
رهبر معظم انقالب:

بارها گفته ام 
نمی توان به 
امریکایی ها 
اعتماد کرد

سال یازدهم  شماره پیاپی 612  پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395 3
www.payamema.ir  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

   صفحه  2

   صفحه  5

 اصالحیه فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 95-05

کیفیت آب شرب در قلعه گنج خبرساز شد

آب هست
اما شور است

 رییس اداره آبفای قلعه گنج: 
شاید آب قلعه گنج شور باشد اما غیربهداشتی نیست

 فرماندار قلعه گنج:
 غیربهداشتی بودن آب شرب قلعه گنج، کذب است

با طرح آبرسانی از چاه دادخدا، مشکل شوری آب هم حل می شود
 نماینده قلعه گنج در مجلس: 

خشکسالی بر کیفیت آب قلعه گنج تاثیر گذاشته است
تا طرح آبرسانی تکمیل نشود، مشکالت آب قلعه گنج حل نمی شود

معاون بازرگانی کرمان:

قیمت آرد برای 
نانوایی ها زیاد نشده، 

پس نان گران
نمی شود

به همت پلیس قلعه گنج: 

سازش دو طایفه
 پس از چندین سال 
درگیري و نجات دو 
نفر از حکم قصاص 

وزیر کشور:

شورای نگهبان 
اعتبارنامه مینو خالقی 

را برای ارسال به 
مجلس امضا نمی کند

چگونه در سفرهای دوستانه روی 
اعصاب هم نرویم؟

راهکارهای 
خوش سفری
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نمایشگاه عکس
 »سکوت جازموریان« افتتاح شد

سکوت 
جازموریان 

در کرمان
شکست

8

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 10/28/2/95
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان شفاموضوع مناقصه

9/900/000/000 ریال )نه میلیارد و نهصد میلیون ریال(برآورد اولیه سالیانه

تضمین شرکت در مناقصه
495/000/000 ریال )چهارصدو نودو پنج میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی
دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 

13:00 روز چهارشنبه مورخ 95/2/15
  http://www.kmu.ac.ir الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه

http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات
ج( بلوار جمهوری، بیمارستان شفا، بیمارستان شفا )امور قراردادها(

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 15 
روز دوشنبه مورخ 95/2/27

محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه 
علوم پزشکی مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات 

ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 95/2/28گشایش پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 95/2/22 در محل بیمارستان شفا در واحد امور اداری برگزار 
خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
م الف 40
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برای گشایش بخت دختران و سالمتی مردمان

جشن چهلم نوروز در دامنه شیوشگان 
   صفحه  4

عباس قادری و روایت 37 سال دوری از صحنه:

گفتند آهنگ هایت را دوست داریم
اما مجوز نمی دهیم
یک بار عروسی دعوت بودم خودم اجازه خواندن نداشتم بعد می دیدم خواننده 
دارد آهنگ من را می خواند

هر کدام از ما عضوی مؤثر و الهام بخش برای خلق اتفاقات بزرگ هستیم.

بـا پیوسـتن بـه شـرکت فـن آوری پدیـدار جهـت تصدی پسـت هـای زیر 
خالقیـت هـا و توانمنـدی هـای خـود را شـکوفا کنید.

  کارشناس بازاریابی و فروش
  کارشناس فنی

  کارشناس کنترل کیفیت
  مسئول دفتر مدیرعامل

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32263200 تماس حاصل فرمایید.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

پیام تبریک مدیر مجتمع کک 
سازی و پاالیش قطران زرند به 

مناسبت روز جهانی کارگر

بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمـع کک سـازی 
وپاالیـش قطران زرند، حسـین متصـدی مدیر مجتمع 
کک سـازی وپاالیش قطران پیشـاپیش فرارسیدن روز 
جهانـی کارگـر این روز بـزرگ راخدمت کلیـه کارگران 
پیـام  متـن  تبریـک گفـت.  زحمتکـش شهرسـتان  
تبریـک به شـرح ذیـل اسـت: روز کارگر روز سـپاس از 
مـردان مـردی اسـت کـه بـا دسـتان پینه بسـته خود 
دسـتاوردهای بزرگـی را بـه میهـن عزیـز خـود اهـداء 
نموده ونیز یادآور زنانی شـیرمرد اسـت که شـور وشوق 
تـالش آنان کانـون گرم خانـواده واجتماع را اسـتحکام 
می بخشـند وفرشـتگان آسـمان را به تحسین وتعظیم 
وا مـی دارنـد.  بی تردید رمز پیشـرفت و توسـعه پایدار 
یک کشـور و یک تمدن در تجلی اسـتعدادها و سرمایه 
انسـانی سـاعی و کارآمـد، قـوت و قدرت جسـم، شـور 
و نشـاط و امیـد، اندیشـه خـالق و نبوغ سرشـار اسـت 
و کارگـر بـه عنـوان نیـروی محرکـه چرخـه اقتصـاد 
نقش برجسـته و ویژه  ای در این عرصه دارد. مسـئولیت 
عرصه هـای  در  کشـور  آرمان هـای  تحقـق  سـنگین 
پیشـرفت، تولیـد و نوآوری بـر دوش کارگـران پرتالش 
و سـرافرازی اسـت کـه خدمـت را عجیـن بـا خالقیت 
نموده و برای سـاختن ایرانی آباد و شـکوهمند، از هیچ 
تالشـی دریغ نمی ورزند.  به همین مناسبت،پیشـاپیش 
فرا رسـیدن روز کارگـر را به جامعه کارگری زحمتکش 
اسـالمی خصوصـا« کارگـران عرصـه صنعـت  ایـران 
ومعدن شهرسـتان زرند وهمـکاران پرتالش درمجتمع 
کک سـازی و پاالیـش قطـران که با خالقیـت و تالش 
شـبانه روزی خـود زمینه توسـعه و آبادانـی همه جانبه 
کشـور را فراهـم می نمایند تبریک عرض مـی کنم و با 
آرزوی توفیـق و سـربلندی همه این عزیـزان، امیدوارم 
بـا تـالش و همـت فـراوان درسـال جدیـد کـه بـه نـام 
اقتصادمقاومتی،اقـدام وعمـل نامگـذاری شـده  در راه 

پیشـرفت و سـعادت ایران عزیز کوشـا باشـیم.

رییس پلیس فتای کرمان:

مخالف استفاده صحیح از شبکه های 
اجتماعی موبایلی نیستیم

رئیـس پلیـس فتـا اسـتان کرمـان گفـت: شـبکه 
پیام رسـان تلگرام و اینسـتاگرام در صـدر آمار تخلفات 
و کالهبرداری هـا قـرار دارد. به گزارش خبرگـزاری آنا، 
سـرهنگ کامبیز اسماعیلی ادامه داد: بسـیاری از افراد 
بـا فروش آثـار هنری و سـایر محصوالت سـاخت خود 
در اینسـتاگرام و تلگـرام، عـالوه بـر ترویـج هنـر برای 
خـود درآمـد حـالل کسـب می کنند کـه در نـوع خود 
قابل تقدیر اسـت و پلیس فتا مخالف اسـتفاده صحیح 
و مناسـب از ایـن شـبکه ها نیسـت. وی افـزود: بـا این 
حـال طـی ماه هـای اخیـر تعـداد زیـادی از مجرمانـی 
که شناسـایی شـده اند از شـبکه های اجتماعی موبایلی 
بـرای ارتکاب جرم اسـتفاده کرده انـد و تلگرام که بیش 
از 14 میلیون کاربر در ایران دارد، رتبه نخسـت جرایم 
سـایبری را به خـود اختصـاص داده اسـت.  اسـماعیلی 
گفـت: بعـد از تلگرام شـبکه اجتماعی اینسـتاگرام به 
دومیـن کمین گاه کالهبـرداران شـبکه های اجتماعی 
در ایـران تبدیل شـده، این شـبکه اجتماعـی به دلیل 
ایـن کـه مبتنـی بـر عکـس و فایل هـای ویدیویـی 
اسـت، بـه خصـوص مـورد توجـه کالهبـرداران حوزه 
مدلینـگ اسـت. این مقـام آگاه تصریح کـرد: از طرف 
دیگـر از آنجـا کـه فروشـندگان کاالهـای تقلبـی هم 
بـه راحتـی می تواننـد بـا قـرار دادن یـک عکـس از 
اقـدام  اینستاگرام شـان  صفحـه  در  خـود  محصـول 
بـه فـروش محصـول کننـد، ایـن شـبکه بـرای آن ها 
محبوبیـت بیشـتری دارد. وی افزود:بعـد از ایـن دو 
شـبکه اجتماعـی موبایلی شـبکه اجتماعی فیس بوک 
بـا اختالف بسـیار زیاد نسـبت بـه این دو، رتبه سـوم 
وقـوع جرایـم سـایبری در بیـن شـبکه های اجتماعی 

را بـه خـود اختصاص داده اسـت. 

امضای قرارداد
 تأمین تسهیالت 
اولین پایانه صادراتی 
جنوب کرمان   
رئیس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنوب کرمـان خبر داد: 
بـا تصویـب قـرارداد جهـت تأمین 
مالـی، راه انـدازی پایانـه صادراتی 
جنوب کرمان با سـرعت بیشـتری 

پیـش خواهـد رفـت. به گـزارش روابط عمومی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت، 
رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت جنوب کرمـان با اعالم ایـن خبر گفت: 
پایانـه صادراتـی جنـوب کرمـان که مجوز خود را در سـال 93 از سـازمان توسـعه 
تجـارت توسـط سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت جنـوب کرمان دریافـت کرده، 
اکنـون بـا پیشـرفت  30 درصـدی و توسـط بخـش خصوصـی در حـال انجام می 
باشـد. وی افـزود: بحمـدهلل با تـالش های سـازمان موفق به تصویـب دو میلیون و 
صـد و شـصت هـزار دالر تسـهیالت از محل صندوق توسـعه ملی بـرای این پروژه 
عظیـم منطقـه ای شـدیم. دکتر محمود اسـکندری نسـب ادامـه داد: ایـن میزان 
تسـهیالت بـرای ادامـه اجرای فـاز اول این پروژه که شـامل فـرآوری، درجه بندی 
و بسـته بنـدی مـی باشـد تصویب شـده اسـت. رئیس سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت جنـوب کرمـان همچنین گفت: ایـن پروژه در فـاز اول با اشـتغالی بالغ بر 
170 نفر و و با سـرمایه گذاری بالغ بر 516 میلیارد ریال توسـط بخش خصوصی 

سـاخته خواهد شد.

درخواست مردم 
ریگان برای اصالح 
تعرفه هاي برق

مـردم شهرسـتان ریـگان بـا 
متـري   10 طومـاري  امضـاي 
جمهـوري  رئیـس  بـه  خطـاب 
و وزیـر نیـرو، خواسـتار اصـالح 
تعرفـه هـاي قبـوض بـرق ایـن 
منطقـه شـدند. بـه گـزارش ایرنا 

در ایـن طومـار آمده اسـت: ما اهالي شهرسـتان ریـگان واقع در اسـتان کرمان 
بـه اسـتحضار مي رسـانیم بـا عنایت بـه اینکه این شهرسـتان فاقد گازرسـاني 
مـي باشـد مـردم منطقـه ناگزیر بـه اسـتفاده از وسـایل برقي جهـت گرمایش 
منـازل و اسـتفاده از آبگرمکـن هـاي برقـي مـي باشـند کـه ایـن امـر علیرغم 
تمامـي تـالش هـا در جهـت مدیریـت مصـرف موجـب صـدور قبوض بسـیار 
سـنگین بـرق و خـارج از تـوان پرداخـت مـردم کـم بضاعـت منطقه کـه تنها 
درآمـد آنهـا دریافـت یارانـه بـوده و غالبا تحت پوشـش نهادهـاي حمایتي مي 
باشـند را بـه همـراه داشـته اسـت. در ادامـه مـي خوانیـم: لـذا از حضرتعالي و 
دولـت مردمـي تدبیـر و امیـد تقاضا و اسـتدعاي اصـالح تعرفه هاي زمسـتاني 
مشـابه اسـتان هاي هرمزگان، خوزستان، بوشهر و شهرسـتان هاي فاقد شبکه 
گاز رسـاني را داریـم. همچنین مـردم ریگان در طوماري به وزیر نیرو خواسـتار 

اصـالح تعرفـه هـاي بـرق از گرمسـیري 2 بـه گرمسـیري یـک شـده انـد.

مدیـرکل امور مالیاتی اسـتان کرمـان از برگزاری چندین کارگاه آموزشـی 
- تخصصـی بـرای اتاق هـای بازرگانـی و اصنـاف خبـر داد. بـه گـزارش روابط 
عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان, امرالـه عابـدی در برنامـه 
رادیویـی« مالیـات محـور توسـعه«  بـا بیـان اینکه تا پیـش از ایـن اصالحیه، 
31 تیرمـاه آخریـن مهلـت ارائـه اظهارنامـه مالیاتـي صاحبـان مشـاغل بـود، 
اظهـار کـرد: از ابتـداي سـال جـاري قانـون جدیـد به اجـرا در آمـده و مهلت 
ارائـه اظهارنامه مالیاتي صاحبان مشـاغل از 31 تیرمـاه به 31 خردادماه تغییر 
یافته اسـت.   وي تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتي صاحبان مشـاغل از تیر 
بـه خردادمـاه را در جهت خدمت رسـاني هـر چه موثرتر به مودیان، تسـهیل 
و تسـریع در ارایـه اظهارنامـه مالیاتـي، افزایـش اعتمـاد و اطمینـان مودیـان 
بـه ثبـت اطالعـات و داده هـاي مربوطـه و افزایـش بهـره وري در کار عنـوان 
کـرد. عابـدی تصریح کرد: در سـنوات گذشـته، کلیـه مودیان مالیاتـي اعم از 
اشـخاص حقیقـي، مالکین واحدهـاي اجاري و اکثر اشـخاص حقوقي تا پایان 
تیرمـاه فرصت داشـتند، اظهـار نامه مربوط بـه درآمدهاي عملکرد سـال قبل 
خـود را بـه ادارات امـور مالیاتـي ارائـه نمایند که ایـن امر، باعث تراکـم باال و 
ازدحـام بیـش از حـد ارائـه اظهارنامه در این مـاه و به ویـژه در روزهاي پایاني 
تیرماه مي شـد و هم مودیان و هم کارکنان سـازمان، با مشـکالت عدیده اي 
روبـرو مـي شـدند. مدیرکل امـور مالیاتي اسـتان کرمـان تاکید کرد: از سـال 

مهلـت  جـاري، 
اظهارنامـه  ارائـه 
مالیـات بـر درآمد 
مشـاغل،  صاحبان 
خردادمـاه  پایـان 
و  سـال  هـر 
موعـد مقـرر ارائـه 
اظهارنامـه مالیاتي 
اشـخاص حقوقـي 
نیـز پایـان تیرمـاه 

هـر سـال خواهـد بـود. وي افـزود: بر اسـاس قانـون جدید، اشـخاص حقوقي 
و صاحبـان مشـاغل بابـت عـدم ارائـه اظهارنامـه مالیاتـي در موعـد مقـرر 
مشـمول جریمـه معـادل 30 درصـد مالیات متعلق و سـایر مودیان مشـمول 
جریمـه معـادل 10 درصـد مالیـات متعلـق مي باشـند کـه در هـر دو حالـت 
غیرقابل بخشـش اسـت. عابدی در خصوص جرایم ناشـي از کتمان درآمد در 
اظهارنامـه مالیاتـي، عنوان کـرد: اگر مودیـان اظهارنامه مالیاتـي ارائه کنند اما 
درآمدشـان را کتمـان کنند یا هزینه هـا را غیرواقعي اعالم کنند، مشـمول 30 

درصـد جریمـه نسـبت بـه مالیـات کتمـان شـده خواهندبـود.

ریگانصنعت، معدن و تجارت مالیات

کرمان ویچ

خبرهایـی  گذشـته  روزهـای  در 
آب  بـودن  غیربهداشـتی  بـر  مبنـی 
شـرب در شهرسـتان قلعه گنج منتشر 
شـد. شهرسـتانی کـه سـال هاسـت با 
مشـکل کـم آبـی شـدید روبـرو اسـت 
و انتشـار ایـن خبـر، نگرانی مـردم آن 
منطقـه را بیـش از پیـش مـی کنـد. 

از بی آبی تا بی کیفیتی آب
تریـن شهرسـتان در  قلعـه گنـج جنوبـی  شهرسـتان 
کرمـان اسـت. فاصله این شهرسـتان تا مرکز اسـتان 383 
کیلومتـر و تـا کهنـوج، همسـایه نزدیکـش 69 کیلومتـر 
اسـت. ایـن شهرسـتان سـال هاسـت بـا مشـکل کـم آبی 
شـدید دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد. ایـن کـم آبـی در 
تابسـتان کـه دمـای هـوا بـه بـاالی 50 درجـه سـانتی 
گـراد مـی رسـد، بعضـا بـه بـی آبـی تبدیـل مـی شـود. 
همانطـور کـه در مـرداد مـاه سـال 89 یـک هفتـه مـردم 
ایـن شهرسـتان در دمـای بـاالی 50 درجـه، بـا قطع آب 
روبـرو شـدند. ایـن قطعـی آب در حالـی اتفـاق افتـاد که 
شـش مـاه قبل تـر، بروز بـاران های شـدید در این منطقه 
موجـب سـیالب هـای گسـترده و خسـارات هنگفـت بـه 
کشـاورزی و دامپـروری و همچنیـن تاسیسـات زیربنایـی 
ایـن شهرسـتان شـده بود. ایـن اتفاق در سـال 89 سـر و 
صـدای بزرگـی در سـطح کشـور ایجـاد کـرد. در پـی این 
مشـکل بـزرگ، طـرح هـای مختلفی بـرای انتقـال آب به 
قلعـه گنـج ارائـه شـد و در نهایـت در سـال 90 قرار شـد 
از بخـش چـاه دادخـدا به قلعه گنـج و چندین روسـتا که 
بـا کـم آبی روبـرو بودنـد، آب منتقل شـود. ایـن طرح که 
قـرار بـود تـا پایـان سـال 91 بـه اتمـام برسـد، هنـوز بـه 
سـرانجام نرسـیده و مشـکالت آبـی ایـن شهرسـتان ادامه 
دارد. البتـه بـا حفـر چنـد چـاه در سـال هـای اخیـر، از 
قطعـی چنـد روزه آب بـه مانند سـال 89 جلوگیری کرده 
انـد امـا برخی رسـانه هـا از بروز مشـکلی جدیـد در قلعه 

گنـج خبـر دادند.
آب شرب غیربهداشتی در قلعه گنج؟

از  گزارشـی  در  فـارس  خبرگـزاری  شـنبه  سـه  روز 
غیربهداشـتی بودن آب شـرب در قلعه گنـج خبر داد. این 
خبرگزاری نوشـت: »کیفیت نامطلوب و غیربهداشـتی آب 
شـرب بعضـی از محـالت قلعه گنج سـبب شـده تا بیشـتر 
مـردم در خانه هـای خـود از دسـتگاه تصفیه آب اسـتفاده 

کننـد و کسـانی کـه تـوان خریـد دسـتگاه تصفیـه آب را 
ندارنـد مجبـور به اسـتفاده از آب ناسـالم و غیربهداشـتی 
شـوند کـه اسـتفاده از ایـن آب موجـب بـروز مشـکالت 
بهداشـتی زیـادی بـرای مـردم ایـن محـالت می شـود.« 
خبرگـزاری فـارس در ادامـه نوشـت: »شـهروندان بیـان 
داشـتند: آب موجـود در بعضـی از محـالت سـرتک علیـا، 
شستشـوی  بـرای  حتـی  و...  گلدشـت  سـفلی،  سـرتک 
خودروهـا نیـز کاربـرد نـدارد زیـرا بعـد از اتمام شستشـو 
الیه ای سـفیدرنگ روی خـودرو باقی می ماند. شـهروندان 
بـر ایـن بـاور هسـتند کـه آب شـرب شهرسـتان کـه از 
بخـش چاه دادخـداد بـه قلعه گنـج انتقـال داده می شـود 
مسـتقیما بـه منبـع آب و نهایتـا لوله های مصـرف متصل 
اسـت و هیـچ تصفیـه ای صـورت نمی گیـرد و تغییر طمع 
و امـالح موجـود در آب شـرب مصرفـی نمونه هـای بـارز 
ایـن موضـوع بوده کـه از لحاظ بهداشـتی نیز این مسـئله 

بسـیار مضر اسـت.« 
رییس اداره آبفای قلعه گنج: شاید آب قلعه گنج 

شور باشد اما غیربهداشتی نیست
رییـس اداره آب و فاضـالب قلعـه گنـج در ارتبـاط بـا 
انتشـار خبرهایـی مبنی بر غیربهداشـتی بودن آب شـرب 
در ایـن شهرسـتان، بـه »پیـام ما« گفـت: شـاید آب قلعه 
گنج شـور باشـد اما غیربهداشـتی نیسـت. محمـد لورگی 
افـزود: مـن نمـی دانم بر چه اساسـی نوشـتند آب شـرب 
قلعـه گنج غیربهداشـتی اسـت. در حالیکه سـر هـر چاه و 
در مخـزن آب کلرزنـی می شـود و سـپس در شـبکه قرار 
مـی گیـرد. وی تصریـح کـرد: آب قلعـه گنج شـور اسـت 
امـا بـه هیچ عنوان غیربهداشـتی نیسـت. لورگـی در ادامه 
در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا احتمال دارد در تابسـتان 
قلعـه گنـج با بـی آبـی مواجه شـود، اظهـار داشـت: برای 
تابسـتان هماننـد دیگـر نقـاط اسـتان با مشـکل کـم آبی 
روبـرو هسـتیم امـا بـرای رفـع ایـن مشـکل 2 حلقـه چاه 
جدیـد حفـر کردیـم و تـا خـرداد مـاه آن هـا را وارد مدار 
مـی کنیـم. رییـس اداره آب و فاضـالب قلعه گنـج درباره 
احتمـال جیـره بنـدی آب در ایـن شهرسـتان هـم گفت: 
احتمـال دارد در اسـتان برخـی نقـاط جیـره بندی شـوند 
امـا ما سـعی مـی کنیم تا بـا وارد مدار کـردن آن دو چاه، 
تابسـتان را بگذرانیـم. وی در پایـان گفت: بـا بهره برداری 
از طـرح انتقـال آب چاه دادخدا در دراز مدت هم مشـکل 

آب قلعـه گنـج حل می شـود.

فرماندار قلعه گنج: غیربهداشتی بودن آب شرب 
قلعه گنج کذب است

فرمانـدار قلعـه گنـج در ایـن رابطـه بـه »پیـام مـا« 
گفـت: غیربهداشـتی بـودن آب قلعـه گنـج کامـال کـذب 
اسـت و تکذیـب مـی شـود. وحـدت عیـدی افـزود: آب 
شـرب قلعـه گنـج کلرزنـی مـی شـود و کامـال بهداشـتی 
اسـت. وی اضافـه کـرد: هر مـاه از هـر چاه نمونـه برداری 
مـی شـود و اگـر آب غیربهداشـتی باشـد، از طـرف آب و 
فاضـالب اسـتان اعالم می شـود. عیـدی ادامـه داد: گفته 
انـد نظر مـردم این اسـت که آب غیربهداشـتی اسـت، در 
حالـی کـه بایـد غیربهداشـتی بـودن آب قلعه گنـج ثابت 
شـود. فرمانـدار قلعـه گنج در پاسـخ بـه این سـوال که آیا 
شـوری آب قلعـه گنـج زیادتر شـده اسـت، اظهار داشـت: 

در برخـی مناطـق شـوری آب بـاال اسـت.
وی افـزود: خشکسـالی کـه باشـد، آب زیرزمینی پایین 
مـی رود و باعـث شـوری آب مـی شـود. بـه عبـارت دیگر 
هـم  آب  شـود، شـوری  بیشـتر  هـر چقـدر خشکسـالی 
بـاال مـی رود. عیـدی بـا اشـاره بـه طـرح آبرسـانی از چاه 
دادخـدا بـه قلعـه گنج، اظهـار داشـت: بـرای دراز مدت با 
ایـن طـرح مشـکل تامیـن آب شـرب و شـوری آب قلعـه 

گنـج حـل می شـود.

نماینده قلعه گنج در مجلس: خشکسالی بر کیفیت 
آب قلعه گنج تاثیر گذاشته است

نماینـده مـردم قلعـه گنج در مجلـس در ارتبـاط با کیفیت 
آب ایـن شهرسـتان بـه »پیـام ما«  گفـت: متاسـفانه آب قلعه 
گنج مشـکالت زیـادی دارد. حجت االسـالم محمدرضا امیری 
کهنـوج افـزود: بـا اجرایـی شـدن طـرح انتقـال آب از حـوزه 
چـاه دادخـدا بـه قلعـه گنـج، مشـکالت کمتـر می شـود. وی 
تصریـح کـرد: تـا زمانی کـه این طرح تکمیل نشـود، بـه دلیل 
خشکسـالی زیـاد در ایـن منطقـه، کـم آبـی بـه شـدت وجود 
خواهـد داشـت. عالوه بـر این، خشکسـالی بر کیفیـت آب هم 
تاثیـر مـی گـذارد. این نماینده در پاسـخ بـه این سـوال که آیا 
خشـک شـدن جازموریـان هم در بـی کیفیتـی آب قلعه گنج 
تاثیـر دارد، اظهـار داشـت: بـه هر حال بخشـی از بـی کیفیتی 
آب در ایـن منطقه، به خاطر خشـک شـدن جازموریان اسـت. 
از زمانـی کـه باالدسـت هلیـل رود سـد زده شـد، رود بـم پـور 
هـم همینطـور، جازموریـان خشـک شـده و این موضـع باعث 
بـی کیفیتـی آب در ایـن منطقـه شـده اسـت. امیـری کهنوج 
با اشـاره به اینکه 4 سـال اسـت که از شـروع پروژه انتقال آب 
از چـاه دادخـدا می گـذرد، عنوان کـرد: تاکنون هزینـه زیادی 
هـم بـرای ایـن پـروژه شـده و امیدواریم با تکمیل آن، مشـکل 
آب رسـانی بـه این شهرسـتان و روسـتاهای اطراف حل شـود.

کیفیت آب شرب در قلعه گنج خبرساز شد

آب هست
اما شور است

معـاون امـور بازرگانـي و توسـعه تجارت سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمان گفـت: با وجـود اینکه دولت 
گنـدم را 10 درصـد گرانتر خریـداري کرده اما بـراي نانوایي 
هـا قیمـت آرد زیـاد نشـده و هیـچ افزایشـي قـرار نیسـت 
در خصـوص نـان داشـته باشـیم. بـه گـزارش ایرنـا مصطفي 
زریسـفي اظهـار کـرد: دولت گنـدم معمولي را هـر کیلوگرم 

بـه قیمـت 12 هـزار و 700 ریـال و گندمـي که بـراي تولید 
ماکارونـي اسـتفاده مـي شـود را به قیمـت 13 هـزار ریال از 
کشـاورزان خریـداري کـرده اسـت. وي تصریـح کـرد: دولت 
در حـال حاضـر قیمـت گنـدم را بـراي مصـرف نانوایـي هـا 
شـش هـزار و 650 ریـال و بـراي مصارف دیگر هـر کیلوگرم 
9هـزار ریـال در نظـر گرفتـه اسـت. وي گفـت: از بهمن ماه 

92 کـه آخریـن قیمـت نان اعالم شـد تاکنون هیـچ افزایش 
قیمتـي نداشـتیم و برنامـه اي هـم در ایـن رابطـه مطـرح 
نیسـت. معـاون سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمـان افزود: شـرق اسـتان که شـامل شهرسـتان هـاي بم، 
ریـگان، نرماشـیر و فهـرج مـي باشـد کارخانـه آرد نداریـم و 
ایـن در حالي اسـت که تعداد هشـت کارخانه در شهرسـتان 
هاي کرمان، سـیرجان، رفسـنجان، جیرفت، کهنوج و بخش 

ماهـان در حال کار هسـتند.
 وي گفت: شهرسـتان هاي شـرق اسـتان براي تامین آرد 
مـورد نیاز متحمـل هزینه هاي زیـادي از جمله حمل و نقل 
مي شـوند. زریسـفي بیان کـرد: با پیگیري هایـي که صورت 
گرفـت، مجـوز تاسـیس کارخانـه آرد بـه یکـي از متقاضیان 
شهرسـتان ریـگان داده شـد. وي گفـت: ایـن کارخانـه بـا 
هزینـه 114 میلیـارد ریـال و ظرفیـت 30 هـزار تـن آرد در 
سـال احـداث مي شـود کـه 50 درصـد قطعـات آن وارداتي 
از آلمـان و 50 درصـد تولیـد داخلي اسـت. وي افـزود: طبق 

هماهنگـي هـاي صـورت گرفته، بخـش خصوصي قـول داده 
اسـت کارخانـه آرد ریـگان در مـدت 18 ماه به بهـره برداري 
برسـد. معـاون امـور بازرگانـي و توسـعه تجـارت سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان گفت: با تاسـیس 
ایـن کارخانـه، آرد مـورد نیاز شـرق اسـتان فراهم مي شـود 
و حتـي مـي تـوان آرد شـرق اسـتان را به قیمت تمام شـده 
بـه نقـاط دیگر اسـتان و کشـورهاي افغانسـتان و پاکسـتان 
نیـز صـادر کـرد. وي افـزود: اولیـن واحـد صنعتـي شـاخص 
کـه در شـهرک صنعتـي تازه تاسـیس شهرسـتان ریـگان به 
بهـره بـرداري مـي رسـد همیـن کارخانـه آرد مي باشـد که 
بـا احـداث آن بـه طـور مسـتقیم بـراي 18 نفر اشـتغالزایي 
مـي شـود. هشـت کارخانـه آرد اسـتان کرمـان ماهیانـه 20 
هـزار تـن آرد را در اختیـار نانوایـي هـاي ایـن اسـتان قـرار 
مـي دهنـد. حدود سـه هـزار و 500 واحد نانوایي در اسـتان 
کرمـان فعالیـت مـي کننـد کـه از ایـن تعـداد نانوایـي 800 

واحـد آن در شـهر کرمان مسـتقر اسـت.

معاون بازرگانی کرمان:

قیمت آرد برای نانوایی ها زیاد نشده 
پس نان گران نمی شود

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

برگزاری کارگاه های تخصصی مالیاتی برای اتاق های
 بازرگانی و اصناف کرمان
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وزیـر کشـور گفـت: شـورای نگهبـان اعتبارنامـه مینـو خالقـی را بـرای 
ارسـال بـه مجلـس امضـا نمی کنـد. بـه گـزارش ایلنـا  عبدالرضـا رحمانی 
فضلـی کـه در برنامـه نـگاه یـک تلویزیـون شـرکت کـرده بـود، دربـاره رد 
صالحیـت مینـو خالقـی یکـی از منتخبـان انتخابات شـهر اصفهـان افزود: 
در ایـن بـاره دو مسـئله وجـود دارد یکی شـرایطی کـه شـورای نگهبان بر 
اسـاس آن رد صالحیـت انجـام داده که حتمـاً مبتنی بر مدارک، شـواهد و 

مسـتنداتی قابـل اثبـات باید باشـد. 
او ادامـه داد: مسـئله بعـد مجـوز قانونـی رد صالحیت در شـرایط فعلی 
اسـت آنچـه کـه شـورای نگهبـان بـه صـورت مکتـوب بـه مـا اعـالم کرده 
اسـت رأی سـرکار خانـم خالقـی را ابطـال اعـالم کـرده اسـت. رحمانـی 
فضلـی بـا بیـان اینکـه نظر وزارت کشـور بـا نظر شـورای نگهبـان متفاوت 
اسـت، گفت: نامه ای به همه اعضای شـورای نگهبان و رؤسـای قوا نوشـتم 
و شـش بنـد اسـتدالل حقوقـی کردیـم کـه نـگاه مـا دربـاره ایـن موضوع 

متفـاوت از شـورای نگهبان اسـت.
 وزیـر کشـور افـزود: معتقدیـم در رد صالحیـت هـا مـواد 73 و 74 
ناظـر اسـت و بـر اسـاس این مـواد، وقتـی انتخابات یک اسـتان تأیید شـد 
نمی توانیـم درون آنهـا یـک نفـر را رد صالحیـت کنیم آن هم در شـرایطی 

کـه نتایـج معلوم شـده اسـت.

 معتقدیـم اعتبارنامـه 
مجلـس  بـه  بایـد  وی 
بـرود و در آنجـا تصمیـم 
گیری شـود. وزیر کشـور 
گفـت: ایـن نگاه خـود را 
بـه  حقوقـی  و  مکتـوب 
اعضـاء شـورای نگهبان و 
سـران قـوا ارائـه کردیم. 

رحمانـی فضلـی افـزود: مسـئله بعدی این اسـت که برخی صحبـت ها می 
شـود کـه وزارت کشـور بـدون توجـه بـه نـگاه شـورای نگهبـان اعتبارنامه 
خانـم خالقـی را بـه مجلس بفرسـتد تا مجلـس در این باره تصمیـم بگیرد.

وی ادامـه داد: بـا آقـای جنتـی نشسـتی برگـزار و اسـتدالل کردیـم و 
آقـای جنتـی گفـت شـورای نگهبـان بـر اسـاس مسـتندات ایـن تصمیـم 
را گرفتـه اسـت و مسـتند مـورد تأکیـد او در اجـرای ایـن کار، مـاده 3 
قانـون انتخابـات یعنی نظارت اسـتصوابی اسـت. آقای جنتـی گفت نظارت 
شـورای نگهبـان، اسـتصوابی و در همـه مراحـل انتخابـات، جـاری اسـت و 
ایـن تفسـیر آنهـا بـر اسـاس مـاده 3 اسـت و ایـن کار را تمـام شـده تلقی 

کند. مـی 

دولت

کاغذ اخبار

سیاست
حسن روحانی با اشاره به توقیف دارایی های 

ایران در امریکا:

هیچ دزدی نمی تواند به 
دزدی خود افتخار کند

رییـس جمهـور گفـت: رأی دادگاه آمریـکا برای 
توقیـف حـدود 2 میلیـارد دالر از دارایی های ایران، 
بـرای  حقوقـی  بـزرگ  رسـوایی  و  آشـکار  دزدی 
آمریـکا و بـه مفهـوم ادامـه خصومـت علیـه ملـت 

اسـت.  ایران 
دولـت؛  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
هیـأت  جلسـه  در  روحانـی  حجت االسـالم حسـن 
دولـت اظهارداشـت:اینکه دادگاه یـا قـوه مقننـه در 
گوشـه ای از دنیـا بخواهـد برای حقـوق و اموال ملت 
ایـران تصمیمی بگیـرد، کاماًل غیرقانونـی و برخالف 
حقـوق بین الملـل و مصونیتـی اسـت کـه بانک های 
مرکـزی از نظـر حقوقـی در دنیـا دارنـد. روحانـی با 
تأکیـد بـر اینکـه« آنهـا بایـد بداننـد حقـوق ملـت 
ایـران قابـل تعـرض و چپاولگـری نیسـت«، افـزود: 
هیـچ دزدی نمی توانـد بـه دزدی خود افتخـار کرده 
و تصـور کنـد اموالـی کـه به غـارت برده بـه او تعلق 
دارد. رییـس  جمهـور بـا بیـان اینکـه ملـت ایـران 
هیچـگاه از حقـوق خـود دسـت برنخواهـد داشـت، 
گفـت: دشـمنان ملـت ایـران سـال ها تـالش کردند 
تـا برخـالف معاهـدات بین المللـی ملـت ایـران را از 
حقـوق خـود در اسـتفاده از انـرژی هسـته ای منـع 
کننـد و در ایـن راسـتا قطعنامه هایـی در مجامـع 
بین المللـی علیـه ایـران تصویـب کردند. امـا ملت ما 
بـا ایسـتادگی و اسـتفاده از توانمندی سیاسـی خود 
توانسـت حـق خـود را بازسـتاند و امـروز در مقطعی 
قـرار داریـم که همـگان برحق ملت ایران نسـبت به 

غنی سـازی، اذعـان دارنـد.
 روحانـی اینگونـه فشـارها و احـکام و مصوبـات 
غیرقانونـی از سـوی قـوه مقننـه و قضائیـه آمریـکا 
بـرای  حقوقـی  رسـوایی  و  بین المللـی  راهزنـی  را 
آمریـکا دانسـت و افـزود: تاکنـون سـابقه نداشـته 
کـه نماینـدگان قـوه مقننـه قانونـی تصویـب کننـد 
یـا  بـرای چنیـن موضوعـی  را  و دسـتگاه قضایـی 
مـوارد مشـابه اجبـار کننـد. رییـس  جمهـور ایـن 
اقـدام آمریـکا را از نظـر سیاسـی بـه مفهـوم تـداوم 
ایـران برشـمرد و تأکیـد  خصومت هـا علیـه ملـت 
کـرد: ملت ایـران علیه ایـن رأی ناصواب ایسـتادگی 
می کنـد و نظـام و دولـت جمهـوری اسـالمی نیز از 
همـه تـوان خود در مسـیر احقاق حقـوق ملت ایران 

اسـتفاده خواهـد کـرد. 
روحانـی ادامـه داد: ایـن امـوال متعلـق بـه ملـت 
تصرفـی  آن  در  تصـرف  هرگونـه  و  اسـت  ایـران 
خصومت آمیـز و غیرقانونـی اسـت. رییـس  جمهـور 
دولت هـای  در  اینکـه  البتـه  کـرد:  نشـان  خاطـر 
گذشـته چه اقدامات و سـهل انگاری صـورت گرفته 
موضوعی اسـت که مربوط به مسـایل داخلی کشـور 
اسـت کـه در جـای خـود بررسـی شـده و بـه مردم 
توضیـح داده خواهـد شـد. اما بی شـک ایـن حرکت، 
تجـاوز و خصومتـی آشـکار از طـرف آمریـکا علیـه 
ملـت ایـران اسـت و آنهـا نمی تواننـد بـدون تحمـل 
تبعـات ایـن تصمیـم از آن بهره بـرداری و اسـتفاده 
کننـد. روحانـی در بخـش دیگـری از سـخنان خود 
، حضـور پرشـور مـردم در انتخابـات هفتـم اسـفند 
سـال گذشـته را افتخـار و صفحـه زریـن دیگـری 
بـر صفحـات درخشـان گذشـته تاریـخ فعالیت های 
سیاسـی مـردم برشـمرد و گفـت: انتخابـات تثبیت 
جمهوریـت و اسـالمیت نظـام اسـت، چـرا کـه اصل 
مشـورت و رأی مردم منشـأ دینی، اسـالمی و قرآنی 

دارد. 
رییـس  جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه »انتخابـات 
مـردم،  اعتمـاد  افزایـش  و  نظـام  اسـتحکام  مایـه 
کشـور  سیاسـی  قـدرت  و  اجتماعـی  سـرمایه 
اسـت«، اظهارداشـت:  در منطقـه ای کـه در برخـی 
از کشـورهای آن هنـوز نظـام قبیله ای حاکم اسـت، 
چند کشـور هسـتند کـه انتخابـات و رقابت سـالم و 
قانونـی دارند که در رأس آنها نیز جمهوری اسـالمی 
ایـران اسـت. روحانـی اظهار داشـت: ملت ایـران در 
همـه انتخابات بـا حضوری گسـترده، فعال، بانشـاط 
و در امنیـت کامـل شـرکت می کننـد بـه گونـه ای 
کـه در انتخابـات هفتـم اسـفند سـال 94 حتی یک 

حادثـه امنیتـی در سـطح کشـور، نداشـتیم.

بـه مناسـبت هفتـه  کارگـر، هـزاران نفـر از کارگران سراسـر 
کشـور بـا حضـور در حسـینیه ی امـام خمینـی )ره( بـا رهبـر 
انقـالب اسـالمی دیـدار کردنـد. رهبـر معظـم انقـالب در ایـن 
دیـدار فرمودنـد: امریـکا دشـمن اسـت؛ بـه روی او بیاوریـم یـا 
نیاوریـم؛ بـر زبـان بیاوریم یا نیاوریـم. گزیده صحبـت های آیت 
اهلل خامنـه ای را در ادامـه بـه نقـل از پایگاه اطالع رسـانی دفتر 

مقـام معظـم رهبـری بخوانید:
 هرکسـی در کشـور مسئولیتی پذیرفته اسـت، باید همه وقت 

و تـوان خـود را به ادای صحیح آن مسـئولیت اختصاص دهد.
 مهمتریـن مسـئولیت کارگـران در بخـش اقتصـاد مقاومتـی، 

»درسـت، بـا کیفیـت و بـا اسـتحکام انجـام دادِن کار« اسـت.
 برخـی اوقـات، تعطیلـی کارگاهها به دلیل مشـکالتی همچون 
کمبود نقدینگی و امکانات یا فرسـودگی تجهیزات اسـت که در 
ایـن موارد، کارفرما مقصر نیسـت و مسـئوالن مربـوط در بخش 
صنعـت و تجـارت، بانکها، مسـئوالن بخش فناوری و شـرکتهای 
دانش بنیـان، بایـد بـه مسـئولیت خـود عمـل کننـد. البتـه در 
مـوارد دیگـری نیـز به دلیل سـوء اسـتفاده برخـی کارفرمایان و 
اسـتفاده از وامها و تسـهیالت در بخشهایی همچون ساخت وساز 
به جـای تولیـد، کارگاههـا تعطیـل می شـوند کـه در این مـوارد، 
باید دسـتگاه قضایـی، دولت و دسـتگاههای اطالعاتی موضوع را 

به طور جـدی پیگیـری کنند.

 کسـی مخالـف تولید ثروت نیسـت اما این تولید ثـروت نباید 
به بهای لگدمال شـدن جامعه کارگری و اقشـار محروم باشـد.

 کارفرمـا و کارگـر در منطـق اسـالم مکمـل یکدیگرنـد نـه 
معـارض و دشـمن.

بـه  وابسـته  بـزرگ و گاه   در برخـی فروشـگاههای عمدتـاً 
دسـتگاههای دولتـی، همـه اجناس، خارجی اسـت کـه این کاِر 
زشـت، عمـاًل موجب بیکاری کارگـر ایرانی و بهبـود وضع کارگر 

خارجـی می شـود.
 خـود امریکایی هـا بـه علت مصرف زیاد و سـنگین بـودن این 
خودروهـا، رغبتـی بـه خریـد آنهـا ندارند؛ حـاال در این شـرایط 
مـا بیاییـم و از فالن کارخانه رو به ورشکسـتگی امریـکا، خودرو 

وارد کنیـم؟ ایـن جای تعجب فـراوان دارد.
 باید قوی ترین اشخاص را مأمور مقابله با قاچاق کرد.

 آیـا ذهـن ایرانـی که مـی تواند موشـک 2 هـزار کیلومتری با 
خطایـی کمتـر از 10 متـر را بـه هـدف بزند، نمی تواند مشـکل 

صنعت خـودرو را حـل کند؟
 دشـمن، همچنـان دشـمنی و ایجاد مانع می کنـد و در رأس 

ایـن دشـمنی نیز امریکا و صهیونیسـم قـرار دارند.
 امریکایـی هـا گاهـی اوقـات از دور گالیـه مـی کننـد که چرا 
نسـبت بـه مـا بدبیـن هسـتید؟ خـوب مسـائلی را کـه موجـب 
بدبینـی هسـتند، مـی بینیـم و نمی توانیم چشـمان خـود را بر 

ببندیم. آنهـا  روی 
 بارهـا گفتـه ام کـه نمـی تـوان بـه امریکایی ها اعتمـاد کرد و 

اکنـون علت این مسـئله در حال روشـن شـدن اسـت
 آنهـا ادعـا مـی کننـد که دلیـل همـکاری نکردن کشـورهای 
خارجـی، اوضـاع داخلـی ایـران اسـت در حالیکـه اکنـون امـن 
تـر از ایـران در منطقـه وجـود نـدارد و شـرایط داخلی ایـران، از 
خـود امریـکا کـه روزانـه چندیـن نفر کشـته می شـوند و حتی 

از کشـورهای اروپایـی امن تـر اسـت و اوضـاع داخلـی ایـران بـه 
کـوری چشـم دشـمنان، بسـیار خوب اسـت.

 اگـر ایـن دشـمنی تا صد سـال دیگر هم ادامه داشـته باشـد، 
بـه کـوری چشـم آنها تا صد سـال دیگـر نیز پیشـرفت خواهیم 

کرد.
 اهمیـت مرحلـه دوم انتخابـات کمتـر از مرحلـه اول نیسـت؛ 

همـه واجـدان شـرایط رأی دادن، شـرکت کننـد.

رهبر معظم انقالب:

بارها گفته ام نمی توان به امریکایی ها اعتماد کرد

رهبری

1  سعید جلیلی: برد - برد معنا ندارد؛ تجربه این سه سال را ببینید
سـعید جلیلی سـه شـنب شـب در دانشـگاه علوم پزشـکی، خدمات بهداشـتی و 
درمانـی بیرجنـد گفت: تعداد سـانتریفیوژها 19هزار دسـتگاه بـود و در چند ماه اخیر 
آمریـکا وارد تحریـم هایـی جدیـدی شـد کـه ایجـاد محدودیت بـرای صـدور ویزا در 
سـفر افـراد بـه ایـران یک نمونه آن اسـت. ایـن موارد بعـد از توافق برجام اعمال شـد 
و امـروز هـم تحریـم هـا را ادامـه مـی دهـد که قلـب راکتـور هسـته ای اراک را پر از 
سـیمان کردنـد، سـانتریفیوژها را جمـع و مـواد را خـارج کردنـد. به گـزارش انتخاب 
جلیلـی بیـان کـرد: در دفـاع از حـق یـک ملـت بـرد - بـرد معنا نـدارد عمـال تجربه 
ایـن سـه سـال را ببینید مـی گویند ایران تعهـدات خود را بعـد از توافق انجـام داد و 
چـرا در موضـوع هـای دیگری پافشـاری مـی کنند. امروز دشـمن اهرم تحریـم را در 
دسـت گرفتـه و دائـم بهانـه تراشـی می کنـد و سـال 92 وقتـی تحویل شـد، روزانه 
1,4میلیـون بشـکه نفـت اسـتخراج می شـد و در آینده نزدیـک این مسـاله را همراه 

بـا اسـناد و مـدارک طرح خواهـم کرد.

2   الریجانی: برجام استفاده از ظرفیت خوب دیپلماسی کشور بود
ایرنا نوشـت: رئیس مجلس شـورای اسـالمی توافق هسته ای را اسـتفاده از ظرفیت 
خـوب دیپلماسـی کشـور خوانـد و متذکـر شـد: شـرایط جدیـد بـا همـت ملـت و با 
رهبـری داهیانـه آیـت اهلل خامنـه ای پیش رفت. هرچنـد هنوز مشـکالتی باقی مانده 
اسـت امـا راه درسـتی را در پیـش گرفتیم. الریجانـی گفت: فضـای بین المللی اکنون 
بـه طرفـی سـوق پیـدا کـرده کـه کشـورهای خارجـی می خواهنـد از ظرفیـت ایران 
اسـتفاده کننـد و بـه ایـن نقطـه رسـیده اند کـه بـدون کمـک ایـران نمی تواننـد بـه 

اهدافشـان دسـت پیدا کنند.

3   وزیر اطالعات: خرید اوراق قرضه از آمریکا از سوی دولت نهم، مثل 
انداختن گوشت در دهان گربه بود

وزیـر اطالعـات گفـت: سـهل انـگاری دولت گذشـته باعث شـد تا دسـتگاه قضایی 
آمریـکا دو میلیـارد دالر از دارایـی هـای نقـدی ایـران را مصـادره کنـد. بـه گـزارش 
خبرآنالین ، حجت االسـالم والمسـلمین سـید محمود علوی وزیر اطالعات در نشست 
شـورای اداری هرمـزگان اظهـار داشـت: عزیـزان رفتـه اند مبلـغ 4 میلیـارد دالر اوراق 
قرضـه خریـده انـد کـه 2میلیـارد دالر آن اوراق قرضـه آمریـکا بـوده، یعنـی از بـورس 
آمریـکا سـهم خریـده اند که می شـود نام ایـن کار را گوشـت انداختـن در دهان گربه 

گذاشـت، طـوری کـه هـم اکنـون می بینیـم گربـه آن را بـه دهان گرفته اسـت.

4   دفتر احمدی نژاد: با اعتماد به دولتمردان آمریکایی، قیمت نفت 
کاهش یافت!

مهـر نوشـت:روابط عمومـی دفتر احمدی نـژاد در اطالعیه ای درخصوص برداشـت 
دارایـی هـای جمهـوری اسـالمی ایران توسـط آمریکا نوشـت: غارت دو میلیـارد دالر 

از منابـع مالـی ایـران، دقیقـا در زمان حضـور وزیر امـور خارجه در آمریـکا روی داده 
اسـت. در بخشـی از این اطالعیه آمده اسـت: دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه 
و عزت مـدار دولت هـای نهـم و دهـم جـرات نزدیک شـدن و دسـت اندازی بـه منابع 
ملـت ایـران را نداشـت، بنابرایـن سـئوال ایـن اسـت کـه آیـا غـارت صـورت گرفتـه، 
ناشـی از ضعیـف نشـان دادن ملـت ایـران در عرصـه بیـن المللـی و در نتیجه تجری 
دولتمـردان آمریکایـی طـی سـالیان اخیـر نیسـت؟  با شـعار اعتمـاد بـه دولتمردان 
آمریکایـی و تاکیـد خـارج از عرف براقـوال و توافقات آنـان و در نتیجه تضعیف موضع 
ملـت ایـران در عرصـه بیـن المللـی طی سـه سـال گذشـته، قیمـت ثروت بـا ارزش 
ملـت ایـران یعنـی نفـت از حـدود 105 دالر به حـدود 35 دالر کاهش یافته اسـت و 
اگـر همیـن رونـد ادامه یابـد، روزانه تقریبـا 150 میلیـون دالر )حـدود 500 میلیارد 
تومـان( و سـاالنه تقریبـا 55 میلیـارد دالر )190 هـزار میلیارد تومـان( از جیب ملت 

ایـران بـه جیـب عمدتـا طرفهـای مذاکره یـا متحدین آنها سـرازیر می شـود.

5   مطهری: وزیر کشور را استیضاح می کنیم تا رییس جمهور را رد 
صالحیت نکنند

مطهـری با اشـاره به رد صالحیت شـدن یکـی از کاندیداهای مجلـس در اصفهان، 
پـس از رأی آوردن، گفـت: بـر اسـاس آئین نامه مجلس شـورای اسـالمی در صورتی 
کـه مدارکـی در خصـوص رد صالحیت شـدن یـک نماینـده مجلس پـس از انتخاب 
شـدن از سـوی مـردم پیدا شـود بایـد این مسـئله در مجلس شـورای اسـالمی مورد 
بررسـی قـرار بگیـرد. بـه گزارش مهـر مطهری اظهـار کرد: اسـتیضاح وزیر کشـور به 
دلیـل تبدیـل نشـدن ایـن مسـئله خالف، بـه یک رویـه ثابت صـورت می گیـرد. در 
صورتـی کـه ایـن مسـئله بـه یـک رویه تبدیل شـود بـه روزی می رسـیم کـه رئیس 

جمهـوری را بـه همیـن بهانـه رد صالحیت کنند.  

6   علی نوبخت:کاسبان تحریم ِول نمی کنند
باشـگاه خبرنـگاران نوشـت:علی نوبخـت منتخـب مـردم تهـران در مجلـس دهم 
گفـت: کاسـبان تحریـم ِول کـن هم نیسـتند و گویا ایـن رویه ای که پیـش گرفته اند 
بـه کامشـان شـیرین آمـده اسـت. مـا باید در برخـورد بـا این افـراد جدی باشـیم. از 
طرفـی چه کسـانی قاچـاق را وارد مملکـت کرده  و تولید را در کشـور نابـود کرده اند. 

ایـن افـراد بداننـد که بـا این اقدامشـان خـالف اقتصـاد مقاومتی عمـل می کنند.

7   زیباکالم: اصولگرایان سرخورده شدند و برای مرحله دوم تبلیغ 
نمی کنند

ایلنـا نوشـت: صـادق زیبـاکالم بـا اشـاره بـه موضوع عـدم توفیـق اصولگرایـان در 
انتشـار لیسـت در شهرسـتان ها بـرای دور دوم گفت: بـه نظر می رسـد اصولگرایان در 
7 اسـفند چـه در تهران و خیلـی از حوزه های دیگر انتخاباتی شکسـت خوردند و این 
مسـئله باعث شـد آنها عمال سـرخورده شـوند و این سرخوردگی باعث شـده اصراری 

بـر تبلیغ و حضـور در حوزه های مختلف نداشـته باشـند.

8   واکنش کرباسچی به سخنان حداد عادل: متهم کردن دولت به 
دخالت در انتخابات غیر عادی است

دبیـرکل حزب کارگزاران سـازندگی ایـران در واکنش به ادعـای اخیر حدادعادل 
در بـاره دخالـت دولـت در انتخابـات و همچنیـن هشـدار آیت اهلل موحـدی کرمانی 
در ایـن مـورد گفـت: متهم کـردن دولت بـه دخالـت در انتخابات غیر عادی اسـت. 
بـا اشـاره بـه ادعـای پیـروزی اصول گرایـان در دور اول  غالمحسـین کرباسـچی 
انتخابـات از جانـب حـداد عـادل نیـز گفـت: ایـن حرف هـا تبلیغاتـی اسـت و بایـد 
گفـت »جوجـه را آخـر پاییـز می شـمارند« و هر چند بیـان این حرف هـا در  فضای 
رقابت هـای انتخاباتـی هیـچ ایـرادی نـدارد امـا بـه یـاد داریـم روزی همیـن آقایان 
دیگـران را مالمـت می کردنـد که چـرا ادعای پیـروزی می کنید در حالـی که  هنوز 

نتایـج قطعی انتخابات مشـخص نشـده اسـت.

9   باهنر: برخی اهدافی که در برجام محقق نشد از روی ناچاری بود 
ایرنـا نوشـت: نائـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: در برجـام برخي از 
اهـداف محقـق نشـد کـه بعضـي ناشـي از کـم دقتـي و برخـي نیـز از روي ناچـار 
بـود. محمدرضـا باهنـر افـزود: توافـق هسـته ای بـه مثابـه جنگ سـخت سـرداران 

بود. دیپلماسـی کشـور 

10   سخنرانی آذر منصوری در اراك لغو شد
مراسـم سـخنرانی آذر منصـوری قائـم مقام حزب اتحـاد ملت ایران اسـالمی که 
قـرار بـود راس سـاعت 19:30 دیـروز در گردهمایـی بـزرگ اصـالح طلبـان اراک ، 
خنـداب و کمیجـان در محل سـالن پامچـال اراک واقع در میدان ولیعصر این شـهر 

برگزار شـود، لغو شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا رئیـس سـتاد انتخاباتـی ائتـالف اصـالح طلبـان و حامیـان 
دولـت ) لیسـت امیـد( بـه خبرنگارایرنـا گفـت: بـه توصیـه مسـئوالن شهرسـتان 
هـای الزم،  ریـزی  برنامـه  انجـام  رغـم  بـه  ایـن سـخنرانی  برگـزاری  از   ، اراک 

کردیـم. خـودداری 

11    دبیر همایش هولوکاست : ظریف را دعوت نخواهیم کرد
جـام نیـوز نوشـت: »محمدجـواد ظریـف« وزیـر خارجـه کشـورمان  در گفـت و 
گـو بـا »رابین رایـت« روزنامه نـگار و نویسـنده آمریکایـی از جمله دربـاره همایش 
دوسـاالنه هولوکاسـت کـه  قـرار اسـت در مـاه خـرداد در تهـران برگـزار شـود و 
نمایشـگاه کاریکاتـور آن 5 اردیبهشـت در تهـران افتتاح شـد، نظر داده اسـت. وزیر 
امـور خارجـه کشـورمان گفـت: »برگـزار کننده دوسـاالنه هولوکاسـت دولـت ایران 
نیسـت، بلکـه یـک سـازمان غیـر دولتی اسـت کـه در کنتـرل دولـت قرار نـدارد و 

دولـت نیـز چنیـن کاری را تاییـد نمی کنـد.« 
درایـن گفتگـو خبرنـگار نیویورکر به پیام تبریک حسـن روحانی رئیس جمهوری 
اسـالمی ایـران بـه یهودیـان سراسـر جهـان بمناسـبت سـال نـو اشـاره می کنـد و 
ظریـف در ایـن بـاره می گوید: »بنابراین ما در مراسـم گشـایش فسـتیوال شـرکت 
نخواهیم کرد.« »سـید مسـعود شـجاعی طباطبایی« دبیر نمایشـگاه هولوکاست در 
واکنـش بـه سـخنان ظریف در خصـوص عدم حضـورش در افتتاحیه این نمایشـگاه  
در گفتگـو بـا نیویورکـر گفته اسـت: »ما اصال شـما را بـه علت همیـن موضع گیری 
دعـوت نخواهیـم کرد و این نمایشـگاه طبق هر سـال در موزه فلسـطین در سـالروز 

تاسـیس رژیم صهیونیسـتی برگزار می شـود.«

12   طرح پیشنهادی مکارم شیرازی برای اداره حرمین شریفین
آیـت اهلل مکارم شـیرازی در بیانیـه ای دربـاره مسـئله حـج گفـت: طرحـی بـرای 
ایـن مسـأله دارم کـه بـه یقیـن این طـرح به نفع عربسـتان نیـز خواهد بـود و هیچ 
منافاتـی بـا حاکمیـت آنهـا بـر کشورشـان نـدارد.  به گـزارش ایسـنا در بخشـی از 
بیانیـه ایـن مرجـع تقلیـد آمـده اسـت: اینجانب طرحـی برای ایـن مسـأله دارم که 
پـس از تکمیـل بـرای علمای االزهـر مصر و علمای بزرگ جهان اسـالم می فرسـتم 
و سـپس از آنهـا دعـوت می کنیـم تـا در همایشـی بـرای تکمیـل و یافتـن طـرق 
اجرایـی ایـن طـرح به مشـورت بنشـینند و عربسـتان سـعودی را بـرای پذیرش آن 

تحـت فشـار قـرار دهند.

          اصالحیه فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )05-95( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی مـی تواننـد از زمـان درج اولیـن نوبت آگهی بـا ارائـه معرفی نامه 
کتبـی در سـاعات اداری )شـنبه تـا سـه شـنبه 7-16 و چهارشـنبه ها 7-15( بـه دفتر امـور قراردادها واقـع در کرمان- بلـوار 22 بهمن- 
حدفاصـل سـه راه ادیـب با چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمان جهـت اعالم آمادگی مراجعه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافت 
و بـا توجـه بـه مفـاد آن مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه، تنظیـم و تکمیـل و حداکثـر تـا 14 روز تقویمـی پس از تاریـخ چاپ آخریـن نوبت 
آگهـی بـه دبیرخانـه کمیتـه فنـی و بازرگانی/ هیئت انتخاب مشـاور )اتاق 105( تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منوط 
بـه ارزیابـی کیفـی مناقصـه گران توسـط کمیته فنـی و بازرگانی می باشـد. )نوع تضمین شـرکت در مناقصـه: ضمانت نامه بانکی/رسـید 
بانکـی( متقاضیـان مـی بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایـگاه اطالع رسـانی مناقصات 

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

داستان

فاطمه پورمرادی
روز  اردیبهشـت  نهـم  کرمـان  مـردم  اعتقـادات  در 
آفرینـش آسـمان اسـت چهـل روز از شـروع سـال جدیـد 
گذشـته اسـت و مـردم دیـار کریمان بـا فراهم کـردن غذا 

بـه خصوص آش رشـته، تخمه وشـیرینی و چـای به محل 
بـر گـزاری مراسـم مـی روند.

رسـم چهلـم نـوروز در کرمـان توسـط زردشـتیان بـر 
گـزار می شـده و امـروزه زردشـتیان ایـن آیین خـود رادر 

خانـه انجـام مـی دهنـد. غـروب چهلم بـه اصطـالح تنگ 
غـروب شـوم، غـروب اسـفند و کنـدر دود مـی کننـد و 
اوسـتا مـی خواننـد. بعضـی زردشـتیان ایـن روز را نیـت 
کـرده و بـرای دختـر شـاه پریـان سـفره پهن مـی کنند و 
داخـل سـفره خـوراک مرغ، نمـک، انـواع میـوه تنقالت و 

شـمع مـی گذارنـد و دایـر ه و تنبـک مـی نوازنـد.
و  آورنـد  مـی  خـود  بـا  زیـادی  هـای  شـمع  مـردم 
داخـل چهـل خانـه در کنـار کـوه تن درسـتون روشـن 
مـی کننـد افـراد حاجتمنـد بـرای دختـر شـاه پریـان 
سـفره پهـن میکننـد و هـر فـرد بـر اسـاس نیـت خـود 
بـه منظـور بخـت گشـایی، بـارداری، درمـان بیمـاری، 
شـفای نـوزاد بیمـار کـه بـه اصطـالح کرمانیهـا آلشـی 
شـده اسـت سـفره پهن مـی کننـد .و همچنین بـه کوه 
اطـراف چهـل خانـه کـوه شـکم پر مـی گوینـد و بر این 
باورنـد کـه زنانـی کـه نـازا هسـتند بـا آمـدن در کنـار 
کـوه حاجـت روا مـی شـوند و بـا دوختـن لبـاس بـرای 
نـوزاد و چـادر بریـدن بـرای دختـران دم بخـت دعا می 
کننـد کـه سـال آینـده درهمین روز بـا نقل و شـیرینی 

پیـش دختـر شـاه پریـان بیاینـد.

و از دیگـر مراسـم چهلـم نوروز آب چهـل ریختن و زاغ 
سـوزی مـی باشـد. آب چهـل ایـن طـور اسـت کـه داخل 
تشـت آب ریختـه چهـل یا هفت هسـته خرما یک مشـت 
گل سـرخ یک مشـت برگ سـبز وگندم یا جـو  می ریزند 
سـپس زن یـا دختـر را رو بـه قبلـه زیـر چادر گذاشـته و 
پارچـه ای قرمـز بر سـر آن مـی اندازند و چهل مشـت آب 
روی سـر و شـانه هـای آن میریزند و آیه الکرسـی خوانده 
و دختـر شـاه پریـان را قسـم مـی دهنـد و بعـد از تمـام 
شـدن مراسـم بـدون اینکـه باکسـی حـرف بزند یا کسـی 
را ببینـد از مراسـم خـارج مـی شـود و حضـور مـردان در 

داخـل چهـل خانه ممنوع اسـت.
مـردم دیـار کریمـان معتقدنـد محلـه تـن درسـتون و 
چهـل خانـه محـل شـفا دادن و بـر آورده شـدن حاجـات 
اسـت ونیـز معتقـد ند امـام حسـن )ع( از این محـل عبور 
کـرده انـد و بـرای راز ونیـاز در چهـل خانـه رفتـه انـد به 

همیـن دلیـل بـه تـن درسـتون معروف اسـت.
و بـاور دیگـر مـردم ایـن اسـت کـه دختـر شـاه پریان 
داخـل قلعـه اردشـیر زندگی می کرده اسـت و بـرای چله 

نشـینی و عزلـت بـه چهـل خانـه می آمده اسـت.

مراسم چهلم نوروز 
در اعتقادات مردم کرمان

یادداشت

ایرانیان باسـتان به گونه بسـیار 
ویژه و شـگفت انگیزی به سرشـت 
زیسـت بوم)طبیعـی(، احتـرام می 
کرمانیـان  ویـژه  بـه  گذاشـتند، 
را  بسـیاری  ماورایـی  نیروهـای 
هـای  کـوه  و  دامنـه  از  زاییـده 
شیوشـگان، را بـا جـان و دل بـاور 
داشـتند. فـری کـه از دامنـه و کـوه هـای شیوشـگان 
مـی تابیـده و بـاور داشـتند تـا همـه گیتـی ایـن فـر 
گسـترش مـی یابـد. نیروهایـی کـه خوشـبختی و بـه 

روزی را برایشـان رقـم مـی زده اسـت. 
در درازای تاریـخ، در کرمـان، همـه سـاله جشـن 
برگـزار  نـوروز  از  را چهـل روز پیـش  باشـکوه سـده 
کـرده انـد، و چهـل روز پـس از نـوروز نیـز، جشـن 
کهـن دیگـری را کرمانیـان دارنـد کـه تنهـا در ایـن 

شـهر برگـزار مـی شـود و این جشـن ویژه، بـه صورت 
کـه  جشـن  ایـن  باشـد.  مـی  کرمـان  در  انحصـاری 
از دوران کهـن تـا بـه امـروز برجـای مانـده، بـه نـام 
تندرستون)تندرسـتان(، نامیـده مـی شـود، شـواهد و 
گفتـه هـا حاکـی از آن اسـت کـه در گذشـته هـای 
بسـیار دور، در سـطح گسـترده تـری در کرمـان ایـن 
جشـن برگـزار مـی شـده، و یکـی از آییـن هـای مهم 
مـردم کرمان محسـوب می شـده اسـت. در مـورد این 
جشـن گفتـه هـا حاکـی از آن اسـت کـه از گوشـه و 
کنـار کشـور مردمان بسـیاری کوشـش مـی کردند تا 
در روز 40 روز پـس از نـوروز، بـا پیمـودن مسـافت 
هایـی دراز، خـود را به این جشـن برسـانند و سـالمت 
روان و جسـم را بـرای خـود و خانـواده آرزو کننـد. 

ارث  بـه  دیریـن  روزگاری  از  کـه  جشـن  ایـن  در 
باشـندگی)حضور(  بـا  سـاله  همـه  اسـت،  رسـیده 

محوریـت  بـا  ویـژه  بـه  و  کرمانـی،  هـای  خانـواده 
در  هـا،  خانـواده  و  طایفـه،  بـزرگان  و  مادربـزرگان 
دامنـه سـپندینه)مقدس( شیوشـگان، در پشـت پارک 
پردیسـان، و در همجـواری قلعه دختـر، و در پایه کوه، 
کـه تپـه هایـی سـنگی  اسـت و بـه نـام تندرسـتان، 
فرنـام اسـت، مراسـمی مینویی)معنـوی( و با شـکوه و 
بـه وسـیله مـردم برگـزار مـی گـردد. در ایـن مراسـم 
بـا سـفره انداختـن، آش پختـن، نـذری دادن، نواختن 
انـواع سـازهای موسـیقی و . . . بـه دسـت افشـانی و 
شـادی کـردن مـی پرداختنـد. اسـاس برپایـی ایـن 
جشـن، بـرای گشـایش بخـت دختـران و بیمـه کردن 
مینویـی سـالمتی، بـا نیایـش های ویـژه، همـراه بوده 
اسـت. نتیجـه ایـن جشـن بدین گونـه بوده اسـت که 
بـرای یک سـال، هـر نـوع بیمـاری از دور خانـواده ها 
رخـت بـر می بسـته و بسـیاری از دوشـیزگان به خانه 

بخـت مـی رفتند.
جالـب اینکـه در تمـام ادیـان گوناگـون از جملـه؛ 
مسـلمان، زرتشـتیان، یهودی هـا، مسـیحیان و  ... در 
ایـن جشـن بـه گونـه ایـی مشـترک باشـنده)حضور( 
گسـترده داشـته انـد. ایـن جشـن آیینـی، پایـه هـا و 

ریشـه هـای ژرف فرهنگـی دارد. 
در همیـن پنـج شـنبه مصـادف بـا نهم اردیبهشـت 
مـاه، از سـاعت 3 بعدازظهـر تـا غـروب، بـاز کرمانیان 
اصیـل، مقدمـات ایـن جشـن پرشـکوه را فراهـم مـی 
کننـد، بـا تفـاوت ایـن کـه، در امسـال موسسـه دیده 
بـان و برخـی دیگـر از سـمن هـا)NGO(، باشـندگی 
گسـترده تـری دارنـد. امیـدوارم کـه این جشـن های 
باسـتانی، بـا شـکوه هـر چـه تمـام تـر برگزار گـردد و 
اداره کل میـراث در ثبـت ملـی ایـن جشـن شـادی 

بکوشـد. بخش 

برای گشایش بخت دختران و سالمتی مردمان

جشن باشکوه تندرستون در دامنه شیوشگان 

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش سی و شش

حـاج میـرزا احمـد چـون سـوابق زیـادی از 
مخالفـت هـای شـدید بـا مصـادر امـور آن روز 
داشـته و از منبـر رفتـن و سـخنرانی هایـش دل 
پـردردی داشـتند در زنـدان می مانـد و خالصه 
در نقشـه و خیاالتـی کـه داشـته شکسـت مـی 
خـورد. و ای بسـا اگـر به مخالفت شـدید کسـبه 
در همـدان روبه رو نمی شـد کارهایـی می کرد.

اینکـه مـی نویسـم زنـدان اگـر کسـی ندانـد 
خیـال مـی نمایـد. زندانـی را در اتاقـی حبـس 
بـا کنـده و زنجیـر مـی نمـوده انـد. در صورتـی 
کـه ایـن طـور نبـوده زندانی انـواع رنـج و اذیت 
هـا داشـته اسـت. اسـتاد دبسـتانی در خاتمـه 
کـه  اوقاتـی  نوشـته  خـود  هـای  یادداشـت 
عیـن الدولـه حاکـم تهـران بـود مـن از جلـوی 
دارالحکومـه تهـران نزدیـک سـبزه میـدان مـی 
گذشـتم. عـده ای را مشـاهده کـردم کـه حلقـه 
ای تشـکیل داده و بـه تماشـا مشـغول انـد. مـن 
هـم بـرای کاوش بـه جلو رفتـم. مشـاهده کردم 
شـخصی پیراهـن خـود را که پر از شـپش بود از 
تـن بیـرون آورده و مـی خواهـد بـا پیراهنـی نو 
تعویـض نمایـد. مـی گفتنـد ایـن شـخص فقـط 
یـک شـب در زنـدان بـوده اسـت. روز بعـد کـه 
پیراهنـش  قـدری  بـه  آزاد شـده  یافتـه  برائـت 
را شـپش فـرا گرفتـه بـود کـه نمـی توانسـت 
خـودش را بـه منـزل برسـاند و اولیـن کاری که 
بـرای نجـات خـود بـه نظرش مـی رسـید همان 
خریـدن پیراهـن نـو و تعویـض بـا پیراهنـی که 
در تـن داشـت بـود. اکنون مـی توان آنچـه بر او 
گذشـته بـه تصـور درآورد که بـر زندانیـان تیره 

بخـت چـه می گذشـته اسـت.
آنچه از نوشـتجات و ترشـحات قلم او پیداست 
مشـارالیه مـروج مذاهب خاصی نبـوده بلکه خود 
داعیه ای داشـته شـیخ المشـایخ کـه از مردمان 
شـوخ طبـع بـوده و کارهای عجیـب و غریبی در 
کرمـان کـرده گفتـه بـوده اسـت که حـاج میرزا 
احمـد پـس از سـه سـال از زنـدان آزاد شـد و 
در زاویـه حضـرت عبدالعظیـم مقیـم بـود. اتاقی 
غیرمرتب داشـت. اسـباب های مختصر او به هم 
ریختـه بـود. گاهی در غیاب او مـی رفتم. اتاقش 
را جـاروب کـرده و سـماور و قـوری و لوازم چای 
او را شسـته و تنظیـف مـی کردم. خاکسـترهای 
منقـل او را کـه بـا سـنگ ریـزه هایی کـه داخل 
آب  بـا  داشـت  وجـود  هـا  خاکـه  و  زغـال  در 
بینـی و بـزاق و اخـالط سـینه بـا هـم آمیخته و 
خاکسـتر زیـادی داشـت پـاک می کـردم. همین 
کـه او مـی آمـد و وارد اتاقـش مـی گشـت مـن 
مترصـد آمدنـش بـودم. بالفاصله بر او وارد شـده 
مـی پرسـیدم چـه شـده که امـروز  این طـور به 
تنظیـم و تنظیـف حجره پرداخته اید؟ مشـارالیه 
بـدون آنکـه آثـار تصنع یـا تظاهـری بنماید می 
گفـت ارواح ملکوتـی خدمـت بـه مـن را عهـده 
دار هسـتند و از قرائـن زیـاد معلـوم می شـد که 
بـر خـود او هـم امـر مشـتبه شـده بـود و گمان 
داشـت غیـر از مزایـای طبیعـی جنبـه ملکوتـی 

دارد. هم 
متأسـفانه بـا آن همه سـختی و مشـقت زندان 
ایـن طـور مقدر بود کـه میرزا رضـای کرمانی قبل 
از کشـتن ناصرالدیـن شـاه در پهلـوی اتـاق حـاج 
میـرزا احمـد همشـهری خـود منـزل نمایـد و به 
هـوای او در حضـرت عبدالعظیـم سـکونت کنـد و 
چون سـوابق حـاج میرزا احمـد بـه آزادی خواهی 
و سرسـختی بـر اولیـای دولـت وقـت معـذوم بود 
همیـن کـه میـرزا رضـا گرفتـار و محبـوس مـی 
گـردد. حـاج میـرزا احمـد را هـم بـاز بـه زنـدان 
مـی برنـد. در ایـن دفعـه در زنـدان چـراغ عمرش 

خامـوش مـی شـود البتـه نه بـه مـرگ طبیعی.
هـای  عکـس  بـا  کـه  را  فصـل  ایـن  اکنـون 
زندانیـان دولـت اسـتبدادی مزین گشـته با تمام 
می رسـانم ولـی از ذکـر مطلـب مهمـی ناگزیـر 
مـی باشـم و آن ایـن اسـت کـه هـر کـس ایـن 
عکـس هـا را مشـاهده نمایـد از رخـت و لبـاس 
و عبـا و عمامـه هـای مرتـب و کـش و جـوراب 
خصوصـاً قالـی گـران قیمتـی کـه در زیـر پـای 
محبـوس بـی چـاره گسـترده شـده تصـور مـی 
نمایـد آنـان در رفـاه و آسـایش بوده انـد و بلکه 
از خانـه خودشـان هـم بهتـر مـی زیسـته انـد. 
در صورتـی کـه ایـن یـک قسـم صحنـه سـازی 
اسـت. متصدیـان زنـدان هـا بـرای اینکـه هزینه 
زنـدان هـا را بیشـتر دریافـت دارنـد و بـه همـه 
خصوصـاً قبلـه عالـم بفهماننـد که نسـبت به آن 

بـی چـارگان تـا چـه حـد رئـوف و مهرباننـد.

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

 شـما اوقـات زیـادی در ایـران نیسـتید. بـه ایـران که می 
آیید اسـتراحت می کنید یا اینجا هم مشـغول کار هسـتید؟
اینجـا در محافـل دوسـتانه و مهمانی های دوسـتان خوبـی که دعوت 
مـی کننـد حاضر هسـتم ولـی برایم جـای تعجـب دارد کـه این همه 
دوسـتدار از جـوان تا میانسـال ها و همسـن و سـال های خـودم دارم 

چـرا اجـازه برگـزاری کنسـرت به من نمـی دهند.
 برای دریافت مجوز اقدام کرده اید؟

بله. سال ها برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد می رفتم.
 در کدام دوره؟

در دوران آقـای رفسـنجانی. آن موقـع آقـای نـوری رئیـس شـورای 
موسـیقی بودنـد. آقای بغـدادی نامی هم آنجا بودنـد. در کل به من، نه 
نمـی گفتنـد، آره هـم نمـی گفتند نکتـه جالب برایـم این بـود که در 
طول سـال ها چیـزی حدود 830 آهنـگ خوانده بودم. آقـای بغدادی 

بـه مـن گفتنـد  همـه آن آهنگ هـا را برای مـن بیاور. 
 همه آهنگ های تان را دارید؟

نصـف آنهـا کـه روی صفحه اسـت، مثل االن نبـود که بتوانـی در یک 
سـاعت 50 آهنـگ بخوانی و روی فلش بریزی بیـاوری. خالصه آهنگ 
هـا را جمـع و جور کردم و کاسـت هایـش را بردم. گفتند ان شـااهلل تا 
هفتـه بعـد جوابت را مـی دهم. البته این بعد از پانزده شـانزده جلسـه 
ای بـود کـه خدمت ایشـان رفته بودیم. ایشـان محبت کردنـد و بعد از 
یکـی دو هفتـه گفتند مطمئنی همـه آهنگ هـا را آورده ای؟ گفتم تا 

آنجـا که یادم اسـت آنهایی که در دسترسـم بـوده آورده ام. 
 چند آهنگ از 830 تا را پیدا کردید و بردید؟

حـدود  700 آهنـگ. یک تعدادی کاسـت بود و یک تعـدادی کارتریج 
بـود  کـه نمـی دانـم شـما یادتان اسـت یا نه. بـه هر حـال گفتند فکر 
کـن ببیـن چیـزی جـا نگذاشـته ای که بیـاوری. گفتـم تـا جایی که 
مـی دانـم. نـه البته مخصوصـاً چند آهنگـم را ضبط نکرده بـودم. مثال 
آهنـگ هایـی که بـرای فیلم هـای فارسـی خوانده بـودم را نگذاشـته 

بودم.
 مثال؟

آهنگ »بدنام«.
 آهنگ معروف تان هم است. 

بله. آهنگ »زیارت« را هم نگذاشته بودم 
 اصلی ها را نگذاشته بودید. 

»بدنـام« آهنـگ یـک فیلم بـود و گفتم شـاید به خاطر اسـمش اینها 
را اذیـت کنـد. خالصه ایشـان بـه ما محبت کردند. دو سـه بـار رفتیم 
و آمدیـم در آخـر گفتنـد اگـر آن آهنـگ »بدنـام« را هـم بـا اینها می 

آوردی. من بیشـتر خوشـحال می شـدم.
 شاید برای آرشیو خودش می خواسته. 

خالصه به وزارت ارشاد زیاد رفتیم و آمدیم. 
 دوره آقای هاشمی، آقای خاتمی وزیر ارشاد بودند. 

بلـه. یـک آقـای دیگـر هـم به نـام آقـای همافـر از شـیراز آمـده بود و 
مسـوول تـاالر وحـدت بود. ایشـان هم مرد بسـیار محترمی بـود. ما را 
دوسـتانه دعـوت کـرد. یک روز هـم من را تا کنار ماشـینش برد و یک 
سـی دی گذاشـت دیـدم آهنگ هـای من اسـت. گفت مـن و خانواده 
ام شـما را دوسـت داریم. و هوادار شـما هسـتیم ولی متأسفم که نمی 
توانـم حتـی کار کوچکـی بـرای تان انجـام بدهـم. برو در عروسـی ها 
و مهمانـی هـا بخـوان ولی سـعی کـن مختلط نباشـند. گفتـم من به 
خاطـر کنسـرت آمـده ام و گرنـه ایـن مهمانی ها و عروسـی هـا را که 
دارم، ولـی دوسـت دارم در مملکـت خـودم بـرای ایـن همـه مردمـی 
کـه در همـه سـنین مشـتاق هسـتند و کارهای مـن را دوسـت دارند، 

برنامـه بگذارم. 
شـهرام قـادری: البتـه در همیـن یکـی دو ماه آینده- شـاید هـم برای 
عیدفطـر – قـرار اسـت یـک کنسـرت بـزرگ بـه نفـع بچـه هـای بی 

سرپرسـت برگزار شـود. 
 مجوز گرفته اید؟

مجوزش دارد صادر می شود. 
 شـما بـرای اینکـه بتوانیـد مجـوز کنسـرت بگیریـد باید 
یکسـری آثار مجوز دار داشـته باشـید اسـتاد ایرج هم حتی 

بـا وجودی کـه آلبوم داشـت مجوز کنسـرت نگرفت شـما تا 
حـاال بـرای آلبومی درخواسـت مجـوز داده اید؟

مـن بـه آقـای همافـر کـه آن زمـان مسـوول تـاالر وحـدت بـود و 
همچنیـن بـه آقای نوری گفتـم دوسـت دارم کارهایی که شـما تأیید 
مـی کنیـد و واقعـاً آنچه شـما دوسـت دارید با هـر ملودی سـازی که 
شـما مـی پسـندید اجرا کنم. اگر تأیید شـد همـان را ادامـه می دهم. 
حـدود هفـت هشـت مـاه از این مسـأله گذشـت که رفتم پیـش آقای 
نـوری. ایشـان گفت ببخشـید شـما می خوانیـد؟ چند ثانیـه نگاهش 
کردم گفتم من 50 سـال اسـت فعالیت هنری دارم، شـما می پرسـید 

مـی خوانـی؟ االن مـن هم باید از شـما بپرسـم مـی خوانید؟ 
 مرحوم محمد نوری؟
بله. همان نوری خواننده.

 یـک آلبـوم داشـتید کـه تنظیمـش را محمد نـوری انجام 
بود؟  داده 

نـه ایـن دو نفـر فرق مـی کنند ایـن محمد نـوری ویولن مـی زند. آن 
آقـای نـوری که مـی گویم خواننده اسـت. 

 ایشان شما را نشناختند؟
شـناخته بودنـد. مـن هـم بـرای همیـن چنـد ثانیـه ای رو بـه رویش 
ایسـتادم و او را نـگاه کـردم و گفتـم مـن چنـد ماه پیش چند جلسـه 
رو بـه روی شـما ایسـتادم و چنـد جلسـه با شـما صحبت کـردم االن 

مـی گوییـد شـما خواننـده ایـد. نـه فقـط دوسـت دارم اگـر موقعیتی 
پیـش آمـد بخوانم!

 در ایـن چند سـال گذشـته درخواسـتی برای مجـوز نداده 
اید؟ 

چند تا از کارهای خیلی خوبم که از سـاخته های خود شـهرام اسـت 
را بـه ارشـاد دادم ولـی هنـوز نتیجـه ای نگرفتـه ایـم. البتـه هر سـال 
چهـار پنـج بـار در کهریزک و یکی دو آسایشـگاه در کـرج برنامه دارم. 

 از این برنامه ها چیزی منتشر نشده؟
در آرشیو خودشان هست.

 خودتان نخواسته اید آنها را رسانه ای کنید؟
ایـن چیـزی نیسـت کـه بخواهیـم آن را رسـانه ای کنیـم و همـه جا 

بگوییـم ایـن کار را انجـام می دهیـم. آنهایی که باید بداننـد می دانند 
و آنهایـی کـه دسـت انـدر کار ایـن برنامه هسـتند اطالع کامـل دارند. 
البتـه ایـن برنامه ای که برای عید فطر قرار اسـت اجـرا کنیم، احتماالً 

خبری می شـود. 
 بـه این برنامه امید بسـته اید بـرای اینکه اسـتارت کارتان 

باشد؟
بله.

 از وقتـی رئیـس دفتر موسـیقی تغییر کرده بـه آنجا نرفته 
ید؟  ا
خیر.

 از همان 20 سال پیش دیگر دنبال مجوز نرفته اید؟
نـه. آن زمان ده سـالی به دنبالـش بودیم و دیگر نرفتیم. من، آغاسـی، 
جـواد یسـاری، حسـن شـجاعی و... دسـته جمعـی دنبـال مجـوز می 

رفتیم. 
 شـاید اگـر تنها می رفتید سـاده تر مشـکل تـان حل می 

 . شد
بـه هـر حال مـا همگی یـک عمر با هـم زندگی کـرده ایـم. البته تک 
تـک هـم به آنجا رفتـه ایم. خدمت همـان آقای بغدادی کـه می رفتم 
هـر بـار یک ربع، بیسـت دقیقه می ایسـتادم تا مـا را به دفترشـان راه 
بدهنـد. همـان آقـای بغـدادی هم یـک بار ضبط ماشـینش را روشـن 
کـرد دیـدم آهنگ مـن را گوش می دهـد. گفتند آقای قـادری من به 
شـما ارادت دارم. گفتـم خـب ارادت دای کمتریـن کاری که می توانی 
را بـرای مـن انجـام بـده و جرقـه اش را بـزن. بـه هـر حـال آرزو دارم 
روزی برسـد کـه در مملکـت خـودم برای مردم کنسـرتی بگـذارم که 
خودشـان مجـوزش را بدهنـد. مثـال از همـان اول به من بگویند شـما 
از بیـن ایـن همـه آهنگ ایـن 20 آهنـگ را اجـازه داری بخوانی. یکی 
آهنـگ »دور هـم بودن یک نعمته«، یکی »چیزی کـه عوض داره گله 
نـداره« و یکـی آهنگ »چرا سـر زده رفتی«... اینها را خودشـان تأکید 
کردنـد. شـخصاً به مـن ندادند ولی یک »بـه عالوه« گذاشـتند جلوی 

اسـم ایـن آنگ ها کـه یعنی می توانـی اینهـا را بخوانی. 
 هیـچ وقـت به شـما نگفتـه اند مثـاًل آهنگ خاصـی باعث 

شـده کار مجـوز گرفتن تان سـخت تر شـود؟ 
نـه. مـن آهنگ هایـی برای فیلم فارسـی ها خوانـده ام که حـدود 60 
فیلـم هسـتند کـه صدای مـن در آنها هسـت و بازی ندارم. هنرپیشـه 
هـای مختلـف در آنهـا به جـای من لب زده انـد. بدنام، گـذرگاه مرگ، 
گـذرگاه زمـان، در شـهر خبـری نیسـت.... و فیلـم هایـی هسـتند که 
در گذشـته در آنهـا خوانـده ام. امـا االن یکسـری آهنـگ آمـاده کرده 
ام کـه مناجـات حضـرت علـی )ع( هـم در آنهـا هسـت و بـرای مجوز 

ام.  فرستاده 
 در هیچ کدام از این فیلم ها که گفتید بازی نکرده اید؟ 

در فیلـم در شـهر خبـری نیسـت یـک پیک نیک اسـت یک ارکسـتر 
هـم نشسـته و من خـودم به عنـوان خواننـده در آن حضـور دارم. 

 شما بعد از سال 57 از ایران نرفتید. 
نه، در ایران ماندم. 

 کارتان هم طال و جواهر است.
برادرهایم در این کار هستند من هم کنارشان هستم. 

 بعـد از انقالب مشـکلی نداشـتید؟ مثالً برای بیـرون آمدن 
از خانه، برخورد مـردم و....؟
نه. مردم به من محبت داشتند. 

 هیچ گاه احضار نشدید یا توضیحی از شما نخواستند؟
هـر کسـی در حـوزه کاری خـودش سـعی می کنـد خیلـی چیزها را 
حفـظ کنـد. مثـال شـما مـن را خیلـی دوسـت داری مـن هم شـما را 
خیلـی دوسـت دارم ولـی موقعیت کاری شـما اجازه نمـی دهد به من 
نزدیـک شـوی آن زمـان یک مقدار سـخت مـی گرفتند ولـی در عین 
سـخت گرفتـن محبـت خودشـان را هم نشـان مـی دادند مثـال از هر 
50 تـا عروسـی، شـاید یکـی گیر می افتـاد، مـن را به وزرا مـی بردند 
اول یـک مقـدار بـا مـن تند صحبـت می کردنـد بعد دیگـر اصال نمی 
گذاشـتند آنجـا بمانم. مـن را به دفتر می بردنـد و مثال یکی می گفت 
آقـای قـادری مـن با فالن آهنگ شـما کلی خاطـره دارم با آن عاشـق 
شـدم و ازدواج کـردم و االن دو بچـه دارم، یـک بچـه ام در فـالن جـا 

تحصیـل مـی کند و... محبت خودشـان را نشـان مـی دادند. 
 پاسپورت شما که هیچ وقت گرفته نشد؟

نـه. در همـان دهـه 60 کـه دنبـال مجوز بـودم. یکـی دوبار هـم برای 
تفریـح بـه ترکیه سـفر کـردم دوسـتانه به مـن توصیه مـی کردند که 
وقتـی از کشـور خـارج مـی شـوی اگـر برنامـه ای داشـتی یـک وقت 
فیلمـی چیزی از برنامه ات منتشـر نشـود کـه فردا بـرای کار مجوزت 

مشـکل پیش بیاید. 
 گفتید دنبال مجوز هستید. 

مجـوز بـرای کنسـرت مـی خواهـم. مثـاًل بگویند بـرو در سـفره خانه 
بخـوان قبـول نمـی کنـم. االن 39 سـال اسـت که اجـازه کار نداشـته 
ام. حـاال اگـر بگوینـد مـی توانـی بخوانی و شـبی 100 تـا 200 تومان 
بگیـری کـه این مشـکل من را حـل نمی کند ومـن را تأمین نمی کن 
دوسـت دارم بـرای مردمـی که بـا آنها انـس گرفته ام و من را دوسـت 

دارند کنسـرت بگذارم. 
 یعنی غیر از کنسـرت باشـد از لحاظ روحی و عاطفی شـما 

را تامیـن نمی کند. 
بلـه. مسـأله مالی مطرح نیسـت برای اینکـه ما در این سـال ها خیلی 
منتظـر بـوده ایـم و هیچوقت هم جـواب نه نگرفته ایم مـدام گفته اند 

ان شـااهلل درسـت می شود. 
 بیـن آهنـگ هایـی کـه خوانـده ایـد بـه نظـر می رسـد 

»زیـارت« تـا همیشـه مانـدگار اسـت.
امـکان نـدارد جایـی بـروم آهنـگ »زیـارت« را از مـن نخواهنـد کـه 
بخوانـم. سـعی مـی کنم ایـن آهنـگ را نخوانـم، ولی وقتـی می بینم 
همه می گویند »زیارت« یا »پارسـال بهار دسـته جمعی...« به پسـرم 
نـگاه مـی کنـم و مـی گویم هنـوز که هنـوز اسـت این آهنـگ را می 

خواهند. 
 پیشنهاد این آهنگ از چه کسی بود؟

آهنـگ را آقـای قاسـم رئیس نژاد سـاخت و شـعرش را هـم خانم هما 
گفت.  میرافشار 

 زمانـی کـه تولیدش مـی کردید فکـر می کردیـد این همه 
کند؟ گل 

گفت و شنود مردم بود از آهنگ های تاپ است. 
 برای همه خاطر زنده می شود. 

بله.
 صفر تا صدش را خودتان خوانده اید؟

بلـه صـدای خانمـی کـه در آهنگ اسـت هـم صـدای یکـی از نوازنده 
هاسـت و با دسـتگاه صدایش را درست کردند. )شـروع به ادای کلمات 

مـی کنـد( تـو زواری پسـر چقـدر نادونی، اومـدی زیارت یا که چشـم 
و... چرونی 

 تـا حاال شـده جایـی بروید که یـک مقدار مثـال مذهبی تر 
باشـند و سـر این آهنگ به شـما اعتراض کنند؟ 

نـه. همیـن آهنـگ را همـان ها هم خواسـته انـد تا به حـال الحمداهلل 
هیـچ ایـرادی نگرفته اند. 

 همه هم از حفظ می خوانند.
یـک بـار عروسـی دعـوت بـودم خـودم اجـازه خوانـدن نداشـتم بعـد 
مـی دیـدم خواننـده دارد آهنـگ مـن را مـی خواند. همه مـی گفتند 
خواننـده خودش اینجا نشسـته گفتم اشـکالی ندارد چاره ای نیسـت. 

 با خواننده های قدیمی نسل خودتان ارتباطی دارید؟
همـه را مـی بینیـم و سـالم و علیـک داریـم. آقای یسـاری کـه هنوز 

هسـتند و بیشـتر بـه دوبی مـی روند. 
 آنجا کنسرت می گذارند؟

مـن دوسـت ندارم همه اش دیسـکو اسـت به هر حال یـک چیزهایی 
هسـت که یک انسـان هموطـن نمی توانـد تحمل کند. 

 االن این موسیقی سال های اخیر را گوش می دهید؟
گـوش مـی کنـم و می بینم هیچـی ندارد و نمـی تواند ماندگار باشـد 
روزی 50 تـا از ایـن اهنـگ هـا مـی آینـد و مـی رونـد هیچ کـدام در 

ذهن نمـی مانند. 
 رپ هم گوش می دهید؟

بلـه. بیشـتر آهنـگ ها را که گـوش می کنم احسـاس می کنـم برای 
مملکـت مـا و جمهـوری اسـالمی کـه در آن زندگـی می کنیـم و این 

دوره جالب و قشـنگ نیسـت. 
 خواننده های شان را می شناسید؟

نه.
 احسان خواجه میری را که می شناسید؟

او که پسر آقای ایرج است و می شناسمش. 
 همایون شجریان را چطور؟

او که اصال پسـر اسـتاد شـجریان اسـت و خودش هم زیر نظر پدرش 
دوره دیـده و قشـنگ می خواند. 

 از خواننـده هایی که شـیش و هشـت می خواننـد چطور؟ 
مثـل بـر و بکـس کـه بـا سوسـن خانـوم آمدنـد یا ساسـی 
مانکـن و... آهنگـی هسـت کـه در ذهن شـما مانده باشـد؟

نـه. بعضـی از آهنـگ هـا یـک تاریخ هایـی دارد کـه خیلـی زود تمام 
مـی شـود یـک زمانـی هیت می شـوند اما بعـد از مدتـی دیگر خبری 

از آنها نیسـت. 

عباس قادری و روایت 37 سال دوری از صحنه:

گفتند آهنگ هایت را دوست داریم
اما مجوز نمی دهیم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9400634
بدینوسـیله بـه آقـای نصـرت الـه فرخـی، فرزنـد غالمحسـین، ش ش 91، آقـای 
حبیـب کمالی مسـکونی، فرزند نصرالـه، ش ش 1519 و آقای عمـاد فرخی، فرزند 
نصـرت الـه. ش ش 2005 بدهـکاران پرونـده کالسـه فـوق که برابر گـزارش مامور 
ابـالغ شـناخته نگردیـده اید ابالغ می گردد که طبـق قرارداد شـماره 2071/300/4826830/1 
بیـن شـما و بانک پارسـیان فعـال مبلـغ 556/307/383 ریال بانضمـام 5 درصد حقـوق دولتی 
بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثـر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده، 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکالسـه فـوق در این اجراء مطرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد  اسـناد رسـمی به شـما ابالغ می گـردد از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه درج و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیر اینصـورت بدون 

انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- سید رضا انصاری 
م الف 90 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319013001278مـورخ 1394/11/17 هیات موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بافـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
سـامان دامـن افشـان فرزنـد گلمـراد بشـماره شناسـنامه 3120017523 صـادره از بافت سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت 64/10 مترمربع پالک 1 فرعـی از 3581 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک اصلی مذکـور واقـع در بافـت خیابان آیت اهلل سـعیدی 
قطعـه یـک بخـش 40 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن تقـوی بافتـی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ 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 اعتـراض ، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/9

رئیس ثبت اسناد و امالک- وهب نعمتی 
م الف 67                      

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319013001279مـورخ 1394/11/17 هیات موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بافـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
جـواد دامـن افشـان فرزنـد گلمراد بشـماره شناسـنامه 102 صادره از بافت سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 64/10 مترمربع پالک 1 فرعـی از 3581 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک اصلـی مذکور واقـع در بافت خیابـان آیت اهلل سـعیدی قطعه یک بخش 
40 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن تقـوی بافتی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/9

رئیس ثبت اسناد و امالک- وهب نعمتی 
م الف 69               

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

 برابـر رای شـماره139360319012010913هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر درواحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسـین شـاه مـرادی فرزند 
علـی نقـی بشـماره شناسـنامه 129 صـادره از سـیرجان در یـک باب خانـه و باغچه به مسـاحت 
1771 مترمربـع پـالک 334 فرعی از 333 اصلی واقع در صـدر آباد بخش 36 کرمان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمـد زیدابادی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت 

مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:95/01/25                                 تاریخ انتشارنوبت دوم:95/02/09

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  م الف 996 

آگهی مزایده نوبت اول 
در اجـرای اجرائیـه شـماره  9410423444100086صـادره از شـعبه اول دادگاه 
عمومـی حقوقـی شهرسـتان راور لـه حمیـد رضـا اشـرف جـو راوری و علیـه آقای 
امیـر رضـا نورالهـی دایـره اجـرای احکام دادگسـتری شهرسـتان راور در نظـر دارد 
یـک دسـتگاه جرثقیـل تـی اس 70 ام مـد 1987 میـالدی بـه رنـگ زرد با قیمت کارشناسـی 
1/000/000/000 ریـال از طریـق مزایـده بـه فروش برسـاند. جلسـه مزایده در روز چهارشـنبه 
مـورخ 1395/2/29 سـاعت 8:30 صبـح در محـل اجـرای احـکام مدنـی راور با حضـور نماینده 
دادسـتان برگـزار مـی گـردد لـذا طالبیـن خریـد مـی توانند ظـرف مـدت 5 روز تا قبـل از روز 
برگـزاری مزایـده از مـال مذکـور بازدید نمایند و شـخصی برنده مزایده خواهد شـد که باالترین 

قیمت را پیشـنهاد نموده باشـد. 
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام دادگستری شهرستان راور- مصطفی آبادیجو م الف 16 

تماشـاگران امـروز: خـودش وقتـی مـی گویـد »کوچـه بـازاری«، هیـچ تواضـع یـا 
شـرم یـا حقارتـی در کالم اش نیسـت کیـف مـی کند. مـی گوید برای مـردم خوانده 
و مـردم دوسـتش دارنـد. مـی گویـد مـردم تـوی خیابـان مـی بیننـدش و بغلـش 
مـی کننـد و مـی بوسـندش مـی گویـد حتـی آقـای مدیـر کـه نمـی توانسـته بـه او 
مجـوز بدهـد هـم کارهایـش را گـوش می کـرده. حتـی آنها کـه مامورش بـوده اند. 
واقعیـت را نمـی شـود انکار کرد. عباس قـادری خواننده قدیمی ایـن مملکت برای 
چنـد نسـل صدایـی آشناسـت. حتمـا خیلـی هـا بـوده انـد کـه بـا ترانه هایـش حال 
نمـی کـرده انـد. حتمـا خیلـی ها مـی گویند کـه کارهایش واجـد هیچ هنر و ارزشـی 
نیسـتند. کـه موسـیقی و ادبیـات شـان سـخیف اسـت خالتورنـد همـه آن عباراتـی 
کـه شـنیده ایـم و برایمـان آشناسـت کسـی نمـی خواهـد بگویـد بوتیچلـی اسـت 
فرانـک سـیناترا کـه نیسـت. کسـی اینهـا را کـه نمـی توانـد بگویـد. امـا واقعیـت 
را هـم نمـی شـود انـکار کـرد. باالخـره بخـش بزرگـی از این مـردم ترانه هـای او را 
شـنیده انـد و البـد سـاعتی بـا آن خـوش بـوده انـد یـا حتی اشـکی ریخته انـد. این 
کـه مـی گویـد در عروسـی امیـر قلعـه نویی و کریـم باقـری و ایکس و ایگـرگ بوده 
و برایشـان خوانـده، معنـی اش ایـن اسـت کـه هنـوز بـرای خیلی ها محبوب اسـت 
و بـا صدایـش کیـف مـی کننـد. همیـن آقـای عبـاس قـادری کـه خیلـی ها هـم او را 

از مظاهـر موسـیقی سـبک و عامیانـه مـی داننـد. باشـد. بـه خودش بگویـی مخاطب 
ات عـوام هسـتند خیلـی هـم کیف می کنـد و مخالفتی هـم ندارد. معلوم اسـت که 
دلـش مـی خواهـد ارزش کارهایـش را باالتـر ببـرد و بگوید چیزی از پـاپ خوان ها 
و سـلبریتی هـای اسـتیج کم نـدارد. بگوید. قبـول کنیم یا نکنیم او جـادی خودش 
را دارد. بـا همـان »زیـارت« و »بزنـم بـه تختـه« و »بدنام« آنقدر شـنیده شـده که 
نیاز به اصرار نداشـته باشـد. کافی اسـت برای عکاسـی به پیاده روی مقابل دفتر 
ببریمـش تـا ببینیم که چطور ماشـین های عبـوری با دیـدن اش روی ترمز می زنند 

تـا ابـراز عشـق و اراداتـی بکنند.
 عبـاس آقـای قـادری که حاال همه تمنایش این اسـت که بتواند کنسـرت بدهد.  
عبـاس قـادری با پسـرش آرش به تماشـاگران امروز آمد. آرش آهنگسـاز کارهای 
آخـر پـدر اسـت و بـرای خواننـده هـای آنـور آبـی هـم کار مـی سـازد. هـم ترانـه 
هـم آهنگسـازی هـم تنظیـم. مصاحبـه ای کـه مـی خوانیـد شـباهتی بـا گفـت وگـو 
بـا سـتاره هـای جـوان سـینما بـا سیاسـتمدارها نـداره و قرار هم نیسـت شـباهتی 
داشـته امـا فراتـر از همـه قضـاوت هـا و خواسـت مـا ایـن عبـاس قادری اسـت که 
همچنـان صدایـش شـنیده خواهد شـد. در پخش تاکسـی های خطـی و در میهمانی 

هـا ببیندیـش یـا نـه. مجـوزش را صـادر کنیم یـا نه. 

  من، آغاسی، جواد یساری، حسن 
شجاعی و... دسته جمعی دنبال 

مجوز می رفتیم.

 امکان ندارد جایی بروم آهنگ 
»زیارت« را از من نخواهند که 

بخوانم. سعی می کنم این آهنگ 
را نخوانم، ولی وقتی می بینم همه 

می گویند »زیارت« یا »پارسال بهار 
دسته جمعی...« به پسرم نگاه می 

کنم و می گویم هنوز که هنوز است 
این آهنگ را می خواهند.

 یک بار عروسی دعوت بودم خودم 
اجازه خواندن نداشتم بعد می 

دیدم خواننده دارد آهنگ من را 
می خواند. همه می گفتند خواننده 
خودش اینجا نشسته گفتم اشکالی 

ندارد چاره ای نیست.
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قتل هـای سـریالی و زنجیره ای یکی از انـواع  خطرناک قتل 
محسـوب می شـود، از آن جهـت کـه تا قاتل دسـتگیر نشـود، 
حتمـا قتل هـا ادامـه دارنـد و ایـن قاتل هـا هـم سـیری ناپذیر 
هسـتند.  در لیسـت  زیر با خطرناک ترین و بدترین قاتل های 
سـریالی دنیـا آشـنا می شـوید، آن هـا از کشـورهای مختلفـی 
چـون برزیـل، چیـن، افغانسـتان، کلمبیـا، امریـکا، اوکرایـن، 
روسـیه و هند هسـتند. در این لیسـت چیزهای وحشـتناکی 
از جملـه تجـاوز، خـوردن قلـب و مـرده  پرسـتی های عجیـب 
را می بینیـد و حتـی می فهمیـد کدام یـک از ایـن افـراد در 
شـرایطی هسـتند که بایـد تمام عمرشـان را پشـت میله های 

زنـدان بگذراننـد بـه جـای اینکه اعدام شـوند.
آناتولی انوپرینکو

شـاید بهتـر باشـد آناتولـی را بـا نـام مسـتعارش یعنـی 
»جانـوری از اوکرایـن« بشناسـیم، زمانـی که او سـرانجام در 
سـال 1996 دسـتگیر شـد، اعتـراف کـرد کـه 52 نفـر را به 
قتـل رسـانده اسـت و هنگام دسـتگیری بیـش از 100 مورد 
مشـکوک ماننـد سـالح های قتـل را همراهش پیـدا کرده اند.

اولیـن مجموعـه قتـل آناتولـی بـه معنـای واقعـی یـک 
انفجـار عظیـم بـود، او یـک خانـواده 10 نفـره را کـه شـامل 
دوم  بـود. سـری  رسـانده  قتـل  بـه  می شـد،  بچـه  هشـت 
قتل هـای او یـک سـال بعـد اتفـاق افتـاد، او 5 نفـر را کـه 
در ماشـین خوابیـده بودنـد، بـه قتـل رسـاند، البتـه در زمان 
اعتـراف گفتـه بـود که قصـدش دزیدن ماشـین آن هـا بوده، 
امـا می فهمـد کـه چـاره ای به جز کشـتن آن ها نـدارد و پس 
از آن بدن های شـان را می سـوزاند. البتـه ایـن سـوزاندن بدن 
در بسـیاری از قربانی هـای بعـدی آناتولـی تکـرار می شـود.

دفعـه بعـدی آناتولـی به یک خانـه 4 نفره حملـه کرد و با 
اسـتفاده از شـاتگان)گونه ای از اسـلحه سـاچمه زنی یا پنج 
تیـر پـران( آن هـا را کشـت، الگـوی آناتولی به همین شـکل 
ادامـه داشـت، او حتـی در یک مورد مادر و پـدری را در خانه 
خودشـان بـا چکـش بـه قتـل رسـاند و بعـد از اینکـه پول ها 
را از دخترشـان گرفـت، دختـر را هـم بـا چکـش کشـت. او 
حتـی در یـک مـورد دو دختـر 7 و 8 سـاله را با تبـر به قتل 
رسـانده بـود.  ایـن قاتل اوکراینـی در ادامـه اعترافاتش گفته 
کـه معمـوال خانه های تـک افتاده تـر را انتخاب می کـرده و با 
ایجاد اغتشـاش وارد خانه می شـده و کارش را انجام می داده، 
حتـی در مـوردی گفتـه وقتـی همسـایه ها آمـده  بودنـد که 
ببیننـد چـه اتفاقـی افتـاده، آن هـا را هـم بـه قتـل رسـانده 
اسـت. ایـن قاتل در نهایت سـال 2013 در زنـدان فوت کرد.

آندره چیکاتیلو
آندره روسـی کشـتار خودش را از همان روسـیه آغاز کرده 
بود و با نام »قصاب روسـتاو« او را می شـناختند و این موضوع 
مشـخص می کند کـه چرا او را ترسـناک می دانسـتند و آندره 
در بیـن سـال های 1978 تـا 1990، 25 زن و کـودک را بـه 
قتـل رسـاند و پـس از آن ها به اعدام محکوم شـد. جنایات این 
قاتـل شـامل تجـاوز و قطـع عضو می شـود و سلسـه قتل های 
او از زمانـی کـه معلـم مدرسـه بود شـروع کـرده بـود و بعد از 
چنـد مـورد آزار و اذیتـی که در مدرسـه انجـام داده بـود، او را 
اخـراج کردنـد. پس از آن که نتوانسـته بود شـغلی پیدا کند و 

بـه جایـش به قتـل رسـاندن آدم ها را شـروع کـرد! اولین قتل 
او یـک دختـر 9 سـاله و قتـل بعـدی اش یک دختر 17 سـاله 
در جنـگل بـود و در نهایـت به عنـوان یک قاتل زنجیـره ای او 
در سـال 1984 حـدود 15 نفـر را بـه قتـل رسـانده بـود. بعد 
از اینکـه آنـدره دسـتگیر شـد، حقایقـی دربـاره قتل  هایش را 
اعتـراف کـرد و توضیـح داد که پیـش از کشـتن قربانی هایش 

خـون آن ها را می چشـیده اسـت.
ابوالقاسم جبار

پرکارتریـن قاتـل زنجیـره ای افغانسـتان ابوالقاسـم جبـار 
بـوده اسـت. زمانـی کـه او را دسـتگیر کردنـد، مشـکوک بـه 
قتـل بیـش از 300 مـرد و پسـر بـود، بـا ایـن حـال تـا زمان 
اعـدام تنها توانسـته بودند ارتباط او با 65 قتـل را پیدا کنند.

اعـدام شـد.  بعـد  سـال  و  دسـتگیر  در سـال 1970  او 
متاسـفانه تـا قبـل از این موضـوع دو نفـر را بـرای قتل  هایی 

کـه جبـار مرتکـب شـده بـود، اعـدام کـرده بودنـد.
یانگ زینهای

پرکارتریـن قاتـل زنجیـره ای چینـی اسـت کـه در زمـان 
دسـتگیری به 65 مورد قتل و 23 مورد تجاوز بین سـال های 
1999 تـا 2003 اعتـراف کـرده بـود و البتـه ارتباطـش را با 
67 مـورد قتـل پیـدا کـرده بودند. زینهـای قتل ها را شـب ها 
بـا  و  وارد خانه هـا می شـده  آرامـی  بـه  او  انجـام مـی داده، 
اسـتفاده از ابـزاری ماننـد تبـر، بیـل و چکش دسـت به قتل 
مـی زده و همـه خانواده را هـم از بین می برده اسـت. زینهای 
در مـاه نوامبـر 2003 بازداشـت شـد و یک سـال بعـد اعدام 
می شـود، پیـش از اعـدام از او درباره انگیزه هایـش برای قتل 
پرسـیده بودنـد و گفتـه بـود کـه در خـودش هیـچ تمایلـی 
در ارتبـاط بـا دیگـر افـراد جامعه نمی دیـده و هرچه بیشـتر 
می کشـته، عالقـه اش به کشـتن هم بیشـتر می شـده اسـت.

کامپاتیمار شانکاریا
شـاید اگر از قاتلین بپرسـیم چرا دسـت به قتـل می زنید، 
احتمـاال آن هـا از حوادثـی که سـال ها قبل برای شـان افتاده 
فـرق  اوضـاع کمـی  امـا دربـاره شـانکاریا  مثـال می زننـد، 
می کنـد، او قربانیانـش را بـا لـذت می کشـد! شـانکاریا متولد 
هنـد اسـت و وقتـی در سـال 1979 دسـتگیر شـد بـه بیش 
از 70 قتـل در مـدت دو سـال مرتبط بـود. او همه قربانیانش 
را بـا چکشـی که به سـر آن هـا می زد، بـه قتل می رسـاند. او 
پیـش از اعـدام گفتـه بـود کـه شـما مـن را بیهوده بـه قتل 
می رسـانید و امیـدوارم بـرای فـرد دیگـری چنیـن اتفاقـی 

! نیفتد
گری ریدِوی

شـاید امریـکا بیشـترین قاتل هـای زنجیـره ای را در خـود 
جـای داده باشـد، اما گـری ریدِوی بـا لقب »رودخانه سـبز« 
مطمئنـا تنهـا کسـی اسـت کـه بیـن سـال های 1980 تـا 
1990 تعـداد خیلـی زیـادی از زنـان را در وانگشـتن به قتل 
رسـانده اسـت. گـری بیشـتر قربانیانـش را  از 16 سـالگی و 
از میـان زنانـی کـه در خیابـان زندگـی می کردنـد، انتخـاب 
می کـرده و امیـد ایـن را داشـته کـه کسـی از نبـودن آن هـا 
سـپس  و  می کـرده  خفـه  را  زنـان  او  نمی شـود.  خبـردار 
او  روش  اسـت.  می کـرده  رهـا  جنـگل  در  را  جسدشـان 

خیلـی راحـت بـوده، زنـی را انتخـاب می کـرده و بـا نشـان 
دادن عکسـی از پسـرش همدردی آن ها را بدسـت می آورده 
سـپس خفه شـان می کـرده، پـس از دسـتگیری او بـه قتـل 
71 زن اعتـراف کـرده، البتـه پلیـس بیش از این تعـداد را به 

او مرتبـط دانسـته اند.
پدرو فیلو

فیلـو متولـد برزیـل اسـت و از همـان ابتـدا زندگـی غیـر 
معمولـی داشـته اسـت. زمانـی کـه پـدرو در شـکم مـادرش 
اسـت، بـه دلیـل مورد ضرب و شـتم قـرار گرفتن مـادرش با 
جمجمـه ای مجـروح متولـد می شـود. وقتـی پدرو 13 سـاله 
اسـت، پسـری را زیـر جرثقیل ُهـل می دهد که تـا پای مرگ 
مـی رود. پدرو در 14 سـالگی دسـت به دو فقـره قتل می زند، 
یکـی معـاون شـهردار کـه پـدرش را بـا اتهـام بـه دزدی غذا 
اخـراج می کنـد و دیگری کسـی که پدرو معتقد بـوده دزدی 
را انجـام داده اسـت. پـس از آن فیلـو مجبور به فرار می شـود 
و در شـهر دیگـری ابتـدا یـک قاچاقچـی مـواد مخـدر را بـه 
قتـل می رسـاند، او بـا زنـی بـه نـام ماریـا آشـنا می شـود که 
پـس از مدتـی توسـط یک گـروه قاچاقچی کشـته می شـود، 
ایـن موضـوع پـدرو رابه حـدی عصبانی می کند کـه به دنبال 
تمام اعضای باند می رود و آن ها را بعد از شـکنجه می ُکشـد، 
در حقیقـت می تـوان او را یـک لیام نیسـون در فیلـم »ربوده 
شـده« بدانیـم! همـه ایـن اتفاق ها قبـل از اینکه پـدرو حتی 
18 سـاله شـود، می افتد. در همین اوضاع پـدرش در جریانی 
مـادرش را می کشـد و پـدرو بـرای انتقـام پدر خـودش را به 
قتـل می رسـاند، سـینه اش را می شـکافد، قلبـش را بیـرون 
می کشـد و قسـمتی از آن را می خـورد! پـدرو در زنـدان هـم 
دسـت از کشـتن بـر نداشـت و 71 نفـر را بـه قتـل رسـاند. 
در برزیـل قوانیـن زندان هـا بـه شـکلی اسـت که اگر کسـی 
بیـش از 30 سـال در زنـدان بـود و جنایت هایـی را هـم در 
زنـدان مرتکـب شـد، هر بار 4 سـال بـه محکومیتـش اضافه 
می شـود، امـا در نهایت او در سـال 2007 از زندان آزاد شـد.

دانیل کامارگو باربوسا
کامارگـو مابیـن 70 تـا 150 نفـر در مدت زمان 12 سـال 
دختـران جـوان را مـورد آزار و اذیت قرار می داده و سـپس به 

قتـل می رسـانده، او ایـن تعـداد قتـل را در کلمبیـا و اکوادور 
انجـام مـی داده اسـت. اولین بـاری که بـه زندان رفت، سـال 
1974 بـود و بعـد از زمانـی بـود کـه توانسـتند تاییـد کنند 
او یـک دختـر 9 سـاله را اذیـت کـرده و کشـته، در آن زمان 
25 سـال بـرای او حکـم حبس بریـده بودند. با ایـن حال در 
سـال 1984 توانسـت از زندان فرار کند و تا سـال 1986 که 

دوباره دسـتگیر شـد،چندین قتـل دیگر را انجـام داده بود.
پدرو لوپز

پـدرو در کلمبیـا بـه دنیا آمده بـود و در زمان دسـتگیری 
متهـم بـه قتـل و آزار بیـش از 300 دختـر در کلمبیـا، پرو و 
اکـوادور بـود، البتـه او بـه قتـل 103 نفـر اعتراف کـرده بود. 
او در سـال 1980 در حـدود 53 گـور را بـه پلیس نشـان داد 
کـه بیشـتر قربانیـان دختـر 9 تـا 12 سـاله را در آن ها جای 
داده بـود. لوپـز در سـال 1998 از بیمارسـتان روانی به دلیل 
رفتـار خـوب مرخص شـده بود، امـا در سـال 2002 به دلیل 
پیدا شـدن جسـدی که توانسـته بودند به پدرو آن را مرتبط 

بدانند، دوباره دسـتگیر شـد.
لوئیس گاراویتو

شـاید قاتل تریـن قاتل را بتـوان گاراویتو دانسـت، او 138 
نفـر را در مـدت زمـان 5 سـال بـه قتـل رسـانده بـود. البتـه 
دربـاره او بـه بیـش از 300 قتل دیگر هم مشـکوک هسـتند. 
نـام مسـتعار او »جانـور« بـوده کـه قربانی هایـش را مـورد 
شـکنجه و آزار و اذیـت قـرار مـی داده و سـپس می کشـته 
روی  از  را  قربانی هـا  از  برخـی  دسـتگیری  از  بعـد  اسـت. 
نقشـه  ای که برای افسـران کشیده بود، توانسـتند پیدا کنند.
تاکتیک او برای جذب قربانیان بسـیار سـاده بوده، کسـی 
را انتاخـاب می کـرده، بـه او نزدیـک می شـده و پیشـنهاد 
هدیـه یـا شـکالت از او برای قـدم زدن دعوت می کـرده، او را 
بـه قـدری راه می برده تا خسـته شـود، سـپس او را شـکنجه 
مـی داده و بـا پـاره کردن گلویش او را می ُکشـته اسـت، برای 
از بیـن بـردن اجسـاد هـم آن هـا را تکه تکـه در جایـی دفن 
می کـرده اسـت. لوئیـس گفته بـود که خـودش قربانی تجاوز 
پـدرش اسـت، امـا هرگـز دربـاره انگیزه هایش بـرای ارتکاب 

چنیـن قتل هایـی توضیح نداده اسـت.

10 قاتل خطرناك دنیا

حوادث

یادداشت
بر اساس یک ماجراي واقعي 

در مسیر ناکجا آباد 
در  اشـک  کـه  نگـران  زنـي  بـود  چهارشـنبه  روز 
چشـمانش حلقه زده بود با ظاهري آشـفته به کالنتري 
مراجعـه کـرد و گفت:کـه دخترش گم شـده اسـت و با 
خـود زیـر لـب زمزمـه مي کـرد کـه دختـرم را دزدیده 
انـد از او خواسـتم روي صندلي بنشـیند و بـا یک لیوان 
آب سـرد او را به آرامش دعوت کردم و از او خواسـتم با 
آرامـش و بـا خونسـردي جریان را دقیـق تر تعریف کند 

تـا ببینیم چـه کمکي از دسـتمان برمـي آید. 
مـادر نفـس عمیقي کشـید و گفت :پنج فرزنـد دارم 
کـه هـر کـدام رفته اند سـر خانـه و زندگي خودشـان و 
هیچکـدام بـه انـدازه مریـم دختـر آخري مـن و پدرش 
را اذیـت نکـرده اسـت خواسـتگاري دارد کـه دسـت 
بـردار نیسـت پـدر و مادر پسـره در قید حیات نیسـتند 
و سـربازي نرفتـه و سـن و سـالي هـم نـدارد کـه بتواند 
گلیـم خـود را در این دوره زمانه ازآب بیرون بکشـد ولي 
مختصـر ارثیـه اي از پدرش برایش مانده من و همسـرم 

بـا ایـن ازدواج مخالفـت کردیم. 
چهـار بار خانـواده ي عمویـش را وادار کـرده تا براي 
خواسـتگاري بـه منـزل مـا بیاینـد ولـي از قـرار معلـوم 
عمویـش هـم بـا ایـن ازدواج مخالـف بـود و مـي گفت 
محمـد سـن و سـالي نـدارد و دهنـش بـوي شـیر مـي 
دهـد و حـاال مانـده تـا مـرد زندگـي شـود با ایـن وضع 
نگرانـي ومخالفـت مـا چنـد برابـر مـي شـدو هر بـار با 

بحـث و دعـوا ار خانـه مـا بیـرون مـي رفتند. 
صبـح روز بعـد از خواسـتگاري کـه بـراي خرید نان 
صبحانـه بیـرون رفته بودم در راه بازگشـت بـه منزل در 
کمـال ناباوري دخترم را دیدم که وسـایلش را برداشـته 
و بـه همراه محمد سـوار یک پراید سـفید رنگ شـده و 
بـا سـرعت دور شـدند وقتي که خودم را بـه اتاق دخترم 
رسـاندم دیـدم نامـه اي روي آینه چسـبانده که نوشـته 
بود: من شناسـنامه ام را برداشـتم و بـه همراه محمد به 

مشـهد میـروم و دیگر بـه خانه بر نمـي گردم. 
مثل اینکه آب سـردي روي سـرم ریختند. مطمئنم 
همسـرم بـا ایـن وضع پیش آمـده دوام نمـي آورد و دق 
مـي کنـد. خیلـي نگرانـم بالیـي بـه سـر دختـرم آمده 
باشـد تلفنش را هـم خاموش کرده واشـک روي صورت 
مادر جاري شـد سـعي کـردم اورا دلـداري دهم تـا آرام 
شـود و بـه او قـول دادیم که هر کاري از دسـتمان برمي 
ایـد بـراي پیـدا کـردن و برگردانـدن دختـرش انجـام 
دهیـم این موضوع با شـکایت اغفال در شـعبه اطالعات 

کالنتـري بطـور جدي در دسـتور کار قـرار گرفت. 
مامـوران اطالعـات بـا جدیـت تمـام و تالش فـراوان 
سـعي داشـتند کـه هـر چـه زودتـر زوج جـوان را پیـدا 
کننـد تـا اینکه روز یکشـنبه یک زوج جـوان براي تایید 
عکـس بـراي عکس دار شـدن شناسـنامه بـه کالنتري 
مراجعـه کردنـد اسـم و فامیـل دختر برایم خیلي آشـنا 

بـود متوجه شـدم کـه همـان زوج فراري هسـتند. 
از او خواسـتم قصـه فرارش را تعریف کنـد و اینگونه 
بیان داشـت کـه من و محمد خیلي همدیگر را دوسـت 
داریـم ولـي پـدرو مـادرم بخاطـر نداشـتن کارت پایـان 
خدمـت مخالـف هسـتند کالفـه شـده بـودم و نمـي 
دانسـتم چکاري درسـت اسـت تا اینکه محمد پیشنهاد 
فـرار از خانـه را داد اول خیلـي مي ترسـیدم ولي بخاطر 
عشـقي کـه بـه محمـد داشـتم دل را بـه دریـا زدم و 
فـرار کـردم وبـه خانه پسـر عمـوي محمـد در یکـي از 

شهرسـتان هـاي کرمـان رفتیم. 
چهـار روز در آنجـا ماندیـم تـا اینکـه عمه ام شـماره 
محمـد را از دوسـتانش گرفتـه و بـا مـا تمـاس گرفت و 
گفـت همـه ي فامیل و همسـایگان موضـوع را فهمیده 
انـد هر کس به سـلیقه خـودش حرف و حدیـث در مي 
آورد پـدرت از غصـه دق مـي کنـد از تـرس بـي آبرویي 
نمـي توانـد سـرش را بـاال کنـد قـول داد کـه پـدرم را 
راضـي مـي کنـد فقـط برگردیـن اولـش خیلـي مـي 
ترسـیدم پـدرم بالیي سـرم بیاورد ولـي روي حرف عمه 
ام حسـاب کـردم برگشـتم عمـه مـا را به خانـه خودش 
بـرد بـا هر بدبختي کـه بود پـدرم را راضي کـرده بود تا 

شـاهد جـاري شـدن صیغـه محرمیت ما باشـد.
حواسـم بـه پـدرم بـود. نگاهـش را ازمـن دریـغ مي 
کـرد. بـا سـردي آمـد و رفـت. حـق داشـت. مـادرم هم 
اصـال نیامـد. نمیدانـم محمـد ارزشـش را دارد یانـه بـه 
هـر حال خوشـحالم که رضایت پـدر را گرفتـم. عمه ام 
هوایـم را خیلـي دارد و تمـام تـالش خود را بـراي ازواج 

دائـم مـان میکند. 
نظریـه کارشناسـي: گاهـي اوقات پـدر و مـادر با 
تربیـت ناصحیـح فرزنـدان و همچنیـن سـخت گیـري 
هـاي نـا بجـا منجـر بـه آسـیب هـاي جبـران ناپذیري 
بـه جوانـان مي شـوند و باید یادمان باشـد که همیشـه 

موضـوع اینگونـه ختـم بـه خیر نمي شـود. 
تهیه و تنظیم: 
ستواندوم محدثه عباس زاده / کالنتري چترود

جانشـین فرمانـده انتظامي شهرسـتان قلعه گنج صبح 
دیـروز از برگـزاري جلسـه صلح و سـازش بیـن دو طایفه 
بـه همـت پلیس این شهرسـتان خبـر داد و گفت: در پي 

ایـن رویـداد دو نفـر از حکم قصاص نجـات یافتند. 
سـرگرد »علـي امیـري« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
پایـگاه خبـري پلیـس گفـت: درگیـري بیـن دو طایفه از 
شهرسـتان قلعـه گنـج که از سـال 89 آغاز شـد، رعب و 
وحشـت زیـادي را در بیـن همشـهریان ایجاد کـرده بود. 
ایـن مقـام ارشـد انتظامـي افزود: بـا توجه بـه اقلیم 
منطقـه و زندگـي طایفـه اي در قلعـه گنـج متاسـفانه 
هـر سـاله شـاهد اتفاقـات ناگـواري در خصـوص انتقام 
جویـي و کینـه هـاي قدیمـي توسـط طوایـف شـاهد 

 . هستیم
وي بیـان داشـت: بـا گذشـت چندیـن سـال زندگـي 
طوایـف و درگیـري هایـي کـه بعضـا منجـر بـه قتل مي 
شـد خوشـبختانه بـا تدابیـر و رهنمـود هـاي فرماندهـي 

انتظامـي قلعـه گنـج بـراي از بیـن بـردن اختالفـات و 
سـازش بیـن طوایف و برپایـي امنیت کامل جلسـات پي 
در پـي برگـزار شـد کـه در نهـاد به سـازش بیـن این دو 

انجامید.  طایفـه 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده  جانشـین 
و  سیسـتان  در  رهبـري  نهـاد  همـت  بـا  کـرد:  اضافـه 
بلوچسـتان و جنـوب کرمـان و برگـزاري چندین جلسـه 
جهـت سـازش بیـن ایـن دو طایفـه باالخره صبـح امروز 
ایـن طوایـف سرشـناس بـا یکدیگـر بـه صلـح و سـازش 
پرداختنـد و در ایـن رابطـه دو نفر از حکـم قصاص نجات 
یافتنـد تـا خوشـبختانه بـا همـکاري و همیـاري طوایـف 

شـاهد امنیـت بیشـتر در ایـن شهرسـتان باشـیم. 
وي در پایـان گفـت: قانون باید همواره رعایت شـود و 
مـا اگـر در مسـائلي با یکدیگر نیـز اختالف داریـم باید از 
مبـادي قانونـي اقـدام کنیـم و دیگر زمـان درگیري هاي 

قبیلـه اي براي حل مشـکالت به سـر آمده اسـت.

به همت پلیس قلعه گنج: 

سازش دو طایفه پس ازچندین سال درگیري
 نجات دو نفر از حكم قصاص 

 خبر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار
 جهت تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی تلویزیون شهری در شهرستانهای کرمان، بم، رفسنجان، سیرجان و جیرفت فرآیند 04/الف/95 )نوبت دوم(
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در قبـال ارائـه رسـید واریـز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب شـماره 2165083975007 بانک کشـاورزی شـعبه شـریعتی کرمـان حداکثر تا سـاعت 14 روز یکشـنبه 1395/2/19 در نشـانی 
کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره دو، طبقه همکف، اتاق 131 دفتر قراردادها، نماینده خویش را کتباً معرفی و اعزام نمایند. شـرکت کنندگان در فرآیند 
بایسـتی هـر یـک از پـاکات الک و مهـر شـده الـف و ب و ج حـاوی )ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه و اسـناد مناقصه تکمیل شـده و مدارک مربوط و پیشـنهاد قیمت( که در یک بسـته مناسـب 
لفاف پیچی و الک و مهر شـده باشـد را حداکثر تا سـاعت 12 روز چهارشـنبه 1395/2/29 به دبیرخانه محرمانه دفتر حراسـت به نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، 
سـاختمان شـماره یک، طبقه همکف، اتاق شـماره 105 تحویل نمایند. زمان بازگشـایی پاکات سـاعت 13:30 روز چهارشـنبه مورخ 1395/2/29 میباشـد. آگهی حاضر در بخش معامالت سـایت 

شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران بـه نشـانی wrm.ir و همچین پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور به نشـانی Iets.mporg.ir قابل رؤیت اسـت.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
م الف 32

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان کرمان 
شناسه ملی 10630022075 شهرستان کرمان 

استان کرمان
بـه اطـالع کلیـه اعضـای محتـرم اتحادیـه/ شـرکت 
تعاونـی مـی رسـاند که جلسـه مجمع عمومـی فوق 
العـاده نوبـت اول ایـن تعاونـی در سـاعت 4 عصر روز 
سـه شـنبه 95/2/21 مـورخ 95/2/21 در محـل خ 
سـپه جنـب فروشـگاه فنـی و حرفـه ای آمـوزش و 
پـرورش )دفتـر شـرکت تعاونی( تشـکیل مـی گردد.

از سـهامداران دعـوت مـی گـردد کـه رأس سـاعت 
مذکـور در جلسـه مجمـع حضـور بهـم رسـانند. 

ضمنـاً اعضائـی کـه مایلند حـق حضـور و رأی دادن 
در مجمـع را بـه نماینده تـام االختیار واگـذار نمایند 
تـا تاریـخ یک هفته قبـل از تاریـخ برگزاری بـا اتفاق 
نماینـده خـود جهـت تأئید برگ نمایندگـی به محل 

دفتر شـرکت مراجعـه نمایند. 
هیئت مدیره اتحادیه/شرکت تعاونی

دستور جلسه:
1- تصویب اساسنامه جدید

2- تمدید مدت تعاونی
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

سـفر رفتـن بـا دوسـتان کار لـذت بخشـی اسـت کـه هر 
کسـی بایـد بارهـا و بارهـا آن را تجربـه کنـد. امـا در ایـن 
سـفرها، بعضـی کارهـای فکـر نشـده و حـرکات کوچک می 
تواننـد آنقـدر اذیـت کننـده باشـد کـه باعـث بشـود اعصاب 
همسـفرهایمان کـه حتی دوسـتهای نزدیکمان هم هسـتند 
بـه هـم بریـزد. مـا سـفرهای گذشـته خودمـان را بررسـی 
کردیـم و نظـر ماجراجویـان دیگر را در این رابطه پرسـیدیم، 
تـا بـه یـک جمـع بنـدی خـوب از تمـام کارهایـی کـه روی 
اعصاب دوسـتانتان ممکن اسـت بـرود برایتان جمـع کردیم.

 غذای خودتان را همراه داشته باشید
درسـت اسـت که در عالم رفاقت این حرفهـا را نداریم، اما 
اگـر از قبـل قـرار نبـوده کـه غذای جمـع یک جـا خریداری 
شـود، بهتـر اسـت بـه انـدازه خودتـان کنسـرو و خوراکی به 
همراه داشـته باشـید تا الزم نباشـد از غذای دیگران بخورید. 
سـهل انگاری در این مورد و گرسـنه گذاشتن همسفرهایتان 

اصـال اتفاق خوبی نیسـت.
لوازمتان را پخش و پال نکنید

قـرار نیسـت در سـفر هـم مثـل خانـه رفتـار کنیـم و 

حواسـمان بـه چیدمـان و تـر و تمیز بـودن همه چیز باشـد. 
امـا اگـر بیـش از حد وسـایلتان را پخش کنید، ممکن اسـت 

آرامـش همسـفرهایتان را بگیریـد.
پایه باشید، اگر نیستید جدا شوید

تصمیـم گیری دربـاره اتفاقات آینده در سـفرهای گروهی 
کار راحتـی نیسـت و الزم اسـت کـه همـه کمـی انعطـاف 
پذیـری داشـته باشـند و بـرای خوشـی جمـع از خواسـته 
هایشـان کوتـاه بیاینـد. امـا دربـاره تصمیماتـی کـه آنقدرها 
هـم حیاتی نیسـتند، یا پایه باشـید و یا خودتان جدا شـوید. 
مثـال: اگر شـب ها نمـی توانید دیـر بخوابید، بهتر اسـت هر 
وقـت کـه راحتید از گروه جدا شـده و به داخل چـادر بروید، 
بـه جـای اینکه بـا تکرار جملـه “خوابم می آیـد” لحظه های 
بقیـه را خـراب کنیـد. یا اگـر پیـاده روی، کوهنـوردی یا هر 
مسـیر دیگـری برایتـان سـخت و ناممکـن اسـت، پیشـنهاد 

بدهیـد کـه میخواهیـد تا آن مسـیر با وسـیله نقلیـه بروید.
زیاد آواز نخوانید

آواز خوانـدن کار لذتبخشـی اسـت و خیلـی وقتها در یک 
جمـع دوسـتانه از آدم می خواهند که برایشـان آواز بخوانیم. 

امـا در این مورد باید بسـیار هوشـمندانه رفتـار کنیم. ممکن 
اسـت همـه ی افـراد یک جمـع از صـدا و یا سـبک خواندن 
مـا خوششـان نیایـد. بنابرایـن تعـداد آواز خوانـدن هایتـان 
را محـدود کنیـد و نگذاریـد کسـی بـه خاطـر رودربایسـتی 

مجبـور به شـنیدن صدایتان باشـد.
کمک کنید!

کمپینـگ یـک نمونـه عینـی از کار گروهـی اسـت و هـر 
کسـی مـی توانـد وظیفـه ای بـرای خود پیـدا کند تـا جمع 

بیشـتر لـذت ببـرد. یـک نفـر اطـراف را تمیز می کنـد، یک 
نفـر بـه دنبـال چـوب اسـت، یـک نفـر آتـش را بـه پـا مـی 
کنـد، یـک نفـر آشـپزی مـی کنـد و .... اینکـه ایـن وظایـف 
عمدتـا توسـط یـک سـری اشـخاص اتفـاق بیفتنـد و شـما 
نقشـی در ایـن اتفاقـات نداشـته باشـید، وجهه شـما را برای 
دوسـتانتان خـراب مـی کنـد. پـس پر انـرژی باشـید و برای 
انجـام دادن کارهـا داوطلب بشـوید، قبـل از اینکـه بخواهند 

بـه شـما بگویند.

چگونه در سفرهای دوستانه روی اعصاب هم نرویم؟

راهکارهای خوش سفری

خبر

جامعه

جمـع کـردن لـوازم بـرای رفتـن بـه سـفر مـی 
توانـد گیـج کننده باشـد. گاهی اوقات لوازم اساسـی 
را فرامـوش مـی کنیـم، و در نقطـه مقابلـش، گاهی 
آنقـدر وسـیله بـا خـود مـی بریـم کـه حمـل وزن 
سـنگین کولـه پشـتی لـذت ماجراجویـی را از مـا 
میگیـرد. اگـر موقـع تصمیم گیـری در رابطـه با این 
کـه چـه چیـزی واقعـا واجـب اسـت و بهتر اسـت با 
خود داشـته باشید دو به شک هسـتید، از راهنمایی 

کـه برایتـان آماده کـرده ایـم اسـتفاده کنید.
در نمـودار “ببـرم یـا نبـرم” زیر، شـما از نقطه ی 
“شـروع” در قسـمت بـاال و سـمت چـپ شـروع می 
کنید و سـواالتی که درباره وسـیله ای که میخواهید 
ببریـد یـا نبریـد پرسـیده شـده اسـت را پاسـخ می 
دهیـد. اگر پاسـختان “بله” بود، خـط آن را پیگیری 
کنیـد، و اگر پاسـختان “نه” بـود، از خط “نـه” ادامه 
بدهیـد. ایـن شـما و ایـن هـم راهنمـای “ببـرم یـا 

نبرم”.
سفر ایرانی

از بیـش از 100 سـال پیش که نخسـتین خودرو 
با سـروصدای فراوان و گرد و خاک بسـیار وارد ایران 
شـد تا امـروز که چندین نـوع اتومبیـل رنگارنگ در 
روزمـره  زندگـی  فرهنـگ  می شـود،  تولیـد  ایـران 
مـردم بشـدت تحـت تاثیـر ایـن پدیـده چهارچـرخ 
قـرار داشـته اسـت. اردیبهشـت از نظـر آب و هـوای 
مناسـب و موقعیـت شـغلی )چـرا کـه بسـیاری از 
مـردم از تعطیـالت نـوروز اسـتفاده نکرده اند و بجای 
بـه  بتواننـد  ایشـان  تـا  همکارانشـان کار کرده انـد 
سـفر و اسـتراحت بـا خانـواده بپردازنـد و در نتیجه 
اردیبهشـت بـرای بسـیاری از هموطنـان وقت سـفر 
اسـت( پـس چه بهتـر که باربنـد را ببندید و دسـت 
اهـل و عیـال را بگیریـد و بزنیـد بـه دل جـاده؛ امـا 
بگذاریـد نگاهـی بیندازیـم بـه این تاریخ 100 سـاله 
خـودرو در ایـران و ببینیـم کـه پـدران مـا بـرای 
سـفرهای نـوروزی چه انتخـاب های سـاخت ایرانی 

در دسـترس داشـته اند.
اینفوگرافـی سـمت راسـت نگاهی دارد بـه تاریخ 

100 سـاله خـودرو در ایران .

توفیق اجباری
مسافرانی که در این مکان می مانند باید نوبتی در 

کتابفروشی کار کنند
 Open در یـک کتابفروشـی در اسـکاتلند به نـام
یـک  کـردن  اداره  آرزوی  توانیـد  مـی   Book
کتابفروشـی را بـه تحقـق برسـانید. اجـاره ی ایـن 
خانه نقلی شـبی 57 دالر اسـت، اما یک شـرط دارد: 
کسـانی که در آن می مانند، باید کتابفروشـی طبقه 

پاییـن را اداره کننـد.

پیـش  سـال  دو  حـدود  چیـزی  پـروژه  ایـن 
شـروع شـد، بـا ایـن نیـت کـه مـردم بتواننـد به 
آرزوی داشـتن یـک کتابفروشـی در کنار حاشـیه 
دریـا برسـند، بـدون اینکـه الزم باشـد زیـر بـار 
تعهـد سـنگینی برونـد. بـه همیـن خاطـر یـک 
کتابفروشـی تعطیالتـی راه حل این موضوع شـد.

آیا شـما تـا به حـال آرزو داشـتید صاحب یک 
باشید؟ کتابفروشی 

مـی  کار  چقـدر  اینکـه  کتابفروشـی  ایـن  در 
کنیـد بـه خودتان بسـتگی دارد، و ابتـه به راحتی 
مـی توانیـد ایـن کار را قبـول نکنیـد، امـا واقعـا 
شـانس اینکـه دوبـاره بتوانید در یک کتابفروشـی 
اسـکاتلندی در سـاحل کار کنید خیلی کم است، 
پـس بهتـر اسـت از ایـن فرصـت اسـتفاده کنید.

یکـی از مسـائل جالب در این کتابفروشـی این 
اسـت که بـا مراجعـه بـه وب سـایت آن مي توانید 
سـاختمان  آمادگـی  مقـدار  همه چیز، حتـی  از 
شـوید،  آگاه  غیرمترقبـه  حـوادث  مقابـل  در 
بـرای مثـال در بخشـی از سـایت نوشـته اند کـه: 
مقدمـات امنیتـی از قبیـل صنـدوق کمک هـای 
اولیـه ، حسـگر حسـاس بـه دود، کپسـول آتـش 
نشـانی و ... آمـاده اسـت و حداقـل زمـان بـرای 
مانـدن در ایـن مـکان 6 روز اسـت و تقویمـی هم 
آمـاده اسـت کـه می توانیـد چـک کنید چنـد نفر 
قبـل از شـما در نوبت هسـتند و برای چـه زمانی 

می توانیـد برنامـه ریـزی کنیـد.

جمع کردن
 لوازم برای سفر  

راهنمای  ببرم یا نبرم

تغذیه

افقی
1- عمل شـناور سـاختن سـنگ معـدن در دسـتگاههای 

مخصـوص بـرای اسـتخراج فلـز- بایکوت
2- روز عرب- خط سیر سیارات- دندان شوی

3- صدای بهم خوردن دو چیزفلزی- بزرگ- ثروتمند
4- گهواره- فوت و فن- اگاهی- نمد زین

5- اگاهی ها- بی صدا ، ارام
6- دومیـن شـهر بـزرگ کامـرون- چاقوی مطبـخ- زمین 

سخت
7- سوم شخص جمع- کارشناسی- ترس

8- از کشـورهای جـدا شـده شـوروی سـابق- دسـتور- 
ول ا قر

9- فرمان دادن- پشـت سـر هم- داسـتانی از کریسـتوفر 
فرانک فرانسـوی

10- هرگز نه-مهربان تر از مادر- کرم روده
11- بانو- عتیقه

12- خسیس- کمک- تاقچه قدیمی- کم وزن
13- بی سر و صدا- رسم کننده- ضایع

14- کـودکان بـاالی ان را دسـت گیرنـد و راه رونـد- پدر 
مـرده- ارتباط

15- پخش شده- اثری از الکسی اربوزف زوس
عمودی

1- قاعـده و روش- کتابـی نوشـته محدث قـرن چهاردهم 
میـرزا محمد تقـی اصفهانی

2- شیوه گفتار- پزشک کاراموز- امپراتور دیوانه
3- اگاه- بنی اسراییل- ضرر

4- قطار- وقت- رنجوری- جانور پنیر دوست
5- اتشـگاه حمامهـای قدیمـی- نوعـی یاقـوت- سـرود 

دسـته جمعـی

6- زهر- تبدیل کننده- غمخواری
7 - زاپاس- کاسه سر- متداول

8- قدر و قیمت بیگانه- اسمان- ساکن
9- شهری در استان مرکزی- قافله- صدای گربه

10- حرکت اونگی- بالین- ام الخبایث
نمایـی  هنـر  بـا  فیلمـی  مـا-  مروارید-زبـان  اب   -11

زمانـی مصطفـی 
12- رشـک بردن- شـماره ویـژه- ماهی فـروش- تخلص 

اسـتاد همایی
13- نقـل کـردن حدیـث از قـول پیغمبـر و امامـان- لـم 

یـزرع- نـام گلی
14- فالنی- قضاوت- پدر

هـای  شـاخه  اشـناترین  و  قدیمیتریـن  از  یکـی   -15
بـدن فیزیـک- 
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کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

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

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور
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چه بي رحمانه 

میپیچد یادت

 در روزهایم

که میداند 

درِد یاِد بي نهایت را...؟!!!

عکس نوشت

جشنواره

جشنواره ملی فرهنگ اقوام و میراث معنوی
19 لغایت 21 اردیبهشت ماه 95
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

خیریه

جشنواره غذا خیریه باران
13 و 14 اردیبهشت ماه   از ساعت 9 الی 18
پردیس دانشگاه آزاد اسالمی - واحد سیرجان

تلگرام نوشت

معجزه رقابت

محسن جالل پور در کانال تلگرام خود نوشت:
هـر روز پیامـک هـای تبلیغاتـی دریافت مـی کنم که هرکدام،نشـانه 
ای از بـازاری اسـت.  هرچنـد تعـداد پیامـک ها زیاد اسـت ولـی معموال 
مـی خوانم.دیـروز از یـک دفتـر هواپیمایی پیامکی ارسـال شـده بود.باز 
کـردم و خوانـدم. جالـب بود.قیمت بلیط هواپیما بـرای پروازهای داخلی 
به بیشـتر شـهرهای کشـور بـاور کردنـی نبود. از دوسـتی قیمـت بلیط 
قطار و اتوبوس را هم پرسـیدم.خیلی تفاوت نداشـتند.این هم ثمره آزاد 
سـازی. آن قـدر کـه از رقابتی و آزاد شـدن قیمت ها بد گفتـه اند،مردم 
واهمـه دارنـد در حالـی که امـروز ثمره آزادسـازی را فردی مـی برد که 
پیـش از ایـن تـوان خریـد بلیـط هواپیما را نداشـته اسـت. یـاد خاطره 
خواندنـی و عبـرت آمـوز آقـاي خسروشـاهی- از بنیان گذاران شـرکت 

مینـو - افتادم.
» شـرکت مینـو در اواخر شـهریور 1341 بـرای اولین بـار ویفر را در 
بـازار ایـران عرضـه کـرد. کارگاه ویفر سـازی سـومین کارگاهـی بود که 
راه مي افتـاد. بـه  محـض اینکـه ایـن محصـول بـه  بـازار عرضـه شـد، با 
اسـتقبال بی سـابقه مصرف کننـدگان روبه رو شـد و کل تولیـد به فروش 
رسـید.علی خسروشـاهی تصمیم گرفـت قیمت را باال ببـرد، ولی باز هم 
کل تولیـد بـه فـروش رسـید. ایـن کار چنـد بـاری تکرار شـد تـا اینکه 
قیمـت آنقـدر بـاال رفت که فـروش متوقف شـد. آن  وقـت قیمت تقلیل 
داده شـد تـا باالخـره بیـن عرضـه و تقاضـا تعـادل برقـرار شـد.« * این 
تجربـه و ده هـا تجربـه دیگـر پیـش روی ما قـرار دارد اما هـم چنان بر 
قیمـت گـذاری پا می فشـاریم.برای اجرای سیاسـت هـای صحیح،کمی 
صبـر الزم اسـت امـا مـی شـود بـا اطمینـان گفـت در هـر بـازاری کـه 
رقابـت حاکم شـود،قیمت واقعی کشـف می شـود.می خواهد بـازار ویفر 

مینـو باشـد یا بـازار بلیـط هواپیما.

 اطالعات

سکه

10,290,000 ریال طرح جدید

10,280,000 ریال طرح قدیم 

5,410,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,900,000 ریال

یک گرمی 1,990,000 ریال

طال

1,047,950 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,398,300 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,664 ریال دالر آمریکا

39,225 ریال یورو

9,475 ریال درهم امارت

5,380 ریال  یوآن 

50,500 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,700,000 تومان

رانا LX  32,500,000 تومان

سوزوکی ویتارا  114,000,000 تومان

سایپا SE 111     20,600,000 تومان

71,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   46,000,000 تومان

لیفان X60  52,900,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

14 تا 31 / نیمه ابری امروز

14 تا 32 /نیمه ابری فردا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان کرمـان در نظر دارد انجـام امور مربوط به حمـل و نقل برون شـهری و ماموریتهای 

اداری خـود را از طریـق مناقصـه به بخش غیردولتـی واگذار نماید. 
لذا از موسسـات و شـرکت های واجد شـرایط و دارای پروانه کار صالحیتدار دعوت می شـود با در دسـت داشـتن معرفی 
نامـه کتبـی جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دبیرخانه سـازمان واقـع در کرمان بلـوار جمهوری اسـالمی بلـوار فارابی و 
یـا از طریـق پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان بـه آدرس http://kerman.mporg.ir و یا پایگاه ملی مناقصـات به آدرس 

نمایند.  مراجعه   http://iets.mporg.com

1( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/2/8 به مدت شش روز کاری 
2( مهلـت تحویـل اسـناد تکمیـل شـده مناقصـه: از تاریـخ 95/2/15 لغایـت پایـان وقـت اداری 95/2/27 )به صـورت پاکت 

دربسـته و الک و مهر شـده( 
3( سـپرده شـرکت در فراینـد اجـرای کار: از نـوع ضمانـت نامـه بانکـی یـا اعتبار سـه ماهـه چک تضمین شـده یـا واریز به 
حسـاب سـپرده 2170453989002 نـزد بانـک ملـی شـهید صدوقی کرمـان بنام سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان 

کرمان 
4( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 260/000/000 ریال ) دویست شصت میلیون ریال(

5( زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 95/2/28 در دفتر مدیر اداری و مالی 
ضمناً مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت می باشد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
م الف 39

نمایشگاه عکس »سکوت جازموریان« افتتاح شد

سکوت جازموریان در کرمان شکست
ه  یشـگا نما
سـکوت  عکـس 
ن  یـا ر مو ز جا
عصر سـه شنبه 
بـا حضـور مدیر 
محیـط  کل 
مدیـر  زیسـت، 
کل  مدیـر  و  فرهنگـی  میـراث  کل 
تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان 
افتتـاح  صنعتـی  مـوزه  محـل  در 
شـد. سـاره تجلـی و ابـوذر احمـدی 
روایتگـر  کرمانـی،  عـکاس  دو  زاده، 
سـکوت تـاالب جازموریـان با عکس 

هسـتند. سـاره تجلی در ایـن رابطه 
بـه »پیـام مـا« گفـت: 33 عکـس از 
را  جازموریـان  تـاالب  بـد  وضعیـت 
بـه نمایـش گذاشـتیم تـا شـاید بـه 
کمـک  جازموریـان  تـاالب  احیـای 
شـود. وی بـا اشـاره بـه وضعیـت بد 
تـاالب اظهـار داشـت: اگـر تـا سـال 
آینـده بـه ایـن وضعیـت رسـیدگی 
بیمـاری هـای  بایـد منتظـر  نشـود 
تجلـی  باشـیم.   تنفسـی  و  آسـمی 
در پایـان تصریـح کرد: کار عکاسـی 
از تـاالب جازموریـان در اسـفندماه 
انجـام  روز  دو  زمـان  مـدت  طـی 

شـد. گفتنی اسـت نمایشـگاه عکس 
سـکوت جازموریـان از هفتـم تا 12 
اردیبهشـت مـاه بـرای بازدیـد عموم 
دایـر اسـت و عالقـه منـدان بـرای 
بازدیـد از این نمایشـگاه مـی توانند 
همـه روزه از سـاعت 9 تـا 14 و 16 
تـا 18  بـه مـوزه هنرهـای معاصـر 

کننـد.  مراجعـه  کرمـان 
مدیرکل حفاظت محیط 

زیست استان کرمان: برای 
احیای تاالب جازموریان همه 
دستگاه ها باید پای کار بیایند

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت 
بازدیـد  در حاشـیه  کرمـان  اسـتان 
از ایـن نمایشـگاه در گفـت وگـو بـا 
فاجعـه  گفـت:  مـا  پیـام  خبرنـگار 
زیسـت محیطـی تـاالب جازموریان 
یـک شـبه اتفـاق نیفتـاده، حداقـل 
طی سـه دهـه گذشـته و بـه تدریج 

ایـن وضعیت رسـیده اسـت. محمود 
صفرزاده اظهار داشـت: برداشـت  بی 
رویـه آب های زیرزمینـی در اطراف 
تـاالب، خشکسـالی، ظرفیـت بـاالی 
تبخیری، احداث سـدهای باالدسـت 
و  سیسـتان  کرمـان،  اسـتان  در 
از دالیـل خشـکی   ... و  بلوچسـتان 
بـا  وی  اسـت.  جازموریـان  تـاالب 
تاکیـد بـر اینکـه برای احیـای تاالب 
جازموریـان همه ی دسـتگاه ها باید 
بـه وظایـف ذاتی خـود عمـل کنند، 
ایـن  احیـای  بـرای  کـرد:  تصریـح 
تاالب همه دسـتگاه ها بایـد پای کار 
بیاینـد این تـاالب کویـری، فصلی و 
ادواری اسـت و معمـوال از اسـفند تا 
اوایل اردیبهشـت آب داشـته اسـت. 
زیسـت  محیـط  مدیـرکل حفاظـت 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
100هـزار  تـاالب  ایـن  آبـی  بسـتر 

هکتـار اسـت، گفـت: بـرای احیـای 
میلیـون   500 حـدود  تـاالب  ایـن 
متـر مکعـب حـق آبـه سـاالنه مـی 
بـاز  اولیـه  حالـت  بـه  کـه  خواهـد 
بـا  اظهارداشـت:  صفـرزاده  گـردد. 
سـازمان  رئیـس  ابتـکار  دسـتور 
محیط زیسـت کارگـروه ملی احیای 
تـاالب جازموریان، تشـکیل کارگروه 
و حتـی ردیـف اعتبـاری از طریـق 
موضـوع  ایـن  بـرای  دولـت  هییـت 
در نظـر گرفتـه می شـود. وی خاطـر 
نشـان کـرد: در سـفر هیـأت دولـت 
بـه اسـتان کرمـان موضـوع تـاالب 
جازموریـان در دسـتور کار کارگـروه 
ملـی و دبیرخانـه بـه صـورت ویـژه 
مطـرح می شـود. مدیـرکل حفاظت 
محیط زیسـت اسـتان کرمـان گفت: 
مکاتباتـی هـم بـرای رهاسـازی حق 
آبـه تـاالب جازموریـان انجـام شـده 

رخ داده اسـت، امـا حتـی اگـر تمام 
پشـت  در  شـده  ذخیـره  هـای  آب 
سـده هـا هـم رهاسـازی شـود، این 
تـاالب بـه ایـن زودی هـا احیـا نمی 
مطالعـات  گفـت:  صفـرزاده  شـود. 
پایـش در مـورد تـاالب جازموریـان 
تکمیلـی  مطالعـات  شـده،  انجـام 
نیـز در حـال انجـام اسـت بـه جهت 
زیسـت  آبـه  حـق  حداقـل  اینکـه 
محیطـی که رها سـازی می شـود از 
طریـق کانـال هایی کـه در زیرزمین 
بسـتر  بـه  شـود  مـی  گذاشـته  کار 

تـاالب منتقـل شـود. 
وی تصریـح کرد: اگـر آب ذخیره 
شـده از سـد هلیل رود هـم االن رها 
سـازی شـود، بـه دلیل خشکسـالی، 
آن  نفوذپذیـر  بافـت  زیـاد،  تبخیـر 
منطقـه، بـاال بـودن پتانسـیل تبخیر 
هلیـل  اطـراف  هـای  کشـاورزی  و 

و... بلوچسـتان  و  سیسـتان  رود، 
بـه تـاالب نمـی رسـد و مشـکلی را 
حـل نمـی کنـد. مدیـرکل حفاظـت 
بـا  کرمـان  اسـتان  زیسـت  محیـط 
اشـاره بـه بحـث ریزگردهای ناشـی 
از خشـکی تـاالب جازموریان و تاثیر 
آن بـر اسـتان تصریـح کـرد: تـاالب 
اصلـی  کانون هـای  از  جازموریـان 
تولیـد گـرد و غبار در سـطح کشـور 
اسـت و نقشـه های ماهـواره ای ایـن 
موضـوع را تایید مـی کنند. صفرزاده 
خاطرنشـان کرد: کارگـروه ریزگردها 
در اسـتان فعال شـده و سـند جامع 
ریزگـرد در حـال تصویب اسـت، هر 

چارچـوب  در  دسـتگاه ها  از  کـدام 
وظایـف سـاالنه اعتباراتـی دریافت و 
وظایفـی کـه دارنـد را انجـام دهنـد 
تـا بـا ریزگردهـا مقابله شـود. وی با 
اشـاره بـه دریافت مجوز مالچ پاشـی 
گفـت: اگـر چـه بـه لحـاظ زیسـت 
محیطـی مالچ های نفتـی را مطلوب 
نمـی دانیـم، اما بـه دلیـل اینکه آن 
نقطـه، کانـون بحران اسـت و سـهم 
بـه سـزایی در تولیـد ریزگـرد دارد، 
در مصوبـه هیئـت دولت دیده شـده 
اسـت که مالـچ بصـورت رایـگان در 
اختیـار وزارت کشـاورزی و سـازمان 

جنـگل هـا ومراتـع قـرار گیرد.

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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