبق 
قولـی کـه داده ایـم، عمـل  کنیـم. آقـای رنتـزی در ادامه با 
اشـاره بـه گسـترش دامنـه تروریـزم بـه اروپـا، راه مقابله با 
و قطـع  تروریسـتی  نظامـی سـازمانهای  را ریشـه کنی  آن 
منابـع مالـی آنـان در فـروش نفـت و آثـار باسـتانی خوانـد 

و گفـت: ریشـه کنی داعـش بـرای مـا در اولویـت قـرار دارد 
و خرسـندیم کـه در ایـن زمینـه نظرات مشـترکی بـا ایران 

داریم. 
نخسـت وزیـر ایتالیـا بـا ابـراز تاسـف از تخریـب وجهـه 
اقدامـی  وقتـی  امـروز  گفـت:  تروریـزم،  بهانـه  بـه  اسـام 
مسـئولین  بعضـی  می شـود،  انجـام  اروپـا  در  تروریسـتی 
به جـای محکـوم کـردن تروریـزم، اسـام را محکـوم مـی 
کننـد و مثـًا نامـزد انتخابات ریاسـت جمهـوری امریکا در 
تبلیغـات خـود ادعـا می کند مقصر مسـئله تروریزم، اسـام 
اسـت! آقـای رنتزی، کار فرهنگی را بخـش دیگری از مبارزه 
بـا تروریزم دانسـت و افـزود: ما باید نشـان دهیم کـه ادیان 
در پـی صلـح، گفت وگـو و همزیسـتی مسـالمت آمیز بشـر 
هسـتند و اقتـدار و نقـش جنابعالـی به عنـوان رهبـر عالـی 
جهـان اسـام در ترویـج ایـن نـگاه، بسـیار حائـز اهمیـت 

ست. ا

رهبر انقالب در دیدار با نخست وزیر ایتالیا:

دستگاه های عظیم تبلیغاتی تحت سلطه 
سیاستمداران غربی، اسالم ستیزی به راه می اندازند 

    رهبری

حدیث کریمی فر
بـه بهانه ی اولین جشـنواره فیلـم و عکس هالل 
مـا و شـکل گیـری خانـه هنرمنـدان کرمـان بـا علـی 

گنـج کریمی بـه گفتگو نشسـتیم.

 شـما مدیـر عامـل هـالل احمـر هسـتید و ظاهرا 
ارتباطـی بـه سـینما و تولیـد فیلـم نداریـد. اما در 
طـول ایـن سـال هاعلـی گنـج کریمـی در تولیـد 
بسـیاری از فیلـم ها نقش موثری داشـته اسـت.این 

تعلـق خاطـر بـه فیلـم از کجا مـی آید؟ 
مـن در سـن 13 سـالگی اولیـن جایـزه ام را بابـت فیلـم 
تلقیـن از دسـت مدیر کل وقت ارشـاد گرفتـم. این عاقه از 
گذشـته بـا من بوده اسـت و بعد در جشـنواره های مختلف 
شـرکت کـردم و در تئاتـر هـم حضـور داشـتم. ایـن که در 
ایـن سـال هـا با توجه به مشـغله هـای کاری سـینما را رها 
نکـردم! بـه این دلیل اسـت که  ابـزاری قدرتمند تـر و تاثیر 
گذارتـر از سـینما سـراغ نـدارم. سـینما جادویـی اسـت که 

همـه هنرهـا را در بر مـی گیرد.
 دربـاره جشـنواره فیلـم و عکـس هـالل کـه در 
اردیبشـت مـاه برگزار می شـود، توضیـح بفرمایید؟

 برگزاری جشـنواره هال کار مشـترک انجمن سـینمای 
حرفـه ای اسـتان و جمعیـت هـال احمـر کرمان اسـت که 
بـرای اولیـن بـار در اردیبهشـت ماه برگـزار می شـود. البته 
مـا مایـل نبودیـم جشـنواره را برگـزار کنیـم چون سـاختار 
ادرای بـرای ادارات تعریف شـده اسـت )برگزاری جشـنواره 
عشـق و زمـان مضاعـف مـی خواهـد( رسـالت هـال احمر 
چیـز دیگریسـت امـا بـه ایـن دلیـل وارد میدان شـدیم که 
انجمـن حرفـه ای اسـتان کرمـان سـال اول شـکل گیریش 
اسـت و در صـورت قـوام و سـامان دهـی انجمـن فعالیـت 
هایـی چـون برگـزاری جشـنواره ها بـه عهده خـود انجمن 

ست. ا
 انجمـن سـینمای حرفـه ای از چـه زمانـی شـکل 
گرفتـه اسـت و چگونـه بـه قوام و سـاختار درسـت 

رسـد؟ می 
در دوره ای کـه جنـاب فـاح مدیـر ارشـاد بودنـد قـرار 
شـد تشـکلی با نـام خانـه هنرمندان اسـتان ایجاد شـود به 
منظـور شناسـایی هنرمنـدان که کار مشـکلی بـود. در همه 
ی رشـته هـا از جملـه سـینما بـه اطاعاتـی رسـیدند کـه 
البتـه جامـع نیسـت و همه ی سـینما گران اسـتان را در بر 
نمـی گیـرد و همـه زیـر این چتـر نیسـتند. در زمـان مدیر 
کل جدیـد ارشـاد ایـن مسـیر ادامه پیـدا کرده اسـت.اخیرا 
هم جلسـه ای تشـکیل شـد با هدف اجرایی شـدن اسـاس 
نامـه خانـه هنرمنـدان به ایـن منظـور در انجمن سـینمای 
حرفـه ای اسـتان دو نفـر نماینـده مـی خواسـتیم کـه اقای 
محبـی کرمانـی بـه عنـوان رییـس خانـه هنرمندان اسـتان 
انتخاب شـدند. مـا تابع قوانیـن خانه ی هنرمندان هسـتیم 

و امیـدوارم اتفاقـات خوبـی بیفتد .

 نزدیـک یـک سـال از رای گیـری انتخابـات خانه 
هنرمنـدان مـی گـذرد! هنوز دقیـق نمـی دانیم آیا 
کار انجمـن سـینما حمایـت از فیلـم ها و سـینما گر 

؟  ست ا
انجمـن تهیـه کننـده نیسـت امـا تسـهیل گـر در تولیـد 
فیلـم اسـت. بعـد از سـال سـخت اقتصـادی اگـر رونقی در 
مجموعـه هـای  اقتصـادی کرمـان اسـت باید صـرف تولید 
فیلـم هـای کرمـان شـود نـه خـارج از اسـتان  ونه بـه فیلم 
سـاز نماهـا. مـا بایـد مدافـع آن هـا باشـیم. سـعی داریـم 
بسـتری فراهـم کنیـم که سـینمای کرمان رشـد پیـدا کند 
و فیلـم سـاز از فیلـم سـاز نمـا تمیـز داده شـود.هم چنیـن 
از قابلیـت هـای هنرمنـدان بـه خوبـی اسـتفاده شـود. مـا 
بایـد صـدای رسـای هنرمنـدان و آموزشـگاه هـای هنری و 
سـینمایی باشـیم. انجمـن قـرار نیسـت رقیـب جایی باشـد 
انجمـن یـك تشـکل صنفی اسـت که مدافـع هنرمنـدان و 

است. سـینمایی  موسسـات 
 آیـا انجمـن سـینمایی اسـتان از نظـر فیزیکـی 
دارای مـکان شـده اسـت؟ انجمـن چـه خدماتی به 

اسـتان مـی دهد؟ فیلمسـازان 
حـدود یـك مـاه اسـت کـه در کانـون هنـر فضایـی بـه 
انجمـن اختصاص داده شـده که خانه سـینما گران اسـت و 
مـی توانـد مراجعه کننـد و جلسـات دور خوانـی  فیلم نامه 
را هـم داشـته باشـند. البتـه باید سـریع تر شـرایط عضویت 
انجمـن را فراخوان بدهیم تا مشـخص شـود به چه کسـانی 
خدمـات بدهیـم. فعـا طبـق لیسـتی که ارشـاد به مـا داده 
هنـر  کانـون  در  اخیـرا  کننـد.  مراجعـه  تواننـد  اسـت،می 
جلسـاتی شـکل گرفته و بررسـی موضوعاتی مثـل برگزاری 
جشـن چون جشـن سـینما به عهده انجمن اسـت که همه 
مـوارد در مرحلـه کارشناسـی اسـت . البتـه بحث اسـت که 
در کرمـان چـه قـدر سـینما گـر حرفـه ای داریـم! بایـد بـا 
معیـار مشـخصی سـطح کار فیلم سـازان درجه بندی شـود 
.فکـر میکنم اگر سـینمای کرمـان را با شـاخه های مختلف 
تقسـیم کنیم پرجمعیت ترین تشـکل سـینمایی را خواهیم 
داشـت.  همچنیـن بـه تازگـی جلسـه ای با آقای جوشـایی 
داشـتیم که آقـای ایوبی به کرمـان بیاید. وقتـی نماینده ی 
جامع سـینمایی کشـور بـه اسـتان بیاید وظیفـه ی انجمن 
اسـت کـه وارد مذاکـره شـود و از دغدغـه هـا و مشـکات 

سـینماگران کرمـان سـخن گوید. 

گفت و گوی پیام ما با مدیرعامل هالل احمر کرمان به بهانه جشنواره فیلم و عکس هالل ما: 

باید بستری فراهم کنیم
 که سینمای کرمان رشد کند
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کرمون

داستان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش بیست و ششم

بـه یـاد خدا و همـان پیرزنی که نـام خدا را به 
من یاد داد افتادم و آهسـته گفتم خدا و راسـتی 
ایـن کلمـه بـرای مـن در آن لحظـه اتـکا خوبـی 
شـد مثـل ایـن بـود کـه در حـال لغـزش دسـت 
بـه دیـواری گرفتـه باشـم غفلتاً متوجه شـخصی 
کـه در جلـو رویـم آهسـته حرکـت مـی کـرد و 
لباس و محاسـنی سـفید داشـت شـدم. صدایش 
مـی لرزیـد و مـی گفت:»یـا صاحـب الزمـان!« تا 
اعمـاق قلبـم اثـر کـرد. چـون مـرا در جلـو آن 
سـاباط تنهـا و یکـه دیـد مثـل آنکه دانسـت که 
در وحشـت و هراسـم بـا سـرش اشـاره کـرد که 

بروم.  او  همـراه 
آن وقـت بـا نوک عصایش که آهسـته آهسـته 
بـه زمیـن می گذارد و تشـخیص پسـت و بلندی 
کوچـه و آن سـاباط را مـی داد بـه راه افتادیـم. 
چنـد قدمـی کـه رفتیـم بـاز بـا همـان صـدای 
لـرزان در آن تاریکـی گفت:»یا صاحـب الزمان!« 
هـر ثانیـه در ایـن بیغولـه بـا ایـن پیـر مرمـوز و 
صـدای لرزانـش بـرای مـن بـه انـدازه یك سـال 
طوالنـی بـود. العـاج از ترس دسـت فـرا بردم و 
زنجیـر کشـکولی را کـه به دسـتش آویختـه بود 
گرفتـم و بـه زحمـت پـا بـه پـای او قـدم برمـی 
داشـتم. در همیـن موقع روشـنی فانوسـی از آن 
طـرف سـاباط نمـودار شـد و ایـن مجتهـد محل 
بـود کـه از مسـجد یـا خانـه یکـی از مریـدان به 
خانـه اش مـی رفـت. فانوسـی کـه در جلـو ایـن 
مجتهـد نوکـرش بـه زحمـت مـی کشـید خیلی 
ای  خمـره  ماننـد  سـفید  چلـواری  از  و  بـزرگ 

بودند. سـاخته 
از مـادرم ایـن مطلـب را شـنیده بـودم که هر 
چـه عمامـه آقـای مجتهـد بزرگتر باشـد دلیل بر 
ایـن اسـت کـه علـم او بیشـتر اسـت و همچنین 
فانوسـی کـه جلـو او مـی کشـند هر چـه بزرگتر 
باشـد دلیـل بـر کثرت علـم و تقـوای آن پیشـوا 
مـی باشـد. روشـنایی آن فانـوس بـه کالبـد نیـم 
از  کـه  قلبـم  بخشـید.  تـازه  روحـی  مـن  جـان 
وحشـت تند مـی زد کمی آرام گرفـت و چون به 
دقت در روشـنی به شـخصی کـه همراهش بودم 
نظـر کـردم او را درویشـی دیـدم کـه محاسـنی 
بلنـد و بر سـرش مولوی سـفید پیچیده بـود و با 
همـان صـدای لـرزان و یـا صاحب الزمـان گویان 
شـاید شـب هـای تاریـك پـول خوبـی از عابرین 
تکـدی مـی کرد و یـا فـی الواقع به قـول مرحوم 
کاظـم زاده ایرانشـهر یکـی از رجـال الغیـب بـود 
کـه در دقایـق پوشـیده و بـرق عینکـش در آن 
تاریکـی سـاباط ماننـد دو چشـم گربـه ای که در 

تاریکـی بدرخشـد برق مـی زد.
مجتهـد بـا کر و فـر فریاد با مازمـش از ما رد 
شـدند و مـن هـم بـه خاطرم آمـد چـه او به من 
گفتـه بـود که حضـرت خضر شـب هـا و نزدیك 
هـای سـحر در کوچـه هـا عبـور مـی کنـد و اگر 
کسـی از او خواهشـی نمایـد به آسـانی بـرآورده 
مـی نمایـد،  سـکه ای کـه او بدهـد بسـیار بـا 
برکـت اسـت. بـه او گفتـم آیـا تو حضـرت خضر 
هسـتی اگـر تـو حضـرت خضر هسـتی سـکه ای 
بـه من بـده! او هم با دسـت لرزانش از کشـکولی 
که به دسـت داشـت سـکه ای خیلـی کوچك به 

دسـتم داد و بعـد هـم غیبش زد.
نمـی دانـم دو مرتبـه بـه آن مهیـب نجـات 
بـه  او نشـدم و ندانسـتم  یافتـم متوجـه رفتـن 
کـدام سـمت رفـت. بعـد از آن دوان دوان خود را 
بـه نزدیـك خانه پـدر مـادرم رسـانیدم. در اینجا 
هـم چنـد سـاباط روی کوچـه را پوشـانیده و در 
وسـط ایـن سـاباط، سـاباط دیگری کـه عرضش 
یـك متـر و طولـش بیسـت متـر بـود و انتهایش 
درب خانـه ای کـه آن جـا بایـد بـروم واقع شـده 
بـود، باعـث ترس مـی شـد. خوشـبختانه در این 
جـا چـون مأنـوس بـودم بـه تنهایـی راه را طـی 
کـرده و بـه مقصـد رسـیدم و بـا عجلـه در کوب 

خانـه را بـه صـدا در آوردم
را  نبـات درب  مـادرم،  مـادر  لحظـه   همـان 
بگشـود. در اول متوحـش گردیـد و از اینکـه در 
آن هنـگام شـب و بـی وقـت بـه آنجا رفتـه بودم 
مشـوش شـد و بـا بیتابـی پرسـید چـه اتفاقـی 
افتـاده کـه در ایـن وقت تـو را به اینجا فرسـتاده 
انـد؟ نمی دانسـتم چـه بگویم و چه قسـم او را از 
آن تشـویق و ناراحتـی آرام کنـم. او متصـل مـی 
پرسـید چـه شـده و مـن می گفتـم صبـر کنید، 
حـاال میگویـم. متحیـر بـودم مقصـودی را کـه 

داشـتم چگونـه و بـه چـه طریـق بیـان کنم. 

فاخـره صبـا متولـد آبـان 1299فرزنـد فـرخ صبـا بـود و 
ابوالحسـن صبـا اسـتاد بـزرگ موسـیقی ایران پسـر عموی 
پـدرش می شـد. او در دوازده سـالگی بـرای آموختـن آواز 
بـه مدرسـه کلنـل وزیـری رفـت و نـزد عبدالعلـی وزیـری 

تحصیـل کـرد و نواختـن پیانـو را نیـز یـاد گرفـت.
عبـداهلل  نـزد  ایرانـی  موسـیقی  یادگیـری  بـا  همزمـان 
دوامی موسـیقی دان و ردیف دان برجسـته ایرانی، موسـیقی 
کاسـیك را نیـز نزد مادام سابارسـکی و کنـت مونت فورت 

کرد. شـروع 
سـپس آموختـن پیانـو را نـزد مشـیر همایـون شـهردار 
تکمیـل کـرد و آواز و اپـرا را نـزد خانـم نوردیـن و لیلی بارا 
آموخـت و کنسـرت هایی هـم همـراه بـا لیلـی بـارا یـا خود 

بـه تنهایـی در کلـوپ ارامنـه اجـرا کرد.
خانـم صبا سـپس بـرا ی ادامـه تحصیل به فرانسـه رفت 
و در کنسـرواتوار پاریـس موسـیقی را ادامه داد. او در سـال 

1326 فارغ التحصیـل شـد و بـه ایران بازگشـت.

در بازگشـت بـه ایـران، بـه اسـتخدام هنرسـتان عالـی 
موسـیقی درآمد و همزمان با گروه های موسـیقی کاسـیك 
در اداره کل هنرهـای زیبـای ایـران، در امـر آمـوزش و اجرا 

داشـت. همکاری 
اولیـن  در سـالهای 1341 هنگامـی کـه منیـر وکیلـی 
صحنه هـای اپرایـی را در ایـران روی صحنـه آورد، در آنهـا 
اجـرا داشـت. او در اپـرای مـادام باترفـای پوچینـی نقـش 
سوسـوکیرا داشـت، و تراویـا تـای وردی را در تلویزیـون و 
در سـالن وزارت فرهنـگ و هنـر اپـرای ارفـه و اوریدیـس 
کریسـتف ویلیبالـد گلـوک و بعـداً در سـالن سـعدی اپرای 
تـك صحنـه ای جمیله بیزه در سـال 1346 نخسـتین اپرای 
کاسـیك بـه نـام کوزی فـان توتـه، اثر موتسـارت بـه طور 
کامـل در تـاالر وزارت فرهنـگ و هنـر بـه روی صحنه رفت 

و فاخـره صبـا نقـش دورابـا را اجـرا کرد.
او در اپرای »دالور سـهند« اثر سـعدی حسنی، موسیقی 
احمـد پژمان و به رهبری حشـمت سـنجری و با خوانندگی 

حسـین سرشـار، سـودابه تاجبخش، آلك ملکونیـان و روبن 
آقـا بگیانـس و خودش نقـش »آذر« را اجرا کرد.

او در اوایـل سـال های دهه 1340 کم کـم از کار حرفه ای 
کنـار رفـت. ولی تـا 21 اردبیهشـت 1359 که سـازمان اپرا 
و بالـه و ژونـس موزیکال جوانان منحل شـد امـکان فعالیت 

موسـیقی را داشت.
 خوانندگانـی چـون منصـوره قصری، محمد نـوری و... از 

شـاگردان آواز او بودند.
فاخـره صبـا اسـتعداد نویسـندگی نیـز داشـت و مقاالت 
و  او  نوشته اسـت.  مصاحـب  دائرةالمعـارف  در  متعـددی 
همسـرش، علیرضـا افضلی پـور بنیان گذار دانشـگاه شـهید 
او، فاخـره صبـا  از درگذشـت  بعـد  بودنـد.  باهنـر کرمـان 
همچنـان از دور و نزدیـك، مراقـب احـوال دانشـگاه کرمان 

و کتابخانـه آن بـود.
فاخـره صبـا در 22 تیـر 1386 درگذشـت و در امامـزاده 
عبـداهلل شـهرری در کنـار همسـرش به خاک سـپرده شـد.

نگاهی به زندگی بانو فاخره صبا بنیانگذار دانشگاه کرمان

فخر دانش
 زندگی نامه

در پـی مطالعـات و بررسـی های چند سـاله ای که مرحوم 
علـی رضـا افضلی پور، قبل از سـال های 50 بـرای انجام یك 
نیـت خیـر و یـك کار عـام المنفعه انجـام داد، بـه این نتیجه 
رسـیده بـود کـه احداث یك دانشـگاه نسـبت به احـداث یك 
پـروژه های دیگر چون بیمارسـتان ارجحیت دارد و همچنین 
تشـخیص داده بـود که مناسـب ترین و مسـتحق ترین محل 

بـرای انجـام این نیت خیر شـهر کرمان اسـت. 
وی هـم زمـان بـا اقداماتـی که جهـت اخذ مجـوز معمول 
می داشـت، بررسـی های کاملی نیـز درباره نحـوه تهیه طرح 
سـاختمان انجـام دادند. از جمله سـفرهای متعـدد به خارج و 
بازدیـد از دانشـگاه های جدیـد االحداث مذاکره با مسـوولین 
دانشـگاه هـای داخـل و خـارج و کسـب اطـاع از مشـکات 
اجرایـی و اداره یك دانشـگاه، مذاکره و مصاحبه با مهندسـان 
مشـاور و ذی صاح داخلی و مذاکره با مسـوولین دانشـگاه ها 

را بـا جدیـت و عاقه و دلسـوزی خاصی انجـام دادند.
مرحـوم افضلی پور معتقـد بود آینده از آن آیندگان اسـت 
و مـا حـق نداریم با تصمیمات ناسـنجیده خـود، از هم اکنون 
بـرای آنـان محدودیـت ایجـاد کنیـم. او بـا این عبـارت، یکی 
مهمتریـن احـکام و پایـه هـای برنامـه ریـزی، اسـتراتژیك را 
بیـان می کرد که متاسـفانه در بسـیاری از تصمیـم گیری ها 

و برنامـه هـای اسـتراتژیك نادیده گرفته می شـود.
وسـعت زمیـن بـا بلندنظـری و سـخاوت در پیـش بینـی 
هـا، برای محـدود نکردن آینـدگان تعیین شـد و گرچه 100 
هکتـار رافـع نیازهـای قابـل پیـش بینـی دانشـگاه بـا رشـته 
هـای مصوبـش بـه شـمار می آمـد، ولـی تامیـن 100 هکتار 
زمیـن بـه صـورت قطعـی و 400 هکتـار بـه صـورت ذخیـره 
هـدف قـرار گرفت تـا چنان چـه در آینده رشـته هـای دیگر 
و از جملـه علـوم پزشـکی راه انـدازی شـود و مجموعـه ای از 
مسـائل غیرقابل پیـش بینی دیگر رخ دهد توسـعه و عملکرد 

مطلـوب دانشـگاه با اختـال و اشـکال مواجـه نگردد. 
افضلی پور انگیزه از سـاختن دانشـگاه را چنین عنوان می 
کند: »از من مهندس افضلی پور خواسـته شـده اسـت انگیزه 
خـود را بـرای بنیـان گـذاری دانشـگاه کرمـان را بـه اختصار 

بیـان کنم.
مـن اطمینـان دارم کسـانی کـه بـا محیـط خانوادگـی و 
پرورشـی در سـر دارنـد بـه یقیـن می داننـد کـه راه منحصر 
بـه فـرد بـرای تعالی و سـعادت مردم یك کشـور همانـان راه 
دانـش و فـن اسـت و در آن چـه مـن اکنون خواهم نوشـت با 

مـن کاما هـم عقیـده خواهنـد بود.
گـر چـه مـن پـس از پایـان تحصیـات عالـی در کشـور 
فرانسـه و بازگشـت به ایـران عمر خود را صـرف فعالیت های 
بازرگانـی کـرده ام. امـا همـواره بـر ایـن عقیده بـوده و اکنون 
نیـز هسـتم که گـردآوری مـال برای یـك انسـان واقعی فقط 
وسـیله ای اسـت بـه منظـور نیـل بـه اهـداف عالی انسـان و 
الهـی. از ایـن جهـت در تمـام مـدت عمـر از ظواهـر فریبنده 
دوری جسـته و بـه یك زندگی بسـیار سـاده، بـی هیچ پیرایه 

و تکلفـی اکتفـا کـرده ام. من همـواره به یاد داشـته ام که آن 
چـه بـا نهایـت صداقـت و درسـتی طـی ده ها سـال تاش و 
کوشـش بـه دسـت آورده ام در واقـع متعلـق به هـم میهنان 
عزیـزم مـی باشـد و بایـد دیر یـا زود بـه صورتی بـه صاحبان 
اصلـی آن بازگردانـده شـود. این اندیشـه را در سـال 1349 با 
همسـر مهربـان و فداکارم بانـو فاخره صبا در میان گذاشـتم. 
او همچنـان کـه انتظـار می رفت با نهایت خرسـندی و تفاهم 
از آن اسـتقبال کـرد و پیشـنهاد نمـود کـه برای ایـن منظور 
شایسـته اسـت یك بیمارسـتان بسـازم. من نظر او را بسـیار 
پسـندیدم. امـا روشـن اسـت کـه یـك بیمارسـتان پـس از 
سـاخته شـدن و آماده گشـتن در مرحله اول نیازمند پزشـك 
و جـراح و پرسـتار و کادر فنـی اسـت کـه بایـد آمـوزش های 

الزم را دیده باشـند.
بدیـن سـبب بـا خـود اندیشـیدم بهتـر اسـت بـه جـای 
بیمارسـتان، یك دانشـگاه تاسـیس کنم که به پایه دانشـگاه 
هـای معتبـر جهـان برسـد و یـك یـا چنـد بیمارسـتان نیـز 
ضمیمـه آن شـود. ایـن چنیـن دانشـگاهی ضمنـا خواهـد 
توانسـت دیگـر نیازهـای علمی کشـور را به ویـژه تربیت کادر 

آموزشـی شایسـته بـرآورده سـازد.
بـه هـر حال فکر تاسـیس یك دانشـگاه در اردیبهشـت ماه 
1350 قطعـی شـد و همسـرم نیـز با خرسـندی بسـیار آن را 
پذیرفت. زیرا تاسـیس دانشـگاه که ایجاد بیمارسـتان نیز جزو 
آن بود با نظر او هماهنگی داشـت. آن گاه این پرسـش بسـیار 
مهـم و اساسـی پیـش آمـد کـه محـل این دانشـگان بایـد در 
کدام شـهر باشـد. برخی دوسـتان پیشـنهاد کردنـد این مرکز 
علمـی در یـك شـهر کوچـك خوش آب و هوا سـاخته شـود. 
گروهـی دیگـر را عقیده بر این بود در یکی از شـهرهای بزرگ 
کـه دارای دانشـگاه هسـتند دانشـگاه دیگـری بـا امکانـات و 
تجهیـزات بهتـر و بیـش تـر ایجـاد گردد. اما روشـن اسـت به 
علـت وضـع خـاص و جغرافیایی کشـور مـا و دور بـودن محل 
هـای تمرکـز جمعیـت از یکدیگـر تاسـیس دانشـگاه در یك 
شـهر کوچـك نمـی توانسـت منظـور مـرا چنـان کـه بایـد و 
شـاید تامیـن کنـد. از طـرف دیگر ایجـاد چندین دانشـگاه در 
یـك شـهر )البته تهران مسـتثنی اسـت( و بی نصیـب ماندن 
شـهرهای دیگـر بـه هیـچ وجـه منطقی بـه نظر نمی رسـید. 
ایـن مسـاله یعنـی انتخـاب شـهری کـه بایـد دانشـگاه در آن 
سـاخته شـود مـدت شـش مـاه مـورد بحـث و مطالعـه من و 
همسـرم و برخی دوسـتان صاحیت دار بود. سـرانجام در آبان 
مـاه سـال 1350 شـهر کرمان بـرای این منظور برگزیده شـد. 
اکنـون من سـعی می کنـم مهم تریـن علل ایـن گزینش 

را بیـان کنم.
1- کرمـان یکـی از بـزرگ ترین شـهرهای ایران اسـت. اما 
فاصلـه آن تـا تهـران از شـهرهای دیگـری نظیـر آن بیش تر 
اسـت و در یك سـخن سـاده کرمان شـهری دور افتاده است.

2- هیـچ یـك از شـهرهای دارای دانشـگاه نزدیـك کرمان 
نمی باشـد.

3- مـردم کرمـان بـا آن کـه بسـیار فعـال و بـا اسـتعداد 
هسـتند، امـا بـه علـت دوری مسـافت تـا تهـران در مقایسـه 
ب اهالـی دیگـر شـهرهای بـزرگ از محروم ترین مـردم ایران 

محسـوب می شـوند.
4- در اطـراف کرمان معادن بسـیار بزرگ فلزات مختلف و 
کانـی های دیگر موجودنـد که می توانند برای دانشـجویان و 
حتی اسـتادان دانشـکده های مختلف دانشـگاه کرمان میدان 

وسـیع و پربار مطالعه و تحقیق علمـی قرار گیرند.
5- شـهر کرمـان دارای آب و هـوای معتـدل اسـت و بـه 
علـت عـدم تراکـم جمعیـت تهیه زمین بـزرگ و کافـی برای 
سـاختمان هـای دانشـگاه در آن چندان دشـوار بـه نظر نمی 

رسد.
بـه هر صورت پـس از آن که انتخاب کرمان برای تاسـیس 

دانشـگاه قطعـی شـد بافاصلـه بـه تهیـه مقدمـات ایـن امر 
خطیـر پرداختـم و با مسـووالن مملکتـی وارد مذاکره شـدم.

روز 20 تیرمـاه 1351 وزارت علـوم و آمـوزش عالـی بـا 
تاسـیس دانشـکده های علـوم و فنی دانشـگاه موافقـت کرد. 
همچنین مقرر شـد پـس از فراهم آوردن کلیـه مقدمات الزم 
برای تاسـیس دانشـکده پزشـکی دانشـگاه، یك سـال پس از 
آغـاز سـاختمان آن را از وزارت علـوم و آمـوزش عالـی مجـوز 

الزم بـرای ایـن امـر کسـب گردد.
پـس از بررسـی و تحقیقـات الزم ، روز 17 دی مـاه 1351 
قـرارداد تهیـه طرح سـاختمان دانشـگاه کرمان با مهندسـان 
مشـاور پیرراز بسـته شـد. در اواسط سـال1353 پس از تهیه 
نقشـه هـای اجرایـی الزم و تهیـه زمیـن مناسـب به وسـعت 
5میلیـون متـر مربـع زمین ملی کـه از طرف سـازمان جنگل 
هـا و مراتـع کشـور شـعبه کرمـان برای سـاختمان دانشـگاه 
کرمـان تحویـل شـده بـود. کار سـاختمان هـا و تاسیسـات 
عظیـم دانشـگاه آغـاز شـد. در روز24 شـهریور 1364 کلیـه 
سـاختمان هایـی که مهندسـان مشـاور طـرح آن هـا را تهیه 
کـرده بودنـد بـه پایـان رسـید و در 24 شـهریور 1364 طبق 
سـند هدیـه و صلـح باعـوض در دفترخانـه اسـناد رسـمی 
شـماره 41 حـوزه ثبتی  کرمـان به مردم شـریف کرمان اهدا 
شـد و اسـناد آن تحویـل جنـاب آقـای دکتر اسـداهلل رضوی 

رییـس وقـت دانشـگاه گردید.
اینـك ذکـر ایـن نکتـه را ضروری مـی دانم که مهندسـان 
محتـرم در تمـام ایـن مـدت همـواره بـا نهایـت حسـن نیت 
و کاردانـی و دلسـوزی و فـداکاری همـه امـور مربـوط بـه 
سـاختمان دانشـگاه کرمان را زیـر نظر داشـته و از هیچ گونه 

کوشـش در ایـن بـاره دریـغ نورزیـده اند.
مـن برخـود فـرض و واجـب می دانـم از زحمـات و تاش 
خسـتگی ناپذیر کلیه ایـن عزیزان در انجـام دادن این وظیفه 
بسـیار مهـم میهنـی سپاسـگزاری و تشـکر را صمیمانـه ابراز 

دارم. «
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استقال صفر - پرسپولیس صفر 

 شهرآورد 45: 2٠ فروردین 7٨
اسـتقال یـك - پرسـپولیس یـك )گل هـا: فـرد ملکیـان 
برای اسـتقال و مهدی هاشمی نسـب  برای پرسـپولیس(

شهرآورد 62: 1٠ فروردین ٨6
اسـتقال یـك - پرسـپولیس یـك )گل هـا: علـی علیزاده 
بـرای  واحدی نیکبخـت  علیرضـا  و  اسـتقال  بـرای 

پرسـپولیس(
شهرآورد 64: 15 فروردین ٨7

اسـتقال یك - پرسـپولیس یك )گل ها:امیدرضا روانخواه  
برای اسـتقال و محسـن خلیلی برای پرسپولیس(

شهرآورد 7٠: 1٠ فروردین ٩٠
استقال یك - پرسپولیس صفر )گل: آرش برهانی (

شهرآورد ٨2: 27 فروردین ٩5:
پرسپولیس ؟ - استقال ؟

تمامی گلزنان خارجی شهرآورد 
اولیـن گل خارجـی تاریخ دربی را عیسـی ترائـوره در بازی 
25 مهرمـاه سـال 1382 بـه ثمـر رسـاند،در ایـن بـازی 
اسـتقال 2-0 از پرسـپولیس پیش بود که عیسـی ترائوره 
یـك گل زد وبازی 2-1 تمام شـد، امـا دومین گلزن دربی، 
ایمـون زائـد دوملیتی بود،در بازی روز 13 بهمن سـال 90 
در حالـی که اسـتقال با نتیجه 2-0 از پرسـپولیس پیش 
بود،پرسـپولیس 3 گل زد وبـا ایـن 3 گل نـه تنهـا بـازی 
ناگهان برگشـت وبا برد پرسـپولیس تمام شـد،ایمون زائد 
با زدن 3 گل ،بعد از 38 سـال شـهرآورد را  به دومین هت 

تریـك بعـد از همایون بهزادی فقید رسـاند.
امـا گل پنجـم خارجـی ها را هـم یك پرسپولیسـی دیگر 
بـه ثمررسـاند،جری بنگسـتون مهاجـم هندوراسـی تیـم 
فوتبال پرسـپولیس این گل را در دقیقـه 4+90 بازی رفت 

فصـل جـاری به ثمر رسـاند.
ترین های شهرآورد

1-بیشـترین بـازی: علـی پرویـن 20 بـازی، از روز 3 مهـر 
49 تـا 15 مهـر 62

2-بیشـترین مربیگـری: علـی پرویـن 25 بـازی از روز 17 
دی 61 تـا 12 آبـان 84

3-مسـن ترین مرد شـهرآورد: رضا عنایتی:39 سـال و 24 
روز در روز 24 اردیبهشـت 94

4-رکـورددار کاپیتانـی: علـی جبـاری از اسـتقال  از 28 
خـرداد 50 تا 25 مهرمـاه 54 در 11 دربی متوالی کاپیتان 

تیـم فوتبال اسـتقال بود.
5-آقـای گل: صفـر ایرانپـاک از روز 3 مهـر 49 تـا 12 تیر 
59 در شـهرآوردهای مختلف 7 گل برای سرخپوشـان زد 

و ایـن رکـورد همواره دسـت نخـورده باقی مانده اسـت.
6-بیشـترین حضـور در دربی: محمود خردبین سرپرسـت 
امـروز پرسـپولیس 52 بـار در دربـی حضـور داشـته تـا بر 
ایـن اسـاس باالتریـن حضور در دربـی  پایتخت را داشـته 

باشد.
7- بیشـترین قضاوت: محسـن ترکی در 6 دربی به عنوان 
داور حضـور داشـته اسـت و دربـی 82 هفتمیـن قضـاوت 

است. او 
و  پرسـپولیس  بـرای  بـرد  متوالـی:3  بـرد  8-بیشـترین 
اسـتقال، پرسـپولیس در 27 مهـر 75،20 تیـر 76 و 22 
آبـان 77 و اسـتقال در روزهای 23 مهـر 89،10 فروردین 
90 و 35 شـهریور 90 در 3 بـازی متوالـی برنـده بوده اند.
9-بیشـترین بی شکسـتی )سـرمربی(: امیـر قلعه نویی در 
12 بـازی برابـر تیم فوتبال پرسـپولیس شکسـت نخورد و 

صاحـب این رکورد شـد.
10-بیشـترین بی شکسـتی )بازیکـن(: احمد عابـدزاده در 
13 بـازی بـا پیراهن هـر 2 تیم در دربی شکسـت نخورده 

است.
11-بهتریـن گلزن خارجـی: ایمون زائـد در روز 13 بهمن 
90 در یـك بـازی 3 گل بـرای سـرخ ها زد و رکـورد دار 

تاریخ شـد.
12-بیشـترین بازی در یك سـال:5 بازی در سـال 90 که 

اسـتقال در 3 بازی برنده شـد.
13-بهتریـن نتیجـه: برد 6-0 پرسـپولیس برابر اسـتقال 

در سـال 52 هنـوز بهتریـن نتیجـه تاریخ دربی اسـت.
14-بیشـترین گل زده در یك سـال: استقال در سال 90 

برابر پرسپولیس 10 گل زد.
15-بیشـترین گل زده در یـك بـازی: همایـون بهـزادی و 
ایمـون زائـد در بازی سـال های 52 و 90 برابر اسـتقال به 

ثمررسـانده 3 گل در یك بـازی بودند.
16-بیشـترین تعداد بازی بی شکسـت: در روزهای 8 دی 
74 تـا 9 دی 79 پرسـپولیس در 9 بـازی برابر تیم فوتبال 

اسـتقال بی شکست ماند.
17-مرغوبیـت امتیـاز خارجی هـا: مصطفـی دنیزلـی در 3 
بـازی هدایـت پرسـپولیس را در دربی بر عهده داشـته و 2 

بـرد و یك مسـاوی به دسـت
18-بیشـترین تماشـاگر: دربی روز 15 مهرماه سال 1362 
بـا حضـور تقریبی بیـش از 120 هـزار تماشـاگر در تاریخ 

ماندگار شـده است .
19-سـریع ترین گل تاریخ دربی: علی سـامره در ثانیه 48 
بـازی روز 20 دی 81 بیـن 2 تیم در تبریز سـریعترین گل 

تاریـخ دربی را به ثمر رسـاند.
20- حسـن روشـن بـا 18 سـال و 357 روز در روز 4 
خـرداد 1353 در دربـی گل زد تـا جوانتریـن گلـزن همه 

ادوار دربـی باشـد.
21-کمتریـن گل خـورده دروازه بان:نیلسـون دروازه بـان 

پرسـپولیس؛ سابق 
 کوریـا در تاریـخ دربـی پایتخـت یـك رکـورد مانـدگار از 

خـود به جـای گذاشـت.   
رکـورد او دریافـت تنهـا یـك گل در 450 دقیقه بـازی در 
دربـی بـود کـه از ایـن مـدت 404 دقیقه اش متوالـی بوده 
اسـت. از جذابیـت رکـورد او همیـن بـس کـه بدانیـم گلر 
بزرگـی مثل عابـدزاده در هر 167 دقیقـه یك گل دریافت 
کـرده اسـت. امـا آمـار مهـدی رحمتـی هـم قابـل توجـه 
اسـت، او در 9 بازی در مجموع 6 گل دریافت کرده اسـت، 
رحمتی به شـکلی قابل توجـه در 6 بازی دروازه اسـتقال 
را برابـر تیم فوتبال پرسـپولیس بسـته نگه داشـته اسـت.

فرهاد عشوندی
نـادر قاضـی پـور یکـی از خبرسـازان روزهـای پایانـی 
سـال 94 بـود. انتشـار ویدئویـی جنجالی از نماینـده مردم 
ارومیـه کـه در آن گفته هایی تند دربـاره نمایندگان خانم، 
اسـرای عراقی در عملیات فتح المبین و ماجراهای شـوخی 
عجیـب و غریبـش با قـدرت ا... علیخانی بلوایـی به پا کرد. 
نماینـدگان خانـم، اصـالح طلبـان و افـکار عمومـی موجـی 
بـرای کنـار گذاشـتن ایـن نماینـده بـه راه انداختنـد. امـا 
خیلـی زود ایـن مـوج خوابیـد و حـاال هـم قاضـی پـور مـی 
گویـد اگـر همیـن حـاال در حـوزه انتخابیـه اش انتخابـات 
مجـددی برگـزار شـود، دو برابر دفعـه قبل رای مـی اورد. 
شـاید تندتریـن منتقـدان بـه حـرف هـای قاضـی پـور باید 
اصـالح طلبان باشـند. امـا همزمان با انجام ایـن گفت و گو، 
علیرضـا محجـوب یکـی از چهـره هـای شـاخص اصـالح طلب 
مجلـس در دفتـر کار ایـن نماینـده حضـور داشـت. دفتـر 
کاری کـه بخشـی از آن اتـاق خـواب نماینـده مـردم ارومیه 
هـم هسـت. قاضـی پـور بـرای اینکه بتوانـد گفـت و گو را 
انجـام دهـد به اصـرار محجوب را به اتاق اسـتراحتش برد 
تـا روی تشـک برقـی اش بخوابـد و در پایـان گفـت و گـو، 
محجـوب خوابـش بـرده بـود. ایـن رفاقـت با سـران اصالح 
طلـب مجلـس البتـه ایـن اعتمـاد را بـه قاضی پـور داده که 
بگویـد اصال بحـث رد اعتبار نامـه اش موضوعیت طرح هم 

ندارد. 
 سـال ٩4 کـه بـا حاشـیه های زیـادی برای شـما به 

پایان رسـید. سـال ٩5 چطور شـروع شـد؟
هیـچ چیـزی نبوده. سـال، خیلی خوب شـروع شـد. شـکر 
خـدا در آذربایجـان غربـی بـارش باران خوبی داشـتیم و سـد 
مهاباد و بوکان سـرریز شـد. امسـال آب دریاچه ارومیه بعد از 
چندین سـال، نسـبت به سـال قبل چند سـانتی متر باال آمد 
جای شـکر اسـت و بـه همین خاطر بـه آقای دکتـر کردوانی، 
مـادر )!( کویرشناسـی ایـران کـه می گفتنـد دریاچـه ارومیه 
خشـك شـده سـام می رسـانم و می گویـم به کوری چشـم 

دشـمنان اسـام و ملت هنوز خشـك نشـده است. 
 ایشـان گفتـه بودنـد بهتریـن راه ممکن این اسـت 
کـه بگذاریم خشـک بشـود و نمک هایـش را برداریم. 

در دنیـا دریاچـه هـای زیـادی خشـك شـده اسـت. ولـی 
مـردم ایـران اسـامی به خصـوص مـردم قهرمـان آذربایجان 
تصمیـم گرفتنـد با راز و نیاز با خداوند دریاچه خشـك نشـود. 
 واقعا از این آب می شـود برای کشـاورزی اسـتفاده 

کرد؟
قـرآن کریـم مـی گویـد خشکسـالی هفـت سـال اسـت. 
پـس دوره تنـاوب خشکسـالی هفـت سـاله اسـت و مـا دوره 
خشکسـالی را پشـت سـر گذاشـته ایم. با بهبود روش کاشـت 

و آب هـای حـوزه ای دریاچـه احیـا خواهـد شـد. 
 شـما بـر سـر انتقـال آب هـم در مجلـس خیلـی 

جنگیدیـد کـه اتفـاق نیافتـد. 
البتـه هنـوز آب را مـی برنـد و خواهنـد بـرد. آقـای چیـت 
چیـان هم خیلی فعال هسـتند ولـی باز ما هم خدایـی داریم.

 شـما ایشـان را خیلی دوسـت داریـد. از روز اول در 
مجلس با ایشـان داسـتان داشـتید.

مـن ایشـان را از دورانی که آمد شـهید باکـری را عزل کند 
و آقا محسـن نگذاشـت، می شناسم. 

 مثل اینکه با آقای محصولی کار می کردند.
بلـه. ایشـان نیـروی صادق محصولـی بود. آقـای باکری هم 
سـرباز والیـت بـود و هیـچ وقـت مشـکلی ایجـاد نمـی کـرد. 
وقتـی قلـب ایشـان تیر خورد مـا ایشـان را به آبـادان بردیم و 
تیـر را از قلبـش درآوردیـم. ایشـان بعد از عمل بـه اهواز رفت 

و در جلسـه ای شـرکت کرد. 
 االن خانـواده آقـای باکـری با شـما خیلی 

اختـالف نظـر دارنـد باالخره آنهـا اصالح 
طلـب هسـتند و شـما اصولگرا. 

نـه. پسـر آقای باکری اصاح طلب نیسـت 
ایشـان والیتمـدار هسـتند و تنهـا جایی که 
مـی رونـد دفتر رهبری اسـت به جـز دفتر 

رهبـری هیچ جـای دیگری نمـی روند. 
 مگـه اصـالح طلـب بـودن تضادی 

بـا والیتمدار بـودن دارد؟
مـن بـا بقیـه شـان کاری نـدارم. فقط 
مـی دانم آقای احسـان باکـری این طوری 
نیسـت مهدی و مجید باکری همیشـه در 
ارومیـه پیش من هسـتند. خواهران شـان 

در ارومیه زحمتکش هسـتند. 

 سـال هایـی کـه شـلوغ شـده بـود همیـن آقـای 
ذوالنـور کـه به مجلـس آمـده انـد در مـورد خاندان 

باکـری صحبـت هایـی کـرده بودند. 
مـن احترام خاصی بـه خانواده باکری می گذارم. شـهیدان 
علـی، حمیـد و مهـدی باکری در کـره زمین یك سـانتی متر 
خـاک هـم اشـغال نکـرده انـد و جنـازه هـر سـه آنهـا مفقود 

اسـت مـا احتـرام خاصی بـه آنها مـی گذاریم. 
 بـا موجی که علیه شـما ایجاد شـده بـود جالب بود 
که مردم حـوزه انتخابی شـما کماکان از شـما حمایت 
مـی کردند. پیامـک هایی که خطاب به شـما منتشـر 
شـده بـود هـم همه بـا ایـن مضمون بـود که از شـما 

نداشتیم.  انتظار 
همیـن االن اگـر در ارومیـه انتخابـات برگـزار شـود مـن 
دو برابـر رای مـی آورم. مـن نوکـر ملـت هسـتم در مـن بـه 
روی ملـت بـاز اسـت. مـن هیاتـی و مذهبی هسـتم و هیأتی 
و مذهبـی کار مـی کنـم. در طـول هشـت سـال خدمتـم در 
مجـس یکبـار هـم غیبـت و تأخیر نـدارم و تـا امروز یـك بار 
هـم ماشـین مجلـس جلـوی در خانه دنبـال من نیامـده. من 
بـا متـرو مـی آیـم )کارت مترویش را نشـان می دهـد(. مردم 
دوسـت دارنـد نماینـده شـان صادق باشـد. شـما نـگاه کنید، 
بعـد از انتخابـات هـم 20 بـار صحبت کـرده ام و شـما تزلزلی 
در مواضـع مـن ندیـده اید. امـروز بعد از عید قسـم خورده ایم 
کـه از حقـوق کارگـران و مسـتضعفان دفـاع کنیـم. مـا هیچ 
منافعـه ای نداریـم. حاال بعضـی ها اس ام اس مـی دهند ولی 
هـزاران پیـام خوب هـم دریافـت می کنیـم. بازرسـان وزارت 
صنعـت و معـدن چقـدر دعـای خیـر بـرای آقـای محجـوب، 
نماینـده مـردم تهـران مـی کننـد کـه مـا حقـوق شـان را 

مسـتقل کردیـم مـردم هـم ایـن را مـی داننـد کـه مـا 
دنبـال منافـع نظـام هسـتیم. خیلـی از اصـاح 

اصولگرایـان  از  کـه  هسـتند  هـم  طلبـان 
والیتمدارتـر هسـتند مـا سـرباز و والیت 

و نوکـر ملـت هسـتیم و به ایـن افتخار 
مـی کنیـم. فخـر نمـی کنیم. 

ایـن  و  قبـل  دوره  در   شـما 
تأییـد  سـخت  خیلـی  دوره 

شـدید.  صالحیـت 
قـرار بـود مـا پوسـتر نزنیـم و 
بـدون پوسـتر کاندیـدا شـویم. 
کل  حسـابدارمان  گفتـه  بـه 
هزینـه مـا در ایـن انتخابـات 

بـوده  تومـان  میلیـون   42
کجـا  از  را  پـول  ایـن   

آوردیـد؟
مـن از قدیـم وضـع مالـی 

ام خیلـی خوب اسـت 
بخواهـم  اگـر 
یازدهـم  مجلـس 
شـوم  کاندیـدا 
را  پولـم  االن  از 

ذخیـره مـی کنـم. 
هـم  اینهـا  بـه   

ولـی  پردازیـم  مـی 
قبلـش کمـی در مـورد 

آمده  پیـش  حاشـیه هـای 
بـرای شـما حـرف بزنیـم. 

خیلـی هـا مـی گوینـد در حقش 
جفا شـده اسـت و خیلی هـا هم می 
گوینـد حقـش بـود حـاال آن اتفـاق 
مـی  هـا  تـرک  رفتـه.  شـده  تمـام 
گوینـد خوبـی کـن بنـداز تـو دریا، 

ماهـی نداند خالق کـه می داند 
مـن حقـوق می 

گیـرم. حقوقـم بابـت خدمـت به مـردم اسـت اگـر بخواهم به 
خـودم خدمـت کنـم حقوقـم حـرام اسـت مـن نمـی خواهم 

حقـوق حـرام بـه خانـواده ام بدهم. 
 اگـر االن بحـث اعتبـار نامـه پیـش بیایـد و در آن 
زمینـه بـه مشـکل برخـورد کنیـد، از خودتـان دفاع 

کنید؟ مـی 
مـن مشـکلی بـا ایـن قضیـه نـدارم. در چارچوب قانـون از 

خـودم دفـاع خواهـم کرد. 
 شما به خانم ها توهین کردید؟

خیـر. مجـازی هـا خـط دهی شـده انـد. االن شـما بـا من 
صحبـت مـی کنیـد مـن می توانـم حـرف اول و آخر و وسـط 
شـما را جـدا کنـم و منتشـر کنـم. مـی تـوان بـا حـرف های 

شـما بـازی کنم. 
 خب شـما مـی توانید بگوییـد دقیقاً چـه حرفی زده 

ید؟  ا
مـن گفتـم بـه مـردان رای بدهیـد. نـه مـردان زن صفـت. 

اینهـا آمدنـد گفتنـد ایـن گفتـه بـه زن هـا رأی ندهیـد. 
 شـما گفتیـد اگـر خانم ها بـه آنجا بروند برای شـان 

نیست.  امن 
گفتـم مـا کـه مـرد هسـتیم و در طـول 24 سـاعت 20 
سـاعت کار مـی کنیـم بـاز هـم کم مـی آوریـم. اینهـا که زن 
هسـتند و باید از بچه های شـان مراقبت کنند و شـوهرداری 
هـم بکننـد، بیشـتر کم مـی آورند و اگـر این وقت را گذشـته 
انـد دارنـد ایثـار می کننـد. پس چرا آنجـا که گفتـم ایثار می 

کننـد را حـذف کـرده اند؟
 آخر شما اصال چنین حرفی زده اید؟ 

چرا نگفته ام! گفته ام.
 شـما گفته بویـدد که 
زن ها آنجـا نیایند 
سرشـان  بـال 
مـی آورنـد. 
نـه اصـًا 

چنیـن 
ی  چیـز
نگفتـه 

م!  ا

 یعنـی بـد ترجمه شـده یـا اصـاًل این حـرف وجود 
نداشته؟

شـما از آقایان اکبریان و رحمانی و محجوب بپرسـید. اینها 
همـه تـرک هسـتند. بیایند ترجمه کننـد. چرا بـه ترجمه بی 
بی سـی اسـتناد می کنند؟ مگر بی بی سـی دوسـت ماسـت؟ 

روبـاه پیر همیشـه در ایران فتنه انداخته اسـت. 
 بعـد هـم بحث کشـتن آن 6٠٠ نفر اسـیر کـه خیلی 

کرد.  ایجاد  حاشـیه 
نـه ایـن طـور نیسـت کـی ایـن را گفته؟ شـما حـرف ما را 
بدهیـد یـك آذری زبـان ترجمه کنـد وحـرف اول و آخرش را 
بگویـد. مـن آن زمـان مـی خواسـتم ثابـت کنـم ولـی نکردم. 

گفتـم بگـذار زورشـان را بزنند تـا بعد. 
 یـک نامـه ای هـم بعـد از آن در فضای مجـازی در 
رابطـه بـا همـان عملیات بـه نام یـک جانباز منتشـر 
شـد کـه می گفـت شـما اصـاًل در آن عملیـات نبوده 

 . ید ا
ایشـان عملیـات آخـر را مـی گویـد. مـن عملیـات مسـلم 
بـن عقیـل را مـی گویـم کـه آن آقـا در آن عملیـات حضـور 
نداشـت. ایشـان عملیـات چنـد سـال بعـد را مـی گویـد این 
کشـته شـده هـا در جنـگ بـوده. مگر مـی شـود. 600 نفر را 

یـك جـا کشـت؟ ایـن حـرف هـا را آقایـان درآوردند. 
 بـرای چهـار سـال آینـده در مجلـس برنامـه تـان 

چیسـت؟
مـن عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن هسـتم و برنامه ام 
اقتصـاد مقاومتـی و تولید ملی اسـت ما همه چیـز را در تولید 
ملـی مـی بینیـم. اگـر تولیـد باشـد امنیـت هسـت و امنیـت 

باشـد رفاه هم هسـت. 
 برجام به تولید ملی کمک می کند؟

بر جام باعث شـد نفت بفروشـیم و پول به کشـور بیاوریم. 
مـا فـروش نفت داشـتیم ولی قیمت هـا پایین آمد. عربسـتان 
سـاالنه چنـد ده میلیـارد دالر بابـت کاهش قیمـت نفت ضرر 
مـی کنـد و دیگـر توان ضرر نـدارد وقتـی برید قیمـت ها باال 
مـی رود مـا اگـر بـه فرمـان رهبـری گـوش کنیـم پیشـرفت 

مـی کنیم. 
 در مورد موشک ها چه نظری دارید؟

موشـك حـق مسـلم ماسـت. اگـر موشـك نداشـتیم کـه 
آمریـکا بـا مـا مذاکره نمـی کرد. زمانی کـه دوربرد ما بـه اروپا 

رسـید پـای مذاکـره آمدنـد. حتما باید باشـد. 
 ایـن شـعری کـه پشـت سرشماسـت همـان شـعر 

معـروف اسـت کـه ایـن در مجلـس خواندیـد؟
بلـه. ایـن را یك شـاعر تـرک زنجانی سـروده در وصف امام 

حسـین )ع( است. 
 باالخـره آقـای الریجانـی مشـکلش با امام حسـین 

)ع( حل شـد؟
آقـای الریجانـی خیلـی انسـان متدین و خداترسـی اسـت 

مـن یـك چیـزی مـی گویم.
 شما با ایشان شوخی دارید؟

ایشـان سـر بـه سـر من مـی گـذارد. گاهـی به مـن متلك 
مـی انـدازد، گاهـی هم مـی خـورد دیگر. 

 بعـد انتخابـات هم بـاز در مجلـس یک تیکـه ای به 
بودند.  انداخته  شـما 

عیب ندارد. من هم امروز به ایشان انداختم. 
 شما خانه نظام آباد را پس داده اید؟

نـه. یـك خانـه یکـی دو طبقـه در نظـام آبـاد دارم. بعضی 
وقـت هـا کـه اینجـا سـرد می شـود بـه خانه نظـام آبـاد می 
روم. وقـت یـك سـاعت رفـت وریـك سـاعت برگشـت نداریم 
وقـت تلـف مـی شـود یـك سـاعت هـم بیشـتر بـه کار مردم 

برسـیم بهتر اسـت. 
 مگر چقدر نامه دارید؟

خیلـی نامـه داریـم. از کل ایـران هـم داریـم از بهبـان و 
خراسـان جنوبـی نامـه داریـم. 

 همه را می خوانید؟ 
یـك کاغـذ پاره هم به مـن بدهند آن را مـی خوانم. بعضی 

ها مسـتحق هسـتند و بیمـار دارند. باید به آنهـا کمك کرد. 
 بـا ایـن نامـه هـا کارهـای پوپولیسـتی کـه نمـی 

بدهیـد؟  انجـام  خواهیـد 
مـن نمـی دانم شـما چـی پرسـیدید. کمـك به مـردم کار 

خوبیه. 
 درسـت اسـت فقـط مـی خواهـم بدانـم شـما 

داریـد؟ قبـول  را  پوپولیسـتی  سیاسـت 
مـن بحـث سیاسـی نمـی کنـم. بـه مـردم درمانـده و 

ناتـوان بایـد کمـك کـرد. 
 مـی توانـم نظرتـان را در مـورد انتخابـات آمریـکا 

؟ نم ا بد
مـن وقـت بحـث درباره آمریـکا را نـدارم. من به مشـکات 

کشـاورزان رسـیدگی می کنم. 
 فکر می کنید ترامپ رأی بیاورد؟

ایـن گونـه نیسـت کـه همـه عالـم  در جامعـه آمریـکا 
باشـند ایـن را از تشـکیل آمریـکا کـه بـا خونریـزی بـوده 
اسـت می شـود فهمیـد آنهـا دموکراسـی ندارند. بیشـترین 
قتـل و زنـدان و تجـاوز و بدهـی در آمریـکا وجـود دارد. در 
نتیجـه ایـن گونـه نیسـت. تعداد زیـادی از ایرانـی هایی که 
بـه آمریـکا رفتـه انـد دارنـد در جاهـای بـد و پمـپ بنزین 
هـا کار مـی کننـد. آنهـا همـه مهـره اند. شـاه مهـره ها 

صهیونیسـت هـا هسـتند. 
 این گوشـی تـان هم مدتی سـوژه 

بود بـا آن راحت هسـتید؟
مـن تنهـا نماینده ای هسـتم 
کـه بـه همـه تلفـن هـا جـواب 
آیفـون  روی  و  دهـم  مـی 
هـم صحبـت مـی کنـم. مـن 
هسـتم  درصـد  سـی  جانبـاز 
عملیـات  در  هایـم  گـوش  و 
رمضـان مهـدی باکـری به من 
فرمـان داد برو وسـط دشـمن 
آرپیچـی بـزن. آنقـدر آرپیچی 
هایـم  گـوش  پـرده  کـه  زدم 
آسـیب دیـد. ولـی جانبازی ام 
را از شـیمیایی ام گرفتـه ام. / 

امـروز تماشـاگران 

پاسخ نادر قاضی پور به جنجال های سخنرانی اش:

من گفتم به مردان رای بدهید، نه مردان زن صفت 
ایـن متـن عینـاً از سـخنرانی معـروف نادر 
قاضی پور برداشـته شـده اسـت. با توجه به 
تکذیـب ترجمه ها توسـط او قضاوت صحت 
ایـن ترجمه ها بـا خوانندگان تـرک زبان ما: 
عملیات مسـلم بـن عقیـل... تا یتیشـدوخ 
آلتـی  حـدودا  بصریـه،  العمـاره  آسـفالت 
یدی یـوز نفرینـن مواجه اولدوخ. هامیسـی 
تسـلیم اولدی اما بیزیم قـدرت نگهداریمیز 
یوخیـدی. مجبـور یـد یـخ الرینـن راحـت 
اوال خ. شـاید سـیزین ایچیـزده. ایندیـه نه 
چن بیـر تویوخ باشـی کسـن اولماییب دی. 
امـا مـن بـه خاطر انقـالب اسـالم و شـهدا 
مجبوریـد یم او ایشـلری انجـام ورم ]...[ من 
حدود سـگیز یـوز یدی یـوز ماشـین نفر بر 
تانک یانـد یردیـم ]...[ مجلس اوشـاخ یری 
دییـر، مجلس گـودوخ یـری دییـر، مجلس 
آرواد یـری دییر. مجلس کیشـی یـری دی. 
یوالرسـیز گدرلـر، باشـالرینا بال گلـر، آبریز 

]...[ گدر 

 به آقای دکتر کردوانی، مادر )!( کویرشناسی 
ایران که می گفتند دریاچه ارومیه خشک شده 

سالم می رسانم و می گویم به کوری چشم 
دشمنان اسالم و ملت هنوز خشک نشده است.

 مردم قهرمان آذربایجان تصمیم گرفتند با راز 
و نیاز با خداوند دریاچه خشک نشود.

 پسر آقای باکری اصالح طلب نیست ایشان 
والیتمدار هستند و تنها جایی که می روند 

دفتر رهبری است به جز دفتر رهبری هیچ جای 
دیگری نمی روند.

 همین االن اگر در ارومیه انتخابات برگزار 
شود من دو برابر رای می آورم.

 من گفتم به مردان رای بدهید. نه مردان زن 
صفت. اینها آمدند گفتند این گفته به زن ها 

رأی ندهید.
 گفتم ما که مرد هستیم و در طول 24 ساعت 

20 ساعت کار می کنیم باز هم کم می آوریم. 
اینها که زن هستند و باید از بچه های شان 

مراقبت کنند و شوهرداری هم بکنند، بیشتر 
کم می آورند

 من نگفتم اگر خانم ها به مجلس بیایند 
برایشان آنجا امن نیست

 چرا به ترجمه بی بی سی استناد می کنند؟ 
مگر بی بی سی دوست ماست؟ روباه پیر 

همیشه در ایران فتنه انداخته است.
 موشک حق مسلم ماست. اگر موشک 

نداشتیم که آمریکا با ما مذاکره نمی کرد. زمانی 
که دوربرد ما به اروپا رسید پای مذاکره آمدند.
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حوادث

یادداشت

مرگ شیشه ای 
البـه الی  کوچولـو  سـارا  گریه هـای  صـدای 
فریادهـای پـدر و مـادر گم شـده بـود، دخترک یك 
بهـار بیشـتر ندیـده بـود و انـگار همیـن دیـروز بود 
کـه همه بـرای درآغـوش کشـیدن او ثانیه شـماری 

می کردنـد.
زن خسـته از دنیـای شیشـه ای مـرد زندگـی اش 
چـه شـب ها کـه بـا گریـه صبـح کـرده بـود و چـه 
آرزوهایی که اشـك هایی شـده و میهمـان گونه های 

سـردش شـده بودند.
چشـمان مادر سـیاهی رفت، می خواسـت برود و 
خـود را از زنـدان خودخواهی هـای شـوهرش نجات 
دهـد. انـگار صدای گریه سـارا کوچولـو را هیچ کدام 
بیـرون  لبـاس  توانسـت  تنهـا  مـادر  نمی شـنیدند، 
پوشـیده و بـا کیفـی خالـی از پـول خانـه را تـرک 
کنـد.و پـدر در هیاهـوی بی تابی هـای دختـرک بـه 
شیشـه پنـاه بـرد، سـارا کوچولـو دلتنگ مادر شـده 
بـود و بـا صـدای کودکانـه گریـه می کـرد و پـدر 
خشـمگین با چشـمانی سـرخ  رنگ غـره ای می رفت 
و بـه دور از مهربانـی فریـادی سـر مـی داد و مادر در 
مسـیر، تنهـا و تنهـا گریـه می کـرد و انـگار فراموش 
کـرده بـود سـارا کوچولو بـه آغـوش او عـادت دارد.
پـدر در حـال خـود نبود و گریه های دخترک خشـم 
را بـه جانش نشـانده بـود. ناگهان قهقهـه ای زد و به 
سـمت سـارا کوچولـو رفـت با رفتـار بچگانـه ای با او 
حـرف زد و چنـد بـاری شـکلك درآورد امـا گریه ها 
پایانـی نداشـت و مـرد به جـای اینکـه گوش هایش 
را بگیـرد بالـش را برداشـت و روی صـورت فرشـته 

زندگـی اش گذاشـت و ...
زن وقتـی بـه در خانـه پـدر رسـید و زنـگ را زد 
بـه خـود آمد و بـه آغوش خالـی اش خیره شـد وای 
بـر او! بچـه را در خانه تنها گذاشـته اسـت. دلشـوره 
بـه تمـام وجـودش نشسـت و بـا گام هـای بلنـد بـه 
سـمت خانه شـان دویـد حتـی فریادهای پـدرش را 
کـه در چارچـوب در او را از پشـت سـر صـدا می زد، 
نمی شـنید.هزاران سـپید و سـیاه در ذهـن پریشـان 
زن پیـدا و ناپیـدا شـدند تـا اینکـه وارد خانه شـان 
شـد. شـوهرش روبـه روی تلویزیـون نشسـته بود و 
صدایـی از سـارا کوچولـو نمی آمـد، شـنید دخترک 
خوابیـده اسـت اما دلـش دل مادر بود و مرتب شـور 
می زد.وقتـی خـود را به باالی سـر دخترک رسـاند و 
چهـره آرام او را دیـد بـا دو دسـت به سـرش کوبید. 
سـارا کوچولـو بـرای همیشـه آرمیـده بـود و این بار 
آغـوش مـادر خالی مانده بـود.زن، پیکـر دخترک را 
بـه آغوش کشـید و آخرین الالیی را برای خاموشـی 

سـتاره زندگی اش خوانـد و...
متأسـفانه در سال های گذشـته شاهد پرونده های 
قتـل مشـابهی هسـتیم کـه در آنها مـردان یـا زنان 
شیشـه ای در توهـم شیشـه دسـت بـه جنایت هـای 
خانوادگـی می زننـد و کـودکان بیشـترین قربانیـان 

چنیـن حـوادث تلخی هسـتند.
ایـن یـك واقعیت اسـت که شیشـه جـرم و خطر 
را از پشـت دیوارهـای خانـه به داخل چهـار دیواری 
خانواده ها کشـانده اسـت و خانه کـه امن ترین مکان 
بـرای همـه اعضای خانـواده اسـت به محیـط نا امن 
و خطرنـاک تبدیـل شـده اسـت.اما تأثیرگذارتریـن 
مدیریـت  نبـود  جنایاتـی  چنیـن  بـرای  عامـل 
معتـادان  اطـراف  در  کـه  اسـت  افـرادی  صحیـح 
شـنیده ام  بارهـا  و  می کننـد  زندگـی  شیشـه  بـه 
مادرانـی کـه در اوج عصبانیـت و اعتراض بـه اعتیاد 
شوهرانشـان خانـه را تـرک کـرده و کودکانشـان را 
بـا مـرد شیشـه ای و خطرنـاک تنهـا رهـا کرده اند و 
همیشـه افسـوس می خورنـد کـه چـرا در آن لحظه 
اسـت  زمانـی  نداشـته اند.بدتر  مناسـبی  مدیریـت 
کـه پـدر و مـادر هـر دو شیشـه ای بـوده و کودکـی 
خردسـال نیز داشـته باشـند. در چنین خانواده هایی 
کـودک آزاری و سـرانجام مـرگ فرزنـدان خانواده ها 
تلخ تریـن تراژدی هـای انسـانی اسـت و بـاز بخشـی 
از تقصیـرات بـر گـردن اطرافیـان این زوج ها اسـت، 
پدربزرگ هـا، مادربزرگ هـا و... حتـی همسـایه ها که 
می تواننـد بـا مدیریـت درسـت در تحـت حمایـت 
گرفتـن نوه هایشـان یا تمـاس با ارگان هـا و نهادهای 
نجـات  دایـره خطـر  از  را  ایـن کـودکان  مسـئول، 
دهنـد و صدافسـوس که همیشـه وقتی پشـیمان از 
بی توجهـی می شـویم کـه دیگـر چـاره ای نیسـت و 
کـودکان زیـر خروارهـا خـاک خاموش هسـتند و ما 

پیکـره سـنگی آنهـا را بـا گاب می شـوییم.

1- 24 فروردیـن 95.  شـکوفه 
سـاله  دخترسـیزده  آبـادی،  فتحـی 
لرسـتانی به علـت بیمـاری آپاندیس در 
بیمارسـتان ابـن سـینای نورآبـاد مـورد 
عمـل جراحـی قـرار مـی گیـرد. بعـد از 
گذشـت دو روز بـه علـت وخامـت حال 
وی ،پزشـك جراح دسـتور مـی دهد که 
جهـت مـداوا بـه بیمارسـتان دیگری اعزام شـود و خانـواده ی 
بیمـار طبـق سـنت رایـج مـردم ، وی را بـه بیمارسـتان امـام 
رضـا)ع( کرمانشـاه اعـزام مـی کننـد. در آنجا حدود بیسـت و 
پنـج روز بسـتری و تحـت مداوا قـرار می گیرد ، اما متاسـفانه 
تـاش کادر پزشـکی ایـن بیمارسـتان نیـز بـه هـر دلیـل بی 
نتیجـه مـی مانـد و در نهایت این بیمـاری نه چنـدان مهلك، 
موجـب مـرگ شـکوفه می شـود. وقتـی کـه خانـواده متوفی 
بـرای تحویـل جسـد مراجعه می کننـد با یك صـورت هزینه 
76میلیـون تومانـی مواجـه مـی شـوند،که تحویـل جسـد را 
منـوط بـه پرداخـت ایـن مبلـغ مـی نماینـد. پـس از التماس 
هـای فـراوان خانـواده متوفـی بـرای تخفیف و تحویل جسـد، 
ایـن مبلـغ به 45میلیـون تومان کاهش می یابـد؛ در حالی که 
پرداخـت ایـن مبلـغ نیـز بـرای فردی کـه شـغل وی کارگری 
مـی باشـدو هیچ منبع درآمـد دیگری نـدارد و حتی هزینه ی 
ایـاب و ذهابش را از دیگران قرض گرفته اسـت بسـیار دشـوار 
مـی باشـد. بـه هر حـال تـا امروزهمچنـان این جسـد در گرو 

مبلـغ 45 میلیـون تومـان می باشـد.
2-  21 فروردیـن 95.  وقتـی خانـواده علـی عظیمی 
کـه از شهرسـتان انـار اسـتان کرمـان بـرای گرفتـن خدمات 
بیمارسـتانی بیشـتر بـه بیمارسـتان اوقافی »گودرز« در شـهر 
یـزد پنـاه آورده بودنـد و بعد از 40 روز درمـان حاال باید جنازه 
پـدر را تحویـل می گرفتنـد، بـا صورت حسـاب چهارمیلیـون و 
چهارصدهـزار تومانـی از جانـب بیمارسـتان مواجـه شـدند. 
پسـرمتوفی در ایـن بـاره می گویـد: » می گوینـد بایـد مبلغ را 
واریـز کنیـد تا جسـد را تحویـل بدهیم. مـا هم نداریـم، پدرم 
بـرادر دو شـهید بـود و ما هم از بنیاد شـهید برای بیمارسـتان 
نامـه بردیـم، ومی خواسـتیم او را با نامه بنیاد شـهید ترخیص 
کنیـم کـه نامـه را قبـول نکردند و گفتنـد این نامه بـه درد ما 
نمی خـورد. داخـل دفتـر رئیس بیمارسـتان هـم به هیچ عنوان 
راهمـان نمی دادنـد؛ یعنـی اگـر می خواسـتیم رئیس جمهور را 
ببینیـم این قـدر سـخت نبود.بعـد از اینکـه پـدرم فـوت کرد، 
سـراغ امام جمعـه شـهر خودمـان آمدیـم تـا کمکـی بکننـد، 
ایشـان هـم نامه ای بـه امام جمعه یزد نوشـتند و آنجـا نامه ای 
بـه بیمارسـتان گودرز نوشـته شـد که جنـازه متوفی ترخیص 
شـود و مـا هـم همـه نامه هـا را به همـراه نامه بنیاد شـهید به 
منشـی بیمارسـتان تحویـل دادیم و آنهـا نامه را پـرت کردند 
و گفتنـد جـای نامه نـگاری پـول بدهیـد. گفتنـد بـرای برادر 
شـهید کـه کاری نمی توانیم بکنیم و فقط فرزنـد و پدر و مادر 
شـهید تحت پوشـش ما هسـتند و نامه هـای امامان جمعه هم 

برای ما کارسـاز نیسـت«.

امـا دکتـر منتظـری، رئیـس بیمارسـتان گـودرز یـزد بـا 
مـا  می گویـد:  عظیمـی  مرحـوم  خانـواده  ادعـای  تکذیـب 
گروکشـی نمی کنیـم و چنیـن ادعایـی صحـت نـدارد. مـن 
اتفاقـی در  اگـر چنیـن  و  ایـن ماجـرا بی اطاعـم  از  کامـا 
ایـن بیمارسـتان می افتـاد، قطعـا نامـه اش در دفتـر مـن امضا 

نمی کنیـم.  گروکشـی  مـا  می شـد. 
 وی همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن مسـئله که ایـن خانواده 
پـول کافـی بـرای تسویه حسـاب نداشـتند، افـزود: اگـر پـول 
ایـن  می کردنـد.  را  فکرشـان  زودتـر  بایـد  هـم  نداشـتند 
بیمارسـتان درسـت اسـت کـه خیریه اسـت ، اما بیمارسـتان 
بایـد باالخـره هزینه هـای خـودش را تأمیـن کنـد یـا نـه؟ به 
نظـر وی نگاه داشـتن جنـازه بیمـار در بیمارسـتان بـه دلیـل 
تسویه حسـاب نکردن کاما غلط اسـت و باید پیگیری شـود و 
قطعـا صحـت نـدارد و ممکن اسـت خانواده خودشـان جویای 
تحویل جسـد پدرشـان نشده باشـند. اصا در چنین شرایطی 
مـا یـك ضمانـت از افـراد می گیریم و بیمار سـالم یا جنـازه را 
تحویـل می دهیـم. مـا بـرای آنها قسـط  بنـدی می کنیـم و با 
گرفتـن مبلـغ ناچیـزی آنهـا را مرخـص می کنیم. وقتی شـما 
می گوییـد ایـن فرد نامـه از امام جمعـه آورده، قطعا مشـخص 
اسـت کـه تـوان پرداخـت هزینه هایش را نداشـته و بایـد به او 
کمـك شـود، ما در چنین شـرایطی به بیمـاران کمك هم می 
کنیـم و از آنهـا چـك می گیریـم، سـپس ترخیص می شـوند.
رئیـس بیمارسـتان گـودرز تصریح کرد: »چون بیمارسـتان 
خیریـه اسـت، دلیـل نمی شـود بیمـاران هزینه هـای خـود را 
پرداخـت نکننـد، ما بخـش عمده ای بـه او تخفیـف می دهیم، 
ولـی بایـد بپذیرد کـه بخشـی از هزینه هایش را متقبل شـود. 
بعـد هم شـما اگراو از نهادهـای مختلف نامـه آورده ، آیا نباید 
روی ایـن نامه هـا مبلغـی هـم می گذاشـت و بـه بیمارسـتان 
تحویـل مـی داد؟ آیـا بهتـر نیسـت ارگانـی کـه نامـه می دهد 
روی نامـه اش یـك  میلیون تومان بگذارد و بـه بیمار بدهد و از 
مـا هم بخواهد بخشـی از هزینه هـا را نادیـده بگیریم؟ همه به 
مـا سـفارش می کننـد و تلفـن می زننـد و نامـه می دهنـد، اما 

کسـی نیسـت که بـاری از دوش ما بـردارد.
احمـد میرزایـی، رئیـس شـورای اسـامی شهرسـتان انـار 
نیـز صحـت گفته هـای خانـواده عظیمـی را تأییـد می کنـد و 
می گویـد: نامه هـای بنیـاد شـهید و امامـان جمعـه یـزد و انار 
کـه ازسـوی بیمارسـتان پذیرفتـه نشـده، نزد شـورای شـهر 
اسـت. ماجـرا پیچیده تـر از ایـن حرف هاسـت، بنـا بـه عـادت 
همیشـگی ایـن سـال ها بـه زودی نامـه تکذیبیـه از وزارت 
بهداشـت و بیمارسـتان خواهـد رسـید، ماننـد ماجـرای صدرا 
و بخیه هایـش کـه در آخـر مـادر صـدرا گناهکار قصـه خوانده 
شـد، این بـار هم خانـواده مرحوم عظیمی مقصر بـزرگ ماندن 

جسـد پـدر در بیمارسـتان جلـوه داده خواهند شـد.
3-  5 بهمـن 94. زن فقیـر و میانسـالی را در مشـهد 
بـه علت بیهوشـی بـه اورژانس منتقل مـی کنند امـا اورژانس 
وی را بـه دالیـل نـا معلـوم نمـی پذیـرد و او را به بیمارسـتان 
خیریـه ای در مشـهد کـه تحـت مدیریت دانشـگاه آزاد اسـت 
اعـزام و در آنجـا بسـتری مـی کننـد؛ دختر بیمار کـه مادرش 

را در بخـش  ای سـی یـو می بینـد کـه هنـوز در کمـا اسـت 
از مسـووالن بیمارسـتان تقاضـا می کنـد کـه مـادرش را بـه 
انتقـال دهنـد، ولـی پزشـکان  بیمارسـتان دولتـی دیگـری 
اعـام  و  نمی کننـد  موافقـت  انتقـال  ایـن  بـا  بیمارسـتان 
می کننـد؛ حال بیمار نامسـاعد اسـت و در صـورت جدا کردن 
دسـتگاه ها از وی امـکان فـوت او وجـود دارد و بنابرایـن وی را 

تـا 28 روز در بیمارسـتان نگـه می دارنـد.
بعـد از 28 روز کـه بیمـار در  ای سـی یو بـوده؛ دختر بیمار 
مراجعـه می کنـد و مجـددا تقاضـا می کنـد کـه مـادرش را به 
بیمارسـتان دولتی منتقل کنند، اما مسـووالن بیمارسـتان در 
جـواب ایـن فرد اعـام می کننـد که بایـد 28 میلیـون تومان 
هزینـه بیمارسـتان را پرداخـت کنیـد تـا ایـن فـرد را مرخص 

. کنیم
ایـن فـرد بعـد از اعـام ایـن موضـوع  بـرای تهیـه پـول و 
نامـه گرفتـن از اسـتانداری و نماینـده مجلـس و غیـره اقـدام 
می کنـد و تقریبا ایـن فعالیت ها حدود 15 روز طول می کشـد 
و ایـن در حالی بوده اسـت کـه هزینه های بیمارسـتان در این 
مـدت کنتـور می انداختـه اسـت کـه در   نهایـت وقتـی ایـن 
فـرد بـا کمـك خیریه هـا، کمیتـه امـداد و نهاد هـای دیگـر 
18 میلیـون پـول تهیـه کـرده بـوده به بیمارسـتان مـی رود و 
متوجـه می شـود یـك هفته اسـت؛ مادرش فـوت کـرده بوده 
و مسـووالن بیمارسـتان می گوینـد کـه جسـد را نمی دهیم تا 
حـدود 40 میلیـون تومان هزینه هـای بیمارسـتان را طی این 

مـدت پرداخـت کنید.
در حـال حاضـر 18 میلیـون از حـدود 40 میلیـون تومـان 
هزینه هـای بیمارسـتان پرداخـت شـده، ولـی علـی رغـم این 
مسـایل نامـه رییـس بیمارسـتان و امضای وی وجـود دارد که 
دسـتور داده تـا مابقـی هزینه هـا پرداخـت نشـود یـا سـندی 
برای ضمانت پرداخت هزینه ها گرو گذاشـته نشـود؛ جسـد را 

بـه خانـواده اش تحویـل ندهند.
4-30 دی 94. جمیلـه زن جـوان افغانـی  وقتـی برای 
بـار چهـارم باردارمی شـود و به بیمارسـتانی در جنـوب تهران 
مـی رود. مسـئوالن بیمارسـتان بـرای زایمـان یـك میلیون و 
700 هـزار تومـان پـول خواسـتند که بـا کمك همسـایه ها و 

دوسـتان هزینـه زایمـان سـزارین را تهیه مـی کند اما 

 بعـد از زایمـان متوجـه مـی شـود خـدا بـه او دوقلـوی 
پسـر و دختـر داده اسـت.جمیله دربـاره ترخیـص فرزنـدان از 
بیمارسـتان مـی گوید:فـردای آن روز وقتـی بـرای ترخیـص 
بـه حسـابداری رفتـم، آنهـا گفتنـد بـه خاطـر این کـه دوقلو 
بـه دنیـا آورده ام بایـد دوبـاره پـول بـه حسابشـان واریـز کنم. 
شـوکه شـده بودم من بـرای هزینه اولیه بیمارسـتان زندگی ام 
را فروختـم و دیگـر پولی نداشـتم تا هزینه های بیمارسـتان را 
پرداخـت کنـم. هرچـه به مسـئوالن و مدیر بیمارسـتان گفتم 
پولـی نـدارم آنهـا باور نکردنـد و من و دخترم را از بیمارسـتان 
ترخیـص کردنـد و پسـرم را گـرو نگـه داشـتند تـا زمانـی که 

هزینه بیمارسـتان را بپـردازم.  
مـادر دوقلوهـا افـزود: در ایـن مـدت خیلی تاش کـردم تا 
هزینـه بیمارسـتان را فراهم کنم اما به نتیجه نرسـیدم و حاال 
بایـد حـدود هفت میلیـون تومـان پرداخـت کنم. چندبـار به 

بیمارسـتان رفتم امـا فرزندم را ترخیـص نکردند. 
بـا شـکایت زن جـوان و با بررسـی ادعـای ایـن زن ، قاضی 
از  روزه  نـوزاد 27  ترخیـص  بـرای  ویـژه ای  پرونـده دسـتور 
بیمارسـتان صادر و مسـئوالن بیمارسـتان را به اتهام نگهداری 
غیرقانونـی کـودک به دادسـرا احضار می کنـد، هرچند بعدها 
گفتـه شـد که فرزنـد دوم این زوج افغانی تحویـل خانواده اش 

شـده است.
آنچـه خواندیـد تنهـا گوشـه ای از پدیـده زشـت و عجیب 
گروگانگیـری در بیمارسـتانهای کشـور اسـت،نمونه هایی که 
نـه اولیـن بودنـد و نه آخرین خواهنـد بود.پدیـده ای که وزیر 
بهداشـت آن را بـه دلیـل دریافت وجه، بسـیار شـنیع، زشـت 
وغیرقانونـی مـی خوانـد و معتقـد اسـت: تمـام مراکـز دولتی 
و خصوصـی اگـر بـرای پرداخت هزینـه، اقدام به نگهداشـتن 
متوفـی کننـد، مجـرم هسـتند، امـا اینـك پیاپـی ایـن اتفاق 
می افتـد و خبـر از یك نقض و قانون شـکنی عمـدی و آگاهانه 
دارد.عملـی کـه باید پرسـید چـرا و به چـه علت در ایـران ما 
خیلـی راحـت اتفاق می افتـد؟ در حالیکـه خانـواده آنها باید 
بـه فکـر مسـائل دیگر باشـند و خـود را بـرای مراسـم تدفین 
و یـا مراقبـت از بیمـار خـود مهیـا کنند امـا ابتدا بایـد نگران 
آبـروی خـود و تهیـه مخـارج کمرشـکن و گزاف بیمارسـتان 

باشند.

گزارش پیام ما از وقایع اخیر گروگان کشی بیمارستان ها

انسانیت در برابر پول

کودک 1٠ ساله 
کرمانی خود 
را حلق آویز کرد 
در  سـاله   10 کودکـی 
آویـز  حلـق  را  خـود  کرمـان 
کـرد امـا اطاعـات متناقضـی 
از انگیـزه وی دریافـت شـده 

. اسـت 
بـه گـزارش خبرنـگار گروه 

اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جوان از کرمـان، کودکی 10 سـاله در 
کرمـان خـود را حلـق آویـز کرد. 

کـودک ده سـاله کرمانـی در اقدامـی دور از ذهـن در حالـی خـود را 
حلـق آویـز کـرد کـه هنـوز انگیـزه ی وی از ایـن اقـدام در حالـه ای از 

اسـت. ابهام 
بـه گفتـه خواهر محمد: اقـدام وی را به تقلید از فیلم های سـینمایی 

توصیـف کـرد و خود را حلق آویز کرده اسـت.
بـر اسـاس اظهـارات پلیـس شـواهد نشـان می دهـد محمد بـا آنکه 
خانـواده ای خـوب و بـدون مشـکل دارد امـا سـاعتی قبـل از آنکه خود 
را حلـق آویـز کنـد، از سـوی پـدرش تنبیـه بدنـی شـده بـود. اطاعات 

بیشـتری از ایـن حادثه عجیب منتشـر نشـده اسـت

خبر

هادی کاربخش
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هدیه دادن گل و عدم استعمال دخانیات
در سـال 88 یکـی از شـعب دادگاه هـای اسـتان فـارس 
مـردی محکـوم شـد که بـه همسـرش سـاالنه 10 روز گل 

هدیـه کنـد، در غیـر اینصورت با سـه ماه و یـك روز حبس 
مواجـه خواهد شـد. 

  خرید لوازم کمک آموزشی
در سـال 92 هم یکی از قضات دادگاه انقاب شهرسـتان 

ناییـن در بخشـی از احـکام قضایی، محکومـان را به تهیه و 
خریـد کتـاب و لوازم کمك آموزشـی برای مـدارس محروم 
سیسـتان و بلوچسـتان ملـزم کـرد کـه ایـن اقـدام او عاوه 
بـر اثـرات اصاحـی و تربیتـی در رفتـار و کـردار مجرمین، 
تقدیـر و تشـکر فرهنگیـان و مسـئوالن آمـوزش و پـرورش 

اسـتان را از اقـدام اصاحـی ایـن قاضی به دنبال داشـت.
  نگهداری از یک رأس االغ

در سـال 88 مـردی کـه در اسـتان فـارس بـا آتش زدن 
عمـدی یـك رأس االغ زنـده را کشـته بـود بـا حکـم جالب 

دادگاه مواجه شـد. 
در رأی دادگاه آمـده بـود: »محکـوم علیـه مکلـف اسـت 
بـه جـای تحمـل شـاق و بـه عنـوان مجـازات جایگزیـن 
اوال نسـبت بـه فراگیـری 20 حدیـث از معصومیـن )ع( بـا 
مضامیـن مهربانـی با حیوانات و رفتار شایسـته بـا حیوانات 
اقـدام کنـد، ثانیـا بـه مـدت یـك سـال از کاشـتن کاهـو 
ثالثـا یـك رأس االغ  در مزرعـه خـود خـودداری کنـد و 
باصاحـب را بـه مـدت سـه مـاه نگهـداری و تغذیـه وی را 

به عهـده گیـرد.«
  نوشتن مقاله زیست محیطی

بـه دلیـل ورود و شـکار غیرمجاز شـش نفـر از جوانان به 

منطقـه حفاظـت شـده پـارک ملـی بمـو در اسـتان فـارس 
در سـال 91، دادرس دادگاه عمومـی بخـش زرقـان ضمـن 
تعلیـق حبـس متهمـان، چهـار نفـر از آنـان را بـه نوشـتن 

مقالـه بـا موضـوع اهمیـت محیط زیسـت محکـوم کرد. 
 »همیار پلیس شدن« جریمه توهین به مامور راهور! 
بـه علت شـکایت راهنمایـی و رانندگی زرقـان از دو فرد 
بـه اتهـام توهیـن و تمرد به مامـور راهنمایـی و رانندگی در 
حیـن انجـام وظیفـه، رییـس دادگاه عمومـی بخـش زرقان 
ایـن دو نفـر را بـه مجازات آمـوزش به جـای حبس محکوم 
کـرد. از سـوی دیگـر هـر یـك از متهمـان موظف شـدند با 
پوشـیدن لبـاس مخصـوص همیـار پلیـس بـا راهنمایـی و 
رانندگـی زرقـان همـکاری نماینـد و گواهـی آن را تقدیـم 
دسـتورات،  ایـن  اجـرای  صـورت  در  کـه  نماینـد  دادگاه 

مجـازات آنهـا از سـوابق کیفـری آنـان پاک می شـود.
 پاکسازی ساحل

ایـن دو جـوان هـم که متهـم بـه برداشـت 20 کیلوگرم 
مرجـان از سـواحل بوشـهر بودنـد، بنـا بـر حکـم قاضـی 
پرونـده بـه جای زنـدان و جریمـه نقدی، باید به مدت سـه 
مـاه روزهـای جمعـه سـاحل بوشـهر را از میدان رئیسـعلی 

دلـواری تـا گمـرک پاکسـازی کنند.

جالب ترین حکم های قضایی ایران 
 قضایی

آگهی انتخاب رئیس هیئت ورزشی دانش آموزی
نظـر بـه برگـزاری مجمـع انتخاباتـی هیـات ورزش دانش آموزی اسـتان کرمـان به منظور انتخاب رئیس هیات، لذا بدین وسـیله از کلیه عاقمندان احراز پسـت ریاسـت هیـات مذکور دعوت به عمـل می آید که 
شـخصاً جهـت دریافـت فـرم ثبـت نـام و ارائـه مـدارک از تاریخ 95/1/26 لغایـت 95/2/1 به مـدت 7 روز کاری به دبیرخانـه مجمع واقـع در اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشـی بـه آدرس: کرمان- حدفاصل 

میـدان علـی ابن ابیطالـب )فابریك( و میدان خواجو- مجتمع ورزشـی سـعادت مراجعه فرمایند.
شرایط احراز پست ریاست هیات ورزش استان:

1( اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران                                                          2( تابعیت جمهوری اسامی ایران 
3( معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور                                                            4( نداشتن سوء سابقه کیفری 

5( دارا بودن حداقل 25 سال سن تمام                                                             6( دارا بودن حداقل تحصیات لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی 
7( کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش 

8( دارا بودن حداقل 4 سال سابقه مدیریت اجرایی در حوزه تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش و یا تدریس درس تربیت بدنی در مدارس در بخشهای مختلف تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی 
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام متقاضیان:

1( فتوکپی شناسنامه و کارت ملی                                                                 2( فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 
3( تکمیل فرم اعام آمادگی )فرم شماره 1(                                                    4( 2 قطعه عکس 4×6

5( حکم کارگزینی وزارت آموزش و پرورش 
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان
م الف 18 
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سـال 2013، یـك رویداد وزنه بـرداری در آمریـکا برگزار 
 HopeKids شـد. قـرار بـود اسپانسـر ایـن رویـداد یعنـی
کلیـه عواید آن را صـرف درمان کودکان دچـار بیماری های 
نـادر کنـد. برگـزاری ایـن رویـداد باعـث شـد کـه یکـی از 
وزنه بردارهـا بـه نـام دیویـد دوگاس بـا دختر 12 سـاله ای 
به نام لیندسـی رتکلیف آشـنا شـود. آقـای دوگاس هیکل 

تنومنـدی دارد، او بـا بیـش از 180 سـانتیمتر قـد می تواند 
بـه راحتـی بیـش از 200 کیلوگرم وزنه را روی سـینه ببرد، 

ضمـن اینکـه او یکی نظامی بازنشسـته اسـت.
دختـر 12 سـاله، یکـی از کودکانـی بـود کـه بیمـاری 
نـادری داشـت، بیمـاری او پروجریـا Progeria نـام دارد 
کـه باعـث می شـود بـدن 8 تـا 10 برابـر معـول پیـر شـود 

و ایـن کـودکان خیلـی زود، چهـره ای شکسـته و پیـر پیـدا 
می کننـد و معمـوال در اواسـط نوجوانـی یـا اوایـل جوانی از 
دنیـا می رونـد. حـاال ایـن ورزشـکار مهربـان سـعی می کند 
بـه ایـن کـودک روحیه بدهـد و لیندسـی مبدل بـه خواهر 

کوچك ناتنی او شـده اسـت. او در مورد این دوسـتی گفته 
اسـت: مـردم وقتی بـه من نـگاه می کننـد، تصـور می کنند 
خیلـی قدرتمنـدم، در صورتـی کـه از جهـات مختلـف این 

لیندسـی اسـت کـه قـوی و قدرتمند اسـت.

 دوستی عجیب
خبر

جامعه و سبک زندگی

رویاهایمـان  دنبـال  بـه  اگـر   
خودمانیـم مسـبب  نمی رویـم 
ایـن جملـه ای بـود کـه “بـن” یکی 
بـاغ  بـه دیـدن  از جهانگردهایـی کـه 
شـاهزاده آمده بود بعد از سـاعتی حرف 
زدن و گفتـن و شـنیدن از ایران، سـفر 
و مردم دوکشـور گفت. او که مهندسـی 
آلمانـی بـود و حـاال تصمیـم گرفته بود 
کـه از شـغلش جدا شـده و به عشـقش 
کـه سـفر بـوده بپـردازد و کم کـم با جریـان حـوادث و اتفاقات 
بـرود تـا جائی که جهـان قایـق سـرگردانی اش را متوقف کند و 
همـان جـا بمانـد وی از تجربیاتش در سـفر می گفـت که هیچ 
مردمی را نمی شـود بر اسـاس تبلیغات رسـانه ها شناخت و باید 
بـروی و از نزدیـك مـردم را ببینـی، تقریبا هرچه از رسـانه های 
مختلف درباره ی مردم آسـیا شـنیده بودم غلـط از کار در آمد و 

دقیقـا نقطه ی مقابـل آن حرف هـا بودند.
وی ادامـه داد هرچنـد مردمی مثل اهالی هند فقیر هسـتند 

امـا بـه هیچ وجـه فیلمـی مثـل “میلیـاردر زاغه نشـین معرف 
مـردم و جامعه ی هندوسـتان نیسـت و حتی در مـورد کودکان 
کار و خیابـان هـم فکـر نمی کنـم آن شـرایطی کـه فیلـم بـه 
تصویـر کشیده اسـت واقعیـت داشـته باشـد، امـا بـه هـر حـال 
منظـور مـن از ایـن حرفهـا ایـن اسـت کـه بایـد رفـت و جهان 
را دیـد، برخـاف نظـر اکثـر مـردم سـفر کـردن امر پـر هزینه 
و گـران قیمتـی نیسـت و بـه هیـچ وجه بـه طبقـه ی خاصی از 
اجتمـاع تعلـق ندارد بلکه همـه ی مردم به راحتـی و با هزینه ی 
انـدک می تواننـد به سـفرهای دور و دراز بروند و روی مهربانی و 
لطـف مـردم هم حسـاب کنند و مطمئن باشـند کـه هیچ وقت 

نمی مانند. لنـگ 
وی از مشـوق اصلـی خـودش در ایـن سـفرها چنیـن یـاد 
کـرد: قبـل از اینکـه بـه ایـن سـفر دسـت بزنـم دلهره و شـك 
و تردیدهـای زیـادی داشـتم تـا اینکـه با دوسـتی آشـنا شـدم 
کـه زندگـی بسـیار خـاق و جالبـی داشـت، وی برایـم روایـت 
کـرد کـه پـس از مدتهـا کافـه داری در برلیـن بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده کـه نیـاز دارد برای رهـای از درگیری هـای یك رابطه ی 

عشـقی و شـروعی دوبـاره در زندگـی بـه سـفری طوالنـی برود 
و چـه سـفری بـرای اهالـی اروپـا ارزان تـر و سـاده تر از تـور دور 
اروپـا بـه واسـطه ی پاسـپورت و هزینه هـا و زبـان و .... خاصـه 
بعـد از مدتهـا مطالعـه و بررسـی و بـه ایـن نتیجه می رسـد که 
بایـد یـك ون تهیـه کنـد و با بریـدن دیـواره ی ون آن را شـبیه 
بـه یـك کافی شـاپ متحرک درسـت کنـد و در همـان ون هم 
بسـاط خوابیـدن و اسـتراحت را علـم کنـد و هـم درآمـدی در 
سـفر داشـته باشـد و هـم ماشـینی که بتوانـد هر از چنـدی در 
آن بخوابـد و تنهـا مشـکل اش مسـاله ی بهداشـت بـوده که آن 
هـم بـا اسـتفاده از مهمان نوازی بعضـی از مردم و گاهـی اوقات 
هـم خیریه هـا و کلیسـا ها کـه موقعیت هـای حمـام ارزان و یـا 
رایـگان را فراهـم می آوردند، مشـکل بهداشـت هم حل می شـد 
و جالب تریـن نکتـه این جاسـت کـه ایـن دوسـت پـس از یـك  
سـال ونیم سـفرش را بـه پایـان می رسـاند و نـه تنهـا هزینـه ی 
آنچنانـی نکـرده بود کـه پس انـداز خوبی هم فراهـم می کند و 
از ماه سـوم سـفرش هم مشـغول نوشـتن خاطرات سـفر برای 
وبـاگ یـك روزنامـه ی معـروف آلمانـی می شـود و حـاال هـم 

نویسـنده ی ثابـت آن نشریه اسـت و هنوز هم به سـفر مشـغول 
اسـت و کتابی هم به نام سـفرهای کافی شـاپ  در دسـت انتشار 
دارد کـه تمـام ایـن نکته ها روی هـم رفته مـرا وادار کرد که هر 
چـه سـریع تر از زندگـی روزمـره و تکـراری خـودم فـرار کنم و 

سـفرم را شـروع کنم.
بـن در ادامـه از مـردم ایـران بسـیار بـه خوبـی یـاد کـرد و 
گفـت: دو کشـور آسـیایی برخـورد بسـیار خـوب و مهربانـی با 
مـن داشـته اند و واقعـا دلـم می خواهـد بیشـتر از هرجایـی در 
ایـن دوکشـور بمانـم یکـی هندوسـتان و دیگـری ایـران، مردم 
ایـران خصوصـا کرمـان بسـیار مهربـان و مهمان نواز هسـتند و 
هـر چنـد که مـن هتل گرفتـه ام و بخاطـر اطاعـات غلطی که 
بـه مـن داده بودنـد فکـر مي کردم اینجا شـهر خطرناکی اسـت 
امـا نمی خواهـم بـه هتلـم بر گـردم و دلـم می خواهد بیشـتر با 
ایـن مـردم زمـان بگذرانـم، اینجـا همـه با لبخنـد با مـن روبرو 
می شـوند و هـر کـس هـر کمکی کـه از دسـتش بـر می آید به 
مـن و دوسـتانم می کند و هیچ وقت برای مـا اتفاق نیوفتاده که 
یـك ایرانـی و علـی الخصـوص یك کرمانـی با ما برخـورد بدی 
بکنـد در واقـع نـه تنها برخورد بـد که ما حتی بـی توجهی هم 
از کرمانی هـا ندیدیـم و مسـیرهایی کـه هیچهایـك می کردیـم 
نـه تنهـا بـه سـرعت مردمـی کـه در ماشین شـان جا داشـتند 
مـارا سـوار می کردنـد بلکـه حتـی اگـر جا نداشـتند ماشـین را 
متوقـف می کردنـد و می پرسـیدند که بـه کمك احتیـاج داریم 
و یـا اینکـه چطـور می تواننـد به ما کمـك کنند و چـه چیزی 
احتیـاج داریـم تـا سـفر برای مـا بهتر و لـذت بخش تر بشـود و 
ایـن در حالـی اسـت کـه در ترکیه ما تقریبـا برای مـردم وجود 
نداشـتیم  وهـر اتفاقـی هـم کـه مي افتـاد کسـی کوچکتریـن 
مهربانـی نسـبت به ما نداشـت و برخورد مردم ترکیـه در مقابل 
ایـران و خصوصـا کرمـان اصـا قابل مقایسـه هـم نبـود. و مارا 

بیشـتر مشـتاق کـرد که مـدت بیشـتری را در ایـران بمانیم.
صحبت هـای “بـن” واقعـا ضربـه ی مهمـی بـه سـکون مـن 
وارد کـرد و دیـدم کـه چطور کمبـود اعتماد به نفـس بهانه های 
مختلفـی را بـه دسـت مـن و امثـال مـن می دهـد کـه هـر روز 
بیشـتر و بیشـتر خودمان را در زندگـی روزمره و مـال آور خود 
غـرق کنیـم و بـه جـای زندگـی کـردن صرفـا زنده ایـم و واقعـا 
اگـر همیـن اآلن بمیریـم در آخریـن لحظه چیزی جز حسـرت 
نداریـم، حسـرت راه هـای نرفته ،کارهـای نکرده، و عمـری را که 
پای مسـائلی هـدر کردیم که می توانسـتیم با مسـائلی بهتر هم 
جامعـه را از خودمـان راضی نگهداریم و هم از زندگی لذت کافی 
را ببریـم و هـم بـه نسـل بعـد از خودمـان بیاموزیم کـه زندگی 
هدیـه ای بسـیار گران بهاسـت و نبایـد ایـن معجـزه ی نایـاب و 
گران بهـا را بـه راحتـی و ارزانـی بـا وقـت گذرانـدن و نـا امیدی 
و ترس هـای مختلـف بـه خـاک ریخـت و بـه جـای هنرمندانـه 
زیسـتن و بازیگـر نمایـش زندگـی بـودن صرفـا یك تماشـاچی 
سـاده باشـیم و دخالتـی در رونـد و چگونگـی پیشـرفت زندگی 
خـود و جامعـه ی خـود نداشـته باشـیم و بـی عملی خـود را به 
گـردن سیاسـت مداران و جامعـه و خانـواده بیاندازیـم و بـه قول 
معـروف نگوییم که کشـورم برای من چه کاری انجـام داده بلکه 

ببینیـم خودمـان چـه کاری برای کشـور انجـام داده ایم.

پرواز بر فراز آشیانه ی فاخته
نویسـندة   ،  )2001-1935( کیـزی  کـن  از  رمانـی 
امریکایـی، کـه در 1962 منتشـر شـد. گوینـدة داسـتان، 
شـخصی که خودش در تیمارسـتان بسـتری اسـت، با اولین 
جماتش حـال و هوای کابوس وار این تیمارسـتان و حوادث 
کتاب را برای خواننده روشـن می سـازد. این تیمارسـتان در 
نظـر خواننده بـه صورت تشـکیاتی برای سـرکوب و تلقین 
زیرکانـه جلوه گـر می شـود کـه بسـیار خـوب کار می کنـد و 
همۀ سـاکنان درمانده اش را تسـلیم کرده . شوک الکتریکی و 
عمل جراحی لوبوتومی مغز از جمله وسـائل سـرکوب بشمار 
می آیند.  ریاسـت این سـازمان در دسـت سرپرستار یا »بیگ 
نـرس«، زن چاقـی بـا هیکل بی قواره و ترسـناک اسـت. پس 
از گذشـتن صفحاتی از کتاب، مك مورفی، قهرمان داسـتان، 
مرد چهارشـانه و تـازه واردی که بلند و بی پـروا می خندد، در 

مقابـل او قـد علـم می کند.
را  مـدرن  صنعتـی  جامعـۀ  نمـاد  ایـن  ثقـل  مرکـز 
درگیری هـای بیـگ نـرس و سیسـتم حامـی وی بـا مـك 
مورفـی، بـه مثابۀ پیشـگام فردگرایـی، مـردی خارق العاده و 
کامـا طبیعـی و منجـی تشـکیل می دهـد. چیـف برمـدن، 
ادای  کـه  اسـت  داسـتان  ایـن  در  دورگـه ای  سرخ پوسـت 
کروالل هـا را درمـی آورد و مـك مورفـی متوجـه ایـن امـر 
خـل  آدم  نقـش  او  بـه  سفیدپوسـتان  جامعـۀ  می شـود. 
حرف گوش کنـی را داده اسـت، امـا مـك مورفـی بـه تدریـج 
او را از ایفـای ایـن نقـش می رهانـد. رفته رفته بیمـاران دیگر 
از قبیـل هاردینـگ، روشـنفکر شـکاک، نیـز با مـك مورفی 
همدسـت شـده و به خرابکاری در جلسـات اجباری گروهی 
می پردازنـد. )نویسـنده، درمـان گروهـی را به عنوان روشـی 
مزورانـه بـرای سـرکوب و رام کـردن معرفـی می کنـد.( مك 
مورفـی در ابتـدا بـه مبـارزة خـود علیـه بیـگ نـرس شـکل 
شـرط بنـدی می دهـد و در مبـارزه بـا اطاعـت بی چون وچرا 
و تـرس، از سـاح خنـده و بازی اسـتفاده می کند و درسـت 
همیـن بازیگری اسـت کـه اطرافیانش را مجـذوب و در عین 

حـال، متزلـزل می سـازد.
ولـی آیـا او فقـط قماربـازی اسـت کـه نهایتـا در لحظـۀ 
حسـاس جـا می زنـد و همـه را قـال می گـذارد؟ آیـا او هـم، 
از تـرس شستشـوی مغزی، باالخـره به قوانین این سیسـتم 
گـردن می نهـد؟ هیجـان ایـن رمان نـه فقـط از مقابلۀ بیگ 
نـرس و مـك مورفی، بلکـه در عین حـال از موضـع متزلزل 
سـایر بیمـاران در برابـر مـك مورفـی قهرمـان نیـز ایجـاد 
می شـود. نقطـۀ اوج مبـارزه مـك مورفـی را بـر ضـد »خـأ 
عاطفـی و کوتـاه آمـدن« ، قایقرانی ماجراجویانه ای تشـکیل 
می دهـد. کیـزی در اینجـا بـه انگیـزه ای سـنتی متوسـل 
می شـود کـه در ادبیات امریکایـی اغلب به چشـم می خورد. 
ماهی گیـری در عمـق و توفان در وسـط دریا، طبیعت وحش 
بـه مثابـۀ مظهـر آزادی و بـاروری و فـرار از چنـگ فشـارها 
و سـترونی اجتماعـی و همچنیـن مضحکـۀ کـه او در شـب 
والپورگیـز، شـب قبـل از اول مه، بـر پا کرده بود می بایسـت 
بیمـاران را از چنـگ بیـگ نـرس، کـه بـرای آنها بـه صورت 
تبلـور وحشـت درآمـده اسـت، رهـا سـازد. اما بیلـی، مردی 
کـه بـه صـورت جنون آمیـزی به مـادرش وابسـته اسـت، در 
ایـن شـب خودکشـی می کنـد. »بـازی« پایان یافته اسـت و 
اکنـون قهرمان داسـتان بـه صورتی واضح تر نقـش منجی را 
بـه عهـده می گیـرد. او مصمـم بـه فـداکاری اسـت و علنا با 
نظـام می جنگـد. ابتـدا بـه یك نگهبـان سیاهپوسـت، که به 
مثابـۀ کاریکاتـور نفـرت ظاهر می شـود، حمله ور می شـود و، 
باالخـره، بـه خود بیـگ نرس. نظـام انتقام خـود را می گیرد، 
شـوک الکتریکـی و عمـل جراحی مغـزی مك مورفـی را به 
جنـازه ای متحـرک تبدیـل می کنـد. گوینـدة داسـتان ایـن 
جنـازة متحـرک را می کشـد تا هالـۀ نورانـی او را زنـده نگاه 
دارد. پـرواز بـر فراز آشـیانۀ فاختـه: قهرمان داسـتان مغلوب 
نمی شـود و گوینـده، وفادارتریـن یـار او، موفـق بـه فـرار 

می گـردد.
ایـن رمان نشـانه های بـارز کتابی پرفروش را داراسـت. در 
عین حـال، تصویرگری سیاه-سـپید، زبان سـاده و نمادهای 
افزایـش  بـه منظـور  تنهـا  تـا حـدودی بی پـروا،  واضـح و 
تأثیـر نبـوده اسـت، بلکـه بـه شـکل طعنه آمیز مـورد بحث 
قـرار می گیرنـد. مـك مورفـی فقط یـك قهرمان نیسـت، او 
نقـش قهرمـان را هـم بـازی می کنـد. منـش و نقـش ایـن 
شـخصیت بـه دفعات مـورد تأکید قـرار می گیرد. نویسـنده، 
بنابـه اعتقـاد خـودش، بدین وسـیله بـر ضـّد »روشـنفکری 
فلج کننـده« قیـام می کنـد: انسـان بایـد ایـن قهرمـان را در 
نظر داشـته باشـد تـا بتوانـد بر ترس و فشـار بـرای همرنگ 
شـدن غلبـه کنـد. خـود کیـزی یکـی از قهرمانـان جنبـش 
هیپی هـا بـود. انتقـاد اجتماعـی و ضـد روشـنفکری او نـه 
فقط در شـخصیت بازیگرانش، بلکه در نحوة شـرح داسـتان 
نیـز نمایـان می شـود. شـخصیت ها همچـون خـود داسـتان 
انعطاف ناپذیرنـد؛ و ایـن بـدان معناسـت کـه هـرگاه اتفاقـی 
بیفتـد، بـه همـان اندازه هـم می تـوان با نظـام مبـارزه کرد. 
در قالـب فیلمنامـۀ دیـل واسـرمان و، مهم تـر از آن، به علـت 
فیلم سـازی میلـوش فورمـن و بـازی عالـی جك نیکلسـون، 
ایـن کتـاب موفقیتـی جهانی بـه دسـت آورد. این رمـان در 
ایـن بین به عنـوان اثری کاسـیك در ادبیـات جدید امریکا 
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منبع/یك پزشك

معرفی کتاب

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir

افقی
1-قیمتی و نفیس- روده کور

2-سالك و رونده- ته نشین مایعات- غیر بلیغ ، کوتاه
3-از اشکال هندسی- پایتخت آذربایجان- ستون دین

4-پـدر بـزرگ- قورباغـه درختـی- پزشـك چاقـو به سـت- 
جدولی یقـه 

5-حرف نداری- نوبت پاسبانی- دیشب
6-آب شرعی- نام پسرانه- برهنه- فرو رفتن ظرف

7-لقـب رسـتم- صـدای السـتیك پنجـر- زیـر پـا مانـده- 
مخفـف سـیاه

8-تراز ، موازنه- زیبا
9-سـوره انجیـر- ضمیـر بیگانـه- صـدای اردک- آنچـه در 

شـب بدرخشـد
10-معبر رودخانه- غذای آبکی- زدنی نارفیق- گندم

11-خوش اخاق- از میوه ها
12-برنج پخته- کراهت- مرگ از غصه- خیرگی ، شگفتی

13-گیاه پیچنده- مسلط شدن- کثرت آمد و شد
فـروغ-  و  روشـنی  میشـود-  مشـکل  حـل  از  14-ناتـوان 

سـاکت اقیانـوس 
15-موسس افشاریان- پدر علم جبر

عمودی
در  ایـران  ملـی  آثـار  یکـی  خانمـا-  بـرای  ای  1-پیرایـه 

درگـز شهرسـتان 
2-نجات- موهای پشت لب مرد- خواب کودکانه

3-نژاد ایرانی- پارچه گیاهی- نوباوه
4-امـام صـادق )ع( فرمودند:به هرکسـی تهمت زده شـد اگر 
سـوره ...... را هفـت بـار بخوانـد از آن تهمت رهایـی پیدا می 

کنـد- نوعی شـنا- ویتامین جوانی- ناسپاسـی
5-ذکاوت- کشتی جنگی تندرو- ترمز چارپا

 ، سـرافکندگی  جدیـد-  مرزبـان-  گوسـفند-  6-خوانـدن 
خـواری

7-حیوان نجیب- سبزی خورشت- تازه سرسبز شده
8-بـا هـاج آیـد- قلـب قـرآن- ضمیـر چنـد نفـره- خـروس 

نی ز ما
9-فروختـن کاالی بنجـل و نامرغـوب بـا حیلـه و تزویـر- 

دیـد- پختـن
10-از الفای فارسی- شلوار جین- فرزند- همسر زن

11-زمـان انـدک- مـوادی بصورت مایـع، جامد و یـا گاز که 
بمنظـور نابـودی حشـرات بکار مـی روند- عظیـم الجثه

12-برکـت سـفره- عامـت مصـدر جعلـی- وخامـت امـر- 
پسـوند شـباهت

13-مداوا- ابزار تزریق- نمایان
14-سـمت چـپ- از نام های خـدای تعالی به معنـی پاینده 

و قایـم بـه ذات- ثاثه مصر
15-ارگانیسم- علم تشریح

حل جدول شماره 6٠٠

جدول شماره 6٠1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15    14    13   12    11    10    9      8      7     6      5      4      3     2     1
آگهی مزایده مال منقول 

اجـرای احـکام شـعبه دادگاه عمومـی حقوقـی کرمان در 
نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرائی کاسـه 940315 
لـه خانـم طاهره بیرمـی نیا علیـه آقـای علیرضا هاتفـی دایر بر 
مطالبـه طلـب یك دسـتگاه خـودروی کامیون کشـنده با کفی 
تانکـر مـدل 1383، رنگ سـفید با خـط آبی با شـماره انتظامی 
317 ع 15 ایـران 45 واقـع در پارکینـگ شـرف آباد- کوچه 17 
جـاده زنگـی آبـاد متعلق به محکـوم علیه فوق الذکـر، که دارای 
وضعیـت ظاهـری مناسـب برخـوردار بـوده و دارای السـتیك با 
عـاج مناسـب و قابـل بهـره بـرداری میباشـد و وضعیـت بیمـه 
نامـه آن مشـخص نمیباشـد. و ارزش خودرو مذکور بـا توجه به 
ظاهـری و فنـی و مدل به میـزان دو میلیـارد و هفتصد میلیون 
ریـال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده 
جلسـه مزایـده در مـورخ 1395/2/14 راس سـاعت 10 صبح با 
حضـور نماینـده دادسـرا در محل اجـرای احکام حقوقـی برگزار 
مـی گـردد متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا 
اجـرای احـکام حقوقـی 5 روز قبل از تاریخ مزایـده می توانند از 
خـودرو مذکـور واقـع در آدرس فـوق الذکر بازدیـد و در صورت 
تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی 
)حداقـل قیمـت جهـت فـروش مبلـغ ارزیابی شـده می باشـد( 
خود را به حسـاب سپرده دادگسـتری 2171293951000 نزد 
بانـك ملـی واریـز و قبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبی در 
پاکـت دربسـته و تـا قبل از برگزاری جلسـه مزایـده تحویل این 
اجـرا نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایده 
شـناخته می شـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد و 
در صـورت انصـراف برنـده مزایده ده درصد مبلغ پیشـنهادی به 

نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. 
م الف 112
مدیر اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمان- 
خواجوئی

بسیار سفر باید
در حاشیه ی هم صحبت شدن خبرنگار پیام ما با جهانگردی از آلمان

 اگر به دنبال رویاهایمان نمی رویم مسبب خودمانیم
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روستاهای فراموش شده
 در جنوب کرمان

خزان
روستاهای
 »نمداد«
 و »میل فرهاد«

نمـداد و میـل فرهـاد نـام دو منطقـه کوهسـتانی در جنوب اسـتان 
کرمـان اسـت کـه روسـتاهای زیـادی را در خـود جای داده اسـت.  به 
گـزارش مهـر خصلـت کوهسـتانی این دو منطقـه اجازه رونـق گرفتن 
کشـاورزی را بـه سـاکنین ایـن روسـتاها نمـی دهـد. تولیـد خرما در 

انـدازه ای محـدود اسـت کـه می توانـد تنها طی زمسـتان بـه مصرف 
خانـوار برسـد. تنهـا راه و منبـع درامد مـردم در این منطقـه دامداری 

سـبك و محدود اسـت.
سـاکنان روسـتاهای ایـن مناطق غالبـآ در کپر زندگی مـی کنند و 

از حداقـل هـای زندگـی محروم هسـتند. »کوه میل فرهـاد« از جمله 
جاذبـه هـای گردشـگری ایـن مناطـق اسـت. این کـوه که یـك هزار 
متـر ارتفـاع از سـطح دریـا دارد بـه دلیـل بکر بـودن یکـی از بهترین 
گزینـه هـا بـرای صخـره نـوردی اسـت. رونـق یافتـن گردشـگری و 

صخـره نـوردی در ایـن منطقـه مـی توانـد در بهبـود وضـع زندگـی 
روسـتاییان نیـز موثر باشـد. روسـتاهای این منطقه عبارتنـد از: طبق، 
زیـران، پـت کـی، کنـج کسـوو، چـاه ابراهیـم، گاوچران، سـنگ کت 

و روشـن آباد.
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