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پیشخوان

مطابـق مـاه های پیـش، شـورای اداری اسـتان کرمان در 
مـاه آبان هم برگزار شـد. در آخرین روز کاری هفته گذشـته 
مطابق دیگر جلسـات شـورای اداری اسـتان کرمـان آیت اهلل 
جعفـری نماینـده ولی فقیه در اسـتان، حجت االسـام عرب 
پـور رئیس تبلیغات اسـامی، رزم حسـینی اسـتاندار کرمان، 
پـور ابراهیمـی و آذین نماینـدگان مردم کرمان و رفسـنجان 
در مجلـس، ذکااسـدی معـاون اسـتاندار و دیگر مسـئوالن و 

مدیـران اسـتان کرمـان برگزار شـد. امـا شـورای اداری آبان 
مـاه یک تفاوت ویژه با دیگر جلسـات شـورای اداری داشـت. 
علـی اکبـر والیتی مشـاور رهبـر انقـاب در امور بیـن الملل 
کـه بـرای همایـش ابـن هیثـم به کرمـان آمـده بـود در این 
جلسـه حضـور پیـدا کـرد و درباره مسـائل مختلفـی صحبت 

کرد.
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شاعر و طنزپرداز فرهیخته

جناب آقای حمید نیک نفس
انتشار چاپ دوم مجموعه شعر »چغوک اوچکو« که نشان از قلم 

توانای شما و دغدغه حفظ گویش زیبای کرمان عزیز دارد به شما و 
جامعه فرهنگ و هنر کرمان تبریک عرض می کنیم.

موسسه مطبوعاتی پیام آوران
سرپرستی روزنامه گسترش صمت

شاعر و طنزپرداز فرهیخته

جناب آقای حمید نیک نفس
انتشار چاپ دوم مجموعه شعر »چغوک اوچکو« که نشان از دغدغه 
بزرگ شما جهت حفظ گویش زیبای کرمان پهناور دارد به شما و 

جامعه فرهنگ و هنر کرمان تبریک عرض می کنم.

شهرام پارسا مطلق-انتشارات متن برتر

شاعر و طنزپرداز فرهیخته

جناب آقای حمید نیک نفس
انتشار چاپ دوم مجموعه شعر »چغوک اوچکو« که نشان از قلم 

توانای شما و استقبال مردم از تاش شما برای حفظ گویش زیبای 
کرمان عزیز دارد این اتفاق ارزشمند را به شما تبریک عرض می کنم.
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جناب آقای مهندس بابایی
انتخـاب بجا و شایسـته جنابعالی را در سـمت شـهردار کرمان صمیمانه 
تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده ، سـامتی و توفیـق روزافـزون را برای 
شـما از درگاه باریتعالـی خواسـتاریم. بدیهـی اسـت بـا پشـتوانه سـالها 
تجربـه و تخصـص و دلسـوزی جنابعالی شـاهد آبادانی و پیشـرفت همه 

جانبـه شـهرمان کرمان خواهیـم بود.
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سیداحمدرضاسیدطاهری
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جهت همکاری با سازمان نیازمندی های روزنامه پیام ما

500 هزار تومان حقوق ثابت، بیمه + 10 درصد پورسانت
شماره تلفن: 32435827

تماس از ساعت 9 صبح تا 2 بعداز ظهر
همچنین می توانید سوابق کاری خود را به تلگرام و واتس آپ و وایبر

 این شماره بفرستید
۰ 9 1 6 2 ۷ 5 ۷ 4 1 5

آگهی فروش زمین
تعداد ده قطعه زمین مسکونی دارای 

تفکیکی شهرداری واقع در اراضی حسن آباد
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 با قیمتی پایین تر از قیمت بازار 
شماره تماس: 09133430784

والیتی، مشاور امور بین الملل رهبر انقالب در کرمان:
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برتمام مراحل مذاکرات 
هسته ای اشراف داشتند
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خبر

شهردار کرمان خبر داد:

تخفیف 5۰ درصدی برای
 صدور پروانه ساختمانی در بافت 

تاریخی کرمان
شـهردار کرمـان از تخفیـف 50 درصـدی بـرای 
صـدور پروانـه سـاختمانی در بافـت تاریخـی شـهر 

کرمـان خبـر داد.
علـی بابایـی در جمـع خبرنـگاران بـا اعـام ایـن 
خبـر تصریـح کـرد: 1500 هکتـار از مسـاحت کل 
شـهر کرمان را بافت فرسـوده تشـکیل داده اسـت که 
500 هکتـار آن شـامل بافت قدیمی شـهر اسـت که 
متاسـفانه امروز خالی از سـکه شده اسـت و تنها اتباع 

بیگانـه و افاغنـه در ایـن بخش سـکونت دارند.
 وی بـا تاکید بر اینکـه باید کاری کنیم که بتوانیم 
مرکـز شـهر کرمـان و بـه ویژه بافـت تاریخـی را احیا 
کنیـم اظهـار کـرد: بحث احیـای بافت تاریخی شـهر 
کرمـان از 2 سـال گذشـته کلیـد خـورد و امیدواریـم 
بتوانیـم هرچه سـریعتر بخـش تاریخی شـهر کرمان 

و محـور گردشـگری شـهر را بازسـازی و احیا کنیم.
بابایـی با بیان اینکه حفظ آثار تاریخی و احیای آن 
از برنامه های شـهرداری کرمان است ادامه داد: برنامه 
هـای ویـژه های بـرای مجموعـه بافت تاریخی شـهر 
کرمـان داریـم و امیدواریـم بتوانیـم عـاوه بـر احیای 
این منطقه، بتوانیم شـاهد حضور مردم در این بخش 
برای سـکونت نیز باشـیم که در همین راسـتا 2 طرح 
»تخفیـف 50 درصدی برای صدور پروانه سـاختمانی 
در بافـت تاریخـی« و همچنین طـرح »کاهش حریم 
در بافـت تاریخـی« را از 6 مـاه گذشـته بـه سـازمان 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری پیشـنهاد داده ایـم تا 
سـرمایه گـذار بتوانـد در ایـن منطقه سـرمایه گذاری 
کنـد.  شـهردار کرمان همچنین با اشـاره به بـه دو اثر 
قلعـه دختر و قلعه اردشـیر در شـهر کرمان نیز گفت: 
ایـن دو مجموعه از ارزشـمندترین آثار تاریخی شـهر 
کرمـان می باشـند که شـهرداری به منظـور حفاظت 
و احیـای ایـن دو بنا نسـبت به تملک اطـراف این دو 
مجموعـه اقدام کرده اسـت کـه تاکنـون 90 درصد از 
محـدوده اطـراف قلعه دختـر و 10 درصـد از محدوده 
اطـراف قلعـه اردشـیر بـه تملـک شـهرداری درآمده 
اسـت و امیدواریـم با همـکاری بیشـتر اداره کل راه و 
شهرسـازی بتوانیم هرچه سـریعتر 100 درصد تملک 
اطـراف ایـن دو بنـای تاریخـی را در اختیار خـود قرار 
دهیـم تـا بحث احیـای و ایجاد منطقه گردشـگری را 

آغـاز کنیم.
 وی بـا بیـان اینکـه اصـل بنـای تاریخـی قلعـه 
دختـر و قلعه اردشـیر بایـد اصاح شـود تصریح کرد: 
خوشـبختانه در سـفر اخیر وزیـر راه و شهرسـازی به 
اسـتان کرمان، قول حل مشـکات امـاک خریداری 
شـده از مـردم در محـدوده ایـن دو اثـر تاریخـی داده 
شـده اسـت و امیدواریـم هرچـه سـریعتر ایـن قـول 
عملیاتـی شـود.  بابایی با بیـان اینکه در حـال حاضر 
500 میلیـارد تومان پروژه در سـطح شـهر کرمان در 
حـال اجـرا می باشـد افـزود: از 11 ماه پیـش توافقی 
بیـن اسـتانداری کرمان، شـهرداری کرمـان و قرارگاه 
سـازندگی خاتـم االنبیـاء در 3 بخـش انتقـال آب، 
تقاطع های غیرهمسـطح و قطار شـهری منعقد شـد 
کـه هـم اکنون عملیات سـاخت 5 تقاطـع و 7 پل در 
شـهر کرمـان در حال اجرا می باشـد کـه امیدواریم تا 
8 مـاه آینـده پـل ابوذر و تقاطع شـهید بادپـا به بهره 

برداری برسـد. 
شـهردار کرمان با اشـاره به وضعیت میـدان آزادی 
شـهر کرمان نیز گفت:  سـاخت زیرگذر میدان آزادی 
قطعـا دارای موانع بسـیار زیادی از لحاظ زیرسـاختی 
خواهـد داشـت و قـرار نیسـت پـروژه زیرگـذر میدان 
آزادی بـه رو گـذر تبدیـل شـود ضمـن آنکـه ماهیت 
میـدان آزادی نیـز همچنـان بـه حـال اولیـه خـود 
. وی همچنیـن دربـاره کلیـد  باقـی خواهـد مانـد 
خـوردن بحـث مطالعـات و سـاخت متـروی شـهر 
کرمـان توسـط قـرارگاه سـازندگی قائـم )عـج( نیـز 
گفـت: شـروع مطالعـات سـاخت متـروی کرمـان از 
روز گذشته)چهارشـنبه( بـا توصیـه اسـتاندار کرمـان 
آغـاز شـد و قـرار اسـت قرارگاه ظـرف 2 هفتـه آینده 
پیشـنهاد اولیـه خـود را بـرای سـاخت متروی شـهر 
کرمـان بـه شـهرداری ارائـه دهد امـا طبق قـرار اولیه 
مسـیر متروی کرمـان در خط اول خـود از فرودگاه تا 
مسـجد صاحب الزمان و در خط دوم از خیابان شـهید 
علـی بابایـی تا میـدان اول هفت باغ اسـت که شـاید 
در طـرح هـای پیشـنهادی کمـی دچار تغییر شـود.

کشت گیاهان دارویی 
در جنوب کرمان 
توسعه می یابد

کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
جنـوب کرمان از توسـعه کشـت 
گیاهان دارویـی در مزارع جنوب 
اسـتان خبـر داد. سـید یعقـوب 
موسـوی در بازدیـد از طرحهـای 
آبیـاری مکانیـزه این شهرسـتان 

گفـت: هـم اکنون با مشـکل خشکسـالی و کمبـود منابع آبی مواجه هسـتیم و 
بـرای رفع مشـکات موجـود باید تمام بهره وری الزم را از آبیهای در دسـترس 
انجـام دهیـم. وی بـا تاکید بـر لزوم توسـعه آبیـاری مکانیزه در اسـتان کرمان 
افـزود: طـرح آبیـاری مکانیـزه در رودبار امـروز با هزینـه ای بالغ بـر 2 میلیارد 
ریـال در همیـن راسـتا انجـام شـد. وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر رعایـت اصاح 
الگـوی کشـت گفـت: باید کشـت محصـوالت را به سـمت تولیداتـی ببریم که 
در کنـار مصـرف کـم آب، بهـره وری باالیی داشـته باشـند به همیـن دلیل نیز 
کشـت گیاهـان دارویـی در دسـتور کار قـرا گرفتـه اسـت. موسـوی ادامـه داد: 
در راسـتای توسـعه ایـن طـرح 50 هکتـار از مـزارع رودبـار بـه کشـت گیاهان 
دارویـی بـه خصـوص چـای ترش اختصـاص یافتـه اسـت. وی در ادامـه افزود: 
در سـال جاری 800 هکتار از مزارع شهرسـتان رودبار به سیسـتمهای آبیاری 
مکانیـزه تجهیز شـده انـد که این روند در سـایر شهرسـتانهای جنوبی اسـتان 

نیـز پیگیری شـده اسـت.

دستگیری 14 تبعه 
خارجی به اتهام جعل 
ویزا در کرمان

 دادسـتان عمومـی و انقـاب 
کرمـان از دسـتگیری 14 تبعـه 
خارجـی بـه اتهـام جعـل ویزای 
ایـران در افغانسـتان خبـر داد و 
گفـت: این افـراد اقـدام به جعل 
ویـزای ایـران در کابل و دبی می 

کردنـد. به گزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان کرمان دادخدا سـاالری 
افـزود: مامـوران پلیـس در فـرودگاه کرمـان به احـدی از مسـافران ورودی از 
دبـی مظنـون و در بررسـی های بعمل آمده مشـخص شـد که ویـزای صادره 
بـرای تبعـه مذکـور جعلـی اسـت. وی بیـان کـرد: بـا بررسـی هـای بیشـتر 
مامـوران مشـخص شـد تعدادی افـراد به طـرز ماهرانه ای اقدام بـه جعل ویزا 
کـرده انـد و ایـن کار بـه صـورت گروهی و سـازمان یافته انجام شـده اسـت. 
دادسـتان کرمـان گفـت: در ادامـه تحقیقـات 13 متهم دیگر دسـتگیر که در 
مجمـوع 14 نفـر بـه همراهـی ویـزای جعلـی دسـتگیر و روانه زندان شـدند. 
وی افـزود: ویـزای صادره از سـوی متهمان بسـیار ماهرانه و جعلـی بودن آنها 
در بررسـی هـای اولیه قابل تشـخیص نبوده اسـت. سـاالری گفـت: این افراد 
بـرای اینکـه مامـوران بـه جعلـی بـودن ویزا مظنـون نشـوند، بعـد از جعل از 
کشـور افغانسـتان بـه سـمت دبـی حرکت می کردنـد و سـپس از طریق دبی 

وارد ایـران می شـدند. 

اهدای عضو جان 
چهار بیمار را در 
کرمان نجات داد

پیونـد  کننـده  هماهنـگ   
اعضـا در دانشـگاه علوم پزشـکی 
دو  اعضـای  گفـت:   کرمـان 
بیمـار مـرگ مغـزی در کرمـان 
اهـداء  نیازمنـد  بیمـاران  بـه 
در جمـع  شـد. مجیـد گیانـی 

خبرنـگاران از انجـام چهـار عملیـات پیوند کلیه موفق در کرمـان خبر داد. وی 
تصریـح کـرد: خوشـبختانه در ماههـای اخیـر شـاهد افزایـش تمایل بسـتگان 
بیمـاران مـرگ مغـزی بـرای پیونـد اعضـا خبـر داد و افـزود: آمادگـی باالیـی 
بـرای پیونـد اعضـا در بیمارسـتانهای کرمـان وجـود دارد و شـرایط الزم برای 
پیونـد اعضـای مختلـف بـدن در کرمـان مهیـا اسـت. هماهنگ کننـده پیوند 
اعضا در دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان افزود: خوشـبختانه در دو روز گذشـته 
بسـتگان دو بیمار به شـامل یک زن 41 سـاله از کرمان و یک مرد 22 سـاله 
از جیرفـت بـا پیونـد اعضـای این عزیـزان موافقـت کردند و در مجمـوع چهار 
پیونـد کلیـه در بیمارسـتانی شـهید باهنـر کرمـان و افضلـی پـور بـا موفقیت 
کامـل انجـام شـد و هـم اکنـون حـال بیمـاران مسـاعد اسـت. وی خواسـتار 
فرهنـگ سـازی بیشـتر در جامعـه بـرای پرونـد اعضـا شـد و ادامه داد: شـمار 
زیـادی از بیمـاران نیازمنـد در صـف درخواسـت اعضـای بـدن هسـتند و در 

صـورت اهـدای اعضـای بـدن جـان بسـیاری از آنهـا نجـات خواهـد یافـت.

سرپرستان ادارات 
امور سیاسی و 
اجتماعی استانداری 
کرمان منصوب شدند

 بـا حکـم اسـتاندار کرمـان 
سیاسـی  کل  اداره  سرپرسـتان 
امـور  دفتـر  و  انتخابـات  و 
اجتماعی و فرهنگی اسـتانداری 
گـزارش  بـه  شـدند.  منصـوب 

روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، علیرضـا رزم حسـینی در حکمـی علی 
یـار اسـکندری نسـب را بـه عنـوان سرپرسـت اداره کل سیاسـی و انتخابات 
اسـتانداری منصـوب کـرد. در حکـم اسـتاندار آمـده اسـت: نظـر بـه مراتب 
تعهـد، شـناخت و تجـارب ارزنـده جنابعالـی بـه موجب این حکم به سـمت 
سرپرسـت دفتـر امـور سیاسـی و انتخابـات منصوب می شـوید. امید اسـت 
بـا اتـکال به خداونـد متعال در چارچـوب وظایف مصوب و تحقق بخشـیدن 
بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( و بکارگیـری تمامـی 
تجربیـات و تـوان در پیشـبرد اهـداف دولت تدبیر و امید موفق باشـید. آیین 
تودیـع حجـت االسـام عباس اسـامی مدیرکل سـابق سیاسـی و انتخابات 
اسـتانداری کرمان روز پنجشـنبه سـی ام مهر برگزار شـد. همچنین استاندار 
کرمـان در حکـم جداگانه زهرا موسـی پـور را به عنوان سرپرسـت دفتر امور 

اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری منصـوب کـرد.

دادگستریجهاد کشاورزی استانداریعلوم پزشکی

کرمان ویچ

مطابـق مـاه هـای پیـش، شـورای اداری 
اسـتان کرمـان در مـاه آبان هم برگزار شـد. 
در آخریـن روز کاری هفتـه گذشـته مطابق 
دیگر جلسـات شـورای اداری اسـتان کرمان 
آیـت اهلل جعفـری نماینـده ولـی فقیـه در 
اسـتان، حجت االسـام عرب پـور رئیس تبلیغات اسـامی، 
آذیـن  و  ابراهیمـی  پـور  کرمـان،  اسـتاندار  حسـینی  رزم 
نمایندگان مردم کرمان و رفسـنجان در مجلس، ذکااسـدی 
معـاون اسـتاندار و دیگر مسـئوالن و مدیران اسـتان کرمان 
برگـزار شـد. امـا شـورای اداری آبـان مـاه یک تفـاوت ویژه 
بـا دیگـر جلسـات شـورای اداری داشـت. علی اکبـر والیتی 
مشـاور رهبـر انقـاب در امور بیـن الملل که بـرای همایش 
ابـن هیثـم بـه کرمان آمـده بود در این جلسـه حضـور پیدا 

کـرد و دربـاره مسـائل مختلفـی صحبـت کرد.
آیت اهلل جعفری: بزرگان و سردمداران مملکت 

بیشتر از ضعفا باید امر به معروف شوند
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمان در 
ایـن جلسـه گفـت: باید شـهامت داشـته باشـیم کـه امر به 
معـروف و نهـی از منکـر ایـن فریضـه متـروک شـده را در 
جامعـه بـه اجـرا بگذاریـم. آیت اهلل جعفـری افـزود: اگر می 
خواهیـم جامعـه ما اسـامی باقـی بماند باید امـر به معروف 
و نهـی از منکـر زنـده شـود. وی با اشـاره به دایره گسـترده 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اظهـار داشـت: بـزرگان و 
سـردمداران مملکـت بیشـتر از ضعفـا بایـد امـر بـه معروف 

ند. شو
امـام جمعـه کرمـان همچنیـن بـا اشـاره بـه تخلفـات 
صـورت گرفتـه در دولـت قبـل گفـت: همـه مـا مشـکات 
را مـی دانیـم و فهمیـده ایـم کـه چه کسـانی خـاف کرده 
انـد. اگـر همـه مـا آگاه باشـیم مملکـت در سـامت خواهد 
بـود. آیـت اهلل جعفری در پایان سـخنان خود گفـت: امر به 
معـروف و نهـی از منکر تنها نسـخه شـفا بخش مشـکات و 

معضات کشـور اسـت.
استاندار: کرمان به دنبال آرامش و عقالنیت 

سیاسی است
ایـام  در  ایـن جلسـه گفـت:  در  اسـتاندار کرمـان هـم 
محـرم علـی رغـم تهدیداتـی کـه کـرده بودنـد کوچکترین 
مسـئله امنیتـی در اسـتان کرمـان اتفـاق نیفتـاد. علیرضـا 

رزم حسـینی افـزود: کرمـان از پیشـینه تاریخـی برخـوردار 
اسـت. وی گفـت: سـرمایه هـای مادی مـا نیز آثـار تاریخی 
و گردشـگری اسـت و یکـی از سیاسـت های دولـت تدبیر و 
امیـد این اسـت کـه از محل میـراث فرهنگی و گردشـگری 
بـه توسـعه اقتصـادی جامعه کمک کنیـم. اسـتاندار کرمان 
بـا اشـاره به رشـد سـه برابـری گردشـگری در سـال جاری 
در اسـتان کرمـان افـزود: بـا توجه بـه برجام و شـرایط پس 
از تحریـم هـا، افزایش آمار گردشـگران خارجـی پیش بینی 

می شـود.
از  یکـی  را  سیاسـی  عقانیـت  و  آرامـش  ایجـاد  وی 
محورهـای اصلـی مدیریت اسـتان کرمان برشـمرد و گفت: 
منظـور همگرایـی در حـوزه  بـه  توسـعه  و  شـعار والیـت 
سیاسـی، توسـعه و پیشـرفت مطـرح شـده اسـت و تاکنون 
نیز آرامش سیاسـی را همراه با نشـاط سیاسـی شـاهد بوده 
ایـم. رزم حسـینی تصریـح کـرد: در حـوزه اقتصـادی یکـی 
از سیاسـت هـای مـا تمرکـز بـر توسـعه اقتصـادی بـوده و 
بـا ایـده مثلـث توسـعه اقتصـای اتفاقـات خوبـی در اسـتان 
کرمـان افتـاده اسـت. وی گفت: در راسـتای سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی کـه در تاریـخ دیـوان سـاالری کشـور بی 
بدیـل اسـت، شهرسـتان قلعـه گنج کـه سرشـار از ظرفیت 
هـای خـدادادی زیادی اسـت به بنیـاد مسـتضعفان انقاب 
اسـامی واگـذار شـد تـا بـه عنـوان شـهر نمونـه اقتصـاد 
مقاومتی مطرح شـود و مسـیر توسـعه یافتگی خـود را پیدا 

. کند
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از چالـش هـای 
بسـیار مهـم اسـتان کرمـان موضـوع آب اسـت ادامـه داد: 
اسـتان کرمـان در منطقـه قرمـز بحـران آب قـرار گرفتـه 
و برداشـت بـی رویـه از سـفره هـای آب موجـب شـده کـه 
خسـارت هـای زیـادی را متحمـل شـویم. وی گفـت: در 
دولـت تدبیـر و امیـد بـه مدیریـت آب توجه ویژه ای شـده 
اسـت و در اسـتان کرمان در قالب طرح همیاران آب، 350 
میلیـون مترمکعـب پـس انـداز آب را اشـته ایـم کـه بیـش 
از میـزان مصـرف آب آشـامیدنی اسـت. اسـتاندار کرمـان 
اظهـار داشـت: مزیت پتروشـیمی در اسـتان کرمـان موجب 
افزایـش مزیـت هـای ایـن اسـتان شـده کـه حاصـل تدابیر 
دولـت تدبیـر و امیـد اسـت و این امـر در کنار سـایر مزیت 
ها از جمله کشـاورزی، صنعت، معدن و خوروسـازی اسـت.

علـی اکبـر والیتـی: شـهادت مـی دهـم رهبری بـر تمام 
مراحـل مذاکرات هسـته ای اشـراف داشـتند

مشـاور رهبـر انقـاب در امور بیـن الملل در این جلسـه 
به برجام اشـاره کرد و گفت: مذاکرات هسـته ای 12 سـال 
بـه طـول انجامید و من شـهادت مـی دهم رهبـری بر تمام 
مراحـل مذاکـرات هسـته ای تا جایی که ممکن بود اشـراف 
داشـتند. وی تاکیـد کـرد: بـا درایـت مقام معظـم رهبری و 
پیگیـری دکتـر روحانـی کار هسـته ای کشـور بـه مرحلـه 
کنونـی رسـیده اسـت که بـرای نخسـتین بار سـازمان ملل 
متحـد حـق هسـته ای ایـران را تاییـد کـرده اسـت هرچند 
کـه فـراز و نشـیب زیادی داشـته اسـت. عضو شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی اظهـار کـرد: نکتـه بعـدی که مهم اسـت 
اجـرای برجـام اسـت که اگـر از مذاکرات سـخت تر نباشـد 
راحـت تر هم نیسـت چراکـه امریکایی ها روی هر قسـمتی 
مـی تواننـد ایـراد بگیرنـد و دیگران هـم تبعیـت کنند. وی 
بـا تاکیـد بـر اینکه اجـرای برجـام کار مهمی اسـت تصریح 
کـرد: اجـرای کامـل برجـام 8 سـال طـول خواهـد کشـید 
ضمـن آنکـه مـی توانیـم از مزایـای آن نیـز اسـتفاده کنیم 
بـه طـور مثـال نفـت مـا چند دهـه دیگـر تمام خواهد شـد 
وانـرژی کـه مـی ماند بـرای قرن ها انرژی هسـته ای اسـت 
کـه اگر خوب اسـتفاده شـود پـاک ترین انـرژی خواهد بود.

عضـو شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی تصریـح کـرد: به 
همـت دولـت ملـی عـراق که مـورد حمایـت مردم اسـت و 
پشـیتبیانی جمهـوری اسـامی، عـراق موفق شـد امریکایی 
هـا را بیـرون کند از این رو در سـوریه نیز بـا حمایت دولت 
و ملـت سـوریه و حمایـت ایـران مانـع از ایـن مـی شـوند 
کـه امریکایـی هـا در سـوریه سـاکن شـوند. والیتـی گفت: 
داعـش انـواع جنایـات را مرتکـب مـی شـود امـا امریکایـی 
هـا بـا کمـال بی شـرمی مـی گویند کـه داعش را مـا ایجاد 
کردیـم و اعـام مـی کننـد ائتاف ضـد داعـش راه انداخت 
ایـم ولـی عما به دنبال تجزیه عراق و سـوریه هسـتند. وی 
اظهـار کـرد: جـزو طرح های امریکا این اسـت که سـوریه را 
بـه پنج کشـور تجزیـه کند و یکـی ازدالیل اصلی کـه ایران 
از سـوریه حمایـت مـی کنـد فقط بـرای امنیـت از مرزهای 
خودمـان نیسـت بلکـه ایسـتادن مقابل اسـراییل اسـت که 

یکـی از اهـداف آن حضـور در حیـات خلـوت ایـران اسـت.
والیتـی در پایـان خاطرنشـان کـرد: کار منطقـه کار مهمی 
اسـت و تـا ایران هسـت و ادعـای اسـتقال دارد آنهایی که 
بـا اسـام، اسـتقال و ایـران مخالف هسـتند مقابل مـا قرار 

دارنـد چراکـه این بهای اسـتقال اسـت.
پورابراهیمی: تصور نکنیم با رفع تحریم ها همه گره 

های اقتصادی کشور باز می شود
دوران  در  کـرد:  اظهـار  هـم  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
پسـاتحریم بایـد دسـتگاه هـا، مجموعـه هـا، سـازمان هـا و 
همـه ارگان هـای نظـام به شـکلی عمـل کنند کـه حداکثر 
ظرفیـت و تـوان را بـرای ایـن دوره بـه دسـت بیاوریـم. وی 
افـزود: مهمتریـن موضـوع در حـوزه مذاکـرات هسـته ای 
کـه در قالـب توافـق بـا گـروه 1+5 مطـرح شـد، مباحـث 
اقتصـادی بـود و برجـام هم به شـکل دو موضـوع مهم یکی 
مبحـث اقتصادی و دیگری هم تعهدات تنظیم شـده اسـت. 
پورابراهیمـی بـا تاکیـد بـر اصـاح سـاختار نظـام اقتصادی 
در کشـور تصریـح کرد:خیلـی هـا تصـور مـی کننـد عامـل 
اصلـی رکـود اقتصـادی مـا تحریـم ها بـوده اسـت. نماینده 
مـردم کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی ادامـه داد: تمام 
جمـع بنـدی مذاکـرات هسـته ای ایـن اسـت کـه تحریم ها 
لغو شـود و متاسـفانه موضـوع حقوق بشـر و ... در مذاکرات 
نیسـت. وی بیـان کـرد: در خوشـبینانه ترین حالـت با رفع 
تحریـم ها شـرایط کشـور به شـرایط سـال 90 برمـی گردد 
و سـوال ایـن اسـت کـه تـا قبـل از سـال 90 آیـا میـزان 
اشـتغال قابـل قبـول بـوده اسـت؟ بنابرایـن بـه نظـر مـی 
رسـد بـا موضوعاتـی کامـل متفـاوت از جنـس تحریـم هـا 
روبـرو هسـتیم.تحریم هـا اثـر اقتصـادی دارد امـا بایـد بـه 
شـکلی بـه عنـوان مطالبـات قانونـی کشـور مـد نظر باشـد 
و نبایـد تصـور شـود کـه بارفـع تحریـم هـا همه گـره های 
اقتصـادی کشـور بـاز خواهد شـد. پورابراهیمـی تاکید کرد: 
بایـد رویکـرد جدیـدی در حوزه اقتصادی داشـته باشـیم و 
آن هـم چارچـوب اقتصـاد مقاومتی اسـت و همه مسـئوالن 
و مدیـران کشـور بایـد بدانند کـه امروز اقتصـاد مقاومتی به 
دسـتور مقـام معظم رهبـری مهمترین مسـاله کشـور ما به 

رود. شـمار می 

والیتی، مشاور امور بین الملل رهبر انقالب در کرمان:

شهادت می دهم رهبری
بر تمام مراحل مذاکرات 

هسته ای اشراف داشتند

فرمانـده قـرارگاه سـازندگی قائم)عـج( بـا بیـان اینکه راه 
انـدازی متـرو موجـب توسـعه اسـتان خواهـد شـد تصریـح 
کـرد: در اجـرای ایـن طـرح فرصـت نوسـازی شـبکه هـا از 

جملـه شـبکه آب و گاز نیـز بـه وجـود خواهـد آمـد.
سـردارمحمد ابراهیمی اصل در جلسـه برنامـه ریزی برای 
سـاخت متـروی کرمان گفـت: قـرارگاه سـازندگی قائم)عج( 
تجربـه کافـی در سـاخت متـرو در تهـران را به انـدازه کافی 
کسـب کـرده اسـت و در حال حاضـر روزانه سـه میلیون نفر 

در حـال جابـه جایـی توسـط قطـار شـهری هسـتند کـه با 
توسـعه متـرو این عدد بـه هفت میلیـون نفر خواهد رسـید.

ابراهیمـی اصـل بیـان کـرد: قـرارگاه سـازندگی قائم)عج( 
کار سـاخت خطـوط 2 و 3 متـروی تهـران، خـط 2 متـروی 
مشـهد، خـط 2 متـروی شـیراز و همچنیـن مطالعـات خط 
یـک متـروی بغـداد را انجـام داده اسـت و در حـال ورود بـه 

مرحلـه اجـرا می باشـد.
مشـاور عالـی فرمانـده قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـاء 

ظرفیـت، طراحی و مهندسـی قرارگاه سـازندگی قائم)عج( را 
بسـیار قوی دانسـت و افزود: شـهرهای اهواز،  کرج و کرمان 
در مرحلـه واگـذاری سـاخت متـروی خـود بـه این قـرارگاه 
هسـتند. فرمانـده قـرارگاه سـازندگی قائم)عـج( بیـان کـرد: 
اسـتان کرمـان از ظرفیـت های بسـیار باال و قویـی برخوردار 
اسـت که بـا آینده نگری مسـئوالن خود می توانیـد کارهای 
زیـر سـاخت را انجـام دهید. ابراهیمی اصل با اشـاره به اینکه 
پـروژه سـاخت متـرو نیاز بـه یـک اراده سیاسـی دارد اظهار 
کـرد: نیازمنـد همراهـی همه مدیران شـهر برای اجـرای این 
پروژه هسـتیم و همه مسـئوالن باید خواسـتار احـداث مترو 

در کرمان باشـند.
وی بـا بیـان اینکه مردم بایـد در این زمینـه هم همراهی 
کنند زیرا پروژه سـاخت مترو کاری سـنگین و دشـوار اسـت 
ادامـه داد: ظرفیـت هـای شـهری و نیـروی انسـانی اسـتان 
کرمـان بسـیار بـاال اسـت  و با شـروع پروژه سـاخت مترو در 
اسـتان کرمـان 10 هـزار نفر به صـورت مسـتقیم و 20 هزار 
نفـر بـه صورت غیر مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهند شـد.

ابراهیمـی اصـل بـا بیـان اینکـه راه انـدازی متـرو موجب 
توسـعه اسـتان خواهد شـد تصریح کرد: در اجرای این طرح 
فرصـت نوسـازی شـبکه هـا از جملـه شـبکه آب و گاز نیـز 
بـه وجـود خواهد آمـد. فرمانده قـرارگاه سـازندگی قائم)عج( 
تصریـح کـرد: بـرای پیشـبرد فعالیـت هـا باید تعییـن مدیر 
طـرح در اسـتان،تدوین اساسـنامه شـرکت قطـار شـهری 
کرمان حومه، تاسـیس شـرکت قطار شـهری کرمان و حومه 
، تهیـه نامـه هـای بـا امضا اسـتاندار به ریاسـت جمهـوری و 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی ، وزارت کشـور ، شـورای 
شـهر و ...، تعین مشـاور برای کارفرماو ... وجود داشـته باشد. 
مشـاور عالـی فرمانـده قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـاء 
در پایـان خاطـر نشـان کـرد: توزیـع همگـون بـرای توسـعه 
شـهری، ایجـاد یـک حلقـه در بافـت مرکـزی شـهر، ارتباط 
بـا ایسـتگاه راه آهـن و فـرودگاه ، اطاعات دقیق از قسـمت 
هـای گاز و فیبـر نـوری بـه همـراه سیسـتم قنـوات و ... از 
پیـش فـرض های مـا بـرای پروژه سـاخت متـرو در اسـتان 

اسـت. کرمان 

مشاور عالی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء:

مترو؛ موجب توسعه کرمان
خواهد شد

استانداری

رضا عبادی زاده
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خبر
تکذیب موافقت ایران با کنار 

رفتن بشار اسد
هیـات ایرانـی شـرکت کننده در اجاس سـوریه 
در ویـن خبرهـای منتشـر شـده دربـاره موافقـت با 
رفتـن بشـار اسـد ظرف شـش مـاه را قویـا تکذیب 

. کرد
حسـین  از  نقـل  بـه  هـا  رسـانه  برخـی 
امیرعبداللهیـان معـاون عربـی و افریقـای وزیر امور 
خارجـه مدعـی شـدند ایـران موافقـت کـرده کـه 
بشـار اسـد تا شـش مـاه اینـده از قدرت کنـار برود.

وزیـران خارجه 15 کشـور به همـراه معاون وزیر 
خارجـه چیـن و نماینـدگان عالـی اتحادیـه اروپـا 
و سـازمان ملـل روز جمعـه بـرای یافتـن راه حـل 
بحـران سـوریه دروین پشـت میز مذاکره نشسـتند.

گفتـه مـی شـود دور بعـدی ایـن گفـت و گـو 
هفتـه آینـده بـا حضـور دولـت سـوریه و معارضـان 
در همیـن شـهر - ویـن - برگـزار خواهـد شـد ولی 
تـا ایـن زمـان خبـری قطعـی در ایـن زمینـه اعام 

است. نشـده 

سرعت 126کیلومتری تند باد 
در جزیره خارگ

کارشـناس اداره کل هواشناسـی اسـتان بوشـهر 
گفـت: سـرعت وزش تند بـاد در جزیـره خارگ روز 
جمعـه بـه 126 کیلومتر در سـاعت رسـید و میزان 
بـارش نیـز در این جزیـره 19.4 میلـی متر گزارش 

. شد
پیام مسـاعدی افزود: بـا ادامه شـرایط ناپایداری 
جـوی در اسـتان از امـروز جمعـه تـا اوایـل هفتـه 
آینـده شـرایط جوی اسـتان بوشـهر ناپایدار اسـت.

وی بیـان کرد: با حکمفرما شـدن ایـن ناپایداری 
وقـوع رگبـار پراکنـده بـاران، رعد و بـرق و احتمال 
گـرد و خـاک بـرای برخـی از نقاط اسـتان بوشـهر 

پیـش بینی می شـود.
مسـاعدی یادآور شـد: در این مـدت جهت وزش 
بـاد در اسـتان بیشـتر از سـمت جنـوب غربـی تـا 
جنـوب شـرقی و بـا سـرعت 16 تـا 44 کیلومتر در 
سـاعت پیـش بینـی مـی شـود کـه این سـرعت در 
برخـی از سـاعت هـا بـه بیـش از 60 کیلومتـر نیـز 

رسـد. می 
وی گفـت: در 24 سـاعت آینـده ارتفـاع موج نیز 
بیـن 90 تـا 180 سـانتی متر پیش بینی می شـود 
کـه در برخـی از سـاعت ها به بیش از 270 سـانتی 

متر می رسـد.
مسـاعدی تاکیـد کـرد: بـا ایجـاد ایـن شـرایط 
دریانـوردان بـرای تـردد در دریـا بایـد نکتـه هـای 

ایمنـی را رعایـت کننـد.
وی عنـوان کـرد: در 24 سـاعت گذشـته جزیره 
خـارگ بـا 97 درصـد و جم بـا 17 درصـد کمترین 

میـزان رطوبت را داشـتند.
مسـاعدی افزود: هم اکنون دما در شـهر بوشـهر 
27 درجـه سـانتی گـراد و میـزان رطوبـت نیـز 62 

درصد اسـت.

داعش دو روزنامه نگار سوری
 را به قتل رساند

 عناصـر وابسـته به گروهـک تروریسـتی داعش، 
2 روزنامـه نـگار سـوریه ای مخالـف این تشـکیات 
و وابسـته بـه معارضـان سـوری را در شـهر شـانلی 

عرفـای ترکیـه بـه قتل رسـاندند.
در  جمعـه  روز  نـگار  روزنامـه   2 ایـن  جسـد 
منـزل مسـکونی آنهـا در شـانلی عرفـا در حالی که 
گلویشـان بریـده شـده بـود، کشـف شـد. بـر ایـن 
اسـاس، عنـوان مـی شـود کـه 2 فرد کشـته شـده 
بـرای ارتـش بـه اصطـاح سـوریه آزاد کـه مخالـف 

دولـت سـوریه هسـتند، کار مـی کردنـد.
خبرگـزاری دوغـان با یـادآوری اینکـه 2 روزنامه 
نـگار سـوری دارای مواضع ضد داعـش بودند افزود: 
در ارتبـاط بـا قتـل ایـن 2 تـن، هفت تبعه سـوری 
در شـانلی عرفـا دسـتگیر شـده انـد. شـهر شـانلی 
عرفـا در نزدیکـی مرزهـای سـوریه میزبـان دههـا 

هـزار مهاجر سـوری اسـت.
داعشـی ها تاکنون دسـتکم 3 عملیـات انتخاری 
در ترکیـه کـه منجـر به مـرگ بیـش از 150 نفر از 

اتبـاع ترکیه شـده، انجـام داده اند.

کاغذ اخبار

معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی کشـور گفـت: از همـان لحظـات اولیـه بـروز 
حادثه سـیل در اسـتان ایـام، رییس جمهـوری بطور مرتب 
وضعیت سـیل زدگان را از طریق مسـووالن اسـتان پیگیری 

اسـت. کرده 
محمدباقر نوبخت در نشسـت مشـترک شـورای بحران و 
برنامـه ریـزی اسـتان ایـام اظهار کرد: ایشـان دسـتور الزم 
در خصـوص رسـیدگی بـه وضـع پیـش آمـده در ایـام را 
صـادر کـرده و بـا توجه به حجم خسـارت های وارد شـده از 
بنده خواسـتند در سـریع ترین زمان پـس از حادثه به ایام 
سـفر کنـم. وی افـزود: ایـن واقعه نخسـتین حادثـه طبیعی 
در کشـور نبـوده و بطـور حتـم آخریـن آنهـا هم نیسـت اما 
نحـوه واکنـش بـه این حـوادث طبیعی و عملکرد مسـئوالن 
بحـران داوری نسـبت بـه خدمـات رسـانی آنهـا بـه آسـیب 

دیـدگان را بـا اهمیـت مـی کند. نوبخت با اشـاره بـه بازدید 
میدانـی از مناطـق سـیل زده و خسـارت های وارد شـده به 
تاسیسـات زیربنایـی و منـازل مـردم تاکیـد کـرد: خسـارت 
های وارده بسـیار زیاد و باالسـت و مردم باید دسـت گرم و 
پرتـاش دولتمـردان تدبیـر و امید را کنار خـود حس کنند. 
سـخنگوی دولـت یـادآور شـد: باید تا قبـل از پایان امشـب 
نیازهـای ضروری سـیل زدگان مورد شناسـایی قـرار گرفته 
و تامیـن شـود و دسـتگاه هـای مرتبط امکانـات و تجهیزات 
خـود را بـرای خدمـات رسـانی بـه آسـیب دیـدگان بسـیج 
کنند. وی خواسـتار تشـکیل سـتاد سـاماندهی مردمی برای 
رسـیدگی به مشـکات آسـیب دیدگان شـد و گفـت: بدون 
همراهـی مـردم خدمـت رسـانی بـه سـیل زدگان زمـان بر 
خواهـد بـود البتـه این بـه معنـی عجـز و ناتوانـی دولت در 
خدمـات رسـانی به مـردم نیسـت بلکـه نمونه بـارز همدلی 

و همزبانـی دولـت با مردم اسـت. نوبخـت ادامـه داد: دولتی 
که توانسـت بحران هسـته ای را بخوبی مدیریت کرده و آن 
را بـه سـرانجام برسـاند این بحـران های مقطعـی و کوچک 
خللـی در اراده و تـوان خدمـت گذاران نظام برای رسـیدگی 

به مشـکات مـردم وارد نخواهـد کرد.

امکانـات زیرسـاختی و  معـاون رییـس جمهـور گفـت: 
تجهیزاتـی اسـتان ایـام نسـبت بـه دیگر اسـتان هـا کمتر 
اسـت و بـا بکارکیـری تجهیزات دیگر اسـتان هـا تاش می 
کینـم از آالم و رنـج هـای آسـیب دیـدگان کـم کـرده و هر 

چـه سـریعتر وضعیـت را سـاماندهی کنیم.

 رییس جمهوری بطور جدی پیگیر وضعیت 
سیل زدگان استان ایالم است

  دولت

 

دوره مصرف 
بنزین۷۰۰ تومانی 

تمدید نمی شود
ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
پخـش فـرآورده هـای نفتـی بـا 
بیـان اینکـه دوره مصـرف بنزین 
نخواهـد  تمدیـد  تومانـی   700
مـاه  آذر  اول  از  گفـت:  شـد، 
عرضـه بنزین در سراسـر کشـور 
رسـما تـک نرخـی خواهـد شـد. سـید ناصر سـجادی دربـاره آخریـن وضعیت 
مصـرف سـهمیه های بنزیـن بـا قیمـت 700 تومانی باقـی مانـده در کارت های 
هوشـمند سـوخت، گفـت: در طـول ماه هـای اخیـر رونـد مصـرف و برداشـت 
بنزیـن 700 تومانـی در مقایسـه بـا روزهـای نخسـت آزادسـازی قیمـت ایـن 
فـرآورده نفتی کند شـده اسـت. مدیـر عامل شـرکت ملی پخـش فرآورده های 
نفتـی ایـران بـا اعـام اینکـه براسـاس مصوبـه دولـت عرضـه و فـروش بنزین 
ذخیـره سـازی شـده در کارت های هوشـمند سـوخت بـا قیمـت 700 تومانی 
تـا 30 آبـان مـاه سـال جـاری اعتبـار دارد، تصریـح کـرد: بـر ایـن اسـاس از 
ابتـدای آذر مـاه بـه طـور رسـمی عرضـه بنزیـن در سراسـر کشـور بـا حـذف 
سـهمیه های باقیمانـده در کارت هـای هوشـمند سـوخت تـک نرخـی خواهـد 
شـد. ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه تاکنـون شـرکت ملـی پاالیش و 
پخـش فرآورده هـای نفتـی و وزارت نفـت هیچگونـه درخواسـتی بـرای تمدید 
دوره مصـرف ذخیـره بنزیـن 700 تومانـی کارت هـای سـوخت به دولـت ارائه 
نکـرده اسـت، اظهـار داشـت: از این رو پیش بینی می شـود عمـا دوره مصرف 
بنزیـن 700 تومانـی توسـط دولـت تمدید نخواهد شـد و 30 آبان مـاه آخرین 
روز عرضـه بنزیـن 700 تومانـی در کشـور باشـد. وی بـا بیـان اینکـه با حذف 
بنزیـن 700 تومانـی از اول آذر مـاه سـال جـاری و فـروش تک نرخـی بنزین، 
عرضـه کارتـی ایـن فـرآورده نفتـی همچـون گذشـته ادامـه مـی یابـد، تاکید 
کـرد: تاکنـون هیـچ برنامـه ای بـرای حـذف و یا توقـف کارتی بنزیـن در دولت 
و وزارت نفـت بـه تصویـب نرسـیده اسـت.  براسـاس آمارهای رسـمی شـرکت 
ملـی پخـش فـرآورده های نفتی در شـرایط فعلـی ذخیره بنزیـن 700 تومانی 
کارت هـای هوشـمند سـوخت بـه کمتـر از 480 میلیـون لیتـر کاهـش یافتـه 
اسـت. از ایـن رو در شـرایط فعلـی بـه طـور متوسـط روزانـه سـه تـا چهـار 
میلیـون لیتـر از موجـودی ایـن بنزیـن )700 تومانـی( مصـرف می شـود، این 
در حالـی اسـت کـه در روزهـای نخسـت آزادسـازی قیمت هـا مصـرف بنزیـن 
700 تومانـی حـدود 20 تـا 25 میلیون لیتر در روز بوده اسـت.در زمان اجرای 
طـرح آزادسـازی قیمـت بنزیـن و عرضـه این فـرآورده نفتـی با قیمـت یکهزار 
تومـان، بیـش از دو میلیـارد و 100 میلیـون لیتر بنزین با قیمـت 700 تومانی 

در کارت هـای هوشـمند سـوخت ذخیـره سـازی شـده بـود.

ردی از  رکن آبـادی 
پیدا شده است

رییس مجلس شـورای اسامی 
بر ضرورت روشـن شدن سرنوشت 
مفقـودان فاجعـه منا تاکیـد کرد و 
پیـدا  از  رکن آبـادی  ردی  گفـت: 
شـده اسـت. علی الریجانی )جمعه 
8 آبـان( با حضـور در منزل آیت اهلل 
مؤیدی قمی مفسـر قرآن و اسـتاد 
اخاق کـه در فاجعه تاسـف بار منا 
جـان خـود را از دسـت داده اسـت، بـا خانـواده ایشـان دیـدار کرد و درگذشـت این 
عالـم برجسـته را تسـلیت گفت و بـرای آن فقیه عالیقدر طلب مغفـرت و رحمت و 
بـرای خانـواده ایشـان طلب صبر کرد.  وی افـزود: هنوز ابعاد ایـن فاجعه برای دیگر 
کشـورها روشـن نشـده؛ چنانچه وقتی موضوع و تعداد کشـته ها را به پوتین رئیس 
جمهـور روسـیه بیـان کردم خیلـی تعجب کـرد و نمی دانسـت ابعاد ایـن فاجعه به 
ایـن بزرگـی اسـت.  الریجانـی در ایـن دیـدار با اشـاره بـه ابعـاد فاجعه بـزرگ منا، 
گفـت: ایـن حادثه ضایعه ای برای کشـور بـود و برای تعیین سرنوشـت مفقودین در 
حـال پیگیـری هسـتیم تـا تعیین تکلیـف شـود.  وی افزود: سـعودی ها تعـدادی از 
جانباختـگان منـا را دفن کردند و برای شناسـایی مفقودین، در حال انگشـت نگاری 

هستیم.
رئیـس قـوه مقننـه با بیـان اینکه عربسـتان در ایجـاد این حادثه، مقصر اسـت و 
بعـد از آن نیـز بسـیاربد عمـل کـرد، بیان داشـت: باید برای کشـف حقیقت مسـیر 
را طـی کنیـم تـا به نتیجه برسـیم.  الریجانـی در مـورد وضعیت رکن آبادی سـفیر 
سـابق ایـران در لبنـان نیـز گفت: آقـای رکن آبـادی را به بیمارسـتان منتقل کردند 
کـه عربسـتان ایـن موضـوع را رد کـرد، البتـه ردی از آقای رکـن آبـادی پیدا شـده 
اسـت.  وی بـا تاکیـد بـر اینکه عربسـتان رفتاری غیرمعقـول در موضـوع حادثه منا 
داشـت، اضافه کرد: دولت عربسـتان می توانسـت این حادثه را مدیریت و ساماندهی 
کنـد کـه در ایـن صـورت تعداد جانباختـگان بسـیار کمتر می شـد.  رئیس مجلس 
شـورای اسـامی ادامـه داد: سـعودی ها تـا همین چنـد روز پیش تعداد کشـته ها را 
حـدود 700 نفـر اعـام می کردنـد کـه معلوم شـد بیـش از 7 هـزار نفر جـان خود 
را از دسـت دادنـد.  وی بـا تاکیـد بر اینکه در سـطح دنیا، حادثه این چنینی سـابقه 
نداشـته اسـت، اظهـار کـرد: عربسـتان بـه دنبال سـرپوش گذاشـتن بر ایـن فاجعه 
اسـت.  الریجانـی بـا اشـاره بـه تشـکیل کمیتـه حقیقت یاب، گفـت: از طریـق این 
کمیتـه در حـال پیگیری هسـتیم و همچنیـن از طریـق بین المجالس کشـورهای 
اسـامی، سـازمان ملـل متحـد و ... هـم دنبـال می کنیـم تـا ابعاد حادثه مشـخص 
شـود.  رئیـس مجلس شـورای اسـامی با بیـان اینکه هنـوز ابعاد ایـن فاجعه برای 
دیگر کشـورها روشـن نشـده اسـت، ادامه داد: وقتی موضوع و تعداد کشـته ها را به 
پوتیـن رئیـس جمهور روسـیه بیـان کردم خیلـی تعجب کـرد و نمی دانسـت ابعاد 

ایـن فاجعه بـه این بزرگی اسـت. 

اختالفات وزیران، 
سنگ بزرگی برای 

نظام سالمت
وزیـر،   2 معنـادار  واکنـش 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  و  بهداشـت 
تجمیـع  موضـوع  بـه  اجتماعـی 
بیمه هـا، حاکـی از ایـن اسـت کـه 
گرفتـار  همچنـان  سـامت  حـوزه 
حاشـیه ها و مشـکاتش باقی مانده 
اسـت. موضوع ادغام بیمه ها و داشـتن مدیریت واحد نظام سـامت در کشـور، دغدغه 
بسـیاری از دسـت انـدرکاران و کارشناسـان حوزه سـامت اسـت کـه بنا بود بـا ادغام 
بیمه هـا رضایـت مـردم از نظـام سـامت برای خدمـات مطلـوب در نظر گرفته شـود 
امـا بـا وجـود اینکه این مسـئله بارهـا و بارها مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت هنوز 

اجـرای آن بـی تکلیـف مانـده اسـت.
بـا آغـاز به کار دولـت یازدهم و همـکاری و تعامل وزارت خانه ها بـا یکدیگر، انتظار 
می رفـت تـا حـوزه سـامت نیـز بـه دور از حاشـیه ها، در مسـیر خدمـت بـه مـردم با 
سـرعت بیشـتری گام بـردارد امـا در ایـن میـان اختافـات میـان وزیران نـه تنها این 

هـدف را بـه سـرانجام نرسـاند بلکه مانـع بزرگـی در تحقق این طرح شـد.
ادغـام بیمه هـا کـه بـه دلیـل سـاماندهی بـه بـی عدالتـی تعـدد بیمه هـای پایـه 
سـامت و تفـاوت خدماتـی کـه خدمـات درمانـی، تامیـن اجتماعـی و دیگـر بیمه ها 
ارائـه می دادنـد، در برنامـه  پنجـم  توسـعه تاکیـد زیـادی بـر تاسـیس آن شـده بود تا 
کنـون بـه اجـرا در نیامده اسـت که در این باره سـید حسـن هاشـمی وزیر بهداشـت 
گفت: تجمیع و یکسـان سـازی  بیمه ها، برای سـر و سـامان دادن و حمایت از خدمات 
درمانـی مطلـوب، امری ضروری اسـت و اینکه تمامی مردم بتواننـد با دریافت دفترچه 
بیمـه یکسـان از خدمات برابر برخوردار باشـند عدالـت واقعی را نشـان می دهد. از این 
رو اجـرا شـدن ایـن طـرح نیازمند به مجـری با جـرات دارد که با وجود وعـده وعیدها 

هنـوز به شـکل اجرایی در نیامده اسـت.
علـی ربیعـی وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی نیـز در خصـوص اینکـه تجمیـع 
بیمه هـا، اقدام یک شـبه نیسـت همـواره بر جدایـی بیمه هـا از وزارت بهداشـت اصرار 
داشـته و معتقـد اسـت: عده ای می خواهند بـا طرح چنین موضوعاتی بیمه هـا را نابود 
کننـد در واقـع تجمیع بیمه ها به معنای ایجاد سـازمان جدید نیسـت چـرا که الزامات 
آن هنـوز فراهـم نشـده و بـه دلیـل اینکـه حـق بیمه هـا یکسـان دریافت نمی شـود و 
ممکـن اسـت با توجـه به متفاوت بودن سـاختارها بحران ایجاد کنـد. تامین اجتماعی 
بـه عنـوان بزرگتریـن سـازمان بیمـه ای کشـور نیـز بـا ادغـام بیمه هـا مخالف بـوده و 
برخـی انتقادهایـی را دربـاره جدایـی بیمه هـای درمانی مطـرح کرده اسـت به طوری 
کـه محمـد علـی همتی، معـاون درمـان سـازمان تامین اجتماعـی نیز با بیـان ا ینکه 
سیاسـت های نظـام سـامت بایـد براسـاس سیاسـت های اباغـی رهبری انجام شـود 
گفت: تمامی دسـتگاههایی که به نوعی سیاسـتگذار یا مجری نظام سـامت هسـتند 
بایـد برنامه هایشـان را براسـاس ایـن اباغیـه تنظیـم  کننـد بنابرایـن با توجـه به این 

اباغیـه، ادغـام بیمه ها جایگاهـی ندارد.

سالمت رییس مجلس شرکت نفت

مجمـع  گفـت:  مجلـس  در  اندیمشـک  مـردم  نماینـده 
نماینـدگان اسـتان خوزسـتان در جلسـه خطـاب بـه خانـم 
ابتـکار اعـام کردنـد یا شـما قدرت حـل مشـکات را ندارید 
یـا دولـت از شـما حرف شـنوی نـدارد در هر دوصورت شـما 

بایـد اسـتعفا بدهید.
عیسـی دارایی با انتقاد از عملکرد سـازمان محیط زیسـت 
بـرای حـل مشـکل ریزگـرد هـا در اسـتان خوزسـتان گفت: 
ریزگـرد ها 15 سـال اسـت کـه با مردم خوزسـتان همسـایه 
شـده انـد. نماینـده مـردم اندیمشـک در مجلـس شـورای 
اسـامی ادامه داد: متاسـفانه دولت ها برای حل این مشـکل 
مهـم بـه چمد دسـتورالعمل اکتفا کـرده اندکه برخـی از این 
دسـتور العمـل هـا به صـورت نیمـه کاره اجرا شـده اسـت و 
مـردم خوسـتان در عمـل شـاهد کاهـش یا حل این مشـکل 
بـزرگ نبـوده انـد. وی اظهـار داشـت: زمانی کـه ریزگردها به 

اسـتان خوزسـتان وارد می شـوند برخی مسـئوالن به استان 
سـفر کـرده و سـخنرانی مـی کننـد و بعد مـی رونـد، دوباره 
وقتـی ریزگرد ها تحمـل مردم را کاهش می دهد، مسـئوالن 
مـی آیند و سـخنرانی مـی کنند، بنابـر این مردم خوزسـتان 
سـال هاسـت کـه شـاهد دروغ گویـی دولـت هـا هسـتند. 
نماینـده مـردم اندیمشـک در مجلـس تصریـح کـرد: یـک 
نماینـده یـا دسـتگاه نمـی تواند مسـئولیت حل این مشـکل 
را برعهـده بگیـرد، رئیـس جمهـور بایـد خـودش مسـئولیت 
حـل ایـن مشـکل را عهـده دار شـده و وظایف دسـتگاه ها را 
مشـخص کنـد و اعتبارات مـورد نیـاز را هم اختصـاص دهد. 
دارایـی بـا بیـان اینکه حـل این مشـکل در دو بخـش داخلی 
و خارجـی امـکان پذیـر اسـت گفـت: در بخش خارجـی باید 
رایزنـی هـای دیپلماتیک بـرای حل این مشـکل افزایش یابد 
امـا متاسـفانه مسـئوالن مـا به بهانـه حضـور داعـش رایزنی 

هـای دیپلماتیک خـود در ایـن زمینه را افزایـش نمی دهند. 
بـرای حـل مشـکات داخلی هـم اقدامی صورت نمـی گیرد. 
وی ادامـه داد: وظیفـه سـازمان محیط زیسـت این اسـت که 
بـرای هـر طرحـی پیوسـتی را ارائـه دهـد تـا توسـط رئیس 
جمهـور ابـاغ شـود امـا این سـازمان یـا پیوسـت هـا را ارائه 
نمـی دهـد و یـا بـه پیوسـت هـا توجـه نمـی شـود. نماینده 
اندیمشـک بـا انتقـاد از مدیریـت ضعیـف ابتـکار در سـازمان 
محیط زیسـت گفت: در جلسـه ای که سـال گذشـته مجمع 
نمایندگان اسـتان خوزسـتان با خانم ابتکار داشـت به ایشـان 
گفتیم یا دولت از شـما حرف شـنوی ندارد و یا شـما توانایی 
اداره ایـن سـازمان را نداریـد در هر صورت باید اسـتعفا دهید 
تـا فردی قوی در این سـازمان مدیریت کنـد. وی تاکید کرد: 
مدیریت ابتکار در سـازمان محیط زیسـت بسـیار پر مشـکل 

اسـت و نتوانسـته از پس کارهـا برآید.

ماجرای درخواست از ابتکار برای استعفا
خبر

آگهی مناقصه 45/ب/8-94 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد انجـام خدمـات پشـتیبانی رفـع حـوادث و اتفاقـات شـبکه آب شـهر کرمـان بـا بـرآورد تقریبـی 
8/898/674/677 ریـال را از محـل اعتبـارات داخلـی بـه روش ارزیابـی کیفی به پیمانکاران واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری 
کـه دارای گواهـی صاحیـت انجـام کار در رشـته آب یـا خدماتـی دارای گواهـی صاحیـت امور بهـره برداری از تاسیسـات می باشـند، دعوت می شـود 
حداکثـر تـا تاریـخ 94/8/13 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه آدرس کرمان بلـوار 22 بهمـن دفتر قراردادهـای شـرکت آب و فاضاب مراجعـه نمایند.

- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 33/200/000 ریال 
- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/8/24 

- افتتاح پاکتهای الف و ب ساعت 9:30 مورخ 94/8/25
- افتتاح پاکتهای ج بعد از ارزیابی مورخ 94/8/25

- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضاب استان کرمان- دفتر قراردادها 
)ضمناً هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد(.

روابط عمومی آموزش همگانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای محمـد عبدالهـی بادیـزی و فاطمه قلی زاده حسـین آبادی مالک ششـدانگ پـاک 1345 فرعـی از 1783 اصلی بخش 3 
کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 17255 صفحـه 157 دفتر 127 صادر و تسـلیم گردید. ضمن تسـلیم دو برگ 
استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظـرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 

تسـلیم نماینـد واال پـس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/8/9

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام   م الف 2773

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم مینابیجـه کشـاورزی فرزنـد اکبـر احـد از ورثه مرحـوم مهدی بحرینی پور فرزنـد یداله مالک 10 و دوم سـوم سـهم و 5 و یک 
سـوم سـهم و یـک و نیـم دانگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 2620 اصلـی واقع در بخـش 4 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت 
شـماره 8583، 8585، 5293 و 7581 صفحـات 441، 449، 113 و 433 دفتـر 50 و 78 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ 
استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاک مزبور بعلت جابجایی مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده 
لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحی مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت مراتب در یـک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فوق الذکر با وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظـرف مدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از 

مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/8/9

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام   م الف 2563

آگهی حصروراثت
آقای علیرضا شـاهرخی فرزند  عباس دارای شناسـنامه 19067بشـرح داد خواسـت شـماره 940367 مورخ 1394/7/28 توضیح داده 
شـادروان  شمسـی فتـاح طباطبایـی  فرزند سیدحسـین بشناسـنامه 29 در تاریـخ 1394/7/17 در شـهر کرمان فوت شـده و وراثت 

منحصرحین الفوت وی عبارتند/عبارتسـت از :
 1-علیرضا شاهرخی فرزند عباس به ش ش 19067 فرزند متوفی

  2- احمد شاهرخی فرزند عباس به  ش ش 563 فرزند متوفی
 3 -  اعظم شاهرخی فرزند عباس به ش ش 346 فرزند متوفی

4- اکرم دخت شاهرخی فرزند عباس به ش ش 99 فرزند متوفی
لذامراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـارمحلی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف تقدیـم دارد واال گواهی صادرخواهد شـد وهـر وصیتنامه ای جز 

رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبارسـاقط اسـت. 
 روح اهلل مشکی- رئیس دفتر شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان بم 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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در این شماره روزنامه در ادامه خاطرات و فعالیت های آقای صنعتی در عرصه فرهنگی و تالش های وی در این حوزه، به چند نفر از همشهریان زرتشتی پرداخته می شود که در 
مسایل فرهنگی کرمان منشأ خدمت بوده اند.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

 ارباب کیخسرو شاهرخ؛ منشا خدمات فرهنگی و اجتماعی
 بخش هشتاد

تاریخ

یادی از چند تن از همشهریان زرتشتی

امـا تمایل دارم حسـن ختـام این بخـش را با یادی 
از چنـد نفـر از همشـهریان نجیـب زرتشـتی، کـه 
هـر کـدام در چنـد دهـه ی اخیـر منشـاء خدمـات 
فرهنگـی و اجتماعـی بوده انـد، به اتمام رسـانم. در 
توضیـح بایـد عـرض کنـم هـر چنـد ایـن مهـم بـا 
زندگی نامـه و فعالیت هـای بنـده در چنـد دهـه ی 
اخیـر ارتباطـی نـدارد، امـا از آنجایـی کـه در ایـن 
مجموعه سـعی بر آن بوده که اشـاره ای به مسـایل 
متعـدد کرمـان در چند دهه ی نیز اخیـر گردد و از 
طرفـی، حس درونی تـوأم با احترام به همشـهریان 
زرتشـتی، که سـال ها با آنان حشـر و نشـر داشـته 
و بـر اقدامـات فرهنگـی و اجتماعـی آنـان چـون 
و  بهداشـتی  فرهنگـی،  آموزشـی،  مراکـز  سـاخت 
ورزشـی و تأثیـر ایـن مراکـز در پیشـرفت فرهنگی 
و آموزشـی شـهر کرمـان واقفم، باعـث گردید تا در 
ایـن مختصـر یادی از ایـن خیرین فرهنگ دوسـت 

نیـز گردد.
دینیار  رشید مهربان و پوران دخت

آقـای »عطا احمـدی« )1( در خصوص سرگذشـت 
تلـخ و خانه ی آنان آورده اسـت: 

»حکایـت غـم ـ دینیـار رشـید مهربـان و همسـر 
خانـه ی  در  دخـت«  »پـوران  فرزنـدش  تنهـا  و 
زیبایشـان کـه امـروز در خیابـان دادبیـن کرمان به 
نـام مدرسـه »کاویانی« اسـت، زندگی لذت بخشـی 

داشـتند. 
جـوان  دختـر  و  ُمـرد  خـدا«  »ریحانـه  خانـه  زن 
هیجـده سـاله ی نجیـب، سـخت بیمـار شـد و تب 

شـدید و جانـکاه او چنـان شـد کـه بـرای معالجـه 
به هندوسـتان بردنـد و در آنجـا خداحافظی کرد و 
همـان جـا به خاک سـپرده شـد؛ و پـدر در کرمان 
توسـط دزدان بی شـرف سـر بریـده شـد و خانـه و 

امـاک آن هـا وقف بـر مـردم گردید.
»بازی سرنوشت«

منـزل آن ها را مدرسـه »کاویانی« کردند و سـال ها 
لطفـی  کـم  اثـر  در  مدتـی  از  پـس  بـود.  برقـرار 
زباله دانـی  و  شـد  ویـران  مدرسـه  آن  مسـئوالن 
گردیـد. بـه هـم کاسـی ها گفتـم: پوران دخـت و 
پـدر و مـادرش بـر مـا حـق دارنـد، کمـک بدهیـد 
آن را بسـازیم. همـه منفـی فرمودند! بـه لطف خدا 
و باطـن پـاک آن مظلومـان در سـال یـک هـزار و 
سـیصد و هشـتاد و چهـار شمسـی تصمیـم گرفتم 
»قصـه غصـه« را بـه شـادی تبدیـل کنـم و خانـه 
آن شـادروانان را بـا همـان ترکیـب سـاختمان کـه 
در ذهـن کودکـی داشـتم، بسـیار محکـم  و زیبـا 
و مـدرن سـاختم و تقدیـم فرزنـدان کرمـان کـه 
در حقیقـت فرزنـد خانـواده عزیـز دینیـار مهربـان 
هسـتند، کـردم. کـه بـاز هـم در ایـن خانـه ی پـر 
و  »پـدر  تصویـر  و  نماینـد  علـم  تحصیـل  برکـت 
دختـر« را روی سـنگ گرانیـت در دیـوار مدرسـه 
نصـب کـردم و تابلـوی »مدرسـه کاویانـی« را بـر 
هفـت  زمیـن  روی  و  بـردم.  بـاال  مدرسـه  ورودی 
هکتـار پـوران دخـت و پـدر مهربانـش، مدرسـه ی 
بسـیار بزرگ »اصغر اسـماعیلیان« را بـا هفت هزار 
متـر مربع سـاختمان و بـا انواع زمین های ورزشـی 

محکـم و زیبا سـاختم؛ قسـمتی از آن با سـرمایه ی 
اصغر اسـماعیلیان و همسرشـان نصرت اسماعیلیان 
و بقیـه آن از بنیـاد نیکـوکاری حضـرت ابوالفضـل 
)ع( سـاخته شـده و می شـود و تصویـر پوران دخت 
و پـدرش و اصغـر اسـماعیلیان و همسـرش را در 
کـردم.  کاشـی کاری  مدرسـه  سـالن های  وسـط 
امیـدوارم کـه خـدا قبـول کند. بـا احترام و سـام: 

پنـد پـدر عطـا احمـدی« )2(. 
وی در قسـمت دیگـری از یادداشـت، پـوران  دخت 
را مـورد خطـاب قرار داده و آورده: »دوشـیزه پوران 
دخـت خانـم«؛ خانـم خانما سـام. اجـازه می دهی 

ندیـِم دِم دردمندت باشـم؟ 
تـو زردشـتی و مـن مسـلمانم ولـی »تـو مـال مـن 
باشـی«، تا سـر بـر سـینه ی سـوزانت بگـذارم و تو 
غریبـی بخوانـی و مـن گریـه کنـم. آن گاه همـراه 
بـا نفـس تـب دار و گـرم، و آه سـردت بـه سـینه ی 
معصـوم و بـه قلبت بـروم و در آنجـا »خانه« کنم و 
بـرای همیشـه در آن بمانـم و مـن »مال تو باشـم« 
و دسـت پـدر داغدار و مظلـوم و به خـون خفته ات 
را ببوسـم )چـون حتی تصویر شـادروان مـادرت را 

ندیـدم، از دور دسـت او را می بوسـم(.
عزیـز دلم؛ مـن در خانه ی شـما )مدرسـه کاویانی( 
معلـم  تـا  دادم  ادامـه  و  کـردم  آغـاز  را  دبسـتان 
شـما  بـزرگ  زمین هـای  روی  بـر  سـپس  شـدم. 
چنـد مدرسـه سـاختم و میلیون هـا انسـان در این 
و  می آموزنـد  و  آموختـه  دانـش  شـما  خانه هـای 
همـه ی آن هـا »فرزنـد و نـوه« شـما هسـتند و در 
کرمـان، ایـران و جهـان خدمـت می کننـد و شـما 
خیلـی بـه گـردن آن هـا حـق داریـد. می بینـی که 
از رحـم پـاک مـادرت و خـون گلوی بریـده پدرت 
و سـینه ی عزیـز مجروحـت چه قـدر اللـه روئیده؟ 
کـه  زجـری  پـاس  بـه  مهربـان  خـدای  سـوی  از 
کشـیده اید، پـاداش خیـر مـدام بـه شـما ارزانـی.   

 ارباب کیخسرو شاهرخ کرماني 
یکـی از شـخصیت های مطـرح کرمانـی که منشـاء 
خدمـات فرهنگـی و اجتماعـی بسـیاری در سـطح 
ایـران و کرمـان گردیـده، ارباب کیخسـرو شـاهرخ 

ست. ا
کرمـان،  شـهر  م.   1874 ش/   1253 متولـد  وی 
پـدرش شـاهرخ و مـادرش فیروزه و نـام پدر بزرگ 
و اجـدادش بـه ترتیب اسـکندر، گشتاسـب و بهرام 
اسـت. در خصوص شـغل و مهارت اجـدادش آمده، 
عـاوه بـر تجـارت، در دربـار زندیـه و قاجاریـه بـه 

حرفـه ی منجمـی نیـز می پرداختنـد )4(.
در مـورد گشتاسـب )جد کیخسـرو شـاهرخ( آمده؛ 
زمانـی کـه لطفعلی خـان زنـد بـه کرمان پنـاه آورد 
و شـهر توسـط آقا محمدخان قاجار محاصره شـده 
و  خـان  احضـار  وی  م.(،   1794 ق/   1209( بـود 
زنـد از او خواسـت تـا بـا اسـتفاده از علـم نجـوم 
معیـن نمایـد، آیـا آقا محمدخـان بر کرمان تسـلط 

نه؟ یـا  می یابـد، 
»... مجلـس را خلـوت کـرده گفـت: بگـو ببینـم این 
بخت برگشـته از جان گذشـته )آقـا محمد خان( که 
طالعـش بر فـال افتـاده و روي به حضیـض و هبوط 
نهـاده، آیـا سـر در سـر ایـن کار خواهد کرد یـا فرار 
بـر قـرار اختیار کرده، جـان از مهلکه بیـرون خواهد 
آورد؟ ]ماگشتاسـب[ اسـطرالب را تـدارک کـرده 
ارتفـاع گرفـت و نگاهـي بر نظـرات کواکـب و بیوت 
سـعد و نحـس در تقویـم نمـود. دقیقـه اي متحیر و 

متفکـر و خامـوش و مدهـوش بود. 
لطفعلي خـان گفـت: هـر چـه دیـده اي راسـت بگو 
و طریـق دروغ  گویـي و زمانه سـازي را مپـو. گفـت: 
اگـر راسـت بگویـم آیـا در مهـد امانـم یـا در قیـد 

شـکنجه و مقطـوع  اللسـان؟« )5(.
 بنـا بـه گفتـه ي ایـن منبـع، ماگشتاسـب خبـر 

از فتـح کرمـان بـه دسـت آقـا محمـد خـان داد و 
حبـس  اتاق هـا  از  یکـي  در  را  وی  لطفعلي خـان، 
نمود و دسـتور داد درب را با خشـت و گل مسـدود 
کننـد و تنها روزنـي جهت دادن غذا باز گذاشـتند. 
و  بـود  تـو درسـت  اگـر پیش بینـی  او گفـت:  بـه 
آقامحمدخـان شـهر را فتـح نمـود، بی تردیـد تـو 
نجـات می یابـی و حتمـاً مقـرب درگاه او خواهـی 
شـد. امـا اگـر ایـن پیش بینـی اشـتباه بود، دسـتور 
می دهـم همـان روزن را نیـز ببندنـد تـا در آنجا به 

رسـی. هاکت 
 همـان گونـه کـه ماگشتاسـب پیش بینـی نمـوده 
بـود، شـهر پـس از چنـدی توسـط آقامحمدخـان 
فتـح شـد و او از مقربیـن خـان قاجـار گشـت، بـه 
نحـوی کـه خانـه ی او محـل امـن اعـام شـد و از 
ایـن رهگـذر، زرتشـتیان در جریـان حملـه ي آقـا 
محمد خـان  صدمـه کم تـری دیدنـد. او سـپس بـه 
همـراه آقامحمدخـان عـازم شـد و تـا زمـان سـفر 
آخـر وی کـه منجـر بـه قتـل او گردیـد، از مقربین 
درگاه وی بـود. گفتـه شـده اسـت وی بـه هنـگام 
سـفر آخـر آقامحمدخـان از وی اجازه گرفـت تا به 
کرمـان آمـده و از خانـواده خود دیـدار نماید و پس 
از آمـدن بـه کرمـان و قتـل آقامحمدخـان دیگر به 
دربـار بازنگشـت و در زادگاهـش اقامـت نمـود )6(. 
امـا ارباب کیخسـرو شـاهرخ در خصـوص کودکی و 
وضعیـت زندگـی خـود آورده: »پدرم فقط دو پسـر 
داشـت. بـرادر بزرگ تـر مـن رسـتم و مـن، و تنهـا 
میراثـي کـه از پدرمان به ارث بردیـم، یک خانه در 
کرمـان بـود که سـي و هفت تومـان و  نیم فروخته 
شـد و چند کتـاب و بعضي لوازم خانـه. وقتي پدرم 
درگذشـت، مـادرم نـوزده سـاله بـود و با دسـتمزد 

مختصـري کـه از کار بافندگـي مي گرفـت، مـا را 
اداره مي کـرد. زندگي بسـیار سـاده اي داشـتیم، در 
آن زمـان کرمان مدرسـه نداشـت. مـا مرزبان )7( 
پسـر سـهراب عموي پدرم، یک مدرسـه روسـتایي 
)مکتب خانـه( تأسـیس کـرد. حـدود بیسـت پسـر 
مي رفتنـد؛  مدرسـه  آن  بـه  زرتشـتي  دختـر  و 
مي گرفتنـد،  یـاد  زیـادي  چیـز  بگویـم  نمي توانـم 
چـون مـا مرزبـان توجهـي به آنـان نداشـت، بنابر 
ایـن بچه هـا مجبـور بودنـد از همدیگـر بیاموزنـد و 

بـراي امـرار معـاش نصـف روز کار کنند. 
مـن و بـرادرم دو سـال در همیـن مدرسـه درس 
نوشـتن  و  خوانـدن  کمـي  وقتـي  و  خواندیـم 
آموختیـم، مادرمـان مـا را به دنبـال کار ]بافندگی[ 
فرسـتاد. بـرادرم نـزد عمویمـان کار مي کـرد که در 
خـارج از شـهر کرمـان مي رفت و سـالي پنج تومان 
نـزد  کرمـان  شـهر  در  مـن  و  مي گرفـت  حقـوق 
عمـوي دیگـرم کار مي کـردم و سـالي سـه تومـان 
تکافـوي  وجـه  هیـچ  بـه  کـه  مي کـردم  دریافـت 

نمي نمـود.  را  زندگـي  مخـارج 
مـن دوازده سـاله بـودم کـه مـادرم ازدواج کرد، در 
ایـن هنـگام مـن نامه اي بـدون اطـاع او بـه میرزا 
افاطـون عمویـم کـه در تهـران زندگـي مي کـرد، 
نوشـتم و از او خواهـش کـردم کـه مـرا بپذیرد و به 
اتفـاق بـرادرم بـه تهـران رفتیـم و با کمـک عمویم 
در مدرسـه شـبانه روزي آمریکایي ثبـت نام کردیم 
تحصیـل  مشـغول  مدرسـه  آن  در  سـال  چنـد  و 
بودیـم و در همیـن دوران بیمارسـتان آمریکایـي 
در تهـران افتتـاح شـد و مـن بـا پنـج دانـش آموز 
دیگـر مدرسـه فـوق الذکـر بـه طـور موقـت در آن 

بیمارسـتان مشـغول کار شـدیم ... 

پی نوشت:
)1(ـ  »وی در سـال 1315 ش. در دهسـتان هینمـان کوهپایـه متولـد گردیـد. 
پـدرش محمـد از طایفـه حـاج باقـر و حـاج آقـا احمـد معـروف بـه قندهـاری 
بـود. در شـش ماهگـی بـه همـراه مـادرش بـه کرمـان آمد و پـس از حضـور در 
مکتب خانـه، در دبسـتان کاویانـی و دبیرسـتان ایرانشـهر تحصیل نمـود و آنگاه 
راهی دانشسـرای کرمان شـد. پس از فراغت از تحصیل در سـن هیجده سـالگی 
)سـال 1323( بـه عنـوان مدیـر و آمـوزگار در مدرسـه گوغـر بافـت مشـغول به 

کار شـد. پـس از مدتـی بـه بزنجـان و کرمـان منتقـل گردیـد و در نهایـت در 
سـال 1360 بازنشسـته گردیـد، ولـی از این به بعـد کار اصلی خـود یعنی جهاد 
مدرسه سـازی را در اسـتان شـروع نمود. در ابتدا با حمایت شـهید دکتر محمد 
جـواد باهنـر )وزیر آمـوزش و پرورش وقت( سـاختمان چهل مدرسـه در کرمان 
را شـروع نمـود. وی در طـول 30 سـال پـس از انقاب اسـامی، متجـاوز از یک 
صـد بـاب مدرسـه بـا کمـک خیریـن مدرسه سـاز و سـازمان آمـوزش و پرورش 
کرمان در رفسـنجان، زرند، فهرج، منوجان، رباط و سرآسـیاب فرسـنگی ساخته 

اسـت. عطـا احمـدی در سـال 1375 بـه پاس تاش مسـتمر در ایـن امر، موفق 
بـه دریافـت نشـان تعلیـم و تربیت از دسـت آقای هاشـمی رفسـنجانی )رییس 
جمهـور وقـت( گردیـد. وی عاوه بر شـرکت در امور اخیر، دارای ذوق شـاعری و 
نویسـندگی نیز هسـت و کتابی به نام »پند پدر« از وی منتشـر گردیده اسـت«. 

دانشـور، محمـد: چهـره ای مانـدگار، ص 68 تا 70.
)2( ـ قسمتی از یادداشت آقای عطا احمدی.

)3( ـ همان.

)4( ـ تدین پور، منصوره: مقاله ی مجلس انس، ص 2.
)5( ـ ابوالحسـن خان، کانتر: )نسـخه خطـی( تذکره ي علما، شـعرا، روحانیون 

و منجمیـن کرمان، ص 108.
)6( ـ همان، ص 109.

از  تعـدادی  جملـه  از  داشـت،  تخصـص  نجـوم  علـم  در  نیـز  وی  ـ   )7(
زایچه نامه هایـی کـه او بـرای چند نفـر از فرزندان متمولیـن و متنفذین کرمان 

اسـتخراج نمـوده، موجـود اسـت.
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فرهنگ و هنر

کتابخبر

 جشن امضای مجموعه شعر حمید نیک نفس

»چغوک اوچکو«
در شهر فرهنگ

شـهرام پارسـا مطلق- عصر پنجشـنبه  هشـتم 
آبـان مـاه بـه بهانه یـک اتفـاق فرهنگی شـماری 
از اهالـی فرهنـگ و هنر کرمان در کتاب فروشـی 
شـهر فرهنـگ گـرد هـم آمدنـد مراسـم جشـن 
»چغـوک  شـعر  مجموعـه  دوم  چـاپ  امضـای 
اوچکـو« سـروده ی حمیـد نیک نفـس کافی بود 
تـا این جمع صمیمی شـکل بگیرد این مراسـم با 
اجـرای مجتبـی احمدی شـروع و در ادامه مهدی 
محبـی کرمانـی در مـورد ایـن کتـاب و اهمیـت 
حفـظ گویـش کرمانـی سـخن گفـت و با اشـاره 
بـه شـعر حمیـد نیـک نفـس و سـوابق مدیریـت 
فرهنگـی او از تاخیـر در انتشـار آثـار حمید نیک 
نفـس گایـه ای دوسـتانه کرد پـس از آن حمید 
نیـک نفـس با خـوش آمدگویـی به جمـع حاضر 
هـدف خـود را از چـاپ و انتشـار ایـن مجموعـه 
و  کرمانـی  گویـش  حفـظ  بـرای  تـاش  شـعر 
اصطاحـات آن عنـوان نمـود  و در ادامـه ضمـن 
تشـکر از همسـرش شـعر طنـزی را بـا گویـش 
کرمانـی خواندند که با تشـویق و تحسـین حضار 
اهالـی  از  مراسـم جمعـی  ایـن  در  بـود  همـراه 
ادبیـات و رسـانه کرمـان از جملـه  سـید جـال 
طیب،  علیرضا هاشـمی نژاد، بردیـا امیرتیموری، 
آبـان ملـک محمـدی و سـعید  رضـا شمسـی، 

کوشـش حضور داشـتند.
مجموعـه شـعر »چغـوک اوچکو« )گنجشـک 
بـاران خـورده( سـروده حمیـد نیک نفس شـامل 
دوبیتـی هـای این شـاعر با گویش کرمانی اسـت 
که در نشـر نون در سـال 93 چاپ و در سـال 94 
بـه چاپ دوم رسـیده اسـت این کتـاب در برنامه 
طنـز »خندوانـه« در مهرمـاه 94 توسـط عـادل 
فردوسـی پـور معرفـی شـده اسـت چند شـعر از 

ایـن مجموعـه را مـی خوانیم:
1- چغوک اوچکویم،مادرم کو؟
رفیق چشته خوارو هادرم کو؟
چغاروندی منه ور توی مشتت

گلیم کت کتوی پادرم کو؟
2- من و روز سیاه و بخت تاریک

شنیدم تیتکت می ریسه باریک
شبیه آسمون می باره یک سر
غم و تلواسه از شاکول و آریک

3- پسینی اومدی میدون مشتاق
تو کردی در دل دیوونه اطراق

شنیدم کرده ای آرا و گیرا
مکن ای نازنین آساق و پاساق

4- به کرمون خونه ای دارم النگواز
به دورش چینه و اطراف سرباز
دو تا آغجان دم ای خونه دارم

االغ و استر و یابو و جماز
5- عالو بچه ی پای کتنگم

کنسک و چس مچ وخیلی زرنگم
زدم چزمون وچمپق روبرویت
زدی ور زیر شال و چارچلنگم

8 آبـان مـاه سـالروز درگذشـت قیصـر امیـن پور، شـاعر 
اسـت. معاصر 

قیصر در دوم اردیبهشـت ماه 1338 درشهرسـتان ُگتوند 
خوزسـتان متولـد شـد.دوران کودکـی و تحصیـات ابتدایی 
را در زادگاهـش گذرانـد و بـرای ادامـه تحصیـل بـه دزفول 

رفت.
امیـن پـور در سـال 1357 دیپلم تجربی گرفت و سـپس 
دامپزشـکی در  را در رشـته  دانشـگاهی خـود  تحصیـات 
دانشـگاه تهـران آغـاز کـرد. او در سـال 1358 بـا انصـراف 
از رشـته دامپزشـکی، بـه جمع دانشـجویان علـوم اجتماعی 
پیوسـت. قیصر امین پور مجددا در سـال 1363 تغییررشـته 
داد و تحصیـات خـود را در رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی 
دانشـگاه تهـران دنبـال کـرد و در بهمـن ماه سـال 1376 با 
دریافـت مـدرک دکتـرای زبان و ادبیات فارسـی از دانشـگاه 

تهـران فـارغ التحصیل شـد.
قیصـر امیـن پـور از زمـرِه شـاعرانی بـود کـه از همـان 
آغـاز فعالیـت هـای حـوزه هنـری به جمـع گروه شـعر آنجا 
پیوسـت و همـگام بـا سـایر شـاعران فعـال حوزه هنـری در 
بسـیاری از شـب هـای شـعر برگـزار شـده در جبهـه هـای 

دفـاع مقـدس شـرکت کـرد و در مناطـق مختلـف عملیاتی 
بـه شـعرخوانی پرداخت.

او عضـو شـورای شـعر و ادبیـات حـوزه بود و در تشـکیل 
جلسـات شـعرخوانی و نقـد و بررسـی شـعر و تشـویق و 
ترغیـب شـاعران جـوان انقـاب نقـش موثـر و ارزنـده ای 
داشـت. سـپس بـه جمع نویسـندگان و شـورای سـردبیری 
مجلـه سـروش نوجـوان پیوسـت .همچنین دکتـر امین پور 
بـه تدریـس زبـان و ادبیـات فارسـی در دانشـگاه اشـتغال 
داشـت. وی در آخریـن روزهـای سـال 1377 دچار سـانحه 
تصـادف در جـاده کنـاره شـمال گردید و به شـدت مجروح 
شد.شـدت جراحـات وارده بـه دکتـر امین پور بـه حدی بود 
کـه وی بـه دفعـات تحـت عمل هـای مختلف جراحـی قرار 
گرفتـه و بـرای ادامـه معالجـات بـرای مدت کوتاه به کشـور 
انگلسـتان اعزام شـد. وی در سـال 1381 تحت عمل پیوند 
کلیـه قرار گرفـت و بهبودی نسـبی یافت.دکتـر قیصر امین 
پور در سـال 1367 از مؤ سسـه گسـترش هنـر، جایزه ویژه 
نیمـا یوشـیج را دریافـت کـرد. همچنین در سـال 1378 از 
سـوی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـه عنـوان یکـی از 
شـاعران برتـر دفاع مقـدس در دهه هـای 60 و 70 برگزیده 

شد.سـر انجـام در آبـان ماه 1386 درگذشـت.
از آثـار قیصـر امیـن پـور اسـت:«طوفان در پرانتـز«، » 
منظومـه ظهـر روز دهـم »، » مثـل چشـمه، مثـل رود »، 
» آینـه هـای ناگهـان »، » گل هـا همــه آفتابگردان انـد »، 
»دسـتور زبـان عشـق«، » بـه قـول پرسـتو »، و » بـی بـال 

پریـدن ».
شعری با عنوان »حسرت همیشگی« از قیصر امین پور:

حرف های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی:

وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان
چقدر زود

دیر می شود

8 آبان ماه سالروز در گذشت قیصر امین پور

ناگهان چقدر زود دیر می شود 
   مناسبت

خیانت
 فریاد شیری

برای این سه نفر: خودم، خودت و خودش

از ما سه نفر 
که عاشق یک نفر بودیم

و یک نفر بودیم
سه نفر مانده است

با عشق دیگری
که دیگری را ُکشت در خودش

یک نفر از ما پیش از مرگ
سی بار نوشت: » مرجان تو مرا کشتی«

یک نفر آدم شد
اما حوای خودش را نداشت

از کوی پرت شد

دیگری اما که من باشم
هنوز عاشق آن یک نفرم

که در قتل های زنجیره یی اش
هر بار که می کشد

خودش کشته می شود.

این لعنتی
 مجتبا پورمحسن

بین این لعنتی آدم را به چه کارهایی وا می دارد
وادارت می کند زن بگیری

باهاش صبحانه بخوری، ناهار بخوری، شام بخوری
دوست پیدا کنی

تلفن کنی
و باهاش حرف بزنی

پنجره را باز کنی
و فکر کنی آن آدم هایی که دارند می روند و می آیند

هستند، مثل تو هستند
تلوزیون را روشن کنی

و برنامه های زنده را پیدا کنی
و مجری که دارد حرف می زند

و وادارت می کند فکر کنی خطاب »شما«ی او
اگر فقط تو نیستی، یکی از آن ها هستی

سیگار بکشی با حسرت
فیلم تماشا کنی

و برای رفع خستگی کار هفتگی
عصر جمعه دست زن و بچه ات را بگیری 

و به نزدیک ترین پارکی بروی
که آدم هایی مثل تو آن جا هستند

ببین این تنهایی آدم را به چه کارهایی وا می دارد

چند شعر کوتاه از علیرضا روشن
1

گم شد
هر که به دنبال تو گشت

2
در سرزمیِن من 

آغوش ها 
برای بدرقه گشوده می شوند

3
خوش به حالت؛

پیِش خودت هستی
4

مرِغ سر بریده؛
باِل تو برای پرواز نیست.

حیاط را خون آلود کردی،
آرام باش

5
علف را »هرز« می خواند

باغبانی که از درخت
 گابی می خواهد

6
تنگی شکست،

ماهی و تنگ
هر دو آزاد شدند

7
کوه نورد نیستم

نه.
من برای دشتم 

به قله می روم
.8

من لجنم،
براِی به من رسیدن 

باید به عمِق دریا برسی

در این خانه که باد بیتوته کرده است
 منصور علیمرادی

در این خانه که باد بیتوته کرده است
امنم

صبح با صدای گنجشکان از خواب بیدار می شود
اجاق گاز را روشن می کند

ترانه ای جنوبی را با سوت می زند
و از دریچه

به ابرهای سرخ، برآسمان کبود خیره می شود
در این خانه که باد می چرخد در نیمه ی تاریک

امنم
به خیابان می رود باد

نان سنگکک می گیرد باد
َگرِد درختان پیر را می تکاند باد

به خانه برمی گردد
کلید می اندازد
زوزه می کشد

و جنازه ام را بر تختخواب می بوسد

چند شعر کوتاه از نظر احمدی 
1

من پشت به
پشت می رسد

نسب ام
به خنجر ها

2
یکي بود...

یکي نبود...
یکي من
یکي تو

3
آغوش تو آن جاست که مي بخشد

ادامه ي پرواز را
پرنده به باد

4
مادرم زن ظرف ها شد و

هر روز
از زیر پایش بهشت را

جارو کشید
5

تو به خانه آمدي
دیگر

خانه به خود نمي آید
6

بر عکس نسخه، قرص را
که نصف نمی کنم 
آن ،نصف دیگرش

تو درد می کنی
7

افسوس که چاقو گفت
من و تو چون

دو نیمه ی سیبیم
8

دوری نکن...بیا
وقتی که مرگ

این همه دور نیست
9

بوسه
زخمي که دهان باز مي کند

10
پاییزی که نیامدی...

انار
سینه ی خود را شکافت

11
من اسکناسی

که گوشه نداشت
برای تنها ییش

ما دونفر بودیم 
 حمیدحمیدزاده

با تپانچه ای 
در ارتفاعات » سیراماسترا«

اولین بار که جرثقیل میدیدم 
تنها صدای مادران بدون سرزمین بود 

که می آمد
 و نمی رفت

و بعد 
          ماسه ای خیس بندر
 و ماهیگیرانی که کله سحر

به »صید قزل آال در امریکا« رفته بودند.
روح اهلل عکسی در جیب داشت 

که در آن 
سربازی امریکایی 

 جمجه ی یک وی ات نامِی  ریزه پیزه را 
                                             متاشی می کرد

فردای آن روز رادیو می گفت:
امروز مصادف است با سال روز کودتای 28 مر...

                          ....غابی ها از برکه پرواز کرده اند
خون همه جا را فرا گرفته است 

حزب سوسیال داشت به دموکرات ها پیروز می شد
که استقال شکست خورد

و ورزشگاه آزادی 
تماشاگراِن نگرانی داشت 

که سکو ها را ترک نمی گفتند
مبهوت

بیا قدم بزنیم
به پرویز اسامپور

 رضا حیرانی
اما من و تو پیله هامان میله هم داشت

دیوارهای خانه مان جن پرورش می داد
مجبور بودیم واژه ها را در گوش فرو کنیم

سر به سطرهایی بگذاریم
که نقطه چین بانان درزهایش را پوشانده بودند

تمام روز به فکر پناه پیراهنی هستیم
که جیب هاش دستمان را استتار کند

اینجا همیشه چند ساعت از خودت عقب تری
ناچاری قدم های کوتاه برداری

تا سایه ات بر سایه ی کسی منطبق نشود
ما تنها دو کلمه ی تنهاییم

بین نقطه ها گیر افتادیم
شعر فقط سیگارمان را زیاد می کند

بیا قدم بزنیم
دست هامان را در صندوق پست بیندازیم

                         تا پروانه ای آنسوی اقیانوس متواد شود

کاشفان فروتن

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )110-94( )نوبت دوم(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانی مـی تواننـد از زمـان درج اولیـن نوبت آگهـی با ارائـه معرفی نامـه کتبی در سـاعات 
اداری )شـنبه تـا سـه شـنبه ۷-16 و چهارشـنبه هـا ۷-15( به دفتـر امـور قراردادها واقـع در کرمان- بلـوار 22 بهمـن- حدفاصل سـه راه ادیب بـا چهار راه 
شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهـت اعـالم آمادگـی مراجعـه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافـت و با توجـه به مفـاد آن مدارک مـورد نیـاز را تهیه، 
تنظیـم و تکمیـل و حداکثـر تـا 14 روز تقویمـی پس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت آگهی بـه دبیرخانه کمیتـه فنی و بازرگانـی/ هیئت انتخاب مشـاور )اتاق 1۰5( 
تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منوط بـه ارزیابی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیته فنـی و بازرگانی می باشـد. )نوع تضمین شـرکت در 
مناقصـه: ضمانت نامه بانکی/رسـید بانکی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسـانی 

مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت نام در سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.

مبلغ تضمین )ریال(مدت زمان اجرا )روز(شماره مناقصهتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعکدفراخوانردیف

11/4/252

تهیه مصالح و اجرای خط 
تغذیه، شبکه توزیع و نصب 

انشعابات روستاهای بهرامجرد 
شهرستان بردسیر

21۰43/5۰۰/۰۰۰ روز11۰-94دویک

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007007655 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای ولـی کدخداده خانی فرزند قاسـم بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت 166/90 مترمربـع تحـت پـاک 13655 فرعـی از 4776 اصلی واقـع در بخش 1 کرمان بـه آدرس کرمان بلوار ایـت اله خامنه ای کوچـه 23 خریداری از 
محـل مالکیـت آقـای جلیـل رشـید فرخـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/25                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/9

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

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007015301 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای مسـعود کدخدانسـب سـیرجانی فرزند محمدحسـین بشـماره شناسـنامه 471 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 293 مترمربع تحت پاک 5411 فرعـی از 3982 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 109 فرعی از 3982 اصلـی واقع در بخش 2 
کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار 22 بهمـن بعـد از شـهرداری منطقـه 4 خریـداری از محل مالکیـت آقای حاج اکبـر وحی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/25                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/9

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

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007017054 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای ناصر ابراهیم پور پشـت ریگی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 377 صـادره از فهرج در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقه فوقانی به مسـاحت 255/33 مترمربع تحـت پاک 21488 فرعـی از 2787 اصلی واقع در بخـش 3 کرمان به آدرس کرمـان خیابان ابوذر 
جنوبـی کوچـه شـماره 30 خریـداری از محـل مالکیـت آقای حسـین بانک توکلـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
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حقوق و حوادث

خبر

زن 3۰ ساله، قربانی اسید پاشی
بـه نقـل از خبرنـگار مهـر، پـس از آنکـه حـدود دو ماه 
قبـل دو مـرد کهنوجـی در جنـوب کرمـان مـورد اسـید 
پاشـی قـرار گرفتند و به بیمارسـتان شـفای کرمان منتقل 
شـدند ایـن بـار در رفسـنجان نیـز یک مورد اسـید پاشـی 
روی داد و زن 30 سـاله ای بـا درصـد سـوختگی بـاال، بـه 
دلیـل پاشـیدن اسـید، بـه بیمارسـتان علـی ابـن ابیطالب 

منتقل و بسـتری شـد.
در گذشـته نیز بروز اسـید پاشـی در شهرسـتان بروات 
در شـرق اسـتان نیـز منجـر بـه مـرگ یـک زن و صدمـه 
شـدید به فرزندانش شـده بود. مدیر حراسـت بیمارسـتان 
علـی ابـن ابیطالـب در خصـوص ایـن حادثه اظهارداشـت: 
ایـن زن بـه دلیـل بـروز حادثه به بیمارسـتان منتقل شـد 
کـه شـواهد حاکی از سـوختگی این توسـط اسـید اسـت.

رضـا اکبـری افـزود: این زن حدود 30 سـال سـن دارد 
و دچـار 20 درصـد سـوختگی شـده کـه بافاصلـه پس از 
مراجعـه مـورد درمـان فـوری قـرار گرفتـه اسـت و حـال 
عمومـی وی مطلـوب اسـت. هنـوز دلیـل بروز ایـن حادثه 
مشـخص نشـده اسـت و تحقیقات در خصوص دسـتگیری 

فـرد اسـید پـاش و انگیـزه وی در حـال انجام اسـت.

ایالمیان را سیل و مسئوالن
 را غفلت برد

سـیل در ایـام در حالـی اتفـاق افتـاد کـه بـی توجهی 
سـتاد بحران اسـتان به عمق حـوادث این چنینـی، فاجعه 
دیگـری آفریـد و منجـر بـه مـرگ و آوارگـی شـماری از 

مـردم این شـهر شـد.
بـه نقـل از خبرگـزاری فـارس از ایـام، بـارش سـیل 
آسـای بـاران کـه توسـط اداره هواشناسـی اسـتان ایـام 
پیـش  بینـی شـده بـود، امـا باز بـا غفلـت دیگر مسـئوالن 
امـر در اسـتان سـبب بـروز خسـارت های فراوانی در شـهر 
ایـام شـده کـه در یک نگاه و بـا یک دوربین مـی  توان به 
عمـق خسـارت های ایـن شـهر پی بـرد. طبـق آمـار اعام 
شـده، سـیل در ایام جان سـه تـن را گرفـت و 40 درصد 
از منـازل دچـار آب گرفتگـی و خسـارت شـدید شـده اند.

باران اسیدی در اهواز؛

بالغ بر 3 هزار نفر به دلیل تنگی نفس 
به بیمارستان رفتند

بـه نقـل از سـایت عصر ایـران، معـاون درمان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز گفـت: سـه هـزار و 
90 نفـر بـه دلیـل مشـکل تنفسـی ناشـی از بـارش بـاران 
چهارشـنبه شـب بـه بیمارسـتان هـای اسـتان خوزسـتان 

مراجعـه کردنـد.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
جنـدی شـاپور اهـواز، دکتـر ایـرج نظـری روز پنجشـنبه 
افـزود: از ایـن تعداد 2هـزار و 992 نفر به صورت سـرپایی 
درمـان شـدند و بقیـه نفـر نیـز تحـت درمـان بیشـتر قرار 
گرفتنـد و بعـد از مدتـی از بیمارسـتان ترخیـص شـدند. 
وی افـزود: بـا توجـه به فرا رسـیدن فصل پاییـز و بارش 
بـاران تمـام دسـت انـدرکاران تامیـن سـامت مـردم از 
جملـه معاونـت هـای درمـان و بهداشـتی ایـن دانشـگاه و 
دیگر دانشـگاه ها و دانشـکده های علوم پزشـکی اسـتان و 
زیرمجموعـه های مرتبـط از جمله مرکـز مدیریت حوادث 
و  تابـع  بیمارسـتان هـای  اسـتان،  فوریتهـای پزشـکی  و 
تمـام تیـم هـای پزشـکی و پرسـتاری در آمادگـی کامـل 
بـرای خدمت رسـانی بـه مردم اسـتان قـرار دارنـد. پایگاه 
اطاع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی جندی شـاپور اهواز 
همچنیـن اعـام کرد: پـس از بارش بـاران افـزون بر 600 
نفـر از شـهروندان بـه علـت اختـاالت و ناراحتی تنفسـی 
بـه اورژانس بیمارسـتان هـای امام خمینی)ره( و گلسـتان 
ایـن شـهر مراجعـه کردند کـه به دلیـل آماده بـاش کامل 
بیمارسـتانها از قبـل، بافاصلـه تحت درمان قـرار گرفتند. 
دکتـر آرش فـروزان متخصـص طـب اورژانـس مرکـز 
آموزشـی درمانـی امـام خمینـی )ره( اهـواز نیـز بـا بیـان 
افزایـش مراجعـه بیمـاران تنفسـی بـه اورژانس از سـاعت  
22:00چهارشـنبه گفـت: تاکنـون بیـش از 400 نفـر بـه 
دلیـل مشـکات تنفسـی بـه اورژانـس بیمارسـتان امـام 
خمینـی )ره( مراجعـه کردنـد و بـا توجـه بـه تجربیـات 
سـال هـای گذشـته، با پیـش بینـی و هماهنگی مناسـب، 
پذیـرش و ارایـه خدمـات به بیمـاران به صورت مناسـب و 
بافاصلـه پـس از مراجعـه انجام شـد.  وی افـزود: با توجه 
بـه اینکـه تمهیـدات الزم بـرای مواجهـه با ایـن موضوع و 
داروی کافـی از قبـل آمـاده شـده بـود، خدمات رسـانی به 
مراجعـه کننـدگان اورژانـس بـا تمـام تـوان و بـدون هیچ 

گونـه کمبـودی صـورت گرفت. 

معـاون امور بیـن الملل و همـکاری های بین 
المللـی قضائـی سـتاد حقـوق بشـر قـوه قضائیه 
در ایـن برهـه زمانـی موضـوع مهـم در خصوص 
کمیسـیون  تشـکیل  را  منـا  دلخـراش  حادثـه 

حقیقـت یاب دانسـت.
وارتباطـات  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان، کاظـم غریـب 
ابـادی روز پنـج شـنبه در حاشـیه جلسـه هـم 

اندیشـی مقامـات سـتاد حقـوق بشـر و حقـوق 
قضائـی  مقامـات  بـا  قضائیـه  قـوه  شـهروندی 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  وانتظامـی 
مهـم کـه بیـش از 5 هـزار نفر جـان خـود را در 
حادثـه منـا را از دسـت داده انـد، گفـت: دولـت 
عربسـتان در این زمینه. مسـئولیت بیـن المللی 
دارد و حداقـل کاری کـه بایـد انجـام مـی داد، 
عـذر خواهی رسـمی از کشـورها و خانـواده های 

قربانـی بـود.
معـاون امور بیـن الملل و همـکاری های بین 
المللـی قضائـی سـتاد حقوق بشـر گفـت: دولت 
عربسـتان بایـد یـک دادگاه ویژه برای رسـیدگی 

بـه این فاجعه تشـکیل مـی داد.
وی  خاطـر نشـان کرد: وقتی در هر کشـوری 
جرمـی کوچک صورت میگیرد محکمه تشـکیل 
و دادگاه وارد موضـوع میشـود و پیگیـری مـی 
کنـد امـا متاسـفانه در ایـن حادثـه بیـش از5 
هـزار تـن جـان خـود را ازدسـت دادنـد ودولـت 
عربسـتان بـرای رسـیدگی قضایـی کاری انجـام 

اسـت. نداده 
غریـب آبـادی بیـان کـرد: جمهوری اسـامی 
ایـران تنهـا کشـوری بـود کـه جنـازه تمامـی 
برگردانـد و کشـورهای  بـه کشـور  را  قربانیـان 
دیگـر این حساسـیت و پیگیـری را در این زمینه 
نداشـتند. وی خاطر نشـان کرد: دولت عربسـتان 
پاسـخگو بـه هیـچ کـدام از کشـورهای حادثـه 
دیـده نبـوده، ولـی بـا پیگیـری هـای جمهوری 

اسـامی ایـران، دولت عربسـتان همـکاری های 
بیشـتری را بـا دولـت ایـران نشـان داد.

معـاون امور بیـن الملل و همـکاری های بین 
المللـی قضائـی سـتاد حقوق بشـر گفـت: تهران 
در ایـن زمینـه شـعبه ویـژه ای را در دادسـرای 
اسـت  کـرده  مامـور  ناحیـه 27تهـران  جنایـی 
که،شـکایات خانواده های قربانـی و قربانیانی که 
در ایـن حادثـه مجـروح شـده اند را جمـع آوری 
کنـد و بـه نمایندگی از انان در محاکم عربسـتان 

پیگیـری کند
قانـون مجـازات اسـامی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
1393 و قانـون آییـن دادرسـی کیفـری افـزود: 
قـوه قضائیـه  صاحیـت دارد کـه به ایـن دعاوی 

رسـیدگی کنـد.
کاظـم غریـب آبـادی  بیـان داشـت: موضـوع 
مهـم دیگـر در خصـوص حادثـه منـا پیگیـری 
ایـن فاجعـه در سـازمان هـای بیـن المللی،هـم 
در شـورای حقـوق بشـر و هـم در سـازمان ملل 

ست. ا

وی افـزود: ایـران از ایـن دو نهـاد درخواسـت 
یـک  و  شـوند  موضـوع  ایـن  وارد  کـه  کـرد 
کمیسـیون حقیقـت یـاب مسـتقل و بـی طـرف 

بایـد تشـکیل گـردد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مهـم کـه متاسـفانه 
ایـن سـازمان هـا رویکـرد سیاسـی دارند،تصریح 
کـرد: در حالـی کـه در موضوعات بسـیار کوچک 
تبلیغـات بسـیار گسـترده بـه راه مـی اندازند در 
قبـال ایـن چنیـن قضایایـی و مشـابه ان چه در 
یمـن و فلسـطین اشـغالی می گـذرد متاسـفانه 
اقـدام خاصـی را انجـام نمیدهنـد کـه نشـان از 
رویکـرده هـای دو گانـه ایـن سـازمان هـا دارد.

وی افـزود: در ایـن کمیته باید بررسـی شـود 
ایـا مقامـات دولت عربسـتان در این زمینه مقصر 
بـوده انـد یـا نـه؟ کـه در صـورت تقصیـر دولت 

عربسـتان بایـد بـا انها برخـورد بکند.
کاظـم غریب آبـادی ابراز گفت: عربسـتان در 
ایـن زمینـه مسـئولیت بیـن المللـی دارد و نمی 

توانـد از زیـر بار مسـئولیت شـانه خالـی کند.

برای حادثه منا باید کمیته حقیقت یاب تشکیل شود
خبر

انقالب ما، انقالبی حقوق بشری
ظهر پنج شـنبه در جلسه ی مطبوعاتی 
واقع در سـالن اجتماعات حـوزه رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان،  کاظـم غریب 
آبـادی اظهـار داشـت: حقـوق بشـر یکی از 
موضوعات مهمی اسـت کـه جامعه جهانی 

بـا آن مواجه اسـت.
معـاون امـور بیـن  الملـل و همـکاری  هـای بیـن  المللی 
قضایـی سـتاد حقوق بشـر افـزود: حقـوق بشـراگرچه واژه 
مقدسـی اسـت، اما سـوء  اسـتفاده زیادی از آن می  شـود و 
شـاهد نقـض حقوق بشـر در کشـورهای مختلف هسـتیم.

وی گفـت: در فلسـطین اشـغالی نیز شـاهد جنایت های 
حقـوق  نقـض  و  هسـتیم  صهیونیسـتی  رژیـم  گسـترده 
 200 از  کمتـر  و  می کنـد  بیـداد  کشـورها  در  اقلیت هـا 
هـزار نفـر به علت اوضـاع منطقـه خاورمیانه به کشـورهای 
انـد و در حالـی کـه گروه هـای  پناهنـده شـده   اروپایـی 
از  امـا  داده  انـد،  پـرورش  اروپـا  و  آمریـکا  را  تروریسـتی 

پذیـرش آوارگان خـودداری مـی  کننـد.
معـاون امـور بیـن  الملـل و همـکاری  هـای بیـن  المللی 
قضایـی سـتاد حقوق بشـر تصریح کـرد: در آمریـکا حقوق 
بشـر هـم در داخـل از جملـه نقـض سیسـتماتیک حقـوق 
سـیاه پوسـتان کـه بیداد می کنـد و هم خـارج از آن یعنی 
تجاوزتـی کـه بـه سـایر کشـورها انجـام داده انـد و مـوارد 

دیگر. متعـدد 
 2014 سـال  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  آبـادی  غریـب 
عقیـده و بـراورد نهادهـای حقوق بشـری به ویـژه نهادهای 
غیـر دولتـی بیـن المللـی ایـن بود کـه آمریـکا و اسـرائیل 
بزرگتریـن ناقضـان حقوق بشـر بوده اند و مطمئناً در سـال 
2015 نیـز همیـن گونـه خواهد بود و ادامه خواهد داشـت.

غریـب آبـادی تاکیـد کـرد: در زمینـه ی حقـوق بشـر 
ضمـن رصـد موضوعـات مختلف بـه پایش وضعیـت آن در 
جهـان بـه خصـوص در کشـورهای مدعـی رعایـت حقوق 
بشـر مـی پردازیم و با توجـه به وجود رویکردهای سیاسـی 
در ایـن مقولـه، پاسـخگویی به ادعاهـا و اتهاماتـی که علیه 
جمهـور اسـامی متوجـه کشـور ایـران  اسـت وظیفـه ی 
ذاتـی مـا مـی باشـد و بـه کسـانی کـه یک سـویه بـه ارائه 
ی اطاعـات جهت انحـراف اذهان عمومـی علیه جمهوری 
اسـامی ایـران مـی پردازند، اجـازه ی تحقق اهدافشـان را 

نمـی دهیم.
وی خاطر نشـان کرد: جمهوری اسـامی ایران کشـوری 
اسـت کـه بـه حقوق بشـر اهمیـت وافـری می دهـد. فصل 
سـوم قانـون اساسـی مـا که حقـوق ملـت نـام دارد در بین 
کشـورها بـی نظیر اسـت همچنیـن سـاختارهای متعددی 
کـه بـرای حفـظ، تامیـن و تضمیـن حقـوق بشـر و حقوق 
نظـام  توجـه  از  حاکـی  اسـت  شـده  تعبیـه  شـهروندی 

حکومتـی ایـران بـه ایـن زمینه اسـت.

غریـب آبـادی گفـت: انقـاب مـا انقابی حقوق بشـری 
بـود که بـرای تامین حقـوق مـردم و رهایـی از دیکتاتوری 
پیشـرفت هـای بسـیار عظیمـی در حـوزه ی مختلـف و 
مرتبط با حقوق بشـر داشـت و ایران نسـبت به کشـورهای 

مدعـی بسـیار جلوتر اسـت.
وی بـا اشـاره به فرمایشـات مقـام معظم رهبـری افزود: 

دشـمنی هـای دشـمنان نظـام جمهـوری اسـامی ایـران 
پایـان نخواهـد و اگـر یـک موضوع حل شـود سـراغ سـایر 

موضوعـات مـی روند. 
معـاون امـور بیـن  الملـل و همکاری هـای بین المللـی 
قضایـی سـتاد حقوق بشـر گفـت: در عرصه ی حقوق بشـر 
راهبـردی چهـار وجهـی داریـم  و بر اسـاس همـان راهبرد 
و بـا سیاسـت خودمـان ضمـن هوشـیاری کامل نسـبت به 
اینکـه اجازه ندهیـم از بهانه ها برای اعمال فشـار و انحراف 
افـکار عمومـی بین المللی اسـتفاده کنند، پیـش می رویم.

غریـب آبـادی در تشـریح وجـوه راهبـرد سـتاد حقـو 
بشـر در ایـران گفـت: یکـی از وجـوه راهبـرد مـا در زمینه 
ی حقـوق بشـر پاسـخ بـه اتهامـات بـه صـورت مسـتند و 

مسـتدل اسـت.
وی افـزود: همـکاری متقابـل و سـازنده و تعامل منطقی 
یکـی دیگـر از وجـوه راهبردی در این زمینه اسـت. کشـور 
ایـران بـا مکانیزم های بیـن المللی حقوق بشـری همکاری 
موثـری دارد زیـرا بـه عضویـت معاهـدات حقـوق بشـری 

متعـددی درآمده اسـت. 
غریـب آبـادی گفـت: وجه سـوم، پایش وضعیـت حقوق 
بشـر در سـایر کشـورها به ویژه کشـورهای غربی در سـتاد 
حقـوق بشـر می باشـد و وجه چهـارم انعکاس دسـتاوردها 
و پیشـرفت هـا در حـوزه ی حقـوق بشـر در مجامـع بیـن 
المللـی اسـت و مجامـع بیـن المللـی ایـن فرصـت را در 
اختیـار مـا قـرار مـی دهنـد کـه اقدامـات و دسـتاوردهای 

خـود را تشـریح کنیم.
بین المللـی  وهمکاری هـای  الملـل  بیـن   امـور  معـاون 
قضایـی سـتاد حقـوق بشـر در بـه بیـان برخـی از آمارهای 
مربـوط بـه فعالیـت بانـوان در ایـران پرداخـت و گفـت: در 
صدا و سـیمای جمهوری اسـامی ایران 9 هزار نفر شـاغل 

زن داریـم و حـدود 300 نفـر از آنهـا مدیـر هسـتند.
وی خاطرنشـان کرد: دانشـجویان و فارغ  التحصیان زن 
و مـرد در ایـران بـا هم برابـری می  کند، 75 هـزار نفر کادر 

علمـی خانم داریم، سـه معـاون رئیس  جمهـور، 9 نماینده 
زن در مجلـس شـورای اسـامی، 811 هـزار متخصص زن 

و800  قاضـی زن در ایـران فعالیـت می  کنند.
غریـب  آبـادی افزود: اینکـه در دولت یازدهـم مرکز زنان 
ریاسـت جمهـوری تبدیـل به معاونـت زنان و امـور خانواده 
شـد، نشـان از توجـه بـه نقش زنـان در جمهوری اسـامی 

دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان رسـانه های ایـران در 
مقایسـه با سـایر کشـورها بی  نظیـر اسـت از فعالیت بیش 
از 6 هـزار نشـریه و 120 روزنامـه و خبرگـزاری فعـال در 

کشـور خبـر داد.
بین المللـی  همکاری هـای  و  بین الملـل  امـور  معـاون 
قضایـی سـتاد حقـوق بشـر بیان داشـت: مـا هیـچ روزنامه 
 نـگاری را بازداشـت نمـی  کنیم بلکـه مجرمان را دسـتگیر 
مـی  کنیـم و هـر فردی فارغ از شـغل خـود در برابـر قانون 

باید پاسـخگو اسـت.
بین المللـی  همکاری هـای  و  بین الملـل  امـور  معـاون 
قضایـی سـتاد حقـوق بشـردر پاسـخ بـه پرسـش خبرنگار 
»پیـام مـا« مبنـی بـر اینکـه اکثـر گـزاراش هـای نقـض 
حقـوق بشـر در ایـران معطـوف بـه مجـازات هـای قانونـی 
کشـور مـا کـه مبتنـی بر شـرع مقـدس اسـام می باشـد، 
اسـت. آیـا این امر نوعی اسـام سـتیزی می باشـد؟ گفت: 
جـرم انـگاری توسـط کشـورها یـک قاعـده ی کلـی بیـن 

المللـی می باشـد.
غریـب آبـادی افـزود: در جمهوری اسـامی ایـران جرم 
انـگاری زمانی مقبول اسـت و مبنای تعییـن مجازات تلقی 
مـی شـود که بـه تصویـب مجلـس برسـد. همان طـور که 
مـی داینـم جرایـم و مجـازات توسـط قانـون تعییـن مـی 
شـود. در ایـن کـه اهـداف ایران سـتیزی، اسـام سـتیزی 
یـا فشـار سیاسـی بر ایـران و یـا مخلوطی از هر سـه دنبال 

شـود، جـای تامل اسـت.
وی گفـت: درخصـوص مجازاتی که طبـق موازین دینی 

و شـرعی داریـم، جمهـوری اسـامی ایران به صـورت تمام 
قـد از آن دفـاع مـی کنـد زیرا ایـن امور طبـق مبانی دینی 

و قانونـی ما می باشـد.
غریـب آبـادی تاکیـد کـرد: زمینـه هایـی کـه مرتبط با 
پایـه هـای دینی ما می باشـد، از طریق روشـنگری نسـبت 
بـه دالیـل مجازات های شـرعی، بـه صورت تمام قـد از آن 

دفـاع مـی کنیم.
محسـن محـدث در ایـن جلسـه اظهار داشـت: حوزه ی 
کاری هیـات نظـارت بر حقوق شـهروندی قـوه ی قضاییه، 

نظـارت و بررسـی حفـظ حقوق متهـم و بزه دیده اسـت.
سرپرسـت هیـات مرکـزی نظـارت بـر حفـظ حقـوق 
شـمول  ی  دایـره  شـهروندی  حقـوق  افـزود:  شـهروندی 
گسـترده ای دارد. آن چـه کـه در قانـون حقوق شـهروندی 
بـه مـا محول شـده اسـت، نظارت بـر رعایت حقـوق متهم 
و بزهدیـده در مرجـع قضایـی و انتظامـی در پروسـه ی 

رسـیدگی پرونـده هـای اختصاصـا کیفـری مـی باشـد.
وی در تشـریح دفـاع از حقوق اطفـال گفت: در خصوص 
اطفـال قانـون گزار بایـد تصمیم گیری کند و خوشـبختانه 
در قانـون آییـن دادرسـی کیفـری و مجـازات اسـامی دو 
فصـل مجـزا به صـورت اختصاصـی در مورد جرایـم اطفال 
آمـده اسـت. در مـوارد بسـیاری اطفـال از مجـازات مبـری 
شـده انـد و تکلیـف قانونـی اسـت کـه پلیـس در جرایـم 

اطفـال، پلیـس اطفال باشـد.
محـدث تاکیـد کـرد: اگـر کـودک یـا طفـل بـه عنـوان 
متهـم، بزهـکار یا بزه دیده مشـخص شـد قطعـا تحت چتر 
نظارتـی مـا بـا حساسـیت بیشـتری قـرار مـی گیـرد و اگر 
حقوقـش در رونـد قضایـی نقـض شـود، با مرجـع ذی ربط 

برخـورد مـی کنیم.
نکتـه ی قابـل توجـه در ایـن جلسـه، وجود برگـه هایی 
حاوی پرسـش های پیشـنهادی بود کـه چهارچوب معینی 
را بـرای برخـی خبرنـگاران کـه فاقد اطاعـات کافی جهت 

طرح سـوال بودنـد، معین کـرده بود.
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دسـت جمعی  رقص هـای  میـادی،   1374 سـال  در 
آلمـان، یکـی از اولیـن دفعات گزارش شـده ایـن رقص های 
بـود، همه گیـری مشـهوری در سـال 1518 در  عجیـب 

استراسـبورگ گـزارش شـد.
آن زمـان کسـی نتوانسـت ماهیـت این مانیـای جمعی 
بـرای رقص را کشـف کند، معمـوال نوازندگان بـا حضور در 
ایـن جمع ها بـا نواختـن موسـیقی، سـعی می کردند ذهن 
جمعیـت را هدایـت کننـد و حمـات را فروبنشـانند، امـا 

گاهـی کار آنهـا تأثیـر معکوس می گذاشـت.
زمـان  آن  در  مذهبی هـا  کـه  توجیهاتـی  از  یکـی 
می کردنـد ایـن اسـت که ایـن رقص های جمعی وسـیله ای 
بـرای تسـکین تنش هـا و فرامـوش کـردن درد فقر اسـت. 
امـا بعضی هـا هم مسـمومیت، آنسـفالیت و تشـنج را علت 
مشـکل می دانسـتند. در تابلوهـای بسـیاری هـم مانیـای 
رقـص بـه تصویر کشـیده شـده اسـت. در 30 ژانویه سـال 
1962، در یـک مدرسـه دخترانـه واقـع در »کاشاشـا«ی 
تانزانیـا، حادثـه عجیبـی رخ داد، سـه دختـر شـروع بـه 
خنده هـای بی مـورد کردنـد، در کمـال تعجـب خنـده آنها 
مسـری شـد و 95 نفـر از 159 دانش آمـوز مدرسـه را کـه 
بیـن 12 تا 18 سـال سـن داشـتند، شـروع بـه خنده های 

طوالنـی بی علـت کردنـد.

کسـانی کـه مبتا شـدند بیـن چند سـاعت تـا 16 روز 
مـی خندیدنـد، معلم هـا درگیـر نشـدند، امـا دانش  آموزان 
دیگر نمی توانسـتند روی درس هایشـان تمرکـز کنند. یک 

ماه و نیم بعد، دسـتور بسـته شـدن مدرسـه داده شـد.
امـا بـا بسـته شـدن مدرسـه و بازگشـت دانش آمـوزان 
بـه خانه شـان، ایـن مشـکل عجیـب روسـتای »نشـامبا«، 
روسـتایی کـه محـل زندگـی چنـد نفـر ایـن دانش آموزان 
بـود، را هـم فراگرفـت. در ماه هـای آوریـل و مـی، مجموعا 
217 نفـر در ایـن روسـتا دوره هـای خنده هـای بی مـورد را 
تجربـه کردنـد. در 21 می مدرسـه بازگشـایی شـد، اما در 
مـاه جون، مقامات مجبور شـدند، دوباره مدرسـه را ببندند. 
در ایـن مـاه، همه گیری خنده به مدرسـه متوسـطه بوکوبا 
سـرایت کـرد و 48 دختر دیگـر را درگیر کـرد، همه گیری 
دیگـری هـم در کانیانگـراکا رخ داد و دو مدرسـه پسـرانه 
ایـن منطقـه بسـته شـدند. اولیـن مـورد گـزارش شـده از 
هیسـتری جمعی در ایران در سـال 1365 در یک مدرسـه 
دخترانـه در اسـتان کرمـان بوده اسـت، به طـوری که افراد 
مبتـا بـه صـورت حـاد دچـار اضطـراب و نگرانـی شـده 
بودنـد. در سـال 1371 و بعـد از واکسیناسـیون کزاز نمونه 
 گیـری از هیسـتری جمعـی در 21 دختـر دانـش  آمـوز در 
یـک روسـتا از اسـتان کرمـان گـزارش شـد. بعـد از تزریق 

واکسـن عایمـی بـه صـورت غـش و صـرع کاذب، لرزش، 
اختـال دیـد، سـردرد، تعریق و سـوزش دسـت در یکی از 
دانش آمـوزان بـروز کرد و بـه دنبـال آن 9 دانش  آموز دیگر 
نیـز عایـم مشـابهی را تجربه کردند. مورد سـوم در سـال 
1373، در روسـتایی واقع در اطراف یزد رخ داد. هیسـتری 
بـه تعبیـر درسـت تر اختـال تبدیلی، یکـی از شـایع ترین 
علـل مراجعـه بـه بخش هـای اورژانس اسـت، ایـن اختال 
در زنـان بیشـتر دیـده می شـود و مبتایـان، بی  حسـی و 
مورمـور شـدن در اندام  هـا، کـری، کـوری، حـرف نـزدن و 
فلـج عمومـی بـدن یـا عایـم حرکتی نیـز شـامل حرکات 

غیرطبیعـی، اختـال در راه رفتـن، ضعـف عمومـی، فلـج، 
لـرزش، تیـک و حـرکات پرتابـی و تشـنج  های کاذب را از 
خـود بـروز می دهنـد. امـا همـه ایـن عایـم و نشـانه های 
باشـد.  نبایـد  بدنـی خاصـی  بیمـاری  بـا هیـچ  منطبـق 
تشـخیص کاذب بودن عایم با معاینه و تشـخیص پزشـک 
و رد علـل بدنـی صورت می گیـرد. اسـتفاده واژه »تبدیلی« 
بـرای ایـن بیمـاری، از نظریه فروید منشـأ گرفته اسـت، او 
عقیده داشـت کـه اضطراب ایـن بیمار »تبدیـل« به عایم 

می شـود. فیزیکی 
منبع یک پزشک

کرمان اولین مورد هیستری جمعی در ایران
پزشکی

جامعه

افقی
1-از روی شتاب - قوی و پرزور

2-کشـوری آسـیایی بـه پایتختـی ویـن تیـان - غـذای شـب 
- تنگدسـتی

3-پهلـوان - شـیرینی تولـد - ایـن خلیج از شـمال بـه دریای 
کارائیـب پیوسـته اسـت - برهنه

4-سـرپیچی کـردن - واحـد پـول آمریـکا - نوعی رنـگ مو - 
پسـت و فرومایه

5-عقیده و یقین - ییاقی در کرج - چوب سوزاندنی
6-دگرگونی - بندری در لیتوانی

7-از مـا ههـای فصل زمسـتان - گریبـان لباس - ترسـناک - 
قسـمتی از دوربین

8-صورت و چهره - نقص - اشرف مخلوقات
9-آزمون کوتاه-شیره چغندر - اجاره خانه - از ضمایر جمع

10-خلیجـی در اقیانـوس آرام شـمالی - بازیگـر فیلـم سـه 
حمق ا

11-تپـه هـا و پشـته ها - واسـطه خریـد و فـروش - ضروری 
و الزم

12-قـوم آتیـا - پرسـتیدنی مشـرکان - دوسـت یکـدل و 
صمیمـی - طـرف و سـمت

13-بخیه درشت - شهری در ایتالیا - میانه بدن - جدید
14-محـل کار کارمنـد - پوشـش زمیـن فوتبـال - بـه شـک 

نداختن ا
15-عامت جذر - دوباره ساختن آن چه از بین رفت

عمودی
1-نام سابق قائم شهر - مفسد

2-از وسایل خانه - بزرگترین شهر گامبیا
3-حرف پیروزی - از ماههای سـا ل میادی - سـدی در اسـتا 

ن تهـران - نام ترکی
4-شـتر قـوی هیـکل - بـی غـش - کشـنده بیصـدا - موجود 

زیبای افسـانه ای
5-ترشی آزمایشگاه - سکونت کردن - مردمک

المـپ  بـرای  جایگاهـی   - گلسـتان  اسـتان  در  6-شـهری 
روشـنایی

7-ترمـز چارپـا - دومیـن مهـره گـردن - دانشـمند - مـورد 
تمسـخر عـده ای

8-نمایـش همـراه با شـعر و موسـیقی - امر به سـکوت - برگه 
بهادار های 

9-ظاهـر عمـارت - پـدال دوچرخـه - مقابـل خـاص - غـرور 
تکبر و 

10-فالگیری - از وسایل نقاشان
11-امپراتوری آلمان - آژیر - سخن چین

12-بـه جـا آوردن عهـد - بانگ چوپان - خوردنـی بیمار - نخ 
تابیده

13-گل بتونـه - مـدرک مقطـع دبیرسـتان - صلیب - عامت 
جمع در فارسـی

14-خیانت کردن به کسی - آلبومی از ساالر عقیلی
15-وضو - علم تشریح
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شـواری مبارزه بـا مواد مخـدر چندی 
پیـش نامـه ای بـرای روزنامـه ی پیـام مـا 
فرسـتاده بـود در نقد یکـی از مطالبی که 
در این روزنامه منتشـر شـده بـود و چند 
روز بعـد هـم مطلبـی دربـاره هزینه های 
روزنامـه  بـرای همیـن  آن مرکـز  از  بـر جامعـه  اعتیـاد 
رسـیده بـود کـه در همیـن صفحـه بـه چـاپ رسـید در 
نتیجـه بـه ایـن فکـر افتادیم کـه با نویسـنده اصلـی این 
مطالـب چنـد کامـی صحبـت کنیـم کـه پیـش کـش 

نظرتـان می شـود:
 چنـد کامـی بـا دکتـر مرتضـوی درمانگـر شـورای 

معاونـت هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر کرمـان
دربـاره اعتیاد کودکان آماری منتشـر شـده که 
کرمـان را صاحـب پراکندگی 5درصـد می داند در 
زمینـه مبـارزه با اعتیـاد کـودکان در کرمان کاری 

بحال؟ تا  شـده 
در رابطـه بـا پیشـگیری من مطلقـا در جریان نیسـتم 
امـا دربـاره درمـان پروتکل هـای درمانـی محدودیت هایی 
دارنـد مثـا مـا تـا پیـش از ایـن اجـازه تجویـز متـادون 
بـه افـراد زیـر 18 سـال نداشـتیم کـه در حـال حاضـر 
تشـخیص لـزوم مصـرف ایـن دارو بـه درمانگـر واگـذار 
شـده.البته بسـتگی هـم دارد کـه اعتیـاد کـودک بـه چه 
مـاده ای باشـد؟ مثا اوایل تابسـتان همایشـی انجام شـد 
بـه ابتـکار بهزیسـتی کـه درآن کرمـان قطـب بـود و از 
سـه اسـتان هرمـزگان و خراسـان جنوبـی و کرمـان هـم 
دعـوت شـده بود و اسـاتیدی هم از سـتاد مبـارزه با مواد 
مخـدر و بهزیسـتی آمـده بودنـد که طـرح را بـاز کنند و 
توضیحـات الزم را بدهنـد،در واقـع هـدف طـرح این بـود 
مسـولین  و  مشـاوران  توسـط  معتـاد  دانش آمـوزان  کـه 
مـدارس شناسـایی بشـوند و تحـت درمـان قـرار بگیرنـد 
و بعـد هـم ایـن موضـوع پیگیری شـود،هرچند مسـولین 
آمـوزش و پـرورش مدعـی بودند که این طرح مدتهاسـت 
در آن سـازمان اجرایـی اسـت ،البتـه پیـش از این نگرش 
بـه شـکل دیگـری بـود و معمـوال در صـورت شناسـایی 
امـا درحـال  اخـراج می شـد  از مدرسـه  معتـاد  کـودک 
حاضـر حتـی صفحـه ای از کتاب درسـی را به شناسـایی 
مـواد مخـدر و پیشـگیری از اعتیـاد کـودکان اختصـاص 
داده اند.متاسـفانه کلینیـک تخصصـی بـرای کـودکان در 
کرمـان نداریـم و بایـد کـودک را نـزد پزشـک متخصص 

ببرنـد. و همـه این هـا بخاطـر پاییـن آمـدن سـن اعتیـاد 
در کشـور هسـت کـه متوسـط آن 13 سـالگی اسـت امـا 
مطالعـه دقیقـی دربـاره سـن اعتیـاد در کرمـان صـورت 

. فته نگر
شـما فکر می کنیـد متـادون در اسـتان کرمان 

چـه زادگاهـی دارد از کجـا وارد می شـود و چرا؟
می کننـد  فکـر  عـده ای  هسـت  متعـدد  نظریـات 
آرم  و  می آیـد  همسـایه  کشـورهای  از  داروهـا  ایـن 
تولیدکننـدگان داخـل به صـورت قلب روی بسـته ها درج 
می شـود و برخـی هـم معتقدنـد کـه کارخانه هـا پیش از 
سـفارش تولیـد مـی کننـد و آن مـازاد تولیـد وارد بـازار 
سـیاه  می شـود امـا هنـوز هیچ کـدام از ایـن حدسـیات 

نشـده اند. ثابـت 
کیفیت این محصوالت چگونه است؟

احتمـال  و  دارنـد  نازلـی  کیفیـت  شـدت  بـه 
مسـمویت های دارویـی هـم به شـدت باالسـت عـاوه بر 
اینکـه درمانـی صـورت نمی گیـرد سـامت مـردم هـم به 
خطـر مـی افتـد، مـن مراجعـی داشـتم کـه معتـرف بود 
روزانـه 40 میلـی گـرم متادون می نوشـد امـا وقتی تحت 
درمـان قـرار گرفـت دیدیـم کـه دوز مصـرف او در واقـع 

روزانـه 13 میلیگـرم بیشـتر نیسـت.
حربه کشـورهای اسـکاندیناوی به نظرشـما در 

ایـران اجرایی هسـت؟ 
انتقـال خـون در محـات  ایجـاد کانکس هایـی مثـل 
آسـیب دیـده و بـا نظارت پزشـک تزریـق داروی جایگزین 
دسـت  کـردن  کوتـاه  راسـتای  در  رایـگان  صـورت  بـه 
سـوداگران کـه به شـدت هم موثر بـود و معتادیـن داروی 
درگیـری  بـدون  دادنـدو  ترجیـح  را  رایـگان  جایگزیـن 
سـوداگران از آن کشـورها رفتنـد و بعـد از گذشـت زمانی 
انـدک هـم طرح هایـی برای تـرک معتادیـن ارائه شـد که 
تا ریشـه کنـی هم در بعضـی از این کشـورها پیش رفتند.

مـا نمی توانیـم کشـوری مثل نـروژ را بـا ایران مقایسـه 
کنیـم از لحاظ جمعیت تا سـطح درآمـد و فرهنگ و تقربیا 
از هـر نظـر مـا تفاوت هـای فاحشـی داریـم با آن کشـور ها 
و خصوصـا از نظـر کشـورهای همسـایه ما هیچ سـنخیتی 
بـا آنهـا نداریـم و از همـه مهم تـر در مسـئله اعتیـاد مـا 
اصـا چیـزی بـه نـام ریشـه کنی نداریـم بایـد بـه اعتیـاد 
بـه عنـوان یـک بیمـاری مزمـن نـگاه کنیـم بایـد تـاش 
کنیـم تـا ایـن بیمـاری را کنتـرل کنیـم نـه ریشـه کـن . 

اگـر نـگاه عقانی نداشـته باشـیم در ایـن مسـاله توقع ما 
بـاال مـی رود و خیلـی ها از درمـان خارج می شـوند بخاطر 
آگاهـی ناقصـی کـه از ایـن مسـاله دارنـد. این بیمـاری به 
شـدت مزمـن اسـت با عودهـای فـراوان و عوامـل پیچیده 
مثـا اعتیـاد بـا عدالـت اجتماعـی و اختـاف طبقاتی هم 
در ارتبـاط اسـت و نـه تنهـا بـا سـطح درآمـد و ... بیماری 
کـه ایـن قـدر کمپلکـس اسـت را نمی تـوان بـه راحتی با 
آن مواجـه شـد، توقـع درمـان شـدن اعتیـاد بـا یک سـم 
زدایـی 21 روزه و اینکـه فـرد می تواند پس از گذشـت این 
روزهـا بـه اجتمـاع و بـه خانـواده و محل کار برگـردد یک 
عقیـده کامـا اشـتباه و ایده آل گرایانه اسـت. مـا اول باید 
نگاه مـان را تغییـر بدهیـم چون نـگاه عامه مـردم یک نگاه 
غلـط اسـت و همین نـگاه راه درمـان را سـخت تر می کند 
بایـد در اکثـر مـوارد درمـان بسـیار طوالنی باشـد،البته نه 
بـرای جوانـی کـه 6مـاه تریـاک مصـرف کـرده امـا آنکـه 
ده سـال مصـرف کـرده اسـت نبایـد فکـر کنـد بـا 6 مـاه 
درمـان بـازه درمـان او طـی شـده و مثـل یک فـرد عادی 
می توانـد زندگـی را ادامـه دهـد، بایـد دیگـر فاکتورها هم 
اصاح شـود حتـی عدالـت اجتماعی و اختـاف طبقاتی و 
سـطح اقتصـادی مردم بایـد اصاح شـود و از لحاظ روحی 
و روانـی روی فـرد کار بشـود و حتـی بـا در نظـر گرفتـن 
همـه ایـن فاکتورهـا بازهم فـرد بایـد تحت نظر باشـد که 

بیمـاری عـود نکند.
خـوب فکـر نمی کنیـد در صورتـی کـه جـرم 
پنـداری انجـام نشـود در مـورد اعتیـاد پروسـه 

می افتـد؟  اتفـاق  راحت تـر  درمـان 
در رابطـه بـا جرم پنـداری باید بـا متخصصین حقوقی 
گفـت و گـو بشـه امـا آن چـه کـه مـن می توانـم بگویـم 
ایـن هسـت کـه هرچنـد قبـا در قوانیـن مـا ایـن نـگاه 
بـه اعتیـاد نبـوده امـا در حـال حاضـر در قانون مـا گفته 
شـده کـه فـرد معتـاد یـک بیمـار اسـت تـا زمانی کـه 
تحـت درمـان قـرار بگیـرد امـا اگـر تحـت درمـان قـرار 
نگیـرد مجـرم شـناخته می شـود.با توجه به میـزان کتاب 
خوانـدن در جامعـه مـا و کشـورهای همسـایه و تاثیراتی 
کـه اسـتعمارگری انگلسـتان روی فرهنـگ مـا قـرارداده 
کـه هنـوز هرکـس کـه بـه دردی مبتاسـت بـه شـوخی 
یـا برخـی حتـی جـدی می گوینـد کـه دوای دردت جـز 
افیـون نیسـت و ازهمـه این مـوارد بدتر کـه چندی پیش 
مصاحبـه ای را دیـدم در تلویزیـون که نویسـنده می گفت 

بـه واسـطه کـم بـودن مخاطـب تیـراژ کتابـم 350 عـدد 
بیشـتر نبوده در نتیجـه ما در کشـور زندگـی می کنیم که 
بـه شـدت بـا اسـکاندیناوی متفادت اسـت و نسـخه های 

آنجـا در اینجـا اصـا اجرایی نیسـتند. 
در پایـان فکـر می کنیـد بهترین سیاسـتی که 
می توانیـم در پیـش بگیریم بـرای مبارزه بـا مواد 

اسـت؟ کدام  مخدر 
هرچنـد  می گویـم  را  شـخصی ام  نظـر  صرفـا  مـن 
زحمات زیادی کشـیده شـده و متاسـفانه شـهدای زیادی 
هـم دادیـم امـا بایـد واقعیـت را بپذیـرم که صرفـا مقابله 
بـا اعتیـاد نمی توانـد جلـوی ورود مـواد مخـدر به کشـور 
را بگیـرد. صرفـا مبـارزه می توانـد مقـداری از شـدت آن 
بکاهـد در کنـار آن باید عوامـل کنترلـی و درمانی هم به 
مـوازات هـم باید فراهـم باشـند و آنچه که مهم تر اسـت، 
پیـش آمـدن تغییـر رفتـار بیـن مـردم اسـت، مثـا مـا 
می بینیـم کـه فـردی تمـام مشـکات اعتیـاد را می دانـد 
و مثـل یـک متخصـص از زیر و بـم و مضرات این مسـاله 
مطلـع اسـت امـا کمـاکان مصرف می کنـد، یعنی ایشـان 
بمبـاران اطاعاتـی شـده امـا تغییـر رفتـار در وی اتفـاق 
نیافتـاده اسـت و این تغییـر رفتار کمک جامعه شناسـان 
روانشاسـان و اقتصاددانـان را در کنـار هـم می طلبد و در 
مجمـوع بایـد مطالعـه کاملی اتفـاق بیوفتـد و راهکارهای 
بومـی بـرای ایـن مسـاله پیـدا شـود چـون هـر بیمـار 
شـخصی اسـت جداگانـه و می طلبـد کـه روش درمانـی 

مختـص خـودش برایـش در نظـر گرفته شـود.

پیام ما پیگیر مشکالت و معضالت 
شهر و استان کرمان 

شـهر  معضـالت  و  مشـکالت  جریـان  در  را  مـا 
پیگیـری  شـاهد  تـا  بگذاریـد،  کرمـان  اسـتان  و 
سـریع خبرنـگاران پیـام مـا باشید.دوسـت عزیـز 
شـما شـهروند رسـانه ماییـم کار تخصصـی نتیجـه 

می دهـد. رضایت بخـش 

 سامانه پیام ما 50002203034

روزگار 
نخبه کرمانی

پیامک رسیده از این شـماره)8۷58***۰936( 
به این شـرح:

مـن دانشـجوی کرمانی هسـتم که مطالعـات اعتیاد 
می خونـم در دانشـگاه شـاهرود حـاال 8 مـاه می شـود 
کـه دانشـگاه کمـک هزینه های مـن را نمی دهنـد و از 
ارگانهـای اسـتان کرمـان هـم نمی توانم توقعی داشـته 
باشـم خبـری غیبـی مـا را در همیـن محرم بـه گوش 

برسانید. مسـولین 
 بـا همیـن شـماره تماس گرفتیـم تا ببینم داسـتان 
ایـن غریبـی چیسـت؟وی اظهـار داشـت:رتبه 4 مقطع 
کـه  کرمانی اسـت  دانشـجوی  تنهـا  و  اسـت  دکتـری 
مشـغول مطالعـه ایـن رشـته اسـت و در زمـان فـارغ 
التحصیلـی هـم تنهـا کسـی خواهد بـود کـه از کرمان 
صاحـب مـدرک دکتـری مطالعـات اعتیـاد اسـت. وی 
اضافـه کـرد کـه بخاطـر نیـاز اسـتانم شـرایط کاری 
مناسـبم را رهـا کـردم و 2000 کیلومتـر از وطنم دور 
شـدم تـا شـاید مسـئله ای کـه هـر روز در هـر محلـه 
ای از شـهرم می دیـدم را بتوانـم در راه حـل کردنـش 
قـدم بـردارم. متاسـفانه بـا درس هـای سـنگینی کـه 
دارم نمی توانـم بـه کار دیگـری مشـغول شـوم وکمک 
هزینه هـای تحصیلـی کـه از مدتهـا پیـش وعـده آن را 
بـه همـه مـا داده بودنـد 7 مـاه اسـت کـه قطع شـده. 
وقتـی کـه بخاطـر شـهرم بخاطـر معضاتی که شـهرم 
داشـته خواسـتم خدمتـی بکنـم که شـهرم بـه آن نیاز 
داشـته حـاال دچـار وضعیتی شـدم کـه خودم نیـاز به 
کمـک دارم. دوسـتان زیـادی دارم که از کشـور رفتند 
بـرای ادامـه تحصیـل و تعـداد زیـادی از ایشـان قصـد 
برگشـتن ندارنـد و گویـا حـق هـم دارنـد مـن هـم تـا 
جایـی کـه بتوانـم مقاومـت می کنـم امـا اگر دانشـگاه 
شـاهرود و یـا ارگان هـای اسـتان خودم از مـن حمایت 
نکننـد نمی دانـم چقـدر دیگـر می توانـم بـه مقاومـت 
ادامـه بدهـم و ایـن غریبـی کامـل تـا یک جایـی قابل 
تحمـل خواهـد بـود. مـن با مسـولین دانشـگاه بسـیار 
صحبـت کـردم تا جایـی کـه تقریبا روزی یک سـاعت 
از وقتـم بـرای ایـن ماجـرا هـدر رفتـه امـا همیشـه 
و  نیسـت  اعتبـار  یک بارمی گوینـد  دارنـد  بهانه هایـی 
یک بـار هـم مسـولش مرخصی اسـت و خاصـه کار را 
بـه جایـی رسـانده انـد کـه تقریبـا دارم فتوسـنتز می 

. کنم 
باعـث  رفتار هـا  ایـن  نمی کنیـد  فکـر 
رخدادهایـی اسـت کـه در حـال حاضـر مـردم 
زیـادی از برخـورد و اخـالق پزشـکان بنالنـد؟

،معمـوال مسـولین  صددرصـد همیـن هـم هسـت 
بـه مـن می گوینـد ماهـم در دوران تحصیـل همیـن 
سـختی ها را کشـیدیم ، خـوب ایـن جواب من نیسـت 
ایـن هزینه ای هسـت کـه پیش بینـی شـده در وزارت 
بهداشـت و حتـی خـود وزارت بهداشـت در کرمان هم 
می توانـد کمکـی بـه مـا بکند .مـن دانشـجویان زیادی 
حتـی  مشـکات  همیـن  بخاطـر  کـه  می شناسـم  را 
تحصیـل را رهـا کرده انـد و یا بعد از 20 سـال تحصیل 
در کشـور بـه خاطـر همیـن فشـارها از کشـور رفته اند 
بـه جایـی کـه حداقـل ماهانـه کمک هزینـه ای بگیرند 
تـا بتوانـد تولیـد علم داشـته باشـند تا همیـن جا تک 
تـک طرح هـای پژوهشـی کـه انجـام داده ام بـا هزینـه  
شـخصی بـوده و فکـر نمی کنـم بیشـتر از ایـن بتوانـم 
همیـن پروژه هـا را انجـام بدهم و متاسـفانه دوسـتانی 
سیاسـی  علـوم  دکتـری  دانشـجوی  مثـا  کـه  دارم 
هسـتند امـا در حـال حاضـر در آژانـس هـای تهـران 
مشـغول مسافرکشـی هسـتند. متاسـفانه مـن همـان 
ماشـین راهم نـدارم تـا مشـغول بـه رانندگی بشـوم اما 
چنـد مقالـه آی اس آی دارم و پژوهش هـای زیـادی 
در کشـور خـودم انجـام داده ام که امیدوارم راهگشـای 

باشـند. آینده ام 

 دکتر مرتضوی درمانگر شورای معاونت هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان:

اعتیاد ریشه کن نمی شود

مفقودی 
رضا فرزند سخی تبعه 

افغانستان مفقود گردیده 
است برای یابنده 10 

میلیون تومان مژدگانی 
پرداخت می گردد.
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خبر آخر
استقالل 1 - پرسپولیس 1

تساوی حماسی
پرسـپولیس بـا فشـار فزآینـده روی دروازه اسـتقال در دقیقـه 5+90 با 

ضربـه بنگتسـون بـازی را مسـاوی کرد.
بـه گـزارش »ورزش سه«،اسـتقال ایـن بـازی را بهتـر آغـاز کـرد امـا با 
گذشـت زمـان پرسـپولیس کنتـرل مسـابقه را در دسـت گرفـت و دو 

فرصـت طایـی را نیـز توسـط مهاجمانـش هـدر داد. 
استادیوم آزادی تماشاگر 90 هزار نفر

داور: محسن ترکی کمک داوران: رضا سخندان و محمدرضا ابوالفضلی
اخطـار: میثـم مجیـدی )42(، سـجاد شـهباز زاده )60(، امیـن حـاج 

اسـتقال -  محمـدی )81(، محسـن کریمـی )1+90( 
اسـتقال:مهدی رحمتـی )C(، حنیف عمـران زاده، هرایر مگویان، میثم 
مجیـدی، میـاد فخرالدینـی، روزبـه چشـمی، امیـد ابراهیمی، خسـرو 
حیدری)72 محسـن کریمی(، یعقوب کریمی)55 خرسـند نیا(، سـجاد 

شـهباززاده)80 امیـن حـاج محمدی( و جابـر انصاری
سرمربی: پرویز مظلومی

 ،)C(پرسـپولیس: سوشـا مکانـی، محسـن بنگـر، علیرضـا نورمحمـدی
رامیـن رضاییـان، محمد انصـاری، احمد نوراللهی)55 بنگسـتون(، کمال 
کامیابـی نیا، فرشـاد احمـدزاده، امید عالیشـاه)73 علی علیپـور(، مهدی 

طارمی و محسـن مسـلمان
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

شرح گل ها :
1ـ  صفـر )اسـتقال(: در حالـی که پرسـپولیس بازی را بهتـر آغاز کرده 
بود، دقیقه 49 سـانتر زیبای خسـرو حیدری از جناح راسـت با ضربه سر 
تماشـایی جابر انصـاری از داخل محوطه جریمه بـه گل اول بازی تبدیل 
شـد. سـرزنی انصاری در بین مدافعان بلندقامت پرسـپولیس عجیب بود 

ضمـن اینکه سوشـا مکانی هم واکنـش خوبی روی این توپ نداشـت.
1ـ  1 )پرسـپولیس(: شـوت رامیـن رضائیـان از محوطـه جریمـه، دفـع 
رحمتـی و برخـورد مجدد توپ با بنگتسـون بازی را به تسـاوی کشـاند. 
ایـن گل در آخریـن ثانیـه هـای بازی بـه پایان رسـید تا عدالـت رعایت 

شود.
بهترین بازیکن:

سـیدمهدی رحمتی دروازه بان اسـتقال در دیدار برابر پرسپولیس بارها 
و بارهـا بـا عکس العمل های مناسـب خود ضمن حفظ دروازه اسـتقال 
مدافعـان و سـایر بازیکنـان را بـرای جلوگیـری از شکسـت بـه درسـتی 
هدایـت کـرد و بـه حـق بهتریـن بازیکـن میـدان لقـب گرفـت. در بین 
پرسپولیسـی ها هم محسـن مسـلمان، رامیـن رضائیان و محسـن بنگر 

نمایش بسـیار خوبی داشـتند.
اتفاق ویژه:

پرسـپولیس کـه در آسـتانه شکسـت در ایـن مسـابقه بـود حملـه را تـا 
لحظـات پایانـی رهـا نکرد تا در هشـتمین بـازی متوالـی در دربی بدون 

باخـت باشـد و در آسـتانه کسـب یـک رکـورد جدید قـرار بگیرد.

عکس: محمد خضري مقدم

در حنجره های ما صدا را بفشار

صوت و سخن و حرف و هجا را بفشار

تاریکی از این قشنگ تر می خواهی؟

ای مرگ بیا گلوی ما را بفشار

جلیل صفربیگی

عکس نوشت

طنز

 شاهکار جدید زندانی های کشور!
رئیـس سـازمان زندان هـا از کشـف بیـش از 6 هـزار تلفـن همـراه، 
سـیم کارت و 20 هـزار سـاح سـرد در زندان هـا بـه وسـیله یـگان 

حفاظـت زندان هـای کشـور خبـر داد.

جنوب

راه اندازی دفتر دائمی گمرک در جیرفت
و  مکاتبـات   بـا 
اتـاق  پیگیری هـای 
بازرگانی کرمان، گمرک 
اسـامی  جمهـوری 
ایـران با راه انـدازی دفتر 
دائمـی ارزیابـی کاالهای 
صادراتـی در شهرسـتان 
انجـام  بـرای  جیرفـت 
صادراتـی  تشـریفات 

کـرد.  موافقـت 
پـس از اینکـه در اواخـر سـال 92 دفتـر ارزیابـی گمرکات اسـتان 
کرمـان در جنـوب تاسـیس و پـس از مـدت کوتاهی فعالیـت  تعطیل 
شـد، بسـیاری از فعـاالن اقتصـادی ایـن منطقـه  خواسـتار پیگیـری 
اتـاق کرمـان بـرای راه انـدازی مجـدد ایـن دفتر شـدند.   عـدم وجود 
دفتـر گمـرک در جیرفـت مشـکاتی از جملـه صـادرات محصـوالت 
مختلـف ایـن منطقـه از طریق گمرکات بـم، زاهدان و یـزد، تاخیر در 
ارسـال بـار، معطلی های زیاد در ایسـت های بازرسـی و آسـیب دیدن 

محموله هـای صادراتـی و... را ایجـاد کـرده بـود. 
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یادداشت میهمان

ذبح آرامش پیش پای هیجانات سیاسی!
از روزی که علیرضا رزم حسـینی سـکان مدیریت 
اجرایی و سیاسـی اسـتان کرمان را در دسـت گرفته 
قریـب دو سـال می گـذرد. رزم حسـینی اگـر چـه 
در همـان روز اول ورودش بـه کرمـان و در جلسـه 
معارفـه اش سـخن از فـرش قرمـزی گفـت کـه می 
بایسـت برای توسـعه استان زیر پای سـرمایه گذاران 
پهـن شـود اما در عیـن حـال و علیرغم همـه موانع 
پیـش رو در طـول ایـن دو سـال ثابت کـرد که برای 
تحقـق این امر از هیچ تاشـی فروگذار نکرده اسـت 
کـه امضـای قریـب 100 هـزار میلیـارد موافقتنامه برای توسـعه اسـتانی 
کـه اسـیر محرومیـت های فراوانی اسـت گـواه متقنی بر این ادعا اسـت. 
رزم حسـینی کـه بـا طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادی توجـه ناظـران و 
فعـاالن سیاسـی و اقتصـادی را بـه ایـن ایـده ارزشـمند خـود معطـوف 
کـرده اسـت، بـا تبدیـل هفتـه فرهنگـی کرمـان بـه جشـنواره فرهنگی 
- اقتصـادی کرمـان در بـرج میـاد نشـان داد کـه ذهـن خاقـی دارد و 
بـرای بلنـد آوازه کـردن نام کرمـان و کرمانـی اهل انجام کارهـای بزرگ 
و سـپردن کارهـای بـزرگ بـه دسـت نیروهـای جـوان و با انرژی اسـت. 
جمـع کـردن نیروهـای معتـدل اصاح طلـب و اصولگـرا در جشـنواره 
کرمـان بـه عنـوان نمـادی کرمانـی بـر بـام پایتخت کشـورمان نشـان از 
اعتـدال در رفتـار اسـتاندار دولـت تدبیـر و امیـد داشـت هـر چنـد کـه 
عـده ای ایـن رفتار رزم حسـینی را بـه دلیل تعصبات افراطی سیاسـی و 

جناحـی خـود بـر نتابیدند!. 
اسـتاندار کرمـان هر چند بر مخالفـت های منتقدان و نیـت های آنها 
بـه خوبـی واقف اسـت اما با صبوری تمام واتخاذ سیاسـت مـدارا و پرهیز 
دادن مدیـران عالـی اسـتان از ورود بـه مجـادالت بـی حاصل سیاسـی ، 
معتقـد اسـت بایـد همـت خود را صرف توسـعه اسـتان کـرد و ال غیر در 
همیـن راسـتا و بـرای نیل به این مقصود ارزشـمند وی ضمن شناسـایی 
عوامـل مزاحـم بـر ایـن بـاور اسـت که قوانیـن دسـت و پاگیـر و محدود 
کننده در مسـیر توسـعه ، مانع اصلی بر سـر راه توسـعه اسـتان اسـت. او 
بر همین اسـاس در سـال گذشـته موضوع افزایش اختیارات اسـتانداران 
را مطـرح کـرد کـه ایـن موضـوع در قالـب پیشـنهادی بـا امضـای 166 
نماینـده مجلـس توسـط دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده مردم 
کرمـان و راور بـه دفتـر رییـس جمهـور ارسـال شـد. در ایـن نامه ضمن 
درخواسـت از رییـس جمهـور مبنـی بـر افزایـش اختیـارات اسـتانداران 
آمـده اسـت: »بـا توجه بـه هماهنگی های انجام شـده با اسـتاندار محترم 
کرمـان و اعـام آمادگی تیم مدیریتی ایشـان جهت قبـول تفویض، امید 
اسـت دسـتور فرمایید موضـوع مذکور در هیـأت وزیران مطرح و اسـتان 
کرمـان بـه عنوان اولیـن اسـتان پایلوت جهـت اجرای طرح پیشـنهادی 

تصویـب گردد.«
پایلـوت بـودن کرمان بـرای اجـرای چنیـن طرحی گویای شـجاعت، 
درایت ، کاربلدی و دلسـوزی تمام عیار رزم حسـینی در اداره پهناورترین 

اقلیم اسـتانی ایران اسـت.
رزم حسـینی بـا ایـن کـه پیـش از ایـن ، تجربـه کار اسـتانداری را 
نداشـته امـا ثابـت کـرد بـدون هیاهـو و بـه دور از هـر گونـه حاشـیه ای 
بـه توسـعه و پیشـرفت اسـتان می اندیشـد و طرح هـای او نـه تنهـا برای 
کرمـان بلکـه بـرای توسـعه دیگـر اسـتان ها نیـز مفیـد می باشـد. چـرا 
کـه پورابراهیمـی پـس از ارسـال نامـه درخواسـت افزایش اختیـارات در 
گفت وگـو بـا خبرگـزاری فـارس گفـت: »حرکـت رزم حسـینی اسـتاندار 
کرمـان در زمینـه افزایـش اختیارات در دسـتور کار وزیران قـرار گرفته و 
ایـن حرکـت اسـتاندار موجب شـد سـایر اسـتانداران نیز منتفع شـوند.«

بـا ایـن توصیـف و علیرغـم اینکـه شایسـتگی های اسـتاندار کرمـان 
بـرای هم اسـتانی های عزیـز مشـهود و قابـل لمـس اسـت امـا شـنیدن 
ویژگی هـای ایشـان از زبـان بـزرگان نظـام و افراد خبـره و متخصص هم 

خـود حکایـت دیگـری دارد. 
آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی اسـتان کرمـان را اسـتانی مناسـب برای 
اجـرای پایلـوت اسـتقال اقتصـادی مـی داند و معتقد اسـت: »اسـتاندار 
بایـد صبـر کافـی و ذهـن خـاق داشـته باشـد و زمانـی کـه اختیـار بـه 
دسـت آورد دسـت و پایـش نلـرزد. جنـاب رزم حسـینی چنیـن کسـی 

هسـتند. ایشـان فرمانـده جنـگ و یـک سـپاهی نیرومنـد هسـتند.« 
آیـت اهلل جعفـری امـام جمعه کرمان نیز بـا تاکید بر اینکـه تاکنون به 
دفعـات در نشسـت های مختلـف از اسـتاندار کرمان حمایت کرده اسـت، 
مـی گویـد: تا به امـروز اینچنین از یک اسـتاندار حمایت و پشـتیبانی به 
عمـل نیـاورده ام. بـه هـر حال نبایـد از رزم حسـینی توقع معجزه داشـت 
و بایـد امیـدوار بـود که بتوانـد در مدت حداقل چهار سـال با پشـتیبانی 
روحانیـون گشـایش و رونقـی در مسـائل اقتصـادی و فرهنگی اسـتان به 

آورد. وجود 
و مهـم تـر از این و البته زیبا تر، سـخنان سـردار سرلشـکر سـلیمانی 
اسـت کـه در خصوص رزم حسـینی مـی گوید : »علیرضا رزم حسـینی« 
به عنوان یک شـهید زنده محسـوب می شـود که در هشـت سـال دوران 
دفـاع مقـدس در لشـکر 41 ثـاراهلل و هـم اکنـون در میـدان خدمـت به 
مـردم شـریف کرمـان در حال جنگیدن بـرای تعالی و پیشـرفت این مرز 

و بوم می باشـد.
جـذب هـزاران میلیارد سـرمایه داخلی و خارجـی در کنار طرح مثلث 
توسـعه هـر چنـد بـرای توسـعه تمـام عیار کرمـان کافی اسـت امـا ایده 
شـهر نمونه اقتصاد مقاومتی آن هم در جنوب اسـتان کرمان)شهرسـتان 
قلعه گنـج( کـه از معضـات عدیـده فرهنگـی ، اقتصـادی و امنیتـی رنج 
مـی بـرد نمونه ای از رزم بی نظیر رزم حسـینی برای رفع این مشـکات 

اسـت که نشـان از تدبیر و شـهامت وی دارد. 
رزم حسـینی در خصـوص ایده شـهر نمونه اقتصـاد مقاومتی می گوید: 
»بـا اجـرای طـرح شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی، شهرسـتان قلعـه گنج 
در حـال حاضـر از امن تریـن شهرسـتان های جنوبـی اسـت. زیـرا مـردم 
بـه ایـن باور رسـیده اند که یک بنگاه وارد شـده تا در مسـیر توسـعه گام 
بـردارد و در ایـن مسـیر از همراهـی سـران طوایـف نیز بهـره می گیرد.« 
واقعـا چـه طرحی به ایـن زیبایی می توانـد اقوام و طوایف یـک منطقه را 
کـه همیشـه اختافات آن ها شـهره آفـاق بوده را به نمـادی برای همدلی 

و اتحـاد مبـدل کند. 
اسـتاندار دولـت تدبیـر و امیـد در آخریـن جلسـه خـود که بـا معاون 
توسـعه مشـارکت های مردمـی کمیتـه امـداد کشـور داشـته اسـت ایـن 
نهـاد بـزرگ امدادرسـانی را بـه مـدد طلبیـده و ضمـن کـم فایـده بودن 
پـول دادن بـه خانواده هـای بی بضاعت پیشـنهاد داده اسـت کـه این نهاد 
زمینه سـاز توانمندسـازی خانواده هـا بـا همـکاری بخش هـای خصوصـی 
و غیـر دولتـی باشـد.  چنیـن اسـتانداری کـه نـگاه مسـتقلی به توسـعه 
و آبادانـی اسـتان دارد و بـه عنـوان یـک اسـتاندار بومـی کـه پـس از 3 
اسـتاندار غیـر بومـی بـر صندلـی اسـتانداری تکیه زده اسـت متاسـفانه 
بـه تازگـی و بـه دلیل یـک رخداد ناخوشـایند سیاسـی از چپ و راسـت 
تحـت فشـار قـرار گرفته اسـت و گویـا انحصـار طلبی و منفعت اندیشـی 
شـخصی و گروهـی چـپ و راسـت نمی شناسـد و بسـیاری حاضرنـد بـه 
هـر قیمتـی آرامـش اسـتان را در پیـش پـای هیجانـات سیاسـی خـود 
ذبـح کننـد در حالـی کـه انتظار مـی رود این افـراد وگروهها با تاسـی به 
بـزرگان سیاسـی خـود و تبعیت از مشـی آنان تـاش وهمت خـود را به 
روند توسـعه اسـتان آنهم با حمایـت از نماینده عالی دولـت تدبیر و امید 

در اسـتان معطـوف نمایند.
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