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دیپلماسی خنده امریکا را به زانو درآورد

رسدار سالمی: با 6 پاسدار جوان توانستیم 10 تفنگدار آمریکایی را 

دستگیر کنیم / این ملوانان پس از دستگیری گریه می کردند 
مراســم  در  پنج شــنبه  شــامگاه  ســامی  حســین  رسدار 

گرامیداشــت حامســه و ایثــار مــردم شهرســتان خوانســار کــه 

در حســینه ارســور ایــن شهرســتان برگــزار شــد اظهــار داشــت: 

انقــاب اســامی و قیــام حــرت امــام خمینــی )ره( از برپایی 

ــم و  ــر و ظل ــا کف ــمنی ب ــت و دش ــت و محب ــدل و عدال ع

ــه اســت. ــان گرفت اســتکبار بنی

بــه گــزارش »انتخــاب«، جانشــین فرمانده کل ســپاه پاســداران 

انقــاب اســامی افــزود: امــام خمینــی )ره( ابــر مــردی بــود 

ــون  ــی همچ ــا و فتنه های ــا تنگه ه ــور را از معرکه ه ــه کش ک

هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــه ســامت گــذر داد و مقــام 

معظــم رهــربی نیــز چراغی درخشــان از نســل پیامرب هســتند؛ 

ایشــان مدیــر و مدبــر، حکیــم، رئــوف بــا مؤمنــان و رسســخت 

و مســتحکم در برابــر دشــمنان هســتند. ادامــه صفحــه2

هاشمی  لغو
 تحریم ها را

 تبریک گفت: 
مجمع تشخیص       مصلحت
 نظام امروز به   ریاست آیت اهلل

 هاشمی رفسنجانی و با حضور
ــه،  ــدای جلس ــنا، در ابت ــزارش ایس ــه گ ــه داد.ب ــکیل جلس ــا تش ــت اعض  اکثری
ــام  ــی برج ــل پایان ــام مراح ــه انج ــه ب ــا توج ــنجانی، ب ــمی رفس ــت اهلل هاش آی
و انجــام تعهــدات طرفیــن و اینکــه در ســاعات آینــده، بــا حضــور دکتــر 
ــام  ــو تم ــا، لغ ــه اروپ ــده اتحادی ــی نماین ــم موگرین ــری و خان ــف، جان ک ظری
ــد  ــام خواه ــامی اع ــوری اس ــته ای جمه ــائل هس ــه مس ــوط ب ــای مرب تحریم ه
ــر و  ــا تدبی ــراه ب ــخت و هم ــرده، س ــیار فش ــرات را بس ــل کار و مذاک ــد، مراح ش
عقانیــت توصیــف کــرد و از پشــتکار رئیــس جمهــور، دولــت و بــه ویــژه تیــم 
ــاب  ــم انق ــری معظ ــل رهب ــت کام ــت حمای ــه تح ــته ای ک ــده هس مذاکره کنن
ــاب،  ــر انق ــه رهب ــت را ب ــن موفقی ــرد و ای ــی ک ــکر و قدردان ــد، تش ــام ش انج
ــد  ــا تأکی ــت.وی ب ــک گف ــران تبری ــادار ای ــور و وف ــردم غی ــژه م ــه وی ــت و ب دول
بــر ضــرورت پایبنــدی و تعهــد طــرف مقابــل بــه همــه مراحــل و مفــاد برجــام 
ــور  ــه ط ــود ب ــدات خ ــف و تعه ــه وظای ــل ب ــرف مقاب ــم ط ــت: امیدواری گف
ــامی  ــوری اس ــورت جمه ــن ص ــر ای ــد، در غی ــل کن ــل عم کام

ایــران نیــز مقابله به مثــل خواهــد کــرد.

 میــزان معافیــت مالیاتــی درآمــد تــا ۱۲ میلیــون تومانــی قانــون، بــه شــرط 
نصــب صنــدوق مکانیــزه فــروش تــا مهلــت مقــرر قانونــی اعــام شــد.

ــر  ــن خب ــان ای ــا بی ــوج  ب ــات کهن ــس اداره مالی ــران : رئی ــزارش مک ــه گ ب
ــرده  ــام ک ــت ن ــده و ثب ــوان ش ــاری فراخ ــال ج ــه در س ــی ک ــزود: متقاضیان اف
انــد  دیگرمهلتــی ندارنــد هرچــه ســریعتر نســبت بــه نصــب و بــه کارگیــری 
ــق  ــوده و طب ــدام نم ــود اق ــی خ ــد صنف ــروش در واح ــزه ف ــدوق مکانی صن
ــور  ــه اداره کل ام ــت ب ــده اس ــاغ ش ــا اب ــه اتحادیه ه ــا ب ــه کتب ــی ک فرم های

ــد. ــام دارن ــی اع مالیات
مرســلپور: بــا بیــان اینکــه ایــن مهلــت بــه هیــچ وجــه قابــل تمدیــد نیســت، 
گفــت: در صورتــی کــه متقاضیــان تــا ایــن مهلــت قانونــی وضعیــت خــود را 

اعــام نکننــد مشــمول معافیــت مالیاتــی قانونــی نخواهنــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از متقاضیــان، دارای صندوق هــای مکانیــزه 
ــه اداره کل امــور مالیاتــی اعــام نمی کننــد افــزود: بــرای  بــوده ولــی آن را ب
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــای قانون ــدی از معافیت ه ــت ج ــراد محرومی ــن اف ای

خواهــد شــد و افــرادی کــه در فراخــوان ســال ۹۲ ایــن صندوق هــا را نصــب 
کــرده باشــند، می تواننــد از معافیــت مربوطــه اســتفاده کننــد.

ــدازی  ــد، نصــب و راه ان تصریــح کــرد: هزینه هــای انجــام شــده بابــت خری
ــرم  ــا ن ــگاهی( ی ــزه فروش ــروش )POS مکانی ــدوق ف ــامانه صن ــتگاه س دس
افــزار حســابداری توســط صاحبــان مشــاغل مذکــور )اعــم از ســخت افــزار 
ــال  ــن س ــور در اولی ــان مزب ــات مودی ــمول مالی ــد مش ــزار(، از درآم ــرم اف و ن

اســتفاده قابــل کســر خواهــد بــود
ــرای  ــه ب ــانی ک ــرد : کس ــد ک ــوج  تأکی ــات کهن ــس اداره مالی ــر رئی  ودر اخ
ــوع را  ــوند موض ــی ش ــوان م ــروش فراخ ــزه ف ــدوق مکانی ــوم صن ــه س مرحل
بــا جدیــت دنبــال کننــد چــون اگــر ایــن اقــدام صــورت نگیــرد، از معافیــت 
پایــه مالیاتــی موضــوع مــاده ۱۰۱ قانــون مالیــات هــای مســتقیم کــه در ســال 
۱۳۹۳ ، معــادل ۱۲ میلیــون تومــان اســت محــروم مــی شــوند کــه مفهــوم آن 
ایــن اســت کــه اگــر کســی ایــن قانــون را اجرایــی نکنــد حداقــل حــدود ۲ تــا 

۳٫۵ میلیــون تومــان اضافــه تــر بایــد مالیــات پرداخــت کنــد.

ــرم  ــم از ن ــروش اع ــزه ف ــدوق مکانی ــه صن ــت: هزین ــه گف ــلپور  در ادام مرس
افــزاری و ســخت افــزاری و ســایر هزینــه هــای جنبــی آن در همــان ســال اول 

بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول خواهــد بــود.
وی در مــورد آثــار مثبــت اســتفاده از صنــدوق مکانیــزه فــروش گفــت: اولیــن 
ــاب  ــون صورتحس ــت. چ ــادی اس ــگاه اقتص ــه بن ــی ب ــار بخش ــاز، اعتب امتی
خروجــی ایــن صنــدوق هــا مبنــا اعتبــار خواهــد بــود. در ثانــی بــا توجــه بــه 
صــدور فاکتــور و نگهــداری موجــودی کاال، حســاب نقــد و بانــک و ثبــت 
ــر  ــداری دفات ــان را از نگه ــام کار، مؤدی ــرعت در انج ــن س ــا، ضم ــه ه هزین
ســنتی بــی نیــاز خواهــد کــرد. ثالثــًا همانطــور کــه بیــان شــد موجــب تعلــق 
ــات  ــمول مالی ــد مش ــم از درآم ــتگاه ه ــه دس ــد و هزین ــد ش ــت خواه معافی
همــان ســال مــؤدی قابــل کســر خواهــد بــود. کســانی کــه ملــزم بــه نصــب 

ــا ســامانه  صنــدوق  ی
ــد  ــده ان ــال ۱۳۹۳ و ۱۳۹4 ش ــی  س ــا از ابتدای ــال ی ــی امس ــروش از ابتدای ف
و فرصــت  ندارنــد و ضمــن  نصــب برنامــه فــوق فــرم را تکمیــل نمــوده و 

همــراه بــا پرینــت اولیــن نســخه  فــروش بــه واحدهــای مالیاتــی  مربوطــه  
تحویــل  تــا معافیــت ســال مذکــور بــه  آنهــا   بــا موافقیــت و بازدیــد مســئول 

پرونــده
ــاالنه  ــی  س ــت مالیات ــورت معافی ــر اینص ــد در غی ــاص یاب ــا اختص ــه آنه ب

ــرد ــی گی ــق نم ــا تعل ــه آنه ــذف و ب ح

رئیس اداره مالیات کهنوج گفت : تنها شرط برخورداری کسبه از معافیت مالیاتی نصب صندوق مکانیزه یا نرم افزار حسابداری است

ورودی شــهر فاریــاب بــا همــت رئیــس جدیــد اداره راه فاریــاب 

آســفالت شــد.

بــه گــزارش مکــران : بــه گفتــه مهنــدس تاجیــک مدیــرراه شهرســازی 

شهرســتان فاریــاب ایــن طــرح بــه همــت اداره راه شهرســازی بااعتبــاری بالغ 

بر۸۰۰میلیــون تومــان انجــام گرفــت.وی مســاحت بلواررا۵۰۰۰مرتمربــع 

عنــوان کــرد.الزم بــه ذکرمــی باشــدمهندس تاجیــک ازنیروهــای بومــی 

وقدرشهرســتان فاریــاب مــی باشــد.همچنین یــاد آور مــی شــود ایــن طــرح 

ــس از  ــاه پ ــک م ــش از ی ــه بی ــف رهــا شــده بودک ــه بالتکلی ــود ک ــا ب مدته

انتصــاب مهنــدس تاجیــک بــه ریاســت اداره راه و شهرســازی  کهنــوج منــی 

ــای  ــا پیگیریه ــاب ب ــهر فاری ــعه ش ــرای توس ــوب ب ــاق   خ ــن اتف ــذرد ای گ

مهنــدس  تاجیــک طرحــی کــه مســکوت مانــده بــود تامیــن اعتبــار شــد و 

ــوت  ــران :خــدا ق ــی باشــد.صبح مک در حــال اجــرا م

ورودی شهر فاریاب آسفالت شد
کنارگــذر شــهر کهنــوج واقــع در ضلــع شــالی و شــال غرب 

کهنــوج و در جــوار رودخانــه  بــرای عبــور و مرورخودروهــای 

ســنگین در نظــر گرفتــه شــده اســت مدتهــا بــود کــه بالتکلیــف 

رهــا شــده بــود بــا پیگیریهــای شــهردار و رئیــس شــورای شــهر 

ــاری کــه از اداره  راه دریافــت شــد در حــال آســفالت  ــا اعتب ب

ــل ورودی  شــهر رشوع  ــی پ ــذر از ابتدای ــار گ ــن کن اســت و ای

مــی شــود تــا پمــپ بنزیــن ســنجری )ابتدایــی جــاده زه ( ادامــه 

ــروژه  ــن پ ــدس منصفــی ای ــه مهن ــه گفت ــه ب ــد ک ــدا مــی کن پی

بــه زودی بــه امتــام مــی رســد و بــا افتتــاح ایــن کنــار گــذر از 

ــادآور  ــی شــود ی ــک در محــدوده داخــل شــهر کاســته م ترافی

مــی شــود بــا توجــه بــه اینکــه شــهر کهنــوج در مســیر  جــاده 

ــود  ــل نب ــه دلی ــه اســت ب ــرار کرفت ــاس ق ــدر عب ــی بن ی ترانزیت

کنــار گــذر بــرای خودروهــای ســنگین ،شــاهد ترافیــک ســنگینی 

ــرح  ــن ط ــاح ای ــا افتت ــت ب ــد اس ــتیم امی ــوج هس ــهر کهن در ش

ــهید بهشــتی  ــوار ش ــک در بل ــاهد روان شــدن ترافی ــزودی ش ب

کهنــوج باشــیم و امــروز مــا شــاهد هســتیم کــه بــا زحــات بــی 

ــی در جهــت  ــدس منصف ــاب مهن ــر جن ــغ وخســتگی ناپذی دری

ــا شــاهد  ــدک ام ــع ان ــه مناب ــا توجــه ب ــوج ب توســعه شــهر کهن

رشــد و شــکوفایی بیــش از پیــش   در ایــن شــهر هســتیم امیــد 

شــهروندان قــدر دان ایــن مدیــر خســتگی ناپذیــر  باشــند

کنــار گــذر  شــهر کهنــوج باهمــت و پیگیریهــای  شــهردار و رئیــس 
شــورای شــهر کهنــوج در حال آســفالت اســت

جنــوب  در  گــروگان  چهــار  آزادی 
ــام  ــربازان گمن ــت س ــا هم ــان ب کرم

زمان)عجصفحــه۳ امــام 

ــگال 12  ــاله از چن ــودک 5 س ــات ک نج

وکهنوجیصفحــه۲ گروگانگیرجیرفتــی 

دستگیری شکارچی غیر
مجاز در کهنوج صفحه ۲

ــی کهنوج  ــگاه تخصص درمان
ــدصفحه 4 ــی ش کلنگ زن
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2صبح مکران

ــنبه  ــامگاه پنج ش ــامی ش ــین س ــردار حس س
ــردم  ــار م ــه و ایث ــت حماس ــم گرامیداش در مراس
شهرســتان خوانســار کــه در حســینه ارســور ایــن 

شهرســتان برگــزار شــد

قیــام  و  اســامی  انقــاب  داشــت:  اظهــار   
حضــرت امــام خمینــی )ره( از برپایــی عــدل و 
عدالــت و محبــت و دشــمنی بــا کفــر و ظلــم و 

ــت. ــه اس ــان گرفت ــتکبار بنی اس
ــده کل  ــه گــزارش »انتخــاب«، جانشــین فرمان ب
ــام  ــزود: ام ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اف
ــور را  ــه کش ــود ک ــردی ب ــر م ــی )ره( اب خمین
همچــون  فتنه هایــی  و  تنگه هــا  معرکه هــا  از 
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــه ســامت 
ــی  ــز چراغ ــری نی ــم رهب ــام معظ ــذر داد و مق گ
ایشــان  هســتند؛  پیامبــر  نســل  از  درخشــان 
مدیــر و مدبــر، حکیــم، رئــوف بــا مؤمنــان 
و سرســخت و مســتحکم در برابــر دشــمنان 
هســتند.وی بــا درود بــر همــه شــهیدان انقــاب 
اســامی، دفــاع مقــدس، شــهدای مدافــع حــرم 
و بیــش از ســیصد شــهید شهرســتان خوانســار، 
ــتحکم و  ــش مس ــون کوه های ــهر را همچ ــن ش ای
مقــاوم دانســت و خاطــر نشــان کــرد: اگــر ملــت 
ایــران در مقابــل دشــمنان قــد علــم می کنــد بــه 

ــت. ــن شهداس ــون همی ــت خ برک
ــان  ــا بی ــامی ب ــردار س ــارس، س ــته ف ــه نوش ب
اســت،  راه  اول  در  اســامی  انقــاب  اینکــه 
تاکیــد کــرد: دشــمنان تمــام ســعی خــود را 

ــد  ــام می دهن ــاب انج ــن انق ــودی ای ــرای ناب ب
ــه های  ــا اندیش ــا را ب ــگ م ــد فرهن ــد دارن و قص
ابتــذال  بــه  مســتهجن  تصاویــر  و  مبتــذل 
بکشــانند و ایــن همــان جنــگ نرمــی اســت 
کــه غــرب علیــه ایــران بــه راه انداخــت و توســط 

ــد. ــف ش ــری کش ــم رهب ــام معظ مق
ــداران انقــاب  ــده کل ســپاه پاس جانشــین فرمان
اســامی بــا اشــاره وضــع تحریم هــا علیــه ایــران 
بیــان داشــت: جوانــان مؤمــن و انقابــی بــه 
ــت  ــمن پش ــای دش ــه برنامه ه ــد و ب ــدان آمدن می
پــا زدنــد؛ ایــن حصــر اقتصــادی و تحریم هــا کــه 
اگــر بــر هــر کشــوری وضــع شــود چنــد ماهــی 
می خواســتند  آنــان  نمــی آورد؛  دوام  بیشــتر 
ــد؛  ــزوی کنن ــا من ــامی را در دنی ــوری اس جمه
هــر روز از گزینه هــای روز میــز حــرف می زدنــد 
و تهدیــد می کردنــد امــا هــر چــه زمــان گذشــت 
ــا،  ــد و نیروگاه ه ــر ش ــا آبادت ــهرهای م ــره ش چه
پاالیشــگاه ها، جاده هــا راه آهن هــا و ... توســط 

ــان مــا ســاخته شــد. جوان
ــد  ــر می کردن ــمنان فک ــه دش ــان اینک ــا بی وی ب
روزی مــا را آن هــا می دهنــد، تصریــح کــرد: 
ــا  ــه فض ــتیم ب ــان توانس ــن جوان ــط همی ــا توس م
کــه  ســاختیم  پهپادهایــی  و  رادار  و  برویــم 
ــد و  ــرواز می کنن ــین پ ــدون سرنش ــا ب کیلومتره

این هــا اثــر خــون شهداســت.
دســتگیری  بــه  اشــاره  بــا  ســامی  ســردار 
خلیج فــارس  در  آمریکایــی  تفنگــداران 
جهانــی  جنــگ  از  بعــد  کــرد:  خاطرنشــان 
دوم هیــچ کشــوری در جهــان نتوانســته بــود 
یــک نظامــی آمریکایــی را دســتگیر کنــد امــا 
ــدند  ــا ش ــای م ــان وارد آب ه ــن نظامی ــی ای وقت
ــروی  ــداد نی ــا تع ــی ب ــک ایران ــناورهای کوچ ش
کمتــر ماننــد عقــاب آن هــا را محاصــره و دســتگیر 
کردنــد و ایــن ده تفنگــدار در مقابــل ۵-6 جــوان 

پاســدار ســر تســلیم فــرود آوردنــد.
جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب 
نــاو  در  آمریکایی هــا  داد:  ادامــه  اســامی 
ــی  ــای جنگ ــه دارای 6۰ هواپیم ــان ک هواپیمابرش
ــار  ــت دچ ــه اس ــر خدم ــزار نف ــزار ه ــج ه و پن
و  بودنــد  کــرده  هــول  و  شــده  دســتپاچگی 
پی درپــی هواپیماهــای خــود را بــه پــرواز در 
ــن ابرقــدرت  ــرزان ای ــا صــدای ل ــد و م می آوردن

می شــنیدیم. را 
مــا  واحدهــای شــناور  ادامــه  در  افــزود:  وی 
ــد و  ــش دادن ــی را پوش ــره فارس ــه جزی بافاصل
ــی از  ــت کوچک ــر حرک ــه اگ ــد ک ــد کردن تهدی
شــما ســربند پاســخ کوبنــده ای از ایــران دریافــت 

ــرد. ــد ک خواهی
ــدای  ــد از آن ص ــه داد: بع ــامی ادام ــردار س س
سیاسی شــان  مقامــات  التمــاس  و  عجــز 
شــنیده شــد کــه طــی تماس هایــی تقاضــای 
آزادی ایــن تفنگــداران را می کردنــد؛ مــا نیــز 
ــم  ــد فهمیدی ــام ش ــه انج ــی هایی ک ــی بررس ط
آب هــای  وارد  قصــد  بــدون  ملوانــان  ایــن 
ســپاه  کل  فرمانــده  شده اند.جانشــین  ایــران 
پاســداران انقــاب اســامی اظهــار داشــت: ایــن 
ــد  ــه می کردن ــتگیری گری ــس از دس ــان پ ملوان
امــا مهربانــی پاســداران مــا باعــث احســاس 
آرامــش آنــان شــد.وی بــا اشــاره بــه عذرخواهــی 
مقامــات آمریکایــی تصریــح کــرد: آمریکایی هــا 
متواضعانــه بــه اقتــدار مــا اقــرار کردنــد و مــا نیــز 
بــه دلیــل اینکــه تشــخیص دادیــم ایــن ملوانــان 
ــد  ــده بودن ــران ش ــای ای ــد وارد آب ه ــر عم غی
آن هــا را آزاد کردیــم و حتــی ساح هایشــان را 

ــم. ــا بازگرداندی ــه آن ه ــم ب ه

ــدار  ــا 6 پاس ــامی: ب ــردار س س
تفنگــدار   10 توانســتیم  جــوان 
/ کنیــم  دســتگیر  را  آمریکایــی 

در ادامــه واکنــش هــای  مقامــات و رســانه هــای غربــی 
ــکا   ــی آمری ــداران دریای ــت تفنگ ــوع  بازداش ــه موض ب
ــیتی  ــه صهینوس ــان  روزنام ــی آن ــران و رهای ــط ای توس
)یدیعــوث آحارونــوت( نوشــت:این قایــق هــای 
کوچــک و تنــدرو ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی 
ــی  را  ــتی آمریکای ــای گش ــق ه ــه قای ــد ک ــران بودن ای
متوقــف کردنــد آنهــا فرصــت را بــرای تصویــر از 
ملوانــان آمریکایــی را در حالتــی تحقیــر کننــده از 
دســت ندارنــد و خواســتار عــذر خواهــی آمریــکا  بــه 
عنــوان شــرط آزادی ایــن ملوانــان  شــدند.جان کــری 

وزیــر خارجــه آمریــکا بــه خاطــر ســپری کــردن خدمت 
ــه عنــوان  افســر قایــق هــای  ــام ب نظــام وظیفــه در ویتن
گشــتی ، بــه خوبــی از آنچــه رخ داده بــود آگاه بــود بــا 
ایــن حــال او پذیرفــت کــه قایــق هــای آمریــکای وارد 
ــخنی  ــن س ــد چنی ــده ان ــران ش ــرزمین ای ــای س آب ه
ســوی  از  اشــتباه  پذیرفتــن  و  عذرخواهــی  نوعــی 
آمریکاســت کــری ابــراز امیــدواری کــرد همــه از ایــن 
ماجــرا راضــی بیــرون بیاینــد امــا ایــن ســپاه پاســداران  
ــداران  ــم تفنگ ــا فیل ــر  را زد آنه ــرف آخ ــه ح ــود ک ب
ــی و اســیر کننــدگان آنهــا را کــه  ــر شــده آمریکای تحقی

ــد و  ــان داشــتند نشــان دادن ــا ملوان ــاری انســانی ب رفت
ــان زد ــر دو نش ــک تی ــا ی ــق ســپاه ب ــن طری ــا ای ب

دیپلماسی خنده آمریکا رادر خلیج فارس به زانو درآورد

شاه رفت
دی    ۲6 روز  در  ایرانــی:  تاریــخ 
ــن  ــوی آخری ــا پهل ۱۳۵۷ محمدرض
شــاه ایــران، تهــران را بــه مقصــد 
ــفری  ــرد؛ س ــرک ک ــر ت ــوان مص آس
بــه  آن  خبــر  کــه  بی بازگشــت 
ــد  ــان پیچی ــران و جه ــرعت در ای س
و زیــر عنــوان »شــاه رفــت« تیتــر 
ــران  ــر ته ــای عص ــت روزنامه ه درش

ــد. ش
ــر،  ــا همس ــرح دیب ــراه ف ــه هم وی ب
فرزنــدش  چهــار  از  فرزنــد  ســه 
ــش در  ــاه پی ــن م ــد از چندی )ولیعه
ایــاالت متحــده آمریــکا مشــغول بــه 
تحصیــل بــود(، مــادر همســرش 
بــه  ارتــش  مقامــات  از  برخــی  و 
صاحب منصبــان  رفــت.  فــرودگاه 
شــورای  اعضــای  ارتــش،  ارشــد 
بختیــار  شــاپور  و  ســلطنت 
ــاه در  ــه ش ــرای بدرق ــت وزیر ب نخس
ــرانجام  ــد. س ــور یافتن ــرودگاه حض ف
ــای  ــی هواپیم ــدت کوتاه ــس از م پ
ــد و  ــرواز درآم ــه پ ــی ب ــروی هوای نی
شــاه در اولیــن مرحلــه از ســفر بــدون 
ــر  ــوان مص ــود وارد آس ــت خ بازگش
ــگام  ــه هن ــش ب ــاه و همراهان ــد. ش ش
اســتقبال  مــورد  مصــر  بــه  ورود 
ــادات  ــور س ــریفاتی ان ــمی و تش رس
قــرار  کشــور  ایــن  رییس  جمهــور 
ــه  ــان را ب ــادات، میهمان ــد و س گرفتن
هتلــی در یــک جزیــره مصنوعــی در 

وســط رود نیــل انتقــال داد.
بــا اعــام خبــر خــروج شــاه از رادیــو 
تهــران، جشــن های عمومــی سراســر 
مــردم  و  گرفــت  فــرا  را  کشــور 
هــزاران  ریختنــد.  خیابان هــا  بــه 
کشــور  مختلــف  نقــاط  در  نفــر 
ــاه  ــمه های ش ــرده و مجس ــاع ک اجتم
را ســرنگون کردنــد. راننــدگان بــا 
ــای  ــراغ اتومبیل ه ــردن چ ــن ک روش
خــود و مــردم بــا پخــش نقــل و 
شــیرینی خــروج آخریــن شــاه ایــران 
ــروج  ــس از خ ــد. پ ــن گرفتن را جش
ــن  ــردم در کوتاه تری ــور م ــاه از کش ش
زمــان ممکــن، از طریــق ســازماندهی 
مســاجد برقــراری امنیــت در بیشــتر 
ــد و  ــده گرفتن ــه عه ــران را ب نقــاط ته
عمــا ارتــش از جریــان امــور امنیتــی 
ــار  ــه بختی ــی ک ــد. در حال ــارج ش خ
ــتند  ــد داش ــار تاکی ــتگان درب و وابس
ــرای شــاه  کــه ایــن ســفری موقتــی ب
ــی  ــون گوی ــا انقابی ــود ام ــد ب خواه
یقیــن داشــتند کــه شــاه دیگــر هرگــز 

ــت. ــد گش ــاز نخواه ــور ب ــه کش ب
امــام  شــاه،  خــروج  بــا  هم زمــان 
ــتار  ــی خواس ــام مهم ــی در پی خمین
ــردم  ــاد م ــوی آح ــم از س ــظ نظ حف
در کشــور شــدند. متــن پیــام امــام بــه 
ــوم  ــت:»خدمت عم ــرح اس ــن ش ای
ملــت شــریف و شــجاع ایــران اعلــی 
تعالــی  اهلل  وفقهــم  کلماتهــم  اهلل 
فــرار محمــد رضــا پهلــوی را کــه 
ــرلوحه  ــت و س ــروزی مل ــه پی طلیع
ــه آزادی  ــن ب ــت یافت ــعادت و دس س

ــت  ــما مل ــه ش ــت ب ــتقال اس و اس
تبریــک عــرض می کنــم.  فــداکار 
شــما ملــت شــجاع و ثابــت قــدم بــه 
ملت هــای جهــان ثابــت کردیــد کــه 
ــوان  ــتقامت، می ت ــداکاری و اس ــا ف ب
ــه  ــد غلب ــه باش ــکات هرچ ــر مش ب
کــرد و بــه مقصــد هرچــه دشــوار 
ــتمگر  ــن س ــه ای ــید. گرچ ــد رس باش
ــان  ــه خــون جوان ــا دســت آغشــته ب ب
مــا و جیــب انباشــته از ذخایــر ملــت، 
از دســت مــا گریخــت ولــی بــه 
ــزودی  ــال ب ــد متع ــت خداون خواس
ــد  ــد ش ــیده خواه ــه کش ــه محاکم ب
از او گرفتــه  انتقــام مســتضعفین  و 
ــت  ــع دس ــن قط ــد و لک ــد ش خواه
ــت  ــه دس ــم ب ــه ظل ــتمکار از ادام س
او  اســت.  فــوری  ســتمدیدگان 
خــود  پیمــان  هــم  بــه  و  رفــت 
ــام  ــخت اس ــمن سرس ــرائیل دش اس
و  جرایــم  و  پیوســت  مســلمین  و 
گذاشــت  برجــا  را  آشــفتگی هایی 
کــه ترمیــم آن جــز بــه تائیــد خداونــد 
طبقــات  همــه  همــت  و  متعــال 
ملــت و فــداکاری اقشــار کاردان و 

روشــنفکر میســر نخواهــد شــد.
اکنــون در ایــن طلــوع فجــر ســعادت 
بــه  را  عمــوم  توجــه  پیــروزی  و 

می کنــم: جلــب  مطالبــی 
۱- بــر جوانــان غیــور در سراســر 
حفــظ  بــرای  اســت  الزم  کشــور 
ــی  ــوای انتظام ــته از ق ــا آن دس ــم ب نظ
ملــت  آغــوش  بــه  اکنــون  کــه 
نیــرو  تمــام  بــا  بازگشــته اند، 
ــا کمــال قــدرت  همــکاری کننــد و ب
ــان  ــه بدخواه ــد ک ــت نگذارن و جدی
و منحرفیــن آشــوب و ناامنــی ایجــاد 

نماینــد.
شــعارهای  و  تظاهــرات  بــه   -۲
و  ســلطنتی  رژیــم  علیــه  پرشــور 
و  دهنــد  ادامــه  غاصــب  دولــت 
ــام  ــن اس ــن و مخالفی ــر منحرفی اگ
بخواهنــد اخالــی بــه وجــود آورنــد 
ــان جــدا  ــه هــم زننــد از آن و نظــم را ب
جلوگیــری کننــد. بایــد ملــت بدانــد 
کــه هــر انحرافــی و هــر شــعاری کــه 
مخالــف مســیر ملــت اســت بــه 
ــال  ــور و عم ــاه منف ــال ش ــت عم دس
از  مــن  می یابــد.  تحقــق  اجانــب 
انحــراف  کــه  اشــخاص  جمیــع 
ــی  ــه بعض ــش ب ــا گرای ــته اند و ی داش
داشــته اند،  انحرافــی  مکتب هــای 
ــام  ــوش اس ــه آغ ــه ب ــا دارم ک تقاض
کــه ضامــن ســعادت آنــان اســت 
ــه  ــان را برادران ــا آن ــه م ــد، ک برگردن
ــم. در ایــن موقــع حســاس  می پذیری
کــه کشــور جنــگ زده مــا بیــش از هــر 
ــاج  ــاق احتی ــاد و اتف ــه اتح ــی ب زمان
ــر  ــه از ه ــود ک ــعی ش ــد س دارد، بای

اختالــی احتــراز شــود.
تهیــه  بــرای  موقــت  دولــت   -۳
مجلــس  انتخابــات  مقدمــات 
ــزودی معرفــی می شــود  موسســان ب
شــد.  خواهــد  مشــغول  کار  بــه  و 
آنــان  کــه  موظفنــد  وزارتخانه هــا 
صمیمانــه  آنــان  بــا  و  پذیرفتــه  را 

بــه  اینجانــب  کننــد.  همــکاری 
ــم  ــی می دان ــاح وزرای غیرقانون ص
کــه برکنــاری خــود را اعــام کننــد و 
خــود را در مســیر ملــت قــرار دهنــد.
4- بــه جمیــع نیروهــای انتظامــی 
و  دریایــی  و  هوایــی  و  زمینــی  و 
و  افســران  و  منصبــان  صاحــب 
ژاندارمــری  و  ارتــش  درجــه داران 
و غیــر آنــان توصیــه می کنــم کــه 
محمدرضــا  حمایــت  از  دســت 
ــه  ــت و ب ــوع اس ــه مخل ــوی ک پهل
در  و  برنمی گــردد  کشــور 
ــردم  ــرت م ــا نف ــز ب ــارج نی خ
ــه  ــد و ب ــت بردارن ــه اس مواج
ــاح  ــه ص ــد، ک ــت بپیوندن مل
دنیــا و دیــن آنــان در آن اســت. 
طبقــات،  همــه  از  اینجانــب 
ــای  ــرات علم ــًا حض  خصوص
اعــام، در ایــن موقــع حســاس 
ســامت  و  می کنــم  تشــکر 
از  را  همــگان  ســعادت  و 
خواســتارم  متعــال  خداونــد 
و وحــدت کلمــه را همیشــه 
برانداختــن  تــا  خصوصــا 
ــتقرار  ــاهی و اس ــم شاهنش رژی
حکومــت جمهــوری اســامی 

امیــدوارم.
والســام علیکــم و رحمــت 

اهلل و برکاتــه
روح اهلل الموسوی الخمینی«

یکــی  رفــت«  »شــاه  تیتــر 
تیترهــای  ماندگار تریــن  از 
انقــاب  دوران  مطبوعــات 
در  کــه  اســت   ۱۳۵۷
صفحــه  در  مــاه  دی   ۲6
نخســت روزنامــه اطاعــات 
مرحــوم  می بنــدد.  نقــش 
صالحیــار  غامحســین 
روزنامــه  وقــت  ســردبیر 
خاطــرات  در  اطاعــات 
ــخ ۲4  ــه تاری ــود ب ــفاهی خ ش
ســیدفرید  کــه   ،۵۷ دی مــاه 
کــرده،  نقــل  را  آن  قاســمی 
ــاه  ــن ش ــون رفت ــد: »چ می گوی
توانســته ایم  و  اســت  قطعــی 
ــرواز  ــخ و حتــی ســاعت پ تاری
را هــم بــه دســت بیاوریــم بایــد 
بکنــم.  را  کار هــا  پیش بینــی 
می دانــم در ســاعتی کــه پــرواز 
رســاندن  می شــود،  انجــام 
عکــس بــه روزنامــه و انعــکاس 
انجــام  چگونگــی  جزئیــات 
مقــدور  مهــم  حادثــه  ایــن 
ــی  ــن رو از فرصت ــت. از ای نیس
کــه پیــش آمــد اســتفاده کــردم 

ــس  ــش ریی ــاس مژده بخ و عب
شــعبه صفحه بنــدی و مســوول 
آرایــش صفحــه اول روزنامــه را 
ــم و  ــوت می کش ــج خل ــه کن ب
ــینم.  ــت می نش ــه صحب ــا او ب ب
از مدتــی قبــل مســاله تیتــر اول 
روزنامــه در روز رفتــن شــاه فکر 
ــرده  ــغول ک ــود مش ــه خ ــرا ب م
را  کلمــه  دو  همــان  اســت.   
روی یــک تکــه کاغــذ کوچــک 
نوشــتم و دادم دســت مســوول 
می توانــی  پرســیدم:  و  فنــی 
ــتگاه  ــا دس ــه را ب ــن دو کلم ای
ــی  ــزرگ کن ــوری ب ــران« ط »آگ
بــاالی  عــرض  تمــام  کــه 
صفحــه اول را بپوشــاند؟ یکــه 
خــورد و گفــت مگــر تمــام 
امــا  می شــود  گفتــم:  شــد؟ 
فعــا فقــط بیــن مــن و تــو 
کارمــان  می خواهــم  باشــد. 
را جلــو بیاندازیــم. ضمنــا هــم 
آرشــیو بگــرد و  خــودت در 
یــک عکــس از شــاه و فــرح بــا 
ــرودگاه  ــتانی در ف ــاس زمس لب
کــه  کــن  پیــدا  را  مهرآبــاد 
پشــت بــه دوربیــن در حــال 
نزدیــک شــدن بــه هواپیمــا 
طــوری  دهــد.  نشانشــان 
باشــد کــه دارنــد می رونــد. 
هــم  را  آن  می شــوند.  دور 
ســه ســتونی بســاز فیل تیتــر 
ــه  ــد از آنک ــم، بع ــراور را ه و گ
ــذار  ــان دادی، بگ ــن نش ــه م ب
هــم  را  درش  و  کشــویت  در 
نمی کنــم  فکــر  کــن.  قفــل 
بــه  بمانــد.  کشــو  در  زیــاد 
ــان  ــش اطمین ــاس مژده بخ عب
ــوز  ــتم. هن ــد داش ــد در ص ص
ــه  ــود ک ــته ب ــاعت نگذش دو س
ایــن  بــار او مــرا بــه   همــان کنــج 
ــه کار  ــاند و نمون ــوت کش خل
را نشــان داد. درســت   همــان 
خواســته  کــه  بــود  چیــزی 
بــودم. خندیــدم و از هــم جــدا 

شــدیم...
اولیــن  همــان  از    دی    ۲6
خبرهــای  صبــح،  ســاعات 
نخســت  دربــار،  از  رســیده 
وزیــری، فــرودگاه مهرآبــاد و 
ــد  ــان می ده ــر نش ــع دیگ مناب
کــه امــروز خــروج شــاه قطعــی 
قســمت  مهم تریــن  اســت. 
تــدارک کار امــروز قبــا دیــده 
ــر  ــائلی نظی ــط مس ــده و فق ش

ــکاس  ــگار و ع ــتقرار خبرن اس
ــی  ــر آن باق ــرودگاه و نظای در ف
مانــده اســت. ناگهــان صــدای 
ــه  ــد ک ــد ش ــرم بلن ــس دفت ریی
ــتم  ــه دس ــری را ب ــی دیگ گوش
داد و گفــت: فــرودگاه! صدای 
ــرودگاه  ــتقر در ف ــگار مس خبرن
را شــنیدم و کلماتــش را بــه 
ــردم:  ــت ک ــرح یادداش ــن ش ای
 ۷۲۷ بوئینــگ  »هواپیمــای 
شــهباز حامــل شــاه و فــرح 
ســر ســاعت ۱۲:۳۰ از زمیــن 
ــا  ــن االن دارم ب ــد و م ــد ش بلن
چشــم مســیر اوج گرفتــن آن 
را در آســمان دنبــال می کنــم.« 
عیــن  و  گذاشــتم  را  گوشــی 
یادداشــت  کــه  را  جملــه ای 
کــرده بــودم درگوشــی تلفنــی 
کــه بــه دانشــجویان ایرانــی 
ــد  ــدای بلن ــا ص ــود ب ــل ب وص
همچنیــن  و  آن هــا  بــرای 
و  میــزم  دور  کــه  جماعتــی 
در ســالن تحریریــه اجتمــاع 
ــردم.  ــت ک ــد، قرائ ــرده بودن ک
ــجویان  ــده دانش ــدای نماین ص
بــا  دوســتانش  بــه  خطــاب 
بچه هــا  شــد:  بلنــد  فریــاد 
رفــت.  شــاه  رســمی،  خبــر 
یــک  از  را  شــادمانی  غریــو 
ــی  ــط تلفن ــیله خ ــه وس ــو ب س
ــر در  ــر دور ت ــزاران کیلومت از ه
و  می شــنیدم،  لس آنجلــس 
از ســوی دیگــر از اجتماعــی 
ــه  ــه و ب ــالن تحریری ــه در س ک
مــن  میــز  کنــار  خصــوص 
حلقــه زده بــود. در ایــن میــان 
قیافــه مژده بخــش جلــب نظــر 
ــه  ــت حلق ــه از پش ــرد ک می ک
ــت  ــرکات دس ــا ح ــت ب جمعی
و ســر و گــردن می خواســت 
کنــد.  خــود  متوجــه  مــرا 
وقتــی دیــدم چشــمم بــه او 
زد:  فریــاد  اســت،  افتــاده 
ــرو! کار  ــواب دادم: ب ــرم؟! ج ب
اصلــی اش را در صفحــه اول، 
بــار دو روز  بــرای نخســتین 

زود تــر انجــام داده بــود.«
منابع: 

تیترهــای انقــاب چگونــه زده 
شــد؟/ مهــدی ابوالحســنی

شــاه در ســفر بی بازگشــت/ 
و  مطالعــات  موسســه 

سیاســی پژوهش هــای 

توزیــع ســبد غذایــی و اقــام زیســتی توســط جمعیــت هــال 
احمــر در قلعــه گنــج 

در پی بارندگی سیزدهم دیاه و طغیان رودخانه های فصلی و قرار گرفنت بیش از بیست روستا در محارصه سیالب در  حوزه ی بخش 

مرکزی شهرستان قلعه گنج عملیات امداد رسانی به خانوارهای سیل زده توسط امدادگران جمعیت هالل احمر شهرستان  بالفاصله پس 

از بارندگی رشوع شد و هنوز ادامه دارد.عباس ارجمند رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان قلعه گنج از توزیع

اقالم زیستی و غذائی شامل برنج،روغن،کنرسو و وسایل زیستی شامل موکت ،پتو،بخاری در بین خانوارهای اسیب دیده در روستاهای 

بخش مرکزی این شهرستان خرب داد.وی ترصیح منود ؛باتوجه به وسعت و گسرتدگی منطقه و موجود نبودن کاالهای مورد نیاز در انبار  و 

همچنین میزان خسارت باالی ناشی از سیل امکان توزیع این اقالم برای همه ی روستاییان میرس نیست و اغلب خانوارهای اسیب دیده 

که کارشناسی و بازرسی از منازل انان انجام شده در  اولویت دریافت کنندکان  این اقالم قرار می گیرند.فیروز برببیان

آگهی حرص وراثت

آقای علی تاجیک دارای شناسنامه شاره 333 برشح دادخواست به کالسه 94/2/321 از این شورا

 درخواست گواهی حرصوراثت منوده و چنین توضیح داده که شادروان تاجی تاجیک بشناسنامه 2478 

در تاریخ 93/1/3 اقامتگاه دامئی خودبدرود  گفته ورثه آن مرحوم منحرص است به :

1 – عباس تاجیک فرزندحسین فرزندحسین شاره ملی 31506537738 صادره کهنوج پدر متوفی 

2 – حکیمه میرانی فرزندعلی شاره ملی 3160805255 صادره کهنوج مادر متوفی

3 – علی پاکباز بهبودی فرزند رمضان شاره ملی 3161118162 صادره کهنوج همرس متوفی

اینک با انجام ترشیفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی میناید تا هر کسی

 اعرتاضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزداو باشداز تاریخ نرشآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.

حمیدمیرزاده

رئیس شورای حل اختالف شاره 3 فاریاب 

)آگهی حرص وراثت(

آقای محمدمحمدی پور دارای شناسنامه شاره 3150097789 برشح دادخواست

 به کالسه 94/3/135 از این شورا درخواست گواهی حرصوراثت منوده و چنین

 توضیح داده که شادروان علی محمدی پوربشناسنامه 959 در تاریخ 94/10/5 اقامتگاه 

دامئی خود بدرود  گفته ورثه آن مرحوم منحرص است به :

1 – شهربان آتش افروز فرزند اعیدکدملی 3150545617 همرسمتوفی 

2 – ابراهیم محمدی پورکدملی 3160244911 صادره کهنوج فرزندمتوفی 

3 – محمدمحمدی پورکدملی 3150097789 صادره کهنوج فرزندمتوفی

4 – نرصت محمدی پورکدملی 3160244903 صادره کهنوج فرزندمتوفی 

5 – زهره محمدی پور کد ملی 3160244891 صادره کهنوج فرزند متوفی 

6 – مریم محمدی پور کدملی 5369948003 صادره کهنوج فرزند متوفی 

7- لیال محمدی پور کدملی 3160614689 صادره کهنوج فرزندمتوفی 

اینک با انجام ترشیفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی 

میناید تا هر کسی اعرتاضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزداو باشداز

 تاریخ نرشآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

حمیدمیرزاده

رئیس شورای حل اختالف شاره 3 فاریاب 

94/10/15

 مهــراوه: 2 ســال 
ام  زندگــی  از 
ــا«  ــه »کیمی را ب

هدیــه دادم 
نــگار حســینی: ایــن روزهــا، فضــای 
مجــازی بــا زندگــی واقعــی بســیاری 
از مــا گــره خــورده و همیــن موضــوع 
و  دیــدگاه  روی  ناخواســته  خواســته 
گذاشــته،  تاثیــر  مــا  هــای  قضــاوت 
وجــود  بــا  کــه  مــن  مثــل  درســت 
از  کــه  ای  نیمــه  و  نصــف  شــناخت 
مهــراوه شــریفی نیــا بــه واســطه مصاحبــه 
ــک  ــای دور و نزدی ــال ه ــه در س ــی ک های
ــا او داشــتم امــا عمــده تریــن شــناخت  ب
مــن از وی بــه صفحــه اینســتاگرامش 
روز  هــر  کــه  جایــی  گشــت،  برمــی 
سرخوشــی و غمگینــی او را کــه تــوأم 
ــود  ــیطنت ب ــش و ش ــس آرام ــک ح ــا ی ب

دنبــال مــی کــردم. 
کشــف مهــراوه جدیــد بــه قــدری بــرای 
ــن  ــه م ــی او ب ــه وقت ــود ک ــیرین ب ــن ش م
پیشــنهاد داد کــه بــه جــای مصاحبــه 

هــای مرســوم حضــوری و تلفنــی در 
ــم،  ــپ بزنی ــم گ ــا ه ــازی ب ــای مج فض
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی ک ــود تردیدهای ــا وج ب
حرفــه ای داشــتم، خیلــی زود پذیرفتــم. 
ــن  ــه ای ــوع ب ــن موض ــی از ای ــاید بخش ش
ــان مــی خواســتم  ــود کــه همچن خاطــر ب
ایــن  »کیمیــای«  مــورد  در  ذهنیتــم 
روزهــای تلویزیــون همــان باشــد کــه در 

اینســتاگرام و وباگــش از او دیــدم.
گفتگــو شــروع شــد و »مهــراوه بانــو« هم 
بــا همــان صداقــت و سرخوشــی و حــس 
رهایــی تــوأم بــا محافظــه کاری، مصاحبــه 
را بــه نفــع خــودش مصــادره کــرد و مــن 
ــدم  ــی دی ــه م ــن ک ــودم از ای ــحال ب خوش
او چطــور دو ســال از زندگــی اش نقشــی 
را ایفــا کــرد کــه بــا وجــود همــه چالــش 
ــس  ــور از پ ــت و چط ــتش داش ــا دوس ه
ــا  ــه کیمی ــل ب ــد و تبدی ــکات برآم مش
شــد. بــا مــن همســفر شــوید در کشــف 
ــای  ــن روزه ــای ای ــن از کیمی ــازی م مج
کــه  گفتگویــی  جادویــی...  جعبــه 
ــه  ــت و آنچ ــکل گرف ــه ش ــی عامیان خیل
ــی  ــن م ــای م ــوال ه ــه س ــخ ب ــه در پاس ک
ــراوه  ــود مه ــگارش خ ــم و ن ــد، قل خوانی

خانــم اســت و مــا هــم بــدون کــم و 
ــاندیم... ــاپ رس ــه چ ــت آن را ب کاس

مهــراوه شــریفی نیــا: ۲ ســال از عمــرم را 
بــه »کیمیــا« هدیــه دادم

بــا  را  مصاحبــه  خواســت  مــی  دلــم 
مهــراوه،  خــود  یــا  کیمیــا  ســریال 
ــر کاری  ــا ه ــم ام ــروع کن ــا ش ــریفی نی ش
مــی  ســر  ذهنــم  ناخــودآگاه  کــردم 
ــتاگرامش؛  ــه اینس ــمت صفح ــورد س خ
ــراوه  ــدی از مه ــف جدی ــه کش ــی ک جای
ــاد  ــاب ی ــدون نق ــه ب ــری ک ــردم؛ دخت ک
گرفتــه خــودش باشــد و بــا مخاطبانــش 
گاهــی  کنــه،  دل  درد  و  بزنــه  حــرف 
ــحالی  ــذاره و از خوش ــان ب ــه سرش ــر ب س
ــتن  ــم شکس ــر گل و غ ــن پ ــتن بالک داش
بــی  ایــن  بگــه.  بهشــون  گلدونــاش 
چطــور  آیــد؟!  مــی  کجــا  از  نقابــی 
هــوادارات  بــا  را  خــودت  توانســتی 
ــحالم.  ــدر خوش ــی؟- چق ــرز کن ــی م ب
ــن  ــن دادی. م ــه م ــی ب ــس خوب ــه ح چ
بــه  شــروع   88 ســال  مــاه  اســفند  از 
نوشــتن وبــاگ کــردم. وباگــی بــه 
زن«  یــک  احمقانــه  »لبخندهــای  نــام 
ــه  ــهامت رو ب ــن ش ــان ای ــون زم و از هم

ــه  ــهرت ب ــر از ش ــه فرات ــت آوردم ک دس
بــه کســانی  و  کنــم  نــگاه  ام  زندگــی 
ــا  ــدم ب ــازه ب ــد اج ــی خونن ــن رو م ــه م ک
بخــش پنهــان زندگــی مــن آشــنا بشــن. 
ــام  ــا ن ــادی ب ــدت زی ــا م ــاگ ت ــه وب البت
ــد و  ــی ش ــته م ــریف« نوش ــراوه ش »مه
ــی  ــرف نم ــاره کار ح ــا درب ــوش اص ت
ــر  ــه خاط ــاگ ب ــار در وب ــن ب زدم. اولی
ــای  ــی« وارد فض ــب یخ ــتن از »قل نوش
ــاق  ــک اتف ــون ی ــم چ ــدم. اون ــغلم ش ش

ــود. ــاده ب ــراش افت ــی ب دل

 
بندهــای  فقــط  »کیمیــا«  از  قبــل  تــا 
کارم  از  نوشــتن  بــه  رو  کوتاهــی 
زمــان  از  ولــی  دادم  مــی  اختصــاص 
شــروع فیلمبــرداری »کیمیــا«، چــون 

ــده  ــگ ش ــی کمرن ــودم خیل ــی خ زندگ
ــراوه،  ــا مه ــودم ت ــا ب ــتر کیمی ــود و بیش ب
مجبــور شــدم کــه بیشــتر از کارم بنویســم 
و البتــه از ایــن بابــت خوشــحالم. صفحــه 
ــه.  ــبیه وباگ ــرام ش ــم ب ــتاگرامم ه اینس
ــای  ــان ه ــا میهم ــازی ب ــه مج ــک خون ی
کــه  همونطــور  نتیجــه  در  ناشــناس. 
از  واقعــی  خونــه  تــو  دارم  دوســت 
ــه،  ــی بش ــی پذیرای ــه خوب ــا ب ــان ه میهم
در خونــه مجازیــم هــم تــاش مــی کنــم 
ــک  ــوان ی ــه عن ــم و ب ــی باش ــان خوب میزب
ــم. ــگاه نکن ــش ن ــی به ــورد تبلیغات بیلب
البتــه کــه اســتفاده تبلیغاتی از اینســتاگرام 
کار بــدی نیســت ولــی هر کســی ســلیقه 
ای داره و مــن ترجیــح مــی دهــم در 
ــودش رو  ــب خ ــازی، مخاط ــای مج فض
ــح  ــه و ترجی ــس کن ــر ح ــن نزدیکت ــه م ب
مــی دهــم بیشــتر بــا نــگاه مــن بــه 
زوایــای  بــا  تــا  بشــه  آشــنا  زندگــی 
مــی  فکــر  مختلــف صورتــم. چــون 
کنــم بــه انــدازه کافــی در ســریال و فیلــم، 

ــه. ــی ش ــده م ــرم دی تصوی
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صبح مکران

ــکارچیان  ــا ش ــی ب ــورد قانون ــوج از برخ ــتان کهن ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس حفاظ رئی
ــا اهمیــت حفــظ و حراســت از منابــع طبیعــی و  غیرمجــاز خبــر داد و گفــت: مــردم بایــد ب

ــوند.  ــنا ش ــی آش حیوان
حجــت ااهلل مــرادی صبــح چهارشــنبه در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهار کــرد: مأموریــن ادارات 
ــار پیــرو دریافــت گزارشــی مبنــی  حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان های کهنــوج و رودب
ــه منطقــه عزیمــت و  ــر حضــور یــک شــکارچی غیرمجــاز در منطقــه گشــگندر کهنــوج، ب ب

پــس از گشــت زنــی در قالــب چندیــن گــروه موفــق بــه مشــاهده فــرد شــکارچی شــدند.
وی ادامــه داد: متخلــف بــا دیــدن مأموریــن اقــدام بــه فــرار کــرد، امــا محیــط بانــان پــس از 

حــدود هشــت ســاعت تعقیــب و گریــز موفــق بــه دســتگیری وی شــدند.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان کهنــوج بیــان کــرد: از ایــن متخلف شــکار و 
صیــد الشــه یــک رأس قــوچ وحشــی و یــک قبضــه ســاح دولــول ســاچمه زنــی )متعلــق به 
غیــر( کشــف و متخلــف بــه همــراه پرونــده بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد.مرادی اظهــار 
ــم دســتگاه  کــرد: تمــام تیم هــای گشــتی محیط زیســت منطقــه فعــال هســتند و انتظــار داری

قضــا بــا اینگونــه افــراد برخــورد جــدی داشــته باشــد.
ــی و  ــع طبیع ــت از مناب ــظ و حراس ــت حف ــوص اهمی ــازی در خص ــزوم فرهنگس ــر ل وی ب

ــود. ــی ش ــی م ــورد قانون ــاز برخ ــکارچیان غیرمج ــا ش ــت: ب ــرد و گف ــد ک ــی تاکی حیوان
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نجات کودک ۵ ساله از چنگال ۱۲ گروگانگیر

ــت  ــت دس ــاله ای در جیرف ــودک ۵ س ــری ک ــه گروگانگی ــرد و ۳ زن ب ــوز: ۹ م ــامت نی س
ــربچه را  ــارتگاه پس ــت اس ــی توانس ــوق اطاعات ــات ف ــس از ۹ روز اقدام ــس پ ــد. پلی زدن
ردیابــی و بــا رهایــی وی عامــان کودک ربایــی را بــه دام انــدازد.، ۱۲ دی مــاه ســال جــاری 
ــتانش  ــا دوس ــازی ب ــغول ب ــت مش ــان در جیرف ــوی خانه  ش ــه جل ــاله در کوچ ــدرای ۵ س ص
بــود کــه آدم ربایــان سررســیدند و وی را بــدون هیــچ ســر و صدایــی بــا خــود بردند.خانــواده 
ایــن پســر کوچولــو کــه بــرای سرکشــی بــه وی بــه کوچــه رفتــه بودنــد وقتــی اثــری از صــدرا 
ندیدنــد بــه جســت وجوهایی بــرای پیداکــردن پســربچه پرداختنــد تــا اینکــه بــا آشــفتگی 
پلیــس را در جریــان قــرار دادنــد. از همــان ابتــدا پلیــس شــکی نداشــت کــه پســر کوچولــو 
ربــوده شــده اســت.مأموران پلیــس جیرفــت بــا توجــه بــه در خطــر بــودن سرنوشــت ایــن 
ــواده  ــد و خان ــاز کردن ــود را آغ ــی خ ــات اطاعات ــی اقدام ــق ابتدای ــان دقای ــربچه از هم پس
بــرای هماهنگــی بــا مأمــوران توجیــه شد.ســرهنگ مهریــار ســعیدی رئیــس پلیــس جیرفــت 
بــه شــوک گفــت: از ابتــدای مخابــره ایــن گــزارش بــه پلیــس اقدامــات اطاعاتــی آغــاز شــد 
و خانــواده بــرای هماهنگــی توجیــه شــدند مــا حتــی از اعضــای خانــواده صــدرا خواســتیم 
ــدام و صحبتــی  ــن اق ــد و کوچک تری ــز محــدود کنن ــه را نی کــه گفت وگوهــای داخلــی خان

را نیــز بــا هماهنگــی پلیــس انجــام دهنــد.

ــه ای و بــدون  ــان کــه کامــًا حرف در شــرایطی کــه ایــن اقدامــات پیگیــری می شــد، آدم ربای
ــواده  ــا خان ــی ب ــرده و تماس ــکوت ک ــد روزی س ــد چن ــرده بودن ــل ک ــی عم ــچ ردپای هی
ــه  ــا اینک ــت ت ــه داش ــد روزی ادام ــکوت چن ــن س ــزود: »ای ــعیدی اف ــرهنگ س نگرفتند.س
ــت ۲۱۰  ــار دوم درخواس ــد و ب ــاس گرفتن ــت تم ــی در دو نوب ــواده قربان ــا خان ــان ب آدم ربای

ــد.« ــو کردن ــدرا کوچول ــرای آزادی ص ــول ب ــان پ ــون توم میلی

ردگیری مخفیگاه گروگانگیران

فرمانــده پلیــس جیرفــت افــزود: »بــا اطمینــان از هــدف گروگانگیــران، تیم هــای اطاعاتــی 
و پلیســی وارد عمــل شــدند و توانســتند ردپــای آنــان را در کهنــوج بــه دســت آورنــد. در 
همیــن تحقیقــات مشــخص شــد آدم ربایــان کــه تعدادشــان زیــاد بــود، در چنــد دســته قــرار 
دارنــد و تعــدادی در کهنــوج و چنــد نفــر نیــز بــرای کنتــرل اوضــاع در جیرفــت هســتند.
زمانــی کــه ایــن چرخــه اطاعاتــی تکمیــل شــد و ســه مخفیــگاه از آدم ربایــان در جیرفــت 
ــوج و  ــی کهن ــکاری فرمانده ــا هم ــی ب ــروگان  رهای ــات گ ــد عملی ــت آم ــه دس ــوج ب و کهن
ــه  ــد نقط ــد و در چن ــاز ش ــاه آغ ــنبه ۲۰ دی م ــح یکش ــاعت ۱۰/۳۰ صب ــکاوری از س ــگان ت ی
موفــق بــه غافلگیــری آدم ربایــان شــدیم.«وی بــا اشــاره بــه ســرعت عمــل مأمــوران در ایــن 
دســتگیری افــزود: »بــا توجــه بــه عملیــات ویــژه پلیــس و اصــل غافلگیــری ۱۲ آدم ربــا کــه 
۳ نفرشــان زن هســتند بــه دام افتادنــد. ایــن گروگانگیــران کــه از حضــور مأمــوران غافلگیــر 
شــده بودنــد حتــی فرصــت اســتفاده از ســاح نیافتنــد و بــه دام افتادنــد. تعــدادی از ایــن 
آدم ربایــان ســابقه دار هســتند و ســه زن نیــز وظیفــه اختفــا و نگهــداری از کــودک را برعهــده 
ــگاه  ــات از مخفی ــا نج ــاه ب ــنبه ۲۱ دی م ــداد دوش ــاعت ۲ بام ــاله س ــتند.«صدرای ۵ س داش

گروگانگیــران در کهنــوج در ســامت کامــل نــزد خانــواده اش بازگشــت.

مدیرکل ارشاد جنوب کرمان خرب داد

در  خانــواده«  »گفتمــان  پژوهشــی  علمــی  همایــش  برگــزاری 
رضــوی فرهنــگ 

گفــت:  کرمــان  جنــوب  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
همایــش علمــی پژوهشــی گفتمــان خانــواده در فرهنــگ رضــوی در 
ــه نقــل از روابــط عمومــی اداره  جنــوب کرمــان برگــزار می شــود. ب
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان، حجت االســام 
فکــر همایــش علمــی  اتــاق  ســیداحمد حســینی در نشســت 
پژوهشــی والیــت در فرهنــگ رضــوی بــر بهتــر شــدن رونــد 
ــگ  ــواده در فرهن ــان خان ــی گفتم ــی پژوهش ــش علم ــی همای اجرای

ــرد. ــد ک ــوی تأکی رض
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان بیــان کــرد: بایــد 
ــای  ــه در همایش ه ــگاهیان ک ــش از دانش ــن همای ــزاری ای ــرای برگ ب

علمــی قبلــی شــرکت داشــتند نیــز دعــوت شــود.
ــن اصــل در هــر جامعــه اســت  ــواده مهم تری ــان اینکــه خان ــا بی وی ب
ــود،  ــازی ش ــادی روی آن کار و فرهنگ س ــورت بنی ــه ص ــد ب ــه بای ک
ــه  ــیره ائم ــی و س ــیوه زندگ ــا ش ــا ب ــد خانواده ه ــت: بای ــان داش بی
اطهــار )ع( بیشــتر آشــنا شــوند تــا شــاهد تربیــت فرزنــدان صالــح 

ــیم. باش
ــور  ــا حض ــار ب ــه چه ــروه منطق ــات کارگ ــزاری جلس ــینی از برگ حس
ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان های اصفهــان، کرمــان، 
ــی  ــر برنامه های ــه بهت ــزاری هرچ ــرای برگ ــان ب ــوب کرم ــزد و جن ی
بــا موضــوع رضــوی خبــر داد.مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
بــا  زمینــه  ایــن  در  رایزنی هایــی  کــرد:  اظهــار  کرمــان  جنــوب 
اســتان های هرمــزگان و بوشــهر نیــز بــرای مشــارکت هــر چــه بیشــتر 
فرهیختــگان ایــن اســتان ها در برنامه هــای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی جنــوب کرمــان ماننــد برنامــه رضــوی انجــام شــده اســت.
معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان 
نیــز افــزود: هــدف از دعــوت اصحــاب فکــر و اندیشــه بــا توجــه بــه 
ــن  ــه بهتری ــات قبلــی، برگــزاری همایــش ملــی و کشــوری ب تجربی

نحــو ممکــن اســت.
ــراد  ــا اف ــاط ب ــا ایجــاد ارتب ــد اســت ب سیدحســین طیبــی گفــت: امی
صاحــب اندیشــه و نخبــه و ایجــاد فضــای مناســب، شــاهد حضــور 
فعــاالن پژوهشــی و ارائــه اثــر ارزشــمندی در زمینــه فرهنــگ رضــوی 

باشــیم.

السفیر:
ــران  ــی در راه ای اف 15 روس
ــال  ــه دنب ــا ب ــوی ه / فرانس
ــال«  ــده »راف ــروش جنگن ف

ــران  ــه ته ب
ــش  ــازی ارت ــرای بازس ــران ب ــترده ای ــه گس ــام برنام ــرائیل از اع اس
خــود بــا جنــگ افزارهــای نویــن بــا اتــکا بــه ســاح هــای ســاخت 
روســیه بافاصلــه پــس از لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی، عمیقــا 
ــوت« در  ــوت احارن ــه »یدیع ــروز روزنام ــرد. دی ــی ک ــار نگران اظه
صفحــه نخســت خــود خبــر »ســاح روســی در راه ایــران.. هدیــه 

ــر زد. ــرائیل » را تیت ــرای اس ــده ب ــران کنن ای نگ
اف ۱۵ روســی در راه ایــران / فرانســوی هــا بــه دنبــال فــروش 

ــران ــه ته ــال« ب ــده »راف جنگن
ــرای  ــران ب ــترده ای ــه گس ــام برنام ــرائیل از اع ــت: اس ــفیر نوش الس
ــه  ــکا ب ــا ات ــن ب ــای نوی ــگ افزاره ــا جن ــود ب ــش خ ــازی ارت بازس
ســاح هــای ســاخت روســیه بافاصلــه پــس از لغــو تحریــم 
ــروز روزنامــه  هــای بیــن المللــی، عمیقــا اظهــار نگرانــی کــرد. دی
ــاح  ــر »س ــود خب ــت خ ــه نخس ــوت« در صفح ــوت احارن »یدیع
ــرای اســرائیل » را  ــده ب ــه ای نگــران کنن ــران.. هدی روســی در راه ای
تیتــر زد. در روزنامــه اشــاره شــده اســت شــدیدترین مســئله ای کــه 
در ایــن رابطــه اســرائیل را نگــران مــی کنــد نوســازی نیــروی هوایــی 
ایــران و دســتیابی ایــن کشــور بــه هواپیماهــای مــدرن از نــوع 
ــمان،  ــس فیش ــاب«، الک ــزارش »انتخ ــت.به گ ــوخوی ۳۰« اس »س
خبرنــگار روزنامــه »یدیعــوت احارنــوت« اشــاره کــرد تحریــم 
هــای ایــران هنــوز لغــو نشــده اســت امــا مســابقه تســلیحاتی بــرای 
نوســازی ارتــش ایــران بــه اوج رســیده اســت. بــه گفتــه مســئوالنی 
در وزارت امــور خارجــه آمریــکا لغــو تحریــم هــای اقتصــادی اعمــال 
شــده علیــه ایــران در نیمــه مــاه جــاری یعنــی پــس فــردا جمعــه آغــاز 
خواهــد شــد. لغــو تحریــم هــا عمــا پایــان نظــام تحریــم هــای بیــن 
المللــی اعمــال شــده علیــه ایــران از ســال ۲۰۰۷ اســت. ایــن تحریــم 
هــا بــه علــت برنامــه هســته ای ایــران از طریــق مجموعــه دســتوراتی 
ــوش پســر و  ــکا، جــرج ب اعمــال شــد کــه دو رئیــس جمهــور آمری
ــای  ــه ه ــا مصوب ــتورات ب ــن دس ــد و ای ــاذ کردن ــا اتخ ــاراک اوبام ب
کنگــره و اتحادیــه اروپــا و نیــز قطعنامــه هــای شــورای امنیــت 

همــراه بــود.
وزارت امــور خارجــه آمریــکا و اتحادیــه اروپــا، آمــاده ســازی افــکار 
ــه  ــد: ب ــاز کردن ــک را آغ ــن دیپلماتی ــک گام بنیادی ــرای ی ــی ب عموم
ایــن ترتیــب کــه وزیــر امــور خارجــه جــان کــری و همتــای اروپایــی 
وی فدریــکا موگرینــی در روزهــای اخیــر اعــام کردنــد لغــو 
تحریــم هــا چنــد روز بیشــتر طــول نخواهــد کشــید. تصمیــم دربــاره 
لغــو تحریــم هــا بــه گــزارش بازرســان آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
ــه  ــزرگ ارای ــای ب ــدرت ه ــه ق ــته ب ــاه گذش ــه م ــه دارد ک ــی تکی اتم
شــد و تاکیــد کــرد ایــران عمــا بــه تعهــدات خــود بــرای برچیــدن 

ــوده اســت. بخشــی از توانمنــدی هــای هســته ای خــود پایبنــد ب
بــه مــوازات اعــام لغــو قریــب الوقــوع تحریــم هــا دولــت ایــران از 
قصــد خــود بــرای صــرف ۲۱ میلیــارد دالر بــرای بازســازی ارتــش 
ــازوبرگ  ــازی س ــد نوس ــدیدا نیازمن ــه ش ــر دارد ک ــور خب ــن کش ای
ــف  ــه در ص ــوری ک ــتین کش ــتا، نخس ــن راس ــت. در ای ــی اس جنگ
فروشــندگان مــی ایســتد روس هــا هســتند. مشــخصا در ایــن 
ــران  ــت ای ــا دول ــرات ب ــه مذاک ــیه ب ــی از روس ــی امنیت ــا هیئت روزه
ــوخوی ۳۰« و از  ــوع »س ــی از ن ــای جنگ ــروش هواپیماه ــرای ف ب
ــد.  ــی دهن ــان م ــی ۷۲« پای ــای »ت ــک ه ــد تان ــط تولی ــرگیری خ س
در گذشــته روس هــا خطــر تولیــد ایــن نــوع تانــک هــا را در ایــران 
ــک  ــروش تان ــکان ف ــن ام ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــرده بودن ــدازی ک راه ان
هــای پیشــرفته »تــی ۹۰« بررســی مــی شــود کــه نیروهــای روســیه 
اکنــون در ســوریه از آن اســتفاده مــی کننــد. افــزون بــر ایــن، قــرارداد 
تســلیحاتی منعقــد شــده کــه همچنیــن دربردارنــده فــروش 

ــوت« و  ــوع »یاخن ــا از ن ــه دری ــن ب ــرفته زمی ــای پیش ــک ه موش
ــت. ــر اس ــی دیگ ــای جنگ ابزاره

ــاره فــروش  ــران درب ــه نوشــته »یدیعــوت« مذاکــرات روســیه و ای ب
هواپیماهــا در مــاه مــارس آغــاز شــده بــود هنگامــی کــه افســر بلنــد 
پایــه ایرانــی از قصــد کشــورش بــرای خریــد هواپیمــای رهگیــری 
ــر  ــکا خب ــراز »اف ۱۵« آمری ــم ط ــوخوی ۳۰« ه ــن »س ــب افک و بم
داد. در مــاه آینــده قــرار اســت همچنیــن محمولــه نخســت موشــک 
ــران برســد.  ــه ای هــای ســامانه دفــاع هوایــی پیشــرفته »اس ۳۰۰« ب
ــتیبانی  ــای پش ــامانه ه ــران س ــه ای ــیه ب ــته روس ــال گذش ــان س در پای
کننــده و در راس آن هــا رادار ســامانه دفــاع هوایــی را منتقــل کــرد. 
ایرانــی هــا چهــار ســامانه موشــکی »اس ۳۰۰« از رده خــارج روســیه 
ــد و  ــز در صــف ایســتاده ان ــد. فرانســوی هــا نی ــداری کردن را خری
نماینــدگان آنــان بــرای فــروش جنگنــده هایــی از نــوع »رافــال« بــا 

ایرانــی هــا مذاکــره مــی کننــد.
بــه اعتقــاد »یدیعــوت« اتحادیــه اروپــا و امریــکا بــرای لغــو تحریــم 
هــای ایــران بــه علــت انتخابــات ایــن کشــور در مــاه آینــده شــتاب 

بــه خــرج مــی دهنــد.

محافــل بلنــد پایــه در اســرائیل، دولــت آمریــکا را بــه نادیــده گرفتن 
عمــدی و آگاهانــه جنبــه هــای نظامــی تحریــم هــا متهــم مــی کننــد و 
ایــن کــه آنــان هیــچ گونــه فشــاری را بــر ایرانــی هــا در مــورد تولیــد 
ــدن  ــز ش ــد و مجه ــد تولی ــد مانن ــی آورن ــردی وارد نم ــاح راهب س
بــه موشــک هــای بالســتیک دور بــرد کــه قابلیــت حمــل کاهــک 
اتمــی را دارد. و آشــکار مــی شــود ایرانــی هــا دو آزمایــش موشــک 
بالســتیک را بــا بــرد ۱8۰۰ کیلومتــر انجــام دادنــد و ســیلوهای زیــر 

زمینــی ایــن نــوع از موشــک هــای خــود را بــه نمایــش گذاشــتند.
اســرائیل آزمایــش هــای علنــی ایــن موشــک هــا در مــاه هــای اخیــر 
از ســوی ایــران را، اقدامــی بــا هــدف ارزیابــی واکنــش بیــن المللــی 
ــس  ــم رئی ــد. تصمی ــی دان ــکا م ــژه آمری ــه وی ــی و ب ــورت کل ــه ص ب
جمهــور اوبامــا مبنــی بــر خــودداری از اعمــال فشــار بــر ایرانــی هــا 
ــه ادامــه نقــض توافــق هــای بیــن المللــی  ــان را ب در ایــن مــورد آن

دربــاره منــع گســترش ســاح هــای اتمــی تشــویق مــی کنــد.
ــک  ــدازه کم ــه ان ــئله چ ــن مس ــت ای ــخص نیس ــی مش ــور کل ــه ط ب
ــت  ــورای امنی ــز ش ــه می ــوع ب ــن موض ــه ای ــرد چنانچ ــد ک خواه
کشــیده شــود زیــرا روس هــا اعــام کردنــد اگــر قطعنامــه ای دربــاره 
ــو  ــق وت ــان از ح ــود آن ــادر ش ــران ص ــتیک ای ــای بالس ــک ه موش

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن اس

برگــزاری همایــش علمــی پژوهشــی »گفتمــان 
رضــوی فرهنــگ  در  خانــواده« 

ــا  ــان ب ــوب کرم ــروگان در جن ــار گ آزادی چه
ــج( ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــت س هم

بــه گــزارش مکــران ازشــرق کشــور :دادســتان 
عمومــی و انقــاب کرمــان گفــت: توســط ســربازان 
گمنــام امــام زمــان )عــج( یــک بانــد اشــرار مســلح 
فعالیت هــای  کــه  کرمــان  اســتان  جنــوب  در 

مجرمانــه می کــرد، منهــدم شــد.
دادخــدا ســاالری در جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد: 
یــک بانــد اشــرار مســلح در جنــوب اســتان کرمــان 
ــه  ــی و مجرمان ــد امنیت ــای ض ــه فعالیت ه ــدام ب اق
تیرانــدازی  اخــاذی،  گروگان گیــری،  می کــرد. 
ــل  ــدر، حم ــواد مخ ــروش م ــد و ف ــاز، خری غیرمج
ــان  ــت می ــب و وحش ــاد رع ــاز، ایج ــاح غیرمج س
ــی  ــت عموم ــم و امنی ــم زدن نظ ــه ه ــهروندان و ب ش
جملــه  از  مســلحانه  متعــدد  ســرقت های  و 

ــود. ــد ب ــن بان ــه ای ــای مجرمان فعالیت ه
دادســتان عمومــی و انقــاب کرمــان ادامــه داد: لــذا 
در راســتای تامیــن امنیــت اســتان کرمــان ضربــه بــه 
بانــد مذکــور در دســتور کار اداره کل اطاعــات 

اســتان کرمــان قــرار گرفــت.
ــال و  ــد متع ــت خداون ــا عنای ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــان  ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــی س ــات اطاعات اقدام
ــه  ــر ک ــار نف ــداری چه ــا و نگه ــل اختف ــج( مح )ع
بــا انگیــزه اخــاذی توســط یــک بانــد اشــرار مســلح 
بــه گــروگان گرفتــه شــده بودنــد در ارتفاعــات 
ــتان و  ــتان های سیس ــن اس ــی مابی ــور ف صعب العب
بلوچســتان و کرمــان مــورد شناســایی قــرار گرفــت.
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان کرمــان 
عنــوان کــرد: در نهایــت توســط تیــم عملیاتــی اداره 
کل اطاعــات اســتان کرمــان روی بانــد مذکــور 

ــد. ــات ش ــرای عملی اج
وی افــزود: در ایــن درگیــری مســلحانه کــه چندیــن 
ســاعت به طــول انجامیــد یکــی از اشــرار مســلح بــه 
هاکــت رســیده و تعــداد چهــار نفــر از گروگان هــا 
کــه دو نفــر اهــل و ســاکن اســتان خراســان شــمالی 
شهرســتان بجنــورد و دو نفــر دیگــر نیــز اهــل 
شهرســتان ریــگان بودنــد و چندیــن مــاه در گروگان 
و اســارت اشــرار به ســر می بردنــد از اســارت اشــرار 

مســلح آزاد شــدند.
دادســتان کرمــان اضافــه کــرد: در پاکســازی منطقــه 
به همــراه  کاش  اســلحه  قبضــه  یــک  تعــداد 
مهمــات، چهــار دســتگاه موتورســیکلت و امکانات 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــد کش ــی از بان تدارکات
وی گفــت: بــر اســاس اظهــارات گروگان هــا، اشــرار 
ــا  ــته و ب ــبی داش ــورد نامناس ــا برخ ــا آنه ــلح ب مس
اعمالــی نظیــر تهدیــد و ارعــاب بــا ســاح، بســتن 
دســت و پــای گروگان هــا بــا زنجیــر، جابه جــا 
کــردن گروگان هــا در شــب ها و نگهــداری آنهــا 
در ارتفاعــات صعب العبــور، ضــرب و شــتم بــا 
قنــداق اســلحه، تیرانــدازی در کنــار دســت و پــای 
ــورد  ــا برخ ــا آنه ــزا ب ــی و ناس ــا و فحاش گروگان ه

می کردنــد.

ــر  ــکارچی غی ــتگیری ش دس
ــوج ــاز در کهن مج

نجــات کــودک 5 ســاله از چنــگال 12 
ــی وکهنوجی گروگانگیرجیرفت

گــروگان  چهــار  آزادی 
ــت  ــا هم ــان ب ــوب کرم در جن
ســربازان گمنــام امــام زمان)عج(

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون ششــدانگ یــک بــاب مغــازه دارای پــالک 882 فرعــی از 497- اصلــی مفــروز 

ومجــزی شــده از پــالک 13فرعــی از497اصلــی مزکــوراز محــل مالکیــت آقــای  حســین احمــدی 

مبســاحت90٫28 مــرت مربــع واقــع در نــورک آبــاد شــهرقلعه گنــج قطعــه چهاربخــش 46 کرمــان 

باســتناد رای شــاره 139360319002011481-93/12/13 هیــات مســتقر در ثبــت کهنــوج 

درمالکیــت خانــم کلثــوم رئیســی اهــوان فرزندخیرمحمــد قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 

3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن 

نامــه قانــون ثبــت منتــرش و در موعــد مقــرر مــورد واخواهــی قــرار نگرفتــه و نیــاز بــه تحدیــد 

ــد حــدود  ــی تحدی ــک مورخــه 94/08/19 آگه ــی مال ــذا حســب درخواســت کتب حــدود دارد . ل

آن باســتناد تبــرصه مــاده 13 قانــون مذبــور منتــرش وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 8 صبــح 

روزدوشــنبه مورخــه 94/11/17 در محــل رشوع و بعمــل خواهــد آمــد . لــذا بــه مالکیــن و 

مجاوریــن رقبــه فــوق اخطــار مــی گــردد کــه در موعــد مقــرر در محــل وقــوع ملــک حــارض و در 

صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه کســی 

از مجاوریــن بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن اعــرتاض داشــته باشــد طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت 

و مــاده 86 اصالحــی پــس از تنظیــم صورتجلســه تحدیــدی اعــرتاض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره 

اعــالم و ظــرف مــدت 30 روز دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم منایــد و گواهــی 

ــه ادعــای  ــاد شــده هیچگون ــد . پــس از گذشــت مهلــت ی ــه منای ــن اداره ارائ ــه ای دادخواســت ب

مســموع نخواهــد بــود .

تاریخ انتشار یک شنبه 94/10/27 
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  با 4.۵ میلیارد ریال اعتبار
      درمانگاه تخصصی کهنوج کلنگ زنی شد

تحــول  برنامــه  طــرح  راســتای  در  کهنــوج  کلینیــک تخصــص 
ســامت کشــور بــا حضــور رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفــت 

کلنگ زنــی شــد.
علوم پزشــکی  دانشــگاه  رئیــس  محمدی ســاردو  محمدرضــا    
جیرفــت ظهرســه شــنبه در آییــن کلنگ زنــی احــداث ســاختمان 
ــت:  ــار داش ــوج اظه ــن کهن ــتان ۱۲ فروردی ــژه بیمارس ــگاه وی درمان
ــا  ــع و ب ــزار و 8۰۰ مترمرب ــر یک ه ــغ ب ــای بال ــا زیربن ــگاه ب ــن درمان ای
بیــش  از 4 میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون هزینــه کــه در راســتای برنامــه طــرح 

ــود. ــداث می ش ــت، اح ــور اس ــامت کش ــول س تح
ــول  ــرح تح ــای ط ــا و برنامه ه ــی از پروژه ه ــت: برخ ــان داش وی بی
ســامت در جنــوب کرمــان اجــرا شــده اســت کــه در حــال حاضــر 
گذشــته  مــاه  و  کهنــوج  شهرســتان  ویــژه  درمانــگاه  کلنگ زنــی 

کلنگ زنــی درمانــگاه ویــژه در جیرفــت بــود

ــه شــیوه تأمیــن  ــا اشــاره ب رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفــت ب
ــه  ــوط ب ــغ مرب ــح کــرد: بیــش  از ۲۰ درصــد مبال ــروژه تصری ــار پ اعتب
ــگاه  ــن دانش ــاب ای ــه حس ــه ب ــوج از وزارتخان ــگاه کهن ــاخت درمان س
واریــز شــده اســت کــه در حــال حاضــر بــا ایــن میــزان تأمیــن اعتبــار، 
ــج  ــه تدری ــرفت کار ب ــه پیش ــن در ادام ــم، همچنی ــاز می کنی کار را آغ
بقیــه مــوارد اعتبــار تخصیــص یافتــه از طــرف وزارتخانــه بــه حســاب 

ــود. ــل ش ــروژه تکمی ــن پ ــا ای ــود ت ــز می ش ــگاه واری دانش
وی افــزود: درمانــگاه کهنــوج ســاختمانی در ســه طبقــه شــامل 
ــگاه و  ــه، آزمایش ــه، داروخان ــرای معاین ــکان ب ــب پزش ــای مط اتاق ه

ــت. ــوژی اس رادیول
ــی در  ــته درمانگاه های ــه در گذش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاردو ب  محمدی س
بیمارســتان  ها راه انــدازی شــده بــود، خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه 
ــه  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــوزه درمان ــیاری در ح ــکات بس مش

بیمــاران بــه وجــود آمــده بــود.
ــتان  ــود در بیمارس ــای موج ــای درمانگاه ه ــه فض ــان اینک ــا بی وی ب
کــم بــود، افــزود: بــرای رفــع ایــن مشــکل وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی تصمیــم گرفــت کــه پروژه هایــی از جملــه 

درمانگاه هــای ویــژه را اجرایــی کنــد.
 رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفــت بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه 
در یــک ســال آینــده بــه بهره بــرداری می رســد، اظهــار داشــت: 
امیدواریــم کــه بــا راه انــدازی درمانــگاه ویــژه کهنــوج پزشــکان را در 

ــم. سیســتم درمانــی آن مســتقر کنی

دکتــر ســاالری ریئــس بیمارســتان ۱۲ فروردیــن گفتنــد :  از ابتــدای 
قبــول مســئولیت مدیریــت بیمارســتان کهنــوج تصمیــم بــر توســعه 
و تحــول  وضعیــت درمانــی ایــن  مرکــز درمانــی کــه  پنــج شهرســتان  
ــدا را  ــد خ ــه ش ــد گرفت ــی ده ــش م ــان پوش ــوب کرم ــزرگ در جن ب
شــکر بــا راه انــدازی کلینیــک تخصصــی   در خــود بخــش  و تامیــن 
پزشــکان متخصــص توانســتم  ایــن طــرح کــه دغدغــه وزیــر محتــرم 
و  مدیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت جنــاب دکتــر محمــدی 
هــم بــود  بــا همــه مشــکاتی کــه ابتدایــی کار چــه از لحــاظ 
ــتکار و کار  ــزی و پش ــه ری ــا برنام ــتیم ب ــانی داش ــروی انس ــکان و نی م
ــا اجــرای ایــن   طــرح کلینیــک  ــه ســرانجام برســانیم و ب مضاعــف ب
تخصصــی  امــروز مــا شــاهد افزایــش میــزان رضایــت منــدی  مراجعه  
ــه  ــی ک ــتیم و از انتقادات ــن  هس ــتان ۱۲ فروردی ــه بیمارس ــدگان  ب کنن
ــود  ــته ش ــود کاس ــتان ب ــن شهرس ــان  ای ــش درم ــه بخ ــته ب در گذش
ــزا  ــاختمانی مج ــا س ــک ب ــن کلینی ــداث ای ــاهد  اح ــم ش ــروز ه و  ام
ــا امکانــات مــدرن  روز و  پزشــکان متخصــص بیشــتر کــه  هســتیم ب
ــان  ــورت و درم ــت مش ــه جه ــن منطق ــاران ای ــد بیم ــاز نباش ــر نی دیگ
ــرا ن  ــم  مدی ــم و غ ــه ه ــد امروزهم ــه کنن ــتان مراجع ــز اس ــه مرک ب
ــا  ــا مهی ــتری در اینج ــه بس ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــتی و درمان بهداش
ــودی از لحــاظ پزشــک  ــا احســاس کمب شــود کــه دیگــر  بیمــاران م
ــادر  ــرای بیماریهــای خــاص و ن ــه  ب ــزات معاین ــا تجهی متخصــص ی
هــم نداشــته باشــیم ومــا بتوانیــم  در همیــن شهرســتان کهنــوج آالم 
ــده   ــم و بن ــان کنی ــم درم ــه ک ــا هزین ــدگان ب ــه کنن ــاری مراجع و بیم
ــان  ــوزره درم ــق در ح ــزاری الی ــرد خدمتگ ــم ک ــاش خواه ــم ت ه

ــااهلل..... ــم انش ــوج  باش ــز  کهن ــب و عزی ــردم نجی ــن م ــرای ای ب

همچنیــن در حاشــیه ایــن مراســم مهنــدس احمــدی ضمــن انتقــاد 
ار جرایــد و رســانه هــای کهنــوج مبنــی بــر اینکــه  نبایــد همــه نگاههــا 
ــان را  ــت و درم ــانه هــا بهداش ــد  رس ــورت انتفاعــی باشــد بای ــه ص ب
ــان و  ــوزه درم ــران ح ــه مدی ــد و ب ــاری کنن ــت ی ــعه  و موفقی در توس
ــور  ــد و اینج ــزه بدهن ــان انگی ــکاس تاشهایش ــا  انع ــت    ب بهداش
نباشــد کــه  اگــر اتفــاق ناگــواری مثــل همــان عقــرب گزیدگــی  افتــاد   
همیشــه پتکــی بکننــد بکوبنــد تــو ســر مدیــران درمــان کــه چــرا ایــن 
اتفــاق افتــاد؟ شــما برویــد مطالعــه کنیــد مــا در امریــکا کــه  کشــور 
پیشــرفته جهــان در امــر بهداشــت و درمــان اســت خیلــی اتفــاق مــی 
افتــد کــه افــرادی بــا عقــرب گزیــد گــی و مارگزیدگــی  فــوت مــی 
ــترین  ــروز بیش ــد ام ــما ببینی ــرد ش ــود ک ــی ش ــم نم ــود وکاری ه ش
مــرگ و میــر  در جامعــه مــا مربــوط بــه تصادفــات اســت   و هــر روز 
مــا شــاهد انســانهایی هســتیم کــه بــر اثــر تصــادف جــان خــود را از 
ــد چــرا؟ واقعــا  ــا رســانه هــا حرفــی نمــی زنن ــد ام دســت مــی دهن

چــرا؟ 

ودیگــر مســبب مــرگ و میــر در جامعــه امــروزی مــا گرفتگــی قلــب 
و عــروق اســت از ایــن هــم حرفــی در جامعــه زده نمی شــود و رســانه 
کنــکاش نمــی کننــد چــرا  ایــن همــه مــرگ و میــر دارد اتفــاق مــی 
ــد  ــی یــک عقــرب گزیدگــی چن ــد ول ــد کســی حرفــی نمــی زن افت
ســال پیــش اتفــاق افتــاده هنــوز هردرتحلیلــی ذکــر مــی شــود رســانه 
هــا بایــد  واقــع نگــر باشــند و توصیــه بنــده بــر ایــن اســت  کــه بــرای 
ــا  ــد ت ــان بیاین ــت و درم ــوزه بهداش ــک  ح ــه کم ــوب ب ــرفت جن پیش
ــرگ و  ــازی از م ــگ س ــا فرهن ــم و ب ــا  را  بکنی ــه  بیماریه ــم ریش بتوانی
میــری کــه ناشــی از   نــا اگاهــی مــردم از مصــرف   غذاهایــی مضــر 
عامــل اصلــی بیماریهــای قلبــی و عــروق و غیــره اســت جلوگیــری 
ــدی   ــدس احم ــای مهن ــه ه ــد گفت ــن تایی ــران ضم ــود.صبح  مک ش
ــکاری   ــنهاد هم ــا پیش ــانه ه ــه رس ــه هم ــق  ب ــی و الی ــر بوم ــن مدی ای
ــان   ــت و درم ــوزه  بهداش ــا ح ــردم ب ــازی   م ــت اگاه  س ــتر  جه بیش
دارد و از تحلیلهــا و نقــد هــای  کــه نیــاز بــه تخصــص پزشــکی دارد    
در حــوزه رســانه   کمتــر پرداختــه شــود و نقــدی هــم اگــر باشــد  بــر 
پایــه منطــق و دلیــل بــا توجــه بــه امکانــات موجــود باشــد کــه خیلــی 
ــه  کــم توجهــی نماینــده مــردم در  ــر مــی گــردد ب از ایــن کاســتیها ب
ــکات  ــر مش ــز پیگی ــد در مرک ــه بای ــامی   ک ــورای اس ــس  ش مجل

مــردم  باشــد.

ــوج  زده  ــی کهن ــگاه تخصص ــگ درمان  کلن
ــد ش


