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رئیـس جمهـور بـا یـادآوری اینکـه تنهـا سـه مـاه 
از برجـام گذشـته اسـت، تأکیـد کـرد: برخـی فکر 
می کننـد 30 سـال از برجام گذشـته، کافی اسـت 
ببینیـد در این سـه ماه چه گشـایش هـای فراوانی 

ایجاد شـده اسـت.
مـردم  جمـع  در  روحانـی  حسـن  حجت االسـام 
سـمنان بـا یادآوری اینکـه امروز روابـط بانکی بین 
بانک هـای ایـران و جهـان یکـی پـس از دیگـری 

گشـوده می شـود، تصریـح کـرد: هـر کشـوری کـه می رویـم اولین 
قـرارداد مـا ارتبـاط بانـک مرکـزی ایـران بـا بانک هـای آن کشـور 

ست. ا
اهـم سـخنان وی بـه نقـل از خبرگـزاري ها به شـرح زیر 

: ست ا
 هـر مقـام خارجی کـه به ایران آمـد، همچنین هر سـفری که ما 

به کشـورهای دیگر داشـته ایم با آنهـا قرارداد بانکـی امضا کردیم.
 یادمـان باشـد وقتـی ویرانـی رخ می دهـد بازسـازی و نوسـازی 
زمان بـر اسـت. در حـال حاضـر موانـع از پیـش پـا برداشـته شـده 
و وقتـی موانـع برداشـته می شـود سـرمایه گذار خارجـی بـه ایـران 

می آیـد کـه البتـه زمان بـر اسـت.
 ملـت ایـران تصمیـم گرفتند که با همه فشـارها، 
فشـار تحریم ها و مشـکات منطقـه ای و بین المللی 

را یکـی پـس از دیگری حـل و فصل کنند.
 از مـردم بـه خاطـر اینکه در طـول 31 ماه دولت 
یازدهـم همـواره در کنـار دولـت و نظـام بوده انـد و 
همیشـه نیـز پاسـخگوی نـدای رهبـری بوده انـد، 

تقدیـر و تشـکر می کنـم.
 امـروز از فـراز بلنـدی کـه پیش رو داشـته ایم و ارتفاعـی که باید 

بپیماییـم، تقریباً بـه قله نزدیک شـده ایم.
}بـا اشـاره بـه توافـق ایران و گـروه 1+5 و خـروج ایـران از فصل 
هفـت منشـور سـازمان ملل{ ملـت بزرگ ایـران توانسـت با قدرت 
خـود تمـام قطعنامه هـای تحریمـی فصـل هفـت علیه کشـور را از 
بیـن ببـرد. همـه قطعنامه هایـی کـه علیـه ایـران بـود امـروز لغـو 
شـده اند و آنهـا کـه فکـر می کننـد و می گوینـد کـه برجـام بـرای 
مـا کاری نکـرده اسـت بایـد بگویـم که برجـام افتخاری سیاسـی و 

حقوقـی بـرای تاریـخ ملـت ایـران ثبت کرده اسـت.
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واکنش روحانی به منتقدان برجام: 

تنها 3 ماه از برجام گذشته
نه 30 سال

  یادمان باشد وقتی ویرانی رخ می دهد بازسازی و نوسازی زمان بر است.
  آنها که فکر می کنند و می گویند که برجام برای ما کاری نکرده است باید بگویم که برجام افتخاری سیاسی و 

حقوقی برای تاریخ ملت ایران ثبت کرده است.
  شرایط به گونه ای بود که ما به قرن نوزدهم رفته بودیم و همه معامالت از طریق صرافی ها انجام شده و 

تمامی کانال های بانکی و بیمه ای به روی ما بسته شده بود.
  برای من جای تعجب است که برخی  می گویند دیپلمات های ایرانی پیروز نیستند بلکه صهیونیست ها پیروز 

هستند؛ کجا رفت تعصب ملی و غیرت دینی؟ 
  اگر کسی برای برجام نقدی دارد، برای زمان پیش از تصویب آن است؛ امروز زمان اجرای برجامی است که 

همه از جمله مقام معظم رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی آن را تأیید کرده اند.

دعوت مردم بم 
به شادی و نشاط 
توسط شهردار 

افشاگری رئیس شبکه مستند 
در پاسخ به ضرغامی

کمک بالعوض
 یک میلیارد دالری 
دولت احمدی نژاد به 

صدا و سیما

چگونه 
پل ها را 

با هم بسازیم 

دکتر محمدرضا عارف:

در برجام دو هدف 
بزرگ لغو تحریم ها 
و مشروعیت انرژی 

هسته ای به دست آمد
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دفاع تمام قد حسن روحانی از 
برجام با واکنش روبرو شد

انتقاد برخی 
ائمه جمعه استان 
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اجرای اسکلت ساختمان ثبت احوال252/ج94/3
155،000،0003،096،464،982شهرستان قلعه گنج 

اجرای اسکلت ساختمان ثبت احوال253/ج94/3
155،000،0003،096،464،982شهرستان منوجان

اجرای اسکلت ساختمان ثبت احوال254/ج94/3
116،000،0002،318،359،921شهرستان رودبارجنوب

اجرای اسکلت ساختمان سازمان صنعت، 255/ج94/3
510،000،00010،192،086،712معدن و تجارت جیرفت

383،000،0007،649،914،703تکمیل ساختمان سالن ورزشی جازموریان256/ج94/3
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مناقصه گزار

اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان به نشاني: جیرفت – حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودي 
شهرك صنعتي شماره 2 

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

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل 
پیشنهادها

محل : اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

گشایش 
محل : اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف آب می باشد.
آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شماره مناقصه  :95/12122/ح ق

شـرکت آب و فاضاب روسـتایی اسـتان کرمان درنظردارد عملیات آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی شهرسـتانهای کرمان بردسـیر 
رابـا مشـخصات فنـی موجـود دراسـناد مناقصه ازطریـق مناقصه عمومی دومرحله ای به شـرکتهای واجد شـرایط واگـذار نماید.

جهت اخذ اسناد به آدرس سایت :
  http://abfar.kr.ir

نشاني شرکت: کرمان - خیابان هزارویکشب - کوچه شماره 21
-  نوع وکیفیت: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

-تضمیـن شـرکت درمناقصـه: طبـق ماده 4آئین نامـه تضمین معامـات دولتـی شـماره 123402/ت 50659  ه مورخ94/9/22هیئت 
بـه مبلغ2/608/100/000ریال وزیران 

- مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 95/2/11
- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 95/2/23

- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9صبح روزیکشنبه مورخ95/2/26
- مبلغ برآورد: 88/703/104/735ریال

توضیحات :
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد 

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است  
 تبعیت ازدستورالعمل ایمنی الزامی است.

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

»پیامما«دالیلابتالبهبیماریدیابترابررسیمیکند

باپیادهروی
دیابت
راپشتسر
بگذاریم
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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

اخبار آبفا

رشد 87 درصدی 
بازسازی شبکه آبرسانی در 

استان کرمان 
طـی سـال گذشـته بیـش از 296 کیلومتـر 
شـبکه آبرسـانی در اسـتان کرمان بازسازی شد 
کـه در مقایسـه بـا میـزان بازسـازی سـال 93، 
بیش از 87 درصد رشـد داشـت. محمد طاهری 
مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیره شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان کرمان گفت: بازسـازی شـبکه 
فرسـوده آبرسـانی یکـی از اقداماتـی اسـت کـه 
بـه منظـور جلوگیری از هدرروی آب و رسـاندن 
آب شـرب سـالم و بهداشـتی بـه مشـترکین در 
و  آب  شـرکت  جـاری  هـای  فعالیـت  اولویـت 
فاضاب اسـتان کرمان قـرار دارد. وی افزود: در 
همیـن راسـتا،طی سـال گذشـته بیـش از 296 
کیلومتر شـبکه آبرسـانی اسـتان در شهرسـتان 
بـم  بردسـیر )16020(،  بافـت )7696(،  هـای 
)35365(، جیرفـت )12850(، راور )10362(، 
رفسـنجان )38020(، زرند )7914 (، سـیرجان 
،عنبرآبـاد   )12410( ،شـهربابک   )62969(
)9585( ،کرمـان )46225( و کهنوج )36990( 
متـر بازسـازی شـد. مدیرعامـل شـرکت آبفـای 
کرمـان در ادامـه بیـان داشـت: بـا توجـه بـه 
پراکندگـی جمعیت و وسـعت اسـتان کرمان،به 
منظـور خدمـت رسـانی بـه مشـترکین جدیـد، 
121 کیلومتـر و 103 شـبکه آبرسـانی  و 38 
کیلومتـر و 786 متـر خطوط انتقال در سراسـر 

اسـتان طـی سـال گذشـته توسـعه یافت.

بازدید فرماندار شهربابک از 
روند اجرای خطوط انتقال آب 

خورسند، دهج و جوزم 
محمدرضـا شـریفی فرمانـدار شـهربابک بـه 
اتفـاق علی ابراهیمـی مدیر امـور آب و فاضاب 
رئیـس  آبـادی  عـزت  و  شـهربابک  شهرسـتان 
اداره راه، مسـکن و شهرسـازی از رونـد اجـرای 
خطـوط انتقـال آب خورسـند، دهـج و جـوزم 
بازدیـد کـرد. در ایـن بازدیـد مدیـر امـور آبفای 
اقدامـات  بـا  رابطـه  در  شـهربابک  شهرسـتان 
انجام شـده توسـط ایـن امور جهت آبرسـانی به 
شـهرهای خورسـند، دهـج و جـوزم توضیحاتی 
ارائـه نمـود. در ادامـه فرمانـدار شـهربابک نیـز 
طـی سـخنانی اظهـار داشـت: آب رسـانی بـه 
مناطقـی کـه از ایـن نعمـت برخوردار نیسـتند، 
بـر  همچنیـن  وی  دارد.  قـرار  مـا  اولویـت  در 
فرهنـگ سـازی جهـت اسـتفاده بهینـه از آب 
بـا  بایـد  افـزود:  و  کـرد  تاکیـد  موجـود  هـای 
بهسـازی شـبکه های فرسـوده و جداسـازی آب 
شـرب از آب مـورد نیـاز فضای سـبز، در مصرف 
آب صرفـه جویـی کنیـم، چـرا کـه ارزش آب با 

هیـچ چیـز قابـل مقایسـه نیسـت.

راه اندازی سیستم تصویری 
حفاظت از مخازن و تاسیسات 

آب شهر سیرجان 
ایـن سیسـتم حفاظتی ، طی دو مـاه به بهره 
بـرداری رسـید. مجیـد میرشـاهی مدیرعامـل و 
رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت آب و فاضـاب 
شهرسـتان سـیرجان گفـت: به منظـور حفاظت 
سـیرجان،  شـهر  آب  تاسیسـات  و  مخـازن  از 
سیسـتم حفاظـت از مخـازن و تاسیسـات آب 
شـهر سـیرجان به صـورت تصویـری راه اندازی 
شـد. مدیرعامـل شـرکت آبفـای سـیرجان در 
ادامـه بیـان داشـت: عملیات نصب این سیسـتم 
حفاظتـی از ابتـدای اسـفند سـال گذشـته آغاز 
شـد و پایـان فروردین ماه سـال جـاری به پایان 
رسـید. میرشـاهی افزود: سیسـتم حفاظتی ذکر 
شـده بـا اعتبـار 200 میلیـون تومـان توسـط 
نصـب  ذیصـاح  خصوصـی  بخـش  پیمانـکار 

گردید.

کاهش 45 درصدی 
واحدهای متخلف 
صنعتی در جنوب
 بـه گـزارش روابـط عمومـی 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت، 
2860 مـورد بازرسـی از 10 هـزار  
صنفـی  غیـر  و  صنفـی  واحـد 
نـوروز  ایـام  در  کرمـان  جنـوب 
95 انجـام شـد. رئیـس سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان ضمن اشـاره بـه اجرای طـرح نظارتی 
ویـژه ایـام نوروز که هر سـاله از 15 اسـفندماه تا 15 فروردین ماه سـال بعد انجام 
مـی پذیـرد، گفـت: این طرح در نوروز امسـال نیز توسـط 55 گشـت مشـترک با 
همکاری بازرسـین این سـازمان، فرمانداری ها، اتحادیه های صنفی، دامپزشـکی 
و بهداشـت در هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان انجـام شـد. وی افـزود: 
بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه اکثـر واحدهـای صنفـی مقـررات الزم را رعایت می 
کردنـد، اضافـه کـرد: در مجمـوع 2860 مـورد بازرسـی انجام شـده، 291 تخلف 
صنفـی بـه ثبت رسـید. دکتر محمود اسـکندری نسـب ادامـه داد: خوشـبختانه 
تعـداد متخلفین در طرح ویژه نوروزی امسـال شـاهد کاهش حـدود 45 درصدی 
واحدهای متخلف نسـبت به سـال گذشـته بودیم. رئیس اداره بازرسـی همچنین 
بـا تأکیـد بر اینکه با متخلفین به شـدت برخورد خواهد شـد، گفت: همشـهریان 
عزیـز مـی تواننـد در صورت بـروز هرگونه تخلـف، با سـامانه 124 تمـاس برقرار 

کننـد تـا بازرسـین سـازمان در اسـرع وقـت به موضـوع رسـیدگی نمایند.

بیش از 10 درصد 
مردم جنوب کرمان 
به بیماری دیابت 
مبتال هستند

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت گفـت: حـدود 10 تـا 12 
درصـد از مـردم جنـوب کرمان به 
بیمـاری دیابـت مبتا هسـتند. به 
گـزارش ایرنـا محمد رضا محمدی   

شـامگاه چهارشـنبه در حاشـیه همایـش بزرگداشـت هفته سـامت بـا محوریت 
غلبـه بـر دیابـت در جمـع خبرنـگاران افـزود: کسـانی کـه مبتـا به ایـن بیماری 
هسـتند بایـد خودشـان بـه مراکـز درمانـی و بهداشـتی بـرای کنتـرل سـامتی 
مراجعـه کننـد. وی تصریـح کرد: سـال گذشـته نیروهای بهداشـتی این دانشـگاه 
از جمعیـت روسـتایی 163 هـزار و  140 نفر را بررسـی کردند کـه از این تعداد دو 
هـزار و 818 نفـر به بیماری دیابـت مبتا بودند. وی گفت: این بیماران شناسـایی 
شـده بـرای بررسـی بیشـتر بـه پزشـک معرفی می شـوند تـا از وضعیـت بیماری 
خـود بیشـتر آگاهـی پیـدا کننـد و اقدامـات الزم را انجـام دهند. رئیس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفت افـزود: امیدواریم در سـال جـاری بتوانیم بـا برنامه ریزی ها 
و تجربـه اقداماتی که در حوزه روسـتایی انجام شـده بتوانیم گامـی خوب در حوزه 
شـهری هـم برداریـم. وی گفت: در زمینـه مقابله با این بیمـاری نیازمند همکاری 
اصحـاب رسـانه، دسـتگاه های اجرایـی و همـکاری امامان جمعه و جماعـت داریم 

تـا اطاع رسـانی الزم بـه مردم داده شـود.

تقدیراستاندار کرمان 
از مشاور جوان 
شرکت گاز استان

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شرکت گاز اسـتان کرمان، آیین 
گرامیداشـت نخسـتین سـالگرد 
تاسـیس شورای مشـاوران جوان 
حضـور  بـا  کرمـان  اسـتانداری 
معاونـان  و  کرمـان  اسـتاندار 

ایشـان برگـزار گردیـد. در ایـن مراسـم اعضـای شـورای مرکـزی کارگـروه 
مشـاورین جـوان ضمـن تقدیـر از اقدامـات صـورت گرفته در سـطح اسـتان، 
افزود: اقدامات خوبی در سـطح اسـتان توسـط کمیته های کارگروه مشـاورین 
جـوان صـورت گرفتـه که نشـان از اهمیـت موضـوع دارد لذا اکنون کـه کار با 
این جدیت شـروع شـده باید از کیمته ها دسـتاوردهای خوبی برداشـت کرد. 
اسـتاندار کرمان نیز خاطر نشـان کرد: دولت عاقمند به مشـارکت حداکثری 
جوانـان در امـور اجرایـی اسـت، خیل عظیمـی از جوانان وجـود دارند که باید 
آینـده ایـن کشـور را بسـازند لذا وظیفه خـود می دانیم تـا جوانـان را در امور 
مشـارکت داده و آنهـا را با کاروان توسـعه و آبادانی همـراه نمائیم بنابراین این 
کار بایـد مسـتمر باشـد.در جریـان برگـزاری این مراسـم از مسـلم خراسـانی 
کارمنـد شـرکت گاز اسـتان کرمان و عضو شـورای مشـاورین جوان اسـتاندار 

تقدیـر و تشـکر گردیـد و لـوح سپاسـی بـه ایـن منظور بـه وی تقدیم شـد.

معرفی مدیر 
دفتر همیاری و 
مشارکت های مردمی 
شهرداری کرمان

در مراسـمی بـا حضـور معـاون 
خدمـات شـهری شـهرداری کرمان، 
مدیـر  عنـوان  بـه  ایاقـی  محمـد 
جدیـد دفتـر همیـاری و مشـارکت 
های مردمی شـهرداری معرفـی و از 

خدمات محمدمهدي موحدی تقدیر شـد. دکتر محمدرضا محمدرضا خانی در مراسـم 
مذکـور بـا بیـان اینکـه خدمـت کـردن به مردم سـعادتی اسـت کـه نصیب هـر فردی 
نمی شـود، اظهـار کـرد: کار کـردن در نهـادی همچـون شـهرداری سـعادتی اسـت که 
مسـئوالن و مدیـران ایـن نهاد باید قدردان آن باشـند. دکتـر محمدرضاخانی خطاب به 
مهنـدس ایاقـی گفت: باید برای تحقـق اهداف دفتر همیاری و مشـارکت های مردمی 
شـهرداری تـاش کـرده و از تجربیـات مهندس موحـدی برای خدمت به همشـهریان 
اسـتفاده کنیـد. وی انسـجام شـهرداران محلـه، پیگیـری و معرفی شـهردار محله برای 
مناطقـی کـه شـهردار محلـه ندارنـد، ارتبـاط بـا شـهرداران مناطـق، دیـدار مردمـی با 
شـهرداران محله و شـهرداران مناطق، برگزاری مراسـم فرهنگی، مذهبی و ورزشـی در 
محـات مختلـف شـهر،  و تـاش برای رفـع مشـکات محـات را از مهمترین فعالیت 
های مدیر دفتر همیاری و مشـارکت های مردمی شـهرداری عنوان و خاطرنشـان کرد: 
امیـد مـی رود با تاش دلسـوزانه مدیر و پرسـنل دفتر همیاری ها، گامـی بلند در جهت 

رفع مشـکات محات و آسـایش بیشـتر شـهروندان برداشـته شـود.

علوم پزشکیصنعت، معدن و تجارت شهرداریشرکت گاز

کرمانویچ

روز گذشـته برخـی ائمـه جمعـه 
اسـتان در خطبـه هـای نمـاز جمعـه 
از دیپلماسـی دولـت تدبیـر و امیـد و 
حسـن روحانی در قضیـه برجام انتقاد 
کردنـد. ایـن انتقـادات پیـش از سـفر 
کرمـان  بـه  روحانـی  الوقـوع  قریـب 
کـه  سـفری  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
احتمـاال در مـاه جـاری انجـام خواهد 
شـد و احتمـال دارد روحانـی در ایـن سـفر بـا ائمـه جمعـه 

اسـتان هـم دیـدار کنـد.
روحانی »برجام« را افتخاری سیاسی و حقوقی 

خوانده بود
سـه شـنبه گذشـته بـود کـه حسـن روحانی در بیسـت و 
ششـمین سـفر اسـتانی خود دفاع تمام قدی از برجام داشت. 
گل حـرف هـای روحانی در جمـع مردم سـمنان این عبارت 
بـود: برخـی فکـر می کنند 30 سـال از برجام گذشـته، کافی 
اسـت ببینیـد در ایـن سـه مـاه چـه گشـایش هـای فراوانی 
ایجاد شـده اسـت. روحانی همچنین با اشـاره به توافق ایران 
و گـروه 1+5 و خـروج ایـران از فصـل هفت منشـور سـازمان 
ملـل اظهار داشـت: ملت بزرگ ایران توانسـت بـا قدرت خود 
تمـام قطعنامه هـای تحریمـی فصـل هفـت علیه کشـور را از 
بیـن ببرد. همـه قطعنامه هایی کـه علیه ایران بـود امروز لغو 
شـده اند و آنهـا کـه فکـر می کننـد و می گوینـد کـه برجـام 
بـرای مـا کاری نکرده اسـت باید بگویـم که برجـام افتخاری 
سیاسـی و حقوقـی برای تاریخ ملـت ایران ثبت کرده اسـت. 
رییـس جمهـور کشـورمان سـپس بـه برخی گشـایش های 
برجـام اشـاره کـرد و با انتقـاد از منتقدان برجـام گفت: برای 
مـن جـای تعجب اسـت کـه برخـی می خواهنـد بـه گونه ای 
القـاء کننـد کـه ملت ایـران پیروز نیسـت بلکه آمریـکا پیروز 
اسـت. بـرای مـن جـای تعجـب اسـت کـه برخـی  می گویند 
دیپلمات هـای ایرانـی پیـروز نیسـتند بلکـه صهیونیسـت ها 
پیـروز هسـتند؛ کجـا رفت تعصب ملـی و غیـرت دینی؟ چرا 
واقعیت هـا را بـرای مردم نمی خواهند روشـن کننـد و چرا در 
برابـر عظمـت ملت ایران کـه یک موفقیت بـزرگ تاریخی به 
دسـت آورده اسـت نمی خواهیم سـر فـرود آوریـم. وی اضافه 
کـرد: اگر کسـی بـرای برجـام نقـدی دارد، برای زمـان پیش 
از تصویـب آن اسـت؛ امـروز زمـان اجـرای برجامی اسـت که 
همـه از جملـه مقـام معظم رهبـری، مجلس و شـورای عالی 
امنیـت ملـی آن را تأییـد کرده انـد. امـروز دیگر زمـان برخی 

نقدهـا و بیان ها نیسـت.
ایـن صحبت هـای روحانی بـا واکنش برخـی ائمه 

شـد.  روبرو  جمعه 
امام جمعه موقت کرمان: آمریکا به جای عمل به 
تعهدات خود پول های ایران را بلوکه کرده است

امـام جمعـه کرمـان اگرچه بـه طـور مسـتقیم از روحانی 

انتقـاد نکـرد امـا بـه روحانـی و دولـت یازدهـم توصیـه کرد: 
آمریـکا بـرای مـردم ایـران ارزش قائـل نیسـت و هیـچ دیـد 
مثبتـی بـه انقـاب اسـامی نمی توانـد داشـته باشـد، پـس 
در مقابـل ایـن دشـمن سـادگی نکنیـد. بـه گـزارش فـارس 
حجـت االسـام عرب پـور بـا طـرح ایـن سـئوال کـه آمریکا 
چـه انـدازه بـه تعهـدات خـود در مقابـل برجـام عمـل کرده 
اسـت، بیـان داشـت: آنهـا پول هـای ایـران را بلوکـه کـرده و 
بـه بهانـه  خسـارت از آن بـر می دارنـد. وی اظهـار داشـت: 
مضحـک اسـت کـه آمریـکا در گزارش هـای خود، عربسـتان 
سـعودی را در حادثـه 11 سـپتامبر دخیل دانسـته، اما هنوز 
بـا آنهـا همپیمـان اسـت و بـه آنها کمـک می کنـد. عرب پور 
ابـراز داشـت: کشـورهایی اسـامی مانند عربسـتان همکاری 
همـه جانبه با اسـتکبار و صهیونیسـت دارند، اما ایـران را که 
همـراه مـردم مظلوم فلسـطین اسـت و از آنها دفـاع می کند 

بـه عنـوان حامـی تروریسـت می دانند. 
امام جمعه رفسنجان خطاب به دولت: مگر از 

برجام چه به شما بزرگواران رسیده است که با 
منتقدان برجام مقابله می کنید؟

امـام جمعـه رفسـنجان هـم بـه صحبـت هـای روحانـی 
واکنـش نشـان داد و بـه تنـدی از روحانـی انتقـاد کـرد. بـه 
گـزارش فـارس حجت االسـام عبـاس رمضانی پـور  با اشـاره 
بـه اینکـه امـروز اگـر آمریـکا دسـت بـه غـارت امـوال ملـت 
ایـران زده کـه ایـن تازگی نـدارد، خاطرنشـان کرد: بـا وجود 
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در آمریکا رأی صادر می شـود 
و دخالـت ایـران در حادثـه انفجار سـفارت آمریـکا در بیروت 
برجـام  از  رفسـنجان  جمعـه  خطیـب  می کننـد.  بهانـه  را 
و نتایـج منفـی آن یـاد کـرد و ابـراز داشـت: اگـر مسـئولی 
ماننـد صالحـی و سـیف در مـورد برجـام اظهارنظـری خاف 
میـل رئیس جمهـور کنـد بـا او مقابلـه می شـود و می گویـد 
زیـاده روی کـرده اسـت، مگـر از برجام چه به شـما بزرگواران 
رسـیده اسـت. رمضانی پـور بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر قصـد 
اسـتفاده از برجـام در هفتـم اسـفند مـاه داشـتید کـه از آن 
اسـتفاده کردیـد، تصریـح کـرد: آمریـکا حتی به کسـانی که 
بـرای رسـیدن او بـرای خواسته هایشـان در انتخابـات کمک 
کردنـد هم حرمـت نگه نداشـت. وی تأکید کرد: کسـانی که 
دل در گـرو آمریـکا دارنـد به عقـل بیایند و بداننـد آمریکا به 
هـواداران خـود از جملـه حسـنی  مبـارک و صـدام هم رحم 

نکرد.
امام جمعه بافت: قلب راکتور اراک را در مقابل 
هیچ و پوچ در بیاوریم، این افتخار سیاسی است؟

امـام بافـت در میـان دیگـر ائمه جمعـه اسـتان، تندترین 
علـی  حجت االسـام  داشـت.  روحانـی  از  را  انتقـادات 
مهـدی زاده بـا بیـان اینکـه در بحـث برجـام طبـق گفتـه 
بـه هیـچ جـا نرسـیدیم، خاطرنشـان کـرد:  مسـئوالن مـا 
دولـت قبـل از اجرایـی شـدن برجـام در هـر فرصتـی که به 

دسـت مـی آورد از حـذف تحریم هـا، برداشـته  شـدن موانـع 
تجـاری و مالـی سـخن بـه میـان مـی آورد، امـا در عمـل آن 
چه عاید کشـور شـد، مشـکات در نقـل  و انتقـال ارز و عدم 
دسترسـی بـه دالرهـای نفتـی بـود. بـه گـزارش فـارس وی 
تصریـح کـرد: طبق گفتـه رئیس کل بانک مرکـزی هیچ چیز 
اتفـاق نیفتـاده و جـای تأسـف اسـت کـه رئیس جمهـور در 
سـمنان برجـام را یـک افتخـار سیاسـی و حقوقـی بـرای 
ملـت می دانـد و بایـد گفـت؛ جنـاب روحانـی آیـا دسـت در 
دسـت گـرگ قـرار دادن و لبخنـد زدن با او  افتخار سیاسـی 
اسـت. امـام  جمعـه بافت تأکیـد کرد: بعـد از 37 سـال عزت 
و شـرف کشـور خدشـه دار شـدن افتخار سیاسـی اسـت؟ آیا 
قلـب راکتـور اراک را در مقابـل هیـچ و پـوچ در بیاوریم، این 
افتخـار سیاسـی اسـت و سـانتریفیوژها را در مقابـل هیـچ و 
پـوچ بـه حداقـل برسـانیم ایـن افتخـار حقوقـی اسـت؟! وی 
ادامـه داد: در عـوض آمریکا روزبه روز فشـار خـود را علیه این 
ملـت روا مـی دارد و تحریم هـای جدیـدی را اعمـال می کنـد 
از دسـت دادن ارزش های هسـته ای افتخار سیاسـی نیسـت.  
مهـدی زاده متذکر شـد: اقتدار سیاسـی و حقوقـی برای ملت 
همـان فنـاوری هسـته ای بود که دانشـمندان ما برای کشـور 
بـه ارمغـان آوردنـد. امـام جمعـه بافـت عنـوان کـرد: افتخار 
سیاسـی ما پرتاب موشـک های بالسـتیک تولید داخل اسـت 
و بـه لبخنـد زدن و دسـت دادن بـه گـرگ منطقـه یعنـی 

نیسـت. آمریکا 
امام جمعه جیرفت: دولت به جای واکنش به بد 

عهدی های آمریکا، از برجام 2 و 3 سخن می گوید
امـام جمعـه جیرفت هم به طـور مسـتقیم از دولت انتقاد 
کـرد. بـه گـزارش فـارس حجت االسـام رضـا کرمی پـور بـا 
بیـان اینکـه وزارت امـور خارجـه کشـور مـا موظـف اسـت 
هـر سـه مـاه یکبـار گزارش هـای برجـام را بـه کمیسـیون 
امنیـت ملـی مجلس شـورای اسـامی ارائـه کنـد و در چند 
روز گذشـته نخسـتین گـزارش را دادنـد و معـاون وزیـر امور 
خارجـه مـا بر این باور اسـت تاکنـون هیچ اقدامـی در زمینه 
برجـام انجـام نشـده اسـت و همچنیـن رئیس بانـک مرکزی 
هـم در دو سـفر بـه آمریکا اعام کـرده که تقریبـاً هیچ چیز 

انجـام نشـده اسـت، امـا با ابـراز تأسـف برخی دولتمـردان ما 
بـه جـای واکنش بـه بد عهدی هـای آمریکا مرتـب می گویند 
که برجام در حال اجرا شـدن اسـت و از برجام 2 و 3 سـخن 

می گوینـد.
امام جمعه شهربابک: تعهدات کاغذی کشورهای 

مذاکره کننده بیشتر جنبه بچه گول زنی دارد
امـام جمعه شـهربابک به طور مسـتقیم از روحانـی انتقاد 
نکرد و تنها اشـاره ای به عهد شـکنی های آمریکا داشـت. به 
گزارش فارس حجت االسـام حسـن منتظری اظهار داشـت: 
تعهدات کاغذی کشـورهای مذاکره کننده بیشـتر جنبه بچه 
گول زنـی و بازی هـای حیله گرانـه دارد و پیشـرفت روزافزون 
و همه جانبـه کشـور در گرو راهبردها و سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی و اصـرار بـر آرمان هـا و ارزش هـای ملـی، انقابی و 

اسـامی است.
امام جمعه سیرجان: دولت در مقابل زیاده خواهی 

های امریکا واکنش نشان دهد
امـام جمعـه سـیرجان البتـه انتقاد مسـتقیمی از حسـن 
روحانـی و دیپلماسـی دولـت تدبیـر و امیـد نداشـت . بـه 
گزارش فارس حجت االسـام سـیدمحمود حسـینی به دولت 
پیشـنهاد کـرد: دولـت در مقابـل ادعاهـای واهـی مسـئوالن 
آمریـکا بـرای دریافت خسـارت از ایران، مطالبـات ملت ایران 
را از آمریـکا درخواسـت کنـد. امـام جمعـه سـیرجان تاکیـد 
کـرد: همـه ملـت ایـران می داننـد کـه آمریـکا مـورد اعتماد 
نیسـت و امـروزه هـم ایـن بهانـه خسـارت را ناشـی از کینـه 
و دشـمنی ایـن رژیـم با اسـام، نظام اسـامی و ملـت ایران 

می دانیـم و هرگـز از حقـوق خـود کوتـاه نمی آییـم.
امام جمعه عنبرآباد: ملت ایران منتظر اقدام 

انقالبی دولت در برابر بدعهدی های آمریکاست
امـام جمعـه عنبرآبـاد بـه طـور مسـتقیم از دولـت انتقاد 
نکـرد. به گـزارش فارس  حجت االسـام رضا سـاالری گفت: 
بعـد از گذشـت سـه مـاه از قضیـه برجـام، بد عهـدی آنـان 
دربـاره تحریم هـای جدیـد بـه اوج رسـیده اسـت، بنابرایـن 
ملـت ایـران منتظـر اقـدام انقابـی از جانـب مسـئوالن خود 

ست. ا

دفاع تمام قد حسن روحانی از برجام با واکنش روبرو شد

انتقاد برخی ائمه جمعه استان از 
دیپلماسی دولت تدبیر و امید

پیـام ما- سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان بـه خبرگزاری 
ایسـنا گفـت: در حـال حاضر هنوز تخریب سـاختمان شـورا 
قطعـی نشـده، البتـه در آینـده باید ایـن سـاختمان تخریب 
شـود و در زمـان تصمیم گیـری قطعی، حتما با نظر شـورای 
شـهر مکان جدید انتخاب خواهد شـد. حجت االسـام ربانی 
زاده در حالـی ایـن موضـوع را مطـرح کـرده کـه در جلسـه 
پیگیـری مصوبـات شـهری در نیمـه اسـفند سـال گذشـته 
مقرر شـد در سـال 95 سـاختمان شـورای خانه شـهر کرمان 

تخریب شـود. در صورت جلسـه نهایی این جلسـه آمده بود: 
مقـرر گردیـد از آنجـا کـه دو میلیـارد تومان وجـه مربوط به 
خانه شـهر در سـال 94 به پروزه مشـتاق منتقل شـده اسـت 
در سـال 1395 توسـط اسـتانداری بـرای شـهرداری تامیـن 
و سـاختمان سـوله سـالن خانـه شـهر تخریـب و شـهرداری 
سـاختمان مناسـبی را برای شورای شـهر خریداری یا احداث 
نمایـد. حاال سـخنگوی شـورای شـهر کرمان به ایسـنا گفته 
کـه قـرار نیسـت خانـه شـهر کرمـان تخریـب شـود. حجت 

االسـام محمـد ربانـی دربـاره تخریـب خانـه شـهر کرمـان 
و محـل جدیـد شـورای شـهر اظهـار کرد: سـال گذشـته در 
ایـن مـورد در شـورای شـهر بحـث شـد امـا مسـکوت مانـد. 
وی افـزود: بحـث سـر ایـن اسـت کـه بخشـی از سـاختمان 
جدیـد شـهرداری در مجـاور بیمارسـتان پیامبـر اعظم)صلی 
اهلل علیـه و آلـه( بـه شـورای شـهر داده شـود و یـک بحـث 
دیگـر ایـن بـود کـه قطعـه زمینی بـه شـورا اختصـاص داده 
تـا مکانـی سـاخته شـود. ربانی تصریح کـرد: در حـال حاضر 
هنوز تخریب سـاختمان شـورا قطعی نشـده، البتـه در آینده 
بایـد ایـن سـاختمان تخریب شـود و در زمـان تصمیم گیری 
قطعـی، حتمـا بـا نظـر شـورای شـهر مـکان جدیـد انتخاب 

خواهد شـد.
شـایان ذکـر اسـت از مـدت ها قبـل بحث بر سـر تخریب 
خانـه شـهر کرمـان وجـود دارد. مکانـی کـه جـزو بهتریـن 
سـالن هـای شـهر کرمان اسـت و برنامـه های مهم سیاسـی 
و فرهنگـی شـهر کرمـان در ایـن محـل انجـام مـی شـود و 
شـورای شـهر کرمـان هـم در ایـن محـل قـرار دارد. آنطـور 
کـه در برخـی سـایت هـا و  نشـریات محلی کرمـان از جمله 
گفتارنـو آمده چنـدی پیش معـاون عمرانی اسـتاندار کرمان 

بـه شـورای شـهر کرمـان نامـه ای می نویسـد و از شـورا می 
خواهـد سـاختمان خانـه شـهر را تخلیـه کننـد. علـی اکبـر 
مشـرفی در یکی از جلسـات شورای شـهر کرمان گفته است 
مـا در پاسـخ بـه ایـن نامـه گفته ایـم کـه؛ در صورتـی حاضر 
بـه تخلیه خانه شـهر هسـتیم کـه مجموعه تاالر بزرگ شـهر 
واقـع در کنـار پارک جنگلـی را به ما بدهند.  رییس شـورای 
شـهر کرمـان از موافقـت تلویحـی اسـتاندار با این پیشـنهاد 
خبـر داده و تاکیـد کـرد: هـر زمـان کـه دسـتور بدهنـد مـا 
تخلیـه خواهیـم کـرد. قـرار اسـت تـاالر خانـه شـهر کرمـان 
تخریـب و در پـروژه ای تحـت عنـوان سـایت اداری کرمـان 
کـه در ایـن محـدوده در حـال اجراسـت، تبدیـل بـه سـردر 
سـاختمان اسـتانداری بشـود. بعـد از طـرح ایـن مسـاله در 
جلسه شـورای شـهر، فتـح اهلل مویـدی، بـا بیـان این کـه دارد 
کاه سـرمان مـی رود، گفت: خانه شـهر یک قران یـک قران با 
پـول مردم احداث شـده، حاال شـورا این سـاختمان را تخلیه 
کنـد و بـه ازای آن محلی را یک سـاله، دو سـاله به ما بدهند؟ 
این که نمی شـود! او تصریح کرد: سـاختمان شـورای شـهر را 
کنار سـاختمان جدید شـهرداری بسـازند، هروقت تمام شـد، 

مـا اینجـا را واگـذار می کنیم. 

سخنگوی شورای شهر کرمان:

هنوز تخریب خانه شهر قطعی نشده است

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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دعوت مردم بم به شادی و نشاط 
توسط شهردار 

شـامگاه  ریاضـی  علیرضـا  مـا  پیـام  گـزارش  بـه 
پنجشـنبه  در جشـن بـه مناسـبت والدت باسـعادت 
امیرالمومنان علي )ع( و روز پدر که در بوسـتان بزرگ 
22 بهمـن برگـزار شـد ،برپایی جشـنها و ویـژه برنامه 
هـای فرهنگـی را از رئـوس کار شـهرداری دانسـت. 
وی افـزود: شـادی و نشـاط حـق شـهروندان بـوده و 
شـهرداری در ایـن زمینـه برنامه هـای متنوعي در نظر 
دارد. شـهردار از برپایی جشـنهای ویژه در بوسـتان 22 
بهمـن طـی ماههای پیـش رو خبر داد و گفـت: از این 
هفتـه تـا نیمه شـعبان، پنجشـنبه هـا جشـنهای ویژه 
ای در ایـن بوسـتان زیبـا و تـازه تجهیـز شـده، برگزار 
مـی شـود. وی ضمن دعـوت از اهالی بم برای داشـتن 
روحیه شـاد،از آنان خواسـت تا در این جشـنها شرکت 
کننـد. شـهردار همکاری دسـتگاههای دیگـر همچون 
فرمانـداری و شـورای شـهر را در جهـت ارتقـا سـطح 
افزود:جشـنهای   و  دانسـت  موثـر  فرهنگـی  خدمـات 
پیـش رو بـا تصمیـم شـورای شـهر برگـزار میشـوند.  
شـایان ذکـر اسـت جشـن روز پـدر بـا حضـور پـدران 
سـالمند و برخـی خانـواده هـا در بوسـتان 22 بهمـن 
برگـزار شـد. این جشـن بـا اجـرای برنامه های شـاد و 
متنوعـی همچون تئاتر،موسـیقی و مسـابقات فرهنگی 
صداوسـیما  مطـرح  هنرمنـدان  حضـور  بـود.  همـراه 
،گرمـای خاصـی بـه این جشـن بخشـیده بـود و باعث 
شـد تا حضار سـاعات شـادی را بـه همراه خانـواده در 
بوسـتان 22 بهمن سـپری کنند. بوستان 22 بهمن در 
آسـتانه سـال 95 با صرف حـدود 20 میلیـارد ریال به 

نحـو مطلوبـی تکمیـل و تجهیز شـد.

کشف بیش از شش و نیم تن 
فرآورده خام دامی فاسد در کرمان 
مسـئول روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی استان 
کرمـان در گفـت و گو بـا »پیام ما« به تشـریح فعالیت 
ایـن اداره کل در ایـام نـوروز پرداخـت. دکتـر »جـواد 
نگارسـتانی« غـذای سـالم را یکـی از ارکان سـامت 
جامعـه دانسـت و گفـت: با عنایـت به افزایـش مصرف 
همچنیـن  و  دامـی  خـام  فراوردهـای  و  محصـوالت 
اهمیت سـامت هم استانیها و مسـافران نوروزی طرح 
تشـدید نظارت بهداشـتی دامپزشـکی در ایام نوروز، از 
25 اسـفند سـال گذشـته آغـاز شـد و تـا  چهاردهـم 
فروردیـن مـاه جـاری ادامـه یافـت.  وی ادامـه داد: در 
قالـب ایـن طـرح، 57 اکیپ ثابت و سـیار دامپزشـکی 
در دو شـیفت کاری صبـح و عصر بیـش 5 هزار و 700 
مرکـز مرتبط بـا فرآوردهای خـام دامی اسـتان )مانند 
رسـتورانها، کشـتارگاهها، مراکـز بسـته بنـدی، مراکـز 
عرضـه و سـایر مراکـز مرتبـط( را مـورد بازرسـی قـرار 
داده اند . مسـئول روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه نظـارت بهداشـتی 
بـر تمـام مراحـل تولید، اسـتحصال و بسـته بنـدی تا 
مرحلـه عرضـه انواع فـراورده هـای خام دامـی برعهده 
دامپزشـکی مـی باشـد اظهـار کرد: طـی این بازرسـی 
هـا 25 مرکـز متخلف بـه مراجع قضایـی معرفی و پنج 
مـورد از آنهـا پلمـب گردیدند. نگارسـتانی  با اشـاره به 
تخلفـات برخـی افـراد سـودجود در شـرایط افزایـش 
تقاضـا بیـان کـرد: 6 هـزار و 619 کیلوگـرم مـواد خام 
دامـی غیرقابل مصـرف با انجام بازدیدهای مسـتمر در 
ایـن ایـام کشـف و از عرضـه ایـن محصـوالت بـه بازار 
مصـرف جلوگیـری بـه عمـل آمـد وی ضمن اشـاره به 
اینکـه عرضـه برخـی فراوردهـای خـام دامی خـارج از 
سیسـتم توزیـع و توسـط خودروهـای سـیار بـه دلیل 
عـدم رعایت شـرایط بهداشـتی تهدید کننده سـامت 
جامعـه مـی باشـد، عنـوان کـرد: در  طول اجـرای این 
طـرح بـا تعـداد 17 خـودرو عبـوری عرضـه کننـده 
فراوردهـای خـام دامـی طبق مقـررات برخـورد بعمل 
آمـد. این مقام مسـئول ضمن تشـکر از همـکاری های 
خـوب مردمـی در ایام نوروز اظهار کرد: سـامانه پاسـخ 
گویـی بـه شـکایات به شـماره 1512 و شـماره پیامک 
3000231512 پـل هـای ارتباطـی ایـن اداره کل در 

اختیـار مردم شـریف اسـتان می باشـد.

در آسـتانه سـیزدهم رجـب جمعـی از فعـاالن سیاسـی 
کشـور، اعضـای بنیـاد امیـد و جمعـی از نامزدهایـی کـه به 
مرحلـه دوم انتخابـات مجلس رسـیده اند، با آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی دیـدار کردنـد. وی در ایـن دیـدار گفـت: مـردم 
نشـان داده انـد کـه مسـیر درسـت را به خوبـی پیدا کـرده و 
در آن حرکـت می کننـد. بـه گـزارش روابـط عمومی مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، در 
ایـن دیـدار بـا تبریک میـاد با سـعادت حضرت علـی )ع( و 
روز پـدر، خاطـر نشـان کرد: سراسـر زندگـی آن امـام همام 
از زمـان بعثـت پیامبر اکـرم)ص( تـا شهادتشـان در محراب 
عبـادت، سرشـار از نـکات مهم و برجسـته برگرفته از مشـی 
اعتـدال و میانـه روی در زمینه های مختلف اخاقی، انسـانی، 
اقتصـادی اسـت.  و  اجتماعـی، سیاسـی  دینـی، فرهنگـی، 
هاشـمی رفسـنجانی، اعتـدال و پرهیـز از افـراط و تفریـط 
را یکـی از صفـات برجسـته و ارزشـمند شـخصیت حضـرت 
ًة  علـی)ع( دانسـت با اسـتناد به آیـه »َوَکذلِـَک َجَعلناُکـم أُمَّ
َوَسـًطا لَِتکونـوا ُشـَهداَء َعلَـی الّنـاِس« تصریـح کـرد: باید در 

تمـام ابعـاد زندگـی اعـم از عبـادت، انفـاق، هزینه هـا و ... 
اعتـدال را رعایـت و از هرگونـه زیـاده روی و اسـراف و کـم 
الگـوی  اعتـدال  در  بایـد  مسـلمانان  و  کـرد  پرهیـز  کاری 
جهانیـان باشـند. رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
شکسـت را نتیجـه افـراط و تفریـط توصیـف کرد و با اشـاره 
بـه انتخابات اخیر، گفـت: مردم با حضـور در انتخابات و رأی 
خـود نشـان دادنـد کـه طرفـدار اعتـدال و جامعـه ی معتدل 
هسـتند. هاشـمی رفسـنجانی بـا اشـاره بـه برگـزاری دور 
دّوم انتخابـات در برخـی مناطـق کشـور خطـاب بـه برخـی 
از کاندیداهـای این دور که در جلسـه حضور داشـتند، گفت: 
مبـادا در تبلیغـات انتخاباتی از مسـیر انصـاف و اعتدال حتی 
در مواجهـه بـا تهمت هـای رقیبـان خـارج شـوید و همـواره 
اخـاق  و  متانـت  ادب،  جانـب  رقابت هـا  در  کنیـد  سـعی 
تأکیـد کـرد: خوشـبختانه  کنیـد. وی  رعایـت  را  اسـامی 
اکثریت جامعه با رشـد و بلوغ سیاسـی، راه و مسـیر اعتای 
کشـور را کـه همـان مسـیر اعتـدال اسـت، پیـدا کرده انـد و 
حتـی در جاهایـی کـه جامعه شـعارزده اسـت، مردم نشـان 

داده انـد که مسـیر درسـت را بـه خوبی پیـدا کـرده و در آن 
حرکـت می کنند. هاشـمی رفسـنجانی تشـکیل مجلسـی بر 
پایـه اعتـدال و متشـکل از افـراد کارآمـد را بـرای جامعـه و 
پیشـرفت کشـور مناسـب دانسـت و گفت: امیـدوارم همانند 
دور اول مـردم در دور دوم انتخابـات، افـراد صالـح و متیـن 
را برگزیننـد، زیـرا چنیـن مجلسـی می توانـد بـرای کشـور 
مفیـد و همـراه و کمـک کار دولت برخاسـته از مردم باشـد. 
وی بـا اشـاره بـه اوضـاع نابسـامان منطقـه و لـزوم پرهیـز از 
نـزاع و درگیری در داخل کشـور، گفت: متأسـفانه دشـمنان 

اسـام درصـدد بـه راه انداختـن نـزاع مذهبـی بین شـیعه و 
سـنی هسـتند کـه اگـر اختافـات بـه نـزاع و جنـگ تبدیل 
شـود، بسـیار خطرناک اسـت. هاشمی رفسـنجانی ادامه داد: 
شـرایط کشـور ایجاب می کند، دسـت از اختافات برداشـته 
شـود و امنیت کشـور نباید بـا نزاع های کوچـک و بی اهمیت 
مخـدوش شـود. وی تأکید کرد: پس از برجام شـرایط خوبی 
در کشـور ایجاد شـده اسـت و امیـدوارم نماینـدگان منتخب 
برنامـه پنج سـاله ششـم را به صورت مطلوبـی تصویب کنند 

کـه مبنـای کارهـای بـزرگ در آینـده قـرار می گیرد.

آیت اهلل هاشمی رفسجانی:

مردم نشان داده اند که در مسیر درست 
حرکت می کنند

  سیاست

1  انتقـاد روحانی از گشـت نامحسـوس: خـارج از چهارچـوب قانون 
حـق نداریـم در زندگی مـردم دخالـت کنیم 

حجـت االسـام حسـن روحانی با اشـاره به اینکـه برخی آشـکارا و برخی مخفی 
مـی خواهنـد مـردم را کنتـرل کنند، پرسـید: مگر چنیـن حقی داریم؟ بـه گزارش 
خبرآنایـن رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه »چنیـن نیسـت کـه هـر کـس یا 
نهـاد و ارگانـی بخواهـد بـا  اقداماتـی به دنبـال کنترل مـردم باشـد«، تصریح کرد: 
آزادی مـردم بـا آییـن نامـه و سـلیقه افـراد و برخـی دسـتگاها نمـی توانـد محدود 
شـود و آزادی مـردم بـه غیـر از قانـون بـا هیـچ چیـز دیگری محـدود نمی شـود و 
حتـی دولـت و قـوه قضاییـه هـم نمـی توانند مـردم را محـدود کنند و فقـط قانون 
مـی توانـد چارچـوب هایـی در این زمینه داشـته باشـد. رییس جمهـور تاکید کرد: 
حـق نداریـم در زندگـی خصوصـی و عمومـی مـردم دخالـت کنیـم جـز در زمینـه 

اجـرای قانون.

2   حسـام الدین آشـنا: اثر بخشـی طرح امنیت اخالقی کجـا آزموده  
است؟ شده  

ایسـنا نوشـت: مشـاور فرهنگـی رییس جمهور دربـاره طـرح امنیت اخاقـی تاکید 
کـرد کـه جنبه هـای مختلف این طـرح باید بـرای افکار عمومی و دولت روشـن شـود. 
حسـام الدین آشـنا در خصـوص طـرح امنیـت اخاقـی و تشـکیل گشـت نامحسـوس 
هفـت هزارنفـره در تهـران گفت: جنبه های مختلف ایـن طرح باید بـرای افکار عمومی 
و دولـت روشـن شـود، اینکـه ایـن نیروها چـه افـرادی هسـتند، چگونه بـه کار گرفته  
شـده اند و آمـوزش دیده انـد و اینکـه چطـور می توان سـامت کار آنـان را تضمین کرد 
و در نهایـت اثـر بخشـی این طرح کجا آزموده  شـده  اسـت؟ آشـنا گفـت: امیدواریم که 
همـه طرح هـای خـوب به سـرانجام برسـد و همـه طرح های ضعیـف نیز هرچـه زودتر 

تکلیف شـان معلوم شـود.

3   آیـت اهلل علـم الهـدی: کلیـدواژه امنیـت اجتماعی مقابلـه با بی 
است حجابی 

امـام جمعـه مشـهدمقدس بـا تاکیـد براینکه کلیـدواژه امنیـت اجتماعـی مقابله با 
بی حجابـی اسـت، گفـت: بنده نگفتـه ام بی حجابـی بدتر از اختاس اسـت. بـه گزارش 
انتخـاب آیـت اهلل سـید احمـد علم الهـدی گفـت: فسـاد اخاقـی و اقتصـادی وابسـته 
یکدیگرنـد و کلیـد واژه این هـا بی حجابـی اسـت. اخـاق از اینجـا فاسـد می شـود کـه 
حـوزه غریـزه جنسـی جامعـه گسـترش یابـد و کلیـدواژه این هـم بی حجابی اسـت و 
کلیـدواژه امنیـت اجتماعـی، مقابلـه بـا بی حجابـی اسـت که البتـه عنـوان آن حجاب 

نیسـت. اجباری 

4   سهمیه سوخت 100 هزار خودرو از اول خرداد قطع می شود
مدیرعامـل شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فـرآورده هـای نفتی ایـران اعـام کرد: 
براسـاس مذاکراتی که با شـرکتهای بیمه و بیمه مرکزی انجام شـده اسـت، تخصیص 
سـهمیه سـوخت خودروهای گازوئیل سـوز فاقد بیمه شـخص ثالث از ابتدای خردادماه 
قطـع مـی شـود. به گـزارش ایرنا عباس کاظمي گفـت: پیش بیني مي شـود در صورت 

اجـراي ایـن طـرح، سـهمیه گازوییـل حـدود 100 هـزار دسـتگاه خـودروي سـنگین 
گازوییـل سـوز فاقد بیمه شـخص ثالث حذف شـود.

5   دفاع از گشـت نامحسـوس، هشـدار به تیم مذاکره کننـده و وزارت 
ارشـاد از تریبون نمـاز جمعه تهران

خطیـب موقـت نمـاز جمعـه تهـران هـم بـه افـراد الابالـی تذکـر داد کـه پلیـس 
مراقبشـان هسـت، هـم بـه تیم مذاکـره کننده کـه بدانند دشـمن قابل اعتماد نیسـت 
و هـم به مسـوالن برگزاری نمایشـگاه کتـاب، که مبـادا کتابی ضددین وارد نمایشـگاه 
شـود. بـه گـزارش خبرآنایـن  آیـت  اهلل محمد علی موحـدی کرمان  از بـد حجابی در 
آسـتانه فصـل تابسـتان انتقـاد کرد و گفـت: از مردم شـریف و نجیـب ایران و بـه ویژه 
اسـتان تهـران انتظـار می رود پوشـش اسـامی را رعایـت کنند. خطیب جمعـه تهران 
ادامـه داد: قطعـا ایـن وظیفـه نیـروی انتظامـی اسـت که با گنـاه علنی برخـورد کند و 
اگـر برخـورد نکنـد خـودش گناهکار اسـت. به افـراد الابالی تذکـر می دهم کـه بدانید 
تمام اعمال زشـت شـما تحت نظر پلیس سـری اسـت و با شـما به مناسـب ترین نحو 
برخـورد خواهـد شـد. وی همچنیـن گفـت: به تیـم مذاکره کننـده هسـته ای و وزارت 
خارجـه  هشـدار می دهـم کـه دشـمنی در برابرشـما قـرار گرفتـه اسـت که بـه قولش 
اعتمـادی نیسـت و پیوسـته بـه دنبـال اعمـال تحریم هـای تـازه اسـت و می خواهد با 
تحریم هـای پـی در پـی ایـران را از پـای بیانـدازد، اما درود بـر رهبر انقـاب که فرمود 
خـود را از درون تقویـت کنیـد و بـه خود اتکا داشـته باشـید تا بتوانیـم در برابر تحریم 
هـا مقاومـت کنید. وی همچنین به وزارت ارشـاد هشـدار داد که ه تیـم مذاکره کننده 
هسـته ای و وزارت خارجه  هشـدار می دهم که دشـمنی در برابرشـما قرار گرفته اسـت 
کـه بـه قولـش اعتمادی نیسـت و پیوسـته بـه دنبال اعمـال تحریم هـای تازه اسـت و 
می خواهـد بـا تحریم هـای پی در پی ایـران را از پای بیانـدازد، اما درود بـر رهبر انقاب 
کـه فرمـود خـود را از درون تقویـت کنیـد و بـه خود اتکا داشـته باشـید تـا بتوانیم در 
برابـر تحریـم هـا مقاومـت کنید. موحـدی کرمانـی ادامـه داد: با چنین شـرایطی بهتر 
اسـت اصـا نمایشـگاه کتـاب برگـزار نشـود. ما اصـا نمایشـگاه کتـاب نمی خواهیم تا 
درهـای کشـورمان را بـه هـر کشـوری بازکنیـم و جامعه مـان را به انحراف بکشـانیم و 

هنوز هم دیرنشـده اسـت

6   حلیمـه عالی: پـس از پایـان دوره نمایندگی، باز هم پیگیر شـکایت 
بود خواهیم  قاضی پـور  از 

عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس نهم مـی گوید: حتـی اگـر دوره نمایندگـی ما هم 
تمـام شـود، بـاز هـم پیگیـر شـکایت از آقای نـادر قاضی پـور خواهیـم بود. بـه گزارش 
خبرآنایـن، حلیمـه عالـی، یکی از اعضای فراکسـیون زنان اما بـه خبرآناین می گوید: 

شـکایت را به بازرسـی کل کشـور تحویـل داده ایـم و در حال پیگیری آن هسـتیم.

7   آیـت اهلل مـکارم شـیرازی: تعجـب مـی کنم بـا وجـود موافقت 
رهبـری با برجـام، برخـی بـاز از تعبیـر خیانت اسـتفاده مـی کنند

انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل ناصر مکارم شـیرازی با اشـاره بـه اینکه عـده ای در مورد 
برجـام بـی انصافـی مـی کننـد، گفـت: بـا وجـودی که رهبـر معظـم انقاب بـا برجام 

موافقـت کردنـد، برخـی که ادعای پیـروی از ایشـان را دارند باز در مسـاله برجام تعبیر 
بـه خیانت مـی کنند.

8   رئیـس پلیس تهـران: طرح امنیت اخالقی نامحسـوس درخواسـت 
مـردم بود

فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ گفـت: پلیـس در اجـرای طـرح امنیـت اخاقـی 
نامحسـوس، مجـاز بـه برخـورد علنـی نیسـت و فقـط گـزارش مـی کنـد. به گـزارش 
»انتخـاب«، سـردار حسـین سـاجدی نیـا با اشـاره بـه این که طـرح امنیـت اخاقی از 
سـال های گذشـته اجرا شـده اسـت افزود: »ایجاد امنیت و آرامش در سـطح کشـور به 

ویـژه در شـهر تهـران از جملـه انتظارات مـردم از پلیس اسـت.«

9   زاکانـی: بـا تالش های بسـیار زیاد اعضـای مذاکره کننـده دولت 
دهم برجـام به نتیجه رسـید

ایسـنا نوشـت: رئیس کمیسـیون ویژه بررسـی برجام گفت: با وجود بدعهدی های 
طـرف مقابـل مذاکـرات، ایـران آن گونه بـه تعهدات خـود پایبند بود کـه آژانس اتمی 
اعـام کـرد این کشـور فراتـر از تعهـدات خود عمـل کرده اسـت. علیرضـا زاکانی در 
سـخنرانی پیـش از خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفته تهـران اظهـار کـرد: برجام و 
چگونگـی انجـام تعهـدات ایـران و همچنین طـرف مقابلش محل بحث جدی  اسـت. 
بـا تاش هـای بسـیار زیـاد تیم هـای مذاکـره کننده بـه ویژه اعضـای مذاکـره کننده 
دولـت دهـم بـا قبـول شـروطی برجـام به نتیجه رسـید. 10 شـرط بـه اضافـه 9 بند 
قانونـی و همچنیـن نامـه مقـام معظم رهبـری در 29 دی مـاه و تاکید ایشـان بر این 
نکتـه کـه شـیطنت های آمریـکا را نبایـد از یـاد ببریـم باعث شـد تـا برجـام را قبول 

. کنیم

10   محسـن رضایـی: دولـت می تواند از سـال آینده 100 هـزار تومان 
یارانـه بدهد

محسـن رضایـی بـه ایسـنا گفـت: یارانه هایـی کـه بـرای کاهش فقـر اسـت باید به 
دهک هـای پاییـن جامعـه اختصـاص داده شـود اما یارانه هایـی که برای ایجاد اشـتغال 
اسـت از بعـد کارآفرینـی و و بهـره وری باید مـورد توجه قرار گیرد . به نظـر من، دولت 
می توانـد بـا مصوبـه مجلـس، سـال آینده بـه دهک هـای مصوب تـا 100 هـزار تومان 

پرداخـت کند.

11   اوباما: دشمنی با ایران به نفع هیچکس نیست
بـه گـزارش افکارنیـوز، بـاراک اوبامـا رئیـس جمهـوری آمریـکا در سـخنانی در 
پایـان  نشسـت با سـران کشـورهای شـورای همـکاری خلیج فـارس گفـت: نگرانی 
نـزد کشـورهای شـورای همـکاری بـا وجـود توافق هسـته ای بـا ایران وجـود دارد.

ایـران بـه آنچـه بایـد مطابـق توافق هسـته ای عمل کند عمـل می کند.دشـمنی با 
ایـران بـه نفع  احدی نیسـت.همکاری گسـترده با کشـورهای شـورای همـکاری در 
زمینـه مبـارزه بـا تروریسـم وجـود دارد.واشـنگتن آمـاده رویارویی با هـر تهدیدی 
کـه همپیمانـان و شـرکایش را تهدیـد کند اسـت.ما راههـای همـکاری اقتصادی با 
کشـورهای شـورای همـکاری را تقویـت می کنیم.شـرکای در شـورای همـکاری به 

جنـگ بـا داعـش و کاسـتن از بحران هـای دیگـر مانند سـوریه پایبند هسـتند.

12   یارانه نیازمندان 150 هزار تومان می شود؟
نعمـت اهلل منوچهـری، نماینـده مجلـس بـا اشـاره به تصویـب طرح حـذف یارانه 
سـه دهـک بـاال جامعـه کـه حـدود 24 میلیـون نفـر از جمعیت کشـور را تشـکیل 
می دهنـد، گفـت: ایـن کار در صورتـی بایـد اجـرا شـود کـه کـه یارانـه ثروتمنـدان 
واقعـی حـذف شـود و بـه افـراد نیازمنـد تعلق گیـرد. به گـزارش تابنـاک وی ادامه 
داد: نبایـد یارانه هـا را حـذف کنیـم و ایـن منابـع حیـف و میـل شـود. در گذشـته 
زیـاد شـعار دادیـم کـه یارانـه بایـد به بخـش صنعـت و تولید تزریق شـود تـا برای 
جوانـان ایجـاد شـغل کنـد امـا هرگـز عملیاتی نشـد و تنها شـیوه ای که پـول واقعا 
بـه دسـت مـردم نیازمنـد می رسـد پرداخـت نقـدی بـه خـود آنهـا اسـت.به گفتـه 
نماینـده پـاوه و اورامانـات، دولـت بایـد بـا شناسـایی دقیـق و کامل افـراد ثروتمند 
واقعـی را تشـخیص دهـد و یارانـه آنهـا را حـذف کنـد و بـه رقـم یارانـه نیازمندان 
اضافـه کنـد، در غیـر اینصـورت حـذف یارانـه عادالنـه نیسـت. منوچهـری معتقـد 
اسـت، در صـورت حـذف یارانـه دهک های بـاال جامعه، بایـد یارانه افـراد نیازمند به 

100 تـا 150 هـزار تومان برسـد.

دکتر محمدرضا عارف:

در برجام دو هدف بزرگ لغو تحریم ها و مشروعیت انرژی هسته ای به دست آمد
منتخـب اول مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی 
بـا بیـان اینکـه انتظـار مـا از مـردم اسـتمرار ایـن حضـور در 
در  را  اسـفند  اسـتف گفـت: هفتـم  انتخابـات  دوم  مرحلـه 
10 اردیبهشـت تکـرار کنیـم. محمدرضـا عـارف در نشسـت 
اصاح طلبـان و اعتدال گرایان اسـتان گلسـتان با بیـان اینکه 
مجلـس بایـد هموار کننـده راه توسـعه و پیشـرفت و همـراه 
دولت در توسـعه باشـد، اظهار داشـت:   مبارزه با فسـاد و فقر 
بایـد در رأس همـه امـور مجلـس باشـد و در ایـن موضوع در 

جبهـه اصاحـات بـه اجمـاع رسـیده ایم.
اهـم سـخنان منتخب اول مـردم تهـران در انتخابات 

مجلـس دهـم را در ادامـه به نقـل از ایلنـا بخوانید:
 راهبـرد برخـی جریان هـای سیاسـی این اسـت کـه دولت 
شکسـت بخـورد یـا یـک دوره ای باشـد، امـا بـا روی دادن 
برجـام نـگاه مـردم تغییر کـرد، در برجام دو هـدف بزرگ لغو 
تحریم هـا و مشـروعیت انـرژی هسـته ای دنبـال می شـد کـه 

بـه دسـت نیـز آمد.
 پشـتوانه دولـت حضـور مـردم در انتخابـات اسـت، اگـر در 

خـرداد 92 مردم حضور حماسـی نداشـتند دنیـای غرب پای 
میـز مذاکـره نمی آمـد و این میـراث بایـد ادامه پیـدا کند.

 گام دوم مـا به وسـیله مجلس اسـت، انتخابـات 2 مرحله ای 
شـد و ما در مرحله نخسـت پیروز شـدیم، البتـه این پیروزی 
مـردم بـود و مـردم جلو تـر از مـا به میـدان آمـده و نتیجه ای 
کـه مـا نمی توانسـتیم تحلیل کنیـم را رقـم زدنـد، در تهران 
بـه لیسـت کامـل رأی دادند و از 46 نفـر 45 نفر را به مجلس 

فرستادند.
 }بـا اشـاره به اجرای گشـت نامحسـوس نیـروی انتظامی{ 
همـه نهادهـای دولتـی و همه قوا باید بر اساسشـان، منزلت و 
کرامـت انسـانی حرکـت کنند و مـا هم می توانیـم در مجلس 

بـا رقبای خـود در همین مسـیر حرکت کنیم.
بـه  توجـه  اسـاس  بـر  اصاحـات  بنـدی   128 برنامـه   
اولویت هـای مـردم اسـت کـه در رأس آن مسـائل اقتصـادی 
قـرار دارد، در 8 سـال دولت گذشـته سـاختار ها به هم ریخت 
و سـاختارهای کارآمـد حـذف شـدند و امـروز مـا 600 هـزار 
میلیـارد تومان بدهـی از دولت گذشـته داریم.دومین بند این 

برنامـه اقـدام و عمـل بـه اقتصـاد مقاومتی اسـت کـه نتیجه 
آن مقاوم سـازی اقتصـاد در برابـر همـه تکانه هـای اقتصـادی 
بـا نـگاه بـه درون و نیروهای درون کشـور اسـت تـا اقتصادی 
پویا داشـته باشـیم و نرخ بیـکاری و تـورم را تک رقمی کنیم.

 در مرحلـه دوم نیـز مـردم بایـد   همان جهت گیـری مرحله 
اول را دنبـال کننـد، در مرحله دوم حداقل نیاز به 40 کرسـی 
داریـم و تجربه انتخابات گذشـته نشـان می دهـد که مردم در 
دور دوم کمتـر بـه میـدان می آینـد، بایـد بدانیم شکسـت ما 

در حضـور کمرنگ مردم اسـت.
 مهم تـر از حضـور ایـن اسـت کـه گزینشـی عمـل نکنیـم، 
در تهـران بـرای نخسـتین بـار خواهـش کردیم که مـردم به 
لیسـت کامـل رأی بدهنـد و مـردم نیز عظمت خود را نشـان 
داده و تعهـد مـا را نیـز باال بردنـد، انتظار ما این اسـت که در 
همـه حوزه هایـی کـه بیش از یـک کاندیـدا داریم به لیسـت 

کامـل رأی بدهنـد و مبنـای مـا بر اجماع اسـت.
}بـا اشـاره بـه ابطـال آرای مینـو خالقـی{ بنـای مـا بـر 
ایـن اسـت کـه فعالیت هـا در ایـن موضـوع رسـانه ای نشـود 

امـا به صـورت حقوقـی آن را دنبـال می کنیـم، در قانـون بـا 
صراحـت آمـده کـه اگر پـس از انتخابـات و تایید آن سـندی 
پیـدا شـد در زمـان تایید اعتبارنامه باید بررسـی شـود، کاش 
ایـن مسـئله هـم بـه صورتی حـل می شـد و مطرح نمی شـد 

کـه شـورای نگهبـان در چارچـوب آئین نامـه کار نمی کنـد.
 انتظـار مـا از مـردم اسـتمرار ایـن حضـور در مرحلـه دوم 
انتخابـات اسـت. هفتـم اسـفند را در 10 اردیبهشـت تکـرار 
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عبدالحسین صنعتی زاده
بخش سی و دو

میـر غضـب که از تنـد گویی های مرحوم شـیخ 
احمـد بـه اربابش دل پردردی داشـته نخسـت سـر 
شـیخ احمـد را مـی بـرد و بعـد میـرزا آقاخـان و 
خیبـر الملـک را بعداً بر حسـب دسـتور محمدعلی 
میـرزا و امیـن السـلطان سـرهای آن بزرگـواران را 
پوسـت مـی کننـد و در آنهـا آرد کـرده بـه تهـران 
مـی فرسـتند و سـیعلم الذیـن ظلمـو ای منقلـب 

ن! ینقلبو
پیشـروان  نـام  بـه  کتـاب  فصـل  ایـن  چـون   
آزادی کرمـان نوشـته شـده الزم گردیـد از واعظ و 
سـخنران بـزرگ کرمانی که اگر در یکـی از ممالک 
نوابـغ محسـوب مـی  دیگـر عالـم بـود در شـمار 
گردیـد، شـمه ای بنویسـم و بـا تأثر از او یـاد کنم.

 در یکـی از روزهـای سـال هـزار و دویسـت و 
عمامـه  حکومتـی  فراشـان  قمـری  پنـج  و  نـود 
طلبـه جوانـی را بـه گردنـش انداختـه و به واسـطه 
سـیلی هایـی کـه بـه او زده بودنـد، گونه هـا و زیر 
چشـمانش کبـود شـده بـود. بـا پـای برهنـه بدون 
آنکـه شـال بـه کمـرش باشـد، از وسـط بازار شـهر 
کرمـان بـا خـواری او را بـه طـرف دارالحکومـه می 
بردنـد. سـیمای نورانـی و پیشـانی بلنـد و ریـش 
سـیاه و چشـمان حقیقـت بیـن ایـن جـوان را هـر 
کـس مـی دیـد از همان وهلـه اول به بـی گناهی و 
معصـوم بودنـش گواهـی می داد اشـخاصی که او را 
بـدان حالـت می دیدند هـر کدام به قسـمی درباره 

اش سـخن مـی گفتنـد.
اسـتاد حسـین آهنگـر کـه بـه خوبی ایـن طلبه 
را مـی شـناخت کربایـی عبـاس بقـال را کـه هـم 
»ایـن  پرسـید:  سـاخته  مخاطـب  بـود  او  چـراغ 
شـخص را کـه ایـن طـور مـی بردنـد شـناختی؟«

کربایـی عبـاس - او را در کوچـه و بازار بسـیار 
دیـده ام ایـن همـان واعظـی نیسـت کـه هـر کجا 
منبـر مـی رود- مـردم هجوم مـی آورنـد و در جا و 

منبـرش جمعیـت زیـاد می شـود.
اسـتاد حسـین آهنگـر گفـت: »بلـی ایـن همان 
پسـر میـرزا عبـداهلل سـر رشـته دار فـوج اسـت. 

اسـمش حـاج میـرزا احمـد مـی باشـد.«
ایـن پـدر و پسـر همسـایه مـا بودند سـر رشـته 
دار در تعلیـم و تربیـت احمد زیاد کوشـش داشـت. 
حتـی برایـش در خانـه معلـم مـی آورد و کتابخانه 
ای ترتیـب داد. تمام سـعی او این بود که این پسـر 

جانشـین او بشـود و نوکر بـاب گردد.
امـا بـر خاف میـل او همیـن که احمد به سـن 
رشـد رسـید، سـر رشـته داری در فـوج و شـغل 
دیوانـی را حـرام دانسـت و حاضر نشـد زلف بگذارد 

و لبـاس پدرش را بپوشـد.
 بـه ایـن لبـاس درآمـد و پیـاده بـه حـج رفـت 
و عاقبـت آن قـدر وسوسـه و حسـاب هایـی پیـش 
خـودش کـرد تـا چشـم از ارثیـه پـدری پوشـید.

زیـرا پـدرش آن امـوال را از ممـر نوکـری دیوان به 
دسـت آورده بـود و او دخـل و تصرفـش را حـرام 
دانسـت. امـاک و خانه پـدری را فروخـت و پولش 
را بین مسـتمندان و فقرا تقسـیم کـرد حتی کتاب 
هایـی را هـم کـه پـدرش بـه زحمـت هـر یـک را 
بـه دسـت آورده بـود. هـر کـس از او می خواسـت 
بـدون دریافت دینـاری می بخشـید و خاصه برای 
خـودش چیـزی باقـی نگـذارد و کارش بـه اینجـا 
کشـید کـه در مدرسـه خانـدان قلـی بیـک اتاقـی 
محقـر گرفـت و در روی بوریـا زندگـی کـردن را به 
خانـه و زندگـی مجلـل ترجیـح داد. ولـی در عوض 
واعـظ خوبـی از کار درآمد. محال اسـت کسـی پای 

منبـرش بنشـیند و شـیفته حـرف هایش نشـود.
 هـر کجـا منبـر می رود مـردم به نوعـی به آنجا 
هجـوم مـی نماینـد که پـس از لحظـه ای دیگر جا 
بـرای نشسـتن کسـی باقی نمـی مانـد و همین که 
مـردم مـی شـنوند در فـان محلـه منبـر مـی رود 
همـه دسـت از کار و کسـب خود کشـیده به هوای 
او مـی رونـد خیـال مـی کنـم در روی منبـر حرف 
هایـی تنـد بر ضـد حاکـم و دولت زده کله نترسـی 
دارد مثـل ایـن اسـت تـرس در خلقـت او وجـود 
نـدارد. مـا مـی گوییـم ایـن طلبـه اسـت بعضـی از 
مـردم او را یکـی از اولیـاءاهلل مـی دانند مـی گویند 
تمـام قـرآن را حفـظ دارد حـاج آقـا احمـد کـه در 
کرمـان باالدسـت نـدارد شـیفته و عـظ و خطـا بـه 

خواندنـش می باشـد.
کربائـی عبـاس - بـا آن که حاج آقـا احمد این 
واعـظ را ایـن همـه احترام میگـذارد با چـه جرئتی 
فراشـان حکومتـی ایـن طـور او را زده و بـه ایـن 

خـواری آبرویـش را مـی برند.
اسـتاد حسـین آهنگـر- نشـنیده ای کـه مـی 
گوینـد حـرف حـق مزن سـرت را مـی برنـد. البته 
کسـی کـه دسـت از دار و نـدار خود بکشـد و روی 
حصیـری بخوابـد کسـی را نمـی کشـد یـا بـه حق 
کشـی ظلـم و تعـدی نکـرده یقیناً خافـش همان 

اسـت کـه پـا تـوی کفـش وکیـل الملک کـرده.

مجتبی صمیمی
مـدت مدیـدی بـود کـه بـه بعضـی از مراکز اسـتان های 
همجـوار کـه مسـافرت مـی کـردم، یک مسـئله خوشـحال 
کننـده را بـه وضـوح مـی دیدم کـه در نهایت مایه تأسـف و 

دلخـوری ام می شـد.

در هـر بـار سـفر، تغییـرات و توسـعه زیربنایی- شـهری 
مراکـز آن اسـتان هـا  را به وضوح، بسـیار سـریع می دیدم. 
احـداث پل هـای روگـذر و زیرگذر در تقاطع های حسـاس 
گوشـه  گوشـه  در  متنـوع  هـای  پـارک  خیـز.  ترافیـک  و 
شـهر، سـاخت سـرویس بهداشـتی های مناسـب و در شأن 

شـهروندان آسـفالت یـا بهسـازی معابـر اصلـی و فرعـی و... 
باعـث شـده بـود تا نظـر هـر بیننده و مسـافری  به توسـعه 

و آبادانـی آن شـهرها جلب شـود.
چنـد سـالی اسـت که شـهر کرمان نیـز هر چند آهسـته 
ولـی پیوسـته در راسـتای بهبود زیر سـاخت خـود به همت 
مجموعـه شـهرداری و سـایر مراکـز تصمیم سـاز شـروع به 
پیمـودن راهـی صحیـح و واجـب نمـوده اسـت حتـی برای 
شـما هـم پیـش آمـده کـه دوسـتان یـا اقوامـی کـه پـس 
از چنـد سـال بـه کرمـان آمـده انـد. معتـرف بـوده انـد که 

پیشـرفت کرمـان کامـًا محسـوس بوده اسـت.
اشـخاصی را مـی شناسـم کـه پـس از سـال هـا زندگـی 
در پایتخـت و همسـایه کان شـهر پـس از مشـاهده بهبود 
تـر  مناسـب  توزیـع  و  شـهری  زندگـی  سـطح  افزایـش  و 
امکانـات و زیـر سـاخت در سـطح شـهر، دوبـاره بـه وطـن 
خـود بازگشـته انـد و از شـرایط موجود بسـیار راضـی ترند 

تـا سـالیان دور.
حـال مـی تـوان انتظـار داشـت کـه در چنـد بُعـد ایـن 
توسـعه و پیشـرفت در سـطوح زیربنایـی شـهرهای اسـتان 
ادامـه  و  زمـان  کمبـود  تحمـل  از  پـس  کرمـان  خصوصـاً 

رونـد کنونـی، هـم کرمانـی های کـوچ کـرده به دیـار خود 
برگردنـد و هم سـایر هم وطنـان عزیز ایرانی مـان کرمان را 
بـه عنـوان محـل زندگی خـود برگزیننـد که باعـث افزایش 

جمعیـت و رونـق بـازار کسـب و کار مـی شـود.
از طرفـی مـی تـوان انتظـار داشـت کـه در آینـده نـه 
چنـدان دور کرمـان مقصـد نهایـی گردشـگران خارجـی و 

داخلـی بیشـتری باشـد.
و  توسـعه  ایـن  کـه  نیسـت  انتظـار  از  دور  همچنیـن 
پیشـرفت در سـطح امکانـات و زیر سـاخت ها، هم سـرمایه 
خـود   دیـار  در  مانـدگاری  بـه  ترغیـب  را  بومـی  گـذاران 
بنماییـم و هـم سـایر سـرمایه گـذاران داخلـی و خصوصـاً 
خارجـی را تشـویق بـه آوردن امکانـات و نقدینگـی خود به 

اسـتان کرمـان بنماییـم.
تمامـی موارد ذکرشـده در بـاال موجب رونق بازار کسـب 

و کار و ارتقـای بنیـه اقتصادی جامعه می شـود. 
اسـتان پهنـاور مـا از فقـر جمعیـت سـاکن و گردشـگر و 
خصوصـاً سـرمایه گـذار رنـج مـی بـرد. تنهـا راه حـل برون 
رفـت از ایـن کمبـود مزمـن، کار اسـت و تـاش و همیاری 
و صبـر مسـئولین و شـهروندان جهت اعتـای کرمانی آباد. 

کرمان شهری آباد 
یادداشت

پـل سـازی در شـهر کرمـان از لحـاظ 
عملکـرد زمـان بنـدی و کیفیت)اجـرا و 
نمـی  سـفیدی  تاریخچـه  دارای  اتمـام( 
باشـد تـا بتوان بـدان افتخـار کـرد. پروژه 
هـای پل سـازی شـهر بحـث داغ محافل 
بعد از سیاسـت و اقتصاد می باشـد اینکه 
تـا چه حد مـی توانند  شهرنشـینی را در 
کرمـان به آسـایش و آرامـش نزدیک کنند و یـا اینکه چگونه 
مـی تواننـد تسـهیل گـر ترافیـک در محورهای تعریف شـده 
باشـند بحث من در این نوشـتار نیسـت. آنچه در حال حاضر 
بـرای من شـهروند وسـایر هم نـوردان کارگاه های پل سـازی 
مهـم اسـت، اینکـه چگونـه مـی توانیـم در بهبود و بـاال بردن 
تـوان ایـن پروژه هـا وتقویت بعـد جامعه دوسـتی، همیاری و 

همـکاری کنیم؟ 
عملیات سـاختمان دارای ضوابط و استانداردهایی همچون 
زمـان ،ایمنـی، بهداشـت و کاهـش ریسـک خطرپذیـری می 
باشـد کـه هر کارگاه سـاخت ضمـن رعایـت اصول پایـه باید 
ملـزم بـه جوانـب  آن نیـز باشـد. لکـن دسـتورالعمل هـای 
دیگـری نیـز مـی تـوان در کنـار قوانیـن مربوطـه اجـرا نمود 
و آن ایجـاد حـس تعلـق و خاطـره انگیـزی در کنـار سـاخت 

پـروژه هـای حاظر اسـت.
جامعـه نیـاز دارد تـا در سـاخت این پروژه شـریک باشـد. 
مگـر غیـر از ایـن اسـت که هـدف از سـاخت رفاه شـهروندان 
اسـت. پس اسـتفاده از مشـاوره گروه های متخصص در ایجاد 
و تعریـف رابطـه میـان شـهروندان و مراحـل اجـرای پـروژه 
از ضروریـات  اسـت و در ایـن راسـتا بـه طـور خاصـه نظـر 
مسـئولین را بـه این نکتـه جلب می نمایم کـه در حین انجام 
پـروژه هـا باید بـه ایجاد تعامـات و رخداد هـای زیبا و حفظ 

رابطـه میـان فضـای اطراف پـروژه های پـل سـازی و عابرین 
گـذرا همـت گمارد آن چنان که شـهروند  مشـتاق تـر به افق 

جدیـد بنگـرد و آن را از هزینـه و درآمـد خـود بداند.
 زیباسـازی جـداره هـای کارگاهـی اولیـن قـدم در راه این 
مسـیر اسـت. عـدم توجه به ایـن مهـم باعث آلودگـی بصری 
شـده و باعـث کاهـش تـردد و عـدم انتخـاب مسـیر رهگـذر، 
کاهـش نفوذپذیـری شـهروندان و رکـود کسـب و کار فعاالن 

اقتصـادی محلـی مـی گردد. 
همچنیـن عـدم حضـور خودروها همچـون سـابق و ایجاد 
سـکوت مطلـق و قطـع روشـنایی معابـر باعث کاهش سـطح 
امنیـت شـده کـه الزم اسـت بـا نورپـردازی هـای جدیـد و 
رنگیـن درحیـن انجـام پـروژه بـه رکـورد ترددهـای عابریـن 
پیـاده افـزود و همچنیـن مـی تـوان بـا نصـب سیسـتم های 
صوتـی در اطـراف پـروژه و پخـش برنامـه هـای رادیویـی و 
موسـیقیایی در سـاعات سـکوت باعث ایجاد هیجـان و خروج 

از خلوتی شـد.
نـگاه بـه وضعیـت عابر پیاده باید همچون سـابق در دسـتور 
کار شـهرداری قـرار گیـرد تـا بـا ایجـاد فضاهـای اسـتراحت 
و نشسـتن بـرای گـروه هایـی خـاص همچـون معلولیـن علی 
الخصـوص کـودکان ونیـز باعث احیای توان سـالمندان شـد و 
اجـرای ضوابـط پیاده راه سـازی بایـد به طور دقیق اجرا شـود. 
بـا توجه به باریک شـدن محورهـای عبـوری عابرین پیاده 
بیـن مغـازه هـا و دیواره هـای کاذب و نبود جریـان هوای تازه 
متاسـفانه جهـت اطاع رسـانی افراد سـیگاری ،بایـد به نصب 
تابلوهـای سـیگار کشـیدن ممنـوع در کلیه مسـیرهای پیاده 

روی اقـدام گردد .
بـا توجـه بـه ایجـاد نقـاط کـور فـراوان در اطـراف پـروژه 
میـدان آزادی و تعطیلـی بسـیاری از مغـازه هـا و کاهـش 

تعـداد چشـمان ناظر باید به تعـداد حضور نیروهـای انتظامی 
رسـمی گشـت پیـاده جهـت برقـراری امنیـت افـزوده شـود. 
بسترسـازی کف مناسـب پیـاده روی هر چنـد کوتاه مدت 
بایـد کامـًا اصولـی در طـی انجـام پروژه بـا دقت تمـام انجام 
پذیـرد تـا باعث خط پیـچ خوردگی پای عابرین پیـاده نگردد.

رنـگ آمیـزی ونظافـت پـل هـای عابر پیـاده و ایجـاد گل 
کاری در دالـن هـای داخلی باعث سـر زندگـی رهگذرین می 

گردد 
نصـب تابلوی چگونگی تماس با مسـئولین پلـه های برقی 
جهـت اطاع رسـانی شـهروندان در راسـتای کاهش سـاعات 
خاموشـی  دسـتگاه های پلـه برقی پل های عابر پیاده بسـیار 

ضروری اسـت. 

نصـب پلـه برقـی موقـت بـرای پل عابـر پیـاده عابـر پیاده 
خیابـان بهمنیـار بـا توجـه بـه مسـافت بـاالی دور زدن افراد 
ناتـوان خالـی از لطـف در ردیـف بودجـه ایـن پـروژه ها نمی 

باشد. 
کاشـت بیشـترگل هـای معطـر و زیبـا همچـون شـب بـو 
باعـث حـس تعلق و آراسـتگی مکان گشـته و گذشـت ایام را 

آسـانتر می سـازد. 
 150 از  کمتـر  عـرض  بـا  عبـوری  راهروهـای  تعریـض 
سـانتیمتر بایـد بـا نصـب سـازه هـای موقـت بایـد سـریعتر 

اصـاح و بـه قسـمت پیـاده را برگردانـده شـود .
)نمونـه بـارز: سـمت جنوب میـدان آزادی گـذرگاه موبایل 

خرم 35 سـانتی متر شـده اسـت(.

چگونه پل ها را با هم بسازیم 

سعید شمسی

خـواب دیـدم کرمـون هیـچ پیـاده رویـی تنـگ و تاریک 
نداشـت. پیـاده روهـا تمیـز و آب پاشـیده بـود. پیـاده روها 
همـه جـارو زده و آماده پیاده روی طوالنی و بدون اسـترس 

بود.
همـه شـهروندان در شـب هـای تابسـتان و بهـار کفـش 
هـای کتانـی بـه پـا داشـتند و دسـت هـا دو طرف بـدن ها 

بـا همـه تـوان حرکـت مـی کـرد. جلـو و عقـب مـی رفـت 
و کفـش هـای کتانـی سـفید بـه دنبـال هـم مـی دویدنـد. 
کمرهـا همـه راسـت. لب هـا همه خنـدان و تعـداد مردمی 
کـه در پیـاده روهـا رفـت و آمد مـی کردند خیلـی بیش تر 
از اتومبیـل هایـی بـود کـه از روی پـل های غیر هم سـطح 

بـاال و پاییـن می شـدند.
 امـا یـک چیـز عجیـب و غریـب دیگـر )البتـه در کرمان 
عجیـب بـه نظـر مـی رسـد( توجهـم را جلـب کـرد. بلـه! 
عـرض پیـاده رو بسـیار بیـش تـر از عـرض خیابان هـا بود. 
شـهرداری عابـران پیـاده را هـم بـه رسـمیت شـناخته بود. 
قبـول کـرده بود که شـهر مـال عابران پیـاده ای کـه هوا را 

آلـوده نمـی کننـد نیز هسـت. 
قبـول کـرده بود کـه عابران پیـاده هم حق عبـور و مرور 
در شـهر را دارنـد. برگـردم بـه پیـاد روهـا. پیـاده روهـا بـا 
موزاییـک هـای مناسـب فـرش شـده بـود و با باریـدن یک 

قطـره بـاران)آن بـاران هـای کرمانـی( بـه سرسـره تبدیـل 
نمـی شـد و پاهـای عابران به یـک باره صد و هشـتاد درجه 

از هـم بـاز نمی شـد. 
پیـاده روهـا آن قـدر عریـض بودنـد کـه هیچ کـس برای 
یـک پیـاده روی 10 دقیقـه ای هـی بـا دیگـر شـهروندان 
پیـاده برخـورد نمـی کرد و قـرار هم نبود که طـول و عرض 
پیـاده روهـا را بـه صـورت زیـک زاک طـی کنی و مسـافت 
را دو برابـر مقـدار واقعـی بپیمایـی. دیگر شـانه ای به شـانه 
ای کوبیـده نمـی شـد. در ایـن پیـاده روهـا هیـچ اتومبیلی 

نبود. پـارک 
 هیـچ موتـور سـیکلت و دوچرخه ای بـوق و زنگ زنان از 
پیـاده روهـا اخطار»بکش کنار« را در شـیپوری گوش پیاده 
رونـده هـا فریـاد نمـی زد. پیـاده روهـا در امن و امـان بود. 
اتومبیـل هـای گـران قیمـت و ارزان قیمت راه خودشـان را 

مـی رفتند و پیـادگان هم راه خودشـان را!

خواب دیدم کرمون...
کرمون باشی

طنز

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا
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زندگی

نکته

تغذیه در دیابت
تغذیـه دیابتـی ها با افـراد دیگر تفـاوت هایی دارد 
تنهـا نخـوردن قنـد و شـیرینی اصـل مهم ایـن رژیم 
غذایـی نیسـت.به منظـور کنتـرل قند خـون روزانه 6 
وعـده غذا شـامل سـه وعده غذایـی اصلـی )صبحانه، 
ناهـار و شـام( و سـه میـان وعـده توصیـه میشـود. 
بیمـاران دیابتـی بایـد غذاهـای اصلـی ومیـان وعـده 
هـا را در سـاعات معینـی مصـرف کنند. تعـداد وعده 
هـای غذایـی روزانه آنهـا باید به 6 واحـد افزایش یابد. 
میـزان مصرف گـروه های غذایی حـاوی قند در میان 
وعـده هـا از 1 تـا 2 واحـد نبایـد بیشـتر باشـد. میان 
وعـده شـب بهتر اسـت از یک مـاده پروتئینـی مانند 
پنیـر یـا شـیر کـه همـراه بـا نـان تهیه شـود، باشـد.

رژیـم غذایـی دیابتـی ها طبق گفته هـای متخصصان 
تغذیـه بایـد در درجـه ی اول حافظ تعـادل قند خون 

افرادباشـد.  این 
مواد غذایی مفید برای تغذیه دیابتی ها

جو
مـی تـوان جـو را جایگزیـن برنـج سـفید کـرد تـا 
میـزان قنـد خون بعـد از صرف غذا حـدود 70 درصد 
کاهـش یابد و تاسـاعت هـا ثابت بماند. زیـرا فیبرهای 
محلـول جـو، هضـم را کنـد کـرده و سـبب جـذب 
تدریجـی قنـد مـی شـوند. جـو دو سـر نیـز همیـن 
خاصیـت را دارد بـه طـوری کـه مصـرف آن باعـث 
مـی شـود بیـن آنزیـم هـای هضـم کننـده در معـده 
وترکیبـات کربوهیدراتـی غـذا یـک سـد چسـبناک 
بـه وجـود بیایـد. در نتیجـه دسـتگاه گـوارش مـدت 
طوالنـی تـری غـذا رادر خـود نگـه داشـته و قندها به 

تدریـج وارد خـون مـی شـوند.
گوشت گاو و مرغ 

گوشـت  چـرب  کـم  هـای  قسـمت  توانیـد  مـی 
گاو را انتخـاب کنیـد و یـک چهـارم بشـقابتان را در 
هـر وعـده غذایـی بـه آن اختصـاص دهیـد. رسـاندن 
بـه انـدازه پروتئیـن بـه بـدن باعـث مـی شـود مدت 
طوالنـی تـری سـیر بمانیـد و درصـورت الغـر شـدن 
حجـم بافت ماهیچـه ای تان کاهش نیابـد. در ضمن، 
مصـرف پروتئیـن بـه افزایش متابولیسـم بـدن کمک 
می کند. گوشـت سـینه مرغ نیز در مقایسـه با ران یا 
سـایر قسـمت هـا چربی کمتـری دارد و خـوردن این 
گوشـت نیز برای ایجـاد تنوع در برنامـه غذایی روزانه 

بـه مبتایـان دیابـت توصیه می شـود.
ماهی 

یکـی از دالیـل مـرگ ومیر بیمـاران دیابتـی، ابتا 
بـه ناراحتـی های قلبـی - عروقی اسـت و مصرف یک 
یـا دو بـار ماهـی در هفتـه مـی توانـد ایـن احتمـال 
را حداقـل 40 درصـد کاهـش دهـد. از سـوی دیگـر، 
اسـیدهای چـرب موجـود در ایـن منبـع پروتئینـی 
احتمـال ابتـا بـه دیابـت، مقاومـت در برابر انسـولین 
و التهـاب را کـه از جملـه فاکتورهـای اصلـی ابتـا به 
ناراحتـی هـای قلبی - عروقی اسـت، پاییـن می آورد.

 دانه کتان
دانـه هـای کتـان غنـی از پروتئیـن، فیبـر، چربـی 
هـای خـوب  و منیزیـم اسـت. یادتـان باشـد کـه این 
ترکیبـات همگـی قنـد خـون را تنظیـم کـرده و بـه 

سـلول هـا در جـذب انسـولین کمـک مـی کننـد. 
روغن زیتون

شـود  مـی  نامیـده  مایـع  طـای  زیتـون  روغـن 
زیـرا حـاوی ترکیبـات ضدالتهابـی و قـوی اسـت کـه 
کننـد.  مـی  مقایسـه  آسـپیرین  بـا  را  آن  محققـان 
افـرادی کـه رژیم مدیترانـه ای دارند و روغـن زیتون، 
میـوه و سـبزی هـا، غـات وگوشـت کـم چـرب مـی 
خورنـد کمتـر بـه دیابـت و ناراحتـی هـای قلبـی و 

عروقـی دچـار مـی شـوند. 
کره بادام زمینی

تحقیقـات بـه تازگـی نشـان داده اند، مصـرف کره 
بـادام زمینـی مـی توانـد اشـتها را کـم کرده و سـبب 
سـیری بیشـتر فـرد در مقایسـه بـا زمانـی شـود کـه 
مـواد قنـدی کـم فیبـر مصـرف مـی کنـد. در ضمن، 
کـره بـادام زمینـی غنـی از چربی هـای غیراشـباعی 
اسـت کـه مـی توانند قند خـون را تنظیـم کنند پس 
بـرای تنـوع این خوراکـی را در صبحانه تان بگنجانید.

نان سبوس دار 
مصـرف زیـاد نان سـفید نیـز می تواند حساسـیت 
بـدن بـه انسـولین را کاهـش داده و سـبب افزایـش 
قندخـون شـود در صورتی کـه نان سـبوس دار دقیقا 
برعکـس عمـل مـی کنـد. بـه همیـن دلیـل مصـرف 
مرتـب ایـن ماده غذایـی دررژیم افراد مبتـا به دیابت 

توصیـه می شـود.
شیر و ماست

ایـن هـا مـواد غذایـی غنـی از پروتئیـن و کلسـیم 
هسـتند و مـی تواننـد بـه کاهـش وزن کمـک کنند. 
از سـوی دیگـر این مـواد مقاومت در برابر انسـولین را 
از بیـن مـی برنـد. پـس روزانه یـک لیوان شـیر و یک 

لیـوان ماسـت کم چـرب میـل کنید.
گردو

گـردو حـاوی مقادیر باالیی فیبـر و پروتئین بوده و 
قنـد موجـود در آن به آهسـتگی جذب می شـود. می 
توانیـد روزانـه دو عـدد از ایـن مغـز را در وعـده های 

غذایـی تـان در طـول روز میل کنید.
میوه های قرمز و بنفش 

انـواع میوه هـای قرمز و بنفـش مانند انگـور قرمز، 
انـار، آلـو سـیاه، آلبالو و گیـاس، کلم قرمـز و چغندر 
حـاوی ترکیبـی طبیعـی به نام آنتوسـیانین هسـتند. 
محققـان مـی گوینـد ایـن رنـگ دانه هـا مـی توانند 
سـبب کاهـش قنـد خـون شـده و در عیـن حـال 

محـرک تولیـد انسـولین در بدن باشـند.
 سیب

اکثـر متخصصـان تغذیه توصیه می کننـد حتما در 
رژیـم غذایـی یـک فـرد دیابتی سـیب باشـد زیـرا این 
میـوه کالـری بسـیار پایینـی دارد و فیبرآن بسـیار باال 
بـوده و جلوی گرسـنگی را مـی گیرد. به ایـن دلیل به 

کاهـش قنـد خـون نیز بسـیار کمک مـی کند.
هویج 

هویـج، یکـی از منابـع طبیعـی غنـی از بتاکاروتن 
اسـت کـه مـی تواند خطـر ابتا بـه دیابـت را کاهش 

داده و قنـد خـون را تنظیـم کند.

درهفتـه ی سـامت و بـا توجـه بـه 
تاکیـدی کـه برکنتـرل  بیمـاری دیابت 
وجـود دارد. امروز به نـام »غلبه بر دیابت 
بـا تحـرک وتغذیـه سـالم« نـام گـذاری 
شـده اسـت ،»پیام مـا «هم با نـگاه ویژه 

ای بـه ایـن بیمـاری پرداخته اسـت. 
دیابت عامل دو درصد مرگ و میر 
احمـد کوشـا سـخنگوی وزارت بهداشـت بـا توجـه بـه 
موضوع دیابت،به تسـنیم اظهار داشـت: »براسـاس برآوردها 
دیابـت  بـه  دنیـا  کل  در  نفـر  میلیـون   422 اکنـون  هـم 
مبتاهسـتند ، حـدود 7 درصـد ایرانیان دیابـت دارند.«وی 
ادامه داد: »همچنین در سـنین 25 تا 70 سـال کشـورمان 
37.11 درصـد افـراد دچـار مبتـا بـه دیابـت هسـتند و از 
سـال 84 تـا 90 بالـغ بـر 35 درصـد بـه بیمـاران دیابتـی 
کشـور افزوده شـده اسـت.« او ادامـه داد:» دیابـت عامل دو 
درصـد مـرگ و میـر و اصلـی تریـن علـت معلولیـت هـا در 
کشـور اسـت.عوامل زیـادی ماننـد اضافه وزن وکـم تحرکی 
ورژیـم غذایـی خطـر سـاز بر بیمـاری دیابـت تاثیـر دارد.«

هشت میلیون نفر چاق 
علـی اکبر سـیاری معاون بهداشـت وزیر بهداشـت،درمان 
و آمـوزش پزشـکی بـه ایرناگفـت:»10 میلیون نفـر در ایران 
فشـار خـون باال دارنـد، و مصـرف سـیگار،الکل، مـواد مخدر 
و کـم تحرکـی عامـل 70 درصـد بیماریهـا هسـتند.« وی 
ادامـه داد: »کـم تحرکـی نیـز یکـی از عوامـل بیماریهـای 
غیرواگیردرکشوراسـت وهرفـردی کـه کمتـر از 150 دقیقـه 
درهفتـه ورزش و تحـرک داشـته باشـد، کـم تحرک اسـت و 
بـرآورد وزارت بهداشـت نشـان مـی دهد کـه 19 میلیون نفر 
در ایران کم تحرک هسـتند.« سـیاری گفت: »از 24 میلیون 
نفـری کـه در کشـور اضافـه وزن دارنـد، هشـت میلیـون نفر 
چـاق هسـتند.« او افـزود: »افرادی که حداقل یکـی از عوامل 
خطـر اضافـه وزن، چربـی باال،  کـم تحرکی،  مصرف سـیگار 
یـا الـکل یا سـابقه فامیلـی دیابت داشـته باشـند، در معرض 
بیمـاری دیابـت قـرار دارند.«معـاون وزیـر بهداشـت عامـت 
خطـر دیابـت را قنـد خـون ناشـتای بـاال 126 بعـد از دوبـار 
آزمایـش یـا قند خـون بـاالی 200 در یـک بارآزمایش اعام 
کـرد و تکـرر ادرار، پرنوشـی؛ احسـاس خسـتگی و ضعـف و 
کاهـش وزن ناخواسـته را از عایـم این بیمـاری معرفی کرد. 

خطر سکته ی قلبی در دیابتی ها
زهـرا دیـودار سرپرسـت بخش غـدد ودیابت بیمارسـتان 
افضلـی پـور کرمـان در رابطـه بـا بیمـاری دیابت بـه »پیام 
مـا «گفـت: »ابتـا بـه دیابـت بـه دودلیـل زمینـه هـای 
وراثتـی و رژیـم هـای نادرسـت غذایی اسـت .تعـداد زیادی 

از مبتایـان بـه دیابـت نـوع A کـه بـه مـا مراجعـه میـک 
ننـد مـی گوینـد کـه مصـرف بـاالی نوشـابه را دارنـد واین 
عـادات نادرسـت غذایی دلیل ابتـا بسـیاری از بیماران می 
باشـد .آسـیب هایـی کـه دیابـت یـه بـدن مـی توانـد بزند 
زیـاد اسـت ماننـد درگیر شـدن کلیه هـا ویا چشـم بیماران 
درسـنین بـاال تـر و یـا مشـکاتی کـه بـه واسـطه ی زخـم 
هـای پـا بـرای آنهـا به وجـود می آیـد، عفونت شـدید زخم 
حتـی ممکـن اسـت منجـر بـه قطـع پـا دربیمـاران گـردد 
بیمـاران دیابتـی را  .وآسـیب مهـم دیگـری کـه اکثریـت 
تهدیـد میکند ،ضعیف شـدن سیسـتم ایمنی بـدن بیماران 
اسـت کـه زمینـه ی ابتـا بـه بیماری هـای ویروسـی را در 
آنهـا افزایـش مـی دهـد. بـه دلیـل ضعـف سیسـتم ایمنـی 
احتمـال ابتابـه آنفوالنـزا در دیابتی ها افزایـش پیدا میکند 
وایـن بیمـاری زمینـه ای حتی امـکان درگیر شـدن ریه ها 
را بـا یـک سـرماخوردگی سـاده افزایش می دهد، و آسـیب 
دیگـری کـه بیمـاران دیابتـی راتهدیـد میکند سـکته های 
قلبـی اسـت .زیـرا آنـان درد قفسـه ی سـینه را کـه یکی از 
نشـانه هـای سـکته ی قلب اسـت را احسـاس نمـی کنند و 

ایـن خطـر سـکته را در آن هـا افزایـش مـی دهد.«
اضافه وزن و دیابت

او در رابطـه بـا اضافـه وزن در دیابتـی هـا گفت:»نمـی 
توانیـم بگوییـم که هر کس کـه اضافـه وزن دارد صددرصد 
مبتـا به دیابت خواهد شـد. امـکان دارد کسـی اضافه وزن 
داشـته باشـد، امـا تحـرک باالیـی هـم داشـته باشـد وهیچ 
وقـت بـه دیابت مبتا نشـود .ولـی وزن باال میتوانـد یکی از 
زمینـه هـای ابتـا بـه دیابت باشـد، برای کسـی کـه مبتا 
به دیابت اسـت کنترل وزن بسـیار مهم اسـت.اگر کسـی به 
خصـوص در سـنین پایین تر رژیـم غذایی متعادلی داشـته 
باشـد بـه راحتـی و بـا تحـرک الزم  مـی توانـد دیابت خود 
را کنتـرل کنـد. اکثـر بیمـاران کـه به مـا مراجعـه میکنند، 
نـه رژیـم مناسـب ونـه تحـرک کافـی را دارنـد. حتـی در 
کودکانـی کـه بـه دلیـل ابتـا مادربـه دیابـت با قنـد خون 
بـاال بـه دنیـا مـی آیند،هم میتـوان بـا رژیم مناسـب دیابت 
را کنتـرل کـرد .همـه ی افـراد باید هرشـش مـاه قند خون 
خـود را کنتـرل کننـد، به مناسـبت هفته سـامت و دیابت 
در تمـام کشـور و کرمـان، پایـگاه هایـی وجـود دارد کـه به 
صـورت رایـگان قنـد خـون افراد را انـدازه می گیرنـد. و اگر 
کسـی قنـد خـون باالیـی داشـته باشـد هـر چـه سـریع تر 
ایـن موضـوع را بدانـد کنترل بیمـاری راحت تر می شـود.«

میثـم 48سـاله و بازنشسـته اسـت، او مـی گویـد چنـد 
ماهـی اسـت کـه فهمیـده که قنـد خونش بـاال اسـت. او به 
»پیـام مـا« گفـت: »مـن هـر روز ورزش میکنـم ،البته قبل 

از اینکـه بدانـم کـه قنـد خونـم باال رفته اسـت، هـم ورزش 
مـی کـردم. اما ازوقتـی که متوجه شـدم که قنـد خونم باال 
رفتـه اسـت، سـعی مـی کنم  بیشـتر تحرک داشـته باشـم 
و مدتـی هـم هسـت که قنـد خونم را ثابـت نگه داشـته ام. 
همسـر مـن هم دیابت دارد، دارو اسـتفاده مـی کند و اضافه 
وزن دارد، دکتـر بـه او تـا کیـد کرده اسـت که بایـد ورزش 
کنـد، او بـه دلیل شـاغل بـودن کمتر تحـرک دارد، اما برای 
کنتـرل قنـد خونـش چـاره ای جـز ورزش ندارد. مـن که با 
ورزش قنـد خونـم را ثابـت نگه داشـتم و امیـدوارم که هیچ 

وقـت مجبـور بـه مصرف دارو بـرای دیابت نشـوم.«
   دیابت همه ی بدن را درگیر می کند

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـه 
»پیـام ما«گفت:»خطـر ابتـای افـراد بـه دیابـت در کشـور 
رو بـه افزایـش اسـت و هرچـه از روسـتاها به مرکز شـهرها 
حرکـت کنیـم آمار افراد مبتا به دیابت بیشـتر می شـود.« 
نـوذر نخعـی افزود: »9 درصد افراد باالی 15 سـال سـن در 
شـهرهای اسـتان و 4.2 درصـد افراد سـاکن در روسـتاهای 
اسـتان کرمـان بـه دیابـت مبتـا هسـتند.« وی بـا بیـان 
اینکـه در 34 سـال گذشـته شـدت شـیوع دیابـت در دنیـا 
چهـار برابر شـده اسـت. اظهار کـرد: »دیابت بیماری اسـت 
کـه تمامـی ارگان هـای بـدن را درگیرمـی کنـد.« معـاون 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان انجـام غربالگری و 
شناسـایی افـراد دیابتـی را در درمان این بیمـاری تاثیرگذار 
دانسـت و افـزود: »کنتـرل و کاهـش مـواد قنـدی و مـواد 

غذایـی دارای روغـن هـای اشـباع شـده ماننـد چیپـس و 
فسـت فودهـا از راهکارهـای کاهش آمـار دیابت اسـت.« به 
گفتـه وی افـراد دیابتـی معمـوال وزن بـاال، تحـرک فیزیکی 
انـدک و رژیـم غذایـی نادرسـت دارنـد. اوگفـت: »ارث، کم 
تحرکـی، مصـرف نکـردن غـذای سـالم و اسـترس از جمله 

دالیـل افزایـش انـدازه دور شـکم ودیابت اسـت.« 
فست فود های مضر

زهـرا دیـودار سرپرسـت بخش دیابـت هم در ایـن رابطه 
بـه »پیـام مـا« گفت:»یکـی از دالیلـی کـه آمـار دیابـت در 
ایـران رو بـه افزایش اسـت مصرف زیاد فسـت فودها اسـت. 
متاسـفانه جامعـه گرایـش بدی به سـمت غذاهایی با سـس 
زیـاد و یـا مصـرف سوسـیس وکالبـاس پیـدا کرده اسـت. و 
ایـن یکـی از دالیل افزایش بیماری دیابت در کشـور اسـت. 
هـر فـرد مـی تواند با یـک سـری راهکارهای رفتـاری خطر 
ابتـا بـه دیابـت را درخـود کـم کنـد. کـه مهمتریـن آنهـا 
تغذیـه سـالم وکاهـش وزن و داشـتن تحـرک اسـت. بـرای 
بیمـاران مبتـا کـه دارو )خوراکـی یـا تزریقـی انسـولین( 
مصـرف مـی کننـد. ورزش کـردن بـه صـورت مـداوم در 
کنتـرل بیمـاری آنهـا نقش بـه سـزایی خواهد داشـت.« به 
واسـطه  ی تـا کیدی که بـر کنتـرل بیماری دیابت از سـوی 
تمـام صاحـب نظـران و پزشـکان وجـود دارد، و احتمـال 
اپیدمـی شـدن دیابـت در سـال آینـده در دنیا، پیشـگیری 
وکنتـرل ایـن بیمـاری یکـی از اهداف سـامت و بهداشـت 
کشوراسـت.که دقـت و همـکاری تمـام مـردم را مـی طلبد.

»پیام ما« دالیل ابتال به بیماری دیابت را بررسی می کند

با پیاده روی
دیابت را پشت سر بگذاریم

به گزارش خبرنگار سـرویس »سـامت« ایسـنا، علی اکبر 
سـیاری معاون بهداشـت وزارت بهداشـت، با اشـاره به شـعار 
امسـال هفتـه سـامت کـه »غلبـه بـر دیابـت« اعـام شـده 
اسـت، در خصـوص آمـار ابتـا به ایـن بیمـاری در دنیا گفت: 
در حـال حاضـر 422 میلیـون نفـر در دنیـا بـه دیابـت مبتا 

هسـتند کـه 50 درصـد آنهـا از بیمـاری خود خبـر ندارند. 
معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت مصـرف زیـاد روغـن و 
قنـد را یکـی دیگـر از عوامـل ابتـا بـه دیابـت عنـوان کرد و 
افـزود: میـزان متعـادل مصـرف قنـد 25 گـرم یعنـی معادل 
شـش حبـه قنـد اسـت، درحالـی که یک بطـری نوشـابه 30 
گـرم قنـد دارد. بـه طـور کلـی میـزان متوسـط مصـرف قند 
در کشـور مـا روزانـه 65 گـرم اسـت، در حالـی که مـی توان 
ایـن میـزان را از طریـق کاهـش شیرینی،شـکات و نوشـابه 
کاهـش داد.سـیاری توصیه کرد: بیمـاران دیابتـی روزانه پنج 
وعـده غـذا مصـرف کنند و حتمـا صبحانه بخورنـد. همچنین 
روزانـه 30 دقیقـه ورزش کننـد چـرا کـه باعـث تحـرک و 
افزایـش ضربـان قلـب مـی شـود و در کاهش شـانس ابتا به 
دیابـت در افـراد موثر اسـت. بـه گفته معاون بهداشـت وزارت 
بهداشـت 25 تـا 35 میلیـون نفـر در ایـران و یـک میلیارد و 

100 میلیـون نفـر در دنیـا دچار اضافه وزن و چاقی هسـتند.
ایجـاد سـرطان،  باعـث  سـیاری چاقـی و اضافـه وزن را 
اسـتخوان،  پوکـی  مغـزی،  و  قلبـی  هـای  سـکته  دیابـت، 
مشـکات خـواب وسـایدگی مفاصـل دانسـت و اصـاح رژیم 
غذایـی ورزش و کنتـرل وزن را راهـکار اصلـی جلوگیـری از 
آن عنـوان کـرد. زنانـی کـه کودکـی بـا وزن بیـش از چهـار 
کیلـو گـرم به دنیا آورده انـد و همچنین افـرادی که در میان 
بسـتگان خـود بیمـار مبتا به دیابـت دارنـد در معرض خطر 
ابتـا بـه ایـن بیمـاری هسـتند و بایـد بـه نظـام مراقبـت از 

کنند. مراجعـه  سـامت 
سـیاری ادامـه داد: در حـال حاضر در روسـتاها به ازای هر 
1500 نفـر یـک بهـورز و بـه ازای هر 4000 نفر یک پزشـک 
در سیسـتم مراقبت سـامت قرار داده شده است. در شهر نیز 
بـه ازای هـر2 تـا 3 هـزار نفر یک کارشـناس مراقب سـامت 
و هـر بـه ازای 30 تـا 50هـزار نفر یـک مرکز جامع سـامت 
تخصیـص داده شـده اسـت. همه ایـن خدمات رایگان اسـت. 
معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت، دیابـت، سـرطان، بیماری 
هـای قلبـی عروقـی، آسـم و بیماریهـای مزمن تنفسـی را به 
عنـوان عوامـل موثر در ایجـاد 75 درصد بیمـاری ها و حدود 

70 درصـد مـرگ و میـر درکشـور دانسـت و ریشـه آن را در 
کـم تحرکی،مصرف غذای ناسـالم و دخانیـات عنوان کرد وی 
افـزود: کسـانی کـه دیابـت خـود را دیرتشـخیص مـی دهند 
دچـار اختـاالت بینایـی و کلیـوی می شـوند و ممکن اسـت 

پای خـود را از دسـت بدهند. 
در هـر 20 ثانیـه یـک پـا در دنیـا به علـت ابتا بـه دیابت 
قطـع مـی شـود، در حالـی که ایـن موضـوع باخـود مراقبتی 
قابـل پیـش بینـی اسـت.وی ادامـه داد: تـا امـروز 450 هزار 
بیمـار دیابتـی در روسـتاهای کشـور توسـط نظـام مراقبـت 

ازسـامت شناسـایی شـده انـد وانتظـار داریـم همـه مـردم 
ایـران بـه ایـن سیسـتم مراجعـه کننـد و پرونـده سـامت 
الکترونیـک خـود را تشـکیل دهند.معـاون بهداشـت وزارت 
بهداشـت از برنامه این وزارتخانه در خصوص تشـکیل پرونده 
الکترونیـک سـامت برای تمـام مردم خبـرداد. وی همچنین 
بـرای کاهـش وزن بـه مـردم توصیـه کـرد: اگـر در هفته نیم 
کیلـو گـرم از وزن خـود را کـم کنید هیچ مشـکلی بـه وجود 
نمـی آیـد، الزمـه ایـن کار کاهـش 500 کیلـو کالـری و 30 

دقیقـه پیـاده روی روزانه اسـت.

بر اثر دیابت؛

هر 20 ثانیه یک پا قطع می شود 

سالمت

نجمه سعیدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13- آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر آراء صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان راور تصرفـات مالکانـه و بامعـارض 
متقاضیان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد 
تقاضـا به شـرح زیر به منظـور اطاع عموم در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظـرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مرجـع قضائی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

 . شد
1- پـاک 5 فرعـی از 102- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
102- اصلـی آقـای علـی عسـکری راوری فرزنـد محمـد بـه شـماره 
شناسـنامه 196 راور در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 415/40 
مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور بلـوار 32 متـری خریـداری از 
محـل مالکیـت آقـای حسـین عسـکری راوری و غیـره مالک رسـمی. 

2- پـاک 45 فرعـی از 1532- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 
)1532و 1531(- اصلـی آقـای محمود شـیرین کار راوری فرزند ابراهیم 
بـه شـماره شناسـنامه 361 راور در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
437/50 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمان راور خیابان امـام رضا )ع( 
کوچه شـماره 17 خریـداری از محل مالکیت آقـای یحیی هدایت مالک 

رسمی. 
از  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده  از 1786-  فرعـی  3- پـاک 2 

پـاک 1786- اصلـی آقـای سـید منصـور مرتضـوی راوری فرزند سـید 
عبدالحسـین به شـماره شناسـنامه 255 راور در ششدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 498/30 مترمربـع واقع در بخـش 18 کرمـان راور خیابان 
گلـزار کوچـه پـل گپـو خریـداری از محـل مالکیـت آقای سـید محمد 

مرتضـوی راوری مالـک رسـمی.
4- پـاک 1 فرعـی از 1876- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک  
1876- اصلـی آقـای امیـن الـه کارگـر راوری فرزنـد مهـدی به شـماره 
شناسـنامه 118 راور در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 517/10 
مترمربـع واقـع در بخش 18 کرمـان راور خیابان گلزار کوچه راه علی آباد 
خریـداری از محـل مالکیـت آقای علی یـزدان پناه راوری مالک رسـمی. 
5- پـاک 1736 فرعـی از 1893- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک 1 فرعـی از227فرعـی از پـاک 1893- اصلـی آقـای علیرضـا 
خواجوئـی راوری فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 2 کوهبنـان در 
ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت 54 مترمربـع واقـع در بخش 18 
کرمـان راور خیابـان امام خمینی خریـداری از محل مالکیـت آقای علی 

کاربخـش راوری مالـک رسـمی. 
6- پـاک 1779 فرعـی از 1893- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از 
پـاک 195 فرعـی از 1893- اصلـی خانم فاطمه کاظمی پور فرزند علی 
به شـماره شناسـنامه 3210064350 راور در ششـدانگ یکباب خانه به 
مسـاحت 365/40 مترمربـع واقـع در بخش 18 کرمـان راور خیابان امام 
خمینـی انتهای کوچه مسـجد المهدی خریـداری از محل مالکیت آقای 

ابراهیـم کارگر راوری مالک رسـمی. 
7- پـاک 39 فرعـی از 1894- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 
40 فرعـی از 1894- اصلـی آقـای علـی اکبـر پـور راوری فرزند حسـین 
بـه شـماره شناسـنامه 45 راور در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
409/60 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور خیابـان گلزار کوچه 
شـماره 10 خریـداری از محـل مالکیت آقای حسـین اکبـری پور مالک 

رسمی. 
8- پـاک 69 فرعـی از 1896- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 
1 فرعـی از 1896- اصلـی سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه شناسـه ملـی 
411111575635در ششـدانگ سـاختمان مشـتمل بـر محوطـه بـه 
مسـاحت 3579 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور انتهـای بلوار 
شـهید کاربخـش خریـداری از محـل مالکیت آقای سـید کاظـم رفاهی 

و غیـره مالک رسـمی. 
9- پـاک 177 فرعی از 1942- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
7 فرعـی از 1942- اصلـی آقـای حسـن رسـتمی راوری فرزنـد محمـد 
بـه شـماره شناسـنامه 67 راور در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 
305/60 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمان راور خیابان امـام رضا )ع( 
کوچه شـماره 7 خریـداری از محل مالکیت خانم گوهـر ابراهیمی مالک 

رسمی. 
10- پـاک 688 فرعـی از 2057- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 110 فرعی از 2057- اصلی آقای ابوالفضـل اکبرزاده راوری فرزند 
احمد به شـماره شناسـنامه 2363راور در سـه دانگ مشـاع از ششدانگ 
یکبـاب خانـه نیمه تمام بـه مسـاحت 316/40 مترمربع واقـع در بخش 

18 کرمـان راور خیابـان گلنار کوچه شـهید جعفری.
11- پـاک 688 فرعـی از 2057- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 110 فرعـی از 2057- اصلـی خانم زهـره حشـمدار راوری فرزند 
مهدی به شـماره شناسـنامه 3210007500 راور در سـه دانگ مشاع از 
ششـدانگ یکبـاب خانه نیمـه تمام بـه مسـاحت 316/40 مترمربع واقع 

در بخـش 18 کرمـان راور خیابـان گلنار کوچه شـهید جعفری. 
آگهی اصاحی: 

پـاک 49 فرعـی از 2067- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
1 فرعـی از 2067- اصلـی آقـای محمـد حمیـدی راوری فرزنـد عبداله 
بـه شـماره شناسـنامه 71 راور در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 

226/70 مترمربـع واقـع در بخش 18 کرمان راور روسـتای شـهرآباد که 
مع الواسـطه از مالک خریداری نموده اسـت که در آگهی قبلی مسـاحت 

219/70 مترمربـع قید گردیـده بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/4
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- مرتضی کاربخش 
م الف 2                  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانک مسـکن- مدیریت شـعب اسـتان کرمان 
بـا نمایندگـی خانـم اطهره خانجـان به طرفیـت خواندگان 
1- خانـم فرزانـه کاربخـش فرزنـد محمـد 2- آقـای علـی 
اصغـر کاربخـش فرزنـد اکبـر 3- آقـای حمید رضـا شـفیعی فرزند رضا 
4- آقـای رضـا شـفیعی فرزند میـرزا بابا به خواسـته مطالبه مبلـغ نود و 
یـک میلیـون و سـیصد و شـصت و هشـت هـزار و پانصد چهـل ریال به 
این دادگاه تقدیم که به کاسـه 9409983444100423 در شـعبه اول 
دادگاه عمومـی حقوقـی راور ثبـت و وقـت رسـیدگی بـه پرونـده بتاریخ 
1395/3/12 سـاعت 11 ظهـر تعییـن گردیـده اسـت. به علـت مجهول 
المـکان بـودن خوانده ردیف اول و حسـب درخواسـت خواهـان و تجویز 
مـاده 73 قانـون آیین دادرسـی مدنـی و دسـتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار چاپ و آگهی مـی گردد تا خوانده 
فـوق پـس از نشـر آگهـی و اطاع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسـیدگی حاضر شـوند در غیر ایـن صورت دادگاه 

غیابـاً به پرونـده رسـیدگی و اتخاذ تصمیـم خواهد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی 
م الف 9
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فرهنگوهنر

شعر
 به مناسبت اول اردیبهشت سالروز درگذشت 

سهراب سپهری 
ای عبور ظریف! بال را معنی کن

شهرام پارسا مطلق

 اول اردیبهشـت ماه سـالروز درگذشت سهراب سپهری 
اسـت شـاعری که در بـاره اش گفته هـا و ناگفته های 
زیـادی وجـود دارد کتاب شـعر » مـا هیچ،ما نـگاه« از 
جملـه  کتـاب هـای شـعر سـهراب اسـت که شـعریت 
بـر پایـه  عناصر  چـون تخیـل، تصویر، کشـف و ایجاز  
درآن از بسـامد باالیی برخوردار اسـت  بـه رغم خوانده 
شـدن و نشـر بـاالی اشـعار سـهراب ایـن کتـاب کمتر 
مـورد خوانـش قرار گرفته اسـت چند گزین سـروده از 
ایـن مجموعـه را که شـاهدی بـر مدعای مذکور اسـت 

را مـی خوانیم:
1

ته شب، یک حشره 
قسمت خرم تنهایی را 

تجربه خواهد کرد .
2

ای عجیب قشنگ!
با نگاهی پر از لفظ مرطوب 

مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ، 
چشم هایی شبیه حیای مشبک، 

پلک های مردد
مثل انگشت های پریشان خواب مسافر !

زیر بیداری بیدهای لب رود 
انس 

مثل یک مشت خاکستر محرمانه
روی گرمای ادراک پاشیده می شد .

3
یک نفر باید از این حضور شکیبا 

با سفرهای تدریجی باغ چیزی بگوید .
یک نفر باید این حجم کم را بفهمد، 

دست او را برای تپش های اطراف معنی کند، 
قطره ای وقت 

روی این صورت بی مخاطب بپاشد .
یک نفر باید این نقطة محض را 

در مدار شعور عناصر بگرداند .
یک نفر باید از پشت درهای روشن بیاید .

4
امشب 

دست هایم نهایت ندارند :
امشب از شاخه های اساطیری 

میوه می چینند .
امشب 

هر درختی به اندازۀ ترس من برگ دارد .
5

ای حیات شدید !
ریشه های تو از مهلت نور 

آب می نوشد .
آدمی زاد - این حجم غمناک -

روی پاشویة وقت 
روز سرشاری حوض را خواب می بیند .

6
ای عبور ظریف !
بال را معنی کن 

تا پر هوش من از حسادت بسوزد .
7

حنجرۀ جوی آب را
قوطی کنسرو خالی

زخمی می کرد .
8

یک نفر آمد 
تا عضات بهشت 

دست مرا امتداد داد .
یک نفر آمد که نور صبح مذاهب 
در وسط دگمه ها یپرهنش بود .
از علف خشک آیه های قدیمی 

پنجره می بافت .
9

ای شروع لطیف !
جای الفاظ مجذوب، خالی !

10
امشب 

ساقة معنی را 
وزش دوست تکان خواهد داد،

بهت پرپر خواهد شد .
11

شاخة مو به انگور 
مبتا بود .

کودک آمد 
جیب هایش پر از شور چیدن .

12
جوی آبی که از پای شمشادها تا تخیل روان بود 

جهل مطلوب تن را به همراه می برد .
13

من 
روبرو می شدم با عروج درخت،

با شیوع پر یک کاغ بهاره، 
با افول وزغ در سجایای ناروشن آب، 

با صمیمیت گیج فوارۀ حوض، 
با طلوع تر سطل از پشت ابهام یک چاه .

14
ای بهشت پریشانی پاک پیش از تناسب !

خیس حسرت، پی رخت آن روزها می شتابم 15
چشم تا کار می کرد 

هوش پاییز بود .
16

فکر من از شکاف تجرد به او دست می زد. 
هوش من پشت چشمان او آب می شد .

روی پیشانی مطلق او 
وقت از دست می رفت .

17
پشت شمشادها کاغذ جمعه ها را 

انس اندازه ها پاره می کرد .
این حراج صداقت 

مثل یک شاخة تمرهندی 
در میان من و تلخی شنبه ها سایه می ریخت .

مدیـر شـبکه مسـتد در یادداشـتی پیـرو اظهـارات اخیر 
رئیـس سـابق سـازمان صداوسـیما تأکیـد کـرد: »تعطیلـی 
بـد  را  آن  بانیـان  حـال  شـاید  کم مخاطـب  شـبکه های 
کنـد، ولـی بـه خـوب شـدن حـال مـردم و صرفه جویی در 

بیت المـال کمـک خواهـد کـرد.«
  عزت اهلل ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما 

در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب 
امیدهـا«  و  بیم هـا  اسـامی؛   انقـاب  آینده پژوهـی 
گفت وگویـی بـا خبرنـگاران انجـام داد کـه در آن از حـذف 
شـبکه هایی کـه او در زمـان مسـئولیت راه انـدازی کـرده، 
ابـراز ناراحتـی و درباره مشـکات فعلی سـازمان که مربوط 
بـه دوره او بـوده، اعـام بی خبـری کـرده اسـت. او بـه ایـن 
نکتـه اشـاره کـرده کـه سـازمان در هـر دوره ای مشـکات 
بودجـه ای خـاص خـود را داشـته و همـکاری فعلـی دولـت 
بـا رسـانه ملی نیـز به خاطر اعتمادسـازی در دوره او شـکل 

اسـت. گرفته 
امیـر تاجیـک، مدیر شـبکه مسـتند درباره این سـخنان، 
بـه نـگارش یـک یادداشـت و ذکـر نکاتـی پرداختـه کـه در 

ادامـه مـی آید«
جناب آقای مهندس ضرغامی،

ریاست سابق سازمان صداوسیما
پـس از عـرض سـام، نظر بـه اظهارات شـما در مصاحبه 
اخیرتـان، ذکـر چند نکتـه جهت تنویـر افـکار عمومی الزم 

است.
افزایـش بی مـورد شـبکه هـا بـدون ایـده و برنامه ریـزی 
و بـدون آنکـه مخاطـب قابـل توجهـی داشـته باشـند، چـه 
و  پرکـن  آنتـن  برنامه هـای  تولیـد  جـز  داشـت  سـودی 
بی محتـوا کـه یکـی از جدی تریـن نقدهـای رهبـر معظـم 

انقـاب بـه سـازمان بـود؟
 مدیریـت جدیـد سـازمان در هنـگام شـروع فعالیت های 
خـود بـا حجـم عظیمـی از بدهی هـا و معوقات روبه رو شـد. 
ایـن مسـاله به زعم شـما »امری طبیعی« اسـت. امـا با کمی 
دقـت و تحقیـق می تـوان دریافـت که ایـن میـزان از بدهی 
در قیـاس بـا دوره هـای قبلـی ابـدا قابـل مقایسـه نیسـت. 
کمـا اینکـه ایـن بدهی هـا صرفـا به دلیـل بودجـه و کمـک 
ناکافـی کـه از سـوی دولت به صداوسـیما تعلـق می گرفت، 
نبـود. بلکـه بیشـتر بـه خاطـر ضعـف در تصمیم سـازی ها 
برای توسـعه غیرمنطقی شـبکه های سـازمان بـود. خصوصا 
اینکـه دولـت قبل عـاوه بر بودجه سـاالنه کمـک باعوض 
یـک میلیـارد دالری بـه سـازمان کـرد و ایجاد بدهـی برای 

سـازمان در چنیـن شـرایطی منطقـی بـه نظر نمی رسـد.
بـر تشـریح ایـن ادعـا عـرض مـی کنـم شـبکه کوچکی 
چـون شـبکه مسـتند، بـا بیـش از پانـزده و نیـم میلیـارد 
تومـان بدهـی و تعهـد معـوق بـه بنـده و همکارانـم تحویل 
و شـصت  دویسـت  حـدود  بـا  سـیما  معاونـت  شـد.  داده 

میلیـارد تومـان بدهـی بـه دکتـر پورمحمـدی تحویل شـد 
و در نهایـت رسـانه ملـی در آغـاز مدیریـت جدیـد صدهـا 

میلیـارد تومـان بدهـی داشـت.
ایـن میـراث در شـرایطی بـرای تیـم همـکاران مدیریت 
برجـا مانـد کـه امـاک و زمین هـای مرغـوب رسـانه ملـی 
از بدهی هـای  تـا بخشـی  بـه فـروش رفـت  توسـط شـما 
تهیه کننـدگان و کارگردانـان پرداختـه شـود. بـه عبارتـی 
مدیریـت قبلـی عـاوه بـر هزینه هـای بی مـورد، راه حلـی 

منطقـی بـرای جبـران آن هزینـه هـا نداشـت!
اهالـی  بـا پیشـنهاد  راه انـدازی شـبکه مسـتند کـه  در 
بودجـه  و  کردیـد  عمـل  عجوالنـه  شـد،  انجـام  فرهنـگ 
راه انـدازی آن را کـه کمتـر از هزینه یک قسـمت از سـریال 
»معمـای شـاه« بـود، نتوانسـتید تامین کنیـد چراکه اصوال 

مقولـه مسـتند دغدغـه شـما نبـود
 عـاوه بـر همـه اینهـا جنابعالـی در خصـوص آرشـیو 
سـازمان و پخـش تصاویـر محرمانـه از شـبکه های معانـد 
از آرشـیو  بودیـد کـه هیـچ تصویـری  اظهـار نظـر کـرده 
خـارج نشـده اسـت. سـوال اینجاسـت کـه چـرا مدیـرکل 
اسـبق آرشـیو تـا سـر حـد بازداشـت پیـش رفـت و تنها به 
دلیـل واسـطه گری شـما بازداشـت نشـد؟ و چـرا دو تـن از 
کارشناسـان زیر مجموعه ایشـان بازداشت شـده، در دادگاه 
حضـور یافتنـد و محکوم به حبس شـدند؟ اینکـه اظهر من 
الشـمس اسـت که تصاویـر تلویزیون در شـبکه های معاند و 
در قالـب برنامه هـای مختلـف بـه نمایـش درمی آید و شـما 

تنهـا بـه تکذیـب بسـنده مـی کنید.
واقعیـت ایـن اسـت کـه شـما اصـوال اطـاع دقیقـی از 
وضعیـت اسـفناک سـازمان در دو سـال آخر نداشـتید. این 
مسـاله احیانـا به گزارش های خاف واقعیت مشـاوران شـما 
برمی گـردد کـه وضعیـت سـازمان را گل و بلبـل توصیـف 
می کردنـد و شـما نیـز بـه آنـان اعتمـاد می کردیـد. حقیقتا 
بـرای مـن جـای سـوال اسـت کـه آیـا شـما از بدهی هـای 
معـوق چندسـاله مراکز اسـتان ها بابـت برق خبر داشـتید؟

شـکل  بـه  سـازمان  رسـمی  غیـر  و  رسـمی  کارکنـان 
بی سـابقه ای افزایـش یافـت و متاسـفانه اغلـب آنهـا بـدون 
هـای  برنامـه  پیشـرفت  و  رشـد  جهـت  در  گامـی  آنکـه 
سـازمان داشـته باشـند، تنهـا صاحب شـغل و مزایا شـدند. 
کار بـه جایـی رسـید کـه گمـان می رفـت تعـداد کارمندان 
شـبکه های افتتاح شـده از مجمـوع بیننـدگان آنهـا بیشـتر 

! شد با
 همانگونـه کـه مسـتحضرید مدیریت ارشـد سـازمان در 
دوره جدیـد بـا بودجـه بـه مراتب کمتـری کار خـود را آغاز 
نمـود کـه خود بـه صحت آن واقفیـد. اما بحمدهلل بـا اتکا بر 
مدیریـت منطقـی، سـازماندهی مجـدد و صرفه جویی هـای 
بدهکاری هـای  از  توجهـی  قابـل  بخـش  توانسـت  بسـیار 

باقی مانـده را پرداخـت نمایـد.

جـدای از بحـث میـزان بدهـی هـا و مخارج سـنگین در 
دوره مدیریـت شـما، مسـاله اصلـی بـر سـر »چرایـی ایـن 

حجـم از هزینـه« اسـت.
متاسـفانه تمرکز بـر »افزایش آمار و ارقـام« و عدم توجه 
بـه مسـاله »کیفیت« باعـث تنظیـم و اجرای سیاسـت های 
غلطـی شـد کـه هـم بـرای سـازمان هزینـه زا بـود و هـم 
افزایـش  نیـاورد.  بـار  بـه  اجتماعـی  حـوزه  در  نتیجـه ای 
بی مـورد شـبکه ها بـدون ایـده و برنامه ریـزی و بـدون آنکه 
مخاطـب قابـل توجهی داشـته باشـند، چه سـودی داشـت 
جـز تولیـد برنامه هـای آنتـن پرکـن و بی محتوا کـه یکی از 
جدی تریـن نقدهـای رهبـر معظم انقـاب به سـازمان بود؟

بـرای مثـال در راه اندازی شـبکه مسـتند که با پیشـنهاد 
اهالـی فرهنـگ انجام شـد، عجوالنـه عمل کردیـد و بودجه 
راه انـدازی آن را کـه کمتـر از هزینه یک قسـمت از سـریال 
»معمـای شـاه« بود نتوانسـتید تامیـن کنیـد. چراکه اصوال 
مقولـه مسـتند دغدغـه شـما نبـود. بـه همین جهـت برای 
مدیریـت جدیـد، یـک شـبکه مقـروض، ضعیـف و بدهـکار 
بـه یـادگار گذاشـتید کـه بـه حـول و قـوه الهی و بـا تاش 
شـبانه روزی در یکسـال و نیم گذشـته تبدیل به شـبکه ای 
پرمخاطـب با سـاختاری صحیح و منطقـی، تعاملی و دارای 

اتـاق فکر شـد.
دیتابیـس«  »مرکـز  پـروژه  پیشـرفت  چـرا  به راسـتی 
سـازمان بـه رغـم هزینه کرد بیـش از پانصـد میلیـارد ریال 
در دوره مدیریـت شـما ناتمـام اسـت و ماحصل ایـن هزینه 

کـرد تنهـا یـک سـاختمان بـدون اسـتفاده اسـت؟
 در سـال هـای گذشـته، کارکنان رسـمی و غیر رسـمی 
سـازمان بـه شـکل بی سـابقه ای افزایـش یافـت و متاسـفانه 
اغلـب آنهـا بـدون آنکـه گامـی در جهت رشـد و پیشـرفت 
برنامه هـای سـازمان داشـته باشـند، تنهـا صاحـب شـغل و 
مزایـا شـدند. کار بـه جایی رسـید که گمان می رفـت تعداد 
بیننـدگان  مجمـوع  از  افتتاح شـده  شـبکه های  کارمنـدان 

آنها بیشـتر باشـد!
اصـوال اینکـه شـبکه های معانـد نظـام و فرهنگ کشـور، 

توانایـی جـذب مخاطـب پیـدا کردند، بـه واسـطه تولیدات 
سـطحی بود که در دوره دوم مدیریت شـما در رسـانه ملی 
بـه وجـود آمـد. در دنیـای ارتباطات امـروزی، وقتی رسـانه 
ملـی برنامـه ای بـرای ارائه به مخاطب نداشـته باشـد، یقیناً 
آنهـا رسـانه جایگزیـن را بـرای نیازهای محتوایـی خود پیدا 

خواهـد کرد.
هـای  شـبکه  بـرای  کـردن  دلتنگـی  میـان  ایـن  در 
افتتاح شـده، کـه آنهـا را بـه فرزنـدان خـود تشـبیه کردید، 
منجـر بـه بازگشـت مخاطـب نخواهـد شـد. تعطیل شـدن 
ایـن شـبکه هـا شـاید حـال بانیـان آن را بـد کنـد ولـی به 
خـوب شـدن حـال مـردم و صرفـه جویـی در بیت المـال 

کمـک خواهـد کـرد.
بایـد اراده کـرد، گام هـای اساسـی و علمـی برداشـت 
و بـا اتـکا بـه سیاسـت چابـک سـازی کـه از توصیـه هـای 
بـا یـک  باشـد،  بـه دکتـر سـرافراز مـی  انقـاب  رهبـری 
مدیریـت منطقـی همراه با سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی، 
بـه تدریـج مخاطبـان از دسـت رفتـه را بازگردانـد. چـرا که 
هزینـه هـای گـزاف و ریخـت و پـاش در رسـانه عریـض و 
طویلـی چون صداوسـیما بـا رهنمودهای رهبـری همخوانی 
نـدارد. به راسـتی چـرا پیشـرفت پـروژه »مرکـز دیتابیـس« 
سـازمان بـه رغـم هزینه کـرد بیـش از پانصد میلیـارد ریال 
در دوره مدیریـت شـما ناتمـام اسـت و ماحصل ایـن هزینه 

کـرد تنهـا یـک سـاختمان بدون اسـتفاده اسـت؟
آیـا میدانیـد یـک اصـاح کوچـک در قراردادهـای اجاره 
ماهـواره در سـال گذشـته بـه میـزان هفـده و نیـم میلیون 
دالر صرفـه جویـی ارزی بـرای سـازمان بـه همـراه داشـت، 
کیفیـت  و  میـزان  در  تغییـری  کوچکتریـن  آنکـه  بـدون 
خدمـات دریافتـی سـازمان رخ دهد؟ براسـتی مگر مدیریت 
صحیـح و کارآمـد چیسـت جـز کنتـرل و اسـتفاده بهینه از 

بع؟ منا
سـخن در بـاب آنچـه در ایـن یـک سـال و نیم گذشـت 

بسـیار اسـت. امـا بگذاریـم و بگذریم!
والسام امیر تاجیک

افشاگری رئیس شبکه مستند در پاسخ به ضرغامی

کمک بالعوض یک میلیارد دالری دولت 
احمدی نژاد به صداوسیما

نهمیـن  و  بیسـت  سیاسـت گذاری  شـورای  سـخنگوی 
نمایشـگاه بین المللـی کتاب تهـران گفت: سـاعت بازدید از 

بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه بین المللی کتاب تهران توسـط 
شـورای سیاسـتگذاری نمایشـگاه تعیین شـد. 

علی اکبـر اشـعری بـا اشـاره بـه برگـزاری دوزادهمیـن 
جلسـه شـورای سیاسـت گذاری نمایشـگاه در شـهر آفتـاب 
اظهـار کـرد: زمان افتتاحیه نمایشـگاه یکـی از مصوبات این 
جلسـه بود. بر این اسـاس معین شـد سـاعت 10 صبح روز 
سـه شـنبه 14 اردیبهشـت ماه در محل شـهر آفتاب مراسم 
افتتاحیـه نمایشـگاه کتـاب تهـران و افتتاح مجموعه شـهر 

آفتـاب انجام شـود. 
یکـی  را  نمایشـگاه  کاری  وی مشـخص شـدن سـاعت 
دیگـر از مصوبـات این جلسـه عنوان کـرد و گفت: همچنین 
سـاعت برگـزاری نمایشـگاه مـورد بررسـی قـرار گرفـت و 
اعضـای شـورا دربـاره زمـان شـروع و پایـان نمایشـگاه بـه 
اظهـار نظـر پرداختنـد. سـرانجام مقـرر شـد تـا بـه ماننـد 
سـال های گذشـته سـاعت کاری نمایشـگاه 10 صبـح تـا 8 

باشـد.  عصر 
اشـعری افـزود: البتـه در روزهـای تعطیـل ایـن زمـان 
قابـل تمدیـد خواهـد بـود کـه در فاصلـه یـک روز قبـل 

شـد.  خواهـد  اطاع رسـانی 
سـخنگوی شـورای سیاسـت گذاری نمایشـگاه بـا اشـاره 

بـه تصویـب پوسـتر نمایشـگاه گفت: پوسـتر نمایشـگاه نیز 
در ایـن جلسـه رونمایـی شـد و بـه تصویـب اعضـای شـورا 

 . سید ر
اشـعری همچنیـن از تغییر در جزئیات یکـی از مصوبات 
شـورای سیاسـت گذاری خبر داد و گفت: در جلسـات قبلی 
بـا موضـوع برداشـته شـدن محدودیـت  شـورا مصوبـه ای 

زمانـی کتاب هـای ناشـران بـه تصویـب رسـیده بود. 
کارگروهـی  در  مصوبـه  ایـن  تصویـب  از  پـس 
کارشناسـی هایی روی آن انجـام شـد و سـرانجام تصمیـم 
گرفتـه شـد تـا محدودیت زمانی بـه بازه شش سـاله کاهش 

پیـدا کنـد. 
وی افـزود: ایـن امـر بـه دلیل برخـی ماحظـات صورت 

گرفـت تـا مشـکلی در کار ناشـران ایجـاد نکند. 
در دوازدهمین شـواری سیاسـت گذاری بیسـت و نهمین 
علی اصغـر  اشـعری،  علی اکبـر  تهـران،  کتـاب  نمایشـگاه 
سـیدآبادی، رضـا امیرخانـی، مرتضی کاظمـی، رضا صالحی 
امیـری، محمـد حمـزه زاده، محمدحسـین تـوکل صدیـق، 

نـادر قدیانـی و مهـدی اسـماعیلی راد حضور داشـتند

زمان افتتاحیه و ساعت کار نمایشگاه 
کتاب اعالم شد 

 خبر
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جامعه

ادامه از صفحه اول
 چـه کسـی فکـر می کـرد 6 قطعنامـه شـورای امنیت 
و 12 قطعنامـه شـورای حـکام یکـی پـس از دیگـری 
لغـو و مطـرود شـد و بـرای همیشـه بـه زبالـه دان تاریخ 

شـود. انداخته 
 مـردم یادشـان نرفته اسـت که فروش نفـت ایران که 
بـه عنـوان یـک قـدرت اقتصـادی در صحنـه بین الملل 
حضـور داشـت را بـه نصف تغییـر دادنـد و از دو میلیون 
بشـکه در روز بـه یـک میلیـون بشـکه کاهـش دادنـد. 
مـردم همچنـان شـاهد بودنـد کـه کشـتیرانی بـه علت 
تحریـم ایـران بـرای انتقـال کاال بـه داخل با مشـکات 

فراوانـی مواجـه بود.
 مـردم یادشـان نرفتـه اسـت کـه انتقـال هیـچ پـول 
کشـور  بـه  بانکـی  سیسـتم های  طریـق  از  بانکـی 
امکان پذیـر نبـود و بـه قـرن نوزدهم رفتـه بودیم و همه 

فصـل می شـد. و  از طریـق صرافی هـا حـل  چیـز 
}بـا انتقـاد از عملکـرد برخـی از رسـانه ها و هجمـه 
آنهـا علیـه دولت{انتقـاد از دولت اشـکالی نـدارد و نقد 
دولـت گاهـی الزم اسـت اما ملت ایران آشـوب و هرج و 
مـرج رسـانه ای را نمی پسـندد و هجمه هـای غیراخاقی 

رسـانه ها در شـأن ملـت بـزرگ ایران نیسـت.
نمی توانسـتیم  هیـچ گاه  نبـود  مـردم  حمایـت  اگـر   
موفقیـت برجـام را در برابـر قدرت های بزرگ به دسـت 

آوریم.
 بـرای من جـای تعجب اسـت که برخـی می خواهند 
بـه گونـه ای القـاء کننـد کـه ملت ایـران پیروز نیسـت 
بلکـه آمریـکا پیـروز اسـت. بـرای مـن جـای تعجـب 
ایرانـی  دیپلمات هـای  می گوینـد  برخـی   کـه  اسـت 
پیـروز هسـتند؛  بلکـه صهیونیسـت ها  نیسـتند  پیـروز 
چـرا  دینـی؟  غیـرت  و  ملـی  تعصـب  رفـت  کجـا 
واقعیت هـا را بـرای مـردم نمی خواهنـد روشـن کننـد 
و چـرا در برابـر عظمـت ملـت ایـران که یـک موفقیت 
بـزرگ تاریخـی بـه دسـت آورده اسـت نمی خواهیـم 

آوریم. فـرود  سـر 
بانـک  اتصـال  و  سـوئیفت  برقـراری  بـه  اشـاره  }بـا 
خـدا  لطـف  بـه  دنیـا{  بانک هـای  بـه  ایـران  مرکـزی 
زنجیـره تحریم هـا را گسسـته ایم و امـروز روابـط بانکی 
ایـران و جهـان یکـی پـس از دیگری گشـوده می شـود. 
قـرارداد  کـه سـفر می کنیـم  هـر کشـوری  بـه  امـروز 
از جملـه  بانـک آن کشـور  بـا  بانـک مرکـزی  ارتبـاط 

نخسـتین قراردادهایـی اسـت که میـان طرفیـن منعقد 
می شـود.

 در سـفرهای مقامـات خارجـی بـه ایران )پاکسـتان و 
ترکیه(نیـز انعقـاد قـرارداد بانکـی از جملـه برنامه هـای 

در دسـتور کار طرفین اسـت.
 امروز موانع از پیش پا برداشـته شـده اسـت و مسـیر 
بـه روی صادرکننـدگان و تجـار همـوار شـده اسـت، اما 
بـرای اینکـه سـرمایه گذاری خارجی وارد کشـور شـود، 

نیازمنـد زمان هسـتیم.
گشـایش های  برجـام  از  گذشـته  زمـان  مـدت  در   
فراوانـی در زمینه هـای مختلـف از جملـه حمـل و نقـل 
هوایـی و گردشـگری خارجـی ایجاد شـده اسـت. امروز 
همچنیـن روزانـه تعـداد زیـادی از کمپانی هـا و بخـش 
خصوصـی خارجـی جهـت مذاکـره و انعقـاد قـرارداد به 

می شـوند. وارد  کشـور 
 امـروز صـادرات کشـور از یک میلیون بشـکه در پیش 
ازبرجـام بـه بیـش از 2 میلیـون و 100 بشـکه در روز 
افزایـش یافتـه اسـت، و ما جایـگاه خـود را در بازار نفت 

کـه از مـا بـه نـاروا گرفته بودنـد باز سـتانده ایم.
 شـرایط بـه گونـه ای بود که ما بـه قـرن نوزدهم رفته 
بودیـم و همـه معامات از طریـق صرافی ها انجام شـده 
و تمامـی کانال هـای بانکـی و بیمـه ای به روی ما بسـته 

شـده بود.
می گفتنـد  روزی  کـه  هسـته ای  زمینـه  در  امـروز    
بـرای ایران منطقه ممنوعه اسـت، کیـک زرد خریداری 
می کنیـم، اورانیوم غنی شـده و سـنگین را در بـازار دنیا 
بـه فـروش می رسـانیم و اینهـا همـان موادی اسـت که 
در سـال های قبـل بـه عنـوان مـواد غیرمجـاز مطـرح 

بود. شـده 
 امـروز برخـی از اقـام صنعـت نفـت و پتروشـیمی به 
قیمـت یک دوم و یک سـوم شـش مـاه قبـل خریداری 
می شـود. امـروز حتـی برخـی کاالهـا را بـه یـک دهـم 
قیمـت قبـل خریـداری می کنیـم. چـرا کـه اگـر دیروز 
یـک کشورفروشـنده در مقابـل مـا قـرار داشـت امـروز 
ده هـا فروشـنده در مقابـل مـا هسـتند و مـا می توانیـم 
بـازار  از  قیمـت  مناسـب ترین  بـا  را  کاالهـا  بهتریـن 

جهانـی تهیـه کنیـم.
و  رهبـری  معظـم  مقـام  هدایت هـای  ثمـره  برجـام   

اسـت. ایـران  بـزرگ  ملـت  تاش هـای 
انتخابـات  دوران  در  جناحـی  و  حزبـی  رقابت هـای   
ایـن دوران، دوران شـعار و  اشـکالی نـدارد؛ چـرا کـه 
رقابـت اسـت اما امـروز دیگـر دوران رقابـت  را باید کنار 

بگذاریـم.
 اگـر کسـی بـرای برجـام نقـدی دارد، بـرای زمـان 
پیـش از تصویـب آن اسـت؛ امروز زمان اجـرای برجامی 
اسـت که همـه از جمله مقـام معظم رهبـری، مجلس و 
شـورای عالـی امنیـت ملـی آن را تأیید کرده انـد. امروز 
دیگـر زمـان برخی نقدهـا و بیان ها نیسـت و همـه باید 
در برادرانه و منسـجم در کنار یکدیگر و جهت سـاختن 

ایرانـی آباد تـاش کنیم.
همـکاری  کنفرانـس  سـازمان  اخیـر  اجـاس  در   
اسـامی کـه بـا حضـور 56 عضـو برگـزار شـد، یکی دو 
عضـو بـه دنبـال ایـن بودند کـه صحنـه کنفرانـس را به 
گونـه ای را تغییـر دهنـد و بگوینـد کـه ایـران دشـمن 
آرامـش منطقـه و کشـوری اسـت کـه در امـور دیگران 

می کنـد. مداخلـه 
بـه  می خواسـت  کنفرانـس  ایـن  جریـان  در  ایـران   
دنیـای اسـام بگویـد کـه دشـمن اسـام تروریسـم و 
صهیونیسـم اسـت. به لطـف خدا توانسـتیم بـا موفقیت 
بـه هـدف خـود دسـت یابیم.گرچـه یکـی دو کشـور به 
ایـران عظمـت  امـا  دنبـال ریختـن زهـر خـود بودنـد 
جایـگاه خود را در سراسـر جهان دارد و فضای سرتاسـر 

کنفرانـس فضـای تجلیـل از ایـران بـود.
 در تمـاس تلفنـی کـه بـه مناسـبت عیـد نـوروز بـا 
یکـی از مراجـع و علمـای بـزرگ قـم داشـتم ایشـان به 
مـن گفتنـد کـه سـال 95 بایـد کاری کنیـم کـه سـال 
برجـام اخاقی باشـد. به تعبیـر او برجـام دو باید برجام 
اخاقـی باشـد و مـا بایـد در ایـن سـال اخـاق، ادب، 
را  و عظمـت کشـور  مـردم  بـه  و خدمـت  راسـتگویی 

همـواره مـورد نظـر خـود قـرار دهیم.
}بـا اشـاره بـه مثبـت شـدن تـراز تجـاری کشـور در 
سـال 94{ اقتصـاد مقاومتـی بدیـن معناسـت کـه مـا 
بتوانیـم صـادرات غیرنفتـی خـود را نسـبت بـه واردات 
سـال  راسـتا  همیـن  در  و  دهیـم  افزایـش  غیرنفتـی 
گذشـته و پـس از 63 سـال بـرای نخسـتین بـار دولـت 

موفـق شـد ایـن اقـدام را انجـام دهـد.

نوارهای کاست
 هنوز خریدار دارند

آخریـن بـاری کـه از طریـق یـک نـوار کاسـت 
بـه موسـیقی گـوش کردیـد یـا یـک تکه موسـیقی 
بـوده  کـی  کردیـد،  ضبـط  کاسـت  نـوار  روی  را 
اسـت؟ بسـیاری از مـا سالهاسـت کـه دسـتمان بـه 
نـوار کاسـت نخـورده اسـت. خیلـی از ماهـا هـم، با 
اینکـه گنجینـه ای از نوارهـای کاسـت داشـته ایم و 
همیشـه در سـودای تبدیل آنها به فرمـت دیجیتال 
بوده ایـم، وقـت کافی برای ایـن کار پیـدا نکرده ایم.

امـا آیـا هنوز هـم نوارهای کاسـت خـام یا ضبط 
شـده خریدار دارنـد؟ مطابق مقاله ای که در سـایت 
رولینـگ اسـتون چاپ شـده اسـت، صنعـت تهیه و 
پخـش موسـیقی بـا نـوار کاسـت، هنـوز هـم زنـده 
اسـت و چنـد وقتـی اسـت کـه رشـد قابـل توجهی 
هـم پیدا کـرده اسـت. در همین ماه ژانویه گذشـته 
بـود کـه یک محمولـه 600 هـزار تایی نوار کاسـت 
وارد  عربسـتان  و  در چیـن  کارخانه هایـی  از  خـام 
آمریـکا شـد. علـت ایـن واردات قابـل توجـه چـه 
بـود؟ چـون در آمریکا هنـوز که هنور اسـت، روزانه 
نزدیـک بـه 100 هـزار نـوار کاسـت پـر شـده بـه 

فـروش می رسـد! 
اسـتیو اسـتپ، مالـک شـرکت موسـیقی نشـنال 
اودیـو می گویـد کـه بیشـتر مـردم دنیـا شـاید فکر 
نـوار  هـزار   100 حـدود  دنیـا  کل  در  کـه  کننـد 
کاسـت بـه جـا مانـده باشـد، در صورتی کـه همین 
امـروز من سـفارش 87 هزار نوار کاسـت موسـیقی 
داشـتم! در دهـه 1990 میـادی، ناگهـان صنعـت 
فـروش موسـیقی روی نـوار کاسـت، بـا یک شـوک 
مواجـه شـد، چـرا کـه CDهـا وارد بازار شـدند. در 
ایـران خودمان اگر یادتان باشـد در یـک بازه زمانی 
بیـن سـال های 1376 تـا سـال 1380 یـک دوره 
طایـی فروش موسـیقی های بـاکام و بی کام روی 
نـوار کاسـت را شـاهد بودیـم. بعـد از سـال 1376 
و تغییـر جـو سیاسـی کشـور و آزاد شـدن نسـبی 
فضـا بـرای پخش موسـیقی  و در شـرایطی که هنوز 
CDهـا و دسـتگاه های پخـش، رایـج نشـده بودند، 
فروشـگاه های موسـیقی در سراسـر کشـور، فروشی 
بسـیار باورنکردنـی و قابـل توجه داشـتند. خود من 
انبوهـی از نوارهـای کاسـت از ایـن دوره را هنـوز 
دارم، از کاسـت های یانـی و ریچـارد کایدرمـن و 
جیمـز لسـت گرفته تا کاسـت های موسـیقی باکام 

ایرانی.  بـی کام  و 
امـا بعـد از ایـن دوره، CDهـا آمدنـد و همزمان 
هـم مـردم مشـغول دانلـود موسـیقی از اینترنـت 
انتظـار خریـد  شـدند و الزم نبـود کـه کسـی در 
سـال  بمانـد.  مجـوز  دارای  موسـیقی  کاسـت ها 
پیـش نشـنال اودیو، حـدود 5 میلیون دالر کاسـت 
فروخـت کـه 31 درصـد نسـبت بـه سـال پیـش از 
آن، رشـد نشـان مـی داد. بیشـتر ایـن موسـیقی ها 
از نوازنـدگان و خواننـدگان و باندهـای مسـتقل و 
ناشـناخته بودنـد. البتـه شـرکت های مثـل سـونی، 
کپیتـول، دیزنـی و یونیورسـال هـم تعـدادی از آثار 
خـود را هنـوز روی کاسـت توزیـع می کننـد. امـا 
در ایـن میـان نـام گروه هـا و خواننـدگان مشـهور 
قدیمـی مثـل نیروانـا، کیـت ریچاردز، آیـس کیوب 

و ریـزر هـم بـه چشـم می خـورد.
بـه تازگـی یـک نـوار کاسـت شـامل 7 قطعـه 
موسـیقی از گـروه متالیـکا کـه دموهایـی از آثـار 
بـود،   1982 سـال  در  گـروه  ایـن  شـده  ضبـط 
حـدود 25هـزار نسـخه فـروش داشـت. قیمـت هر 
نـوار کاسـت در حـال حاضـر علیرغـم هزینه هایـی 
مثـل مهندسـی صـدا، طراحـی و پخش لیبـل آنها، 
اسـتاندارد  نـوار کاسـت  نیسـت.  از دو دالر  بیـش 
در سـال 1963 توسـط شـرکت فیلیپـس اختـراع 
 Compact :شـد و کاسـت فشـرده )بـه انگلیسـی
Cassette( نامیـده شـد. انـواع اولیـه از کیفیـت 
هفتـاد  دهـه  اوان  در  بودنـد.  برخـوردار  پایینـی 
میـادی ایـن ابـزار میـان عامـه بسـیار پرطرفـدار 
بـود. بـا آمـدن واکمـن شـرکت سـونی نوار کاسـت 

توجـه بیشـتر در دهـه هشـتاد یافـت.
از  انبوهـی  یـاد  پسـت  ایـن  نوشـتن  ضمـن   
اصطاحـات و کارهایـی افتادم که دیگر برای نسـل 
کنونـی بی معنـا خواهنـد بـود: هـوا داشـتن نـوار – 
برگردانـدن نـوار – مارک های برتر نوارهای کاسـت 
نوارهـای  کا.  دی  تـی  و  ماکسـل  و  سـونی  مثـل 
کاسـت بنجـل شـرکت گلداسـتار )ال جـی فعلـی( 
و نوارهـای مغـزی – فشـرده شـدن اشـتباه دکمـه 
قرمـز ضبـط صوت و وارد شـدن خدشـه به کاسـت 
خریـد  زدن-  رنگارنـگ  یـا  سلکشـن   – موسـیقی 
کاسـت های موسـیقی – زمانی که نوارهای کاسـت 
در یـک ضبط و پخش موسـیقی نامرغوب گذاشـته 
جویـده  و  می آمـد  بیـرون  نـوار  رول  و  می شـدند 
می شـد – زمانـی کـه مجبور بودیـم نـوار نامرغوب 
را چسـب بزنیـم- سـختی پیدا کـردن ابتـدای یک 

موسـیقی. قطعه 
شـما چـه خاطـره ای از نـوار کاسـت داریـد؟ آنرا 
در سـایت پیام مـا بـا مـا و مخاطبان ما به اشـتراک 

بگذارید.
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واکنش روحانی به منتقدان برجام: 

تنها 3 ماه از برجام گذشته نه 30 سال
تغذیه

افقی
1-ایـن روش قدیمـی تریـن فرایند شـناخته شـده برای 
بدسـت آوردن شـکل مطلـوب فلـزات اسـت- منفجـر 

ن شد
2-مرکز غنا- نان کاغذی- کاشف گردش خون

3-جمع هدیه- شوخی- سبزی ضد سرطان
4-مهـره ای در شـطرنج- بـه معنـی نه- دسـتگاه توزیع 

بـرق خـودرو- امر بـه یافتن
5-صنم- لوح- فلز مجسمه سازی

6-طبیعی و ذاتی- کشوری در اروپا- دیروز
7-آسمان ها- رسام دایره- شهر فردوسی

8-شـهر بهـار نارنـج- عضـو یـا وابسـته بـه یـک حزب- 
ظرفـی در آزمایشـگاه

9-شش- سرزنش- فرزند ابراهیم نبی )ع(
10-نوعی خار- بی آبرو- بازسازی

11-واحد پول خودمان- نام پسرانه- صدای کلفت
12-تـرش و شـیرین- قطـب منفـی یک پیل- آسـیب- 

یـار هوی
13-روکفشی- ظرف مرکب- جمع نادر

14-حکـم بـه مجـازات و اجـرای آن باید تنهـا از طریق 
دادگاه صالـح و بموجـب .....می باشـد- بـدکار- نغمه

15-همایش- کسی که به صفت بد مشهور است
عمودی

1-فیلمی از محمد رضا بزرگ نیا )1390(- کشیش
2-هماهنگ ، جور- شاعر دشتستانی- افسار

3-ویران- چیرگی- آنچه از زمین بروید
4-اینگونـه هـم لنگـه بار اسـت- نوعـی شـنا- چهار من 

تبریـز- آزمایش

5-عتیقه و باستانی- جمع ناسک- بوی ماندگی
6-هدف فوتبال- شی- از عایم نگارشی

7-سـوره سـی ام قرآن کریم- نترس و شـجاع- خوراک 
سفر

8-عدد دو رقمی- نژاد- رفتار به نرمی
9-گاهـی بـر گـردن اسـت و گاهـی بـر کمر- نوشـته و 

نقـش کـرده شـده- انجیر
10-فرمانروا- تظاهر به نیکی- جوی خون

11-طریق میانبر- فراوانی- مکان ها
12-نوعـی شـیرینی سـنتی ایرانـی- ماتیـک- در بنـد 

اسـت- مختـرع دیـگ بخـار
13-فرمان مغولی- دلسوزی ، آمرزش- کوبنده مطبخ

14-مجلس روسیه- خم شده- نوعی میوه مغزدار
15-مظهر الغری- از استادان معروف خط ثلث
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2/الف/2-95 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان در نظر دارد پروژه: اجرای قسـمتی از شـبکه جمع آوری فاضاب شـهر کهنوج نواحی K-J-L را با برآورد 17/913/462/031 ریال از محل اعتبارات 
عمرانـی از طریـق برگـزاری مناقصـه )ارزیابـی- مناقصـه( و براسـاس فهارس بهای سـال 95 بـه پیمانکار واجد شـرایط که صورتهای مالی آنها حسابرسـی شـده اند واگذار نماید لـذا از کلیه 
شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صاحیـت انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند و گواهـی صاحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعوت می شـود حداکثـر تا پایان وقـت اداری 

95/2/9 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دفتـر امور قراردادهای شـرکت آبفا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعه نمایند.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 895/624/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 95/2/20
- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 95/2/21

- افتتاح پاکتهای ج: بعد از ارزیابی در همان روز 
- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضاب استان کرمان- دفتر قراردادها 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

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

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه:  شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور

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

خبرهایخودرابه
news@payamema.ir 

ارسالنمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عکس: یاسر خدیشي

رفتن یك فعل ساده ي ادبي ست،

 اما تو که صرفش میکني،

 اشوبي سخت مي شود در جانم

عکس نوشت

اینستاگرام

آخرین پست اینستاگرامی مهناز افشار
مهناز افشـار در آخرین پسـت اینسـتاگرام خود با قرار دادن عکس 
امیـد کوکبـی دکتـرای رشـته فیزیـک  کـه به دالیـل هم اکنـون در 
زنـدان اسـت و ایـن روزهـا بـا سـرطان کلیـه دسـته و پنجه نـرم می 

کنـد، آرزوی آزادی کرد.

هنر

چهارمین پرفرمنس آرت کارموزیک
زمان : 6 - 7 - 8 اردیبهشت ماه
در مجموعه پدیده کویر هفت باغ

محل فروش بلیط : کافه پاییز ) بلوار حمزه (
فروشگاه روشان : ) خیابان شفا (

ویدیو کلوپ صبا ) خیابان امام جمعه (
هایپر مارکت نگین ) والفجر (

تلگرامنوشت

درباره شهر کرمان

محسن جالل پور در کانال تلگرام خود نوشت:
در جلسـه دیـروز هیـأت رئیسـه اتـاق کرمـان بیشـتر بـه مسـائل 
شـهرمان کرمـان پرداختیـم. درسـال هاي  اخیـر، کرمـان از بسـیاري 
جهات درمسـیر پیشـرفت قرارگرفته اسـت. از آن جا که وسـعت شـهر 
نسـبت بـه جمعیتـی کـه دارد،نسـبتا زیـاد اسـت، هزینـه شـهرداری 
بـرای خدمـات رسـانی بـه شـهروندان بیشـتر از درآمدهـاي متعـارف 
اسـت. شـهرداري کرمـان بـه طـور متوسـط از هر شـهروند حـدود85 
تومـان دریافـت مـی کنـد در حالـی کـه حداقـل هزینـه خدماتـي که 
شـهرداري ارائـه مـي دهـد بیـش از 320تومـان بـرای هـر فرد اسـت.  
ایـن نکتـه قابـل توجه،تنها مختص شـهرداری کرمان نیسـت و سـؤال 
اساسـی ایـن اسـت که چـرا شهرنشـینان مـا در بیشـتر شـهرها حتی 
بـه انـدازه خدماتـی کـه دریافت مـی کنند، هزینـه نمی پردازنـد؟ اگر 
کمـي بیشـتردقت کنیـم، احتمـاال به ایـن نتیجه می رسـیم که عموم 
شـهروندان ایرانـی مراقب شـهر خـود نیسـتند و چنین نگرشـی باعث 
شـده میـزان تولیـد زباله در شـهرها افزایـش پیدا کند بـه گونه ای که 
در حـال حاضـر تولید زباله در شـهرهای ایران به نسـبت این شـاخص 
از خیلـی شـهرهای جهـان بیشـتر اسـت.همین طـور میـزان تخریـب 
امـوال شـهرداری هـا بسـیار زیـاد اسـت و بخشـی از شـهروندان هیچ 
توجهـی بـه الزامـات زندگـی در شـهر ندارند. ایـن موضوع زیـان های 
اقتصـادی وسـیعی بـه دنبـال دارد که معمـوال از دید سیاسـت گذاران 
اقتصـادی مـا پوشـیده مـی مانـد. شـاید وقـت آن رسـیده کـه مـا هم 
مثـل بسـیاري از شهرنشـینان دنیا بپذیریـم که هزینه اداره شـهر زیاد 
اسـت و بایـد بخشـی از این هزینـه را  بپردازیم و متقابا، توقع داشـته 
باشـیم کـه شـهرداری، این هزینـه را به شـکل خدمات متعـارف به ما 

برگردانـد و بـه اصطـاح خدمات رسـانی کند.

اطالعات

سکه

10,310,000 ریال طرح جدید

10,300,000 ریال طرح قدیم 

5,460,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,900,000 ریال

یک گرمی 1,930,000 ریال

طال

1,049,940 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,400,290 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,678 ریال دالر آمریکا

39,517 ریال یورو

9,486 ریال درهم امارت

5,380 ریال  یوآن 

49,750 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,700,000 تومان

رانا LX  32,500,000 تومان

سوزوکی ویتارا  114,000,000 تومان

سایپا SE 111     20,600,000 تومان

71,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   46,000,000 تومان

لیفان X60  52,900,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

11 تا 28 /آفتابی امروز

12 تا 27 /نیمه ابری فردا

از هنرمندان تئاتر بم حمایت کنیم
یاسین مشهدی

ایَنک مـن ویلبر رایـت بخاطر علم، 
خودمـو به بـاد میدم ! «

تئاتـر خوب، به مخاطـب اجازه می 
دهـد تا بـا هر سـن و سـلیقه ای و 
در هـر موقعیت و جایگاهـی بتواند 
مفهوم نمایـش و رفتار هنرمندان و 
تاثیرپذیری دیالوگ ها را بدرسـتی 
درک کنـد. تئاتر کمـدی ارتفاعات 
از نمایـش هایـی اسـت که توسـط 
گـروه هـای مختلف و در شـهرهای 
بسـیاری بـه اجـرا در آمـده اسـت 
و از محبـوب تریـن نمایـش هـای 

کمـدی در تئاتر اسـت.
خالصه داستان:

»کمدی ارتفاعات« داسـتان اختراع 
هواپیمـا اسـت. در شـهری بـه نـام 
»بـرادران  اسـت  قـرار  »دیتـون« 
رایـت« هواپیمـا را اختـراع کننـد ، 
شـهردار این شـهر یک خانم اسـت 
هواپیمـا  اختـراع  صـورت  در  کـه 
اعتبـار زیـادی بـه شـهری کـه او 
شـهردارش اسـت اضافـه می شـود. 
ایـن خانـم شـهردار دو دختـر دارد 
و بـه بـرادران رایـت قـول می دهـد 
هواپیمـا  اختـراع  صـورت  در  کـه 
دخترانـش بـا آنهـا ازدواج کنند که 
در ادامـه اتفاقـات دیگـری می افتد.
اجرای موفق کمـدی ارتفاعات  

توسـط هنرمندان بمی
بـار  دومیـن  بـرای  نمایـش  ایـن 
در شـهر بـم و توسـط هنرمنـدان 
اجراسـت،  حـال  در  بومـی  جـوان 
هـای  ویژگـی  تمـام  کـه  اجرایـی 
یـک تئاتـر خـوب و قابـل قبـول را 
دارد و بـه جـرات مـی تـوان گفـت 
یکـی از بهتریـن اجراهـای کمـدی 

ارتفاعـات، توسـط هنرمنـدان بمی 
اجـرا مـی شـود.

ویژگـی هـای مثبـت اجـرای 
بچـه هـای تئاتـر بـم 

و  ایـران  مختلـف  شـهرهای  در 
از  زیـادی  هنرمنـدان  توسـط 
 « اجـرای  شـاهد  کشـورمان، 
کمـدی ارتفاعـات » بـوده ایـم کـه 
در بعضـی مـوارد مـورد اسـتقبال 
گـرم مخاطبان بـوده و در برخی از 
اجراها  شکسـت در جذب مخاطب 
را شـاهد بـوده انـد. امـا در اجـرای 
هنرمنـدان  توسـط  نمایـش  ایـن 
بمـی، شـاهد ویژگی های مناسـب 
و درخـور تقدیـری همچـون موارد 

زیرهسـتیم:
-  انتخـاب مناسـب دیالـوگ هـا: 
در  نویسـنده  ظرافـت  و  دقـت 
انتخـاب دیالـوگ هـا متناسـب بـا 

چهارچـوب کلی نمایـش و در عین 
حـال توجـه به مسـائل طنـز روز و 

اسـتفاده بـه موقـع از آن؛
_ نوع پوشـش هنرمندان متناسـب 

با نقـش آنان،
_ اسـتفاده تلفیقـی از هنرمنـدان 
جـوان و بـا تجربـه: 7 بازیگـری که 
در ایـن نمایـش ایفـای نقـش مـی 
هنرمنـدی  و  اسـتعداد  از  کننـد، 

برخوردارنـد. باالیـی 
_ کارگردانـی هوشـمندانه: انتخاب 
متناسـب بازیگـران در هـر نقـش و 
فراهـم آوردن امـکان ایجـاد ارتباط 
آفرینـی  نقـش  کامـل  و  صحیـح 
جملـه  از  مخاطبـان،  و  بازیگـران 
هـای  هوشـمندی  تریـن  مهـم 
کارگردان تئاتـر » کمدی ارتفاعات 

» در بـم اسـت.
حمایت کنیم:

حمایـت از هنرمنـدان همیشـه بر 
عهـده ی مسـئولین نیسـت ! مـا 
نـگاه مثبـت  بـا  بایـد  نیـز  مـردم 
شـهرمان،  خـوب  هنرمنـدان  بـه 
بـاالی  اسـتعدادهای  و  هنـر  از 
وجـود  بـا  کنیـم.  حمایـت  آنـان 
اسـتقبال خـوب مـردم و رضایـت 
باالی آنـان از این نمایـش، انتظار 
مـی رود رونـد حمایـت مردمی از 
از  بیـش  بـم  تئاتـر  هنرمنـدان 
پیـش باشـد. خـوب اسـت بدانیـد 

شـهرهای  از  بسـیاری  در  کـه 
کشـورمان بدلیـل فقـدان هنرمند 
حرفـه ای تئاتـر،  مسـئولین اقدام 
سـایر  هنرمـدان  از  دعـوت  بـه 
شـهرها مـی کننـد !حـال کـه در 
شـهر هنرمند خیز بـم، هنرمندان 
داریـم  تئاتـر  عرصـه  در  خوبـی 
حمایـت  شـاهد  خوشـبختانه  و 
مسـئولین فعلـی اداره فرهنـگ و 
ارشـاد نیـز هسـتیم، از مـردم هم 
انتظـار مـی رود به حمایـت از این 
دیگـر  از  بپردازنـد.  موفـق  گـروه 
شهرسـتان  محتـرم  مسـئولین 
هـا  حمایـت  تـا  میخواهیـم  نیـز 
ایـن  از  را  خـود  پشـتیبانی  و 

ننماینـد. دریـغ  هنرمنـدان 
دیالوگ پایانی نمایش:

)ِسلفی- هشتگ: قبل از سقوط !( 
تئاتـر  و هنرمنـدان گـروه  عوامـل 

ارتفاعـات:  کمـدی 
کارگردان: بهروز توحیدی

نویسنده: امید طاهری
اسامی بازیگران: 

سعید قلندری 
حسام توحیدی

مرصاد رهی
محمدرضا رفیع زاده

آذین رئیسی
نیلوفر امیری زاده

حدیث امیری زاده

عکس یادگاری عوامل تئاتر ارتفاعات در بم با حضور استاد علومی نویسنده رمان طنز شاهنشاه  در کوچه دلگشا


