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خانواده محترم کیمیا
در گذشت حاج حسین کیمیا را خدمت شما 

تسلیت عرض نموده، برای آن عزیر علو درجات 
الهی را مسئلت داریم.

از طرف خانواده مهدوی - چاپ مهدوی

رضا عبادی زاده
دستیار سردبیر

نمایشگاه صلح و دوستی به 
کرمان رسید

مردی با 
آرزوی 

صلح
جهانی 8

بله آقای منصوری، 
ما »شوَرش کردیم«

یک
از  بسـیاری  تابه حـال،  گذشـته  از 
می کردنـد  کاری  وقتـی  مسـئوالن 
که بـا واکنـش منفـی افـکار عمومی 
مواجه می شـد، همه چیـز را به گردن 
رسـانه ها و مطبوعـات می انداختنـد. 

دو
علـی منصـوری، عضو شـورای شـهر 
کرمـان هـم اخیـراً همین گونـه رفتار 
کـرده اسـت. او به یکی از سـایت های 
محلـی کرمـان در ارتباط بـا انتخابات 
پرحاشـیه هیات رئیسـه سال گذشته 
قبلـی  »رئیـس  کـه  گفتـه  شـورا 
جدیـد  رئیـس  بـه  را  خـود  جـای 
داد و طبیعـی بـود کمـی جلسـه بـا 
مسـائلی مواجـه شـد و درواقـع اتفاق 
خاصـی رخ نـداد و یـک مقـداری هم 
خبرنـگاران شـورش کردنـد.« آقـای 
منصـوری به طـور علنـی خبرنـگاران 
را بـه ایـن مقصـر کـرده که جلسـات 
یادشـده را پرحاشـیه جلوه می دادند.

سه
بـرای اینکـه دقیقـاً بفهمیـم منظـور 
آقـای منصـوری از »رخ نـدادن اتفـاق 
بـوده کـه خبرنـگاران  خـاص« چـه 
»شـوَرش کردند«، بیایید یک بار مرور 
کنیـم کـه در انتخابات هیات رئیسـه 

سـال گذشـته شـورا چـه رخ داد. 
ادامه در صفحه 7

جناب سرهنگ پاسدار محمدرضا پرواز
انتصاب به جا و شایسته شما را به سمت ریاست 

پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان تبریک گفته 
و برایتان توفیق خدمت صادقانه را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم.
روزنامه پیام ما

جناب سرهنگ کامبیز اسماعیلی
انتصاب به جا و شایسته شما را به سمت ریاست 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تبریک گفته و 

برایتان توفیق خدمت صادقانه را 
از درگاه ایزد منان خواستاریم

روزنامه پیام ما

در انتخابات هیات رئیسه شورای شهر کرمان صورت گرفت

مشرفی آرام رئیس شد
مؤیدی نایب رئیس

گالیه ربانی از مشرفی، لری، مؤیدی و دیگران

»علی مردان آل طه« مؤسس دانشگاه های آزاد اسالمی زرند و کوهبنان  
در گفت و گو  با پیام ما:

زندگانی یعنی 
   صفحه  4خدمت به جامعه

علی اکبـر مشـرفی بـا کسـب 8 رأی 
در مقابل 7 رأی مؤیدی، توانسـت برای 
دومیـن سـال پیاپـی رئیـس شـورای 

شـهر کرمان شـود.
شـب گذشـته چهارمیـن انتخابـات 
هیات رئیسـه شـورای شـهر کرمـان در 
حالـی آرام و بـدون تنـش برگـزار شـد 
شـب های  گذشـته،  سـال  دو  در  کـه 
انتخابـات شـورا جنجالـی می شـد. این 
از  نه تنهـا  امـا برخـالف گذشـته،  بـار 
بحـث و جنجـال خبـری نبود کـه بازار 
تعـارف داغ بود و نامزدهای هر سـمت، 

کـه  می کردنـد  تعـارف  یکدیگـر  بـه 
بـه نفـع دیگـری کنـار رونـد. درنهایت 
هـم انتخابـات به آرامـی برگـزار شـد و 
مشـرفی توانسـت رئیـس شـود. قبـل 
علی اکبـر  شـورا،  جلسـه  برگـزاری  از 
مشـرفی بـه »پیـام مـا« گفت کـه اگر 
ربانـی زاده نامـزد ریاسـت شـود، پـا به 
عرصـه نمی گذارد. ربانی که سـخنگوی 
شـورا هم بـود در پاسـخ به پرسـش ما 
در خصـوص نامزدی اش اعـالم کرد که 
»حتماً نامزد می شـوم.« شـروع جلسـه 
مشـرفی  حـرف  ایـن  داد  نشـان  امـا 

فقـط تعـارف بـود. بعدازاینکـه فتـح اهلل 
ربانـی  کـرد،  نامـزدی  اعـالم  مؤیـدی 
هـم گفـت کـه نامـزد ریاسـت اسـت. 
سـپس مؤیـدی از مشـرفی پرسـید که 
»کاندیدا نمی شـوی؟« و مشـرفی گفت 
»اگـر حاج آقـا ربانی اجازه دهنـد، نامزد 
می شـوم.« ربانی پس ازایـن اتفاق گفت 
کـه پنـج دقیقـه فرصـت حـرف زدن 
می خواهـد. معلـوم بـود کـه گالیـه ای 
در کار اسـت. قبـل از سـخنان ربانـی، 

جوانمـرد هـم اعـالم نامـزدی کرد.
صفحه 7

   صفحه  7

واکنش عجیب رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر به اعتراض چایخانه داران

معصوم زاده: دیگر به من رای ندهید
مومنی عضو شورا: ورود شورا به بحث قلیان درست نبود
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بهره برداری
 از 6 پروژه برق رسانی در 

شهرستان رفسنجان 
افـت  رفـع  و  بـرق  تأمیـن  پـروژه  شـش 
 651 و  میلیـارد  بالغ بـر7  بااعتبـاری  ولتـاژ 
میلیـون ریـال در شهرسـتان رفسـنجان بـه 

رسـید. بهره بـرداری 
مهـر  مسـکن  بـرق  تأمیـن  مراسـم 
گسـترش، روسـتاي ده سـیاهان سرچشمه، 
مسـکن سـرپناه و رفع افـت ولتـاژ بلوارهاي 
عابدینـي، امام حسـین)ع( و خیابـان دهقان 
رجبـي با حضـور معاون اسـتاندار، امام جمعه 
و فرمانـدار رفسـنجان و جمعي از مسـئولین 
و پرسـنل برق شهرسـتان رفسـنجان برگزار 

. شد

لزوم نگاه 
تخصصی به اشتغال

بهزیسـتی  مدیـرکل  زاده  صـادق  عبـاس 
کارگاه  افتتـاح  آییـن  در  کرمـان  اسـتان 
حضـور  بـا  اشـتغال  توجیهـی   - آموزشـی 
کارآفرینـی،  و  اشـتغال  دبیرخانـه  رئیـس 
معاونین و کارشناسـان مشـارکت ها و اشتغال 
کشـورهای  تمامـی  »در  گفـت:  دو  منطقـه 
دنیا اشـتغال و بیـکاری دو موضـوع و دغدغه 
اساسـی دولت ها می باشـند کـه در اغلب این 
کشـورها نـگاه جـدی و تخصصی به اشـتغال 
وجـود دارد کـه اگر این چنین رویکـرد و نگاه 
تخصصی به اشـتغال تنظیم نگردد در مسـیر 
توسـعه و رفـاه جامعـه اشـکاالت عدیـده ای 

می شـود.«  ایجـاد 
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان داشتن 
نـگاه تخصصـی و جـدی به موضوع اشـتغال 
را ضـروری دانسـت و گفـت: »بـا توجـه بـه 
سـازمان  یـک  بهزیسـتی  سـازمان  اینکـه 
اسـت  اجتماعـی  مسـائل  مدیریـت  متولـی 
نـگاه متفـاوت،  بـه اشـتغال  بایـد  بنابرایـن 

عمیـق و بـا برنامـه داشـته باشـیم.«
عبـاس صـادق زاده اظهار کرد: »اشـتغال 
معلولیـن ، فرزنـدان وزنان سرپرسـت خانوار 
صرفـاً وظیفـه حـوزه مشـارکت ها نیسـت  و 
بـرای تحقـق ایـن وظیفه بایـد همکاری های 
درون بخشـی و بیـن بخشـی تقویت شـود.«

نواقص کشتارگاه جیرفت
 رفع می شود

و  جیرفـت  مـردم  نماینـده  پـور  کمالـی 
عنبرآبـاد در خصـوص مشـکالت مربـوط به 
کشـتارگاه جیرفـت گفـت: »در اسـرع وقـت 
جلسـه ای بـا حضـور فرمانـدار، نماینـدگان 
رفـع  جهـت  کرمـان  جنـوب  دامپزشـکی 
برگـزار  واحـد  ایـن  تجهیـز  و  نواقـص 

» می شـود.
یحیـی کمالـی پـور در دیدار با مسـئوالن 
اداره کل دامپزشـکی جنـوب کرمـان گفـت: 
»اگـر اقدامات پیشـگیرانه و عملکرد جهادی 
دامپزشـکی در حـوزه مبارزه بـا بیماری های 
دامـی در مناطـق صعب العبـور روسـتایی و 
عشـایری نباشـد مـا نمی توانیـم در عرصـه 
سـالمت حرفی بـرای گفتن داشـته باشـیم. 
معظـم  مقـام  مدنظـر  مقاومتـی  اقتصـاد 
رهبـری در ایـن حـوزه بـا تقویـت روسـتاها 
بـه  موردنیـاز  امکانـات  و  بسـتر  انتقـال  و 
گـزاری  و سـرمایه  تقویـت  و  مناطـق  ایـن 
در طرح هـای پـرورش دام،طیـور و آبزیـان 
پیشـگیرانه  اقدامـات  کـه  می یابـد  تحقـق 
و کنترلـی دامپزشـکی در جهـت کنتـرل و 
مهـار بیماری هـا در این عرصه انکار نشـدنی 

» است.
کرمـان  جنـوب  دامپزشـکی  مدیـرکل   
هـم گفـت: »نهـاد دامپزشـکی غالبـاً دارای 
شـرح وظایـف حاکمیتـی اسـت و در کنـار 
آن توجـه و نگاهـی بـه بخـش خصوصـی و 
در خصـوص  دارد.« وی  اجتماعـی  عدالـت 
در  کرمـان  جنـوب  دامپزشـکی  فعالیـت 
وقـوع  از  پیشـگیری  و  مبـارزه  بخـش 
بیماری هـای مشـترک و واگیـر دامـی گفت: 
بیماری هـای  واکسیناسـیون  و  »کنتـرل 
و  شـیوع  از  جلوگیـری  جهـت  بـه  زئونـوز 
بیماری هـای  و  انسـانی  جمعیـت  در  ابتـال 
واگیـر بـه دلیـل حفـظ سـرمایه دامـی کـه 
بعـد از صنعـت نفـت مهم تریـن سـرمایه و 
ذخیـره کشـور اسـت حائـز اهمیت اسـت.« 
وی ادامـه داد: »خوشـبختانه واکسیناسـیون 
بخـش عمـده ای از ایـن بیماری هـا به صورت 

می گیـرد.« صـورت  رایـگان 

کرمان ویچ

کرمـان  اسـتاندار  مـا-  پیـام 
اجرایـی  مسـئوالن  بـه  خطـاب 
اسـتان گفـت: »ایجـاد مانـع برای 
نیسـت.«  هنـر  اسـتان،  توسـعه 
دیگـر  یک بـار  حسـینی  رزم 
بـه مسـئوالن اجرایـی نهیـب زد. 
او کـه چنـدی پیـش از رسـانه ها 
غیـر  مسـئوالن  بـود  خواسـته 
تـا  کننـد  معرفـی  را  پاسـخگو 
غیـر  مدیـران  بـه  شـکل  بدیـن 
آن هـا  حامـی  بگویـد  پاسـخگو 
نیسـت، این بـار از زاویـه دیگری 
او  به زعـم  کـه  مسـئوالنی  از 
درراه توسـعه اسـتان مانـع ایجاد 

کـرد.  انتقـاد  می کننـد، 
وی که در نخسـتین جشـنواره 
اسـناد و آثار نظم و امنیت اسـتان 
اینکـه  بابیـان  می کـرد،  صحبـت 
مقاومتـی  اقتصـاد  اجـرای  بـرای 
همـه بایـد متواضـع باشـند و این 
موضـوع مـورد تأکید مقـام معظم 
رهبـری می باشـد، گفـت: »همـه 
مسـئولین بایـد بداننـد کـه ایـن 
هنر نیسـت که موجـب کوتاهی و 
مانعی برای توسـعه اسـتان شـوند 
بلکـه مـردم بـه کار، دلسـوزان و 
می دهنـد.«  نمـره  راسـت گویان 
رزم  نوشـته  ایسـنا  کـه  آن طـور 
حسـینی بـا اعـالم اینکـه هرگـز 
زمینـه  کـه  داد  نخواهیـم  اجـازه 
اختـالف قومیت گرایـی در اسـتان 
عنـوان  آیـد،  وجـود  بـه  کرمـان 
کـرد: »تـا زمانـی کـه نظـام مردم 
را داشـته باشـد هیـچ گاه آسـیب 
نخواهـد دیـد و امنیـت پایـدار از 
همراهـی مـردم به دسـت خواهد 

آمـد.« ایرنا هـم در ایـن خصوص 
بـا  اسـتاندار  کـه  داد  گـزارش 
اعتقـادات  اگـر  اینکـه  بـه  اشـاره 
در  آتش فشـانی  درحالی کـه  مـا 
نشـود  قوی تـر  ماسـت،  اطـراف 
امـروز  و  بـود  نخواهیـم  موفـق 
امنیـت ملـی ما مدیـون فداکارانی 
چـون رزمنـدگان دفـاع مقدس و 
قاسـم  سـردارانی همچـون حـاج 
کـرد:  عنـوان  اسـت،  سـلیمانی 
»بایـد شـهید علـی بینـا، شـهید 
را  شهسـواری  شـهید  و  تاجیـک 
بـرای جنوب معرفی کـرد تا مردم 
بداننـد این هـا چـه کسـانی بودند 
تمام شـدنی  نفـت  و  معـدن  زیـرا 
اسـت اما عاشـورا و فرهنـگ دفاع 
نیسـت.«  تمام شـدنی  مقـدس 
در  هیچ کـس  اینکـه  بابیـان  وی 
مسـیر توسـعه نمی تواند احسـاس 
بی مسـئولیتی کنـد گفـت: »هیچ 
فـردی نبایـد بـرای خودشـیرینی 
یـا بـرای ایجـاد محبوبیـت خـود، 
کوتاهـی و مانعـی برای پیشـرفت 
کسـی  اولیـن  زیـرا  کنـد  فراهـم 
کـه ضـرر می کنـد مـردم خواهند 

» بود.
باید سرمایه گذاران را در 

کرمان نگه داریم
اسـتاندار کرمان افزود: »ما باید 
همت کنیـم تا سـرمایه گذاران در 
این اسـتان بماننـد و ظرفیت های 
واالی اسـتان کرمان را به درسـتی 
وی  دهیـم.«  قـرار  مورداسـتفاده 
اینکـه بـا جهـل و  بـا اشـاره بـه 
فقـر نمی تـوان بـه امنیـت پایـدار 
و توسـعه رسـید گفـت: »دولـت 

در  و  کرمـان  اسـتان  در  مردمـی 
تدبیـر  دولـت  باوجـود  کشـور 
بـه زودی  و  ایجادشـده  امیـد  و 
بـر  مقاومتـی  اقتصـاد  سـازمان 
در  مردمـی  مبنـای ظرفیت هـای 
ایـن اسـتان راه اندازی می شـود.« 
رزم حسـینی تأکیـد کـرد: »همه 
اقتصـاد مقاومتـی  برابـر  بایـد در 
افتادگـی و تواضـع داشـته باشـند 
بایـد  والیتمـداری  مدعیـان  و 
اثبـات  ایـن امـر را در عمـل بـه 
افـزود: »در دوران  رسـانند.« وی 
دسـت خالی  بـا  مقـدس  دفـاع 
جنگیدیـم و در آن دوران دعـوا و 
بحثـی نبـود و فقـط و فقـط خـدا 
بـود.« وی گفـت: »فداکاری هـای 
نبایـد  را  مقـدس  دفـاع  دوران 
فرامـوش کرد و نبایـد دعوای آب، 
نـان و اصالح طلبـی و اصولگرایـی 
دعـوای  بایـد  امـروز  داشـت. 
اقتصـادی  و  فرهنگـی  اعتـالی 
داشـته و اعتـالی اقتصاد مقاومتی 
اسـتاندار  باشـد.«  مـا  همـه  درد 
کرمـان خاطرنشـان کـرد: »مگـر 
شـش هـزار و 500 شـهید رفتند 
کـه خواهـر و بـرادر آن هـا دچـار 
و  فقـر  اجتماعـی،  آسـیب های 
گرفتاری شـوند؟ مگر شـهدا برای 

رفتنـد؟«  مـادی  خدمـات 
رابطه آگاهی مردم و امنیت

ضمـن  کرمـان  اسـتاندار 
قدردانـی از خدمات دسـتگاه های 
قضایـی  و  انتظامـی  امنیتـی، 
اخاللـی  »نبایـد  گفـت:  اسـتان 
در حـوزه امنیـت اسـتان کرمـان 
ایجـاد شـود.« وی بـا تأکیـد بـر 

امنیـت  موضـوع  اهمیـت  اینکـه 
بـرای همگان کاماًل روشـن اسـت 
ادامـه داد: »مؤلفه هـای مربوط به 
امنیت بسـیار زیاد هسـتند.« رزم 
حسـینی بـا تأکید بر اینکه سـطح 
امنیـت  بـا  مـردم  آگاهی هـای 
کشـور و جامعـه ارتباط مسـتقیم 
دارد تصریـح کـرد: »هرچه میزان 
باشـد،  بیشـتر  مـردم  آگاهـی 
بیشـتری  ارتقـاء  نیـز  امنیـت 
خواهـد یافت.« وی گفـت: »امروز 
در جهانـی بـه سـر می بریـم کـه 
بایـد بـرای ارتقـای سـطح آگاهی 
و اطالعـات مـردم تـالش کـرد و 
از  انجـام دهیـم  ایـن کار را  اگـر 
تهدیـدات سـرد و گـرم تـا حـدی 
رئیـس  بـود.«  امـان خواهیـم  در 
کرمـان  اسـتان  تأمیـن  شـورای 
افـزود: »امـروز بنگاه هـای خبـری 
موجـب شـده دسترسـی افـراد به 
کـه  باشـد  به گونـه ای  اطالعـات 
مخفـی  اطالعـی  و  خبـر  هیـچ 
باعـث  دسترسـی  ایـن  و  نمانـد 
توجـه  بخـش  ایـن  بـه  می شـود 

باشـیم.« داشـته  ویـژه ای 
لزوم اطالع رسانی به موقع

وی بابیـان اینکـه اطالع رسـانی 

موجـب  به موقـع  و  صحیـح 
به نظـام  مـردم  اعتمـاد  افزایـش 
می شـود گفـت: »هرچـه صداقـت 
باصداقـت  و  روان تـر  آسـان تر، 
بیشـتر انجام شـود، اعتمـاد مردم 
اظهـار  وی  می یابـد.«  افزایـش 
کـرد: »هرچـه در زمینـه آگاهـی 
بخشـی بـه مـردم اقـدام شـود در 
اساسـی  گام هـای  امنیـت  حـوزه 
برداشـته می شـود.« رزم حسینی 
در  زیربنایـی  کارهـای  انجـام  بـر 
تأکیـد  بخشـی  آگاهـی  حـوزه 
کـرد و گفـت: »هرچـه جوانـان از 
خطـرات احتمالـی آگاه تر باشـند، 
آسـیب های اجتماعی نیـز کاهش 
کـرد:  می یابـد.« وی خاطرنشـان 
»انقـالب اسـالمی موجـب شـد تا 
سـطح آگاهی مـردم افزایـش یابد 
رسـانه ها  و  مطبوعـات  حجـم  و 
نیز سـطح آگاهـی مـردم را ارتقاء 

اسـت.« بخشـیده 
باید زودتر به موضوع آب 

توجه می کردیم
اسـتاندار بابیان اینکـه دولت ها 
رسـیدن  و  کشـور  نجـات  بـرای 
بـه توسـعه پایـدار، وسـیله و ابزار 
هسـتند و توسـعه بایـد از سـوی 

غیردولتـی  شـرکت های  و  مـردم 
 11« افـزود:  شـود  محقـق 
موسسـه ملـی بـا اقتصـاد اسـتان 
پذیرفته انـد  و  شـده اند  همـراه 
کـه در مسـیر توسـعه اسـتان بـه 
خـود  اجتماعـی  مسـئولیت های 

کننـد.« عمـل 
مسـئله  »امـروز  گفـت:  وی 
آب در اسـتان کرمـان موضوعـی 
حیاتـی اسـت و ایـن موضـوع در 
به صـورت  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
ویـژه مدنظـر قرارگرفتـه اسـت.« 
رزم حسـینی بیـان کـرد: »طـرح 
طـرح  به عنـوان  آب  همیـاران 
مـورد اجماع همه کارشناسـان در 
اسـتان کرمـان به خوبـی اجرایـی 
کرمـان  اسـتاندار  اسـت.«  شـده 
آب  مصـرف  در  صرفه جویـی  بـر 
تأکیـد کـرد و گفـت: »راه انـدازی 
بـازار آب را به عنوان یک سیاسـت 
گام بـه گام پیـش خواهیـم بـرد.« 
وی افـزود: »شـاید بایـد زودتر به 
و  می کردیـم  توجـه  آب  موضـوع 
الزم اسـت ائمه جمعـه و جماعات 
گفتمـان  و  موضـوع صرفه جویـی 
محقـق  را  مقاومتـی  اقتصـاد 

کننـد.«

نهیب استاندار کرمان به مسئوالن اجرایی:

ایجاد مانع برای توسعه استان 
هنر نیست

 مدیـر مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملـي 
منطقـه جنـوب شـرق کشـور بـا تأکید بر 
اینکـه اسـتان کرمـان همـواره داراالمـان 
بوده اسـت، اظهـار کـرد: »همـواره ناامنی 
کشـور  کل  ناامنـی  باعـث  کرمـان  در 
بـود و اسـناد مانـدگار حکایـت از امنیـت 
ایـاالت کرمـان دارد.« بـه گـزارش ایسـنا، 

در   محمودآبـادی  محمـد  حجت االسـالم 
آیین افتتاحیه نخسـتین جشـنواره اسـناد 
و آثـار نظـم و امنیـت بابیان اینکـه امنیت 
یکـی از اصلی تریـن شـاخص های توسـعه 
اسـت، ادامه داد: »اگـر امنیت در جامعه ای 
وجـود نداشـته باشـد نمی توان بـه اهداف 
موردنظـر دسـت یافت.« مدیر مرکز اسـناد 

و کتابخانـه ملـي منطقـه جنـوب شـرق 
کشـور بـا اشـاره بـه آیـات و روایـات آمده 
در حـوزه امنیـت، اظهـار کرد: »بر اسـاس 
و  امنیـت  )ع(  علـی  حصـرت  فرمایـش 
سـالمت دو نعمت هسـتند که تا از دسـت 
نـرود آن گونـه که شایسـته اسـت قـدر آن 
را نمی دانیـم.« وی بـا اشـاره بـه اهمیـت 
امنیـت در دیـن مبین اسـالم تصریح کرد: 
اعتقادداریـم  اسـالم  مقـدس  نظـام  »در 
کـه نظـم و امنیـت برگرفتـه از معنویت و 

اسـت.« آرامش 
 محمودآبـادی بابیـان ایـن مطلـب کـه 
در فضـای امـن روانـی، می تـوان امنیـت 
فیزیکـی را محقـق سـاخت، اعـالم کـرد: 
»اقدامـات مؤثـر نیـروی انتظامـی باعـث 
امنیـت کشـور گردیـده اسـت و بـا توجـه 
بـه تجربیات اسـتان در حوزه هـای متعدد 
دوره هـای  در  امنیـت  حفـظ  ازجملـه 

مختلـف، کرمـان درگذشـته بـه داراالمان 
معـروف بـوده اسـت.« مدیـر مرکز اسـناد 
و کتابخانـه ملـي منطقـه جنـوب شـرق 
علمـای  »حتـی  کـرد:  اضافـه  کشـور 
مـورد  دوران گذشـته  در  کـه  بزرگـواری 
اسـتان  بـه  می گرفتنـد  قـرار  بی مهـری 

پنـاه می آوردنـد.« محمودآبـادی  کرمـان 
تاریـخ  توانسـته ایم  »هم اکنـون  افـزود: 
نظـم و امنیـت کرمـان را به صـورت مصور 
می تـوان  جـرات  بـه  کـه  کنیـم  تدویـن 
گفـت کـه یکـی از نادرتریـن اقدامـات در 
سـطح کشـور اسـت.« مدیر مرکز اسناد و 
کتابخانه ملي منطقه جنوب شـرق کشـور 
بابیـان اینکـه همـه بایـد بداننـد کـه ایـن 
امنیـت ایجادشـده در اسـتان در دوره های 
مختلـف حاصـل زحمات چه افـرادی بوده 
بیـن  »تفاهم نامـه ای  کـرد:  ابـراز  اسـت، 
نیـروی انتظامـی و مرکز اسـناد و کتابخانه 
ملـي منطقـه جنـوب شـرق کشـور، برای 
جمـع آوری اسـناد و آثـار نظـم و امنیـت 
اختیـار  در  را  اسـناد  مـا  و  شـد  منعقـد 
نیروی انتظامی قراردادیـم.« محمودآبادی 
در  تمـدن  »هیـچ گاه  کـرد:  خاطرنشـان 
نمی گیـرد.« شـکل  آشـوب  و  بی نظمـی 

روایت مدیر کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق از استان کرمان:

داراالمان

 خبر

گـزارش  یـک  در  فرانسـه  خبرگـزاری 
میدانـی از باغ هـای پسـته اسـتان کرمان 
، از بحـران بی آبـی و خشـک شـدن رو به 
گسـترش باغ هـا و زمین هـای کشـاورزی 
ایـن منطقـه به دلیـل تغییـرات اقلیمی و 

بحـران بی آبـی خبـر داده اسـت. 

ایـن گـزارش از پایان یافتـن یا کاهش 
بی سـابقه سـطح آب هـای زیرزمینی خبر 
داده و بـه نقـل از کشـاورزان منطقـه از 
تعطیل شـدن تدریجی کشـت و کار آن ها 

در اثـر بی آبـی خبـر داده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش در روسـتایی 

پسـته  درختـان  سـیرجان  منطقـه  در 
در  و  خشک شـده اند  کـه  سال هاسـت 
اثـر تابـش نـور آفتـاب شـاخه های آن هـا 
سـفید شـده اند. در اثـر مصـرف بی رویـه 
دهه هـای  طـی  در  زیرزمینـی  آب هـای 
گذشـته، آب هـای زیرزمینی ایـن مناطق 
گذاشـته  پایـان  بـه  رو  و  خشک شـده 
 10 کشـاورز   خانـواده  آخریـن  اسـت. 
سـال پیـش ایـن منطقـه را تـرک کـرده 
اسـت و روسـتای بـی جمعیـت هماننـد 
یک مسـتعمره متـروک به نظر می رسـد. 
پسـته بزرگ تریـن صـادرات غیرنفتـی 
ایـران اسـت. سـال گذشـته تولید پسـته 
ایـران 250 هـزار تـن بـوده اسـت کـه 
تنهـا ایاالت متحده توانسـته اسـت از این 
میـزان تولیـد پیشـی بگیرد. سال هاسـت 
کـه شـهرهای اسـتان کرمـان به واسـطه 

صـادرات پسـته رونـق یافته انـد، امـا بـه 
نظـر می رسـد تغییـرات اقلیمـی و بحران 
کشـت  و  تولیـد  نََفـس   ، خشک سـالی 
شـمارش  بـه  را  اسـتان  ایـن  در  پسـته 
انداخته اسـت. در نزدیکی شـهر سیرجان 
یـک خـط طوالنـی از گودال هـای بزرگ 
شـبیه  کـه  اسـت  ایجادشـده  زمیـن  در 
 . اسـت  زمیـن  در  بمـب  اصابـت  محـل 
ایـن گودال هـا در اثـر اسـتفاده بی رویـه 
از آب هـای زیرزمینی و نَِشسـت زمین در 

ایجادشـده اند.  آن  اثـر 
فیروزآبـادی« کشـاورز  »حسـن علـی 
روسـتای ایـزد آباد می گوید: »کشـاورزی 
در ایـن منطقـه از بیـن رفته اسـت.« این 
کشـاورز بیـش از نیم قـرن در ایـزد آبـاد 
زندگـی کـرده اسـت. کشـت و کار او نیز 
اثـر بی آبـی و خشک سـالی به شـدت  در 

تحـت تأثیـر قرارگرفتـه اسـت. برخـی از 
درختـان او کـه بسـیار قدیمـی هسـتند 
در  شـاه عباس  سـلطنت  طالیـی  دوران 
قـرن هفدهـم میـالدی را بـه یـاد دارند. 
او می گویـد وقتـی کـودک بوده اسـت 
آب هـای زیرزمینـی منطقـه در عمق 10 
متـری بـود امـا هم اینـک عمـق آب های 
زیرزمینـی بـه 150 متر رسـیده اسـت و 
عـالوه بر آن مشـکل تلخی و شـوری آب 

هم وجـود دارد.
از  بسـیاری  فیروزآبـادی  گفتـه  بـه 
سـاکنان روسـتایش بـه شـهرها مهاجرت 
کـرده و بـه کارهایـی چـون کارگـری یـا 

دارنـد. اشـتغال  رانندگـی 
او می گویـد اگـر 10 سـال دیگـر بـه 
اینجـا بیاییـد احتمـاالً هیچ چیـزی باقـی 

نخواهـد مانـد.

گزارش خبرگزاری فرانسه از باغ های پسته استان کرمان

خشک سالی نفس پسته را گرفت

 خبر
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حمله تلگرامی
 محمدعلی رامین به 
هاشمی رفسنجانی 

روزنامه آرمان نوشـت: کفگیر دلواپسـان 
بـه تـه دیـگ خـورده اسـت. سال هاسـت 
تالششـان بـرای تضعیـف آیت اهلل هاشـمی 
بلکـه  اسـت،  نداشـته  نتیجـه ای  نه تنهـا 
برخـی اقداماتشـان سـبب کاهـش اعتماد 
حامیـان و درنتیجـه باعـث انشـقاق آن هـا 

است.  شـده 
دلواپسـان راهـکار جدیـدي را انتخـاب 
کردنـد که بـر مبناي آن حمله به هاشـمي 
در فضـاي علنـي کمرنگ شـود و در فضاي 
مجـازي به او و خانـواده اش بتازند. ازجمله 
ایـن افـراد محمدعلـی رامیـن اسـت کـه 
فرزنـدش چنـدي پیـش بازداشـت شـد و 
تابنـاک دربـاره دلیـل بازداشـت او نوشـته 
بـود کـه»در سـال هاي گذشـته تحریم هـا 
بـه حـدي جـدي شـده بـود کـه مقولـه 
واردات دارو نیـز بـا مشـکل مواجـه شـده 

. د بو
جمعیـت  شـرکت هاي  از  یکـي   
هالل احمـر که در آلمـان در زمینه واردات 
دارو بـه ایـران فعالیـت مي کـرد، شـرکت 
فـردي  دهـم،  دولـت  در  کـه  بـود  رشـد 
بـراي سـاماندهي آن شـرکت عـازم آلمان 
شـد، امـا نتیجـه ایـن سـاماندهي، ظاهـراً 
انتقال سـهام به نام او عنوان شـده اسـت.« 
حاضـر  رامیـن  محمدعلـي  اینکـه  جالـب 
داده  انجـام  پسـرش  آنچـه  دربـاره  نشـد 
بـود صحبـت کند و گفتـه بود:»مـن حتي 
راجـع بـه شـایعاتي کـه نسـبت بـه خودم 
هم مطـرح مي شـود، اهمیتـي نمي دهم، و 

مشـغول کارهـاي خـودم هسـتم.«
امـا در شـرایطي کـه افـکار عمومـي در 
رامیـن دربـاره  پاسـخ محمدعلـي  انتظـار 
تلگرامـي  کانـال  در  هسـتند،  فرزنـدش 
خـود تصویـري از آیت اهلل هاشـمي در کنار 
مـادر مرحومشـان درزمانـی کـه در قیـد 
حیـات بودنـد را منتشـر کـرده و در زیـر 
آن مي نویسـد:»رابطه افزایـش سرسـام آور 
در  ایـران  مـردم  فقـر  و  هاشـمي  ثـروت 
همـان  آیـا  اخیـر چیسـت؟  سـال  چهـل 
رابطـه حقوق هـاي نجومـي ۳00میلیونـي 
دولتیـان و فقـر ماهیانـه ۳00هزارتومانـي 
کارگـران امـروز اسـت؟!« بسـیاري واقـف 
هسـتند کـه یکـي از راهکارهـاي فـرار از 
پاسـخگویي متهـم کـردن دیگـران اسـت، 
روش  ایـن  بـه  ظاهـراً  رامیـن  آقـاي  امـا 
نخ نمـا شـده توجه نداشـتند که بایـد براي 
متهـم کـردن دیگـران به قصـد تبرئـه خود 
از افـراد و شـخصیت هاي هم وزن اسـتفاده 

کـرد، نـه آیـت اهلل هاشـمي!

هالکت ۳ داعشی 
مجهز به جلیقه انفجاری 

در ایران
کرمـی  حسـن  سـردار  نوشـت:  ایسـنا 
فرمانـده یـگان ویـژه ناجا گفت: »در سـال 
بـا  برخـورد  عملیـات  مـورد  پنـج  جـاری 
اشـرار و گروهک هـای تروریسـتی توسـط 
واحـد نوپـو یـگان ویـژه انجام شـده که در 
یـک مـورد در سـمیرم اصفهـان یـک فرد 
سـابقه دار و دارای جرائـم مختلـف توسـط 
واحد نوپو شناسـایی و به هالکت رسـید.«

 وی ادامـه داد: »در مـوردی دیگـر بـا 
یـک شـرور در فسـا برخورد شـد و آخرین 
مـورد نیـز واحد نوپو در اسـتان کرمانشـاه 
سـه نفـر از اعضـای گروهـک تروریسـتی 
داعـش را کـه مجهز بـه جلیقـه انفجاری و 

سـالح بودنـد به هالکـت رسـاندند.«
عملیات هـای  دربـاره  کرمـی  سـردار   
اخیـر  سـال های  در  ویـژه  یـگان  اخیـر 
گفـت: »از سـال 9۳ تاکنـون یـگان ویـژه 
28 عملیـات رهایـی گـروگان و برخـورد با 
گروهک های تروریسـتی را در کشـور انجام 
داده کـه البتـه به جـز آخرین مـورد که در 
کرمانشـاه رخ داد، عامالن سیاسـی نبوده و 

دالیـل دیگـری در کار بـوده اسـت«. 
وی دربـاره برخـورد بـا داعش در کشـور 
نیـز گفـت: »به جـز مـورد کرمانشـاه، یگان 
ویـژه برخـورد دیگـری بـا داعـش نداشـته 

است.«

تأمیـن  پرونـده  در  شـکات  وکیـل 
خـوب  مدیریـت  »بـا  گفـت:  اجتماعـی 
دادگاه  جلسـه  آخریـن  دادگاه،  ریاسـت 
و ختـم رسـیدگی بـه ایـن پرونـده اعـالم 
شـد.« بـه گـزارش ایلنـا مصطفـی تـرک 
همدانـی افـزود: »بر همین اسـاس طرفین 
یـک هفتـه فرصت دارنـد تا آخریـن لوایح 
دفاعـی خـود را بـه دادگاه ارائـه دهنـد.« 
ترک همدانـی با اشـاره بـه اینکـه امروز 
آخریـن دفاعیـات از مرتضـوی هـم اخـذ 
بـا  مـا  اختالف نظـر  »تنهـا  گفـت:  شـد، 
خـوب  گـزارش  علیرغـم  دادگاه  ریاسـت 
کارشـناس دادگسـتری در مـورد تطبیـق 
عنـوان مجرمانـه با اعمـال ارتکابـی متهم 

» بود.
تأمیـن  پرونـده  در  شـکات  وکیـل   
اجتماعـی یـادآور شـد: »در همیـن رابطه 

مـا برداشـت پـول دولـت و امـوال دولتـی 
را بـرای متهـم در نظر داشـتیم امـا دادگاه 
به عنـوان تصـرف غیرقانونی ایـن را به وی 
تفهیـم اتهـام کـرد.« او بـا ابـراز رضایت از 
آخریـن جلسـه رسـیدگی بـه ایـن پرونده 
گفـت: »بـا توجـه به اینکـه جلسـه دادگاه 
غیرعلنـی بـود از بیـان جزئیات بیشـتر در 

این مـورد معـذورم.«
 سـعید مرتضـوی هم پـس از دادگاه به 
خبرنـگاران گفـت: »در نظریـه کارشـناس 
مـوارد  اکثـر  در  دادگسـتری  رسـمی 
بی گنـاه اعالم شـدیم. ما به کلیـات نظریه 
کارشناسـی اعتراضـی نداریـم و نسـبت به 
بیشـتر مـواردی که کارشـناس نظـر داده 
بـود اعـالم کردیم که مـورد تائید اسـت.« 
آن طـور کـه اعتمـاد آنالین نوشـته، وی 
افـزود: »در چند مورد کارشـناس رسـمی 

دادگسـتری اشـتباهات شـکلی کـرده بود. 
اعتـراض  مـورد  کـه  بـود  مطالبـی  ایـن 
مـا بـود کـه ازجملـه آن هـا نحـوه هزینـه 
کـرد بودجـه غیـر شـمول کـه مربـوط به 
شـش ماهه دوم سـال92 بود کـه در نظریه 
کارشـناس آمده بود و به آن اسـتناد کرده 
بودنـد کـه مـا اعـالم کردیـم ایـن موضوع 
اشـتباه اسـت. زیـرا مـا تـا نیمه اول سـال 
92بیشـتر در سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
نبودیـم و توضیحاتمـان را در مـورد نظریه 

دادیم.«  کارشـناس 
بـر  مبنـی  سـؤالی  بـه  پاسـخ  در  وی 
اینکـه موضـوع تفاهم نامـه سـازمان تأمین 
اجتماعـی با بابـک زنجانی به کجا رسـید، 
و  نبـوده  فروشـی  »هیـچ  کـرد:  اظهـار 
تخلفـی را انجـام ندادیـم. آن تفاهم نامه در 
مرحلـه بازپرسـی منـع پیگـرد زده شـد و 

مـواردی هم کـه موردایراد بود کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری نظـر داده اسـت کـه 
هیـچ تخلفـی از طـرف مدیرعامـل صورت 
نگرفته اسـت و هیچ خسـارتی به سـازمان 
وارد نشـده و هیـچ شـرکتی هـم فـروش 
نرفتـه و منتقـل نشـده اسـت.« مرتضـوی 

اضافـه کـرد: » قـرار شـد ریاسـت دادگاه 
بررسـی های الزم را انجـام دهـد و رأی را 
صـادر کند. 57 صفحه کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری نظـر داده کـه در اکثـر موارد 
مسـئولیت را متوجه من ندانسـته اسـت و 

مـن آن را قبـول دارم.«

دادگاه رسیدگی به پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی به پایان رسید

ادعای بی گناهی مرتضوی تا اختالف نظر در عنوان مجرمانه

خبر

عـارف بـا یـادآوری فضـای امنیتـی در 
»یادمـان  کـرد:  تصریـح  گذشـته،  دوران 
نرود در چهار-پنج سـال گذشـته تشـکیل 
برخـی جلسـات محـدود سیاسـی بـا چـه 
موانعـی روبـه رو بـود و چه فضـای امنیتی 
در کشـور حاکـم بـود شـرایط فعلـی بـا 
گذشـته قابـل قیـاس نیسـت امـا شـرایط 
نگه داریـم  پایـدار  بایـد  را  حاضـر  حـال 
چراکـه اگـر غفلـت کنیـم خطر بازگشـت 
به گذشـته وجود دارد.« رئیس فراکسـیون 
و  نـزدن  حـرف  »گاهـی  گفـت:  امیـد 
سـکوت کـردن هنـر اسـت و می دانـم کار 
سـختی اسـت و شـخصاً هـم هزینه هـای 
گـزارش  بـه  کـرده ام.«  پرداخـت  را  آن 
دیـدار  در  عـارف  محمدرضـا  امیدنامـه، 
انتخابـات  ادوار  فعالیـن  شـورای  اعضـای 
تهـران گفـت: »دسـتاورد ارزشـمندی که 
انتخابـات مجلـس  جریـان اصالحـات در 

دهـم علی رغـم رد صالحیـت چهره هـای 
حفـظ  بایـد  آورد  دسـت  بـه  شـاخص 
شـود. رقیـب جریـان اصالحـات بـه دلیل 
نداشـتن یـک مرکـز فرماندهـی در درون 
تشکیالتشـان بـا مشـکالتی روبه رو شـدند 
بـه همیـن دلیـل عقالنیت حکـم می کند 
روند طی شـده در داخـل جبهه اصالحات 
بـا تقویـت شـورای عالـی سیاسـت گذاری 

شـود.  پیمـوده  اصالح طلبـان 
اسـالمی  شـوراهای  انتخابـات  بـه  وی 
شـهر و روسـتا در اردیبهشـت 96 اشـاره 
کـرد و گفـت: انتخابات شـوراها از اهمیت 
زیـادی برخـوردار اسـت و نبایـد پیـروزی 
در انتخابـات مجلـس دهـم موجـب غـرور 
شـوراهای  در  بایـد  شـود.  اصالح طلبـان 
متخصـص،  انسـان های  روسـتا  و  شـهر 
سـلیم النفس و پـاک دسـت حضورداشـته 
باشـند و نقـش نظارتـی خـود را به خوبـی 

ایفا کنند و باعث جلوگیری از شـکل گیری 
فسـادهای گسـترده   شـوند و به مطالبات 
یـک  تحقـق  در  مـردم  خواسـته های  و 
محیـط آرام و امـن و توسـعه یافته بـرای 
زندگـی پاسـخ دهنـد.« وی بابیـان اینکـه 
نبایـد بـا هـر بهانه ای انسـجام تشـکیالتی 
اصالح طلبـان را بـه هـم زد، خاطرنشـان 
کـرد: »متأسـفانه گاهـی در داخـل جبهه 
اصالحـات صداهایـی شـنیده می شـود که 
را  به دسـت آمده  ارزشـمند  دسـتاوردهای 
تحت الشـعاع قـرار می دهـد بایـد مراقـب 
بـود از هرگونـه تـک روی و ترجیـح منافع 
فـردی و حزبی بـر منافع گروهی و جریانی 
به شـدت پرهیز کـرد.« رئیس فراکسـیون 
امیـد بـر ضـرورت گذشـت و فـداکاری در 
جبهـه اصالحـات بـه خاطـر حفـظ منافع 
گفـت:  و  کـرد  تأکیـد  جبهـه ای  و  ملـی 
کـردن  و سـکوت  نـزدن  »گاهـی حـرف 

هنـر اسـت و می دانـم کار سـختی اسـت 
و شـخصاً هـم هزینه هـای آن را پرداخـت 
کـرده ام امـا معتقـدم بـرای حفظ انسـجام 
تشـکیالتی بایـد در برخـی موارد سـکوت 
کـرد حتـی اگر این سـکوت باعـث قربانی 
شـدن فرد شـود.« عضو مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام در پاسـخ بـه سـؤال یکی 

بـا  ارتبـاط  در  جلسـه  در  حاضریـن  از 
مسـئله حصر گفـت: »بارها تأکیـد کرده ام 
پیگیـری ایـن موضـوع را وظیفـه خـودم 
می دانـم و تـا حـد امـکان پیگیری هایـی 
هـم صورت گرفـت و رئیس جمهـور هم از 
مجـاری قانونی بـه دنبال حل این مسـئله 

 » . هستند

محمدرضا عارف:

اگر غفلت کنیم خطر بازگشت به گذشته وجود دارد

 سیاست

1  غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد
ایلنـا: انتخابـات اتـاق بازرگانـی ایـران برگـزار شـد و پـس از شـمارش آرا 
غالمحسـین شـافعی با رای اکثریت اعضای هیئت نمایندگان به ریاسـت اتاق 
ایران برگزیده شـد. از ۳97 رای ماخوذه، غالمحسـین شـافعی با کسـب 198 
رای بـر کرسـی ریاسـت اتـاق ایـران تکیـه زد. مسـعود خوانسـاری در رقابتی 
فشـرده بـا شـافعی موفق به کسـب 194 رای شـد. 5 رای نیز مخـدوش اعالم 

. شد
2   رهبر حزب کارگر انگلیس: بابت حضور در تلویزیون ایران 2۰ 

هزار پوند گرفتم
ایلنـا بـه نقـل از روزنامـه دیلی میـل: جرمی کوربیـن چهار بار در شـبکه 
ایرانـی انگلیسـی زبـان پـرس تـی وی حضور پیـدا کـرده و برای ایـن حضور 
بیسـت هـزار پونـد دریافت کـرده، اما خـود او گفته مبلغ بیسـت هـزار پوند 
ناچیـز بـوده اسـت. سیاسـتمدار اهـل کشـور بریتانیـا و رهبـر حـزب کارگر 
مدعـی شـده که از این شـبکه بـرای انتقال پیام های حقوق بشـری اسـتفاده 
کـرده اسـت، اما هیـچ مدرکی دال بـر تایید چنیـن ادعاهایی وجـود ندارد و 
در عـوض او در ایـن شـبکه تنها بـه بیان نظرات ضدغرب و ضداسـراییلی اش 
پرداخته اسـت. سـال 2011 جرمی کوربین در یک میزگرد در شـبکه پرس 
تـی وی شـرکت کرد که برای مرگ اسـامه بن الدن تاسـف خـورد و  به عدم 
برگـزاری دادگاه بـرای یـازده سـپتامبر حمله کـرد.  او همچنین گفته اسـت 
بـارک اوبامـا یـک رییس جمهـور دیگـر پنتاگون، مثـل بقیه اسـت. او در این 
برنامـه گفتـه بـود ایـن اقـدام، یک تـالش برای تـرور بـوده و تراژدی پشـت 
تـراژدی اسـت. یکـی از نماینـدگان حزب کارگـر از رهبر حزب بـرای حضور 
در ایـن شـبکه تلویزیونـی ایران انتقاد کـرده و گفته او باید این پـول را برای 

خیریه هـای یهـودی هزینه کند.
3   وزیر ارشاد: اگر می توانستیم، در بحث عدم اجرای کنسرت در 

مشهد تغییری ایجاد می کردیم
انتخـاب: علـی جنتـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی گفت: حـدود 11 
سـال اسـت کـه در مشـهد اجازه نـداده انـد هیچ کنسـرتی اجرا شـود و این 
چیـزی نبـوده کـه تـا چنـد روز قبـل اجـرا می شـده و حـاال مـی گوییم ما 
پذیرفتـه ایـم کـه اجـرا نکنند. اگر مـی توانسـتیم تغییری ایجاد مـی کردیم 
بنابرایـن مـا گفتیـم به احتـرام مرقـد مطهر حضـرت ثامن الحجـج علی ابن 
موسـی الرضـا)ع( در مشـهد، فعال با توجه به شـرایطی که وجـود دارد برنامه 
ای اجـرا نخواهیـم کـرد. در مصاحبـه هـا اعـالم کـردم کـه حتمـا در تمـام 

شـهرهای اسـتان خراسـان و سـایر نقاط کشـور، برنامه ها طبق روال معمول 
کنسـرت های موسـیقی اجرا خواهد شـد. وظیفه ما این اسـت که بر محتوا 
نظـارت داشـته باشـیم و ایـن کار را هـم می کنیم چـون جـزو وظایف ذاتی 
ماسـت، حـال اگـر برخـی از مشـکالت گاهـی با مسـئوالن قضایی بـه وجود 
مـی آیـد بایـد در سـایه همـکاری، همفکری و همدلـی حل و فصل شـود تا 

مشـکلی پیش نیاید.
4   محسن غرویان خبر داد: رایزنی جمعی از علما و روحانیون با 

محمدجواد ظریف برای کاندیداتوری 
انتخـاب: آیـت اهلل محسـن غرویـان از رایزنـی جمعی از علمـا و روحانیون 
قـم بـا محمدجواد ظریف بـرای کاندیداتوری در انتخابات ریاسـت جمهوری، 
در صـورت »افزایش فشـارها بر روحانـی« خبر داد. غرویان اظهـار کرد: برای 
اولیـن بار اسـت کـه این موضوع را مـی گویم؛ نظر جمعی از علما، مدرسـین 
و روحانیـون اعتدالـی در قم این اسـت کـه آقای ظریف در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری کاندیـدا شـوند، البتـه کاندیدای اول مـا اقای دکتر روحانی اسـت 
و انچـه گفتـم تنهـا در صورتـی اسـت کـه فشـارها بـر روی دکتـر روحانـی 
افزایـش یابـد. وی افـزود: دکتـر ظریـف چهـره ی برجسـته بیـن المللـی 
هسـتند و دیدگاهـای بسـیار بلنـدی دارند و مـی توانند گزینه بسـیار جدی 
در انتخابـات 96 باشـند.  اسـتاد حـوزه و دانشـگاه اضافه کرد: هـم اکنون، ما 
در حـال رایزنـی با شـخص آقای دکتر ظریف هسـتیم تا ببینیم نظر ایشـان 
چیسـت. البتـه ایشـان تـا االن ایـن موضـوع را نپذیرفتنـد و گفتـه انـد نمی 

اینـد، ولی اصرار بسـیاری هسـت کـه ایشـان ورود کنند.
5   یک اصالح طلب: قالیباف کنار نکشد، آینده سیاسی اش به خطر 

می افتد
انتخـاب: محمدجواد حق شـناس تحلیلگر مسـائل سیاسـی معتقد اسـت 
کـه جنجـال اخیـر در شـهرداری، آینـده سیاسـی محمدباقـر قالیبـاف را به 
خطـر انداختـه اسـت.  ایـن عضـو حـزب اعتمـاد ملی گفـت: آقـای قالیباف 
بایـد جوابگـو باشـد و روشـن کنـد کـه ایـن واگـذاری هـا بـا اطالع ایشـان 
بـوده یـا نـه. اگر در بسـتر بـی اطالعی اقـای قالیباف صـورت گرفته، ایشـان 
بـرای جبـران و برگردانـدن وجوهـی که از امـوال مردم تهران پرداخته شـده 
بایـد تـالش کنـد. وی در ادامـه گفت: شـهردار و اعضای شـورای شـهر باید 
هـر چـه سـریعتر از مـردم عذرخواهـی کنند و اسـتعفا بدهند.  حق شـناس 
اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه ایـن موضوعـی کـه صـورت گرفـت، قطعـا آینده 
سیاسـی شـهردار بـه خطـر افتـاده و در صورت عدم اسـتعفا آینـده ای نباید 

در انتظارش باشـد.

6   چرا عده ای از »تحقیق و تفحص« امالک 
شهرداری تهران می ترسند؟

ایسـنا: رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط زیسـت و خدمـات شـهری 
شـورای شـهر تهـران، بـا بیـان اینکه کیان شـورا زیر سـوال رفته اسـت اما 
عـده ای از عنـوان تحقیـق و تفحص می ترسـند، گفت: تحقیـق و تفحص از 
امـالک واگذار شـده در شـهرداری تهـران بایسـتی انجام شـود. رحمت اله 
حافظـی در جلسـه شـورای شـهر تهـران در خصوص بررسـی یـک فوریت 
» تحقیـق و تفحـص از واگـذاری امـالک و اراضـی در شـهرداری تهـران«، 
ضمـن موافقـت جـدی با ایـن یک فوریـت، اظهار کـرد: تعـدادی از اعضای 
شـورای شـهر تهران بـا عنـوان »تحقیق و تفحص« مشـکل دارنـد. نام این 
بررسـی »تحقیـق و تفحـص« باشـد یـا »بررسـی و نظـارت« چـه تفاوتـی 

می کند؟ ایجـاد 
7 دبیرکل موتلفه: عذرخواهی دولت در ماجرای حقوق های 

نامتعارف عملی مثبت بود
ایسـنا: محمدنبـی حبیبـی در مـورد حقوق هـای غیرمتعارف ضمـن اینکه 
عذرخواهـی سـخنگوی دولـت را عمـل مثبتـی تلقـی کـرد گفت: بعـد از این 
عذرخواهـی الزم اسـت دولـت برخـورد قاطـع با مرتکبیـن این تخلفـات را به 
مـردم توضیـح دهـد و گرنـه این موضوع به عنـوان یک نقطه ضعـف دولت در 

ذهـن مـردم باقی خواهـد ماند.
8 روزنامه اطالعات: چرا در دولت احمدی نژاد، فساد اقتصادی، 

رایج و فراگیر شد؟
روزنامـه اطالعـات در سـرمقاله خود با اشـاره به موضوع فسـاد اقتصادی 
نوشـت:چرا در آن سـالها کـه نزدیـک بـه یـک دهـه آن در جنگ گذشـت، 
»فسـاد« واژگان اسـتقراریافته و مسـتمر در کشـور نبـود؟ و »اختـالس« را 
کسـی نمی شـناخت و اعـداد و ارقام هـزار میلیاردی حتی یکبـار در چرخه 

اخبـار روز دیده نشـد!؟
بعـد از پایـان جنـگ نیـز، 16 سـال دولت هایـی بنـام »سـازندگی« 
و »اصالحـات« را تجربـه کردیـم، اکنـون اگـر بـه مطبوعـات آن دوره 
نـگاه کنیـم، چنـد خبـر از فسـاد مالـی و اقتصـادی را می تـوان دیـد؟ 
آن هـم در ابعـاد میلیـاردی! اما در هشـت سـال دوره ریاسـت جمهوری 
می شـد،  خوانـده  و  تبلیـغ  »پاک دسـت«  کـه  دولتـی  و  احمدی نـژاد 
پرونده هـای فسـاد نفتـی هـزار میلیاردی آشـکار شـد و انـگار ایران وارد 
برشـی از تاریـخ شـد کـه در آن واژگان اختـالس و غـارت ثـروت ملـی 

رایـج و فراگیـر گردیـد.
9   محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور شد

ایسـنا: بـا حکم وزیر کشـور محمدحسـین مقیمـی قائم مقام وزیر کشـور 
شـد. بـا حکـم عبدالرضـا رحمانی فضلـی، محمدحسـین مقیمـی به سـمت 
قائـم مقامـی وزیـر کشـور و وجـه اهلل خدمتگـزار بـه سـمت رییـس مرکـز 
مدیریـت عملکـرد و امـور بازرسـی وزارت کشـور منصـوب شـدند. مقیمـی 
همچنـان در سـمت معاونـت سیاسـی وزیـر کشـور و رییس سـتاد انتخابات 

دارد. قرار  کشـور 
1۰    کنایه تلویحی دعایی به علم الهدی: اولین روحانی که موسیقی 

زنده مقابلش اجرا شد، حضرت امام بود
جمـاران: حجت االسـالم دعایی مدیرمسـئول روزنامه اطالعـات گفت: امام 
خمینی در حسـینیه جماران دسـتور دادند برنامه زنده موسـیقی اجرا شـود و 
هنرمنـدان نیـز بـا اجازه امام سـازهای مختلـف را در آنجا نواختند و ایشـان با 

ایـن رفتـار؛ نظر خـود را به همه اعـالم کردند.



شماره پیاپی 715  
دوشنبه 15 شهریورماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 4

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

کرمون

یادبود

مهرمـاه  پنجـم  روح االمینـی،  محمـود 
جهـان  بـه  چشـم  کوهبنـاِن  در   1۳07
می گویـد:  تولـدش  دربـاره  وی  گشـود. 
هنـوز  شـدم  متولـد  مـن  کـه  »زمانـی 

شناسـنامه در زادگاهـم نبـود. اما در سـال 
وارد  احـوال(  )سـجل  شناسـنامه   1۳10
منطقـه مـا شـد. قبـل از آن کـه خیابانـی 
در کوهنبـان، که حاال شـهر بزرگی اسـت، 

کشـیده شـود، به آن ده می گفتیم و محل 
تولـد مـن نیـز همیـن ده کوهبنان اسـت. 
روزگاری زلزلـه ای شـدید منطقـه را تـکان 
داد و تخریـب کـرد. « روح االمینـی مطابق 
سـنت آن زمـان تحصیـل را در مکتب خانه 
آغـاز کـرد. سـپس تحصیـالت خـود را در 
بانیانـش  کـه  کرمـان  ایرانشـهر  مدرسـه 
مـی  وی  داد.  ادامـه  بوده انـد  زرتشـتیان 
گویـد: چهـار روز تمـام طـول کشـید تـا 
بـا االغ خـود را از ده مـان بـه ایـن مدرسـه 
بـه کالس ششـم  ورود  بـرای  و  رسـاندم 

ابتدایـی امتحـان دادم.
دوره  سـوم  کالس  تـا  روح االمینـی 
متوسـطه را در مدرسـه ایرانشـهر کرمـان 
بـه تحصیـل پرداخـت و پـس از آن به تنها 
دبیرسـتان کرمـان رفـت و تـا کالس پنجم 
متوسـطه در ایـن دبیرسـتان بـه تحصیـل 

پرداخـت. آن گاه بـرای ادامـه تحصیـل در 
کالس ششـم در سـال 1۳28 به دبیرستان 
دارالفنـون تهـران مهاجـرت کـرد.  پـس از 
پایـان دوره دبیرسـتان، تحصیالتـش را در 
سـال 1۳۳1 در دانشـکده ادبیـات و علـوم 
انسـانی دانشـگاه تهـران آغـاز کـرد و در 
سـال 1۳۳4 موفـق بـه اخذ لیسـانس زبان 
دوران  در  وی  گردیـد.  فارسـی  ادبیـات  و 
تحصیـل خـود در ایـن مقطـع توانسـت از 
محضـر اسـاتید بزرگـی چون دکتـر محمد 
محمـدی، اسـتاد پـورداوود، دکتـر صـادق 
کیـا، دکتـر حسـین خطیبـی، بدیع الزمـان 
فروزانفـر، دکتـر محمـد معین، پرویـز ناتل 
خانلـری، احسـان یارشـاطر و عبدالعظیـم 
قریـب اسـتفاده نمایـد. دکتـر روح االمینـی 
پـس از اخـذ لیسـانس ادبیـات فارسـی بـه 
عنـوان معلـم رهسـپار شـهر آمل شـد و ۳ 

سـال در آن شـهر به تدریس پرداخت. پس 
از حضـور ۳ سـاله در آمـل، سـال 1۳۳7 به 
تهـران بازگشـت و ایـن بـار در دارالفنـون 
مشـغول تدریس شـد.  وی در سـال 1۳47 
موفـق به اخذ مدرک دکتری مردم شناسـی 
از دانشـگاه سوربن فرانسه شد. روح االمینی 
بـه ذکـر خاطـره ای طنزآمیز مـی پرداخت 
و آن ایـن کـه وقتـی با مـدرک دکتـری به 
کوهبنان بازگشـته پیرزنی بـه تصور این که 
وی پزشـک اسـت برای درمـان بیماری اش 
بـه او مراجعـه می کنـد. دکتـر روح االمینی 
توضیح می دهد که پزشـک نیسـت و دکتر 
مردم شناسـی اسـت. آن پیـرزن بـا تعجـب 
مـی گوید کـه وای! چـه مرض های عجیبی 

پیدا شـده اسـت.
ایـن اسـتاد مسـلم مـردم شناسـی در 

درگذشـت.  1۳89 سـال 

فرزند کوهبنان؛ افتخار ایران
مفاخر

علیملردان آل طله در سلال 1312 در کوهبنان متولد شلد. دوران تحصیلات ابتدایی را 
در کوهبنلان سلپری کلرده اسلت. تحصیلات متوسلطه را در یلزد بله پایان رسلاند و پس از 
اخذ دیپلم از دانشسلرای مقدماتی یزد، سلال 1330 وارد خدمت فرهنگ شلد و سله سال 
در بهابلاد تدریلس کرد و سلپس در کرملان ادامه خدمت فرهنگی داد. مسلوولیت هایی از 
قبیلل راهنملای تعلیماتی، مشلاوره و مدیریلت اداره تربیت معلم کرمان را بر عهده داشلته 
اسلت.  خدملات فرهنگی وی از سلال 1332 با سله سلال آملوزگاری در ملدارس بهاباد یزد 
شلروع شلد و سلال 1339 بله کوهبنلان منتقل شلد. سلاختمان دبیرسلتان کوهبنلان را در زمیلن اهدایی 
خلود بلا کملک آقلای مهنلدس دالور امیلری و هزینه شلخصی احلداث نمود. سلال 1344 ماملور به تحصیل 
در دانشسلرای عاللی تهلران شلد و بلا اخلذ لیسلانس در رشلته عللوم تربیتلی و فلوق لیسلانس در رشلته 

راهنمایلی و مشلاوره جهلت خدملت به کرمان برگشلت در دانشسلرای راهنمایی مشلغول گردید. 
وی در سلال 1360 بازنشسلته شلد. پلس از تاسلیس دانشلگاه آزاد زرنلد در سلال 1369 بله عنلوان 
رییلس دانشلگاه از وی دعلوت بله عملل آملد و ملدت 13 سلال در این سلمت به خدمت فرهنگی مشلغول 
بود. به همت وی مجوز تاسلیس دانشلگاه آزاد اسلامی کوهبنان در سلال 1384 اخذ گردید. بخش زیادی 

از زمین دانشلگاه آزاد اسلامی کوهبنان نیز توسلط این معلم نیکوکار و همسلرش اهدا شلده اسلت.
گفلت و گویلی بلا ایلن پیشکسلوت عرصله فرهنلگ انجلام داده ام کله مطالعله آن را بله خواننلدگان 

صفحه»کرملون« پیشلنهاد ملی کنلم؛

همیشـه به کوهبنـان عالقه مند 
بـودم. کوهبنان به نسـبت جمعیت 
علمـی،  هـای  شـخصیت  خـود، 
فرهنگـی و پژوهشـی زیـادی دارد. 
مـن دوران دبسـتان را در کوهبنان، 
دوران  و  یـزد  در  را  دبیرسـتان 
مقدماتی دانشسـرا را نیـز در همان 
شـه گذرانـدم. معلمـی را از بهابـاد 
یزد شـروع کردم. سـه، چهار سـال 
آن جـا بـودم. بعـد بـه یـزد منتقل 
شـدم. سـپس به کوهبنان برگشتم. 
زمانـی کـه مـا در کوهبنـان بودیم 
تصمیم به تأسـیس یک دبیرسـتان 
دبیرسـتان  ایـن  زمیـن  گرفتیـم. 
سـاخت  کـردم.  اهـدا  خـودم  را 
اسـتادیوم ورزشـی نیـز یکـی دیگر 
از کارهایـی بـود کـه در زادگاهـم 
انجـام گرفـت. سـاختمان را نیـز بر 
اسـاس حقوق مـان احـداث کردیم 
گفتنـد  ایجـاد شـد.  دبیرسـتان  و 
دبیرسـتان دخترانه و پسـرانه از هم 
جـدا باشـد. هیـچ کـدام از دانـش 
آمـوزان آن دبیرسـتان بدون شـغل 
نماندند.ایـن خاطـره خوبـی بـرای 

اسـت. من 
کوهبنانی ها عزت نفس دارند

محرومیـت هـا و محدودیـت ها 
باعـث تـالش بیـش تـر مـردم این 

منطقه شـده اسـت. 
از  سـال  یـک  هسـت،  خاطـرم 
طـرف یونسـکو بـه مناطـق محروم 
گنـدم دادند. بخشـی از ایـن گندم 
هـا بـه کوهبنان هـم داده شـد. آن 
دهسـتان  یـک  کوهبنـان  روزهـا 
در بخـش راور بـود. بخشـدار راور 
بـه کوهبنـان آمـد تـا گنـدم هـا را 
تقسـیم کنـد. یکـی از آقایانـی کـه 
در جلسـه بـود گفـت گـدا پـروری 
نمـی کنیـم. مـا پـروژه داریـم. هـر 
کسـی کار کنـد از ایـن گنـدم هـا 
هایـی  برنامـه  دهیـم.  مـی  او  بـه 

شـروع شـد. کارهای فرهنگی برای 
سـاختن مدرسـه، شـیر و خورشید 
و اسـتادیوم ورزشـی آغـاز شـد. هر 
کسـی هم در حد تـوان خود کمک 
کـرد. با همـان پروژه هایـی که می 
گفتند بسـیاری چیزها درست شد.

ماموریت برای تحصیل
چنـد سـال در کوهبنـان معلـم 
بـودم. در همـان سـال ها در رشـته 
علـوم تربیتـی مامـور بـه تدریـس 
شـدم. بـرای تحصیل در این رشـته 
پایـان  از  پـس  رفتـم.  تهـران  بـه 
برگشـتم.  کرمـان  بـه  تحصیـالت 
مسـوول تربیت معلم کرمان شـدم. 
بعـد از یـک سـال دوبـاره مامـور به 
تحصیـل شـدم. ایـن بـار در رشـته 

مشـاوره و راهنمایـی. 
رشـته  راهنمایـی  و  مشـاوره 
جالبی بود. روی این رشـته سرمایه 
گـذاری و مطالعـه زیـادی صـورت 
گرفت. این رشـته، مخصـوص دوره 
راهنمایـی  اول  از  و  بـود  نوجوانـی 
شـروع مـی شـد. مبنـا هـم ایـن 
بـود کـه بایـد از نوجـوان در مقابل 

انحرافـات حمایـت شـود.
ده هـا سـاعت وقـت صـرف مـی 
کردیم تا فواید مشـاوره و راهنمایی 
را بـرای مسـووالن مـدارس شـرح 
دهیـم و آن هـا را توجیـه کنیم که 
ایـن رشـته بـه چـه کاری مـی آید. 
در هر مدرسـه هم یک مشـاور بود. 
اتـاق داشـت. پرونـده هـای دانـش 
آمـوزان را در اختیـار داشـت. با پدر 
و مادرهـا مصاحبه می شـد. شـغل 
پـدر و مادر، میزان سـوادف سـطح 
فرهنگـی، تعـداد فرزنـدان، این که 
دانـش آمـوز، فرزند چنـدم خانواده 
اسـت و بسـیاری اطالعات دیگر در 
پرونـده هـا موجود بـود. متاسـفانه 
آن  خدمـات  و  رشـته  ایـن  قـدر 
دانسـته نشـد.  در زمینـه انتخـاب 

رشـته هم بـه نوجوانـان کمک می 
شـد. این دوره راهنمایـی تمام ریزه 
کاری هـای بچـه هـا از جملـه دیـر 
آمـدن، درس نخوانـدن و... را  زیـر 

داشـت.  نظر 
اگر مشـاور نمی توانسـت مشکل 
دانـش آمـوز را حـل کنـد. مرکزی 
وجود داشـت بـه نام مرکز مشـاوره 
کـه در آن جا پزشـک، پزشـک یار،  
مـددکار اجتماعـی و روان شـناس 
داشـت کـه بـه آن جـا ارجـاع داده 
مـی شـد. در آن زمـان مـا هیـج 
نداشـتیم.  معتـادی  آمـوز  دانـش 
چـون دوره نوجوانی بـه خوبی طی 

بود.  شـده 
 اهمیت اخالق و تربیت

بسـیاری از دانـش آمـوزان مـن 
در حـال حاضر دروان بازنشسـتگی 
خـود را مـی گذرانند. دو سـال قبل 
یکـی از دانـش آمـوزان قدیم خودم 
را دیـدم کـه خیلـی پیر شـده بود. 
گفتـم چرا افتـاده شـده ای؟ گفت: 
کتـک هـای شـما را اگـر شـیر می 
خـورد پیر می شـد. )البته شـوخی 
مـی کـرد. چـون مـن اصـال اهـل 

کتـک زدن نبـودم.(
بـرای مـن بیـش تـر اخـالق و 
انسـانی  اصـول  رعایـت  و  تربیـت 
دانـش آمـوزان مهـم بـود. تحصیل 
قـرار  اهمیـت  بعـدی  درجـه  در 
داشـت. بسـیاری از دانـش آمـوزان 
مـن به مـدارج باالی علمی رسـیده 
انـد. برخی از آنـان در ایران و خارج 
از ایـران از جملـه شـخصیت هـای 
تاثیرگـذار هسـتند. به عنـوان مثال 
دانـش آموزانی دارم که در دانشـگاه 
هـای اروپـا کرسـی تدریـس دارند. 

تاسیس دانشگاه های آزاد 
اسالمی زرند و کوهبنان

االسـالم  حجـت  کـه  زمانـی 
آزاد  دانشـگاه  ریاسـت  طباطبایـی 

اسـالمی کرمـان را عهـده دار بـود، 
قصـد داشـتیم که در زرنـد نیز یک 
واحـد دانشـگاه راه انـدازی نماییـم. 
بـه فرمانـدار زرنـد مراجعـه کـردم 
در  نشـد.  حاصـل  موفقیتـی  کـه 
اردیبهشـت ماه1۳69 آقـای مجید 
انصـاری- نماینـده مـردم زرنـد در 
مجلـس شـورای اسـالمی- و دیگر 
موافقـت  شهرسـتان  مسـووالن 

تاسـیس دانشـگاه را گرفتنـد. 
بـرای  جاسـبی  دکتـر  آقـای 
دانشـگاه طـرح نوشـتند و دسـتور 
تاسـیس را صـادر کردنـد. دانشـگاه 
مدرسـه  یـک  در  کار  شـروع  در 
راه انـدازی شـد. دو کالس و یـک 
دفتـر داشـتیم. زیربنای سـاختمان 
تیرمـاه  در  بـود.  مربـع  متـر   200
اتومبیـل  یـک  هـم  سـال1۳70 
پاتـرول به دانشـگاه دادند. دانشـگاه 
هـم مهمانسـرا نداشـت. وقتـی که 
برای انجـام کاری می رفتیم، شـب 
هـا در همان پاترول مـی خوابیدیم.
روز برگـزاری کنکور بـود. آن روز 
آب شـرب موجـود در لوله ها شـور 
شـده بود. والدین به همراه فرزندان 
شـان از سراسـر ایـران آمـده بودند. 
چون در آن سـال هـا این طور نبود 
دانشـگاه  از شـهرها  بسـیاری  کـه 
داشـته باشـند. والدیـن و داوطلبان 
کنکور بـه زرند آمـده بودند و چون 
جایی برای اسـتراحت نداشـتند، در 
پـارک خوابیـده بودنـد. ما شـب به 
جسـت و جـو پرداختیـم. بـا برخی 
تـا  کردیـم  هماهنـگ  مـدارس  از 
ایـن جمعیـت بتواننـد از مـدارس 
بـه عنـوان مکانی بـرای اسـتراحت 
اسـتفاده کننـد. مخزن هـا را از آب 
شـیرین پـر کردیـم. به هـر صورتی 
کـه بـود کنکـور را برگـزار کردیم. 

آزاد  دانشـگاه  تاسـیس  بـدو  در 
زرنـد تنها دو رشـته زمین شناسـی 

و روان شناسـی تدریـس مـی شـد. 
بـه  نیـاز  شناسـی  زمیـن  رشـته 
میکروسـکوپ  داشـت.  تجهیـزات 
مجیـد  آقـای  خواسـتیم.  مـی  و... 
انصاری)نماینـده زرنـد(  گفت نامه 
بنویـس کـه بـرای آقـای هاشـمی 
رفسـنجانی)رییس جمهـور وقـت( 
تدویـن  ای  نامـه  هـم  مـا  ببـرم. 
درخواسـت  آن  در  و  کردیـم 
100هـزار دالر بودجه کردیم. آقای 
هاشـمی رفسـنجانی هـم بـه آقای 
رییـس  اجرایـی  )معـاون  میـرزاده 
جمهـور( دسـتور کتبـی دادنـد که 
ایـن بودجه در اختیار دانشـگاه آزاد 
زرنـد قرار بگیـرد. تجهیـزات باید از 
ژاپـن خریـداری مـی شـد.  بـرای 
ایـن خرید بایـد کارت بازرگانی می 
گرفتیـم. مسـووال ن امـر گفتند که 
کارت بازرگانـی را فقـط بـه  رییس 
دانشـگاه مـی دهیـم نـه بـه رییس 
واحدهـا. پافشـاری کردیـم و کارت 
را گرفتیـم و با یک شـرکت واردات 
قرارداد بستیم. سـاختمانی را اجاره 
کردیـم و تجهیـزات را در آن قـرار 

دادیم. 
علمـی  هیـات  کار  ابتـدای  در 
اسـتخدامی نداشـتیم. بـرای همین 
از اسـتادان دانشـگاه باهنـر کرمـان 

کمـک مـی گرفتیـم. 
تنهـا  گفتـم  کـه  طـور  همـان 
بـه  داشـتیم.  تحصیلـی  رشـته   2
تدریـج رشـته هـای متعـددی بـه 
دانشـگاه راه یافـت. در حـال حاضر 
مقاطـع  در  رشـته هـای مختلـف 
کاردانـی، کارشناسـی، کارشناسـی 
ارشـد و ۳ رشـته دکتـری در ایـن 
دانشـگاه وجـود دارد.   روز اول بـا 
180 دانشـجو شـروع کردیـم. امـا 
مسـوولیت  کـه   1۳81 سـال  در 
دانشـگاه را واگـذار کـردم، ۳ هـزار 
و 500 دانشـجو در حـال تحصیـل 

طـه  آل  بابـک   81 سـال  بودنـد. 
رییـس دانشـگاه زرنـد شـد.  بعـد 
آزاد  دانشـگاه  از  بازنشسـتگی  از 
اسـالمی زرنـد بـه کوهبنـان رفتم 
راه  را  کوهبنـان  آزاد  دانشـگاه  و 

کـردم.  انـدازی 
شـد.  مـی  داده  تعهداتـی  بایـد 
فـردی داوطلـب شـد و 25 میلیون 
تومان به دانشـگاه اهدا کرد. شـروع 
به سـاختمان سـازی کردیـم. 700 
 ۳0 بـا  را  سـاختمان  مربـع  متـر 
میلیـون تومان بـه اتمام رسـاندیم. 

هدف از انسانیت
بایـد با خـود اندیشـید که هدف 
از انسـانیت زندگـی اسـت یـا زنده 
بـا هـم  دو  ایـن  تعریـف  مانـدن؟ 
فـرق مـی کنـد. زندگانـی یعنـی 
خدمـت به جامعـه اما زنـده ماندن 
یعنـی تـالش بـرای رفـع نیازهـای 
شـخصی! حـال برخـی حالـت اول 
را بـرای خـود انتخاب مـی کنند و 
دوسـت دارنـد زندگـی کننـد. عده 
دیگـری نیـز پـس از رفـع نیازهای 
شـخصی از پـا مـی نشـینند. مـن 
زندگـی را انتخـاب کـرده ام و تـا 
زنـده ام بـا عشـق و عالقـه خدمت 

کنم. مـی 
با رییس دانشـگاه شـدن فرزندم 
خیلـی موافـق نیسـتم. امـا وقتـی 
مـی بینـم در حـال خدمـت اسـت 
و کاسـتی هـای گذشـته را جبـران 
مـی کنـد، راضـی مـی شـوم. البته 
بـرای ایـن کار از وجـود خـود مایه 
مـی گـذارد. طبیعتـاً هر کسـی که 
فرزنـدش را دوسـت دارد، آسـایش 
او را مـی خواهـد. خـب حـاال کـه 
در حـال خدمـت اسـت، آرزو دارم 
تـوان  و  سـالمتی  او  بـه  خداونـد 
خدمـت بدهـد. مـن هـم بـرای او 
فقـط دعـا مـی کنـم. کار دیگـری 

نمـی توانـم انجـام بدهـم. 

»علی مردان آل طه« مؤسس دانشگاه های آزاد اسالمی زرند و کوهبنان
 در گفت و گو با پیام ما:

زندگانی یعنی خدمت به جامعه

شهید 
احمد توکلی نژاد

سـال  در  نـژاد  توکلـی  احمـد  سرلشـکر 
1۳۳1 در کرمـان بـه دنیـا آمـد. بـا توجه به 
اینکـه پـدرش نظامی بـود همیشـه در حال 
مهاجـرت از اسـتانی به اسـتان دیگـر بودند. 
احمـد در دامـان پـر مهـر مـادری مومنـه 
پـرورش یافت. در دبیرسـتان سـعادت درس 

ند. خوا
تعطیـل  ایـام  در  تحصیـل  ضمـن  وی 
مخصوصـا تابسـتان هـا بـه عنـوان شـاگرد 
نقـاش کارگـری مـی کـرد. در خـرداد مـاه 
آزمـون  در  گرفـت.  دیپلـم   1۳50 سـال 
نیـروی هوایـی  افسـری خلبانـی  دانشـکده 
ارتـش از بیـن چندیـن هـزار نفـر داوطلـب 
سـخت  معاینـات  گذرانـدن  بـا  خلبانـی 
پزشـکی و تسـت مقاومت جسـمانی در سال 
1۳51 پذیرفتـه شـد. دو سـال در ایـران بـه 
فراگیـری علـوم و فنـون نظامـی و علمـی و 
جهـت  سـپس  پرداخـت.  خلبانـی  دانـش 
طـی دوره تخصصـی تئـوری و عملـی پـرواز 
عـازم امریکا شـد. دو سـال و نیـم در امریکا 
تحصیـل کـرد و چندیـن کاپ پـرواز جایـزه 
گرفـت و پـس طـی دوره بـه درجه سـتوان 

دومـی مفتخـر گردیـد. 
ایـن شـهید در شـهر مقـدس مشـهد بـا 
انقالبیـون ارتبـاط زیـر زمینـی برقـرار نمود 
مذهبـی  مختلـف  محافـل  و  مراسـم  در  و 
شـرکت مـی کـرد تـا اینکـه مبـارزات مردم 
ایـران بـر علیـه رژیم پهلوی آشـکار تر شـد 
و مـردم بـه خیابان هـا ریختنـد و تظاهرات 
ها شـروع شـد و شـعار نویسـی مخفی در و 
دیـوار بـه راهپیمایـی هـای دههـا هـزار نفر 
تبدیـل شـد. وی بـا توجـه بـه ارتباطـی که 
بـا روحانیـون شـهر مشـهد داشـت، اعالمیه 
هـای امـام خمینـی را دریافـت و بـه صورت 
مخفیانه در سـطح پایگاه هوایی مشـهد و در 
بیـن همـکاران توزیع مـی نمـود و به کمک 
را  امـورات  خلبانـان  فنـی  دوسـتان  سـایر 
هماهنـگ می نمـود. تا اینکه نیـروی هوایی 
در 19 بهمـن 57 در محضـر امـام حضـور 
یافتنـد و اعـالم همبسـتگی کردنـد. بعـد از 
پیـروزی انقـالب اسـالمی احمـد بـه پایـگاه 
مهرآبـاد و سـپس  به پایگاه ششـم شـکاری 
بوشـهر  منتقـل گردیـد و در فروردیـن مـاه 

سـال 1۳58  ازدواج کـرد. 
ثمـره ایـن ازدواج یـک فرزنـد پسـر مـی 
باشـد. شـهید توکلـی نـژاد بسـیار متواضع و 
سـاده زیسـت بود. خنـدان، خـوش اخالق و 
خـوش برخورد بـود. این امیر نیـروی هوایی  
در حـد تـوان بـه مسـتمندان آبرومند کمک 
از دورغ و تظاهـر و ریـا نفـرت  مـی کـرد. 
داشـت. در جمـع خانـواده مـی گفت:»بلنـد 
آسـمان جایـگاه من اسـت / تـه دره آرامگاه  
اسـت«اما بهشـت برین در انتظار من اسـت. 
احمـد توکلی نژاد در سـال 1۳58 جهت 
هـای  آب  در  ناشـناس  شـیئ  بـا  مقابلـه 
خلیـج فـارس بـه پـرواز در آمـد و ضمـن 
تعقیـب و شناسـایی آن و درگیـر شـدن بـا 
هواپیمـای دشـمن طـی ایـن نبـرد هوایـی 
و حماسـی توسـط هواپیماهـای دشـمن در 
خلیـج فـارس مـورد اصابـت موشـک قـرار 
گرفـت و بـه شـهادت رسـید. در حقیقـت 
پـرواز واقعـی را کـه همانا عروج بـه ملکوت 
اعلـی اسـت بـه زیبایـی معنـوی و روحانـی 
خاصـی بـه پایـان رسـاند  و شـهد شـیرین 

شـهادت را نوشـید. 
تیـز  ایـن خلبـان  پیکـر  انتقـال  از  پـس 
پرواز به شـهر کرمان، از سـتاد معراج شـهدا 
توسـط مـردم انقالبـی و قدر شـناس کرمان 
طـی تشـریفات خـاص نظامـی تشـییع و در 
مسـجد صاحـب الزمـان بـه خـاک سـپرده 
شـد. وی اولین خلبان شـهید نیـروی هوایی 

ارتـش ج.ا.ا در اسـتان کرمـان اسـت. 

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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گزارش

فرمان سکوت در اردوگاه 
پایداری چی ها

نامـه نیـوز نوشـت: سـوم تیـر 84  موجب 
شـد تا محمـود احمـدی نژاد فصـل جدیدی 
از حیـات سیاسـی خـود را آغاز کنـد. با روی 
کار آمـدن دولـت مهـرورزی یکـی از طیـف 
هـای نوظهـور، گروهـی به نـام پایـداری بود. 
ابتـدای رویـکار آمـدن دولـت  آنهـا کـه در 
احمـدی نـژاد در بدنـه دولـت او حـل شـده 
بودنـد، کـم کم با پشـت کردن احمـدی نژاد 
بـه ایـن جماعـت و نیـز دفـاع احمـدی نـژاد 
از مشـایی، در تفکـر ابقـای خـود برآمدنـد و 
تشـکلی به نام»جبهـه پایـداری« را رونمایی 
کردنـد کـه بـه گفتـه خودشـان بـر گفتمانی 
کـه سـوم تیـر تولیـد کـرده بودنـد، پایبنـد 

. نند بما
آن روی سکه پایداری

آنهـا شـعار گفتمـان انقـالب اسـالمی را که 
زمانـی بـا احمـدی نـژاد ابـداع کـرده بودند بر 
دسـت گرفتنـد و پیـش رفتنـد و پشـت ایـن 
کـه  را  نامبارکـی  اقـدام  هـر  مبـارک  جملـه 
خواسـتند، انجـام دادند. این جماعـت در زمان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری 92، گزینـه ای 
نزدیـک به او یعنـی سـعیدجلیلی را برگزیدند 
تـا تداعـی کننـده سـال 84 و ادامه دهنـد راه 
شکسـت خـورده او باشـد ولـی دیگـر جایـی 
بـرای تفکـر آنها در کشـور نبود. شکسـت آنها 
در انتخابـات سـال 92 نشـان داد کـه آنهـا نـه 
تنهـا در میان عامـه مردم از اعتبـاری برخودار 
نیسـتند، بلکـه جریـان اصولگرایـی نیـز از آنها 
زده شـده انـد و هیـچ اقبالـی بـه آنهـا ندارنـد. 
در ادامـه راه دسـت ایـن جماعـت کـم کـم از 
نهادهـای قـدرت کوتاه شـد و تنهـا مرکز امید 
آنهـا مجلـس شـورای اسـالمی بـود کـه مردم 
آنجـا را نیـز از پایداری هـا گرفتند. امـا امروزه 
جبهـه پایـداری چشـم بـه انتخابات سـال 96 
دارد تـا شـاید بتوانـد نـه مانند سـال 84 بلکه 
بـه عنـوان سـهم خواهـی کوچـک از خانـواده 
اصولگرایـان مجـدد خـود را بـه منابـع قـدرت 

کند. نزدیـک 
سکوت برای احیا

پایـداری هـا ایـن روزها در سـکوت کامل به 
سـر می برند تا شـاید بتوانند حضور خودشـان 
را تـا زمـان آغاز رقابت هـای انتخاباتی کمرنگ 
جلـوه دهنـد، بـه امیـد اینکـه شـاید بتواننـد 
چهـره خـود را عـوض کننـد! این اولیـن باری 
نیسـت کـه جماعـت پایـداری در پـی تطهیـر 
طیـف خود اسـت. اولیـن بار از روزهـای پایانی 
دولت احمدی نژاد شـروع شـد. زمانی که روح 
اهلل حسینیان،رسـایی و کوچـک زاده از چهـره 
هـای شـناس جریان پایـداری که اقداماتشـان 
در نـگاه مـردم ناخوشـایند بود، خـود را از این 
گـروه سیاسـی کنـار زدنـد تـا شـاید بتواننـد 
اصـل جبهـه را از ایـن سـقوط نجـات دهنـد 

ولـی موفـق نبودند.
حرکات واکنشی

ایـن روزهـا هرچه بیشـتر به انتخابات سـال 
96 نزدیـک می شـویم، مشـاهده می کنیم که 
چهـره هـای اصلی ایـن جریان ماننـد آیت اهلل 
مصبـاح یـزدی و روح اهلل حسـینیان زبـان بـه 
سـخن گشـودند. اقدامـی که شـاید بتـوان آن 
را در زمینـه مواضـع اخیـر بـزرگان اصولگرایی 
موحـدی  ماننـد  افـرادی  سـخنان  دانسـت. 
کرمانـی کـه از دیـدار بـا محمدیـزدی سـخن 
گفـت ولـی اشـاره ای بـه رایزنـی بـا مصبـاح 
نکـرد و از سـویی اظهـارات مصباحـی مقـدم 
کـه او نیـز مصبـاح یـزدی را خـارج از دایـره 
تصمیمـات اصولگرایـان معرفـی کرد تا خشـم 

پایـداری هـا به اوج برسـد.
جدال پایداری با اصولگرایی

شـاید اصولگرایـان سـنتی کـه بـه واقـع از 
تـاب  دیگـر  خوردنـد،  ضربـه  نـژاد  احمـدی 
تحمـل او و طرفدارنش را نداشـته باشـند ولی 
پایـداری هـا کـه هنـوز دل در گـروی گفتمان 
او دارنـد بـا معرفـی وی و فـردی دیگـر وارد 
میـدان شـوند تـا شـاید بـه خیـال خودشـان 
رای جریـان اصولگـرا را بشـکنند. پایـداری ها 
حـال و روز خوشـی ندارنـد. در روزگاری کـه 
اصولگرایـان آنهـا را از دایـره تقسـیمات خـود 
کنـار زده انـد و امـکان دارد همانطـور کـه در 
انتخابـات مجلـس در مقابـل آنها بـرای حذف 
ایسـتادند در انتخابـات سـال 96 نیـز در کنـار 
روحانـی و اصـالح طلبـان بایسـتند تـا اینکـه 
مخالـف اصلـی هر سـه جریـان از صحنه محو 
شـوند، سـبب می شـود تـا این جریان دسـت 
بـه یک اقـدام انتحـاری سیاسـی زده و خود را 
در دامـان احمـدی نـژاد رهـا کننـد. البته این 
وضعیـت دو وجـه دارد اینکـه از خـود احمدی 
نـژاد حمایـت کننـد و دوم اینکه فـردی که او 
معرفـی می کنـد گزینه ایـن جریان شـود، در 
هـر دو صورت پیـروز میدان آنهـا نخواهند بود 
و یـک گام دیگر به سـمت پایان عمر سیاسـی 

خـود قـدم برداشـته اند.

رقبای احتمالی روحانی چه کسانی هستند؟

 یک اصول گرا، یک نماینده پایداری  
و شاید هم احمدی نژاد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه تحتانـی کاربری 
مغـازه  پـالک 14426  فرعـی مجزی شـده از 881 فرعـی از ۳968 اصلی  
وقـع در بخـش دو کرمان به مسـاحت 1۳7 مترمربع واقـع در جاده ماهان 
بعـد از ایـران خـودرو مـورد تقاضـای آقـای محمدطحانـی ماهانـی تاکنـون تحدید 
حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیـل مـاده 15 قانون 
ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد. لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 12229-
95/5/۳  بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از 
سـاعت 8 صبـح روز 95/7/5 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد . لذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگردد کـه در موعد مقـرر در این اعالن 
در محـل وقـوع ملـک حاضرو  درصـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مـدت ۳0 روز پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً به ایـن اداره اعـالم نماید 
و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه 
مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه 
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضـی مهلت یاد شـده و 
ارائـه گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیات ثبتـی بنام وی 

ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: دوشنبه : 1۳95/06/15

م الف 5۳4 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 1467 فرعـی از 2942 اصلـی واقع 
در بخـش ۳ کرمـان بـه مسـاحت 225 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابان 
گلدشـت کوچـه ۳2 مورد تقاضـای اقای/خانم محمد شـیخ زاهدی تاکنون 
تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز به تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل مـاده 15 
قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 1495۳- 
95/6/1 بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود اختصاصی منتشـر و عملیـات تحدیدی از 
سـاعت 8 صبـح روز 95/7/5 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگردد کـه در موعد مقـرر در این اعالن 
در محـل وقـوع ملـک حاضرو  درصـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مـدت ۳0 روز پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً به ایـن اداره اعـالم نماید 
و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه 
مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه 
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضـی مهلت یاد شـده و 
ارائـه گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیات ثبتـی بنام وی 

ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: دوشنبه : 1۳95/06/15

م الف 5۳9 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ پالک یکباب سـاختمان دارای پـالک 15 فرعی از 18۳ 
اصلـی بخـش 8 کرمـان بـه مسـاحت 6۳4 مترمربـع واقـع در کوهپایـه 
روسـتای انارسـتان روبـروی مهدیـه دوازده امـام مـورد تقاضـای آقـای 
کرامـت جزینـی زاده نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل مـاده 15 
قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد. لذا حسـب درخواسـت مالـک وارده بشـماره 
1101/14۳9۳- 95/6/14 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن منتشـر و عملیات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز سـه شـنبه 95/7/6 در محـل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک )مالکیـن امـالک مجـاور( رقبه مزبـور اخطـار میگردد 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملک حاضـرو  درصـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی بر 
حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبـق ماده 20 قانـون حداکثر 
ظـرف مـدت ۳0 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خـود را کتباً 
بـه ایـن اداره اعـالم نماینـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ اعـالم اعتـراض مهلت 
دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید 
تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت 
پـس از گذشـت مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی 
معتـرض توسـط متقاضـی ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./پ.
تاریخ انتشار: دوشنبه : 1۳95/06/15

م الف 540 معاون اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان
 مصیب افشارمنش

فـروش امـوال دولتـي و عمومي توسـط 
شـهرداري ها تابع ضوابط و مقرراتي اسـت. 
ایـن امـوال باید بـا تکیه بـر ایـن ضوابط و 
مقررات فروخته شـود. بـراي قیمت گذاري 
نیـاز به قیمـت کارشناسـي دارد و مزایده و 
مناقصـه باید برگزار شـود و اگر قرار اسـت 
بخشـي از اموال فروخته یا خریداري شـود، 
بایـد بـه باالترین قیمـت به فـروش برود یا 
در مناقصـه بـا کمتریـن قیمـت خریداري 
شـود. عـالوه بـر محدودیت هایـي کـه در 
خریـد و فـروش امـوال دولتي وجـود دارد، 
افـراد هـم محدودیت هایـي بـراي حضـور 
در معامـالت سـازمان ها دارنـد و بـا توجـه 
بـه پسـت و مقـام و جایگاهـي کـه در یک 
موسسـه و سـازمان دارنـد منـع از خریـد 
قانون گـذار  دارنـد.  مداخلـه  و  فـروش  و 
بـه صراحـت بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرده 
اسـت. شـهرداري هم از این قانون مسـتثنا 
نیسـت. اگر شـهرداري قصد فـروش اموالي 
کـه تحت تملک اوسـت را دارد، از آنجا که 
ایـن امـوال متعلق به شـهرداري نیسـت و 
امـوال عمومـي محسـوب مي شـود، بایـد 
بـا تکیـه بـر ضوابـط ذکـر شـده در قانـون 
)یـا بـه گفتـه آقـاي قالیبـاف، مـر قانـون( 
ایـن امـوال را بـه فروش برسـاند. بازرسـي 
کل کشـور لیسـتي را منتشـر کـرد که در 
آن نـام بیـش از 151 نفـر از افـرادي ذکـر 
شـده کـه بـه لحـاظ پسـت و جایگاهـي 
کـه در شـهرداري و زیرمجموعه هـاي آن 

دارنـد، جـزو افرادي هسـتند که ممنوعیت 
یـا محدودیـت انجـام خریـد و فـروش بـا 
شـهرداري را دارنـد و اموالـي توسـط آنهـا 
بـا قیمت هایـي خریـداري شـده که نشـان 
مي دهـد رعایـت مقـررات قانون نسـبت به 
اموال عمومي نشـده اسـت. آقـاي قالیباف 
در سـخناني در مـورد ایـن پرونـده گفتند 
از ایـن اراضـي بـه تعاوني هاي دادگسـتري 
هـم واگـذار کرده ایـم. ایـن عـذر بدتـر از 
گناه اسـت. شـهرداري سـازمان مسـکن یا 
سـازمان زمیـن شـهري نیسـت کـه بـراي 
اراضـي  سـازمان ها  بـه  ساختمان سـازي 
واگذار کند. وظیفه شـهرداري چیز دیگري 
اسـت. حـال اگـر امـوال و امالکـي بـه هـر 

علت در مالکیت شـهرداري قـرار مي گیرند 
امـوال شـخصي نیسـت که به هـر قیمت و 
هـر روش واگـذار شـوند. نکتـه دیگري که 
بایـد مـورد توجه قـرار گیرد این اسـت که 
عالي تریـن  کشـور  کل  بازرسـي  سـازمان 
مرجـع نظارتـي قانونـي اسـت، امـا باعـث 
تاسـف اسـت کـه بـا رسـانه منتشـر کننده 
گـزارش ایـن سـازمان برخـورد مي شـود. 
بـه جـاي آنکـه بیاییـم عملکردمـان را که 
مـورد نقـد قـرار گرفتـه، و تخلفـي را کـه 
صـورت گرفتـه اسـت، بپذیریـم و اگـر هم 
تخلفـي صورت نگرفته اسـت، از رسـانه اي 
و  کـه طبـق وظیفـه خـود عمـل کـرده 
ایـن مطلب را منتشـر کرده اسـت، تشـکر 
کنیـم، بـا ایـن رسـانه برخـورد مي کنیـم. 
متاسـفانه مي بینیـم کـه اعضـاي شـوراي 
شـهر هـم درخواسـت برخـورد بـا سـایت 
معمـاري نیوز را داشـتند و این سـایت بعد 
از انتشـار ایـن گـزارش از دسـترس خـارج 
شـده اسـت. بـا تکیه بـر گزارشـي کـه در 
مـورد ایـن واگذاري هـا از طریـق بازرسـي 
)مي تـوان  اسـت  تهیـه شـده  کل کشـور 
گفـت در واقـع اتهـام خیانـت در امانـت و 
تـاراج امـوال عمومـي مطـرح مي شـود، نه 
واگـذاري( اراضي مذکـور متري دو میلیون 
تومـان به فروش رسـیده اسـت. این قیمت 
بعد از انجام کارشناسـي تعیین شـده و زیر 
قیمـت واقعـي بـوده و عـالوه بر ایـن50 تا 
60 درصـد نسـبت به قیمـت - غیرواقعي- 

کارشناسـي هم به خریـداران تخفیف داده 
شـده اسـت و بعـد تقسـیط هـم صـورت 
گرفتـه و عـالوه بـر تمـام اینهـا شـرایط 
مناقصـه و مزایـده و آگهـي کنـار گذاشـته 
شـده اسـت. شـیوه برخورد با انتشار دهنده 
ایـن تخلـف هـم نوعي فـرار به جلو اسـت. 
برخـورد با سـایتي کـه یک گـزارش واقعي 
را منتشـر کـرده  قانونـي  از یـک مرجـع 
اسـت، درسـت نیسـت. بحث این است که 
آیـا تخلـف صـورت گرفتـه یـا نـه؟ تخلف 
صـورت گرفتـه بـه ایـن دلیـل کـه مزایده 
و مناقصـه بـه صـورت قانوني برگزار نشـده 
اسـت. چنانچه این معامالت بررسـي شود، 
در مرحلـه نخسـت ایـن معامـالت ابطـال 
مي شـود و اگـر ثابـت شـود کـه مـازاد بـر 
نیـاز شـهرداري ها هسـتند بایـد بـا قیمت 
کارشناسـي جدیـد و بـا قیمت واقعـي و با 

ایجاد شـرایط مسـاوي بـراي خریـداران به 
فـروش برسـند. در یکي از گزارشـات آمده 
یکي از اعضاي شـورا سـه آپارتمان در یک 
منطقـه گرفتـه اسـت، اگـر این فـرد براي 
سـکونت خـود ایـن ملـک را نیـاز داشـت 
یک آپارتمـان کافي بـود. نتیجه مي گیریم 
کـه ایـن واگذاري هـا حتـي براي سـکونت 
هـم نبـوده، بعضـي از افـراد مثـل خبرنگار 
فـالن شـبکه خبـري بـه چـه علـت بایـد 
مـورد لطـف قـرار گیـرد؟ و از امـوال مردم 
بـه او کمـک شـود؟ به طـور قطـع پشـت 
ایـن واگذاري هـا خواسـت هاي غیرقانونـي 
وجـود دارد کـه بـه ضـرر منافـع عمومي و 
در جهـت منافـع یـک گـروه خاص اسـت، 
این خـود عملي غیرقانوني بـوده و محکوم 

بـه ابطال اسـت.
منتشر شده در روزنامه اعتماد

واگذاري هاي غیرقانوني محکوم به ابطال است
یادداشت

نعمت احمدي-حقوقدان

مصطفی داننده
احمـدی نـژاد فعـال بزرگ ترین 
سیاسـی  فضـای  سـوال  عالمـت 

کشـور اسـت.
بـه  او  نیامـدن  یـا  آمـدن   
معـادالت  از  بسـیاری  انتخابـات 
داد. خواهـد  تغییـر  را  سیاسـی 

هفته گذشـته مسـیح مهاجری 
مدیـر مسـئول روزنامـه جمهوری 
اسـالمی اعـالم کرد کـه »روحانی 
تردیـد  آینـده  انتخابـات  بـرای 
داشـت امـا راضـی به حضور شـد.

شـد  باعـث  مهـم  خبـر  ایـن 
و  اصالح طلبـان  تکلیـف  تـا 
اصول گرایـان طرفـدار دولت برای 
انتخابـات ریاسـت جمهوری آینده 

شـود.  روشـن 
جریـان  دو  ایـن  از  برخـی 
اگـر  کـه  بودنـد  ایـن  دنبـال  بـه 

روحانـی وارد صحنـه نشـد گزینه 
تـازه ای را وارد کارزار کننـد. آنهـا 
حـاال بـا خیـال راحت بـه روحانی 
فکـر می کننـد و راه هـای حمایت 
بهـار 96. بدیـن ترتیـب  او در  از 
یـک پـای انتخابـات 96 روحانی و 

هسـتند. حامیانـش 
 بـرای رقابـت بـا رییـس دولت 
بایـد  می رسـد  نظـر  بـه  یازدهـم 
مختلـف  طیف هـای  منتظـر 
البتـه  و  باشـیم  اصول گرایـی 

نـژاد. احمـدی  محمـود 
در  اصول گرایـان  از  بخشـی 
حمایـت از روحانـی وارد صحنـه 
و  الریجانـی  ماننـد  می شـود 
دیگـر  عـده ای  امـا  دوسـتانش 
هسـتند کـه بـه دنبـال رسـیدن 
بـه نامـزدی قـوی و رای آور برای 

هسـتند. روحانـی  بـا  رقابـت 

نشست های دوجانبه آیات 
یزدی و موحدی کرمانی

نشسـت های دو جانبـه آیـت اهلل 
و  کرمانـی  موحـدی  و  یـزدی 
فعالیت های حزبـی موتلفه حکایت 
از ایـن معنـا دارد. ایـن دسـته از 
بازهـم  می خواهنـد  اصول گرایـان 
انتخابـات  بـرای  را  خـود  شـانس 
ریاسـت جمهـوری امتحـان کنند. 
بعـد  از اصول گرایـان  ایـن دسـته 
از سـال 68 بارهـا تـالش کردنـد 
بـه قـوه مجریـه راه پیدا کننـد اما 
هـر بـار از سـوی مـردم بـا پاسـخ 
منفـی روبـرو شـدند. سـال 76 و 
اسـت  روشـنی  نمونه هـای   84
بـرای ناکامی محافظـه کاران برای 
جمهـوری.  ریاسـت  بـه  رسـیدن 
باهنـر،  حـداد،  نـادران،  قالیبـاف، 
فـرد  غفـوری  مقـدم،  مصباحـی 

و ضرغامـی بنـا بـر روایـت خـود 
اصول گرایـان می تواننـد نامزدهای 
ایـن جریان بـرای انتخابـات آینده 

باشـند. ریاسـت جمهـوری 
پایداری دور از سازوکار 

وحدت اصولگرایان
اصول گرایـان سـنتی تصمیـم   
انتخابـات  برخـالف  گرفته انـد 
و  پایداری هـا  دهـم،  مجلـس 
آیـت اهلل مصبـاح را وارد سـازوکار 
وحـدت خـود نکننـد. جلسـه دو 
نفـره آیـت اهلل یـزدی و موحـدی 
قـم  »آیـت اهلل  بـدون  کرمانـی 
آنهـا  می  دهـد  نشـان  نشـین« 
می خواهنـد اینبـار بـدون تندروها 
پـای بـه صحنـه رقابـت بگذارنـد. 
می شـود  باعـث  مسـئله  ایـن 
آیـت اهلل مصبـاح و جبهـه پایداری 
بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری 
کننـد.  معرفـی  مجزایـی  نامـزد 
آنهـا در سـال 92 نیـز نامـزدی را 
بـه  اصول گـرا  نامزدهـای  از  غیـز 
صحنـه رقابـت ریاسـت جمهوری 
در  مصبـاح  آیـت اهلل  فرسـتادند. 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
وزیـر  لنکرانـی  ابتـدا  یازدهـم 
بهداشـت دولـت احمـدی نـژاد را 
نامـزد مطلـوب خـود  بـه عنـوان 
معرفـی کـرد. او حتـی اعـالم کرد 
کـه سـر سـوزنی از لنکرانـی عقب 
نشـینی نمی کند.  حسـین جاللی 

مصبـاح  آیـت اهلل  دفتـر  مسـئول 
یـزدی اعالم کـرده بـود:« آیت اهلل 
تشـخیص  ایـن  گفتنـد  مصبـاح 
تکلیـف  بـه  مـا  و  اسـت  قطعـی 
شـرعی خـود عمـل خواهیـم کرد 
لنکرانـی  کـه  نداریـم  کاری  لـذا 
رأی بیـاورد یـا رأی نیـاورد، آبـرو 
بـرود یا نـرود.« احتمال رد شـدن 
صالحیـت لنکرانـی باعـث شـد تا 
آیـت اهلل مصبـاح یـزدی برخـالف 
آنچـه گفته بـود از لنکرانی دسـت 
بکشد و سـعید جلیلی را به عنوان 
نامـزد نهایـی جبهه پایـداری برای 
ریاسـت جمهـوری 92  انتخابـات 
معرفـی کنـد. دبیر سـابق شـورای 
پرونـده  مسـئول  و  ملـی  امنیـت 
هسـته ای در دولـت احمـدی نژاد 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در 
را  رای  میلیـون   4 تنهـا  یازدهـم 
بـه خـود اختصـاص داد. رسـانه ها 
بعـد از قالیبـاف، جلیلـی و آیت اهلل 
مصبـاح را بازنـده بـزرگ انتخابات 
یازدهـم  جمهـوری  ریاسـت 
نامیدنـد. بـه نظر می رسـد آیت اهلل 
مصبـاح برای انتخابات سـال آینده 
و  لنکرانـی  روی  بـر  بازهـم  نیـز 
جلیلـی حسـاب بـاز کرده اسـت و 
احتمـاال یکـی از آن دو را راهـی 
رقابـت بـا روحانـی خواهـد کـرد. 
البتـه احتمـاال از نظـر آنهـا، برخی 
نمایندگان سـابق تهران در مجلس 

مثـل نبویان یـا مرتضـی آقاتهرانی 
نیـز شـانس حضـور در انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری را دارنـد.
و اما محمد احمدی نژاد

دیگـر رقیـب احتمالـی حسـن 
نـژاد  احمـدی  محمـود  روحانـی 
او  سـفرهای  کـه  کسـی  اسـت. 
بـه شـهرهای مختلـف حکایـت از 
آمدنـش بـرای انتخابـات دارد امـا 
قصـد  او  می گوینـد  نزدیکانـش 
نـدارد.  را  انتخابـات  در  حضـور 
برخـی از ناظـران سیاسـی نیـز بر 
این باور هسـتند کـه احمدی نژاد 
بـه دلیـل تخلف های گسـترده در 
دولـت گذشـته، از سـوی شـورای 
نگهبـان رد صالحیت خواهد شـد. 
بزرگ تریـن  فعـال  نـژاد  احمـدی 
سیاسـی  فضـای  سـوال  عالمـت 
کشـور اسـت. آمدن یـا نیامدن او 
بـه انتخابـات بسـیاری از معادالت 

سیاسـی را تغییـر خواهـد داد.
آنگونـه که از شـواهد پیداسـت 
فعـال حسـن روحانـی بایـد خـود 
اصول گرایـان  بـا  رقابـت  بـرای  را 
جملـه  از  بسـیاری  کنـد.  آمـاده 
محافظـه  چهره هـای  برخـی 
کاران بـر ایـن بـاور هسـتند کـه 
روحانـی همچون روسـای جمهور 
گذشـته بازهم بر کرسـی ریاسـت 
جمهـوری تکیه خواهـد زد./ عصر 

یران ا
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حقوق و حوادث

خبر
معاون اجتماعی ناجا درافتتاحیه نخستین 
جشواره اسناد و آثار نظم و امنیت کرمان:

مشارکت مردم، الزمه 
امنیت پایدار است

معـاون اجتماعـی ناجا با بیـان اینکه امروز 
پلیـس تـک بعـدی به پلیـس چنـد وجهی و 
آگاه تبدیل شـده اسـت، اعالم کرد: مشارکت 

مردم الزمـه امنیت پایدار اسـت.
سـردار سـعید منتظرالمهدی صبـح دیروز 
14 شـهریورماه در آییـن افتتاحیه نخسـتین 
جشـواره اسـناد و آثـار نظم و امنیـت کرمان 
گفت: جـرم لطافت و زیبایـی جامعه را مکدر 
مـی کنـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه امنیـت 
اعتمـاد،  و  اجتماعـی  سـرمایه  اجتماعـی، 
عواملـی اثـر گـذار در رشـد جامعه هسـتند، 
ادامـه داد: جـرم حتـی در کمتریـن میـزان، 
آسـایش و آرامش شـهروندان را دچار خدشه 
مـی کنـد. معـاون اجتماعـی ناجـا بـا اشـاره 
بـه تاریخچـه پلیـس اظهـار کرد: 200 سـال 
پیـش شـهریار، واسـطه، در دوران هخامنش 
شـهربان و نگهبان و در زمان سامانیان پلیس 
و  اسـالم شـرطه  ورود  زمـان  و  دار  نیـزه  را 
محتسـب، در دوره اشکانیان پاسبان و داروغه 
و کدخـدا بـود؛ اسـم کالنتـر از زمـان زنگیان 
گرفتـه شـده اسـت کـه مسـئول امنیـت را 
برعهـده داشـتند. وی اضافـه کـرد: در زمـان 
ناصرالدیـن شـاه پلیس با شـکل دیگر شـکل 
گرفـت شـهرداری و کالنتـری و اکنون پلیس 
مسـئول نظم و امنیـت را بر عهده داشـته اند. 
منتظرالمهـدی اظهـار کـرد: در دهـه 70 و 
80 وظیفـه پلیـس فقـط مداخلـه و مبـارزه 
بنـا نهـاده شـده بـود که بـا ورود هزاره سـوم 
رویکـرد پلیـس تغییر پیـدا کـرد. وی با بیان 
اینکـه امـروز پلیـس تـک بعـدی بـه پلیـس 
چنـد وجهـی و آگاه تبدیل شـد، اعـالم کرد: 
مشـارکت مـردم الزمـه امنیـت پایـدار مـی 
اسـت. معـاون اجتماعـی ناجـا افـزود: عـدم 
جملـه  از  خانـواده  اعضـای  میـان  گفتمـان 
گریبانگیـر  کـه  اسـت  اجتماعـی  مشـکالت 

اسـت. جامعه 

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان خبرداد 

راه اندازی موزه دائمی 
نظم و امنیت در کرمان 

فرمانـده نیـروی انتظامی اسـتان کرمان از 
رونمایـی کتـاب تاریخـی نیـروی انتظامی در 
جشـنواره نظـم و امنیـت خبـرداد و گفت: به 
دنبـال ایجـاد مـوزه نظـم و امنیـت دائمی در 

اسـتان هستیم. 
دیـروز  صبـح  بنی اسـدی  رضـا  سـردار 
جشـنواره  نخسـتین  افتتاحیـه  آئیـن  در 
اسـناد و آثـار نظـم و امنیـت اسـتان کرمـان 
اظهـار داشـت: نـگاه بـه تاریـخ و گذشـته هر 
سـرزمین از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت 
و مـا بـه ایـن پیشـینه تاریخـی و ایـن تاریخ 
در  اینکـه  بیـان  بـا  وی  می بالیـم.  سـرافراز 
بررسـی تاریـخ ایـن سـرزمین به نشـان هایی 
از سـرقت و مصـادره تاریـخ ایـن دیار توسـط 
دولت هـای بـزرگ برمی خوریـم کـه دلیل آن 
وجـود آثـار ایـن سـرزمین در ایـن کشـورها 
 400 آمریـکا  مثـل  کشـوری  افـزود:  اسـت 
سـال بیشـتر قدمـت نـدارد. فرمانـده نیروی 
انتظامـی اسـتان کرمـان بـا تأکیـد براینکـه 
شـناخت قدمـت و تاریـخ یـک سـرزمین از 
اهمیـت باالیی برخـوردار اسـت تصریح کرد: 
بـرای برپایـی این جشـنواره کار گـروه علمی 
تشـکیل شـد و ماه هـا بـرای ایـن جشـنواره 
بنی اسـدی  سـردار  اسـت.  شـده  تـالش 
تجربیـات  و  دانـش  کاربسـت  و  سـاماندهی 
تعامـالت  و  نظـم  و  توسـعه  در  گذشـتگان 
علمـی حـوزه نظـم وامنیـت را از اهـداف این 
جنشـواره عنـوان کرد و گفت: 20 هزار سـند 
خطـی جمع آوری شـده در این نمایشـگاه در 
معـرض دید بازدیـد کنندگان قـرار دارد. وی 
از رونمایـی کتـاب تاریخـی نیـروی انتظامی 
در جشـنواره نظـم و امنیت خبـرداد و گفت:  
بـه دنبـال ایجـاد موزه نظـم و امنیـت دائمی 
در اسـتان هسـتیم. فرمانده نیـروی انتظامی 
اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: 64 قلعه و 
کاروانسـرای تاریخـی در اسـتان بـا کاربـری 
امنیتـی وجود دارد که بعضـی از این مکان ها 
همچنـان فعـال هسـتند. نمایشـگاه  اسـناد 
نظـم و امنیـت بـا حضـور اسـتاندار کرمان و 
جمعی از مسـئوالن در سـالن اندیشـه نیروی 
انتظامـی افتتاح شـد. این نمایشـگاه از 15 تا 
21 شـهریور مـاه از سـاعت 8 تـا 20  بـرای 

بازدیـد عمـوم مـردم کرمـان دایر اسـت.

و  شـده  مـادر  سـالگی   14 در 
فرزنـد او اکنـون 5 ماهـه اسـت اما 
خبـری از پدر نوزاد نیسـت و مریم 
مسـئولیت  بـار  زیـر  تنهایـی  بـه 

مـادری رفتـه اسـت.
شناسـنامه نـدارد امـا مـادرش 
مـی گویـد کـه امسـال بـه تازگی 

14 سـاله شـده اسـت.
از  را  از 8 سـالگی کـه پـدرش 
دسـت مـی دهـد مشـکالت یکـی 
پـس از دیگـری به سراغشـان می 
آیـد. از آوره گـی گرفتـه تا خانه به 
دوشـی و در نهایـت تکـدی گری، 

همـه را تجربـه کرده اسـت.
اکنـون بـا کولـه بـاری از تجربه 
هـای سـیاه، به دنبـال رنـگ زدن 
بـه روزگارش اسـت. روزگاری کـه 
هیـچ گاه روی خـوش خـود را بـه 

مریـم نشـان نداده اسـت.
زمانـی کـه پـدرش را از دسـت 
مـی دهـد، او مـی مانـد و خواهـر 
کوچکترش که به خاطر مشـکالت 
مـادر، مجبـور می شـوند بـه خانه 
پدر بـزرگ بروند. پـدر بزرگ خانه 
ای در یکـی از شـهرهای شـمالی 
صاحـب  نیـز  تهـران  در  و  دارد 
قالیشـویی  محلـه  در  آلونکـی 
منطقـه هرنـدی اسـت کـه در آن 
خـالف  کارهـای  اقسـام  و  انـواع 

اتفـاق مـی افتـد.
مریـم تا 10 سـالگی و تـا زمانی 
کـه پـدر بـزرگ زنـده بوده اسـت 
تنهـا بـرای تامیـن مخـارج خـود 
کـه  بـوده  مجبـور  خواهـرش  و 
تکـدی گـری کنـد امـا زمانـی که 
پـدر بـزرگ فـوت مـی کنـد بـه 
تهـران مـی آیـد و راهـی خانه ای 
مـی شـود کـه همسـایه ها بـه آن 
»پاتـوق« مـی گویند. بعـد از فوت 

پـدر بزرگ، مادر بـزرگ اصرار دارد 
کـه مریم بـه عقد پسـر عموی 1۳ 
سـاله اش در بیایـد امـا زمانـی که 
او بـه این خواسـته تن نمـی دهد، 
مجبـور مـی شـود در پاتـوق مادر 
بـزرگ تمـام کارهـای خالفـی که 
حتـی شـنیدن آن، لـرزه بـر اندام 

مـی انـدازد را تجربـه کند.
نخسـتین تجربـه جنسـی مریم 
در همـان سـن 10 سـالگی و در 
پاتـوق مـادر بـزرگ اتفـاق افتـاده 
اسـت. بعـد از آن هـم شـرایط بـه 
پیـدا مـی  ادامـه  همیـن صـورت 
میـان  در  مریـم  اینکـه  تـا  کنـد 
متکدیانـی کـه بـه همراه آنهـا کار 
مـی کرده اسـت، با پسـری بـه نام 
فرهـاد آشـنا مـی شـود کـه چنـد 
سـالی از خـودش بـزرگ تر اسـت. 
ارتبـاط مریـم بـا فرهـاد ادامه می 
یابد تـا اینکه مریم در 1۳ سـالگی 
و در پی ارتباط نامشـروع با فرهاد، 
بـاردار مـی شـود. نـوزاد در یکی از 
بیمارسـتان هـای جنـوب تهـران 
متولـد مـی شـود و بـا توجـه بـه 
مـادر،  مالـی  نامناسـب  وضعیـت 
بیمارسـتان مریـم و نـوزادش را به 
موسسـه خیریـه مهرآفرین معرفی 
مـی کنـد.  بـرای بررسـی وضعیت 
مریـم و نـوزادش بـا عاطفـه کیـا 
موسسـه  ایـن  مـددکار  احمـدی، 

گفـت و گویـی انجـام داده ایـم.
وضعیـت  بـا  رابطـه  در  وی 
مریـم پـس از فـوت پـدر بزرگـش 
پـدر  کـه  زمانـی  از  گویـد:  مـی 
بـزرگ مریـم فوت کـرده اسـت او 
راهـی تهـران شـده و در پایتخـت 
سـر  پشـت  را  زیـادی  مشـکالت 
مـددکار  ایـن  اسـت.  گذاشـته 
اجتماعی در خصوص شـرایط مادر 

مریـم می گویـد: مـادر مریم خود 
مصـرف کننده ماده مخدر شیشـه 
مـدت  گذشـت  از  پـس  و  اسـت 
زمـان اندکی از فوت همسـرش، با 
فـردی ازدواج مـی کند کـه او هم 

شـرایط مالـی مناسـبی نـدارد.
کیـا احمـدی مـی افزایـد: مادر 
مریم از همسـر جدیـدش 2 فرزند 
دارد کـه سرپرسـتی یکـی از آنهـا 
را بـه دلیـل معلولیـت به سـازمان 
بهزیسـتی واگـذار کـرده و فرزنـد 

دیگـر او اکنـون 4 سـاله اسـت.
وی در رابطـه بـا شـرایط مریـم 
پـس از بـارداری مـی گویـد: مریم 
شـود  مـی  بـاردار  کـه  زمانـی  از 
ایـن  متوجـه  پـدرش  خانـواده  و 
موضـوع می شـوند، از سـوی مادر 
بـزرگ و عمـه هـا طـرد شـده و 
نمـی  داده  راه  پاتـوق  بـه  دیگـر 
شـود. پـس از آن، مریـم کـه راه 
چاره دیگری نداشـته، بـه ناچار به 
خانـه ناپـدری خـود پنـاه مـی برد 
و ناپـدری او مـی پذیـرد کـه مریم 

همـراه آنهـا زندگـی کنـد.
ایـن مـددکار اجتماعی با اشـاره 
بـه تـالش هـای مریم برای سـقط 
جنیـن مـی گویـد: مریـم زمانـی 
تـالش  اسـت  بـوده  بـاردار  کـه 
زیـادی بـرای سـقط جنیـن کرده 
امـا بـا توجـه به شـرایط جسـمی 
نامناسـبی کـه داشـته اسـت به او 
اعـالم مـی شـود کـه خطـر مرگ 
خـودش را تهدیـد مـی کنـد و بـه 
همیـن خاطر نـوزاد را بـه دنیا می 

آورد.
کیـا احمـدی با بیـان اینکه » از 
زمـان بـارداری مریـم، هیچ خبری 
از فرهـاد کـه نقـش پـدر نـوزاد را 
از  افزایـد:  مـی  نیسـت«  داشـته، 

زمانـی کـه مریم متوجه می شـود 
بـاردار اسـت، فرهـاد را در جریـان 
ایـن اتفـاق قـرار مـی دهـد امـا از 
آن پـس، فرهاد محـل را ترک می 
کنـد و از آن زمـان تاکنون خبری 
از او نیسـت. در شرایطی که فرهاد 
متواری شـده اسـت، خانواده مریم 

از او شـکایت کـرده اند.
وی در خصـوص شـرایط حـال 
حاضـر مریـم مـی گویـد: دختـر 
بچـه 14 سـاله در شـرایطی کـه 
بایـد اکنـون خـود را بـرای رفتـن 
بـه مدرسـه آمـاده کنـد، هـر روز 

مشـغول نگهـداری از نـوزاد خـود 
اسـت. او در خانـه ناپـدری خـود 
از فرزنـدش نگهـداری مـی کنـد 
و بـرای اینکـه بتوانـد از فرزنـدش 
کالس  برایـش  کنـد،  نگهـداری 
شـده  گذاشـته  آموزشـی  هـای 
اسـت. ایـن مـددکار اجتماعـی بـا 
گیـری شـدید  گوشـه  بـه  اشـاره 
هـای  نشـانه  گویـد:  مـی  مریـم 
وضـوح  بـه  مریـم  در  افسـردگی 
قابـل مشـاهده اسـت. او روزهـای 
دشـواری را پشـت سـر گذاشـته و 
اکنون موسسـه خیریـه مهرآفرین 

دیگـر  مریـم  ایـن شـرط کـه  بـا 
را تحـت  او  نکنـد،  تکـدی گـری 

اسـت. داده  داده  قـرار  حمایـت 
کیا احمدی نداشـتن شناسنامه 
را یکـی دیگـر از مشـکالت مریم و 
نـوزادش مـی دانـد و مـی گویـد: 
خـود  مریـم  اینکـه  بـر  عـالوه 
شناسـنامه ندارد، نـوزاد او مروارید 
کـه اکنـون 5 ماهه اسـت نیز فاقد 
شناسـنامه و مدارک هویتی اسـت. 
در ایـن رابطه اقداماتی در دسـتور 
کار قـرار گرفته و بـه دنبال گرفتن 

شناسـنامه بـرای آنها هسـتیم.

این زن 
در 14 سالگی 2 فرزند دارد

منصـور  همسـر  وقتـی 
سـرمربی  زاده،  ابراهیـم 
مـس کرمان میهمان شـهر 
کرمـان بود، او و همسـرش 
هیچ گاه تصـور نمی کردند 

منزلشـان در اصفهـان مـورد سـرقت قـرار 
. د گیر

هفته گذشـته همسـر سـرمربی ابراهیم 
زاده بـه کرمـان سـفر می کند تـا هم چند 
روزی را میهمـان همسـرش باشـد و هـم 

دیـداری از شـهرمان داشـته باشـد. یـک 
روز قبـل از بـازی مس کرمان و اسـتقالل 
اهواز در چارچوب لیگ دسـته اول ایران و 
حوالـی سـاعت 1 بعدازظهر پنج شـنبه، به 
ابراهیـم زاده خبـر می دهند که سـارق به 
منـزل مسـکونی اش در اصفهان دسـتبرد 

زده و دار و نـدارش را دزدیـده اسـت.
سـرمربی مـس پـس از اطـالع از ایـن 
سـرقت و بـا توجـه بـه بـازی تیمـش در 
هفتـه پنجـم لیـگ برتـر و بـرای هدایـت 
تیمـش در کرمـان می ماند اما همسـرش 

بـه اصفهـان بـر می گـردد.
در تماسـی کـه با ابراهیم زاده داشـتیم، 
از وی دربـاره جزئیـات ایـن حادثـه جویـا 
شـدیم و وی در ایـن بـاره گفـت: بعـد از 

بـازی بـا اسـتقالل اهـواز راهـی اصفهـان 
شـدم تـا پیگیـر ایـن دسـتبرد از طریـق 

مراجـع قانونـی شـوم. 
وی ادامـه داد: در جریـان ایـن حادثـه، 
سـارقین بـه آپارتمـان مسـکونی مـن در 
سـاعات میانـی روز و در حالی که مطمئن 
نـدارد،  حضـور  منـزل  در  کسـی  بودنـد 
دسـتبرد زده و بـا اسـتفاده از دیلـم، درب 
گاوصنـدوق را شکسـته و محتویـات آن را 
کـه شـامل مقـداری طـال، نقـره و دالر و 
همچنین پاسـپورت و سند خانه و مدارک 

دیگـری بـوده، را خالـی مـی کننـد.
داد: سـارقین کـه  ادامـه  زاده  ابراهیـم 
بـه احتمـال زیـاد آشـنا بـوده و در جریان 
خالـی بـودن خانـه بودنـد، بـه ادوکلـن و 

سشـوار و خیلـی چیزهـای معمولـی هـم 
رحـم نکـرده و آنها را نیز با خـود برده اند.
شـکایت  بـا  افـزود:  مـس  سـرمربی 
بنـده و پیگیـری های خـوب و صمیمانه 
از دوربیـن هـای  اسـتفاده  بـا  و  پلیـس 
مداربسـته ای کـه در محـل نصب شـده 
لحظـه  ایـن  تـا  خوبـی  پیشـرفت  انـد، 
حاصـل شـده و امیـدوارم هرچـه زودتـر 
سـارقین  دسـتگیری  بـا  پرونـده  ایـن 

شـود. اعـالم  مختومـه 
انشـااهلل  گفـت:  زاده  ابراهیـم  منصـور 
امـروز بـه کرمـان بر مـی گردم تا بـا توجه 
بـه تعهدی کـه به مـردم کرمان و باشـگاه 
مـس دارم، بـر سـر تمرینـات ایـن تیـم 

شـوم. حاضر 

در اصفهان اتفاق افتاد

دستبرد به منزل مسکونی ابراهیم زاده، سرمربی مس کرمان
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 صبـح سـاحل، فرمانـده سـپاه میناب و 
عضـو شـورای تامیـن شهرسـتان مینـاب، 
شهرسـتان  در  اخیـر  گروگان گیری هـای 
قاچاقچیـان  تسـویه حسـاب  از  ناشـی  را 
دانسـت و گفـت: طـی هفته اخیـر 4 فقره 
افتـاده  اتفـاق  مینـاب  در  گروگان گیـری 
اسـت. حبیـب سـهرابی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار تسـنیم در مینـاب بـا اشـاره بـه 

نـا امنی هـای گزارش شـده در شهرسـتان 
مینـاب اظهارداشـت: متاسـفانه طـی یـک 
در  گروگان گیـری  فقـره   4 اخیـر  هفتـه 
بخـش مرکـزی و شـهر مینـاب بـه وقـوع 
بیـان  بـا  ادامـه  در  اسـت.وی  پیوسـته 
اینکـه قاچاقچیـان مـواد مخـدر از قدیـم 
خـود  مالـی  حسـاب های  تسـویه  بـرای 
دسـت بـه ایـن چنیـن اقداماتـی می زننـد 

بیان داشـت: قبـال بی سـرو صدا و مخفیانـه 
اقـدام بـه گروگان گیری می شـد امـا اخیرا 
بـه اسـتفاده از سـالح گـرم روی آورده انـد.
فرمانـده سـپاه مینـاب بـا اشـاره بـه تغییر 
شـیوه فعالیـت قاچاقچیـان مواد مخـدر از 
خشـکی بـه دریـا تصریح کـرد: قاچاقچیان 
مواد مخدر شهرسـتان میناب و سیریک را 
بـه عنـوان بارانداز این مـواد افیونی انتخاب 
کـرده و پـس از تخلیـه بار در سـواحل این 
شهرسـتان ها بـا شـیوه های مختلـف اقدام 
بـه انتقـال بـه اسـتان های دیگـر می کنند.
سـهرابی با بیان اینکه اکثر ساحل نشـینانی 
کـه در زمینـه قاچـاق مواد مخـدر فعالیت 
دارنـد بارکـش هسـتند گفـت: ورود مـواد 
مخـدر از طریـق دریا به شهرسـتان میناب 
در تنـاژ بـاال صـورت می گیـرد که توسـط 

قاچاقچیـان بـزرگ در اسـتان های دیگـر 
ادامـه  می شـود.وی  هدایـت  و  خریـداری 
داد: ریشـه این گروگان گیری ها در تسـویه 
حسـاب صاحبـان مـواد مخدر با بارکشـان 
اسـت بـه گونـه ای کـه در بسـیاری مواقـع 
بارکشـان مـواد مخـدر بـا کلـک بـه دنبال 
دزدی از صاحبـان بـار هسـتند و صاحبان 
بـار نیـز بـا برپایـی دادگاه صحرایی دسـت 

گروگان گیـری می زننـد.  بـه 
عضـو شـورای تامین شهرسـتان میناب 
بـا اشـاره به عدم اسـتفاده مفیـد و صحیح 
و  ثـروت  نامتـوازن  توسـعه  و  دریـا  از 
فرصت هـای شـغلی در هرمـزگان را عامـل 
اصلـی روی آوردن جوانـان منطقـه شـرق 
هرمـزگان بـه قاچـاق اعالم کـرد و افـزود: 
اگـر گمـرکات منطقـه بـا هدف کمـک به 

تجـارت قانونـی راه اندازی شـود در کاهش 
بـه مشـاغل کاذب  مینـاب  ورود جوانـان 

اسـت. موثر 
بـه  اشـاره  بـا  مینـاب  سـپاه  فرمانـده 
زمینـه  در  منطقـه  عظیـم  ظرفیت هـای 
صنایـع  و  کشـاورزی  دریامحـور،  صنایـع 
تبدیلـی گفت: جلوگیری از وقـوع جرائم را 
بایـد در برنامه ریزی هـای کالن در توسـعه 
مناطـق محروم و ایجاد فرصت های شـغلی 
پایـدار برای سـرمایه های انسـانی مسـتعد 
جسـتجو کرد.بـه گـزارش تسـنیم در یک 
هفتـه اخیـر 4گروگان گیـری در چندیـن 
نقطـه از بخـش مرکـزی و شـهر مینـاب 
اتفـاق افتـاده کـه بـه جز یـک مـورد بقیه 
ریشـه در تسـویه حسـاب مالی قاچاقچیان 

مـواد مخـدر دارد.

وقوع 4 فقره گروگان گیری در میناب طی یک هفته اخیر

علت گروگان گیری ها
 تسویه حساب قاچاقچیان  ا ست
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سـریال اعتـراض چایخانـه 
جنجالـی  طـرح  بـه  داران 
ممنوعیـت عرضـه قلیـان این 
بـار بـه شـورای شـهر کرمـان 

رسـید.
از  جمعـی  گذشـته  روز 
بـه  اعتـراض  بـرای  کرمانـی  داران  چایخانـه 
ممنوعیـت عرضـه قلیـان جلـوی خانـه شـهر 
کرمـان، محل برگزاری جلسـات شـورای شـهر 
جمـع شـدند. این اعتـراض در پـی طرحی بود 
که حـدود یک ماه پیش کمیسـیون بهداشـت 
شـورای شـهر کرمـان تصویب کـرده بـود. این 
کمیسـیون بـه ریاسـت ماه بانـو معصـوم زاده، 
طرحـی را مصـوب کـرده بـود کـه بـر اسـاس 
آن  اجـرای مصوبـه سـال 85 وزارت کشـور در 
شـهر کرمـان الزامی شـد. مصوبـه ای کـه در آن 
بـر ممنوعیـت عرضه قلیـان در اماکـن عمومی 
تأکیـد می کنـد. ایـن مصوبه بـا تـالش و اصرار 
وزارت بهداشـت در سـال 85 اجرایی شـد اما با 
حمایـت نکـردن دولت وقت، به جایی نرسـید و 
آبـان ماه 90 هیئـت دولت با صـدور مصوبه ای، 
قهوه خانه هـا و چایخانه هـا را از لیسـت اماکـن 
عمومـی خـارج کـرد تا عرضـه قلیـان در آن ها 
مشـکلی نداشـته باشـد. امـا چنـد مـاه بعـد با 
پیگیری هـای وزارت بهداشـت، دیـوان عدالـت 
اداری مصوبـه هیئـت دولـت را لغـو و اعـالم 
کـرد که بـر اسـاس قانون مبـارزه بـا دخانیات، 

قهوه خانه هـا جـزو اماکـن عمومی انـد و نبایـد 
در ایـن اماکـن قلیان به مشـتری عرضه شـود. 
ماه بانـو معصـوم زاده کـه خـود یـک رسـتوران 
سـنتی دارد و در آن قلیـان عرضـه نمی کنـد، 
بـر اجـرای این مصوبـه تأکیـد دارد. بـه همین 
دلیـل چایخانـه داران کرمانـی تصمیم گرفتند 
مقابـل شـورا تجمـع کننـد. آن هـا پیش ازایـن 
مقابل اسـتانداری و فرمانـداری هم تجمع کرده 
بودند. قبل از آغاز جلسـه شـورا حجت االسـالم 
ربانی سـخنگو و علی اکبر مشـرفی رئیس شورا 
بـه میـان تجمع کننـدگان آمدنـد و بـه آن هـا 
گفتند »سـعی می کنیم مشـکالت حل شود.« 
تجمع کننـدگان امـا راضـی نمی شـدند. آن هـا 
به جـز اعتـراض بـه ممنوعیـت عرضـه قلیـان، 
بـه مصاحبـه معصـوم زاده بـا یکی از سـایت ها 
هم اعتراض داشـتند. معصـوم زاده در گفت وگو 
بـا سـایت »گفتـار نـو« تجمـع اعتراضـی بـه 
ممنوعیـت قلیان را به کسـانی نسـبت داده بود 
کـه »طمع دارند.« همین جملـه باعث اعتراض 
بیشـتر چایخانـه داران می شـد. مشـرفی وقتی 
ایـن جملـه را شـنید بـه چایخانـه داران گفت 
»اشـتباه اسـت. من به عنـوان رئیس شـورا عذر 
می خواهـم.« او پـس از گفتـن ایـن جملـه بـه 

جلسـه شـورا رفت.
به من رأی ندهید

 درحالی کـه 10 دقیقـه از زمانـی کـه مـی 
بایسـت جلسـه شـورا شـروع شـود )18:۳0( 

گذشـته بـود، معصـوم زاده به محل شـورا آمد. 
او وقتـی اعتراض چایخانـه داران را دید، به روی 
سـکویی رفـت تـا صحبـت کنـد. معصـوم زاده 
از مضـرات قلیـان گفـت و لـزوم اجـرای قانـون 
ممنوعیـت عرضه. او تاکید کـرد که »این قانون 
کشـوری اسـت. شـماها بخواهیـد یـا نخواهید 
این قانون اجرا می شـود. اعتراض شـما حقتان 
اسـت. اصفهان و مشـهد هم قلیان ممنوع شده 
اسـت. شـماها شغل داشـتید و از دسـت دادید. 
11 بخـش در اجرای این قانون دخیل هسـتند 
و مـی تواننـد پاسـخ دهنـد. مـا یـک قسـمت 
هسـتیم. مـن سـالمت بهداشـت مـردم برایـم 
اهمیـت دارد. قلیـان 40 برابـر سـیگار ضـرر 
دارد. همـه ایـن هـا را در نظـر بگیریـد. چقـدر 
بایـد بیـن قلیانـی هـا فاصله باشـد؟ مشـخص 
نیسـت چراکه یک شـغل تعریف نشـده اسـت. 
مـا چنیـن شـغلی نداریـم. اتـاق اصنـاف مـی 
گویـد چایخانـه داریم که قلیان نبایـد بدهند.« 
او سـپس گفت کـه برای انتخاب هیات رئیسـه 
مـی رود و بعـد پاسـخ معترضان را خواهـد داد. 
معصـوم زاده گفـت »اگـر واقعـا غرضـی ندارید 
صبـر کنیـد تـا پـس از جلسـه.« یکـی از میان 
جمعیـت گفـت »مـی مانیـم بـه شـرط اینکه 
شـما از در دیگـری نرویـد.« معصـوم زاده بـا 
تنـدی جـواب داد کـه »اگر بخواهـم از در دیگر 
مـی روم. چـون دلم می خواهـد.« معترضان به 
ادبیـات او اعتـراض کردنـد. بااین حـال او گفـت 

کـه از تصمیمـش صرف نظـر نمی کنـد و پـس 
از جلسـه شـورا پاسـخ معترضـان را می دهـد. 
لحـن تنـد او باعـث شـد معترضـان بـر ضـد 
معصـوم زاده شـعار دهنـد. شـعار آن هـا بـا این 
پاسـخ معصـوم زاده روبـرو شـد: »دیگـر به من 
رأی ندهیـد.« ایـن جملـه شـدت اعتراضـات را 
بیشـتر کـرد. معصـوم زاده این بار گفت: »شـما 
تحریک شـده اید. شـما را تحریـک کرده انـد.« 
یکـی از چایخانـه داران جـواب داد کـه »جـواز 
قانونـی، مـا را تحریـک کـرده اسـت.« معصـوم 
زاده بـه او گفـت: »توحـرف نزن« سـروصدا باال 
رفـت. دیگـر اعضای شـورا به حیاط خانه شـهر 
آمدنـد. یکـی بـه معصـوم زاده آب داد تـا آرام 
شـود اما کسـی نمی توانسـت معترضـان را آرام 
کنـد. چراکـه با هزینه زیاد و کسـب جواز کاری 
راه انداختـه بودنـد امـا حـاال جلـوی کارشـان 
گرفته شـده بـود. یکـی از معترضـان از شـدت 

ناراحتـی گریـه شـد و با فریـاد به معصـوم زاده 
گفـت: »حق ما را پایمال نکنیـد.« معصوم زاده 
می خواسـت جـواب بدهد امـا ربانی نگذاشـت. 
پس از جلسـه و در سـاعت 20، معترضان هنوز 
در محل حضور داشـتند و از معصوم زاده پاسـخ 
می خواسـتند. مشـرفی بـه میـان آن هـا رفت و 
قول داد که »مشـکل حل شـود.« معصـوم زاده 
امـا از معترضـان خواسـت کـه به میدان شـورا 
برونـد تـا بتواننـد باهم صحبـت کننـد. نیروی 

انتظامـی امـا بـا این امـر مخالفـت کرد. 
ورود شورا به ممنوعیت قلیان درست نبود

مهنـوش مؤمنـی دیگـر عضـو کمیسـیون 
بهداشـت شـورای شـهر کرمـان در رابطـه بـا 
قانـون ممنوعیـت عرضـه قلیـان به »پیـام ما« 
گفـت: »این قانون مربوط به وزارت بهداشـت و 
وزارت کشـور اسـت. به نظـر من ورود شـورا به 

ایـن موضوع درسـت نبـود.«

واکنش عجیب رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر به اعتراض چایخانه داران

معصوم زاده: دیگر به من رای ندهید
گزارش

شهر

کبـر  علی ا
مشـرفی بـا کسـب 
مقابـل  در  رأی   8
مؤیـدی،  رأی   7
بـرای  توانسـت 
دومین سـال پیاپی 
رئیس شـورای شهر 

شـود. کرمـان 
شـب گذشـته چهارمیـن انتخابـات 
هیات رئیسـه شـورای شـهر کرمـان در 
حالـی آرام و بـدون تنـش برگـزار شـد 
شـب های  گذشـته،  سـال  دو  در  کـه 
انتخابـات شـورا جنجالـی می شـد. این 
از  نه تنهـا  امـا برخـالف گذشـته،  بـار 
بحـث و جنجـال خبـری نبود کـه بازار 
تعـارف داغ بود و نامزدهای هر سـمت، 
کـه  می کردنـد  تعـارف  یکدیگـر  بـه 
بـه نفـع دیگـری کنـار رونـد. درنهایت 
هـم انتخابـات به آرامـی برگـزار شـد و 

مشـرفی توانسـت رئیـس شـود.

مشرفی روی حرفش نماند
شـورا،  جلسـه  برگـزاری  از  قبـل 
علی اکبـر مشـرفی بـه »پیام مـا« گفت 
کـه اگر ربانی زاده نامزد ریاسـت شـود، 
پـا بـه عرصـه نمی گـذارد. ربانـی کـه 
سـخنگوی شـورا هم بـود در پاسـخ به 
پرسـش مـا در خصـوص نامـزدی اش 
اعالم کـرد که »حتماً نامزد می شـوم.« 
شـروع جلسـه امـا نشـان داد این حرف 
مشـرفی فقـط تعـارف بـود. بعدازاینکه 
فتـح اهلل مؤیـدی اعـالم نامـزدی کـرد، 
ربانـی هـم گفـت کـه نامـزد ریاسـت 
است. سـپس مؤیدی از مشرفی پرسید 
کـه »کاندیـدا نمی شـوی؟« و مشـرفی 
گفـت »اگـر حاج آقا ربانی اجـازه دهند، 
پس ازایـن  ربانـی  می شـوم.«  نامـزد 
اتفـاق گفـت کـه پنـج دقیقـه فرصـت 
حـرف زدن می خواهـد. معلـوم بـود که 
گالیـه ای در کار اسـت. قبل از سـخنان 
ربانـی، جوانمرد هم اعـالم نامزدی کرد.

گالیه ربانی از مشرفی، لری، 
مؤیدی و دیگران

حجـت  االسـالم ربانـی صحبت های 
خـود را این گونـه آغـاز کـرد: »انتظـار 
می رفـت یـک روحانـی رئیـس شـورا 
باشـد.« او سـپس بـه سـه سـال پیش 
برگشـت. به جلسـه ای در خانه خودش 
بـا حضـور مشـرفی، مؤیـدی و سـیف 
الهـی شـهردار وقـت. به گفتـه مؤیدی 
در آن جلسـه قـرار شـده بـود کـه یک 
سـال مشـرفی رئیس شـود، یک سـال 
مؤیـدی و یک سـال هـم ربانـی. ربانی 
گفـت: »قـرار شـد سـال اول مؤیـدی 
آقـای  هـم  دوم  سـال  شـود.  رئیـس 
مؤیـدی بـه مصلحـت دیدنـد کـه بـاز 
مشـرفی  سـوم  سـال  شـوند.  رئیـس 
پیـش مـن آمـد و گفـت امسـال بگذار 
شـما  بعـد  سـال  شـوم،  رئیـس  مـن 
رئیس باش.« سـخنگوی شـورا سـپس 
گالیـه  دیوان بیگـی  و  لـری  زهـرا  از 

کـرد کـه »بـه او در جریـان حضـور در 
کمیسـیون فرهنگی« کم لطفی کرده و 
از برخـی اعضـا  ازجمله جوانمرد هم در 
خصـوص کمیسـیون مـاده 100 گالیه 
کـرد. وی سـپس بـه سـوابق انقالبـی و 
جنگ خود اشـاره کرد و با گفتن اینکه 
»اگـر مـن رئیس شـوم بـرای خیلی ها 
سـخت می شـود. آن روزی کـه مـن در 
قامت سـخنگویی شورا، پاسـخ استاندار 
را دادم، آن روی کـه بـه برخـی اعضای 
شـورا خـرده گرفتـم، قیـد ریاسـت را 
زدم« انصراف خود را از نامزدی ریاسـت 
شـورا اعالم کـرد. پس ازایـن صحبت ها، 
»اگـر  خواسـت  ربانـی  از  مشـرفی 
قصـوری بـوده« او را ببخشـد. جوانمرد 
هـم در پـی ایـن صحبت هـا از نامزدی 
ریاسـت انصراف داد. درنتیجه مشرفی و 
مؤیـدی به ماننـد انتخابات دو سـال اول 

نامزدهـای نهایی ریاسـت شـدند.
پیشنهاد مشخص شدن رئیس با 

قرعه کشی
ربانی قبل از آغاز رأی گیری پیشـنهاد 
داد که برای بیشـتر بـودن تعامل، رئیس 
با قرعه کشـی انتخاب شـود. این پیشنهاد 
او بـا مخالفت گیالنی روبرو شـد. گیالنی 

گفت »این کار قانونی نیسـت.« پیشنهاد 
دوم ربانـی هـم حمایـت همـه اعضـا از 

رئیس آینـده بود.
مشرفی برد

رئیـس  تعییـن  بـرای  رأی گیـری 
آغـاز شـد. مؤیدی هنـگام شـمارش آرا 
سـرش را پایین انداخته بود و مشـرفی 
بـه تختـه ای کـه روی آن تعـداد رأی ها 
درنهایـت  بـود.  خیـره  می نوشـتند  را 
مشـرفی با کسـب یـک رأی بیشـتر از 
مؤیدی و با کسـب هشـت رأی توانست 

شـود. رئیس 
تعارف به مؤیدی برای نایب رئیسی

مشـرفی پـس از موفقیـت از مؤیدی 
خواسـت کـه نامزد نایب رئیسـی شـود. 
برخـی اعضـا از ایـن خواسـته مشـرفی 
حمایت کردنـد. منصـوری، نایب رئیس 
سـال سـوم شـورا، گفـت »اگـر مؤیدی 
بیایـد مـن نمی آیـم.« مؤیـدی گفـت 
نـه. منصـور ایران منش گفـت پس من 
می آیـم. اصـرار مشـرفی در ایـن لحظه 
بیشـتر شـد. بـه نظـر او نایب رئیسـی 
مشـرفی  مـی داد.  ترجیـح  را  مؤیـدی 
ایـن بـار گفت مـن از ریاسـت اسـتعفا 
می دهـم تـا مؤیـدی رئیـس شـود. این 

حـرف باعـث شـد درنهایـت مؤیـدی 
قبـول  را  نایب رئیسـی  بـرای  نامـزدی 
کنـد. حـاال او تنهـا نامزد نایب رئیسـی 
بـود امـا نتوانسـت 15 رأی را کسـب 
کنـد. 2 رأی سـفید و یـک رأی به زهرا 
لـری باعـث شـد مؤیـدی بـا 12 رأی 

نایب رئیـس شـورا شـود.
ربانی سخنگو ماند

بـرای سـخنگویی ربانـی و جوانمـرد 
بـه  »مـن  گفـت  ربانـی  شـدند.  نامـزد 
نفـع جوانمـرد کنـار مـی روم. دیگـر رأی 
نگیریـد.« این بار هم مشـرفی وارد میدان 
شـد. او گفـت بگذاریـد رأی گیـری کنیم. 
درنتیجـه ربانـی بـا 8 رای سـخنگو شـد.

افتخار گیالنی
 به نداشتن سمت در شورا

بـرای انتخاب منشـی شـورا، صدیقه 
زاهـدی نامزد شـد. مشـرفی از گیالنی 
خواسـت نامـزد شـود. گیالنـی امـا در 
جـواب بـه ایـن تعـارف گفـت: »افتخار 
می کنم هیچ سـمتی در شـورای شـهر 
چهـارم ندارم.« بـرای خزانه داری شـورا 
هم یوسـف جعفـری با کسـب 11 رأی 
در مقابـل 4 رأی منصـوری، موفق شـد 

شـود. خزانه دار 

بله آقای منصوری،
ما »شوَرش کردیم«

ادامه از صفحه اول
نیمـه  از  قبـل  انتخابـات  جلسـه  بـود  قـرار 
مؤیـدی  آقـای  دامـاد  امـا  باشـد.  شـهریور 
رییـس وقـت شـورا  فـوت شـد و نزدیـکان 
وی در شـورا، در جلسـه حضـور پیـدا نکردند. 
جلسـه بعد 21 شـهریور بـود. این بـار مؤیدی 
و دوسـتانش آمدند، اما مشـرفی و دوسـتانش 
نیامدند تا جلسـه تشـکیل نشـود. جلسـه بعد 
ایـن  در  موکـول شـد.  بـه 29 شـهریور 94 
جلسـه همـه آمدنـد امـا نزدیـکان بـه مؤیدی 
در نمازخانـه ماندنـد و بـه جلسـه نیامدنـد. 
صـدای جنـاح مقابـل درآمد. مهنـوش مؤمنی 
بـه مؤیـدی گفـت »قانونـی عمـل نمی کنی«. 
مؤیـدی پاسـخ داد کـه »دهانـم را بـاز نکن.« 
مؤمنـی از مؤیـدی خواسـت هرچـه دارد رو 
کنـد. مؤیـدی مشـتی بر میـز زد و بـه اتاقش 
رفـت. چنـد دقیقـه بعـد صـدای نالـه و گریه 
مؤیـدی به گـوش رسـید. پس از چنـد لحظه 
حـال مؤیـدی بـه هـم خـورد و از حـال رفت. 
آمبوالنـس بـه محـل شـورا آمـد و مؤیـدی را 
بـه بیمارسـتان بردنـد. برخـی اعضـا ازجملـه 
یـک  را  اتفاقـات  ایـن  زاده  معصـوم  ماه بانـو 
سـناریو دانسـت. درنهایت جلسـه لغو شد. این 
اتفـاق باعث شـد فرماندار کرمـان در گفت وگو 
بـا »پیام ما« بـه اعضای شـورا اولتیماتوم دهد 
تا در صـورت برگزار نکردن جلسـه فوق العاده، 
تصمیمـی قانونـی می گیـرد. ایـن اولتیماتـوم 
باعث شـد تا صبح روز بعد، جلسـه ای تشکیل 
شـود. مشـرفی و جوانمرد نامزد ریاسـت بودند 
امـا جوانمرد نیامد. مؤیدی هم در بیمارسـتان 
بـود. در ایـن شـرایط بـود کـه بـا حضـور 10 
عضو شـورا )یعنـی حداقل تعداد برای رسـمی 

شـدن جلسـه( رئیـس انتخاب شـد.
چهار

قهـر،  و  دعـوا  آبستراکسـیون،  بـار  چندیـن 
غـش کـردن در شـورا و اولتیماتـوم فرمانـدار 
ازنظـر آقـای منصـوری، اتفـاق خاصی نیسـت 
و خبرنـگاران »شـوَرش کردنـد.« البتـه شـاید 
در جلسـات غیرعمومـی شـورای شـهر از ایـن 
اتفاقـات بیشـتر هـم رخ می دهـد کـه آقـای 
را خیلـی »خـاص«  اتفاقـات  ایـن  منصـوری 

نمی دانـد.
پنج

برخـی  اینکـه  برگـردم.  بحـث  اول  بـه 
گـردن  بـه  را  خـود  اشـتباهات  مسـئوالن، 
رسـانه ها می اندازنـد. شـبیه کاری کـه آقـای 
منصـوری کـرده اسـت. فقـط نمی دانـم چرا 
همیـن مسـئوالن عالقـه خاصـی بـه حضـور 
خبرنـگاران  مـا  اگـر  دارنـد؟  رسـانه ها  در 
از  برخـی  پـس چـرا  می کنیـم«،  »شـوَرش 
همیـن مسـئوالن گاه وبیـگاه می گوینـد با ما 

کنیـد؟ مصاحبـه 

موافقت وزارت بهداشت 
با تأسیس دانشکده 

پیراپزشکی در جیرفت
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  آموزشـی  معـاون 
قطعـی  موافقـت  »بـا  گفـت:  جیرفـت 
دانشـکده  تأسـیس  بـرای  بهداشـت  وزارت 
پیراپزشـکی در جیرفت، تعداد دانشـکده های 
ایـن دانشـگاه بـه چهـار دانشـکده افزایـش 
می یابـد.« بـه گـزارش فـارس، علـی کمالـی 
بیـان کرد: »این دانشـکده در راسـتای بهبود 
سـالمت مـردم جنـوب کرمـان بـا پذیـرش 
دانشـجو به ویـژه بومـی بـرای تأمیـن نیروی 
موردنظـر  حوزه هـای  موردنیـاز  انسـانی 
تأسـیس می شـود تـا بـا اسـتفاده از ظرفیت 
کمبودهـای  رفـع  در  مهـم  گامـی  منطقـه 
موجود برداشـته شـود.« وی ضمـن تأکید بر 
لـزوم همکاری مسـئوالن محلی بـرای فراهم 
کردن فضای موردنیاز دانشـکده پیراپزشـکی 
بـرای جـذب دانشـجو در رشـته های بیشـتر 
دانشـکده،  ایـن  تأسـیس  »بـا  افـزود: 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  دانشـکده های 
جیرفت شـامل پرسـتاری و مامایی، پزشکی، 
معـاون  هسـتند.«  بهداشـت  و  پیراپزشـکی 
آموزشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
بـا اشـاره بـه پیگیری هـای انجام شـده بـرای 
تأسـیس دانشـکده پیراپزشـکی خاطرنشـان 
رشـته  سـه  شـامل  دانشـکده  »ایـن  کـرد: 
هوشـبری، اتـاق عمـل و علوم آزمایشـگاهی 

اسـت.«

در انتخابات هیات رئیسه شورای شهر کرمان صورت گرفت
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ورزش

رسول خادم 
عضو هیات رییسه جهانی کشتی شد

رئیـس فدراسـیون کشـتی ایـران بـا کسـب آرای الزم در 
انتخابـات هیـات رئیسـه اتحادیـه جهانی کشـتی بـه عضویت 
ایـن هیـات درآمـد. ایـن اتفـاق در حالـی رخ داد که کشـتی 

ایـران سـالها در کشـتی جهـان کرسـی نداشـت.
مجمـع انتخـاب اعضـای هیـات رئیسـه اتحادیـه جهانـی 
کشـتی امـروز در حاشـیه رقابتهـای قهرمانـی جوانـان جهان 
در شـهر ماکون فرانسـه برگزار شـد که رسـول خادم توانست 
بـا کسـب 76 رای بـه عنوان عضو هیات رئیسـه ایـن اتحادیه 

انتخاب شـود.
انتخابـات اتحادیـه جهانـی کشـتی بـرای تعییـن اعضـای 
هیـأت رئیسـه ظهـر دیروز )به وقت فرانسـه( در شـهر ماکون 
برگزار شـد و رسـول خادم با 76 رأی و بیشـترین آراء بعنوان 

عضـو هیـأت رئیسـه اتحادیه جهانـی درآمد.
در ایـن انتخابـات نامیـک علـی اف از آذربایجـان بـا 75 
رأی، میشـل دوسـون از فرانسـه بـا 69 رأی، مارتیـن دیتمن 
از آلمـان بـا 62 رأی ، خانـم یاکشـی از ترکیـه بـا 60 رأی و 
هاماکـوس از یونـان بـا 59 رأی بـه عضویـت هیـأت رئیسـه 

اتحادیـه جهانـی در آمدنـد.
در ایـن مراسـم کـه بـرای انتخـاب 6 عضـو هیـأت رئیسـه 
برگـزار شـد، 11 نفـر کاندیـدا بودنـد کـه رسـول خـادم از 
مجمـوع 98 رأی، بعنـوان نفـر نخسـت 76 رأی را از آن خود 
کـرد و بـرای مـدت چهـار سـال عضو هیـأت رئیسـه اتحادیه 

جهانی کشـتی شـد.
کشـتی ایـران بعـد از پایـان دوره عضویـت دکتـر محمـد 
تـوکل در هیـات رئیسـه فیـال تـا سـالها هیـچ نماینـده ای در 
هیـات رئیسـه نداشـت. آخریـن تـالش کشـتی ایـران بـرای 
کسـب کرسـی در هیـات رئیسـه اتحادیـه جهانـی بـه 17 
سـپتامبر سـال 2010 برمـی گـردد کـه ثمری برای کشـتی 

کشـورمان نداشـت.
البتـه کشـتی ایـران دوبـار در سـال هـای 2012 و 2014 
بـا کاندیـدا شـدن امیررضـا خـادم بـرای بـه دسـت آوردن 
کرسـی جهانـی تـالش کرد اما بـرادر رئیس فعلی فدراسـیون 
نتوانسـت آرای الزم بـرای حضـور در هیات رئیسـه را کسـب 
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 اطالعات

سکه

11,180,000 ریال طرح جدید

11,195,000 ریال طرح قدیم 

5,7۳0,000 ریال نیم سکه 

2,990,000 ریال ربع سکه 

1,8۳0,000 ریال یک گرمی

طال

1,1۳9,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,518,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

۳5,570 ریال دالر آمریکا

۳9,850 ریال یورو

9,770 ریال درهم امارت

5,500 ریال  یوآن 

47,270 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  ۳۳,۳82,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   ۳8,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,۳10,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

15 تا ۳4/آفتابی امروز

14 تا ۳4/آفتابی فردا
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نمایشگاه صلح و دوستی به کرمان رسید

مردی با آرزوی صلح جهانی
بـا  نمایشـگاهی  دیـروز  از 
یوسـف جـالل  ازعکـس   50
در  جنوبـی  هنرمنـد  زاده، 
محل نگارخانه شـهید آتشـی 
اسـت.  شـده  برپـا  کرمـان 
یوسـف جـالل زاده کـه به مـرد هـزار چهره 
هرمزگانـی نیـز مشـهور اسـت، در دی مـاه 
سـال 1۳60 در روسـتای چاهسـتان از توابع 
بخـش مرکـزی بندر عبـاس دیده بـه جهان 
گشـود. وی عـکاس، تصویر بـردار، تدوینگر، 
و  هنـر  جنـس  از  مـردی  و  سـاز  مسـتند 
آفرینندگی اسـت. جالل زاده از سال 87 کار 
هنـری را بـا عکاسـی و از 8 سـال پیـش کار 
کارکتـرش را با شـخصیت پزشـک آغاز کرد. 
ایـن هنرمند شـاخص و توانمنـد حدود 600  
شـخصیت را کار کـرده و امیـدوار اسـت این 
رقـم را بـه 1000 اثربرسـاند و در نهایـت بـا 
ثبـت در رکـورد های گینس افتخـاری برای 
ایـران رقـم بزنـد.در حاشـیه برگـزاری ایـن 
نمایشـگاه، کـه پنجمیـن دوره برگـزاری در 
سـطح ملی او محسـوب می شـود، مصاحبه 
کوتاهـی با جـالل زاده داشـتیم تا بیشـتر با 
اهـداف و ایـده هایـش از آفرینش ایـن اثرها، 

شـویم.  آشنا 
جـالل زاده که به صورت مسـتقل کار می 
کنـد، معتقـد اسـت: در کارهایـش بـه هیچ 
کـس وابسـته نبـوده و نیسـت و هیـچ کس 
را پشـتوانه مالـی نـدارد و فقط سـه حامی را 
همـواره پشـت و پنـاه خود مـی دانـد، خدا، 
مـردم و رسـانه های کشـوری که همـواره  او 
را حمایـت کـرده و امیـدوار نگه داشـته اند.

قبیـل  ایـن  برگـزاری  از  را  هدفـش  وی 
نمایشـگاهها کـه بـا عنـوان صلح و دوسـتی 
اسـت، مـی گویـد: قصـد مـن یـادآوری آدم 

هـا و انسـانیت آنهـا فـارغ از هـر گونـه نژاد، 
جنسـیت و قومیـت اسـت.در حقیقـت ایـن 
آثـار کارکترهایـی هسـتند کـه در ذهـن و 
تفکـر آدم هـا وجـود دارنـد و نشـان دهنـده 
ایـن اسـت کـه انسـان بهتریـن مخلوقـات 
اسـت و ایـن بهتریـن بـودن هیـچ ربطـی به 
موقعیـت اجتماعی و جغرافیایی و سیاسـی و 
فرهنگـی ندارد و همـه با هم برابـر و برادرند 
واز یـک نقطـه می آیند. خالصـه اینکه، نیت 
مـن از ایـن عکـس هـا، یـادآوری صلـح و 

دوسـتی اسـت بـرای تمـام مـردم. 
ایـن عـکاس جنوبـی اضافـه کـرد: کرمان 
پنجمیـن میزبـان آثـار مـن اسـت و قبـل از 
این در شـهرهای قشـم، بندرعباس، مشهد و 
اصفهان نمایشـگاه را برگـزار کرده و امیدوارم 
بتوانـم در سـایر شـهرهای ایـران نیـز پیـام 

رسـان صلح و دوسـتی باشـم.
الزم بـه ذکـر اسـت در مراسـم افتتاحییه 

و  غریبـی  نهایـت  در  کـه  نمایشـگاه  ایـن 
سـکوت و در محل نامناسـبی برگزارشـد، نه 
تنهـا هیچ کدام از مقامات شـهری و اسـتانی 
حضـور نداشـتند، بلکـه هیـچ اطالع رسـانی 
خوبـی از سـوی رسـانه هـا و حتـی خـود 
شـهرداری کرمـان کـه ایـن نگارخانـه را در 
اختیـار ایـن هنرمند میهمان شـهر مـا، قرار 
داده بـود، انجام نشـده بود و بـرای ما کرمانی 
هـا که مشـهور بـه میهمـان نوازی هسـتیم 
و مدعـی ارج نهـادن بـه فرهنگ وهنـر، این 
چنیـن برخـوردی با این هنرمند، شایسـته و 
درخـور کرمـان و کرمانی نیسـت و ای کاش 
حداقـل کمی بـه فکرآبـروداری و ارج نهادن 

بـه هنـر ایرانـی بودیم.
ایـن نمایشـگاه از دیـروز تـا پنـج شـنبه 
هفتـه جاری ازسـاعت 17 تـا 20 درنگارخانه 
مطهـری،  پـارک  در  واقـع  آتشـی  شـهید 
پذیـرای عالقـه مندان و هنردوسـتان اسـت.

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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