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حزب اعتدال و توسعه 
و چند نامزد جدید

پیـام مـا- تنـور انتخابات همـگام با همـه ی نقاط کشـور در 
کرمـان نیـز با ثبت نـام گروه ها و افراد مختلف داغ شـده اسـت. 
حضـور چهره هـای شـاخص و گروه هـا و احـزاب مختلـف ادامه 
دارد فعالیـن سـتادهای روحانـی در انتخابـات ۹۲ کـه اینـک 
در مجموعـه حـزب اعتـدال و توسـعه انسـجام پیداکرده انـد 
حضـور پررنگـی در فرمانـداری کرمان داشـتند پـس از ثبت نام 
ابوسـعیدی دبیر این حزب در اسـتان طی روزهای گذشـته، در 
روز پنج شـنبه نیـز جمعـی دیگـر ازفعالین این حـزب با حضور 
در محـل ثبت نـام بـرای حضـور در انتخابـات مجلـس پیش رو 
نامزد شـدند. علی بهرامی رئیس حزب اعتدال و توسـعه اسـتان 
کرمـان فعـال اقتصـادی، اجتماعـی و مطبوعات که سـردبیری 
هفته نامـه بیـداری را بـه عهـده دارد، دکتـر دادخـدا غضنفـری 
معـاون امور شهرسـتان های حـزب اعتدال و توسعه شهرسـتان 
و رئیـس سـابق دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کرمـان، عبـاس 
بابایـی مسـول واحد جوانـان حزب اعتدال و توسـعه ی کرمان و 
مدیـر گـروه بخـش مدیریت و عضو هیـات علمی دانشـگاه آزاد 
و همچنیـن خانـم افضـل السـادات رضـوی مدرس دانشـگاه، با 
سـابقه ی عضویت در شـورای شـهر انار از جمله کسـانی بودند 
کـه می تـوان از آنهـا بـه عنـوان حامیـان گفتمان تدبیـر و امید 
در کرمـان نـام بـرد. کسـانی کـه در سـتادهای انتخاباتی دکتر 
روحانـی فعـال بودنـد و بـه نوعـی بـرای تقویـت آن گفتمان و 
از هـم نپاشـیدن آن بـه فعالیـت حزبـی روی آوردنـد بـه نظـر 
می رسـد با برنامه ریزی مناسـبی پا به میدان انتخابات گذاشـته  
باشـند البته بعد از مشـخص شـدن نتیجه ی تایید صاحیت ها 
احتمـال ائتـاف آنها با اصاح طلبـان و طیف حامیان اسـتاندار 

در صـورت کوتـاه آمدن طرفیـن دور از انتظار نیسـت. 

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 
بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و فرهنگی بهره مند شودید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن هر شب ساعت 10
جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

10 جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد
50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن  دوست دار زمین باشیم

هفته نامه تجارت شرقی منتشر می شود
 ویژه نامه کرمان الگوی نمونه اقتصاد مقاومتی
طرح افزایش اختیارات استانداران

«دولت شهر کرمان»

صفحه
تیراژ 15000 نسخه
گالسه تمام رنگی

با توزیع گسترده در
کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان

و مناطق آزاد

با گفت و گو ها و نوشتارهای از ...
و با معرفی شرکت های بزرگ 
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تا انتخابات
اسامی داوطلبان انتخابات 

خبرگان استان کرمان
اسـامی نامزدهای ثبت نام کـرده در مجلس خبرگان از 

حوزه انتخابیه اسـتان کرمان به شـرح زیر می باشـد:
علی عارفی 

امان اهلل علیمرادی  
محمد تاج الدینی  
احمد شیخ بهائی  
محمد کاظم میرحسینی  
محمد نوذری فردوسیه  
حسن جعفری  
حسین بیگی نژاد  
سیدجلیل صدرطباطبائی  
حسین پورساالری  

عبدالهادی سیستانی اله آبادی  
سیدمحمد صالح موسوی زرندی  

علی پورمحمدی ماهونکی  
سید احمد موسوی قمی  

محمد بهرامی خوش کار
محمد جواد حجتی کرمانی  

سید احمد خاتمی

تعداد داوطلبان انتخابات مجلس 
استان کرمان به 2٦5 نفر رسید 

دوره مجلـس  نمایندگـی دهمیـن  داوطلبـان  شـمار 
شـورای اسـامی از حوزه هـای انتخابیه اسـتان کرمان 
تـا پایان مهلت نام نویسـی از کاندیداهـای دهمین دوره 
مجلـس شـورای اسـامی بـه ۲65 نفر رسـیده اسـت.

تـا پایـان روز آخـر مهلـت نام نویسـی از کاندیداهـای 
دهمیـن دوره مجلس شـورای اسـامی، 100 نفر برای 
نمایندگـی مـردم حوزه های انتخابیه اسـتان کرمان در 
دهمین دوره مجلس شـورای اسـامی ثبـت نام کردند. 
تاکنـون از حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور 87 نفر، حوزه 
انتخابیـه کهنوج، منوجان، فاریـاب، رودبارجنوب و قلعه 
گنـج 1۲ نفـر، حـوزه انتخابیـه جیرفـت و عنبرآباد 10 
نفـر، حـوزه انتخابیـه زرنـد و کوهبنـان ۲۲ نفـر، حوزه 
انتخابیـه رفسـنجان و انـار 34 نفـر، حـوزه انتخابیـه 
شـهربابک 17 نفر، حوزه انتخابیه سـیرجان و بردسـیر 
31 نفـر، حـوزه انتخابیه بافـت، رابر و ارزوئیـه 31 نفر و 
از حـوزه انتخابیـه بم، ریگان، نرماشـیر و فهـرج 17 نفر 
بـرای دهمین دوره مجلس شـورای اسـامی از اسـتان 
کرمـان نام نویسـی کـرده انـد. از مجمـوع داوطلبان30 
نفـر خانـم هسـتند کـه بـر ایـن اسـاس از حـوزه های 
انتخابیـه کرمـان و راور 17 نفر، سـیرجان و بردسـیر 6 
نفـر، بافـت رابـر و ارزوئیه یـک نفر، شـهربابک یک نفر، 
جیرفـت و عنبرآبـاد یک نفر، رفسـنجان و انار یک نفر، 
زرنـد و کوهبنـان یک نفر، بم، ریگان، نرماشـیر و فهرج 
۲ نفـر بـرای دهمین دوره مجلس شـورای اسـامی نام 

نویسـی کرده اند.

87 نفر داوطلب ورود به مجلس از 
حوزه انتخابیه کرمان و راور

کار ثبـت نـام از داوطلبـان نمایندگـی دهمیـن دوره 
مجلـس شـورای اسـامی بـا 87 داوطلـب در حـوزه 

انتخابیـه کرمـان و راور بـه پایـان رسـید.
هیـات  رئیـس  و  فرمانـدار  توحیـدی«  »محمدعلـی 
اجرایـی انتخابـات شهرسـتان کرمـان گفـت: در پایان 
از داوطلبـان مجلـس  نـام  ثبـت  مهلـت هفـت روزه 
شـورای اسـامی 87 نفـر با حضـور در سـتاد انتخابات 
برای نمایندگی دهمین دوره مجلس شـورای اسـامی 
از حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور ثبـت نام کردنـد.  وی 
تعـداد داوطلبـان نمایندگی در حـوزه انتخابیه کرمان و 
راور را بـاال دانسـت و ابـراز کرد: اسـتان کرمـان ۹ حوزه 
انتخابیـه دارد و تقریباً یک سـوم از داوطلبان اسـتان از 
حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور نام نویسـی کـرده اند که 
از مجمـوع 87 نفـر داوطلـب 17 نفـر بانـوان و 70 نفـر 
را آقایـان تشـکیل می دهنـد. فرماندار کرمان با اشـاره 
بـه بـاال بـودن سـطح تحصیـات ثبت نـام کننـدگان 
خاطرنشـان کـرد: 18 نفر از ثبـت نام کننـدگان دارای 
مدرک دکترا، 63 نفر فوق لیسـانس، 4 نفر لیسـانس و 
۲ نفـر حوزوی هسـتند. رئیس هیـات اجرایی انتخابات 
اسـتان ادامـه داد: جوانتریـن داوطلـب بـا 30 سـال و 
مسـن تریـن آنها با 63 سـال در حـوزه انتخابیه کرمان 
و راور ثبـت نـام کردنـد ضمـن آنکه 4 نفـر از داوطلبان 
هسـتند.  پیشـین  ادوار  در  نمایندگـی  سـابقه  دارای 
فرمانـدار کرمان ادامه داد : بررسـی صاحیت داوطلبان 
در هیـات هـای اجرایـی بایسـتی حداکثر ظـرف مدت 
10 روز صـورت پذیـرد و پـس از آن نتیجـه بـه هیـات 

نظـارت اعـام گردد.

کرمان ویچ

حزب اعتدال و توسعه 
و چند نامزد جدید

تنـور انتخابـات همگام بـا همه ی نقـاط کشـور در کرمان 
نیـز بـا ثبت نـام گروه هـا و افـراد مختلف داغ شـده اسـت.

حضـور چهره هـای شـاخص و گروه هـا و احـزاب مختلـف 
 ۹۲ انتخابـات  در  روحانـی  سـتادهای  فعالیـن  دارد  ادامـه 
کـه اینـک در مجموعـه حـزب اعتـدال و توسـعه انسـجام 
پیداکرده انـد حضـور پررنگـی در فرمانـداری کرمان داشـتند 
اسـتان  ایـن حـزب در  دبیـر  ابوسـعیدی  ثبت نـام  از  پـس 
طـی روزهـای گذشـته، در روز پنج شـنبه نیـز جمعـی دیگر 
ازفعالیـن ایـن حـزب بـا حضـور در محـل ثبت نـام بـرای 
حضـور در انتخابـات مجلـس پیـش رو نامـزد شـدند. علـی 
بهرامـی رئیـس حزب اعتدال و توسـعه اسـتان کرمـان فعال 
اقتصـادی، اجتماعـی و مطبوعـات کـه سـردبیری هفته نامـه 
بیـداری را بـه عهـده دارد، دکتـر دادخـدا غضنفـری معـاون 
امـور شهرسـتان های حـزب اعتـدال و توسعه شهرسـتان و 
رئیـس سـابق دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کرمـان، عبـاس 
و توسـعه ی  اعتـدال  بابایـی مسـول واحـد جوانـان حـزب 
کرمـان و مدیـر گـروه بخـش مدیریـت و عضو هیـات علمی 
السـادات رضـوی  افضـل  آزاد و همچنیـن خانـم  دانشـگاه 
مدرس دانشـگاه، با سـابقه ی عضویت در شـورای شـهر انار از 
جملـه کسـانی بودنـد که می تـوان از آنهـا به عنـوان حامیان 
گفتمـان تدبیـر و امیـد در کرمـان نـام بـرد. کسـانی کـه در 
سـتادهای انتخاباتـی دکتـر روحانـی فعـال بودنـد و به نوعی 
بـرای تقویـت آن گفتمـان و از هـم نپاشـیدن آن بـه فعالیت 
حزبـی روی آوردنـد به نظر می رسـد با برنامه ریزی مناسـبی 
پـا بـه میدان انتخابات گذاشـته  باشـند البته بعد از مشـخص 
شـدن نتیجـه ی تاییـد صاحیت هـا احتمـال ائتـاف آنهـا با 
اصاح طلبـان و طیـف حامیـان اسـتاندار در صـورت کوتـاه 

آمـدن طرفیـن دور از انتظـار نیسـت. 
طیف مرعشی 

و تکرار چهره های همیشگی
از  کسـی  ثبت نـام  نخسـت  روزهـای  در  کـه  حالـی  در 
کاندیـدای احزاب و افراد نزدیک به حسـین مرعشـی ثبت نام 
نکـرد و البتـه در فضاهـای مجـازی از سـوی دوسـتداران و 
همـکاران برخـی برایشـان پویـش و کمپیـن دعـوت بـه راه 
افتـاد ولـی همـان طـور کـه چهارشـنبه در پیام مـا نوشـته 
بـودم مطابـق پیش بینـی مـا همه ی کسـانی که در جلسـات 
مختلـف قـرار شـده بـود ثبت نـام کننـد، ثبت نـام کردنـد در 
همیـن راسـتا اولیـن نفـری کـه از نزدیـکان مرعشـی بـرای 
ثبت نـام وارد شـد علـی کمسـاری معـاون مرکـز نشـر آثـار 

و اندیشـه های امـام و رئیـس اسـبق سـازمان ملـی جوانـان 
کرمـان بـود که بـا همراهی خبرنـگاران نزدیک به خـود وارد 

محـل ثبت نـام شـد.
پـس از آن ظهـر روز جمعـه نخسـت محمد علـی کریمی 
اسـتاندار اسـبق و نماینـده ی کرمـان در مجلـس هشـتم بـه 
همـراه دکتـر مصطفـوی و جمعی دیگـر از همفکـران و افراد 
نزدیـک بـه مرعشـی وارد فرمانـداری کرمـان شـد و ثبت نام 
کـرد و در ادامـه ی همیـن رونـد محمد فرشـاد دبیر جمعیت 
اسـامی توسـعه و آزادی اسـتان کرمـان کـه پیـش از ایـن 
معاون کریمی در زمان اسـتانداری بوده اسـت)برادر ابوالقاسم 
سـیف اللهی معـاون فعلی اسـتاندار( نیز در محـل فرمانداری 
حاضـر شـد و ثبت نام کرد. سـاعتی بعـد خانم بتـول ایزدپناه 
سرپرسـت سـابق روزنامه اطاعات به جمع نامزدها پیوسـت 
کـه وی را نیـز می تـوان از جملـه هم فکـران همیـن گـروه 
دانسـت. چنـدی بعـد محسـن بـرازوان عضو هیئت موسـس 
حـزب نـدای ایرانیـان دبیـر ایـن حـزب در کرمان کـه عضو 
هیات موسـس جمعیت اسـامی توسـعه و آزادی نیز هسـت 
بـه جمـع نامزدهـای ایـن گـروه اضافـه شـد تـا ایـن تصـور 
تقویـت شـود که اعتـدال گرایـان و اصاح طلبان بـا چندالیه 
کاندیـدا وارد عرصـه ی انتخابـات شـده اند تـا در صورتـی که 
هـر الیـه نتوانسـت صاحیـت را احـراز کنـد الیـه ی بعـد 
جایگزیـن شـود در حالـی کـه سـاعت چهـار شـده بـود و از 
سـاعت عـرف ثبت نـام گذشـته بـود و در وقت هـای اضافه ای 
کـه تـا سـاعت ۲1 اسـتاندار در نظرگرفتـه بود قرار داشـتیم، 
مهـدی سیاوشـی دیگر معـاون کریمـی در زمان اسـتانداری 
نیـز بـه جمع نامزدها پیوسـت تا ایـن گروه تیـم تکمیل تری 

داشـته باشند .
پیامک هـای  و  مکـرر  تمـاس  از  هـم  بسـیاری  البتـه 
سیدحسـین مرعشـی و تشویق شـان بـه ثبت نـام خبردادنـد 
و بـه نظـر می رسـد بـه جـز چهره هـای شـاخصی کـه اسـم 
بردیـم افـراد دیگـری نیـز بـه دعـوت ایـن طیـف ثبت نـام 
کرده انـد کـه البتـه نمی تـوان از آنهـا بـه عنـوان گزینه هـای 

نام بـرد. اصلـی 
ستاد راهبردی  اعتدال گرایان 

والیت مدار همراه با حسین 
رزم حسینی  و یاسر سلیمانی

هرچنـد کـه اصولگرایـان بـا تعـدا کاندیـدای کمتـری در 
ایـن انتخابـات پـا بـه میـدان گذاشـته اند و بـرای ائتـاف 
هـم قطعـا دردسـر کمتـری خواهند داشـت، ولی در سـمت 
دیگـر داسـتان پراکندگـی بیشـتری وجود دارد بـه جز طیف 
مرعشـی و حـزب اعتـدال و توسـعه گـروه دیگـری کـه در 
ماههـای اخیـر بسـیار فعـال بوده اسـت مجموعـه ای تحـت 

عنـوان سـتاد راهبردی اعتـدال گرایان اسـتان کرمان اسـت 
کـه از چهره هـای شـاخص آن می تـوان بـه حجت االسـام 
پیشـگویی بـه عنـوان رئیـس و علـی داد تـراب بـه عنـوان 
مدیـر اجرایـی نـام بـرد. این تشـکیات که از حامیـان جدی 
دولت و شـخص اسـتاندار می باشـند نیـز برنامه هـای خود را 
بـرای انتخابـات دارد کـه ثبت نام حسـین رزم حسـینی برادر 
اسـتاندار کرمـان از حـوزه ی انتخابی کرمان )این تشـکیات 
کرمـان   در  آن  نماینـده  و  دولـت  جـدی  حامیـان  از  کـه 
می باشـند نیـز برنامه هـای خـود را بـرای انتخابـات دارد کـه 
ثبت نـام حسـین رزم حسـینی برادر اسـتاندار کرمـان )مدیر 
کل اسـبق منابـع طبیعـی و مدیرفعلـی سـیمرغ کرمـان( از 
حـوزه ی انتخابـی کرمان نشـان از عزم جدی ایـن گروه برای 
حضـور پـر رنـگ در انتخابات می باشـد نشـان از عـزم جدی 
ایـن گروه بـرای حضور پر رنـگ در انتخابات می باشـد، گفته 
می شـود ایـن گـروه از یاسـر سـلیمانی )فرزنـد برادر سـردار 
مسـول  مدیـر  علویـان  حجت االسـلم  بافـت،  سـلیمانی(در 
هفته نامـه آینـده ی مـا در زرند و یحیی کمالـی پور)جیرفت( 
در لیسـت کاندیـدای مـورد حمایـت ایـن گروه می باشـند و 
البته اطاعات بیشـتری از سـایر نامزدهای مورد حمایت این 
گـروه بـه بیـرون درز نکرده اسـت و بـه نظر می رسـد بزرگان 
ایـن طیـف مشـغول جمع بنـدی و رایزنـی نهایی می باشـند 
و البتـه احتمـال داشـتن نامـزد مشـترک با سـایر گروههای 

نزدیـک مثـل اعتـدال و توسـعه هـم دور از ذهن نیسـت.
پـس از حضـور مجـدد مظفـر اسـکندری رئیـس سـتاد 
رئیـس جمهـور اصاحـات در فضـای سیاسـی اسـتان همـه 
فکـر می کردنـد او خـودش قصـد کاندیداتـوری دارد،مظفـر 
کـه ایـن روزهـا بیـش از همیشـه رسـانه ای شـده اسـت امـا 
خـود پا بـه میدان نگذاشـت و به نظر می رسـد قصـد دارد از 
بیـن نامزدهای تائید صاحیت شـده دسـت بـه انتخاب بزند 
امـا نکتـه ای کـه نمی تـوان از آن غافـل شـد حضـور علیرضا 
احمـدی گوهـری مدیر مسـول هفته نامه ی ذوالفقار و سـایت 
ذوالفقارنیـوز وی کـه معـروف بـه شـیهان احمدی می باشـد 
بنیـان گـذار سـبک کاراتـه کیوکوشـین در ایران می باشـد و 
هم اکنـون رئیـس هیـات اسـکی اسـتان اسـت، احمـدی که 
محبـوب  بسـیار  مختلـف  رشـته های  ورزشـکاران  بیـن  در 
می باشـد یکـی از دوسـتان قدیمـی و از نزدیک ترین چهره ها 
حماسه سـازان(  )حـزب  زاده  اسـکندری  مظفـر  دکتـر  بـه 
می باشـد. بایـد منتظـر بمانیـم و ببینیـم کـه مظفـر چگونه 

وارد بـازی انتخابـات ۹4 خواهـد شـد.   
در شهرسـتان ها ترافیـک کاندیـدا بـرای ثبت نـام جریـان 
داشـت علـی الخصـوص در بافـت، زرنـد و رفسـنجان کـه 
انشـااهلل در روزنامـه ی فـردا کامل تر به شهرسـتان ها خواهیم 

پرداخت.

طیف مرعشی هم آمدند

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 13۹46031۹06۲000747 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای رمضان حاج خلیلـی گوکی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 373 صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 473/861 مترمربـع پاک ۲ فرعی 
از ۲410 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک ۲410 اصلی واقع در جنب مدرسـه دسـتغیب کوچه 
حمـزه خریـداری از مالک رسـمی ورثه خیرالنسـاء شـیری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صدورسـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹4/10/5                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹4/10/۲0

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی  م الف ۲۹51

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 13۹46031۹06۲00073۹ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم شـهناز رحیمـی خبیصـی فرزند رضا بشـماره 
شناسـنامه ۲0۹0 صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت ۲50/۹۹ مترمربـع پاک 1 فرعی 
از ۲5۲0 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک ۲5۲0 اصلی واقع در گلبـاف خیابان منتظری انتهای 
خیابـان سـمت راسـت خریـداری از مالـک رسـمی خانم خاور محسـنی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت به فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف مدت یکمـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اسـت در صورت انقضاي 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹4/10/5                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹4/10/۲0

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی  م الف ۲۹56          

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ مزرعـه پاک 1 فرعـی از 18 اصلی واقـع در بخش 8 کرمان به مسـاحت 
مترمربـع واقـع در کرمـان بین هوتک و سراسـیاب شـش مزرعـه خالق آباد مـورد تقاضای 
خانـم سـیمین مسـتوفی زاده احـد از ورثه جـواد مسـتوفی زاده و خانم ملک سـلطان منصوری از 
مالکـی پـاک فـوق تاکنـون تحدیـد حدود نشـده و نیـاز به تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 35654-

۹4/10/1 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی بـه اسـتناد تبصره ذیـل مـاده 13 قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی منتشـر و عملیات 
تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز ۹4/10/۲7 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمد لذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار می گـردد کـه در موعد مقـرر در این اعـان در محل 
وقـوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیدی با معرفـی مالک انجام و 
چنانچـه کسـی نسـبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق مـاده ۲0 قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خـود را کتباً 
بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مدت یکمـاه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه 
صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ 
و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلت یـاد شـده و ارائـه گواهی عدم 
تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه خواهد یافـت و هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: ۹4/10/5 

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف ۲۹55      

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 7 فرعـی از 173 اصلـی واقـع در بخـش 8 کرمان به 
مسـاحت 658/7۲ مترمربع واقع در کرمان کوهپایه درختنگان روسـتای میان نهر گلسـتان 
مـورد تقاضـای آقـای حمیدرضـا نهـری درختنجانی تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید 
حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت 
مالـک بـه شـماره 3563۲-۹4/10/1 بدینوسـیله آگهی تحدید حـدود اختصاصی به اسـتناد تبصره 
ذیـل مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبح روز ۹4/10/۲7 در محل شـروع و بعمـل خواهد آمد 
لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطار مـی گردد کـه در موعـد مقـرر در این 

اعـان در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت به حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق 
مـاده ۲0 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـام نماید و ظرف مـدت یکماه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند تا 
به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه 
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم 
تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: ۹4/10/5

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف ۲۹50 

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 کرمان
نظـر بـه اینکـه ششـدانگ یک باب خانـه پـاک شـماره 141۹ فرعـی از ۲057- اصلی مورد 
تقاضـای خانـم ربابـه هژبرپـور راوری واقـع در راور خیابـان ولیعصر جنوبی کوچه شـماره ۲7 
بخـش 18 کرمان به مسـاحت ۲34/۲0 مترمربع باسـتناد رای شـماره 13۹36031۹00400064۹ 
مـورخ ۹4/6/1 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی حـوزه ثبتـی راور در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا بر 
حسـب درخواسـت وارده بـه شـماره ۹4/4478/و- ۹4/۹/۲4 مالک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود 
آن باسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 13 قانـون مزبور منتشـر و عملیـات تحدید حدود از سـاعت ۹ صبح 
روز دوشـنبه مـورخ ۹4/10/۲8 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد. لذا بدینوسـیله بـه مالک و یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار می گـردد که در موعـد مقـرر در این آگهـی در محل 
وقـوع ملـک حاضـر گردنـد در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفـی مالک 
انجـام چنانچه شـخص و یا اشـخاصی بـر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند بر طبق 
مـاده ۲0 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمناً معترض بایسـتی به اسـتناد 
مـاده 86- آئیـن نامـه قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت 
دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی بـه مرجـع قضایی تقدیـم نماینـد در غیر اینصـورت متقاضی 
ثبـت یـا نماینـده قانونی وی می تواند بـه دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت را دریافت 

و بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک راور تسـلیم نمایـد اداره ثبت بدون توجه به اعتـراض عملیات ثبتی 
را بـا رعایـت مقـررات ادامه مـی دهد. 

تاریخ انتشار: 13۹4/10/5
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده  م الف ۲۹8       

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای منصور ضرابی فرزند یوسـف مالک ششـدانگ پاک فرعـی 1783/10۲01 اصلی بخش 
3 کرمـان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره 54045 صفحه 53۹ دفتـر ۲0۲ صادر و 
تسـلیم گردید ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند 
مالکیـت پـاک مزبـور بعلت نامعلـوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا باسـتناد 
اصـاح تبصـره یـک اصاحی ماده 1۲0 آئیـن نامه قانون ثبت مراتـب یک نوبت در تاریـخ مندرج در 
ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر بـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال 

پـس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: ۹4/10/5

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف ۲۹63 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای منصور ضرابی فرزند یوسـف مالک ششـدانگ پاک فرعـی 1783/10۲00 اصلی بخش 
3 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 53۹78 صفحـه ۲37 دفتـر ۲0۲ صادر و 
تسـلیم گردید ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند مالکیت 
پـاک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لـذا باسـتناد اصاح 
تبصـره یـک اصاحـی مـاده 1۲0 آئین نامـه قانون ثبت مراتـب یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از 

مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: ۹4/10/5

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف ۲۹64 
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اتصال کارخانجات و 
معادن استان کرمان 
به شبکه ریلی

داودی  مصطفـی  سـید 
آهـن  راه  کل  اداره  سرپرسـت 
کرمـان از اتصـال کارخانجات و 
معادن اسـتان کرمان در جهت 
حمـل بـار بـه شـبکه ریلـی در 

آینـده ی نزدیـک خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راه آهـن کرمان: مهنـدس داودی 
افـزود بـا پیگیـری هـای بعمـل آمـده در خصـوص اتصـال کارخانجـات و 
معـادن اسـتان بـه شـبکه ریلـی و بـه جهـت تشـویق صاحبـان صنایع به 
ایـن امـر مهـم ، مجـوز انجـام روسـازی بـه هزینـه راه آهـن اخـذ  وآمـاده 
عقـد قـرارداد بـا شـرکتهای متقاضـی هسـتیم.    وی  خاطـر نشـان کـرد: 
ایـن پـروژه هـا شـامل احداث خـط فرعی جهـت اتصـال ریلی فـوالد بوتیا 
بـه ایسـتگاه پورمنـد بـه طـول 1۹ کیلومتـر ، احـداث خـط فرعـی جهت 
اتصـال کارخانـه کنسـتانتره جال آبـاد به ایسـتگاه راه آهن جـال آباد به 
طـول ۲7کیلومتـر و احـداث خط فرعی جهـت اتصال کارخانه فـوالد زرند 
ایرانیـان بـه ایسـتگاه راه آهـن زرنـد بـه طـول 11 کیلومترمیباشـند که با 
انجـام آنهـا راه آهـن ج.ا.ا دراسـتان کرمـان حدود یـک هزار میلیـارد ریال 

سـرمایه گـذاری خواهـد کرد.                                                                

راه آهن

کاغذ اخبار

نمایشـگاه کتـاب بـم فرصتـی بود تـا با ریـس اداره 
ارشـاد شهرسـتان بـم گفتگـو کنیـم . آقای سـیف 

الدینـی این نمایشـگاه چـه وسـعتی داره؟
در  وسـعت  ۲000مترمربـع  بـاالي  فضایـي  بـا  نمایشـگاه 
کتابخانـه مرکـزي شـهر و از 30اذر تـا 7 دي مـاه در حـال 

برگـزاري مـي باشـد .
- چه انتشارات هایی شرکت می کنند؟

بیـش از 400 انتشـاراتي و حـدود 15000عنـوان کتـاب در 
نمایشـگاه شـرکت کـرده اند.

- تخفیـف هـای نشـر هـای مختلـف به چـه میزان 
؟ هست

بیشـتر  غرفـه هـا حـدود 30 درصـد تخفیـف دارنـد فقـط 
تعـداد محدودی از نشـریات ۲0 درصد تخفیف گذاشـته اند.

- نشرهای استان کرمان هم در نمایشگاه هستند؟ 
خیـر از انتشـارات هـای اسـتان کرمـان در ایـن نمایشـگاه 
شـرکت نکـرده اند و نشـرهای شـرکت کننده از تهـران مي 

شند. با
ایـا کتـاب خاصـی در ایـن نمایشـگاه رونمایـی می 

؟ د شو
بـراي اولیـن بـار کتابـي تحـت عنـوان روایتـي از زندگـي 

ایـن نمایشـگاه رونمایـي شـد. سـیدعلي خامنـه اي در 
برنامه های جنبی هم برای نمایشگاه دیده شده ؟

شـخصي پارسـال مجـوزي از مـا گرفتنـد و فیلم مسـتندي 
بعـد از زلزلـه بـراي بم سـاخته اسـت کـه در این نمایشـگاه 
اکران مي شـود و همچنین مسـتند مسـیحیاني کـه در ایام 

محـرم بـه بم سـفر کـرده بودنـد و در همیـن ایام مسـلمان 
شـده بودنـد هـم نمایـش داده مي شـود همچنین دوسـتان 
شـاعر و موسسـه هاي فرهنگي و هنري شـرکت کرده اند و 

انهـا هـم برنامـه هایي تـدارک دیـده اند.
- اقاي سـیف الدیني اداره ارشـاد از معـدود اداراتي 
اسـت کـه مخاطبیـن زیـادي در رشـته هـا و بخش 
هاي مختلـف دارد ایـا میتوانید بگویید که توانسـته 
ایـد عدالـت را در رسـیدگي و حمایـت از مجموعـه 
هاي تحت سرپرسـتي تـان و هنرمندان رشـته هاي 

مختلـف برقـرار کنید؟
مـن در مـدت خدمتم تمام سـعي خـود را کـرده ام تا بتوانم 
عدالـت را برقـرار کنـم و امیـدوارم بتوانـم کاسـتي هایي هم 

اگـر وجود دارد برطـرف کنم.
- شـما بـه عنوان یـك مسـئول فرهنگـي مهمترین 
چالـش هـا و کمبودهایـي کـه در بخـش فرهنگـي 

هنـري شهرسـتان بـم میبینید چیسـت؟
در حـوزه فرهنگـي هنري شهرسـتان بـم کمبودهایي وجود 
دارد ازجملـه نبـود سـینما کـه کمبـودش بسـیار احسـاس 
مـي شـود و دیگـري نبـود اموزشـگاه آزاد هنري کـه از همه 
کسـاني کـه واجـد شـرایط مـي باشـند درخواسـت میکنـم 
تـا بـراي دریافـت مجوزهـاي الزم بـه اداره ارشـاد اسـامي 
تشـریف بیاورنـد. در حـال راه انـدازي تشـکیل انجمن هاي 
فرهنگـي و بانـک اطاعـات هنرمنـدان هسـتیم و بـا کمک 
هنرمنـدان  بـراي  پاتویـي  سـاختن  حـال  در  شـهرداري 

انجمـن نمایـش مي باشـیم.

- مشـکالت فرهنگـي شـهر از نظر شـما شـامل چه 
مـواردی می شـوند؟ و چـه برنامه هایي بـراي بهبود 

وضعیـت فرهنگي شهرسـتان بـم دارید؟
انجمـن هـاو تشـکل هـاي فرهنگـي و هنـري وابسـته مانند 
موسسـات ،اموزشـگاه و.. بـا دریافـت مجوز الزم از ما بیشـتر 
دغدغـه حوزه هنرمنـدان به بخش خصوصي منتقل میشـود 

و انهـا راحـت تـر میتوانند کارهـاي الزم را انجـام دهند.
-اعتبارات سـال ٩٤اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمي 
و اختصـاص ان بـه گـروه هـاي هنـري چگونـه بوده 

؟ ست ا
بـراي مـا اعتبـار خاصي در نظر گرفته نشـده اسـت و ما اول 
هر سـال پیشـنهادات خود را بـه اداره کل ارسـال میکنیم و 
بـا برگـزاري جلسـات تصمیـم گیري میشـود در طول سـال 
بـا برپـا کردن هر برنامه اي بخشـي از هزینه هـا را اداره کل 
متقبـل مي شـود و ما بـراي هر انجمن در طول سـال برنامه 

هایي پیشـنهاد داده ایم مانند برگزاري شـب شـعر و کارگاه 
داسـتاني و جشـنواره داسـتاني بـه نـام نخـل ونارنـج بم که 
اول سـال برپا کردیم . در حوزه نشـریات متاسـفانه نشـریات 
شـرق اسـتان نسـبت بـه جاهـاي دیگـر کمرنگ تر هسـتند 
ولـي بـه مـرور انشـاال رونـد بهتـري را پیـش رو مـي گیرند 
در ایـن حـوزه مشـکلي کـه وجـود دارد در بحـث اگهي ها و 
توزیـع انهاسـت که تاکنون چندین جلسـه با مسـئولین ذي 
ربـط گذاشـته ایـم و امیـد داریم بتوانیـم وضعیت نشـریات 
محلـي را حـل کنیـم که بخشـي از انها وایسـتگي بـه اگهي 
هایـي کـه از طریـق ادارات بـه مـا داده می شـود تـا بتوانیم 

توزیـع کنیم. عادالنه 
- صحبت پایانی دارید می شنویم.

شهرسـتان  دوسـت  فرهنـگ  مـردم  همـه  از  آخـر  در 
دارالصابریـن بـم خواهشـمندم تـا از ایـن نمایشـگاه دیـدن 

آورنـد. بعمـل 

سیف الدینی ریس فرهنگ و ارشاد بم:

سینما نداریم
    گفت و گو

دستگیري سارق 
طیور و احشام

 در کهنوج 
جانشـین فرمانـده انتظامـي 
»کهنوج« از دسـتگیري سـارق 
طیـور و احشـام و کشـف 11 

فقـره سـرقت خبـر داد. 
سـرهنگ »رضـا فیروزبخت 
» گفـت: در پـي وقـوع چنـد 

فقـره سـرقت طیـور و احشـام در مناطـق مختلـف شهرسـتان بررسـي 
موضـوع در دسـتور کار پلیـس کهنـوج قـرار گرفـت. 

وي افـزود: بـا آغـاز تحقیقـات پلیس و بدسـت آمدن اخبـار و اطاعاتي 
در خصـوص سـارق یا سـارقان، مامـوران پلیـس آگاهـي در عملیاتي ویژه 

موفـق به شناسـایي و دسـتگیري سـارق در محل اختفاء وي شـدند. 
ایـن مقـام انتظامـي اظهـار داشـت: متهـم در بازجویـي هـاي پلیسـي 
بـه 11 فقـره سـرقت طیـور و احشـام اعتـراف کـرد و پـس از تشـکیل 
پرونـده تحویـل مقامـات قضایي شـد.  سـرهنگ »فیـروز بخـت »در پایان 
از شـهروندان خواسـت مراقـب امـوال خـود باشـند، درب محـل نگهداري 
دام و طیـور را بـا قفـل مـورد اطمینان محکـم کنند و در صورت مشـاهده 
تـردد افـراد مشـکوک بافاصله بـا مرکز فوریـت هاي پلیسـي 110 تماس 

. ند بگیر

٤8 فقره سرقت 
کشف شد 
فرمانده انتظامي شهرسـتان 
کرمان از دسـتگیري 13 سارق 
و کشـف 48 فقـره سـرقت در 
طـرح  اجـراي  از  روز  دومیـن 
خیـر  جـرم  نقـاط  پاکسـازي 

شـهر کرمـان خبـر داد. 
»عبدالعلـي  سـرهنگ 

روانبخـش« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیـس گفـت: بـا 
هـدف ایجـاد امنیـت پایـدار در جامعه و تامیـن آسـایش و آرامش عمومي 
شـهروندان، مامـوران انتظامـي سـطح شـهر کرمـان با تشـکیل اکیپ هاي 
تلفیقـي، طـرح ضربتـي پاکسـازي نقاط آلوده سـطح شـهر کرمـان را اجرا 
کردنـد.  سـرهنگ روانبخش بیان داشـت: در این راسـتا مامـوران انتظامي 
در دومیـن روز از اجـراي طرح پاکسـازي 13 سـارق را دسـتگیر و 48 فقره 

سـرقت کشـف کردنـد. 
وي افـزود: مامـوران انتظامـي در اجـراي ایـن طـرح موفـق شـدند 16 
متهـم کـه تحـت تعقیـب قضایـي بودنـد را نیـز دسـتگیر و همچنین یک 
کیلـو گـرم انواع مـواد مخـدر و ۲00 لیتر گازوئیـل قاچاق را کشـف کنند. 
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خـودرو و ۲8 موتورسـیکلت متخلـف را نیز توقیف شـد. 

تعدادی از شهروندان 
مشهدی همسفر 
اتوبوس»ایدز«شدند

بـه نقـل از خبرگـزاری مهر، 
دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد 
ایـدز  اتوبـوس  انـدازی  راه  بـا 
هـای  ایسـتگاه  در  توقـف  و 
مختلـف سـطح شـهر طـی در 
روزهـای اخیـر، موجب شـد تا 

بسـیاری از افـرادی کـه احتمـال ابتـا به ایـن بیمـاری را می دادنـد با این 
اتوبوس همسـفر شـده و با آزمایشـات بعمل آمده در این راسـتا از سامتی 

خـود آگاه شـوند.
کارشـناس مسـئول پیشـگیری و مبارزه با بیمـاری های دانشـگاه علوم 
پزشـکی مشـهد گفـت: اتوبـوس انجـام آزمایـش سـریع »اچ. آی. وی« یـا 
همان ویروس ایدز در مناطق مختلف شـهر مشـهد توقف داشـته و نسـبت 

بـه انجـام آزمایشـات بـه صـورت داوطلبانه اقـدام می کند.
دکتـر علی حسـین پـور بیان کـرد: در این اتوبـوس تاکنـون 140 فقره 
آزمایـش سـریع ایـدز را انجـام شـده اسـت. وی بیـان کـرد: افـرادی کـه 
رفتارهـای پرخطـر جنسـی داشـته و یـا بـه علل دیگـری به سـامت خود 
مشـکوک هسـتند مـی توانند با مراجعه بـه این اتوبوس آزمایـش داده و در 

عـرض ۲0 دقیقـه نتیجـه تسـت اچ. آی. وی خـود را دریافـت کنند.

نیروی انتظامی علوم پزشکینیروی انتظامی

اصاح طلبـان، اصولگرایان، مسـتقلین... 
همگـی بـا همـه تـوان پا بـه میـدان کارزار 
مجلـس  و  خبـرگان  مجلـس  انتخابـات 
شـورای اسـامی گذاشـته انـد. دیرگاهـی 
در  نشـاطی  و  شـور  چنیـن  کـه  اسـت 
فضـای انتخاباتـی ایـن دو مجلـس دیـده نشـده بـود. تعداد 
کاندیداهـای مجلسـین در ایـن دوره آن قـدر بـاال رفتـه که 
دبیـر شـورای نگهبـان را بـه انتقاد واداشـته اسـت. آیـت ا... 
احمـد جنتـی در خطبـه هـای دیـروز نمـاز جمعـه تهـران 
گفت:»متاسـفانه آمـار ثبـت نامـی های مجالـس خبرگان و 
شـورای اسـامی بسـیار بـاال رفتـه اسـت.« روی انتقـاد او 
بیـش تـر بـه کاندیداهـای مجلـس خبـرگان رهبـری بـود. 
ایـن خطیـب نمـاز جمعـه ادامـه داد:»سـوال مـا این اسـت 
کـه آیـا همه کسـانی که بـرای انتخابـات خبـرگان ثبت نام 
کردنـد خـود را مجتهـد مـی داننـد؟ یـا کسـانی کـه حتی 
یـک صفحـه بـه زبان عربـی نمی تواننـد قرائت کننـد با چه 
انگیـزه ای ثبـت نـام کـرده انـد؟ چـرا ایـن طـور ایـن افراد 

زحمـت درسـت مـی کننـد؟«
امـا وزیـر کشـور بـا تمدیـد مهلـت ثبـت نـام نامـزدی 
مجلـس شـورای اسـامی تا سـاعت ۲1 دیشـب گفت:»من 
از افزایـش حضـور داوطلبیـن نگرانـی ندارم. اگر کسـی فکر  
مـی کنـد کـه افـرادی پشـت پـرده ای دارنـد بـه نهادهای 
مربوطـه مثـل اطاعـات اطـاع دهنـد... اگر من هـم نگران 
بـودم، از کسـانی کـه در ایـن انتخابـات شـرکت کـرده انـد 

تشـکر نمـی کردم. هر چـه تعـداد کاندیداها بیش تر باشـد 
امـکان انتخـاب مـردم بیـش تر می شـود.«

وزیـر کشـور بـا مقایسـه ثبـت نـام افـراد در ایـن دوره 
مجلـس  نفر]بـرای   4۹3 قبـل  گفـت:»دور  مجلسـین 
خبـرگان[ ثبـت نـام کردنـد. ایـن دوره داوطلبیـن به 801 
نفـر رسـیدند. بـرای انتخابـات مجلس شـورای اسـامی در 
دوره نهـم نیـز 5 هـزار و ۲83 نفـر ثبـت نام کردنـد که این 
رقـم بـرای مجلـس دهم تـا سـاعت 1۹ جمعه آخریـن روز 
ثبـت نـام بـه رقـم 11 هـزار و 536 نفـر رسـیده اسـت...«

ایـن هـا حکایـت هایـی اسـت کـه در آخریـن روز ثبـت 
نـام کاندیداهـا از جانـب وزیر کشـور و دبیر شـورای نگهبان 

روایت شـده اسـت.
این در حالی اسـت که شـور و نشـاط مناسـبی با حضور 
جنـاح هـای مختلف سیاسـی در حال حاضر بـر حوزه های 

انتخابیه سراسر کشـور حکمفرماست.
1- مجلس شورای اسالمی

ایـن دور بـر خـاف دور قبـل چهـره هـای سرشـناس 
فراوانـی پـا به میدان گذاشـته اند. »احمد خـرم« وزیر راه و 
ترابـری دولـت اصاحات از حـوزه انتخابیه اصفهـان کاندیدا 
شـده اسـت. »علـی راعـی« مدیـر مسـوول هفته نامـه صدا 
»مصطفـی  اسـت.  اصفهـان  نمایندگـی  نامـزد  دیگـر  نیـز 
معیـن« وزیـر علوم دولـت اصاحات کـه روزگاری در قامت 
کاندیدای ریاسـت جمهوری ظاهر شـده بـود و احتمال رای 
آوری او بـه عنـوان رییـس جمهـور هـم دور از ذهـن نبـود. 

معیـن از حـوزه انتخابیه شـیراز نامزد شـده اسـت.
»علـی الریجانـی« رییس فعلی مجلس شـورای اسـامی 
ایـن بـار نـه از طـرف اصولگرایـان بلکـه بـه عنـوان نامـزد 
مسـتقل خود را در معرض رای مردم قم گذاشـته اسـت. از 
جملـه رقبـای او وحید یامیـن پور)مجری برنامـه تلویزیونی 

امـروز، دیروز، فردا( اسـت.
از سـوی دیگـر چهـره هـای اصـاح طلبـی هـم چـون 
اسـبق  الویری)شـهردار  مرتضـی  زاده،  اصغـر  ابراهیـم 
پایتخـت( قاسـم شـعله سـعدی نیـز نام نویسـی کـرده اند.

تعـدادی از اعضـای حـزب اعتمـاد ملـی از جمله رسـول 
منتجـب نیـا، محمـد جـواد حـق شـناس، هـم آمـده اند تا 
بخـت خـود را  بـه عنـوان نامـزد پایتخـت در ایـن آزمـون 

بیازمایند.
دو عضـو مشـهور حـزب کارگـزاران سـازندگی، محسـن 
و فاطمـه هاشـمی، کـه هـر دو فرزنـدان آیـت اهلل هاشـمی 
مجلـس  بـه  ورود  خواهـان  نیـز  باشـند،  مـی  رفسـنجانی 

شـورای اسـامی هسـتند.
مرتضـی  چـون  دیگـری  هـای  چهـره  اسـت  گفتنـی 
اسـامی(،  جمهـوری  بنیانگـذار  دختـری  اشـراقی)نوه 
حقیقـت  لیـا  کنـی(،  مهـدوی  ا...  آیـت  انصاریان)دامـاد 
جو)خواهـر فاطمـه حقیقـت جـو(، الیـاس حضرتی)مدیـر 
مسـوول روزنامه اعتمـاد(، محمدعلی وکیلی)مدیر مسـوول 
روزنامـه ابتـکار(، محمـد مفتح)فرزند شـهید مفتـح(، اعظم 
طالقانی)فرزنـد آیـت ا... طالقانـی( نیـز از حـوزه انتخابیـه 

تهـران کاندیـدا شـده انـد.
امـا معـروف تریـن و شـاخص تریـن چهره اصـاح طلب 
کـه دو سـال پیـش مدعی احـراز پسـت ریاسـت جمهوری 
نیـز بـود، در پـی تصاحـب کرسـی سـبز بهارسـتان اسـت. 
محمدرضـا عـارف، اصـاح طلبـی اسـت کـه احتمـال سـر 

لیسـتی او بـرای تهـران بسـیار باالسـت.
دیگـر مدعـی احراز پسـت ریاسـت جمهـوری نیـز که با 
رای بسـیار پایینـی در انتهـای جـدول نامزدهـای سـال ۹۲ 
قـرار گرفـت محمـد غرضـی اسـت که نامـزد مجلس شـده 
اسـت. وی در اقدامـی قابـل تامـل بـرای نامـزدی مجلـس 

خبـرگان هـم نـام نویسـی کرده اسـت.
رییـس  کابینـه  اعضـای  از  نفـر  دیگـر چهـار  از سـوی 
دولـت هـای نهم و دهـم نیز آمادگـی خود را بـرای ورود به 
مجلـس اعـام کـرده اند. مرضیـه وحید دسـتجردی،حاجی 

بابایـی، داوودی و محمـد سـلیمانی از آن جملـه انـد.
دیگـر نامـزد نامـداری کـه امروز هـم نمایندگـی مجلس 
را بـر عهـده دارد، علـی مطهـری اسـت کـه می گویـد:»در 

مجلـس بعـدی تنهـا نخواهـم بـود.« وی رد صاحیت خود 
را محتمـل مـی دانـد و اضافـه مـی کند:»اگـر رد صاحیت 

شـوم، التمـاس نمـی کنم.«
جـواد  نامـزدی  شـاهد  نیـز  کـرج  انتخابیـه  حـوزه 
خیابانی)گزارشـگر ورزشـی صدا و سـیما( و محمد حسـین 
خلیلـی اردکانـی) خواهـر زاده رییـس جمهـور اصاحـات( 

اسـت.
خواهـر زاده حسـن روحانـی نیـز از حـوزه انتخابیه کرج 

کاندیـدا شـده اسـت. وی محمـد اطهری نـام دارد. 
اکبـر اعلمـی نماینـده اصـاح طلـب مجالـس ششـم و 
هفتـم، بـاز هـم خـود را در معـرض انتخـاب تبریزیـان قرار 
داده اسـت. وابسـتگی برخـی از نامزدهـای جـوان تـر هم با 

سیاسـتمداران معـروف هـم جالـب توجه اسـت.
یاسـر سـلیمانی)برادر زاده سـردار قاسـم سـلیمانی( از 
حـوزه انتخابیـه بافـت، رابـر و ارزوییـه نـام نویسـی کـرده 

. ست ا
از حـوزه  اطاعـات(  وزیـر  سـید محسـن علوی)فرزنـد 
انتخابیـه المرد فـارس و حمید رضـا عارف)فرزند محمدرضا 
عـارف( نیـز از حـوزه انتخابیه یزد و اشـکذر نامـزد انتخابات 

دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـامی شـده اند.
ایـن پراکندگـی کاندیداهـا در حوزه های مختلف کشـور 

رقابتـی نفـس گیـر را برای همـه نامزدها رقـم خواهد زد.
2- مجلس خبرگان رهبری   

امـا در میـدان دیگر، رقابت بین مجتهـدان برای راه یابی 
بـه مجلـس خبرگان رهبـری تنگاتنگ تـر از دوره های قبل 
در حـال شـکل گیـری اسـت. حضـور بزرگانـی مانند سـید 
حسـن خمینـی، هاشـمی رفسـنجانی، موسـوی بجنوردی، 
رسـول منتجـب نیـا، مجیـد انصـاری و... از حـوزه انتخابیـه 

تهـران انتخابـات خبـرگان را رقابتـی تر کرده اسـت.
از نامزدهـای فـوق رسـول منتجب نیا به طـور  همزمان، 
نامـزد دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـامی نیـز هسـت. 
گفتنـی اسـت تـا کنون 16 زن بـرای رقابت هـای انتخاباتی 
مجلـس خبـرگان رهبـری ثبـت نـام کـرده اند کـه »اعظم 

طالقانـی« نیـز جزو آن هاسـت.
صـرف نظر از این که وزیر کشـور و دبیر شـورای نگهبان 
چـه نظـری در خصوص آمـار ثبت نـام کننـدگان دارند؛ اما 
حضـور چهره های شـاخص جریـان های مختلف با سـلیقه 
هـای گونـه گـون، انتخاباتی با مشـارکت بـاال را رقم خواهد 
زد. انتخاباتـی کـه امیـد اسـت از دل آن مجلسـینی قـوی، 
نیرومنـد، منطقـی زاده شـود تـا بتوانـد مطالبـات جامعه را 

بپوشـاند. جامه عمل 

رقابتی نفس گیر در راه است!

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

فعالیت واحد استعالمات 
نامزدهای انتخاباتی تا ٩ دیماه

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا بیان 
اینکه لیسـت اسـامی نامزدهای انتخاباتی براسـاس 
دادگسـتری  در  موجـود  اطاعاتـی  بانـک  چهـار 
ایـن  گفـت:  شـود،  مـی  بررسـی  کرمـان  اسـتان 
لیسـت بـه سـازمان زنـدان هـا، سـازمان قضایـی 
نیروهـای مسـلح و دادگسـتری شهرسـتان هـا نیز 
ارسـال مـی شـود تـا سـوابق احتمالـی نامزدهـا را 

اعـام کننـد.
»یـداهلل موحد« عصر 4 دیماه در حاشـیه بازدید 
اسـتاندار کرمـان از واحـد اسـتعامات نامزدهـای 
دهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی 
و پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری گفـت: 
مجلـس  انتخابـات  نامزدهـای  نـام  ثبـت  از  پـس 
شـورای اسـامی و خبـرگان رهبـری، لیسـت افراد 
ثبت نامی از سـوی وزارت کشـور به دادسـتانی کل 
ارسـال شـده و از آنجا به دادگسـتری های سراسـر 

کشـور ارسـال می شـود.
بایـد  اسـتعامات  پاسـخ  افـزود:  موحـد  یـداهلل 
پنـج روز پـس از دریافـت لیسـت افـراد ثبـت نامی 
از سـوی دادسـتانی کل کشـور بـه وزارت کشـور 

ارسـال شـود.
تنهـا  هـا  اسـتان  داد:دادگسـتری  ادامـه  وی 
48 سـاعت فرصـت دارنـد کـه سـوابق نامزدهـای 
خبـرگان  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  انتخابـات 
رهبری را بررسـی کرده و به دادسـتانی کل کشـور 

اعـام کننـد.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه لیسـت اسـامی 
نامزدهای انتخاباتی براسـاس چهـار بانک اطاعاتی 
موجـود در دادگسـتری اسـتان کرمان بررسـی می 
شـود، ادامـه داد: این لیسـت به سـازمان زندان ها، 
دادگسـتری  و  مسـلح  نیروهـای  قضایـی  سـازمان 
شهرسـتان هـا نیـز ارسـال مـی شـود تـا سـوابق 

احتمالـی نامزدهـا را اعـام کننـد.
و  پیشـینه  بررسـی  از  پـس  شـد:  یـادآور  وی 
سـوابق نامزدهـای انتخاباتـی، پرونـده تحویل گروه 
وجـود  صـورت  در  کـه  شـود  مـی  مستندسـازی 
سـابقه کیفری، نسـبت به مستندسـازی ایـن موارد 

کنند. اقـدام 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه اینکه واحد اسـتعامات نامزدهـای انتخاباتی به 
صـورت ۲4 سـاعت فعال اسـت، گفت: پیـش بینی 
مـی شـود که تا نهـم دی مـاه این واحد در اسـتان 

باشـد. کرمان فعال 
وی یـادآور شـد: واحـد اسـتعامات نامزدهـای 
مجلـس شـورای اسـامی و خبـرگان رهبـری 10 
روز قبـل از آغـاز ثبت نـام داوطلبـان ،فعالیت خود 

را آغـاز کرده اسـت.
واحـد  هـای  بررسـی  در  کـرد:  تاکیـد  وی 
اسـتعامات نامزدهـای انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـامی و خبـرگان رهبـری سـعی مـی شـود کـه 
تشـابه اسـمی افـراد ثبـت نامی نیـز برطرف شـود.
حمیـد ذکاء اسـدی، معـاون سیاسـی، امنیتـی 
و اجتماعـی اسـتانداری کرمـان نیـز گفت: سـوابق 
نامزدهـای انتخابـات خبـرگان رهبـری و مجلـس 
شـورای اسـامی عـاوه بـر دادگسـتری در مراجع 
دیگـری از جملـه نیروی انتظامـی، اطاعات و ثبت 

احـوال نیـز بررسـی می شـوند. 

یاسر سیستانی نژاد
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گوناگون

هادی کاربخش 
امـروزه و بـه طـور میانگیـن از هـر پنج نفـر پیرامـون ما دو 
نفـر مجبـور بـه اسـتفاده از عینـک هسـتند وعیوب چشـمی 
و ضعـف بینایـی خـود را بوسـیله عینـک برطـرف مـی کنند.

تاریخچـه پیدایـش اولیـن عینکهـا مخلوطـی از کوارتـز بجای 
شیشـه و اسـتخوان و چـرم بوده بـه اوایل قـرن 1۲ برمیگردد. 
این وسـیله کـه ابتدا میان شـاهزادگان و متمولیـن بعنوان 
وسـیله ای کامـا تجماتی اسـتفاده میشـد به مرورزمـان و با 
پیشـرفت علـم به قسـمتی از زندگـی ما تبدیل شـد بگونه ای 
که بسـیاری بـدون عینک نمیتوانند  حتی سـاعتی را سـپری 
کننـد بـا این حـال عینک هنـوز نتوانسـته جایـگاه اصلی اش 
را  بعنـوان وسـیله ای کامـا طبـی و ضـروری در میـان مردم 

بصورت خواسـته یا ناخواسـته پیـدا کند.
خداونـد نعمـت بینایـی را بـه ما ارزانی داشـته اسـت.الزمه 
یـک بینایی کامل وخوب داشـتن دو عدد چشـم سـالم اسـت 
کـه از طریـق آن بتوانیـم بـر محیـط پیرامـون خـود احاطـه 
داشـته باشـیم وبرای حصول ایـن بینایی الزم اسـت که عاوه 
برداشـتن یـک تغذیه مناسـب از چشـمهای  خـود در برابر هر 
گونـه آسـیب وخطـر محافظـت نماییـم .گاهی اوقـات ممکن 
اسـت بینایـی ما در اثر عواملی دچار اشـکال شـود ومـا از دید 
خـوب وکاملـی برخـوردار نباشـیم .عواملـی که باٍعـث کاهش 
بینایـی میگردنـد عوامل متعددی هسـتند ماننـد عوامل ارثی 
وآسـیب هـای فیزیکـی از جملـه  ضربـه هـا ومواد شـیمیایی 
وبیماریهـا وانحرافـات چشـمی وهمچنیـن عیـوب انکسـاری 
چشـم  یـا در زبـان عامیانه همان ضعف هـای بینایی میتوانند 

باشند.
حسـین دهقانی کارشـناس بینایی سـنجی در بـاره عیوب 
انکسـاری معتقد اسـت” .عیوب انکساری چشـم شامل نزدیک 
بینـی  دوربینـی وآستیگماتیسـم میباشـند کـه دور بینـی 
ونزدیـک بینـی میتوانند به تنهایـی ویا توام با آستیگماتیسـم 
باشـند .عیوب انکسـاری چشـم از هر نوعی که باشـند بسـته 
بـه مقداروشـدت ونـوع  آن باعـث کاهـش بینایـی میگردننـد 
باعـث  بینایـی  کاهـش  ایـن  اسـت  اوقـات ممکـن  وگاهـی 
خسـتگی  سوزش وقرمزی چشم وسردرد شـود ..بنابراین الزم 
اسـت جهـت جلوگیری از کاهش بینایی وخسـتگی وسـوزش 
وقرمـزی چشـمها ودرد چشـم وسـردرد ایـن عیـوب را اصاح 
کـرد .امـروزه بـرای اصاح عیـوب انکسـاری چشـم از راههای 
مختلفـی اسـتفاده میشـود کـه عبارتنـد اسـت عینـک- لنـز 
وجراحیهـای انکسـاری کـه هـر کـدام از ایـن روشـها معایـب 
ومزایـای خـاص خـود را دارنـد کـه در اینجـا اندکـی در مورد 
عینـک صحبت خواهیـم کرد .اسـتفاده از عینک جهت اصاح 
ضعیفیهـای چشـم بـه عنـوان یکـی از قدیـم ترین روشـهای 
محسـوب میگـردد کـه تاکنـون هـم اسـتفاده وسـیعی دارد 
وهنـوز بـه عنـوان بهترین وکم خطـر تریـن وارزان ترین روش 
میباشـد .عینکها خـود انواع مختلفی دارنـد ودارای کاربردهای 
متفاوتـی میباشـند .کاربردهـای عینک شـامل اصـاح عیوب 
انکسـاری جهـت افزایـش دیـد ودر بعضـی از مـوارد اسـتفاده 
جهـت کاهـش انحرافـات چشـمی ویـا اسـتفاده از عینکهـای 
آفتابـی بـرای محافظـت از چشـم در مقابـل اشـعه آفتـاب 
ونورهـای مزاحـم محیطی میباشـد همچنین گاهـی اوقات از 
عدسـیهای خـاص بـا رنگهـا وفیلترهـای مخصـوص ومتفاوت 
بـرای کمک به کنتراسـت بینایی در بعضی از افـراد مانند افراد 
کورنـگ اسـتفاده میگردد.یکـی از مزایای بسـیار ویـژه عینک 
محافظـت از چشـمها  جـدای از اینکه چشـم ضعیف باشـد یا 
نباشـد ویا به نور حسـاس باشـد یا نباشـد در مقابل آسـیبهای 
احتمالـی ماننـد ضربه ها وعوامل شـیمیایی میباشـد که خود 
ماننـد سـدی از چشـهما در مقابـل ایـن عوامـل از  محافظـت 
مینمایـد .در حـال حاضـر در زمینـه سـاخت وارائـه فریـم ها 
وعدسـیهای عینـک پیشـرفتهای بسـیار زیـادی ایجـاد شـده 
اسـت وطیـف بسـیار وسـیعی از عدسـیای عینـک با جنسـها 
وکاربردهـای متفـاوت در اختیـار مـا میباشـدکه بـرای کمک 
بـه سیسـتم بینایی مـی تـوان از آنها بهـره بـرد .همچنین در 
زمینـه سـاخت فریـم هـای عینک هـم به مـدد پیشـرفتهای 
علمی طیف وسـیعی از فریمها با جنسـها واشـکال متفاوت در 
اختـار مصـرف کننده قـرار میگیـرد .در صورتیکی هر کـدام از 
مـا بخواهیم از عینک اسـتفاده کنیم بسـتگی به نـوع  نیازمان 
بایسـتی اقـدام بـه انتخـاب عینک مناسـب اقـدام کنیـم زیرا 
اسـتفاده از هـر عینکی ممکن اسـت بسـته به نیاز مـا متفاوت 
باشـد .بـه عنـوان مثـال افـرادی کـه دارای شـغلهای خـاص 
هسـتند ممکـن اسـت نیازهـای متفاوتـی داشـته باشـند وهر 
کـدام از آنهـا ممکـن اسـت نیـاز باشـد از یـک عینـک خاص 
بـا عدسـیهای خـاص اسـتفاده نماینـد مثـا عینکـی که یک 
خلبـان از آن اسـتفاده میکنند بـا عینکی که یـک دانش آموز 
یـا فرد عادی اسـتفاده میکنند بسـیار متفاوت اسـت .بنابراین 
هـر فـرد بایسـتی در انتخاب عینک بر اسـاس نیاز خـود اقدام 

نمایـد .مثـا یـک فردی کـه بیشـتر در محیط بیرون هسـت 
ودر معـرض اشـعه افتـاب بهتـر اسـت اگـر چشـمش ضعیف 
هست از عدسـیهای فتوکرمیک –آنتی رفلکس وبا پوششهای 
خاص اسـتفاده نماید وکسـانی که چشمشـان ضعیف نیسـت 
حتمـا از عینکهـای افتابـی اسـتفاده نماینـد .البته متاسـفانه 
علیرغـم پیشـرفتهای چشـمگیر در ایـن زمینه هسـتند افراد 
سـود جویـی کـه با ارائـه عینکهـا وعدسـیهای قابـی بینایی 
افـراد را بـه خطـر مـی اندازنـد بنابراین همیشـه سـعی کنید 
عینـک خـود را از مراکز مجاز تهییـه کنید وهمچنین با صرف 
هزینه اندکی بیشـتر از مارکهای اسـتاندارد ومعروف اسـتفاده 
نماییـد .متاسـفانه اسـتفاده از عینکهـای آفتابـی در مملکـت 

مـا جـا نیفتـاده اسـت ولـی آنچه که مسـلم هسـت 
اسـتفاده از عینکهـای آفتابی برای تمامی 

افـراد بـا هـر شـغلی وبـرای 
تمامـی سـنین اعـم 

کـودکان  از 

وبزرگساالن 
الزم وضـروری 

بـه  میباشـد 
در جاهاییکـه  خصـوص 

شـدت  بـا  خورشـید  اشـعه 
وحـدت بیشـتری میتابد .اشـعه مضر 

ماورای بنفش نور خورشـید مـی تواند از بین 
ابرهـا نیز عبـور کنـد، بنابراین اسـتفاد از عینـک آفتابی 

بـرای روزهـای ابـری و آفتابی الزم اسـت. حتی کـودکان نیاز 
به اسـتفاده از عینـک آفتابی دارند. بـرای خرید عینک آفتابی 
بـه مـکان هـای فـروش معتبـر مراجعه کنیـد و قبـل از آن با 
یـک کارشـناس بینایی سـنجی در ایـن بـاره مشـورت کنیـد. 
هیـچ وقـت از دسـت فـروش ها و مغـازه هـای نامعتبر عینک 

نخرید. آفتابـی 
انواع عینک آفتابی

در فصـل گرما شـدت نـور خورشـید افزایش می یابـد و در 
نتیجـه اسـتفاده از عینـک آفتابی در این فصل ضروری اسـت.

اسـتفاده از عینک آفتابی مناسـب در شـرایطی که نور آفتاب 
شـدید اسـت، باعـث بهتـر شـدن دیـد و پیشـگیری از صدمه 
بـه عدسـی و شـبکیه چشـم می شـود. در نور شـدید، چشـم 
احسـاس خسـتگی و کاهـش دیـد رنگـی می کنـد.در صورتی 
کـه چشـم ها هـر روز بدون محـاظ بـرای سـاعات طوالنی در 
معـرض تابـش نـور آفتـاب قـرار گیرند، احتمـال ابتـا به آب 

مرواریـد بسـیار افزایـش می یابد.
عینـک هـای آفتابـی بـا لنزهـای )شیشـه( پاریـزه بـرای 
افـرادی کـه مدتـی در آب و یا در برف می مانند، بسـیار مفید 
اسـت.این عینـک هـا، بازتـاب نور را مـی شـکنند و در نتیجه 
از تابـش نـور خیره کننده به چشـم جلوگیری مـی کنند.این 
عینـک هـا بـرای کسـانی که تابـش نـور را دوسـت ندارند نیز 
مناسـب مـی باشد.شیشـه عینک با پوشـش آیینـه ای هدفی 
باالتـر دارد. عینـک آینـه ای، نور کمی را به چشـم ها وارد می 

کنـد و برای افراد چشـم روشـن بسـیار خوب اسـت.
شیشـه  دارای  معمـوال  آبـی  نـور  مسـدودکننده  عینـک 
کهربایـی رنگ می باشـند.این عینـک جلوی ورود نـور آبی به 
چشـم را مـی گیرد.این عینک هـا دارای قـدرت تطابق باالیی 
مـی باشـند و بـرای صیـادان، خلبانـان، قایـق رانـان و اسـکی 

بـازان بسـیار خـوب می باشـند.
نـور آبـی، ماتونیـن یـا هورمون خـواب را تحت تاثیـر قرار 

مـی دهـد و بـه عملکـردش آسـیب مـی رسـاند.یک تحقیـق 
نشـان داد افـرادی کـه ایـن عینـک هـا را مـی زنند، در شـب 
بهتـر مـی خوابند.بـا افزایش سـن، احتمـال بـروز آب مروارید 
نیـز افزایـش مـی یابد.اسـتفاده از عینک آفتابی ممکن اسـت 

باعـث تاخیـر بـروز آب مروارید شـود.
اگـر شـما هنـگام ورزش عینـک آفتابـی می زنید، شیشـه 

هـای رنگـی را اسـتفاده کنیـد تـا دید ورزشـی را بـاال ببرند.
عینـک بـا شیشـه زردرنگ در نور کـم یا در هـوای مه آلود 
کمـک مـی کنـد تـا تصویـر را واضـح تـر ببینید.ایـن عینک 
هـا بـرای ورزش هایـی از قبیـل: اسـکی، دوچرخـه سـواری، 
بسـکتبال و تنیس و بدمینتون 

مناسـب می باشـند.
عینک  شیشه 
رنـگ  سـبز 
ممکن اسـت 

بـاال وضـوح رنگ  را  هـا 
از ببرد.توصیـه مـی شـود  قبـل  حتمـا 

خریـد، ایـن عینـک هـا را بـه چشـم بزنیـد و بـا نور یکسـان، 
رنـگ های مختلف را ببینید و بهتریـن آنها را خریداری کنید.

کـودکان نیـز هماننـد بزرگسـاالن نیـاز بـه عینـک آفتابی 
دارند.کـودکان در فصـل تابسـتان، بیشـتر در بیـرون از 
منـزل بازی می کنند و چشـم آنها حسـاس تر 
مـی باشـد.موقع خریـد عینـک آفتابی 
)از جاهـای معتبـر( بـرای 

خـود  کـودک 
بپرسـید کـه آیـا این 

اشـعه  مقابـل  در  عینـک 
هـای مـاواری بنفـش از چشـم هـا 

محفاظـت مـی کنـد یـا نه.
با افزایش سـن، احتمـال بروز آب مرواریـد نیز افزایش 

مـی یابد.اسـتفاده از عینک آفتابی ممکن اسـت باعث تاخیر 
بـروز آب مرواریـد شـود.همچنین، عینـک آفتابـی از تخریـب 
ماکـوال جلوگیـری مـی کنـد. لکـه زرد در قسـمت مرکـزی 
شـبکیه چشـم به نام ماکوال خوانده می شـود.تخریب ماکوال، 
بیمـاری ای اسـت کـه بـه مرکـز بینایـی آسـیب می رسـاند.

بعـد از عمـل جراحـی آب مرواریـد، حتی در داخـل خانه باید 
از عینـک پاریـزه اسـتفاده کنیـد تـا درد و ناراحتی ناشـی از 

تابـش نـور را کـم کند.
بـراي اینکـه فـردي بتواند عینـک آفتابي را بـه طور کیفي 
ارزیابـي کنـد کـه خوب اسـت یا بـد، مي تواند آن را به چشـم 
بزنـد و اگـر یـک دیـد خـوب و راحـت داشـت و میـزان نـور 
ورودي چشـمش را اذیـت نکـرد، یک ارزیابي کیفـي مي تواند 
باشـد اما کافي نیسـت. بهترین راه براي اطمینان بیشـتر این 
اسـت کـه عینـک آفتابـي را از مراکـز معتبـر تهیـه کنیـم. ما 
یـک مرکـز تحقیقـات و اسـتاندارد اپتیـک داریم کـه مارک و 
برند هایـي را کـه در مراکـز معتبـر فروخته مي شـوند بررسـي 

تائیـد مي کند. و 
راه دیگـر ایـن اسـت کـه یـک اپتومتریسـت یـا متخصص 
علـوم بینایـي ز یـا عینـک سـازیهای معتبـر و قابـل اعتماد با 
دسـتگاهي کـه دارند عینـک را از لحـاظ پوالریزیشـن، میزان 
آبزرویشـن و ترانسمیشـن و درصد uv چک کند و بعد توصیه 

کنـد کـه از آن اسـتفاده کنیم.
مژگان سـرگلزایی یکی دیگر از کارشناسـان اپتومتریسـت 
»شـایع تریـن مشـکات بینایـی را نزدیـک بینـی، دوربینـی، 
استیگماتیسـم و پیـر چشـمی  و علـت انـرا بدلیل اشـکال در 
انکسـار نـور توسـط عدسـی چشـم و قرنیـه و یـا شـکل غیـر 
طبیعـی کـره چشـم میدانـد و دربـاره بهتریـن سـن جهـت 

معاینـات چشـمی میگوید:
هـر فـردي بـراي پیشـگیري از بیماري هـاي چشـمي و 

اختـاالت بینایـي، بایـد سـالي ۲ بـار معاینـه شـود. بعضـي 
از گروه هـاي سـني هسـتند کـه یـک گلـدن تایـم یـا دوره 
طایـي دارنـد و چـون ریسـک اختـاالت بینایي باالتر اسـت 
بایـد معاینـات حتمـا انجـام شـود و ایـن گـروه سـني عمدتا 
اطفـال بین 4 تا 6 سـال هسـتند. در این سـن اگـر اختاالت 
بینایـي مثل تنبلي چشـم یـا انحرافات چشـمي، بیماري هاي 
چشـمي خیلـي سـاده مثـل آب مرواریـد یـا خیلـي پیچیـده 
مثـل اختـاالت شـبکیه کشـف نشـود بیمـاري دیگـر اصاح 

نمي شـود یـا بـه سـختي اصـاح مي شـود.
امـا در کل معاینـات چشـمي درگـروه سـني اطفـال مهـم 
اسـت بـه ایـن دلیـل کـه تکامـل بینایـي در حـال صـورت 
گرفتـن اسـت شـرایط ویـژه اي دارنـد. اگر این تکامـل بینایي 
بـا بیمـاري و اختاالت بینایي همراه شـود همیشـه براي فرد 
ماندگار مي شـود بنابرایـن دوره کودکـي دوره خاص براي یک 

گـروه سـني خاص اسـت.
گـروه سـني دیگـري کـه شـرایط ویـژه دارنـد افراد مسـن 
یـا باالتـر از 65 سـال هسـتند که این گـروه نیز ماننـد اطفال 
نیازمندي هـاي بینایـي خاصي دارند. یکـي از اختاالت خاص 
در افـراد مسـن کاهـش کنتراسـت اسـت ویـا زمان عـادت به 
تاریکـي در ایـن افراد افزایش پیدا مي کنـد و بینایي آنها متاثر 
شـده و کـم مي شـود. این مشـکات بـه طـور فیزیولوژیکي و 
طبیعـي ایجاد مي شـود و مـا مي توانیم آن را اصـاح کنیم. در 
ایـن گـروه درصـد ایجـاد بیماري هـاي چشـمي از بقیـه افراد 
باالتر اسـت، بنابرایـن معاینات بینایي در این 

از  افـراد 
اي  ویـژه  اهمیـت 

برخوردار اسـت. افراد مسـني که بیماري و اختاالت چشـمي 
دارنـد لزومـا نبایـد منتظـر بماننـد کـه سـالي دو بـار معاینه 
شـوند ، بلکـه بسـته به نـوع بیماري که داشـته باشـند گاهي 

الزم اسـت مـاه بـه مـاه کنترل شـوند.
مثا فردي که فشـار چشـمي بـاال دارد گاهـي اوقات حتي 
بایـد ماهـي دو بار فشـار چشـمش کنتـرل و معاینه شـود که 
شـرایط خـاص خـودش را دارد. بـا ایـن حال حتي فـردي که 
هیـچ مشـکل چشـمي نـدارد الزم اسـت کـه ایـن معاینـات 
بـراي او انجـام شـود چـرا کـه این گروه سـني نسـبت به بقیه 

گروه هـاي سـني از حساسـیت باالیـي برخوردارند.
وی دربـاره لـزوم اسـتفاده از عینـک طبی معتقد اسـت که 
اگـر شـخصی کـه نیـاز بـه عینـک دارد امـا عینـک نزند،هیچ 
اتفاقـي نمي افتـد. فـرد بـد مي بینـد و ناراحت اسـت، کیفیت 
زندگـي او تحـت تاثیـر یـک بینایـي بـد قـرار مي گیـرد. فقط 
یـک اسـتثنا وجـود دارد و آن هـم اطفـال بیـن 4 تـا 6 سـال 
بـه دلیـل اینکه اختـاالت بینایـي مي توانـد در آنهـا باعث به 
وجـود آمـدن مشـکات و مسـائل بینایي شـود، در ایـن گروه 

سـني درمان هـاي خـاص خـودش را دارد.
بـه طـور کلـي ما عینـک را بـراي دو هـدف مي زنیـم یکي 
راحـت ببینیـم و دوم خوب ببینیم و اگر عینـک نزنیم این دو 
امتیـاز بینایـي را از دسـت مي دهیـم. کاهـش و افزایـش نمره 
چشـم مربـوط به مسـائل داخلـي اسـت و رونـد فیزیولوژیکي 
خودشـان را دارنـد، بنابرایـن عینک هیچ تاثیـري روي کاهش 

نمره چشـم نـدارد و  ...
ایـن یک باور غلط اسـت کـه در جامعه وجـود دارد، عینک 

بزنیـم نمـره چشـم مـا رفع شـود، نمـره چشـم پاییـن بیاید، 
اگـر عینـک نزنیـم نمره چشـم ما بـاال مـي رود، اصـا اینطور 
نیسـت.ما عینـک مي زنیم کـه بینایي ما اصاح شـود و راحت 
ببینیم.مـا بحـث راحتـي بینایـي و میـزان بینایـي را داریـم. 
ممکـن اسـت فردي خوب و بـه اندازه کافي ببینـد ولي راحت 
نبینـد. یعنـي بینایي همراه با سـردرد، سـوزش، خـارش، آب 
ریـزش و حالـت تهوع داشـته باشـد، پـس یک بینایـي همراه 
بـا ناراحتـي دارد. گاهـي اوقات الزم اسـت که عینـک بزنیم تا 

ایـن عائم رفع شـود.
این بینایی سـنج در مورد روشـهای برطرف کردن ضعیفی 

چشم میگوید معموال سـه روش وجود دارد، .
یکي اسـتفاده از عینک اسـت که بهترین، سالمترین، ساده 
ترین  و ارزانترین و کم خطرناکترین روش اسـت.دوم اسـتفاده 
از لنزهاي تماسـي اسـت. مانند لنزهاي تماسـي نرم، سخت، و 
نـرم و سـخت با هم و انواع پیشـرفته که االن وجـود دارد. این 
لنزهـا مي توانند جایگزین عینک باشـند البته اسـتفاده از آنها 

شرایط خاص دارد.
راه سـوم جراحي هـاي انکسـاري مثـل لیزیـک ، الزیـک و 
پـي آر کـي اسـت. ایـن روش ها، روش هایي اسـت کـه مي توان 

عیـوب انکسـاري یا همـان نمره چشـم را اصـاح کند.
اولویـت اول مـا عینـک اسـت، زمانـي جراحـي انکسـاري 
انجام مي شـود که مشـکل فرد بـا عینک و لنز برطرف نشـود.

حمیـد موحـدی یکـی از کارشناسـان سـاخت و عرضـه 
عینـک  اسـتان کرمـان در مـورد 
هـای  فـرم  و  هـا  عدسـی  انـواع 
دارد:تـا  عقیـده  اسـتاندارد  طبـی 
قبـل  سـال   6 تـا   5 حـدود 
شیشـه  هـای  عدسـی  کاربـرد 

ای زیـاد بـود امـا پـس از آن حـدود 
عدسـی  بـا  عینکهـا  از  درصـد   ۹0

پاسـتیک و بـا روکـش الیـه 

ی  هـا

فظـت  محا
کننـده و آنتـی 
سـاخته  رفلکـس 

. د میشـو
وی مزایای اسـتفاده از 
ایـن نوع عدسـیها را به دلا 

یل زیـر میداند«
برابـر  بـودن در  تـر  1-ایمـن 
ضربـه و نشـکن بودن۲-سـبک بودن 
وزن  بعلـت  ان  از  اسـتفاده  راحتـی  و 
کمتر3-پوشـش هایـی کـه روی عدسـی 
قـرار میگیـرد تـا هـم باعـث عبـور بیشـتر 
نورهـای مفیـد و در نتیجـه دید بهتر و شـفاف 
شـود و هـم باعـث ضـد خـش تر شـدن عدسـی 
میشود4-داشـتن خاصیـت ضد یووی بـودن انها و در 
نتیجه محافظت بیشـتر از چشـم در مقابل آفتاب5-داشـتن 
خاصیـت اب گریـزی که در هنگام بارندگی قظـرات باران را تا 

حـدودی دفـع میکند6-ضـد بخـار بـودن انها.
او میگوید:تنهـا مزیت شیشـه نسـبت به پاسـتیک،مقاوم 
بـودن ان در برابـر خش اسـت هرچند بعضـی از نمرات خاص 
و سفارشـی را بایـد از نوع شیشـه بکار برد وپاسـتیک نمرات 

فـوق وجود نـدارد.
ایـن عینک سـاز باسـابقه در مورد عذسـیهای فتوکرومیک 
می افزاید:اسـتفاده از این نوع عدسـیها کا سـفارش نمیشـود 
مگـر بـه تجویز و سـفارش پزشـک یـا بینایـی سـنج،این نوع 
عدسـی بـا توجـه به اینکـه به مـرور زمـان باعث تنبل شـدن 
و عـدم تطابـق عدسـی چشـم بـا نـور میشـود و کار عدسـی 
چشـمی را شیشـه یـا پاسـتک فتوکرومیـک انجـام میدهد، 
بهتراسـت از بکاربـردن ان امتنـاع ورزید.این افـراد میتوانند از 
عینکهـای افتابی با نمره چشمشـان یا همـان عینکهای طبی 

افتابی اسـتاندارد اسـتفاده کنند. 
طبـی  عینـک  یـک  مشـخصات  بـه  پایـان  در  وی 
استاندارداشـاره کـرد و گفت:انتخاب عینک فلـزی یا کاِئوچو 
سـلیقه ای اسـت هرچنـد میتوانـد بـه تشـخیص یـا توصیه 
اپتومتریسـت یـا عینـک سـاز باشـد ولـی در کل بهتر اسـت 
عینکـی باشـد که کامـا  روی بینی راحت باشـد.پولک ها یا 
پـد عینـک بدرسـتی دو طـرف بینی قـرار گیرد تا باعـث ازار 
و التهـاب پوسـتی نشود.دسـته های عینک اندازه باشـند.فرم 
عینـک زیـاد کوچک یا بزرگ نباشـد و مناسـب تر اسـت که 
بـرای دیـد نزدیـک از عینکهـای نیمه اسـتفاده شـود تا برای 

دیـدن دور بـه مشـکل بـر نخوریم.

دیدی بهتر با عینک

هـادی کاربخش- آغـاز وپایـان تمامی ادیـان الهی کلمه 
ای جزخـدا نیسـت و ایـن ذات ال یتنهـی اسـت کـه زینـت 
بخـش و نورانـی کننـده زندگی مـا انسانهاسـت.همه ما اعم 
از مسـلمان ،مسـیحی، کلیمی و غیره در نزد خدا یکسـانیم 
و بـه یـک انـدازه اجـر و عـذاب میبریـم چـرا کـه  اعتقـاد 

داریـم خداونـد عزوجـل عادل و عدالت گسـتر اسـت.
۲7دسـامبر سـال اول میـادی یعنـی  6۲۲سـال قبل از 
هجـرت پیامبـر )ص( در منطقه ای بنام بیـت الحم واقع در 
سـرزمین فلسـطین ،حضرت مسـیح ازمادری پاک و بانویی 
عابـده بـه نـام مریـم زاده شـد.همانطور کـه تاریـخ دقیـق 
میـاد مشـخص نیسـت ،محـل ومـکان آن نیـز در اناجیـل 
و قـرآن متفـاوت اسـت چـرا که انجیـل محل تولـد حضرت 

را آغـل گوسـفندان و قـرآن طبق آیه 16سـوره مریم،مکانی 
شـرقی بیـان میکنـدو بـه نظر می رسـد با توجه به سـاحت 
مقـدس آن حضـرت ،در انجیـل کمی تحریف شـده و قرآن 
بـا کمـال  اولوالعـزم را  مـکان و وقایـع میـاد آن پیامبـر 

احتـرام و حفـظ حرمـت پیامبـر الهی، آورده اسـت.
حضـرت عیسـی کـه نـام و القابـش 36مرتبـه در قـرآن 
کریـم آمـده اسـت در لغـت به معنـای کمک خدا و مسـیح 
بـه معنـای نجـات دهنـده و در کل بـرای کسـانی بـکار می 
رود کـه قدرت اجتماعی و سیاسـی باالیی دارند و همچنین 
کسـی کـه بـا روغـن مقـدس، تعمیـد یافتـه و داسـتان این 
روغـن از ایـن قـرار اسـت که وقتـی یهودیـان میخواسـتند 
طالـوت را بـرای حکمفرمایـی انتخـاب کنند،سـموئیل نبی، 

ایشـان را بـا روغـن مقـدس غسـل تعمیـد دادانـد چـرا که 
تعمیـد بـا روغـن برای کسـانی بـکار میرفت که میخواسـت 
حکومـت الهـی ایجـاد کند. همه ایـن معانی ،اشـاره به ذات 

پـاک و اقدس حضـرت عیسـی )ع( دارد.
بـر عکـس مسـیحیان کـه ایشـان را فـردی منـزوی و 
گوشـه گیر مـی دانند کـه با حکومـت و کارهـای اجتماعی 
سـرو کاری نداشـته،حضرت مسـیح هـم ماننـد سـایر انبیـا 
الهـی مـی خواسـتند احـکام الهـی را اجـرا کننـد و لفـظ 
مسـیح اشـاره بـه ایـن دارد کـه آن حضـرت قصـد داشـته 
حکومتـی بـر پایـه عـدل الهـی برقـرار کنـد و اتفاقـا« ایـن 
مبـارزه را هـم شـروع کردنـد و اولیـن در گیـری عیسـی با 
کاهنـان معبـد حضرت سـلیمان بود کـه احکام شـریعت را 

بـه خوبـی و کامـل اجـرا نمـی کردند.
از کودکـی و خرد سـالی ایشـان نـه در انجیـل ونه قرآن 
مطلبـی آورده نشـده ،تنهـا موضوعـی کـه گفتـه می شـود، 
سـخن گفتـن در گهواره اسـت که خود را بنـده خدا معرفی 
مـی کنـد امـا چهـره ای که از مسـیح پس از مبعوث شـدن  
از اعمـال و تکالیـف وی معرفـی می شـود کاما« مشـخص 
و نورانـی اسـت کـه بـه طـور خاصه مـی توان بـه معجزات 
و اخـاق و رفتـار پسـندیده وی اشـاره کرد،معجزاتی مانند: 
شـفای بیماران، شـفای کور مـادرزاد ، زنده کـردن مردگان 
و سـاختن پرنـده از گل و دمیـدن روح در آن بـه اذن الهـی 

کـه بـه اکثـر ایـن معجـزات در آیـه ی 110 سـوره مائـده 
قـرآن بـه صراحـت اشـاره شـده اسـت. دراناجیـل هـم این 
معجـزه هـا آمـده بجـز سـخن گفتن در گهـواره و سـاختن 
پرنـده، اما جای بسـی تعجب و تآسـف اسـت کـه در انجیل 
یوحنـا، اولیـن معجزه ایشـان را سـاختن شـراب مـی دانند!

در سـوره مریـم آیـه هـای 31و3۲ ،از اخـاق نیکـو و 
عابـد بـودن عیسـی بن مریم سـخن بـه میان آمده اسـت. 
حضرت مسـیح بسـیار نمـاز و عبادت میکردنـد و از عابدان 
و زاهـدان بـوده و هیچـگاه شـریعت را کنـار نگذاشـته و 
اخـاق خـوب و شایسـته و مهربانـی داشـته و برعکـس 
انجیـل یوحنـا کـه چهره ای پرخاشـگر نسـبت به مـادر از 

ایشـان نشـان میدهد
،قـرآن اورا در مقابـل مـادر نیکوکار و فروتن میشـمارد و 
چهـره عیسـی را به عنوان شـخصی مبارک و انسـانی صالح 

مطرح مـی کند.
قـرآن عظیم بـر دو نکته تآکید دارد: یکـی اینکه حضرت 
عیسـی تکمیـل و تاییـد کننـده تورات اسـت و ایـن مطلب 
در اناجیـل هـم بدیـن گونـه آمده اسـت ؛من نیامـده ام که 
تـورات را نسـخ کنـم بلکه آمـده ام آنرا کامـل کنم. حضرت 
عیسـی )ع( خود شـریعت داشـته و شـریعت موسـی )ع( را 
کامـل کـرده و در ادامه همین آیه جنبه بشـیر بودن ایشـان 
را مطـرح میکنـد کـه بشـارت دهنـده بـه رسـالت حضـرت 

محمـد )ص( اسـت. در اناجیـل، نکتـه دوم را نگفته اند مگر 
انجیـل برنابـا که بشـارت دادن را آورده اسـت و مسـیحیان 

آن انجیـل را قبـول دارند. 
در مورد سرنوشـت مسـیح همـه ی اناجیل،نظـر تقریبا« 
واحـدی دارنـد کـه بـر اسـاس آن؛ بـزرگان معبـد سـلیمان 
جمـع شـدند و توطئـه ای چیدنـد و حضـرت را دسـتگیر و 
تحویـل حاکم رومـی دادند. حاکم روم تحت فشـار یهودیان 
ایشـان را بـه همـراه دو نفر دیگـر به صلیب کشـیده و پیکر 
مطهرشـان را در قبـری گذاشـتند و بعـد از مدتـی دیدنـد 
در قبـر نیسـت و از میـان مـردگان برخواسـته و به آسـمان 
رفتـه اسـت ولی قـرآن این مطلـب را قبول نـدارد و تصریح 
مـی کنـد کـه حضرت مسـیح زنـده اسـت و اورا بـه صلیب 
نکشـیده اند،بلکـه فـردی را اشـتباهی که مجرم هـم بود به 
صلیـب کشـیده انـد و حضـرت به آسـمان عـروج کردهاند. 
در برخـی متون اسـامی آمده اسـت کـه آن حضرت هنگام 

ظهـور مهـدی موعود)عـج( به زمیـن بازخواهند گشـت.               
در انتهـا ضمـن تبریـک میـاد حضـرت مسـیح)ع(،آغاز 
سـال نـو میـادی و جشـن هـای کریسـمس را بـه تمامـی 
مسـیحیان ایـران و بخصـوص همشـهریان عزیـز کرمانـی 
تهنیـت و شـادباش میگویم.امیـد اسـت همـه ما زیـر پرچم 
حـق و زیر سـایه تمامـی پیامبران بـزرگ الهی ،سـعادتمند 

و عاقبـت بخیر شـویم.

مسیحا نفسی می آید
فرشته بدو گفت: ای مریم ترسان مباش زیرا که نزد خداوند نعمت یافته ای  )انجیل لوقا - باب اول(

مناسیت
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به مناسبت 5 دی ماه سالروز زلزله بم
داغ داریم نه داغی که بر آن اخم کنیم 
حامد عسکری

داغ داریم نه داغـی که بر آن اخم کنیم
مرگمان باد اگر شکوه ای از زخم کنیم
مرد آن است که از نسل سیاوش باشد
»عاشقی شیوه ی رندان با کش باشد«
چند قرن است که زخمی متوالی دارند

از کویــر آمده ها بغض سفالـی دارند
بنویسید گلــو هــــای شما راه بهشت
بنویسید مرا شهر مرا خشت به خشت
بنویسید زنـی ُمرد که زنبیل نداشت

پسری زیر زمین بود و پدر بیل نداشت
بنویسید که با عطر وضو آوردند

نعش دلدار مرا الی پتــو آوردند
زلف ها گرچه پر از خاک و لبش گرچه کبود
»دوش مــی آمد و رخساره بر افروخته بود«
خوب داند که به این سینه چه ها می گذرد

هر که از کوچه ی معشوقه ما می گذرد
بنویسید غـــم و خشت و تگرگ آمده بود
از در و پنجره  ها ضجـه ی مرگ آمده بود

شهر آن قدر پریشان شده بود از تاریخ
شاه قاجار بـــه دلداری ارگ آمده بود

با دلی پر شده از زخـــم نمک می خوردیم
دوش وقت سحر از غصه ترک می خوردیم

بنویسید کـه بم مظهر گمنامی  هاست
سرزمین نفس زخمی بسطامی هاست

ننویسید که بـم تلـی از آواره شده است
بم به خال لب یک دوست گرفتار شده است

مثل وقتی که دل چلچله ای می شکند
مرد هـــم زیر غــــم زلزله ای می شکند

زیر باِر غــم شهرم جگـرم می سوزد
به خدا بال و پرم بال و پرم می سوزد

مثل مرغی شده  دل در قفسی از آتش
هــر قدر این ور آن ور بپرم مـــی سوزد
بوی نارنج و حناهای نکــوبیده به خیــر!
که در این شهر ِ پر از دود سرم می سوزد

چاره ای نیست گلم قسمت من هم این است
دل بــه هـــر سرو قدی مـی سپرم می سوزد

الغرض از غـم دنیــا گله ای نیست عزیز!
گله ای هست اگر، حوصله ای نیست عزیز!

یاد دادند به ما نخل ِ کمر تا نکنیم
آنچــــه داریــم ز بیگانه تمنا نکنیم

آسمان هست، غزل هست، کبوتر داریم
باید این چادر ماتــم زده را برداریم

تن ِ ترد ِ همه ی چلچله ها در خاک و
پای هــــر گور، چهل نخل تنـاور داریم

مشتی از خاک تو را باد که پاشید به شهر
پشت هــر حنجـره یک ایرج دیگر داریم
مثل ققنـوس ز ما باز شرر خواهد خاست

بم همین طور نمی ماند و بر خواهد خاست
داغ دیدیم شما داغ نبینبد قبول!
تبــری همنفس باغ نبینید قبول!

هیــچ جای دل آباد شما بـم نشود
سایه ی لطف خدا از سر ما کم نشود

گاه گاهی به لب عشق صدامان بکنید
داغ دیدیــــم امیــد است دعامان بکنید
بــم به امید خدا شاد و جوان خواهد شد
»نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد«

حجت االسـام والمسـلمین سـیدمحمود دعایـی گفـت: 
به عنـوان یـک کرمانـی، تعهـد می کنم حتـی اگر قرار باشـد 
عبـای خـود را بفروشـم تـا جایـزه اسـتاد باسـتانی پاریزی بر 

زمیـن نمانـد، ایـن کار را خواهـم کرد.
مدیرمسـؤول روزنامـه ی اطاعـات در مراسـم رونمایـی از 
فراخوان جایزه جهانی اسـتاد باسـتانی پاریزی که در دانشگاه 
آزاد اسـامی واحـد کرمـان برگـزار شـد، اظهـار کـرد: مـن 
به خوبـی دغدغـه فرزنـدان و خانواده اسـتاد باسـتانی پاریزی 

را نسـبت بـه تـداوم ایـن جایـزه درک می کنم.
وی بـا اشـاره بـه رمـوز محبوبیت اسـتاد باسـتانی پاریزی، 
ادامـه داد: دانش فراوان اسـتاد، تربیـت فرزندان صالح، حضور 
طوالنـی او در مطبوعـات، زاویـه دیـدش بـه تاریـخ اسـام، 
ایـران و کرمـان و معنویتـی نهـان کـه در آثـارش هسـت، از 
جملـه ایـن رمـوز هسـتند. همچنین طنـزی زیرپوسـتی که 
در مطالـب اسـتاد نهفتـه اسـت و اسـتفاده از اصطاحـات 
محلـی کـه بـه سـخنش رنـگ و بـوی تـازه می بخشـد و در 
زمان هایـی کـه همه از مطالعه گریـزان بودند، افراد بسـیاری 
را بـه مطالعـه واداشـت، از جملـه ویژگی هایـی اسـت کـه به 

مانـدگاری اسـتاد باسـتانی پاریزی کمـک کرده اسـت.
مانـده  باسـتانی پاریزی  آثـار  و  نـام  این کـه  بیـان  بـا  او 
اسـت و خواهـد مانـد، اظهـار کـرد: اگـر به دنبـال جـای پای 
خـدا بگردیـم تـا رمـز مقبولیـت او را بیابیـم، طبـق فرمـوده 
قـرآن »کسـانی کـه ایمـان آورده و کارهـای شایسـته انجام 
داده انـد خـدای مهربـان مهر آن هـا را در دل دیگـران خواهد 
انداخـت«. بخشـی از کارهـای شایسـته، انجـام فرایض دینی 
اسـت کـه در زمان هـای مختلـف یکسـان اسـت؛ امـا برخـی 
دیگـر بسـته به زمـان، متفـاوت می شـوند و تشـخیص آن ها 
علـم، هنـر و توفیـق نیـاز دارد که اسـتاد باسـتانی پاریزی به 

خوبـی ایـن ویژگی هـا را داشـت.
مدیرمسـوول موسسـه اطاعات افـزود: عمـل صالح صرفا 
تسـبیح و ذکـر گفتـن نیسـت، بلکـه گاهی کمک بـه مظلوم 
و مضحکـه ظالم اسـت، یکـی از اعمال صالح اسـتاد تشـویق 
درسـت و بایسـته دانشـجویان بـه تاریـخ، تحقیـق و مطالعه 

بود.
وی ادامـه داد: اسـتاد باسـتانی پاریزی هیچ گاه نام کسـانی 
را کـه از آن هـا چیزی آموختـه بود فراموش نکـرد. همچنین 
کرمـان بـرای او فقـط خاک و خاطـره نبود، بلکـه نمونه ای از 

تاریخ کشـور محسـوب می شد.
دعایـی بـا بیـان این کـه اسـتاد باسـتانی پاریزی از مردم و 
بـرای مردم نوشـت، افزود: این اسـتاد ننگ دهاتـی بودن را از 
زبـان تحصیل کرده هـا زدود. عصایش از چـوب درختان پاریز 
بـود و هرگز پسـوند »پاریـزی« را از خود دور نکـرد تا یادش 

باشـد از کجا بوده اسـت.
اسـتاد  گفـت:  نیـز  کرمـان  اسـتاندار  مراسـم  ایـن  در   ،
باسـتانی پاریزی، مـورخ نامـدار ایرانی اسـت کـه حداقل باید 
شـخصیت و آثـارش را بـه حـوزه خاورمیانـه معرفـی کنیـم.

نیازمنـد  امـروز  نسـل  داد:  ادامـه  رزم حسـینی  علیرضـا 
شـناخت هویت هایی اسـت که شـاید فراموش شـده یـا روبه 

فراموشـی اند. معرفـی چنیـن شـخصیت هایی می توانـد برای 
جوانـان مـا الگو باشـد. ضمـن اینکه مـردم خواهنـد آموخت 
کـه بـه بزرگان خـود احتـرام بگذارند و قـدر آن هـا را بدانند.
او بیـان کـرد: فرهنگ سـازی در ایـن زمینـه بایـد توسـط 
دسـت اندرکاران انجـام شـود و برگـزاری چنیـن مراسـمی 
کمـک  برجسـته  شـخصیت های  درسـت  معرفـی  بـه 
می کنـد. خوشـبختانه مـن افتخـار حضـور در محضر اسـتاد 
باسـتانی پاریزی را داشـتم وایشـان ازاین کـه یـک شـخصیت 
بومـی برای اسـتانداری کرمان انتخاب شـده بود، بسـیار ابراز 

خرسـندی کـرد.
اسـتاندار کرمـان اظهـار کـرد: اسـتاد باسـتانی پاریزی بـا 
بیـان خاطـره ای تأکیـد می کـرد کـه بـه مـردم نبایـد پـول 
مجانـی بدهیـم، بلکـه باید کارورزی را سـفارش کنیـم. نباید 
مـردم را تحقیـر کنیم، باید آن ها در شـرایطی قـرار دهیم که 

خودشـان، خـود را اداره کننـد.
رزم حسـینی افـزود: مـا نیـز بایـد اکنـون فرهنـگ کار و 
تـاش را توسـعه دهیم تا مـردم از این طریق توانمند شـوند. 
نه اینکـه بـه آن هـا یارانـه بدهیـم چراکه عـزت مـردم در کار 

شـرافت مندانه اسـت.
رییـس مرکـز دایرةالمعـارف بـزرگ اسـامی نیـز در این 
باسـتانی پاریزی در طـول 60 سـال  مراسـم گفـت: اسـتاد 
قلم زنـی کوشـید تـا خواننـدگان چند نسـل را دلبسـته نگاه 

دارد.
دکتر سـیدمحمدکاظم موسـوی بجنوردی اظهار کرد: الزم 
اسـت از طرف دوستداران اسـتاد باسـتانی پاریزی، موقوفه ای 
بـرای ایـن جایزه بین المللی گذاشـته شـود تا جایـزه فربه ای 

برای تشـویق دانشـمندان و پژوهشگران شود.
وی بـا خوانـدن مقالـه »پیـر روشـن ضمیر کرمـان« ادامه 

داد: کمتر دانشـمندی همچون اسـتاد باسـتانی پاریزی تاریخ 
نـگاری را بـا هنـر، ادب و نویسـندگی در آثـار جـذاب خـود 
پیونـد داده اسـت. او تاریخ نـگاری را فـارغ از عناصـر ادبـی 

نمی دیـد.
رییـس مرکـز دایرةالمعارف بزرگ اسـامی گفـت: وی به 
میهـن و زادگاه خـود، پاریـز و کرمـان عشـق می ورزیـد و در 
هـر مقالـه و محفلـی یـاد این هـا را فرامـوش نمی کـرد. او بر 
ایـن عقیـده بـود کـه تاریـخ کرمـان، فشـرده ی تاریـخ ایران 
اسـت. باسـتانی پاریزی در تاریـخ نیـم قـرن اخیـر ایـران بـر 
جایـگاه بلنـدی نشسـته اسـت و این جوینـده زوایـای تاریخ 
می دانسـت بـرای مانـدن در خاطـره تاریـخ چـه راه هایـی 

است. گشـوده 
در ایـن مراسـم، یک تاریخ نویـس کرمانی نیـز اظهار کرد: 

اسـتاد باسـتانی پاریزی سـیر تا پیاز تاریخ را نوشـت.
بیماری هـا  روزگاری  کـرد:  بیـان  گاب زاده  محمدعلـی 
 ... و  طوفان هـا  مهیـب،  زلزله هـای  نیـز  دیگـر  روزهایـی  و 
خطـه پهناور اسـتان کرمـان را درنوردیده اسـت؛ امـا با تمام 
نامایمتی هـا، ایـن دیـار تـا کنون بـه بلندای جهان ایسـتاده 

ست. ا
او سـپس با اشـاره به این که اسـتاد باسـتانی پاریزی بارقه 
امیـدی در کویـر تفتـان انسـانی بـوده اسـت ادامـه داد: وی 
یکـی از بزرگ تریـن شـخصیت های تاریخـی کشـور و دیـار 

کریمـان محسـوب می شـود.
گاب ز اده اضافـه کـرد: اگـر امـروز از جایـزه جهانـی ایـن 
اسـتاد گرانقـدر رونمایـی می شـود و بایـد گفـت کـه بسـیار 
پیـش از این، جایـزه ی باسـتانی پاریزی، یعنی همـان آثارش 

به دوسـتدارانش رسـیده اسـت.
همچنیـن در این مراسـم محمدمهدی زاهـدی - نماینده 
مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی - گفـت: 
یک مـاه قبـل در کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس 
شـورای اسـامی، مباحـث فرهنگی مربـوط به دانشـگاه آزاد 
اسـامی عنـوان و در آن نشسـت، بسـته ای دربـاره کارهـای 

فرهنگـی دانشـگاه آزاد مطرح شـد.
انقـاب  عالـی  شـورای  قبـل،  سـال  چهـار  افـزود:  وی 
فرهنگـی، مصوبـه ای دربـاره جایـزه پیامبـر اعظم داشـت که 
بـه »المصطفـی« معـروف شـد و فـردا شـب نیـز قرار اسـت 

نخسـتین دوره ایـن جایـزه برگـزار شـود.
رییـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس شـورای 
اسـامی تأکیـد کـرد: افـق دیـد ایـن جایـزه باالتـر از نوبـل 
اسـت و بـه برگزیـدگان آن 500 هـزار دالر داده می شـود. 
ضمـن این که جایـزه المصطفـی متعلق به کل جهان اسـام 
اسـت، یعنـی کشـورهای اسـامی و افـراد مسـلمانی کـه در 
سـایر کشـورها زندگـی می کننـد از آن برخـوردار خواهنـد 

. شد
زاهـدی گفـت: امـکان ایـن امـر وجـود دارد کـه جایـزه 
اسـتاد باسـتانی پاریزی تحـت حمایت هـای مناسـب مالـی 
دولـت و نظـام قـرار گیرد، شـبیه جایـزه جـال آل احمد که 

دو سـال پیـش مصـوب شـد

در مراسم فراخوان »جایزه استاد باستانی پاریزی« مطرح شد

الزم باشد عبایم را برای این جایزه می فروشم

محمـد ابراهیـم باسـتانی پاریزی در سـوم دی ماه 1304 
در پاریـز، از توابـع شهرسـتان سـیرجان در اسـتان کرمـان 
متولـد شـد. وی تـا پایـان تحصیـات ششـم ابتدایـی در 
پاریـز تحصیـل کرد و درسـال 13۲0 تحصیـات خود را در 
دانشسـرای مقدماتـی کرمان ادامه داد و پـس از اخذ دیپلم 
در سـال 13۲5 بـرای ادامـه تحصیـل بـه تهـران آمـد و در 
سـال 13۲6 در دانشـگاه تهـران در رشـته تاریخ تحصیات 

خـود را پـی گرفت.
پاریـزی پـس از پایـان تحصیـات دوره لیسـانس، بـه 
کرمـان بازگشـت و در دبیرسـتان های این شـهر به تدریس 
مشـغول شـد. وی سـال 1337در آزمـون دکتـرای تاریـخ 

دانشـگاه تهـران پذیرفتـه شـد و بـه تهـران بازگشـت.
وی کار خـود را در دانشـگاه تهـران از سـال 1338 بـا 
کـرد  شـروع  ادبیـات  دانشـکده  داخلـی  مجلـه  مدیریـت 
و تـا سـال 1387 اسـتاد تمـام  وقـت آن دانشـگاه بـود و 
رابطـه تنگاتنگـی بـا ایـن دانشـگاه داشـت. اولیـن نوشـته 
او در جرایـد آن زمـان، مقالـه ای بـود بـا عنـوان »تقصیـر 
بـا مـردان اسـت نـه زنـان« کـه در سـال 13۲1 در مجلـه 
بیـداری کرمـان چاپ شـد. پـس از آن بـه عنوان نویسـنده 

یـا مترجـم از زبان هـای عربی و فرانسـه مقاالت بی شـماری 
اطاعـات،  کیهـان،  ماننـد  مجاتـی  و  روزنامه هـا  در 
خواندنی هـا، یغمـا، راهنمای کتـاب، آینـده، کلـک و بخـارا 
چـاپ کرده  اسـت. باسـتانی پاریـزی بیش از شـصت عنوان 
کتـاب ترجمـه و تالیـف کـرده اسـت. او یکـی از پرکارترین 
و برجسـته ترین اسـاتیدی اسـت کـه دانشـگاه تهـران بـه 
خـود دیـده اسـت.  باسـتانی پاریـزی در 5 فروردین 13۹3 
پاریـزی  باسـتانی  بـه جـز کتـب و مقـاالت،   . درگذشـت 
منتخبـی از شـعرهای خـود را در سـال 13۲7 در کتابی به 
نـام »یادبـود مـن« به چـاپ رسانده اسـت. از جملـه یکی از 
غزل هایـش بـا مطلـع »یاد آن شـب کـه صبا بر سـر ما گل 
می ریخـت« توسـط مرحـوم بنـان در یادبـود مرحـوم صبـا 

شده اسـت.: خوانـده 
یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می ریخت

بر سر ما ز در و بام و هوا گل می ریخت
سر به دامان منت بود وز شاخ بادام

بر رخ چون گلت آرام صبا گل می ریخت
خاطرت هست آن شب همه شب تا دم صبح

گل جدا، شاخه جدا، باد جدا گل می ریخت

نسترن خم شده، لعل لب تو می بوسید
خضر گویی به لب آب بقا گل می ریخت

زلف تو غرقه به گل بود و هر آنگاه که من
می زدم دست بدان زلف دو تا گل می ریخت

تو فرو دوخته دیده به مه و باد صبا

چون عروس چمنت بر سر و پا گل می ریخت
گیتی آن شب اگر از شادی ما شاد نبود

راستی تا سحر از شاخه چرا گل می ریخت؟
شادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود

که به پای تو ومن از همه جا گل می ریخت

به مناسبت نود مین زادروز باستانی پاریزی 

ویل دورانت کرمان
مناسبت

آب جایگزین ندارد، درست مصرف کنیم

آگهی مزایده عمومی شماره 23/ج/10-94 ز شرکت آب و فاضالب استان کرمان
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظر دارد تعدادی از خودروهای مازاد و مسـتعمل سـبک و سـنگین خـود را از طریق 

مزایـده عمومی بفروش برسـاند. 
لـذا از کلیـه عاقمنـدان بـه شـرکت در مزایده دعوت بعمـل می آید جهت دریافت اسـناد و شـرایط مزایده از تاریـخ ۹4/10/7 
لغایـت ۹4/10/16 بـه دفتـر قراردادهـای ایـن شـرکت به نشـانی کرمـان بلـوار ۲۲ بهمن شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان 

مراجعـه فرمایند. 
ضمناً هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

روابط عمومی آموزش همگانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک باب خانه پـاک 5 فرعـی از 173 اصلی واقع در 
بخـش 8 کرمـان به مسـاحت 657 مترمربـع واقع در کرمـان کوهپایه 
درختنـگان روسـتای میـان نهـر گلسـتان مورد تقاضـای آقای محمـد قربی 
درختنجانـی تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد 
و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا 
حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 35631-۹4/10/1 بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود اختصاصـی بـه اسـتناد تبصـره ذیل مـاده 13 قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـر 
و علمیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز ۹4/10/۲7 در محـل شـروع و 
بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان در محل وقـوع ملک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده ۲0 قانـون ثبت حداکثر ظـرف مدت30 
روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه این 
اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـام اعتـراض مهلـت 
دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیـم دادخواسـت نموده 
و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه این اداره تسـلیم نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائـه گواهـی عـدم تقدیم 
دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهد 

یافـت و هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود. 
تاریخ انتشار: ۹4/10/5

کفیل ثبت شهرسـتان کرمان- امین رضا قوام
م الف ۲۹4۹ 

رونمایی از فراخوان جایزه جهانی باستانی پاریزی
همزمـان بـا نودمین سـالگرد تولد اسـتاد باسـتانی پاریزی از فراخـوان »جایزه جهانی باسـتانی پاریزی« در روز سـوم دی 

مـاه سـال جاری رونمایی شـد.
این جایزه به همت دانشـگاه آزاد اسـامی به ثبت رسـیده و دبیرخانۀ دایمی آن در کرمان اسـت. جایزة جهانی باسـتانی 
پاریـزی هـر سـال بـه پژوهشـگران آزاد، پایـان نامه های کارشناسـی ارشـد و رسـاله هـای دوره دکتـری در موضـوع »تاریخ 
ایـران و فرهنـگ و ادب عامـه« تعلـق خواهـد گرفت.همچنین این جایزه هر سـه سـال یک بار به مستشـرقینی که در زمینۀ 
تاریـخ و فرهنـگ ایـران اثـری قابل عرضه کرده باشـند نیـز تعلق می گیرد.همچنیـن در بخش جنبی که ویـژه دانش آموزان 
اسـت جایـزه باسـتانی پاریـزی با عنـوان فرعی »روسـتازادگان دانشـمند« به دانش آموزانی که سـه سـال منتهـی به کنکور 
را در یکـی از روسـتاهای ایـران سـپری کـرده باشـند و حایـز رتبـه برتر کنکور شـوند تعلق خواهـد گرفت. از اعضـای هیات 
امنـای ایـن جایـزه مـی توان به رییس وقت دانشـگاه آزاد؛ رییس وقت دانشـگاه تهـران، رییس انجمن آثـار و مفاخر فرهنگی 
ایران، سـید کاظم موسـوی بجنوردی، دکتر محمود امیدسـاالر، دکتر منصوره اتحادیه، حمید باسـتانی پاریزی، دکتر سـید 
طـه هاشـمی، دکتـر بابـک آل طـه، دکتـر علی بلوکباشـی ، علـی رضا رزم حسـینی و سـید محمود دعایـی اشـاره کرد.این 
مراسـم روز پنج شـنبه سـوم دی ماه از از سـاعت ۹ صبح در دانشـگاه آزاد اسـامی کرمان، بلوار ولی عصر )عج(  برگزار شـد.
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کشف ٩50 کیلوگرم شیره »انغوزه« 
قاچاق به ارزش یك میلیارد 

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمان از کشـف محموله 
۹50 کیلویـي شـیره گیـاه دارویـي قاچـاق در کرمان خبر 

داد. 
سـرهنگ »عبدالعلـي روانبخـش« گفـت: در راسـتاي 
طـرح پاکسـازي شـهر کرمـان، پیگیـري اقدامـات کنترلي 
و مبـارزه بـا ورود و خـروج کاالهـاي قاچـاق مرتبـط بـا 
منابـع طبیعـي در شهرسـتان کرمـان در دسـتور کار ایـن 
راسـتا  همیـن  در  افـزود:  وي  گرفـت.   قـرار  فرماندهـي 
مامـوران کانتـري 13 کرمـان هنـگام کنتـرل خودروهاي 
عبـوري بـه یک دسـتگاه وانت مزدا مشـکوک شـدند و آن 
را متوقـف کردنـد.  فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمـان 
گفت: در بازرسـي از بـار خودرو ۹50 کیلوگرم شـیره گیاه 
»انغـوزه« قاچـاق که جزو گیاهان دارویي اسـت و ارزشـي 
بالـغ بـر یـک میلیـارد ریـال دارد کشـف شـد.  ایـن مقام 
انتظامـي بیـان کـرد: خـودرو مذکـور بـه دلیل اینکـه فاقد 
مجـوز الزم از اداره منابـع طبیعـي براي حمل ایـن بار بود 

شـد.  توقیف 

اسالم ناب را باید از قرآن استخراج 
کرد و نه شبکه مجازي 

رئیـس عقیدتـي سیاسـي فرماندهـي انتظامـي اسـتان 
ضمـن تبریـک بـه مناسـبت فـرا رسـیدن هفتـه وحـدت 
گفـت: اسـام نـاب را بایـد از قـرآن اسـتخراج کـرد و نـه 

شـبکه هـاي مجـازي و ماهـواره هـا. 
بـه گـزارش پایـگاه خبـري پلیـس، حجـت االسـام و 
المسـلمین »محمـد حسـین ایروانـي« در صبح سـوم دی 
مـاه بـا حضور در مسـجد الزهرا سـتاد فرماندهـي انتظامي 
اسـتان فـرا رسـیدن هفتـه وحـدت و سـالروز تولد رسـول 
اکـرم بـه روایـت اهـل سـنت را تبریـک گفـت و افـزود: 
پیامبـر اسـام در هـر زمینـه اي الگویـي بـراي جهانیـان 
اسـت.  وي دیـن اسـام را دیـن عقانیت و اعتـدال خواند 
و اضافـه کـرد: در کتاب قـرآن بار ها خداونـد همگان را به 
تعقـل و تدبـر توصیه کرده اسـت از این رو مسـلمانان باید 
از خرافـه و خرافـه پـردازي دوري کننـد.  رئیـس عقیدتي 
سیاسـي فرماندهـي انتظامي اسـتان در ادامه گفـت: امروز 
سـنگ محـک مـا تنهـا قـرآن و عتـرت اسـت امـا برخـي 
بـراي ضربـه زدن بـه اسـام یـک سـري مطالـب سـخیف 
را در شـبکه هـاي مجـازي بـه ائمـه و قـرآن منسـوب مي 

کننـد و در پـي بـه انحـراف کشـیدن جوانان هسـتند.  
بیـان  حضـار  بـه  خطـاب  ایروانـي  االسـام  حجـت 
داشـت: اسـام نـاب را بایـد از قـرآن اسـتخراج کـرد و 
نـه شـبکه هـاي مجـازي و ماهـواره هـا. حجـت االسـام 
ایروانـي در پایـان ضمـن محکوم کـردن اقدامات گروهک 
داعـش، رفتـار هایـي ماننـد قمه زنـي و دخیل بسـتن به 
درختـان را بـي ارتباط با اسـام دانسـت و اظهار داشـت: 
امـروز برخـي رفتـار هاي خشـونت آمیـز از جانب کشـور 
هـاي بـه ظاهر اسـامي دید جهانیان نسـبن به مسـلمان 
را تغییـر داده اسـت و ایـن مسـاله ترفند اسـتکبار جهاني 

ست. ا

کشف ٩8 کیلوگرم تریاك در 
سیرجان  

 ۹8 محمولـه  کشـف  از  سـیرجان  انتظامـي  فرمانـده 
کیلویي تریاک در ایسـت و بازرسـي پلیس این شهرسـتان 

خبـر داد . 
پلیـس  مامـوران   : گفـت   « ثمـره  »هـادي  سـرهنگ 
مبـارزه بـا مواد مخدر شهرسـتان سـیرجان شـب گذشـته 
در راسـتاي اجـراي طـرح شناسـایي و انهـدام شـبکه هاي 
قاچـاق مـواد مخـدر هنـگام کنتـرل خودروهـاي عبـوري 
محـور کرمـان- سـیرجان به یک دسـتگاه خودرو سـواري 
پژو 405 مشـکوک شـدند و دسـتور ایسـت صادر کردند . 
وي تصریـح کـرد : مامـوران در بازرسـي از خـوردو ۹8 
کیلـو تریـاک کـه در صنـدوق عقـب بـه طـرز ماهرانـه اي 
جاسـازي شـده بـود را کشـف کردنـد.  ثمره خاطر نشـان 
کـرد: در ایـن رابطـه یـک دسـتگاه خـودرو توقیـف، یـک 
متهـم دسـتگیر و بـه همـراه مواد کشـف شـده براي سـیر 
مراحـل قانونـي تحویـل مراجـع قضایـي شـد.  فرمانـده 
انتظامـي شهرسـتان سـیرجان بـا اشـاره بـه ایـن کـه این 
محمولـه قاچـاق مـواد مخـدر از شـرق بـه مقصـد غـرب 
کشـور بارگیـري شـده بـود ، از شـهروندان خواسـت در 
صـورت مشـاهده و برخـورد بـا هرگونـه تهیـه ، توزیـع و 
فـروش موادمخـدر ، در اسـرع وقت از طریـق تلفن 110 و 
1۲8 بـه پلیـس اطـاع دهند تا نسـبت به شناسـایي جرم 

و دسـتگیري متخلفـان اقـدام شـود.

گرداننـدگان یـک بانـد مخـوف کـه توطئـه ی قتـل 
در   ، بودنـد  کـرده  طراحـی  را  کرمانـی  پزشـک  یـک 

شـدند. دسـتگیر  اطاعاتـی  اقدامـات 
کـرد:  اظهـار  کرمـان   اسـتان  مرکـز  دادسـتان 

گرداننـدگان بانـد مخـوف و سـازمان یافتـه پـس از پنج 
مـاه کار شـبانه روزی و رصد اطاعاتی،  توسـط اداره ی  

کل اطاعـات اسـتان کرمـان دسـتگیر شـدند. 
دادخداسـاالری ادامـه داد: همـه  ی اعضـای این باند 

مخـوف و پیچیـده در دام سـربازان گمنـام امـام زمـان 
)عـج( گرفتـار و دسـتگیر شـده انـد. ایـن مقـام ارشـد 
قضایـی عنـوان داشـت: بـه دنبـال اقـدام تهدیـد آمیز و 
بـه آتش کشـیدن خـودروی یکی از پزشـکان متخصص 
کرمـان در دو مرحلـه و همچنیـن تصمیـم بـه قتل این 
پزشـک از طریـق تصـادف عمـدی، پرونـده بـه صـورت 

ویـژه در دسـتور کار قـرار گرفـت. 
وی ادامـه داد: مهاجمـان بـا برنامـه  ریـزی  قبلـی 
بـا  پـاک  بـدون  خـودروی  یـک  بـا  تصمیـم  وسـبق 
سـرعت بـاال و بـرای به قتل رسـاندن این پزشـک، وی 
را زیـر گرفتـه و متـواری شـده بودندکـه خوشـبختانه 
پزشـک جـراح در این حادثـه از مرگ نجـات پیدا  می 

. کند
سـاالری گفـت: بـا توجه به دلهـره ی به وجـود آمده 
در جامعـه پزشـکی،  مقابلـه و برخـورد بـا مجرمـان، در 
دسـتور کار دسـتگاه قضایی قـرار گرفـت و پیگیری این 
پرونـده بـه اداره کل اطاعـات کرمـان واگـذار و پـس از 

جمـع آوری اطاعـات، متهمـان ، شناسـایی و طـی یک 
عملیـات گسـترده 5 عضـو بانـد در سـه خانـه ی امن و 
مجهز دسـتگیر شـدند. وی ادامـه داد:  همچنین در این 
عملیـات 15 خـودروی سـرقتی و میلیاردها ریـال اموال 

دزدی از اماکـن مورد اسـتفاده،  کشـف شـد.
 دادسـتان مرکـز اسـتان کرمـان اعـام کـرد: درپـی 
وزارت  مأمـوران  کـه  تحقیقاتـی  و  اطاعاتـی  رصـد 
اطاعـات  بـه عمـل آوردنـد ،مشـخص شـد کـه ایـن 
مهاجمـان عـاوه بـر مـوارد مذکـور، اقدامـات مجرمانـه 
ی دیگـری  را از قبیـل آدم ربایـی بـرای انتقـام، تهدیـد 
و ایـراد ضـرب و جـرح، گـروگان گیـری و قتـل، جعل و 
اسـتفاده از سـند مجعـول، جعل عنوان مأمـوران نظامی 
و پلیسـی و مأمـوران دولتـی و حمـل و نگهداری سـاح 
جنگـی غیرمجـاز و افشـانه های غیرمجـاز و بیسـیم های 
نظامـی نیـز مرتکـب شـده اند. ایـن 5 مـرد خطرناک در 
بازجویی هـا  اقـرار کردنـد کـه بـه خاطـر خصومـت و 

انتقـام جویـی قصـد قتـل پزشـک را داشـتند.

دستگیری اعضای باند خطرناکی که یك 
جراح کرمانی را به قتل رسانده بودند

خبر

در گفت و گوی اختصاصی پیام ما با دادیار اظهار نظر دادسرای کرمان بررسی شد:

جرایم خانوادگی، آتش زیر خاکستر

خانـم ابوالهـادی نظـر به تجربـه ی شـما و ورودی 
پرونـده ها، چـه میـزان از جرایـم اسـتان، مربوط 

بـه جرایـم خانوادگی اسـت؟ 
قبـل از پاسـخ به ایـن سوال،بایسـتی به تعریـف جرایم 
خانوادگـی پرداخـت. عناوینـی چـون پـدر و مـادر، دختر، 
پسـر و همسـر در خانواده، هر یک دارای حقوق و تکالیفی 
هسـتند. در صورتـی که الزامـات هر یک ایـن نقش ها در 
خانـواده رعایت نشـود، منجـر به وقوع جرایمـی می گردد 
کـه در قانـون مجـازات اسـامی، با عنـوان جرایـم بر ضد 
حقوق و تکالیف خانوادگی شـناخته می شـوند. بیشـترین 
آمـار از ایـن جرایـم که تاثیـر به سـزایی در فرو پاشـیدن 
نهـاد مقـدس خانـواده دارد، عبارتنـد از: 1- تـرک نفقـه 
ی زوجـه و فرزنـدان ۲-ایـراد ضـرب و جـرح عمـدی 3- 
فحاشـی و تهدیـد 4- ارتبـاط نامشـروع و خیانـت زوجین 
نسـبت بـه یکدیگـر 5- فریـب در ازدواج 6- جرایم مربوط 

بـه مـواد مخدر 7- عـدم ثبـت ازدواج و طاق
کـدام یـك از جرایـم در زندگـی خانوادگـی تنها 
توسـط مـردان بـه وقـوع مـی پیونـدد؟ و کـدام 

جرایـم  فقـط توسـط زنـان ارتـکاب مـی یابـد؟

جـرم مختـص مردان تـرک انفاق می باشـد کـه به زن 
امـکان می دهـد کـه از دادگاه خانواده، اجبار شـوهر خود 
را بـه پرداخـت نفقـه بخواهـد و در صـورت خـودداری از 
پرداخـت نفقه توسـط مـرد، درخواسـت طاق نمایـد، اما 
بـرای جـرم تلقی شـدن ترک انفاق، دو شـرط الزم اسـت: 
اول این که شـوهربا داشـتن اسـتطاعت مالـی  از پرداخت 
نفقـه خـودداری کنـد و شـرط دوم، تمکین زن اسـت. در 
صـورت عـدم تمکیـن زن،  نـدادن نفقه منجر بـه مجازات 
شـوهر نمـی شـود. عـاوه بـر نفقـه ی همسـر، پرداخـت 
نفقـه ی فرزنـدان، پـدر و مادر در صورت نیـاز، بر عهده ی 
مـرد اسـت کـه در صورت تـرک انفاق،  طبق مـاده ی 53 
قانـون حمایـت از خانـواده و مـاده ی 1۹ قانـون مجـازات 
اسـامی بـه 6 مـاه تـا دو سـال حبـس محکوم می شـود. 
البتـه تعقیـب کیفری منوط به شـکایت شـاکی خصوصی 
اسـت و در صـورت گذشـت وی در هـر زمـان، تعقیـب 
جزایـی یا اجـرای مجـازات متوقف می شـود.  جرم ضرب 
و جـرح عمـدی بـه نـدرت توسـط زنـان اتفاق مـی افتد و 
جرایـم فحاشـی و تهدیـد، ارتبـاط ناشـروع و خیانـت هم 

توسـط مـردان و هم زنـان، بـه وقوع مـی پیوندد.

ازآن جـا کـه ازدواج اولین قدم برای تشـکیل یك 
زندگـی قانونـی اسـت،آیا عـدم ثبـت آن موجـب 

ضمانـت اجـرای کیفری می شـود؟ 
بلـه، طبـق مـاده 4۹ قانـون حمایـت از خانـواده چنان 
چـه، مـرد بدون ثبت در دفاتر رسـمی، مبـادرت به ازدواج 
نمایـد، بـه پرداخـت جزای نقـدی درجه 5 یعنـی بیش از 
80  تـا 180 میلیـون ریـال یـا حبـس تعزیـری درجه ی 

7 یعنـی از ۹1 روز تـا 6 مـاه حبـس محکوم می شـود.
در نـزاع هـای خانوادگـی معموال زنان مـورد ضرب 
وشـتم واقع مـی شـوند. این خشـونت هـا در چه 
صورتـی موجـب  اثبـات عسـر و  زن در مراجـع 

قضایـی مـی گردد؟
ابتدا الزم اسـت، تعریفی از عسـر و حرج داشـته باشیم. 
عسـر در لغـت بـه معنـی سـختی و دشـواری  و حـرج به 
معنـی تنگـی و فشـار مـی باشـد. بنابرایـن عسـر و حـرج 
هـر عملی اسـت کـه انسـان را به تنگنـا و سـختی اندازد.

هرگونـه سـوء رفتـار مسـتمر زوج کـه عرفـا بـا توجـه بـه 
وضعیـت زن قابـل تحمـل در حالـت عـادی نباشـد، برای 
زن عسـر و حرج محسـوب می شـود و در صورت شـکایت 
زن  و تقاضـای طـاق از سـوی وی، دادگاه پـس از احـراز 

عسـر و حـرج، حکـم بـه طاق مـی دهد.
توهیـن و افتـرا در زندگـی زناشـویی چگونه ثابت 
می شـود و اثبـات آن چـه ضمانت اجـرای کیفری 

را به دنبـال دارد؟
ارتـکاب  یـا  الفـاظ  بـردن  بـه کار  بـه معنـی  توهیـن 
اعمالـی اسـت کـه طبـق عـرف جامعـه و شـرایط زمانـی 
و مکانـی، موجـب تحقیـر مـی شـود کـه ممکـن اسـت از 
طریـق کتبـی یـا ارسـال پیامـک باشـد. در ایـن صـورت 
چنـان چـه،  بـه کار بـردن این الفـاظ، مشـمول حد قذف 
نشـود، مجـازات شـاق تـا 74 ضربـه و یـا جـزای نقـدی 
پنجـاه  هـزار تـا یـک میلیـون ریـال را بـه دنبـال خواهد 
داشـت. در افتـرا، چنـان چـه، فـردی، امـری را به کسـی 
نسـبت دهـد و نتوانـد صحـت آن را اثبات کنـد، به حبس 
از یـک مـاه تـا یک سـال و تا 74 ضربه شـاق یـا یکی از 
آن هـا محکـوم مـی شـود. ایـن جرایم با شـهادت شـهود 

قابـل اثبـات می باشـند.
چـه عواملی در ازدواج فریب محسـوب می شـود؟ 

و اثبات آن چـه آثاری دارد؟

جـوان،  هـای  زوج  میـان  مشـکات  از  یکـی  امـروزه 
عـدم صداقـت و فریـب خوردن یکـی از طرفین اسـت که 
حجمـی از پرونـده هـای دادگاه  و دادسـراها را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. فریـب هایـی کـه از جانـب آقایون 
صـورت مـی گیرد، دروغ در بیان داشـتن تحصیات عالی، 
شـغل مناسـب و یـا حتی ادعـای فرزندی یکـی از خانواده 
هـای معـروف اسـت و فریـب هایی کـه از جانـب خانم ها 
صـورت مـی گیـرد، اکثـرا مبتنی بـر پنهان کـردن ازدواج 
در گذشـته اسـت. مصادیـق فریـب در ازدواج طبـق مـاده 
ی 647 قانـون مجـازات اسـامی ، فریـب طـرف مقابل به 
امـور واهـی از قبیـل داشـتن تحصیـات  عالیـه، تمکـن 
مالـی، موقعیـت اجتماعـی و غیـره اسـت کـه اگـر عقـد 
بـر مبنـای ایـن امـور واقع شـود، هـر یـک از زوجین می 
تواننـد اقـدام بـه شـکایت کیفـری نمایند. در ایـن صورت 
تواننـد  از رسـیدگی و  احرازفریـب، زوجیـن مـی  پـس 
تقاضـای فسـخ ازدواج را نمایند. مجـازات فریب در ازدواج 

نیـز، 6 مـاه تـا دو سـال حبس اسـت.
موجـب  خانوادگـی،  جرایـم  در  محکومیـت  آیـا 

شـود؟  مـی  کیفـری  محکومیـت  ی  سـابقه 
قبـل از اصاح قانـون مجازات اسـامی، معموال ارتکاب 
هـر نـوع جرمـی در سـوابق افـراد درج مـی شـد. اما پس 
از اصـاح ایـن قانـون  و تصویـب قانـون محکومیـت های 
موثـر، سـوء پیشـینه در جرایـم مهـم لحاظ می شـود. در 
نتیجـه محکومیـت به جرایـم خانوادگی موجب سـابقه ی 

محکومیـت کیفری نمی شـود.
جرایـم  از  گیـری  پیـش  بـرای  شـما  نظـر  بـه 
خانوادگـی، الزم اسـت، چـه آموزش هایی توسـط 

نهـاد هـای مختلـف صـورت گیـرد؟
حفـظ نهـاد خانـواده، رسـالتی عظیـم اسـت کـه نمی 
تـوان آن را بـه تنهایـی وظیفـه ی ارگان خـاص دانسـت 
نهـاد هـای مختلـف، رسـانه هـای  بایـد همـه ی  بلکـه 
گروهـی، مسـئولین تعلیـم و تربیـت و آحـاد کشـوربا یک 
بسـیج همگانـی در جهت ایجـاد بصیرت و ارتقـای آگاهی 
بیـن اعضای خانـواده به خصـوص زنان و دختـران، تاش  
کننـد تـا خطـرات مختلفـی که امـروزه، این نهـاد مقدس 
تهاجـم  بـا  مقابلـه  ، ضمـن  داده  قـرار  تهاجـم  مـورد  را 
فرهنگـی بـه حداقـل برسـانند تـا از وضعیـت موجـود بـه 
وضعیـت مطلـوب و در نهایـت خانواده ی متعالی برسـیم.

سمینار آموزشي 
اقناع و تبلیغ سوم 

دیماه برگزار مي شود
مدیـر عامـل انجمـن روابط 
عمومـي اسـتان گفت: سـمینار 
آموزشـي اقنـاع و تبلیـغ ویـژه 
مدیـران و کارشناسـان روابـط 
برگـزار  دیمـاه  سـوم  عمومـي 

مـي شـود .
بـه نقـل از روابـط عمومـی وارتباطـات دادگسـتری کل اسـتان کرمان، 
محمـد بصیریـان اظهـار داشـت: بـا هـدف تقویـت بنیـه علمـي و ارتقـائ 
سـطح دانـش مدیـران و کارشناسـان روابـط عمومـي هـاي اسـتان دوره 
هـاي آموزشـي مورد نیـاز و مورد تصویب سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان معمـوالً  هـر ماه یک بـار برنامه ریـزي و برگزار مي شـود. وي افزود: 
سـمینار آموزشـي اقناع و تبلیغ یک روزه مي باشـد و در تاریخ پنج شـنبه 
سـوم دیمـاه در محـل سـاختمان شـماره ۲ جهـاد کشـاورزي برگـزار مي 
شـود. بصیریـان بیان داشـت: در این سـمینار آموزشـي شـرکت کنندگان 
بـه مفهـوم تبلیـغ،  رسـالت و اهمیـت تبلیغـات در روابـط عمومـي،  فرایند 
پذیـرش پیـام،  روش هـاي اقنـاع و تبلیـغ،  ویژگـي هـاي تبلیـغ و تأثیرات 
تبلیـغ آشـنا مـي شـوند و انتظـار مـي رود بتواننـد یـک برنامـه تبلیغي را 

تدویـن نمایند .

روابط عمومی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفر چاههای پیزومتر در دشت زرند استان کرمان فرآیند 

شماره 33/الف/94 )نوبت دوم(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد جهـت حفـاری چاههـای پیزومتـر دشـت زرند، از بین شـرکتهای حفـاری تشـخیص صاحیت شـده دارای ظرفیت 
خالـی انجـام کار بـا برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحله ای نسـبت به انتخـاب پیمانکار اقـدام نماید. لـذا از کلیه مناقصه گـران ذیصاح دعوت بعمـل می آید 
حداکثـر تـا سـاعت 14 روز سـه شـنبه 13۹4/10/15 جهـت دریافـت اسـناد مناقصه در قبال ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب جاری سـپهر 
شـماره ۲1۹508381۲001 نـزد بانـک صـادرات ایـران شـعبه ۲4 مهـر کرمـان در نشـانی کرمان، خیابـان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان 
شـماره ۲ طبقـه همکـف اتاق131دفتـر قراردادهـا، نماینـده خویش را کتباً معرفـی و اعزام نمایند. شـایان ذکر آنکه مدارک و پیشـنهاد قیمت هر یـک از مناقصه 
گـران بایـد در پـاکات الک و مهـر شـده و حداکثـر تـا سـاعت 1۲ روز شـنبه 13۹4/10/۲6 در قبال اخذ رسـید در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب 
منطقـه ای کرمـان، سـاختمان شـماره یـک طبقه همکـف، اتـاق105، دبیرخانه محرمانه دفتر حراسـت تحویل گـردد. زمان بازگشـایی پاکات سـاعت 1۲:30 روز 
شـنبه 13۹4/10/۲6 میباشـد. ضمنـاً ایـن آگهـی در سـایت معامـات آب بـه نشـانی wrm.ir و همچنین سـایت پایـگاه ملی اطاع رسـانی مناقصات به نشـانی 

Iets.Mporg.ir درج و منعکـس گردیده اسـت. 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان م الف 554 

جرایـم خانوادگـی دسـته ای از جرایم با شـرایط خاص هسـتند. ایـن جرایم معموال 
امـا گزارش نشـدن  گـزارش نمی شـوند و در کانـون خانـواده هـا دفـن می شـوند. 
جرایـم خانوادگـی بـه ایـن معنـی نیسـت کـه مشـکلی وجـود نـدارد بلکـه آتـش زیـر 
خاکسـتر باقـی می مانـد تـا بـه شـکل های بدتـری شـعله بکشـد و در صورتـی کـه در 
زمـان مناسـب بـرای این مشـکالت چـاره ای اندیشـیده نشـود ممکن اسـت منتهی به 
طـالق یـا وقـوع جرایـم سـنگین تر شـود. در گفـت و گـو بـا مریـم ابوالهـادی، دادیـار 

اظهـار نظـر دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان، بـه بررسـی ایـن جرایـم پرداختیم.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

با آغـاز فصل سـرما و بـارش  بـاران و البته برف 
در ارتفاعـات ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه آیا 
صعـود بـه کوه ها و ارتفاعـات در این فصـل اقدامی 

پرمخاطره اسـت یـا خیر؟!
رئیـس فدراسـیون کوه نـوردی و صعودهـای ورزشـی 
در ایـن بـاره می گویـد: در صـورت در نظـر گرفتـن نـکات 
مربـوط بـه صعود ایمـن، می تـوان در فصل سـرما نیز یک 
صعـود خـوب و البتـه مطمئـن داشـت ولی بـدون در نظر 
گرفتـن پیش بینی هـای الزم، کوه نـوردان مطمئـن باشـند 
در ایـن فصـل بـرای صعود با یـک محیط خطرنـاک روبرو 
هسـتند کـه می تواند به آنها آسـیب های جـدی وارد کند.

»رضـا زارعـی«، با اشـاره بـه مخاطرات صعـود در فصل 
سـرما اظهـار کـرد: صعـود کـردن در فصـل سـرما آن هم 
توسـط افـرادی کـه تجربـه باالیـی در کوه نـوردی ندارنـد 
بیشـتر شـبیه بـه ماجراجویـی اسـت و می توانـد سـبب 

ایجـاد حوادثـی گاه غیـر قابـل جبـران بـرای آنها شـود.

او ادامـه داد: افـرادی کـه به صعود در فصل سـرما اقدام 
می کننـد بایـد بداننـد بـا یک محیـط وحشـی و خطرناک 
در کـوه روبرو هسـتند و اگر تمامی مـوارد ایمنی را رعایت 

نکننـد قطعا با مشـکل مواجه می شـوند.
رئیـس فدراسـیون بـا اشـاره بـه مهم ترین مـواردی که 
بایـد بـرای صعـود در فصـل سـرما در نظـر گرفـت، گفت: 
جـزو  محیـط  بـه  نسـبت  شـناخت  و  آگاهـی  آمـوزش، 
مهم تریـن مـواردی اسـت که بایـد کوه نوردان بـرای صعود 

در فصـل سـرما در نظـر بگیرنـد.
»زارعی« خاطر نشـان کـرد: افرادی که اقـدام به صعود 
در ایـن فصـل می کننـد بایـد حتمـا از مسـیر های پرتردد 
عبـور کنند و دسـت به صعود انفـرادی نزنند. همچنین در 
ایـن فصل داشـتن پوشـاک مناسـب و گرم، غـذای کافی،  
اعـام مسـیر و مقصد صعود بـه خانـواده و پناهگاه ها جزو 
دیگـر مـواردی اسـت که پیـش از صعـود به کـوه باید آنها 

را مـد نظر قـرار داد.

او همچنیـن بـه یـک قانـون مهـم در کوه نوردی اشـاره 
کـرد و گفـت: قانونـی در کوه نـوردی به نام »قانون سـاعت 
14« وجـود دارد کـه هـر کوه نوردی باید راس سـاعت 14 
بـه سـمت مبدا حرکـت خود بـاز گـردد، زیـرا در غیر این 

صـورت احتمـال گم کردن مسـیر بسـیار زیاد اسـت.

شـرایط  کـرد:  اضافـه  کوه نـوردی  فدراسـیون  رئیـس 
صعـود در فصل زمسـتان با در نظـر گرفتن پیش بینی های 
مناسـب می تواند مناسـب باشـد ولی بدون در نظر گرفتن 
امکانـات الزم و البتـه نـکات مهـم پیـش از صعـود قطعـا،  

کوه نـوردی در ایـن فصـل مشـکل آفریـن خواهـد بود.

توصیه های ایمنی رئیس فدراسیون کوهنوردی به کوهنوردان در برنامه های زمستانی:

صعود بدون تجهیزات، سقوط است

خبر

جامعه

حـاال  جامعـه؛  توقعـات  افزایـش  اعتیـاد،  فقـر،  شـهروند- 
چندسـالی می شـود کـه هرجـا بحـث از افزایش طـاق در ایران 
می شـود، اینهـا جـزو اصلی تریـن موضوعاتی اسـت کـه به عنوان 
دالیـل زیـاد شـدن روز بـه روز طـاق در کشـور اعـام می شـود. 
هرچنـد در سـال های گذشـته بعضـی از کارشناسـان اجتماعی 
یـک موضـوع دیگـر را هـم در افزایـش تعـداد طاق هـا در ایران 
موثـر می داننـد، امـا تا به حـال کمتر پیـش آمده که مسـئوالن 
کشـور آن هـم در یـک کنگره تخصصـی از تأثیر بی بـرو و برگرد 
یـک دلیـل بـر میـل زن و شـوهرهای ایرانی بـرای تمـام کردن 
زندگـی مشترکشـان بگوینـد: مسـائل جنسـی.  دیـروز کنگـره 
»خانـواده و سـامت جنسـی« برگـزار شـد و این بـار عـاوه بـر 
جامعه شناسـان و متخصصان خانواده، از مسـئوالن شـهرداری تا 
وزارت بهداشـت و علـوم بـه ایـن کنگره آمدند تا از تأثیر مسـائل 
جنسـی بـر سـامت خانـواده بگویند.  »کاظـم فروتـن«، رئیس 
ششـمین کنگره خانواده و سـامت جنسـي یکی از سـخنرانان 
ایـن کنگـره بـود. او در سـخنانش از لـزوم آشـنایی قضـات بـا 
اختال های جنسـی گفـت و نیاز به تربیت سکسولوژیسـت های 
آشـنا بـه فرهنـگ و دیـن:  »آشـنایي قضـات بـا علـل پنهـان 
اختافـات خانوادگـي و اختال هاي جنسـي مي تواند آنهـا را در 
راهنمایـي زوجیـن بـراي طـاق کمـک کنـد. از طـرف دیگر ما 
بایـد سکسولوژیسـت مبتني بر آموزه هاي دینـي و فرهنگي خود 
تربیـت کنیـم.«  او گفـت: »همان طور که مي دانیم نهـاد خانواده 
به عنـوان بسـتر مهرورزي زن و شـوهر و مکاني امـن براي تربیت 
فرزنـدان جایـگاه محـوري دارد. در محیـط آرام و سـالم خانواده 
اسـت کـه زن و شـوهر با امید و نشـاط براي زندگـي بهتر تاش 
مي کننـد و فرزنـدان مي توانند از لحاظ سـاختار عاطفـي و رواني 
سـالم تربیت شـوند. از این رو الزم اسـت در همـه طرح هایي که 
در کشـور بـراي رشـد و سـامت جامعـه درحـال برنامه ریزي یا 
در دسـت اقـدام اسـت، خانـواده به عنوان مبنـا مورد توجـه قرار 
گیـرد. نجـات از نابهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي سـخت  تر از 
پیشـگیري هاي مدبرانه اسـت و پیشـرفت هاي علمي و سیاسـي 
کشـور نبایـد مـا را از توجـه بـه مشـکات اجتماعي غافـل کند. 
بنابرایـن مـا بایـد سکسولوژیسـت مبتنـي بـر آموزه هـاي دیني 
و فرهنگـي خـود تربیـت کنیـم زیـرا اسـام همان طـور کـه بـه 
اقتصـاد، سیاسـت، آخـرت و معاد توجه دارد به اخاق جنسـي و 
سـامت جنسـي هم توجه دارد و با صراحـت راهکارهاي خود را 
براي ارضای صحیح نیازهاي جنسـي بشـر مطرح کرده اسـت.«
نزاع هـاي  و  اختافـات  از  بسـیاري  »معتقـدم  گفـت:  او 
خانوادگـي و اکثـر قریـب بـه اتفاق سـردي هاي زنـان در زندگي 
مشـترک و متاسـفانه گاهي رفتارهاي غیراخاقي زنـان و مردان 
متأهـل در خـارج از خانـواده ناشـي از توجـه نکـردن بـه مـوارد 
مهمـي ماننـد تناسـب طرفیـن در ازدواج، درک صحیح زوجین 
از تفاوت هـاي ذاتـي زن و مـرد، آمـوزش چگونگـي توجـه بـه 
نیازهـاي جنسـي و عاطفـي یکدیگـر، آشـنایي با نحـوه گفتمان 
و چگونگـي مدیریـت اختاف هاسـت. باید آموزش مسـائل مورد 
نیـاز جامعـه را بـا مراعات عفـت و اخـاق، شـجاعت و قاطعیت 
و همچنیـن ادبیـات مناسـب و در چارچـوب شـرع اسـام اجـرا 

کـرد. ورود بـه بحـث مسـائل جنسـي و مسـائل آسیب شناسـي 
در رفتار جنسـي مسـأله فوق العاده حسـاس و ظریفي اسـت که 
بي مباالتـي در آن مي تواند موجب شـیوع بي عفتـي و هتک حیا 
در جامعه شـود و ممکن اسـت به نام آموزش جنسـي به سـمت 
آموزش هایي برویم که حاصلي جز نشـر و اشـاعه فحشـا نداشته 
باشـد.«  فروتن در توضیح بیشـتر گفت: »مـا منکر وجود بعضی 
رفتارهـاي ناسـالم در جامعـه نیسـتیم ولـي آیـا بایـد آن را بـه 
رسـمیت شـناخت؟ در حالي که باید خودباوري دیني و ملي در 
مسـائل جنسي داشـته باشـیم و در برنامه ریزي هایي که با هدف 
اصـاح ناهنجاري هـاي موجـود در روابط جنسـي جامعه صورت 
مي پذیـرد بـا دقت بـه همه جوانـب دینـي، اخاقـي، اجتماعي، 
فرهنگـي، تربیتي، روان شـناختي و پزشـکي توجه کنیـم و آن را 
در حـد یـک بیمـاري یـا امـر خـاف بهداشـت عمومـي کاهش 
ندهیـم زیـرا مـا معتقدیـم ضمن توجـه بـه ارزش هـاي اخاقي 
بایـد حقوق جنسـي انسـان ها در قالب حقوق بشـر اسـامي که 
جـز بـه سـعادت واقعي انسـان ها بـه چیـز دیگري نمي اندیشـد، 

تعریف شـود.«
داد:  ادامـه  کشـور  مدیـران  دادن  قـرار  خطـاب  بـا  او 
رفـع  بـراي  اسـت  الزم  کشـور  مدیـران  و  »سیاسـتگذاران 
اختال هـاي جنسـي، عاطفـي و رفتـاري و بـه منظـور کاهـش 
طـاق ناشـي از ایـن اختال هـا کلینیک هـاي سـامت خانواده 
را در اسـتان ها راه انـدازي کننـد؛ موضوعـي کـه تحـت عنـوان 
کلینیک هـاي سـامت جنسـي در برنامـه وزارت بهداشـت قرار 
دارد. هـر چنـد ایـن کلینیک هـا باید بتواننـد انحرافات جنسـي 
را نیـز درمـان کنند ولـي ضروري اسـت جایگاه رسـمي خانواده 
به عنـوان محـور اصلـي آن مـورد توجـه قـرار گیـرد.«  رئیـس 

ششـمین کنگـره خانواده و سـامت جنسـي گفـت: »معتقدیم 
چـه بـه دالیل ابعاد فرهنگـي و اجتماعي و چه بـه دالیل نگرش 
جامعه به مسـائل جنسـي و عاطفي در کانون خانـواده راه اندازي 
سـامت  کلینیک هـاي  عنـوان  تحـت  کلینیک هایـي  چنیـن 
خانـواده الزم اسـت مورد عنایت مسـئوالن وزارت بهداشـت قرار 
گیـرد و از ارزیابـي و کنتـرل دایـم ایـن مراکـز غفلـت نورزند. ما 
بـراي ایـن کلینیک هـا بایـد افـرادي عالـم، امیـن و متعهـد کـه 
بتواننـد در جریـان مهم تریـن و محرمانه ترین رفتارهاي انسـاني 
قـرار گیرنـد، تربیـت کنیـم و آموزش دهیـم. افرادي کـه بتوانند 
جنبه هـاي پزشـکي و روانشـناختي موضـوع را بـا جنبه هـاي 
فرهنگـي و اخاقـي درآمیزنـد و روش صحیـح درمـان را بـه 
خانواده هـا ارایـه دهنـد.«  فروتـن ادامـه داد: »آشـنایي قضات با 
علل پنهـان اختافات خانوادگي و اختال هاي جنسـي مي تواند 
آنهـا را در راهنمایـي سـریع زوجینـي که براي طـاق به مراجع 
قضائـي مراجعـه مي کننـد، کمـک کنـد. همچنیـن پیشـنهاد 
مي شـود مراجـع قضائي بـراي زوجیني که داراي فرزند هسـتند 
و بـه هـر دلیلـي بـراي طـاق مراجعـه مي کنند و حکـم طاق 
قطعي شـده اسـت قبل از اجراي حکم، زن و شـوهر و به عبارتي 
پـدر و مـادر را موظـف کنند کـه در دوره آموزش اجبـاري رفتار 
بـا فرزند پـس از طاق شـرکت کنند زیـرا چنیـن آموزش هایي 
موجـب مي شـود تـا فرزنـد طـاق هیـچ گاه خـود را تنهـا نبیند 
و اعتمـاد بـه نفـس او کمتـر خدشـه پیـدا کنـد و آسـیب هاي 
روانـي فردي و اجتماعـي فرزند در حداقل باقـي بماند.«  »میثم 
امـرودی«، معـاون اجتماعـی و فرهنگی شـهرداری تهـران یکی 
دیگر از سـخنرانان این کنگره بود. او گفت که سـامت جنسـی 
از بسـیاری از آسـیب ها جلوگیـری می کند و می توانـد راهکاری 

موثـر بـرای کاهـش طـاق در هـر جامعـه ای باشـد: »مـا امروز 
بـا جامعـه ای مواجهیم که توسـعه شـبکه های اجتماعـی و بعضا 
اسـتفاده های نامتعـارف و غیراخاقـی از ایـن شـبکه ها اخاق را 
در معـرض خطـر قـرار داده و اگـر خانـواده درخصوص سـامت 
جنسـی آموزش هـای الزم را ببینـد، قطعـا آسـیب پذیر نخواهـد 
بـود. مصایبـی چـون توسـعه شـبکه های مجـازی غیرمتعـارف 
و غیرانسـانی، توسـعه اباحه گـری بیـن جوانـان، مـادی دیـدن 
انسـان ها، کـم شـدن رابطـه الهوتـی بین افراد و سسـت شـدن 
تعلـق و تعهـد به ازدواج، همگی ناشـی از عـدم آموزش های الزم 

در خانواده اسـت.«
در ادامـه ایـن کنگـره »سـمانه زمانـی«، مدیـرکل سـامت 
شـهرداری تهـران گفت درحـال حاضر مجموعه مراکز مشـاوره 
در 374 محلـه تهـران برقـرار اسـت و یکـی از نکاتـی کـه از 
سـوی شـهروندان در ایـن مراکـز عنوان شـده مسـائل جنسـی 
اسـت: »بـر ایـن اسـاس همایـش علمـی خانـواده و سـامت 
جنسـی برگزار شـده تا رویکردها در این زمینه مشـخص شـود 
و بتوانیـم آمـوزش الزم را داشـته باشـیم. امیدواریـم نتایج این 
همایـش بتوانـد برای شـهروندان در محات شـهر تهـران موثر 
باشـد و در آینـده دوره های تخصصی تری در ایـن زمینه برگزار 

» کنیم.
»روشـن«، معاون حقوقی وزارت علوم یکی دیگر از سخنرانان 
ایـن کنگـره بـود. او گفـت کـه چاره جویـی درخصوص مسـائل 
جنسـی در خانـواده منجـر بـه کاهش طاق می شـود: »مـا باید 
از دسـتاوردهای روز بشـری و احـکام شـرع برای پاسـخگویی به 
موضوعـات جدیـد چـون لقاح مصنوعی و مسـائلی از این دسـت 
اسـتفاده کنیـم.«  او بـا بیـان این کـه متاسـفانه هنـوز محققـان 
مـا بـه تصمیـم جامعی درخصـوص بحـث آموزش های جنسـی 
نرسـیده اند، گفت:  »واقعیت این اسـت که فقدان روابط جنسـی 
بین زوجین زمینه سـاز بسـیاری از مشکات اسـت. متاسفانه در 
گذشـته رویکـرد قالـب بـر مسـائل جنسـی بیشـتر مردانـه بود 
درحالی کـه حقوق جنسـی حقوقـی طرفینی اسـت. وزارت علوم 
بـا تمـام تـوان از ایـن اقدام شـهرداری تهـران اسـتقبال می کند 
چـرا کـه ایـن کنگـره معطوف به حـل مسـأله در حـوزه خانواده 
اسـت.«  »علی اکبـر سـیاری« هـم به عنـوان یکـی از سـخنرانان 
ایـن کنگـره بـا بیـان این کـه وزارت بهداشـت تـاش می کند تا 
بعـد عقانی تشـکیل خانـواده را تقویـت کند، گفـت: »ما به طور 
جـد دغدغه آسـیب های اجتماعـی را داریم چرا که یکـی از ابعاد 
سـامت برخـورداری از رفـاه اجتماعـی و روانی اسـت. به عبارت 
دیگـر منظـور مـا از سـامت تنهـا سـامت جسـمی نیسـت ما 
دغدغه فقر، اعتیاد، خشـونت، طاق، کودک آزاری، همسـرآزاری 
و ایـدز را داریـم. تمامی اینها عواملی هسـتند که سـامت فردی 
و اجتماعـی جامعـه را تهدیـد می کننـد و می تواننـد بـه فاجعـه 
منجـر شـوند.« به گفته او »مطالعـه ای روی 400 خانـواده انجام 
شـده کـه 63 درصد زوجیـن ذکـر کرده اند از روابط جنسی شـان 
عـدم رضایـت دارنـد. وزارت بهداشـت در ایـن رابطـه چنـد کار 
انجـام می دهـد کـه آموزش هـای قبـل و ضمـن ازدواج یکـی از 

آنها اسـت.«

آخرین خبرها از
 کوهنورد مفقود شده

 در کوه هزار راین
بـه گفتـه ی رسـول زنـدی رئیـس هیـات کوهنـوردی 
اینکـه کوهنـورد  احتمـال  دربـاره ی  شهرسـتان کرمـان 
مشـهدی کا در منطقـه ی کوه هـای هـزار رایـن مفقـود 
نشده اسـت، کـذب محـض هسـتند و ما شـاهدی صحبت 
کردیـم کـه مشـخصات ظاهـری ایشـان را کامـا شـرح 
داده  و حتـی رنـگ لبـاس وی را بـه طـور صحیـح گفته و 
اذعـان داشـته کـه وی به سـمت پناهـگاه در حرکت بود. 
درنتیجـه مـا در حـال حاضـر اطمینـان داریم که ایشـان 
از کـوه هـزار بـه قصـد صعـود بـاال رفتـه انـد امـا بقیه ی 
گفته هـا در ایـن زمینـه صرفـا حـدس و گمـان هسـتند 
و معلـوم نیسـت کـه دقیقـا حادثـه کـی و کجـا افتـاده 
چراکـه دربـاره ی منطقـه ی وسـیعی صحبـت می کنیـم 
امـا مهم تریـن مسـاله این جاسـت کـه چـون کـوه هـزار 
در منطقـه ای بـن بسـت قـرار دارد تـا بحـال پـس از ۲0 
سـال کوهنـوردی در ایـن مناطـق هیچ وقـت کوچکترین 
گـزارش مردمـی یـا تجربـه ای از کوهنـوردان مبنـی بـر 
دیـدن قاچاقچیـان در ایـن منطقـه حتـی نقل هم نشـده 
و شـایعات اینچنیـن حتـی قابـل ثانیـه ای وقت گـذاردن 

نیسـتند. هم 
منطقـه  در  حیواناتـی  هرچنـد  گفـت  ادامـه  در  وی 
حضـور دارنـد و مـا گـرگ هـم در آن حوالـی دیده ایم اما 
خوشـبختانه بواسـطه ی حصور داشـتن گروه های مختلف 
و آب و هـوای مناسـب کـه نقـش خوبیـدر اکوسیسـتم 
منطقـه دارد تا بـه امروز هیچ حملهی گرگـی هم گزارش 
نشـده و اگـر کوهنـوردان عزیـز و همینطـور همشـهریان 
قاعـد صعـود صحیـح را رعایـت کننـد و بـا اسـتفاده از 
وسـایل و تجهیـزات اسـتاندارد و حرفه ای اقـدام به صعود 
کننـد و همیشـه قبـل از صعـود بـا هیات کوهنـوردی آن 
منطقـه تمـا بگیرنـد و آنهـا را از مسـیر و سـاعت شـروع 
خـود مطلـع کننـد احتمـال رخ دادن چنیـن حوادثـی را 
بسـیار کـم خواهند کـرد زیرا متاسـفانه در ایـن چند روز 
شـاهد غـم و غصـه ی بی حسـاب خانواده ای بودیـم که به 
دنبـال جوانشـان پـدر تمام روسـتاهای اطراف را جسـت و 
جـو می کـرد و مـادر هـم می گفت کـه خانـه ای در همین 
حوالـی اجـاره خواهـم کرد و می مانم تا پسـرم پیدا شـود 
و ایـن صحنه هایـی دردنـاک و غـم انگیـز  فقـط و فقـط 
بخاطـر عدم وجـود هماهنگی های الزم و اسـتفاده از ابزار 
و تجهیـزات مناسـب از طـرف خـود کوهنـورد رخ داده و 
نـه تنهـا کوهنـوردان زیادی از جـان خود گذشـتند برای 
یافتـن کوهنـورد گم شـده که خانـواده ی وی هم زحمات 
و  تاش هـا  و  شـدند  متحمـل  را  بسـیاری  مشـکات  و 
همکاری هـای ارگان هـای دولتـی از قبیـل هـال احمر و 
امـداد و نجـات و غیـره هـم بمانـد. چـه نکوتـر اسـت که 
قبـل از انجـام هـرکاری بـه قواعـد آن کار مسـلط باشـیم 
خصوصـا کوهنـوردی کـه بـه همـان انـدازه کـه فریبنده 

اسـت می توانـد مرگبـار هم باشـد.
پـی نوشـت: البتـه پیـدا شـدن ایـن شـاهد نقشـی در 
کمـاکان  و  نداشـته  نجـات  و  امـداد  پـروژه ی  نتیجـه ی 
منطقـه تخلیه شـده و جسـت و جـو را لغـو نموده اند.زیرا 
دیگـر حتـی احتمال زنـده پیدا کردن وی هم صفر اسـت 
و در ایـن دمـا و سـرعت بـاد و موقعیـت فعلـی منطقـه 
شانسـی بـرای زنده مانـدن در آن منطقه وجـود ندارد اما 
در اردیبهشـت مـاه ددوباره پروژه از سـر گیری می شـود.

در پی تأخیر ٦ ماهه بیمه ها 
در پرداخت مطالبات داروخانه ها 

دارو گران شد
شـهروند- »دارو گـران شـد.« این را عضـو هیأت مدیره 
ایـن  دلیـل  او  کـرد.  اعـام  ایـران  داروسـازان  انجمـن 
نسـبت  تعهدات شـان  بـه  بیمه هـا  بی توجهـی  را  گرانـی 
چنـدی  کـه  »بیمـاران  کـرد:  عنـوان  داروخانه هـا  بـه 
قبـل بایـد 10 درصـد فرانشـیز دارویـی را می پرداختنـد، 
هم اکنـون باید 30 درصـد پول دارو را از جیـب بپردازند.« 
محمدرضـا دری در نشسـت خبـری انجمـن داروسـازان 
ایـران دربـاره افزایـش و گرانی دارو توضیح های بیشـتری 
داد: »سـازمان های بیمه گـر گاهـی به صـورت سـلیقه ای 
شـده  باعـث  ایـن  و  می دهنـد  تغییـر  را  خـود  قوانیـن 
کـه در رونـد جدیـد بیمارانـی کـه پـس از سیاسـت های 
اباغـی سـامت، باید 10 درصـد فرانشـیز دارو را پرداخت 

می کردنـد، هـم اکنـون 30 درصـد را پرداخـت کننـد.«
کلـی  سیاسـت های  ابـاغ  از  »پـس  داد:  ادامـه  او 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری، همچنیـن در  سـامت 
قالـب طـرح تحول سـامت هزینه برخی داروهـا در حوزه 
زنـان و زایمـان و غـدد کـه قبـا مـردم فقـط 10 درصـد 
می پرداختنـد هـم اکنـون باید 30 درصـد بپردازنـد. یکی 
از مشـکات کنونـی کشـور هزینه هـای مـردم در حـوزه 
درمـان اسـت کـه متاسـفانه هنوز هیـچ راهکار و پوشـش 
حمایتـی ویـژه ای به ویـژه در حـوزه بیمـه صـورت نگرفته 
اسـت؛ چـرا کـه سـازمان بیمه گـر برخوردهای سـلیقه ای 
ارایـه  مـردم  بـه  جامـع  بیمـه  خدمـات  هنـوز  و  دارد 
نمی شـود. بـر ایـن اسـاس بایـد قوانیـن اصـاح شـود؛ از 
ایـن رو بـه نظر می رسـد، در ایـران باید در بحث سـامت 
یـک بیمـه خـاص داشـته باشـیم تـا ایـن بیمـه بتواند به 

شـکل عـام بـه مـردم خدمـت کند.«
او بـا اشـاره بـه وجـود 30 تـا 40 بیمـه در عرصه های 
دارویـی کـه هـر کـدام نیـز قوانیـن خـود رادارنـد، گفت: 
»هنـوز پـس از 6  سـال بـا وجـود نشسـت های متعـدد با 
بیمه هـای تأمیـن اجتماعی، خدمـات درمانـی و نیروهای 
مسـلح نتوانسـته ایم بـه نتایجی برسـیم؛ زیرا هـر کدام از 

بیمه هـا منافـع خـود را دنبـال می کننـد.«
عضـو انجمن داروسـازان ایـران تأکید کـرد: »از طرفی 
هـم پرداخـت معوقـات بیمه هـا منظـم نیسـت و تأخیـر 
بسـیار دارنـد درحالی کـه بایـد هـر 60 تـا ۹0 روز ایـن 
معوقاتـی  هم اکنـون  امـا  دهنـد؛  انجـام  را  پرداخت هـا 
داریم که 6 ماه از عمر آن گذشـته اسـت و خبری نشـده 
درحالی کـه بـرای ایـن تأخیـر معوقـات نیـز بایـد بیمه ها 
خسـارت پرداخـت کنند کـه ایـن کار را نیـز نمی کنند.«

در ششمین کنگره »خانواده و سالمت جنسی« مطرح شد

63  درصد زوجین از روابط جنسی شان رضایت ندارند

خبر

افقی
1- از حواس پنجگانه - شغل شوفر

۲- نشـانگان نقـص ایمنـی اکتسـابی - قابلـه - وسـیله 
ین ز تو

3-نـدای افسـوس - نوار ضبط صوت - بـی قدر و ارزش، 
لیل ذ

4-مـاه فوتبالـی - کارگاه جوالهـی - پـرده در - وصلـه 
ی هنر

5-فلز رسانا - گذران زندگی - کشور مسکو
6-بدهکار - پروردگار - ناپیدا، غایب

اسـتان  در  شـهری   - اسـتقامت  دو  مسـابقه  7-نوعـی 
فرزنـدزاده  - سـمنان 

8-ویران - پرنده ترازو - بیابان، شوره زار
۹-پشیمانی - قصدکننده - درخت زینتی

10-ضمیر بیگانه - بارکش شهری - جمع وصیت
11-فـن شـناوری در زیر آب با وسـایل تنفس مصنوعی 

یـا بـدون آن - نام پسـرانه - مادر عرب
1۲- بخشش - زاپاس خودرو - پول ژاپن - مدرک

13-وطن - باطل کننده - مجال و فرصت
14-مشهور و بلندآوازه - جوانمردی - حیوان بدبو

  - غربـی  آذربایجـان  اسـتان  دیدنـی  نقـاط  از   -15
شـکیبایی اسـت و به فرمـوده حضـرت امیرالمؤمنین)ع( 

بـا فـرو خـوردن خشـم بـه دسـت مـی آیـد
عمودی

1- جزو خاکی آجیل - خودروی ملی
۲-یکـی دیگـر از نام هـای آقایان - نام یک غذای سـاده 

ایرانی سنتی 
3-ویرایش -  عقیده و مسلک - ترس و بیم

4-قورباغه - مراسم، روش ها - گشاده - گوارا
5 -مهم بودن - گناهکار -  طریق میانبر

6-دریا - خاموش کردن، آرام کردن
7-گاو تبتی - لحظه کوتاه - نیتروژن - ویرگول

8-خبره و آگاه -  بهره، حصه - ممکن
۹-مسـتقیم - پاسـخ مثبـت - کلمـه شـگفتی -  بـد 

نیسـت
10-کتابـی در 3 جلـد از میـرزا محمدتقی لسـان الملک 

مرطوب  -
11-یادداشت - پارچ سفالی - شاعر پریشان

1۲-قیمت و مقدار - آب بند - موجود - حیوان نجیب
13- قضـاوت -  یکـی از شـیرینی هـای سـنتی شـهر 

تبریـز -  رهـاورد زمسـتان
14-یاوه سرایی - میوه خوشه ای

15-واحـد پـول مشـترک اروپـا - کارگـردان و بازیگـر 
مجموعـه قهـوه تلـخ
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در حاشیه

گزارش نکن، رأي مي دهیم!
جواد خیاباني نامزد انتخابات مجلس شـوراي اسـامي شـد. گزارشـگر 
فوتبـال ایـران در ششـمین روز ثبت نـام دهمیـن دوره مجلـس شـوراي 
اسـامي بـا حضـور در فرمانداري کـرج از حـوزه انتخابیه کـرج، فردیس، 
اشـتهارد و آسـارا براي شـرکت در انتخابـات ثبت نام کرد. گفته مي شـود 
خیابانـي کـه همـواره انتقادهـاي زیـادي از گزارش هـاي او در رسـانه ها 
انتخابـات نامـش در لیسـت  بـراي حضـور در  مطـرح اسـت، احتمـاالً 
ورزشـکاران قـرار مي گیـرد. نکتـه جالـب اینکـه دقایقـي پـس از انتشـار 
خبـر کاندیداتـوري خیابانـي در مجلـس شـوراي اسـامي، واکنش هـاي 
طنـز بـه ایـن تصمیـم او آغـاز شـد. مانند اینکـه برخـي کاربـران مدعي 
شـدند چنانچـه خیابانـي گزارشـگري را بـراي همیشـه تـرک کنـد به او 

رأي خواهنـد داد. 

 برای من ابهام است
آیـت اهلل جنتـی: متاسـفانه آمـار ثبت نامـی در مجلس و خبـرگان در 
حـال بـاال رفتـن اسـت / بـرای مـن ابهـام اسـتآیت اهلل احمـد جنتی در 

خطبـه هـای نمازجمعه امـروز تهـران سـخنرانی کرد. 
مهمتریـن بخـش های سـخنرانی جنتـی در نمازجمعه دیـروز به این 

شـرح است. 
- مردم باید برای ۹ دی در تمامی فتنه های آینده آماده باشند. 

- متاسـفانه آمـار ثبـت نامـی در مجلـس و خبـرگان در حـال بـاال رفتن 
اسـت بـرای مـن ابهام اسـت. 

-  فوکویامـا مـی گویـد اگـر مـی خواهیـد  والیـت فقیـه را بزنیـد بایـد 
شـورای نگهبـان را حـذف کنیـد و بـرای حـذف شـورای نگهبـان بایـد 

نظـارت اسـتصوابي را از بیـن بـرد.
- شـورای نگهبـان در سـال 88 ،  40 میلیـون رای مـردم و حـق النـاس 

را حفـظ کرد.
- اگر ما قانون را رعایت نکردیم به ما اعتراض کنید.

  
لوچف محروم شد، بازگشت رکورد رضازاده!

آلکسـی لوچـف وزنـه بـردار روسـی در خطر از دسـت دادن مـدال طای 
فـوق سـنگین وزنه بـرداری جهان قـرار دارد.

بـه گزارش فدراسـیون جهانی نمونـه اولیه دوپینگ این وزنـه بردار روس 
کـه رکـورد حسـین رضـا زاده را در مسـابقات اخیـر وزنه بـرداری جهان 
شکسـته اسـت مثبـت اعـام شـده و وی احتماال بـا محرومیتـی طوالنی 
دسـت و پنجـه نـرم خواهد کـرد. در توضیح نوشـته اسـت :ایـن قهرمان 
روس در بـازی هـای جهانـی هیوسـتون دسـت بـه کار بزرگـی زد و در 
حرکـت یـک ضـرب وزنـه ۲10 کیلوگرمـی را بـاالی سـر بـرد. ایـن امـا 
تنهـا وزنـه بزرگـی نبـود که لوچـف زد. او در دو ضـرب فوق العـاده بود و 
توانسـت وزنـه ۲65 کیلـو گرمی را باالی سـر برد و توانسـت رکـورد دنیا 
را بشـکند. او بعـد از سـال ۲006 که حسـین رضـازاده توانسـته بود وزنه 
۲64 کیلوگـرم را بـاالی سـر ببـرد ، سـنگین تریـن وزنـه ای را کـه یک 
ورزشـکار بـاالی سـر می برد را توانسـت مهار کند و هم رکـورد دو ضرب 
و هـم مجمـوع را که پیـش از این در اختیار رضازاده بـود از آن خود کرد.

کمـال  در 
ناباوری  حیـرت و 
نش  ا ر ا سـتد و د

شـد... تعبیـر 
دوازده  اکنـون 
کـه  اسـت  سـال 
خـاک زادگاهـش 
چـون  را  او 
آغـوش  در  ارزشـمند  ی  گنجینهـا 
گرفتـه اسـت و ایرانیـان هنرمنـد و 
صـدای  حسـرت  در  را  هنرشـناس 
نمـوده  وار  سـوگ  تکـرارش  بـی 

. . اسـت.
او نـام ایـرج را بـه خاطـر عاقـه 
فـراوان بـه پهلـوان آواز ایـران ایـرج 
انتخـاب  امیـری(  خواجـه  )حسـین 
کـرد و با نام هنری »ایرج بسـطامی« 
آن چنـان خـوش درخشـیده بود که 
اسـتاد پرویز مشـکاتیان و آهنگسـاز 
و نوازنـده در گذشـت وی را نـه تنها 
مصیبـت بلکـه یـک »فاجعـه« بیـان 

. د نمو
فاجعـه ای عظیم که زبـان ادبیان 

و قلم از تفسـیرش عاجز اسـت...
سـخن از بـزرگ هنرمندی اسـت 
کـه صدای گـرم و آواز پرشـورش در 
تصنیـف »وطـن من« با آهنگسـازی 
و نوازندگـی اسـتاد پرویز مشـکاتیان 
توسـط سـازمان یونسـکو بـه عنـوان 

سـرود ملی ثبـت گردیده اسـت. 
ی  اندیشـه  کـه  ای  آوازه  بلنـد 
عرصـه  در  را  مکتبـی جدیـد  ثبـت 
ی موسـیقی اصیـل ایرانـی در سـر 
داشـت مکتبـی بـا عنـوان »مکتـب 
آواز کرمـان« و آنـان که با موسـیقی 
اصیـل ایرانـی همـراه و دمسـازند به 
خوبـی مـی داننـد کـه مکاتـب آواز 
شـهر   3 بـه  منحصـر  تنهـا  ایرانـی 
تهـران، اصفهـان و تبریـز؛ بـا عنـوان 
بیـات تهران، بیـات اصفهـان و بیات 
تبریـز اسـت و در ایـن شـرایط، ثبت 
اسـت  تحولـی  مکتـب جدیـد  یـک 
شـگرف کـه مایـه ی فخـر و مباهات 
مـردم یـک دیـار خواهد بـود؛ همان 
گونـه که اذان معـروف مرحوم مؤذن 

زاده اردبیلـی که در بیـات ترک اجرا 
گردیـده اسـت، مایـه ی فخـر مردم 

اسـت.  تبریز 
استاد ایرج بسـطامی آواز را سینه 
بـه سـینه آموختـه بـود و در اجرای 
ایرانـی  آوار  هـای  گوشـه  و  ردیـف 
صاحـب سـبک بـود و خـود نیـز بـه 
خوبـی مـی دانسـت کـه غیـر از او 
هنرمنـد دیگـری از عهـده ی چنین 
کار عظیمـی بر نخواهـد آمد و بدین 
سـبب تمـام تـاش و همت خـود را 
بـرای ثبـت مکتـب آواز کرمـان بـه 
شایسـتگی بـه کار گرفـت امـا تقدیر 

فرصـت فرجـام را بـه او نـداد... 
هنرمنـدی بزرگ و شـاهکاری بی 
نظیـر در حادثـه ی دلخـراش زلزلـه 
ی بـم از میـان مـا رخـت بربسـت و 

بـار دیگـر حکایـت قدیمـی و مـال 
سـرزمین  ایـن  پرسـتی  مـرده  آور 

شـد.  تکرار 
نـام ایـرج بسـطامی کـه تـا قبـل 
بسـیاری  بـرای  بـم  ی  زلزلـه  از 
حتی همشـهریانش ناآشـنا بـود، آن 
چنـان شـهره ی شـهر گردیـد کـه 
در مـدت کوتاهـی آثـار بسـیاری از 
او بـه فـروش رفـت و در هـر کوی و 
بـرزن زمزمه ی »گلپونـه هایش« به 

گـوش رسـید. 
امـا عجیـب تـر آن که بـا همه ی 
دردناکـی و عظمـت حادثـه، مراسـم 
کمـال  در  اسـتاد  سـپاری  خـاک 
سـکوت و آرامـش و بـه دور از هـر 
گونـه هیاهـو در آرامسـتان شـهر بم 
آرامگاهـش  اکنـون  و  شـد  برگـزار 

خـاک  دل  در  عظیـم  ای  گنجینـه 
اسـت تا آیندگان را بـه درس آموزی 
از چنیـن مفاخـری فـرا خوانـد... اما 
آیـا تاریـخ حضـور چنیـن اسـطوره 

هایـی را تکـرار خواهـد نمـود؟ 
بـا  را  او  مانـدگاری  عظمـت  آیـا 
مبنـای روز و مـاه و سـال مـی تـوان 

سـنجید؟
نمی دانیم

فقط این را می دانیم که اینک 
تنهـا مانـده ایـم و قصـه ی ناتمام 
آوایـی دلنشـین کـه آرام جان اسـت 

و قـرار دل بی قـرار...
صدایـی کـه سـالها بـه دل مـی 
نخواهـد  یادهـا  از  هرگـز  و  نشـیند 

رفـت...
روحش شاد و یادش گرامی 

عکس: معصومه قطب الدینی

سقوط پیکان 

درون یک گودال

 بر اثر بارندگی 

در خیابان سرباز

عکس خبری

نمایش

نمایش پرفورمنس منا
کاری از سـید مجتبی میرحسـینی و حسـام اسـدی شـکاری زمان : 
۲۹ آذر مـاه الـی 1۲ دی مـاه سـاعت : 18 مکان : چهارراه طهماسـب 

آبـاد ، مجتمـع فرهنگـی هنری ارشـاد ) کانـون هنر (

در  طوالنـی  خداحافظـی  فیلـم 
نمایـش خانگـی  بـه شـبکه  شـرایطی 
آمـد کـه در رشـته هـای بهتریـن فیلم، 
بازیگـر  بهتریـن  کارگردانـی،  بهتریـن 
نقـش اول مـرد، بهتریـن بازیگـر نقـش 
مکمـل زن، بهتریـن فیلمنامـه، بهترین 
و  طراحـی صحنـه  بهتریـن  و  تدویـن 
لبـاس نامـزد دریافت جایزه از جشـنواره 
سـی و سـوم فیلـم فجر بـود. ایـن فیلم 
محصـول 13۹3 در حالـی  کـه شـانس 
دریافـت  هفت سـیمرغ را داشـت، فقط 
دو سـیمرغ و یـک دیپلم افتخار نسـیب 
اش شـد. تندیـش بهتریـن بازیگر نقش 
اول مـرد برای سـعید آقاخانـی، تندیس 
بهتریـن طراحـی صحنـه و لبـاس برای 
جهانگیـر میرزاجانـی و دیپلـم افتخـار 
بهتریـن فیلمنامـه برای اصغـر عبدالهی 
جوایـز ایـن فیلم از جشـنواره  فیلم فجر 
بـود. خداحافظـی طوالنـی کـه نهمیـن 
فیلـم فـرزاد موتمـن در مقـام کارگردان 
بحسـاب مـی آید  قـرار اسـت ملودرامی 
تعلیـق آور باشـد کـه بـه هیـچ عنـوان 
اینچنیـن نیسـت. ایـن فیلـم از فـرزاد 
موتمـن بعیـد بـود که هـم سـینما را به 
خوبـی می شناسـد و هـم ژانر ملـودرام 
را. موتمـن کـه سـاخت ملـودرام موفقی 
همچون شـب های روشـن را در کارنامه 
دارد چگونـه حفـره هـای عمیـق ایـن 
فیلـم را نادیـده گرفتـه اسـت. فیلمنامه 
خداحافظـی طوالنـی دچـار مشـکات 
فراوانـی در تمامـی عناصـر خـود اسـت. 
نـه شـخصیت پـردازی مناسـبی دارد، 
نـه سـاختار روایـی درسـت و درمـان و 
نـه کنش دراماتیک جذاب و پرکششـی. 
فیلـم  ایـن   : آمـده  فیلـم  در خاصـه 
داسـتان مـردی اسـت کـه از اتهـام یک 
قتـل جنجالـی تبرئه شـده ولـی جامعه 
و اطرافیانـش هنـوز بـه عنـوان مجـرم 
درگیـر  کـه  مـرد  می کننـد.  نگاهـش 
یـک رابطـه عاطفی سـت، بـرای تـداوم 
عشـق و زندگـی بایـد بـر ایـن بحـران 
غلبـه کنـد. فیلمنامه بـه حـدی الکن و 
ناتوانسـت کـه بـرای خلق همیـن چند 
خـط خاصه هم گیـر افتـاده و نا موفق 
عمـل می کند. در فصـل ابتدایی با ورود 
مـرد نقـش اول فیلـم بـه یـک کارخانه 
از  پـس  او  میابیـم کـه  ریسـندگی در 
بیگنـاه شـناخته شـدن در قتـل یـک 
انسـان حـاال مـی خواهـد به سـر کارش 
برگـردد و زندگـی را از سـر بگیـرد. از 
فضـای فیلـم و الگوهـای تصویـری قابل 

فهم اسـت کـه کارگـردان می خواسـته 
ار  حمایـت  در  مارکسیسـتی  فیلمـی 
طبقـه کارگر بسـازد اما به شـدت ناتوان 
و مسـتاصل بـوده و از پـس ایـن کار بـر 
نیامـده. بـا نشـان دادن یـک کارخانـه 
درب و داغـان و چنـد تـا خانـه حلبـی 
کنـار ریـل راه آهـن در پاییـن شـهر که 
نمی توان فیلمی سـاخت گویـای احوال 
طبقـه کارگـر. فیلم قـرار اسـت تعلیقی 
بیافرینـد و تـا اواسـط فیلم لـو ندهد که 
نقـش اولش چه کسـی را کشـته اسـت، 
امـا در سـکانس دوم و دقیقـه 5 فیلـم 
همچـی قابـل تشـخیص اسـت و عمـا 
تعلیقـی نیز در کار نیسـت. هیـچ یک از 
کارکتـر های فیلم رنگ و بـوی کارگری 
اکثـرا  ندارنـد.  را  کارگـری  زندگـی  و 
روشـنفکرانه سـخن می گویند و از ادا و 
اطـوار روشـنفکری تقلبی بهـره مند اند. 
فیلمنامـه دارای قصـه ای کوچـک و کم 
کشـمکش اسـت اما گویی که کارگردان 
بسیار سـعی داشته فیلمی پیچیده را به 
مخاطبـان عرضه کند. فیلم بسـیار حال 
و هوای سـینمای دهه چهل شـوروی را 
دارد، ریتم بسـیار کند،نورهـای کم مایه 
و البتـه رنـگ هـای اغـراق آمیز. امـا ابدا 
در سـاخت یـک کلیـت معنـادار موفـق 

عمل نکـرده. گویی فیلم تکـرار مکررات 
اسـت، آن هـم بـی دلیل و بـدون منطق 
روایـی. صحنـه های فیلم دائمـا در حال 
تکرارنـد بی آنکه اتفـاق جدید و یا پیش 
برنـده ای در روایـت نشـان داده شـود. 
جالـب اسـت که هیـچ کس نمـی تواند 
قطعـا بگویـد آیـا مرد بـی گناه اسـت یا 
نـه حتـی خـودش و یـا قاضـی پرونده و 
یـا شـاهدان آن. ممکن اسـت کارگردان 
بـا خـود تصـور کرده کـه با ایـن عامت 
سـوال مـی توانـد حرفـی فـرا متنـی و 
اجتماعـی بزنـد، امـا مطلقـا اینچنیـن 
نیسـت، مگـر می شـود با چهارتـا نمای 
کلیشـه ای و جماعتی فقیر نشـین و پز 
روشـنکری تقلبی حرف جدی اجتماعی 
زد و درد جامعـه را بیـان کـرد. هیچ یک 
از شـخصیت هـای فیلـم تکلیفشـان بـا 
خودشـان و مخاطب روشـن نمی شـود. 
ما نـه می فهمیم که دردشـان چیسـت 
و نـه مـی تـوان درک کـرد کـه بـه چـه 
دلیـل اینقدر سـریع متحول می شـوند. 
نه عاشـق شدنشـان قابل باوراسـت و نه 
نفـرت شـان از یکدیگـر. از همـه عجیب 
تـر ورود شـخصیت فرعـی زن بـا بـازی 
میترا حجار به داسـتان اسـت. به یکباره 
و بـدون هیچ مقدمه چینـی وارد زندگی 

مـرد نقـش اصلـی بـا بـازی سـعید آقـا 
خانـی مـی شـود. حیـرت انگیـز بـرای 
نگارنـده این اسـت که چگونـه این فیلم 
در هفت رشـته نامـزد دریافـت تندیس 
جشـنواره فیلم فجر بوده و از آن عجیب 
تـر اینکه دیپلم افتخـا بهترین فیلمنامه 
را نیـز دریافـت نموده. آخـر مگر میتوان 
فیلمی سـاخت که مارکسیسـتی باشد، 
ادای فیلـم دیگـران آلخانـدرو آمنابـار را 
نیز در بیاورد و ضمنا ملودرامی عاشـقانه 
را هـم روایـت کند. بعضی از شـخصیت 
هـا در دل فیلمنامـه به مانند آکساسـوار 
صحنـه عمل می کننـد، مثا بـرادر زن 
همیشـه عصبانـی و یا پـدر بـی فایده و 
خنثـی میتـرا حجار.هیـچ یـک از آدم 
هـای فیلـم خداحافظـی طوالنـی دارای 
هویـت و اسـتهکام نیسـتند. بـر خـاف 
فیلـم های مارکسیسـتی که شـخصیت 
هایشـان انسـان هـای ایدئولوژیـک و بـا 
هویتی مشـخص انـد. فیلـم در لحظاتی 
که می خواهد عاشـقانه باشـد از آسمان 
بـاران مـی بـارد و آدم هـای در کنـار 
ریـل راه آهـن قـدم مـی زننـد، لحظاتی 
کـه میخواهـد درد کارگـران را به تصویر 
بکشـد دعـوا و کتـک کاری و یـا خانـه 
هـای پاییـن شـهر را نشـان مـی دهـد، 
یعنـی اسـتفاده دمدسـتی و سـطحی از 
الگوهـا و المـان هـای تـکاری و کهنـه 
شـده. بـه هـر روی سـاختمان روایـی 
و نحـوه پـردازش قصـه دارای ایـرادات 
فاحشـی اسـت که نمی توان بـه راحتی 
از آنها چشـم پوشـی نمود. فرزاد موتمن 
آنقدر سـینما بلد هسـت که دیدن چند 
میزانسـن مناسـب و دکوپاژهای حساب 
زده  حیـرت  را  مـا  فیلمـش  در  شـده 
نکنـد. بـازی هـا جملگـی به جز سـعید 
آقاخانی بد و نچسـب بـه اینچنین قصه 
ای اسـت. شـاید بتـوان گفـت تنها نکته 
قابـل قبـول فیلـم بـازی حسـاب شـده 
و سـرپای سـعید آقاخانـی اسـت. ایـراد 
وحشـناک دیگر فیلم موسـیقی بسیار تا 
بسـیار بد و ناهمگون بـا فضای فیلم می 
باشـد. موسـیقی به قدری بـد و نامربوط 
کار شـده کـه فصل هایـی از فیلـم را به 
نابـودی کشـانده و از بین برده اسـت. به 
هـر جهـت خداحافظـی طوالنـی فیلـم 
خوبـی نیسـت و یـا حداقـل در سـطح 
فـرزاد موتمـن از کار در نیامـده. امید که 
فیلم های بهتری از او را در آینده شـاهد 

باشیم.
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ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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یادداشت
به بهانه زلزله پنجم دیماه بم

 خاطرات مرده
امـروز پنجـم دیمـاه اسـت . روزی کـه بـرای همیشـه در 
خاطـر ایرانـی هـا و خصوصـا کرمانـی هـا حسـی از حزن 
و انـدوه را بـه همـراه دارد. در سـحرگاه پنجم دیماه سـال 
8۲ زلزلـه ای بـه جـان بـم افتـاد و در چنـد ثانیـه تعـداد 
بیشـماری از همشـهریانم را بـه کام مرگ کشـاند. خانواده 
هـای زیـادی سـیاه پـوش شـدند. نـگاه دنیا به بـم دوخته 
شـد. ارگ اسـتوار فرش زمین شـد و حنجره طایی آواز خوان شـهیر بمی 
)بسـطامی( برای همیشـه سـکوت کـرد. مـرد ، زن ، پیر و جـوان به آغوش 
مـرگ غلطیدنـد. کمک های داخلـی و بین المللی راهی شـهر مصیبت زده 
شـدند و وعده های بیشـمار در صفحه اول جراید برای سـاختن »بم« تیتر 
شـد. از آن روزهـا سـالها مـی گذرد. وعده هـای بر زمین مانده بسـیارند. اما 
هنـوز همـان قبرسـتان بم تنها مرهـم دلهای کبود بازماندگان شـده اسـت 
.  دیماه شـش ریشـتری سـال سـیاه 8۲ یک ایـران را اندوهگیـن کرد.  بعد 
از گذشـت بیـش از یـک دهـه از آن ثانیه هـای تلخ اما حال چه آرامشـی را 

بـرای بازماندگان سـاخته ایم؟
همـه نگاههـا بـه سـاختن سـاختمان و بلند طبقه هـا معطوف شـد. ادارات 
رنگارنگ و سـاختمانهایی که در شـکل و شـمایل از هم سـبقت گرفتند. و 

چـه چادرهـای زلزلـه زده ای کـه هرگـز خواب سـاختمان را هـم ندیدند.
زلزلـه بـرای برخی دکان شـد و بعضـی را به نان و نوایی رسـاند. دولت وقت 
و دولـت هـای پـس از آن در بنـا کـردن دوبـاره بم سـخن گفتنـد و تکبیر 
فرسـتادند. در ایـن نوشـته نمـی خواهـم به بازسـازی و حواشـی بعـد از آن 

وارد شـوم. امـا آیـا ایـن همه ی گـم شـده بازماندگان بمـی بود؟ 
نگارنـده معتقد اسـت کسـی برای خاطـرات بمـی هـا کاری نکرد.خاطراتی 
کـه میـان دیوارهـای خشـتی کوچه پس کوچـه های بم جا داشـت و هرگز 
دوبـاره جـان نگرفـت. یادگاری هـای تلخ و شـیرینی که تمـام کودکی یک 
نسـل را در خـود داشـت فـرو ریختـه بـود و هیچ کس بـرای خا ناشـی از 

نابـودی یک عمر یـادگاری فکـری نکرد. 
بعـد از زلزلـه مـا شـاهد بازماندگانـی بودیـم کـه در کنـار از دسـت دادن 
عزیزانشـان تمـام خاطـرات خـود را هـم خـاک شـده مـی دیدنـد. همه آن 
بـازی هـای کودکانه کـه میان این کوچه هـای تنگ و باریک شـکل گرفته 
بـود . همـه خاطـره هایی کـه در راه مدرسـه حـس خـوب روزگار جوانی و 
نوجوانـی را داشـت حـاال از زمیـن برچیده شـده بود. به جـای آن دیوارهای 
کامپوزیـت شـده ای بـا نقشـه هایـی کـه هیچ شـباهتی بـه قبل نداشـتند 
را گرفـت کـه فرسـنگ هـا بـا یـادگاری های ایـن نسـل فاصله داشـت.  ما 
بـرای آن خاطـرات هیـچ کاری نکردیم . این زلزله تمام داسـتان های دوران 
جوانـی یـک شـهر را با خود فرو ریخت و ما بی تفاوت سـاختمان سـاختیم. 
اگـر امـروز بم بهتر از گذشـته بنا شـده باشـد ،  که نشـده ، هرگـز دل بمی 
هـا را خـوش نمـی کنـد. چـون آنهـا روایت هـای روزانـه یک عمر خـود را 
میـان آن کوچـه هـای تاریخی خشـت مال جا گذاشـتند و کسـی یا دولت 

برایـش تـره هم خـرد نکرد.
هیچ جای دل آباد شما بم نشود

سایه  ی لطف خدا از سر ما کم نشود

ایرج بسطامی قصه ای که ناتمام ماند
وقت سحر شد.... گلپونه های وحشی دشت امیدم   

سحرگاه پنجم دی ماه هشتاد و دو زمین لرزید و نوای حزن انگیز 
من مانده ام تنهای تنهای 
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رضا کریمدادی
 از شاگردان استاد
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