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سرهنگ پرواز، رئیس پلیس 
امنیت عمومی استان خبر داد

پلمپ
90 درصدی 

باغ تاالرهای 
متخلف

7

پنج سال پس از وقوع قتل رخ داد

دستگیری قاتالن 
ریحانه و مادرش 

در کرمان
---------  صفحه  2 ---------

کنایه روحانی به دولت احمدی نژاد:

عده ای با ادعای دور 
زدن تحریم ها منابع 
کشور را هدر دادند

---------  صفحه  3 ---------

در صفحه تاریخ کرمان بخوانید

استانداران کرمان
از سال 1300 تا 
1394 شمسی

---------  صفحه  5 ---------

با موضوع  پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در کرمان آغاز شد

 اولین جشنواره 
عکس و پوستر 

خشت اول
---------  صفحه  7 ---------

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان

موضوع مناقصه: حمل زغال سنگ خام به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:
1-حمل زغالسنگ خام از معدن پابدانا به کارخانه زغالشوئی زرند

2- حمل زغالسنگ خام از معدن هشونی به کارخانه زغالشوئی زرند
3- حمل زغالسنگ خام از معدن همکار به کارخانه زغالشوئی زرند
4- حمل زغالسنگ خام از معدن بابنیزو به کارخانه زغالشوئی زرند

5- حمل زغالسنگ خام از معدن هجدک به کارخانه زغالشوئی زرند
6- حمل زغالسنگ خام از معدن اسدآباد به کارخانه زغالشوئی زرند

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 95/08/12
محل دریافت اسناد: بلوار شهیدآیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغال سنگ کرمان

تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ردیف 1 مبلغ 510/000/000 ریال - ردیـف 2 مبلغ 670/000/000 ریال- ردیف 3 مبلـغ 480/000/000 ریال- ردیف 
4 مبلـغ 80/000/000 ریـال- ردیف 5 مبلغ 72/000/000 ریـال و ردیف 6 مبلغ 35/000/000 ریال

تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 95/08/24
تاریخ گشایش پاکتها: به صورت یک مرحله ای مورخه 95/08/25

مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس میباشد.

تلفن تماس: 03432117726
شرکت معادن زغال سنگ استان کرمان

یـک فعـال فرهنگی و سیاسـی در گفتگو 
را  معیشـتی  دغدغه هـای  خبرآنالیـن  بـا 
وزیـر  از  فرهنگیـان  مطالبـه  اصلی تریـن 

پـرورش دانسـت. آمـوزش  پیشـنهادی 
محمدرضـا فرح بخـش گفـت: »احتمـال 
معرفـی نجفـی بـه دلیـل سـابقه درخشـان 
وی در بهبـود منزلـت اجتماعـی فرهنگیـان 
بدنـه  سـوی  از  گسـترده  اسـتقبال  بـا 
آموزش وپـرورش روبـه رو شـده بـود، البتـه 
دانش آشـتیانی قطعـاً به عنوان چهـره نو در 
صـورت داشـتن برنامـه می توانـد تأثیرگـذار 
باشـد. اما نبایـد در این مدت کوتـاه توقعات 

دور از دسترسـی از وی داشـت.«
»دانـش  افـزود:  فرهنگـی  فعـال  ایـن 
دکتـر  برنامه هـای  از  می توانـد  آشـتیانی 
بهبـود سـریع وضعیـت  نجفـی در جهـت 

معیشـت و منزلـت فرهنگیـان بهـره گیـرد 
و بـرای اصـالح سـاختار جـدی، برنامه های 

باشـد.« داشـته  بلندمدتـی 
فرح بخـش اضافه کرد: »آمـوزش پرورش 
بـا نیمـی از جامعه سـروکار دارد. امیدواریم 

وزیـر جدیـد بتوانـد در هیـأت دولت قدرت 
باشـد و دولـت را در  تأثیرگـذاری داشـته 
توجـه بـه آموزش وپـرورش تشـویق کند.«

این فعال سیاسـی ادامه داد: »فرهنگیان، 
حامـی دولت تدبیـر و امید هسـتند و قطعاً 
رفع مشـکل آن هـا می توانـد در تـداوم این 

حمایت نقش اساسـی داشـته باشد.«
وی تصریـح کـرد: »ایـن اتفـاق و تغییـر 
وزیـر آمـورش پـرورش باید زودتـر از این ها 
اقـدام هرچنـد  ایـن  ولـی  رقـم می خـورد 
دیرهنـگام، نشـان داد کـه روحانـی نقـاط 
و  می دانـد  به درسـتی  را  کابینـه  ضعـف 
رویکـرد  همیـن  و  دارد  برنامـه  آن  بـرای 
دولـت تدبیـر و امیـد می توانـد نویدبخـش 
روزهـای بهتـری بـرای جامعـه فرهنگیـان 

کشـور باشـد.«

فرحبخش فعال سیاسی - فرهنگی مطرح کرد

دغدغه های معیشتی اصلی ترین مطالبه 
فرهنگیان از وزیر جدید

یکی از پروژه ها بدون قرارداد 63 درصد پیشروی داشته و دیگری  بدون مناقصه پیمانکارش مشخص شده

تخته گاز شهرداری در خواب شورا
مادر و ناپدری معتاد کودک سه ساله 
را عالوه بر کتک زدن، سوزاندند

روزگار 
سوزناک 
ستایش

   صفحه2

گیالنی در انتقاد از »ابوالپل« شدن کرمان:

شروع نکنید، به اندازه کافی پروژه 
بدون قرارداد شروع کرده ایم

سعیدی؛ مدیر کتاب فروشی »فرهنگ« انتقاد کرد:

منع نوجوانان از کتاب خوانی، 
به بهانه درس

مباحـث مطرح  شـده در جلسـات 
اخیـر شـورای شـهر کرمـان نشـان 
پروژه هـا  برخـی  تنهـا  نـه   می دهـد 
همچون »آزادی« بـدون قرارداد جلو 
رفته انـد کـه شـهرداری بـا همکاری 
برخـی اعضـای شـورا قصـد داشـته 
بـدون مناقصـه چندیـن پـروژه را به 

شـرکت جهـاد نصـر واگـذار کنـد.
مالـی  آیین نامـه  چهـار  مـاده 
»معامـالت  می گویـد:  شـهرداری ها 
عمـده بایـد به طورکلـی با تشـریفات 
یـا  و  عمومـی  مزایـده  یـا  مناقصـه 

شـود.«  انجـام  محـدود  مناقصـه 
همچنیـن در بنـد 9 مـاده 55 قانون 
معامـالت  انجـام  بـر  شـهرداری ها 
خریدوفـروش  از  اعـم  شـهرداري 
امـوال منقول و غیرمنقـول و مقاطعه 
و اجـاره و اسـتیجار پـس از تصویـب 
بـا  شـهر{  }شـورای  شـهر  انجمـن 
اصـول  و  صرفـه  و  صـالح  رعایـت  
قانـون  »طبـق  مناقصـه  و  مزایـده 
شـده  تأکیـد  عمومـي«  محاسـبات 

اسـت. 
صفحات 2 و 6
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خبر

فارغ التحصیالن کرمانی 
بیکارترند

رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه نخبگان بایـد با اتـکا به هوش بـا ایجاد 
اشـتغال  دانش بنیـان، هم خود و هم دیگـران را از 
آن بهره منـد سـازند، از باالتـر بـودن نـرخ بیکاری 
بـه  فارغ التحصیـالن دانشـگاهی کرمـان نسـبت 
سـایر اسـتان ها خبـر داد. بـه گـزارش خبرگزاری 
تسـنیم، علیرضـا سـعیدی در نشسـت خبـری بـا 
اشـاره بـه معضـل بیکاری در سـطح کشـور اظهار 
داشـت: »نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشـگاهی 
اسـتان ها  سـایر  نسـبت  بـه  کرمـان  اسـتان  در 
اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس  اسـت.«  باالتـر 
کرمـان با اشـاره بـه ظرفیـت محدود اسـتخدامی 
در دولـت گفـت: »انتظـار اسـتخدام در نهاد هـای 
دولتـی بـرای همـه فارغ التحصیـالن دانشـگاهی 
امـری محـال و دور از بـاور اسـت.« وی بابیـان 
اینکـه نخبـگان بایـد بـا اتکا بـه هوش و اسـتعداد 
خـدادادی و بـا ایجـاد اشـتغال  بنیـان، هـم خـود 
و هـم دیگـران را از آن بهره منـد سـازند بـا اشـاره 
بـه منویات مقام معظـم رهبری خاطر نشـان کرد: 
»به درسـتی ایـن سـرزمین سـرمایه هایی بهتـر و 
باالتـر از منابع زیرزمینی و نفتی دارد و نسـبت به 
مغزهـای این سـرزمین، سـال ها کم توجهی شـده 
اسـت.« سـعیدی موفقیت چشـمگیر دانشـجویان 
و نخبـگان ایرانـی را در میدان هـا و دانشـگاه های 
جهانـی دلیلـی بـر ایـن ادعـا برشـمرد و گفـت: 
»کوتاهـی از مـا بـوده کـه در داخـل کشـور بـه 
آن هـا توجـه شایسـته نکرده ایـم.« وی اسـتفاده 
اسـتان  ارتقـاء  بـرای  را  فرصت هایـی  چنیـن  از 
بـه  ضـروری دانسـت و گفـت: »ایـن فرصت هـا 
مـا کمـک می کنـد تـا بـا ایجـاد زمینـه اشـتغال 
خـود را از آفـت اسـتخدام دولتـی رهـا کنیـم.« 
در ایـن جلسـه حامـد حامدیـان نماینـده یکی از 
شـرکت های منطقـه اظهـار داشـت: »نـو آوردگاه 
کارزار کسـب وکار ایرانی فرصتی بـرای کارآفرینی 
و اشـتغال مولد در سـطح جامعه است.« حامدیان 
بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن نـو آوردگاه در چنیـن 
سـطحی و بـا چنیـن موضوعاتـی برای نخسـتین 
بـار در کشـور اجرا می شـود، گفـت: »ایـن رویداد 
در فضایـی شبیه سازی شـده اتفـاق می افتـد کـه 
بسـیار بـه واقعیـت نزدیـک اسـت.« وی آشـنایی 
بـا کسـب وکارهای نوپـا، تکنیک هـای تیم سـازی 
 ... و  پـروژه  تیمـی، مهارت هـای مدیریـت  و کار 
را از آموزش هـای ارائه شـده در ایـن نـو آوردگاه 
عنـوان کـرد و افـزود: »اسـتفاده از مربیان مجرب 
و سـخنرانی و اسـتفاده از تجربیـات کارآفرینان از 
برنامه هـای پیـش رو در ایـن نـو آوردگاه اسـت.«

امکان انجام تعمیرات 
شبکه بدون قطع برق در 

ریگان فراهم شد
مدیریـت برق شهرسـتان ریگان گفـت: »امکان 
انجام تعمیرات شـبکه برق رسـانی بـدون قطعي با 
راه انـدازی خط گرم برق براي نخسـتین مرتبه در 
ایـن شهرسـتان فراهـم شـد.« بـه گـزارش روابط 
عمومـي شـرکت توزیع نیروي برق جنوب اسـتان 
کرمـان، حسـین کرامتـي پـور بیـان کـرد: »گروه 
تعمیـرات خـط گـرم کـه از امکانـات و تجهیـزات 
نخسـتین  بـراي  هسـتند  برخـوردار  دنیـا  روز 
مرتبـه در شهرسـتان ریـگان راه اندازی شـد.« وي 
اظهـار کـرد: »6 میلیـارد و 300 میلیـون ریال در 
راسـتاي راه انـدازی گـروه تعمیـرات خـط گرم در 
ایـن شهرسـتان هزینـه شـده اسـت.« وي بابیـان 
اینکـه ریـگان یکـي از شهرسـتان های طوفان خیز 
کـرد:  تصریـح  می آیـد،  بشـمار  کرمـان  اسـتان 
»بـروز طوفـان بـه شـبکه بـرق ریـگان خسـارت 
زیـادي وارد می کنـد لـذا گـروه تعمیـرات خـط 
موردنیـاز  اصالحـات  بـرق،  قطعـي  بـدون  گـرم 
شـبکه برق رسـانی در ایـن شهرسـتان را انجـام 

می دهنـد.«

کسب شش مدال توسط 
برق جنوب در جشنواره 

ورزشی دولت
اسـتان  دولـت  کارکنـان  ورزشـي  جشـنواره 
کرمـان بـه مناسـبت هفتـه تربیت بدنی طي سـه 
آمادگـي  دارت، طناب کشـی،  رشـته های  در  روز 
جسـماني، شـطرنج، تنیـس روي میز برگزار شـد. 
در رشـته دارت ایـن دوره از مسـابقات از بیـن 36 
نفـر شـرکت کننده زهـرا محمـد حسـین پـور از 
شـرکت توزیـع نیروي بـرق جنوب اسـتان کرمان 
مقـام اول را از آن خـود نمـود. در رشـته آمادگـي 
جسـماني ایـن جشـنواره کـه 45 شـرکت کننده 
حضـور داشـتند، طبـق رده بنـدی گـروه سـني 
مریـم  یـک  سـني  گـروه  در  و  پذیرفـت  انجـام 
فروغـي، محدثـه رضایـي و ماریا امیني از شـرکت 
توزیـع بـرق جنـوب کرمـان بـه ترتیب مقـام اول 
تـا سـوم را دریافـت کردنـد و در گروه  سـني دوم 
نیـز مهري روشـنایي نفـر اول را در این جشـنواره 
کسـب کـرد. همچنین در مسـابقات طناب کشـی 
شـرکت توزیـع نیروي بـرق جنوب اسـتان کرمان 
شـرکت کننده  گـروه   10 بیـن  از  را  دوم  مقـام 

دسـتگاه های اجرایـي کسـب نمـود.

کرمان ویچ

مطـرح   مباحـث 
جلسـات  در  شـده 
اخیر شـورای شـهر 
نشـان  کرمـان 
تنهـا  نـه   می دهـد 
پروژه هـا  برخـی 
همچون »آزادی« بـدون قرارداد جلو 
رفته انـد کـه شـهرداری بـا همکاری 
برخـی اعضـای شـورا قصـد داشـته 
بـدون مناقصـه چندیـن پـروژه را به 
کنـد. واگـذار  نصـر  شـرکت جهـاد 

مالـی  آیین نامـه  چهـار  مـاده 
»معامـالت  می گویـد:  شـهرداری ها 
عمـده بایـد به طورکلی با تشـریفات 
یـا  و  عمومـی  مزایـده  یـا  مناقصـه 
شـود.«  انجـام  محـدود  مناقصـه 
همچنیـن در بنـد 9 مـاده 55 قانون 
معامـالت  انجـام  بـر  شـهرداری ها 
خریدوفـروش  از  اعـم  شـهرداري 
امـوال منقـول و غیرمنقول و مقاطعه 
و اجـاره و اسـتیجار پـس از تصویـب 
انجمـن شـهر }شـورای شـهر{ بـا 
اصـول  و  صرفـه  و  صـالح  رعایـت  
قانـون  »طبـق  مناقصـه  و  مزایـده 

شـده  تأکیـد  عمومـي«  محاسـبات 
اسـت. در مـاده 79 قانون محاسـبات 
عمومـی هم آمـده اسـت: »معامالت 
وزارتخانه هـا و مؤسسـات دولتی اعم 
از خریدوفـروش و اجـاره و اسـتجاره 
و پیمانـکاری و اجـرت کار و غیـره 
مشـمول  کـه  مـواردی  )به اسـتثناء 
مقـررات اسـتخدامی می شـود( بایـد 
حسـب مـورد از طریـق مناقصـه یـا 
مزایـده انجـام شـود.« ایـن قوانیـن 
پیمانـکار  کـه  اسـت  ایـن  بیانگـر 
تمامـی پروژه هـای عمرانـی کـه در 
شـهر کرمـان صـورت می گیـرد باید 
از طریـق مناقصـه مشـخص شـود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس 
صحبت های مطرح شـده در جلسـات 
اخیـر شـورای شـهر کرمـان بـدون 
برگـزاری مناقصـه قرار بوده شـرکت 
جهـاد نصر سـه تقاطع غیرهمسـطح 

جدیـد در شـهر کرمـان بسـازد.
تفاهم نامه 100 میلیاردی 

شهرداری با جهاد نصر
یکشـنبه سـه هفتـه پیـش بـود 
کـه علـی بابایـی، شـهردار کرمـان از 

همکاری بـا جهاد نصر برای سـاخت 
چنـد تقاطع جدیـد در شـهر کرمان 
خبـر داد. علی اکبـر مشـرفی، رییس 
شـورای شـهر کرمـان هـم در تأییـد 
پیشـنهاد  از  شـهردار  صحبت هـای 
بـرای  شـرکت  ایـن  بـه  شـهرداری 
سـاخت تقاطع هـای غیـر هم سـطح 
ترمینـال و  نیکـزاد،ورودی  چهـارراه 
سـه راه اهلل آباد در قالـب تفاهم نامه ای 
100 میلیاردی پرده برداشـت. در آن 
جلسـه بـه پیشـنهاد سـعید گیالنی 
قـرار شـد جزئیـات ایـن تفاهم نامـه 
بیشـتر بررسـی شـود و 15 روز زمان 

بـرای آن در نظـر گرفتـه شـد. 
پس مناقصه کو؟

در جلسـه ایـن هفتـه شـورا امـا 
زوایـای دیگـری از ایـن تفاهم نامـه 
برمـال شـد. فرقانـی، معـاون عمرانی 
شـهردار کرمـان در ابتدای جلسـه از 
قطعـی شـدن تفاهم نامـه بـا جهـاد 
تقاطـع  سـه  سـاخت  بـرای  نصـر 
مـؤذن زاده،  داد.  خبـر  یادشـده 
نماینـده جهـاد نصـر و مدیـر ایـن 
توافقـات  »طبـق  گفـت:  پروژه هـا 

بـه  شـهرداری  بـا  گرفتـه  صـورت 
ترتیـب پروژه هـای چهـارراه نیکزاد، 
اهلل آبـاد  سـه راه  و  جدیـد  ترمینـال 
صحبت هـا  ایـن  می شـود.«  انجـام 
بـا واکنـش برخـی اعضـا روبرو شـد. 
سـعید گیالنـی بـا تأکیـد بـر اینکـه 
در  کرمـان  شـهرداری  کـه  »فعـاًل 
مضیقـه مالـی اسـت و بهتـر اسـت 
پـروژه ای شـروع نشـود« گفـت کـه 
»بهتر اسـت ابتدا مناقصـه ای برگزار 
شـود و اگـر جهـاد نصـر برنـده شـد 
آن وقـت در ایـن موردبحـث کنیم.« 
مشـرفی در ایـن هنگام بدون اشـاره 
عنـوان  فرقانـی،  صحبت هـای  بـه 
کـرد کـه »حضـور جهـاد نصـر فقط 
پـروژه  سـه  هزینـه  بـرآورد  بـرای 
بـا  ادامـه  در  اسـت!«  پیشـنهادی 

اعتـراض برخـی اعضای شـورا، مقرر 
شـد ابتـدا مناقصـه برگـزار شـود. بر 
اسـاس مباحث مطرح شـده مشخص 
می شـود که شـهرداری قصد داشـته 
بـدون مناقصـه سـاخت سـه تقاطع 
جدیـد را به یک شـرکت واگذار کند. 
اتفاقـی که کاماًل خالف قانون اسـت. 
البتـه پیش ازایـن هـم تخلفـی دیگر 
در برخـی پروژه های شـهری کرمان 
همچـون میـدان آزادی رخ داده بـود.
پیشرفت 63 درصدی آزادی 

بدون قرارداد!
همان طـور کـه در بـاال آمـد، همه 
شـهرداری  کـه  شـهری  پروژه هـای 
انجـام می دهـد بایـد بـه تأیید شـورا 
برسـد. امـا در اتفاقـی نـادر، پـروژه 
میـدان آزادی شـهر کرمـان نه تنهـا 

قـراردادی کـه به تأیید شـورا برسـد 
نـدارد بلکه در حـال حاضر 63 درصد 
از عملیات اجرایی آن توسـط قرارگاه 
خاتـم پیـش رفتـه اسـت. موضوعی 
کـه بحث چندباره در شـورا، برگزاری 
جلسـه در دفتـر سـعید گیالنـی و 
جلسـه پشـت درهای بسـته اعضای 
شـورا هـم نتوانسـت آن را حـل کند 
و همچنـان قرارداد نهایـی این پروژه 
مهم به شـورا نرسـیده اسـت. قرارداد 
نداشـتن ایـن پـروژه باعـث شـده تا 
هزینـه نهایـی از هزینه برآورد شـده 
قبـاًل  به طوری کـه  شـود.  بیشـتر 
برآورد شـده بـود 85 تـا 95 میلیارد 
تومـان نیـاز داشـته باشـد امـا حـاال 
هزینـه نهایی بـه 105 میلیارد تومان 

می رسـد.

یکی از پروژه ها بدون قرارداد 63 درصد پیشروی داشته و دیگری
 بدون مناقصه پیمانکارش مشخص شده

تخته گاز شهرداری 
در خواب شورا

شکنجه شـده  بـدن  تصاویـر  انتشـار 
روز  رفسـنجان  در  سه سـاله  دختـری 
تأثیـر  تحـت  را  عمومـی  افـکار  گذشـته 
قـرار داد. سـتایش، دختری سـه سـال که 
بـا مـادر و ناپـدری خـود زندگـی می کرد، 
بـا کمـک اورژانـس اجتماعـی رفسـنجان 
از شـکنجه گاه خـود رهایـی یافـت. ماجرا 

اول  شـنبه  عصـر  کـه  اسـت  ازاین قـرار 
بـا  تمـاس  طـی  ناشـناس  فـردی  آبـان، 
اورژانـس اجتماعی رفسـنجان پـرده از راز 
شـکنجه گاه سـتایش برمـی دارد؛ مأموران 
کنـار  بـا  و  می شـوند  اعـزام  محـل  بـه 
زدن پتویـی کـه سـتایش بی پنـاه لـرزان 
آثـار  داشـت  قـرار  آن  زیـر  هراسـناک  و 

زخـم بـر سـروصورت و بـدن سـتایش را 
مشـاهده می کـرده و او را بـه بیمارسـتان 
منتقـل می کننـد. آن طور کـه مهر گزارش 
داده، بـا بررسـی ها مشـخص می شـود که 
کـودک آزاری  دردنـاک  مسـئله  بازهـم 
معصـوم  فرشـته ای  و  اسـت  جریـان  در 
بی رحمانـه  شـکنجه های  تحـت  هـرروز 
مـادر و ناپـدری اش کـه در دام اعتیـاد بـه 
مـواد مخـدر صنعتـی غرق شـده اند قـرار 
می گرفتـه اسـت. رییـس اداره بهزیسـتی 
ایـن خصـوص  شهرسـتان رفسـنجان در 
گفـت: »هنـوز شناسـنامه ایـن دختربچـه 
را ندیده ایـم امـا اطرافیان او را »سـتایش« 
خطـاب می کردند. این کـودک مورد آزار و 
اذیت جسـمی قرارگرفته و  آثار سـوختگی 
تـاول،  آزار جسـمی، کبـودی صـورت،  و 
سـوختگی بـا سـیگار و ضـرب و شـتم در 
بـدن سـتایش مشـهود اسـت. البتـه بایـد 

منتظـر گـزارش پزشـکی قانونی باشـیم و 
پزشـکی قانونـی نیـز در حال بررسـی این 
قضیـه اسـت.« محمود حیدری  در پاسـخ 
ایـن سـؤال کـه سرنوشـت سـتایش  بـه 
بـه  دوبـاره  آیـا وی  و  چـه خواهـد شـد 
والدینـش داده می شـود، اظهـار کـرد: »ما 
عـدم صالحیـت والدیـن را در نگهـداری 
کـودک اعـالم خواهیـم کرد و کـودک نزد 
بهزیسـتی نگهـداری شـود امـا به هرحـال 
رابطـه  ایـن  در  نهایـی  تصمیم گیرنـده 
دسـتگاه قضایی اسـت.« سـتایش در حال 
حاضر در بیمارسـتان علـی بن ابیطالب)ع( 

رفسـنجان بسـتری اسـت.
دستگیری مادر ستایش

از  خبـر  هـم  رفسـنجان  فرمانـدار 
اسـت.  داده  سـتایش  مـادر  دسـتگیری 
حمیـد مالنـوری که بـه عیادت سـتایش 
بـود در جمـع خبرنـگاران گفـت:  رفتـه 

» پیگیـری الزم بـا همـکاری بهزیسـتی، 
و  قضایـی  دسـتگاه  تأمیـن،  شـورای 
و  قاطـع  برخوردهـای  بـرای  دادسـتان 
انجام شـده  کار  ایـن  عوامـل  بـا  جـدی 
اسـت. حکـم جلـب والدیـن ایـن کـودک 
صـادر و مـادر سـتایش در حـال حاضـر 

اسـت.  دستگیرشـده 
در رابطـه بـا ایـن مـورد کـودک آزاری 
و  می کنـد  مدیریـت  را  کار  بهزیسـتی 
بـا دسـتور قضایـی کـودک را از خانـواده 
گرفتـه بعد از مداوا زیرپوشـش بهزیسـتی 
»بـا  افـزود:  وی  می دهـد.«  قـرار  خـود 
شـیوع اسـتعمال موادمخـدر به ویـژه مواد 
مخـدر صنعتـی و روان گردان ها شـاهدیم 
کـه افـرادی که بـه ایـن موضـوع گرایش 
روانـی  اختـالالت  پیـدا می کننـد دچـار 
شـده و بـه دلیـل توهم زایـی دسـت بـه 
کـودک آزاری و همسـرآزاری مـی زنند.«

مادر و ناپدری معتاد کودک سه ساله را عالوه بر کتک زدن، سوزاندند

روزگار سوزناک ستایش
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بازپرس شعبه سـوم دادسرای عمومی و 
انقالب کرمان از دسـتگیری قاتلین ریحانه 
دختر شش سـاله و مـادرش در کرمان خبر 
داد و گفـت: »سـرقت انگیـزه اصلـی قتـل 
بـوده اسـت«. بـه گـزارش روابـط عمومی 
دادگسـتری کرمـان، ایمان شهسـواری در 
حاشـیه صحنه کشـف اجسـاد اظهار کرد: 

»قاتـالن عید نـوروز سـال 1390 اقدام به 
ایـن جنایـت هولنـاک کـرده بودنـد«. وی 
اعـالم کـرد: »پـس از دریافـت گزارشـی 
دختـر  یـک  شـدن  مفقـود  بـر  مبنـی 
شش سـاله و مـادر 31 سـاله اش در شـهر 
کرمـان موضوع در دسـتور کار دادسـتانی 
قـرار گرفـت.« شهسـواری افـزود: »طـی 

یکسـری اقدامـات پلیسـی توسـط پلیـس 
شـد  مشـخص  کرمـان  اسـتان  آگاهـی 
قاتلیـن دو نفـر بـه نام هـای )ح. الـف( 31 
سـاله و )ی. ق( 28سـاله هسـتند«. وی 
بیـان کـرد: »پـس از شناسـایی، دسـتور 
دادسـتانی  توسـط  قاتـالن  دسـتگیری 
صادر شـد و پلیـس آگاهی علیرغـم اینکه 
ایـن افـراد چندیـن مرتبـه با تغییـر چهره 
و شـگردهای دیگـر موفـق بـه فـرار شـده 
بودانـد نهایتـاً موفـق بـه دسـتگیری ایـن 

قاتـالن حرفـه ای شـدند.« 
»قاتـالن  کـرد:  عنـوان  شهسـواری 
و  جواهـرات  طـال،  سـرقت  از  پـس 
ماشـین و مقادیـری وجـه نقـد از مقتـول 
اقـدام بـه خفـه کـردن ایـن زن و فرزنـد 
شش سـاله اش می کننـد و سـپس اجسـاد 
را دریکـی از مناطـق متروکه و حاشـیه ای 
شـهر در یک گـودال می اندازنـد.« بازپرس 

شـعبه سـوم دادسـرای عمومـی و انقـالب 
کرمـان در خصـوص شـیوه کار متهمـان 
گفـت: »ایـن افراد بـا ایجاد طرح دوسـتی 
از  کـه  و کسـانی  بی سرپرسـت  زنـان  بـا 
وضـع نابسـامان اجتماعی برخـوردار بودند 
اقـدام بـه دزدیـدن اموالشـان می کرد اند.« 
بانـوان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شهسـواری 
افـرادی رئـوف و مهربان هسـتند، هشـدار 
داد: »زنـان بایـد بـر عواطـف و احساسـات 
خـود کنترل داشـته باشـند و فریب ظاهر 

افـراد سـودجو را نخورنـد.« 
از  بسـیاری  وی گفـت: »متأسـفانه در 
رذل  افـراد  اسـت  دیده شـده  پرونده هـا 
اولیـه  کاذب  محبـت  طـرح  بـا  شـرور  و 
احساسـات  و  عواطـف  از  سوءاسـتفاده  و 
اقـدام  زنـان و دختـران،  از  پـاک برخـی 
بـه فریـب آن هـا می کنـد و درنهایـت نیـز 
حـوادث هولناکـی بـه وقـوع می پیونـدد.« 

افـراد  تأکیـد کـرد: »تمامـی  شهسـواری 
جامعـه بایـد نسـبت بـه مراعات مقـررات 
شـرعی توجـه الزم را داشـته باشـند و در 
تمـام شـرایط خداونـد را ناظر بـه کارهای 

خـود بداننـد.« 
مجرمـان  بـه  خطـاب  همچنیـن  وی 
اسـت  سـاده لوحانه  »بسـیار  داد:  هشـدار 
کـه افـراد فکـر کننـد می تـوان هـر کاری 
را انجـام داد و کسـی از آن خبـر نشـود 
اعمـال  پاسـخگوی  بایـد  افـراد  مطمئنـاً 
خـود در دادگاه عدل الهـی و همچنین در 
برابـر قانون باشـند.« بازپرس شـعبه سـوم 
دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمان ضمن 
تقدیـر از زحمـات مأموران پلیـس آگاهی 
اسـتان کرمـان اعالم کرد: »قاتالن سـوابق 
متعدد کیفـری ازجمله آدم ربایـی و تجاوز 
بـه عنـف و ایـراد ضرب وجـرح عمـدی در 

کارنامـه سـیاه خود داشـتند.«

پنج سال پس از وقوع قتل رخ داد

دستگیری قاتالن ریحانه و مادرش در کرمان

حادثه

تضییع حق پیمانکاران بومی
در حالـی شـهرداری کرمـان بـدون مناقصـه و یا بدون قـرارداد برخی پروژه های شـهری را بـه پیمانکارانی 
همچـون جهـاد نصـر و یـا قـرارگاه خاتـم واگـذار می کند که در شـهر کرمـان هـم پیمانکارانی وجـود دارند که 
می توانسـتند بـا هزینـه ای کمتـر ایـن پروژه هـا را انجـام دهنـد. موضوعـی کـه در جلسـه 31 مرداد شـورای 
شـهر کرمـان هـم بـه آن اشاره شـده بـود. آنجـا کـه سـعید گیالنـی گفتـه بود: »پـل امیرکبیـر پل  هزینـه بری 
اسـت کـه نبایـد بـدون برنامه ریزی شـروع بـه کار کننـد. این پروژه هـا را پیمانـکاران کاران کرمانـی با نصف 
قیمـت می تواننـد انجـام دهنـد.« گیالنـی در حالـی ایـن صحبـت را مطـرح کـرد کـه ماشـااهلل زنگی آبـادی، 
پیمانـکار مطـرح کرمانـی هـم چندی پیش بـرای اجرای پروژه های شـهری به صـورت تهاتر اعـالم آمادگی کرده 
بـود. امـا بـه دلیـل شـتاب زدگی شـهرداری کرمـان و عـدم نظـارت دقیـق شـورا، عملیـات اجرایـی پروژه هـای 
عمرانـی شـروع شـد درحالی کـه برخـی حتـی قـرارداد هم نداشـتند و اصالً مشـخص نبـود چه زمانـی باید به 
پایـان برسـند. عـالوه بـر این شـروع پروژه هـای بدون قـرارداد و همچنیـن انتخـاب پیمانکار بـدون برگزاری 

مناقصـه در انحصـار قـرار دادن پروژه هـای شـهری اسـت کـه می توانـد زمینه سـاز بروز فسـاد باشـد.

سازمان بازرسی می تواند ورود کند
نعمـت احمـدی، حقوقـدان در رابطـه بـا انجـام یـک پـروژه بـدون برگـزاری مناقصـه بـه »پیـام مـا« گفـت: 
»کامـاًل خـالف قانـون اسـت. همـه نهادهـا و سـازمان هایی کـه بودجـه آن هـا از منابـع دولتـی اسـت و یـا نهـاد 
عمومـی محسـوب می شـوند، در هیـچ صورتـی مجـاز نیسـتند خریدوفـروش را از روش دیگـری به غیـراز 
مناقصـه و یـا مزایـده انجـام دهنـد.« وی افـزود: »شـهرداری ها نمی تواننـد بدون برگـزاری مناقصـه، پروژه 
عمرانـی را آغـاز کننـد.« ایـن حقوقـدان بابیان اینکه اگر شـورا سـکوت کند، تخلـف کرده، اظهار کـرد: »طبق 
قانون شـوراها، بودجه سـاالنه شـهرداری باید به تصویب شـورا برسـد. بودجه که تصویب شـد شـهرداری 
بایـد بـر مبنـای آن کار کنـد و نمی توانـد پـروژه ای را بـدون مصوبه شـورا و یا بـدون برگـزاری مناقصه انجام 
دهـد. اگـر ایـن اتفـاق بیفتد و شـورا هم سـکوت کند، سـازمان بازرسـی کل کشـور می تواند به ماجـرا ورود 
کنـد.« احمـدی در خصـوص پیشـروی یـک پـروژه بـدون اینکـه قـراردادی بـه شـورای شـهر ارائه شـود هم 
گفـت: »در اینجـا شـورا بی حـال اسـت. چگونـه شـورا اجـازه داده یک پـروژه بخشـی از بودجه شـهر را ببلعد 

درحالی کـه قـراردادش بـه تصویب شـورا نرسـیده اسـت؟«
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فائزه هاشمی:

من اسبی ندارم که هندوانه 
300 هزار تومانی بخورد

حسـین دهباشـی بـا فائـزه هاشـمی بـرای 
خـام«  »خشـِت  شـفاهی  تاریـخ  مجموعـه 
گفت وگویـی انجـام داده کـه بخش هایـی از آن 
درباره شـایعات پیرامون دختـر کوچکتر آیت اهلل 
هاشـمی بـه نقـل از خبرآنالیـن در ادامـه آمـده 

. ست ا
*  سـال 84 یـک سـی دی پخش کـرده بودند 
کـه مـن بـه اتفـاق مثـال عمـه 90سـاله ام یـک 
شـرکت نفتـی عظیـم داریـم، بـه میـزان تیـراژ 
کـرده  توزیـع  نمازجمعه هـا  در  وسـیع  خیلـی 
بودنـد. محسـن رفتـه بود شـمال با پسـرخاله ام. 
یکـی دیگـر از فامیل هایمـان کـه حـاال دقیقـا 
یـادم نیسـت چـه کسـی بـود گفـت برویـم بـه 
ایـن امـالک سـر کوچه سـر بزنیم ببینیـم خانه 
چنـده؟ زمین چنده؟ می شـود خرید؟ نمی شـود 
خریـد؟ می رونـد گپـی بزنند صاحـب امالکی ته 
کوچـه ملکی را نشـان می دهـد و می گوید ملک 

بغلـی مال پسـر رفسـنجانی هسـت!
* حاال محسـن خودش هسـت ولی می گوید 
پـس کو ملک پسـر رفسـنجانی؟ در بـزن برویم 
تـو ببینیـم کـی هسـت؟ این قـدر محسـن گیر 
می دهـد، یارو کالفه می شـود، محسـن می گوید 
مـن محسـنم ایـن ملـک نه بـرای من اسـت، نه 
بـرای بـرادرم، نه برای آن دیگـری! این دروغ ها را 
برای چـی می گویید؟ می گوید مـا می گوییم که 
مشـتری پیدا کنیم! وقتی شـما وارد کالردشـت 
می شـوید یک تپه ای هسـت یک ویـالی گردی 
اون بـاال هسـت، مدت هـا شـایعه بـود ایـن برای 
فائـزه هسـت. محسـن یـک مدتی بـود اینهـا را 
دنبـال کـرده بودنـد کـه یکی یکی این شـایعات 
بتواننـد  کـه  کجاسـت  از  تهـش  دربیاورنـد  را 
باهـاش مقابلـه کنند، حتـی با آدم هایـی که این 
شـایعه ها را درمی آورنـد برخـورد شـود. چـون 
خیلـی حـاد شـده؛ محسـن می سـپرد بـه یکی 
از آقایـان محلـی کـه بـرو ببیـن چـرا می گویند 
ایـن خانه بـرای فائزه  اسـت؟ می رود یـک نفر را 
می فرسـتد در می زننـد؛ سـرایدار می آیـد دم در، 
می پرسـد این خانه برای کیسـت؟ بچه سـرایدار 
می گویـد برای فائزه هاشـمی اسـت.  مـی رود به 
نیـروی انتظامـی می گوید که صاحـب این ملک 
را بخواهیـد، بـه صاحـب ملـک می گویـد خانـم 
هاشـمی گفته حـاال آب ها از آسـیاب افتاد ملک 
را بـه نامـم کـن! مرد عصبانی می شـود که یعنی 
چـی؟ ایـن ملک بـرای من اسـت؛ چـه ربطی به 
خانـم هاشـمی دارد؟ می گویـد خب سـرایدارت 
هـم می گویـد ایـن بـرای خانم هاشـمی اسـت؛ 
جریـان آن چیسـت؟ آن شـخص بـه لکنـت و 
غلط کـردم می افتـد. می گویـد مـن آمـدم اینجا 
مجـوز بگیرم. نـه آب نه برق نه مجـوز می دهند. 
دیـدم تنهـا راهـی که دارم این اسـت کـه بگویم 
ایـن بـرای فائزه  اسـت! شـایعه کـردم ایـن برای 
فائـزه ا سـت همـه کارهـا جور شـد! یـک برجی 
هسـت در میـدان قدس سـر خیابان یاسـر؛ سـر 
خیابـان نیـاوران خوشـگل هـم هسـت؛ روزنامه 
جـوان زمان انتخابات عکسـش را انداخت؛ اسـم 
من را فقط ننوشـت. نوشـت ف.هـ انگلیس بوده، 
درس خوانـده، اینجـا بـوده، آنجـا بـوده، تمـام 
مشـخصات مـن را گفـت و گفـت این بـرج برای 
اوسـت! البتـه مـا رفتیم شـکایت کردیـم، دو بار 
هـم پیگیـری کردیـم هیـچ فایـده ای نکـرد. نـه 
جـوان را خواسـتند؛ نـه حکمـی صـادر شـد؛ نه 

بررسـی ای شـد؛ نه رسـیدگی ای شد.
سـهامش  صاحـب  سـرمایه گذارهایش،   *
رفتنـد شـکایت کردنـد کـه ایـن ملـک بـرای 
خانم هاشـمی نیسـت؛ چـرا شـما دروغ گفتید؟ 
ایـن حرف هـا  می زنیـد  ضربـه  مـا  منافـع  بـه 
را می زنیـد؟ آنهـا هـم رفتنـد شـکایت کردنـد 
پالیـزدار  آقـای  نشـد.  هـم  رسـیدگی  اصـال 
می آیـد می گویـد کـه پوسـت هندوانه هایـی که 
اسـب های فائـزه می خورند - رسـمی ا سـت یک 
سـخنرانی هسـت کـه پخـش هـم شـد- فقـط 
بقیـه مخـارج  اسـت حـاال  تومـان  300 هـزار 
ایـن اسـب ها را ببینیـد چقـدر اسـت؟ مـن نـه 
اسـبی دارم نـه اسـبی داشـتم. یک اسـبی خانم 
منتظمـی باشـگاه دار بـه مـن هدیـه داد که من 
اصـال نبردمش، گفتـم برای خـودت، خودت هم 
اجـاره بـده. اصال احسـاس نکـردم که ایـن برای 
مـن اسـت؛ حتـی یک بـار هم سـوارش نشـدم، 
اسب سـواری.  می رفتـم  گاهگاهـی  مـن  چـون 
یـا شـایعه طـالق مـن. این خیلـی عجیـب بود. 
مـن رفتـم انگلیس؛ همسـرم همراهـم نبود من 
مـن  می رفـت،  و  می آمـد  او  رفتیـم.  پسـرم  و 
می آمـدم و می رفتـم. برایشـان عجیـب بـود که 
یـک خانـم خـودش بلنـد شـود بـرود انگلیس و 
همسـرش تهـران بماند! بـه حدی که پسـرخاله 
مـن بلژیـک زندگی می کنـد آمد ایران برگشـت 
بـه مـادرش گفـت آره فائـزه طالق گرفتـه! مثال 
یکـی از پاسـدارهای بابـا، آقاجـالل کـه از همان 
روزهـای اول انقالب با بابا بود و چند سـال پیش 
فـوت کـرد یـک روز از من پرسـید فائزه !خانم تو 

راستی راسـتی از حمیـد جـدا شـدی؟

روز  کـه  کشـورمان  جمهـور  رییـس 
گذشـته در شـورای اداری اسـتان مرکزی 
حضـور یافتـه بـود، از عملکـرد دولت قبل 
در بحـث فـروش نفـت و هـدر دادن منابع 
انتقـاد کـرد. حسـن روحانـی گفـت: »آن 
همه پـول دالر، دو میلیارد و 700 میلیون 
و  نیسـت کجاسـت  معلـوم  و  رفـت  دالر 
گفتنـد ایـن کار بـرای دور زدن تحریم هـا 
بـود.در همـان زمـان دسـتگاه هایی گفتند 
کار فـروش نفـت را واگـذار کنیـد و معلوم 
نشـد چـه کردنـد و کجـا فروختـه شـد.« 
را  جمهـور  رییـس  صحبت هـای  گزیـده 
در ادامـه بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی 

بخوانید: دولـت 
در  شـد  سـروصدا  کشـور  در  زمانـی   
خرمشـهر هـم پیروز شـده بودیـم، روحیه 
خـوب بـود، اسـرائیل هم به جنـوب لبنان 
حملـه کرده بود، مسـابقه ای بیـن ارتش و 
سـپاه بـرای ارسـال نیـرو به جنـوب لبنان 

ایجـاد شـد، شـاید ظاهر خیلـی خوبی بود 
و کسـی هم جـرات مخالفت نمی کـرد اما 
امـام تدبیـر کـرد کـه قـدس خوب اسـت 
امـام  از کربـال می گـذرد.  قـدس  راه  امـا 
فرمودنـد بایـد اول متجاوز را به سـر جای 
خـود بنشـانید و این کار در مسـیر اعتدال 
بـود که امـام خمینی )ره( انتخـاب کردند 
و در همـه کارها، ایشـان بـر مبنای مصالح 

جامعـه حرکـت می کردند.
 اگـر امام خمینی )ره( مجمع تشـخیص 
بـود،  نکـرده  تعییـن  را  نظـام  مصلحـت 
امـکان اداره کشـور بـا احـکام اولیـه اداره 

وجـود نداشـت.
 بایـد بـا دنیا تعامـل کنیم و ایـن تعامل 
تأکیـددارم،  آن  روی  بـر  کـه  سـازنده ای 
سیاسـت های کلی ماسـت و در چشم انداز 
بیست سـاله نظـام نیز مطرح اسـت و رهبر 
معظـم انقـالب راجـع بـه ایـن چشـم انداز 
فرموده انـد بعد از قانون اساسـی مهم ترین 

سیاسـت کشـور، سـند چشـم انداز است.
از والیـت می زننـد  آن هایـی کـه دم    
چـرا بـه این مسـاله توجـه ندارنـد که یک 
جملـه از سـند چشـم انداز تعامل سـازنده 
اقتصـاد،  در  بیان شـده  و  دنیاسـت  بـا 
فنـاوری و علـم و دانـش در منطقـه مقـام 

نخسـت را کسـب کنیـم.
 زمانـی بود کـه هرروز تهدید می شـدیم 
و فشـار می آوردنـد کـه نفـت صادراتـی ما 
را کـم کننـد و برنامه ریزی بـرای صادرات 
و  باشـد  بشـکه  یک میلیـون  تنهـا  مـا 
شـرکت های مختلـف، نفـت را بردنـد کـه 
بفروشـند اما بردنـد و االن هم هیچ چیزی 

دسـت ما نیسـت.
مقررشـده،  بشـکه  آن یک میلیـون  از    
نگذاشـتند یـک بشـکه اضافـه بـه فـروش 
برسـد و ظالمانه بـا ما رفتـار کردند. پیش 
از مذاکـرات اخیـر شـعار می دادیـم و اگـر 
تسـلیم نشـده بودیم، چـرا نفت را بیشـتر 

نمی فروختیـم؟
مذاکـره  بـا  مگـر  می گفتنـد  برخـی   
می شـود به جایی رسـید؟ برخـی حتی در 
داخـل دولت بـه من می گفتند آیـا پرونده 
PMD کـه مـا طـی آن متهم بـه فعالیت 
حل شـدنی  می شـدیم  هسـته ای  نظامـی 
اسـت؟ اما خطاب بـه آن ها عنـوان کردیم 
که نـه بایـد آن قـدر خوش بین باشـیم، نه 

آن قـدر بدبیـن باشـیم و بایـد حـد وسـط 
باشیم. داشـته 

  بایـد حـد وسـط را بگیریـم، پرونـده 
PMD حـل شـد و آن هایی که می گفتند 
هیچ گاه حل نمی شـود جوابشـان چیست؟ 
برخـی گفتنـد تیـم مذاکره کننـده دولـت 
سـاده لوح هسـتند، فحاشـی کردند و باید 

هم اینـک جـواب دهند.

کنایه روحانی به دولت احمدی نژاد:

عده ای با ادعای دور زدن تحریم ها منابع کشور را هدر دادند

    انتقاد

اگرچـه محمدرضـا باهنـر، رئیس جبهه 
پیـروان خط امـام و رهبری، غیرمسـتقیم 
توصیـه بـه نیامدنش کرده اسـت امـا امیر 
اصولگـرا،  سیاسـی  تحلیلگـر  محبیـان، 
احمدی نـژاد،  نیامـدن  بـا  اسـت  معتقـد 
گزینـه  بـه  بدل شـدن  بـرای  او  شـانس 
اسـت.  بیشـتر شـده  اصولگرایـان  نهایـی 
آنطـور که شـرق نوشـته فـارغ از همه این 
تحلیل هـا، آنچـه از کنـش ایـن روزهـای 
می شـود  برداشـت  پایتخـت  شـهردار 
ایـن اسـت کـه قالیبـاف پاشـنه هایش را 
بـرای کـوچ از خانـه 12سـاله بهشـت بـه 
سـوی پاسـتور برکشـیده اسـت. او بـرای 
در  را  اقبالـش  می خواهـد  سـومین بار 
انتخابـات ریاسـت جمهوری امتحـان کند.

عدیل منتفی شد
شـهرداری  دسـتگاه  درون  تحـرکات 
تهران را در سـال آخر منتهـی به انتخابات 
چهـار  او  کـرد.  رصـد  این گونـه  می شـود 
کـرد.  جابه جـا  امسـال  را  خـود  معـاون 
معاونـت  تشکری هاشـمی،  سـیدجعفر 
حمل ونقـل و ترافیـک بـه معاونـت منابـع 
انسـانی رفـت و مازیار حسـینی از معاونت 

فنـی به جای او نشسـت. مجتبی عبداللهی 
هـم به معاونت اجتماعی رفـت و جایگزین 
یزدانـی  مجتبـی  شـد.  امـرودی  میثـم 
شـهردار منطقه یـک به جـای عبداللهی بر 
کرسـی معاونت خدمات شـهری نشسـت. 
تشکری هاشـمی  انتقـال  می شـود  گفتـه 
راسـتای  در  انسـانی  منابـع  معاونـت  بـه 
اسـت.  حـوزه  ایـن  بـه  سروسـامان دادن 
می گوینـد مثـال معروفـی میـان کارکنان 
شـهرداری زبانـزد اسـت کـه »اگـر همـه 
کارمنـدان شـهرداری بـه او رأی می دادند، 
آرای قالیبـاف بیـش از اینـی بود کـه تا به 
حال داشـته است«. براسـاس بخش نامه ای 
از یکـی، دو سـال قبـل، شـهرداری تهـران 
نیروهـای  از  درصـد  چهـار  سـالی  بایـد 
قـراردادی و شـرکتی اش را تعدیـل کنـد. 
امـا آن طـور کـه از اخبـار به نظر می رسـد، 
تشـکری هاشـمی ، معـاون جدیـد منابـع 
دیدارهـای  حجـم  بـر  نه تنهـا  انسـانی 
مسـتمر خود با پرسـنل به بهانه رسـیدگی 
بـه مشکالتشـان افزوده اسـت بلکـه اعالم 
کرده که امسـال شـهرداری برنامه ای برای 

تعدیـل نیرو نـدارد. 

مدیران محالت بیمه شدند
گفتـه می شـود عبداللهی کـه هم اکنون 
بـر کرسـی معاونت اجتماعی نشسـته هیچ 
سـابقه و تجربه ای در حوزه اجتماعی ندارد؛ 
امـا رابطـه و سـابقه آشـنایی او بـا قالیباف 
بـه دوران نیـروی انتظامـی بازمی گـردد. او 
از آنجـا به شـهرداری آمده اسـت. او سـال 
و  سـفرها  همـه  در  قالیبـاف  همـراه   92
برنامه هـای انتخاباتـی اش حضور داشـت و 
گفتـه می شـود کـه در این سـال ها بسـیار 
بـه قالیبـاف نزدیـک بـوده اسـت. معاونت 
اصلـی  معاونت هـای  از  یکـی  اجتماعـی 
شـهرداری بـا کلـی ردیـف اعتباری اسـت 
کـه محـل تقسـیم و هدایـت بودجه هـای 
اماکـن فرهنگی، ورزشـی و سـرای محالت 
در  کـه  معاونتـی  شورایاری هاسـت؛  و 
ارتبـاط مسـتقیم و مویرگـی بـا مردم)بـه 
 واسـطه شـورایاری ها و سـرای محالت و...( 
اسـت. طبـق آیین نامـه مدیریـت محالت، 
مدیـران محـالت باید بیمـه شـوند، بعد از 
چنـد سـال، شـهرداری تـازه امسـال اقدام 
کـرده  محـالت  مدیـران  بیمه کـردن  بـه 
اسـت. اسـتفاده از قابلیت شـوراهای محله 
و سـرای محـالت در جلـب نظـر مـردم به 
سـمت قالیبـاف و ایجـاد یـک شـبکه رأی 
در انتخابـات چهـار سـال قبـل هـم دیـده 
می شـد. از دیگر اقدامات بی سـابقه قالیباف 
در این سـال منتهـی به انتخابـات انتصاب 
یـک زن بـه سـمت شـهردار منطقـه 13 
بـود. قالیباف 12 سـال اسـت که شـهردار 
تهـران اسـت امـا هیچ وقت هیچ زنـی را در 
پسـت مناطـق شـهرداری منصـوب نکرده 
بود. بعـد از زهرا صدراعظم نوری، شـهردار 
زن منطقـه 7 تهـران در دوران اصالحـات، 

هیـچ  هیچ وقـت  دیگـر  تهـران  مناطـق 
شـهردار زنـی تـا امسـال بـه خـود ندیـده 
بودنـد. نرگـس معدنی پـور قبـال مدیـرکل 
امـور بانـوان شـهرداری تهـران بـود. جالب 
قالیبـاف  سـال 92،  برخـالف  کـه  اسـت 
دهان پرکـن  بـزرگ  پـروژه  هیـچ  امسـال 
ماننـد پـروژه پـل صـدر در دسـت اجـرا 
همـه  تهـران  شـهردار  سـال  آن  نـدارد. 
توانـش را بـه کار بـرد تـا قبـل از انتخابات 
آن را افتتـاح کنـد کـه آخر هم نتوانسـت. 
را   92 از  بعـد  سـال های  ایـن  قالیبـاف 
بیشـتر بـه رتق وفتـق کارهـای باقی مانـده 
اختصـاص داده اسـت. برخـی معتقدنـد او 
اگـر این بـار رئیس جمهـوری نشـود دیگـر 

تمایلـی بـه مانـدن در شـهرداری نـدارد. 
نشانه ها از زبان دیگران

دبیـرکل  قربانـزاده،  محمدحسـین 
حـزب  عدالـت،  و  پیشـرفت  جمعیـت 
مدیرمسـئول  و  قالیبـاف  بـه  نزدیـک 
یـک  بـه  مردادمـاه  همشـهری  روزنامـه 
سـایت خبـری گفتـه بود کـه قالیبـاف به 
اصولگرایـان اعالم کـرده در صورتی که در 
جنـاح اصولگرا روی کاندیداتـوری او اتفاق 
انتخابـات  در  باشـد  داشـته  وجـود  نظـر 
نامـزد خواهـد شـد. اخیـرا  آینـده  سـال 
هـم برخـی از شـرط و شـروط قالیبـاف 
او شـرط گذاشـته  اینکـه  داده انـد.  خبـر 
انتخابـات  گـود  وارد  صورتـی  در  تنهـا 
می شـود کـه اصولگرایـان همگـی بـه نفع 
او اجمـاع کننـد و پـای نامـزد دیگـری در 
میـان نباشـد. قالیبـاف، رقیـب انتخاباتـی 
حسـن روحانـی در سـال 92 بـود کـه از 
سـوی او »سـرهنگ« خوانده شد و همین 
یـک کلمـه و ارجاع بـه کنـش قالیباف در 

وقایـع کـوی دانشـگاه کافـی بود تـا بازی 
بااین حـال  بچرخـد.  روحانـی  نفـع  بـه 
قالیبـاف در ایـن سـال ها سـعی کـرده بود 
خـود را از مواجهـه بـا روحانـی دور نگـه 
دارد امـا دقیقـا در ایـن یـک  سـال منتهی 
بـه انتخابـات، کنایه هایـش را بـه روحانـی 
آغـاز کـرده اسـت. اردیبهشـت ماه امسـال 
گفت: »اگر برخی با کلیدشـان نتوانسـتند 
مشـکالت کشـور را حل کننـد، دیگر برای 
کلیدشـان قفـل درسـت نکننـد«. تیرمـاه 
هـم در واکنـش بـه انتقـادات روحانـی از 
مدیریـت شـهری گفت: »همـه حرف های 
گفته شـده محتـرم اسـت امـا ایـن عـادت 
نزدیـک  از  بعـد  کـه  بگذاریـم  کنـار  را 
سـطوح  در  مسـئولیت  دهـه  چهـار  بـه 
مختلـف، به  عنـوان یک مسـئول در نقش 
اپوزیسـیون حـرف بزنیـم بلکـه بایـد در 
نقش پاسـخ گو حـرف بزنیـم و بگوییم چه 
کرده ایـم«. تندگویان، عضو شـورای شـهر 
تهـران، دربـاره ایـن کنایـه قالیبـاف گفته 
بـود: »حـرف آقـای قالیبـاف علیـه آقـای 
روحانـی یقینا سیاسـی بوده اسـت؛ متلک 
ایشـان بـه آقـای رئیس جمهـور بـه  عنوان 
رقیـب، یـک متلک سیاسـی بوده اسـت«. 
تندگویـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که 
آیـا شـهردار تهـران در سـال 96 به صحنه 
ورود  ریاسـت جمهوری  کاندیداتـوری 
می کنـد یـا نـه، گفتـه بـود: »این مسـئله 
زیـاد قابـل پیش بینـی نیسـت، البتـه این 
ماجـرا به مشـاوران آقای قالیباف بسـتگی 
ولـی  کننـد،  هدایتـش  کـه چطـور  دارد 
بـازار سیاسـی ایـن را نشـان می دهـد کـه 
ایشـان بـه این سـمت نمی رود مگـر اینکه 

تصمیمشـان عـوض بشـود«.

1  پیشنهاد روزنامه جمهوری اسالمی به 

رئیس جمهور: هر 3 فردمعرفی شده برای تصدی سه 
وزارتخانه را عوض کنید 

از  پـس  روحانـی  نوشـت:رئیس جمهور  اسـالمی  جمهـوری  روزنامـه 
پذیـرش اسـتعفای سـه وزیـر کابینه در مـدت زمانی کمتـر از یک هفته، 
اسـامی وزرای پیشـنهادی را بـرای کسـب رای اعتمـاد بـه مجلـس اعالم 
کـرده اسـت. در ایـن زمینـه توجه بـه این نکتـه اهمیت دارد کـه اگرچه 
اصـرار رئیس جمهـور محترم در تسـریع بـرای معرفی وزرای پیشـنهادی 
بـه مجلـس امـری پسـندیده و مـورد احتـرام اسـت کـه هرچـه زودتـر، 
تکلیـف سـه وزارتخانـه روشـن شـود، ولـی فرامـوش نکنیـم کـه مطابق 
قانـون اساسـی، رئیس جمهـور سـه مـاه فرصـت دارد نامزدهـای تصـدی 
وزارتخانه هـا را بـه مجلـس اعـالم کند. با در نظـر گرفتن سـوابق رفتاری 
دولت هـای نهـم و دهـم کـه بعضـا حتـی پـس از گذشـت سـه مـاه نیـز 
در ایـن مـورد تعمـدا تاخیـر داشـتند تـا دیـدگاه خـود را در خصـوص 
مجلـس، عمـال هـم آشـکار سـازند که معتقـد بودنـد مجلس نـه تنها در 
راس امـور نیسـت کـه حتـی در ذیـل امور هم نیسـت، این سـرعت عمل 
رئیس جمهـور محتـرم قابـل تقدیـر اسـت ولـی بـا کمـی صبـر و مطالعه 
می تـوان ایـن اقـدام را در فرصـت مناسـبی کـه رعایـت جوانـب امـر نیز 
شـده باشـد، بهتـر و مطمئن تـر انجـام داد. ایـن اقـدام رئیس جمهـور 
در معرفـی فهرسـت وزرای پیشـنهادی ممکـن اسـت شـائبه عجلـه و 
شـتابزدگی را در برخـی اذهـان ایجـاد کنـد و بپرسـند که تعجیـل چرا؟ 
عـالوه بـر این، حاال که هنوز اسـامی وزرای پیشـنهادی از تریبون مجلس 
اعـالم نشـده، رئیس جمهـور فرصت دارد با دقت نظر بیشـتری نسـبت به 
معرفـی افـراد جدید، تصمیم بهتـری بگیرند تا آن که رای اعتماد به سـه 
وزیـر پیشـنهادی بـا درصـد باالتری به دسـت آیـد و در آخریـن ماه های 

دوره اول ریاسـت جمهـوری آقای روحانی، در مقیاس وسـیع تری شـاهد 
حمایـت همـه جانبـه مجلـس از دولـت باشـیم. با انتشـار اسـامی وزرای 
پیشـنهادی، سـئوال های زیـادی در جامعـه مطـرح شـده کـه عمدتـا به 
سـابقه رای نـدادن مجلـس بـه آنهـا در نوبـت قبـل، عـدم تسـلط آنها بر 
حـوزه کاری مـورد نظـر و ضعف هـا و اشـکاالتی کـه بـه سـوابق بعضی از 
آنهـا مربـوط می شـود. در ایـن واقعیـت نباید تردیـد کرد که تغییـر باید 
بـا هـدف تقویـت کابینه باشـد ولی اسـامی پیشـنهادی چنیـن نویدی را 

نمی دهـد.
2  علی جنتی: به نماینده ولی فقیه گفتم نمی توانید 

جدا از فتوای ولی فقیه عمل کنید
اعتمـاد آنالین نوشـت: مراسـم خداحافظـی و تودیع علـی جنتی وزیر 
ارشـاد دولـت یازدهـم صبح دیـروز در سـالن سـینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی برگـزار شـد. گزیده اظهـارات جنتی به شـرح زیر اسـت:

  سـعی کـردم از روز اول بگویـم کـه گذشـته را فرامـوش کنیـد و به 
ماننـد دوره آقـای خاتمـی و مسـجدجامعی که بـه اهالی فرهنـگ و هنر 

احتـرام می گذاشـتند مـا نیـز قصـد داریـم به شـما احتـرام گذاریم،
  گاهـی فضایـی در کشـور راه انداختند که کسـی نتوانـد در این فضا 
تنفـس کنـد، روزی در سـفری بـه اسـتان بـزرگ رفتـم بـا نماینـده ولی 
فقیـه اسـتان صحبت می کـردم او گفت با موسـیقی مخالفم، گفتم شـما 
مخالفیـد؟ شـما نماینـده ولـی فقیـه هسـتید اما بایـد ببینید ولـی فقیه 
شـما چـه فتوایـی داده اسـت شـما نمی توانیـد جـدا عمـل کنیـد، وقتی 
ایـن عنـوان را داریـد نمی توانید بگویید کاًل با موسـیقی یـا تئاتر مخالفم.

  گاهـی بـرای یـک تئاتر امـام جمعه ای اسـتانی برافروخته می شـود 
و بـا اینکـه آن تئاتـر را ندیـده امـا بر اسـاس گزارشـات نظـر می دهد هر 
چنـد مـن پشـت صحنه ایـن اتفاقـات را می دانم آنهـا با معـاون اداره کل 

مسـأله دارنـد از ایـن رو بـه تئاتـر ایـراد می گیرنـد، تئاتری کـه در تکریم 
بوده است. شـهدا 

3  واکنش جلیلی به احتمال کاندیداتوری اش در 

انتخابات سال۹6 
انتخابـات  ملـی،  امنیـت  عالـی  شـورای  عضـو  نوشـت:  تسـنیم 
ریاسـت جمهوری سـال آینـده را گامـی رو بـه جلو برای کشـور دانسـت.
سـعید جلیلـی در جمع دانشـجویان دانشـگاه شـهید رجایی و در پاسـخ 
بـه سـؤال یکـی از دانشـجویان کـه پرسـید آیـا شـما بـرای انتخابـات 
ریاسـت جمهوری سـال 96 کاندیدا می شـوید یا خیر؟ گفت: در مقاطعی 
انتخابـات بـه عنوان یک رفتار سیاسـی بارز در کشـور اهمیـت دارد و آن 
چیـزی کـه تـداوم نظام را تثبیـت می کند این اسـت که حرکـت همواره 

بایـد رو بـه جلو باشـد.
وی افـزود: مهم این اسـت که مجموعه نظام اعم از مـردم، دولت مردان 
و سیاسـیون بـه این نکته توجه داشـته باشـند که مجموعـه اقدامات باید 
در جهـت منافـع مـردم حرکـت کنـد. مهـم ایـن اسـت کـه حرکـت بـه 

سـمت جلو باشـد کـه انتخابـات 96 نیز گامـی به جلو خواهـد بود.
عضـو شـورای عالـی امنیـت ملـی در پاسـخ به سـؤالی مبنی بـر اینکه 
چـرا در سـال 89 تحریم هـای زیادی علیه ایران از سـوی شـورای امنیت 
سـازمان ملـل وضـع شـد؟ گفـت: امـروز قدرت هایـی در دنیـا شـکل 
گرفته انـد کـه انحصـاری را بـرای خودشـان در صـدور قعطنامـه درسـت 
کرده انـد. حـق غنی سـازی طبـق NPT بـرای همـه کشـورهای عضو در 

نظـر گرفته شـده اسـت.
جلیلـی افـزود: برخـی قطعنامه هایی که از سـوی شـورای امنیت علیه 
ایـران صادر شـد، نشـان دهنده این بود کـه نمی خواهند ملـت به هدفش 

برسـد و این گونـه قطعنامه ها ارزشـی ندارد.

نشانه هایی که کاندیداتوری قالیباف را تایید می کند

شهردار تهران در سودای پاستور

  سیاست

     میز خبر
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کرمون

از  کـه  گویـد  مـی  سـعیدی 
بـاز  فضـای  پـروژه   1355 سـال 
ایـران  در  شـاه  توسـط  سیاسـی 
ایجـاد شـد. بسـیاری از کتـاب هـا 
کـه مجوزشـان سـال هـا معطـل 
مانـده بود، سـال 55 بـه بعد مجوز 
گرفتنـد. سـال 1357 کـه انقـالب 
بـه اوج خود رسـید، شـور کتاب و 
کتـاب خوانـی جامعـه را فراگرفت. 
کتـاب فروشـی مـا در بـازار بزرگ 
قـرار داشـت. کتـاب هـای دکتـر 
شـریعتی معـروف بـه کتـاب های 
جلد سـفید)بدون مجـوز( را عرضه 
مـی کردیـم. ایـن در حالـی بـود 
کـه بسـیاری از کتـاب فـروش هـا 
جـرأت نمـی کردنـد کتـاب هـای 
شـریعتی یا رسـاله امـام را بیاورند. 
خاطرم هسـت کتاب با تیـراژ هزار 
جلـد خریـدم و بـه کرمـان آوردم. 
کتاب در خصـوص جنایات آمریکا 
در ویتنـام و بخشـی هـم دربـاره 
بـود.  ایـران  در  سـاواک  شـکنجه 
را فروختیـم و هنـوز  هـزار جلـد 
تقاضـا بود. اآلن کتـاب 2 جلد و 3 
جلـد از تهران سـفارش می دهیم. 
شـور انقالبـی باعث شـده بـود که 
کتـاب هایی با ایـن مضامین بیش 
تـر فروختـه شـود. کتابـی تحـت 
عنوان»میراث خوار اسـتعمار« بود 
کـه در بسـته هـای 150 تایی می 

آوردم و مـی فروختـم.
خاطـرم هسـت که در سـال 57 
انتشـارات سـحاب کتاب قصه های 
مجیـد را چـاپ کـرده بـود. در آن 
سـال کسـی قصـه هـای مجیـد را 
نمـی خریـد. همـه کتـاب انقالبـی 
مـرادی  هوشـنگ  خواندنـد.  مـی 
کرمانـی بـه مغـازه ما سـر مـی زد. 
کتـاب هم تنها بـا حمایت و معرفی 
کتاب فروش خریدار داشـت. یعنی 
اگر کتـاب فروش، کتـاب را معرفی 
مـی کـرد مـردم مـی خریدنـد. مـا 
هـم اگـر کسـی کتـاب کـودک و 
را  کتـاب  خواسـت  مـی  نوجـوان 

معرفـی می کردیـم.
بعـداً قصه هـای مجیـد از رادیو 
پخش شـد. کیومـرث پوراحمد آن 
کتـاب را به صـورت فیلـم نامه در 
تلویزیـون پخـش شـد.  از  و  آورد 
شـهرت هوشـنگ مـرادی کرمانی 
عامـه  نـزد  مجیـد  هـای  قصـه  و 

مـردم از همـان جـا آغاز شـد.
 بعـد از آن هـم بـا وقـوع جنگ 
ایـران و عـراق کتاب هـای دیگری 
رواج پیـدا کـرد. رمـان و شـعر و... 
ذبیـح  هـای  کتـاب  هـم  مدتـی 
باالیـی  فـروش  منصـوری  اهلل 
کـه  هایـی  کتـاب  اآلن  داشـت. 
درآوردن  پـول  شـیوه  بـه  راجـع 
کمتـر  دارد.  فـروش  باشـد  و... 

کسـی کتاب هـای ادبـی، فرهنگی 
و فلسـفی مـی خوانـد. اینترنـت و 
بـازی هـای رایانـه ای نیـز بـازار 
کتـاب را خـراب تـر کـرده اسـت.  

اولین کتابفروشی 
نمایشگاهی کرمان

در  را  محلـی   1357 سـال 
نزدیکـی سـه راه شـمال جنوبـی 
دایـر کردیم کـه 250 متـر فضای 
همکـف داشـت. قباًل مرسـوم نبود 
که فروشـنده، شـخصاً قفسـه های 
کتـاب را بگـردد و کتـاب انتخـاب 
کنـد. بلکـه بـه ایـن صـورت بـود 
کـه مشـتری کتابی را درخواسـت 
هـم  فـروش  کتـاب  و  کـرد  مـی 
داد.  مـی  مشـتری  بـه  را  کتـاب 
بـه  را  امـکان  و  ایـن فرصـت  مـا 
مشـتری دادیم که خـودش کتاب 
را انتخـاب کنـد. ایـن اولیـن باری 
صـورت  بـه  را  کتـاب  کـه  بـود 
فروختیـم.  مـی  نمایشـگاهی 
ماهیانـه 6 هـزار تومان اجـاره می 
آزادی  بهـار  تمـام  سـکه  دادیـم. 
400 تومـان بـود. بـه پـول امـروز 
شـود.  مـی  تومـان  میلیـون   15
یعنـی روزی نیم سـکه بهار آزادی 
اجـاره بهـای سـاختمان بـود. بعد 
از دو سـال توانسـتیم محـل فعلی 
را که سـاختمان یـک نانوایی بود، 
بخریـم و به شـکل کتاب فروشـی 
مـن  و  بـرادرم  و  پـدر  درآوریـم. 
سـال  از  کردیـم.  کار  بـه  شـروع 

1360 ایـن جـا هسـتیم. 
شغل خانوادگی

پدربزرگـم قنـاد بـود. بسـیاری 
از  یـزد  سـازهای  شـیرینی  از 
بـوده  مـن  پدربـزرگ  شـاگردان 
کتـاب  عموهایـم  و  پـدر  انـد. 
مـن  عمـوی  بودنـد.  فـروش 
»رضـا سـعیدی« در سـال 1310 
خورشـیدی کتاب فروشـی گلبهار 
کرمـان را در کوچه بانک سـپه راه 
انـدازی کـرد. پـدرم بـا عمویم به 
صـورت شـراکتی کار مـی کـرد و 
از سـال 1340 مسـتقل می شود. 
عمـوی دیگـرم در خیابـان ناصـر 
آرمـان  انتشـارات  تهـران  خسـرو 
را داشـت و بـه کار چـاپ و نشـر 
و فـروش کتـاب اشـتغال داشـت. 
یـزد  در  در حـال حاضـر  ایشـان 

زندگـی مـی کننـد.
جمعه بازار کتاب

دولـت  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
در صـدد اصـالح آن اسـت بحـث 
نمایشـگاه کتاب اسـت. نمایشگاه؛ 
بـازار کتـاب فروشـی هـا را خراب 
کـرده اسـت. نمایشـگاه جایگاهی 
بـرای نمایـش کتـاب هـای جدید 
اسـت. محـل قـرارداد بسـتن بین 
مولـف و ناشـر و کتـاب فروشـی 

اسـت. نبایـد به عنـوان بـازار تک 
فروشـی و جمعه بـازار کتاب های 
همـه  در  باشـد.  مانـده  انبـار  در 
جـای دنیـا مثـال در فرانکفـورت 
صـورت  همیـن  بـه  نمایشـگاه 
جملـه  از  کارهـا  همـه  اسـت. 
معرفـی کتاب و قرارداد و... بسـته 
می شـود؛ امـا خریدار بایـد کتاب 
را از کتاب فروشـی بخرد.نمایشگاه 
نبایـد بـه فروشـگاه کتـاب تبدیل 
شـود. نتیجـه اش ایـن مـی شـود 
کـه مـردم در طول سـال صبر می 
کننـد و بـه نمایشـگاه مـی رونـد 
نمایشـگاهی  تاثیـر جـو  تحـت  و 
کتـاب هایـی را می خرنـد. کتاب 
هایـی کـه بـا تعمـق و بـا حوصله 
فقـط  بلکـه  شـود  نمـی  خریـده 
خریـداری  تخفیـف  خاطـر  بـه 

می شـود. 
بـه تازگـی طـرح هایـی بـه نام 
عیدانـه توسـط وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی اجرا شـده اسـت. 
ایـن طـرح در تابسـتان هـم اجـرا 
 20 کـه  صـورت  ایـن  بـه  شـد. 
کتـاب،  خریـد  هزینـه  درصـد 
شـد.  پرداخـت  دولـت  توسـط 
طـرح خـوب و موفقی بـود. برنامه 
و  فرهنـگ  توسـط  کـه  دیگـری 
ارشـاد قرار اسـت بـه مرحلـه اجرا 
در بیایـد ایـن اسـت کـه امسـال 
قرار اسـت کتـاب فروشـی ها، هم 
زمـان بـا نمایشـگاه هـای کتـاب 
تخفیـف بدهنـد. کارت های خرید 
کتـاب  در  نمایشـگاهی،  کتـاب 
اسـت.  معتبـر  نیـز  هـا  فروشـی 
مثـل ایـن کـه مسـووالن، متوجه 
شـده انـد کـه کتـاب فروشـی هـا 
درسـت  راه  شـوند.  تقویـت  بایـد 
هـم همیـن اسـت. کتـاب فـروش 
هـا حلقه آخر هسـتند. نمایشـگاه 
هـای سـاالنه کتاب، کتـاب فروش 
هـا را به زاپـاس تبدیل کـرده اند. 
بـه این صـورت کـه اگر مـردم در 
طـول سـال نیـاز مبـرم بـه کتابی 
پیـدا کردنـد نـزد کتـاب فـروش 
بیاینـد؛ امـا بقیـه خریدهای شـان 

را از نمایشـگاه بکننـد.
کار  بـه  بایـد  فـروش  کتـاب 
اگـر دلگـرم  باشـد.  خـود دلگـرم 
نیـاز  مـورد  هـای  کتـاب  باشـد 
مـردم را تهیـه مـی کنـد. امـا اگر 
ببینـد 400-500 میلیـون تومان 
سـرمایه اش را گذاشته و پولی که 
در مـی آورد حتی به انـدازه اجاره 
مغـازه اش هم نمی شـود، دلسـرد 
مـی شـود و تغییر شـغل می دهد. 
نتیجـه اش این شـده که بسـیاری 
از کتـاب فروشـی هـا تبدیـل بـه 

سـاندویچی شـده انـد.
 وزیر سابق ارشـاد)علی جنتی( 

خـوب  خیلـی  کتـاب  زمینـه  در 
کار کـرد. بـه نظـر مـن عملکـرد 
بهتـری نسـبت بـه وزرای ارشـاد 
قبلـی داشـت. از ابتـدای انقـالب 
از  هـا  حمایـت  همـه  کنـون  تـا 
ناشـر بـوده و هیـچ وقـت از کتاب 
اسـت.  نشـده  حمایـت  فـروش 
گفتنـد ناشـر می توانـد از تخفیف 
اجتماعـی  تامیـن  بـرای  دولتـی 
امـا  کنـد.  اسـتفاده  نیروهایـش 
بـرای کتاب فـروش ایـن امتیاز را 

نشـده اند. قایـل 
کوچه هفت پیچ

اولیـن کتـاب باسـتانی پاریـزی 
»پیغمبـر دزدان« بـود که توسـط 
در   1316 سـال  در  مـن  عمـوی 
چاپخانـه گلبهـار بـه چاپ رسـید. 
در مقدمـه برخـی از چـاپ هـای 
از  ایـن کتـاب خاطـرات خـود را 
اسـت.  نوشـته  سـعیدی«  »رضـا 
زمـان  در  پاریـزی  باسـتانی 
نـگارش ایـن کتـاب، هفـده سـال 
سـن داشـته و هنـوز دانـش آمـوز 
دانشسـرای مقدماتـی بوده اسـت. 
مسـوول انتشـارات نگاه خاطره 
باسـتانی  از کتـاب هـای  جالبـی 
او مـی گفـت کـه  دارد.  پاریـزی 
کـرده  کتـاب چـاپ  یـک سـری 
بودیـم کـه همـه آن هـا بـا مجوز 
آقـای  وزارت  زمـان  بـود.  ارشـاد 
جمـع  را  هـا  کتـاب  میرسـلیم 
کردنـد. فقط »کوچـه هفت پیچ« 
نوشـته اسـتاد باسـتانی پاریزی را 
نگـه داشـته بودنـد. آن هـا را بـه 
خانـه بـردم. روی پالـت گذاشـتم. 
پالسـتیک هـم کشـیده بـودم که 
بـاران نخـورد. بچـه ام روی ایـن 
هـا بـازی مـی کـرد. دسـت خالی 
بـودم. بعـداً کوچـه هفـت پیـچ را 
فروختـم. ایـن کتـاب دسـت مایه 
کارم شـد و با همـان کتاب دوباره 
شـروع بـه کار کـردم. بعـد از آن 
کتـاب های باسـتانی پاریـزی ُگل 
کـرد و مرتـب تجدیـد چـاپ مـی 

. ند شد
 درس و مشق به جای فرهنگ 

کتاب خوانی
اگـر مـی خواهیـم جامعـه بـه 
سـمت کتـاب خوانـی بـرود بایـد 
انسـان هـا را از کودکـی بـه کتاب 
بایـد  دبسـتان  در  دهیـم.  عـادت 
بـرای بچـه ها سـاعت هـای کتاب 
خوانـی گذاشـت. بـرای ورزش و... 
سـاعت داریـم؛ امـا سـاعت کتاب 
خوانـی نداریـم. منظـور مـن ایـن 
نیسـت که یـک درس به نام کتاب 
خوانـی در نظـر بگیرنـد و برای آن 
امتحـان مقـرر کننـد. بلکـه بایـد 
بچـه هـا کتـاب بخواننـد در حـد 
تـوان خـود نیـز کتـاب را تحلیـل 
بچـه  نیـز  مادرهـا  و  پـدر  کننـد. 
هـا را بـه کتـاب خوانـی تشـویق 
کننـد. نگوینـد بچـه درس دارد و 
نبایـد کتـاب بخوانـد. بارهـا اتفاق 
افتـاده کـه  نوجوانـی بـه کتـاب 
فروشـی آمـده، کتابـی را انتخـاب 
کـرده و قصـد خرید آن را داشـته 
امـا پـدر و مـادر مانـع شـده اند و 
گفتـه انـد:»درس و مشـق داری!« 
انـواع  بـه  را  بچـه  هـا  تابسـتان 
کالس هـا مـی فرسـتند. از شـنا 
گرفتـه تـا ریاضی و نقاشـی و... اما 
بـرای بچه کتـاب نمی خرنـد. این 
مسـائل، کـودک و نوجـوان را بـه 
تدریـج از مطالعـه فاصله می دهد. 

کتاب؛ مقدس است
جـوان  هـای  فـروش  کتـاب 
کتـاب  هـای  خصلـت  ببیننـد 
جملـه  از  قدیـم  هـای  فـروش 
سـعیدی)پدر  و  رجایـی  کیمیـا، 
مـن( چگونـه بوده اسـت. به کتاب 
بـرای  ابـزاری  چشـم  بـه  فقـط 
در  نکننـد.  نـگاه  آوردن  در  پـول 
حـال حاضـر رقابـت های ناسـالم 
آمـوزش  هـای  کتـاب  بخـش  در 
آمـده.  پیـش  آموزشـی  کمـک  و 
کتـاب مقـدس اسـت. نبایـد آن را 

کـرد.   پـول  فـدای 

سعیدی؛ مدیر کتاب فروشی »فرهنگ« انتقاد کرد:

منع نوجوانان از کتاب خوانی، 
به بهانه درس

نمایشگاه؛ بازار کتاب 
فروشی ها را خراب کرده 
است. نمایشگاه جایگاهی 
برای نمایش کتاب های 
جدید است. محل قرارداد 
بستن بین مولف و ناشر 
و کتاب فروشی است. 
نباید به عنوان بازار تک 
فروشی و جمعه بازار کتاب 
های در انبار مانده باشد. 
در همه جای دنیا مثال در 
فرانکفورت نمایشگاه به 
همین صورت است. همه 
کارها از جمله معرفی 
کتاب و قرارداد و... بسته 
می شود؛ اما خریدار باید 
کتاب را از کتاب فروشی 
بخرد.نمایشگاه نباید به 
فروشگاه کتاب تبدیل 
شود.

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: 324713۹0 از ساعت 11 تا

حیات

چهره درخشان

 سید علی اکبر صنعتی

بخش 17
بـه  کـه  کرمـان  صنعتـی  پرورشـگاه 
سـال  در  صنعتـی  اکبـر  حـاج  همـت 
در  را  بزرگانـی  شـده،  تاسـیس   1295
دامـان خود پـرورده اسـت. یکـی از این 
بزرگان»سـیدعلی اکبـر صنعتی« اسـت. 
سـید علی اکبر صنعتی نقاش و مجسـمه 
سـاز معـروف ایـران اسـت. کتاب»چهره 
هـای درخشـان« نوشـته حبیب یوسـف 
ایـن هنرمنـد  زندگـی  روایـت  بـه  زاده 

شـهیر پرداختـه اسـت؛
فـردای آن روز، حاجـی او را خواسـت و در 
حالـی کـه نـگاه معنـی دار خـود را بـه چشـم 
هایـش دوخته بود، دسـت در جیب کـرد. اول 

نامـه را جلـوی او گذاشـت و بعـد گفت:
»ایـن ده تومـان را بـه تـو قـرض مـی دهم. 
بـه امید خـدا وقتی نقاش شـدی و کار و بارت 

سـکه شـد، ده تومـان را به مـن برگردان«
حاجـی بـا ایـن حرفهـا مـی خواسـت کمی 
سـربه سرسـیدعلی اکبـر بگـذارد، شـاید هـم 
مـی خواسـت کـه از گرفتـن پـول خجالـت 

. نکشد
بعـد، خیلـی جـدی گفت:»سـیدعلی اکبـر! 
مبـادا ایـن ده تومـان را بیهـوده خـرج کنـی. 
بایـد از آن بـه عنـوان پشـتوانه هزینـه زندگی 

ات در تهـران مراقبـت کنـی«.
سـیدعلی اکبـر در حالـی که از خوشـحالی 
در پوسـت خود نمی گنجید، نامـه و ده تومان 
را گرفـت و بـا تشـکر فـراوان از دفتـر حاجـی 
بیـرون آمـد و همـه راه را تـا خانـه یـک نفس 
دویـد. می خواسـت هرچـه زودتر ایـن خبر را 
بـه بـی بـی برسـاند و او را هم خوشـحال کند.
بـی بـی نـه تنهـا خوشـحال نشـد، بلکـه 
ناراحـت هـم شـد و اخـم کـرد. او تـا آن وقت 
نقـاش بـودن پسـرش را جـدی نگرفتـه بـود، 
امـا حـاال که مـی دید سـیدعلی اکبـر تصمیم 
برایـش  او  را گرفتـه، تحمـل دوری  خـودش 

بسـیار سـاخت بـود.
»یـک هفتـه ای کار بـی بی، گریـه و گالیه 
بـود. مـرا بـی وفا مـی خوانـد. می گفـت: حاال 
کـه بـزرگ شـده ای و مـی توانی یاری رسـان 
حـال مادرت باشـی، قصد ترک مـرا داری. این 
اسـت پاسـخ همـه زجرهـا و سـختی هایی که 

به پـای تو کشـیدم؟...«
هـر چـه سـید برایـش دلیـل مـی آورد که 
:»بـی بـی! مـن اسـتعداد نقاشـی دارم. مـی 
خواهم در تهران از اسـتاد کمـال الملک درس 
بگیرم، در مدرسـه اش نقاشـی یاد بگیرم«. بی 
بـی می گفـت: »من از نقاشـی و اسـتاد کمال 
الملـک و ایـن جور چیزها سـردرنمی آورم، اما 
خـوب مـی دانـم پایـت کـه بـه تهران رسـید، 

گمـراه می شـوی.«
بـی بـی، تنهـا نگـران سـید نبـود، نگـران 
خـودش هـم بـود. او در زندگـی غیـر از علی 
اکبـرش کسـی را نداشـت. اگـر چند سـاعت 
او را نمـی دیـد، دلواپـس و دلتنـگ می شـد. 
سـید وقتـی دیـد بـی بـی بـا هیـچ دلیلـی 
راضـی بـه رفتـن او نیسـت، دسـت بـه دامان 

شـد. حاجی 
»عاقبـت مرحـوم حاجـی پا در میانـی کرد. 
بی بی را خواسـت و برای او دو - سـه سـاعتی 
حـرف زد. بـی بـی را نصیحـت کرد که دسـت 
از لجاجـت بـردارد؛ بگـذارد پسـرش بـه تهران 
برود، نقاشـی تعلیـم ببیند و بـرای خودش در 
جامعـه صاحـب نـام و عنوانی شـود. بی بی که 
بـرای حاجی احترام بسـیاری قائل بـود، ناچار 
نصحیـت هـای او را قبـول کـرد و بـا همـه بی 

میلـی، بـه رفتن من رضایـت داد.«
بـی بـی نمـی توانسـت روی حـرف حاجی، 
بعـد در حالـی کـه  بزنـد. چنـد روز  حرفـی 
بـا  بـود،  خیـس  خیـس  اشـک  از  صورتـش 
سـیدخداحافظی کـرد و کاسـه ای آب پشـت 
سـرش پاشـید. اتوبوس هنوز از کرمـان بیرون 
نرفتـه بـود که بغـض علـی اکبر هـم ترکیدف 
بـرای او هـم خداحافظی با بی بـی و بچه های 
یتیـم خانـه و خاطـره هـای شـیرین کودکی، 

نبود. کارآسـانی 

کتـاب، کاالیـی فرهنگـی اسـت کـه هـر روز مهجورتـر از دیـروز اسـت. ایـن روزهـا ُمـد 
شـده کـه همـه تقصیـر کتـاب نخوانی جامعـه را بر گـردن تلویزیـون و اینترنت و شـبکه های 
اجتماعـی بیندازنـد و بـه راحتـی همـه نهادهایـی را که در جهـت تقویت کتاب و کتـاب خوانی 
تـالش »نمـی کننـد« را تبرئه کنند. »محمد مهدی سـعیدی« مسـوول کتاب فروشـی فرهنگ 
نیـز بخشـی از ایـن تقصیـر را به عهده شـبکه هـای اجتماعی می گـذارد؛ اما هـم چنان معتقد 
اسـت کـه نهادهـای فرهنگـی در طـول همـه ایـن سـال هـا کـم کاری کـرده انـد. ایـن فعـال 
فرهنگـی، عامـل اصلـی بیگانگـی جامعـه با کتـاب را در تربیـت دوران کودکی مردم جسـت و 
جـو مـی کنـد و بخشـی از عملکـرد والدین، آموزش و پرورش، اداره ارشـاد اسـالمی و دیگـر نهادهای ذی  ربط 
مربوط می داند.  سـعیدی متولد 1333 اسـت. از سـیزده سـالگی کار را در کتاب فروشـی پدرش آغاز کرده 
و پـس از آن نیـز ایـن حرفـه شـریف را ادامـه داده اسـت. وی مـی گوید:»روزها به کتاب فروشـی می رفتم 
و بعـد از ظهرهـا سـاعت 6 بـه مدرسـه می رفتم. دبیرسـتان را شـبانه در شـاپور خواندم و دیپلـم گرفتم.«
ایـن کتـاب فـروش کهنـه کار از سـال هـای آغازیـن انقـالب اسـالمی خاطـره دارد و فـراز و نشـیب بـازار 
کتـاب را در چهـل سـال اخیـر بـا تمـام وجـود لمـس کـرده اسـت.  از روزهایـی کـه همه بـا شـور و التهاب هر 
چـه تمـام تـر کتـاب هایـی بـا مضامیـن انقالبی مـی خریدند. تا سـال هایی کـه رمـان و کتاب های شـعر انیس 
کتـاب خوانـان بـود و تـا امـروز که جوانان در سـودای ثروتمند شـدن کتابچه هـای »چگونه ثروتمند شـویم« 
و» چگونـه مدیـر شـویم و چگونـه... را جسـت و جـو می کنند. سـعیدی در گفت و گو با صفحـه کرمون از زیر 

و بـم کتاب فروشـی مـی گوید؛ 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@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:
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تاریخ کرمان

پیشینه

نخستین 
دانشگاه کرمان

تاریـخ کهـن کرمـان در طـول سـال ها 
حکام بسـیاری بـر خود دیده که بسـیاری 
بناهـا و زیرسـاخت هایی را بـه  از آن هـا 
از گذشـت  یـادگار گذاشـته اند کـه پـس 
سـال ها هـم چنـان مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیرنـد یـا به عنـوان گوشـه ای از تاریخ 
و تمـدن کرمان کهـن به یـادگار مانده اند.

شـاید کمتـر کرمانـی بدانـد کـه یکی از 
عادل تریـن و موثرتریـن حـکام کرمان زنی 
بـوده بـه نـام تـرکان خاتـون کـه در زمان 
حکم رانـی وی بـر کرمـان، ایـن خطـه بـه 
یـک بـاره شـاهد تحولـی عظیم می شـود. 
بسـیاری از آب انبارهـا، قنات هـا و بناهـا 
و راه هـای اسـتان کرمـان در زمـان ایـن 
حاکـم مقتـدر احـداث می شـود و امنیـت 
و فرهنـگ در کرمـان رونـق می گیـرد بـه 
طـوری که کرمـان به یکـی از مراکز اصلی 

علـم و ادب و معمـاری تبدیـل می شـود.
در  قراختایـی  از سلسـله حاکمـان  وی 
سـال  از  کـه  می شـده  محسـوب  کرمـان 
655 تـا 681 بـر ایـن سـرزمین حکمرانی 
کـرد و بسـیاری از مدارس، کاروانسـراها و 
البتـه مسـاجد کرمـان در زمـان او احداث 

. شد
در کنـار خدمات گسـترده ای که وی در 
کرمـان انجـام داد می توان به دوراندیشـی 
کـه  کـرد  اشـاره  وی  فرهنگـی  و  علمـی 
موجـب رونـق فرهنـگ و ادب و مذهب در 
کرمان شـد وی نخسـتین دانشـگاه کرمان 
و یکـی از اولیـن دانشـگاه های ایـران را بنا 
نهـاد کـه هـم اکنون بـه گنبد یا قبه سـبز 

در کرمـان شـهرت یافته اسـت.
زیباتریـن  از  یکـی  بـه  کـه  بنـا  ایـن 
بناهای کرمان شـهرت داشـته اسـت، یکی 
از عظیم تریـن بناهای این شـهر محسـوب 
می شـده بـه طـوری کـه وقتـی کرمـان به 
اشـغال انگلیس هـا در آمـد سـایکس کـه 
بنـا  کرمـان  در  را  انگلیـس  کنسـولگری 
کـرد از ایـن بنا بـه عنوان یکـی از عجایب 

معمـاری کرمـان یـاد کـرده بود.
وی در خاطراتـش از ایـن بنـا بـه عنوان 
بنایـی بـا ارتفـاع 50 پـا یـاد مـی کند که 
نمای بیرونی آن دارای کاشـی کاری سـبز 

رنـگ بوده اسـت.
ایـن بنـا کـه بـا شـماره ثبـت 124 در 
لیسـت آثار ملـی جای گرفته متاسـفانه بر 
اثـر زمیـن لـرزه ای دچار خسـارت شـدید 
می شـود و پـس از آن تاکنـون هیچ یک از 
مسـئوالن شـهر کرمـان سـراغی از این بنا 

نگرفتـه و مرمتـش نکـرده اند.
قسـمت هایی کـه از ایـن بنـا همچنـان 
آثـار  زیباتریـن  جملـه  از  مانـده  جـا  بـه 
و  می شـوند  محسـوب  ایرانـی  معمـاری 
بـه  دانشـگاه های کشـورهای مختلـف  در 
عنـوان زیباتریـن اثـر بجا   این بنا توسـط 

بانـوی کرمـان تکمیـل شـده اسـت.
  نخسـتین خشـت هـای ایـن بنـا در 
زمـان سـر سلسـله قراختاییـان در کرمان 
بنـا شـد و در واقع بـراق حاجب، مؤسـس 
ایـن سلسـله در سـال 630 هجـری قمری 
سـاخت ایـن بنـا را آغـاز کـرد و امـا پـس 
از مرگـش سـاخت بنـا بـا دسـتور تـرکان 
خاتـون حاکـم محبوب مردم کرمـان ادامه 

فت. یا
 بـدون شـک شـهر کرمـان بسـیاری از 
ایـن  مدیـون  تاریـخ  در  را  داشـته هایش 
حاکـم اسـت. بـه طـوری کـه در زمـان او 
علم آمـوزی و ادب و فرهنگ و کشـاورزی 
از  یکـی  و  گرفـت  رونـق  کرمـان  در 
بزرگتریـن اقدامـات ترکان خاتـون احداث 
قنـات بـود کـه موجـب آبادانـی کرمـان و 

رونـق کشـاورزی شـد.
بنـای گنبـد سـبز کـه بـه واقع یکـی از 
محسـوب  ایـران  دانشـگاه های  نخسـتین 
آرامـگاه  مجـاورت  در  ابتـدا  در  می شـود 
حـکام قراختایـی و بـرای توجه بـه آرامگاه 
آنـان بنـا شـد امـا کاربـری آن چیـزی جز 
مدرسـه و مرکـز علمـی نبـود بـه طـوری 
کـه تـرکان خاتون شـرایط را بـرای حضور 
دانشـمندان و علمـا برای انتقـال دانش به 
دیگـران در ایـن مرکـز فراهم کـرد و آن را 

گسـترش داد.

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههـای عمومـی حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 952663لـه آقای میثـم نظریان علیه شـرکت 
تعاونـی سـبحان دایر بـر مطالبه وجه ششـدانگ پالک ثبتی شـماره 1700 فرعی 
از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان واقـع در کرمان- خ شـهید علی ضیاء- 
نبـش ضلـع شـرقی ک3- مجتمـع سـبحان- بلـوک ، طبقـه ششـم، واحـد 605 متعلـق بـه 
شـرکت فـوق الذکـر بـا مشـخصات ذیـل از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند. ملک مذکـور با 
کاربـری مسـکونی و بصـورت مفـروز و بصـورت یـک بـاب آپارتمـان مسـکونی نیمه سـازه به 
مسـاحت 129/03 مترمربـع و اسـکلت سـاختمان فلـزی، سـقفها کمپوزیـت، نمـا سـیمان و 
سـنگ، راه پله ارتباطی طبقات اجرا شـده، آسانسـورها نصب نشـده، و کف سـرامیک، پنجره 
هـا دو جـداره، درب ورودی ضدسـرقت، و آپارتمـان درمرحله سـیمان کاری دیـواره ها بوده و 
سـرویس های بهداشـتی و دربهای داخلی نصب نشـده اند، آپارتمان فاقد کابینت و سیسـتم 
سـرمایش و گرمایـش میباشـد و امتیـازات آب، بـرق و گاز اخـذ نشـده و آپارتمـان دارای 
پارکینـگ و انبـاری اختصاصـی و دارای مشـاعات وسـیع میباشـد. و ارزش ششـدانگ دانـگ 
آپارتمـان مرقـوم بانضمـام پارکینـگ و انبـاری نیمـه سـازه و عرصـه بقدرالحصه با احتسـاب 
مشـاعات و متعلقـات و منصوبـات و اشـتراکات بـه میـزان 2/322/540/000 ریـال توسـط 
کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده. جلسـه مزایده در مورخ 1395/08/25 راس 
سـاعت 10 صبـح بـا حضور نماینـده دادسـرا در محل اجرای احـکام حقوقی برگـزار میگردد، 
متقاضیـان درصـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی با اجـرای احکام حقوقـی 5 روز قبـل ازتاریخ 
مزایـده مـی تواننـد ازملـک بازدید و درصـورت تمایل بـه شـرکت در مزایـده 10درصد مبلغ 
پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری 2171293951000 نزد بانک ملی واریز 
و قبض آن را به همراه پیشـنهاد کتبی در پاکت دربسـته و تا قبل از برگزاری جلسـه مزایده 
تحویـل ایـن اجـرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی به عنـوان برنده مزایده شـناخته میشـود که 
باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و درصـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلغ 
پیشـنهادی بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد. ضمنا دایـره اجرا هیچگونه مسـئولیتی در قبال 
معاملـه معـارض و یـا سـند رسـمی نخواهـد داشـت. برنـده مزایـده می توانـد وفـق مقررات 

جهـت تنظیـم سـند اجـاره بـه اداره اوقـاف و اخذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانـی از طریق 
ثبت اسـناد اقـدام نماید/.

م الف 1558 اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان- خواجوئی

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

1-احمدبستان پیرا فرزند محمود به نشانی راور خیابان قدس روبه روقدس 17
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم

1-علی صادقی فرزند ماشاهلل به نشانی مجهول المکان
محکـوم بـه: بموجـب درخواسـت اجرای حکـم مربوطه بـه شـماره 9510093444101239 
شـماره دادنامـه مربوطـه 9509973444100354 محکـوم علیه محکوم اسـت به فک پالک 
خـودروی سـواری پراید بشـماره پـالک 13ه 179 ایران 65 و نیم عشـر کـه در اجرای احکام 

مدنی محاسـبه خواهد شـد.
محکـوم علیـه مکلـف اسـت از تاریـخ ابـالغ اجرائیـه: 1-ظـرف ده روز مفـاد آنرا بموقـع اجرا 
گذارد)مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنـی( 2-ترتیبـی بـرای پرداخـت محکـوم بـه بدهد. 
3-مالـی معرفـی کنـد که اجرا حکم و اسـتیفا محکوم به از آن میسـر باشـد. چنانچـه خود را 
قـادر بـه اجـرای مفـاد اجراییـه نداند بایـد ظرف سـی روز کلیه اموال خـود را شـامل تعداد یا 
مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول و غیرمنقـول، به طور مشـروح مشـتمل بر میـزان وجوه 
نقـدی کـه بـه هر عنـوان نزد بانکهـا و موسسـات مالی و اعتبـاری ایرانـی یا خارجـی دارد به 
همـراه مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالـی کـه او به هـر نحو نزد اشـخاص 
ثالـث دارد و کلیـه مطالبـات او از اشـخاص ثالـث و نیـز فهرسـت نقـل و انتقـاالت و هـر نوع 
تغییـر دیگـر در امـوال مذکـور از زمـان یـک سـال قبـل از طـرح دعـوای اعسـار بـه ضمیمه 
دادخواسـت اعسـار بـه مقـام قضائـی ارائـه نماید واال بـه درخواسـت محکوم له بازداشـت می 
شـود )مـواد8و 3 قانـون نحـوه اجرای محکومیـت مالـی1394(. 4-خودداری محکـوم علیه از 
اعـالم کامـل صـورت امـوال بـه منظـور فـرار از اجرای حکـم، حبس تعزیـری درجـه هفت را 
در پـی دارد. )مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنـی و مـاده  20ق.م.ا و مـاده 16 قانون نحوه 

اجـرای محکومیـت مالـی 1394( 5-انتقـال مـال بـه دیگـری بـه هـر نحـو بـا انگیزه فـرار از 
ادای دیـن بـه نحـوی که باقیمانـده اموال بـرای پرداخت دیون کافی نباشـد موجـب مجازات 
تعزیـری درجـه شـش یـا جـزای نقدی معـادل نصف محکـوم به یا هـر دو مجازات می شـود. 
)مـاده 21 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394(. 6-چنانچـه صـورت امـوال پس از 
مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوم علیـه از زنـدان منـوط بـه موافقـت محکـوم له یا 
تودیـع وثیقـه یـا معرفـی کفیـل توسـط محکوم علیـه خواهد بـود. )تبصـره 1 مـاده 3 قانون 

نحـوه اجـرای محکومیت مالـی 1394(«
م الف 145 منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان راور
 معصومه موذنی زاده

آگهی مزایده غیرمنقول نوبت اول
اجـرای احـکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد به موجب 
پرونـده کالسـه ی اجرایـی 942610 لهـای خانم منصـوره کاظمی پـور علیه آقای 
مرتضـی مهرابیان به خواسـته مطالبه مهریـه، یک باب آپارتمان مسـکونی توقیفی 
بـه مسـاحت 91/9 مترمربـع به پـالک ثبتی 3491 فرعـی از 10 اصلی مفروز و مجزی شـده از 
3148 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 3491 تفکیکی بـه آدرس کرمان بلـوار هوانیروز مجتمع 
شـرکت فـوالد بلـوک 6 ط6 واحـد 22 طبـق نظریه کارشناسـی دادگسـتری کرمـان کل ملک 
1/413/500/000 ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایده به بفروش برسـاند 
جلسـه مزایـده در مـورخ 1395/08/29 راس سـاعت 10 صبـح در محـل دفتـر اجـرای احکام 
شـوراهای حـل اختـالف دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینده محتـرم دادسـتان برگزار می 
گـردد. عالقـه منـدان بـه خرید می توانند تا قبل از جلسـه مزایـده از ملک مذکـور بازدید و 10 
درصـد قیمـت مـورد نظر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی مرکـزی کرمان 
واریـز و بـه همراه پیشـنهاد کتبـی در داخل پاکت درب بسـته تحویل این اجـرا نمایند. بدیهی 
اسـت کسـی برنده مزایده شـناخته می شـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید و درصورت 

انصـرف برنـده مزایـده 10 درصـد واریزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد.
م الف 1555 دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان- زین الدینی

محمود جم )مدیرالملک(
 1306 ـ 1305 ش.

در خصـوص سـال تولـد محمـود جـم دو روایـت 
متفـاوت آمـده اسـت؛ در ایـن مـورد مهـدی بامداد 
اشـاره بـه سـال 1264 شمسـی )1302 ق/ 1885 
م.( نمـوده )1( و باقـر عاقلـی تولـد وی را در سـال 
1258 شمسـی )1296 ق/ 1879 م.( دانسـته )2(؛ 
یعنـی در دوران سـلطنت ناصرالدیـن شـاه قاجار در 
ایـران. امـا هـر دو، محـل تولـد او را در شـهر تبریـز 

ذکـر نموده انـد. 
پـدرش محمـد صـادق ازطایفـه خواجـگان جـم 
از اهالـی قلعـه عسـکر کرمـان و کارمنـد دولـت بود 
کـه بـه تبریـز مهاجـرت کـرده بـود. در خصـوص 
اجـداد خانـدان محمـود جـم و یـا همـان خانـدان 
»خواجـگان«، باسـتانی پاریـزی در خصـوص مـردم 
»خانـواده  اسـت:  معتقـد  عسـکر  قلعـه  منطقـه 
»خواجه هـا« و »فـرزان« از آن قریه انـد و محمـود 
جم کـه سـال هارئیس الوزراء ایـران بود اهـل همین 

قریـه اسـت ـ از خانـواده خواجـگان« )3(. 
امـا در مـورد این خانـدان که خود را منسـوب به 
»شـیخ محمود شبسـتری« )4( می دادنـد از این جا 
ناشـی می شـود کـه »... در قدیـم اهل ایـن قریه  دو 
طبقـه بوده انـد ؛قومي اهل  فضـل و کمال و صاحب 
ذوق و وجـد و حـال بـوده از احفـاد »شـیخ محمود 
شبستري«مي باشـند. چـون از اهـل هنـر بوده انـد، 
خدمـت ملـوک و سـالطین را اختیـار کرده اند و در 
عهـد سـالطین صفویه انـاراهلل برهان هـم الي حال، 
همگـي بـه منصـب جلیـل وزارت و اسـتیفا و انشـاء 
نامـزد بوده انـد و در بلـوک بردسـیر امالک بسـیار را 
صاحـب و مالـک ]بوده انـد[، چون»بیدخان« بسـیار 
خـوش آب و هواسـت، گاهـي هـم درآن جاتوقـف 

داشـته اند )5(.
در خصـوص ارتبـاط شـیخ محمـود شبسـتری با 
طایفـه ای منسـوب بـه او در کرمـان، آمـده اسـت: 
»شـیخ محمود شبسـتری در اواسـط عمر به کرمان 
رفتـه و در آنجـا عفیفـه ای را بـه نـکاح خـود آورده، 
دختـری از او متولـد شـد که به واسـطه ی آن دختر 
هنـوز اعقـاب شـیخ در کرمـان باقی و بـه خواجگان 

مشـهور، و اربـاب قلم و دانشـمند« )6(. 
در خصـوص دوران کودکـی و تحصیـالت محمود 
جـم اطالعـات چندانـی نیامده امـا آنچه ذکر شـده 
ایـن اسـت کـه او تحصیـالت خـود را تحـت نظارت 
پـدر انجـام داد و عـالوه بـر طـی دوره ی مـدارس 
جدید، در حسـن خط و شـیوه ی نگارش و آموختن 
زبـان فرانسـه در مدرسـه میسـیونرهای مذهبـی در 

تبریـز کوشـش بسـیار نمود. 
بـه دربـار ولیعهـد محمدعلـی  اوایـل 1280  در 
میـرزا وارد شـد و بـا سـمت مترجـم دکتـر کوپـن 
رئیـس داروخانه سـلطنتی، مشـغول خدمت گردید. 
پـس از اسـتبداد صغیـر بـه تهـران آمـد و بـا کمک 
شـوهر خواهـرش حسـین قلی نـواب وزیـر خارجـه 
کابینـه ی مسـتوفی الممالک، منشـی ایرانی سـفارت 

شد.  فرانسـه 

محسن صدر )صدراالشراف( وزیر عدلیه 
ذکاءالملک فروغی

 و محمود جم با لباس تشریفات

در 1296 بـه خدمـت اداره کل گمـرک درآمـد. 
در کابینـه وثوق الدولـه ابتـدا رئیـس اداره کل غلـه 
و سـپس خزانـه دار کل شـد و تا کودتـای 1299 در 
ایـن سـمت باقـی بـود. در اواخـر 1298 از سـلطان 
احمدشـاه لقـب »مدیرالملـک« گرفـت. روز سـوم 
حـوت 1299 از افـرادی بـود که بـه قزاق خانه جلب 
گردیـد امـا در اولیـن برخورد، آمادگی خـود را برای 
همـکاری اعـالم نمـود و بـا توجـه بـه سـمتی کـه 
داشـت، در تهیـه پـول کوشـید. سـید ضیاءالدین از 
توقیـف او صـرف  نظر کرد و او را بـه عضویت کابینه 
دعـوت نمـود و بـه سـمت وزارت خارجـه منصـوب 
گردیـد. یک مـاه بعد بـه وزارت مالیه منصوب شـد. 
در1300 بـه توصیـه ی رضاخـان، دوبـاره بـه همین 
سـمت منصـوب شـد. در کابینـه قـوام و مسـتوفی، 
ریاسـت اداره کل غلـه و نـان را عهـده دار بـود. در 
کابینـه سـردار سـپه بـرای بار سـوم به سـمت وزیر 
دارایـی رسـید و سـپس بـه معاونـت رئیس الـوزراء 
والـی   1305 سـال  در  شـد.  برگزیـده  )رضاخـان( 

شـد.  کرمان 
در  و  رسـید  عامـه  فوائـد  وزارت  بـه   1307 در 

1308 بـه کمک تیمورتاش به اسـتانداری خراسـان 
رسـید. در کابینه فروغی، وزیر کشـور شـد و با کنار 
رفتـن او )1314 ش.( بـه نخسـت وزیری برگزیـده 
و بـه مـدت چهـار سـال عهـده دار ایـن سـمت بود. 
در 1318 بـه وزارت دربـار پهلـوی منصـوب شـد و 
در شـهریور 1320 کـه رضاخـان بـه اتفـاق خانواده 
سـلطنتی، تهـران را تـرک نمودند، همـراه آن ها ـ تا 
خـروج از ایـران ـ بـود. در 1320 بـه سـمت سـفیر 
ایـران در مصـر تعییـن شـد و پنـج سـال در ایـن 
سـمت مانـد. در 1326 بـه ایـران آمـد و در کابینـه 
قوام السـلطنه بـه وزارت جنگ برگزیده شـد. با روی 
کار آمـدن حکیمـی، بـار دیگـر وزارت دربـار به وی 
واگـذار شـد. در اواخـر 1327 بـه عنوان سـفیرکبیر 
ایـران بـه ایتالیـا رفـت. در انتخابات دوره دوم سـنا، 
سـناتور انتخابی کرمان شـد و در ادوار سـوم، چهارم 
و پنجـم نیـز ایـن سـمت را احـراز نمـود ... پنجـاه 
حسـاس  و  مهـم  مقام هـای  رأس  در  تمـام  سـال 
سیاسـی بـود. از لحاظ سیاسـی محافظـه کار، بازیگر 
و زیـرک بـود. هیـچ گاه دسـت بـه عملـی نـزد کـه 
گروه هـای  شـدید  مخالفـت  حتـی  یـا  خصومـت 
سیاسـی را علیـه خـود برانگیزد. در سـال 1348 در 
تهـران درگذشـت. وی بـا سـفارت انگلیـس روابـط 

بسـیار حسـنه ای داشـت« )7(.
کرمـان  در  محمـود جـم  اسـتانداری  مـورد  در 
ش.[   1306[  2486 سـال  »در  اسـت:  آمـده 
و  معـزول  کرمـان  حکومتـی  از  وثوق الدولـه 
محمودخـان جـم بـه حکومتـی کرمـان منصـوب 
گردیـد. محمودخـان جم چـون خاندانـش کرمانی 
و اقـوام و بسـتگانی در قلعـه عسـکر و بافت داشـت 
و آن هاتوقعاتـی داشـتند، معظم لـه خواهـان عدالت 
منصـب  او  بـرای  کرمـان  حکومـت  وانگهـی  بـود 
کوچکـی می نمـود، بـه ایـن لحـاظ دو سـه ماهـی 

 .)8(  »... نمانـد  در کرمـان  بیشـتر 
سـیر  )خـط  رضاشـاه  سـفر  در  وی  شـده  نقـل 
تبعیـد او از ایـران 1320 ش.( همـراه وی بـود و در 
بندرعبـاس هنگامـی که وی قصد خـروج از ایران را 
داشـت، بـه محمـود جـم مي گویـد: از طـرف من به 
محمدرضـا پهلـوي بگـو؛ کرمـان در زمان سـلطنت 
مـن از آبـادي و عمران بهـره  چنداني نبرده، ایشـان 

در رفـع ایـن نقیصه بکوشـند )9(. 
پی نوشت ها:

)1( ـ بامداد، مهدی: شرح حال رجال ایران، ج 5، 283.
)2(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامی معاصر 

ایران، ج 1، ص 547.
)3( ـ باسـتانی پاریـزی، محمد ابراهیم: رسـاله دهـات کرمان، 

ص 378.
)4( ـ »شـیخ محمودبـن عبدالکریـم ملقـب به سـعدالدین در 
قصبـه ی شبسـتر ـ هفـت فرسـنگي تبریـز ـ تولد یافـت و در 
سـال 720 ق. وفـات یافتـه. از وي تألیفات بسـیار باقي نمانده 
اسـت لیکـن مثنـوي گلشـن راز کـه تقریباً بیسـت هـزار بیت 
مي شـود از بهترین و جامع ترین رسـاالتي اسـت کـه در اصول 
و مبـادي تصـوف بـه رشـته نظـم درآورده اسـت«. رضـازاده 

شـفق: تاریخ ادبیـات، ص 263.
)5(ـ  منشـی کرمانـی، محمـد امیـن: حغرافیـای ایالت کرمان 

در عهد ناصـری، ص 225.
)6( ـ اعتمادالسـلطنه، محمد حسـن خان: مـرآت البلدان، ص 

.418
)7( ـ تلخیـص از: عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجال سیاسـی و 

نظامـی معاصـر ایـران، ج 1، ص 547 تـا 551.
)8( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 113.

)9( ـ بـه نقـل از: باسـتانی پاریـزی، محمد ابراهیـم، مقدمه ی 
تاریـخ کرمـان )احمد علی خـان وزیـری(.

)10( ـ شـایان ذکـر اسـت ایـن عکـس بـه مناسـبت افتتـاح 
میـدان سـپه شـهر کرمـان و پرده برداری از مجسـمه رضاشـاه 
بـه همـراه تعـدادی از اتبـاع اروپایـی و مقامات اسـتان گرفته 
شـده اسـت. توضیـح ایـن کـه ایـن مجسـمه چنـدی بعـد به 
علـت عـدم زیبایـی از میـدان برداشـته شـد و میـدان نیـز از 

حالـت قبلـی خارج شـد.

استانداران کرمان
از سال 1300 تا 13۹4 شمسی

برگرفته از کتاب رهگذار عمر/خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی 

محمود جم در زمان استانداری در کرمان ـ 1307 ش.
افتتاح میدان سپه شهر کرمان )10( 
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شهر

اساسـا  قراردادهـای ایـن چنینی یک قرارداد محسـوب اسـت که طرفین 
ایـن نـوع قـرارداد هـا در مباحـث مقدماتـی و اولیـه پـس از توافق بـر کلیه 
موضوعـات و بررسـی همـه جانبه , علـی الخصوص مباحث فنـی و قیمت در 
جهـت کاهـش هزینـه و عـدم پرداخـت برخی مبالـغ و تعرفه هـای دولتی ) 
بیمـه و مالیـات( و از طرفی رعایت قانون ) بصورت شـکلی( اقدام به تقسـیم 

و خـرد نمودن معاملـه و قرارداد مـی نمایند.
EPCF مشکالت قرارداد

دنیـای اقتصـاد نوشـت: عبـارت EPCF فقـط در ایـران شـناخته شـده 
اسـت و اگـر ایـن عبـارت را بـه همـراه عبارت هـای انگلیسـی »مهندسـی، 
تامیـن، سـاخت و تامیـن مالـی« را در اینترنـت جسـت وجو کنیـد کمتـر 
از 10 نتیجـه حاصـل می شـود کـه همگـی نیـز مربـوط بـه سـایت های 
ایرانـی اسـت! ثانیـا پروژه هایـی که قـرار بوده بـه روش EPCF اجرا شـوند 
معمـوال بـه سـرانجام نرسـیده اند!  در خصـوص نکتـه اول بایـد گفـت کـه 

عبـارت مصطلـح در ایـن خصـوص DBF )طراحی، سـاخت، تامیـن مالی( 
اسـت کـه یکـی از اشـکال خفیـف انـواع مشـارکت های عمومی-خصوصـی 
)PPP( محسـوب می شـود. خفیـف از ایـن جهـت کـه در این نوع قـرارداد 
ریسـک های بهره بـرداری و بـازار به بخـش خصوصی منتقل نمی شـود. یکی 
از اهـداف اصلـی در مشـارکت های عمومی-خصوصـی این اسـت که هر یک 
از ریسـک ها بـه طرفی منتقل شـود کـه بهتـر می توانـد آن را مدیریت کند 
امـا در قـرارداد DBF ریسـک های طراحـی و سـاخت بـه بخـش خصوصی 
منتقـل می شـود، امـا ریسـک بهره بـرداری بـه بخـش خصوصـی منتقـل 
نمی شـود.  امـا دربـاره نکتـه دوم و اینکـه چـرا تجربـه ایـن نوع قـرارداد در 
ایـران ناموفـق بـوده اسـت بایـد توجه کرد کـه در ایـن نوع قرارداد ریسـک 
تامیـن مالـی بـه بخـش خصوصی منتقل می شـود که اساسـا توسـط بخش 
خصوصـی داخلـی به ویـژه بـرای قراردادهای بـزرگ قابل تحمل نیسـت. در 
ایـن شـرایط ایـن روش تنها وقتـی می تواند بـه کار رود که خـط اعتباری از 

یـک کشـور خارجی در دسـترس باشـد که منحصـرا در صورت اسـتفاده از 
پیمانـکاران آن کشـور قابـل اسـتفاده اسـت.  نکته سـوم اینکه بـا عنایت به 
حـدود 3000 طـرح نیمـه تمامی که از دولت قبلی به ارث رسـیده اسـت و 
مشـکالت اجـرا و تاخیرهـای گوناگـون طرح های عمرانی، شـاید بهتر باشـد 
انگیـزه کافـی بـرای اجـرای بـه موقـع و باکیفیت ایـن قبیل پروژه هـا ایجاد 
شـود. اگر قرار باشـد بازگشـت سـرمایه بخش غیردولتی از محل عملکرد و 
بهره بـرداری پـروژه صـورت گیـرد، بخـش خصوصـی انگیزه دارد کـه هرچه 

سـریع تر پـروژه بـه بهره برداری برسـد. 
یـک راهـکار اسـتفاده از روش DBFO اسـت کـه طـی آن بهره بـرداری 
از تاسیسـات سـاخته شـده نیـز به بخـش خصوصـی منتقل می شـود تا هم 
اطمینـان حاصـل شـود که تاسیسـات ایجاد شـده بـه خوبـی کار می کند و 
هـم بخـش خصوصـی انگیزه بیشـتری بـرای اتمـام به موقـع پروژه داشـته 

باشد.

جلسـه علنـی شـورای شـهر کرمـان 
شـامگاه یکشـنبه با حاشـیه های فراوانی 
همراه بود. در این جلسـه سـعید گیالنی 
در واکنـش به سـاخت تقاطع های جدید 
در کرمـان، شـهر کرمـان را ابوالپـل )پدر 
پل هـا( نامیـد. همچنیـن شـورای شـهر 
کرمـان بـه دنبـال تصویـب مصوبـه ای در تاریـخ 11 مهر 
سـال جـاری در خصـوص تفاهم نامـه ای با شـرکت جهاد 
نصـر در ایـن جلسـه با حاشـیه های فـراوان همراه شـد و 

اختالف نظرهـا بـاال گرفت.
در ابتـدا معـاون فنی عمرانـی شـهرداری کرمان گفت: 
»بـا توجه بـه تفاهم نامـه ای که اخیـراً شـهرداری با جهاد 
نصـر تـا سـقف 100 میلیـارد تومـان در خصـوص اجرای 
سـه تقاطع چهارراه »نیکزاد«، سـه راه »اهلل آباد« و روبروی 
پایانه مسـافربری و همچنین اجرای آسـفالت معابر سطح 
شـهر و تأسـیس پارک »شـهدای غـواص« قرارداد بسـته 

اسـت که در جلسـه شـورا نیز با آن موافقت شـده اسـت، 
مقـرر شـد در ایـن جلسـه مشـاورین جهـاد نصـر چنـد 
طـرح را بـرای اجـرای تقاطع هـا ارائـه دهنـد و برآوردهـا 
صـورت گیرد.« محمدرضا فرقانی ادامـه داد: » بعدازاینکه 
بـا بسـتن تفاهم نامـه از سـوی شـورا موافقـت شـد جهاد 
نصـر بـا داور، مشـاور شـرکت جهـاد نصـر که مشـاور پل 
»مسـجد صاحب الزمان)عـج(« هـم بودند قرارداد بسـتند 
و طرح هـای پیشـنهادی آماده شـده کـه ارائـه می دهند.« 
مـؤذن زاده مدیـر پـروژه و نماینده شـرکت »جهـاد نصر« 
نیـز در ادامـه صحبت هـای فرقانی گفـت: » طبق توافقات 
صورت گرفته با شـهرداری مقرر شـد سـه پـل نامبرده به 
ترتیـب اولویتـی که مشـخص شـد، اجرا شـوند همچنین 
بحـث آسـفالت سـطح شـهر و تأسـیس پارک »شـهدای 
غـواص« کـه فـاز 1 و 2 آن آمـاده اجـرا اسـت اگـر نهایتاً 
بـه بسـتن قـرارداد با شـرکت »جهـاد نصر« منجر شـود، 
در روزهـای آینـده کار مـا در خصـوص پـارک شـروع 

می شـود.« مدیر پـروژه و نماینـده جهاد نصر اظهـار کرد: 
» مطالعاتـی در خصـوص اجـرای فـاز 1 تقاطـع روبـروی 
پایانه هـا انجام شـده اسـت و بـا بسـتن قـرارداد به سـمت 

اجـرای تقاطـع چهارراه نیکـزاد می رویـم. هرکـدام از این 
پل ها سـه طـرح پیشـنهادی دارند. امـروز مهنـدس داور، 
توضیحـات را می دهنـد و هرکـدام از طرح هـا کـه مـورد 

تائیـد قـرار گرفـت مـا مطالعـات را شـروع می کنیـم و در 
اسـرع وقت و با توجـه به قرارداد )EPCF( که با شـرکت 
جهـاد نصـر دارید، رونـد کار طبق قرارداد پیـش می رود.«

گیالنی در انتقاد از »ابوالپل« شدن کرمان:

شروع نکنید، به اندازه کافی پروژه 
بدون قرارداد شروع کرده ایم
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پرداخت 4 میلیارد تومان به »گارنو« برای مشاوره 4 پل
مشـرفی در خصـوص پـل امیرکبیـر گفـت: » بـرای پـل سـربازان گمنـام )امیرکبیـر( مشـاور نداریم و 
مصـوب شـود آقـای جعفری به عنـوان نماینده شـورا برای تقاطع امیرکبیر) شـهدای گمنـام( ظرف همین 
هفتـه مذاکـرات انجـام دهـد و اگـر فکـر می کنند گارنو خوب اسـت بـا همین مشـاور ادامه دهنـد در غیر 
ایـن صورت شـهرداری مشـاور دیگری را معرفی کنـد.«  مؤیدی نیز در خصوص مشـاور طرح های عمرانی 
گفت: »در خصوص مشـاور گارنو اشـتباهی که شـهرداری کرده اسـت این بود که 4 پل شـروع شـد و 60 
درصـد کار پیـش رفته اسـت و بعد مشـاور انتخاب شـده اسـت. ما مشـاور گارنـو را آوردیم امـا نگفتیم که 
بدون قرارداد کار شـروع شـود. مشـاور گارنو 6 میلیارد و 700 هزارتومان برای 4 پل پیشـنهاد داده اسـت و 
بنـده به عنوان نماینده شـورا قبول نکردم و حراسـت شـهرداری نیـز امضا نکرد، بعد از رسـیدگی های الزم 
بـه 4 میلیـارد تومـان کاهـش یافـت.« شـهردار کرمان نیز گفـت: » آقای مؤیدی با دقت و وسـواس مـوارد را پیگیری کردنـد و بدون 
بررسـی موافقـت نکردنـد«.  یاسـین پنجعلـی زاده نیـز در واکنش به این بحـث گفت: » درحالی که حـدود 65 درصـد از کار فیزیکی  
زیرگـذر  آزادی و پل هـای ابـوذر، ولیعصـر و خلبـان انجام شـده ولـی مشـاور طـرح آن قرارداد نداشـته و ما مجبور به بسـتن قـرارداد 
بـه میـزان 4 میلیـارد تومـان با  شـرکت »گارنو« شـدیم. « وی همچنیـن تأکید کرد به علـت اینکه در ابتدای شـروع کار قـراردادی 
در ایـن زمینـه بسـته نشـد و تمام هزینه های طراحی و مشـاوره به این شـرکت بدون بسـتن قراردادی پرداخت شـد مـا االن مجبور 

شـدیم  این قـرارداد را قبول کنیم.

شروع اعتراض از آقای همیشه ساکت
 علـی منصـوری در ادامـه خطـاب بـه بابایـی گفـت: » چرا این سـه تقاطع 
مدنظـر قرارگرفته اسـت؟ آیا بر اسـاس اولویت ترافیکی و یا بحث کارشناسـی 
تصمیـم گرفته شـده که در این سـه نقطه اجـرای تقاطع نیاز اسـت؟ می خواهم 
قبـل از اینکـه مهنـدس مشـاور وارد جزئیات طرح شـود توضیحی داده شـود 
دلیـل انتخـاب ایـن سـه تقاطع چیسـت؟«  البته علـی منصوری کـه تا پیش 
از ایـن و زمانـی کـه نائـب رییس شـورا بود همیشـه سـاکت بود و یـا در نقش 
موافـق ظاهـر مـی شـد، ترجیـح داد حاال که بـه انتخابـات دور آینده شـورای 
شـهر نزدیـک می شـویم، سـکوت خود را بشـکند تـا اید از ایـن طریق به مطبوعات و رسـانه هـا راه پیدا 
کنـد و از سـوی همشـهریان دیـده شـود. علی بابایی در پاسـخ به منصـوری گفت: » با توجه بـه اینکه در 
رینگ شـهر کرمان تقاطع های غیرهمسـطحی اجراشـده بود ما فقط در سـه نقطه، سـه راهی »شرف آباد« 
کـه شـرکت »شـهید رجایـی« طرحـی را ارائه کردند که بـه دلیل هزینه بر بـودن مورد تائید قـرار نگرفت 
و مقـرر شـد طـرح جدیـدی را چهارشـنبه ارائـه دهند و اگـر مورد تائیـد قرار گیرد کار شـروع می شـود. 
نقطـه ی بعدی سـه راه »سـیلو« بود که نتوانسـتیم از فرماندهـی انتظامی مجوز برای انجـام کار را بگیریم 
و نهایتـاً چهـارراه »نیکـزاد« بود که مشـکل اساسـی داشـتیم.« شـهردار کرمان افـزود:» در جلـوی پایانه 
مسـافربری هـم بـر اسـاس مکاتبه هـای راهنمایی رانندگـی و تأکید شـورای ترافیک تصمیم گرفته شـد 
کـه در ایـن محـل تقاطع غیرهمسـطح اجرا شـود و تمامی تصمیم ها برای اجرای سـه تقاطـع نامبرده بر 
اسـاس طرح تفضیلی، مصوبات شـورای ترافیک و پیشـنهادهایی که گروه مهندسـین مشـاور طرح جامع 
ترافیـک شـهر داده بـود، گرفته شـده اسـت.« وی تصریـح کرد:» ما پیشـنهادات خـود را مطـرح کردیم و 
اگـر اعضـای شـورا پیشـنهادی دارند مطرح کننـد تا موردمطالعـه قرار گیـرد زیرا مجموع سـه تقاطع به 
70 میلیـارد نمی رسـد و ایـن امـکان وجـود دارد کـه تقاطـع دیگـری بـه ایـن سـه تقاطع اضافه شـود.« 
منصوری در ادامه در خصوص تقاطع کشـاورز گفت:»ما با گروه شـهید رجایی سـقف قراردادی داشـتیم، 
امـا متأسـفانه قـرارداد ایـن تقاطع هنوز بسـته نشـده اسـت درصورتی که کار شروع شـده اسـت و ممکن 

اسـت مـا در عمل انجام شـده قـرار بگیریم و مجبـور به پذیرش شـرایط آن ها شـویم.«

گیالنی: شروع نکنید، به اندازه کافی پروژه بدون قرارداد شروع کرده ایم
مهنـدس داور، مشـاور شـرکت جهاد نصر توضیحاتـی را در خصوص طرح های پیشـنهادی 
ارائـه کـرد کـه در ادامـه با مخالفت تعـدادی از اعضای شـورا در خصـوص اصل قـرارداد روبرو 
شـد. سـعید گیالنـی در این خصوص گفت: » به نظـر من ورود به بحث فنـی اجرای تقاطع ها 
خارج از دسـتور کار جلسـه اسـت و سـؤاالتی هنوز در خصوص نحوه قرارداد در ذهن اعضای 
شـورا و خبرنـگاران وجود دارد که مبهم مانده اسـت و تقاضـا دارم اول تکلیف جزییات قرارداد 
مشـخص شـود و بعد مشـاور شـرکت جهاد نصر توضیحات را ارائه دهد.« شـهردار کرمان در 
پاسـخ گفـت: » اجـازه دهید صحبت های مشـاور شـرکت جهاد نصر تمام شـود بعـد در مورد 
جزییـات صحبـت خواهیم کرد.« گیالنی در پاسـخ گفـت: »ما کلیات طـرح را می دانیم و فکر 
می کنـم بهتـر اسـت در خصـوص جزییـات صحبت شـود و مشـخص شـود تأمین مالـی این 
پـروژه چگونه صورت می پذیرد؟« علی اکبر مشـرفی، رییس شـورا در پاسـخ بـه گیالنی گفت: 
» مـا حـرف شـمارا کاماًل قبول داریم اما اجازه دهید مشـاور شـرکت جهاد نصـر توضیحات را 
ارائـه دهـد زیرابه هرحـال زحمت کشـیده اند.« مشـاور شـرکت جهـاد نصر به توضیحـات خود 
ادامـه داد کـه گیالنـی به میـان آمد و گفـت: » می گویید کار شـروع شـود درصورتی که هنوز 
در خصـوص جزییـات صحبتـی نشـده، تقاضا دارم تا مشـخص شـدن جزییات قـرارداد کاری 

شـروع نشـود زیرابـه اندازه کافی ]پـروژه بدون قـرارداد[ شـروع کرده ایم.«

چه تضمینی وجود دارد جهاد نصر  مناقصه را ببرد؟
گیالنـی تصریـح کرد: »هنـوز تناقضاتـی وجـود دارد، با توجه 
بـه اینکـه رییـس شـورا و شـهردار تقاضای اتمـام پل سـیدی را 
داشـتند و حـاال صحبت از یـک قرارداد 100 میلیاردی اسـت آن 
هـم در شـرایطی کـه وضعیت دیگـر پروژه هـای خاتم االنبیا)ص( 
مشـخص نیسـت بهتر اسـت تصمیمـات عاقالنه گرفته شـود نه 
عجوالنـه. نکتـه ی بعـد ایـن اسـت کـه اگـر قـرار اسـت مناقصه 
انجـام شـود همـه بایـد شـرکت کننـد ممکـن اسـت شـرایطی دیگری پیـش آیـد و دیگر 
مشـکلی کـه با قرارگاه خاتم داشـتیم نداشـته باشـیم، بـا توجه بـه اینکه قـرارداد به صورت 
تـرک تشـریفات مناقصـه اسـت.« در ایـن هنگام شـهردار و رییس شـورا به میـان آمدند و 
گفتنـد: »بـه این صورت نیسـت« ، کـه موجب تعجب گیالنی شـد و گفت: »تـا این لحظه 
نمی دانسـتیم از طریـق مناقصـه اسـت و حاال اگـر این طور اسـت چه تضمینی وجـود دارد 

کـه شـرکت جهـاد نصر برنـده مناقصه شـود؟ به نظـر مـن اول مناقصه برگزار شـود.«
بابایـی در پاسـخ گفـت: » یـک فراخـوان عمومـی بـه چنـد شـرکت کـه می شـناختیم 
دادیـم و در جلسـه ای حضـوری صحبـت کردیـم مقـرر شـد فراخوانـی داده شـود که بقیه 
شـرکت ها هـم حضورداشـته باشـند. شـرکت »جهـاد نصـر« اعـالم آمادگی کرد کـه 100 
میلیـارد تومـان بـرای پروژه هـای شـهری به صـورت قـرارداد)EPCF( *  کار انجـام دهـد. 
تاکنـون در شـهر کرمـان قراردادی به صـورت )EPCF( انجام نشـده و تفـاوت آن در تأمین 
مالـی پروژه هـا اسـت کـه توسـط شـرکت »جهاد نصـر« صـورت می گیـرد و کار پـروژه که 
تمـام شـد تقسـیط صـورت می گیـرد و هزینه هـا را پرداخـت می کنیـم.« وی بـا اشـاره به 
اینکـه این جـور قراردادهایـی در شـهر کرمـان در نـوع خودش کم نظیر اسـت، گفـت: » ما 
از جهـاد نصـر تقاضـای حضـور کردیـم. ایـن تأمین مالـی هیچ تداخلی بـا دیگـر پروژه ها و 
حقـوق کارمنـدان شـهرداری نـدارد و حتمـاً مناقصه هـم برگـزار خواهد شـد. می خواهیم 
رقابتـی ایجـاد شـود و اگـر پیمانـکاران دیگر هم عالقه مند هسـتند فضای همـکاری وجود 
دارد و به جـز ایـن پروژه هـا، پروژه هـای دیگری هم وجـود دارد و االن در خصوص سـه پروژه 
مطرح شـده پیش طرحـی آماده شـده و اگر بـا طرح ها موافقت شـد پیش نویس قـرارداد هم 
می آوریـم و بـرآورد قیمـت انجـام می شـود سـپس در خصوص تقسـیط صحبـت خواهیم 
کـرد.« منصـوری در ادامه گفت: » چطور وقتی هنوز کسـی مناقصه برنده نشـده طرح ارائه 
می دهـد؟« مشـرفی پاسـخ داد:» مـا در این جلسـه فقط می خواهیـم برآورد انجـام دهیم و 
حـدود هزینه هـا را مشـخص کنیم و بعـد کار را بر اسـاس این نتایج به مناقصـه می گذاریم 

و اگـر شـرکت جهـاد نصـر برنده نشـد هیـچ حقی بر گردن شـورا نـدارد.«
 منصـوری در خصـوص اجـرای تقاطـع غیرهمسـطح در سـه راه اهلل آبـاد اعتـراض کرد و 
پنجعلی زاده نیز گفت: »باز شـدن سـه راه اهلل آباد به زور بوده اسـت« بابایی در پاسـخ گفت: 
»مجبـور بودیم بر اسـاس مصوبه شـورای ترافیک این مسـیر را بازکنیم بـه دلیل تصادفاتی 

اتفـاق می افتاد.« که 

یک شبه پروژه جدید تصویب نکنید
گیالنـی خطـاب بـه شـهردار و رییـس شـورا گفـت: »یـک سـال پیـش هشـت تا پـروژه مصـوب کردید و سـه یـا چهار تـا را به 
دالیلـی حـذف کردیـد و خواهـش داریم که یک شـبه پروژه های جدید مصـوب نکنید. برای تصویـب پروژه های جدیـد باید نماینده 
شـورای ترافیـک هم حضورداشـته باشـد.« بابایی در پاسـخ گفـت: »600 میلیـون تومان دادیم تا طرح شـورای ترافیک تهیه شـود. 
« اعضـا خواسـتند کـه طـرح بـه شـورا هم ارائه شـود. گیالنی گفـت: » امـروز با صدای بلنـد اعالم می کنـم اگـر روزی گره های کور  
شـهر و شـهرداری را بـه چالـش کشـید مـا اعالم می کنیـم در شـورا آقای مهندس و شـهردار شـما 400 میلیـون تومان قـرارداد با 
خاتم االنبیـا)ص( را متقبـل شـدید و شـما همـه ی شـهر را کارگاه کنیـد ولی خواسـتاریم گره هـای کور دامـن این شـورا را نگیرد.« 
مشـرفی گفت: »جهاد نصر فقط برای برآورد مبلغ سـه پروژه پیشـنهادی در این جلسـه حضور پیداکرده اسـت تا مناقصه را برگزار 
کنیـم.«  گیالنـی در پاسـخ گفـت: »قانـون این اسـت که اول مشـاور بگیرید کـه طراحی پل هـا را انجام دهد و می گویید که مشـاور 
هزینـه نمی گیـرد، مشـاوری کـه هزینه نگیرد می شـود مثـل »گارنو« در حال حاضر مشـاور گارنـو 6 میلیـارد و 700 میلیون تومان 
پـول می خواهـد بابـت کاری کـه انجـام داده اسـت، این مشـاوره هم نشـود مثل مشـاور »گارنو«.« مؤیـدی نیز گفـت: » در مناقصه 
همـان کسـی کـه شـرایط بهتـری ارائـه دهد برنده اسـت.«  در پایان مصوب شـد شـهرداری کار را بـه مناقصه گـذارد و نتیجه را به 
شـورا دهـد. درنهایـت مصـوب شـد علی منصوری، سـعیدگیالنی، یاسـین پنجعلـی زاده، منصـور ایران منـش و یوسـف جعفری در 
خصـوص نـوع تقاطع هایـی کـه در سـه راه نیکزاد، سـه راه اهلل آبـاد و روبـروی ترمینال و تقاطـع 24 مهر در کارگروهـی تصمیم گیری 

کننـد و بعـد از مناقصه به شـورا ارائه شـود.« 

شهر کرمان »ابوالپل« شده است
گیالنـی در اعتـراض به سـاخت تقاطع های جدید گفـت: » اصاًل باید شـهر کرمان 
را بـه ابـو الپل)پـدر پل هـا(  تغییـر نـام دهیـم.« مشـرفی نیز گفـت : »اگر هرکسـی 

پیشـنهادی دارد در اختیـار کارگـروه اعضای شـورا قـرار دهد.«

بگومگو
حجت االسـالم ربانـی زاده سـخنگوی شـورا گفـت: »من متعجبم از جسـارت و دل و جـرات مهندس 
بابایـی کـه شـهرداری بـار مالـی پروژه هـای قـرارگاه خاتـم )ص( هـم بـر دوشـش اسـت، آمـده اسـت 
پروژه هـای جدیـد را قبـول می کنـد. ایـن را می خواهـم  تحسـین کنـم.« در ادامـه منصـوری بـه میـان 
آمـد و خطـاب بـه ربانـی زاده گفت : » شـما همیشـه مخالف شـروع پروژه هـای جدیدی بودیـد اما االن 
می گوییـد موافقیـد و تشـکر می کنیـد، واقعـاً بـرای مـن عجیب اسـت.« سـخنگوی شـورا در پاسـخ به 
منصـوری گفـت: » مـن عذرخواهـی می کنـم و این بی ادبی اسـت که بـه میان حرف مـن می پرید. دیگر 
حرفـی نـدارم.« ربانـی خطـاب بـه رییس شـورا گفـت:» من خواهشـی از اعضای محتـرم شـورا دارم که 
حرمـت یکدیگـر را نگهدارند.« مشـرفی گفت:» من از شـما عذرخواهی می کنـم.« ربانی افزود: »ادب چیز خوبی اسـت.« منصوری 
گفـت: » منظورتـان چیسـت؟ مـا در صحبت هـای شـما تناقض هایی دیدیم.« ربانی نیز در پاسـخ گفـت: » با عـرض ادب و احترام 
بایـد بگویـم مـا بایـد بـرای جایگاه همدیگر ارزش قائل شـویم. شـما نگذاشـتید حـرف بنده به نتیجه برسـد بعد اعتـراض کنید.« 
منصـوری نیـز گفـت: »مـا بـا یک بحثـی بر اسـاس صحبت های شـما مخالفـت کردیم اما شـما االن خـالف آن حـرف می زنید.«

اقدام عجیب شهرداری
ادامـه  در  مؤیـدی  فتـح اهلل   
گفت: »شـهرداری کرمـان در قبال 
تملک هایـی کـه بابت قلعـه دختر 
و قلعـه اردشـیر داشـته در قبـال 
آن سـازمان مسـکن و شهرسـازی 
زمین هایـی بـه افـراد واگـذار کرده 
کـه در هنـگام سـند گرفتن با سـازمان راه و شهرسـازی به 
مشـکل خـورده و شـهرداری فقـط بـه یـک نفـر زمینی در 
باالی شـهر)منطقه سـرجنگلداری( کرمان داده که این نامه 
در کمیسـیون مربوطـه موافقت نشـد.« سـعید گیالنی نیز 
گفـت: »اگـر چنین کاری انجام شـود از فردا همه خواسـتار 
زمیـن در بـاالی شـهر به جای پایین شـهر می شـوند.« علی 
منصـوری هم گفـت:» اوالً زمینـی که داده شـده قیمت آن 
بسـیار پایین تر از حد کارشناسـی اسـت و دومـا این که چرا 
فقط به یک نفر داده شـده اسـت و  اگر شـهرداری همچنین 
کاری می کنـد بایـد بـرای تمـام آن افراد انجـام دهد و فقط 
خـاص یـک نفـر نباشـد.« در پایـان نیز مشـرفی خواسـتار 

بررسـی مجـدد در خصـوص ایـن مورد شـد.
پسر عضو شورا؛ نماینده جهاد نصر

مشـرفی گفـت: »مـؤذن زاده نماینـده جهاد نصر پسـر 
زهـرا ایران منـش عضـو شـورای شـهر کرمـان اسـت.« 
از  بهتـر  اول  به هرحـال جنـگ  نیـز گفـت: »  گیالنـی 
صلـح آخـر اسـت.« ایران منـش در پاسـخ گفـت: »اتفاقاً 
پیـدا  حضـور  جلسـه  ایـن  در  کـه  می خواسـتم  مـن 
نکنـم .« مؤیـدی در پاسـخ گفـت:» حضـور شـما خللی 
ایجـاد نمی کنـد و قانـون اسـت که بسـتگان درجـه اول 
نمی تواننـد نظـری ارائـه دهنـد و فرزنـد شـما در ایـن 
جلسـه به عنـوان نماینـده رسـمی جهـاد نصـر حضـور 

پیداکـرده اسـت نـه چیـز دیگـر.«

* قرارداد EPCF چیست؟
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حقوق و حوادث

جدول بومی و محلی و جغرافیایی کرمان
1- از اثـار دیدنـی و طبیعی منطقه جیرفت- شـهردار اسـبق 

کرمـان که به شـورای شـهر راه یافت
2- شراع- فوتبال آمریکایی

3- مایه حیات- نام قدیم بندرعباس- وی- تولد
4- آتـش عظیم)بـا تکرار حـرف آخر(- منطقه ای در بیسـت 

و هشـت کیلومتری شهرسـتان بم
5- گرفتن از هوا- تلخ- از توابع عنبرآباد- مغرور شدن

6- از ادات اشاره- بازی خانمان برانداز- انکار کننده
7- معبرخون- لیز- منطقه ای بین درازین و تهرود-  وی

8- اندام- از نواحی تهران
9- بندری مابین الفت و قشم در خلیج فارس- شلیل

10- حـرف گزینـش- شهرسـتانی بین جیرفـت و کهنوج در 
فاصله 42 کیلومتـری جیرفت-خرس

11- چشـیدن- لعـن و نفریـن- نیـک بختـی و افزونـی - 
منـش بهـم ریـز

12-شهر مشهور عربستان- هالل
13- سحاب- از البسه زنانه- مروارید

14 تله انفجاری- طرف- نوعی خوابیدن- خانه
15- از حومه کرمان نزدیک به مرکز آموزشی ارتش

عمودی
1- از آثار تاریخی و دیدنی سیرجان- تیم فوتبال کرمان

2- اثر جین وبستر- جوشهای ریز بدن
3- انجام گرفت- پایه و اساس و مبحثی در ریاضیات

4- از اثار دیدنی و طبیعی  بافت
5- از شـهرهای خوزسـتان- میـوه گرمسـیری پرخاصیـت- 

ایتالیایـی ها تصدیـق 
6- چربی و پیه- بیگانگان- منفک و جدا

7- اشیانه مرغ- تلخی- رمق
عالمتـاب-  بهداشـتی - خورشـید  و  اراشـی  از وسـایل   -8

کسـی کـه برتـرگ دیگـری سـوار شـود.

9- پایتخت اروپایی- مضاعف- دستور
10- شـهری مذهبـی- روسـتا- زمینهـا و ملـک هـا- اسـب 

باره و 
11-باشگاه و تیم یونانی- ماتادور درهم ریخته

12- رودآلمانی اروپایی- قانونگذار- حرفی التین
13- حیوان با وفا- غلیواج  - واحد- عدد ماه

14- بـه آدم دو روو ریـا کار و مـوذی مـی گوینـد- حیـوان 
ز نسو

شهرسـتان  توابـع  از  معتـدل-   -15
جیرفـت نزدیـک بـه سـد هلیـل رود
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یادداشت

راهکارهای پیشگیری
 از وقوع طالق و اختالف 

در خانواده

یکـی از موضوعاتـی کـه در تمـام ادیـان الهی و 
بخصـوص دیـن اسـالم مـورد توجه قـرار گرفته 
و در ایـن زمینه دسـتورها و آمـوزه های مفیدی 
در ابعـاد مختلـف زندگی توسـط پیامبـران ارائه 
گردیـده اسـت موضوع نظـام خانواده می باشـد، 
بطـوری کـه در دیـن اسـالم، ازدواج و خانـواده 
محبـوب تریـن و عزیزتریـن نهـاد بشـری نـزد 
خداونـد معرفـی گردیـده اسـت و درحدیثـی از 
پیامبـر گرامـی اسـالم )ص( آمده اسـت درهای 
آسـمان هنـگام بـروز چهارپدیـده گشـوده مـی 
شـود و ایـن موضـوع کنایـه از نـزول بـرکات و 
رحمـت خداونـد اسـت کـه در مـورد از آنهـا 
مربـوط به خانـواده اسـت: 1-وقتی عقـد ازدواج 
برگـزار مـی شـود 2- هنگامـی کـه فرزنـدی به 
چهـره والدیـن خـود نـگاه مـی کند حـال برای 
آنکـه این نهـاد مقدس پایدار و مسـتحکم بماند 
راهکارهـای ذیـل براسـاس تجربـه ارائه تـا مورد 

عنایـت عالقـه منـدان قـرار گیرد.
اقدامات قبل از ازدواج

الف( آمادگی طرفین 
ب( موافقت خانواده ها 

ج( عالقه طرفین  
د( وجـود شـباهت هـا یا هـم کفو بـودن از نظر  
اجتماعـی-  تخصصـی-  اقتصـادی-  مذهبـی- 

سنی
الف( آمادگی طرفین:

نکتـه مهمـی کـه طرفیـن در بحـث ازدواج باید 
مدنظـر قـرار داده و به آن توجه کنند اینکه قبل 
از ازدواج ببینـد آیـا آمادگی بـرای این امر خطیر 
را دارنـد یـا خیـر؟ چرا کـه بعـد از ازدواج در هر 
صـورت مسـئولیت هایی بـر دوش طرفیـن قرار 

مـی گیرد.
ب( یکـی از آداب و رسـوم جامعـه ایرانـی بـرای 
ازدواج طرفیـن نقـش خانـواده اسـت کـه بایـد 
حتمـاً بـدان توجـه کننـد که آیـا خانـواده های 

آنهـا بـا ایـن ازدواج موافـق هسـتند یـا خیر؟
ج( عالقه طرفین

عالقـه امـری درونـی اسـت و اگـر طرفین تحت 
تاثیـر خانـواده و دیگـر بسـتگان، بدون داشـتن 
عالقـه مبـادرت بـه ازدواج کنند قطعـا در آینده 

مواجـه با مشـکل مـی گردند
د( وجـود شـباهت هـا و هـم کفـو بـودن از نظر 
و  اجتماعـی  و  اقتصـادی  و  مذهبـی  و  دینـی 
تحصیلی و سـنی مورد توجه قـرار گیرد، توصیه 
مـی گـردد موارد قبـل از ازادواج را جدی بگیرید 

تـا زندگی موفقی داشـته باشـید.
علی نخعی، مستشار محاکم تجدیدنظر استان 

خبری  نشسـت 
رسـانه  اصحـاب 
بـا رئیـس پلیـس 
عمومـی  امنیـت 
هـی  ند ما فر
اسـتان  انتظامـی 
محـل  در  دیـروز  صبـح  کرمـان، 
مجموعـه  ایـن  کنفرانـس  سـالن 
کـه  نشسـت  درایـن  برگزارشـد. 
رئیـس پلیـس امنیـت عمومـی و 
داشـتند،  حضـور  وی  همـکاران 
سـرهنگ محمدرضا پـرواز، رئیس 
در  بـه  عمومـی  امنیـت  پلیـس 
پیـش بـودن راهپیمایی عاشـقان 
دراربعیـن  حسـین)ع(  امـام 
حسـینی اشـاره کـرد و گفـت: از 
ابتـدای سـال تاکنـون 95 هـزارو 
49 جلـد گذرنامـه از سـوی اداره 
گذرنامـه اسـتان صـادر شـده و با 
توجـه بـه در پیـش بـودن اربعین 
و تقاضاهـای فـراوان بـرای صدور 
گذرنامـه، بـا تـالش همـکاران ما 
و  سـاعته   24 گذرنامـه  شـماره 
سـاعت   48 مـدت  در  آن  صـور 
متقاضیـان  اختیـار  در  و  انجـام 

قـرار مـی گیـرد.
وی در توصیـه هـای خـود بـه 
گفـت:  عالیـات  عتبـات  زائـران 
امسـال بـدون گذرنامـه بـه هیـچ 
عنـوان عبـور از مرزهـای ایـران و 
ورود بـه عـراق امـکان پذیـر نمی 

باشـد، همچنین از تـردد زائران با 
گذرنامـه هـای جعلـی و تقلبـی و 
بـا اعتبـار کمتـر از سـه مـاه و در 
غیرمجازبـه  هـای  کاروان  قالـب 
طـور جـدی، ممانعـت بـه عمـل 
آمـده و از مـرز بـه داخـل کشـور 

بازگردانـده مـی شـوند.
ادامـه  در  پـرواز  سـرهنگ 
انجـام شـده  اقدامـات  از  آمـاری 
ایـن را ارائـه کـرد کـه مهمتریـن 
باشـد: زیـر مـی  بـه شـرح  آنهـا 

3247 مـورد پلمـپ واحدهای 
صنفـی فاقـد جـواز کسـب. 353 
مـورد مجـوز اقامـت بـرای افـراد 
 28 شناسـایی.  مـدرک  بـدون 
درصـد کاهـش دسـتگیری اتبـاع 
بیگانـه بـه دلیـل سـخت گیـری 
کشـور.66  مرزهـای  ورودی  در 
هـای  گذرنامـه  کشـف  مـورد 
تقلبـی. 19 مـورد جعـل مـدارک 
بانـد   2 انهـدام  ایرانـی.  هویـت 
جعـل اسـناد ومـدارک. 11 مورد 
ربایـی.  آدم  و  اشـرار  دسـتگیری 
گروگانگیـر  دسـتگیری  نفـر   12
دسـت  از  آزادی  مـورد   13 و 
انهـدام  گـروگان گیرهـا. 1مـورد 
بانـد فـروش عتیقـه. 358 مـورد 
 2 و  هـا  طالفروشـی  از  بازدیـد 
مـورد پلمپ. 1953 مـورد بازدید 
کننـدگان  عرضـه  و  تولیـد  از 
مانتوهـای نامتعـارف و 13 مـورد 

برخـورد  مـورد   483 پلمـپ. 
عناویـن  و  اسـامی  بـا  تذکـر  و 
پـی  در  کـه  بیگانـه  و  نامتعـارف 
عـدم توجـه بـه تذکـرات 8 واحد 
پلمـپ شـدند. تذکـر و توضیح به 
پلمـپ  و  آرایشـگاه مردانـه   189
23 مـورد و 293 آرایشـگاه زنانـه 
و پلمـپ 42 واحـد. بازدیـد از 93 
قهـوه خانـه و پلمـپ 23 مـورد. 
و  خانـه  سـفره   620 از  بازدیـد 
در  و  خانـه  سـفره   221 پلمـپ 
بـه  سـرزدن  و  بازدیـد  نهایـت 
268 تـاالر و بـاغ پذیرایـی که در 
نهایـت 221 مـورد پلمـپ شـدند 
تعطیـل  آنهـا  درصـد   90 یعنـی 

شـده انـد.
بـه  اشـاره  بـا  پـرواز  سـرهنگ 
باندهـای  انهـدام  عملیات هـای 
شـرارت در اسـتان اظهار داشـت: 
شـرور  امسـال  مـاه  مهـر   25
کـه  شـد  دسـتگیر  مسـلحی 
چهـار سـال متـواری بـوده و در 
تیراندازی هـای  از  زیـادی  تعـداد 
ایذایـی، آدم ربایـی، گروگانگیـری 
در جنـوب اسـتان دخالت داشـته 
اسـت و از ایـن شـرور مسـلح دو 
سـرد  و  شـکاری  سـالح  قبضـه 
کشـف شـد و دسـتگیری وی در 
ایذایـی  تیراندازی هـای  کاهـش 
جنـوب اسـتان موثـر بوده اسـت.

قاچـاق  بانـد  انهـدام  از  پـرواز 

سـالح غیرمجـاز در اسـتان خبـر 
داد و افـزود: چنـد بانـد شـرارت 
منهـدم  اسـتان  در  نیـز  دیگـر 
جرائـم  کاهـش  در  کـه  شـدند 
اسـتان سـهم قابل توجهـی دارند.
رئیـس پلیـس امنیـت عمومی 
اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی 
برخـورد  طـرح  دربـاره  کرمـان 
داشـت:  بیـان  قلیـان  عرضـه  بـا 
سـال 84 کـه در نیـروی انتظامی 
کـردم،  مـی  خدمـت  سـیرجان 
از  جلوگیـری  و  مبـارزه  طـرح 
عرضـه قلیـان مطـرح شـد و چند 
روزی هـم بـا آن برخورد شـد اما 
ایـن  در  قانـون مشـخصی  چـون 
بـاره وجـود نـدارد، ایـن طـرح با 
قـرار  اگـر  شـد.  روبـرو  شکسـت 
هایـی  طـرح  چنیـن  ایـن  اسـت 
اجـرا شـود بایـد سراسـری و بـا 

باشـد. پشـتوانه 
تـاالر  بـا  برخـورد  دربـاره  وی 
بـاغ های عروسـی که در سـاعات 
پایانـی شـب اقـدام بـه برگـزاری 
مراسـم و جشـن می کننـد گفت: 

ایـن مراسـم هـا مزاحمتـی  اگـر 
بـرای دیگـران ایجـاد و از سـوی 
آنهـا شـکایتی به مـا برسـد، ابتدا 
بـه آنهـا تذکر و اخطـار می دهیم 
بـه  نسـبت  ادامـه  صـورت  در  و 
دسـتگیری  حتـی  و  آن  پلمـپ 

افـراد اقـدام مـی کنیـم. 
در ادامـه محمـد باقـر فلسـفی 
اماکـن  بـر  نظـارت  اداره  رئیـس 
عمومـی اسـتان کرمـان، به بحث 
کرمـان  اسـتان  روزهـای  ایـن 
یعنـی قلیان اشـاره کـرد و گفت: 
اداره  قلیـان  بـا  برخـورد  متولـی 
سـالمت  و  درمـان  و  بهداشـت 
مـا  انتظامـی،  نیـروی  نـه  اسـت 
فقـط پشـتیبانی کننـده و حامـی 
برخـورد  نـه  هسـتیم  کار  ایـن 
کننـده. اگـر مجموعـه بهداشـت 
مـا  از  قانـون  فـالن  اسـتناد  بـه 
عرضـه  متولیـان  بـا  تـا  بخواهـد 
ایـن  مـا  کنیـم،  برخـورد  قلیـان 
ایـن  انجـام مـی دهیـم و  کار را 
نیسـت کـه صفـر تـا صد مبـارزه 
قلیـان بـه عهـده مـا باشـد. تنهـا 

جایـی کـه قانـون اجـازه برخورد 
بـا آن را بـه مـا داده برخـورد بـا 
محـل هـا و اماکنـی اسـت که به 
بانـوان قلیـان عرضـه مـی کننـد. 
ولـی در کل بگویـم تـا وقتـی که 
این کار قانون مشـخصی نداشـته 
باشـد و فرزنـدان در کنـار والدین 
اقـدام بـه اسـتعمال قلیـان کنند، 
برخـورد با آن بی معنـی و تقریبا 

غیـر ممکـن اسـت.
وی در ادامـه دربـاره برخورد با 
بـاغ تاالرهـا و باغ ها گفـت: هرجا 
ایـن چنین مراسـم هایـی دیده و 
یـا گزارش شـود، خواه آن مراسـم 
دوسـتانه و بـا اخالقیـات برگـزار 
شـده باشـد و خواه با عـدم رعایت 
شـئونات اسـالمی و اخالقی باشد، 
اقـدام  و  برخـورد  آن  بـا  سـریعا 

قانونـی خواهد شـد.
نشسـت  ایـن  حاشـیه  در 
فلسـفی بـا گالیـه از خبرنـگاران، 
از آنهـا خواسـت سـطح سـواالت 
خـود را باال ببرنـد و در حد مردم 

نباشـند!!   عـادی 

سرهنگ پرواز، رئیس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد

پلمپ ۹0 درصدی
باغ تاالرهای متخلف

هادی کاربخش 
دفتر پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی 
بـا  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره 
همکاری موسسـه فرهنگی و هنری خشـت 
اول ، اداره کل بهزیستی و شورای هماهنگی 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر و دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اسـتان کرمـان، اولیـن جشـنواره 

عکـس و پوسـتر خشـت اول را بـا محوریت 
” پیشـگیری از آسـیب هـای اجتماعـی ” 
مطبوعاتـی  کنفرانـس  کنـد.  مـی  برگـزار 
ایـن جشـنواره عصـر دیـروز در محـل موزه 

صنعتـی کرمـان برگـزار گردیـد.
کل  اداره  رئیـس  علیـزاده،  محمدرضـا 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان در 

ایـن نشسـت گفت: آسـیب هـای اجتماعی 
و راههـای پیشـگیری از آن بحـث جدیـد و 
تازه ای نیسـت و منشـا بسیاری از مشکالت 
و معضالتـی کـه گریبانگیـر همـه جامعه ما 
اعـم از باسـواد و بـی سـواد، پولـدار و فقیـر 
ماسـت، همیـن معضـالت و آسـیب هـای 
اجتماعی جامعـه اسـت.رهبر معظم انقالب 
در سخنانشـان همـواره تاکید داشـتند تا از 
ابزارهـای متفـاوت در راسـتای پیشـگیری 
از ایـن معضـل هـا اسـتفاده شـود و حتـی 
بـه تاثیـر نمـاز در آن اشـاره داشـته انـد، 
هنـر، یکـی از ایـن ابزارهاسـت کـه نقـش 
بسـیارپررنگ و موثـری در ایـن رابطـه دارد.

اداره  راسـتا  همیـن  در  داد:  ادامـه  وی 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، پیشـنهاد 
ایـن جشـنواره را بـه سـتاد مبـارزه بـا مواد 
مخدر داد و خوشـبختانه مـورد تصویب قرار 

گرفـت و قرار شـد بـا همکاری سـایر ادارات 
و نهادها نخسـتین جشنواره عکس و پوستر 
با موضوع آسـیب های اجتماعـی در کرمان 

گردد.  برگـزار 
علیـزاده افـزود: اثـرات زیـادی کـه یـک 
پوسـتر وعکس به علت ماندگاری بر انسـان 
مـی گذارد چنان عمیق اسـت کـه گاها می 
توانـد همه رسـانه هـا و فضاهای مجـازی را 
تحـت تاثیـر خـود قـرار دهـد و امیدواریم با 
تولیـد آثار قوی شـاهد برپایی جشـنواره ای 

خـوب و منظم و اثرگذار باشـیم.
سـردار حسـین چناریـان، دبیـر شـورای 
هماهنگـی مبـارزه با مواد مخدر اسـتان هم 
در سـخنانی بـه موضـوع شـوم مـواد مخدر 
و راههـای مبـارزه بـا آن پرداخـت و گفـت: 
عمدتـا تصور مـی کنند نگـرش کلی پلیس 
در برخـورد بـا مـواد مخـدر، همـان برخورد 

فیزیکی و پلیسـی اسـت در صورتی که این 
نگـرش تغییـر کـرده و وقتـی بحث آسـیب 
هـای جامعـه پیـش مـی آیـد، بایـد تالش 
خـود را در زمینـه هـای دیگـری کـه تاثیـر 

بیشـتری دارنـد، متمرکـز کرد.
وی افـزود: اگـر مـی خواهیـد پیامـی را 
بایـد  باشـد،  اثـر داشـته  و  منتقـل کنیـد 
هیجانی باشـد و دوران سخنرانی و نصیحت 
کرذن گذشـته اسـت و باید از راههای دیگر 
بـا ایـن معضـل جامعـه مبـارزه کـرد و هنر 
هـای متفاوت از جمله عکس و پوسـتر یکی 

از بهترین راههاسـت.
بخـش  در  آثـار  ارسـال  مهلـت 
پایـگاه  از طریـق  تنهـا  پوسـتر و عکـس 
نشـانی  بـه  جشـنواره  اطالع رسـانی 
اول  تـا  و    www.kheshtaval.com

باشـد. مـی  جـاری  سـال  آذرمـاه 

با موضوع  پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کرمان آغاز شد

 اولین جشنواره عکس و پوستر خشت اول 

 خبر

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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آموزش

کارگاه کارگردانی و بازیگری تئاتر
و  کارگردانـان  ویـژه  کرمـان  در  تئاتـر  کارگاه  فراخـوان 

تئاتـر کـودک و نوجـوان تئاتـر و مربیـان  بازیگـران 
ساعت : 9 الی 16/ زمان: 13و 14آبان

مکان : مؤسسه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی

 خبر

پروتون 3 خودروی جدید به 
بازار ایران می آورد

 وزیـر تجـارت و صنعت بین الملل مالـزی در دیدار به مدیر 
عامـل سـایپا گفـت: شـرکت پروتـون در مالزی بـرای اینکه به 
موفقیـت برسـد نیاز بـه تجدید سـاختار دارد و به عنـوان وزیر 
صنعـت مالـزی مسـوول آن هسـتم که ایـن امر تحقـق یابد و 
سـه مـدل جدیـد از محصـوالت پروتـون در آینده توسـط این 

شـرکت در بـازار خـودرو ایران عرضه خواهد شـد.
داتـو سـری مصطفـی محمـد وزیـر تجـارت و صنعـت بین 
الملـل مالـزی، در نشسـت مشـترک بـا مدیرعامـل و هیئـت 
مدیـره گـروه خودروسـازی سـایپا، با بیـان مطلب فـوق گفت: 
پروتـون سـال هـای زیـادی در ایـران حضـور داشـته اسـت و 
هـزاران خـودرو در بـازار ایـران بـه فـروش رسـانده و بعـد از 
برجـام موضـوع بازگشـت به بازار خـودروی ایران مطرح اسـت 
و اینکـه بتوانیـم از فرصـت های بـازار خودروی ایران اسـتفاده 

. کنیم
مصطفـی محمـد تصریـح کـرد: تقاضـای خـودرو در ایران 
یـک میلیـون و 200 هـزار دسـتگاه بـرای امسـال اسـت و 
در آینـده رشـد بیشـتری خواهـد داشـت و مـا مـی توانیـم 
بـا شـرکت خـودرو سـاز مالـزی سـهم بسـیار خوبـی در بازار 
خـودروی ایران داشـته باشـیم و بـه آینده صنعـت خودرو ی 

ایـران امیدواریـم .
در ادامـه مهـدی جمالـی مدیرعامـل گـروه خودروسـازی 
سـایپا، بـه هیـات مالزیایـی گفـت: با توجـه به سیاسـت های 
اخیـر دولـت جمهـوری اسـالمی در گسـترش همـکاری بـا 
کشـور مالـزی فرصـت خوبـی در سـایپا بـرای همـکاری بـا 
پروتـون فراهـم اسـت و بـا توجـه بـه شـناخت خوبـی که دو 
طرف سـایپا و پروتون از یکدیگر دارند، سـبدی از محصوالت 
مشـترک تعریـف شـود که بخشـی از محصـوالت پروتـون به 
ایران صادر شـود و همچنین تولید مشـترک داشـته باشـیم و 
نیـز بخشـی از محصوالت سـایپا در شـبکه فـروش پروتون به 
فروش برسـد و این کار مشـترک بتواند باعث رشـد و توسـعه 

هردو شـرکت شـود.
در پایـان نشسـت، وزیر تجـارت و صنعت بیـن الملل مالزی 
و هیات همراه از خطوط تولیدی شـرکت سـایپا بازدید کردند. 

 اطالعات

سکه

10,950,000 ریال طرح جدید

11,045,000 ریال طرح قدیم 

5,580,000 ریال نیم سکه 

2,940,000 ریال ربع سکه 

1,860,000 ریال یک گرمی

طال

1,109,440 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,478,960 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

36,110 ریال دالر آمریکا

39,540 ریال یورو

9,850 ریال درهم امارت

5,490 ریال  یوآن 

44,430 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

6 تا 25/آفتابی امروز

6 تا 26/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری 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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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

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.

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

دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش
دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی

دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

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

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

عکس: پگاه قديري

گر مي خواهي

 احساس مرا بداني

به سايه ات نگاه کن

نزديك به تو ام 

حال که هرگز نمي توانم

لمست کنم!

جمال ثريا

عکس نوشت


