
جنایات علیه بشریت
و جنایات جنگی گروه داعش 

در عراق و سوریه 
مقاله ای از شهرام پارسا مطلق

مدیر عامل گل گهر 
در پاسخ به سئوال پیام ما

 امیدواریم 
کارخانه

 گندله سازی 
شماره 2 تا پایان 
سال افتتاح شود

مرکز درمان و کاهش 
آسیب ویژه زنان

 در کرمان افتتاح شد
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برگزاری چهارمین رزمایش پدافند 
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------------------------------------------------------  صفحه 4
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در فاصله دو ماه مانده تا پایان سال جاری تکلیف 
برگزاری نمایشگاه عرضه کاال مشخص نیست

برگزاری 
نمایشگاه بهاره 
کرمان در
 هاله ای
 از ابهام
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
امسال نمایشگاه های بهاره
 برگزار نمی شوند
 معاون اول رئیس جمهور:

 نمایشگاه های بهاره با هماهنگی 
استانداران باید برگزار شود
 معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت کرمان: 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی با کیفیت 
جایگزین »بهاره« می شود
 مدیرکل امور اقتصادی استانداری: 
هنوز برای برگزاری و یا عدم برگزاری 
نمایشگاه بهاره تصمیمی گرفته نشده است
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اشکتوئیه- زیارت گیاهان- 

کشیت- مندوستی
618،000،00012،355،998،497

195،000،0003،892،399،618بازگشایی محور دسک به درین200/ج94/3

دستگاه 
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت – حد فاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل 
پیشنهادها

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

گشایش 
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

خرداد 95 عملیات بازسازی خانه حاج آقا علی رفسنجان پایان می یابد

بهار بزرگ ترین خانه خشتی جهان

موسسه مطبوعاتی پیام آوران استخدام می کند 
- خانم مجرد حداکثر سن 2۷ سال لیسانس 

مسلط به نرم افزار حسابداری هلو  ساعت کار 8/30 صبح تا 16/30 بعد از ظهر
با حقوق  اداره کار و بیمه با اخذ تعهد ۵ ساله محضری برای همکاری

- روزنامه نگار زن یا مرد مجرد 

زیـر 2۹ سـال بـا حداقل مدرک لیسـانس تمـام وقت بـا حقـوق اداره کار بیمـه و دوره 
آموزشـی کامـل )تعهـد ۵ سـاله محضـری جهت همـکاری اخـذ می گردد(

افـراد جهـت شـغل روزنامـه نـگاری باید حتمـا  سـابقه مطالعه مسـتمر مطبوعـات را 
داشـته باشـند و بـه ایـن شـغل جدا عالقـه مند باشـند.

۰         از ساعت ۱۴ تا ۱۸ 9 ۳ 5 5 2 5 ۰ ۰ ۰ 5 تماس 



شماره پیاپی 541  
پنجشنبه 24 دی ماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 2

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

اگرچه پس از صحبت های رئیس اتاق اصناف ایران و قائم 
مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرهایی مبنی بر عدم برپایی 
نمایشگاه های بهاره در کشور منتشر شده بود، اسحاق جهانگیری 

چند روز پیش گفت که نمایشگاه های بهاره باید با هماهنگی 
استانداران در استان های مختلف برگزار شود. با این حال همچنان 

برگزاری این نمایشگاه در کرمان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

خبر
در نشست تعاملي بین پلیس کرمان و اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمي استان عنوان شد

مخالفت معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی کرمان با 

برگزاری کنسرت ها با روند فعلی
معـاون اجتماعـي فرماندهـي انتظامي اسـتان 
کرمـان گفـت: 70 درصـد مـردم کرمـان تـوان 
خریـد بلیـط کنسـرت هـا را ندارنـد، از ایـن رو 
بـه شـخصه مخالـف برگـزاري کنسـرت هـا بـا 
رونـد فعلـي هسـتم. به گزارش ایسـنا سـرهنگ 
علیرضـا پریـور دیـروز در نشسـت تعاملـي بیـن 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  و  کرمـان  پلیـس 
اسـالمي اسـتان کـه در دفتـر سـتاد فرماندهـي 
انتظامـي اسـتان برگـزار شـد، گفت: باید ریشـه 
یابـي شـود کـه چـرا علي رغـم ارائـه آمـار هاي 
مثبـت توسـط دسـتگاه هاي فرهنگـي باز شـاهد 
جامعـه  سـطح  در  اخالقـي  رذایـل  افزایـش 
هسـتیم. وي بـا بیـان اینکه یکي از بـزرگ ترین 
مشـکالت مـا در اجـراي برنامـه هـاي فرهنگـي 
ایـن اسـت کـه تمـام ابعـاد آن را در نظـر نمـي 
گیریـم اظهـار کرد: با وجـود اینکه دسـتگاه هاي 
آموزشـي و فرهنگـي را در اختیـار داریـم بـاز به 
دلیـل عدم هـم پوشـاني توفیق چندانـي حاصل 

است. نشـده 
پریـور به برگزاري کنسـرت هاي موسـیقي در 
شـهر کرمـان نیز اشـاره کرد و گفـت: 70 درصد 
مـردم کرمـان تـوان خریـد بلیـط کنسـرت ها را 
ندارنـد، از ایـن رو بـه شـخصه مخالـف برگزاري 
معـاون  هسـتم.  فعلـي  رونـد  بـا  هـا  کنسـرت 
اجتماعـي فرماندهـي انتظامـي اسـتان برگزاري 
کنسـرت هـا بـا رونـد کنونـي را باعـث ایجـاد 
عقـده در افـراد جامعـه دانسـت و اظهـار کـرد: 
ایـن مسـاله احسـاس بي عدالتـي را در جامعـه 
از  اسـتفاده  پایـان  در  وي  مي دهـد.  گسـترش 
تمـام ظرفیت هـاي فرهنگي و هنري در راسـتاي 
ارتقـاي نظـم و امنیـت را مـورد تاکیـد قـرار داد 
و گفـت: بایـد سـطح تعامـالت ایـن دو دسـتگاه 

یابد. افزایـش 
در ایـن دیـدار مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمي اسـتان کرمـان گفـت: متولـي مسـائل 
فرهنگـي تنها اداره کل فرهنگ و ارشـاد نیسـت 
و مـا معتقدیـم بخش عمـده مشـکالت ترافیکي 
محمدرضـا  دارد.   فرهنگـي  ریشـه  کرمـان، 
علیـزاده بـا بیـان اینکـه حـوزه فرهنگـي حـوزه 
اي گسـترده اسـت کـه همـه دسـتگاه هـا با آن 
مرتبـط هسـتند، اظهـار کـرد: قطعـا ارزشـي که 
بـه عنـوان فرهنـگ در جامعـه جـا بیافتـد باعث 
اجتماعـي خواهـد شـد.  هـاي  آسـیب  کاهـش 
علیـزاده بر تعامل دوسـویه پلیـس کرمان و اداره 
کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمي اسـتان تاکید کرد 
و بیـان کـرد: از پلیـس توفع داریم تـا در اعطاي 
مجـوز هـا و نظـارت بـر اماکـن هنـري رعایـت 
حـال اصحـاب قلـم و هنرمنـدان را بکنـد. وي 
هنرمنـدان را اقشـار حسـاس اجتمـاع خوانـد و 
اضافـه کـرد: مجوز اجراي کنسـرت ها بر اسـاس 
قانـون اعطـا مـي شـود بـا ایـن حـال بـا تعامـل 
مي توان حساسـیت اقشـار مختلـف جامعه را در 

تصمیـم گیـري هـا دخیـل کرد.
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي گفـت: 
اسـالمي  ارشـاد  و  اداره کل فرهنـگ  مجموعـه 
اسـتان نظارت خـود را بر اجراهـاي صحنه اي با 
دقـت انجام مـي دهـد و مراقب رعایت شـئونات 
دینـي و اسـالمي اسـت. وي رابطه بیـن اقدامات 
فرهنگـي و کاهـش جرایـم را ارتباطي مسـتقیم 
دانسـت و اضافه کرد: امیدواریم در آینده شـاهد 
همگرایـي و هـم افزایي بین دو مجموعه باشـیم. 
ترافیکـي  مشـکالت  عمـده  پایـان  در  علیـزاده 
کرمـان را ناشـي از مشـکالت فرهنگـي معرفـي 
کـرد و گفـت: متولي مسـائل فرهنگـي تنها اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي نیسـت و تمـام 
نهـاد هـاي ذي ربـط باید مسـوولیت هـاي خود 

را بـه انجام برسـانند.

معرفی جاذبه های 
گردشگری کرمان 
در نمایشگاه قشم 
فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
اسـتان کرمـان گفـت: جاذبه هـای 
این اسـتان در قالب اقالم تبلیغاتی، 
اهـداء و نصـب هدایایـی تبلیغاتـی 
در نمایشـگاه سراسـری گردشگری 
و هتلـداری قشـم بـه نمایـش در 
می آیـد. به گـزارش روابـط عمومی 

میراث فرهنگی اسـتان کرمان، محمود وفایی با اشـاره به اینکه نخسـتین نمایشـگاه 
سراسـری گردشـگری و هتلـداری و صنایـع وابسـته جزیـره قشـم از روز سه شـنبه 
در قشـم آغـاز بـه کارکـرده اسـت، گفـت: اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان 
نیـز بـا هدف توزیـع اقالم تبلیغاتـی، معرفی جاذبه های گردشـگری و صنایع دسـتی، 
اهـداء و نصـب هدایـای تبلیغاتـی در فضاهـای گردشـگری به خصـوص هتل هـا کـه 
محـل رفت وآمـد گردشـگران اسـت در نمایشـگاه مذکـور حضـور یافتـه اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه جزیـزه قشـم به عنوان یـک بازار واسـط نقـش مهمـی در جذب 
مشـتریان محصوالت گردشـگری کرمان را داراسـت، اظهار داشـت: در این نمایشگاه 
دسـت اندرکاران بخـش دولتـی و خصوصی صنعت گردشـگری از سراسـر کشـور نیز 
شـرکت دارنـد. وفایی همچنین از حضور کشـور »عمـان« به عنوان یکـی از بازارهای 
هـدف ایـران در ایـن نمایشـگاه خبـر داد و افـزود: ایـران و عمـان تبـادل و مـراودات 
گردشـگری زیـادی دارنـد کـه پـس از برگـزاری نمایشـگاه تفاهم نامـه ای بـا شـهر 
»خصـب« عمـان، برای تردد کشـتی های مسـافرتی از این منطقه امضا خواهد شـد.

ظرفیت تولید پنج 
هزار تن ماهی در 
استان کرمان

آبزیـان  و  شـیالت  مدیـر 
سازمان جهاد کشـاورزی شمال 
پیـش  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
تولیـدات  ظرفیت هـای   بینـی 
آبزیـان اسـتان کرمان از سـوی 
کارشناسـان 5 هـزار تـن عنوان 

کـه  در سـال گذشـته یـک هـزار و 200 تن آبزیان در اسـتان کرمـان تولید 
و پیش بینـی می شـود کـه  در سـال جاری میـزان تولید به یک هـزار و 600 
تـن برسـد.  بـه گـزارش ایسـنا رهـا ابوالقاسـمی بـا اعـالم ایـن خبر افـزود: 
شناسـایی ظرفیـت آبزی پـروری  در دسـتور کار  مدیـران جهـاد کشـاورزی 
اسـتان کرمـان قرار گرفته اسـت و شهرسـتان های کرمان و بردسـیر  را مکان 
مناسـبی بـرای پـرورش ماهـی سـر دابی و شهرسـتان های فهـرج، ریـگان ، 
نرماشـیر و بـم را بـرای پـرورش ماهـی گرمابـی مـی باشـد. مدیر شـیالت و 
آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان با بیان اینکه شـرق اسـتان 
کرمـان ویژگی هـای مناسـبی بـرای آبزی پـروری  در زمینه تولیـد   ماهی های 
گرمابـی  و خاویـاری دارد بـه کشـاورزان توصیـه کـرد کسـانی کـه صاحـب 
منابـع آبـی مناسـب  برای آبزی پروری هسـتند بـا مراجعه بـه مدیریت جهاد 

کشـاورزی شهرسـتان نسـبت بـه اخـذ مجوز هـای الزم اقـدام کننـد.

انقالب در 
حوزه بهداشت 
دهان و دندان

دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
گفـت:  کرمـان  پزشـکی  علـوم 
در  اکنـون  مـن  اعتقـاد  بـه 
حـوزه بهداشـت دهـان و دندان 
انقـالب هسـتیم. وقـوع  شـاهد 

نوذرنخعـی  ایسـنا  گـزارش  بـه 
در آییـن افتتـاح پایـگاه سـالمت دهـان و دنـدان شـماره2 فاطمه الزهرا)س( 
کـه بـا حضـور مشـاور وزیر بهداشـت برگزار شـد اظهارکـرد: خوشـبختانه در 
کرمـان جـو همدلـی بسـیار خوبـی حکم فرماسـت و در ایـن زمینـه رضایـت 
کامـل وجـود دارد. وی افـزود: تجربـه آنفلوآنـزا بـه ما نشـان داد کـه همه به 
ویژه همکارانمان با دانشـگاه یکی شـدند و خوشـبختانه اسـتاندار کرمان هم 
دغدغـه سـالمت دارد، بـا هیچ یـک از بیمه ها در کرمان نقطه چالشـی نداریم 
و خیریـن نیـز پای کار هسـتند کـه همگی این مـوارد به ارتقا حوزه سـالمت 
اسـتان کمک شـایانی خواهد کرد. نخعی سـپس با اشـاره به پایگاه شـماره2 
سـالمت دهـان و دنـدان بیـان کـرد: اگـر برنامه ریـزی  و کمک هـای مشـاور 
وزیـر بهداشـت نبـود مطمئنـا ایـن اتفـاق حاصل نمی شـد. معاون بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان خاطرنشـان کـرد: بـه اعتقـاد من اکنـون در 

حـوزه بهداشـت دهـان و دنـدان شـاهد وقـوع انقـالب هسـتیم.

پیام مشترک استاندار 
و مدیرکل آموزش و 
پرورش به مناسبت 
هفته شوراها

اسـتاندار و مدیـرکل آموزش و 
پـرورش کرمـان بـا صـدور پیامی 
را  شـوراها  هفتـه  فرارسـیدن 
تبریـک گفتند. بـه گـزارش اداره 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل 

کرمـان، علیرضـا رزم حسـینی و محمد محسـن بیگـی با صدور پیامی مشـترك 
ضمـن گرامیداشـت هفته شـوراها بر همـکاری همه جانبه مردم و دسـتگاه های 
اجرایـی در راسـتای تحقـق اهـداف تعلیـم و تربیت متناسـب با راهبـرد محوری 
آمـوزش و پـرورش ایـن اسـتان بـا عنوان ›امیـد به پـروردگار، صداقـت در گفتار 
و تعـادل در رفتـار تاکیـد کردنـد. اسـتاندار و مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان 
کرمـان در مطلـع ایـن پیـام به نقـل از رهبر معظـم انقـالب اسـالمی آورده اند، 
اگـر کشـور و ملتـی خواهـان عـزت مـادی، برتـری سیاسـی، پیشـرفت علمی و 
آبادانـی اسـت، بایـد به آمـوزش و پـرورش به عنـوان کاری بنیـادی توجه جدی 
کنـد زیـرا نیـروی انسـانی الزم بـرای تحقـق ایـن اهـداف واال، محصـول نظـام 
آمـوزش و پـرورش اسـت. این پیـام می افزاید، بر ایـن باوریم عزت، سـرافرازی و 
شـکوه ایـران اسـالمی به عزم، همـت و تالش نوجوانان و جوانانی وابسـته اسـت 
کـه امیـد بـه پـروردگار، صداقت در گفتـار و تعـادل در رفتار را سـرلوحه زندگی 

خویـش قـرار مـی دهند.

جهاد کشاورزیمیراث فرهنگی استانداریعلوم پزشکی

کرمان ویچ

در حالـی کـه حـدود دو مـاه تـا 
مانـده  باقـی  جـاری  سـال  پایـان 
اسـت، برگـزاری و یا عـدم برگزاری 
نمایشـگاه بهاره در کانـون توجهات 
قـرار گرفتـه اسـت و هنـوز برپایـی 
ایـن نمایشـگاه در کرمـان در هالـه 

ای از ابهـام قـرار دارد.
خزان نمایشگاه بهاره 

اگرچـه برپایـی نمایشـگاه هـای بهـاره در مـاه پایانـی 
هـر سـال بـا اسـتقبال اغلب مـردم روبرو می شـود اما به 
نظـر مـی رسـد بـه تدریج خـزان ایـن نمایشـگاه هـا فرا 
رسـیده اسـت. ماجـرا از صحبت های رئیـس اتاق اصناف 
ایران شـروع شـد. چندی پیش رئیس اتـاق اصناف ایران 
از عـدم برگـزاری نمایشـگاه بهـاره در سـال جـاری خبر 
داده و گفتـه بود که در کالن شـهرها، امسـال فروش های 
فوق العـاده و حراج هـا، جایگزیـن برگزاری نمایشـگاه های 
عرضـه مسـتقیم کاال خواهنـد شـد. مجتبـی خسـروتاج 
قائـم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت نیز بـا تاکید 
بـر این کـه نمایشـگاه بهـاره موجـب تحـرك در تولیـد 
می شـود، بـه برگـزاری طـرح فـروش فوق العاده اشـاره و 
اظهـار کـرده بـود کـه نمایشـگاه های فروش شـب عید و 
بهـاره را در سـال جـاری برگـزار نخواهیم کـرد و فروش 
فوق العـاده و حـراج بـا نظـارت اتحادیـه برگـزار خواهـد 
شـد. ایـن صحبـت هـا کافـی بـود تـا خبـر عـدم برپایی 
نمایشـگاه های بهاره در رسـانه ها منتشـر شـود. خبری 
کـه بـا واکنش منفـی برخی از مـردم روبرو شـد. چرا که 
برپایـي چنیـن نمایشـگاه هایي قدرت خرید مـردم را باال 
مي بـرد و مـردم مي تواننـد مایحتـاج خود را تهیـه کنند. 
امـا  باشـند  بي کیفیـت  مراکـز  ایـن  محصـوالت  شـاید 
مي تواننـد بـه طبقاتـي کـه داراي درآمـد پایین هسـتند 
کمـک کـرده تـا روز هاي نـوروزي خـود را سـپري کنند. 
ایـن نمایشـگاه ها سـال ها اسـت کـه بـه عنـوان عامـل 
کنتـرل گـران فروشـي بـازار و و کمـک بـه خانواده هـاي 
کـم درآمـد برگـزار مي شـود. در سـال 93 هـم بیـش از 
18 هزار و 500 غرقه در 280 نمایشـگاه بهاره در سـطح 
کشـور فعالیـت داشـتند. ایـن نکتـه را هـم بایـد در نظر 
بگیریـم کـه هر سـاله با نزدیک شـدن به روز هـاي پایاني 
سـال، شـاهد افزایش قیمت در بسـیاري از اقالم هستیم؛ 
اقالمـي ماننـد مواد غذایي، خشـکبار آجیل، پوشـاك و... 
کـه در سـبد خریـد شـهروندان ایراني نقش عمـده اي را 
ایفـا مي کننـد و برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایـی مـی 
توانـد بـه کنتـرل قیمت هـم کمک کنـد. اما بـا صحبت 

هـای مطـرح شـده از سـوی رئیس اتـاق اصنـاف ایران و 
قائـم مقـام وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت، برگـزاری 
ایـن نمایشـگاه هـا در سـطح کشـور در هالـه ای از ابهام 

قـرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور ورق را برگرداند

اسـحاق جهانگیـری امـا ورق را برگردانـد. معاون اول 
رئیـس جمهور بیسـتم دی مـاه گفت که این نمایشـگاه 
ها با هماهنگی اسـتانداران در پایان سـال برگزار شـود.

ایـن خبـر را رئیس اتاق اصنـاف ایـران داد. علی فاضلی 
در همایـش سـاالنه اتـاق اصنـاف تهـران گفـت: اگرچه 
اصنـاف بـا برگـزاری نمایشـگاه های بهاره بـه دلیل وفور 
کاال مخالـف بودنـد امـا معـاون اول رئیس جمهـور گفته 
اسـت ایـن نمایشـگاه هـا بـا هماهنگـی اسـتانداران در 
مناطـق محـروم در پایـان سـال برگـزار شـود. رئیـس 
اتـاق اصنـاف ایران افـزود: در ابتدا نظر اصنـاف این بود 
کـه بـه دلیـل انباشـت تولید و مشـکالت رکـودی نظام 
واحدهـای  و  نشـود  برگـزار  نمایشـگاه ها  ایـن  توزیـع، 
صنفـی، فروش هـای فوق العـاده برگـزار کننـد ولـی بـه 
هـر حال بـه زودی جلسـه ای را بـا اسـتانداران خواهیم 
داشـت تـا بتوانیـم در برخـی اسـتان ها، نمایشـگاه های 
بهـاره بـه مناسـبت ایـام پایانـی سـال برگـزار کنیـم. 
پـس از ایـن صحبـت هـای رئیـس اتـاق ایـران، زمزمه 
برگـزاری نمایشـگاه هـای بهـاره مجددا به گوش رسـید 
امـا بـا توجـه به اینکـه معـاون اول رئیس جمهـور گفته 
بـود بـا هماهنگـی اسـتانداران این نمایشـگاه هـا برگزار 
مـی شـوند، برگـزاری آن در همـه اسـتان هـا قطعـی 

. نیست
معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت کرمان: 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی با کیفیت جایگزین 

»بهاره« می شود
معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان کرمـان در ایـن ارتبـاط بـه »پیـام مـا« گفـت: 

برپایـی نمایشـگاه بهـاره بـه علـت رکـود بـازار و فعالیت 
فروشـگاه هـای بزرگ که 40 فروشـگاه بزرگ در اسـتان 
کرمـان داریـم و فضـای آنهـا در حـد نمایشـگاه دائمـی 
بـا  و  تخصصـی  نمایشـگاه  امـا  نـدارد  ضـرورت  اسـت، 

کیفیـت برگـزار خواهـد شـد. 
مصطفـی زریسـفی افـزود: از چنـد مـاه قبـل بـرای 
کیفیـت  بـا  کاالی  مسـتقیم  عرضـه  نمایشـگاه  برپایـی 
در محـل نمایشـگاه هـای دائمـی کرمـان برنامـه ریـزی 
شـده اسـت و قرار اسـت در آن محل نمایشـگاهی برگزار 
شـود، امـا این نمایشـگاه بـه مانند نمایشـگاه بهاره سـال 
هـای قبـل و یا نمایشـگاهی که در شـهریور و مهر سـال 
جـاری در کرمـان برگزار شـد نخواهـد بود. وی با اشـاره 
بـه اینکـه نمایشـگاه هـای بهاره طی چند سـال گذشـته 
کیفیـت مـورد انتظـار را نداشـته اسـت اظهـار داشـت: 
نمایشـگاهی کـه امسـال برگـزار مـی کنیـم فقـط بـرای 
ارائـه کاالهـای بـا کیفیـت خواهد بـود و تعـداد کاالهای 

عرضـه شـده گسـترده نخواهـد بود.
معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان کرمـان در واکنـش بـه ایـن کـه برخـی از مـردم 
خواهـان برگـزاری نمایشـگاه بهاره هسـتند گفـت: مردم 

نبایـد نگـران باشـند چـرا که بحـث کنترل قیمـت حتما 
وجـود خواهـد داشـت. ضمنـا برنامه فـروش فـوق العاده 
را داریـم و مـردم مـی تواننـد از ایـن طریـق کاالی مورد 

نیـاز خـود را تهیـه کنند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان: هنوز 
برای برگزاری و یا عدم برگزاری نمایشگاه بهاره 

تصمیمی گرفته نشده است
مدیـرکل امـور اقتصـادی اسـتانداری کرمـان هـم در 
ارتبـاط بـا برگزاری نمایشـگاه بهاره در این اسـتان گفت: 
متولـی تصمیـم گیـری و برنامه ریـزی بـرای برپایی و یا 
عـدم برپایـی نمایشـگاه هـای بهـاره، سـازمان صنعـت و 
معـدن و تجـارت اسـت و بـا توجه بـه پتانسـیل های هر 
منطقـه، دربـاره برگزاری این نمایشـگاه هـا برنامه ریزی 

می شـود.
رضـا سـنجری افـزود: در آخریـن صحبـت هایـی کـه 
مطـرح بـوده، قرار شـده که امسـال بیشـتر فـروش فوق 
العـاده باشـد اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه هـدف از برگزاری نمایشـگاه های 
بهـاره دسترسـی راحـت تـر مردم بـه کاالی بـا کیفیت و 
با قیمت مناسـب اسـت اظهار داشـت: کمیته ای در این 
رابطـه تشـکیل خواهـد شـد و در آن کمیته بررسـی می 
شـود کـه برگـزاری نمایشـگاه بهاره بـا توجه به شـرایط 

موجـود بـه نفـع همه مردم اسـت یـا خیر.
 مدیـرکل امـور اقتصـادی اسـتانداری کرمـان تصریح 
کـرد: منظـور از همـه مـردم هـم کسـبه و اصناف اسـت 
و هـم دیگـر مـردم. سـنجری در پایان گفت: هنـوز برای 
تصمیـم گیـری در رابطـه بـا برپایـی و یـا عـدم برپایـی 
نمایشـگاه بهـاره زود اسـت امـا بایـد بگونـه ای تصمیـم 
گرفتـه شـود کـه هـم بـه نفع مـردم باشـد و هم بـه نفع 

. کسبه

در فاصله دو ماه مانده تا پایان سال جاری تکلیف برگزاری نمایشگاه عرضه کاال مشخص نیست

برگزاری نمایشگاه بهاره کرمان 
در هاله ای از ابهام

اسـتاندار کرمـان صبـح دیـروز از رونـد 
بازسـازی خانـه تاریخـی حـاج اقـا علـی 
رزم  علیرضـا   . کـرد  بازدیـد  رفسـنجان 
حسـینی در این بازدید گفت: خوشـبختانه 
بازسـازی این مجموعه به سـرعت در حال 

انجـام اسـت . 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن عملیـات تـا خـرداد مـاه به 
اتمـام مـی رسـد، افـزود: خانـه حاج اقـا علی مرکـز اقامتی و 
تاریخـی، 4 سـتاره بسـیار خوبـی خواهد شـد. رزم حسـینی 
بـا بیـان اینکـه هـر یـک گردشـگر مـی توانـد بـرای 12 نفر 
از  بیـش  ایـن مجموعـه  داشـت:  اظهـار  کنـد  اشـتغالزایی 
دویسـت سـال قدمـت دارد و گردشـگران خارجـی مـا مـی 

تواننـد در ایـن خانـه خشـتی بـزرگ اقامـت داشـته باشـد. 
اسـتاندار کرمـان در پایـان گفـت: طـی بازدیـد گذشـته که 
از ایـن خانـه انجـام شـد کار بهسـازی مسـیر در حـال انجام 
اسـت، لـذا مـردم در راسـتای بازسـازی ایـن مسـیر کمـک 
کننـد تـا هـر چـه زودتـر در دولـت تدبیـر و امید ایـن بنا به 
بهـره بـرداری برسـد. غالمرضـا سـرایداری مدیرعامـل بنیاد 
توسـعه و عمـران موقوفات اسـتان کرمان هـم در این بازدید 
گفـت: کار بازسـازی ایـن بنـا 55 درصـد پیشـرفت فیزیکی 
داشـته و بـزودی کار تاسیسـات ایـن مجموعـه اغـاز خواهد 
شـد. وی افـزود: از 110 اتـاق ایـن مجموعـه 36 اتـاق بـرای 
سـوییت اسـتفاده می شـود و باقی برای شـربت خانه و غیره. 
کار بازسـازی ایـن مجموعـه بـرای 110 نفـر اشـتغال زایـی 
کـرده و تعطیلـی نـدارد. وی تصریح کرد: برای بازسـازی این 
مجموعـه 20 میلیـارد تومـان بـراورد هزینه سـرمایه گذاری 
شـده اسـت. سـرایداری با اشـاره به اینکه کار بازسـازی خانه 
حـاج اقـا علی رفسـنجان مشـابه بازسـازی باغی در کاشـان 
اسـت اظهـار داشـت: در این خانـه 500 نفر شـبخواب پیش 

بینی شـده اسـت.

افتتاح کارگاه قالی بافی صحن حضرت زهرا)س(
 در رفسنجان

اسـتاندار کرمـان پـس از بازدیـد از عملیات بازسـازی خانه 
حـاج آقا علـی، یک کارگاه قالـی بافی را در رفسـنجان افتتاح 
کرد. اسـتاندار کرمان در آیین افتتاحیـه این کارگاه قالی بافی 
گفـت:از سـال گذشـته قـراردادی با سـازمان عتبـات عالیات 
بـرای بافـت 50 هزار متر مربع فرش اجرایی شـد. علیرضا رزم 
حسـینی با اشـاره بـه اینکـه بافت فـرش در شهرسـتان های 
راور، کرمـان، رفسـنجان و گلبـاف در حـال انجام اسـت افزود: 
150 نفـر بـا 30 دار قالـی در کارگاه قالی بافی صحن حضرت 
زهرا مشـغول به کار می باشـند. وی اظهار داشـت: در مجموع 
350 نفـر از بانـوان هنرمنـد و عالقـه مند به قالـی بافی و 75 
دار قالی در شهرسـتان رفسـنجان وجود دارد. استاندار کرمان 
بـا بیـان اینکـه این زنجیـره بافـت قالـی ادامه خواهد داشـت 
و بافنـدگان پـس از اتمـام کارشـان فـرش خـود را بفـروش 
مـی رسـانند و مجـددا بافتی نـو را اغـاز میکنند خاطرنشـان 
کـرد: کار بافـت و فـروش قالـی تعطیل نمی شـود و به محض 

سـفارش جدیـد کار ادامـه پیـدا خواهد کرد.

خرداد ۹۵ عملیات بازسازی خانه حاج آقا علی رفسنجان پایان می یابد

بهار بزرگ ترین خانه خشتی جهان
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بیانـات رهبـر انقالب اسـالمی در دیدار دسـت اندرکاران 
همایـش ملّـی »فقـه هنـر« کـه در تاریـخ 21 دی 1394 
برگزار شـده بـود، صبح دیـروز در مرکـز همایش های غدیر 

دفتـر تبلیغـات اسـالمی حوزه علمیه قم، منتشـر شـد. 
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـاني دفتـر مقـام معظـم 
رهبـري، آیـت اهلل خامنـه ای در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه 
اهمیـت موضـوع هنـر و اظهـار خرسـندی از ورود حـوزه 
علمیـه بـه مقولـه فقـه هنر، گفتنـد: هنـر، امری مبـارك و 
انسـانی، زاییـده ی تخیـل قـوی و ذوق وافی و جـزء زندگی 
انسـان اسـت و در میـان فقهـا و در حوزه هـای علمیـه نیـز 
همواره هنرمندان برجسـته ای در شـاخه شـعر و ادب وجود 
تبییـن  و  انقـالب، »تحقیـق، عمق یابـی  داشـته اند. رهبـر 
فقـه هنـر بـرای جامعـه« را کاری مبـارك و الزم خواندنـد 

و خاطرنشـان کردنـد: فقـه، متکّفـل همه امور زندگی بشـر 
اسـت و هنـر نیـز یکـی از همیـن امـور اسـت که بایـد فقه 

بپـردازد. آن  به 
 ایشـان الزمـه اسـتنباط احـکام و اظهارنظـر فقهـی در 
خصـوص مقـوالت هنـری را آشـنایی فقیـه بـا هنـر و حـد 
و مرزهـای آن دانسـتند و افزودنـد: اسـالم نـه تنهـا هنـر را 
قبـول دارد بلکـه بـه آن تشـویق نیـز می کنـد و نمونه هـای 
تاریخـی آن، نشـاندهنده همیـن توجـه و تشـویق اسـت. 
آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه آمیختـه بـودن هنـر بـا 
جوامـع بشـری امـروز و آثـار مسـتقیم آن در فکـر، روح و 
سـبک زندگـی انسـان، گفتنـد: در خصـوص برخـی فتاوای 
معـروف در مسـائل هنـری با دقـت و عمق یابـی می توان به 

حرفهـای تـازه و نویی رسـید. 

رهبـر انقـالب در خصـوص الزامـات نـوآوری در فقه هنر 
تأکیـد کردنـد: باید مسـأله »انضبـاط فقهـی« به طور جدی 
مـورد توجـه باشـد و بـدون تأثیر گرفتـن از جـّو عمومی، و 

بـا اسـتفاده از اصـول و روش اسـتنباط فقهـای شـیعه در 
مراجعـه بـه کتـاب و سـّنت، در خصـوص فقـه هنـر نیز به 

رسـید. نتایجی 

هنر؛ از اموری است
 که فقه باید به آن بپردازد

  رهبری

وکیل مدافـع چنـد تـن از کارگـران یک شـرکت تولیدی 
در چابهـار از اعـاده پرونده مدیرعامل سـابق سـازمان تامین 
اجتماعی به شـعبه 15 بازپرسـی دادسـرای کارکنـان دولت 
خبـر داد. مصطفـی ترك همدانـی در گفت و گـو بـا ایسـنا 
اظهـار کـرد: در حیـن رسـیدگی بـه ایـن پرونـده توسـط 
قاضـی حیدری رییـس شـعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، 
مشـخص شـد که نواقصی در پرونـده وجـود دارد. وی افزود: 
پرونـده مدیرعامـل سـابق سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای 
تکمیـل تحقیقـات بـه شـعبه 15 بازپرسـی دادسـرای ویژه 

رسـیدگی بـه جرایـم کارکنـان دولت اعاده شـد.
 بر اسـاس این گزارش، تاکنون سـه جلسه برای رسیدگی 
بـه پرونـده مدیرعامـل سـابق سـازمان تامیـن اجتماعی در 
شـعبه 1057 ویـژه رسـیدگی به جرایـم کارکنـان دولت به 
ریاسـت قاضـی حیـدری و به صـورت غیرعلنی برگزار شـده 

اسـت. در جلسـه نخسـت دادگاه کـه 25 آبـان مـاه برگـزار 
شـد، سـعید مرتضوی بـا حضـور در جمع خبرنـگاران گفته 
بـود: موضـوع جلسـه دادگاه دو مطلـب بـود؛ یکـی شـکایت 
گـروه پالیـزدار علیـه مـن و دیگری شـکایت وکیل سـازمان 
تامیـن اجتماعـی و موضـوع تحقیـق و تفحص مجلـس بود. 
مدیرعامـل سـابق سـازمان تامیـن اجتماعـی افـزوده بـود: 
در ابتـدای جلسـه نماینـده دادسـتان کیفرخواسـت هـر دو 
موضـوع را قرائـت کـرد و بنـا بـه تشـخیص رئیـس دادگاه 
ابتـدا گـروه پالیـزدار شـامل عبـاس پالیـزدار و وکیل مدافـع 
وی و چنـد نفـر دیگـر از جمله مصطفـی ترك همدانی، حاج 
محمـود عطـار و ترك همدانی بـه وکالت آقای ترابی و سـایر 
افـراد گروه پالیزدار که از بنده شـاکی بودند، شکایت شـان را 
مطـرح کردنـد. شـکایت آن هـا دو موضوع بود کـه در دو بند 
از سـوی دادسـتان تهـران بررسـی شـد؛ یکـی افتـرا و دیگر 

اینکـه آن هـا اعتـراض کردند که چرا از منزل شـان بازرسـی 
بـه عمـل آمـده اسـت که پـس از تفهیم اتهـام بنـده از خود 

دفـاع کردم. 
شـاکیان  از  نیـز  خـود  کـه  همدانـی  تـرك  مصطفـی 
خصوصـی ایـن پرونده محسـوب می شـد، گفته بـود: در این 
جلسـه کل کیفرخواسـت قرائت شـد، اما صرفا به بخشـی از 
پرونـده که مربوط به شـکات خصوصی بود، رسـیدگی شـد. 
عبـاس پالیـزدار دیگر شـاکی خصوصی این پرونـده نیز پس 
از پایـان جلسـه اول دادگاه در جمـع خبرنـگاران گفتـه بود: 
شـکایت ما در مرحله بازپرسـی شـامل موارد زیـادی بود که 
متاسـفانه فقـط یکـی از بندهـای آن با صدور کیفرخواسـت 
بـه شـعبه 1057 دادگاه کارکنـان دولـت ارجـاع شـد. ما در 
جلسـه امـروز اظهـارات و شـکایت مان را گفتیـم و قرار شـد 

رئیـس دادگاه دو اسـتعالم بگیرد.

بازگرداندن پرونده »سعید مرتضوی« به دادسرا
دادگاه

برگزاری چهارمین 
رزمایش پدافند 
غیرعامل در شرکت 
برق جنوب

پدافنـد  رزمایـش  چهارمیـن 
غیرعامل در سـطح شـرکت توزیع 
نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمان 
مدیـرکل  سـالجقه  حضـور  بـا 
پدافند غیرعامل اسـتان ، موسـوی 

معاونـت بهـره بـرداری بـرق جنـوب ، مهدوی نیـا مدیرعامـل شـرکت توزیع برق 
جنـوب، پیرمرادلـو رئیـس گـروه مدیریـت بحـران و پدافنـد غیرعامـل، مهندس 
دریجانـی رئیـس شـرکت نفت شهرسـتان بـم و مهنـدس علیخاصی رئیـس اداره 
برق شهرسـتان بم سـاعت 8 صبح سـه شـنبه در اداره برق شهرسـتان بم برگزار 
شـد. در ابتدای جلسـه پیرمرادلو رزمایش را در دو بخش اصالحات شـبکه و امداد 
و نجـات معرفـی کـرد و گفـت: در بخش اصالحات شـبکه گروه های پشـتیبان از 
پنج شهرسـتان جیرفـت، کهنوج، عنبرآباد،فهرج، نرماشـیر و ریگان شـرکت کرده 
انـد کـه بـرای هر گـروه یـک سـناریویی جداگانـه و یک نقشـه محل اجـرای کار 
تعریـف شـده اسـت همچنین برای هـر گروه یک راهنمـا از بم در نظـر گرفته ایم 
و در رزمایـش امـداد و نجـات قـرار بـر این شـده که بـا همـکاری اداره هالل احمر 
شهرسـتان بم یک مانور امداد و نجات هم داشـته باشـیم. در ادامه موسـوی گفت:  
تمرین و ممارسـت برای آمادگی مقابله با بحران ها یکی از اهداف شـرکت اسـت.

زمان واریز یارانه 
نقدی دی ماه 
مشخص شد

سـازمان  نوشـت:  مهـر 
اعـالم  یارانه هـا  هدفمنـدی 
دی مـاه  نقـدی  یارانـه  کـرد: 
شـنبه   24 سـاعت  امسـال، 
بـه  مـاه  و ششـم دی  بیسـت 
خانـوار  سرپرسـتان  حسـاب 

واریـز می شـود. سـازمان هدفمنـدی یارانـه ها اعـالم کرد: پنجـاه و نهمین 
مرحلـه پرداخـت یارانه نقدی مربوط به دی ماه امسـال، سـاعت 24 شـنبه 
بیسـت و ششـم دی ماه به حسـاب سرپرسـتان خانوار واریز می شود. مبلغ 
یارانـه دریافتـی هـر یـک از مشـموالن دریافـت یارانـه نقـدی هماننـد ماه 
هـای گذشـته 455 هـزار ریـال اسـت. وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
چنـد روز پیـش اعـالم کـرد کـه یارانـه نقدی افـراد بـاالی 18 سـال فاقد 
کارت ملـی از بهمـن مـاه امسـال حـذف خواهـد شـد و الزم اسـت که این 
افـراد بایـد تـا بهمـن مـاه وضعیـت کارت ملـی خـود را مشـخص کننـد.

گفتنـی اسـت چنـدی پیش هـم اسـحاق جهانگیـری گفته بـود دولت 
برنامـه ای بـرای حـذف یارانه خانواده ها در سـال آینده نـدارد. این موضوع 
در حالـی اسـت کـه از ابتـدای سـال جـاری یارانـه تعـدادی از خانـواده ها 

است. قطع شـده 

حل مشکالت اساسی 
تعداد زیادی از 
واحدهای صنعتی و 
معدنی جنوب

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب اسـتان کرمـان: 
و  صنعتـی  واحـد   33 مشـکالت 
معدنی در سـومین جلسـه کارگروه 
رفـع موانـع تولیـد جنـوب اسـتان 

مطـرح و مصـوب گردیـد. به گزارش روابط عمومی سـازمان صنعـت، معدن و تجارت 
جنوب اسـتان کرمان، سـومین جلسـه کارگروه رفـع موانع تولیـد واحدهای صنعتی 
و معدنـی جنوب اسـتان با حضور اسـتاندار کرمـان، رئیس سـازمان مدیریت و برنامه 
ریـزی اسـتان، چنـد تـن از مدیـران کل و مسـئوالن اسـتانداری، جمعـی از مدیران 
کل ادارات اسـتان، روسـای بانـک هـای اسـتان، جمـع کثیـری از سـرمایه گـذاران 
واحدهـای جنـوب اسـتان با دبیری سـازمان صنعـت، معدن و تجارت جنوب اسـتان 
در اسـتانداری کرمان تشـکیل شـد. رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
اسـتان در ایـن خصـوص گفـت: ایـن جلسـه جهت رفـع موانع و مشـکالت سـد راه 
سـرمایه گذاری در جنوب اسـتان با حضور خود سـرمایه گذاران تشـکیل شـد. دکتر 
محمـود اسـکندری نسـب اظهـار کرد: در این جلسـه مشـکالت مربوط بـه 33 واحد 
صنعتـی توسـط خود سـرمایه گـذاران واحدهـا مطرح، سـپس این سـازمان از طرح 
هـای مطـرح شـده دفاع نمـود و بحمدهلل تمامی مشـکالت مطرح شـده بـا درایت و 

حمایـت اسـتاندار و ادارات مختلـف اسـتان حل شـد.

خبرهای خوش 
حقوقی برای 
کارمندان

در  معنـادار  شـکاف  وجـود 
پرداخـت  و  دسـتمزد  محاسـبه 
بیـن  در  کارکنـان  حقـوق 
سـازمانهای مختلـف بـه عنـوان 
چالش هـای  مهمتریـن  از  یکـی 
طـول  در  کشـور  اداری  نظـام 

سـالیان گذشـته اسـت کـه بـه نظر می رسـد بـا تمهیـدات در نظر گرفته شـده 
در بودجه سـال آینده و برنامه ششـم توسـعه تا حدودی ترمیم شـده اسـت. به 
گـزارش ایسـنا نوبخـت اخیـرا با اعـالم برخـی جزئیـات از بودجه سـال آینده و 
آنچـه کـه در رابطـه با تغییـر در حقوق کارکنان در برنامه ششـم مطـرح کرده، 
خبرهـای خوبـی بـرای افزایش حقوق و تا حدودی متناسـب سـازی آن داشـته 
اسـت. وی کـه اعـالم کـرده در بودجـه سـال 1395 بـه عدالـت توجه ویـژه ای 
شـده اسـت ، حقـوق کارکنان را مـورد توجه قرار داد و گفته که سـعی شـده تا 
پرداخت هـای پرسـنلی بـر اسـاس توزیـع عادالنه باشـد. وی با اشـاره بـه اینکه 
بیـش از یـک میلیون نفر از بازنشسـتگان زیـر 1.5 تومان دریافتـی دارند افزود: 
مـا ضمـن اینکـه بـرای همـه کارکنـان دولت بـه انـدازه نـرخ تـورم افزایش 12 
درصـدی در نظـر گرفته ایـم بـرای آنهایی کـه زیـر 1.5 میلیون دریافتـی دارند 
متوسـط بیـش از 20 درصـد اضافـه کـرده ایـم و تصمیـم داریـم هـر سـال بـه 

همیـن ترتیـب تـا پایـان برنامـه ششـم پیـش برویـم.

یارانهپدافند غیر عامل دولتصنعت، معدن و تجارت

اخبار آبفا

در صورت اتمام پروژه خط انتقال 
،امکان تامین آب بافت از تصفیه 

خانه فراهم می شود 
با اجرای خط انتقال توسـط آب منطقه ای، امکان 
تامیـن آب شـهر بافـت از محـل تصفیه خانـه فراهم 
مـی گردد. خبرنـگار آبفا کرمان- تیمـور رجایی مدیر 
امـور آب و فاضـالب شهرسـتان بافـت گفـت: پس از 
افتتاح تصفیه خانه شـهر بافت، آب شـرب شـهرهای 
رابـر و بزنجـان از ایـن محـل تامیـن مـی گـردد و در 
حـال حاضـر تامین آب شـرب مـورد نیاز شـهر بافت 
از محـل دشـتاب می باشـد. وی افزود: تاکنـون برای 
تامیـن آب شـهر بافـت از محـل تصفیـه خانـه خـط 
انتقـال 500 فـوالدی حـد فاصـل سـایت 1 و 2 بـه 
طـول 1800 متر اجرا شـده و در صـورت اتصال ابتدا 
و انتهـای ایـن خـط توسـط آب منطقه ای به سـایت 
1 و 2 ،امـکان تامیـن آب شـهر بافـت از محل تصفیه 
خانـه فراهـم می گـردد. مدیـر امـور آبفـای بافت در 
پایـان اظهـار امیدواری کـرد: با تکمیل پـروژه اجرای 
خـط انتقال توسـط آب منطقـه ای، بـه زودی امکان 
تامیـن آب شـهر بافـت از محـل تصفیه خانـه فراهم 

گردد.
  

در دهه فجر،خط انتقال سه حلقه 
چاه در شهرستان جیرفت

 کلنگ زنی می شود
همزمـان بـا ایـام ا... دهـه فجـر، خـط انتقال سـه 
حلقـه چـاه در شهرسـتان جیرفـت کلنـگ زنـی می 
امـور آب و فاضـالب  اکبـر مشـایخی مدیـر  شـود. 
شهرسـتان جیرفـت برنامه هـای این امـور را در دهه 
فجـر اعالم نمـود. وی گفـت: همزمان با ایام باشـکوه 
دهـه فجر، با حضور مسـئولین محلی خطـوط انتقال 
چـاه شـماره 14 جیرفـت، چاه شـماره 1 جبالبـارز و 
چـاه جدیـد شـهر بلـوك کلنـگ زنـی خواهند شـد. 
مدیـر امـور آبفا جیرفـت همچنین گفـت: در این ایام 
ایسـتگاه پمپـاژ شـهر سـاردوئیه نیز کلنـگ زنی می 

شود.

حوادث شبکه آبرسانی و 
انشعابات در رفسنجان 12 درصد 

کاهش داشت
طـی نـه ماه نخسـت سـال جـاری حوادث شـبکه 
آبرسـانی و انشـعابات در شهرسـتان رفسنجان نسبت 
بـه مدت زمان مشـابه سـال قبـل 12 درصـد کاهش 
داشـت. عبـاس سـاالری مدیرعامـل و رئیـس هیئت 
مدیـره شـرکت آب و فاضالب شهرسـتان رفسـنجان 
گفـت: از ابتدای سـال جـاری تا پایان آذر مـاه 5963 
فقـره حـوادث شـبکه آبرسـانی و انشـعابات شـامل 
حـوادث اصلـی شـبکه )565 فقـره(، حـوادث فرعـی 
شـبکه )1783 فقـره( و حـوادث انشـعابات )3615 
فقـره( در ایـن شهرسـتان رفـع گردیـد.  وی افـزود: 
3623 فقـره از ایـن حـوادث در شـهر رفسـنجان و 
مابقـی در شـهرهای تابعـه )انار، بهرمان، حسـین آباد 
گلشن، سرچشـمه، صفائیه و کشکوئیه ( برطرف شد. 
مدیرعامـل آبفـای رفسـنجان در ادامـه بیان داشـت: 
ایـن تعـداد حـوادث در مقایسـه با میزان مـدت زمان 
مشـابه سـال قبـل کـه 7083 فقـره مـی باشـد ،12 
درصـد کاهـش یافتـه اسـت. سـاالری همچنیـن از 
رفـع 12 فقـره حـوادث خطـوط انتقال در شـهرهای 
انار،بهرمان، حسـین آباد گلشـن، صفائیه و کشـکوئیه 

در 9 ماهـه نخسـت سـال جاری خبـر داد.

بیش از 1300 فقره انشعاب آب در 
شهرستان سیرجان واگذار شد

طـی نـه مـاه نخسـت سـال جـاری، 1324 فقـره 
انشـعاب آب در شهرسـتان سـیرجان واگـذار شـد. 
مجیـد میرشـاهی مدیرعامـل و رئیس هیئـت مدیره 
شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان سـیرجان گفـت: 
از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آذر مـاه بـه منظور 
خدمـات رسـانی بـه مشـترکین جدیـد، 1324 فقره 
گردیـد.  واگـذار  شهرسـتان  ایـن  در  آب  انشـعاب 
وی افـزود: انشـعابات ذکـر شـده در شـهرهای بلـورد 
)25(، پاریـز )32(، خواجوشـهر )12( ،زیدآبـاد )54( 
،سـیرجان )1029( ،نجـف شـهر )137( و هماشـهر 

)35( فقـره توسـط واحـد مشـترکین واگـذار شـد.

صدور بیانیه مشترک 
ظریف و موگرینی 
اول هفته آینده

رییس سـتاد پیگیـری اجرای 
روزهـای  طـی  گفـت:  برجـام 
جمعـه، شـنبه و یکشـنبه هفته 
آینـده بـه آخـر خط می رسـیم 
و روز اجرایـی شـدن برجـام را 
اعـالم مـی کنیـم. بـه گـزارش 

ایرنـا، عبـاس عراقچـی در سـخنرانی عصر دیـروز در خانه اندیشـمندان علوم 
انسـانی افـزود: قـرار اسـت آژانـس بین المللـی انرژی اتمـی تـا روز جمعه به 
راسـتی آزمایـی هـای خود درباره ایـران خاتمه و گـزارش خـود را ارائه دهد.  
وی ادامـه داد: روز اجرایـی شـدن برجـام طی یک بیانیه مشـترك توسـط 
محمـد جـواد ظریف وزیرخارجـه ایران و فدریکا موگرینی مسـوول سیاسـت 
خارجـی اتحادیـه اروپا رسـما اعالم می شـود و اگر شـرایط مهیا باشـد صدور 
ایـن بیانیـه همـراه بـا واقعه ای همچـون جمع شـدن وزرای کشـورها خواهد 
بـود؛ البتـه از لحـاظ محتوایـی و چگونگـی تشـریفات آن مهم نیسـت، مهم، 

اعالم روز اجرایی شـدن اسـت. 
رئیـس سـتاد پیگیـری اجـرای برجـام ضمـن تشـریح اقداماتـی کـه طـی 
مـاه هـای گذشـته بـرای اجـرای برنامـه جامـع اقـدام مشـترك انجام شـده 
اسـت گفـت: مـا بعـد از میل بـه توافق در وین مسـیر چند ماهـه ای را از 14 
جـوالی طـی کـرده ایـم و در این مسـیر کارهای بسـیار سـختی انجام شـده 
اسـت.  وی افـزود: در یـک فاصله 90 روزه کشـورها مراحـل قانونی مربوط به 
تصویـب برجـام را انجـام داده اند. در شـورای وزیـران اتحادیه اروپـا و کنگره 
آمریـکا ایـن مسـیر طی شـد و ما هم در ایران مسـیر پر فراز و نشـیبی را هم 
در شـورای عالـی امنیـت ملـی و هم مجلس شـورای اسـالمی طـی کردیم و 
در نهایـت طرحـی تصویب شـد که بـر برجام صحه گذاشـت و باالخـره مقام 
معظـم رهبـری در نامـه تاریخـی بـا الزاماتی برجـام را تایید کردنـد و در این 

مقطـع وارد مرحلـه روز تصویب شـدیم. 
عراقچـی ادامـه داد: بعـد از آن، دو طرف شـروع به اجرای تعهـدات کردند 
تـا بـرای روز اجـرا آمـاده شـوند. طـرف مقابـل متعهـد شـده بـود تحریم ها 
را در روز تصویـب لغـو کنـد ولـی اجـرای مصوبـات مربوطـه را بـه روز اجـرا 
موکـول کنـد. وی اضافـه کـرد: هـم در آمریـکا و هـم در اروپا طـی مصوباتی 
دسـتورات صـادر شـد و در زمـان روز اجـرا ایـن لغـو تحریـم هـا اجرایی می 
شـود.  معـاون وزیـر امور خارجـه ادامـه داد: کار دیگر آنها که بسـیار پیچیده 
بـود تهیـه و تدویـن شـیوه نامـه هـا و اصـول راهنمـای لغـو تحریـم هـا و 

قـراردادن آن در دسـترس عمـوم بود.

تکلیف انتخابات 
الکترونیک تا 27 دی 
معلوم می شود

سـخنگوی شـورای نگهبـان از 
احتمـال تعیین تکلیـف برگزاری 
درجلسـه  انتخابـات  الکترونیـک 
یکشـنبه هفتـه آینده شـورا خبر 
داد و گفـت: اعضـا، هـم مصوبـه 
نتیجـه  هـم  و  مجلـس  اخیـر 

اقدامـات فنی وزارت کشـور را بررسـی می کنند. نجـات اهلل ابراهیمیان در گفتگو 
بـا مهر در پاسـخ به این سـوال کـه آیا اصالح روز گذشـته مصوبـه قبلی مجلس 
توسـط نماینـدگان و حـذف انتخابات الکترونیـک تاثیری بر انتخابات اسـفندماه 
خواهـد داشـت یـا خیر، اظهار داشـت: رفـع ایرادات شـورای نگهبـان در مجلس 
ضـروری بـود، اما اینکـه تاثیر این اصـالح در برگزاری یا عدم برگـزاری انتخابات 
بـه صـورت الکترونیـک چقدر خواهد بود، در جلسـه یکشـنبه هفتـه آینده )27 
دی مـاه( شـورای نگهبـان بحـث و تصمیم گیـری می شـود. وی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه نمی تـوان از االن پیش بینـی دقیقـی راجـع به این مسـئله داشـت، گفت: 
بایـد در جلسـه یکشـنبه آینـده نسـبت بـه اصـل امکان پذیـر بـودن یـا نبـودن 
برگـزاری انتخابـات بـه صـورت الکترونیک بحـث و در نهایت رای گیری شـود تا 
تکلیـف آن معلـوم شـود. سـخنگوی شـورای نگهبـان بـا اشـاره به قرار داشـتن 
وزارت کشـور در آسـتانه اتمام مهلت 10 روزه برای بررسـی های نهایی انتخابات 
الکترونیـک گفـت: اعضـای شـورای نگهبان در جلسـه یکشـنبه آینـده، هم باید 
نتیجـه اقدامـات وزارت کشـور را بررسـی کنند و هـم با توجه بـه اصالح صورت 
گرفتـه در مجلـس، سـاز و کار قانونـی انتخابـات الکترونیـک را مـورد توجه قرار 
دهنـد. ابراهیمیـان در توضیـح ایـن نکتـه گفت: در واقـع یک بخـش از اقدامات 
کـه مربـوط بـه وزارت کشـور اسـت، نیاز بـه حصول نتیجـه دارد و بخـش دیگر 
کـه مربـوط بـه مصوبـه مجلس اسـت، نیاز بـه بررسـی کارشناسـی و رای گیری 

دارد، بنابرایـن هـر دو مسـئله در تصمیـم شـورای نگهبـان تاثیرگذار اسـت.
ممکن است مصوبه مجلس برای انتخابات الکترونیک مانع 

قانونی ایجاد کند
وی تصریـح کـرد: ممکـن اسـت اعضای شـورای نگهبـان به این مسـئله رای 
بدهنـد کـه با وجـود مصوبه اخیـر مجلس، مانع قانونـی برای برگـزاری انتخابات 
الکترونیـک نیسـت، امـا مانـع فنـی همچنـان باقی اسـت و یـا برعکـس، به این 
نتیجـه برسـند کـه بـا وجـود فراهـم شـدن امکانات فنـی، اما بـا ایـن اصالحیه 
مجلـس دیگـر زمینـه قانونی فراهم نیسـت. سـخنگوی شـورای نگهبـان با بیان 
اینکـه تکلیـف انتخابات الکترونیک احتماال در جلسـه یکشـنبه این شـورا نهایی 
می شـود، در عیـن حـال تصریـح کـرد: ممکـن اسـت تصمیم گیـری بـه تاخیـر 

بیفتـد، اما جلسـه یکشـنبه بسـیار تاثیرگذار خواهـد بود.

روابط عمومی سپاه: 
آمریکایی ها متعهد 
شدند که دچار 
اشتباهات مجدد نشوند

روابـط عمومـی کل سـپاه در 
اطالعیـه ای بـا اشـاره بـه قطعیت 
غیرعمدی بـودن ورود غیر قانونی 
رزمـی  مجـاز شـناورهای  غیـر  و 
آمریکایـی بـه آب هـای ایـران، از 
رهـا سـازی تفنگـداران دسـتگیر 

شـده خبـر داد. بـه گـزارش خبرآنالیـن، بـه نقل از سـپاه نیـوز در بخشـی از این 
اطالعیـه آمـده اسـت: در پـی ورود غیـر قانونـی و غیـر مجـاز دو فرونـد شـناور 
رزمـی آمریکایـی بـه آب هـای سـرزمینی جمهـوری اسـالمی ایـران در خلیـج 
فـارس و در حوالـی جزیـزه فارسـی در عصر روز سه شـنبه مـورخ 22/10/94  این 
شـناورها پـس از تمکیـن اخطـار شـناورهای رزمـی نیـروی دریایی سـپاه متوقف 
و سرنشـینان آن کـه 9 تفنگـدار مـرد و یـک تفنگدار زن بودند، دسـتگیر شـدند. 
ایـن اطالعیـه افزوده اسـت: همانگونه کـه در اطالعیه های قبلی تصریح شـده بود 
در هنـگام توقیـف ایـن دو شـناور رزمـی، ناوگـروه هواپیمابـر »ترومـن« آمریکا و 
ناوگروه هواپیمابر »شـارل دو گل » فرانسـه در آب های بین المللی منطقه حضور 
داشـته اند و همزمـان نـاو گـروه هواپیمابـر آمریکایی اقـدام به تحـرکات انفعالی و 
احساسـی هوایـی و دریایـی نمـود که بـا هوشـمندی و مدیریت مقتدرانـه نیروی 
دریایـی سـپاه کنتـرل و آرامـش در منطقـه تأمیـن شـد. در ادامه ایـن اطالعیه با 
بیـان اینکـه »در شـناورهای آمریکایـی  سـالح های سـبک و نیمه سـنگین وجود 
داشـته اسـت« تصریح شـده اسـت: پس از انتقال و اسـتقرار تفنگداران دسـتگیر 
شـده در محـل پایـگاه نیـروی دریایی سـپاه، بررسـی های الزم پیرامـون چرایی و 
چگونگـی ورود غیـر قانونـی آنان آغـاز گردید و همزمـان مقامات سیاسـی آمریکا 
در تماس هـای مکـرر با مقامات سیاسـی کشـورمان بـا غیر عمدی خوانـدن اقدام 
شـناورهای رزمـی خـود، آزادی تفنگـداران آمریکایـی را در خواسـت کردنـد. این 
اطالعیـه افـزوده اسـت: پس از بررسـی های فنـی و عملیاتـی در تعامل بـا مراجع 
ذی صـالح سیاسـی و امنیـت ملی کشـور و مشـخص شـدن سـهوی و غیر عمدی 
بـودن ورود شـناورهای رزمـی آمریـکا به آب های جمهوری اسـالمی ایـران و عذر 
خواهـی آنهـا؛ تصمیـم بـه رها سـازی آنـان گرفته شـد. ایـن اطالعیه بـا تأکید بر 
اینکـه »آمریکایی هـا متعهـد شـدند کـه دچـار اشـتباهات مجـدد نشـوند« آورده 
اسـت: تفنگـداران دریایـی دسـتگیر شـده بـا نظـارت شـناورهای رزمـی نیـروی 
دریایـی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی در آب هـای بیـن المللـی رهـا شـدند. 
در پایـان ایـن اطالعیـه تأکید شـده اسـت رزمنـدگان غیـور نیروی دریایی سـپاه 
پاسـداران انقـالب اسـالمی به مانند گذشـته در پهنای خلیج فـارس و تنگه هرمز 
بـا اقتـدار و صالبـت از سـیادت دریایـی و مرزهـای آبی جمهـوری اسـالمی ایران 

دفـاع خواهنـد کرد.

برجامشورای نگهبانسپاه
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سیاست نامه

اندرز

فرازهایی از
 وصیت امام)ره( به 
مسووالن کشوری 

امـام خمینـی)ره( وصیـت نامـه سیاسـی خـود 
را در 26 بهمـن سـال 61 نوشـته بودنـد کـه پـس 
از درگذشتشـان در جلسـه علنـی مجلـس شـورای 
سـوی  از   68 سـال  خـرداد   14 روز  در  اسـالمی 

آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر انقـالب قرائـت شـد.
در  انقـالب  بنیانگـذار  خبرآنالیـن،  گـزارش  بـه 
وصیـت خـود کـه توصیـه هـا و نصایـح جـدی بـه 
بودنـد  کـرده  تاکیـد  داشـت،  مسـئوالن  و  مـردم 
که:»وصیـت سیاسـی ـ الهـی اینجانـب اختصـاص 
بـه ملـت عظیم الشـأن ایران نـدارد، بلکـه توصیه به 
جمیـع ملـل اسـالمی و مظلومان جهـان از هر ملت 

می باشـد.« مذهـب  و 
گزیـده ای از ایـن سـند مهم تاریخـی را در ادامه 

مطالعـه فرمایید:
بـه  مجلـس  و دولـت  و دسـت اندرکاران  توصیـه  
در  و  بدانیـد  را  ملـت   ایـن   قـدر  کـه   می نمایـم  
و  مسـتضعفان   خصوصـاً  آنـان   بـه   خدمتگـزاری  
محرومـان  و سـتمدیدگان  کـه  نـور چشـمان  مـا و 

نکنیـد .  فروگـذار  هسـتند  همـه   نعـم   اولیـای  
امـروز و در آتیـه نیـز آنچـه بـرای ملـت ایـران و 
مسـلمانان جهـان بایـد مطرح باشـد و اهمیت آن را 
در نظـر گیرنـد، خنثی کـردن تبلیغـات تفرقه افکِن 
خانـه برانداز اسـت. توصیـه اینجانب به مسـلمین و 
خصـوص ایرانیـان به ویـژه درعصر حاضر، آن اسـت 
کـه در مقابـل ایـن توطئه هـا عکـس العمـل نشـان 
داده و بـه انسـجام و وحـدت خود، به هـر راه ممکن 
افزایـش دهنـد و کفـار و منافقان را مأیـوس نمایند.
بـر دولـت هـا و دسـت  انـدرکاران  اسـت  چـه  در 
نسـل  حاضـر و چـه  در نسـل هـای  آینـده  کـه  از 
متخصصیـن  خـود قدردانی  کنند و آنـان  را با کمک 
هـای  مـادی  و معنـوی  تشـویق  بـه  کار نماینـد و از 
ورود کاالهـای  مصرف سـاز و خانه  برانـداز جلوگیری  
نماینـد و بـه  آنچـه  دارند بسـازند تا خـود همه  چیز 

بسازند.  
بـه  جامعـه  محتـرم  روحانیـت  خصوصـاً مراجـع  
مسـائل   از  را  خـود  کـه   می کنـم   وصیـت   معظـم ، 
جامعـه  خصوصـاً مثـل  انتخـاب  رئیـس  جمهـور و 
وکالی  مجلـس ، کنـار نکشـند و بی تفـاوت  نباشـند. 
همـه  دیدیـد و نسـل  آتیه  خواهد شـنید که  دسـت  
سیاسـت بازان  پیرو شـرق  و غـرب ، روحانیـون  را که  
اسـاس  مشـروطیت  را بـا زحمـات  و رنجهـا بنیـان  
گذاشـتند از صحنـه  خـارج  کردنـد و روحانیـون  نیز 
بـازی  سیاسـت بازان  را خـورده  و دخالـت  در امـور 
کشـور و مسـلمین  را خـارج  از مقام  خود انگاشـتند 
و صحنـه  را بـه  دسـت  غربزدگان  سـپردند؛ و به  سـر 
مشـروطیت  و قانـون  اساسـی  و کشـور و اسـالم  آن  
آوردنـد که  جبرانـش  احتیاج  به  زمـان  طوالنی  دارد.
از نماینـدگان  مجلـس  شـورای  اسـالمی  در ایـن  
عصـر و عصرهـای  آینـده  می خواهـم  که  اگـر خدای  
بـازی   و  دسیسـه   بـا  منحرفـی   عناصـر  نخواسـته  
سیاسـی  وکالـت  خـود را به  مـردم  تحمیـل  نمودند، 
مجلـس  اعتبارنامـة  آنان  را رد کننـد و نگذارند حتی  
یـک  عنصـر خرابکار وابسـته  بـه  مجلـس  راه  یابد. از 
همـه  نماینـدگان  خواسـتارم  کـه  بـا کمـال  حسـن  
نیـت  و بـرادری  بـا هم  مجلسـان  خود رفتـار، و همه  
کوشـا باشـند کـه  قوانین  خدای  نخواسـته  از اسـالم  
منحـرف  نباشـد و همـه  به  اسـالم  و احکام  آسـمانی  
آن  وفـادار باشـید تـا به  سـعادت  دنیا و آخـرت  نایل  
آییـد. از شـورای  محتـرم  نگهبان  می خواهـم  و توصیه  
می کنم ، چه  در نسـل  حاضر و چه  در نسـلهای  آینده ، 
کـه  بـا کمـال  دقت  و قـدرت  وظایـف  اسـالمی  و ملی  
خـود را ایفـا و تحـت  تأثیـر هیـچ  قدرتی  واقع  نشـوند 
و از قوانیـن  مخالـف  بـا شـرع  مطهـر و قانون  اساسـی  
بـدون  هیـچ  مالحظه  جلوگیـری  نماینـد و با مالحظة  
ضـرورات  کشـور که  گاهـی  با احکام  ثانویـه  و گاهی  به  

والیـت  فقیـه  باید اجرا شـود توجـه  نمایند.
وصیـت  مـن  بـه  ملـت  شـریف  آن  اسـت  کـه  در 
تمـام  انتخابـات ، چـه  انتخـاب  رئیـس  جمهـور و چه  
نماینـدگان  مجلـس  شـورای  اسـالمی  و چـه  انتخاب  
خبـرگان  در صحنـه  باشـند و اشـخاصی  کـه  انتخاب  
می کننـد روی  ضوابطـی  باشـد کـه  اعتبـار می شـود 
مثـاًل در انتخـاب  خبـرگان  توجـه  کننـد کـه  اگـر 
مسـامحه  نماینـد و خبـرگان  را روی  موازین  شـرعیه  
و قانـون  انتخـاب  نکننـد، چـه  بسـا که  خسـاراتی  به  
اسـالم  و کشـور وارد شـود کـه  جبران پذیـر نباشـد. 
و در ایـن  صـورت  همـه  در پیشـگاه  خداونـد متعـال  

می باشـند. مسـئول  
بایـد بدانیـم  که  اگـر رئیس  جمهـور و نمایندگان  
مجلس ، شایسـته  و متعهد به  اسـالم  و دلسـوز برای  
کشـور و ملـت  باشـند، بسـیاری  از مشـکالت  پیـش  

نمی آیـد؛ و مشـکالتی  اگـر باشـد رفع  می شـود. 

علـي مطهـري که در 6 سـال گذشـته هرجا نـام »فتنه« 
آمـده آن را محـدود بـه دو نامـزد محصـور انتخابـات 88 
ندانسـته و از نقش احمدي نژاد در مسـائل پـس از انتخابات 
ریاسـت جمهـوري دهـم سـخن گفتـه در نطـق ایـن هفته 
ایـن موضـوع اشـاره کـرد و در  بـار دیگـر بـه  خـود نیـز 
گفـت و گویـش بـا خبرآنالیـن هـم مـرز بنـدي »ائتـالف 
اعضـاي حـزب  دلیـل حضـور  بـه  اصولگرایان«با»فتنـه«را 

یکتـا در ایـن جمـع، محـل تردیـد دانسـت.
او کـه معتقـد اسـت اصولگرایـان بایـد در مبانـي فکـري 
خـود بازنگـري کننـد بـراي نخسـتین بـار اعالم کـرد که از 
علـي الریجانـي براي حضـور در این ائتالف دعوت مناسـبي 
صـورت نگرفتـه و اساسـا او چگونـه مي توانسـته بـا کسـاني 
ائتـالف کنـد کـه به سـویش کفش و مهـر پرتـاب کرده اند؟

حواشـي انتخابـات خبـرگان و آزمـون اجتهـاد نامزدهاي 
سـفارت  بـه  ماجـراي حملـه  و همچنیـن  انتخابـات  ایـن 
عربسـتان و خودسـرهایي کـه یکبـار براي همیشـه بـا آنان 
برخـورد نمي شـود، از دیگـر موضوعـات ایـن گفـت وگـوی 

ایـن نماینـده مجلـس بـا خبرنـگار خبرآنالیـن اسـت.
وی در خصـوص نظـر اصولگرایان که اصـالح طلبان باید 
مـرز خـود را بـا فتنـه مشـخص کننـد گفت:»ایـن بـار هـم 
همچـون دوره قبـل گفته انـد کـه مسـاله فتنـه و انحـراف 
را مـرز خودشـان مـي داننـد. البته آنهـا گروه »یکتـا« را در 
جمـع خودشـان پذیرفته انـد در حالي که این گـروه نماینده 
آقایـان احمدي نـژاد و مشـایي اسـت. اینکـه می گویند خط 
قرمـز مـا فتنه اسـت، اگر به معنـای واقعی آن باشـد، حرف 
درسـتی اسـت، یعنی فتنه ای کـه غیر از موسـوی و کروبی، 
بعضـی نهادهای حکومتی و شـخص احمدی نـژاد هم در آن 
نقـش داشـتند! اگـر »فتنـه« را به ایـن معنا بگیرنـد، حرف 
درسـتی اسـت؛ اما اگـر خودشـان را مبرا از تقصیـر در فتنه 
بداننـد و همـه تقصیر هـا را بـه گـردن آن دو نفـر بیندازند، 

نیست.« درسـتی  حرف 
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اصـالح طلب هـا ایـن دوره بر 
خـالف دوره گذشـته حضـور پررنگـي در انتخابـات مجلس 
دارنـد، ادامـه داد:»ایـن بـار چـون رقیـب اصولگرایـان قوي 
اسـت، احتمـال وحدتشـان زیـاد اسـت. آنهـا در دوره هـاي 
قبـل، رقیـب قدرتمنـد و تـرس از تفرقـه نداشـتند. امـا بـه 

ارائـه  بـار بتواننـد لیسـت واحـد  ایـن  نظـر مي رسـد کـه 
دهنـد هرچنـد که بـراي وحـدت واقعـي، باز با هم مشـکل 

خواهنـد داشـت.«
مطهـری در پاسـخ به سـوال خبرنـگار خبرآنالیـن مبنی 
بـر ایـن کـه اخیرا آقـاي سـقاي بي ریا اعـالم کرده کـه چون 
آقـاي الریجانـي بـه ائتالف اصولگرایان نپیوسـته اسـت از او 
در قـم حمایـت نمي کنند،گفت:»مـن معتقدم کـه اگر آقاي 
الریجانـي بـه ائتـالف اصولگرایان مي پیوسـت، بـاز هم بعید 
بـود کـه آنهـا از او در قـم حمایت کننـد، چون اینهـا با هم 
اختـالف فکـری دارنـد. به نظر مـن آقاي الریجانـي تصمیم 
حکیمانـه اي گرفت که مسـتقل وارد شـد. هـر کس دیگري 
هـم جـاي او بود، چنیـن تصمیمـي مي گرفت. چـون اوال تا 
جایـي کـه مي دانم دعوت درسـتي از ایشـان براي پیوسـتن 
بـه ائتـالف اصولگرایان نشـد و ثانیـا او چطور با افـرادي که 
در قـم بـا ُمهـر و لنگـه کفـش بـه او حملـه کردنـد ائتـالف 
کنـد؟! اصـال چنیـن کاري معقـول به نظر نمي رسـد. شـاید 
مسـتقل وارد شـدن آقاي الریجانـي به انتخابات، هشـداري 
باشـد بـه اصولگراهـا کـه بعضـي برداشـت هـا و روش هـاي 
خودشـان را تغییـر دهنـد و رفرم و اصالحـی در این جریان 

گیرد.« سیاسـی صورت 
مطهـری بـا اظهـار این کـه در انتخابات اسـفندماه، چون 
معتدل هـا بـه اصالح طلب هـا نزدیکترنـد رقابـت اصلـي بین 
معتدل هاسـت،  و  اصالح طلب هـا  مجموعـه  بـا  اصولگراهـا 
نمي تـوان  اکنـون  را  بعـدي  مجلـس  داد:»ترکیـب  ادامـه 
پیش بینـي کـرد. بایـد منتظـر نتیجـه بررسـي صالحیت ها 
از سـوي شـوراي نگهبان باشـیم و ببینیم که چه فهرسـتي 
نهایتـا از ایـن شـورا بیـرون مي آیـد. هنـوز رفتـار هیـات 

نظـارت و شـوراي نگهبـان مشـخص نیسـت.«
مجلـس  شـبیه  مجلسـي  نهایتـا  افزود:»امیـدوارم  وی 
نهـم نداشـته باشـیم کـه توجهـي بـه فصـل سـوم قانـون 
اساسـي دربـاره حقـوق ملـت نداشـته اسـت.البته مجلـس 
هشـتم بهتـر از مجلـس نهـم بـود. بـه نظـر مـن در مجلس 
هشـتم افـراد بـا تجربه تـر و حسـاس تـر نسـبت بـه حقوق 
مـردم حضـور داشـتند و در آنجـا کمتـر احسـاس تنهایـي 
مي کردیـم. نماینـده مجلـس کسـي اسـت کـه خـودش را 
نماینـده ملـت بدانـد. بسـیاري از نماینـده هـا خودشـان را 

نماینـده نظـام مي داننـد. یعنـي همـت اصلـي آنها دفـاع از 
نظـام اسـت. البتـه نظـام مـا مردمي اسـت و تفکیکـي بین 
نظـام و مـردم نمي توان قائل شـد. امـا اعتباراً اینهـا دو چیز 
مجـزا از هم انـد و اگـر تزاحمـي بیـن حقـوق ملـت و حقوق 
نظـام ایجـاد شـد، نماینـده مردم بایـد از حقوق مـردم دفاع 
کنـد نـه اینکـه بـه بهانـه حفـظ نظـام قانـون شـکنی ها و 

کنـد!« توجیـه  را  بی عدالتی هـا 
مقـوالت  وارد  نماینـدگان  از  بسـیاري  داد:»  ادامـه  وی 
مرتبـط بـا حقـوق مـردم  نمـي شـوند و ایـن یـک نقـص 
اسـت. اولویـت مجلس دهـم باید اقتصـاد، سیاسـت داخلي 
بـا توجـه بـه حقـوق شـهروندي و آزادي هـای مصـرح در 
قانـون اساسـی و مبـارزه با کارهـاي خالف قانوني باشـد که 
از طـرف برخي قـوا و نهادهاي حکومتي صـورت مي گیرد.« 
وی بـا انتقاد از عملکـرد اصولگرایان در دهـه اخیر اظهار 
داشـت:»رفتار و عملکـرد اصولگرایـان در 10 سـال گذشـته 
و دهـم  نهـم  و در 8 سـال دولـت هـاي  نبـوده  مطلـوب 
شـاهد بودیـد کـه در مقابـل انـواع قانون شـکني ها سـکوت 
مي کردنـد. حتـي وقتـی رئیس جمهـور وقـت مي گفت فالن 
قانـون را اجـرا نمي کنم یا فقط قوانینـی را که خودم مطابق 
قانـون اساسـی بدانـم اجـرا مي کنـم، عکس العملـی نشـان 
نمی دادنـد و حتـي بـا طـرح سـوال از رئیـس جمهـور هـم 
مخالفـت مي کردند. اکثـر اصولگرایان در نابسـاماني هاي آن 
دوره 8 سـاله شـریکند و در دو سـال قبـل هـم عملکـرد 
خوبـي در قبـال دولـت جدیـد نداشـته اند چـرا کـه اکثـر 
اعتراضاتشـان بـه ایـن دولـت نیـز ناشـي از کینـه ورزي و 
هواهـاي نفسـاني بـوده اسـت. کما اینکـه در مسـاله برجام، 
علـي رغـم اینکـه مي دانسـتند نظـر رهبـري به ایـن توافق 
و اجـراي آن اسـت ولـي مي دیدیـد کـه چگونـه مخالفـت 

مي کردنـد و تـالش داشـتند از اجـراي برجـام جلوگیـري 
کننـد. اینهـا نقـاط ضعـف جریـان اصولگرایي اسـت و الزم 
اسـت کـه اصولگرایـان ایـن آسـیب هـا را برطـرف کنند.«

مطهـری در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار خبـر آنالیـن در 
خصـوص حملـه افراد خودسـر بـه وی در شـیراز و به آتش 
کشـیدن سـفارت عربسـتان، بـا ذکـر خاطـره ای از شـهید 
آیـت اهلل مطهـری بـر برخـورد بـدون تبعیـض بـا خاطیـان 
پیـروزي  از  پـس  روز   10 گفـت:» حـدود  و  کـرد  تاکیـد 
انقـالب، فـرد موثقـی بـه منـزل مـا زنـگ زد و بـه پـدر 
گفـت:»دو نفـر کمیتـه اي رفته انـد داخـل منزلـي و گویـا 

جـرم بزرگـي مرتکـب شـده اند،
 بـا اینهـا چـه کنیـم؟ آنهـا نماینـده جمهـوري اسـالمي 
و انقالبنـد.« پـدرم بـه مرحـوم آقـای مهدوي کنـي کـه آن 
زمـان فرمانـده کمیتـه بودنـد و خـود پـدر ایشـان را بـراي 
ایـن سـمت بـه امـام معرفـي کـرده بودنـد، زنـگ زدنـد و 
گفتنـد آنهـا بازداشـت و محاکمـه شـوند و حکمشـان هـر 
چـه بـود، بـه همیـن نـام »کمیتـه اي« اعـالم و اجرا شـود، 
نـه اینکـه بگوینـد »کمیتـه اي نمـا« یـا »افـراد نفـوذي در 
کمیتـه« بلکـه بگویند مامـور جمهوري اسـالمي خطا کرده 
و مجـازات هـم شـده تـا مـردم احسـاس کننـد فرقـي بین 
مـردم عـادي و افـراد نظـام نیسـت. در ایـن صـورت اعتماد 
مـردم بـه حکومت بیشـتر می شـود. اگـر همیـن روش اجرا 
می شـد و ادامـه مي یافـت، دیگـر فسـادهاي امـروز در ایـن 
حـد وجـود نداشـت کـه منتسـبین بـه برخـي نهادهـا و 
مقامـات مصونیـت داشـته باشـند کـه هـر کاري بکننـد. ما 
همـواره مالحظـه کاری کردیـم که حفظ نظـام وآبروي نظام 
اولویـت دارد در حالـي کـه حفـظ نظـام به همین اسـت که 

نباشـند.« تبعیضـي قائل 

علی مطهری:

امیدوارم مجلس بعدی
 شبیه مجلس نهم نباشد

علی موسوی خلخالی 
در هفتـه  نفـت  قیمـت  کاهـش  ایرانـی:  دیپلماسـی 
گذشـته بیشـترین سـقوط ایـن طـالی سـیاه در بیـش 
از یـک دهـه اخیـر محسـوب مـی شـود. سـقوط قیمت 
نفـت بـه زیـر 30 دالر در حالـی اتفـاق مـی افتـد کـه 
انتظـار مـی رود کاهـش قیمـت بـاز هـم ادامـه یابـد، 
اتفاقـی کـه مـی توانـد تاثیـرات شـدیدی بر کشـورهای 
تولیدکننـده نفـت بـه ویـژه کشـورهایی کـه وابسـتگی 
شـدیدی بـه درآمدهـای نفتـی دارنـد، بگـذارد. در عین 
حـال کشـورهای عربـی کـه هنـوز از گزند انقـالب های 
بهـار عربـی بـه دور مانـده انـد را نگـران خواهـد کـرد و 
مـی توانـد سـایه ناآرامی ها را مجـددا به باالی سرشـان 
بازگرداند. کشـورهایی نظیر عربسـتان سـعودی و بحرین 
و الجزایـر کـه تـالش بسـیاری مـی کردند با صـرف پول 
هـای نفـت اعتـراض هـای مردمـی را خامـوش کننـد و 
در کنـار اسـتفاده از ابـزار شـدید سـرکوب اجـازه ندهند 
حرکـت هـای اعتراضـی علیـه آنها شـکل بگیرد. سـقوط 
قیمـت نفـت بی شـک بازندگان بسـیار و برنـدگان کمی 

داشـت. خواهد 
مرکـز  لنـدن،  چـاپ  العـرب،  روزنامـه  گـزارش  بـه 
مطالعـات امنیتـی و اسـتراتژیک اسـتانفور در تـازه ترین 
گـزارش خـود به بررسـی سـقوط قیمـت نفـت در هفته 
بـا ضعفـی کـه  هـای اخیـر پرداختـه و نوشـته اسـت 
اقتصـاد چیـن و بازارهـای جهانـی از خـود نشـان داده 
انـد، بیـم آن مـی رود کـه تقاضـا بـاز هـم کاهـش یابـد 
و ایـن مسـاله بـاز هـم کاهـش قیمت نفـت را بـه دنبال 
داشـته باشـد. یکـی از دالیل اصلـی کاهـش قیمت نفت 
بازگشـت نفـت ایـران بـه بازارهـای جهانـی اسـت که به 
زودی و بـا آغـاز زمـان لغـو تحریـم هـا اتفـاق خواهـد 

افتـاد، همچنیـن اوپک نیز تلویحا اشـاره کرده اسـت که 
نفـت بیشـتری را روانه بـازار خواهد کرد. تحـول در بازار 
نفـت برنـدگان و بازندگان خـود را دارد. در سـال 2011 
و 2014 روشـن شـد که تولیـد کنندگان بـزرگ نفت به 
قیمـت نفـت بـاالی 100 دالر در هر بشـکه عـادت کرده 
انـد، چـرا که بودجـه های خـود را بر اسـاس همین نرخ 
مـی بسـتند. بـه اعتقـاد بسـیاری از تحلیلگـران 18 مـاه 
گذشـته نشـان از سـقوط تدریجـی بـازار دارد. در سـایه 
نبـود افـق سیاسـی برای بهبـود قیمت نفـت در ماه های 
آینـده پیـش بینـی مـی شـود کـه مشـکالت اقتصـادی 

تـازه ای دامنگیـر کشـورهای تولیدکننـده نفت شـود.
بازندگان

انتظـار مـی رود روسـیه بیشـترین زیـان را بابـت این 
کاهـش قیمـت نفـت تجربـه کنـد، چـرا کـه درآمدهای 
نفتـی بیـش از نیمـی از بودجـه فعلی آن را تشـکیل می 
دهـد. روسـیه در زمانـی کـه بازارهای جهانی مـی رفتند 
تـا کاهـش قیمـت نفـت را تجربـه کننـد دو صنـدوق به 
ارزش 13.5 میلیـارد دالر تاسـیس کـرد تـا مابـه تفاوت 
قیمـت نفـت در بودجـه با قیمت هـای جدیـد را جبران 
کنـد، امـا برآوردهـا حاکـی از آن اسـت که روسـیه برای 
بودجـه خـود در سـال 2016 دسـت  جبـران کسـری 
کـم بـه نفـت بشـکه ای 50 دالر نیـاز دارد. کارشناسـان 
اقتصـادی بـه روسـیه هشـدار مـی دهنـد که بـا پیچیده 
تـر شـدن بحـران اقتصـادی در سـایه بحـران اوکراین و 
تنـش در روابـط مسـکو بـا غـرب بایـد انتظـار تشـدید 
بحـران اقتصـادی را داشـته باشـد. اتفاقـی که مـی تواند 
تاثیـرات شـگرفی بـر رونـد سیاسـی و اجتماعی روسـیه 

بگذارد.
تولیـد  بـزرگ  بـر کشـورهای  نفـت  قیمـت  کاهـش 

کننـده اوپـک مثـل الجزایـر، عـراق و کشـورهای عربـی 
حـوزه خلیـج فـارس نیـز تاثیـر منفـی خواهد گذاشـت. 
در نتیجـه ایـن اتفـاق انتظـار مـی رود کـه بودجـه های 
دولتـی ایـن کشـورها در سـال 2016 بـا سـختی هـای 
بسـیاری روبـه رو شـوند، بـه گونه ای که گفته می شـود 
عربسـتان بـرای جلوگیـری از کسـری بودجـه بـه نفـت 
بشـکه ای 98.3 دالر، بحریـن بـه نفـت بشـکه ای 89.8 
دالر و عمـان بـه نفـت بشـکه ای 96.8 دالر نیـاز دارد.

بـرای  هـا  سـال  از  بعـد  سـال 2015  در  عربسـتان 
نخسـتین بـار مجبـور شـد یـک صـد میلیـارد دالر از 
ذخایـر ارزی خـود را بـه داخـل کشـور منتقـل کنـد که 
دو مسـاله جنـگ یمـن و سـقوط قیمـت نفـت بارزترین 
دالیـل آن بودنـد. بـه گـزارش یورونیـوز پیـش بینی می 
شـود در صـورت ادامـه رونـد فعلـی و کاهـش قیمـت 
نفـت بـه پاییـن تـر از قیمـت کنونـی آن ذخایـر ارزی 
عربسـتان تـا سـال 2020 بـه طـور کامـل خـرج شـوند 
و تمامـی حـدود 770 میلیـارد دالر ذخایـر ارزی ایـن 
کشـور بـه پایـان برسـد. بـه دنبـال آن پیـش بینـی می 
شـود نارضایتـی هـای داخلی آن تشـدید شـوند و جنگ 
قـدرت میـان شـاهزادگان بـه شـدت افزایـش یابـد، این 
مسـاله مـی تواند ثبات سیاسـی و اجتماعی عربسـتان را 

بـا خطـر جـدی مواجـه کند.
انتظـار مـی رود کاهش قیمـت نفت دیگر کشـورهای 
عرب عضو شـورای همکاری خلیج فـارس را که جمعیت 
کمتـر و مشـکالت اجتماعـی و اقتصادی کمتـری دارند، 
کمتـر آزار دهـد. شـاید آنهـا بتواننـد با مدیریـت صحیح 
از ذخایـر ارزی خـود بـرای جبران خسـارت های ناشـی 
از کاهـش قیمـت نفـت اسـتفاده کننـد و از بحـران های 

ناشـی از آن تـا اندازه ای عبـور کنند.
ایـن وضعیـت بـرای کشـوری مثـل الجزایـر متفـاوت 
اسـت، اقتصـاد الجزایـر تـا انـدازه بسـیاری وابسـته بـه 
گاز طبیعـی اسـت، بـرای همیـن کاهش قیمـت نفت در 
سـال 2015 تنهـا باعـث کسـری بودجـه ای در حـدود 
تقویـت سـرمایه  بـا  الجزایـر  میلیـارد دالر شـد.   10.8
کاهـش  و  مالیاتـی  قانـون  اصـالح  و  خارجـی  گـذاری 
تعرفـه واردات و صـادرات تـالش کرده اسـت ایـن مقدار 
کسـری را نیـز جبـران کنـد، امـا بـی ثباتـی سیاسـی 
کـه تـا انـدازه بسـیاری وابسـته بـه وضعیـت جسـمانی 
عبدالعزیـز بوتفلیقـه، رئیـس جمهـوری الجزایـر اسـت، 
مـی تواند مشـکالت این کشـور را الینحل باقـی بگذارد. 
بـرای همیـن پیـش بینی می شـود الجزایر مجبور شـود 
بـرای جبـران زیـان هـای اقتصـادی خـود بیـش از یک 

میلیـون کارمنـد اداری خـود را از سـازمان هـای دولتی 
کنـار بگـذارد و بسـیاری از طـرح هـای اجتماعـی خـود 
مثـل طرح های اسـکان و شهرسـازی و راه سـازی را که 
از سـال 2011 بـرای دوری از تحـوالت بهـار عربـی آغاز 

کـرده بـود، متوقـف کند.
وضعیـت اقتصـادی عـراق بـا کاهـش قیمـت نفـت به 
وضعیـت خطرناکی رسـیده اسـت. بغـداد و اربیـل، مرکز 
اقلیـم کردسـتان در تنگنـای مالـی خطرناکـی گرفتـار 
شـده انـد. دولـت مرکـزی و دولـت کردسـتان مجبورند 
بسـیاری از درآمدهـای خـود را برای هزینـه های جنگ 
بـا داعـش صـرف کننـد و ایـن مسـاله در کنـار کاهـش 
شـدید قیمـت نفـت سـبب مـی شـود تـا رسـیدگی بـه 
دیگـر امـور کشـور بسـیار سـخت شـود. در عیـن حـال 
ادامـه کـش مکـش های سیاسـی، فسـاد گسـترده مالی 
و تنـش در روابـط بغـداد و اربیـل می تواند بر مشـکالت 

اقتصـادی عـراق بیفزاید. 
در تابسـتان گذشـته مـردم ناراضـی در اعتـراض بـه 
وضعیـت بـد اقتصادی و فسـاد مالی گسـترده مسـئولین 
تظاهـرات گسـترده ای بـه راه انداختنـد. در صورتـی که 
دولـت نتوانـد خدمـات اجتماعـی مطلوب ارائـه دهد و تا 
انـدازه ای از خشـم عمومـی بکاهـد، انتظـار مـی رود در 
مـاه های آینـده نارضایتی های اجتماعی تشـدید شـوند 
و ایـن مسـاله کار را بـرای حکومـت نوپـای عراق بسـیار 

سـخت کند.
برندگان نه چندان خوش بین

کاهـش قیمـت نفت برای کشـورهای مصـرف کننده، 
مطلـوب اسـت، چـرا که بـا این کاهـش دولت هـای این 
کمتـری صـرف خریـد سـوخت الزم  هزینـه  کشـورها 
بـرای کارخانـه هـا و تامیـن انـرژی مـی کننـد و ایـن 
مسـاله مـی توانـد کاهـش قیمـت هـا و رشـد اقتصادی 
را باعـث شـود، امـا ایـن خبـر خـوب مـی توانـد تنها در 
کوتـاه مـدت مفید باشـد. مثـال کاهش قیمـت نفت برای 
اروپایـی هـا نعمت باارزشـی اسـت، چـرا که بیشـتر این 
کشـورها مصـرف کننـده نفـت هسـتند، امـا در طوالنی 
مـدت کاهـش قیمـت نفت مـی تواند بـرای آنها مشـکل 
آفریـن شـود. کاهـش قیمـت نفت سـبب می شـود پول 
های کشـورهای تولیدکننـده نفت از کشـورهای اروپایی 
کـه در آنها سـرمایه گـذاری کرده اند، خارج شـود و این 
مسـاله مـی تواند بسـیاری از آنهـا را که نیازمند سـرمایه 
گـذاری خارجـی هسـتند، زمین گیـر کند. بـرای همین 
اسـت که کشـورهای قـاره سـبز از هم اکنـون اصالحات 

اقتصـادی خـود را آغـاز کـرده اند.

ارزان شدن طالی سیاه چه کسانی را گرفتار می کند؟

تأثیر کاهش قیمت نفت
بر کشورهای نفت خیز
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حقوق

جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی گروه داعش در عراق و سوریه 
بشـریت  علیـه  جنایـات  ظهـور 
داراي سـابقه بـوده و بـه قبـل از دادگاه 
نورمبـرگ بر مـي گردد. کنوانسـیونهاي 
1899و 1907 الهـه در مقدمـه خـود 
بـه »حقـوق انسـاني « اشـاره مـي کنند 
ولـي توصیفـي از آن ارائـه نمـي دهند با 
ایـن حال مفهـوم جنایات علیه بشـریت 
بیشـتر در تعالیم اندیشـمندان و نظرات 
حقوقدانـان بیـن المللـي جاي داشـته و 
تنهـا در محاکمـات بعد از جنگ جهاني دوم اسـت کـه افرادي 
بـه اتهام جنایات علیه بشـریت محاکمه و مجازات مي شـوند و 
از ایـن زمـان به بعد عمـاًل این نوع از جنایات بـه عنوان اعمالي 
مسـئولیت آور و قابـل مجـازات در صحنـة بین المللي معرفي و 

شـناخته مي شـوند. 
اساسـنامه دیـوان کیفـري بین المللـي در مـاده 7 خـود در 
مـورد جنایـات علیـه بشـریت و احصـاء  مـوارد آن ایـن طـور 

تصریـح مـي  نماید: 
1ـ »منظـور از جنایـات علیه بشـریت که در این اساسـنامه 
آمده اسـت هر یک از اعمال مشـروحه ذیل اسـت هنگامي که 
در چارچـوب یک حمله گسـترده یا سـازمان یافتـه بر ضد یک 
جمعیـت غیـر نظامي و بـا علم بـه آن حمله ارتـکاب مي گردد 

و شامل:
الف( قتل 

ب( ریشه کن کردن )قلع و قمع( 
ج( به بردگي گرفتن

د( تبعید یا کوچ اجباري یک جمعیت
هــ( حبـس کـردن یـا ایجـاد محرومیـت شـدید از آزادي 
جسـماني که برخـالف قواعد اساسـي حقوق بیـن الملل انجام 

مي شـود. 
و( شکنجه

ز( تجـاوز جنسـي، بـرده گیري جنسـی، فحشـاي اجباري،  
حاملگـي اجبـاري، عقیـم کـردن اجبـاري، یـا هر شـکل دیگر 

خشـونت جنسـي همردیف بـا آنها 
ح( تعقیـب و آزار مـداوم هـر گـروه یا مجموعة مشـخص به 
علل سیاسـي،  نژادي، ملي،  قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسـیتی 
یـا علـل دیگـر کـه بـه موجب حقـوق بیـن الملـل غیـر مجاز 

شـناخته شـده است. 
ط( ناپدید کردن اجباري اشخاص

ي( جنایت تبعیض نژادي )آپارتاید(
ك( اعمـال غیـر انسـاني مشـابه دیگـر کـه عامـداً بـه قصد 
ایجـاد درد و رنـج عظیـم یـا صدمـة شـدید بـه جسـم یـا بـه 

سـالمت روحـي و جسـمي صـورت پذیـرد.« 
گـروه داعش )دولت اسـالمی( یکی از گروههای تروریسـتی 
فعـال در عـراق و سـوریه اسـت کـه فعالیـت نظامی خـود را از 
سـال 2014 میـالدی از سـوریه آغـاز کـرد و بخـش هایـی از 
سـوریه از جملـه اسـتان رقـه را تصرف کـرد. این گروه سـپس 
بـه عـراق حملـه کرد و مناطقـی از جمله اسـتان انبـار، موصل 
و تکریـت را در عـراق به تصـرف و کنترل خـود درآورد. داعش 
پـس از تصـرف موصـل بیانیـه ی تشـکیل خالفـت اسـالمی با 
رهبـری ابوبکـر بغـدادی را صـادر کـرد و در مـدت کوتاهـی به 
دلیـل خشـونت هـا و مجازاتهای سـنگین شـهرت جهانی پیدا 

کرد. 
ایـن گـروه در عـراق و سـوریه جنایتهای متعـددی از جمله 
قتـل هـای فجیـع، خریـد و فـروش زنـان و کـودکان، تجـاوز 
جنسـی، قتل عام اقلیـت های کرد ایزدی، مسـیحی، ترکمن و 
شـیعیان بـه بردگی گرفتن آنهـا، تخریب آثار باسـتانی و اماکن 

 ... مقدس و 
مرتکب شده است. 

جنایـات علیـه بشـریت عبـارت اسـت از : »نقـض عمـده و 
فاحـش هـر تعهـد بیـن المللـی که بـرای حفـظ وجود انسـان 
وتضمیـن حـق ملتهـا در تعییـن آزادانـة سرنوشـت آنـان و 
تضمیـن حفظ محیط زیسـت اهمیـت اساسـی دارد« )جزء ب 
بنـد 3 مـادۀ 19 طـرح مـواد راجع به مسـئوولیت بیـن المللی 

کشـورها، مـورخ 1996(. 
در طـرح مذکـور، از ایـن جنایـات به عنـوان نمونـه هایی از 
جنایات علیه بشـریت نام برده شـده اسـت: برده داری، کشـتار 
جمعـی یا نسـل کشـی )ژنوسـید( تبعیـض نـژادی )آپارتاید(، 
اسـتقرار یا حفظ جابرانة سـلطة اسـتعماری، آلودگی گسـتردۀ 

هـوا و دریا )مـادۀ 19(. 
در اساسـنامة دیـوان کیفـری بیـن المللـی، رسـیدگی بـه 
جنایـات علیـه بشـریت را در صالحیـت دیوان دانسـته اسـت، 
امـا هیـچ تعریفی از جنایات علیه بشـریت ارائه نکـرده وتنها به 

ذکـر مصادیـق آن بسـنده کرده اسـت. 
بـه موجـب مـادۀ 7 آن اساسـنامه، منظـور از جنایـات علیه 
بشـریت، هـر یـک از اعمـال مشـروحة زیر اسـت، بـه هنگامی 
کـه در چارچـوب یـک حملـة گسـترده و سـازمان یافتـه علیه 
یـک جمعیـت غیرنظامـی و با علم بـه آن حملـه روی می دهد: 
قتـل، ریشـه کـن کردن انسـان، بـه بردگـی گرفتـن، تبعید یا 
کـوچ اجبـاری یک جمعیـت، حبس کردن یا ایجـاد محرومیت 
شـدید از آزادی جسـمانی کـه برخـالف قواعد اساسـی حقوق 
انجـام مـی شـود، شـکنجه، تجـاوز جنسـی و  الملـل  بیـن 
جسـمانی که برخـالف قواعد اساسـی حقوق بیـن الملل انجام 
مـی شـود، شـکنجه، تجاوز جنسـی ، تعقیـب و آزار مـداوم هر 
گـروه یـا مجموعـة مشـخص بـه علـل سیاسـی، نـژادی، ملی 
و قومـی، فرهنگـی، مذهبـی ، جنسـیت یـا علـل دیگـر که در 
سراسـر جهـان به موجب حقـوق بین الملل غیرمجاز شـناخته 
شـده اسـت، ناپدید شـدن اجباری اشـخاص ، جنایات تبعیض 
نـژادی و باالخـره اعمـال غیرانسـانی مشـابه دیگری کـه عامداً 
بـه قصـد ایجـاد رنـج عظیـم  یا صدمـة شـدید به جسـم یا به 

سـالمت روحـی و جسـمی صـورت پذیرد. 
قیـد عبـارت »بـه هنگامـی کـه در چارچـوب یـک حملـة 
گسـترده و سـازمان یافتـه علیـه یـک جمعیت غیرنظامـی و با 
علـم بـه آن حملـه«، دامنـة شـمول جنایـات علیه بشـریت را 

محـدود کرده اسـت. 
در مـورد جنایت کشـتار جمعی یا نسـل کشـی )ژنوسـید(، 
بـه رغـم آن کـه این نوع جنایـت به طور کلـی در زمرۀ جنایات 
علیه بشـریت اسـت، اما اساسـنامة دیوان، مادۀ خاصی را به آن 

اختصاص داده اسـت. 
طبـق مـادۀ 6 اساسـنامة مذکـور، منظـور از کشـتار جمعی 
یـا نسـل کشـی، هـر یـک از اعمـال مشـروحة ذیـل اسـت که 
بـه قصـد نابـود کـردن تمـام یـا قسـمتی از یـک گـروه ملـی، 

قومـی، نـژادی یا مذهبـی، از حیث همین عناویـن ارتکاب می 
یابـد: قتـل اعضـای یک گـروه، ایراد صدمة شـدید به سـالمت 
جسـمی یـا روحـی اعضای یـک گـروه، قـرار دادن عمدی یک 
گـروه در معـرض وضعیتهای زندگی نامناسـبی کـه منتهی به 
زوال قـوای جسـمی کلـی یـا جزئی آن بشـود، اقداماتـی که به 
منظـور جلوگیـری از توالد و تناسـل یک گروه صـورت گیرد، و 

انتقـال اجبـاری کـودکان یک گـروه به گـرود دیگر. 
بنابرایـن، در مجمـوع مـی تـوان جنایـات علیـه بشـریت را 

بـدون قیـد حصـر به شـرح زیـر برشـمرد: 
بردگی انسـان، کشـتار جمعی یا نسل کشـی دزدی دریایی 
در دریـای آزاد، هواپیمـا ربایـی و اختـالل در امنیـت هوایـی 
تروریسـم تبعیـض نـژادی قاچاق مواد مخـدر و داروهـای روان 
گـردان، جرایـم ارتکابـی علیه افـراد مورد حمایت بیـن المللی، 
از جملـه مأمـوران دیپلماتیـک ، شـکنجه و آلودگـی گسـترۀ 

محیـط زیسـت هـوا و دریا. 
جنایات جنگی 

جنایـات جنگـی عبـارت اسـت از: نقـض فاحـش قواعـد و 
مقـررات حقـوق جنگ یا حقوق  مخاصمات مسـلحانه، شـامل 
عهدنامـه هـای 1949 ژنـو )عهدنامـه هـای چهارگانـة ژنـو( و 
پروتکلهـای الحاقـی شـماره هـای 1 و 2 مـورخ 1977 و سـایر 
قواعـد و عرفهای مسـلم حقوق بین الملـل حاکم بر مخاصمات 

مسـلحانة بیـن المللـی و غیر بیـن المللی. 
جنایـات جنگـی بـدون قیـد حصـر عبارتنـد از: جنایـات 
علیـه  ارتکابـی  جنایـات  غیرنظامـی،  افـراد  علیـه  ارتکابـی 
مجروحـان و اسـیران جنگی، غارت امـوال عمومی یا خصوصی 
در زمـان جنـگ، حمله ، بمباران و تخریب شـهرها و روسـتاها 
و بـه طـور کلـی ، اهـداف غیرنظامی دشـمن که فاقـد ضرورت 
نظامـی مـی باشـد. جنایـات ارتکابی در سـرزمینهای اشـغالی، 
کشـتن و مجـروح نمودن نظامیانی که سـالح خـود را بر زمین 

گذاشـته یا وسـیله ای برای دفاع از خود ندارند و تسـلیم شـده 
انـد، خیانـت جنگـی و اسـتفاده از سـالحهای ممنوعه . 

مفـاد اساسـنامة دیـوان کیفـری بیـن المللی کمابیـش و با 
پرداخـت بـه جزئیات بیشـتر، در بردارنـدۀ نکات مذکور اسـت 

 )8 )مادۀ 
بررسـی تمامـی جنایـات گـروه داعش)دولـت اسـالمی( در 
ایـن مقال نمی گنجـد. ناگزیر نمونه هایـی از مصادیق جنایات 
علیـه بشـریت و جنایات جنگی طبق مفاهیم اساسـنامه دیوان 
کیفـری بین المللـی در اعمال گروه داعش بررسـی می گردد . 
بـه موجـب مـادۀ 7 اساسـنامه دیـوان کیفـری بیـن الملـل 
منظـور از جنایـات علیـه بشـریت هر یـک از اعمال مشـروحة 
زیـر اسـت به هنگامـی که در چارچـوب یک حملة گسـترده و 
سـازمان یافتـه علیـه یک جمعیـت غیرنظامـی و با علـم به ان 

حملـه روی دهد: 
1ـ قتل 

قتـل در اساسـنامة دیـوان کیفـري بیـن المللـي نیـز فقـط 
نـام بـرده شـده و تعریفـي از آن ارائـه نشـده اسـت و حتـي در 
پیشـنهاداتي کـه قبـل از تصویب اساسـنامه دیـوان مورد بحث 
بـود تعریفـي از این جنایت ارائه نشـده اسـت. شـاید مهمترین 

دلیـل، روشـن و آشـکار بودن آن باشـد. 
 گـروه داعـش بنا بر مدارك و مسـتندات مختلف که شـامل 
منابـع خبری معتبر، تصاویر، کلیپ هـای ویدیویی از قتل افراد 
مختلـف که رسـماً توسـط خـود داعش بـر روی اینترنـت قرار 

مـی گیـرد مرتکب قتل هـای متعددی گردیده اسـت 
از جمله قتل عام 670 زندانی شـیعه در موصل، کشتن افراد 
در مالعـام با شـیوه هایی از جمله تیرباران کـردن، گردن زدن، 
سـربریدن، بـه صلیب کشـیدن، مثلـه کـردن، زنده سـوزاندن،  
و انتشـار عکـس هـا و فیلـم هـای ایـن جنایـات در اینترنت از 
جملـه انتشـار فیلـم ای گـردن زدن خبرنـگار آمریکایی جیمز 
فولی و سـربریدن پیترکسـینگ، امدادگر آمریکایی، سـربریدن 
21 کارگـر مسـیحی قبطـی مصـری کـه در لیبی ربوده شـده 

بودنـد، همچنیـن آمار سـربریدن بیش از هفت هزار شـیعه که 
توسـط سـازمان ملل منتشـر شـده اسـت و نمونه های متعدد 
قتـل هـای وحشـتناك کـه بـا مراجعه بـه اخبـار و نشـریات و 

رسـانه های مختلف قابل دسترسـی اسـت.
2ـ قلع و قمع )ریشه کن نمودن( 

ریشـه کـن کردن جنایتي اسـت که علیه یک گـروه از افراد 
صـورت مي گیـرد و نوعي از بین بردن جمعي اسـت که شـامل 
تحمیـل وضعیـت خاصـي از زندگـي اسـت از جملـه محـروم 
کـردن از غـذا و دارو کـه بـه منظـور منهـدم کـردن بخشـي از 
یـک جمعیت غیرنظامي برنامه ریزي شـود. این جنایت بسـیار 
نزدیـک بـه جنایـت نسـل کشـي اسـت امـا بـا توجه بـه صدر 
مـاده 7 کـه تصریـح می کنـد عمل ارتکابي بایسـتي به شـکل 
گسـترده یا سـازمان یافتـه باشـد. بنابراین اگر جنایت »ریشـه 
کـن کـردن« در مقیـاس وسـیع باشـد در زمرۀ جنایـات علیه 
بشـریت جاي دارد و در غیر این صورت مشـمول بند ج ماده 6 
اساسـنامه یعني در قالب جنایت نسـل کشـي جـاي مي گیرد. 
جنایـات داعـش علیـه کردهـای ایـزدی و محاصـره آنها در 
کوهسـتان سـنجار کـه در واقع محـروم کردن آنهـا از آب، غذا، 
دارو و امکانـات زندگـی مـی باشـد کـه بـه روایت اخبـار منابع 
موثـق سـبب از بیـن رفتـن عـدۀ زیـادی از آنها گردیده اسـت 
از جملـه بـه گزارش سـازمان ملل بیـش از هزار کـودك که به 
دلیـل کمبـود غـذا و دارو و قـرار گرفتـن زیـر نور آفتـاب جان 
سـپرده اند. همچنیـن محاصـرۀ شـهر ترکمان نشـین آمرلی به 
مـدت دو مـاه توسـط داعـش کـه در این مـدت مردم شـهر به 
آب و غذا دسترسـی نداشـتند و برق شـهر هم قطع بود. و سایر 

جنایـات ایـن چنینی مشـمول ریشـه کـن کردن مـی گردد.
3ـ شکنجه

شـکنجه یعني »تحمیل عمدي درد یا رنج شـدید جسـمي 
یـا روحـي بـر شـخصي کـه تحـت کنتـرل متهـم به شـکنجه 

است.
  3 مـاده  و  الهـه   1907 و   1899 کنوانسـیون های  در 
مشـترك کنوانسـیونهاي 1949 ژنـو و پروتـکل هـاي 1977، 
اعمـال شـکنجه منع گردیـد و در غیر موارد جنگـي نیز میثاق 
بین المللـي حقـوق مدنـي و سیاسـي، اعالمیـة جهانـي حقوق 
بشـر و سـایر کنوانسـیونها و معاهدات منطقـه اي نیز به همین 
ترتیـب شـکنجه را منع کرده انـد. بنابراین منع شـکنجه امروزه 
از قواعد اساسـي و مهم حقوق بشـر دوسـتانه بین المللي است.

 گـروه داعـش بـا تعریف فـوق مرتکب مصادیق بی شـماری 
از ایـن جنایـت گردیده اسـت: رنـج روحی قبل از قتـل افرادی 
که توسـط داعش سـربریده می شـوند که شـامل فیلم گرفتن، 
مصاحبـه های دیکته شـده و قتل افـراد  در مألعام و ... شـامل 
شـکنجه روحـی می گـردد. شـکنجه هـای جسـمی در اکثـر 
اعمـال گـروه داعـش کـه در فصل های قبـل به مـواردی از آن 

اشـاره گردیده اسـت کاماًل مشـهود و بدیهی اسـت. 
4ـ آزار و اذیت 

آزار و اذیـت، ارتکاب اعمالي اسـت کـه موجب ورود صدمات 
جسـماني و رواني و ضررهاي اجتماعي و اقتصادي به اشـخاص 

مي شود. 
منظـور از آزار و اذیتـي کـه در مـادۀ 7 بـه عنـوان جنایـت 
علیـه بشـریت آمـده اسـت شـامل: آزار، اذیـت و تعقیـب هـر 
گـروه یـا مجموعـة مشـخصي به علـل سیاسـي،  نـژادي، ملي، 
قومـي، فرهنگـي، مذهبـي،  جنسـیت یا علـل دیگر اسـت. که 
ایـن اعمـال بـر خـالف  اصـول و قواعد حقـوق بین الملل بشـر 

دوسـتانه مي باشـد. 
دسـتگیری، تعقیـب، مصـادره امـوال، اقلیـت هـای ایـزدی 
و مسـیحی و همچنیـن شـیعیان در عـراق و سـوریه از جملـه 
مسـیحیان موصـل کـه خانـه هـای آنهـا بـا »ن« بـه معنـای 
ناصـری عالمتگـذاری و خانـه هـای شـیعیان بـا حـرف »ر« به 
معنـای رافضـی عالمتگـذاری و مصـادره گردیدنـد  همچنین، 
دسـتگیری، تعقیـب و ... کردهـای ایـزدی کوهسـتان سـنجار 

در کردسـتان عـراق از مصادیـق آزار و اذیـت ماده 7 اساسـنامه 
دیـوان کیفـری بیـن المللـی می باشـد.

جنایات بر ضد آزادی های افراد  
1ـ به بردگی گرفتن 

»منـع بردگي نسـبت به دیگر جنایات بین المللي از سـابقه 
طوالني تـري برخوردار اسـت، یعنـي به  قبل از کنوانسـیونهاي 
1899 و 1907 الهـه بـر مـي گـردد. بـه بردگـي گرفتن یعني 
اعمـال اختیـارات مربـوط به حق مالکیت بر انسـان و او را مورد 

اسـتثمار قرار دادن، مي باشـد.
اساسـنامة دیـوان کیفـری بین المللـی به بردگـي گرفتن را 
ایـن طور تعریـف مي نمایـد »اعمال اختیـارات مربـوط به حق 
مالکیـت بـر انسـان که مشـتمل اسـت بـر اعمالي کـه از قبیل 

خریـد و فـروش انسـان به ویـژه زنان و کـودکان«.
گـروه داعـش در مـوارد متعدد زنـان و کـودکان اقلیت های 
ایـزدی، مسـیحی و ترکمـن را در عـراق و سـوریه ربـوده و آنها 
را بـه عنـوان بـرده و کنیـز فروخته اسـت. از جملـه در منطقة 
القـدس در موصـل بازاری برای فـروش زنان و دختران توسـط 
داعش ایجاد شـده اسـت که در ایـن بازار روی زنـان و دختران 
اسـیر بـر چسـب قیمـت زده شـده و خریـداران اقدام بـه چانه 

زدن دربـارۀ قیمـت هـا و خرید آنها مـی کنند. 
بـه گـزارش سـازمان ملـل حملـة داعش بـه یک روسـتای 
ایـزدی نشـین در منطقـة سـنجار و ربـودن زنـان و دختـران 
ایـن روسـتا و انتقـال آنها به زنـدان بادوش موصـل و همچنین 
فرسـتادن گروهی متشـکل از 150 زن و دختر که بیشترشـان 
ایـزدی یـا مسـیحی بودنـد بـه سـوریه تـا به عنـوان هدیـه در 
اختیـار تروریسـت هـا قـرار گرفتـه یـا به عنـوان بردۀ جنسـی 
فروخته شـوند. از مصادیق جنایت مذکور اسـت برخـی از زنان 
کـه موفـق بـه فرار از دسـت اعضای داعش شـده اند. به رسـانه 
هـا گفتنـد: قیمـت فروش دختـران بـه اعضای داعـش حداقل 

25 دالر و حداکثـر 150 دالر اسـت. 
2ـ حبس کردن 

حبـس کـردن یعنـي ایجـاد محرومیـت شـدید از آزادي 
بین الملـل  حقـوق  اساسـي  قواعـد  برخـالف  کـه  جسـماني 
مي باشـد. در ایـن زمینـه مـاده 9 اعالمیـه  جهاني حقوق بشـر 

چنیـن تصریـح مـي نمایـد: 
»احدي را نمي تون خود سرانه توقیف یا حبس کرد.« 

ایـن مـورد نیـز در اساسـنامه دیـوان کیفـري بیـن المللـي 
تعریـف نشـده اسـت.

بعـد از محاصـره موصـل توسـط گروه داعـش، این گـروه از 
زندانهـای ایـن شـهر از جملـه زنـدان بـا دوش بـرای نگهداری 

زنـان و دختـران اسـیر و سـایر زندانیان اسـتفاده مـی کند.
3ـ تعرضات جنسی

تعرضـات و خشـونت هـاي جنسـي پدیـده اي اسـت که به 
طـور  عمـده در پي بروز بحران در یوگسـالوي سـابق با شـدت 
زیادتري نسـبت به گذشـته ظاهر شـدند و توجه جامعة جهاني 
را بـه خـود جلـب نمودنـد. در کنفرانـس رم مـوارد دیگري نیز 
مـد نظـر قـرار گفـت بـه طـوري که عـالوه بـر تجاوز جنسـي، 
بردگـي جنسـي، فاحشـگي اجبـاري،  حاملگي اجبـاري،  عقیم 
کـردن اجبـاري و هر شـکل دیگر خشـونت جنسـی نیز لحاظ 
شـد در مـورد حاملگـي اجبـاري بحـث هایـي پیـش آمـد که 
سـرانجام حاملگـي اجباري به عنـوان جرم علیه بشـریت مورد 
پذیـرش قـرار گرفـت مشـروط بر ایـن کـه تأثیري بـر مقرارت 

داخلـي دولتهـا در مورد سـقط جنین نداشـته باشـد
گـروه داعـش در مـوارد متعـددی مرتکب تعرضات جنسـی 
علیـه زنـان، دختـران و کودکان گردیده اسـت از جملـه تجاوز 
بـه زنـان و دختـران ربـوده شـده ایـزدی، مسـیحی ، ترکمن و 
شـیعه در زندانهـای داعـش کـه در همیـن مقاله به آنها اشـاره 
گردیده اسـت. ناظران حقوق بشـر که با نجـات یافتگان ایزدی 
از کوهسـتان سـنجار مصاحبه کـرده اند می گوینـد که برخی 
از آنهـا مـورد تجـاوز جنسـی قـرار گرفتـه انـد و برخـی هم به 

همیـن علت خودکشـی کـرده اند.
4 - ناپدید کردن اجباری اشخاص                                                                                                            
ایـن جنایـت که در پیـش نویس اساسـنامه دیـوان کیفري 
بیـن المللـي هـم مطـرح شـده بـود بـا اندکـي تغییـر در متن 
نهایـي اساسـنامة دیـوان کیفـری بیـن المللـی مـورد قبـول 
قـرار گرفـت. طبـق اساسـنامة دیـوان، »ناپدید کـردن اجباري 
اشـخاص یعنـي بازداشـت یا حبس یا ربودن اشـخاص توسـط 
یـک دولـت یـا یک سـازمان سیاسـي یا با اجـازه یـا حمایت یا 
رضایـت آنهـا و سـپس امتنـاع آنهـا از پذیـرش محرومیت این 
اشـخاص از آزادي و یـا امتنـاع از دادن اطالعـات از سرنوشـت 
یـا محـل وجـود آنان بـه قصد محـروم نمـودن آنهـا از حمایت 

قانـون بـراي مـدت طوالني مي باشـد. 
در ایـن مـورد مـی توان بـه مصادیـق متعـددی را در اعمال 
گـروه داعـش اشـاره کـرد از جملـه ربـودن زنـان و دختـران و 
زندانـی کـردن آنها در مکانهـای نامعلوم، مثل ربـودن و حبس 
زنـان و دختـران اقلیت های ایزدی، مسـیحی، ترکمن و شـیعه 
و ... همچنیـن ربـودن خبرنـگاران، روزنامـه نـگاران، امدادگران 
بیـن المللـی در عـراق و سـوریه از جملـه جیمزفولـی خبرنگار 
آمریکایـی، خبرنـگاران ژاپنی پیتر کسـینگ امدادگر آمریکایی 
بـرای مـدت طوالنـی و بدون مشـخص نمودن مـکان حبس و 

رعایـت حقـوق قانونی افـراد مذکور . 
۵ـ نسل کشی 

طبـق مـادۀ 6 اساسـنامة مذکـور، منظـور از کشـتار جمعی 
یـا نسـل کشـی، هـر یـک از اعمـال مشـروحة ذیـل اسـت که 
بـه قصـد نابـود کـردن تمـام یـا قسـمتی از یـک گـروه ملـی، 
قومـی، نـژادی یا مذهبـی، از حیث همین عناویـن ارتکاب می 
یابـد: قتـل اعضـای یک گـروه، ایراد صدمة شـدید به سـالمت 
جسـمی یـا روحـی اعضای یـک گـروه، قـرار دادن عمدی یک 
گـروه در معـرض وضعیتهای زندگی نامناسـبی کـه منتهی به 
زوال قـوای جسـمی کلـی یـا جزئی آن بشـود، اقداماتـی که به 
منظـور جلوگیـری از توالد و تناسـل یک گروه صـورت گیرد، و 

انتقـال اجبـاری کـودکان یک گـروه به گـرود دیگر.
بـا توجـه بـه تعریف فـوق گـروه داعـش در مـورد اقلیتهای 
مذهبـی  کردهـای ایزدی، مسـیحیان، ترکمن هـا و گروههای 
شـیعه بـا قتـل و قـرار دادن آنهـا در معـرض زندگی نامناسـب 
)حبس و بازداشـت و شـکنجه و محاصره کوهسـتان سنجار به 
منظـور جلوگیـری از دسـتیابی کردهـای ایـزدی بـه آب ، غذا، 
دارو و امکانـات اولیـه زندگـی( و ازدواج های اجباری و تجاوزات 
جنسـی بـا فـروش زنـان اسـیر و جلوگیـری از توالد و تناسـل 
طبیعـی آنهـا مرتکـب جنایـت نسـل کشـی گردیـده اسـت. 
همچنیـن به گزارش سـازمان ملل بیـش از 500 هـزار کودك 
بـه دلیـل اقدامـات تروریسـی ایـن گـروه از خانـوادۀ خـود دور 
شـده و بیـش از 1000 کودك به دلیل کمبود غـذا و دارو و قرا 
رگرفتـن زیـر نور آفتـاب جان سـپرده اند، جدا کـردن کودکان 
کـم سـن و سـال از خانـواده هایشـان و آمـوزش دیدگاههـای 
تکفیری داعش و اصول شـبه نظامی گری و اسـتفاد از اسـلحه 
بـه آنهـا و همچنیـن سـرقت اعضـای بدن آنهـا کـه در گزارش 
سـازمان ملل و سازمانهای حقوق بشـری آمده است از مصادیق 
نسـل کشـی )انتقال اجباری کودکان یک گروه بـه گروه دیگر( 
مـی باشـد. همچنین بمب گذاری ورودی شـهرهای اشـغالی و 
عملیـات انتحـاری  توسـط گـروه داعـش از مصادیـق مختلف 

جنایـات علیه بشـریت می باشـد.
مصادیق جنایات جنگی در اعمال گروه داعش

مصادیـق ایـن جنـا یـات نظیـر جنایـات علیـه بشـریت در 
اعمـال گـروه داعـش متعددنـد کـه بـه ناچـار بـه ذکـر نمونـه 

هایـی از آنهـا اکتفـا می گـردد 
1ـ جنایات جنگی علیه افراد غیرنظامی

 تقریبـاً اکثـر مصادیق جنایات علیه بشـریت در اعمال گروه 
داعـش کـه در ایـن مقالـه بررسـی گردیـد، علیـه غیرنظامیان 
صورت گرفته اسـت و شـامل جنایات جنگی نیز مـی گردند از 
جملـه قتل خبرنـگاران، روزنامه نگاران، امدادگران، شـهروندان 
قتـل و تجـاوز به زنـان و کـودکان )ایـزدی، مسـیحی،ترکمن، 

شـیعه و ... (
2ـ جنایات ارتکابی علیه مجروحان و اسیران جنگی

در ایـن مـورد مصادیـق متعددی در اعمال گـروه داعش می 
تـوان یافـت از جملـه زنـده سـوزاندن خلبـان اردنـی و پخـش 
فیلـم ایـن جنایـت در فضای مجـازی که در واقع اسـیر جنگی 

محسـوب می گردید. 
3ـ غارت اموال عمومی یا خصوصی در زمان جنگ 

مصـادره و غـارت امـوال و منـازل اقلیـت هـای مسـیحی، 
ایـزدی، ترکمـن و شـیعیان از جملـه در شـهر موصـل شـامل 
غـارت امـوال خصوصـی و هـم چنیـن غـارت امـوال عمومی با 
ارزش و منحصـر بـه فـرد تاریخـی فرهنگی مـوزه هـا و اماکن 
تاریخـی در نقـاط مختلف عراق و سـوریه از جمله موزۀ موصل 

نمونـه ای از جنایـات جنگـی می باشـد.
4ـ تخریب شـهرها و روسـتاهای اشغالی، کشـتن نظامیانی 
کـه سـالح خـود را بر زمین گذاشـته یا وسـیله ای بـرای دفاع 
از خـود ندارنـد شـامل جنایات جنگـی می گردد کـه مصادیق 
آن را اعمـال گـروه داعـش فراوانند از جمله جنایـت داعش در 
پایـگاه هوایی اسـپایکر در عـراق که طی آن حـدود 1700 نفر 
از دانشـجویان شـیعة این دانشـگاه راکه غیرمسـلح بودند اعدام 
کرد. و همچنین سـربریدن 15 سـرباز سـوری بی دفاع و انتشار 

ویدیـوی آن در اینترنت و ...  
گروه تروریسـتی داعـش )دولت اسـالمی( جنایات متعددی 
را در مناطـق تحـت اشـتغال خـود در عـراق و سـوریه مرتکب 

شـده است. 
از جملـه: قتـل نظامیـان و غیرنظامیـان بـا شـیوه هـای 
فجیـع مثـل سـربریدن ، زنـده سـوزاندن، زنده به گـور کردن، 
بـه بردگـی گرفتـن زنـان و فـروش دختـران، شـکنجه، تجاوز 
ایـزدی،  )کردهـای  کشـی  نسـل  کـردن،  حبـس  جنسـی، 
مسـیحیان و ترکمـن هـا( غـارت امـوال عمومـی، تخریـب 
شـهرها، روسـتاها و اماکن مذهبی و تاریخی و ... بنابراین گروه 
مذکـور بـه موجـب مـواد 6 و 7 اساسـنامه ی دیـوان کیفـری 
بین المللی مرتکب جنایات علیه بشـریت و ماده 8 اساسـنامه 
دیـوان کیفـری بین المللـی و همچنین عهدنامه هـای 1949 
ژنـو )عهدنامـه هـای چهارگانـه ژنـو( و پروتـکل هـای الحاقی 
شـماره هـای 1 و 2 مـورخ 1977 مرتکـب جنایـات جنگـی 
گردیـده اسـت. و ضـرورت دارد جامعـه بیـن المللـی و دولـت 
عـراق اقدامـات و ضمانـت اجراهـای الزم را جهـت محاکمـه و 
مجـازات سـران ایـن گـروه تروریسـتی در دیوان کیفـری بین 

المللـی یـا دادگاهـی اختصاصـی فراهـم آورند.

شهرام
پارسا مطلق 
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کدام دولت برنامه هایش را در 
پارس جنوبی محقق کرد؟

بررسـی سـهم دولت ها از توسـعه پـارس جنوبی 
نشـان می دهد دولـت اصالحات بهتریـن کارنامه را 
در تحقـق اهـداف از پیـش تعییـن شـده در پـارس 
جنوبـی داشـته اسـت . بـه گـزارش خبرآنالیـن ، 
دولـت اصالحـات در حالی قرارداد توسـعه اولین فاز 
پـارس جنوبـی را منعقـد کرد کـه قطر یازده سـالی 
بـود بهـره بـرداری از این میـدان را آغاز کـرده بود .

بررسـی ها نشـان مـی دهـد از مجمـوع 24 فـاز 
تعریـف شـده در پـارس جنوبی، بهـره بـرداری از 5 
فـاز در دولـت اصالحـات و بهـره بـرداری از 5 فـاز 
دیگـر در دولـت مهـرورز اتفاق افتـاد . دولت تدبیر و 
امیـد نیـز در دو سـال ابتدایـی فعالیت خود نسـبت 
بـه بهره برداری از سـه فاز پارس جنوبـی اقدام کرده 
اسـت . هر چند به طور اسـمی سـه فاز تا کنون در 
دولـت یازدهـم به بهـره برداری رسـیده اسـت اما با 
ایـن حـال فـاز 12 به دلیل آنکـه حجمی برابـر با 3 
فـاز تولیـدی این میـدان دارد می توان میـزان بهره 
بـرداری از فازهـای ایـن میـدان را رسـما در دولـت 

یازدهـم نیـز 5 فاز دانسـت .

 دولت اصالحات
 بهره بـرداری از پـارس جنوبـی در آخریـن سـال 
هـای دهـه هفتـاد و اولیـن سـال های دهه هشـتاد 
جـزو اولویـت هـای نظـام جمهـوری اسـالمی ایران 
اعالم شـد . دولـت اصالحـات اولین قرارداد توسـعه 
فازهـای پـارس جنوبـی را منعقـد کـرد . در دوران 
اسـتقرار ایـن دولـت در فاصلـه زمانـی سـال 1376 
تـا 1384 در مجمـوع قرارداد توسـعه 10 فاز منعقد 
شـد . 5 فـاز از ایـن 10 فـاز در دولـت اصالحـات به 
بهـره برداری رسـید . توسـعه پارس جنوبـی در این 
دوره زمانـی بـا حساسـیت فـراوان دولـت پیگیـری 
شـد . قـرارداد توسـعه فازهـای 1،« 2 و 3« ،« 4و 
5 »،« 6، 7و 8« و همچنیـن »9 و 10« در دولـت 
اصالحـات منعقـد شـد . فازهایـی کـه تـا قبـل از 
تیرمـاه 1384 بـه بهـره برداری رسـیدند شـامل فاز 

1، 2و 3 ، 4و 5 بـود .
دولت مهرورز

 رییـس دولـت مهـرورز شـعارهای زیـادی در 
خصـوص اتمـام عملیـات توسـعه پـارس جنوبـی 
در دوران تصـدی اش داد امـا نگاهـی بـه کارنامـه 
توفیـق  دهـد  مـی  نشـان  دولـت  ایـن  عملکـرد 
چندانـی در تحقـق اهـداف از پیـش تعریـف شـده 
نداشـته اسـت . در دوران تصدی این دولت قرارداد 
توسـعه 14 فـاز پـارس جنوبی بسـته شـد اما هیچ 
یـک از قرادادهـای منعقـد شـده در ایـن دولت در 
دوران فعالیـت آن به بهره برداری نرسـید . توسـعه 
5 فـازی کـه در دولـت نهـم و دهم افتتاح شـد، در 
دولـت پیـش از آن، یعنـی دولـت اصالحـات آغـاز 
شـده بـود . فازهـای 6،7 و 8 و همچنیـن فازهـای 
9 و 10 در ایـن دولـت بـه بهـره بـرداری رسـیدند 
امـا بـا اینکه قرارداد توسـعه فازهـای 11، 12، 13، 
14،« 15 و 16« ،« 17 و 18 »، 19، » 20و 21 
»،« 22و 23 و 24 »در دولـت مهـرورز منعقد شـد 
امـا هیـچ کدام از ایـن فازها در عمـر دولت مهرورز 
در فاصلـه سـال هـای 1384 تـا 1392 بـه تولیـد 

نرسـیدند .
دولت تدبیر و امید

 دولـت تدبیـر و امیـد را مـی تـوان میـراث دار 
قراردادهـای پـارس جنوبـی لقـب داد . ایـن دولـت 
در سـال هـای فعالیتـش عملیـات توسـعه ای هیچ 
فـازی را منعقـد نکـرد چـرا کـه هـر 24 فـاز پارس 
جنوبـی پیش از ایـن دارای قرارداد شـده بودند . در 
دو سـالی که گذشـته اسـت دولـت یازدهـم فاز 12 
پـارس چنوبـی را که با سـه فـاز این میـدان برابری 
مـی کنـد را به بهـره برداری رسـاند و فـاز 15 و 16 

نیـز در 22 دی مـاه افتتـاح شـد .

نشسـت خبری مدیر عامل شرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهر سـیرجان 
یکشـنبه 20 دی مـاه در محـل دفتـر 
ایـن شـرکت در کرمـان برگـزار شـد. 
مدیـر عامل شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهـر سـیرجان در پاسـخ بـه این 
سـوال پیـام ما که تاریـخ دقیق افتتاح 
کارخانـه گندله سـازی شـماره دو گل 
گهـر چه زمانی اسـت، گفـت: نه فقط 
گل گهـر بلکـه هیچ شـرکتی بـا توجه بـه اینکه منابـع مالی 
بـه دلیـل بحـران هـای مالـی بـه طـور کامـل تامین نشـده 
اسـت، نمـی تواند تاریـخ دقیق افتتـاح کارخانـه ای همچون 
کارخانـه گندلـه سـازی شـماره دو را اعـالم کنـد امـا مـا در 
مجموعـه گل گهـر سـعی داریـم بر مشـکالت غلبـه کنیم و 
امیدواریـم تـا پایان سـال 94 کارخانه گندله سـازی شـماره 

دو را افتتـاح کنیم.
باید تاکیدات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار 

خود قرار دهیم
ناصـر تقـی زاده بـا اشـاره بـه تاکیـدات رهبـر انقـالب بر 
اقتصـاد مقاومتـی گفت: مـا حفظ و افزایش اشـتغال و تولید، 
کاهـش هزینـه ها و صرفـه جویی را کـه اهم تاکیـدات مقام 
معظـم رهبـری و از وظایـف بنگاه هـای اقتصادی می باشـد 

کـه مـا همـواره باید سـر لوحـه کار خود قـرار دهیم.
وی بـا اشـاره بـه دو بحـران شـرکت هـای فـوالدی اظهار 
داشـت: ایـن بنـگاه ها همواره بـا بحران رکـود داخلی و بحث 

رکـود جهانـی مواجه می باشـند. 
وی گفـت: سـال 2011 قیمـت کنسـانتره سـنگ آهن به 
180 دالر رسـیده بود اما امروز سـنگ آهـن را در بندرعباس 
بـه 32 دالر مـی فروشـیم کـه 10 دالر آن شـامل هزینـه ها 

مـی شـود و 22 دالر قیمـت واقعی فروش ماسـت.
وی در ادامـه گفـت: به دلیل کمبود مصـرف مواد فوالدی 
مـا دچـار رکـود داخلـی هسـتیم کـه بـه دنبـال آن کمبـود 

نقدینگـی و بحـران ایجاد می شـود.
برای کاهش قیمت تمام شده، تولید را افزایش و 

نقدینگی را کاهش دادیم
مدیـر عامل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر سـیرجان 
بـا اشـاره مجـدد بـه تاکیـدات رهبـری بـر اقتصـاد مقاومتی 
،گفـت: در شـرکت سـعی کردیم برنامـه ای را ارائـه دهیم تا 
قیمـت تمـام شـده را کاهـش دهیم، که طـی ایـن برنامه ما 
بایـد کاهـش نقدینگـی و قراردادها را انجام مـی دادیم و دوم 

اینکـه افزایش تولید داشـته باشـیم.
تقـی زاده تصریـح کـرد: ما سـال قبـل 8 میلیـون و 900 
هـزار تـن تولیـد کنسـانتره و تولیـد 5 میلیون تـن گندله در 
شـرکت را بـا افزایـش تولید و بهبـود کیفیت بـه 10 میلیون 
و 500 هـزار تـن کنسـانتره و 5 میلیـون و 200 هـزار تـن 
گندلـه رسـاندیم. وی با اشـاره بـا بیانات رهبـر معظم انقالب 
در رابطـه بـا عـدم خـام فروشـی اظهار داشـت: تا امـروز دانه 
بنـدی را 73 درصـد کاهـش ایـم. سـال گذشـته دانـه بندی 
538 هـزار تـن و امسـال 145 هـزار تـن بـوده کـه تاکنـون 

بخشـی از آن را صـادر کردیـم.
مدیـر عامل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر سـیرجان 
تصریـح کرد: تا کنون کنسـانتره 15 درصـد ظرفیت و گندله 
سـازی یـک درصـد ظرفیـت داشـته ایـم و امیدواریـم که تا 

پایـان سـال بـه 25 درصد افزایش ظرفیت داشـته باشـیم.
ضرر شرکت های فوالدی از کاهش قیمت شمش

تقـی زاده در ادامـه گفـت: با توجه به اینکه امسـال قیمت 
شـمش کاهش داشـته اسـت شـرکت هـای فـوالدی متضرر 
شـده انـد و عـالوه بـر ایـن موضـوع سـال گذشـته مـا یـک 
میلیـون و 800 هـزار تـن فـروش داخلـی داشـته ایـم کـه 

امسـال تبدیـل بـه 450 هـزار تن شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دیگر شـرکت های فـوالدی برای 
اینکـه متضـرر نشـوند تولیـدات خـود را کاهـش داده انـد، 
گفـت: مـا چـاره ای نداشـتیم بجز اینکـه به سـمت صادرات 
پیـش برویـم کـه خوشـبختانه موفـق بـوده ایـم و افزایـش 
تولیـد داشـته ایـم. تقـی زاده خبـر داد: بـا همـت همـکاران 
توانسـتیم صرفـه جویـی کنیـم و 9 درصـد کاهـش هزینـه 

نسـبت بـه سـال 93 داشـته ایم.
گل گهر جزو نادر مجموعه هایی است که پروژه ای 

را متوقف نکرده است
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه طرح  هـای توسـعه ای متعـدد 
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر گفـت: حـدود 20 هـزار 
میلیـارد تومـان طـرح داریـم کـه در همـه شـرکت های مـا 
حـدود 3 میلیـارد و 500 هـزار تومـان پرداخت و اجرا شـده 
اسـت امـا بقیـه در سیسـتم بانکی تعریـف نشـده اند ولی در 
عیـن حـال شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر جـزو نـادر 
مجموعه هایـی در کشـور اسـت که هیـچ پـروژه ای را متوقف 
نکـرده اسـت. مدیر عامل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر 
سـیرجان تصریـح کـرد: امیدواریـم تا اواخر اسـفند یـا اوایل 
فروردیـن مـاه نیـروگاه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
بـه بهـره بـرداری برسـد و 400 مـگاوات بـرق تولیـد کنـد. 
امیدواریـم بـا راه انـدازی کارخانه گندله سـازی شـماره 2 تا 
پایـان امسـال تولیـد گندلـه را بـه 5 میلیـون تن برسـانیم و 

جلـوی واردات گرفتـه شـود و مـا صـادر کننده شـویم.
طرح انتقال آب خلیج فارس یکی از شاخص ترین 

طرح های گل گهر است
وی از طـرح انتقـال آب خلیـج فـارس بـه عنـوان یکـی از 
شـاخص ترین طرح های شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر 
یـاد کـرد و گفـت: این طـرح با ظرفیـت 4 هـزار و 200 لیتر 
در ثانیـه بـرای خـط اول بـا سـرعت در حال اجرا اسـت و در 

ایـن زمینه مسـیر، تملک و آماده سـازی شـده اسـت.
تقـی زاده افـزود: این طـرح مورد تاکید معـاون اول رئیس 

جمهـور بوده اسـت زیرا ما بـا کمبود آب مواجه هسـتیم. 
مدیـر عامل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر سـیرجان 
اظهـار داشـت: مناقصه برگـزار کـرده ایم کـه امیدواریم پس 
از اجـرای برجـام اعتبـاری از محل منابع خارجـی که مبلغی 
معـادل یـک میلیـارد و 200 میلیون تومان می باشـد، تامین 
کنیـم. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در مجموعـه گل گهـر طرح 
هـای متعـددی در حـال اجـرا مـی باشـد، گفـت: دو واحـد 

اسـفنجی داریـم کـه یکی در حال سـاخت اسـت و تا کنون 
60 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت و منابع مالـی این طرح 
و صنعتـی گل گهـر  معدنـی  مطالبـات شـرکت  از محـل 
تامیـن شـده اسـت و واحـد 1.7 میلیـون تنـی آمـاده بهـر 

ه برداری اسـت.
مطالبه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی گل گهر از 

واحدهای فوالدی
تقـی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه در محدوده گل گهـر حدود 
پنـج میلیـون تـن آهـن اسـفنجی در دسـت اجرا می باشـد، 
افـزود: امـکان فـروش آنها وجـود نـدارد و دچار خودسـوزی 
می شـوند، بـه عـالوه یـک هـزار و 400 میلیـارد تومـان از 
واحدهـای فـوالدی مطالبه داریـم. متاسـفانه در زمینه تولید 
آهن اسـفنجی طراحی به درسـتی انجام نشـده اسـت چراکه 
همزمـان بـا تولید بایـد ذوب هم انجام شـود اما در اسـتان با 

عـدم هماهنگی ایـن دو مواجه هسـتیم.
مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر با اشـاره 
بـه افتتـاح دو خط کنسـانتره و یک خط آهن اسـفنجی یک 
میلیـون تنـی در سـال 94 اظهار داشـت: امیدواریـم بتوانیم 
در گهرزمیـن نیز خـط گندله پنج میلیون تنـی را نیز افتتاح 

کنیـم کـه اکنون در حـال تامین منابع آن هسـتیم.
حاضر به حمایت از قطعه سازان داخلی هستیم

وی افـزود: مـا معتقدیـم در جهـت اقتصـاد مقاومتی باید 
بـه سـاخت داخـل رو بیاوریـم و در این راسـتا هر کسـی که 
بتوانـد قطعـه ای از قطعـات وارداتی ما را بسـازد مـا حاضر به 
حمایـت وی هسـتیم و فرمـول آن را بـه نـام خـود وی ثبت 

کـرده و طـرح را از وی خواهیـم خرید.
مدیرعامل شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر تصریح کرد: 
مـا بـه همکارانمـان اعتماد فنـی داریم و در بحث مهندسـی 
معکـوس از همـکاران خـود اسـتفاده مـی کنیـم که بخشـی 
از طراحـی جدیـد بـر عهـده آنهـا می باشـد و خوشـبختانه 

تاکنـون در ایـن زمینـه به نتایـج خوبی رسـیده ایم.
به دنبال گرفتن پهنه های اکتشافی متعددی در 

استان هستیم
تقـی زاده بـا بیان اینکـه در محدوده گل گهـر 700 معدن 
زیرزمینـی وجـود دارد کـه در عمـق 400 متـری زیرزمیـن 
فعالیـت می کننـد گفت: پهنه های اکتشـافی متعـددی را در 
اسـتان کرمان خواهیـم گرفت. در مرحله اول این اکتشـافات 
در سـیرجان و کرمـان انجـام خواهد شـد و در همین راسـتا 
جلسـاتی را بـا ایمیـدرو برگـزار کرده ایـم مبنـی بـر اینکـه 
پهنه هـای خـود را بـه مـا واگذار کننـد تا در آنها به اکتشـاف 

بپردازیم.

نیازی به تعدیل نیرو نداشتیم
وی از بدهـی دو هـزار و 500 میلیارد تومانی شـرکت گل 
گهـر در زمـان آغاز به کار مدیریتش در این شـرکت خبر داد 
و اظهـار داشـت: تاکنـون بخشـی از ایـن بدهی هـا پرداخت 
شـده اسـت و بـا برنامـه ریـزی هـای انجام شـده، علـی رغم 
هزینـه هـا نیـازی به تعدیـل نیـرو و کاهش خدمـات رفاهی 
ویـژه پرسـنل احسـاس نشـد. ایـن مدیـر ادامـه داد: در ایـن 
مجموعـه هفـت هـزار نفر مشـغول بـه کار هسـتند و به طور 
متوسـط هزینـه هـر کارمنـد گل گهر در مـاه به هفـت و نیم 
میلیـون تومان می رسـد ضمـن اینکه 8.6 درصد از شـاغلین 

مـا یعنی تعـداد 74 نفـر را بانـوان تشـکیل می دهند.
وی در ادامـه ایـن نشسـت اذعان داشـت: با ایجاد شـورای 
فرهنگـی در شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر بدنبال ایجاد 
سـیرجان پـروژه بهسـازی سـینما، تعامـل با اصحاب رسـانه، 
جشـن محـالت و ... هسـتیم. همچنیـن تکمیـل عملیـات 
اجرایـی و سـاخت مجموعـه فرهنگـی ورزشـی گل گهـر در 
زمینـی بـه مسـاحت 40 هزار متـر مربع و زیربنـای 17 هزار 
متـر مربـع را در دسـتور کار داریـم کـه عمـده قسـمت های 
آن بـه بهـره برداری رسـیده اسـت و 66 تیم و حـدود 5 هزار 
جـوان را بـه خود جلـب کرده و پوشـش می دهـد. تقی زاده 
از اجـرای طـرح فاضالب سـیرجان با هزینـه ای بالغ بر 200 
میلیـارد تومـان اشـتغال فرزندان هـدا و جانبازان بـاالی 70 
درصـد را از جملـه برنامه های این شـرکت در راسـتای توجه 
بـه مسـئولیت هـای اجتماعـی و توجـه بـه خانـواده شـهدا 

جانبـازان عنـوان کرد.
قرار است شرکت حمل و نقل ریلی ایجاد کنیم

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر با اشـاره به 
مشـکل حمـل و نقل در بحـث صادرات این شـرکت گفت: با 
ایـن حالـی کـه در سـال 94 و تاکنون به میـزان یک میلیون 
و 700 هـزار تـن صادرات داشـته ایم و این مسـاله اصلی ترین 
دلیـل سـرپا بـودن ما بوده اسـت اما مشـکل اصلـی ما حمل 
و نقـل اسـت بـه نحوی کـه بالـغ بر پنـج میلیون تـن دپوی 
کنسـانتره داشـته ایم. به پیشـنهاد »رزم حسـینی« اسـتاندار 
کرمـان قرار اسـت شـرکت حمـل و نقل ریلـی را ایجاد کنیم 
و تاکنـون 10 لوکوموتیـو بـا 700 واگـن خریـداری کرده ایم. 
تقـی زاده خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع 
حمـل و نقـل و تولیداتـی کـه دپـو شـده اسـت در زمینـه 
افزایـش ظرفیـت ریلـی بررسـی هایـی در حـال انجام اسـت 
کـه امیدواریـم با افزایـش امکانـات و تجهیـزات تخلیه واگن 
هـا در بندرعبـاس بتـوان ظرفیت حمـل ریلی را تا سـه برابر 

فعلـی افزایش داد.

مدیر عامل گل گهر در پاسخ به سئوال پیام ما

 امیدواریم کارخانه گندله سازی 
شماره 2 تا پایان سال

 افتتاح شود

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

مراسـم افتتاحیـه مرکـز درمان و کاهش آسـیب ویژه زنان 
در اسـتان کرمـان بـا حضـور اسـتاندار کرمـان، دبیر شـورای 
هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـتان کرمـان و قائم مقام 

دبیـر کل سـتاد مبـارزه با موادمخدر کشـور برگزار شـد.
اسـتاندار کرمـان در حاشـیه ایـن آییـن گفـت: بنـده از 
جانـب خـود و مسـئولین از مـردم عـذر خواهـی مـی کنـم و 
متاسـفم کـه این آسـیب های اجتماعـی را در جامعـه داریم.

مـردم  از  بایـد  داشـت:  اظهـار  حسـینی  رزم  علیرضـا 

عذرخواهـی کنیـم بابـت اینکـه همـه مـا مسـئولین و در این 
بحـران مقصریم.مـا بایـد بـرای حـل ایـن بحـران اجتماعـی 
اقـدام کنیـم. وی در پایـان گفـت: مـا مسـئوالن کـم کاری 
کردیـم و مسـئول ایـن بحـران مـا بودیم و هسـتیم همچنین 

بابـت مشـکالت بوجـود آمـده عذرخواهـی مـی کنیـم.
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان 
کرمـان در حاشـیه ایـن افتتاحیـه بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی 
از دغدغـه هـای جـدی اسـتاندار و مسـئوالن بحـث کاهـش 

آسـیب های اجتماعـی و زنـان آسـیب دیـده اسـت.، گفـت: 
مبنـای راه انـدازی ایـن مرکـز مصوبه نشسـت با حضـور وزیر 
کشـور در کرمـان بـود کـه آمـار خوبـی از زنان آسـیب دیده 
کرمـان وجود نداشـت و موجب شـد در این راسـتا دو راهکار 

شـود.  انجام 
حسـین چناریان اظهار داشـت: کار تحقیقاتی در این راسـتا 
توسـط دانشـگاه علـوم پزشـکی انجـام شـد و همچنیـن جمع 
آوری، غربالگـری، سـطح بنـدی زنان آسـیب دیده انجام شـود 
و بـا پایـان ایـن تحقیقات وضعیـت زنان آسـیب دیـده، تعداد 
و علت هـا را مـی توانیـم در کرمـان ارائـه کنیـم تـا بدانیم چه 
کاری بایـد انجـام دهیـم. وی در ادامـه گفـت: در ایـن راسـتا 
مرکـز مـاده 16 زنان با حمایت و مشـارکت خیـران طی مدت 
سـه ماه بـا اسـتفاده ازاعتبارات خیـران به مبلـغ 400 میلیون 
تومـان بـا 550 متـر زیـر بنا با ظرفیت اسـمی 50 نفـر احداث 
شـد امـا بـا توجه بـه فضای موجـود امـکان پذیـرش 100 نفر 
وجـود دارد و این افراد بر اسـاس شـرایط از 45 تـا 60 روز می 

تواننـد در ایـن مرکز نگهداری شـوند.
چناریـان افـزود: مراحل درمـان و کاهش آسـیب و درمان 
ایـن افـراد در ایـن مرکـز انجـام مـی شـود، امـا مهمتریـن 

دغدغـه مـا بحـث اشـتغالزایی و توانمنـدی ایـن افـراد مـی 
باشـد. اسـتاندار کرمـان بـرای اشـتغال زنان آسـیب دیـده با 
همـکاری سـتاد عتبـات عالیـات اقدام کـرده و قرار اسـت در 

مرکـز آمـوزش قالـی بافی مشـغول بـه کار شـوند.
 قائـم مقـام دبیر کل سـتاد مبـارزه با موادمخدر کشـور در 
حاشـیه ایـن آییـن با اشـاره بـه اینکه متاسـفانه آسـیب های 
اجتماعـی در کشـور مشـکالتی بـرای مـردم فراهـم کـرده، 
گفـت: کـه معتقدم مـا مقصیریـن اصلی این موضوع هسـتیم 
و بایـد هـم از مـردم عذرخواهـی کنیـم و یک واقعیت اسـت.
علیرضـا جزینـی افـزود: مصوب شـده اسـت کـه در برنامه 
ششـم توسـعه بـا کاهـش 25 درصـدی اعتیـاد روبرو شـویم 
کـه کار بسـیار سـختی اسـت و حتما ایـن موضوع مشـارکت 
مـردم را می طلبـد. بایـد ایـن مسـئله را در برنامه هـای سـال 
آینـده ایـن سـتاد قـرار بدهیـم تـا بتوانیـم سـاالنه 5 درصـد 
اعتیـاد را کاهـش دهیـم. قائـم مقـام دبیـر سـتاد مبـارزه بـا 
موادمخـدر کشـور اظهار داشـت: در قوانین، موضـوع مراقبت 
بعـد از خـروج را داریـم کـه خوشـبختانه در اسـتان کرمان و 
بـا تدبیـر خوب اسـتاندار، برای موضـوع اشـتغالزایی این افراد 

نیـز اقدامـات خوبی صـورت گرفته اسـت.

مرکز درمان و کاهش آسیب ویژه زنان
 در کرمان افتتاح شد
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صبـح امـروز خبرگـزاری ایسـنا خبر داد کرمـان از حیث 
فراوانـی ضـرب و جـرح در مقام دوم ایسـتاده اسـت. قبل از 
هـر چیـز بایـد تکلیف مـان را روشـن کنیـم کـه چه کسـی 
در مقـام اول ایسـتاده؟ داوری چـه کسـی بـوده و بـا چـه 
جرائتـی چنیـن حـق کشـی عریانی صـورت گرفتـه؟ دقیقا 
در روز روشـن سـر تیم مارا بریده اند و هیچ کس نیسـت از 
مـا دفـاع کنـد؟ هرچنـد نیاز نیسـت کسـی از ما دفـاع کند 
اصـوال هرکسـی که با اول شـدن ما مخالفتـی دارد، وی باید 

بـرود از خودش دفـاع کند.
 از قدیـم و ندیـم گفته انـد کـه: از آن متـرس کـه هـای 
و هـوی دارد از آن بتـرس کـه سـر بـه توی دارد، احسـاس 
می کنـم از معصومیـت و مظلومیـت و مهمان نـوازی مـا در 
ایـن مسـابقات سواسـتفاده شـده و گرنـه همـه می داننـد 
کـه ایـن تهرانی هـا با درسـت کـردن صفحـه در فیسـبوك 
و اینسـتاگرام  سـعی کردنـد مقـام را از چنـگال پلنـگان 
تیـز تـک و تیـزی به کـف ایـن خطـه ی دالور پـرور بیرون 
بیاورنـد، در واقـع ایـن ادبیـات روزنامه ای از طرف سـردبیر 
محتـرم بـه مـن تحمیـل شـده ) وگرنـه خـدای تو شـاهده 

لغـد  همچیـن  بخـوره،  مـارو  حـق  بخـواد  نزائیـده  مـادر 
می لـم ور ال گردنـش زمیـن و گاز بگیـره( )کماکان سـردبیر 
فشـارهایی رو بـر ایـن سـرویس وارد می کنـد و اصال خبری 
از آزادی بیـان در روزنامـه ی پیام مـا نیسـت( مایـه ی سـر 
دردتـان نگـردم حقیقـت ماجـرا ایـن اسـت کـه حقیقت با 
آنچـه کـه در اینترنـت می بینیـد تفـاوت دارد و هـر چنـد 
ایـن دوسـتان پایتخـت نشـین صفحه هایـی نظیـر شـرارت 
و خوب هـا و غیـره در فیـس بـوك منتشـر نموده انـد و هـر 
از چنـدی هـم عکس هایـی از تـن لبریزخالکوبـی و عضالت 
درشـت و بـه ضـرب آمپـول آهنیـن گشـته ی اشـخاصی 
بـا نام هـای اسـی درشـته و ابـی یـک مشـته و غیـره ایـن 
صفحـات را زیـور کرده انـد و جـوری هـم تبلیـغ می کننـد 
و بـا شـور و شـوق از اعـدام شـدن ایشـان سـخن می راننـد 
کـه تا بحـال ندیده ام چنیـن تعریـف و تمجیدهایی را حتی 
از برنـدگان جایـزه ی نوبـل بنماینـد و خالصـه هر جـوان نا 
بالغـی هـم که با چنیـن صفحه هایی مواجه شـود احسـاس 
می کنـد ای دل غافـل راه و رسـم اوباش گـری هنـوز نمرده 
و هنوز هم می شـود در سـال 2016 و پیش از سـفر انسـان 

بـه مریخ سـگک کمربنـد را به سـر دیگری کوبیـد و با قمه 
و چاقـو مشـکالتی را کـه بـا زبان فارسـی هم می شـود حل 
کـرد بـه راحتی بـه زبان چنگیزخـان مغول مطـرح و حل و 
فصـل نماییـم. اما مشـکل من انتشـار این صفحه ها نیسـت 
بلکـه تاثیـر ایـن صفحه ها بر داوری مسـابقات اسـت، چطور 

ممکـن اسـت مـا کـه هنـوز هـم بـا یک بـوق ممکن اسـت 
قصـد جـان یکدیگـر را بکنیـم مقـام دوم را بگیریـم؟ و در 
پایـان هـم جـای تقدیـر و تشـکر فـراوان دارد کـه در بحث 
شـیوع بـه مصرف مـواد مخـدر اسـتان پهناورمـان کماکان 

رتبـه اول کشـور را دارد.

سر تیم ما را بریدن
طنز

جامعه

نشـده  دوازد شـب  هنـوز سـاعت 
بـود از عابـر بانک اندکی پـول گرفتم 
و ناگهـان رگ فرهنـگ شـهروندی ام 
گرفـت و تصمیـم گرفتـم از روی پـل 
بلـوار  بـه اول  عابـر پیـاده خـودم را 
جمهـوری برسـانم پله هـا را چنـد تـا 
یکـی رد کـردم و وقتـی بـه ارتفاعات 
رفیـع عابـر پیاده رسـیدم اندك نفس 
نفسـی هـم می زدم کـه از محسـنات 
روزی بیسـت سـاعت نشسـتن اسـت، بـه زحمـت افـکارم 
را از بهداشـت محیـط کار جـدا کـردم و چسـباندم بـه سـه 
جوانـی کـه از روبـرو می آمدنـد و عمـال تمـام پـل را گرفته 
بودنـد بـا خـودم گفتـم این وقت شـب و ایـن ظاهر بسـیار 
شـکیل کـه شـامل کمربندهایـی بـا نگین های فلـزی بزرگ 
و شـلوارهایی شـش و گاهـی دوازده جیـب در رنگ هـای 
مشـکی و خاکـی و موهای فرفری و صورت هایی خشـمگین 
و اندکـی هـم دلخـور بـود قاعدتـا قصـد دوسـتی و مودت و 
تشـکر از اینکـه از روی پـل عابـر در این شـب خلـوت عبور 
می کنـم ندارنـد و هـر حرکـت اشـتباه ممکـن اسـت یـک 
عمـر پشـیمانی در پـی داشـته باشـد، درنتیجـه محتاطانـه 
و مظلـوم نمایانـه سـعی کـردم خـودم را باریـک کنـم و از 
کنـار ایشـان عبـور کنـم که تالشـم بـی حاصل بـود و یکی 
از دوسـتان راه را چنـان بـر بنـده سـد کرد که سـد جیرفت 
بـا هلیـل چنیـن نکـرده و اینجانـب بـی درنـگ بـه سـمت 
دوسـت میانـی راه کـج کـرد که وی هـم آب پاکـی را روی 
دسـتم ریخـت و صـاف ایسـتاد  دربرابرم و من خـودم را در 
برابـر جوانـی دیـدم ژولیده و با اعصابی آسـیب دیـده، و آن 
دو نفـر کـه دو طـرف ایـن دوسـت را گرفتـه بودنـد و پـل 
مسـدود شـده بـود بـه راه خـود ادامه دادنـد و ایـن بارقه ی 
امیـد بـر من تابیـد که حداقـل یـک نویسـنده در برابر یک 
جـوان اعصـاب خـرد بهتـر از سـه هیـچ اسـت زیـرا در آن 
زمینهحتـی یـک هـم محسـوب نمی شـدم. خالصـه جوانک 
دسـتش را بـه سـینه ام کوبیـد و بـه راحتـی مرا عقـب راند 

و گـف: پـول بده.
افتـادم  یادپـدرم  بـه  کـه  بـود  امـری  آنقـدر  جملـه 
بـه  بـرادر  گفتـم  و  ارتـش(  بازنشسـته ی  )سـرهنگ 
بـودم  نکـرده  تمـام  را  کاهـدان زده ای کـه هنـوز جملـه 
نـا  تیـغ کاتر)همانـا تیـغ موکت بـر خودمـان( بـا صـدای 
خوشـایندی تـق و تـق کنـان تـا انتهـا بـاز شـد و برقـش، 
بـرق از سـرم پرانـد و بـا خـود گفتم این دوسـت کـه اهل 
مسـامحه و تسـاهل نیسـت و بـا گفت وگـوی تمدن هـا هم 
خیلـی رابطـه ای نـدارد اگر بـا نیـروی قهر آمیـزش مواجه 

شـوم بـال شـک که تـا لحظاتی دیگر دسـت یا پایـی از من 
بسـان دم مارمولکـی روی همیـن پـل باال و پائیـن می پرد 
و نقطـه ی غـم انگیـزی می شـود در پایان جملـه ی زندگی 
ام. هنـوز ایـن فکرهـا در سـرم می آمدنـد و می رفتنـد و 
کـه جوانـک بـا فریـاد خاطـر نشـان کرد کـه : بـده می گم 
پـدر.. ..مـادر... . و کاتـر را بـه سـمت صورتـم پائیـن آورد 
کـه از دعـای مـادر و هرچـه دعـا کـه خـودم بلد بـودم  به 
صورتـم برخـورد نکـرد و گویا نـا خودآگاه بوروسـلی درونم 
از تـرس بیـدار شـده بـود و دسـتش را محکـم گرفتـه بود 
و در حرکـت بعـدی هـم وی را بـا همـان خشـونتی کـه از 
بروسـلی انتظـار می رفـت هـل داد کـه دو الـی سـه عـدد 
ملـق زد و احسـاس کـردم  آدرنالیـن کار خـودش را کرده 
و حاالسـت کـه وی را تبدیـل بـه درس عبرتـی بکنم برای 
باقـی خفـت گیرنـدگان کـه از پشـت چیـزی بـه گونـه ام 
خـورد و تـا به خـود آمـدم دریافتـم آن دونفر پـل را ترك 
نکـرده بودنـد بلکـه در تمـام طـول ایـن ماجرا پشـت سـر 
مـن ایسـتاده بودنـد و شـاهد و ناظـر کل داسـتان بودنـد، 
دسـتم را از روی صورتـم برداشـتم کـه در خواسـت ویدیو 
چـک بدهـم کـه ضربـات بعـدی هم یکـی پـس از دیگری 
بـه سـر و صورتـم خـورد و بـا مـن چنـان کـرد کـه تـورم 
بـا حقـوق پـدرم می کـرد در ایـن میانـه مـن افتـاده بودم 
بـه گوشـه ای و دوسـتان هـم تاکید داشـتند که شـماره ی 
کفش شـان را بـه خاطر بسـپارم، بـه همین دلیـل دائم آنرا 
بـه صـورت و تـن نحیفـم می کوبیدنـد تـا زن و شـوهری 
گذارشـان بـه روی پـل افتاد و شـوهر می خواسـت تا نقش 
سـوپرمن را بـازی کنـد و مـرا از چنـگال دژخیمـان نجات 
دهـد و در چشـم همسـر تبدیـل بـه ابـر مـردی گـردد که 
بانـو دسـتش را گرفـت و گفت بیـا برویم برای خودت شـر 
درسـت نکـن و آخریـن روزنـه ی امیـد را هـم بـه روی من 
بسـت، داشـتم بریـده بریـده در فرصـت کوتاه بیـن لگدها 
تصمیـم می گرفتـم کـه اشـهد را بگویـم یـا اظهـار ندامـت 
کنـم، شـاید که این جنـگ نا برابـر به صلحی هوشـمندانه 
تبدیـل شـود کـه چنـد جوان دیگـر رسـیدند و مـرا از زیر 
دسـت و پـای ایشـان بیـرون کشـیدند و جالـب اینجاسـت 
کـه خفت گیرنـدگان بارهـا متذکـر شـدند کـه ایـن شـهر 
درسـت  لطفشـان  بـه  و  می یابنـد  مـرا  و  اسـت  کوچـک 
خواهـم شـد و یـا آدم خواهـم شـد و هرچـه بـه جماعـت 
ناجـی می گفتـم ایشـان دزد هسـتند بگیریـد ایشـان را که 
یکـی از جوانـان گفـت همیـن کـه نجـات دادیـم خیلـی 
لطـف کردیـم دیگـر پـر رو نشـو و جالب تـر اینجاسـت که 
وقتـی از پـل پائیـن آمدم کتک خـورده و با لباسـهای پاره 
و خونیـن موتـوری از نیـروی انتظامـی ایسـتاد و گفـت بـا 

ایـن قیافـه ات ایـن وقت شـب در خیابـان چـه مي کنی؟ و 
وقتـی گفتـم خفـت شـده ام گفـت اگر می شناسـی ایشـان 
را  ایشـان  اگـر  پاسـخ دادم  بریـم و شـکایت کـن کـه  را 

می شـناختم ایـن سرنوشـت را نداشـتم.
از رخ داد ایـن خاطـره سـالها می گـذرد و مـن اطمینـان 
داشـتم کـه بعـد از اجـرای طرح هـای مختلـف بـه لطـف 
نیـروی انتظامی و پرسـنل فعال دادگسـتری و دیگر دسـت 
انـدر کاران ایـن حـوزه مدتهـا از آخرین نزاعی که به چشـم 
دیـدم می گـذرد و به جـرات می توانم بگویم کـه این رتبه ی 
دوم فراوانی ضرب و جرح در کشـور همه ی ما را شـکه کرد 
امـا بـه قـول معـروف اتفاقـی اسـت کـه افتـاده و بایـد بـه 
فکـر راه چـاره بود،بـه نظـر عـده ی زیـادی از کارشناسـان 
بایـد از آمـوزش و پـرورش شـروع کـرد و تربیـت صحیـح 
بهتریـن راه پیشـگیری از وقوع جرم اسـت در همین کرمان 

کـه بـه مقـام دوم رسـیده بـا یـک مطالعـه ی آماری سـاده 
می تـوان دریافـت کـه چه تعدادی از خشـونت گـران و اهل 
نـزاع هنرمنـد هسـتند؟ و بـه سـادگی می تـوان برنامه هـای 
جدیـدی بـرای کودکان در مـدارس در نظر گرفـت که روند 
اسـتعداد یابـی و رشـد بچه هـا بـه خوبـی پیـش بـرود و به 
جـای خبرهـای دردناکـی مثـل همیـن مقـام دومی شـاهد 
افتخـار آفرینـی فرزندان کرمان باشـیم مانند کسـب رتبه ی 
برتـر جشـنواره ی نوجـوان خوارزمـی توسـط دانش آمـوزان 
کرمانـی. خوشـبختانه در حـال حاضـر تمرکز بخـش دولتی 
هـم بـه سـمت مـدراس و عملکـرد ریشـه ای رفته اسـت و 
می تـوان انتظـار داشـت کـه در چند سـال آینده بـه چنین 
مقاماتـی نخواهیـم رسـید البتـه اگـر تمـام شـعارهایی کـه 
مسـوالن می دهنـد تبدیـل بـه عمـل شـود کـه البته مـا را 

جـز امیـد چیزی بـه کف نیسـت.

کرمان صاحب رتبه  دوم فراوانی 
ضرب و جرح در کشور

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکـه جامعـه مـا بـه نوعی درگیر خشـنونت شـده 
اسـت گفت: اسـتان کرمـان از حیـث فراوانی ضرب 
و جـرح در کشـور رتبـه دوم را در کشـور بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت کـه باید در ایـن زمینه تالش 

جـدی را انجـام دهیم.
دانشـجویان  خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ایـران منطقـه کویـر، »یـداهلل موحـد« صبـح امروز 
22 دیمـاه در جلسـه شـورای پیشـگیری از جـرم 
دادگسـتری اسـتان کرمان گفـت: برای پیشـگیری 
از جـرم سـه محـور پیشـگیری فرهنگـی، وضعـی و 

کیفـری را بایـد مـد نظـر قـرار دهیم.
وی بـا بیـان اینکـه جامعـه مـا بـه نوعـی درگیر 
خشـنونت شده اسـت گفت: اسـتان کرمان از حیث 
فراوانـی ضـرب و جـرح در کشـور، رتبـه دوم را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت کـه باید در ایـن زمینه 

تـالش جـدی را انجـام دهیم.
موحـد بـا بیـان اینکه ضـرب و جـرح رتبـه دوم 
جرائـم را در اسـتان کرمـان بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت تصریـح کـرد: در 19 اسـتان ضـرب و 
جـرح آمـار چشـمگیری را بعـد از سـرقت بـه خود 
اختصـاص داده اسـت ضمـن آنکـه ضـرب و جرح و 
خشـونت از حیـث فراوانـی دارای اهمیت اسـت که 
بایـد راهکارهـای پیشـگیری از این موضـوع  دنبال 

. د شو
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان اظهـار 
کـرد: آنچـه که مهم اسـت اجـرای برنامه های خوب 
و مفید اسـت و سـازمان ها در محـدوده آن وظایف 
ذاتـی دارنـد ماننـد آمـوزش پـرورش کـه یکـی از 
ابعـاد تعلیـم و تربیـت اسـت کـه بایـد در آموزش و 

جلوگیـری از خشـونت تـالش کند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمان هـای تعریـف 
شـده بایـد تمـام برنامـه های مـد نظـر را عملیاتی 
کننـد و پیشـگیری را بـه صورت جد دنبـال کنند، 
اجـرا  برنامه هـا  ایـن  مـاه  شـش  در  کـرد:  بیـان 
می شـود و بازخـورد آنهـا را بایـد مشـاهده کنیـم.

موحـد با اشـاره بـه اجرایی کـردن تقویـم زمانی 
جرائـم اظهار کـرد: مهمتریـن عامـل افزایش ضرب 
و جرح، دسترسـی آسـان به سـالح سـرد اسـت که 
با بررسـی های الزم نشـخص شـده اسـت که زمانی 
هسـتند  تفریحـی  امـکان  و  درخیابـان  نوجوانـان 
آمارضـرب و جثـرح  افزایـش و در هنـگام امتحانات 
ضـرب و جـرح کاهـش پیـدا مـی کنـد کـه ایـن 
موضـوع حساسـیت های زیـادی را ایجـاد می کنـد.

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان جغرافیای 
جـرم جهـت پیشـگیری از جـرم را موثـر دانسـت و 
ادامـه داد: اگـر کارهـای علمـی انجام دهیـم نتیجه 
خواهـد  جرایـم  وقـوع  از  پیشـگیری  در  بهتـری 

داشت.
وی بـا بیـان اینکه بیشـترین رقم سـیمای جرائم 
مربوط به خشـونت اسـت اظهـار کرد: آمـار ورودی 
جرائـم با وقـوع کامال متفاوت می باشـد زیـرا گاهی 
داللـت کامل بـر وقوع نـدارد و نمی  توانیـم کامال بر 
آمـار خشـونت ورودی اتـکا کنیم اما باید رشـد آمار 

را مـد نظر قـرار دهیم.

روایت طنز آلود خفت گیری 
از یک روزنامه نگار

خبر

افقی
1- دسـتمال یـا بـرس سـنتی ژاپنـی کـه بـه منظـور 
پـاك کـردن سـطوح از آن اسـتفاده می شـود - از توابع 

شهرسـتان نمیـن
2- پـرده کـرم ابریشـم - بنیـاد چیـزی - همسـر پیامبر 

)ص( اکرم 
3- مثل و مانند - امان - یک ششم

4- گهواره - ذریه - خانه عرب - نیروگاه شمال ایران
5- بازرگان - راهنمایی - رفوزه

6- بیکاره و بی عار - برادر - تفریق
7- بلنـد، واضـح - دل عـارف - صـدای برخـورد ناخـن 

سـاز با 
8- امید - تیره ای از پستانداران دریایی - مارال

9- سرگردان - خیمه صحرانشین - سود حرام
10 - خسیس - افسوس - ردیف قالی

11- غرزدن - نام پسرانه - سازی بادی
12- شـهری در اسـتان فـارس - مورچـه - نـرخ، ارزش 

- خاکروبـه
13- برقرار - گوش دهنده - مخلص و یکرو

پـرورش  گوسـفند  و  گاو  کـه  کسـی   - اکسـیر   -14
میدهـد - از محصـوالت نرم افـزاری اختصاصی شـرکت 

مایکروسـافت
15- مرکز نیوزیلند - نمک نشناس

عمودی
از  تابلویـی   - در شـهرری  دوره ساسـانیان  آثـار  از   -1

رنـوار اگوسـت 
2- پیشوایان - بسیار مرطوب - فرزند حضرت آدم )ع(

3- به دنیا آمدن - تندرست - سنگ انداز
4- حدید - انجام دادن - درس نخوانده - وام
5- ضمیر اشاره به جای دور - آدمی - گندم

6- دریا - زیرزمین ژرف - میوه خشک مغذی
7- نوعـی خـودروی آلمانـی - مـاه تمـام - پیرایـه خانم 

ها
8- ضمیـر اشـاره بـه نزدیـک - نوعـی تفنـگ - دریاچه 

م حما
9- دلیر، جنگاور - بلبل - عضو پرنده

10- جـد پیامبر اکرم )ص( - زن همنشـین - سـنگریزه 
کنـار دریا

11- آوای درشت - طرد کردن - زاغ
12- آموزش - عصر - عضو پا - کشوری در آسیا

13- ضد ارزان - بازگشت - دریافتن
14- فوتبالیسـت گلزن بازنشسـته انگلیسـی - روز عرب 

بهشت  -
15- پایتخت ولتای علیا - رمان شارلوت برونته
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اجرائیه 
زاده  الدیـن  شـمس  محمـد  لـه:  محکـوم  مشـخصات 
راوری فرزنـد ماشـااله به نشـانی راور خ شـهرك شـهرآباد 
حاشـیه پـارك مشـخصات محکـوم علیـه: عـذرا گریکـی 
پـور فرزنـد ابراهیـم بـه نشـانی شهرسـتان راور مجهـول المکان 
محکـوم بـه: بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه 
مربوطـه  دادنامـه  شـماره  و   9410093449300013 شـماره 
9409973449300015 محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه 1- 
حضـور در یکـی از دفاتـر اسـناد رسـمی و انتقال و تحویل سـند 
یـک دسـتگاه وانت بار بـه شـماره انتظامـی 676ط 61 ایران 65 
مـدل 1390 2- پرداخـت مبلـغ یکصـد و هفتاد هـزار ریال بابت 
هزینه دادرسـی 3- پرداخت هزینه نشـر آگهی مبلغ دویسـت و 
سـی و پنـج هـزار ریال 4- نیم عشـر دولتی که در اجـرای احکام 
محاسـبه خواهـد شـد.  محکوم علیه مکلـف اسـت از تاریخ ابالغ 
اجرائیـه : 1- پـس از ابـالغ اجرائیـه ظـرف ده روز مفـاد آن را 
بموقـع اجرا گـذارد. 2- ترتیبـی برای پرداخت محکـوم به بدهد. 
3- مالـی معرفـی کند که اجرای حکم و اسـتیفا محکوم به از آن 
میسـر باشـد و در صورتـی که خود قـادر به اجرای مفـاد اجرائیه 
ندانـد بایـد ظـرف مهلـت ده روز صورت جمـع دارایی خـود را به 
قسـمت اجرا تسـلیم کنـد. اگر مالـی نـدارد صریحاً اعـالم نماید 
هر گاه ظرف سـه سـال بعـد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شـود 
کـه قـادر بـه اجرای حکـم و پرداخت محکـوم به بـوده اید لیکن 
بـرای فـرار در پرداخـت امـوال خـود را معرفـی نکنید یـا صورت 
خـالف واقـع از دارایـی خـود بدهیـد بنحوی کـه اجـرای تمام یا 
قسـمتی از مفـاد اجرائیه متعسـر باشـد به مجازات حبـس از 61 
روز تـا 6 مـاه محکـوم خواهیـد شـد. 4- عـالوه بر مـوارد باال که 
قسـمتی از مـاده 34 اجـرای احـکام مدنـی می باشـد بـه قانون 
اجـرای احـکام مدنـی و قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مصـوب 
21/1/79 و همچنیـن مفـاد قانون نحوه اجـرای محکومیت های 

مالـی مصـوب 10 آبـان 1377 توجـه نمایید.
رییس شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان راور- محمود 
غیاثی 
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره 3 حوزه 
قضایی شهرستان راور 
م الف 320 

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 
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پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

عکس: ياسر خديشي

چقدر خوب بود آمدنت ،

در غبار روز هاي سرد 

خودت بودي!؟ 

آمدي به مسیر آرزوهاي تمام شده ام ، 

جان دهي،

کاش فقط در خواب نبود آمدنت!!!

رابطه ي میان بودنت و عمق درد هاي 

مرا خوب میداني،

پر نمي شود حتي با سیگار هاي مکررم

عکس نوشت

ورزش سوژه

پیروزی تیم والیبال بارز کرمان 
بر رعد پدافند اصفهان

تیـم والیبـال بارز کرمـان مقابل تیـم والیبال رعد پدافنـد اصفهان 
به پیروزی رسـید.

بـه گـزارش روابط عمومی باشـگاه فرهنگی- ورزشـی بـارز کرمان، 
ایـن مسـابقه کـه در چهارچـوب بـازی هـای لیگ دسـته یک کشـور 
برگـزار مـی شـد بـا نتیجه 3 بـر 2 به سـود تیـم والیبال بـارز کرمان 
پایـان یافـت.  بـازی دو تیم، چهارشـنبه عصر در سـالن رشـید فرخی 

انجام شـد. کرمان 

پاسخ توئیتری ظریف به تمسخر وزیر 
خارجه امارات

بـه گزارش خبرآنالین، روز سـه شـنبه وزیر خارجه امـارت عبداهلل 
نهیـان مقالـه دکتـر محمـد جـواد ظریف وزیـر خارجه کشـورمان که 
بـرای روزنامـه نیویـورك تایمـز نوشـته بـود مورد تمسـخر قـرار داد. 
بـر همیـن اسـاس وزیـر خارجه کشـورمان در یـک پیـام توییتری در 
واکنـش بـه این اظهارات سـخیف  نوشـت: »دیپلماسـی عرصـه افراد 

بالـغ اسـت، نه متکبـران تازه  بـه دوران رسـیده«.

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 اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com

0 9 3 5 2 5 2 0 0 0 5

حاشیه

کامبیز دیرباز به بیمارستان رفت!
مجموعـه  بازیگـر  دیربـاز  کامبیـز 
بـا  تهـران«  بـام  »پشـت  تلویزیونـی 
صفحـه  در  خـود  از  عکسـی  انتشـار 
اینسـتاگرامش در بیمارسـتان، اعـالم 
کرد در پشـت صحنه سـریال »پشـت 
از  اسـتفاده  دلیـل  بـه  تهـران«  بـام 
گـوش پـاك کـن پـرده گوشـش پاره 

شـده اسـت.

سیامک انصاری »ویال« را قال گذاشت
تهیه کننـده مجموعـه ی نـوروزی »ویـال« کـه قـرار بـود ایـن روزها 
کلیـد بخـورد، با اعـالم اینکه ایـن مجموعه کنار گذاشـته شـد، یادآور 
شـد: تلویزیون باید جلـوی بداخالقی های برخی بازیگـران غیرحرفه ای 
را کـه بـه فرهنـگ ایـن مملکـت صدمـه می زننـد، بگیـرد. بـه گزارش 
سـتاره هـا؛ مهران مهام در پاسـخ به این پرسـش که تکلیـف مجموعه 
نـوروزی تلویزیون چه می شـود؟ توضیـح داد: مجموعـه ی »ویال« کنار 
گذاشـته شـد و تلویزیـون در حال حاضر به دنبـال مجموعه ی جدیدی 
اسـت. وی ادامـه داد: در حـال حاضر در تدارك برنامه بزرگی هسـتیم. 

بـا نامه نـگاری کـه انجـام داده ام بـه دنبـال ایـن هسـتم کـه تلویزیون 
بـا بازیگـران بداخـالق غیرحرفـه ای که هر آنچـه دارند از صدقه سـری 
آنتـن صداوسیماسـت، برخـورد کنـد، اگـر ایـن اتفـاق نیفتـد، سـنگ 
بـر روی سـنگ بنـد نمی شـود. ایـن تهیه کننـده همچنیـن بـا مطـرح 
کـردن ادعای خسـارت از مجموعـه ی »ویال«، گفت: در حـال پیگیری 
خسـارت هایی کـه بـه ایـن مجموعه وارد شـده هسـتم. وی ادامـه داد: 
مـا بـرای ایفـای نقـش اول سـریال با سـیامک انصـاری صحبـت کرده 
بودیـم ولـی ایشـان در لحظـه آخـر اعـالم کـرد کـه نمی توانـد در این 
سـریال حضـور داشـته باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه دیالوگ هـای قصـه 
»ویـال« و همچنیـن چینـش کاراکتر هـا بـر اسـاس کاراکتـر نقش اول 
تنظیـم شـده بـود، بـرای این مجموعـه نمی شـد کاری کـرد. از طرفی 
بـا دو بازیگـر دیگـر هـم صحبـت کردیـم کـه برای شـروع کار نیـاز به 
فرصـت بیشـتری داشـتیم. در حالی که بـا روزهای تلف شـده قبلی ما 
دیگـر زمـان فرصت سـوزی نداشـتیم و نمی توانسـتیم باز هم بـا تاخیر 

کارمـان را شـروع کنیم.

متهم به آزار دوخواهر:
 جن ها تجاوز کردند!

کـه  شـیاد  مـرد 
دام  بـه  را  خواهـر  دو 
انداختـه  شـیطانی اش 
بـود، در دادگاه کیفـری 
تهـران  اسـتان  یـک 
بسـته  درهـای  پشـت 
محاکمـه  غیرعلنـی  و 
شـد. بـه گـزارش جـام 
نیوز، رسـیدگی بـه این 
بـا شـکایت دو  پرونـده 

خواهـر 21 و 16 سـاله از شـوهر خالـه 30 ساله شـان به نـام کیوان در 
دسـتور کار پلیـس قـرار گرفت. دختر 21 سـاله به نام مهنـاز به پلیس 
گفـت: »مدتـی پیـش با پسـر مـورد عالقه ام عقـد  کردم امـا فقط یک 
مـاه از ازدواج مـا نگذشـته بـود که متوجه شـدم بـا هم تفاهـم نداریم 
و شـوهرم مـرد آرزوهایـم نیسـت. بـه همین خاطـر بـه دادگاه خانواده 
رفتـم تـا طـالق بگیـرم، امـا همسـرم مخالـف ایـن جدایی بـود. وقتی 
ماجـرا را بـا خالـه ام در میـان گذاشـتم شـوهر خاله ام کیـوان قـول داد 

کـه کمکـم کنـد.
 او می گفـت دوسـتی دارد کـه می توانـد بـا جعـل سـند مدارکـی 
بـه دادگاه ارائـه دهـد کـه بتوانـم بـه راحتـی از همسـرم جـدا شـوم. 
مـن پنـج میلیـون تومـان در ازای ایـن کار بـه شـوهرخاله ام دادم و 
او مدارکـی بـه مـن داد و گفـت بـا ارائـه آنهـا بـه دادگاه می توانـم از 
همسـرم جـدا شـوم و مطلبی مبنـی بـر ازدواج در شناسـنامه ام وجود 
نداشـته باشـد.« او ادامـه داد: »در آن زمـان به افسـردگی مبتال شـده 
بـودم و می خواسـتم بـه روانشـناس مراجعـه کنم کـه شـوهر خاله ام با 
مـن صحبـت کـرد. او می گفـت می توانـد بـا هیپنوتیـزم  و از راه هـای 
ماوراء الطبیعـه مـرا درمـان کنـد. من که بـه او اعتماد کـرده بودم برای 
درمـان بـه خانـه خالـه ام رفتـم. کیوان  بـه خالـه ام داروهایـی داد و از 
او خواسـت تـا داروهـا را خـودش بخـورد و بـه پسـر 4 ساله شـان هـم 
بخورانـد تـا زمانی کـه من را هیپنوتیـزم می کند آنهـا در خواب عمیق 
باشـند.« وی افـزود: »بعـد از ایـن ماجـرا کیـوان مـرا هیپنوتیـزم کرد 
و در حالـی کـه بیهـوش بـودم مـرا آزار داد. وقتـی بـه ماجرا پـی بردم 
گفـت کـه بـا جن هـا در ارتبـاط اسـت و جن بـه روح من وارد شـده و 
بـه همیـن خاطـر فکـر می کنـم مـورد آزار قـرار گرفته ام. مـن که خام 
حرف هـای شـوهرخاله ام شـده بـودم بـه او اعتماد کردم و سـه جلسـه 
دیگـر هـم بـرای هیپنوتیزم بـه خانه او رفتم تـا اینکه یـک روز خواهر 
16 سـاله ام مهـری بـه مـن گفت که از سـوی شـوهرخاله ام مـورد آزار 

قـرار گرفته اسـت.
کـه  گفـت  مهـری  شـدم.  شـوکه  ماجـرا  ایـن  شـنیدن  از  مـن   
شـوهرخاله مان بـه بهانـه هیپنوتیـزم او را بـه خانه شـان دعـوت کـرده 
و در حالـی کـه خالـه ام را بیهـوش کـرده او را آزار داده اسـت.« بـه 
دنبـال شـکایت دو خواهـر، مـرد شـیاد بازداشـت شـد، اما خـودش را 
بی گنـاه خوانـد. وقتـی پزشـکی قانونی ادعـای دو خواهـر را تایید کرد 
کیـوان  بـه آزار دو خواهـر اعتـراف کـرد. در آن بیـن پـدر مهنـاز و 
مهـری نیـز گفـت که از سـوی کیوان مـورد کالهبـرداری قـرار گرفته 
و ایـن مـرد بـه بهانـه افتتـاح یـک شـرکت از او 23 میلیـون تومـان 
پـول کالهبـرداری کـرده اسـت. کیوان دیروز در شـعبه هشـتم دادگاه 
کیفـری یـک اسـتان تهران به ریاسـت حسـین اصغـرزاده و بـا حضور 
دو مستشـار پشـت درهـای بسـته و غیرعلنـی محاکمـه شـد. هیـات 

قضایـی بـه زودی دربـاره ایـن پرونـده اظهـار نظـر می کنـد.

سالگرد

دهمین سالگرد درگذشت مرتضی ممیز
پنجشنبه 24 دی ماه

ساعت 16:30
مکان : موزه هنرهای معاصر ) صنعتی ( کرمان


