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با سفر وزیر ارشاد به بندرعباس
 و اختصاص ردیف بودجه به جشنواره 
ملی خلیج فارس:

بنیاد ملی 
خلیج فارس به 
کدام سو می رود؟
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فرماندارویژه شهرستان میناب:

طرح 
ساماندهی 
بازار میناب 

اجرا می شود

یاداشت سردبیر

هوشنگ غنی زاده
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گفت وگو با ایرانگردی که برای ساخت مستند به جنوب شرق کرمان رفت و آن جا ماندگار و جزیی از زندگی اهالی منطقه شد  

مرهمي براي جان پردرد جازموریان لکنت شدید روابط عمومی 
شهرداری بندرعباس!

هفتــه ای کــه گذشــت ســاک ســفر را بســتیم وعــازم سیســتان 
ــن  ــتاندار ،ای ــه اس ــور در معارف ــدیم.پس از حض ــتان ش و بلوچس
دومیــن ســفر مــا بــه خطــه دلیرمــردان بلــوچ اســت.نمیدانم ایــن 
ســفرها چــرا اینقــدر مــا را عــذاب میدهــد ! در زاهــدان شــهری را 
بــه نظــاره نشســتیم کــه خیابــان هــای یــک طرفــه دارد! خیابــان 
ــت: چنانچــه  ــس میگف ــل شــده اند.پلی ــگ تبدی ــه پارکین ــز ب نی
ــان  ــای خیاب ــه انته ــان را ب ــم خودم ــا نمیتوانی ــد م ــی بیفت اتفاق
ــز  ــی مرک ــه تاریخ ــوار قلع ــز روی دی ــهر نی ــانیم ! در ایرانش برس
شــهر یــادگاری و حتــی تهدیــد نوشــته انــد! مثــال اگــر فالنــی را 
ــا لکنــت شــدید  ــا جــان ،م ــان میشــود و......  آق آزاد نکنیــد چن
ــا  ــتی ه ــن کاس ــم و همی ــی داری ــای بنیان ــوع ه ــرح موض در ط
اساســا حضــور ونقــش رســانه هــای مــا را حداقلــی میکند.وقتــی 
ــد ســوال کند،پــس تکلیــف چیســت؟  ــه درســتی نتوان رســانه ب
ــان  ــی مخاطب ــو تدریج ــگاه واز مح ــدن جای ــی ش ــا از حداقل م
خــود رنــج مــی بریــم! مــا افســرده شــده ایــم ،از اینکــه ناتــوان از 
طــرح پرســش از مســئوالن هســتیم .ســالی کــه گذشــت بحــث 
اســتیضاح شــهردار بندرعبــاس را در نشــریه اقتدار جنــوب مطرح 
ــت !  ــکایت داش ــد ش ــم قص ــی ه ــط عموم ــه رواب ــم والبت کردی
هرچــه بــود گذشــت لیکــن مــا رســالت مطبوعاتــی خودمــان را 
ــم . شــماره بعــد انتشــار ســواالت ســختی  محکــم چســپید ه ای
ــت  ــم گذاش ــدان خواهی ــاس و زاه ــهردار بندرعب ــز ش را روی می
،امیدواریــم کــه درامتحــان نهایــی نمــره خوبــی بیاورنــد! مبحــث 
ــای  ــتانداری ه ــای اس ــی ه ــط عموم ــون رواب ــا آزم ــدی م بع
جنوبشــرق کشــور اســت. همیــن دیــروز در ســفر معــاون ریــس 
ــی(  ــاب )در گون ــوه کت ــار حجــم انب ــزگان تلنب ــه هرم ــور ب جمه
ــتیم!  ــاره نشس ــه نظ ــتانداری ب ــی اس ــط عموم ــاورت رواب را مج
ــان  ــم و همچن ــه ای ــان گرفت ــز لکنــت زب ــا نی ــاور کنیــد م کــه ب
ــان نیســت؟  ــار  مهرب ــه راســتی چــرا کتــاب دیگــر ی مبهــوت. ب
ــار  ــوب ی ــاب خ ــرا کت ــد ،چ ــخ بدهی ــز پاس ــب عزی ــما مخاط ش

ــان نمیشــود؟؟؟ مهرب

ریگزار  مي کند  کار  چشم  تا 
است که کپرهایي در آن جا خوش 
کرده اند. پسران و دختران شهرهای 
مرزی سیستان وبلوچستان و کرمان 
مردان  محلي شان  لباس هاي  در 
و زنان کوچک به نظر مي رسند. 
لباس هایي که با سوزن دوزي هاي 
ظریف چشم نواز شده اند. کودکاني 
که با نقاشي و رنگ و حتي بازي 
با توپ بیگانه اند. مردان شترباني 
آرد  کیسه  از  زنان  و  مي کنند 
موجود در کپر نان مي پزند. در این 
منطقه از صبح تا شب تنها بوي نان 
است که مي پیچد و بس. میهمانان 
پذیرایي  چاي  با  نهایتا  و  آب  با 
مي شوند. نام شان را که مي پرسي، 
و  مي گویند  را  محلي شان  نام 
غریبي  چیز  براي شان  شناسنامه 
در  براي شان  حمام کردن  و  است 
به آب زدن خالصه مي شود.  تني 
و  نمي شناسند  را  هفته  روزهاي 
و  سرما  در  فصل ها  از  تعبیرشان 
در  البته  مي شود؛  خالصه  گرما 
شهر وضعیت کمي بهتر است و 
کارت یارانه محل درآمد خانوار به 
حساب مي آید. بیشتر آنها با وجود 
بیماري تاکنون مطب پزشکي را به 

چشم ندیده اند.
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ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
در  کرمـان  جنـوب  اسـالمی 
نشسـت هـم اندیشـی بـا انجمن 
توجـه  بـه  اشـاره  بـا  موسـیقی 
بـه هنـر  امیـد  دولـت تدبیـر و 
اظهـار داشـت: طی ۲ سـال اخیر 
کارهـای زیربنایـی خوبـی بـرای 
شـده  انجـام  جنـوب  موسـیقی 

اسـت.
افـزود:  اسـحاقی  حسـین 
انجمـن موسـیقی باید بـا برنامه 
ریـزی، وحـدت و صداقت فضای 
را  بـر موسـیقی جنـوب  حاکـم 

متحـول کنـد.
آمـوزش  بـه  توجـه  وی 
موسـیقی و پـرورش هنرمنـدان 
آشـنا بـه علـم روز موسـیقی را 
از نیازهـای موسـیقی در جنـوب 
و  هنرمنـدان  افـزود:  و  خوانـد 
پیشکسوتان موسـیقی باید برای 
احیـاء موسـیقی سـنتی و بومـی 
جنـوب کرمـان دلسـوزانه تالش 

کننـد.
وی بـه روز بودن را از نیازهای 

هنرمندان جنوب برشـمرد 
بایـد  کـرد:  تاکیـد  اسـحاقی 
موسـیقی  شناسـی  آسـیب  بـا 
جنـوب کرمان در جهـت ارتقاء و 

برداشـت. گام  آن  پیشـرفت 
اهالـی  وظیفـه  افـزود:  وی 
کرمـان  جنـوب  موسـیقی 
مشـخص کردن جایگاه موسیقی 
ایـن منطقـه در کشـور اسـت تا 
بتـوان با برنامه ریزی و سیاسـت 
گذاری موانع پیشـرفت موسیقی 
را در جنـوب اسـتان رفـع نمـود.
ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
کرمـان  جنـوب  اسـالمی 
خاطرنشـان کرد: باید هنرمندان 
موسـیقی در جنـوب کرمـان بـا 
برنامـه ریـزی و ارائـه راه کارهای 
عملـی و منطقـی بـه پیشـرفت 
کمـک  منطقـه  ایـن  موسـیقی 

کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه بـا تفرقـه 
بـه  کرمـان  جنـوب  موسـیقی 
گفـت:  رسـید  نخواهـد  جایـی 
بـا  کرمـان  جنـوب  هنرمنـدان 
وحـدت، سـعه صـدر و رفتارهای 
اخـالق مدارانـه مـی توانند باعث 
رونق موسـیقی جنـوب کرمان و 

جـذب مـردم بـه آن شـوند.
اهمیـت  اشـاره  بـا  اسـحاقی 
موسـیقی محلی و سنتی جنوب 
اداره  کـرد:  تصریـح  اسـتان، 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
جنـوب کرمـان از برنامـه هایـی 
که توسـط گـروه های موسـیقی 
محلی و سـنتی ایـن منطقه اجرا 
شـود، حمایـت مالـی مـی کنـد.
عرصـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
انجـام  محـل  هنـر  و  فرهنـگ 
کارهـای سیاسـی نیسـت، بیـان 
داشـت: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسـالمی جنوب کرمـان صادقانه 
و فـارغ از هـر نوع نگاه سیاسـی، 
در حـوزه هـای فرهنـگ و هنـر 
کارهـای خـوب و موثـری انجـام 

است. شـده 

وی با اشـاره بـه اهمیت توجه 
پیشکسـوتان  هنرمنـدان  بـه 
اخیـر  دوسـال  طـی  گفـت: 
تعـدادی از هنرمنـدان را تحـت 
پوشـش بیمـه صنـدوق حمایت 
نویسـندگان  و  هنرمنـدان  از 
قـرار داده ایـم و بـرای اولیـن بار 
فرهنـگ  کل  اداره  پیگیـری  بـا 
جنـوب  اسـالمی  ارشـاد  و 
از  تعـدادی  مسـتمری  کرمـان 
پیشکسـوتان برقرار شـده اسـت 
و مسـتمری بقیـه هـم در حـال 

اسـت. پیگیـری 
اسـحاقی پژوهش در موسیقی 
هـاز  نیـاز  دیگـر  از  را  جنـوب 
موسـیقی ایـن منطقـه خوانـد و 
اظهـار داشـت: اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمان 
در  پژوهشـی  هـای  طـرح  از 
موسـیقی جنوب کرمان حمایت 

مالـی خواهـد کـرد.
حمایـت  اعـالم  ضمـن  وی   
از اجـرای گـروه هـای موسـیقی 
انجمـن  داشـت:  بیـان  محلـی 
موسـیقی باید برنامـه های کوتاه 

مـدت، میان مـدت و بلند مدتی 
را برای موسـیقی جنوب طراحی 
نمایـد تـا بـر اسـاس آن بتـوان 
موسـیقی ایـن منطقـه را حفـظ 

نمـود و ارتقـاء داد.
ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـالمی جنـوب کرمان با اشـاره 
بـه برگـزاری چهلمیـن سـالگرد 
انقـالب  شـکوهمند  پیـروزی 
بـا  کـرد:  خاطرنشـان  اسـالمی 
توجـه با اهمیت سـالگرد پیروزی 
انقـالب بـرای همـه مـا و لـزوم 
شناسـاندن دسـتاوردهای انقالب 
اسـالمی به نسل جوان و نوجوان، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اکنـون  هـم  از  کرمـان  جنـوب 
برگـزاری  بـرای  ریـزی  برنامـه 
جشـن  ایـن  موثرتـر  و  بهتـر 
اسـت. کـرده  شـروع  را   بـزرگ 

وی گفـت: گـروه های موسـیقی 
محلـی این منطقه بـا ارائه برنامه 
حضـور  سـبب  جـذاب،  هایـی 
مـردم در جشـن هـای چهلمین 
سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی 

شوند.

نشست هم اندیشی انجمن موسیقی جنوب کرمان 
 با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جناب آقای علیرضا کمساری
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد جزیره قشم

انتصاب شایسته شما همکار رسانه ای اسبق به عنوان 
سکاندار فرهنگ وهنر جزیره قشم موجی از خوشحالی 

خطه هنرمندان واهالی رسانه را به همراه داشت.اگرچه با 
تاخیر لیکن این انتصاب شایسته را به شما واهالی رسانه 

تبریک عرض می نماییم.موفقیت شما را از 
درگاه ایزد منان خواستاریم.

هوشنگ غنی زاده 
سردبیر هفته نامه صبح مکران

شهردار کهنوج به جمع شورای شهر پیوست
شـهردار کهنـوج به مناسـبت روز شـورها رهسـپار پارلمان شـهر شـد وباحضـور درجمع 
صمیمـی شـوراها بـا اهـدا لـوح تقدیر بـه اعضـا از خدمات دلسـوزانه شـورا قدردانـی کرد. 
عطاپـور ریـس شـورا نیـز همـت مضاعف شـهردار را در شـکوفایی شـهر سـتودنی توصیف 

کرد و خواسـتار مشـارکت شـهروندان در زیبایی شـهر شـد.

شکارهایی که از تشنگی شکار می شوند!
راننـدگان مسـیر بنـدر عباس بـه رودان از اصابـت گلوله 
بـه آهـو وقوچ هـای وحشـی در این مسـیر خبـر میدهند 
کـه بـه ناچـار از شـدت تشـنگی در حاشـیه جـاده هـا به 
دنبـال آب میگردنـد .یـک منبـع آگاه گفت: موضـوع را به 
محیـط زیسـت اطـالع داده ایـم امـا همچنـان شـکار هـا 
مورد شـکار بـی رحمانه قـرار میگیرند وی کـه از از اهالی 
و عضو شـورای روستاسـت خواسـتار توجه ویژه مسـئوالن 

مربوطه شـد.
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شهروند خبرنگار
آگهی  انحصار وراثت

احترامـا درخصـوص دادخواسـت سـرکارخانم زینـب خورشـیدی  سـاده  مبنـی بـر 
انحصاروراثـت مرحـوم  حسـین امیـری پـاک  ورثه حیـن الفـوت نامبرده به شـرح ذیل 

. شند میبا
۱زینـب خورشـیدی سـاده  ف  دادخـدا بـه شـماره ملـی ۳۱۶۱۱۰۶۶۳۶صـادره ازکهنـوج نسـبت 

متوفی. همسـر 
۲امیرحمـزه  امیـری  پـاک  ف. حسـین   بـه شـماره ملی۳۱۵۰۷۷۷۴۰۲صـادره ازکهنـوج نسـبت  

ف متوفـی.
۳امیرمهـدی  امیـری  پـاک  ف. حسـین   بـه شـماره ملـی ۳۱۵۰۷۲۱۰۶۷صادره ازکهنوج نسـبت  

متوفی. ف 
۴عرفـان  امیـری پـاک  ف. حسـین  به شـماره ملـی ۳۱۲۰۰۵۳۵۰۳صـادره از شهرسـتان کهنوج 

نسـبت ف متوفی.
۵الهـام   امیـری  پـاک  ف. حسـین  بـه شـماره ملـی ۳۰۷۱۷۸۴۲۳۶صـادره ازشهرسـتان. بافـت  

نسـبت ف متوفـی.
۶عالیـه  امیـری پـاک   ف. حسـین  بـه شـماره ملـی ۳۱۲۰۱۸۴۲۵صـادره از شهرسـتان بافـت  

نسـبت ف متوفـی.
حضورتان ارسال می گردد.ازهمکاری شما کمال تشکرراداریم.

ازطرف ابوذر بهرامی  نیکخو رئیس  شورای حل اختالف شماره یک )خانم تاجیک(

آگهی انحصار وراثت
احترامـا درخصـوص دادخواسـت حمـداهلل رشـیدی  موضـوع  انحصار وراثـت مرحومه 
فاطمـه رشـیدی ف حمـداهلل  بـه شـماره ملـی۳۴۷۰۱۷۹۱۳۱  کـه  ورثه حیـن الفوت 

نامبـرده به شـرح ذیل میباشـند
۱حمـداهلل رشـیدی ف ذبیـح اهلل    بـه شـماره ملـی۳۳۹۰۳۰۲۳۲۸ صـادره از بندرعبـاس نسـبت 

پدرمتوفی.
۲زهرارشـیدی  ف   عـزت اهلل  بـه شـماره ملـی۳۳۹۰۳۰۲۳۵۲ صـادره  ازبندرعبـاس نسـبت  مادر 

متوفی.
ازطرفرئیس  شورای حل اختالف شماره یک 
ابوذر بهرامی نیکخو

آگهی انحصار وراثت
احترامـا درخصـوص دادخواسـت اقـای ریحان سـلندری ف مرحـوم اسـفندیار  مبنی 
بـر انحصاروراثـت مرحومـه مـاه جـان فرزندالـه مـراد  ورثـه حیـن الفوت نامبـرده به 

شـرح ذیل میباشـند.
۱ریحانسـلندری رابـری   ف  اسـفندیار بـه شـماره ملـی ۵۸۳۹۶۸۳۵۲۳صـادره ازرابـر نسـبت 

متوفی. فرزنـد 
۲فاطمهسـلندری رابری   ف اسـفندیاری   به شـماره ملی۵۸۳۹۶۸۳۵۳۱صادره ازکهنوج نسـبت  

متوفی. ف 
۳صغریسـلندری رابـری   ف.اسـفندیار   بـه شـماره ملـی ۵۸۳۹۹۶۲۶۱۹صـادره ازبافـت نسـبت  

ف متوفـی.
۴زهراسـلندری رابـری   ف.اسـفندیار  بـه شـماره ملـی ۵۸۳۹۵۵۶۹۹۸صادره از شهرسـتان بافت 

نسـبت ف متوفی.
۵حکیمهسـلندری رابـری ف.اسـفندیار  به شـماره ملـی ۵۸۳۹۴۹۷۶۸۱صادره ازشهرسـتان.بافت  

نسـبت ف متوفی.
۶رقیهسـلندری رابـری    ف.اسـفندیار  به شـماره ملـی ۵۸۳۹۴۹۷۶۹۱صادره از شهرسـتان بافت  

نسـبت ف متوفی.
بافـت  ازشهرسـتان  ملـی ۵۸۳۹۵۵۶۹۸۱صـادره  رابری.ف.اسفندیاربشـماره  ۷فاطمـه سـلندری 

.نسـبتف متوفـی.
حضورتانارسال می گردد.ازهمکاریشما کمال تشکرراداریم.

ازطرف ابوذر بهرامی  نیکخو 
رئیس  شورای حل اختالف شماره یک )خانمتاجیک(

آگهی تغییرات شرکت
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کهنوج

آگهـی تغییـرات شـرکت آبیـاری کرمـان سـبزینه کویـر شـرکت سـهامی خـاص به 
شـماره ثبـت ۱۴۷۹ و شناسـه ملـی ۱۰۶۳۰۹۳۰۵۳۲ به اسـتناد صورت جلسـه مجمع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰: انتقال شـرکت ابیاری کرمان سـبزینه کویر)سـهامی 
خـاص( در تاریـخ ۱۳۹۵/۳/۲۰ بشـماره ثبـت ۱۴۷۹ در اداره ثبـت شـرکت های ثبـت کهنوج به 
شناسـه ملـی ملـی۱۰۶۳۰۱۳۰۵۲ ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـد که خالصـه آن به 

شـرح زیـر جهت اطـالع عمـوم آگهی مـی گردد.
مسـتند صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ ۹۵/۲/۳۰ مرکـز اصلـی شـرکت بـه 
نشـانی شهرسـتان کهنـوج میـدان توحیـد بلوار سـید احمـد خمینی کوچـه ۷ پالک۷۲کد پسـتی 
۷۸۸۱۸۴۴۹۹۷ انتقـال یافـت و در اداره ثبـت شـرکت هـاای ثبـت کهنـوج تحـت شـماره ۱۴۷۹ 

به ثبت رسـیده اسـت.
اداره ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کهنوج

اشــاره:واحد فرهنگــی هفتــه 
نامــه صبــح مکــران طــی ســفر 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد بــه 
هرمــزگان دســت آورد ســفر 
ــی  ــورد بررس ــر را م ــای وزی آق
قــرار دادف طبــق بررســی هــای 
فرهنگســرای  آمــده  بعمــل 
ســال  در  رســانه  شــهدای 
ــال  ــه در س ــورد ک ــد خ 49کلی
59 بــه مــوزه بدلیجــات تبدیــل 
شــد!در شــماره اینــده موضــوع 
ــانه  ــرای رس ــذاری فرهنگس واگ
ــارس  ــج ف ــی خلی ــاد مل ــه بنی ب
خواهــد  قــرار  واکاوی  مــورد 

ــت گرف
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
ــد  ــا امی ــا ب ــت: م ــالمی گف اس
برخــی  و  می کنیــم  زندگــی 
ــد را  ــد امی ــالش کرده ان ــل ت مل
از ملــت مــا بگیرنــد و بــه اثبات 
برســانند کــه شــما نمی توانیــد 
ــاد  ــا اعتق ــد، ام ایســتادگی کنی
بــه مهدویــت امیــد را در دل هــا 

زنــده می کنــد.
ســید عبــاس صالحــی  در 
هشــتمین  اختتامیــه  آئیــن 
بین المللــی  جشــنواره 
ــارس،  ــری خلیج ف ــی هن فرهنگ
از خلیــج فــارس بــه عنــوان 
نقطــه اتصــال تمــدن هــا و 
ــت  ــاد مقاوم ــا و نم ــگ ه فرهن
ــرد و  ــاد ک ــه ی ــزت منطق و ع
ــارس  ــج ف ــه خلی ــزود: منطق اف
بــا تنــوع فرهنگــی، بــرای خــود 
تمدنــی  گســترده  زایشــگاه 
ــام  ــت.این مق ــرده اس ــاد ک ایج
بزرگداشــت روز  بــا  مســئول 
ملــی خلیــج فــارس، هرمــزگان 
را ســنگربان مطمئــن خلیــج 
فــارس دانســت و عنــوان کــرد: 
خلیــج فــارس بــا ایــران همــزاد 
تکوینــی اســت و در دوره ســوم 
باســتان شناســی پدیــد آمــد و 
ــه پیشــینه و تاریــخ  قدمتــش ب

ایــران زمیــن گــره خــورده 
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــت.وی ب اس
هــر جایــی کــه مورخــان و 
ایــران  از  جهانگــردان  یــا 
ســخن بــه میــان آورده انــد 
ــر  ــز ب ــارس را نی ــج ف ــام خلی ن
زبــان رانــده انــد، افــزود: خلیــج 
ــران  ــام ای ــا ن ــواره ب ــارس هم ف
ــود  ــد ب ــوده و خواه ــه ب جاودان
و هرچــه بدخواهــان و کینــه 
ــام  ــن ن ــد ای ــع کنن ــوزان طم ت
ــه  ــت بلک ــد رف ــن نخواه از بی
ــا خروشــش بدخواهــان را بــه  ب

ــرد. ــد ب ــود خواه ــر خ قع
ــج  ــه داد: خلی ــی ادام صالح
فــارس صرفــا یــک دریا نیســت 
ــریت  ــاط بش ــه ارتب ــه حلق بلک
در یــک دوره تاریخــی اســت 
ــا  ــای آســیا، آفریق ــاره ه ــه ق ک
و اروپــا را بــه همدیگــر متصــل 
کــرده اســت.وی خاطرنشــان 

و  اســتعمار  جریــان  کــرد: 
چپاولگــر وجــب بــه وجــب 
ــه  ــا ب ــا ت ــت، ام ــان را گش جه
ــید  ــارس رس ــج ف ــه خلی منطق
ــچ گاه  ــد و هی ــر ش ــن گی زمی
ــه  ــران را ب ــردم ای ــت م نتوانس
مســتعمره خــود درآورد؛ چــون 
ایرانیــان در زیســتی عزتمندانــه 
کوشــیدند حریــم خلیــج فــارس 
را از لــوث وجــود اجنبــی پــاک 

ــد. ــه دارن نگ
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
فرهنــگ  از  بخــش عظیمــی 
انســانی و ایرانــی مــا در منطقــه 
ــه  ــکل گرفت ــارس ش ــج ف خلی
ــر  ــوان کــرد: در کمت اســت، عن
جایــی از ایــران، تنــوع فرهنگی 
ــوام  ــا همزیســتی اق را همــراه ب
ــوام  ــار هــم، ت و مذاهــب در کن
ــازنده  ــل س ــش و تعام ــا آرام ب

مشــاهده مــی کنیــم.وی بــا 
خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت 
هرمــزگان،  اســتان  شــهدای 
ــدگان  ــای رزمن ــادت ه ــه رش ب
ایــن خطــه هــم در مناطــق 
عملیاتــی غــرب و جنــوب و 
هــم در خلیــج فــارس بــه ویــژه 
ــتکبار  ــا اس ــرد رو در رو ب در نب
جهانــی اشــاره و تصریــح کــرد: 
وجــود صدهــا شــهید اهــل 
ســنت در مرزبانــی از ایــران 
صحنــه  فــارس،  خلیــج  و 
زیبایــی از تعامــل ســازنده را 
بــه نمایــش گذاشــته اســت.
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب صالح
تنــوع آداب، رســوم و ســنن در 
ــان  ــارس، اذع ــج ف ــه خلی منطق
ــه  ــارس، منطق ــج ف ــرد: خلی ک
ــورداری  ــا برخ ــه ب ــت ک ای اس
از آداب و رســوم ویــژه، تــا قــرن 
هــا مــی تــوان از آن گفــت، 

ــد.وی  ــنید و خوان ــت و ش نوش
ــران،  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــارس  ــج ف ــان و خلی ــام ایرانی م
گفــت:  اســت،  ایــران  مــام 
ــران  ــزاد ای ــارس هم ــج ف خلی
ــران  ــام ای ــای ن ــش همت و نام
ــران  ــگ ای ــو فرهن ــت و تابل اس

ــت. ــالمی اس اس
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــر دول وزی
در ادامــه بــا بیــان اینکــه خلیج 
فــارس منبــع ویــژه اقتصــاد 
اهتمــام  بــر  اســت،  جهــان 
ــط  ــظ محی ــر حف ــر ب ــدی ت ج
ــد  ــارس تاکی ــج ف ــت خلی زیس
و اظهــار کــرد: جشــنواره بیــن 
المللــی فرهنگــی هنــری خلیــج 
فــارس و اتفاقــات پیرامونــی آن 
اســت  خــوب  بســیار  کاری 
ــا  ــد و ب ــتمرار یاب ــد اس ــه بای ک
و  فرهنــگ  وزارت  پیگیــری 
ارشــاد اســالمی ردیــف بودجــه 

ملــی بــرای آن در نظــر گرفتــه 
ــت. ــده اس ش

ــا اشــاره  صالحــی در ادامــه ب
بــه پررنــگ دیــدن مباحــث 
هــای  اســتان  در  اقتصــادی 
ســاحلی خلیــج فــارس، تاکیــد 
کــرد: گرجــه توجــه بــه مباحث 
اقتصــادی ضرورتــی انکارناپذیــر 
ــادی  ــعه اقتص ــا توس ــت ام اس
بخشــی  عمــق  بــا  بایــد 
همــراه  هنــری  فرهنگــی 
نــگاه  خواســتار  باشــد.وی 
اقتصــادی  متــوازان  توســعه 
ــا  ــد و ب ــان ش ــی توام و فرهنگ
تاکیــد بــر اینکــه در طــرح 
هــای توســعه ای بایــد پیوســت 
ــه  ــای فرهنگــی جــدی گرفت ه
ــال را  ــرد: امس ــان ک ــود، بی ش
مقــام معظــم رهبری)مــد ظلــه 
ــت  ــوان »حمای ــه عن ــی( ب العال
نامگــذاری  ایرانــی«  کاالی  از 
کردنــد و از ایــن رو بایــد در 
ــم  ــوع مه ــاری، موض ــال ج س
فرهنگــی  از کاالی  »حمایــت 
ایرانــی« نیــز مــورد غفلــت 

ــرد. ــرار نگی ق
جشــنواره  هشــتمین 
فرهنگــی  المللــی  بیــن 
کــه  فــارس  خلیــج  هنــری 
بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و 
جمعــی  و  اســالمی  ارشــاد 
صاحبنظــران،  مســئوالن،  از 
ــاالر  ــگان در ت ــن و نخب مورخی
شــهید آوینــی آغــاز شــده بــود، 
بــا تجلیــل از برتریــن ها بــه کار 
خــود پایــان داد. اجــرای زیبــای 
موســیقی ســنتی ایرانــی بــا نام 
خلیــج فــارس بــا صــدای ســاالر 
عقیلــی از بخــش هــای جــذاب 
بیــن  جشــنواره  هشــتمین 
المللــی فرهنگــی هنــری خلیــج 
ــه  ــورد توج ــه م ــود ک ــارس ب ف
ــدگان  ــرکت کنن ــتقبال ش و اس

ــت. ــرار گرف ق

با سفر وزیر ارشاد به بندرعباس و اختصاص ردیف بودجه به جشنواره ملی خلیج فارس:

بنیاد ملی خلیج فارس به کدام سو می رود؟

بندرعباس کالن شهری که از مدیریت رنج می برد

شهروندان بندرعباس برای تغییر رای 
دادند نه ابقاء

بـه گزارش مکران شـهر بندرعباس، شـهری با بیـش از 800 هزار 
نفـر جمعیـت و در زمـره پـر درآمد تریـن شـهرهای ایران قـرار دارد 
امـا علیرغـم درآمد بـاال با کسـری بودجه مواجه اسـت. زیرا شـورای 
شـهری  دارد کـه هماهنـگ نیسـت در جلسـات آن نـا هماهنگی به 
چشـم مـی خـورد، مصوباتـی کـه هیـچ ذوق و سـلیقه ای در ان هـا 
دیـده نمـی شـود ، از طرفی بـرای شـهروندان بندرعباس این سـوال 
مطـرح اسـت بـا ایـن کـه شـهروندان بـرای تغییر به شـورای شـهر 
جدیـد رای داده انـد امـا در کمال ناباوری مجددا یـک مدیر ناکارآمد 
جهت تصدی شـهرداری بندرعباس انتخاب می شـود که عملکردی 
ضعیـف در وظایـف محولـه داشـته اسـت و ایـن اواخـر در جلسـات 

شـورای شـهر سـابق)چهارم( شـرکت نمی کرد.
در شـهر  کارآیـی  انتظـار  از چنیـن شـهرداری  امـروز چگونـه 
بندرعباس داشـت.از طرفی شـنیده می شود بیشـتر جلسات شورای 
شـهر حاشـیه ای اسـت تا این که کارشناسـی مصوبه ای اعالم شود.
یکـی مـی گوید بندرعباس شـده اسـت پاتوق ترنس هـا،. دیگری 
مـی گویـد زمیـن خـواری دربندرعبـاس بیـداد مـی کنـد.آن یکـی 
دغدغـه بـی دینی مسـئوالن دارد و بـه فکر امتحان دینـی از مدیران 
اسـت. ایـن یکـی هـم متحیر اسـت با اینکـه مـا بیشـترین درآمد را 
داریـم چـرا مـا بیشـترین آسـیب هایاجتماعـی را داریـم او بـه ایـن 
موضـوع می اندیشـد که اگـر درآمد شـهرداری را کمتـر کنند حتما 
آسـیب هـای اجتماعـی کم می شـود البته فکر بدی هم نیسـت. آن 
دیگـری هـم نـاالن از آلودگی دریـا و صنایع و زمین خـواری ولی راه 
حلـی بـرای آن پیدا نکرده اسـت.دیگری هم از تکدی گری در شـهر 

مـی نالد و راهـکاری بـرای آن ندارد.
آن یکـی هـم کـه از بـوی قلیـان گریزان اسـت مادام از شکسـتن 

قلیـان هـا مـی گویـد اما کسـی را همـراه خود نمـی یابد.
ایـن یکـی هم که کمی ذوق شـهری در او دیده می شـود می نالد 
که چرا نمای شـهر زیبا نیسـت اما توانایی برداشـتن قدمی در جهت 
بهبـود وضعیـت موجـود نـدارد. آن بزرگـی هم کـه قانون اساسـی را 
خوانـده اسـت هـر دم حرف از مـاده و قانون درشـورا می زنـد اما کم 
پیداسـت که ماده و قانونیرا در جهت رفاه  شـهروندان بیابد؛  خالصه 

این شـورا قصه هایـی دارد که مجال گفتن نیسـت.
فـی الحـال هـر یکـی  از اعضـا حرفـی میزنـد و حکایتـی تعریف 
مـی کنـد دسـت آخـر هم مصوبـه ای نوشـته می شـود کـه قابلیت 
اجرایی ندارد.امروز اگر شـهر بندرعباس شـهرداری آرشیتکت داشت 
خورهـا ممـر درآمد برای شـهروندان و محل تفریح برای گردشـگران 
بـود تـا اینکـه محل تجمع بـی خانمان هـا و تولید بوی تهفـن برای 
شـهروندان باشـد.خیابان هـا مملـو از خـودرو نبـود زیـرا از احـداث 
سـاختمان های تجاری و مسـکونی بدون پارکینگ در شهر و حاشیه 

خیابـان هـا و کوچـه های تنـگ جلوگیری می شـد.
ادامه گزارش در شماره آتی...

نامه رحیمی به احمدی نژاد:
 رفیق قدیمی! مرا سکه یک پول کردید

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، امروز از زندان آزاد 
شد.

پایگاه خبری انتخاب: محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت 
دهم، امروز از زندان آزاد شد.

در سال 93 و پس از صدور حکم زندان برای رحیمی، دفتر محمود احمدی نژاد تلویحا 
از او اعالم برائت کرد.

پس از این واکنش، رحیمی در نامه ای تند خطاب به احمدی نژاد، نوشت: گیریم که 
امروز در منظر مردم محکوم شدم اما دیر نخواهد بود که روزنامه اعمال ما نزد خدای 

متعال گشوده می شود و حق و باطل نمایان می گردد.
  متن کامل نامه  رحیمی به احمدی نژاد به شرح ذیل اسیت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم دولت های نهم و دهم

سالم علیکم
این مختصر را چگونه می توانم آغاز کنم جز آنکه بگویم: چون دوست دشمن است 

شکایت کجا برم؟
البته شما دشمن نبوده اید و مرا با شما دوستی و رفاقت دیرینه ایست که مربوط به 
سال های اخیر نیست. نیک می دانید و دیگران هم خوب است در این مجال مطلع 
شوند که رفاقت من و شما به سال های دوری بر می گردد که در کردستان و آذربایجان 
غربی بودید و سپس به اردبیل رفتید تا تقدیرمان این باشد که هر دو استانداری دولت 
ششم را تجربه کنیم. گذر زمان شما را به ریاست جمهوری و بنده را به خدمتگزاری در 

دیوان محاسبات کشور رساند.
از ابتدای آشنایی، هم من و هم شما همواره حق رفاقت بجا آورده ایم و در برخی 
مواقع هم اختالف دیدگاه هایمان مانع از تداوم رفاقت هایمان نشد، در همان دوره البته 
افراد منتقد با بهانه جمالت مقلوب شده جریان رسانه ای تخریب بنده را کلید زدند و 
متهم به اغراق و تملق شدم. چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ 
پاسخم منفی بود با این استدالل که اگر در دیوان بمانم بیشتر منشأ کمک و خدمت 
به کشور خواهم شد. نپذیرفتید و بدون اطالع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت 
به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خالف مقررات بود. چاره ای نداشتم جز 
آنکه از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش برخی از دوستان 
قدیمی و صمیمی ام شدم و آغاز رنجش ها هم از همانجا شروع شد. به دولت آمدم و 
آنچه در توان داشتم در طبق اخالص گذاشتم و در انجام وظایف محوله بویژه ترمیم 
روابط دولت و مجلس کوتاهی نکردم. در اواخر دولت نهم بود که به دالیلی که هنوز هم 
برخی از آنها برای من نامعلوم است، چند تن از اعضای دولت را کنار گذاشتید و حتما 
خاطرتان هست که من از باب مشورت مخالف بودم و دالیلی آوردم و وقتی نپذیرفتید، 
یادآوری کردم که دولت از نصاب می افتد و نیازمند رأی مجدد اعتماد مجلس می شود.
ماجرای معاون اولی پیش آمد. بعد از ناکامی گزینة اول، به بنده پیشنهاد دادید. و همان 
موقع گفتم که با وجود کینه های سیاسی و برخی زخم های کهنه، از من بگذرید، زیرا 
عاقبت کار را می دانستم که برخی مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت 

و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم شما سخت بود.
آقای دکتر احمدی نژاد؛ دوست عزیز و قدیمی!

در دولت دهم همة اعضاء شاهد و گواهند که جز کار و کار به چیزی نمی اندیشیدم و 
6 صبح تا 1۲ شب، حداقل زمانی بود که مصروف خدمت در دفتر کارم می کردم. و 
این جدیت در کار از نگاه منصف نمایندگان محترم وقت مجلس شورای اسالمی پنهان 

نماند و در نا مه ای به امضاء ۲11 نفر تقدیر خود را از انتصاب شما اعالم نمودند.
از سال های گذشته  متفاوت  رفتارهایش  و  احمدی نژاد  رفته  رفته  و  زمان گذشت 
شده بود. هربار که به مشورت می نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیشتر توجه 
می کردید تا مشورت های ناشی از تجربه های مختلف من. در سال آخر دولت اصرارتان 
بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام می شده است 
و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید و نظر بنده و جمعی از همکارانم در دولت 
را نپذیرفتید و وقعی ننهادید تا جایی که اینجانب با همفکری برخی از اعضای کابینه 
چاره ای نداشتم جز اینکه در شرایط سخت عمل جراحی همسرم برای ثبت در آیندة 
تاریخ و برای دلگرمی همکارانم در دولت خطر کنم و به عنوان کاندیدای ریاست 
جمهوری ثبت نام نمایم تا به طور نمادین اختالف نظرم را با رویکرد شما بیان کنم و 
البته در نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در صحنة رفاقت باختم و باز هم 

حرفتان را گوش کردم و علیرغم میلم انصراف دادم.
آقای دکتر احمدی نژاد!

در جریان قهر شما پس از ماجرای آقای مصلحی بسیاری از دوستان شما تالش کردند 
که من هم کار را رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم 
برای عهده دار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدی نژاد باید 

برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده ام که:
ما را سریست با او که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم.

ذکر یک نمونه دیگر از خاطرات تلخ این دوره شاید خالی از فایده نباشد. به یاد دارید که 
خودم را در فضای سیاسی و رسانه ای سپر کردم تا خانم دکتر دستجردی که پرتالش 
و مردانه در میدان کار بود از دولت خارج نشود؟ اما متاسفانه شما لجبازی کردید و 
به بهانه تعلل در عزل رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی توانمند و متعهد 
بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانه ها و افکار عمومی سکه یک پول ساختید و 
البته همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان پیش نویس عزل بنده 

را هم آماده کرده بودید.
و اما اینک که از هر سو مورد هجمه قرار گرفته ام و نا آگاهان نیز گمان کرده اند که 
درهای رحمت خدا به روی بندگان، راه در داالن های سیاست دارد و رسانه ها عرض 
و آبرو و حیثیت 35 ساله خدمت و امنیت و آسایش همسر بیمار و دختران رنجورم 
را به باد داده اند و بی آنکه اصل ماجرا را بدانند و تبیین کنند حدیث مدعی را با کینه 
بر سر بازار جار می زنند و بر سر تقسیم غنائم این آبروریزی و هتک حیثیت، مسابقه و 

مناظره راه انداخته اند.
به ضرورت، در مقام  از هر کسی می دانید که در 5 سال گذشته، مگر  بهتر  شما 
پاسخگویی به رسانه ها برنیامده ام. مگر آنجا که استانداری کردستان، تراکتورهایی را که 
دولت به کشاورزان منطقه هدیه داده بود و با ابتکار خودشان بطور نمادین آرم مقدس 
اهلل مندرج در پرچم جمهوری اسالمی ایران را طراحی و به نمایش درآوردند و برخی 
رسانه های مغرض آن آرم مقدس را تعبیر به جمله ای از باب مداهنه نمودند، و تا امروز 

از سر جهل مرا مورد طعن و شماتت قرار می دهند، پاسخی داده ام؟!
آیا وقتی در حضور رئیس کمیسیون آموزش مجلس، وزیر علوم وقت و جمعی از اساتید 
دانشگاه از رساله دکتری خود دفاع کردم و فرد مدعی را به خاطر ادعای کذب در دادگاه 

محکوم نمودم، سخنی به رسانه ها کشاندم تا دفاعی کرده باشم؟!
آیا وقتی با تالش همکارانم در دیوان محاسبات، فساد موجود در بیمه ایران را افشاء 
کردم و با یک مهندسی معکوس، خود متهم آن شدم، جمله ای در دفاع بر زبان آوردم؟!

یا وقتی برای نخستین بار مفاد قرارداد ننگین کرسنت را در حضور رسانه ها باالی 
دست گرفتم و آن را متوقف کردم، کسی در برابر انتقام گیری مخالفین، حتی آخ از 

زبان من شنید؟!
همه آنچه ظرف چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجرا است و البته این زخم 
وقتی »کاری« می شود که جنابعالی نیز مصلحت را در آن می جویید که دامن خود 

را از آن برچینید!
آقای احمدی نژاد؛ دوست عزیز و قدیمی!

آیا بهتر نبود با اطالعی که به صحت و سالمت زندگی من که از نزدیک با آن آشنا 
هستید داشتید، گواهی می دادید؟ و شهادت می دادید که من به بیت المال خیانت 
نکرده ام و زندگی ام به ریالی مال حرام آلوده نیست؟ آیا نباید می گفتید که رحیمی پس 
از عمری خدمت چون حقوق و مزایای بازنشستگی اش برقرار نشده، برای گذران زندگی 

به سختی افتاده است؟

آقای احمدی نژاد، براستی نمی دانید یا فراموش کرده اید که ماجرای این پرونده چیست؟
شاید فراموش کرده اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و 

بیگاه شما را می خورد.
یادتان می آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید 

از مجاری قانونی، ماجرا پی گیری شود.
من با توکل بر خداوند و به گواه وضعیت دیروز و امروز زندگی ام که تغییری نکرده و شاهد 
سالمت زندگی من است تا لحظة آخر و تا جایی که قانون اجازه می دهد در پی اعاده 
حیثیت و اثبات بی گناهی خود و خانواده ام هستم. اما شما نیز گویا مانند برخی رسانه های 
معاند خارجی وناآگاه به این نتیجه رسیده اید که هرچه هست همین فضای غبار آلود 

رسانه ها و دعواهای سیاسی است؟
گیریم که امروز در منظر مردم محکوم و در آینده نیز با استناد به همین اخبار و 
اطالعات آمیخته حق و باطل و منازعات دور از حق و عدالت اصالح طلب و اصول گرا، 
تاریخ را نیز اینگونه نوشتند، اما دیر نخواهد بود که روزنامه اعمال ما نزد خدای متعال 
گشوده می شود و حق و باطل نمایان می گردد. از آنکه جاهل است و یا مغرض است، 
توقع و یا اعتراضی ندارم. بر رسانة ملی که با تغییرات جدید متاسفانه در پی جلب و 
جذب مخاطب به هر قیمتی، برآمده و به بهانه تبیین راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
میدان هایی فراخ برای عقده گشایی علیه ارگان ها و نهادهای انقالبی و تریبونی برای 
تطهیر فتنه گران فراهم می آورد، هرجی نیست. اما از دوستی که از 5 سال پیش 
در جریان رنج هایی که بر خود و خانواده ام رفته است، و از نزدیک اشک دختران، 
رنجوری همسر، سکتة منجر به مرگ مادر، سکتة خواهری که افتخار دارد شهیدی را 
نثار انقالب اسالمی کرده است و اشک چشم برادری که هنوز از ترکش خصم التیام 
نیافته است را دیده، و من بخاطر تداوم دوستی با او از خودگذشتگی ها کرده ام و تا 
امروز که بیانیه دو پهلویش را در دفاع از خودش دیدم، کالمی در تضعیفش بر زبان 
نیاورده ام، این انتظار نمی رفت که از مضمون بیانیه دو صفحه ای اش، جز برائت از 

رحیمی، استنباط نشود.
آقای احمدی نژاد عزیز!

برای آگاهی ملت شریف ایران و یادآوری مجدد بار دیگر می گویم که:
همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری 
امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می گردد. در این راستا برای انتخابات 
مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد 
پشتیبانی  غیردولتی  کمک های  طریق  از  کشور  سطح  در  اصولگرا  کاندیداهای  از 
مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی 
اینجانب معرفی شده بود، برای  نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به 
کمک اعالم آمادگی نمود. بنده نیز به واسطة حساسیت و اطمینان خاطر از سالم 
بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست 
از  پس  که  کردم  استعالم  وی  خصوص  در  ذیصالح،  مجاری  از  محاسبات  دیوان 
کمک  دریافت  برای  است،  پرونده  ضمیمة  آن  اسناد  که  مثبت  پاسخ  و  اطمینان 
از وی اعالم آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی 
می کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت 
نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد 
کاندیداهای  از  قریب 170نفر  به  که  صادره  کپی چک های  و  اسناد  کلیة  البته  و 
مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف 
انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و 

عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.
آیا شما اطالع نداشتید که کل ماجرا همین است که متاسفانه در اثر اطالع رسانی نادرست 
و مغرضانه و نگاه سیاسی خصمانه به موضوع یک کالغ چهل کالغ کردند که فالنی برده 
است و خورده است. وقتی کمک کننده این یک میلیارد و دویست میلیون تومان و نیز 
دریافت کنندگان، مشخص و معلوم هستند، لذا باید پرسید ارتباط این موضوع با بنده 
چیست؟ و آیا به اندازه همه جرائمی که برای اینجانب تعیین شده است، می توان عمل 
مجرمانه از ماوقع آنچه گفته شد، استخراج نمود؟ آیا آسیبی که ظرف 5 سال گذشته در 
افکار عمومی و بطور گسترده در تیراژ میلیون ها بار در رسانه های داخل و خارج به خود و 
خانواده ام وارد شده است، کمتر از مجازاتی است که در این حکم برایم تعیین شده است؟

درپایان توفیق و عاقبت بخیری همگان را از خداوند متعال خواستارم.
والسالم
محمد رضا رحیمی
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خاطرات هاشمی رفسنجانی
 انتخاب  »آیت اهلل بهشتی«
 برای مناظره با حزب توده 

انتخاب/ سال60
آقایـان  کیـاوش  و دکتـر والیتی  را برای  بازرسـی  و رفع  مشـکل  
اختـالف  میـان  دکتـر شـیبانی  ومعلـوالن  انقـالب  بـه  هتـل  قدس  
فرسـتادم .بحث  مناظـره  تلویزیونـی  پیـش  آمـد و موافقت  شـد که  
آقای  بهشـتی  در بحث  »آزادی ، هرج  و مرج ، زور مداری « شـرکت  
کننـد؛ نگرانـی  عده ای ایـن  بـود کـه  آوردن  نماینـده  حـزب  توده  و 
اکثریـت  فدائیـان  در تلویزیـون  در کنار آقای  بهشـتی ،بزرگ  کردن  
آنها و زمینه ای  برای  اتهام  نفوذ کمونیسـم  اسـت  و قرار شـد که  با 
 اظهـارات  مناسـب  درهمـان  مناظره  جلـوی  این  ضرر گرفته  شـود.

سال61
جنازه هـای  الجزایری هـا از مقابـل  مجلـس  تشـییع  می شـد. مـا 
صریحـا عـراق  را عامـل  معرفـی  می کنیـم  ولـی  الجزایری هـا هنوز 
نظـر نداده اند.گروهـی  از اعضای دایـره  سیاسـی  ایدئولوژیک  ارتش  

آمدنـد و از موضـع  آقـای  صفایی  گله  داشـتند.

سال62
آقاشـیخ  قدرت علیخانـی  آمـد و متن  نامـه ای  را که  در سـمینار 
ائمـه  جمعـه  تهیه  شـده  و چنـد نفر امضـاء کرده  بودند وسـپس  با 
مخالفـت  طرفـداران  حـزب  جمهـوری  اسـالمی  و آقای  مشـکینی ، 
مسـکوت  مانـده  بـود، آورد.نامـه  خطـاب  به  امـام  اسـت  و مرموزانه  
حـزب  جهموری  اسـالمی  را عامل  تفرقـه  معرفـی  کرده اند.موضوع  

را بـا ]آیت اهلل [آقـای  خامنـه ای ، تلفنـی  در میان  گذاشـتم

سال64
بـا آقایـان صیـاد ]شـیرازی[ و محسـن رضایـی صحبـت کردم. 
صیـاد 30 گردان نیرو از سـپاه بـرای انجام عملیات آتی خواسـته، 
ولـی سـپاه ۲0 گـردان واگذار کرده اسـت. محسـن رضایی مدعی 
اسـت کـه نیـروی بیشـتر ندارنـد و صیـاد می گویـد بـدون 30 

گـردان، نمی شـود عملیـات را شـروع کرد

سال65
بعـد از تنفـس آقـای دکتـر روحانـی آمـد و راجـع بـه جنـگ 
شـد.  بحـث  رزمـی  مهندسـی  و  سـپاه  و  ارتـش  مشـکل   و 
طـرح آقـای منتظـری دربـاره نیروهای مسـلح را گفتم، بـه آینده 
خوشـبین شـد. او قبـول دارد کـه موفقیـت در جنـگ متکـی بـه 
سـپاه اسـت و جایگزین ندارد و باید با فرماندهان سـپاه مماشـات 

کرد.

سال66
آقـای [علـی] شـمخانی [فرمانـده نیـروی زمینـی سـپاه] آمد. 
وضـع جنـگ را گفـت و طـرح پیشـنهادی بـرای جنـگ امسـال 
بـر اسـاس مدیریـت سـپاه و اسـتخدام امکانـات ارتـش و دولت را 
آورد. قـرار شـد نامـه ای که به امام نوشـته اند و ممکن اسـت سـوء 
ظـن قـدرت طلبـی را باعث شـود، عوض کننـد و همراه بـا طرح، 
خدمـت امام بفرسـتند.آقای [علـی] بیات، مدعـی هیپنوتیزم آمد؛ 

کار مهمـی نتوانسـت انجـام دهد.

سال67
گروگان هـای  آزادی  جهـان،  توجـه  مـورد  مسـئله  مهمتریـن 
فرانسـوی در لبنـان و نقـش ایـران و اثـر آن بـر انتخابات ریاسـت 

جمهـوری فرانسـه اسـت.

سال68
در گزارش هـا خشـم و عکس العمـل آمریـکا، اسـرائیل، انگلیس 
و فرانسـه درخصـوص اظهـارات دیـروز مـن در نمـاز جمعـه بـه 
وسـعت نشـر یافتـه اسـت. آقـای ]محمـد محمـدی[ ری شـهری 
]وزیر اطالعات[، تلفنی ماجرای سـوء اسـتفاده در شـرکت ]تولید 
لـوازم خانگـی[ فیلکـو و اینکه پرونده به دادسـتانی رفتـه را گفت.

سال69
بـه آقـای ]عبـداهلل[ نـوری، ]وزیـر کشـور[ در مورد]تعویـض 
فرمانـدار[ شـهرری تذکـر دادم. شـب بـا رهبری جلسـه داشـتیم. 
دربـاره امـوال بنیادهـا و مسـایل جـاری کشـور مذاکـره کردیـم

سال70
]آقـای علـی عزت بگوویـچ[، رییس جمهـور بوسـنی و هرزگوین 
آمـد. بـه خاطـر مبـارزات اسـالمی و طرفـداری از انقالب اسـالمی 
ایـران، دو بـار بـه زنـدان رفتـه و اخیـراً به خاطـر شـرایط جدید با 
آرای مسـلمانان آنجا انتخاب شـده اسـت. 40 درصد مردم بوسـنی 
مسـلمانند.از احتمـال برخورد مسـلمانان با صرب ها و با سـایر فرق 
اظهـار نگرانـی کـرد و از مـا تقاضـای اسـلحه سـبک و هلی کوپتـر 

کـرد. قـول مسـاعد دادم. بـه وزیر دفـاع گفتم کمـک کنند.

سال71
نزدیک غروب آمدند. مذاکره خصوصی و رسمی داشتیم. همکاری 
دو جانبـه و مسـأله قره باغ و مسـایل مـورد بحث، شـبیه مذاکرات 
 هیـأت آذربایجـان بـود؛ راه، راه آهـن، پـل، گاز و غـذا می خواهند.
شـام را بـا هیـأت آذربایجانـی خوردیـم. قـرار بـود هـر دو هیـأت 
باشـند؛ ارمنی هـا قبـول نکردنـد و قـرار شـد ضیافـت جداگانـه 
بدهیـم. قبـل از شـام و همـراه شـام، دربـارة اوضـاع آذربایجـان 
مذاکـرات  در  گرفتیـم.  فراوانـی  اطالعـات  و  کردیـم  مذاکـره 
خصوصـی تقاضـای سـالح کردنـد. هـر دو هیـأت در مـورد صلح، 
ُحسـن نیـت ابـراز می کننـد. نم نـم بـاران می باریـد. دیـر وقـت به 

آمدم. خانـه 

گفت وگو با ایرانگردی که برای ساخت مستند به جنوب شرق کرمان رفت و آن جا ماندگار و جزیی از زندگی اهالی منطقه شد  

مرهمي براي جان پردرد جازموریان 
لیال مهداد - شهروند| تا چشم کار مي کند ریگزار است که کپرهایي در آن 
جا خوش کرده اند. پسران و دختران شهرهای مرزی سیستان وبلوچستان 
و کرمان در لباس هاي محلي شان مردان و زنان کوچک به نظر مي رسند. 
لباس هایي که با سوزن دوزي هاي ظریف چشم نواز شده اند. کودکاني که 
با نقاشي و رنگ و حتي بازي با توپ بیگانه اند. مردان شترباني مي کنند 
و زنان از کیسه آرد موجود در کپر نان مي پزند. در این منطقه از صبح تا 
شب تنها بوي نان است که مي پیچد و بس. میهمانان با آب و نهایتا با چاي 
پذیرایي مي شوند. نام شان را که مي پرسي، نام محلي شان را مي گویند و 
شناسنامه براي شان چیز غریبي است و حمام کردن براي شان در تني به 
آب زدن خالصه مي شود. روزهاي هفته را نمي شناسند و تعبیرشان از 
فصل ها در سرما و گرما خالصه مي شود؛ البته در شهر وضعیت کمي بهتر 
است و کارت یارانه محل درآمد خانوار به حساب مي آید. بیشتر آنها با 

وجود بیماري تاکنون مطب پزشکي را به چشم ندیده اند.
 اینها تجربه هایی است که»سروش صلواتیان« ایرانگردي که دغدغه 
ساختن مستند ایران را داشته است. او این مدت میهمان آنهاست تا 
گره اي از کارشان باز کند و تا امروز توانسته به کمک فضاي مجازي افرادي 
را با خود همراه کند. در این مدت پنج نفر شناسنامه دار شده اند و هفت 

بیمار به تهران آمده اند تا درمان شوند.
 از سروش صلواتیان بگویید.

 متولد همدانم، ساکن تهران. سه سالي مي شود به نقاط مختلف سفر 
مي کنم تا بکرترین مناطق را معرفي کنم. متولد 65 هستم و قبل و 
بعد از تحصیل در دانشگاه حرفه هاي مختلفي را امتحان کرده ام و سه 
 سالي مي شود سفرکردن تنها حرفه ام شده است. در دانشگاه تهران عمران 
خوانده ام و پدرومادرم هر دو پرستار بازنشسته هستند. وقتي شروع به سفر 
کردم، تصمیم داشتم از تمام مناطق بکر فیلمبرداري کنم و مستند ایران 
را بسازم اما شنیدن از جازموریان و مشکالتش من را در این منطقه پایبند 
کرد. ابتدا شناسنامه نداشتن این افراد برایم عجیب بود و سعي کردم کاري 
براي شان کنم اما بعد بیماران این منطقه هم به دغدغه هایم بدل شدند. 
من اینجا هستم تا رابط این مردم با کمک رسان ها باشم؛ صدایي براي 

گفتن از مشکالت شان.
 چه  چیزی این انگیزه را در شما زنده کرد تا ایرانگردی کنید و 

مستند ایران را بسازید؟
 سفر و عالقه به سفر ریشه در کودکی ام دارد؛ تفکری که ابتدا در 
خانواده شکل گرفت. متولد همدانم و مجاورت این شهر با کوه و طبیعت 
باعث شده از میان همدانی ها کوهنورد، سنگ نورد، اسکی باز و عالقه مند 
به سفر و طبیعت زیاد باشد. درواقع اقلیم محل  زیست و تفکر خانوادگی 
این انگیزه را در من زنده کرد. پدرم متولد سی ویک است و با کهولت سن 
هنوز با دوچرخه سفر می کند. سفر به فرانسه، رکاب زدن از برج میالد تا 
برج ایفل، دوچرخه سواری از موزه المپیک تا موزه المپیک سوییس؛ در 

حقیقت مي توانم بگویم با عالقه به سفرکردن بزرگ شده ام.
 از این عالقه بگویید.

 به قول معروف بسیار سفر باید تا پخته شود خامي. به شهرها و 
کشورهاي زیادي سفر کرده ام. یکي از دغدغه هایم شناساندن نقاط بکر 
و ناشناخته ایران بود و براي همین به مناطق مختلفي سفر و از آنها 
فیلمبرداري کردم تا درنهایت مستندي از ایران بسازم؛ مستندي با این 
نام »ایران را از باال ببینید« چون در مناطق مختلفي که مي رفتم، سعي 
داشتم از زاویه باال هم تصویربرداري داشته باشم، البته باید بگویم هدف 
اصلي سفر بود؛ این هدفي است که سه سالي مي شود آن را به  طور جدي 

دنبال مي کنم.
و  به کار خیر  را  ایرانگردی جای خود  و   چه شد سفرکردن 

پرداختن به مردم کپرنشین جنوب کرمان داد؟
 این نوع نگاه کردن به زندگی از زلزله اخیر کرمانشاه به  وجود آمد. خبر 
زلزله سرپل ذهاب هر شنونده ای را متأثر می کرد و من هم به نوبه خود 
دوست داشتم کاری انجام بدهم برای همین در صفحه اینستاگرامم شروع 
به جمع آوری کمک کردم و راه کرمانشاه را در پیش گرفتم. سعی کردم 
در حد توان باری از روی دوش مردم مصیبت دیده سرپل ذهاب بردارم، 
این کمک ها و فعالیت ها تا زمانی که کمک ها بیشتر شد و ارگان های 
دولتی به مسأله ورود پیدا کردند، ادامه داشت. با همین ایده که هر فردی 
می تواند در حد توان به همنوع اش کمک کند و گره ای از کارش باز کند، 
دوست داشتم این نوع  از نوع دوستی ادامه داشته باشد تا این که یکی از 
شاگردان برادرم که اهل جنوب کرمان است و فعالیت های خیرخواهانه ای 
هم دارد با این بخش از ایران من را آشنا کرد. روزهای اول باور این که 
در ایران افرادی زندگی  می کنند که تنها وسیله گرمایشی و روشنایی شان 
آتش است و برای خنک شدن منتظر وزش باد می شوند، غیرقابل باور بود. 
مردمی که روزهای هفته برای شان مفهومی ندارد. ماه های  سال برای شان 
معنایی ندارد و فصل ها به سرما و گرما تقسیم می شود. ابتدا آمدم تا 
به شخصه ببینم همه اینها واقعیت دارد یا نه. دیدن آن شرایط باعث شد 

به این بیندیشم که کاری برای شان انجام بدهم.
 نخستین اقدام تان بعد از آگاهی از این بخش از ایران چه بود؟

 در صفحه اینستاگرامم عکس ها و شنیده هایم را نشر دادم و مثل 
همیشه مردم با محبت پاسخ دادند. کمک ها را در ماشینم جمع کردم و 
تنهایي به سمت مقصد حرکت کردم. اول به این فکر می کردم که نهایتا 
یک هفته در آن جا بمانم، اما در حال حاضر چهار، پنج ماه مي شود که 
اینجا ماندگار شده ام. درواقع باید بگویم هر کس دیگري هم اگر جاي من 
بود، ماندگار مي شد. این جا آدم صحنه هایی می بیند که هر قدر دل سنگ 
باشد، حسي جز تأثر نخواهد داشت. من هم همین طوری پایبند این جا 
شدم. چیزهایی که این جا می بینی واقعا دردناک است و برای بیننده 

دغدغه ایجاد می کند.
 کمک گرفتن برای کارهای خیر آن هم در فضای مجازی بیشتر 
مواقع توسط سلبریتی ها صورت می گیرد و به واسطه جایگاه 
اجتماعی که دارند این اتفاق می افتد. شما در صحبت های تان 
از جمع آوری کمک از طریق اینستاگرام تان گفتید، این اعتماد 

از کجا نشأت می گیرد؟
 این مسأله تنها یک جواب دارد؛ نشان دادن واقعیت. اگر واقعیت را 
به مردم نشان بدهیم، بی شک افراد به کمک خواهند آمد؛ مصداق همان 
جمله است که می گوید هر آنچه از دل برآید، بر دل نشیند. گاهي  اوقات 
شاید بعضی ها با بزرگنمایی مشکالت شروع به جمع آوری کمک کنند اما 
متاسفانه مشکالت این منطقه بدون اغراق بسیار بزرگ است. در حقیقت 
بعضی از مسائل غیر قابل باور است. این منطقه و مسائلش بیشتر باعث 
تعجب می شود؛ این که فردی از بدو تولد تا زمان مرگ سه وعده غذایی اش 
تنها نان است، نانی که زیرخاک پخته می شود؛ یعنی 70درصد زندگی اش 
را نان می خورد. این روند زندگی عادی اکثر مردم قلعه گنج است در حالي 
که بیشتر ما اگر سه،چهار روز غذای محبوب مان را بخوریم، زده می شویم.

 از هشتگ »جازموریان تنها نیست« بگویید.

 در  سال 7۲- 71 ابتدای رودخانه حلیم رود و رودخانه بمپور که آبشخور 
تاالب جازموریان بودند، سد زده شد. سدی برای تأمین آب شمال کرمان 
و قرار بود دریچه ای به عنوان سهمیه به این منطقه اختصاص داده شود؛ 
البته چنین نشد و این تاالب خشک شد. حاال این منطقه به بیاباني تبدیل 
شده است. جاز یعنی علف و موریان یعنی جایی که علف زیاد است. این 
منطقه در برهه ای معروف به انبار علوفه ایران بود، قطب دامپروری جنوب 
ایران و حاال چیزي که از آن باقي مانده، بیابان جازموریان است؛ ریگزار. 
در حال حاضر در این منطقه واژه هایي همچون آب، باران، نم یا رطوبت 
کشاورزی،  با  روزگاري  که  منطقه ای  است.  داده   از دست  را  معنایش 
دامپروری و شتربانی روزگار می گذرانده است. نیمی از این منطقه، وابسته 

به سیستان وبلوچستان است و نیمی دیگر به کرمان تعلق دارد.
 با این تفاسیر محروم ترین بخش های این منطقه کجاها هستند؟

 در شمال تاالب، شهر رودبار جنوب و در غربش شهر قلعه گنج قرار 
گرفته است. این دو شهر محروم ترین شهرهایی هستند که تاکنون به 
زندگی ام دیده ام. شهر قلعه گنج به شهر یارانه ای معروف است. مردم اکثرا 
با یارانه زندگی خود را می گذرانند. اکثر مردم برای تأمین وسایل مورد 
نیازشان کارت یارانه شان را در مغازه ها گرو مي گذارند تا در پایان ماه 
بدهي شان از کارت یارانه تسویه شود. در مغازه های شهر قلعه گنج سس 
یا رب سایز بزرگ به چشم نمی خورد چون به زبان ساده مردم این جا 
گنجشک روزی هستند درحالی که در شهرهای بزرگ مردم از سایزهای 

بزگ کاالها استفاده می کنند تا به صرفه باشد.

 در طول مدتی که سفر می کردید عجیب ترین نقطه ایران را 
کجا یافتید؟

 من به دوستانم می گویم این جا سرزمین عجایب است چون از همان 
ابتدای صبح با اتفاقات عجیب روبه رو هستی. در مقابل چشمانت به دلیل 
آسفالت نبودن جاده ماشیني چپ می کند و از جاده خارج می شود. جلوتر 
به دلیل نبود تابلو، دو شتر بر اثر تصادف مرده اند. به بیمارستان مراجعه 
مي کنید، پزشک نیست. به ثبت احوال مي روید، پیرزني را مي بینید که 
یکی، دو هفته دوندگی کرده چون جای فوتی، نام ولی  دم را اشتباه نوشته 
است. در این نقطه از ایران آدم هایي را مي بینید که با وجود نیاز به پزشک 

به دلیل نداشتن پول به پزشک مراجعه نمي کنند.
 داستان »سامیه« را براي مان تعریف کنید.

 »سامیه« دختري 13ساله است که با نرمی استخوان شدید به دنیا 
آمده، اما هیچ گاه به پزشک مراجعه نکرده است. مشکل »سامیه« در 
حدي بود که در طول زندگي اش هر حرکتي باعث شکستگي استخوانش 
مي شده؛ شکستگي هایي که به خودي خود جوش خورده اند. جابه جا 
شدن در خواب، در آغوش کشیدن و .... درواقع تمام اعضاي »سامیه« فرم 
اولیه خود را از دست داده اند به جز صورتش. »سامیه« هم جزو کودکاني 
است که شناسنامه ندارد و به واسطه آن از داشتن دفترچه بیمه محروم 
است و این در حالي است که کامال ایراني است. ولي از آنجایی که پدرش 
شناسنامه نداشته او هم از این حق محروم مانده، البته پروسه درمانش 

آغاز شده است.
 و اما قصه شناسنامه ها.

 بي شناسنامه بودن ساکنان این منطقه به مسائلي همچون فقر وآگاهي  
پایین برمي گردد. بعضي از افراد شناسنامه شان را گم کرده اند بعضي دیگر 
بر اثر حادثه اي آن را از دست داده اند و عده اي هم آن را فروخته اند، البته 
براي تامین مایحتاج. ساکنان اینجا در خانه هایي زندگي مي کنند که با 
یک کبریت مي سوزد و با پارچ آبي خیس مي شود پس نمي توان توقع 
داشت به اهمیت شناسنامه واقف باشند و از آن نگهداري کنند. فقر هم 
به نوبه خود بي تأثیر نیست. من، »سروش صلواتیان« اگر اینجا زندگي 
مي کردم و ناني برای خوردن نداشتم، شناسنامه ام را مي فروختم. در این 
پنج ماه توانسته ایم پنج شناسنامه را تا مرحله صدور برسانیم که از این 
تعداد دو شناسنامه متعلق به سرپرست خانوار است که هرکدام چهار 
فرزند دارند و بعد از این مي توان براي آنها اقدام کرد. داستان شناسنامه 
طوالني است و در دل خود ماجراهاي زیادي دارد. به عنوان مثال 15سال 
پیش فردي از تعدادي از خانوارها شناسنامه گرفته تا براي شان پمپ 
آب بیاورد و هنوز خبري از پمپ  آب نیست. یا کودکي اینجا زندگي 
مي کند که نامش را نمي داند تا براي شناسنامه اقدام کنیم گاهي خودش 
را حسین رمضان نژاد مي نامد و گاهي حسین نژادرمضان. چون تمام عمر 
با نام هاي محلي او را نامیده اند. بعضي ها پنجشنبه صدایش مي زنند و 
عده اي پشتک چون در کودکي پشه رویش زیاد مي نشسته. براي مشکل 
شناسنامه ها نامه اي را از طریق همسر وزیر به دست وزیر رساندیم. وزیر 
هم نامه اي براي ثبت احوال کشوري نوشتند و از آن جا به کرمان و بعد 
قلعه گنج. اما چون ارگان هاي زیادي در این مسأله دخیل هستند این 
نامه ها هم نتوانستند کاري از پیش ببرند ولي ما همچنان پیگیر هستیم.

 با همه سختی هایی که با آن روبه رو هستید به فعالیت تان ادامه 
می دهید؟

 فعالیت هایی از این جنس لذت باالیی دارد و این درحالی است که 
از چیز  اما من  همیشه شنیده ایم، کار خیر عاقبت به خیرت می کند، 
دیگری لذت می برم. من از این که موفق می شوم به کسی کمک کنم، 
لذت می برم. هم از موفقیت و هم از کمک به آدم ها. این که بگویم صرفا 

از حس  اغراق است. من  آدم ها کمک می کنم، لذت می برم  به  چون 
موفقیت در این کار لذت می برم. شاید اگر تنها کمک کردن صرف بود آدم 
جاهایی کم می آورد و خسته می شد ولی زمانی که خودم از گرفتن یک 
شناسنامه چند برابر صاحب شناسنامه خوشحال می شوم، انگیزه می شود 
برای شناسنامه بعدی اقدام کنم. به عنوان نمونه برای گرفتن شناسنامه 
دختربچه ای اقدام کرده ام، چند بار از طریق دهیار از پدرومادرش خواستم 
شناسنامه های شان را بدهند تا اقدامات را شروع کنم اما کوتاهی کردند 
تا این که به شخصه به منزل شان مراجعه کردم تنها با این انگیزه که 
این دختربچه بتواند شناسنامه دار شود و تحصیل کند، به این امید که 
سرنوشت بهتری در انتظارش باشد. دختری 10ساله که اگر شناسنامه دار 
نشود ، سال آینده نمی تواند مدرسه برود؛ سن ورود به مدرسه در روستاها 

11 سال است.
این  پیگیر مشکالت  دیگر  نفر  به جز شما چند   در حال حاضر 

منطقه هستند؟
 در ابتداي امر کمک ها را جمع آوري کردم و با ماشینم به اینجا آمدم 
تا ببینم قصه مردم این مناطق چیست. البته قبل از این کار از فضاي 
مجازي براي جمع آوري کمک ها بهره بردم و بعد از آن از یکي ، دو نفر از 
دوستانم کمک گرفتم، البته دوباره فضاي مجازي به کمک ما آمد و از 
این طریق با افراد جدیدي آشنا شدم که به ما اضافه شدند. بعضي از افراد 
به دالیلي مقطعي کمک  حال مان هستند ولي من به شکل پیوسته در 
منطقه حضور دارم. از طریق همین فضای مجازی با خانم دکتری آشنا 

شدم که از طریق ایشان ده ها پزشک دیگر به ما وصل شدند. به عنوان 
مثال پزشکی که بیماران سوختگی را درمان می کند یکی از پزشکان نامی 
است؛ آقای ده مرده. خدمات ارتوپدی را دکتر توکلی به عهده گرفته  اند. 
خوشبختانه پزشکان زیادی هستند که برای ویزیت رایگان بیماران اعالم 
آمادگی کرده اند. از طریق خیریه هایی که در اینستاگرام با ما آشنا شدند 
هم خدماتی دریافت کرده ایم. واقعیت این است که این زنجیره درحال 

بزرگ شدن است و افراد بیشتری به آن می پیوندند.
 ابتدای ورود دغدغه چه چیزی را بیش از هر چیز داشتید و 

حاال این دغدغه از چه جنسی است.
مهمترین  درحال حاضر  اما  کردیم  شروع  شناسنامه  با  را  کارمان   
هفت  درحال حاضر  است.  درمان  مسأله  می دهیم  انجام  که  کارهایی 
بیمار را برای درمان به تهران آورده ایم که در مجموع 150میلیون عمل 
جراحی برای شان انجام شده که همگی رایگان بوده اند و تنها هزینه ، برای 
پروازها و ایاب و ذهاب بیماران بوده است، البته برخی از بیماران را در خانه 
خودمان نگهداری کرده ام چون دو روز قبل از عمل جراحی در تهران 
حضور داشتند، اگر چه چند نفر هم در اینستاگرام برای خدماتی از این 
دست اعالم آمادگی کرده اند. یکی، دو نفر هم اعالم کرده اند مي توانند 
مکان هایی را در اختیار این بیماران قرار بدهند تا مهمانسرای آنان باشد، 
بعضی از بیماران هم در همان کهنوج درمان می شوند. در همین اتفاقات 
اخیر به وزارت بهداشت مراجعه کردم. وزارتخانه نماینده ای فرستاد و ما 
را به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی جیرفت معرفی کرد تا بتوانیم 
راحت تر بیماران را انتقال بدهیم چون قلعه گنج امکانات مورد نیاز را ندارد 

و تنها یک آزمایشگاه دارد.
 از مدارس این منطقه و حاشیه هایش بگویید.

چشم  به  مدارسی  اما  ندارد  وجود  آن  متعارف  شکل  به  مدرسه   
از بانک های خصوصی پیشنهاد داده اند که مي توانند  البته  می خورند، 
مدارس را تجهیز کنند. بسیاری از مدارس کولر ندارند و این درحالی 
است که در ابتدای اردیبهشت دماي هوا به 37-38درجه مي رسد و هر 
نیم ساعت معلم ها، دانش آموزان را از کالس بیرون مي فرستند تا کمی 
گرفتار  خصوصي سازي  بدبختي  به  منطقه  این  مدارس  شوند.  خنک 
هستند. آموزش وپرورش مدارس این منطقه را خصوصي سازي کرده است 
و در همین بخش خصوصي از معلم هاي حق التدریسي استفاده مي کند. 
معلماني که دریافتي شان حداقل دریافتي وزارت کار ثبت مي شود در 
حالي که در واقعیت دریافتي آنها به 500-600هزار تومان مي رسد که 
از این مقدار باید ماهانه ۲00هزار تومان هزینه رفت وآمد بدهند چون 

مسافت ها طوالني است.
راه گریز از این مشکالت عدیده.

 80هزار نفر در قلعه گنج زندگي مي کنند که از این تعداد چهارهزار 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند؛ خانوارهایي که حداقل پنج 
نفر جمعیت دارند. درواقع یک چهارم جمعیت این منطقه تحت پوشش 
کمیته امداد هستند که این خود در کنار سایر مشکالت این منطقه یک 
بدبختي است. چون کمیته  امداد از خزانه ملي این هزینه را صرف مي کند 
در حالي که مي شود این هزینه را صرف مسائل زیرساختي در کشور کرد. 
یکي از راهکارها شاید این باشد که هزینه چند ساله کمیته  امداد پیش 
پیش صرف این منطقه شود تا اشتغال جان بگیرد، البته سرمایه گذاري در 
بخش آبیاري قطره اي هم مي تواند جان تازه اي به این منطقه بدهد حتي 
دولت مي تواند بخشي را به عنوان سرمایه گذار به این منطقه براي مشارکت 
با کشاورزان اختصاص بدهد. رونق کشاورزي در این منطقه کمک مي کند 
تا این تاالب دوباره به انبار غالت ایران بدل شود در حالي که درحال حاضر 

۲0 درصد ریزگردها را به وجود مي آورد.
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فرماندارویژه شهرستان میناب:

طرح ساماندهی بازار 
میناب اجرا می شود

فرماندارویـژه شهرسـتان مینـاب گفـت: بـازار میناب سـاماندهی 
می شـود.

ابـوذر مهـدی نخعـی امـروز در گفت و گـو بـا خبرنـگار فـارس در 
مینـاب اظهـار داشـت: شهرسـتان مینـاب از تاریـخ و فرهنگ باالی 
برخـوردار اسـت و بایـد در جهـت حفـظ و انتقـال آن اقـدام کنیم.

وی افـزود: بازسـازی بـازار بزرگ مینـاب نیز باید براسـاس تاریخ 
ایـن مـرز و بـوم انجـام شـود و معمـار ی آن بـه صـورت سـنتی و 

اسـالمی طراحی شـود.
  فرمانـدار ویژه شهرسـتان میناب گفت: طرحی برای سـاماندهی 

بـازار میناب هرچه سـریع تر آماده شـود.
وی در ادامـه بـه نقـش آمـوزش در رونـق بـازار و ایمنـی بازاریان 
در جهـت جلوگیـری از زیان هـای احتمالـی اشـاره کـرد و افـزود: 
برنامه هـای آموزشـی مـدون بـرای صنـوف مختلـف در دسـتور کار 

متولیـان امـر در شهرسـتان میناب باشـد.
نخعـی بـا بیان ایـن مطلب که هـدف از اجرای این طـرح افزایش 
رفـاه کسـبه و بازاریـان و مـردم شهرسـتان میناب اسـت خواسـتار 

مشـارکت های الزم بازاریـان در ایـن امر شـدند.

یـک  در  فاریـاب  شـهردار  فـالح  مهنـدس 
اداره  عنایـت  گفت:بـا  اختصاصـی  مصاحبـه 
مالیات کهنوجو مدیریت مرسـلپور و کارشناس 
ارشـد مالیاتـی حـوزه فاریـاب ابراهیـم دیمـه 
کار،پـروژه احـداث بلـوار مالیـات شـهر فاریاب 

بـه ثمـر نشسـت.
وی ضمـن تشـکر ویـژه از اداره امـور مالیاتـی 
کهنـوج تصریح کرد: با توجه بـه منابع درآمدی 
کـه در حـوزه معدنـی و کشـاورزی شهرسـتان 
فاریـاب وجـود دارد انتظـار داریـم عنایـت ویژه 

ای در خصـوص وصولـی هـا محقق شـود.
فـالح افـزود: همدلـی شـورای شـهر فاریـاب 
و فرمانـدار نیز در شـکوفایی شـهر شـهدا موثر 
واقـع شـده کـه الزامـی می دانـم از فرمانـدار و 
شـورای شـهر نهایت قدر دانی را به عمل آورم.

مالیاتـی  امـور  رییـس  مرسـلپور«  »عبـداهلل 
شهرسـتان کهنـوج دربـاره پرداختی هـای این 
واحـد مالیاتـی بـه شـهرداری ها و دهیـاری ها 
در گفتگـو بـا مکـران گفـت: اداره مالیـات بـر 
اسـاس وصولـی هـای اسـتانی از بابـت ارزش 
افـزوده بـه شـهرداری هـا و دهیـاری هـا و بـر 

اسـاس شـاخص جمعیـت پرداخـت مـی کند؛ 
کـه ایـن پرداختـی هـا صرفـا بایـد در جهـت 

عمـران در ان شـهر یـا روسـتا هزینـه شـود.
رود  مـی  انتظـار  کـرد:  تاکیـد  مرسـلپور 
هـا  هـا، شـهرداری  ها،بخشـداری  فرمانـداری 
و دهیـاری هـا در زمینـه وصـول نیـز نهایـت 

همـکاری را بـا اداره امـور مالیاتـی بـه عمـل 
آورنـد.

وی ضمـن تشـکر از پرسـنل امـور مالیاتـی 
تصریـح کـرد: امـور مالیاتـی بـا جدیـت پیگیر 
و  هـا  شـهرداری  بـه  پرداختـی  مبالـغ  اسـت 
دهیـاری هـا صرف امـور عمرانی همان شـهر یا 
روسـتا شـود و از پرداخـت هزینـه هـای جاری 
مثـل حقـوق و بیمـه از ایـن منبـع خـودداری 
شـود.زیرا این منابع همان پرداختی شـهروندان 

بابـت ارزش افـزوده موقـع خرید اسـت.
وی در پایـان گفت: جـا دارد از مهندس فالح 
شـهردار فاریـاب که بـا همت و تـالش از منابع 
دریافتـی یـک بلـوار به نـام »مالیات« در شـهر 
فاریـاب احـداث نمـوده تقدیر و تشـکر ویژه به 

آورم. عمل 

طی مصاحبه اختصاصی با شهردار فاریاب و با احداث یک بلوار بنام«مالیات« بررسی شد:

همت مضاعف مهندس فالح
عمران و آبادانی شهر شهدا را یدک می کشد

پیام قدردانی شرکت آسیا نودژ و طالیه داران
 خلیج فارس از معاون معدنی،کارشناسان 

و پرسنل سازمان صنایع معادن و تجارت جنوب کرمان
پیـام قدردانـی مدیـران عامل شـرکت طالیه داران خلیج فارس واسـیا نـودژ از باب )لم یشـکر المخلوق لم یشـکر 
الخالـق (خطـاب بـه سـازمان صنایع ومعـادن جنوب کرمـان واصل شـد .در ایـن پیـام میخوانیم:بحمداهلل اسـتان 
کرمـان بویـژه جنـوب به عنوان بزرگترین اسـتان کشـور 11درصـد از کل خاک کشـور را به خود اختصـاص داده که 
بیـش از 40 نـوع مـاده معدنـی در این اسـتان وجـود دارد و صـد البته به عنوان بهشـت معـادن در پیشـانی و افق 
توسـعه میدرخشـند. مهندس نجـار پور و مهنـدس ارژنگ در بخشـی دیگر از پیام واصلـه آورده اند: در گوشـه ای 
از ایـن بهشـت معادن )جنـوب کرمان(همت مضاعـف معاونت معدنی »مهندس مقبلی ومجاز« و سـایر کارشناسـان 
و پرسـنل خـدوم سـازمان یاد شـده بر کسـی پوشـیده نیسـت و البته اشـتغالزایی در شـرکت های مذکـور دعای 
خیـر همیشـگی را بـه همراه خواهد داشـت. در پایـان  میخوانیم :الزم اسـت از باب )لم یشـکر المخلوق لم یشـکر 
الخالـق از همه معاونین بویژه معاون حوزه معدنی و کارشناسـان و پرسـنل زحمتکش سـازمان تقدیر و تشـکر ویژه 
بـه عمـل آوریم.این پیام تشـکر وقدرانـی به همت شـرکت طالیه داران خلیج فارس و شـرکت آسـیا نـودژ تنظیم 

گردیده و برگ سـبزی سـت تحفـه درویش.

مهندسین نجار پور و ارژنگ


