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پیشخوان

اگرچـه بیـش از یک دو هفته پیش وزارت بهداشـت به دلیل 
آلودگـی میکروبـی و توزیـع آب معدنـی با تاریـخ تولید قدیمی 
دسـتور توقـف تولیـد و پلمب شـرکت دماوند را صـادر نمود اما 
هنـوز در اکثـر سـوپرمارکت های شـهر کرمان، آب های بسـته 

بنـدی با برنـد دماوند فروخته می شـوند.
چنـدی پیـش  وزارت بهداشـت اعـام کـرد کـه 12 مـورد 
از آب هـای آشـامیدنی و معدنی موجـود در بازار دارای مشـکل 
هسـتند، امـا در عیـن حال از اعام نام اسـامی آن هـا خودداری 
شـد. اما 30 شـهریور ماه سال جاری مدیر کل بازرسی و نظارت 
سـازمان غـذا و دارو گفـت: خط تولیـد آب معدنـی » دماوند » 
بـه علـت عدم تمکیـن به مقررات و ضوابط سـازمان غـذا و دارو 
با حضور بازرسـان این سـازمان متوقف شـد. بهروز جنت گفته 
بـود : بـا توجه به دسـتور مقام عالی وزارت بهداشـت نسـبت به 
بررسـی آب هـای معدنـی و نیـز اقدامـات موثـر سـازمان غذا و 
دارو نسـبت بـه جمـع آوری و توقف خط تولید برندهـای آلوده 

ایـن اقـدام در اولویـت برنامه های این سـازمان قـرار گرفت.
بهداشـت  وزیـر  معـاون  دینارونـد  رسـول  ایـن  از  پـس 
و رییـس سـازمان غـذا و دارو اظهـار کـرد کـه مجبـور بـه 
اعـام نـام شـرکت »دماوند« بـه عنـوان یکـی تولیدکنندگان 
آب هـای معدنـی ناسـالم شـده اسـت، چراکـه پیـش از ایـن 

بـه ایـن شـرکت اخطـار داده و خـط تولیـد آن تـا زمـان رفع 
نقـص پلمـب شـده بـود، اما بـر خاف حکـم قضایی، شـرکت 
»دماونـد« مجـددا اقـدام بـه تولیـد و توزیـع آب هـای معدنی 
آلـوده کـرده  اسـت. دیناروند آب هـای آشـامیدنی »دماوند« را 
هـم دارای مشـکل میکروبـی اعـام کـرده بـود. وی بـا بیـان 
اینکـه »دماونـد« آب معدنـی نیسـت و از سـال گذشـته تنها 
مجـوز تولیـد آب آشـامیدنی را داشـته اسـت، اعـام کـرد که 
یکـی دیگـر از تخلفـات ایـن شـرکت، تولید و توزیـع محصول 
خـود بـا درج تاریـخ پیـش از پلمـب اولیـه بوده اسـت که این 
موضـوع توسـط بازرسـان سـازمان غـذا و دارو کشـف و خـط 
تولیـد آن مجددا پلمب شـده اسـت. موضوعی کـه معاون وزیر 
بهداشـت بـه آن اشـاره کـرده، توزیـع مجـدد آب هـای آلوده 
دماونـد بـا درج تاریـخ پیش از زمـان پلمب این شـرکت. نکته 
ای کـه در سـوپرمارکت هـای کرمان هم به چشـم می خورد. 
تاریـخ تولیـد اکثـر آب هـای آشـامیدنی کـه در سـوپرمارکت 
هـای کرمان به چشـم می خـورد 94/5/15 اسـت. تاریخی که 
قبـل از پلمـب شـرکت دماوند اسـت. البتـه تاریـخ توزیع این 
آب ها در سـوپرمارکت های کرمان مشـخص نیسـت و شـاید 
آب هـا پیـش از پلمـب شـرکت دماونـد توزیع شـده باشـند. 
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم
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سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18
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دالر
يورو
پوند
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ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند
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371,000,000
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پژو 206 تيپ 2
GLX 405 پژو

پژو پارس سال

334,000,000
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مزدا 3 هاچ بک
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دادن آن عزیز بزرگوار در واژه هایمان نمي گنجد.تنها 
مي توانیم از خداوند صبري عظیم و براي آن مرحوم 

روحي شاد و آرام طلب کنیم.
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پیام شما

پیام ما پیگیر مشکالت و 
معضالت شهر و استان کرمان 

معضلات  و  مشلکات  جریلان  در  را  ملا 
شلهر و اسلتان کرملان بگذاریلد، تلا شلاهد 
پیگیلری سلریع خبرنلگاران پیلام ما باشلید.

دوسلت عزیز شما شهروند رسلانه مائیم کار 
می دهلد. رضایت بخلش  نتیجله  تخصصلی 
 سامانه پیام 50002203034

 ماشین را دزد برده
یا جرثقیل؟ 

چنـدروز پیـش پیامکـی دریافـت کردیم بـه این 
مضمون: سـام شـما به ایـن جرثقیل ها که ماشـین 
رو می بـرن پارکینـگ رسـیدگی نمی کنین؟ماشـین 
بـوده  خـواب  تـوش  کـه  سـاله ی  بچه سـه  بـا  رو 

0913----3727. بـردن  برداشـتن 
مـا که بـا دیدن پیامک کاما شـوکه شـده بودیم 
بـا شـماره فرسـتنده تمـاس گرفتیـم و خانمـی که 
گوشـی را برداشـته بـود گفت کـه: من صرفا شـاهد 
ایـن ماجـرا بـوده ام و خوشـبختانه کسـی بچه مرا با 
ماشـینم نبـرده پارکینـگ کـه بخوابونه، و متاسـفانه 
موفـق هـم نبوده انـد بچـه را کـه نخواباندنـد هیـچ 
بی هـوش  کـه  بـود  کـرده  گریـه  انقـدر  بی زبـون 
شـده بـود و شـما تصـور کنیـد پـدر بچه چـه حالی 
داشـته؟ گویـا پـدر بی چـاره، مـادر طفلـک را جلوی 
آزمایشـگاهی پیـاده می کنـد کـه جـواب آزمایش را 
بگیـرد و در همـان زمـان هـم با خـودش می گوید تا 
عیـال محتـرم برمی گـردد بـروم از عابر بانـک اندک 
پولـی بگیرم و بـه عیال هم چیـزی نگویم که هرچه 
شـریک کم تـر پـول شـیرین تر، خاصـه ،ولـی طفل 
قصـد پیـاده شـدن که می کنـد درمیابد کودک سـه 
سـاله اش روی صندلـی عقـب خواب اسـت و بـا خود 
می گویـد همه چیز دسـت به دسـت هـم داده تا روز 
خوبـی رقـم بخورد ایـن نور چشـم هم کـه خوابیده 
و الزم نیسـت بـا این کمر دو پرک شـده این عشـق 
آسـمانی راهم به دوش بکشـم، می پرم تـا عابر بانک 
و در کسـری از ثانیـه بر می گـردم، در نتیجه خودش 
را بـه عابـر بانـک می رسـاند و تـا روی برمی گردانـد 
کـه اطمیـان حاصـل کنـد از سـامت اتومبیـل و 
فرزنـد خواب آلـودش کـه می بیند جا خشک اسـت و 
بچه نیسـت )شـاهدین عینی می گویند اطـراف عابر 
البتـه بانـک اندکـی تـر بـوده ( خاصـه پـدر نمونـه 
ماجـرای مـا اول فکر می کنـد ماشـین را دزد برده و 
بعد از تماس با پلیس و اسـتعام خودرو و... سـرتان 
را درد نیاورم سـه سـاعت بعد با آژانـس به پارکینگ 
مـورد نظـر می رسـند و با فرزنـد غش کـرده و کبود 
شـده از فـرط گریـه مواجـه می شـوند و زیـاده چـه 
بگویـم که شـما کرمانیـان عزیز خودتان هـم انصاف 

کافـی داریـد و هم قـوه  قضاوت

آموزش از طریق 
نرم افزار  LMS در 
شرکت برق جنوب 
روابـط  دفتـر  گـزارش  بـه 
بـرق  توزیـع  شـرکت  عمومـی 
جنـوب اسـتان کرمـان؛ شـیرین 
بیدرانـی سرپرسـت دفتـر منابـع 
انسـانی  شـرکت توزیـع نیـروي 
برق جنوب اسـتان کرمـان گفت: 

در راسـتای دسـتیابي به اهداف و سیاسـت  های کان سـازمان درنیمه اول سـال 
94 ، برنامه هاي آموزشـي کارکنان این سـازمان در قالب نیازسـنجي،برنامه ریزي 
و اجـراي دوره هـاي آموزشـي تهیـه و ابـاغ گردیـده اسـت. وی ایـن برنامـه هـا 
را شـامل برگـزاري دوره هـاي آموزشـي مشـاغل اباغـي از سـوي شـرکت مـادر 
تخصصـي توانیـر، برگزاري دوره هاي آموزشـي حین کار ،تشـکلیل گـروه مرجع 
آمـوزش شـامل کارشناسـان خبـره حـوزه هـاي مختلف بمنظـور تدریـس دوره 
هـاي حیـن کار و آموزشـهاي پیمانکاران،برگـزاري دوره هـاي آموزشـي فـن ورز 
ایمنـي و کنتـرل ضایعـات جهت پیمانـکاران اعـم از پیمانـکاران نیروي انسـاني 
و پیمانـکاران حجمـي توسـعه و احـداث برگـزاري دوره هاي آموزشـي حین کار 
بصـورت الکترونیکـي از طریق نـرم افزار LMS ، برگزاري آموزش زبان انگلیسـي 
جهـت پرسـنل عاقه مند به فراگیري زبان انگلیسـي بعد از انجـام آزمون تعیین 
سـطح از پرسـنل را از اهم اقدامات آموزشـی شـرکت در  سـال 94  اعام نمود.

حضور نماینده 
جیرفت در تجمع 
معترضان به برجام

انتشـار  بـا  فـارس  خبرگـزاری 
عکسـی کـه مـی بینیـد از حضـور 
مـردم  نماینـده  عارفـی  اهلل  فـرج 
مجلـس  در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت 
تجمـع  در  اسـامی  شـورای 
معترضـان بـه برجام که روز شـنبه 

در جیرفـت انجـام شـد، خبـر داده اسـت. سـایت گفتارنـو از سـایت هـای نزدبـک 
بـه اصـاح طلبـان کرمانـی هم با انتشـار عکسـی از حضـور عارفی در ایـن تجمع، 
مواضـع قبلـی ایـن نماینـده در ارتباط با برجام یکـی پس از بیانیه لـوزان و دیگری 
پـس از ارائـه گـزارش ظریـف در مجلس دربـاره توافق وین را منتشـر کرده اسـت. 
عارفـی پـس از تفاهمنامه لـوزان به ایرنا گفته بـود: تدوین این بیانیه نشـان داد که 
ایران اسـامی در برنامه صلح آمیز هسـته ای با اقتدار ایسـتاده اسـت. این نماینده 
همچنیـن دربـاره توافـق ویـن هـم بـه ایسـنا گفتـه بـود: گـزارش هایی کـه آقای 
ظریـف ارائـه کردنـد تقریبا با آنچه که خواسـت و اراده ملت ایـران و چارچوب های 
تعیین شـده از سـوی مقـام معظم رهبری بود، منطبق اسـت. گفتنی اسـت تجمع 
معترضـان بـه برجام بـا عنوان »متحصنیـن غیرت« روز شـنبه در ایران انجام شـد 
و ایـن تجمـع در برخـی شـهرهای اسـتان کرمـان هـم برگـزار شـد. معترضـان به 
برجـام روز شـنبه در کرمـان هـم در مقابل مسـجد جامع جمع شـدند. تجمعی که 

فرمانـدار کرمـان در گفتگـو بـا پیـام مـا، آن را غیرقانونـی دانسـته بود.

5 محور برای 
چرایی و علت اتفاق 
فاجعه منا

مدیـر کل بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران اسـتان کرمـان دالیل 
حادثـه منا را پنج محور دانسـت 
محـور  کـرد:   نشـان  خاطـر  و 
اصلـی ایـن اتفـاق بـی برنامگی، 
بـی تجربگـی و بـی لیاقتـی آل 

سـعود اسـت کـه بایـد بگوییـم بقیه محورهـا به نوعی بـه اصل بر مـی گردد . 
بـه گزارش ایسـنا، سـردار »محمدرضا حسـنی سـعدی«  با تاکیـد بر اهمیت 
برگـزاری انتخابـات در ایران گفت: با گذشـت 36 سـال از عمر با برکت انقاب 
اسـامی ایران، حداقل 36 انتخابات بسـیار آزاد و سـالم برگزار کردیم در حالی 
کـه در منطقـه و بعضـی از کشـورهای مدعـی عربـی مطلقـا انتخابـات وجود 
نـدارد.  مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان کرمـان بـا تاکید بر 
اینکـه ایـران با تکیه بـر آرای ملت و جایـگاه مردمی که دارد تاکنـون با وجود 
همـه موانـع، بـا نشـاط و بالنـده پیـش مـی رود اذعـان کـرد: با کمال تاسـف 
برخـی افـراد فریـب خـورده و کـم اطـاع و در بین آنهـا بعضاً عوامل دشـمن 
تـاش کردنـد کـه هر نوع انتخابـات را خدشـه دار و متهم کرده و زیر سـئوال 
ببرنـد امـا با راهنمایـی رهبری که پا جای پـای حضرت امـام )ره( می گذارند 

تـا بـه حال تمـام بحران ها را پشـت سـر گذاشـتیم .

آموزش فنی و 
حرفه ای متناسب با 
بازار کار ارایه شود

گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
آمـوزش هـای فنـی و حرفه ای 
بایـد متناسـب بـا نیـاز منطقه و 
بـازار کار ارایه شـود. بـه گزارش 
ایرنـا احمـد امینـی روش دیروز 
در دیـدار بـا معاونـان اداره کل 

آمـوزش فنی و حرفه ای اسـتان کرمـان افزود: در حال حاضر مسـاله بیکاری 
از دغدغـه هـای اصلـی خانواده ها محسـوب می شـود که ارایـه آموزش های 
فنـی و حرفـه ای و مهارتـی مـی توانـد منجـر به ایجاد فرصت شـغلی شـود. 
وی بـا اشـاره به تاثیرگـذاری آموزش های فنـی و حرفـه ای در ایجاد مهارت 
تصریـح کـرد: بایـد آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای به سـمت مراکـز بخش 
هـا و روسـتاها هدایت شـوند کـه در ایـن زمنیه آمـاده همکاری بـا اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای هسـتیم. وی گفت: متولیـان آموزش هـای فنی و 
حرفـه ای بایـد بـه سـمت رشـته هـای مهارتی متناسـب بـا نیـاز روز جامعه 
پیـش رونـد کـه در حال حاضـر با توجه بـه آغاز عملیـات اجرایی گازرسـانی 
بـه شهرسـتان هـای جنوبی آمـوزش این رشـته نیـاز منطقه اسـت. فرماندار 
جیرفـت خاطرنشـان کـرد: اقتصاد اکثـر خانواده ها بـر پایه کشـاورزی و نیاز 

اسـت آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای در ایـن زمینه توسـعه یابد.

نماینده جیرفتبرق جنوب فرماندار جیرفتبنیاد شهید و امور ایثارگران

کرمان ویچ

ادامه از صفحه اول
امـا پـس از اعـام وزارت بهداشـت، نیـره پیروزبخـت رییـس 
سـازمان ملـی اسـتاندارد هـر دو نهـاد را در توزیع آب هـای آلوده 
ایـن کارخانـه مقصـر دانسـت و گفت که سـازمان اسـتاندارد نیز 
نتایـج بررسـی خـود را بـه زودی اعـام خواهـد کـرد. در پـی 
اظهارات پیروزبخت، اداره کل اسـتاندارد تهران با اشـاره به انجام 
آزمایشـات مختلـف روی آب هـای آشـامیدنی »دماونـد« اعـام 
کـرد کـه آب های تولیـدی این کارخانه سـالم اسـت و هیچ گونه 
مشـکل میکروبی ندارد. مدیرکل اسـتاندارد تهـران در این زمینه 
بـه ایسـنا گفـت: نمونه هـای آب آشـامیدنی »دماونـد« در چنـد 
آزمایشـگاه کـه بعضـا مـورد تایید وزارت بهداشـت هم هسـتند، 

مـورد آزمایـش قرار گرفته و سـالم هسـتند.
آلودگی آب های آشامیدنی دماوند به میکروب 

سودوموناس
نکتـه ای کـه از تقابـل وزارت بهداشـت و سـازمان اسـتاندارد 
بـه دسـت مـی آیـد این اسـت کـه دماونـد آب معدنی نیسـت و 
از سـال گذشـته می بایسـت تنها آب آشـامیدنی وارد بازار کند. 
ایـن یکـی از تخلفـات شـرکت دماوند اسـت کـه آب معدنی هم 
وارد بـازار کـرده اسـت اما نکته اصلی آلودگـی میکروبی آب های 
آشـامیدنی تولیـد شـرکت دماوند اسـت. در حال حاضـر در اکثر 
سـوپرمارکت هـای کرمـان آب آشـامیدنی دماونـد فروختـه می 
شـود. همـان آبی کـه وزیر بهداشـت روز یکشـنبه از آلودگی آن 

به میکروب سـومودوناس خبـر داد. 
فروشندگان چه می گویند؟

عصر دیروز به چند سـوپرمارکت در سـطح شـهر کرمان سـر 
زدم تـا واکنـش فروشـندگان بـه ایـن موضـوع را ببینـم. یکی از 

فروشـندگان کـه آب دماونـد در مغـازه اش موجـود بـود گفـت: 
ایـن آب هـا را از قبـل آورده ام و بـا ایـن حواشـی پیـش آمـده 
دیگـر دماونـد نمی آورم اما هنوز توزیع می شـود و جلـوی آن را 
نگرفتنـد و در دیگـر سـوپرمارکت ها توزیع می شـود. فروشـنده 
بعـدی هـم گفـت: مـن ترسـیدم کـه بعـدا بـه مـن گیـر بدهند 
کـه چـرا دماونـد آورده ام برای همیـن دیگر نمـی آورم اما هنوز 
توزیـع این آب در سـطح شـهر وجـود دارد. یکی از فروشـندگان 
امـا نظـر دیگـری در ایـن مـورد داشـت. او گفـت: وقتـی جلوی 
توزیـع را نگرفتـه اند یعنی مشـکلی نـدارد. یک فروشـنده دیگر 
کـه تنهـا آب آشـامیدنی که مـی فروخت برند دماونـد بود گفت: 
بهتریـن آب معدنـی دماونـد بـود. نمـی دانـم چـرا بـه یـک باره 
گفتنـد مشـکل دارد. ایـن آب ها را هـم من از قبـل دارم و چون 
خیلی خوب بود مشـتری بیشـتری هم داشـت، من هم زیاد می 
آوردم. از او مـی پرسـم تـا به حـال تذکری نداده اند کـه این آب 
را نفروشـید کـه مـی گوید نـه اگر تذکـر داده بودند کـه االن آب 

بـا برنـد دماوند را نمـی فروختم.
آب های موجود در بازار مشکلی ندارند

نوذر نخعی معاون دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان در این باره 
بـه »پیـام ما« گفت: در آخرین بخشـنامه ای که از طـرف وزارت 
بهداشـت حـدود یک هفته پیش به ما رسـیده گفتـه اند مصرف 
ایـن آب آشـامیدنی فعـا بامانع اسـت. نـوذر نخعی افـزود: اگر 
محصولی مشـکل داشـته باشـد ابتدا معاونت غذا و دارو اسـتانی 
کـه کارخانـه در آن اسـت باید جلـوی خط تولیـد را بگیرد و بعد 
بهداشـت محیط شـهرهای مختلف از توزیـع محصول جلوگیری 
کننـد کـه تاکنون به مـا نگفته اند جلـوی توزیع آب آشـامیدنی 
دماوند را بگیریم. معاون دانشـگاه علوم پزشـکی در پاسـخ به این 

سـوال کـه آب های آشـامیدنی دماونـد موجود در بازار مشـکلی 
ندارنـد گفـت: همین امروز )دیـروز( هم بـا وزارت تماس گرفتیم 

و بـه مـا گفتند آب های موجـود در بازار مشـکلی ندارند.
آب های آشامیدنی دماوند فعال مشکلی ندارند

مدیـرکل اداره کل اسـتاندارد اسـتان کرمان هـم در این مورد 
بـه پیـام مـا گفت: مـا از چنـد نمونه دماونـد در کرمـان آزمایش 
گرفتیـم و منتظریـم جـواب آن هـا از تهـران بیایـد. محمدرضـا 
شـرافت افـزود: ممکـن اسـت در یک سـری تولید مشـکلی بوده 
امـا نمـی توانیـم همه خـط تولیـد را مشـکل دار بدانیـم. وی در 
پاسـخ بـه این سـوال که آب های آشـامیدنی دماوند کـه در اکثر 
سـوپرمارکت های کرمان موجود اسـت مشـکلی ندارند گفت: از 
چنـد نمونـه آزمایـش گرفتیم امـا تاکنون مـوردی نبوده اسـت. 
بعـد هـم ایـن آب ها با نشـان اسـتاندارد و کد بهداشـت بـه بازار 
مـی آینـد و همیشـه در حـال چک شـدن هسـتند و قانونا فعا 

مشـکلی نداشتیم.
وزیر بهداشت: وجود محصوالت دماوند 

در بازار تخلف است
اگرچـه بنـا به گفتـه معاون دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 
در بخشـنامه وزارت بهداشـت آمـده اسـت که آب هـای موجود 
در بـازار دماونـد مشـکلی نـدارد امـا روز یکشـنبه 12 مهر وزیر 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، آلودگـی بـه میکـروب 
سـودوموناس را عامـل پلمـب آب معدنـی دماونـد اعـام کرد و 

در مـورد شـرکتی کـه نـام آن اعـام شـد بـه ایرنا توضیـح داد: 
ایـن شـرکت اکنون پلمب اسـت و حـق توزیع آب بسـته بندی 
شـده را در بـازار نـدارد، البتـه ایـن ممنوعیـت دائمی نیسـت و 
اگـر خـط تولیـد محصـوالت آن از آلودگـی پاک شـود، طبیعی 
اسـت کـه به سـرعت تولید آن از سـر گرفته می شـود. حسـن 
هاشـمی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا بـا وجـود پلمب 
این شـرکت محصـوالت آن همچنـان در بازار عرضه می شـود، 
گفـت: اگـر محصـوالت ایـن شـرکت در بـازار هسـت، تخلـف 
اسـت و مسـئوالن این شـرکت موظف هستند هر سـریعتر این 
محصـوالت را از بـازار جمـع کننـد و تاکنـون نیز بایـد این کار 
را انجـام مـی دادنـد. البتـه بـه مـردم اطـاع رسـانی شـده که 
ایـن محصـول را مصـرف نکننـد و خـط تولیـد آن نیـز متوقف 

شـده است.
گفتنـی سـت میکـروب سـودوموناس مـی تواند برای انسـان 
مضـر باشـد. سـودوموناس یک میکـروب و پاتـوژن بیمـاری زا و 
فرصت طلب اسـت. ایـن میکروب می تواندعفونـت های مجاری 
ادراری، سیسـتم تنفسـی، التهـاب و آماس پوسـت، عفونت های 
بافتهـای نـرم، باکتریمی) وجـود باکتری در خـون(، عفونت های 
اسـتخوان و مفاصـل، عفونـت هـای معـده و روده ای و عفونـت 
هـای سیسـتمیک متنـوع بویـژه در بیمـاران با سـوختگی های 
شـدید ، بیمـاران مبتـا بـه سـرطان و ایـدز که سیسـتم ایمنی 

آنها سـرکوب شـده، ایجـاد کند.

گزارش اختصاصی »پیام ما« از آب آشامیدنی آلوده ای که 
در بازار کرمان توزیع گسترده ای دارد

»آِب«روی دماوند 
میکروبی شد

 رضا عبادی زاده

شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
اسـامی اخبـار منتشـر شـده مبنـی بـر فشـار وی بـرای 
کنـار گذاشـتن فرمانـدار را تکذیـب کـرد. آن طـور کـه 
ایسـنا نوشـته وی پیرامـون اخبـار منتشـر شـده مبنـی 
فشـار از سـوی خود برای تغییـر فرماندار شهرسـتان راور 

گفـت: ایـن موضـوع را تکذیـب مـی کنـم و ایـن صحبت 
هـا شـایعه ای بیـش نیسـت.

گفتنـی سـت چندی پیـش خبـری مبنی بـر برکناری 
سـید حسـن میرصادقـی فرمانـدار راور در برخـی سـایت 
ها منتشـر شـد. سـایت گفتـار نو، از سـایت هـای نزدیک 

بـه اصـاح طلبـان کرمانـی روز 11 مهـر در ایـن بـاره 
نوشـت: در حالـی کـه معـاون سیاسـی وزارت کشـور از 
برکنـاری فرمانـداران غیر همسـو با دولت خبـر داده، یک 
نماینـده مجلـس تاش وسـیعی را برای برکنـاری یکی از 

فرمانـداران همسـو بـا دولـت را آغـاز کرده اسـت.
 این سـایت ادامـه داده: خبرنگار گفتارنو کسـب اطاع 
کـرد: یکـی از نمایندگان کرمـان و راور که نقـش ویژه ای 
روحانـی  دولـت  محبـوب  وزرای  از  یکـی  اسـتیضاح  در 
داشـته اسـت، با ایجاد فشار بر وزارت کشـور و استانداری 
کرمـان، قصـد دارد فرمانـدار راور که از فرمانداران همسـو 
بـا دولـت بـه شـمار مـی رود را برکنـار و فـرد مـورد نظـر 

خـود را جایگزیـن وی نماید.
معرفـی  خبـر  برنانیـوز  هـم  مهـر   12 یکشـنبه  روز 
سرپرسـت شهرسـتان راور را منتشـر کرد. این خبرگزاری 
نوشـت: طـی حکمـی از سـوی اسـتاندار کرمـان »محمد 
ارثیـا راوری« بـه عنوان سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان 

راور معرفـی و منصـوب گردیـد.
 آن طـور کـه سـایت آرمـان کرمـان نوشـته ایـن خبر 
سـایت  خروجـی  روی  بـر  شـنبه  روز   16:22 سـاعت 

اسـتانداری هـم قـرار گرفتـه امـا در کمتـر از 24 سـاعت 
ایـن خبـر حـذف شـده اسـت.

دیگـر  پورابراهیمـی  محمدرضـا  ارتبـاط  همیـن  در 
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی 
روز یکشـنبه و پـس از ابقـای میرصادقـی در فرمانـداری 
راور و حـذف خبـر معرفـی سرپرسـتی فرمانـداری ایـن 
شهرسـتان بـه ایسـنا بـا اشـاره بـه اقدامـات روز گذشـته 
اسـتاندار کرمـان در لغو و ابقاي حکم فرماندار شهرسـتان 
راور گفـت: ایـن رفتـار اگـر چـه بواسـطه فشـار سیاسـي 
افـراد خاصـي صـورت مي گیـرد بـه هیـچ عنـوان بـه نفع 

شهرسـتان راور نیسـت! 
وی ادامـه داد: پیگیـري مسـتمر یکـي از نماینـدگان 
مجلـس ظـرف چنـد روز گذشـته در خصوص عـزل آقاي 
میرصادقـي فرمانـدار بومـي و پرتـاش ایـن شهرسـتان و 
جایگزینـي نیـروي دلخـواه، اقدامـي ناشایسـت و برخاف 

مصالـح مـردم شهرسـتان راور مي باشـد.
دیـروز امـا محمد مهـدی زاهـدی دیگر نماینـده مردم 
کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی فشـار از سـوی 
خـود بـرای کنـار گذاشـتن فرمانـدار راور را تکذیب کرد.

نماینده کرمان فشار برای کنار گذاشتن فرماندار راور را تكذیب کرد

زاهدی: این صحبت ها شایعه ای بیش نیست

خبر

آب آشامیدنی یا آب معدنی؟
میلان آب آشلامیدنی و آب معدنلی تفاوت هایلی وجلود دارد املا عامله ملردم آب هلای بسلته بندی را 
آب معدنلی تلقلی می کننلد و نسلبت بله خریلد و مصلرف آن اطمینلان کاملل دارنلد. تفلاوت آب معدنلی و 
آشلامیدنی در اسلتانداردهای تعریف شلده بلرای آن هاسلت؛ بله طلوری کله آب معدنلی بایلد از سلفره های 
زیرزمینلی در مناطلق بکلر اسلتحصال شلود و محلل قرارگیلری کارخانله آن نیلز در مناطلق دور از هر گونه 
آلودگلی انسلانی و حیوانلی باشلد، در حاللی کله بلرای دریافلت مجوز احلدث کارخانله آب آشلامیدنی چنین 
ممیلزی وجلود نلدارد. در آب های معدنی اجازه اسلتفاده از روش های شلیمیایی برای تصفیله وجود ندارد. 
اگرچله آب هلای آشلامیدنی بله روش هلای شلیمیایی و کلرزنی، تابش اشلعه UB و اسلمز معکلوس تصفیه 
می شلوند، املا تولیدکننلده در تولیلد هلر دو محصلول مللزم بله رعایلت ملوارد ایمنلی بلرای مصرف کننده 

است.

توضیحات شرکت دماوند
شلرکت دماونلد دربلاره حواشلی پیلش آملده در سلایت خلود توضیحاتلی را داده اسلت: سلازمان غلذا 
و دارو طلی ارسلال نامله ای بله شلرکت دماونلد خواسلتار توقلف تولیلد محصلوالت ایلن شلرکت بله دلیلل 
علدم انطبلاق نمونله آزمایلش شلده ) کله بله صلورت تصادفی تهیه شلده بلود( گردیلد که شلرکت دماوند 
بلا رعایلت دسلتورات صلادر شلده در حلال حاضلر با سلازمان غلذا و دارو هملکاری دارد تا بتوانند مسلائل 
مطروحله را شلفاف سلازی نماینلد ، زیلرا کلیه آزمایشلات مورد نیاز که به صورت مسلتقل توسلط سلازمان 
اسلتاندارد ایلران انجلام ملی پذیرند حاکی از آن اسلت که محصلوالت دماوند کاماً با تمام اسلتانداردهای 
قابلل اجلرا مطابقلت دارند. شلرکت دماونلد فعالیت خود را با تعهلد به تولید محصوالتی بلا بهترین کیفیت 
مطابلق بلا اسلتانداردهای مللی و بیلن الملللی و سیسلتم توزیلع قابلل اعتملاد ادامله میدهلد. محصلوالت 

دماونلد کاملا بلا اسلتانداردهای سلازمان اسلتاندارد ایران مطابقلت دارند.

خبر

کشاورزان بذر شناسنامه دار از 
مراکز معتبر تهیه کنند

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان گفـت: بایـد کشـاورزان بـذر مـورد نیـاز خـود 
بـه  نسـبت  و  معتبـر خریـداری  عرضـه  مراکـز  از  را 
شناسـنامه دار بـودن آن  توجـه داشـته باشـند. فرامـرز 
رسـتگاری در گفت وگـو بـا فـارس بـا توجـه بـه آغـاز 
سـیب زمینی  قطـب  در  سـیب زمینی  کشـت  فصـل 
اسـتمرار کشـور اظهـار داشـت: هـر سـاله پوسـیدگی 
بـه  زیـادی  خسـارت های  سـیب زمینی  غده هـای 
کشـاورزان در منطقـه جنـوب کرمـان وارد می کنـد 
کـه توجـه بـه توصیه هـای کارشناسـی می توانـد آن ها 
را کاهـش دهـد. وی بیـان داشـت: باید کشـاورزان در 
خریـد بـذر و غده هـای مـورد نیـاز کشـت دقـت و بذر 
مـورد نیـاز خـود را از مراکـز عرضـه معتبـر خریداری 
کـرده و نسـبت بـه شناسـنامه دار بـودن آن هـا توجـه 
داشـته باشـند. رسـتگاری تصریـح کـرد: کشـاورزانی 
کـه بذرهای مـورد نیاز خـود را از سـردخانه خریداری 
می کننـد، بایـد توجـه داشـته باشـند کـه بـا بارگیری 
غـدد بـذری از سـردخانه به مزرعـه بافاصله اقـدام به 

نکنند.  کشـت 
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خبر
6میلیارد تومان برای اتمام پروژه 

آبرسانی جبالبارز نیاز است
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب شـهری اسـتان 
کرمـان از اتمـام پروژه آبرسـانی جبالبارز بـا هزینه 6 
میلیـارد تومـان خبـرداد. محمـد طاهـری در بازدید 
اعضای کمیسـیون عمرانی مجلس شـورای اسـامی، 
معاون برنامه ریزی و توسـعه شـرکت مهندسی آب و 
فاضاب کشـور و ...از پروژه آبرسـانی منطقه جبالبارز 
در جمـع خبرنگاران در این شهرسـتان اظهارداشـت: 
ایسـتگاه نخسـت پـروژه آب جبالبـارز اسـت کـه از 
سـفر مقام معظم رهبـری به طـول 27 کیلومتر خط 
انتقـال بـا لولـه فـوالدی آغـاز شـده اسـت.  وی بیان 
داشـت: تاکنـون 24 کیلومتـر از این پـروژه عملیاتی 
شـده که یـک مخزن جمـع آوری، دو حلقه چاه حفر 
شـده و باید تجهیز و برق رسـانی شـوند و تاجبالبارز 
یـک هـزارو 500 متر اختـاف ارتفاع و چهـار مرحله 
پمپاژ داریم که ایسـتگاههای شـماره یـک و دو آماده 
بهره برداری اسـت.   طاهری افزود: از این پروژه سـه 
کیلومتـر خط انتقال، دو ایسـتگاه بیـن راهی وتجهیز 
چاههـا باقـی مانده اسـت و تاکنون 7 میلیـاردو 400 
میلیـون تومان هزینه شـده اسـت و بیـش از 2 و نیم 
میلیـارد تومـان بدهـی دارد.  مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـاب شـهری اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 6 
میلیـارد تومان بـرای اتمام پـروژه آبرسـانی جبالبارز 
نیـاز اسـت، خاطرنشـان کرد: 20روسـتا در مسـیر از 

این پـروژه بهـره مند می شـوند.

نزدیک به 4١ کیلومتر
 شبكه آبرسانی شهرستان 

سیرجان بازسازی شد
شـبکه  جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  شـش  طـی 
آبرسـانی شهرسـتان سـیرجان به میزان 40 کیلومتر 
میرشـاهی  مجیـد  شـد.  بازسـازی  متـر   817 و 
مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت آب و 
ابتـدای  از  گفـت:  سـیرجان  شهرسـتان  فاضـاب 
سـال جـاری تـا پایـان شـهریور مـاه 40 کیلومتـر و 
817 متـر شـبکه آبرسـانی شهرسـتان در شـهرهای 
بلـورد )1000 متـر(، زیدآباد )1930 متر(، سـیرجان 
)34512 متـر(، نجف شـهر )2770 متر( و هماشـهر 

)605 متـر ( بازسـازی شـد. 
وی افـزود: بـا توجه بـه اینکه بخـش قابل توجهی 
از آب آشـامیدنی به علت فرسـودگی شـبکه هدر می 
رود بـه همیـن علت از ابتدای سـال جاری بازسـازی 
شـبکه فرسـوده به صـورت ویـژه ای انجام می شـود 
کـه ایـن میـزان بازسـازی در مقایسـه با مـدت زمان 
مشـابه سـال قبل که 12678 متر می باشـد ، رشـد 

قابـل ماحظه ای را نشـان مـی دهد.

44 فقره انشعاب غیرمجاز
در شهرستان عنبرآباد تبدیل 

به مجاز شد
طی 4 ماهه نخسـت سـال جاری 44 فقره انشعاب 
غیرمجاز در شهرسـتان عنبرآباد تبدیل به مجاز شـد. 
علـی مشـایخی مدیـر امـور آب شهرسـتان عنبرآباد 
بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه وجـود اشـتراک هاي 
غیرمجـاز در شـهرها هزینه هـاي جـاري ادارات آبفـا 
را افزایـش داده و ارائـه خدمـات مطلـوب بـه مـردم 
را بـا مشـکاتي مواجـه مـی کنـد گفت: سـاماندهي 
انشـعابات غیرمجـاز طبق یـک برنامه ریزي منسـجم 
در حـال انجـام اسـت. وی در ادامـه بیـان داشـت: 
از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان تیرمـاه 44 فقـره 
انشـعاب غیرمجـاز تبدیـل بـه مجـاز شـد. مشـایخی 
انشـعابات غیرمجـاز را بـه عنـوان مهم تریـن عامـل 
هدررفـت آب دانسـت و تاکیدکرد: ایجـاد عدم تعادل 
فشـار در شـبکه توزیـع بـه علـت غیربرنامـه اي بودن 
انشـعابات، احتمـال نشـت آالینده هـا بـه شـبکه در 
هنـگام کاهش فشـار شـبکه، احتمال ایجـاد آلودگي 
در شـبکه هنـگام اتصـال بـه شـبکه، اسـتفاده بیـش 
از حـد اسـتاندارد یـا حـد نیـاز از آب بـه علـت عـدم 
انـدازه گیـري، عدم پرداخت آب بها، تشـدید نشـت از 
ایـن انشـعابات )بـه علـت این کـه معمـوال از اتصاالت 
و لوله هـاي غیراسـتاندارد اسـتفاده مي شـود( و نصب 
غیراصولي آن از جمله مشـکاتي اسـت که انشعابات 

غیرمجـاز بـه وجـود مي آورند.

تردید جدی در 
تعداد موافقان 
گزارش کمیسیون 
برجام

سـایت 24 آنایـن نوشـت: 
برخـی اطاعات واصلـه حاکی 
از آن اسـت کـه حداقـل 7 نفر 
برجـام  کمیسـیون  اعضـای  از 

مجلـس ، گـزارش نهایـی کمیسـیون را قبـول ندارنـد. هرچنـد 5نفـر از 
15نماینـده عضـو کمیسـون برجـام ، رسـما با صـدور نامـه ای روند تهیه 
گـزارش را خـاف ضوابـط دانسـته و از آن تبـری جسـته انـد امـا برخـی 
خبرهـا حاکـی اسـت حداقـل 2نماینـده دیگـر نیـز محتـوای گـزارش را 
کامـا مـردود مـی داننـد امـا بنـا بـه ماحظاتـی نامـه اعتـراض را امضـا 
نکـرده انـد. همچنیـن گفتـه مـی شـود 3 عضـو دیگـر کمیسـون برجـام 
نیـز بـا اکثـر مـوارد منـدرج در گـزارش همـراه نیسـتند. بـه ایـن ترتیب 
بـه نظـر مـی رسـد گـزارش مزبـور حداکثـر 5رای موافـق دارد و بقیه به 
آن اعتـراض دارنـد. گفتنی اسـت حجت االشـام والمسـلمین ابوترابی ار 
اعضـای کمیسـیون برجـام کـه نامـه اعتراضیـه را امضـا نکـرده اسـت در 
جلسـات کمیسـیون بارهـا از موضـع تیم مذاکـره کننده هسـته ای دفاع 

اسـت. کرده 

از گوشت گربه در 
سوسیس و کالباس 
استفاده نمی شود

ایسـنا نوشـت: رییـس جامعه 
تکذیـب  ضمـن  دامپزشـکان 
در  گربـه  گوشـت  از  اسـتفاده 
گوشـتی  فرآورده هـای  تولیـد 
این کـه  دلیـل  تنهـا  گفـت: 
تخم گـذار  پایـان دوره  مرغ هـای 

بـه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی ماننـد تولیـد سوسـیس و کالبـاس می رونـد، 
ایـن اسـت کـه گوشـت آنهـا قـدری سـفت تر و بـه اصطـاح دیرپـز اسـت و 
بـه همیـن دلیـل آن را بـه صـورت مسـتقیم نمی تـوان مصـرف کـرد. پیـام 
محبـی دیـروز در نشسـت خبـری به مناسـب روز ملی دامپزشـکی در پاسـخ 
بـه سـوالی دربـاره  مسـائل مرتبـط بـا روغن پالـم و اسـتفاده از آن در شـیر و 
لبنیـات اظهـار کـرد: در ایـن زمینـه وزیر بهداشـت اطاعاتی را در جلسـه ای 
محرمانـه دریافـت کردنـد و فـردای آن روز بـدون آنکـه بـه بـازار و مصـرف 
لبنیـات فکـر کنند در مـورد آن اظهارنظـر و موضع گیری کردنـد، در صورتی 
کـه دربـاره مصـرف پالم در شـیر و لبنیات بزرگ نمایی شـده بـود. وی افزود: 
60 تـا 70 درصـد روغـن وارداتـی بـه کشـور پالـم اسـت کـه نهایتـا از ایـن 
میـزان درصـد کمـی در حـد یک تـا دو درصـد در لبنیات آن هم نه در شـیر 
بلکـه در برخـی محصـوالت پرچـرب و فرآورده هایـی ماننـد بسـتنی مـورد 

قـرار می گرفـت. اسـتفاده 

بررسی عمدی بودن 
فاجعه منا در وزارت 
اطالعات

االسـام  مهرنوشـت: حجـت 
محمود علوی در مراسـم تشییع 
پیکـر جانباختـگان حادثـه منـا 
در حـرم مطهـر شـاهچراغ )ع(، 
گفـت: دولت جمهوری اسـامی 
ایـران جمعـه گذشـته نشسـتی 

ترتیـب داد کـه طـی آن وزارت اطاعـات مکلف شـد مسـتندات حادثـه منا را 
جمـع آوری کنـد. وی ادامـه داد: وزارت اطاعات مکلف اسـت عمد یا غیرعمد 
بـودن ایـن حادثـه را بررسـی و اعـام کنـد. وزیر اطاعـات تاکید کـرد: معاون 
حقوقی ریاسـت جمهـوری نیز مسـئولیت دارد از جانب خانواده هـای داغدار و 
آسـیب دیـده موارد حقوقی را پیگیـری و در جامعه بین المللی اقدام شایسـته 
را انجـام دهـد. حجـت االسـام علـوی یادآور شـد: وزارت کشـور نیز مسـئول 
بازگردانـدن حادثـه دیـدگان منـا و پیکرهای آنان شـد و همچنین اسـتانداران 
کشـور مسـئول برگـزاری مراسـم هـای جانباختگان و رسـیدگی بـه وضعیت 
خانـواده هـای آنان هسـتند. وی تاکید کرد: وزیر بهداشـت نیـز ماموریت یافت 
بـه عربسـتان سـعودی برود که طـی مذاکرات بـا مقامات سـعودی آن ها ملزم 
شـدند پیکـر جانباختـگان را هـر چه سـریع تـر به کشـور تحویل دهنـد و کار 

شناسـایی اجسـاد سـریعا انجام شود.

افزایش ١0 درصدی 
قیمت آب

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی 
گفـت:  کشـور  فاضـاب  و  آب 
براسـاس مصوبـه مجلس شـورای 
هدفمنـدی  قانـون  در  اسـامی 
یارانه هـا قـرار بـر ایـن بـود کـه تا 
بـه قیمـت  برنامـه پنجـم  پایـان 
تمـام شـده برسـیم، امـا ایـن امر 
تاکنـون محقـق نشـده اسـت. بـه 

گـزارش خبرنـگار ایسـنا، حمیدرضـا جانبـاز در نشسـت خبـری دیـروز بـا بیـان 
این کـه در حـال حاضـر با قیمت تمام شـده آب فاصلـه زیادی داریـم، اظهار کرد: 
ایـن در حالـی اسـت که برخـی از هزینه ها همچـون تعمیر و نگهـداری تجهیزات 
در صنعـت آب تامیـن نمی شـود کـه همیـن مسـاله موجـب ایجـاد فرسـوده در 
تجهیـزات انتقـال و توزیـع آب شـده اسـت.  وی بـا بیـان این کـه سـامانه های 
انتقـال و توزیـع آب هـر روزه در کشـور فرسـوده تر می شـود، گفـت: ارگان هـای 
خدمات رسـانی از محـل مبالغـی کـه از فـروش آب حاصـل می شـود می تواننـد 
ایـن هزینه هـا را پوشـش دهنـد و بـا توجه بـه این کـه در حال حاضـر قیمت آب 
منطقـی نیسـت نمی توانیـم ایـن مشـکات را برطرف کنیـم. مدیرعامل شـرکت 
مهندسـی آب و فاضـاب کشـور بـا بیان این که رسـیدن به قیمت تمام شـده آب 
در حـال حاضـر در دسـتور کار دولـت قـرار نـدارد، اظهـار کرد: براسـاس تصمیم 
شـورای اقتصـاد، بـرای 52 درصـد از مشـترکین کل کشـور کـه 15 مترمکعـب 

مصـرف دارنـد تنهـا 10 درصـد افزایـش قیمـت آب صـورت گرفتـه اسـت.

دامپزشكیمجلس آب و فاضالبوزیر اطالعات

کاغذ اخبار

حسـن روحانـی رئیـس جمهـور صبـح دیـروز در همایـش ملی 
روسـتا دربـاره برجـام و انتخابـات مجلـس دهم اظهـار نظر کرد. 
گزیـده صحبـت هـای روحانـی را در زیـر بـه نقـل از خبرگزاری 

دانشـجو مـی خوانید:
  آقـای ظریـف یکـی از قهرمانان ملی در تاریخ ملی ما اسـت و 
همـه تاش و کوشـش خود را بـرای رایزنی با مسـئولین جهانی 
در سـازمان ملـل برای روشـن کردن ابعاد فاجعه منـا انجام داد و 
حتـی بـا دبیر کل نیز پیرامـون این موضوع صحبتی را داشـتند.

 در ایـن دولـت طی دوسـال گذشـته هر چـی که داریـم و هر 
چیـزی که بدسـت آوردیم در سـایه امید مـردم حضور و فعالیت 
آنهـا بـوده اسـت، اگـر مـا توانسـتیم در میـز مذاکـرات بـه یک 
افتخـار بزرگ تاریخی برسـیم در سـایه حضور مردم بوده اسـت.

 }دربـاره برخـی از انتقادها به روند مذاکرات هسـته ای و نتایج 
آن{ بگذاریـم برخـی هـر حرفـی که مـی خواهند بزننـد. من به 

موقع پاسـخ آنهـا را خواهم داد.

  امـروز آنهایـی کـه می خواهند اقتدار ملت را کـه در مذاکرات 
هسـته ای ایجـاد شـده اسـت را زیـر سـوال ببرنـد بـه نفـع چه 
کسـی حرکت مـی کنند این افتخـار متعلق به همه ملت اسـت 

کـه ما باید بـه آن افتخـار کنیم.
  مـا امـروز شـرایط بعـد از برجـام و تحریـم را مـی بینیـم، در 
هفتـه هـا و مـاه هـای پیش رو مـا همـه دیوارهای غلـط تحریم 

را فـرو مـی ریزیم.
  از نظـر دولـت ایـن جنـاح و آن حـزب هیـچ فرقـی بـا هـم 
ندارنـد آنچـه بـرای دولـت مهـم اسـت این اسـت صالـح ترین و 
قـوی تریـن افـراد و همچنیـن آنها کـه دارای نگاه ملی هسـتند 

وارد صحنه شـوند.
 روسـتاییان مـا بـه کسـانی رأی مـی دهنـد کـه الیـق ترین 
افـراد بـرای خدمـت بـه کشـور هسـتند و مـا مـی خواهیم که 
بـار دیگر یک حماسـه دیگـر و افتخـار در انتخابات اسـفند ماه 

رقـم بخورد.

حسن روحانی:

ظریف قهرمان ملی ماست

در جلسه سوم دادگاه بابک زنجانی چه گذشت؟

واریز 4 میلیارد یورو به حساب 
سازمان تامین اجتماعی

  دولت

سـومین جلسـه دادگاه بابـک زنجانـی به ریاسـت قاضـی صلواتی برگزار شـد. 
گزیـده ای از آنچـه کـه در سـومین جلسـه دادگاه بابـک زنجانـی گذشـت را در 

ادامـه بـه نقـل از ایسـنا مـی خوانید:
  قاضـی صلواتـی اعـام کـرد: وکای خارجـی متهـم ردیـف اول بـا ارائـه 
پیش نویـس ضمانت نامـه بـدون قیـد و شـرط اعـام کردنـد کـه بدهـی HK را 

می کننـد. پرداخـت 
  نجفـی نماینـده دادسـتان در ادامـه قرائـت کیفرخواسـت متهمـان پرونده 
موسـوم بـه نفتی گفت: اوایل سـال 91، متهـم ردیف اول با حمایـت »ح.ف.ه« و 
»م.ش« و اعتمـادی کـه بـا مشـارکت یکی از بانک ها کسـب کرده بـود به دنیای 

معامـات نفت وارد می شـود.
و  »ح.ف.ه«  معرفـی  بـا  نهایـت  در  کـرد:  بیـان  مدعی العمـوم  نماینـده    
سـایر اشـخاص، متهـم ردیـف اول موفـق بـه اخـذ مصوبـه ای در هفتـم تیـر 91 
از 3 وزیـران سـابق نفـت، اقتصـاد و صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس سـابق 
بانـک مرکـزی می شـود. در نهایـت بابـک زنجانـی بـا »ح.ف.ه« و »م.ش« و بـا 
مشـارکت در عملیـات متقلبانـه، 2 میلیـارد و 700 میلیون یورو از شـرکت نفت 

می کنـد. کاهبـرداری 
  معـاون دادسـتان علـت پرداخـت نکـردن مابقـی مبالـغ از سـوی بابـک 
زنجانـی را تحریـم شـدن اف.آی.آی.بـی معرفـی می کنـد و می گویـد اظهـارات 

متهـم در ایـن راسـتا کامـا بی اسـاس اسـت.
  ماینـده دادسـتان گفـت: بابک زنجانی در صدد بـود اف.آی.آی.بی را معتبر 
معرفـی کنـد، امـا بعـد از تحقیقات مقدماتی مشـخص شـد بانـک اف.آی.آی.بی 

دارای اسـناد معتبر نیست.
  نماینـده مدعی العمـوم گفـت: بـا دسـتوری از سـوی متهـم ردیـف اول، 4 
میلیـارد یـورو در قالـب یـک وام سـه سـاله بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی داده 
می شـود و از حسـاب وی در دبـی بـه یکی از شـعبات بانـک رفاه کارگـران واریز 

می شـود.
  نماینـده دادسـتان در حیـن قرائت کیفرخواسـت خطاب بـه قاضی دادگاه 
گفـت: کارشناسـان بانـک مرکـزی در صـورت صاحدیـد دادگاه بهتـر اسـت 
از جلسـات بعـدی در دادگاه حضـور پیـدا کننـد؛ پـس از اظهارنظـر نماینـده 
دادسـتان، بابـک زنجانـی گفـت کـه ایـن حـرف دل مـن متهـم اسـت. قاضـی 

صلواتـی بـه دنبـال ایـن گفتـه متهـم از وی خواسـت سـکوت اختیـار کنـد.
  حمـزه ای نماینـده دادسـتان اظهـار کرد: بابـک زنجانی 4 میلیـارد یورو را 

بـه صـورت یـن ژاپن در حسـاب سـازمان تأمیـن اجتماعی واریـز می کند.
  قرائـت کیفرخواسـت متهـم ردیـف اول سـاعت 11:15 پایـان یافـت و در 
آخـر درخواسـت مصـادره تمـام اموال متهـم ردیـف اول را از سـوی دادگاه کرد.

  نوبـت صبـح دادگاه سـاعت 12 بـه پایان رسـید و ادامه رسـیدگی به نوبت 
عصر موکول شـد.

  حمـزه ای دیگـر نماینده مدعی العمـوم در ابتدای قرائت کیفرخواسـت متهم 
ردیـف دوم، گفـت: »م. ش« متعهـد شـده بـود تمـام محموله هـای نفتـی را بـه 
فـروش برسـاند و بابـت انجـام ایـن کار از بابـک زنجانـی درصـدی را دریافت کند.

   نماینـده دادسـتان در ادامـه بـه ایمیلی کـه متهم ردیف اول در سـال 91 
بـرای »م. ش« ارسـال کـرده اشـاره می کنـد که در بخشـی از آن آمده اسـت: » 
... شـما مـن را بدهـکار نگـه داشـته و در حـال حاضر برنـده ماجرا هسـتید و به 
همـه جـا رسـیده اید، ایـن روزهـا می گـذرد امـا مـن سـاکت نخواهم مانـد. پول 

بارهـای نفتـی کـه گرفته ایـد را هم پرداخـت نکرده ایـد ... «
  قاضـی صلواتـی در پایـان جلسـه دادگاه گفـت: از آنجایـی کـه وکای 
متهمـان بـرای بار دوم درخواسـت اسـتمهال را مطـرح کردند بـا هماهنگی های 
صـورت گرفتـه و در راسـتای حفظ حقـوق متهمان، با درخواسـت آنـان موافقت 

می شـود.
  جلسه بعدی دادگاه، نهم آیان ماه برگزار می شود.

247 جانباخته 
ایرانی همچنان

در مكه
دبیـرکل جمعیـت هال احمر 
ابعـاد  پیگیـری  بـر  تاکیـد  بـا 
فاجعـه منـا، تاکیـد کـرد: ایـران 
مانـدن  مفقـود  هیچ وجـه  بـه 
نمی پذیـرد.  را  زائـر  یـک  حتـی 
مهنـدس  ایسـنا(،  گـزارش  بـه 
علی اصغـر احمـدی در دیـدار با اولیویـر مارتین، رئیس دفتـر نمایندگی کمیته 
بین المللـی صلیب سـرخ در تهـران بـا اشـاره به فاجعـه دردناک منـا که جهان 
اسـام را بـه سـوگ نشـاند، گفت: در کنـار همه تبعـات فاجعه منـا آنچه برای 
ایـران به هیـچ وجـه قابـل قبول نخواهـد بـود، مفقود شـدن تعـدادی از زائران 
ایرانـی اسـت و به طـور قطع عربسـتان بایـد در این زمینـه به کمیته پاسـخگو 

. شد با
دبیـرکل جمعیـت هال احمـر بـا اشـاره به ایـن که آنچـه هال احمـر ایران 
در ایـن حادثـه بـا عربسـتان سـعودی مواجـه شـد، ممنوعیت هایـی بـود کـه 
در امدادرسـانی و شناسـایی مصدومـان و اجسـاد جان باختـگان حادثـه منـا 
بـود، اظهـار کـرد: همـه تـاش هال احمـر ایران ایـن بود تـا دسـت کم بتواند 
در ارائـه خدمـات امـدادی بـه مصدومـان خـود کـه به زبـان عربی نیز مسـلط 
نبودنـد، ارائـه خدمـت کند کـه متاسـفانه در این زمینـه با محدودیـت روبه رو 
شـدیم و البتـه خوشـبختانه بـا پیام قاطـع مقام معظـم رهبری و سـپس ورود 
هیـات ایرانـی بـه سرپرسـتی وزیـر بهداشـت بسـیاری از موضوعات در مسـیر 

عـادی قـرار گرفت.
وی افـزود: عـاوه بـر ایـن بـرای شناسـایی جان باختـگان فاجعه منـا نیز با 
محدودیـت بسـیاری روبه رو شـدیم تا جایی کـه چهار روز پـس از فاجعه، فقط 
بـا نشـان دادن تعـدادی عکـس اجـازه شناسـایی را دادنـد و در نهایـت پس از 
سـخنان رهبـر معظـم انقـاب، مذاکرات به نحـو خوبی پیش رفـت و در نهایت 
رونـد انتقـال جان باختـگان فاجعـه بـه کشـور روال عـادی بـه خـود گرفـت.  
احمـدی بـا اشـاره بـه ایـن کـه هم اکنـون پیکـر 247 تـن از جان باختـگان 
ایرانـی حادثـه منـا در مکـه باقـی مانـده اسـت، تصریـح کـرد: نگرانـی کنونی، 
دشـواری شناسـایی اجسـاد پس از گذشـت 11 روز از وقوع فاجعه اسـت و لذا 
در تاشـیم تـا بتـوان بـا سـرعت بیشـتری بـه شناسـایی مابقـی جان باختگان 
بین المللـی  کمیتـه  تصمیـم  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  احمـدی  پرداخـت. 
صلیب سـرخ بـرای تبدیـل ایـران به مرکز لجسـتیکی قـوی در منطقـه، عنوان 
کـرد: هال احمـر ایـران نقـش تاثیرگـذاری در این زمینه داشـته و بـا توجه به 
تاثیرگـذاری بسـیار در منطقـه می توانـد شـریک خوبـی بـرای کمیته و سـایر 

جمعیت هـا باشـد.

هالل احمر دادگاه 

رئیـس قـوه قضاییه بـا اشـاره بـه حادثه مناگفـت: این 
حادثـه و مسـایل مختلـف آن نشـان داد کـه سـعودی ها 
لیاقـت مدیریـت حـج را ندارند و کشـورهای اسـامی باید 
فکـری به حـال این مسـئله بکننـد. گزیده صحبـت های 
آیـت اهلل آملـی الریجانـی را در زیر به نقـل از مهر بخوانید:

  رفتـار ناشایسـت سـعودی هـا در برخـورد بـا ایـن 
وضعیـت  بـه  رسـیدگی  بـه  نسـبت  کوتاهـی  حادثـه، 
مجروحـان و بـی توجهـی نسـبت بـه اصـل بـروز حادثه و 
اطاع رسـانی های غلط و غیرشـفاف که احتمـاالً به قصد 
تحریـف افـکار عمومی بوده از نکات قابل توجه در بررسـی 

و تعقیـب ایـن حادثه اسـت.
  ایـن حادثـه و مسـایل مختلـف آن نشـان داد کـه 

سـعودی هـا لیاقـت مدیریـت حـج را ندارند و کشـورهای 
اسـامی بایـد فکـری بـه حـال ایـن مسـئله بکنند.

  بایـد کشـورها و سـازمان هـای اسـامی طرحـی را 
پیـش بینـی کنند کـه مسـئله اداره و مدیریت حـج با این 
گونـه فجایـع و حـوادث همـراه نشـود که قابل گذشـت و 

بخشـش نیست.
  مـی داننـد که پس از داسـتان برجام هـم آمریکایی 
هـا رفتار غیرمنطقی از خود نشـان داده اند. گر چه مصوبه 
پرداخـت غرامت مربوط به مجلس نمایندگان اسـت ولکن 

همیـن مقدار هم روشـنگر عدم صداقت آمریکا اسـت.
  مرتبـط شـدن موضـوع برجـام بـا پرداخـت غرامت 
بـرای اقدامـات به ادعای آنان تروریسـتی در لبنان و سـایر 

کشـورها جای تعجـب دارد
  کشـوری که سـالها دسـتش به انواع فجایع مختلف 
علیه جمهوری اسـامی آلوده اسـت، اکنون مـا را متهم به 

اقدامات تروریسـتی می کند؛
  توصیـه مـا به دولتمردان و دسـتگاه دیپلماسـی هم 
این اسـت که رفتارشـان را متناسـب با رفتار آمریکایی ها 
تنظیـم کننـد و بداننـد کـه با دشـمن نمی توان دوسـتی 

کرد.
  تـا زمانـی کـه رفتـار آمریکایی ها این اسـت که یک 
دسـت جلـو مـی آورنـد و با دسـت دیگـر از پشـت خنجر 
مـی زننـد نمـی تـوان دوسـتی کـرد که اگـر این بـود این 

همـه فشـار و تحریم ظالمانـه و توطئه معنا نداشـت.

دولتمردان بدانند با دشمن نمی توان دوستی کرد
قوه قضاییه
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 بی عدالتی در تخصیص اعتبارات روستایی
 بخش شصت و یک

تاریخ

بی عدالتی در تخصیص اعتبارات روستایی
در گفتگـوی روزنامـه آینـدگان بـا  محمـد صنعتی، 
رییـس انجمـن شهرسـتان کرمان، کـه گـزارش آن در 
روزنامـه آینـدگان منتشـر گردیـد، با تیتر نمـودن یکی 
از سـخنان وی بـا عنـوان »سـعی می کنیـم در کرمـان 

عـوارض وضـع نکنیم« آورده اسـت: 
کـه  عوارضـی  وضـع  از  می کنیـم  سـعی  »امسـال 
موجـب ناراحتـی مردم می شـود خـودداری کنیـم. وی 
در ایـن گفتگـو هـم چنیـن بـه طرح هـا و برنامه هـای 
عمرانـی در دسـت اجـرا در سـطح اسـتان اشـاره کـرد 
و گفـت: مسـئوالن اجـرای ایـن طرح هـا، نماینـدگان 
مـردم )اعضـای انجمن شهرسـتان( را در جریـان میزان 
اعتبـارات قـرار نمی دهند و در بسـیاری از مـوارد توزیع 

اعتبـارات غیرعادالنـه صـورت می گیـرد. 
محمـد صنعتـی رییـس انجمـن شهرسـتان کرمـان 
اضافـه کـرد: اعتبـارات مربـوط بـه آمـوزش و پـرورش 
اختصـاص یافتـه ده درصد نیازهای آموزشـی را برطرف 
نمی کنـد. وی هـم چنیـن از توزیـع اعتبـارات راه هـای 
روسـتایی انتقـاد کـرد و ایـن طـرز تقسـیم را یـک نوع 
بی عدالتـی قلمـداد نمـود. وی همچنین اعـام کرد که 
طرح هـای خـاص ناحیـه ای سـال جـاری بـا اعتبـاری 
معـادل 240 میلیـون ریـال کـه شـامل بیـش از صـد 
طـرح عمرانـی می باشـد به تصویـب انجمن شهرسـتان 
کرمـان رسـیده کـه از اول سـال 1357 بـه مـورد اجـرا 

اسـت.  درآمده 
رییـس انجمـن شهرسـتان کرمـان اضافـه کـرد بـا 
ایـن که قسـمت عمـده اعتبـارات به آمـوزش و پرورش 
اختصـاص داده شـده ولـی نیـاز شـهرها و روسـتاها بـه 
دبسـتان، مدرسـه راهنمایـی و دبیرسـتان و مـدارس 
حرفـه ای آن قـدر زیـاد اسـت کـه بـا ایـن اعتبـار حتی 

نمی تـوان ده درصـد نیـاز مـردم را بـرآورده کـرد. 
وی افـزود: در ایـن مـورد ما جوابگوی مردم هسـتیم 
و اقداماتـی نیـز صورت گرفته و بایسـتی وزارت آموزش 
و پـرورش و سـازمان برنامـه و بودجـه اعتبـارات الزم 
را بـرای بـرآورد نیازهـای آموزشـی در اختیـار کرمـان 

بگـذارد تـا مشـکل مـردم در ایـن زمینه حل شـود. 
در  حتی المقـدور  مـا  کـرد  اضافـه  انجمـن  رییـس 
سـال جـاری از تصویـب عوارضـی کـه باعـث نارضایتی 
مـردم و افزایش هزینه هـای زندگی می شـود خودداری 
خواهیـم کـرد.   رییـس انجمـن هـم چنیـن افـزود: بـا 
تأکیدهایـی کـه بـرای آگاه کردن مردم به کلیه مسـائل 
مربـوط بـه خودشـان می شـود ولـی بایـد بگویـم کـه 
انجمن هـای شهرسـتان های اسـتان کرمـان از اعتبارات 
طرح هـای ملـی، اقتصـادی، اجتماعـی و امـور عمومـی 
کـه مبلغـی معـادل2 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان 
در اسـتان در دسـت اجراسـت کوچک تریـن اطاعـی 
ندارنـد، در صورتـی کـه طبـق قانـون انجمن هـای ملی 
بـه خاطـر آگاه کردن مـردم از پیشـرفت-های مملکتی 
و نظـارت بر حسـن اجـرای طرح هـا احتیاج بـه آگاهی 
از کلیـه کارهای عمرانی که در سـطح اسـتان می شـود 
دارنـد. بایـد ترتیبـی داده شـود کلیـه اعتباراتـی که در 
هـر شهرسـتان چـه به نـام اعتبـارات ملی یـا منطقه ای 
بـه مـورد اجـرا در می آیـد آگاه باشـند، حتـی بعضی از 
مدیـران کل کـه مسـئول اجـرای طرح هـا می باشـند از 

ارقـام اعتبـاری اظهـار بی اطاعـی می کننـد. 
در  کـه  اعتبـاری  کمبودهـای  پیرامـون  صنعتـی 
شهرسـتان کرمـان وجـود دارد و همچنیـن بـه اعتبـار 

نمـود. اشـاره  روسـتایی  راه-هـای  سـاختن 
وی گفـت: اعتبـارات تعیین شـده کوچک ترین دردی 
را از مـردم بـا توجـه بـه گسـترش روسـتاهای پراکنده 
کرمـان دوا نمی کنـد. در تخصیـص بودجه نیـز مقامات 
مرکزنشـین برای راه های روسـتایی کرمـان بی توجهی 
کرده انـد کـه از 900 میلیـون تومـان اعتبـار راه هـای 
و  بیسـت  ناچیـزی در حـدود  مبلـغ  فقـط  روسـتایی 
سـه میلیـون تومـان اختصـاص داده انـد. در صورتی که 
بعضـی از اسـتان ها کـه شـاید هـم نیاز نداشـته باشـند 
تـا ده برابـر بیـش از کرمـان در نظـر گرفته انـد که این 

نهایـت بی عدالتـی اسـت« )1(.
خیابان گنجعلی خان چون بن بست است به 

صورت پارکینگ درآمده است
آینـدگان،  روزنامـه  در  شـده  منتشـر  گـزارش  در 
صنعتـی )رییـس انجمـن شهرسـتان کرمـان( و چنـد 
نفـر از اعضـا، گوشـه ای از فعالیت هـای سـال گذشـته 
ایـن انجمـن را بیان نمودنـد، بدین مضمـون: »صنعتی 

رییـس انجمـن شهرسـتان کرمـان در نشسـت انجمـن 
فعالیت هـای سـال گذشـته انجمـن را تشـریح کـرد. 

و  انجمـن سـپس گسـترش شـهر کرمـان  رییـس 
مشـکات ناشـی از آن را مطرح کرد و گفت: با توجه به 
توسـعه شـهر و افزایش مسـافران داخلی، وسـایل حمل 

و نقـل شـهر جوابگـوی نیـاز مردم نیسـت.
 وی افزود: سـال گذشـته در شـورای ترافیک تصمیم 
گرفتـه شـد 50 دسـتگاه تاکسـی اضافـه شـود، امـا بـا 
این تدبیر هم نارسـایی محسـوس اسـت و مسـافران از 

کمبـود تاکسـی گله مند هسـتند.
دسـتگاه   31 شـد  قـرار  آنـان  نیـاز  تأمیـن  بـرای 
اتوبـوس در اختیـار شـرکت واحـد اتوبوس رانـی قـرار 
گیـرد و اعتبـار خریـد اتوبوس هـا به صـورت کمک های 
باعـوض از سـوی سـازمان برنامـه یـا مؤسسـات دیگر 
تأمیـن شـود و نیـز به منظـور جلوگیـری از اتاف وقت 
مسـافران شـهری قرار شـده طول هر مسـیر از خطوط 

اتوبوس رانـی بیشـتر از 7 کیلومتـر نباشـد. 
بـه مسـئله خیابـان  ایـن جـا  در  محمـد صنعتـی 
گنجعلی خـان اشـاره کـرد و گفت: این خیابـان در حال 
حاضـر بـه علـت ایـن کـه بـن بسـت اسـت بـه صورت 

طرح هـای  بررسـی  از  پـس  کـه  درآمـده  پارکینـگ 
عمرانـی مقـرر گردیـده، ایـن خیابـان امتـداد یابـد و 
بـه میـدان ارگ متصـل شـود. بـا اجـرای ایـن برنامـه 
بی تردیـد از سـنگینی بـار ترافیک خیابان هـای کاظمی 

)2( و شـاهپور کاسـته خواهـد شـد.
آن گاه حسـینی عضـو انجمـن، مسـئله کمـک بـه 
هـم نـوع و خدمـات انسـانی را پیـش کشـید و ضمـن 
تجلیـل از خدمـات ارزنـده »اردشـیر همتـی« )3( کـه 
سـاختمان 2 میلیون تومانی خود را به منظور تأسـیس 
بیمارسـتان در اختیار جنبش ملی نیکـوکاری قرار داده 
اسـت، گفـت: ایـن بیمارسـتان هم اکنـون به بازسـازی 
و تعمیـرات اساسـی نیـاز دارد. انجمـن در ایـن بـاره به 
بررسـی پرداخـت و اعتبـار نوسـازی این بیمارسـتان را 

کرد.  تصویـب 
پیرامـون طرح هـای  انجمـن  دیگـر  مهـدوی عضـو 
عمرانـی بـه تفضیـل سـخن گفـت و سـپس نماینـده 
بخـش مرکـزی در انجمن شهرسـتان کرمان پیشـنهاد 
کـرد اگـر موافقـت شـود 150 هـزار ریـال اعتبـار برای 
آماده کردن زمین ورزشـی چترود و سـالن ورزشـی آن 
اختصـاص داده شـود. رییـس انجمن )محمـد صنعتی( 

بـا ایـن طـرح و اعتبـار آن به شـرط دارا بـودن امکانات 
موافقـت کرد.  الزم 

در ایـن جـا آزادپـور یکـی از نماینـدگان انجمـن از 
بخـش ماهـان نیازهـای این بخـش را برشـمرد و اظهار 
داشـت ماهـان دارای 12 محله اسـت کـه هر محله یک 

گورسـتان دارد« )4(.
 بررسی مشکالت و معضالت گلباف، شهداد و 

اندوهجرد
انجمـن شهرسـتان کرمـان کـه خود مبتکر تشـکیل 
جلسـات سـیار در بخش ها و روسـتاها در سـطح کشور 
بـود، در سـفر بـه منطقـه گلبـاف، شـهداد و اندوهجرد 
در خـرداد سـال 1357 ایـن مسـایل را مـورد بررسـی 
قـرار داد:  »رییـس و اعضـای انجمن شهرسـتان کرمان 
طرح هـای عمرانـی منطقـه گلبـاف و شـهداد را مـورد 
بازدیـد قـرار دادنـد و در جلسـه بررسـی برنامه هـای 
عمرانـی ایـن منطقه که در شـهرداری گلبـاف با حضور 
بخشـدار شـهداد و مسـئول حزب و اهالی تشکیل شده 

بـود شـرکت کردند.
در  انجمـن  نماینـدگان  از  یکـی  نشسـت  ایـن  در 
سـخنانی اعام کـرد: از محل اعتبارات انجمن در سـال 
55 و 56 جمعـاً سـی میلیـون ریـال صـرف طرح هـای 

عمرانـی منطقـه گلباف شـده اسـت.
آن گاه صنعتـی رییـس انجمـن شهرسـتان کرمـان 
ضمـن بررسـی نیازهـای عمرانـی منطقـه از ایـن کـه 
درمانـگاه سـازمان شاهنشـاهی خدمـات اجتماعـی بـه 
علـت نبـود پزشـک یک ماه تعطیل شـده اظهار تأسـف 
کـرد. رییـس و اعضـای انجمـن شهرسـتان در بازدیـد 
منطقـه گلبـاف و شـهداد خواسـت های مـردم را مـورد 
بررسـی قـرار دادند و بـرای انجام طرح های آب رسـانی، 
آموزشـی، بهداشـتی و راه سـازی در منطقه گلباف 800 
هزار ریال، برق رسـانی آموزشـگاه حرفـه ای گلباف 150 
هـزار ریال و سـاکن ورزشـی تربیـت بدنـی گلباف یک 
میلیـون و هشـتصد هزار ریال از محـل اعتبارات انجمن 
شهرسـتان در سـال جـاری اختصاص داده شـد. رییس 
اندوهجـرد  در  کرمـان  شهرسـتان  انجمـن  اعضـای  و 
از ایـن کـه شـرکت تعاونـی در ایـن روسـتا مدت هـا 
تعطیل شـده اسـت، اظهار تأسـف کردند و از رکود کار 
سـاختمان خانه بهداری و بهزیسـتی سـعدآباد گلباف و 
درمانگاه روسـتای اسـتحکام شـهداد نیز انتقاد کردند و 
در ایـن خصـوص تأکیداتـی نمودند تا نسـبت به اجرای 
طرح هـای عمرانـی بـرای رفـاه مـردم ایـن منطقـه در 

اسـرع وقت بـه عمـل آوردند. 
همچنیـن رییس و اعضای انجمن شهرسـتان کرمان 
عملیات راه سـازی کرمان و شـهداد را مـورد بازدید قرار 
دادنـد. در ایـن بازدیـد گفتـه شـد: عملیات حفـر تونل 
سـیرچ ادامـه دارد و تـا کنـون در منطقه سـیرچ حدود 
پانصد متر پیشـروی داشـته اسـت و راه کرمان و شهداد 
از طریـق گردنه سـیرچ 93 کیلومتر خواهـد بود که 72 
کیلومتـر آن در سـه قطعـه سـاخته می شـود و طـول 
تونـل راه مذکور 2350 متر اسـت کـه بزرگ ترین تونل 
ایـران خواهـد بـود )5(. عـرض راه مذکـور نیـز 8 متـر 
اسـت و هزینـه اجـرای آن بالـغ بـر 230 میلیـون ریال 
اسـت کـه از محـل اعتبـارات وزارت راه و ترابری تأمین 

شـده و مـدت اجـرای آن 30 ماه می باشـد« )6(.

پی نوشت:
)1( ـ روزنامه آیندگان، سه شنبه 29  فروردین 1357.

)2( ـ ایـن خیابـان کـه در زمـان اسـتانداری جهان شـاه صمصمام السـلطنه 
بختیـاری )1334تـا 1336ش.( در کرمـان، احـداث گردیـد، تا زمـان انقاب 
اسـامی بـه نـام خیابان صمصمام مشـهور بـود )از چهارراه کاظمـی تا میدان 
بسـیج فعلـی( کـه اکنون به نـام خیابان فلسـطین نام گـذاری گردیده اسـت.

)3(ـ  »زنـده یـاد اردشـیر همتـي از افراد نیکـوکاري بود کـه در دوران حیات 

خویـش از وضـع مالـي نسـبتاً خوبي برخـوردار و با این ثـروت گامهاي مثبت 
و ارزندهـاي در امـور فرهنگـي ـ  بهداشـتي، ورزشـي و اجتماعـي برداشـت. 
درمانـگاه همتـي، در خیابـان مطهـري )احمدي( که در سـال 1328 سـاخته 
شـد، سـالن سرپوشـیده ورزشـي )کـه اولیـن سـالن سرپوشـیده ورزشـي در 
کرمـان اسـت(، کودکسـتان همتـي کـه اکنـون تبدیـل بـه دبسـتان همتـي 
شـده، مهد کـودک همتي واقـع در خیابان دادبین )شـاهپورغامرضا سـابق( 
و خوابـگاه دانشـجویان پسـرانه واقـع در خیابـان تهـران »کوي فـروغ« و نیز 

منـزل شـخصي او در تهـران که تبدیل به پذیرشـگاه مسـافران گردیده و هم 
اکنـون مـورد اسـتفاده میباشـند، از آثـار خیر اوسـت ...«. دانشـور، محمد: از 

قلعـه دختر تـا دقیانـوس، ص 609.
)4( ـ روزنامه آیندگان، سه شنبه 29  فروردین 1357.

)5(ـ  شـایان ذکـر اسـت در جریـان احـداث ایـن تونل در سـال 1355 ش. 
یـک بـار مقـداری از کـوه ریـزش نمـود و تعـدادی از کارگـران در داخـل 
تونـل گیـر افتادنـد. بـه دنبـال ایـن واقعـه عملیـات نجـات توسـط مـردم 

و کارشناسـان ایرانـی و خارجـی بـه سـرعت آغـاز گردیـد. در ایـن جریـان 
اقـدام کارشناسـان یوگسـاوی بسـیار موثـر بـود؛ آنان بـا فرسـتادن لوله ای 
قطـور بـه داخل تونل توانسـتند اکسـیژن مورد نیـاز کارگـران جهت تنفس 
هـوا ـ تـا خاک بـرداری کامـل ـ را تأمیـن نماینـد. خوشـبختانه پـس از 36 
سـاعت کار مـداوم، تمامـی کارگران به سـامت از تونل بیرون آورده شـدند 

صنعتی(. )محمـد 
)6( ـ روزنامه آیندگان،  شنبه 6  خرداد 1357، شماره 3126.

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ١3آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی                   

برابـر رای شـماره 139460319007010829 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمود عبـاس زاده افشـار فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 69 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت 265/98 مترمربع تحت 
پـاک 21583 فرعـی از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان مالـک 
اشـتر جنوبـی کوچه 17 سـمت راسـت درب هشـتم خریداری از محـل مالکیت آقـای احمد جوادی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/28

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ١3آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007015130 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای روح اله عباسـی جوشـانی فرزند نوراله بشـماره 
شناسـنامه 25 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 132/40 مترمربع 
تحـت پـاک 538 فرعـی از 4220 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمان بـه آدرس کرمان خیابان سـرباز 
کوچـه 43 شـرقی 9 آخرین منزل سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیت آقای کاظـم ابراهیمی 
پـور فرسـنگی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/28

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهـان علـی غامشـاه زاده زابلـی دادخواسـتی بـه طرفیت خوانده فـرزاد گشـوادی و بهناز 
شـمس المعالی به خواسـته الزام به تنظیم و انتقال سـند رسـمی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرسـتان ریـگان نمـوده کـه جهـت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه عمومـی شهرسـتان 
ریـگان واقـع در اسـتان کرمـان - شهرسـتان ریگان ارجـاع و بـه کاسـه 9409983451200152 
ثبـت گردیـده که وقت رسـیدگی آن 15 / 7 / 94 و سـاعت 11 تعیین شـده اسـت بـه علت مجهول 
المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان بـه تجویز مـاده 73 قانون آییـن دادرسـی دادگاههای 
عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یک نوبـت در جراید کثیراالنتشـار آگهی 
مـی شـود تـا خوانـده پـس از نشـر آگهـی و اطـاع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـام 
نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقرر جهت رسـیدگی 

حاضـر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان- کاظم رشیدی 

متن آگهی 
در خصـوص شـکایت آقایـان 1- شـاهزاده محمـدی 2- خـان زاده محمـدی 3- علیـزاده 
محمـدی 4- عبدالدیـان سـلیمان خیـر 5- گلـزار محمـدی و غیـره بـر علیـه آقایـان 1- 
نظـام سـلیمان خیـر فرزنـد ادم 2- متین سـلیمان خیـر فرزند ادم مبنی بـر ضرب و جرح 
عمـدی و مشـارکت در نـزاع دسـته جمعـی تقدیـم دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان سـیرجان 
نمـوده کـه جهـت رسـیدگی بـه شـعبه 103 دادگاه کیفـری دو شـهر سـیرجان )103 جزایـی 
سـابق( واقع در اسـتان کرمان- شهرسـتان سـیرجان- بلوار سـید جمال الدین اسـدآبادی- سـه 
راهـی کرمـان- دادگاه هـای عمومی و انقاب شهرسـتان سـیرجان- کدپسـتی: 7815745759 
تلفـن:5- ارجـاع و بـه کاسـه 9209983432500687 ثبـت گردیـده کـه وقـت رسـیدگی آن 
1394/8/10 و سـاعت 10:00 تعییـن شـده اسـت به علـت مجهول المـکان بـودن خوانده/متهم 
و در خواسـت خواهان/شـاکی و بـه تجویـز مـاده 73 قانـون آیین دادرسـی دادگاه هـای عمومی 
و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار 
آگهـی مـی شـود تـا خوانده/متهـم پـس از نشـر آگهی و اطـاع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعه و 
ضمـن اعـام نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقرر 

فـوق جهـت رسـیدگی حاضـر گردد. 
دادرس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهر سیرجان )103 جزایی سابق(- احمد کافی 
م الف 9211   

تصمیم نهایی
پرونـده کاسـه 9209983432500475 شـعبه 103 دادگاه کیفـری دو شـهر سـیرجان 
)103 جزایـی سـابق( تصمیم نهایی شـماره 9409973431700606 شـاکی: آقای حسـین 
عباسـلو فرزنـد مرادقلـی بـه نشـانی سـیرجان خ جنت کوچه بیـت المقـدس 1 پ 23 متهم: 
آقـای مصطفـی عـزت آبـادی فرزنـد** بـه نشـانی سـیرجان خ صائب کوچـه 10 فرعـی 8 پاک1 
اتهـام: جعـل گردشـکار: دادگاه بـا توجـه به مندرجـات پرونده ختم رسـیدگی را اعام و بشـرح ذیل 

مبـادرت به صـدور رای مـی نماید.
رای دادگاه

در خصـوص اتهـام آقـای مصطفـی عـزت آبـادی دائـر بـه جعـل گواهینامـه دادگاه بـا عنایـت بـه 
شـکایت شـاکی آقای حسـین عباسـلو- اسـتعام از مرجع انتظامی- عدم حضور متهم در دادسـرا 
و دادگاه علیرغـم احضـار از طریق نشـر آگهی- مفاد کیفرخواسـت و سـایر قرائـن و امارات موجود 
در پرونـده در مجمـوع بـزه انتسـابی را محـرز و مسـلم دانسـته و مسـتنداً بـه مـاده 533 از قانون 
مجـازات اسـامی کتـاب تعزیـرات نامبـرده را به پرداخـت مبلغ هجـده میلیون ریال جـزای نقدی 
در حـق صنـدوق دولـت و همچنیـن معـدم نمـودن سـند جعلـی محکـوم مـی نمایـد رای صادره 
غیابـی و ظـرف مـدت بیسـت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شـعبه و سـپس ظرف بیسـت 
روز از تاریـخ انقضـای مهلـت واخواهـی قابـل تجدیـد نظرخواهـی در محاکـم محتـرم تجدید نظر 

اسـتان کرمان می باشـد.
دادرس شعبه سوم دادگاه کیفری دو سیرجان- احمد کافی 
م الف 2913            

تصمیم نهایی
پرونـده کاسـه 9309983432600150 شـعبه 103 دادگاه کیفـری دو شـهر سـیرجان 
)103 جزایـی سـابق( تصمیـم نهایـی شـماره 9409973431700614 شـاکی: خانـم زهرا 
محیاپـور لـری فرزنـد غضنفـر به نشـانی سـیرجان: خ ابوریحـان انتهـای خ ش ارجمند ک2 
منـزل پـدری درب سـوم سـمت راسـت قرمـز متهـم: آقـای غامرضـا تاجیـک فرزنـد کوچعلـی به 
نشـانی نجف شـهر خ شـهید بهشـتی یـک اتهام: ورود به مسـکن یا منـزل دیگری به عنـف و تهدید 
گردشـکار: دادگاه بـا توجـه بـه مندرجـات پرونـده ختم رسـیدگی را اعام و به شـرح ذیـل مبادرت 

بـه صـدور رای مـی نماید. 

رای دادگاه
در خصـوص اتهـام آقـای غامرضـا تاجیـک فرزنـد کوچکعلـی دایـر بـر تهدیـد بـا اسـلحه و ورود 
بـه عنـف دادگاه بـا عنایـت بـه شـکایت شـاکیه خانـم زهـرا محیـا پـور لـری و شـهادت شـهود و 
تحقیقـات معمولـه در دادسـرای عمومـی و انقاب و کیفرخواسـت صادره از شـعبه سـوم دادیاری 
دادسـرای سـیرجان و عـدم حضـور متهـم در دادسـرا و دادگاه جهـت دفـاع از اتهـام انتسـابی 
علیرغـم احضـار از طریـق نشـر آگهـی وقـوع بـزه هـای انتسـابی را محرز دانسـته متهـم مذکور را 
در خصـوص بـزه ورود بـه عنـف مسـتنداً بـه مـاده 694 و در مـوره بـزه تهدید با اسـلحه مسـتنداً 
بـه مـاده 627 و بـا رعایـت مـاده 134 و 27 قانـون مجـازات اسـامی بـه ترتیـب بـه تحمـل سـه 
سـال حبـس تعزیـری و بـه تحمـل دو سـال حبـس تعزیـری و تحمل هفتـاد و چهار ضربه شـاق 
تعزیـری بـا احتسـاب ایـام بازداشـت قبلـی محکـوم مـی نمایـد الزم بـه ذکر اسـت در هـر یک از 
مـوارد فـوق فقـط مجـازات اشـد قابـل اجـرا مـی باشـد و در صورتی کـه مجازات اشـد بـه یکی از 
علـل قانونـی تقلیـل یابـد یـا تبدیـل یـا غیر قابـل اجرا شـود مجازات اشـد بعـدی اجرا مـی گردد 
رای صـادره غیابـی و ظـرف مـدت بیسـت روز از تاریـخ اباغ واقعی قابـل واخواهـی در این دادگاه 
و پـس از انقضـای مهلـت واخواهـی ظـرف مـدت بیسـت روز قابـل تجدیدنظـر در محاکـم محترم 

تجدیدنظـر اسـتان کرمـان می باشـد.
دادرس شعبه سوم دادگاه کیفری دو سیرجان- عنایت اله راضی 
م الف 2912

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9300372
بدینوسـیله بـه آقـای ایـرج رجائـی بدهـکار پرونـده کاسـه فـوق کـه برابـر گـزارش مامور 
ابـاغ شـناخته نگردیـده اید ابـاغ می گردد کـه برابر قـرارداد داخلی شـماره 72/2/4756-

90/12/16 بیـن شـما و بانـک رفاه کارگـران مبلـغ 363/651/289 ریال بدهکار می باشـید 
کـه بـر اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پـس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه درج و منتشـر می گـردد ظرف مـدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر ایـن صورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان- شاه محمدی 
م الف 2597
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فرهنگ و هنر

کاشفان فروتنخبر

 حسن همایون
برای آن دختر شاعر دور از سرزمینم 

متـروک  جهانـی  بـه  آپارتمـان  ایـن  هـای  پلـه 
سـد  می ر

کلید می اندازم قفل می چرخد 
بـه خانـه ی تنهـا در خویـش فـرو رفتـه سـام 

هـم  می د
پنجره ای در گودی کتف هایم باز می شود 

رو به آسمان جنوب تهران 
رو بـه پروازهـای خارجـی کـه در بانـد مهرآبـاد 

می نشـینند 
پله های زیادی در من ساخته است 

می رود باال باالتر می رود 
بر بلندای ناقوس کلیسایی در شهری قدیمی 

دست بر پیشانی می گذارد 
از آن دورها مرا در طاقی پنجره ام می پاید 

می دانم هجی کردن به پارسی نمی داند 
را  دارم  دوسـتت  دور  فاصلـه ی  همیـن  از  تـا 

کنـم  لب خوانـی 

 وحید محمدی پای اندر
پیمودن به پای تو، خیابان 
این خیابان خموش ناگهان 

فاعًا فعل فاعًا فعل 
استخوانی در گلوی راهم 

گم 
پیاده در شهر تنت 

بلـوغ  آیـه هـای  آن  پیغمبـران در  شـهری کـه 
انـد- خوانـده 

آهونشان ترین عابر شهر 
صیادی تیر خورده ام 

تنهایی زخمم 
تلخ سوخته ای 

من و این پای خسته تر از سفر 
زحمی تر ازآنم که به پای تو بیایم 

تن گرد بیابان های تنت 
راهی به قرار هر روزمان 

تا در هم پیدا شویم 
تا در هم نشانی بجوئیم 

از زخم آهوها 
از شکستن جاده در پیچ کوه 

به شمس و به گندم ها
به راه و به مجنون ها 

به این بخار پشت شیشه 
به ترس نیامدن و همیشه 

تنهـا، تنهایـی تـو سـماع ناقـص مـرا بیتـی کامل 
ست  ا

سر زلف تو و 
این قصه و 

رقصی چنین میانه خیابان 
شمس را هم می ترساند 

آهوی رمیده ی من 
تو دیر کرده ای 

و ساعت، عجیب تلخ است 

 نریمان عابدینی 
1

حاصل ضرب من و تو 
حاصلضرب مثبت در منفی ست

بیا در هم ضرب شویم 
 و بگذاریم تا کرگدنها ماغ بکشند 

2
جیرفت 
جیرفت
جیرفت
جیرفت

پس از باران چه آوازی سر داده بود 
مرغ جیرفتی!

3
تروریست
اتوبوس 

و انفجار در ایستگاه هفتم 
دختـر چشـم آبی در ایسـتگاه ششـم پیاده شـده 

د بو

احمـد اعطـا ) محمـود ( در چهـارم دی مـاه 1310در 
اهـواز متولـد شـد. پدرش حـاج محمدعلـی اعطـا، معماری 
پایـان  تـا  را  ابتدایـی  تحصیـات  وی  فرزنـد.  ده  بـا  بـود 
دبیرسـتان در اهـواز طی می کنـد و مشـاغل مختلفی چون 
کارگری، آجرتراشـی، بندکشـی، بارنویسی کشـتی و پارچه 
فروشـی را می آزمایـد. در آغـاز جوانـی بـه فعالیـت هـای 
سیاسـی روی مـی آورد امـا بـه سـرعت زندانی می شـود و 
پـس از آزادی بـه دانشـگاه افسـری می رود امـا فعالیت های 
سیاسـی را ادامـه می دهـد و باالخـره بـا کودتای سـال 32 
بـار دیگـر دسـتگیر می شـود و در زنـدان  لشـکر دو زرهی 
هم بنـد مرتضـی کیـوان ، دکتر حسـین فاطمی و مبشـری 
می گـردد و از آنجـا بـه پـادگان شـیراز و بعد زنـدان جهرم 
و الر فرسـتاده می شـود و نهایتـن بـه بنـدر لنگـه تبعیـد 
می شـود و دو سـال را بـه صـورت سـرباز در پـادگان آنجـا 
می گذرانـد. خاطـرات ایـن دوره در رمان های » همسـایه ها 

« و » داسـتان یـک شـهر « تاثیـر فراوانی داشـته اسـت. 
بـا پایـان دوران تبعیـد وی به اهواز باز می گـردد. در این 
زمان او 27 سـاله اسـت و به علت سـابقه پیشـین در ادارات 
دولتـی پذیرفتـه نمی شـود. نهایتـن بـا مسـوولیت یکـی از 

لرسـتان  عمرانـی  حـوزه  سرپرسـت  عنـوان  بـه  دوسـتان 
فعایت هـای  بـه  می کنـد  شـروع  و  می شـود  اسـتخدام 
عمرانـی بـرای روسـتاهای لرسـتان کـه به دلیـل مخالـف 
از حسـاب  اشـخاص  از  برخـی  برداشـت های شـخصی  بـا 
عمرانـی و پـس از جنـگ و جـدال فـراوان بـرای کوتاهـی 
دسـت آنهـا، مجبـور بـه اسـتعفا می شـود و مدتـی را در 
بیـکاری می گذرانـد کـه مجددن همان دوسـت قبلـی او را 
بـه عنـوان کارشـناس امور اجتماعـی و شـرکت های تعاونی 
روسـتایی بـه شـرکت ایتـال کنسـولت معرفی می کنـد و او 

تـا سـال 1342در جیرفـت می مانـد.
در ایـن دوره وی ضمـن ایجـاد تعاونی هـای روسـتایی، 
از طـرف فرمانـدار از ادامـه کار نهـی می گـردد و فعالیـت 
اجتماعـی وی در شـرکت مذکـور هـم تعطیـل می شـود و 
مدتـی بـه عنـوان انبـاردار قطعـات یدکـی سـر می کنـد و 
سـپس اسـتعفا می دهـد. محمـود تـا سـال 1345مشـاغلی 
در  خدمـت  مامـور  اهـواز،  شـهرداری  کامنـدی  چـون 
اسـتانداری خوزسـتان را تجربه می کند و پس از آن کار در 
سـازمان زنان ایران و مرکز آن در تهران، نویسـندگی برنامه 
دادیویـی، کارمنـدی شـرکت خصوصی فـروش هواپیماهای 

تـک موتـوره، کار در اداره رفـاه و خدمـات اجتماعـی و قائم 
مقـام مدیرعامل موسسـه تولیـد و پخش پوشـاک را تجربه 
می کنـد و در سـال 1357خـود را بازخریـد می کنـد و تمام 

فعالیـت خـود را بـه داستان نویسـی اختصـاص می دهـد.

 احمـد محمـود در مهرمـاه 1381بـر اثر نارسـایی ریوی 
پـس از یـک دوره ی طوالنـی بیماری، در بیمارسـتان مهراد 
تهـران درگذشـت و در امـام زاده طاهر کـرج در کنار احمد 

شـاملو به خاک سـپرده شـد.

1- امـروز در شـعرآیینی دو آسـیب جـدی و بـزرگ وجـود 
نگـری در  زبـان،ب( سـطحی  انـگاری در  دارد:الـف( سـهل 

ا محتو
یکـی از منحصرتریـن عناصـر شـعر زبـان اسـت و یـا یکی از 
عواملـی کـه باعـث رسـتاخیز واژهـا مـی شـود زبـان اسـت. 
پـل والـری مـی گویـد: » شـعرهنر زبـان اسـت چرا کـه زبان 
پنهـان و مرمـوزی درون زبـان عـادی وجـود دارد که کشـف 

آن نیازمنـد کنجـکاوی و تـاش هنرمندانـه اسـت«
در همیـن حـوزه مـورد بحـث بسـیارند شـعر هایی کـه فاقـد 
اتفاقـات شـاعرانه و کشـف های زبانـی هسـتند، در نتیجـه از 
تصویـر و تخیـل و زیبایـی نیـز خالی هسـتند. بنابرایـن زبان 
مهـم تریـن و ریشـه ای تریـن عنصر شـعر اسـت و شـاید به 
همیـن دلیـل اسـت که مـی گوییم شـعر حادثه ای اسـت که 
در زبـان رخ مـی دهـد. از طرفـی شـعر مفهوم گرا کـه انتقال 
پیـام را در کانـون توجـه خـود قرار مـی دهد،معمـوال زبان را 
تنهـا وسـیله ای بـرای انتقـال هـر چـه سـریعترهمان مفهوم 
بـه کار مـی بـرد و چـون شـاعر در ایـن گونـه شـعر همیشـه 
دغدغـه ی فهـم مخاطـب را دارد ) آن هـم مخاطب عـام ( به 
سـختی بـه آشـنایی زدایـی، هنجـار گریـزی و نـوآوری تـن 
مـی دهـد. در نتیجـه زبـان در همـان سـطح عمومی، سـاده 
و بـی حادثـه باقـی مـی مانـد و همچنیـن خواننـده ی خاق 
هـم تولیـد نمـی کنـد و وقتـی خواننـده تنبـل بـار مـی آید 
بـرای درک اثـر ادبـی و شـرکت در کشـف لذت هنـری، هیچ 
تاشـی از خـود نشـان نمـی دهـد، شـعر آیینـی خواسـته یا 
ناخواسـته گاهـی دایـره ی واژگان را بـر مـا تنـگ مـی کنـد. 
ولـی ایـن بـه آن معنا نیسـت کـه ذهنمـان را در فضای سـه 
در چهـار محـدود کنیـم و بـا مشـتی واژه های کلیشـه ای به 

تکـرار مکـررات بپردازیم.

بـه  شـده  ارسـال  آزاد  شـعر های  در  معمـوأل   -2  
جشـنواره های آیینی، شـاعر از پتانسـیل بینهایت و گوناگونی 
فرمـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای زبـان معاصـر بهـره ی قابل 
توجهـی نمـی گیـرد و بنظـر مـی رسـد کـه ایـن نقیضـه از 
عـدم شـناخت شـاعران نسـبت به اندیشـه های بنیادی شـعر 
جهـان معاصر نشـأت مـی گیرد، قبأل شـعر نیمایـی را الئیک 
انحصـار جریان هـای روشـنفکری مـی دانسـتند و یـا  و در 
شـعر نیمایـی را شـعری می دانسـتند کـه ظرفیـت و قابلیت 
پرورانـدن مضامیـن دینـی و آیینـی را نـدارد. بایـد گفـت در 
همان سـالها اسـتثناهایی همچون طاهره صفارزاده، موسـوی 
گرمـارودی، م مؤیـد وجـود داشـتند، بعد از انقاب شـاعرانی 
چـون سـلمان هراتـی، سـید حسـین حسـینی، قیصـر امین 
پـور و... در جریـان خـط شـکنی شـعر نیمایـی غیـر آیینـی 
ایسـتادند و خـود شـعرهای نیمایـی و آزاد موفقـی سـرودند 
و بدیـن ترتیـب اسـتفاده از ظرفیت های شـعر نو در سـرودن 
اشـعار مذهبـی قوت گرفـت، اما هنـوز تا به ثمر نشسـتن آن 

فاصلـه ی زیـادی داریم.

  

3- اشـعار آیینی از جمله اشـعار رضوی به سـمت کلیشـه 
ای و تکـراری شـدن واژگان پیـش می رونـد، مفاهیمی چون 
آهـو، بـاران، انگـور، ضریـح، کبوتـر و... آنقـدر تکـراری شـده 
انـد کـه دیگـر هیـچ آشـنایی زدایـی را در ذهـن مخاطـب 
پدیـد نمـی آورند،ولـی در دو سـال اخیـر شـاعران در حـل 
ایـن مشـکل کوشـش کـرده انـد و بـه نتیجـه ی تا انـدازه ای 
قابـل قبـول رسـیده اند. البتـه اگر همیـن واژه های بـه ظاهر 
مـرده و تکـراری را طـوری بـه کار ببریـم که به جـان کلمات 
زندگـی بخشـند کاری بسـیار زیبا و شـگفت خلق کـرده ایم، 
بـه عنـوان مثـال با کلمـات » شـمع «، »پرتو« و »سـعادت« 
قبـأل معتـاد و آشـنا بـوده ایـم ولـی در ایـن بیـت حافـظ، با 
ترکیبـی که بوجـود آورده، از ما آشـنایی زدایی می کند و در 
نتیجـه احسـاس شـگفتی و لـذت در ما بوجود مـی آید وقتی 
کـه مـی گوید: دولـت صحبت این » شـمع سـعادت پرتو « / 
؟ کیسـت  پروانـه ی  بـه  کـه  را  خـدا  پرسـید  بـاز 

بنابرایـن ترکیبـات زبانی تازه بـا همان کلمات تکـراری باعث 
رسـتاخیز کلمـات و در نتیجه تولید شـعر نـاب می گردد. 

 4- شـعر آیینـی بایـد یـک شـعر ایدئولوژیک باشـد، چرا که 
بسـیاری از شـاعران مطـرح اروپـا که بعـد از جنـگ جهانی دوم 
و یـا در حیـن آن پـا بـه عرصـه وجـود نهادنـد شـاعران شـعر 
مقاومـت و پایـداری بودنـد. مثـل: تی-اس-الیـوت شـاعر بزرگ 
و معروف انگلیسـی که دقیقا فرهنگ مسـیحیت را در شـعرش 
پیـاده مـی کنـد. آنهایـی کـه شـعر را بـه عنـوان ایدئولوژیـک 
بـودن محکـوم مـی کنند، حرفی سیاسـی مـی زنند. زیـرا هیچ 
انسـان بـی ایدئولـوژی نداریـم و هـر شـاعری یک جهـان بینی 
دارد و بـا توجـه بـه آن جهـان بینـی شـعر مـی گویـد. بنابراین 

یـا »الیـوت« شـاعر نیسـت و یـا اینکـه شـاعر ایدئولوژیـک می 
تواند از بهترین شـاعران باشـد. بـا توجه به اینکه شـعر پایدازی 
و مقاومـت نوعـی شـعر آیینی اسـت، بزرگتریـن شـاعران اروپا، 
آمریـکای التیـن و آفریقـا، شـاعران شـعر پایـداری و مقاومـت 
هسـتند. از آن جملـه مـی تـوان از گارسـیا لـورکا )اسـپانیا(، 
اسـماعیل کاواره )آلبانـی(، محمـود درویـش )فلسـطین(، پابلو 
نرودا)آمریـکای التین( آناآخماتـوا)روس(، آرتورمبو)فرانسـه(و... 
نـام بـرد. از شـاعران کشـور خودمـان می تـوان از طاهـره صفار 
زاده، موسـوی گرمارودی، سـلمان هراتی، سـید حسن حسینی 
و قیصـر امیـن پور و...نـام برد. باید گفت حافظ، سـعدی، مولوی 
و... نیـز شـاعران ایدئولوژیـک بودند.شـعر چین از نظـر پایداری 
فـوق العـاده غنی اسـت،چرا که چینی هـا حدودا قبـل از جنگ 
اول جهانـی درگیـر جنـگ بـوده اند و سـپس ژاپنی هـا به چین 
حملـه کردند و همچنیـن مبارزات انقابی و شـعرهای مقاومت 
آسـیا و اروپا و شـعر های مقاومت سـرخ پوسـتان، بیشـتر تحت 
تاثیر اسـطوره های یونانی بوده اسـت حتی یک شـاعر ایتالیایی 
بـه نـام »پروپرتیـوس« کـه پیـش از میـاد زندگـی مـی کرده 
اسـت در شـعر ش بـه حمله ی خشایارشـاه به یونـان و مقاومت 
یونانی ها اشـاره کرده اسـت. در شـعرآمریکای التین هم عناصر 
فرهنـگ »مایـا« و آن باور هـای خاصشـان بـه خدای خورشـید 
طنیـن افکـن اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه شـعر آیینی 
بایـد شـعری بیدادگر،افشـاکننده و حرکت آفرین، روشـن افروز 
و ظلمت سـوز باشـد. و شـعر مقاومت باید به جنبه ی حماسـی 

خـود نیز بپـردازد. 

5- و امـا بایدهایـی... کـه بایـد باشـند و شـاعران دینـی بـا 
مطالعـه ی متـون و کتـاب  هـای مذهبـی بـه آن هـا بپردازنـد 
)وعـدم مطالعـه یـک آسـیب جـدی اسـت (. شـاعر آیینـی 
شـعر  کـه  همانطـور  خویش«باشـد  زمـان  »فرزنـد  بایـد 

تصـرف دردسـتور زبـان اسـت شـاعر آیینـی بایـد تصـرف بر 
زمـان داشـته باشـد. شـعرآیینی باید سـیمای روشـن و زالل 
مسـلمان عصـر حاضـر را بـه تماشـا بگـذارد. انسـانی کـه از 
گـذرگاه تردیـد و شـک بـه اقامتگاه ایمـان و» یقین « برسـد 
نباشـد  ای  شناسـنامه  و  اسـمی  مسـلمان  کام  یـک  در  و 
شـاعر آیینـی بیـش و پیـش از آن که اهـل تقلید باشـد، باید 
اهـل بصیـرت و اجتهـاد باشـد  - شـعر آیینـی باید سرشـار از 
تازگـی و طـراوت باشـد  - شـاعر آیینـی بایـد روزنـه ای بـه 
جـان کلمـات پیـدا کنـد و بـه مـدد » دانـش و بینشـی « 
عمیـق و اجتهـادی پیامبرگونه ، در سـیر و سـلوکی عاشـقانه 
و کشـف و شـهودی عارفانـه، بـا جـان کلمـات بـه » سـماع« 
برخیـزد و از ژرفنـای اقیانـوس کرانه ناپذیـر واژگان و کلمات 
بـه اسـتخراج گوهرهـای نـاب معنا دسـت یابد  - شـعر دینی 
بایـد بـا بهـره گیـری از شـیوه های تکنیکـی برآمـده از جـزء 
نگـری و عینـی گرایی مـدرن، حداقل در صورت مدرنیسـتی 
باشـد  - شـعر دینـی مـی توانـد از تقـارن و تـوازن عنصـر 
مقـدس زیباشناسـی شـعر کاسـیک دسـت بـردارد  - شـعر 
دینـی مـی توانـد مخاطـب را بـه جـای کشـف معنـای دینی 
بـه خلـق معنـای دینـی فراخوانـد، چـه بسـا شـعر دینی می 
توانـد معنـا گریـز و حتی آرمان سـتیز باشـد و در علم تأویل 
و تفسـیر » هرمنوتیـک جدیـد « گام بـردارد  - شـعر دینـی 
مـی توانـد به جـای قرابت تصاویـر، غرابت آنهـا را به مخاطب 
عرصـه کنـد و بـه فضاهـای سوررئالیسـتی نزدیـک شـود و 
ایجـاد شـگفتی کنـد ) البتـه در برخـی موارد (  - شـعر دینی 
مـی توانـد بـه جـای بازنمایـی محـاکات جهـان بـه انعـکاس 
حـس شـخصی هنرمنـد و دریافـت آنـی او کـه طبعـأ متأثـر 
از دسـتگاه فکـری دینـی اوسـت بپـردازد. بـی شـک توفیـق 
شـاعران مسـلمان در انتشـار معـارف اهـل بیـت )ع( باعـث 
پدیـد آمـدن بزرگتریـن کانونهـای اندیشـه در جهـان اسـام 
شـد. قـدرت کلمـات آسـمانی شـعر چنـان بـود کـه از بیـان 
عربـی » حسـان بن ثابـت «، » فرزدق «، » سـید حمیری «، 
تـا » دعبـل خزایـی «، » کمیـت « دهـان به دهـان بین امت 
اسـام گشـت تـا این کـه باعـث پیدایـش اندیشـه متعهد در 
بزرگتریـن شـاعران ایـران زمیـن همچـون رودکی، کسـایی، 
فردوسـی، ناصـر خسـرو و... گردیـد و فراتـر از آن هـا سـبب 
نبـوغ و پدیـد آمدن مضامیـن عرفانی در آثار شـاعران بزرگی 
همچـون سـنایی، عطـار، مولـوی، سـعدی و خواجه ی شـیراز 

شـمس الدیـن محمـد حافظ شـد.
اگـر شـکوه سـتایش پیامبـر )ص( و خانـدان عصمـت نبـود 
گیتـی  قامـوس  در  آشـنا،  نـام  از شـاعران  یـک  هیـچ  نـام 
نمـی گنجیـد. از ریـزه خـواری خـوان همیـن آسـتانه اسـت 
کـه شـاعران فـرو خفتـه در تذکره هـا بـه شـکوه نـام خویش 
مـی بالنـد. آنـان که صلـه ی خویـش را از خوان کـرم خاندان 
و  شـدند   » فردوسـی   « انـد،  کـرده  دریافـت  )ع(  عصمـت 
آن هایـی کـه چشـم به سـکه های خـون آلود محمـود غزنوی 
دوختـه بودنـد، امروزه مار در کاسـه ی چشمانشـان النه کرده 

ست. ا

١2 مهرماه سالروز در گذشت احمد محمود

خالق »همسایه ها« در جیرفت

تکرار و کلیشه آفت شعر آیینی
 منوچهر افضلی گروه

سالروز

انتشارات »متن برتر« 
مجوز گرفت

مدیـر  بـه  برتـر  متـن  نشـر 
مسـئولی شـهرام پارسـا مطلـق  
از سـوی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی مجـوز فعالیـت گرفـت

شـهرام پارسـا مطلـق شـاعر، 
نویسـنده و روزنامـه نـگار قریـب 
بـه دو دهه سـابقه فعالیت ادبی و 

مطبوعاتـی دارد و چندیـن کتـاب از او چـاپ و منتشـر شـده اسـت.
پارسـا مطلـق در ایـن زمینـه به خبرنـگار خبر آنایـن گفت : متـن برتر به 
زودی چـاپ و انتشـار کتـاب در زمینـه هـای مختلف ادبی،پژوهشـی،فرهنگی 
،تاریخی،فلسـفی و ...را آغـاز خواهـد کرد و سـعی خواهد نمـود  وضعیت چاپ 
و نشـر کتاب را در اسـتان  کرمان  از نظر شـکلی و محتوایی ارتقا بخشـد وی 
تصریـح کـرد: متاسـفانه چـاپ  و پخش کتـاب در اسـتان و کشـور از وضعیت 
مطلوبـی برخـوردار نیسـت و ودر ایـن زمینه در اکثر مـوارد روابـط  ، باند بازی 
هـا و یـا برخـی ماحظـات دیگـر جـای ضوابـط را گرفته اسـت  وی بـا تاکید 
بـر چـاپ و نشـر آثـار ارزشـمند  شـاعران ،نویسـند گان و پژوهشـگرانی که به 
حلقـه  ی بسـته  باندهـا و گروه های  مذکـور راهی ندارند  اظهـار امیدواری کرد 
کـه انتشـارات متـن برتـر بتواند به سـهم خود بـه  بهبود وضعیت نشـر کمک 

شـایان توجهی بنماید.

فتح اهلل بی نیاز 
درگذشت

 فتـح اهلل بی نیـاز نویسـنده و 
منتقـد ادبی درگذشـت.

به گـزارش خبرنـگار ادبیات 
چهـره  ایـن  ایسـنا،  نشـر  و 
پیشکسـوت حـوزه ادبیـات روز 
یکشـنبه 12 مهرمـاه در سـن 

67 سـالگی از دنیـا رفـت.
یکـی از کارکنـان بخش پذیرش بیمارسـتان فیروزگر بـا تایید این خبر، 
علـت درگذشـت بی نیـاز را ایسـت قلبی عنوان کـرد. فتح اهلل بی نیـاز متولد 
سـال 1327 در مسجدسـلیمان و دانش آموختـه رشـته بـرق از دانشـگاه 
صنعتـی شـریف بـود. او چندیـن کتـاب را در حـوزه رمـان، داسـتان کوتاه 
و نقـد ادبـی منتشـر کـرده اسـت. مکانـی به وسـعت هیـچ )رمـان(، حلقه 
نفوذناپذیـر گرگ هـای خاکسـتری )رمـان(، مـی روم کـه بمیـرم )مجموعه 
داسـتان(، سـتیزه جوی دلتنگ )رمان(، گل سـرخ، ای تناقض ناب )داسـتان 
بلنـد(، نوعـی خصومـت )مجموعـه داسـتان(، بعـد از مرگ هنـوز می میرم 
)رمـان( و نقـد، تحلیل و تفسـیر چنـد داسـتان معتبر جهـان از جمله آثار 
ایـن نویسـنده اند. از بی نیـاز 15 رمـان و 7 مجموعـه داسـتان کوتـاه و 8 

کتـاب در حـوزه نقـد و نظریه ادبی منتشـر شـده اسـت.

پدر امیرکبیر 
درگذشت

عبدالرحیم جعفری پیشکسوت 
96سـالگی  سـن  در  نشـر  حـوزه 
از دنیـا رفـت. علـی دهباشـی بـا 
تاییـد خبـر درگذشـت بنیان گـذار 
انتشـارات امیرکبیـر بـه خبرنـگار 
در  جعفـری  آقـای  گفـت:  ایسـنا 
درگذشـت.  ایرانمهـر  بیمارسـتان 

بـه گفتـه سـردبیر مجله »بخـارا«، جعفـری الگویی را در نشـر ایران بنیان  گذاشـت 
کـه سال هاسـت ناشـران موفـق مـا سـعی می کننـد همچنـان از روش و ایده هـای 
او بهـره جوینـد. بـه گـزارش ایسـنا، عبدالرحیـم جعفـری بنیان گذار و مدیر اسـبق 
انتشـارات امیرکبیـر از سـوم مهرمـاه در بخـش مراقبت هـای ویـژه )آی سـی یـو( 
بیمارسـتان بسـتری بـود و از شـامگاه چهارشـنبه نهـم مهر بـه کمـا رفت.جعفری 
متولـد سـال 1298 در تهـران بود. او سـال 1328 پـس از ازواج با دختـر برادر مدیر 
چاپخانـه علی اکبـر علمـی، در اتاقی در طبقـه دوم چاپخانه آفتاب، واقـع در خیابان 
ناصرخسـرو، انتشـارات امیرکبیـر را پایه گـذاری کـرد.  از فعالیت هـا و افتخـارات او 
می تـوان به تأسـیس چاپخانـه بزرگ بخش خصوصی، 30 سـال خدمـت به چاپ و 
نشـر کتاب در مؤسسـه انتشـارات امیرکبیر، چاپ 2800 عنوان کتاب، تأسـیس 12 
کتاب فروشـی و دریافـت لـوح تقدیـر از »دایرة المعـارف بزرگ اسـامی اشـاره کرد. 
کتـاب »در جسـت وجوی صلح« به خاطرات عبدالرحیم جعفـری اختصاص دارد که 

سـال 83 در دو جلـد و 1224 صفحـه در انتشـارات روزبهـان منتشـر شـد. 

دگه این قوزک پا 
یاری رفتن نداره١

سـالروز  مـاه  مهـر   13   
مانـدگار  هنرمنـد  درگذشـت 
اسـت. فروغـی«  »فریـدون 

فریـدون فروغی در سـال 1329 
در محله سلسـبیل تهران متولد 
مـاکان  از  او  خانـواده  شـد. 
بـزرگ نـراق بودند. او تنها پسـر 

خانـواده بـود و سـه خواهـر به نام هـای پروانه، عفت و فروغ داشـت. در سـال 
1335 و در شـش  سـالگی، تحصیـل را آغـاز کـرد و عاقبـت در سـال 1347 
مـدرک دیپلـم علوم طبیعی را گرفت و پـس از آن دیگر تحصیل را رها کرد. 
وی موسـیقی را بدون داشـتن اسـتاد و با توجه به عاقه ای که به موسـیقی 
راک و به خصـوص آثـار » ری چارلـز » داشـت، با تمریـن می آموخت. وی در 
روز جمعه، سـیزدهم مهر ماه 1380 در منزلش در تهران  پارس درگذشـت. 
او را در روسـتای قرقـرک بوئیـن زهـرا قزویـن در کنـار برکـه ای کوچک، در 
سـایه کوهی بزرگ و در آرامشـی که سـالها انتظارش را می کشـید به خاک 
سـپردند. فریـدون فروغـی خالـق آهنـگ های  مانـدگاری همچـون آدمک، 

قـوزک پا،نیاز،یـار دبسـتانی، غـم تنهایـی، گرفتـار، خـاک و... اسـت.
1-  از آهنگ قوزک پا فریدون فروغی

نویسنده انتشارات سالروزانتشارات
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حقوق و حوادث

خبر

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد

کاهش 70 درصدی
 کشفیات قاچاق دام

گفـت:  کرمـان  اسـتان  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده ی 
امسـال کشـف سـوخت قاچاق به میـزان 23 درصد رشـد 
و کشـفیات قاچـاق دام بـا توجـه بـه اقدامـات کنترلی که 

صـورت گرفـت، 70 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
 صبـح دوشـنبه در کمیسـیون مبـارزه با قاچـاق کاال و 
ارز واقـع در اسـتانداری کرمـان، رضـا بنـی اسـدی اظهار 
داشـت: عملکـرد مبـارزه با قاچـاق، در 6 ماهه ی نخسـت 
سـال 94 رشـد قابـل توجهـی داشـته اسـت و مـی طلبد 
از همـه ی دسـتگاه هایـی کـه بـه نوعـی در بحـث قاچاق 
پلیـس  بـا  را  بخواهیـم، مسـاعدت الزم  سـهیم هسـتند 
داشـته باشـند تا روند را ارتقـا دهیم و کیفیـت فعالیتمان 

را بـاال ببریم. 
فرمانـده ی نیـروی انتظامـی کرمـان افـزود: در بحـث 
مبـارزه بـا قاچـاق، در مقایسـه بـا شـش ماهه ی نخسـت 
سـال 93، در زمینـه کشـف مشـروبات الکلـی 17 درصد، 
سـاح 19 درصـد، لـوازم آرایشـی و بهداشـتی 66 درصد، 
دارو 40 درصـد و لـوازم خانگـی 10 درصـد در اسـتان 
افزایـش کشـفیات داشـته  ایـم. بنی اسـدی خاطـر نشـان 
کـرد: در شـش ماهـه ی نخسـت سـال جـاری  در زمینـه 
ی قاچـاق برنـج 125 درصـد، پارچـه 275 درصـد، عتیقه 
191 درصـد، لـوزم یدکـی 189 درصد، وسـایط نقلیه 22 
درصـد، مرکبـات 57 درصـد و تبلت 135 درصـد افزایش 

داشتیم.  کشـف 
وی بـا بیـان کشـف 2 درصـدی تجهیـزات ماهـواره ای 
بیان داشـت: در زمینه ی تلفن همراه با کاهش کشـفیات 
قاچاق مواجه هسـتیم ضمن اینکه امسـال کشـف سوخت 
قاچـاق بـه میـزان 23 درصد رشـد و کشـفیات قاچاق دام 
بـا توجـه بـه اقدامـات کنترلـی کـه صـورت گرفـت، 70 
درصـد کاهش داشـته اسـت. فرمانـده ی نیـروی انتظامی 
کرمـان گفـت: در شـش ماهه ی نخسـت سـال 94 تعداد 
2330 نفـر دسـتگیر شـده و 2315 پرونده جـاری مرتبط 
بـا ایـن مـوارد وجـود دارد که نسـبت بـه مدت مشـابه در 

سـال 93 بـه میـزان 34 درصـد افزایش یافته اسـت. 
بنی اسـدی تاکیـد کـرد: بایـد نظـارت دقیق بـر مصرف 
سـوخت در بخـش صنعـت افزایـش یابد و نسـبت به عدم 
راه  انـدازی شـعبه  هـای امـوال تملیکـی و قرنطینه ی دام  
هـای مکشـوفه نیـز اقدامـات الزم انجـام شـود. فرمانـده 
انتظامـی اسـتان کرمـان گفت: کشـفیات کاالهـای قاچاق 
در سـال گذشـته بـه میـزان 20 میلیـارد تومـان بـود و 
امسـال بـا 23 درصـد افزایـش، این مبلـغ بـه 25 میلیارد 

تومـان افزایـش یافته اسـت.

بـه نقـل از روابط عمومـی و ارتباطات دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان، مـراد قتلوئـی گفت: شناسـایی علـل بروز 
جرائـم خشـن در جامعـه یک ضـرورت انکارناپذیر اسـت، 
مسـأله نظـم و انضبـاط و امنیـت اجتماعـی در تمامـی 

جوامـع بشـری یـک امـر مهـم و حائـز اهمیت اسـت .
رئیـس شـعبه اول دادگاه کیفـری یـک مرکـز اسـتان 
کرمـان اظهـار داشـت: روابـط انسـانی در جامعـه بـر پایه 
نظـم و قاعـده ای خـاص همـواره اسـتوار اسـت و بـر این 
پایـه و اسـاس شـیوه هایی بـرای کنترل روابـط اجتماعی 
و بـه منظـور حفـظ امنیـت در جامعـه بـه طـور رسـمی 

وغیـر رسـمی مـورد تأکید اسـت.
قتلوئـی گفـت: بـروز خشـونت در جامعـه بـه عنـوان 
یـک پدیـده آسـیب سـاز در بسـتر جامعه اذهـان عمومی 
را بـه خـود مشـغول کـرده و مسـائل ومشـکاتی را بـرای 

شـهروندان در پـی خواهـد داشـت.
وی ادامـه داد: پرخاشـگری آن نـوع رفتـار خشـم آلود 
و خشـن اسـت کـه بـه قصد آسـیب رسـاندن بـه دیگران 
محقـق مـی شـود وخشـونت در ادبیـات کیفـری در یـک 
معنـا اعمـال زور و قـدرت بـه منظـور آسـیب رسـاندن 
جانـی بـه دیگـری، کاربـرد غیرقانونی اعمـال زور و قدرت 
شـامل قتـل، حملـه و تهاجم، چاقوکشـی، تجـاوز به عنف 

را اصطاحـا خشـونت کیفـری مـی نامند.
وی عوامـل بـروز خشـونت کیفـری را متعـدد دانسـت 
نیازهـای  بـا  والدیـن  نامناسـب  برخـورد  نحـوه  وافـزود: 
فرزنـدان، تراکـم و افزایـش جمعیـت، تشـویق رفتارهـای 
پرخاشـگرایانه، تنبیـه والدیـن و مربیـان، شهرنشـینی و 
حاشـیه نشـینی در شـهرها، بد آمـوزی حاصل از وسـایل 
ارتبـاط جمعـی، عامـل اقتصـادی و فقـر و ضعـف بنیـه 

اخاقـی واعتقـادی از جملـه ایـن عوامـل مـی باشـد.
داشـت:  بیـان  کیفـری  دادگاه  اول  شـعبه  رئیـس 
راهکارهـای قانـون مجـازات اسـامی جدید مصوب سـال 
92 در رابطـه بـا جرائم خشـن مثـل چاقو کشـی، تهاجم، 
قتـل عمـدی، تجـاوز بـه عنـف، راهـکاری نسـبتاً سـخت 

گیرانـه اسـت.
ایـن مقـام قضائـی ادامـه داد: حداقـل مجـازات قانونی 
کـه جرمـی خشـن  عمـدی  قتـل  در  معاونـت  تعزیـری 
اسـت، نسـبت به مقررات سـال 1370 مجـازات و برخورد 

کیفـری سـنگین تری اسـت.
وی خاطرنشـان سـاخت: در سـال 1392 قانونگـذار ما 
اقدامـات متنوعـی را در بـاب تخفیـف مجـازات و معافیت 
از کیفـر و تعویـق صـدور حکـم، تعلیـق اجرای مجـازات، 
نظـام نیمـه آزادی، اعمال مجازات هـای جایگزین را برای 

اصـاح  و بازسـازی مجرمیـن در نظـر گرفته اسـت.

قتلوئـی گفـت: نگـرش معطوفانه و بازپـروری در جرایم 
غیرخشـن و عمومـاً مجـازات هـای تعزیـری درجـه 6 تـا 
در  اسـتخفاف  هـای  رویکـرد  از  منـدی  بهـره  زمینـه   8
مجـازات و امثـال ایـن مـوارد را پیـش بینـی کـرده، امـا 
و بالعکـس راجـع بـه جرائـم سـنگین و خشـن کمـاکان، 
نسـبت بـه گذشـته برخـورد بـا جرایـم از ایـن دسـت بـه 

مراتـب شـدیدتر اسـت.
وی افـزود: در مرحلـه تحقیقـات مقدماتی بـرای جرائم 
خشـن، تأمیـن اولیـه ای کـه بـرای دسترسـی بـه متهـم 
مرتکـب جـرم خشـن ماننـد چاقـو کشـی، قتـل عمـد، 
اخـاذی، قـدرت نمایـی و امثـال ایـن جرائـم خشـن اخـذ 
مـی شـود بسـیار و بـه مراتـب شـدید تـر بـوده و در بازه 
هـای زمانـی قابـل اعتنـا بـرای تکمیـل تحقیقـات پرونده 
نـزد بازپـرس در جرائـم سـالب حیات حداقل بـه مدت دو 
سـال و در غیـر سـالب حیـات حداقـل در فرصـت زمانـی 
یـک سـاله آزادی این مجرمین سـلب می گـردد که البته 

اگـر در ایـن بـازه زمانـی پرونـده منتهـی به صـدور حکم 
نشـود بـاز تأمیـن مقتضـی و متناسـب در دسترسـی بـه 
متهـم بـه ماننـد وثایـق قابـل اعتبـار در تعرفـه متهـم و 
بـا ارزش ریالـی قابـل اعتنـا در مراحـل رسـیدگی و برای 
اجـرای حکـم و بـه عـاوه تأمین تکمیلـی از نـوع نظارت 
قضایـی و همچنیـن منـع خـروج از مرزهـای میهـن برای 
ایـن دسـته از مجرمین خشـن که در فاصلـه زمانی مزبور، 
پرونـده هـای محاکماتـی آنـان منجـر بـه نتیجـه پایانـی 

نشـده اسـت اخـذ و اقـدام مـی گردد.
وی گفـت: نگـره نوین و حائـز اهمیت قانونگـذار ایرانی 
آن اسـت کـه به لحـاظ نبودن مقـررات جامـع االطراف تا 
قبـل از تصویـب قانون آئین دادرسـی کیفری جدید سـال 
92 راجـع به مجرمیـن خطرناک در جرائم خشـن به طور 
واضـح و روشـن موضع گیـری جرم شناسـانه ابـراز نکرده 
انـد بجـز در معدود مقـررات مثل مـاده اول قانون اقدامات 
تأمینـی و تربیتـی مصـوب 1339 کـه مقـرر مـی داشـت 

مجرمیـن خطرنـاک از حیـث روحـی و روانـی درمظـان 
ارتـکاب جـرم در آینده می باشـد.

وی گفـت: در مقـرات جدیـد آییـن دادرسـی کیفری 
مرتکبیـن  بـه  راجـع   279 و   203 مـواد  در   92 سـال 
در  را  پرونـده شـخصیت  تشـکیل  لـزوم  جرائـم خشـن 
کنـار تشـکیل پرونـده کیفـری مـورد تأکید قـرار داده تا 
بازپـرس تکلیـف بـه اقـدام در ایـن زمینـه داشـته باشـد 
و بـا جلـب نظـر گـزارش مـددکار اجتماعـی و گـزارش 
پزشـکی و روان پزشـکی، مقـام قضایی رسـیدگی کننده 
اسـتفاده  بـا  کشـور  سراسـر  در  و  عمومـی  دعـاوی  در 
خـود  قانونـی  اختیـارات  از  شناسـانه  جـرم  و  آگاهانـه 
بـرای فـردی کـردن مجـازات هـا و پاسـخ هـای کیفری 
و صـدور مناسـب تریـن و در عیـن حـال عادالنـه تریـن 
احـکام و تصمیمـات قضایـی کـه حـاوی شـاخص هـای 
زیسـتی، روانـی و اجتماعی باشـد بهره بـرده و برخوردی 
و  مجرمیـن  خصوصـاً  و  مجرمانـه  پدیـده  بـا  متناسـب 

مرتکبیـن خطرنـاک داشـته باشـد.
رئیـس شـعبه اول دادگاه کیفـری یـک مرکـز اسـتان 
کرمـان تاکیـد کـرد: در اسـتان کرمـان بـه یمـن و فضـل 
الهـی بعـد از تشـکیل پرونـده در مرحلـه مقدماتـی منتج 
بـه جلـب دادرسـی و مـاالً صـدور کیفرخواسـت علیه این 
امنیـت  رفتارهـای خشـن،  بـا  کـه  مجرمیـن،  از  دسـته 
جامعـه را مواجـه با زحمت نمـوده اند، با جری تشـریفات 
دادرسـی، شـنیدن شـکایت بـزه دیـدگان وقربانیـان جرم 
احـکام  و وکای دعـاوی  اظهـارات متهمیـن  اسـتماع  و 
مسـتحکم و متقـن صـادر و بـه منصـه ظهـور مـی رسـد،

والدیـن  و  هـا  خانـواده  کـرد:  نشـان  خاطـر  قتلوئـی 
بایسـتی بـا مدیریـت الزم فرزنـدان جـوان خـود را تحـت 
نظـارت و مراقبـت کامـل داشـته تـا چنانچـه در اولیـن 
اقدامـات متوجـه شـوند فرزنـد آنها، اشـیای خشـن مانند 
چاقو، کارد و سـایر سـاحهای سـرد خشـن را بـا خود در 
البسـه نگهـداری می کند شـرط عقل اسـت بـا مهرورزی 
تمـام ایـن جـوان معارض بـا هنجارهـا اجتماعـی و قانون 
را از ایـن آسـیب جـدی برحـذر دارد تـا در آینـده خدای 
ناکـرده مواجـه بـا صحنـه های هولنـاک آدم کشـی، قطع 
عضـو و ایجـاد آسـیبهای روحـی وروانـی بـرای همنوعان 

. شیم نبا
وی گفـت: خـود مراقبتـی خانـواده هـا و نسـل جـوان 
وهشـدارهای پلیـس مردمـی شـاهد جامعـه ای پویـا، بـا 
نشـاط و نسـلی آمـاده برای ارتقـا و صعود بـه قلل معرفت 
بـوده و مرتبـط بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری در افق 
1404 در سـند چشـم انداز بیسـت سـاله نظام به اهداف 

عالیـه نظـام مقدس اسـامی برسـیم.

ــت  ــده و درخواس ــرگ مزای ــت ب ــاک، دریاف ــد ام ــتر، بازدی ــات بیش ــب اطاع ــت کس ــد جه ــی توانن ــان م متقاضی
شــرکت در مزایــده و تســلیم پیشــنهادات خــود تــا پایــان وقــت اداری روز   پنــج شــنبه مــورخ 7/16 از ســاعت 8 
صبــح الــی 19 بعدازظهــر )حتــی ایــام تعطیــل( بــه شــماره هــای ذیــل تمــاس گرفتــه و جهــت انجــام امــور مزایــده 

بــا هماهنگــی نماینــده بانــک اقــدام نماینــد.
بازگشــایی پاکــت هــای پیشــنهادی ارائــه شــده، در روز شــنبه مــورخ 94/7/18 ســاعت 13 در محــل بانــک  مهــر 
اقتصــاد واقــع در کرمــان خ شــریعتی- رو بــه روی ســه راه شــهید فــوالدی )عبــاس صباحــی( غیــر حضــوری صــورت 

مــی پذیــرد. 
میزان پرداخت غیرنقدیمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف

-100 درصدالف1

50 درصد در اقساط 60 ماهه50 درصدب2
نحــوه دریافــت ثمــن معاملــه پــس از اعــام برنــدگان و همزمــان بــا انعقــاد قــرارداد بــه شــرح جــدول فــوق مــی 

باشــد. و شــرکت کننــدگان مــی تواننــد یکــی از دو گــروه را بــرای پرداخــت ثمــن معاملــه پیشــنهاد نماینــد. 
توضیحات و شرایط:

1- مبلــغ پیشــنهادی بایــد مشــخص، معیــن و بــدون ابهــام باشــد و در پاکــت سربســته بــه وســیله پســت پیشــتاز 
و یــا بــه صــورت مســتقیم بــه آدرس فــوق ارســال گــردد. 

2- مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل 5 درصــد مبلــغ پایــه مزایــده منــدرج در آگهــی مــی باشــد کــه بایــد 
توســط متقاضــی بــه حســاب مــورد اشــاره در فــرم پیشــنهاد قیمــت واریــز و رســید آن بــا قیــد ردیــف و مشــخصات 

دقیــق ملــک مــورد انتخابــی متقاضــی بــه صــورت جداگانــه تحویــل گــردد. 
3- کلیه اماک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.

4- هزینه های آگهی مزایده و سایر هزینه های مرتبط از برندگان مزایده اخذ می گردد.
5- در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی الویت با فروش نقدی است. 

6- تلفنهــای تمــاس جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و هماهنگی جهــت بازدیــد ازملــک عبارتنــد از: 034-32235423 
و 09131987609

7- بانک در قبول یا رد پیشنهادها مختار است.
ــان  ــه اطــاع متقاضی ــه آدرس www.Mebank.ir ب ــک ب ــق ســایت بان ــده از طری ــر در مزای ــه تغیی ــر گون 8- ه

خواهــد رســید.
ــه  ــن ب ــر آن و همچنی ــا نظای ــرر، چــک شــخصی و ی ــغ مق ــر از مبل ــا کمت ــد ســپرده و ی ــه پیشــنهادهای فاق 9- ب
پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مهــر و امضــای مجــاز )در اشــخاص حقوقــی( مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه 

ــه تشــخیص بانــک. ــر داده نخواهــد شــد مگــر ب پــس از مهلــت مقــرر واصــل شــود ترتیــب اث

»لیست امالک مازاد بانک مهر اقتصاد در مزایده دوم«
قیمت پایه/ریالعرصهاعیانکاربرینوع ملکآدرس ملککدملکردیف

کرمان- بلوار جمهوری اسامی خ 19418153
625/632/256/300/000*مسکونیزمینبیست متری ثاراهلل

2/200/000/000قدرالسهم86مترمربعمسکونیآپارتمانکرمان- خیابان شفا کوچه 8 پاک2941815455
970686/9620/020/300/000مسکونیویائیکرمان- بلوار جهاد کوچه شماره 394181558

کرمان- خ 24آذر کوچه 27 نبش 49418156
4708/700/000/000*مسکونیزمینغربی1

کرمان- بلوار جمهوری اسامی خ 12 59418157
248/602/187/680/000*مسکونیزمینمتری نبش راه آهن

کرمان- بلوار جمهوری اسامی خ 12 69418158
248/602/187/680/000*مسکونیزمینمتری نبش راه آهن

9/800/000/000قدرالسهم214/67مسکونیآپارتمانکرمان خ شفا کوچه 16 قطعه 7941815916
9/700/000/000قدرالسهم214/62مسکونیآپارتمانکرمان خ شفا کوچه 16 قطعه 8941816016
9/800/000/000قدرالسهم214/57مسکونیآپارتمانکرمان خ شفا کوچه 16 قطعه 9941816116
16/000/0000/000قدرالسهم399/87مسکونیآپارتمانکرمان خ شفا کوچه 16 قطعه 10941816216
675/300/000قدرالسهم22/51مسکونیآپارتمانکرمان خ شفا کوچه 16 قطعه 11941816316
215/712/700/000/000*مسکونیزمینکرمان بلوار همتی فر کوچه شماره 12941816424

کرمان بلوار امام رضا )ع( کوچه139418165
217/153/200/000/000*مسکونیزمین شماره 9

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 149418166
مغازه آپارتمانکوچه 8

5/500/000/000قدرالسهم45/49تجاری

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 159418167
آپارتمان آپارتمانکوچه 8

3/950/000/000قدرالسهم64/13تجاری

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 169418168
آپارتمان آپارتمانکوچه 8

3/450/000/000قدرالسهم60/23تجاری

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 179418169
آپارتمان آپارتمانکوچه 8

3/450/000/000قدرالسهم60/23تجاری

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 189418170
آپارتمان آپارتمانکوچه 8

2/225/000/000قدرالسهم60/24تجاری

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 199418171
2/225/000/000قدرالسهم60/24مسکونیآپارتمانکوچه 8

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 209418172
2/225/000/000قدرالسهم60/24مسکونیآپارتمانکوچه 8

خ هزارویکشب جنوبی نرسیده به 219418173
2/300/000/000قدرالسهم61/15مسکونیآپارتمانکوچه 8

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان کرمان

مزایده امالک شماره 2 بانک مهر اقتصاد
بانک مهر اقتصاد در نظر دارد تعدادی از  امالک مازاد برنیاز خود در استان کرمان را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی به فروش برساند.

بررسی علل جرائم خشن و راهکارهای قانونی مقابله با آن
 مریم سعیدی
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صبـح دوشـنبه تعـدادی از مـردم زرنـد بـرای بیـان 
اعتـراض خود نسـبت بـه ازبین بردن بوسـتان امـام علی 
)ع( واقـع در خیابـان مصـای شهرسـتان زرنـد، مقابـل 
اسـتانداری ایسـتاده بودنـد. برای اطـاع از جزئیات بیش 
تـر بـه همـراه دو تـن از نماینـدگان مـردم معتـرض، نزد 
حجـه االسـام و المسـلمین عبـاس اسـامی، مدیـرکل 

سیاسـی و انتخاباتـی اسـتانداری کرمـان رفتـم.
طبـق اظهـارات نماینـده ی معترضیـن جریـان چنین 
اسـت: قبـل از سـال 1391 خیابانـی در زرنـد بـه موازات 
خیابـان مصلی کـه یکی از خیابان های اصلی شهرسـتان 
زرنـد مـی باشـد، احـداث کردنـد کـه گویا پس از شـروع 
پـروژه بـه بـن بسـت خوردنـد. زیـرا ایـن احـداث خاف 

اصـول و مققـررات شهرسـازی بوده اسـت.
در طـی اجـرای پـروژه ی احـداث خیابـان مذکـور، 
مغـازه هـای ی چند تن از کسـبه ی آن محـل تخریب و 

متحمل خسـاراتی شـدند. حـال طبق تصمیم شـهرداری 
بنـا شـد کـه بـرای جبران خسـارت  یکـی از این کسـبه، 
بوسـتان امـام علـی را بـه وی بدهند. بوسـتانی که مکانی 
عمومـی اسـت و مـردم زرنـد تعلـق خاطـر نسـبت به آن 
دارند و شـنیده شـده اسـت این فرد مجوز سـاخت و ساز 
بـر روی زمیـن آن گرفته اسـت و سـاکنین در آن منطقه 
از سـاخته شـدن سـاختمان مطبق در برابر خانه هایشان 

ناراضی هسـتند.
حجـه االسـام و المسـلمین اسـامی پس از شـنیدن 
اظهـارات نماینـده پس از تماس های تلفنی با مسـئولین 
شهرسـتان زرند اظهار داشـت: افرادی که مغازه هایشـان 
تخریب شـد خسـارت بسـیار دیدنـد و مطالبـه ی جبران 
خسـارت حـق آن هـا مـی باشـد. بوسـتان امام علـی نیز 
متعلـق بـه شـهرداری اسـت و در ملکیـت آن. درنتیجـه 
شـهرداری مـی توانـد آن را بـه هـر کـه بخواهـد منتقـل 

کنـد و ایـن امـر قانونی می باشـد.
کرمـان  اسـتانداری  انتخاباتـی  و  سیاسـی  مدیـرکل 
افـزود: همـه ی مـا ترجیح مـی دهیم فضـای مقابل خانه 
هایمـان بـاز باشـد و سـاختمان هـا چنـد طبقـه مقابـل 

منازلمـان نباشـد. ولـی چنان چه فـرد مذکور بـه احداث 
سـاختمان بپـردازد غیرقانونـی نمـی باشـد.

وی در پایـان متذکـر شـد: چنان چه شـکایتی در این 
بـاره داریـد بایـد از طریـق مراجع قضایی اقـدام کنید.

اعتراض مردم زرند به تخریب بوستان 
امام علی )ع(

خبر

گوناگون

ورزش

افقی
1-انجمنی رسـمی در هر کشـور که از سـرآمدان علوم و فنون 
بـرای بحـث و تحقیـق در مسـائل علمـی - و ادبی تشـکیل م 

یشـود - شهری در اسـتان فارس
2-مکاتبه - نگهبان چماق به دست

3-اشـاره جمـع بـه دور - طـا - یک شـرکت خودروسـازی و 
صنایع سـنگین سـوئدی

4-یادداشـت - پیـام الهـی - توده ای متراکم از بخار اسـت که 
در طبقات پایینی و میانی اتمسـفر تشـکیل میشـود - شـیوه 

منوال و 
5-خو و الفت - میدان مرکزی واتیکان

6-مقدمه آهنگ-دهمین شهرستان فرانسه - طاقچه قدیمی
7-از کمیتهای فیزیکی - آراستن - مشورت کننده
8-گرفتاران و دربندان - ستو نها - خوش قدوقامت

9-پارچـه پشـمی پـرزدار - فیلمـی بـه کارگردانـی محمـد 
درمنـش - از وسـایل اعـدام

10-بخیـه درشـت - در دسـت داور - مرکـز ایالـت فلوریدا در 
کشـور آمریکا

11-تزیین ناخن - زدنی خودستا
12-مسـافر سـرزمین عجایـب - زمخـت - گهـواره - خـون و 

نفس
13-محل کار شاطر - بدی - سازگاری

14-قله مرتفع همدان - کنایه از تسلیم شدن
15-روشنایی ماه - سلسله پادشاهی در تاریخ ایران

عمودی
1-هنرمند - پیام کوتاه - آفریده شدگان

2-درآمـدی کـه از فرصـت هـا و موقعیـت های برتر به دسـت 
آمده باشـد - برابر و مسـاوی - گل شـهیدان

3-کل و تمام - نشـان دادن چیزی یا کسـی با حرکت چشـم 
یا انگشـت - پیش نویس

4-از شهرهای استان همدان - باشگاه فوتبال اسپانیایی
5-شـکم بنـد طبـی - افسـوس و دریـغ - آتشـدان حمـام - 

کت ا نز
6-از شـاعران و ملـوک برجسـته سیسـتان در سـده یازدهـم 

هجـری قمـری - مقابـل - مقابـل کنـدی
7-ساز تیره - شهری در استان اصفهان - سال 366 روزه

8-واحـد سـطح - دفتـری کـه خاصـه نامـه های فرسـتاده و 
رسـیده را در آن ثبـت کننـد - صدایـی برای ترسـاندن

9-جانشینی - از وعده های غذایی - خرید و فروش
10-قبراق - برق منفی - مسلک و آرمان

11-امـا و ولـی - روز عـرب - حـس بویایی - زدنـی در ورزش 
ُکشتی

12-اثری از سامرست موآم - رشته کوهی در افغانستان
13-رزمایش - کشتن - تکنیکی

14-تجربـه تصاویر، صداها، احساسـات و عواطفـی که در عالم 
واقـع وجود ندارنـد - از گیاهان رنگـرزی - خدمتکار پیر
15-واسطه خرید و فروش - گریزان و متواری - قانونگذار
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علیرضـا رزم حسـینی در جلسـه کارگروه 
مقابلـه بـا ریزگردهـا در کرمـان اظهـار کـرد: 
یکـی از پروژه های مهم مـا، کنترل ریزگردها 
در جنـوب کرمان و منطقه جازموریان اسـت 
و بایـد مدیـران کل از طریـق وزارتخانـه هـا 
پیگیـر بـوده و حساسـیت مسـئله را به دولت 
منتقـل کننـد و خود ما نیـز پیگیری خواهیم 
کـرد و بایـد احیاء تـاالب جازموریـان یکی از 

اولویـت های برنامه ششـم توسـعه باشـد.
اسـتاندار کرمـان گفـت: پنج شـنبه هفته 
جـاری رییـس سـازمان محیـط زیسـت بـا 
اعضـای کارگـروه دریاچـه ارومیـه بـه کرمان 
سـفر خواهنـد کـرد و جلسـه ای در کرمـان 
خواهیـم داشـت. جلسـه کارگـروه مقابلـه بـا 
ریزگردهـای اسـتان را مرتبـا تشـکیل مـی 

دهیـم .
وی بیـان کـرد: معـاون عمرانـی اسـتاندار 
بـه عنـوان رییـس سـتاد بحـران اسـتان بـا 
گـروه  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  کارشناسـان 

مطالعاتـی تشـکیل داده و بررسـی اولیـه را 
انجـام دهند کـه منطقه شناسـایی و وضعیت 
را ارائـه کننـد تـا طی یـک ماه آینـده کلیات 

طـرح را بـه هیئـت دولـت بدهیـم.
رزم حسـینی گفـت: تعییـن تکلیـف چـاه 
مجـاز  هـای  چـاه  حتـی  و  غیرمجـاز  هـای 
در حـوزه جازموریـان بایـد بـا کار فرهنگـی 
و اجتماعـی بـا هـم دیـده و بررسـی شـود. 
جمـع آوری آب هـای سـطحی در زمسـتان 
بایـد انجـام شـود و سـیاب هـای منطقه به 

جازموریـان هدایـت شـوند.
جنگل هـای  و  بیابـان  امـور  کل  مدیـر 
کشـور: اگـر بحـث جازموریـان را رهـا کنیـم 

داشـت نخواهیـم  خوبـی  آینـده ای 
 مدیـرکل امـور بیابان، سـازمان، جنگل ها 
و مراتـع کشـور در این جلسـه اظهار داشـت: 
همانطـور کـه آگاهید مـا با تغییـر اقلیم روبه 
رو شـده ایم و امـروزه یکـی از چالـش جهانی 
بحـث بیـان زایـی و تغییـر اقلیـم اسـت  که 

مـا باید در این شـرایط خـود را آمـاده کنیم.
اسـتان های  کـرد:  بیـان  کارگـر  عبـاس 
اصفهـان  سیسـتان،  هرمـزگان،  کرمـان، 
و  فـارس تحـت تاثیـر گـرد و غبـار باتـاق 
جازموریـان هسـتند پـس ایـن یـک مسـئله 
ا ز50 میلیـون  اسـتانی نیسـت زیـرا بیـش 
هکتـار از کشـور را تحـت تاثیـر ایـن باتـاق 

اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه جازموریـان دارای 
260 گونـه خوش خوراک اسـت عنـوان کرد: 
اگـر بحـث جازموریـان را رها کنیـم آینده ای 
خوبـی نخواهیـم داشـت و کشـورهای دیگـر 

هـم طلبـکار ما خواهند شـد 
مدیـرکل امـور بیابـان، سـازمان، جنگل ها 
و مراتـع کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه 19720 
منبـع آب زیرزمینـی در این حوزه قـرار دارد 
بیـان کـرد: برداشـت آبـی کـه در ایـن حوزه 
قرار دارد مطلوب نیسـت و بسـیار باال اسـت.

رونـد  تغییـر  داشـت:  اظهـار  کارگـر 

درجازموریـان به گونه ای اسـت که  بسـیاری 
از گونه هـا در حـال از بیـن رفتـن اسـت بـه 
نحـوی که پوشـش گز ایـن منطقـه  کمتر از 

5 درصـد شـده اسـت.
وی خبـر داد: براسـاس پایـش انجام شـده 
در اواخرفرودیـن توسـط ماهواره هـا 11 مورد 
منبـع گـرد و غبار مشـخص شـده اسـت که 
 25 جازموریـان  و  هامـون  پایـش  ایـن  در 
درصـد  کـه بیشـترین میـزان فراوانی اسـت  

را از نظـر گـرد غبـار را داشـتند.
چالش هـای  حـل  راهکارهـای  کارگـر 
ایجـاد شـده را  پیگیـری راهکارهـای فنـی، 
راهکارهـای تصمیـم سـازی و تشـکیاتی و 

خوانـد. پیگیـری  سیاسـی  راهکارهـای 
کارگـر با بیـان اینکـه یکـی از راهکارهای 
مبـارزه بـا ریزگردها نمناک کـردن هلیل رود 
اسـت افزود: این بحث تشـکیل یـک کارگروه 
مطالعاتـی را می طلبـد و باید بحـث مدیریت 

بحران اسـتان فعال شـود.

مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
پیگیـری  اسـاس  بـر  داشـت:  بیـان  کرمـان 
هـای اسـتاندار کرمـان بحـث احیـای تـاالب 
جازموریـان در دسـتور کار قـرار مـی گیـرد. 
وضعیـت گذشـته و فعلـی تـاالب جازموریان 
مشـخص شـده تـا بدانیـم بـرای احیـای این 
تـاالب چـه اقداماتی بایـد انجام گیـرد و گرد 

و غبـار را مهـار کنیـم.
مدیرعامـل آب منطقـه ای کرمـان در ایـن 
جلسـه بـا اشـاره بـه اینکـه سـد جیرفـت در 
چهـار مرحلـه از تخریـب جیرفـت جلوگیری 
کرده اسـت بیـان کرد: سـد جیرفت درسـال 
1372 احـداث شـد امـا تـاالب جازموریـان 
تـا سـال 80 زنـده بـود پـس سـد جیرفـت 
شـدن  در خشـک  زیـادی  تاثیـر  نمی توانـد 
جازموریـان داشـته باشـد. بـا وجـود اینکـه 
10000 چـاه غیرمجـاز در منطقه جازموریان 
وجـود دارد  یکـی از راهکارهـای رفـع چالش 
ریزگردهـا ، بسـتن چاه هـای غیرمجاز اسـت.

مس کرمان١- 0ماشین سازی تبریز

قلعه عقاب ها 
تیـم فوتبـال مـس کرمـان عصـر دیـروز بـا یـک گل از 
سـد ماشـین سـازی تبریـز گذشـت تـا رکـورد پیـروزی 
در همـه بـازی هـای خانگـی خـود را حفـظ کنـد. مـس 
کرمـان تاکنـون در تمـام بـازی هـای خانگـی خـود پیروز 
شـده اسـت و از ورزشـگاه شـهید باهنر کرمان قلعه عقاب 
هـا سـاخته اسـت و کسـب امتیـاز در ایـن ورزشـگاه برای 

حریفـان مـس غیرممکن شـده اسـت.
مـس کرمـان یـک ماشـین سـازی تبریـز صفـر؛ بـرد 

طایـی
گل: سعید صادقی )65(

تـک گل مـس را در این بازی سـعید صادقـی در دقیقه 
65 بـه ثمـر رسـاند. گفتنـی سـت نـادر دسـت نشـان و 
شـاگردانش بـه رغم بازی خوبـی که برابر مـس به نمایش 
گذاشـتند نتوانسـتند از ایـن تیـم امتیازی به دسـت آورند 
و مغلـوب آنهـا شـدند. مـس با این بـرد 16 امتیازی شـده 

و بـه رده چهـارم صعـود کردند.
پیکان یک  گل گهر صفر ؛ برد ناپلونی 

گل : میاد سلیمان فاح )90+6(
پیـکان بـرای شکسـت دادن گل گهـر تـا دقیقـه 90 
سـختی کشـید و نتوانسـت بـه خواسـته اش برسـد. اما با 
احتسـاب 6 دقیقـه وقت تلف شـده توسـط رحمیی مقدام 
؛ داور تبریـزی ایـن دیـدار خودروسـازان تهرانـی فرصتـی 
دیگـر یافتنـد تـا بـه پیـروزی برسـند و اتفاقـاً در ثانیـه 
پایانـی بازی سـلیمان فاح بـا گل خود 3 پیکانـی ها را به 
پیـروزی و کسـب 3 امتیـاز رسـاند تـا این تیـم در تعقیب 
فجرسپاسـی باقـی بمانـد. کادر فنـی گل گهـر نسـبت بـه 
قضاوت داور مسـابقه و احتسـاب 6 دقیقه وقت تلف شـده 

بودند. معتـرض 
پاس همدان 3    مس رفسنجان ١ 

مدیر که رفت پاس راه افتاد
گل هـا : محسـن آذربـاد )7( ، جهانگیر عسـگری )22( 
و محمدصـادق کرمـی )79( بـرای پـاس – وحیـد ارمـی 

)1+45 پنالتـی( بـرای مس
پـاس که به همراه پارسـه لقب دو تیم بـدون برد لیگ را 
یـدک می کشـیدند امروز هـر دو به پیروزی رسـیدند. پاس 
کـه هفتـه قبل به دلیل نتایج ضعیـف مدیرعاملش را برکنار 
کـرده بـود در دیدار با مس رفسـنجان از همان شـروع بازی 
دروازه حریـف را بـه تـوپ بسـت و خیلی زود به گل رسـید 
و در ادامـه بـر تعـداد گل هایـش افـزود تـا به لطـف 3 گلی 
کـه بـه مـس زد اولین 3 امتیاز فصل را کسـب کنـد. ظاهراً 
مشـکل پاس بهـرام یدی ؛ مدیر قبلی اش بـوده ، زیرا اولین 

بـرد پاس پـس از برکنـاری او رقم خورد.

در کارگروه مقابله با ریزگردها عنوان شد

کنترل ریزگردها در جنوب کرمان و منطقه جازموریان

مدیـر گـروه پوسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان با 
اشـاره بـه مراجعـات مکـرر به این دانشـگاه و پرسـش در 
مـورد بیمـاری شـپش گفـت: شسـتن موهـا با سـرکه یا 
آغشـته کـردن آنهـا بـه سـس مایونـز یکـی از راه هـای 

درمـان شـپش یـا بیمـاری پـد یکولوزیس اسـت.
بـه گـزارش روز دوشـنبه روابط عمومی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان دکتـر محمـد فکـری افـزود: در صورت 
آلـوده شـدن بـه بیمـاری پدیکولوزیس، تمام سـر و موها 
را بـا سـرکه خیـس کـرده، پـس از نیـم سـاعت آبکشـی 

 . کنید
و  چسـبندگی  رفـع  موجـب  سـرکه  داد:  ادامـه  وی 
سسـت شـدن کپسـول تخم ها شـده و شـانه دندانه ریز 

بـه جـدا کـردن آنهـا از موهـا کمـک مـی کنـد.
وی گفـت: همچنیـن مـی تـوان هنـگام شـب سـر و 
موهـا را بـه خوبی با سـس مایونز آغشـته کـرد به طوری 

که در تمام طول شـب با اسـتفاده از کاه روی سـر باقی 
مانـده و روز بعد شستشـو داده شـود. 

مدیـر گـروه پوسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 
گفـت: مایونـز موجب بسـته شـدن سـوراخ های تنفسـی 

شـپش و از بیـن رفتـن آن مـی شـود. 
راه های انتقال: 

مدیـر گـروه پوسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 
آلـوده  افـراد  بـا  افـراد سـالم  گفـت: تمـاس مسـتقیم 
تمـاس  دهـد؛  مـی  رخ  جمعیـت  ازدحـام  در  بیشـتر 
وسـایل  از  مشـترک  اسـتفاده  ماننـد  غیرمسـتقیم، 
شـخصی آلـوده ماننـد لبـاس هـا، بالـش، پتـو، ملحفه، 
شـانه، بـرس، حولـه، کاه، گیـره مـو، گل سـر، مقنعه، 
شـال، روسـری و چـادر، کاه، حولـه حمـام و غیـره، 
همچنیـن زمانـی که شـیوع شـپش در جامعه باالسـت 
صندلـی اتوبـوس هـای شـهری و بین شـهری، تاکسـی 

هـا و سـالن هـای اجتماعـات نیـز در انتقـال و انتشـار 
شـپش نقـش دارنـد.

درمان شپش سر:
انـواع شـپش رعایـت  اسـاس درمـان در  افـزود:  وی 
اصـول بهداشـتی فـردی، حمـام کـردن و تعویـض منظم 

البسـه و درمـان مـوارد بیمـاری اسـت.
فکـری گفـت: از بیـن بـردن و درمـان شـپش بـه دو 

روش فیزیکـی و دارویـی امـکان پذیـر اسـت. 
وی اظهـار کـرد: پرمتریـن داروی انتخابی اسـت که به 
صـورت شـامپو، محلول سرشـوی، پـودر، لوسـیون و کرم 

موجود اسـت.
درمان دارویی شپش سر: 

وی ادامـه داد: مهـم تریـن داروی انتخابـی در درمـان 
شـپش فـراورده هـای پرمتریـن مـی باشـد کـه بصـورت 

شـامپو و کـرم 5 درصـد در بـازار موجـود اسـت. 

راه های پیشگیری 
از شپش سر:

گفـت:  وی 
شستشـوی لبـاس هـا و ملحفه ها در آب جـوش به مدت 
10 تـا 20 دقیقـه و یـا اسـتفاده از ماشـین لباسشـویی و 
خشـک و اتـو کـردن درزهـای لبـاس؛ رعایـت بهداشـت 
فـردی بخصـوص اسـتحمام مرتـب و شستشـوی منظـم 
لبـاس هـا از جملـه راه هـای پیشـگیری از ایـن بیمـاری 
اسـت. مدیر گروه پوسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
ادامـه داد: شـانه کـردن روزانه موی سـر ترجیحا با شـانه 
دندانـه ریـز چوبـی، تمیز کـردن همه روزه برس و شـانه، 
اسـتفاده نکـردن از لـوازم شـخصی دیگـران، پرهیـز از 
تمـاس بـا اشـیاء و لبـاس های فرد آلـوده، معاینـه مرتب 
موهـا، گـزارش و مراجعه مـوارد آلوده به مراکز بهداشـتی 
از دیگـر راه هـای پیشـگیری از ابتـا بـه شـپش اسـت.

درمان شپش با سرکه و سس مایونز
سالمت
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یادداشت های بدون مرز

دروغ زیبا
در طـول تاریـخ شـاید کمتـر کلمـه ای بـه انـدازه ی 

»عشـق« سـوء تفاهـم ایجـاد کـرده باشـد و این نـه تنها نقطـه ی ضعف 
بـه حسـاب نمـی آید بلکه بـه نوعی نقطـه ی قوت اسـت. مفاهیـم کلی، 
آرمانـی و بـزرگ بـا ایـن سـوء تفاهم و سـوء برداشـت هاسـت کـه زیباتر 
شـده و راز وارگـی و ابهـام و ایهام آنها بیشـتر می شـود و موضوعات چند 
بعـدی، اسـتعاری و متکثـری را در طـول تاریـخ مـی سـازند کـه خوانش 
هـای متعـددی را سـبب شـده و ایـن واژه هـا را بی مـرز و کرانه سـاخته 
اسـت. شـاید اگـر ایـن سـوء تفاهـم و برداشـت وجـود نداشـته باشـد و 
همـه ی مفاهیـم تک بعدی، سـطحی و عریان باشـند. هیـچ هنری بوجود 
نمی آمد و هیچ شـور و شـوقی جان آدمی را سرشـار نمی سـاخت و چه 

بسـا زندگـی از زیبایـی تهی می شـد.
بـه نظـر مـی رسـد در نـگاه اول و بـدون تامـل کلماتـی چـون فاصله، 
هجـران و دوری بـار منفـی داشـته باشـند امـا اگـر دوری و فاصلـه در 
زمینه ی عشـق و دوسـت داشـتن مـورد مداقه جدی قرار گیـرد بار منفی 
مذکـور تبدیـل بـه کارکـردی ایجابـی و مثبـت مـی شـود. به طـور کلی 
آدمـی عاشـق چیزهایـی سـت که مالـک آنها نیسـت و به آنها دسترسـی 
نـدارد، زندگـی تاشـی برای بدسـت آوردن نداشـته هاسـت و بعـد از به 
دسـت آمـدن و صفـر شـدن فاصلـه انسـان بـا آنهـا جذابیـت شـان را از 
دسـت مـی دهنـد و چـه بسـا از آنهـا بیـزار و متنفـر هـم بشـود و دوباره 
در طلـب نداشـته ایـی دیگر اسـت. و ایـن روند تا بـی نهایت ادامـه دارد. 
عشـق و دوسـت داشـتن هـم، چنیـن اند؛ عشـق هـای اسـطوره ای مثل 
لیلـی ومجنـون و... همـه و همـه در پرتـو هجـران، دوری و فاصله شـکل 
گرفته انـد، عاشـق وقتـی به معشـوق خـود می رسـد؛ آن زیبایـی آرمانی 
فاصلـه، دوری و نداشـتن تبدیـل بـه واقعیـت مـی شـود؛ تضادها شـروع 
شـده و عشـق بـه حالت احتضـار و مرگ می افتـد؛ نمونه هـای متعددی 
از ایـن را مـی توانیـم در جامعـه و محیط اطراف مشـاهده کنیـم. به طور 
نسـبی مـی تـوان گفـت مجـاورت، نزدیکـی و همنشـینی مدید دشـمن 
دوسـتی و ارادت و عاقـه اسـت. زیـرا از راه دور فـرد فقـط از یـک زاویـه 
و یـک بعـد زیبـا و آرمانـی شـخص مقابـل را ارزیابـی می کنـد و به همه 
ابعـاد آن تسـلطی نـدارد ولـی وقتـی دوری تبدیل بـه مجاورت شـد و به 
همـه ابعـاد یـا ابعاد بیشـتری از شـخص مقابل مسـلط گردیـد و احتماالً 
بعضـی از آن ابعـاد واقعـی را دوسـت نخواهد داشـت؛ در چنین شـرایطی 
عشـق از بین می رود. عشـق صدای محرومیت هاسـت، صـدای دوری ها، 
نشـناختن هـا، یا کمتر شـناختن هـا و دلتنگی هاسـت و مجـاورت نمود 
واقعیـت هـا که بعضاً تلخ هم هسـتند. نیچـه می گوید: لذت بـردن از هر 
چیـز مسـتلزم میانمایه بـودن در مورد آن چیز اسـت. )نقـل به مضمون(

بنابرایـن بـه نظر می رسـد انسـان وقتی از یـک رابطه، یـک اثر هنری 
و یـا هـر چیـزی لـذت می بـرد کـه در مـورد آن میانمایه باشـد یعنی بر 
تمـام ابعـاد آن دسـت نیافته و یا مسـلط نشـده باشـد پـرده هـا و رازها و 
ایهـام هـا زندگـی را زیباتر مـی کنند و مولد لذت هسـتند؛ عریان شـدن 
هـا، فـرو ریختـن دیوارهـا و کنـار رفتن پـرده ها آدمـی را بـا واقعیت تلخ 
مواجـه مـی سـازد کـه از آن لذت نمـی برد و زیبا نیسـت و چنین اسـت  

کـه هنـر دروغ زیبایـی اسـت برای فـرار از واقعیت تلـخ زندگی. 
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عکس: پريا بیك محمدي

دربه در کوچه هايم کردي ،

هاااا يیي وووو هاايیي،

تو کجاي نازي ،عشق بي عاشق من

عکس نوشت

کتاب

»بولوار پارادیس« نقد می شود
شـهر  کتـاب«  یـک  مؤلـف،  »یـک  نشسـت  بیسـت ویکمین 
سرچشـمه، بـرای نقـد و بررسـی کتـاب »بولـوار پارادیـس« امروز 
از سـاعت 16 در سـالن اجتماعـات فرهنگ سـرای مس سرچشـمه 

می شـود.  برگـزار 
نشسـت »یـک مؤلـف، 
بـه  کـه  کتـاب«  یـک 
آثـار  بررسـی  و  نقـد 
نویسندگان  و  شـاعران 
در  دارد،  اختصـاص 
یکمیـن  و  بیسـت  
بـه  خـود  جلسـه ی 
نقـد و بررسـی کتـاب 
رمـاِن  یادشـده، 
ذوالعلی«  »محمدرضـا 
کرمانـی،  نویسـنده ی 
خواهـد  اختصـاص 

شـت. دا

اتفاق

مرمت و بازسازي چهار حمام استان کرمان
بـه دنبـال پرونـده زنجیـره اي ثبت جهانـي حمام ایرانـي، چهار 
بـا  بازسـازي مـي شـود. حمـام مذکـور  حمـام اسـتان مرمـت و 
مشـارکت میـراث فرهنگـي، اوقـاف و شـهرداري مرمـت و در قالب 

کاربـري مرتبـط و مناسـب احیـاء و بـه بهـره بـرداري مي رسـد. 
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نكوداشت عطا احمدی
آییـن نکوداشـت عطـا احمدی، سـردار بی ادعای مدرسـه سـازی 
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