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زیر سازی و ابنیه فنی روستای کهنگ 116/ج95/3
250،000،0004،996،284،258)تجدید(

زیر سازی و ابنیه فنی روستای جالل 117/ج95/3
134،000،0002،664،954،833آباد )تجدید(

118/ج95/3

پریمکت و آسفالت باب کرفس+ 
روزکین+ خاردان+ قنات زنگل+ 

کشکوئیه+ فکر آباد+ کاهگان+ علی آباد- 
کنزته- کنوایی- کدرنگ )تجدید2(

575،000،00011،499،714،410

احداث باند دوم محور جیرفت- میانچیل 119/ج95/3
841،000،00016،808،756،789)تجدید(

اجرای بیس و آسفالت باند دوم محور 120/ج95/3
2،166،000،00048،276،374،774جیرفت- دهبکری

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت – حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودي دستگاه مناقصه گزار
شهرک صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آگهي مناقصه عمومي شماره 95/16/ع
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عام( در نظـر دارد »خدمـات نگهداري،تعمیر و سـرویس هاي دوره 
اي کولرهـاي گازي خانگـي و صنعتـي مجتمـع و مهمانسـراي گل گهـر« را از طریق مناقصه عمومـي به پیمانکار 

واجد شـرایط واگـذار نماید. 
 WWW.GOLGOHAR.COM لـذا کلیـه متقاضیـان مـي تواننـد جهت اخذ مـدارک مناقصـه بـه سـایت
مراجعـه و فایـل هـای مذکور را از قسـمت مناقصه ها و مزایده هـا دریافت نمایند . جهت بازدید واجدین شـرایط 
از محـل اجـرای پـروژه ، روز چهارشـنبه مورخ 95/8/19 تعیین شـده اسـت. مهلـت تحویل پاکتها سـاعت 9 الي 
14 روز چهارشـنبه مـــورخ 95/8/26 در محـــل دفتر کمیسـیون معــامالت واقع در سـایت مجتمع و دبیرخانه 

دفتر مرکـزی تهران مي باشـد. 
دفترکمیسیون معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

کمپین »نه کرمانی ها به گران فروشی هواپیمایی ماهان« جواب داد

کاهش نسبی قیمت بلیت ها در گام اول

دستگیری مرد هزار چهره 
و میلیاردی

»پیـام  گـزارش  دو  از  پـس 
بـودن  گران تـر  خصـوص  در  مـا« 
بلیت هـای هواپیمـا در کرمـان و راه 
افتـادن کمپیـن »نـه کرمانی هـا بـه 
ماهـان«،  هواپیمایـی  گران فروشـی 
این شـرکت قیمـت بلیت هـای پرواز 

داد. کاهـش  را  کرمان-تهـران 
رقمـی  تومـان.  هـزار  تـا 74   18
اسـت کـه هواپیمایـی ماهـان بلیـت 
کاهـش  را  تهـران  کرمـان-  پـرواز 
داده اسـت. 74 هـزار تومـان بـرای 
هـزار   18 و  نزدیک تـر  پروازهـای 
مـاه  پروازهـای چنـد  بـرای  تومـان 
و  گذشـته  روز  اتفـاق  ایـن  آینـده. 
»پیـام  گـزارش  دو  انتشـار  از  پـس 

مـا« در خصـوص گرانـی بلیت هـای 
هواپیمایی ماهـان در کرمان رخ داد. 
در پـی ایـن گزارش هـا کمپینـی در 
اعتـراض بـه گرانـی بلیت هـا بـه راه 
افتـاد و حـاال ماهان در پاسـخ به این 
کمپیـن، قیمـت بلیت هـای خـود را 

داد.  کاهـش 
نوشـته  قبلـی  هـای  گـزارش  در 
بودیـم: اگر چه خاسـتگاه هواپیمایی 
امـا  اسـت  کرمـان  از  »ماهـان« 
هوایـی  سـفرهای  بـرای  کرمانی هـا 
بـا هواپیماهـای ایـن شـرکت، بایـد 
هزینـه به مراتب بیشـتری نسـبت به 

بپردازنـد. اسـتان ها  دیگـر  مـردم 
صفحه 3

#بلیت_را_ارزان_کنید
ادامه دارد

قبل از جلسه عمومی رخ داد

تجمع جمعی از پیمانکاران شهرداری کرمان مقابل شورای شهر
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برگزاري هرگونه نمایشگاه 
در مجاورت یخدان مؤیدی 

ممنوع شد
میـراث  کل  اداره  فرهنگـي  امـور  مدیـر 
فرهنگي،صنایع دسـتی و گردشـگري اسـتان 
کرمـان گفت: »برگزاري هرگونه نمایشـگاه در 
مجـاورت یخـدان مؤیدی کرمان بدون کسـب 
مجـوز از ایـن اداره کل ممنـوع اسـت.« بـه 
گـزارش ایسـنا، محمدمهدی افضلي بـا انتقاد 
از برگزاري نمایشـگاه های متعـدد در مجاورت 
یخـدان مؤیـدی کرمـان، افـزود: »ایـن قبیـل 
نمایشـگاه ها بـدون اطـالع و مجـوز اداره کل 
میـراث فرهنگي،صنایع دسـتی و گردشـگري 
اسـتان کرمـان برگزار می شـود.« وي با اشـاره 
بـه اینکـه متأسـفانه تجهیـزات و سـازه های 
نمایشـگاهي بـه دیواره هـای یخـدان مؤیـدی 
»در  کـرد:  اظهـار  می کنـد،  وارد   خسـارت 
راسـتاي حفاظـت از یخدان مؤیـدی برگزاري 
هرگونه نمایشـگاه بدون کسب مجوز و نظارت 
اداره کل میراث فرهنگي اسـتان در این مکان 
تاریخي ممنوع می باشـد.« مدیر امور فرهنگي 
و  فرهنگـي، صنایع دسـتی  میـراث  اداره کل 
گردشـگري اسـتان کرمـان بـا انتقـاد از نحوه 
برگزاري نمایشـگاه ها در سـطح شـهر کرمان، 
اظهـار کـرد: »متأسـفانه مجریان نمایشـگاه ها 
به واسـطه قـرار گرفتـن یخـدان مؤیـدی در 
مرکزیـت شـهر کرمـان اقـدام بـه برگـزاري 
می کننـد  آن  اطـراف  فضـاي  در  نمایشـگاه 
کـه در بسـیاري از مـوارد آسـیب های جـدي 
بـه ایـن بنـاي تاریخـي وارد می سـازند.« وی 
تصریـح کـرد: »سیاسـت ایـن  اداره کل اعطاء 
مجـوز صرفـاً جهـت برگـزاري نمایشـگاه های 
تاریخـي  بناهـاي  اطـراف  در  صنایع دسـتی 
و  اسـت  کرمـان  مؤیـدی  یخـدان  ازجملـه 
مخالـف برگـزاري نمایشـگاه های غیـر مرتبط 

در اطـراف ایـن قبیـل بناهـا می باشـد.«

پرداخت 30 میلیارد ریال 
از طلب گوجه کاران جنوب 

کرمان توسط دولت
رییـس سـازمان تعـاون روسـتایی جنـوب 
یک سـوم  »دولـت  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
طلـب گوجـه کاران ایـن منطقه بـه مبلغ 30 
میلیـارد ریال را پرداخت کـرد و تأمین اعتبار 
بـرای پرداخـت باقیمانده طلب کشـاورزان در 
دسـت پیگیری اسـت.« به گـزارش ایرنا فرود 
سـاالری افـزود: »دولـت به منظـور حمایـت 
اسـتان  جنـوب  کار  گوجـه  کشـاورزان  از 
روسـتایی  تعـاون  سـازمان  توسـط  کرمـان 
خردادمـاه امسـال اقـدام بـه خریـد 32 هزار 
منطقـه  ایـن  کشـاورزان  گوجه فرنگـی  تـن 
کـرد.« وی گفت: »سـازمان تعاون روسـتایی 
گوجه فرنگـی را بـه قیمـت هـر کیلوگـرم 3 
هـزار ریـال از کشـاورز خریـداری کـرد.« وی 
خاطرنشـان کـرد: »به منظـور حمایـت هرچه 
بیشـتر از تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی 
و جلوگیـری از متضـرر شـدن آن هـا از سـال 
93 سـازمان تعاون روسـتایی اقـدام به خرید 
محصـول گوجـه کشـاورزان کـرده کـه ایـن 
روند در سـال جاری هم ادامه داشـته است.« 
جنـوب  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  رییـس 
کرمـان تنظیم بـازار را از دیگر اهـداف خرید 
توافقـی محصـوالت کشـاورزی ذکـر کـرد و 
گفت: »در تالش هسـتیم با تأمین اعتبار الزم 
مابقی طلب کشـاورزان کـه 90 میلیارد ریال 
اسـت در آینـده نزدیک پرداخت شـود.« وی 
افـزود: »علـت تأخیـر پرداخـت طلـب گوجه 
کاران کاهـش قیمـت رب گوجه فرنگی اسـت 
زیـرا ایـن محصـول در انبارهـا قـرار دارد که 
به محـض فروش، پـول کشـاورزان گوجه کار 
پرداخـت خواهـد شـد.« وی گفـت: »رییـس 
سـازمان تعـاون روسـتایی کشـور و اسـتاندار 
کرمـان پیگیـر رفـع ایـن مشـکل هسـتند و 
یک سـوم پـول پرداخت شـده را دولـت کمک 
کـرده اسـت.« سـاالری ضمـن عذرخواهی از 
کشـاورزان منطقـه بیان کـرد: »ایـن موضوع 
تـا رفـع مشـکل بـا جدیـت در دسـتور کار 
در  و  دارد  قـرار  روسـتایی  تعـاون  سـازمان 
کل کشـور، جنوب کرمان نخسـتین اسـتانی 
اسـت کـه این میـزان از طلـب کشـاورزان را 
پرداخـت کـرده اسـت.« وی گفت: »سـازمان 
تعـاون روسـتایی جنـوب اسـتان کرمـان در 
سـال 93 اقـدام بـه خریـد بیـش از 28 هزار 
تـن گوجه فرنگـی باقیمـت هـر کیلوگـرم 3 
هـزار و 700 کـرد و سـال گذشـته نیـز بیش 
از 6 هـزار تـن محصـول گوجه فرنگی باقیمت 
هـر کیلوگـرم 3 هـزار ریـال خریداری شـد.« 

کرمان ویچ

کارشـناس اداره مراقبـت مرکـز مدیریـت 
بیماری های واگیـر وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی گفت: »هر واکسـن آنفلوانزا 
که تأییدیه سـازمان غذا و دارو را داشـته باشد 
پروسـه نظـارت را طی کـرده اسـت، بنابراین 
مـردم نگرانی راجع به نوع واکسـن و شـرکت 
گـزارش  بـه  باشـند.«  نداشـته  آن  سـازنده 

ایسـنا، دکتـر محمدنصـر دادرس در حاشـیه 
کارگاه منطقـه ای بیماری هـای حـاد تنفسـی 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی اسـتان کرمـان 
در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: »بیمـاری 
آنفلوانـزا و سـایر بیماری های تنفسـی درواقع 
بیماری هـای سرمادوسـت هسـتند و انتظـار 
داریم شـیوع و بروز بیماری های حاد تنفسـی 

ازجملـه بیمـاری آنفلوانزا در کشـور با افزایش 
سـرما افزایـش صعـودی پیـدا کنـد امـا بـا 
اقداماتـی کـه انجـام می دهیم از شـیوع باالی 
افـزود:  بیمـاری جلوگیـری می کنیـم.« وی 
»بیمـاری آنفلوانزا انسـانی در مناطق شـمالی 
و غربی کشـور که در حال حاضر سـرما شایع 
شـده اسـت خـودش را نشـان می دهـد کـه 
الزم اسـت مـردم بـا رعایـت بهداشـت فردی 
و اجتماعی از گسـترش انتقـال آن جلوگیری 
کنند.« کارشناس اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری هـای واگیـر وزارت بهداشـت تصریـح 
کـرد: »در بیمـاری آنفلوانـزا و بیماری هـای 
واگیـردار تنفسـی اصـل بـر رعایت بهداشـت 
فردی اسـت اما در مباحث پیشـگیری یکی از 

روش ها واکسیناسـیون اسـت.«
عالئـم  »اگـر  کـرد:  خاطرنشـان  دادرس 
بیمـاری آنفلوانـزا در مـا ظاهـر شـد، بایـد بـا 
رعایـت اصـول بهداشـتی ازجملـه در هنـگام 
عطسـه کـردن جلـوی دهـان و بینی خـود را 

بگیریـم، از دسـت دادن با دیگران خـودداری 
کنیـم و رعایـت فاصلـه مطلـوب با دیگـران، 
شستشـوی مرتـب دسـت ها، تهویـه هـوای 
احتمـال  از  زندگـی،  و  کار  محـل  مناسـب 
دیگـران  بـه  و  خـود  بـه  بیمـاری  انتقـال 
جلوگیـری کنیـم.« کارشـناس اداره مراقبـت 
وزارت  واگیـر  بیماری هـای  مدیریـت  مرکـز 
اینکـه کلیـه واکسـن های  بابیـان  بهداشـت 
آنفلوانـزا مورد تأیید هسـتند و هیچ واکسـنی 
بـدون تأییـد سـازمان غـذا و دارو وارد کشـور 
نمی شـود، گفـت: »هـر واکسـن آنفلوانـزا که 
تأییدیـه سـازمان غـذا و دارو را داشـته باشـد 
پروسـه نظـارت را طی کـرده اسـت، بنابراین 
مـردم نگرانی راجع به نوع واکسـن و شـرکت 

سـازنده آن نداشـته باشـند.«
توصیـه  »مـا  کـرد:  دادرس خاطرنشـان   
می کنیـم گروه هـای در اولویـت و در معـرض 
خطـر ماننـد زنـان بـاردار، سـالمندان و افـرا 
دارای نقـص ایمنـی برای اینکـه خدای ناکرده 

دچار عوارض بیماری آنفلوانزا نشـوند واکسـن 
را دریافـت کننـد.« کارشـناس اداره مراقبـت 
وزارت  واگیـر  بیماری هـای  مدیریـت  مرکـز 
بهداشـت همچنیـن دربـاره کارگاه آموزشـی 
بیماری هـای حـاد تنفسـی در رفسـنجان نیز 
گفـت: »کارگاهـی کـه به میزبانی رفسـنجان 
بازآمـوزی  و  آشـنایی  باهـدف  شـد  برگـزار 
از  مراقبـت  بـا  و درمـان  بهداشـت  پرسـنل 
آنفلوانـزا در قالـب بازآموزی اسـت تـا آمادگی 
کـه در مقابـل بیماری هـای حـاد تنفسـی در 
سیسـتم بهداشـتی وجود دارد تقویت شود.« 
علـی  »بیمارسـتان  کـرد:  ابـراز  دادرس 
ابـن ابیطالب)ع( رفسـنجان را شـب گذشـته 
به اتفـاق مسـئولین دانشـگاه علـوم پزشـکی 
رفسـنجان بازدیـد داشـتیم و آمادگی هـا در 
حـد مطلوبی اسـت امـا باید در جهـت بهبود 
و ارتقـای آن تـالش شـود. تیـم بهداشـتی و 
درمانـی آمادگی داشـتند و امکانـات موردنیاز 
بسـتری بیمـاران احتمالـی فراهم شـده بود.«

کارشناس وزارت بهداشت:

مردم نگران نوع و شرکت سازنده واکسن آنفلوانزا نباشند

 خبر

سکینه خدیش-پیام ما/بم
فرمانـدار بم، افتتاح اداره اسـتاندارد بم 
را رفـع دغدغـه بـزرگ صـادرات خرمـای 

بم دانسـت.
اداره  افتتـاح  مراسـم  در  اشـک  رضـا 

اسـتاندارد بـم گفـت: »یکـی از بندهـای 
ابالغـی اقتصاد مقاومتی، استانداردسـازی 
محصـوالت، کنتـرل و بهبـود کیفیت اعم 
از محصـوالت کشـاورزی، مـواد غذایـی و 
صنعتـی و دیگـر اسـت. سـال های سـال 

یکـی از مشـکالت بـرای صـادرات خرمـا 
نبـود اداره اسـتاندارد در شهرسـتان بـم 
بـوده و اکنـون بـا پیگیری هـا و زحمـات 
آن زمـان اداره به صـورت یـک نمایندگـی 
تأسـیس شـد امـا جـا و مکانی نداشـت و 
دغدغـه بزرگی برای صـادرات خرما بود.« 
وی افـزود: »اصـل و ضرورت مـا صادرات 
خرمـا بـود امـا خوشـبختانه از سـال قبل 
کنتـرل کیفیت و استانداردسـازی قطعات 
خـودرو نیـز در ایـن اداره انجام می شـود. 
نقـش ایـن اداره از گواهی های صادرشـده 
مشـخص اسـت. مثـاًل سـال قبـل حـدود 
41 هـزار تـن خرمـا گواهـی اسـتاندارد 
صادرشـده. در سـال قبـل 69هـزار تـن 
خرمـا در کل کشـور صادرشـده کـه 41 
هـزار تـن متعلـق به شهرسـتان بـم بوده. 
اینکـه مـا تأکیـد داریم بـورس بین المللی 

خرمـا در بـم تشـکیل شـود و بتوانیـم بـا 
بـم  در  کـه  زیرسـاخت هایی  و  امکانـات 
وجـود دارد نظیـر امکانـات سـردخانه ای، 
انبـارداری، نگهداری و امکانات اسـتاندارد 
گواهـی  اسـت  کار  ایـن  اسـاس  کـه 
مـورد  می شـود  صـادر  کـه  اسـتانداردی 

وثـوق اسـتانداردهای خارجـی اسـت.«
علـی بیـگ زاده، مدیـرکل اسـتاندارد 
کرمـان هـم گفـت: ایـن اداره کـه افتتاح 
شـد و سـابقاً در فضایـی دیگـر فعالیـت 
شهرسـتان  چهـار  بـه  اسـت  می کـرده 
و  ریـگان  فهـرج،  بـم،  یعنـی  شـرقی 
نرماشـیر سـرویس دهی می کـرده. عالوه 
بـر این هفت شهرسـتان جنوبـی از جمله 
کهنـوج،  منوجـان،  عنبرآبـاد،  جیرفـت، 
رودبـار جنـوب، قلعـه گنـج و فاریـاب را 
می کنـد.«  دهـی  سـرویس  اداره  همیـن 

وی اظهـار کرد: »در حـوزه ی صادرات در 
شـش مـاه ابتـدای سـال 95 تعـداد 394 
18هـزار  وزن  بـه  صادراتـی  گواهی نامـه 
 3 نزدیـک  رقمـی  و  صـادر  تـن   213 و 
میلیـارد و 200 میلیـون تومـان از ایـن 
کار بـه عنـوان درامـد حاصلـه بـه درآمـد 
عمومـی کشـور واریز شـده اسـت. در کل 
پشـتیبانی  داشـتن  علیرغـم  اداره  ایـن 
خوبـی کـه مدیریـت شهرسـتان دارنـد و 
شـرکت ها،  و  آزمایشـگاه  کـه  همـکاری 
حـل  بایـد  کـه  دارد  هـم  کمبودهایـی 
شـود.« وی اضافه کـرد: »در بحث نیروی 
کارشناسـی واقعـاً ضعیفیـم. نزدیـک بـه 
سـطح  در  مـا  پسـت های  از  درصـد   40
اداره کل اسـتاندارد خالی اسـت. در بحث 
اعتبـارات امسـال پیگیـری شـده و اعتبار 

خاصـی گذاشـته شـد.«

کمک استاندارد به صادرات خرمای بم
 خبر

در جلسه ستاد بحران عنوان شد

آسیب پذیری بیمارستان سینا و زندان زرند در مقابل زلزله
در جلسـه سـتاد بحـران اسـتان کـه بـه 
دلیـل زلزله هـای پیاپـی زرنـد تشکیل شـده 
برخـی  بـودن  مقـاوم  غیـر  دربـاره  بـود، 

شـد. بحـث  زرنـد  در  سـاختمان ها 
ایـن  در  کرمـان  پزشـکی  علـوم  رییـس 
زمین لرزه هـای  اثـر  »در  گفـت:  جلسـه 
اخیـر زرنـد سـاختمان بیمارسـتان قدیمـی 
بـه  اسـت.«  شـده  خسـارت  دچـار  سـینا 
گـزارش مهـر، علی اکبـر حق دوسـت  سـال 
بیمارسـتان را 1332 عنـوان  ایـن  سـاخت 
کـرد و ادامـه داد: »طـی سـال های گذشـته 
قسـمت هایی به این بیمارسـتان اضافه شـده 
و حتـی برخـی خدمـات مانند آندوسـکوپی 
بیمارسـتان  محوطـه  در  کـه  کانکسـی  در 
قـرار دارد ارائـه می شـود.« وی اسـتفاده از سـاختمان کنونـی بیمارسـتان سـینا را بـه صـالح ندانسـت و گفت: 
»درخواسـت اعـالم شـرایط فـورس مـاژور بیمارسـتان سـینا را داریـم.« وی گفـت: »در حـال حاضـر عملیـات 
احداث بیمارسـتان جایگزین بیمارسـتان سـینا شهرسـتان زرند 60 درصد پیشـرفت دارد که توسـط اداره کل 
راه و شهرسـازی در حـال تأسـیس اسـت.« در ایـن جلسـه مصـوب شـد کـه بیمارسـتان سـینا جابه جـا شـود.

زندان غیر مقاوم
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان هـم در خصوص آسـیب پذیری سـاختمان زنـدان زرنـد در برابـر زمین لرزه 
هشـدار داد. سـردار رضـا بنـی اسـدی اظهـار کرد: »یکسـری وظایـف در زمینه بالیـای طبیعی بر عهـده نیروی 
انتظامـی اسـت.« وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن وظایـف مربـوط به سـه بـازه زمانی پیـش از بحـران، زمـان بروز 
بحـران و بعـد از بحـران اسـت، ادامـه داد: »دسـتورالعمل های نیـروی انتظامی در این زمینه بومی سـازی شـده 
و سـناریوهای متعـددی تهیه شـده اسـت.« سـردار بنـی اسـدی از تهیـه بیـش از 30 سـناریو طی سـال جاری 
خبـر داد و افـزود: »دسـتگاه های متولـی امنیت باید ابنیه و مکان های امن داشـته باشـند؛ این در حالیسـت که 
رده هـای کالنتـری در برخـی مناطـق اسـتان در برابـر زلزله آسـیب پذیر بـوده و در شـرایط بحرانی قـرار دارد.« 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان از قـول فرمانـدار زرنـد بـرای اختصـاص زمین به منظـور سـاخت کالنتری در 
زرنـد خبـر داد و گفـت: »زنـدان زرنـد نیز در برابـر زلزله آسـیب پذیر بوده و نیازمند مقاوم سـازی اسـت که باید 

در ایـن خصوص چاره اندیشـی شـود.«
استقرار تیم های هالل احمر تا اطالع ثانوی

مدیرعامـل هالل احمـر اسـتان کرمـان گفـت: »تیم هـای هالل احمر تـا اطالع ثانـوی و زمانیکه احسـاس نیاز 
شـود در شـهر زرنـد مسـتقر خواهنـد بود.« علـی گنج با اشـاره به اینکـه هیچ گونه توزیـع چـادر و امکانات بین 
مـردم صـورت نگرفتـه اسـت، افـزود: »در ایـن زمینـه هیـچ تفاوتی بیـن مـردم و مسـئوالن وجود نـدارد.« وی 
عنـوان کـرد: »مـردم مطمئـن باشـند کـه در صورت نیـاز به مسـاعدت، اولویـت با افرادی اسـت کـه نیازمندی 

بیشـتری در ایـن زمینه دارند.« 
گسل جدیدی در منطقه شکل گرفته

مدیـرکل بحـران و حـوادث غیرمترقبـه اسـتانداری کرمـان گفـت : »زلزله هـای اخیـر شهرسـتان زرنـد 
منتسـب بـه گسـل های کوهبنـان اسـت، امـا برخـی از محققان اذعـان دارند که یک گسـل جدیـد در منطقه 
شـکل گرفته اسـت.« به گزارش باشـگاه خبرنگاران، محسـن صالحی  گفت: »اسـتان کرمان دارای 18 گسـل 
فعـال اسـت.« وی تاکیـد کـرد: »زلزله های مهمـی در قرن 20 در کرمان رخ داده. در اسـتان کرمان 71 شـهر 
وجـود دارد کـه 27 شـهر آن در یـک کیلومتری گسـل و 43 شـهر در محـدوده یک تا پنج کیلومتری گسـل 

قـرار دارند.«    

قبل از جلسه عمومی رخ داد

تجمع جمعی از پیمانکاران شهرداری کرمان مقابل شورای شهر
جلسـه عمومـی شـورای شـهر کرمـان در حالـی شـب گذشـته برگـزار شـد کـه جمعـی از 
پیمانـکاران شـهرداری کرمـان در اعتـراض به پرداخت نشـدن معوقاتشـان مقابل شـورا تجمع 

کردند.
ایـن پیمانـکاران می گفتنـد »اگـر شـهرداری پـول نـدارد کـه طلب مـا را پرداخـت کند، پس 
چگونـه اقـدام بـه سـاخت پل هـای جدید در شـهر کرمان کـرده اسـت؟«  یکـی از معترضان به 
»پیام ما« گفت که »ما 80 نفریم.« صدیقه زاهدی و سـعید گیالنی دو عضو شـورای شـهر قبل 
از آغـاز نشسـت عمومـی شـورا به جمع معترضـان آمدند تا بـا آن ها صحبت کننـد. برخی معترضـان می گفتند 
»شـهردار به ما گفته آب از سـرم گذشـته، هر کار می خواهید بکنید.« سـعید گیالنی در پاسـخ به این معترضان 
گفـت: »وظیفـه مـا ایـن اسـت که به عنوان عضو شـورا حرف شـما را بشـنویم. حرف شـما را به شـهردار منتقل 
می کنـم.« بدهـی شـهرداری بـه این پیمانکاران حدود 30 میلیارد تومان اسـت. جلسـه که شـروع شـد، زاهدی 

مشـرفی،  بـه  خطـاب 
گفـت:  شـورا  رییـس 
»تعـدادی از پیمانـکاران 
تجمـع داشـتند و تقاضا 
دارنـد حداقـل یک سـوم 
پرداخـت  آن هـا  حقـوق 
شـود.« مشـرفی هـم در 
پاسـخ گفت: »رسـیدگی 
بابایـی،  می شـود.« 
هـم  کرمـان  شـهردار 
اعتـراض  خصـوص  در 
گفـت:  پیمانـکاران 

»اولویـت اول مـا پرداخـت حقـوق پرسـنل اسـت. همچنیـن در خصـوص آن دسـته پیمانـکاران شـهرداری که 
مشـکل قـراردادی نداشـتند، زمینـی بـه مزایـده گذاشـته می شـود و در اختیارشـان می گذاریـم.« او همچنین 
مدعـی شـد »تعـدادی از افـرادی کـه امـروز حضـور پیـدا کردنـد همـه از شـهرداری طلبـکار نیسـتند. ما فقط 
پیمانکارانـی را قبـول داریـم که در سیسـتم شـهرداری ثبت هسـتند. امروز هـم برخی که اینجـا آمدند به دلیل 
ایـن بوده که شـنیدند شـهرداری پولـی را چند روز آینـده بابت ارزش افـزوده دریافت می کنـد و آمدند که کاماًل 
تسـویه شـوند ولـی بایـد بگویـم کـه ایـن امـکان وجـود نـدارد که مـا همـه پول هـا را بـه پیمانـکاران بدهیم.«

برخی اعضا به دنبال تبلیغات هستند
زهـرا لـری در اظهاراتـی کنایـه ای گفـت: »متأسـفانه بـا نزدیک شـدن بـه انتخابات تعـدادی از اعضای شـورا 
فقـط بـه دنبـال انجـام کارهایـی جهـت تبلیغـات دوره آینـده شـورا هسـتند نه رسـیدگی بـه کار مـردم.« این 
صحبت هـای لـری بـا اسـتقبال رؤیـا دیوان بیگـی، دیگـر عضو شـورا روبـرو شـد. البتـه دیوان بیگـی پس ازاینکه 
مهنـوش مؤمنـی گفـت: »پـس از مـدت زیـادی باالخـره ابـراز محبت شـد بـه بنـده و اجـازه برگـزاری کمیته 
پسـماند را دادنـد« و در خصـوص مصوبـات ایـن کمیته توضیح داد، گفـت: »مواردی که در کمیسـیون ها مطرح 
می شـود نبایـد بـه نـام یک نفر مطرح شـود. متأسـفانه جنبه تبلیغاتی پیداکرده اسـت و خیلی بد اسـت کسـی 

کـه تخصـص نـدارد در یـک بحـث فقط بـه دلیـل تبلیغات صحبـت کند.«
روال قانونی پروژه ها طی شود

زهـرا ایران منـش هـم در ارتبـاط با حضور پسـرش به عنـوان نماینده جهاد نصر در جلسـه قبل شـورا، خطاب 
بـه گیالنـی گفت: »شـما همیشـه می گفتیـد بـا ورود پیمانـکاران کرمانـی موافقید ولی جلسـه قبـل زمانی که 
فهمیدیـد پسـر مـن از طـرف جهـاد نصر حضـور پیداکرده جلسـه وارد تنش شـد بایـد بگویم که من  همیشـه 
سـعی کـردم بـه قانون پایبند باشـم.« گیالنی هم پاسـخ داد: »من مشـکلی با شـخص خاصی نـدارم و من فقط 
خواسـتار طـی روال قانونـی شـدم. االن هم هیچ محدودیتی نیسـت و احتـرام همه اعضا برای ما واجب اسـت.«

 شورای شهر خبر
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کاغذ اخبار

دو  از  پـس 
»پیـام  گـزارش 
خصـوص  در  مـا« 
بـودن  گران تـر 
بلیت هـای هواپیما 
در کرمـان و راه افتـادن کمپیـن 
»نـه کرمانی هـا بـه گران فروشـی 
هواپیمایـی ماهـان«، این شـرکت 
قیمـت بلیت هـای پـرواز کرمـان-

داد. کاهـش  را  تهـران 
18 تـا 74 هـزار تومـان. رقمی 
اسـت که هواپیمایـی ماهان بلیت 
پـرواز کرمـان- تهـران را کاهـش 
داده اسـت. 74 هـزار تومـان برای 
نزدیک تـر و 18 هـزار  پروازهـای 
تومـان بـرای پروازهـای چنـد ماه 
گذشـته  روز  اتفـاق  ایـن  آینـده. 

گـزارش  دو  انتشـار  از  پـس  و 
گرانـی  در خصـوص  مـا«  »پیـام 
ماهـان  هواپیمایـی  بلیت هـای 
ایـن  پـی  در  داد.  رخ  کرمـان  در 
اعتـراض  در  کمپینـی  گزارش هـا 
بـه گرانـی بلیت هـا بـه راه افتـاد. 
و حـاال ماهـان در پاسـخ بـه ایـن 
کمپیـن، قیمـت بلیت هـای خـود 

داد.  کاهـش  را 
ماجرا چه بود؟

در گـزارش هـای قبلی نوشـته 
خاسـتگاه  چـه  اگـر  بودیـم: 
کرمـان  از  »ماهـان«  هواپیمایـی 
بـرای  کرمانی هـا  امـا  اسـت 
سـفرهای هوایـی بـا هواپیماهـای 
این شـرکت، باید هزینـه به مراتب 
بیشـتری نسـبت بـه مـردم دیگـر 

اسـتان ها بپردازنـد. از طرف دیگر 
به طـور  »ماهـان«  ازآنجایی کـه 
انحصاری تمـام پروازهـای کرمان 
را در اختیـار دارد، کرمانی هـا حق 
انتخاب دیگـری ندارند و مجبورند 
هـر قیمتی که این شـرکت تعیین 
کـرد را بپردازنـد. به  عنـوان  مثال، 
اشـاره  پیشـین  گزارش هـای  در 
کردیـم کـه بـرای بلیت هـای روز 
بلیـت  قیمـت  آبـان، کمتریـن   8
پـرواز کرمـان- تهـران )216 هزار 
و 300( هواپیمایـی ماهان در این 
بلیـت  قیمـت  بیشـترین  از  روز 
 164( بندرعباس-تهـران  پـرواز 
هـزار( همیـن شـرکت، 52 هـزار 
و 300 تومـان بیشـتر اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت که فاصلـه هوایی 

 1052 تهـران  تـا  بندرعبـاس 
کیلومتـر و کرمـان تا تهـران 799 
کـه  موضوعـی  اسـت.  کیلومتـر 
گفتـه می شـود بـه دلیـل تقاضای 
پـرواز  بـرای  کرمانی هـا  بـاالی 
»ماهانی هـا«  قـول  بـه  و  اسـت 
تهـران   - کرمـان  هواپیماهـای 
همیشـه »سـرریز« هسـتند. اگـر 
بـه  کرمانی هـا  کـه  کنیـم  قبـول 
بیشـتر  اسـتان ها،  سـایر  نسـبت 
می کننـد،  سـفر  هواپیمـا  بـا 
گران تـری  بلیـت  نبایـد  بازهـم 
بخرنـد. چـرا کـه بـه  عنـوان  مثال 
حداقـل بندرعباسـی ها می تواننـد 
هواپیمایـی،  شـرکت   6 بیـن  از 
کننـد  انتخـاب  را  شـرکت  یـک 
بـه  امـا کرمانی هـا فقـط مجبـور 
هسـتند  »ماهـان«  از  اسـتفاده 
انتخـاب دیگـری ندارنـد.  و حـق 
یعنـی تقاضـای بـاالی کرمانی هـا 
را فقـط یـک شـرکت بایـد جواب 

 . هد د
پیـش  مسـئله  ایـن  اینجـا  در 
می آیـد کـه اگـر ماهـان نمی تواند 
بـا افزایش تعـداد پروازهـا، از پس 
تقاضای پـرواز کرمانی ها و کاهش 
قیمـت بلیت بـه حـد معمولی که 
در دیگـر اسـتان های نزدیـک بـه 
برآیـد،  می شـود،  عرضـه  کرمـان 
پروازهـای  انحصـار  اسـت  بهتـر 
شـود  گرفتـه  ماهـان  از  کرمـان 
بتواننـد  کرمانی هـا  حداقـل  تـا 

مختلـف  شـرکت های  میـان  از 
انتخابـی  بـه  دسـت  هواپیمایـی 
بزنند که بیشـتر به معیارهایشـان 

نزدیـک اسـت.
کمپین نتیجه داد اما

 کافی نیست
بـا بـه راه افتـادن کمپیـن »نـه 
گران فروشـی  بـه  کرمـان  مـردم 
نوشـتن  و  ماهـان«  هواپیمایـی 
نـژاد،  عـرب  بـه  اعتراضـی  نامـه 
ماهـان،  هواپیمایـی  مدیرعامـل 
کـه ایـن نامـه در سـایت »کرمان 
نـو« موجـود اسـت، روز گذشـته 
اقدامـی  در  ماهـان  هواپیمایـی 
تحسـین برانگیز نسـبت به کاهش 
قیمـت بلیت هـای پـرواز کرمـان- 

تهـران اقـدام کـرد. 
روز  تـا  کـه  کمپینـی  اگرچـه 
گذشـته حـدود700 امضـا جمـع 
کاهـش 10  بـود، موجـب  کـرده 
تـا 31 درصـدی قیمـت بلیت هـا 
شـد امـا هنـوز قیمت بلیـت پرواز 
بلیـت  قیمـت  از  کرمان-تهـران 
گران تـر  مسـیرها  برخـی  پـرواز 
اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه به جز 
ماهان، شـرکت دیگـری در کرمان 
مـی رود  انتظـار  نـدارد،  پـرواز 
پاییـن  ایـن  از  بیـش  قیمت هـا 
آیـد. بـه  عنـوان  مثـال بـرای روز 
22 آبـان، کمتریـن قیمـت بلیـت 
اگرچـه 74  پـرواز کرمان-تهـران 
و  داشـته  کاهـش  تومـان  هـزار 

بـه 162 هـزار تومـان رسـیده اما 
قیمـت  بیشـترین  از  همچنـان 
بندرعباس-تهـران  مسـیر  بلیـت 
)132 هـزار و 900( 29 هـزار و 
ایـن  اسـت.  بیشـتر  تومـان   100
در حالـی اسـت که فاصلـه هوایی 
کیلومتـر   799 تهـران  کرمـان- 
بندرعبـاس- هوایـی  فاصلـه  و 
اسـت.  کیلومتـر   1052 تهـران 
پیوسـتن  بـا  می توانیـد  بنابرایـن 
بـه کمپیـن »نه مـردم کرمـان به 
ماهان«  هواپیمایـی  گران فروشـی 
قیمـت  شـدن  مناسـب تر  بـه 

کنیـد. کمـک  بلیت هـا 
بـرای پیوسـتن به ایـن کمپین 

از رمزینـه زیـر اسـتفاده کنید.

کاهش 31 درصدی 
پروازهای نزدیک

دو  ایـن  در  کـه  همان طـور 
عکـس می بینیـد، تا پیـش از روز 
یکشـنبه، کمتریـن قیمـت بلیـت 
آبـان   22 روز  در  کرمان-تهـران 
236 هزار تومان بود. روز گذشـته 
امـا بـا کاهـش 31 درصـدی )74 
قیمـت  کمتریـن  تومـان(،  هـزار 
بلیـت کرمـان- تهـران در این روز 

بـه 162 هـزار تومـان رسـید.
کاهش 10 درصدی

 پروازهای دور
در گزارش روز شـنبه پروازهای 
هشـتم دی هواپیمایـی ماهـان در 
مسـیر کرمان-تهـران آورده شـده 
بـود. قبل از یکشـنبه، قیمت بلیت 
در ایـن روز 180 هـزار تومان بود 
و حـاال بـا کاهـش 10 درصـدی 
)18 هـزار تومـان( بـه 162 هـزار  
تومـان رسـیده اسـت. همچنیـن 
بـرای  کـه  مشـکالتی  دیگـر  از 
پروازهـای چند مـاه آینـده وجود 
داشـت، امـکان خرید تنهـا و تنها 
قیمـت  کمتریـن  بـا  بلیـت  یـک 
بـود و اگـر می خواسـتید 2 بلیـت 
بایـد  دوم  بلیـت  بـرای  بگیریـد، 
هزینـه بیشـتری می پرداختیـد. از 
روز گذشـته امـا ایـن مشـکل هم 
رفـع شـده و می توانیـد چندیـن 
بلیـت باقیمـت پایـه )162 هـزار( 

کنید. تهیـه 

کمپین »نه کرمانی ها به گران فروشی هواپیمایی ماهان« جواب داد

کاهش نسبی قیمت بلیت ها
در گام اول

 خبر

قدردانی 200 نماینده از 
تیم مذاکرات هسته ای

ایلنـا نوشـت: علیرضـا رحیمـی  نماینـده 
بیانیـه  گفـت:  مجلـس  در  تهـران  مـردم 
قدردانـی نمایندگان مجلس از تیم هسـته ای 
و وزارت خارجـه هم زمـان بـا قرائـت اولیـن 
گـزارش 6 ماهـه برجـام تهیـه شـد. نماینده 
اصالح طلـب مـردم تهـران در مجلـس دهـم 
اضافـه کـرد: تاکنـون بیـش از 200 نماینده 
ایـن بیانیـه را امضـا کردنـد و امضاهـای آن 

همچنـان در حـال افزایـش اسـَت

احمدی نژاد به غالمحسین الهام:

 به شما عالقه مندم اما
 از کاندیداتوری تان 

حمایت نمی کنم
خبرآنالیـن نوشـت: رئیس جمهـور سـابق 
ریاسـت  آینـده  انتخابـات  در  کـرده  اعـالم 
جمهـوری از هیـچ یک از نامزدهـای اصولگرا 
حتـی وزیـران کابینـه اش حمایـت نخواهـد 
از  پـس  و  گذشـته  هفته هـای  در  کـرد. 
مخالفـت رهبـر معظـم انقـالب بـا نامـزدی 
اصولگرایـان در صـدد  برخـی  احمدی نـژاد، 
انتخابـات  از ظرفیـت رأی وی در  اسـتفاده 
اصولگرایـان  نامـزد  از  او  قالـب حمایـت  در 
هسـتند، امـا احمدی نـژاد اخیـراً در پاسـخ 
بـه برخـی درخواسـت ها اعالم کـرده از هیچ 
یـک از نامزدهـای انتخابات حمایـت نخواهد 
کـرد. ناظران سیاسـی معتقدنـد احمدی نژاد 
بـرای  اصولگرایـان  گزینـه  شـانس ترین  پـر 
و  بـود  آینـده  سـال  انتخاباتـی  رقابت هـای 
اکنـون در غیـاب او دیگـر نامزدهـای مطرح 
اصولگرا شـانس بسـیار اندکی بـرای پیروزی 

در انتخابـات خواهنـد داشـت.
در  اصولگـرا  سیاسـی  فعـاالن  برخـی 
بـرای  را  رایزنی هایـی  اخیـر  هفته هـای 
اجـرای یـک سـناریو آغـاز کرده انـد تـا بـا 
انتخاباتـی  احمدی نـژاد در کمپیـن  حضـور 
او را  نامـزد نهایـی اصولگرایـان، سـبد رأی 
بـه سـبد رأی ایـن نامـزد منتقـل کننـد. اما 
شـبه  اقـدام  یـک  در  سـابق  رئیس جمهـور 
اعتراضـی تصمیـم گرفتـه در انتخابات آینده 

سـکوت کنـد. 
بـه  پاسـخ  در  اخیـراً  او  می شـود  گفتـه 
غالمحسـین الهـام کـه نامـزدی در انتخابات 
آینـده را بررسـی می کنـد گفته اسـت: حتی 
از شـما کـه خیلـی هـم بهتـان عالقه منـدم 
نیـز حمایـت نمی کنـم. چـون بـه آقـا اعالم 
کـردم کـه در انتخابـات دخالـت نمی کنـم، 

نمی توانـم از شـما حمایـت کنـم.

محمدرضا عارف:

 انتظار نداریم تندروها
 از فرد دانشگاهی 

حمایت کنند
ایلنـا نوشـت: رییـس فراکسـیون امید در 
مجلـس دهـم بـا اشـاره بـه حمایـت کامـل 
سـه  از  فراکسـیون  ایـن  مرکـزی  شـورای 
وزیـر پیشـنهادی نسـبت به اخـذ رای اعتماد 
بـرای هـر سـه گزینـه ابـراز امیـدواری کرد. 
سـوال  بـه  پاسـخ  در  عـارف  محمدرضـا 
دیگـری دربـاره تـالش اصولگرایـان تنـدرو 
بـرای ممانعـت از کسـب رای اعتمـاد وزیـر 
پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش یـادآور شـد: 
طبیعتـاً توقـع نداریـم تندرو هـا از یـک فـرد 
برجسـته دانشـگاهی حمایـت کننـد؛ آقـای 
دانـش آشـتیانی در معلم آمـوزش و پرورش 
بـوده و در موسسـه فرهنگـی مفیـد خدمـت 
کـرده و سـال ها معـاون وزیـر علـوم بـوده و 
در ایـن وزارتخانـه نیـز خدمات ارزشـمندی 

داشـته اسـت.
نماینـده مـردم تهـران در مجلس شـورای 
اسـالمی بـا آرزوی کسـب رأی بـاال ازسـوی 
وزیر پیشـنهادی آمـوزش و پرورش، نسـبت 
فرهنگیـان  به حـق  مطالبه هـای  تحقـق  بـه 
شـخصاً  گفـت:  و  کـرد  امیـدواری  ابـراز 
امیـدوارم هـر سـه وزیـر موفـق بـه کسـب 
رأی اعتمـاد شـوند و با شـناختی کـه از هـر 
وزیـر  معتقـدم هـر سـه  دارم،  سـه گزینـه 
برجسـته  و  شـاخص  افـرادی  پیشـنهادی، 
رسـمی  نظـر  بدهیـد  اجـازه  امـا  هسـتند 
اعـالم  فـردا  جلسـه  از  پـس  را  فراکسـیون 

کنیـم.

مجلـس  امیـد  فراکسـیون  سـخنگوی 
اعضـای  کـه  گفـت  اسـالمی  شـورای 
به اتفـاق،  فراکسـیون  مرکـزی  شـورای 
موافـق حمایـت از سـه وزیـر پیشـنهادی 
هسـتند. به گزارش ایسـنا، بهرام پارسـایی 
بـا اشـاره بـه جلسـه صبـح دیروز شـورای 
مرکزی فراکسـیون امید اظهار کرد: »سـه 
کمیتـه ای کـه پیش ازایـن بـرای بررسـی 
پیشـنهادی  وزرای  عملکـرد  و  سـوابق 
آموزش وپـرورش  و  ورزش  ارشـاد، 
تشکیل شـده بود در جلسـه امروز گزارشی 
ارائـه دادنـد کـه ایـن گزارش هـا نشـان از 
توانمندی وزرای پیشـنهادی، اصلح بودن، 
پایبنـدی  و  تجربـه  سـوابق  شایسـتگی 
سـه  هـر  تقریبـاً  و  بـود  به نظـام  آن هـا 
گزینـه پیشـنهادی ویژگی هـای مناسـب 
یـک وزیـر را داشـته اند.« وی افـزود: »بـر 
همیـن اسـاس اعضـای شـورای مرکـزی 
فراکسـیون امیـد به اتفـاق موافـق حمایت 
نظـر  البتـه  بودنـد  پیشـنهادی  وزرای  از 
نهایـی فراکسـیون پس از برگزاری جلسـه 
مجمـع عمومـی دوشـنبه بـا حضـور سـه 

وزیـر پیشـنهادی اعـالم خواهـد شـد.« به 
گفته سـخنگوی فراکسـیون امیـد انتخاب 
سـه عضـو فراکسـیون امیـد در شـورای 
بـه  اصالح طلبـان  سیاسـت گذاری  عالـی 
فراکسـیون  ایـن  چهارشـنبه  روز  جلسـه 

موکـول شـده اسـت.
حضور روحانی در مجلس

معـاون پارلمانـی رییـس جمهـور هـم 
از حضـور رییـس جمهـور کشـورمان در 
جلسـه دفـاع از سـه وزیر پیشـنهادی خبر 
داد. بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، 
حسـینعلی امیـری دربـاره رأی نمایندگان 
در  رئیس جمهـور  پیشـنهادی  وزرای  بـه 
مجلـس شـورای اسـالمی اظهـار داشـت: 
»روز سه  شـنبه 11 آبـان بـر اسـاس قانـون 
نماینـدگان  مجلـس،  داخلـی  آیین نامـه 
بـه وزرای پیشـنهادی رئیس جمهـور رأی 
اعتمـاد می دهنـد.« وی افـزود: »همچنین 
معرفـی  بـرای  رئیس جمهـور  اسـت  قـرار 
پیشـنهادی  وزرای  برنامه هـای  از  دفـاع  و 
یابـد.« امیـری  خـود در مجلـس حضـور 
آیین نامـه  اسـاس  »بـر  کـرد:  تصریـح 

مجلـس موافقـان و مخالفـان نظـرات خود 
را ارائـه می دهنـد و وزرای پیشـنهادی هـم 
برنامه هـای  از  دفـاع  و  خـود  معرفـی  بـه 
پیشـنهادی می پردازنـد.« معـاون پارلمانی 
»طـی  داشـت:  اظهـار  رئیس جمهـور 
بـا  پیشـنهادی  چنـد روز گذشـته وزرای 
کمیسـیون ها،  مختلـف،  فراکسـیون های 
نماینـدگان، رئیس و هیأت رئیسـه مجلس 
گفت وگـو و تبادل نظـر داشـتند همچنیـن 
پاسـخ  نماینـدگان  برخـی  سـؤاالت  بـه 
دادنـد.« امیری بابیـان اینکه فضای مجلس 
بـرای رأی بـه وزرای پیشـنهادی فضـای 
خوبـی اسـت متذکـر شـد: »امیـدوارم هـر 
سـه وزیـر پیشـنهادی بـا نظر نماینـدگان، 
رأی الزم را کسـب کنند.« وی در پاسـخ به 
سـؤالی مبنـی بـر اینکـه بـا توجه بـه عدم 
اقبـال وزرای پیشـنهادی درگذشـته بـرای 
کسـب رأی اعتمـاد مجلـس آیـا احتمـال 
تکـرار ایـن عدم اعتمـاد وجـود دارد، تأکید 
کـرد: »رئیس جمهور سـه وزیر پیشـنهادی 
را بـه اقتضـای وضعیت کشـور و مالحظات 
ذائقـه مجلـس معرفـی کـرده اسـت، لـذا 

بـا  را  کابینـه  رئیس جمهـور  ازآنجایی کـه 
رویکـرد »تقویـت« تغییـر داده پیش بینـی 
را  الزم  رأی  پیشـنهادی  وزرای  می شـود 

کسـب کننـد.« 
 وزیر دیگری تغییر نمی کند

در  رئیس جمهـور  پارلمانـی  معـاون 
پاسـخ بـه سـؤال دیگـری مبنی بـر اینکه 
چـرا رئیس جمهـور در پایـان دوره دولـت 
یازدهـم کابینـه را تغییـر داد، گفـت: »اگر 
رئیس جمهـور احسـاس کنـد در راسـتای 
حقـوق مردم نیاز بـه ترمیمی وجـود دارد 

طبیعتـاً بـر اسـاس تکلیـف، انجام وظیفـه 
می کنـد. مسـئله زمـان چنـدان اهمیتـی 
و  مـردم  مطالبـات  حقـوق،  بلکـه  نـدارد 
هـدف وزارتخانه هـا دارای اهمیت اسـت.« 
تغییـر  زمزمه هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
احتمالـی وزرای کابینـه بیان داشـت: »در 
دولـت هیـچ بحـث دیگـری به جـز ترمیم 
کابینـه و رأی اعتماد به وزرای پیشـنهادی 
وجـود نـدارد، رئیس جمهـور تنهـا در این 
بحـث  و  می کنـد  تصمیم گیـری  مـورد 

تغییـر وزیـر دیگـری مطـرح نیسـت.«

فراکسیون امید از وزرای پیشنهادی حمایت کرد

امید روحانی به »امیدی ها«

  مجلس
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حدیث کریمی فر 
نخسـتین گردهمایـی عکاسـان و فیلم 
سـازان اسـتان بـه مـدت سـه روز )5 الی 

رفسـنجان  و  بـم  کرمـان،  در  آبـان(   7
فیلـم  مراسـم   ایـن  در  شـد.  برگـزار 
سـازان و عکاسـان پیشکسـوت کرمانـی 

و »طهماسـب صلـح جـو« منتقد سـینما 
داشـتند. حضـور 

عکاسـان  و  سـازان  فیلـم  اول،  روز 
بـم  در شهرسـتان  رفسـنجان  و  کرمـان 
بـم، وقتـی کـه  فیلـم هـای عاشـورا در 
رولـت،  بـوف،  گیـرد،  مـی  مـرا  معرکـه 
بـازی شـاد کودکانه، سـنگ، قطـره دریا، 
مرواریـد کویـر، برهـوت و خواب شـب در 
سـالن مجتمـع فرهنگی هنری ارشـاد بم 

بـه تماشـا نشسـتند.
کارگـردان ایـن فیلم ها محمد حسـین 
صادقـی، سـروش درویـش، محسـن علم 
الهـدی، محمـد امیـن بهشـتیان، علیرضا 

تقاصـی و ناصـر باقـری بودند.
سـالن  در  آبـان  ششـم  دوم   برنامـه 

حضـور  بـا  کرمـان  زیبـای  هنرهـای 
کرمـان  و  بـم  رفسـنجان،  هنرمنـدان 
هـای  فیلـم  روز  ایـن  در  شـد.  برگـزار 
حـس، فرانکنشـتین، قـاب عکـس، کیف 
پـول، شـب هـای سـفید و اندیشـه هـای 
کرفـس سـاخته کیانـوش غالمی، شـاهد 
سـامان  پورسـلیمی،  هانیـه  شـفیعی، 
پهلـوان، حسـنیه عالمی و احمد شـعبانی 

آمدنـد. در  نمایـش  بـه 
عکاسـان  و  سـازان  فیلـم  سـوم،  روز   
کرمـان و بم در رفسـنجان حضـور یافتند 
بـی،  بـی  کـچ،  هـای  فیلـم  و  کردنـد. 
عروسـک هـا نفـس مـی کشـند، رخت و 
چرخـه سـاخته مهرداد حسـنی، حسـین 
طالبـی، ایمان سـلطانی، محمـد خلیلی و 

محمد بخشـی در سـالن سـینما گلستان 
امیـن نمایـش داده شـد. ضمنـاً نشسـت 
عکاسـی با حضـور حمیـد صادقی،عکاس 

برگزار شـد. کرمانـی، 
هـای  فیلـم  جـو  صلـح  طهماسـب 
سـاخته شـده را نقد و بررسـی کـرد. وی 
کارهـای نسـل جـوان فیلـم سـاز کـه بـه 
دور از پایتخـت مشـغول فعالیت هسـتند 

دانسـت. امیدوارانـه  را 
امیـن  سـالن  در  نیـز  اختتامیـه 
رفسـنجان بـا حضور مسـولین، اسـاتید و 
پیشکسـوتان و هنرمنـدان انجـام گرفـت. 
هـم چنیـن از اسـاتید و هنرجویـان فعال 
انجمـن سـینمای جوانـان دفاتـر کرمان، 

بـم و رفسـنجان تقدیـر شـد. 

اولین گردهمایی عکاسان و فیلمسازان انجمن سینمای جوانان 
 خبر

لیال راهدار 
1- ایسـتاده ام زیر هشـتی. صدایم 
کرده انـد و بقچـه کوچکـی را زیـر 
دسـتم گذاشـته اند. میـز، صندلی، 
آفتـاب راه راه. لباس هـای زندان را 

در مـی آورم. پـدرم مرده اسـت.
دور  از  را  جمعیـت  سـیاه  حلقـه 
و  تـازه  خـاک  بـوی  و  می بینـم 
تـکان  می بلعـم.  را  نم خـورده 
مـن  بـه  کسـی  می خـورم. 
چسبیده اسـت کـه قـدش کوتاه تر 
از مـن اسـت و سـینه های بزرگـی 
بـوی گالب و عـرق  دارد. بدنـش 
هـق  هـق  می دهـد.  را  مانـده 
چـادر  می لرزانـد.  مـرا  و  می زنـد 
سـیاهش می افتـد و زیـر گلویم را 
می بوسـد. زار می زند:»مـادر... مادر 
احمدجـان، یتیـم شـدی، یتیم...« 
جمعیتـی که حاال دیگـر از نزدیک 
می زننـد  فریـاد  می بینمشـان، 
و گریـه می کننـد. چنـد نفـر بـه 
سـرعت نزدیکـم می شـوند. مچاله 
شـده ام. سـرم روی شـانه ی یـک 
بـه  مانده اسـت.  همین طـور  مـرد 
پرنـده ای روی بلندتریـن شـاخه ی 
کـه  رهایـم  می کنـم.  نـگاه  کاج 
می کنـد، می بینـم عمویـم اسـت! 
قبـر  روی  را  سـرم  و  می نشـینم 
می زنـم  زبـان  می گـذارم.  خیـس 
و دوبـاره! خـاک نـرم و تازه اسـت. 
می کشـد.  را  پیراهنـم  گوشـه ی 
ول کـن نیسـت. مـرا محکـم بغـل 
می گردانـم.  بـر  سـر  می گیـرد. 
رهایـم کـه می کنـد، روی شـانه ی 
لباس سـیاهش ردی از خاک مانده 
اسـت. نزدیک ماشین ایسـتاده ام و 
بـه درختچه هـای کوچـک ردیـف 
اشـاره می کنم:»عمـو اینهـا رو تازه 

کاشـتن؟«
2- دیوارهـای خانـه رنـگ صورتی 
لطیفـی دارنـد. نزدیـک بـه تابلـو 
ایسـتاده ام. چنـد مـرغ دریایـی و 
یـک زن نیمـه برهنـه روی تابلـو 
نقـش بسـته اند! مـادر بـه زن های 
دور بـر می گوید:»همیـن دو هفته 
پیـش خونـه رو رنـگ زده و گویـا 
بـا گوشـه ی  و  می دونسـته کـه!« 
چـادر دماغشـو می گیـرد. مـادر را 
می نشـانند و بـا پـر چـادر بـادش 
می زننـد. گردنـش سـفید اسـت و 
خـال بزرگـی دارد که من بچگی ها 
رویـش دسـت و پـا می کشـیدم و 
می گفتـم مامـان لولـو! سـینه های 
خمیـر  عیـن  کـه  مـادر  بـزرگ 
از  آمده انـد،  کـش  و  کـرده  ورم 
پیداسـت.  سـیاهش  لبـاس  زیـر 
چنـد  شـده!  ولـو  هـم  خـودش 

جـام بلـور کنـار تلویزیـون اسـت. 
جـام را بـر مـی دارم. بـرق می زند. 
لبـه اش را گوشـه لبم می گـذارم و 
چشـم هایم را می بنـدم. زنـی لبش 
را گاز می گیـرد و مـن از حرکـت 
می آیـد.  خوشـم  لبـش  و  دنـدان 
عمـو، جـام را محکـم می گیـرد و 
سـر جایـش می گـذارد. عمـو قـد 
بلند اسـت و سـبیل های تابیده ی 
سـفیدی دارد. اشـاره مـی کند که 

تابلـو را برداریـد. 
تـا دورسـفره نشسـته اند.  3- دور 
سـیاه پـوش، با چشـم های وق زده 
و پوزه هـای جلـو آمـده. یکی شـان 
بخور!«کاسـه ی  می گوید:»بخـور... 
آبگوشـت داغ اسـت. بـا یـک تکـه 
نـان محلی خشخاشـی. دور دهانم 

می لیسـم. را 
اسـتخوان و گوشـت، توی کاسه ی 
می شـود.  دیـده  سـفید  چینـی 
یـک  تکـه لخمه ی گوشـت، هوس 
کـرده ام بدجور! می بینم نگاهشـان 
بـه قاشـقم چسبیده اسـت. من من 

می کنم:»چیـه ؟... بفرمـا!« 
نمی شنوند.

 »... بخـور دایـی ضعیـف شـدی، 
اون جـا  طفلـک  بخـور!  گوشـتتو 
کـه هـالک شـدی! حـاال هـم کـه 
جـون  بخـور  بخـور  این طـوری!... 

بگیـری!«
گوشـت  طـرف  بـه  را  دسـتم 
را  اسـتخوان  گوشـه ی  و  می بـرم 
بـا دو انگشـت زمخـت و سـبزه ام 
مـرد  گشـاد  مردمـک  می گیـرم. 
دوبـاره  و  می بینـم  را  روبرویـم 
گوشـت را می گـذارم سـر جایـش. 
بلنـد  می لیسـم.  را  انگشـتم  دو 
دسـتم  را  کاسـه  و  می شـوم 

م  می گیـر
-»کجا میری؟« 

بخـورم می برمـش  تونـم  -»نمـی 
پـس.«

کـه  هسـتم  انبـاری  فکـر  بـه 
پشـت بشـکه ها بنشـینم، بلیسـم، 
کـه  بلنـد  بزنـم.   گاز  و  بخـورم 
را  کاسـه ام  نفـر  یـک  می شـوم 
الغـری  دسـت های  می چسـبد. 
بـه  شسـتش  انگشـت  و  دارد 
روغن  نارنجی آبگوشـت می رسـد، 
می-برمـش.«  می گویم:»خـودم 
می کشـد.  دسـتم  از  را  کاسـه 
سـینه اش  بـه  محکـم  را  دسـتم 
می کوبـم. عقب تـر میـرم و دنـدان 
بـه  نفـر  یـک  می کنـم.  قروچـه 
می گوید:»غـم  می کوبـد.  شـانه ام 
آخـرت باشـه پسـرم!« از مـن دور 
آبگوشـت  کاسـه ی  و  شده اسـت 

قـورت  را  دهانـم  آب  می بـرد.  را 
می دهـم و رویای گرسـنه ی خودم 
نفتـی  بشـکه های  پشـت  کـه  را 
را گاز می زنـد، همان جـا  گوشـت 

رم. می گـذا
4- کنـار چهـار مـرد ایسـتاده ام و 
نیـم خیـز  بـه دختـرک  چشـمم 
چشـم سـبزی اسـت که زیر اجاق 
هیزم می گـذارد. دسـت های نرم و 

سـفیدی دارد. 
-»سوم... باید سوم بگیریم.«

داغ  می کشـد.  سـوت  سـرم 
حـرف وسـط  می پـرم  می شـوم. 
-»نـه... عمـو نـه... هفتـم... فقـط 
هفتـم، کسـی سـوم نمی گیـره!«-
-» تـو چـه می دونـی! حـاال همـه 
هـم سـوم می گیـرن، هـم هفتم.«
می دونـم،  چـه  می زنم: »مـن  داد 

» ؟ ها
کـه  می کنـم  بلنـد  را  صدایـم   
بـر  برگـردد.  درسـت  دختـرک 
می گـردد. لبخنـد ریـزی می زنم و 
چشـم هایم را ریـز می کنـم! همـه 
سـاکت شـدند. نگاهـم می کننـد. 
... هفتـم می گیریـد!«  گفتم:»هـا! 
گفت:»پسرشـه  مردهـا  از  یکـی 
بابـا... هر چـی میگه گـوش کنید، 

هفتـم بگیریـد.«
مردهـا از دورم پراکنـده می شـوند 
و مـن نزدیـک باغچـه ایسـتاده ام 
هیزم هـای  نزدیـک  تـا  سـایه ام  و 

می رسـد. روشـن 
5- بـاران نرمی باریده اسـت و بوی 
و خورشـت سـبزی  و گل  خـاک 
می آیـد. انگشـت شسـت پایـم را 
می گیـرم، زیر شـیر آبی کـه قطره 
قطـره می ریـزد. قلقلکـم می شـود. 
روی بنـد رخـت روسـری بـی بـی 
کنـار رفتـه و گنجشـک کوچکـی 
بی بـی  زیرهـای  لبـاس  روی 
نشسـته و تـاب می خـورد. صـدای 
جیـک جیـک درمـی آورم. بی بـی 
پشـت سـرم اسـت. قد کوتاه است 
و ریـزه و می گوید:»تـو هـم خیری 
از زندگیـت ندیـدی، زنـدان و حاال 

» هم!
گوشـه ی حیـاط  کنار دستشـویی 
پشـت سه گوشـه ی باغچه ی دیوار 
بی بـی  بـه  ریخته اسـت.  کمـی 
داریـم؟«  آجـر  می گم:»بی بـی 
بی بـی  نـازک  و  سـفید  لب هـای 

می لـرزد. 
سـیمان  از  پـر  را  اسـتانبولی   -6
دسـت  نشسـته ام  و  کـرده ام 
و  نـرم  سـیمان  و  می گردانـم 
لطیـف، قلـپ قلپ زیر دسـت هایم 
می لغـزد. یکـی داد می زند:»الاقـل 

لـج  بپـوش! حـاال کـه  دسـتکش 
رو  دیـوار  می خـوای  و   کـردی 

کنـی.« درسـت 
 -»ایـن چـه کاریـه؟ تو را بـه خدا 
وضعیـت!«  ایـن  تـوی  کـن  ول 
می گویم:»مـادر، فـردا دارم مـی رم 
کاش  می گـی  خـودت  بعـد  و 
درسـت  رو  دیـوار  گذاشـته بودم  
کنـد!... دیگه کسـی نیسـت که...« 
مـادر بـه پشـت دسـتش می کوبد 

مـی-رود.  و 
داد می زنم:»بگیـن یـه بچـه بیـاد 

کمکـم!«
دو زانـو روی چهارپایـه فلزی زنگ 
زده روبـه روی دیـوار نشسـته ام و 
بچـه آجرهـا را پرت می کنـد باال. 
مالـه را می کشـم و نرم آجـر را فرو 
می کنـم تـوی سـیمان. دوبـاره و 
دیـوار می بینـم  بـاالی  از  دوبـاره! 
سـنگک  نـان  خیابـان  آن طـرف 
بسـتنی اش  بچـه ای  و  می پزنـد 
شـره می کنـد و همین طـور لیـس 
می زنـد و مـرد هـی چـوب داخـل 
تنـور فرومی بـرد. دیـوار را چیده ام.

زود  صبـح  اسـت.  سـرد   -7
تـوی  لـرزم.  مـی  مـن  و  اسـت 
کوچـه هسـتم. دسـت دوسـتم را 
می پرسـم:»دخترهای  و  گرفتـه ام 
همسـایه چـی شـدن؟!« دوسـتم 

شـدن!« می گوید:»عـروس 
می گویم:»کوچکتـره؟!«  سـرش را 
تـکان می دهـد. می گوید:»هـر دو 

تاشـون عروس شـدن.«
درک!... بـه  می گویم:»ُخـب 

حـاال کـی؟! ُخـب ولـش کـن! اون 

چـی؟  پشـتی  کوچـه  دختـره ی 
همون که با من...!«دوسـتم سـری 
تـکان می دهد  و مـن من می کند. 
می گوید:»احمـد...!« زبانـی  زیـر 

-»چیه؟ ُخب جواب بده!«
-»حاال« 

-»پس کی؟!« 
-»نمی دونم«

-»ُخـب پـس باهـام بیـا، می خوام 
بـرم در خونه شـون!«

-»احمد!«
-»چیه! تمومه!«

خیـره  و  می گیـرم  را  یقـه اش   
می شـوم تـوی چشـم های زاغـش. 
بایـد  عصـر  می فهمـی؟  »تمومـه 
چیـزی  یـه  بایـد  دارم.  کار  بـرم! 
کـج  را  دهنـم  بعـد  و  بپرسـم!« 
می یـارم!  در  اداشـو  و  می کنـم 
دوسـتم  می زنـم.  در  »احمـد...« 
سـردم  ایستاده-اسـت.  عقـب 
اسـت. کسـی در را بـاز نمی کنـد. 
شیشـه ای  و  طوسـی  در  دوبـاره! 
اسـت و خانـه دو طبقـه، به در لگد 
می زنـم. دوسـتم مرا می کشـد. مرا 
بغـل کرده اسـت.» بیا بریـم خونه« 

شـو!« گفتم:»خفـه 
بی بـی؛ پلیـور گرمی را تـا می کند 
و بـه مـن می دهد:»شـاید سـردت 
چهـره اش  زنـدان!«  کـوی  بشـود 
می درخشـد  انبـار  سـیاهی  تـوی 
چنـد  مـی رود.  بیـرون  اتـاق  از  و 
کنـار  را  سـیب  و  مـوز  صنـدوق 
فـردا  می دانـم  می چیننـد.  هـم 
هفتم اسـت! بو می کشـم و سـیب 
سـرخی را برمـی دارم و گاز می زنم. 

روی  می بینـم  انبـار  بـاز  در  از 
خرماهـا نارگیـل می پاشـند. بـوی 
نارگیـل می آیـد. بـوی آرد سـرخ 
شـده. پلیـور را تـوی بغلـم فشـار 

می دهـم و تـوی هـال مـی روم.
یکـی از مردهـا می گوید:»ببریدش 
مـزار با پـدرش خداحافظـی کند... 
حـاال که داره میـره!« عکس پدر را 

پشت ماشین چسـبانده اند. 
 در قبرسـتان کسـی نیست. عکس 
و شـمع را روی قبـر گذاشـته اند. 
می نشـینم و خـاک نـرم را مشـت 
دسـتم  شـیارهای  الی  می کنـم. 
هنوز سـیمان مانده اسـت و دسـتم 
کرده اسـت.  پیـدا  شـیری  رنـگ 
خرمـای  می پـرد.  کالغـی  دورتـر 
نارگیلـی را توی دهانـم می گذارم.

بـه  بریـم!«  بایـد  بریـم...  »پاشـو 
سـبیل های سـفید و تابیده ی عمو 
نـگاه می کنـم و سـرم را بـه خاک 
می چسـبانم. اشـک هایم تنـد تنـد 
می غلتنـد. »بیـا بریم عمو، بیـا...!« 
بشـینم  دیگـه  یکـم  گفتم:»بـذار 
فقـط یکم!« دوبـاره خرما را فشـار 
می دهـم تـوی دهنم. تکـه ی ابری 
تـوی دل  آسـمان پیداسـت. پدرم 
از تـوی عکـس نگاهـم می کند. دو 
شـمع سـیاه روی قبـر می سـوزند 
و بشـقاب، بـوی نارگیـل می دهـد. 
عمـو؛ زیـر بغلـم را می گیـرد و مرا 
می کشـد. پارچه ی سـیاهِ روِی قبر 
با من کشـیده می شـود و شـمع ها 

همـراه عکـس پـدر می افتـد و... 
درِب آهنـِی بـزرگ،  پشـت سـرم 

می شـود. بسـته 

میله های سبز
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حیات
چهره درخشان

 سید علی اکبر صنعتی

بخش 19
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؛
آن روز شـاید یکـی از تلـخ تریـن روزهـای 
زندگـی سـید بـود. احسـاس می کـرد از یتیم 
خانـه کرمـان بـه یتیـم خانه هنـر ایـران آمده 
اسـت. چـاره ای نبـود؛ آمـده بـود تـا بمانـد و 
مانـد. تصمیـم گرفـت در کالس درس اسـتاد 
طاهـر زاده بهزاد، نقاشـی مینیاتور یـاد بگیرد. 
با جدیت دسـت به کار شـد. در مدرسـه روزی 
یـک ریال پـول توجیبـی برایش تعییـن کرده 
بودنـد. درکمتـر از دو مـاه، به خوبـی درکارش 
پیشـرفت کـرد، تـا حـدی کـه اسـتاد، طـرح 
هـای او را بـه شـاگردان دیگر نشـان مـی داد و 

مـی گفت کـه از سـید الگـو بگیرند.
»تنهـا ایـراد کار مـن از نظـر اسـتاد ایـن 
بـود کـه از رنـگ آمیـزی نقاشـی هایـم پرهیز 
مـی کـردم. دائمـا بـا دلواپسـی تذکر مـی داد 
کـه رنـگ آمیـزی را هـم شـروع کنـم، امـا 
مـن زیربـار نمـی رفتـم. حـاال چـرا؟ خـدا می 
دانـد! احسـاس شـرمندگی مـی کـردم، فکـر 
مـی کـردم بـه ایـن راه کـه بیفتـم بـی عاری 
پیشـه کـرده ام. بخـودم، بـه بـی بـی، بـه پند 
و اندرزهـای مرحـوم حاجـی، بـه درد و رنـج 
بـرادران محروم و بی پناهـم خیانت کرده ام«.
را  حاجـی  هـای  حـرف  اکبـر  سـیدعلی 
مـی  یـاد  بـه  خـوب  خداحافظـی  موقـع  در 
نقاشـی  بـا  بایـد  گفت:»تـو  مـی  کـه  آورد 
هایـت، بـه افشـای درد محرومحـان و سـتم 
دیـدگان جامعـه بپـردازی! نباید دنبـال ذوق 
و سـرگرمی خـودت باشـی! یـک نقـاش مـی 
توانـد مثـل یـک سـخنران توانـا، بـا نقاشـی 
هایـش حـرف بزنـد و جامعـه را آگاه و بیـدار 
بکنـد...« سـیدعلی اکبـر احسـاس مـی کـرد 
کشـیدن صحنـه هـای لطیـف مینیاتـور، بـا 
روحیـه اش چنـدان سـازگار نیسـت. او طعم 
فقر و تنگدسـتی را چشـیده بود. گرسـنگی و 
پـا برهنگـی را مـی فهمید و بـه همین خاطر 
نمـی توانسـت نقاشـی ای بکشـد کـه در آن، 
آدم هـا بـا خیالـی آسـوده، زیرسـایه درختان 
گل لـم داده و بـه صـدای سـاز و آواز گـوش 
سـپرده انـد. آینـه دل او میانه ای بـا انعکاس 
ایـن تصویرهـا نداشـت. بـه همین خاطـر بعد 
ازچنـد مـاه سـرگردانی و وقـت گذرانـی در 
مدرسـه، روزی بـه فکـر افتـاد کـه بـه حـرف 
دلـش گـوش کنـد. تصمیـم گرفـت بـه جای 
کشـیدن نقاشـی هـای مینیاتـور، از روی یک 

مجسـمه گچـی نقاشـی کنـد.
 ایـن مجسـمه را اسـتاد ابوالحسـن خـان 
صدیقی سـاخته بود. مسـجمه مـرد کوری به 
نـام حـاج مقبل بود کـه در میدان بهارسـتان 
تهـران نـی مـی نواخـت و بـا پولی کـه مردم 
بـه او مـی دادند، روزگار می گذارند. مجسـمه 
حـاج مقبـل کـور را در وسـط حیاط مدرسـه 
سـاخته بودنـد و علـی اکبـر بـه راحتـی مـی 
از پنجـره کالس آن را ببینـد و از  توانسـت 
رویـش طراحـی کنـد. روزی وقتی سـیدعلی 
اکبـر محـو تماشـای مجسـمه بود، اسـتادش 
طاهـرزاده بهـزاد، طراحـی او را دید و شـروع 
کـرد بـه گالیـه و نصحیـت کـردن او. وقتـی 
سـرزنش هـا و پنـد و اندرزهـای اسـتاد تمام 
شـد. طاقـت سـید هم تمام شـده بـود. خیلی 
وقـت بـود کـه مـی خواسـت حـرف دلـش را 
بـا اسـتادش در میـان بگـذارد. بنابرایـن رک 
و راسـت بـه او گفـت کـه کشـیدن نقاشـی 
مینیاتـور را دوسـت ندارد. موقع کشـیدن آن 
هـا از خودش خجالت می کشـد. وقتی سـید 
حرف هایش را زد و سـبک شـد، هر دو مدتی 

بودند. سـاکت 

داستان
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 هشدار داد:

شیوع آنفلوآنزا 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی رفسنجان از 
مـردم خواسـت با رعایـت اصول بهداشـتی از 

شـیوع آنفلوآنـزا جلوگیری کنند. 
علـی اسـماعیلی ندیمـی ظهـر دیـروز در 
کارگاه منطقـه ای بیماریهـای حـاد تنفسـی 
دانشـگاههای علـوم پزشـکی اسـتان کرمـان 
اظهـار داشـت: سـال گذشـته اولیـن مـورد 
مثبـت آنفلوآنـزا بیمـاری بـود کـه از مکـه 
بازگشـته بـود کـه 17 مهـر بسـتری و بهبود 

کرد. پیـدا 
وی افـزود: اولیـن فوتـی سـال گذشـته بر 
اثر آنفلوآنزا در رفسـنجان خانم 38 سـاله ای 

بـود و نفـر دوم خانمی بـاردار بود.
مرکـز  رئیـس  بـه حضـور  اشـاره  بـا  وی 
 27 در  بهداشـت  وزارت  واگیـر  بیماریهـای 
آبـان مـاه سـال گذشـته در رفسـنجان برای 
در  آنفلوآنـزا  بـه  مربـوط  مسـائل  پیگیـری 
شهرسـتان، عنـوان کـرد: بخـش ویـژه ای در 
بیمارسـتان علی ابن ابیطالب )ع( رفسـنجان 
و بیمارسـتانهای کرمـان ایجـاد شـد و تعداد 
آنفلوآنـزا  بـه  مشـکوک  بیمـاران  از  زیـادی 
بستری شـدند. رئیس دانشـگاه علوم پزشکی 
رفسـنحان ابـراز داشـت: کارهایـی کـه برای 
درمان و پیشـگیری از آنفلوآنزا سـال گذشته 
هـای  صورتجلسـه  صـورت  بـه  شـد  انجـام 
منظمـی تنظیـم شـد کـه راهکارهـای بـرای 
آینـده باشـد. سـال گذشـته تجربـه مدیریت 
بحـران خوبـی در شهرسـتان اتفـاق افتـاد و 

توانسـتیم از ایـن بحـران عبـور کنیـم.
وی یـادآور شـد: یکـی از روزهـای سـخت 
کاری سـال گذشـته درمـان خانـم بـارداری 
بـود کـه دارای مشـکالت تنفسـی و عالئـم 
آنفلوانـزا بـود کـه در آی. سـی. یـو بسـتری 
شـد و گروهـی از متخصصین به صـورت 24 
سـاعته وی را درمـان کردنـد و وی در همـان 

آی سـی یـو زایمـان کرد.
اسـماعیلی ندیمـی تصریح کرد: پزشـکان، 
مراکـز  و  بیمارسـتانها  پرسـنل  و  پرسـتاران 
درمانـی رفسـنجان در مهـار آنفلوآنـزا نقـش 
زیـادی داشـتند نکتـه جالـب ایـن بـود کـه 
از کادر درگیـر بخـش آنفلوآنـزا کسـی مبتال 
نشـد و ایـن نشـان می دهـد رعایت مسـائل 

بهداشـتی را خـوب انجـام دادیـم.
وی گفـت: سـال گذشـته تـا پایـان فصـل 
اپیدمـی هشـت مـورد مـرگ قطعـی بـر اثـر 

آنفلوآنـزا داشـتیم./ مهـر

مرگ کودك سه ساله به 
وسیله کمباین 

جانشـین فرماندهي انتظامي » ارزوئیه« از 
مرگ کودک سـه سـاله و گرفتار شـدنش در 

چنگال دسـتگاه کمبایـن خبر داد. 
سـرگرد » حسـن کریمـي » در گفـت و 
گـو با خبرنـگار پایـگاه خبري پلیـس ، گفت 
:کـودک سـه سـاله کـه به همـراه پـدرش به 
مزرعـه کاشـت ذرت در بخـش » صوغـان« 
توسـط  انـگاري  سـهل  اثـر  در  بـود  رفتـه 
دسـتگاه کمبایـن بلعیـده شـد و در دم جان 

 . خت با
وي افـزود: روز گذشـته یکی از شـهروندان 
ارزوئیـه  بـا مرکـز فوریتهـاي پلیسـي 110 
مـرگ  فقـره  یـک  وقـوع  و  گرفـت  تمـاس 
پسـر بچـه در مـزارع ذرت بخـش صوغـان 
ایـن شهرسـتان را گـزارش کـرد.  وي بیـان 
داشـت : ماموران پاسـگاه انتظامي » صوغان« 
بالفاصلـه بـه محل اعزام شـدند طي بررسـي 
هـاي بعمـل آمده مشـخص شـد کـه کودک 
سـه سـاله با اصـرار زیاد بـه همراه پـدرش بر 
سـر مزرعه ذرت آمده بود و همزمان دسـتگاه 
کمبایـن مشـغول بـه کار و برداشـت ذرت از 
مزرعـه بوده اسـت.  سـرگرد » کریمي« ادامه 
داد : کـودک از غفلـت پـدر اسـتفاده کـرده و 
بـه مزرعـه ذرت فـرار مي کنـد تا بـازي کند 
و پـس از طـي مدتـي پـدر به دنبال پسـرش 
مـي گـردد کـه اثـري از آن پیـدا نمـي کند .  
وي افـزود: کارگران بعـد از مدتي متوجه مي 
شـوند متاسـفانه پسـر بچه بر اثـر بي توجهي 
اطرافیـان به داخل دسـتگاه کمباین کشـیده 

شـده و در دم فـوت کرده اسـت. 
ارزوئیـه  انتظامـي  فرماندهـي  جانشـین 
اظهـار داشـت: جسـد حسـب دسـتور مقـام 
قضایـي جهـت تحقیقـات بیشـتر و انتقال به 
پزشـک قانونـي تحویـل پلیـس آگاهي شـد. 

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

سیستم پایش تصویری نقش 
زیادی در کاهش سرقت دارد

دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان 
بـم اخبار کذب منتشـر شـده در خصوص 
قتـل هـای اخیر در سـطح شهرسـتان بم 
را تکذیـب کـرد و گفت: هیچ پزشـکی در 
بـم مـورد سـوء قصد )قتـل( قـرار نگرفته 

است.
دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان 
بـم اخبار کذب منتشـر شـده در خصوص 
قتـل هـای اخیر در سـطح شهرسـتان بم 
را تکذیـب کـرد و گفت: هیچ پزشـکی در 
بـم مـورد سـوء قصد )قتـل( قـرار نگرفته 
تشـریح  در  ضیاالدینـی  اسـت.محمد 
جزییـات ایـن خبـر بـا اعـالم اینکـه در 
ایـن رابطـه دو نفـر متهـم دسـتگیر و بـا 
قـرار بازداشـت موقـت روانـه زندان شـده 

انـد، اظهـار کـرد: پرونـده پـس از صـدور 
کیفر خواسـت از سـوی دادسـرا به دادگاه 
کیفـری دو شهرسـتان بـم جهـت صـدور 

حکـم ارسـال گردیده اسـت.
وی عنـوان کـرد: بر اسـاس مـاده 698 
 ) تعزیـرات   ( اسـالمی  مجـازات  قانـون 
اشـخاصی کـه بـه قصـد تشـویش اذهان 
اکاذیبـی  رسـمی  مقامـات  یـا  عمومـی 
را بـر خـالف حقیقـت بـه وسـیله نامـه 
یـا شـکوائیه یـا مراسـالت یـا عرایـض یـا 
گـزارش اظهـار یا منتشـر یا بـه نقل قول 
از شـخص حقیقـی یـا مقامـات رسـمی 
منتشـر کنـد بـه حبـس از دو مـاه تـا دو 
سـال و یـا شـالق تـا 74 ضربـه محکـوم 
تصریـح  قضائـی  مقـام  شـد.این  خواهـد 

بـه  جرایـم  ایـن  کـه  صورتـی  در  کـرد: 
وسـیله سـامانه های رایانه ای و مخابراتی 
)فضـای مجـازی( صـورت گیـرد مجازات 
آن تشـدید شـده و بـه موجب مـاده 746 
قانـون مجازات اسـالمی به نـود و یک روز 
تـا دوسـال حبـس و از 5 میلیـون تـا 40 
میلیـون ریـال یا هـردو مجـازات محکوم 

شـد. خواهد 
دادسـتان عمومـی وانقالب شهرسـتان 
بم هشـدار داد: اخیرا عده ای از اشـخاص 
در  را  شـایعاتی  ناآگاهانـه  یـا  آگاهانـه 
شهرسـتان مبنـی بـر وقـوع قتـل هایـی 
بـه وسـیله یـک دسـتگاه خودرو سـواری 
پـژو به صورت مسـلحانه مطـرح کرده اند 
که دسـتگاه قضایی شهرسـتان با کسـانی 

کـه قصـد دارنـد از طـرق شـایعه پراکنی 
امنیـت روانی مـردم را به خطـر بیاندازند 
وی  کـرد.  خواهـد  برخـورد  شـدت  بـه 

بیـان کـرد: شـهروندان در انتشـار مطالب 
در شـبکه هـای اجتماعـی دقـت الزم را 

باشند.  داشـته 

یـداهلل  سـرهنگ 
حسـن پـور، رئیس 
آگاهـی  پلیـس 
انتظامـی  فرمانـده 
صبـح  کرمـان، 
نشسـت  در  دیـروز 
بـه  رسـانه  اصحـاب  بـا  خبـری 
عملکـرد  پلیـس آگاهـی کرمـان 
  95 سـال  ابتـدای  ماهـه  در7 
پرداخـت واظهار داشـت:  امسـال 
در حـوزه سـرقت از منازل شـاهد 
کاهـش 8.96 درصـدی و سـرقت 
مغازه نیز 30 درصدی در مقایسـه 
بـا مدت مشـابه سـال قبـل روبرو 
بـوده ایـم، ضمن اینکـه در بخش 

اماکـن 8 درصد، موتورسـیکلت 6 
درصـد و جیـب بـری  27 درصـد 

داشـتیم.  آمـار  کاهـش 
از  اسـتفاده  بـا  گفـت:  وی 
از  هـا  دسـتگاه  سـایر  ظرفیـت 
و  اصنـاف  اسـتانداری،  جملـه 
دادسـرا کارگروهـی کـه بالـغ بـر 
15 عضو ثابت دارد، در دادسـرای 
عمومی و انقالب اسـتان تشـکیل 
شـده و در رابطـه بـا زمینـه های 
هـای  زمینـه  کاهـش  در  موثـر 
وقـوع سـرقت کار می کنـد. یکی 
از کارهـای این کارگروه اسـتفاده 
از سیسـتم پایش تصویری ادارات 
و اصنـاف اسـت زیـرا اسـتفاده از 

ایـن سیسـتم در کاهـش سـرقت 
هـا نقـش بسـیار مهمـی داشـته 
اسـت. مثال با راه اندازی سیسـتم 
پایـش تصویـری بـازار کرمـان بـا 
وقـوع  درصـدی   60 کاهـش 

سـرقت روبـرو بـوده ایـم.
سـرهنگ حسـن پور ادامه داد: 
اعضای باندی که  از سـال 94 در 
محـدوده بیمارسـتان هـا اقدام به 
سـرقت وسـایل داخل خودرو می 
کـرده انـد نیز دسـتگیر شـده اند 
کـه تاکنـون بـه 40 فقره سـرقت 
اعتـراف کـرده و فقـط 20 مـورد 
مالباختـه هـا شناسـایی شـده اند 
مالباختـگان  سـایر  اسـت  الزم  و 

شـکایت  طـرح  کنـون  تـا  کـه 
انـد، نسـبت بـه اعـالم و  نکـرده 
شناسـایی مسـروقیات خود اقدام 

 . کنند
کشـفیات  پورمجمـوع   حسـن 
پلیـس درایـن مـدت را 15 درصد 
افزایـش اعـالم کـرد و گفـت: در 
سـرقت از منازل 1 درصـد، اماکن 
درصـد،   13 خـودرو  درصـد،   12
لـوازم و قطعـات جانبی خودرو 60 
درصـد، احشـام 15 درصد و کیف 
قاپی 120 درصد رشـد نسـبت به 

سـال گذشـته داشـته ایم.
در  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
مـورد جرائـم جنایـی کـه قتـل، 
آدم ربایـی و تجـاوز بـه عنـف را 
شـامل مـی شـود، افزود: بـا توجه 
بـه پیگیـری قتل هـای معـوق از 
سـال هـای  گذشـته در دسـتور 
گرفتـه  قـرار  آگاهـی  پلیـس  کار 
و تـا کنـون  بالـغ بـر 70 پرونده، 
در  و   شـده  اعـالم  مختومـه 
مجمـوع  کل قتـل هـا بـا کاهش 
کـه  بودیـم  روبـرو  درصـدی   13
35 درصـد قتـل هـای واقعـی به 
دلیل نـزاع و اختـالف، 25 درصد 

درصـد   10 خانگـی،  اختالفـات 
مسـائل  درصـد   10 دهـی،  بـاج 
 5 سـرقت،  درصـد   2 اخالقـی، 
درصـد انتقـام جویـی، 7 درصـد 
قتـل هـای غیرعمـد و 7 درصـد 
بـا انگیـزه هـای نامشـخص بـوده 

اسـت.
افـزود:  پـور  حسـن  سـرهنگ 
در بخـش آدم ربایـی بـا کاهـش 
8 درصـدی و حریـق عمـدی 14 
درصـد افزایـش داشـته ایم ضمن 
اینکـه متاسـفانه ارتـکاب به جرم 
رو  کالهبـرداری  و  جعـل  هـای 
بـه افزایـش اسـت و در 7 ماهـه 
ابتـدای امسـال 64 درصـد جعـل 
و 8 درصـد آمـار کالهبـرداری ها 

افزایـش یافتـه اسـت.
راسـتای  در  داد:  ادامـه  وی  
در  انقـالب  معظـم  رهبـر  شـعار 
سـال جـاری کـه همـان اقتصـاد 
مقاومتـی، اقـدام و عمـل اسـت، 
بـا پدیـده  امسـال بحـث مقابلـه 
شـوم کاالی قاچاق را در 9 استان 
قـرار  خـود  کارهـای  سـرلوحه 
دادیـم و برهمین اسـاس آمار 25 
میلیـارد دالری  کاالهـای قاچـاق 

در گذشـته به 10 میلیارد دالر در 
سـال جـاری  کاهش و کشـفیات 
قاچـاق کاال 51 درصـد نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال قبـل افزایش 
ریالـی کاالهـای  ارزش  و  داشـته 
قاچاق مکشـوفه در سـال گذشته 
318 میلیـارد ریـال بـوده کـه در 
میلیـارد   480 بـه  جـاری  سـال 

ریـال اضافـه شـده اسـت. 
سـرهنگ حسـن پـوردر پایـان 
خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در 
تعامـل  عـدم  درمـورد  مـا  پیـام 
مناسـب پلیـس در پاسـخ گویـی 
و  خبرگزاریهـا  و  نشـریات  بـه 
عـدم اطالع رسـانی در بازسـازی 
گفـت:  جـرم  هـای  صحنـه 
بـا محدودیـت  پلیـس  متاسـفانه 
هایـی روبـرو اسـت و نمـی تـوان 
را اطـالع  در بعضـی صحنـه هـا 
رسـانی کـرد ولی اگر جـرم محرز 
و ثابـت شـده باشـد و بتـوان آن 
وجـود  از  حتمـا  کـرد،  علنـی  را 
خواهیـم  اسـتفاده  خبرنـگاران 
دالیـل  بـه  گاهـی  ولـی  کـرد 
امنیتـی و پلیسـی و اخالقی نمی 

کـرد. تـوان چنیـن 

شایعه قتل های سریالی در بم
  خبر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده 13  و  قانـون  مـاده 3  موضـوع  آگهـی 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319005000297 مـورخ 1395/05/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی  اقـای مجتبـی وجهدیـن فرزنـد احمد 
بشـماره شناسـنامه 59 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک درب بـاغ مشـتمل بـر اطـاق بـه 
مسـاحت 1162 مترمربـع پالک 1509 فرعی مجزی شـده از 726 فرعـی از 47-اصلی واقع در 
بخش 26 کرمان به آدرس سـیرچ، کوچه اسـدی خریداری از مالک رسـمی آقای محمدحاجی 
زاده سـیرچی محـرز گردیده اسـت، ضمنـاً بموجـب نامـه شـماره 94/12/05-1/100/21111 
اداره بـرق مـوازی 413 مترمربـع جهـت رعایـت حریـم خـط انتقال نیـروی بـرق از کل 1162 
مترمربـع محفـوظ میباشـد . لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/25       تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/8/10   

م الف655 رئیس ثبت اسناد و امالک - ابراهیم سیدی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139560319012003483 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانـم سـمیه رضایـی لـری فرزنـد محمـد بشـماره 
شناسـنامه 1719 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 113/30 
مترمربـع پـالک 255 فرعـی از 629 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان آباده 
شـهرک امیرالمومنیـن )ع( کوچـه دلگشـا 4 خریداری از مالک رسـمی آقای موسـی افصحی 
محـرز گردیـده اسـت . لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/10   
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1395/08/25  

م الف  644  رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

قانـون تعییـن تکلیـف  نامـه  آئیـن  قانـون و مـاده 13  آگهـی موضـوع مـاده 3 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012003502 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض  متقاضی آقای محسـن محیاپور فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 2138 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 248/82 مترمربـع پـالک 1 
فرعـی از 604 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان آباده خیابان مرودشـت 
کوچه مسـجد امام حسـین)ع( خریداری از مالک رسـمی خانم سـلطنت یزدی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/10        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/08/25   

م الف643 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی
توضیحـات: برابـر گـزارش کارشناسـی بـه شـماره 94/32208 مـورخ 94/9/28 مـورد تقاضا 

داخـل در محـدوده پـالک 604 اصلـی بخـش 36 کرمـان می باشـد.

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

کرمـان  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
عنـوان  بـا  میلیـاردی  کالهبـردار  گفـت: 
›مـرد هـزار چهـره‹ پـس از ارسـال نیابت 
قضایـی از کرمـان، در اسـتان هرمـزگان 

دسـتگیر شـد.
به گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان دادخدا سـاالری افزود: 
ایـن فرد بـا جعل عناوین قضایـی از جمله 
دادسـتان، معاون دادسـتان، قاضی اجرای 
سـردار  و  قضائیـه  قـوه  نماینـده  احـکام، 
نظامـی اقدام بـه کالهبـرداری از مراجعان 
بـه دسـتگاه قضایـی مـی کرده اسـت. وی 
اظهـار کـرد: ایـن کالهبـردار سـابقه دار، 
فعالیـت هـای مجرمانـه خـود را از سـال 
1393 در اسـتان اصفهـان آغـاز و سـپس 
ایـن اقدامـات را به ترتیب در اسـتان های 

فارس، هرمزگان، یـزد، کرمان و مجددا در 
بندرعبـاس تکرار کرده اسـت. سـاالری در 
تشـریح نحوه شناسـایی و دسـتگیری این 
متهـم ادامـه داد: به دنبال وصـول گزارش 
هایی در شـعبه یازدهم بازپرسی دادسرای 
عمومـی و انقالب کرمـان مبنی بر چندین 
فقره کالهبـرداری از مراجعان به دسـتگاه 
قضایـی، اقدامـات مسـتمر و شـبانه روزی 
حفاظت اطالعات دادگسـتری کل اسـتان 
کرمـان، پلیـس آگاهی و بازپرسـی شـعبه 
یازدهـم برای شناسـایی و دسـتگیری این 

فـرد آغاز شـد.
 دادسـتان کرمـان گفـت: بـا راهنمایی 
شـاکیان و مالباختـگان عکسـی از متهـم 
و  مشـخص  وی  هویـت  سـپس  و  تهیـه 
معلوم شـد که وی ساکن اسـتان اصفهان 

اسـت و نیابـت قضایـی بـرای دسـتگیری 
صـادر امـا مشـخص شـد وی از آنجـا بـه 
اسـتان دیگـری نقـل مـکان کرده اسـت. 
اسـتان  از  متهـم  کـرد:  اضافـه  سـاالری 
دیگـر نیـز به اسـتان سـومی منتقل شـد 
کـه در نهایـت مجـددا در اسـتان کرمـان 
مشـاهده و مـورد تعقیـب قـرار گرفـت و 
تحقیقـی  و  تعقیبـی  اقدامـات  از  پـس 
گسـترده و چندیـن روز عملیـات تعقیـب 
و مراقبـت بـرای دسـتگیری ایـن متهـم، 
پـس از ارسـال نیابـت قضایـی از اسـتان 
کرمـان و پـس از انجـام چندیـن مـورد 
کالهبـرداری در یـک روز و حیـن مذاکره 
با طعمـه جدید خود در اسـتان هرمزگان 
بـا  ایـن فـرد  دسـتگیر شـد. وی گفـت: 
جعـل عناویـن قضایـی و نظامـی و ادعای 

افـراد  نفـوذ در دسـتگاه قضایـی برخـی 
مسـن و اهالـی روسـتاها را فریـب داده و 
بـا ادعـای حل پرونـده های آنهـا، مبالغی 
و  کـرده  کالهبـرداری  افـراد  ایـن  از  را 
سـپس متواری شـده و در اسـتان دیگری 
فعالیـت هـای مجرمانه خـود را تکرار می 

کـرده اسـت. وی بـا اشـاره بـه 12 فقـره 
سـابقه کیفری ایـن متهم افـزود: این فرد 
سـوابقی از جملـه کالهبـرداری، سـرقت، 
سـرقت بـه عنف، تحصیـل مـال از طریق 
نامشـروع، جعـل عنوان، تهدیـد، توهین و 

ادعـای نفـوذ را در کارنامـه خـود دارد.

دستگیری مرد هزار چهره و میلیاردی
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

ویژه

یادداشت
حسام شهیدی، کارشناس و پیشکسوت فوتبال

انگیزه مس می تواند
 برگ برنده باشد

واسـطه  بـه  همیشـه   حدفـي   جـام 
شـگفتي هایـش جـذاب مـي باشـد و ایـن 
مختـص تمامـي  دنیـا اسـت، از طرفـي مـي 
توانـد سـکوي پرتـاب یـک تیـم معمولي هم 
تلقـی شـود همانگونـه کـه در سـال هـاي 
گذشـته شـاهد  ایـن اتفاقـات  گاه عجیـب و 
باورنکردنـي در مسـابقات جـام حذفي بودیم، 
بـه طـور مثـال در همیـن سـال هـاي اخیـر 
صعـود تیـم مـس رفسـنجان تـا پلـه هـاي 
بـاالي جـام حذفـي یا حـذف پرسـپولیس به 
دسـت تیم گمنام قشـقایي شـیراز که امسال 
رخ داد. امـا بـه نظـر مـن نقطـه عطـف دیدار 
تیـم های مـس و اسـتقالل مي توانـد انگیزه 
و مطـرح شـدن دوبـاره تیـم مـس کرمـان 
باشـد، البتـه در فوتبـال پیـش بینـي کـردن 
کارچنـدان درسـت و معقولـی نیسـت، مگـر 
اینکـه فاصلـه دو تیـم زیـاد باشـد ) هرچنـد 
خالف آن هم در بازی پرسـپولیس و قشـقائد 
ثابـت شـد( امـا همیـن جذابیـت هـا زیبایي 
جـام حذفـي را دو چنـدان خواهد کـرد. این 
بـازي مـي تواند سـکوي پرتاپ مس باشـد و 
یا با شکسـتي سـنگین درجازدن تیـم مان را 
بـه دنبال داشـته باشـد. به هر حال بـازي در 
آزادي  و در برابر اسـتقالل و تماشـاگرانش و 
بـا توجـه به پخـش تلویزیوني، مـي تواند بعد 
از مـدت هـا  شـروعی برای مطرح شـدن تیم 
شـهر ما در سـطح کشـور باشـد، بایـد از این 

فرصـت، بهتریـن بهـره را برد.
 بحـث فنـي مسـابقه  چنـدان قابـل بحث 
و  اسـم  و  خاطرجایـگاه  بـه  شـاید  نیسـت، 
رسـم بازیکنانـي کـه در دوتیم مشـغول بازي 
هسـتند و خصوصـا نتایج اخیر اسـتقالل  که 
نسـبت بـه ابتـدای فصـل بهتـر بـوده و کـم 
پیـدا  را  خـودش  ترکیـب  تیـم  مربـي  کـم 
کـرده اسـت.پس نمی تـوان از فاصلـه فني و 
بازیکنـان دو دوتیـم به سـادگي گذشـت و با 
توجـه بـه جایگاه میانه جدولـي مس در لیگ 
اول، حداقـل روی کاغـذ نباید انتظـاري  زیاد 
داشـت، مخصوصـا بـازي در ورزشـگاه ازادي 

کـه کار را سـخت تـر هـم مـي کند.
شـاید تنهـا درصـد شانسـي که مـی توان 
بـراي مس قائل شـد، حـوداث  غیـر منتطره 
فوتبـال و اسـتفاده بهینـه از انگیـزه بازیکنان 
که نقش  سـرمربي و کادر فني براي آمادگي 
ذهنـي و روحـي  بـراي ایـن مسـابقه خـاص 

میتوانـد بیشـتر نمایان شـود.
از طـرف دیگـر اسـتقالل کـه ایـن روزهـا 
بازیکنـي در قالـب تیـم تیم ملـي مانند قبل 
نمـي بیننـد ، بـا نیـرو وتـوان کامـل تـري  
حاضـر خواهنـد شـد و بـه دنبـال قهرمانـي 
را  مـس  شـانس  متاسـفانه  ایـن  و  اسـت 
کمرنـگ تـر خواهـد کـرد.  نکتـه اینجاسـت 
کـه  ایـن روزهـا تماشـاچیان فوتبـال خـوب 
و زیبـا را مـي پسـندد هرچند نتیجـه خیلي 
دلخـواه و بـاب طبـع آنهـا نشـود و اگـر مس 
بـازي زیبـا و جسـورانه اي ارائـه دهـد،  مـي 
تماشـگران  بـا  دوبـاره  آشـتي  باعـث  توانـد 
کرمانـي شـود و بعـد از این شـاهد اسـتقبال 
بهتـري در ورزشـگاه باهنر از بـازي هاي مس 
در لیـگ یـک باشـیم. در پایـان  مـي تـوان 
گفـت؛ بـازي با اسـتقالل مـي توانـد ارمغاني 
جهـت آشـتي فوتبال بـا تماشـاگران کرمانی 
باشـد و اگـر بازیکنـان از بحـث انگیـزه  کـه 
خیلـي مهـم اسـت در کنـار فوتبـال بـه نحو 
بزرگتریـن  اسـتفاده کننـد، شـاید  مطلـوب 
اتفـاق فوتبـال سـال هـاي اخیـر کرمـان  به 
دور از رویـا اتفـاق بیفتد، اتفاقی که سـال 93 
هـم شـاهد آن بودیـم و دیدیـم که اسـتقالل 
بـا آن همـه بازیکـن مدعـی، چگونـه مغلوب 
تیـم مس سـقوط کرده بـه لیگ یـک بودیم.

فرامـوش نکنیـم مـس بـا  ضربـات پنالتي 
هـم مـي توانـد صعـود کنـد اگـر مقاومتـي 
دیدنـي  و هماهنگـی خوبـی در خـط دفاع را 
ارایـه کنـد امـا بـاور کنیـم مس بـازي خیلي 
دشـواري را در آزادی خواهد داشـت. به امید 

پیـروزی تیـم فوتبال شـهرمان.

فوتبـال  هـای  تیـم 
مـس  و  تهـران  اسـتقالل 
کرمـان امـروز و در چارچوب 
مرحله یک شـانزدهم نهائی 
جام حذفـی ایـران در حالی 
مقابـل هـم قـرار مـی گیرند کـه هـردو این 
تیـم هـا موقعیـت تقریبـا مشـابهی در لیگ 
برتـر و دسـته یـک ایـران دارند. اسـتقالل با 
14 امتیـاز در مـکان پنجـم و مـس کرمـان 
بـا 16 امتیـاز در رده هفتم جدول مسـابقات  
لیـگ های خـود قرار دارنـد و می توان گفت 
مـس از لحـاظ  امتیاز وضعیت بهتـری دارد. 
اسـتقالل در مرحلـه قبل موفق شـد میزبان 
شـمالی خود، ملوان نوین این شـهر را حذف 
کنـد و مـس کرمـان هـم بـا انصـراف خیبر 
خـرم آبـاد برنـده اعالم شـد تـا ایـن دو تیم 
در ایـن مرحلـه در ورزشـگاه آزادی تهـران 
بـه مصـاف هـم برونـد. تیـم نارتجـی پـوش 
کرمانـی در آخریـن روزهای حضـور خود در 
لیـگ برتر ایـران و در نیمه نهایی مسـابقات 
جـام حذفی فصـل 92 -93 موفق شـده بود 
آبـی هـای تهرانـی را بـا دو گل ادینیهـو در 
آزادی شکسـت دهد، حـال باید منتظر ماند 
و دیـد آیـا مسـی هـا امـروز تـوان تکـرار آن 

بـازی تاریخـی را دارد یـا نـه؟ 
وریـا غفـوری بـه همـراه خسـرو حیدری 
و امیـد ابراهیمـی غایبـان اسـتقالل و آرمان 
شـهداد نـژاد، تنها غایـب مس در ایـن بازی 
خواهند بـود، ضمن اینکـه محمدرضا فغانی 
بـا کمـک هـای تـورج عیـوض محمـدی، 
یعقوب سـخندان و حسـین زیـاری  قضاوت 
دارنـد و خـداداد  بـه عهـده  را  بـازی  ایـن 

افشـاریان، ناظـر داوری خواهـد بـود.
بـرای  امـروز  حالـی  در  تیـم  دو  ایـن 
بیسـتمین  بـار بـه مصـاف هـم می رونـد که 
در 19 دیـدار رو در رو در کارنامـه بازی هـای 
ایـن دو تیـم در تاریـخ ادوار لیـگ برترو جام 
حذفـی،8  بـرد بـرای آبی پوشـان تهرانـی، 4 
برد برای نارنجی پوشـان کرمانی و 7 تسـاوی 

ثبت شـده اسـت.
وارد  ششـم  فصـل  از  کرمـان  مـس 
رقابت  هـای لیـگ برتر شـد تا بـه این ترتیب 
از تاریخچـه دیدارهای اسـتقالل و مس در 5 
فصـل اول خبـری نباشـد اما ایـن دو تیم در 
فصـل 1378-79 در جـام حذفـی به مصاف 

هـم رفتـه اند.
 در این میان سـهم آبی پوشـان از 37 گلی 
که در دیدارهای رو در روی اسـتقالل - مس 
به ثمر رسـیده 24 گل و سهم کرمانی ها هم 
13 گل اسـت تـا بـه این ترتیـب عالقمندان 
بـه فوتبـال امـروز در انتظار به ثمر رسـیدن 

گل شـماره 38 در این دیدار باشـند. 
نکتـه قابـل توجه اینکـه در تمـام فصولی 
کـه مـس در لیـگ برتـر حضـور داشـته بـه 
جـز تنهـا یک فصـل، در سـایر دیدارهـا این 
تیم برای بازی برگشـت راهی تهران شـده و 
بـازی امـروز دو تیم نیز به میزبانی اسـتقالل 

در ورزشـگاه آزادی برگـزار خواهد شـد.
دیدارهـای  تاریخچـه  در  دیگـر  نکتـه 
اسـتقالل و مس به کم گل بـودن دیدارهای 
دو تیـم برمـی گـردد، دیدارهایـی کـه بعضا 
بیشـتر از 2 گل در آن به ثمر نرسـیده است. 
بـا ایـن حال هیجـان و حساسـیت، همـواره 
یـک پـای ثابـت مسـابقات اسـتقالل و مس 

به شـمار مـی رود.
دیدارهـای  تاریخچـه  در  دیگـر  نکتـه 
اسـتقالل و مـس اینکـه تیـم کرمانـی تـا به 
امروز 4 بار موفق به شکسـت اسـتقالل شده 
کـه  3 بـرد ایـن تیم بـا نتیجه یـک بر صفر 

حاصل شـده اسـت. 
در نتایـج بـه دسـت آمـده در 19 دیـدار 
گذشـته، همچنیـن 3 دیدار با نتیجـه بدون 

گل به پایان رسـیده اسـت و 4 پیروزی 2 بر 
یـک تیم هـا، در تاریخ ادوار لیـگ برتر و برد 
اسـتقالل با نتیجه 5 بر صفـر در جام حذفی 
پرگل تریـن دیدارهـای بین دو تیم به شـمار 
مـی رود، ضمن اینکـه در میان ایـن دیدارها، 
تنهـا تیـم اسـتقالل و آن هم یک بـار موفق 
شـده اسـت حریفش را در طـول رقابت های 
یـک فصـل در هـر دو دیدار رفت و برگشـت 
شکسـت دهـد، اما مسـلما بـازی امـروز باید 
برنـده داشـته باشـد. در زیـر بـه مـرور کلیه 
بـازی های ایـن دو تیـم در ادوار جام حذفی 

و لیـگ برتر مـی پردازیم؛

جام حذفی 1378-79
مرحله 16/1نهائی

دور رفت
ورزشگاه شهیدسلیمی کیا:

کرمان0-اسـتقالل  مـس  صنعـت 
3 تهـران

فکـری  محمـود  اکبرپـور،  گلها:علیرضـا 
لطیفـی علـی  جویبـاری، 
سرمربی صنعت مس کرمان:-

یوگنـی  تهـران:  اسـتقالل  سـرمربی 
ف خو ر مو کو سـو

دور برگشت
ورزشگاه تختی)تهران(:

مـس  صنعـت   - تهـران5  اسـتقالل 
کرمـان0

گلها:علیرضـا اکبرپـور، افشـین حاجـی پور، 
محمـد نوازی)پنالتـی(، علی لطیفـی)2گل(
یوگنـی  تهـران:  اسـتقالل  سـرمربی 

ف خو ر مو کو سـو
سرمربی صنعت مس کرمان: -

لیگ برتر فصل 1385-86
دور رفت

ورزشگاه شهیدسلیمی کیا:
صنعت مس کرمان0-استقالل تهران1

گل:علی انصاریان)پنالتی(
سـرمربی صنعـت مـس کرمـان: نادر دسـت 

ن نشا
سرمربی استقالل تهران: عبدالصمد مرفاوی

دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

مـس  صنعـت  تهـران0-  اسـتقالل 

0 کرمـان
سرمربی استقالل تهران: عبدالصمد مرفاوی

سـرمربی صنعـت مـس کرمـان: نادر دسـت 
ن نشا

لیگ برتر فصل 1386-87
دور رفت

ورزشگاه آزادی:
مـس  صنعـت  تهـران1-  اسـتقالل 

 1 کرمـان
شفیعی)اسـتقالل(-پائولو  حمیـد  گلهـا: 

مـس( زالدرون)صنعـت 
سـرمربی اسـتقالل تهـران: شـادروان ناصـر 

حجـازی
فرهـاد  کرمـان:  مـس  صنعـت  سـرمربی 

ظمـی کا
دور برگشت

ورزشگاه شهیدباهنر:
اسـتقالل  کرمـان1-  مـس  صنعـت 

تهـران0
گل:مرتضی ابراهیمی

سـرمربی صنعـت مـس کرمـان: امیـر قلعه 
عی نو

سرمربی استقالل تهران: فیروز کریمی

لیگ برتر فصل 1387-88
دور رفت

ورزشگاه شهیدباهنر:
صنعت مس کرمان1-استقالل تهران0

گل: فرزاد حسین خانی
سرمربی صنعت مس کرمان:پرویز مظلومی

سرمربی استقالل تهران: امیر قلعه نوعی
دور برگشت

ورزشگاه آزادی:
مـس  صنعـت  تهـران2-  اسـتقالل 

کرمـان1
برهانـی  آرش  کاظمـی،  گلها:حسـین 

مـس( -ادینهو)صنعـت  )اسـتقالل( 
سرمربی استقالل تهران: امیر قلعه نوعی

پرویـز  کرمـان:  مـس  صنعـت  سـرمربی 
مـی مظلو

لیگ برتر فصل 1388-89
دور رفت

ورزشگاه شهیدباهنر:

اسـتقالل  کرمـان1-  مـس  صنعـت 
2 تهـران

گلهـا: مارسـلو جیووانی)صنعـت مس(-فابیو 
جانواریـو، آرش برهانی)اسـتقالل(

پرویـز  کرمـان:  مـس  صنعـت  سـرمربی 
مـی مظلو

سرمربی استقالل تهران: عبدالصمد مرفاوی
دور برگشت

ورزشگاه آزادی:
مـس  صنعـت  تهـران2-  اسـتقالل 

کرمـان0
گلها:حنیف عمران زاده، فرهاد مجیدی

سرمربی استقالل تهران: عبدالصمد مرفاوی
سرمربی صنعت مس کرمان: لوکا بوناچیچ

لیگ برتر فصل 1389-90
دور رفت

ورزشگاه شهیدباهنر:
صنعت مس کرمان1-استقالل تهران1

گلها:احمـد حسـن زاده )صنعـت مـس( - 
منتظری)اسـتقالل( پژمـان 

سـرمربی صنعـت مـس کرمـان: عبدالصمد 
مرفاوی

سرمربی استقالل تهران: پرویز مظلومی
دور برگشت

ورزشگاه آزادی:
مـس  صنعـت  تهـران0-  اسـتقالل 

 0 کرمـان
سرمربی استقالل تهران: پرویز مظلومی

سـرمربی صنعـت مـس کرمـان: عبدالصمد 
مرفاوی

لیگ برتر فصل 1390-91
دور رفت

ورزشگاه شهیدباهنر:
اسـتقالل  کرمـان1-  مـس  صنعـت 

2 تهـران
گلها:محسن بیاتی نیا )صنعت مس(  -فرهاد 

مجیدی، اسماعیل شریفات)استقالل(
سـرمربی صنعـت مـس کرمـان: عبدالصمد 

مرفاوی
سرمربی استقالل تهران: پرویز مظلومی

دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

مـس  صنعـت  تهـران0-  اسـتقالل 

1 کرمـان
گل: احمد حسن زاده

سرمربی استقالل تهران: پرویز مظلومی
سـرمربی صنعـت مـس کرمـان: میروسـالو 

بالزوویـچ

لیگ برتر فصل 91-92
دور رفت

ورزشگاه شهید باهنر: 
صنعت مس کرمان 0  - استقالل 0   
سرمربی استقالل تهران: امیر قلعه نوعی

سـرمربی صنعت مس کرمان: ابراهیم قاسـم 
پور

دور برگشت
ورزشگاه آزادی 

استقالل 2 - مس کرمان 1               
گل هـا: آرش برهانـی 2 گل )اسـتقالل( - 

مصطفـی شـجاعی )مـس کرمـان(
سرمربی استقالل تهران: امیر قلعه نوعی

سرمربی صنعت مس کرمان: لوکا بوناچیچ

لیگ برتر فصل 92-93
بازی رفت

ورزشگاه آزادی
استقالل 1- مس کرمان 1                  

گل هـا: سـیاوش اکبرپور)اسـتقالل تهران(- 
مصطفـی شـجاعی )مـس کرمان(

سرمربی استقالل تهران: امیر قلعه نوعی
محمـود  کرمـان:  مـس  صنعـت  سـرمربی 

یـاوری
بازی برگشت

ورزشگاه شهید باهنر 
مس کرمان  1- استقالل 1              

گل هـا : محمـد قاضی) اسـتقالل تهـران(- 
لوسـیانو ادینیهـو) مـس کرمان(

سرمربی استقالل تهران: امیر قلعه نوعی
سرمربی صنعت مس کرمان: لوکا بوناچیچ

جام حذفی فصل 92 - 93
 ورزشگاه آزادی 

مس کرمان 2 - استقالل تهران  1
گل هـا: ادینیهـو 2 گل ) مـس کرمـان( - 

امیرحسـین صادقـی ) سـتقالل تهـران(
سرمربی استقالل تهران: امیر قلعه نوعی

سرمربی صنعت مس کرمان: لوکا بوناچیچ

در آستانه دیدار مس و استقالل در جام حذفی

مس کرمان و تکرار حماسه

لیگ یک تجربه خوبی است
شـاید سـرمربیگری در لیگ سـخت باشـد اما به هرحال یک تجربه اسـت و یک 
مربـی را بـه شـرایط جدیـد روبـرو می کنـد. برای مـن که در ایـن فوتبـال کار می 
کنـم تجربـه حضـور در لیـگ یـک و روش بـازی در این تیـم ها تجربـه جدیدی و 

خوبـی اسـت کـه بـرای من کامـال مفید بـه نظر می رسـد.
دلیـل اینکـه در اول فصـل کار را خـوب آغـاز نکردیـم این بـود که یک مـاه دیر 

کار را شـروع کردیـم. مدیـران دیـر انتخـاب شـدند و خـود مـن هم دیر بـه این آمدم. بـا این حـال از زمانی که 
بـه مـس آمدیـم این هدف را داریم که پشـتوانه سـازی کنیم و بازیکنـان خوبی را تربیت کنیـم و دوران خوبی 

را بـرای مس کرمان بسـازیم.
اگـر بـه تهـران آمـده ایـم معنی آن این اسـت که بـرای خودمان شـانس قائل هسـتیم.  در جـام حذفی با 5 
بـازی مـی تـوان راهـی را رفـت کـه در 32 بـازی نمی تـوان آن را طی کـرد. ما اینجا هسـتیم تا شـانس مان را 
بـرای موفقیـت در جـام حذفی جسـتجو کنیم و طبیعی اسـت کـه در این شـرایط باید بهتریـن عملکردمان را 
داشـته باشـیم. سـوال من از شـما این اسـت که کسـی فکرش را می کرد که قشـقایی را شکسـت بدهد؟ شاید 
از نظـر خیلـی هـا اسـتقالل تیـم بهتری از ما اسـت اما از نظر مـن  ما بهترین بازیکنـان را در اختیـار داریم که 
مـی توانیـم بـا آنهـا اسـتقالل را شکسـت بدهیم. اسـتقالل تیـم خوبی اسـت ولی ما هـم می خواهیـم بهترین 

بـازی مان را انجـام بدهیم.
در مـس کرمـان بـه دنبال پشـتوانه سـازی اسـت اما هـدف ما این اسـت که به رتبـه های بـاالی جدول هم 

برسـیم. همانطـور کـه گفتم می خواهیـم روزهای خوبی را در مس کرمان پشـت سـربگذاریم.

حضور تیم های لیگ یک کار را سخت کرده است 
بـه خاطـر اینکـه تیم های لیـگ یک و دو در این جام هسـتند، کار را سـخت می 

دانـم. مـا فاصله دو بازی مان 4 روز بیشـتر نبوده اسـت. 
بـه درخواسـت خـود مـا بـازی فـردا )امـروز( برگزار می شـود ولـی متاسـفانه با 
توجـه بـه درگذشـت پـدر امیـد ابراهیمـی عزیـز و ضـرب خوردگـی وریـا غفوری، 
نمـی توانیـم از آنها اسـتفاده کنیم. شـاید اگر بـازی چند روز دیگر بـود وضعیتمان 

بهتـر هم می شـد. 
مـا قطعـا تغییراتـی فـردا بـه دلیـل نزدیکـی بـازی هـا خواهیـم داشـت. از هـواداران هـم مـی خواهـم که 
ورزشـگاه بیاینـد و مـا را حمایـت کننـد. مـا سـاختارمان را داریم به گونـه تغییر مـی دهیم تا ان شـاءاهلل اگر 
بتوانیـم پلـی آف آسـیا را رد کنیـم، فاصلـه بـازی ها چهار روز چهـار روز می شـود. ما بایـد از االن به فکر آن 

روز باشـیم تـا اگـر بازیکنی نبـود، مشـکلی برایمان پیـش نیاید.
اسـتقالل اصلـی بـه نـام ممارسـت و تالش دارد. مـا جدیت زیادی بـرای بازیکنـان خود می گذاریـم. اینکه 
معجـزه ای شـود و یـک بازیکـن همـه موقعیـت هـا را گل کنـد، امـکان نـدارد. بایـد بازیکن تمرکز بیشـتری 
داشـته باشـد. سـعی داریـم در تعطیالت پیش روی تمام شـبیه سـازی هـای ممکن برای خط حملـه را ایجاد 
کنیـم. تکـرار ایـن مسـئله مـی توانـد ما را کمـک کنـد. از روند تاکتیکـی خود خیلـی راضی هسـتم. در بازی 
قبـل اعتقـاد دارم سـهل انـگاری کردیـم. احسـاس اینکـه ما حتما پیروز شـدیم را بایـد در تیمـم از بین ببرم. 
مـا در نفـت ایـن را اثبـات کردیـم کـه از دقیقه 85 تـا 95، 11 بـازی را بردیم. ما بایـد به بازیکنـان یاد دهیم 

کـه تـا زمان سـوت پایـان باید تـالش کنند.

 علیرضا منصوریانمنصور ابراهیم زاده

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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گفت و گو

اعتقـاد دارد هـدف آمـوزش، حلقه مفقـوده آموزش 
شـده اسـت. می گویـد: »ما در سیسـتم آموزشـی مان 
نتوانسـته ایم فرهنـگ سیاسـی غلـط را رو بـه بهبود و 
توسـعه ببریـم و این کـه در ایـن مـورد چه چیـزی بر 
ایـن امـر تأثیرگذار اسـت، به توافق برسـیم حتی پس 
از صـرف انرژی فـراوان و زمان بسـیار. اگر می خواهند 
اوضاع درسـت بشـود، باید آموزش وپـرورش را دغدغه 
کـرد، دغدغـه همـه از   سیاسـتگذار گرفته تـا والدین 
دانـش آموزان و بعد از دغدغه شـدن می تـوان امیدوار 
بـه اجمـاع بـرای بهبـود این رونـد بـود.« پاسـخ او به 
حـل ایـن مشـکل، یـک سیاسـت گذار شـجاع اسـت. 
بـا محمدرضـا فرح بخـش، فعـال سیاسـی- فرهنگـی 
کرمـان دربـاره مشـکالت نظـام آموزشـی گفت وگـو 

شـده اسـت کـه در ادامـه می خوانید:
 آیـا »انسـان و قابلیت هـای انسـانی « وی که 
او را از سـایر مخلوقـات و مصنوعـات بشـری و 
طبیعـی جـدا می سـازد، در متـن آموزش های 
نظـام آموزشـی مـا موردتوجه واقـع می گردد؟ 
قابلیت هایـی ازجمله خالقیـت و چاره جویی در 
موقعیت هـای خطیـر. بـرای مثال، مـن بااینکه 
از دوره دبیرسـتان فاصله بسـیاری گرفته ام اما 
فکـر  می کنم اگـر آن همـه شـیمی نمی خواندم 
هم االن تفـاوت چندانـی در جایگاهی که دارم، 
نگرشـی که نسـبت به دنیادارم و ارتباطاتی که 

برقـرار کـردم، نمی کرد.
اسـت.  بحـث هـم همیـن   
ایـن  مـا  آموزشـی  سیسـتم 
مسـیر را برای مـا تعیین کرده 
تحویـل  دانش آمـوزی  اسـت. 
کـه  می شـود  داده  جامعـه 
بیشـتر مکانیکـی اسـت؛ یعنی 
یک سـری داده های آزمایشـی 
فیزیـک،  شـیمی،  مثـل  را 
و  داده ایـد  تحویلـش  ریاضـی 
از  را  بـودن  انسـان  محوریـت 
یـک  هماننـد  او  می گیـرد  او 

ربـات اسـت. ایـن بحثـی بـوده کـه همیشـه هسـت 
و اینکـه چقـدر بـه خالقیـت اهمیـت داده می شـود، 
شـما خودتـان هـم می بینیـد کـه وضعیـت چگونـه 
اسـت. مثـاًل در سـطح ابتدایـی به جـای این کـه بازی 
و نقاشـی و امثالهـم در اولویـت باشـد سـراغ ریاضـی 
رفته ایـم. همیـن االن پیشـرفت علـم به جـای این کـه 
به جایـی برسـد کـه عدالت را بیشـتر کنیـم، به جایی 
رسـیده اسـت کـه آن را کمتـر هـم کرده ایـم. بایـد 
یـک بازنگـری شـود مـن هـم بـا شـما موافقـم کـه 
خیلـی از چیزهایـی کـه می خوانیم شـاید در زندگی 
اجتماعی مـان در جامعه مـان تأثیرگـذار نباشـد، ایـن 
بسـتگی بـه   سیاسـتگذارهای امـر آمـوزش دارد که 
انجـام  و  باشـند  داشـته  تغییـری  چنیـن  جسـارت 

یـا نه. بدهنـد 
 در خصـوص مفهـوم عدالـت کـه فرمودید 
متفکرهـا دو نـوع عدالـت را مطـرح می کنند 
عدالـت  افقـی،  عدالـت  و  عمـودی  عدالـت 
افقـی بدین معناسـت کـه هر تعـداد صندلی 

و یـا آزمایشـگاهی که در شـهرها هسـت در 
روسـتاها هـم وجـود داشـته باشـد. از طرف 
دیگـر عدالت عمـودی معنـای عمیق تری در 
خـود دارد به عنوان مثـال میـزان دسترسـی 
بـه معلم هایـی کـه به انـدازه کافـی باتجربـه 
باشـند و در دسـترس بودن کیفیـت رفتاری 
نظـری  چـه  خصـوص  ایـن  در  آموزشـی.  و 

رید؟ دا
مـا در کشـور همیشـه مشـکلی داریـم و آن ایـن 
از  نـگاه می کنیـم  قضایـا تک بعـدی  بـه  کـه  اسـت 
برنامه ریـزی گرفتـه تـا بقیـه مسـائل. االن هـم وقتی 
می گوییـم عدالـت آموزشـی، ذهـن همـه بـه سـمت 
یـک کالس خـوب، یـک میـز و صندلـی خـوب یـک 
تختـه خـوب معطـوف می شـود. درصورتی که مسـاله 
در  را  حتـی  آموزشـی  عدالـت  اسـت.  مفاهیـم  در 
رشـته ها نیـز نتوانسـته ایم برقـرار کنیـم. مـا آن قـدر 
از  کـه  سـخت افزار  و  ساخت وسـاز  سـراغ  رفتیـم 
نرم افزارهـا دور شـده  ایم یعنـی در یـک مدرسـه بـا 
حجـم عظیمـی از دانش آموزان رشـته تجربی روبه رو 
می شـوید. دلیل این مسـاله چیسـت؟ دلیـل مراجعه 
بـه جامعـه هـدف و بـازار کاری اسـت کـه در آینـده 
دانش آمـوز وارد آن خواهـد شـد. آن دیـدی اسـت 
کـه در اجتمـاع وجـود دارد. آن قـدر تک بعـدی فکـر 
کرده ایـم کـه بـه ایـن مسـائل توجهی نشـده اسـت. 
عالقـه فردی شـخص هـم مهم 
بـه دنبـال  نیسـت مثـاًل همـه 
رشـته تجربی هسـتند و ما این 
تلویحـی  به صـورت  را  مسـیر 
تعییـن  دانش آمـوزان  بـرای 
کرده ایـم. بـه این ها بایـد توجه 
بشـود و بایـد در برنامه ها لحاظ 
شـود.یعنی تفاوت هـا در شـغل 
هـم در عدالـت آموزشـی مؤثـر 
اسـت. یعنی دانشـجوی شـریف 
کنکـور  امتحـان  در  مجـدداً 
تجربـی شـرکت می کند.عدالت 
یک رونـد  اسـت نـه نقطـه. به طـور مثـال در برنامـه 
»عدالـت  کلمـه  کـه  اسـت  جالـب  توسـعه،  ششـم 
آموزشـی« در مـاده هفدهـم آمـده اسـت کـه تعریف 
به منظـور  اسـت کـه  آمـده  دارد. چنیـن  ناواضحـی 
بهـره وری،  افزایـش  دانش بنیـان،  اقتصـاد  تحقـق 
تنظیـم رابطـه متقابـل تحصیل و اشـتغال، گسـترش 
همـکاری و تعامـالت، فعالیـت بین المللـی و افزایـش 
نقـش مـردم در مدیریـت علمـی و فـن آوری کشـور، 
وزارت آموزش وپـرورش مجـاز اسـت در جهت ارتقای 
کیفیت، عدالت آموزشـی و بهره وری نسـبت به خرید 
خدمـات از بخش خصوصی و تعـاون اقدام نماید.خب 
این یـک متـن مبهـم اسـت کـه در برنامـه ای بـا آن 
اهمیـت و حجـم آمـده اسـت.آموزش وپرورش به نظر 

مـن هنـوز دغدغه نشـده اسـت.
ششـم،  برنامـه  در  کـه  می شـود  گفتـه   
تنهـا اسـتراتژی مشـخص در زمینـه عدالـت 
آموزشـی، واردکـردن بخش خصوصـی و بخش 
نقدهـا  بیشـترین  البتـه  کـه  اسـت  تعاونـی 

نظـر  بـه  وارد می شـود  ایـن مـوارد  بـه  هـم 
شـما خصوصی سـازی آمـوزش بـا توجـه بـه 
شـرایط حـال حاضـر ایـران مفید بوده اسـت؟ 
و تفکیک هایـی کـه در پـی ایـن امـر صـورت 
می گیـرد چـه تبعـات و آثـاری در پـی خواهد 

داشت.
ببینید شـما نفـرات اول کنکور را نگاه کنید، پاسـخ 
رونـد  گذشـته  سـال  ده  در  می گیریـد.  را  سـؤالتان 
تهرانیـزه شـدن نفـرات اول رو بـه رشـد اسـت. یعنی 
قباًل شـهرهای بـزرگ نصـف کرسـی ها را می گرفتند، 
اما االن بیشـتر نفـرات از تهران هسـتند. به این معنی 
حداقـل خصوصی سـازی بـه تحقـق عدالـت آموزشـی 
کمکـی نکـرده اسـت. البتـه ممکـن اسـت عوایـد و 
ایـن مـورد تحقـق  امـا  فوایـدی هـم داشـته اسـت 
پیـدا نکـرده اسـت. چـون مطمئنـاً دانش آموزانـی در 
سـایر مناطـق بوده اند کـه اگـر امکانات مرکزنشـینان 
برایشـان فراهـم می شـد، می توانسـتد خیلـی بهتـر از 

باشـند. بقیه 
 آیـا می توان نتیجـه گرفت کـه دانش آموزانی 
به غیـراز  می شـود  متولـد  فقیـری  خانـواده 
برخـی موارد اسـتثنائی الجـرم وارد چرخه فقر 
می شـود و نظـام آموزشـی ما کمکـی نمی کند 
که دسـت ایـن فـرد را بگیـرد و دانش آمـوز از 

ایـن چرخه خارج شـود.
مـن تـا این حد هـم بدبین نیسـتم، اما اذعـان دارم 
دانش آمـوزان مبتالبـه فقـر به واسـطه آمـوزش امکان 
خـروج از چرخه فقر را دارند. فقر آموزشـی زمینه سـاز 

فقر دائمی اسـت.
 آیـا می تـوان گفـت کـه ریشـه مشـکالت 
نظام آموزشـی، را می تـوان در نظـام اجتماعی 
جسـتجو کـرد؟ یـا نـه بایسـتی مشـکالت را 
کـه  مشـکالتی  کـرد؟  تحلیـل  سـطح  دو  در 
صرفـاً مربـوط بـه نظـام آموزشـی اسـت، مثل 
محتـوای دروس، مثـاًل این کـه دروس عمدتـًا 
حافظـه محـور هسـتند تـا تحلیل محـور و در 

سـطح کالن که به مشـکالت بزرگ تـری مانند 
نظـام فرهنگی، نظام روان شـناختی و سیسـتم 
جامـع انتخـاب معلم اشـاره کـرد. االن بـا این 
مقدمـه  شـما در سـطح کالن نظـام آموزشـی، 
عمده تریـن مشـکالت را کـدام مـوارد ارزیابی 

می نماییـد؟
بـه نظـر مـن مشـکل عمـده ایـن اسـت کـه هدف 
آمـوزش گم شـده اسـت. هیچ کسـی هـدف از آموزش 
را نمی دانـد. نـه معلـم، نـه دانش آمـوز، هـدف آموزش 
تبدیـل بـه یـک حلقه مفقوده شـده اسـت کـه نیاز به 
همـت کالن بـرای پیدا شـدن دارد. این که می خواهیم 
یـک انسـان خـوب بـرای جامعـه باشـیم، می خواهیم 
یـک شـهروند خـوب باشـم نـه یـک دکتـر خـوب، نه 
یـک تکنسـین خـوب و  نـه یـک راننده خـوب . بحث 
ماهیـت و فلسـفه تعلیـم و تربیـت به صـورت کلـی در 
سیسـتم آموزشـی مـا گم اسـت یعنی شـکل ظاهری 
وجود دارد اما ماهیت مغشـوش اسـت. ما در سیسـتم 
آموزشـی مان نتوانسـته ایم فرهنـگ سیاسـی غلـط را 
رو بـه بهبـود و توسـعه ببریـم و این کـه در ایـن مورد 
چـه چیـزی بـر ایـن امـر تأثیرگـذار اسـت، بـه توافق 
برسـیم حتـی پـس از صـرف انـرژی فـراوان و زمـان 
بسـیار. اگـر می خواهنـد اوضـاع درسـت بشـود، بایـد 
از    همـه  دغدغـه  کـرد،  دغدغـه  را  آموزش وپـرورش 
سیاسـتگذار گرفتـه تـا والدیـن دانش آمـوزان و بعد از 
دغدغـه شـدن می توان امیـدوار به اجماع بـرای بهبود 

ایـن رونـد بود.
 در بحبوحـه همـه ایـن مسـائل، آیـا می توان 

بـرای معلمـان به تنهایی نقشـی قائل شـد؟
مـن در یـک مدرسـه ای کـه در سـال اول کاری 
معلـم بـودم بـا همـکارم بحـث می کردیم که مدرسـه 
خـوب چـه مدرسـه ای اسـت. مـن پیشـنهاد دادم که 
یـک زنـگ روزنامه داشـته باشـیم و روزنامه های صبح 
سراسـری و محلـی را  مطالعه کنیـم یا نمایش تئاتری 
که واقعاً رویش کارشـده باشـد و اجرا شـود. سـال بعد 
مـن ازآنجـا منتقـل شـدم ولـی آن مدرسـه بـا همان 
روزنامـه همشـهری  از  و  تشـکیل شـد  خصوصیـات 
زنـگ  مدرسـه  آن  کردنـد.  تهیـه  گـزارش  و  آمدنـد 
روزنامه خوانـی دارد، انجمـن حفاظت از محیط زیسـت 
دارد درحالی کـه ایـن مدرسـه روز اول بـرق نداشـت 
ولـی االن هـم بـرق دارد هـم حیـاط دارد و خیلـی از 
همیـن کارهایـش را هـم خـود دانش آمـوزان انجـام 
دادنـد. بـه نظـر مـن معلـم نقـش مهمـی  می تواند در 

مدرسـه محـوری ایجـاد کند.
 شـما اسـمش را می گذاریـد مدرسـه محوری 
ولی مـن اسـمش را می گذارم شـخص محوری، 
چون مـن فکـر می کنـم آن دانش آمـوزان این 
شـانس را داشـتند کـه یک شـخص خوش فکر 
بـا دید و عمل متفاوت در آن سـال خاص در آن 
مدرسـه قرار بگیرد و معلمشـان باشـد. مساله 
ایـن اسـت کـه تصادفـات و شـانس ها لزومـًا 
بـه یـک سیسـتم تبدیـل نمی شـود. در همان 
کهنـوج و یا شـهرهای اطـراف قطعاً مدارسـی 
هسـتند کـه چنیـن اتفاق هایـی برایشـان رخ 

نـداده اسـت آیـا این چنین اسـت؟
بلـه. مـن هـم می خواهـم بگویـم کـه چه می شـود 
کـه مـا یـک مدیـر و معلـم خـوب پـرورش می دهیم. 
اگـر بتوانیـم یک جـواب صحیح پیـدا کنیـم و بتوانیم 
آن فراینـد را وارد سیسـتم کنیـم نتیجـه عالی خواهد 
بـود. ولـی وقتـی به قول شـما، شـخص این هـا را جلو 
می بـرد، دامنـه تأثیـرات کوچـک خواهـد بود. سـؤال 
اینجاسـت کـه چطـور می شـود کـه ایـن اشـخاص را 
بیشـتر کنیم؟ آیا راه گزینشـی هسـت که ورود چنین 
افـرادی بـه سیسـتم آموزشـی ما بیشـتر شـود . واقعاً 
یـک سیاسـت گذار شـجاع می خواهیـم کـه فرصـت 

بازنگـری را ایجـاد کند.

فرح بخش، فعال سیاسی- فرهنگی:

بازنگری در آموزش و اجرای سند 
تحول بنیادین نیاز به سیاست گذار 

شجاع دارد

افقی
1-پاراکلینیک - ارابه

2- از القاب رستم-مایه عذاب و دردسر- ضمیر فرانسوی
3-کرم کدو- زراعت

4- شراع-کاالی سربسته
5-زائده گوارشی- معبرخون- پایتخت اروپایی

6- رنگ سرخ- اظهار گیر و بزرگی کردن- محله و برزن
7- شور و غوغا- از مدلهای تویوتا- هنوز ایست نشده

8- از روغنهای صنعتی- قابل مشاهده
9- اضطراب و دلهره- شهرستانها

10- زین و برگ اسب - کنایه از زیرکار در رفتن
11- حیوان حرام گوشت- هوس

12- شرح ها و بیان ها- جنبش و تکان- دوستی
13- برگزیده- حکیم خیام گوید آن را نه تو دانی و نه من

14- تظاهر به نیکی - وزین- کاندید
15-مرکز- خانه کوچک- مددکار

عمودی
1-فیلمی با بازی  فریبرز عرب نیا-فرق سر

2- ضمیر ملکی التین- قطعه ای نوشته - حرف گزینش
3- نخست وزیر- اکنون

4- از اصطالحـات کشـاورزی- بمعنـی آمادگـی زمیـن برای 
کشـت وزرع- تازیانـه- نفرین و دشـمنام

5- بگفتـه سـعدی همـه اعضـای یـک پیکرنـد- واحـد پـول 
آسـیایی-  یـخ وارو- صحنـه نمایـش

6- پایتخت یونان- عدد پیشرو- از مناطق تهران
7- هرگز عرب- تاج گل- قالب

8- ویتامیـن جدولـی- آفریـن و مرحبـای التیـن- تخـت و 
ورنگ ا

9- پـس از مـرگ سـهراب چـه سـود- طایفه غربـی- مربوط 
بـه معدن

10- خـراب و ویـران- هیاهـو و معرکـه اسـت و از اسـامی 

دخترانـه
11- سقف فرو ریخته- مددکاران

12- مارکـی برمحصـوالت بهداشـتی- انسـان پـول دوسـت 
و کنـس

13- نوعی تلفن همگانی- سیب
14- مقابله و مواجهه- جامه درویشی - باغ وحش

15- شـمای بیگانـه- هـر یـک از شـعب مجلـس شـورای 
اسـالمی- نوعـی پـاس در فوتبـال

حل جدول شماره 758

جدول اختصاصی شماره 759

محمدعلی گلچین
طراح جدول

 شما نفرات اول کنکور را نگاه 
کنید، پاسخ سؤالتان را می گیرید. 
در ده سال گذشته روند تهرانیزه 

شدن نفرات اول رو به رشد است. 
یعنی قبالً شهرهای بزرگ نصف 
کرسی ها را می گرفتند، اما االن 

بیشتر نفرات از تهران هستند. به 
این معنی حداقل خصوصی سازی به 
تحقق عدالت آموزشی کمکی نکرده 
است. البته ممکن است عواید و 
فوایدی هم داشته است اما این 

مورد تحقق پیدا نکرده است. چون 
مطمئناً دانش آموزانی در سایر 
مناطق بوده اند که اگر امکانات 
مرکزنشینان برایشان فراهم 

می شد، می توانستد خیلی بهتر از 
بقیه باشند.



عکس : سینا شیری

عاشقی چیست مگر؟

 حال استمراری...

سید علی میر افضلی

عکس نوشت

اطالع

حاشیه

آسیب دیدگی دو اثر تاریخی 
در موزه ملی 

دو شـیء متعلـق بـه دوره سـلجوقی بـه دلیـل نقـص فنـی در 
ویتریـن مـوزه ملـی دچـار آسـیب شـدند. 

مدیـر مـوزه ملـی افـزود: در داخـل یکـی از ویترین هـای مـوزه 
یک شیشـه تقسـیم کننده بـه ارتفاع 30 سـانتی متر بـوده که این 
شیشـه به دالیل فنی روی دو شـیء درون ویترین افتاده و این دو 

اثـر آسـیب دیده انـد که بـه بخش مرمت فرسـتاده شـده اند.

جبرئیـل نوکنـده گفت: این اتفاق در تاالر دوران سـلجوقی موزه 
دوران اسـالمی رخ داد و 2 اثر هم برای دوره سـلجوقی بوده اسـت.

مدیـر مـوزه ی ملـی ایـران ادامـه داد: »احتمـال دارد شیشـه ی 
ویتریـن بـه دلیـل سـرد و گـرم شـدن دمـای هـوای داخـل موزه 
دچار چنین آسـیبی شـده و روی دو اثر تاریخی افتاده باشـد. البته 
ایـن موضوع باید بررسـی شـود چـون زمانی کـه این اتفـاق افتاده 
مـن اصـاًل داخل ایـران نبـودم و وقتی رسـیدم متوجه آن شـدم.«
ایـن در حالـی اسـت کـه در اصـول مـوزه داری دمـای هـوای 
موزه ها مهم ترین مسـئله ای اسـت که باید به اسـتاندارد مشـخصی 
برسـد و اینکـه چرا این اسـتاندارد رعایت نشـده خود جای سـؤال 
دارد. از سـوی دیگـر بازدیـد از ایـن مـوزه حکایـت از هـوای گـرم 

خـارج از معمـول آن دارد.
نوکنده در پاسـخ به اینکه بار ها کار شناسـان در مورد اسـتاندارد 
نبـودن ویترین های این بخـش از موزه ملی هشـدار داده بودند، آیا 
ایـن اتفاق بـه دلیل عدم رعایت اسـتاندارهای الزم رخ داد و ممکن 
اسـت دوبـاره ایـن اتفـاق بیفتـد؟ توضیـح داد: ما تـالش می کنیم 
دوبـاره ایـن اتفـاق نیفتد و از کار شناسـان مجـرب اداره کل موزه ها 
و مـوزه ملـی درخواسـت کرده ایـم تمام ویترین هـا را دوبـاره مورد 

معاینه فنی قـرار بدهند

 اطالعات

سکه

11,050,000 ریال طرح جدید

11,170,000 ریال طرح قدیم 

5,600,000 ریال نیم سکه 

2,950,000 ریال ربع سکه 

1,870,000 ریال یک گرمی

طال

1,123,430 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,496,950  ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

36,160 ریال دالر آمریکا

39,730 ریال یورو

9,880 ریال درهم امارت

5,450 ریال  یوآن 

44,360 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 27/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 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 
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