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طـرح ممنوعیـت عرضه قلیان در شـهر کرمـان در حالی 
اجراشـده کـه چایخانـه داران بـرای سـومین بـار در هفتـه 

جـاری بـرای اعتـراض به ایـن موضـوع، تجمـع کردند.
یکی از اینکه نانش قطع شده می نالد و دیگری از وام هایی 
می گویـد کـه گرفته و امیـدوار بوده با درآمـد چایخانه داری 
قسـط هایش را بدهـد امـا حـاال نه تنهـا درآمـدی نـدارد که 
بایـد کرایـه مغـازه ای کـه یک هفتـه تعطیل اسـت را بدهد. 
ایـن گالیه هـا صبح روز گذشـته در تجمـع اعتراضی جمعی 
از چایخانـه داران شـهر کرمـان در مقابل فرمانـداری مطرح 
شـد. نزدیک به 150 نفر از چایخانه داران جمع شـده بودند 
تـا فکـری بـرای آن ها شـود. یکـی از آن ها می گفـت مگر به 

مـا جـواز نداده انـد؟ چـرا به یک بـاره چشمشـان را بـر روی 
جـواز می بندنـد؟ دیگری می گویـد کرایه سـفره خانه اش در 
نزدیکـی چهارراه طهماسـب آبـاد ماهی 10 میلیـون تومان 
اسـت کـه بـا حقـوق کارکنـان و هزینه هـای دیگـر، هزینه 
ماهانـه اش بـه 20 میلیـون می رسـد و هـرروز بسـته بـودن 
کلـی او را متضرر می کند. مدیر رسـتوران سـنتی کشـکول 
هـم به ما می گوید که سـال گذشـته نزدیک بـه 80 میلیون 
خـرج جداسـازی محل عرضه قلیان و سـرو غذا کرده اسـت 
و حـاال بـه او گفته انـد بـرای تمدیـد جـواز سـفره خانه، باید 

قیـد عرضه قلیـان را بزند.
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هدیه ای دیگر از دولت تدبیر 
و امید برای استان کرمان

بهره برداری از 
تأسیسات و 

عملیات گازرسانی  
38 روستا و یک 
شهرک صنعتی 

2

محدودیت های 
غیرضرور برای قلیان

محمدعلی نجفی- مشاور رئیس جمهور

مصـداق  یـک  تنهـا  قلیـان 
را  آن  کـه  اسـت  پدیـده ای  از 
غیرضـروری  محدودیت هـای 
بسـیار  مـا  جامعـه  در  و  می دانـم 
سـاله  چندیـن  تجربـه  و  اسـت 
همـه مـا نشـان می دهـد کـه تـا 
چـه انـدازه بـه زیـان منافـع ملـی 
کشـور اسـت. طبیعـی اسـت کـه 
همـه مـا دوسـت داشـته باشـیم، 
جامعـه ما، جامعـه ای عـاری از هر 
نـوع عمـل ناپسـند و غیراخالقـی 
باشـد، اما آیـا با منـع و محدودیت 
موفـق خواهیـم شـد؟ تجربـه ما و 
کشـورهای دیگر نشـان داده است 
کارایـی  محدودیـت  و  منـع  کـه 
چندانـی ندارنـد. قلیـان کشـیدن 
مـا  نـگاه  از  اسـت  ممکـن  هـم 
ناپسـند باشـد و نبایـد آن را ترویج 
و گسـترش داد، اما نمی توان آن را 
در ردیـف جرائـم تعریف کـرد و با 
مردمـی که قلیـان می کشـند یا با 
مراکـزی کـه قلیان ارائـه می کنند، 
برخـورد کـرد کـه گویـی  چنـان 
مجـرم هسـتند. هـر قاعـده ای که 
محدودیتـی  و  می شـود  گذاشـته 
بایـد پشـتوانه ای  ایجـاد می کنـد، 
حقوقـی یـا اخالقی داشـته باشـد. 
آنچـه اتفاق افتاده اسـت، از جنس 
و  غیرضـروری  محدودیت هـای 
بـدون پشـتوانه قانونی و شـرعی و 

حتـی عرفـی اسـت.
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جناب آقاي باقري فرماندار محترم ريگان 
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما، از خداوند 

صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم
امیدوارم غم آخرتان باشد.

حسین مرادزاده عزیزآبادی مدیرامورآب وفاضالب روستایی ریگان

جناب آقاي جعفر توسلي 
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد 
عظیم، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای 
آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم. 

حسین مرادزاده عزیزآبادی مدیرامورآب وفاضالب روستایی ریگان

رهبر انقالب در دیدار با هیئت دولت:

گزارش اقدامات دولت باید به 
اطالع مردم رسانده شود
   صفحه  2

گزارش »پیام ما« از طرح جنجالی ممنوعیت قلیان در کرمان

قلیان دود شد
اعتراض چايخانه داران کرمانی به ممنوعیت قلیان

نعمت احمدی حقوقدان: هیچ امری با دستور حل نمی شود
حسین صادقی جامعه شناس: روش قهری جواب نمی دهد

صرامی، مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور عنوان کرد

افزایش گرایش 
دختران دانشجو به برخی 

روانگردان ها

به بهانه چهارم شهریور؛ جشن شهریورگان 

کرمان
آخرین منزل آذرجشن

آگهی 
مزايده

 نوبت اول 
شماره 95-7029 

 )نوبت اول(
اداره کل منابع طبیعی 

استان کرمان 
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بهره برداری از هفت مجتمع 
آب روستایی در هفته دولت

مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان 
آب رسـانی  مجتمـع  هفـت  بهره بـرداری  از 
بـه  داد.  خبـر  دولـت  هفتـه  در  روسـتایی 
گـزارش روابـط عمومی شـرکت آبفار اسـتان، 
علی رشـیدی با اشـاره به اینکه این روسـتاها 
در مناطـق مختلـف اسـتان پراکنده هسـتند 
گفت: »آب رسـانی به هفت مجتمع روسـتایی 
در قالـب 77 روسـتا در هفتـه دولـت آغـاز 
می شـود.« رئیـس هیئت مدیـره شـرکت آبفار 
اسـتان کرمان پروژه هشـت قریه انـار، آدوری 
بم،فـاز سـه آبدر، اسـتبرق و رباط شـهربابک، 
چـاه زهـرا سـیرجان ورایـن قلعـه مـارز قلعه 
آمـاده  هفت گانـه  مجتمع هـای  را  گنـج 
وی  دانسـت.  دولـت  هفتـه  در  بهره بـرداری 
تأکیـد کـرد: »با آب رسـانی بـه این روسـتاها 
بالغ بر19هـزار و800نفـر از نعمـت آب شـرب 
سـالم و بهداشـتی بهره منـد خواهنـد شـد.« 
رشـیدی بابیـان اینکه خدمت رسـانی به مردم 
اصلی تریـن اولویـت کارکنـان شـرکت آبفـار 
است،خاطرنشـان کـرد: »برای بهره بـرداری از 
ایـن مجتمع ها بیش از 11هـزار و786میلیون 
ریال هزینه شـده اسـت.« مدیرعامل شـرکت 
آبفـار اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: »افتتـاح 
پروژه هـای آب رسـانی ایـن شـرکت صرفـاً در 
هفتـه دولـت و برای ارائه عملکرد نبوده اسـت 
و در تمـام سـال آب رسـانی بـه مناطـق فاقـد 
اقـدام اسـت.« وی  آب به سـرعت در دسـت 
تأکیـد کـرد: »مجتمـع اسـتبرق شـهربابک با 
34روسـتای تحت پوشـش و جمعیـت 7هزار 
و346نفـری و مجتمـع هشـت قریـه انـار بـا 
جمعیـت 6هـزار و 857نفـری از بزرگ تریـن 
هفتـه  ایـن  در  افتتـاح  آمـاده  پروژه هـای 

» . هستند

بدرقه پیمان نصیري
 در شهر مس سرچشمه 

مراسـم بدرقه پیمـان نصیري به مسـابقات 
 2 سه شـنبه  روز  عصـر  ریـو  پاراالمپیـک 
شـهریور بـا حضـور محسـن ارسـالن معـاون 
سـرهنگ  رفسـنجان،  فرمانـداري  سیاسـي 
عباسـي فرمانـده نیـروي انتظامي رفسـنجان، 
میرافضلـي مدیـر روابط عمومـي مس منطقه 
کرمـان و جمعـي از مسـئولین شـهر مس در 
سـالن شـهید محمـدي پور شـهر سرچشـمه 
برگزار شـد. محسـن ارسـالن معاون سیاسـي 
در  سـخناني  طـي  رفسـنجان  فرمانـداري 
ایـن مراسـم  بـه مناسـبت هفتـه دولـت یـاد 
شـهیدان رجایـي و باهنـر را گرامـي داشـته 
و دولـت تدبیـر و امیـد را ادامـه راه آن شـهدا 
دانسـت کـه تحـت رهبـري و هدایـت مقـام 
معظـم رهبري با تالش خدمتگـزاري می کند. 
وي دولـت تدبیـر و امیـد را در جهـت ارائـه 
خدمـات و کارهـاي خود مظلـوم توصیف کرد 
و گفـت: »دولـت علیرغـم همه مشـکالت، در 
عرصـه خارجـي و داخلـي موفق بوده اسـت.« 
معـاون سیاسـي فرماندار رفسـنجان بـا انتقاد 
از کسـاني کـه مـردم را بـه سـمت ناامیـدی 
سـوق می دهنـد بـه آن هـا توصیـه کـرد کـه 
واقع بیـن باشـند و چشـم بـر روي خدمـات و 
دسـتاوردهاي دولـت نبندنـد. در این مراسـم 
کـه به همت تربیت بدنی کارکنـان و همکاري 
روابـط عمومـي مـس منطقـه کرمـان برگزار 
شـد جمع زیادي از ورزشـکاران و شـهروندان 
مـس حضـور داشـتند  و ورزشـکار مسـي را 
بـراي اعـزام بـه پاراالمپیـک بدرقـه کردنـد. 
قبـل از ایـن مراسـم، برنامه یـوگاي خنده در 
اسـتادیوم ورزشـي شـهید زینلـي بـا حضـور 

شـهروندان مـس برگزار شـد.

نمایش دستاوردهای گل گهر 
در سیرجان و کرمان 

شـرکت گل گهـر هم زمـان با هفتـه دولت 
حوزه هـای  در  را  دسـتاوردهایش  آخریـن 
مختلف در قالب نمایشـگاه های دسـتاوردهاي 
نمایـش  بـه  سـیرجان  و  کرمـان  در  دولـت 
در  کـه  نمایشـگاه ها  ایـن  در  می گـذارد.  
کرمـان  از دوم  لغایـت  هشـتم شـهریورماه 
در محـل پارك مادر و در سـیرجان از هشـتم 
لغایـت یازدهم شـهریورماه در محـل محوطه 
جنـب شـهربازي سـیرجان برگـزار می شـود، 
بازدیـد بـراي عمـوم شـهروندان  آزاد خواهـد 
همـت  بـه  کـه  نمایشـگاه ها  ایـن  در  بـود. 
سـیرجان  فرمانـداري  و  کرمـان  اسـتانداري 
برگزار می شـود آخریـن دسـتاوردهاي ادارات 
و شـرکت های فعـال اسـتان و سـیرجان در 

معـرض دیـد عمـوم قـرار می گیـرد.

کرمان ویچ

آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر انقـالب 
اسـالمی صبـح دیـروز در دیـدار بـا 
اعضـای  و  رئیس جمهـور  روحانـی 
قدردانـی  ضمـن  دولـت  هیئـت 
دولـت  تالش هـای  و  زحمـات  از 
فرصتـی  را  دولـت  هفتـه  یازدهـم، 
مغتنـم بـرای ارائـه گزارش بـه مردم 
انجام گرفتـه خواندنـد و  از کارهـای 
نکات مهمـی را در قالب 7 سـرفصل 
در زمینه هـای »اقتصـاد مقاومتـی«، 
و  »علـم  خارجـی«،  »سیاسـت 
»فرهنـگ«،  »امنیـت«،  فنـاوری«، 
»برنامه ششـم« و »فضـای مجازی« 
به عنـوان اولویت هـای اصلـی کشـور 
و نقشـه راه دولـت یازدهـم در یـک 
بـه  کردنـد.  بیـان  رو  پیـش  سـال 
گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر 
مقـام معظـم رهبـری، رهبـر انقالب 
اسـالمی با تبریـک هفته دولـت، یاد 
شـهیدان رجایـی و باهنـر را به عنوان 
»الگـوی اخـالص، پـرکاری و مردمی 
بـودن« گرامـی داشـتند و بـا اشـاره 
تطهیـر  بـرای  تالش هـا  برخـی  بـه 
ایـن  عامـل  کـه  روسـیاه  منافقـان 
جنایـت بودنـد، افزودند: »متأسـفانه 
برخـی تـالش دارنـد تـا بـرای ایـن 
جنایتکارانـی که هزاران نفـر از مردم 
عـادی تا مسـئوالن و شـخصیت های 
بـه شـهادت رسـاندند،  را  برجسـته 
و چهـره  ایجـاد  مظلومیـت  فضـای 
نورانـی امـام راحـل)ره( را خدشـه دار 
کننـد امـا ایـن دسـت های خبیث و 
مغـرض به نتیجـه نخواهند رسـید و 
همانند گذشـته ناکام خواهند ماند.« 
آیت اهلل خامنه ای سـپس بـه گزارش 
اعضـای  برخـی  و  رئیس جمهـور 
انجام گرفتـه  اقدامـات  از  دولـت، 
اشـاره و خاطرنشـان کردنـد: »ایـن 
و  بودنـد  خـوب  بسـیار  گزارش هـا 
بایـد بـه اطـالع مردم رسـانده شـود، 
زیـرا سـرمایه اصلـی، مـردم و اعتماد 
اداره  ایشـان  اسـت.«  آنـان  امیـد  و 

کشـور به وسـیله قـوه مجریـه را بـا 
توجـه به گسـتردگی و تنوع مسـائل 
و انتظارات فراوان و همچنین مسـائل 
و مشکالت، بسـیار سخت دانستند و 
با اشـاره به گذشـت سـریع سه سال 
از عمر دولـت یازدهم گفتند: »دولت 
جدیـت،  و  برنامه ریـزی  بـا  بایـد 
حداکثـر بهره بـرداری را بـرای کار و 
تـالش در یک سـال باقیمانـده انجام 
دهـد.« رهبـر انقالب اسـالمی دولت 
را بـه دوری از حواشـی به خصوص در 
ماه هـای آینـده که همراه بـا مباحث 
انتخاباتـی اسـت، توصیـه کردنـد و 
افزودنـد: »دولـت نبایـد به هیچ وجـه 
خود را سـرگرم بحث هـای انتخاباتی 
کنـد بلکه بایـد تا آخریـن روز کاری، 
بـرای کار، تـالش و حـل مشـکالت 
برنامه ریـزی کنـد و بهتریـن تبلیـغ 
برای دولِت در رأس کار، اقدام و عمل 
آن دولـت اسـت.« ایشـان همچنین 
هفتـه دولـت را فرصتـی مغتنم برای 
ارزیابـی منصفانـه عملکـرد دولـت از 
جانـب مـردم و نخبـگان دانسـتند و 
گفتنـد: »انتقـاد، ضـرری نـدارد امـا 
ایـن انتقاد بایـد منصفانه و همـراه با 

ارائـه راهـکار صحیـح باشـد.«
مشکالت اقتصادی مسئله اول 

کشور است
بیـان  از  بعـد  آیـت اهلل خامنـه ای 
سـرفصل  هفـت  مقدماتـی،  نـکات 
اصلـی  اولویت هـای  به عنـوان  را 
کشـور و نقشـه راه دولـت یازدهـم 
اقتصـادی  »مسـائل  کردنـد.  بیـان 
اقتصـاد  سیاسـت های  اجـرای  و 
بـود  سـرفصلی  اولیـن  مقاومتـی«، 
بیـان  اسـالمی  انقـالب  رهبـر  کـه 
کردنـد و گفتنـد: »امـروز مشـکالت 
اول  مسـئله  اقتصـادی،  گره هـای  و 
کشـور اسـت کـه بایـد حل شـوند و 
حـل آن هـا درگـرو اجـرای صحیح و 
دقیق سیاسـت های اقتصاد مقاومتی 

اسـت.«

انتقاد به برجام، انتقاد به عناصر 
خودمان نبود

رهبـری بـه سـرفصل دوم یعنـی 
»سیاسـت خارجـی« پرداختنـد و با 
اشـاره بـه اینکـه سیاسـت خارجـی 
آقـای  دولـت  اولویت هـای  از  یکـی 
افزودنـد:  اسـت،  بـوده  روحانـی 
و  موافقـم  موضـوع  ایـن  بـا  »مـن 
همـواره معتقـد بـه کار دیپلماسـی 
بـوده ام امـا باید تـوان دیپلماسـی را 
به صورت مناسـب و متـوازن در دنیا 
توزیـع کـرد.« رهبر انقالب اسـالمی 
خاطرنشـان کردند: »آسـیا، آفریقا و 
آمریـکای التین باید سـهم مناسـب 
خـود را در سیاسـت خارجی کشـور 
داشـته باشـند«. ایشـان بـا تأکیـد 
فعـال  موضـع  اتّخـاذ  ضـرورت  بـر 
در سیاسـت خارجـی، گفتنـد: »در 
مسـائلی همچون مسـائل منطقه که 
بسـیار پیچیده و درهم تنیده اسـت، 
بایـد بـا دقـت و هوشـیاری و قدرت 
فکـر، و فعـال و اثرگـذار وارد میدان 
شـد.« ایشـان بـا تأکیـد بـر اینکـه 
آمریکایی هـا در  از بدحسـابی  بایـد 
آموخـت،  تجربـه  برجـام،  قضیـه 
تجربـه  »ایـن  کردنـد:  خاطرنشـان 
بـه مـا می آمـوزد کـه بـه وعده های 
آمریـکا  در  دولت هـا  از  هیچ یـک 
نمی تـوان اعتمـاد کـرد و نبایـد در 
مقابـل وعده آن هـا اقدام نقـد انجام 
افزودنـد:  خامنـه ای  آیـت اهلل  داد.« 
»انتقـاد مـن بـه موضـوع برجـام به 
بدعهـدی و خباثـت طـرف مقابـل 
مربوط می شـود نه عناصـر خودمان؛ 
زیـرا مذاکره کننـدگان مـا به انـدازه 
توان خـود تالش شـبانه روزی انجام 
دادنـد و مـا قـدردان ایـن زحمـات 

هسـتیم.«
رهبـر انقـالب اسـالمی در ادامـه 
سـخنان خـود بـه موضـوع »علـم و 
فنـاوری« به عنـوان سـرفصل سـوم 
و  کردنـد  اشـاره  دولـت  راه  نقشـه 

پیشـرفت  بـرای  »کشـور  گفتنـد: 
نیازمنـد علـم و فنـاوری اسـت و در 
پیشـرفت های  گذشـته  سـال های 
بـه دسـت  عرصـه  ایـن  در  خوبـی 
آمـد.« آیـت اهلل خامنه ای بـا انتقاد از 
کاهش شـتاب رشـد حرکـت علمی 
خاطرنشـان  اخیـر،  سـال های  در 
کردنـد: »سـرعت حرکـت علمی در 
دنیـا بـاال و فاصله ما نیز با پیشـرفت 
بنابرایـن  علمـی دنیـا زیـاد اسـت، 
عقب ماندگـی  ایـن  جبـران  بـرای 
هیـچ چـاره ای جـز افزایـش شـتاب 
رشـد حرکـت علمـی وجـود نـدارد 
و بایـد گفتمـان پیشـرفت علمی در 
کشـور ادامـه یابد و متوقف نشـود.« 

بايد به افزايش توان دفاعی 
کشور کمک کرد

رهبـر  چهارمیـن سـرفصلی کـه 
انقالب اسـالمی به آن اشـاره کردند، 
آیـت اهلل  بـود.  »امنیـت«  موضـوع 
خامنـه ای گفتند: »بـه لطف خداوند 
و بـا تـالش و زحمـات قابل تقدیـر 
امنیتـی  و  نظامـی  نیروهـای 
درحالی کـه کشـورهای منطقه مملو 
از حـوادث و ناامنی هسـتند، کشـور 
از یـک سـپر امنیتـی مسـتحکمی 
برخوردار اسـت.« رهبـری تجهیزات 
و امکانـات دفاعی کشـور را سـومین 
عنصـر ایجاد سـپر امنیتـی خواندند 
و افزودنـد: »دشـمن از افزایش توان 
نگـران  کشـور  موشـکی  و  دفاعـی 
افزایـش  بـه  بایـد  بنابرایـن  اسـت؛ 
تـوان دفاعی کمـک و از آن حمایت 

» کرد.

چرا بايد فیلمی تیشه به ريشه 
ايمان جوان بزند؟

پنجمیـن  »فرهنـگ«  مسـئله 
انقـالب  رهبـر  کـه  بـود  سـرفصلی 
اسـالمی به عنوان یک اولویت بسـیار 
مهـم کشـور بـر آن تأکیـد کردنـد و 
افزودند: »بنده طرفدار جزم اندیشـی، 
فشـار و اختنـاق در عرصـه فرهنـگ 
نیسـتم بلکه بـه آزاداندیشـی اعتقاد 
راسـخ دارم اما آزاداندیشـی به معنای 
ولنـگاری و اجـازه دادن بـه دشـمن 
بـرای لطمـه زدن نیسـت.« آیـت اهلل 
خامنـه ای بـا اشـاره بـه انجـام اغلب 
کارهـای خـوب و مفیـد کشـور بـه 
دسـت جوانـان مؤمـن و انقالبی این 
سـؤال را مطـرح کردند که چـرا باید 
تئاتر یا فیلمی تولید شـود که تیشـه 

بـه ریشـه ایمـان ایـن جـوان بزند؟
ششـمین سـرفصل از اولویت های 
کشـور و نقشـه راه دولـت، موضـوع 
و  توسـعه  ششـم  برنامـه  اهمیـت 
لـزوم تسـریع در نهایـی کـردن آن 
بـود. ایشـان بـا اشـاره بـه تأخیـر در 
ارائـه برنامه ششـم توسـعه، افزودند: 
و  هماهنگـی  توسـعه،  »برنامه هـای 
هم افزایـی ایجـاد می کنند و همچون 
حلقه هـای یـک زنجیـر، کشـور را به 
اهداف برنامه چشـم انداز می رسـانند، 
بنابراین بـا پیش بردن سـریع برنامه 
ایـن  از  ششـم، نگذاریـد کار بیـش 
متوقـف شـود.« آیـت اهلل خامنـه ای 
هفتمین سرفصل از توصیه های خود 
بـه دولـت را مسـئله فضـای مجازی 
خواندنـد و گفتنـد: »فضـای مجازی، 

دنیایـی رو به رشـد، بسـیار وسـیع و 
غیرقابل توقف اسـت کـه فرصت های 
تهدیدهایـی  درعین حـال  و  بـزرگ 
را هـم می توانـد بـه همـراه داشـته 
باشـد.« ایشـان بـا تأکید بـر ضرورت 
از فرصت هـای  اسـتفاده حداکثـری 
فضـای مجـازی و دفـع تهدیدهـای 
آن، هـدف از تشـکیل شـورای عالـی 
فضای مجازی را همین مسـئله بیان 
و خاطرنشـان کردنـد: »باید در ایجاد 
شـبکه ملی اطالعـات و راه اندازی آن 

شـود.«  تسریع 
لزوم برخورد با حقوق های 

نجومی
رهبـر انقـالب اسـالمی در بخـش 
بـه موضـوع  پایانـی سـخنان خـود 
حقوق هـای نجومـی اشـاره کردنـد. 
آیـت اهلل خامنـه ای با تأکیـد بر اینکه 
نبایـد از ایـن قضیـه به آسـانی عبـور 
کـرد، خاطرنشـان کردنـد: »اعتمـاد 
مـردم در ایـن قضیـه ضربـه فراوانی 
خـورده اسـت، زیـرا مـردم و جوانـان 
خـود  دریافت هـای  تحصیل کـرده 
را بـا ایـن دریافت هـای غیرعادالنـه 
مقایسـه می کننـد و ایـن سـؤال را 
می پرسـند کـه بر اسـاس چـه معیار 
و امتیـازی و به دلیـل انجام کدام کار 
پرداخت شـده  حقوق هـا  ایـن  ویـژه 
اسـت؟« ایشـان بـا تأکیـد بـر لـزوم 
بـا  قاطـع  برخـورد  و  راسـخ  عـزم 
مسـئله حقوق هـای نجومـی در تمام 
قـوا و سـازمان ها افزودنـد: »در موارد 
بجـا و الزم، قـوه قضائیه نیز باید ورود 

و بـا متخلفـان برخـورد کنـد.«

رهبر انقالب در ديدار با هیئت دولت:

گزارش اقدامات دولت بايد به 
اطالع مردم رسانده شود

اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
در جلسـه علنـی مجلـس بـه دولـت اجازه 
دادنـد تـا مبلـغ پنـج میلیـارد دالر وام از 
عمرانـی  بـرای طرح هـای  روسـیه  دولـت 
دریافـت کنـد. بـه گـزارش خبرآنالیـن، در 
جریان بررسـی الیحه اصالحیـه بودجه 95 

در جلسـه علنـی دیـروز مجلس پیشـنهاد 
کمیسـیون  رئیـس  تاجگـردون  غالمرضـا 
تبصـره  یـک  به عنـوان  برنامه وبودجـه 
الحاقـی بـه الیحـه بـه تصویـب رسـید. بر 
اسـاس مصوبـه مجلـس، بـه دولـت اجـازه 
داده می شـود، بـا رعایـت سـقف مقـرر در 

تبصـره سـه قانـون بودجـه سـال 95 کل 
کشـور تـا مبلـغ پنـج میلیـارد دالر وام از 
تملـک   طرح هـای  بـرای  روسـیه  دولـت 
دارایی هـای سـرمایه ای بـا شـرایط زیر اخذ 
کنـد: وام دریافتـی صرفـاً بـرای طرح هـای 
تملـک دارایی هـای سـرمایه ای، امـور زیـر 
بنایی و تولیدی پیوسـت شـماره یک قانون 
بودجـه کل کشـور با اولویـت انرژی های نو، 
هسـته ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه ها، سـدها، 
شـبکه های آبیـاری و طرح هـای انتقال آب 
اختصـاص می یابـد، طرح هـای موضوع بنـد 
یـک بـا پیشـنهاد سـازمان برنامه وبودجـه 
کشـور بـه تصویـب هیئت وزیران می رسـد، 
نحـوه اعمـال حسـاب وام دریافتـی، تعیین 
مـدت بازپرداخـت و میـزان سـهم سـاخت 
داخلـی و سـایر شـرایط وام بـه پیشـنهاد 
مشـترك وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، 
بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران، 
سـازمان برنامه وبودجـه کشـور بـه تصویب 

می رسـد. هیئت وزیـران 
نمایندگان بـا 148 رأی موافق ، 45 رأی 
مخالـف و 8 رأی ممتنـع از مجمـوع 238 
نماینـده حاضـر بـا ایـن پیشـنهاد موافقت 
کردنـد و به این ترتیـب مجـوز اخـذ وام تـا 
مبلـغ پنـج میلیـارد دالر از دولـت روسـیه 
بـرای طرح هـای عمرانـی در متـن قانـون 

بودجـه سـال 95 گنجانده شـد. 
در زمـان بررسـی ایـن پیشـنهاد علـی 
اخطـاری  در  علنـی  جلسـه  در  ادیانـی 
مسـتند به اصـل 80 قانون اساسـی گفت: 
وام  دادن  و  گرفتـن  اصـل  ایـن  »طبـق 
خارجـی از سـوی دولـت بایـد بـه تصویب 
مجلـس برسـد و دولت باید این پیشـنهاد 
را در قالـب الیحـه بـه مجلس ارائـه کند.« 
وی افـزود: »این پیشـنهاد از سـوی رئیس 
و  مطرح شـده  برنامه وبودجـه  کمیسـیون 
نماینـده دولـت آقـای نوبخـت هـم گفتـه 
کـه پیش نیازهـای این امر ازنظر سیاسـت 

خارجـی فراهم شـده. اگـر چنین احسـاس 
نیـازی وجود داشـته چرا ایـن مطلب مهم 
کـه مقدماتـی از قبـل داشـته در الیحـه 
نیامـده و یـا در کمیسـیون مطـرح نشـده 
اسـت؟« وی افـزود: »اگـر ایـن پیشـنهاد 
تصویب شـود اولین باری است که مجلس 
چنیـن مجـوزی بـه دولت می دهـد.« علی 
الریجانـی رئیـس مجلس نیز در پاسـخ به 
ایـن اخطـار گفـت: »ایـن موضوع اشـکال 
سـلیقه ی  ایـن  نـدارد.  اساسـی  قانـون 
شماسـت و البتـه بهتر اسـت دولت الیحه 
بدهـد.« الریجانـی اضافه کرد:  »یک سـال 
اسـت دولـت روسـیه می گویـد کـه وام 2 
درصـد پرداخـت می کنـد. حـاال اگر شـما 
نمی خواهیـد ایـن وام را بگیریـد می توانید 
بـا آن مخالفـت کنیـد.« رئیـس مجلس با 
اشـاره بـه موافقت دولـت با این پیشـنهاد 
نیـز گفـت:  »دولـت گفتـه کـه به ایـن وام 

خارجـی نیـاز دارد.«

رأی مثبت مجلس به دریافت وام پنج میلیارد دالری از روسیه
 خبر

مدیرعامـل  ودیعتـی  محمدعلـی 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان در ارتبـاط بـا 
پروژه هـای هفتـه دولـت در اسـتان گفت: 
»در هفته دولت سـال جـاری بهره برداری 

از تأسیسـات و عملیـات گازرسـانی به 38 
روسـتا کـه شـامل 58 هـزار متـر خـط 
اسـت  متـر شـبکه  تغذیـه و 229 هـزار 

انجـام خواهـد شـد.« 

خانـوار   2900 »تعـداد  افـزود:  وی 
یـک  و  اسـتان  در سـطح کل  روسـتایی 
انـار در  شـهرك صنعتـی در شهرسـتان 
ایـن هفته بـا هزینـه ای بالغ بـر 332000 
طبیعـی  گاز  نعمـت  از  ریـال  میلیـون 

می شـوند.« برخـوردار 
ودیعتـی تـالش وزارت نفـت و شـرکت 
بـه  گازرسـاني  در  را  ایـران  گاز  ملـی 
روسـتاهاي بـاالي 20 خانـوار بسـیار مهم 
»بـا  کـرد:  خاطرنشـان  و  کـرد  ارزیابـي 
اجـراي ایـن پروژه هـا در سـال های 94 و 
95 درصـد برخـورداري خانـوار روسـتایي 
اسـتان کرمـان از 28 درصـد به 50 درصد 

دولـت  از  دیگـر  خدمتـی  کـه  می رسـد 
شـهیدپرور  مـردم  بـرای  امیـد  و  تدبیـر 

اسـتان اسـت.«
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان هفتـه 
دولـت را یـادآور فداکاری هـای فرزنـدان 
پاك نهـاد و گران قدر انقـالب و احیاکننده 
روزهـای پرشـور خدمتگـزاری، شـهیدان 
بـزرگ، رجایـی و باهنـر دانسـت و گفـت: 
»شـرکت گاز اسـتان کرمـان ماننـد قبـل 
وظیفـه خدمت رسـانی بـه مـردم شـریف 
اسـتان را دارد و بـر حمایـت از گازرسـانی 
به شـهرها و روسـتاها، رضایت مشـترکین 
و تحـول در ارائـه خدمـات، برنامه ریـزی 

نمـوده کـه خوشـبختانه باهمـت و تالش 
افتتـاح پروژه هـای فـوق  پرسـنل شـاهد 

هسـتیم .«
 ودیعتـی افـزود : »هفتـه دولت فرصت 
مناسـبی برای ارائه دسـتاوردها و اقدامات 
مهـم و مانـدگار نظام در همـه عرصه های 
عمرانـی  و  اقتصـادی  علمـی،  فرهنگـی، 
به منظـور  اسـت.  اسـالمی  عزیـز  میهـن 
شـهیدان  خاطـره  و  یـاد  گرامیداشـت 
رجایـی و باهنـر ایـن شـرکت باپشـتکار 
در  زرینـی  بـرگ  توانسـته  همیشـگی 
اسـتان  در  گازرسـانی  خدمـات  راسـتای 

رقـم بزنـد  .«

هدیه ای دیگر از دولت تدبیر و امید برای استان کرمان

بهره برداری از تأسیسات و عملیات گازرسانی  38 روستا 
و یک شهرک صنعتی 

اطالع رسانی
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کاغذ اخبار

ممنوعیت  طـرح 
در  قلیـان  عرضـه 
در  کرمـان  شـهر 
اجراشـده  حالـی 
کـه چایخانـه داران 
بـار  بـرای سـومین 
در هفتـه جـاری بـرای اعتـراض به 

کردنـد. تجمـع  موضـوع،  ایـن 
یکـی از اینکـه نانـش قطع شـده 
وام هایـی  از  دیگـری  و  می نالـد 
می گویـد کـه گرفته و امیـدوار بوده 
با درآمد چایخانه داری قسـط هایش 
را بدهـد امـا حـاال نه تنهـا درآمدی 
نـدارد کـه باید کرایـه مغـازه ای که 
یـک هفتـه تعطیـل اسـت را بدهد. 
ایـن گالیه هـا صبح روز گذشـته در 
تجمـع اعتراضی جمعـی از چایخانه 
مقابـل  در  کرمـان  شـهر  داران 
فرمانـداری مطـرح شـد. نزدیـک به 
150 نفـر از چایخانـه داران جمـع 
شـده بودنـد تـا فکـری بـرای آن ها 
می گفـت  آن هـا  از  یکـی  شـود. 
مگـر بـه مـا جـواز نداده انـد؟ چـرا 
روی  بـر  را  چشمشـان  به یک بـاره 
جـواز می بندنـد؟ دیگـری می گوید 
نزدیکـی  در  سـفره خانه اش  کرایـه 
چهـارراه طهماسـب آبـاد ماهی 10 
میلیـون تومـان اسـت که بـا حقوق 
دیگـر،  هزینه هـای  و  کارکنـان 
هزینـه ماهانـه اش بـه 20 میلیـون 
بـودن  بسـته  هـرروز  و  می رسـد 
کلـی او را متضـرر می کنـد. مدیـر 
رسـتوران سنتی کشـکول هم به ما 
می گویـد که سـال گذشـته نزدیک 
بـه 80 میلیـون خـرج جداسـازی 
محـل عرضـه قلیـان و سـرو غـذا 
کـرده اسـت و حـاال بـه او گفته انـد 
بـرای تمدید جـواز سـفره خانه، باید 
قیـد عرضـه قلیـان را بزنـد. افرادی 
رسـتوران  ایـن  مدیـر  به ماننـد 
سـنتی زیـاد هسـتند و در تجمـع 
روز گذشـته خواسـتار رسـیدگی به 
وضعیـت خـود شـدند. در پـی ایـن 
تجمـع، توحیدی فرمانـدار کرمان با 
سـه نماینده معترضان صحبت کرد 
امـا این صحبت ها نتیجه مشـخصی 
نداشـت. تجمع کننـدگان همچنین 
یوسـف  پاسـخگویی  خواسـتار 
جعفری، رئیس اتـاق اصناف کرمان 
مجوزهـای  جوابگـوی  کـه  بودنـد 
چایخانه هـا  زمینـه  در  صادرشـده 
باشـد. جعفـری امـا در ایـن زمینـه 
اتـاق  کـه  گفـت  مـا«  »پیـام  بـه 
اصناف بـرای عرضه قلیـان مجوزی 
صادر نکرده اسـت. وی در پاسـخ به 

ایـن سـؤال کـه آیـا در جوازهـا بـه 
ممنوعیـت عرضه قلیان اشاره شـده 
یا خیـر، گفـت: »به طورکلی جوازی 
بـه نام قلیان صادر نشـده امـا اخیراً 
ممنوعیـت  مهـر  بهداشـت  مرکـز 
قلیـان را بـر روی مجوزهـا می زند.«
طرح جنجالی ممنوعیت قلیان

روز دوشـنبه هـم چایخانـه داران 
کرمانـی تجمع دیگـری در اعتراض 
بـه طـرح ممنوعیـت عرضـه قلیان 
بـه راه انداختـه بودنـد. تجمع صبح 
دوشـنبه مقابـل علوم پزشـکی بود. 
دلیـل تجمعـات اخیـر بـه طرحـی 
برمی گـردد کـه 2 هفتـه پیـش در 
کمیسـیون بهداشـت شـورای شهر 
کرمـان مصـوب شـد. طرحـی کـه 
بـر اسـاس آن اجـرای مصوبه سـال 
85 وزارت کشـور در شـهر کرمـان 
الزامی شـد. مصوبه ای کـه در آن بر 
ممنوعیـت عرضـه قلیـان در اماکن 
عمومـی تأکید می کنـد. این مصوبه 
با تالش و اصرار وزارت بهداشـت در 
سـال 85 اجرایی شـد اما با حمایت 
به جایـی  وقـت،  دولـت  نکـردن 
نرسـید و آبان مـاه 90 هیئت دولت 
بـا صـدور مصوبـه ای، قهوه خانه هـا 
اماکـن  لیسـت  از  را  چایخانه هـا  و 
عمومی خـارج کرد تـا عرضه قلیان 
در آن هـا مشـکلی نداشـته باشـد. 
امـا چنـد مـاه بعـد بـا پیگیری های 
وزارت بهداشت، دیوان عدالت اداری 
مصوبه هیئـت دولت را لغـو و اعالم 
کـرد کـه بر اسـاس قانون مبـارزه با 
دخانیـات، قهوه خانه هـا جـزو اماکن 
عمومی انـد و نبایـد در ایـن اماکـن 

قلیـان به مشـتری عرضه شـود.
مخالفت معاون روحانی با 

ممنوعیت قلیان
کار  روی  و  دولـت  تغییـر  بـا   
امـا  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  آمـدن 
ورق برگشـت. محمدعلـی نجفـی، 
از چهره هـای مطـرح اصالح طلـب، 
بـا اصـرار رئیس جمهـور روحانی به 
ریاسـت سـازمان میراث فرهنگی و 
گردشـگری منصـوب شـد و به طور 
علنـی با ممنوعیت قلیـان مخالفت 
کـرد. وی 28 مهـر 92 در برنامـه 
پایـش در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع 
گفـت: »جلـوی قلیـان را بگیریـم 
همـراه بـا قلیـان چیزهـای دیگری 
می شـود.  خانـه  فضـای  وارد  هـم 
حـاال بنـده بـا همسـرم یـا دخترم 
رفتیـم قلیـان بکشـیم دو پـک هم 
دارد؟  مشـکلی  چـه  بزننـد  آن هـا 
حرف هـای  بـا  خیلی هـا  می دانـم 

مـن مخالفنـد امـا ببینیـم مجموع 
دفـاع  قابـل  محدودیت هـا 
هسـتند؟ اگـر نبـود بدانیـم بعضی 
مـردم  بـه  زیـاد  را  محدودیت هـا 
تحمیـل می کنیـم و در تصمیمات، 
تردیـد کنیـم.« وی پیشـنهاد داد 
کـه »موضـوع قلیان به نظرسـنجی 
مـردم گذاشـته شـود« و گفـت که 
بـرای  باشـد،  قلیـان  بناسـت  اگـر 
زن و مـرد »نبایـد تفـاوت باشـد.« 
وقـت  معـاون  صحبت هـای  ایـن 
پرهیـز  از  نشـان  رئیس جمهـور 
دولـت یازدهـم از برخـورد سـلبی 

داشـت. 
فرصت 48 ساعته به چايخانه ها

پس ازایـن  سـال  سـه  حـاال 
قـرار  کرمـان  شـهر  در  حرف هـا، 
شـده به شـدیدترین شـکل ممکن 
از  شـود.  مقابلـه  قلیـان  باعرضـه 
هفتـه گذشـته هـم اخطاریه هایـی 
کرمـان  بهداشـت  مرکـز  از طـرف 
بـا امضـای نماینـدگان فرمانـداری، 
نیروی انتظامی، اسـتاندارد، صنعت، 
بـه  اصنـاف  و  تجـارت  و  معـدن 
چایخانه هـا ارسال شـده کـه در آن 
بـر جمـع آوری قلیان هـا ظـرف 48 
سـاعت تأکیـد شـده اسـت. در این 
نامـه هشـدار داده شـده کـه اگـر در 
مـدت مشخص شـده قلیان ها جمع 
»پلمـپ«  صنفـی  واحـد  نشـوند، 

خواهـد شـد. 
ما را به ارگان های مختلف پاس 

می دهند
معـاون اتحادیـه هتلـداران کـه 
در تجمـع اعتراضـی روز گذشـته 
شـرکت کـرده بـود بـه »پیـام ما« 
مـا  دوسـتان  »متأسـفانه  گفـت: 
را بـه یکدیگـر پـاس می دهنـد و 
طـرح  ایـن  مسـئولیت  هیچ کـس 
فرشـاد  نمی گیـرد.«  بـر عهـده  را 
زبـری افـزود: »یک بـار می گوینـد 
شـورای شـهر، یک بـار می گوینـد 
هـم  یک بـار  و  پزشـکی  علـوم 
مسـئول  فرمانـداری  می گوینـد 
متولـی  می خواهیـم  مـا  اسـت. 
کـه  بشناسـیم  را  طـرح  ایـن 
قلیـان  جلـوی  نتوانسـتند  اگـر 
و  تولیـد  پارك هـا،  در  کشـیدن 
واردات تنباکـو را بگیرنـد، بـه مـا 
پاسـخگو باشـد.« وی در واکنـش 
مجـوزی  می گوینـد  اینکـه  بـه 
بـرای عرضه قلیـان بـه چایخانه ها 
داده نشـده، اظهـار کرد: »از سـال 
مهـر  جوازهـا  روی  بـر  جـاری 
می زننـد کـه قلیـان ممنوع اسـت. 

جـواز  امـا  قبـل  سـال های  در 
می دادنـد  قهوه خانـه  و  چایخانـه 
ممنوعیـت  از  اسـمی  اصـاًل  و 
در  مگـر  هـم  بعـد  نبـود.  قلیـان 
جـواز رسـتوران ها می نویسـند که 
چلوکبـاب بدهنـد یـا مـرغ؟ جواز 
رسـتوران بـرای سـرو غذاسـت و 
بـرای عرضـه  جـواز سـفره خانه ها 
قلیـان.« معاون اتحادیـه هتلداران 
اضافه کرد: »با بسـته شـدن قلیان 
بـه طـور  نفـر  خانـه هـا 2 هـزار 
مسـتقیم و 8 هـزار نفـر بـه طـور 
بیـکار مـی شـوند.«  غیرمسـتقیم 
زبـری پـس از جلسـه بـا فرمانـدار 
کرمـان بـه ما گفـت: »این جلسـه 
نتیجـه مشـخصی نداشـت و فقـط 
فرمانـدار گفت کـه دیگـر نماینده 
فرمانـداری بـه واحدهـای صنفـی 

نمی آیـد.«
فرمانداری مجری قانون است 

نه قانون گذار
بـا  رابطـه  در  کرمـان  فرمانـدار 
طـرح ممنوعیـت قلیـان بـه »پیـام 

ما« گفت: »ممنوعیـت قلیان قانون 
نیسـت.«  مـا  اختیـار  در  و  اسـت 
»در  افـزود:  توحیـدی  محمدعلـی 
ایـن قانـون  کرمـان بـرای اجـرای 
سرکشـی  و  تشکیل شـده  تیمـی 
پیـدا  ادامـه  قانـون  رعایـت  تـا 
ایـن  بـه  پاسـخ  می کنـد.« وی در 
پرسـش کـه آیـا برخـورد سـلبی با 
قلیـان صحیـح اسـت، اظهـار کـرد: 
»فرمانـداری مجـری قانون اسـت و 
تـا زمانی کـه این قانون باشـد، اجرا 
می کنیـم.« توحیـدی در پاسـخ بـه 
این پرسـش که نجفی معـاون وقت 
رئیس جمهـور با ایـن طرح مخالفت 
کـرده و در همه شـهرهای ایران هم 
ایـن طرح اجرا نمی شـود، آیا اجرای 
آن در کرمـان خـالف سیاسـت های 
دولـت نیسـت، گفـت: »ایـن طـرح 
یـک قانون اسـت و ما هـم به عنوان 
مجـری باید در اجـرای آن همکاری 
کنیـم. مـا قانون گـذار و متولـی این 
طـرح نیسـتیم امـا در اجـرای آن 
بایـد همـکاری کنیـم. اگـر هـم در 
شـهرهای دیگـر اجـرا نمی شـود، از 
ما رفـع تکلیف نمی کنـد.« فرماندار 
کرمـان در واکنش بـه اینکه چرا در 

سـال های قبـل ایـن طـرح اجرایی 
نشـد، عنوان کرد: »هـر وقت جلوی 
ضـرر را بگیریـم، سـود می کنیـم.«
تبعات اجرای اين قانون ربطی 

به ما ندارد
رئیـس  زاده  معصـوم  ماه بانـو 
کمیسـیون بهداشـت شـورای شهر 
کرمـان در خصوص اصـرار بر اجرای 
قلیـان  عرضـه  ممنوعیـت  طـرح 
گفـت: »ما مصوبـه وزارت کشـور را 
داریـم که مصـرف قلیـان در اماکن 
تعریـف  اسـت.  ممنـوع  عمومـی 
اماکـن هـم مشـخص اسـت پـس 
نبایـد مصـرف شـود خـالف اسـت 
و بـرای ایـن خـالف جریمـه هـم 
در نظـر گرفته شـده و حتـی مراکـز 
عرضـه قلیان هم پلمپ می شـوند.« 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
نگـران تبعـات پـس از ممنوعیـت 
قلیان نیسـتید، اظهار کرد: »وظیفه 
مـا تسـهیل و تسـریع رسـیدن بـه 
ایـن مصوبـه قانونـی اسـت. وظیفه 
نیـروی انتظامـی هم در ایـن ماجرا 

مـا  اینکـه  و  اسـت  مشخص شـده 
می شـود  چـه  بعـدش  بگوییـم 
وظیفـه جامعه شناسـان اسـت کـه 
کسـانی  وظیفـه  کننـد.  مشـخص 
و  اجتماعـی  اسـت کـه مشـکالت 
قانون گـذاری را بررسـی می کننـد. 
قانون گـذار حتمـاً این هـا را در نظـر 
گرفتـه و مصـوب کـرده. اینکـه بعد 
از اجـرای ایـن قانـون چه می شـود 
به مـا ارتباطی نـدارد. ما بـه وظیفه 
ایـن  می کنیـم.«  عمـل  خودمـان 
عضـو شـورا به سـایت »کرمـان نو« 
هـم گفت کـه متولی اصلـی اجرای 
طرح ممنوعیـت قلیـان، فرمانداری 

ست. ا
هیچ امری با دستور حل 

نمی شود
یـک حقوقـدان در ایـن رابطه به 
مـا گفـت: »در رابطـه بـا ممنوعیت 
عرضـه قلیـان در شـهر کرمـان باید 
ایـن نکتـه را در نظـر گرفـت کـه 
شـورای شـهر مرجع تصمیم گیرنده 
در ایـن خصوص نیسـت و نمی تواند 
عرضـه قلیـان را ممنـوع کنـد امـا 
مکلـف  را  شـهرداری  می توانـد 
کنـد کـه مصوبـه وزارت کشـور را 

اجـرا کنـد. چراکـه شـهرداری ناظر 
بـه اماکـن اسـت و شـورای شـهر 
فقـط می توانـد شـهرداری را بـرای 
اجـرای مصوبـه ممنوعیـت عرضـه 
قلیـان مکلـف کنـد. امـا بایـد ایـن 
نکتـه را در نظـر گرفـت کـه هیـچ 
حـل  فرمـان  و  دسـتور  بـا  امـری 
نمی شـود.« نعمـت احمـدی افزود: 
تریـاك  مـورد  در  به عنوان مثـال   «
بعضـاً  و  داریـم  زیـادی  قوانیـن 
مجـازات اعـدام هم بـرای تریاك در 
نظر گرفته شـده. ایـن قوانین چقدر 
تأثیـری  تأثیرگـذار بودنـد؟ اساسـاً 
امـا  اینکـه  بابیـان  نداشـتند.« وی 
متأسـفانه قبـح مصـرف دخانیات با 
قلیـان در حال ریخته شـدن اسـت 
و قلیـان می توانـد دروازه ورود بـه 
اعتیـاد باشـد، اظهار کرد: »مسـئله 
بایـد  قضیـه  ایـن  کـه  اینجاسـت 
چنـدی  شـود.  کنتـرل  به درسـتی 
تحقیـق  بهداشـت  وزارت  پیـش 
علمـی در خصـوص انـواع توتون هـا 
انجـام داد و ضایعـات موجود در این 

توتون هـا باورنکردنـی بـود. همـان 
گزارش هـا را اگـر در جامعـه پخش 
می کردنـد تـا مـردم بفهمنـد قلیان 
از  اسـتفاده  دارد،  مخاطراتـی  چـه 
آن کم تـر می شـد. بایـد بـه مـردم 
آگاهـی داد چراکه ثابت شـده قلیان 

بـه مـردم آسـیب می رسـاند.«
روش قهری جواب نمی دهد

ایـن  در  جامعه شـناس  یـک 
خصـوص بـه مـا گفـت: »قلیـان به 
یک تفریـح جمعـی در خانواده های 
ایرانی تبدیل شـده و ایـن امر خوبی 
نیسـت چراکه قبح مصرف دخانیات 
ریختـه اسـت. امـا اسـتفاده از قـوه 
قهریـه برای حـذف قلیان مشـکلی 
را حـل نمی کنـد.« حسـین صادقی 
افـزود: »کسـی کـه بخواهـد قلیان 
بکشـد با کمتریـن هزینـه می تواند 
و حـذف  دهـد  انجـام  را  کار  ایـن 
بـرای  نیسـت.  امکان پذیـر  قهـری 
حل معضـل قلیان باید یـک مبارزه 
فرهنگـی انجام شـود. از دبسـتان و 
مـدارس بایـد فرهنگ سـازی شـود 
و در کنـار آن نظـارت هـم صـورت 
گیـرد امـا بـا روش قهـری قلیـان 

نمی شـود.« حـذف 

گزارش »پیام ما« از طرح جنجالی ممنوعیت قلیان در کرمان

قلیان دود شد
 یادداشت

محدودیت های 
غیرضرور برای قلیان

محمدعلی نجفی- مشاور رئیس جمهور

ادامه از صفحه اول
 درعین حـال اعمـال آن بـدون انجـام کار 
روانـی،  زیان هـای  روشـنگری  و  فرهنگـی 
اجتماعـی و حتـی اقتصـادی فراوانـی در پـی 
خواهـد داشـت. عـده ای خیـال می کننـد بـا 
منـع و ایجـاد محدودیت بـرای پدیده ای مثل 
قلیـان یـا پدیده هـای دیگـری از ایـن سـنخ، 
همه چیـز درسـت می شـود. امـا تجربه نشـان 
داده اسـت که چنین نیسـت. در ظاهر ممکن 
اسـت بتوانیم قلیـان را از اماکن عمومی تحت 
نظـارت جمـع کنیم، اما درواقـع آن را به جای 
دیگـری برده ایـم، به جایـی غیرقابل کنترل تـر 
و پنهان تـر کـه ممکـن اسـت بـا چیزهـای 
متأسـفانه  بخوردکـه  گـره  هـم  دیگـری 
گره خـورده اسـت. احتمـاالً متخصصانـی کـه 
اعتیـاد  بـه آمارهـای شـفاف تری در زمینـه 
دسترسـی دارنـد، راحت تـر بتوانند مسـئله را 
توضیـح دهنـد و از عمـق فاجعه ای کـه امروز 
به واسـطه مصـرف مـواد مخـدر و بخصـوص 
تهدیـد  را  جامعـه  شـیمیایی  مخـدر  مـواد 
می کند سـخن برانند. ممکن اسـت با حسـن 
نیـت و بـرای کاهـش ایـن موضـوع تـالش 
کنیـم و تـا  جایـی کـه بتوانیـم محدودیـت 
ایجـاد کنیـم، امـا نتیجـه ای کـه می گیریـم، 
درسـت برعکـس باشـد و خالف میلمـان آن 
را گسـترش بدهیـم. تجربه هایی ازاین دسـت 
در کشـور مـا و کشـورهای دیگر کم نیسـت. 
در  تصمیم هایـی  از چنیـن  بسـیاری  ریشـه 
بی اعتمـادی بـه سـازوکارهای درونـی جامعه 
اسـت. اگـر اجـازه بدهیـم جامعه خودپسـند 
اجتماعـی  زندگـی  دررونـد  را  ناپسـندش  و 
تعریـف کنـد و بـا دخالت هـای غیرضـروری 
از  بسـیاری  نکنیـم،  ایجـاد  اخـالل  آن  در 
ایـن نگرانی هـا از بیـن خواهـد رفـت. چنیـن 
اخالل هایـی نه تنهـا کاری از پیـش نمی بـرد 
کـه در نگاهـی کالن بـه زیـان منافـع ملـی و 
حتـی بـه زیـان سـالمت روانـی، اجتماعـی و 
اخالقـی جامعه اسـت. بـرای مبارزه با اشـاعه 
و مصـرف سـیگار و قلیـان بهتر اسـت جامعه 
و بخصـوص جوانـان را بـا مضـرات آن هـا و 
زیان هـای ناشـی از ایـن مصرف  آگاه سـازیم 
و تفریحات سـالمی را جانشـین لـذت) کاذب 
یـا واقعـی( دورهـم نشسـتن و گـپ زدن و 
قلیان کشـیدن کنیم. عدم منـع و محدودیت 
بـرای قلیـان لزومـاً بـه معنـی اسـتفاده از آن 
در همه جـا نیسـت. چنان کـه امـروز هـم  در 
بسـیاری از مراکـز تفریحـی قلیـان مصـرف 
نمی شـود. هنـوز می توانیـم  قهوه خانه هایـی 
قدیمـی در تهـران  و بسـیاری از نقاط کشـور 
بیابیـم کـه صاحبـان آن هـا بـه دلیـل همین 
زیان هایـی کـه ممکـن اسـت قلیـان داشـته 
باشـد، قلیـان سـرو نمی کننـد. اگـر چنیـن 
منـع و محدودیت هایی وجود نداشـته باشـد، 
حـق انتخـاب افزایـش پیـدا می کنـد و هـر 
کـس بنـا بـه درك و عالیـق خـود دسـت به 
انتخـاب می زنـد. بـه نظـرم تجربـه ای کـه در 
دربـاره  کشـور ها  از  برخـی  عمومـی  مراکـز 
مفیـد  هـم  مـا  بـرای  دارد،  وجـود  سـیگار 
اسـت. همـه می داننـد کـه سـیگار بـرای فرد 
اسـتعمال کننـده مضـر و بـرای افـراد حاضر 
از سـوی  اسـت.  بسـیار مضر تـر  در محیـط 
دیگـر تعـداد کسـانی کـه در همه جـای دنیـا 
زیـاد  بسـیار  می کننـد،  اسـتعمال  سـیگار 
اسـت، امـا ازآنجاکه تجربه نشـان داده اسـت 
کـه منـع و محدودیتش عماًل ناممکن اسـت، 
بـا اختصـاص فضاهایی بـرای سـیگاری  ها در 
بسـیاری از مراکـز عمومـی ماننـد فرودگاه ها، 
کاسـته  آن  زیان هـای  از  و...  رسـتوران ها 
دربـاره   کرده انـد.  کنتـرل  را  آن  مصـرف  و 
قلیـان هـم بایـد بـه همیـن ترتیـب عمـل 
قهوه خانه هـا  کافه هـا،   رسـتوران ها،  کـرد. 
و مراکـزی بـا شـرایط و امکانـات خـاص باید 
وجـود داشـته باشـند کـه در آن قلیـان ارائـه 
 شـود و مراکـز عـاری از قلیان نیـز باید وجود 
داشـته باشـند و مـردم حق دارنـد کـه کـدام 
و  دولـت  وظیفـه  البتـه  کننـد.  انتخـاب  را 
دسـتگاه ها و رسـانه های فرهنگی و اجتماعی 
نیـز بـر سـر جـای خـود باقی اسـت کـه باید 
زیان هـای  و  آسـیب ها  بـه  نسـبت  را  مـردم 
ازجملـه  و  دخانـی  مـواد  مصـرف  مختلـف 
قلیـان آگاه سـازند و راه هـای جذاب تـری را 
بـرای گـذران اوقات فراغت به آن ها پیشـنهاد 

. کنند
منتشرشده در پایگاه اطالع رسانی دولت

بـرای  وسـیله  یـک  اگرچـه  قلیـان 
سـرگرمی اسـت امـا چنـد وقتـی یک بـار 
می شـود.  اجتماعـی  اخبـار  یـک  تیتـر 
وسـیله ای که گمـان می رود بعـد از حمله 
پرتغالی هـا بـه خلیج فـارس در ایـران رواج 
یافتـه باشـد. البتـه در آن زمـان توتـون و 
تنباکـو وارد ایـران شـد و ایرانی ها با تغییر 
روش اسـتعمال توتـون و تنباکـو قلیـان را 
اختـراع کردند. از نشـانه های قدیمی بودن 
قلیـان همین کـه در شـعر فارسـی هـم از 
قلیان استفاده شـده اسـت. اهلی شـیرازی 
در رباعی که سـال 942 سـروده می گوید: 
قلیـان ز لـب تـو بهـره ور می گـردد نی در 
دهـن تو نیشـکر می گـردد/ بر گـرد رخ تو 
دود تنباکـو نیسـت ابری سـت که بـر گرد 

قمـر می گـردد.

آن طـور کـه پیداسـت حـدود سـه دهه 
بعـد از ورود پرتقالی هـا بـه خلیج فـارس، 
یافـت.  رواج  ایـران  در  کشـیدن  قلیـان 
سـیاحت نامه های  در  شـاردن  و  تاورنیـه 
خـود بـرای اولیـن بـار خبـر از آن دادنـد. 
در  مختصـر  شـرحی  از  بعـد  تاورنیـه 
مـورد سـاختمان و نحـوه عملکـرد قلیـان 
از  نوشـت:»ایرانیان زن و مـرد، به طـوری 
جوانـی عادت به کشـیدن تنباکـو کرده اند 
کـه کاسـبی کـه بایـد روزی پنـج شـاهی 
خـرج کنـد، سـه شـاهی آن را بـه مصرف 
تنباکـو می رسـاند. می گوینـد اگـر تنباکو 
نداشـتیم، چطـور ممکن بود کیـف و دماغ 
داشـته باشـیم.« شـاردن در سـیاحت نامه 
خـود نوشـت کـه ایرانی هـا حتـی در حال 
سـواری هـم قلیان می کشـیدند و حتی در 

مدارس اسـتاد و شـاگرد در جیـن مطالعه 
عمیـق و دقیـق، قلیان کشـی می کردنـد! 
البتـه همان قـدر که قلیان در ایران سـابقه 
دارد، ممنوعیـت قلیـان هم قدیمی اسـت. 
در زمـان شـاه عباس، او تالش هایـی بـرای 
انجـام  قلیـان  اسـتعمال  کـردن  محـدود 
داد. مثـاًل یک بـار هنگامی کـه در سـفر به 
گرجسـتان دانسـت کـه سـربازان او پـول 
خـود را صـرف دخانیات می کننـد، توتون 
و تنباکـو را بـا تجاری که آن ها را به اردوی 
او آورده بودنـد، یکجـا سـوزاند و بینـی و 
لـب سـربازان خاطـی را بریـد. در زمـان 
شـاه صفـی هـم تالش هایی بـرای محدود 
کـردن دخانیـات شـروع شـد، اما مشـکل 
ایـن بـود کـه درآمـد حاصـل از دخانیـات 
بـرای دولـت ایران بسـیار قابل توجه شـده 

ایـن درآمـد هنگفـت  از  بـود و نمی شـد 
صرف نظـر کـرد. حتـی در دوران قاجارهـا 
هم کـه قلیـان به طـور گسـترده ای فزونی 
یافـت، ماجـرای نهضـت تنباکـو پیش آمد 

و قلیـان چند وقتی اسـتفاده نشـد. گرچه 
پـس از مدتـی و با رفع مشـکالت قـرارداد 
تالبـوت قلیـان دوبـاره بـه خانـه مـردم و 

بخصـوص جمع زنـان بازگشـت. 

نگاهی به سابقه قلیان در ایران
تاریخچه

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کرمون

داستان

در شـرقی تریـن گوشـه شـهر کرمـان 
گنبـدی از سـنگ و گـچ قـرار دارد کـه 
محلـی هـا بـه آن »گنبـد گبـری« مـی 
آن  اصلـی  نـام  کـه  گنبـدی  گوینـد. 
»گنبـد جبلیـه« اسـت و در دوره هـای 
قبـل از اسـالم بنیـان گـذاری و در دوره 
سـر  اسـت.  شـده  تکمیـل  سـلجوقی 
پرسـی سـایکس در کتاب »هشـت سـال 

در ایـران« دربـاره تاریـخ ایـن بنـا مـی 
نویسـد: از قبرسـتان کـه رد مـی شـوید 
یـک سـاختمان هشـت ضلعـی سـنگی 
خواهیـد دیـد کـه گنبـدی به شـکل دو 
هـالل بـرآن قرار گرفتـه و قطر داخل آن 
هیجـده فـوت و هـر طرفـی نیـز هیجده 
فـوت و نـوك آن آجـری و منتهـی الیـه 
آن دایـره اسـت. این محـل را جبلیه می 

نامنـد و تنهـا سـاختمان سـنگی کرمـان 
ایرانیـان  اسـت.   جبلیـه  گنبـد  همیـن 
یـا  آتشـکده  محـل  ایـن  کـه  معتقدنـد 
مقبـره یکـی از زرتشـتیان بـوده و برخی 
نیـز عقیـده دارنـد که مـزار سـید محمد 
ایـن  دیگـر  ای  عـده  اسـت.  تباشـیری 
مـی  سـلجوقیان  بـه  متعلـق  را  گنبـد 
داننـد ولـی ایـن ادعـا درسـت نیسـت. 

مـی تـوان حـدس زد که این بنا شـاید 
از  و  باشـد  اسـالم  از  پیـش  بـه  مربـوط 
بناهای زرتشـتی اسـت گرچه اسـتیل آن 
بـا اسـتیل آتشـکده تطابـق ندارد. سـبک 
معمـاری ایـن بنا شـبیه به بناهـای اواخر 
دوره ساسـانی اسـت که به نظر می رسـد 
شـده  مرمـت  اسـالمی  دوران  اوائـل  در 
باشـد، یـا ایـن کـه آن را در اوایل اسـالم 
سـاخته  ساسـانی  معمـاری  از  الهـام  بـا 
باشـند. مـی گوینـد کـه در سـاخت ایـن 
گنبـد به جای آب از شـیر شـتر اسـتفاده 
معمـاران  و  مورخـان  کـه  اسـت  شـده 
دلیـل اسـتحکام ایـن بنـا را همیـن امـر 
مـی داننـد ! ایـن گنبـد 8 ضلعـی تمامـاً 

از سـنگ اسـت و عـرض پـی آن هـم در 
پایـه بـه 3 متـر مـی رسـد. در 8 طـرف 
گنبـد جبلیـه8 در بـه عـرض 2متـر قرار 
دارد کـه امـروزه تنهـا یکـی از آن هـا باز 
اسـت.  سـقف گنبد از آجر سـاخته شـده 
و داخـل آن ظاهـرا دارای تزیینـات گـچ 
بـری بـوده کـه قسـمت بـاالی آن ریخته 
و قسـمت پاییـن بنـا اگـر تزییناتـی هـم 
داشـته از بیـن رفته اسـت. مصالـح به کار 
رفتـه در دیوارهـا سـنگ الشـه بـا مـالت 
گـچ از بیـرون و آهـک از داخـل اسـت . 
توسـط   1316 سـال  در  جبلیـه  گنبـد 
ملـی  آثـار  فهرسـت  در  فرهنـگ  وزارت 
بـه ثبـت رسـید و در سـال 1383 پـس 
از مرمـت بـه مـوزه جبلیـه (کتیبـه های 

تاریخـی( تبدیـل شـد.
 اگـر گذارتـان به ایـن مـوزه بیفتد می 
توانیـد یکـی از قدیمی تریـن کتیبه های 
موجـود در گنبـد را از نزدیـک ببینید که 
بـه کتیبـه مسـجد آبـدر اشـکان معـروف 
اسـت و بـه بنـای یادبـود یک مسـجد در 
ارتفاعـات شـمال شـهر رابـر آبـادی آبدر 

شهرسـتان  در  واقـع  )اشـکون(  اشـکان 
بافـت مربـوط مـی شـود.  کتیبـه، روی 
قطعـه سـنگی طبیعـی و بـه خـط کوفی 
حـک شـده و کوچـک تریـن سـنگ قبـر 
کشـف شـده در اسـتان کرمـان هـم در 
ایـن گنجینـه نگهـداری مـی شـود. بـد 
نیسـت بدانیـد کـه ایـن سـنگ در سـال 
کشـاورز  ایالقـی  احمـد  1377توسـط 
تحویـل  و  کشـف  آبـاد  قائـم  دهسـتان 
سـازمان میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان 
شـد. ابعاد سـنگ به 26 در 22 سانتیمتر 
مـی رسـد و کتیبـه آن شـامل دو بخـش 

. ست ا
 یکی نوار حاشـیه ای و دیگری نوشـتار 
وسـط کـه در یک کادر قرار گرفته اسـت.  
حاشـیه کتیبـه کـه شـروع آن از قسـمت 
پایین گوشـه سـمت راسـت اسـت شامل 
آیـه 18و بخشـی از آیه 19سـوره مبارکه 
»آل عمـران« اسـت. در پایـان کتیبـه در 
قسـمت سـمت چـپ نـام متوفی و سـال 
وفـات در یـک کادر محرابـی شـکل قـرار 

گرفته اسـت.

گنبد جبلیه؛ تنها ساختمان سنگی کرمان
میراث

روزنامـه قانـون: »شـهریورگان« 
جملـه  از  جشـن«  »آذر  یـا 
جشـن های دوازدگانـه سـال ایران 
جشـن های  شـمار  از  و  باسـتان 
آتـش بوده اسـت. روز چهارم از هر 
مـاه به نـام شـهریور و چهـارم ماه 
شـهریور جشن شـهریورگان است.

تقریبـی  معنـای  بـه  شـهریور 
»شـهر و شـهریاری« است. چنین 
و  اندیشـه   ایـن  کـه  می نمایـد 
نظریه هـای  خاسـتگاه  آرمـان، 
زمینـه  در  فارابـی  و  افالطـون 
»آرمان شـهر« یا »مدینـه فاضله« 
چنـد  شـهریور  نـام  باشـد.  بـوده 
بـار بـه همیـن معنـا در »گاتهـا« 
زرتشـت نیـز آمـده اسـت و بعدها 
در اوسـتای نـو، او را بـه گونـه ای 
از  یکـی  پیکـر  بـه  تشـخص یافته 

می آورنـد. در  امشاسـپندان 
امشاسـپندان  همـه  چنان کـه 
دارای دو وجـه مینـوی و زمینـی 
در  امشاسـپند  ایـن  هسـتند 
قـدرت  نماینـده  مینـوی  جهـان 
و  اهورامـزدا  مطلقـه  شـهریاری  و 
در زمیـن نگاهبانـی و سرپرسـت 
فلـزات و جنـگ ابزارها و سـالح ها 

بـه او محـول اسـت.
فرشته مظهر سلطنت آسماني

شـهریور روز به نام »امشاسـپند 
توانای خشـترا« یا شـهریور اسـت.  
سـلطنت  مظهـر  فرشـته  ایـن 
رحمانـی  قـدرت  و  آسـمانی 
و  بزرگـی  خواهـان  همیشـه  و 
نیرومندی اسـت. در جهـان مادی 
نگهبـان زر و سـیم و فلـزات دیگر 
و دسـتگیر بینوایان و فرشـته رحم 
و مـروت اسـت. پادشـاهان دادگـر 
تحـت حمایـت این فرشـته مقتدر 

هسـتند. 
نظـر بـه همیـن صفـات پـاك 
ایـن  قدیـم  ایرانیـان  کـه  اسـت 
بـه  و  می گرفتنـد  جشـن  را  روز 
فقـرا احسـان و اطعـام می کردنـد، 
چـون ایـن جشـن بـه پادشـاهان 
دادگـر بسـتگی دارد کـه نماینـده 
لـذا  هسـتند  آسـمانی  سـلطنت 

معمـوال در ایـن جشـن بایـد بـه 
حضور پادشـاهان بروند و شادباش 

بگوینـد.  
آثارالباقیـه  در  ابوریحـان 
روز  مـاه  »شـهریور  می نویسـد: 
چهارم آن شـهریور روز اسـت و آن 
به مناسـبت توافق دو اسـم جشـن 
شـهریورگان  را  آن   و  باشـد  مـی 
گوینـد. معنـی شـهریور دوسـتی 
و آرزو اسـت. شـهریور فرشـته ای 
اسـت کـه بـه  جواهـر هفتگانـه از 
قبیـل طـال و نقـره و دیگـر فلزات 
کـه برقـراری صنعـت و دوام دنیـا 
و مـردم بـه  آن هـا بسـتگی دارد 

اسـت.«  مـوکل 
از  شـهریورگان  جشـن  بـرای 
دو گونـه دیگـر مـی تـوان برتـری 
قائـل شـد اول اینکـه در ایـن مـاه 
جمـع  زرع  و  کشـت  محصـوالت 
آوری مـی شـود.  لذا شـهریورگان 
گرفتـن  نتیجـه  مناسـبت  بـه 
بـرای  کار  و  کشـت  نعمـت  از 
کشـاورزان بهتریـن جشـن اسـت.

در این ماه »پاییز کاری« شـروع 
مـی شـود و چـون معموال هـر کار 
نیکـی را بـا شـادی باید آغـاز کرد، 
جدیـد  فصـل  آغـاز  شـهریورگان 

دیگـری از کشـت و زرع اسـت. 
شـهریورگان، جشـن آتش هـای 
خانه هـا  در  مـردم  بـود.  خانگـی 
را  خـدا  و  می افروختنـد  آتـش 
مهمانـی  کردنـد.  مـی  سـتایش 
برپـا کـرده و خوراك هـای متنـوع 
بـه  و  می بیننـد  تـدارك  ویـژه  و 
مناسـبت تغییـر هوا، شـب هنگام 
آتـش می افروزنـد.  نیـز  بام هـا  در 
امـا متأسـفانه بقایـای این جشـن 
فرامـوش  زرتشـتیان  میـان  نیـز 
شـده و فقط برخـی از خانواده های 
قدیم کرمـان به گونه محـدود این 

می نماینـد. برگـزار  را  جشـن 
زايش داراب و مرگ ماني

زایـش  بـا  چهـارم شـهریورماه، 
و مـرگ دو نفـر از تأثیرگذارتریـن 
ایـران  تاریـخ  شـخصیت های 
و  داراب  زایـش  اسـت:  همزمـان 

مانـی. مـرگ 
مانـی پیامبـر دینـی در پیونـد 
بـا فرهنـگ و هنـر بـود کـه خـود 
و پیروانـش از خـود کتـاب و آثـار 
بی همتـا  نگاره هـای  و  مکتـوب 
باقـی گذاشـتند. همچنیـن مانـی 
دیـن  جهانشـمول ترین  پیـام آور 
جهـان باسـتان بـود کـه پیروانش 
بـه مـدت قریب یک هزار سـال در 
گسـتره ای از شـمال اروپا تا شـرق 

می کردنـد. زندگـی  چیـن 
بـا  و  موبـدان  بـه حکـم  مانـی 
تأییـد بهرام شـاه در شـهریورروز از 
شهریورماه سال 276 میالدی و در 
روزی که موبدان سـرگرم آراسـتن 
یـا  شـهریورگان  جشـن  مجلـس 
آییـن آرمان شـهر ایرانـی بوده انـد، 
هولنـاك  شـکنجه های  از  پـس 
کشـته می شـود و پیکـرش را برای 
مدتـی طوالنـی بـر دروازه گنـدی 

می آویزنـد.  شـاپور 
دروازه ای کـه تـا صدهـا سـال 
مانـی«  »دروازه  نـام  بـه  بعـد 
در  اسـت.  می شـده  خوانـده 
جشـن  زرتشـتیان  اخیـر  دوران 
روز  عنـوان  بـه  را  شـهریورگان 
انتخـاب کرده انـد چـرا کـه  پـدر 
شهریور از امشاسـپندان مردگونه؛ 
و بـه معنای شـهریاری بـر اراده و 

اسـت.  نفـس 
جشـن روز پدر پیـش از این در 
مـاه بهمـن و در جشـن بهمنـگان 
هم اکنـون  امـا  مي شـد.  برگـزار 
روز جشـن بهمنگان در گاه شـمار 
»روز  نـام  بـا  کشـور  رسـمي 
پاسـداري از جانـوران سـودمند« 

اسـت. شـده  نام گـذاري 
برگزاري روز پدر در شهريور

آیین هـاي  همـواره،  ایرانیـان 
مفاهیـم  پایـه   بـر  را  شـان 
کرده انـد  نام گـذاري  گاه شـماري، 
جشـن هاي  و  آیین هـا   هرگـز  و 
شـان به مناسـبت زایش چهـره یا 
شـخصیتي نبوده اسـت. روز مهـر و 
دوسـتي را در جشن مهرگان پاس 
داشـته اند. چـون ایزد مهر پاسـدار 

مهـر، پیوند و عهد و پیمان اسـت، 
روز مـادر و زن را در اسـفندگان، 
جشـن گرفته انـد چون اسـفندماه 
زمـان زایش و باروري زمین اسـت 
و مـادران همچـون زمیـن، نمـاد 
بـاروري، زایـش و زندگي هسـتند، 
روي  آن  از  شـهریورگان  جشـن 
برگزیده شـده  پـدر  روز  به عنـوان 
اسـت کـه به معنـاي شـهریاري بر 

اراده و نفـس اسـت. 
شـش  از  یکـي  شـهریور 
در  کـه  اسـت  امشاسـپنداني 

اوسـتا و گات هـا از آن نـام بـرده 
شده اسـت. در اوسـتا سـه تا از این 
امشاسـپندان، زن گونـه و سـه تاي 
کـه  هسـتند  مردگونـه  دیگـر 
شـهریور از امشاسـپندان مردگونه 

اسـت.
جشـن  در  پـدر  جشـن 
شـش  درسـت  شـهریورگان، 
و جشـن  مـادر  روز  از  پـس  مـاه 
مي شـود. برگـزار  اسـفندگان 
 در بـاور زرتشـتي هـر روز نامي 
و هـر نـام معنایي دارد. گذشـتگان 

مـا با نـام نهادن بـر روزهـا و ماه ها 
بـراي مـا پیـام بزرگي داشـته اند و 
خواسـته اند مـا بـا آغـاز هـر مـاه 
فرصت هـاي  و  زمـان  روز،  هـر  و 
هرگـز  و  بنهیـم  ارج  را  زندگـي 
نشـویم.  غافـل  نام هـا،  معنـاي  از 
پـس چـه بهتر که مـاه شـهریور و 
در جشـن شـهریورگان بـه مفهوم 
شـهریاري  نفـس  بـر خویـش پي 
بـا همـه  دشـواري هاي  و  ببریـم 
زندگي، اندیشـمندانه بـه رویارویي 

بپردازیـم.

آگهی حراج اموال منقول
نظـر  در  زرنـد  دادگسـتری  حقوقـی  احـکام  اجـرای 
اجرائـی کالسـه 950792  پرونـده  بـا  رابطـه  در  دارد 
و  عشـری  اثنـی  احمـد  لـه  محکـوم  بیـن  مطروحـه 
محکـوم علیـه شـرکت نگیـن آبشـار در راسـتای اجـرای دادنامـه 
شـماره 9409973860100101 صـادره از شـورای حـل اختـالف 
زرنـد جلسـه مزایـده امـوال منقـول متعلـق بـه محکـوم علیـه را با 
حضور نماینده محترم دادسـرا در روز چهارشـنبه مورخ 95/06/17 
راس سـاعت 11 صبـح در محـل دفتر اجرای احـکام حقوقی جهت 
اسـتیفای بدهـی محکـوم علیه برگـزار نمایـد. لذا متقاضیـان خرید 

مـی تواننـد پنچ روز قبـل از مزایده ضمـن بازدیـد و مالحظه اموال 
ذکـر شـده بیپشـنهادات خـود را در پاکت الك و مهر شـده تحویل 
اجـرای احـکام نموده و رسـید اخذ نمایند جلسـه مزایـده در مورخ 
پایـه کارشناسـی  از قیمـت  برگـزار و شـروع مزایـده   95/06/17
خواهـد بـود. ضمنـا به ده درصـد مبلغ پیشـنهادی فـی المجلس و 
مابقـی در موعـد مقـرر از برنـده مزایـده اخـذ خواهد شـد خرید به 

صـورت شـفاهی نیـز درجلسـه آزاد می باشـد.
شرح اموال:

قیمـت  بـه  مسـتعمل  عـدد   2 جـی  ال   18000 کولـرگازی   -1
ریـال  16/000/000

قیمـت  بـه  مسـتعمل  عـدد   2 جـی  ال   9000 گازی  2-کولـر   
ریـال  8/000/000

 3- فرز مستعمل ریوبی 1 عدد به قیمت 1/500/000 ریال
 4- لینورتر مستعمل TICH یک عدد به قیمت 1/800/000ریال

 5- لینورتر مستعمل ادون یک عدد به قیمت 2/000/000ریال.
 6- لینورتر مستعمل lg206i یک عدد به قیمت 1/800/000ریال

قیمـت  بـه  جمعـاً  عـدد   4 دار  پایـه  آمپـر   25 بـرق  تابلـو   -7  
ریـال  4/000/000

قیمـت  بـه  مسـتعمل  عـدد   1 کیلویـی   20 بـادی  پیکـور   -8  
7ریـال /000 /000

9- کفش ایمنی 46 جفت جمعا به قیمت 5/200/000 ریال
10- پمپ آبکش دو اینچ یک عدد به قیمت 5/000/000 ریال

11-تابلو برق 25 آمپر یک عدد به قیمت 700/000 ریال
 12- پروژکتـور 400 آمپـر چینـی بـدون المـپ 2 عـدد جمعـا به 

قیمـت 1/200/000 ریـال
 13- دریل 13 گیربکسی مستعل 1 عدد 800/000ریال

 14- مانـی متـر چینـی به همراه سـر پیـک کامل 2 عـدد جمعاً به 
قیمت 1/000/000 ریال

م الـف 221 دفتـر شـعبه اجرای احـکام مدنی شـورای حل اختالف 
شهرسـتان زرند- محمد محمـدی هنجروئی

به بهانه چهارم شهريور؛ جشن شهريورگان 

کرمان
آخرين منزل آذرجشن

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و بیست نه

مـادرم از صـدای چـرخ هـای درشـکه که 
هیـچ وقـت در آن کوچه شـنیده نشـده بود 
متوجـه آن صدا شـده و قبـل از آن که درب 
خانـه را بزنیـم او جلوتـر در را بگشـود. پدرم 
نیـز از عقـب او رسـید و از دیـدار یـک دیگر 
خوشـحال شـدیم و هـر دو نفـر بـه گریـه 
افتادنـد و اولیـن سـخنی کـه پدرم بـر زبان 

آورد ایـن شـعر سـعدی علیـه الرحمـه بود.
»گفتـه بـودم چـو بیایـی غـم دل بـا تـو 

بگویـم«
»چـه بگویـم رود از دل غـم مـن ار تـو 

بیایـی«
او،  از  دوری  سـال  پنـج  مـدت  ایـن  در 
کمـی قیافـه اش تغییـر یافته موهای سـر و 
ریشـش بیشـتر سفید شـده بود. بسیار مایل 
بـودم در جایـی بـا او تنهـا بـوده و بتوانم به 
ناراحتـی هـای درونـی او آگاه شـوم. چه در 
همـان مجلـس او با حضور عـروس خانم که 
بـرای خاطـر مـن شـهر و دیـار و فامیلش را 
گـذارده و بـه کرمان سـفر کرده بود درسـت 
نبـود مذاکراتـی از مشـکالت و ناراحتـی هـا 
بـه میـان آید. یکـی از چند خربـوزه گرگاب 
پـاره  بودیـم  بـرده  باخـود  کـه  را  اصفهـان 
کـرده و بـا چای و شـیرینی صرف می شـد. 
پـدرم و مـادرم از دیـدار عروس خانم بسـیار 
خوشـحال شـده بودنـد و مثـل این بـود آن 
چـه از خـدا مـی خواسـته اند بـه آنهـا اعطا 

است. شـده 
همیـن کـه فرصتـی به دسـت آمـد برای 
آن کـه دو بـه دو پـدر و پسـر بتوانیـم بـا 
یکدیگـر صحبـت کنیـم به وسـط بـاغ رفته 
نشسـتیم.  ای  لمحـه  آب  جـوی  کنـار  در 
سـپس از پـدر پرسـیدم از نامـه هایـی کـه 
مـی نوشـتی چنیـن برمـی آمد کـه دلتنگی 
و  پرسـوز  هـای  نامـه  آن  چـه  داری،بـرای 
گـداز را مـی نوشـتی مشـارالیه بـاز همـان 
شـعر سـعدی را خوانـده و مثل ایـن بود که 
نمـی خواهـد مـرا هـم دل تنـگ و افسـرده 
خاطـر نمایـد و لحظـه ای سـکوت کـرد امـا 
بـاز اصـرار کـردم کـه حتمـاً بگـو چه شـده 
تـا مـن این جا هسـتم هر چـه بتوانـم بکنم 

گرفتـاری هایـت را رفـع سـازم.
گفـت حرف خیلی اسـت. نمـی خواهم از 
همیـن روز اولـی که آمـدی تـو را ناراحت و 
متاثـر سـازم. گفتم نترس من آن آدم سـابق 

نیسـتم بـرای چه دلتنگ شـوم.
گفـت مـن بایـد از هـر راه و وسـیله ای 
کـه فراهـم شـود امـور ایـن یتیـم خانـه را 
اداره کنـم. چـه از کاله بافـی و فـروش کاله 
هـای قشـونی و چه از دسـتگاه نجاری و چه 
از بافندگـی هـای دیگـر گذشـته از آن کـه 
دینـاری کسـی همراهـی نمـی کنـد ضرر و 
صدمـه هم می رسـانند. همین امروز اسـتاد 
رسـتم نجـار یـک نفـر از شـاگردهای یتیـم 
را فرسـتاده نـزد ناظـر ایالـت بـرای مطالبـه 
قیمـت هفت جفـت درب اطاق پـول بگیرد. 
چـون بیسـت تومـان تتمـه مانده بـه عوض 
آن کـه بـه ایـن پسـر بچـه کـه از محصلین 
ایتـام اسـت محبـت نماینـد و بـه او انعامـی 
بدهنـد با فحش و ناسـزا بیرونش کـرده اند. 
سـه مـاه قبـل از این دو دانه چـوب باال پرده 
بـه پنـج تومـان خریـده انـد. سـه روز قبـل 
از ایـن پـس داده انـد ایـن طفـل کـه بـرای 
دریافـت طلـب به دفتـر ایالتی رفته اسـمش 
ماشـااله دروازه بـان اسـت اینک فـردا ایالت 
تومـان طلـب  بیسـت  دارد  خیـال حرکـت 

داراالیتـام از میـان مـی رود. 
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مردم پژو 4۰۵ و پراید 
نخرند

از  حمایـت  انجمـن  عامـل  مدیـر 
خریـد  از  مـردم  گفـت:  مصرف کننـدگان 
خودروهـای بی کیفیتـی چـون پـژو 405 و 
پرایـد خـودداری کننـد زیرا ایـن خودروهای 
ندارنـد. آنهـا  بـرای  منغعتـی  بی کیفیـت 

ایسـنا،  بـا  انصـاری در گفت وگـو  مسـیح 
اظهـار کـرد: وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
در  وزارتخانـه  ایـن  ابالغـی  آیین نامـه  بایـد 
سـال 1389 را اجـرا و از ادامـه تولیـد پـژو 

405 و پرایـد جلوگیـری کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال های گذشـته 
کیفیـت  در  اساسـی  تغییـرات  هیچگونـه 
اسـت،  نگرفتـه  پرایـد صـورت  و  پـژو 405 
نظـر  از  خودروهـا  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان 
و  دارنـد  قـرار  پایینـی  سـطح  در  کیفیـت 
اقدامـات اساسـی نیـز بـرای حل معایـب آنها 

انجـام نشـده اسـت.
از  حمایـت  انجمـن  مدیرعامـل 
و  فنـی  دانـش  داد:   ادامـه  مصرف کننـدگان 
کیفیـت خودروهـای پـژو 405 و پرایـد بـه 
خودروهـای  بـا  مقایسـه  قابـل  وجـه  هیـچ 
جدید و بـا کیفیت امروزی نیسـت به گونه ای 
کـه فـن آوری تولید ایـن خودروهـا مربوط به 

از 20 سـال پیـش اسـت. بیـش 
وی افزود: در این شـرایط مشـخص نیست 
چرا برخـالف آیین نامه ابالغـی وزارت صنایع 
و معـادن وقـت، تولید این خودروهـای از رده 
خـارج متوقف نشـده اسـت بنابرایـن مصرانه 
از مسـووالن وزارت صنعـت می خواهیـم بـه 

وظایـف خـود در ایـن رابطه عمـل کنند.
انصـاری بـا بیان اینکـه اگر مـردم از خرید 
پـژو 405 و پرایـد خـودداری کننـد ایـران 
خـودرو و سـایپا نیز چاره ای جـز توقف تولید 
تصریـح  داشـت،  نخواهنـد  خودروهـا  ایـن 
کـرد: ایـن دو خودروسـاز بایـد بـه سـرعت 
قیمـت  و  کیفیـت  بـا  جدیـد  خودروهـای 
مناسـب را جایگزین ایـن خودروهای قدیمی 
آیین نامـه  براسـاس  کننـد.  بی کیفیـت  و 
مصـوب شـورای سیاسـت گذاری خـودرو در 
سـال 1389 کـه در همـان سـال از سـوی 
وزارت صنایـع و معادن وقت به خودروسـازان 
داخلـی ابـالغ شـده اسـت، از ابتـدای سـال 
سـواری  خودروهـای  تولیـد  ادامـه   1395
داخلـی کـه از زمان آغـاز تولید آنهـا بیش از 

10 سـال گذشـته اسـت، ممنـوع اسـت.

صفر تا ۱۰۰ در 2 ثانیه با 
یک خودروی برقی

گـروه تسـال موتـورز با بـه روزرسـانی های 
مختلفـی کـه در ماههـای اخیـر انجـام داده 
بـه  را   S یعنـی حـاال مـدل معـروف خـود 
عنوان سـومین خودروی سـریع دنیـا معرفی 

کند. مـی 
گـروه تسـال موتـورز با بـه روزرسـانی های 
مختلفـی کـه در ماههـای اخیـر انجـام داده 
حـاال مـدل معروف خود یعنـی S را به عنوان 
سـومین خـودروی سـریع دنیـا معرفـی مـی 
کنـد. ایـن خـودرو صفـر تـا 100 را تنهـا در 
2.5 ثانیـه طـی مـی کند کـه آمـاری حیرت 
انگیـز بـه شـمار مـی آیـد امـا وقتـی متوجه 
مـی شـویم کـه ایـن یـک خـودروی برقـی 
اسـت، حیـرت تبدیـل به شـگفتی می شـود.
باالتـر از ایـن مـدل منحصربفـرد تنهـا دو 
خـودرو یعنـی LaFerrari فـراری و 918 
سـریعترین  عنـوان  بـه  پورشـه   Spyder
خودروهـای حـال حاضر دنیـا قـرار دارند که 
البتـه ایـن دو خـودرو در ردیف گـران قیمت 
تریـن خودروهـای حـال حاضر دنیا قـرار می 
گیرنـد. البتـه به روزرسـانی های اخیر تسـال 
تنهـا بـه مـدل S مختـص نبـوده اسـت. هم 
اکنـون مـدل دیگـر مطـرح ایـن خودروسـاز 
یعنی Xهـم در زمره سـریعترین خودروهای 
جهـان قـرار گرفتـه اسـت. این خـودرو صفر 
تـا 100 را تنهـا در 2.9 ثانیـه طـی مـی کند 
حـال آنکـه پیـش تـر ایـن رکـورد 3.2 ثانیه 
بـود. امـا ایـن افزایـش سـرعت از کجـا آمده 
اسـت؟ در پاسـخ فقـط بایـد گفـت »باتری«.
باتـری 100 کیلووات سـاعتی جدیدی که 
از ایـن پـس بـرای مدلهـای S و  X سـاخته 
می شـود شـامل 10 کیلووات سـاعت ذخیره 
سـازی اضافی نسـبت به نسـخه قبلی اسـت.

بدیـن ترتیـب سـومین خـودروی سـریع 
دنیـا با هـر بار شـارژ کامـل باتری مـی تواند 
506 کیلومتـر مسـافت را طـی کنـد حـال 
آنکـه پیش تـر این رقـم 473 کیلومتـر بوده 

ست. ا

ایـن روزهـا اظهـارات  در حالـی 
ضدونقیضـی در مورد مجـاری ورود 
خودروهای قاچاق به کشـور صورت 
صنعـت،  وزیـر  کـه  اسـت  گرفتـه 
تازه تریـن  در  تجـارت  و  معـدن 
اظهارنظـر خـود قاچـاق خـودرو را 

خوانـد.  ناممکـن  کاری 
بـه نقـل از دنیای اقتصـاد، قاچاق 
خودرو به کشـور هر چنـد پدیده ای 
نـادر و عجیـب به نظـر می رسـد، اما 
امحـا  بـه  مربـوط  اخبـار  به دنبـال 
خودروهای لوکس اساسـا این سوال 
مطرح شـد که این خودروها چگونه 
و از چه مسـیری به طـور قاچاق وارد 
هفتـه  طـی  اسـت؟  شـده  کشـور 
گذشـته هر چند بحـث وجدل ها بر 
سـر امحای خودروهـای مذکور بود؛ 
متفاوتـی  به طوری کـه دیدگاه هـای 
در ایـن زمینـه مطـرح شـد، امـا هر 
یـک از نهادهـای نظارتـی در ایـن 
شفاف سـازی  آنکـه  بـدون  زمینـه 
دقیقـی درخصـوص نحـوه ورود این 
خودروهـا به کشـور داشـته باشـند، 
مسـوولیت ایـن موضـوع را بر گردن 
دیگـری انداختنـد تـا اصـل موضوع 
یعنی چگونگـی ورود ایـن خودروها 
بـه کشـور بـه موضوعی حاشـیه ای 

بدل شـود.

از  یکـی  میـان  ایـن  در 
موضوعـات،  چالش برانگیزتریـن 
مبـادی ورود خودروهـای یـاد شـده 
به کشـور بـوده اسـت. در شـرایطی 
که مسـووالن سـتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مبـدا ورود این خودروها را 
از مبادی غیررسـمی اعالم کرده اند، 
امـا در ایـن میـان مدیـر کل مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز سـازمان تعزیرات 
حکومتـی ورود ایـن خودروهـا بـه 
بندرشـهیدرجایی  از  را  کشـور 
بندرعبـاس بـه کشـور اعـالم کـرده 
اسـت. در ایـن میـان اما برخـی نیز 
مبـدا ورود را یکـی از مناطـق آزاد 
در  امـا  می کننـد.  عنـوان  کشـور 
اظهارنظرهـای متفـاوت،  البـه الی 
بسـیاری انگشـت اتهام را به سـمت 
گمـرك جمهوری اسـالمی ایـران و 
سـازمان مناطـق آزاد تجاری نشـانه 
رفتنـد و همین موضوع موجب شـد 
تا مسـووالن گمـرك و مناطـق آزاد 
درخصـوص  واکنش هایـی  کشـور 
قاچـاق خـودرو بـه کشـور داشـته 

. شند با
در حالی گمرك کشـور می گوید، 
ورود ایـن خودروها از طریق مناطق 
آزاد و بـا سندسـازی صـورت گرفته 
اسـت، یعنـی افـرادی در ایـن ماجرا 

نقـش دارنـد کـه اسـناد گمـرك را 
جعـل کرده انـد و با جعل این اسـناد 
دریافـت  پـالك  خودروهـا  بـرای 
تـرکان،  علی  اکبـر  کـه  کرده انـد 
دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد و 
ویـژه اقتصـادی بـا رد ایـن موضـوع 
تاکیـد دارد کـه خودروهـای مناطق 
آزاد نمی تواننـد بـه سـرزمین اصلی 
راه یابنـد. ایـن خودروهـا در مناطق 
و  و  می شـوند  شـماره گذاری  آزاد 
ورود آنهـا به سـرزمین اصلی ممنوع 

ست. ا
بـر ایـن اسـاس، در شـرایطی هر 
روز بـر میـزان امـا واگرهـای صورت 
گرفتـه درخصـوص چگونگـی ورود 
افـزوده  کشـور  بـه  ایـن خودروهـا 
می شـود و هیـچ نهاد متولـی حاضر 
نیسـت نحـوه شـکل گیری پدیـده 
قاچـاق خودرو به کشـور را به صورت 
شـفاف عنـوان کنـد کـه محمدرضا 
نعمـت زاده، وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت روز گذشـته تاکیـد کـرده 
اساسـا خـودرو کاالیـی قابل قاچـاق 
نیسـت؛ چراکـه از طریـق گمرکات 
وارد کشـور می شـود و اگر استثنایی 
هـم باشـد، از طریـق مـرز اسـت و 
آن هـم دیگـر پـالك نمی شـود و 
مشـخص اسـت که کاال قاچاق شده 

اسـت. در حالـی کـه وزیـر صنعـت 
نیـز اذعـان دارد کـه خـودرو کاالیی 
قابل قاچاق نیسـت، اما مشـاور وزیر 
صنعـت در امـور مقـررات صـادرات 
ورود  کـه  دارد  تاکیـد  واردات  و 
رسـمی  مبـادی  از  خودروهـا  ایـن 
غیرممکـن اسـت، زیرا ایـن موضوع 
متعـددی  مراحـل  طـی  نیازمنـد 
اسـت؛ بنابراین هیچ کـس نمی تواند 
به طور رسـمی خـودرو غیرقانونی را 

وارد کشـور کنـد.
تقـی محمدیـان، مشـاور در امور 
وزیـر  واردات  و  صـادرات  مقـررات 
صنعـت، معـدن و تجـارت با اشـاره 
خودروهـای  نمی دانیـم  اینکـه  بـه 
قاچـاق از کجـا آمده انـد، می گویـد: 
بایـد  کشـور  بـه  خـودرو  واردات 
براسـاس مکانیـزم قانونـی صـورت 
بگیـرد که در سـایت ثبت سـفارش 

نیـز ثبـت می شـود.
اینکـه  بیـان  بـا  محمدیـان 
واردات خـودرو بـه کشـور مراحـل 
مشـخصی دارد، می گویـد: براسـاس 
مکانیـزم واردات هـر خودرویـی که 
بخواهـد ثبـت سـفارش شـود بایـد 
مراحـل اخـذ مجوزهـای همچـون 
سـازمان ملـی اسـتاندارد، سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت و سـازمان 
بهینه سـازی مصرف سـوخت را اخذ 
کند، سـپس این مـدارك به گمرك 
نهایـی،  چـک  از  بعـد  و  مـی رود 
خـودرو ترخیـص می شـود و بعـد از 
آن خـودرو بایـد توسـط راهنمایی و 
رانندگی، شـماره گذاری شـود. براین 
اسـاس امـکان ورود خـودرو قاچـاق 

به کشـور وجـود نـدارد.

ایـن  اینکـه  می گویـد  امـا  وی 
مختلـف  مرزهـای  از  خودروهـا 
به صـورت غیرقانونـی وارد می شـود 
را مـن خبـر نـدارم، امـا هیچ کـس 
نمی توانـد خـودرو  به طـور رسـمی  
غیرقانونـی را وارد کشـور کنـد مگر 
از راه دیگـری اسـتفاده کرده باشـد. 
ورود از مرزهـا به صـورت غیرقانونـی 
می شـود  عنـوان  شـرایطی  در 
و  کارشناسـان  از  بسـیاری  کـه 
نیـز  کشـور  مسـووالن  از  برخـی 
تاکیـد  مختلـف  اظهارنظرهـای  در 
داشـته اند خـودرو کاالیـی سـبک و 
کوچـک ماننـد موبایـل نیسـت که 
قابلیـت قاچاق به صـورت غیرقانونی 
را داشـته باشـد؛ بنابرایـن آنگونه که 
به نظـر می رسـد خودروهـای قاچاق 
زدن  دور  بـا  و  رسـمی  مبـادی  از 
قوانین و جعل اسـناد به کشـور وارد 
شـده اند. آنگونـه که فرهاد احتشـام 
واردکننـدگان  انجمـن  رئیـس  زاد، 
کـه  آنجـا  از  می گویـد:  خـودرو  
از  غیرقانونـی  خـودروی  واردات 
نـدارد،  امـکان  کشـور  گمـرکات 
بنابرایـن کسـی کـه خواهـان ورود 
خودروهای باالی 2500 سـی سـی 
به کشـور اسـت باید اقدام خود را از 
غیرگمرکات عملی کند. احتشـام زاد 
از  قاچـاق  خـودروی  ورود  امـکان 
مرزهای رسـمی را در صورت غفلت 
نهادهـای نظارتـی ممکن مـی  داند 
جـزو  خـودرو  چـون  می گویـد:  و 
مناطـق  در  کـه  اسـت  کاالهایـی 
آزاد قابلیـت تـردد بـدون ترخیـص 
از گمـرك را دارد و قوانیـن در ایـن 
مناطـق با سـرزمین اصلـی متفاوت 

اسـت امـکان بروز پدیـده قاچاق نیز 
در ایـن مناطـق وجـود دارد. بنـا به 
گفتـه رئیـس انجمـن واردکنندگان 
بـاالی  خودروهـای  تـردد  امـکان 
آزاد  مناطـق  در  سی سـی   2500
وجـود دارد، امـا همـه خودروهـای 
واردشـده بـه مناطـق آزاد تنهـا تـا 
شـعاع 120 کیلومتـری اجـازه تردد 
دارنـد. با ایـن وجود براسـاس قانون 
مناطـق آزاد خودروهـای وارداتی در 
ایـن مناطق برای تردد در سـرزمین 
اصلـی امـکان تنفـس یـک ماهـه را 
دارند، امـا خودروهای بـاالی 2500 
ندارنـد؛  را  امـکان  ایـن  سی سـی 
بنابرایـن بـرای آنکـه ایـن خودروها 
وارد سـرزمین اصلـی شـوند، قطعـا 

خطایـی صـورت گرفتـه اسـت.
آزاد  منطقـه  پـالك  تغییـر  وی 
بـه پـالك عمومـی بـرای ورود بـه 
سـرزمین اصلـی را اولیـن خطـای 
اخیـر  قاچـاق  در  گرفتـه  صـورت 
از  می گویـد:  و  می دانـد  خودروهـا 
در  موجـود  کـه خودروهـای  آنجـا 
مناطـق آزاد الـزام نصـب جی پی اس 
را دارنـد و تا شـعاع 120 کیلومتری 
می گیرنـد؛  قـرار  بررسـی  مـورد 
بنابرایـن جی  پی اس ایـن خودروها 
نیـز غیرفعـال شـده اسـت. بـه ایـن 
ترتیـب ایـن خودروهـا ایـن گونـه 
و  شـده اند  اصلـی  سـرزمین  وارد 
تـالش شـده کـه به طـور غیرقانونی 
پـالك ملـی دریافـت کننـد چـون 
نیازمنـد  خـودرو  شـماره گذاری 
پروانه گمرکی اسـت؛ بنابراین جعل 
پروانـه گمـرك نیـز صـورت گرفتـه 

اسـت.

قاچاق خودرو 
از مبادی رسمی يا غیررسمی؟

مجلـس شـورای اسـالمی با حـذف بند 
بـه  بودجـه 1395  قانـون  ح تبصـره 14 
یـا تـداوم  بحث هـای مربـوط بـه حـذف 

پایـان داد.  کارت سـوخت 
نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی در 
ادامـه رسـیدگی بـه الیحـه اصـالح قانون 
ح  بنـد  حـذف  بـا   1395 سـال  بودجـه 
تبصـره 14 قانـون بودجـه 1395 با حذف 

کارت سـوخت موافقـت کـرد. 
الیحـه  جزییـات  بررسـی  در  مجلـس 
سـال  مـاه  فروردیـن  در   1395 بودجـه 
جـاری دولـت را مکلف کرده بـود حداکثر 
چهارمـاه پـس از تصویب این قانـون کلیه 
وسـایل نقلیـه سـبک و سـنگین اعـم از 
بنزینـی، نفت گاز )گازوئیلی( و دوگانه سـوز 
را بـه کارت سـوخت مجهـز کنـد و از آن 
تاریـخ، عرضـه هرگونـه سـوخت بـه کلیه 
وسـایل نقلیـه صرفـاً بـا اسـتفاده از کارت 
انجـام  زیـر  بندهـای  براسـاس  و  مذکـور 

می پذیـرد: 
هوشـمند  کارت  واگـذاری  هزینـه   -1
سـوخت از مالـک خـودرو دریافـت شـود. 
2- قیمـت انـواع سـوخت برابـر قیمـت 
رعایـت  بـا  سـال1394  پایـان  در  آنهـا 

بندهـای ایـن تبصـره خواهـد بـود. 
بـا  نقلیـه  3- در صورتـی  کـه وسـیله 

یـا  از کارت سـوخت جایـگاه و  اسـتفاده 
مـازاد بـر سـهمیه تعییـن  شـده توسـط 
دولـت )سـهمیه پایه( سـوخت گیری کند، 
بهـای سـوخت تحویلـی براسـاس قیمـت 

بـود.  خواهـد  تمام شـده 
ایـن  موضـوع  تمام شـده  قیمـت   -4
تبصـره عبـارت اسـت از قیمـت تحویـل 
در بنـدر )فـوب( خلیـج فـارس بـه اضافـه 
هزینه هـای جانبی شـامل ریـزش، تبخیر، 
بیمـه، انتقـال، حمـل، توزیـع و عـوارض 
قانونـی موضـوع جزء)2( تبصره مـاده)16( 
و بنـد)ج( ماده)38( قانـون مالیات برارزش 
افـزوده و نـرخ کارمـزد مناسـب پرداختـی 
بـه جایگاهداران که توسـط دولـت تعیین 

می شـود. 
ط- دولـت موظف اسـت پس از تصویب 
ایـن قانون نسـبت بـه ثبت نام افـرادی که 
موفـق بـه ثبت نـام بـرای دریافـت یارانـه 
نشـده اند اقـدام و پـس از ثبت نـام نسـبت 
بـه پرداخـت یارانـه آنـان اقدام کنـد. ثبت 

نـام در فرمانداری هـا انجـام می شـود. 
امـا حـاال بـا حـذف ایـن بنـد، مجلـس 
شـورای اسـالمی به اختالفات پایـان داد و 
درخواسـت وزارت نفت را عینیت بخشـید. 
نماینـدگان مجلـس همچنیـن با حذف 
ب تبصـره 14 قانـون بودجـه سـال جاری 

بـر پرداخـت یارانـه نقدی به همـه طبقات 
اجتماعـی مهـر تاییـد زد. براسـاس بند ب 
تبصـره 14 کـه مجلـس در فروردیـن مـاه 
بـه تصویب رسـانده بـود دولـت مکلف بود 
از ابتـدای تیرمـاه 1395 پرداخـت یارانـه 
به اشـخاص مشـمول ایـن تبصـره تصرف 
در امـوال عمومـی بـوده و جرم محسـوب 

می شـود. 
نیـز  بنـد  ایـن  حـذف  بـا  حـاال  امـا 
از دریافـت  دهک هـای ثروتمنـد و فقیـر 
نمی شـوند.  محـروم  نقـدی  یارانه هـای 
براسـاس دیگـر مصوب امـروز مجلس و 
براسـاس اصالحیـه بند ج تبصـره 6 الیحه 
اصـالح قانـون بودجه سـال 1395، وزارت 
نیـرو از طریق شـرکت های آبفای شـهری 
بـر  عـالوه  اسـت  مکلـف  سراسـر کشـور 
دریافت نرخ آب بهای  شـهری، بـه ازای هر 
مترمکعـب فـروش آب شـرب مبلغ یکصد 
آب  مشـترکان  از  ریـال    )150( پنجـاه  و 
دریافـت و بـه خزانه داری کل کشـور واریز 
کنـد. صددرصـد وجـوه دریافتی تا سـقف 
 )700.000.000.000( میلیـارد  هفتصـد 
ریـال از محل حسـاب مذکـور صرفاً جهت 
عشـایری  و  روسـتایی  شـرب  آبرسـانی 
مذکـور  اعتبـار  می یابـد.  اختصـاص 
شـرب  آب  کمبـود  شـاخص  براسـاس 

سـالم بیـن اسـتان های کشـور در مقاطـع 
سـه ماهه از طریق شـرکت مهندسی آب و 
فاضـالب کشـور توزیع می شـود تـا پس از 
مبادلـه موافقتنامـه بین سـازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اسـتان ها و شـرکتهای آب و 
فاضـالب روسـتایی اسـتان ها و یا سـازمان 
عشـایری هزینه شـود. وجوه فوق مشمول 

مالیـات نمی شـود. 
براسـاس اصالحیـه تبصـره 26 الیحـه 
اصـالح قانـون بودجـه سـال 1395، بانک 
مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران مکلف 
اسـت 15 هـزار میلیـارد مانده تسـهیالت 
مبلـغ  رشـد  و  بانکـی  الحسـنه  قـرض 
مزبـور را بـه تفکیـک 10 هـزار میلیـارد 

ریـال بـه کمیتـه امـداد امام خمینـی)ره( 
و سـه هـزار میلیـارد ریـال بـه سـازمان 
بهزیسـتی با معرفی دسـتگاههای ذی ربط 
کارفرمایـان طرح هـای  و  بـه مددجویـان 
میلیـارد  هـزار  دو  و  مددجویـی  اشـتغال 
ریـال در اختیـار سـتاد مردمی رسـیدگی 
بـه امور دیه و کمـک به زندانیـان نیازمند 
قـرار می گیـرد تـا جهـت آزادی زندانیـان 
پرداخـت کنـد. در صورتی کـه هـر یـک 
از دسـتگاههای مشـمول نتواننـد بـه هـر 
میزان از سـهمیه تسـهیالت خـود تا پایان 
آذرمـاه 1395 اسـتفاده نماینـد، سـهمیه 
مشـمول  دسـتگاه های  دیگـر  بـه  مزبـور 

می گیـرد. تعلـق 

خداحافظی با کارت های سوخت
خبر

براسـاس آیین نامه ای که در سـال 1389 
بـه تصویـب وزارت صنایـع و معـادن وقـت 
ابـالغ  رسـید و بـه خودروسـازان داخلـی 
شـد، از ابتـدای سـال 1395 ادامـه تولیـد 
خودروهای سـبک )سـواری و وانت( با برند 
داخلـی کـه بیش از 10 سـال از زمـان آغاز 

تولیـد آنهـا می گذرد غیـر قانونی اسـت.
ایـن قانـون در حالـی اسـت کـه نگاهی 
تولیـدی در  وانـت  بـه سـبد خودروهـای 
خودروسـازان داخلـی نشـان می دهـد کـه 
خـودروی وانـت نیسـان تولیـدی شـرکت 
زامیاد به مراتب عمری بیشـتر از 10 سـال 
داشـته و حـدود پنـج دهـه اسـت کـه در 

ایـران تولیـد می شـود.
عمـر حدودا 50 سـاله وانت نیسـان آبی 

در ایـران در حالی اسـت که طبق آیین نامه 
ابالغـی بـه خودروسـازان، از ابتـدای سـال 
1395 تولیـد خودروهای وانتی که بیشـتر 
از 10 سـال از زمان آغاز تولید آنها گذشـته 

اسـت باید متوقف شـود.
در ایـن زمینـه در آیین نامـه ابالغـی بـه 
خودروسـازان در سـال 1389 تاکیـد شـده 
اسـت:” خودروسازان موظفند برنامه توسعه 
محصول و جایگزینی تولیـدات جاری خود 
بـا محصـوالت جدیـد را تدویـن و اجرایـی 
کننـد؛ به گونه ای که از ابتدای سـال 1395 
عمـر خودروهـای سـبک )سـواری و وانت( 
بـا برنـد داخلـی از زمـان اولین عرضـه آنها 
در داخـل کشـور نبایـد بیـش از 10 سـال 
باشـد. همچنین از ابتدای سال 1395 عمر 

خودروهـای سـبک با برند خارجـی از زمان 
اولیـن عرضـه آنهـا در داخـل کشـور نباید 

بیش از هفت سـال باشـد”.
نکتـه قابـل توجـه در رابطـه بـا اقـدام 
وانـت  تولیـد  ادامـه  در  زامیـاد  شـرکت 
نیسـان ایـن اسـت کـه آیین نامـه “ارتقاء 
و  قطعـات  سـبک،  خودروهـای  کیفیـت 
 1389 سـال  در  مرتبـط”  مجموعه هـای 
بـا امضـای محسـن صالحی نیـا  مدیـرکل 
صنایع ماشین سـازی و نیرومحرکه وزارت 
صنایـع و معـادن وقـت، به خودروسـازان 
داخلی ابالغ شـده و وی هم اکنون سـمت 
وزارت صنعـت، معـدن  معاونـت صنایـع 
بنابرایـن  دارد.  عهـده  بـر  را  تجـارت  و 
مشـخص نیسـت در حالیکه ابـالغ کننده 

ایـن آیین نامـه در سـال 1389 هم اکنون 
صنعـت  وزارت  در  باالتـر  سـمتی  در 
مشـغول بـه کار اسـت چـرا در راسـتای 
اجـرای آیین نامـه ابالغـی ایـن وزارتخانه 
و توقـف تولید خودروهـای از رده خارجی 
همچـون وانـت نیسـان اقدامـی صـورت 

اسـت. نگرفته 

ایـن وضعیـت در حالـی اسـت کـه وانت 
نیسـان زامیـاد تیـراژ تولیـد قابـل توجهی 
داشـته و براسـاس جدیدتریـن آمـار وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت در چهـار ماهـه 
نخسـت امسال 6425 دسـتگاه در دو مدل 
دوگانه سـوز و تک سـوز از این خودرو تولید 

شـده است.

تولید وانت نیسان باید متوقف شود
خبر
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 اعالم فراخوان شرکت در دومین 
تور فیلمسازی با موبایل

فراخوان شـرکت در دومین تور فیلمسازی 
از ایـده تـا سـاخت بـا تلفـن همراه بـا تمرکز 
بر موضوع »تابسـتاِن تهران« توسـط موسسه 
تصویر شـهر اعـالم و مهلت ثبت نـام آن تا 6 

شـهریورماه تعیین شد.
اسـتاد دوره: محسـن خانجهانـی؛ برگـزار 
سـازمان  »تصویـر شـهر«  موسسـه  کننـده: 
فرهنگـی هنـری شـهرداری تهـران تمرکـز 
تهـران«  »تابسـتان  موضـوع  بـر  دوره  ایـن 
اسـت. برگزیدگان ایـن تور عالوه بـر دریافت 
جوایـز خود، برای سـاخت یک فیلـم کوتاه از 
شـهر تهـران مـورد حمایت موسسـه »تصویر 
شـهر« قـرار می گیرنـد. ایـن تور فیلمسـازی 
از سـه بخش کارگاه آموزشـی نخسـت شامل 
بـه سـوژه یابی، قاب بنـدی  مباحـث مربـوط 
و تدویـن سـاده بـا تلفـن همـراه، تـور یـک 
کارگاه  و  تهـران  شـهر  در  میدانـی  روزه 
آموزشـی بررسـی آثـار تولیـد شـده توسـط 
شـرکت کنندگان و اعالم برگزیدگان تشـکیل 
می شـود کـه حضـور پذیرفته شـدگان در هر 
سـه جلسـه الزامـی اسـت. جوایـز: حمایت از 
تولیـد اثـر کوتـاه بعـدی برگزیـدگان، فراهم 
آوردن امـکان نمایـش آثار برگزیده و گوشـی 

تلفـن همراه اسـت.

فیلم کوتاه »سعید نقویان« در 
دو جشنواره جهانی 

فیلـم کوتاه سـعید نقویان به دو جشـنواره 
جهانی در انگلسـتان و فیلیپیـن راه یافت.

بـه گـزارش »پایـگاه خبـری فیلـم کوتاه« 
اردوگاه پناهنـدگان سـاخته سـعید نقویان به 
دهمیـن جشـنواره بین المللـی فیلـم کوتـاه 
شـهر لستر انگلسـتان راه یافت. این جشنواره 

24 تـا 27 آگوسـت برگـزار می شـود.
همچنیـن اردوگاه پناهنـدگان بـه دومیـن 
سـبو  شـهر  فیلـم  بین المللـی  جشـنواره 
فیلیپیـن راه یافـت. ایـن جشـنواره 20 تا 26 
آگوسـت بـا هدف ایجـاد یک تعامـل خالقانه 
بـا اسـتفاده از ابـزار سـینما برگـزار می شـود. 

 پنج فیلم ایرانی در ایتالیا

پنـج فیلـم ایرانـی بـه سـومین جشـنواره 
راه  ایتالیـا   POVERO فیلـم  بین المللـی 

 . فتند یا
بـه گـزارش »پایـگاه خبـری فیلـم کوتاه« 
جشـنواره در این دوره میزبان پنج فیلم کوتاه 
و انیمیشـن ایرانی اسـت.  اردوگاه پناهندگان 
سـرزمین های  از  نقویـان،  سـعید  سـاخته 
شـرقی سـاخته سـارا طبیـب زاده، دختـرك 
آت آشـغالی سـاخته محمـد زارع،فرشـتگان 
ماهـی  و  خوش چشـمان  سـحر  می میرنـد 
سـاخته سـامان حسـین پور بـه نمایندگی از 
ایـران در ایـن رویـداد حضور دارند.  سـومین 
 POVERO فیلـم  بین المللـی  جشـنواره 
ایتالیـا 23 تـا 25 سـپتامبر برگـزار می شـود. 
نهمیـن  در  پناهنـدگان  اردوگاه  همچنیـن 
جشـنواره بین المللـی فیلـم »مایپـو« کـه 6 
تـا 9 اکتبـر در آرژانتیـن برگـزار می شـود؛ به 

نمایـش درخواهـد آمد.

سـالیانی اسـت کـه مـردم عـادت 
کـرده انـد از سـوی افـرادی وعـده و 
شـعارهای کذایـی بشـنوند و حرکت 
و عملی را از سـوی فرد شـعاردهنده 
نبیننـد! مـردم خـوب فهمیـده انـد 
کـه کسـی کـه مـرد عمـل باشـد با 
کارهـای خـود ایـن ادعـا را ثابت می 
کنـد و کسـی هم کـه توانایـی اثبات 
چنیـن چیـزی را بـا عمـل کـردن 
نداشـته باشـد مجبـور مـی شـود به 
سـمت سـخنرانی و وعـده وعیدهـا 
بـرود تـا بلکـه اینگونـه بتوانـد بـرای 
مدتـی دل مـردم را گـرم نگـه دارد، 
رزومـه ای بـرای خـود بسـازد و در 

صحنـه باقـی بماند! 
 ایـن حرفهـا از سـوی فـرد شـعار 
دهنـده در حالـی زده مـی شـود که 
اگر کسـی هم بخواهـد قدمی مثبت 
بـردارد و کاری بکنـد یا نمـی گذارند 
و یـا اگـر هم توانایـی مقابله بـا آن را 
نداشـته باشـند سـعی می کننـد به 
هـر نحو که شـده آن را کم اهمیت و 
کوچک جلوه دهند. در همین راسـتا 
مـردم عزیـز و فهیـم را بـه خوانـدن 
ایـن متـن دعـوت مـی کنیـم تـا بـا 
نگاهی منصفانه بـه چهره ی حقیقی 
کـه پشـت نقـاب اسـت پـی ببرند و 
قضـاوت کنند چه کسـی مـرد عمل 
رزومـه اش در  و چـه کسـی  بـوده 

شـعارها خالصـه می شـود!
دلسوز هنر تخريب نمی کند، 

عمل می کند 
سـوی  از  هـا  حمایـت  وقتـی 
مسـئولی بـه گونـه ای باشـد کـه بـا 
تخریـب دیگـری انجـام گیـرد و بـه 
خـود ایـن اجـازه را بدهـد کـه بـه 
سـادگی کلمـه، مجموعـه ای را زیـر 
سـوال ببرد؛ دیگـر چه انتظـاری می 

داشـت؟  تـوان 
بـاور کنیـد دلسـوز هنـر کسـی 
دیگـری  تخریـب  بـه  کـه  نیسـت 
چگونـه  حسـاب  ایـن  بـا  بپـردازد. 
ممکـن اسـت خـود را دلسـوز هنـر 
خطـاب کـرد و ضمن چنیـن ادعایی 

پرداخـت؟  دیگـران  تخریـب  بـه 
وقتـی کـه بـا دیـدن مـا دیگـری 
را پیشـمان تخریـب مـی کنیـد و با 
دیدن دیگری، مـا را پیش او؛ میتوان 
بـه سـادگی حـدس زد که ایـن روند 
پیـش همـه بـه همیـن منـوال طی 
دومینویـی  عیـن  و  شـد  خواهـد 
طوالنـی مـدام دیگـری بـه دیگـری 
ضربـه مـی زنـد و سـرآخر ایـن هنر 
اسـت که بـا اینگونـه رفتارهـا، از هم 

پاشـیده شـده و خواهـد مـرد. 
آیـا ذهن یـک هنرمنـد بایـد این 
قدر سـطحی نگر و آماتورگونه باشـد 
که تمـام عملش در تخریـب دیگران 

خالصه شـود؟ 
بایـد یکبـار هـم کـه شـده قـدم 
درسـتی برداشـته شـود و اگـر بحث 
رقابـت هـم هسـت آن را بـا کارهای 
خـود ثابـت کـرد: بـا عمـل خـود نه 
زبـان! بـی شـک اگـر چنیـن امـری 
تحقـق بپذیـرد، سـود آن عایـد همه 
خواهـد شـد، از خود ما تـا فرهنگ و 

شـهرمان. هنر 
مخالفت با جشنواره ها

در گذشـته جشـنواره های هنری 
برگزار می شـد که هزینه بسـیاری از 
آنهـا با مشـارکت هنرمنـدان کاهش 
پیـدا می کـرد و جشـنواره هـم بـه 
خوبـی برگـزار مـی شـد، امـا امـروز 
هیچکس مشـارکت نمی کنـد! دلیل 
از خـود  آقـای مدیـر  آن چیسـت؟ 
نپرسـیده کـه چـرا جریان هـا به این 

سـمت سـوق داده شـده است؟ 
بـرای مثـال می توان به جشـنواره 
از  پـس  نمـود،  اشـاره  زرنـد  تئاتـر 
اینکـه جشـنواره در دوره پنجم خود 
کـه سـال 82 برگـزار شـد بـه خاطر 
لجبـازی هـا و کوتاهـی هـای مدعی 
امـروزی، بـه کمـا رفـت؛ بـا وقفه ی 
کسـالت آورِ 9 ساله سرانجام در سال 
91 طلسـم آن شکسـت و موفق شد 
ششـمین دوره خـودش را بـه روی 

ببرد.  صحنـه 
بـا جـان گرفتـن دوبـاره ی ایـن 
جشـنواره در سـال 91 شـور و شـوق 
فراوانی در دل نسـل جـوان و حامیان 

تئاتـر بـه جریان افتـاد و قرار شـد که 
دیگـر وقفـه ای در برگـزاری آن پیش 
دهنـده  آزار  سـالهای  ایـن  و  نیایـد 
دیگـر بـرای تئاتـر زرنـد تکرار نشـود.  
بـا تالشـهای بنـده کـه در آن زمـان 
مسـئولیت دبیـری انجمـن تئاتـر را 
برعهده داشتم؛ در سـال 92، فراخوان 
ایـن جشـنواره برای نخسـتین بـار بر 
روی سـایت ملـی تئاتر قـرار گرفت و 
خبـر برگـزاری هفتمیـن دوره آن بـا 
استقبال اسـتان های دیگر کشورمان 
مواجه شـد و این فراخوان شرایطی را 
فراهـم نمـود کـه می توانسـت زمینه 
سـاز معرفـی تئاتـر زرنـد بـه سراسـر 
ایران شـود. اما سـرانجام آن چه شـد؟ 
سـاده اسـت. بـاز هـم تعلیـق؛ آن هم 
بـه خاطر مخالفـت آقایان پـوچ گرا با 

ذهنـی تهی. 
علت مخالفت 

مخالفـاِن آن روز که مدعیان امروز 
از جهـت حمایـت و ترویـج هنـر و 
تئاترنـد به فکر فرهنگ شـهر نبودند 
و تنهـا یـک چیز را مـی دیدند؛ »این 
فـرد« نباید جشـنواره را هدایت کند. 
چـرا کـه در زمـان تصدی آنهـا هیچ 
رویـداد مهمـی شـکل نگرفتـه بود و 
از روی حسـادت هـم کـه شـده باید 
بهانـه ای جـور می کردنـد که حرف 

خود را به کرسـی بنشـانند. 
آن سـال به بهانه ضعیف دانسـتن 
مدیریـت از سـوی همیـن متولیـان 
هنـر، ایـن هـدف مبتدیانـه تحقـق 
یافـت و تعطیلـی چنیـن امـر مهم و 

واجبـی رقـم زده شـد. 
بـه   95 سـال  در  امـا  اکنـون 
حسـاب  یـک  بـا  و  می بریـم  سـر 
سرانگشـتی مـی تـوان فهمیـد کـه 
اگـر مخالفتـی نمـی شـد، زرنـد در 
جشـنواره  میزبـان  بایـد   95 سـال 
دهـم تئاتـر در سـطح ملـی باشـد، 
امـا نیسـت! نیسـت و متاسـفانه هم 
مشـخص نخواهـد بـود که کـی قرار 
اسـت باشـد. حال تا جشـنواره بعدی 
و هفتمیـن دوره آن چقدر دیگر باید 

انتظـار کشـید، خـدا میدانـد.
اعالم کردند که بايد جشنواره 

داشته باشیم
البتـه باید یادآور شـد آنهـا که در 
گذشـته بـه شـدت مخالـف چنیـن 
جشـنواره ای بودنـد و بـرای برگـزار 
نشـدن آن تـالش مـی کردنـد؛ حاال 
کـه خـود را بـر کرسـی مدیریت می 
بیننـد به طـرز معجزه آسـایی موافق 
آن شـده انـد و با انتشـار فراخوان آن 
سـعی در جلب محبوبیـت و حامیان 

نسـل جـوان دارند. 
هرچنـد کـه همیـن فراخـوان هم 

در حـد حـرف ماند! 
بـی شـک همـگان بـه یـاد دارنـد 
و  فرهنـگ  اداره  پیـش  مدتـی  کـه 
ارشـاد زرنـد با توزیـع بروشـور اعالم 
نمود که قرار اسـت جشـنواره داشته 
باشـیم؛ جشـنواره که نه... جشـنواره 
هـا داشـته باشـیم. اما چه شـد ؟ کو 

آن جشـنواره هـا؟ 
در  شـده  توزیـع  هـای  فراخـوان 
سـطح شـهر، خبرهای انتشـار یافته 
در مطبوعات و سـایتهای خبری گواه 
بـر صحت ایـن سـخن دارنـد.  کدام 

یـک از جشـنواره هایـی کـه بـا بیان 
نـام آنهـا خـود را تیتر خبرهـا کردند 
برگـزار شـد؟ کـدام یک از رسـانه ها 
پـرس و جـوی آن ادعاهـا و شـعارها 
شـدند و گفتند که چـرا اینها در حد 
حـرف مانـد و عملـی نشـدند جناب 

!؟  مدیر 
نکنـد برگزاری جشـنواره آشـپزی 
را جـز رزومـه هنری مـی دانید و می 
خواهیـد بـا پرداختـن بـه برگـزاری 
آن حقانیـت خـود را ثابـت کنیـد و 
بـا تکیه بـر جشـنواره آشـپزی؛ خود 
را حامـی هنـر )!!!( معرفـی نماییـد؟! 
نکنـد اسـتعدادهای هنـری زرنـد از 
اینگونـه جشـنواره هـا شـکوفا مـی 
شـود و پـرروش می یابـد و مـا از آن 

خبریم؟  بـی 
بـه حتـم سـخن گفتـن تـا عمل 
کردن فاصله دارد و به سـادگِی حرف 
زدن نمـی شـود جشـنواره ای را در 

راسـتای هنـر و رشـد آن و همچنین 
شـکوفایی اسـتعدادهای نسـل جوان 

کرد. برگـزار 
 معنی فرهنگ و هنر

مطالـب زیـاد دیگـری هسـت که 
مـی تـوان دربـاره هـر کـدام صفحه 
هـا نوشـت و آنهـا را مـورد بررسـی 
قـرار داد و بـه دفـاع پرداخـت؛ اما به 
ذکـر دو اقـدام برتر از فعالیتهای سـه 
سـال اخیـر گـروه رنگین کمـان که 
»سـاخت تماشـاخانه رنـگ هنـر بـا 
هزینه هـای شـخصی« و »برگـزاری 
کارگاهـی در سـطح بین المللـی« را 
شـامل می شـد اکتفـا مـی کنیـم و 
ترجیـح مـی دهیـم بـه برنامـه هـا و 
تئاترهایـی کـه در زرنـد اجـرا کـرده 
ایـم اشـاره ای نکنیم؛ شـما خواندید 
و فهمیدیـد کـه واکنش هـا در قبال 
چنیـن اعمالـی چـه بـود! پالتـو را 
صاحب شـدند و کارگاه تئاتر کاغذی 

را هـم کـه چـه موضعـی در قبالـش 
داشـتند. حال در ادامـه ی مطلب به 
رشـد جریان هنر زرنـد و راههای آن 

هـم اشـاره ای خواهیـم کـرد:
 زرند شهری

 که سینما ندارد
بـه نظـر شـما در شـهری کـه از 
داشـتن یک سـینمای سـاده محروم 
اسـت؛ چه چیزی جز تئاتـر و اجرای 
مرتـب آن می توانـد مرهـم این زخم 
عمیـق فرهنگی باشـد؟ بـا این وجود 
امـا بـاز هـم شـاهد آن بـوده ایـم که 
طـی این سـالها افـرادی چـوب الی 
چـرخ فرهنـگ و هنـر گذاشـته اند و 
عـده ای از مسـئولین بی مسـئولیت 
هـم در اوج نابـاوری بـه حمایـت از 

اقـدام آنهـا پرداختـه اند !
بایـد منصفانه بررسـی کـرد و دید 
در ایـن سـالها چه کسـانی بـه بهبود 
ایـن زخـم فرهنگـی همت گماشـته 

انـد و چـه کسـانی و بـه چـه شـکل 
مخالـف چنین امـری بوده انـد؟ آدم 
هایـی که بـه جای حمایت از داشـته 
هایشـان بـرای پابرجـا ماندن، تیشـه 
بـه ریشـه آنهـا زده و مسـبب نابودی 

شـان می شـوند.
چاره کار کجاست؟

در ایـن میان چیزی کـه می تواند 
کمـک بسـیاری بـه هنر شهرسـتان 
بکنـد و بیشـترین تاثیـر را در رشـد 
فرهنـگ شـهر داشـته باشـد؛ بخش 

خصوصـی هنر اسـت.
حضور و فعالیت مستمر آموزشگاه 
هـای هنـری کـه در فضایی سـالم و 
دوسـتانه بـا برنامـه های مفیـد خود 
سـبب رشـد فرهنگی شـهر شـوند و 
پتانسـیل هـای موجود در هنـر زرند 
را شـکوفا کننـد. قطعـا تحقـق ایـن 
نکتـه، بـه هنـر اقتصـادی شـهر هم 
کمـک ویـژه ای خواهـد کـرد که در 
نتیجه زمینه سـاز شـهری بـه دور از 
فقـر فرهنگـی و هنـری خواهد شـد. 
ایـن مسـئله را هـم بایـد یادآور شـد 
کـه اگـر بـر کمیـت و کیفیـت ایـن 
آموزشـگاه ها افزوده شـود و در مسیر 
رو بـه جلـوی آنهـا نیـز سـنگی قرار 
ندهنـد و عـالوه بـر تمـام اینهـا؛ این 
مراکـز فرهنگی را هـم از خود بدانند 
خوبـی  اتفـاق  منتظـر  توانیـم  مـی 
باشـیم که گذشـت زمان به وقوع آن 

تحقـق خواهد بخشـید.
 کالم آخر 

ای کاش زندگـی را در کنـار مردم 
بسـازیم، شـهر را بـا مشـارکت مردم 
متحـول کنیـم و بین خودمـان، هنر 
و مردم مـان شـکاف ایجـاد نکنیـم؛ 
یـاد بگیریـم که یـا وارد گود نشـویم 
و یـا اگـر شـدیم اصـل انسـانیت را 
بـه فراموشـی نسـپاریم؛ ایـن عرصه، 
عرصه ی جوالن دادن سـیمرغ است 

نـه مگس.

از وعده و شعار تا اقدام و عمل
محسن عزیزالهی 

آگهی مزايده نوبت اول شماره 7029-95  )نوبت اول(
ــور  ــه موافقــت هــای صــادره از ســوی ســازمان ام ــا توجــه ب ــان در نظــر دارد ب ــع طبیعــی اســتان کرم اداره کل مناب
اقتصــادی و دارایــی اســتان کرمــان تعــداد 5 دســتگاه خــودرو ســبک، 4 دســتگاه تراکتــور و 22 دســتگاه موتــور آبکــش 

بــه شــرح ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند.
ــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/6/13 از  ــا پای ــت اول ت ــخ انتشــار آگهــی نوب ــناد: از تاری ــت اس ــوه دریاف نح
 http://iets.mporg.ir :ــه آدرس ــی مناقصــات ب ــه ســایت مل ــق دسترســی ب ــا از طری ــق مراجعــه حضــوری ی طری
محــل و تاریــخ بازدیــد: از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول تــا روز چهارشــنبه 95/6/24 از ســاعت 8 تــا 13 بجــز 

ایــام تعطیــل اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 95/6/25

ــی و  ــع طبیع ــل اداره کل مناب ــورخ 95/6/28 در مح ــنبه م ــح روز  یکش ــاعت 9 صب ــنهادات: س ــایی پیش بازگش
ــد. ــی باش ــان م ــتان کرم ــزداری اس آبخی

ــی و  ــع طبیع ــان- اداره کل مناب ــارراه فرهنگی ــه چه ــیده ب ــوری اســالمی نرس ــوار جمه ــناد: بل ــل اس ــل تحوی مح
ــان ــتان کرم ــزداری اس آبخی

مبلغ ضمانت نامه: 10 درصد قیمت پیشنهادی.
توضیح: تضمین شرکت در مزایده طبق اسناد مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد.

))سایر شرایط مطابق اسناد مزایده است((
تعداد/دستگاهنوع کاالردیف

1سواری پیکان1
1وانت مزدا2
1وانت دو کابین نیسان3
1وانت دو کابین نیسان4
1وانت دو کابین نیسان5
3موتور آبکش ولوو کار نکرده6
5موتور آبکش ولوو کارکرده7
6موتور آبکش پالکستان کارکرده8
2موتور آبکش رمانی9
2موتور آبکش لیالند10
4موتور آبکش ولوو قدیمی11
3تراکتور رومانی12
1تراکتور فرکوسن13

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
شناسه آگهی 4514
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حقوق و حوادث

مشـاور دبیـرکل سـتاد مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر کشـور بـا تاکیـد 
بـر  صنایـع  مدیـران  تـالش  بـر 
مقابـل  در  کارگـران  ایمن سـازی 
درصـد   21 گفـت:  مخـدر  مـواد 
درگیـر  کارگـران صنایـع کشـور 

اعتیادنـد.
حاشـیه  در  صرامـی  حمیـد 
آموزشـی  دوره  برگـزاری 
آسـیب های  از  پیشـگیری 
حضـور  بـا  کـه  اجتماعـی 
آموزشـی  حـوزه  متخصصـان 
اراك  شهرسـتان  دوم  متوسـطه 

برگـزار  مرکـزی  اسـتانداری  در 
در  خبرنـگاران  جمـع  در  شـد، 
اعتیـاد زنـان  خصـوص وضعیـت 
در کشـور اظهـار کـرد: براسـاس 
ارزیابـی انجـام شـده در خصوص 
سـطح  در  مـواد  سـوء مصرف 
حـدود   ،1386 سـال  در  کشـور 
5 درصـد از دختـران و زنـان بـه 
سـمت مواد سـوق پیـدا کرده اند.
تحقیقـات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
 1390 سـال  در  شیوع شناسـی 
گرایـش زنان و دختـران را دارای 
رشـدی حـدود دو برابـری عنوان 

کـرد و گفـت: 9.3 درصـد زنـان 
پیـدا  مـواد گرایـش  بـه مصـرف 

کرده انـد.
صرامـی در زمینه علت شناسـی 
افزایش گرایشـات به مـواد مخدر 
بـه چندیـن موضوع اشـاره کرد و 
گفـت: میـزان اختـالالت خلقـی 
در  اسـترس  و  اضطـراب  شـامل 
جامعـه بـه ویـژه در بیـن زنان در 
حـال رشـد اسـت. در تحقیقـات 
از  درصـد   23.6  ،1392 سـال 
جمعیـت 15 تـا 64 سـال دارای 
شـامل  خلـق  اختـالل  یـک 

اضطـراب، اسـترس یا افسـردگی 
هسـتند کـه سـهم زنـان در ایـن 
اختالل هـا بیـش از مـردان اسـت 
و شـیب گرایـش بـه مـواد مخدر 
یـک  دارای  زنـان  و  در دختـران 
اختـالل خلـق، تنـد و چنـد برابر 
از مـردان گـزارش شـده  بیشـتر 

. ست ا
وی فقدان و فقر اطالعات در 
بیـن زنـان و دختـران را زمینه 
در  مـواد  مصـرف  بـه  گرایـش 
راسـتای یافتـن آرامـش، لـذت 
اضطراب هـا  از  رهایـی  و  کاذب 
و  کـرد  عنـوان  افسـردگی ها  و 
افـزود: ضعـف تفریحـات کافـی 
بـرای  کافـی  گریزگاه هـای  و 
زمینـه  جوانـان  و  نوجوانـان 
سـمت  بـه  گرایـش  بـرای  را 
کـرده  ایجـاد  مخـدر  مـواد 
همـه  در  پدیـده  ایـن  و  اسـت 
اسـتان ها الگـوی یکسـانی دارد 
و اسـتان مرکـزی نیـز از همین 
تبعیـت  مصـرف  شـیوع  و  الگـو 

. می کنـد
افزايش گرايش دختران 

دانشجو به برخی 
روانگردان ها

سـتاد  فکـر  اتاق هـای  دبیـر 
کشـور  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 
نشـان  تحقیقـات  کـرد:  تاکیـد 
دختـران  گرایـش  می دهنـد 
داروهـای  برخـی  بـه  دانشـجو 
افزایـش  مخـدر  و  روانگـردان 
یافتـه و ایـن امـر منجـر بـه بروز 
نگرانی هایـی شـده اسـت. انتظار 
داریـم بـا شـروع سـال تحصیلی 
دانشـگاه ها  فرهنگـی  حـوزه 
و  آمـوزش  انتقـال  منظـور  بـه 
بویـژه  دانشـجویان  بـه  مهـارت 
در  کـه  دختـر  دانشـجویان 
یـا  دانشـجویی  خوابگاه هـای 
زندگـی  مجـردی  خانه هـای 
می کننـد بـا جدیت و حساسـیت 

کننـد. کار  بیشـتری 
در  مـواد  مصـرف  الگـوی  وی 
سـطح کشـور را الگویـی یکسـان 
عنـوان کـرد و با اشـاره بـه اینکه 
مـردان  از جامعـه  مـواد  مصـرف 
فراتـر رفتـه و در جامعـه زنان نیز 
تسـری یافتـه اسـت و در حـوزه 
زنـان در مصـرف مـواد مخـدر از 
الگـوی مـردان تبعیـت می شـود، 
افـزود: کمـاکان تریـاك، شیشـه، 
گل،  حشـیش،  توهـم زای  مـواد 
ماری جوانـا و هروئیـن بـه ترتیب 
الگـوی مصـرف غالـب در سـطح 
دسـتگاه های  و  اسـت  کشـور 
فرهنگـی نیـز بایـد در خصـوص 
تـالش  ماری جوانـا  و  گل  مـاده 
داشـته  بیشـتری  حساسـیت  و 

باشـند.
اینکـه  بیـان  بـا  صرامـی 
متاسـفانه سیستم هوشـمند مواد 
مخـدر هرازگاهـی مـاده جدیدی 
را ارائـه می کنـد و در پـی افزایش 
مشـتری مداری  و  مصرف کننـده 
در  غلـط  باورهـای  بـه  اسـت، 
و  گل  مـاده  مصـرف  خصـوص 
ماری جوانـا اشـاره کـرده و گفت: 
گاهـا ایـن تصـور وجـود دارد کـه 
نیسـتند،  اعتیـادزا  مـواد  ایـن 
مـاده  دو  ایـن  کـه  صورتـی  در 
توهم زایـی چنـد برابـری نسـبت 
بـه حشـیش دارند و قطعـا اعتیاد 
بـه آنهـا شـرایط ناگـواری را برای 
نوجوانان و جوانـان در پی خواهد 
داشـت، بـه همیـن دلیـل وظیفه 
فرهنگـی  دسـتگاه های  همـه 
اسـت کـه همان طـور که نسـبت 
بـه کـراك افغانی و شیشـه هجوم 
هوشـمندانه صورت دادند نسـبت 
ایـن  نیـز  ماری جوانـا  و  گل  بـه 
صـورت  آگاهی بخشـی  و  هجـوم 
گیـرد تـا نوجوانـان و جوانـان بـه 
گـرداب مصـرف ایـن مـاده پنـاه 

نبرنـد.

ضرورت ايمن سازی کارگران 
در برابر مواد مخدر

وضعیـت  خصـوص  در  وی 
مـواد  در حـوزه  مرکـزی  اسـتان 
مرکـزی  اسـتان  گفـت:  مخـدر 
در رتبـه قابـل قبولـی در حـوزه 
اعتیـاد کشـور قـرار داد، اما بدین 
دسـتگاه های  کـه  نیسـت  معنـا 
اجرایـی و فرهنگـی آسـوده خاطر 
باشـند آنچـه مهـم اسـت و بایـد 
مـورد توجـه قـرار گیـرد تـالش 
بـرای  صنایـع  مدیـران  بیشـتر 

اسـت. کارگـران  ایمن سـازی 
صرامـی تصریح کرد: براسـاس 
تحقیـق ملـی دو سـال پیش 21 
درصـد از کارگران صنایع کشـور 
گرفتـار مصـرف مـواد هسـتند و 
بعضـی  سـهم  مـوارد  برخـی  در 
برخـی  مصـرف  در  اسـتان ها 
غیرقابـل  نوسـانات  بـا  مـواد 
انتظـار  و  اسـت  مواجـه  قبـول 
داریـم مدیـران صنایع در اسـتان 
سـال  بـه  توجـه  بـا  مرکـزی 
اقتصـادی مقاومتـی کـه زیربنای 
آن انسـان سـالم به عنـوان محور 
توسـعه پایـدار اسـت، در جهـت 
تـالش  کارگـران  ایمن سـازی 

باشـند. داسـته  مضاعـف 
سـتاد  فکـر  اتاق هـای  دبیـر 
کشـور  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 
اسـت  اینکـه الزم  بـر  تاکیـد  بـا 
حرکـت  فرهنگـی  دسـتگاه های 
خـود را در ایـن عرصه شـتابان تر 
اعتیـاد  سیسـتم  افـزود:  کننـد، 
و  می کننـد  حرکـت  سـرعت  بـا 
منفعالنـه  صـورت  بـه  نمی تـوان 
کـرد.  عمـل  آن  مقابـل  در 
تهاجمـی  اسـتراتژی ها  بایـد 
روی  میـزان  هـر  بـه  و  باشـد 
کنیـم،  سـرمایه گذاری  فرهنـگ 
و  نوجوانـان  توانمندسـازی 
ایمن سـازی آنهـا بیشـتر خواهـد 

ایسـنا / بود.

رمضان امیری
 مدیر کل جدید 
زندان های استان 

اقدامـات  و  زندان هـا  سـازمان  رئیـس 
حکمـی  طـی  کشـور  تربیتـی  و  تأمینـی 
را  کرمـان  اسـتان   هـای  زنـدان  مدیـرکل 

کـرد. منصـوب 
بـا توجه بـه بازنشسـتگی مدیرکل اسـتان 
کرمـان، رمضـان امیـری را بـه عنـوان مدیـر 

کل ایـن اسـتان معرفـی کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:

و  زندانیـان  ارشـاد  و  تربیـت  و  اصـالح 
الزم  امکانـات  و  بسـتر  سـاختن  فراهـم 
بـرای بازگشـت مجـدد بـه کانـون خانـواده 
بـا  اجتمـاع، همزمـان  در  آنـان  پذیـرش  و 
بعـد  مراقبـت  بـرای  برنامه ریـزی  اعمـال 
دسـتگاه های  همـکاری  جلـب  و  خـروج  از 
وظایـف  جملـه  از  مهـم،  ایـن  در  ذیربـط 
اساسـی امـر زندانبانـی اسـت کـه نیـل بـه 
آن مسـتلزم برنامـه ای راهبـردی بـر مبنای 
دیـن  تعالی بخـش  و  انسان سـاز  فرهنـگ 
مبین اسـالم اسـت که باید ضمـن همکاری 
و هماهنگـی اثربخـش بـا مسـئولین محترم 
قضایـی و اجرایـی اسـتان و جلـب حمایـت 

مـادی و معنـوی آنـان بـه اجـرا درآیـد.
مقتضـی اسـت نهایـت مسـاعی و همـت 
هرچـه  سالم سـازی  جهـت  در  را  خـود 
بیشـتر محیـط زندان هـا از طریـق توسـعه 
سـطح  ارتقـاء  حرفه آمـوزی،  آموزش هـا، 
بهداشـت و سـالمت، تـوأم بـا پـاس داشـت 
ارزش هـای فرهنگـی و دینـی و نظـارت بـر 
حسـن اجـرای قوانیـن و آئین نامـه سـازمان 
تحقـق  بـه  نسـبت  تـا  گرفتـه  کار  بـه  را 
ریاسـت  مصـوب  ابالغـی  سیاسـت های 
محتـرم قوه قضاییـه مبتنی بـر رهنمودهای 
العالـی(  )مدظلـه  رهبـری  معظـم  مقـام 
عرصـه  ایـن  در  جهـادی  مدیریتـی  شـاهد 

باشـیم. خدمتگـزاری 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، پیـش از ایـن، 
ولی نیـا مدیـرکل زندان هـای اسـتان کرمـان 

بـود کـه بازنشسـته شـد.

دپوي 3۰۰ کیلو تریاک 
در گاوداري 

از  کرمـان  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
کشـف 300 کیلـو تریـاك از یـک گاوداري 
در »شـهداد« و دسـتگیري یک قاچاقچي در 
عملیـات مشـترك با پلیـس امنیـت عمومي 

اسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ »عبدالعلـي روانبخش«در گفت 
پلیـس  خبـري  پایـگاه  خبرنـگار  بـا  گـو  و 
شـهداد  بخـش  انتظامـي  گفت:مأمـوران 
ایـن فرماندهـي بـا همـکاري پلیـس امنیت 
عمومـي اسـتان کرمـان بـا انجـام یکسـري 
شـیوه هاي  از  بهره گیـري  و  اطالعاتـي  کار 
مخـدر  مـواد  مقادیـري  دپـوي  از  پلیسـي 
توسـط قاچاقچیـان در یـک گاو داري باخبر 

. ند شد
مامـوران  افـزود:  سـرهنگ«روانبخش« 
در  قضائـي  مقـام  هماهنگـي  بـا  انتظامـي 
یـک اقـدام ضربتـي وارد گاوداري شـدند و 
در بازرسـي از محـل ،30 بسـته مـواد مخدر 
تریـاك بـه وزن300 کیلوگـرم کـه بـه طـرز 
نگهـداري  محـل  در  اي  ماهرانـه  بسـیار 
کشـف  را  بـود  شـده  جاسـازي  حیوانـات 

کردنـد. 
فرمانـده انتظامي شهرسـتان کرمان اظهار 
داشـت:در ایـن رابطـه یـک نفـر قاچاقچـي 
نیـز دسـتگیر و بـه همراه مواد کشـف شـده 
جهت سـیر مراحـل قانوني به مرجـع قضائي 

معرفي شـد. 
بـر  تاکیـد  بـا  روانبخـش  سـرهنگ 
خانـواده  بـه  اعتیـاد  شـیوع  از  پیشـگیري 
کـه  هنگامـي  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  هـا 
محیـط خانـه ناامن باشـد، خیابـان جایگزین 
خانـه مي شـود و شـیادان جایگزیـن پـدر و 

شـد.  مادرخواهنـد 
کرمـان  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
بـراي  خواسـت:  هـا  خانـواده  از  خاتمـه  در 
مصـون مانـدن فرزنـدان خود از آسـیب هاي 
اجتماعـي در انتخـاب دوسـتان شایسـته بـه 
آنـان کمک کـرده و مهارت رفتـار قاطعانه را 

بـه آنـان بیاموزنـد. 

صرامی، مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور عنوان کرد

افزايش گرايش دختران دانشجو 
به برخی روانگردان ها

خبر

افقی
1-چاشـنی صبحانـه - بنـدری در اوکرایـن - بخشـی از 

ستا و ا
2-غالم سلطان محمود - علم تشریح

3-لذیذ و گوارا - آشپز ضحاك
4-زلف - گیاهی پرخار - فناوري روز دنیا

5-زیر پای راننده - کارمند سفارتخانه - امر به نرفتن
6-آزاد و رها - نوار چسب پول - قوم تاریخی مکزیک

7-نشـانه مفعولـی - خـس خـس برونـش هـا - از اقمـار 
مشـتری - سـرانجام

8-اثری از فریدون مشیری - برنج خرد شده
9-مرکـز ایالـت آیداهـوی آمریـکا - کـر شـدن - هوش و 

حافظـه - مـاه دهم سـال شمسـی
10-مردمک چشم - پلکان چوبی - ضربه ای با پا

11-نوبت بازی - عاجز و درمانده - بهترین
12-خطـی از مـو کـه در زیـر پیشـانی و بـاالی چشـم 

میرویـد - جنـس مذکـر - محافـظ گل
13-حق نشر - معادل فارسی حق التدریس

14-معالجه روحی - برگه خرید کاال
نـام پسـر کیقبـاد -  15-شـهری در اسـتان لرسـتان - 

همـراه غـذا میخورنـد.
عمودی

1-واحد سرعت هواپیما - کادر عکس - اجاره بها
2-کامیـون ارتشـی - بوکسـوربنام آمریکایـی - پیرامـون 

چهارپایان دهـان 
3-جایـی کـه در آنجا عد ه ای بـرای ورزش، بازی، تفریح، 

یـا دیدوبازدید جمع میشـوند - کتابـی از ویکتور هوگو
4-میوه شبیه زالزالک - کاشف الکل - جوان

5-همـان کافی اسـت - بـه هر جهت - از پـرد ه های دور 

قلـب و دیگر انـدا م های داخلی
6-رود اروپایی - جنس و متاع - کم هوش

7-ییالقی در تهران - یاری دادن - خرما
8-سـرای اسـرار - یرقـان - گـردآوری شـده - رئیـس 

جیمزبانـد
9-سرزمین بلقیس- داخل - نوعی لباس زمستانی

بمـب   - چیـن  پـول  یـکای   - کلیـوی  فـوق  10-غـده 
شـتنی کا

11-حساب - امانتدار - عادت و انس
12-آحاد در ریاضی - سست کننده - مفتش
13-خداحافظی ژاپنی - پادشاه سلسله کیانی

14-دور کردن - از هنرهای دستی ایرانی - همچنین
15-طایفـه - خـالص شـدن ، آزاد گشـتن - گوسـفند 

قربانـی
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عکس: پگاه قدیري

امروز،

هرچه سکوت از نُک قلم می ریزد. 

فرداست که دفترم

بیشه ی فریادیست!

ریوار آبدانان

ورزشعکس نوشت

پرچم کاروان پارالمپیک از سوی همسر 
مدافع حرم به پرچمدار ایران اهدا شد

پرچـم کاروان پارالمپیـک ایران توسـط همسـر مدافـع حرم، 
جـواد اهلل کرمی، به عشـرت کردسـتانی، پرچمـدار کاروان ایران 

در بازیهـای پارالمپیک، اهدا شـد.
عشـرت  پارالمپیـک،  ملـی  کمیتـه  سـایت  گـزارش  بـه 
کردسـتانی پـس از دریافـت پرچـم کاروان ایـران در بازیهـای 
پارالمپیـک ریـو گفـت: لحظـه ای کـه بـه نمایندگـی از کاروان 
ایـران پرچـم مقـدس کشـورم را در جمـع نورانـی خانـواده اهلل 
کرمـی، مدافـع حـرم، بـه دسـت گرفتـم بهترین لحظـه زندگی 
ام بـود بـه طوریکـه نمـی توانـم حسـم را بیـان کنـم. پرچمدار 
کاروان ایـران در بازیهـای پارالمپیک در گفتگو با سـایت کمیته 
ملـی پارالمپیـک اظهار داشـت: امیدوارم با توسـل به این شـهدا 
بتوانیـم پرچـم کشـورمان را در مسـابقات بـه اهتـزاز دربیاوریم.  
وی خاطرنشـان کـرد: بزرگتریـن آرزوی مـا این اسـت که پرچم 
کشـورمان را در برزیـل بـه اهتزاز درآوریـم و امیدواریـم بتوانیم 
قـدردان خـون شـهدا باشـیم و بـا حفـظ ارزش هـا و عقایـد و 
حجـاب اسـالمی مدافـع ارزش هـای دیـن و عقایدمـان باشـیم 
چـون شـهدا رفتند کـه از حجاب و عزت یک زن مسـلمان دفاع 
کننـد و نگذارنـد بـه حریـم بانوی مسـلمان بی احترامی شـود و 

مـا بتوانیـم مبلغ ایـن حجاب باشـیم.
کردسـتانی در پایـان یادآور شـد: شـهدا رفتند کـه از حجاب 
و عـزت یک زن مسـلمان دفـاع کنند و نگذارند بـه حریم بانوی 
مسـلمان بی احترامـی شـود و مـا بتوانیـم مبلـغ ایـن حجـاب 
باشـیم. یقیـن داریـم روح بـزرگ شـهدا در لحظه هـای سـخت 

کمکمـان می کننـد و ایـن بـرای مـا کافی اسـت.

 اطالعات

سکه

۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال طرح جدید

۱۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال طرح قدیم 

۵,62۰,۰۰۰ ریال نیم سکه 

2,9۱۰,۰۰۰ ریال ربع سکه 

۱,82۰,۰۰۰ ریال یک گرمی

طال

۱,۱3۰,2۰۰ ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,۵۰6,49۰ ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

3۵,46۰ ریال دالر آمریکا

4۰,26۰ ریال یورو

9,7۰۰ ریال درهم امارت

۵,4۵۰ ریال  یوآن 

46,68۰ ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,۰۰۰ تومان

رانا LX  33,382,۰۰۰ تومان

سوزوکی ویتارا  ۱2۵,۰۱۱,۰۰۰ تومان

سایپا SE ۱۱۱     2۰,27۰,۰۰۰ تومان

7۵,8۰۰,۰۰۰ تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,۰۱۰,۰۰۰ تومان

لیفان X60  6۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

77,9۰۰,۰۰۰ تومان   S5 جک

49,3۱۰,۰۰۰ تومان  ۵۵۰ MVM

آب و هوای کرمان

۱3 تا 3۱/آفتابی امروز

۱3 تا 32/آفتابی فردا
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 86 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
 روزنامه های کشور

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقیم تحریریه:32471390 

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ: مهدوی

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

کنسرت

کنسرت گروه همنوازان حصار
4 شهریور ماه /ساعت 20/ در فرهنگسرای کوثر

خرید آنالین بلیط و رزرو صندلی از سایت
www.kermanconcert.com 

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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