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هدر دادن آب ، تهديد زندگي آينده فرزندان ماست.

آگهی مناقصه شماره 48/الف/11-95م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـرای خـط انتقـال آب چشـمه امـام رضـا را بـا بـرآورد 
13/587/763/843 ریـال از محـل اعتبـارات عمرانی و از طریق برگـزاری مناقصه عمومی یـک مرحله ای)همراه 
بـا ارزیابـی( و براسـاس فهـارس بهای سـال 95 بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا از کلیه شـرکتهای 
پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صاحیـت انجام کار در شـته آب میباشـند و گواهـی صاحیت ایمنـی اداره کار را 
دارا باشـند، دعـوت میشـود حداکثـر تا پایـان وقـت اداری 95/11/18 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفترامور 

قراردادهـای شـرکت آبفـا کرمان واقـع در بلـوار 22 بهمن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند.
-مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند اجرای کار: 679/500/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر

اخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تا ساعت 14 مورخ 95/11/30
زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب مناقصه ساعت 9 مورخ 95/12/1 میباشد.

زمان بازگشایی پاکتهای ج)پیشنهاد قیمت( بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی کیفی
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی شناسایی پیمانکار رتبه حداقل 4 ابنیه و ساختمان
شـرکت مجتمع جهان فوالد سـیرجان در نظر دارد نسـبت به شناسـایی و پیش ارزیابی شـرکتهای واجد صاحیت، 
جهـت دعـوت بـه مناقصـه »انجام تکمیـل کلیه کارهای سـیویل و سـاختمانی سـایت پـروژه نورد بردسـیر« خود 

اقـدام نماید.
بدینوسـیله از شـرکتهای متقاضـی دارای رتبـه حداقـل 4 ابنیه و سـاختمان تشـخیص صاحیت سـازمان برنامه و 
بودجـه، کـه توانایـی اجـرای موضـوع آگهـی را دارنـد، دعوت میشـود حداکثـر ظـرف مـدت 5 روز از تاریخ چاپ 
آگهـی، درخواسـت کتبـی خـود را به همراه اسـناد و مـدارک ذیـل بـه آدرس ایمیـل  DKM@sjsco.irیاتلفکس 

نمایند. ارسـال   03441423653
1- فهرست سوابق مربوط به انجام کارهای احداث ساختمان، احداث جاده، احداث کانال و مخزن و....

2- ارائه مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین االت دراختیار
3- ارائه رضایت نامه کارفرمایان قبلی 

4- ارائه مدارک ثبتی شرکت
توضیحات

1- محل اجرا: شهرستان بردسیر- پروژه نورد شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
2- ارائه مدارک و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 03441423637 تماس حاصل فرمایید.
دبیرخانه کمیسیون معامات شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

آگهي مزایده 79 
)نوبت اول(

موضـوع: آگهـي فروش تعـدادي تجهیزات مسـتعمل و اقام مواد شـیمیایي در مجتمع مس سرچشـمه و 
کارخانـه ذوب مـس خاتون آباد

شـرکت ملـي صنایع مـس ایـران درنظـر دارد، تعـدادي تجهیزات مسـتعمل و اقـام مواد شـیمیایي در 
مجتمـع مـس سرچشـمه و کارخانـه ذوب مـس خاتـون آبـاد خـود را از طریق مزایـده عمومـي بفروش 
برسـاند.جهت کسـب اطاعات بیشتر به سـایت رسـمي شـرکت به آدرس:WWW.NICICO.COM  و

http://.KERMAN.NICICO.COM  مراجعـه نماییـد.

روابط عمومي شرکت ملي صنایع مس ایران

دعوت به همکاری
شـرکت بیمـه معلم بـه منظور تکمیـل نیروی انسـانی خـود از آقایان واجدالشـرایط 

دعـوت بعمل مـی آورد:
1- دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر کشور

2- معدل کل باالی 14 در رشته های مدیریت، کامپیوتر، حسابداری و حقوق
3- حداقل 2 سال سابقه کار در صنعت بیمه

4- تسلط به نرم افزار فناوران خبره
ICDL 5- داشتن مدرک

نشانی: کرمان - بلوار جمهوری اسامی، بعد از چهارراه فرهنگیان روبروی 
بانک تجارت، جنب خیابان هوشنگ مرادی، خیابان علی اکبرصوتی

سندرم تخریب
 یا میل به تخریب

مجتبی یزدانپناه

سرمقاله

بـه تخریـب  یـا میـل  سـندرم تخریـب 
دنیـا  همـه  در  نیسـت.  جدیـدی  سـندرم 
میتـوان رگه هایـی از آن را بیابی و در طول 
تاریـخ همیشـه بوده و هسـت. این سـندرم 
هیـچ مشـخصه خاصی نـدارد. همـه آدم ها 
بـه نوعـی آن را به همـراه دارنـد. گروهی از 
صاحـب نظـران علـوم رفتـاری معتقدند که 
میـل بـه تخریـب رفتـاری اسـت که ریشـه 
در ذات انسـان دارد. و در اصـل بـه عنـوان 
یـک نیـروی نهفتـه در انسـان دارای حالت 
هیدرولیکـی اسـت که به تدریج در شـخص 
متراکـم و فشـرده می شـود و سـرانجام نیاز 

بـه تخلیـه پیـدا می کند.
نماینـده  انسـان  در  تخریـب  بـه  میـل 
غریـزه مـرگ اسـت کـه در مقابـل غریـزه 
زندگـی در فعالیـت اسـت، یعنـی همچنان 
کـه غریـزه زندگـی مـا را در جهـت ارضای 
غریـزه  می کنـد  هدایـت  حفـظ  و  نیازهـا 
کـردن  نابـود  بـه  می کوشـد  تخریـب 
غریـزه  ایـن  بپـردازد  کـردن  تخریـب  و 
چنانچـه بتوانـد دیگـران را نابـود می کنـد 
و از بیـن می بـرد و اگـر نتوانـد بـه تخریب 
عوامـل مـادی دسـت میزند. امـا اینکه این 
غریـزه در چه کسـانی نمایان میشـود خود 
در  متعـددی  عوامـل  دیگریسـت.  بحـث 
بیـدار شـدن سـندرم تخریب نقـش دارند. 
سـطح فرهنگـی و اجتماعـی، فراینـد های 
سـطوح  روانشـناختی،   عوامـل  آمـوزش، 

 ... طبقاتـی و 
ادامه در صفحه 8

پالسکو  و ساختمان آموزش و 
پرورش استان کرمان

در تجمع اعتراض آمیز مالکین جوپارستان اعالم شد

23 سال بدون آب و برق

در این شماره می خوانید:
2  مقابله با ریزگردها در دستور کار ستاد مدیریت بحران

3  گام به گام دستمان از شاگردان طبقه اول امام کوتاه می شود

3  نه تافته جدا بافته ایم نه گمشده در تاروپود جهان

5  بازگشت امام)ره( به وطن

6  مس کرمان، شاید سه امتیازی دیگر

6  خدمات عمومی جایگزین حبس برای مجرمین غیرخشن

7  پروژه فوالد بردسیر تا پایان 95 به بهره برداری می رسد

اداری  هـای  سـاختمان  بیـن  در 
کرمان، سـاختمان اداره کل آموزش و 
پرروش اسـتان یکـی از قدیمی ترین 
هاست. سـاختمانی که بخشـی از آن 
چنددهـه قبل، مدرسـه بوده اسـت و 

در خیابـان معلـم قـرار دارد.
ورودی  دو  دارای  سـاختمان  ایـن 
ورودی  و  معلـم  خیابـان  از  جنوبـی 
اسـت  ای  از سـمت کوچـه  شـمالی 
کـه بـه خیابـان شـریعتی در حوالـی 
چهـارراه کاظمـی یـا قدس می رسـد 
و هـم باریـک و هـم شـلوغ و پرتراکم 

. ست ا

سـاختمان اداره کل آموزش و پرروش 
زیـادی  خاطـرات  کرمـان،  اسـتان 
یـادآور  آن  محوطـه  دارد.  خـود  در 
روزهـای مبـارزه فرهنگیـان کرمانـی 
در پاییـز و زمسـتان 1357 اسـت و 
روزگاری حجـت االسـام شـیخ علی 
ایرانمنـش مدیرکل شـهید آموزش و 
پـرروش اسـتان در آن مدیریـت مـی 

. د کر
اتـاق محـل کار شـهید ایرانمنـش در 
طبقـه دوم سـاختمان مرکـزی ایـن 

مجموعـه قـرار داشـت و  ...
صفحه 8

معاون عمرانی استاندار تهدید کرد اگر خانه شهر تخریب نشود
برخی اعتبارات پروژه های عمرانی را به شهرداری نمی دهد

فشار از باال
سنگ اندازی از پایین

سالروز ورود امام خمینی )ره( به ایران گرامی باد

   صفحه2
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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

اخبار آبفا

سه دستگاه ارتقاء کیفیت 
آب شرب در شهر سیرجان 

به بهره برداری رسید
تاکنـون دوازده دسـتگاه ارتقـاء کیفیـت آب 
شـرب در شـهر سـیرجان بـه بهـره بـرداری 
رسـیده اسـت. مجید میرشـاهی رئیس هیئت 
مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
شهرسـتان سـیرجان گفت: در راستای خدمت 
رسـانی هرچـه بهتـر بـه همشـهریان محتـرم 
دسـتگاه  سـیرجان،3  آب  کیفیـت  بهبـود  و 
جدیـد ارتقـاء کیفیت آب شـرب در مـدار بهره 
بـرداری قـرار گرفـت. وی افزود: هـم اکنون 12 
دسـتگاه تصفیـه آب شـرب در خیابـان قـدس 
مجاور شـرکت آبفا سـیرجان، بلوار سـید احمد 
خمینـی مقابـل مصلـی )دو دسـتگاه( ،خیابان 
شـفا مقابل درب بیمارسـتان غرضـی  ،خیابان 
17 شـهریور خیابـان پوریـای ولـی، شـهرک 
سـمنگان، پـارک صبـوری ضلع شـرقی مقابل 
سـاختمان بهزیستی، شـهرک مهر نجف شهر، 
خیابـان غفـاری خیابـان شـهید عـزت آبـادی 
جنـب فضای سـبز ، بلوار سـید جمـال ابتدای 
خیابان باسـتانی پاریزی، خیابان ابن سـینا بعد 
از بیمارسـتان امـام رضا )ع( ضلـع غربی پارک، 
نجف شـهر بلـوار امـام رضـا )ع( میدان بسـیج 
بعـد از مدرسـه در مدار بهره برداری قـرار دارند 
و شـهروندان مـی توانند آب شـرب بـا کیفیت 

مطلـوب از ایـن دسـتگاه ها برداشـت کننـد.

بیش از 400 هزار مورد نمونه 
آزمون آب شرب در آزمایشگاه 

آبفای کرمان انجام شد
معـاون بهره بـرداری شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان کرمـان گفـت: از ابتـدای سـال جـاری 
تـا پایـان آذر مـاه 408هـزارو413 مـورد نمونه 
آزمـون آب شـرب از شـبکه توزیـع و مخـازن 
شـهر کرمـان در آزمایشـگاه مرکـزی شـرکت 
آبفـای اسـتان انجـام شـد. مجتبـی ابراهیـم 
شـامل  شـده  انجـام  آزمایشـات  افـزود:  نـژاد 
آزمـون کلرسـنجی )130443 مـورد(، آزمـون 
و  مـورد(  میکروبـی )10143  و  باکتریولـوژی 
کـدورت سـنجی )267827 مـورد( و کیفیـت 

آب آشـامیدنی در حـد مطلـوب اسـت. 

بیش از 1300 فقره حوادث 
انشعابات و شبکه آبرسانی 
در شهرستان زرند رفع شد

سرپرسـت امـور آب و فاضـاب شهرسـتان 
زرنـد گفـت: از ابتدای سـال جاری تـا پایان آذر 
مـاه، 1 هـزارو 332 فقـره حـوادث انشـعابات و 
شـبکه شـامل حـوادث انشـعابات )689 فقـره( 
و حـوادث شـبکه توزیـع )643 فقـره( در ایـن 
شهرسـتان رفـع شـد. تیمـور رجایـی افـزود: 
ایـن حـوادث در شـهرهای زرنـد )664 فقـره(، 
خانـوک )216 فقـره(، ریحانشـهر )206 فقـره( 
و یزدانشـهر )246 فقره( توسـط واحـد اتفاقات 

شـد. برطرف 

نشست مدیر عامل 
شرکت معدن زغالسنگ

 با رئیس سازمان صنعت و 
معدن و تجارت

مهنـدس فـاح مدیرعامـل شـرکت معـادن 
زغالسـنگ کرمـان بـا مهنـدس حسـینی نژاد 
رئیس سـازمان صنعت، معدن وتجـارت دیدار و 
گفـت و گو کرد. حسـینی نژاد، رئیس سـازمان 
صنعت،معـدن و تجـارت ضمـن تاکید بـر روند 
مطلوب کارهای انجام شـده در شـرکت معادن 
زغالسـنگ راهکارهـای الزم در زمینـه سـرعت 
بخشـیدن در رونـد مجوزهای مورد درخواسـت 
شرکت زغالسنگ را ارائه نمود. فاح، مدیرعامل 
شـرکت معادن زغالسنگ کرمان در ادامه ضمن 
ارائـه گـزارش آخرین وضعیت تولیـد و اقدامات 
رو بـه جلـو در زمینـه تولیـد خاطر نشـان کرد: 
بـا مسـاعدت سـازمان صنعت،معـدن و تجارت 
کسـب مجوزهای الزم در زمینـه محدوده های 
اکتشافی شـرکت زغالسـنگ می تواند در سال 
1396 به سـود دهی برسـد. مقـدم، مدیر طرح 
و برنامـه و نظارت شـرکت زغالسـنگ در پایان 
افـزود: یکـی از راه های توسـعه کیفـی و کمی 
برای شـرکت زغالسـنگ در آینده افزوده شدن 
معـادن جدیـد اسـت کـه الزمـه همـکاری و 
مسـاعدت بیشـتری از سـوی سـازمان صنعت، 

معـدن و تجارت اسـت.

کرمان زمین

بـا  نامـه  یـک 
تهدیـد  چاشـنی 
معـاون  طـرف  از 
اسـتاندار  عمرانـی 
خطاب به شـهردار 
کرمـان در ارتبـاط 
بـا خانـه شـهر جلسـه  ایـن هفتـه 
داد.  قـرار  تحت الشـعاع  را  شـورا 
کـه  الهـی  سـیف  ابوالقاسـم 
بـود،  کرمـان  شـهردار  روزگاری 
حـاال جانشـین خـود در ایـن نهاد 
فشـاری  گذاشـته.  تحت فشـار  را 
کـه شـب گذشـته و بـا خوانـدن 
نامـه ای بـه امضـای او در شـورای 
پرده بـرداری  آن  از  کرمـان  شـهر 
شـد. آنجـا که بابایـی، شـهردار، از 
رسـیدن سـه نامـه بـه او از طـرف 
و خواسـتار  داد  اسـتانداری خبـر 
صحـن  در  نامه هـا  ایـن  بررسـی 
علنـی شـورا شـد. جنجالی تریـن 
نامـه ای  آن  بـه  هـم  آنهـا 
برمی گشـت کـه نـام سـیف الهـی 
به عنـوان امضاکننـده آن به چشـم 
معـاون  نامـه  ایـن  در  می خـورد. 
عمرانـی اسـتاندار بـه شـهردار 20 
روز فرصـت داده بود تا خانه شـهر 
بحـث  کنـد.  تخریـب  را  کرمـان 
تخریـب خانـه شـهر کرمـان بیش 
از یک سـال اسـت که مطرح شـده 
قـرار  ایـن تخریـب هـم  دلیـل  و 
داشـتن این سالن نوسـتالژیک در 
نقشه سـاختمان جدید استانداری 
بـه  خطـاب  الهـی  سـیف  اسـت. 
شـهردار گفتـه کـه اگر ظـرف 20 
نشـود،  تخریـب  شـهر  خانـه  روز 

اعتباراتـی  از  بخشـی  اسـتانداری 
پروژه هـای عمرانـی  بـرای  را کـه 
بـود،  کـرده  تقبـل  شـهرداری 
کـه  هـم  شـهردار  نمی پـردازد. 
تخریـب  مخالـف  می شـود  گفتـه 
خانـه شـهر اسـت، بـا آوردن ایـن 
ایـن  به نوعـی  شـورا  بـه  نامـه 
اقدامـی  کـرد.  علنـی  را  فشـارها 
کـه برخـی اعضای شـورا بـا ترک 
از  شـهردار  بـه  کمـک  و  جلسـه 
جلوگیـری  نامـه  ایـن  بررسـی 
غیـاب  در  درحالی کـه  کردنـد. 
مشـرفی، رییس شـورا و سـه عضو 
شـورای  عمومـی  جلسـه  دیگـر، 
شـهر کرمان بـا 11 عضـو در حال 
پنجعلـی  یاسـین  بـود،  برگـزاری 
زاده و علـی منصـوری، دو عضـو 
شـورا، قبـل از قرائـت نامه توسـط 
مؤیـدی، نایـب رییـس شـورا کـه 
اداره جلسـه را بـر عهـده داشـت، 
جلسـه را تـرک کردنـد تـا امـکان 
ترتیـب اثـر دادن بـه نامـه سـیف 
الهـی از بیـن بـرود. اگرچه مؤیدی 
نامـه را خواند اما غیررسـمی بودن 
در  تصمیم گیـری  فعـًا  جلسـه 
مقابل درخواسـت همـراه با تهدید 
سـیف الهـی را بـه عقـب انداخت. 
مخالفت شورا با پروژه مشتاق

قبـل از خوانـدن نامـه جنجالی 
دیگـر  نامـه  دو  الهـی،  سـیف 
اسـتانداری خطـاب بـه شـهرداری 
در جلسـه شـورا خوانـده شـد. این 
نامه هـا در حالـی خوانـده شـد که 
ماه بانـو معصـوم زاده، عضـو شـورا 
کـه بـه دلیـل تأکیـد بـر بسـتن 

قلیـان خانه هـا حسـابی جنجالـی 
شـده، درخواسـت بررسـی نامه هـا 
داشـت.  را  غیرعلنـی  جلسـه  در 
درخواسـتی کـه با مخالفـت ربانی، 
سـخنگوی شـورا روبرو شـد. ربانی 
خطـاب بـه معصـوم زاده گفت که 
»مـردم همه چیـز را بایـد بداننـد. 
یکـی از نامه هـا بـه پـروژه میـدان 
کـه  داشـت  اختصـاص  مشـتاق 
ایـن موضـوع بـا مخالفـت اکثریت 
ربانـی  گرفـت.  قـرار  شـورا  اعضـا 
میـدان  طـرح  خصـوص  در  زاده 
اعضـا  »اکثریـت  گفـت:  مشـتاق 
طـرح  ادامـه  خصـوص  در  شـورا 
مشـتاق  میـدان  ظاهـری  اصـاح 
بـرای  مالـی  بـار  درصورتی کـه 
باشـد موافـق  شـهرداری نداشـته 
در  شـورا  سـخنگوی  هسـتند.« 
خصوص طـرح گودبـرداری میدان 
مشـتاق گفـت: »بـه دالیـل فنـی 
گودبـرداری  مخالـف  اصولـی  و 
میـدان مشـتاق هسـتیم، بـا توجه 
بـه اینکـه این طـرح قرار اسـت در 
بافـت تاریخـی شـهر اجـرا شـود و 
سـازی  تجـار  و  پارکینـگ  بحـث 
اسـت.« شـهردار کرمان در پاسـخ 
»گل  شـرکت  مقررشـده  گفـت:» 
را  طـرح  تجـاری  قسـمت  گهـر« 
پیش خرید کنـد.«  منصوری دیگر 
عضو شـورا در خصوص اجرای این 
طرح گفت: »باید کارشناسـان نظر 
بدهنـد و بحثـی کـه االن مطـرح 
شـرکت  کـه  اسـت  ایـن  اسـت 
»گل گهـر« منابـع مالـی را تأمین 
می کنـد.« مؤیـدی هـم تأکید کرد 

کـه قبل از شـروع هـر پـروژه باید 
منابـع مالـی مشـخص شـود و در 
منابـع  شـدن  مشـخص  صـورت 
زهـرا  نداریـم.  حرفـی  مـا  مالـی 
لـری، دیگر عضو شـورا گفـت: »آیا 
ضرورت دارد میـدان را گودبرداری 
و تجـاری کنیـد؟ بـه هـر قیمتـی 
اجـرا کـرد.«  را  نبایـد طـرح  کـه 
خاتمـه بحـث در خصـوص پـروژه 
میـدان مشـتاق، ایـن صحبت های 
اصـول  ازنظـر  »اگـر  بـود:  ربانـی 
شهرسـازی و معمـاری، ایـن طرح 
ازنظـر کارشناسـان قابل قبـول بود 
مـا مخالفـت و دعوایـی بـا کسـی 
نداریم. شـورای شـهر دسـت آقای 
اسـتاندار و مجموعه اسـتانداری را 
می بوسـد. مـا بـا ایده هـای آقـای 
اسـتاندار کـه در خصـوص توسـعه 
شـهری و اسـتان تـاش می کنـد 
هیـچ مخالفتـی نداریـم امـا وقتی 
بحـث منافع مردم مطرح می شـود 
آقـای اسـتاندار و باالتر از اسـتاندار 
هـم کـه باشـد مـا بایـد از منافـع 
مـردم دفـاع کنیـم چـون سـوگند 

خورده ایـم.« 
نامـه ی بعدی موضوع مشـارکت 
شـرکت 115 برای آسـفالت معابر 

از سـوی  کـه  بـود  کرمـان  شـهر 
شـهردار ارائه شـد و بابایی شهردار 
کرمـان دراین بـاره گفت: »شـرکت 
شـهر  معابـر  دارد  آمادگـی   115
درصـد   10 به صـورت  را  کرمـان 
نقد، 50 درصـد زمین و 40 درصد 
پروانه ی سـاختمان، آسـفالت کند 
کـه مـورد موافقت اعضا شـورا قرار 

گرفت.«
مخالفت با اختصاص یک 
بازارچه به بهبودیافتگان

ایـن  در  کـه  دیگـری  موضـوع 
جلسـه در خصـوص آن بحث شـد 
مشـترک  مصوبـه ی  بـه  مربـوط 
بـهداشــت،  کـمیســیون های 
کـه  بـود  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
مقررشـده بود بخشـی از بازارچه ی 
ابـوذر در اختیـار افـراد بهبودیافته 
از  شـورا  سـخنگوی  گیـرد.  قـرار 
درخواسـت  شـورا  رییـس  نایـب 
توضیـح بیشـتر در خصـوص ایـن 
مصوبـه را کـرد و مؤیـدی در ایـن 
خصـوص گفـت: »بازارچـه ای کـه 
شـهرداری در خیابان ابوذر داشـته 
چندیـن سـال خالـی بـوده اسـت. 
شـهرداری 5 مـاه اسـت کـه ایـن 
بازارچـه را بـه فـردی اجـاره داده 

بـا توجـه بـه اینکـه اجـاره ی ایـن 
بازارچـه سـودی بـرای شـهرداری 
ندارد در جلسـه ای بـا حضور دکتر 
محمدرضاخانـی و سـردار چناریان 
مقرر شـد ایـن بازارچـه در اختیار 
بهبودیافتـگان قرار دهیـم.« بعد از 
ارائـه توضیحـات، ایـن طـرح مورد 
مخالفـت تعـدادی از اعضـا شـورا 
قـرار گرفـت و مصـوب نشـد. ایـن 
موافقـان  از  کـه  اسـت  حالـی  در 
اسـتان،  در  طـرح  ایـن  اصلـی 
سـردار چناریـان، رییـس شـورای 
هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخدر 
اسـتان اسـت که شـنیده می شـود 
انتخابـات  در  کاندیداتـوری  قصـد 

شـورای شـهر را دارد.
انتقاد از نشریه شهرداری و 

تشکر از» پیام ما«
از  انتقـاد  بـا  شـورا  سـخنگوی 
بـا  رابطـه  در  کرمانشـهر  نشـریه 
انعـکاس نه چنـدان خـوب مسـائل 
شـورا توسط این نشـریه که ارگان 
شـهرداری اسـت، از روزنامه »پیام 
مـا« به دلیـل پرداختن به مسـائل 
مـردم  کـردن  مطلـع  و  شـهری 
از اتفاقـات شـورای شـهر کرمـان 

کرد. تشـکر 

معاون عمرانی استاندار تهدید کرد اگر خانه شهر تخریب نشود
برخی اعتبارات پروژه های عمرانی را به شهرداری نمی دهد

فشار از باال
سنگ اندازی از پایین

وزیر کشـور در پاسخ به سـئوالی مبنی 
بـر اقدامـات وزارت کشـور بـرای مقابله با 
گـرد و غبـار در شهرسـتان هـای شـرقی 
اسـتان کرمان گفـت: رفع این مشـکل به 

صـورت ویـژه در سـتاد مدیریـت بحـران 
کشـور در دسـت پیگیری اسـت.

بـه گـزارش ایرنـا، عبدالرضـا رحمانـی 
فضلی روز گذشـته در سـفر به شهرستان 

بـم اظهـار داشـت: در زمینـه مقابلـه بـا 
بـروز پدیـده گرد و غبار در شـرق اسـتان 
کرمـان، مالـچ پاشـی، آبخیزداری و سـایر 
شـود.   انجـام  الزم  اقدامـات  نیـز  مـوارد 
وزیر کشـور همچنین از کرمـان به عنوان 
اسـتانی ویـژه و فـوق العاده در کشـور یاد 
کـرد و گفت: سـفرها به منظـور بازدید از 
دسـتاوردهای اقتصـاد مقاومتی به صورت 
دوره ای و مسـتمر انجـام مـی شـود.  وی 
با اشـاره بـه اینکه بـرای چهارمین مرتبه، 
کرمـان  اسـتان  خـوب  مـردم  خدمـت 
رسـیده ایـم، اظهارکرد: نشسـت هایی در 
شهرسـتان بـم در حوزه اقتصـاد مقاومتی 
برگـزار خواهد شـد و نظرات مسـئوالن و 
فعـاالن اقتصـادی این شهرسـتان را جویا 

خواهیـم شـد.  وزیـر کشـور افـزود: جمع 
بندی نظرات در راسـتای پیشـبرد اهداف 
اقتصـاد مقاومتـی انجـام مـی شـود و در 
ادامـه چنـد مـورد بازدیـد و افتتـاح طرح 
را در شهرسـتان بم خواهیم داشـت.  وی 
گفـت: فـردا نیـز در کرمـان در نشسـت 
شـرکت  اسـتان  ایـن  مقاومتـی  اقتصـاد 
خواهـم کـرد و بـه مناسـبت دهـه فجـر 
توفیـق دیـدار با مـردم را خواهم داشـت. 
وزیـر کشـور بـدو ورود بـه شهرسـتان بم 
مـورد اسـتقبال اسـتاندار کرمـان، جمعی 
از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی قـرار 
گلـزار  در  حضـور  بـا  سـپس  و  گرفـت 
شـهدای این شـهر به مقام شـامخ شـهدا 

ادای احتـرام کـرد. 

ادامـه  در  همچنیـن  فضلـی  رحمانـی 
نیـز  بـم  قدیـم  ارگ  بازسـازی  رونـد  از 
بازدیـد کـرد. عبدالرضـا رحمانـی فضلـی 
افتتـاح  بـم،  شهرسـتان  بـه  سـفر  در 
کارخانـه خودروسـازی کارمانیـا واقـع در 
ارگ بـم را در برنامـه خـود دارد.  آغـاز 
عملیـات اجرایـی خـط انتقـال گاز از بـم 
بـه نرماشـیر شـامل شـهر نرماشـیر و 35 
خواجـه  روسـتای   15 و  فهـرج  روسـتا، 
عسـکر بـم از دیگـر برنامـه هـای وزیـر 
کشـور در سـفر بـه شهرسـتان بم اسـت. 
پـروژه عملیـات اجرایـی خط انتقـال گاز 
از شهرسـتان بـم بـه نرماشـیر بـا بیش از 
740 میلیـارد ریـال اعتبـار اجرایی شـده 

. ست ا

وزیر کشور خبر داد

مقابله با ریزگردها در دستور کار ستاد مدیریت بحران

 خبر

رئیـس  جـاري  سـال  مـاه  بهمـن  در 
سـازمان برنامه و بودجـه، معاونان و هیات 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت  از  همـراه، 

جنـوب اسـتان بازدیـد کردنـد.
در ابتـداي ایـن نشسـت مهـدوي نیـا 
مدیـر عامل ای شـرکت توزیـع نیروي برق 
جنـوب اسـتان کرمـان بـه ارائه گزارشـي 
گفـت:  و  پرداخـت  شـرکت  عملکـرد  از 

ایـن شـرکت وظیفـه بـرق رسـاني بـه 16 
شهرسـتان بـا 517 هـزار مشـترک را بـر 
عهـده دارد کـه بـه لحـاظ مسـاحت تحت 
پوشـش مقـام ششـم کشـور را دارا مـي 
باشـد .وي افـزود: تا کنون بیـش از 3500 
روسـتا برق رسـاني شـده انـد کـه در این 
زمینـه مقـام دوم را در بیـن شـرکت هاي 

داریم. توزیـع 

سـازمان  رئیـس  رودري،  ادامـه  در 
برنامـه و بودجـه از تـاش هـاي خـوب 
مدیـر عامل شـرکت بـرق جنـوب کرمان 
تشـکر نمـود و گفت: آنچه کـه الزمه یک 
سیسـتم خوب اسـت مي توان بـه تعریف 
چشـم انداز، داشـتن برنامه هـاي اجرایي، 
پایش سیسـتم و پاسـخگویي مناسـب به 
اربـاب رجوع اشـاره کـرد کـه همگي این 
پارامترهـا بـراي شـرکت توزیـع نیـروي 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان بـه خوبـي 
قطعـا  افـزود:  وي  انـد.  شـده  تعریـف 
مشـارکت و همـکاري زیرمجموعـه اعـم 
از مدیـران سـتاد و همچنیـن شهرسـتان 
هـا نقـش اساسـي در موفقیـت شـرکت 
داشـته اسـت و همکاري و همیاري باعث 
مـي شـود برنامـه هـاي تدویـن شـده به 
شـکل منسـجم پیـاده شـوند. رودري بـا 

اشـاره بـه عملکـرد خـوب شـرکت بـرق 
جنـوب کرمان، این شـرکت را سیسـتمي 
رو بـه جلـو و پویـا دانسـت و بیـان کـرد: 
اسـتان  رجائـي  شـهید  جشـنواره  در 
سـازمان برنامـه و بودجـه بعـد از پایـش 
دقیـق دسـتگاه هـاي اجرایـي  دسـتگاه 
هـاي برتـر را انتخـاب و معرفـي نمود که 
شـرکت توزیـع بـرق جنـوب کرمـان در 
ایـن جشـنواره یکـي از برتریـن دسـتگاه 
هـاي اجرایي اسـتان شـناخته شـد که با 
برنامـه ریـزي و هدف گـذاري دقیق رو به 

جلـو در حـال حرکـت اسـت.
اي  توسـعه  برنامـه  بـه  اشـاره  بـا  وي 
اسـتان تصریـح کـرد: متاسـفانه بـا توجـه 
بـه پیـش بینـي هـاي انجـام شـده نـرخ 
رشـد اقتصـادي براي اسـتان کرمـان 8.5 
درصـد مـي باشـد کـه ایـن میزان نسـبت 

بـه متوسـط کشـوري پایین تر اسـت و ما 
بایـد فاصله تولید سـرانه خود را نسـبت به 
متوسـط کشـوري کم نمائیـم و در این راه 
بایـد بـه زیر سـاخت هـا از جملـه صنعت 

بـرق  توجـه ویـژه اي داشـت.
رئیس سـازمان برنامـه و بودجه صنعت 
بـرق را یکـي از پارامترهـاي مهـم بخـش 
زیرسـاخت ها دانسـت و گفت: طي برنامه 
ششـم اسـتان باید به گونه اي عمل کنیم 
کـه عـاوه برتامیـن  نیازهـاي توسـعه اي 
بتوانیـم صـادر کننـده انـرژي بـرق  نیـز 
و  مصرفـي  بعـد  در  همچنیـن  باشـیم. 
صرفـه جویـي مصرف بـرق نیازمنـد انجام 
کارهـاي اجرایـي و بـا خروجـي مناسـب 
هسـتیم. در پایـان وي به اتفـاق همراهان 
از مراکـز دیسـپاچینگ، مدیریـت بحـران 

شـرکت بازدیـد نمود.

ریاست سازمان برنامه و بودجه استان کرمان: 

شرکت توزیع نیروي برق جنوب
شرکتي رو به جلو و پویا است
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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کاغذ اخبار

1  انتقاد علی مطهری از مصوبه تعطیلی هشتم ربیع االول 
در  اش  شـخصی  صفحـه  در  مطهـری  علـی  نوشـت:  خبرآنایـن 
اینسـتاگرام نوشـت: مصوبـه روز یکشـنبه مجلس درباره تعطیلی هشـتم 
ربیـع االول بـه عنـوان روز شـهادت امام حسـن عسـکری علیه السـام و 
آغـاز امامـت حضـرت ولـی عصـر علیـه السـام کـه مـورد ایراد شـورای 
نگهبـان قـرار گرفتـه بـود و البتـه بـا لطایـف الحیـل بـه تصویب رسـید 

مصوبـه خوبـی نبود. 
اوالً ایـن روز، هـم روز عزاسـت و هم روز شـادی و تکلیـف مردم معلوم 
نیسـت. ثانیـاً فلسـفه تعطیلـی یک روز این اسـت کـه مناسـبت آن روز، 
بـزرگ و گرامـی داشـته شـود و ایـن هـدف در اکثـر مـوارد بـا تعطیـل 
نبـودن آن روز و دایـر بـودن ادارات و انتشـار روزنامـه هـا بهتـر تامیـن 
مـی شـود. ثالثـا تعطیلـی هر یـک روز خسـارت مالـی زیادی، هـم برای 
دولـت و هـم بـرای بخش خصوصـی و کارفرمایـان دارد که ایراد شـورای 
نگهبـان هـم بـار مالی بـرای دولت بود. رابعـاً این روز مقارن اسـت با یک 
مناسـبت دیگـر کـه تعطیلـی آن، زمینه افـراط مذهبی را کـه به وحدت 
اسـامی آسـیب می رسـاند فراهـم می کنـد. امیـدوارم شـورای نگهبان 

بـار دیگر ایـن مصوبـه را رد کند.

2  پاداش پایان سال کارکنان دولت، تعیین شد
هیات دولت در جلسـه عصر یکشـنبه خود به ریاسـت رییس جمهور، 
میـزان پـاداش پایان سـال 1395 )عیـدی( کارکنان دولـت را مبلغ 770 

هـزار و 500 تومـان تعیین کرد. 

3 درخواست سیاسی اصالح طلبان از رهبری: بعد از آیت اهلل 
هاشمی، مستقیم با رهبری ارتباط برقرار شود

حسـین مرعشـی در مصاحبـه با روزنامـه آرمان گفت: درخواسـت این 
اسـت کـه مسـئولیت های مدنـی و سیاسـی آیـت ا... هاشـمی از این پس 
بـه حـوزه رهبـری نظام منتقـل شـود و مقام معظـم رهبـری در صورت 
صاحدیـد در ایـن زمینـه تدبیـر الزم را اتخـاذ کننـد.در شـرایط کنونی 
بخشـی از گروه هـای سیاسـی تقاضـا دارنـد کـه پـس از رحلـت آیـت ا... 
هاشـمی ارتبـاط این گروه هـا به صورت مسـتقیم با مقـام معظم رهبری 

برقرار شـود.

4 رییس قوه قضاییه: دولت به تصمیم اخیر رییس جمهور 
آمریکا واکنش متناسب نشان دهد

ایلنـا نوشـت: آیـت اهلل آملـی الریجانـی در جلسـه مسـئوالن عالـی 
قضایـی با اشـاره به تصمیم رئیـس جمهور جدید آمریـکا مبنی بر صدور 
دسـتور ممنوعیـت ورود مسـلمانان بـه ایـن کشـور، چنیـن اقدامـی را 
رفتـاری نامتعـادل، غیرانسـانی و خاف موازین حقوق بشـر توصیف کرد 
و گفـت: از خـوی آمریکایی هـا چنیـن تصمیمـی بعید نبود. سـردمداران 

آمریـکا معمـوالً بـه اقدامـات سـلطه جویانـه خـود رنـگ و لعـاب حقوق 
بشـری مـی دادنـد امـا امـروز چهـره خود را آشـکارتر نشـان مـی دهند. 
رئیـس قوه قضاییـه افزود: اینکه رئیـس جمهور آمریکا به یکباره دسـتور 
ممنوعیـت سـفر مسـلمانان به این کشـور را صـادر می کنـد و به نحوی 
اسـام هراسـی را توسـعه مـی دهـد، برخاف موازیـن اخاقی و انسـانی 
اسـت. آیـت اهلل آملی الریجانـی از دولت، رئیس جمهور و بویژه دسـتگاه 
دیپلماسـی کشـورمان خواسـت کـه بـا عبـرت از تجربیاتی نظیـر تجربه 
»مهـم و تلـخ برجام«، به ایـن رفتار نامتعادل، غیر منطقی و غیر انسـانی 

آمریـکا واکنـش قاطع، مناسـب و متناسـب نشـان دهند.

5  تشبیه عجیب ترامپ و ملک سلمان به معتادان 
ایلنا نوشت: محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

نان قرض دادن ترامپ و ملک سلمان 
دیشـب ملک سـلماِن آل سـعود با ترامپ در قدردانی از امضای فرمان 
مهاجـرت تلفنـی صحبت کردند. آقای سـلمان به ایشـان پیشـنهاد کرده 
اسـت کـه  رهبـری مبارزه بـا تروریسـم را بـه عهده بگیـرد. ایـن رفتارها 
در ادبیـات مـا ایرانی هـا »نـان قـرض دادن بـه یکدیگـر« اسـت. آقـای 
ترامـپ در فرمـان مهاجـرت نـام عربسـتان را ذکـر نکـرد. ملک سـلمان 
هـم از آقـای ترامـپ رهبـری ضد تروریسـت ها را می خواهـد. یک معنای 
دیگـر ایـن تلفـن هم حرفی اسـت کـه وقتی معتـادان به هم می رسـند، 
بـه هـم می گوینـد دمـت گـرم! فهمیـدم چـی گفتـی. هـر دو در تلفـن 
متوجـه شـدند کـه از یک جنس و معتاد به تروریسـت ها و کشـتار مردم 

منطقه انـد.

6  واکنش جهانگیری به قانون ضدمهاجرت ترامپ: در ارتباط 
با صدور ویزای اتباع آمریکایی اقدام متقابل می کنیم

ایرنـا نوشـت: معـاون اول رییـس جمهـوری بـر حمایـت دولـت ایران 
از اتبـاع خـود در سراسـر جهـان تاکیـد کـرد و گفـت: مـا در ارتبـاط بـا 
صـدور ویـزا بـرای اتبـاع آمریکایـی کـه بخواهند به ایـران بیاینـد، عمل 
متقابـل انجـام خواهیـم داد. اسـحاق جهانگیری افـزود: از اتبـاع خودمان 
در سراسـر دنیـا از تمـام ابزارهایی کـه در اختیار داریـم، حمایت خواهیم 
کـرد. وی اظهـار داشـت: حتمـا در جوامـع بیـن المللـی علیـه ایـن کار 
غیرقانونـی، غیرانسـانی و ضـد حقوق بشـری موضع گیـری خواهیم کرد 
و بـار دیگـر حقوق بشـری کـه آمریکایی ها تعریـف می کننـد را در دنیا 
و در جوامـع بیـن المللـی مورد بازشـکافی و بررسـی قرار خواهیـم داد تا 
جهانیـان بداننـد بـا چه سیسـتمی روبرو هسـتند. جهانگیـری ادامه داد: 
ایـران متمـدن تریـن و تاریخـی ترین مـردم دنیا هسـتند کـه در تمدن 
دنیـا نقـش کارسـاز و موثری داشـته انـد و نمی شـود آن هـا را متهم به 

حامـی تروریسـت کرد.
جهانگیـری گفـت: ایـن مـردم قربانیـان تروریسـم هسـتند و بعـد از 

انقـاب بیشـترین آسـیب را از آن دیـده انـد. بـا ایـن حـال، ایـران تنهـا 
ملتـی اسـت کـه مردانـه در مقابـل تروریسـت هایـی کـه بـا حمایـت 
آمریـکا و برخـی کشـورهای منطقـه شـکل گرفتـه انـد و امنیـت مـردم 
عـراق، سـوریه، یمـن و لیبـی را بـر هـم زده اند، ایسـتادند و نگذاشـتند 
تروریسـت هـا در افغانسـتان، پاکسـتان، سـوریه و عراق جـا خوش کنند 
و دولـت تشـکیل دهنـد.  معـاون اول رئیس جمهوری تاکیـد کرد: حتما 
راه مبـارزه بـا تروریسـم را ادامـه خواهیـم داد و از حقـوق ملـت ایران در 

همـه جـا بـا قاطعیـت حمایـت خواهیـم کرد.

7  تکلیف صندلی آیت اهلل هاشمی در مجلس خبرگان چه 
زمانی مشخص می شود؟

میـزان نوشـت: سـخنگوی شـورای نگهبـان گفـت: مجلـس خبـرگان 
رهبـری تصمیم خود بـرای برگزاری انتخابات میـان دوره ای را به وزارت 
کشـور و وزارت کشـور هـم درخواسـت خـود را به شـورای نگهبـان ارایه 
مـی دهـد که هنوز ایـن اتفاق نیفتاده اسـت. عباسـعلی کدخدایی گفت: 
هنـوز اعضـای شـورای نگهبان دربـاره برگـزاری انتخابات میـان دوره ای 
مجلـس خبـرگان رهبـری اطاعـی ندارنـد و بـه همین دلیـل تصمیمی 

درایـن زمینه گرفته نشـده اسـت. 
وی دربـاره ادامـه بررسـی الیحـه برنامـه ششـم توسـعه در شـورای 
نگهبـان نیـز اظهار داشـت: جلسـات فوق العـاده برای بررسـی این الیحه 
در شـورای نگهبـان تشـکیل می شـود و فردا نیز شـورا به ادامه بررسـی 
ایـن الیحـه می پـردازد. سـخنگوی شـورای نگهبـان درباره مصوبـه روز 
گذشـته مجلس شـورای اسـامی بـرای تعطیلی هشـتم ربیـع االول نیز 
اظهـار داشـت: هنـوز ایـن مصوبـه به دسـت ما نرسـیده و پس از ارسـال 

آن و طـرح در جلسـه شـورا، نظـر خـود را اعـام خواهیـم کرد.

8  روایتی کمتر شنیده شده از اسکورت هواپیمای حامل 
»ریگی« توسط ارتش

میـزان نوشـت: معـاون اجرایـی ارتـش گفـت:  آن هواپیما کـه حامل 
ریگـی جنایتـکار بـود، چـه کسـی آن را نشـاند؟ اغلـب مـردم در خواب 
بودنـد، چـون سـاعت 2 و نیـم بامـداد بـود کـه جنگنده های مـا رفتند و 
آن هواپیمـای مسـافربری را کـه از فضـای جمهوری اسـامی ایران عبور 
می کـرد اسـکورت کرده و باقـدرت تمام نشـاندند، آن هم با شـلیک هایی 
کـه انجام شـد. امیرسـرتیپ محمد محمودی در پاسـخ به سـوالی مبنی 
بـر اینکـه، هواپیمای حامـل ریگی با شـلیک جنگنده های ارتش تسـلیم 
شـد و فـرود آمـد؟ عنوان کرد: بلـه، ابتدا نیروهـای مـا در تاریکی، حدود 
سـاعت 2 تـا 3 بامـداد اخطار دادند امـا آن ها توجه نکردند. چند شـلیک 
پیاپـی در مقابـل چشـمان خلبـان انجام شـد و خلبان هواپیمـای حامل 
ریگـی بـا توجـه به جدیـت خلبانان جنگنـده ما بـرای نشـاندن هواپیما، 

به اجبـار در فـرودگاه بندرعبـاس به زمین نشسـت.

 خبر

 واکنش جالب مسعود پزشکیان به اقدام 
ضدایرانی ترامپ: 

اصا ما ایرانیان دیگر 
نمی خواهیم به آمریکا برویم

ایرنـا نوشـت: نایـب رییـس اول مجلـس 
شـورای اسـامی ممنوعیت ورود مسـافران 
هفـت کشـور اسـامی بـه آمریـکا را مغایـر 
اقـدام  ایـن  گفـت:  و  دانسـت  دموکراسـی 
نشـانه پـوچ بودن شـعارهای حقوق بشـری 
این کشـور است. مسـعود پزشکیان در مورد 
لغـو ویـزای آمریکا بـرای برخی کشـورهای 
اسـامی افـزود: امروز آمریکا بـه ظاهر دم از 
دموکراسـی مـی زنـد ولی هر جا بـه نفعش 
باشـد از آن اسـتفاده مـی کنـد. وی تصریح 
دموکراسـی  از  بایـد  زمانـی  آمریـکا  کـرد: 
سـخن بگویـد کـه دیـواری بـه روی مـردم 
دیگـر کشـورها نکشـد، آنان چه طـور دم از 
دموکراسـی مـی زنند و برای دیگر کشـورها 

محدودیـت ایجـاد مـی کنند؟ 
نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـامی 
ادامـه داد: بـرای من بسـیار ناراحـت کننده 
اسـت که یک کشـوری در مورد مردم کشور 
مـا بگوید که بـه آنجا وارد نشـوند؛ اما نباید 
ضعـف نشـان دهیم. پزشـکیان اضافـه کرد: 
لغـو ویـزای آمریـکا بایـد تلنگـری بـرای ما 
باشـد و بـار دیگـر به داشـته هـای خودمان 
نـگاه و آن هـا را تقویـت کنیـم. اصـا ایـن 
خـود مـا ایرانیـان هسـتیم کـه بـه آن جـا 
نمـی رویـم. وی اظهـار کـرد: مـا ایرانیـان 
بایـد خـود را باال ببریـم و توانمندی هایمان 
را آنقـدر قـوی کنیـم کـه از هـر آنچـه آنان 
هسـتند بـی نیاز شـویم، ولی اگـر در ضعف 
و ناتوانـی بمانیم و در نیاز غرق شـویم برای 

مـا مشـکل ایجاد می شـود. 

واکنش قاطع فرمانده 
ارشد ارتش به رزمایش 

آمریکا، انگلیس و 
فرانسه در خلیج فارس

تسـنیم نوشـت: فرمانـده نیـروی دریایی 
ارتـش جمهوری اسـامی ایران بـه برگزاری 
در  فرانسـه  و  انگلیـس  آمریـکا،  رزمایـش 
خلیج فـارس واکنـش نشـان داد. رزمایـش 
سـه کشـور آمریـکا، انگلیـس و فرانسـه از 
برگـزار  خلیج فـارس  در  دیگـر  روز  چنـد 
خواهـد شـد و فرماندهـی ایـن رزمایش نیز 
بـا نیـروی دریایـی ارتـش انگلیـس خواهـد 
بـود. در ایـن رزمایـش طبـق اعـام منابـع 
ایـن سـه  کـه  اسـت  قـرار  غربـی  خبـری 
ایـران معرفـی  کشـور، آنچـه را تهدیـدات 
کرده انـد شبیه سـازی و بـا ایـن تهدیـدات 
ایـن سـه  ادعایـی، مقابلـه نظامـی کننـد. 
کشـور، رزمایـش دریایـی خود را »سـه گانه 
در  کـه  اسـت  قـرار  و  نامیده انـد  متحـد« 
فرآیند برگـزاری آن، از شـناورها، تجهیزات 
و نیروهای نظامی هر سـه کشـور، اسـتفاده 
کـه  اسـت  رزمایشـی  اولیـن  ایـن  شـود. 
نظامیـان آمریکایی در آن در دوران ریاسـت 

جمهـوری ترامـپ شـرکت دارنـد.
مسـتقیمی  اشـاره   سـیاری،  دریـادار 
امـا  نکـرده  رزمایـش  ایـن  برگـزاری  بـه 
کشـورهای  رزمایش هـای  برگـزاری  بـه 
اشـاره  صراحتـاً  فـارس  خلیـج  در  دیگـر 
کـرده و گفتـه کـه، »در محـدوده خلیـج 
فـارس و دریـای عمـان هـر کسـی بخواهد 
رزمایشـی انجـام دهـد، جـرأت وارد شـدن 
بـه آب هـای سـرزمینی مـا را نـدارد«. وی 
سـال،  در  اسـت:  کـرده  تأکیـد  همچنیـن 
مختلـف  تخصص هـای  در  رزمایـش   25
)موشـکی، زیردریایـی و آب هـای سـطحی( 
برپـا می شـود و در ادامـه همیـن رونـد، تـا 
پایـان سـال رزمایـش بـزرگ والیـت 95 را 
بـرای نشـان دادن اقتدار جمهوری اسـامی 
در دوهـزار کیلومتـری بنـدر چابهـار و در 
آب هـای آزاد جهـان، بـدون نزدیـک شـدن 
کشـورها  دیگـر  سـرزمینی  آب هـای  بـه 

می کنیـم.  برگـزار 
حالـی  در  متحـد«  سـه گانه  »رزمایـش 
برگـزار  آتـی  روزهـای  طـی  اسـت  قـرار 
شـود کـه نیـروی دریایـی ارتـش جمهوری 
اسـامی ایـران نیـز رزمایـش والیـت 95 را 
طبق اعام رسـمی فرمانده نداجـا، به زودی 
در شـرق تنگه هرمز، خلیج فارس و شـمال 
اقیانـوس هنـد )تـا مـدار 10 درجـه( آغـاز 

کرد. خواهـد 

در  خمینـی  حسـن  سـید  اهلل  آیـت 
مراسـم تجدیـد میثـاق رئیـس جمهوری 
و اعضـای هیـأت دولـت بـا آرمـان هـای 
بنیانگـذار جمهـوری اسـامی، گفـت: بـه 
ایـن نکتـه اشـاره مـی کنـم کـه گام بـه 
گام دسـت مـا از دامـن شـاگردان طبقـه 
دو  امسـال  شـود.  مـی  کوتـاه  امـام  اول 
تـن از بزرگتریـن صحابـی امـام، عزیـزان 
انقـاب و افـراد اصلـی نهضـت یعنی آیت 
اهلل موسـوی اردبیلـی و آیت اهلل هاشـمی 

رخ در نقـاب خـاک کشـیدند. 
بـه گـزارش »انتخـاب«؛ یـادگار امـام 
ادامـه داد: ایـن مسـیری اسـت کـه جبـر 
تاریـخ بـر مـا حاکـم مـی کنـد. خداونـد 
خصوصـا  امـام  شـاگردان  دیگـر  سـایه 
دارد.  مسـتدام  را  رهبـری  معظـم  مقـام 
هرچـه زمان جلـو مـی رود »دور مجنون 
گذشـت و نوبـت ماسـت/ هرکسـی پنـج 
روزه نوبـت اوسـت.« وی اظهـار داشـت: 
این انقاب در دسـتان نسـل هـای جدید 
و جـوان قـرار دارد. همـواره باید ارزش ها 

و آرمـان هایـی کـه انقـاب به خطـر آنها 
شـکل گرفـت را تکـرار کنیـم و آنهـا را 
دائما یادآور شـویم. سـید حسـن خمینی 
گفـت: ان شـاء اهلل خـون پاک شـهیدانی 
کـه ایـن نهـال را آبیـاری کردنـد و امروز 
درخـت تنومنـد جمهوری اسـامی ایران 
و  آنهـا  هـای  خانـواده  زحمـات  و  شـده 
دیگـر بـزرگان انقاب در آینـده به ثمرات 

بهتـری منجر شـود. 
وی سـپس بـا یادآوری برخـی از ارزش 
کـرد:  تصریـح  اسـامی  انقـاب  هـای 
دینـداری و پاسـداری از ارزش های دینی 
یکـی از مقـدس ترین و مهمتریـن آرمان 

هـای انقـاب بود.
ایسـتادگی  مظلـوم،  از  دفـاع  شـاید   
در مقابـل ظلـم و اجحـاف و حـق کشـی 
بـن مایـه حرکـت هـای انقابـی بـوده و 
فرمایـش معـروف امـام نیز مـی گوید که 
مـا مدافـع مظلـوم و مقابل ظالـم در همه 

دنیـا هسـتیم.
و  اسـتقال  داد:  ادامـه  امـام  یـادگار   

شـکوفایی، توانمنـدی مردم، فقرسـتیزی 
و فقـر زدایـی، از بیـن بـردن تبعیـض ها، 
زندگـی بهتـر برای آحـاد مـردم از جمله 

دیگـر آرمـان ها هسـتند. 
وی گفـت: روزی که انقاب پیروز شـد 
مؤمنان تصـدی حکومت نداشـتند؛ امروز 
مؤمنـان بیش از هر زمـان دیگری وظیفه 
دارنـد دیـن، کارآمـدی دیـن و کارآمدی 
ارزش هـای دینـی در بسـتر جامعـه را به 

مـردم و همگان نشـان دهند. 
سـید حسـن خمینی افزود: نسـل دوم 
و سـوم انقـاب در پیـش اسـت و وظیفه 
نسـل اول اسـت کـه ایـن ارزش هـا را بـا 
شـکوه و جـال خودش منتقـل کند. خدا 
را شـاکریم کـه پـس از امـام مقـام معظم 
رهبـری بـا تأکیـدات بـر ایـن ارزش ها و 
با اشـارات مسـتمر و اسـتقامت بـر ارزش 
هـا توانسـتند نهـال برومند گفتمـان امام 
را در جامعـه مـا بیـش از زمان گذشـته و 
بیـش از هـر زمان دیگـری بـارور کنند. 

روی  پیـش  آینـده  کـرد:  تأکیـد  وی 

ماسـت و همـه مـا بـرای سـعادت آینـده 
خودمـان، جامعـه اسـامی و فـردای این 
سـرزمین و نسـل های آینده بـه گفتمان 
عدالـت طلـب، صلح آمیـز و توانمندی که 
مـی توانـد زندگـی و دنیای بهتـر آخرتی 
سـرافرازتر و کارآمدتـر بـرای همـگان بـه 

ارمغـان بیـاورد نیازمند هسـتیم. 
یـادگار امـام ادامه داد: خدا را شـاکریم 
و  شـده  محقـق  تاکنـون  امـر  ایـن  کـه 
نسـل هـای آینـده ان شـاء اهلل بتوانند در 

سـایه گفتمـان امام ایـن اندیشـه را برای 
خودشـان داشـته باشـند. همت و تاش، 
زحمـات طاقت فرسـا، همـت واال و تدبیر 
حکیمانـه، صبـر و حوصله رئیـس جمهور 
و دیگـر اعضـای دولـت را قدر مـی نهیم. 
وی در پایـان بـا ابـراز امیـدواری از اینکه 
فجـر  دهـه  ایـام  در  را  خوبـی  روزهـای 
شـاهد باشـیم، بـار دیگر درگذشـت آتش 
نشـانان غیـور را بـه خانـواده آنهـا و ملت 

ایـران تسـلیت گفت.

سیدحسن خمینی:

 گام به گام دستمان از شاگردان طبقه اول امام کوتاه می شود

    خبر

تاکیـد  کشـورمان  جمهـوری  رییـس 
کـرد: بزرگتریـن آرمـان امـام آزادی بود، 
آزادانـه  را  افـراد  انتخابـات،  در  مـردم 
جـدا  تافتـه  نـه  مـا  می کننـد.  انتخـاب 
بافتـه هسـتیم و نـه گـم شـده در تـار و 
پـود جهـان. بـه گـزارش خبرآنایـن، در 
آغـاز دهـه فجـر حجت االسـام  آسـتانه 
حسـن روحانـی رئیس جمهور کشـورمان 
بـه همـراه اعضـای هیـأت دولـت صبـح 
امـام  مطهـر  مرقـد  در  باحضـور  امـروز 
خمینـی )ره( بـا آرمـان ایشـان تجدیـد 

کردنـد. بیعـت 
رییـس  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در 
جمهـوري اظهـار داشـت: امام نـه معتقد 
بـه آن بـود کـه انقـاب بایـد از مسـیر 
مسـلحانه پیـروز شـود و نه بـه خمودگي 
هـا و خموشـي هـاي مسـلحانه معتقـد 

انقـاب را  اعتـدال  از مسـیر  بلکـه  بـود. 
پیـش بردنـد. وی تاکید کرد:40 سـالگي، 
از  و دوري  انقـاب  معنـاي پختگـي  بـه 
مـا  اسـت.  زده  هیجـان  هـاي  حرکـت 
نیازمنـد گفتمـان امام و راه امام هسـتیم. 
گفتمـان امـام اتصـال نظـام بـه انقـاب 
اسـامي و پیشـبرد آرمـان هـاي انقـاب 
همچـون آزادي و اسـتقال در متن نظام 
اسـت.  نبایـد بـه گفتمـان امـام بـه طور 

گزینشـي رجـوع کنیـم. 
اهـم اظهـارات رییس دولـت یازدهم را 

در ادامـه به نقـل از جمـاران بخوانید؛
 ایـن گفتمـان را بایـد بـه گونـه اي 
تفسـیر کنیـم کـه مایـه تحکیـم نظـام و 
بتوانیـم چتـر  و  کارآمـدي دولـت شـود 
منـدان  عاقـه  همـه  میـان  را  انقـاب 
انقـاب بگسـترانین و همـه دوسـتداران 

شـوند.  آن  جـذب  آزادي 
 بزرگتریـن آرمـان امـام آزادي بـود 
آزادانـه  را  افـراد  انتخابـات  در  مـردم  و 
انتخـاب مـي کنند. اسـتقال آرمـان امام 
بـود؛ مـا نه تافته جـدا بافته هسـتیم و نه 

گـم شـده در تـار و پـود جهـان.
 مقـام معظـم رهبـري با حـق الناس 
خوانـدن رأي مـردم حماسـه 92 را آفرید 
و بـا نرمش قهرمانانه بـا مذاکرات موافقت 
کردنـد. روش هـا مقدس نیسـت؛ روش ها 
مشـخص  هـا  هـدف  کـه  راسـتایي  در 

مي کننـد قابـل تغییـر هسـتند.
 داغ آیـت اهلل هاشـمي بـر دل مـا و 
مـردم اسـت. قلـب میلیـون ها نفـر براي 
او تپیـد. او امـروز آرام در کنـار امام خفته 

ست. ا
 متأسـفیم کـه شـاهد تشـییع پیکـر 

بـه  هسـتیم.  قهرمـان  نشـانان  آتـش 
خانـواده هـاي آنـان تسـلیت مـي گوییم. 
آنـان نشـان دادنـد در زندگـي مـردم مـا 
ایثـار و فـداکاري از بیـن نخواهـد رفـت.
 بایـد در ایـن ایـام به خانـواده بزرگ 
انقـاب  در  بـزرگ  سـهمي  کـه  امـام 

روزهـا  ایـن  بگوییـم.  تبریـک  داشـتند 
متعلـق بـه امـام اسـت. مـا بـه خانـدان 
بـزرگ امـام خصوصا یـادگار ایشـان عالم 
فرهیختـه و مدرس بزرگ حجت االسـام 
و المسـلمین سید حسـن خمیني )دامت 

مي گذاریـم. احتـرام  برکاتـه( 

روحانی: 

نه تافته جدا بافته ایم نه گمشده در تاروپود جهان
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ایران زمین

هـر زمان از خیابان سـده 
مـی گـذرم نگاهم بـه هیزم 
هـای گـردآوری شـده برای 
افتـد.  مـی  سـده  جشـن 
اهمیـت ایـن جشـن برایـم 

آشـکارتر می شـود.
سـالیان سـال اسـت زرتشـتیان و غیـر 
انـد.  بـا هـم زیسـته  زرتشـتیان کرمـان 
اقلیـت  تنهـا  نـه  را  هـا  آن  مسـلمانان، 
ندانسـته بلکـه از خود دانسـته اند. مهمان 

هایشـان  را بـه دیـدن آتشـکده و مـوزه 
مردم شناسـی زرتشـتیان بـرده اند، همان 
طـور کـه به میـدان گنجعلی خـان و بازار 

برند. مـی 
دوسـتان  بـا  سـده  از  قبـل  روز  چنـد 
بـه  رفتـن  بـرای  کنیـم  مـی  هماهنـگ 

. جشـن
کـه  برویـم  گویـد:»زود  مـی  دوسـتی 
بتوانیـم از نزدیک آتـش افروزی را ببینیم. 

چنـد تـا عکـس هـم بگیریم.«

ذهنـم  در  قبـل  سـال  چنـد  خاطـره 
بیـدار مـی شـود. بـا پریـا دوسـت مهربان 
زرتشـتی ام بـرای برگـزاری جشـن سـده 
دکـور مـی زدیـم. بـرف باریـده بـود؛ امـا 
گرمـای رفتـار پر مهر پریـا، ماندانـا، دایی 
رشـید)پیر مرد مسـوول باغچه بـداغ آباد( 

خسـتگی و سـرما از تـن مـی زدود.
مسـیر خانـه تا باغچـه را قدم مـی زنم. 
 paradise هندزفـری در گوشـم. آهنـگ

ونجلیـس را play مـی کنم.
باغچـه جمـع  اطـراف  ظهـر  از  مـردم 
مـی شـوند. عـده ای ناهـار را همـان جـا 
مـی خورنـد. از بیـن جمعیت خـودم را به 
ورودی محوطـه مـی رسـانم. چشـمم بـه 
خانـواده ای مـی افتـد کـه بـرای جشـن 
سـده آمـده انـد. البتـه کمـی متفـاوت از 
بـه  ویلچـر!  روی  بـر  فرزنـدی  دیگـران! 
امیـد این کـه لحظاتی را در کنـار گرمای 
آتش سـده شـاد باشـند. بـه امیـد این که 
مراسـم امسـال هم مثل هر سـال باشکوه 
برگـزار شـود. به لطف دوسـتان زرتشـتی 

وارد محوطـه مـی شـوم.

تصویـر نقالـی، شـاهنامه خوانی، اوسـتا 
خوانـِی موبـد از ذهنـم مـی گـذرد. یـاد 
موبـد »یارغیبـی« می افتـم و دلتنگ می 

شـوم. خدایش بیامـرزاد.
مـی  هایـی  زمزمـه  هـا  نـرده  پشـت 
شـنیدم. مردم می گفتند:»امسـال جلوی 
مراسـم را گرفتـه اند. داخل سـالن خبری 
نیسـت.« عـده ای مـی گفتنـد پـس چرا 
نمـی گذارنـد برویـم جلـو، اگـر خبـری 

نیسـت؟!
جوانکـی مـی گفـت:»ور ما نـی، ور اونا 

حکمـاً هس.«
خبـری از جشـن نبـود! نـه بانـدی، نـه 
بلندگویـی. همه بهـت زده منتظر لحظات 
پایانـی روز بودنـد کـه آیـا آتـش افـروزی 
هـم بـه سرنوشـت تلِخ جشـن دچـار می 

شـود یـا نه؟
دِر تـاالر باز می شـود. موبدهای سـپید 
پـوش اَِوسـتا مـی خواننـد. در پیشـاپیش 
آن هـا جوانانـی سـپید پـوش مجمـر بـه 

دسـت پیـش مـی روند.
صـدای موبـد به سـختی به گـوش می 

رسد:»اَِشـم ُوهـو َوهیْشـِتم اَسـتی اوشـتا 
اَستی...« 

جمعیـت  همهمـه  در  موبـد  صـدای 
ناپدیـد مـی شـود. گرداگـرد تـوده هیـزم 
مـی چرخنـد. بـا آتـش آتشـدان کـه از 
آتشـکده برگرفته شـده، هیزم هـا را آتش 
آخشـیج)عنصر(  هـای  زبانـه  زننـد.  مـی 
آتـش، روشـنایی و پاکـی را یـادآور مـی 

. د شو
راسـتی نیـک اسـت. )راسـتی( بهترین 
اسـت. آرزو شـده اسـت برای هر کس که 
راسـتی را بخواهـد برای بهترین راسـتی...
جشـن سـده کـه هـر سـاله در کرمـان 
بسـیار باشـکوه برگـزار می شـد و سـاعت 
هـا به طول مـی انجامیـد، در کمتر از 15 

دقیقـه بـه پایان رسـید.
ز هوشنگ ماند این سده یادگار 

بسی باد چون او دگر شهریار
بـه روز فیـروز و فـرخ روز، مهـر ایـزد 
و بهمـن مـاه )جشـن سـده( سـال 3754 
زرتشـتی برابـر بـا یکشـنبه 10 بهمن ماه 

خورشـیدی.  1395

ز هوشنگ ماند این سده یادگار 
 یادداشت

مرجان شریعت
ایـران  اقلیت هـای مذهبـی در 
بـرای  را  مکان هایـی  همـواره 
عبـادت خـود داشـته و دارنـد که 
از آن جملـه می توان به کلیسـاها 

کرد. اشـاره 
مشـهد نیز از این نظر مستثنی 
مهاجـرت  از  بعـد  البتـه  نیسـت. 
از  مذهبـی  اقلیت هـای  اغلـب 
و  تاریخـی  کلیسـای  دو  مشـهد 
قدیمـی مشـهد دیگـر آن فعالیت 
قدیمـی خـود را ندارنـد و تنها به 
تاریـخ شـهر مشـهد پیوسـته اند.
ارامنـه مشـهد  تنهـا کلیسـای 
در خیابـان ارگ در حوالـی میدان 
ده دی واقـع اسـت و تنهـا گنبـد 
سـفید و سـنگی آن بـا صلیبی در 

نـوک آن قابـل دیدن اسـت.
بـا  مشـهد  دی  ده  کلیسـای 
توجـه بـه ارزش هـای معمـاری و 
تاریخـی 25 مردادمـاه سـال 84 
از سـوی اداره میـراث فرهنگی در 
فهرسـت آثار تاریخـی - فرهنگی 

کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت.
بـا  مکانـی  دی،  ده  کلیسـای 
تاریخـی و  معمـاری  ارزش هـای 
کلیسـای مسـروپ مقـدس در 
سـال 1941 میـادی در مشـهد 
بنـا شـده اسـت قدمـت ایـن بنـا 
می رسـد  اول  پهلـوی  دوران  بـه 
و پـان سـاختمان کلیسـا فرمـی 
دارد.  شـکل  ذوزنقـه ای  تقریبـا 
گنبـد  دو  دارای  ایـن سـاختمان 

در  کـه  اسـت  شـکل  مخروطـی 
مخروط هـا  ایـن  دوی  هـر  راس 
از  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  صلیـب 
بـه  منحصـر  و  بـارز  ویژگی هـای 
شـمار  بـه  سـاختمان  ایـن  فـرد 

مـی رود.
وسـط  در  بزرگتـر  گنبـد 
صلیـب  و  دارد  قـرار  سـاختمان 
از  آن  بـاالی  در  شـده  نصـب 
در حاشـیه  اسـت؛  آهـن  جنـس 
زیـر گنبـد ردیفـی از کاشـی های 
سـفید رنگ قـرار دارد که منقش 

اسـت. سـبزرنگ  گلـی  بـه 
گنبدی مخروطی شـکل نیز در 
بـاالی فضـای ورودی کلیسـا قرار 
دارد کـه الیـه بیرونـی آن همانند 
سـقف شـیروانی اسـت. همچنین 
کتیبـه ای سـنگی در بـاالی درب 
بـه سـالن کلیسـا نصـب  ورودی 
شـده اسـت که متـن آن بـه زبان 
ارمنـی اسـت و در زیـر آن تاریـخ 
تاسـیس کلیسـا ثبت شـده است.
مکانـی در داخـل کلیسـا قـرار 
و  دارد  را  سـن  حکـم  کـه  دارد 
آن  بـاالی  در  مذهبـی  مراسـم 
اجـرا می شـده اسـت طبقـه دوم 
کلیسـای »ده دی« مشـهد مشابه  

فضـای طبقـه پاییـن اسـت.
کلیسـای  دار  کلیـد  ظریـف، 
ده دی در پـی بازدیـد خبرنـگار 
تسـنیم از ایـن کلیسـا گفـت:در 
در  مشـهد  مسـیحیان  گذشـته 
ایـن مـکان عبـادت می کردند که 

پـس از مهاجـرت آنهـا از مشـهد 
ایـن کلیسـا بـه صـورت متروکـه 

باقـی مانـده اسـت.
وی افـزود:در حـال حاضـر این 
کلیسـا زیـر نظـر شـورای خلیفـه 
گـری ارامنـه ایران اداره می شـود 
کـه مسـئولیت آن برعهـده آلفرد 

اسـت. هاوان 
ارمنیـان  کـرد:  اظهـار  ظریـف 
کـه  هسـتند  اقوامـی  جملـه  از 
و هفـت صـد  از دو هـزار  بیـش 
سـال در کنـار ایرانیان زیسـته اند 
سـنن  و  فرهنـگ  و  زبـان  بـر  و 
یکدیگـر تاثیـر نهاده اند. بسـیاری 
ارمنـی  آذربایجـان  شـهرهای  از 
امـا مهاجـرت  انـد.  بـوده  نشـین 
و  مشـهد  و  اصفهـان  بـه  آنهـا 
دیگـر شـهرها بـه دالیل سیاسـی 
و اقتصـادی صـورت گرفته اسـت. 
کلیسـای  کـرد:  تصریـح  وی 
مسـروپ مقـدس در سـال 1941 
سـاکن  ارامنـه  توسـط  میـادی 
پـان  اسـت.  شـده  بنـا  مشـهد 
کلیسـا بازیلیک سـتوندار بشـکل 
بـه  شـرق  جهـت  در  مسـتطیل 
غـرب اسـت کـه محـراب آن در 
بـر  دارد.  قـرار  شـرقی  قسـمت 
روی دیوارهـای شـمالی و جنوبی 
نورگیرهایـی دارد و دارای چندین 
ورودی بـوده اسـت کـه در حـال 
حاضـر مسـدود شـده انـد و تنهـا 
غـرب  سـمت  در  ورودی  یـک 

کلیسـا باقـی اسـت.

هیچگونه مراسم گروهی در 
این کلیسا برگزار نمی شود

کلید دار این کلیسـا خاطرنشان 
کـرد: بـرج ناقوسـخانه بـاالی این 
کلیسـا  سـقف  دارد  قـرار  پله هـا 
بـه جـز در قسـمت محـراب کـه 
نورگیرهـای  بـا  گنبـد  آن  بـاالی 
متعـددی تعبیه شـده با شـیروانی 
پوشـانده شـده اسـت در اطـراف 
و  اداری  سـاختمان های  کلیسـا 
مدرسـه ارامنـه مشـهد قـرار دارد 
کـه امروز مخروبه ای بیش نیسـت. 
وی گفـت: ایـن مـکان بـه عنـوان 
نمازخانـه ارامنـه در سـال 1330 
سـند خـورده اسـت و پـس از آن 
بـه عنـوان کلیسـا مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه اسـت. ظریـف درباره 
فعالیـت ایـن کلیسـا بیـان کـرد: 
انقـاب  از  بعـد  سـال  چنـد  تـا 
بـه  امـا  بـود  فعـال  کلیسـا  ایـن 

دلیـل مهاجـرت ارامنـه از مشـهد 
بـه تبریـز، تهـران و اصفهـان ایـن 
کلیسـا دیگـر فعالیتـی نـدارد مگر 
مراسـمات خیلی خاص کـه ارامنه 
بـه مشـهد مـی آینـد آن هـم بـه 
صـورت تـک نفـره و یـا خانوادگی 
مراسـمات مذهبـی خـود را بـه جا 
امـا هیـچ  مـی آورنـد و می رونـد 
گونه مراسـم گروهـی در این مکان 
دیگر برگـزار نمی شـود. وی  افزود: 
مدرسـه ارامنـه ای کـه همجـوار با 
کلیسـا اسـت نیـز بعـد از مهاجرت 
ارامنـه تعطیـل شـد و امـروز تنهـا 
بقایایـی از بنـای آن باقـی مانـده 

اسـت و رو بـه تخریـب اسـت.
کتابخانه ای که دیگر 

کتابخوان ندارد
ظریـف اظهار کرد: در قسـمتی 
کتابخانـه ای  کلیسـا  حیـات  از 
کـه  اسـت  شـده  واقـع  قدیمـی 

بیـش از هـزار جلد کتاب بـه زبان 
ارمنی و روسـی دارد این کتابخانه  
در سـال 1961 بـه ثبـت رسـیده 
کتابخانـه  ایـن  کتاب هـای  اسـت 
بـا توجـه بـه رطوبتـی کـه کـف و 
دیوارهـا را فـرا گرفتـه اسـت روبه 

نابـودی اسـت.
شـاید بـرای مـردم مشـهد کـه 
هـر روز از کنـار ایـن کلیسـا عبور 
بـه  سـاختمان  ایـن  می کننـد 
خاطره ها پیوسـته باشد و به نوعی 
سرنوشـت آن بی اهمیت باشـد از 
طرفـی جوانـان و نوجوانانـی کـه 
هـر روز از کنـار ایـن کلیسـا عبور 
کلیسـا  ایـن  وجـود  از  می کننـد 
اطاعـی ندارند و تنها سـاختمانی 
و  می کننـد  نظـاره  را  مخروبـه 
از سـر کنجـکاوی سـوال  گاهـی 
می کننـد ایـن سـاختمان مربـوط 

بـه کجاسـت؟

کلیسای مسروپ
 بنایی تاریخی و مخروبه در دل مشهد 

پویش

کرمان بر پشت اسب

بخش 40

سفرنامه»سراسـر ايـران بر پشـت اسـب« 
»سرپرسـی  خواهـر  سـايکس  اال  نوشـته 
سـايکس« اسـت. ترجمه اين سـفرنامه محمد 
علـی مختـاری اردکانـی اسـت، اال بـه همـراه 
اوقـات  و  پرداخـت  جهانگـردی  بـه  بـرادرش 
زيـادی را در ايـران گذرانـد. يکـی از مقاصـد 
ايـن سـفر کرمان بـود و صفحات قابـل مالحظه 
ای از ايـن سـفرنامه بـه کرمـان گزيـده ای از  
اختصـاص يافته اسـت. صفحـه کرمون خالصه 
بـا عنـوان »کرمـان بـر پشـت  ايـن بخـش را 
اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه شـما عالقـه 

منـدان تقديـم مـی کنـد؛
سـفری اکتشـافی برای صعود به کوه شـاه، یکی 
از بلندتریـن قلـل جنـوب ایـران بـه ارتفـاع 4110 

متـری کردیم.
در یـک جـا مجبـور شـدیم اسـب های خـود را 
روی یـک دیـوار عمـودی صخره ای هـی کنیم. می 
بایسـت از دو پـل برفـی پهـن در بـاالی تپـه عبـور 
کنیـم؛ اما در آن سـاعت صبحگاهی برف، سـخت و 
محکـوم بود. گرچه در بازگشـت، بعـد از گرمای روز 
نـرم و خطرنـاک شـده بـود و سـم اسـبان ما عمیق 

فـرو مـی رفت.
روی قلـه برفـی، یک امامزاده بود شـامل دیره ای 
از خرسـنگ های خشن، یک سـنگ صاف در وسط 
که بـا مجموعه نذورات عجیبی پوشـیده شـده بود. 
مهـره های کهربـا و عمیق، خلخل های شیشـه ای 
و مسـی، سـکه هـای گوناگـون )که در میـان آن ها 
یـادگاری از ملکه ویکتکوریای 1873( قرار داشـت و 
قراضـه هـای آهن، لته هـای متعدد. این امامـزاده را 
بـه احتـرام امامـزاده حیدر نامـی زیارت مـی کردند 
کـه مـی گفتنـد انفجارهایـی در خال تابسـتان در 
ایـن جـا ایجـاد مـی کند. کـوه شـاه به معنـی کوه 
امامـزاده، در فارسـی شـاه هـم بـه آدم مقـدس می 
گوینـد و هـم به پادشـاه. منظـره عالی بود. سلسـله 
کـوه هـای جوپـار و جبال بـارز و کوه بـزرگ هزار و 
بسـیاری از قلل دیگر کاماً مشـخص در پس زمینه 
آسـمانی آبـی زالل قـد کشـیده بودنـد. هـوا چنان 
صـاف بـود کـه از منظـره کوهسـتانی بـه وسـعت 
حـدود یک صد و بیسـت کیلومتر لذت مـی بردیم. 
بنـا بـود کـوه هـای زیبـا را با جـوی هـای روان، 
بیدهـای پیچ دار و نسـترن های معطر ترک کنیم و 
بـه رابـر، تنها دهکده مهـم در این ناحیـه فرود آییم 
کـه در دشـت داغـی واقع شـده کـه سـنگاخ تر از 
آن اسـت که بتوان بیشـتر از سـرعت پیاده با اسـب 

طـی کرد.
راه مـا در طـول مسـیر باریکـی در دامنـه یـک 
رشـته کوه بود.جـاده بدی که چون در بیشـتر جاها 
مشـرف بـر پرتگاهی و در بعضی قسـمت ها بسـیار 
بـد بود مجبـور بودیم از اسـب پیـاده شـویم، دهنه 

را بگیریم.  آن 
بـا ایـن وجـود علیرغـم عقـل سـلیم او، مـن و او 
تقریبـاً در ایـن سـفر خـاص پایـان بـدی داشـتیم. 
بـرادرم فاصلـه ای جلوتر از من بود که اسـب من رم 
کـرد و فین فیـن کنان از جلو رفتن امتنـاع کرد.  با 
لمـس شـاق در مسـیر باریک چرخیـد و تقریباً در 
گـودال عمیقـی لغزیـد. یک کبـک مـرده و بویناک 
در نزدیکـی مسـیر ما افتـاده بود. با شـاقم به پرنده 
زدم و از لبـه پرتـگاه سـرنگون کردم؛ امـا چارتر آرام 
نمـی گرفـت و حداکثـر سـعیش را مـی کـرد تـا از 
دسـت مـن بگسـلد و شـدیداً مـی لرزیـد و مـن بـا 
ریختـن یک مشـت خاک در دهـان او، او را بیشـتر 
رم دادم. چـون جایـی خوانـده بـودم کـه اگر اسـب 
بترسـد این مداوایی خدشـه ناپذیر اسـت؛ اما تا این 
زمـان بـرادرم بـه نجـات مـن آمـده بود و بـه کمک 
نـوازش و ریشـخند زیـاد آن را از آن نقطه خطرناک 
رد کردیـم و بـه زودی بـه توقفگاه خود در شـب در 

دره وسـیعی رسیدیم.
مشـتی مهـدی، یـک تاجـر کرمانی که در سـفر 
تجارتـی بـود سـر و کلـه اش در ایـن جـا پیدا شـد 
و چنـد روز مـا را همراهـی کـرد. تبعـه بریتانیـا و از 
تبـار هنـدی بـود و قیافـه بـا ابهتـی داشـت. قبـای 
بلنـد سـیاهش بـه ریـش و سـبیل برفـی و شـال و 
کمربند سـفیدش جلوه بیشـتری می داد. در حالی 
که اسـب سـیاه براقی سـوار بـود و چتر سـفیدی با 
خـط های سـیاه بر سـر داشـت. او روز بعد مـا را به 
جنگلـی از درختـان زیبـا در بیـرون رابر بـرد که آن 
جـا نهار خوردیـم.در یک چادر عجیب)سـیاه چادر( 

قالی مـی بافتند. 

فاطمه بلوردی

اسـتاد محمـد پرویـن گنابـادی  به سـال 
1282ش در قصبـه کاخـک گنابـاد بـه دنیا 

آمد.
خانـدان وی از روحانیـان منطقـه گنابـاد 
و فـردوس بودنـد. پـدرش عبـاس ملقـب به 
شـمس الذاکریـن فرزنـد مـّا امیـر بـود. از 
روزگار صفویـان تـا دوران ایـن مـّا امیـر، دو 
تـن بـه نـام مـّا امیـر از نیـاکان پـدری وی 
بودنـد کـه نخسـتین آنـان در دوره صفویان  
بـرادر فاضـل خـان، مؤسـس مدرسـه فاضل 

خـان مشـهد بود.

پرویـن در هفـت سـالگی بـه مکتبخانـه 
رفـت. پـس از آن کـه تحصیـات مکتبخانـه 
را در کاخـک بـه پایـان رسـانید، نـزد پدرش 
قسـمتی از مقدمات علوم قدیـم را فرا گرفت 
و حدود دو سـال در مدرسه حبیبیه فردوس 
و مدرسـه قدیم قاین تحصیل کرد. در پانزده 
سـالگی بـه مشـهد رفـت. در مدرسـه فاضل 
خـان و سـپس مدرسـه نـواب ادبیـات عرب 
آموخـت و در زمره شـاگردان خصوصی ادیب 

نیشـابوری درآمد.
ادیـب نیشـابوری در درس خصوصی خود 

شـاگردانی را می پذیرفـت کـه ذوق شـاعری 
ادیـب  بـرای  را  اشـعارش  پرویـن  داشـتند. 
خوانـد. ادیـب او را پذیرفـت، امـا از تخلّـص 
وی، فانـی، خوشـش نیامـد و به او پیشـنهاد 
کـرد که نام سـتاره ای را انتخاب کنـد. او هم 
»پرویـن« را برگزید که بعـداً نام خانوادگی او 
شـد و کلمـه گنابـادی را بـه سـبب عاقه به 
زادگاه خـود بـر آن  افـزود.  پرویـن در درس 
خصوصـی ادیب مهمترین آثـار ادبیات عربی 
و فارسـی و همچنیـن عـروض را فـرا گرفت. 
در همیـن زمـان با ایـرج میرزا ماقـات کرد 
. او در درس منظومـه اغلـب بـه محضر حاج 
فاضـل و آقابـزرگ حکیم که از اسـتاداِن بنام 
در فلسـفه و حکمـت قدیم بودنـد، می رفت.

در 1322خورشـیدی ریاسـت دانشسرای 
دختـران مشـهد را بـر عهـده گرفـت و در 
اواخـر همـان سـال بـه نمایندگـی مجلـس 
شـورای ملی از سـبزوار انتخاب شـد. پس از 
پایان دوره مجلس از سیاسـت کناره گرفت و 

در وزارت فرهنـگ مشـغول بـه کار شـد.

در اوایـل 1328خورشـیدی کـه بـه علت 
فعالیت هـای سیاسـی گذشـته بیـکار شـده 
بـود، بـه پایمـردی اسـتاد مـدرس رضـوی، 
بـا علـی اکبـر دهخـدا آشـنا شـد و پـس از 
در  دهخـدا  نزدیـک  همـکاران  از  چنـدی، 
تدویـن لغتنامه شـد.  او در دو سـال، نزدیک 
بـه  یک میلیـون یادداشـت از متن های مهم 
اسـتخراج کرد و لغات محلی گناباد و مشـهد 
را از یادداشـت های خـود بر آن افـزود. وی از 
1345خورشـیدی تـا واپسـین دم عمر عضو 
هیئـت مقابلـه لغتنامه بـود. پرویـن در اواخر 
1328خورشـیدی ضمن همکاری با لغتنامه 
دهخـدا به بررسـی کتاب ها از جهـت اصالت 
محتوا و درسـتی نـگارش در وزارت آموزش و 
پـرورش پرداخت و دوازده سـال ویراسـتاری 
علمـی  دانشـکده های  کتاب هـای  زبانـی 
)پزشـکی، فنـی، علـوم( دانشـگاه تهـران بـه 

عهـده وی بود.
از اواخـر دهـه چهـل تـا پایـان عمـر بـا 
تدویـن  زمینـه  در  ایـران  فرهنـگ  بنیـاد 

فرهنـگ تاریخـی زبـان فارسـی همـکاری 
داشـت. سـال ها در بخش زبان هـای خارجی 
دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران، مدرسـه 
عالـی آمار، دانشسـرای تربیت معلـم و  دوره 
فوق لیسـانس پژوهشـکده فرهنگ ایـران به 
تدریس مشغول بود.)مشـاهیر ایران و اسام(  
در هفتادمیـن سـال تولدش، دوسـتان و 
شـاگردان وی بـه پاس پنجاه سـال خدمات 
عنـوان  بـا  مجموعـه ای،  اسـتاد  فرهنگـی 
جشـن نامـه پرویـن گنابـادی، بـه وی اهدا 
کردند. در تاریخ ششـم مهر 1355، شـورای 
دانشـگاه تهـران به پـاس خدمـات ارزنده او 
در زمینه شناسـایی و شناسـاندن متفکران 
ایرانـی و اسـامی به وی دکتـرای افتخاری 
در رشـته الهّیـات و معـارف  اسـامی اهـدا 
پایانـی عمـر  کـرد.  پرویـن در سـال های 
خـود در بسـتر بیمـاری تـا آخریـن روزهـا 
از کار علمـی دسـت نکشـید و سـرانجام در 
روز چهارشـنبه اول شـهریور 1357 دیده از 

فروبسـت جهان 

پروین گنابادی؛ همکار نزدیک دهخدا
چهره
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تاریخ

پیشینه

تاریخ بیرجند
مرکـز  و  جنوبـی  خراسـان  اسـتان  مرکـز 
اسـت. ایـران  شـرق  در  بیرجنـد  شهرسـتان 
بیرجنـد نخسـتین شـهر در ایـران اسـت که 
دارای سـازمان آبرسـانی بـوده و بنـگاه آبلولـه 
بیرجنـد به عنوان اولین سـازمان آبرسـانی ایران 
شـناخته می شـود. یـن شـهر همچنیـن دومین 
شـهر در ایران اسـت که در سال 1302 و پیش از 
تهران از لوله کشـی آب شـهری برخوردار گردید. 
بـاغ اکبریـه یکـی از بناهـای تاریخـی شـهر در 
نشسـت سـی و پنجم یونسکو در سـال 20111 
میـادی بـه عنـوان میـراث جهانـی یونسـکو به 

ثبت رسـید.
مدرسـه شوکتیه در این شهر، سومین مدرسه 
آموزش به سـبک نوین -بعـد از دارالفنون تهران 
و رشـدیه تبریز- است. به علت موقعیت سیاسی 
و اسـتراتژیک بیرجند، سومین فرودگاه کشور در 
سـال 1312 پـس از قلعه مرغی و بوشـهر در این 
شـهر سـاخته شـد و تـا پیـش از جنـگ جهانی 
در  روسـیه  و  انگلسـتان  کنسـولگری های  دوم، 

بیرجند مشـغول فعالیـت بوده اند.
عـاوه بر نـام بیرجند که سـاختار آن برگرفته 
از زبـان پهلـوی بـوده و بـه دوران پیش از اسـام 
بـاز می گـردد، بنـا بـه روایتـی بیرجنـد، احتماالً 
در اواخر حکومت ساسـانیان و توسـط زرتشتیان 
یـزدی و کرمانی به عنوان منزلگاهی در حاشـیه 
کویر و در مسـیر عبور از کویر به سـمت شـمال 

خراسـان بـزرگ و ماوراءالنهر بنا شده اسـت .
اشـعار حکیـم نـزاری، وجـود محله ای بـه نام 
گبرآبـاد در بافـت قدیمـی شـهر، کاوش هـای 
بـه عمـل آمـده از قـاع دختـر در »بنـد دره« 
و »قلعـه دره«، و نیـز کتیبـه به دسـت آمـده از 
کال جنـگال در روسـتای ریـچ از توابع خوسـف، 
»تخته سـنگ الخ مزار« واقع در روسـتای کوچ، 
سـنگ نگاره و کتیبه های پهلوی اشـکانی در دره 
»اسـتاد تنـگل«، حکایـت از قدمـت چنـد هـزار 
سـاله بیرجنـد دارد. همچنیـن عـاوه بـر وجود 
گورسـتان هـای زرتشـتی ها در اغلب روسـتاها و 
نیـز وجـود آتشـکده های سـفلی و علیا کـه دال 
بـر قدمـت تاریخی این منطقه اسـت، نـام برخی 
از روسـتاهای اطراف شـهر بیرجند دارای ریشـه 
پهلوی و اسـاطیری هستند، مانند: گیو، سهراب، 
آبـاد، درخـش، خراشـاد، رودک،  مـاژان، سـلم 

دسـتجرد، چاج، چهکنـد، جمشـیدآباد و ...
اثـر درون شـهری بیرجنـد،  قدیمـی تریـن 
مسـجد جامع آن اسـت که در سال 750 هجری 

بنـا شده اسـت. قمری 
صفویه

در اواخر دوره صفوی و پس از قتل نادر شاه با 
اسـتقرار خاندان خزیمه، بیرجند مرکز قهسـتان 
شـد. بـا زوال دولت صفوی و رسـوخ کشـورهای 
اروپای غربی به هند و آسـیای شـرقی از راه های 
دریایـی و زمینـی بیرجنـد کـه در مسـیر عمده 
تریـن راه زمینـی ایـن ارتبـاط قرار داشـت محل 
عبـور اغلـب سـیاحان و جهانگردان یـا مأمورانی 
شـد کـه در نوشـته های خـود اطاعـات فراوانی 

دربـاره شـهر و منطقـه به جا گذاشـته اند.
قاجاریه

گرگـور  مـک  خورشـیدی،  سـال 1254  در 
دربـاره شـهر بیرجنـد مطالبـی نوشـته و شـمار 
خانه های شـهر را سـه هزار باب ذکر کرده اسـت. 
در سـال 1273 خورشیدی، ادوارد ییت گزارشی 
دربـاره تجارت بیرجنـد از طریق بندرعباس و نیز 

جمعیـت 000 25 نفری آن داده اسـت.
سرپرسـی سـایکس در سـفر خود بـه منطقه 
, از کوههـای معین آبـاد )ظاهراً همـان میناباد(، 
امیـران ناحیـه قائنات, محصـوالت زراعـی بویژه 
زعفران و زرشـک و ابریشـم، قالی بافی سـاکنان 
منطقـه و مذهـب آنها و نیز شـهر بیرجنـدـ  که 
آن را متفاوت با سـایر شـهرهای ایران دانسـتهـ  
مطالبـی آورده اسـت. لمتون نیز در سـالهای قبل 
از 1329 خورشـیدی بـه وضـع مالکیـت اراضـی 
و قنات هـای قائنـات و نیـز نظامهـای آبیـاری در 

آبادیهـای پیرامـون بیرجند اشـاره کرده اسـت. 
پهلوی

در سـالهای نخسـتین دوران پهلوی، شهر به 
مرکـز عمـده نظامـی تبدیـل شـد. لوله کشـی 
آب در 1302 خورشـیدی - کـه اولیـن لولـه 
کشـی شـهری در ایـران بـه حسـاب می آمـد 
- و تغییـر مسـیر رود بیرجنـد دو عامـل مهـم 
در تحـول شـهر بـود. در 1310 خورشـیدی به 
نوشـته روزنامـه کیهـان بـه سـبب فراوانی آب 
قنـات در شـهر، بـر جمعیـت آن هنـگام کـم 
آبـی افـزوده می شـد.به علت اهمیـت راهبردی 
شـهر بیرجند در شـرق ایـران، در سـال 1312 
خورشـیدی، فـرودگاه شـهر بیرجند - سـومین 
فـرودگاه کشـور پـس از قلعـه مرغی و بوشـهر 
- مـورد بهـره برداری قـرار گرفت.  در سـالهای 
پس از 1320 شمسـی , توسـعه شـهر سـرعت 
یافت و در جنگ جهانی دوم متفقین , شـاهراه 
مشـهد ـ زاهـدان را سـاختند کـه بـه صـورت 
یکـی از شـاهرگ های ارتباطی متفقیـنـ  که با 

راه آهـن ایـران رقابـت می کـردـ  درآمـد

ورود امـام خمینـی )ره( بـه ایـران، در 
روز 12 بهمـن ،بـرای مردمـی کـه تمـام 
دوران مبارزاتـی خـود را از طریق بیانیه و 
صداهـای ضبـط شـده ی او سـپری کرده 
بودنـد، روزی فراموش نشـدنی را رقم زد.

آیت اهلل سید روح اهلل موسوی خمینی، 
رهبـر مبـارزات انقابـی در زمـان رژیـم 
سـتم شـاهی پهلـوی و بنیانگـذار انقاب 
اسـامی ایـران، چهـره ای کاریزماتیک در 
عرصه سیاسـی و محبوب تربـن روحانی و 
مرجـع تقلید بـرای آحاد جامعـه ایران به 

آمد. می  حسـاب 
در 12 بهمـن 57 مقدمـات ورود امـام 
خمینـی)ره( بـه وطـن، پس از 15 سـال 
مـی  انجـام  حالـی  در  تبعیـد  و  دوری 
 27 در  پهلـوی  رضـا  محمـد  کـه  شـد 
دی مـاه از کشـور فـرار کـرده بـود. امـام 
خمینـی )ره( شـرط کـرده بودنـد کـه تا 
خـروج شـاه از ایـران بـه وطـن بـاز نمـی 
گردنـد. تنهـا مهـره بازمانـده از سیاسـت 
هـای شـاه ،شـاپور بختیـار بـود کـه تمام 
تاشـش را بـرای جلوگیـری از بازگشـت 
امـام)ره( انجـام مـی داد. او بـه همراهـان 
امـام خمینـی اعـام مـی کـرد کـه چند 
هفته بازگشـت را به تعویق بیاندازند و در 
اصـل هدفـش از خریـدن این زمـان قوی 
نمـودن  آرام  و  متبوعـش   دولـت  کـردن 

فضـا بـه نفع خـود بـود. اولین قـرار پرواز 
امـام خمینـی بـه ایـران در تاریخ ششـم 
بهمـن اعام شـده بـود؛ امـا از دوم بهمن 
بـا رژه گارد شاهنشـاهی در خیابـان ها و 
بسـتن فـرودگاه هـا توسـط بختیـار عمًا 

بازگشـت امـام)ره( بـه تعویـق افتـاد.
کـه  اسـت  آمـده  انقـاب  اسـناد  در 
بختیـار در بـاره بازگشـت حضـرت امـام 
خمینـی)ره( بـه ایـران گفتـه بود:گفتنـد 
آمـدن  گفتـم  آیـد.  مـی  اهلل  آیـت  کـه 
بـرای  مـن  امـا  نـدارد  اشـکالی  ایشـان 
ایشـان طیاره نمی فرسـتم و بـرای اینکه 
اطمینـان بیشـتری پیـدا کنم فـرودگاه را 
بسـتم ملتفـت هسـتید؟!  گفتـم بسـیار 
اینجـا  بیایـد  خواهیـد  مـی  اگـر  خـوب 
حـق دارد بیایـد. ولی خودش بـرود بلیط 
بخـرد و امـورش را اداره کنـد. بیایـد ولی 
شـما دنبـال او نمی رویـد... اگـر او قانون 
را مراعـات کنـد کـه سـرور همه ماسـت. 
اگـر که خواسـت شـلوغ بکنـد جوابش را 

داد.« خواهیـم 
سـر انجـام بـا تظاهـرات مـردم مخالف 
پهلـوی و مشـتاق بـرای حضـور امـام)ره( 
فرونـد  یـک  کامـل  اجـاره  و  کشـور  در 
هواپیمایـی  شـرکت   747 هواپیمـای 
خدمـه  همـراه  بـه  )ایرفرانـس(  فرانسـه 
شـایعه  کـه  حالـی  در  خیریـن،  توسـط 

حملـه بـه هواپیمـای امـام خمینـی قوت 
گرفتـه بـود و کارتـر بـه کمـک بختیـار 
آمـده بـود، سـفر ایشـان از نوفل لوشـاتو 

بـه ایـران آغـاز شـد.
بنیانگـذار  همراهـان  خاطـرات  در 
انقـاب آمده اسـت کـه تا آخریـن لحظه 
فـرود در فـرودگاه مهرآباد تـرس ربودن و 
یـا انهـدام هواپیمـا بـا آن هـا بوده اسـت. 
ایـن در حالی اسـت کـه حضـرت امام در 
آرامـش و آسـودگی خیـال سـفر کردنـد.

در  مشـتاق  مـردم  میلیونـی  حضـور 
فـرودگاه و خیابـان های اصلی بی سـابقه 
تریـن اسـتقبال تاریـخ کشـور را رقـم زد. 
در حالـی کـه هـوا زمسـتانی و سـرد بود، 
از  اسـتقبال  بـرای  قبـل  از شـب  مـردم 
بینیـان گذار انقـاب به فـرودگاه مهرآباد 
آمـاده بودنـد. سـرانجام در روز 12 بهمن 
مـاه سـال 1357،در سـاعت 9:27 دقیقه 
صبح سـید روح اهلل موسـوی خمینی وارد 
ایران شـد. این تاریخ و سـاعتی اسـت که 
هر سـاله توسـط مـردم و مسـئوالن وقت 

جشـن گرفتـه می شـود.
در  سـخنرانی  از  پـس  خمینـی  امـام 
احساسـات  ابـراز  بـه  پاسـخ  و  فـرودگاه 
مـردم بـه سـمت قطعـه 17 بهشـت زهرا 
حرکـت کردنـد و در میان مقبره شـهدای 
انقـاب اسـامی ایـران و مردم اسـتقبال 

کننـده سـخنرانی تاریخـی خـود را ایـراد 
کردند.

سـخن معـروف حضرت امـام)ره(در آن 
روز، »مـن بـه پشـتیبانی ایـن ملت دولت 

اتفاقـات  پشـتیبان  می کنـم«  تعییـن 
جمهـوری  انتخـاب  و  سـال  آن  بعـدی 
اسـامی ایران توسـط مردم و بـه رهبری 

بود. ایشـان 

 بازگشت امام)ره( به وطن
یادمان

مـدت  ایـن  در  مـا  فـارس- 
مصیبت هـا دیده ایـم، مصیبت های 
بسـیار بـزرگ و بعضـی پیروزی ها 
هـم  آن  البتـه  کـه  شـد  حاصـل 
زن  مصیبت هـای  بـوده،  بـزرگ 
هـای جوان مـرده، مردهـای اوالد 
از دسـت داده، طفل هـای پـدر از 

داده. دسـت 
مـن وقتـی چشـمم بـه بعضـی 
از اینهـا کـه اوالد خودشـان را از 
دسـت داده انـد می افتد، سـنگینی 
کـه  می شـود  پیـدا  دوشـم  در 
نمی توانـم تـاب بیـاورم. مـن نمی 
توانـم از عهـده ایـن خسـارات که 
بـر ملت ما وارد شـده اسـت برآیم.

مـن نمـی توانم تشـکر از این ملت 
بکنـم کـه همـه چیـز خـودش را 
در راه خـدا داد، خـدای تبـارک و 
تعالـی بایـد بـه آن ها اجـر عنایت 

ید. فرما
من به مادرهای فرزند از دسـت 
داده تسـلیت عـرض می کنـم و در 
غـم آن ها شـریک هسـتم. من به 
پدرهـای جـوان داده، مـن بـه آن 
هـا تسـلیت عـرض می کنـم. من 
بـه جـوان هایی کـه پدرانشـان را 
در ایـن مـدت از دسـت داده انـد 

تسـلیت عـرض مـی کنم.
خـوب، مـا حسـاب بکنیـم کـه 
ایـن مصیبت هـا بـرای چه بـه این 
ملـت وارد شـد، مگـر ایـن ملـت 
می گویـد  چـه  و  می گفـت  چـه 
کـه از آ ن وقتـی کـه صـدای ملـت 
در آمـده اسـت تـا حـاال قتـل و 
ظلـم و غـارت و همـه اینهـا ادامه 
دارد. ملـت مـا چه مـی گفتند که 
مسـتحق این عقوبات شـدند ملت 
ما یـک مطلبـش این بـود که این 

سـلطنت پهلـوی از اول کـه پایـه 
گـذاری شـد برخاف قوانیـن بود.

آنهایی که در سـن من هستند، 
مـی داننـد و دیده انـد که مجلس 
شـد،  تاسـیس  کـه  موسسـان 
ملـت  تاسـیس شـد،  بـا سـرنیزه 
هیـچ دخالـت نداشـت در مجلس 
موسسـان، مجلـس موسسـان را با 
زور سـرنیزه تاسـیس کردنـد و بـا 
زور، وکای آن را وادار کردنـد بـه 
اینکـه بـه رضاشـاه رای سـلطنت 
بدهنـد. پس ایـن سـلطنت از اول 
یـک امـر باطلـی بـود، بلکـه اصل 
خـاف  اول  از  سـلطنتی  رژیـم 
قانـون و خاف قواعد عقلی اسـت 

و خـاف حقـوق بشـر اسـت.
مـی  فـرض  مـا  اینکـه  بـرای 
کنیـم کـه یـک ملتـی تمامشـان 
رای دانـد کـه یـک نفری سـلطان 

از  اینهـا  خـوب،  بسـیار  باشـد، 
بـاب اینکـه مسـلط بـر سرنوشـت 
بـه  مختـار  و  هسـتند  خودشـان 
سرنوشـت خودشان هسـتند، رای 
آنهـا بـرای آنهـا قابـل اسـت؛ لکن 
اگـر چنانچه یک ملتـی رای دادند 
)ولـو تمامشـان( بـه اینکـه اعقاب 
ایـن سـلطان هـم سـلطان باشـد، 
ایـن بـه چـه حقـی ملـت پنجـاه 
سـال از ایـن، سرنوشـت ملت بعد 
را معیـن مـی کنـد سرنوشـت هر 
ملتـی بـه دسـت خـودش اسـت.

فـرض  سـابق،  زمـان  در  مـا 
بفرمائیـد کـه زمـان اول قاجاریـه 
کـه  کنیـم  فـرض  اگـر  نبودیـم، 
سـلطنت قاجاریـه به واسـطه یک 
رفراندمـی تحقق پیـدا کرد و همه 
ملـت هـم مـا فـرض کنیـم کـه 
رای مثبـت دادنـد، امـا رای مثبت 
دادنـد بر آقامحمدخـان قجر و آن 
سـاطینی کـه بعدهـا مـی آینـد.
در زمانـی کـه ما بودیـم و زمان 
هیـچ  بـود،  احمدشـاه  سـلطنت 
آقامحمدخـان  زمـان  مـا  از  یـک 
مـا  اجـداد  آن  نکـرده،  ادراک  را 
سـلطنت  بـرای  دادنـد  رای  کـه 
قاجاریـه، بـه چه حقـی رای دادند 
کـه زمـان مـا احمد شـاه سـلطان 
باشـد. سرنوشـت هـر ملت دسـت 

خـودش اسـت. ملت در صد سـال 
سـال  ایـن، صدوپنجـاه  از  پیـش 
پیـش از ایـن، یـک ملتـی بـوده، 
و  اسـت  داشـته  یـک سرنوشـتی 
اختیـاری داشـته ولـی او اختیـار 
ماهـا را نداشـته اسـت کـه یـک 

سـلطانی را بـر مـا مسـلط کنـد.
ایـن  کـه  می کنیـم  فـرض  مـا 
سـلطنت پهلوی، اول که تاسـیس 
شـد به اختیار مـردم بود و مجلس 
موسسـان را هـم بـه اختیـار مردم 
تاسـیس کردند و این اسـباب این 
مـی شـود که - بـر فـرض این که 
ایـن امـر باطـل، صحیـح باشـد- 
فقـط رضاخان سـلطان باشـد. آن 
هـم بـر آن اشـخاصی کـه در آن 
امـا محمـد رضـا  زمـان بودنـد و 
سـلطان باشـد بـر ایـن جمعیتـی 
اال  بلکـه  شـان،  بیشـتر  االن  کـه 
بعـض قلیلی از آنها ادراک آن وقت 
را نکـرده انـد، چـه حقی داشـتند 
ملـت در آن زمان، سرنوشـت ما را 
در ایـن زمـان معیـن کننـد. بنابر 
ایـن سـلطنت محمدرضـا اوال کـه 
خـاف  پـدرش  سـلطنت  چـون 
قانـون بـود و بـا زور و بـا سـرنیزه 
تاسـیس شـده بـود مجلـس، غیـر 
سـلطنت  پـس  اسـت،  قانونـی 
محمدرضـا هم غیـر قانونی اسـت 

و اگـر چنانچـه سـلطنت رضاشـاه 
فـرض بکنیـم کـه قانونـی بـوده، 
چـه حقـی آنها داشـتند کـه برای 
هـر  کننـد  معیـن  سرنوشـت  مـا 
خـودش  بـا  سرنوشـتش  کسـی 
اسـت، مگـر پدرهـای مـا ولـی ما 

هسـتند؟
مگـر آن اشـخاصی کـه درصـد 
سـال پیـش از این، هشـتاد سـال 
پیـش از ایـن بودنـد، مـی تواننـد 
سرنوشـت یـک ملتی را کـه بعدها 
وجـود پیـدا کننـد، آنهـا تعییـن 
بکننـد؟ ایـن هـم یـک دلیـل که 
سـلطنت  محمدرضـا  سـلطنت 
ایـن،  بـر  عـاوه  نیسـت.  قانونـی 
آنوقـت  در  کـه  سـلطنتی  ایـن 
مجلـس  و  بودنـد  کـرده  درسـت 
موسسـان هم مـا فـرض کنیم که 
صحیـح بوده اسـت، ایـن ملتی که 
سرنوشـت خودش با خـودش باید 
باشـد، در ایـن زمان مـی گوید که 
مـا نمـی خواهیـم این سـلطان را.
دادنـد  رای  اینهـا  کـه  وقتـی 
مـا سـلطنت رضاشـاه  اینکـه  بـه 
را،  محمدرضاشـاه  سـلطنت  را، 
رژیـم سـلطنتی را نمـی خواهیـم، 
سرنوشـت اینها با خودشـان است. 
ایـن هـم یـک راه اسـت از بـرای 
اینکـه سـلطنت او باطـل اسـت.

بخشی از سخنرانی تاریخی
 حضرت امام خمینی )ره(

 در بهشت  زهرا)س(

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک
متن آگهی

آگهی مزایده)نوبت اول(
در پرونـده کاسـه 950360 آقـای محمـود جمالی محکوم اسـت به پرداخـت مبلـغ 105000000ریال بابت اصل خواسـته به انضمام 
خسـارات دادرسـی در حـق آقایـان احمـد شـیبانی و مـراد اعرابـی با توجه به اینکه شـخص ثالـث آقای آرمـان جمالی یکباب منزل مسـکونی به 
شـماره پـاک ثبتـی 301 فرعـی از 4910 اصلـی بخـش 46 یـزد متعلـق بـه خـودش را در ازاء محکوم  به جهـت مزایده و فـروش معرفی نموده 
اسـت که توسـط کارشـناس رسـمی ششـدانگ پـاک مذکـور 2180000000ریـال ارزیابی گردیده اسـت که با توجـه به میزان محکـوم به یک 
دانـگ از پـاک مذکـور در تاریـخ 1395/12/4 از سـاعت 9 الـی 12 در محـل اجـرای احـکام بـه مزایـده و فـروش می رسـد لذا از اشـخاصی که 
خواهـان شـرکت در مزایـده و خریـداری ملـک مـورد مزایـده میباشـد دعوت بعمل ضمـن هماهنگی با ایـن اجـرا و بازدید از ملک درخواسـت و 
پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ده درصـد از مبلـغ ارزیابی شـده که به حسـاب 2171293854002 به نام سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی واریز 
می نمایند در پاکت درب بسـته در تاریخ مقرر فوق تحویل اجرای احکام نمایند مزایده از مبلغ کارشناسـی شـروع و ملک به باالترین پیشـنهاد 
تعلـق مـی گیـرد و چنانچه شـخص یا اشـخاصی برنده مزایده شـناخته شـده و ظرف مهلتـی که این اجرا تعیین نماید نسـبت بـه پرداخت مبلغ 

پیشـنهادی اقـدام ننمایـد مبلـغ تودیع شـده پس از کسـر هزینه هـای قانونی بنفع صنـدوق دولت ضبط خواهد شـد.
م-الف949 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک 

آگهی مزایده) نوبت دوم(
در پرونـده کاسـه 950603 آقـای محمـد علـی مهـدی زاده محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ 62969471 ریـال در حـق 
آقـای امیـر قـادری و پرداخـت هزینـه اجـرای حکم در حـق دولت که شـخص ثالث خانـم فاطمه محمـودی میمنـد تقاضای 
توقیـف و مزایـده و فـروش مقـدار 350 متـر مربـع از یـک زمیـن از پـاک 2238 اصلـی بخـش 46 یـزد متعلـق بـه خودش 
را در ازاء محکـوم نمـوده اسـت کـه پـس از توقیـف توسـط کارشـناس رسـمی از قرار هـر متر مربـع 200000 ریـال ارزیابی 
گردیـده اسـت تاریـخ مزایـده و فـروش 1395/11/27 از سـاعت 9 الـی 12 در محـل اجرای احـکام تعیین لـذا از اشـخاصیکه خواهان 
شـرکت در مزایـده و خریـداری ملـک مـورد مزایـده میابشـند دعـوت بعمـل میایـد ضمـن هماهنگـی بـا ایـن اجـرا و بازدیـد از ملک 
در خواسـت و پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ده درصـدر از مبلـغ ارزیابـی شـده کـه بـه حسـاب 2171293854002 بـه نـام سـپرده 
دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز مـی نماینـد در پاکـت درب بسـته در تاریـخ مقـرر فـوق تحویـل اجـرای احـکام نماینـد مزایده از 
مبلـغ کارشناسـی شـروع و ملـک بـه باالتریـن پیشـنهاد تعلق مـی گیرد و چنانچه شـخص یا اشـخاصی برنده مزایده شـناخته شـده و 
ظـرف مهلتـی کـه ایـن اجـرا تعییـن نماید نسـبت بـه پرداخت مبلـغ پیشـنهادی اقـدام ننماید مبلـغ تودیع شـده پس از کسـر هزینه 

هـای قانونـی بنفـع صنـدوق دولـت ضبط خواهد شـد. 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک 
م-الف953
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تجلیل از شهدای آتش 
نشان در گود زورخانه 

پنج شـنبه شـب گذشـته زورخانه پهلوان 
ناصراسـدی حـال وهوایـی دیگـری داشـت، 
زورخانـه پـر بـود از بـزرگ مـردان عشـق و 
آتـش، قهرمانـان بـی ادعای آتش نشـان که 
امـده بودنـد عـزا را بـا هـم و در کنـار هـم 
بـه عشـق تبدیـل و از مقـام شـامخ کبوتران 
پاسـکو  حادثـه  نشـانان  آتـش  آسـمانی 

کنند.  تجلیـل 

خاطـره  و  یـاد  گرامیداشـت  مراسـم 
پهلوانـان واقعـی دیـار ایـران زمیـن، پنـج 
شـنبه هفتـه گذشـته بـه همت همـه اهالی 
زورخانـه مرحـوم پهلـوان ناصـر اسـدی در 
محـل گـود ایـن زورخانـه برگـزار شـد. در 
این مراسـم کـه حمیدرضـا بابائی، شـهردار 
کرمـان و تنـی چنـد از روسـای مراکز آتش 
از  پـس  داشـتند،  حضـور  کرمـان  نشـانی 
انجـام حـرکات ورزشـی و زورخانـه ای کـه 
بـا نـوای گـرم مرشـد همـراه بـود، از مقـام 
برجسـته شـهدای آتـش نشـان تجلیـل بـه 

آمد.  عمـل 

مقام سومی برای 
سپک تاکرای کرمان 

قبـول  بـا  کرمـان  تاکـرای  سـپک  تیـم 
بـه رده سـوم  قزویـن  تیـم  برابـر  شکسـت 

 . کـرد  قناعـت  کشـوری  مسـابقات 

 مسـابقات قهرمانـی کشـور جـام فجـر 
یـادواره ای شـهدای آتش نشـانی در شـهر 
قزویـن برگـزار شـد و در پایـان تیـم های 
مشـخص  مسـابقات  ایـن  سـوم  تـا  اول 

شـدند .
از  تیـم   10 مسـابقات  از  دوره  ایـن  در 
تیمـی  پنـج  گـروه  دو  در  کشـور  سراسـر 
باهـم در دو روز بـه رقابـت پرداختنـد و در 
نهایـت تیـم کرمـان کـه در گـروه سـختی 
هـم قـرار داشـت بـا شکسـت حریفـان خود 
بـه نیمـه نهایـی ایـن مسـابقات راه یافـت و 
در ایـن مرحلـه نیـز بـا قبـول شکسـت برابر 
تیـم قزویـن میزبـان مسـابقات به رده سـوم 

مشـترک بـا کرمانشـاه دسـت یافـت .
در رقابـت فینـال تیـم  مرکزی بـا غلبه بر 
تیـم قزوین جـام قهرمانی را باالی سـر برد.

هندبال مس در کویر یزد
هفتـه دوازدهم لیـگ برتر هندبال کشـور 
امـروز بـا انجـام 5 دیـدار در 5 شـهر کشـور 
پیگیـری مـی شـود و در یکـی از دیدارهای 
مهـم ایـن هفتـه، مس کرمـان در شـهر یزد 

میهمـان توسـعه و عمـران بافق اسـت.
توسـعه و عمـران بافـق یـزد کـه مدتـی 
گرفتـه  فاصلـه  جـدول  انتهـای  از  اسـت 
اسـت هـم اکنون بـا 8 امتاز در رده هشـتم 
جـدول رده بنـدی قـرار دارد، ضمـن اینکه 
مـس بـا 11 امتیـازی کـه دارد، بـه طـور 
قطـع بـه دلیـل اختـاف امتیـاز کـم میـان 
تیـم ها در جـدول، نمی خواهد که شـانس 
حضـور در بـاالی جـدول را از دسـت بدهد. 
نماینـده یـزد هـم بـه طور قطـع بـه دنبال 
آن اسـت تـا بـه روند نسـبتا موفقیـت آمیز 
خـود بـرای فاصلـه گرفتن بـا انتهای جدول 

دهد. ادامـه 
 برنامه سایربازی ها به شرح زیر است : 

بیتا سبزوار - نفت و گاز گچساران
فـوالد مبارکـه سـپاهان - هیئـت هندبـال 

مرودشـت
هپکو اراک - نیروی زمینی تهران

شهرداری ارومیه - شهرداری کاشان

هادی کاربخش
هفتـه 22 لیـگ دسـته یـک ایـران بـا 
انجـام 7 دیدار امروز در شـهرهای مختلف 
کشـور بـه پایـان می رسـد. در بـازی های 
ها،عصـر  رقابـت  از  هفتـه  ایـن  ابتدایـی 
دیـروز در دو مسـابقه حسـاس تیـم هـای 
حریفـان  جنوبـی  پـارس  و  خونه به خونـه 
سـایر  امـروز  و  دادنـد  را شکسـتد  خـود 
بـازی هـا انجـام می شـود. در زیـر نگاهی 
کوتـاه داریـم بـه بـازی نمایندگان اسـتان 

در هفتـه 22 لیـگ آزادگان.
استقالل اهواز - مس کرمان، 

جدال هادی و مهدی، دوقلوهای 
دغاغله 

نارنجـی پوشـان کرمانـی که بـر عکس 
نیـم فصـل اول، نتایـج خوب و درخشـانی 
در چنـد هفتـه اخیر گرفتـه و از 15 امتیاز 

ممکـن، 13 امتیـاز به اندوختـه های خود 
اضافـه کـرده انـد، امـروز و در ورزشـگاه 
تختـی اهـواز، میهمـان تیـم بحـران زده 
آبی پوشـان  اسـت.  شـهر  ایـن  اسـتقال 
بدتریـن  همـه  همچنـان،  کـه  اهـوازی 
آمارهـای لیـگ یـک را بـه نـام خـود ثبت 
کرده اند، هفته گذشـته نخسـتین شکست 
خـود را بـا هدایت سـیاوش بختیـاری زاده 
مقابـل فـوالد یـزد تجربه  کردند تـا اوضاع 
ایـن تیـم، وخیم تر از قبل شـود. اسـتقال 
اهـواز ایـن هفته مقابـل تیمـی صف آرایی 
می کنـد کـه از 15 امتیاز اخیـر، 13 امتیاز 
کسـب کرده و خود را تـا رده هفتم جدول 
ایـن  در  کـه  مـس  اسـت.  کشـیده  بـاال 
فصـل تنهـا دو شکسـت در کارنامـه دارد، 
در نیم فصـل اول امتیـازات زیـادی را بـه 
خاطـر تسـاوی های متعـدد از دسـت داد. 

ایـن تیـم اگـر در حداقل نصـف بازی هایی 
کـه مسـاوی کـرده بـود، پیـروز می شـد، 
اکنـون بـا قـدرت بـر صـدر جـدول تکیـه 
زده بـود. علـی بـای بـه همراه حسـینعلی 
پیـام سـاری  و  افخمـی  امیـد   - عابـدی 
اصانـی قضـاوت ایـن بـازی را بـه عهـده 

داشـت. خواهند 
گل گهر سیرجان - نساجی 

مازندران، زهردار ترین خط حمله 
لیگ یا ساکت الهامی

در دیگـر دیدار حسـاس ایـن هفته گل 
اختصاصـی  ورزشـگاه  گهـر سـیرجان در 
تـا  بـود  خواهـد  نسـاجی  میزبـان  خـود 
ایـن تیم قائمشـهری بـرای دومیـن هفته 
متوالـی به مصاف یکـی دیگر از نمایندگان 

اسـتان کرمـان در لیـگ یک بـرود.
گل گهر هفته گذشـته پس از دو تساوی 
بـدون گل، در خانـه نفـت مسجدسـلیمان 
پیـروز شـد و بـه رده دوم جـدول صعـود 
کـرد. هرچنـد وینگـو بگوویچ عنـوان کرده 
صعـود به لیـگ برتر، هدف اصلـی گل گهر 
نیسـت، امـا خـود او هـم می دانـد کـه این 
حرف هـا را صرفـاً برای دور کردن اسـترس 
از شـاگردانش می زند و گل گهـر با 32 گل 
زده کـه زهردارتریـن خـط حمله لیگ یک 
محسـوب می شـود، یکـی از کاندیداهـای 
اصلـی صعـود به لیگ برتر اسـت. نسـاجی 
هـم هفتـه گذشـته در نخسـتین تجربـه 

سـرمربیگری سـاکت الهامـی روی نیمکت 
تیـم قائمشـهری، مغلوب مس کرمان شـد 
و تـا رده ششـم جدول پایین آمد. نسـاجی 
بـا توجـه بـه رونـد رو بـه جلـوی مدعیان 
صعـود و نیـز بـازی مقابـل تیـم قدرتمنـد 
گل گهـر، ایـن هفتـه کار بسـیار سـختی 
بـرای صعـود بـه رتبه هـای باالتـر جـدول 
دارد. آبی پوشـان سـیرجانی در حال حاضر 
بـا کسـب 37 امتیـاز از مجمـوع بیسـت و 
یک دیـدار برگزار شـده در رده دوم جدول 
رده بنـدی قـرار دارنـد، تیم نسـاجی نیز با 
34 امتیـاز و تفاضـل گل کمتـر نسـبت به 
تیـم بادران تهـران در مکان ششـم جدول 
جـای دارد. دیـدار رفـت دو تیم با تسـاوی 
پـر گل سـه بر سـه بـه پایـان رسـیده بود، 
دیـداری کـه جـذاب و تماشـایی از آب در 
آمـد و البتـه با حواشـی فراوانی نیـز همراه 
بـود، حـال در دور برگشـت مسـابقات باید 
تیـم  دو  انتظـار  در  نتیجـه ای  چـه  دیـد 
خواهـد بـود و کدامیـک از ایـن تیم ها می 
توانـد بـا دسـت پـر از میـدان خارج شـود.
داوری ایـن بـازی به عهده پیروز سـیف اهلل 
پـور با کمک  حسـین رحیمی پـور - حامد 

صفایـی وایمـان کهیش خواهـد بود.
مس رفسنجان - نفت 

مسجدسلیمان، تقابل تیم های 
سینوسی لیگ یک

ورزشـگاه شهدای رفسـنجان امروز و از 

سـاعت 14 شـاهد تقابل مس این شـهر و 
نفت مسـجد سـلیمان می باشـد. مس که 
تـا حـدودی از جمـع مدعیـان سـقوط به 
لیـگ دو جـدا شـده، دو پیروزی شـیرین 
در ایـن دو هفتـه کسـب کـرد امـا اگـر 
عملکـرد ایـن تیـم در هفته های گذشـته 
بررسـی کنیـم، درمی یابیـم کـه مسـی ها 
ثبـات الزم را ندارنـد و رونـدی سینوسـی 
طـی می کننـد. نفـت مسجدسـلیمان هم 
در سـه مسـابقه پـس از انتصـاب حافظی 
دروازه  نتوانسـت  سـرمربی،  عنـوان  بـه 
حریفـان را بـاز کنـد و دو شکسـت و یک 
کـرد.  تجربـه  مسـابقه  سـه  در  تسـاوی 
بـه همیـن خاطـر مدیـران نفـت تصمیم 
بـا  و  برکنـار کننـد  را  گرفتنـد حافظـی 
محمـود فکری بـه توافق رسـیدند. فکری 
در نیم فصـل اول بـا تیـم نسـاجی نتایـج 
خوبـی کسـب کـرد اما بـه خاطر مسـائل 
نمانـد.  قائمشـهری ها  جمـع  در  مالـی 
بازیکـن پیشـین اسـتقال در بـازی اول 
خـود مقابـل تیمـی قـرار خواهـد گرفـت 
زده،  گل   28 بـا  نسـاجی  کنـار  در  کـه 
دومیـن خـط حملـه برتر لیگ یـک را در 

اختیـار دارد.
میرغفـاری  سـیدعلی  بـازی  ایـن  داور 
اسـت کـه حمـزه علـی سـلیمی - محمد 
نـوری و وحیـد مالکـی او را در امرقضـاوت 

همراهـی مـی کنند.

امروز ادامه بازی های هفته 22 لیگ دسته یک کشور

مس کرمان، شاید سه امتیازی دیگر

 لیگ یک

جـرم یا بزه عبـارت از 
عملی کـه قانون را نقض 
کند، جـرم و جنایت نیز 
پیشـینه ای بـه انـدازه ی 
خلقـت انسـان دارد و از 
روزی کـه انسـان افریده 
شـد می تـوان گفـت ایـن پدیـده هـم بـه 
وجـود آمـد. از ایـن رو حبـس و زنـدان 
به وجـود آمد تا رویه ای باشـد بـرای تنبیه 
مجرمـان امـا مطمئنـا ایـن نمی توانـد در 
خصـوص بعضـی جرائـم راه حل مناسـبی 

باشـد زیـرا فـرد مجـرم اگـر تـازه کار و یـا 
دارای جـرم سـبکی باشـد محیـط زنـدان 
و قـرار گرفتـن در کنـار مجرمینـی کـه 
بزه هـای زیـادی را مرتکـب شـده اند و بـه 
نوعـی در بـزه حرفـه ای شـده اند می توانـد 
آنـان  در  را  بیشـتر  انحـراف  زمینه هـای 
بـر  حاکـم  البتـه شـرایط  آورد،  به وجـود 
جـو زندان هـای کشـور رانمی تـوان نادیده 
گرفـت که توقع این را داشـته باشـیم فرد 
پـس از گذراندن مدت حبس متنبه شـود 
زیـرا بسـیاری از افـراد بـا تجربـه کـردن 

زنـدان دچـار آسـیب های روانـی و اخاقی 
و اجتماعـی زیادی می شـوند کـه غیرقابل 

انـکار و جبران اسـت.
عوامل ایجاد انحراف و جرم

 در افراد
یـک جامعـه شـناس می گویـد: رفتـار 
محیـط  تابـع  انسـان  اجتماعـی  فـردی 
در  طبیعـی  عوامـل  اسـت.  طبیعـی 
ماننـد  انسـانی  اورگانیسـم  فعالیت هـای 
هـا  غـده  ترشـح  و  فشـار خـون  تنفـس 
تغییراتـی پدیـد آورده و حتـی آنهارا دچار 
اختـال مـی کند اما بـا تقویت جسـمانی 
میتـوان از قـدرت عوامـل طبیعـی و تاثیر 
مزاحمتهـای  و  کاسـت  انسـان  بـر  آنهـا 

می نشـاند.  فـرو  را  طبیعـی  عوامـل 
گاهـی  کـرد:  تصریـح  طاحونـی  اکـرم 
برخـی از حـوادث طبیعـی ماننـد زلزلـه و 
سـیل موجـب ویرانی هـاو بی سـامانی های 
بـی  کـودکان  شـوند.  مـی  خانوادگـی 
سرپرسـت و بـی خانمان برای سـیر کردن 
شـکم خود به آسـانی دسـت به سـرقت و 
یـا انحرافـات دیگـری میزننـد و دختران و 

پسـران زیـادی به این سـبب بـه بزهکاری 
و انـواع اختـاالت رفتـاری تـن میدهنـد 
امـا چنانچـه نظـام اجتماعی مسـلط خود 
را مسـئول زندگـی افـراد محـروم بدانـد و 
سـامانی هاو  بـی  ایـن  بـرای  برنامه هایـی 
فقـر تدویـن کنـد از تاثیر عوامـل طبیعی 
کاسـته خواهـد شـد. وی تاکید کـرد: فقر 
از عوامـل اصلـی ایجـاد بزهـکاری اسـت . 
کمبـود امکانـات نظیـر امکانات بهداشـتی 
، خـوراک ، پوشـاک و مسـکن باعـث مـی 
شـود نیازهـای اشـخاص بـر طرف نشـده 
بـه  و موجـب تحریـک وترغیـب آن هـا 
ارتـکاب بـزه هـای مختلفـی می شـوند . 
طاحونـی بـا بیـان اینکـه تعییـن کردن 
افـراد  بـرای  زنـان  از  غیـر  مجازات هایـی 
می توانـد  غیرخطرنـاک  جرم هـای  بـا 
جایگزیـن و راه کار مناسـبی بـرای ندامـت 
آنـان باشـد از طـرح ارائه خدمـات عمومی 
طرحـی  عنـوان  بـا  مجرمیـن  رایـگان 
بـا  گفـت:   و  کـرد  حمایـت  ترمیمـی 
ایـن روش خواهیـم توانسـت بـه سـمت 
جامعـه ای امـن و سـالم پیـش برویـم و از 

بـزرگ شـدن زندان هـا و حتـی تراشـیدن 
زندانیـان  نگهـداری  هزینه هـای سـنگین 

کنیـم. جلوگیـری 
ارائه خدمات عمومی رایگان 
جایگزین حبس برای مجرمین 

غیرخطرناک
بررسـی  نشسـت  در  دادخـدا سـاالری 
اجـرای مـاده 79 قانـون مجازات اسـامی 
کـه دیروز برگـزار شـد، گفـت: همزمان با 
دهـه فجـر طـرح ارائـه خدمـات عمومـی 
رایگان در راسـتای سیاسـت هـای کاهش 
از  اسـتفاده  و  زندانهـا  کیفـری  جمعیـت 
مجـازات هـای جایگزین حبس در اسـتان 
کرمـان بـه مرحلـه اجـرا در خواهـد آمد.

ایـن جرائـم،  اینکـه در  بیـان  بـا   وی 
زنـدان اثر اصاحـی ندارد هـدف از اجرای 
ایـن طرح را ارائه خدمـات عمومی رایگان، 
کاهـش جمعیـت کیفری زندان هـا و دادن 
فرصـت بـه مجرمیـن غیرعمـد بـا جرائـم 
غیرخطرنـاک عنـوان و افـزود: ایـن طـرح 
شـامل افـرادی کـه دارای سـابقه کیفـری 

هسـتند نخواهد شـد.

خدمات عمومی رایگان
جایگزین حبس برای مجرمین غیرخشن

یادداشت

از  عـده ای 
شـهرک  مالکیـن 
جوپارسـتان کرمان 
در اعتـراض به عدم 
تامیـن  و  توجـه 
از  اولیـه  امکانـات 
جملـه آب و بـرق صبح دیـروز در 
مقابـل اسـتانداری تجمـع کردند. 
در گفـت و گـوی کـه بـا تعدادی 
از ایـن تجمـع کنندگان داشـتیم، 
هـزار   3 حـدود  شـد؛  مشـخص 
 1372 سـال  در  زمیـن  قطعـه 
بـا مجـوز اسـتانداری و از طریـق 
دریافـت  بـا  و  جوپـار  شـهرداری 
سـایر  و  زمیـن  بهـای  جداگانـه 
متقاضـی  افـراد  بـه  هـا،  هزینـه 
واجـد  بومـی  و  دولتـی  از  اعـم 
شـرایط واگـذار گردیـده و اکنـون 
بـا گذشـت نزدیـک بـه 23 سـال 
و در حالـی کـه بیشـتر مالکین یا 
بازنشسـته شـده و یـا حتـی فوت 
هنـوز  شـهرک  ایـن  انـد،  کـرده 
بـرق،  آب،  اولیـه  امکانـات  فاقـد 

گاز و حتـی آسـفالت مـی باشـد. 
ایـن در حالی اسـت کـه در همان 
سـال هـای ابتدایی واگـذاری این 
اراضـی، لولـه گذاری و تاسیسـات 
آب  مخـزن  ایسـتگاه  و  آبرسـانی 
سـاخته و انجام شـده، چـاه تامین 
آب شـرب بـا رعایـت حریـم و بـر 
حفـر  کارشناسـی  اصـول  طبـق 
گردیـده ) کـه بعدهـا پلمپ شـد( 
و شـبکه بـرق فشـار قـوی هم در 
شـهرک کشـیده شـد و بلوارهـا و 
معابـر بـا صـرف هزینه هـای زیاد 
تسـطیح گردیـد امـا متاسـفانه در 
ادامـه هیـچ اقـدام دیگـری بـرای 
تکمیـل ایـن اقدامات انجام شـده، 

اسـت.  نگرفتـه  صـورت 
بـه اذعـان ایـن عـده،  حـدود 
پروانـه  مالکیـن  از  نفـر   600
تعـداد  و  دریافـت  سـاختمانی 
100 نفـر از آنهـا بـا اسـتفاده از 
تانکـر آبرسـانی، اقـدام به سـاخت 
منـازل خود کـرده و عـده ای هم 
از شـهرداری، پایانـکار را دریافـت 

امـا علیرغـم گذشـت  انـد  کـرده 
زمـان  آن  از  سـال   20 از  بیـش 
هنـوز نـه امکانـات اولیـه زندگـی 
برایشـان فراهـم شـده و نـه حتی 
سـند مالکیـت برای آنها کـه اکثرا 
و مهاجـر و  از قشـر کـم درآمـد 
صـادر  هسـتند،  نشـین  حاشـیه 

اسـت. گردیـده 
معتقـد  کننـدگان  اجتمـاع 
بودنـد: اوال؛ بـا توجـه بـه اینکـه 
ایجـاد مـی  وقتـی یـک شـهرک 
شـود سـازمان هـا و شـرکت های 
مسـئول ) آب و برق و شـهرداری( 
بایسـتی امکانـات اولیـه را بـرای 
زندگی و سـکونت در این شـهرک 
هـا فراهـم کنـد و مالکیـن فقـط 
پرداخـت  را  انشـعاب  هزینـه 
و  مسـئولین  امـروز  امـا  نماینـد، 
شـرکتها اعـام می کنند بایسـتی 
60 درصـد هزینه هـای راه اندازی 
را پرداخـت نمایید! ایـن در حالی 
اسـت که کلیـه هزینه هـا) حدود 
10 میلیـون تومـان سـال 23( به 

هنـگام  در  زمیـن  قیمـت  اضافـه 
اسـت.  شـده  پرداخـت  واگـذاری 
دومـا؛ مالکیـن عاوه بـر پرداخت 
ایـن مبلـغ، بـرای صـدور پروانـه 
شـهرداری  بـه  را  مبلغـی  نیـز 
پرداخـت نمـوده انـد کـه اکنـون 
پـس از 23 سـال، سـرانجام ایـن 
توجهـی  قابـل  مقـدار  کـه  پـول 
هـم می شـود، نامشـخص اسـت. 
و سـوما؛ طبـق قانـون، شـهرداری 
مکلـف اسـت سـند زمیـن هـا و 
قطعـات واگـذاری را بـه مالکیـن 

هـم  کار  ایـن  کـه  نمایـد  صـادر 
سـال  چندیـن  گذشـت  از  پـس 

هنـوز صـورت نگرفتـه اسـت.
ایـن عـده در پایان از اسـتاندار 
درخواسـت  مسـئولین  سـایر  و 
کردنـد تـا نسـبت به رفع مشـکل 
و  اولیـه  امکانـات  تامیـن  و  آب 
صـدور اسـناد مالکیـت آنهـا اقدام 
و دسـتورات الزم را بـه ارگانهـای 

ذیربـط مبـذول فرمایـد.
در پایـن ایـن تجمع به دسـتور 
زهـرودی،  اقایـان  اسـتانداری، 

مهنـدس  و  ماهـان  بخشـدار 
در  جوپـار  شـهردار  یزدانپنـاه 
جمـع تجمـع کننـدگان حاضـر و 
صورتجلسـه ای مبنـی بـر اینکـه 
از  آینـده بخشـدار ماهـان  هفتـه 
مدیـر کل آب و فاضاب، مدیرکل 
دعـوت  شـهرک  مالکیـن  و  بـرق 
نماینـد تـا ضمـن بازدیـد میدانی 
از شـهرک، در مـورد رفع مشـکل 
بـا مالکیـن در جوپـار جلسـه ای 
اتخـاذ  نهایـی  تصمیـم  و  برگـزار 

شـود.

در تجمع اعتراض آمیز مالکین جوپارستان اعالم شد

23 سال بدون آب و برق
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مدیرعامل مجتمع جهان فوالد سـیرجان 
در  چینـی  تجهیـزات  از  اسـتفاده  دربـاره 
سـاخت کارخانه هـای فوالدی گفـت: اعتقاد  
مـن بر این اسـت اسـتفاده از ایـن تجهیزات 
هزینه هـا را در بلندمـدت افزایـش می دهـد.

علی عباسـلو دربـاره پروژه فوالد بردسـیر 
اظهـار کـرد: ایـن پـروژه تـا پایـان سـال به 
بزرگتریـن  بردسـیر  می رسـد.  بهره بـرداری 
پروژه جنوب شـرق کشـور اسـت که قابلیت 
تولیـد 700 هـزار تـن میلگـرد را خواهـد 

داشت.
بـه گفتـه وی، ایـن پـروژه بـه انتظـار 28 
سـاله مـردم بردسـیر پایـان می دهـد. جالب 
اسـت بدانیـد در سـال 68 بـرای اولیـن بـار 
در ایـن محـل احـداث یـک ماشین سـازی 
را مطـرح کردنـد. از آن زمـان بـه بعـد 18 
بطوریکـه  شـد  تعریـف  نیـز  دیگـر  پـروژه 
پـروژه بردسـیر نهمین پـروژه ای بـود که در 
ایـن منطقـه تعریـف شـد. طرح هـای قبلـی 

هیچ کـدام بـه سـرانجام نرسـیدند در نتیجه 
یـک دوره طوالنـی 27 تـا 28 سـاله مـردم 
ناامیـد بودنـد. سـوله های مختلفـی در ایـن 
منطقـه بـرای واحدهـای متعـددی سـاخته 
شـده بـود امـا کار خاصـی در ایـن رابطـه 

نشـد. انجام 
او بیـان کـرد: پروژه فـوالد بردسـیر برای 
حـدود 200 تا 250 نفر به صورت مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم اشـتغال زایی خواهد داشت و 
تاثیـر بسـیاری از دیـدگاه روحـی و روانی بر 

منطقه بردسـیر خواهد داشـت.
در حـال حاضر ایـن پروژه با بیـش از 95 
درصـد پیشـرفت در مرحلـه تسـت کارخانه 
قـرار دارد و مراحـل نصب کامل شـده و باید 
تا پایان سـال بـه مرحله بهره برداری برسـد. 
البتـه اعتقـاد مـا بـر ایـن اسـت چنـد مـاه 
پـس از تولیـد پـروژه افتتـاح شـود درنتیجه 
احتمـال دارد افتتاح رسـمی در سـال آینده 
انجام شـود. عباسـلو اظهار کرد: پـروژه ذوب 

نیـز از دیگـر طرح هایـی اسـت کـه ال سـی 
100 میلیـون یورویـی بـرای آن گشـایش 
یافتـه اسـت. بـا باز شـدن این ال سـی پروژه 
خوشـبختانه  شـد.  خواهـد  تکمیـل  ذوب 
ماشـین آالت  درصـد   80 تـا   70 حـدود 
پایـان آذر  از  خارجـی بسـته بندی شـده و 
مـاه حمـل آن آغـاز شـد و تـا پایـان سـال 
تمـام خواهـد شـد. نصـب این ماشـین آالت 
شـد  خواهـد  شـروع   96 سـال  ابتـدای  از 
و امیدواریـم در ابتـدای سـال 97 وارد فـاز 
تولیـد شـویم. با ایـن کارخانه چرخـه تولید 

مـا تکمیـل خواهد شـد.
 100 ال سـی  گشـایش  توضیـح  در  وی 
میلیـون یورویـی افـزود: مـا از اواخـر سـال 
94 تصمیـم بـه گشـایش ال سـی گرفتـه و 
در همیـن زمینـه مذاکـرات را بـا طرف های 
خارجـی آغـاز کردیـم. همچنیـن مکاتباتـی 
را در داخـل کشـور بـا بانـک مرکـزی انجام 
دادیـم. جالـب اسـت بدانیـد کـه مذاکـرات 

خـارج از کشـور چنـدان زمان بـر نبـود امـا 
بیشـتر زمـان در داخـل کشـور صـرف شـد. 
البتـه ایـن اتفاق طبیعی اسـت زیرا سـال ها 
اسـت ال سـی در کشـور باز نشـده و مقررات 

بـروز نشـده بود.
به گفتـه مدیرعامل مجتمـع جهان فوالد 
سـیرجان، بانـک عامـل ایـن ال سـی، بانـک 
تجـارت بـود کـه همـکاری خیلـی خوبـی 
داشـت. بانـک آلمانـی نیـز بانـک ای.آی اچ 

)ایـران- اروپـا( و یک بانک اشـتراکی اسـت.  
گشـایش این ال سـی نشـان داد که می توان 
از اعتبـارات خـارج از کشـور اسـتفاده کرد.

عباسـلو دربـاره همکاری بـا چینی ها بیان 
کـرد: بنـده اعتقادی به همـکاری با چینی ها 
نـدارم زیـرا اگـر بخواهیـم در درازمـدت از 
یـک کارخانـه فـوالدی بهره بـرداری کنیـم، 
چینـی  تجهیـزات  از  اسـتفاده  بـا  بی تریـد 

هزینـه تولیـد افزایـش خواهـد یافت. 

پروژه فوالد بردسیر تا پایان 95 به بهره برداری می رسد
خبر

معدن

چنـدی پیش بخش معدن کشـور 
کلنـگ  خـوردن  زمیـن  بـر  شـاهد 
سـاخت کارخانه کنسـانتره و سـرباره 
تیتانیـوم بـرای تولیـد 50هـزار تـن 
پیگمنـت بـر زمیـن بـود تا بـار دیگر 
کشـور براساس سیاسـت های اقتصاد 

مقاومتـی گامی جـدی بـردارد.
چنـدی پیش بخش معدن کشـور 
کلنـگ  خـوردن  زمیـن  بـر  شـاهد 
سـاخت کارخانه کنسـانتره و سـرباره 
تیتانیـوم بـرای تولیـد 50هـزار تـن 
پیگمنـت بـر زمیـن بـود تا بـار دیگر 
کشـور براساس سیاسـت های اقتصاد 
بـردارد.و  جـدی  گامـی  مقاومتـی 
صنایـع را از واردات مـواد اولیه بی نیاز 
کـرده و بخشـی از محصـول تولیدی 
را روانـه بازارهـای صادراتـی کنـد تـا 
بتوانـد ارزش افـزوده خوبـی را بـرای 

کشـور بـه همراه داشـته باشـد.
گذری بر عنصر جاودانه تیتانیوم

عنصـر تیتانیوم بـا عـدد اتمی 22 
و وزن اتمـی 47/9 یکـی از عناصـر 
مهـم در طبیعت و نـام آن برگرفته از 
اسـاطیر یونانـی به مفهـوم نامیرایی و 

جاودانگـی اسـت که به خـواص مهم 
این عنصـر اشـاره دارد.

صنایـع مبتنـی بـر تیتانیـوم بـه 
طـور عمـده بـه دو بخش دی اکسـید 
تقسـیم  تیتانیـوم  فلـز  و  تیتانیـوم 
تیتانیـوم  دی اکسـید  می شـوند. 
محصـول عمـده تیتانیـوم بـوده و تـا 
95درصد تولید تیتانیوم جهان در آن 
مصـرف می شـود و در صنایـع رنـگ، 
کاغـذ، پاسـتیک و سـاخت الکتـرود 
کاربـرد دارد. ویژگی هـای اسـتثنایی 
پوشـش  ایجـاد  باعـث  مـاده  ایـن 
فوق العـاده رنـگ می شـود و موجـب 
می شـود رنگ در ضخامت بسـیار کم 
پوشـش ایجـاد کنـد. در نتیجه تولید 
ایـن محصـول می توانـد نیـاز صنایع 
رنـگ داخل کشـور را برطرف کند. اما 
از سـویی دیگر فلز تیتانیـوم به عنوان 
عنصـر فضا نیـز نام گـذاری شـده که 
بـه خاطـر وزن کم، اسـتحکام بسـیار 
بـاال و مقاومـت در مقابـل خوردگـی 
شـیمیایی، فلـز منحصربه فـردی بـه 
شـمار مـی رود و کاربرد عمـده آن در 
صنایع هواپیماسـازی، صنایع هوافضا 

و صنایـع شـیمیایی اسـت.
ایران در جمع تولیدکنندگان 

پیگمنت
سـاخت کارخانـه تولید کنسـانتره 
و سـرباره تیتانیـوم کـه در نهایـت به 
تولیـد پیگمنـت می رسـد می توانـد 
کشـورهای  درجمـع  را  ایـران 
تولیدکننـده پیگمنـت قـرار دهـد. با 
توجـه بـه کاربرد ایـن عنصر، سـاالنه 
تیتانیـوم  تـن  6میلیـون  از  بیـش 
محتـوی در جهـان تولیـد می شـود و 
عمده تریـن کشـورهای تولیدکننـده 
آن اسـترالیا، افریقـای جنوبـی، کانادا 
و چیـن اسـت. تولیـد پیگمنـت در 
جهـان نیـز حدود 6میلیون تن اسـت 
و بزرگتریـن تولیدکننـدگان آن نیـز 
امریـکا، عربسـتان سـعودی و چیـن 
و آلمـان هسـتند. بـا توجـه بـه نیـاز 
واحدهای صنعتی به پیگمنت کشـور 
سـاالنه 90میلیـون دالر واردات ایـن 
محصـول بـه ثبت می رسـد در نتیجه 
راه انـدازی ایـن کارخانه هـا می توانـد 
نقـش مهمـی در جلوگیـری از خروج 
ارز داشـته باشـد و صنعت و معدن را 

در مسـیر دسـتیابی به اهداف اقتصاد 
مقاومتـی قـرار دهد.

تیتانیوم کهنوج از کجا کلید 
خورد؟

اما طرح تولیـد تیتانیوم در کهنوج 
نزدیـک به 2دهه در انتظـار راه اندازی 
بود. متاسـفانه نبود فنـاوری مورد نیاز 
بـرای سـاخت کارخانـه توانسـت این 
طـرح را بـا 2دهـه توقف همـراه کند. 
در همیـن زمینـه مهـدی کرباسـیان 
رییـس سـازمان توسـعه و نوسـازی 
معـادن و صنایـع معدنی ایـران اظهار 
دالیـل  اصلی تریـن  از  یکـی  کـرد: 
تاخیـر در ایـن پروژه موضـوع فناوری 
بـود به طـوری کـه تامین مالـی جزو 
موضوعـات بعـدی در ایـن طـرح بـه 
شـمار می رفت. جالـب اسـت بدانید، 
مطالعـات گسـترده ای از سـال 1354 
بـرای اکتشـاف تیتانیـوم در منطقـه 
کهنوج شـروع شـد که بعد از پیروزی 
انقـاب اسـامی بـا شـدت بیشـتری 
پیگیـری و بـه مـوازات آن مطالعـات 
فـرآوری و تولید کنسـانتره و به دنبال 
آن مطالعات تولید سـرباره و پیگمنت 
بـا همـکاری شـرکت های داخلـی و 
خارجـی انجام شـد. بر همین اسـاس 
کنسـانتره  تولیـد  آزمایشـی  نمونـه 
بـا ظرفیـت 13 تـن بـر سـاعت برای 
تکمیـل مطالعـات فـرآوری نصـب و 

شـد.  راه اندازی 
پروژه های اکتشاف تکمیلی و 

آماده سازی معدن
ظرفیـت تیتانیـوم کهنوج از سـال 
1354 از سـوی سازمان زمین شناسی 

مورد شناسـایی و بررسـی قرار گرفت 
و ایـن مطالعـات تا پایان سـال 1367 
ادامـه داشـت. باتوجـه بـه مطالعـات 
انجام شـده، ذخایر بسـیار عظیمی در 
منطقـه کهنوج اکتشـاف شده اسـت. 
عملیات اکتشـافاتی که از سال 1368 
از سـوی وزارت معـادن و فلـزات وقت 
انجـام شـد باعـث کشـف 5 کانسـار 
آبرفتی و دو کانسـار سـنگی شـد که 
یکـی از مهم تریـن آنها کانسـار درگز 

. است 
پروژه کنسانتره

کارخانه کنسانتره تیتانیوم کهنوج 
بـا ظرفیـت 465 تـن بـر سـاعت بـا 
کارخانه هـای  زمـره  در   8/4 عیـار 
در کشـور  کنسـانتره  تولیـد  بـزرگ 
اسـت. ایـن کارخانه پـس از خردایش 
جدایـش  روش هـای  از  اسـتفاده  بـا 
فیزیکـی ماننـد روش هـای ثقلـی بـا 
اسـتفاده از جداکننده هـای حلزونـی 
جداکننده هـای  و  لـرزان  میـز  و 
مغناطیسـی شـدت کم و شـدت زیاد 
و جداکننده هـای الکتریکـی و بـدون 
آلودگی هـای زیسـت محیطی سـاالنه 
130هـزار تـن کنسـانتره ایلمنیت با 
عیـار 47درصـد دی اکسـید تیتانیوم 
بـه عنوان محصول اصلـی و 113هزار 
بـا  تیتانومنیتیـت  کنسـانتره  تـن 
10درصـد  و  آهـن  56درصـد  عیـار 
6/1درصـد  و  تیتانیـوم  دی اکسـید 
وانادیـوم بـه عنـوان محصـول فرعـی 
احـداث  مناقصـه  می کنـد.  تولیـد 
کارخانـه تولیـد کنسـانتره ایملنیت، 
منعقـد شـده  آن  قـرارداد  و  برگـزار 

اسـت.
پروژه سرباره

کارخانـه سـرباره تیتانیـوم کهنوج 
نظیـر  مـواد کمکـی  از  اسـتفاده  بـا 
کمـک در کـوره قـوس الکتریکـی بـا 
تـوان 30 مگاولت آمپر سـاالنه حدود 
70هـزار تن سـرباره غنـی از تیتانیوم 
بـا عیـار بیـش از 80درصـد TiO۲ و 
حـدود 40هـزار تـن چدن بـا کیفیت 
خـوب تولیـد می کنـد. کـوره قـوس 
الکتریکی مورد اسـتفاده، 3 الکترودی 
و بـا جریان متناوب اسـت. بخش های 
و  پذیـرش  از  عبارتنـد  کارخانـه 
و  )کنسـانتره  خـوراک  آماده سـازی 
کک(، سیسـتم شـارژ کـوره، کـوره 
قـوس الکتریکـی، تخلیـه سـرباره و 
و  چـدن  تخلیـه  آن،  خنک سـازی 
ریخته گـری آن و قسـمت غبارگیـر 
حـذف  بـرای  آن  خنک کننـده  و 
زیسـت محیطی.  آلوده کننـده  مـواد 
همچنیـن مناقصـه احـداث کارخانـه 
سـرباره تیتـان، برگـزار و قـرارداد آن 

منعقـد شـده اسـت.
پروژه های زیربنایی

طـرح تیتانیـوم کهنـوج در زمینی 
بـه مسـاحت 105 هکتـار بنـا شـده 
کـه عـاوه بـر آن بخـش خردایـش 
سـاختمان های  و  سنگ شـکنی  و 
معـدن خـارج از این محـدوده احداث 
خواهـد شـد. عمـده طرح هـای ایـن 
پـروژه تامیـن آب بـرای کارخانه های 
کنسـانتره و سـرباره به میزان 90لیتر 
بـر ثانیـه از چاه هایـی اسـت کـه در 

اختیـار طرح اسـت.

نماینده مردم شهربابک خبر داد

احداث کارخانه اسید
در شهربابک

مجلـس  در  شـهربابک  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـامی گفـت: بـا توجـه بـه بدهـی 
650 میلیـارد تومانی شـرکت مـس به دولت، 
مقـرر شـده که این شـرکت اقدام به تأسـیس 
کارخانـه اسـید کنـد و با سـود حاصـل از آن 

بدهـی دولـت را پرداخـت کنـد.
علـی اسـدی بـا بیـان ایـن مطلـب و بـا 
اشـاره بـه این کـه شهرسـتان شـهربابک بـه 
سـمت صنعتـی شـدن رفتـه که ایـن موضوع 
در کنـار فوایـد بسـیار، مضراتـی هـم داشـته 
اسـت، گفت: جلسـات متعددی با مسئوالن و 
مدیـران وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای 
رفع آالیندگی شهرسـتان برگزار شـده اسـت.
وی افـزود: بخشـی از آالیندگـی مربـوط به 
ذرات مـس اسـت کـه از دودکش هـا خـارج 
می شـود و بخشـی نیـز مربـوط بـه گازهـای 

اسـت. مضر 

در صنعـت سـنگ  اشـتغال زایی  ظرفیـت 
فیـروزه نزدیـک بـه 1500 نفـر اسـت و در 
همیـن رابطـه جلسـاتی بـا بانک هـا تشـکیل 
شـده تـا بتـوان بـازار فـروش را بـه خـارج از 

مرزهـا هدایـت کـرد
نماینده مردم شـهربابک در مجلس شورای 
اسـامی گفـت: پیگیـری کردیـم تـا شـورای 
عالـی معادن به صورت اسـتانی در اسـتان ها و 
به ریاسـت اسـتاندار برگـزار شـود و این طرح 
بعـد از تصویـب در مجلس شـورای اسـامی، 
بـرای تأییـد ازسـوی شـورای نگهبان ارسـال 

شـده است.
اسـدی بیـان کـرد: در گذشـته آالیندگـی 
مـس خاتون آباد می توانسـت با یـک مدیریت 
صحیـح و بـا یک سـری طرح ها برطرف شـود، 
امـا ایـن کار صـورت نگرفت؛ اما خوشـبختانه 
اکنـون فعالیت هایـی برای به حداقل رسـیدن 
آلودگـی انجـام شـده اسـت و برنامه هـا بـرای 

رفـع ایـن آالیندگی ادامـه دارد.
وی بـا اشـاره بـه کمبـود آب شهرسـتان 
کشـاورزی های  بـه  توجـه  بـا  شـهربابک 
توسـعه،  ششـم  برنامـه  در  گفـت:  بی رویـه، 
برنامـه  یـک  به عنـوان  آب  مدیریـت  مسـاله 
جدی در نظر گرفته شـده اسـت و نمایندگان 
بـا تصویب طرح هایـی، مدیریت کـردن آب را 

کرده انـد. پیگیـری  جـدی  به طـور 
اسـدی با بیـان این کـه شـهربابک در چند 
می شـود،  مواجـه  کمبـود  بـا  آینـده  سـال 
راه انـدازی  صـورت  در  کـرد:  خاطرنشـان 
فاضـاب شهرسـتان، بسـیاری از معـادن کـه 
آب  ایـن  از  فعـال شـدن هسـتند  حـال  در 
اسـتفاده خواهند کـرد و در بخش کشـاورزی 
بایـد محصوالتـی را در این منطقـه و با کمک 
کارشناسـان تولیـد کنیم که ازنظـر اقتصادی 

و آب توجیـه داشـته باشـد.
نماینده مردم شـهربابک در مجلس شورای 
اسـامی تصریـح کـرد: راه هایـی را کـه باعث 
صرفه جویـی مصـرف آب در بخش کشـاورزی 
در  و  می کنیـم  دنبـال  بـا جدیـت  می شـود 
برنامـه ششـم توسـعه کمک هـای مالـی در 
جهـت مدیریـت کـردن منابع آب در شـهرها 
به طـور جـدی دیـده شـده اسـت و امیدواریم 
تا سـال آینـده تغییرات کارآمـدی را در حوزه 

آب داشـته باشیم.
اسـدی با بیان این که متأسـفانه بخش های 
گردشـگری شـهربابک بـا قدمـت بـاالی خود 
شناخته شـده نیسـت، گفـت: دو سـال اسـت 
که میمند ثبت یونسـکو شـده اسـت، بنابراین 
بایسـتی در جهـان شناخته شـده باشـد، امـا 
ایـن اتفـاق نیفتـاده و تغییراتـی ایجاد نشـده 
اسـت. وی همچنیـن بیان داشـت: متأسـفانه 
فیـروزه  روی  بـر  تبلیغاتـی  و  فرهنگـی  کار 
شـهربابک نشـده و در حـال فرامـوش شـدن 
بـرای  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـدی  اسـت. 
کـه  نیسـت  مقرون به صرفـه  مـس  شـرکت 
فیـروزه را اسـتخراج کنـد، گفت: بـا همکاری 
تـا  شـده اند  مأمـور  گروهـی  مـس،  شـرکت 
و  کننـد  جداسـازی  و  اسـتخراج  را  فیـروزه 
در جایـی نگـه داری و بـه تعاونـی شهرسـتان 

کنند. واگـذار 

با تولید پیگمنت اتفاق می افتد

تیتانیوم کهنوج
نمونه اقتصاد مقاومتی در بخش معدن

 خبر

افقی
1-اثری از صادق چوبک

2-زنگ گردن شتر- روز قبل- خسیس
3- تشنه فریب- از وسایل بازی پارک- پراکنده
4- حرف هشتم التین- همدم- فرمانده و امیر

5- ظرف دوات- عدد ماه- قانون و رسمیت
6- حرف یاوره- شرب- صومعه

7- دکور و نوع چیدمان- هنوز فرهنگی- ظرف پوستی
8- جنس قوی- فیلمی از پریسا بخت آور- کجاست

9- حرف تفهیم- عامت مفعولی- اجرام سماوی
10- شکم- از مرکبات- دودلی و تردید

11- صفـت حیـوان وحشـی- چهـره- از القـاب حضـرت 
باریتعالـی

12- تکه اضافه- جانشینان- نت منفی
13- باالی فرنگی- شکل و ترکیب- پنجره وکفش قدیمی

14- دور افتـاده- سـاده و دلمـرده- سـاز الکترونیکی شـبیه 
نو پیا

15- روحانی اندیشمند و مولف داستان راستان
عمودی

1-همگانی- ترموستات
2- رفـوزه- حـرف سـوالی- شـهر اسـتان کرمـان- واحـد 

شـمارش غـذا
3- رودمـرزی- آهسـته- شهراسـتان اصفهـان دارای نیروگاه 

هسـته ای- عید مـردم ویتنام
4- شهرفارس- عنصر نمک- پنبه زن

5- تروتازه- الغر- پیشوای زردشتی
6- اثرمعروف ویکتورهوگو- زشت و بدترکیب

7- اسـم آذری- غـذای کامـل- وسـیله دسـت نجـار- تکرار 
ف حر

8- دسته و گروه- پرنده کوچک زیبا- ضربه فوتبالی
9-طرف و سو- آقا و میر- جزیی از دوچرخه- برانگیختن

10- نوعی پارچه ضخیم پشـمی- از شـخصیت های کارتون 
به یادماندنی ای کیوسـان مرد کوچک

11- وارسته- باال آوردن- اقیانوس ساکت
12- دسـته خافـکار- حـرف انتخـاب- پروپیمان و درسـت 

بی حسا
شـیطان-  صفـت  اول-  عـدد   -13

مشـهدی رفیـق  قطـار- 
شـاهان  لقـب  انـداز-  دوش   -14
اشـکانی- مـوی اسـب- شـعله آتش

15- مندیـل و عمانـه- بخشـی در 
زرنـد کرمـان  شهرسـتان 
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باشگاه کوهنوردی فتح بم 

به مدیریت مسعود دریجانی

 مسیر حرکت روستای توکل آباد 

ارتفاعات سوگون

عکس نوشت

نمایشگاه

آوای محبت کنسرت داود آزاد به نفع 
بیماران سرطانی انجمن یاس کرمان

14 و 15 بهمن ماه/در سالن هال احمر

یادداشت  اطالعات

سکه

11,710,000 ریال طرح جدید

11,470,000 ریال طرح قدیم 

6,100,000 ریال نیم سکه 

3,260,000 ریال ربع سکه 

2,050,000 ریال یک گرمی

طال

1,130,430 ریال هر گرم طای 18 عیار

1,506,940 ریال هر گرم طای 24 عیار

ارز

38,210 ریال دالر آمریکا

41,760 ریال یورو

10,310 ریال درهم امارت

5,770 ریال  یوآن 

48,620 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کاس 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

3 تا 18/نیمه ابری امروز

7 تا 18/نیمه ابری 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 اعـام مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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در بین ساختمان 
اداری  هـای 
کرمان، ساختمان 
اداره کل آمـوزش 
و پرروش اسـتان 
قدیمـی  از  یکـی 
کـه  سـاختمانی  هاسـت.  تریـن 
قبـل،  چنددهـه  آن  از  بخشـی 
مدرسـه بـوده اسـت و در خیابـان 

دارد. قـرار  معلـم 
ورودی  دو  دارای  سـاختمان  ایـن 
جنوبـی از خیابـان معلـم و ورودی 
شـمالی از سـمت کوچه ای اسـت 
که بـه خیابان شـریعتی در حوالی 
چهـارراه کاظمـی یـا قـدس مـی 
رسـد و هـم باریـک و هم شـلوغ و 

اسـت. پرتراکم 
و  آمـوزش  کل  اداره  سـاختمان 
پـرروش اسـتان کرمـان، خاطرات 
زیـادی در خـود دارد. محوطـه آن 
یـادآور روزهـای مبـارزه فرهنگیان 
کرمانی در پاییز و زمسـتان 1357 
اسـت و روزگاری حجـت االسـام 
مدیـرکل  ایرانمنـش  علـی  شـیخ 
شـهید آمـوزش و پـرروش اسـتان 

در آن مدیریـت مـی کـرد.
اتـاق محـل کار شـهید ایرانمنـش 
در طبقـه دوم سـاختمان مرکـزی 
ایـن مجموعـه قـرار داشـت و در 
اداره  رییـس  دفتـر  حاضـر  حـال 
رسـیدگی به تخلفـات اداری در آن 
مسـتقر است. آن سـالها این بخش 
از سـاختمان دوطبقه بـود تا اینکه 
در دهـه 70 طبقـه سـوم بـه آن 

شـد. اضافه 
حادثه ساختمان پاسکو در تهران 
و زلزلـه خیـز بودن اسـتان کرمان، 
توجه بیشـتر و جدی تر به مسایل 
ایمنی  در همه سـاختمان ها بویژه 
یـادآور  را  اداری  سـاختمان هـای 

مـی کند.
قدمت سـاختمان اداره کل آموزش 
اسـت کـه  بـه حـدی  پـرورش  و 
بـا بررسـی کارشناسـی بعیـد مـی 
دانم اجازه تـداوم فعالیت پیداکند. 
شـنیده شده اداره دارایی استان که 
در سـمت شـرقی ایـن سـاختمان 
قـرار دارد بـا ایجاد موانـع و  چیدن 

برخـی وسـایل، توقـف خودروهای 
کارمندانـش در نزدیکـی دیوارهای 
در  کـه  پـرورش  و  آمـوزش  اداره 
حیـاط آن قرار دارنـد را غیرممکن 
سـاخته اسـت تـا در صـورت بـروز 
حادثـه و ریـزش بخـش هایـی از 
ایـن سـاختمان، آسـیبی بـه آنهـا 
دیوارهـای  آجـر  دیـدن  نرسـد. 
طبقات سـاختمان از محوطه اداره 
دارایـی بـه خوبی نشـان مـی دهد 
زماِن تخلیه و نوسـازی ساختمانی 
که دسـتکم 400 نفر دایمـا در آن 
مشـغول کار هستند و صدها ارباب 

رجـوع دارد فرارسـیده اسـت. 
از سـویی ارتباط دو حیاط شـمالی 
و جنوبـی سـاختمان بـا مسـدود 
کـردن راه ماشـین رو در سـالهای 
گذشـته کـه از وسـط سـاختمان 
دیگـری  معضـل  گذشـت  مـی 
اسـت کـه در زمـان بـروز حـوادث 
نقـاط  بـه  دسترسـی  احتمالـی 
مختلـف آن را دشـوار مـی کنـد. 
مـی  تـر  مهـم  وقتـی  دسترسـی 
شـود که بدانیـم سـالن اجتماعات 
ایـن اداره با گنجایـش 400 نفر در 
محوطـه شـمالی آن قـرار دارد و با 
وجـود فرسـوده بـودن، همچنان از 
آن اسـتفاده  می شـود. راه وردوی 
محوطـه شـمالی از کوچـه اسـت 
کـه امـکان ورود خودروهـای آتش 
نشـانی هم بـه دلیل ارتفـاع پایین 
در ورودی و وجـود طبقه دوم روی 
وجـود  کـم،  عـرض  و  ورودی  در 

ندارد.
آمـوزش و پرورش از اداراتی اسـت 
رجـوع  اربـاب  تریـن  بیـش  کـه 
 50 حـدود  کـه  ای  اداره  دارد  را 

هـزار معلـم و 500هزاردانش آموز 
در اسـتان را سـاماندهی مـی کند 
محـل رفـت و آمـد افراد بسـیاری 
اسـت. در مرکـز شـهر قـرار دارد و 
بخشـی از ترافیک محدوده خیابان 

معلـم مربـوط بـه آن اسـت.
البته تـاش های مدیـران آموزش 
و پرورش اسـتان کرمان از سالهای 
قبل برای احداث سـاختمان جدید 
آغـاز  اسـتان  پـرروش  و  آمـوزش 
شـده  و آقـای ابراهیـم جهانگیری 
و دکترمحمـد محسـن بیگـی نیـز 
پیگیـر امـور بـوده و هسـتند امـا 
موانـع سـاخت سـاختمان جدیـد، 

برداشـته نشـده است. 
از  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
سـاختمانی که اسـکلت فلـزی آن 
از حدود 10 سـال قبـل در خیابان 
ادیـب آماده شـده، بـه عنوان محل 
جدیـد آمـوزش و پـرروش اسـتان 
نـام بـرده می شـود اما سالهاسـت 
و  مانـده  باقـی  وضعیـت  ایـن  در 
اسـکلت آن در حـال زنـگ زدن و 
آسـیب دیـدن اسـت. بـه هرحـال 
تعیین تکلیـف این سـاختمان نیز 

ضـروری اسـت.
سـال  بودجـه  در  رود  مـی  امیـد 
96 اسـتان کرمـان، ردیـف خاصی 
اداری  سـاختمان  احـداث  بـرای 
آمـوزش و پـرروش اسـتان کرمان 
در نظـر گرفته شـود و اگـر چنین 
موضوعـی دیـده نشـده اسـت در 
ایـن باره چـاره اندیشـی و تصمیم 
گیـری شـود. بـا توجـه بـه ارتباط 
نزدیـک، موثر و تنگاتنـگ آموزش 
و پرورش اسـتان از طریق شـورای 
آمـوزش و پـرورش بـا اسـتانداری 

چنیـن مسـاله ای قابل حل اسـت. 
امیـد مـی رود آقـای علیرضـا رزم 
حسـینی به عنوان رییس شـورای 
آمـوزش و پـرروش اسـتان کرمان 
بـا تصمیـم دلسـوزانه و قاطـع در 
ایـن زمینـه، بـاز هـم برای اسـتان 
پـرورش  و  آمـوزش  و  کرمـان 
فرزنـدان اسـتان منشـا خدمـت و 

شـوند. برکت 
کرمـان  اسـتان  شایسـته  مسـلما 
و  آمـوزش  سـاختمان  نیسـت 
کل  ادارات  بیـن  در  آن  پـرورش 
اسـتان، ناایمن ترین باشـد. شـاید 
مقایسه آن با ساختمان ادارات کل 
آمـوزش و پـرروش سـایر اسـتانها 
نیـز حاکـی از فرسـوده بـودن آن 
نسـبت به بقیه باشـد ایـن درحالی 
اسـت کـه نواحی یـک و 2 آموزش 
و پـرروش شـهر و سـایر مناطـق 
و شهرسـتان هـای اسـتان دارای 
سـاختمان ادرای مناسـب هستند 
پـرورش  و  آمـوزش  اداره کل  امـا 
اسـتان کرمـان، دارای سـاختمان 
مناسبی نیسـت. همچنین احداث 
کل  اداره  ایـن  سـاختمان جدیـد 
معلـم  خیابـان  از  آن  انتقـال  و 
بـه مکانـی دیگـر ماننـد بلـوار22 
بهمـن )خ ادیـب( بخش زیـادی از 
سـنگینی ترافیک محدوده کنونی 

را کـم مـی کنـد.
و  آمـوزش  کنونـی  سـاختمان 
پـرورش نیـز مـی توانـد متناسـب 
اداره، تغییـر کاربـری  ایـن  بانیـاز 
دهد، پس از تخریب مرکزآموزشـی 
در ان احـداث شـود کـه باتوجه به 
موقعیت آن، این پیشـنهاد چندان 
منطقـی نیسـت. می تواند بخشـی 
از آن بـه کوچـه ای تبدیل شـود و 
مسـیر موازی شـریعتی بـه خیابان 
معلـم را شـکل دهـد و دو طـرف 
آن بـا کاربـری تجـاری، در صورت 
نبـود منـع قانونـی منبعـی بـرای 

درآمدزایـی گـردد.
دارای  پـرورش  و  آمـوزش  البتـه 
بخـش هـای متنوعـی اسـت کـه 
بـا  توانـد  مـی  سـاختمان  ایـن 
اولویـت مدیـران، پس از بازسـازی 
در اختیـار آن بخـش قـرار گیـرد.

پاسکو و ساختمان آموزش و پرورش استان کرمان

سندرم تخریب
 یا میل به تخریب

ادامه در صفحه اول
همـه در بیـدار شـدن سـندرم میـل بـه تخریـب نقـش 

دارنـد و بایـد بـه آنهـا در جـای دیگـری پرداخـت.
تخریـب  بـه  میـل  سـندرم  بـارز  نمونه هـای  معمـوال 
در جنگ هـا و در پـس فتوحـات خـود را نشـان میدهـد. 
سـربازانی کـه پـس از فتـح با مشـقات زیـاد عقده گشـایی 
می کننـد و دسـت بـه تخریـب میزننـد آنچه داعش بر سـر 
عـراق و سـوریه میاورد یا سـربازان عراقی بر سـر خرمشـهر 

و ... آوردنـد.
بـه نوعـی سـندرم تخریـب پـاک کـردن تاریـخ اسـت به 
هـر شـکلی و یـا تغییـر تاریـخ - امـا چرا در شـهری بـه نام 
کرمـان سـندرم میـل به تخریب شـکل گرفتـه و روز به روز 

نمایـان تر میشـود ؟
در بررسـی خطـی مـوج تخریـب در شـهر کرمـان کـه 
سالهاسـت اغـاز شـده و مـی تـازد و حـال انـگار بـه خانـه 
شـهر رسـیده بـه واژه عـدم تعلـق میرسـی. وقتی کـه تعلق 
در تمامـی ابعـادش را نداشـته باشـی دیگـر هویتـی در تـو 
نیسـت. دوسـت داری تخریـب کنی و از بیـن ببری. خودت 
را تخلیـه کنـی و در پـس واژه هایـی چـون از نو سـاختن و 
دوبـاره بـر پـا کـردن پنهان شـوی مشـکل درسـت از اینجا 
آغـاز میشـود، هیـچ حس نوسـتالژیکی نداشـته باشـی و در 
پـی آن سـندرم میـل بـه تخریـب در درونـت بیدار شـود و 

اینجاسـت کـه فاجعـه رخ می دهـد.
در اصـل فاجعه سالهاسـت کـه رخ داده. تخریب با شـعار 
ازنـو سـاختن در بسـیاری افراد بیدار شـده چه فـرق میکند 
گاهـی بـازار کرمـان را بـا سـاخت چنـد مجموعـه تجـاری 
جدیـد در اطرافـش تخریـب میکنـی. گاهـی مشـتاقیه را با 
زدن طاقهایی دور میدان مشـتاق به نام شـهر شـش دروازه 
خامـوش میکنـی و حـاال خانـه شـهر را  سـالها پیـش بلوار 
باسـتانی پاریـزی نیـز تخریـب شـد تـا دوبـاره بلوار شـود . 
بـدون هیـچ توجیـه فنـی و ترافیکـی . میـل بـه تخریب در 
کرمـان انگار قصد خاموشـی نـدارد و حاال حاالهـا کار دارد.

عباس تقی زاده
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ارگ تاریخی انار میراث دوره اشکانی

روایت محمدرضا مشارزاده از تشکیل اولین تیم 
فوتبال کلنی )ملی( کرمان 

دروازه بان فلک شد تا 
دیگر گل نخورد

گفت و گو با محمدرضا هاشمی نژاد مسئول انجمن 
هنرهای تجسمی استان:

برنامه های کیفی اغوای پرهیاهوی 
برنامه های کم مایه را ندارند

گوگل با عبور از اپل
 با ارزش ترین برند

 جهان شد 
   صفحه14   صفحه12   صفحه10

   صفحه 16

دوم
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بر اسـاس شـواهد و مدارک موجود 
میتـوان گفت کـه اولین بـازی فوتبال 
گـروه  ورود  بـا  همزمـان  اسـتان،  در 
حـدود  کرمـان  بـه  دادسـان  دکتـر 
110 سـال پیـش برگزار شـد هرچند 
نخسـتین بازی ثبت شـده فوتبال، در 
زمان اسـتقرار انگلیسـی هـا در کرمان 
موسـوم بـه پلیـس جنـوب، در سـال 
1310 مربـوط مـی شـود کـه توسـط 
مریت هاکس)مریـت هایت( در کتاب 
)ایـران افسـانه واقعیـت( به آن اشـاره 
نخسـتین  اینکـه  ضمـن  گردیـده، 
در  کرمـان  بدنـی  تربیـت  سـازمان 
سـال 1313 کار خـود را آغـاز نمـود 
و اولین تیم رسـمی باشـگاهی کرمان 
تیـم کلنـی در سـال 1332  نـام  بـا 
ایجـاد گردیـد و موفـق شـد در بـازی 
مقـام   1333 سـال  باشـگاهی  هـای 
نمایـد.  کسـب  را  کشـوری  پنجـم 
محمدرضا مشـارزاده متولـد 1314، از 
پیشکسـوتان فوتبال کرمان که در آن 
سـال دروازه بـان تیم کلنـی با آرامش 
خاطـر و دنیایـی از تجـارب بـه رغـم 
دارنـد،  ناراحتـی هـای جسـمی کـه 
زمینـه  ایـن  در  جالبـی  توضیحـات 

دادنـد کـه بـا هـم میخوانیم.
از کودکی بیشـتراوقات فراغتم را با 
فوتبـال در زمین های خاکی سـپری 
مـی کـردم. آن روزگار توپ های بچه 
هـا، از به هـم پیچیدن تعـداد زیادی 
پارچـه کهنه تشـکیل می شـد. البته 
برخـی اوقـات بـا هزینـه زیـاد تـوپ 
هـم می خریدیـم. عصرها مـی رفتیم 
همیـن  جـای  کـه  شـهر  از  خـارج 
پـارک شـورا قـرار داشـت، بـازی می 
کردیـم. آن زمـان تیـم هـای فوتبال 
و  داشـت  وجـود  فـراوان  ای  محلـه 
زمیـن هـای خاکـی زیـادی در همـه 
نقـاط مختلـف شـهر موجود بـود. در 
مدرسـه هـم تمـام اوقـات فراغـت و 
تفریـح مـان بـا فوتبـال می گذشـت. 
سـال 1328 وارد دبیرستان ایرانشهر 
کرمان شـدم. مدیـر دبیرسـتان آقای 
مدیـری  بـود.  آمیغـی  بـرزو  میـرزا 
خشـک و عاقـه منـد بـه پیشـرفت 
دانـش آمـوزان کـه عـاوه بـر درس 

در ورزش هـم خیلـی سـخت گیـری 
مـی کـرد. او در همـان روزهـای اول 
تبحـر  فوتبـال  متوجـه شـد کـه در 
دارم. بنابرایـن دسـتور داد عضـو تیم 
فوتبـال مدرسـه شـوم. تیـم فوتبـال 
مدرسـه ایرانشـهر یکـی از تیـم های 
کرمـان  آموزشـگاههای  قدرتمنـد 
بـود. یادمـه یک همکاسـی داشـتیم 
بـه نـام شـهریارکه دروازه بـان تیـم 
مدرسـه بـود. خـودش نمی خواسـت 
دروازه بـان باشـد. امـا میـرزا بـرزو به 
اجبـار او را دروازه بـان گذاشـته بـود. 
یـک روز بـا دبیرسـتان پهلوی سـابق 
بـازی داشـتیم و دو تـا گل خوردیـم. 
هیـچ کـس حاضـر نبود این شکسـت 
را بـر عهـده بگیـرد، به همیـن خاطر 
تقصیرهـا افتـاد بر گـردن دروازه بان. 
روز بعـد در ابتـدای صبـح شـهریاررا 
بـه جلـوی صـف آوردنـد و به شـدت 
فلـک کردنـد تـا دیگـر گل نخـورد. 
سـال 1331 از مدرسـه ایرانشـهر بـه 
مدرسـه پهلـوی سـابق رفتـم. آنجـا 
هـم در همـان ابتدای امـر به عضویت 
تیـم شـماره سـه دبیرسـتان درآمدم. 
ایـن دبیرسـتان پنج تیم داشـت. یک 
زمیـن خاکـی همیـن  در  روز عصـر 
دبیرسـتان با تیم دبیرسـتان سـعادت 
مسـابقه داشـتیم. یکـی از طرفـداران 
سـفت سخت تیم دبیرسـتان سعادت 
فـرد قلدر و بزن بهـادری بود،. آن روز 
گوشـه زمیـن ایسـتاده بـود و بـا دارو 
دسـته اش بـه تشـویق تیـم سـعادت 
خاطـر  همیـن  بـه  بودنـد.  مشـغول 
بـازی مـی کردیـم.  احتیـاط  بـا  مـا 
در چنیـن شـرایطی یـک گل از تیـم 
سـعادت خوردیـم، پـس از بـازی یک 
نفـر نـزد مـن آمـد و گفـت آن آقایی 
کـه کنـار زمین ایسـتاده با شـما کار 
دارنـد. نـزد او رفتـم و او خـودش را 
فدراسـیون  رییـس  ارجمنـد  احمـد 
فوتبـال کرمـان معرفـی کـرد و گفت 
و  دوشـنبه  شـنبه،  عصرهـای  کـه 
چهارشـنبه بیایـم در زمیـن ورزشـی 
دبیرسـتان پهلـوی، بـا دیگـر اعضای 
تیـم کلنـی کرمـان تمریـن کنـم. از 
این پیشـنهاد خیلی خوشـحال شدم. 

همـان روز یک دسـت لباس ورزشـی 
خریـدم امـا جـرات نکـردم بـه پدرم 
بگویـم، چـون مـی گفـت از درس باز 
مـی شـوی و اجـازه نمـی داد. بـه هر 
حـال پنهانـی در اردوی تیـم انتخابی 

ملـی کرمان شـرکت کـردم.
عـدل  مهـدی  آقـای  زمـان  آن 
رییـس سـازمان ورزش کرمـان بودند 
وآقـای احمـد ارجمنـد هـم رییـس 
فدراسـیون)هیات( فوتبال. این اولین 
باری بـود که کرمان می خواسـت در 
مسـابقات باشـگاهی کشـور شـرکت 
نماید. در آن سـالها همه اسـتان های 
ایـران یـک تیـم ملـی داشـتند که به 
نـام تیـم کلنـی آن اسـتان معـروف 
بـود. به هر حـال من شـدم عضو تیم 
پیشـنهادی کلنـی اسـتان و تمریناتم 
را بـا سـایر اعضا شـروع کردم. شـروع 
کارمـان خیلـی سـخت بود و وسـایل 
ورزشـی نداشـتیم. فقـط دو تـا تـوپ 
تـور  و دروازه هـا هـم  بـود  موجـود 
درگیـری  امـر  همیـن  نداشـتند. 
بوجـود مـی آورد. بعـد از حدود سـه 
موجـود17  هـای  بچـه  بیـن  از  مـاه 
نفـر را بـه عنـوان تیـم انتخابـی برای 
شـرکت در مسـابقات کشـوری سـال 
1333 برگزیدنـد. مـن هم بـه عنوان 
دروازه بـان دوم تیـم جـزو 17 نفـر 
بـودم. بدیـن گونـه تیـم ملی)کلنـی( 
کرمـان تشـکیل شـد و مقـرر گردید 
 1332 سـال  مـاه  اسـفند   25 کـه 
بـرای شـرکت در مسـابقات کشـوری 
راهـی تهـران شـویم. روز موعـود فرا 
رسـید و حـاال دیگـر خانـواده ام هـم 
راضـی بودنـد. آن روز بیشـتر مـردم 
تنهـا  جلـوی  در  اسـتان  مسـوالن  و 
نـام  بـه  کرمـان  ورزشـی  اسـتادیوم 
اسـتادیم باغ مویدی) شـهید سلیمی 
کیـای کنونـی( بـه بدرقـه مـا آمدند. 
جمعیـت زیـاد بـود و گـروه موزیـک 
ارتـش هـم مشـغول نواختـن موزیک 
در  فراوانـی  شـعف  و  شـور  بودنـد. 

کرمـان ایجـاد گردیـده بـود. 
از مسـیر  پیـاده  از حرکـت،  قبـل 
خاکـی خیابـان خورشـید بـه سـمت 
موزیـک  گـروه  رفتیـم.  اسـتانداری 

و  مینواخـت  سـرمان  پشـت  ارتـش 
مـی آمـد. مـردم هـم پشـت سـر ویا 
کنارمـان حرکت مـی کردند. هنگامی 
کـه بـه اسـتانداری رسـیدیم تعـداد 
زیـادی هـم آنجـا تجمع کـرده بودند 
و بـا دیـدن مـا شـروع بـه تشـویق ما 
کردنـد. دیگه شـرمنده شـده بودیم و 
نمـی دانسـتیم چـکار کنیـم؟ بـه هر 
حال وارد سـالن اسـتانداری شـدیم و 
سـید مصطفی کاظمی اسـتانداروقت 
هایـی  صحبـت  مسـوالن  سـایر  و 
کردنـد وبرای ما هـم آرزوی موفقیت. 
از سـوی فرمانـدار هـم هدایایـی بـه 
مـا دادنـد. بعد از ایـن مراسـم دوباره 
مویـدی  بـاغ  اسـتادیوم  سـمت  بـه 
سوارماشـین  ودرآنجـا  بازگشـتیم 
هـا شـده بـه طـرف تهـران عزیمـت 
نمودیـم. مسـئولیت تیـم بـه عهـده 
آقـای مهـدی عـدل ریاسـت تربیـت 
بدنـی کرمـان بـود. در طـول مسـیر 
بـه سـبب خاکـی بـودن جـاده نمـی 
داشـته  زیـادی  سـرعت  توانسـتیم 
باشـیم و بعـد از سـه روز بـه تهـران 
اسـتادیوم  بـه  یکسـر  رسـیدیم. 
امجدی)شـیرودی( رفتیم و در آن جا 
مسـتقر شـدیم. مراسـم قرعـه کشـی 
بـا حضـور مسـوالن تیم ها بـا حضور 
آقـای عـدل بـرای انجـام شـد. تیـم 
کرمـان بـا تیم هـای اصفهـان، تبریز، 
مازنـدران و کرمانشـاه همگـروه شـد. 
ده اسـتان در ایـن مسـابقات شـرکت 
کـرده بودنـد و گـروه مقابـل مـا هـم 
تیـم هـای تهـران، آبـادان، خراسـان، 
گیـان و یـک اسـتان دیگرکـه یـادم 
مثـل  آبـادان  البتـه  بودنـد.  نیسـت، 
همیـن امـروز اسـتان نبـود امـا یـک 
تیم قدرتمند داشـت. روز 28 اسـفند 
مـاه 1332 بـود کـه همه تیـم ها در 
ورزشـگاه امجدیـه از جلـوی جایـگاه 
رژه رفتنـد و بـازی هـا رسـما افتتـاح 
بـرای  هـم  آن  از  بعـد  روز  شـدند. 
دیـدار بـا مسـوالن عالی رتبه کشـور 
بـه کاخ مرمـر رفتیـم و سـرانجام روز 
یکـم فروردیـن مـاه سـال 1333 در 
مقابـل تیـم تبریـز وارد زمیـن بـازی 
ورود  محـض  بـه  شـدیم.  امجدیـه 

روایت محمدرضا مشارزاده از تشکیل اولین تیم فوتبال کلنی )ملی( کرمان 

دروازه بان فلک شد تا دیگر گل نخورد
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چشـم هـای مـان از تعجـب چهارتـا 
شـد. چـون دیدیـم تعـداد زیـادی از 
بـه تشـویقمان  روی سـکوها شـروع 
مقیـم  هـای  کرمانـی  اینهـا  کردنـد. 
دکتـر  آنهـا  بیـن  در  بودنـد،  تهـران 
رهبـری  را  همـه  دلشـادیان  موسـی 
مـی نمود. تیـم کرمان در ایـن بازیها 
دو دروازه بـان داشـت که مـن دروازه 
بـان دوم بـودم و آقـای جـواد رفیـع 
زاده شـاهی دروازه بـان اصلـی. نیمـه 
تیـم  دو  هـر  و  گذشـت  بـازی  اول 
مسـاوی بـه رختکـن رفتنـد. در نیمه 
دوم حـدود ربع سـاعتی گذشـته بود 
کـه یکـی از بازیکنـان ما به نـام علی 
کردعلـی بـه دروازه بـان تبریـزی هـا 
برخـورد نمـود و وی را مصـدوم کرد. 
چنـد لحظـه بعـد یکـی از بچـه های 
تبریـز بـه دروازه بـان مـا آقـای جواد 
رفیـع زاده برخـورد کـرد و به شـدت 

از ناحیـه پهلـو مصـدوم شـد. 
درهمیـن بین تبریـزی ها یک گل 
بـه مـا زدنـد و داور آن گل را قبـول 
سـکوها  روی  از  تماشـاگران  کـرد. 
بـزن گل  شـعار مـی دادنـد کرمـان 
صبرمـان  کاسـه  چـون  تبریـز،   بـه 
شـده لبریـز. آن روز نتیجـه بـازی بـا 

همیـن یـک گل بـه نفـع تیـم تبریـز 
بـه پایـان رسـید. در اثـر مصدومیـت 
جـواد رفیـع زاده قـرار شـد از فـردا 
دروازه بـان ثابـت تیـم کلنـی کرمان 
روزهـای  بعـد  روز  از  باشـم.  مـن 
خوبـی بـرای کرمانیـان رقـم خـورد 
چـون موفـق شـدیم تیم مازنـدران را 
6-0شکسـت دهیـم و تیم کرمانشـاه 
اصفهـان  مقابـل  در   .0-1 هـم  را 
کرمـان  تیـم  و  باختیـم   2-4 هـم 
آبـادان.  پنجـم شـد. 1- تهـران. 2- 
3- تبریـز. 4- اصفهـان. 5- کرمـان. 
البتـه مـا هیـچ آمادگی در ایـن بازی 
هـا نداشـتیم. زیـرا سـه روز خسـته 
کننـده در راه بودیـم و دو روز قبل از 
مسـابقه را هـم بجای تمریـن برایمان 
گذاشـتند.  تشـریفاتی  هـای  برنامـه 
مـا تـا آنـروز فقـط در زمیـن هـای 
خاکـی کرمـان بـازی کـرده بودیـم و 
کفـش هایمـان هم مخصـوص همان 
زمیـن هـا بـود. کفش هـای تیم های 
هـای  اسـتوک  مـان همگـی  مقابـل 
گـرد شـش تایـی داشـتند کـه از لیز 
خوردنشـان بر روی چمـن جلوگیری 
مـی کـرد. اما کفـش های بچـه های 
تیـم مـا معمولـی بودنـد و دایـم لیـز 

از  بعضـی  چـه  گـر  خوردیـم.  مـی 
بچـه هـا ایـن مـوارد را می دانسـتند 
عـوض  را  خودشـان  هـای  کفـش  و 
کردنـد. بدیـن ترتیب پـس از 18 روز 
مسـابقات به پایـان رسـیدند و ما هم 
بعـد از جشـن اختتامیـه بـه کرمـان 
بازگشـتیم. هنگام رسـیدن به کرمان 
ورزشـی  اسـتادیم  جلـوی  مسـتقیم 
بـاغ مویـدی رفتیـم. در آنجا جمعیت 
زیـادی تجمـع کـرده بودنـد و گاو و 
گوسـفند زیادی جلوی مان کشـتند. 
جـز  بـه  بودنـد  خوشـحال  همـه 
خودمـان. تیمسـار امـان پـور فرمانده 
سـتاد ارتش مـی گفت مهـم این بود 
کـه کرمـان از چند اسـتان شـمالی با 
آن همـه امکانـات فراوانشـان پیشـی 
اسـت.  افتخـار  مایـه  ایـن  و  گرفـت 
کرمـان  اولیـن حضـور  گونـه  بدیـن 
هـای  اسـتان  کلنـی  هـای  تیـم  در 
کشـور بـا موفقیت نسـبی همـراه بود 
و امیدهـای زیـادی ایجـاد گردید. اما 
افزایـش  رغـم  بـه  بعـد  سـالهای  در 
امکانـات و آمادگـی ما، اوضاع کشـور 
بـه گونه ای نامناسـب شـد کـه از آن 
پس تا سـال هـای زیادی هیـچ گونه 

مسـابقاتی برگـزار نشـد.
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 جنـاب آقای هاشـمی نـژاد چرا 
اسـتقبال از جشـن ملی گرافیک 
کرمـان آن چنـان کـه توقـع می 

نبود؟  رفـت، 
اول  درجـه  در  مسـأله  بزرگتریـن 
مشـکات  بود.ایـن  مالـی   مشـکل 
باعـث شـد ما در وقت مناسـب نتوانیم 
اجرایـی  را  دبیرخانـه  هـای  تصمیـم 
کنیـم و دبیرخانـه هم انسـجام الزم را 
پیـدا نکـرد. اعضـای دبیرخانـه بـا این 
اوصـاف بـه نظر مـن امیدی بـه تحقق 
این جشـن نداشـتند. لـذا از همه توان 
خـود اسـتفاده نکردند.ایـن حس قطعا 
مـی تواند فراگیـر بشـود و در فراخوان 
شـدگان هـم تاثیـر بگـذارد. در کنـار 
ایـن موضـوع تـاش هـای مـا بـرای 
بـرای فعال کـردن بدنه سیاسـتگذاری 
اسـتان نیز به نتیجه نرسـید و با وجود 
بـا اسـتاندار محتـرم  جلسـات مکـرر 
ایشـان   حسـینی  رزم  آقـای  جنـاب 
علـی رغـم قول هایـی که دادنـد اقدام 
موثـری صـورت نگرفـت  و نهایتا ما در 

وقـت نهایـی تنهـا ماندیم.
موسـیقی  آن  جشـنواره  کنـار  در 
نواحـی هم تمام انـرژی بدنه ارشـاد را 
صرف خودش کرد.  البته من همیشـه 
امید داشـته و دارم که روزی این آرمان 
محقـق شـود. ضمن اینکـه  باید قبول 
کـرد، آنچـه که شـکل گرفت یکـی از 
بزرگتریـن اتفاقـات هنـری اسـتان بـه 
لحـاظ کیفـی بود.البتـه برنامـه هـای 
کیفـی  اغـوای برنامـه هـای  پـر های 

و هـو و کـم مایـه را ندارند.
 دیـدگاه  شـما درباره اسـتقبال 

جامعـه امروز از هنرچیسـت؟ 
آیـد  مـی  نظـر  بـه  امـروز  جامعـه 
گرفتار رخوت اسـت و پاسـخ مناسـب 
را بـه فعالیت هـای فرهنگی نمی دهد. 
البتـه در جریان اطاع رسـانی جشـن 
ملی ما به شـبکه هـای اجتماعی اکتفا 

کردیـم که اشـتباه بزرگی بـود. االن به 
این نتیجه رسـیده ام کـه مردم در این 
شـبکه ها بـا دقت کافی حضـور ندارند 
و بایسـتی بـه ابزار اطاع رسـانی دیگر 

هم توجه داشـت.
ضمـن اینکـه در هـر حـال مسـائل 
روزمـره  مسـائل  هسـت،  اقتصـادی 
فرهنگـی  کاالهـای  هسـت،  زندگـی 
داخل سـبد خانـواده قرار نـدارد. اوقات 
همـه می گذردالبتـه به جز هنـر. باید 
این معضل آسـیب شناسـی شود. شما 
بایـد به عنوان یک  محقق و پرسشـگر 
و یـک روزنامـه نـگار  دنبالـه علل این 

باشید. مسـاله 
از  هـم  هنرمنـدان  سـرخوردگی 
عوامـل موثـر دیگـری اسـت کـه باید 
بـه آن توجـه داشـت. امروز نمایشـگاه 
برگـزار مـی شـود ولـی بـرای هنرمند 
هیچ رویکـرد مالی نـدارد. مدیرانی که 
قـول مـی دهنـد بـه توسـعه اقتصادی 
بخـش هنـر بپردازنـد  بایـد سـر قـول 
مشـکل  تریـن  اصلـی  باشـند.  خـود 
مملکـت مـا مشـکل فرهنگـی سـت. 
شـعارهای  بـا  فرهنگـی  مشـکات 
بـرای  شـوند.  نمـی  حـل  فرهنگـی 
رفـع موانع فرهنگـی اسـتاندار محترم 
بایستی از دسـتگاه استانداری و ادارات 
تحـت فرمـان شـروع کند یـک درصد 
اعتبـارات عمرانـی که  می شـد صرف 
خریـد آثار هنری بشـود چه شـد؟ اگر 
مس سرچشـمه نبود، دیگـر کدام نهاد 
از فعالیـت هـای هنـری حمایـت مـی 
کـرد. اگر گاهـی نهاد دیگـری فعالیت 
فرهنگـی ای را انجـام می دهـد. صرفاً 
یـا در راسـتای اهداف خودش اسـت یا 
اینکـه به نحـوی تزییـن دکوراسـیون 
اسـت. بایـد بـه هنـر بـه عنـوان نیـاز 
اجتماعـی و بـرای هنر توجه کـرد. اگر 
دیـدگاه مـا عوض نشـود  این مشـکل 
حـل نشـده و گره هـا کور تـر خواهند 

شـد. جامعـه مـا بایسـتی بـه سـوی 
گام  فرهنگـی  یافتـه  توسـعه  جامعـه 
بـردارد تـا در همـه زمینـه ها توسـعه 

شـود.  حاصل 
امـروزه بـازار جهانی تنها بـه کاربرد 
کاربـرد،   کنـار  در  نـدارد  توجـه  کاال 
ارایـه  در  هنـری  دانـش  و  زیبایـی 
کاال بسـیار مهـم اسـت. بـرای همیـن 
اسـت کـه تولیـدات صنعتـی مـا مثل 
خودروهـای تولیـد داخل بـدون توجه 
در  و  بـازار شـده  وارد  هنـر  بعـد  بـه 
نهایـت بـا شکسـت مواجه می شـوند.
اسـتادان  دانشـجویان،  چـرا   
هنـر و فنـی حرفـه ای اسـتقبال 

نکردنـد؟
ایـن بـه اطـاع رسـانی و شـیوه آن 
برمـی گـردد و بخشـی هـم بـه اینکه 
این برنامـه ها عمومـاً در اوقات فراغت 
هـا  آن  و  مـی شـود  برگـزار  اسـاتید 
افتـاده شـان  درگیـر کارهـای عقـب 
هسـتند به نظرم اگر دسـت اندرکاران 
حـوزه آموزشـی مـا حضـور داشـتند 
شـرکت آنهـا در چنیـن نمایشـگاه و 
مراسـمی  سـبب می شـد ضعف های 
بخـش آموزش، آشـکار شـود و بتوانیم 

بـه رفـع موانـع بپردازیم. 
 چـرا مـا در آمـوزش هنـر بـه 
نـه  می دهیـم  اهمیـت  کمیـت 

؟ کیفیـت
علـل مختلفـی دخیـل انـد. انتخاب 
اسـاتید، متأسـفانه بـر اسـاس مـدرک 
هسـت نـه توانمنـدی و دانـش حرفـه 
هـای  دانشـگاه  حـال  عیـن  در  ای. 
محـور  اقتصـاد  بیشـتر   خصوصـی 
دغدغـه  محـور.  دانـش  نـه  هسـتند 
اصلـی درآمد هـای اقتصادی پوشـش 
هزینـه ها و نهایتا کسـب سـود اسـت. 
چنیـن به نظر می رسـد کـه در فضای 
دانشـگاهی در بخـش خصوصـی هـم 
اکنـون اهـداف جابـه جا شـده اسـت.

مراکـز  فضـای  و  دانشـجو  انتخـاب 
آموزشـی نیـز دارای مشـکاتی اسـت.
دربـاره  اختصـار  بـه  لطفـا   
سـال  انجمـن،  اولیـه  گشـایش 
تاسـیس و فعالیـت هایـش برای 

بگوییـد؟ مـا 
انجمـن هنرهـای تجسـمی، چهـار 
فصـل متمایـز را پشـت سـر گذاشـته 

. ست ا
تاسـیس  حیـن  در  انجمـن  ایـن 
کانـون هنـر  حـدود سـال 1370 در 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره کل 
اسـتان کرمـان شـکل گرفت. ریاسـت 
انجمـن هنرهای تجسـمی را به ترتیب 
آقایان اسـتاد هژبـر ابراهیمـی، محمد 
و  یزدانپنـاه  ایـرج  اسـتاد  سـلجوقی، 
خانم زهره عاقبتـی توأمان و در نهایت 
بنـده و پـس از آن آقای اکبر عسـکری 
و مهـران رضـا پـور و هـم اکنـون بنده 
بـر عهـده داشـته ایـم. در دوره هـای 
شـد  کشـیده  زیـادی  زحمـات  قبـل 
کـه بخشـی از آن در قسـمت آموزش، 

برخـی اردو هـا و... انجـام مـی شـد.
 انجمن در زمان مسـئولیت شما 
چه فعالیت هایی داشـته ا سـت؟

دوره اول بـا همکاری دوسـتان دوره 
پربـاری بود. برگـزاری بزرگداشـت ها، 
شـاپ  ورک  آموزشـی،  هـای  کارگاه 
هـای گوناگون، اردوها، جشـنواره های 
هنـری اسـتانی، کاس هـای تقویـت 
و آمـوزش مربـی همچنیـن تاسـیس 
نگارخانـه پـگاه در  که نمایشـگاه های 
بسـیار خوبی چون) نمایش آثـار ایران 
برپـا کـرد کـه  و...(  قلمزنـی  درودی، 
بایسـتی از دوسـتان عزیـزی همچـون 
آقایـان  و  امیـرزاده  مرجـان  خانـم 
مهـران  و  احمـدی  هوشـیار  حسـین 

رضاپـور تشـکر کـرد.
خانـه  هـا   برنامـه  ایـن  کنـار  در 
کاریکاتـور هـم بـه همـت انجمـن و با 

گفت و گو با محمدرضا هاشمی نژاد مسئول انجمن هنرهای تجسمی استان:

برنامه های کیفی اغوای پرهیاهوی برنامه های 
کم مایه را ندارند

اشـاره: آنچـه در ذيـل می خوانیـد، گفـت و گويـی اسـت کـه بـه بهانـه جشـن ملـی گرافیـک کرمـان  بـا 
محمدرضـا هاشـمی نژاد مسـئول انجمـن هنرهـای تجسـمی اسـتان انجـام شـده اسـت.  نکتـه ای کـه مـرا 
بـر آن داشـت بـه سـراغ ايـن چنین مصاحبـه ای بروم تـالش انجمن  و اسـتقبال نکردن هنرمنـدان بود.
 کرمانـی کـه حداقـل هـر سـاله تعـداد زيـادی دانشـجوی هنـر می پذيـرد و هنرمنـدان بسـیاری را در 

دل خـود پـرورش مـی دهـد، چـرا از فعالیـت هـای هنری اسـتقبال نمـی کند؟ 
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همـکاری دو کاریکاتوریسـت نامـدار و 
بنـده راه انـذازی شـد و هنرمنـد فعال 
آقـای صالح رزم حسـینی و خانم ماریا 
صالحـی آنجـا را فعـال کردنـد.  اینهـا 
از جملـه برنامـه هایـی انجام شـده در 
دوره اول مسـئولیت بنـده بوده اسـت.
 در مـورد فعالیت های انجمن در 
دوره جدیـد که از سـال گذشـته 

آغاز شـده برایمـان بگویید؟
در دوره جدیـد، انجمـن جای حرف 
دارد ایـن دوره ما هیأت موسـس داریم  
و در آسـتانه تاسـیس خانـه هنرمندان 

هستیم.
تعـدادی از دوسـتان چـون آقایـان 
عربپـور، سـاجقه، رضاپـور و بنـده به 
عنـوان هیـأت مدیـره انتخاب شـدیم. 
را  بنـده  و  کـرده  تکلیـف  دوسـتان 
بـه عنـوان مسـئول انجمـن انتخـاب 
کردنـد. نمایشـگاه آثـار میشـل بـووه 
هنرمنـد مطـرح فرانسـوی و مراسـم 
یادبـود اسـتاد ممیـز برگـزار شـد کـه 
در کنـار آن 10 نفـر از برجسـته ترین 
هنرمنـدان کشـور در کرمـان میهمان 

انجمـن بودنـد.
ملـی  جشـن  دل  در  بـرآن  عـاوه 
اسـتاد  انفـرادی  نمایشـگاه  گرافیـک 
خسـروی کـه هنرمند ملی کشـورمان 
بـا نزدیـک بـه 160 اثـر از ایشـان در 
بـه  معاصر)صنعتـی(  هنرهـای  مـوزه 
دو  شـد.از  گذاشـته  نمایـش  معـرض 
طـراح گرافیک مطرح کشـوری آقایان 
مجیـد  و  ابراهیمـی  زاده  مصطفـی 
عباسـی در وروک شـاپی دعـوت بـه 
عمـل آمد کـه ویتامین فـوق العاده ای 
بود که هرکسـی اسـتفاده کـرد،  بهره 

بـرده اسـت.
در ضمـن اکسـپوی آثـار هنرهـای 
تجسـمی،احیای کاس هـای آمـوزش 
مجـدد  انـدازی  راه  و  تجهیـز  مربـی، 
نگارخانـه شـاهرخی، راه انـدازی دوره 
انجمـن  اردوهـای  و  پژوهشـی  هـای 
بـا همـکاری اعضـای هیـات مدیـره و 
همچنیـن هنرمنـدان فعال ایـن حوزه 

در دسـت اقـدام اسـت.
بایسـتی توجـه کرد کـه تمامی این 
مـوارد انجـام شـده بـا سـختی هـای 
فراوانـی به منصه ظهور رسـیده اسـت.
 چـرا حضـور هیـأت مدیـره در 
کمرنـگ  انجمـن  هـای  فعالیـت 

اسـت؟
دوسـتان در جلسـات حضـور دارند 
و برنامـه ریـزی هـا توأمـان و گروهـی 
توجـه  بایـد  پذیرد.البتـه  مـی  انجـام 

کـرد کـه ایـن افـراد همگـی مشـغله 
هـای فراوانـی دارنـد کـه در کنـار آن 
بـه فعالیـت هـای انجمـن هـم کمک 
مـی کننـد. ضمـن اینکه سـرکار خانم 

پورجعفـری حضـور پررنگـی دارنـد.
 حامیـان شـما در ایـن راه چـه 

کسـانی بودنـد؟
الزم مـی دانـم در اینجا از آقای علی 
میر افضلی و مجموعه مس سرچشـمه 
نهایـت قدردانـی خـودم را اعـام کنم. 
اداره کل فرهنـگ وارشـاد اسـامی و 
مـوزه هنرهـای معاصر)صنعتـی( نیـز 

همیشـه همـراه ما بـوده اند.
 عـاوه بـر آن،اعضای هیئـت مدیره 
انجمن و اعضای دبیرخانه جشـن ملی 
قایـان جعفـری،  آ  گرافیـک کرمـان  
علیـزاده، تقـی پور و خانـم پورجعفری 

تشـکر کنم.

 آیـا اداره کل ارشـاد کرمـان  از 
فعالیـت هـای هنری  و تجسـمی 

حمایـت مـی کند؟ 
اداره کل فرهنـگ وارشـاد اسـامی 
سـعی خـودش را مـی کنـد. ولـی بـه 
لحـاظ مالی همیشـه در مضیقـه بوده 
و گرفتـار. همکاری های معنـوی اداره 
مـی توانـد سـامان یافتـه تر باشـد در 
عیـن حـال گاهـی برنامـه ریـزی هـا 
وحمایـت هـا مـی توانـد در سـطحی 
وزین تر انجام شـود. جـا دارد در اینجا 
از مدیـر کل محتـرم ارشـاد اسـامی 
جنـاب آقای علیـزاده و معاونت محترم 
فرهنگـی جنـاب آقـای جوشـایی کـه 
شـاعری توانمنـد و فرزانـه اند  تشـکر 

. کنم
 بـرای جشـن گرافیک قـرار بود 
جشـنواره ای برپـا شـود بـه کجا 

رسـید. چـرا برنامـه هـا در زمان 
مشـخص اعام شـده انجام نشد؟

سـوال شـما را در ابتـدا پاسـخ داد، 
ضمـن اینکه جشـن در حـال برگزاری 
اسـت ولـی شـیوه کارمـا تغییـر کرده 
اسـت.  قبـا قـرار بود مجموعـه برنامه 
هـای  روز گرافیـک در یـک روز انجام 
شـود امـا  در حـال حاضـر ایـن برنامه 
تغییر کرده اسـت. مـا تصمیم گرفتیم 
تـا برنامه ها را در مدت زمان بیشـتری  
پیـاده کنیـم تـا بـرد بیشـتر داشـته 

باشد،اتمسـفر بهتـری به مـا بدهد.
در جشـن ملـی گرافیـک  قـرار بود 
آثاراسـتاد علی خسـروی نمایـش داده 
شـود که این کار انجام شـد و به زودی  
آثـار ارائه شـده  بـه جشـنواره  چاپ و 
بـه نمایـش گذاشـته و از برگزیـدگان 

تقدیـر می شـود.
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 جنـاب آقای هاشـمی نـژاد چرا 
اسـتقبال از جشـن ملی گرافیک 
کرمـان آن چنـان کـه توقـع می 

نبود؟  رفـت، 
اول  درجـه  در  مسـأله  بزرگتریـن 
مشـکات  بود.ایـن  مالـی   مشـکل 
باعـث شـد ما در وقت مناسـب نتوانیم 
اجرایـی  را  دبیرخانـه  هـای  تصمیـم 
کنیـم و دبیرخانـه هم انسـجام الزم را 
پیـدا نکـرد. اعضـای دبیرخانـه بـا این 
اوصـاف بـه نظر مـن امیدی بـه تحقق 
این جشـن نداشـتند. لـذا از همه توان 
خـود اسـتفاده نکردند.ایـن حس قطعا 
مـی تواند فراگیـر بشـود و در فراخوان 
شـدگان هـم تاثیـر بگـذارد. در کنـار 
ایـن موضـوع تـاش هـای مـا بـرای 
بـرای فعال کـردن بدنه سیاسـتگذاری 
اسـتان نیز به نتیجه نرسـید و با وجود 
بـا اسـتاندار محتـرم  جلسـات مکـرر 
ایشـان   حسـینی  رزم  آقـای  جنـاب 
علـی رغـم قول هایـی که دادنـد اقدام 
موثـری صـورت نگرفـت  و نهایتا ما در 

وقـت نهایـی تنهـا ماندیم.
موسـیقی  آن  جشـنواره  کنـار  در 
نواحـی هم تمام انـرژی بدنه ارشـاد را 
صرف خودش کرد.  البته من همیشـه 
امید داشـته و دارم که روزی این آرمان 
محقـق شـود. ضمن اینکـه  باید قبول 
کـرد، آنچـه که شـکل گرفت یکـی از 
بزرگتریـن اتفاقـات هنـری اسـتان بـه 
لحـاظ کیفـی بود.البتـه برنامـه هـای 
کیفـی  اغـوای برنامـه هـای  پـر های 

و هـو و کـم مایـه را ندارند.
 دیـدگاه  شـما درباره اسـتقبال 

جامعـه امروز از هنرچیسـت؟ 
آیـد  مـی  نظـر  بـه  امـروز  جامعـه 
گرفتار رخوت اسـت و پاسـخ مناسـب 
را بـه فعالیت هـای فرهنگی نمی دهد. 
البتـه در جریان اطاع رسـانی جشـن 
ملی ما به شـبکه هـای اجتماعی اکتفا 

کردیـم که اشـتباه بزرگی بـود. االن به 
این نتیجه رسـیده ام کـه مردم در این 
شـبکه ها بـا دقت کافی حضـور ندارند 
و بایسـتی بـه ابزار اطاع رسـانی دیگر 

هم توجه داشـت.
ضمـن اینکـه در هـر حـال مسـائل 
روزمـره  مسـائل  هسـت،  اقتصـادی 
فرهنگـی  کاالهـای  هسـت،  زندگـی 
داخل سـبد خانـواده قرار نـدارد. اوقات 
همـه می گذردالبتـه به جز هنـر. باید 
این معضل آسـیب شناسـی شود. شما 
بایـد به عنوان یک  محقق و پرسشـگر 
و یـک روزنامـه نـگار  دنبالـه علل این 

باشید. مسـاله 
از  هـم  هنرمنـدان  سـرخوردگی 
عوامـل موثـر دیگـری اسـت کـه باید 
بـه آن توجـه داشـت. امروز نمایشـگاه 
برگـزار مـی شـود ولـی بـرای هنرمند 
هیچ رویکـرد مالی نـدارد. مدیرانی که 
قـول مـی دهنـد بـه توسـعه اقتصادی 
بخـش هنـر بپردازنـد  بایـد سـر قـول 
مشـکل  تریـن  اصلـی  باشـند.  خـود 
مملکـت مـا مشـکل فرهنگـی سـت. 
شـعارهای  بـا  فرهنگـی  مشـکات 
بـرای  شـوند.  نمـی  حـل  فرهنگـی 
رفـع موانع فرهنگـی اسـتاندار محترم 
بایستی از دسـتگاه استانداری و ادارات 
تحـت فرمـان شـروع کند یـک درصد 
اعتبـارات عمرانـی که  می شـد صرف 
خریـد آثار هنری بشـود چه شـد؟ اگر 
مس سرچشـمه نبود، دیگـر کدام نهاد 
از فعالیـت هـای هنـری حمایـت مـی 
کـرد. اگر گاهـی نهاد دیگـری فعالیت 
فرهنگـی ای را انجـام می دهـد. صرفاً 
یـا در راسـتای اهداف خودش اسـت یا 
اینکـه به نحـوی تزییـن دکوراسـیون 
اسـت. بایـد بـه هنـر بـه عنـوان نیـاز 
اجتماعـی و بـرای هنر توجه کـرد. اگر 
دیـدگاه مـا عوض نشـود  این مشـکل 
حـل نشـده و گره هـا کور تـر خواهند 

شـد. جامعـه مـا بایسـتی بـه سـوی 
گام  فرهنگـی  یافتـه  توسـعه  جامعـه 
بـردارد تـا در همـه زمینـه ها توسـعه 

شـود.  حاصل 
امـروزه بـازار جهانی تنها بـه کاربرد 
کاربـرد،   کنـار  در  نـدارد  توجـه  کاال 
ارایـه  در  هنـری  دانـش  و  زیبایـی 
کاال بسـیار مهـم اسـت. بـرای همیـن 
اسـت کـه تولیـدات صنعتـی مـا مثل 
خودروهـای تولیـد داخل بـدون توجه 
در  و  بـازار شـده  وارد  هنـر  بعـد  بـه 
نهایـت بـا شکسـت مواجه می شـوند.

اسـتادان  دانشـجویان،  چـرا   
هنـر و فنـی حرفـه ای اسـتقبال 

نکردنـد؟
ایـن بـه اطـاع رسـانی و شـیوه آن 
برمـی گـردد و بخشـی هـم بـه اینکه 
این برنامـه ها عمومـاً در اوقات فراغت 
هـا  آن  و  مـی شـود  برگـزار  اسـاتید 
افتـاده شـان  درگیـر کارهـای عقـب 
هسـتند به نظرم اگر دسـت اندرکاران 
حـوزه آموزشـی مـا حضـور داشـتند 
شـرکت آنهـا در چنیـن نمایشـگاه و 
مراسـمی  سـبب می شـد ضعف های 
بخـش آموزش، آشـکار شـود و بتوانیم 

بـه رفـع موانـع بپردازیم. 
 چـرا مـا در آمـوزش هنـر بـه 
نـه  می دهیـم  اهمیـت  کمیـت 

؟ کیفیـت
علـل مختلفـی دخیـل انـد. انتخاب 
اسـاتید، متأسـفانه بـر اسـاس مـدرک 
هسـت نـه توانمنـدی و دانـش حرفـه 
هـای  دانشـگاه  حـال  عیـن  در  ای. 
محـور  اقتصـاد  بیشـتر   خصوصـی 
دغدغـه  محـور.  دانـش  نـه  هسـتند 
اصلـی درآمد هـای اقتصادی پوشـش 
هزینـه ها و نهایتا کسـب سـود اسـت. 
چنیـن به نظر می رسـد کـه در فضای 
دانشـگاهی در بخـش خصوصـی هـم 
اکنـون اهـداف جابـه جا شـده اسـت.

مراکـز  فضـای  و  دانشـجو  انتخـاب 
آموزشـی نیـز دارای مشـکاتی اسـت.

دربـاره  اختصـار  بـه  لطفـا   
سـال  انجمـن،  اولیـه  گشـایش 
تاسـیس و فعالیـت هایـش برای 

بگوییـد؟ مـا 
انجمـن هنرهـای تجسـمی، چهـار 
فصـل متمایـز را پشـت سـر گذاشـته 

. ست ا
تاسـیس  حیـن  در  انجمـن  ایـن 
کانـون هنـر  حـدود سـال 1370 در 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره کل 
اسـتان کرمـان شـکل گرفت. ریاسـت 
انجمـن هنرهای تجسـمی را به ترتیب 
آقایان اسـتاد هژبـر ابراهیمـی، محمد 
و  یزدانپنـاه  ایـرج  اسـتاد  سـلجوقی، 
خانم زهره عاقبتـی توأمان و در نهایت 
بنـده و پـس از آن آقای اکبر عسـکری 
و مهـران رضـا پـور و هـم اکنـون بنده 
بـر عهـده داشـته ایـم. در دوره هـای 
شـد  کشـیده  زیـادی  زحمـات  قبـل 
کـه بخشـی از آن در قسـمت آموزش، 

برخـی اردو هـا و... انجـام مـی شـد.
 انجمن در زمان مسـئولیت شما 
چه فعالیت هایی داشـته ا سـت؟

دوره اول بـا همکاری دوسـتان دوره 
پربـاری بود. برگـزاری بزرگداشـت ها، 
شـاپ  ورک  آموزشـی،  هـای  کارگاه 
هـای گوناگون، اردوها، جشـنواره های 
هنـری اسـتانی، کاس هـای تقویـت 
و آمـوزش مربـی همچنیـن تاسـیس 
نگارخانـه پـگاه در  که نمایشـگاه های 
بسـیار خوبی چون) نمایش آثـار ایران 
برپـا کـرد کـه  و...(  قلمزنـی  درودی، 
بایسـتی از دوسـتان عزیـزی همچـون 
آقایـان  و  امیـرزاده  مرجـان  خانـم 
مهـران  و  احمـدی  هوشـیار  حسـین 

رضاپـور تشـکر کـرد.
خانـه  هـا   برنامـه  ایـن  کنـار  در 
کاریکاتـور هـم بـه همـت انجمـن و با 

گفت و گو با محمدرضا هاشمی نژاد مسئول انجمن هنرهای تجسمی استان:

برنامه های کیفی اغوای پرهیاهوی برنامه های 
کم مایه را ندارند

اشـاره: آنچـه در ذيـل می خوانیـد، گفـت و گويـی اسـت کـه بـه بهانـه جشـن ملـی گرافیـک کرمـان  بـا 
محمدرضـا هاشـمی نژاد مسـئول انجمـن هنرهـای تجسـمی اسـتان انجـام شـده اسـت.  نکتـه ای کـه مـرا 
بـر آن داشـت بـه سـراغ ايـن چنین مصاحبـه ای بروم تـالش انجمن  و اسـتقبال نکردن هنرمنـدان بود.
 کرمانـی کـه حداقـل هـر سـاله تعـداد زيـادی دانشـجوی هنـر می پذيـرد و هنرمنـدان بسـیاری را در 

دل خـود پـرورش مـی دهـد، چـرا از فعالیـت هـای هنری اسـتقبال نمـی کند؟ 
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همـکاری دو کاریکاتوریسـت نامـدار و 
بنـده راه انـذازی شـد و هنرمنـد فعال 
آقـای صالح رزم حسـینی و خانم ماریا 
صالحـی آنجـا را فعـال کردنـد.  اینهـا 
از جملـه برنامـه هایـی انجام شـده در 
دوره اول مسـئولیت بنـده بوده اسـت.

 در مـورد فعالیت های انجمن در 
دوره جدیـد که از سـال گذشـته 

آغاز شـده برایمـان بگویید؟
در دوره جدیـد، انجمـن جای حرف 
دارد ایـن دوره ما هیأت موسـس داریم  
و در آسـتانه تاسـیس خانـه هنرمندان 

هستیم.
تعـدادی از دوسـتان چـون آقایـان 
عربپـور، سـاجقه، رضاپـور و بنـده به 
عنـوان هیـأت مدیـره انتخاب شـدیم. 
را  بنـده  و  کـرده  تکلیـف  دوسـتان 
بـه عنـوان مسـئول انجمـن انتخـاب 
کردنـد. نمایشـگاه آثـار میشـل بـووه 
هنرمنـد مطـرح فرانسـوی و مراسـم 
یادبـود اسـتاد ممیـز برگـزار شـد کـه 
در کنـار آن 10 نفـر از برجسـته ترین 
هنرمنـدان کشـور در کرمـان میهمان 

انجمـن بودنـد.
ملـی  جشـن  دل  در  بـرآن  عـاوه 
اسـتاد  انفـرادی  نمایشـگاه  گرافیـک 
خسـروی کـه هنرمند ملی کشـورمان 
بـا نزدیـک بـه 160 اثـر از ایشـان در 
بـه  معاصر)صنعتـی(  هنرهـای  مـوزه 
دو  شـد.از  گذاشـته  نمایـش  معـرض 
طـراح گرافیک مطرح کشـوری آقایان 
مجیـد  و  ابراهیمـی  زاده  مصطفـی 
عباسـی در وروک شـاپی دعـوت بـه 
عمـل آمد کـه ویتامین فـوق العاده ای 
بود که هرکسـی اسـتفاده کـرد،  بهره 

بـرده اسـت.
در ضمـن اکسـپوی آثـار هنرهـای 
تجسـمی،احیای کاس هـای آمـوزش 
مجـدد  انـدازی  راه  و  تجهیـز  مربـی، 
نگارخانـه شـاهرخی، راه انـدازی دوره 
انجمـن  اردوهـای  و  پژوهشـی  هـای 
بـا همـکاری اعضـای هیـات مدیـره و 
همچنیـن هنرمنـدان فعال ایـن حوزه 

در دسـت اقـدام اسـت.
بایسـتی توجـه کرد کـه تمامی این 
مـوارد انجـام شـده بـا سـختی هـای 
فراوانـی به منصه ظهور رسـیده اسـت.

 چـرا حضـور هیـأت مدیـره در 
کمرنـگ  انجمـن  هـای  فعالیـت 

اسـت؟
دوسـتان در جلسـات حضـور دارند 
و برنامـه ریـزی هـا توأمـان و گروهـی 
توجـه  بایـد  پذیرد.البتـه  مـی  انجـام 

کـرد کـه ایـن افـراد همگـی مشـغله 
هـای فراوانـی دارنـد کـه در کنـار آن 
بـه فعالیـت هـای انجمـن هـم کمک 
مـی کننـد. ضمـن اینکه سـرکار خانم 

پورجعفـری حضـور پررنگـی دارنـد.
 حامیـان شـما در ایـن راه چـه 

کسـانی بودنـد؟
الزم مـی دانـم در اینجا از آقای علی 
میر افضلی و مجموعه مس سرچشـمه 
نهایـت قدردانـی خـودم را اعـام کنم. 
اداره کل فرهنـگ وارشـاد اسـامی و 
مـوزه هنرهـای معاصر)صنعتـی( نیـز 

همیشـه همـراه ما بـوده اند.
 عـاوه بـر آن،اعضای هیئـت مدیره 
انجمن و اعضای دبیرخانه جشـن ملی 
قایـان جعفـری،  آ  گرافیـک کرمـان  
علیـزاده، تقـی پور و خانـم پورجعفری 

تشـکر کنم.

 آیـا اداره کل ارشـاد کرمـان  از 
فعالیـت هـای هنری  و تجسـمی 

حمایـت مـی کند؟ 
اداره کل فرهنـگ وارشـاد اسـامی 
سـعی خـودش را مـی کنـد. ولـی بـه 
لحـاظ مالی همیشـه در مضیقـه بوده 
و گرفتـار. همکاری های معنـوی اداره 
مـی توانـد سـامان یافتـه تر باشـد در 
عیـن حـال گاهـی برنامـه ریـزی هـا 
وحمایـت هـا مـی توانـد در سـطحی 
وزین تر انجام شـود. جـا دارد در اینجا 
از مدیـر کل محتـرم ارشـاد اسـامی 
جنـاب آقای علیـزاده و معاونت محترم 
فرهنگـی جنـاب آقـای جوشـایی کـه 
شـاعری توانمنـد و فرزانـه اند  تشـکر 

. کنم
 بـرای جشـن گرافیک قـرار بود 
جشـنواره ای برپـا شـود بـه کجا 

رسـید. چـرا برنامـه هـا در زمان 
مشـخص اعام شـده انجام نشد؟
سـوال شـما را در ابتـدا پاسـخ داد، 
ضمـن اینکه جشـن در حـال برگزاری 
اسـت ولـی شـیوه کارمـا تغییـر کرده 
اسـت.  قبـا قـرار بود مجموعـه برنامه 
هـای  روز گرافیـک در یـک روز انجام 
شـود امـا  در حـال حاضـر ایـن برنامه 
تغییر کرده اسـت. مـا تصمیم گرفتیم 
تـا برنامه ها را در مدت زمان بیشـتری  
پیـاده کنیـم تـا بـرد بیشـتر داشـته 

باشد،اتمسـفر بهتـری به مـا بدهد.
در جشـن ملـی گرافیـک  قـرار بود 
آثاراسـتاد علی خسـروی نمایـش داده 
شـود که این کار انجام شـد و به زودی  
آثـار ارائه شـده  بـه جشـنواره  چاپ و 
بـه نمایـش گذاشـته و از برگزیـدگان 

تقدیـر می شـود.
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هلدینـگ آلفابـت بـا انتشـار رده بندی سـاالنه ی 
100 برنـد ارزشـمند جهـان، در رتبـه ی اول قـرار 
گرفتـه اسـت. ایـن کمپانـی موفق شـده تـا اپل را 
کـه یکـی از اصلی ترین رقبایش در دنیـای فناوری 
اسـت، پشـت سـر گذاشـته و بر سـکوی اول تکیه 

دهد.
کمپانی هـای  کنتـرل  کـه  آلفابـت  هلدینـگ 
مختلفـی را نظیـر گـوگل در اختیـار دارد، موفـق 
شـده تـا در رده بنـدی 100 برند ارزشـمند جهان، 
رتبـه ی اول را مـال خـود کنـد. سـاعاتی پیـش، 
Millward Brown و WPP آخریـن رده بندی 
لیسـت  بـا عنـوان  را  بـاارزش جهـان  برنـد   100
در  کـه  کرده انـد  منتشـر   100  BrandZ Top
آن آلفابـت بـر سـکوی نخسـت تکیـه زده اسـت. 
 ،BrandZ براسـاس اطاعـات ارائـه شـده توسـط
آلفابـت بـه دلیل رشـد تجـارت تبلیغاتـی گوگل و 
افزایـش درآمـد این کمپانـی که حاصـل تبلیغات، 
راهکارهـای  توسـعه ی  و  ابـری  سـرویس  رشـد 
برنـد  ارزشـمندترین  عنـوان  بـه  اسـت،  خاقانـه 
جهان شـناخته شـده اسـت.برای دومین بار در سه 
سـال گذشـته اسـت که آلفابت یا همـان گوگل به 
 BrandZ عنـوان باارزش تریـن برند در رده بنـدی
شـناخته شـده است.براسـاس اطاعات ارائه شـده، 
گوگل با رسـیدن به ارزش 229 میلیارد دالری در 

سـال جـاری که نشـان از افزایـش 29 درصدی در 
مقایسـه با سـال گذشـته دارد، موفق شده تا اپل را 
کـه کاهـش 8 درصدی ارزش برنـد را تجربه کرده، 
پشـت سـر بگـذارد. همانطـور کـه اشـاره کردیـم، 
اپـل بـا کاهـش 8 درصـدی ارزش برند و رسـیدن 
بـه 228 میلیـارد دالر در سـال جـاری میادی به 
پلـه ی دوم سـقوط کـرده اسـت.دو هفتـه ی پیش، 
Zenith Media بـا انتشـار گزارشـی گـوگل را 
بـه عنـوان بزرگ تریـن پخش کننـده ی محتـوا در 
جهـان معرفـی کـرد. اطاعـات ارائه شـده توسـط 
Zenith گویـای ایـن موضـوع اسـت کـه گـوگل 
بیـش از 60 میلیـارد دالر از درآمـد تبلیغاتـی در 
ایـاالت متحـده ی آمریـکا را تحـت کنتـرل خـود 
در  مایکروسـافت  گذشـته،  سـال  دارد.همچـون 

جایـگاه سـوم قـرار دارد. 
براسـاس اطاعـات ارائه شـده توسـط رده بندی 
BrandZ مایکروسـافت بـا داشـتن ارزشـی 122 
ارزش تریـن  بـا  سـوم  جایـگاه  دالری  میلیـارد 
برند هـای جهـان را به خـود اختصاص داده اسـت. 
از جملـه ی کمپانی هـای فعال در حـوزه ی فناوری 
کـه بیـن 10 برند بـا ارزش جهان قـرار دارند، باید 
بـه فیسـبوک و آی بی اِم اشـاره کرد. بـا نگاهی به 
لیسـت 10 برنـد بـا ارزش دنیا می توان به روشـنی 
دیـد که نیمـی از کمپانی های حاضـر در میان 10 

برنـد برتـر در حـوزه ی فنـاوری فعالیـت می کنند.
خـرده  حـوزه ی  در  فعـال  برند هـای  میـان  در 
فروشـی، رشـد 44 درصـدی برنـد آمـازون بسـیار 
جالـب توجـه اسـت. ایـن برنـد از رتبـه ی 14 بـا 
ارزش تریـن کمپانی هـای فعـال در حـوزه ی خرده 
فروشـی بـه رتبـه ی هفتم صعـود کرده اسـت.  در 
مـورد شـاخه ای از اجناس کـه با افزایش اسـتقبال 
و فـروش روبـرو شـده نیـز بایـد به پوشـاک اشـاره 
کـرد کـه حجـم مبـادالت بـه میـزان 14 درصـد 
بـه 114 میلیـارد دالر رسـیده  یافتـه و  افزایـش 
زنجیـره ای  فروشـگاه های  بـا  اسـتارباکس،  اسـت. 
بـا  محصـول،  ایـن  مشـتقات  و  قهـوه  عرضـه ی 
رشـدی 49 درصـدی از نظـر میـزان ارزش برند به 

رتبـه ی 21 رسـیده اسـت.
توسـط  کننـده  خیـره  رشـد  دالیـل  از  یکـی   
اسـتارباکس را بایـد انتشـار اپلیکیشـن موبایل این 
کمپانی خواند که امکان سـفارش پیش از رسـیدن 
ممکـن  کاربـران  بـرای  را  نزدیـک  فروشـگاه  بـه 
نیـز طـی سـال  فیسـبوک  برنـد  ارزش  می کنـد. 
گذشـته بسـیار افزایش پیدا کرده اسـت، بطوریکه 
ایـن کمپانـی رشـدی 44 درصـدی را تجربه کرده 
و بـرای اولیـن بـار بزرگ تریـن شـبکه ی اجتماعی 
جهـان میـان 10 کمپانـی برتر قـرار گرفته اسـت.

گوگل با عبور از اپل با ارزش ترین 
برند جهان شد 
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هلدینـگ آلفابـت بـا انتشـار رده بندی سـاالنه ی 
100 برنـد ارزشـمند جهـان، در رتبـه ی اول قـرار 
گرفتـه اسـت. ایـن کمپانـی موفق شـده تـا اپل را 
کـه یکـی از اصلی ترین رقبایش در دنیـای فناوری 
اسـت، پشـت سـر گذاشـته و بر سـکوی اول تکیه 

دهد.
کمپانی هـای  کنتـرل  کـه  آلفابـت  هلدینـگ 
مختلفـی را نظیـر گـوگل در اختیـار دارد، موفـق 
شـده تـا در رده بنـدی 100 برند ارزشـمند جهان، 
رتبـه ی اول را مـال خـود کنـد. سـاعاتی پیـش، 
Millward Brown و WPP آخریـن رده بندی 
لیسـت  بـا عنـوان  را  بـاارزش جهـان  برنـد   100
در  کـه  کرده انـد  منتشـر   100  BrandZ Top
آن آلفابـت بـر سـکوی نخسـت تکیـه زده اسـت. 
 ،BrandZ براسـاس اطاعـات ارائـه شـده توسـط
آلفابـت بـه دلیل رشـد تجـارت تبلیغاتـی گوگل و 
افزایـش درآمـد این کمپانـی که حاصـل تبلیغات، 
راهکارهـای  توسـعه ی  و  ابـری  سـرویس  رشـد 
برنـد  ارزشـمندترین  عنـوان  بـه  اسـت،  خاقانـه 
جهان شـناخته شـده اسـت.برای دومین بار در سه 
سـال گذشـته اسـت که آلفابت یا همـان گوگل به 
 BrandZ عنـوان باارزش تریـن برند در رده بنـدی
شـناخته شـده است.براسـاس اطاعات ارائه شـده، 
گوگل با رسـیدن به ارزش 229 میلیارد دالری در 

سـال جـاری که نشـان از افزایـش 29 درصدی در 
مقایسـه با سـال گذشـته دارد، موفق شده تا اپل را 
کـه کاهـش 8 درصدی ارزش برنـد را تجربه کرده، 
پشـت سـر بگـذارد. همانطـور کـه اشـاره کردیـم، 
اپـل بـا کاهـش 8 درصـدی ارزش برند و رسـیدن 
بـه 228 میلیـارد دالر در سـال جـاری میادی به 
پلـه ی دوم سـقوط کـرده اسـت.دو هفتـه ی پیش، 
Zenith Media بـا انتشـار گزارشـی گـوگل را 
بـه عنـوان بزرگ تریـن پخش کننـده ی محتـوا در 
جهـان معرفـی کـرد. اطاعـات ارائه شـده توسـط 
Zenith گویـای ایـن موضـوع اسـت کـه گـوگل 
بیـش از 60 میلیـارد دالر از درآمـد تبلیغاتـی در 
ایـاالت متحـده ی آمریـکا را تحـت کنتـرل خـود 
در  مایکروسـافت  گذشـته،  سـال  دارد.همچـون 

جایـگاه سـوم قـرار دارد. 
براسـاس اطاعـات ارائه شـده توسـط رده بندی 
BrandZ مایکروسـافت بـا داشـتن ارزشـی 122 
ارزش تریـن  بـا  سـوم  جایـگاه  دالری  میلیـارد 
برند هـای جهـان را به خـود اختصاص داده اسـت. 
از جملـه ی کمپانی هـای فعال در حـوزه ی فناوری 
کـه بیـن 10 برند بـا ارزش جهان قـرار دارند، باید 
بـه فیسـبوک و آی بی اِم اشـاره کرد. بـا نگاهی به 
لیسـت 10 برنـد بـا ارزش دنیا می توان به روشـنی 
دیـد که نیمـی از کمپانی های حاضـر در میان 10 

برنـد برتـر در حـوزه ی فنـاوری فعالیـت می کنند.
خـرده  حـوزه ی  در  فعـال  برند هـای  میـان  در 
فروشـی، رشـد 44 درصـدی برنـد آمـازون بسـیار 
جالـب توجـه اسـت. ایـن برنـد از رتبـه ی 14 بـا 
ارزش تریـن کمپانی هـای فعـال در حـوزه ی خرده 
فروشـی بـه رتبـه ی هفتم صعـود کرده اسـت.  در 
مـورد شـاخه ای از اجناس کـه با افزایش اسـتقبال 
و فـروش روبـرو شـده نیـز بایـد به پوشـاک اشـاره 
کـرد کـه حجـم مبـادالت بـه میـزان 14 درصـد 
بـه 114 میلیـارد دالر رسـیده  یافتـه و  افزایـش 
زنجیـره ای  فروشـگاه های  بـا  اسـتارباکس،  اسـت. 
بـا  محصـول،  ایـن  مشـتقات  و  قهـوه  عرضـه ی 
رشـدی 49 درصـدی از نظـر میـزان ارزش برند به 

رتبـه ی 21 رسـیده اسـت.
توسـط  کننـده  خیـره  رشـد  دالیـل  از  یکـی   
اسـتارباکس را بایـد انتشـار اپلیکیشـن موبایل این 
کمپانی خواند که امکان سـفارش پیش از رسـیدن 
ممکـن  کاربـران  بـرای  را  نزدیـک  فروشـگاه  بـه 
نیـز طـی سـال  فیسـبوک  برنـد  ارزش  می کنـد. 
گذشـته بسـیار افزایش پیدا کرده اسـت، بطوریکه 
ایـن کمپانـی رشـدی 44 درصـدی را تجربه کرده 
و بـرای اولیـن بـار بزرگ تریـن شـبکه ی اجتماعی 
جهـان میـان 10 کمپانـی برتر قـرار گرفته اسـت.

گوگل با عبور از اپل با ارزش ترین 
برند جهان شد 
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بـازار فـروش  ایـن روزهـا  بـه نظـر می رسـد 
وبسـایت های  در  افـراد  کاربـری  حسـاب های 
بـزرگ دنیـا داغ اسـت. به تازگی یـک هکر روس 
ادعـا کـرده کـه اطاعـات ورود بـه 32 میلیـون 
حسـاب کاربـری توییتـر را بـه فـروش گذاشـته 
اسـت. درسـت چنـد روز پـس از انتشـار اخباری 
کاربـری  حسـاب های  شـدن  هـک  بـر  مبنـی 
توییتر و پینترسـت مـارک زاکربرگ- مدیر عامل 
فیسـبوک، بـه نظر می رسـد افـراد بیشـتری نیاز 
بـه تغییـر رمزهـای عبـور خـود دارند.بـه تازگی 
یـک هکـر روسـی مدعـی شـده کـه اطاعـات 
ورود بـه میلیون هـا حسـاب کاربـری توییتـر را 
بـا قیمـت 10 بیـت کویـن یـا 5807 دالر بـرای 
 LeakedSource اسـت.  گذاشـته  فـروش 
اعـام کـرده اسـت کـه پایـگاه داده ای کـه یـک 
کپـی از آن را دریافـت کـرده شـامل اطاعـات 
اسـت.  کاربـری  میلیـون حسـاب   32 بـه  ورود 
رمزهـای  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ایـن سـایت 
از  برخـی  و  بوده انـد  متنـی  صـورت  بـه  عبـور 
آن هـا متعلـق بـه کاربـران روسـی هسـتند. بـه 

نظـر می رسـد بیـش از آن کـه ایـن اطاعـات از 
طریـق نفـوذ بـه سیسـتم های توییتر فاش شـده 
باشـد، از طریـق حمـات بدافـزاری بـه کاربران 
فـاش شـده است.بیشـترین رمزهای عبـوری که 
در ایـن پایـگاه داده وجـود داشـته ‹123456›، 
 ‹password› و   ‹qwerty›  ،‹123456789›
بوده انـد. ایـن موضـوع کمی خطرناک اسـت چرا 
کـه  کاربـری  می دهـد حسـاب های  نشـان  کـه 
چنیـن رمزهـای عبوری داشـته اند فقـط با کمی 
حـدس زدن قـادر بـه هـک شـدن بودنـد و نیاز 
چندانـی بـه بدافـزار هـم نبوده اسـت. امـا خطر 
بزرگتـر ایـن اسـت کـه بسـیاری از افـراد از رمز 
عبور یکسـانی در وبسـایت های مختلف اسـتفاده 
می کننـد. اگـر یـک مهاجـم بتوانـد بـه اطاعات 
یکی از حسـاب های کاربری این افراد دسترسـی 
پیـدا کنـد احتمـاال قـادر اسـت بـه حسـاب های 
کاربـری دیگـر ایـن افـراد هم دسترسـی داشـته 
باشـد. ایـن خبـر در شـرایطی منتشـر می شـود 
کـه همیـن هفته پیـش صدهـا میلیون حسـاب 
کاربـری Myspace و تامبلـر نیـز بـرای فروش 

قـرار داده شـده بـود. همچنیـن در اردیبهشـت 
مـاه، یـک هکـر روسـی ادعـا کـرد کـه اطاعات 
حسـاب کاربـری 117 میلیـون کاربـر لینکداین 
را فقـط بـه قیمـت 5 بیـت کویـن )2200 دالر( 
بـرای فروش قرار داده اسـت. بدون شـک توییتر 
در قبـال اخبـار هک شـدن حسـاب های کاربری 
کاربرانـش سـکوت نخواهـد کـرد. باید دیـد این 
شـرکت چه عکـس العملی در برابر ایـن اتفاق از 

خـود نشـان می دهـد.

32 میلیون رمز عبور توییتر در دارک 
وب به فروش گذاشته شد 
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جملـه  از  انـار  شهرسـتان 
شهرسـتان های شـمالی استان 
کرمـان اسـت. در مرکـز شـهر 
بـه  تاریخـی  ارگ  یـک  انـار 
مسـاحت 11هـزار و 179 متـر 

دارد.  وجـود  مربـع 
بـر  بنـا  ایـن  احـداث  تاریـخ 
اسـاس گـزارش ثبتـی سـازمان 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری 
از  پیـش  دوره هـای  بـه  ایـران 
اسـام بـر می گـردد. ایـن ارگ 
در دوره صفویه بازسـازی شـده 
قـرار  اسـتفاده مجـدد  مـورد  و 

اسـت. گرفتـه 
زنـد،  جعفـری  رضـا  علـی 
باستان شـناس و اسـتاد دانشگاه 
بـه  انـار  ارگ  پیشـینه  دربـاره 
روزنامه شـرق )17 دی 1390( 
گفتـه اسـت:»این بنـا در دوره 
در  و  گرفتـه  شـکل  ساسـانی 
شـده  تکمیـل  اسـامی  دوره 
از  مجموعـه ای  یعنـی  اسـت. 
دوران هـای مختلـف را در خـود 
دارد. دقیقـا مثـل همـان حالتی 

کـه ارگ بـم داشـت.«
شـناس  باسـتان  ایـن 
در  اسـت  می گوید:»ممکـن 
الیه نگاری هـا،  و  کاوش هـا 
الیه هـای اشـکانی یـا قدیمی تر 
نیـز در ایـن ارگ یافـت شـود.«
ارگ  ایـن  داخلـی  بناهـای 
حـدود 25 سـال پیـش سـالم 
بـوده، بـه خصـوص اتـاق هـای 
دو طبقـه آن کـه کامـًا قابـل 

انـد. بـوده  اسـتفاده 
ایـن ارگ مـورد فعالیت های 
و  هـا  کاوش  نظیـر  پژوهشـی 
حفـاری های باسـتان شناسـانه 

اسـت. نگرفته  قـرار 
پان ارگ به شـکل مستطیل 
می باشـد که در جهت شـرق به 
غرب کشـیده شـده اسـت . این 
پان مسـتطیل شـکل بـر روی 
تپـه ای واقـع شـده که توسـط 
محصـور  بـارو   و  بـرج  شـش 

اسـت. گردیده 
این ارگ متشـکل از فضاهای 
یـک طبقه و دو طبقه ای اسـت 

کـه فضاهـای یک طبقـه عمدتاً 
گرفتـه  قـرار  ارگ  حاشـیه  در 
انـد و دارای کاربـری خدماتـی، 
مسـکونی بـوده انـد و در واقـع 
بخش عامه نشـین آن محسوب 
مـی شـود کـه شـامل فضاهای 
هـا،  اصطبـل  نظیـر  خدماتـی 
طویلـه هـا و... و همچنین محل 
سـکونت مـردم عـادی و خدم و 

حشـم می باشـد.
در  کـه  طبقـه  دو  بناهـای 
مرکـز ارگ واقـع شـده انـد مقر 
حکومتـی و مرکز سیاسـی ارگ 
هـای  کاوش  کـه  باشـند  مـی 
توانـد  مـی  شناسـی  باسـتان 
در بررسـی دقیـق نـوع نقشـه، 
معرفـی فضاهـا، عناصر تشـکیل 
دهنـده و نحـوه اسـتقرار آن ها 
شـایانی  کمـک  مجموعـه  در 

کننـد.
ایـن  شـمالی  ضلـع  ورودی 
قـرار  بـرج  دو  بیـن  کـه  ارگ 
گرفتـه، در اثـر تخریب در چهار 
دهـه پیـش ایجاد شـده اسـت. 
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