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روحانی در جمع خبرنگاران در 
فرودگاه مهرآباد:

اجازه نخواهیم داد 
که آمریکا

 2 میلیارد دالر  
مردم ایران را ببلعد

---------  صفحه  3 ---------

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

پرورش نسل متخلق 
به اخالق الهی موجب 

شکوه و اقتدار
 کشور می شود

---------  صفحه  2 ---------

فرمانده انتظامي منوجان خبر داد:

کشف 51 کیلو 
مواد مخدر

 از پژو 405 
---------  صفحه  2 ---------

پایان هفته هشتم لیگ یک با 
صدرنشینی آبی های سیرجانی

الله های نارنجی 
در باتالق انزلی 

گرفتار شدند
---------  صفحه   6 ---------

آگهی مناقصه
نام شرکت مناقصه گزار: شرکت فوالد زرند ایرانیان

موضـوع مناقصـه: سـاخت قطعـات از جنـس ورق فـوالدی 
یش سا ضد

متقاضیـان محتـرم جهت کسـب اطـاع از شـرایط مناقصه 
 zisco.midhco.com می بایسـت بـه نشـانی اینترنتـی

مراجعـه نمایند.
و درصـورت نیـاز بـه اطاعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن 

فرماینـد. حاصـل  تمـاس   034-32464781

آب، ضرورت امروز، ضمانت فردا
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

ایجاد تاسیسات فاضالب شهررفسنجان به روش بیع متقابل
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد براسـاس مـاده 20 الحـاق برخـی از مـواد به قانـون تنظیم 
بخشـی از مقـررات مالـی دولـت )2(، ایجاد تاسیسـات جمـع آوری و تصفیـه فاضـالب شهررفسـنجان را در ازای 
تخصیـص پسـاب تصفیه شـده بـه منظور کاربـری معین و بـا حجم مشـخص بـرای دوره زمانی محـدود و معین به 

روش بیـع متقابـل و با شـرایط ذیـل، به سـرمایه گـذار واجد شـرایط واگـذار نماید.
الف( شرح مختصری ازپروژه:

- موضـوع پروژه: ایجاد تاسیسـات فاضاب شـهر رفسـنجان شـامل: شـبکه جمـع آوری و خط انتقـال فاضاب به طـول تقریبا 710 
کیلومتـر و تصفیـه خانـه فاضـاب به ظرفیـت 40408 مترمکعب در شـبانه روز و نصب کلیه انشـعابات فاضاب

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضاب استان کرمان    - مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب    -دوره احداث 3 سال
)MLE( دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی    - حداکثر 25 سال     - فرآیند تصفیه: لجن فعال -

- جمعیت تحت پوشش: 172580 نفر در سال 1395 و 271670 نفر در سال  1420 )افق طرح( با نرخ رشد متوسط 97,1 درصد 
- محل اجرا: شهر رفسنجان

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
سـرمایه گـذار بـه صـورت شـخص حقوقی با داشـتن سـابقه مدیریتـی قابل قبـول، تامیـن و تخصیص سـرمایه مورد نیـاز را به 
عهـده خواهـد داشـت.  تاریـخ، مهلـت و محـل دریافت اسـناد ارزیابی: سـرمایه گذاران واجد شـرایط مـی توانند از تاریـخ 95/7/1 
لغایـت پایـان وقـت اداری 95/7/19 جهـت دریافـت اسـناد ارزیابـی بـا ارائـه نامـه اعـام آمادگـی جهت سـرمایه گـذاری در طرح 
بـه شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـه آدرس: کرمان،بلـوار 22 بهمن ابتـدای بلوار سـاوه- دفتـر قراردادها مراجعـه نمایند.

ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ریال پنج میلیارد ریال از نوع ضمانت نامه بانکی
محل و زمان تحویل مدارک درخواستی:

-مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 95/8/19 و محل تحویل دبیرخانه شرکت می باشد.   
- بدیهی اسـت پس از بررسـی مدارک ارزیابی که توسـط شـرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شـود از سـرمایه گذاران واجد 

شـرایط جهـت مذاکرات قـراردادی دعوت به عمـل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

)مزایده( )نوبت دوم(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

رزمنده دفاع مقدس در گفت و گو با پیام ما:

چهل روز از مرگ پدرم 
بی خبر بودم

   صفحه4

پس از علوم پزشکی، فرمانداری و شورای شهر، این بار نوبت به استانداری رسید

اعتراض ادامه دار
 چایخانه داران کرمانی

به ممنوعیت قلیان

ورزش پهلوانی و زورخانه ای دانشگاه پیام نورعوامل اجرایی کرمانی خود را شناخت

رونق فرهنگ پهلوانی
در پیام نور

   صفحه6

زمـان ممنوعیت »اسـتعمال توتون 
اسـانس دار« در حالـی یکم مهر سـال 
جـاری عنوان شـده بـود کـه در کرمان 
اسـت کـه طـرح  مـاه  یـک  از  بیـش 
ممنوعیـت عرضـه قلیان اجرایی شـده 

ست. ا
نـه  نمی آینـد.  کوتـاه  هیچ کـدام 
کسـانی کـه بـه دنبـال اجـرای قانـون 
خاک خورده در وزارت کشـور هسـتند 

چایخانـه  راه  از  کـه  کسـانی  نـه  و 
ازیک طـرف  می خورنـد.  نـان  داری 
قلیـان  عرضـه  مراکـز  و  چایخانه هـا 
تعطیـل  دیگـری  از  پـس  یکـی 
تجمـع  دیگـر  طـرف  از  و  می شـوند 
ادامـه پیـدا می کنـد.  چایخانـه داران 
در آخریـن تجمع، جمعـی از چایخانه 
اسـتانداری  مقابـل  کرمانـی  داران 
کرمـان جمـع شـدند. یـک روز قبل از 

عیـد غدیر و درحالی که رزم حسـینی، 
از  اسـتقبال  بـرای  کرمـان  اسـتاندار 
بـه  پارالمپیـک  کرمانـی  قهرمانـان 
بـه  حلقـه گل  و  بـود  رفتـه  تهـران 
سـمت  بـه  و  می انداخـت  گردنشـان 
دوربین هـا لبخنـد می زد، بیـش از 60 
نفـر از اسـتاندار می خواسـتند کـه بـه 

برسـد.  دادشـان 
صفحه 2
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

رویکرد جدید صدا وسیمای 
کرمان، اجرا در فضاهای عمومی و 

پارک هاست
مدیـر کل صـدا و سـیماي مرکـز کرمـان گفـت: 
تصمیـم گرفتیـم در دوره ي مدیریـت جدیـد صـدا 
وسـیماي مرکز کرمـان، تغییراتي در نحـوه ي اجراي 
برنامه هـا اعمـال کنیـم کـه از آن جمله خارج شـدن 
برنامه ها از شـکل سـنتي خود در اسـتودیوهاي بسته 
به سـمت اجـرا در فضاهـاي عمومـي و مردمي مانند 
پارک هاسـت.  بـه گـزارش روابـط عمومـي معاونـت 
فرهنگـي اجتماعي شـهرداري کرمان، علـي رمضاني 
در مراسـم جشـن بـزرگ »غدیـر« کـه به مناسـبت 
ایـن عیـد سـعید در کنـار دریاچـه پردیسـان قائـم 
بـا مشـارکت شـهرداری و صـدا و سـیمای کرمـان 
برگـزار شـد؛ ضمـن تبریـک عید غدیـر افـزود: حتي 
در اجراهـاي تلویزیونـي نیـز از ایـن دوره ي مدیریـت 
صدا وسـیما، به جاي اسـتفاده از اسـتودیوهاي بسته، 
از اسـتودیوهاي واقـع در فضاهـاي بـاز صـدا و سـیما 
اسـتفاده مي کنیـم. رمضانـي در حاشـیه این مراسـم 
کـه با حضـور شـهردار، برخـی از معاونـان مدیر کل، 
تعدادی از اعضاي شـوراي اسـامي شـهر و مسئوالن 
شـهر کرمـان برگـزار شـد؛ تصریـح کـرد: همچنیـن 
در محـرم امسـال برنامه هـاي ایـن مرکـز بـا حضـور 
هیأت هـاي مذهبـي در فضاهـاي عمومـي مخصوص 
عـزاداري هم اسـتاني ها و یـا اسـتودیوهاي فضـاي باز 
صـدا و سـیما اجـرا خواهنـد شـد. مدیـر کل صـدا و 
سـیمای مرکـز کرمـان بـا بیـان ایـن کـه ایـن اقدام 
باعث جلب مشـارکت بیشـتر مـردم و ارتباط بیشـتر 
افـراد بـا ایـن مرکـز مي شـود؛ خاطرنشـان کـرد: این 
رویکـرد جدیـد بـه زودي بـا همـکاري شـهرداري و 
مشـارکت سـایر دسـتگاه ها گسـترش پیـدا مي کند. 
رمضانـی گفـت: همچنیـن از ایـن به بعد بسـیاري از 
برنامه هایـي کـه در فضاي باز و عمومـي اجرا خواهیم 
کـرد بـا شـبکه هاي اسـتاني دیگـر و نیز شـبکه هاي 

سراسـري بـه اشـتراک گذاشـته خواهد شـد. 

فرمانده انتظامي منوجان خبر داد:

کشف 51 کیلو مواد مخدر
 از پژو 405 

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان منوجان از کشـف 
11 کیلوگـرم تریـاک و 40 کیلوگـرم حشـیش از 
یـک دسـتگاه پـژو 405 خبـر داد.  سـرهنگ »رضا 
محمـد حسـني« در گفـت و گو بـا خبرنـگار پایگاه 
خبـري پلیس گفت: مامـوران پلیس مبـارزه با مواد 
مخدر فرماندهي انتظامي شهرسـتان منوجان حین 
گشـت زنـي نامحسـوس و هدفمند در محـور »چاه 
شـاهي« به سـمت »هشـت بندي« به یک دسـتگاه 
پژو 405 مشـکي رنگ مشـکوک شـدند. وي افزود: 
راننـده پـژو 405 پـس از مشـاهده مامـوران قصـد 
فـرار داشـت کـه طـي تعقیـب و مراقبـت هدفمند 
پلیـس خـودرو متوقـف شـد. محمدحسـني اظهـار 
داشـت: مامـوران در بازرسـي از ایـن خـودر موفـق 
بـه کشـف 11 کیلوگـرم تریـاک و 40 کیلـو گـرم 
حشـیش از صندلـي عقب خـودرو شـدند و یک نفر 
قاچاقچـي را نیـز دسـتگیر کردند.فرمانـده انتظامي 
منوجـان  خاطرنشـان کـرد: مـواد کشـف شـده بـه 
همـراه خـودرو توقیفـي و متهـم براي سـیر مراحل 

قانونـي تحویـل مقامـات قضایي شـدند.

شهردار کرمان:
 تالش شهرداري جلب مشارکت 
مردم و شادي و نشاط آنهاست

از  شـهرداري  هـدف  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
برگـزاري مراسـم هـاي مذهبـي و جشـن ها، عـاوه 
بـر گرامیداشـت ایام مذهبـي، جلب مشـارکت مردم 
و ایجـاد شـادي و نشـاط در آن هاسـت. بـه گـزارش 
روابـط عمومي معاونت فرهنگي اجتماعي شـهرداري 
کرمان، علي بابایي در مراسـم جشـن بـزرگ »غدیر« 
کـه بـه مناسـبت ایـن عیـد سـعید در کنـار دریاچه 
پردیسـان قائـم بـا حضـور مدیـر کل صدا و سـیماي 
مرکز اسـتان و برخي از اعضاي شـوراي اسامي شهر 
کرمـان و مسـئوالن شـهر کرمـان برگزار شـد؛ ضمن 
تبریـک به همه مسـلمان افـزود: تاش ما این اسـت 
کـه بتوانیـم عاوه بـر کارهـاي عمراني که در سـطح 
شـهر انجـام مي دهیـم؛ در راسـتاي ایجـاد شـادي و 
نشـاط و ارتقـاي فرهنگ شـهروندي گام برداریم. وي 
گفـت: علیرغم اینکه در حال انجـام پروژه هاي متعدد 
عمراني در سـطح شـهر هسـتیم؛ اما شـعار امسال ما 
در شـهرداري »مشارکت مردم« اسـت و در این راستا 
جلسـات متعـددي هم برگزار کـرده و خواهیـم کرد. 
بابایـي ادامـه داد: در ایـن خصـوص تاکنـون با کمک 
اجتماعـي و شـهرداران محله هـا  فرهنگـي  معـاون 
اقدامـات خوبـي هـم انجـام داده ایـم کـه از جملـه 
ایـن اقدامـات افتتـاح همزمان سـه خانـه فرهنگ در 
هفته هـاي گذشـته و نیـز راه انـدازي خانـه فرهنگـي 
در شـهرک مطهـري اسـت تـا مشـارکت حداکثـري 
مـردم را از این طریق داشـته باشـیم. شـهردار کرمان 
از  از صحبت هایـش  دیگـري  بخـش  در  همچنیـن 
راه انـدازي تله کابین در مجموعه پردیسـان قائم خبر 
داد و تصریـح کـرد: تلـه کابیـن پردیسـان قائم ظرف 
یـک سـال آینـده مـورد بهره بـرداري قـرار مي گیرد. 
وي خاطرنشـان کـرد: پروژه هـاي عمراني دیگر شـهر 
کرمـان هـم بـه زودي با تـاش شـبانه روزي و همت 
دسـت اندر کاران بـه بهره بـرداري مي رسـند و از مردم 
نجیـب و خـوب کرمـان کـه در ایـن مدت بـا صبر و 
شـکیبایي خـود بـه مـا کمـک کـرده و مي کننـد؛ 

سپاسگزاریم.

کرمان ویچ

زمـان ممنوعیـت 
توتـون  »اسـتعمال 
در  دار«  اسـانس 
مهـر  یکـم  حالـی 
جـاری  سـال 
عنوان شـده بـود که 
در کرمـان بیـش از یک ماه اسـت که 
طرح ممنوعیـت عرضه قلیان اجرایی 

اسـت. شـده 
نمی آینـد.  کوتـاه  هیچ کـدام 
نـه کسـانی کـه بـه دنبـال اجـرای 
وزارت  در  خـورده  خـاک  قانـون 
کشـور هسـتند و نـه کسـانی کـه از 
می خورنـد.  نـان  داری  چایخانـه  راه 
مراکـز  و  چایخانه هـا  ازیک طـرف 
عرضـه قلیـان یکـی پـس از دیگـری 
تعطیـل می شـوند و از طـرف دیگـر 
پیـدا  ادامـه  داران  چایخانـه  تجمـع 
می کنـد. در آخریـن تجمـع، جمعی 
مقابـل  کرمانـی  داران  چایخانـه  از 
اسـتانداری کرمان جمع شـدند. یک 
روز قبـل از عیـد غدیـر و درحالی کـه 
کرمـان  اسـتاندار  حسـینی،  رزم 
بـرای اسـتقبال از قهرمانـان کرمانـی 
پارالمپیـک بـه تهـران رفتـه بـود و 
حلقـه گل بـه گردنشـان می انداخـت 
لبخنـد  دوربین هـا  سـمت  بـه  و 
مـی زد، بیـش از 60 نفـر از اسـتاندار 
می خواسـتند که به دادشـان برسـد. 
یـک  حـدود  کـه  دارانـی  چایخانـه 
مـاه بیـکار شـده بودنـد خطـاب بـه 
اسـتاندار می گفتنـد »بیکاریـم، روانه 
زندانیـم« و »اهلل اهلل اهلل، جـواز داریـم 
بـه مـوال«. اسـتاندار کـه نبـود انـگار 
دیگـر کارکنان اسـتانداری گوش های 
خـود را بـه روی ایـن شـعارها بسـته 
بودنـد. هیـچ توجهـی به ایـن تجمع 
نشـد. این در حالی بـود که در تجمع 
همین جمعیـت در مقابل فرمانداری، 
حداقـل بـا نماینـده چایخانـه داران 
جلسـه ای گذاشـتند تا بلکـه کمی از 
غمشـان کاسته شـود. در اسـتانداری 

امـا کسـی گوشـش بدهـکار نبـود.
تجمع تا جواب گرفتن

تجمـع صبـح دوشـنبه چایخانـه 
داران کرمانـی در مقابـل اسـتانداری 
نـه اولیـن تجمـع بـود و نـه بـه نظـر 
می رسـد آخریـن باشـد. اواخـر مرداد 
داران  چایخانـه  شـهریور،  اواسـط  و 
کرمانـی چند تجمع دیگر در اعتراض 
بـه طـرح ممنوعیـت عرضـه قلیـان 
بـه راه انداختـه بودنـد. تجمـع مقابل 
علـوم پزشـکی، فرمانـداری و البتـه 
شـورای شـهر. در ایـن میـان شـاید 
بـه نظر برسـد شـورای شـهر چندان 
تقصیـری نداشـته باشـد امـا اولیـن 
فشـار بـرای ممنوعیت عرضـه قلیان 

در شـهر کرمان از سـوی شورای شهر 
وارد شـد. اواسـط مـرداد بـود کـه در 
کمیسـیون بهداشـت شـورای شـهر 
کرمـان بـه ریاسـت ماه بانـو معصـوم 
زاده، یـک طـرح جنجالـی مصـوب 
شـد. طرحی که بر اسـاس آن اجرای 
مصوبـه سـال 85 وزارت کشـور در 
شـهر کرمـان الزامـی شـد. مصوبه ای 
کـه در آن بـر ممنوعیت عرضه قلیان 
در اماکـن عمومـی تأکیـد می کنـد. 
ایـن مصوبـه با تـاش و اصـرار وزارت 
بهداشـت در سـال 85 اجرایـی شـد 
امـا بـا حمایـت نکـردن دولـت وقت، 
 90 مـاه  آبـان  و  نرسـید  به جایـی 
هیئـت دولـت بـا صـدور مصوبـه ای، 
قهوه خانه هـا و چایخانه ها را از لیسـت 
اماکـن عمومی خـارج کرد تـا عرضه 
قلیان در آن ها مشـکلی نداشته باشد. 
امـا چنـد مـاه بعـد بـا پیگیری هـای 
وزارت بهداشـت، دیـوان عدالت اداری 
مصوبـه هیئـت دولـت را لغـو و اعام 
کـرد کـه بر اسـاس قانـون مبـارزه با 
دخانیـات، قهوه خانه هـا جـزو اماکـن 
عمومی انـد و نبایـد در ایـن اماکـن 
قلیـان به مشـتری عرضه شـود. پس 
ایـن مصوبـه خـاک  از مطرح شـدن 
خـورده، در شـهر کرمـان قـرار شـد 
به شـدیدترین شـکل ممکن باعرضه 
قلیـان مقابله شـود. از اواخر مرداد هم 
اخطاریه هایی از طرف مرکز بهداشـت 
نماینـدگان  امضـای  بـا  کرمـان 
انتظامـی،  نیـروی  فرمانـداری، 
اسـتاندارد، صنعـت، معـدن و تجارت 
و اصنـاف بـه چایخانه هـا ارسال شـده 
کـه در آن بـر جمـع آوری قلیان هـا 
ظرف 48 سـاعت تأکید شـده اسـت. 
در ایـن نامـه هشـدار داده شـده کـه 
اگـر در مـدت مشخص شـده قلیان ها 
جمع نشـوند، واحد صنفـی »پلمپ« 
خواهد شـد. تجمعات چایخانـه داران 
کرمانـی هـم به این دلیل بوده اسـت. 
فرشـاد زبـری، نایـب رییـس صنـف 
هتلـداران کرمانـی در ایـن خصـوص 
بـه »پیام مـا« می گویـد: »آن قـدر به 
اعتراضمـان ادامـه می دهیم کـه یا به 
هدفمـان کـه همان احترام گذاشـتن 
به جواز قانونی که صادرشـده برسـیم 
و یا با یک سـری خواسـته ما موافقت 
شـود.« او توضیح می دهد: »اگر اجازه 
ادامـه کار به ما ندهند، خواسـتار این 
هسـتیم کـه برایمان شـغلی دیگر در 
نظـر بگیرنـد و یا تسـهیات دهند تا 
خودمـان شـغلمان را عـوض کنیم.«

148 اخطار و 16 پلمپ 
چنـد روز پیـش در ادامـه طـرح 
ممنوعیـت عرضـه قلیـان در کرمان، 
علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 

پزشـکی کرمـان از اخطـار بـه 148 
واحـد عرضه کننـده قلیـان خبـر داد. 
آن طـور کـه مهـر نوشـته، احمـدی 
طباطبایـی همچنیـن بـه تعطیلـی 
حالـی  در  کـرد.  اشـاره  واحـد   16
واحدهـای عرضـه قلیـان بـا اخطـار 
کـه  شـده اند  مواجـه  پلمـپ  یـا  و 
طبـق گفتـه معـاون بهداشـتی علوم 
پزشـکی کرمـان »قانونـی در زمینـه 
جمـع آوری تنباکوها وجود نـدارد« و 
مـردم خودشـان بایـد از مصـرف این 

تنباکوهـا خـودداری کننـد.
مواضع متفاوت

در حالـی از اواخـر مـرداد باعرضـه 
شـده  مخالفـت  کرمـان  در  قلیـان 
کـه 16 خـرداد امسـال صـادق نیت، 
رییـس اداره سـامت و محیـط کار 
توتـون  اسـتعمال  بهداشـت  وزارت 
اسـانس دار را از »اول مهـر« ممنـوع 
اعـام کـرد و تمامـی نهادهـا را در 
برخورد با متخلفین مسـئول دانسـته 
بـود. اگرچـه وزارت بهداشـت دولـت 
تدبیـر و امیـد بـر ممنوعیـت عرضـه 
قلیـان تأکید می کنـد کـه در ابتدای 
ایـن دولت اظهـارات متفاوتـی درباره 
قلیـان بیان شـده بـود. در سـال 92 
چهره هـای  از  نجفـی،  محمدعلـی 
مطـرح اصاح طلـب، با اصـرار رییس 
جمهـور روحانی به ریاسـت سـازمان 
گردشـگری  و  فرهنگـی  میـراث 
بـا  علنـی  به طـور  و  شـد  منصـوب 
ممنوعیـت قلیـان مخالفت کـرد. وی 
در  پایـش  برنامـه  در  مهـر 92   28
ارتبـاط با این موضـوع گفت: »جلوی 
قلیـان را بگیریـم همـراه بـا قلیـان 
چیزهـای دیگـری هـم وارد فضـای 
خانـه می شـود. حاال بنده با همسـرم 
یـا دختـرم رفتیـم قلیان بکشـیم دو 
پـک هـم آن هـا بزننـد چه مشـکلی 
دارد؟ می دانـم خیلی ها بـا حرف های 
مـن مخالفنـد امـا ببینیـم مجمـوع 
محدودیت هـا قابـل دفـاع هسـتند؟ 
اگـر نبود بدانیم بعضـی محدودیت ها 
را زیـاد بـه مـردم تحمیـل می کنیـم 
و در تصمیمـات، تردیـد کنیـم.« وی 
پیشـنهاد داد کـه »موضـوع قلیان به 
نظرسـنجی مـردم گذاشـته شـود« و 
گفـت کـه اگـر بناسـت قلیان باشـد، 
بـرای زن و مرد »نباید تفاوت باشـد.« 
وقـت  معـاون  صحبت هـای  ایـن 
رئیس جمهـور نشـان از پرهیـز دولت 
از برخـورد سـلبی داشـت.  یازدهـم 
همچنیـن 19 شـهریور سـال جـاری 
هـم رییـس کمیته مسـتقل مبـارزه 
مجمـع  دبیرخانـه  مخـدر  مـواد  بـا 
تشـخیص مصلحـت نظـام بـه جنگ 
قلیان هـا از دو دهـه گذشـته تاکنون 

اشـاره کـرد و گفـت: »زمانـی جنـگ 
قلیان هـا زیـاد شـده بـود و نیـروی 
انتظامـی بـه جمـع آوری قلیان هـای 
قهوه خانه هـا بـه علت آغشـته شـدن 
آن هـا به مـواد مخـدر اقدام کـرد، اما 
بعدهـا بـا بررسـی ها متوجـه شـدیم 
کـه قلیان هـای همـان قهوه خانـه را 
قاچاقچـی مواد مخـدر آلوده بـه مواد 
کـرده و بانفـوذ بـه پاسـگاه اطـراف 
موضـوع را اعـام کرده اسـت تا علنی 
شـدن موضـوع بـه جنـگ قلیان هـا 
منجـر و درنتیجـه مصرف کننده های 
قلیـان به تدریـج بـه سـمت مصـرف 
مواد صنعتی کشیده شـوند.« آن طور 
هاشـمی  علـی  نوشـته،  ایسـنا  کـه 
ضمـن تأکیـد بـر آنکـه بایـد آن قـدر 
هوشـیار باشـیم تا بتوانیم ترفندهای 
مافیـا را افشـا کنیـم، تصریـح کـرد: 
»زیـرا مافیـا همـواره بـه دنبال سـود 
بیشتر هستند و هرچقدر مردم کمتر 
به سـمت قلیـان و سـیگار برونـد، به 
علت آنکـه جایگزیـن بهتـری ندارند 
بـه جایگزیـن بدتـر گرایـش یافتـه 
و بـه سـمت امثـال شیشـه کشـیده 
می شـوند.« وی در ادامـه به سـخنان 
ریاسـت مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام کـه در تیرمـاه 93 در جمـع 
کادرهـا و مدیـران دبیرخانـه سـتاد و 
دسـتگاه ها مطـرح کـرده بود، اشـاره 
کـرد و گفـت: »ایشـان در آن جلسـه 
در  روزی  کـه  می کردنـد  تعریـف 
محضـر امـام ) ره ( بودنـد کـه یکـی 
از آقایـان )نـام ایشـان را در جلسـه 
ذکـر کردند( اصرار داشـتند کـه امام 
فتوایـی را در تحریـم سـیگار بدهند ، 
امـام بـا عصبانیـت خطاب به ایشـان 
فرمودنـد یک چیـز را بـرای این مردم 
باقـی بگذاریـد که به آن پنـاه ببرند.« 
رییس کمیته مسـتقل مبارزه با مواد 
مخـدر دبیرخانـه مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام ادامـه داد: »همـان 
مافیایـی که قـدرت زیـادی در توزیع 
سـازی  تقاضـا  در  متأسـفانه  دارنـد 
بسـیار قدرتمندتـر عمـل می کننـد، 
بـه همیـن دلیـل شـوخی نداریـم و 
اگـر نجنبیـم آن هـا بـا چند واسـطه 

برایمـان قانـون هـم می نویسـند.«
رد وجود مواد مخدر 

در همه قلیان ها
بـه  هاشـمی  علـی  حالـی  در 
نقـش مافیـا در جمـع آوری قلیان هـا 
اشـاره کرده کـه چنـدی پیـش هـم 

مـواد  بـا  مبـارزه  سـتاد  قائم مقـام 
مخـدر کشـور وجود مـواد مخـدر در 
همـه قلیان هـا را رد کـرده بـود. علی 
مؤیـدی گفته بـود: »در اینکـه قلیان 
سـامت  تضعیـف  در  مؤلفـه  یـک 
نـدارد  جامعـه اسـت شـکی وجـود 
امـا اینکـه هـر نـوع تنباکو یا مـوادی 
کـه در قلیان هاسـت آلـوده بـه مـواد 
مخـدر باشـد را تائیـد نمی کنیـم.« 
پس ازایـن صحبت هـا بود کـه وزارت 
بهداشـت از موضع خود عقب نشـینی 
کـرد و تأکیـد خـود از وجـود مـواد 
مخـدر در قلیـان را بـه وجـود سـرب 
در آن هـا متمرکـز کرد. دکتر خسـرو 
صـادق نیـت رئیـس مرکـز سـامت 
در  اینکـه  بابیـان  کار  و  محیـط 
تنباکوهـای معطـر تـا 50 برابـر حـد 
مجـاز سـرب پیداشـده، گفـت: »بـر 
همیـن اسـاس ایـن تنباکوهـا قطعـاً 
سـرطان زا هسـتند.« ایـن بـار دیگـر 
اشـاره ای بـه وجـود مـواد مخـدر در 
تنباکـوی قلیان هـا نشـد، درحالی که 
پیش ازایـن وزارت بهداشـت بر وجود 
مـواد مخـدر صنعتی مثل شیشـه در 
قلیان هـا تأکیـد می کـرد. چنـد روز 
پس ازایـن صحبت ها، محسـن نظری 
و  قهوه خانـه داران  اتحادیـه  رییـس 
سفره خانه های سـنتی تهران با اشاره 
بـه اینکه هیچ گزارشـی از وجود مواد 
مخـدر در قلیان ها ارائه نشـده اسـت، 
گفـت: »در صـورت عـدم اثبـات این 
مسـاله از وزارت بهداشـت بـه دلیـل 
می کنیـم.«  شـکایت  وارده  اتهـام 
وی ادامـه داد: »بـا توجـه بـه مسـاله 
عنوان شـده توسـط بهداشـت نامه ای 
مـواد  بـا  مبـارزه  دایـره  رییـس  بـه 
مخـدر ناجا، معاونت وزارت بهداشـت 
و آزمایشـگاه مرجـع سـازمان غـذا و 
دارو زدیـم تـا اگر در خصـوص اثبات 
این مسـاله مدرکـی وجـود دارد ارائه 

» . کنند
آینده مبهم

اگرچـه در کرمـان بـر ممنوعیـت 
در  و  می شـود  پافشـاری  قلیـان 
برخـی شـهرها ازجملـه تهـران اثری 
از ممنوعیـت عرضه قلیان نیسـت، با 
تفاسـیر گفته شـده به نظر نمی رسـد 
زودی هـا  ایـن  بـه  قلیـان  سـرانجام 
به ماننـد  شـاید  و  شـود  مشـخص 
بـرای  فشـار  ماهـی  چنـد  گذشـته 
ممنوعیـت ادامه پیدا کنـد اما مجدداً 

ارائـه آن آزاد شـود.

پس از علوم پزشکی، فرمانداری و شورای شهر، این بار نوبت به استانداری رسید

اعتراض ادامه دار
 چایخانه داران کرمانی

به ممنوعیت قلیان

بـه گـزارش ایرنـا نماینـده ولـی فقیـه 
در اسـتان و امـام جمعـه کرمان با انتشـار 
پیامـی بـه مناسـبت آغـاز سـال تحصیلی 
گفـت: پـرورش نسـلی متخلـق بـه اخاق 
فضایـل  بـه  آراسـته  ای  جامعـه  الهـی، 
انسـانی، رشـد و اعتـای جامعـه، توسـعه 
فرهنگـی و اقتصـادی و شـکوه و اقتـدار 

کشـور اسـامی را بـه ارمغـان مـی آورد. 
افـزود:  جعفـری  یحیـی  سـید  اهلل  آیـت 
مکتـب اسـام، دین پیراسـتن جـان و دل 
هـای انسـان هـا از زنگار جهـل و گمراهی 
و هدایـت کننـده افـکار و اندیشـه هـا بـه 
نـور توحیـد مـی باشـد.  وی اظهـار کـرد: 
از ایـن رو رسـول مکرم اسـام )ص( هدف 

از بعثـت مبارکـش را ›معلمـی‹ و ›تعلیم و 
تعلـم‹ اعام فرمودنـد. وی گفت: اینک که 
کسـب افتخارآفریـن رتبه هـای جهانی در 
زمینه ی تولید علم و فناوری در رشـته ها 
و سـطوح مختلـف توسـط جوانـان برومند 
ایـران اسـامی، آینـده ای روشـن و پویا و 
جامعـه ای بـا ثبات و مقتدر را بـرای ایران 
اسـامی نویـد مـی دهـد زمـان آن اسـت 
تـا تمامـی سیاسـتگذاران، برنامـه ریزان و 
اندیشـمندان فرهنگـی بـه ویژه مسـئوالن 
عظیم ترین دسـتگاه تربیتی کشـور یعنی 
آمـوزش و پرورش و معلمـان فرهیخته در 
جهـت نهادینـه نمـودن معارف ارزشـمند 
و  معرفـت  ارتقـای  و  تعمیـق  اسـامی، 
بصیـرت دینـی و تعالی معنـوی و اخاقی 
آینـده سـازان ایـران اسـامی بـا شـتاب 

بیشـتری گام هـای موثـری را بردارنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان 
اظهـار کـرد: پـرورش نسـلی متخلـق بـه 
اخـاق الهی، جامعه ای آراسـته به فضایل 
انسـانی، رشـد و اعتـای جامعـه، توسـعه 
فرهنگـی و اقتصـادی و شـکوه و اقتـدار 
کشـور اسـامی مـان را بـه ارمغـان مـی 
آورد. وی بـا اشـاره بـه سـخن رهبر معظم 
انقـاب اسـامی )مدظلـه العالـی( گفـت: 
کار آمـوزش و پـرورش، مهمتریـن کار در 
کشـور اسـت لذا بایسـتی تمامی دسـتگاه 
هـا، رسـانه ها و فعـاالن در عرصه فرهنگ، 
ضمن آسـیب شناسـی از اقدامـات، برنامه 
هـا و پرهیز از موازی کاری ها و جلوگیری 
از هـدر رفت سـرمایه های انسـانی و مالی 
بـا ایجـاد همدلـی و همراهـی، مسـئوالن 

آمـوزش و پـرورش را یـاری رسـانند. آیت 
اهلل جعفـری افزود: اینجانـب ضمن گرامی 
داشـت یـاد و خاطـره شـهدای گرانقـدر 
تعلیـم و تربیـت بـه ویـژه شـهید حجـت 
و  باهنـر  جـواد  محمـد  دکتـر  االسـام 
مدیـرکل شـهید آموزش و پرورش اسـتان 
حجـت االسـام و المسـلمین حـاج شـیخ 
علـی ایرانمنـش، فرارسـیدن مـاه مهـر و 
بـا هفتـه  مهربانـی و تقـارن مبـارک آن 
مسـئوالن  تمامـی  بـه  را  مقـدس  دفـاع 
و  خواهـران  اسـتان،  پـرورش  و  آمـوزش 
بـرادران دلسـوز فرهنگـی، دانـش آمـوزان 
عزیـز و خانـواده هـای بزرگوار در سراسـر 
اسـتان تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده و 
از ایـزد منان سـامتی، عزت و سـربلندی 

همـگان را مسـالت مـی نمایـم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

پرورش نسل متخلق به اخالق الهی موجب شکوه و 
اقتدار کشور می شود

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.irما 
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تجمع صبح دوشنبه 
چایخانه داران کرمانی 
در مقابل استانداری 
نه اولین تجمع بود و نه 
به نظر می رسد آخرین 
باشد. اواخر مرداد و 
اواسط شهریور، چایخانه 
داران کرمانی چند 
تجمع دیگر در اعتراض 
به طرح ممنوعیت 
عرضه قلیان به راه 
انداخته بودند. نایب 
رییس صنف هتلداران 
کرمانی در این خصوص 
می گوید: »اگر اجازه 
ادامه کار به ما ندهند، 
خواستار این هستیم که 
برایمان شغلی دیگر در 
نظر بگیرند و یا تسهیالت 
دهند تا خودمان شغلمان 
را عوض کنیم.«
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در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کاغذ اخبار

 خبر

رئیس جمهوری در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد عنوان کرد:

عربستان اگر به امنیت منطقه 
چشم دوخته، باید از تعرض به 
حقوق همسایگان دست بردارد 

بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی دولـت 
، حجـت االسـام و المسـلمین دکتـر حسـن 
سـران  جمـع  در  پنجشـنبه  روز  روحانـی 
کشـورهای شـرکت کننده در نشسـت مجمع 
تبییـن  بـا  متحـد،  ملـل  سـازمان  عمومـی 
سیاسـت های اصولی ایران اسـامی در عرصه 
ملـی ، منطقـه ای و بیـن المللـی تاکیـد کرد: 
رویکـرد اصولـی ایـران، مشـارکت سـازنده بـا 
همسـایگان برای تحقق نظم پایـدار مبتنی بر 
امنیت جمعی و حمایت از توسـعه کشـورهای 
منطقـه و ایجـاد پیوندهـای متقابـل اقتصادی 

ست. ا
ایـران  اینکـه  بیـان  بـا  رییـس جمهـوری 
بـه  زدن  دامـن  و  گرائـی  فرقـه  هرگونـه  بـا 
اسـت،  گفـت:  مخالـف  اختافـات مذهبـی 
آینـده ی منطقـه ما در گـرو مواجهه با چالش 
ناشـی  امنیتـی  بحران هـای  قبیـل  از  هایـی 
دولـت  ناکارآمـدِی  و  مشـروعیت  فقـدان  از 
هاسـت و بـدون مردم سـاالرِی واقعـی و بدون 
جلـِب مشـارکِت فراگیـر، نمی تـوان با اشـکال 
وتروریسـتی  جنایـی  شـبکه های  گوناگـون 

مبـارزه کـرد .
از  دیگـری  بخشـی  در  رییـس جمهـوری 
سـخنان خـود اظهارداشـت:  دولت عربسـتان 
سـعودی اگر به تحقق چشـم انداز تـازه ای در 
توسـعه خـود و امنیـت منطقه چشـم دوخته 
اسـت، بایـد از ادامـه سیاسـت هـای تفرقـه 
افکنانـه، ترویـج ایدئولوژی نفـرت و تعرض به 
حقوق همسـایگان باز ایسـتد، مسئولیت خود 
نسـبت بـه حیـات و حرمـت زائـران را بپذیرد 
و روابـط خـود را بـر پایـه احتـرام متقابـل و 
مسـئولیت پذیـری در قبـال ملتهـای منطقه 

تنظیـم کند. 
دکتـر روحانـی همچنیـن بـه برجام اشـاره 
کـرد و با اشـاره بـه بدعهـدی آمریـکا تصریح 
کـرد: هـر گونه بدعهـدی در اجـرای برجام، به 
بـی اعتباری بیشـتر ایـاالت متحده در سـطح 
جهـان می انجامـد. تعلـل ایـاالت متحـده در 
ماه هـای  در  اش  قانونـی  تعهـدات  اجـرای 
گذشـته اشـتباهی راهبـردی اسـت کـه بایـد 

فـوراً جبران شـود.

آیت اهلل دری نجف آبادی: 
در سال 88 به عنوان دادستان 
کل مخالف انتقال زندانیان به 

کهریزک بودم 
بـه گـزارش انتخاب آیـت اهلل قربانعلی دری 
نجـف آبادی اعام کرد: در سـال 88 به عنوان 
دادسـتان کل کشـور،مخالف انتقـال زندانیان 
بـه کهریزک بـودم و پافشـاری کـردم که این 
کار انجـام نشـود .نماینده ولی فقیه در اسـتان 
مرکـزی و امـام جمعـه اراک در گردهمایـی 
روحانیـون شهرسـتان خمینی شـهر اصفهان 
افـزود: امـروز بعضـی افـراد دخیـل در قضیـه 
کهریـزک بعـد از 7 سـال اعام مـی کنند که 
مـا توبـه کردیـم امـا توبـه آن هـا دیگـر اثری 
نـدارد زیـرا زیـان های سـنگینی برای کشـور 
داشـته اسـت . وی ادامـه داد: این غفلت باعث 
شـد تمام دنیـا علیه نظـام ما معرکـه بگیرند، 
علیـه ما توطئه کنند و قانـون تصویب نمایند. 
آیـت اهلل دری نجـف آبـادی گفت: در سـال 
صددرصـد  کهریـزک  زنـدان  قضیـه  در   88
مخالـف بعضـی از اعمـال و رفتـار مسـئوالن 
وقـت بـودم و در آن زمـان به عنوان دادسـتان 
کل کشـور دسـتور دادم کـه انتقـال زندانیـان 
صـورت نگیرد و حتـی آقـای اژه ای و دیگران 
نیـز مخالفـت خـود را در ایـن موضـوع اعـام 
بـه  دسـت  هـا خودسـرانه  آن  ولـی  کردنـد 
ایـن حرکـت غلـط زدند،حـاال بعـد از 7 سـال 
اعـام مـی کنند که اشـتباه کـرده ایـم. عضو 
خبرگان رهبری گفت: در زمانی که دادسـتان 
کل کشـور بـودم براثـر غفلـت بعضـی از افراد 
یـک خانـم براثـر حادثـه ای فوت نمـود و این 
موضـوع موجـب قطـع رابطـه دولت کانـادا با 
ایـران شـد. وی یـادآوری کـرد: دولـت کانـادا 
براثـر همیـن غفلت علیـه نظام ما کارشـکنی 
زیـادی کـرد. آیـت اهلل دری نجف آبـادی بیان 
داشـت: بعضـی مواقع بـه خاطر اشـتباه و کار 
غلـط یک فرد 80 میلیون جمعیت زیر سـؤال 
مـی رونـد . وی اظهـار کـرد: یک اشـتباه، آثار 
سـوء زیـادی را به همـراه دارد و ممکن اسـت 
از یکسـو بـرای کشـور و نظـام زحمـت ایجاد 
نمایـد و از دیگـر سـو، موجـب اسـتفاده سـوء 

شود. دشـمنان 

رسـانی  اطـاع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
دولت،رییـس جمهـوری  روز جمعـه و در 
بازگشـت از سـفر هشـت روزه خـود بـه 
ونزوئـا ، کوبا و نیویورک ، دسـتاوردهای 
ایـن سـفر را در جمع خبرنگاران تشـریح 

. د کر
دکتـر  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
 ، مهرآبـاد  فـرودگاه  در  روحانـی  حسـن 
به سـفر خـود بـه نیویورک برای شـرکت 
در نشسـت مجمـع عمومی سـازمان ملل 
اشـاره کرد و گفت: مجمـع عمومی از این 
جهـت که بـا حضـور سـران و نمایندگان 
مـا  بـرای  شـود  مـی  تشـکیل  کشـورها 
مهـم اسـت تـا بـا توجـه بـه تبلیغاتی که 
دشـمنان علیـه ایـران مطـرح مـی کنند 
مواضـع کشـورمان را در قالـب سـخنرانی 
و  تبییـن  هـا  مصاحبـه  و  دیدارهـا  هـا، 

کنیم.  تشـریح 
دکتـر روحانـی بـه سـه سـخنرانی در 
نیویـورک اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: 
در ایـن سـخنرانی هـا مواضـع مـا تبیین 
شـد همانطـور کـه در مصاحبـه هـا نیـز 
گردیـد.  تشـریح  ایـران  حرکـت  مسـیر 
رییـس جمهـوری به سـخنرانی خـود در 

جمـع سـران کشـورها در نشسـت مجمع 
عمومـی سـازمان ملـل اشـاره و گفت: در 
عمـده ایـن دیدارهـا مواضـع منطقـه ای 
و بیـن المللـی مـا تشـریح شـد و راجـع 
بـه برخـی از کشـورهای اسـامی منطقه 
همانند عربسـتان کـه متأسـفانه از اصول 
اسـامی و انسـانی خـود تجـاوز و عـدول 
کردنـد، توضیح داده شـد. دکتـر روحانی 
همچنیـن بـه موضوع برجام اشـاره کرد و 
افـزود : در عمده سـخنرانی ها و نشسـت 
همـه  تعهـدات  انجـام  ضـرورت  بـر  هـا 

طرفیـن بـه برجـام تأکید شـد.
رییـس جمهـوری گفت: در سـخنرانی 
ملـل،  سـازمان  عمومـی  مجمـع  در  ام 
اهمـال  خاطـر  بـه  سـو  یـک  از  آمریـکا 
در  تعهداتـش  موضـوع  در  کـه  هایـی 
قبـال برجـام داشـته و از سـوی دیگـر در 
خصـوص برداشـت غیرقانونـی دو میلیارد 
دالر از دارایـی های ایـران، مورد نکوهش 
قـرار گرفت. رییس شـورای عالـی امنیت 
ملـی  تصریـح کـرد: مـا اجـازه نخواهیـم 
داد کـه دولـت آمریـکا ایـن پـول مـردم 
ایـران را ببلعـد و مـا ایـن موضـوع را در 
دادگاه  بیـن المللـی پیگیـری مـی کنیم 

و بـا ایسـتادگی خـود، پول مـردم را پس 
گیریم. مـی 

حاشـیه  در  افـزود:   روحانـی  دکتـر 
 14 ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 
ماقـات بـا سـران کشـورها داشـتیم. در 
ایـن دیدارهـا از مـا مـی خواسـتند راجع 
بـه  مسـایل منطقـه از جمله عـراق، یمن 
اذعـان  و  ارایـه کنیـم  راه حـل  لیبـی  و 
ایـران  اسـامی  کـه جمهـوری  داشـتند 
بدیـل  بـی  و  تأثیـر گـذار  بسـیار  نقـش 
دارد.  منطقـه  مسـایل  فصـل  و  در حـل 
رییـس جمهوری گفـت: همچنین در این 
دیدارهـا سـران کشـورها از اینکـه تحریم 
هـای ظالمانـه علیـه ایـران اسـامی لغـو 
شـده و آنهـا مـی تواننـد بـا ایـران روابط 
برقـرار کننـد خرسـند بودنـد و در همین 
ارتبـاط رییـس جمهـور فرانسـه مطـرح 
مـی کـرد کـه نمی شـود یـک کشـور در 

مسـایل بانکـی، اخـال کنـد.
دکتـر روحانی بـا بیان اینکـه همه باید 
از ایـن فضای پسـا برجام اسـتفاده کنند، 
گفـت: ملـت ایـران و بویـژه کارآفرینـان 
ضـروری اسـت کـه از ایـن فرصـت بهـره 

کنند.  گیـری 

رییـس جمهـوری در بخـش دیگـری 
تشـکیل  موضـوع  بـه  خـود  سـخنان  از 
کمیسـیون مشـترک 1+5 اشـاره کـرد و 
گفـت: در چارچـوب توافق برجـام اگر هر 
یک از 7 کشـور تخلـف و اهمال کنند، در 
ابتـدا بـه آن تذکر می دهنـد و در مرحله 
و  کل  مدیـران  سـطح  در  موضـوع  بعـد 
وزرا بررسـی خواهـد شـد. دکتـر روحانی 
گفت: در حاشـیه نشسـت مجمع عمومی 
سـازمان ملـل متحـد در نیویـورک ایـن 
جلسـه ابتدا در سـطح مدیران کل سپس 
وزرا تشـکیل شـد و همـه اعضا و شـرکت 
کننـدگان بـا قاطعیـت بـه آمریـکا اعـام 
کردنـد کـه عملکـرد ایـن کشـور دقیقا با 

برجـام منطبـق نیسـت و واشـنگتن نیـز 
قـول داد رونـد را اصـاح کند.

رییـس جمهوری افزود: اینکه 6 کشـور 
بـا تذکر بـه آمریکا برای اصـاح رفتارش، 
موضـع واحـدی اتخـاذ کردنـد، توفیقـی 
مهم بـرای جمهوری اسـامی ایـران بود.  
دکتـر روحانی بـا بیان اینکـه باید همگان  
از فضای پسـابرجام اسـتفاده کنند، گفت: 
همانطـور کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز 
گفتنـد مـا بـه تعهـدات خودمـان پایبند 
خواهیـم مانـد و در عیـن حـال همانطور 
کـه قبـًا اعـام کـرده ایـم بـا هـر تخلف 
در ایـن عرصـه نیـز بـا قاطعیـت برخـورد 

مـی کنیم.

روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد:

اجازه نخواهیم داد که آمریکا 2 میلیارد دالر 
مردم ایران را ببلعد

    دولت

1  توصیه ای که ناطق نوری به نمایندگان 

مجلس دهم کرد
ایسـنا نوشـت: رئیـس دفتـر بازرسـی مقـام معظـم رهبـری در دیـدار 
چنـد تـن از نماینـدگان مردم تهران در مجلس شـورای اسـامی به آن ها 
توصیـه کـرد کـه وحدت و همدلـی را در مجلس سـرلوحه کار خـود قرار 
دهنـد. سـیده فاطمـه ذوالقـدر  با اشـاره به بازدیـد خود به همـراه طیبه 
سیاووشـی، فریده اوالد قباد و فاطمه سـعیدی از منطقه لواسـانات اظهار 
کـرد: در ایـن دیدار با حجت االسـام و المسـلمین ناطق نـوری در حوزه 
علمیـه لواسـانات دیـدار کردیم و ایشـان در ایـن دیدار خواسـتار وحدت 
کلمـه و توجـه به همدلی در مجلس شـدند. وی افزود: آقـای ناطق نوری 
هم چنیـن ضمن ارائه گزارشـی در مـورد وضعیت حوزه علمیه لواسـانات، 
از مجمـع نماینـدگان تهـران و کمیسـیون فرهنگی دعوت کردنـد از این 

حوزه علمیـه بازدیدی بعمـل آوردند. 
2   روایت اینستاگرامی صادق خرازی از یک 

هم نشینی با معاون اول روحانی
خبرآنایـن نوشـت: صادق خرازی در صفحه اینسـتاگرام خود نوشـت: 
جهانگیـری دغدغه خاصی نسـبت به حمایت از تولیـد و پیگیری موضوع 
مهـم اقتصـاد مقاومتـی دارد. خـرازی، عضو شـورای مرکزی حـزب ندای 
ایرانیـان شـامگاه روز پنجشـنبه در صفحـه اینسـتاگرام خـود نوشـت: 
دقایقـی پیـش بـا جنـاب معـاون اول رییـس جمهـور نشسـته بودیـم و 
سـخنرانی آقـای رییـس جمهـور را گـوش مـی کردیـم بـا اینکـه امـروز 
حـال مسـاعدی نداشـتم ولـی همـواره لطـف و بزرگـواری ایـن دوسـت 
شـریف شـامل حـال مـن بـوده اسـت. جهانگیـری یـک دولت مـرد ویژه 
و خدمتگـزاری اسـت کـه دغدغـه خاصـی نسـبت بـه دو نکتـه اساسـی 
حمایـت از تولیـد و پیگیـری موضوع مهم اقتصاد مقاومتـی دارد و این دو 

نکتـه از مهمتریـن اهداف اوسـت.
3   سردارسلیمانی: وحدت این نیست در انتخابات 

اطراف یک شخص جمع شویم
خبرآناین نوشـت: سـردار قاسم سـلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
در یادواره امیران، فرماندهان، سـرداران و 1100 شـهید شهرسـتان مایر 
گفـت: وحدت یکی از مسـائل مهم مـورد نیاز امروز جامعه اسـت. وحدت 
ایـن نیسـت کـه فقـط در انتخابات هـا در اطـراف یـک شـخص وحـدت 

کنیـم بلکـه مهمتریـن موضوع اساسـی لـزوم وحـدت در مقابل دشـمن 
اسـت. نمی شـود کـه در یـک نبـرد بین عالم اسـام و دشـمنان اسـام و 
ایران 2 صدایی وجود داشـته باشـد؛ نمی شـود کسـانی دشـمن را دوست 
بپندارند و اگر کسـی در جایگاهی بخواهد دشـمن را دوسـت نشـان دهد 
ایـن کار یـک خیانـت اسـت. اگر امروز سـطح توقع مردم را تعالـی دادیم، 
کشـور رشـد می کنـد ولـی اگـر فهم مـردم را درگیـر موضوعـات کوچک 
کردیـم ایـن کار کمکـی بـه آگاهی مـردم نخواهد کـرد. گاهی در کشـور 
بحث هایـی بـه وجـود می آیـد کـه نیم درصـد مردم نیـز درگیر و شـامل 
آن نمی شـوند ولـی آن را بـه آحـاد جامعـه تعمیـم می دهنـد؛ در اینگونه 
مباحـث حتـی اگر عده ای برای ما دسـت بزنند چنیـن کاری یک خیانت 

اسـت و بایـد مـردم را به سـمت موضوعات اصلی سـوق داد.
4   محسن رضایی: بعد از جنگ، ولی فقیه در مدت 

کوتاهی اقتدار را به کشور برگرداند
ایرنـا نوشـت: دبیر مجمع تشـخیص مصلحت نظام گفـت: زمانی که از 
جنـگ، دفـاع و اقتدار صحبت می شـود مشـاهده می کنیـم والیت فقیه و 
امـام جامعه اقتـدار را در مدت کوتاهی به ایران برگرداند. محسـن رضایی 
پنجشـنبه در همایـش بیـن المللـی علمـی والیـت در مجتمـع فرهنگی 
فجـر اهـواز اظهار کرد: ایران اسـامی نمونه ای اسـت که اقتدار از دسـت 

رفتـه خـود را بـه علت وجـود رهبری و امـام جامعه به دسـت آورد. و
5   کمیته انتخابات جبهه پیروان خط امام

و رهبری تشکیل شد
تسـنیم نوشـت: سـخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از تشکیل 
کمیتـه انتخاباتـی جبهـه متبـوع خـود خبـر داد. کمـال الدین سـجادی 
سـخنگوی جبهـه پیروان خـط امام و رهبری از تشـکیل کمیته انتخاباتی 
جبهـه پیـروان خـط امـام و رهبـری خبـر داد و اظهـار کرد: ایـن کمیته 
برای سیاسـتگذاری جبهه در انتخابات شـورای شـهر تشـکیل شده است. 
وی تاکیـد کرد: سیاسـتهای این کمیته همسـو با روحانیـت برنامه ریزی 
خواهـد شـد. سـخنگوی جبهه پیـروان خط امـام و رهبری با بیـان اینکه 
اعضـای ایـن کمیتـه 5 نفر هسـتند، تصریح کـرد: از تمامی احـزاب عضو 
جبهه خواسـته شـده تا اسـامی افراد مد نظر خود را برای شـورای شـهر 

اعـام کننـد تـا پس از بررسـیهای مـورد نظر به 21 نفر برسـیم.
6   واکنش دختر آیت اهلل هاشمی به خبر بستری 

شدن پدرش در بیمارستان
باشـگاه خبرنگاران جوان نوشـت: فاطمه هاشـمی از مسـاعدبودن حال 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام خبـر داد. فاطمه هاشـمی  در 
اینبـاره گفـت: همیـن چنـد دقیقـه پیـش بـا پـدرم صحبـت کـردم. در 
منـزل حالشـان خـوب اسـت. صبـح پنـج شـنبه برخـی منابع خبـری از 
بستری شـدن آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی رئیـس مجمـع تشـخیص 

مصلحـت نظـام بـه دلیـل عارضـه قلبـی خبـر داده بودند.
7   واکنش جالب محمد هاشمی به شایعه بستری 

شدن آیت اهلل هاشمی در بیمارستان
تابنـاک نوشـت: رئیـس دفتـر رئیس مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، 
شـایعه بیمـاری آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را تکذیـب کـرد و دربـاره 
دیدارهـای انتخاباتـی وی کـه برخـی رسـانه ها از آن خبـر داده انـد نیـز 
توضیحاتـی ارائـه کرد. محمد هاشـمی درباره اخباری کـه مبنی بر بیماری 
و بسـتری شـدن آیت اهلل هاشـمی رفسنجانی در بیمارسـتان منتشر شده 
اسـت، اظهـار کـرد: ایـن موضوع صحـت ندارد و آقای هاشـمی هـم اکنون 
در صحـت و سـامت در منـزل شـان هسـتند. وی بـا بیـان اینکـه رئیس 
مجمع تشـخیص مصلحت نظام هیچ مشـکلی که ناشـی از بیماری باشـد 
و منجر به بسـتری شـدن وی شـود، نـدارد، افزود: معمـوال روزهای تعطیل 
کـه می شـود، دسـت شـبکه هـای اجتماعی و برخی سـایت هـا از مطلب 

خالـی اسـت، بنابراین چنین شـایعاتی درسـت مـی کنند. 
8   روحانی نزدیک به احمدی نژاد: نهی احمدی نژاد 

از کاندیداتوری هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد
روزنامـه فرهیختـگان نوشـت: بهمـن شـریف زاده روحانـی نزدیـک به 
احمدی نـژاد دربـاره اخبـار اخیـر مربـوط بـه رد صاحیـت احمدی نژاد و 
نهـی او از حضـور در انتخابـات گفت: آنچه قابل توجه اسـت باید از طریق 
دفتـر ایشـان مطـرح شـود. تـا وقتـی دفتر رسـما در مـورد ایـن موضوع 
صحبـت نکنـد اصـا صـاح نیسـت کسـی بـه آن فکـر کنـد. هرکـس 
تکلیـف خـود را براسـاس حجت هـای روشـن متوجـه می شـود تـا وقتی 
حجـت روشـن و شـفافی نباشـد تکلیفی هـم تشـخیص داده نمی شـود. 
نکتـه دوم در مـورد ایـن اخبـار ایـن اسـت کـه احمدی نـژاد اساسـا عزم 
شـرکت در انتخابات نداشـته و ندارد. من سـخنگوی احمدی نژاد نیسـتم 
کـه اخبـاری از آمـد و شـد ایشـان بدهم، امـا ایـن را باید از دفتر ایشـان 
بپرسـید. ولـی براسـاس شـنیده ها سـفرهای ایشـان ادامـه پیـدا خواهـد 
کـرد. او در پاسـخ بـه اینکـه بـه نظر شـما نهـی احمدی نـژاد از حضور در 
انتخابـات محتمل اسـت، گفت: شایسـته نیسـت در مورد ایـن اقوال فکر 
کنیـد. از طرفـی هیـچ وقت ایـن اتفـاق نخواهد افتـاد، همان طـور که در 

37 سـال گذشـته رخ نداده اسـت.
9   رسایی: امیدوارم احمدی نژاد به نظر رهبری 

عمل کند
سـابق  نماینـده  رسـایی،  حمیـد  حجت االسـام  نوشـت:  انتخـاب 
مجلـس و از هـواداران احمـدی نـژاد در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه آیا 
رهبـر انقـاب بـا احمدی نـژاد جلسـه خصوصـی داشـته و محتـوای آن 
چـه بـوده، گفـت: آنچـه می دانـم این اسـت که آقـای احمدی نـژاد نظر 
مشـورتی خواسـته و ایشان هم پاسـخ داده و ان شـااهلل درخواست کننده 
بـه آن عمـل می کنـد چـون اگـر احمدی نژاد نمی خواسـت بـه آن عمل 

کنـد چـرا نظر خواسـته.
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کرمون

یادبود

گویـد  مـی  ایرانمنـش  اصغـر 
کـه در سـال 1332در کرمـان بـه 
دنیـا آمـدم. پـدر مرحومـم خرمـا 
فـروش بـود. بسـاط خرما فروشـی 
را در بـازار پهـن مـی کـرد. چهـار 
خواهـر و بـرادر بودیـم. دو بـرادر و 

یـک خواهـر.
زغـال  شـرکت  در  بـرادرم 
سـنگ کار مـی کـرد. تحصیاتـم 
را تـا ششـم ابتدایـی در دبسـتان 

کـوروش واقـع در خیابان زریسـف 
دادم. ادامـه 

خیاطـی  و  آپاراتـی  بـه  بعـد   
مشـغول شدم. در سـن 18 سالگی 
پـادگان  از  و  شـدم  ارتـش  وارد 
کرمـان بـه پـادگان افـرا آبـاد ژاله 
اعزام شـدم. 6 ماه دوره آموزشی را 
گذرانـدم. مابقی دوره را در توپخانه 
ضـد هوایی اصفهـان خدمت کردم 
و بـه درجـه گروهبان سـومی نائل 

. شدم
دوران انقالب

اسـامی  انقـاب  پیـروزی  بـا 

مدتـی را در شـیراز خدمـت کردم. 
انقـاب، جنـگ  از  پـس  2 سـال 
تحمیلـی شـروع شـد. مـا در حال 
در  بودیـم.  کامـل  بـاش  آمـاده 
مناطـق نفتـی خرمشـهر و تمامی 
مناطـق نفتی و پاالیشـگاه شـیراز، 
اصفهـان، بیـد بلند، منطقـه فات 
جزیـره  )نزدیـک  بهـرگان  قـاره، 
خـارک بوشـهر( و کلیـه مناطـق 
گجسـاران در حالـت آمـاده بـاش 

بودیـم و یـک شـب خـواب راحت 
نداشـتیم. 

اعزام به خرمشهر
ما را به خرمشـهر اعـزام کردند. 
مـن  در شـلمچه در پدافنـد ضـد 
بـه  مشـغول  توپخانـه  هوایـی 
خدمـت شـدم. یـک روز از تمامـی 
قشـرها اعـم از روحانـی، نظامـی، 
بازرسـی  بـرای  دریایـی  نیـروی 
منطقـه آمدنـد. آن ها بـه دیدن ما 
آمدنـد و از مـن سـوال کردنـد اگر 
هواپیماهـای عراقـی حملـه کنند، 
چـه مـدت زمان طـول می کشـد 

کـه با آن ها در گیر شـوید؟ گفتم: 
ثانیـه ای طـول نخواهد کشـید که 
بـا هواپیماهـا درگیـر مـی شـویم 
و مـا 24 سـاعته آمـاده شـلیک و 
تیـر انـدازی هسـتیم. دو روز بعـد 
مـا را بـه سـنندج منتقـل کردنـد. 
وارد جنـگ  5 روز بعـد مـا علنـاً 
تحمیلـی شـدیم. جنگ مـا جنگ 
داخلـی هـم بـود. منافقیـن زیادی 
در بیـن مـا بودنـد. بعـد از 10 روز 
دوبـاره مـرا به صـورت انفـرادی به 

مأموریـت خرمشـهر فرسـتادند.
اولین برخورد با دشمن

 مـن تنها به آبـادان رفتم. جاده 
خرمشـهر در دسـت دشـمن بـود. 
بـه سـختی خـود را بـه خرمشـهر 
جامـع  مسـجد  جلـوی  رسـاندم. 
از همـه مـی پرسـیدم  خرمشـهر 
توپخانـه کجـا رفتـه؟ هیـچ کـس 
اطاعی نداشـت. در شـهر با لباس 
شـخصی دنبال محـل توپخانه می 
قطـار  ایسـتگاه  دشـمن  گشـتم. 
راه آهـن را بـه آتـش کشـیده بود 
وضـع  سـوخت.  مـی  آتـش  در  و 

بسـیار بـدی بـود. بـه هر سـختی 
را  توپخانـه  بـود،  کـه  مشـقتی  و 
بیابـان  بـه  توپخانـه  پیـدا کـردم. 
هـای بیـرون از شـهر منتقل شـده 
بـود. کار مـا ایـن  بـود کـه روزهـا 
مـرز ایران و عـراق را بمبـاران می 
کردیـم و شـب بـر می گشـتیم. تا 
ایـن کـه مهمـات مـا تمـام شـد. 
مجـدداً عـراق بـه خرمشـهر حمله 
و ایـن شـهر را تصـرف کـرد. مـا 
در آن جـا محاصـره شـده بودیـم. 
سـه طـرف مـا عراقـی ها و پشـت 
بـود.  کارون  رودخانـه  هـم  سـر 
همـه چیـز درهـم و برهـم شـده 
بـود. عراقـی، ایرانـی، منافقیـن به 
سـختی از هـم تشـخیص داده می 
شـد. روز بعـد عراقی ها بـا تانک و 
هواپیمـا به منطقه حمله ور شـدند 
.ایـن اولیـن برخورد من با دشـمن 

. د بو

عراقـی  هواپیماهـای  بـا  مـا   
درگیـر شـدیم. عراقـی هـا مـا را 
بـه رگبـار بسـتند. همـه پرسـنل 
مـان زخمی شـدند. ولی دسـت از 

برنداشـتیم. تـاش 
طولـی  و  رفتنـد  هواپیماهـا 
نکشید که برگشـتند. خوشبختانه 
بمبـاران  را  توپخانـه  نتوانسـتند 
کننـد. مـا راه فـراری نداشـتیم تـا 
ایـن که شـناوری تهیه شـد که ما 
را از آن مخمصـه نجـات دادنـد. 

 40 تـا  عراقـی  نیروهـای 
آمـده  پیـش  اهـواز  کیلومتـری 
کـه  نـداد  اجـازه  ارتـش  بودنـد. 
عـراق اهـواز را بگیـرد. مـا 13 روز 
در محاصـره بودیـم و هیـچ غذایی 
اولیـن  نداشـتیم.  خـوردن  بـرای 
قوطـی  در  گرفتیـم  کـه  غذایـی 
هـای مهمـات بود. تا نشسـتیم که 
بخوریـم عراقـی ها حملـه کردند و 

من -از وسـط  به اصطاح سـفره- 
دویـدم و پشـت توپخانه نشسـتم. 

خون دل ها خورده ایم
از همـان ابتـدای جنـگ درگیر 
ماجراهـای آن بـودم. مـن در طول 
این سـال ها بـه دور از خانـواده ام 
بـودم. در مناطـق جنگـی از جمله 
ایـام،  مهـران،  اهـواز،  خرمشـهر، 
سـومار، کردسـتان، مریـوان، بانـه 
عـراق  داخـل  نفـوذی  مناطـق  و 
پاالیشـگاه هـای حیاتـی  و کلیـه 

جنـوب خدمـت کـردم.
زمانـی  ایرانمنـش مـی گویـد 
کنـار  رفـت،  دنیـا  از  پـدرم  کـه 
سـال  نبـودم.  ام  خانـواده 
4شـروع  والفجـر  64عملیـات 
شـده بـود. کارهـا خیلی سـخت 
حـدود  مـن  و  بـود  بحرانـی  و 
مرخصـی  بـه  نتوانسـتم  مـاه  دو 
بیایـم. وقتـی بـه مرخصـی آمدم 
باخبـر  کوچکـم  فرزنـد  توسـط 
شـدم کـه پدرم را از دسـت داده 
ام. 100مـاه در مناطـق نظامـی 
خدمـت کردم و افتخـار می کنم 
کـه بـه غیـر خـدا از هیـچ کـس 
نترسـیدم. دوسـت داشـتم یکـی 
از فرزندانـم جـزو نظامیان میهن 
باشـد؛ امـا متاسـفانه نخواسـتند. 
سـه فرزنـد پسـر دارم که شـغل 
دار  و دختـرم خانـه  دارنـد  آزاد 
مـی  عزیـز  جوانـان  از  اسـت. 
خواهـم قـدر انقـاب را بداننـد. 
ایـن انقـاب یک شـبه به دسـت 
نیامـده اسـت. مـا و امثـال مـن 

خـون دل هـا خـورده ایـم. 

رزمنده دفاع مقدس در گفت و گو با پیام ما:

چهل روز از مرگ پدرم 
بی خبر بودم

خاطراتی از 
شهید محمود اخالقی

 یکـی از بچـه هـا کـه از همه قـوی تر بـود، با 
همه کشـتی می گرفت و وقتـی حریف هایش را 
شکسـت مـی داد، کلی بـه زور بازویش می بالید.  
یـک روز محمـود بـه او پیشـنهاد داد کـه بـا هم 

بگیرند. کشتی 
 مـن همیـن اآلن یـک نفر کـه دو برابر تـو بود رو 

زمین. زدم 
- اشکال نداره، من هم می خورم زمین.

چنـد لحظـه بعـد، جلوی چشـم همه بچـه های 
دبیرسـتان نظام، محمود پشـت پهلوان یکه تاز را 

به خاک رسـاند و او را شکسـت داد.
بعـد هم زیـر بغلـش را گرفـت و از زمین بلندش 
گفـت:  و  بـرد  گوشـش  کنـار  را  کـرد. سـرش 
نخواسـتم کشـتی گرفتـن رو یـادت بدهـم، می 

بگم: خواسـتم 
مردی نبود فتاده را پای زدن 

گر دست فتاده ای گرفتی مردی
* بیـرون دبیرسـتان همدیگـر را دیدنـد. محمود 
گفـت: بـرای این که بچـه ها مسـخره ات نکنند، 
یـک بار دیگـه جلوی بچه ها کشـتی می گیریم. 

ایـن دفعه تـو منو زمیـن بزن.
  مجسمه را سوزاند

 وقتـی گفتم عکاسـی بلـدم، گفت هر طور شـده 
باید عکـس امام رو چـاپ کنیم.

از صبـح کـه موضـوع را بهش گفتـم، موتور یکی 
از دوسـتانش را گرفـت و بـا هـم راه افتادیم توی 
شـهر. همه وسـایل مورد نیـاز را فراهـم کردیم و 

نزدیـک غـروب چاپ خانـه مـان راه افتاد.
آن شـب تـا عکـس امـام را چـاپ نکردیـم، نـه 
خـودش آرام گرفت و نه گذاشـت مـا برای لحظه 

ای بی کار بنشـینیم.
  چنـد شـب برنامـه ریـزی کردیـم تا توانسـتیم 
مجسـمه شـاه را از بـزرگ تریـن میـدان شـهر 
پائیـن بکشـیم. چنـد سـاعت بعـد از ایـن کـه 
مجسـمه را شکسـتیم، یک نفر را گوشـه خیابان 
دیـدم کـه ظـرف بنزینی در دسـت داشـت. توی 
تاریکی شـب، یک راسـت رفت سـراغ باقی مانده 
مجسـمه شـاه، بنزیـن را رویـش ریخـت و آن را 

وسـط میـدان بـه آتش کشـید.
آن قـدر صبـر کردم تا بتوانم چهـره اش را ببینم؛ 
محمـود بـود. گفـت: انداختـن مجسـمه کفایت 
نمـی کنـه، بایـد آثـار بیشـتری از منهـدم کردن 

مجسـمه بـه جا بمونـه تـا مـردم اون رو ببین.
راضی به آزار بستگان مجرمان نیستیم

 بعـد از انقاب قرار شـد دادگاه انقاب را در خانه 
مسـئول سـاواک دایـر کننـد. محمود بـا این کار 
بـه شـدت مخالفـت کرد و گفـت: فاصلـه اون جا 
تـا مرکز شـهر زیاده و وسـیله حمل و نقـل برای 
رفـت و آمد بسـتگان مجرمیـن وجود نـداره؛ این 
طوری بسـتگان مجرمین دچار مشـکل می شن.

بایـد کسـی کـه مرتکـب جـرم شـده اسـت رو 
مجـازات کنیـن، اقـوام و بسـتگان او کـه تقصیـر 
ندارنـد. ما حاضر نیسـتیم کوچکتریـن ضربه ای 
بـه نزدیـکان مجرم بخـورد و به آن ها ظلم شـود.

زندان بان مهربان
 چند نفر از کسـانی که در آتش سـوزی مسـجد 
جامع نقش داشـتند را دسـتگیر کردند و محمود 

زندانبان آن ها شـد.
یـک روز بـا عجله آمـد تـوی بازداشـتگاه و رو به 
یکی از زندانی ها گفت: بلند شـو بیـا، کارت دارم.

- چه کار داری؟
- اون افسـر شـهربانی که به جرم قتل بازداشـت 
شـده، داره وصیـت نامـه مـی نویسـه؛ مـی خواد 

خودکشـی کنه.
خوب به من و تو چه ربطی داره؟

-  یـک آدم مـی خـواد خودش رو بکشـه، اونوقت 
من بنشینم و تماشـاچی باشم.

وقتی زندانی از خودکشـی منصرف شـد، محمود 
آن قـدر خوشـحال شـد کـه اشـک تـوی چشـم 

بود. هایش پیچیـده 
 رفـت پیش یکـی از زندانی ها کـه نگهبانش بود 

و گفـت: یک کمـی پول داری بهـم قرض بدی؟
-  چه قدر می خواهی؟

: فقـط 10 تومـن مـی خوام. پـدرم هر سـه روز ، 
ده تومـن بهـم می ده و من اون رو بـه دو خانواده 
نیازمنـد می رسـونم. اآلن چهار پنـج روزه که من 
این جا هسـتم و پـدرم رو ندیـدم. اون خانواده ها 

هـم هیچ پولـی ندارن.

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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اصغـر ایـران منـش  یکی از رزمندگان هشـت سـال دفاع مقدس اسـت. 
وی سـال هـا در کـوران جنـگ و آتـش و دود در مناطـق نظامـی خدمت کرده 
اسـت. او هـم مثـل دیگـر همرزمانـش یـک شـب، خـواب راحـت نداشـته 
اسـت. او نیـز از جملـه کسـانی بـوده کـه بـا حضـور در جبهـه هـای جنـگ، از 
زمیـن و زمـان بـی خبـر بـوده تـا حـدی کـه هفته هـا از مـرگ پـدرش نیز بی 

خبـر مـی ماند.
بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقدس گفـت و گویی بـا وی انجـام داده ایم کـه خواندن آن 

را بـه جوانـان توصیه مـی کنیم.

کرمون- هشـت سـال جنگ تحمیلی با همه سـختی ها و مرارت های آن گذشـت. هشـت سـال 
جراحت، هشـت سال شـهادت و اسارت و...

هشـت سـالی کـه بـا یتیـم شـدن کـودکان همـراه بـود. بـا آوارگـی هـم وطنـان، خانـواده هایـی 
مضطر و... هشـت سـالی که سـال به سـال گلزارهای شـهدایمان وسیع و وسـیع تر شد و مادران 

بیـش تـری بـا شیشـه گالب بـر مـزار فرزندان خود به سـوگ نشسـتند. 
بیسـت و هشـت سـال از پایـان جنـگ مـی گـذرد. بسـیاری از پـدران و مـادران شـهدا از دنیـا 
رفتـه انـد و شـاید در قبرسـتانی در کنـار مزار شـهدا آرام گرفته باشـند. فرزندان شـهدا بزرگ 
و بـزرگ تـر شـده انـد و نـوه هـای شـان هـم بـه دنیا آمـده انـد. اما نـوه هایی کـه هیچ خاطـره ای 
از پدربـزرگ هـای خـود ندارنـد و تنهـا شـاید قـاب عکسـی قدیمـی و سـیاه و سـفید از آن هـا بر 
دیـوار خانـه شـان آویـزان باشـد و شـاید هم شـرح رشـادت های پـدر بـزرگ هایشـان را از زبان 

این و آن شـنیده باشـند. 
جنگ تمام شـده. بیسـت و هشـت سـال اسـت که تمام شـده. اما هر سـال خاطرات آن سـال 
هـا تجدیـد می شـود. هنوز مردانـی از آن قبیله باقی مانده اند که بگویند در آن وانفسـای جنگ 
تحمیلـی چـه گذشـت. هنوز هسـتند مردانی که ددمنشـی ارتش منحوس بعـث را روایت کنند و 

از مظلومیـت فرزندان میهن مان سـخن بگویند. 

زهرا پهلوانی

هفتـه  مناسـبت  بـه  مـا-  پیـام 
دفـاع مقـّدس کارگاه آمـوزش فیلـم 
نامـه نویسـی سـاعت 9 صبـح پنـج 
انسـیه  حضـور  بـا  مهـر  اّول  شـنبه 
فیلـم  کارگـردان  حسـینی،  شـاه 

سینمایی»شـب بـه خیـر فرمانـده« 
از سـینماگران جـوان در  و جمعـی 
سـالن اجـاس کانون هنر برپا شـد.
سـاعت 18 همـان روز در سـالن 
تماشـا  شـهر  سـینما  دو  شـماره 

مراسـمی بـا حضـور ایـن کارگردان 
برگـزار  مقـدس  دفـاع  فیلمسـاز  و 
شـد. ایـن مراسـم بـا پخـش و نقـد 
خیـر  بـه  شـب  فیلـم  بررسـی  و 
فرمانـده، بـا حضور کارگـردان فیلم، 
آتشـی  شـهید  همسـر  از  تجلیـل 
کرمانـی(  بـردار  گوهری)تصویـر 
و تقدیـر از چنـد فیلـم سـاز فعـال 
کرمانـی همـراه بـود. مدیـرکل اداره 
اسـتان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
نیـز در ایـن مراسـم حضور داشـت.
شـاه حسـینی اّولیـن زن رزمنـده 
دفـاع  موضـوع  در  کـه  اسـت  ای 

اسـت. سـاخته  فیلـم  مقـدس 
کارگردانـی  التحصیـل  فـارغ  وی 
فّعالّیـت هنـری خـود  سینماسـت و 
را بـا کارگردانـی و فیلمنامه نویسـی 
فیلـم هـای کوتـاه آغـاز کرده اسـت. 
مهـر(،  )سـوره  چنـار  تـوپ  کتـاب 

فیلـم هـای کوتاهی ماننـد »مجال«، 
فیلمـی  تابسـتان«  روز  »آخریـن 
دربـاره زنـان تفّحـص، »اعتراض یک 
جانباز«هیچـگاه نمایـش داده نشـد. 
پنالتـی،  چـون:  هایـی  فیلنامـه 
شـد  غـروب  فرمانـده،  بخیـر  شـب 
بیـا، مجـروح جنگـی، اوینـار، آب را 
گل نکنیـد، دل نمـک، پوریـای ولی 
هایـی  فیلـم  کارگـردان  و  غیـره  و 
پنالتـی،  زندگـی،  از  زیباتـر  چـون: 
شـب بخیـر فرمانـده، را در کارنامـه 

دارد. خـود  کاری 
بخیـر  شـب  فیلـم  اسـت  گفتنـی 
فراوانـی  فرمانـده جوایـز و عناویـن 
کلیسـای  ویـژه  جایـزه  جملـه:  از 
انسـانی،  نـگاه  بـه خاطـر  کاتولیـک 
جایـزه ویـژه بـه عنـوان بزرگ تریـن 
تـوت،  سـینما  جشـنواره  از  جایـزه 
جشـنواره  در  تقدیـر  و  اکـران 

چـک،  کشـور  در  کارلوویـزاری 
سـوئیس،  ژنـو  شـهر  در  اکـران 
از  تقدیـر  و  ویـژه  تحسـین  فیلـم، 
ژاپـن،  فوکوئـوکای  جشـنواره های 
جشـنواره  از  زن  بازیگـر  جایـزه 
اوراسـیا در قزاقسـتان، جایـزه ویـژه 
سـول  و  جشـنواره  از  تماشـاگران 
فیلـم  بهتریـن  جایـزه  فرانسـه، 
آسـیایی از جشـنواره نـگاه پرندگان 
جشـنواره  در  تقدیـر  انگلسـتان  در 

داراسـت. را  فجـر  فیلـم   23
گـرم  حضـور  از  حسـینی  شـاه 
شـهر  سـینما  در  هـا  کرمانـی 
تماشـا سپاسـگزاری کـرد و گفـت:» 
کـه  اسـت  بـار  اولیـن  بـرای  مـن 
فیلم»شـب بـه خیـر فرمانـده« را از 
روی فراغـت نـگاه مـی کنم. بسـیار 
خرسـندم کـه ایـن اتفـاق در جمـع 

افتـاد. گـرم  خـون  هـای  کرمانـی 

شب به خیر فرمانده 
 رویداد
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خبر

عامل شکار قوچ وحشی جوان 
در پارک ملی توران شناسایی و 

به دادگاه معرفی شد
صبـح روز سـه شـنبه 95/6/30 نیروهـای 
یـگان محیط زیسـت پارک ملی تـوران حین 
گشـت زنـی و کنتـرل آبشـخورهای منطقـه 
بـا رد مشـکوک یـک موتورسـیکلت مواجـه 

. شدند
رییس ذخیره گاه زیسـتکره تـوران در این 
بـاره گفـت: محیـط بانـان رد موتورسـیکلت 
را نزدیکـی یـک چشـمه طبیعـی موسـوم به 
چشـمه زاغ بـو در دامنـه ارتفاعـات درازآب 
اظهـار  قربانلـو  اکبـر  علـی  نمودنـد.  دنبـال 
داشـت: در این هنگام یک شـکارچی متخلف 
کـه بـر سـر چشـمه درون کومـه ای مخفـی 
شـده بـود پـس از مشـاهده محیـط بانـان از 
راه دور بـا پـای پیـاده بـه سـمت ارتفاعـات 
متـواری شـد. محیـط بانـان پس از رسـیدن 
بـه محل کومـه متوجه شـدند که شـکارچی 
متخلـف یـک قـوچ وحشـی جـوان را شـکار 
ماموریـن الشـه  مشـاهده  از  پـس  و  کـرده 
قـوچ و موتورسـیکلت خـود را رهـا نمـوده و 
متـواری شـده اسـت. محیـط بانـان صاحـب 
موتورسـیکلت را کـه از شـکارچیان بومـی و 
از اهالـی یکـی از روسـتاهای حاشـیه منطقه 
اسـت بطور شناسـایی نمـوده اند. با شـکایت 
تـوران،  ملـی  پـارک  زیسـت  محیـط  اداره 
پرونـده ای در ایـن رابطـه در مراجـع قضایی 
تشـکیل و بـزودی متهـم جهت رسـیدگی به 

جـرم بـه دادسـرا احضـار خواهد شـد.

یک توله خرس قهوه ای در جاده 
کلیبر- جانانلو بر اثر برخورد با 

خودرو از بین رفت
چنـد شـب پیـش یـک تولـه خـرس قهوه 
محـور  در  خـودرو  بـا  برخـورد  اثـر  بـر  ای 
کلیبـر- جانانلـو در حاشـیه منطقـه حفاظت 

شـده ارسـباران از بیـن رفـت.
رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت کلیبر 
در ایـن بـاره گفـت: این حادثه در طول شـب 
زود  صبـح  بانـان  محیـط  و  اسـت  داده  رخ 
متوجـه مـرگ توله خـرس شـدند. عبدالرضا 
عامـل  خـودروی  داشـت:  اظهـار  کانتـری 
حادثـه نیـز توقـف نکرده و شناسـایی نشـده 
اسـت. ایـن تولـه خـرس حـدودا یـک سـاله 
اسـت و هنـوز با مـادر خـود زندگـی میکرده 
گذشـته  شـب  فـراوان  احتمـال  بـه  اسـت. 
خـرس مـادر عـرض جـاده را طـی کـرده اما 
تولـه اش موفـق بـه عبـور از جاده نشـده و با 
یـک خـودروی عبوری برخـورد کرده اسـت.

عاملین شکار غیرمجاز و فروش 
گوشت بره میش وحشی در 

فیروزکوه دستگیر شدند
بـر  مبنـی  اطاعاتـی  کسـب  دنبـال  بـه 
ورود شـکارچیان متخلـف بـه ارتفاعـات آزاد 
فیروزکـوه در اسـتان تهـران، نیروهـای یگان 
محیط زیسـت این شهرسـتان عـازم محدوده 
مـورد نظـر شـده و به جسـت و جو و گشـت 

زنی مشـغول شـدند.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
فیروزکـوه در ایـن بـاره گفـت: بـا توجـه بـه 
از  گروهـی  نظـر  مـورد  محـدوده  وسـعت 
ماموریـن در جـاده هـای خروجـی به گشـت 
زنـی پرداخته و پس از مدتی به یک تاکسـی 
پراید مشـکوک شـدند. محمد فریـدی اظهار 
داشـت: محیـط بانـان خـودروی مـورد نظـر 
خـودرو  تفتیـش  بـه  و  نمـوده  متوقـف  را 
پرداختنـد. در بازرسـی از داخـل ایـن خودرو 
الشـه یک بره میش وحشـی کشـف و راننده 

تاکسـی بعنـوان مجـرم بازداشـت گردیـد.
 متهـم در بازجویـی هـا اعتـراف نمـود که 
بومیـان  از  دیگـری  فـرد  را  میـش وحشـی 
منطقـه شـکار نمـوده و وی به منظـور انتقال 
شـکارچی  بـا  دیگـری  مـکان  بـه  گوشـت 
متخلـف همـکاری نموده اسـت. با مشـخص 
شـده هویت شـکارچی متخلف، هـر دو متهم 
)راننـده تاکسـی و شـکارچی( به جرم شـکار 
غیرمجـاز و همـکاری در جـرم بـه مراجـع 
قضایـی معرفی شـدند. بر اسـاس نـرخ جدید 
بهـای جانـوران وحشـی بـه لحـاظ مطالبـه  
ضـرر و زیـان وارده به محیط زیسـت، جریمه 
قابـل پرداخت از بابت صید و شـکار غیرمجاز 
هـر یک قوچ یا میش وحشـی معـادل یکصد 
میلیون ریال تعیین شـده اسـت که متهمین 
مـی بایسـت ایـن مبلـغ را بـه حسـاب دولت 

نمایند. واریـز 

فراخوان عمومی آگهی 
پیمانکار  شناسایی و ارزیابی کیفی 

)نوبت دوم(
اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه احـداث سـاختمان ادارات ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتانهای سـیرجان و رفسـنجان را از طریـق 
برگـزاری مناقصـه انجـام دهـد. لـذا جهـت شناسـایی و ارزیابـی کیفـی و تهیـه فهرسـت کوتـاه مناقصـه ، از پیمانـکاران و شـرکتهایی که رشـته یا زمینـه تخصصـی مرتبط را 
دارا مـی باشـند دعـوت مـی شـود جهـت دریافـت و تکمیـل مـدارک ارزیابـی کیفـی و متعاقبـا تحویـل اسـناد و مـدارک تکمیـل شـده بـا در دسـت داشـتن معرفـی 
نامـه از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه مـدت یـک هفتـه بـه آدرس کرمـان ضلـع شـمالی پـارک نشـاط ابتـدای بلـوار فردوسـی تلفـن 32225453- 034 مراجعـه نمائیـد 
الزامـی اسـت. ارائـه گواهینامـه تعییـن صاحیـت پیمانـکاری معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری بـه هنـگام خریـد اسـناد ارزیابـی  ضمنـا 

 

دیوار محوطهمحوطهزیربناشهرستان
دو طبقه دارای اسکلت و سقف سازه ای و تاسیسات برقی و مکانیکی165 مترمربع2129 متر مربع2361 مترمربعسیرجان
دو طبقه دارای اسکلت و سقف سازه ای تاسیسات برقی و مکانیکی180 مترمربع2640 متر مربع2061 مترمربعرفسنجان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
موضوع: احداث ساختمان اداری ادارات ثبت اسناد و امالک  شهرستانهای سیرجان و رفسنجانبر اساس بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 89/02/04 موضوع انعقاد پیمان اجرای 

کارهای ساختمان به صورت سرجمع با سطح زیربنای تا ده هزار مترمریع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مشخصات ذیل:

محل اعتبارات پروژه: از محل طرح های عمرانی
برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه: مبلغ برآورد پروژه بر اساس اعالم مهندسان مشاور برای هر کدام در حدود 27 میلیارد ریال بر اساس فهرست بهای پایه سال 1395 معاونت برنامه 

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. 
رشته و پایه شرکت ها و پیمانکاران : رشته ابنیه حداقل پایه 5)پنج(

مدت اجرای کار: از زمان تحویل کارگاه به پیمانکار برنده به مدت 12 ماه شمسی می باشد.
تاریخ دریافت مدارک ارزیابی: از تاریخ نشر اگهی  تا ساعت 10 صبح 1395/07/08

تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده :  از تاریخ آگهی نوبت دوم تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 1395/07/22 .
تاریخ بررسی مدارک و ازریابی: شنبه 95/7/24

بدیهی است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد و ارایه 
و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

م الف 587 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

پایـگاه خبـری دیده بـان محیط 
ایـران  وحـش  حیـات  و  زیسـت 
)iew(: بررسـی های جدیـد بانـک 
آلودگـی  می دهـد  نشـان  جهانـی 
هـوا چهارمیـن عامـل مـرگ و میر 

زودرس در جهـان اسـت.
همچنیـن بررسـی ها نشـان می 
دهد هوای آلوده عـوارض اقتصادی 
در  کشـورهای  بـرای  سـهمگینی 
حال توسـعه به همراه دارد و ساالنه 
بیـش از 5 تریلیـون دالر هزینـه در 
تعطیلـی  صـرف  جهانـی  سـطح 
روزهـای کاری در اثـر آلودگـی هوا 
و هزینـه های پیشـگیری از مرگ و 

میـر زودرس می شـود.
کنتـرل  شـرکت  گـزارش  بـه 
کیفیـت هـوای تهـران، بـر اسـاس 
جهانـی،  بانـک  جدیـد  گـزارش 
آلودگـی هـوا سـاالنه بیـش از 5،5 
میلیون کشـته و بیش از 5 تریلیون 
دالر هزینـه بـرای اقتصاد جهانی به 

دارد. همـراه 
ایـن گزارش با اشـاره بـه این که 
آلودگـی هوا روند رشـد کشـورهای 
در حـال توسـعه را کنـد مـی کند، 
خطـرات ناشـی از آلودگـی هـوا بر 
سـامتی را در کشـورهای در حـال 
توسعه بیشتر از کشـورهای توسعه 
بـر  اسـت.  کـرده  ارزیابـی  یافتـه 
اسـاس ایـن گـزارش، کشـور چین 
بیشـترین ضـرر را از ناحیه آلودگی 
هوا متحمل شـده و در سال 2013 
رقمـی معـادل 10 درصـد از تولید 
ناخالـص داخلـی این کشـور هزینه 

آلودگـی هوا گشـته اسـت.
هـزار   80 سـاالنه  ایـران  در 
میلیـارد تومـان بـه ایران خسـارت 

کنـد مـی  وارد 
سـریانکا  و  هنـد  کشـورهای 
بـه ترتیـب 7،69 و 8% از تولیـد 
سـال  طـی  را،  خـود  ناخالصـی 

2013، صـرف هزینه های ناشـی از 
آلودگـی هـوا کـرده انـد.

گـزارش بانک جهانـی همچنین 
ایـن هزینـه را بـرای ایـران حـدود 
2،3 درصـد تولیـد ناخالـص داخلی 
بـرآورد کرده اسـت. از سـویی ایران 
بـر اسـاس سـال معیـار 2013، بـا 
997 میلیـارد دالر تولیـد ناخالـص 
ترتیـب رقـم  بدیـن  دارد.  داخلـی 
هزینـه کشـورمان در آلودگـی هـوا 
بـر اسـاس قیمـت دالر فعلـی، 80 
هـزار میلیـارد تومـان در هـر سـال 

ست. ا
بر اسـاس گزارش بانـک جهانی، 
از  ناشـی  زودرس  میـر  و  مـرگ 
آلودگـی هـوا در ایـران نیـز در طی 
دو دهه گذشـته رشد کرده و از 17 
هـزار نفـر در سـال 1990 به بیش 
نفـر در سـال 2013  از 21 هـزار 

است. رسـیده 
آلودگـی هـوا بـرای کشـورهای 
توسـعه یافته نیز کم هزینه نیسـت 
و سـاالنه ده ها میلیارد دالر در این 
تعطیلـی  هزینـه  کشـورها صـرف 
هـای  هزینـه  و  کاری  روزهـای 
پیشـگیری از مـرگ و میـر زودرس 

مـی گـردد.
بر اسـاس ایـن گـزارش، آلودگی 
هـوا بـرای ایـاالت متحـده آمریکا، 
ترتیـب 45  بـه  آلمـان  و  بریتانیـا 
هزینـه  دالر  میلیـارد  و 18   7،6 ،

سـاالنه در بـردارد.
کشـور 400 هـزار نفری ایسـلند 
کـم تریـن میـزان هزینـه را بابـت 
آلودگـی هـوا مـی پـردازد )حـدود 
3 میلیـون دالر( و ایـن کشـور بـر 
اسـاس گـزارش بانـک جهانی پاک 

تریـن هـوای جهـان را دارد.
یـک مـورد از هر ده مـورد مرگ 
و میـر در جهـان ناشـی از آلودگـی 

هوا اسـت

اسـاس  بـر  جهانـی،  بانـک 
آمارهای سـازمان بهداشت جهانی، 
اعـام  خـود  مفصـل  گـزارش  در 
میلیـون   5،5 سـاالنه  کـه  کـرده 
مـورد مـرگ و میـر زودرس ناشـی 
از آلودگـی هـوا اسـت و ایـن میزان 
معـادل یک مـورد از هـر 10 مرگ 

و میـر در جهـان اسـت.
بر اسـاس ایـن گـزارش، آلودگی 
هـوا پـس از چاقـی، رژیـم غذایـی 
نامناسـب و سـیگار چهارمین علت 
جهـان  در  زودرس  میـر  و  مـرگ 

ست. ا
ایـن گـزارش نشـان مـی دهـد، 
آلودگی هـوا بیـش از عواملی چون 
کـم تحرکی، مصـرف الـکل و مواد 
بـه  منجـر  آب  آلودگـی  و  مخـدر 
مـرگ و میـر انسـان هـا می شـود.

آلودگـی هـوا مـی توانـد منجـر 
بـه بیمـاری هـای تنفسـی، ریوی، 
سـرطان  و  قلبـی  هـای  ناراحتـی 
شـود. این میـزان شـش برابر مرگ 
ماالریـا  بیمـاری  از  ناشـی  میـر  و 

اسـت.
سـازمان بانـک جهانی بـدون به 
حسـاب آوردن هزینه هـای درمانی 
بـرای معالجـه بیماری های ناشـی 
از آلودگـی هـوا، تخمین زده اسـت 
 2013 سـال  در  جهانـی  اقتصـاد 
هزینه ای حـدود 225 میلیارد دالر 
بـه دلیل مـرگ و میرهـای زودرس 
اثـر  در  کـه  کاری  روزهـای  طـی 
آلودگـی هوا تعطیل شـده، متحمل 
مقـدار  ایـن  ولـی  اسـت.  گشـته 
هزینـه تخمیـن زده شـده هنگامی 
کـه هزینه های پیشـگیری از مرگ 
و میـر زودرس نیـز در نظـر گرفتـه 
شـود، بـه بیـش از 5 تریلیـون دالر 

افزایـش مـی یابد.
از  منظـور  اسـت،  ذکـر  شـایان 
هزینـه هـای پیشـگیری از مـرگ 

و میـر زودرس هزینـه هایی اسـت 
کـه مردم جهت محافظـت خود در 
برابـر مـرگ ناشـی از آلودگـی هـوا 

متحمـل می شـوند.
بایـد توجـه داشـت هزینـه های 
ناشـی از درمان بیماری های ناشـی 
از آلودگـی هـوا در ایـن محاسـبات 

در نظـر گرفته نشـد.
»هزینـه  گـزارش  اسـاس  بـر 
اقتصـادی ناشـی از آلودگـی هـوا«، 
بـر  هـوا  آلودگـی  کـه  خطراتـی 
سـامت می¬توانـد داشـته باشـد 
توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در 

اسـت. میـزان  بیشـترین 
 93 حـدود   2013 سـال  در 
درصـد از میـزان مـرگ و میرهـا و 
بیماری هـای ناشـی از آلودگی هوا 
در ایـن کشـورها رخ داد، در جایـی 
کـه 90 درصد از جمعیت کشـورها 
در معـرض تـراز باالیـی از آالینـده 

هـای خطرنـاک قـرار داشـتند.
بـر اسـاس گفتـه نویسـندگان، 
عامـل  یـک  تنهـا  هـوا  »آلودگـی 
تهدید کننده سـامت نیسـت بلکه 
یک عامل عقب کشـاندن کشـورها 
افزایـش  بـا  هـوا  آلودگـی  اسـت. 
میـزان مـرگ و میر و بـروز بیماری 
کاهـش  بـه  منجـر  متعـدد  هـای 
کیفیـت زندگـی خواهـد شـد. در 
کاهـش  بـا  هـوا  آلودگـی  نتیجـه 
نیـروی کار، سـطح درآمـد، بازدهی 

و اقتصاد را در این کشـورها کاهش 
مـی دهـد.«

میـان  ارتباطـی  مطالعـه  ایـن 
میـزان توسـعه اقتصـادی جوامـع 
نمـود.  برقـرار  هـوا  آلودگـی  و 
بیـن سـال هـای 1990 و 2013 
و  اقتصـادی  توسـعه  وجـود  بـا 
پیشـرفت های پزشـکی کشـورها، 
هزینـه هـای پیشـگیری از مـرگ 
و میـر ناشـی از آلودگـی هـوا دو 
برابـر شـد و ضـرر ناشـی از دسـت 
دادن نیـروی کارآمد بـه میزان 40 

یافـت. افزایـش  درصـد 
»امـروزه آلودگـی هوا بـه صورت 
یـک چالـش عظیـم در آمده اسـت 
و از سـال 1990 میـزان مواجهـه 
بـا آلودگـی هـوا در اکثـر کشـورها 
افزایـش یافتـه اسـت. ایـن میـزان 
کشـورهای  در  ویـژه  بـه  مواجهـه 
بـا جمعیـت متراکـم و مناطـق بـه 
سـرعت در حـال رشـد، از جملـه 
آسـیای جنوبـی و آسـیای شـرقی، 
بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش 

یافتـه اسـت.«
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در دو 
دهـه گذشـته عامل آلودگـی هوا از 
آلودگـی آب بـه مراتب کشـنده تر 
شـده اسـت و آمار مـرگ و میرهای 
زودرس ناشـی از آن از سـال 1990 
بدین سـو بـه طـور مـداوم افزایش 

یافته اسـت.

آلودگی هوا 
چهارمین عامل مرگ و میر 

زودرس انسان ها در جهان است

بر اساس گزارش 
بانک جهانی، مرگ و 
میر زودرس ناشی از 
آلودگی هوا در ایران 
در طی دو دهه 
گذشته رشد کرده و 
از ۱۷ هزار نفر در 
سال ۱۹۹0 به بیش از 
2۱ هزار نفر در سال 
20۱3 رسیده است.
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 برای تهیه کننده 

»من ناصر حجازی هستم« 
وکیـل ملـت: شـعبه 1057 دادگاه کارکنـان 
دولـت، تهیه کننـده فیلـم مسـتند »مـن ناصـر 
حجـازی هسـتم« را بـا شـکایت امیرقلعه نویـی 
سـرمربی تیم فوتبـال تراکتورسـازی تبریز به 6 
هـزار تومـان جریمـه نقـدی و 37 ضربه شـاق 

تعلیقـی محکـوم کرد. 
اواخر شـهریور سـال گذشـته بود که به دنبال 
ناصـر  »مـن  مسـتند  فیلـم  اکـران خصوصـی 
حجازی هسـتم« امیـر قلعه نویـی، پرویز برومند 
و جـواد زرینچـه نسـبت بـه بخش هایـی از این 
فیلـم معتـرض شـدند و مطالـب عنـوان شـده 
در فیلـم را غیرواقعـی دانسـتند. قلعه نویـی کـه 
معتقـد بود در این مسـتند موارد خاف حقیقت 
و توهین آمیـزی وجـود دارد، توسـط وکیل خود 
و بـا توجـه بـه مسـتندات و مدارکـی کـه از این 
فیلم در دسـت داشـت، شـکایتی تنظیـم کرد و 
آن را به معاونت نظارت بر امور سـینمایی وزارت 
ارشـاد ارایـه داد تـا در مرحله اکران در سـینما و 
نمایـش خانگی، مـوارد مورد اعتـراض قلعه نویی 

حذف شـود.
وضعیـت بـه همیـن منـوال ادامـه داشـت تا 
اینکـه در مراسـم رونمایی از مسـتند »من ناصر 
حجـازی هسـتم« در جشـنواره فیلـم مسـتند 
شـد  مشـخص  سـال 94،  آذر  در  »حقیقـت« 
برخـی مـوارد مـورد اعتـراض قلعه نویـی حـذف 

است. نشـده 
سـرمربی پیشـین اسـتقال این بار با جدیت 
بیشـتری وارد شـد و از سـازندگان این مسـتند 
بـه دادسـرای فرهنـگ و رسـانه شـکایت کرد و 
به دنبال همین شـکایت بود که شـعبه بازپرسی، 
دسـتور توقیف اکران مسـتند من ناصر حجازی 
هسـتم را صـادر کـرد.  پس از گذشـت چند روز 
یعنـی 28 آذر بـود کـه رسـانه ها از رفـع توقیف 
مسـتند »مـن ناصـر حجـازی هسـتم« خبـر 
دادنـد و وکیـل قلعه نویـی در همیـن ارتبـاط به 
رسـانه ها گفت که مسـتند یادشـده پـس از رفع 
برخـی ایـرادات، فقط بـرای یک نوبـت دیگر در 

جشـنواره مجـوز اکران گرفته اسـت.
هر چند جشـنواره فیلم مسـتند پایـان یافت 
امـا شـکایت قلعه نویـی از سـازندگان مسـتند 
»مـن ناصر حجازی هسـتم« در شـعبه دادسـرا 
مطرح و در حال رسـیدگی بـود تا اینکه بازپرس 
پرونـده رأی به منـع تعقیب متهمـان داد اما باز 
هـم ایـن پایـان کار نبـود و به رغـم اینکـه چند 
روزی از آغـاز نمایش خانگی فیلم مسـتند »من 
ناصـر حجـازی هسـتم« می گذشـت، قلعه نویی 
به همـراه وکیلـش بـه دادسـرا مراجعه و بـه قرار 
منـع تعقیـب سـازندگان ایـن مسـتند اعتراض 
کـرد. بـا پذیرفتـه شـدن اعتـراض قلعه نویـی به 
قرار شـعبه بازپرسـی، پرونده برای رسـیدگی در 
اختیـار شـعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت قرار 
گرفـت و 13 شـهریور امسـال، جلسـه محاکمه 

برگزار شـد.
یـک منبع آگاه به خبرنگار قضایی خبرگزاری 
تسـنیم دربـاره نتیجـه جلسـه محاکمـه گفـت: 
قلعه نویـی در جلسـه دادگاه از شـکایت خـود 
علیـه کارگـردان ایـن فیلـم گذشـت کـرد امـا 
اتهـام  بـه  وی  شـکایت  بـا  فیلـم  تهیه کننـده 
توهیـن و نشـراکاذیب بـه 6 هزار تومـان جریمه 
نقـدی و 37 ضربـه شـاق تعلیقی محکوم شـد. 

مراسـمی   در 
شـنبه  پنـج  کـه 
گـود  در  شـب 
پهلـوان  زورخانـه 
برگـزار  اسـدی 
شـد، اجـزا اجرایی و اعضـا کمیته 
پهلوانـی  انجمـن  مختلـف  هـای 
و زورخانـه ای دانشـگاه پیـام نـور 
را  خـود  واحـکام  کشـورمعرفی 

کردنـد. دریافـت 
در ایـن مراسـم، پـس از اجرای 
حـرکات باسـتانی و زورخانـه ای، 
توسـط باسـتانی کاران که با نوای 
بـود،  نیـز همـراه  گـرم مرشـدان 
انجمـن  رئیـس  مرادیـان،  ایمـان 
دانشـگاه  ای  زورخانـه  و  پهلوانـی 
پیام نورکشـور، در سـخنانی کوتاه 

ضمـن تبریـک عیـد امامـت مـوال 
علـی )ع( گفـت: در ابتدا جـا دارد 
از دکترنصیـرزاده، مدیر کل تربیت 
بدنـی دانشـگاه پیـام نور تشـکر و 

سـپاس ویژه داشـته باشـم.
در  اینجانـب  انتصـاب  از  پـس 
و  پهلوانـی  ورزش  امـور  راس 
باسـتانی دانشـگاه پیـام نـورو بعد 
از رایزنـی هـای فـراوان و کمک و 
مسـاعدت فـراوان همـکاران ما در 
دانشـگاه پیام نوراسـتان و کشـور، 
موفـق شـدیم سـتاد اجرایـی ایـن 
انجمن را در شـهر کرمان مستقرو 
اعضـا اجرایـی و اعضـای کمیتـه 
از  و  شناسـایی  را  مختلـف  هـای 
آنهـا جهـت همـکاری و حمایـت 
از مـا در ایـن راه عظیـم و مقدس 

خوشـبختانه  و  کردیـم  دعـوت 
بزرگـواران  ایـن  اسـتقبال  مـورد 
قـرار گرفـت و دوسـتان پذیرفتند 

مـا را درایـن راه کمـک کننـد.
وی ادامـه داد: امـروز و در ایـن 
بـه  تـا  آمدیـم  هـم  گـرد  مـکان 
اعیـاد قربـان و غدیـر و  میمنـت 
هـم چنین فرارسـیدن مـاه محرم، 
احـکام ایـن بزرگـواران را تقدیـم 
فعالیـت  بتوانیـم  و  کنیـم  آنهـا 
هـا و کارهـای انجمـن را هرچـه 
عملیاتـی  مرحلـه  بـه  تـر  سـریع 
برسـانیم. قبا از همه این اسـاتید 
و پهلوانـان و قهرمانـان صمیمانـه 
متشـکرم کـه مـا را در ایـن امـر 
بـاارزش و خطیـر یاری مـی کنند.
هفتـه  طـی  افـززود:  مرادیـان 

هـای آینـده با دعوت از مسـئوالن 
کشـورو  سراسـر  هـای  انجمـن  و 
برگـزاری مراسـم ویـژه ای، اعضاء 
اسـتانهای  سـایر  از  دیگـر  فنـی 
کمیتـه  برهـر  مبنـی  کشـورکه 
ویـک  رئیـس  یـک  نفـره،  هفـت 
روسـا هیأتهـای  و  انتخـاب  دبیـر 
کشـورتعیین و در مراسم افتتاحیه 
احکامشـان حضـوری داده خواهد 
عمـا شـروع  آن  از  پـس  و  شـد 
فعالیـت ایـن انجمـن را در تمامی 
ایـران عزیزاعـام مـی کنیـم امـا 
دسـت  از  را  زمـان  آنکـه  بـرای 
بتوانیـم هرچـه سـریع  و  ندهیـم 
ترکارهـای اجرایـی را آغـاز کنیم، 
تصمیـم بر این شـد امشـب احکام 
اجرایـی  عوامـل  و  هـا  کمیتـه 
کرمانـی را تقدیم بزرگـواران کنیم 
تـا هرچـه سـریع تـر بتوانیـم بـه 
اهـداف بـاال و مقدس خود دسـت 
یابیـم ، هرچنـد در آینـده ممکـن 
اسـت دوسـتانی به جمع ما اضافه 

شـوند. 

مـا دسـت هـر عزیـزی را کـه 
در ایـن راه بـه مـا کمک کنـد، به 

گرمـی مـی فشـاریم. 
در پایـان احـکام و اباغیـه هـا 
قرائـت وافـراد احـکام خـود را بـه 
ایـن  طـی  کـه  کردنـد؛  دریافـت 

احـکام: 
آقایـان حـاج محمـد صنعتـی، 
حـاج ایـرج کامیابـی، حـاج علـی 
نوحـی، کمـال جوانمـرد و سـید 
محسـن ثمـره هاشـمی بـه عنوان 
»اعضـا هیـات رئیسـه  انجمـن«، 
مهـدی حـاج بابایی، جال رشـید 
جـواد  و  اسـدی  حمـزه  زاده، 
نگارسـتانی، به سـمت »مشـاوران 
عالـی رییس انجمـن«، حاج احمد 
دیانـی و محمـد اسـدی بـه عنوان 
پیشکسـوتان«،  کمیتـه  »اعضـا 
کمیتـه  اسـدی،»رییس  علیرضـا 
زورخانـه  و  پهلوانـی  داوران 
هـادی  و  قرابیگلـی  ایـرج  ای«، 
خلیلـی در سـمت» اعضـا کمیتـه 
مرشـدان انجمـن«، حیـدر و امیـر 

مربیـان  کمیتـه  اعضـا   « اسـدی 
کشـتی پهلوانـی و زورخانـه ای«، 
حجـت رشـد زاده، » دبیـر کمیته 
مربیـان زورخانـه ای«، علـی اصغر 
اسـدی،»عضو کمیته فنی زورخانه 
ای«، محمد حسـین شاهمرادی و 
وحیـد دیانـی بـه عنـوان » اعضـا 
تدیـن،  مهـدی  داوران«،  کمیتـه 
ناصـر شـجاعی و هـادی کاربخش 
به ترتیـب به عنوان»رییـس، دبیر 
فرهنـگ  ترویـج  کمیتـه  عضـو  و 
پهلوانـی و زورخانـه ای«، فرشـاد 
پگاه » مشـاور رسـانه ای رییس«، 
و  منصـوری  هـادی  محمـد 
محمدرضا اکبرزاده و رضا رسـولی 
بـه سـمت »رییس و اعضـا کمیته 
بـه  پشـتیبانی«، حمیـد شـیردل 
سـمت» رییس کمیته مسـابقات« 
و هادی کاربخش بـه عنوان»مدیر 
روابـط عمومـی و امـور ارتباطات« 
ای  زورخانـه  و  پهلوانـی  انجمـن 
دانشـگاه پیام نور کشـور، منصوب 

   . ند شد

ورزش پهلوانی و زورخانه ای دانشگاه پیام نورعوامل اجرایی کرمانی خود را شناخت

رونق فرهنگ پهلوانی در پیام نور

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

هادی کاربخش
هفتـه هشـتم لیـگ دسـته اول ایـران 
بـا ادامـه صدرنشـینی گل گهـر سـیرجان 
و اولیـن شکسـت مـس کرمـان بـه پایـان 

. سید ر
در بـازی هـای ایـن هفتـه مـس کـه 
در بندرانزلـی و در هوایـی بـا 82 درصـد 
رطوبـت، میهمان قوهای سـفید این شـهر 

بـود، اولیـن باخـت خـود را تجربه کـرد تا 
تنهـا خـط تیـره ایـن تیـم در جـدول رده 
بنـدی نیز پاک شـود. مس که بـا ترکیب؛ 
آرمـان شـهداد نـژاد، بهنـام داداش ونـد، 
فرشـید علیـزاده، احمـد زنـده روح، فرزاد 
میـاد  دغاغلـه،  مهـدی  حسـین خانی، 
پورصـف شـکن، امیـر حسـین عسـگری، 
حامـد محمـودی، مهـدی تیکـدری وحید 

اسـماعیل بیگی بـازی را آغاز کـرد، خیلی 
زود و در دقیقـه 17 اولین گل خود را روی 
اشـتباه مسـلم خـط دفاعی خـود دریافت 
کـرد تـا بازیکنـان ایـن تیم متوجه شـوند 
کـه کار سـختی را در بنـدر انزلی در پیش 
دارنـد. در حالـی کـه مس حمات جسـته 
و گریختـه ای روی دروازه ملـوان انجـام 
مـی داد و بـه فکر جبران گل خـورده بود، 
ایـن تیـم میزبـان بـود کـه در دقیقـه 44 
توسـط حسـین شـناتی به گل دوم رسید 
و بـا نتیجه 2-0 از نارنجی پوشـان کرمانی 

افتاد. جلـو 
در ادامـه و در حالی کـه همگان منتظر 
شـنیدن سـوت پایـان نیمـه اول بودنـد، 
گلـزن  و  آمـاده  مهاجـم  مهـدی دغاغلـه 
آمـاده این روزهـای مـس، در دقیقه 47 و 
روی یـک توپ برگشـتی، اولین و تنها گل 
تیـم مـس را وارد دروازه ملـوان کرد و نیم 
نخسـت بـا همیـن تیجه بـه پایان رسـید.

در نیمـه دوم بازی متعادل دنبال شـد و 
دو تیم حمـات پراکنده ای را روی دروازه 
یکدیگـر پایه ریـزی کردند کـه هیچ کدام 
فایـده ای نداشـت و ایـن بـازی در پایـان 
بـا همـان نتیجـه 2-1 بـه نفـع ملـوان به 
اتمـام رسـید. ابراهیـم زاده در نیمـه دوم 
و  دلیـر  محسـن  پورشـیخعلی،  احسـان 
مجمدرضازینـال خیـری را وارد زمین کرد 
کـه ایـن تعویض هـا هـم اثـری در نتیجه 
بـازی نداشـت. از نـکات جالـب و حاشـیه 
ای ایـن بازی مـی توان بـه حرکت مهدی 
دغاغلـه و حرکـت عجیب داوراشـاره کرد؛
مهـدی دغاغلـه در دقایـق پایانـی نیمه 
اول بـرای مـس گلزنی کرد و برای شـادی 
گلزنـی اش به سـمت هـواداران ملوان رفت 
و زیـر پیراهـن مـس ، پیراهن ملـوان را به 
هـواداران این تیـم نشـان داد. حرکتی که 
باعث شـد هـواداران ملوان هـم گلزن تیم 
مـس را تشـویق کننـد اما داور مسـابقه به 

ایـن مهاجـم به خاطـر این شـادی پس از 
گل کارت زرد نشـان داد که باعث اعتراض 

دغاغلـه و کادر فنی مس شـد. 
در دیگـر بـازی های ایـن هفته گل گهر 
سـیرجان، تیم شـگفتی سـاز ایـن فصل با 
دو گل اکبـر صغیـری و حمیـد گلـزاری، 
را  فجرسپاسـی  یعنـی  خـودش  میزبـان 
شکسـت داد و جایگاهش را در صدرجدول 
مـس  و  کـرد  تثبیـت  وینگوبگوویـچ  بـا 
رفسـنجان هـم با تـک گلی کـه در دقیقه 
17 توسـط عباس یحیـی بیگی از میهمان 
مازندارنـی خـود یعنـی نسـاجی دریافـت 
کـرد، تن بـه شکسـت خانگی داد تـا تیره 
روزی هـای علـی اصغـر کانتـری در ایـن 
تیـم ادامـه داشـته باشـد. بـا نتایـج امروز 
گل گهـر همچنـان در صـدر جـدول باقی 
مانـد امـا مـس هـی کرمانی و رفسـنجانی 
بـه رتبه هـای 12 و 16 رده بندی سـقوط 

کردند.

پایان هفته هشتم لیگ یک با صدرنشینی آبی های سیرجانی

الله های نارنجی در باتالق انزلی گرفتار شدند

لیگ یک

کاریکاتور

رویای کودکانه شغل زیر میز بگیری!
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دفاع مقدس

 31 روز  ظهـر 
شـهریور ماه سال 
1359 برابـر با 24 
 1980 سـپتامبر 
ارتـش  کـه  بـود 
بعـث عـراق نبـرد 
بر  سـنگین خـود 
علیـه ایـران را آغاز نمود. در سـاعت 
12 ایـن روز بـه وقـت بغـداد، مرکز 
دسـتور  عـراق  جنـگ  فرماندهـی 
پـرواز 192 بمـب افکـن و جنگنده 
را بـرای حمله هوایی بـه فرودگاهها 
و پایـگاه هـای هوایـی ایـران صـادر 

 . د نمو
سـپهبد  بعـد،  دقیقـه  بیسـت 
عدنـان خیـراهلل وزیـر دفـاع عـراق 
کـه بـرادر زن صدام حسـین رئیس 
گزارشـی  در  بـود،  عـراق  جمهـور 
مخابراتـی بـه صـدام می گویـد : » 
سـرورم ! جوانـان 20 دقیقه قبل به 
پـرواز درآمدنـد« صـدام کـه خوش 
باورانـه در رویـای حـذف ایـران از 
نقشـه جهان بسـر می برد در پاسخ 
مـی گویـد : » پـس از نیـم سـاعت 
کمـر ایـران خواهـد شکسـت«! در 
پـی ایـن حمـات فـرودگاه هـای 
تهـران و اهـواز و آبـادان و سـنندج 
و اسـام آباد و کرمانشـاه و اصفهان 
و پایـگاه هوایی نوژه همدان و سـپاه 
سنندج و کارخانه نبرد اهواز و دهها 
مرکـز صنعتی و اقتصـادی ایران در 
شـهرهای مختلف مـورد هجوم قرار 
گرفتـه و صدمـات فراوانـی بـه آنها 
ایـن حمـات  وارد گردیـد. عـراق 
گسـترده را بـه تقلیـد از اسـتراتژی 
نظامـی اسـرائیل در جنـگ شـش 
بـود  نمـوده  طراحـی  اعـراب  روزه 
کـه در آن نیـروی هوایـی اسـرائیل 
اقـدام بـه حمله بـرق آسـا و کوبنده 
هوایی به فرودگاههـا و هواپیماهای 
اردن  و  سـوریه  مصـر،  کشـورهای 

امـر  ابتـدای  همـان  در  و  نمـود 
پیـروزی را از آن خـود کـرد.  

نیـروی  سـریع  هـای  پیشـروی 
بـا  عـراق  بعـث  ارتـش  زمینـی 
نیـروی  هواپیماهـای  هماهنگـی 
هوایـی ایـن کشـور در بمـب بـاران 
شـدید تأسیسـات زیـر بنایـی ایران 
بـه مـدت پنـج روز چنان با شـدت 
ادامه یافتند که توانسـتتند شکست 
هـای سـختی را بر پیکـره نیروهای 
ایرانـی مسـتقر در خطـوط مـرزی 
و خصوصـأ اسـتان خوزسـتان وارد 
نماینـد. اما این حمـات در حالی با 
ورود به روز ششـم متوقف گردیدند 
کـه کمـر ایـران نشکسـته بـود و 
جـای  جـای  از  کمکـی  نیروهـای 
کشـور وارد مناطـق جنگی شـدند، 
به خصوص مقاومت دشـمن شـکن 
مـردم و نیروهای نظامـی موجود در 
اطـراف اهـواز، شـامل سـتاد جنگ 
مصطفـی  دکتـر  نامنظـم  هـای 
چمـران و نیروهای مردمی وابسـته 
به سـروان غیـور اصلـی و تیپ یک 
لشکر 92 اهواز و مدافعان خرمشهر، 
امکان تحرکات بیشـتر را از دشـمن 
گرفتنـد و ارتـش عراق مجبور شـد 
در همـه جبهه ها حالـت تدافعی به 
خـود گیـرد و حتی مقدمـات اولین 
عقب نشـینی ها نیز فراهـم گردید. 
بـه هـر حـال ارتـش بعث توانسـته 
بـود تـا روز پنجـم از جنـگ در خأل 
و  کشـورمان  رزمنـدگان  آمادگـی 
مشـکات انقابی و نبود مسـئوالن 
عالـی رتبـه نظامـی و خـأل حضـور 
مـرزداران ناشـی از کمبـود سـرباز 
در مرزهـا، حـدود 14000 کیلومتر 
مربـع از مناطـق مـرزی ایـران را به 
اشـغال کامل خود درآورد. از سـویی 
خبـر حمله ارتـش مزدور صـدام به 
مرزهای کشـورمان شور هیجانی در 
تمامـی ایـران برپا نمود کـه کرمان 

هـم از ایـن شـرایط جـدا نبـود. بـه 
گونـه ای کـه بسـیاری از مـردم و 
اتوبـوس  توسـط  کرمـان  جوانـان 
خودروهـای  از  اسـتفاده  بـا  یـا  و 
شـخصی و نظامـی به سـوی جبهه 
های نبرد رهسـپار شـدند. همزمان 
پنـج کرمانـی هـم در داخـل شـهر 
خرمشـهر جـزو مدافعـان خونیـن 
شـهر از این شـهر دفاع مـی کردند. 
در ایـن شـرایط بـه جـز آن پنـج 
نفـر، جوانان دیگـری نیـز از کرمان 
بـه خطـوط مقـدم نبـرد رسـیدند. 
شـامل دو نفـر از بـم و یـک نفـر از 
جیرفـت و دو نفر هـم از کرمان. این 
افـراد بـا اتوبوس به شـهر ماهشـهر 
رفتنـد  فـارس  خلیـج  سـاحل  در 
و از آنجـا بـا اسـتفاده از لنـج هـای 
دریایـی از طریـق ارونـد کنـار خود 
را بـه خرمشـهر رسـاندند و سـپس 
بـا اسـتفاده از سـاح هایـی کـه از 
نیروهای بعثی بـه غنیمت گرفتند، 
و  خرمشـهر  مدافعـان  شـمار  در 
خطـوط مرزی ایـران قـرار گرفتند. 
از دگـر سـو حرکـت سـیل آسـای 
سـوی  بـه  کرمانـی  رزمنـدگان 
میادیـن نبـرد آغـاز گردیـد و مردم 
ایـن خطـه بر حسـب وظیفـه ذاتی 
خـود همچـون همـه ایرانیـان آزاده 
و وطـن پرسـت عـازم جبهـه هـای 
نبرد شـدند. جنـگ با دشـمنی که 
بـدون توجـه به اصـول انسـانی و یا 
اسـامی و بین المللـی در هر زمینه 
ای دسـت بـه غارتگـری زده و برای 
رسـیدن بـه اهـداف خیالی خـود از 
بدتریـن روشـها اسـتفاده مـی کرد. 
روش هایی همچون حمات هوایی 
بـه شـهرها و بمب بـاران خانه های 
مسـکونی مـردم و بعدهـا حمـات 
شـیمیایی به رزمندگان و شهرهای 

ایـران. بدیـن ترتیـب کرمانیـان در 
شـمار اولین گـروه هایـی بودند که 
داوطلبانـه بـه سـوی میادیـن نبرد 
شـتافتند و در ادامه شهیدان زیادی 
را بـرای پیـروزی و اخراج دشـمن از 
خاک مقـدس ایـران تقدیم کشـور 
عزیزمـان نمودنـد. کرمانـی هـا در 
دفـاع مقـدس از اسـتان آذز بایجان 
بخـش  تریـن  شـمالی  در  غربـی 
جبهـه هـا گرفتـه تـا پاییـن تریـن 
آن یعنـی دهانـه ارونـدرود و خلیج 
فـارس حضـور چشـمگیر داشـت. 
ضمـن اینکه همزمـان حفظ امنیت 
و تمامیت سـرزمینی برخی مناطق 
کشـورمان در اسـتانهای سیستان و 
بلوچسـتان و هرمزگان و کردسـتان 
و جنـوب آذربایجان غربـی را نیز بر 

داشـت. عهده 
راد مردانـی از شـهرهای کرمـان، 
زرنـد،  سـیرجان،  رفسـنجان،  بـم، 
شـهربابک، کهنـوج، جیرفـت، راور 
و رابـر کـه از همه هسـت و نیسـت 
خـود گذشـتند تـا ایـران بمانـد و 
انقـاب اسـامی بـه حیـات خـود 
تـداوم بخشـد. رزمندگانـی از جای 
جـای اسـتان و دو اسـتان هرمزگان 
کـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان  و 
ورودشـان بـه جنگ بـا همه جنگ 
هـای تاریـخ ایران متفاوت بـود. چرا 
که بـرای اولیـن بار حضـور ایمان و 
زهـد در کنـار شـهامت و شـجاعت 
جزو نخسـتین شـروط جنگ آوری 
محسـوب  نبـرد  هـای  جبهـه  در 
مـی گردیـد. بدیـن لحـاظ مومنان 
و انسـان هـای پـاک و خداپرسـت 
در صـف اول رزم قـرار گرفتنـد و نا 
اهـان هم برای رسـیدن بـه جبهه 
اهـل گردیدنـد و پـس از چنـدی 
بـه صـف عارفـان پیوسـتند و چـه 

بسـا عارفانـی کـه سـیر سـلوک را 
در جنـگ پیمودنـد و ایـن معجـزه 
بـود. جنـگ  مـا  در عصـر  جنـگ 
گرفتـن  فقـط  نـه  دوران  ایـن  در 
سـرزمین و ریختـن خـون دشـمن 
که تغییر و تحولـی عمیق در روح و 
جسم انسـانها بود. مردان مردی که 
در هر شـرایطی یاد خـدا را فراموش 
نکـرده و هدفشـان از جنگ رضایت 
خداونـد بود. ظهور کرمانیان مقدس 
در دفـاع مقدس از همین جا ناشـی 
مـی شـود. مـردان مردی که سـر از 
سـجده بر نمی داشـتند و مخلصانه 
در خدمـت خـدا و خلـق خـدا برای 
خـدا و آزادی وطـن مـی جنگیدند 
و بـه شـهادت مـی رسـیدند. بدین 
گونـه بود کـه دفاع مقـدس کرمان 
را از قعـر بـه اوج رسـاند و کرمانیان 
در تاریـخ دفـاع مقـدس بـه عنـوان 
شـجاع  دالورمـردان  و  رادمـردان 
جنوب شـرقی ایـران  لقـب یافتند. 
مـا در تاریخ چند هزار سـاله کرمان 
انگشـتان  از  بیـش  توانیـم  نمـی 
دسـتمان بـه سـرداران و نـام آور و 
دالور اشـاره کنیم. امـا امروز کرمان 
سیراب شده اسـت از بزرگان جنگ 
و جنـگ آوری و مـردان بـا شـرفی 
کـه زهـد و تقـوا و مبارزه با دشـمن 
خـداد  بـه  ایمـان  راسـتای  در  را 
مـی دیدنـد. جـای افتخـار دارد که 
کرمـان در دفـاع مقـدس حـدود 6 
هـزار شـهید و30 سـردار شـهید را 
تقدیـم کشـور ایران و اسـام نموده 
اسـت. بـی شـک ایـران بـه کرمـان 
آزادی  اینکـه  چـه  اسـت.  مدیـون 
بخشـهای وسیعی از سـرزمین های 
کشـورمان مرهون خون و خون دل 
خـوردن دیـروز رزمنـدگان کرمانی 

اسـت.    بوده 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان: 

ظرفیت های دفاع مقدس 
نیازمند توجه بیشتر است

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کرمـان گفـت: ظرفیت هـای فرهنگـی، هنری 
و ادبـی زیـادی در حـوزه دفـاع مقـدس وجـود 
دارد کـه آنگونه شایسـته این دوران اسـت بهره 

گیـری نشـده و نیازمند توجه بیشـتر اسـت.
ایرنا- محمدرضا علیزاده شـامگاه پنجشـنبه 
در آییـن نمایـش فیلـم شـب بخیـر فرمانـده و 
تجلیـل از سـینماگران حـوزه دفاع مقـدس در 
سـینما شهرتماشـا کرمـان افـزود: کسـی مـی 
تواند فیلم خوبی بسـازد که خـودش در آن فضا 
قـرار گرفته باشـد، کارگـردان این فیلـم در این 
عرصـه وارد شـده و از رزمنـدگان دفـاع مقدس 
اسـت کسـی کـه از ابتـدا تـا انتهـای جنـگ را 
لمـس کـرده اسـت.  وی بیـان کـرد: انشـاءاهلل 
حضـور خانـم انسـیه شـاه حسـینی در اسـتان 
کرمـان باعـث خیـر و برکت باشـد و هنرمندان 
حوزه سـینما هم از حضور پربرکت او در شـهر و 
دیـار کرمان بهره مند شـوند.  مدیرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی کرمان گفت: جـای تبریک به 
بانـوان دارد کـه یـک بانـوی هنرمنـد در عرصه 
فیلمسـازی دفـاع مقـدس کار کـرده و در ایـن 
راسـتا همـت بلند و قـدم های خوبی برداشـته 
کـه مـی تواند الگـوی ارزنـده ای برای بانـوان و 
هنرمنـدان گرامی باشـد.  وی اظهـار کرد: خانم 
شاه حسینی از انجمن سینمای جوان و از فیلم 
هـای کوتـاه شـروع کـرده و به آنجا رسـیده که 
امـروز یکی از افتخارات عرصه سـینما و الگویی 
برای کسـانی اسـت که تازه در ایـن عرصه ورود 
کردنـد.  کارگردان فیلم شـب بخیر فرمانده نیز 
در ایـن آییـن گفت: سالهاسـت کـه غبار جبهه 
هـا بـر چهـره مـا ندمیـده و ایـن فیلم مـا را به 
آن غبـار مـی بـرد، امیـدوارم مسـئوالن کمـک 
کننـد که فیلم هـای دفاع مقدس به فراموشـی 
سـپرده نشـود.  انسـیه شاه حسـینی بیان کرد: 
تنهـا چیزی کـه باعث می شـود آدم هایی مثل 
مـن علیرغـم نادیـده گرفته شـدن به راهشـان 
ادامـه دهنـد عشـق به مـردم اسـت.  وی افزود: 
مسـئوالنی کـه بدون خسـتگی و شـبانه روزی 
کار مـی کننـد بـه نحـوی از بچـه هـای جنگ 
بـوده و اگـر راه و روش بچه هـای جنگ اجرایی 
شـود بسـیاری از معضـات مـا حـل می شـود.  
وی تصریـح کـرد: این فیلم در گرمای تابسـتان 
خوزسـتان سـاخته و شـب عید با اخراجی های 
یک در تهران اکران شـد و کسـی فیلـم را ندید 
امـا اسـتقبال بی نظیر جشـنواره هـای خارجی 
و اسـتقبال امشـب بـود کـه باعث شـد گرمای 
تابسـتان و سـختی سـاخت فیلـم را فرامـوش 
کنیـم.  کارگـردان سـینما گفت: یک فیلمسـاز 
بیشـتر از یـک بقال می تواند کم فروشـی کند، 
کـم فروشـی و خیانتی که در آثـار هنری وجود 
دارد در هیـچ ترازویـی نیسـت، یـک فیلمسـاز 
زمانـی خیانـت مـی کنـد که مـردم بلیـط می 
خرنـد و در تاریکـی سـینما ذهـن، روح، فکـر و 
وقتشـان را بـه مـا مـی سـپارند ولی فیلمسـاز 
حرفـی برای گفتـن نـدارد. وی اظهار کـرد: اگر 
مخاطبـان فیلم از ته دل تعظیم نکنند آن فیلم 

ارزشـمندی نیست. 

حضور چشمگیر کرمانیان 
در دفاع مقدس   

خبر

افقی
1- بانوی چراغ به دست

2- سودای ناله- شاهکار تولستوی
3- از کشـورهای قدیم آسـیا- عددیسـت- سرسری شستن 

چیـزی با آب
4- دوسـت- عرصـه و میـدان- تعجـب خانمانـه- پادشـاه 

اشـکانی
5- پهناور- پژمرده- بازیگر سریال مسافران
6- نوعی وضو- همراهی عرب- سدجنوبی

7- حرف ندا- از حیوانات پستاندار- خوشبین نیست
8- پیامبران اولین- هنوز ویار نشده

9- برای در لفظ خودماتی- مزدور- باال پوش
10- رشـته کوهـی در اروپـا- گوشـت ترکـی- مارکـی بـر 

اتومبیـل
11- وصله هنری- از ادارت قدیم- تمام و کامل

12- فراهم و مهیا- سحاب- کاکل اسب و تاج خروس
13-جدید و تازه- کوره آجرپزی ¬ عددی شش رقمی

14- صحرا و دشت وسیع- پرستار- سودن
15- منظومه شمسی در آن واقع شده

عمودی
1- بازیکن خارجی اسبق تیم استقال تهران

2- از خواننـدگان متیـن و خـوش صدای کشـورمان - هزار 
آفرین  -

3- قابـل مشـاهده - نـام قمـر مصنوعـی پرتـاب شـده از 
سـوی شـوروی بـه فضـا

4- جاده و طریق- نعره و فریاد- آرام
5- حرف التین- هیزم شکسته - عدد سه رقمی - آش

6- ناباب- مسئولین کشوری
7- برداشتی از فیلم- حس وارو- زشت

8- آخرین رمق- پشت سرهم

9- دیـدگاه هـا و نظـرات- فیلمـی از مسـعود ده نمکـی بـا 
هنرمنـدی رضـا رویگـری- عـدد منفی

10- سرچشمه- دریا- بارندگی-
11- پوست بز دباغی شده- نوعی حکومت

12- شهری در المان- سرزمین و ناحیه
13- ناله کنان- ذات اقدس الهی

14- نوعی تزریق آمپول- شاهکار شولوخف
15- گونه - نسوان- تباهی ها

حل جدول شماره 728

جدول شماره 729 

محمدعلی گلچین
طراح جدول

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکه آقای وحـدت برخـورداری فرزنـد صولت مالک 
ششـدانگ پـاک 7390 فرعـی از 71 اصلـی بخـش 6 کرمان 
کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 13820 صفحـه 
575 دفتـر 74 صـادر و تسـلیم گردیـده و طبق سـند شـماره 22555-
93/5/22 دفترخانـه 83 کرمـان در رهـن بانک مسـکن قرار گرفته اسـت 
ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیت پاک مزبور بعلت سـهل انگاری مفقود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لذا با اسـتناد اصـاح تبصره یـک اصاحی ماده 
120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در 
ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند تسـلیم نمایند 
در غیرایـن صـورت پـس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 1395/7/3

م الف 589 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی 
زاده
از طرف، امید صاعد
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9500197
طبـق ماده18-آییـن نامـه اصاحـی اجـرای ثبـت اسـناد و 
امـاک بدینوسـیله بـه: 1- مجیـد عسـکرپور فرزنـد لطفعلی 
فرزنـد  عسـکرپور  فاطمـه   -2 شناسـنامه471  شـماره  بـه 
خدامـراد بـه شـماره شناسـنامه2 3- طاهـره عسـکرپور فرزنـد خدامراد 
بـه شـماره شناسـنامه161 4- سـروش اقتدارنـژاد فرزنـد حسـین بـه 
شـماره ملـی3020274001 5- شـرکت تعاونـی محصـوالت کشـاورزی 
گـزارش  برابـر  کاسـه9500197که  پرونـده  بدهـکار  شـماره96  مهـر 
شـماره15488-95/06/29مامور ابـاغ آدرس شـناخته نشـده، اباغ می 
گـردد کـه برابـر 82445-91/12/03 بانـک کشـاورزی شـعبه مرکـزی 
جیرفـت جهـت وصول طلب بـه مبلغ1/522/500/000ریـال بدهکار می 
باشـید کـه بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و به کاسـه فـوق در این 
اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق ماده18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد 
اسنادرسـمی بشـما اباغ مـی گردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در جراید کثیراالنتشـار 
درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر اینصـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی 

طبـق مقـررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت- جواد فاریابی

 منصور ایران پور 
 پژوهشگر تاریخ

امروز کرمان سیراب 
شده است از بزرگان 

جنگ و جنگ آوری 
و مردان با شرفی 
که زهد و تقوا و 

مبارزه با دشمن را در 
راستای ایمان به خداد 

میدیدند.



عکس: یاسر خدیشی

نشسته ام درون خود، میان غربتی 

غریب

چرا رها نمی شوم از این ُکمای لعنتی؟

فواد توحیدی

عکس نوشت

موزیک

کار موزیک
پنجشنبه 8 شهریور ماه

ساعت : 21 الی 22:30 /در سالن فجر

خبر

گردهمایي بزرگ هنرمندان صحنه اي کشور 
در سرچشمه برگزار مي شود

 همزمـان بـا هفتـه دفاع مقـدس، نخسـتین جشـنواره رقابتي 
سـتاره هاي صحنـه کشـور طـي روزهـاي اول و دوم مهـر مـاه در 

سـالن سـینما آزادي شـهر سرچشـمه برگزار مي شـود.

همزمـان بـا هفتـه دفـاع مقـدس، نخسـتین جشـنواره رقابتي 
سـتاره هاي صحنـه کشـور طـي روزهـاي اول و دوم مهـر مـاه در 

سـالن سـینما آزادي شـهر سرچشـمه برگـزار مي شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مـس منطقـه کرمـان، 21 نفـر از 
هنرمنـدان کـه به مرحلـه نهایي جشـنواره سـتاره هاي صحنه اي 
کشـور راه یافته انـد، در سـه بخـش مجریان صحنه ای، اسـتندآپ 
کمـدی )شـومنی( و بخـش صحنـه  ای طي دو روز  در شـهر مس 
سرچشـمه به رقابـت مي پردازنـد. برگزیدگان هر بخش، شـامگاه 
روز جمعـه دوم مهرمـاه در مراسـم اختتامیـه جشـنواره معرفي و 

مـورد تقدیـر قـرار مي گیرند.
داوري مرحلـه نهایي جشـنواره را آقایان علیرضا خمسـه، جواد 
انصافـي، علي محمـد رادمنش، مرتضـي ایماني، مهـدي آقابیگي، 
کیـوان لطفـي و خانم ها فریبـا علومي یزدي و زهرا اسـتاد نارویي 

بر عهـده دارند.
در مراسـم اختتامیـه جشـنواره از خانـواده شـهید جاوید االثر 
علـي ایرانمنـش، از شـهداي صنعـت مـس بـه عنـوان هنرمنـد 
صحنـه ایثـار و شـهادت تجلیـل بـه عمـل مي آیـد و از تمبـر 

جشـنواره رونمایـي خواهـد شـد.
همچنیـن اسـتاد علیرضـا خمسـه و جـواد انصافـي در مـورد 
اسـتندآپ کمـدي و نمایش هـاي شـادي آور بـه ایـراد سـخن 
مي پردازنـد. شـرکت در برنامه هـاي جشـنواره بـراي عمـوم مردم 

بـا توجـه بـه ظرفیـت سـالن اجـراي جشـنواره آزاد اسـت.
گفتنـي اسـت در مرحلـه اولیه جشـنواره 138 هنرمنـد از 26 
اسـتان کشـور ثبـت نام کردنـد کـه پـس از داوري مقدماتي، 21 

هنرمنـد به بخـش رقابتـي راه یافتند.

 اطالعات

سکه

11,200,000 ریال طرح جدید

11,210,000 ریال طرح قدیم 

5,680,000  ریال نیم سکه 

2,980,000 ریال ربع سکه 

1,870,000 ریال یک گرمی

طال

1,139,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,519,470 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,660 ریال دالر آمریکا

40,050 ریال یورو

9,730 ریال درهم امارت

5,450 ریال  یوآن 

46,870 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

14 تا 34/آفتابی امروز

15 تا 35/آفتابی فردا

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 اعـام مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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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 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 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
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
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