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مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
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نمایشگاه 
کتاب یک 

مانور فرهنگی 
است 7

1- در فصول مختلف سـال، نمایشگاه 
هایـی در اسـتان ها و سراسـر کشـور 
برگـزار می شـود. اشـکالی هـم ندارد. 
امـا اشـکال از آن جایـی شـروع مـی 
شـود که نمایشـگاه متـرادف با جمعه 
بـازار و حراجـی مـی شـود. یعنی این 
که نمایشـگاه به جای ایـن که مکانی 
مناسـب برای نمایـش کاال یا خدمات 
باشـد و طبق تعریـف خود»جایگاهی 
دهنـدگان  ارائـه  آن  در  کـه  باشـد 
بـه  رو  هـم  بـا  کننـدگان  بازدیـد  و 
جایـگاه  »نمایشـگاه  یـا  شـوند.«  رو 
شناسـاندن یـک ایـده نوین، یـا جای 
داد و سـتد اطالعات، نـوآوری ها و نو 
آفرینـی هـا و اختـراع هـا« باشـد.« و 
یـا »محلـی که متـاع هـای بازرگانی، 
محصـوالت کشـاورزی و مصنوعـات 
کارخانـه هـا یـا آثـار باسـتانی را بـه 
معـرض نمایـش گذارند.« اما سـالیان 
درازی اسـت که نمایشـگاه با حراجی 
اشـتباه گرفته شـده و هـرگاه صحبت 
از نمایشـگاه اسـت به سـرعت، عرضه 
ذهـن  در  بنجـل  و  ارزان  جنـس 

شـهروندان نقـش مـی بندد. 
هایـی  مـکان  دسـته  از  یکـی   -2
مـی  برگـزار  نمایشـگاه  آن  در  کـه 
شـود بناهـای تاریخـی اسـت. برگزار 
کننـدگان نمایشـگاه هـا عالقـه مند 
هسـتند کـه از ظرفیـت بـاالی رفت 
و آمـد مـردم در ایـن مـکان هـا بهره 
رونـق  را  خـود  نمایشـگاه  و  ببرنـد 

ببخشـند.
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مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد

آغاز عملیات پروژه 
گازرسانی به جیرفت، 

عنبرآباد و فاریاب

کرمـان در حالـی به عنـوان اسـتان 
پایلـوت اقتصـاد مقاومتی معرفی شـده 
غفلـت  بـا  اسـت  روزی  چنـد  کـه 
نمایشـگاهی  مربوطـه،  دسـتگاه های 
کنـار یخـدان مؤیدی بـه نـام »اقتصاد 
مقاومتـی« برپاشـده کـه ربطـی به این 

الگـو نـدارد.
اقتصـاد مقاومتـی. نامـی کـه بـرای 
دیگـر  مـردم  از  بیـش  کرمانی هـا 
اسـتان ها آشناست. آشـنایی ازآن جهت 
که از زمان روی کار آمدن رزم حسینی 
اقتصـاد  کرمـان،  اسـتاندار  به عنـوان 

مقاومتـی کلیدواژه اصلـی صحبت های 
مقـام عالـی دولـت در این اسـتان بوده 
اسـت. پافشاری رزم حسـینی بر اجرای 
اقتصـاد مقاومتـی در اسـتان کرمان به 
حـدی بـود کـه یکـی از شهرسـتان ها 
به عنـوان شـهر نمونه اقتصـاد مقاومتی 
معرفـی شـد. پیش ازاینکه هنـوز دولت 
سیاسـت های اقتصاد مقاومتـی را ابالغ 

. کند
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واگذاری موقت پارکینگ 
شهربازی کرمان به 

جمعه بازار خودرو
 معـاون خدمـات شـهری شـهرداری کرمـان 
از واگـذاری موقـت پارکینـگ شـهربازی کرمان 
بـه جمعه بـازار خـودرو خبـر داد. بـه گـزارش 
مهـر، محمدرضـا محمدرضاخانـی بـا اشـاره بـه 
گزارش هـا و شـکایت های مردمـی اظهـار کـرد: 
»در همیـن راسـتا شـهرداری کرمـان تصمیـم 
گرفـت بـرای رفع سـد معبـر، تسـهیل در عبور 
و مرور منطقه و آسـایش شـهروندان، جمعه بازار 
خـودرو را از میـدان بیـرم آبـاد بـه پارکینـگ 
این کـه  بابیـان  وی  کنـد.«  منتقـل  شـهربازی 
ظرفیت پارکینگ شـهربازی کرمان، ۵۰۰ خودرو 
اسـت افزود: »با توجه به فرارسـیدن فصل سـرما 
و عـدم اسـتقبال شـهروندان از شـهربازی، ایـن 
پارکینـگ به طـور موقـت بـه جمعه بـازار خودرو 
واگذار شـد.« معاون خدمات شـهری شـهرداری 
کرمـان ضمـن توصیـه بـه شـهروندان مبنـی بر 
دارای  بنگاه هـای  در  خـودرو  معامـالت  انجـام 
مجـوز تأکید کـرد: »شـهرداری کرمـان در قبال 
معامـالت خـودرو در ایـن جمعه بـازار هیچ گونـه 
مسـئولیتی نـدارد. جمعه بـازار خـودروی شـهر 
کرمـان در میـدان بیـرم آبـاد قـرار داشـت که با 
ایجاد سـد معبر و گـره ترافیکـی، موجب اخالل 
در عبور و مرور و سـلب آسـایش شهروندان شده 
بـود که با تصمیـم مدیران شـهری به طور موقت 

بـه پارکینگ شـهربازی منتقل شـد.«

ریختن زباله و نخاله در حریم 
جاده ها مجازات دارد

جـاده ای  حمل ونقـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت: »ریختـن زبالـه، نخالـه و 
مصالـح سـاختمانی در حریـم جاده ها عـالوه بر 
جریمـه نقـدی یـک مـاه تـا 2 سـال حبـس به 
دنبـال دارد. به گـزارش روابط عمومـی اداره کل 
راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان کرمان، 
خـداداد مقبلی افزود: »مطابـق ماده هفت الیحه 
قانـون ایمنـی راه ها، ریختن زبالـه، نخاله، مصالح 
سـاختمانی، روغن موتـور و نظایـر آن، نصـب و 
اسـتقرار تابلو یا هر شـیء دیگـر درراه ها و حریم 
قانونـی جاده ها و همچنیـن هرگونه عملیاتی که 
موجـب اخالل در تردد وسـایل نقلیه می شـود و 
نیـز ایجاد راه دسترسـی جرم محسـوب شـده و 
مجرمـان یک تا شـش ماه حبس یا بـه پرداخت 
جـزای نقـدی از پانصد هزارتا پنـج میلیون ریال 
محکوم خواهند شـد.« وی گفـت: »طبق قانون، 
مرتکبـان جرائـم بـاال عـالوه بر جبران خسـارت 
وارده بـه حبـس از سـه مـاه تا 2 سـال محکوم و 
چنانچـه تخریبی صـورت نگرفته باشـد، مرتکب 
یـا مرتکبان حسـب مـورد موظف به رفـع موانع 
و رفـع تجـاوز و جبـران خسـارت وارده خواهنـد 
بـود.« مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جاده ای 
اسـتان کرمـان افـزود: »ایجـاد راه دسترسـی به 
حریـم و گـذرگاه مناسـب، درختـکاری و عبـور 
دادن تأسیسـات از عـرض راه و نصـب تابلـو در 
حریـم آن ها فقـط با اجـازه اداره کل راهـداری و 
حمل ونقـل جـاده ای اسـتان امکان پذیر اسـت.«

کاهش بیش از ۵۰ درصدی 
بارش ها در کرمان

تـا  آبـی  سـال  ابتـدای  از  بارش هـا  حجـم 
پایـان هفتـه گذشـته در 2۶ اسـتان ازجملـه 
کرمـان، بیـش از ۵۰ درصـد نسـبت به پارسـال 
کاهش یافته اسـت. به گـزارش ایسـنا، از ابتدای 
مهرمـاه سـال جـاری تـا پایـان هفتـه گذشـته 
)21 آبـان مـاه( میـزان بارش هـا در 2۶ اسـتان 
از ۳1 اسـتان کشـور،   بـا بیـش از ۵۰ درصـد 
کاهش مواجه بوده اسـت. این اسـتان ها شـامل، 
آذربایجـان شـرقی و غربـی، اصفهـان،   البـرز، 
ایـالم، بوشـهر، تهـران، چهارمحـال و بختیاری، 
خراسـان شـمالی، جنوبـی و رضـوی، سـمنان، 
سیسـتان و بلوچسـتان، فـارس، قزویـن، قـم، 
کردسـتان، کرمـان، کهکیلویـه و بویـر احمـد، 
لرسـتان، هرمـزگان، همـدان و یـزد هسـتند. 
اسـتان گلسـتان بـا ۷۵.1 میلی متـر بارندگـی و 
حـدود 14 درصـد کاهش، کمتریـن افت بارش 
و اسـتان کرمانشـاه بـا ۰.۹ میلی متـر بارندگی و 
1۰۰ درصـد کاهـش، بیشـترین میـزان کاهش 
بـارش را در مقایسـه بـا مـدت مشـابه در سـال 
اسـتان  چهـار  همچنیـن  داشـته اند.  گذشـته 
گلسـتان،  اردبیـل،  شـامل،  کشـور  باقیمانـده 
گیـالن و مازنـدران نیـز بیـن 14 تـا ۵۰ درصد 
کاهـش بارش داشـته اند. اسـتان مرکـزی نیز از 
ابتـدای مهرمـاه جـاری تـا پایان هفته گذشـته 
)21 آبـان مـاه( هیـچ بـارش مؤثـری را تجربـه 

اسـت. نکرده 

کرمان ویچ

کرمـان در حالـی به عنـوان اسـتان 
پایلـوت اقتصـاد مقاومتی معرفی شـده 
غفلـت  بـا  اسـت  روزی  چنـد  کـه 
نمایشـگاهی  مربوطـه،  دسـتگاه های 
کنـار یخدان مؤیـدی به نـام »اقتصاد 
مقاومتـی« برپاشـده که ربطـی به این 

نـدارد. الگو 
کرمانی هـا  بـرای  کـه  نامـی  مقاومتـی.  اقتصـاد 
بیـش از مـردم دیگـر اسـتان ها آشناسـت. آشـنایی 
ازآن جهـت کـه از زمان روی کار آمدن رزم حسـینی 
به عنوان اسـتاندار کرمان، اقتصـاد مقاومتی کلیدواژه 
اصلـی صحبت هـای مقام عالـی دولت در این اسـتان 
بوده اسـت. پافشـاری رزم حسـینی بر اجرای اقتصاد 
مقاومتـی در اسـتان کرمـان به حدی بـود که یکی از 
شهرسـتان ها به عنـوان شـهر نمونه اقتصـاد مقاومتی 
معرفـی شـد. پیش ازاینکـه هنوز دولت سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی را ابـالغ کنـد. حتـی پیش ازاینکـه 
جهانگیـری فرماندهی سـتاد اقتصاد مقاومتی کشـور 
شـد  سـبب  پافشـاری ها  ایـن  گیـرد.  عهـده  بـر  را 
کرمـان اسـتان پایلـوت اقتصـاد مقاومتی شـود و این 
بـار همه برنامه های اسـتان بـه این الگو گـره بخورد. 
حـاال ۶ مـاه پـس از معرفـی کرمـان به عنوان اسـتان 
پایلـوت و در خـواب برخی مسـئوالن، در مرکز شـهر 
کرمـان برخـی بـا برگزاری یک نمایشـگاه بـه اقتصاد 

مقاومتی ترشـک بسـته اند.
به نام اقتصاد مقاومتی به کام سودجویان

و  انـواع  و  بدلیجـات  زیتـون،  لواشـک،  ترشـک، 
ایـن  غیرخوراکـی.  و  خوراکـی  محصـوالت  اقسـام 
محصـوالت که اکثرشـان از اسـتانی دیگر بـه کرمان 
واردشـده اند، در نمایشـگاهی کـه از 1۷ آبـان کنـار 
یخـدان مؤیـدی برپاشـده، فروخته می شـوند. در این 

نمایشـگاه کـه بانـام »اقتصـاد مقاومتـی، ملزومـات و 
مایحتـاج خانـوار« در سـطح شـهر تبلیغ شـده، هیچ 
اثـری از اقتصـاد مقاومتـی نیسـت. چراکـه اقتصـاد 
مقاومتـی درون زا اسـت. یعنـی اگـر قـرار اسـت در 
اسـتان کرمان نمایشـگاه مایحتـاج خانوار برپا شـود، 
بایـد از ظرفیت های همین اسـتان اسـتفاده شـود نه 
اینکه فروشـندگان از اسـتان های دیگـر در قالب این 
نمایشـگاه، بدون نظارت نهادهـای قانونی محصوالتی 
را بـه مـردم بفروشـند که کسـبه کرمانـی از آن بهتر 
را دارنـد. با ایـن کار تولیدکنندگان و کسـبه کرمانی 
ضـرر می کننـد و قطعـاً ضـرر کرمانی هـا در اهـداف 

اقتصـاد مقاومتـی جای نـدارد.
حمایت معاونت عمرانی 
و غفلت میراث فرهنگی

در حالـی ایـن نمایشـگاه کنـار یخـدان مؤیـدی 
افضلـی،  محمدمهـدی  آبـان،   ۹ کـه  برپاشـده 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  فرهنگـی  امـور  مدیـر 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان، برگزاری 
مؤیـدی  یخـدان  مجـاورت  در  نمایشـگاه  هرگونـه 
اداره  ایـن  از  بـه »کسـب مجـوز  را منـوط  کرمـان 
کل« عنـوان کـرده بـود. او ایـن اقـدام را در راسـتای 
حفاظـت از یخـدان مؤیـدی دانسـته بـود و گفته بود 
وارد  آسـیب  یخـدان  بـه  پیشـین  »نمایشـگاه های 

کرده انـد.« 
بـه گفته افضلی، بر اسـاس دسـتورالعمل سـازمان 
میـراث فرهنگـی کشـور، برپایـی نمایشـگاه در کنار 
ابنیـه تاریخـی فقـط در صورتـی مجـاز اسـت که در 
حـوزه صنایع دسـتی، گردشـگری و میـراث فرهنگی 
باشـند. هنـوز هشـت روز از ایـن صحبت ها نگذشـته 
بـود کـه نمایشـگاهی کنار یخـدان مؤیدی برپا شـد. 
ایـن نمایشـگاه کـه قـرار اسـت تـا 2۶ آبـان ادامـه 

داشـته باشـد، در حالـی برپاشـده که هیـچ ارتباطی 
بـه صنایع دسـتی کرمان نـدارد. نکته جالب تـر ماجرا 
آنجاسـت کـه طبق گفته مسـئوالن میـراث فرهنگی 
کرمـان، ایـن اداره جـوازی هـم بـرای برگـزاری این 
نمایشـگاه نـداده و یکـی از مدیـران معاونـت عمرانی 
اسـتانداری کرمـان از میراث خواسـته کـه »به دلیل 
اینکـه ایـن نمایشـگاه حول اقتصـاد مقاومتی اسـت، 

میـراث مخالفـت نکند.« 
میـراث فرهنگـی هـم به جـای اینکـه پـای قانـون 
روز  چنـد  کـه  حرفـی  بـه  حداقـل  یـا  و  بایسـتد 
پیش ازایـن نمایشـگاه زده بـود، عمـل کنـد، به نوعی 
کوتـاه آمـده و ایـن نمایشـگاه عجیب وغریـب کنـار 
ایـن میـان  یخـدان مؤیـدی دایـر شـده اسـت. در 
عملکـرد شـهرداری هـم زیـر سـؤال اسـت کـه بـا 
نمایشـگاه قـرارداد بسـته و  ایـن  مجـری برگـزاری 

فضـای الزم را در اختیـار گذاشـته اسـت.

بازرگانی هم جواز نداده
مهدی حسـینی نـژاد، سرپرسـت سـازمان صنعت، 
معـدن و تجارت اسـتان کرمـان که روز گذشـته برای 
رییـس  اول  معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق  همراهـی 
جمهور، به سـیرجان سـفرکرده بود، در پاسـخ به این 
سـؤال »پیـام ما« که آیـا برگـزاری نمایشـگاه اخیر با 
مجـوز صنعـت، معـدن و تجـارت کرمان همـراه بوده، 
گفـت: »خیر. مـا مجـوزی ندادیم.« این بخـش ماجرا 
قابل تأمـل اسـت کـه نهادهای ناظـر بر این نمایشـگاه 
از مخالفـت با برگزاری چنین نمایشـگاه هایی صحبت 
جلوگیـری  کـه  می بینیـم  عمـل  در  امـا  می کننـد 
نمی شـود. از طـرف دیگـر حمایـت معاونـت عمرانـی 
اسـتانداری از برگـزاری ایـن نمایشـگاه کـه فقـط نام 
اقتصـاد مقاومتـی را یـدک می کشـد و در عمل کاری 
بـه آن نـدارد، زیـر سـؤال بردن اسـتانداری اسـت که 

کلیـدواژه صحبت هایـش اقتصـاد مقاومتی اسـت.

با حمایت معاونت عمرانی استانداری و غفلت میراث فرهنگی 
کرمان صورت گرفت

دست فروشی
در یخدان مویدی

نمایشگاهی که بانام »اقتصاد مقاومتی« کنار یخدان مؤیدی برپاشده، به 
محلی برای فروش ترشک، بدلیجات و سوغات دیگر استان ها تبدیل شده است

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

ضربه به چهره کرمان
معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی کرمـان دربـاره برگـزاری 
ایـن نمایشـگاه و تأثیـر آن بـر گردشـگری اسـتان بـه »پیـام مـا« گفـت: 
»نمایشـگاه ها یکـی از بخش هـای مهمـی اسـت کـه می توانـد در توسـعه 
اسـتان نقـش داشـته باشـد. اما بایـد تالش شـود نمایشـگاهی برگزار شـود 
کـه باکیفیـت باشـد.« محمـد جهانشـاهی افـزود: »فضـای اطـراف یخـدان 
مؤیـدی می توانـد به عنـوان یـک برنـد بـرای برگزاری نمایشـگاه باشـد. مثاًل 
مـا در ایامـی کـه گردشـگر زیـاد اسـت، نمایشـگاه صنایع دسـتی، سـوغات 
و گردشـگری کرمـان را برگـزار می کنیـم. اگـر قـرار باشـد نمایشـگاه های 
بی کیفیـت در اطـراف یخدان برگزار شـود، ایـن فضا خراب می شـود و دیگر 
کسـی اعتمـاد نمی کنـد.« وی بابیـان اینکـه بایـد سـعی شـود بـه یخـدان 
ضربـه ای وارد نشـود، اظهـار کـرد: »در حـال حاضـر ماهانـه 2۰۰ گردشـگر 
خارجـی از یخـدان مؤیـدی بازدیـد می کننـد. حـاال شـما تصـور کنیـد این 
گردشـگران هنـگام بازدیـد از یخـدان، بـا نمایشـگاه بی کیفیـت اخیـر روبرو 
شـوند، چـه تصویـری از کرمـان و ایران در ذهنشـان می ماند. مـا از برگزاری 
نمایشـگاه ها اسـتقبال می کنیـم امـا نبایـد به گونـه ای باشـد کـه بـه چهـره 

شـهر کرمـان ضربـه بزنند.«

به اسم اقتصاد مقاومتی ترشک فروشی می کنند
غالمرضـا فرخـی، معـاون صنایع دسـتی میـراث فرهنگـی کرمـان هـم 
در ایـن خصـوص بـه »پیـام مـا« گفـت: »مـا کامـاًل مخالـف برگـزاری ایـن 
نمایشـگاه اخیـر بودیـم. به اسـم اقتصاد مقاومتی ترشـک فروشـی می کنند. 
این کـه اقتصـاد مقاومتـی نیسـت. مـا نباید اجـازه دهیـم از بیرون از اسـتان 
بیایند و از شـعار اقتصاد مقاومتی کرمان سوءاسـتفاده کنند.« وی در پاسـخ 
بـه ایـن سـؤال که »اگـر شـما مخالف هسـتید چـرا جلـوی آن را نگرفتید« 
اظهـار کـرد: »تا شـامگاه دوشـنبه پیگیر خاتمه ایـن نمایشـگاه بودیم و باید 

جمع شـود.«

میراث نامه بزند تا بررسی کنیم
علی اکبـر مشـرفی، رییـس شـورای شـهر کرمان در پاسـخ به 
ایـن سـؤال »پیام مـا« که آیا شـما در جریان قرارداد شـهرداری 
چنیـن  بحـث  در  »مـا  گفـت:  هسـتید،  نمایشـگاه  مجـری  و 
قراردادهایـی وارد نمی شـویم. اگر میـراث فرهنگی اعتراض دارد، 
نامـه بزنـد تـا بررسـی کنیـم.« وی در پاسـخ بـه این سـؤال که 
شـما به عنـوان رییـس شـورا با برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایی 
کنـار یخـدان موافقیـد، اظهـار کـرد: »هویـت نمایشـگاه بایـد 
بـه مـکان نمایشـگاه بخـورد و در مـورد نمایشـگاهی کـه شـما 

می گوییـد ایـن موضـوع صـادق نیسـت.«

گفتند اقتصاد مقاومتی است کوتاه بیایید
محمـود وفایـی مدیـرکل میـراث فرهنگی دربـاره چرایی برگـزاری این 
نمایشـگاه بـه »پیـام مـا« گفت: »مـا مخالـف بودیم. امـا به مـا گفتند که 
ایـن نمایشـگاه، نمایشـگاه اقتصـاد مقاومتـی اسـت و مـا موافقـت کردیم. 
بعـداً امـا معلوم شـد آن طـوری که بایـد، نیسـت.« وی که روز گذشـته به 
سـیرجان رفتـه بـود، ادامـه توضیحات را بـه افضلـی، مدیر امـور فرهنگی 
میـراث سـپرد. افضلی گفت: »مجری برگـزاری این نمایشـگاه 18 میلیون 
تومـان ایـن فضـا را از شـهرداری اجـاره کـرده بـود. پیش ما کـه آمد، یک 
نامـه از یکـی مدیـران معاونـت عمرانـی اسـتانداری داشـت. مـا مخالفـت 
کردیـم امـا از معاونـت عمرانـی تمـاس گرفتنـد و گفتنـد چـون قبـل از 
و  بـوده  یخـدان  کنـار  نمایشـگاه ها  برگـزاری  ممنوعیـت  اطالع رسـانی 
مربـوط بـه اقتصـاد مقاومتـی اسـت، اجـازه دهیـد.« وی در پاسـخ به این 
سـؤال کـه حتـی اگر این نمایشـگاه بـه اقتصـاد مقاومتی هم مربـوط بود، 
آیـا اجـازه برگزاری آن خالف دسـتورالعمل میـراث نبود، اظهـار کرد: »ما 

هنـوز هـم مجـوز ندادیـم امـا گفتند که اجـازه دهیـد برگزار شـود.« 
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ویژه

 2 شـماره  گندله سـازی  کارخانـه 
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
پنـج  تولیـد  ظرفیـت  بـا  سـیرجان 
میلیـون تـن گندلـه دیروز بـا حضور 
معـاون اول رییس جمهـوری در این 
شهرسـتان بـه بهره برداری رسـید. آن طـور که ایرنا 
نوشـته، برای احداث کارخانه گندله سـازی شـماره 
2 مجتمـع گل گهـر سـیرجان، چهار هـزار و 4۰۰ 
میلیـون  و 1۰۳  ریالـی  به صـورت  ریـال  میلیـارد 
یـورو سـرمایه گذاری شـده اسـت و بـا افتتـاح این 
طـرح بـرای ۵۰۰ نفر به صـورت مسـتقیم و 2 هزار 
نفـر به صـورت غیرمسـتقیم اشـتغال زایی می شـود.
گندله سازی شماره 2 نشان دهنده ظرفیت 

باالی گل گهر است
افتتـاح  آییـن  در  جمهـور  رییـس  اول  معـاون 
گندله سـازی شـماره 2 گل گهـر گفـت: »از تمـام 
مشـارکت  و  کـرده  همراهـی  را  مـا  کـه  کسـانی 
داشـته اند تشـکر می کنـم. توسـعه های خوبـی در 
اینجـا و چادرملـو انجام شـده اسـت و ایـن نشـان 
می دهـد کـه قطـار توسـعه کشـور مسـیر صحیـح 
و درسـتی در پیش گرفتـه کـه بـه علـت انتخـاب 
درسـت اسـت.« اسـحاق جهانگیـری افـزود: »انکار 
نمی کنـم در مجموعـه اقتصادی نقـاط ضعف وجود 
دارد. به شـدت دنبـال رفـع نیازمندی های اشـتغال 
و مشـکالت معیشـتی مـردم هسـتیم ولی توسـعه 

کشـور را هـم نمی شـود نادیـده گرفـت.« 
رییـس  اخیـر  سـفرهای  در  اینکـه  بابیـان  وی 
جمهـور و بنـده به اسـتان های مختلـف پروژه های 
زیـادی افتتاح شـده کـه همـه آن هـا بـا مشـارکت 
بخـش خصوصـی اتفـاق افتـاده، اظهـار کـرد: »اگر 
کسـی فکر می کند بـا پول و  کمـک دولت می توان 
توسـعه را فعال کرد سـخت در اشـتباه است. وقتی 
مدیرعامـل می گویـد می توانیـم 22 هـزار میلیـارد 
تومان سـود به کشـور وارد کرد جای خوشـحالی و 
تقدیـر دارد. مبلغـی که از بودجه یک سـال کشـور 

ما بیشـتر اسـت.
 پـس می توان از بخش خصوصی و سـرمایه گذار 
اسـتفاده بهینه و مناسـب کـرد.« جهانگیری اضافه 
 2 فـاز  و  ورزشـی  مجموعـه  ایـن  »افتتـاح  کـرد: 
گندله سـازی نشـان از ظرفیـت باالی همـکاران ما 
در اسـتان کرمـان و گل گهـر اسـت. ایـن پروژه هـا 
نشـان می دهـد می تـوان بـدون نفـت هـم اقتصـاد 
ایـران را پویـا و فعـال نگـه داشـت.« معـاون اول 
رییـس جمهور به مشـکل آب سـیرجان هم اشـاره 
کـرد و گفـت: »در جلسـه ای که به زودی بـا وزیر و 
مسـئوالن خواهیم داشـت درصدد رفع آن خواهیم 
بـود. ضمـن اینکه گل گهـر هم اقدامـات خوبی در 
جهـت تصفیـه آب سـیرجان در برنامه هـای آتـی 

دارد.«  خود 
قابلیت افزایش ظرفیت گندله سازی

 تا هفت میلیون تن
مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
هـم در ایـن آییـن گفـت: »در مجموعـه گل گهـر 
بـرای پیشـرفت 1۰ گام را تعریـف کردیـم کـه بـا 
انجـام  حـال  در  تکنسـین ها  و  همـکاران  کمـک 
اسـت. در بحـث افزایـش تولیـد، کـه 21 درصد در 
مقایسـه بـا سـال های قبـل پیشـرفت داشـته ایم.

در تولیـد کنسـانتره 1۷ درصـد نسـبت به سـال 
قبـل افزایـش داشـتیم. در بحث گندلـه 8۰ درصد 
افزایـش اسـمی و پنـج میلیـون افزایـش حجمـی 
هـم  میلیـون  هفـت  مـرز  تـا  قادریـم  و  داشـتیم 
بـه  کمـک  و  بومی سـازی  اینکـه  برسـیم. ضمـن 
افزایـش  بهـره وری،  افزایـش  داخلـی،  تجهیـزات 
صـادرات، صرفه جویـی و افزایـش تولیـد و توسـعه 
مسـئولیت اجتماعـی و اشـتغال گام هـای بعـدی 

هسـتند.«
تـا  حمل ونقـل  مشـکل  زاده  تقـی  ناصـر   
بندرعبـاس را بـه دلیـل هزینه هـای بـاال و خطرات 
جـاده ای مهم دانسـت و خواسـتار راه حل مناسـب 

ازجملـه ایجـاد اسـکله اختصاصـی شـد.

کمبود گندله کشور جبران می شود
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت هم گفـت: »اگر 
قبـاًل بـا کمبـود و کسـری گندلـه مواجـه بودیم با 

افتتـاح ایـن طـرح تـا حد زیـادی این نیـاز برطرف 
می شـود.«

گهـر  »گل  افـزود:  زاده  نعمـت  محمدرضـا 

اسـت.  ایـران  سـنگ آهن  معـدن  بزرگ تریـن 
میدکـو  و  گهـر  گل  ماننـد  شـرکت هایی  باوجـود 
شـاهد پیشـرفت خوبی در فـوالد کشـور بوده ایم.«

افتتاح مجموعه ورزشی گل گهر
روز  گهـر  گل  ورزشـی  مجموعـه  همچنیـن 
رئیس جمهـوری  اول  معـاون  بـا حضـور  دوشـنبه 
و وزیـر ورزش و جوانـان در شهرسـتان سـیرجان 

افتتـاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمان، 
در  گهـر  گل  ورزشـی  مجموعـه  افتتـاح  آییـن 
نخسـتین روز از سـفر اسـحاق جهانگیری به استان 
کرمـان بـا حضـور جمعی از مسـئوالن کشـوری و 

برگزار شـد.  اسـتانی 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
سـیرجان در حاشـیه ایـن آییـن گفـت: »مجموعه 
ورزشـی گل گهـر 1۷ هـزار و 2۰۰ مترمربع فضای 
سرپوشـیده و 11 هـزار و ۹۰۰ مترمربـع فضـای 
روبـاز دارد.« ناصـر تقـی زاده ادامـه داد: »فضـای 
سرپوشـیده این مجتمع دارای سـالن های کشـتی، 
ژیمناسـتیک، وزنه بـرداری، بدن سـازی، تیراندازی، 

اتـاق پزشـک و غیره اسـت.« 
وی گفـت: »در فضـای بـاز نیـز، زمیـن فوتبـال 
بـا ظرفیت سـه هـزار نفـر و 2 قطعه زمیـن تنیس 
بـه مسـاحت یک هـزار و ۶۰۰ مترمربع بـا ظرفیت 

1۵۰ نفر قـرار دارد.«
مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
سـیرجان افزود: »ایـن مجموعه ورزشـی همچنین 
دوومیدانـی،  پیسـت  چـون  قسـمت هایی  شـامل 
تنیـس،  زمیـن  ژیمناسـتیک،  سـالن  اسـتخر، 
سـالن های شـطرنج، بوئینـگ، اسـکواش، بیلیـارد، 
و  اتاق هـا  رسـتوران،  تیرانـدازی،  پینگ پنـگ، 
داد:  ادامـه  زاده  تقـی  اسـت.«  کنفرانـس  سـالن 
»ایـن ورزشـگاه قابلیت هـای زیادی بـرای برگزاری 
تیم هـا  آماده سـازی  و  ورزشـی  بـزرگ  مسـابقات 
ورزش هـای  برگـزاری  و  مختلـف  رشـته های  در 

دارد.« ورزشـی  تورهـای  و  همگانـی 
وی گفـت: »ایـن ورزشـگاه در بخـش کارگـری، 
پایـه، همگانـی و کانون هـای  حرفـه ای، تیم هـای 
در  بانـوان  و  آقایـان  بخـش   2 در  اسـتعدادیابی 
می کنـد.« فعالیـت  ورزشـی  مختلـف  رشـته های 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
سـیرجان افـزود: »4۵۰ میلیـارد ریـال به منظـور 
سـیرجان  گهـر  گل  ورزشـی  مجموعـه  سـاخت 

هزینـه شـده اسـت.«
 ایـن مجموعـه ورزشـی حـدود 2۰ سـال قبـل 
کلنـگ زنـی و مـدت زیـادی بـه شـکل نیمـه کاره 

رهاشـده بـود.

1سحاق جهانگیری:

گندله سازی شماره 2 
نشان دهنده ظرفیت باالی

 گل گهر است

رییـس جمهـور  اول  معـاون  بـا حضـور 
عملیات پروژه گازرسـانی به شهرسـتان های 
جیرفـت، عنبرآبـاد و فاریـاب آغاز شـد. این 
عملیـات در حالی آغاز شـد که شـهریور ماه 
ودیعتـی، مدیرعامـل  گذشـته، محمدعلـی 
شـرکت گاز اسـتان در جریـان سـفر وزیـر 
کشـور بـه کرمـان، از آغـاز آن در آینـده ای 
نزدیـک خبـر داده بـود و روز گذشـته وعده 
جریـان  در  اتفـاق  ایـن  شـد.  عملـی  وی 
اول  معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق  سـفر 
رییـس جمهـور بـه اسـتان کرمـان رخ داد. 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان در 
حاشـیه ایـن مراسـم کـه بـا حضـور رییس 

شـرکت ملـی گاز ایران، مسـئوالن کشـوری 
و اسـتان کرمـان برگزار شـد، گفـت: »پروژه 
گازرسـانی بـه ایـن سـه شهرسـتان جنوبی 
همیشـگی  خواسـته های  از  یکـی  کـه 
مـردم بـود، امـروز بـا همـت شـرکت ملـی 
خطـوط  انتقـال  و  اجرایـی  کار  ایـران  گاز 
گاز انجـام می شـود.« محمدعلـی ودیعتـی 
افزود: »پروژه گازرسـانی به سـه شهرسـتان 
جیرفـت، فاریـاب و عنبرآبـاد در سـه فـاز 
اجرا می شـود کـه در فاز اول 1۶۹ روسـتای 
بـاالی 2۰ خانـوار جمعیت بـا جمعیتی بالغ 
بـر 2۶ هـزار و ۳۵8 خانـوار و ۳۰ هـزار و 
می شـوند.«  گازدار  شـهری  خانـوار   121

وی اظهـار کـرد: »در فـاز دوم گازرسـانی به 
سـه شهرسـتان جنوبـی هـم در شهرسـتان 
مردهـک  و  دوسـاری  شـهرهای  عنبرآبـاد، 
در مجمـوع بـا ۷ هـزار و ۳۰۰ خانـوار گازدار 

می شـوند.«
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
بیـان داشـت: »بـا اجـرا شـدن فـاز سـوم 
هـم در شهرسـتان های فاریـاب و جیرفـت 
مـردم شـهرهای بلـوک و فاریـاب بـا بیـش 
گاز  نعمـت  از  خانـوار  و ۶۰۰  هـزار  از 1۹ 
بهره منـد می شـوند.« وی خاطرنشـان کـرد: 
»بـرای پروژه گازرسـانی به سـه شهرسـتان 
جیرفـت، عنبرآبـاد و فاریـاب که بیـش از 2 

هـزار و 48۵ کیلومتـر طـول دارد، بیش از ۵ 
میلیـارد ریال اعتبار اختصاص یافته اسـت.« 
مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز اسـتان کرمان 
عنـوان کـرد: »در مجمـوع بـا گازرسـانی به 

سـه شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان ۳8۶ 
روسـتای بـاالی 2۰ خانـوار جمعیـت و ۳4 
فـاز  هـزار و 2۷۷ خانـوار شـهری در سـه 

تأمیـن گاز می شـوند.«

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد

آغاز عملیات پروژه گازرسانی به جیرفت، عنبرآباد و فاریاب
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کرمون

سـید محمـود توحیـدی متخلـص بـه 
شـاعران  از  مجدالسـادات  فرزنـد  ارفـع 
معاصـر کرمانـی و فعـاالن عرصـه شـعر 
به شـمار می آیـد.  ایـران  و غـزل معاصـر 
ابتدایـی  مقطـع  در  تحصیالتـش  شـروع 

بوده اسـت  زادگاهـش  در  متوسـطه  و 
و تحصیـالت عالیـه را در حـوزه زبـان و 
کارشناسـی  مقطـع  تـا  فارسـی  ادبیـات 
مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه  در  ارشـد 
پـی  سـال   4 ارفـع  گذرانده اسـت.. 

برتـر  نویسـنده   )۵4-1۳۵۰( پـی  در 
کرمانـی  ارفـع  از  شـد.  شـناخته  کشـور 
بـه  کـه  مانـده  باقـی  زیـادی  غزل هـای 
در  وی  صوفیانـه  گرایش هـای  دلیـل 
از  آنچـه  قـرار می گیرنـد.  حـوزه عرفـان 
نوشـته ها و سـروده های وی بـه جاسـت 
مجموعـه غزل هایـش بـا عنـوان »یاس ها 
و داس ها« و »دیوان اشـعار« و »در شـهر 
نیسـت«؛  عجیـب  عجیبـی  هیـچ  قصـه 
وهمچنیـن تألیفـی اسـت تحـت عنـوان 
»بحـث انتقـادی راجع به تشـبیهات لیلی 
»یاس هـا  جامـی«.  و  نظامـی  ومجنـون 
و داس هـا« نخسـتین بـار در 1۳۷۹ بـه 
و  تجدیدنظـر  بـا  بارهـا  و  رسـید  چـاپ 

شـد. منتشـر  تـازه  تصحیحـات 
از  ارفـع تعـدادی  ایـن مجموعـه،   در 
غزل هـای خـود را چـاپ کـرد و توانایـی 

نشـان  غـزل  سـرودن  در  را  خویـش 
از  یکـی  کـه  یوسـفی  غالمحسـین  داد. 
اسـتادان دوران تحصیل ارفع در دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد بـوده درباره شـعر ارفع 
معاصـر،  فارسـی  غـزل  می گویـد:»در 
شـعرهای ارفـع در شـمار آثـار خـوب و 

اسـت.« برجسـته  و  خواندنـی 
هنرمنـدان  بهارسـتان  در  او  آرامـگاه 

اسـت. کرمـان 
فرزنـد وی بـه نـام فـؤاد توحیـدی بـا 
تشـکیل گـروه موسـیقی ارفع و اسـتفاده 
از اشـعار پـدر، برنامه هـای متعـددی در 
سـطح کشـور و جهـان ترتیـب می دهـد.

معروف ترین غزل او چنین است:
بـی خبـران خبـر خبـر، میکـده بـاز بـاز 
شـد/نیمه شـبی به درگهی/ دسـت کسی 
دراز شد/شـیخ فـرود آمـد از /منبر وعظ و 

مرثیـت /مطرب عشـق از میـان /هی زد و 
برفـراز شـد/می رسـدم ز هر طـرف بانگ 
ربـاب و چنـگ و دف/یـار ز راه می رسـد 
دمدمـه نیـاز شـد/چنگ بـه دامنـش زدم 
عشـوه نمـود و بسـت در/سـنگ چـو بـر 
درش زدم/ صـد در بسـته بـاز شد/عشـق 
چـو سـر بـرآورد خواجه بـه بندگـی برد/
تاج سـر سـبکتکین خاک در ایاز شد/سـر 
وجـود خـال تـو، مسـتی ام از خیـال تـو/
آینـه جمـال تو سـاغر اهـل راز شـد/طره 
کیمیـا بـرد تاب و توان/شـمس را /عشـق 
حقیقـی عاقبـت ختم بـه این مجاز شـد/
آینـه وقت دیدنـت بر دلـش آه خیمه زد/
سـرو چـو دید قامتـت خم شـد و در نماز 
شـد/ارفع اگـر زدی به سـر نعره کشـیدی 
تـو  آه  عاقبـت  کـه  خـدا  جگر/شـکر  از 

شد کارسـاز 

ارفع کرمانی
چهره
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حیات
چهره درخشان

 سید علی اکبر صنعتی

بخش 27
بـه  کـه  کرمـان  صنعتـی  پرورشـگاه 
سـال  در  صنعتـی  اکبـر  حـاج  همـت 
در  را  بزرگانـی  شـده،  تاسـیس   129۵
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؛
ایـن نمایشـگاه کـه قرار بـود تنها بـه مدت 
شـش مـاه برقـرار باشـد، بـه خاطـر اسـتقبال 
مـردم ادامـه یافـت و تـا امـروز نیـز همچنـان 
پابرجـا مانده اسـت. آن روزها، یکی از کسـانی 
کـه از نمایشـگاه بازدیـد کـرد، محمد مسـعود 
مدیـر روزنامـه »مـرد امـروز« بـود. او بعـد از 
سـیدعلی  از  قدردانـی  بـا  نمایشـگاه  دیـدن 
اکبـر گفتـه بود:»من به سـهم خودم، بـا مداد 
قلـم علیـه فسـاد مـی جنگـم و تـو بـا هنـرت 
بـه میـدان این جنـگ آمـده ای، اما تـو موفق 
تـری. چـون نوشـته های مـرا جمعـی محدود 
مـی خواننـد و آثـار تـو را اغلـب مـردم مـی 
بیننـد و قضـاوت مـی کننـد، چـه آنانـی کـه 
سـواد خوانـدن و نوشـتن دارنـد و چـه آنانـی 

ندارند.« کـه 
در رژیـم شـاه، همیشـه سـعی مـی شـد از 
هـر وسـیله ای بـرای تبلیـغ و بـزرگ نشـان 
دادن شـاه اسـتفاده شود. مسـئوالن نمایشگاه، 
سـیدعلی اکبـر را وادار کـرده بود که مجسـمه 
پهلـوی اول و دوم )شـاه و پـدرش( و همچنین 
مجسـمه نخسـت وزیر دکتر مصدق را بسـازد 

و او هـم بـه ناچـار قبـول کـرده بود.
بیـن  کـه  شمسـی   1۳۳2 مـرداد   28 در 
مصـدق و شـاه درگیری پیش آمـد و حکومت 
مصـدق بـا کودتـا برکنـار شـد، عـده ای آدم 
جاهـل و نـاآگاه به نمایشـگاه هجـوم آوردند و 
مجسـمه هـای بـی گنـاه اسـتاد را شکسـتند.
»صبـح روز واقعـه کودتـا یـک وقـت دیـدم 
بـه  شـعارگویان،  و  کنـان  هیاهـو  جمعیتـی 
طـرف محـل نمایشـگاه هجـوم آوردنـد. قصد 
آنـان شکسـتن مجسـمه هـای پهلـوی اول و 
دوم بـود کـه مـن به سـفارش مسـئوالن وقت 
»شـیر و خورشـید« آن هـم صرفـاً بـه دلیـل 
تـداوم برپایـی نمایشـگاه سـاخته بـودم. با آن 
کـه اگـر اجبـاری در کار نبـود، بـی تردید من 
آن مجسـمه هـا را نمی سـاختم، چـون با دل 
و خلـق و خـوی مـن بیگانه بود. امـا کاری بود 
کـه انجـام یافتـه بـود. وقـت پـس دادن تاوان 
آن فـرا رسـیده بـود. بگذریـم... ایـن جمعیت، 
طـرف داران مصـدق السـلطنه بودنـد کـه بـا 
خشـم و فریـاد پـا بـه نمایشـگاه گذاشـتند و 
مجسـمه های پهلـوی اول و دوم را شکسـتند. 
ای کاش تنها آن مجسـمه ها را می شکستند، 
در آن حملـه و هجـوم، هرکس دسـتش به هر 
مجسـمه ای رسـید، آسـیبی بـه آن وارد کرد.
دو سـه روزی بعـد، یکبـاره، ورق برگشـت. 
ایـن بـار طرفـداران پهلـوی دوم به نمایشـگاه 
هجـوم آوردنـد. آن هـا هـم به قصد شکسـتن 
مجسـمه مصدق السـلطنه آمده بودنـد. دراین 
حملـه و هجـوم دگربـار، باقـی مجسـمه ها را 
هـم ایـن جماعـت شکسـتند. غروب که شـد، 
مـن مانده بـودم و خرواری قطعات شکسـته از 
مجسـمه هـا و تلنبـاری از بوم های پاره شـده 

و شکسـته و نقاشـی هایم.«
بعـد از ایـن اتفـاق، شـاید هر کـس دیگری 
بـه جای سـید بـود، از ناامیدی و یأس سـر به 
دیـوار مـی کوبیـد و زمیـن و زمـان را دشـنام 
مـی داد. اما اسـتاد صنعتی تصمیـم گرفته بود 
ناامیـدی را ناامیـد کنـد. اگـر می خواسـت به 
همیـن راحتـی میـدان را خالـی کنـد، هرگـز 
بـه آن پایـه از هنـر نمـی رسـید. او در کـوره 
سـختی هـا و مصیبت هـا، مثل فـوالد آبدیده 
شـده بـود. فشـار زمانـه شـاید مـی توانسـت 
گاهـی قامتـش را خم کنـد؛ اما هرگـز قادر به 

شکسـتن او نبود.

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

فصـول  در   -1
سـال،  مختلـف 
هایـی  نمایشـگاه 
و  هـا  اسـتان  در 
کشـور  سراسـر 
شـود.  مـی  برگـزار 
امـا اشـکال  نـدارد.  اشـکالی هـم 
شـود  مـی  شـروع  جایـی  آن  از 
کـه نمایشـگاه متـرادف بـا جمعه 
بـازار و حراجـی مـی شـود. یعنی 
ایـن کـه نمایشـگاه بـه جـای این 
کـه مکانی مناسـب بـرای نمایش 
طبـق  و  باشـد  خدمـات  یـا  کاال 
تعریـف خود»جایگاهـی باشـد که 
بازدیـد  ارائـه دهنـدگان و  در آن 
کننـدگان بـا هم رو به رو شـوند.« 
یـا »نمایشـگاه جایگاه شناسـاندن 
یـک ایـده نویـن، یـا جـای داد و 
سـتد اطالعـات، نـوآوری هـا و نـو 
آفرینـی هـا و اختراع ها« باشـد.« 
هـای  متـاع  کـه  »محلـی  یـا  و 
بازرگانـی، محصـوالت کشـاورزی 
و مصنوعـات کارخانـه هـا یـا آثـار 
نمایـش  معـرض  بـه  را  باسـتانی 

گذارنـد.«
کـه  اسـت  درازی  سـالیان  امـا 
اشـتباه  حراجـی  بـا  نمایشـگاه 
گرفتـه شـده و هـرگاه صحبـت از 
نمایشـگاه است به سـرعت، عرضه 
ذهـن  در  بنجـل  و  ارزان  جنـس 

شـهروندان نقـش مـی بنـدد. 
2- یکـی از دسـته مـکان هایی 

کـه در آن نمایشـگاه برگـزار مـی 
اسـت.  تاریخـی  بناهـای  شـود 
هـا  نمایشـگاه  کننـدگان  برگـزار 
عالقه مند هسـتند کـه از ظرفیت 
بـاالی رفـت و آمـد مـردم در این 
مـکان هـا بهـره ببرند و نمایشـگاه 
خـود را رونـق ببخشـند. از طرفی 
دیگـر بناهـای تاریخـی در مرکـز 
شـهر قـرار دارنـد و خـود بـه خود 
بازدیـد  بـرای  نیـز  را  مسـافت 
کننـدگان کوتـاه مـی کنـد. یکـی 
از ایـن مـکان هـا یخـدان مؤیدی 
اسـت. مقبـره مشـتاق علـی شـاه 
نیز از نوروز امسـال به این لیسـت 
و  مربـوط  نهادهـای  شـد.  اضافـه 
بـی ربـط بـه بهانـه هـای مختلف 
زمینـه ای فراهـم می کننـد تا هر 
از چندگاهـی سـازه هـای فلزی و 
غرفـه هـای پارچه ای زشـت و بی 
قـواره در کنـار بناهـای تاریخـی- 
کـه سـازه هایـی بـه جامانـده از 
مباهـات  مایـه  و  گذشـته  دوران 
و  شـده  برپـا  اسـت-  کرمانیـان 
بسـاط دسـت فروشـی و حراجـی 

شـود.  پهن 
کل  اداره  پیـش  چنـدی   -۳
و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث 
کرمـان  اسـتان  دسـتی  صنایـع 
بـا ایـن اسـتدالل کـه سـازه های 
بـرای  آن  نصـب  نحـوه  و  آهنـی 
بنـای یخدان مضـر اسـت، برپایی 
ایـن  در  نمایشـگاهی  گونـه  هـر 

مـکان را ممنـوع اعـالم کـرد. امـا 
نشـده  خشـک  آن  جوهـر  هنـوز 
بـود کـه بیلبوردی در نقطـه ای از 
شـهر را مشـاهده کـردم کـه خبر 
را  دیگـری  نمایشـگاه!  برپایـی  از 
مـی داد. نمایشـگاهی که سـازمان 
صنعـت، معدن، تجـارت می گوید 
میـراث  کل  اداره  نـدارد.  مجـوز 
فرهنگـی مـی گویـد مجوز نـدارد! 
امـا بـا کمـال تعجـب مـی بینیـم 
کـه نمایشـگاه مذکـور بـا قـدرت 
بـه کار خـود را ادامـه مـی دهـد. 
می گوینـد که از معاونـت عمرانی 
اسـتانداری نامه دارنـد! غرفه های 
نایلونـی همسـایه دیـوار بـه دیوار 
یخـدان ها شـده انـد و گونی های 
سـبزی خشـک ممـاس بـا دیـوار 
ایـن بنـای تاریخی اسـت. درسـت 
رو بـه روی درب »مرکـز فرهنگـی 
هنـری شـماره ۳ اداره کل کانـون 
و  کـودکان  فکـری  پـرورش 

نوجوانـان«
هـا  کرمانـی  تـر  بیـش   -4
وضعیـت ایـن گونـه نمایشـگاه ها 
را دیـده انـد. لبـاس هایـی کـه از 
جارختـی غرفـه ای آویزان اسـت. 
چنـد عدد کاسـه و کـوزه پیرکس 
و چینـی هـم آن طـرف تـر دیده 
مـی شـود. محصـوالت اسـتان و 
بسـته  نیـز در  اسـتان هـا  دیگـر 
در  نازیبا)کیسـه(  هـای  بنـدی 
گوشـه و کنار نمایشـگاه به چشـم 

می خورد. سـاندویچ و ترشک و پر 
هلـو و غیـره و ذلک هـم از اجزای 
جداناشـدنی ایـن گونه نمایشـگاه 
وضعیـت  ایـن  بـا  حـاال  هاسـت. 
اتوبـوس  یـک  کـه  کنیـد  تصـور 
گردشـگر خارجـی هـم در کنـار 
پـارک یخدان مؤیـدی توقف کند. 
عـده ای از آن طـرف دنیـا هزاران 
کیلومتر راه را پیموده باشـند تا در 
فضایـی آرام یخدانـی را ببینند که 
شـاید در طـول عمـر خـود ندیده 
باشـند و از طریـق راهنمـای خود 
از یخـدان و چگونگـی سـاخت آن 
دنیـای  در  آن  کارکـرد  نحـوه  و 
دیـروز آگاه شـوند. حـاال بـه نقطه 
ای رسـیده انـد کـه دسـت فروش 

هـای سـازمان یافتـه و حرفـه ای 
بـه شـهر سـفر مـی  -کـه شـهر 
کننـد و بسـاط بنجـل هـای خود 
را می گسـترانند- جلـوی دید آن 
هـا را گرفتـه انـد. تـا جایـی کـه 
یـک گردشـگر دوربیـن به دسـت 
از یخـدان مؤیـدی  اگـر بخواهـد 
تصویـری تهیـه کنـد و یـا عکـس 
لنـز  داخـل  از  بگیـرد،  یـادگاری 
دوربیـن، جـز گنبدی خشـتی که 
از البه الی گونی های پالسـتیکی 

سـربرآورده چیـزی نبینـد.
۵- در پایـان مـی خواهم از این 
انشـا نتیجه بگیـرم کـه اوالً وقتی 
دسـتگاهی مثـل میـراث فرهنگی 
مـی  تنظیـم  را  دسـتورالعملی 

کنـد، به اجـرای آن نیز بیندیشـد 
صنعـت،  سـازمان  ثانیـاً  لطفـاً! 
معـدن و تجـارت نیـز کـه مجـوز 
نـداده  را  نمایشـگاه  ایـن  برپایـی 
وجهـه  حداقـل  کـه  کنـد  دقـت 
دار  خدشـه  آن  و  ایـن  نـزد  اش 
نشـود. ثالثاً دسـتگاه های ذی بط 
دقـت کنند نمایشـگاهی کـه نه از 
سـازمان صنعـت، معـدن، تجارت 
مجـوز دارد و نـه سـازمان میـراث 
فرهنگـی اجـازه برپایـی آن را در 
دیگـران هـم  و  داده  مـکان  ایـن 
کـه مـی گوینـد ناراضی هسـتند، 
دقیقـاً از کجـا مجـوز دارنـد. رابعاً 
بـرای بناهـای تاریخی مـان ارزش 

قائـل باشـیم.        

یخدان، گونی، گردشگر

حمام ته باغ هلل
 اثـر باقـی مانـده از اصـل قاجاریـه که در 
خیابـان شـریعتی و محلـه ای بـه همیـن 
نـام قـرار دارد و به سـبک سـنتی زیبایی 
انقـالب،  دراوایـل  یکبـار  شـده،  احـداث 

ایـت  باهمـکاری و مسـاعدت زنـده یـاد 
فرهنگـی  میـراث  وتوسـط  حقیقـی  اهلل 
بازسـازی شـد و گشـایش یافـت امـا پس 
از مدتـی مجددا تعطیـل گردید ودر حال 

اسـت. ویرانی 

بـه  هایـی  مغـازه  حمـام  ایـن  جـوار  در 
سـبک سـنتی نیـز سـاخته شـده بـود و 
هنـوز برجاسـت تزئینـات ایـن بنـا جزیی 
و بیشـتر روی سـقف هـا و سـنگ کاری 
هـا تمرکـز یافتـه اسـت. پـس از گذشـت 
سـالهای طوالنـی همچنـان کاشـی کاری 
هـای فیـروزه ای رنـگ سـردر مغـازه هـا 
باقـی مانـده اسـت و نوشـته هـای ایـن 
کاشـی هـا نشـانگر آن اسـت ایـن مغـازه 
هـا بـرای شـغلهای اصلـی روزگاران قدیم 
چـون سـلمانی، بقالـی، نانوایـی، قصابی و 
کفاشی احداث شـده است.می توان گفت 
حمـام بـاغ هلل از حمـام گنجعلیخان)یکی 
دیگـر از حمـام هـای تاریخی اسـتان می 
باشـد( کرمـان زیباتر اسـت. بـاغ هلل  قباًل 
بـاغ بزرگی بـوده کـه متعلق بـه »خواجه 
اتابـک بزقـوش« از عرفاً و سیاسـتمداران 
کرمـان بـوده و گرمابـه ای هـم کـه در 
ایـن محلـه واقـع شـده نیـز به دسـتور او 

سـاخته شـده اسـت. به گـواه تاریـخ، این 
حمـام از قدیمـی  ترین حمام های اسـتان 
کرمـان بـه شـمار مـی  رود و بـا تبعیت از 
معماری سـنتی این منطقه سـاخته شـده 
اسـت اما بـا وجود ایـن اهمیـت تاریخی، 
در حـال حاضـر آنچـه کـه از ایـن حمـام 
باقـی مانده مخروبه ای اسـت. بـاال آمدن 
سـطح آبهـای زیرزمینی در ایـن محدوده 
تاریخـی شـهر کرمـان  بافـت  کـه جـزو 
اسـت، مشـکالت عدیده ای برای ساکنان 

ایـن محـل ایجـاد کرده اسـت.

حمام میرزا اسماعیل وزیر کرمان 
در ضلـع جنوب خاوری میـدان ارگ واقع 
شـده واز جملـه آثـار به جا مانـده از عصر 
قاجار اسـت. ایـن حمام نیز در گذر سـال 
هـا همچنـان فعـال وپذیـرای مشـتریان 
اسـت .میـرزا اسـماعیل وزیـر کـه از افراد 
بـا نفـوذ حکومتی به شـمار مـی رفت در 

یـک رویـداد سیاسـی ویـژه کـه در زمان 
آمـد  پیـش  کرمـان  حاکـم  بیگلربیگـی 
بـه دسـت یکـی از پسـران ابراهیـم خـان 
خـان  غالمحسـین  نـام  بـه  ظهیرالدولـه 
کشـته شـد. غالمحسـین خان خانه میرزا 
اسـماعیل را غـارت کـرد و بـا جمعـی از 
رفتنـد  گنجعلیخـان  میـدان  بـه  یـاران 
تحریـک  بـه  گرفـت...  سـنگر  درآنجـا  و 
مفسـدین بـه قصد قتـل میرزا اسـماعیل 
میـرزا  کـرده  مازندرانـی جمعیـت  وزیـر 
اسـماعیل بـه خانـه آخوند مالعلـی اعمی 
پنـاه بـرد آن جماعـت بـه خانـه آخونـد 
ریختـه او را در همـان جا بـا کارد وخنجر 

پـاره پـاره کردند
ایـن حمـام از بخش های اشـاره شـده در 
سـایر حمام های قدیمی تشـکیل شـده و 
دارای کاشـی کاری هایـی بـا نقـوش زیبا 
گـچ بـری های تماشـایی و حجـاری های 

دیدنی اسـت.

دو حمام تاریخی کرمان
میراث
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چهره

محمدتقی بهار؛
 شاعر و سیاستمدار 

آزادیخواه
»میـرزا محمـد تقـی« متخلـص بـه بهـار 
12 ربیـع االول سـال 1۳۰4 ه. قمـری در 
مشـهد به دنیا آمد. ملک الشـعرا پسـر ملک 
الشـعرا محمـد کاظـم صبـوری مـی باشـد. 
بهـار بی تردید یکـی از بزرگترین گویندگان 
پارسـی در چنـد قـرن اخیـر از تاریـخ ادبـی 
ایـران اسـت. او نـه تنها شـاعری زبـان آور و 
بلنـد اندیشـه، بلکـه در همان حـال محققی 
بـزرگ و نویسـنده ای فعال و اسـتادی الیق 
و روزنامـه نـگاری مبتکـر و پـرارزش بـود. 

وی مسـلما یکـی از ارکان تکامـل و تحـول 
نظـم و نثـر در دوران معاصـر محسـوب می 
شـود. بهـار ادبیـات فارسـی را نـزد پـدرش 
فـرا گرفـت و از هفـت سـالگی بـه سـرودن 
شـعر پرداخـت. همچنیـن از محضـر میـرزا 

عبدالجـواد ادیـب نیشـابوری بهـره گرفـت.
بهـار از 14 سـالگی بـه همـراه پـدرش در 
بـه  و  آزادی خواهـان حاضـر شـد  مجامـع 
مشـروط خواهـی دل بسـت. اهمیـت بهـار 
بیـش تـر در آن اسـت کـه اوال زبـان فصیح 
پیشـینیان را بـه بهتریـن و دل انگیزتریـن 
صورتـی در سـخن خـود بـکار بـرد و از ایـن 
رو سـرآمد گویندگان »دوره بازگشـت« شد. 
ثانیـا از زبـان متـداول پارسـی، و مفـردات و 
تکمیـل  بـرای  آن  اصطالحـات  و  تعبیـرات 
زبـان ادبـی قدیـم و بـکار انداختـن آن در 
آنهـا  رفـع حوایـج روزگار اسـتفاده کـرد و 
را بـه نحـوی بـرای تکمیـل بـه زبـان ادبـی 
قدیـم خـود گنجانـد و ثانیا از حدود فشـرده 
و تنـگ موضوعـات قدیـم در شـعر بیـرون 
آمـد و آن را وسـیله سـودمندی بـرای بیـان 
مقاصـد گوناگـون و موضوعـات جدیـد قـرار 
و  فلسـفی  مختلـف  هـای  اندیشـه  و  داد 
اجتماعـی و سیاسـی خـود را آزادانـه در آن 
گنجانـد. اشـعار بهـار در دوران مشـوطیت و 
حـوادث آن بسـیار پرشـور و صمیمی اسـت 
و سـخن او را در سـطحی باالتـر از آثار همه 

شـعرای عهـد انقـالب قـرار مـی دهد.
جنـگ  بهنـگام  کـه  بهـار  محمدتقـی 
بـود  تبعیـد شـده  تهـران  بـه  اول  جهانـی 
را  نوبهـار  روزنامـه  و  بازگشـت  بـه مشـهد 
تاسـیس کـرد و دوره سـوم بـه نمایندگـی 
مجلـس انتخـاب شـد. بهـار بـه تهـران آمد 
و در تهـران روزنامـه »نوبهـار« را بـا چنـد 
بـار توقیـف شـدن نشـر داد. بهـار در سـال 
1۳۳4 هجـری قمـری بـا ایجـاد جمعیتـی 
بنـام »دانشـکده« و مجله ای بـه همین نام 
شـعرا و نویسـندگان جـوان را در پیرامـون 
خـود گـرد آورد و بـه کوشـش و خالقیـت 
هجـری   12۹۹ کودتـای  در  واداشـت. 
دوره  در  شـد  زندانـی  مـاه  سـه  شمسـی 
بـه همـراه  ملـی  چهـارم مجلـس شـورای 
زنـده یاد سـید حسـن مـدرس در مبارزات 
سیاسـی شـرکت کـرد. پـس از پایـان دوره 
ششـم مجلـس کـه دولـت رضاخـان ادامـه 
انتخابـات را در دسـت گرفـت از سیاسـت 
کنـاره گرفـت و یکسـره بـه کار تحقیـق و 

پرداخـت. نویسـندگی  و  تدریـس 
بهـار در سـال 12۹۷ بـا سـودابه »دختـر 
صفـدر میـرزا قاجـار« ازدواج کـرد و طی ده 
سـال صاحب شـش فرزنـد )دو پسـر و چهار 
دختر( شـد. بهار در زمسـتان دچـار بیماری 
سـل شـد و بـرای معالجـه به سـوئیس رفت 
امـا  یافـت.  بهبـود  موقتـا  مدتـی  بـرای  و 
سـرانجام بـه دنبـال ایـن بیمـاری ممتد وی 
در صبـح دوم اردیبهشـت در سـال 1۳۳۰ 
شمسـی وفـات یافت. پیکـر این مـرد بزرگ 
در  گردیـد.  دفـن  ظهیرالدولـه  آرامـگاه  در 
حالیکـه هنـوز فریـاد آزادی خواهـی او در 

طنیـن گـوش و دل هـر ایرانـی اسـت.

معتصم السلطنه فرخ
1320 شمسی

»سـید مهـدی فـرخ، ملقـب بـه معتصم السـلطنه، 
فرزنـد سـید محمد سـادات تهرانـی، در سـال 1۳۰4 
ق. متولـد گردیـد. پـس از اتمام تحصیـالت مقدماتی 
بـه مدرسـه علـوم سیاسـی راه یافـت و دوره مدرسـه 
مزبـور را قبـل از مشـروطیت پایـان داد و بـه خدمـت 
وزارت امـور خارجـه درآمـد. در اداره تذکـره و دفتـر 

وزارتـی مشـغول کار شـد. 
وی در طـول عمر 88 سـاله خود، عهده دار مشـاغل 
و مناصـب بسـیاری چـون: نایـب قنسـول ایـران در 
باطـوم و گنجـه، نماینـده مجلـس شـورای ملـی از 
تربت حیدریـه، سـرحددار سیسـتان، کارگـزار گیالن، 
ریاسـت اداره تحریـرات روس در وزارت امـور خارجه، 
 ،)12۹۹ کودتـای  از  )پـس  خراسـان  کل  کارگـزار 
ریاسـت حسـاب داری و مدیـر کل مالـی وزارت امـور 
خارجـه )1۳۰2(، وزیـر مختـار ایـران در افغانسـتان 
)1۳۰۵(، معاونت وزارت معارف و نایب التولیه مدرسـه 
عالـی سپه سـاالر، حاکم رضائیـه )1۳14(، رئیس اداره 
کل صناعـات و سـپس وزیـر صناعات ایـران )1۳1۶(، 
اسـتاندار فـارس )1۳1۹(، اسـتاندار کرمـان )1۳2۰(، 
وزیـر کشـور )1۳21(، نماینده مردم زابل و سیسـتان 
در مجلـس شـورای ملی، اسـتاندار آذربایجان شـرقی 
و غربی، سـفیرکبیر ایـران در چین )1۳2۷(، ریاسـت 
کل شـهربانی )1۳2۹(، سـناتور انتصابـی آذربایجـان 
در مجلـس سـنا، اسـتاندار فـارس )1۳۳4(، اسـتاندار 

خراسـان )1۳۳۵( و سـناتور انتصابـی تهـران بود. 
فـرخ قریـب نیـم قـرن بـه طـور متوالـی مصـدر 
عمـر  در  اسـت،  بـوده  مختلـف  مقامـات  و  مشـاغل 
سیاسـی خـود هفـت مرتبـه اسـتاندار و پنـج نوبـت 
وزیـر و سـه دوره سـناتور و دو دوره نماینده مجلس و 
دو دفعـه سـفیرکبیر بـوده اسـت. فرخ در تمـام مدت 
خدمـات خـود در کارهـا، قاطعیـت داشـته، بـا قدرت 
و انضبـاط خـاص امـور مربوطـه را اداره نموده اسـت.

وی در اواخـر عمـر بـه انتشـار خاطـرات زندگانـی 
ایـن  کـه  ایـن  از  پرداخت.گذشـته  خـود  سیاسـی 
خاطـرات الیحـه ی دفاعیه زندگانی سیاسـی او بود، به 
افـرادی کـه در طـول حیات خـود با آن ها مناسـباتی 
داشـته اسـت، انتقام گیـری محسـوب می گـردد. فرخ 
ایـن خاطـرات را در کمـال بی پروایی و یـک جانبه به 
رشـته ی تحریـر درآورده و در حقیقـت تحریـف تاریخ 
اسـت. او در 88 سـالگی در تهـران درگذشـت« )1(. 

در مـورد حکومـت فـرخ در کرمـان آمـده اسـت: 
»در فروردیـن سـال 2۵۰۰ ]1۳2۰ ش.[ سـید مهدی 

فـرخ کـه از رجـال ایـران بـود، بـه اسـتانداری کرمان 
منصـوب ... و بـه ایـن شـهر حرکـت نمـود ... در زمان 
ایـن اسـتاندار باد شـدیدی وزیـدن نمود و شـدت آن 
بـه قـدری بـود کـه چنار سلسـبیل کـه درختـی صد 

سـاله و بسـیار تنومند بـود، بـاد انداخـت ...« )2(.
همـان طـور که در قبل ذکر شـد، اسـتانداری فرخ 
در کرمـان مقـارن بـا سـال های قحطـی و مشـکالت 
شـدید مـردم ناشـی از جنـگ جهانی دوم بـود. او در 
کتـاب خاطـرات خـودـ  به رغـم آن که سـعی نموده 
معرفـی  خیراندیـش  و  مثبـت  شـخصیتی  را  خـود 
نمایـد ـ در خصـوص ایـن موضـوع آورده اسـت: »...

کرمان وضع آشـفته و بلبشـوئی داشـت؛ نه آبش بود 
و نـه نانش. مشـکل نان در کشـورهای جنگ زده و یا 
ممالـک اشـغال شـده بزرگ ترین مشکل هاسـت. زیرا 
آنـان کـه مسـتغنی هسـتند از تـرس قحطـی بیـش 
آذوقـه می خرنـد و الجـرم دسـت  نیـاز خویـش  از 
نیازمنـدان از رزق روز کوتـاه و در ایـن میـان دالالن 
مـردم  نـان  از  و  میدان دارمعرکه انـد  شـاطران،  و 
می دزدنـد و گنـدم روی گنـدم در انبارهـا می چینند 
تـا بـود و نبودشـان را گران تر از قبل بفروشـند و من 
در کرمـان، در اسـتانی از کشـوری جنـگ زده، دچـار 
چنین وضع تأسـف بار و شـرم آوری شـده بودم. روزی 
سـیزده تـن گنـدم بـه نانوایـان تحویـل می شـد کـه 
نـان شـهر را تهیـه بکننـد اما نان ابـداً قابـل خوردن 
نبـود معلـوم نبـود چه کثافتـی را با آرد گنـدم قاطی 
می کردنـد کـه نـان بـه صـورت ورقه هـای حلبـی در 
می آمـد و گرسـنگان نیـز رغبت نمی کردنـد آن را به 

دهـان  نزدیـک کنند.
نانوایـان را احضـار کـردم و  مـن ناچـار حضـرات 
عـده ای را تنبیـه و عـده ای دیگـر را بـا تـوپ و تشـر 
روانـه ی محـل کارشـان کـردم و خـودم در آن هـرج 
و مـرج در انتظـار مـروت آقایـان نشسـتم. یکـی دو 
روز فی الواقـع مـروت بـه خـرج دادنـد و وضـع نـان 
خـوب شـد. امـا پـس از یکـی دو روز بـاز آش، همـان 
آش بـود و کاسـه همان کاسـه. ایـن بـار چیزهایی به 
عنـوان هدیـه از قبیـل شـال و پالتو و غیـره خریدم و 
در پاتـوق نانوایـان شـخصاً بـه آن هـا اهـدا کـردم که 
شـاید از راه تشـویق بتوانـم دل سـنگ آنـان را نـرم 
کنـم، ولـی حضـرات هدیه مـرا گرفتند و بـاز به جای 
نـان، ورقه هـای حلبـی بـه خورد مـردم دادند و شـاید 
در دل می گفتنـد کـه ببیـن روزگار چـه شـده کـه 
حاکـم هـم بـه مـا بـاج می دهـد! ... یـک روز پنج تن 
از بازرگانـان محتـرم و شـریف کرمان،از قبیـل آقایان 
»هرنـدی« و »دیلمقانـی« را جمع کـردم و از هر یک، 
سـه هـزار تومان قـرض کـردم و رفتم در بیرون شـهر 
گاراژمخروبـه ای را کرایه کردم. مردم شـهر سراسـیمه 
شـده کـه حاکم می خواهـد به جای حفظ شـهر، خط 

اتوبوس رانـی راه بیانـدازد. 
چنـد روز بعـد در همـان گاراژ مخروبـه پنـج دکـه 
سـنگک پزی  دکـه  پنـج  و  بیسـت  و  تافتون پـزی 
راه انداختـم و بعـدش اداره ی امـور آنجـا را واگـذار 
کـردم بـه آقـای »کرمانـی« کـه از محترمیـن محـل 
بـود و یـک روز صبـح هـم بی خبـر و نابهنـگام هـر 
چـه دکان نانوایـی در شـهر بـود بسـتم و جلـوی آن 
دکان هـای بسـته یـک مأمـور گذاشـتم کـه نان هـای 
خودمـان را کـه در تنورهـای خودمـان می پختیـم به 
مـردم بفروشـند. نان هـای ارزان، خـوب، بـدون وجود 
بازارهـای سـیاه. سـابقاً روزی 1۳ تن گنـدم می دادیم 
و نـان خوردنـی نبـود در حالـی کـه پس از اقـدام من 
روزی 11 تـن گنـدم می دادیـم و نـان بی نهایت خوب 
و مأکـول بـود ... یـک روز آقای »بنی آدم« شـهردار ما 
بـا رنـگ و رخسـار پریده پیـش من تشـریف آوردند و 
چیـزی گفتنـد کـه حیـران شـدم ... ]ایشـان گفتند[: 
سـپس  اسـت!  شـده  داخـل  سیاسـت  فـرخ،  آقـای 

آقـای بنـی آدم بـه مـن گفـت: از دیشـب چند تـن از 
مسـتخدمین قونسـولگری انگلیـس بـا لبـاس فـورم 
علنـاً بـه میـان مـردم آمـده و آنـان را علیـه ماهـا و 
لـه نانوایـان شـهر تحریـک می  کننـد. دیـدم قضیـه 
دارد بیـخ پیـدا می کنـد، فی الواقـع سیاسـت داخـل 
نـان شـده اسـت، و ایـن بـرای مـن عجیـب بـود. زیرا 
جنـاب قونسـول چـه امتیـازی از مـن می خواسـتند 
کـه نـان را علی الحسـاب گـرو برداشـته  بودند؟بـه هر 
تقدیـر چـاره ای نبـود، بـه اتفـاق شـهردار راه افتادیـم 
و دیـدم بلـه، پیشـخدمت های قونسـولگری انگلیـس 
سـخت در تکاپـو هسـتند، مـن اجبـاراً همان شـب به 
جنـاب قونسـول تلفن کردم و به ایشـان گفتـم:  لطفاً 
مصـرف نـان روزانه ی شـما هر مقـدار اسـت بفرمائید 
مـن شـخصاً بـرای شـما روانـه کنـم و از ایـن بـه بعد 

نوکـران حضـرت  عالـی بـه هیـچ نحـو حـق ندارنـد 
داخـل خیابـان شـده، دار و دسـته راه بیاندازنـد.

دو  یکـی  قونسـولگری  نوکـران  تلفـن،  ایـن  بـا   
روزی غـالف کردنـد؛ امـا پـس از ایـن مـدت باز سـر 
و کله شـان پیدا شـد؛ همـان لباس ها و همـان کاله ها. 
ایـن بـار آن ها را دسـتگیر کـرده و توقیفشـان کردیم 
امـا بـا کمـال تعجب مسـئله ای دسـتگیرمان شـد که 
کلـی باعـث خنـده و در عیـن حـال تأسـف گردیـد. 
می دانیـد چـرا؟ آن هایـی کـه توقیـف کـرده بودیـم، 
پیشـخدمت  قونسـولگری انگلیـس نبودند، زیـرا واقعاً 
پیشـخدمت های قونسـولگری جـا خـورده بودنـد و از 
قونسـولگری بیـرون نمی آمدنـد. البد می پرسـید پس 
ایـن عـده کی هـا بودنـد؟ بلـه، این هـا همان شـاطرها 
بودنـد کـه لبـاس مسـتخدمین قونسـولگری را از قرار 
شـبی سـه تومان کرایه کرده بودند تا شـهر را شـلوغ 
بکنند و کسـی هم یارای جلوگیری از آنان را نداشـته 
باشـد و همـه بپندارنـد کـه مسـئله ی نان شـهر مورد 
توجـه سـیمرغ اسـت ... بـاری دیـدم اصـاًل بـا ایـن 
جماعـت شـاطر معامله مان نمی شـود. یـک روز اجباراً 
این جماعت آزاد شـده و آزادی یافته را جمع و سـوار 
کامیون شـان کـردم و روانـه کـردم بـه بندرعبـاس. 
دسـت بـر قضـا کامیـون حامـل بـار نیـز بـود و بارش 
شـاخ بـز بـود، و اینان سـوار شـاخ بـز شـدند و رفتند 
و حتمـاً حـاال هـم کـه ایـن قضیـه را می خواننـد صد 

هـزار دشـنامم می دهنـد ...« )۳(.

پی نوشت ها:
)1(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامی معاصر 

ایـران، ج 2، ص 1۰82 تا 1۰8۵.
)2( ـ همـت، محمـود: کرمـان؛ شـهر شـش دروازه، ص 1۳۷ 

و 1۳8.
)۳(ـ  فرخ، سـید مهدی )معتصم السـلطنه(: خاطرات سیاسـی 

فـرخ، به اهتمـام و تحریر پرویز لوشـانی، ص ۵14 و ۵1۵.

معتمدالممالک
1322 ـ 1321 شمسی

»احمـد راد، ملقـب بـه معتمدالممالـک، در 12۶4 
ش. تولـد یافـت. بعـد از انجـام تحصیـالت مقدماتـی 
وارد مدرسـه علوم سیاسـی شـد و به اسـتخدام دولت 
درآمـد. چنـدی در وزارت جنـگ سـرهنگ توپ خانـه 

بـود، بعـد بـا درجه سـرتیپی مسـتخدم دربار شـد. 
گیـالن  کارگـذاری  و  قزویـن  حکومـت  معاونـت 
از دیگـر مشـاغل اوسـت. چنـدی در مدرسـه علـوم 
سیاسـی تدریـس کـرد. بعـد از اسـتبداد کـه حـزب 
دموکـرات در ایران تشـکیل شـد، وی به حـزب مزبور 
پیوسـت و از افـراد جـدی و پـر کار حزب بـود. مدتی 
مدیـرکل وزارت فوائـد عامـه و چنـدی نیـز عهـده دار 

معاونـت اداری مجلـس شـورای ملـی بـود. 

در سـال 1۳۰۰ ش. کـه ]علـی اکبـر[ داور حـزب 
افـراد  از  معتمدالممالـک  نهـاد،  بنیـاد  را  رادیـکال 
مؤثـر ایـن حـزب بـود و در روزنامـه مـرد آزاد مقالـه 
می نوشـت. در 1۳۰۶ ش. داور او را بـه عدلیـه بـرد و 

مقـام متسشـاری تمیـز را بـه او داد. 
در سـال 1۳12 ش. وزیـر مختـار در مصـر شـد. دو 
سـال بعـد همیـن سـمت را در عربسـتان بـر عهـده 
گرفـت. در جریـان ازدواج محمدرضا پهلـوی با فوزیه، 
او ارتقـاء مقـام یافت و سـفیرکبیر ایران در مصر شـد، 
چـرا کـه نقش مهمـی در خواسـتگاری فوزیه داشـت.
وزارت  معـاون  عنـوان  بـه  ش.   1۳2۰ سـال  در 
بهـداری تعییـن شـد. دو سـالی )1۳22ـ  1۳21 ش.( 
هم اسـتاندار کرمـان بود. در سـال 1۳28 ش. به مقام 
سـناتوری رسـید. در دوره دوم نیـز این مقـام را حفظ 
کـرد. وفـات او در 1۳4۹ ش. اتفاق افتاد و در مقبره ی 
خانوادگـی واقـع در امامـزاده صالح تجریشـی مدفون 

گردید. 
وی مشـرب تصـوف داشـت و چـون از لحـاظ مالی 
تأمیـن بـود، دِر خانـه اش بـه روی فقـرا و دراویش باز 
بـود و بـه مردم توجـه می کـرد و از کمک هـای مادی 
بـه اشـخاص مسـتحقق دریـغ نمی ورزیـد. روی هـم 

رفتـه مـردی موجـه و قابل قبـول بود. 
وی در شـمیرانات زمیـن و امـالک زیـادی داشـت. 
بـاغ او در چیـذر شـمیران معـروف بـود. فرزنـدان وی 
رشـدی پیـدا نکردنـد. یکـی از دختران او بـه حباله ی 

نـکاح سـپهبد اسـکندر آزموده درآمـد )1(.

پی نوشت ها:
)1(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامی معاصر 

ایران، ج 2، ص ۷۰۵  و ۷۰۶.
)2(ـ  از جملـه افـراد حاضر در عکـس:1ـ احمد راد 2ـ مرحوم 
پرویـز دبسـتانی )درآگاهـی( ۳ـ مرحـوم دکتـر علـی اکبـر 

وکیلی. میرحسـینی 

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره1۳۹۵۶۰۳1۹۰12۰۰۳48۳ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانـم سـمیه رضایـی لری فرزنـد محمد 
بشـماره شناسـنامه 1۷1۹ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
11۳/۳۰ مترمربـع پـالک 2۵۵ فرعـی از ۶2۹ اصلـی واقـع در بخـش ۳۶ کرمـان به آدرس 
سـیرجان آباده شـهرک امیرالمومنین )ع( کوچه دلگشـا 4 خریداری از مالک رسـمی آقای 
موسـی افصحـی محـرز گردیـده اسـت . لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 1۵ روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

شـد. خواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/۰8/1۰   
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۳۹۵/۰8/2۵  

م الف  ۶44  رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
1۳۹۵۶۰۳1۹۰12۰۰۳۵۰2 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 21۳8 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 248/82 مترمربـع پـالک 1 
فرعـی از ۶۰4 اصلـی واقـع در بخـش ۳۶ 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 1۵ 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: 1۳۹۵/۰8/1۰       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۵/۰8/2۵   

م الف۶4۳ رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی
توضیحـات: برابـر گـزارش کارشناسـی بـه شـماره ۹4/۳22۰8 مـورخ ۹4/۹/28 مـورد تقاضا 

داخـل در محـدوده پـالک ۶۰4 اصلـی بخـش ۳۶ کرمـان می باشـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
  نظـر بـه اینکـه آقـای علیرضاخیـاط پیشـه فرزنـد غالمرضـا مالک ششـدانگ 
پـالک 1۵1۷ فرعـی از 2۷88 اصلـی بخـش ۳ کرمـان کـه سـند مالکیـت آن 
بشـرح ثبـت شـماره ۷۰۹۳4 صفحـه 1۰ دفتـر 28۷ صـادر و تسـلیم گردیـده و بموجـب 
اسـناد رهنـی 11۶84۰-۹۳/۶/۶ و 11۹۶14-۹4/۷/1۳ دفترخانـه 4۷ کرمان در رهن بانک 
مهراقتصـاد قـرار گرفتـه ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پالک مزبـور بعلت جابجایی مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 12۰ آئین نامـه قانون ثبـت مراتب 
در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیراینصـورت پس از 

مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: ۹۵/8/2۵  

م الف ۷88 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد
رونوشت* ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

استانداران کرمان
از سال 1300 تا 1394 شمسی

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

احمد راد )استاندار کرمان( به همراه تعدادی از مسئولین و مقامات سیاسی و فرهنگی کرمان )2(



شماره پیاپی 772  
سه شنبه 25 آبان ماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 6

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

کاغذ اخبار

یادداشت

اگر برجام نبود
 و ترامپ می آمد

مصطفی داننده-عصر ایران
 بعـد از پیـروزی ترامـپ در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری آمریکا برخی از منتقدان داخلی روحانی 
و برجـام کـه در فضای سیاسـی ایـران »دلواپس« 
خطـاب می شـوند، امیـدوار شـدند کـه برجـام بـه 
پایـان خـط خود برسـد و ترامـپ به عنـوان رییس 
جمهـور جدید آمریـکا برای توافق هسـته ای نقطه 
پایـان بگـذارد. مقالـه اخیر حسـین شـریعتمداری 
مدیرمسـئول روزنامـه کیهـان یکـی از مهم تریـن 
به خوبـی  کیهـان  روزنامـه  در  برجـام  مخالفـان 
حکایـت از این معنا دارد. او در تحلیل خود نوشـته 
اسـت:» چه دسـتاوردی باالتـر و بزرگ تـر از آن که 
ترامـپ این سـند نه فقـط بی خاصیت بلکـه حاوی 
»خسـارت محـض« را پـاره کـرده و ملت ایـران را 
از شـر آن خـالص کنـد!« آن گونـه کـه از شـواهد 
پیداسـت دلواپسـان ایران زودتر از طرفداران ترامپ 
منتظـر ریاسـت او بر ینگه دنیا هسـتند. دلواپسـان 
می خواهنـد برجـام نباشـد. بـر ایـن اسـاس باید از 
آن هـا پرسـید اگـر برجام نبـود و ترامپ بـه قدرت 
می رسـید چـه رفتاری با ایـران داشـت؟ ایران قبل 
از برجـام بـا مشـکالت بی شـمار اقتصـادی حاصل 
صـادرات  بخش هـای  بـود.   روبـرو  تحریم هـا  از 
نفـت، تجـارت و مبـادالت بانکی ایـران زیر ضربات 
شـدید تحریم هـا در حـال نابـودی بـود. پول هـای 
ایـران بلوکه شـده بـود و حتـی در برخـی مـوارد 
ایـران مجبور بود ماننـد دوران قبـل از اختراع پول 
مبادلـه کاال بـا کاال انجـام دهـد. مثـاًل نفـت بدهد 
و برنـج بگیـرد. اوضـاع ایـران شـبیه دوره نفـت در 
برابـر غـذای صـدام شـده بـود. ایـران نفـت صـادر 
می کنـد و به جـای پـول آن کاال دریافـت می کـرد. 
صـادرات نفت ایران نیز گام به گام در روند کاهشـی 
به سـمت صفر شـدن حرکـت می کرد. ایـران قبل 
از برجـام، کشـوری منزوی در عرصـه جهانی بود و 
دوسـتان جمهوری اسـالمی به انگشـتان یکدست 
هـم نمی رسـید؛ اکثر کشـورهای جهان به واسـطه 
فشـارهای آمریـکا، ایـران و ایرانـی را تحریـم کرده 
بودنـد. تصور کنیـد روحانی برنده انتخابـات نبود و 
سـعید جلیلی فاتح خرداد ۹2 بـود و برجامی امضا 
نمی شـد. ترامـپ بـا دولـت و ملـت ایـران چگونـه 
برخـورد می کرد. رییـس جمهور »مو بـور« آمریکا 
کـه تفکـری ضـد ایرانـی دارد حتمـاً فشـارها را بر 
ایران بیشـتر می کـرد. قطعاً بـا روی کار آمدن یک 
رییـس جمهـور ضد ایرانی، مشـکالت ایـران بدون 
برجـام را دوچنـدان می کـرد. ترامـپ امـا وقتی به 
قـدرت رسـید کـه توافق هسـته ای امضاشـده بود. 
ایران به واسـطه برجام دیوارهای تحریم را شکسـته 
اسـت. درهـای کشـور به سـوی مـردم و دولت های 
جهان گشـوده اسـت. تهران میزبان روسای جمهور 
و مقامات ارشـد کشـورهای مهم جهان است. همه 
مشـتاق رابطه با ایران هسـتند. معامالت اقتصادی 
ایـران بـا کشـورهای جهـان باعـث شـده اسـت 
سـرمایه های ایـران آزاد شـود و دیگـر احتیاجـی 
نیسـت ایـران بـرای دریافـت پول های خود دسـت 
به دامن هزار واسـطه شـود. ترامپ امـروز با چنین 
ایرانـی روبـرو اسـت. اگـر او بخواهـد برجـام را پاره 
کنـد، توافقی کـه یک جهان پشـت اوسـت را پاره 
کـرده اسـت. برجـام توافقـی اسـت کـه بـه دنبال 
رایزنی هـا و گفتگوهـای ۶ کشـور مهـم جهـان و 
ایران به دسـت آمـد و در مرحله بعدی در شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل متحد بـا اجماع همـه اعضا 
بـه تصویـب رسـید. برجـام، برنامـه ای اسـت یـک 
کشـور به واسـطه تصمیم رییس جمهـوری اش نیم 
توانـد آن را اجرایـی نکند زیـرا عواقب و هزینه های 
سـنگینی را بـه دنبـال دارد. ترامـپ اگـر برجـام را 
پـاره کند با مخالفت کشـورهای اروپایـی که امروز 
دوسـت ایـران هسـتند روبـرو خواهـد شـد. اولین 
معترضـان بـه رفتـار احتمالـی ترامـپ نـه ایرانیان 
بلکـه اروپایی هـا خواهنـد بـود. سـال ها بـود کـه 
ایـران متهـم پرونـده هسـته ای بـود امـا حـاال اگر 
ترامپ برجام را ملغی کند انگشـت اتهام به سـمت 
واشـنگتن گرفته خواهد شـد و جهـان آمریکایی ها 
را عامـل برهـم خـوردن توافـق هسـته ای می داند 
نـه ایـران را. برجـام، روزهـای خوبی را بـرای ایران 
رقـم زده اسـت و مشـخص نیسـت چـرا عـده ای 
همچنـان دوسـت دارنـد برجام را هوا کننـد. ما که 
بـر اسـاس فتـوای مقـام معظم رهبـری بـه دنبال 
بمـب هسـته ای نبودیـم و تنهـا فناوری هسـته ای 
می خواسـتیم. امـروز هـم ایـن فنـاوری را داریـم 
.در پایـان بایـد بـه دلواپسـان وطنی گفـت ترامپ 
برجـام  نمی تواننـد  کـه  می داننـد  مشـاورانش  و 
را یک طرفـه ملغـی کننـد چـون عاقل تـر از ایـن 
هسـتند کـه خود را متهـم به خرابـکاری در برجام 
و صلـح جهانی کنند. شـاید مرور سـخنان والیتی 
مشـاور مقام معظم رهبری در موردتوافق هسته ای 
خالـی از لطـف نباشـد. او می گوید:» مـا حتماً باید 
مذاکـره می کردیم، این تصمیم، تصمیـم نظام بود 
تصمیـم فـرد نبود. نظـام طرفـدار مذاکـره بود چه 
در دولـت قبلـی و چـه در ایـن دولـت و اگـر ایـن 
مذاکـرات انجام نمی شـد گزینه دیگـر جنگ بود.«

روزنامـه آرمـان امروز در شـماره روز گذشـته 
خـود گفت وگـوی مفصلـی کـه بـا آیـت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی انجام داده بود را منتشر 
کـرد. رییس مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
در ایـن گفت وگـو دربـاره مسـائل مختلفی از 
برجـام تـا مسـائل اجتماعـی صحبـت کـرده 
صحبت هـای  از  گزیـده ای  ادامـه  در  اسـت. 

آیـت اهلل هاشـمی را بخوانیـد.
تیم رسانه ای دولت ضعیف است

 همیشـه آنچـه بـه آقـای روحانـی گفتیـم 
و االن هـم می گوییـم. مسـاله تیـم رسـانه ای 
ایشـان اسـت. آقـای روحانـی تیـم رسـانه ای 
ضعیفـی دارد که کارهایش نمـود الزم را پیدا 

نمی کنـد.
 آقـای روحانـی بایـد یـک تیـم رسـانه ای 
همه جانبه و عالمانه ای داشـته باشـد که دائماً 
هـر جـا می بینـد کـه دارند نفـوذ سیاسـی و 
خرابـکاری می کننـد، رخنه هـا را پـر کننـد. 
خیلـی از دوسـتان بـا رئیس جمهـور در مورد 
رفـع این نقیصـه صحبت کرده انـد. مثل اینکه 
دفترشـان بـرای این کار کشـش نـدارد. خود 
آقـای روحانـی قبـول کـرده و گفتـه اسـت: 
تیمـی بیاوریـد کـه کار کننـد. ولـی وقتی به 

دفتـر محـول شـد، ماند.
مردم با روحانی تجدیدعهد می کنند

 آن تحریم هـای کشـنده برداشـته شـد و 
نتیجـه اش ایـن شـد کـه االن دنیـا خیلـی 
اسـت.  ایـران  بـا  همـکاری  بـه  عالقه منـد 
موانعـی را از جلوی پای کشـور برداشـتند. به 
نظـرم همین کافی اسـت کـه با این سـرمایه  
عظیمی که در سراسـر کشـور دارنـد، مردم با 

ایشـان }روحانـی{ تجدیدعهـد کننـد.
 االن همه  این راه ها بازشـده اسـت و کسانی 
کـه ایـن حرف هـا }مخالفـت بـا برجـام{ را 
برجـام  کـه  می کننـد  بی انصافـی  می زننـد، 
تأثیـری نداشـت. شـما بگویید کجـای برجام 

عمل نشـده اسـت؟
  از ابتـدا گفتـه شـد کـه بعدازاینکـه برجام 
پذیرفتـه شـد، ظرف دو یا سـه مـاه همه چیز 
انجـام نمی شـود. مگـر می شـود تحریم هـای 
چندیـن سـاله و آثـار شـوم آن ظـرف مـدت 
کوتاهـی، برطـرف شـود؟ اکنـون دسـت مـا 
آن قـدر بازشـده کـه هـر چـه را بخواهیـم از 
خـارج بخریـم، می خریـم و می آوریـم و هـر 
کارخانـه ای کـه قطعـه نـدارد، دیگـر تعطیل 

نمی شـود و می توانـد قطعـه را وارد کنـد.
بـه دالیـل سیاسـی و  امـروزه   متأسـفانه 
بیـان  دیگـری  طـور  واقعیت هـا  جناحـی 
می شـود و بسـیاری از جبهه و جنگ ندیده ها، 

شـده اند. مدعـی 
خبرگان و انتخاب رهبر

 }با اشـاره به برگزار نشـدن جلسه خبرگان 
در مـاه اخیـر{ کار عمـده خبرگان این اسـت 
کـه بر امـور رهبری نظارت کننـد. نظارت هم 
در کمیسـیون اسـت و آن کمیسیون همیشه 
می گیریـم،  کـه  جلسـه  می کنـد.  را  کارش 
فقط سخنرانی اسـت. تقریباً 1۶ سخنرانی در 
دو روز خبـرگان داریـم. شـاید این هـا دیدنـد 

ضرورتـی نـدارد که االن جلسـه بگذارند.

  مـا برای انتخاب رهبر قانون مفصلی داریم. 
اول ایـن اسـت کـه به صـورت سـری دو، سـه 
نفـر تعیین می شـوند و این افراد همه کسـانی 
را کـه در روحانیـت صالحیت دارنـد، بررسـی 
صالحیـت  کـدام  ببیننـد  کـه  می کننـد 
بیشـتری دارد. سـال های قبل یک دوره انجام 
شـد. هنوز آقای مشـکینی زنـده بودند که به 
دو نفـر رسـیده بودنـد. منتهـی آن ها تصمیم 
نمی گیرنـد. فقـط نظرشـان را بـه خبـرگان 
می دهنـد. در روزی کـه الزم شـد، روی این ها 
بحـث و انتخـاب می کننـد و ممکـن اسـت 
کـه بگوینـد ایـن ده یا پانـزده نفـر صالحیت 
نسـبی دارنـد و ارجحیتشـان با فالن اسـت یا 
مثـاًل این سـه نفر ارجـح هسـتند. آن ها فقط 
پیشـنهاد می دهند. خبرگان بحـث می کند و 

بـا رأی ایـن کار را انجـام می دهنـد.
اصالح قانون اساسی

 قانـون اساسـی انصافاً قانون اساسـی خوبی 
اسـت. یک عـده قانـون دان خیلی روشـنفکر 
انقـالب کـه  ایـن را تهیـه کردنـد. شـورای 
ترکیـب خوبـی داشـت، ایـن را بررسـی کـرد 
و اصالحـات انجـام داد و بـرای همـه مراجـع 
و شـخص امـام)ره( فرسـتاد و همـه دیدنـد و 
تأییـد و یـا اصـالح کردنـد. بعـد هشـتاد نفر 
مجتهـد و عالم نشسـتند و تصویـب کردند و 
البتـه هـر قانونـی بعـد از مدتـی بایـد اصالح 

. شود
 تفسـیر قانـون اساسـی بـه عهـده شـورای 
هرگونـه  گاه  اسـت.  گذاشته شـده  نگهبـان 
کـه صـالح می داننـد، تفسـیر می کننـد. اگـر 
قانـون  تفسـیر  بـود.  بهتـر  نبـود،  این گونـه 
اساسـی را بـه کسـی کـه خـودش می خواهد 
اجـرا کنـد، نمی دهنـد. بایـد جـای مطمئنی 
مثـل خـود قانـون اساسـی باشـد. اشـکاالتی 
این گونه اسـت. البته اشـکاالت قانون اساسـی 

مـا کم اسـت.
تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران

 مـا از اول انقالب تا االن فرقی بین دو حزب 
نمی گذاشـتیم  جمهوری خـواه  و  دموکـرات 
و می گفتیـم کـه هـر دو حـزب ماهیتشـان 
یک جور اسـت، ممکن اسـت ادبیات کارشـان 
فـرق  کنـد و خیلـی تفاوتـی ندارنـد. لـذا در 
انتخابـات آمریـکا طرفـدار این یـا آن نبودیم. 
البتـه از اوباما، چون سیاه پوسـت بود و اقلیتی 
کـه در آمریـکا مظلـوم هسـتند و رهبـری 
این گونـه پیـدا کردند، بدمـان نمی آمـد. االن 

بـرای مـا دو حـزب فـرق ندارند.
 خانـم کلینتون هم اختالفی بـا اوباما درباره 
برجـام داشـت و خیال می کرد کـه یک مقدار 
بـه ما زیـاد امتیـاز دادنـد. به هرحال هـر طور 
خودشـان بخواهند، عمل می کننـد. ما خیلی 
غصـه آن هـا را نمی خوریـم. البتـه بـه نظـر 
می رسـد آن گونـه کـه در مباحـث تبلیغاتـی 
گذشـت، ترامـپ چهـره  خطرناکی اسـت که 

بـه اصول پایبند نیسـت.
رانت اطالعاتی و تبعیض

 هنـوز خبـر داغـی را که می خواهـد در یک 
روزنامه چاپ شـود و جلو بیفتد، قبل از آن از 
جایـی که تصویـب می کنند، بـه روزنامه های 

نداریـد.  خبـر  شـما  و  می دهنـد  خودشـان 
مشـخص اسـت کـه آن هـا زودتـر خبـردار 
می شـوند. چون آن هـا با مراکز خبـر و قدرت 
ارتبـاط دارنـد، زودتـر می فهمنـد که بناسـت 
این گونه شـود. رانت اطالعاتی یکـی از عوامل 
مهم تبعیـض در همه زمینه هاسـت. مثالً اگر 
یـک تاجر، اطالعـات کاالیی را زودتـر از بقیه 
داشـته باشـد، خیلی سـریع یـا می خـرد و یا 
می فروشـد و یـا ذخیـره می کنـد. در هـر جـا 
و هـر کاری ازجملـه کارهـای خبـری اگر این 
تبعیـض رفـع نشـود، کشـور دچـار تبعیـض 

خطرناکی اسـت. 
ماهواره می بینم

 }در پاسـخ بـه اینکـه آیـا ماهـواره نـگاه 
می کنیـد؟{ بلـه. بیشـتر اخبـار را می بینـم. 
حداقـل یـک بخـش را در شـبانه روز می بینم 
کـه می خواهـم بفهمـم آن هـا چـه می گویند 
و دنبـال چـه موضوعاتی هسـتند. از مسـائلی 
کـه مطمئن هسـتم به خاطـر دارم؛ امـام)ره( 
هـم رادیویـی داشـتند و همـه خبرهـای یک 
شـبکه خبـری خـاص را می شـنیدند. وقـت 
اخبـار این شـبکه خارجی بـه هیچ کس وقت 

مالقـات نمی دادند. چون می خواسـتند اخبار 
بشنوند. را 

مشکالت زیر سر تندروهاست
 من مشـکالت را زیر سـر تندروهـا می دانم. 
عقـالی قم و علمـای حوزه،این گونه نیسـتند. 
این اقلیت تندرو هسـتند کـه خیال می کنند 
همـه اصالحـات سـر مسـائل هنـری ازجمله 
موسـیقی اسـت کـه مثـاًل آقـای شـجریان 
بهتـر  از  انسـان  و  بهتـر می خوانـد  بخوانـد. 
خوانـدن خوشـش می آید. یکـی از جاذبه های 

حضـرت داود صـدای خوبـش بود.
کسی با کوروش مخالفتی ندارد

 کوروش کسـی اسـت که ایرانی ها مخالفتی 
بـا او ندارنـد. خـودم زمانی کـه رئیس جمهور 
بودم به شـیراز رفتـم و از بناهای تاریخی آنجا 
دیـدن کـردم. بحثی بین عالمـه طباطبایی و 
ابوالکالم آزاد اسـت و نظرشـان این اسـت که 
کـوروش همان ذوالقرنین اسـت کـه در قرآن 
اسـت. البتـه در حـد بحث اسـت و همـه این 
را قبـول ندارنـد، ولـی ایـن اختـالف هسـت. 
کسـی بـا کـوروش مخالفتـی نـدارد و مـا هم 
قبـول داریـم کـه کـوروش واقعاً مدیـر الیقی 

بـرای کل منطقـه بود. من فکـر نمی کنم این 
حرف هایـی کـه می زنند، مخالفت بـا کوروش 

باشد.
رجل سیاسی شامل زن هم می شود

 رجـال سیاسـی می توانـد شـامل زن هـم 
بشـود. ولـی ظاهرش رجـال اسـت. االن چند 
زن دارنـد کار می کنند. ببینید خانم کلینتون 
تـا مرحله ریاسـت جمهـوری هم باال آمـد. او 
تجربه خوبی اسـت. خانم ترزا می در انگلیس 
اسـت. ببینید چگونـه از این مسـئولیت عبور 
می کنـد! کار سـختی در پیـش دارد. خانـم 
مـرکل، خانـم موگرینـی هم در سـطح جهان 
مسـئولیت دارند و خیلی خـوب کار می کنند.
 مهـدی دو، سـه کسـالت داشـت کـه بـه 
زنـدان رفـت. یکی مثانه بود. مثانـه را جراحی 
کردنـد. مشـکل قلبی هـم پیداکـرده بـود. از 
انفـرادی بـا دسـتور آقا بـه بیمارسـتان بردند 
و ایـن دفعـه هـم بـه خاطـر قلبش آمـد و به 

برگشـت. زندان 
 االن پرونـده  مهـدی در دیـوان عالی کشـور 
اسـت و امیـدوار اسـت کـه بـه نتیجه برسـد. 
البته هنوز تمام نشـده و باید رأی صادر شـود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مردم با »روحانی«
تجدیدعهد می کنند

رییـس جمهـور گفـت: »همـه اسـالم و 
روحشـان  و  ریشـه  آسـمانی  ادیـان  همـه 
درسـت نقطـه مقابل چیزی اسـت کـه امروز 
بـه  فریـاد می زننـد.«  افراطیـون در جهـان 
گـزارش خبرآنالیـن حجت االسـالم حسـن 
روحانـی بابیـان اینکـه همـه اسـالم و همـه 
ادیـان آسـمانی ریشـه و روحشـان درسـت 
امـروز  کـه  اسـت  چیـزی  مقابـل  نقطـه 
افراطیـون در جهـان فریـاد می زننـد، گفـت: 
»افراط گـر خـود را می بینـد و گـروه مقابل را 
کوچـک می پنـدارد و جـز خود و یـاران خود 

همـه را ناحق می پنـدارد. درحالی که اسـاس 
اسـالم ایـن اسـت کـه تمـام جامعـه بشـری 
یـک واحـد اسـت کـه یـا بـرادران ما یـا هم 

نوعـان مـا هسـتند.«
اهـم سـخنان رییـس دولـت به شـرح 

اسـت: زیر 
 بر سـر مسـائل غیر مفید برای جامعه وقت 
خـود را تلـف نکنیـم. قـرآن می گویـد بـرای 
کارهای سـطحی با یکدیگـر بحث نکنید. هر 
قومـی بـرای خود قبلـه و کتـاب دارد و قرآن 
می گویـد بـر سـر ایـن موضوعات بـا یکدیگر 

بحـث نکنید. بلکه آنچه مهم اسـت، سـبقت 
به گونـه ای  اسـت.  یکدیگـر  از  خیـر  کار  در 
کـه مـا افتخارمـان بایـد در خیررسـانی بـه 
جامعه باشـد. اولین خیـر در جامعه »وحدت 
جامعـه« و احتـرام بـه مذاهـب و ادیـان و 
پـس ازآن اقـوام اسـت. چراکه بنـی آدم اعضاء 

یکدیگرند.
 بایـد سـؤال شـود کـه چـرا تـا این انـدازه 
شـکاف و فاصلـه بایـد در خصـوص مسـائل 
کم اهمیـت صـورت بگیـرد. نبایـد بـرای یک 
فعالیـت بـه دیگران توهیـن کنیـم و آن ها را 
تخریـب کنیـم. آنچه مهـم اسـت ارزش های 
بنیادیـن و اخالقـی اسـت. نبایـد اخـالق و 
محبـت زیـر پـا گذاشـته شـود. چـرا بـرای 
مسـائل کوچـک ارزش هـای بـزرگ جامعه را 

زیـر پـا می گذاریـم؟
به صراحـت  شـما  خـادم  به عنـوان  مـن   
می گویـم هیـچ نیـازی در جامعه مـا باالتر از 
اشـتغال جوانـان نیسـت. هیچ خیـری باالتر 
از زمینه سـازی بـرای نسـل جوان ما نیسـت، 
به ویـژه آن هـا که مشـکل جسـمی دارنـد. از 
خیـری که شـرکت تولیـدی را تشـکیل داده 

از معلولیـن هسـتند،  و همـه کارگـران آن 
ارزشـمندی  کار  خیلـی  شـدم.  خوشـحال 
اسـت. امـروز باالتریـن خیر جمعی اشـتغال 
بـرای جامعـه ماسـت. بهتریـن خیـر جمعی 
انسـجام ملـی اسـت. خیـر جمعـی در ایـن 
نیسـت کـه نذر کنیـم در ایامی به مـردم غذا 
بدهیـم، البتـه ایـن هـم در جـای خـود خیر 
جمعـی اسـت، اما خیـر جمعی در این اسـت 
کـه وقتی می بینیم زندگی در تزلزل اسـت و 
در خانـواده ای شـکاف ایجاد می شـود، التیام 

بـه وجـود بیاوریم. 
کـه  اسـت  ملـت  و  دولـت  وظیفـه   
دست به دسـت هـم دهنـد و به صـورت یـک 
کاری  اگـر  دولـت  کننـد.  عمـل  مجموعـه 

اسـت. مـردم  سـایه  در  می کنـد، 
 در دولـت یازدهـم اتـکا بـه نفـت را کـم 
کردیـم و حـدود ۳۰ درصد بـه آن تکیه داریم 
مالیات هایـی کـه  بـه  و عمدتـاً ۷۰ درصـد 
ایـن  و  هسـتیم  متکـی  می شـود،  دریافـت 
اداره  را  کشـور  خودشـان  مـردم  یعنـی 
می کننـد و همـه بایـد دست به دسـت هـم 
دهیـم تـا مشـکالت جامعه را برطـرف کنیم.

تولیـد  بـزرگ  مرکـز  سـه  گذشـته  روز   
نفـت را افتتـاح کردیـم کـه جـای افتخـار 
دارد و حـدود ۷ میلیـارد دالر در این راسـتا 
سـرمایه گذاری شـده اسـت و این کار بسیار 
عظیمـی اسـت کـه البتـه مراکـز گاز آن در 
حـال سـوختن اسـت که بـه دنبـال آن هوا 
و محیط زیسـت را آلـوده می کننـد و حـل 
شـدن این معضـل منوط به سـرمایه گذاری 
ایـن  بـا  اسـت.  جـی  ان  ال  بخـش  در 
درسـت  اشـتغال  بـزرگ  سـرمایه گذاری 
توسـعه  را  مملکـت  سـرمایه  و  کردیـم 
در  را  محیط زیسـت  هم زمـان  و  داده ایـم 
گوشـه ای تخریـب کردیـم اما آن کسـی که 
کارخانـه ال ان جـی را پایه گـذاری می کند 
و سـودی می کنـد، حقش اسـت و به عنوان 

یـک خیـر جمعـی تلقـی می شـود.
 وزارتخانه هـا مـردم را تشـویق و مـردم نیز 
دسـتگاه های دولتـی را تشـویق می کننـد و 
امـروز بـه حمـداهلل بهتـر از دیـروز ایـن فضا 
را در جامعه شـاهد هسـتیم و خواهشـم این 
اسـت کـه بخشـی از تالش های ما در مسـیر 

باشد. فاسـتقبوالخیرات 

رییس جمهور:

افراطیون جز خودشان همه را ناحق می پندارند
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محمدرضـا علیـزاده؛ مدیر کل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان در مراسـم 
افتتـاح پانزدهمین نمایشـگاه بزرگ کتاب 
ناشـران ایران در کرمان گفـت: »برگزاری 
نمایشـگاه کتـاب بـا ایـن تعـداد مخاطب 
سـطح  در  یک هفتـه ای  تأثیرگـذاری  و 

جامعـه یـک مانـور فرهنگی اسـت.«
کـه  داریـم  »امیـد  کـرد:  تصریـح  وی 
سـایر ادارات و نهادهـای فرهنگـی نیـز از 
ایـن فضایـی کـه در اثـر ایـن نمایشـگاه 
در اسـتان ایجاد می شـود،نهایت اسـتفاده 
را ببرنـد و در گسـترش فرهنـگ کتـاب 
مقـام  تأکیـد  مـورد  کـه  کتاب خوانـی  و 
معظـم رهبـری اسـت، بیش ازپیش تالش 
دیگـری  بخـش  در  علیـزاده  نماینـد.« 
عنـوان  هـزار   44« گفـت:  سـخنانش  از 
کتـاب در قالب 2۵۰ غرفـه در پانزدهمین 
نمایشـگاه بـزرگ کتاب ناشـران ایـران در 
کرمـان در معـرض دیـد عمـوم قرارگرفته 
اسـت.«وی بـا اشـاره بـه اینکـه 44 هـزار 
عنـوان کتاب در نمایشـگاه پانزدهم کتاب 

کرمـان در معرض دید عموم اسـت گفت: 
»2۵۰ غرفـه بـا حضـور حدود ۳۰۰ ناشـر 
از سراسـر کشـور در نمایشـگاه ایجادشده 

» است.
بـا  کتاب هـا  اینکـه  بابیـان  علیـزاده 
می شـود  عرضـه  درصـدی   ۳۰ تخفیـف 
کتـاب  نمایشـگاه  »پانزدهمیـن  افـزود: 
اسـتان کرمـان در فضایـی بـه مسـاحت 
۵ هـزار و 2۰۰ مترمربـع در محـل دائمی 
در  کشـور  شـرق  جنـوب  نمایشـگاه های 
جـاده باغیـن برپاشـده اسـت.« مدیـرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان 
ادامـه داد: »۶۰۰ میلیـون تومان بن کارت 
کتـاب عرضه شـده و از طریـق ایـن بـن 
کارت هـا از تعـدادی از کتاب فروشـی های 
سـطح شـهر کرمـان نیـز می شـود کتـاب 

خریـداری کـرد.« 
اداره کل  بـه گـزارش روابـط عمومـی 
نمایشـگاه  پانزدهمیـن  کرمـان  ارشـاد 
کتـاب ناشـران ایـران در کرمـان باهمـت 
و  فرهنـگ  وزارت  فرهنگـی  معاونـت 

کرمـان،  اسـتانداری  اسـالمی،  ارشـاد 
موسسـه نمایشـگاه های فرهنگـی ایـران، 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره 
کرمـان، موسسـه نمایشـگاهی بین المللی 
فرمانـداری  بانـک شـهر،  جنـوب شـرق، 
ناشـران  تعاونـی  اتحادیـه شـرکت های  و 
ایـران برپاشـده اسـت. 24 تـا 2۹ آبـان با 
عنـوان هفتـه کتـاب نام گـذاری شـده و 
ایـن نمایشـگاه در این مدت بـرای بازدید 
کتاب خوانـی  و  کتـاب  بـه  عالقه منـدان 
برپاسـت. ۵۰ ناشـر کشـوری در نمایشگاه 
کتـاب کرمـان نمایندگـی دارنـد و 1۹2 
ناشـر به صـورت انفـرادی و 4۰ ناشـر هـم 

کرده انـد. شـرکت  کرمـان  اسـتان  از 
در  کتـاب  عنـوان   ۷4۰ و  هـزار   4۳  
 2۰ و  عرضـه  کرمـان  کتـاب  نمایشـگاه 
درصـد یارانـه دولـت از طریـق بـن  کارت 
تأمیـن  مراجعه کننـدگان  بـرای  کتـاب 
می شـود و 1۰ درصـد نیز تخفیف ناشـران 
اسـت. حـدود ۶ میلیارد ریال بـن کتاب با 
2۰ درصـد تخفیـف بـه متقاضیـان واگذار 

مبلـغ سـال گذشـته  ایـن  می شـود کـه 
پنـج میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال بـوده 
اسـت. برگـزاری مسـابقات کتاب خوانـی، 
نشسـت های  آموزشـی،  کارگاه هـای 
از  رونمایـی  کتـاب،  نقـد  و  تخصصـی 
ازجملـه  چاپ شـده  تـازه  کتاب هـای 
برنامه هـای جانبـی پانزدهمین نمایشـگاه 

بـزرگ کتـاب کرمـان اسـت. 
نمایشـگاه کتـاب کرمـان امسـال 2۵۰ 
غرفـه دارد و برنامه هـای جانبـی ازجملـه 
کتـاب  بـا  مرتبـط  برنامه هـای  برگـزاری 

ترویـج  کارگاه هـای  اربعیـن،  و  محـرم  و 
مختلـف،  کتاب هـای  رونمایـی  مطالعـه، 
فعالیت هـای  علمـی،  گفت وگوهـای 
مقاومتـی،  اقتصـاد  غرفـه  اطالع رسـانی، 
کتـاب،  تازه هـای  نمـاز،  مقـدس،  دفـاع 
اسـناد ملـی و کـودک و نوجـوان نیـز در 
اسـت.  پیش بینی شـده  نمایشـگاه  ایـن 
خریـد  کارت هـای  بـن  توزیـع  امـکان 
کتـاب در پنج کتاب فروشـی شـهر کرمان 
بـرای اقشـاری که امـکان حضـور آنان در 
نمایشـگاه فراهم نیسـت، مهیا شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

برگزاری نمایشگاه کتاب یک مانور فرهنگی است

خبر

کرمان ویچ

1  کشف 24 کیسه تریاك از خودروي سمند 
فرمانـده انتظامـي ارزوئیـه از کشـف 24 کیسـه تریـاک بـه وزن 2۳۹ 
کیلـو از خـودرو سـمند خبر داد. به گـزارش پایگاه خبری پلیس،سـرهنگ  
اکبـر نجفـي گفـت: »مأمـوران پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر حین گشـت 
زنـي در روسـتاي دولت آبـاد به یک دسـتگاه خودروي سـمند مشـکوک و 
دسـتور ایسـت دادند.« نجفي افـزود: »راننده خودرو بـدون توجه به عوامل 
انتظامـي اقـدام بـه فـرار می کنـد کـه مأمـوران بـا اسـتفاده از شـگردهاي 
پلیسـي و تدابیـر امنیتي خودروي یادشـده را توقیف می کننـد.« وي اظهار 
کـرد: »مأموران در بازرسـي از خودرو 24 کیسـه تریاک بـه وزن 2۳۹ کیلو 
را کشـف کردنـد.« ایـن مقـام مسـئول انتظامي با اشـاره به این کـه یکي از 
مهم تریـن وظایـف پلیس، مبارزه با حمـل، نگهداري، قاچـاق و فروش مواد 
مخدر و جلوگیري از آسـیب های اجتماعي مرتبط با آن اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: »مـواد مخـدر کشف شـده بـه همـراه خـودروي توقیفـي براي سـیر 

مراحـل قانوني بـه مراجع قضایـي تحویل داده شـد.«
2  افزایش موارد عفونت های تنفسی در کرمان

رییـس مرکـز مدیریـت بیماری هـای واگیـر وزارت بهداشـت از افزایـش 
موارد عفونت های تنفسـی در کشـور به ویژه در سـه اسـتان تهران، اصفهان 
و کرمـان خبـر داد. بـه گـزارش وبـدا، دکتـر محمدمهدی گویا گفـت: »در 
هفتـه گذشـته مـوارد ابتال بـه عفونت های تنفسـی در کشـور افزایش یافته 
و مـوارد بسـتری بـه دلیل ایـن عفونت ها تعـدادی افزایش یافتـه، که طبق 
بررسـی های به عمل آمـده در بیـن این بیماران مـواردی ابتال بـه آنفلوانزای 
فصلـی هـم بـوده کـه در حـال افزایـش اسـت.« وی افـزود: »آلودگـی هوا 
نیـز به طـور غیرمسـتقیم در تشـدید مـوارد بیمـاری دخیـل بـوده اسـت. 
به خصـوص بـرای گروه هـای پرخطر شـامل افراد بـاالی ۶۵ سـال، بیماران 
قلبـی، بیمـاران مزمـن ریـوی، دیابتی هـای کنتـرل نشـده، سـرطانی ها و 
کسـانی کـه داروهای سـرکوب کننده سیسـتم ایمنـی دریافـت می کنند و 
همچنین خانم های باردار عوارض بیشـتری دارد.« وی ادامه داد: »به همین 
دلیل توصیه می شـود مردم ضمن رعایت نکات بهداشـتی در هنگام سـرفه 
و عطسـه و دفع ترشـحات تنفسـی از خوددرمانی به شـدت پرهیز نموده و 
تـا زمانـی کـه پزشـک تجویز کـرده به اسـتراحت پرداختـه و از حضـور در 
محـل کار و مدرسـه خـودداری نماینـد.« رییـس مرکز بیماری هـای واگیر 
گفـت: »بدون مشـورت با پزشـک از داروهـای آنتی بیوتیک نباید اسـتفاده 
کـرد و از همـکاران پزشـک نیـز تقاضـا داریـم ایـن مـوارد را به طورجـدی 
مدنظـر داشـته باشـند و چنانچـه با مـوارد شـدید بیماری تنفسـی مواجه 

شـدند نسـبت بـه ارجـاع به موقع آنـان اقدام کننـد.« دکتـر گویا همچنین 
بـر واکسیناسـیون گروه هـای پرخطر تأکیـد کرد.

3 2  کشته و چهار مجروح در حادثه های رانندگي کرمان 
جانشـین فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمان صبـح دیـروز از وقوع دو 
حادثـه رانندگـي بـا دو کشـته و چهـار مجـروح در شـهر کرمان خبـر داد. 
سـرهنگ علـي کشـاورزي در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه خبـري پلیس 
گفـت: »برابـر اعـالم مرکـز فوریت هـای 11۰ مبنـي بـر دو فقـره تصـادف 
جرحـي طـي 24 سـاعت گذشـته در سـطح شـهر کرمـان مأمـوران ایـن 
فرماندهـي بـه همـراه اورژانس جهت بررسـي موضوع در محل هـای حادثه 
حاضر شـدند.« جانشـین فرمانده انتظامي شهرسـتان کرمـان تصریح کرد: 
»یـک دسـتگاه خـودرو پـژو 4۰۵ در خیابـان فیروزآبـاد بنـا بـه دالیلي به 
یک دسـتگاه موتورسـیکلت برخـورد و پس از انحراف وسـیله نقلیه به یک 
دسـتگاه موتورسـیکلت دیگـر برخـورد می کنـد.« سـرهنگ کشـاورزي بـا 
اشـاره بـه متـواري شـدن راننده خـودرو پژو 4۰۵ بیـان داشـت: »دو راکب 
موتورسـیکلت به علت شدت جراحات وارده توسـط اورژانس به بیمارستان 
منتقـل شـدند که متأسـفانه یک نفـر از آنان در بیمارسـتان جـان باخت.« 
وي بـا اشـاره بـه تـالش پلیس در شناسـایي خـودرو متـواري، افـزود: »در 
حادثـه دیگـر یک دسـتگاه خـودرو پـژو 4۰۵ در محـور جوپار-بهـرام جرد 
کرمـان بـه علـت نامعلومي واژگون شـد. مصدومـان به بیمارسـتان منتقل 
شـدند کـه در ایـن حادثـه یـک سرنشـین زن بـه علـت شـدت جراحـات 
وارده فـوت کـرد و راننـده بـه همـراه دو سرنشـین دیگـر نیـز تحـت مداوا 
کارشناسـان  از طـرف  تصادفـات  »علـت  کـرد:  اضافـه  وی  می باشـند.« 
تصادفات پلیس راهور در دسـت بررسـي اسـت.« جانشین فرمانده انتظامي 
شهرسـتان کرمـان از تمامي رانندگان خواسـت رعایت سـرعت مطمئنه را 
سـرلوحه رانندگـي خـود قـرار داده و بااحتیاط بیشـتري رانندگـي کنند تا 
هیچ گاه شـاهد چنین حوادث دل خراشـی در سـطح شـهر کرمان نباشـیم.

4  کشف 127 کیلو حشیش در درگیري با اشرار مسلح 
رییـس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان از کشـف 12۷ کیلوگرم 
حشـیش در درگیـري با اشـرار مسـلح خبـر داد. بـه گزارش پایـگاه خبری 
پلیس، سـرهنگ کامبیز اسـماعیلي گفـت: »مأموران پلیس مبـارزه با مواد 
مخـدر اسـتان کرمـان در راسـتاي اقدامـات اطالعاتـي با اشـرار مسـلح در 
منطقـه کوهسـتاني بخش »گلبـاف« درگیر شـدند.« وي افـزود: »مأموران 
پس از شناسـایي دو دسـتگاه موتورسـیکلت متعلق به اشـرار که از سـمت 
شهرسـتان های جنوبي اسـتان به سـمت کرمـان در حال حرکـت بودند با 

آن هـا درگیـر شـدند.« ایـن مقـام انتظامي اضافـه کـرد: »مأمـوران پس از 
پایان درگیري موفق شـدند،12۷ کیلوگرم حشـیش را کشـف و دو دستگاه 
موتورسـیکلت را توقیـف کننـد.« رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اسـتان 
خاطرنشـان کـرد: »مبـارزه بی امان با سـوداگران مرگ همچنـان ادامه دارد 
و به هیچ عنـوان اجـازه جـوالن به مخـالن نظم و امنیـت را نخواهیـم داد.«
5 ابالغ اعتبارات صندوق توسعه ملي در بخش کشاورزي

نوشـت:  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط 
سـلطاني، معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادي سـازمان جهاد کشـاورزي 
اظهـار داشـت: »تسـهیالت ریالـي صنـدوق توسـعه ملـي در سـال جاري، 
بـا عاملیـت بانـک کشـاورزي، سـپه و توسـعه تعـاون بـراي اسـتان های 
کمتـر توسـعه یافته ابالغ گردیـد.« وی افـزود: »این اعتبـارات در دو بخش 
ابـالغ گردیـده و اولویت نخسـت تسـهیالت سـرمایه ای ، شـامل طرح های 
مرتبـط با بخـش آب و کشـاورزي همانند احـداث گلخانه، پـرورش ماهي، 
آب وخاک، خدمات مکانیزه کشـاورزي و طرح های زیسـت محیطی اسـت.« 
وی اضافـه کـرد: »اولویـت دیگـر، تسـهیالت سـرمایه در گـردش مختص 
فعالیت هـای صادراتـي ازجمله صادرات محصوالت کشـاورزي و محصوالت 
فـرآوري اسـت.« معـاون برنامه ریـزی و امور اقتصادي سـازمان با اشـاره به 
نحـوه دریافـت این تسـهیالت، بیـان داشـت: »تمامـي متقاضیـان احداث 
واحدهـاي گلخانـه ای که توسـط این معاونت بـه بانک معرفـي گردیده اند، 
بـا مراجعـه به بانک کشـاورزي نسـبت بـه تکمیـل پرونـده و ارائه تضمین 
الزم نسـبت بـه انجـام روال اداری مربـوط، اقدام نماینـد.« وی تصریح کرد: 
»در بقیـه طرح هـا ازجمله صنایع، پرورش ماهي، آب وخاک ، مکانیزاسـیون 
و ... بـا مراجعـه بـه واحدهـاي تخصصي سـازمان و اولویت بنـدی پرونده ها، 
لیسـت نهایـي بـه معاونـت تخصصـي وزارت خانـه ارسـال و از آن طریـق 
نسـبت بـه تخصیـص اعتبار اقـدام می گـردد.« وي بابیـان اینکه بـا عنایت 
بـه شـناور بـودن کلیه اعتبـارات صندوق توسـعه ملـي در مرکـز، ضروري 
اسـت بهره بـرداران و متقاضیـان طرح هـای گلخانه ای )که توسـط سـازمان 
بـه بانـک عامـل معرفـي گردیده انـد ( هرچه سـریع تر بـه شـعبات مربوطه 
جهـت تکمیل پرونـده  مراجعه فرماینـد، توصیه کرد: »مدیـران و معاونین 
بخش هـای مختلف سـازمان نسـبت به معرفي و ارسـال لیسـت طرح های 
اولویـت دار به معاونت تخصصي وزارت اقدام فرمایند.« سـلطانی اظهار کرد: 
»اعتبـارات دولتـي طرح های تملـک دارایی های سـرمایه ای در حال مبادله 
موافقت نامه با سـازمان برنامه وبودجه اسـت که امید اسـت هرچه سـریع تر 

نسـبت بـه دریافت تخصیـص منابع مختلف گامي برداشـته شـود.«

استمداد گالب گیران 
از استاندار و رؤسای 
دانشگاه های علوم 

پزشکی کرمان
تریـن  قدیمـی  جـزو  گالبگیـری  صنعـت 
صنایـع ایران و از مشـاغل متبرک به حسـاب 
مـی آید،زیـرا طبـق یـک بـاور کهـن دینـی 
انـد کـه گل رز  مسـلمانان بـر ایـن عقیـده 
سـرخ)گل محمـدی(از چکیـدن عـرق جبین 
اسـت،به  روییـده  زمیـن  بـر  اسـالم  پیامبـر 
همیـن دلیـل افـرادی کـه در ایـن رشـته از 
دوران باسـتان تـا کنـون فعالیـت میکردنـد 
کـه  بـوده  منصـف  و  متعهد،مومـن  افـرادی 
هرگـز بـه ایـن شـغل بـه دیـد تجـارت نـگاه 
عبـادت  نوعـی  را  فعالیـت  ایـن  و  نکـرده 
میداننـد،از نظـر سـابقه و پیشـینه بـر عکـس 
در  صنعـت  ایـن  خاسـتگاه  همـگان  تصـور 
جهـان و ایـران اسـتان کرمـان بـوده و بعدهـا 
کاشـانی هـا این شـغل را به عاریـت گرفتند و 
طبق اسـناد و روایات تاریخی و اسـامی به جا 
مانـده بـر برخـی آبادی هـا در سلسـله جبال 
بـارز از قبیـل گل دیم،گالبگیـران و بنه گالن 
مشـخص میشـود کـه در ایـن مناطـق گالب 
ناب تهیه و از طریق جاده ابریشـم به آسـیای 
میانـه صـادر مـی گردیده کـه این امر سـابقه 
و اهمیـت ایـن حرفه را کامال برجسـته میکند 
امـا رفتـه رفتـه گالبگیـران عـالوه بـر گالب 
سـایر عرقیـات گیاهـی کـه تعدادشـان به ۵۰ 
نمونـه میرسـد تولید کـرده و خدمـت بزرگی 
بـه بشـریت و احیـای طـب کهـن نمـوده اند 
و بـا توجـه بـه اثـرات سـوء مصـرف داروهای 
شـیمیایی و آثـار مخـرب آنها بر جسـم و روح 
انسـان ها بازگشـت بـه طب سـنتی و مصرف 
داروهـای گیاهـی بـه شـدت رایـج گردیـده و 
کمـک شـایانی بـه وضعیـت سـالمت جامعه 
خواهـد کـرد امـا از آنجـا کـه در کشـور مـا 
هـر مسـئله ای آسـیب خـاص و ویـژه خـود 
را دارد و زیـاده خواهـان و مخـالن نظـم در 
تمامـی حـوزه هـا ایجاد مشـکل میکننـد این 
صنعـت نیـز در حالـت سـکون و در آسـتانه 
ورشکسـتگی قـرار گرفتـه و بـه تبـع آن آثـار 
مخـرب ایـن حرکت ضـد اخالقی بر سـالمت 
عـزم  و  اسـت  خودنمایـی  حـال  در  جامعـه 
جـدی همـه مسـئولین را طلـب مـی کند،اما 
حکایـت از ایـن قـرار اسـت کـه کارگاه هـای 
تولیـد گالب و عرقیـات برای تولید محصوالت 
طبیعـی و ارگانیـک مجبـور بـه خریـد مـواد 
اولیـه طبیعی بـا قیمت بـاال برای اسـتحصال 
عرقیـات بـا کیفیـت مـی باشـند بـه عنـوان 
مثـال هـر کیلوگـرم گل محمدی بیـن ۵ تا ۷ 
هـزار تومان خریـداری و از آن یک لیتر گالب 
مرغـوب تهیه میگـردد که با احتسـاب قیمت 
سـایر  و  کارگـری  آب،هزینـه  سـوخت،برق 
مخـارج قیمت تمام شـده بیسـت لیتـری آن 
بیـن 1۵۰ تا 22۰ هـزار تومان بـرای کارخانه 
داران آب میخـورد کـه بـرای عرضـه بـه بازار 
مصـرف قیمت متعادلی اسـت اما سـودجویان 
بـا تهیـه پودرهـا و اسـانس های شـیمیایی با 
یک کیلوگرم ماده سـنتزی بیـش از هزار لیتر 
گالب تهیـه و یـا در کارگاه هـای زیرزمینـی 
سـنتی بـدون هیـچ نظارتـی مـوادی سـمی 
تهیـه و بـا قیمتـی کمتـر از نوشـابه بـه بـازار 
عرضـه میکننـد کـه ایـن حرکـت دو نتیجـه 
مخـرب در بـر دارد اول اینکه گالب و عرقیات 
مرغـوب تهیه شـده روی دسـت تولیـد کننده 
مـی مانـد و کارخانـه دار قـادر بـه پرداخـت 
پـول کشـاورزان نبـوده کـه این مسـأله دامن 
هـزاران نفـر را گرفتـه و نهایتـا بـه بیـکاری 
جمعیتـی عظیـم و تعطیلـی چندیـن کارگاه 
منجـر خواهد شـد و دوم اینکـه نظر به جامعه 
مصـرف کننـده عرقیـات کـه اکثرا بیمـاران و 
کهنسـاالن می باشـند مصرف این محصوالت 
شـیمیایی به تشـدید بیمـاری یا عارضـه آنها 
منجـر خواهـد گردیـد کـه مغایـر بـا تمـام 
اصـول انسـانی اسـت، لـذا بـا توجه بـه اینکه 
عرضه محصـوالت خوراکی نیاز بـه مجوزهای 
متعـدد از مراکـز صنعتی،بهداشـتی،تجاری و 
اسـتاندارد و درج آنهـا بـر روی بسـته بنـدی 
دارد بـا اندکـی جدیـت مـی شـود از طریـق 
مراجـع ذیصـالح نسـبت بـه جمـع آوری و 
برخـورد بـا آنهـا اقـدام کرد،لـذا در پایـان از 
اسـتاندار محترم کرمان،روسـای دانشگاه های 
بازرگانـی  نظـارت  پزشـکی،واحدهای  علـوم 
داریـم  اسـتدعا  اسـتاندارد  اداره  مدیـرکل  و 
تـا در کوتاهتریـن زمـان ممکـن نسـبت بـه 
جمـع آوری عرقیـات شـیمیایی از بـازار اقدام 
و جلـوی بیـکار شـدن هـزاران نفـر را بگیرند.

 خبر

افقی
1-واژه ای در بیان مقام شهدا-

2- از شهرسـتانهای اسـتان کرمـان- دلیل خـودش می آید- 
گشاده

۳- گردنه و گدار- از وحوش - پاپوش
4- شـرم حضـور داشـتن در برابـر خواهـش دیگـری- حمام 

ر  بخا
۵- تیم فوتبال شهر کرمان- از حواریون- عنوان

۶- هنر هفتم- ضاله- هنوز ونوس نشده
۷- قرار بیقرار- قسمتی از پا

8-درستی و صداقت- کوهی در کشورمان
۹-گنجشک کرمانیها- آویخته- از شهرهای استان فارس

1۰- فانوس بزرگ شیشه ای- مکر کنندگان
11- از عالمت مفعولی- گیاهی دارویی- اندیشه

12- زیان بار- مقدمه چینی- تالیر در هم ریخته
از  نـام قدیـم اصفهـان-  و  تهـران  پادگانـی در  1۳- رسـا- 

تالیفـات ابـن سـینا
14- خارپشت- از الهه ها- آش وارو- درنده و وحشی

کرمـان-  اسـتان  دیدنـی  و  تاریخـی  شـهرهای  از   -1۵
تهـران در  ندامتگاهـی 

عمودی
1-از چشمه های معدنی و  مفید کرمان- دسته دسته

2- شـاعر شـاهنامه و خیابانـی در کرمـان- چشـم پوشـی- 
دورقمی عـدد 

۳- دشمن سخت- زخم آبکشیده- بلکفت 
4- شمشیربازی - تیرگی خاطر- چین و چروک پوست

۵- چه وقت- نسیم مطبوع نوروزی - عاجز و درمانده
۶-مساوی- وی- از بیماریهای جلدی

۷- دهستانی در 2۰ کیلومتری بافت- بندگی 
8-آشفتگی و هرج و مرج- کوتاهی کالم

۹- خرفت درهم- حرص و طمع 

1۰- گوشـت آذری- نگهبانـی- از کشـیدنی هـا- بخیـل و 
کنس

11- درخت همیشه سبز- ناگهان- منقار- معامله به متل
12- خشکی مزاج- محلی برای اطراق زائرین

1۳- وسـیله ای بـرای کـودکان نوپـا- منطقـه ای بعـد بـم 
حوالـی نرماشـیر

14- نسل فعال جامعه- رشته کوهی در خراسان
1۵- حبـاب چـراغ- از اسـامی دخترانـه و نام بازیگر سـریال 

یتخت پا
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آموزش

کارگاه آموزش آواز ایرانی
با حضور محمد معتمدی/زمان : پنجشنبه 2۷ آبان ماه

مکان : جاده تهران کوچه شـماره 1۹ اولین فرعی سـمت 
راسـت ، موسسـه فرهنگی هنری ایرج بسطامی

حاشیه

انهدام شبکه 
خرید و فروش نوزادان

طالبـی از انهـدام شـبکه خرید و فـروش نوزادان خبـر داد و 
گفـت: ۶ نفـر از اعضـای بانـدی کـه در زمینـه خریـد و فروش 
نـوزادان فعالیت می کردنـد با اقدامات اطالعاتی در شهرسـتان 

آمل شناسـایی و دسـتگیر شدند.
علـی طالبی دادسـتان عمومـی و انقالب شهرسـتان آمل در 
گفت وگـو بـا میـزان، از انهدام شـبکه خریـد و فروش نـوزادان 
و سـقط جنین غیرقانونی در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
در پـی دریافـت گزارش هـای واصلـه مبنـی  بر فعالیـت باندی 
در زمینـه خریـد و فروش نـوزادان در شهرسـتان آمل، موضوع 
در دسـتور کار دسـتگاه قضایـی و عوامـل اداره اطالعـات ایـن 

شهرسـتان قرار گرفت.
وی افـزود: بـر اسـاس تحقیقـات اولیـه مشـخص شـد 2 
کارشـناس مامایـی در محلـی غیرقانونـی بـه سـقط جنیـن و 
کورتـاژ، زایمان هـای غیرقانونـی و غیربهداشـتی اقـدام کـرده 
و همچنیـن بـا اعطـای وجـوه بـرای اجـاره رحـم و شناسـایی 
خانواده هـای بـی بضاعـت فعالیت هایـی در زمینـه خریـد و 
فـروش نـوزادان انجـام می دادند و این نوزداران را در شـهرهای 

دیگـر از کشـور بـه فـروش می رسـاندند.
دادسـتان آمـل از شناسـایی و دسـتگیری اعضـای ایـن باند 
در ایـن شهرسـتان و فعالیت آن ها در سـایر اسـتان ها خبر داد 
و تصریـح کـرد: بـا اعطـای نیابـت قضایـی از سـوی دادسـرای 
اسـتان تهـران رونـد تحقیقاتـی پرونـده گسـترده تـر شـد و با 
تـالش مامـوران مربوطـه ۶ نفر از اعضای این شـبکه دسـتگیر 

و 2۶ نفـر نیـز احضار شـدند.
دادسـتان آمـل بـا بیان اینکـه در بازرسـی از محـل فعالیت 
غیرقانونـی ایـن افـراد دو نـوزاد نیز کشـف شـد، تصریـح کرد: 
اعضـای ایـن بانـد در بازجویی ها بـه خرید و فـروش 1۵ تا 4۰ 

میلیـون تومانی نـوزادان اعتـراف کردند.
طالبـی با اشـاره بـه فعالیت های دیگـر متهمان ایـن پرونده 
افـزود: اعضـای این باند بـه اتهام تحصیل مال نامشـروع، جعل 
اسـناد دولتـی و اسـتفاده از اسـناد مجعـول، تهیـه و تنظیـم 
قولنامه هـای صوری بـرای متقاضیان دریافت شناسـنامه نوزاد 
در شهرسـتان ها، ارسـال اطالعـات کـذب بـه مراجـع ذیصالح 
برای صدور شناسـنامه و دریافت رشـوه محاکمه خواهند شـد.

 اطالعات

سکه

1۰,9۵۰,۰۰۰ ریال طرح جدید

11,1۰۰,۰۰۰ ریال طرح قدیم 

۵,6۰۰,۰۰۰ ریال نیم سکه 

2,94۰,۰۰۰ ریال ربع سکه 

1,8۵۰,۰۰۰ ریال یک گرمی

طال

1,11۰,44۰ ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,479,96۰ ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

36,64۰ ریال دالر آمریکا

39,9۰۰ ریال یورو

1۰,۰۵۰ ریال درهم امارت

۵,47۰ ریال  یوآن 

46,۰۵۰ ریال پوند

خودرو

سمند LX  3۰,298,۰۰۰ تومان

رانا LX  33,389,۰۰۰ تومان

ویتارا دنده ای کالس ۵  12۵,۰18,۰۰۰ تومان

سایپا SE 111     2۰,926,۰۰۰ تومان

7۵,826,۰۰۰ تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,9۵۰,۰۰۰ تومان

لیفان X50  48,9۰۰,۰۰۰ تومان

81,9۰۰,۰۰۰ تومان   S5 جک

۵3,462,۰۰۰ تومان  ۵۵۰ MVM

آب و هوای کرمان

3 تا 24/آفتابی امروز

4 تا 26/نیمه ابری فردا

تاریخ

یک سال پیش چنین روزی
تیتـر و عکـس یک روزنامـه پیام ما در تاریـخ 2۵ آبان ۹4 
بـه گفت و گـوی اختصاصی با سـعید گیالنی، عضو شـورای 
شـهر کرمـان اختصـاص داشـت. در آن روزهـا بحـث سـلب 
صالحیـت وی از شـورا مطرح شـده بـود. گیالنی ایـن ماجرا 

را بـه اختالف با شـهردار سـابق ربـط داد.
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