
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد

118 آسیب دیده
در 36 حادثه

در حاشیه ی افتتاح پناهگاه 
و محل عقیم سازی حیوانات 
بالصاحب کرمان

کرمان
حامی
 وفاداران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان عنوان کرد:

نیاز کرمان به 24 هزار میلیارد 
سرمایه گذاری ساالنه برای رسیدن 

به رشد اقتصادی 8.5 درصدی 
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5 تا 423 تا 22

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نيم

10,095,000
10,090,000
5,220,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,790,000
1,910,000
1,031,930

دالر
یورو

درهم

 34,364
37,902
9,358

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

فروش واحدهای تجاری، زمین، باغ و خانه با شرایط ویژه )مزایده شماره 94/37(
مجتمـع اقتصـادی اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعـدادی از امـاک متعلـق به خـود را از طریـق برگزاری مزایـده کتبی با شـرایط نقد و 

اقسـاط و بـدون دریافـت کارمزد به فروش برسـاند. 
لـذا متقاضیـان خریـد مـی تواننـد بـرای بازدیـد از امـاک مـورد نظـر و کسـب اطاعات بیشـتر از نحـوه برگـزاری مزایـده و اخذ برگ 
شـرایط شـرکت در مزایـده از تاریـخ 94/12/17 لغایـت 94/12/25 همه روزه به جز ایام تعطیل صبح از سـاعت 8 لغایت 14 به نشـانی: 
کرمـان- بلـوار شـهید عباسـپور )پارادیس(، میدان عاشـورا- بلـوار جانباز- جنـب معاونت عمرانی اسـتانداری- طبقه اول شـرکت فتح و 
نصـر و یـا بـه نشـانی اینترنتـی: www.emdadimam.ir مراجعه و یا بـا تلفن هـای 3-36246241-035 تماس حاصـل فرمایند. 

ف
مساحت آدرس ملکردی

)مترمربع(
وضعیت 

سند
پیش 

پرداخت
مدت 
توضیحاتقیمت پایهاقساط

ساختمان اداری 2450/000/000/000 ماهه40 درصددارد1969/20کرمان- بلوار جانباز1

خانه باغ 1235/000/000 ماهه40 درصددارد-کرمان- شهداد2

کرمان- بلوار شهید 3
شامل چهار قطعه تجاری 48173/480/000/000 ماهه35 درصددارد13538صدوقی- سه راه کشاورز

و 46 قطعه مسکونی 

کرمان- بلوار جمهوری- 4
ملک مشاعی و دارای 2444/100/000/000 ماهه35 درصددارد2445جنب دانشکده فنی

کاربرد آموزشی 

کرمان- خیابان شهدای 5
ملک مشاعی و دارای 362/380/000/000 ماهه30 درصددارد282دارلک )آالشت سابق(

امتیاز آب و برق 

مالحظات:
1- متقاضیـان بـرای شـرکت در مزایـده مـی بایسـت سـپرده ای بـه میـزان 5 درصـد قیمت پایـه مزایده ملک مـورد نظر خـود را طی 
چـک بانکـی )رمـزدار( در وجـه متقاضـی بـا دو امضاء در ظهـر آن تهیـه و تحویل واحد فـروش اماک نموده و رسـید دریافـت نمایند. 
2- متقاضیـان مـی بایسـت رسـید سـپرده ماخـوذه )قرمـز رنـگ( را بـه همـراه فـرم تکمیل شـده پیشـنهاد قیمـت و فرم امضاء شـده 
شـرایط شـرکت در مزایـده را داخـل پاکـت مخصوص پیشـنهادات قـرار داده و پـس از درج فقط نام و نـام خانوادگی بـر روی آن داخل 

صندوق پیشـنهادات انداخته شـود. 
3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است. 

4- پیشـنهادات فاقـد سـپرده و یـا مخـدوش و مبهـم و مشـروط از درجـه اعتبار سـاقط و تکمیـل و رعایت مفـاد فرم های شـرکت در 
مزایـده کـه از طریـق دفتـر فـروش ارائه می گـردد الزامی اسـت. 

5- متقاضیان دارای  شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند. 
6- حضـور کلیـه شـرکت کننـدگان یا نماینده آنان در جلسـه مزایده آزاد اسـت و عـدم حضور هر یک یا کلیه شـرکت کنندگان موجب 

هیـچ ادعایی از طرف آنـان نخواهد بود. 
7- توصیـه مـی شـود متقاضیـان محتـرم بـه اطاعـات منـدرج در ردیف هر ملـک توجه و ضمـن رعایت مفـاد مندرج در برگ شـرایط 

شـرکت در مزایـده از ملـک مـورد نظر حتمـاً بازدید به عمـل آورند. 
8- دریافـت اقسـاط طـی چـک هـای صـادره از سـوی بانـک ها )به جـز صندوق قرض الحسـنه( قابـل دریافـت بـوده و از دریافت چک 

هـای صادره از سـوی شـعب شهرسـتان ها و نیـز دریافت سـفته معذور می باشـیم. 
9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 12 درصد تخفیف به ماخذ سال خواهد شد. 

10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت عودت داده خواهد شد. 
11- در خصـوص امـاک مشـاعی و دارای متصـرف، تخلیـه و اعمـال یـد مالکانـه و پرداخـت حقـوق مرتبط بـا ملک و توافق یا شـرکاء 

مشـاعی به عهـده خریدار می باشـد. 
مهم: 

* پیگیـری اخـذ مفاصـا حسـابهای الزم و پرداخـت هزینـه هـای مربـوط بـه تنظیم سـند قطعـی در خصـوص آن دسـته از اماکی که 
تفویـض مالکیـت آنهـا بـه صـورت وکالتـی درج گردیده اسـت به عهـده خریدار می باشـد. 

زمان برگزاری: روز چهارشنبه مورخ 94/12/26 ساعت 10 صبح 
محل برگزاری مزایده: یزد- میدان مهدیه- ابتدای بلوار شهید منتظر قائم- مجتمع تجاری اداری نیلوفر- طبقه اول 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجـام پروژه های زیر اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای زیـر جهت دریافت 

اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهید صدوقی شـهرداری بـم ، امور قراردادهـا مراجعه نمایند.
اجرای ساختمان پالتواجرای پارک بسطامیاجرای پارک نارنجستاننام پروژه

24/780/744/9759/134/963/8012/637/685/703برآورد اولیه براساس فهرست بهای ابنیه 94}ریال{

1/240/000/000460.000.000132.000.000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه }ریال{

6ماه8 ماه15 ماهمدت انجام کار }ماه{
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد 

مناقصـه هـر یک از پـروژه های فـوق اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- شرکت کنندگان باید به طور جداگانه در مناقصه هر پروژه که مایلند شرکت نمایند.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5- ارائه رزومه  کاری ، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.
6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ 94/12/27 می باشد.
8- متقاضیان جهت اطاع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند.

علیرضا ریاضی - شهردار بم

جناب دکتر محمود دریجانی
درگذشت دختر عزیزتان را به شما و خانواده 
مکرمه تسلیت عرض مینمایم و از خداوند 

متعال صبر جزیل برایتان خواهانیم.
 حیدر افشاري پور رییس اداره مطبوعات و امور آگهی های 
اداره کل ارشاد استان کرمان و 
علي سیف الدیني رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي بم 

جناب دکتر محمود دریجانی
درگذشت دختر عزیزتان را به شما و خانواده 
مکرمه تسلیت عرض مینمایم و از خداوند 

متعال صبر جزیل برایتان خواهانم.
نکیسا خدیشی

جناب مهندس داوود دریجانی
درگذشت خواهرزاده عزیزتان را به شما

 و خانواده مکرمه تسلیت عرض مینمایم و 
از خداوند متعال صبر جزیل

 برایتان خواهانم.
 بردیا امیرتیموری

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت 
بابک زنجانی به اعدام خبر داد

تمام
ناتمام
بابک
نعمت احمدی در گفت و گو با »پیام ما«:

 اعدام زنجانی
مشکلی را حل نمی کند

وکیل کرمانی بابک زنجانی: 

دیوان عالی کشور آنچه را 
که به عدالت نزدیک تر است 
انشای رای می کند

زنان را باور کنیم
یاسر سیستانی نژاد

صفحه 4

گزارش اختصاصی پیام ما
از وضعیت بیمه زنان خانه دار

بی مزد بود 
و مّنت ...

آخریـن لیوان را که آب کشـید نگاهی به سـاعت روی دیوار 
انداخـت کـه یـازده را نشـان مـی داد. دسـت هایش را خشـک 
کـرد و بـه سـمت گاز رفت کـه هنوز کتـری و قـوری  روی آن 
بـود، نگاهـی بـه داخل کتـری کرد کـه مطمئن شـود آب دارد 
و  بعـد گاز را روشـن کـرد .چـای که گرم شـد یک لیـوان برای 
خـودش ریخـت و پشـت میـز نشسـت. سـعی کرد ذهنـش را 
متمرکـز کنـد کـه کاری باقی نمانده باشـد. یاد دختـرش افتاد 
کـه امـروز کاس زبـان دارد و سـفارش کـرده که مانتـو اش را 
بشـوید. سـریع از جایش بلند شد و سـمت اتاق دخترش رفت. 
مانتـو را کـه داخـل لبـاس شـویی انداخـت ، دوباره به سـاعت 
روی دیـوار نگاهـی کـرد. برنج هـای خیس شـده را توی قابلمه 
ریخـت و بـا خـودش گفت: »امسـال دیر شـد باید تـا فصل لبو 
تمام نشـده، ترشـی درسـت کنم. بچه ها دوسـت دارند.«پخت 
غـذا را کـه تمـام کرد دوبـاره به سـاعت نگاهی انداخـت. نگران 
بـود  مبـادا بچـه ها دیـر کرده باشـند .سـاعت این بـار » یک« 

را نشـان مـی داد و لیـوان چای سـرد شـده ی  روی میـز را...
صفحه 5

  اجـازه نخواهـم داد کـه عـده ای مانع توسـعه و 
پیشـرفت شـهر شوند

 اگـر طـرح میـدان مشـتاق بعـد از عیـد نـوروز 
شـروع نشـود، بـه مـردم خواهـم گفـت کـه چرا 
شـروع نکـرده ایـم، جزئیـات و مانع هایـی که در 
مسـیر کار ایجـاد شـده را خواهـم گفـت کـه چرا 
در شـورای شـهر کرمان اجـازه اجرای طـرح داده 

است نشـده 
 مـن وامـدار هیچ جنـاح سیاسـی در این شـهر 
نیسـتم و آمـده ام که بـا کمک مردم و مسـئولین 
شهر را بسـازیم و متاسـفانه آنطور که خواسته من 

نرفت پیـش  بود 
 در اسـتان کرمـان برعکـس سـایر اسـتان هـا، 
اسـتاندار باید برای پیشـرفت پـروژه ها بـه دنبال 

شـهردار و شـورای شـهر باشد
  مـن کارهـا را پیگیـری مـی کنـم و اگـر قـرار 
باشـد کارشـکنی شود اسـتان سـاخته نمی شود، 
یـک روز یک خانـم قهر مـی کند و از جلسـه می 
رود بیـرون و روز دیگـر یـک آقا قهر مـی کند. در 
شـورای شـهر کرمـان باند بـازی شـده 8 نفر یک 

طـرف انـد و 7 نفـر در طـرف دیگر.

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

روغن خالص
شترمرغ

معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، 

ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد

ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز 

دست  )100درصد گیاهی(

استاندار کرمان هشدار داد:

باند بازی در شورای شهر کرمان 

 ما
يام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک
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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

خبر

490 هکتار از اراضی منابع طبیعی 
در کرمان رفع تصرف شد

مهـدی رجبی زاده روز یکشـنبه در جمـع خبرنگاران 
به مناسـبت هفتـه منابع طبیعـی افزود: امسـال در یگان 
حفاظـت منابع طبیعی حدود 270 پرونـده زمین خواری 
و تصـرف اراضـی منابـع طبیعـی در اسـتان کرمـان بـه 

مسـاحت 876 هکتار تشـکیل شـده است.
وی بیـان کـرد: اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
کرمان توانسـته از تصرف 218 مورد از اراضی این اسـتان 

کند.  جلوگیری 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کرمـان بـه 
همـکاری 408 محافـظ افتخـاری منابع طبیعـی با یگان 
حفاظت در اسـتان کرمان اشـاره و تصریح کرد: 44 گروه 
مردمی پیشـگیری از اطفاء حریق با 632 عضو در اسـتان 
کرمـان تشـکیل شـده اسـت.  وی گفـت: یکهـزار و 320 
همیـار طبیعـت نیز در کرمـان بـا اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان همـکاری دارند. رجبـی زاده مبارزه 
بـا زمیـن خـواری و حفاظت از منابـع طبیعی بـا رویکرد 
فرهنگـی را از جملـه وظایـف اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان کرمان نام برد و افـزود: یگان حفاظت 
از منابـع طبیعـی نیز به منظور حفاظـت در این عرصه ها 
حضـور مسـتقیم دارد. وی تعداد مامـوران حفاظت منابع 
طبیعـی کرمـان را بـا توجه به وسـعت این اسـتان اندک 
عنـوان کـرد و افزود: این تعداد در مقایسـه با تعداد نرمال 
و میانگیـن جهانـی بسـیار پاییـن اسـت. مدیـرکل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه اداره 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری ایـن اسـتان طی سـال 
گذشـته و جـاری رونـد تصرفـات اراضی را در این اسـتان 
کاهـش داده اسـت گفت: بـدون کمک مـردم نمی توانیم 
بـا توجـه بـه کمبـود نیرو و وسـعت این اسـتان ایـن رقم 
را بـه صفـر برسـانیم.  وی اظهار کـرد: 120 پرونده چرای 
غیرمجـاز دام امسـال در بخـش حفاظـت منابـع طبیعی 
تشـکیل شـده که در این راسـتا 34 هزار و 719 راس دام 
را از مراتـع خـارج کردیـم.  وی گفت: 29 مورد کشـفیات 
بهـره بـرداری غیرقانونـی و غیرمجـاز از عرصـه هـا منابع 
طبیعـی نیـز طـی سـال جـاری در اسـتان کرمـان انجام 

شـده است. 
رجبـی زاده بـه حریـق هـای منابع طبیعی در اسـتان 
کرمـان طـی سـال جـاری اشـاره و تصریـح کـرد: یکهزار 
و 139 هکتـار از اراضـی منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان 
طـی سـال جـاری دچـار حریـق شـده اسـت. وی گفت: 
101 هکتـار از اراضـی اسـتان کرمان امسـال دچار حریق 
شـده اسـت. وی افزود: آتش سـوزی منابع طبیعی استان 
کرمـان در سـال گذشـته 400 میلیـارد ریـال بـه عرصه 
هـای منابـع طبیعی خسـارت وارد کرد که ایـن مقدار در 

سـال جـاری بـه نصف کاهش داشـته اسـت.
مدیـرکل منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان تاکیـد کرد: 
عوامـل انسـانی در 67 درصـد آتـش سـوزی هـای منابع 
طبیعـی اسـتان کرمـان دخیـل بـوده اسـت.  وی گفـت: 
آتـش سـوزی منابـع طبیعـی از روزهای نخسـتین سـال 
تـا پایـان شـهریور بـا توجـه به حضـور مـردم در طبیعت 
شـدت مـی گیـرد. وی ادامـه داد: حدود هشـت دسـتگاه 
خـودرو کمـک دار بـا تجهیـزات اطفـاء حریـق در سـال 
جـاری خریـداری شـده و بـه زودی بـه مناطـق مختلـف 
اسـتان کرمـان اعـزام مـی شـوند. رجبـی زاده از احـداث 
پایـگاه ملـی اطفـاء حریق اسـتان کرمـان با امـداد هوایی 
برای نخسـتین بار در کشـور خبر داد و گفـت: این پایگاه 
در شهرسـتان رابـر در حـال احـداث اسـت و تاکنون 40 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت و تا پایان سـال 
آینـده افتتـاح مـی شـود. وی بـا بیـان اینکـه رسـانه هـا 
فرهنـگ سـازی جامعـه را در بخـش حفاظـت از منابـع 
طبیعـی بر عهده دارند گفــت: منابع طبیعی مسـئولیت 
و وظایـف فراوانـی دارد و تعامـل سـازنده با مـردم در این 

بخـش از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت.
رجبـی زاده اظهـار کـرد: توجـه بـه فرمایشـات رهبـر 
معظـم انقـاب اسـامی در بخش هـای زیربنایی کشـور 
از جملـه منابـع طبیعـی مـا را در جهـت حرکت صحیح 
هدایـت مـی کند. وی بیان کرد: اگر مسـاله ای در کشـور 
اولویـت مسـئوالن باشـد خواسـته و ناخواسـته اولویـت 
مـردم هـم قـرار مـی گیـرد. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هر 
هکتـار پوشـش گیاهی تـا 68 تن گـرد و غبـار را به خود 
جـذب مـی کنـد، بـه احـداث ایسـتگاه فرسـایش بـادی 
شهرسـتان ریـگان اشـاره کرد و گفـت: مطالعـات در این 
منطقـه ثابـت کـرده مناطقـی که پوشـش گیاهـی دارند 
حمـل شـن را از 120 تـن بـه 40 تن کاهش داده اسـت. 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کرمـان اولویـت 
نخسـت ایـن اداره کل را حفظ منابع طبیعـی عنوان کرد 
و افـزود: توسـعه، احیـاء و بهـره بـرداری از منابع طبیعی 

اولویـت دیگر ایـن اداره کل اسـت. 
وی بـه وسـعت اسـتان کرمـان و فعالیـت دو اداره کل 
منابـع طبیعـی شـمال و جنـوب اشـاره کرد و گفـت: 13 
و نیـم میلیـون هکتـار عرصـه منابـع طبیعـی در شـمال 
اسـتان کرمـان قرار دارد. رجبـی زاده تصریح کرد: حفظ و 
احیـای منابع طبیعی موجـود در کرمان با وجود وسـعت 
عرصـه هـا در ایـن اسـتان تنها از عهـده ایـن اداره کل بر 
نمـی آیـد. وی گفـت: اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان 
کرمـان تاکنـون مسـئولیتی را کـه بر عهده اش گذاشـته 
شـده ایثارگرانـه انجام داده اسـت. وی افـزود: امروز منابع 
طبیعـی به صـورت کاالیی ارزشـمند بین مردم شـناخته 
مـی شـود و مـردم بـه ایـن ارزش واقـف هسـتند. رجبی 
زاده از ›مدیریـت جامـع منابع طبیعی با مشـارکت مردم‹ 
بـه عنـوان شـعار منابـع طبیعی در سـال جاری یـاد کرد 
و افـزود: این نوع مشـارکت در گذشـته نیز وجود داشـته 
چنانچـه ایـن اداره کل یکهـزار و 99 طـرح را طـی 30 
سـال گذشـته بـا مـردم اجرا کـرده اسـت.  وی بـا تاکید 
بـر اینکـه بایـد در زمینـه مشـارکت مردم جوامـع محلی 
را توانمند کنیم گفت: سیاسـت الگوی توسـعه روسـتایی 
از دل منابـع طبیعـی بیـرون آمـده و در ایـن پروسـه بـا 
مشـارکت مردم گروه های توسـعه روستایی تشکیل شده 
اسـت. رجبـی زاده تصریـح کـرد: اداره کل منابع طبیعی 
اسـتان کرمـان همزمـان با سـه سـازمان بیـن المللی در 
حـال انجـام کار در شهرسـتان هـا و مناطـق این اسـتان 
اسـت.  وی گفت: تشـکیل شـرکت هـای تعاونی حمایت 
از بهـره بـرداران از جمله اقدامـات اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان کرمان اسـت کـه در این راسـتا 18 
تعاونـی فراگیـر در قالب 18 شـرکت و چهار هـزار و 970 
نفر عضو تشـکیل شـده اسـت. هفته منابع طبیعی از 15 

اسـفند روز درختـکاری آغاز شـد.

جناب آقای امیر تیموری 
سردبیر محترم نشریه پیام ما 

با سام 
احترامـاً پیـرو چـاپ متـن درخواسـت کمک مالی از سـوی مربی شـنا 
جهـت عزیمت به مسـابقات قهرمانی کشـور در نشـریه )پیـام ما( الزم می 

دانـم مطالـب ذیـل را حضورتان اعـام نمایم. 
درخواسـت فوق از سـوی شـخص فوق الذکـر بدون هماهنگـی قبلی با 
اینجانـب و بـدون در نظـر گرفتن شـأن و منزلت ورزشـکاران معزز جانباز 
و معلـول مطـرح گردیـده که طبیعتـاً تبعات ناخوشـایندی تاکنـون برای 
هیـأت ورزشـی بـه همراه داشـته اسـت ضمن اینکه نشـریه متبـوع بدون 
اخـذ مجـوز کتبـی از مسـئولین ایـن هیـأت اقدام بـه انتشـار مطلب فوق 
و در خواسـت واریـز وجـه به حسـاب ایـن هیأت نموده اسـت، لـذا ضمن 
اشـاره بـه ایـن موضـوع که اقدام فوق از سـوی آن نشـریه خـاف قانون و 
بـدور از مسـئولیت حفظ جایـگاه و منزلـت جانبازان و معلولین ورزشـکار 
بـوده اسـت تاکیـد مـی گـردد الزم اسـت نشـریه فـوق جهـت جلوگیری 

از تشـویش بیـش از پیـش اذهـان عمومـی نسـبت بـه نحـوه حمایت این 
هیـأت از تیمهـای ورزشـی خـود و علی الخصـوص تیم فوق الذکر نسـبت 

بـه اصـاح مطلب منتشـره فـوق اقـدام عاجل به عمـل آورد. 
ضمـن اینکـه یـادآور می گردد تیـم فوق با هزینه تامین شـده توسـط 
نهادهـای حمایتـی اسـتان کرمـان و سـایر حمایتهـای صـورت پذیرفتـه 
توسـط ایـن هیـأت تاکنون بدون مشـکل در مسـابقات کشـوری شـرکت 
نمـوده اسـت که اسـناد و مـدارک مربوطه موجـود و قابل ارائـه به مراجع 

می باشـد. 
لـذا ایـن هیـأت حـق هـر گونـه پیگیـری قانونـی در خصـوص تبعـات 
نشـر اینگونـه مطالـب در جرایـد را برای خـود محفوظ مـی دارد و بدیهی 
اسـت منتشـر کننـدگان ایـن گونـه مطالـب پاسـخگوی تبعـات اقدامـات 

خـود خواهنـد بود. 
مهدی نخعی 
رئیس هیات ورزش های جانبازان و معلوالن
استان کرمان 

اولین محموله قطعات 
تله کابین کرمان 
تخلیه شد

شـهردار کرمـان از تخلیـه اولیـن 
محمولـه قطعـات تلـه کابیـن شـهر 

کرمـان خبـر داد.
در  اظهارداشـت:  بابایـی  علـی 
مناطـق مختلف شـهر کرمـان پروژه 
آغـاز  بـرای  هـای زیباسـازی شـهر 

فصـل بهـار شـروع شـده و کار بـا جدیـدت در حـال انجـام اسـت. وی افـزود: یکـی از 
پـروژه هـای عمرانـی شـهر کرمان بهسـازی میـدان تاریخی شـهدا در کرمان اسـت که 
خوشـبختانه کار طبـق برنامـه ریـزی در حـال انجـام اسـت و فازهـای یـک و دو پروژه 
میـدان شـهدا و کـف سـازی و نـور پـردازی رو به اتمـام اسـت. وی این میـدان را یکی 
از اماکـن بالقـوه گردشـگری شـهر کرمان دانسـت و افـزود: در عملیات بدنه سـازی این 
میـدان سـعی شـده که میـدان تاریخی شـهر کرمـان بـه یکـی از زیباتریـن میدانهای 
تاریخـی شـهر تبدیـل شـود. شـهردار کرمان افـزود: فازهـای سـوم و چهارم ایـن پروژه 
نیـز در دسـت اجـرا اسـت و تا آغـاز ایام نـوروز، این میدان بـرای حضور مسـافران آماده 
مـی شـود. بابایـی گفـت: امیدواریم پروژه بهسـازی این میـدان در نهایت در خـرداد ماه 
سـال آینـده بـه اتمام برسـد. وی تله کابین شـهر کرمان را نیـز از جمله پـروژه های در 
دسـت اقـدام شـهرداری عنـوان کـرد و افـزود: مطابق برنامه مشـخص شـده کار در این 
بخـش نیـز در حـال انجام اسـت و نخسـتین قطعات تلـه کابین کرمان به شـهر کرمان 

وارد شـده است.

شهردار کرمانجوابیه

کرمان ویچ

پـروژه  پیگیـری  جلسـه  آخریـن 
محـل  در   94 سـال  شـهری  هـای 
پیامبـر  سـالن  کرمـان،  اسـتانداری 
حضـور  بـا  دیـروز  )ص(  اعظـم 
عمرانـی  معـاون  اسـتاندارکرمان، 
اسـتاندار، فرماندار، شـهردار کرمان و 
شـد. برگـزار  مسـئولین  از  جمعـی 

ابتـدا سـیف اللهی معـاون عمرانی 
گفـت:  جلسـه  ایـن  در  اسـتاندار 
اسـتفاده  بـرای  کرمـان  در  الکترونیکـی  شـهر  افـزار  نـرم 
گردشـگران تهیـه شـده اسـت. تولیـد نرم افـزار الکترونیکی 
کرمـان موجـب دسترسـی آسـان گردشـگران در سراسـر 

می شـود. اسـتان  گردشـگری  اطاعـات  بـه  جهـان 
اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه مزیت هـای این نـرم افزار 
اظهـار داشـت: ایـن نـرم افـزار بـه افـرادی کـه قصـد سـفر 
بـه کرمـان را دارنـد کمـک خواهـد کـرد تـا بـه اطاعـات 

گردشـگری اسـتان دسترسـی پیـدا کننـد.
علیرضـا رزم حسـینی در ادامه با اشـاره بـه اینکه میدان 
مشـتاق محـل تجمـع معتادیـن و خـرده فروشـان مـواد 
مخـدر شـده اسـت،تصریح کـرد: میـدان مشـتاقیه وضعیت 
نـا بـه سـامان و فضـای ناامنـی دارد کـه هیـچ خانـواده ای 
حاضـر نیسـت شـب هـا ازپارک ایـن میـدان اسـتفاده کند.

اسـتاندار کرمـان افـزود: تصمیم داریم در میدان مشـتاق 
کاری نـو انجـام دهیـم و در زیـر میـدان مشـتاق رسـتوران 
و فروشـگاه سـاخته و راه هـا دسترسـی بـه خیابـان هـای 
اطراف را از زیر داشـته باشـیم و سـرمایه گذار متقبل شـده 
کـه میـدان را از ایـن وضعیت خـارج و میدان مشـتاق را به 

بهتریـن میدان جنوبشـرق کشـور تبدیـل کند.
رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه تعدادی از اعضای شـورا 
نیـز بـا ایـن طـرح موافـق هسـتند، اظهار داشـت: سـرمایه 
گـذار ایـن طـرح یک مشـاور خارجـی بـرای پـروژه معرفی 
کـرده اسـت و تـا 3 ماه بعد از عیـد نوروز می تـوان این کار 
را شـروع کـرد و خواسـتاریم که اعضای شـورا شـهر کرمان 

در اجـرای ایـن پروژه مـا را همراهـی کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـا اجرای ایـن پروژه ها بـار مالی 
بـر دوش شـهرداری نیسـت، تصریح کـرد: اگر مـی خواهید 
واقعـا شـهر سـاخته شـود، همـه بایـد دسـت به دسـت هم 
دهیـم تـا طـرح هـا اجـرا شـوند. مـن هـم مـی توانـم در 
جلسـات شـرکت نکنم امـا می دانـم اگر وقت نگـذارم هیچ 

کاری بـه پایـان نخواهد رسـید.
اسـتاندار کرمـان گفت: مـن انتظار دارم که اعضای شـورا 
شـهر در جلسـه امشـب طـرح میـدان مشـتاق را تصویـب 

کننـد تـا پـس از ابـاغ به سـرمایه گذار کار شـروع شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا اجرای ایـن طـرح کل میدان 
مشـتاق متحـول و مانـدگار خواهـد شـد، اظهار داشـت:اگر 
ایـن طـرح بعد از عید نوروز شـروع نشـود، به مـردم خواهم 
گفـت که چـرا شـروع نکـرده ایم،جزئیـات و مانـع های که 
در مسـیر کار ایجـاد شـده را خواهـم گفت که چرا در شـورا 

شـهر کرمـان اجـازه اجرای طرح داده نشـده اسـت.
رزم حسـینی افـزود: مـن وامـدار هیچ جناح سیاسـی در 
ایـن شـهر نیسـتم و آمده ام کـه با کمک مردم و مسـئولین 
شـهر را بسـازیم و متاسـفانه آنطـور کـه خواسـته مـن بـود 
پیـش نرفـت. اگـر بخواهیـم دسـت روی دسـت بگذاریـم و 
بروکراسـی هـای اداری شـهرداری مانع کار سـرمایه گذار و 

مـردم شـود به صاح کشـور نسـیت.
وی تاکیـد داشـت: اعضـای شـورای شـهر همانطـور کـه 
تـا االن همـکاری کـرده انـد، از شـهرداری حمایـت کننـد 
تـا بتوانیـم شـهر را طی 3 سـال آینده بسـازیم. قرار نیسـت 
مـردم مـا هـر روز گرفتـار ترافیـک شـوند و خواهشـم ایـن 
اسـت کـه اعضای شـورا شـهر همـکاری کننـد و اگـر طرح 
میـدان مشـتاقیه اجرا نشـود، تمـام جزئیـات کار را به مردم 
خواهـم گفـت تـا مـردم بداننـد چه وضعیتـی در این شـهر 

وجـود دارد.
اسـتاندار کرمـان افزود:مـن اجـازه نخواهـم داد کـه عده 
ای مانـع توسـعه و پیشـرفت شـهر شـوند. اکنـون علیرغـم 
مشـکات مـادی کـه دسـتگاه های دولتـی دارنـد همکاری 
الزم را داشـته انـد و اسـم کسـانی را کـه در مسـیر اجـرای 

پـروژه هـا مانـع ایجـاد مـی کنند اعـام خواهـم کرد.
رزم حسـینی گفت: این شـهر باید سـاخته شـود و مردم 
بایـد بداننـد کـه چـرا شـهر کرمـان چندیـن سـال از دیگر 
شـهر هـا عقـب مانـده اسـت و زمانـی کـه مـی خواهیم پل 

بسـازیم عـده ای اعتـراض غیر کارشناسـی مـی کنند.
اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه اینکه سـرمایه گـذار نباید 
گاه  قـرار  گفـت:  بمانـد،  اداری  هـای  بروکراسـی  معطـل 
خاتم االنبیـاء )ص( تـا کنـون 80 میلیارد تومـان خرج کرده 
اسـت و مـا بایـد سـرمایه گـذار را شـکار کنیم. اگر قـرارگاه 
بـه شـهر کرمـان نیامده بـود و کار را آغـاز نکرده بـود، باید 

یـک سـال درگیـر جزئیات می شـدیم.
وی افـزود: مـواردی داشـته ایـم کـه سـرمایه گـذار 4 

سـاعت پشـت در اتـاق معـاون شـهردار معطـل مانـده و به 
همیـن علـت از ادامـه کار پشـیمان شـده و رفتـه، مـا بایـد 
کمـک کنیم تا سـرمایه گـذار کار را به مرحله اجرا برسـاند.

اسـتاندار کرمـان با اشـاره به عـدم حضور رئیس شـورای 
شـهر کرمان گفت: در اسـتان کرمان برعکس سـایر اسـتان 
هـا، اسـتاندار بایـد بـرای پیشـرفت پـروژه هـا بـه دنبـال 

شـهردار و شـورای شـهر باشد.
رزم حسـینی خطـاب بـه اعضـای شـورا شـهر حاضـر در 
جلسـه در خصـوص پـروژه بـام کرمـان، گفـت: اگـر اعضای 
شـورای شـهر بـا پـروژه بام کرمـان موافـق هسـتند، اختیار 
ادامـه کار را بـه شـهردار و یـا یکی از اعضای شـورای شـهر 
بدهـد تـا ایـن پـروژه طی یـک هفتـه آینـده تعیـن تکلیف 

. د شو
وی بـا اشـاره بـه 6 مـاه معطلی سـرمایه گذار پـروژه بام 
کرمـان، افـزود: بـرای ایجـاد سـرمایه گذاری توسـط بخش 
خصوصـی در کشـور مشـکل داریـم، امـا بـا تـاش هایـی 
کـه صـورت گرفت پـول هایـی توسـط بخـش خصوصی به 

آورده شـد.  کرمان 
اسـتاندر کرمـان اظهار داشـت:  اگر یک سـرمایه گذار از 
شـهر کرمـان برود، بقیه سـرمایه گـذاران نیـز خواهند رفت 

و ایـن مسـئله به شـهر ضربه مـی زند.
وی بـا اشـاره بـه عـدم حضـور رئیس شـورا شـهر کرمان 
در جلسـه پیگیـری پـروژه هـای شـهری افـزود: اگـر آقـای 
مشـرفی مسـئولیت پذیـر بودند در این جلسـه حضـور پیدا 
مـی کردنـد. رئیس شـورا باید بـرای اجرای این پـروژه رای 
گیـری مـی کـرد و آنچه کـه نظر اکثریت اعضا شـورا شـهر 
بـود را انجـام مـی داد. مـن از فـردا اسـامی کسـانی را کـه 

مخالفـت مـی کننـد خواهـم گفت.
تمامـی  نـوار  مـن  گفـت:  ادامـه  در  کرمـان  اسـتاندار 
جلسـات شـورا را گـوش مـی کنم و مـی دانم در شـورا چه 
مـی گـذرد. فکـر نکنید من خسـته می شـوم، من تـا زمانی 

کـه توفیـق خدمتگـذاری  در این اسـتان را دارم برای مردم 
انجـام میدهم. کار 

اداری  بروکراسـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حسـینی  رزم 
مصیبتـی شـده اسـت برای مـردم و کشـور، افـزود: اگر می 
خواسـتیم عافیـت طلـب باشـیم مانند گذشـتگان، شـهر را 
گسـترش مـی دادیم، چه کسـی به حاشـیه نشـینی در این 
شـهر اضافـه کـرد؟ چـرا محـل افاغنـه بایـد در مرکز شـهر 
باشـد و ناامنـی و سـرقت بوجود آید؟ شـورا باید پاسـخ این 

مشـکات را بـه مـردم بدهد.
وی افـزود: اگـر من هم االن اجازه بدهم شـهر گسـترش 
پیـدا مـی کنـد، آیـا درسـت اسـت ؟ اگر فقـط بنشـینیم و 
عافیـت طلبـی کنیـم تـا پُسـت خودمـان را نگه داریـم و یا 
بـه دنبـال جمـع آوری رای و حفظ جایگاه خود باشـیم، این 

خیانـت به مردم و شـهدا اسـت.
اسـتاندار کرمـان اظهـار داشـت: وقتـی کـه عـده ای می 
خواهنـد شـهر را بسـازند و بـه جـای همـکاری چـرا کار 
شـکنی مـی کنید؟ مـا باید بـه دنبال سـرمایه گذار باشـیم 
نـه اینکـه بـه روش هـای مختلـف سـرمایه گـذار را فـراری 

. هیم د
وی بـا اشـاره بـه عـدم حضور 13 عضو شـورای شـهر در 
جلسـه خطـاب به جعفـری و منصـوری گفت: مـن کارها را 
پیگیـری می کنم و اگر قرار باشـد کارشـکنی شـود اسـتان 
سـاخته نمـی شـود، یـک روز یـک خانـم قهر می کنـد و از 
جلسـه مـی رود بیـرون و روز دیگـر یـک آقا قهر مـی کند. 
در شـورای شـهر کرمـان بانـد بازی شـده 8 نفـر یک طرف 

انـد و 7 نفـر در طـرف دیگر.
در  بازاریـان  همـکاری  از  پایـان  در  کرمـان  اسـتاندار 
بازسـازی بـازار تاریخی کرمـان تقدیر کرد و خواسـتار ادامه 
پـروژه بهسـازی و نوسـازی بـازار شـد. همچنیـن  پـروژه 
انتقـال آب از بهشـت آباد از 35 سـال قبـل مطـرح شـده 

اسـت و در دولـت تدبیـر و امیـد بـه نتیجـه رسـید.

استاندار کرمان هشدار داد:

باند بازی در شورای شهر کرمان

اولین نشسـت خبری رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان کرمان دیروز برگزار شـد.رئیس سـازمان مدیریت و برنامه 
ریـزی اسـتان کرمـان در این نشسـت خبری گفـت: در چارچوب 
برنامـه ششـم توسـعه برای رسـیدن به نـرخ رشـد 8،5 درصد در 
اسـتان بـه 120 هـزار میلیارد تومان سـرمایه گذاری نیـاز داریم.

جعفـر رودری بـا اشـاره به اینکه سـاالنه بـه 24 هـزار میلیارد 
تومـان سـرمایه گـذاری نیـاز داریـم، افـزود: تجربه ای کـه اکنون 
اسـتان نشـان می دهـد در بهترین حالت سـالی حـدود 10 هزار 
میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری در همه زمینه هـا در حال انجام 
اسـت و تـا 24 هـزار میلیـارد تومان فاصلـه تقریبا زیـادی داریم.

وی گفـت: بـا ارزیابی اولیه از وضعیت اقتصادی اسـتان کرمان 
و جایگاهـی کـه می توانیم در کشـور داشـته باشـیم بـه نظر می 
رسـید کـه جایـگاه خوبـی داشـته باشـیم امـا بـر اسـاس آمـار و 
اطاعات خیلی این قضیه تصدیق نشـد. رئیس سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان اظهار داشـت: بـا توجه بـه اینکه 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی پس از یک دوره هشـت سـاله 
مجـدد احیـا شـد طی این فاصلـه 9 مـاه رویکردهـا و برنامه های 

مـا در حال انجام اسـت.
رودری گفـت: در سـال جـاری و بعـد از احیـای ایـن سـازمان 
بالـغ بر یک هـزار میلیارد تومـان بودجه اباغی به اسـتان کرمان 

را داشـتیم کـه این رقـم را به دسـتگاه های اجرایی و شهرسـتان 
هـا ابـاغ کردیـم. وی افـزود: مجمـوع اباغـی اعتبـارات تملـک 
دارای سـرمایه اسـتان تاکنون 746 میلیارد تومان اسـت که 335 
میلیـارد تومان آن تخصیص پیدا کرده و تقریبـا حدود 45 درصد 
است.بخشـی از اعتباراتی که تا این مرحله اباغ شـده و تخصیص 
پیـدا نکـرده انـد مربوط به اعتبارات ماده 180 اسـت کـه در حال 
پیگیری هسـتیم بتوانیم این تخصیص را هم برای اسـتان داشـته 
باشـیم. رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمان 
گفـت: در مجمـوع پولی کـه از محل اعتبـارات عمرانـی یا همان 
تملـک دارای سـرمایه بـه خزانـه اسـتان واصـل و به دسـتگاه ها 
بـرای انجـام کارهـای عمرانـی تزریق شـده حـدود 204 میلیارد 
تومـان اسـت. همچنین 315 میلیـارد تومان اعتبـارات هزینه ای 
داشـتیم کـه ایـن اعتبارات بین دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان در 
قالـب پرداخـت حقـوق و مزایـای پرسـنلی و انجـام امـور هزینـه 
ای دسـتگاه هـا توزیـع شـده اسـت. رودری اظهـار کـرد: برنامـه 
ریـزی و سیاسـت گـذاری بـرای نیـروی انسـانی هـم از وظایـف 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـت و کار ارزیابی دسـتگاه ها 
و مدیـران دسـتگاه هـا نیـز با این سـازمان مـی باشـد. وی گفت: 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی روی سـاماندهی نیروی انسـانی 

حسـاس اسـت که بتوانیم هم تثبیت شـغلی را ایجاد کنیم و هم 
پرداخـت هـای پرسـنلی در حد معقولـی دنبال شـود و در نهایت 
بین رسـالت ها و شـرح وظایف با نیازهای نیروی انسـانی انطباق 

بوجـود آید.
رئیـس سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی اسـتان کرمان گفت: 
بـا توجـه بـه اینکـه بخـش زیـادی از چـارت سـازمانی مـا خالی 
اسـت و حـدود 46 درصد پسـت هـای ما بدون متصدی هسـتند 
لـذا یکـی از سیاسـت های اصلـی ما این اسـت بتوانیـم نیروهای 
قـراردادی را کـه در دسـتگاه هـا داریـم تثبیت شـغلی بـرای آنها 
ایجـاد کنیـم. رودری با اشـاره به حـوزه آموزش و پژوهـش افزود: 
مباحـث مربـوط بـه آمـوزش نیـروی انسـانی بـا رویکـرد آموزش 
ضمن خدمت پرسـنل دولت اسـت کـه هدف از ایـن برنامه ارتقاء 
و بـه روز بـودن نیروهـا اسـت بـه گونـه ای کـه بتواننـد همـراه با 
پیشـرفت تکنولـوژی آمـوزش هـای الزم را ببیننـد.وی گفـت: با 
توجـه بـا اینکـه اولین سـال کاری سـازمان را داشـتیم یکسـری 
برنامـه ریزی نیازسـنجی را برای سـال بعد انجام دادیـم و رویکرد 
ایـن اسـت کـه حلقه های مفقـوده و مهمـی که در اسـتان وجود 
دارد را احصـا کنیـم و در دسـتور کار قـرار دهیـم کـه اطاعـات 

اسـتان نیـز منظم خواهد شـد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد:
نیاز کرمان به 24 هزار میلیارد سرمایه گذاری ساالنه 

برای رسیدن به رشد اقتصادی 8.5 درصدی 
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کاغذ اخبار

اژه ای،  محسـنی  گذشـته  روز 
معـاون اول و سـخنگوی قـوه قضاییه 
دو  و  زنجانـی  بابـک  محکومیـت  از 
متهـم دیگـر پرونـده نفتی بـه اعدام 

داد.  خبـر 
صدور حکم اعدام برای بابک 

زنجانی
دیـروز در حالـی نـود و سـومین 
نشسـت خبـری سـخنگوی قـوه قضاییـه برگـزار شـد کـه 
آمـد.  بیـرون  آن  از  تریـن خبرهـای سـال  مهـم  از  یکـی 
حجـت االسـام محسـنی اژه ای، معـاون اول قـوه قضاییـه 
و سـخنگوی ایـن قـوه از صـدور حکـم بابـک زنجانـی و دو 
متهـم دیگـر پرونـده نفتـی در دادگاه بـدوی خبـر داد و 
گفـت: دادگاه بـدوی ایـن سـه متهـم را مفسـد فـی االرض 
تشـخیص داده و بـه اعـدام محکـوم کـرده اسـت. وی ادامه 
داد: زنجانـی همچنیـن بـه ردمـال به شـاکی، شـرکت نفت 
ایـران و جـزای نقدی معـادل یک چهارم پولشـویی محکوم 
کـرده اسـت. همچنیـن محاکمـه پرونـده ارزی نیـز تمـام 
شـده و 181 میلیـارد تومـان درآمـد از غیرحق و نامشـروع 
در ایـن پرونـده بـرآورد شـده و ایـن پرونـده 10 متهم دارد 
کـه شـش نفـر به صـورت حضـوری محاکمـه شـده و چهار 
نفـر متهـم فـراری به صـورت غیابی محاکمـه و صدور حکم 

انجام شـده اسـت.
اگرچـه توضیحـات اژه ای در ایـن باره کوتاه بـود، اما این 
خبـر خیلـی زود بـه پربیننده ترین خبر اکثـر خبرگزاری ها 
و سـایت هـای خبری تبدیل شـد. حتی برخی سـایت های 
خارجـی هـم در خبـری فـوری به صـدور حکم اعـدام بابک 
زنجانـی پرداختنـد. فـردی کـه در دو سـال اخیـر بـه یکی 

از خبرسـازترین چهـره ها در کشـورمان تبدیل شـده بود.
حاشیه های بی پایان میلیارد جوان

اواخـر ریاسـت جمهـوری محمـود احمـدی نـژاد و اوایل 
دهـه نـود بـود کـه نـام زنجانـی بر سـر زبان هـا افتـاد. آذر 
مـاه 91 بـود که نـام زنجانی  توسـط اتحادیه اروپـا به دلیل 
آنچـه »کمـک بـه دور زدن تحریـم هـا از طریـق داشـتن 
نقـش کلیـدی در تجـارت نفت ایـران و انتقال پـول مربوط 
بـه فـروش آن بـه دولـت ایـران« خوانـده شـد، در لیسـت 
تحریـم قـرار گرفـت. خـودش در مصاحبـه بـا رویتـرز ورود 
بـه ایـن لیسـت را اشـتباه خوانـد و گفـت کـه کاری خاف 
قواعـد اتحادیـه اروپـا نکرده و نفـت را در کشـورهای معاف 
از تحریـم و طبـق قوانیـن بین المللـی فروختـه اسـت. دو 
مـاه بعـد امـا حاشـیه ای دیگـر پـای زنجانـی را بـه رسـانه 
هـا بـاز کـرد. بهمـن مـاه سـال 91 محمـود احمـدی نـژاد 
رئیـس جمهـور وقت بـرای دفاع از وزیـر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی کـه مـورد اسـتیضاح نماینـدگان قـرار گرفته بود 
بـه مجلـس رفت ولی به جـای دفـاع از وی فیلمی را پخش 
کـرد کـه هـم جلسـه را متشـنج کـرد و هـم نـام زنجانـی 
را مطـرح کـرد. احمـدی نـژاد بـا انتشـار فیلمـی، جلسـه 
خصوصـی فاضـل الریجانـی بـرادر رئیـس مجلس را نشـان 
مـی داد کـه در حـال رایزنـی بـا مرتضـوی دربـاره مسـائل 
اقتصـادی و ... بـود. این هـم پایان ماجرا نبـود. در فروردین 
92 ایـن بـار او و موسسـه های مرتبط بـا او در آوریل 2013 
توسـط آمریـکا بـه پولشـویی بـرای دور زدن تحریم هـای 
اعمـال شـده علیـه ایران متهـم شـدند و در لیسـت تحریم 
هـای ایـن کشـور قـرار گرفتنـد. ایـن حاشـیه هـا در کنـار 
دیگـر اقدامـات زنجانـی از جملـه خریـد باشـگاه راه آهـن 
باعـث شـد تـا نـام او بیـش از پیش در رسـانه ها تکـرار و از 
او بـه عنـوان میلیـارد جـوان نـام بـرده شـود. اما ماه عسـل 
رسـانه ای میلیـارد جـوان پـس از تغییـر دولـت و روی کار 

آمـدن حسـن روحانـی بـه پایان رسـید.
اتهام وزارت نفت به زنجانی

نفـت  وزارت  در  زنگنـه  سـکانداری  از  روز   40 هنـوز 
نگذشـته بـود کـه وزیـر نفـت در نخسـتین جلسـه شـورای 
گفـت و گـو در پاسـخ سـوالی دربـاره بدهـی زنجانـی بـه 
وزارت نفـت گفـت: بابـک زنجانـی 2 میلیـارد دالر از پـول 
نفـت به فـروش رفته کشـور را هنـوز برنگردانده اسـت. وی 
تصریـح کـرد: وی )زنجانـی( گفتـه پـول بـه حسـابم واریـز 
شـده امـا از جانـب آمریکایـی هـا این حسـاب بلوکه شـده 
اسـت. زنجانـی البتـه یـک روز بعـد ایـن اظهـارات وزیـر 

نفـت را تکذیـب کـرد امـا ایـن کار هـم باعث نشـد تـا پای 
کمیسـیون اصـل نـود مجلـس بـه ایـن ماجـرا بـاز نشـود. 
پـس از چنـد هفتـه بررسـی، محمدعلـی پورمختـار رئیس 
کمیسـیون اصـل نـود بـا اشـاره بـه رونـد بررسـی پرونـده 
بابـک زنجانی در کمیسـیون اصـل 90 گفت: بابـک زنجانی 
مبلغـی به میـزان یک ملیارد و 600 میلیـون دالر به وزارت 
نفـت بدهـکار اسـت و چنان چه ایـن مبلغ را بـه وزارت نفت 

پرداخـت کنـد پرونده وی در کمیسـیون اصـل 90 مختومه 
شـد. خواهد 

قرارداد دردسرساز زنجانی با تامین اجتماعی
سـه مـاه از اظهـارات وزیر نفت نگذشـته بود که حاشـیه 
جدیـدی بـرای بابـک زنجانی ایجاد شـد. اگـر در بهمن 91 
محمـود احمـدی نـژاد بـا انتشـار فیلمـی از رابطـه زنجانی 
بـا سـعید مرتضـوی، رییـس وقـت تامیـن احتماعـی پـرده 

برداشـته بـود، ایـن بـار گـزارش تحقیـق و تفحـص مجلس 
از سـازمان تامیـن اجتماعـی در آذر مـاه 92 بـه ارتبـاط 
زنجانـی و مرتضـوی اشـاره کـرد. در ایـن گزارش آمـده بود 
کـه هیـات در روز هـای اولیـه بررسـی بـه موضوعی دسـت 
یافـت کـه تـا روزهـای پایانـی کار خـود بسـیاری از اوقـات 
اعضـای هیـات را درگیر خود نمـوده بود. تفاهـم نامه ای به 
شـماره 9135/91/1000 در تاریـخ 1391/9/27 فی مابین 
سـازمان و شـرکت هلدینگ سـورینت قشـم بـه مدیرعاملی 
بابـک زنجانـی منعقـد گردیـد. مطابـق ایـن تفاهـم نامـه 
مقـرر شـد بـود تـا سـقف 4 میلیـارد یـورو )معـادل یـن 
ژاپـن( 138 شـرکت متعلـق بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی 
کـه عمدتـا موضـوع اصلـی تحقیـق و تفحـص بـوده انـد به 
شـرکت مذکـور واگـذار گـردد. ظاهرا بر اسـاس ایـن تفاهم 
نامـه قـرار بوده سـهام سـازمان تامیـن اجتماعی بـه صورت 
انحصـاری در اختیـار شـرکت بابـک زنجانـی قـرار گیرد که 
نـام شـرکت هایـی نظیـر هواپیمائـی جمهـوری اسـامی، 
فـوالد خوزسـتان، فـوالد مبارکـه اصفهـان، بانک صـادرات، 
هتـل هـای همـا، پتروشـیمی غدیـر، پتروشـیمی تبریـز، 
شـرکت ملی نفتکش، کشـتی رانی جمهوری اسـامی ایران 
و بانـک هـای پاسـارگاد، تات، پارسـیان، دی و ... در گزارش 

تحقیـق و تفحـص مجلـس ذکر شـده اسـت.
پاسخ مرتضوی و افزایش حاشیه ها

پاسـخ مرتضـوی بـه این گـزارش مجلـس، حاشـیه ها را 
بیشـتر کـرد. مرتضـوی در جوابیـه خـود آورده بـود: اساسـاً 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی هیچگونـه قـرارداد واگـذاری بـا 
هلدینـگ سـورینت قشـم امضـاء ننمـوده و صراحتـاً اعـام 
می نمایـم کـه آقـای بابـک زنجانـی و هلدینـگ سـورینت 
قشـم حتـی یـک چـوب کبریـت هـم از سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی تحویـل نگرفتـه و در همیـن حـد نیـز واگـذاری 

صـورت نگرفتـه اسـت.
بازداشت بابک

دی مـاه 92 بـود کـه زنجانـی بازداشـت شـد. بازداشـت 
وی یـک روز پـس از دسـتور حسـن روحانی صـورت گرفت 
کـه بـه دولـت گفتـه بـود بـا فسـاد اقتصـادی خصوصـاً در 
مـورد کسـانی کـه بـرای پر کـردن جیـب خـود از تحریم ها 
سـود برده انـد، مبـارزه کند. محسـنی اژه ای سـخنگوی قوه 
قضاییـه هـم در ارتبـاط بـا بازداشـت زنجانی بـه خبرنگاران 
گفـت: بابـک زنجانـی بـا توجه بـه مسـائل و اتهامـات وارده 
در هفته هـای اخیـر از سـوی مراجع قضایی بازداشـت شـد.
توقیف اموال زنجانی در ازای بدهی به وزارت نفت

محسـنی اژه ای در بهمـن 1392 از توقیـف کلیـه امـوال 
زنجانـی در داخـل و خـارج از ایران خبر داد کـه با همکاری 
خـود زنجانـی در معرفـی ایـن دارایی هـا همراه بوده اسـت. 
امـا عـزت اهلل یوسـفیان مـا نماینـده مجلـس گفـت کـه بر 
اسـاس برآوردهـا در سـتاد مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی، در 
خوشـبینانه ترین حالـت میـزان امـوال زنجانـی در داخـل 
حـدود چهـار هـزار میلیـارد تومان اسـت کـه در واقع حتی 
نیمـی از بدهـی بابـک زنجانی بـه وزارت نفت را هم شـامل 

نمی شـود.
محاکمه زنجانی به اتهام فساد فی االرض

تحقیقـات و بازجویـی از بابـک زنجانـی تـا اواسـط سـال 
جـاری طـول کشـید و سـرانجام در مهرمـاه سـال جـاری 
اولیـن جلسـه دادگاه وی برگـزار شـد. کیفرخواسـت بابـک 
صفحـه   200 هـم  زنجانـی  و  بـود  صفحـه   237 زنجانـی 
کیفرخواسـت  در  تهـران  دادسـتانی  کـرد.  آمـاده  دفاعیـه 
اولیـه بابـک زنجانـی را بـه فسـاد فـی االرض و اخـال در 
نظـام اقتصـادی کشـور، کاهبـرداری گسـترده از شـرکت 
ملـی نفـت ایـران، کاهبـرداری از بانـک اف  آی  آی  بـی، 
جعـل اسـناد بانکـی و حواله های ارزی، جعل دسـتور انتقال 
بیـن  بانکـی و پولشـویی بـه مبلـغ 1967 میلیـون یـورو و 
نشـر اکاذیـب متهـم کـرد. دادگاه هـای زنجانـی تـا بهمـن 
سـال جـاری طـول کشـید و نهایتـا 21 بهمـن بیسـت و 
ششـمین و آخریـن جلسـه دادگاه زنجانـی و دیگـر متهمان 
پرونـده نفتـی برگـزار شـد. سـرانجام حدود یک مـاه پس از 
برگـزاری آخریـن جلسـه دادگاه بابـک زنجانـی، سـخنگوی 
قـوه قضاییـه روز گذشـته از صـدور حکـم اعدام بـرای بابک 
زنجانـی و دو متهـم دیگـر پرونـده نفتـی در دادگاه بـدوی 

خبـر داد.

خبر

وکیل کرمانی بابک زنجانی: 

دیوان عالی کشور آنچه
را که به عدالت نزدیک تر است 

انشای رای می کند
وکیـل بابـک زنجانـی گفـت: مرجـع رسـیدگی بـه 
اعتـراض و تجدیدنظـر خواهـی رایـی کـه صـادر شـده 
دیـوان عالـی کشـور اسـت کـه بعـد از آنکـه رای به ما 
ابـاغ شـد در یـک فرصـت زمانـی بیسـت روزه قطعـا 
اعتـراض خودمـان را به مرجع ذیصـاح تقدیم خواهیم 
کـرد. به گـزارش خبرآناین رسـول کوهپایه زاده وکیل 
بابـک زنجانـی در واکنـش به رای صـادره برای موکلش 
رای  هنـوز  و  اسـت  بـدوی  رای  صـادره  رای  گفـت: 
قطعـی صـادر نشـده اسـت و قانونگـذار بـر این اسـاس 
بـرای رعایـت دقـت و اجـرای عدالـت رسـیدگی چنـد 
مرحله ای را پیشـنهاد کرده اسـت. کوهپایـه زاده گفت: 
مـا بـه درایـت، سـامت و صابت دسـتگاه قضـا اعتقاد 
و اعتمـاد داریـم و بنـده بـه سـهم خـود و بـه عنـوان 
یـک شـهروند ایرانـی از مجموعـه قضـات شـریفی کـه 
بـرای ایـن پرونده وقـت گذاشـتند و از روی اخاص به 
دنبـال کشـف حقیقـت و اجـرای عدالت بودند، تشـکر 
می کنـم. وکیـل بابـک زنجانـی افـزود: البتـه تاکنـون 
پیـش آمـده کـه آرای مختلفـی را دادگاه بـدوی صادر 
کـرده اسـت؛ امـا مرجع رسـیدگی کننـده بـه اعتراض 
آن را نقـض کـرده یـا آن را تاییـد کـرده اسـت . وی بـا 
بیـان اینکـه طبق اصول و مقـررات بعد از آنکـه رای به 
طـور کامـل بـه ما ابـاغ شـد الیحـه فرجـام خواهی و 
اعتـراض خودمـان را در مهلت مقرر بـه مرحع ذیضاح 
تقدیـم می کنیـم، یـادآور شـد: بنـده یقیـن دارم کـه 
قضـات عالـی مقـام دیـوان عالـی کشـور هـم آنچه که 
بـه عدالـت نزدیـک اسـت را انشـای رای خواهنـد کرد.

متهم های ردیف دوم و سوم 
پرونده بابک زنجانی
چه کسانی هستند؟

میـزان نوشـت: بـه گفتـه سـخنگوی قـوه قضائیـه 
مهـدی شـمس متهـم ردیـف دوم پرونـده فسـاد نفتی 
در دادگاه بـدوی بـه اتهـام افسـاد فـی االرض بـه اعدام 
محکـوم شـد. مهدی شـمس که نامش به عنـوان متهم 
ردیـف دوم در پرونده فسـاد نفتی مطرح اسـت، خود را 
اسـتاد دانشـگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل دارای دو 
فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسـی و سـاکن 
انگلیـس معرفـی کـرده اسـت. وی متولد 1346 اسـت 
کـه از تاریخ 17 اسـفند سـال گذشـته در بازداشـت به 
سـر می برد و در جلسـات رسـیدگی به دادگاه متهمین 
همراهـی  دادگاه  در  را  زنجانـی  بابـک  نفتـی،  فسـاد 
می کـرد. اتهامـات شـمس بنـا بـه قرائت کیفرخواسـت 
عبارت اسـت از افسـاد فـی االرض در جهـت اخال در 
نظـام اقتصـادی، مشـارکت در کاهبـرداری یـک و دو 
دهـم میلیارد یورویی. همچنین پولشـویی و مشـارکت 
در عوایـد حاصـل از جـرم به مبلغ یک میلیـارد و 200 
میلیـون یـورو و پولشـویی و مشـارکت در عواید حاصل 
از کاهبـرداری شـرکت نیکـو بـه مبلـغ 767 میلیـون 
اتهامـات عنـوان شـده وی در  از  یـورو  و 500 هـزار 
کیفرخواسـت اسـت. بـه موجب مـاده 2 قانون تشـدید 
مجـازات مرتکبین به ارتشـا و اختـاس و کاهبرداری، 
طبـق قانـون 2 مبـارزه بـا پولشـویی و بندهـای الـف و 
جیـم مـاده 1 و 2 قانـون اخـال گـران نظـام اقتصادی 
و مـواد 5 و 7 و 134 و 286 قانـون مجـازات اسـامی 
دادسـتانی درخواسـت محکومیت و مصـادره اموال وی 
را دارد. بـه گـزارش خبرآنایـن حمید فـاح هروی که 
نامـش بـه عنـوان متهم ردیـف سـوم در پرونده فسـاد 
نفتـی مطرح اسـت، خـود را متولـد 1340، بازنشسـته 
، دارای مـدرک دکتـرا صنایـع، متاهـل و دارای سـه 
فرزنـد بـا تابعیت ایران و بدون سـابقه کیفری و سـاکن 
تهـران معرفی کـرده اسـت. اتهامات متهم ردیف سـوم 
بزرگتریـن پرونـده نفتی هـم با اتهامـات دو متهم دیگر 
)بابـک زنجانـی و مهـدی شـمس(نزدیک اسـت.  بـر 
اسـاس کیفرخواسـت اتهامـات متهـم ردیف سـوم دایر 
بـر افسـاد فـی االرض از طریـق مشـارکت در اخـال 
بـا علـم بـه ضربـه زدن بـه نظـام جمهـوری اسـامی، 
مشـارکت عامدانه، مشـارکت در ارتـکاب جرایم مرتبط 
بـا جعـل، مشـارکت در کاهبـرداری یـک میلیـارد و 
دویسـت میلیـون یورویی از شـرکت Hk با اسـتفاده از 
جعل، مشـارکت در کاهبـرداری از تامیـن اجتماعی و 

همچنین مشـارکت در پولشـویی اسـت.

نظر شهرام جزایری درباره اعدام 
بابک زنجانی

شـهرام جزایـری دربـاره خبـر اعـدام بابـک زنجانی 
توضیـح می دهد. بر اسـاس توضیحات شـهرام جزایری 
اگـر گفتـه هـا و شـنیده هـا درسـت باشـد کـه بابـک 
بـه  ای  تحریـم خدمـات شایسـته  زنجانـی در دوران 
کشـور داشـته حتمـا مشـمول رافـت اسـامی خواهـد 
شـد.  پـس از اینکه سـخنگوی قـوه قضاییـه اعام کرد 
بابـک زنجانـی بـه اعـدام محکوم شـده اسـت، شـهرام 
جزایـری در گفـت و گویـی بـا خبرگـزاری خبرآنایـن 
گفـت:» امـروز شـاهد صـدور حکـم غیـر قطعـی اعدام 
بـرای بابـک زنجانـی بـودم. اوال کـه ایـن حکـم دادگاه 
محتـرم بـدوی  طبـق قانـون غیـر قطعی اسـت و هنوز 
هیـچ جرمـی علیـه ایشـان در دادگاه صالحه بـه اثبات 
قطعـی نرسـیده و متهـم حـق دارد در پنـاه قانـون از 
امنیـت الزم برخوردار باشـد. « وی افـزود:» ثانیا همگی 
مـا بایـد بـه رونـد رسـیدگی هـای قضایـی و اجـرای 
عدالـت در دادگاه هـا اعتمـاد کنیـم لـذا بایـد صبوری 
داشـت تـا حکـم نهایـی و قطعـی مشـخص شـود.«  
جزایـری در ادامـه توضیحـات خـود گفـت:» ثالثـا اگر 
گفتـه ها و شـنیده ها درسـت باشـد که بابـک زنجانی 
در دوران تحریم خدمات شایسـته ای به کشـور داشـته 
و انشـااهلل اگـر بتوانـد تـا قبـل از قطعیت حکـم، اموال 
بیـت المـال را اعـاده کنـد بـه نظر بنـده حتما ایشـان 
مشـمول رافـت اسـامی خواهد شـد و قطعـا این حکم 
اجـرا نمـی گـردد، در غیـر ایـن صـورت کار ایـن متهم 

دشـواتر خواهـد بود.

روز گذشـته حسـن روحانـی رییـس جمهور کشـورمان در 
نشسـتی خبـری، دربـاره مسـائل مختلـف کشـور از جملـه 
انتخابـات صحبـت کـرد. در ادامه گزیده صحبـت های وی 

را بـه نقـل از انتخـاب بخوانید:
 مـا سـال سـختی را پشـت سرگذاشـتیم؛ قیمـت درامـد 
نفتـی مـا در سـال 90 ، 120 میلیـارد بـود ولـی در 94 به 

یـک ششـم تقلیـل پیـدا کرد.
 ارزش پول ملی کاهش یافته ست.

 دولـت همـه تـوان خـود را بـه کار گرفـت تا افـرادی که 
مـی تواننـد در انتخابـات شـرکت کننـد بیشـتر و بیشـتر 

. ند شو
 از زمـان ثبـت نـام کاندیداها تا روز انتخابـات دولت هیچ 
شـب آرامـی را نداشـت وهمـه توان خـود را بـه کار گرفت 

تـا امیـد را به جامعـه برگرداند.
 از همـه کاندیداهـا بـه ویـژه کسـانی که صاحیـت آن ها 

مـورد تایید قـرار نگرفتد سپاسـگزارم.
 برجـام یـک را بـه پایـان رسـاندیم امـا مـی دانیـد کـه 

جزییـات ممکـن اسـت در برخـی امـور زمـان ببـرد.
 دولـت هـای طرف مقابل ما بـه تعهداتشـان عمل کردند 

و از لحاظ سیاسـی نظراتشـان را اعام کردند.
 امـروز فعالیـت هـای بانکهـا بـا بانکهـای خارجی شـروع 

شـده بیشـتر و بیشـتر شـده است.
 ایـران جایـگاه خـودش را در صـادرات نفـت بـاز یافتـه 

. ست ا
 درخواست من از ملت برای برجام دو است.

 بایـد دسـت بـه دسـت هم بدهیـم ما نیـاز به یـک اقدام 
جامـع مشـترک ملی بـرای رونـق اقتصادی، سـاختن ایران 

و پیشـرفت کشـور و قدرت ملی داشـته باشـیم.
 مـا مجلـس تابـع دولـت نمـی خواهیـم و مجلـس تابـع 

دولـت نداریـم.
 مـا دولـت همـراه مجلـس و مجلـس همـراه دولـت مـی 

هیم. خوا
امیـدوارم  بسـیار  و  دارد  را  خـودش  جایـگاه  مجلـس   
همـکاری مـا بـا مجلس دهـم بیـش از مجلس نهم باشـد .

 نـه سـواالت مختلـف و نـه اسـتیضاح هـا و نـه رد برخی 
لوایـح و نـه تاخیـر آنهـا مـا را عصبانـی کـرد و حتـی اگـر 
بودجـه و برنامـه مـا تصویـب نشـود، رابطه خـوب ما حفظ 

شـود. می 
 بسـیار امیـدوارم کـه در مجلـس دهـم شـرایط بهتـری 

داشـته باشـیم 
 انچـه مـا مـی خواهیـم هماهنگـی اسـت مـردم دعـوا و 

بداخاقـی را دوسـت ندارنـد.

 مـردم در 7 اسـفندماه پاسـخ بداخاقـی هـا را دادنـد و 
گفتنـد تهمـت و افتـرا نتیجـه معکـوس مـی دهـد

 مجلسـی یکدسـت از لحـاظ جناحـی و فکـری مجلـس 
مطلوبـی نیسـت بایـد با هـم همفکـری کنیم، نقد سـازنده 

کنیـم و بـه فکـر اینده کشـور باشـیم.
 شـاهد بلـوغ سیاسـی ملـت در صحنـه هـای انتخاباتـی 

یم د بو
 همـه مـردم را بـه انتخابات تشـویق کردنـد از رهبری تا 
فرهیختـگان و بـزرگان سیاسـی کـه با پیام صوتـی و کتبی 
مـردم را تشـویق کردنـد و از مردم خواسـتند پـای صندوق 

بشتابند. ارا 
  دروغ گفتن حرام است اما راست گفتن واجب نیست .

  شـورای امنیـت ملـی هیـچ مصوبه ای در مـورد حضرت 
اقـای خاتمی وجود نداشـته اسـت 

  مـن همیشـه در شـورای امنیـت ملـی حضـور داشـته 
بـودم. در هیـچ دوره ای مطـرح نبـوده اسـت 

  شـمخانی نیـز گفتـه اسـت مصوبـه ای در ایـن زمینـه 
وجـود نـدارد اگـر هـم باشـد غیرقانونـی اسـت

  این حرفها به شوخی بیشتر شباهت دارد نه واقعیت.
  امیدوارم شفافیتی که میخواستید را گفته باشم.

حسن روحانی در واکنش به ممنوع التصویری :

شاهد بلوغ سیاسی ملت در انتخابات بودیم

    دولت

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت بابک زنجانی به اعدام خبر داد

تمام ناتمام بابک
نعمت احمدی در گفت و گو با »پیام ما«: اعدام زنجانی، مشکلی را حل نمی کند

نعمت احمدی:

اعدام زنجانی، مشکلی را حل نمی کند
حقوقـدان و وکیـل پایه یک دادگسـتری در ارتباط با صدور 
حکـم اعـدام بـرای بابـک زنجانی به »پیـام ما« گفت: براسـاس 
کیفرخواسـت صـادره و متهـم کـردن زنجانـی بـه فسـاد فـی 
االرض، قاعدتـا نتیجـه همیـن می شـد. نعمـت احمـدی افزود: 
امـا بحثـی کـه پیش مـی آید این اسـت کـه آیا این حکـم مفید 
فایـده اسـت؟ بـه نظـر بنـده این حکـم نمـی تواند حافـظ منافع 
ملی و عمومی باشـد و اعدام بابک زنجانی مشـکلی را حل نمی 
کنـد. وی تصریـح کـرد: دلیـل ایـن امـر هـم این اسـت کـه در 
ایـن قضیـه پـول امانـی در اختیـار زنجانـی بـود و االن هم این 
پـول هـا خارج از کشـور اسـت و عمـا با اعدام زنجانی، کسـانی 
کـه پول ها در اختیارشـان اسـت سـود مـی برند. ایـن مورخ با 
بیـان اینکه احتمـاال زنجانی هم به همین دلیـل تاریخ پرداخت 
بدهـی خـودش را تغییـر مـی داده، اظهـار داشـت: اموالـی کـه 
زنجانی در داخل کشـور دارد، تکلیفشـان روشـن اسـت اما آن 
دسـته اموالـی کـه خـارج از کشـور اسـت، بـه ایـن دلیـل که قوانین کشـور مـا در آن کشـورها قابلیـت اجرا 

نـدارد، ممکـن اسـت بارگشـت پذیـر نباشـند و  سـود را کسـانی ببرند که پول ها دسـت شـان اسـت. 
باید با بسترسازان این فساد برخورد شود

ایـن وکیـل سرشـناس در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه اینکـه هـم و غـم دلسـوزان کشـور، 
منافـع ملـی اسـت، عنوان کـرد: اتهامات زنجانی فقط در حـوزه نفت نبود، اتهامات دیگری همچون پولشـویی 
هـای کان هـم بـه وی وارد بـود. همچنیـن در دادگاه هـای زنجانـی عنـوان شـد کـه چهـار وزیـر دولـت دهم 
نامـه ای را امضـا کردنـد تـا بـه زنجانـی نفت داده شـود. آیا با اعـدام زنجانی، این بحث حل می شـود؟ نعمت 
احمـدی در پایـان گفـت: بایـد بـا بسترسـازان ایـن فسـاد هـم برخورد شـود. کسـانی کـه دایـره ای از نفوذ 

ایجـاد کردنـد و باعـث پـرورش بابک زنجانی شـدند.

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سیاست نامه

تحلیل

منتخب مردم تهران در مجلس دهم:

 مرعشی پیروزی 30 نفر 
را پیش بینی کرد

غامرضـا حیـدری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
سیاسـی ایلنـا، بـا اشـاره بـه انتخابـات مجلـس 
دهـم اظهـار داشـت: بـا ائتـاف اصـاح طلبـان 
در  کـه  بودیـم  امیـدوار  معتـدل،  نیروهـای  بـا 

انتخابـات پیـروز خواهیـم شـد.
متتخـب مـردم تهـران در مجلـس دهـم بـا 
اشـاره بـه تجربـه تلـخ انتخابات سـال 84 گفت: 
لیسـت مشـترک، مهم تـر از وجـود اسـامی بـود 
ائتـاف  یـک  در  تهـران  در  خوشـبختانه  کـه 
فراگیـر اتفـاق افتـاد. بـه هـر حـال هـر ائتافـی 
ویژگی هـای خـود را دارد؛ مثـل اینکـه ممکـن 
اسـت همـه افـراد بـه صورت صـد در صـد مورد 
رضایـت مـا نباشـند، امـا کلیـت مجموعـه قابل 
دفـاع بـود و من ایـن کلیت را یک بلوغ سیاسـی 
زمـان  از  کـه  چقـدر  هـر  و  می کنـم  تعریـف 
انتخابـات می گـذرد می بینیـم نتایـج ایـن بلـوغ 

سیاسـی در جامعـه بیشـتر دیـده می شـود.
از  قبـل  پیش بینی هـای  بـه  اشـاره  بـا  او 
لیسـت  بـه  مـردم  اقبـال  دربـاره  انتخابـات 
می کردیـم  پیش بینـی  گفـت:  اصاح طلبـان 
بیسـت نفـر از لیسـت وارد مجلس شـوند. اما در 
چنین شـرایطی، وقتـی موجی راه بیفتد، بسـیار 
تاثیرگـذار اسـت. در این انتخابـات و به خصوص 
در دو شـب آخـر جوانان سـنگ تمام گذاشـتند. 
بیشـترین  گذشـته  دهـه  دو  در  کـه  جوانانـی 
مشـارکت را داشـتند و بیشـترین هزینه را دادند 
و در حـق آن هـا ظلـم شـده بـود، با وجـود همه 
و  شـدند  انتخابـات  عرصـه  وارد  ظلم هـا  ایـن 

تاثیرگـذار بودنـد
حیـدری تاکید کرد: این ظلـم در حق جوانان 
ماسـت کـه اصـرار کنیـم در عرصـه انتخابـات 
حضـور جـدی داشـته باشـد و وقتی ایـن حضور 
جـدی شـد، بگیـر و ببنـد راه بیندازیـم و واقعـا 
تحلیـل افـرادی کـه دسـت بـه ایـن کار می زنند 
را بایـد خودشـان توضیح دهند و تاریـخ نیز این 

رفتار هـا را ثبـت خواهـد کرد.
منتخـب مردم تهـران در مجلس دهـم تاکید 
نقـش  جوانـان  مجـازی  شـبکه های  در  کـرد: 
ایفـا  اصاح طلبـان  پیـروزی  در  تاثیرگـذاری 
کردنـد و نقـش اصلـی را بـر عهـده داشـتند و با 
وجـود اینکـه شـخصاً فارغ التحصیـل رشـته برق 
دانشـگاه پلی تکنیـک هسـتم، امـا نسـل جدیـد 
ارتبـاط عمیق تـری با شـبکه های جدیـد مجازی 

دارد.
حیـدری گفـت: شـب شـنبه آقـای مرعشـی 
خیلـی قاطـع پیش بینـی می کـرد کـه سـی نفر 
در مرحلـه اول وارد مجلـس شـوند و ایـن اتفاق 

افتاد. هـم 
بـا  گفـت:  اصاح طلـب  سیاسـی  فعـال  ایـن 
تمـام اعتقـادم از مقـام معظـم رهبری، از دسـت 
هیات هـای  از  انتخابـات،  دوره  ایـن  انـدرکاران 
اجرایـی، از نهادهـای اطاعاتـی و امنیتی تشـکر 
چـه  صحنـه  پشـت  نمی دانـم  مـن  می کنـم. 
کـه  سـازمان هایی  از  بایـد  امـا  افتـاد،  اتفاقـی 
اخـال  اجتماعـی  شـبکه های  در  می توانسـتند 
ایجـاد کننـد، امـا ایجـاد نکردند تشـکر می کنم.
او دربـاره محـور برنامه هـای اصاح طلبان بعد 
از ورود بـه مجلـس گفـت معتقـدم شـعاری کـه 
مطـرح شـد »آرامـش، امیـد، رونـق اقتصـادی« 
یـک شـعار توخالـی نبـود و برنامه هـای مدون و 

بـا پشـتوانه محتوایـی تهیه شـد.
از  یکـی  برجـام  شـدن  اجرایـی  افـزود  وی 
اولویت هـای اصلـی مـا در مجلـس دهـم خواهد 
بـود و می خواهیـم بـا حفـظ احتـرام متقابـل و 
جهـان  کشـورهای  بـا  متقابـل  حقـوق  رعایـت 

تعامـل داشـته باشـیم.
نماینـده سـابق تفـرش در مجلـس دوم افزود: 
ایـن مسـئله کمـک خواهـد کرد کـه اعتمـاد به 
کشـور و دولـت حاکمیـت در دنیـا بـاال بـرود و 
ریسـک حضـور در ایـران کاهـش بیابـد که خود 
بـه خـود موجـب جـذب سـرمایه گذاری خواهد 
بخـش  در  سـرمایه گذاری  ایـن  اگـر  کـه  شـد 
تولید باشـد، موجـب اشـتغال و در نتیجه درآمد 

و بهبـود معیشـت خواهد شـد.
حیـدری با بیـان اینکه امروز دغدغه معیشـت 
یکـی از اولیـن دغدغه هـای مـردم اسـت، گفت: 
امـروز کارگـران ما عمومـا زیر خط فقر هسـتند 
و بایـد ایـن مشـکل حـل شـود. مسـئله دیگری 
کـه بـه نظـر می رسـد در ایـن مقطع بایـد مورد 
توجـه ویـژه قرار بگیرد، حرکت به سـوی آشـتی 
ملـی اسـت. بـا همـه وجودم حـس می کنـم که 
تـا  باشـد  بایـد در داخـل کشـور آشـتی ملـی 
فضـا آرام باشـد و مـردم مـا و دانشـگاه های مـا 
احسـاس تنفس داشـته باشـند و امیدوارم دست 
انـدرکاران اصلـی کشـور ایـن بلـوغ سیاسـی را 
کـه در بخـش اعظـم گروه هـای سیاسـی اتفـاق 
افتـاد و با اسـتقبال مردم مواجه شـد را مدیریت 
کننـد تـا تـداوم داشـته باشـد. توجـه بـه ایـن 
مسـئله، تاثیـر مثبت خواهد گذاشـت و تاثیر آن 
را هـم دولـت و هـم نهادهـای امنیتـی و نظامی 

دید. خواهنـد 

زنـان بخـش عظیمـی از جامعـه را 
تشـکیل مـی دهنـد که نقش اساسـی 
زنـان؛  دارنـد.  جامعـه  پیشـبرد  در 
عـاوه بر خانـه داری، فرزنـد پروری و 
شـوهر داری دوشـادوش مـردان خود 
در اقتصـاد جامعـه چـه در نقـش یک 
کشـاورز یـا دامـدار و چـه در نقـش 
هنرمنـدی کـه بـه مشـاغل خانگی از 
قبیـل قالـی بافـی، گلیـم بافـی، سـبدبافی، پتـه دوزی و... 
ظاهـر شـده انـد. نقش زنـان در پیشـبرد جوامـع ابتدایی تا 
پیشـرفته بیـش تـر از مـردان نباشـد کمتـر هم نیسـت. اما 
این»جنـس« بشـر همواره مورد مناقشـه مـردان در تصمیم 
گیـری هـا بـوده اسـت. در دنیـای معاصـر کـه جامعه سـیر 
خـود را از وضعیـت کامـا سـنتی به مـدرن طی مـی کرد، 
جایـگاه زنـان در جامعـه بحـث داغ محافل بـود. بحث هایی 
از قبیـل تحصیـل زن، حـق رای، حـق انتخاب شـدن، احراز 

پسـت هـای دولتـی و کرسـی های قانـون گـذاری و...
از انقـاب مشـروطه بـه ایـن سـو همـواره بـر سـر ایـن 
کـه آیـا زنـان حـق رای دادن در انتخابـات را دارنـد یا خیر 
مجادلـه بـوده اسـت.  قشـر سـنتی و طبقه روشـنفکر حرف 
خـود را مـی زدنـد و جامعـه نیـز راه خـود را مـی رفـت. اما  
سـال هاسـت که قوانیـن ایران با حـق رای زنـان و تحصیل 
و حتـی وکالـت زن هـم کنـار آمـده اسـت. امـروز  یک زن، 
در ایـران مـی توانـد در انتخابـات شـورای شـهر و مجلـس 
شـورای اسـامی، کـه دو نهـاد تصمیـم گیرنـده یکـی در 
سـطح شـهری و دیگـری در مقیـاس ملی هسـتند، کاندیدا 
شـوند. از ابتـدای انقـاب تاکنـون زنانـی توانسـته انـد بـه 
عنـوان نماینـده به مجلـس راه یابند. تعداد ایـن نمایندگان 

همواره نوسـان داشـته اسـت.  
»در ایـن مـدت بخـش قابـل توجهـی از فعـاالن بخـش 
هـای مختلـف اقتصادی، مدنـی، فرهنگی، هنـری و ... و نیز 
پذیرفتـه شـدگان دانشـگاه هـا را زنان تشـکیل مـی دادند. 
بـا وجـود ایـن پیشـرفت هـا و تاشـی کـه مسـووالن برای 
ارتقـای جایـگاه زن داشـتند، میزان حضور زنـان در مجلس 
شـورای اسـامی انـدک بـود. شـمار داوطلبـان زن در دوره 
نخسـت مجلـس شـورای اسـامی 90 تـن، دوره دوم 32 
تـن، دوره سـوم 47 تـن، دوره چهـارم 86 تـن، دوره پنجم 
351 تـن، دوره ششـم 504 تـن، دوره هفتم 827 تن، دوره 
هشـتم 585 تـن، دوره نهـم 390 نامـزد زن و در دوره دهم 
نیـز یـک هـزار و 234 تـن بـود. در دوره دهـم ایـن میـزان 
نسـبت بـه انتخابـات گذشـته با رشـد سـه درصـدی به 11 

درصـد از کل داوطلبان رسـید.
در ارتبـاط بـا شـمار نماینـدگان زن در 9 دوره پیشـین 
مجلـس شـورای اسـامی الزم به یادآوری اسـت کـه در هر 
یک از دوره های اول، دوم و سـوم مجلس شـورای اسـامی، 
چهـار نماینـده زن )1.5 درصـد مجمـوع نماینـدگان( در 
مجلـس حضـور داشـتند. در دوره چهـارم، 9 نماینـده زن، 
در دوره پنجـم 10 نماینـده زن، در دوره ششـم و هفتم 13 
نماینده زن، در دوره هشـتم، هشـت نماینده زن و دوره نهم 

9 نماینـده زن درمجلـس شـورای اسـامی حضـور یافتند.
بنابـر تـازه تریـن نتایـج انتخابـات دهمیـن دوره مجلس 
شـورای اسـامی، تاکنـون 14 نماینـده زن بـه طـور قطعی 
بـه مجلـس آینـده راه یافتـه انـد و هشـت نفر دیگـر نیز در 
دور دوم انتخابـات بـه رقابـت ادامه می دهنـد. از این رو، در 
مجلـس دهـم رکـورد حضـور زنـان در خانـه ملت شکسـته 
شـده و حتـی ایـن احتمال وجـود دارد کـه 22 نماینده زن 

بـه مجلـس راه یابنـد. )ایرنا(«
امـا اسـتان کرمـان حکایتـی متفـاوت دارد. تاکنون هیچ 
زنـی بـه نمایندگـی از طرف هیچ شهرسـتان این اسـتان به 

مجلـس شـورای اسـامی راه پیدا نکرده اسـت.
در شـورای شـهر مراکـز شهرسـتان هـا نیـز تعـداد زنان 
بسـیار کمتـر از آن چیـزی اسـت کـه انتظـار مـی رود و در 
بسـیاری موارد در یک نفر خاصه شـده اسـت. اما شـورای 
شـهر کرمان)مرکـز اسـتان( 6 زن را در ترکیـب خـود جای 
داده اسـت. رای زنـان در شـهرهای بـزرگ تقریبـا رضایـت 
بخـش اسـت؛ امـا هر چه شـهر کوچـک تر می شـود میزان 
اعتمـاد بـه کاندیداهـای زن هـم کمتـر مـی شـود و حتـی 
زنـان نیـز ترجیـح مـی دهند که نام یـک مـرد را روی برگه 

رای خود بنویسـند.
راه انـدازی کمپیـن هایی از جمله »100 زن در مجلس« 
یـا »مـن به یک زن رای مـی دهم« نیز از جمله شـعارهایی 
اسـت کـه از تعصب جنسـیتی حکایت دارد و بایـد جداگانه 
مـورد بررسـی قـرار بگیـرد. اما این که بسـیاری از افـراد نیز 
بـه یـک زن بـه دلیل این کـه صرفاً یک زن اسـت رای نمی 
دهنـد نیـز بـه همـان انـدازه تبعیـض جنسـیتی را در دل 

خـود پنهان دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه زنـان در دهـه هـای اخیـر در 
رده هـای مختلـف اجرایـی، مدیریتـی و تصمیـم گیـری از 
نمایندگـی مجلس گرفته تا سـفارت، سـخنگویی وزارتخانه، 
معاونـت رییـس جمهـور و وزارت و... توانمنـدی خـود را به 
اثبـات رسـانده انـد و نبایـد نگـران حضـور آنـان در مراکـز 

تصمیـم گیـری و مدیریتـی بود.

امـا بـی اعتمـادی به توانمندی زنـان از دیربـاز در مردان 
وجـود داشـته اسـت و ایـن بـاور به صـورت مزمـن در ذهن 
اجتمـاع باقـی مانـده اسـت. ایـن بـاور در ناخـودآگاه زنـان 

جامعـه نیز رسـوب کرده اسـت. 
در نتیجـه کاندیداهـای زن اسـتان کرمـان همـواره در 
کارزار انتخابـات شکسـت خـورده و از راهیابی به بهارسـتان 
بازمانـده انـد. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه 50 درصد 
رای دهنـدگان نیـز، زن هسـتند و کاندیداهـای مـرد همین 

شهرسـتان هـا گاه بـا کمتـر از 30 درصـد آرای ماخـوذه به 
مجلـس راه یافتـه اند. 

بـا توسـعه  از آن جـا کـه در طـول دهـه هـای اخیـر 
امکانـات تحصیـات تکمیلـی، زنـان بـی شـماری بـا مقطع 
دکتـرا و فـوق لیسـانس از دانشـگاه ها فارغ التحصیل شـده 
انـد، امـا بـاز هـم زنـان کمتـری پـا بـه میـدان سیاسـت و 
عرصـه انتخابـات مـی گذارند و همین تعداد انگشـت شـمار 
هـم مـورد وثـوق همگنان خـود در جامعه قرار نمـی گیرند.   

زنان را باور کنیم

عصـر ایران - آیت اهلل سـید احمد خاتمـی در خطبه های 
اخیـر نمـاز جمعـه ادبیاتی را بـه کار برد که مـی تواند الگوی 
مناسـبی بـرای گفتمـان حاکم بر خطبـا و تریبـون داران در 
دوران جدیـدی باشـد کـه به قـول ایشـان، دورانی اسـت که 

بایـد »تـاش نماییم دل هـا را به هم نزدیـک کنیم«.
نکتـه اول ایـن اسـت کـه بـه رغـم ایـن کـه همفکـران و 
هم جناحـان ایشـان در انتخابـات مجلـس تهـران و بسـیاری 
از شـهرها رأی نیاوردنـد و همیـن امـر هـم باعث شـد برخی 
افـراد مدعـی اصولگرایـی، مردم را بـه انواع تهمت هـا ، مانند 
»کوفـی« بنوازنـد، ایشـان چنیـن گفـت:» اینکه اگر کسـانی 
کـه رای آوردنـد بـا سـلیقه ما همـراه بودنـد بگوییم توسـعه 
سیاسی شـان صـد اسـت و آنجـا که به سـلیقه ما انجام نشـد 

نمـره 50 بـه آن هـا بدهیـم ایـن  همـان تفرقـه اسـت. البتـه 
ایـن  همـان حرفـی اسـت کـه سـازمان منافقین هـم در اول 
انقـاب گفتنـد .آن هـا در ابتـدای انقـاب می گفتنـد مـردم 
آگاه بـه کاندیداهـای انقابـی رای می دهند و وقتـی مردم به 
آن هـا رای ندادنـد گفتند ملـت ناآگاه ایران. این منش شـبیه  
همـان منش اسـت. شـکر نعمـت اهانت بـه ملت نیسـت. ما 
همـه مـردم را عزیـز می دانیم. آن هـا نظر خودشـان را دادند. 

انتخابـات هم همین اسـت.
  بعضـی از مـا یادمـان نیسـت کـه میـدان سیاسـت مثل 
گل  گاهـی  و  می زنیـم  گاهـی گل  اسـت،  فوتبـال  میـدان 
می خوریـم. وقتـی گل زدیـم نبایـد مغرور شـویم و وقتی گل 

خوردیـم نبایـد مایـوس شـویم. «

تبییـن تـاش هـای  انصـاف در  روا داشـتن  نکتـه دوم 
دولت اسـت. سـید احمـد خاتمـی از منظر گـروه بندی های 
سیاسـی در صـف حامیـان دولـت و اعتدالگرایـان بـه شـمار 
نمـی رود امـا تصریـح کرد:»شـهادت مـی دهـم مسـووالن 
بـرای کاسـتن مشـکات مـردم تـاش مـی کننـد امـا وقتی 
هـر بشـکه نفـت 20، 25 و 30 دالر می شـود قلـک مـا کـم 
مـی آورد. الزم اسـت مجلـس و مردم با هم همـکاری کنند و 

مشـکل اشـتغال، اعتیـاد و معیشـت را حـل کننـد.«
نکتـه سـوم، نقـدی بـود کـه خطیـب جمعـه تهـران بـر 
عملکـرد اردوگاه دلواپسـان در ایـام تبلیغـات انتخاباتـی وارد 
کـرد کـه سـعی داشـتند، گروهـی از کاندیداها را به تشـکیل 
مجلـس وکیـل الدوله متهم کننـد اما جوابشـان را از تریبون 
نمـاز جمعـه تهـران گرفتنـد: »اینکـه بگوییم مجلـس وکیل 
الدولـه یـا ضـد الدولـه شـده حـرف نادرسـتی اسـت. بلکـه 
نماینـدگان وکای ملـت هسـتند و باید حل مشـکات مردم 

را وظیفـه خـود بدانند.«
همچنین دلواپسـان تـاش زیادی کردند تـا جریان رقیب 
در انتخابـات خبـرگان کـه در تهـران برنـده مطلق شـد و در 
اسـتان هـا نیـز رأی باالیـی آوردنـد را بـه عنـوان »لیسـت 

انگلیسـی« معرفـی نمایند.
 سـید احمـد خاتمـی، جـواب اینـان را این گونـه داد: »به 
عنـوان عضـو هیـأت رئیسـه فعلـی خبرگان کـه مـورد اقبال 
مـردم کرمـان قـرار گرفتـم می گویـم بـه حمـدهلل خبـرگان 
پنجـم خبرگانـی کامـا والیی اسـت و به صراحـت می گویم 
اگـر نیروهایـی کـه رای آوردنـد از 4 دوره گذاشـته والیی تـر 
نباشـند کمتـر نیسـتند و از ایـن جهـت بـه مـردم اطمینان 
می دهـم کـه خبـرگان پنجم هـم در جهـت تقویـت رهبری 

خواهـد بـود.« و نکته پایانـی تأکید خطیب جمعـه تهران در 
بـاب لـزوم نزدیـک کـردن دل ها به همدیگر اسـت کـه باید 
قبـل از هـر کسـی، صاحبـان تریبـون از جمله ائمـه جمعه و 
خـود ایشـان بدان توجه نماینـد و در عمل پایبندش باشـند: 
»بایـد بعـد از انتخابـات کدورت هـا را کنـار بگذاریـم. مـا در 
هفتـم اسـفند سـی و ششـمین انتخابـات بعـد از انقـاب را 
پشـت سـر گذاشـتیم که یک جشـن سیاسـی اسـت و خوب 
نیسـت کدورت ها، این جشـن سیاسـی را تلخ کنـد؛ بنابراین 
امیدواریـم بـا کنـار گذاشـتن کدورت هـا جامعـه مـا بـه یک 

جامعـه بهشـتی تبدیل شـود.
 تـاش نماییـم دل ها را بـه هم نزدیک کنیـم. به هر حال 
انتخابـات فضای مخصوص خـود را دارد. صابـون انتخابات به 
تـن من هم خورده اسـت امـا اکنون کار بـزرگ اخاق مدارانه 
ایـن اسـت که عـده ای پادرمیانی کننـد و کدورت ها را تبدیل 
بـه صفا و آشـتی کننـد و به جای راه انداختن جشـن پیروزی 
دل هـا را بـه هـم نزدیـک کنیـم. حتـی بـه آن هایی کـه رای 
نیاوردنـد بگوییم دسـتتان درد نکند که باعث شـور انتخابات 

شدید.«
بـی گمـان، نزدیکـی دل هـا، هـر چند با سـخن آغـاز می 
شـود ولـی با سـخن بـه سـرانجام نمی رسـد و در عمـل نیز 
بایـد بـدان همـت گمـارد و البته شـرط اول ایـن همدلی نیز 
ایـن اسـت کـه دل هـای دیگران را نیز به رسـمیت شـناخت 
و سـپس بـا آنهـا مهربانـی کـرد. نمی شـود بخـش مهمی از 
مـردم، مطالبـات و چهره هـای محبوب شـان را ندیده گرفت 
و سـپس سـخن از همدلـی گفـت ؛ و چه خوش گفته اسـت 
باباطاهـر: »چـه خـوش بی مهربانی هر دو سـر بـی... که یک 

سـر مهربانی دردسـر بی.«

در باب سخنان اخیر آیت اهلل سید احمد خاتمی؛

چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی
نظر
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زندگی

نکته

6 راه برای آرامش

1- مهمتریـن زمـان اکنـون اسـت بسـیاري از مـا 
زمـان زیـادي را در نگرانـي آینده به سـر مي بریم. 
اگـر درکل عمـر خـود ایـن زمـان هـا را محاسـبه 
نماییـم متوجه مي شـویم از یک سـال هم بیشـتر 

است. شـده 
محققـان متوجـه شـده اند کـه نگراني و تشـویش 
بـراي آینده قسـمت زیـادي از فعالیـت ذهني فرد 
را اشـغال مـي کنـد. در حالیکـه ایـن نگرانـي هیچ 
کمکـي بـه شـما نمـي کند .اگر بیشـتر وقـت خود 
را بـه فکـر کردن دربـاره گذشـته و نگرانـي درباره 
آینـده بگذرانیـد هیچـگاه نخواهیـد توانسـت بـه 
انـدازه کافـي آرامش داشـته باشـید. براي رسـیدن 
بـه آرامـش روحـي و فکـري واقعـي بایـد فقـط در 
زمـان حـال از زندگـي خود لذت ببرید نه افسـوس 

گذشـته را بخوریـد و نـه نگـران آینده باشـید.
 2- محیـط اطـراف بسـیار مهـم اسـت جایـي کـه 
کار مـي کنیـد و وقـت خـود را مـي گذرانیـد در 
وضعیـت فکري شـما تاثیـر عمیقي دارد. شـاید ما 
آگاهانـه ایـن موضوع را درک نکنیـم ولي اگر دقت 
کنیـد در بعضـي اتـاق هاآرامـش بیشـتري داریـد 
و تمایـل داریـد هنـگام اسـتراحت آنجا باشـید. به 
اتـاق خـود نـگاه کنیـد اگـر بسـیاردرهم و برهـم 
اسـت ذهـن شـما هـم درهـم وبرهـم میشـوداگر 
را مرتـب کنیـد ومحیطـي دلچسـب  اتـاق خـود 
بـراي خـود فراهـم کنیـد احسـاس بهتري نسـبت 
بـه قبـل خواهیـد داشـت . راحتتـر میتوانیـد خود 
را آرام و ریلکـس نماییـد. بـراي آرام سـاختن خود 
هـدف آرام نگـه داشـتن مغزاسـت. کـه نتیجـه آن 
ارامـش روحي اسـت. این بهترین نوع ریلکسیشـن 
اسـت چـون مـا را نسـبت بـه کارهایـي کـه خـود 
بایـد انجـام دهیم آسـوده خاطـر مي کنـد. هر روز 
10 تـا 15 دقیقـه وقـت براي مدیتیشـن مشـخص 
کنیـد در طـول مدیتیشـن مـي توانیـم روح و فکر 

خـود را از دلبسـتگي هـاي مـادي رهـا کنیم.
 3- سـازنده بـودن بـه جـاي بـه تعویـق انداختـن 
رسـیدن بـه آرامـش و آسـودگي خیـال فقـط بـا 
دریـا  سـاحل  در  وقـت  تمـام  کـردن  اسـتراحت 
بدسـت نمـي آیـد. بلکـه بایـد بیاموزیـم چگونـه 

بیاوریـم. بدسـت  را  آرامـش 
مهـم نیسـت کـه در حال کار باشـیم یا اسـتراحت 
مهـم ایـن اسـت کـه بدانیـم چـه بکنیـم. بنابراین 
کار هایـي را کـه بایـد انجـام شـود اولویـت بنـدي 
کنیـد. اگـر هـر کاري را بـا برنامـه و از راه صحیـح 
انجـام دهیـد احسـاس اسـترس و فشـار کمتـري 
خواهیـد داشـت. وقتـي کـه مـي خواهیـم چنـد 
کار را بـا هـم انجـام دهیـم خـود را زیربـار فشـار 
زیـادي قـرار داده ایم. و در این حـال ایجاد آرامش 
بسـیار سـخت و دشـوار اسـت. زندگي را براي خود 
سـخت نکنیـد. بـراي هـر کاري زمـان مشـخص 
نماییـد و آنقـدر بـه خود وقـت بدهید کـه از انجام 
آن لـذت ببریـد. یـک کار را تکمیـل نماییـد آنگاه 
پاداش شـما لذتي اسـت کـه از انجام کامـل آن به 

آوردید دسـت 
4- بـا تاثیـر دیگـران بر خـود مقابلـه کنید-چقدر 

بـه نظـر دیگـران اهمیت مـي دهید.
در  مـردم هسـتیم  نگـران حـرف  مـا  کـه  وقتـي 
حقیقـت یـک بـار، فکـري بـه ذهـن خـود تحمیل 
کـرده ایـم. و ناخـودآگاه بـه سـمتي حرکـت مـي 
مهـم  کنیـم.  خوشـحال  را  دیگـران  کـه  کنیـم 
نیسـت کـه مـا چـه کار مـي کنیـم یـا چـه مـي 
گوییـم همیشـه عده اي هسـتند که ایـراد بگیرند. 
بنابرایـن بایـد در خـود روحیـه اي را تقویت کنیم 
کـه نـه بـا سـتایش و نـه بـا انتقـاد تحـت تاثیـر 
قرارنگیریـم. بـه ایـن معناسـت کـه نمیخواهیم به 
دیگـران اجـازه دهیم بـا عقاید خـود آرامش روحي 
و فکـري مـا را بـه هـم بریزنـد. البته این کارسـاده 
اي نیسـت امـا به مرور زمـان مي توانیـم اثر عقاید 

دیگـران در زندگـي خـود را کمتـر کنیـم. 
 5- زمانـي بـراي خـود اختصـاص دهیـد اجـازه 
شـود  دیگـران  صـرف  شـما  وقـت  تمـام  ندهیـد 
طـوري کـه براي خـود وقت کافي نداشـته باشـید. 
اگـر کار شـما بـه گونـه اي اسـت کـه مـدام بـا 
تلفـن و ایمیـل درگیـر هسـتیدبهتر اسـت از آنهـا 
در زمـان اسـتراحت فـرار کنیـد. مثـا مـي توانید 
سـاعات مشـخصي را بـراي پاسـخگویي بـه تلفـن 
ها مشـخص کنیـد. به ایـن صورت بـه دیگران مي 
فهمانیـد کـه شـما هم بـه زمانـي براي اسـتراحت 

وآرامـش نیـاز داریـد .  
 6 - یـک تغییـر بـه انـدازه یـک اسـتراحت ارزش 
دارد زندگـي نبایـد تکرار مکررات باشـد اگر متوجه 
شـدید کـه درچرخـه اي نـا تمـام از روزمرگي گیر 
کـرده ایـد کار هایـي کامـا متفـاوت انجـام دهید. 
مثـا اگـر هـر روز بعـد ازظهـر وقـت خـود را بـا 
روزنامـه خوانـدن و تماشـاي تلویزیـون میگذرانید 
امـا دیگـر از آن لـذت نمیبرید رهایـش کنید . این 
تغییـر رویـه بـه شـما کمـک مـي کنـد احسـاس 
آرامـش بیشـتري داشـته باشـید ازروزمرگي نجات 
پیـدا مـي کنیـد و فعالیت هـاي روزانه خـود را هم 

بهتـر انجام خواهیـد داد.

کشـید  آب  کـه  را  لیـوان  آخریـن 
نگاهـی بـه سـاعت روی دیـوار انداخـت 
دسـت  داد.  مـی  نشـان  را  یـازده  کـه 
هایـش را خشـک کـرد و به سـمت گاز 
رفـت کـه هنـوز کتـری و قـوری  روی 
آن بـود، نگاهـی بـه داخـل کتـری کرد 
کـه مطمئـن شـود آب دارد و  بعـد گاز 
را روشـن کـرد .چـای که گرم شـد یـک لیوان بـرای خودش 
ریخت و پشـت میز نشسـت. سـعی کـرد ذهنـش را متمرکز 
کنـد کـه کاری باقـی نمانـده باشـد. یـاد دختـرش افتـاد که 
امـروز کاس زبـان دارد و سـفارش کـرده کـه مانتـو اش را 
بشـوید. سـریع از جایـش بلنـد شـد و سـمت اتـاق دخترش 
رفـت. مانتـو را کـه داخل لبـاس شـویی انداخت ، دوبـاره به 
سـاعت روی دیـوار نگاهـی کـرد. برنـج هـای خیس شـده را 
تـوی قابلمـه ریخـت و بـا خـودش گفـت: »امسـال دیر شـد 
بایـد تـا فصل لبو تمام نشـده، ترشـی درسـت کنـم. بچه ها 
دوسـت دارند.«پخـت غـذا را که تمـام کرد دوباره به سـاعت 
نگاهـی انداخـت. نگران بـود  مبادا بچـه ها دیر کرده باشـند 
.سـاعت این بار » یک« را نشـان می داد و لیوان چای سـرد 

شـده ی  روی میـز را...
زن خانـه دار بـه  زنـی گفتـه مـی شـود  کـه تقربیـا تمام 
وقـت در خانـه کار مـی کنـد و معمـوال  راحتـی وآسـایش 
اعضـای خانـواده را فراهـم مـی کنـد . البتـه »خانـه دار« به 
صـورت هـای مختلفـی تعریـف شـده اسـت. مطابـق تعریف 
اداره ی آمـار ایـران، خانـه دار فردی اسـت که شـاغل ، بیکار 
)جویـای کار(و محصـل بـه حسـاب نمـی آیـد و بـر اسـاس 
اظهـار پاسـخگو در هفـت روز پیش از مراجعـه ی مامور آمار 
گیـری، بـه خانه داری  مشـغول بوده اسـت. پروفسـور شـلی 
کاورمـن محقـق امـور زنـان  تعریفـی   از کار در خانـه  ارایه 
کـرده کـه  بـه  وظایفـی داللـت  دارد کـه مـرد و زن  درون  
و یـا بیـرون از خانـواده انجـام می دهنـد. این وظایف شـامل 
نگهـداری فرزندان ،پختـن غذا ، کارهای حمایتـی و کارهای 
خیرخواهانـه مـی شـود. امـا زنـان خانـه دار زنانـی هسـتند  
کـه اکثـر سـاعات روز را در خانـه مـی گذراننـد. ایـن زنـان 
بـه واسـطه ی اشـتغال در خانـه و نداشـتن در آمـد از لحاظ 
اقتصـادی بـه همسـران خویـش وابسـته هسـتند و بالطبـع 
نداشـتن درآمـد باعث ایجـاد نگرانی هایی در رابطـه با آینده 
ی اقتصـادی واجتماعـی آن هـا مـی شـود. با وجـود این که 
زن خانـه دار کار بـی نظیـری انجـام مـی دهـد؛ امـا اهمیت 
واقعـی آن، آنچنـان کـه شایسـته ایـن سـنگر بانـان خانواده 
بـوده بیـان نشـده اسـت. حتـی گاهـی از ارزش کار آن هـا 
کاسـته و همـراه بـا  دلسـوزی و ترحـم از آن یـاد می شـود.

نقش زنان خانه داردر کشور نامرئی است
شـهین دخـت موالوردی  معـاون رییس جمهـور در  امور 
زنـان وخانـواده در گفت و گویـی به این موضوع اشـاره کرده 
اسـت.او دربـاره نقش زنـان خانه دار گفته اسـت: »نقش زنان 

خانـه دار در کشـور نامریی اسـت. مـا اصرار داریـم ارزش کار 
خانگی و کار زنان خانه دار در حسـاب ملی دیده و محاسـبه 
شـود. متاسـفانه اشـتغال زنان در بخش غیر رسـمی محاسبه 
نمـی شـود و زنان خانه دار کشـاورز و روسـتایی مـا، با توجه 
بـه سـواالتی کـه در سرشـماری هـا پرسـیده می شـود خود 
را بیـکار معرفـی مـی کننـد.« او در ادامـه گفـت: »کـه 19 
میلیـون نفـر از زنـان ما خانه دار هسـتند، کـه ارزش کار این 

قشـر  مورد غفلـت قرار گرفته اسـت..«
کار می کنم اما بیمه نیستم

مریـم زن 30 سـاله ی خانـه داری سـت کـه دو دختـر 
دارد .او دربـاره وضعیـت خـود مـی گویـد: »وقتـی کـه  مـن 
ازدواج کـردم تـازه دیپلـم گرفتـه بودم و دلم می خواسـت به 
دانشـگاه بـروم . شـوهرم مخالفتـی بـا ادامـه ی تحصیل من 
نداشـت؛ امـا خیلـی زود بـاردار شـدم و دیگـر مجالـی بـرای 
تحصیـل پیـدا نکردم. بعـد از به دنیـا آمدن دختـر بزرگم باز 
هـم آنقـدر درگیـر زندگـی و بچه شـدم کـه نتوانسـتم ادامه 
تحصیـل بدهـم. مـن از خانـه داری ناراضـی نیسـتم، همین 
کـه وقتـی دختـرم از مدرسـه مـی آیـد ، برایش غـذای گرم 
میگـذارم مـن را خوشـنود مـی کند ؛ اما مشـکل اینجاسـت 
کـه کار خانـه هیـچ وقـت تمـام نمـی شـود و متاسـفانه بـه 
چشـم هـم نمی آیـد. مادرم همیشـه می گفـت کار خانه بی 
برکت اسـت  و کسـی نمـی فهمد که تو چقـدر کار می کنی 
و زحمـت میکشـی . بعضـی وقـت هـا خجالت می کشـم که 
اظهار خسـتگی کنم. بعضـی از روزها بـرای کارهایی که باید 
انجـام بدهـم وقت کم مـی آورم. گاهی اوقـات که خواهرهای 
شـاغلم را مـی بینـم کـه اسـتقال مالـی دارنـد و حتـی بـه 
همسرشـان هـم کمک مالی مـی کنند افسـوس میخورم که 

در خانـه مانـده انـم؛ کار میکنـم اما بیمه نیسـتم.
عـاوه بر بحث در آمد و اسـتقال مالی کـه زنان خانه دار 
را درگیـر آینـده ی نگران کننـده ی خود می کند، نداشـتن  
بیمـه، خـا بزرگـی اسـت کـه در ایـن زمینـه احسـاس می 

شود. 
تقـی نوربخـش مدیر عامـل سـازمان تامیـن اجتماعی در 
مـورد پوشـش بیمـه ای زنـان خانـه دار گفت: »این گـروه از 
جمعیـت بـا پرداخت ماهانه می توانند بیمه شـوند و بیمه ی 

زنـان خانـه دار در قالب مشـاغل آزاد قابل اجراسـت.«
زنان سرپرست خانوار بیمه می شوند

صـادق زاده مدیر کل بهزیسـتی اسـتان  کرمـان در مورد  
بیمـه زنـان خانـه دار گفـت: »در یـک مقطـع طرحـی در 
بهزیسـتی  وجود داشـت و تعـدادی هم بیمه شـدند؛ اما این 
طـرح یـک سـری نواقص داشـت کـه مـورد تایید بهزیسـتی 
قـرار نگرفـت. تاکیـد بهزیسـتی بـر ایـن اسـت ، زنانـی کـه 
نیازمنـد حمایـت هسـتند بیمـه شـوند و تحت پوشـش قرار 
گیرنـد. وقتـی عنـوان کلـی زن خانـه دار را مـد نظـر قـرار 
بدهیـم شـامل همـه ی زنـان خانـه دار مـی شـود؛ چـه آن 
هایـی کـه نیاز بـه حمایت بهزیسـتی دارنـد و چـه آن هایی 

کـه نیـاز ندارنـد .مـا در بهزیسـتی تاکیدمـان بـر حمایـت از 
زنانـی اسـت که نیـاز به حمایـت دارند؛ مثل زنان سرپرسـت 
خانـوار . طرحـی کـه بهزیسـتی بـه دنبـال اجرای آن اسـت 
طرحـی سـت کـه در آن بـه درسـتی از گروهـی از زنـان 
حمایـت شـود که واقعا نیاز داشـته باشـند و در حـال حاضر 
بیمـه ای  تحـت عنوان بیمـه ی زنان خانه دار در بهزیسـتی 

نـدارد.« وجود 
شرایط بیمه زنان خانه دار

  مهدی شـاهمرادی کارشـناس ارشـد امور بیمه شـدگان 
سـازمان تامیـن اجتماعـی  کرمـان در این باره گفـت: »زنان 
خانـه دار در حـال حاضـر براسـاس قانـون بیمـه ی صاحبان 
حـرف و مشـاغل آزاد و بـا پرداخـت حـق بیمـه، مـی توانند  
تحـت پوشـش بیمه تامیـن اجتماعی قرار گیرنـد و از مزایای 
آن بهـره منـد شـوند.  وی در ادامـه نحـوه ی انجـام این کار 
را شـرح مـی دهـد:  مبلـغ حـق بیمـه متقاضیان بـا توجه به 
حداقل دسـتمزد هر سـال و به نسـبت نرخ هـای 12 درصد، 
انتخـاب بیمـه شـده محاسـبه  14درصـد و 18درصـد بـه 
و وصـول مـی گـردد کـه ایـن مبلـغ بیـن 84 تـا 130 هـزار 
تومـان مـی باشـد. ایـن حـق بیمه بـه عنـوان بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگـی و اسـتفاده از مزایـای بلنـد مـدت لحـاظ مـی 
گـردد؛ در ضمـن چنانچـه بیمـه شـده، متقاضی اسـتفاده از 
مزایـای درمـان باشـد عـاوه بـر مبلغ  مذکـور بـرای خود و  
هـر نفـر از افراد تحـت تکفل ، بایسـتی مبلغ 27هـزار تومان 

نیز بپـردازد. 
سـن ورود بـرای متقاضیـان حداکثـر 45 سـال تعییـن 
گردیـده و چنانچـه سـن فـرد بیـش از ایـن  باشـد بـه ازای 
هـر سـال مـازاد، بایسـتی یـک سـال سـابقه ی  بیمـه از 

قبـل نـزد سـازمان تامیـن اجتماعـی داشـته باشـد.درضمن 
زنـان سرپرسـت خانـوار تحـت پوشـش بهزیسـتی و کمیتـه 
امـداد مـی تواننـد بـا معرفی از سـوی ایـن مراجـع و رعایت 
سـهمیه های اعام شـده، شـرایط سـن و سـابقه و  براساس 
قانـون مشـاغل و پرداخـت حق بیمـه مرتبط از سـوی مراکز 
اعـام شـده ، از مزایـای قانـون تامیـن اجتماعـی بهـره مند 
گردنـد.« وی در ادامـه گفـت: »پیـش بینـی شـده بـود کـه  
زنـان خانـه دار بـا حمایـت دولـت و بـا اسـتفاده از معافیـت 
در پرداخـت حـق بیمـه، تحت پوشـش قـرار گیرند کـه این 
موضـوع محقـق نگردیـد و ایـن افـراد فقـط مـی تواننـد در 
صـورت تمایـل با شـرایط فوق تحت پوشـش سـازمان تامین 

اجتماعـی قـرار گیرند.«
بانـوان خانـه دار بـا حضـور در خانه وتـاش بـرای  ایجاد 
فضایـی مملـو از آرامـش بـرای سـایر اعضـای خانـواده  کار 
بـی نظیـری انجـام مـی دهنـد . اکثـر زنـان و مـادران ایـن 
سـرزمین دغدغـه ای بـزرگ تـر  از ایـن  ندارنـد کـه اعضای 
خانـواده شـان بتواننـد خدمـت خـود را در جامعـه، در هـر 
بخشـی کـه حضـور دارنـد  بـه راحتـی ارایـه دهنـد؛ دغدغه 
ای  کـه  بـه ارزش آن، نـه تنهـا در جامعـه ، بلکـه در خـود 
خانواده  به درسـتی نگریسـته نشـده اسـت.آیا نـگاه خانواده 
بـه حـق شایسـته ی تاش زنـان خانـه دار اسـت؟  در حالی 
کـه ایـن زنان در جامعه بسـیار تاثیر گذار بـوده اند و بهترین 
سـال هـای زندگی خـود را در چهارچـوب خانـه گذرانده اند 
تـا فرزندانشـان را بـه نیکـی بزرگ کننـد. در خانـه مانده اند 
تـا نردبانـی باشـند کـه دیگـر  اعضـای خانـواده  را راحت تر  

به آرزو هایشـان برسـاند.
زنانی که شاید خودشان هم،خود را فراموش کرده اند...

گزارش اختصاصی پیام ما از وضعیت بیمه زنان خانه دار

بی مزد بود و مّنت ...

معمـوال ایـن طـور بـه نظـر می رسـد که زنـان خانـه دار 
نمـی تواننـد زیادی پولدار شـوند. امـا »مارتا هلن.کسـتیرا« 

نشـان داد کـه ایـن ایـده نمی تواند درسـت باشـد.
مارتـا هلن کسـتیرا، نخسـتین فرزنـد دختر یـک خانواده 
متوسـط هلنـدی اسـت کـه در 13 آگوسـت 1941میـادی 
در ایالـت نیوجرسـی بـه دنیـا آمـد. پـدر و مادرش بعـد از او 
صاحـب پنـج فرزنـد دیگـر شـدند و سـالهادر یـک آپارتمان 
کوچـک زندگـی می کردنـداز مارتا بـه عنـوان ثروتمندترین 
زن خانـه دار سـاکن آمریـکا یـاد مـی کننـد. او متخصـص 
فنون خانه داری اسـت توانسـته شـرایط مالی خوبی را برای 
خانـواده اش فراهـم کنـد. زندگـی مارتا کسـتیرا چنـدان به 
خوبـی نمـی گذشـت و آنها سـالها در یک آپارتمـان کوچک 
زندگـی مـی کردنـد، تـا اینکـه پـدر خانـواده بعـد از چنـد 
سـال سـعی و تاش توانسـت خانه ای در یکی از شـهرهای 
کوچـک ایالـت نیوجرسـی.خریداری کنـددر خانـواده مارتـا، 
کار مـادر فقـط پختن غـذا، نان، کیـک و دوختـن لباس بود 
و بـا آن کارهـا مـی کوشـید بـه اقتصـاد خانـواده کمک کند 
تـا ناچـار نباشـند پولـی بابت خریـد نان یـا لبـاس بپردازند. 
مـادرش از کودکـی بـه او یـاد داده بـود کـه چطور آشـپزی 
کنـد ومارتـا همـان طـور که بـزرگ می شـد، هنر حسـابگر 
بـودن را در کنـار کارهـای خانه داری به خوبـی یاد میگرفت 
او چـون ناچـار بـود هـر سـال بخشـی از تعطیات تابسـتان 
را در کنـار پدربـزرگ و مادربزرگـش بگذرانـد، از وقتـی کـه 
دختـر کوچکـی بیـش نبود، در کنـار آنها کار می کـرد و یاد 
مـی گرفـت کـه چطور میـوه ها و سـبزی ها را کنسـرو کند 
و یـا مربـا بپـزد انجام آن کارهـا که احتیاج به کسـب مهارت 
هایـی داشـت، بعدهـا در زندگـی او نقـش مهمـی ایفـا کرد.

مارتـا بسـیاری از مهـارت های خانه داری را کـه امروز از آنها 

اسـتفاده می کند، مدیون پدربزرگ ومادربزرگش اسـت. وی 
در کنـار کارهـای خانـه و کارهـای باغبانـی، درس هـم مـی 
خوانـد . مارتـا در سـال 1961 بـا اندی اسـتوارت ازدواج کرد 
امـا همسـرش نیز تـوان مالی مناسـبی نداشـت و بـه همین 
دلیـل، مارتـا و انـدی بـه کمـک هـم خانـه کوچک خـود را 
تعمیـر کردنـد و بـه زیباتریـن شـکل ممکـن آراسـتند؛ این 
اقـدام، نخسـتین کار مارتا در رشـته دکوراسـیون بـود. مارتا 
کـه از بچگی بسـیار اهل حسـاب و کتاب بـود، پس ازچندی 
تصمیـم گرفـت با رها کـردن کار خـود در خانـه وارد بورس 
شـود. او بـه عنـوان یکـی از دالالن بـورس مشـغول بـه کار 
شـد و به رغم مشـکات بی شـمار، تجارب زیادی را کسـب 
کـرد. مارتـا یـاد گرفت کـه تاجـران چگونـه می اندیشـند و 
چگونـه عمـل می کننـد و با توانایی و پشـتکاری که داشـت 
از بـورس خـارج شـد و تصمیـم گرفـت دکوراسـیون خانه را 
شـخصا انجـام دهـد و بـا کمک شـوهرش حیـاط آن خانه را 
بـا درختـان میـوه، بوتـه هـای تـوت، انـواع سـبزی و گل ها 
آراسـتند در دوران بازسـازی آن خانه تصمیـم گرفت با تهیه 
و تـدارک غذاهـای خانگـی درآمـد کسـب کندو توانسـت به 
تجارتی سـودآور مشـغول شود. نخسـتین کار تهیه غذا برای 

یک جشـن عروسـی کوچـک بود.
پـس از آن، کار خـوب مارتـا بـه تدریـج رونـق گرفـت در 
همـان زمـان، انـدی همسـر مارتـا شـرکت کوچکـی دایـر 
و بـرای معرفـی شـرکت خـود میهمانانـی ازبیـن ناشـران، 
ویراسـتاران و شـخصیت هـای مهـم شـهر دعـوت کـرد. از 
آنجـا کـه مارتـا تـدارک مفصلـی بـرای پذیرایـی دیـده بود، 
هنـر و سـلیقه او توجـه مهمانـان را جلـب کـرد. در نتیجـه 
نوشـتن نخسـتین کتـاب پذیرایـی و تـدارک غـذا توسـط 
ناشـران به او سـپرده شـد و مارتـا کتابی با عنـوان »پذیرایی 

کـردن«. نوشـت ایـن کتـاب در سـال 1982 به چاپ رسـید 
و تـا امروز فـروش خوبـی رادارد. مارتا بعدهـا دو کتاب دیگر 
هـم منتشـر کـرد کـه هر دو بـا اسـتقبال بی نظیـری مواجه 
شـدند. مارتـا در ایـن حرفـه دوسـتان و دشـمنان بسـیاری 
پیـدا کـرد، اما آنـان هیچـگاه نتوانسـتند او را متوقـف کنند 
و از همیـن رو، او بـه عنـوان متخصـص فنـون خانـه داری 
تاکنـون کتابهـای متعددی نوشـته و سـخنرانی هـای زیادی 
را انجـام داده اسـت. خانـه دار ثروتمنـد، شـهرت زیـادی در 
آمریـکا داردمتاسـفانه در جریـان همیـن موفقیـت هـا، مارتا 
از همسـرش جـدا شـد بـرای فـرار از غـم ناشـی از جدایـی، 
خـود را بـا سـخت کار کـردن مشـغول و خانه هـای دیگری 
را بازسـازی و دکورسـازی کـرد. بـه گفته او، هـدف دیگرش 

از انجـام دکوراسـیون هـای خانگی، انتشـار مجله ای شـبیه 
بود. کتابـش 

مجله ای که شیوه پذیرایی از مهمانان
 را آموزش بدهد

در نهایـت، مارتـا در سـال 1990 بـه هدفـش رسـید و 
رویایـش بـا انتشـار مجلـه ای به نـام »زندگی« بـه حقیقت 
صمیمانـه  را  او  آمریکایـی  بانـوان  همـه  امـروزه  پیوسـت. 
دوسـت دارنـد و به وجـودش افتخار می کننـد. او که عنوان 
تاثیرگذارتریـن زن آمریکایـی را بـه خـود اختصـاص داده، 
بـه راسـتی یـک زن خسـتگی ناپذیـر اسـت که انـرژی فوق 
العـاده ای دارد و یکـی از زنـان کارآفریـن، ثروتمنـد و موفق 

جهـان بـه شـمار مـی آید

ثروتمندترین زن خانه دار دنیا
نگاه

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابـر رای  شـماره 139460319013001262 مـورخ 94/11/14 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر درواحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بافت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای فرشـید مداحی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
295 صـادره از بافـت در یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 451/40 مترمربع پـاک 3 فرعـی از 948 اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـاک 1 فرعـی از 948 اصلـی قطعـه یـک بخـش 40 کرمـان واقـع در خیابـان طالقانـی شـرقی کوچه 3 خریـداری از آقـای مهـدی کاویانی احـدی از ورثه 
مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس از 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خودرا به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور 

وعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/17              تاریخ انتشار نوبت دوم:95/1/17

رئیس ثبت اسناد و اماک- وهب نعمتی  م الف 723                 

حصر وراثت
شـادروان  فرشـید تاجیکـی بـه شـماره شناسـنامه715فرزند فرهـاد در تاریـخ94/09/21 در حادثـه تصـادف فـوت گردیـده اسـت ورثه شـادروان به 
شـرح ذیـل مـی باشـد 1-فرهـاد تاجیکـی فرزنـد دادی بـه شـماره ملی1950433196صـادر از ماشـهر 2- سـهیا تاجیکی فرزتـد عبداله به شـماره 
1818407337صـادر از ماشـهر 3- کوثـر تاجیکـی فرزند فرشـید به شـماره ملی3150776805صادر از کهنوج 4- ثمین تاجیکی فرزند فرشـید به شـماره 

ملـی3150919967 صـادر از کهنوج.
شورای حل اختاف شماره2 شهرستان فاریاب

حصر وراثت
شـادروان فاطمه تاجیک به شـماره شناسـنامه3392056855فرزند هوشـنگ صادر از بندرعبـاس در تاریخ94/09/21 در حادثـه تصادف فوت گردیده 

اسـت ورثـه شـادروان به شـرح ذیل می باشـد 1- لیلی تاجیکی فرزنـد عبداله به شـماره ملی1819417468صـادر از آبادان 2- کوثر تاجیکی فرزند فرشـید 
بـه شـماره ملی3150776805صـادر از کهنوج  3- ثمین تاجیکی فرزند فرشـید به شـماره ملـی3150919967 صادر از کهنوج.

شورای حل اختاف شماره2 شهرستان فاریاب

حصر وراثت
شـادروان ایمـان تاجیکی فرزند شـهرخ به شـماره ملـی3020433169 صـادر از جیرفت در تاریخ94/09/21 طی حادثه تصادف فوت شـده اسـت و ورثه 
شـادروان بـه شـرح ذیـل می باشـد.1- شـهرخ تاجیکی فرزند دادی به شـماره ملـی 3031280091صـادر از کهنـوج 2- نرگس تاجیکیفرزنـد عبداله به 

شـماره ملی3160724980صادر از کهنوج.
 شورای حل اختاف شماره2 شهرستان فاریاب

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم فیـروزه نعمتـی فرزنـد رحمـت اله بموجـب وکالتنامه شـماره 47808 از طرف علـی و مرحمت رزاقی مقـدم ورثه مرحوم اصغـر رزاقی فرزند 
محمـد مالـک ششـدانگ پـاک 2767 فرعـی از 3968 اصلـی بخـش 2 کرمـان می باشـد که سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 9904صفحه 
152 دفتـر 87 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا مدعـی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبـور بعلت 
جابجایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یـک اصاحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبـت مراتب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 

معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/12/17 

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3218 
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حوادث

خبر

د   ستگیری قاتل گوش بر 
پس از 2 جنایت 

شـرور جنـوب کرمـان کـه به د   نبـال اختافـات 
طایفـه ای د   سـت بـه 2 جنایت هولنـاک زد   ه و حتی 
گـوش یکـی از قربانیانش را برید   ه بـود   ، د   ر محاصره 

پلیـس گرفتار شـد   .
یـک سـال پیـش د   ر یکـي از شـهرهاي جنـوب 
کرمـان اتفـاق افتـاد   . مد   ت هـا بـود    کـه بیـن طایفه 
ایـن مـرد    و طایفـه اي د   یگـر اختاف وجود    د   اشـت؛ 
اختافاتي که ریشـه د   ر گذشـته د   اشـت و به همین 
د   لیـل مـرد    جـوان تصمیـم گرفتـه بـود    هـر طوري 

شـد   ه از طایفـه  مقابـل انتقـام بگیرد   .
یـک سـال پیـش بـود    کـه ایـن مـرد    بـه همـراه 
تعـد   اد   ي از آشـنایانش، نقشـه کشـید    که بـا ربود   ن 
یکـي از اعضـاي طایفـه مقابل، به آنهـا د   رس عبرت 
بد   هـد   . آن روز آنهـا مـرد    جوانـي از طایفـه مقابـل 
را ربود   نـد    و بـه بیابان هـاي اطـراف شـهر منتقـل 
کرد   نـد    و د   ر آنجـا شـرور جـوان گـوش او را برید    تا 
بـه طایفـه رقیب د   رس عبـرت د   هد    و از آنهـا انتقام 
بگیـرد   . بریـد   ن گوش امـا از نظر بقیه آشـنایان مرد    
آنهـا  و  نمي رفـت  به شـمار  انتقـام سـختي  شـرور، 
مي گفتنـد    کـه انتقام گیـري یعنـي قتـل و کشـتن 
طـرف مقابـل. حرف هـاي آنهـا رفته رفتـه د   ر مـرد    
شـرور اثـر کـرد    و او ایـن بار نقشـه جنایت کشـید   .

بـه ایـن ترتیـب مـرد   ي را کـه قبا گـوش اش را 
بریـد   ه بـود   ، با همد   سـتي چنـد    نفر د   یگر ربـود   ه و با 
انتقـال او بـه بیابان هـا اطراف شـهر، وي را به ضرب 

گلولـه به قتل رسـاند   .
ایـن جنایـت امـا پایـان انتقام مـرد    شـرور نبود   ؛ 
میـان  د   ر  اینکـه  بـراي  مي  کـرد     تصـور  او  چراکـه 
اعضـاي طایفه اش بـه محبوبیت برسـد    باید    جنایتي 
د   یگـر هـم رقـم بزند   . بـه همین د   لیل مد   تـي پس از 
نخسـتین جنایت، با کمک همد   سـتانش بر سـر راه 
یکـي د   یگـر از جوان هـاي طایفه مقابـل کمین کرد    
و پـس از اینکـه او را ربـود   ، بـا انتقال بـه بیابان هاي 
اطـراف، او را نیـز بـه ضرب گلولـه به قتل رسـاند    و 

پـس از آن متواري شـد   .
وقتـي خبـر این جنایـات به گـوش پلیس کرمان 
رسـید   ، تیمـي از کارآگاهـان جنایي براي شناسـایي 
و د   سـتگیري عامل قتل ها تشـکیل شـد   . مرد    شـرور 
امـا از شـهر گریختـه و زند   گي مخفیانـه اي د   ر پیش 
گرفتـه بـود   . حـد   ود    یک سـال از فرار قاتـل گوش بر 
مي گذشـت تـا اینکه چنـد    روز قبل مأمـوران پلیس 
باخبـر شـد   ند    که این مـرد    به کرمان بازگشـته و د   ر 
روسـتایي د   ر جنـوب اسـتان مخفي شـد   ه اسـت. با 
شناسـایي مخفیـگاه او، تیم هـاي عملیاتـي زیرنظـر 
اسـتان  پلیـس  رئیـس  بني اسـد   ي،  رضـا  سـرد   ار 
جـوان  مـرد     و  شـد   ند     محـل  ایـن  راهـي  کرمـان 
را پیـش از اینکـه موفـق بـه فـرار شـود   ، د   سـتگیر 
کرد   نـد   . بـا انتقـال ایـن مـرد    بـه اد   اره پلیـس، او به 
قتـل 2نفر بـا انگیـزه انتقام جویي طایفـه اي اعتراف 

کـرد    و بـا قـرار قانونـي راهي زند   ان شـد   .
سـرد   ار بني اسـد   ي، رئیـس پلیس اسـتان کرمان 
د   ر گفت وگـو بـا همشـهري مي گویـد   : یکـي از علل 
اصلـي وقـوع چنین جنایاتـي، فرهنگ غلطي اسـت 
کـه بر برخـي خانواد   ه هـا حکم فرماسـت. متأسـفانه 
برخـي خانواد   ه هـا فرهنـگ و توانایي حل مشـکات 
را ند   ارنـد   . مثـا وقتـي مشـکلي بیـن آنهـا و طایفه  

د   یگـري رخ مي د   هـد   ،
بـه جـاي اینکـه ایـن مشـکل را د   ر همـان ابتـد   ا 
حـل و فصـل کننـد    و اجـازه ند   هنـد    کـه تبد   یـل 
بـه کینـه شـود   ، آنقـد   ر آن را بـزرگ مي کننـد    کـه 
آتـش  آن بـه د   امـان جوان هـاي طایفـه  مي افتد   . د   ر 
اینگونـه مواقـع، متأسـفانه عـد   ه اي بـا بـزرگ جلوه 
د   اد   ن اختـاف طایفـه اي، مـد   ام زیر گـوش جوان ها 
مي خواننـد    کـه بایـد    انتقام بگیرنـد    و اجـازه ند   هند    

حیثیـت طایفه شـان لکـه د   ار شـود   .
باعـث  نهایـت  د   ر  کـه  تشویق هاسـت  همیـن 
مي شـود    جوانـي کـه هیـچ سـابقه  کیفـري نـد   ارد   ، 
بـه یـک جانـي و شـرور شـود    و  تبد   یـل  ناگهـان 
بـراي آنکـه نظر مثبـت اعضـاي طایفـه اش را جلب 
بزنـد   ؛  خونیـن  انتقام جویي هـاي  بـه  د   سـت  کنـد   ، 
د   رسـت مثـل 2قتلـي کـه د   ر ایـن پرونـد   ه رخ د   اد   . 
او اد   امـه مي د   هـد   : خانواد   ه هـا بایـد    یـاد    بگیرنـد    که 
چطـور اجـازه ند   هند    اختافـات کوچـک، تبد   یل به 
کینه هـاي بـزرگ شـوند و د   رپي آن چنیـن جنایات 

هولناکـي رخ د   هـد   .

حجت االسـام و المسـلمین غامحسـین محسـنی اژه ای 
سـخنگوی قـوه قضاییـه در نـود و سـومین نشسـت خبـری 
خـود بـه خبرنـگاران توضیحاتـی داد کـه خاصـه آن را در 

ادامـه مـی خوانیم.
 141  هزار سپرده گذار پولشان را از موسسه 

ثامن الحجج گرفتند
وی با اشـاره به پرونده موسسـه و شـرکت تعاونی اعتباری 
ثامن الحجـج اظهـار داشـت: 147 هـزار نفر از سـپرده گذاران 
تاکنـون در مجمـوع 380 میلیـارد تومـان پـول از موسسـه 
قضائیـه  قـوه  اول  معـاون  کرده انـد.  دریافـت  ثامن الحجـج 
تصریـح کـرد: در گذشـته میزان دریافتی هر نفـر تنها 3، 5 و 
10 میلیـون تومـان بـود که اکنـون تا 20 میلیـون تومان هم 
بـه سـپرده گـذاران پرداخـت می شـود کـه بزودی بـا تاش 
دادسـتانی و بانـک مرکـزی ایـن رقم باال رفته و همه سـپرده 

گـذاران بـه پول خـود خواهند رسـید.
 سرمایه گذاری جدید در پدیده شاندیز

حجت االسـام و المسـلمین اژه ای با بیان اینکه در پرونده 
پدیده شـاندیز نیز براسـاس اطاعات سـتادی که در استان و 
به پشـتیبانی از تهران تشـکیل شـده هئیت مدیـره جدیدی 
انتخـاب شـده اسـت،  افـزود: افـراد حقیقـی و حقوقـی برای 
آمادگـی  اعـام  شـاندیز  پدیـده  در  سـرمایه گذاری جدیـد 
کرده انـد و امیدواریـم ایـن پـروژه کار خـود را بـه زودی بـه 

اتمام برسـاند.
 اعالم حکم 46 نفر از متهمان اختالس 3هزار 

میلیارد تومانی 
سـخنگوی قـوه قضائیـه در مـورد تعـدادی از متهمـان 
پرونـده 3 هـزار میلیـارد تومانـی نیـز اظهـار داشـت: 46 نفر 
ایـن پرونـده عمدتـا مربـوط بـه بانـک صـادرات بودنـد کـه 
جلسـات دادگاه آنهـا بـه اتمـام رسـیده و طـی هفتـه جاری 

و آینـده حکمشـان صـادر خواهـد شـد.
وی تصریـح کـرد: همچنین متهمانی که به عـزاداران امام 
حسـین )ع( در سـفی آباد دزفول حمله کرده بودند دسـتگیر 
شـده و بـه دادگاه فرسـتاده شـده اند. معاون اول قـوه قضائیه 
ادامـه داد: در ایـن حملـه دو نفـر شـهید و 3 نفـر مجـروح 
شـدند کـه در وقت مقـرر دادگاه متهمان برگزار خواهد شـد.

 تعیین مبلغ دیه برای سال جدید
حجت االسـام و المسـلمین اژه ای بـا اشـاره بـه رقـم دیه 
سـال 95 نیـز بیان داشـت: براسـاس قانون، قـوه قضائیه باید 
در آخـر هـر سـال بـا بررسـی های انجـام داده قیمـت جدید 
دیـه را اعـام کنـد،  برهمیـن اسـاس در جلسـه عالـی قـوه 
قضائیـه کـه هفته گذشـته برگزار شـد مبلغ دیه سـال جدید 
براسـاس گزارش هـای میدانـی و تـورم ، 190 میلیـون تومان 
بـرای ماه هـای غیـر حـرام مشـخص شـد کـه ایـن رقـم در 

ماه هـای حـرام بـا یـک سـوم دیـه جمع  می شـود.
سـخنگوی قـوه قضائیـه با اشـاره بـه پرونده قتل شـهردار 
سـابق در مهابـاد نیـز گفت: قاتلیـن اعم از مشـاور و معاونین 
در قتـل شناسـایی و دسـتگیر شـدند که مشـخص شـد این 

قتـل بـا انگیزه شـخصی و خانوادگـی صورت گرفته اسـت.

 کشف 1300 کیلو مواد مخدر در کرج
وی بـا بیان اینکه طی سـه ماه گذشـته مواردی از کشـف 
موادمخـدر بـه صـورت عمـده در کشـور انجـام شـده اسـت، 
گفـت: در روز هفتـم دی مـاه هـزار و 300 کیلـو تریـاک، 
مورفیـن و هروئیـن از چند قاچاقچی در کرج کشـف و ضبط 
شـد. معـاون اول قـوه قضائیـه ادامـه داد: روز 28 دی ماه نیز 
در جاسـک هـزار و 920 کیلـو تریـاک کشـف و ضبط شـد و 
در روز یازدهـم دی مـاه ، 275 کیلـو هروئیـن در کامیونی با 
ظاهـر حمـل میوه در شهرسـتان بم کشـف و افراد دسـتگیر 
شـدند. حجت االسـام و المسـلمین اژه ای همچنیـن تاکیـد 
کـرد: در منطقـه رودبار جنوب نیز روز گذشـته هـزار و 345 

کیلـو تریاک کشـف و ضبط شـد.
 نمی توانیم حبس را از مجازات ها حذف کنیم

حجت االسـام و المسـلمین اژه ای بـا اشـاره بـه اقدامـات 
دسـتگاه قضـا برای رفع مشـکات در مجازات هـای جایگزین 
تصریـح کـرد: مجازات هـای جایگزیـن باید زمینـه اش فراهم 
شـود کـه یـک بخـش آن آمادگـی مراکـزی اسـت کـه باید 
متهـم را بپذیرنـد چـرا کـه اگـر آمادگـی کامـل از طـرف 
دسـتگاه پذیرفتـه نشـود منجـر به یـک سـری محدودیت ها 
می شـود. لـذا سیاسـت مـا این اسـت کـه تعـداد زندانیانمان 
کـم شـود و بـه جـای حبـس مجازات هـای بازدارنده داشـته 
باشـیم امـا بایـد بگویم کـه نمی توانیـم حبـس را از مجازات 

کنیم. حـذف 
 مواد مخدر صوتی نداریم

سـخنگوی قوه قضائیه در پاسـخ به سـوالی در مورد شایع 
شـدن مخدرهـای صوتـی گفـت: کارشناسـان می گوینـد ما 
مـواد مخدر صوتـی نداریم البته ممکن اسـت بعضـی اصوات 
مضـر باشـند امـا در ایـن خصـوص پرونـده ای بـه ایـن معنـا 

نداده ایم. تشـکیل 
وی بـا اشـاره به آخریـن وضعیت پرونده حمله به سـفارت 
عربسـتان افـزود: 3 یـا 4 نفـر از آنهـا در دادسـرای ویـژه 

روحانیـت هسـتند امـا اطاعـی ندارنـد کـه آزاد شـده اند یـا 
نـه اما کسـانی که در دادسـرای تهـران بودند با قرار مناسـب 

شدند. آزاد 
 در مورد اظهارات معاون رئیس جمهور در امور 

زنان و خانواده
معـاون اول قـوه قضائیـه در مـورد اظهارات مـوالوردی در 
خصـوص اعـدام افـراد در زاهـدان گفـت: دادسـتان زاهـدان 
علیـه وی گزارشـی نوشـته و تقدیـم دادگاه کرده انـد که این 

مسـئله در دادسـرای زاهـدان رسـیدگی خواهد شـد.
حجت االسـام و المسـلمین اژه ای  با اشـاره به پرونده 12 
هـزار میلیـاردی خاطر نشـان کـرد: پرونده در آسـتانه صدور 

است. کیفرخواست 
 جلوگیری از ورود رئیس دولت اصالحات به 

مراسمی با حکم دادستانی
سـخنگوی قوه قضائیه در پاسـخ به سـوالی در مورد اینکه 
دادسـتان از ورود رئیـس دولـت اصاحـات بـرای شـرکت در 
مراسـمی جلوگیـری کرده اسـت، آیا صحـت دارد، گفت: بله، 

بـه حکـم دادسـتان از ورودش به مراسـم جلوگیری شـد.
وی بـا  اشـاره بـه برخـی شـایعاتی در مورد حصـر رئیس 
دولـت اصاحـت تصریـح کـرد: چنین چیـزی صحت نـدارد.

 اعالم حکم 45 نفر از کارمندان و مدیرعامالن 
بانک صادرات

معـاون اول قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه پرونـده 45 نفـر از 
کارمنـدان و مدیرعامـان بانـک صـادرات نیـز گفـت: دادگاه 
ایـن افـراد تمـام شـده و بـه زودی حکمشـان صادرمی شـود 
کـه البتـه حکـم پرونده هایـی نظیـر بابـک زنجانـی، ارزی و 
یـا بانـک صـادرات بـدوی بـوده و طبیعتـا آن هـا می تواننـد 

اعتـراض کـرده و بـه دادگاه تجدیـد نظـر فرسـتاده شـود.
 روزنه امیدی برای تحویل خاوری وجود ندارد

وی بـا اشـاره بـه پرونـده خـاوری بیـان داشـت: معتقـدم 
هیـچ روزنـه  امیدی بـرای تحویل خاوری وجود نـدارد اگرچه 

دوسـتان در پلیـس بین الملـل امیـد دارنـد کـه این شـخص 
توسـط کشـور مربوطـه به ایران فرسـتاده شـود.

معـاون اول قـوه قضائیـه با اشـاره بـه پرونـده احمدی نژاد 
نیـز تاکیـد کـرد: احمدی نـژاد در برخـی پرونده هـا بعنـوان 
شـاکی و در برخی دیگر بعنوان شـخصی که از وی شـکایت 
شـده قـرار دارد کـه البتـه برخـی پرونده های شـکایت شـده 
از وی جزئـی بـوده اسـت. حجت االسـام و المسـلمین اژه ای 
ادامـه داد: برخـی شـکایت ها نیـز از مجلـس بـه قـوه قضائیه 

فرسـتاده شـده که باید بررسـی شـود.
 درباره پرونده شکایت احمدی نژاد از جهانگیری

پرونـده   در  گفـت:  همچنیـن  قضائیـه  قـوه  سـخنگوی 
شـکایت احمدی نـژاد علیـه جهانگیـری، بازپـرس قـرار منع 
تعقیـب صـادر کـرد که این امر مـورد اعتـراض احمدی نژاد و 
وکیـل آن قـرار گرفـت البته ایـن اعتراض به قرار صادر شـده 

نبود لـذا قطعی شـد.
وی بـا بیـان اینکه اخیـرا 8 نفر که به صـورت مدلینگ در 
فضـای مجازی فعال بودند دسـتگیر شـدند که برخـی از آنها 
جرمشـان سـنگین و بـا عنوان اشـاعه فحشـا و ترویج فسـاد 
انجـام می شـد. معاون اول قـوه قضائیه در ادامـه افزود: گاهی 
ایـن امـر بـه صـورت شـبکه ای و بانـدی در فضـای مجـازی 
انجـام می شـود کـه در صـورت اثبـات جـرم سـنگینی دارد 
و کسـانی کـه در فضـای مجازی دسـتگیر می شـوند همانند 

فضـای حقیقی مـورد بررسـی و دادگاهی می شـوند.
حجت االسـام و المسـلمین اژه ای تاکید کـرد: پرونده این 
افـراد هنـوز بـه دادگاه نرفتـه اما زمـان زیادی طـول نخواهد 
کشـید زیـرا تعـدادی از ایـن افـراد توجیـح شـده زیـرا ادعـا 
مـی کردنـد بـه هدف اصلـی و خاف بـودن این امـر اطاعی 
نداشـتند البتـه عوامـل شـبکه ای و کسـانی کـه بـه صـورت 
بانـدی کار مـی کردنـد نیـز دسـتگیر و بـا قـرار وثیقـه آزاد 

شـده اند.
 گمانه زنی ها درباره تولیت جدید آستان قدس 

رضوی برای آقای رئیسی 
حجت االسـام و المسـلمین اژه ای همچنیـن در واکنـش 
بـه برخـی گمانه زنی هـا طـی روزهای اخیـر در مـورد تولیت 
جدید آسـتان قـدس رضوی نیـز تاکید کرد: ایـن گمانه زنی 
در رابطـه بـا حجت االسـام و المسـلمین رئیسـی دادسـتان 

کل کشـور بـه صورت خیلـی جدی وجـود دارد.
سـخنگوی قـوه قضائیـه در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد 
اینکـه خیابـان را بـه خاطـر مجتمـع مرکـز جهانـی خیابـان 
فردوسـی بـه صـورت یـک طرفـه بسـته اند، آیا دادسـتانی در 
ایـن خصـوص اقـدام خواهد کـرد: افـزود: اطاعی نـدارم اگر 
هـم چنیـن مسـئله ای داشـته باشـد بـه خاطر اختـاف نظر 
کارشناسـی اسـت. وی بـا اشـاره بـه میـزان رد مـال بابـک 
زنجانـی گفـت: همـان مبلغـی را کـه وی گرفته و نتوانسـته 
بـاز گردانـد، اسـت. معـاون اول قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه 
آخریـن جزئیـات پرونده طاهـری رئیس عرفـان حلقه گفت: 
بـا حکـم اعدامـش نقص گرفته بودنـد که به دادگاه برگشـت 

و وضعیـت پرونـده مثل سـابق اسـت.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:

 گمانه ها درباره تولیت رئیسی در آستان قدس 

118 آسیب دیده
در 36 حادثه 
هـال  جمعیـت  مدیرعامـل 
اعـام  بـا  اسـتان کرمـان  احمـر 
وقـوع 36مـورد حادثـه در هفتـه 
در  تـن   118 گفـت:  گذشـته، 
آسـیب  گذشـته  هفتـه  حـوادث 
دیده اسـت.  علی گنـج کریمی با 
اشـاره به گزارش عملیـات امداد و 
نجـات طی هفتـه گذشـته، افزود: 

25 مورد از حوادث هفته گذشـته جاده ای، 2 مورد شـهری، یک مورد کوهسـتان، 
بـرف و کـوالک دو مـورد و خدمات حضوری شـش مورد بوده اسـت. وی با اشـاره 
بـه آسـیب دیدگی 118  تـن در حـوادث هفته گذشـته، اظهـار کـرد: 59  تن در 
حـوادث جـاده ای، 4تن در حوادث شـهری، یک تن در کوهسـتان، 16تن در برف 
و کـوالک در حـوادث آسـیب دیده اند همچنیـن 38 نفر از خدمـات حضوری در 
پایـگاه هـای امـدادی هـال احمر برخـوردار شـده اند.مدیرعامـل جمعیت هال 
احمر اسـتان کرمان با اشـاره به امدادرسـانی به 65 تن در حوادث هفته گذشـته، 
عنـوان کـرد: از مجموع آسـیب دیدگان 10 نفـر به مراکز درمانی منتقل، هشـت 
نفـر درمـان سـرپایی و 47 نفـر، اسـکان اضطراری داده شـده اند. گنـج کریمی با 
اشـاره بـه اینکـه در حـوادث هفته گذشـته 111 نیـروی عملیاتی با 33 دسـتگاه 
آمبوالنس کار امدادرسـانی را انجام داده اند،خاطرنشـان کـرد:  همچنین 14 مورد 

عملیـات رهاسـازی در یـک هفته گذشـته انجام شـده اسـت.

آخرین وضعیت 
عامل آزار و اذیت 
سگ شکاری

قـرار  صـدور  از  هاشـمیان 
مجرمیـت و کیفرخواسـت برای 
عامـل آزار و اذیـت یـک سـگ 
کالـه  شهرسـتان  در  شـکاری 
خبـر داد. هـادی هاشـمیان بـا 
اشـاره بـه صـدور کیفرخواسـت 

بـرای عامـل آزار و اذیت یک سـگ شـکاری در شهرسـتان کالـه اظهارکرد: 
بـرای ایـن فرد قـرار مجرمیت و کیفرخواسـت صادر شـده اسـت. رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان گلسـتان در ادامـه افـزود: درخواسـت مجـازات تتمیمی 
نیـز شـده کـه عـاوه بر مجـازات اصلـی یک متمـم نیـز دارد کـه قاضی آن 
را تشـدید مـی کنـد. این مسـئول عالی قضایی ادامـه داد: پرونـده در دادگاه 
جزایی درحال رسـیدگی اسـت که هنوز منتهی به صدور رای نشـده اسـت. 
فردی که در اقدامی غیرانسـانی سـگ شـکاری خود را به صورت  وحشـیانه 
ای مـورد آزار و اذیـت قـرار داده بـود پـس از دسـتگیری ، علـت ایـن اقـدام 
را خـوردن غذایـش از سـوی سـگ اعـام کرد. این فـرد پـس از آزار و اذیت 
سـگ شـکاری خود بـا قـرار دادن تصاویـر آن در فضای مجازی، احساسـات 
عمومـی را جریحـه دار کـرد کـه با کمـک پلیس فتا شناسـایی،  دسـتگیر و 

هـم اکنـون بـا صـدور قـرار قانونـی در زنـدان به سـر مـی برد.

هشدارهای نوروزی
 سـرهنگ کامبیـز اسـماعیلی 
نزدیـک  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
شـدن بـه آغـاز سـفرهای نـوروزی 
هموطنـان به دنبـال برنامـه ریزی 
برای سـفر هسـتند و بـازار خرید و 
فـروش بلیـط و تورهای مسـافرتی 
داغ می شـود. وی تصریـح کرد: در 
همین راستا شـرکت های مختلف 
تبلیغـات  حـال  در  گردشـگری 

وسـیع و گسـترده برای تورهای مسـافرتی خود هسـتند که افراد سـودجو نیز از این 
موقعیـت بهـره جسـته و از طـرق مختلف اقـدام به کاهبـرداری می کننـد. رییس 
پلیـس فتـا اسـتان کرمـان افـزود: یکـی از ترفندهـای کاهبـرداران در ایـن زمینه 
فـروش بلیـط از طریق سـایت های اینترنتی تقلبی اسـت و با توجه بـه این موضوع 
کـه بـرای خریـد بلیط به صـورت اینترنتـی نیاز اسـت کاربران اطاعات شـخصی و 
مالـی خـود را وارد سیسـتم کننـد کاهبـرداران از این فرصت سـو اسـتفاده کرده و 
بـه ربایـش اطاعات افراد دسـت می زنند.اسـماعیلی بیان کـرد: افراد بـرای در امان 
مانـدن از ایـن گونـه کاهبـرداری هـا بایـد شـخصا آدرس صفحـات را در قسـمت 
URL وارد و بـه سـایت هایـی مراجعه کنند که از پروتـکل https برای انتقال داده 
هـا بهـره مـی برنـد. وی در ادامه اظهـار کرد: یکی دیگـر از ترفندهای کاهبـرداران 
در ایـن زمینـه فـروش بسـته هـا و تورهای مسـافرتی با قیمتـی بسـیار پایین ولی 
بـا وعـده خدمات بـا کیفیت از طریـق تبلیغات اینترنتی اسـت که تقریبـا اکثر آنها 

کاهبـرداری اسـت کـه بایـد توجه شـود.

کشف یک تن و 
345 کیلو تریاک در 
عملیات پلیس کرمان 
فرمانـده انتظامـي اسـتان از 
کشـف یک تن و 345 کیلوگرم 
چهـار  دسـتگیري  و  تریـاک 
متهم در عملیات شـب گذشـته 
پلیـس خبـر داد. سـردار رضـا 
بني اسـدي فر در گفـت و گو با 

خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیس گفـت: مأموران پلیـس مبارزه با مـواد مخدر 
اسـتان ضمـن شناسـایي یـک شـبکه حمـل و انتقـال مـواد مخـدر ، مطلع 
شـدند قاچاقچیـان قصد دارند یک محموله سـنگین مواد افیونـي را از طریق 
مرزهـاي شـرقي به اسـتان هـاي مرکـزي منتقل کننـد و در اختیـار عوامل 
توزیـع کننـده قـرار دهنـد.  این مقام ارشـد انتظامـي افزود: مامـوران پلیس 
مبـارزه با مواد مخدر اسـتان و شهرسـتان هـاي رودبارجنـوب، کهنوج، قلعه 
گنـج، عنبرآبـاد، یگان هـاي تـکاوري زهکلوت و کهنـوج و قـرارگاه عملیات 
رزم، بـا انجـام گشـت هـاي محسـوس و نامحسـوس در نهایت موفق شـدند 
خـودروي مـورد نظر را در یکي از محورهاي جنوبي اسـتان شناسـایي کنند.  
وي بیـان داشـت: سـوداگران مـرگ بـه محـض مشـاهده مأمـوران اقـدام به 
تیرانـدازي کردنـد کـه عوامـل انتظامي ضمـن مقابله بـا قاچاقچیـان پس از 

طـي مسـافتي خـودروي حامل مـواد مخـدر را متوقـف کردند. 

دادگستریهالل احمر فرمانده انتظامیفتا

نجمه سعیدی
دختـر جوانـی کـه به سـختی نوزده بیسـت سـاله بـه نظر 
مـی رسـد در فاصله چند متـری از مردی حدودا  پنجاه سـاله 
در راهـروی دادگاه قـدم مـی زند.انـگار ترسـی مبهـم او را بـه 
رعایـت فاصلـه وا مـی داشـت . کنـار دیـوار نزدیـک مـن می 
ایسـتد و به دختـر می گوید: که روی نیمکت بنشـیند. دختر 

بـه سـرعت روی نیمکـت جـا می گیرد. به سـمت مـرد میان 
سـال مـی روم  و از او مـی خواهـم اگـر مایـل اسـت داسـتان 
حضـورش را برایـم تعریـف کنـد. نـگاه غضـب آلـودی به من 
مـی کنـد و می گوید: »خانم خدا وکیل دسـت از سـرم بردار.

دنیـا بـه اندازه ی کافی برایم داسـتان تلخ تعریـف کرده. دیگه 
تـوان ندارم.« فهمیـدم که نمیتوانم اینجوری چیـزی از ماجرا 

بفهمـم. عذرخواهـی کـردم و از او  فاصله گرفتـم. چند لحظه 
بعـد صدایـم کـرد:« دخترم بیا تـا برایت بگویم شـاید یک نفر 
این را بشـنود واین راه را نرود.خواهش کردم که بنشـیند. این 
گونـه شـروع کرد:«من چهار بچه دارم؛ سـه پسـر ویک دختر. 
همـه ی زندگـی مـن این چهـار بچه هسـتند. تمـام عمر کار 
کـردم که مبادا اینها کم وکسـری داشـته باشـند.از همه عزیز 
تـر همیـن دختـرم بـود. بـه خدا حتـی یک بـار هم سـر این 
دختـر داد نکشـیدم .هـر چیـزی را هم که میخواسـتم بگویم 
بـه مادرش میگفتم تا بـه او بگوید؛مبـادا ناراحتش کنم .چون  
عصبـی هسـتم و زود از کـوره در مـی روم .پارسـال دختـرم 
کنکور قبول شـد .من هیچ وقت نتوانسـته بودم درس بخوانم 
.همیشـه آرزو دارم که هر چهار فرزندم دانشـگاه بروند و درس 
بخوانند.مـن به دختـرم خیلی اعتماد داشـتم حتی هیچ وقت 
نپرسـیدم کـه کجـا رفتـه و کجـا بـوده اسـت . نپرسـیدم که 

دوسـتانش چه کسـانی هسـتند؛ اما اشـتباه کردم؛ اشتباه. 
پنـج مـاه پیـش یک شـب کـه خیلی عصبی شـده بـودم. 
سـر یـک مسـاله ی کوچـک بـا خانـواده بحثـم شـد. دعوای 
مـن بیشـتر با پسـرهایم بود،امـا فردا دختـرم که به دانشـگاه 
رفتـه بـود بـه خانـه برنگشـت. گوشـی اش را هم جـواب نداد 
تـا ایـن کـه یک پیـام بـه مـادرش داد وآن پیام پایـان زندگی 
مـن بود.حاضـر بـودم هزار بـار بمیرم ولـی این اتفـاق نیفتاده 

باشـد. نوشـته بـود که مـن ازدواج کـرده ام.چـون  تحمل پدر 
و داد و بیدادهایـش را نـدارم. میخـوام پیـش همسـرم زندگی 
کنـم نوشـته بـود که سـه ماه هسـت کـه شـوهر دارد. دیوانه 
شـده بـودم. نمی دانسـتم چطور ایـن اتفاق افتاده اسـت. فردا 
سـاعت شـش صبح رفتم دانشـگاه  تا دخترم را پیدا کنم . به 
زور نشـاندمش توی ماشـین  تـا برایم تعریف کنـد که چطور 
ایـن بـا سـرم آمـده .چطور بـدون اجـازه مـن توانسـته عقد 
کنـد و ... فهمیـدم کـه دخترم به همراه پسـری که دوسـتش 
داشـته و االن بـه تقلـب شـوهرش اسـت یکی را بـه جای من 
بـه عاقـد معرفـی کـرده انـد و عقد بسـته اند. حتـی عاقد هم  
متوجـه نشـده بود؛ اما نمیتونسـتم ایـن طوری بـازی را ببازم. 
شـکایت کـردم. بـه من گفتند چون رضایت پدر شـرط اسـت 
عقـد باطـل اسـت. مـن مریـض شـدم .یک مـاه دنبـال دکتر 
و درمـان بـودم. تـازه چنـد وقتی اسـت کـه توانسـتم از خانه 
بیـرون بیایـم. اینجـا بـه مـن میگویند اگـر دختـرت بخواهد   
مـی توانـد بعد از باطل شـدن عقد دوباره با همان مـرد ازدواج 
کنـد؛ آن موقـع دیگـر اجـازه ی مـن را نیـاز نـدارد . دختـرم 
مـی گویـد پشـیمان شـده. میگوید فریـب خـورده. میخواهد 
کـه اورا ببخشـم و  بـاورش کنـم. باور کردم که فریـب خورده. 
میدانـم نبایـد رهایـش کنـم و به همیـن دلیل اینجـا آمده ام 

تـا طاقـش را بگیرم.

نباید رهایش کنم
دردادگاه



شماره پیاپی 585  
دوشنبه 17 اسفندماه 1394 

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

پیامک : 
500022030347

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

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و رئیـس دفتـر تحقیقات 
گـوش، حلـق و بینـی کشـور اظهـار کـرد: درحـال حاضـر 3 تا 
5درصد جمعیت کشـور کم شـنوا هسـتند؛ 2. 7 نفـر در 1000 
تولـد زنـده در ایـران نیـز دچار سخت شـنوایی و کم شـنوایی اند 
کـه نیمـی از آنهـا قابلیت کاشـت حلـزون دارند و ایـن درحالی 
اسـت کـه سـاالنه 4 تـا 5 هـزار نـوزاد با کم شـنوایی متوسـط تا 

شـدید در ایـران بـه دنیـا می آیند.
دکتر محمد فرهادی در مراسـم »شـکرانه سـامت شنوایی« 
که در مجموعه فرهنگی - ورزشـی تـاش با حضور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، رئیس سـازمان بهزیسـتی و رئیس سازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور و...  برگزار شـد، اظهـار کرد: بعد 
از 25 سـال کـه کاشـت حلـزون در کشـور را انجـام می دهیـم، 
بالـغ بـر 6000 نفـر در ایـن طـرح ایمپلنـت شـده اند. او ادامـه 
داد: درحـال حاضـر 11 مرکـز کاشـت حلـزون در کشـور وجود 
دارد و در سیاسـت های کلـی سـامت هـم مسـائلی همچـون 
آگاه سـازی مردم از حقوق و مسـئولیت اجتماعی شـان و کاهش 
آلودگی هـای تهدیدکننـده سـامت و اولویـت پیشـگیری در 

درمـان، مدنظر قرار گرفته اسـت. رئیس دفتـر تحقیقات گوش، 
حلق و بینی کشـور ادامه داد: کمیته کشـوری گوش و شـنوایی 
بـا کمک دانشـگاه علوم پزشـکی ایران تشـکیل شـده و اهدافی 
همچـون افزایـش سـواد سـامت گروه هـای سـنی مختلـف در 
زمینـه گـوش و افزایـش پوشـش برنامـه غربالگـری موالیـد را 
مدنظـر دارد. غربالگـری شـنوایی نوزادان از  سـال 80 آغاز شـد. 
این طرح ابتدا در تهران و سـپس خراسـان و یکی از اسـتان های 
جنوبـی کشـور آغـاز و رقـم بـاالی 50 هـزار نفـر از نـوزادان را 
مـورد شناسـایی قـرار داد. او دربـاره آمارهای WHO )سـازمان 
بهداشـت جهانی( درخصوص سـامت شـنوایی اظهار کـرد:  در 
دنیـا حـدود 360 میلیون نفـر با کم شـنوایی معلولیـت زا مواجه 
هسـتند کـه 9 درصد آنها کمتر از 16 سـال دارنـد و چنانچه این 
مشـکل بهنـگام شناسـایی و در آن مداخلـه شـود، قابـل درمان 
اسـت. رئیـس دفتر تحقیقات گـوش، حلق و بینی کشـور اظهار 
کـرد: 50 درصـد افراد در معرض سـطوح غیرایمـن صوتی مانند 
اسـتفاده از هدفون ها هسـتند که سامت شـنوایی این قشر نیز 
بایـد مـورد پیگیری قـرار گیرد. شـایع ترین معلولیت مـادرزادی 

کم شـنوایی اسـت، درحالی کـه کم شـنوایی معلولیـت خامـوش 
اسـت و بـا تشـخیص و درمـان به موقـع، می تـوان به راحتـی از 
آن جلوگیـری کـرد.  درحـال حاضـر در بسـیاری از کشـورها، 
غربالگری شـنوایی کودکان اجباری اسـت، به همیـن دلیل نیاز 
اسـت کـه ایـن غربالگری هـا در ایـران نیـز اجبـاری شـود. وزیر 

علـوم، تحقیقات و فناوری و رئیـس دفتر تحقیقات گوش، حلق 
و بینی کشـور درباره برنامه جامع ملی پیشـگیری از کم شنوایی 
نیـز اظهـار کـرد: درحال حاضـر برنامه جامع ملی پیشـگیری از 
کم شـنوایی را تدویـن کرده ایـم کـه در آن به مسـائل پژوهش و 

مداخـات در ایـن حوزه تاکید شـده اسـت.

وزیر علوم: »کم شنوایی« شایع ترین معلولیت مادرزادی

ساالنه 5000 نوزاد کم شنوا در ایران متولد می شوند

خبر

جامعه

امـروز پناهـگاه حیوانـات باصاحب 
جـاده ی   10 کیلومتـر  در  کرمـان 
کوهپایـه بـا حضـور شـهردار کرمـان و 
جهانشاهی مدیریت پسماند شهرداری 
و چنـد تـن از اعضـای شـورای شـهر 
و جمعـی از فعالیـن حـوزه ی حقـوق 

حیوانـات افتتـاح شـد. 
معـاون خدمات شـهری شـهرداری 
کرمـان از سـاخت و تجهیـز پناهـگاه 

سـگ های بـدون صاحـب در شـهر کرمـان خبـر داد.
دکتـر محمدرضـا محمدرضاخانـی گفت: به همیـن منظور 
بـرای  را  محلـی  پسـماند،  مدیریـت سـازمان  بـا  شـهرداری 
نگهـداری ایـن حیوانـات آمـاده و تجهیـز کـرده و در اختیـار 

قـرار می دهـد. دوسـتدار حیوانـات  انجمن هـای 
وی بـه برگـزاری جلسـه ای با حضـور معاون و مدیـر روابط 
عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان اشـاره کرد و اظهار داشت: 
در ایـن نشسـت از متخصصان این اداره کل خواسـته شـد تا با 
برگـزاری جلسـه ای با دانشـکده هـای دامپزشـکی و کلینیک 
هـای دامپزشـکی شـهر کرمـان، محیـط زیسـت و جمعیـت 
دوسـتداران حیوانـات در جهـت زنـده گیـری و عقیـم سـازی 

سـگ هـای بدون صاحـب مشـارکت و اقـدام کنند.
رومینـا موفـق تنهـا دختـر کمانگیـر روی اسـب اسـتان 
کرمـان و موسـس حامیـان حیوانـات آزاد کرمـان امـروز در 
مراسـم افتتاحیـه ی پناهـگاه حیوانـات با صاحـب گفـت: بـه 
لطـف شـهرداری کانکـس و اطـاق معاینـه بـه ایـن پناهـگاه 
اضافـه شـده و در حـال حاضر مـا مي توانیم عمل های سـرپایی 
مثـل عقیم سـازی سـگ های جنـس نـر را در همیـن محـل 
برگـزار کنیـم و بـا همیاری هایـی که از طرف شـهرداری شـده 
محوطـه ی نگهـداری سـگ ها بـه دو بخـش تقسـیم شـده که 
بتوانیـم سـگ های عقیـم نشـده ی نـر و مـاده را از هـم جـدا 

کنیـم و اطاقـی هم به نگهـداری و قرنطینه ی سـگ های بیمار 
اختصـاص داده ایـم کـه بعـد از بهبـودی و طـی شـدن دوران 
نقاهـت مي توانند به محوطه ی فنس کشـی و جمع سـگ های 
دیگـر بپیوندنـد و عـاوه بـر این در حـال حاضر بـا بهبودی که 
پناهـگاه پیـدا کرده کاما فضا رنگ و لعاب مناسـبی پیدا کرده 
و بـا زحماتـی کـه حامیـان حیوانـات آزاد کرمـان کشـیده اند 
بـه شـکل تاثیـر گـذاری می توانیـم از رنـج و درد زندگـی ایـن 
موجـودات بکاهیـم. وی پـس از ایـن افـزود شـهرداری یـک 
دسـتگاه وانـت را هـم در اختیـار حامیـان و پناهـگاه قـرار داده 
اسـت که اسـتیکر های آن آماده شـده و به زودی این وسـیله ی 
نقلیـه صاحـب شـکل و شـمایلی مناسـب پناهـگاه و حامیـان 
انتقـال  و  پروژه هـای خفت گیـری  و  شـد  خواهـد  حیوانـات 
حیوانـات بـه پناهگاه از این پس با همین ماشـین و با اسـتفاده 
از پرسـنل دلسـوز و زحمت کش شـهرداری انجام خواهد شد و 
انشـاهلل به هیچ وجه شـاهد خشـونت علیه حیوانات در کرمان 
نباشـیم و مردم عزیز هم به محض مشـاهده ی حیوانی آسـیب 
دیـده و یـا آزاد در سـطح شـهر پناهـگاه را در جریـان بگذارند 
کـه فـورا اعضـا و فعالین برای خفـت گیری و انتقـال حیوان به 

پناهـگاه اقـدام کنند.
و  پسـماند  مدیریـت  و  از شـهرداری  تشـکر  از  پـس  وی 
حامیـان حیوانـات آزاد کرمان افزود: هرچند عمل عقیم سـازی 
سـگ های نر را می توانیم در پناهگاه انجام دهیم اما بواسـطه ی 
پیچیـده بـودن همیـن عمل بـرای جنس مـاده بایـد حتما در 
کلینیک هـای مجهـز انجـام بشـود و سـگ مـاده بعـد از عمل 
هـم بتوانـد دوران نقاهـت را سـپری کنـد چـرا کـه واقعا عمل 
سـختی را پشـت سـر گذاشـته در نتیجـه کمـاکان حامیان به 
هزینه هـای عمـل و نگهداری سـگ های ماده نیازمند هسـتند 
کـه در صـورت همـکاری حامیـان و شـهرداری و مـردم خّیـر، 
بـزودی ایـن مشـکل هـم حل خواهد شـد. امـروز برای شـروع 
اولیـن سـگ نر پناهگاه به نـام وان در همان محل عقیم سـازی 

شـد که عمل جراحـی را دکترحصیبی انجام دادنـد و امیدوارم 
کـه این پروسـه برای همیشـه ادامه داشـته باشـد.

وی در واکنـش بـه اینکـه شـرایط واگـذاری حیوانات توسـط 
حامیـان چگونه اسـت؟ گفت: ما هیچ گونه خریـد و فروش حیوان 
در پناهـگاه و یـا توسـط حامیـان حیوانـات آزاد کرمـان نداریم و 
فقـط بـا شـرایطی حیوانـات را بـه عاقمندانـی کـه زمینـه ی 
نگهـداری آن هـا را دارنـد واگـذار می کنیـم. این شـرایط عبارتند 
از: 1- متقاضـی بـه هیـچ وجـه حـق فروش حیـوان را نـدارد. 2ـ 
متقاضـی باید بتواند محیط مناسـب بـرای نگهداری و بهداشـت 
حیـوان را فراهـم کنـد. 3- متقاضـی بایـد متعهـد شـود کـه هر 
زمانـی که نمایندگان حامیان در خواسـت کننـد تصاویر به روزی 
از حیـوان و یـا صـدای آن را و در صورتـی کـه در اسـتان حاضـر 
بـود خـود حیوان را به نمایندگان نشـان بدهد تـا حامیان بتوانند 
از سـامت و نگهـداری مناسـب حیـوان اطمینـان حاصل کنند. 
در صورتـی کـه هر گونـه سواسـتفاده و یـا سـو رفتـار بـا حیـوان 
گزارش شـود مالکیت حیوان از متقاضی سـلب می شـود و دوباره 
بـه پناهـگاه بازگردانده می شـود تا متقاضی مناسـبی پیدا شـود.

رومینـا موفـق در پایـان اضافـه کـرد: حامیـان حیوانـات 
و  عاقمنـدان  نقـدی  غیـر  و  نقـدی  کمک هـای  پذیـرای 

دوسـتداران حیوانـات کرمـان اسـت و دعـوت می کنیـم که به 
پناهـگاه یباینـد و یا در جلسـات ماقات اعضا شـرکت کنند، تا 
هـم بـا فعالیت هـای حامیـان آشـنا بشـوند و هـم بـرای خود 
در نظـر بگیرنـد کـه چـه کارهـا و کمک هایـی را می توانند در 
راسـتای نجـات حیوانـات آزاد کرمـان انجام بدهنـد، همانطور 
کـه قبـا هـم گفتـم در حـال حاضـر من تمـام وقـت و انرژی 
خـود را بـرای این حیوانات دوست داشـتنی گذاشـته ام و حتی 
دفتـر کارم را واگـذار کـردم و هزینه هـا را از عایـدات فـروش 
دفتـرم فراهـم مي کنم که خـوب قاعدتا بـه زودی این عایدات 
هـم تمـام مي شـود و من هم یک نفر بیشـتر نیسـتم و توان و 
انـرژی محـدودی دارم و هرچنـد اعضای دیگـر هم کمک های 
بسـیار مهمـی بـه حامیـان و نیازمنـدان بـه حمایـت انجـام 
داده انـد امـا کماکان جـا دارد که اعضـای تازه نفس تـر با وقت 
آزاد و توان بیشـتری داشـته باشـیم تا آنگونه که شایسته است 
بتوانیـم پروژه هـای حامیـان را برگزار کنیم و کرمـان را تبدیل 
بـه یـک نمونـه در زمینـه ی برخـورد انسـانی و اخاقـی بـا 

حیوانـات بکنیم.
پی نوشـت: بـرای همـکاری بـا شـماره ی حامیـان تمـاس 

بگیریـد:09139460219

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد:
کشف 525 تن انواع مواد مخدر

 و متالشی شدن 2600 باند
 در  سال 94 

 رئیـس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر ناجا دیـروز به 
یـک نشسـت خبـری آمـد تـا از عملکـرد این پلیـس در 
سـالی که گذشـت بگوید؛ از میزان کشـفیات مواد مخدر، 
میـزان جمـع آوری معتـادان متجاهـر و انهـدام باندهـای 

تولیـد و توزیـع مـواد مخدر.
علـی مؤیدی، رئیس پلیـس مبارزه با مـواد مخدر ناجا 
ابتـدا در این نشسـت خبـری گفت که در  سـال 94، 525 
تـن انـواع مـواد مخدر توسـط ایـن پلیس کشـف و ضبط 
شـده اسـت و نسـبت به  سـال گذشـته 14 درصد افزایش 
کشـفیات داشـته ایم: »از ایـن مقدار مواد مخـدر 400 تن 
تریـاک، 75 تن حشـیش و موادی ماننـد هرویین، مرفین 
و سـایر مـواد مخـدر بوده  اسـت.« مؤیـدی در ادامه گفت: 
در  سـال 94، 340 هـزار نفر در حوزه مواد مخدر دسـتگیر 
شـدند کـه از این تعـداد 110 هـزار نفر معتـاد و 230 هزار 
نفـر دیگـر قاچاقچی بودنـد: »280 هزار پرونده تـا به امروز 
در بحـث مبـارزه با مـواد مخدر تشـکیل و 2 هـزار و 600 
باند متاشـی شـده  اسـت؛ همچنین  یک هزار و 10 قبضه 
سـاح از قاچاقچیان مسـلح کشـف و ضبط شـده است.« 
رئیـس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر ناجـا با بیـان اینکه 
در  سـال گذشـته 61 نفر قاچاقچی مسـلح کشـته شدند، 
گفـت: »بـا رعایـت مسـائل حفاظتـی و ایمنی و در سـایه 
آمـوزش و تشـکیل قرارگاه جهـادی آموزش، آسـیب های 
ناشـی از اقدامـات پلیسـی کاهـش یافتـه و نزدیـک بـه 
70 درصـد کاهـش تلفـات خـودی و 25 درصـد کاهـش 
مجروحـان خـودی از دسـت قاچاقچیـان را شـاهد بودیم. 
سـال گذشـته 10 نفـر در راه مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـه 
شـهادت رسـیدند که امسـال این آمـار به 3 نفر رسـید.« 
ایـن مقام ارشـد مبارزه با مـواد مخدر کشـور گفت که در 
ایـن مـدت 190 آشـپزخانه تولید مواد مخـدر صنعتی در 
کشـور شناسایی و منهدم شـد: »کاهش 25 درصدی را در 
ایـن زمینـه شـاهدیم و این خبـر خوبی اسـت، چراکه هر 
 سـال شـاهد افزایش متاشـی شدن آشـپزخانه ها بوده ایم 
و امسـال شـاهد کاهش آنها و توانسـتیم با متاشی شدن 
آنهـا تولید مـواد مخدر صنعتـی را به حداقل برسـانیم.«

رئیـس پلیـس مبارزه با مـواد مخدر در ادامـه از انهدام 
شـبکه 9 نفره تولید نوع جدید شیشـه و تمرکـز ویژه این 
پلیـس در شـرق کشـور در  سـال 95 خبـر داد. او گفـت 
در  سـال 94، 110 هـزار معتاد متجاهر در سراسـر کشـور 
جمـع آوری شـده اند کـه از این بیـن 5 هزار نفـر در تهران 

بوده اند. بـزرگ 
پرونده هـای  از مهم تریـن  بـه یکـی  سـردار مؤیـدی 
امسـال اشـاره کرد:  »پرونده ای داشـتیم که 227 روز کار 
اطاعاتـی، شناسـایی ، تعقیـب و مراقبـت روی آن انجـام 
دادیم که خوشـبختانه به سـرانجام رسـید. در این پرونده 
را  پیش سـازها  از  جدیـدی  نـوع  می خواسـتند  افـرادی 
تولیـد کنند. ایـن افراد ابـزار، امکانات، آزمایشـگاه و حتی 
کارخانـه داشـتند و افرادی بودند تحصیلکـرده که درصدد 
تولیـد ترکیب جدیـدی از نوع شیشـه بودند کـه ماموران 
مـا توانسـتند هـر 9 نفـر آنها را دسـتگیر کننـد.«  رئیس 
پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر ناجـا درمورد فرجـام پرونده 
تمسـاح خلیج گفت: »این پرونده مباحث مالی و گسـتره 
وسـیعی از اصنـاف و اقشـار را در برمی گیـرد و هـر چـه 
زمـان می گـذرد متوجـه دامنـه فعالیـت آنها می شـویم.«

رئیـس پلیـس مبـارزه با مـواد مخـدر ناجـا در ادامه از 
درخواسـت این پلیس برای تشـکیل فراکسـیون مبارزه با 
مـواد مخـدر در مجلـس جدید، کشـف 30 تن پیش سـاز 
توسـط گمرکات و کشـف نمونـه جدید جاسـازی تریاک 

در تختـه چوبـی خبر داد.
مؤیـدی درباره انتظـارات خود از مجلـس جدید گفت: 
»مـردم بـا شـعور و بلـوغ سیاسـی حماسـه دیگـری رقم 
زدنـد و بـا توجـه بـه این که نخسـتین مطالبه شـهروندان 
بحـث مبـارزه جدی با مواد مخدر اسـت، انتظـار پلیس از 
مجلـس جدیـد این اسـت کـه فراکسـیون مبارزه بـا مواد 
مخـدر را تشـکیل دهـد.« او در ادامـه دربـاره مخدرهـای 
شـنیداری یـا روانگردان هـای صوتـی گفت: »این مسـأله 
در حـد شـنیده ها اسـت. مـا در کشـور چیزی بـه این نام 
کـه خطـر جـدی باشـد را مشـاهده نکرده ایـم و چنانچـه 
احسـاس کردیـم، اطـاع می دهیـم. باید بگوییـم که این 

مـوارد از نظـر علمـی قابل تایید نیسـت.«
ایـن مقام ارشـد انتظامی بـه یک نمونه جاسـازی مواد 
در تختـه ای چوبـی اشـاره کـرد و با نشـان دادن آن تخته 
گفـت:  »یـک گـروه مافیایـی بـا طراحـی مواد مخـدر در 
تختـه چوبـی قصـد خـروج مقـداری تریـاک را بـه یکـی 
از کشـورهای آمریـکای جنوبـی داشـتند کـه بـا اشـراف 
اطاعاتـی مامـوران مـا از خـروج این محمولـه جلوگیری 
شـد. در ایـن پرونـده نیـز پلیـس هوشـمندانه عمـل کرد 
و دو، سـه نفـر در ایـن زمینـه دسـتگیر شـدند و ایـن امر 
نشـان می دهـد که قدرت کشـف پلیـس در امر مبـارزه با 

کشـف مواد مخـدر توانمندانه اسـت.«
مویـدی همچنیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات گمـرک در 
کنتـرل ورود پیش سـازهای مـواد مخـدر به کشـور گفت: 
»در گمـرک حساسـیت خوبـی در ایـن زمینـه وجـود 
دارد و جـا دارد کـه از مدیریـت گمـرک تشـکر کنـم. 
در سـال جاری بـا اقدامـات انجـام شـده از ورود 30 تـن 
پیش سـاز مـواد مخـدر توسـط گمـرک جلوگیری شـد.«
مویـدی ادامـه داد: »چنـدی پیش اظهارنظر فـردی را 
خوانـدم کـه گفته بـود بایـد مناطـق آزاد مواد مخـدر در 
کشـور راه انـدازی شـود کـه طرح چنیـن سـخنانی جای 
تعجـب دارد و بـا سیاسـت های کلـی کشـور در مبـارزه با 
موادمخـدر نیز چنـدان همخوانی نـدارد. از ایـن رو، تاکید 

می کنـم کـه اظهارنظرها کارشناسـانه باشـد.«
رئیـس پلیـس مبارزه با مـواد مخدر ناجـا همچنین به 
ضـرورت بهره گیـری از ظرفیت های طاب و دانشـگاهیان 
اشـاره کـرد: »پلیس مبارزه بـا مواد مخدر مسـئول اصلی 
آمـوزش دربـاره مـواد مخـدر نیسـت؛ اما بـا همکاری های 
علـوم،  وزارت  و  پـرورش  و  آمـوزش  بـا  شـده  انجـام 
یک میلیـون و 500 هـزار نفر توسـط پلیس مبـارزه با مواد 
مخـدر آمـوزش دیده اند و ما در تاش هسـتیم از ظرفیت 
حوزه هـای علمیـه و طـاب در این زمینه اسـتفاده کنیم؛ 
چراکـه هرچـه آمـوزش بیشـتر باشـد، آگاهی بخشـی نیز 
بیشـتر اسـت.« این مقام ارشـد مبارزه با مـواد مخدر ناجا 
گفـت: »امـروز نـگاه مـا یک نـگاه علمی و دانشـی اسـت 
و در ایـن راسـتا توسـعه آزمایشـگاه های علمـی بـه دلیل 
کشـف علمـی مـواد مخـدر و همچنیـن آمـوزش نیروهـا 
باتوجـه بـه تجهیزات روز و در راسـتای مقابلـه با تیم های 
بسـیار پیچیـده و مخـوف مافیایـی ازجملـه برنامه های ما 

است.«

در حاشیه ی افتتاح پناهگاه و محل عقیم سازی حیوانات بالصاحب کرمان

کرمان حامی وفاداران

ooo

افقی
1-دانشـی کـه بـه مطالعه طبیعت و بررسـی تنوع زیسـتی 
زمیـن بمنظـور حفاظـت از اکوسیسـتم هـا ، زیسـتگاه ها و 

گونه هـای زیسـتی میپـردازد- واژگون
2-فانی- ملحد ، کافر- از میوه ها

3-شهری در استان گیان- گلی زینتی- مقوای نازک
4-آماس- نوعی زیزفون- اسمی- ناگهانی

5-طرز پوشاک- همدم- موافق و همسخن
6-درختچـه بومـی نواحی گرمسـیر- ظرفی در آشـپزخانه- 

نظریـه- آب در لغـت محلی
7-هادی برق- مذکر- تپه- نیلوفر آبی

8-نوعی از آپارتمان- دانا
9-امر به آمدن- کافی- حرف یونانی- فرشته محبت

10-شـهری در ایتالیا- شاد نشـده !- برگزیده و زبده- نشانه 
مصدر اسم 

11-نامگذاری- لقب شیطان- لنگه بار
12-گویشـی در کشـورمان- مرکـز لهسـتان- پنبـه پـاک 

نکـرده- اضافـه بـار
13-نوعی نارنگی- شهر صنعتی- همسر پیامبر اکرم )ص(

14-اداره عالی- نشست- اهرم
15-سـر راسـت- اثـری از کامیلـو خوزه سـا ، رمـان نویس 

و شـاعر اسپانیایی
عمودی

1-سرنگون- فلزی با خاصیت رادیو اکتیویته
2-نصرت- از فلزات- گیاه دارویی

3-جایگاه مرشد در گود- جایگاه- ادای عهد
سـد  بـزرگ-  رود  خرگـوش-  رسـتم-  کمـان  و  4-تیـر 

شـرقی آذربایجـان 
5-ستون- میوه ملین و اشتها آور- بخار و حرارت

6-رد پای آب- قاصد- شخص مبهم- اندیشه ها
7-رتبـه و پایه- نوبت نمایـش فیلم- محلی در 3 کیلومتری 

شمال تخت جمشید
8-تشنه فریب- لقب فرگوسن- زیاد آذری- شیدا

9-کنیه از آدم لجوج- تخته نازک- لباس
10-نیکش بجا ماند- مرطوب- نکوهش- بگذار

11-هنـوز قـاچ نشـده- موجـب ، مسـبب- سـنگی شـبیه 
عقیق

12-سـرب- زیـاده جویـی- مخفـف مدوالسـون دامنـه که 
یکـی از روشـهای ارسـال خبـر بـه وسـیله امـواج رادیویـی 

شکلک اسـت- 
13-مباح- نوعی میمون- تخت حکومتی

14-غلبه- شهری در استان زنجان- خودرو سنگین وزن
15-مرکز بنین- یکی از خشکترین بیابانهای دنیا

حل جدول شماره 584

جدول شماره 585
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15    14    13   12    11    10    9      8      7     6      5      4      3     2     1

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir



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

50002203034
Payamema Daily/صحیفة بیام ما

آخر
شماره پیاپی 585  

دوشنبه 17 اسفندماه 1394 
8

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

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

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

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435827
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه: 
شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، محسن رجب پور، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

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 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

خبر
در جلسه شب گذشته شورا مصوب شد؛

600 میلیارد تومان بودجه 95 
شهرداری کرمان

رضا عبادی زاده

آخریـن جلسـه شـورای شـهر کرمـان در سـال 94 بـا بررسـی 
بودجـه شـهرداری کرمـان در سـال 95 بـه پایـان رسـید. بـر این 
میلیـارد  بودجـه شـهرداری کرمـان در سـال 95، 600  اسـاس 
تومـان مصوب شـد. بودجه سـال گذشـته شـهرداری کرمان 367 
میلیـارد تومـان بـود کـه با متمـم بودجه بـه حـدود 450 میلیارد 

تومـان رسـیده بود.
در ایـن جلسـه همچنیـن دربـاره صحبت های اسـتاندار کرمان 
در جلسـه پیگیری پروژه های شـهری صحبت شـد. در آن جلسـه 
علـی منصـوری نایـب رییـس شـورا و یوسـف جعفری عضو شـورا 

حضور داشـتند. 
رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان در آن جلسـه گفـت کـه اجـازه 
نمی دهـم کسـی مانـع پیشـرفت شـهر شـود و از شـورای شـهر 
خواسـت کـه در اجـرای پـروژه هـای شـهری همـکاری کننـد. 
حجت االسـام ربانی زاده سـخنگوی شـورای شـهر در این رابطه 
گفـت: شـورای شـهر در خصوص پـروژه های عمرانی صاح شـهر 
را در نظـر مـی گیـرد. وی افزود:مـا از هـر اقدامـی کـه موجـب 
توسـعه شـهر شـود حمایـت مـی کنیـم. ربانـی زاده بـا اشـاره به 
اینکـه نظـر مخالـف در هـر پـروژه ای، امـری طبیعی اسـت اظهار 
داشـت: مخالفـت برخـی اعضا دلیـل مخالفـت همه اعضای شـورا 

. نیست
فتـح اهلل مویـدی دیگر عضو شـورا هـم گفت: در شـورا یک نفر 
هم مخالف توسـعه شـهر نیسـت. علی اکبر مشـرفی رییس شـورا 
هـم ضمن تشـکر از خدمات اسـتاندار کرمان گفت: شـورای شـهر 
در خدمـت اسـتاندار کرمان اسـت و اگر سـوءتفاهمی پیش آمده، 

مـا در خدمـت اسـتاندار خواهیم بود تا مشـکات حل شـود. 
مـاه بانـو معصـوم زاده دیگـر عضـو شـورا امـا موضـع متفاوتـی 
نسـبت بـه صحبـت هـای رییـس و سـخنگوی شـورا داشـت. وی 
گفـت: مـن تاکنـون هیـچ گونـه ناهمگنـی در شـورا ندیـدم و اگر 
آقـای اسـتاندار حرفـی می زننـد، آیتم هـا و مخالفت هـا را واضح 
بگوینـد. چـرا مبنـا بـر ایـن شـده که گفتـه می شـود شـورا نمی 
گـذارد کارهـا پیـش رود؟ یوسـف جعفـری در پاسـخ بـه صحبت 
هـای معصـوم زاده گفـت: نگفتنـد شـورا، گفتنـد برخـی افـراد. 
معصـوم زاده هـم در پاسـخ بـه جعفـری گفـت: همـه چیـز بایـد 
شـفاف باشـد. پـس از ایـن صحبـت هـا، رییـس شـورا جلسـه را 

غیرعلنـی کـرد و خبرنـگاران جلسـه شـورا را تـرک کردنـد.

خبر آخر

در حاشیه ورود آیت اهلل یزدی و 
مصباح به خبرگان با انصراف دیگران

نامـه نیوز نوشـت: در پـی راه نیافتن آقایان محمد یـزدی و مصباح 
یـزدی بـه مجلـس خبـرگان رهبـری زمزمـه یـا شـایعه ای در برخـی 
رسـانه ها و در سـطح غیـر رسـمی درگرفتـه که بـا انصراف یـک یا دو 
نماینـده از فهرسـت 16 نفری ایـن دو می توانند به خبـرگان راه یابند. 
ایـن تصور احتماال به خاطر سـاز و کار انتخابات شـوراها شـکل گرفته 
زیـرا در آنجـا رای دهنـدگان هـم اعضـای اصلـی را برمی گزینند و هم 

اعضای علی البـدل را. 
بـه ایـن ترتیـب کـه در شـوراهای شـهر و روسـتا چنانچـه عضوی 
اسـتعفا کنـد یـا از ادامـه ایفـای مسـوولیت بازبمانـد یـا فـوت کند به 
صـورت خـودکار نفـر بعـدی جـای او را می گیـرد. دربـاره خبـرگان 
رهبـری و مجلـس شـورای اسـامی امـا هرگـز ایـن سـاز و کار برقرار 
نیسـت کمـا ایـن که همـواره در مجلـس خبـرگان و مجلس شـورای 
اسـامی برخـی از نماینـدگان یا بـه دولـت راه یافته یا درگذشـته اند 
امـا جـای خالـی آنـان تنها با انتخابـات میـان دوره ای پُر شـده و نه با 
جایگزینـی نفـر بعـدی ! زیرا اگر قـرار بر این بود با درگذشـت آیت اهلل 
علـی مشـکینی هم نفر بعدی لیسـت به صـورت خودکار بـه خبرگان 
راه مـی یافـت نـه این کـه انتخابـات میـان دوره ای برگزار شـود که در 
آن آیـت اهلل محمـد رضـا مهـدوی کنـی بـرای نخسـتین و آخرین بار 
کاندیـدای خبـرگان شـد و به ریاسـت آن هم رسـید. بنابراین شـایعه 
جایگزینـی آیـت اهلل محمد یـزدی نمی تواند درسـت باشـد. خبرگان 
و مجلس، شـورای شـهر نیسـت کـه نفرات بعـدی به صـورت خودکار 

یابند. راه  
بنـا بـر این مـی توان گفـت احتمال راه یابـی آقایان مصبـاح یزدی 
و محمـد یـزدی بـه خبـرگان منتفـی اسـت مگـر آن کـه بـه اسـتناد 
اختیـار خبـرگان بـرای تصویـب قوانین مربـوط به خود اتفـاق خاصی 
بیفتـد کـه آن هـم قطعـا نه به مصلحت اسـت و نه متناسـب با شـأن 

ایـن دو و آن نماینـده یـا نمایندگانـی که قرار اسـت انصـراف دهند.

سوژه

آشتی کنان در شورا
شـب گذشـته در جلسـه شـورای شـهر کرمـان اتفاقی ویـژه افتاد. 
مهنـوش مومنـی عضـو شـورا کـه در جریان انتخـاب رییس شـورای 
شـهر کرمـان، بـا فتـح اهلل مویـدی بحـث کـرده بود، بـرای آشـتی با 

مویـدی، بـه وی دسـته گل اهـدا کرد.

موسیقی

توضیحات رضا یزدانی درباره آلبوم جدیدش
در هیـچ یـک از شـاخه هـای هنـری، سـایق بـه اندازه موسـیقی 
متفـاوت و گسـترده نیسـت، و مـا با علـم بر این موضـوع و حفظ خط 
قرمزهامـون، همیشـه سـعی بر این داشـتیم کـه کارهایـی متفاوت و 
متنـوع رو بـرای شـما عزیزانـم در نظـر داشـته باشـیم... بـه شـدت و 
وسـواس بسـیار مشـغول کار بـر روی البـوم جدیـد هسـتیم و همین 
باعـث شـده که امسـال البوم نداشـته باشـیم و انتشـار البوم بـه اوایل 

سـال اینـده موکول شـده... البومـی کاما متفـاوت...

عکس:  یاسر خدیشي

خودت که مثل هر روز نیامدي!!
 اما انگار خاطراتت نمي میرند و هر روز 

سر وقت مي آیند،
پرده اي کشیده اند بر تمام زندگي ام،
که حتي در ذهنم که آزاد ترین جایي 

بشیریت است آزاد نیستم.

عکس نوشت


