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شـامگاه یکشـنبه جلسـه شـورای شـهر کرمـان در حالـی بـا 
حضـور اسـتاندار کرمـان و بـدون حضور خبرنـگاران برگزار شـد 
کـه سـایت اسـتانداری کرمـان از همدلـی اسـتاندار و اعضـای 

شـورای شـهر در ایـن جلسـه خبـر داد.
 ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن بارها اختالفـات مقام 

عالـی دولـت در اسـتان و شـورای شـهر کرمـان علنی شـده بود. 
همیـن موضـوع ایـن سـوال را پیـش مـی آورد کـه چـه اتفاقـی 
رخ داده کـه اختالفـات در جلسـات علنـی بـه همدلی در جلسـه 

غیرعلنـی تبدیل شـده اسـت؟
صفحه 3

اختالف استاندار و شورای شهر کرمان در جلسات علنی به  همدلی در جلسه غیرعلنی تبدیل شد

ماه عسل 
پشت درهای بسته

 شامگاه یکشنبه جلسه عمومی شورای شهر کرمان به علت حضور استاندار غیرعلنی برگزار شد
 اگرچه پیش از این بارها اختالفات استاندار و اعضای شورای شهر در رسانه ها مطرح شده بود، حاضران در این جلسه 

غیرعلنی بر ادامه همدلی بین شورای شهر و استانداری تاکید کردند!
 رییس شورای شهر کرمان: غیرعلنی بودن جلسه تصمیم مشترک شورا و استانداری بود

 سخنگوی شورای شهر: 
رییس شورا گفت که استاندار خواست جلسه غیرعلنی باشد

جلسه شامگاه یکشنبه خوب بود، اما هنوز تفاوت دیدگاه وجود دارد
 معاون استاندار: این جلسه غیر رسمی بود، نه غیرعلنی

 مدیر روابط عمومی استانداری: شورای شهر میزبان بود، از خودشان دلیل غیرعلنی بودن جلسه را بپرسید

پایان چهارمین 
سوگواره تعزیه 

ده زیار

»خشونت سفید« را می شناسید؟

 نگاهی به 
خشونت های 

اینترنتی و مجازات 
این جرایم

به مناسبت ۱۶ خرداد سالروز
در گذشت خالق »شازده احتجاب«

مرگ هوشنگ 
گلشیری، مرگ 
هرکسی نیست

دالوری  مشاور مدیر عامل
 شرکت ملی صنایع مس ایران:

تکلیف هیات مدیره 
و مدیرعامل بزودی 

مشخص می شود
   صفحه  8   صفحه  ۶   صفحه   ۶   صفحه   2

مصلحی وزیر اطالعات 
دولت دهم در راور:

دشمن به 
یک نفر 

نزدیک به 
احمدی نژاد 

نفوذ کرده بود 8

آگهی مزایده شماره 95/06/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در نظـر دارد دو کارگاه مسـتعمل خردایـش و دانـه 
بنـدی سـنگ آهـن و یک کارگاه مسـتعمل تغلیظ سـنگ آهن بـا کلیه لـوازم و متعلقات 
موجـود در کارگاه را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند، لـذا متقاضیان مـی توانند جهت 
کسـب اطالعـات بیشـتر و دریافت اسـناد مزایده، حداکثر تـا تاریخ 95/03/23 به سـایت 

شـرکت بـه آدرس www.golgohar.com مراجعـه نمایند.
اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

گزارش »پیام ما« از وضعیت ایمنی کار

بگذارید ایمنی سرتان 
کاله بگذارد

   صفحه  5

آیین»اهلل رمضونی« در کرمان

صندوق اعال
   صفحه  4
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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/payamema

اخبار آبفا

وجود بیش از 75 هزار فقره 
اشتراک آب شهری در 

رفسنجان 
پایـان سـال گذشـته  تـا  آمـار،  طبـق آخریـن 
75261 فقـره اشـتراک آب شـهری در شهرسـتان 
رئیـس  سـاالری  عبـاس  دارد.  وجـود  رفسـنجان 
هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب 
کـه  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  رفسـنجان  شهرسـتان 
ایـن  در  شـهری  آب  اشـتراک  فقـره   75261
شهرسـتان وجـود دارد، افـزود: ایـن اشـتراکات در 
شـهرهای رفسـنجان )54653 فقـره(، انـار )6523 
فقـره(، بهرمـان )3479 فقره(، سرچشـمه )2809 
کشـکوئیه  فقـره(،   3258( شـهر  امیـن  فقـره(، 
قـرار  فقـره(   1508( صفائیـه  و  فقـره(   3031(
دارنـد. وی در ادامـه بیـان داشـت: منابـع تامیـن 
آب شـرب شهرسـتان از طریـق 35 حلقـه چاه می 
باشـد کـه 25 حلقـه آن در شـهر رفسـنجان و 14 
حلقه در سـایر شـهرهای تابعه قـرار دارد.همچنین 
حجـم مخـازن ذخیره آب شهرسـتان نیـز 72500 
مترمکعـب مـی باشـد. مدیـر عامـل شـرکت آبفای 
رفسـنجان افـزود: آب شـرب تامین شـده از طریق 
کیلومتـر   314 و  توزیـع  شـبکه  کیلومتـر   1346

خطـوط انتقـال بـه مشـترکین مـی رسـد.

قطع و جمع آوری نزدیک
به ۱00 فقره انشعاب 
غیرمجاز در کهنوج 

طـی اردیبهشـت ماه 94 فقره انشـعاب غیرمجاز 
در شهرسـتان کهنـوج قطـع و جمـع آوری شـد. 
رضـا بهرامـی مدیر امـور آب و فاضالب شهرسـتان 
کهنـوج گفت:یکـی از دالیـل هـدر رفـت و افزایش 
پـرت آب، اسـتفاده غیـر مجـاز از آب آشـامیدنی 
مـی باشـد و سـعی بـر این اسـت ضمن برخـورد با 
اسـتفاده کننـدگان غیر مجـاز، این گونه انشـعابات 
نیـز جمـع آوری گردد. وی افزود: در همین راسـتا، 
طـی مـاه گذشـته 107 فقـره انشـعاب غیـر مجـاز 
در شـهرهای کهنـوج )46 فقـره(، نـودژ )5 فقـره( 
و رودبـار )56 فقـره( شناسـایی شـد کـه از ایـن 
تعـداد 13 فقـره تبدیـل بـه مجـاز و مابقـی قطع و 
جمـع آوری شـد. مدیر امـور آبفا کهنـوج در پایان 
تاکیـد کـرد: اسـتفاده از آب غیـر مجاز حـرام بوده 
و حـق مردم را در دسـت یابی به آب شـرب سـالم 
و بهداشـتی تضییـع می کند و در صورت مشـاهده 
بـا این افراد برخـورد قانونی صـورت خواهد گرفت.

تقدیر مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب رفسنجان

 حسـین آذیـن نماینـده دوره نهم مردم شـریف 
و بزرگـوار شهرسـتان رفسـنجان و انـار در مجلـس 
و  زحمـات  از  لوحـی  اهـداء  بـا  اسـالمی  شـورای 
تـالش عباس سـاالری رئیس هیات مدیـره و مدیر 
عامـل شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان و کارکنان 

ایـن شـرکت تقدیـر و تشـکر نمود.
در این لوح آمده است:

جناب آقای عباس ساالری پور
شـهری  فاضـالب  و  آب  اداره  محتـرم  رئیـس 

ن فسـنجا ر
احترامـاً مراتـب تقدیـر و تشـکر صمیمانـه خود 
را از زحمـات جنابعالـی کـه طـی دوران تصـدی 4 
سـاله اینجانـب در سـمت نمایندگی مردم شـریف 
در راسـتای پیشـرفت و توسـعه کمـی و کیفی این 
مـرز و بـوم برداشـته اید اعـالم نمـوده و از خداوند 
منـان توفیـق تمامی مسـئولین محتـرم و همکاران 
بـا  ادارات خواهانـم.ان شـاءا...  را در  ارجمندشـان 
تبعیـت از دسـتورات حضـرت حق در سـایه عنایت 
حضـرت ولـی عصر )عـج( و رهبـری هـای داهیانه 
مقـام عظمـای والیـت و در فضای وفـاق و همدلی 
آحـاد  تمامـی  بـرای  ای درخشـان  آینـده  شـاهد 
مـردم خـوب این دیـار باشـیم و از خداونـد متعال 
طلـب عفـو و غفـران دارم و از محضر شـما عزیزان 

حاللیـت مـی طلبم.

ادامه روند نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی 
در سیرجان

سـازمان  عامـل  مدیـر 
ادامـه  از  سـیرجان  تاکسـیرانی 
تاکسـی های  نوسـازی  رونـد 
خبـر  جـاری  سـال  در  فرسـوده 
زیدآبـادی  افشـار  حسـین  داد. 
در گفتگـو بـا واحـد خبـر روابـط 

عمومی شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر سـیرجان، ضمـن بیان ایـن مطلب 
گفـت: بـا توجـه بـه اینکه عمر بخـش زیـادی از خودروهـای ناوگان تاکسـیرانی 
کشـور بـه اتمام رسـیده و طبیعتا تاکسـی های شـهر سـیرجان نیز از ایـن قاعده 
مسـتثنا نیسـتند، طـرح نوسـازی نـاوگان تاکسـیرانی سـیرجان همچنـان ادامه 
دارد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعداد زیـادی از خودروهای تاکسـی درون شـهری 
سـیرجان فرسـوده شـده اند کـه این امـر موجب آلودگـی هوا و اسـتهالک باالی 
ایـن خـودروه شـده افزود: طرح نوسـازی نـاوگان تاکسـیرانی سـیرجان از بهمن 
مـاه سـال گذشـته همزمـان بـا سراسـر کشـور آغاز شـده و تاکنـون تعـداد 76 
دسـتگاه تاکسـی فرسـوده در ایـن طـرح شـرکت کرده انـد. مدیرعامل سـازمان 
تاکسـیرانی سـیرجان ادامـه داد: امیدواریـم ایـن طرح تـا نیمه اول سـال جاری 
نتایـج مطلوبـی به همراه داشـته باشـد. همچنین ذاکـر زاده مدیرعامل سـازمان 
اتوبوسـرانی از اسـتقرار چنـد دسـتگاه اتوبوس خـط واحد درون شـهری خطوط 

جدیـد جهـت رفـاه حـال شـهروندان در سـیرجان خبـر داد.

کرمـان  ده زیـار  تعزیـه  سـوگواره  چهارمیـن 
فـارس  گـزارش  بـه  داد.  پایـان  خـود  کار  بـه 
ده زیـار  روسـتای  تعزیـه  سـوگواره  چهارمیـن 
کرمـان بـه مناسـبت ایـام ارتحـال امـام خمینـی 
)ره( از هفتـم خـرداد مـاه کار خـود را آغـاز کـرد 
و یکشـنبه شـب 16 خـرداد مـاه پـس از 10 روز 
اجـرا بـه کار خـود پایـان داد. در ایـن سـوگواره 
تعزیـه  مجلـس  بـه  تخصصـی  صـورت  بـه  کـه 
شـهادت حضـرت عبـاس )ع( اختصـاص داشـت، 
13 گـروه تعزیه از سراسـر اسـتان کرمـان به اجرا 
پرداختنـد. چهارمیـن سـوگواره تعزیـه روسـتای 
بـا برنامه هـای جنبـی از جملـه  ده زیـار کرمـان 
برگـزاری کارگاه های آموزشـی ویـژه تعزیه خوانان 
و شـبیه خوانی مجالـس تعزیـه نیـز همـراه بـود. 
ثـاراهلل انکوتـی هدف از برگـزاری این سـوگواره را 
افزایـش سـطح کیفی تعزیـه و ایجاد رقابت سـالم 
بـرای توسـعه و ارتقـای هنر آیینـی مذهبی تعزیه 
عنـوان کـرد. وی افزود: تعزیه به عنـوان هنر فاخر 

ظرفیت هـای  از  مردمـی  زیبـای  و 
در  کـه  اسـت  برخـوردار  بسـیاری 
دبیـر  شـد.  واقـع  مظلـوم  دورانـی 
اجرایـی چهارمیـن سـوگواره تعزیـه 
داشـت:  ابـراز  ده زیـار  روسـتای 
روسـتای ده زیار به همـت اهالی آن و 
مسـؤوالن بخش و اسـتان توانسته در 

راسـتای معرفـی هر چه بیشـتر این نـوع عزاداری 
کـه سرشـار از عشـق و ارادت بـه آسـتان مقـدس 
امام حسـین )ع( اسـت، قـدم بردارد و بـا برگزاری 
سـوگواره های تخصصـی تعزیه با حضور اسـاتید و 
پیشکسـوتان تعزیـه از سراسـر کشـور حرکتـی نو 
و اثرگـذار بـردارد. وی ادامـه داد: دلیـل برگـزاری 
سـوگواره در ایـام ارتحـال امـام خمینـی )ره( این 
بـود کـه بـا عـالوه بـر گرامیداشـت یـاد و خاطره 
امـام راحـل، پیونـد مکتـب امـام حسـین )ع( و 
مکتـب امـام خمینـی )ره( را نشـان دهـد. انکوتی 
تصریـح کرد: فضاسـازی محـل برگزاری سـوگواره 

از دو مـاه قبـل به همـت و همکاری اهالی روسـتا 
انجـام شـد و حدود 30 نفـر از جوانان این روسـتا 
مشـغول بازسـازی فضـای تعزیـه بودنـد. وی بیان 
داشـت: نیـت برگزارکننـدگان سـوگواره چهـارم 
در صـورت یـاری خداونـد بـر برگـزاری سـوگواره 
پنجـم تعزیـه در سـال آینـده اسـت و امیدواریـم 
مـردم و تعزیه خوانـان اسـتان بـا ارائـه انتقـادات 
و پیشـنهادات خـود در جهـت رفـع معایـب مـا را 
کمـک کننـد. انکوتـی گفـت: پنجمیـن سـوگواره 
تعزیـه روسـتای ده زیـار سـال آینـده بـه صـورت 
تخصصی تـر و بـا حضـور اسـاتید و پیشکسـوتان 

تعزیـه کشـوری برگـزار می شـود.

قلعه تاریخی کهنوج 
نیازمند حمایت و 
تخصیص اعتبار است

فرمانـدار کهنـوج گفت: قلعه 
تاریخـی کهنـوج بـرای مرمت و 
بازسـازی به حمایت و تخصیص 
اعتبار اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
دارد.بـه  نیـاز  کرمـان  اسـتان 

گـزارش روابط عمومی فرمانداری کهنوج، سـید محسـن صمدانـی در دیدار 
با کارشناسـان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری استان 
کرمـان افـزود: کهنـوج شـاهراه جنوب شـرق ایران اسـت و ایـن قلعه هویت 
تاریخـی این شـهر بوده اسـت لـذا نیاز به توجـه دارد. وی با اشـاره به قدمت 
تاریخـی قلعـه کهنـوج از تخریـب آن توسـط عـده ای اظهـار نگرانـی کرد و 
گفـت: برای مرمت، بازسـازی و احیـای این قلعه تاریخـی از محل ماده 180 
کمیتـه برنامـه ریـزی، اعتبـاری را تخصیـص خواهیـم داد. وی تصریح کرد: 
دولـت از بخـش خصوصـی برای احیـای برنامه هـای تفریحی و گردشـگری 
حمایـت مـی کنـد لـذا از سـرمایه گـذران در این بخـش به گرمی اسـتقبال 
مـی کنیـم. علیدادی کارشـناس اداره کل میراث فرهنگی اسـتان هم در این 
نشسـت گفـت: اداره کل میراث فرهنگی اسـتان قصد راه انـدازی موزه مردم 

شناسـی را در شهرسـتان کهنوج دارد.

کهنوجخبرسیرجان

کرمان ویچ

آسـیایی  یوزپلنـگ  از  ملـی حفاظـت  پـروژه  مدیـر      
سـازمان محیـط زیسـت کشـور گفـت: شهرسـتان راور جزو 
3 منطقه بزرگ سـکونت یوزپلنگ آسـیایی در کشـور اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا جـوکار در نخسـتین همایش آموزشـی و 
توجیهـی پـروژه بیـن المللـی حفاظـت از یوزپلنگ آسـیایی 
در شهرسـتان راور گفـت: بـه دلیـل سـال هـا تهدیـد و تلف 

شـدن یوزپلنـگ آسـیایی در مناطـق مختلـف کشـور و برای 
عـدم انقـراض ایـن موجـود، تفاهمنامه پـروژه ملـی حفاظت 
از یوزپلنـگ آسـیایی از سـال 80 بین سـازمان ملـل متحد و 

سـازمان محیـط زیسـت کشـور منعقد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تنهـا ایـن گونـه در حـال انقراض 
در بخـش کوچکـی در ایـران مشـاهده شـده اسـت، تصریـح 

کـرد: ایـن مـدل یوزپلنـگ در هیچ جـای جهان شناسـایی و 
یافـت نشـده و در شهرسـتان راور چندین قـالده از یوزپلنگ 
آسـیایی مشـاهده شـده اسـت و برای حفاظت و نگهداری از 
آنـان برنامـه ریزی هـای خاصی صـورت گرفته اسـت . مدیر 
پـروژه ملـی حفاظـت از یوزپلنـگ آسـیایی گفـت: در ایـران 
بـه تنهایـی 10 مـدل گربـه سـان وجـود دارد کـه در جهان 
بـی نظیـر اسـت و یوزپلنـگ آسـیایی حیوانـی نجیـب و بی 
آزار بـوده و پناهـگاه ایـن حیـوان فقـط در ایـران مـی باشـد 
و شهرسـتان راور جـزو 3 منطقـه بـزرگ سـکونت یوزپلنـگ 
آسـیایی در کشـور اسـت و چشـم دنیا به این سـمت کشیده 
شـده و بایـد جهـت حفـظ و نگهـداری و احیـای آن برنامـه 

ریـزی کنیم.
و  اهلـی  احشـام  بـه  پوزپلنـگ  وی در زمینـه خسـارت 
دامـداران مناطـق اظهـار کـرد: بـه جهـت نگهـداری از ایـن 
گونـه در حـال انقـراض در سـال 87 بیمه دانا طـی قراردادی 
کـه بـا محیـط زیسـت کشـور منعقـد کـرده کـه در صـورت 
خسـارت دامـداران از تهدیـد یوزپلنگ آسـیایی بـه دام های 

سـبک و سـنگین خسـارات آنان را تضمین و جبران نماید و 
در این خصوص از دامداران و سـاکنین روسـتاها خواسـت تا 
در صـورت مشـاهده یوزپلنـگ هیچ عکـس العملی را نشـان 

نـداده و از انقـراض و تلـف کـردن یـوز جلوگیـری کنند .
فرمانـدار راور هـم گفـت: حفاظت از یوزپلنگ آسـیایی در 
شهرسـتان بـه عنـوان یک مرکـز و پایلوت در کشـور طراحی 
شـده اسـت و یک برند برای شهرسـتان محروم راور محسوب 

می شـود.
سیدحسـن میرصادقـی اظهار کرد: امـروزه اهمیت محیط 
زیسـت و مشـکالت موجـود در ایـن حـوزه بـر همـه آشـکار 
اسـت کـه همـه بـرای زیسـتن و زندگـی بهتـر بـه آن نیاز و 
توجـه دارنـد و متاسـفانه شـاهد هسـتیم چه خسـارت های 
جبـران ناپذیری توسـط انسـان بوجـود می آید کـه غیر قابل 
جبران اسـت .وی توسـعه و پیشـرفت عمرانی امروز را در گرو 
حفاظـت از محیـط زیسـت دانسـت و افـزود: اگـر بـه محیط 
زیسـت اهمیت ندهیـم در آینده نزدیک با شـرایط دشـواری 

روبـه رو خواهیـم بود.

راور جزو سه منطقه بزرگ سکونت 
یوزپلنگ آسیایی در ایران

 خبر

1  از دعوت از نوه امام تا کنایه های عضوجبهه پایداری 
در صدا و سیما

خبرآنالین نوشـت: دو شـب بعد از حضور سیدحسـن خمینی در تلوزیون، 
وحیـد یامین پـور مجری محبـوب جریان پایداری بر گرایشـات سیاسـی صدا 
و سـیما در قـاب تلویزیـون حاضـر شـد. او در اولیـن حضـور خـود بعـد از 
سـال ها ممنـوع التصویـری عـالوه بـر توهیـن بـه مـردم تهـران با بـکار بردن 
لفـظ »جنـاح شکسـت خـورده در انتخابات7 اسـفند«، دولت و نـوه بنیانگذار 
جمهـوری اسـالمی را هـم در اهانـت بـی نصیـب نگذاشـت. یامیـن پـور در 
ایـن برنامـه زنـده بـا بکار بـردن الفاظـی که شایسـته یـک مجـری تلوزیونی 
در برنامـه ای زنـده و جـدی نیسـت، فرزنـدان خمینـی را رزمندگانـی خوانـد 
کـه  در جبهـه هـای نبـرد بـا داعش مـی جنگنـد، نه کسـانی که بـه گفته او 
بـا امـام عکـس یـادگاری دارنـد و از قبـل ایشـان گـردن کلفت کـرده و نعره 
می کشـند! وی کـه حتـی سـعی نکـرد خشـم خـود و جریـان متبوعـش از 
شکسـت 7 اسـفند را پنهـان کنـد، در مـورد لیسـتي راي دادن مـردم تهران 
در انتخابـات مجلـس دهـم گفـت: »کوفـه شـهر حامیـان امیرالمومنیـن بود 
امـا در گـذر تاریـخ، شـهر غافـالن شـد و امیرالمومنیـن و فرزندانـش را تنهـا 
گذاشـت، هـر شـهری مـی توانـد کوفـه باشـد و هر شـهری مـی توانـد کوفه 
بشـود«!  شـاید آنچـه در فاصلـه بین 12 تـا 14 خرداد از صدا و سـیما پخش 
شـد، بیانگـر سیاسـتی باشـد کـه علی عسـگری بـه عبارتـی ناگزیر اسـت در 
دوران ریاسـت خـود در صـدا و سـیما بـکار گیـرد. »یکـی بـه نعـل بزنـد و 
یکـی بـه میخ«. سیاسـتي که بعید اسـت سـبب شـود تا مـردم این رسـانه را 

»ملـي« بداننـد نـه »میلي«.
2   آیت اهلل هاشم زاده هریسی: کسانی که حرمت بیت امام را 

می شکنند و می گویند انقالبی اند، دروغ می گویند
انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل هاشـم زاده هریسـی اظهار داشـت: اگـر تلویزیون 
واقعـا علیـه یـادگار امـام کاری کـرده، بایـد بگویـم واقعا اقدام بسـیار زشـت و 
ناپسـندی بـوده اسـت. وی ادامـه داد: حرمـت بیـت امـام بایـد حفظ شـود. به 

ایـن زودی هـا حرمـت ها نباید شکسـته شـود.
هـر کسـی کـه حرمـت خانـواده امـام را مـی شـکند و و بـا کنایـه و طعنه 
هـای تنـد بـه بیـت امـام و باالخـص سیدحسـن خمینـی، ادعـا مـی کننـد 
انقالبـی و والیتی هسـتند، شـعار دروغ سـر می دهـد. عضو مجلـس خبرگان 
بـا اشـاره بـه تغییـر و تحـوالت در صداوسـیما گفـت: مـا شـاهد بودیـم کـه 
سـید حسـن آقـا اخیـرا بـه تلویزیـون دعـوت شـدند، این اقـدام خوبـی بود، 
ولـی اینکـه چـرا هنـوز از ایـن دسـت طعنـه هـا علیـه ایشـان روی انتن می 

رود جـای سـوال دارد؟

3   قالیباف: آنهایی که از حرف های سیاسی من انتقاد می کنند، 
سیاسی کاری می کنند

ایسـنا نوشـت: شـهردار تهران در پاسـخ به سوالی مبنی بر سـخنان سیاسی 
وی و برخـی از معاونانـش گفـت: اینکـه برخـی از حرف هـای سیاسـی مـن 
انتقـاد می کننـد، خـود یـک کار سیاسـی اسـت. قالیباف بـا بیان اینکـه من در 
شـهرداری مشـغول بـه خدمـت به مردم هسـتم، افـزود: هرکجا کـه کار کردم، 
اعـم از نیـروی انتظامـی، شـهرداری هیـچ گاه کار سیاسـی نکرده و نـه کاری را 

بـا نگاه سیاسـی انجـام دادم.
4   باهنر: منتقدان دوست دارند روحانی تک دوره ای شود، اما 

معلوم نیست اینگونه شود
انتخـاب نوشـت: محمدرضـا باهنـر گفـت: اینکـه آقـای روحانـی یـا هـر 
باشـند، شـدنی  باشـند مخالـف نداشـته  رئیس جمهـور دیگـر توقـع داشـته 
نیسـت. بـه هر حـال منتقـدان عالقه دارنـد دولت آقـای روحانی یـک دوره ای 
شـود؛ البتـه معلـوم نیسـت که عالقـه آنها به کرسـی بنشـیند، به هـر حال در 

سیاسـت هیـچ اتفـاق غیرممکنـی وجـود نـدارد. 
5   آیت اهلل الریجانی: عده ای گمان می کردند مسئله برجام که 

تمام شود آمریکایی ها کوتاه می آیند
آیـت اهلل آملـی الریجانـی در جلسـه مسـئوالن عالـی قضایـی گفـت: اصرار 
و تاکیـد مقـام معظـم رهبـری، بـر حفـظ وحـدت و هماهنگـی در مواجهـه با 
دشـمنان سرسـخت نظـام اسـت؛ چـرا کـه عـده ای گمان مـی کردند مسـئله 
برجـام کـه تمـام شـود آمریکایی هـا کوتاه مـی آیند امـا اکنون مـی بینیم که 

آنهـا بدتـر عمـل مـی کننـد./ روابـط عمومی قـوه قضاییه
6   احمد خاتمی: روزی که رهبر انقالب ایده می دهند، فردای آن 
روز نباید کسانی که تربیون در دست دارند، ضد آن سخن را بگویند

انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل احمد خاتمـی روزی که رهبر معظـم انقالب ایده، 
آرمـان یـا فریادی می دهنـد، فردای آن روز مـردم نباید از کسـانی که تربیون 
در دسـت دارنـد، ضـد آن سـخن را بشـنوند کـه ایـن جامعـه را دو قطبـی می 
کنـد، یعنـی اجانـب حـس کننـد در ایـران دو حرف تأثیـر گذار اسـت که این 
خـالف حقیقـت اسـت، ایـن کشـور تنهـا یـک رهبـر دارد بلکه همه گـوش به 

فرمـان ایـن رهبر واحد هسـتند.
7   آیت اهلل هاشمی: اقتصادمقاومتی به معنی ریاضت 

کشیدن نیست
خبرآنالیـن نوشـت: آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی گفـت: اقتصـاد مقاومتـی 
بهتریـن راه حـل توسـعه اسـت، خیلی هـا تصـور می کننـد منظـور از اقتصـاد 

مقاومتـی، ریاضـت و سـختی کشـیدن اسـت. در حالی کـه اقتصـاد مقاومتی به 
مـا می گویـد بـا نـگاه درون زا و برون نگـر، رقابت گـرا، تولید و تجارت و اسـتفاده 

از تجربیـات و تکنولـوژی دنیـا، در راه توسـعه و پیشـرفت کشـور گام برداریـم.
8   رفیقدوست: ایران به تشکیل »سپاه پاسداران عراق«

کمک می کند
باشـگاه خبرنگاران نوشـت: فرمانده اسـبق سـپاه گفت: اگر سـپاه پاسـداران 
عـراق تشـکیل شـود مـا حاضریـم با تمـام تـوان در تشـکیل آن کمـک کنیم. 
سـردار سـرتیپ »محسـن رفیـق دوسـت« فرمانـده اسـبق سـپاه پاسـداران با 
اشـاره به تشـکیل سـپاه پاسـداران عراق اظهار داشـت: اگر عراق بخواهد سـپاه 
پاسـداران تشـکیل دهد ایران حاضر اسـت تجربیات خود را در تشـکیل سـپاه 

پاسـداران عـراق به این کشـور انتقـال دهد.
9   توصیه  آیت اهلل سبحانی به دولت: اداره یارانه ها را به

کمیته امداد واگذار کنید
ایسـنا نوشـت: آیـت اهلل سـبحانی، مرجـع تقلید، گفـت: دولـت اداره یارانه ها 
را بـه کمیتـه امـداد واگذار کنـد، کمیته امـداد می توانـد یارانه ها را بـه افرادی 

که مسـتحق آن هسـتند برساند.
10   پیشنهاد زیباکالم به روحانی: نامزد ریاست جمهوری نشوید

تا چهره ملی شوید
تسـنیم نوشـت: صادق زیباکالم اسـتاد دانشـگاه به روحانی پیشـنهاد داد: از 
کاندیداتـوری مجـدد صرف نظـر کنیـد تـا در ایـن صـورت بـه یک چهـره ملی 
تبدیـل شـوید.ما چهـره و شـخصیتی را می خواهیـم کـه مقـداری کاریزمـای 
ملـی و عمومـی داشـته باشـد کـه در شـرایط کنونـی، هـم آقـای عـارف و هم 
آقـای ظریـف از چنیـن کاریزمایـی برخـوردار هسـتند. هیچ کـدام از چهره هـا 
و  عـارف  انـدازه  بـه  نمی تواننـد  اعتدال گـرا  و  اصالح طلـب  شـخصیت های  و 
شـخصیت های  از  هیچ کـدام  شـوند.  دهان به دهـان  احمدی نـژاد  بـا  ظریـف 
اصالح طلـب یـا چهره هـا و شـخصیت های معتـدل و میانـه رو اعـم از آقایـان 
هاشمی رفسـنجانی و یـا روحانـی، آن صفاتـی را کـه آقـای احمدی نـژاد از آن 

برخـوردار اسـت؛ ندارند.
11  اقدامات اطالعاتی سپاه برای آزادی احمد متوسلیان و 3 

دیپلمات ایرانی در بند
 تسـنیم نوشـت: دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحت نظام بـا بیان اینکـه احمد 
متوسـلیان و 3 دیپلمـات دیگـر زنـده هسـتند، از اقدامـات خـوب امنیتـی و 
اطالعاتـی سـپاه پاسـداران بـرای آزادی حـاج احمـد متوسـلیان و 3 دیپلمـات 
دیگر خبرداد.  سرلشـکر محسـن رضایی در حاشـیه اختتامیه نخسـتین کنگره 
جهانـی اقتـدار در جمع خبرنگاران در پاسـخ به این پرسـش که آیا بـرای آزادی 
حـاج احمـد متوسـلیان و 3 دیپلمـات دیگر اقداماتی از سـوی ایران انجام شـده 
اسـت یـا خیر، خاطرنشـان کـرد: از همان ابتدای دسـتگیری 4 دیپلمات توسـط 
رژیـم غاصـب اسـرائیل، اقداماتـی بـرای کسـب اطالع از سرنوشـت ایـن عزیزان 
آغـاز شـد. در حـال حاضـر هـم بـا اطالعاتـی کـه از سـوی مراکـز اطالعاتـی و 

امنیتـی کشـور انجـام شـده، متوجـه شـدیم آن عزیزان زنده هسـتند.
12  ابالغ قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات و 

جنایات آمریکا از سوی رییس جمهور
 رییـس جمهـوری، قانـون الـزام دولت بـه پیگیری جبران خسـارات ناشـی 
از اقدامـات و جنایـات آمریـکا علیـه جمهوری اسـالمی ایـران و اتبـاع ایرانی را 

بـرای اجـرا بـه وزارت امـور خارجه ابـالغ کرد.
بـه گـزارش خبرآنالیـن  ایـن قانـون در جلسـه علنـی روز سه شـنبه مـورخ 
بیسـت و هشـتم اردیبهشـت ماه یکهزار و سـیصد و نود و پنج مجلس شـورای 
اسـالمی تصویـب و در تاریـخ 1395/2/29 بـه تأییـد شـورای نگهبان رسـیده 

است.

پایان چهارمین سوگواره تعزیه ده زیار
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 خبر
سیدحسن خمینی در دیدار با ظریف:

مسیر عزت از 
هورا کشیدن نمی گذرد

حجـت االسـالم سیدحسـن خمینـی در وزارت امور 
خارجـه حضـور یافـت تـا بـا وزیـر امـور خارجـه، 
معاونـان، مدیـران و کارکنـان ایـن وزارتخانـه دیدار 
کنـد. بـه گـزارش خبرآنالیـن محمدجـواد ظریـف، 
پـس از اقامـه نمـاز ظهـر و عصـر بـه امامت یـادگار 
امام، پیش از سـخنرانی حجت االسـالم و المسـلمین 
سـید حسـن خمینـی ، طـی سـخنان کوتاهـی بـه 
وی خیـر مقـدم گفـت و اظهـار کـرد: دیدگاههـای 
دسـتگاه  گران سـنگ  سـرمایه  امـام  حضـرت 
دیپلماسـی جمهـوری اسـالمی اسـت. در ادامـه این 
دیـدار سیدحسـن خمینـی در جمع پرسـنل وزارت 
خارجه گفت: باید اسـتقامت داشـت، اسـتقامت توام 

بـا خـوف و رجا. 
از  نقـل  بـه  را  امـام  یـادگار  اظهـارات  اهـم 

بخوانیـد؛ خبرگزاری هـا 
 مگـر امـام عزیـز ما کـم سـختی دید؟ اگر کسـی 
فکـر کنـد مسـیر عـزت از طریـق هـورا کشـیدن و 

آفریـن شـنیدن می گـذرد، در اشـتباه اسـت.
کـرد.  اسـتقامت  و  ایسـتاد  عقیـده  روی  بایـد   
کارشـناس در هـر حـوزه ای بایـد نظـر کارشناسـی 
خـود را بدهـد و نـه برای خوشـایند دیگـری نظرش 

را عـوض کنـد.
 آقـای ظریـف را جامعـه مـا بـه عنـوان یـک فـرد 
زالل در داخـل و در برابـر بیگانگان بـا وقار، مقتدر و 

مـودب می شناسـد.
  اگـر کسـی بـرای نـام نیـک زندگـی مـی کنـد 
بایـد بدانـد کـه اسـتقامت رمز بقـاء نام نیک اسـت؛ 
گرچـه زندگـی کردن با چنیـن هدفی اشـکال دارد؛ 
»در کیـش مـا تجـرد عنقا تمـام نیسـت/ درقید نام 
مانـد اگر از نشـان گذشـت«. امـا اگر بـرای پیمودن 
یـک راه و روش صحیـح زندگـی می کنیـم نباید به 
سـخن دیگـران توجه کنیـم و باید اسـتقامت کنیم. 
تن دادن به غوغاسـاالری و تسـلیم شـدن در مقابل 
امـا  افـراد اسـت،  هیجانـات مقطعـی کار اکثریـت 

بـزرگان از ایـن مسـیر بـه بزرگی نرسـیدند.
  بدانیـد کـه مانـدن نام پیامبـر)ص( بر سـر مأذنه 
هـا به خاطر اسـتقامت ایشـان اسـت و چنیـن راهی 
گرچـه سـنگ و دشـنام و فحش دارد اما عـزت دارد.
  در روزگار مـا کسـانی کـه عزیـز هسـتند کم آزار 
ندیـده اند، مگـر امام نفرمود ظـرف فرزندم مصطفی 
را در فیضیـه آب کشـیدند؟ ایشـان انـواع و اقسـام 
دشـنام هـا را شـنیدند، حتـی ملیـت ایرانی ایشـان 
را زیـر سـوال بردنـد، در تبعیـد لبـاس روحانیـت را 
از ایشـان گرفتنـد اما اسـتقامت کردنـد. بنابراین اگر 
فکـر کـرده اید که مسـیر پیـروزی از خوشـی و هورا 

شـنیدن و تشـویق مـی گذرد اشـتباه کـرده اید.
  البتـه برای به دسـت آوردن عـزت کار نکنید زیرا 
هـدف گرفتن چنیـن مقصـدی از ابتـدای کار، ایراد 
اسـت؛ امـا حتـی اگـر چنیـن نتیجـه ای را مدنظـر 
داریـد راه آن همیـن اسـت؛ خصوصا اگر کارشـناس 

باشید.
  کسـی کـه وجاهـت ملـی را بـا خـود بـه درون 
قبـر مـی بـرد اشـتباه می کنـد، البتـه خداونـد اجر 
چنیـن افـرادی ررا می دهد اما بایـد روی عقیده ولو 
بـه قیمـت وجاهـت و آبرو ایسـتاد؛ همانگونـه که در 
امـور نظامـی تعبیـر رایجی می گویـد نظامی ها یک 
عمـر نـان مـی خورند تـا در روز مبـادا جـان دهند.، 
امـا اگـر یـک فـرد نظامـی در آن روز خـاص جـان 
خـود را ندهـد تمام نانـی که یک عمر خورده اسـت 
حـرام خواهـد بود. کارشناسـان نیز در هـر حوزه ای 
عمـری نـان مـی خورنـد که نظـر خـود را در هنگام 

لـزوم بیـان کنند.
  ارتشـی کـه ریشـه هایـش در خانـه هـای مـردم 
نباشـد ممکن اسـت فقـط چنـد دقیقـه دوام بیاورد 
امـا اگر ریشـه های مردمی داشـته باشـد مـی تواند 
8 سـال مقاومـت کنـد. دنیا فـراز و فـرود دارد اما به 

رغـم مشـکالت باید دل خویـش را قـوی داریم.
  آنگونـه کـه از متـن جامعـه حـس مـی کنـم و 
نظرسـنجی هـا نیز ایـن واقعیـت را تایید کـرده اند، 
امـروز اعتمـاد ملـی در مقیـاس باالیـی نسـبت بـه 
دسـتگاه دیپلماسـی وجـود دارد و اعتمـاد مـردم به 
صداقـت شـخص آقای ظریف و دوسـتان ایشـان در 
سـطح باالیی اسـت که این اعتماد هم یک سـرمایه 

اسـت و هـم امر مسـئولیت سـاز.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خبر داد

اجرای طرح مفتاح الجنه در ماه مبارک رمضان
فاطمه پورمرادی

وحیـد میرزایـی مدیـر کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
در نشسـت خبـری در جمـع خبرنـگاران  اسـتان کرمـان 
اظهـار  رمضـان  مبـارک  مـاه  رسـیدن  فـرا  تبـرک  ضمـن 
داشـت: شـما اصحاب رسـانه یار صدیـق و یـار پنهان بخش 

آسـیب پذیرجامعـه و نیازمنـدان بـوده ایـد.
وی افـزود: در طـول سـال فعالیـت هـای مـا در بخـش 
هـای مختلـف بـوده امـا ایـن یکمـاه یکبـار رمضـان بسـیار 

مهـم اسـت و مـی توانـد.
وی تصریـح کـرد: در سـال گذشـته 10 هـزار خانـواده را 
در طـرح مفتـاح یـاری دادیـم و حـدود 6 هـزار آن در مـاه 
مبـارک رمضـان صـورت گرفت. این مسـئول گفت: بخشـی 
از نیـاز هـای ضـروری ایـن خانـواده هـا را مـا در بـا حضـور 

خیریـن تامیـن کردیم و حدود 15 میلیـارد  و 900 میلیون 
ریـال در قالـب طـرح مفتـاح کسـب در آمد شـد . وی ادامه 
داد: امسـال نیـز 600 خانـوار در طرح مفتاح در دسـتور کار 
داریـم و طـرح شـفا نیـز از دیگـر طـرح هـای مـا اسـت که 
در قالـب کمـک بـه بیمـاران و پیدا کـردن حامی بـرای این 

بیمـاران صعـب العالج اسـت.
وی بیـان داشـت: طـرح اطعـام و افطـار نیازمنـدان را در 
طـول مـاه مبـارک رمضـان داریـم، در سـال گذشـته بیـش 
از 23 میلیـارد ریـال بـرای افطـار بـرای نیازمنـدان کمـک 

شتیم.  دا
مدیـر کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی بیـان کرد:6هزار 
و 700 نفـر از فرزنـدان محسـنین را حامـی قـرار دادیـم و 

حـدود 23 هـزار نفـر را داریـم کـه فاقـد حامـی هسـتند و 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مبلـغ دریافتـی فرزندان محسـنین 

ماهیانـه 315 هـزار ریـال اسـت.
وی اذعـان داشـت:13 هـزار و 800 یتیـم نیازمنـد تحت 
پوشـش در اسـتان کرمـان داریـم ، در سـال گذشـته 181 
میلیـارد 510 میـون ریـال کمـک بـرای ایـن ایتـام جمـع 

آوری شـده اسـت.
وی گفـت: در طـی سـال هـای اخیـر توجه عمـوم مردم 
به ایتام بیشـتر شـده اسـت . این مسـئول خاطر نشـان کرد: 
هـر چنـد که مشـکالت اقتصادی زیاد شـده اسـت امـا ما به 
یـاری مـردم و بـا تدابیری توانسـتیم همچنان یـاری خود را 

بـه نیازمنـدان ادامه دهیم.

وی اضافـه کـرد: مـا اگـر زکات را بـه کار نکیریـم یـاری 
خیریـن را نداشـته باشـیم صدقـات نباشـد بـه تنهایی نمی 

توانیـم بـه تمامـی ایـن نیازمنـدان کمـک کنیم.
حجـت االسـالم والمسـلمین مصطفـی طاهـری، معـاون 

توسـعه مشـارکت هـای مردمـی هـم بیـان کـرد: در کرمان 
بـرای اولیـن بـار صدقه به صـورت الکترونیکـی پرداخت می 
شـود و بـا ارسـال عـدد 1 به 8887 مـی توانند صدقـه را به 

صـورت الکترونیکـی پرداخـت کنند.

خبر

شـامگاه یکشنبه جلسه شورای شهر 
کرمـان در حالـی بـا حضـور اسـتاندار 
خبرنـگاران  حضـور  بـدون  و  کرمـان 
اسـتانداری  سـایت  کـه  شـد  برگـزار 
کرمـان از همدلـی اسـتاندار و اعضـای 
شـورای شـهر در این جلسـه خبر داد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از این 
بارها اختالفات مقام عالی دولت در اسـتان و شـورای شـهر 
کرمـان علنی شـده بود. همیـن موضوع این سـوال را پیش 
مـی آورد کـه چه اتفاقی رخ داده که اختالفات در جلسـات 
علنـی بـه همدلی در جلسـه غیرعلنی تبدیل شـده اسـت؟
»از اعضـای شـورای اسـالمی شـهر کرمـان بـه منظـور 
همراهـی در پیشـبرد پـروژه هـای عمرانـی شـهر قدردانی 
مـی کنـم. اسـتان کرمـان بـرای بازیابـی به نقـش تاریخی 
خود نیازمند این همدلی و همزبانی اسـت.« »از پشـتیبانی 
هـای اسـتاندار کرمـان قدردانـی می کنـم.« عبـارت اول را 
علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان و عبـارت دوم را 
علـی اکبر مشـرفی رییس شـورای شـهر کرمان در جلسـه 
شـامگاه یکشـنبه شـورای شـهر کرمان گفته اسـت. جلسه 
ای کـه برخـالف هفته های پیشـین شـورای شـهر کرمان، 
غیرعلنـی و بدون حضـور خبرنگاران برگزار شـد. دلیل این 
غیرعلنـی بـودن هم البته به حضور مهمانان شـورای شـهر 
برمـی گشـت. اسـتاندار کرمان بـه همراه ذکااسـدی معاون 
سیاسـی امنیتـی، سـیف الهـی معـاون عمرانـی، حجـت 
االسـالم عـرب پـور مشـاور و توحیـدی فرمانـدار کرمـان 
مهمـان شـورای شـهر کرمـان شـد تا عیـد دیدنـی اعضای 
شـورا را پـس دهـد. در آن جلسـه کـه فروردیـن مـاه 95 
برگـزار شـده بود، گالیـه های زیادی از هـر دو طرف مطرح 
شـد اما در جلسـه شـامگاه یکشـنبه، طبق گزارش سـایت 
اسـتانداری، خبـری از گالیـه نبـود و اسـتاندار و اعضـای 
شـورای شـهر بـر همدلـی و همزبانـی تاکیـد کردنـد. نکته 
جالـب در ایـن میـان، تبدیل شـدن اختالفات در جلسـات 
علنـی بـه همدلـی در جلسـه غیرعلنـی اسـت. در جلسـه 
شـامگاه یکشـنبه، زمـان هفتگی برگزاری جلسـات عمومی 
شـورای شـهر کرمـان، بـه جـز خبرنـگار روابـط عمومـی 
اسـتانداری کرمـان، هیـچ خبرنـگاری )از جملـه خبرنـگار 
سـایت کرمـان شـهر آنالیـن وابسـته بـه شـورای شـهر و 
شـهرداری کرمـان( را بـه جلسـه راه ندادنـد و درسـت در 
همین جلسـه کـه هیچ خبرنـگاری حضور نداشـت، تمامی 
اختالفـات اسـتاندار کرمـان و اعضـای شـورای شـهر جای 
خـود را بـه تعامـل و همدلـی و همزبانـی داد. همدلـی و 
همزبانـی کـه البتـه پیش از ایـن و در جلسـات علنی دیده 

نمی شـد.
تهدید به افشای ناگفته ها از سوی استاندار

شـهریور مـاه سـال گذشـته بـود کـه بـرای اولیـن بـار 
اختالفـات بیـن اسـتاندار و شـورای شـهر کرمـان علنـی 
شـد. در جلسـه پیگیری پروژه های شـهری، رزم حسـینی 
بـه تنـدی از برخـی اعضـای شـورا انتقـاد کـرد. او در آن 
جلسـه خطـاب بـه گیالنـی یکـی از اعضای شـورای شـهر 
کرمـان گفـت: ایـن شـهر دارد متحـول می شـود و اعضای 
شـورای شـهر هـر کـدام بـازی در مـی آورنـد. ایـن کار را 
بخواهـی بکنـی مـن یک سـری مطالـب ناگفته ای هسـت 
کـه به مـردم می گویـم. گفته باشـم ها. ایـن صحبت های 
اسـتاندار کرمـان در حالـی بیـان شـد کـه اعضای شـورای 
شـهر کرمـان در گیـر و دار انتخـاب هیـات رییسـه بودنـد. 

تشدید اختالفات بر سر اجرای پروژه بام
پـروژه هتـل بام کرمان باعث شـد تا اختالف اسـتانداری 
و شـورای شـهر بیـش از پیـش شـود. اسـتاندار کرمـان در 
چندین جلسـه بدون نام بردن از اعضای شـورای شـهر، به 
طـور غیرمسـتقیم از مخالفـان پـروژه هتل بام انتقـاد کرد. 
مخالفانـی که چندتایشـان عضو شـورای شـهر بودنـد. رزم 
حسـینی دی مـاه 94 در جلسـه شـورای اداری گفـت کـه 
متاسـفانه عـده ای کارهایی می کنند که شایسـته نیسـت، 
اطالعـات آن موجـود اسـت امـا نمـی خواهیـم آبروریـزی 
کنیـم، ولـی اگـر الزم باشـد شـفاف سـازی خواهیـم کرد. 
چنـدی بعـد هم سـیف الهی معـاون اسـتاندار کرمـان هم 
از سـلب صالحیـت یکـی از اعضـای شـورای شـهر کرمـان 

داد. خبر 

باندبازی در شورای شهر؟
اسـفندماه 94 بـود کـه اختالفات اعضای شـورای شـهر 
و اسـتاندار کرمـان بـه اوج رسـید. این بار هم رزم حسـینی 
بـود کـه بـه طـور مسـتقیم از شـورا انتقاد مـی کـرد. او در 
جلسـه پیگیـری پـروژه هـای شـهری به طـور مسـتقیم از 
باندبـازی در شـورای شـهر کرمـان خبـر داد. وی گفت که 
خواهشـم ایـن اسـت کـه اعضای شـورای شـهر همـکاری 
کننـد و اگـر طـرح میـدان مشـتاقیه اجـرا نشـود، تمـام 
جزئیـات کار را بـه مـردم خواهـم گفـت تـا مـردم بداننـد 
چـه وضعیتـی در ایـن شـهر وجـود دارد. اسـتاندار کرمـان 
افـزود: مـن اجـازه نخواهـم داد که عـده ای مانع توسـعه و 
پیشـرفت شهر شـوند. اسم کسـانی را که در مسـیر اجرای 
پـروژه هـا مانـع ایجـاد مـی کننـد اعـالم خواهم کـرد. وی 
بـا اشـاره بـه عـدم حضور رئیـس شـورا در جلسـه پیگیری 
پـروژه هـای شـهری افـزود: اگـر آقای مشـرفی مسـئولیت 
پذیـر بودنـد در این جلسـه حضـور پیدا می کردنـد. رئیس 
شـورا بایـد بـرای اجرای ایـن پـروژه رای گیری مـی کرد و 
آنچـه کـه نظـر اکثریت اعضای شـورای شـهر بـود را انجام 
مـی داد. مـن از فـردا اسـامی کسـانی را کـه مخالفـت می 
کننـد خواهـم گفـت. اسـتاندار کرمـان در ادامـه گفت: من 
نـوار تمامـی جلسـات شـورا را گـوش مـی کنم و مـی دانم 
در شـورا چـه می گـذرد. وی که هر لحظـه عصبانی تر می 
شـد خطاب بـه جعفری و منصوری دو عضو شـورای شـهر 
کـه در جلسـه حاضـر بودند گفـت: کارهـا را پیگیـری می 
کنم و اگر قرار باشـد کارشـکنی شـود اسـتان سـاخته نمی 
شـود، یـک روز یـک خانـم قهـر مـی کنـد و از جلسـه می 
رود بیـرون و روز دیگـر یـک آقـا قهـر می کند. در شـورای 
شـهر کرمـان بانـد بازی شـده 8 نفر یک طرف انـد و 7 نفر 

در طـرف دیگر.
پاسخ شورا به استاندار: آقای استاندار سعی کند 

حرمت رای مردم را نگه دارد
باالخـره پس از چندین بار انتقاد صریح اسـتاندار کرمان 
از عملکرد شـورای شـهر کرمان، حجت االسـالم ربانی زاده 
سـخنگوی شـورای شـهر کرمان بـا صدور بیانیـه ای جواب 
اسـتاندار را داد. ایـن بیانیـه دو روز بعـد از جلسـه پیگیری 
پروژه های شـهری صادر شـد. در بخشـی از این بیانیه تند 
و صریـح آمـده بـود: خواهشـمند اسـت آقـای اسـتاندار به 
جای جوسـازی رسـانه ای علیه شـورا که قطعا به مصلحت 
شـهر و شـخص آقای استاندار نیسـت و ایجاد تقابل خواهد 
کـرد بـه طور واضـح و کامـال مصداقی- مصادیـق باند بازی 
را در شـورای شـهر کرمـان بیـان کنـد. ایـن بیانیـه ادامـه 
داده بـود: چـه بخواهیـد و چه نخواهید شـورا انتخاب مردم 
اسـت و جنـاب عالی بـه عنوان مدیـر اجرایی شـهر کرمان 
سـعی کنیـد حرمـت رای مـردم را نگـه داریـد و موجبـات 
تضعیـف شـورا را فراهم نفرمائیـد. همچنیـن در این بیانیه 
خطـاب بـه اسـتاندار گفتـه شـده بود کـه زبان تهدیـد دور 
از شـان و جایـگاه شماسـت و جنـاب آقـای رزم حسـینی 
خـوب مـی دانـد که شـورا یـک نهاد فرمایشـی نیسـت که 
هـر چه دیگـران دیکتـه کند بدون مطالعه و چشـم بسـته 

عمـل نماید.
عید دیدنی با طعم گالیه

سـال 95 در حالی آغاز شـد که اختالف اعضای شـورای 
شـهر کرمـان و اسـتاندار نـه تنهـا کم نشـد که بیشـتر هم 
شـده بـود. اعضـای شـورای شـهر 21 فروردین مـاه جاری 
بـرای عیـد دیدنـی بـه اسـتانداری رفتنـد. ایـن جلسـه اما 
نـه تنهـا فضایـش شـبیه بـه عیـد دیدنی نبـود کـه گالیه 
هـای زیـادی از هـر دو طـرف عنوان شـد. اسـتاندار کرمان 
از شـورای شـهر انتقـاد کـرد کـه اگر بیشـتر همـکاری می 
کردنـد سـرعت پروژه ها بیشـتر می شـد. در طـرف مقابل 
رییس شـورای شـهر کرمـان هم مدعی شـد کـه اطالعات 
داده شـده بـه رزم حسـینی دربـاره شـورای شـهر، اشـتباه 
اسـت. ایـن عیـد دیدنـی بـا ایـن گالیـه هـا تمـام شـد تـا 

شـیرینی عیـد هـم نتوانـد از اختالفـات بکاهد.
در غیاب رسانه ها بهار آمد!

در حالـی کـه اختالفـات بین مقـام عالی دولـت و اعضای 
شـورای شـهر چندیـن بـار در رسـانه هـا منتشـر شـده بود، 
در جلسـه دو روز پیـش بـدون حضـور رسـانه هـا بـه یکباره 
اختالفـات تمـام شـد و بهـار آمـد. در گزارشـی کـه سـایت 

اسـتانداری کرمـان منتشـر کـرده در ایـن جلسـه بـر ادامـه! 
همدلی و همزبانی شـورای شـهر و اسـتانداری تاکید شـد و 
هیـچ خبـری از گالیه و تنش نبود. همین موضوع این سـوال 
را پیـش مـی آورد کـه چه اتفاقـی رخ داده کـه اختالفات در 
جلسـات علنی بـه همدلی در جلسـه غیرعلنی تبدیل شـده 
اسـت؟ و اینکه آیا واقعا اختالفات اسـتانداری و شـورای شهر 
تمام شـده اسـت؟ اگر اینگونه اسـت و اختالفی در کار نبوده 
و خروجـی جلسـه اینقـدر مثبـت مـی شـد، چـرا از حضـور 

خبرنـگاران در این جلسـه جلوگیری شـد؟
رییس شورای شهر کرمان: غیرعلنی بودن جلسه 

تصمیم مشترک شورا و استانداری بود
جلسـه  بـا  ارتبـاط  در  کرمـان  شـهر  شـورای  رییـس 
غیرعلنـی اسـتاندار و شـورای شـهر کرمـان بـه »پیـام ما« 
گفت: جلسـه شـامگاه یکشـنبه یـک جلسـه خصوصی بود 
و آقـای اسـتاندار بـرای بازدیـد بـه شـورا آمدند. علـی اکبر 
مشـرفی افـزود: این جلسـه غیرعلنـی نبود بلکه خواسـتیم 
شـلوغ نباشـد. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که چه کسـی 
تصمیـم گرفـت جلسـه غیرعلنـی باشـد، اظهـار داشـت: 
تصمیم مشـترک شـورای شـهر و اسـتانداری بود. مشـرفی 
در پایـان گفـت: همدلـی خوبی بین اسـتانداری و شـورای 

شـهر وجـود دارد.
سخنگوی شورای شهر: رییس شورا گفت که 

استاندار خواست جلسه غیرعلنی باشد
سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان هـم در ایـن رابطـه 
بـه »پیـام مـا« گفـت: مـن از غیرعلنی بـودن جلسـه خبر 
نداشـتم. حجت االسـالم ربانـی زاده افزود: وقتی به جلسـه 
آمـدم دیـدم که خبرنـگاران حضـور ندارند. از رییس شـورا 
پرسـیدم و ایشـان گفتنـد کـه اسـتاندار خواسـته جلسـه 
غیرعلنـی باشـد. وی تصریـح کـرد: از نظـر مـن غیرعلنـی 
بـودن جلسـه قابـل قبـول نیسـت و خبرنـگاران بایـد بـه 
جلسـات بیاینـد. وی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه چگونه 
اختالفـات در ایـن جلسـه غیرعلنی به همدلی تبدیل شـد، 
اظهـار داشـت: در هـر صـورت مـی خواسـتند کـه اینطـور 
عنوان شـود که بین اسـتانداری و شـورا تعامل وجود دارد. 
ربانی زاده اضافه کرد: جلسـه شـامگاه یکشـنبه بدون تنش 
بـود اما بایـد بگویم که همچنـان در خصـوص برخی پروژه 
هـا دیـدگاه مـا بـا اسـتاندار متفـاوت اسـت و حـرف هایی 
داریـم. مـا بـه مـردم تعهـد دادیـم و در مقابـل هیـچ کس 

حاضـر بـه زیرپا گذاشـتن منافـع مردم نیسـتیم.
مدیر روابط عمومی استانداری: شورای شهر 

میزبان بود، از خودشان بپرسید
مدیـر روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان هـم در ایـن 
رابطـه بـه »پیام مـا« گفت: ما دعوت شـورای شـهر کرمان 
بودیـم و آن هـا میزبـان اسـتاندار بودند. عظیـم زاده افزود: 
بهتر اسـت از خودشـان بپرسـید کـه چرا جلسـه غیرعلنی 

بـود زیرا مـا میزبـان نبودیم.
معاون استاندار: این جلسه غیررسمی بود

 نه غیرعلنی
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان هـم در ایـن خصوص 
بـه »پیـام مـا« گفـت: ایـن یک جلسـه غیررسـمی بـود و 
جلسـه کاری محسـوب نمـی شـد. ابوالقاسـم سـیف الهـی 
افـزود: مـا مهمـان بودیـم. جلسـه چـون غیررسـمی بـود 
خبرنـگاری را دعـوت نکردنـد. وی در پاسـخ به این سـوال 
کـه چگونـه اختالفـات در جلسـات علنـی بـه همدلـی در 
جلسـه غیرعلنـی تبدیل شـد، اظهار داشـت: برگـزاری این 
جلسـات بـه همدلی بیشـتر کمک مـی کنـد. همانطور که 

تاکنـون ایـن همدلـی وجود داشـته اسـت.

اختالف استاندار و شورای شهر کرمان در جلسات علنی به
 همدلی در جلسه غیرعلنی تبدیل شد

ماه عسل پشت درهای بسته

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

در حالی که اختالفات بین مقام عالی 
دولت و اعضای شورای شهر چندین 
بار در رسانه ها منتشر شده بود، 
در جلسه دو روز پیش بدون حضور 
رسانه ها به یکباره اختالفات تمام شد 
و بهار آمد. در جلسه شامگاه یکشنبه، 
زمان هفتگی برگزاری جلسات عمومی 
شورای شهر کرمان، به جز خبرنگار 
روابط عمومی استانداری کرمان، هیچ 
خبرنگاری )از جمله خبرنگار سایت 
کرمان شهر آنالین وابسته به شورای 
شهر و شهرداری کرمان( را به جلسه 
راه ندادند و درست در همین جلسه 
که هیچ خبرنگاری حضور نداشت، 
تمامی اختالفات استاندار کرمان و 
اعضای شورای شهر جای خود را به 
تعامل و همدلی و همزبانی داد. همدلی 
و همزبانی که البته پیش از این و در 
جلسات علنی دیده نمی شد.
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کرمون

داستان

»همیشـه شـعبون؛ یـه بـار هـم رمضـون«. 
رمضـان تنها یکی از دوازده ماه سـال اسـت. 
امـا بـه انـدازه همـه سـال بـرای مسـلمانان 
سراسـر جهـان اهمیـت دارد. آداب و رسـوم 
خـاص مـردم مناطـق مختلـف دنیـا در مـاه 
رمضـان، آیین احیای شـب های قـدر، دعای 
جوشـن کبیر، سـحری، افطار، ختـم قرآن، ، 
شـب آخـر مـاه رمضـان و انتظـار بـرای اعـالم رؤیت هـالل ماه 

شـوال و اقامـه نمـاز فطـر هـر کـدام بـه تنهایـی کافی اسـت تا 
حـال و هـوای رمضـان مبـارک تـر از باقی ماه های سـال باشـد. 
ماهـی کـه روز و روزه اش بـا سـحر خوانـی آغـاز مـی شـود و با 
»ربنـای شـجریان« و گلبانـگ »اذان مـوذن زاده اردبیلی« انجام 

مـی یابد.
و هـر روز ایـن برنامـه ها تَکرار می شـود و تا »فطـر« ادامه دارد. 
و آن گاه اسـت کـه بـا آمدن عید فطر جمله»عیـد رمضان آمد و 
مـاه رمضـان رفـت/ صد شـکر کـه این آمـد و صد حیـف که آن 

رفـت« مصداق عینی مـی یابد.
عـالوه بـر مراسـم هـای مذهبی و عبـادی که خاص دین اسـالم 
و مذهـب تشـیع اسـت، آداب و رسـوم محلـی نیز کـه زاده ذوق 
مـردم هـر منطقـه اسـت بـر زیبایـی و تنـوع در مـاه مبـارک 
رمضـان مـی افزایـد. رسـم هایـی ماننـد »اهلل رمضونی«،»کلیـد 
زنـی« و »چهـل منبـرون« و... کـه در کرمـان انجام مـی گرفته 

ست.  ا
در این نوشـتار به آیین»اهلل رمضونی« نگاهی گذرا شـده اسـت. 

ایـن رسـم، امروز هم بـه ندرت دیده می شـود.
در ایـن رسـم، پسـران نوجـوان بـه صـورت گروهی بـه در خانه 
هـای اهـل محله رفته و سـرودی مذهبی و عامیانـه می خوانند و 
بـر پیامبر اسـالم و خانـدان او صلوات می فرسـتند. صاحب خانه 
نیـز بـه مقـدار توانایی و کرم خـود هدایایی از قبیل پـول، خرما، 
بـادام، نخـود و کشـمش و دیگر خوراکی ها بـه آن ها می دهند. 
نوجوانـان هـم پـول هـا و خوراکـی هایی را کـه از طریق سـرود 

خوانـی جمـع آوری کـرده اند بین خود تقسـیم مـی کنند.
یـک از سـرودهایی که نوجوانـان در مراسـم »اهلل رمضونی« می 

خوانند این اسـت:
سـالم کـردم کـه سـالمت باشـید/ زیر علم سـبز محمد باشـید/ 

گو یـا محمـد، یاعلی 
مـا از اون بـاالی بـاال اومدیـم / مـا از اون صندوق اعـال اومدیم /  

گو یـا محمـد، یاعلی 
یا؛

مـا از اون بـاالی بـاال اومدیـم/ مـا از اون صنـدوق اعـال اومدیـم/ 
تـوی صنـدوق پر از نقـش و نـگاره/ کبوتر پر میزنه فصـل بهاره/ 

عطـر گل و یاسـمن/ یـه چیـزی بیار واسـه من
یا؛

بلـه، بلـه/ سـالم کردم که سـالمت باشـید/ زیر َعلَم سـبز محمد 
باشـید/ شـیر علی، شـیر علی، یا صاحب شـیران علی/ ما از اون 
بـاالی بـاال اومدیـم/ مـا از اون صنـدوق اعـال اومدیـم/ داره مـی 
بـاره دانـه دانـه/ اول اومدیـم ز دولت خانـه/ یا ثوابی، یـا گناهی، 

یا کاسـه آبی
وقتی هم که صاحب خانه پس از شـنیدن سـرودهای نوجوانان، 
هدیـه ای بـه آن هـا می دهـد.  نوجوانان هدیـه را دریافت کرده 

و ایـن گونـه از صاحب خانه سپاسـگزاری می کنند:
تـو کـه خیـر دادی بـا نـاز و نیاز/ پیـش پیغمبر باشـی سـرفراز/ 

ایـن در خانـه رو َور روزه/ صاحـب ایـن خونـه مخمـل دوزه
... و رمضان از آغاز تا پایانش همه خیر است و برکت. 

آیین»اهلل رمضونی« در کرمان
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روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و هفت

ترتیبـی  پلیـس جنـوب  قـوای  کـه  همیـن 
اقـدس  حضـور  بـه  کسـی  دیگـر  گرفـت 
واال]شـاهزاده نصـرت الدوله[ اهمیتـی نمی داد. 
چـه برسـد بـه ایـن کـه در جلویـش بـه خـاک 
بیفتنـد. عاقبـت بـا وضعیتـی کـه پیـش آمـده 
بـود، دیگـر در کرمـان حنایش رنگی نداشـت و 
نمـی دانم آیا بـرای آن که نمی توانسـت اوضاع 
را تحمـل نمایـد خـودش تقاضا کرد یـا از مرکز 
او را خواسـتند و عـازم تهـران گردیـد. و پـس 
از اندکـی بـه جایـش حشـمت الدولـه واالتبـار 
انتخـاب گردیـد. و بـا ایـن تغییـر و تبدیـل هـا 
دیگـر بـه کلـی از آن چه اشـخاص تعهـد کرده 
بودنـد بـه دار االیتـام ماهیانـه بدهنـد سـرباز 
زدنـد و آمد و رفـت فراش داراالیتـام بی نتیجه 

. د بو
مشـکل بـی پولـی و مسـوولیت نگاهـداری 
یـک عـده طفـل کـه گذشـته ار تهیـه خـورد و 
خـوراک، مخـارج دیگـری هـم داشـتند طاقـت 
فرسـا بـود. حاکـم جدیـد مطابـق معمـول کـه 
هـر چـه حاکم سـابق سـاخته باید خـراب کند، 
گوشـش بـه این حرف ها آشـنا نبـود و کارهای 
همـکار سـابق خـود را تمـام لغـو و بیهـوده می 
دانسـت و بر عکـس چنان که بعـداً بیان خواهد 

شـد کارشـکنی هایـی هـم کرد.
بـدون  بـود،  پـدرم  بـه جـای  دیگـری  اگـر 
معطلـی اطفـال را مرخـص و خود را از دردسـر 
راحـت مـی کرد. امـا از آن جایی کـه از روز اول 
بـا صمیمیـت و دلسـوزی انجـام ایـن خدمت را 
محـض رضای خـدا افتخاراً بر عهـده گرفته بود. 
خداونـد متعال بـه او توفیق عنایـت فرمود و در 
رحمتـی بـه رویـش گشـوده گشـت. او بـه این 
خیـال افتـاد کـه کارگاه هـای کوچکـی به طور 
نمونـه ترتیب دهـد و کاری نماید کـه اطفال به 
انـدازه مخارج خودشـان از بافتـن  پارچه ای که 
شـبیه بـه پوسـت بره باشـد امورشـان بگـذرد و 
پـس از چنـد روز بچـه هـا توانسـتند در هر روز 
هـر کـدام یک قـواره پارچه بـه انـدازه روار یک 
کاله از دسـتگاه در آورنـد. مشـتری کاله هایـی 
کـه بچـه ها می بافتنـد تنها همـان اداره پلیس 
جنوب بایسـتی باشـد. اما در وهله اول رؤسـای 
را  نمـا  پوسـت  هـای  پارچـه  جنـوب  پلیـس 
نپسـندیدند ولـی پدرم رسـماً به آن هـا نامه ای 
نگاشـته و از ایـن کـه همه سـاله تعـداد زیادی 
بـره را بـرای پوسـت آن هـا کشـته و ایـن عمل 
بـه آذوقـه مردم ایـران لطمـه می زنـد اعتراض 
کـرد و بـه عـالوه بـه آنـان تذکر داد که پوسـت 
هـای بـره بـه علـت آن کـه شسـته نمـی شـود 
مطابق بهداشـت نیسـت. در صورتـی کاله هایی 
کـه بـه آن هـا عرضـه شـده ممکن اسـت همه 
هفتـه شسـت و شـو شـود. و باالخـره بـا دالیل 
دیگـری حضـرات حاضر شـدند کلیـه کاله های 
افـراد پلیـس جنـوب را بـه پارچه های پوسـت 
نمـا اختصـاص دهنـد. این موفقیت سـبب شـد 
کـه گذشـته از آن کـه مخـارج کلیـه موسسـه 
ایتـام از راه کاله بافـی عایـد گـردد وجوهی هم 
بـه نـام پـس انـداز در بانـک ذخیره شـود و آن 
موسسـه بـه خـودی خـود از عوایدش بـا آن که 
عـده ای بـه نفـرات آن جـا افـزوده شـده بـود 

گردد. اداره 
و  اطفـال  سـکونت  محـل  بـودن  مخروبـه 
موجـودی وجـوه نقـدی پـس انـداز پـدرم را بر 
ایـن داشـت که در صـدد افتد از زمیـن خندقی 
کـه از سـال هـای قبـل بـا فـروش خانـه خـود 
مسـطح و هموار کـرده بود اسـتفاده کند. یعنی 
در آن جـا بنایـی سـاختمان نمایـد بـا شـوق و 
امیـدواری شـروع به کار شـد. کارگران مشـغول 

کنـدن جـای پـی هـای عمارت شـدند.
ولـی پـس از دو روز از طـرف اداره نظمیـه 
مامورینـی آمدنـد و کار سـاختمان را بـه عنوان 
آن کـه ایـن محـل را دولت مـی خواهـد زندان 
بسـازد لنـگ کردنـد. بیچـاره نوشـته ای را کـه 
حسـام الملـک روزی بـه او داده بـود، برداشـته 
بـه اتفـاق بـه اداره نظمیـه رفتیـم. متأسـفانه 
شـخصی که نامـش سـید احمدخـان و معروف 
بـه معـاون نظمیه بـود، بـه جای آن کـه کمک 
نمایـد بنای گربـه رقصانی را گـذارد  گفت: این 
زمیـن که شـما مـی گوییـد دولتی اسـت و اگر 
هـم مخارجی در تسـطیح آن کـرده اید از جیب 

شـما رفتـه و ایـن جا بایـد زندان شـود.

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا

پسـر  نامـزد  کئدکـی  از  ]فاطمـه 
دایـی خـود اسـت امـا دل به پسـر عمه 

اسـت[ بسـته  شهرنشـن خـود 
تابسـتان کـم کـم جـای خـود را بـه 
پاییـز بـرگ ریـز داد. فاطمـه و احمـد 
و گرمـای  بـا شـور جوانـی  خـان کـه 
فراموشـی  بـه  را  زمـان  شـان  عشـق 
سـپرده بودنـد، کم کـم به واقعیت بازگشـته و سـایه بختکی 
بـه نـام کوهـزاد را کـه بر روی عشـق شـان افتاده بـود کامال 
حـس می کردنـد، دل تـوی دل فاطمـه نبـود و بیشـتر از او 
پـدر و مـادرش نگـران بودنـد کـه جـواب دایی بچه هایشـان 
را چـه بایـد بدهنـد. از فاطمـه کـه دلشـان گرم نمی شـد. او 
حاضر بود بمیرد و زن کوهزاد نشـود. شـرمندگی هفت سـال 
قـول و قـرار که می بایسـت بشـکنند آنها را در جامعه سـر به 

تـک1 کـرده بود.
 باالخـره کـوچ قشـالق آغاز شـد. احمـد خان وقـت وداع 
بـا فاطمـه گفـت: دختـر عمـو! مـن می دانـم کـه از این پس 
تـو در ایـن جنـگ و جـدال تنها هسـتی و یک نفـره باید در 
برابـر لشـکری از اقـوام و مصلحـت اندیشـان بایسـتی و مـن 
می دانـم کـه آن جـا حتی پـدر و مـادرت فقط تـو را مخالف 
ایـن وصلـت معرفی می کنند و چـاره ای هم جز ایـن ندارند. 
تـوکل بـر خـدا کـن، عهـد و پیمـا ن مـان را بـه یاد بیـاور و 
مقاومـت کـن. مـن هـم آرزو می کنـم موفـق شـوی و از خدا 
می خواهـم روزی برسـد کـه من و تـو بتوانیم بهـار آینده بی 

مدعی کنـار یکدیگر باشـیم. 
فاطمـه بـا ایـل رفت. احمـد خان به اقـرار خـودش تا بهار 
رنـگ آسـایش و خـواب راحت بـه خود ندیـد. وی می گفت: 

- در تمـام زمسـتان سـرد و پربـرف گوغـر فکـر و خیـال 
خـواب را از چشـمانم گرفتـه بـود. شـب ها در بـرف سـنگین 
مثـل دیوانه هـا ازآبـادی بیرون مـی زدم و به مسـیری که ایل 
رفتـه بـود خیـره می شـدم و در آن روزگار کـه وسـیله های 
امـروزی و رفـت و آمـد جدیـد وجـود نداشـت، هیـچ کـس 

نمی توانسـت خبـر تسـلی بخشـی بـرای من بیـاورد.
از آن سـو فاطمـه از همـان ابتـدای ورود بـه وکیـل آبـاد 
زیـر بـار نگاه هـای دل شکسـته و متوقـع کوهـزاد و اصـرار 
و ابرام هـای مـادر و پـدرش کـه وانمـود می کردنـد، اتفاقـی 
نیفتـاده می خواسـتند بسـاط عقـد را راه انداختـه و سـر و ته 
قضیـه را هـم بیاورنـد، بـه کلـی از پـا در آمـده بـود. روزهـا 
بـه گوشـه چادرشـان پنـاه می بـرد و می گریسـت. از خورد و 
خـوراک افتـاده بـود و از آن رنـگ و روی زیبـا اثـری نمانـده 
بـود. روز بـه روز زرد تـر و ناتـوان تـر می شـد. به طـوری که 
مـادر فاطمـه احسـاس خطر کـرد و ناچار، واقعیـت مطلب را 
بـه بـرادرش - پـدر کوهـزاد - گفـت و از آن هـا خواسـت که 
هـر گونـه خـرج و خسـارتی کـه متحمـل شـده انـد از آنهـا 
وصـول کـرده و دسـت از سـر آن هـا بردارنـد و گرنـه فاطمه 
خـود را خواهـد کشـت و تـازه ایـن آغـاز فتنـه بـود. کوهزاد 
می رفت،پـدرش می آمـد. پـدرش می رفـت، مـادرش می آمد. 
دیگـری  می کـرد.  تهدیـد  یکـی  می کـرد.  خواهـش  یکـی 
ادعـای خسـارت می نمـود. فاطمـه هـم ناچـار تمـام قـد در 

برابـر خواسـت آن ایسـتاده دو پـا را تـوی یـک کفـش کـرد: 
- روزی کـه کوهـزاد سـراغ مـن آمـده من دسـت چپم را 
از دسـت راسـت تشـخیص نمـی دادم. تـازه آن وقت هـا هـم 
خودتـان بریدیـد و دوختیـد و از مـن نپرسـیدید کـه آیـا او 
را می خواهـم یـا نـه. حـاال کـه بزرگتـر شـده ام، همیـن قدر 
می دانـم کـه حتی یک سـاعت هـم نمی توانم با کوهـزاد زیر 
یـک سـقف زندگـی کنـم. بنابرایـن دایـی عزیـز و بزرگـوارم 
اگـر بـه زندگـی و آینـده فرزنـد خـودت و مـن می اندیشـی، 
فکـر ایـن ازدواج را از سـرش بـدر کنیـد، چون باعـث و بانی 

جوانمرگـی مـن و بدبختـی پسـرت خواهی شـد.
دایی کوتاه نمی آمد و می گفت :

-  کـور خونـدی فاطـی خانـوم! بعـد از هفـت سـال قایـم 
موشـک بـا پسـر من تـازه زیـر سـرت بلنـد شـده هان؟ مگه 
تـو مملکـت قانـون نیـس؟ حـق بـا توسـت، شـایدم نیـس. 
پیش ترا، دخترایی مثل تو رو دسـت و پا شـون رو می بسـتن 
و می فرسـتادن دنبـال عاقـد. یک ریال می کردن تو مشـتش، 
اونـم در جـا صیقـه عقد رو جـاری می کرد و طـرف، دختر رو 
دسـت و پـا بسـته می برد تـو اتاق بغلـی و تصرفـش می کرد. 
حـاالم راه حلـش همینـه، ببیـن کـی دارم بهت می گـم، بعد 

گلـه ای از من نداشـته باشـی ها.
فاطمـه از تصـور ایـن فاجعه بدنش بـه لرزه می افتـاد و به 
طـوری کـه خـودش بعدهـا تعریـف می کـرد، پـس از تهدید 
دایـی مقـداری تریـاک تهیه کرد کـه اگر کار به آنجا کشـید 

خـودش را خـالص کند.
از لحـاظ سیاسـی هـم آن سـال ها پـر از نا امنـی و گردن 
کشـی قدرت هـای محلـی بـود. حکومـت مرکـزی کوچـک 
تریـن قدرتـی در نواحـی دور افتاده نداشـت. سـال های پس 
از1320، سـقوط رضاخـان و اشـغال کشـور توسـط نیروهای 
متفقیـن بـود. هـر ماجراجویـی چهار نفـر را دور خـود جمع 
کـرده بـود و بـه دزدی و گردنـه بنـدی مشـغول بـود. عـده 
ای هـم بودنـد کـه بـا بـاج دادن بـه آنهـا کارشـان را پبـش 
یکـی  سردسـته  بـه  ناچـار  هـم  فاطمـه  دایـی  می بردنـد. 
از همیـن دزدان مسـلح متوسـل شـد. در آن روزگار دامنـه 
ارزوییـه تحـت سـیطره یکـی از اشـرار محلی بود، معـروف به 
»بهمـن مـد حسـن« ایـن مـرد و طایفـه اش جلگـه را ناامن 
کـرده و هیـچ قانونـی هم مانـع کارش نبـود. مـردم دزد زده 
ناچـار بـه خـودش متوسـل شـده، بخشـی از مـال و احشـام 
ربـوده شـده را با صلـح و ظاهر قانونی به عنوان حق الکشـف 
بـه خودش می بخشـیدند تا بتواننـد به مقداری ازمـال ربوده 
شـده دسـت پیدا کنند. منزل »بهمن ممد حسـن« در یکی 
از دهـات نزدیـک وکیـل آبـاد بود و بـرای خودش بـرو بیایی 

پیـدا کـرده بود.
فاطمـه می گفـت چنـد روز مانـده به عیـد نـوروز، دایی 
دسـت بـه آخریـن تقالی خـود زد، بلکـه مرا تسـلیم کرده 
و بـرای عیـد نـوروز سـر سـفره عقـد بنشـاند. وقتـی دیـد 
موفـق نمی شـود، رفـت و بـرای چنـد روزی پیدایش نشـد. 
یـک روز جلـوی سـیاه چـادر نشسـته بـودم و بـه روزگار 
ناگهـان  می اندیشـیدم.  بـودم  آن  درگیـر  کـه  سـیاهی 
چشـمم بـه دو تفنگچـی اسـب سـوار افتـاد کـه بـه تاخت 

رو بـه چـادر مـا پیـش می آینـد. پـدرم خانـه نبـود. مادرم 
از وحشـت نزدیـک بـود قالـب تهـی کنـد؛ امـا مثـل همـه 
زنـان عشـایر کـه سـختی زندگـی آنهـا را بـرای مقابلـه بـا 
خطـرات فـراوان پـرورش داده، در یـک واکنـش دفاعی مرا 
بـه سـمت تـه چـادر کشـاند و زیـر پشـته بارهـا و وسـایل 
کـه چـادر را معمـوال بـه دو نیـم می کـرد و عشـایر بـه آن 
»گمو«می گفتنـد، مخفـی کـرده و جاجیمی رویـم انداخـت 
و خـودش چوبـی در دسـت گرفتـه بـه حالت دفـاع جلوی 
درب چـادر ایسـتاد. سـواران سـرعت را کـم کـرده، جلوی 
چـادر ایسـتادند و یکـی از آنهـا با مشـاهده چهـره و حالت 

مصمـم مـادرم بـه آرامی گفـت:
- باجـی نتـرس! ما قصد آزار شـما را نداریـم. آمدیم پیغام 
خـان را بـه شـما بدیم و بریـم. بهمن خـان دسـتور داده روز 
جمعـه، خـودت و شـوهرت و دخترتـون را برداشـته، بیارین 
روسـتای بهمـن خان تـوی خانـه اش در ضمن دسـتور داده. 
لباس مجلسـی بپوشـین. چون اونجا عروسی در پیش دارین. 
سـاعت ده بایـد اونجـا باشـین. دیـرم نکنین ها! اینـا فرمایش 
خـان اسـت. خـان را کـه می شناسـین. دسـتورش بایـد اجرا 
بشـه. بـی چـون و چرا. شـوخی ام با کسـی نداره. مـا وظیفه 
داریـم پیغـام را برسـونیم کـه رسـوندیم. فعال هـم کار دیگه 
ای نداریـم. امـا اگه فرمـان رو نادیـده بگیرین،عواقبش دیگه 

به عهـده خودتونه.
 و سپس به تاخت از چادر دور شدند.

دو روز باقـی مانـده بـود بـه روز موعـود. سـخت تریـن 
روزهـای زندگـی من بـود. دیگـر بحث اصـرار خانـواده دایی 
و انـکار مـن مطـرح نبـود. موضوع حیثیـت و آبـروی خانواده 
ام در میـان بـود. پـدرو مـادرم کـه تا حـاال تـالش می کردند 
فشـارهای روحـی وارده بـر مـن را کاهـش دهند. ایـن بار در 
جبهـه مخالـف مـن قـرار گرفتـه بودند. حـق هم داشـتند. با 
داسـتان هایی کـه از قانـون شـکنی ها و بـی رحمی هـای این 

دزد سـر گردنـه شـنیده می شـد خـود و مـرا بازنـده اصلـی 
ایـن بـازی می دیدنـد. آن هـم به شـکل زننده و بـی رحمانه 
ای! امـا مـن تصمیـم خـود را گرفته بـودم و به پـدر و مادرم 
اطمینـان دادم کـه مـن هـم یک عشـایرم و بیشـتر از خودم 
بـه فکـر خانـواده، ایل و عشـیره خودم هسـتم. ایمان داشـته 
باشـید کـه نـه دسـت کوهـزاد بـه مـن خواهـد رسـید و نـه 

دسـت این اشـرار زور گـو کـه ایـن قـدر از او ترسـیده اید. 
مـادرم کـه از آرامـش عجیـب و غریـب مـن در چنـان 

موقعیتـی تـرس بـرش داشـته بـود، فریـاد زد: 
-آخـه دختـر، تـو بـه چـه اطمینانی ایـن طور کله شـقی 
می کنـی، ایـن بابـا دزده، اشـراره، گردنـه بنـد و بـی قانونـه، 
می فهمی یعنـی چـی؟ قصـه قسـاوت و بیرحمیـش همـه جا 
رو پـر کـرده، کـی می خـواد نجاتـت بـده، اون احمدخانت ام 
کـه سـی فرسـخ ازت دوره که به دادت برسـه. تـازه اگر اینجا 
هـم بـود، ایـن مردکـه بـی رحـم مثـل مورچـه زیر پـا لهش 
می کـرد. واهلل ایـن اطمینـان تو داره بیشـتر منو می ترسـونه. 

بگـو چی تـو اون کلـه بـی مغزته ؟! 
-: نتـرس مـادر، مـن جمعه با شـما مـی آم. بـاال خره یکی 

اون بـاال هـم هس کـه به من کمـک کنه؟
 فـوری دسـت بـه کار شـدم و نامـه بلنـد بـاال و پرسـوز و 

گـدازی بـه عشـقم نوشـتم و یـاد آور شـدم که:
مـن تـا االن کـه این نامـه را می نویسـم بر عهـد و پیمانی 
کـه بـا هم بسـتیم وفادار مانـده ام و فردا که مرا بـه وعده گاه 
می برنـد ممکـن اسـت آخریـن روز زندگی من باشـد و دیگر 
نتوانـم تـو را ببینـم. پـس همیـن جا تـو را به خدا سـپرده و 
امیـدوارم خـدا بـه مـن قدرتی بدهد کـه بتوانم چند سـاعت 
باقـی مانـده را نیـز همچنـان بـر وفـای به عهـد با تـو پایدار 

باقـی بمانم.
ادامه دارد ...
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کارگران
چه می خواهند 

نماینـدگان کارگـران در کانـون شـوراهای 
روابـط  معـاون  بـه  ای  نامـه  در  کار  اسـالمی 
کار وزارت کار )معاونتـی کـه مسـئول پیگیری 
امـور مربـوط به سـاماندهی قراردادهـای کار و 
همچنیـن تعییـن دسـتمزدها اسـت(، برخـی 
خواسـته ها و مسـائل مرتبط با بازارکار کشـور 
را مطـرح و در ادامـه خواسـتار اجـرای تکالیف 

وزارت کار در مباحـث مطروحـه شـدند.
کارگـران  نماینـدگان  نامـه  از  بخشـی  در 
وزارت  کلیـدی  و  مهـم  وظیفـه  اسـت:  آمـده 
صیانـت  و  حمایـت  کار،  روابـط  تنظیـم  کار 
از نیـروی کار در مقابـل زیـاده خواهـی هـای 
اسـت؛  داران  و سـرمایه  متخلـف  کارفرمایـان 
زیرمجموعـه  عوامـل  و  کار  وزارت  اگـر  حـال 
بـر خالف رسـالت شـان عمـل کـرده و نیروی 
کاررا بـه انحـای مختلـف در فشـارهای مـادی 
و معنـی قـرار داده تـا کارفرمایـان متخلـف و 
سـرمایه داران در حاشـیه امن با خیال آسـوده 
کارگـران را مـورد آزارو اذیـت خود قـرار دهند 

بایـد کرد؟ چـه 
کارگـران در نامـه خود به معـاون روابط کار 
وزارت کار بـه ایـن موضوعات نیز اشـاره کردند 
کـه بـا وجود اجرایی شـدن توافقات هسـته ای 
و قـرار داشـتن در دوران پسـابرجام، اخـراج ها 
و تعدیـل نیـروی کار ادامـه دارد، قراردادهـای 
شـرکت  اسـت،  نابسـامانی  دچـار  کار  موقـت 
افزایـش  انسـانی  نیـروی  پیمانـکاری  هـای 
یافتـه، قـدرت خرید و معیشـت کارگـران بدتر 
شـده و بیـکاری نیـز افزایش نشـان مـی دهد.

نامـه  دوم  بخـش  در  کارگـران  نماینـدگان 
در  کار  وزارت  کار  روابـط  معـاون  بـه  خـود 
10 بنـد خواسـته هـای خـود را بـه این شـرح 
مطـرح کردنـد:1-وزارت کار درصـدد تنظیـم 
عادالنـه  کار  شـرایط  برقـراری  و  کار  روابـط 
اجرایـی   - 2 باشـد  کار  نیـروی  از  حمایـت  و 
بـه   1369 سـال  کار  قوانیـن  درسـت  کـردن 
مجـازات  و  )جرایـم  یازدهـم  فصـل  خصـوص 
هـا( و ابطـال آییـن نامـه هـا و بخشـنامه های 
تامیـن اجتماعـی3 -  غیرقانونـی روابـط کار و 
)اجرایـی کـردن تبصـره 1 مـاده 7 قانـون کار(

تهیـه و تصویـب حداکثـر مـدت موقـت بـرای 
کارهایـی کـه طبیعـت آنهـا جنبه غیرمسـتمر 
دارد.4 - نظـارت بـر انعقـاد درسـت و قانونـی 
قراردادهـای کار و واگـذاری یـک نسـخه از آن 
بـه تشـکل کارگـری واحـد و ادارات کار 5  - 
حذف شـرکت های پیمانـکاری نیروی کار 6  - 
اجرایـی کـردن بندهای 1 و 2 مـاده 41 قانون 
کار افزایـش حداقـل مـزد بـا توجـه بـه درصد 
تورمـی کـه از طـرف بانـک مرکزی اعـالم می 
شـود.  چـرا کـه افزایـش قانونـی دسـتمزد بـر 
اسـاس مـاده 41 باعث افزایش قـدرت خرید و 
رضایـت منـدی کارگـران و افزایـش بهره وری 
مـی شـود 7  - اجـرای صحیـح و قانونـی طرح 
طبقـه بنـدی مشـاغل و بازنگـری آن وفق مواد 
نظـارت  و  افزایـش   - 8 کار  قانـون   49 و   48
بازرسـی هـای کار بـه منظـور اجـرای صحیـح 
بهداشـت  و  فنـی  حفاظـت  ضوابـط  و  قانـون 
مسـتقل  هـای  تشـکل  داشـتن  حـق  کار9 - 
کارگـری و حـق اعتراضـات و اعتصابات صنفی 
و جلوگیـری از دخالـت دولـت و کارفرمایـان 
در امور تشـکل هـای کارگری انتخـاب اعضای 
هیـات های تشـخیص و حل اختـالف و مصوبه 
237 شـورای عالـی  کار را ابطـال نماییـد چرا 
کـه حـق تعییـن نماینـده بـه انتخـاب کانـون 
مصادیـق  از  اسـتان  کار  اسـالمی  شـوراهای 
شـورای  در  آن  طـرح  و  بـوده  آمـره  قوانیـن 
عالـی کار و رای گیـری در خصـوص آن فاقـد 
وجاهـت قانونـی مـی باشـد؛ دلسـوزی و داعیه 
دلسـوزتر از مـادر وزارت کار و ادارات کار خود 

نیـز حکایـت از ایـن موضـوع دارد./مهـر

تلفـن که زنـگ خورد انـگار همه ی 
مـردم دنیـا تـوی گـوش مریـم فریـاد 
زدنـد، کـه اتفاقی بدی افتاده اسـت. از 
پشـت خط، مردی آدرس بیمارسـتان 
را برایـش گفـت و از او خواسـت کـه 
دفترچـه بیمـه ی شـوهرش را باخـود 
بیـاورد. وقتـی از پشـت تلفـن شـنید 
کـه انگشـت هـای همسـرش بیـن دسـتگاه گیـر کـرده و 
از کارخانـه بـه بیمارسـتان منتقـل شـده اسـت، نگاهـش 
بـه دیـوار خیره ماند. حـوادث حین کار واقعیـت دردآوری 
اسـت که بسـیاری از کارگران را در مشاغل مختلف درگیر 
خـود کـرده اسـت و دالیـل زیـادی را در بـر می گیـرد. و 
امـکان دارد کارگـر آسـیب دیـده و خانـواده ی وی گاهی 
سـال هـا و شـاید تـا پایـان عمـر دچـار عـوارض مالـی و 

آن شـوند. جانی 
استانداردسازی

بـه گـزارش »خبرنـگاران جـوان« علـی ربیعـی، وزیـر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا انتقـاد از بـاال بـودن آمار 
حـوادث کار مـی گویـد: »بـرای کاهـش حوادث ناشـی از 
کار و ایجـاد امنیـت روحـی، روانـی و جسـمی در نیـروی 
ریـزی الزم صـورت  برنامـه  و  استانداردسـازی  بایـد  کار 
گیرد.امنیـت شـغلی در کارهـای سـخت و زیـان آور بایـد 
افزایـش یابـد. بی تردیـد نقش آموزش و اطالع رسـانی در 
پیشـگیری از وقوع سـوانح و حـوادث کار موثـر و غیرقابل 
انـکار اسـت، آمـوزش مسـتمر و توجـه بـه نـکات ایمنـی، 
کار،  محیـط  در  امنیتـی  و  حفاظتـی  تجهیـزات  تامیـن 
افزایـش بازرسـی هـا و نظـارت مسـتمر، رعایـت قوانین و 
مقـررات کاربـردی، همـه از عوامـل پیشـگیری از حوادث 

ناشـی از کار بـه شـمار مـی روند.«
بیماری های شغلی

سیدحسـن هفـده تن؛ معـاون روابـط کار وزارت کار در 
ایـن رابطه بـه »فارس« گفت: »سـاالنه بیـش از یک هزار 
و 400 تـن در کشـور بـر اثـر حـوادث فیزیکـی ناشـی از 
کار جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد. شـش برابـر ایـن 
رقـم نیـز آمـار مـرگ های ناشـی از بیمـاری های شـغلی 
اسـت که گریبـان نیروی کار را گرفته اسـت. 8/43 درصد 
مـوارد مـرگ و میر ناشـی از حـوادث کار در بخش صنعت 

سـاختمان اتفاق مـی افتد.« 
بیمـه  امـور  ارشـد  کارشـناس  شـاهمرادی  مهـدی 
شـدگان تامیـن اجتماعـی کرمـان در این رابطه بـه »پیام 
مـا« گفـت: »دالیـل متعـددی بـرای حـوادث حیـن کار 

وجـود دارد کـه تعـدادی از آنهـا بـه شـرح زیـر اسـت:
الف.عدم تطابق شغل مرجوعه با توانایی کارگر

ب. عدم دقت در انجام وظایف محوله 
ج. عدم آموزش 

 د.عدم نظارت کارفرما در حین انجام کار
ه. عـدم آشـنایی کارگران بـا قوانیـن کار و ضوابط اجرایی 

آن 
م. عدم استفاده از وسایل حفاظتی وایمنی

 ل. عوامل محیطی، فیزیکی و روحی و روانی و.... 
خود مراقبتی

آمـوزش در پیشـگیری نقـش موثـری دارد. بـا آموزش 
موثـر و درسـت بسـیاری از کارگـران مـی آموزنـد تـا از 
خـود در مقابـل خطـرات احتمالی کـه در بسـیاری موارد 
فقـط بـرای شـغل خاصی اسـت که بـه آن اشـتغال دارند 
از خـود مراقبـت کننـد. خـود مراقبتـی در هـر جامعه ای 
یکـی از راه هـای سـالمتی اسـت. ایمنـی شـرایط کار هم 
در کاهـش حـوادث نقـش بـه سـزایی دارد. پنجـاه و پنج 
درصـد حـوادث اتفـاق افتـاده در محیط کار بـه علت نبود 
وسـایل ایمنـی و یـا عـدم اسـتفاده از آن می باشـد. نبود 
وسـایل ایمنـی بیشـتر مربوط بـه کوتاهی کارفرمـا و عدم 
اسـتفاده از آن  بـه دلیـل نداشـتن دانـش الزم در ایـن 

اسـت.« زمینه 
سـازمان  درآمـد  و  فنـی  زاده،معـاون  حسـن  محمـد 
تامیـن اجتماعـی در ایـن بـاره گفت:»بخشـی از افـراد و 
کارگرانـی کـه در حیـن کار دچـار حادثـه مـی شـوند جز 
مسـتمری بگیران تامیـن اجتماعی هسـتند و از کارافتاده 
بـه شـمار می رونـد؛ اما کـم نیسـتند کارگرانی کـه بدون 
پوشـش بیمـه ای، در محیـط کار دچار حادثه  می شـوند. 
کارگرانـی کـه اکثریـت قریـب بـه اتفـاق آنهـا نـان آور 
خانواده هسـتند و به تبع آسـیب دیدگـی و از کارافتادگی 
آن هـا خانـواده را بـه سـمت فقـر و شـاید فقـر هـر چـه 

بیشـتر سـوق دهد.«
شرایط کار معیوب

شـاهمرادی در این رابطـه افزود: »بسـیاری از کارگران 
آسـیب دیـده حتـی  بـرای گرفتـن غرامـت از بیمـه ی 
تامیـن اجتماعـی اقـدام  نمی کننـد؛ که  مـی تواند دلیل 
آن تـرس از اخـراج باشـد و ایـن هم نشـانه ای از شـرایط 
کار معیـوب اسـت. در صورت بیمه بودن،  سـازمان تامین 

اجتماعـی در صـورت بـروز حـوادث ناشـی از کار، تمامـی 
مزایـای قانونـی شـامل غرامـت دسـتمزد، از کار افتادگـی 
و اسـتفاده از وسـایل کمـک پزشـکی هزینـه ی درمـان 
رایـگان در هنـگام وقـوع حادثـه و کفـن و دفـن و ... را 
تحـت پوشـش قرار مـی دهـد. درصورتی کـه کارگر تحت 
پوشـش سـازمان تامیـن اجتماعـی باشـد و دچـار حادثـه 
ناشـی از کار شـود دیگـر نیـازی بـه بیمه هـای خصوصی 
نـدارد؛ لیکـن کارفرمـا مـی توانـد بیمـه خصوصی داشـته 
باشـد تـا در صـورت مقصـر بـودن و پرداخـت هزینه های 
ایجـاد شـده بـه نسـبت درصـد تقصیـر؛ بـه عنـوان مثال 

بیمه مسـولیت بشـود.«
بیمه ی مسئولیت

او تاکیـد کـرد: »در صـورت وقـوع حـوادث حیـن کار، 
سـازمان تامیـن اجتماعـی خدمـات درمانی و بیمـه ای را 
بـه افـراد حادثـه دیـده ارایـه مـی نمایـد . در صورتـی که 
کارفرمـا در بـروز حادثـه مقصـر باشـد بـه میـزان درصـد 
تقصیـر بایـد هزینه های سـازمان در ارایـه ی خدمات که 
بـه بیمـه شـده پرداخـت مـی گـردد را بپـردازد. چنانچـه 
کارفرمـا تحت پوشـش بیمه ی مسـئولیت باشـد می تواند 
ایـن هزینـه را جبـران نمایـد. در ضمـن اداره ی تعاون کار 
و رفـاه اجتماعـی اختـالف بیـن کارگر و کارفرمـا را حل و 
فصـل مـی نمایـد و در صورت قصـور طرفیـن در حوادث، 
بـازرس آن اداره تعییـن کننـده مقصـر و درصـد تقصیـر  
خواهـد بود. گـزارش حادثه ظرف مـدت 3 روز اداری باید 
توسـط کارفرمـا و یا نماینـده وی به سـازمان و ادارات کار 

گردد.« گـزارش 
کاله ایمنی

مهـران کارگـر سـاختمانی 22 سـاله ای اسـت کـه در 
حین کار دچار حادثه شـده اسـت. او در حالی که مشـغول 
رنـگ کردن اتاقک آسانسـور بـود پرت می شـود، دو طبقه 
سـقوط مـی کنـد و بـه شـدت آسـیب مـی بینـد. او بعد از 
سـه عمـل جراحی هنـوز نمی توانـد راه بـرود. او می گوید: 
»پیمانـکار شـوهر عمـه ام اسـت. نمـی توانم از او شـکایت 
کنـم. او حتـی برای کارگرانـش  کاله ایمنی نخریده اسـت 
.روز حادثـه مـن مهـار ایمنـی نداشـتم. پایـم از روی فلـز 
سـر خـورد. من همیشـه ایـن کار را مـی کردم. سـاختمان 
چندمـی بـود کـه اتاقـک را رنـگ مـی زدم. نمـی دانم چه 
شـد. پاهایـم به شـدت آسـیب دیده انـد. چنـد پالتین کار 
گذاشـته شـد. پزشـکان می گوینـد احتمال این کـه نتوانم 
دیگـر راه بـروم هـم وجـود دارد. مـن چـون بیمـه نبـودم 
حتـی غرامـت هم نگرفتـه ام و همه ی هزینه هـای درمان 
را هـم خانـواده ام پرداختـه انـد. اصـال نمی توانم بـه آینده 
فکـر کنـم زیـرا نمـی دانـم سـالمتی ام را بـه دسـت مـی 

آورم  یـا نه! «
خصوصی سازی های غیراصولی 

شـیخ اسـدی کارشـناس روابط عمومی فنی و حرفه ای 
کرمـان و یکـی از مدرسـین سـازمان فنی و حرفـه ای در 
ایـن بـاره به »پیام مـا« گفت:» دلیـل آمار بـاالی حوادث 

کار اوال خصوصـی سـازی هـای غیـر اصولـی در معـادن 
و کـم توجهـی بـه موضـوع مهـم ایمنـی و بهداشـت در 
صنایـع و کارخانجـات و بـه ویـژه معادنـی ماننـد زغـال 
سـنگ اسـت کـه تلفـات زیـادی را در اسـتان بـه همـراه 
حفـظ  بـه  توجـه  عـدم  دیگـر  سـوی  از  اسـت.  داشـته 
سـالمتی جسـمی و روانـی کارگـران و هزینـه کـردن در 
ایـن زمینـه باعث افزایـش راندمان کاری هم خواهد شـد؛ 
ولـی عـدم آینـده نگـری و توقع کسـب سـود سـریع، هم 
سـبب افزایـش حـوادث کار و هـم افزایـش بیمـاری ها و 
نهایتـا از کارافتادگـی کارگـران می شـود.اوال این برخالف 
مـاده 85 قانـون کار در زمینـه ی لـزوم حفـظ سـالمت 
کارگـران اسـت،ثانیا کـم توجهی بـه ارتقای مهـارت های 
خـود مراقبتـی کارگـران و آمـوزش قبـل و حیـن کار در 
زمینـه ایمنـی و بهداشـت و نیـز عدم اختصـاص ملزومات 

ایمنـی نیـز نقـش موثـری در حـوادث کار دارنـد.
وظایف کارفرما

ایمنـی محیط کار بـه صورت شناسـایی عوامل مختلف 
شـیمیایی، فیزیکی، ارگونومی و... زیـان آور در محیط کار 
از وظایـف کارفرمـا اسـت  و بایسـتی پس از شناسـایی در 
زمینـه ی رفـع ایـن عوامـل خطرآفریـن اقـدام شـود. اگـر 
چـه ایـن عوامـل کامـال رفـع نخواهند شـد ؛ ولـی کاهش 
و  کارگـران  سـالمت  درصـد  افزایـش  در  خطـرات  ایـن 
ارتقـای بهـره وری هم موثر خواهـد بود. آخریـن مرحله ی 
ایمنـی  تهیـه ی لـوازم و ملزومات کاری مانند دسـتکش، 
کاله، کفـش، کارف گوشـی، عینک مخصوص و... اسـت.«

او بـا تاکیـد بـر آمـوزش بـرای کاهـش حـوادث ناشـی 
از کار گفت:»سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور 
نیـز در راسـتای وظیفـه ی خـود بـه عنـوان تنهـا متولـی 
آمـوزش هـای مهارتـی کوتـاه مـدت غیـر رسـمی طبـق 
قانـون در گـروه  خدمـات و شـاخه ی بهداشـت و ایمنـي 
واحدهـای  اختیـار  در  را  زیـر  مهارتـی  اسـتانداردهای 

صنعتـی و معدنـی مختلـف قـرار مـی دهـد:
و  ایمنـي  ریسـک  ارزیـاب    - صنعتـی  نشـان  آتـش 
صحنـه  کنتـرل  و  سـوانح  ارزیابـي   - شـغلي  بهداشـت 
- ارگونومـی- اطفـاء حریـق -  اطفـاء حریـق مقدماتـی-   
اقدامـات اولیـه در حـوادث و حریـق- امـداد و کمک های 
اولیـه - امدادگـر حـوادث- ایمنـی انبـار- ایمنـی بـرق- 
ایمنـی جوشـکاری- ایمنـی و بهداشـت صنعتـی - ایمنی 
کارگاه -  بازرسـی و کنتـرل ایمنی و بهداشـتی در محیط 

کار- بهداشـت و ایمنـی در صنایـع.«
بررسـی عوامـل و توجـه ویژه بـه ناایمنـی کار و محیط 
کاری مـوردی بسـیار مهـم اسـت. قطعا وقتـی محیط کار 
حداکثـر ایمنـی را داشـته باشـد و یـا کارگـر، دانش خود 
مراقبتی را داشـته باشـد بازده کاری و احسـاس مثبت به 
کار افزایـش خواهـد یافـت و میـان همـه ی کـم محبتـی 
هایـی  کـه بـه ایـن قشـر مـی شـود  بـا افزایـش ایمنـی 
مـی تـوان کمتریـن تسـکین را بـرای دردهـای بی شـمار 

باشـد. کارگر 

نجمه سعیدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیان و امالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیم 

نمایند.
الف- امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- 1 فرعـی از 11562 اصلـی آقـای محمدعلی بارسـنگ فرزند علی به شناسـنامه شـماره 3080122380 صادره 
از زرنـد در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 853/05 مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمان یزدانشـهر خالق آبـاد خیابان 

امـام حسـن مجتبـی )ع( خریـداری از محـل مالکیت رسـمی محمد ایـزدی مالکین اولیه
2- 2 فرعـی از 11562 اصلـی آقـای عبـاس بارسـنگ فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره 26 صـادره از زرنـد در 
ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 901/38 مترمربـع واقـع در بخش 13 کرمان یزدانشـهر خالـق آباد خیابان امام حسـن 

مجتبـی )ع( خریـداری از محـل مالکیـت رسـمی محمـد ایزدی مالکیـن اولیه
3-  3 فرعی از 11562 اصلی آقای علی بارسـنگ فرزند اکبر به شناسـنامه شـماره 9 صادره از زرند در ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 1216/40 مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمـان یزدانشـهر خالق آبـاد خیابان امام حسـن مجتبی 

)ع( خریـداری از محـل مالکیت رسـمی محمد ایـزدی مالکین اولیه
انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/03/18
انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/04/01

م الف 48   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند- حسین توحیدی نیا

آگهی 
بـا توجـه به درخواسـت آقای حسـین شـاهدی احدی از مالکین مشـاعی ششـدانگ خانه پـالک 5392 
مبنـی بر افراز مقدار 66 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ و با توجـه به اینکه متقاضی افـراز اعالم نموده 
که از ادرس سـایر مالکین اطالعی ندارد لذا روز چهارشـنبه مورخه 95/04/9 سـاعت 9 صبح جهت بازدید 
محـل و رسـیدگی به درخواسـت نامبـرده تعیین وقت گردید در صورتی که سـایر مالکین مشـاعی نسـبت 

بـه افـراز ملـک مذکـور اعتراضـی دارنـد در تاریـخ ذکر شـده در محل حضـور یا بـه اداره ثبـت محل مراجعـه نمایند 
عـدم حضـور مالکین مانـع بر افراز نمـی گردد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 95/03/18 
م الف42    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند - حسین توحیدی نیا 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139560319008000217 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی خانـم طیبه عسـکری پـور زرندی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1485 صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 292/90 مترمربـع پـالک 1640 فرعـی از 2389 اصلـی واقع در بخـش 13 کرمان زرند خیابـان پوریای 
ولـی کـوی 10 خریـداری از محـل مالکیـت جـواد ذکایـی مالک رسـمی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی  داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/18

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/04/01
م الف 45   رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139560319012000400 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای اصغر آباده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 16 صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 200 مترمربع پالک 348 فرعـی از 629 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان سـیرجان اباده 

خیابـان مرودشـت جنـب موتـور کشـاورزی خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانم احمد علـی یـزدی و هاجر رفعتی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/03
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/18

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 236           

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139560319008000052 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد شـهر آشـوب زرنـدی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 22 صـادره از در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 344/66 مترمربـع پـالک 2709 فرعـی از 2431 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 29 فرعی 
از 2431 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان زرنـد خیابـان تختـی کـوی 17 خریـداری از محل مالکیت حسـن شـهر 
آشـوب مالـک رسـمی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/04
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/18

رئیس ثبت اسناد و امالک زرند- حسین توحیدی نیا 
م الف 43          

گزارش »پیام ما« از وضعیت ایمنی کار

بگذارید ایمنی سرتان 
کاله بگذارد

پنجاه و پنج درصد حوادث اتفاق 
افتاده در محیط کار به علت نبود 
وسایل ایمنی و یا عدم استفاده 
از آن می باشد. نبود وسایل 
ایمنی بیشتر مربوط به کوتاهی 
کارفرما و عدم استفاده از آن  
به دلیل نداشتن دانش الزم در 
این زمینه است.
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فرهنگ و هنر

شعر
مهدی عباسی پویا  شاعر کرمانی:

سپید شد، موهای شعر

شـهرام پارسـا مطلـق - مهـدی عباسـی پویـا متولد 
1364 کرمـان و دانـش آموختـه مهندسـی صنایـع  
اسـت او شـعر  کالسـیک و آزاد را چندین سال قبل 
و بـا حضـور در انجمـن هـای ادبی دانشـجویی آغاز 
کـرده اسـت  شـعرهای آزاد عباسـی  نشـان از ذات 
شـاعرانه او دارنـد و  عمدتـا کوتاه  و حـاوی دقایقی 
شـاعرانه انـد عشـق، تنهایـی، انسـان و طبیعـت در 
ایـن شـعرها از بسـامد باالیـی برخوردارنـد شـاعر 
این شـعرها با گسـترش دایـره واژگانـی، تکنیک، به 
کارگیـری بـازی هـای زبانـی و کسـب تجربـه های 
بیشـتر در فضاهـای متنـوع و متفـاوت شـعر امـروز 
خواهـد توانسـت  بـا اسـتقالل زبـان و بیـان سـطح 

آثـارش را ارتقا بخشـد.
چند شعرکوتاه را از او می خوانیم:

1
ُمهر دلم را بردی،

پیش از آنکه سجده برم خدایم را..
2

خاطره ات در بسترم خزید
خاکسترم متولد شد..

3
بی نسخه خوردم
 قرص کلماتت را

دلم آشوب شد
4

رسمّیت می دهند 
به شب

جیرجیرک ها
و به زندگی..

غم
5

گلویم را چنگ می زند..
خاطراتت

مثل سرفه های خشک یک بیمار
6

دارم می زدند
کلمات

شعر اگر وساطت نمی کرد..
7

قافیه کم آورد،
شعر، آزاد شد.

8
خیالم در پی تو 

گشت،
کمی ارشادش کن

9
روزه های ی نبودنت را گرفته ام،

چرا اذان نمی گویند؟
10

دزدانه چشمک می زنند،
چراغ های خیابان

ستاره ام را
ربوده اند

11
سپید شد

موهای شعر
بس که نیامدی

نـادر ابراهیمـی در چهاردهـم فروردیـن سـال 1315 در یـک 
خانـواده سرشـناس کرمانـی در تهـران به دنیا آمـد ، جد پدری 
او »ابراهیـم خـان ظهیرالدولـه »حاکم نامـدار کرمـان در زمان 
قاجاریـه بـود. . پـس از طی تحصیـالت مقدماتی از دبیرسـتان 
دارالفنـون، دیپلـم ادبـی گرفت و وارد دانشـکده ی حقوق شـد، 
امـا تحصیالتـش را در ایـن دانشـکده نیمه تمـام گذاشـت و در 
رشـته ی زبان و ادبیات انگلیسـی لیسـانس گرفت.ابراهیمی در 
سـال 1342 نخسـتین کتـاب خود را بـا عنوان »خانـه ای برای 
شـب« بـه چـاپ رسـاند. از او عـالوه بـر مقاله هـای تحقیقـی و 
نقـد، بیـش از 100 کتـاب در قالب رمان، داسـتان بلند و کوتاه، 
کتـاب کـودک و نوجـوان، نمایش نامـه، فیلم نامـه و پژوهش در 
زمینه هـای گوناگـون منتشـر شـده اسـت.او فعالیـت حرفه یی 
خـود را در زمینـه ی ادبیات کودکان نیز با تأسـیس مؤسسـه ی 
همـگام بـا کـودکان و نوجوانـان بـا همـکاری همسـرش در آن 
مؤسسـه متمرکـز کـرد. مؤسسـه ی همـگام به منظـور مطالعـه 
در زمینـه ی مسـائل مربـوط به کـودکان و نوجوانان برپا شـد و 
فعالیتش را در حیطه ی نوشـتن، چاپ و پخش کتاب، نقاشـی، 
عکاسـی، و پژوهش دنبـال کرد.نادر ابراهیمی جایزه ی نخسـت 
براتیسـالوا، جایزه ی نخسـت تعلیم و تربیت یونسـکو، جایزه ی 
کتاب برگزیده ی سـال ایران و چندین جایزه ی دیگر را دریافت 
کـرده  اسـت. همچنیـن عنـوان »نویسـنده  برگزیـده ی ادبیات 
داسـتانی 20 سـال بعـد از انقـالب« را به خاطـر داسـتان بلند و 
هفت جلدی »آتش بدون دود« به دسـت آورده  اسـت.او عالوه بر 
نوشـتن رمان و داسـتان کوتاه، چندین فیلم مستند و سینمایی 
و همچنیـن دو مجموعـه ی تلویزیونـی را نوشـته و کارگردانـی 
کـرده و آهنگ هـا و ترانه هایـی برای آن ها سـاخته  اسـت.کمک 
کارگـری تعمیـرگاه سـیار در ترکمن صحرا، کارگـری چاپخانه، 
حسـابداری و تحویـل داری بانک، صفحه بنـدی روزنامه و مجله 
و کارهـای چاپی دیگـر، مترجمی و ویراسـتاری، ایران شناسـی 
عملـی و چـاپ مقاله هـای ایران شـناختی، فیلم سـازی مسـتند 
و سـینمایی، مصـور کـردن کتاب هـای کـودکان، مدیریت یک 
کتاب فروشـی، نقاشـی روی روسـری و لبـاس و تدریـس در 
دانشـگاه ها نیـز از دیگـر شـغل هایی اسـت کـه نـادر ابراهیمی 
عـالوه بـر نویسـندگی، تجربـه کـرده و شـرح آن هـا را در دو 
کتاب »ابن مشـغله« و »ابوالمشـاغل« تشـریح کرده است.»یک 
عاشـقانه ی آرام«، »بـار دیگـر شـهری که دوسـت می داشـتم«، 
»چهـل نامـه ی کوتاه به همسـرم«، »مـردی در تبعیـد ابدی«، 
»بـر جاده هـای آبی سـرخ«، »تضادهـای درونـی«، »آتش بدون 
دود«، و »آرش در قلمـرو تردیـد« از دیگـر آثـار منتشرشـده ی 
او هسـتند. از ایـن نویسـنده نسـخه ی گویـای کتـاب »یـک 
عاشـقانه ی آرام« بـا صـدای پیـام دهکـردی و آهنگ سـازی 
کریسـتف رضاعی از سـوی انتشـارات نوین کتاب گویا منتشـر 
شـده اسـت.نادر ابراهیمی در روز 16 خردادماه سال 1387 پس 
از چندین سـال دسـت و پنجه نرم کردن با بیماری درگذشـت 

و پیکـرش در بهشـت زهـرا )س( به خاک سـپرده شـد.
بخشـی از گزیـن گویه های نـادر ابراهیمی را از نامـه های او به 

همسـرش می خوانیم :

1
هـر آشـنایی تازه، اندوهـی تازه اسـت... مگذارید که نام شـما را 
بداننـد و بـه نـام بخوانندتـان. هـر سـالم، سـرآغاز دردناک یک 

خداحافظی اسـت . 
2

سـخن عاشـقانه گفتـن دلیل عشـق نیست...عاشـق کم اسـت 
سـخن عاشـقانه فـراوان... عشـق عـادت نیسـت، عـادت همـه 
چیـز را ویـران مي کنـد از جمله عظمت دوسـت داشـتن را...از 
شـباهت بـه تکـرار مي رسـیم، از تکـرار به عـادت، از عـادت به 

بیهودگـي از بیهودگـي بـه خسـتگي و نفرت 
3

بـه یـاد داشـته بـاش کـه یـک مـرد، عشـق را پـاس مـی دارد، 
یـک مـرد هر چـه را که می توانـد به قربان گاهِ عشـق مـی آورد، 
آن چـه فـدا کردنی سـت فـدا می کنـد، آن چـه شکستنی سـت 
می شـکند و آن چـه را تحمل سـوز اسـت تحمـل می کنـد، امـا 

هرگـز بـه منزل گاهِ دوسـت داشـتن بـه گدایی نمـی رود. 
4

بانوی بزرگوار من!
بـه راسـتی کـه چـه در مانـده انـد آنهـا که چشـم تنگشـان را 
بـه پنجره هـای روشـن و آفتابگیر کلبـه های کوچـک دیگران 

اند... دوختـه 
و چقـدر خـوب اسـت که ما )تـو و من( هرگز خوشـبختی را در 

خانه همسـایه جسـتجو نکره ایم
5

عشـق، از خودخواهی ها و خود پرسـتی ها گذشـتن اسـت اما، 
این سـخن بـه معنای تبدیل شـدن به دیگری نیسـت. 

6
من هرگز نخواستم از عشق افسانه ای بیافرینم، باورکن 

7
مـن می خواسـتم که با دوسـت داشـتن زندگـی کنم-کودکانه 

و سـاده و روستایی 
8

مـن هرگـز نمی خواسـتم از عشـق برجـی بیافرینم ،مـه آلود و 
غمنـاک بـا پنجره هـای مسـدود و تاریک 

   9
هـم سـفر بـودن و هـم هدف بـودن، ابدا بـه معنی شـبیه بودن 
و شـبیه شـدن نیسـت و شـبیه شـدن دال بر کمال نیسـت بل 

دلیل توقف اسـت. 
10

دو نفـر کـه عاشـق انـد و عشـق آن هـا را بـه وحدتـی عاطفی 
رسـانده اسـت؛ واجب نیسـت که هـر دو صدای کبـک، درخت 
نـارون، حجـاب برفـی قلـه ی علـم کوه، رنگ سـرخ و بشـقاب 
سـفالی را دوسـت داشته باشـند. اگر چنین حالتی پیش بیاید، 
باید گفت که یا عاشـق زائد اسـت یا معشـوق. یکی کافی سـت. 

11
همسـرم ! در ایـن راه طوالنـی - کـه مـا بی خبریـم و چون باد 
مـی گـذرد، بگـذار خـرده اختـالف هایمان بـا هم باقـی بماند. 

خواهـش مـی کنـم! مخـواه که یکی شـویم، مطلقـا یکی.
12

مخـواه کـه هـر چـه تـو دوسـت داری، من همـان را، بـه همان 
شـدت دوسـت داشـته باشـم و هـر چـه مـن دوسـت دارم، بـه 

همـان گونـه مـورد دوسـت داشـتن تو نیز باشـد
13

مـی توان به سـوی رهایـی گریخت؛ اما بازگشـت ما به اسـارت 
است. نابخشودنی 

14 
عزیز من! )همسرم(

خوشـبختي، نامـه یي نیسـت کـه یـک روز، نامه رسـاني، زنگ 
در خانـه ات را بزنـد و آن را بـه دسـت هاي منتظـر تو بسـپارد. 
خوشـبختي ، سـاختن عروسـک کوچکـي سـت از یـک تکـه 
خمیـر نرم شـکل پذیـر... به همین سـادگي، به خـدا به همین 
سـادگي؛ امـا یـادت باشـد که جنـس آن خمیر باید از عشـق و 

ایمـان باشـد نـه از هیچ چیـز دیگر... 
15

خوشـبختي را در چنـان هالـه یي از رمـز و راز، لوازم و شـرایط، 
اصـول و قوانیـن پیچیـده ي ادراک ناپذیـر فرو نبریـم که خود 

نیز در شـناختنش عاجز شـویم... 
16

خوشـبختي، همیـن عطر محـو و مختصـر تفاهم اسـت که در 
سـراي تو پیچیده اسـت

17
چـرا قضـاوت های دیگران در بـاب رفتار، کردار و گفتـار ما ، تو 

را تـا این حد مضطرب و افسـرده می کنـد....... 
18

کـودکان دواِم محـدود ِ شادی هایشـان را بـاور نمی کننـد. آن ها 
بـه لحظه هـای سـنگین ندامـت نمی اندیشـند. بـرای کـودکان 
مـرگ سوغاتی سـت کـه تنهـا بـه پدربزرگ هـا و مادربزرگ هـا 

می رسـد. 

19
دلم مي خواسـت سیاسـتمدار بشـوم ، یک سیاسـتمدار واقعي 
؛ سیاسـتمداري کـه بـه مردم راسـت بگویـد و به خاطـر آزادي 
همانقـدر بجنگـد کـه به خاطـر رفاه ، بـه خاطر وطـن همانقدر 
کـه بـه خاطـر اعتقـاد . افسـوس امـا که دیگر گذشـته اسـت و 

تابوتـم را بر سـر دسـت مـي برند . 
20

هرگـز بـه این فکر نکن کـه در برابـر فاجعه ای که هنـوز اتفاق 
نیفتاده ،چگونـه عزا بگیری . 

21
یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست یک روز عاقبت.

نه با سفري یک روزه
نه با سفري بلند

بل با آخرین سفر
یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست یک روز عاقبت.

نه با کالمي کم توشه از مهرباني
نه با سخني توبیخ کننده

بل با آخرین کالم.
یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست یک روز عاقبت.

تو باید بداني عزیز من
22

مرگ، سخن دیگری ست
مرگ، سخن ساده یی ست.

ومن دیگر برای تو از نهایت ،سخن نخواهم گفت.
که چه سوکورانه است تمام پایان ها .

23
اینـک احسـاس و اقـرار مـي کنـم کـه آرزویـي مانـده اسـت 
آرزویـي بر آورده نشـد؛ و آن این اسـت که تـو را از پي مرگم 
اشـک ریـزان و نـاالن و فریاد زنـان و نفرین کنـان نبینم، هم 

چنـان فرزندانـم را، دوسـتانم را، یاران و هم اندیشـانم را...
این بار هم دیر شد... 

به بهانه  16 خرداد هشتمین سالمرگ »نادر ابراهیمی«

هر سالم، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است 

رضـا براهنـی در رثای گلشـیری نوشـت: » مرگ هوشـنگ 
گلشـیری، مرگ هرکسـی نیسـت... مرگ او مرگ یگانه ای ست 
از میـان سـه یـا چهـار یگانـه ی ایـن زمـان، ایـن زبـان، و این 
نثـر. در قصـه ی کوتـاه، تالـی نداشـت، نـدارد. هم قامت هایـش 
هدایـت و چوبک اند، و شـاید ـ می گوییم شـاید، بهـرام صادقی 
و عالیـی و سـاعدی. در قصـه ی بلنـد کار بدیـع کـرده انـد. 

گلشـیری نـوع ادبـی را به هـم ریخته اسـت... مرگ گلشـیری 
مـرگ هر کسـی نیسـت، مـوت نویسـنده اسـت، مـوت االکبر 

است«. 
هوشـنگ گلشـیری نویسـنده ی بزرگ، در سـال 1316 در 
اصفهـان بـه دنیـا آمـد. در کودکـی همـراه بـا خانـواده اش به 
آبـادان رفـت و تحصیـالت خـود را تـا کالس دهـم در آنجـا 

گذرانـد. از آن پـس مجـددا در شـهر اصفهـان بـه تحصیـالت 
ادامـه داد و در سـال 1338 در دانشـگاه اصفهـان بـه تحصیل 
در رشـته ادبیات فارسـی مشـغول شد. آشـنایی با انجمن ادبی 
صائـب در همین دوره، اتفاقی مهم در زندگی او بود. هوشـنگ 
گلشـیری کار ادبـی خـود را بـا جمـع آوری فولکلـور مناطـق 
اصفهـان در سـال 1339 آغاز کرد. مدتی شـعر  سـرود. خیلی 
زود دریافـت کـه در ایـن زمینـه اسـتعدادی نـدارد،  بنابرایـن 
سـرودن را کنـار گذاشـت و به نـگارش داسـتان پرداخت. بعد 
از مدتـی همـراه با تعـدادی از نویسـندگان نواندیش جلسـات 

یـا حلقـه ادبـی »جنـگ اصفهـان« را پایه گـذاری کرد.
او برخـی آثـار خود را در نشـریاتی مانند پیـام نوین، کیهان 
هفتـه و فردوسـی بـه چـاپ رسـاند. پـس از راه انـدازی جنگ 
اصفهـان نیز گلشـیری شـاخص ترین چهـره آن بود. در سـال 
های 1346 و 1347 داسـتان بلند شـازده احتجاب را نوشـت. 

ایـن کتـاب در سـال 1348 به چاپ رسـید.
گلشـیری بعدهـا نیز فعالیـت روزنامه نـگاری را ادامه داد. از 
جملـه اینکـه سـردبیری ماهنامه ادبـی کارنامه را در تابسـتان 
1377 بـر عهـده گرفـت و نخسـتین شـماره آن را در دی مـاه 
همین سـال منتشـر کـرد. یازدهمین شـماره کارنامـه  پس از 
مرگـش در خرداد 1379 منتشـر شـد. سـال 1358 بـا فرزانه 
طاهـری )مترجـم( ازدواج کـرد. حاصـل ایـن ازدواج دو فرزند 

است. 
هوشـنگ گلشـیری در سـال 1379 در سـن 61 سـالگی 
بـر اثـر ابتـال بـه بیمـاری مننژیـت در بیمارسـتان ایـران مهر 
بـه خـاک  کـرج  طاهـر شـهر  امامـزاده  در  را  او  درگذشـت. 

سـپردند.
مجموعه هـای داسـتان های کوتـاه مثل همیشـه )1347(، 
پنـج   ،)1362( ُجّبه خانـه  مـن)1354(،  کوچـک  نمازخانـه 
گنـج )1368(، دسـت تاریـک دسـت روشـن )1374( ، نیمه 
تاریـک مـاه )برگزیده آثارکتـاب اول 1380(  و داسـتان های 
بلنـد، شـاه سیاه پوشـان، حدیـث ماهیگیـر و دیـو ) 1363(، 
کیـد  و  کریسـتین   ،)1348( احتجـاب  شـازده  رمان هـای 
پنجـم  معصـوم   ،)1356( راعـی  گمشـده  بـره   ،)1350(
یـا حدیـث مـرده بـر دار کـردن آن سـوار کـه خواهـد آمـد 
در   ،1370( طنـز  در  تفننـی  هـوا،  والیـت  در   ،)1358(
نشـر   ،1376( ِجن نامـه   ،)1370( دردار  ،آینه هـای  سـوئد( 
بـاران، سـوئد(، فیلم نامـه ی دوازده رخ )1367، انتشـارات 
نیلوفـر( و ویرایـش گلسـتان سـعدی نسـخه تصحیـح شـده 
محمدعلـی فروغی، بـاغ در باغ مجموعه مقاالت، در سـتایش 
شـعر سـکوت، )دو مقالـُه بلنـد در بارُه شـعر(، جـدال نقش با 
نقـاش و بررسـی آثـار سـیمین دانشـور )از آتـش خامـوش تا 

سووشـون( از جملـه  آثـار او مـی باشـند.

به مناسبت ۱۶ خرداد سالروز در گذشت خالق »شازده احتجاب«

مرگ هوشنگ گلشیری، مرگ هرکسی نیست

 مناسبت

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی ایرانیان عنوان کرد

بی توجهی 
دانشگاه های ایران 
به ادبیات خالقه 
شـعر  بنیـاد  مدیرعامـل 
ایرانیـان  داسـتانی  ادبیـات  و 
بی توجهـی  بـه  اشـاره  بـا 
دانشـگاه های ایـران بـه ادبیـات 

خالقـه، از اسـتقبال و حمایـت ایـن بنیـاد از برنامه هـای ادبیـات خالقـه در 
دانشـگاه ها خبـر داد. مهدی قزلـی، دربـاره فعالیت های دانشـگاه ها در حوزه 
ادبیـات خالقـه گفت: ما در حـال طراحـی برنامه هایی که به آکادمیسـین ها 
مرتبـط باشـد، هسـتیم. آموزش ادبیـات خالقـه در دنیا در دانشـگاه ها انجام 
می شـود، و بنیـاد از برنامه هایـی کـه در دانشـگاه ها اجـرا شـود اسـتقبال 
و حمایـت می کنـد.  او در این بـاره توضیـح داد: در دنیـا همیـن کاری را 
کـه مـا در کارگاه هـا انجـام می دهیـم بـه کالس هـای دانشـگاهی برده انـد 
و در دانشـگاه های ادبیـات، آمـوزش خالقـه را بـه صـورت دوره ای برگـزار 
می کننـد. متأسـفانه دانشـگاه های مـا بـه ایـن موضـوع توجـه ندارنـد و در 
نتیجـه ایـن کارهـا در خـارج از دانشـگاه بـه حیـات خـود ادامـه می دهـد. 
مدیرعامـل بنیـاد شـعر و ادبیات داسـتانی ایرانیـان دربـاره فعالیت های ادبی 
خـارج از دانشـگاه اظهار کـرد: کار علمی، اجرایی و پژوهشـی در حوزه تاریخ 
شـفاهی در دنیـا بخصـوص در آمریـکا توسـط دانشـگاه انجـام می شـود، اما 
در ایـران انجمن هایـی کـه بـه تاریـخ شـفاهی می پردازنـد بـا دانشـگاه ها در 
ارتبـاط نیسـتند. ما در بنیـاد زمینه همـکاری در حوزه ادبیات خالقه )شـعر 
و ادبیـات داسـتانی( را داریـم و بـه محـض این که دانشـگاه ظرفیـت خود را 

نشـان بدهـد، همـکاری خواهیـم کـرد. 

آلبوم 
محمدرضا شجریان 
مجوز گرفت 
»طریـق  آلبـوم  مجـوز 
عشـق« بـا صـدای »محمدرضا 

شـد.  صـادر  شـجریان« 
آلبـوم  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
بـا  قطعـه  »طریـق عشـق« 9 
افشـاری«،  »مقدمـه  نام هـای 

»سـنتور و آواز«، »چهـار مضـراب«، »تـار و آواز«، »دل مجنـون«، »نـی 
اسـت.   مولـوی  و  از حافـظ  اشـعاری  بـا  و »جـان جهـان«  و کمانچـه« 
آهنگسـازی و تنظیـم ایـن آلبـوم را نیز پرویز مشـکاتیان انجام داده اسـت.  
در آلبوم »طریق عشـق« پرویز مشـکاتیان نوازنده سـنتور، اردشـیر کامکار 
نوازنـده کمانچه، داریـوش پیرنیاکان نوازنده تار، جمشـید عندلیبی نوازنده 
نـی، محمـد فیـروزی نوازنده عود و بیـژن کامکار نوازنده دف هسـتند.  این 
آلبـوم بـا صـدای شـجریان توسـط شـرکت »دل آواز« بـه بـازار موسـیقی 

اسـت. آمده 
پخش ربنای شجریان از تلویزیون در ماه رمضان

مدیـر شـبکه یک سـیما گفـت: با توجـه به صحبت هـای انجـام گرفته، 
ماه رمضان امسـال صدای ربنای اسـتاد شـجریان هنگام افطار از تلویزیون 
پخـش می شـود. سـیدفضل اهلل شـریعت پناهـی با اشـاره به پخـش صدای 
اسـتاد »محمدرضـا شـجریان« از تلویزیـون در مـاه رمضـان گفـت: هفتـه 
گذشـته، در جلسـه مدیران سـیما با ریاسـت آقای علی اصغر پورمحمدی 
صحبت هایـی انجـام گرفـت مبنـی بـر اینکه که مـاه رمضان امسـال ربنای 

اسـتاد شـجریان از تلویزیون پخش شـود.

موسیقیخبر

آگهی مناقصه شماره 5/ الف/3- 59م )نوبت دوم (
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات زیـر را از محل اعتبـارات داخلی به صـورت جداگانه بشـرح ذیل از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی )یـک مرحلـه ای( بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار نمایـد لذا از کلیه شـرکت هـای پیمانکاری کـه دارای 
رتبـه بنـدی در رشـته آب مـی باشـند دعوت می شـود جهـت دریافت اسـناد مناقصه تا پایـان وقـت اداری 95/3/27 بـه مدیریت دفتر 
قراردادهـای شـرکت آب و فاضـالب کرمـان بـه آدرس بلـوار 22 بهمـن مراجعه نمایند. این مناقصه در سـایت شـرکت مهندسـی آب و 

فاضـالب بـه آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشـد.

مبلغ ضمانت شرکت مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
در مناقصه )ریال(

بازسازی انشعابات و شبکه و نصب انشعابات بخشی از 1
4/029/702/560201/490/000شبکه توزیع آب منطقه 1 کرمان

بازسازی انشعابات و شبکه و نصب انشعابات بخشی از 2
4/029/702/560201/490/000شبکه توزیع آب منطقه 2 کرمان

آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه: ساعت 14 مورخ 95/4/6 
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج منطقه 1 کرمان ساعت 9 مورخ 95/4/8

تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج منطقه 2 کرمان ساعت 9:30 مورخ 95/4/8 
)ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی



شماره پیاپی 643  
سه شنبه 18 خردادماه 1395 

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/payamema

فضای مجازی

 اگـر در گذشـته، تعقیـب، متلـک گفتـن و فحاشـی در 
کوچـه و خیابـان بـود کـه زنـان را آزار مـي داد، بـا ظهـور 
تکنولوژی هـای روز، انـواع آزار و مزاحمـت اینترنتـی، ارسـال 
عکس هـا و پیغام هایـی کـه مصـداق آزار جنسـی هسـتند و 
سوءاسـتفاده و انتقام گیـری مجـازی هـم بـه آنها اضافه شـده 
اسـت. موضوعـی کـه منحصـر بـه ایـران نیسـت و هشـدار 
سـازمان ملـل را هم در پی داشـته؛ سـازمان ملـل اعالم کرده 
اینترنـت بـه فضای تـازه  ای برای خشـونت علیه زنـان تبدیل 
شـده و در شـرایطی کـه میـزان خشـونت علیـه آنها بـه طرز 
نگـران کننـده ای باالسـت، خشـونت در فضـای مجـازی هـم 
رواج پیـدا کـرده و زنـان در توییتـر، اینسـتاگرام، فیس بوک و 

... بـه مسـائل مختلفـي تهدیـد می شـوند.
نـگاه کوچکـی بـه خبرهـا نشـان می دهـد کـم  نیسـتند 
بـا  بی آبرویـی  بـه  تهدیـد  و  باج خواهـی  شـامل  مـواردی 
انتشـار عکـس و اطالعـات شـخصی، ردیابـی و آزار مـداوم، 
متلک گویـی، درخواسـت رابطـه جنسـی و اجبار بـه برقراری 
رابطـه، کالهبـرداری و بسـیاری از مصادیـق دیگـری که همه 
آنهـا تحـت عنوان »خشـونت آنالیـن«، »خشـونت اینترنتی« 

یـا »خشـونت سـفید« شـناخته می شـوند.
جالـب اینجاسـت کـه حتـی بـا ایـن کـه تکنولـوژی تـا 
حـدودی فاصله هـای طبقاتـی و جنسـیتی را کـم کـرده، امـا 
بـاز هم مانند سـایر خشـونت ها، بیشـترین قربانیان خشـونت 
زندگـی  گاهـی  کـه  می دهنـد  تشـکیل  زنـان  را  اینترنتـی 
بـا چالـش مواجـه  را شـدیدا  آنهـا  اجتماعـی  و  خانوادگـی 
می کنـد. شـاید مهمترین نمونه هـای این اتفاق را بتوان پسـر 
جنجالـی تلگـرام دانسـت که انتشـار عکس هایش بـا تعدادی 
از دختران در شـبکه های اجتماعی خبرسـاز شـد و برای این 
دختـران مشـکالتی را به وجـود آورد یا ماجـرای مینو خالقی 
کـه انتشـار عکس هـای شـخصی منتسـب به او،  سـبب شـد 
حتـی بعـد از رای آوردن در انتخابات مجلـس، از راه یافتن به 

سـاختمان بهارسـتان و فعالیـت سیاسـی بازبماند.
در زیـر بـه برخی از خشـونت هایی که علیه زنـان از طریق 

فضای مجازی رخ داده اسـت اشـاره شده:
13 خرداد 1395/ دسـتگیري پسـر 22 سـاله که با ارسال 
مـداوم و آزاردهنـده عکـس پـای کثیـف، جـوراب کهنـه و 
اشـیای تهـوع آور دیگر از طریق شـبکه اجتماعی اینسـتاگرام 

بـرای دختـر جـوان مزاحمـت ایجـاد مي کرد.

4 خـرداد 1395/ همکالسـی مزاحـم کـه در شـبکه های 
اجتماعـی برای زن جـوان ایجاد مزاحمت می کرد، شناسـایی 

و دسـتگیر شد.
28 اردیبهشـت 1395/ تهدیـد بـه سـوزاندن دختـری که 

بـرای بـازی پرسـپولیس-راه آهن بـه اسـتادیوم رفت.
26 اردیبهشـت 1395/ دسـتگیری زنـی کـه بـه دلیـل 
اختـالف خانوادگـی،  اقـدام بـه توهیـن و افترا علیه شـوهرش 

در شـبکه اجتماعـی تلگـرام کـرده بـود.
15 اردیبهشـت 1395/ پسـر جوانـی کـه بـا دسـت پیـدا 
کردن به شـماره همسـر مدیر یـک کارخانه، بـرای آنها ایجاد 

مزاحمـت و تقاضـای پـول کرده بود دسـتگیر شـد.
اردیبهشـت 1395/ دسـتگیري جـوان 23 سـاله کـه   9
خواسـتگار قبلـی زن جـوان بـود و بـا هـک کـردن تلگـرام و 
ارسـال عکسـهای شـخصی ایـن زن و القـای خیانـت او بـه 

همسـرش، باعـث اختـالف خانوادگـی شـد
مغـازه  یـک  شـاگرد  دسـتگیري   /1395 فروردیـن   28
موبایل فروشـي؛ او عکس هـای یـک دختـر شـیرازی را کـه 
بـرای تعمیـر موبایـل خود بـه او مراجعه کرده بـود، در فضای 

مجـازی پخـش کـرده بود.
23 فروردیـن 1395/ شـوهر سـابق یـک زن کـه اقـدام 
بـه ایجـاد توهیـن و مزاحمـت بـرای وی در فضـای مجـازی 
کـرد دسـتگیر شـد. این مـرد انگیزه خـود از انجام ایـن کار را 
انتقام جویـی دانسـت چراکه همسـر سـابقش از وی »مهریه« 

می گیـرد!
نمـره  بـه خاطـر  دانشـجویی کـه  فروردیـن 1395/   22
پاییـن، بـا ایجـاد پیام هـای غیراخالقـی در تلگـرام، مزاحـم 

اسـتاد زن شـده بـود دسـتگیر شـد.
21 فروردیـن 1395/ فـردی کـه بـا تهدیـد دختـر جـوان 
بـه افشـای اسـرار و مطالـب خـالف عفـت عمومـی علیه وی 
در تلگـرام نقشـه باجگیـری 70 میلیونـی طراحـی کـرده بود 

بـه دام افتاد.
بدیهـی اسـت مـواردی کـه در بـاال بـه آنهـا اشـاره شـد، 
تنهـا مشـتی نمونـه خـروار و بخشـی از دایـره ای اسـت کـه 
شـعاع بزرگتـری از زنـان را شـامل می شـود؛ امـا بـا فرهنـگ 
پنهـان کاری از ترس آبرو، بسـیاری از این مـوارد گزارش داده 
نمی شـود و بـه جـای پیگیـری، بـا بـاج دادن به فـرد مزاحم، 

بـر ایـن آزار سـرپوش گذاشـته می شـود.

مجازات خشونت های اینترنتی در قانون چیست؟
امـا در کنـار کار فرهنگـی، نقـش حمایتگـر قانـون در این 
زمینـه چیسـت و آیـا پلیس فتـا می تواند با اسـتنادات قانونی 
کافـی، بـا ایـن مزاحمت هـا برخـورد جـدی و قاطعانه داشـته 
باشـد؟ جـدول بـاال نگاهـی اسـت بـه بعضـی از مـواد قانونی 
مطـرح شـده در قانون مجازات جرایـم رایانه ای که با اسـتناد 
بـه آنهـا، فـردی که جـرم اینترنتی انجـام داده مـورد مجازات 

می گیرد؛ قـرار 

بـا ایـن همه،  هرچنـد در کنار ایـن مواد قانونـی، موادی 
از قانـون مجـازات اسـالمی هم هسـت کـه می تـوان درباره 
آنجـا کـه  از  امـا  آنهـا کمـک گرفـت؛  از  انـواع مزاحمـت 
بیشـتر ایـن جرایـم علیـه زنـان صـورت می گیـرد، بـه نظر 
می رسـد الزم اسـت حمایت هـای قانونـی بیشـتری از آنهـا 
وجـود داشـته باشـد؛ خالئـی کـه دربـاره خشـونت خانگی 
احسـاس  هـم  خانـه  در  آسـیب دیده  زنـان  از  حمایـت  و 

می شـود.

شرح ماده قانوني فصل ها و مواد قانونی

هرکـس بـه طـور غیرمجـاز داده های متعلـق به دیگـری را بربایـد، چنانچه عیـن داده ها در اختیـار صاحب آن 
باشـد، بـه جـزای نقـدی از یـک تـا بیسـت میلیون ریـال و در غیـر این صورت بـه حبـس از نود و یـک روز تا 

یـک سـال یـا جـزای نقـدی از پنـج تا بیسـت میلیون ریـال یا هـر دو مجـازات محکوم خواهد شـد.

 فصل سوم؛ سرقت و
 کالهبرداری مرتبط با

رایانه / ماده 12

هرکـس بـه طـور غیرمجاز از سیسـتم های رایانه ای یا مخابراتـی با ارتکاب اعمالـی از قبیل وارد کـردن، تغییر، 
محـو، ایجـاد یـا متوقف کـردن داده ها یا مختل کردن سیسـتم وجـه یا مال یـا منفعت یا خدمات یـا امتیازات 
مالـی بـرای خـود یـا دیگـری تحصیـل کند عـالوه بـر رد مال بـه صاحب آن  بـه حبس از یـک تا پنج سـال یا 

جـزای نقـدی از بیسـت تـا یکصد میلیـون ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهد شـد.

 فصل سوم؛ سرقت و
 کالهبرداری مرتبط با

رایانه / ماده 13

هرکـس به وسـیله سیسـتم های رایانه ای یـا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مسـتهجن را تولید، ارسـال، 
منتشـر، توزیـع یـا معاملـه کنـد یـا به قصد ارسـال یا انتشـار یا تجـارت تولیـد یا ذخیره یـا نگهـداری کند، به 
حبـس از نـود و یـک روز تـا دو سـال یـا جزای نقـدی از پنج تا چهـل میلیون ریـال یا هر دو مجـازات محکوم 

شد. خواهد 

 فصل چهارم؛ جرایم
 علیه عفت و اخالق
عمومی / ماده 14

هرکـس از طریـق سیسـتم های رایانـه ای یـا مخابراتـی یـا حامل هـای داده مرتکـب اعمـال زیـر شـود، بـه 
ترتیـب زیـر مجـازات خواهد شـد:

الـف( چنانچـه به منظور دسـتیابی افراد به محتویات مسـتهجن، آنهـا را تحریک یا ترغیب یـا تهدید یا تطمیع 
کنـد یـا فریـب دهـد یا شـیوه دسـتیابی به آنها را تسـهیل کند یا آمـوزش دهد، به حبـس از نود و یـک روز تا 
یـک سـال یـا جـزای نقدی از پنـج تا بیسـت میلیون ریال یـا هـر دو مجازات.ارتـکاب این اعمـال در خصوص 

محتویـات مبتـذل موجـب جزای نقـدی از دو تا پنج میلیون ریال اسـت.
ب( چنانچـه افـراد را بـه ارتـکاب جرائم منافی عفت یا اسـتعمال مواد مخـدر یا روان گردان یا خودکشـی یا 
انحرافـات جنسـی یـا اعمـال خشـونت آمیز تحریک یـا ترغیب یا تهدیـد یا دعوت کنـد یا فریب دهد یا شـیوه 
ارتـکاب یـا اسـتعمال آنهـا را تسـهیل کنـد یـا آموزش دهـد، به حبس از نـود و یـک روز تا یک سـال یا جزای 

نقـدی از پنج تا بیسـت میلیـون ریال یا هـر دو مجازات.

 فصل چهارم؛ جرایم
 علیه عفت و اخالق
عمومی / ماده 15

هرکـس بـه وسـیله سیسـتم های رایانـه ای یـا مخابراتـی،  فیلـم یـا صوت یـا تصویـر دیگـری را تغییـر دهد یا 
تحریـف کنـد و آن را منتشـر یـا بـا علـم بـه تغییر یـا تحریف منتشـر کند، بـه نحوی کـه عرفـاً موجب هتک 
حیثیـت او شـود، بـه حبـس از نـود و یـک روز تا دو سـال یا جزای نقـدی از پنج تـا چهل میلیون ریـال یا هر 

دو مجـازات محکوم خواهد شـد.
تبصـرهـ  چنانچـه تغییـر یـا تحریـف به صورت مسـتهجن باشـد، مرتکب به حداکثـر هر دو مجـازات مقرر 

محکوم خواهد شـد.

 فصل پنجم؛ هتک
 حیثیت و نشر اکاذیب/

ماده 16

هرکـس بـه وسـیله سیسـتم های رایانـه ای یـا مخابراتـی صـوت یا تصویـر یا فیلـم خصوصـی یـا خانوادگی یا 
اسـرار دیگـری را بـدون رضایـت او منتشـر کنـد یا در دسـترس دیگران قرار دهـد، به نحوی کـه منجر به ضرر 
یـا عرفـاً موجـب هتـک حیثیت او شـود، بـه حبس از نود و یـک روز تا دو سـال یا جزای نقـدی از پنج تا چهل 

میلیـون ریـال یا هر دو مجـازات محکوم خواهد شـد.

 فصل پنجم؛ هتک
 حیثیت و نشر اکاذیب/

ماده 17

هرکـس بـه قصـد اضـرار بـه غیـر یا تشـویش اذهـان عمومی یـا مقامات رسـمی بـه وسـیله سیسـتم رایانه یا 
مخابراتـی اکاذیبـی را منتشـر نمایـد یـا در دسـترس دیگران قرار دهـد یا با همـان مقاصد اعمالـی را برخالف 
حقیقـت، رأسـاً یـا بـه عنـوان نقل قـول، به شـخص حقیقی یـا حقوقی یـا مقام های رسـمی به طـور صریح یا 
تلویحـی نسـبت دهـد، اعـم از این  کـه از طریـق یاد شـده به نحـوی از انحـاء ضرر مـادی یا معنوی بـه دیگری 
وارد شـود یـا نشـود، افـزون بـر اعـاده حیثیت به حبـس از نود و یـک روز تا دو سـال یا جزای نقـدی از پنج تا 

چهـل میلیـون ریال یـا هر دو مجـازات محکوم خواهد شـد.

 فصل پنجم؛ هتک
 حیثیت و نشر اکاذیب/

ماده 18

واکنش محمدجواد ظریف به خبر 
فوت محمد علی- کلی 

وزیـر امور خارجه کشـورمان، محمدجـواد ظریف، 
درگذشـت  توئیتـر،  در  خـود  شـخصی  صفحـه  در 

بهتریـن بوکسـور تاریـخ را تسـلیت گفـت.
محمـد علی کلی، جمعه گذشـته، بعـد از چندین 
سـال بیماری، در گذشـت و این اتفـاق، واکنش های 
زیـادی را از سرتاسـر جهـان بـه دنبال داشـت. یکی 
از ایـن واکنـش هـا، مربـوط بـه محمدجـواد ظریف، 
وزیـر امـور خارجه کشـورمان، بـود کـه او در صفحه 
شـخصی خـود در توئیتـر، در این باره نوشـت: باشـد 
کـه پـروردگار متعال، محمد علی - بهترین بوکسـور 
در رینـگ و در مبـارزه بـرای عدالـت و انسـانیت و 
صلـح - را مرهـون رحمـت خویـش گردانـد. گفتنی 
اسـت که یکـی از نکات جالـب این توئیت، اسـتفاده 
از هشـتگ )#TheGreatest( کـه لقب محمد علی 

بـود، بـرای توصیف این ورزشـکار اسـت.

هانیه توسلی هم عکس بدون 
آرایش خود را منشر کرد

هانیه توسـلی دیـروز در صفحه شـخصی خود در 
اینسـتاگرام عکس باال را منتشـر کرد و نوشـت: 

ممنونـم از همتـون که تولـدم رو تبریـک گفتین.
امـروز سـی و هفت سـاله شـدم و خوشـحالم.زندگی 
پیـش مـی ره و کلـی بـاال پاییـن داره.ایـن روزهـا 
حالـم خیلـی خوبه.خیلـی زیاد.کلـی خوشـبختم و 
خـدا رو شـکر می کنـم باهمـه ی وجودم.هنـوز مثل 
همیشـه یـه کم آشـفته و تنبلـم. ولـی درونـم آرومه 
و عاشـق لحظـه لحظـه هـای زندگیمم.انـگار درس 
زندگـی رو گرفتـم ازش.کلیـد اصلـی رشـد کـردن و 
عشـق ورزیدنـه. و ایـن چیزیه که هرگـز متوقف نمی 
شه.رشـد از درون شـروع می شه.آگاهی و درک کردن 
و شـناختن خودمـون از درون.کلی عیب و ایـراد دارم 
ولـی بهـش آگاهم.کمتـر از قبـل کتـاب مـی خونم و 
ایـن چیزیـه که امسـال باید درسـتش کنم بـه اضافه 
ی کلـی کار دیگـه کـه بایـد انجـام بدم.حالـم خوبه و 
هارمونـی زندگیـم کوکه.دوروبـری هام آدم حسـابین.
بـزرگ شـدم و خـدا رو شـکر بابـت عشـقی کـه بهم 
داده، کـه همـه چیـز از اونـه و ما هیـچ هیچیم.باز هم 
ممنون از همتون که همیشـه مهربـون بودین و لطف 

داشـتین بـه من چهـارده خـرداد نـود و پنج.
 پی نوشت: عکس از همون سری دست و صورت
 شسته های اول خرداده

استقبال مرتضی طالیی از 
پیشنهاد خندوانه ای ها 

صفحـه اینسـتاگرامی منتسـب به سـردار مرتضی 
طالیـی عضو شـورای شـهر تهـران با انتشـار پسـتی 
ضمـن اسـتقبال از پیشـنهاد ایجـاد یادمان شـهدای 
آقـاي  دیشـب  ؛  سـالم  گفـت:«  زیسـت  محیـط 
رامبدجـوان بـه مناسـبت روز محیـط زیسـت و البته 
تولـد دوسـالگی خندوانـه ، برنامـه ویـژه ای را تدارک 
دیـده بود ، مثل همیشـه جالـب و تاثیرگـذار. یکی از 
ویژگـی هـای برنامه دیشـب حضـور هنرمنـد گرامي 
مردمـی  و  محبـوب  بازیگـر   ، کیانیـان  رضـا  آقـاي 
کشـورمان به عنوان سفیرمحیط زیسـت ،در خندوانه 
بـود.در ایـن برنامه جنـاب کیانیان پیشـنهادی را ارائه 
کردنـد مبنی بر اینکه مکانی را به نام شـهدای مظلوم 
محیطبـان هماننـد دیگـر شـهدای سـرافراز میهـن 
عزیزمـان نامگـذاری کنیـم و تندیـس ایـن حافظـان 
محیـط زیسـت را در زمـره قهرمانان ملی بسـازیم. به 
نظـرم این پیشـنهاد بسـیار به جا و خوب بـود و جای 
خالـی آن در تهـران کامـال حـس مـی شـود.  ضمـن 
تشـکر از آقایـان رضاکیانیـان و رامبدجـوان و دسـت 
انـدرکاران برنامـه خندوانـه و تبریـک تولد دوسـالگي 
ایـن برنامـه موفق ، به عنوان خدمتگذار مردم شـریف 
تهران،این پیشـنهاد را در جلسـه شـورای شهر مطرح 
خواهـم کـرد. امیـدوارم به کمـک همکارانم در شـورا 
بـا تصویـب ایـن پیشـنهاد، قدمـی هر چنـد کوچک 
در جهـت احتـرام بـه محیطبانـان پرتـالش و حفظ و 

حراسـت از محیـط زیسـت برداریم »

»خشونت سفید« را می شناسید؟

 نگاهی به خشونت های اینترنتی
 و مجازات این جرایم

فهیمه حسن میری

شبکه

افقی
1-نهمیـن سـیاره منظومـه شمسـی از لحـاظ دوری از 

خورشـید- اثـر فیلیپ مسـینجر
2-سرزمین- سنجش- قابل اشتعال

3-مایه دارویی- تکیه کردن- از انواع انرژی
4-فلج- بیماری- وقت- مارال
5-جبه- گوشت کبابی- چاقو

6-پنهان کردن- تفریق- گذشتن
7-ابیاری زمستانی- با امد اید- محل ورود- قمر

8-ایـن بیمـاری بـا رسـوب لیپیـد و مـواد دیگـر روی 
دیـواره داخلـی برخـی رگ هـا مشـخص مـی گـردد

9-کامیـون ارتشـی-عالمت مصدر جعلی- مغـاک- ارام 
خودمانی

10-پول قدرتمند اسیایی- پایین امدن- پشت سر
11-وحشت- شهری در عراق- بسیار

12-رساتر ، تمام تر- بیزاری- گل و الی- درای
13-سختی ، عذاب- شیوه رفتار- جمع وصیت

14-گیاه رنگرزی- جمع شریک- گریز
15-ویلیام فالکنر- ونوس

عمودی
1-خاک پژوهی- بازیافت

2-پستی و فرومایگی- خیانتکار- غزوه معروف
3-خـوراک کفـش- پیمـان اتالنتیـک شـمالی- مثـل و 

نند ما
4-بیم- هدایتگر- فروغ ایزدی- سخن بی عمل

5-پنبه زن- خراب- چاشنی ادویه دار
6-شکایت زیر لبی- طبقه ای از جو

7-بله المانی- عمل دم و بازدم- واضح

8-پایان- قوچ- اختر
9-شـهری در اسـتان اذربایجـان شـرقی- نوعـی شـتر- 

چربی اثـر 
10-اثر نظامی- عدد ورزشی

11-من و شما- خوشگل- مرکز فلزی
12-زمسـتان عـرب- الهـه خورشـید- خالص-مـاه دوم 

ی قمر
13-عدد دو رقمی- داسـتان کریسـتوفر فرانک- وسیله 

روفتن
14-پرونده- موش خرما- بانگ

15-مرکز کامرون- استاد مسلم سمفونی
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اطالعیه
جلسـه مجمع عمومی شـرکت مرمت گستران 
گواشـیر در تاریـخ 95/3/22 در محـل شـرکت 
برگـزار مـی گـردد. خواهشـمند اسـت تمامی 

اعضا شـرکت حضـور بعمـل آورند.

علی صادقی: پسر آقای بازیگر به 
اسم من با دختران چت می کند! 
بـه گزارش سـرویس کشـکول جام نیــوز، علـی صادقی 
در گفتگویـی کـه بـا یـک سـایت خبـری داشـت، از اتفـاق 
عجیبی که توسـط پسـر یکـی از بازیگران مطرح در شـبکه 
هـای اجتماعـی در حـال رخ دادن اسـت خبـر داد و ادعـا 
کـرد پسـر آقـای بازیگر به نـام او با دختران چـت می کند. 
او در مصاحبـه اش مـی گویـد حوصلـه شـکایت بـه پلیـس 
فتـا را نـدارد.  احمـد پورمخبـر بازیگر پیشکسـوت سـینما 
و تلویزیـون بـا انتشـار پسـتی در صفحـه اینسـتاگرامش به 
صحبـت هـای علی صادقی واکنـش نشـان داد و گفت: من 
کسـی کـه بخواهـد بـا آبرویـم بـازی کنـد بـه خـدا واگذار 

  . میکنم
احمـد پورمخبـر در اینستاپسـت خـود نوشـت: اول بـه 
علـی صادقـی، مگـه بـا چشـمات دیـدی کـه میـای میگی 

کـه پسـر مـن بـرای کسـی کامنـت میذاره شـماره میـده حضرت علـی )ع( دیده رو ندیده کرد شـما از کسـی شـنیدی 
کـه خـودش بـرای شـما پیج درسـت کـرده بود شـما اگر میخواهـی واقعـا بفهمی کیـه چرا نمیـری پلیس فتا شـکایت 
کنـی، بعدشـم پسـر مـن زن داره تمـام کار با موبایـل و اینترنتم به عهده همسـرش هسـتش؛ من کسـی رو که بخواهد 

بـا آبـروی من بـازی کنـه واگـذار میکنم بـه خدا.

سینما

مدیر عامل فیس بوک 
در دام هکرها افتاد

اطالعـات حسـاب کاربـری »مـارک زاکربـرگ« در دسـت 
هکرهایـی کـه رمـز عبـور کاربـران »لینکدین« را هـک کردند 
افتـاد. یـک گـروه هکر بـه نـام Ourmine کـه در توییتر 41 
هـزار فالوئـر دارد ادعا کرده روز یکشـنبه این هفتـه اکانت های 
اینسـتاگرام، لینکدیـن، پینترسـت و توییترمـارک زاکربـرگ 
کـرده  هـک  را  فیسـبوک  شـرکت  عامـل  مدیـر  و  موسـس 
اسـت. البتـه نشـانه های ایـن هک بـه سـرعت محو شـدند اما 
چندیـن سـایت تصاویـری منتشـر کرده اند که نشـان می دهد 
دسـت کم توییتر و پینترسـت زاکربرگ واقعا مـورد حمله واقع 
شـده اسـت. در یـک توییـت، این گـروه بـرای زاکربـرگ ُکری 
خوانـده و از او دعـوت کـرده کـه بـا آن هـا تمـاس بگیـرد. این 
هکرهـا در توییتـر و پینترسـت زاکربـرگ هـم نوشـته اند کـه 
بـا ایـن کار مشـغول تسـت کـردن میـزان امنیـت اکانت هـای 

شـخصی او بوده انـد. هـک کردن وب سـایت ها و بویژه شـبکه های اجتماعی مسـاله جدیدی نیسـت و باعث ایجـاد نگرانی های 
مختلفـی شـده اسـت. همچنیـن 18  مـاه می )29 اردیبهشـت( بود که سـایت لینکدین اعـالم کرد ایمیل و پسـوردهای بیش 
از 100 میلیـون عضـو ایـن سـایت کـه در طـول یـک حملـه در سـال 2012 به سـرقت رفته اند به صـورت آنالیـن در معرض 
دیـد عمـوم قـرار گرفته اسـت. تاکنـون نمایندگان هیچ یـک از این شـبکه ها درباره این حمله سـایبری اظهارنظـری نکرده اند.

شبکه
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
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بازدید زاهدی نماینده مردم کرمان در 

مجلس  از کشفیات طرح چهارروزه 

ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان کرمان

ورزشعکس نوشت
دالوری  مشاور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

تکلیف هیات مدیره و مدیرعامل 
بزودی مشخص می شود

مرتضـی دالوری که چند سـال گذشـته به عنوان رئیـس هیات مدیره 
در بدنـه و اسـکلت هیـات مدیـره باشـگاه صنعـت مـس حضور پـر رنگی 
داشـت، حـاال از کنـاره گیـری اش از هیـات مدیـره باشـگاه مـس کرمان 

خبـر مـی دهد .
 وی اعـالم کـرد: بـا مشـخص شـدن ترکیـب و اعضـا هیـات مدیـره تا 
چنـد روز آینـده ، مدیـر عامل باشـگاه نیز انتخاب خواهد شـد . با توجه به 
مواضـع اخیـر رییس هیـات فوتبال قطعـا وی هم در هیـات مدیره حضور 
نخواهـد داشـت ، هرچنـد که حاج جعفـری پیش از این هـم کناره گیری 

اش از هیـات مدیـره را اعـالم کرده بود.
دالوری خاطرنشـان کـرد: بـا همـه ایـن تفاسـیر، هـم اکنـون آقایـان 
اخالقـی و محمـودی نیـا اعضـای هیـات مدیره باشـگاه هسـتند و تا چند 
روز آتـی بـا اضافه شـدن یک نفر ترکیـب هیات مدیره کامل خواهد شـد. 
در ایـن ترکیـب آقـای حمیـد رضا اخالقی معـاون مس منطقـه کرمان به 

عنـوان جایگزیـن بنـده در هیات مدیـره حضور خواهند داشـت .
مدیـر گـروه فرهنگـی و اجتماعی شـرکت ملـی صنایع مس ایـران در 
ادامه افزود: آقای موسـوی از مدیر عاملی باشـگاه اسـتعفا داده اسـت و با 
توجـه بـه ایـن شـرایط، بـرای انتخاب مدیـر عامل جدیـد باید تـا انتخاب 

کامـل اعضـا هیـات مدیره تـا پایان هفتـه جاری صبـر کرد.
دالوری همچنیـن در خصـوص تقاضـای حمیـد موسـوی، مدیر عامل 
سـابق باشـگاه، کـه ماندنـش در باشـگاه را مشـروط بـر حـذف دو عضـو 
هیـات مدیره عنوان کرده بود، گفت: شـرط گذاشـتن ایشـان کاری حرفه 
ای نبـود هرچنـد ایشـان در مـدت حضـور خـود زحمـت بسـیاری بـرای 
سـامان دادن بـه امور کشـیدند، امیدوارم بـا انتخاب اعضـای هیات مدیره 
تـا پایـان هفته روند بررسـی و انتخاب مدیر عامل باشـگاه هرچه سـریعتر 
طـی شـود و اعضـای از بیـن چند گزینـه ای کـه کاندیدای احراز سـمت 
مدیـر عاملـی باشـگاه هسـتند، بـر روی انتخـاب بهترین گزینه بـه اجماع 

برسند. 
وی همچنیـن پیرامـون شـایعاتی مبنـی بـر انحـالل باشـگاه مـس 
رفسـنجان  و کرمـان، گفـت: مـن نمـی دانـم ایـن شـایعات را از کجا می 
آورنـد، مـا به مسـووالن رفسـنجان دو پیشـنهاد دادیـم؛ اول آنکه باشـگاه 
بـه رونـد کاری سـابقش ادامـه دهـد و سیاسـت فعالیـت و حضـور تیـم 
بـرای حضـور در لیـگ یک و بـرای بازیکن سـازی باشـد، دوم آنکه عالوه 
بـر حفـظ باشـگاه و کنتـرل هزینه هـای زیـاد فوتبـال، بودجـه ای که به 
رفسـنجان داده مـی شـود صـرف ورزش ایـن شهرسـتان و توسـعه زیـر 

سـاخت هـای ورزشـی در این شهرسـتان شـود.
وی همچنیـن در خصـوص اسـتعفای علـی زینلـی از مدیـر عاملـی 
باشـگاه مـس رفسـنجان و مطـرح شـدن نـام وی بـرای مدیرعاملی مس 
کرمـان گفت: اسـتعفای ایشـان صحـت دارد اما  این هیات مدیره باشـگاه 
مـس کرمـان اسـت کـه در نهایـت از بیـن چنـد گزینـه مدیـر عامـل را 

معرفـی مـی کند.

 اطالعات

سکه

۱0,0۶0,000 ریال طرح جدید

۱0,085,000 ریال طرح قدیم 

5,۱00,000  ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,730,000 ریال

یک گرمی ۱,8۱0,000 ریال

طال

۱,023,280 ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,3۶4,۶30 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,570 ریال دالر آمریکا

39,250 ریال یورو

9,۶00 ریال درهم امارت

5,3۶0 ریال  یوآن 

49,950 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  ۱25,0۱۱,000 تومان

سایپا SE ۱۱۱     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,0۱0,000 تومان

لیفان X60  ۶۱,۱00,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,3۱0,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

۱8 تا 3۶ /نیمه ابری امروز

۱7 تا 37 /آفتابی فردا

از دوشنبه 24 خردادماه
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ماده 137 آیین نامه راهنمایی و رانندگی
رانندگان وسایل نقلیه که در پشت سر وسیله نقلیه دیگر هستند موظف می باشند که فاصله ی مناسبی را 

برای جلوگیری از تصادف حفظ کنند.
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کهنوج

خبر
مصلحی وزیر اطالعات دولت دهم در راور:

دشمن به یک نفر نزدیک به احمدی نژاد نفوذ کرده بود
االسـالم  حجـت  رحمانـی:  خبرنـگار-  راور 
والمسـلمین حیـدر مصلحـی وزیـر اطالعـات 
دولـت احمـدی نـژاد کـه بـا دعـوت رسـمی 
راور  بـه  نـژاد  احمـدی  حامیـان  و  دوسـتان 
کرمـان سـفر کـرده بـود  بـا اسـتقبال نماینده 
ولـی فقیـه و امـام جمعـه راور به جمـع مردم 
راور پیوسـت. وی طـی سـخنان مبسـوطی در 
تکیـه ابوالفضـل العبـاس )ع( در جمـع مـردم 
راور پیرامـون فـرق وزیر اطالعات با سـایر وزرا 
گفـت: وقتـی که آقـای احمـدی نژاد بـه بنده 
گفـت شـما باید اسـتعفا بدهید مـن در جواب 
گفتـم کسـی اسـتعفا می دهـد که نمـی تواند 
کارش را انجـام دهـد بنـده کـه دارم کارم را 
انجـام مـی دهم اسـتعفا نمی دهم چـون وزیر 
اطالعـات وزیـر دولـت کـه نیسـت، بلکـه وزیر 

اطالعـات وزیـر نظـام اسـت نـه وزیـر دولت و 
بـر همیـن اسـاس گفتـم مـن تابع امـر والیت 
و رهبـری نظـام هسـتم و اسـتعفا نمـی دهم . 
حیـدر مصلحـی در ادامه افزود: البتـه در مورد 
تدیـن والیـت پذیـری آقای احمدی نـژاد هیچ 
شـکلی نیسـت والیـت پذیـری ایشـان خـوب 
و  )اسـرائیل  دشـمن  کـه  آنجـا  از  امـا  اسـت 

آمریـکا و انگلیـس( بـا نفـوذ بـر روی تک تک 
شـخصیت هـای کلیـدی مـا برنامـه دارنـد لذا 
بـا نفـوذ دشـمن بـر روی یـک نفـر )نزدیـک 
بـه او( نفـوذ کردنـد. خانه نشـین شـدنش هم 
باعـث دلسـردی و ناراحتی و رنجـش نیروهای 
اصیـل انقالبیـون گردیـد. بایـد مراقبـت کنیم 
کـه نفـوذ صـورت نگیـرد. مصلحـی در مـورد 
دیـدار خانمـی کـه بـا برخـی بهاییان هـم بند 
خـود دیـدار کـرده بـود بـا لحنـی تنـد گفت: 
ایـن ]...[ کـه با سـران بهائیت دیـدار کرد، این 
یـک کار ناآگاهانـه اتفاقـی نبـود بلکـه کامـال 
برنامه ریزی و حسـاب شـده از سـوی دشمن، 
انگلیـس، بـوده اسـت کـه تبعـات زیـادی هم 
در سـطح کشـور بدنبـال داشـت. این دیـدار با 

حمایـت بیگانـگان بوده اسـت.


