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روزهـای گذشـته اگرچـه خبـری به 
نقـل از سـازمان هواشناسـی در رابطـه 
بـا احتمال وقـوع توفان »حـاره ای« در 
جنـوب ایـران منتشـر شـد، امـا طبـق 
گفتـه کارشناسـان، احتمال وقـوع این 

توفـان در کرمـان خیلـی کم اسـت.
»توفـان حاره ای در راه جنوب ایران« 
خسـارت  و  سـیل  بـروز  »احتمـال  و 
خبرهایـی  تیتـر  این هـا  سـنگین«. 
بودنـد که در دو روز گذشـته در فضای 
می شـدند.  دست به دسـت  مجـازی 
مهـر  خبرگـزاری  ابتـدا  کـه  خبـری 
آن را منتشـر کـرد و سـپس در اکثـر 
سـایت ها و کانال هـای تلگرامـی معتبر 
بازنشـر شـد. در ایـن خبـر آمـده بـود: 
»بر اسـاس اعالم سـازمان هواشناسـی 
آخریـن بررسـی الگوهـای هواشناسـی 
حکایت از تشـکیل یک توفـان حاره ای 
در شـمال اقیانوسـی هند طی روزهای 

۵ تـا ۹ مهـر دارد. بر پایه ایـن گزارش، 
ایجـاد  الگوهـا  در  تغییـری  چنانچـه 
نشـود مسـیر ایـن توفـان بـه سـمت 
دریـای عمـان و تنگه ی هرمـز خواهد 

 » بود.
بـود  داده شـده  احتمـال  همچنیـن 
جنـوب ایـران تحـت تأثیـر ایـن توفان 
کـه از رطوبـت بسـیار بـاال بـه همـراه 
وزش فوق شـدید بـاد برخوردار اسـت، 
اسـاس هشـدار  ایـن  بـر  قـرار گیـرد. 
داده شـده بـود کـه »مناطقـی کـه این 
توفـان بـا آن هـا برخورد کند خسـارات 
بسـیار زیادی برجای خواهد گذاشت.« 
در ادامـه این خبر به نقل از سـازمان 
کـه  بـود  عنوان شـده  هواشناسـی 
»شـکل گیری چنیـن توفانـی در حـال 
فراهـم شـدن اسـت« امـا همه چیـز در 
روزهـای آینـده مشـخص خواهد شـد.
صفحه 2
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70  درصد مدارس ریگان 
غیراستاندارد  است

فرمانـدار ریـگان گفـت: »70 درصـد مدارس 
مقـاوم  غیـر  و  غیراسـتاندارد  ایـن شهرسـتان 
در  باقـری  امیـن  ایرنـا  گـزارش  بـه  اسـت.« 
نشسـت شـورای مدیـران مـدارس شهرسـتان 
در  آموزشـی  واحـد   ۹6 »از  افـزود:  ریـگان 
شهرسـتان 70 درصـد آن هـا غیراسـتاندارد و 
از نـوع کانکسـی و خشـت و گلـی هسـتند.« 
وی بیـان کـرد: »خیریـن شهرسـتان، اسـتان و 
کشور در سـاخت واحدهای آموزشی شهرستان 
ریگان مشـارکت کنند.« فرماندار ریگان، فضای 
کنونـی مـدارس ایـن شهرسـتان را نامطلـوب 
دانسـت و گفـت: »محوطـه تعـدادی از مدارس 
خاکـی اسـت کـه بیماری هایـی را بـرای دانش 
آمـوزان در پـی دارد.« وی همچنیـن خواسـتار 
اسـتقرار معلمـان بومـی در شهرسـتان ریـگان 
شـد و افزود: »معلمان در زمینه پرورشـی دانش 
آمـوزان اهتمـام جـدی و انرژی مضاعف داشـته 
باشـند.« باقـری بـه اجـرای طـرح سرشـماری 
عمومی نفوس و مسـکن از سـوم مهرماه اشـاره 
و اظهـار کـرد: »تمامی مدیران مدارس با سـتاد 
سرشـماری شهرسـتان همکاری کننـد.« مدیر 
آموزش وپـرورش ریـگان نیـز گفـت: »تمامـی 
امکانـات بـرای آغـاز سـال تحصیلی جدیـد در 
شهرسـتان ریـگان تـدارک دیده شـده اسـت.« 
احمـد رحیمـی افـزود: »در شهرسـتان ریـگان 
چهـار مدرسـه توسـط خیرین در حال سـاخت 

است.«

برداشت پسته از 260 هزار 
هكتار باغات استان كرمان

شـمال  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
اسـتان کرمـان گفـت: »اسـتان کرمـان با بیش 
بـاغ پسـته ، مهم تریـن  از 260 هـزار هکتـار 
قطب تولید پسـته کشـور محسـوب می شـود.« 
بـه گـزارش ایسـنا عبـاس سـعیدی در جمـع 
خبرنـگاران بابیـان اینکـه کار برداشـت پسـته  
امسـال از20 شـهریور آغاز و پیش بینی می شود 
بیـش از 130 هـزار تن پسـته خشـک از باغات 
برداشـت شـود، خاطرنشـان کـرد: »امسـال بـه 
دلیـل گرمـای بـاالی 40 درجـه در ماه هـای 
تیـر و مردادمـاه بیـش از 30 درصـد از محصول 
باغـداران در زمـان مغـز رفتـن دچـار پوکـی و 
آفتاب سـوختگی گردیـد کـه بـا توجـه بـه این 
امـر توصیه می شـود باغداران نسـبت به افزایش 
سـطح پوشـش بیمه ای اقـدام کنند.« سـعیدی  
در ادامـه گفـت: »در سـال گذشـته حـدود 80 
هـزار هکتـار از سـطح باغـات پسـته بیمه شـد 
کـه امیدواریـم امسـال باغـداران با بیمـه کردن 
محصـول خـود بـا اطمینـان خاطـر بیشـتر بـه 
تولیـد محصول بپردازند.« رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان کرمـان، در خصـوص بحـث 
صادرات پسـته گفت: »تدابیری اندیشـیده شـد 
کـه تا بـه امروز بـرای 4۵ نفـر از صادرکنندگان 
پسـته بیش از 102 میلیارد تومان از تسـهیالت 
صنـدوق توسـعه ملـی در نظـر گرفته شـود که 
خوشـبختانه متقاضیان در حال تشکیل پرونده 
برای دریافت تسـهیالت می باشـند.« وي افزود: 
»در مرحلـه بعـد نیـز تمـام صادرکنندگانی که 
تاکنـون صـادرات داشـته اند می تواننـد به جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان و اتـاق بازرگانـی بـرای 
دریافـت تسـهیالت مراجعه، تـا رونق صـادرات 
محصوالتی مثل پسـته،خرما و گردو در اسـتان 

یابد.« افزایـش 

انجام فاز مطالعاتی تولید كاغذ 
از سنگ در رفسنجان

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی رفسـنجان از 
انجـام فـاز مطالعاتـی تولیـد کاغذ از سـنگ در 
رفسـنجان خبـر داد. بـه گـزارش مهر، محسـن 
پنـل تخصصـی  در  یکشـنبه  صفریـان صبـح 
همایـش رفسـنجان تدبیـر، تـالش و توسـعه 
اظهـار کـرد: »دانشـگاه آزاد رفسـنجان دومیـن 
مرکـز آمـوزش عالـی در شهرسـتان رفسـنجان 
بعـد از دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـت کـه در 
سـال 67 توسـط مرحـوم آیـت اهلل هاشـمیان 
گذاشـته شـد.«  بنیـان  بـا یک رشـته حقـوق 
وی افـزود: »دانشـگاه آزاد اسـالمی رفسـنجان 
در حـال حاضـر بـا سـه دانشـکده، 72 رشـته 
تحصیلی شـامل پنـج رشـته دکترا، 2۵ رشـته 
دانشـجو  کارشناسـی  در  رشـته   40 و  ارشـد 
دارد.« صفریـان تولیـد نرم افزارهـای مختلـف، 
تولیـد بـرق، تولیـد نرم افزارهـا و تولیـد کاغذ از 
سـنگ که فاز مطالعاتی آن انجام شـده اسـت را 
از سـرمایه گذاری های دانش بنیـان این دانشـگاه 
برشـمرد. رئیس دانشـگاه آزاد رفسـنجان اضافه 
کـرد: »تفاهم نامـه تولید ماشـین بـاغ ورز امروز 
امضـا می شـود کـه بـا بخـش خصوصـی نوعی 

تراکتـور بـرای باغ هـای کشـاورزی اسـت.«

کرمان ویچ

گذشـته  روزهای 
بـه  خبـری  اگرچـه 
سـازمان  از  نقـل 
در  هواشناسـی 
احتمـال  بـا  رابطـه 
توفـان  وقـوع 
»حـاره ای« در جنـوب ایران منتشـر 
شـد، امـا طبـق گفتـه کارشناسـان، 
احتمـال وقوع این توفـان در کرمان 

اسـت. کـم  خیلـی 
راه جنـوب  »توفـان حـاره ای در 
سـیل  بـروز  »احتمـال  و  ایـران« 
این هـا  سـنگین«.  خسـارت  و 
دو  در  کـه  بودنـد  تیتـر خبرهایـی 
مجـازی  فضـای  در  گذشـته  روز 
خبـری  می شـدند.  دست به دسـت 
را  آن  مهـر  خبرگـزاری  ابتـدا  کـه 
اکثـر  در  سـپس  و  کـرد  منتشـر 
تلگرامـی  کانال هـای  و  سـایت ها 
معتبـر بازنشـر شـد. در ایـن خبـر 
آمده بود: »بر اسـاس اعالم سـازمان 
هواشناسـی آخرین بررسی الگوهای 
هواشناسـی حکایت از تشـکیل یک 
توفـان حاره ای در شـمال اقیانوسـی 
مهـر  تـا ۹  روزهـای ۵  هنـد طـی 
دارد. بـر پایـه این گـزارش، چنانچه 
نشـود  ایجـاد  الگوهـا  در  تغییـری 
مسـیر ایـن توفـان به سـمت دریای 
عمـان و تنگه ی هرمـز خواهد بود.« 
بـود  داده شـده  احتمـال  همچنیـن 
جنـوب ایران تحت تأثیـر این توفان 
کـه از رطوبـت بسـیار باال بـه همراه 
برخـوردار  بـاد  شـدید  فـوق  وزش 
اسـت، قـرار گیـرد. بـر ایـن اسـاس 
هشـدار داده شـده بود کـه »مناطقی 
کـه ایـن توفـان بـا آن هـا برخـورد 
کند خسـارات بسـیار زیادی برجای 
ایـن  ادامـه  در  گذاشـت.«  خواهـد 
خبـر به نقل از سـازمان هواشناسـی 

عنوان شـده بـود کـه »شـکل گیری 
چنیـن توفانی در حال فراهم شـدن 
روزهـای  در  همه چیـز  امـا  اسـت« 
شـد.  خواهـد  مشـخص  آینـده 
همچنیـن براثـر این توفـان احتمال 
بارش هـای بـاالی 100 میلی متر در 

ایـن مناطـق وجـود دارد.
توفانحارهایچیست؟

طبق گفته شـاهرخ فاتـح، رییس 
مرکز خشک سـالی و مدیریت بحران 
»ایـن  سـازمان هواشناسـی کشـور 
اقیانوس هاسـت  مختـص  توفان هـا 
 tropical cyclone کـه  
نامیـده  حـاره ای«  »چرخنـد  یـا 
آن هـم  آشـنای  نمونـه  می شـود. 
توفان کاترینا در جنوب آمریکاسـت 
کـه  سـال 200۵ میـالدی رخ داد و 
خسـارت جانـی و مالـی بسـیاری به 
توفان هـای  دسـت  ایـن  آورد.  بـار 
حـاره ای هر سـال در اقیانوس اطلس 
اتفـاق می افتـد و در اقیانـوس هنـد 
و سـواحل جنـوب شـرق آسـیا هـم 
پیش می آیـد.« آن طور که شـهروند 
»توفـان  فاتـح  گفتـه  بـه  نوشـته، 
حـاره ای پدیـده ای اقیانوسـی اسـت 
کـه خیلـی کـم پیـش می آیـد بـه 
سـواحل مـا برسـد و درگذشـته هم 
توفـان   86 سـال  امـا   نمی رسـید، 
»گونـو« بـه جنـوب ایـران رسـید و 
زندگـی مـردم را مختل کـرد. نقطه 
شـکل گیری ایـن توفـان در اطـراف 
بـه  کم کـم  و  بـود  هنـد  اقیانـوس 
دریـای عمـان رسـید و سـرانجام تا 
ایـن  آمـد.  پیـش  چابهـار  سـواحل 
باالیـی  سـرعت  اگرچـه  توفان هـا 
اتفـاق  دور  اقیانوس هـای  در  دارد، 
شـکل گیری  زمـان  از  و  می افتـد 
تـا رسـیدن آن هـا بـه سـاحل همـه 
باخبـر می شـوند و اقدامات مقاومتی 

و پیشـگیری را در نظـر می گیرنـد. 
همیـن مسـأله باعـث شـده از قبـل 
اطالع رسانی شـود. در واقعه »گونو« 
از  کشـتی ها  و  لنج هـا  از  بسـیاری 
سـواحل دور شـد و باوجـود امـواج 
4 متـری خسـارت اقتصـادی تا حد 

زیـادی پاییـن آمـد.«
توفانگونو؛مشهورترینتوفان

حارهایدرایران
مرکـز  رییـس  کـه  توفانـی 
بحـران  مدیریـت  و  خشک سـالی 
آن  از  کشـور  هواشناسـی  سـازمان 
در  نام بـرده،  »گونـو«  عنـوان  بـا 
کـه  داد  رخ   86 سـال  خردادمـاه 
توفـان سـهمگین جنـوب  و  سـیل 
ایـران را به طـور کامـل تحـت تأثیـر 
قـرارداد. 16 خـرداد 86 و یـک روز 
وزارت  توفـان،  ایـن  وقـوع  از  قبـل 
سـاکنان  از  بیانیـه ای  در  کشـور 
کشـور  شـرق  جنـوب  اسـتان های 
خواسـت به علت جاری شـدن سیل 
کـه موجـب مـواج شـدن دریـا بـا 
موج هایـی بـه ارتفـاع دو تـا پنج متر 
می گـردد، مناطـق سـاحلی و کناره 
رودخانه هـا را سـریعاً تـرک کننـد. 
یـک روز بعـد امـا توفـان فراتـر از 
حـد انتظـار بـود. به طوری کـه 2 نفر 
در هرمـزگان کشـته شـدند، برخـی 
و  سیسـتان  در  ارتباطـی  راه هـای 
بلوچسـتان و هرمـزگان قطـع شـد، 
افـراد  خانه هـای  از  زیـادی  تعـداد 
دچار خسـارت شـد و به  تأسیسـات 
دریایـی جنوب کشـور و شـناورهای 
سـنگین و سـبک در منطقه آسـیب 
جـدی وارد شـد. توفـان »گونـو« به 
گفتـه رئوفـی نـژاد اسـتاندار وقـت 
بـه  تومـان  میلیـارد   1۵2 کرمـان، 
اسـتان کرمـان خسـارت وارد کـرد. 
ایـن توفـان و توفان هـای سـهمگین 

»فِت« و »آشـوبا« در سـال های بعد 
کـه هر سـه از نوع »حـاره ای« بودند 
باعـث شـده تـا اسـتان های جنـوب 
شـرقی کشـور بیش ازپیش هشدارها 
در ایـن رابطـه را جـدی بگیرنـد. در 
همین راسـتا هشـدار اخیر سـازمان 
احتمـال  بـا  رابطـه  در  هواشناسـی 
وقـوع توفـان »حـاره ای« در مهرماه 
روزهـای گذشـته  سـال جـاری در 
پربازدیدتریـن خبرهـا  از  یکـی  بـه 
در جنـوب شـرق کشـور بـدل شـد. 
بااین حـال کارشناسـان هواشناسـی 
و  سیسـتان  و  کرمـان  اسـتان های 
بلوچسـتان بـا دیـده تردیـد بـه این 

می نگرنـد. هشـدار 
توفانحارهایبهکرمان

نمیآید
رییس مرکز پیش بینـی اداره کل 
هواشناسـی اسـتان کرمـان در ایـن 
رابطه بـه »پیام ما« گفت: »بررسـی 
نشـان  جمعـه  روز  تـا  نقشـه ها 
می دهـد کـه اصـاًل خبـری از ورود 
توفـان حـاره ای بـه ایـران نیسـت.« 
بـه  واکنـش  در  حبیبـی  حمیـده 
ایـن سـؤال کـه گفته شـده پنجم تا 
نهـم مهـر این توفـان به کشـور وارد 
می شـود، اظهـار کـرد: »مـا اجـازه 
دورتـر  اتفاقـات  دربـاره  اظهارنظـر 
چیـزی  جمعـه  تـا  امـا  نداریـم  را 

روی نقشـه ها نیسـت. حتـی توفـان 
حـاره ای کـه از اقیانوس هند شـکل 
می گیـرد تـا روز جمعـه بـه دریـای 
وی  رسـید.«  نخواهـد  هـم  عمـان  
بابیـان اینکـه ایـن توفان بـه کرمان 
سـال های  »در  افـزود:  نمی آیـد، 
پیـش هـم توفـان حـاره ای آن چنان 
به کرمان نرسـیده و بیشـتر سواحل 
و دریـا را تحت تأثیر قـرار می دهد.« 
او حوادثی مانند سـونامی را ناشی از 
توفان هـای حـاره ای عنـوان کرد که 
احتمـال رسـیدن اثـرات ایـن توفان 

بـه کرمـان کم اسـت.
بیاطالعیدفتربحران

استانداری
دفتـر مدیریت بحران اسـتانداری 
کرمـان  هـم احتمـال وقـوع توفـان 
را رد می کنـد.  اسـتان  حـاره ای در 
عـرب نژاد مسـئول هواشناسـی این 
دفتـر بـه »پیـام مـا« گفـت: »اگـر 
هواشناسـی  باشـد معمـوالً  چیـزی 
اطالعیـه  سـری  یـک  مـا  بـرای 
می فرسـتد امـا در خصـوص توفـان 
چیـزی  مـا  بـه  اخیـر  حـاره ای 

اسـت.« اعالم نشـده 
تکذیبیههواشناسیسیستانو

بلوچستان
شـامگاه شـنبه هـم هواشناسـی 
احتمـال  بلوچسـتان  و  سیسـتان 

تکذیـب  را  حـاره ای  توفـان  وقـوع 
کارشـناس  آزادمنـش،  رضـا  کـرد. 
اسـتان  ایـن  هواشناسـی  کل  اداره 
بـه ایرنـا گفـت: » متأسـفانه برخی 
خبرگزاری هـا و شـبکه های مجازی 
بـدون هیـچ دلیـل و منبـع موثـق 
در چنـد روز اخیـر اقدام به انتشـار 
اخبـاری در زمینـه تشـکیل توفـان 
هنـد  اقیانـوس  روی  بـر  حـاره ای 
کرده انـد کـه اداره کل هواشناسـی 
اسـتان با بررسـی دقیق نقشـه های 
هواشناسـی ایـن اخبـار را تکذیـب 

می کنـد. 
در  کم فشـار  سـامانه  هم اینـک 
اسـت  فعـال  هنـد  شـرق  جنـوب 
کـه به کشـور پاکسـتان نرسـیده و 
این سیسـتم نیز در روزهـای آینده 

می شـود.« تضعیـف 
اگرچـه کارشناسـان هواشناسـی 
احتمـال وقـوع توفـان حـاره ای را 
کـم می داننـد و مـا هـم امیدواریم 
ایـن توفـان رخ ندهـد امـا تجربـه 
کـه  داده  نشـان  پیـش  سـال های 
قطعـی  از  قبـل  روز  دو  یکـی  تـا 
شـدن وقـوع توفـان، اطالع رسـانی 
چندانـی در ایـن خصـوص صـورت 
نمی گیـرد. مشـابه اتفاقـی کـه در 
سـال 86 و بـرای توفـان »گونـو« 

داد. رخ 

»پیامما«ازاحتمالوقوعتوفانسهمگینگزارشمیدهد

توفان»حارهای«
بهکرماننمیآید

پیام ما- فرمانداری بردسـیر روز گذشـته با 
تغییـر و تحـول روبرو شـد تا مشـخص شـود 
قطـار تغییر فرمانداران در اسـتان کرمان فعاًل 

قصد توقـف ندارد.
جـواد صادقی کـه از آبان مـاه ۹3 به عنوان 
فرمانـدار بردسـیر منصوب شـده بـود، جـای 
نجـف  داد.  پـور  نجـف  مجیـد  بـه  را  خـود 
پـور اسـتخدام وزارت کشـور بـوده و تاکنـون 

به عنـوان شـهردار خودکفایـی شـهر اللـه زار 
، دهـدار اللـه زار، بخشـدار گلباف، کارشـناس 
و  کرمـان  فرمانداری هـای  در  برنامه ریـزی 
بردسـیر، مسـئول امـور دهیاری هـای اسـتان 
و آخریـن سـمت وی معـاون امـور دهیاری ها 
و شـوراهای دفتـر امور روسـتایی اسـتانداری 
کرمـان بوده اسـت. تغییـر فرماندار بردسـیر، 
چهارمیـن تغییـر فرمانـداران در 10 روز اخیر 

و هفتمیـن تغییـر در چهـار مـاه اخیر اسـت. 
تغییراتـی که از خردادماه سـال جـاری و پس 
از سـفر رییـس جمهور به اسـتان کرمـان رخ 
دادنـد. چراکـه حسـن روحانـی در نشسـت 
خبـری پایـان سـفرش، در پاسـخ بـه سـؤالی 
پیرامون عملکرد برخی فرمانداران غیرهمسـو 
بـا دولت در کرمـان، پیاده نکـردن برنامه های 
دولـت را »تخلـف از رأی مـردم« دانسـت و 
گفـت: »هماهنگـی با نظـر و رأی مـردم مهم 
اسـت. ایـن چیزی اسـت کـه مـورد تأکید ما 
هسـت و اسـتاندار و وزارت کشـور هـم بایـد 
در ایـن راسـتا دقـت کننـد.« دو هفتـه از این 
صحبـت نگذشـته بـود کـه محمـد خادمـی، 
فرمانـدار اصولگـرای انار جای خود را به سـید 
ضیاءالدین طباطبائی داد. 17 روز بعد، محمود 
متقیـان که از خردادماه ۹3 فرماندار نرماشـیر 
شـده بـود، جـای خـود را به رضا مشـکی داد. 
حـدود یـک مـاه بعـد هـم بهنـام فراقـی که 
اسـفندماه ۹3 پس از هشـت ماه سرپرسـتی، 
فرمانـدار فهـرج در شـرق اسـتان شـده بـود، 

جـای خـود را بـه غالمرضـا نـژاد خالقـی داد 
و 10 روز پیـش هـم سـه فرمانـدار در جنوب 
کرمـان تغییـر کردنـد. . محسـن صمدانی در 
کهنـوج جـای خـود را به ابـوذر عطاپـور داد، 
ایـوب فالحـی در منوجـان کلید اتاقـش را به 
حسـین صادقی تحویـل داد و علی نیک نفس 
جانشـین بهـرام امیری پـاک در فاریاب شـد. 
حـاال پـس از 10 روز، قطار تغییرات از جنوب 
کرمـان حرکـت کـرد و بـه بردسـیر آمـد تـا 
مجیـد نجـف پـور را جایگزین جـواد صادقی 
کنـد. دو سـال پیش هم که صادقـی فرماندار 
بردسـیر شـد، از نجـف پـور به عنـوان یکی از 
گزینه هـای موردحمایـت شـهباز حسـن پور، 
نماینده مردم سـیرجان و بردسیر در مجلس، 
به عنـوان گزینه احتمالـی فرمانـداری نام برده 
می شـد. البتـه گفتـه می شـد جـواد صادقـی 
عـالوه بـر حمایـت حسـن پور، موردحمایـت 
اسـتاندار کرمـان هـم هسـت و بـه همیـن 
دلیـل او فرمانـدار شـد. حـاال پس از 2 سـال، 
نجـف پـور جای صادقـی را گرفـت و فرماندار 

بردسـیر شـد. در ماه هـای گذشـته در حالـی 
تغییـر  کرمـان  اسـتان  در  فرمانـدار  هفـت 
کرده انـد که چندی پیـش عبدالرضا رحمانی 
فضلـی، وزیـر کشـور، در رابطـه بـا تغییـرات 
فرمانـداران در کل کشـور گفـت: »اگر ببینیم 
کسـی روش اعتدالی و سیاسـت های دولت را 
اجـرا نمی کنـد، او را تعویـض می کنیـم. بعـد 
از انتخابـات هم تغییـر تعـدادی از فرمانداران 
را در دسـتور کار قراردادیـم کـه اقـدام شـد.« 
سیاسـی  معـاون  مقیمـی،  محمدحسـین 
وزیـر هـم در ایـن رابطـه گفـت: » عملکـرد 
اسـتانداران، فرمانـداران و بخشـداران رصـد 
می شـود و بـا بررسـی عملکـرد فرمانـداران 
نسـبت به تغییـرات الزم در این زمینـه اقدام 
خواهـد شـد. در ایـن زمینـه افـراد شایسـته 
ارتقـا پیداکرده و کسـانی کـه عملکرد ضعیف 
از  برخـی  شـد.  خواهنـد  جابه جـا  داشـتند 
فرمانـداران هـم در شـرف بازنشسـتگی قـرار 
دارنـد کـه ایـن امر نیز در اسـرع وقـت اعمال 

می شـود.«

قطار بدون ترمز تغییر فرمانداران كرمان

فرماندار بردسیر تغییر كرد

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

شـهر  شـورای  اعضـای  از  بـم  فرمانـدار 
این شهرسـتان خواسـت از مسـائل سیاسی 
دوری کننـد. به گزارش خبرگـزاری فارس، 
رضـا اشـک  تأکیـد کـرد: »شـورای شـهر 

بایـد بـه دوراز هرگونـه مسـائل سیاسـی به 
کارهـای عمرانی و زیربنایی شـهر بپردازد.« 
وی همچنین با گرامیداشـت دهه والیت 
و تبریـک عید غدیر اظهار داشـت: »امسـال 

سـال پایانی دوره چهارسـاله شـورای شـهر 
اسـت و بایـد بـا وحـدت و تعامل بیشـتری 
نتیجـه  بـه  و  جمع بنـدی  شـهر  مسـائل 
بیـان داشـت: »باوجوداینکـه  برسـد.« وی 
بـم قدمتی چنـد هزارسـاله دارد، امـا امروز 
به عنوان یک شـهر نوپا و 10 سـاله شناخته 
می شـود که بـا مشـکالت متعـددی مواجه 

است.« 
فرمانـدار بـم بابیـان اینکه یک شـهر به 
دلیـل شـرایط خاصـی کـه دارد، نیازمنـد 
اسـت تصریـح کـرد: »در  تغییـر  و  رشـد 
شـورای  و  شـهرداری  اخیـر  سـال  چنـد 
زیـادی  اعتبـارات  از  بـم  شـهر  اسـالمی 
برخـوردار بودنـد کـه بـه دنبـال آن توقع 
مـردم بـاال رفته و انتظـار دارنـد، کارهای 

زیـادی در شـهر انجـام شـود.«

شهرداریبهیکگروهمشاوره
قوینیازدارد

شـهرداری  امـور  تسـریع  خواسـتار  وی 
بـر  توسـط شـورای اسـالمی شـهر شـد و 
سـرعت بخشـیدن بـه پروژه هـای عمرانـی 
شـهرداری تأکیـد کـرد. فرمانـدار بـم گفت: 
»طبـق قانـون، شـورای شـهر بایـد هـر 6 
مـاه گـزارش عملکـرد خـود را ارائـه کنـد.« 
بـه یـک  ابـراز داشـت: »شـهرداری  اشـک 
گروه مشـاوره قـوی نیـاز دارد تـا پروژه های 
و  خصوصـی  بخـش  توسـط  متعـددی 
سـطح  در  شـورا  و  شـهرداری  نظـارت  بـا 
شـهر اجـرا شـود.« وی افـزود: »اعتبـارات 
شـهرداری  اختیـار  در  کـه  ارزش افـزوده 
کارگـران  زحمـات  نتیجـه  می گیـرد  قـرار 
ایـن  و  اسـت  خودروسـازی  کارخانه هـای 

کارگـران حق دارنـد از امکانـات شـهری کـه 
توسـط شـهرداری  ایجاد می شـود به بهترین 

نحـو اسـتفاده کننـد.«
قضـات  از  نفـر  یـک  حضـور  بـه  وی 
مصوبـات  انطبـاق  کمیتـه  در  شهرسـتان 
جابه جایـی  از  و  اشـاره  شـهر  شـورای 
سـاختمان شـهرداری بـم خبـر داد. اشـک 
در پایـان عنـوان کـرد: »در پـی سـفر وزیر  
بهداشـت بـه بـم و قـول مسـاعد وی قـرار 
اسـت بـا مدیریـت و جابه جایـی سـاختمان 
فعلـی  سـاختمان  در  درمانـی  امکانـات  و 
تختخوابـی   80 بیمارسـتان  شـهرداری، 
بـم  در  پاسـتور  بیمارسـتان  زیرمجموعـه 
راه اندازی شـود.« وی همچنین از راه اندازی 
درمانـگاه و مرکـز نگهـداری بیمـاران روانی 

در شـهر بـروات خبـر داد.

فرماندار بم:

شورای شهر از مسائل سیاسی دوری كند

 خبر
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کشـورمان  جمهـوری  رییـس 
تعهـد  عـدم  اجـالس  در حاشـیه 
کشـورهای  مقامـات  برخـی  بـا 
اجـالس  ایـن  در  شـرکت کننده 
دیـدار و رایزنـی کـرد. بـه گزارش 
خبرآنالیـن حجت االسـالم حسـن 
روحانی رییس جمهوری اسـالمی 
بـرای شـرکت  روز جمعـه  ایـران 
سـران  اجـالس  هفدهمیـن  در 
عـدم  جنبـش  عضـو  کشـورهای 
کـرد.  سـفر  ونزوئـال  بـه  تعهـد، 
در جریـان ایـن اجـالس کـه روز 
شـنبه آغاز شـد ریاسـت  ایران بر 
جنبـش عـدم تعهد پایـان یافت و 
ونزوئـال به طـور رسـمی عهـده دار 
ایـن مسـئولیت شـد.  در همیـن 
راسـتا رییس جمهوری کشـورمان 
در اجالس سـران کشـورهای عضو 
جنبـش عـدم تعهـد کـه با شـعار 
همبسـتگی  و  ،حاکمیـت  صلـح 
بـرای توسـعه در جزیـره مارگاریتا 
بـه  اسـت  برگزارشـده  ونزوئـال 
ایـراد سـخنرانی پرداخـت. دکتـر 
روحانی در حاشـیه نشسـت سران 
عـدم  جنبـش  عضـو  کشـورهای 
تعهـد، دیدارهایـی را بـا مقامـات 
حاضـر در ایـن اجـالس ازجملـه 
روسـای جمهور اکـوادور و بولیوی 
مباحـث  بـه  ادامـه  در  داشـت. 
مطرح شـده در دیدارهـای رییـس 
اشاره شـده  کشـورمان  جمهـوری 

اسـت؛
دیداربا»رافائلکورهآ«
رییسجمهوریاکوادور

روحانی:
 پیوندهـای عمیـق دو ملت و دو 
دولـت و اهـداف مشـترک آن هـا 
در کنـار اشـتراک نظـر فـراوان دو 
و  بین المللـی  مسـائل  در  کشـور 
منطقـه ای ، ایجـاب می کنـد کـه 
در همـه حوزه هـا روابـط خـود را 

دهیـم. توسـعه  بیش ازپیـش 
 لغـو تحریم هـا فرصت مناسـبی 
بـرای گسـترش روابـط دو کشـور 
داریـم  آمادگـی  کامـاًل  اسـت. 
تجربیـات و توانمندی هـای خـود 
را در حوزه هـای علمـی ، فنـاوری 
و انـرژی در اختیار کشـور دوسـت 

خـود اکـوادور قـرار دهیـم.
بانکـی  همکاری هـای  توسـعه   
میـان دو کشـور ضـروری اسـت. 
روابـط  در  تحـرک  ایجـاد  بـرای 
به ویـژه در بخش هـای  دو کشـور 
خصوصـی ، توسـعه همکاری هـای 

اهمیـت بسـزایی دارد. بانکـی 
آتـی  نشسـت  بـه  اشـاره  بـا   {
تولیدکننـدگان عضـو و غیـر عضو 
و  بی ثباتـی  الجزایـر{:  در  اوپـک 
کاهـش قیمـت نفت به ضـرر همه 

کشـورها و به ویـژه تولیدکنندگان 
نفـت اسـت و تهران از هـر اقدامی 
در راسـتای ثبـات بـازار و بهبـود 
قیمـت نفت که مبتنـی بر عدالت، 
انصـاف و رعایـت سـهمیه عادالنه 
بـرای کشـورهای تولیدکننده نفت 

باشـد، حمایـت خواهـد کرد.
رییس جمهوری اكوادور:

 ملـت و دولـت اکوادور پیوسـته 
ایـران  دولـت  و  ملـت  مبـارزات 
در  همـواره  و  می دارنـد  پـاس  را 
کنـار آن هـا بـوده و خواهنـد بود، 
لغـو تحریم های ناعادالنـه فرصتی 
بیش ازپیـش  گسـترش  بـرای 
روابط دو کشـور اسـت کـه باید از 

کـرد. بهره بـرداری  آن 
توسـعه  بـه  مصمـم  اکـوادور   
همکاری هـا بـا جمهوری اسـالمی 
اسـت  حوزه هـا  همـه  در  ایـران 
تقویـت  ارتبـاط  همیـن  در  و 
مشـترک  بانکـی  همکاری هـای 
برای پیشـبرد طرح هـا و برنامه ها، 

اسـت. ضـروری 
 عدالـت در بهـای نفـت ضروری 
اسـت و همه کشـورهای باید برای 
موفقیـت نشسـت مذکـور تـالش 

. کنند
دردیدار»اوومورالس«
رییسجمهوریبولیوی

روحانی:
تقویـت  و  توسـعه  بـرای   

تهـران  همکاری هـای  همه جانبـه 
و بولیـوی هیـچ محدودیتی وجود 
در  روابـط  ایـن  تقویـت  و  نـدارد 
راسـتای عالقـه و منافـع دو ملـت 

اسـت.
 ایـران آمـاده بـرای کمـک بـه 
پیشـبرد طرح هـای توسـعه ای در 
بولیـوی  اسـت.عالوه بر بخش های 
دولتـی، بخش هـای خصوصـی دو 
کشـور باید برای سـرمایه گذاری و 
همکاری مشـترک تشـویق شـوند 
بانکـی  همکاری هـای  تقویـت  و 
رونـد  ایـن  در  تحرکـی  می توانـد 

کند. ایجـاد 
رییس جمهوری بولیوی:

تمجیـد  و  رضایـت  ابـراز  بـا   {
ایرانـی  مجریـان  عملکـرد  از 
در  اقتصـادی  طرح هـای 
کشـورش{:ما بـا توجـه بـه اجرای 
موفـق ایـن طرح هـای اقتصـادی، 
خواهان حضور و مشـارکت بیشتر 
پیشـبرد  در  ایرانـی  شـرکت های 
عمرانـی  و  اقتصـادی  طرح هـای 

هسـتیم.  بولیـوی 
 »اوو مورالس« همچنین از دکتر 
روحانـی بـرای شـرکت در اجالس 
آتی سـران کشـورهای عضو اوپک 
گازی کـه قرار اسـت در مـاه ژانویه 
سـال 2018 در کشـورش برگـزار 

شـود، دعوت کرد.
 دو طرف همچنین در این دیدار 

بـر تالش مشـترک در جهت ثبات 
بـازار نفـت، قیمت عادالنه و سـهم 
منصفانـه؛ ازجملـه در اجالس آتی 
الجزایـر  در  نفـت  تولیدکننـدگان 

تأکیـد کردند.
دردیدارمطانالعامرهوزیر

خارجهالجزایر
روحانی: 

در  همـواره  الجزایـر  و  ایـران   
روزهـای سـخت در کنـار یکدیگر 
از  بعـد  به ویـژه  امـروز  و  بوده انـد 
رفـع تحریم هـای ظالمانه شـرایط 
توسـعه  در  شـتاب  ایجـاد  بـرای 
در  مخصوصـاً  کشـور  دو  روابـط 
زمینـه اقتصـادی فراهم اسـت که 

بایـد از آن اسـتفاده کـرد.
 } با اشـاره به پیچیدگی شـرایط 
بی تردیـد  منطقـه ای{:  مسـائل  و 
در شـرایط کنونـی منطقـه تقویت 
نزدیـک  همـکاری  و  رایزنی هـا 
مسـائل  حل وفصـل  در  می توانـد 

تأثیرگـذار باشـد.
تـالش  بـه   اشـاره  }بـا   
آتـی  اجـالس  موفقیـت  بـرای 
تولیدکننـدگان نفـت در الجزایر{: 
و  نفـت  بـازار  در  ثبـات  ایجـاد 
قیمـت عادالنه بـرای آن، ضرورت 
و  همـکاری  بـا  امیـدوارم  دارد. 
تعامـل نزدیـک ، گام هـای مؤثری 
در ایـن راسـتا در جهـت تأمیـن 
شـود. برداشـته  جمعـی  منافـع 

مطـان العامره فرسـتاده ویژه 
رییـس جمهـور و وزیـر امور 

الجزایر:  خارجـه 
 }ضمـن انتقـال پیـام شـفاهی 
رییـس  جمهور کشـورش به دکتر 
روحانـی{: روابـط و مناسـبات دو 
کشـور بـر مبنـای اسـتقالل نظـر 
بناشـده اسـت و مصمـم هسـتیم 
روابـط برادرانـه خـود بـا تهـران را 

دهیـم. گسـترش  بیش ازپیـش 
 تهـران و الجزیـره بـرای توسـعه 
همکاری هـای  و  روابـط  سـطح 
خـود به نفـع دو ملـت و ملت های 
و  دارنـد  جـدی  اراده  منطقـه 
حضـور  دروازه  می توانـد  الجزایـر 

ایـران در بـازار آفریقـا باشـد.
دردیدارمعاون
رییسجمهورهند

روحانی:
همکاری هـای  سـطح  بایـد   
اقتصـادی ایـران و هنـد نیـز همپا 
در  کشـور  دو  روابـط  سـطح  بـا 
دیگـر حوزه هـا گسـترش و تعمیق 
یابـد. بی تردیـد توسـعه و تقویـت 
تهـران  همکاری هـای  همه جانبـه 
- دهلی نـو در راسـتای منافـع  دو 

ملـت و منطقـه اسـت.
}بـا اشـاره بـه توافقات گسـترده 
میـان دو کشـور در جریـان سـفر 
بـه  هنـد  نخسـت وزیر  اخیـر 
ایـن  سـریع تر  اجـرای  تهـران{: 

بـا  ارتبـاط  در  به ویـژه  توافقـات 
بانکـی،  همکاری هـای  تقویـت 
چابهـار  بنـدر  توسـعه  و  ریلـی 
می تواند شـتابی بیشـتر بـه روابط 

بدهـد. مشـترک 
منطقـه  کـه  شـرایطی  در   
دسـتخوش افراطی گری و تروریسم 
شـده اسـت ، تقویـت همکاری های 
منطقـه ای میـان تهـران - دهلی نو 
باهـدف تقویـت و ایجـاد ثبـات و 
امنیـت منطقـه ای ضـروری اسـت 
همـه  نفـع  بـه  همـکاری،  ایـن  و 

اسـت. منطقـه  کشـورهای 
 معاون رییس جمهوری هند

 } بـا تأکیـد بـر ضرورت توسـعه 
همکاری هـای  پیـش  بیـش  از 
عرصه هـای  همـه  در  کشـور  دو 
منطقـه ای{:  و  جانبـه ای  دو 
دوسـت  کشـور  دو  همکاری هـای 
و  صلـح  بـه  می توانـد  قدیمـی  و 
کمـک  منطقـه  سراسـر  توسـعه 

کنـد.
  روابط دو کشـور همـواره پایدار 
بـوده و مـا فقط فصـل جدیدی در 
آن را آغـاز کرده ایـم ؛ فصلـی کـه 
نقطه عطف آن سـفر نخسـت وزیر 
هنـد به تهـران بـود.در آینـده که 
می نویسـند  را  دوره  ایـن  تاریـخ 
دو  روابـط  کلیـدی  واژه  چابهـار 
در  همکاری هـا  توسـعه  و  کشـور 

کل منطقـه خواهـد بـود

رییسجمهورکشورماندرحاشیهاجالسعدمتعهدبامقاماتبرخیکشورهادیدارکرد

قیمتعادالنهنفت؛محوررایزنیهایروحانیدرجزیرهمارگاریتا

یادداشت

آماتوریسم در 
روزنامه نگاری فارسی 

جالل خوش چهره

ایـران  مطبوعاتـی  جامعـه  بـزرگ  رنـج   
»آماتوریسـم« حاکـم شـده برآن اسـت. این وضع 
تنهـا مربـوط بـه مدیـران آن نیسـت بلکـه بدنـه 
مطبوعـات کشـور از این آفت دامن گسـتر، نحیف 

و نحیف تـر شـده اسـت. 
اگـر روزگاری رنـج ایـن بـود که بخـش بزرگی 
از مدیـران مطبوعـات را اشـخاص غیـر رسـانه ای 
بـا نگرش هـای هدفمنـد پـر کرده انـد، امـروز بـا 
صراحـت بایـد پذیرفـت کـه ایـن آفـت تـا بدنـه 
تحریریه هـا شـیوع پیدا کـرده اسـت. تقلیل گرایی 
در مطبوعـات چنـان شـده کـه حرفـه سـخت 
خبرنـگاری به کاری سـهل و آسـان تبدیل شـده 
اسـت. باورهـا و کنش هـا تا میـزان تصـور مدیران 
بیگانـه بـا کارویژه هـای رسـانه تنزل یافته اسـت. 
اکنـون شـمار مدعیـان ایـن حرفـه از ظرفیـت 

کارامـدان واقعـی پیشـی گرفته اسـت. 
جوانمرگـی  خطـر  بـا  ایرانـی  روزنامه نـگاری 
روبرو سـت. مدیریت هـا و کارگزاری ها در رسـانه ها 
شـبیه اداراتی شـده کـه کارکنانش تنها بـه ارتقاء 
مقـام و عنـوان می اندیشـند و پاداش هـای اداری 
پیرامونـی  محیـط  بـر  تاثیرگـذاری  هرنـوع  بـر 
ترجیـح دارد. خیل مدیران مسـئول و سـردبیران 
و صاحب نظـران مدعـی، کمتریـن فضـا را بـرای 
گذاشته اسـت.  باقـی  »خبرنـگار«  برجسـتگی 
کافـی اسـت بـه پشـتوانه روابـط، چنـد صباحـی 
در تحریریـه یکـی از رسـانه ها امـرار معـاش کـرد 
و آنـگاه در انـدازه یـک مدعـی ششـدانگ از هـر 
آنچه هسـت سـهم خواهـی کـرد. در اینجا مالک 
و معیـار سـنجش میـان مدعیـان، همـان حضور 
نباتـی در فضایـی اسـت کـه بـر اسـاس وضعیت 
برخـوردار از ضوابـط الزم، اعضـای آن بدون دانش 
و تجربـه آمـوزی نمی تواننـد در قامـت خبرنـگار 

شـوند.  دیده 
اگر آماتوریسـم بر رسـانه های ما سـایه انداخته،  
شـده  تحمیـل  مدیریت هـای  آن  عامـل  یـک 
بـرآن اسـت اما دلیـل دیگـر، تـن دادن نیروهایی 
اسـت کـه در بـرون رفـت از ایـن وضـع نـه تنهـا 
کمتریـن تـالش را دارنـد بلکـه شـوربختانه با آن 
سـازگاری می کننـد. خبرنگاران بـرای بیرون رفت 
از آماتوریسـم الزم اسـت در خدمـت بـه بازخوانی 
این حرفه »سـهل و ممتنع« بـرای خود و دیگران 
همـت کننـد تـا به ایـن وسـیله جایـگاه خـود را 
دیگـر بـار نـزد خـود و دیگـران بازسـازی کننـد. 
در ایـن مسـیر الزم اسـت در محیـط مطبوعـات 
اندکـی) فقـط اندکـی( سـخت گرفـت تـا نیروی 
رسـانه ای بـرای پیشـبرد خـود وادار بـه تـالش 
شـود. تنهـا در ایـن صورت اسـت که خبرنـگاران 
و مدعیـان بـاال و پاییـن آن می تواننـد در قضاوتی 

اخالقی خـود را بسـنجند. 
مشـکل روزنامه نـگاری آماتـور، زندانـی بـودن 
در حلقـه تـرس، حسـادت و سـوء ظـن متقابـل 
بـه  می تواننـد  نـه  آماتورهـا  رو  ایـن  از  اسـت. 
خواننـدگان خـود بیاموزنـد که چگونـه بخوانند و 
نـه خـود می تواننـد خواست هایشـان را حتـی در 
بدیهی تریـن مباحـث صنفی با هم سـازگار کنند. 
روزنامـه نـگاری آماتـور وقتی نمی توانـد در قالبی 
حرفـه ای، اخالقـی بـا چارچـوب معلـوم، حقـوق 
صنفـی خـود را تعریـف و دنبال کند، هرگـز قادر 

بـه تحقـق آرمان هـای بزرگتـر نخواهـد شـد. 
روزنامه نـگاری  کـه  پذیرفـت  بایـد  شـجاعانه 
ایرانـی دچـار آفتـی شـده کـه عـالج آن تنهـا بـا 
همـت تمـام فعاالنـش ممکن اسـت. باند بـازی و 

جزیره نگـری در ایـن کار چـاره نیسـت.

كنایه تند رفیق دوست به سخنان آیت اهلل هاشمی 
درباره نیروی نظامی:

 عقلشان نمی رسد
تسـنیم نوشـت: وزیـر سـپاه در دوران دفـاع 
مقـدس گفـت: کسـانی کـه می گوینـد قـدرت 
حتمـاً  و  ندارنـد  نداریم»عقـل«  الزم  دفاعـی 
می خواهنـد آمریـکا پیروز شـود. سـردار محسـن 
رفیق دوسـت دربـاره ادعـای برخی افراد کـه اخیراً 
مدعـی شـده اند آلمـان و ژاپـن به دلیل نداشـتن 
نیـروی نظامـی پیشـرفت کردند و نیـروی نظامی 
بیشـترین خـرج را می بـرد، اظهـار کـرد: کسـانی 
کـه ایـن حرف هـا را می زنند عقلشـان نمی رسـد. 

این هـا حتمـاً می خواهنـد آمریـکا پیـروز شـود.
وی تأکیـد کـرد: مـا مسـلمانیم و قـرآن گفتـه 
ةٍ َوِمـن رِباِط  »َوأَِعـّدوا لَُهـم َمـا اسـَتَطعُتم ِمن ُقـوَّ
ِ َوَعُدوَُّکـم« اگـر این  الَخیـِل تُرِهبـوَن بِـِه َعـُدوَّ اهللَّ
نیـروی نظام را نداشـتیم اکنـون نه از ایـران اثری 
مانده بود و نه از اسـالم. وزیر سـپاه در دوران دفاع 
مقـدس بـا تأکید بـر اینکـه زدن ایـن حرف ها در 
شـرایط کنونـی منطقـه صحیـح نیسـت، گفـت: 
بـه  آب  را می زننـد  ایـن حرف هـا  کـه  کسـانی 
آسـیاب دشـمن می ریزنـد. اگر مـا بعـد از انقالب 

قـدرت دفاعـی نداشـتیم، اثـری از مـا نبود.

رئیس سـازمان حفاظت از محیط زیست 
بابیـان اینکـه در حـال مذاکـره بـا آموزش 
پیرامـون  مختلـف  سـطوح  در  وپـرروش 
تعطیلـی مـدارس در پاییـز هسـتیم گفت: 
همکاری هـای  بـه  توجـه  بـا  »امیدواریـم 
در  آموزش وپـرورش  بـا  کـه  خوبـی 
بخش هـای مختلـف داریم بتوانیـم در این 
زمینـه نیز بـرای کالن شـهرها تدبیر کنیم 
تـا فرزندانمـان در زمان وارونگـی در هوای 
گـزارش  بـه  کننـد.«  تنفـس  سـالم تری 
ایسـنا معصومه ابتـکار به ارائـه توضیحاتی 
دوهفتـه ای  تعطیلـی  پیشـنهاد  پیرامـون 
مـدارس در پاییـز پرداخـت و اظهـار کـرد: 
»کار خوبی از سـال گذشـته شـروع شـد و 
برنامـه کاهـش آلودگی هـوا را به طورجدی 
دنبـال می کنیـم، سـازمان محیط زیسـت 
و  برگـزار  را  جلسـاتی  مرتـب  به صـورت 
در بخش هـای مختلـف اعـم از خـودرو و 
سـوخت از وزارت نیـرو، وزارت صنعـت و 
افـزود:  وی  می کنـد.«  گزارش گیـری   ...
»مرحله به مرحلـه بـر اسـاس برنامه مصوب 
کاهـش آلودگـی هوا پیـش می رویم. عالوه 

بـر ایـن رئیس جمهـور بـه دلیـل شـرایط 
خـاص کالن شـهرها دسـتور داد کارگـروه 
ویـژه ای نیز تشـکیل شـود و بحـث تجهیز 
منابـع را نیز دربگیرد تا عـالوه بر امور فنی 
و کاری کـه انجام می دهیم سیسـتم بانکی 
هـم پـای کار بیایـد و طرح هـا بـا شـتاب 
بیشـتر و همکاری نظام بانکی اجرا شـود.« 
رئیـس سـازمان حفاظت از محیط زیسـت 
بابیـان اینکـه دکتـر شـریعتمداری، معاون 
ایـن  مسـئولیت  رئیس جمهـور  اجرایـی 
کار را برعهده گرفتـه اسـت گفـت: »ایـن 
به طـور مرتـب  و  کارگـروه تشـکیل شـد 
جلسـه دارد و تمـام دسـتگاه ها مکلف انـد 
ابتـکار  کننـد.«  پیـدا  جلسـه حضـور  در 
افـزود: »دولـت مصوبـه ویژه ای برای سـال 
۹۵ داشـت و یکـی از مسـائل ایـن بود که 
بـرای سـال جـاری تغییراتی را در سـاعات 
کار ادارات و سـاعات مـدارس و تعطیلـی 
نیمـه دوم سـال  دوهفتـه ای مـدارس در 
لحـاظ کـرده و سـازوکارهایی ازاین دسـت 
را که شـاید هزینـه کمتر امـا نتیجه بخش 
باشـد را دنبـال کنیـم.« وی بابیـان اینکـه 

در حـال مذاکـره بـا آمـوزش وپـرروش در 
سـطوح مختلف هسـتیم گفت: »امیدواریم 
بـا توجـه بـه همکاری هـای خوبـی کـه بـا 
مختلـف  بخش هـای  در  آموزش وپـرورش 
داریـم بتوانیـم در ایـن زمینـه نیـز بـرای 
کالن شـهرها تدبیر کنیم تـا فرزندانمان در 
هـوای سـالم تری تنفـس کننـد. بخصوص 
یـک بـازه 30 تـا 40 روزه را داریـم که هوا 
سـاکن می شـود و سـرد اسـت و وارونگـی 
هـوا اتفـاق می افتـد. در ایـن مـدت تهران 
و یـا سـایر کالن شـهرها هماننـد دیگـی 
می شـود  بسـته  درشـان  کـه  می شـوند 
راه  و  آلودگـی هسـت می مانـد  و هرچـه 
تبـادل هـوا بسته شـده و دیگـر راه فـرار 
نـدارد. بنابرایـن بایـد بـرای این چنـد روز 

کـرد.«  فکر 
رئیس سـازمان حفاظت از محیط زیست 
افـزود: »برنامه ریـزی مـا این بود کـه تردد 
را  مـدارس  بـه  آمـوزان  دانـش  از  ناشـی 
کاهـش دهیم و دانش آمـوزان با حضور در 
منزل و یا سـفر کمتر در معرض آسـیب ها 
قـرا بگیرند. جلسـات ما ادامـه دارد و امروز 

هـم یکـی از موضوعـات جلسـه کارگـروه 
کالن شـهرها  هـوای  آلودگـی  کاهـش 
دوهفتـه ای  تعطیلـی  پیشـنهاد  مـورد  در 
مـدارس بـود کـه بـا حضـور وزارتخانه ها و 
دسـتگاه های مربوطـه برگـزار شـد و هنوز 
بـه نتیجـه قطعـی نرسـیده ایم و سـازمان 
همچنـان در حـال بررسـی موضوع اسـت 
و امیدواریـم هرچـه زودتر بـه تصمیمی در 

ایـن خصوص برسـیم.«
وزیـر آموزش وپـرورش نیـز در نشسـت 
خبـری در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر 
پیشـنهاد تعطیلـی دوهفته ای مـدارس در 
فصـل پاییـز به علـت آلودگـی هـوا اظهار 

شـناور  به طـور  نمی توانیـم  »مـا  کـرد: 
مدارسـمان را تعطیـل کنیـم.« وی افزود: 
»اینکـه در چـه تاریخ هایـی وارونگـی هـوا 
مـا  امـا  اسـت  ابهامـات  از  می دهـد  رخ 
اسـتقبال می کنیـم و در کمیته مشـترکی 
بررسـی  را  موضـوع  محیط زیسـت  بـا 
دانش آمـوزان  سـالمت  زیـرا  می کنیـم 
بـرای مـا مهـم اسـت از سـوی دیگـر 10 
درصد مدارس ما در کل کشـور دو شـیفته 
هسـتند و اگر بخواهیم سـاعات مدارس را 
تغییـر دهیم بـه دانش آمـوزان لطمه وارد 
می شـود. کار ابعـاد مختلفـی دارد و خیلی 

سـاده نیسـت.«

مذاكره محیط زیست با آموزش  و پرورش برای تعطیلی 
دوهفته ای مدارس

    دولت

خبر
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کرمون

یادبود

کرمـان یکـی از شـهر هـای تاریخـی 
بـه  دسـتی  صنایـع  کـه  اسـت  ایـران 
خصـوص قالیبافـی در این شـهر از ارزش 
باالیـی برخـوردار اسـت. بافـت فـرش در 
کرمـان دارای قدمـت زیـادی اسـت و بـه 
گـردد.  مـی  بـاز  دوران صفویـه  از  قبـل 
یکـی از فـرش هـای کرمـان کـه در موزه 
مشـهد نگهـداری مـی شـود نشـان مـی 
اسـتان  ایـن  در  بافـی  فـرش  کـه  دهـد 
متعلـق بـه ۵00 سـال قبـل اسـت. اوج 
هنـر فرش بافـی متعلق بـه دوران صفویه 
اسـت. در زمـان قاجـار بـه دلیـل جنگ و 

حملـه بـه مناطق این اسـتان، قالـی بافی 
افـت و کاهـش شـدیدی  بـا  در کرمـان 
روبـرو شـد، گفتنـی اسـت ایـن حرفـه از 
قـرن 1۹ میـالدی و بـا یـاری بازرگانـان 
تبریـزی رونقی تـازه گرفت و با گشـایش 
کارگاه هـای بـی شـمار بـه دلیـل حجـم 
سفارشـات بـاری دیگـر قالـی کرمـان بـه 

شـکوفایی رسـید.
از  بسـیاری  قاجاریـه  دوران  پایـان  در 
شـرکت هـای تولیـد فـرش غیـر وابسـته 
تاسـیس گردیـد و تعـداد زیـادی طـراح 
کار شـدند.  بـه  نقشـه کـش مشـغول  و 

اول  جهانـی  جنـگ  تـا  وضعیـت  ایـن 
ادامـه داشـت و بعدهـا بـه دلیـل بحـران 
هـای اقتصـادی در بـازار هـای خارجـی 
تولیـد فـرش هـم متوقـف گشـت، همین 
امـر تاثیـر زیـادی روی قالیبافـی کرمـان 
گذاشـت و دیگـر از تولیـدات انبوه خبری 
نبـود. اگـر چـه بحـران اقتصـادی اروپـا و 
متاسـفانه  امـا  گشـت؛  برطـرف  آمریـکا 
دیگـر تمایلی به همکاری گذشـته نشـان 

ندادنـد.
بـا وجـود تمـام اتفـاق هایـی کـه برای 

صنعـت فـرش رخ داد.

 قالیچـه کرمـان در مـوزه های سراسـر 
دنیـا بـه عنـوان زیباترین دسـت بافته ها 

حفـظ و نگهداری می شـود.
 در گذشـته گـره ها به صورت فارسـی 
بافتـه مـی شـد، بسـیاری از فـرش هـای 
ظریـف کرمان فارسـی باف اسـت ولی در 
نواحـی روستانشـین از دو نـوع گره یعنی 

فارسـی و ترکـی بهره مـی گیرند. 
 رنگـرزی قالـی های کرمـان به صورت 
سـنتی انجـام مـی گرفـت و تمامـی رنگ 
هـا از گیاهـان رنگـزا گرفتـه مـی شـدند. 
ایـن رنـگ هـا دارای درخشـندگی و دوام 
رنـگ  اسـتثنایی  ترکیـب  بـود.  باالیـی 
هـا و طـرح هـای دلنـواز یکـی دیگـر از 
خصوصیـات برجسـته فرش هـای کرمان 
اسـت. در انـواع معمولی به طـور عادی از 
1۵ رنـگ اسـتفاده مـی کردنـد و در نـوع 
نفیـس و بـا ارزش آن ایـن تعـداد رنـگ 
بـه 30 هـم مـی رسـید کـه بسـیار در 
خـور تمجیـد و تحسـین اسـت. برخی از 
ایـن رنـگ هـا شـامل:الکی،قرمز مایل به 
ای،سرخابی،مسی،کرم،بژ،سـورمه  قهـوه 
ای،سـبز و ... از ممتازتریـن رنـگ های به 
کارگرفتـه در قالـی کرمـان اسـت کـه از 

گیاهـان رنگـزا گرفتـه می شـدند.
طرح های قالی کرمان:

اصـل نقـش قالـی کرمان بتـه جقه بود 

کـه از شـال هـای معـروف همیـن شـهر 
الهـام گرفتـه بـود. گفتنـی اسـت بـه این 
دوران عصـر ترمـه هـم گفتـه مـی شـد. 
ولـی بعدها بـا توجه بـه سـلیقه بازارهای 
خارجـی بـه تبعیـت دیگـر مناطـق نقش 
هـای به صورت: اسـلیمی، شـاه عباسـی، 
لچک و ترنـج، سـبزیکاری،درختی، قابی، 
شـکارگاه، تصویـری )پرتره مشـاهیر( و ... 
رواج پیـدا کرد. فرش هـای کرمان زمانی 
هـم از طـرح هـای کوبلن فرانسـوی الهام 
گرفتـه بودنـد کـه به ایـن دوره هـم عصر 

کوبلـن مـی گفتند.
 همچنیـن طـرح هـای »گل فرنـگ« 
بـا گل و بـرگ هـای شـلوغ و ریـز یکـی 
باشـد،  مـی  هـا  نقـش  تریـن  معـروف 
بسـیاری از محققـان بـر این باورنـد که با 
توجـه بـه آب و هوای کویری و خشـک ، 
بسـیاری از طراحـان با بهـره گیری از گل 
و گیـاه های متنـوع در صدد جبـران این 

برآیند. کاسـتی 
بـا تاسـف بایـد گفت بـه تازگی کشـور 
چیـن بـا بهـره گیـری از طـرح و نقـش 
فـرش هـای آنتیک و بـا اسـتفاده از مواد 
اولیـه مرغـوب بافـت هـای بسـیار تمیز و 
ظریفـی روانـه بازارهای غرب کرده اسـت 
کـه خطر جـدی بـرای قالی اصـل کرمان 

به شـمار مـی آید.

فرش كرمان
 پیشینه

قالـی  یـک 
راوری-  بـاف 
بافـت  مرکـز 
قالـی  زیباتریـن 
هـا جهـان- کـه 
بعـد از پرداخـت 
حـق  سـال   1۵
علـت  بـه  بافـی،  قالـی  بیمـه 
شـغلی  کسـب  جـواز  داشـتن 
مـاه  دو  دیگر)خواربارفروشـی(، 
مانـده به 60 سـالگی بیمـه اش را 
قطعـه کرده اند و بالتکلیف اسـت 
می گوید:»در راور- اواسـط دوران 
پهلـوی دوم- پـدرم متعمـد محل 
بـود. وی هـر گاه خواسـته ای در 
رابطـه بـا حقـوق مـردم داشـت و 
نتیجـه  بـه  معمـول  هـای  راه  از 
نمـی رسـید، دسـت بـه اقدامـات 
غیرمعمـول مـی زد و اغلـب هـم 
نتیجـه مـی گرفـت. مثـال زمانـی 
کـه اولین بانـک در راور تاسـیس 
شـد و شـروع به وام دادن به مردم 
کـه  خوانیـن  از  ای  عـده  نمـود، 
سـرنخ مشـکالت مردم در دسـت 
آن هـا بـود و نمـی خواسـتند بـا 
ایـن وام هـا نفوذشـان از بین برود 
شـکایت رئیس بانـک را کردند که 
خـالف می کنـد! رئیـس بانک که 
از احتـرام پـدرم در میـان مـردم 
آگاهـی داشـت دسـت بـه دامـن 
وی شـد! پـدرم به او گفتـه بود تو 
بـه کار خـودت ادامه بـده و نگران 
نبـاش. آن گاه از قـول خـودش و 
چنـد نفـر دیگـر، شـکایتی علیـه 
رئیس بانک فرسـتاده بـود کرمان 
هـزار  آقـا 100  ایـن  از  مـا  کـه، 
تومـان وام خواسـته ایـم. جـواب 
سـر بـاال داده، در حالـی کـه بـه 
دیگـران دارد مرتـب وام می دهد! 
در آن دوران بیشـترین مبلـغ وام 
نمـی  تجـاوز  تومـان  هـزار  دو  از 
کـرد. خالصـه بـازرس از کرمـان 

مـی آید. آن ها را مـی خواهند. از 
بابـا مـی پرسـند: تو ایـن همه وام 

را بـرای چـه مـی خواهـی؟!
- مـی خواهـم خـرج زندگیـم 

! کنم
- بـا ایـن وام را به چـه ضمانت 

مـی کنی؟!
کـه  نـدارم  چیـزی  مـن   -

کنـم؟! ضمانـت 
- شـما اصـاًل می فهمیـد 100 

هـزار تومـان چند صفـر دارد؟
- آقـا وام نمـی دیـن، د یگـه 

نکنیـد. مسـخره 
- و قضیـه بـه نفـع رئیس بانک 

خاتمـه پیدا مـی کند.
در آن سـال هـا راور تـا کالس 
ششـم ابتدایـی بیشـتر نداشـت و 
بچـه هـا به علـت نبود دبیرسـتان 
دو  کردنـد.  مـی  تحصیـل  تـرک 
سـه سـالی بود، شـهریور کـه می 
شـد، بابـا عـده ای را بـا خـودش 
برمـی داشـت  و مـی آورد کرمان، 
دفتـر مدیرکل آمـوزش و پرورش، 
نامـه مـی دادنـد، درخواسـت می 
نشسـتند،  مـی  بسـت  کردنـد، 
التمـاس مـی کردنـد  اعتـراض و 
و آخـر کار، دسـت از پـا درازتـر، 
راه  دیـد  وقتـی  گشـتند.  برمـی 
هـای معمـول نتیجـه نمـی دهد، 
شـگردهای  همـان  سـراغ  رفـت 
فـرد  منحصربـه  و  مخصـوص 

خـودش-
بـه مدیـرکل  نوشـت  ای  نامـه 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
راور،  مـردم  مـا  کـه  خراسـان! 
تاکنـون از ایـن دولـت هیـچ چیز 
کـه  ایـن  جـز  نشـده،  عایدمـان 
خواسـته ایـم یـک کالس هفتـم 
برایمـان راه بیندازنـد. امـا مرکـز 
از  کنـد.  مـی  مخالفـت  اسـتان 
سـرناچاری دسـت به دامان شـما 
شـده ایـم و خواهشـمندیم شـما 

بـه مـا کمک کـرده و یـک کالس 
هفتـم بـه مـا بدهیـد تـا جوانـان 
مـا بـر اثـر تـرک تحصیـل عاطـل 
و باطـل نشـوند. بـه حرمـت امـام 
رضـا)ع( شـما ایـن کار بکنیـد! با 

راور! اهالـی  احتـرام 
چنـد نفری هم زیـر آن را امضا 

بودند. کرده 
یـک روز از دادگسـتری کرمان 
احضاریـه ای بـه دسـت آن ها می 
رسـد کـه بابـا و یـک نفـر دیگـر 
خـود را بـه دادگاه معرفـی کننـد! 
نفـر دوم عـادت داشـت هـر وقت 
ریخـت.  مـی  هـم  بـه  اعصابـش 
زبـان خـود را می داد سـمت چپ 
دهـان و هـی چانـه اش را بـه هم 
مـی زد. انگار کـه دارد چیزی می 
خـورد. بـه پدرم مـی گویـد: حاال 
دیـدی چه کاری دسـتمان دادی. 
امنیـت.  سـازمان  برندمـان  مـی 
زندانـی مـان مـی کنند. شـکنجه 
مـان می کننـد. به خاطـرم مردم. 
ریختـی.  هـم  بـه  را  روزگارمـان 

حـاال چـه کنیم.
پـدرم دلداریـش مـی دهـد که 
نتـرس. از ایـن خبرهـا نیسـت. تو 

بـذارش بـه عهـده من!
بـه  توپـد  مـی  دادگاه  رئیـس 
آن هـا کـه شـما هیـچ مـی دانید 
چـه کـرده ایـد؟ بـه خاطـر یـک 
دسـتمال قیصریـه ای را بـه هـم 
ریختـه ایـد. با ایـن کارتـان دیگر 
آبرویـی برای اسـتان کرمـان باقی 
دهـم  مـی  االن  ایـد.  نگذاشـته 
بازداشـتتان کننـد. هر کـدام باید 
2 سـال برویـد زنـدان تـا دیگر به 
مسـخره  بـه  را  اسـتان  مقامـات 

نگیریـد...!
دادگاه  رئیـس  جملـه  هنـوز 
کامل نشـده، پدرم چهار دسـت و 
پـا راه مـی افتد طرف میـز قاضی: 
را  مادرتـان  و  پـدر  خـدا  »ای 

بیامـرزد. شـما کار درسـتی مـی 
اجـازه دهیـد، مـن  اصـاًل  کنیـد. 
االن  همیـن  ببوسـم.  را  پایتـان 
ببرنـد.  را  مـا  بفرماییـد  دسـتور 
جلـوی  ایـن  از  بیـش  تـا  زنـدان 
بچـه هامان خجالت نکشـیم. واهلل 
دیگـر روی رفتن و نـگاه کردن به 
چشـم هـای فرزنـدان منتظرمـان 
اهلل خواهـش مـی  یـا  نداریـم.  را 

کنیـم مـا را ببریـد زنـدان!«
رئیـس دادگاه تلفـن می زند به 
مدیـرکل آمـوزش و پرورش:»بابـا 
یـه  هسـتن،  کـی  دیگـه  اینـا 
نفرنشـون ساکت نشسته و زل زده 
بـه مـن و مرتـب داره یـه چیـزی 
مـی خـوره، ایـن یکـی ام دسـت 
بـردار نیسـت، هـر چـی تهدیدش 
کـردم پاهـای منـو گرفتـه و ول 
نمـی کنـه و هـی تکـرار مـی کنه 

یـا زندان یـا مدرسـه!«
پـدرم مـی گفت:»خالصـه یک 
ناهـار مفصـل هم مهمـان دادند و 
روز بعـد با دسـتور افتتـاح کالس 
هفتم- اول دبیرسـتان- برگشـتیم 

راور!«
انـگار مـا هـم بایـد دسـت بـه 
دامـان جای دیگر بشـویم. در این 
اسـتان هیـچ مسـئولی جـواب مـا 

را نمـی دهـد. هـر یک از ما سـال 
هـا حـق بیمه قالیبافی به حسـاب 
ریختـه ایـم. اول بیمه اعـالم کرد 
و  نیسـتید  قالیبـاف  شـما  کـه 
مـا فقـط قالیبافـان را بیمـه مـی 
کنیـم. خـوب شـاید عـده ای هم 
واقعـاً ایـن کاره نبودنـد و حـذف 

 . ند شد
امـا بازرسـان بیمـه و بازرگانـی 
آمدنـد. کارگاه هـای مـا را دیدند. 
حـاال ایـراد گرفتـه انـد کـه شـما 
جـواز مشـاغل دیگـر داریـد. هـر 
چـه مـی گوییم، پدرجـان ما فقط 
همیـن یک بیمـه را داریم، کارگاه 
هـم داریـم، چنـد شـغله بـودن را 
هـم خود دولـت از سـال ها پیش 
مجـاز کرده، وانگهی چـرا حاال که 
همـه درها به روی ما بسـته شـده 
و عمرمـان بـه آخـر رسـیده، ایـن 
ادعـا را مـی کنیـد؟ امـا مسـئول 
بیمـه کرمـان جـوان اسـت، هرگز 
تـرک دسـت هـای کوچکش الی 
نـخ هـای قالی گیـر نکـرده و درد 

مـا را درک نمـی کند.
البـد مـا هـم بایـد بـه جایـی 
ایـن دردهـا  مراجعـه کنیـم کـه 
گوینـد  مـی  باشـند.  کشـیده  را 
هنـر قالـی بافـی را نخسـتین بـار 

تبریـزی ها در کرمـان رواج دادند. 
امـا رنـگ هـای منحصـر بـه فـرد 
قالـی، ایـن اسـتان را بـه چشـم و 
چـراغ قالـی کشـور تبدیـل کـرد. 
بـه  بایـد  مـا  البـد  هـم  حـاال 
آذری  اجتماعـی  تامیـن  بیمـه 
التمـاس  و  شـویم  متوسـل  هـا 
کنیـم کـه مسـئولین مـا و بیمـه 
تامیـن اجتماعـی کرمـان، بعـد از 
مکیده شـدن شـیره جانمـان ما را 
همچـون تفالـه ای به بیـرون پرت 
کـرده انـد، شـما کـه سـختی کار 
قالـی بافـی را درک کـرده و مـی 

دانیـد بـه داد مـا برسـید.
کرمـان  اسـت  شایسـته  آیـا 
و  قالـی«  سـلطان  »شـهر 
»امپراطـوری فـرش جهـان« قالی 
بافانـش پـس از یـک عمـر بافتن، 
امـروز در پیـری و از کارافتادگـی، 
حقـوق خودشـان را بـه خودشـان 
ندهنـد؟ حداقـل بـه انـدازه زمان 
هـای قدیـم درد مـردم را داشـته 
باشـید و ادراک کنیـد، امـروز کـه 
بـه فضـل خـدا اسـتاندارمان یـک 
کرمانـی اسـت و از رنـج تاریخـی 
قالـی بافـان کرمـان آگاهـی دارد 
انجـام  کاری  بافـان  قالـی  بـرای 

بدهـد.

همچنانسرگردانقطعبیمه

آقایاستاندارشمابهداد
قالیبافانبرسید

شهید حمید چریک

حمیـد ایرانمنـش سـی ام اردیبهشـت مـاه 
1334 در کرمـان بـه دنیـا آمـد. سـال 13۵6 
بـرای خدمت سـربازی بـه پـادگان 0۵ کرمان 
منتقـل شـد و پـس از سـه مـاه آمـوزش بـه 

تهـران انتقـال یافـت.
بـا ورود امـام بـرای اسـتقبال از ایشـان سـر 
از پـا نمی شـناخت. چنـد مـاه در تهـران، در 
رکاب امـام فعالیـت داشـت. با تشـکیل سـپاه، 

بـه کرمـان برگشـت و عضـو سـپاه شـد.
حمیـد  همرزمـان  از  یکـی  مهرابـی  علـی 
تشـکیالت  زمـان،  آن  می کند:»سـپاه  روایـت 
گسـترده ای نداشـت. در حـد یـک کالنتـری 
معمولـی امـروزی بـود و بیشـتر کار فرهنگـی 
مـی کردیـم. یک شـب پشـت بـام سـپاه )روز 
سـوم تشـکیل سـپاه( کشـیک می داد. دیدم با 
دقـت مراقب اطراف اسـت. خواسـتم امتحانش 
کنـم. چند گلوله رسـام، حـول و حوش حمید 
شـلیک کردم و او نیز اسـلحه را گذاشـت روی 
رگبـار و دور خودش شـروع بـه چرخیدن کرد. 
از آن شـب به »حمید رگباری« شـهرت یافت. 
او حـدود سـه خشـاب خالـی کـرد، بـه طوری 
اتاق هـا دراز کشـیده  کـه همـه بچه هـا کـف 
بودنـد. بعـد کـه از او بازجویـی بـه عمـل آمـد 
بـه صـورت رگبار شـروع به تیرانـدازی کردی؟ 
کـه  کـرد  تعریـف  سـناریویی  البداهـه،  فـی 
همـه متوجـه شـدند خیلـی بـه جا و بـه موقع 
تیرانـدازی کـرده اسـت. گفـت: یـک »موتـور 
هـزار« دیـدم کـه بـا دو راکـب روبـروی سـپاه 
ایسـتادند و تـا خواسـتند شـلیک کننـد، مـن 

شـروع به تیرانـدازی کـردم.«
دیگـر  از  خوشـی،  سـردار  همچنیـن 
همرزمانـش ، نقـل می کنـد:»او عالقـه خاصی 
بـه کارهـای رزمـی و چریکـی داشـت. در تمام 
عملیات هـا پیـش قدم بود. همیشـه یـک قطار 
نارنجـک دور کمرش می بسـت و تخصصش در 
پرتـاب نارنجـک بود. البته اسـلحه هم داشـت. 
ابتـدا فاصلـه را محاسـبه می کرد و زاویـه را در 
نظـر می گرفـت و بعـد اقدام به پرتـاب نارنجک 
همیـن  بـه  عملیات هـا  برخـی  در  می کـرد. 
شـکل باعـث موفقیت می شـد و به ایـن خاطر 
به»حمیـد چریـک« معروف بود. مسـئله جالب 
دیگـر کولـه پشـتی او بـود کـه داخلـش همـه 
چیـز پیـدا می شـد. تمامـی امکانـات زمینـی 
مثـل ظـرف، قابلمـه، چـراغ خـوراک پـزی و... 
اِشـکنه درسـت  مثـال یـک موقـع خواسـتیم 
کنیـم، فـوری پیـاز و سـیب زمینـی از کولـه 
پشـتی درآورد. کال خیلـی سـریع و فـرز بـود.

او یـک رمـز داشـت ) هلـم هوتـا - شـلم 
شـوتا( یـک شـب بـرای پاکسـازی بـه شـهر 
رفتیـم چون ضدانقـالب داخل شـهر آمده بود. 
بعـد از اتمـام مأموریـت تمـاس گرفتیـم که ما 
داریـم می آییـم. چـون منطقـه حساسـی بـود 
کوچـک تریـن حرکتـی که مشـاهده می شـد، 
مـورد تیرانـدازی قـرار می گرفـت. بـه سـمت 
پایـگاه می آمدیـم. حمید مسـئولیت فرماندهی 
را بـه عهـده داشـت. نزدیک پایـگاه، رزمندگان 
از داخـل به صورت رگبار به سـمت ما شـلیک 
کردنـد. خودمـان را داخل جـوی آب انداختیم. 
حمیـد داد زد کـه منم هلم هوتا - شـلم شـوتا 
و بـه ایـن طریـق آن هـا مـا را شـناختنتد و 
تیرانـدازی قطع شـد. او جان همه مـا را نجات 

داد.
در  وی  شـجاعت  دربـاره  سـلیمانی  قاسـم 
کتـاب »چریـک« روایت کرده اسـت:»با حمید 
چریـک در عملیات هایـی چـون طریق القـدس 
و فتـح المبیـن بودیـم. خیلـی فـرز بـود و در 
عراقی هـا روی  آتـش سـنگین  شـرایطی کـه 
خـط مـا بـود بـا گردانـش بـه نزدیـک خـط 
بـا اسـتفاده  عراقی هـا رفـت و تمـام خـط  را 
از نارنجـک از کار انداخـت. شـجاعت عجیبـی 
داشـت. کافـی بـود بدانـد در گوشـه ای از خط 
نیـاز بـه ابتـکار یـا ریسـک اسـت اولین کسـی 
کـه حاضـر می شـد وظیفـه هدایـت نیروهـا را 
بـر عهـده گرفتـه و وارد عمـل شـود، حمیـد 

ایرانمنـش بـود.
عملیـات  جریـان  در  ایرانمنـش  حمیـد 
بـه  خرمشـهر  سـازی  آزاد  در  بیت المقـدس 

رسـید. شـهادت 

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.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32471390 از ساعت 11 تا

علیجان غضنفری
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حقوق و حوادث

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
به موجب اسـناد رهنی شـماره هـای 140367-87/12/6- و 1۵887۹- 
84/۹/2- و 201738-۹0/8/21- دفترخانـه شـماره 40 کرمـان موضـوع 
پرونـده هـای اجرائـی کالسـه ۹300001 و ۹300002 بانک کشـاورزی 
شـعبه گلبـاف علیـه آقـای سـیدمصطفی حسـینی جوشـانی زاده تشـکیل و نظر به 
اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننموده اسـت برابـر مقررات 
آئیـن نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد و امـالک 
کشـور بنـا به درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه عملیات 
اجرائـی نسـبت بـه مـورد وثیقـه ششـدانگ یک قطعـه زمیـن مزروعی مشـتمل بر 
خانه و تاسیسـات دارای پالک 6 فرعی از 76- اصلی واقع در پشیشـکوئیه جوشـان 
بخـش 26 کرمـان بـه مسـاحت 7۵36 مترمربـع ذیـل ثبـت 22۵8 صفحـه ۵40 
دفتـر 16 سـند شـماره چاپـی 7873۵۵ ملکـی سـیدمصطفی حسـینی جوشـانی 
زاده بـه آدرس جوشـان پشیشـکوئیه حدود و مشـخصات شـماالً بطـول 68/70 متر 
دیواریسـت اشـتراکی بـه زمیـن ورثـه داوود نوابـی پـالک 76- اصلی شـرقا در پنج 
قسـمت اول بطـول 1۵ متـر دوم که شـمالی اسـت بطـول 10 متر حدفاصـل هر دو 
طـول دیواریسـت اشـتراکی ببـاغ ورثـه داوود نوابـی پـالک 76- اصلـی سـوم بطول 
70 متـر پشـته ایسـت بـراه چهـارم که شـمالی اسـت بطـول3/70 متر دربی اسـت 
بـراه پنجـم بطـول 3۵ متر پشـته ایسـت بزمیـن نبی زاده پـالک 76- اصلـی جنوبا 
بطـول 60 متر پشـته ایسـت به زمین یونجـه ای نبی زاده پـالک 76- اصلی غربا در 
سـه قسـمت اول بطـول ۵0 متـر دوم که شـمالی اسـت بطـول 12 متر سـوم بطول 
7۵ متـر حدفاصـل هرسـه طول پشـته ایسـت به دره محـدود گردیده اسـت و طبق 
نظریه کارشناسـان رسـمی دادگستری کرمان به شـماره ۹۵/6/ک- ۹۵/4/23 ارزش 

سـاختمانهای موجود در اراضی مزروعی اقای سـیدمصطفی حسـینی جوشـانی زاده 
موضـوع پـالک فـوق الذکـر شـامل: 1- حوضچـه هـای پـرورش ماهی به مسـاحت 
گاوداری،  شـیروانی جهـت  سـقف سـبک  بـا  سـاختمانهای  مترمربـع 2-   1060
پرواربنـدی گوسـفند، مرغـداری و انبارهـای مربوطـه به مسـاحت 620 مترمربع 3- 
سـاختمان سـرایداری با سقف مسـطح چوبی به مسـاحت 80 مترمربع 4-ساختمان 
واحـد مسـکونی بـا مصالـح بنایـی و شـناژبندی و سـقف مسـطح بـه مسـاحت 7۵ 
مترمربـع جمعـا بـه مبلـغ 2423000000 ریـال )دو میلیارد و چهارصد و بیسـت و 

سـه میلیـون ریال( بـرآورد مـی گردد.
۵- عرصـه: براسـاس سـند مالکیـت ارائه شـده بـه مسـاحت 7۵36 مترمربـع ارزش 
ریـال  معـادل 7۵3600000  ریـال(  )یکصدهـزار  ریـال  هرمترمربعـی 100/000 
)هفتصدوپنجـاه و سـه میلیون و ششـصد هزار ریـال( لـذا ارزش کل عرصه و اعیانی 
موجـود معـادل 3176600000 ریال )سـه میلیـاردو یکصدو هفتاد و شـش میلیون 
و ششـصد هـزار ریـال( کـه مبنـا و پایـه مزایـده تعیین می گـردد. جلسـه مزایده از 
سـاعت ۹ صبـح الـی 12 روز چهارشـنبه مورخـه ۹۵/7/14 در محـل شـعبه اجرای 
اسـناد رسـمی اداره ثبـت اسـناد و امـالک گلبـاف برگـزار و مزایـده از مبلـغ مذکور 
شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد.ضمناً فـروش نقدی 
بـوده و پرداخـت بدهـی های مربـوط به آب، برق، و غیـره... اعم از حق انشـعاب و یا 
حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیز بدهی 
هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی ان معلـوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیم عشـر و 
حـق مزایـده نقداً وصـول می گردد ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد.

تاریخ انتشار: دوشنبه ۹۵/6/2۹
م الف ۵71

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 3634 فرعـی از 2۹7۵ اصلـی 
واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه مسـاحت 240/76 مترمربـع واقـع در 
کرمـان بلـوار شـاهد کوچـه 10 بیسـت متـری جدیـد االحـداث مورد 
تقاضـای آقای/خانـم علیرضـا کـرد تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و 
نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 1۵ قانـون ثبـت هـم 
میسـر نمـی باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره ۹۵/6/24-17002 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از 
سـاعت 8 صبـح روز تاریـخ تحدید حدود ۹۵/7/6 در محل شـروع و بعمل خواهد 
آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکین امـالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار می گـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی 
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 
قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظرف مـدت یکمـاه از تاریخ 
اعـالم اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام بـه تقدیـم 
دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه این اداره 
تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم 
تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبـت عملیات ثبتـی بنام وی ادامـه خواهد 

یافـت و هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: دوشنبه ۹۵/6/2۹

م الف ۵7۹ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
محمود مهدی زاده

رانندگـي  و  راهنمایـي  پلیـس  رئیـس 
تمهیـدات  اجـراي  از  کرمـان  اسـتان 
ترافیکـي ویـژه بازگشـایي مـدارس خبـر 
امنیـت  تـوان  حداکثـر  بـا  گفـت:  و  داد 
ترافیکـي دانـش آمـوزان را تأمیـن مـي 

کنیـم. 
در  زاده«  معیـن  »حمیـد  سـرهنگ 
و  تبریـک  ضمـن  خبرنـگاران  جمـع  در 
و  قربـان  فرخنـده  اعیـاد  گرامیداشـت 
غدیـر خـم گفت:بـه حـول و قـوه الهـي 
بـا قانونمنـدي راننـدگان، حضـور پررنگ 
و هدفمنـد پلیـس و رعایـت هنجارهـاي 
 16 کاهـش  بـا  خوشـبختانه  ترافیکـي 
درصدي کشـته شـدگان حوادث رانندگي 
در ۵ ماهـه سـال جـاري مواجه بـوده ایم. 
رانندگـي  و  راهنمایـي  پلیـس  رئیـس 

اسـتان والدیـن را به همـکاري، همفکري 
و همدلـي با مسـئوالن مدارس در انتخاب 
سـرویس هـاي ویژه نقـل و انتقـال دانش 
آمـوزان رهنمـون کـرد و گفـت: پلیـس 
راهنمایـي و رانندگـي برابـر وظایف ذاتي 
خـود عالوه بـر انتظام بخشـي بـه عبور و 
مـرور سـاماندهي سـرویس هـاي مدارس 

را نیـز بـا جدیـت پیگیري مـي کند. 
سـرهنگ معیـن زاده افـزود: هرسـاله 
همزمـان بـا بازگشـایي مـدارس، تردد و 
عبـور و مـرور خودروهـا و عابـران پیـاده 
بـه ویژه دانش آموزان در سـاعات شـروع 
بـه کار و تعطیلـي مـدارس افزایـش مـي 

 . بد یا
در  والدیـن  مهـم  نقـش  بـه  وي   
بـراي  ترافیکـي  حـوادث  از  پیشـگیري 

دانـش آموزان در مسـیر منزل تا مدرسـه 
و بالعکـس اشـاره و تاکیـد کـرد: خانواده 
از  انتخـاب سـرویس مـدارس  بـراي  هـا 
کننـد.   اقـدام  قانونـي  نهادهـاي  مسـیر 

وي در پایـان بیـان داشـت: رانندگانـي 
کـه قصـد دارنـد بـا خـودروي شـخصي 
در سـال تحصیلـي پیـش رو بـه عنـوان 
فعالیـت  بـه  اقـدام  مـدارس  سـرویس 
کننـد مطابـق بنـد ب مـاده یـک آییـن 
نامـه اجرایـي حمـل و نقل دانـش آموزان 
وسـائط  از  دسـته  ایـن   1387 مصـوب 
نقلیـه خـودروي عمومي محسـوب شـده 
و کاربـران مـي بایسـت ضمـن دارا بـودن 
یکـم جهـت  یـا  و  پایـه دوم  گواهینامـه 
اخـذ مجـوز بـه اداره تاکسـي رانـي شـهر 

مربوطـه مراجعـه کننـد.

با حداكثر توان امنیت ترافیكي دانش آموزان
 را تأمین مي كنیم 

خبر

عقربـه هـا سـاعت یـک و ۵0 
 30 چهارشـنبه  بامـداد  دقیقـه 
تیرماه سـال جـاری را نشـان می 
در  پـای  میانسـالی  زوج  کـه  داد 
بیمارسـتان شهید بهشـتی مراغه 
مـی گذارنـد و مـرد 68 سـاله که 
از ناحیـه قلـب احسـاس درد می 
کـرد تحـت مراقبـت قـرار گرفت 
امـا لحظاتـی بعـد خسـرو طالـب 
شـود  مـی  قلبـی  ایسـت  دچـار 
شـهید  بیمارسـتان  مسـئوالن  و 
بهشـتی پـس از اقدامـات ابتدایی 
بیمارسـتان  بـه  را  مـرد  ایـن 
مـی  انتقـال  )ع(  امیرالمومنیـن 

دهنـد.
بیمارسـتان  در  پزشـکی  تیـم 
همـراه متخصـص قلـب و عـروق 
بـرای نجات جـان ایـن پدربزرگ 
بـه  دسـت  ای  مراغـه  خانـواده 

کار مـی شـوند امـا سـاعت 2:4۵ 
تسـلیم  طالـب  خسـرو  بامـداد 
مـرگ مـی شـود و بـه سـردخانه 

شـود. مـی  منتقـل  بیمارسـتان 
همسـر خسـرو کـه هنـوز بـاور 
از یـک سـاعت  نـدارد در کمتـر 
شـوهرش را از دسـت داده اسـت 
بـه خانـه بازگشـته و بچـه هایش 
مـی  زندگـی  تهـران  در  کـه  را 
کننـد را از ماجـرای تلـخ زندگـی 
اش بـا خبـر مـی کنـد تـا همـه 

پیراهـن عـزا بـه تـن کننـد.
نیـم سـاعت از ماجـرای مـرگ 
پدرخانـواده طالـب نگذشـته بـود 
کـه بیمـار دیگری در بیمارسـتان 
مـرگ  کام  بـه  امیرالمومنیـن 
سـردخانه  بـه  و  رود  مـی  فـرو 
شـود  مـی  منتقـل  بیمارسـتان 
سـردخانه  مسـئول  وقتـی  امـا 

در یخچـال را بـاز مـی کنـد تـا 
جسـد بیمار بیمارسـتان را داخل 
سـرد خانه بگـذارد متوجـه عالئم 
حیاتـی خسـرو طالب می شـود و 
خیلـی زود ایـن مـرد بـه بخـش 
سـی سـی یـو بیمارسـتان منتقل 

مـی شـود.
نیـز  بعـد  لحظاتـی  ادامـه  در 
تلفـن خانه خسـرو طالـب به صدا 
در آمـد و مسـئوالن بیمارسـتان 
از زنـده بـودن وی بـه همسـرش 

دادند. خبـر 
بـاور ایـن ماجـرا سـخت اسـت 
کـه مـردی پـس از نیـم سـاعت 
امـا  شـود  زنـده  دوبـاره  مـرگ 
خسـرو طالـب دوبـاره بـه زندگی 
سـرمای  خاطـر  بـه  و  بازگشـت 
حسـی  پاهایـش  سـردخانه  

نداشـت.
خسـرو طالب پـس از 2 ماه در 
بیمارسـتان امیرالمومنیـن)ع( و با 
توجـه بـه اینکـه وی بایـد مـورد 
عمـل جراحـی قـرار مـی گرفـت 

بـه تهـران منتقل شـد.
این مرد روز 20 شـهریورماه در 
بیمارسـتان تحـت عمـل جراحی 
قـرار گرفـت و حاال پـس از بهبود 
 1۵ شـماره  تخـت  روی  حالـش 
شـماره  جراحـی  بخـش   8 اتـاق 
تهـران  قلـب  بیمارسـتان  یـک 
خـدا را شـکر مـی کنـد امـا نمی 
خواهـد بـه یـاد آورد که یـک بار 

طعـم مـرگ را چشـیده اسـت.
عمـل  مهربـان  پدربـزرگ 
جراحـی اش بـا موفقیـت صـورت 
گرفتـه و بـا چهـره ای آرام وقتی 
اتاقـش  در  را  ناخوانـده  میهمـان 
تعجـب  بـا  کنـد  مـی  مشـاهده 

بـه آنهـا نـگاه مـی کنـد و پس از 
نزدیـک شـدن خبرنـگار بـه وی، 
از  دارد  کـه  شـیرینی  لهجـه  بـا 
ماجـرای زندگـی اش مـی گویـد.
خسـرو طالب گفت: بازنشسـته 
و  سـازندگی  جهـاد  سـازمان 
 4 وصاحـب  هسـتم  کشـاورزی 
فرزنـد پسـر 2 دختـر هسـتم کـه 
تـا االن شـاهد تولـد 1۵ نـوه ام 

ام. بـوده 
وی ادامـه داد: قلبـم درد مـی 
بـه  همسـرم  همـراه  کـه  کـرد 
آن  از  پـس  و  رفتـم  بیمارسـتان 
دیگـر هیـچ چیـز بـه یاد نـدارم و 
نمـی دانـم پس از چند سـاعت یا 
چنـد روز بـود که چشـمانم را باز 
کـردم و دیـدم در بخـش مراقبت 
هـای ویـژه بیمارسـتان هسـتم و 
پـس از مدتـی بـه خاطـر اینکـه 
پزشـکی  امکانـات  شـهرمان  در 
کامـل نبـود بـه تهـران آمـدم تـا 
عمـل جراحـی قلـب بـاز را انجام 

بدهنـد.
وقتـی در مـورد لحظـه ای کـه 
سـوال  او  از  بـود  سـردخانه  در 
کردیم خسـرو صدایـش باال رفت 
و همـه آن آرامشـی کـه در چهره 
چشـمانش  در  بـود  نمایـان  اش 
روی  اشـک  آرام  و  شـد  جمـع 
گونـه هایـش جاری شـد و افزود: 
نمـی خواهم حرفـی در این مورد 

بزنـم و فراموشـش کـرده ام.
ایـن مـرد کـه یـک بـار طعـم 
مرگ را چشـیده اسـت بـا صدای 
آن  یـادآوری  گویـد:  مـی  بلنـد 
روزهـا حالـم را خـراب مـی کنـد 
و فکـرش نیـز مـرا آزار مـی دهد 
و بـه همین خاطـر آن را فراموش 

. کردم
خسـرو طالـب پـس از لحظاتی 
سـکوت دوبـاره شـروع بـه حـرف 
مدتـی  داد:  ادامـه  و  کـرد  زدن 
اسـت کـه پاهایـم را حـس مـی 
کنـم امـا راه رفتـن برایم سـخت 
شـده و قـدرت زیـادی نـدارم که 

روی آن هـا بایسـتم.
گفـت:  خسـرو  پسـر  سـپس 
تهـران بودیـم کـه مـادرم زنـگ 
از  گرفتـه  صـدای  بـا  در  و  زد 
کـه  داد  خبـر  پدرمـان  فـوت 
همگـی پیراهـن مشـکی بـه تـن 
کردیـم و بـه سـمت شـهر پدری 
در  کـه  رفتیـم  حرکـت  مـان 
زد  زنـگ  دوبـاره  مـادرم  مسـیر 
و گفـت کـه پدرمـان زنده شـده 

اسـت.
وی افـزود: پشـت فرمـان بودم 
ایـن  مـادرم  کـردم  مـی  فکـر  و 
مسـیر  در  کـه  گفتـه  را  دروغ 
تصـادف نکنیم و بـاورش برایمان 
سـخت بـود کـه چطور می شـود 
پزشـکان مرگ یـک نفـر را اعالم 
کننـد امـا با گذشـت نیم سـاعت 
از زنـده شـدن پدرمـان خبر داده 

. ند ا
بـود  معجـزه  یـک  فقـط  ایـن 
بیمارسـتان  بـه  کـه  زمانـی  و 
پـدرم روی تخـت  رفتیـم دیـدم 
بیمارسـتان خوابیده و چشـمانش 
بـاز اسـت که ایـن بهتریـن لحظه 

بـود. ام  زندگـی 
پسـر این خانـواده یادآور شـد: 
بهبـودی  بـه  رو  پـدرم  وضعیـت 
اسـت و بـه زودی از بیمارسـتان 
مرخـص و بـه خانـه اش بـاز مـی 

. گردد

3 كشته و 6 مجروح 
نتیجه حوادث رانندگي 

24 ساعت گذشته 
فرماندهـي  شـمال  راه  پلیـس  رئیـس 
انتظامـي اسـتان گفت: وقـوع دو حادثه منجر 
بـه فوت و جرح در محور هاي اسـتان، سـبب 
جـان باختـن 2 نفـر و مجروح شـدن یک تن 

شـد.  دیگر 
سـرهنگ » یوسـف نجفي« در گفـت و گو 
بـا خبرنگار پایـگاه خبري پلیس بـا اعالم این 
خبر گفت: طي24 سـاعت گذشـته متاسـفانه 
بـر اثـر بـي احتیاطـي برخـي از راننـدگان دو 
تصـادف منجـر بـه فـوت و جـرح در سـطح 
جـاده هـا و معابـر بـرون شـهري اسـتان بـه 

پیوسـت.  وقوع 

وي گفـت: در یکـي از ایـن حـوادث کـه 
در کیلومتـر 11 محـور« چترود-باغیـن » بـه 
وقوع پیوسـت، یک دسـتگاه موتورسـیکلت به 
علـت عـدم رعایت حـق تقدم با یک دسـتگاه 

سـواري پـژو پـارس برخـورد کرده اسـت. 
نجفـي یادآورشـد: در ایـن حادثـه یکـي از 
ترک نشـینان موتورسـیکلت که پسـربچه اي 
حدودا 4 سـاله بوده در دم فوت وترک نشـین 
دیگـر کـه مـردي حـدودا 26 سـاله بود،بـه 
شـدت مجروح و روانه بیمارسـتان شده است.  
نجفـي درخصـوص یک فقـره تصـادف منجر 
بـه فـوت، مابین یک دسـتگاه وانت نیسـان و 
عابـر پیاده در محور »رفسـنجان-نوق » گفت: 
ایـن تصادف در سـاعت 0740 صبـح امروز به 
علـت عدم توجه به جلو وانت نیسـان نسـبت 
بـه عابـر پیـاده رخ داد.  وي افـزود: در ایـن 
حادثـه عابـر پیـاده که زنـي حدودا ۵4 سـاله 

بـوده در دم فوت شـده اسـت. 
شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده  همچنیـن 
کرمـان گفـت:در اثـر واژگونـي خـودرو پراید 
در محـور »گلبـاف »پنـج نفـر مجـروح و یک 
نفـر نیـز جـان باخـت.  سـرهنگ«عبدالعلي 
روانبخـش«در گفـت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 
خبـري پلیـس گفت:بـا اعـالم مرکـز فوریـت 
هاي پلیسـي 110 مبنـي بر واژگونـي خودرو 
پرایـد در محـور »گلباف« ، مأمـوران انتظامي 
ایـن فرماندهـي بـه همـراه اورژانـس جهـت 
بررسـي موضوع بـه محل حادثه اعزام شـدند. 
وي افزود:مأمـوران با حضور در محل حادثه 
دریافتنـد کـه یک دسـتگاه خـودروي پراید با 
پنـج سرنشـین از مسـیر اصلـي منحـرف و 
واژگـون شـده اسـت.  سـرهنگ«روانبخش« 
از  نفـر  یـک  حادثـه  ایـن  در  داشـت:  بیـان 
سرنشـینان خـودرو در دم فـوت و راننـده بـه 
همـراه چهـار نفـر نیـز مجـروح و بـه علـت 
شـدت جراحـات وارده بـه بیمارسـتان اعـزام 
شـدند.  وي خاطـر نشـان کـرد: علـت ایـن 
حادثـه از طـرف کارشناسـان تصادفات پلیس 

راهـور در دسـت بررسـي اسـت. 

گفتگوباُمردهیخیکهزندهشد

اینمرددرسردخانه
بیمارستانچشمانشرابازکرد

خبر

یادآوری آن روزها
حالـم را خراب می کند و 

فکرش نیز مرا آزار 
مـی دهد و به همین 

خاطر آن را فراموش 
کردم
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طنز

نبرد كی روش و جومونگ! 
الف. راستگو 

خـواب دیدم کی روش با یـک منجنیق وارد 
زمیـن چمـن شـده و به وسـیله آن سـرمربی 
و  گرفته اسـت  هـدف  را  کره جنوبـی  تیـم 
و  زد  سـوتی  کره جنوبـی  سـرمربی  ناگهـان 
جومونـگ بـا شمشـیرش از طـرف دیگر زمین 
بـه سـمت کـی روش حملـه ور شـد. در ایـن 
لحظه از شـدت وحشـت از خواب بیدار شـدم. 

بـه نظـر شـما تعبیـر خوابم چیسـت؟
تعبیـر خـواب: احتمـاال خـواب شـما بـه 
ایـن گفتـه کـی روش کـه: »بازیکنـان اسـلحه 
مـا هسـتند.« بی ارتباط نباشـد. امـا از آنجا که 
در بیسـتم مهرمـاه بـازی مـا برابـر کره جنوبی 
داخـل ورزشـگاه آزادی برگـزار می شـود و نـه 
در گوگوریـو)!(، تعبیـر خواب شـما این اسـت 
به خوبـی  حریـف  تیـم  اشـتباهات  اگـر  کـه 
امتیـاز  توانسـت 3  اسـتفاده کنیـم خواهیـم 

بـازی را از آن خودمـان کنیـم.  
آبهست،اماکماست!

خـواب دیـدم از یـک طـرف زمیـن برانکـو 
بـا تفنگ آبپـاش و از طـرف دیگـر منصوریان 
بـا تفنـگ آبپـاش دیگـری وارد زمیـن چمـن 
شـده اند و بـا خنـده و شـوخی روی یکدیگـر 
آب می باشـند و کلی شـادمان هستند؛ این در 
حالـی بـود که هـر از چنـد گاهی یکـی از آن 
دو بر روی تماشـاگران هم آب می پاشـیدند تا 
شـاید آنهـا از خـواب بیـدار شـده و هنرنمایی 
اینگونـه  کـه  کننـد  تماشـا  کمـی  را  دو  آن 
تماشـاگران کال چـرت می زدنـد.  و  نمی شـد 
در پایـان هم مشـخص بـود هـر دوی مربی ها 
بسـیار از ایـن شیرین کاری هایشـان راضـی و 

هستند. خشـنود 
تعبیـر خـواب: خـواب شـما هـم کمـی 
دارد و هـم  بـه آن گفتـه کـی روش  ارتبـاط 
کمـی ارتبـاط به دربی اخیر. متاسـفانه سـابق 
بـر ایـن تنهـا در سـریال های تلویزیونـی آب 
گرفتـه می شـد، منتهـا ایـن روزهـا فوتبال هـا 
بـه  نفـر  یـک  لطفـا  شـده اند.  آبکـی  هـم 
»آب  کنـد:  یـادآوری  برانکـو  و  منصوریـان 

هسـت، امـا کـم اسـت!«
شامسبکتربخورید

هواپیمـا کـه فـرود آمـد، گفتنـد بـه دلیـل 
آنکـه یـک هواپیمای دیگـر جای بـدی پارک 
کـرده، کمـی معطـل خواهیـد شـد. در همین 
لحظـه یکی از مسـافران از هواپیما پیاده شـد 
و هواپیمـای مذکـور را با یک دسـت برداشـته 
و جـا به جا کرد. سـپس هنگامیکـه از هواپیما 
پیاده شـدیم شـاهد حضور بیشـمار مسـئوالن 
در فـرودگاه بودیـم. مخصوصـا آقـای گودرزی 
و معاونـان ایشـان. بـه هـر طـرف کـه نـگاه 
می دیـدم،  را  ورزش  وزیـر  چهـره  می کـردم 
گویـی ایشـان بـه ماننـد »واتـو واتـو« نه یک 
نفـر، بلکـه چنـد نفـر بودنـد و مثـل پروانه ای 
مـدام دور و بـر آن مـرد قـوی کـه هواپیمـا را 

جـا به جـا کـرد می گشـتند.
تعبیـر خواب: الزم اسـت یـک تجدیدنظر 
داشـته  می خوریـد  کـه  شـامی  در  اساسـی 
باشـید. خـوردن شـام سـنگین و یـا ماسـت 
زیـاد در شـب، می تواند باعث مشـاهده چنین 
خواب هـای عجیـب و غریبـی باشـد. در مورد 
تعبیـر خـواب شـما چیـزی نمی دانیـم، فقـط 
همیـن را بگوییـم کـه برخـالف خـواب شـما، 
وزیـر ورزش بـه اسـتقبال »سـیامند رحمان« 

نرفته اسـت. فـرودگاه  در 

لمـــپــیک  ا ر پا
ریودوژانیرو   2016
برزیـل هم بـا تمام 
و  تلـخ  خاطـرات 
گریـه  شـیرینش، 
هـا و خنده هایـش و برد و باخت 
هایـش بـه پایـان رسـید و همـه 
بـرای هـم آرزوی دیداردرتوکیـو 
ایـران  کاروان  کردنـد.   2020
هـم بـه پایـان راهـش رسـید و 
و  گرفـت  کـه  هایـی  مـدال  بـا 
شـوق  اشـک  کدامـش  هـر  بـا 
ریختیـم و بـرای مـدال هایی که 
نگرفـت و حسـرت خوردیـم، بـه 
ایـران بازگشـت. بـرای قهرمانـی 
خوشـحال شـدیم و بـرای باخت 
متاثـر.  ناگـوار،  اتفاقـات  و  هـا 
کاروانـی که با بهمـن و دنیایی از 
امید رفـت و بعد از افتخارآفرینی 
امـا بـدون بهمن برگشـت. بهمن 
گلبـار نـژاد، دوچرخه سـوارجاده 
تیـم ملـی پارالمپیـک ایـران در 
واپسـین روز مسـابقات، به دلیل 
برخـورد بـا دیـوار حاشـیه جاده، 

جـان خـودش را از دسـت داد و 
را در غـم فروبـرد.  ایـران  تمـام 

خدایـش بیامـرزد. 
پاراالمپیک هـم مانند المپیک 
ریـو و تمامـی المپیک های دیگر 
تمـام شـد و فقـط  دوسـتی ها و 
مانـد،  ملـل  بیـن  هـای  رفاقـت 
ولـی ریـو بـا تمامـی پاراالمپیک 
هـای دیگـر تفـاوت داشـت چـرا 
کـه کاروان ایـران، 7 بازیکـن و 
3 مربـی کرمانـی را در دل خـود 
جـاد داده بود، کرمانـی هایی که 
هـر کـدام از آنهـا بـرای مـا مایه 
غـرور و تمامـی آنهـا قهرمـان و 
بـود،  خواهنـد  و  هسـتند  اول 
قهرمانانـی کـه قـرار اسـت صبح 
امـروز در فـرودگاه کرمـان مورد 
اسـتقبال گیرنـد و امیدواریـم از 
فـردا بـه بوته فراموشـی سـپرده 
نشـوند. بزرگانـی که در سـکوت 
مطلـق صـدا و سـیمای کرمـان 
هـای  برنامـه  بـود  قـرار  کـه 
مسـابقات کرمانـی هـا را اعـالم 
ازرادیـو  را  آنهـا  رقابـت  و  کنـد 

در  کنـد،  پخـش  تلویزیـون  و 
فراموشـی برنامـه هایـی که قبل 
شعارشـان  مسـابقات  شـروع  از 
از  و  نکردیـم  و عمـل  دادیـم  را 
کـه  شـهری  هـای  تلویزیـون 
قـرار بـود مسـابقات هم اسـتانی 
دهنـد،  نشـان  را  عزیـز  هـای 

کردنـد.  افتخارآفرینـی 
کاروان کرمانیـان پارالمپیکـی 
بـه شـهر و دیارمـان برگشـتند و 
از دیـد مـا تمامـی آنهـا قهرمـان 
و دوسـت داشـتنی اند، چـه آنها 
که مـدال و مقـام گرفتنـد و چه 
آنهـا کـه نتوانسـتند، همـه یـک 

. هستند
بـه  کوتـاه  نگاهـی  زیـر  در 
عملکـرد تـک تـک این بـزرگان 
بـر حسـب رنـگ مـدال و رتبـه 
پاراالمپیـک  در مسـابقات  شـان 

داریـم؛   2016 ریـو 
زهـرا نعمتـی؛ کمانـدارو نابغه 
تیرانـدازی، و پرچـم دار تیم ملی 
دو  در  کـه   2016 المپیـک  در 
پاراالمپیـک لنـدن و ریـو موفـق 

بـه کسـب دو مـدال طـال، یـک 
نقـره و یـک برنز شـد و به عنوان 
پرافتخـار تریـن بانـوی ایرانی در 
ادوار متفـاوت پاراالمپیک معرفی 
شـد. البتـه وی درالمپیـک ریـو 
متاسـفانه  امـا  بـود  هـم حاضـر 

نکرد. موفقیتـی کسـب 
ایمـان فـرح بخـش بـه عنوان 
مربـی در کنـار صـادق رحیمی و 
محمدرضـا مهنـی نسـب در تیم 
۵ نفـره نابینایـان و کـم بینایـان 
زدنـد  بزرگـی  کار  بـه  دسـت 
و  برزیـل  بـا  تسـاوی  از  پـس  و 
ترکیـه و شکسـت تیـم مراکش، 
در مرحلـه نیمـه نهایی به مصاف 
بـا شکسـت  و  رفتنـد  آرژانتیـن 
پنالتـی،  ضربـات  در  تیـم  ایـن 
بـرای اولیـن بـار بـه فینـال ایـن 
رویـداد بـزرگ صعود کردنـد اما 
در فینـال بـا یـک گل از میزبـان 
شکسـت  برزیـل  مسـابقات، 
خوردنـد و به مدال بـاارزش نقره 

دسـت یافتنـد.
همـراه  بـه  نصیـری  پیمـان 

مربـی خـود، سـجاد مـرادی در 
از  پـس  متـر   1۵00 مسـابقات 
دونـدگان آمریکایی و لهسـتانی، 
سـوم،  رده  در  گرفتـن  قـرار  بـا 
و  خـود  نصیـب  را  برنـز  مـدال 
کاروان ایـران کـرد. این در حالی 
اسـت که نصیـری در پارالمپیک 
2012 لنـدن، موفـق شـده بـود 
گـردن آویـز خـوش رنـگ طـال 
هماننـد  وی  شـود.  صاحـب  را 
مسـابقات لندن مدال خـود را به 
سـردار سـلیمانی تقدیـم کـرد.

دیگـر  عباسـپور  سـمیه 
ملـی،  تیـم  کرمانـی  کمانـدار 
پـس از پیـروزی برابـر آلمـان و 
بریتانیـا وارد مرحلـه نیمه نهایـی 
کامپونـد  انفـرادی  رقابت هـای 
مرحلـه  ایـن  در  و  شـد  بانـوان 
مقابـل کمانداری از کشـور چین 
شکسـت خـورد تـا برای کسـب 
وی  کنـد.  رقابـت  برنـز  مـدال 
حریفـی  برابـر  مرحلـه  ایـن  در 
از کره جنوبـی قـرار گرفـت و بـا 
 138 بـر   140 نزدیـک  نتیجـه 

عنـوان  بـه  و  خـورد  شکسـت 
داد. رضایـت  چهارمـی 

عشـرت کردسـتانی، پرچمدار 
در  ایـران  پاراالمپیـک  کاروان 
بـه همـراه،  کـه  ریـو  مسـابقات 
بتـول جعفریـان و بتـول خلیـل 
ایـران  مریـم  اتفـاق  بـه  و  زاده 
منـش به عنـوان مربـی تیم ملی 
والیبال نشسـته بانـوان ایران، در 
بـه  اولیـن حضـور خـود موفـق 
کسـب جایـگاه پنجمـی شـدند. 
تیـم ایـران بـرای کسـب عنـوان 
پنجـم و ششـمی به مصـاف تیم 
قدرتمنـد و بـا تجربـه هلند رفت 
و بـا شکسـت ایـن تیـم، پنجـم 

جهـان شـدند.
در هـر حـال پاراالمپیـک ریـو 
بـه  بایـد  حـاال  از  و  شـد  تمـام 
آینـده  سـال   4 مسـابقات  فکـر 
در توکیـو 2020 باشـیم تـا بـار 
و  بیشـتر  حضـور  شـاهد  دیگـر 
پررنـگ تـری از کرمانـی هـا هم 
در المپیـک و هـم در پارالمپیک 

باشـیم .

پایانپارالمپیک2016برزیل

نمرهقبولیبرایکرمانیها

دیـدار تیم هـای مـس کرمـان و مس 
رفسـنجان محلـی بـرای کسـب اولیـن 

سه امتیاز شـاگردان منصور ابراهیم زاده 
در ایـن فصل شـد تا کام هـواداران مس 

شـیرین  حسـابی  دربـی  ایـن  از  بعـد 
گردد. 

دیـدار تیم هـای مـس کرمـان و مس 
رفسـنجان محلـی بـرای کسـب اولیـن 
سه امتیاز شـاگردان منصور ابراهیم زاده 
در ایـن فصل شـد تا کام هـواداران مس 
شـیرین  حسـابی  دربـی  ایـن  از  بعـد 

گردد.
بـا وجـودی کـه دو تیم نتایـج خوبی 
نکـرده  کسـب  قبـل  هفته هـای  در 
اسـتقبال  کـه  بـود  طبیعـی  بودنـد، 
چنـدان خوبـی از ایـن بـازی نشـود. بـا 
ایـن وجـود نزدیـک بـه 100 تماشـاگر 
رفسـنجانی برروی سـکوهای ورزشـگاه 
تـا بحـث کـری  بودنـد  باهنـر کرمـان 

باشـد. داغ  تیـم  میـان هـواداران دو 
بازیکنـان زیـادی از دو تیـم در ایـن 

فصـل جـا به جا شـده بودند کـه همین 
سـبب شـده بود پیش از بـازی بازار گل 
دادن و روبوسـی، قبـل از بازی حسـابی 

میـان دو تیم داغ باشـد.
هوادارانـی کـه بـه ورزشـگاه نیامـده 
و  صـدا  خـودداری  دلیـل  بـه  بودنـد، 
سـیما از پخـش ایـن بـازی، از دیـدن 
آن  نتوانسـتند  و  شـدند  محـروم  آن 
از  حـال  ایـن  بـا  کننـد.  مشـاهده  را 
طریـق سـایت باشـگاه و کانـال تلگـرام 
رسـمی آن نتیجـه بـازی و اتفاقـات آن 
بـه صـورت لحظـه بـه لحظـه مخابـره 
می شـد. تماشـاگران تیـم فوتبـال مس 
در این بازی سـنگ تمام گذاشـتند و از 
روی سـکوها تـا دقیقه ی ۹0 به تشـویق 

تیـم خـود پرداختنـد.
ایـن بـازی محـل ثبـت رکوردهـای 

مختلـف بـود... در این بـازی ۹ بازیکن 
کرمانـی در ترکیـب تیـم مـس بـازی 
کردنـد کـه یـک رکـورد منحصـر بـه 
محسـوب  کرمـان  مـس  بـرای  فـرد 

. می شـود
همچنیـن مـس بـه رکـورد 160 روز 
دوری خـود از بـرد خاتمـه داد و ایـن 
رکـورد شـوم را در این بـازی برای خود 
شکسـت و کام هوادارانـش را شـاد کرد. 
آخریـن بـرد تیـم فوتبـال مـس بـه 23 
فروردیـن برمی گشـت کـه فـوالد یزد را 
در لیـگ سـال قبـل بـا نتیجـه ی دو بر 

یـک شکسـت داده بود.
عامـل  مدیـر  بـازی  پایـان  از  پـس 
باشـگاه مـس، سـید امجـد مسـعودزاده 
در رختکـن تیـم خـود حاضـر شـد و به 

بازیکنـان خسـته نباشـید گفـت. 

حاشیه های بازی مس و مس
 حاشیه

زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهایبهشماره22/الف/6-95م)نوبتاول(

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مناقصـه هـای نصـب انشـعابات طـرح فاضالب شـهر كهنوج را بـه صورت 
جداگانـه از محـل اعتبارات داخلی و براسـاس فهرسـت بهای شـبکه فاضالب سـال ۹۵ و به شـرح جـدول ذیل به پیمانکار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صالحیت انجـام کار در رشـته آب می باشـند و گواهـی صالحیت 
ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعـوت مـی شـود حداکثـر تـا پایان وقـت اداری ۹۵/7/4 جهت دریافت هـر یک از اسـناد مناقصه به دفتر 
امـور قراردادهـای شـرکت آبفـای کرمـان واقـع در کرمـان- بلـوار 22 بهمـن - ابتدای بلوار سـاوه- شـرکت آب وفاضالب اسـتان کرمان- 

مراجعـه نمایند.
این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

مبلغ ضمانت شرکت در مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
مناقصه )ریال(

1/۵0۹/208/0۹47۵/470/000)اجرای 300 فقره انشعاب خانگی فاضالب در سطح شهر کهنوج(1
3/۵81/۹10/۵۵017۹/۵00/000)اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضالب در سطح شهر کهنوج(2

- آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای مناقصـه، حاوی تضمین شـرکت در مناقصه و پیشـنهاد قیمت به دبیرخانه شـرکت: سـاعت 14مورخ 
۹۵/7/14

تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج مناقصه اجرای 300 فقره انشعاب ساعت ۹ مورخ ۹۵/7/1۵
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج مناقصه اجرای 700 فقره انشعاب ساعت ۹:30 مورخ ۹۵/7/1۵

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کرمان ویچ

افقی
بـازار  در  واقـع  و دیدنـی شـهرکرمان  تاریخـی  آثـار  از   -1

مظفـری
2- )جام می، ساغر، پیاله (- تلخ - هماهنگ

3- مغز-  نوعی ندا- لبنی
4- شهر المپیک برزیل- دستور

۵- کشـور هفتـاد و دو ملـت- تیم و باشـگاه فوتبـال یونانی- 
عاقبـت  غنجه-

6- فیلمی از قدرت اهلل صلح میرزایی
7-عدد منفی- از پیامبران

قدیمـی  مـارک  بزرگداشـت-  و  اکـرام  بـو-  شـب  گل   -8
تلویزیـون

۹- از واحدهای صدا و سیما- کشیدنی سوزآور- رسا
10- زاهـد و ناسـک- متمـول و پولـدار- مردمـان بینـوا و 

مفلـس
11- تقدیرهای الهی- پاک کردن با آب

از  کهنـه-  پارچـه  تکـه  فنـی-  دانـش  و  آوری  فـن   -12
نیها شـید ا تر

13- ویتامین جوانی- قهرمان جنگل شروا- مقام و منزلت
14- ایالتی در پاکستان- برگردان چیزی بجای خود
1۵- میل و رغبت- دسته ای از گیاهان حشره خوار

عمودی
1- از اماکن تاریخی و زیارتی کرمان واقع در ماهان

2- نیا- شهری در آلمان- به آرامی و بی سروصدا
3- سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تهران- بعد

4- چهره و سیما- داروی فراموشکار
۵- از اقوام نزدیک- قسمتی از قطار- سعی و اهتمام

6- همه و کل - شبنم - مایه عذاب و دردسر
7- از ورزشهای همگانی- از اصطالحات پزشکی 

8- مخفـی و سـری- شـهری در کشـورمان- کفـل در هـم 
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۹- جنایتکار- میزهای قرانی
10- نیم صدای خر- آزادی - از البسه زنانه و مردانه
11- تکیه دادن- چاهی در جهنم- خواهش و  تمنا
12- زادگاه علی اسفندیاری- پلیس عرب- تکخال
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طراح جدول

خبر

رییس كل دادگستری كرمان:

غدیر فرصتی مناسب برای 
تجدید میثاق با والیت است

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: 
»غدیـر این عید بزرگ و این حادثه و مناسـبت 
سـترگ، فرصتـی مناسـب برای تجدیـد میثاق 
بـا والیت اسـت و بر ماسـت که پیمـان خویش 
را بـا مسـیر و جریـان والیـت تجدیـد نماییم.« 
بـه گـزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان 
کرمـان، یـداهلل موحـد در پیامـی بـه مناسـبت 
نـه  افـزود: »غدیـر فقـط  عیـد سـعید غدیـر 
به عنـوان روزی تاریخـی بلکـه به عنـوان یـک 
عیـد بـزرگ اسـالمی مطـرح اسـت و بایـد این 
روز خجسـته را به عنـوان تعظیـم شـعائر دینی، 
بزرگ داشـت و بر شـکوه آن افزود تا ارزش های 
نهفتـه در ایـن روز عظیم، همواره زنـده بماند و 
سـیره معصومیـن )ع( احیا شـود.« در این پیام 
آمده اسـت: »رمـز عید بودن غدیـر، کمال دین 
و اتمـام نعمـت در سـایه ادامه خط رسـالت در 
شـکل و قالـب امامـت اسـت، غدیـر روز تـداوم 
رسـالت محمـد )ص( در والیت علـی )ع( و عید 
پیمـان و عهـد اسـت.« وی بـا تأکیـد بـر ایـن 
مهـم کـه غدیـر نشـان می دهـد بزرگ تریـن 
عامـل سـعادت دنیا و آخـرت پیـروی از والیت 
اسـت گفـت: »والیـت در جامعـه اسـالمی از 
جایگاه ارزشـمندی برخـوردار اسـت و در طول 
نظـام اسـالمی، ملت مسـلمان مـا با پیـروی از 
والیـت و پیـام غدیـر و تبعیـت از رهبـری بـه 
نماینـده  رسـیده اند.«  باالیـی  دسـتاوردهای 
عالـی قـوه قضاییه در اسـتان کرمان بیـان کرد: 
»غدیـر پرشـکوه ترین و زیباترین جلـوه والیت، 
غدیـر روز تـداوم رسـالت انبیـاء حـق در والیت 
علـی علیه السـالم و عیـد عهد، پیمـان و میثاق 
اسـت.« وی تصریـح کـرد: »امـروز کـه پرچـم 
حرکـت  ایـن  اسـتمرار  به عنـوان  والیت فقیـه 
الهـی در دسـت باکفایـت مرجـع عالی قـدر و 
رهبـر فرزانـه انقـالب اسـالمی اسـت، تجدیـد 
از رهنمودهـای و  بیعـت خـود را در اطاعـت 
فرمایشـات معظـم لـه اعـالم داشـته و پیمـان 
می بندیـم که بـا عزمی راسـخ تر از پیـش درراه 
تحقـق آرمان هـای واالی این نظـام مقدس گام 
نهیـم.« موحـد افـزود: »این جانـب بـا تبریـک 
ایـن عیـد بزرگ و خجسـته به عموم مسـلمین 
به ویـژه مـردم شـریف و متدین اسـتان کرمان، 
موفقیـت همـگان را در پیمـودن راه شـهدا، بـا 
بنیان گـذار  بلنـد  آرمان هـای  از  بهره گیـری 
جمهـوری اسـالمی و در پرتـو منویـات رهبـر 
معظـم انقـالب اسـالمی از درگاه خداوند متعال 

مسـئلت می نمایـم.«

موزه ملی مس در 
رفسنجان احداث شود

رییـس اداره میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری رفسـنجان گفـت: »بـا توجـه بـه 
ظرفیتی که مس در شهرسـتان رفسنجان دارد 
پیشـنهاد می کنیـم احـداث باغ مـوزه ملی مس 
در رفسـنجان احـداث  شـود.« به گزارش ایسـنا 
حسـن حسـینی در پانـل تخصصـی همایـش 
»رفسـنجان تدبیر، تالش و توسعه« اظهار کرد: 
»ارتقـای فرهنـگ عمومـی و تقویـت پشـتوانه 
فرهنگـی دو بعـد مؤثـر بـرای میـراث فرهنگی 
بخـش  »در  افـزود:  وی  مـی رود.«  شـمار  بـه 
صنایع دسـتی نیـز دو بعـد اقتصـادی و هنـری 
مهـم اسـت کـه بعـد هنـری آن دربرگیرنـده 
ارزش هـای فرهنگ اصیل ملی مذهبی اسـت.« 
رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری رفسـنجان سـپس بـه ظرفیت های 
شهرسـتان اشـاره کرد و گفـت: »بـازار تاریخی 
رفسـنجان از آثار مهم شهرسـتان اسـت که در 
فهرسـت آثـار ملـی رفسـنجان ثبت شـده، امـا 
بـا دخـل و تصرفـی کـه بازاریـان در آن انجـام 
دادنـد بـا تهدیـد صدمه بـر هویـت و اصالت آن 
روبـرو اسـت.« حسـینی سیاسـت گذاری بـرای 
جـذب سـرمایه گذار در حـوزه میـراث فرهنگی 
و گردشـگری، توسـعه زیرسـاخت ها، تسـهیل 
درروند سـرمایه گذاری، آموزش مستمر متولیان 
دانش محـور  راسـتای  در  گردشـگری  بخـش 
شـدن این صنعـت، اسـتفاده از فضـای مجازی 
توسـعه  و  گردشـگری  جاذبه هـای  بخـش  در 
آمـوزش صنایع دسـتی را ازجملـه راهبردهـای 
مهـم دانسـت. وی بـر ارتقـای کیفیـت مراکـز 
اقامتـی پذیرایـی شهرسـتان رفسـنجان تأکید 
از ظرفیـت مـس و  افـزود: »اسـتفاده  کـرد و 
حیات وحش در توسـعه گردشـگری شهرستان 
مدنظـر اسـت.« رییـس اداره میـراث فرهنگی، 
رفسـنجان  گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
خاطرنشـان کـرد: »بـا توجـه بـه ظرفیتـی که 
مـس در شهرسـتان رفسـنجان دارد پیشـنهاد 
در  مـس  ملـی  باغ مـوزه  احـداث  می کنیـم 

رفسـنجان احـداث  شـود.«

پیـام مـا- چنـد مـاه پس ازاینکـه 
بـه  شـهداد  دام هـای  از  تعـدادی 
طـرز عجیبی تلـف شـدند، مدیرکل 
کـرد  اعـالم  کرمـان  محیط زیسـت 
که »اکنـون به احتمال قـوی حیوانی 
کـه عامـل کشـتار دام و طیـور در 
سـگ های  بـوده،  شـهداد  بخـش 
بالصاحبـی هسـتند کـه در طبیعت 

رهاشـده اند.«
محمـود صفـر زاده بـه ایرنا گفت 
انجام شـده  بررسـی های  »بـا  کـه 
سـگ های بالصاحـب عامل کشـتار 
دام و طیـور در شـهداد اسـت.« وی 
افـزود: »در رفتارشناسـی و بیولوژی 
و  شـکارچی  حیـوان  حیوانـات، 
نـوع  اسـاس  بـر  طعمـه  حیـوان 
کنیـم  قضـاوت  می توانیـم  آسـیب 
کـه ایـن حملـه ناشـی از حمله چه 
حیوانـی اسـت.« وی بـا اشـاره بـه 
بازدیـدش از منطقـه شـهداد گفت: 
و  دام  کـه  گفتنـد  بومـی  »مـردم 
گذشـته  سـال های  در  مـا  طیـور 
خسـارت  دیده بـه  طوری  کـه مردم 

شـواهدی مبنی بر حمله سـگ های 
او ضمـن رد  بالصاحـب داشـتند.« 
حملـه  بـه  مربـوط  کـه  شـایعاتی 
کـرد:  بیـان  اسـت  حیات وحـش 
»ایـن حملـه مربـوط بـه سـگ های 
طبیعـت  در  کـه  اسـت  بالصاحـب 
حفاظـت  مدیـرکل  رهاشـده اند.« 
محیط زیسـت اسـتان کرمـان گفت: 
منطقـه  طیـور  و  دام  بـه  »حملـه 
دیرزمانـی اسـت کـه اتفـاق می افتد 
امـا در دو تا سـه سـال اخیر شـدت 
و  آغـاز  دقیـق  به طـور  و  گرفتـه 
ابتـدای حمالت مشـخص نیسـت.« 
وی در مـورد انتشـار برخـی تصاویر 
حملـه بـه دام و طیور مردم شـهداد 
در فضـای مجـازی گفـت: »برخـی 
تصاویر پخش شـده حتـی مربوط به 
شـهداد نیسـت.« صفـر زاده افـزود: 
»متأسـفانه دام و طیـور مـردم ایـن 
منطقـه در ایـن مـدت آسـیب دیده 
گذاشته شـده  کار  دوربین هـای  و 
توسـط حفاظت محیط زیسـت فقط 
دو سـگ را نشـان می دهند.« وی با 

اشـاره به پخـش شـایعات در فضای 
بیـان  رسـانه ها  برخـی  و  مجـازی 
کـرد: »با توجه بـه تجربه و تخصص 
این جانـب، حیوانـی به عنـوان هیوال 
مـا  زیسـتی  تنـوع  لیسـت  در  نـه 
ثبـت و نـه نام گذاری شـده اسـت.« 
محیط زیسـت  حفاظـت  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت: »بحثـی کـه 
بـه جوامـع محلـی و اقشـار مختلف 
جامعه کشـیده شـده موجب تشدید 
وی   » می شـود.  حیوان هراسـی 
افـزود: »طبیعی اسـت وقتی حیوان 
وحشـی بـه دامـی حملـه می کنـد 
اولیـن محلـی کـه آسـیب می بینـد 
از طریـق احشـای درونـی دام مثـل 
جگـر اسـت و قربانیان هـم از همین 
ناحیـه آسـیب دیدنـد.« صفـر زاده 
اظهـار کـرد: »گزارش هایـی توسـط 
بخشدار شـهداد به صورت کتبی و از 
طریق شـورای شـهر و شـهرداری به 
اداره حفاظـت محیط زیسـت کرمان 
منعکـس شـد و بالفاصلـه رئیـس و 
در  محیط بانـی  واحـد  کارشناسـان 

رئیـس  همچنیـن  شـهداد،  بخـش 
پایـش حفاظـت  نظـارت  و معـاون 
محیط زیسـت اسـتان ورود کردنـد. 
شـهری  »بافـت  گفـت:  وی   »
شـهداد به صـورت بـاغ شـهر بـوده 
و  دام  بـاغ،  مسـکونی،  منـازل  کـه 
طیـور در یـک نقطـه قـرار دارنـد و 
کارشناسـان در ایـن مناطـق ضمن 
جلسـات  الزم،  آموزش هـای  ارائـه 
و کارگاه هـای آموزشـی بـا حضـور 
اعضـای شـورا  دهیـاران،  بخشـدار، 
و معتمدیـن محلـی برگـزار شـد.« 
محیط زیسـت  حفاظـت  مدیـرکل 
کرمـان ادامه داد: »بررسـی و پایش 
هـای میدانـی، تله های زنـده گیری 
و دوربین هـا بـرای شناسـایی نـوع 
احتمالـی در  و گونـه حیات وحـش 
محله هایـی کـه تلفـات دام بیشـتر 
وی  شـد.«  گذاشـته  کار  بـوده، 
اقدامـات ایمنـی را الزمـه نگهداری 
باغشـهر  مناطـق  در  طیـور  و  دام 
عنـوان کـرد و گفـت: »آغل هـا باید 
دارای دیوار، حصار، روشنایی و درب 
باشـند و عـده ای کـه اقداماتـی در 
ایـن زمینه داشـتند دیگر خسـارتی 
ندیدنـد.« وی بـا اشـاره به ضـرورت 
وجـود حیوانـات در طبیعـت تأکید 
کـرد: »بایـد در چارچـوب ضوابط و 
تعـادل اکولوژیـک بتوانیـم روابـط و 
مناسـبات بین حیات وحـش و تنوع 
زیسـتی و حتـی حیوانـات را کنترل 

» . کنیم
روایتاهالیشهداد

در حالـی مدیرکل محیط زیسـت 
اسـتان کرمـان سـگ ها را متهمـان 
جگرخـواری در شـهداد معرفی کرده 
کـه پیش ازایـن یکـی از کشـاورزان 

و دامـداران شـهداد بـا نصـب تله ای 
از  یکـی  انداختـن  دام  بـه  موفـق 
مهاجمـان می شـود، هرچنـد حیوان 
فـرار  بـه  موفـق  درنهایـت  وحشـی 
می شـود. محمد جعفـری در توضیح 
ایـن جریـان به پیام مـا چنین گفت: 
»شـب با کمک پسـرانم تلـه ای را از 
جنـس فنـس هـای فلزی سـاخته و 
کار گذاشـتیم و نیمـی از الشـه یکی 
از گوسـفندانی را کـه در اثـر حملـه 
را  بـود  تلف شـده  همیـن حیوانـات 
در آن قراردادیـم، نزدیـک سـاعت 4 
صبـح بود که با صدای بسـته شـدن 
درب تلـه، از خـواب بیـدار شـدیم و 
وقتـی به سـراغ تلـه رفتیـم، متوجه 
شـدیم که تلـه عمل کـرده و حیوان 
بـه دام افتـاده اسـت.« جعفـری در 
توصیـف جثـه و شـکل ایـن موجود 
دسـته  از  حیـوان  »ایـن  می گویـد: 
کوچک تـر  حیوانـی  و  گربه سـانان 
از شـغال و بزرگ تـر از سـگ بـود. 
و سـر  از شـغال کوچک تـر  دمـش 
کوچـک و پـوزه کلفـت و گـردن و 
کمرکشـیده و بلنـد و پاهای کوتاهی 
داشـت و در کل حیوانی شبیه دینگو 
بـود کـه در اصطـالح محلی شـهداد 
به آن سـگ تـوره می گوینـد. در این 
منطقـه بـه شـغال، تـوره می گوینـد 
و بـا توجـه به اینکـه حیوانی شـبیه 
و مابیـن سـگ و شـغال اسـت بـه 
سـگ توره مشـهور اسـت.« کشاورز 
شـهدادی ادامـه داد: »بـا توجـه بـه 
اینکـه ما تقریباً مطمئـن بودیم او به 
دام افتـاده و راه فـراری نـدارد، بـرای 
اقامه نمـاز رفتیـم و تصمیم گرفتیم 
بعـد از طلوع خورشـید به سـراغ آن 
حیوان برگردیم و اهالی و مسـئوالن 

را باخبـر کنیـم، اما متأسـفانه وقتی 
مجـدداً به سـراغ دام رفتیم در کمال 
تعجب متوجه شـدیم که با اسـتفاده 
سـیم های  قـوی اش،  دندان هـای  از 
فنـس فلزی را شکسـته و فـرار کرده 
اسـت.« وی افـزود: »بـه نظـر مـن با 
توجـه بـه اینکـه هم زمـان بااینکـه 
آن موجـود در دام مـا بـود، در محل 
دیگـری دام هـای اهالـی موردحملـه 
قرارگرفتـه، شـک نـدارم کـه از یک 
حیـوان بیشـتر هسـتند و به صـورت 
حملـه  شـب ها  در  دسـته جمعی 

می کننـد.«
سگ؟بعیداست

ابراهیمـی زاده، مسـئول  حجـت 
یکـی  و  شـهداد  فرهنگـی  میـراث 
دراین بـاره  نیـز  شـهداد  اهالـی  از 
رونـد  هنـوز  »متأسـفانه  می گویـد: 
و  اهلـی  حیوانـات  شـدن  تلـف 
دام هـای منطقه ادامـه دارد و همین 
از  گوسـفند   4 پیـش  شـب  چنـد 
اهالـی شـهداد  از  تـن  دو  دام هـای 
بـه نـام آقایـان شـعبانی و عبدالهـی 
مـورد هجـوم قرارگرفته و تلف شـده 
و هیـچ ارگان و نهـادی تاکنـون کار 
مفیـدی بـرای مقابلـه بـا ایـن اتفاق 
شـوم کـه آرامـش و آسـایش مـردم 
را سـلب کـرده، انجام نداده اسـت.« 
»دسـت اندرکاران  داد:  ادامـه  وی 
و مسـئوالن محیط زیسـت  شـهری 
سـگ های اهلـی منطقه را، مسـبب 
ایـن تلف شـدن می داننـد که کامال 
نظـر مـردودی اسـت، چـرا کـه این 
حیوانـات از جیگـر و قسـمت هـای 
مشـخص دام اسـتفاده می کننـد و 
بـه هیـچ عنـوان نمـی توانـد سـگ 

باشـد.«

سگها
متهمانجگرخواریدرشهداد

ادوار  نماینـده  و  اخـالق  مشـهور  اسـتاد 
اقتصـادی  توسـعه  »بـرای  گفـت:  مجلـس 
کشـور باید بیماری موجـود در جامعه یعنی 
کم حوصلگـی و بی قـراری کمرنـگ شـود و 
بـه درمان هـای ایـن بیمـاری توجـه کـرد.« 
بـه گـزارش ایرنـا حجت االسالم والمسـلمین 
پانـل  در  دیـروز  طباطبایـی  مهـدی  سـید 
سـالمت  و  آمـوزش  فرهنـگ،  تخصصـی 
همایـش رفسـنجان، تدبیر، تالش و توسـعه 
و  لجاجـت  غلـط،  »تفسـیر  کـرد:  اظهـار 
پافشـاری بـر روی نظـر خود از عـوارض این 
بیمـاری اسـت کـه بسـیاری از افـراد جامعه 
دارنـد.« وی افـزود: »امـروز وضـع بـه حدی 
رسـیده اسـت که بسـیاری افراد توانمند را با 
برچسـب زدن منـزوی کرده انـد و انقالبیون 
ماننـد  آن هـا  از  کمـی  تعـداد  کـه  اصیـل 

آیـت اهلل هاشـمی رئیـس مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام مانده انـد، سـعی می کننـد 
ادوار  نماینـده  باشـند.«  نداشـته  توجهـی 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: »این یـک 
بیمـاری خطرنـاک اسـت و بـرای خانـواده 
هـم خطرناک اسـت، افـراد اشـتباه می کنند 
و نه تنهـا نمی خواهنـد عذرخواهـی کننـد و 
بپذیرند بلکـه می خواهند همان نادرسـت را 
به صورت درسـت دربیاورنـد.« وی بیان کرد: 
»تـن نـدادن به کار یکـی از معضالت جامعه 
کنونـی اسـت.« حجت االسـالم طباطبایـی 
گفـت: »چهـره انقـالب کـه اوایـل پیـروزی 
انقالب بسـیار جـذاب بود امـروز مخدوش و 
حـرکات نادرسـتی که بـه نام دین و اسـالم 
مطرح شـده و می شـود سـبب ایـن وضعیت 
شـده، حتـی کسـانی کـه بـه نـام داعـش و 

تکفیـری به نـام اسـالم کار می کننـد چهره 
اسـالم را زشـت کرده انـد.« وی حفـظ نظام، 
دسـتاوردهای نظـام و رهبری و مقام رهبری 
را از شـاخص های مهـم نـام بـرد و افـزود: 
»مشـروعیت نظـام به مقـام معظـم رهبری 
آیـت اهلل  از  بهتـر  زمـان  ایـن  در  و  اسـت 
خامنـه ای )مدظله العالـی( نداریـم.« اسـتاد 
اخـالق، حفظ آبروی افراد را از دیگر مسـائل 
ضـروری دانسـت و گفت: »آبرو بـردن از فرد 
آسـان و جمع کـردن آن مشـکل اسـت لـذا 
بایـد بـه ایـن موضـوع توجـه ویـژه شـود.« 
طباطبایـی  مهـدی  سـید  حجت االسـالم 
)متولـد 131۵ در رفسـنجان( از پیشـگامان 
مبـارزات ضـد اسـتعماری و ضداسـتبدادی 
و از یـاران آیـت اهلل کاشـانی در نهضـت ملی 
شـدن صنعـت نفـت، از همفکـران و یـاران 

سـید نـواب صفـوی و گـروه فداییان اسـالم 
امـام  یـاران  و  از قدیمی تریـن شـاگردان  و 
خمینـی اسـت. وی نماینـده مجلـس هفتم 
از تهـران و نماینـده سـابق مشـهد و اسـتاد 
مشـهور اخـالق جنـوب شـرق تهران اسـت. 

در  گوناگـون،  مناسـبت های  در  معمـوالً  او 
برنامه هـای تلویزیونـی صداوسـیمای ایـران 
بـه بحث هـای اخالقـی می پـردازد. او یکـی 
از منتقـدان سیاسـت های دولت هـای نهم و 
دهـم بـه ریاسـت محمـود احمدی نـژاد بود. 

سید مهدی طباطبایی در رفسنجان:

بسیاری از افراد توانمند را با برچسب زدن منزوی كرده اند

 خبر



عکس: آیدا گنجی پور

فاصله مان یک ساعت است

اما برای رسیدن به تو ماه ها باید انتظار 

کشید 

یا ساعت روی دیوار دروغ می گوید 

یا این جغرافیای لعنتی

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه چل جفت جغد
به مناسبت سالروز تولد استاد راد  نمایشگاه تا 30 شهریور ماه

مکان: بیست متری نادر، کوچه شماره یک، نگارخانه هومهر
از ساعت: 18 الی 20:30

مناسبت

 گرامـی بـاد طلیعـه غدیر خـم آغاز افکار انسـان سـاز علی، 
مبـدا رهایـی بخش انسـانها از کـوره را جهل، عصیـان و خرافه 

)) حركتی بسوی نبوغ فهم وكمال((
مدعی صومعه بگشا که نوید آمده است

عطر خوش بوی بهارانه پدید آمده است
غدیر اوج تجلی گاه دین است

امامت را بلندی ها قرین است
رسول سرمدی این گفتگو کرد

بکوثر نور انسانی وضو کرد
محمد با علی دمساز گردید

علی را در بلندا ساز گردید
بگفتا نور چشم مرسلینی

علی تو آیه حق الیقینی
علی تو رهبر آزادگانی 

امید بی کس و درماندگانی
رسول آزادگی از روی او دید

پس از خود کنت موال خوی او دید
غدیر آمد علی را جستجو کن

بیا برگرد این انوار خو کن
بگردون جز علی گویی نداریم

علی گر نیست هم خویی نداریم
علی بر شانه حق جا گرفته

غدیر از نام او حرمت گرفته
نسیم بوی رضوان از علی بود

خروش و خوی انسان از علی بود
نماد باوری از روی او بود

ره آزادی از بازوی او بود
علی اوراق دفتر در زمین است

نهاد بردباری در یمین است
) سماء ( گوید مرا مسرور بفرما

میان خانقا در گور فرما
محمد ابراهیمی

 اطالعات

سکه

11,130,000 ریال طرح جدید

11,150,000 ریال طرح قدیم 

5,680,000 ریال نیم سكه 

2,980,000  ریال ربع سكه 

1,860,000 ریال یک گرمی

طال

1,136,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,514,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,600 ریال دالر آمریكا

40,040 ریال یورو

9,740 ریال درهم امارت

5,490 ریال  یوآن 

46,900 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوكی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان كیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آبوهوایکرمان

17 تا 35/نیمه ابری امروز

17 تا 34/آفتابی فردا

ویژه

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

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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شماره پیاپی 726  آخر
دوشنبه 29 شهریورماه 1395  8

روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

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

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

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

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمه سعیدی

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

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
 روزنامه های کشور

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

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

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

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

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

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(


