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 سـاعت ۱۸ روز چهارشـنبه ۱۹ خرداد حمزه شهبازی در خیابان 
شـهید میثـم کهنـوج  بـا شـلیک گلولـه بـه قتـل رسـید.راکب و ۲ 
سرنشـین موتورسـیکلت ابتدا خـودرو مقتول را که پارک شـده بود، 
پنچـر مـی کنند.زمانی که شـهبازی بـرای پنجرگیری خـودرو اقدام 
مـی کنـد، ابتـدا بـه پا و سـپس به سـر وی شـلیک کـرده و متواری 

می شـوند. 
هنـوز برخـي در اسـتان بـراي گرفتـن انتقـام اسلحه هايشـان را 
بـه دوش گرفتـه و در کمیـن مي نشـینند تـا قاتـل يا افـراد ديگري 
از طايفـه او را بـه گلولـه ببندند.هرچنـد انتقام گیري هـاي طايفه يي 
و »شـگام« رسـمي کهنـه در میـان برخـی طوايـف اسـت امـا مرور 
اخبـار منتشـر در ايـن بـاره نشـان مي دهـد جنـوب اسـتان شـاهد 
بـروز ايـن نـوع از آدم کشـی سـت. شـیوه ای که اغلـب از نـزاع میان 
دو نفـر در مراسـمی ماننـد عروسـی آغـاز می شـود و بـه قتل هـاي 
زنجیره  يـي و قومـي بین طايفه ها تبديل می شـود.  »شـگام« ريشـه 

در زبـان بلوچـی دارد و همـان طعنه هايـي اسـت کـه بـه بسـتگان 
قربانـي مي زننـد تـا آنها را بـراي گرفتن انتقـام تحريک کننـد. انگار 
قـرار نیسـت کابـوس زندگـي کـردن زير سـايه سـیاه ايـن طعنه ها 
پايـان يابـد.  فرمانـدار کهنـوج دربـاره ايـن حادثـه به خبرنـگار ايرنا 
گفت:شـهبازی از کارمنـدان آمـوزش و پـرورش شهرسـتان کهنـوج 
بـود کـه بـه دلیـل درگیـری طايفـه ای و بـروز يـک قتـل در سـال 
۹3 در طايفـه ای ديگـر در شهرسـتان قلعـه گنج در جنوب اسـتان 
کرمـان، تهديـد بـه قتل شـده بـود. وی ادامـه داد: مقتول بـه دلیل 
تهديـد بـه قتـل، کهنـوج را بـه مقصد سـاير اسـتان ها تـرک کرده 
بـود، ولـی سـرانجام صلـح و سازشـی کـه بـه تازگـی بیـن ايـن دو 
طايفـه برقـرار شـد، خیالـش را برای حضـور در کهنـوج راحت کرده 
بـود. صمدانـی افـزود: با وجـود اين صلح و سـازش، طايفـه مقابل از 

تصمیـم خـود در مـورد قتل شـهبازی کوتـاه نیامـده بود.
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جناب سرهنگ ماشاءا... مالیی
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت

خبـر مسـرت بخـش انتصـاب شايسـته ی جنـاب عالـی را بـه عنـوان فرمانـده انتظامـی شهرسـتان 
جیرفـت تبريـک و تهنیـت عـرض مـی نمايیـم.

ازدر گاه ايزد منان مزيد توفیقات برای خدمتی سرشـار از شـور و نشـاط و مملو از توکل الهی در جهت 
رشـد و شـکوفايی ايران اسالمی مسالت داريم.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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خبر
رئیس سازمان حج و زیارت:

 این رفتار عربستان نشان 
دهنده ی انتقام از ایرانی هاست

فاطمه پورمرادی 

اوحـدی، رییـس سـازمان حـج و زیارت در نشسـت 
هـر  مـا  داشـت:  اظهـار  خبرنـگاران  جمـع  در  خبـری 
سـاله  بـر اسـاس زمانبنـدی سـازمان حـج و زیـارت که 
7 ربیـع الثانـی اسـت تفاهـم نامـه بیـن دو کشـور ایـران 
و عربسـتان امضـاء مـی شـود. ولـی امسـال طـی نامه ای 
کشـور عربسـتان اعالم کـرد که دو مـاه ایـن تفاهم نامه 

بـه تعویـق بیفتد.
وی افـزود: مـا برخـالف عـرف دیپلماتیـک نامه ای 
بـه وزیـر حج عربسـتان فرسـتادیم، سـعودی ها بـه دنبال 
شـیطنت و بهانـه جویـی و وقـت کشـی بودنـد و عـزم 
جمهـوری اسـالمی بـر ایـن بـود کـه حکـم شـرعی و 

واجـب خداونـد را اجرایـی نماینـد .
وی ادامـه داد:بعـد از سـه مـاه تاخیـر از 26 نفر هیئت 
بـرای 5 نفـر ویـزا صـادر کردنـد  و بسـیار بـد اخالقانـه 

. بود 
ایرانـی  هیئـت  بـا  کـه  گفت:رفتـاری  مسـئول  ایـن 
داشـتند بسـیار بـد بـود و دور اول بـا بـی اعتنایـی و بـی 

مسـئولیتی انهـا تمـام شـد.
رییـس سـازمان حـج و زیـارت کشـور بیان داشـت: 
در ایـن مذاکـره هیئـت مذاکـره کننـده مـا یـک هیئـت 
کامـال حرفـه ای و کارشناسـی متشـکل از 5 نفربود، در 
صورتـی کـه انهـا 17 نفـر متشـکل از مقامات سیاسـی و 

امنیتـی بودند.
وی اذعـان داشـت: در طی این مذاکـرات وزیر حج 
بـا بـی ادبی گفـت: ایرانی هـا باید از طریق کشـور ثالث 
بـه عربسـتان بیینـد و ویزا نیـز در خارج از کشـور صادر 

شود. 
اوحـدی گفـت: بعـد از 7 هـزار نفـر شـهید آنهـا بـه 
جای پاسـخ گویی به سـواالت ما و چاره اندیشـی برای 

حـج امسـال چنین رفتـار های ناپسـنی را داشـتند.
وی افزود:سـعودی هـا بـه هیـچ وجـه مشـورت پذیر 
نیسـتند ودر پاسـخ به در خواسـت ما بـرای تامین امنیت 
زائریـن گفتنـد کـه امنیت یک واژه سیاسـی اسـت و ما 

نمـی توانیـم امنیت زایـران را تامیـن کنیم .
ایـن مسـئول ابراز داشـت:در جلسـه ای کـه در اوایل 
خردادمـاه  برگزار شـده بود و وزیر حـج جدید راه کار 

هـای جدیـدی رو کردند و از در تعامل وارد شـدند.
وی خاطرنشـان کـرد: سـعودی هـا ادعـا دارنـد کـه 
حـج از سیاسـت جداسـت امـا مسـئله حـج را سیاسـی 

کردنـد.
انـدازی سـناریو  در  راه  دنبـال  بـه  وی گفت:انهـا 
وارد  هنـوز  مـا  زمانـی  و  بودنـد  عربـی  هـای  کشـور 
مزاکـره نشـده بودیم کـه آنها در نشسـت خبری گفتند 
مـا سـر ایرانـی هـا را خـم کردیـم کـه ایرانـی هـا قـرار 
داد را امضـا کردنـد؛ در صورتـی کـه مـا ایـن کار را 

انجـام نـداده بودیـم .
ایـن مسـئول در ادامـه بیـان کرد:بـه دلیـل دخالـت 
خوارجـه  امـور  وزارت  و  کشورعربسـتان  وزارت 
عربسـتان و دخالـت در متـن قـرار داد، در عملی ظالمانه 
عربسـتان زائریـن مـا را از اقامـه واجـب ایـن امـر الهـی 

محـروم کـرد
وی گفـت :ایـران تنهـا کشـوری بود کـه پیکر پاک 
تمامـی شـهدا را بـه کشـور بازگرداند به جز کسـانی که 

بـه دسـتور خانواده شـان در همانجا دفن شـدند.
وی خاطرنشـان کرد:رفتار عربسـتان با زائـران ایرانی 
نسـبت به کشـور های دیگر مناسـب نیسـت زیرا ایرانی 
هـا بـه دلیـل داشـتن روحیـه ارزشـی و انقالبـی زیـر بـار 

زورگویـی قـرار نمیگیرند .
وی عنـوان کـرد :علمـای اهـل تسـنن مـا نیـز اعـالم 
کردنـد کـه امسـال حج برای کسـی واجب نیسـت، این 

یعنـی یکپارچگـی در کشـور بـی نظیر اسـت .
وی تصریـح کرد:حـج امسـال95 بـا حضـور ایرانیان 
اصـال برگـزار نخواهد شـد، دو طرف بیانه هـای خود را 
داده انـد و مـا قاطعانـه اعـالم مـی کنیم که حـج برگزار 
نخواهد شـد و عربسـتان باید پاسـخگو ایـن ظلم بزرگ 
بـه ایرانیـان باشـد حقیقتـا جامعـه اسـالمی در مقابل این 

رفتار سـاکت نخواهد شـد.
اوحـدی افـزود: ایـن رفتـار عربسـتان نشـان دهنده ی 
ایـن  در  هاسـت،  ایرانـی  از  انتقـام  و  حسـاب  تصفیـه 
بـازی کـه راه انـدازی شـد ایران پیـروز میدان شـد.  وی 
گفت:حـج حـق واجـب شـرعی ماسـت کـه عربسـتان 
حقـی در آن نـدارد و عربسـتان بـه ناحـق ایـن کار را 

انجـام داده اسـت.

تولد یک نوزاد 
پشت وانت
 در رودان

مامـای  توسـط  نـوزادی 
)ع(  علـی  امـام  بیمارسـتان 
در قسـمت  و  رودان  شهرسـتان 
بـاری ماشـین وانـت بـار متولـد 
امـام  بیمارسـتان  شـد.  مامـای 
علی )ع( شهرسـتان رودان گفت: 

در حـدود سـاعت ۱۱ پنجشـنبه و پـس از اطالع نگهبانی بیمارسـتان مبنی بر 
حضـور خانـم بارداری در محوطه بیمارسـتان سـريعا به محـل مراجعه کردم و 
در کوتاهتريـن زمـان ممکـن نوزاد متولد شـد.  عاطفه الهیاری افـزود: عملیات 
زايمـان بـه صـورت طبیعـی و در داخـل ماشـین وانت بـار انجام شـد و پس از 
زايمـان نیـز نـوزاد و مادر در سـالمتی کامل به سـر می برنـد. وی تصريح کرد: 
مـادر باردار از شهرسـتان منوجان اسـتان کرمان به بیمارسـتان امـام علی )ع( 
رودان مراجعـه کـرده بـود و طبـق صحبت هـای مادر بـاردار و همراهـان ابتدا 
بـه مراکـز بهداشـتی و درمانـی منوجـان مراجعـه کـرده اند کـه مادر بـاردار را 
تحويـل نگرفتـه اند و پس از آن به بیمارسـتان رودان مراجعه کـرده اند. مامای 
بیمارسـتان امـام علـی )ع( شهرسـتان رودان خاطـر نشـان کرد: در حـدود دو 
هفتـه پیـش نیز مورد مشـابه ای در بیمارسـتان رودان اتفاق افتـاد که به علت 
فوريـت انجـام زايمـان طبیعـی، نـوزاد در همـان محل و يـا در داخل ماشـین 

متولـد می شـود.

زمین لرزه بم 
را لرزاند

 زمیـن لرزه ای بـه بزرگی 
جمعـه  بامـداد  ريشـتر   3،5
بـم را لرزانـد کـه بـه گفتـه 
شهرسـتان  ايـن  فرمانـدار 

اسـت. نداشـته  خسـارتی 
ايـن  افـزود:  اشـک  رضـا 
اعـالم  بـر  بنـا  لـرزه  زمیـن 

مرکـز لـرزه نـگاری کشـوری سـاعت يـک و 40 دقیقـه بامـداد امروز 
پیوسـت. بوقـوع 

وی تصريـح کـرد: بـا توجه به اسـتحکام بناهـا، اينگونـه زمین لرزه 
هـا در بم خسـارتی بـر جا نمـی گذارند.

بـا  لـرزه  ايـن زمیـن  نـگاری کشـوری،  لـرزه  بـه گـزارش مرکـز 
مشـخصات عـرض جغرافیايـی ۲۹.03۹ )درجـه -شـمالی (و طـول 
جغرافیايـی 5۸.3۲7 ) درجـه -شـرقی( در عمـق ۹ کیلومتـری زمین 
روی داد و بـه دلیـل نزديکـی بـه سـطح زمیـن باعـث لـرزش نسـبتا 
شـديد شـد. بـم بـه واسـطه سـاخت و سـازهای اصولـی بعـد از زلزله 
سـال ۱3۸۲ يکـی از مقـاوم تريـن شـهرهای کشـور در برابـر زلزلـه 

محسـوب مـی شـود.

دستگیری شرور 
سابقه دار جنوب

مدير کل امنیتـی و انتظامی 
اسـتانداری کرمان از دستگیری 
شـرور سـابقه دار جنـوب کرمان 
بـا بیـش از ۱00 فقـره اتهـام و 

جرم خبـر داد. 
در  راد،  همايـی  خلیـل 
تشـريح ايـن خبـر اظهـار کرد: 

در نخسـتین سـاعات بامداد امروز )۲۱ خردادماه( شـرور سـابقه دار جنوب 
اسـتان کرمـان، »آريـا جاويـدان« دسـتگیر شـد. وی ادامـه داد: اين شـرور 
سـابقه دار جنـوب کرمـان که قبال تامین گرفته و متواری شـده بـود، دارای 
بیـش از ۱00 فقـره اتهـام و جـرم اسـت که براسـاس مصوبه شـورای تامین 
اسـتان و شهرسـتان رودبـار و همکاری موثر دادسـتانی رودبـار، صبح امروز 
)۲۱ خردادمـاه( توسـط سـربازان گمنام امـام زمان )عـج( ادره کل اطالعات 

اسـتان کرمـان در مخفیـگاه خـود در ارتفاعـات جبالبـارز دسـتگیر شـد.
مديـر کل امنیتـی و انتظامی اسـتانداری کرمان با بیـان اينکه چند مورد 
قتـل، گروگانگیـری، راهزنـی مسـلحانه، حمـل مـواد مخـدر و .... از جملـه 
شـرارت های ايـن فـرد اسـت، تصريـح کـرد: ايـن شـرور عامـل موثـری در 
ناامنی هـای جنـوب اسـتان بـوده و دسـتگیری وی، تاثیر مهمـی در ارتقای 

امنیـت جنوب اسـتان خواهد داشـت.

هشت مرکز عرضه 
قلیان در رفسنجان 
پلمپ شد

انتظامی شهرسـتان  فرمانده 
رفسـنجان گفـت: هشـت مرکز 
شـهر،  ايـن  در  قلیـان  عرضـه 
طی دو روز گذشـته پلمپ شـد. 
در  عباسـی  نصـراهلل  سـرهنگ 
نشسـت شـورای امر بـه معروف 

و نهـی از منکـر در محل دفتر امام جمعه رفسـنجان افـزود: مکانهای عرضه 
قلیـان در ايـن شـهر شـامل خانـه و زيرزمیـن با همـکاری نیـروی انتظامی 

شناسـايی و پلمپ شـدند.
وی تصريـح کـرد: قبـح بسـیاری از منکـرات در جامعـه شکسـته شـده 
و بسـیاری بـه سـمت انجـام کارهـای زشـت و منکر ماننـد اعتیـاد، مصرف 
قلیـان و غیـره مـی رونـد در حالـی کـه معـروف هـا نیـز در جامعـه رنـگ 

اند. باختـه 
عباسـی بیـان کـرد: بايـد انجمـن هـای مـردم نهـاد يـا سـتاد عملیاتی 

احیـای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه ايجـاد شـود.
وی بـا بیـان اينکـه نیـروی انتظامـی در اجـرای دسـتورات و عمـل بـه 
وظايـف کوتاهـی نمـی کنـد تصريح کـرد: بايد عزم جـدی در اين راسـتا به 

کار گرفتـه شـود تـا معضـالت کم رنـگ و محو شـوند.

بمرودان رفسنجانرودبار

کرمان ویچ

فرمانـده پلیـس راه کرمـان با اشـاره به معضـل خوردوهای 
افغانـی کـش در جـاده هـای اين اسـتان گفت: ايـن خودروها 
بـه ايسـت پلیـس نیـز اهمیتـی نـداده و بـه صـورت انتحاری 

می کنند.  عبـور 
سـرهنگ يوسـف نجفی در جلسـه مديريت اجرايی ايمنی 
حمـل و نقـل اسـتان کرمـان در سـالن پیامبـر اعظـم )ص( 
اسـتانداری اظهـار کـرد: بـه لحـاظ گسـتردگی و سـهم زيـاد 
کرمـان از جاده های کشـور تنهـا توانسـته ايم در ازای هر ۱00 
کیلومتر يک تیم گشـتی در جاده های اسـتان داشـته باشـیم 
کـه بـر ايـن مبنـا نصـب دوربین هـای کنتـرل راه و راه اندازی 
پلیـس راه می توانـد در کاهـش خطـرات جاده ای مؤثر باشـد. 
وی بـا بیـان اينکه نصب دوربین هـای کنتـرل راه و راه اندازی 
پلیـس راه در جنـوب اسـتان در کاهش تصادفات جـاده ای در 
کرمـان نقـش عمـده ای داشـته اسـت، گفـت: دوبانده شـدن 
برخـی محورهـا، نصـب دوربیـن و افتتـاح پلیـس راه جنـوب 
اسـتان کرمان سـه اقدامی بـود که منجر به کاهـش تلفات در 
سـال ۹۲ شد. سـرهنگ نجفی افزود: شمار کشـته شدگان در 
تصادفـات جـاده ای اسـتان کرمان از هزار و ۲40 نفر در سـال 
۸۶ به ۸77 نفر در سـال ۹4 رسـیده اسـت. فرمانده پلیس راه 
اسـتان کرمـان گفت: در حـال حاضر کاهش تصادفـات تقريباً 
هشـت درصـد اسـت کـه ايـن وضعیت کامالً شـکننده اسـت 
و بايـد فکـر اساسـی شـود تا بـه يک ثبات برسـیم. سـرهنگ 
نجفـی بیشـترين فراوانـی حـوادث جـاده ای را مربـوط بـه 
خودروهـای پرايد و پژو دانسـت و گفت: با انجـام اقدامات الزم 
در جـاده چـون نصب دوربین و کشـیک همکاران بـه ويژه در 
شـب از وقـوع چنیـن حوادثـی در جاده هـای اسـتان کرمـان 

می کنیم. جلوگیـری 
افغانی کش ها یکی از مهم ترین معضالت

 حمل و نقل جاده ای در کرمان
وی در ادامـه با اشـاره به معضـل خوردوهای افغانی کش در 
اسـتان کرمـان گفـت: اسـتان کرمان به شـدت بـا اين معضل 
روبروسـت و اسـتان های ديگر يـا اين معضل را نداشـته و يا با 
ايـن حجـم روبـرو نبوده انـد و اين معضـل يکـی از چالش های 

حمل و نقل در اسـتان کرمان شـده اسـت.
فرمانـده پلیس راه اسـتان کرمان افـزود: در تصادفات جاده 
ای يـا مسـتقیم افغانـی کـش هـا دخیـل بوده انـد و يـا اثرات 
غیرمسـتقیمی بـر تصادفات چـون واژگونی داشـته اند و جالب 
اينجاسـت کـه ايـن خودروهـا بـه ايسـت پلیس نیـز اهمیتی 
نـداده و به صـورت انتحاری عبور می کنند. سـرهنگ نجفی با 
بیـان اينکه بايد ريشـه افغانـی کش ها را از بیـن ببريم، گفت: 
افغانـی کـش ها يا به گفته سـاده تـر اراذل و اوبـاش جاده ای 
کـه ايـن روزهـا در جـاده قـدرت نمايـی می کنند آمار بسـیار 
بااليـی را در تصادفـات به خود اختصاص داده اند که متاسـفانه 

بـا توقیـف خودرو نیز اقـدام به خريد خـودروی ديگر می کنند 
و بـه ايـن کار ادامـه می دهنـد بنابرايـن اهمیـت دارد کـه اين 

موضـوع به طـور جدی مورد بررسـی قـرار گیرد.
بلوردی رئیس شورای حمل و نقل استان:
کرمان رتبه سوم تصادفات برون شهری 

رئیـس شـورای حمـل و نقـل اسـتان کرمان گفت: اسـتان 
خـود  بـه  را  شـهری  بـرون  تصادفـات  سـوم  رتبـه  کرمـان 

اسـت. داده  اختصـاص 
محمدمهـدی بلـوردی گفـت: اسـتان کرمـان از نظـر طول 
راه هـای بـرون شـهری با طـول ۶ هـزار و ۱7۶ کیلومتـر، رتبه 
پنجـم کشـوری را دارد. وی بـا اشـاره بـه معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمان، اظهار کرد: اسـتان کرمان رتبه هشتم کشوری 
بـا ۱0 هـزار و ۲34 تـن کیلومتـر کاالی حمل شـده دارد و از 
نظـر اورژانـس فعال رتبه ۱۹ کشـوری را دارد. مديـر کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمان با بیان اينکه 54 کیلومتـر آزادراه و 
يک هزار و 73۹ کیلومتر بزرگراه در اسـتان کرمان وجود دارد 
و با اشـاره به روند افزايشـی تصادفات اسـتان کرمان و کسـب 
رتبـه سـوم تصادفـات بـرون شـهری، تصريـح کـرد: در زمینه 
تصادفات اسـتان کرمان وضعیت مناسـبی نـدارد. بطوريکه در 
تصادفات برون شـهری و روسـتايی  77۹ نفر کشـته در سـال 
۹4 داشـته ايم کـه ايـن میـزان در سـال ۹3 برابـر بـا 70۶ نفر 
کشـته بوده اسـت. مديرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه اينکه، يک چهـارم ماموريت های اورژانس در اسـتان 
کرمـان به صورت ترافیکـی و حوادث جاده ای اسـت، افزود: در 
تغییرات تلفات در مسـیرهای برون شـهری و روستايی استان 
کرمـان ۱0.3 درصـد رشـد داشـته ايم در حالـی کـه میانگین 
کشـوری بـه صـورت منفـی بـوده اسـت. بلـوردی ابـراز کـرد: 
پاسـخگو نبودن کنترل سـرعت سـنتی، کمبود نیروی انسانی 
و نـاوگان پلیس، افزايش تردد شـبانه، کمبود بیمارسـتان های 
وجـود  و  بین جـاده ای  اورژانـس  پايگاه هـای  و  پیش درمـان 
قاچـاق سـوخت و افاغنـه غیرمجـاز مهمتريـن چالش هـای 
حمـل و نقل در اسـتان کرمان اسـت.. رئیس شـورای حمل و 
نقـل اسـتان کرمـان با اشـاره بـه تصادفـات که توسـط افغانی 
کش هـا رخ مـی دهـد، تصريح کرد: 73 نفر در سـال گذشـته 
بـه صـورت مسـتقیم در تصادفـات خودروهـای افاغنه کش در 

جاده هـای شـمال اسـتان کرمـان فـوت کرده اند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد:

افاغنه، 1۲ درصد متوفیان تصادفات درون شهری
ريیـس پلیـس راهنمايـی و رانندگی اسـتان کرمـان گفت: 
۱۲ درصـد متوفیـان تصادفات درون شـهری اسـتان کرمان را 

افاغنـه تشـکیل داده اند.
سـرهنگ حمیـد معیـن زاده بـا بیـان اينکـه 3.۹ درصد 
جمعیـت کشـور را اسـتان کرمـان تشـکیل داده اسـت و 

همچنیـن 3.4 گواهینامـه دارهـا و 4 درصـد، خودروهـای 
کشـور را در خـود جـای داده اسـت، اظهـار کـرد:  5 درصد 
متوفیـان تصادفات درون شـهر کشـور در سـال ۹4، متعلق 
بـه کرمـان اسـت ضمن آنکـه ۱۲ درصد متوفیـان تصادفات 
درون شـهری اسـتان کرمـان را افاغنـه تشـکیل داده انـد 
. معیـن زاده بـا اشـاره بـه آنکـه مـا فقـط 5 يـا ۶ دوربیـن 
کنتـرل نداريـم کـه برخـی از آنهـا معیـوب مـی باشـند، 
اذعان کرد: بايد در شـهرهای اسـتان کرمـان از مانیتورينگ 
اسـتفاده کـرد. وی بـا اشـاره بـه آنکـه بايـد از تجهیـزات 
الکترونیکـی اسـتفاده نمايیـم، ادامـه داد: اگـر از تجهیـزات 
الکترونیکـی اسـتفاده ننمايیم آمـار تلفات درون شـهری ما 
تغییـر چشـم گیـری نخواهـد کـرد و نمـی تـوان موفقیـت 
خاصـی در خصوص کاهش تلفات تصادفات داشـته باشـیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان:
کشته شدن 100 افغانی در جاده های استان کرمان 

طی سال گذشته
مديرکل پزشـکی قانونی اسـتان کرمان گفت: برخوردهای 
روبـه رو، خطرناک تريـن نـوع تصادفات اسـت. خوشـبختانه با 
دو بانـده شـدن جاده هـا ايـن نـوع تصادفـات کاهـش يافتـه 
اسـت. عبـاس آمیـان گفـت: ۱00 نفر تلفـات افغانسـتانی ها 
در سـال گذشـته در جاده هـای اسـتان کرمان داشـته ايم که 
ناشـی از حمـل و نقـل غیرمجاز اتبـاع بیگانه اسـت. وی ابراز 
کـرد: ۸5 درصـد از افـرادی کـه در جاده هـای اسـتان کرمان 
فـوت کرده انـد، توسـط اورژانس به بیمارسـتان و يا پزشـکی 
قانونـی حمـل شـده اند و ۱5 درصـد باقی مانـده هـم توسـط 
پلیـس و يا عابران عبوری منتقل شـده اند. مديرکل پزشـکی 
قانونـی اسـتان کرمـان با اشـاره به مرگبـار تريـن تصادفات، 
افـزود: برخوردهـای روبـه رو، خطرناک تريـن نـوع تصادفـات 
اسـت کـه خوشـبختانه بـا دو بانـده شـدن جاده ها ايـن نوع 
تصادفـات کاهـش يافتـه اسـت. آمیـان در پايـان با اشـاره به 
اطالعـات پزشـکی قانونی خاطرنشـان کـرد: پزشـکی قانونی 
اطالعات ارزشـمندی از جمله تحصیالت، شـغل، سـن، تعداد 
افـراد تحـت تکفـل فـرد متوفايـی کـه بـر اثـر تصـادف فوت 
کـرده اسـت را در دسـت دارد، از ايـن اطالعـات در برنامـه 

ريـزی های می تـوان بهـره گرفت./ايسـنا

اسـتاندار کرمـان بـه طـرح موفـق شـهر نمونـه اقتصـاد 
مقاومتـی قلعـه گنـج اشـاره کـرد و گفـت مصمم هسـتیم با 
اسـتفاده از تـوان بخـش غیردولتی، طرح اقتصـاد مقاومتی را 
در سـطح اسـتان عملیاتـی نموده و سـبک مديريت جديدی 
کـه در شهرسـتان قلعـه گنـج اجرا شـد را در سـطح اسـتان 

تکثیـر کرد.

علیرضا رزم حسـینی در همايش فرمانداران و بخشـداران 
سراسـر اسـتان ضمـن تبريـک حلـول مـاه مبـارک رمضان، 
افـزود: امیـد اسـت از ذخیـره معنـوی کـه سـفره آن در مـاه 
مبـارک رمضـان پهـن شـده در حـد وسـعمان بـه بهتريـن 
نحـو در راسـتای اخـالق مـداری و خدمت به مردم برداشـت 

ئیم. نما

وی مباحـث اقتصـادی را يکـی از سیاسـت هـای اسـتان 
کرمـان دانسـت و يـادآور شـد: با نامگذاری امسـال از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری بـه نام سـال )اقتصـاد مقاومتـی، اقدام 
و عمـل( بـه خـود مـی بالیـم کـه مديريت اسـتان سیاسـت 

درسـتی را دنبـال مـی کرده اسـت.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به اينکـه طبق نظرسـنجی ها 
اعـالم شـده کـه ۹5 درصـد وقت مديريت اسـتان بر مسـائل 
اقتصـادی بـوده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: اسـتان کرمـان 
بـا ايـن سیاسـت موفـق شـده در حـد بضاعـت و اختیـارات، 
در جهـت منويـات مقـام معظـم رهبـری در جهـت تحقـق 
اقتصـاد مقاومتـی گام هـای موثـری بـردارد. رزم حسـینی 
بـا تاکیـد براينکـه اسـتان کرمـان بـا شـعار واليت و توسـعه 
موفـق شـد تـا انتخاباتـی سـالم، آزاد و قانونمنـدی برگـزار و 
در يـک مرحلـه نماينـدگان خـود را انتخـاب نمايـد، گفـت: 
روحیـه وحـدت و همدلـی بیـن ارکان حکومـت در اسـتان و 
بـه تبـع آن در شهرسـتان هـا حفـظ شـده و سیاسـت های 
اقتصـادی دولـت اعتدالی در اسـتان به منظور سیاسـت های 

اقتصـاد مقاومتـی دنبـال شـود. وی بـا تاکید براينکه اسـتان 
کرمـان از همـان روزهـای آغازين دولت تدبیـر و امید بدنبال 
ايـن بـود تـا بتوانـد از ظرفیت هـای درونزا در جهت توسـعه 
اسـتان اسـتفاده کند، افـزود: معنی حقیقی اقتصـاد مقاومتی 

اسـتفاده از تـوان داخلـی و درونی اسـت.
اسـتاندار کرمـان يادآور شـد: برخی از پروژه ها و سـرمايه 
گـذاری هـا با مشـکالتی همچـون بروکراسـی نحـس اداری 
مواجـه هسـتند کـه رونـد اجـرای پـروژه هـا را کنـد کـرده 
و ايـن در حالیسـت کـه بـا طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادی 
در اسـتان، بیـن ارکان حکومـت در جهـت توسـعه اسـتان 

همگرايـی و همدلـی بوجـود آمـده اسـت.
رزم حسـینی به طرح موفق شـهر نمونـه اقتصاد مقاومتی 
قلعـه گنج اشـاره کـرد و افزود: مصمم هسـتیم با اسـتفاده از 
تـوان بخـش غیردولتـی، طرح اقتصـاد مقاومتی را در سـطح 
اسـتان عملیاتـی نمـوده و سـبک مديريـت جديـدی که در 
شهرسـتان قلعـه گنـج اجـرا شـد را در سـطح اسـتان تکثیر 

کرد./ ايسـنا

استاندار کرمان تاکید کرد:
استفاده از توان بخش غیردولتی، به منظور عملیاتی کردن 

طرح اقتصاد مقاومتی 

 خبر

فرمانده پلیس راه استان در جلسه مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل  عنوان کرد:

قدرت نمایی افغانی ِکش ها 
درجاده  ها

فرمانده پلیس راه استان کرمان:
 در تصادفات جاده ای یا مستقیم 
افغانی کش ها دخیل بوده اند و یا 
اثرات غیرمستقیمی بر تصادفات چون 
واژگونی داشته اند و جالب اینجاست 
که این خودروها به ایست پلیس نیز 
اهمیتی نداده و به صورت انتحاری 
عبور می کنند.
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کاغذ اخبار

 ۱۹ چهارشـنبه  روز   ۱۸ سـاعت   
در خیابـان  خـرداد حمـزه شـهبازی 
شـهید میثـم کهنوج  با شـلیک گلوله 
بـه قتـل رسـید.راکب و ۲ سرنشـین 
موتورسـیکلت ابتـدا خـودرو مقتول را 
کـه پارک شـده بود، پنچر مـی کنند.

زمانـی که شـهبازی بـرای پنجرگیری 
خـودرو اقـدام مـی کنـد، ابتـدا بـه پا 
و سـپس بـه سـر وی شـلیک کـرده و متـواری می شـوند.

انتقـام  گرفتـن  بـراي  اسـتان  در  برخـي  هنـوز 
اسلحه هايشـان را بـه دوش گرفتـه و در کمیـن مي نشـینند 
تـا قاتـل يـا افـراد ديگـري از طايفـه او را بـه گلولـه ببندند.

رسـمي  »شـگام«  و  طايفه يـي  انتقام گیري هـاي  هرچنـد 
کهنـه در میـان برخـی طوايف اسـت اما مرور اخبار منتشـر 
در ايـن بـاره نشـان مي دهد جنوب اسـتان شـاهد بـروز اين 
نـوع از آدم کشـی سـت. شـیوه ای کـه اغلـب از نـزاع میـان 
دو نفـر در مراسـمی ماننـد عروسـی آغـاز می شـود و بـه 
قتل هـاي زنجیره  يـي و قومـي بیـن طايفه هـا تبديـل مـی 

 . د شو
»شـگام« ريشـه در زبان بلوچـی دارد و همان طعنه هايي 
اسـت کـه بـه بسـتگان قربانـي مي زننـد تـا آنهـا را بـراي 
گرفتـن انتقـام تحريـک کننـد. انـگار قـرار نیسـت کابـوس 
زندگـي کـردن زيـر سـايه سـیاه ايـن طعنه هـا پايـان يابد. 
فرمانـدار کهنـوج دربـاره ايـن حادثه بـه خبرنـگار ايرنا 
گفت:شـهبازی از کارمنـدان آموزش و پرورش شهرسـتان 
کهنـوج بـود کـه بـه دلیـل درگیـری طايفـه ای و بـروز 
يـک قتـل در سـال ۹3 در طايفـه ای ديگر در شهرسـتان 
قلعـه گنـج در جنـوب اسـتان کرمـان، تهديـد بـه قتـل 

بود. شـده 
وی ادامـه داد: مقتـول بـه دلیـل تهديد به قتـل، کهنوج 
را بـه مقصد سـاير اسـتان ها تـرک کرده بود، ولی سـرانجام 
صلـح و سازشـی کـه بـه تازگی بیـن ايـن دو طايفـه برقرار 
شـد، خیالـش را بـرای حضـور در کهنوج راحت کـرده بود.

صمدانـی افـزود: بـا وجـود ايـن صلـح و سـازش، طايفـه 
مقابـل از تصمیـم خـود در مورد قتل شـهبازی کوتاه نیامده 
بـود. بـه گفتـه وی، پلیـس دقايقی بعـد از بروز ايـن حادثه 
قاتالن را شناسـايی کرد و شـورای تامین شهرسـتان کهنوج 
بـه منظـور تسـريع در دسـتگیری قاتـالن و جلوگیـری از 

درگیـری طايفـه ای بعـدی در فرمانداری تشـکیل شـد. 
دستگیری قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت

از  کرمـان  اسـتانداری  انتظامـی  و  امنیتـی  مديـرکل 
دسـتگیری قاتـل مديـر سـابق حراسـت آمـوزش و پرورش 

کهنـوج در کمتـر از ۲4 سـاعت خبـر داد.
خلیـل همايـی در گفت وگـو بـا خبرگـزاری تسـنیم در 
کرمـان اظهـار داشـت: بالفاصلـه پـس از اعـالم خبـر قتـل 
 3 در  تأمیـن  شـورای  و  امنیـت  کمیسـیون  کهنـوج،  در 

شهرسـتان جنوبـی تشـکیل شـد.
وی افـزود: پـس از فعـال شـدن پلیـس امنیـت عمومـی 
نیـروی انتظامـی  انگیـزه قاتل از سـری قتل هـای طايفه ای 

و انتقام جويـی در ايـن شهرسـتان تشـخیص داده شـد.
بیـان  بـا  اسـتانداری  انتظامـی  و  امنیتـی  مديـرکل 
در  متأسـفانه  انتقام جويـی  و  طايفـه ای  قتل هـای  اينکـه 

شهرسـتان های جنوبـی بـه يـک معضـل اجتماعـی تبديـل 
شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: قاتـل پـس از انجـام قتل به 
شـهر جیرفـت متواری شـده بـود که پـس از شناسـايی در 

کمتـر از ۲4 سـاعت دسـتگیر شـد.
وی بـا اشـاره بـه اينکـه قاتـل پـس از دسـتگیری بـه 
جـرم خـود اعتـراف کرده اسـت، گفـت: قاتل فـردی حدود 
مراجـع  تحويـل  دسـتگیری  از  پـس  کـه  اسـت  ۲۸سـاله 

قضايـی شـده اسـت.
قتل های طایفه ای 

جنوب کرمان در طول سـال شـاهد وقوع قتلهايی اسـت 
کـه افـراد بیگنـاه و بـی تقصیـر در آن قربانـی انتقام جويـی 
می شـوند؛ انتقـام جويیهايـی کـه ريشـه در فرهنـگ زمـان 
بـی قانونـی و نبـود قـدرت مرکـزی دارد. افـرادی کـه هیچ 
گناهـی نکـرده انـد بـه دلیـل اينکـه وابسـتگی و نسـبت 
فامیلـی بـا طايفـه ای دارنـد از سـوی طايفـه ديگـر هـدف 

قـرار مـی گیرند.
آنچـه اينـک مـردم بی گناه قربانی آن می شـوند ،ريشـه 
در زمانـی دارد کـه هیـچ قانونـی بـه جـز قوانیـن طايفـه 
ای وجـود نداشـته اسـت و حکومـت مرکـزی آن قـدرت را 
نداشـت کـه بتواند بر نقاط دوردسـت نظارت داشـته باشـد.

در چنیـن شـرايطی افـراد بـرای آنکـه بتواننـد از خـود 
دفـاع کننـد از شـیوه همبسـتگی قومـی و طايفـه ای بهـره 
مـی جسـتند و طايفـه بـرای حمايـت از افـراد و وابسـتگان 
خـود سـازوکارهايی در نظـر می گرفـت که قانـون آن زمان 
را شـکل داده بود.طايفـه گرايـی ارزش بـود و هـر طايفه ای 
کـه تعـداد بیشـتری را شـامل مـی شـد، بـه نوعـی قـدرت 

داشت. بیشـتری 
برخـی طايفه هـا بـرای آنکه از افـراد خود حمايـت کنند 
دسـت بـه کارهايـی می زدند کـه در آينـده آن افـراد نیز از 
منافـع طايفـه حمايـت کنند. بـه ايـن ترتیب اگر فـردی از 
خانـواده ای در يـک درگیـری يـا هـر اتفاقـی بـه قتـل می 
رسـید بـرای برقـراری عدالت يکـی از اعضای خانـواده قاتل 
يـا طايفـه ای وی را بـه قتل می رسـاندند. در غیـر اينصورت 
اگـر شـخصی از طايفـه بـه قتـل می رسـید و اعضـای آن 
طايفـه نمی توانسـتند خـون ريختـه شـده را جبـران کننـد 
بـه نوعـی جـان و مـال و همـه چیـز آنهـا در معـرض خطر 

قـرار گرفتـه بود.
در چنیـن موقعیتـی آنکـه نتوانسـته بـود انتقـام خود را 
بگیـرد وقتـی در برابر ديگـری قرار می گرفت و می خواسـت 
حـق خـود را بسـتاند بـه او اين گونـه طعنه زده می شـد که 
“تـو که نتوانسـته ای حق خـودت را از فالنی که قاتل اسـت 

بگیـری حـاال برای من شـاخ و شـانه می کشـی” .
بـرای همیـن در آن دوره کـه نـه قانـون مـدون امـروزی 
وجود داشـته و نه سیسـتمهايی نظیر دادگسـتری يا پلیس 
و دسـتگاههای اداری ديگـر، خـود شـخص بـرای دفـاع از 
خـود دسـت بـه کار می شـد و اقـدام بـه مقابلـه بـه مثـل 

کرد. مـی 
قتلهايـی کـه از آنهـا بعنـوان قتل های طايفـه ای نام برده 
مـی شـود از ايـن نـوع بـوده و در برخی از آنهـا حتی اطفال 

و نوجوانـان قربانـی انتقام جويیهـای کور می شـوند.
قتل به بهانه قتل

در مـورد اخیـر نیـز بـه نظر می آيـد قاتل و همدسـتانش 
بـا انگیـزه انتقـام به سـراغ مقتـول رفته انـد و بـه زندگی او 

پايـان داده اند.
مديـرکل امنیتـی و انتظامـی اسـتانداری بـا اعـالم اينکه 
ريشـه قتل هـا در جنـوب اسـتان ريشـه امنیتی نـدارد، می 

گويـد: متأسـفانه قتل هـای انجـام شـده در جنـوب اسـتان 
ريشـه فرهنگـی و اجتماعـی دارد کـه بايـد در ايـن موضوع 

کار فرهنگـی انجام شـود.
انتقام جويی هـای  غلـط  فرهنـگ  کـرد:  تصريـح  وی 
کورکورانـه بـه يـک معضـل اجتماعـی در اين شهرسـتان ها 
تبديل شـده اسـت و نهادهـای فرهنگی بايد بـرای رفع اين 

معضـل اقـدام جـدی انجـام دهند.
مقتـول روز چهارشـنبه کهنـوج در حالـی قربانـی انتقام 
از طايفـه اش می شـود کـه گمـان می کـرد شـعله ی خشـم 
قتـل سـال قبل فروکـش کـرده و دو طايفه درگیـر به صلح 
رسـیده اند. بعـد از مدتـی کـه از شـهر خـارج شـده بـود و 
در سـاير اسـتانها زندگـی مـی کـرد بـه کهنـوج برگشـت . 
انگیـزه انتقـام هنـوز وجود داشـت و قاتل ، مقتول را نشـانه 

بود. رفتـه 
حمل سالح به چه قیمتی

میرشـکاری سـلیمانی يوسف،کارشـناس حقوقـی در اين 
ارتبـاط می گويـد:در شـرايطی که گفتـه می شـود در ايران 
نیـم میلیـون سـالح مجـاز وجـود دارد، سـايه ی خطـرات 
اجتماعـی ناشـی از افزايـش تمايـل بـه اسـتفاده از سـالح 
هـای گـرم بـا توجیـه داشـتن مجـوز بیـش از هـر زمـان 
ديگـری در جامعـه حـس مـی شـود. همچنیـن ايـن امـر 
مـردم را نسـبت بـه نیروهـای تامیـن امنیـت در جامعه بی 
اعتمـاد مـی کنـد. اين نیروهـا وظیفـه اصلی تامیـن امنیت 
را بـر عهـده دارنـد و در صورتـی کـه آنهـا وظیفـه ی خـود 
را بـه خوبـی انجـام دهنـد نیـازی بـه حمل اسـلحه توسـط 

افـراد نخواهـد بود. 
 در خصـوص حفـظ امنیـت توسـط سـالح گـرم حتـی 
بوسـیله ی افـرادی که در مشـاغل حسـاس قـرار دارند،  به 
عقیـده ی مـن امنیـت افـراد بايـد توسـط نیروهـای ضامن 
امنیـت صـورت بگیرد؛ حتـی افراد دارای مشـاغل حسـاس 
نیـز در صـورت تامیـن حفاظـت فیزيکـی نیـازی به سـالح 

گـرم نخواهند داشـت. 
 در صورتـی کـه ادعـای مطـرح شـده مبنـی بـر وجـود 
نیـم میلیـون سـالح در ايـران صحیـح باشـد، اين بـه معنی 
ناکارآمـدی نیروهای مسـلح و توهینی به آنها محسـوب می 
شـود. وقتـی کشـوری ايـن انـدازه مجـوز سـالح در اختیار 
افـراد غیـر نظامـی و غیـر امنیتی قرار می دهـد، در عمل به 
ايـن افـراد مـی گويد کـه نیروهای مسـلح توانايـی حفاظت 
از شـما و جامعـه را دارا نیسـتند و ايـن يعنـی القـای حس 

ناامنـی در سـطح جامعه. 
تـوان  مـی  را  وسـی  عـر  مراسـمات  در   تیرانـدازی   
بـه عنـوان يـک زنـگ هشـدار تلقـی کـرد؛ هشـداری که 
افـزون بـر تاکیـد بـر ضـرورت توجـه و رسـیدگی قاطـع 
قـوه ی قضايیـه بـه پرونـده هايـی از ايـن دسـت، توجـه 
مجلـس بـه تصويـب قوانینـی روشـن کـه اعطـای مجـوز 
اسـلحه بـه افـراد عـادی و غیرنظامـی را دارای محدوديت 
هـای شـديد و منحصـر بـه شـرايط خیلـی خـاص مـی 
کنـد، برجسـته مـی کنـد تـا از بـروز چنیـن حـوادث و 

پیشـگیری شـود.  در جامعـه  خطرهايـی 
کارشناسـان  و  حقوقدانـان  از  بسـیاری  کـه  همانگونـه 
تاکیـد کـرده انـد، زمانی که بحـث تامین امنیـت در جامعه 
بـه میـان مـی آيـد همـه ی افـراد )چه بـه عنوان شـاکی و 
چـه مجـرم( بـا يکديگـر مسـاوی هسـتند. ايـن امنیـت در 
بهتريـن شـکل خـود بايـد در سـايه ی رعايـت بـی چون و 
چـرای قانـون و توسـط نیروهـای انتظامـی و امنیتـی و نـه 

تامین شـود. اشـخاص 

قتل با انگیزه انتقام

شلیک در چهارشنبه
 خبر

از ممنوعیت سگ کشی با 
سالح گرم تا مرگ با ترحم

درخصـوص  کرمـان  اسـتان  زيسـت  محیـط 
ماجرای سـگ کشـی در رفسـنجان اعالم کرد: سگ 
هـای بـی صاحب نبايد باسـالح گرم معدوم شـوند و 
در مـورد حیوانـات ناقـل بیماری با تأيید دامپزشـک 
و زيـر نظـر وی مـرگ بـا ترحـم ايـن حیوانـات اجرا 

می شـود.
طـی روزهـای گذشـته شـهردار رفسـنجان اعالم 
کـرد کـه در ۱5 مـاه گذشـته يعنـی در سـال ۹4 
و ابتـدای ۹5، حـدود ۸ هـزار سـگ ولگـرد در ايـن 

شهرسـتان معـدوم شـده اسـت.

گفتنـی اسـت اداره کل حفاظـت محیط زيسـت 
اسـتان کرمان درخصوص سگ کشـی در رفسنجان 

اطالعیـه ای را صـادر کرد.
 در اين اطالعیه آمده است: 

موضـوع مطـرح در مـورد سـگ های بـی صاحب 
مشـغولی  دل  موجـب  کـه  رفسـنجان  شهرسـتان 
دوسـتداران حیوانـات و طرفـداران حمايت از حقوق 
حیوانـات شـده اسـت از جنبه هـای ذيل در دسـت 

اسـت: پیگیری 
اداره حفاظـت محیـط زيسـت  مقـرر شـد کـه 
شهرسـتان رفسـنجان از طريـق مبـادی ذيربـط و 
مراجع ذيصالح قانونی در سـطح شهرسـتان موضوع 

را بـه طـور جـد پیگیـری کند.
بـا توجه بـه اينکـه حفظ محیط زيسـت انسـانی 
از آسـیب های مختلـف اعم از آلودگـی يا مخاطرات 
يـک اولويت اسـت نتايـج پیگیـری در شـهرداری با 
توجـه به ايـن اولويت بررسـی خواهد شـد. بـه ويژه 
اينکـه در مـاده يک دسـتورالعمل يکی از مشـکالت 
مهم بهداشـتی و اجتماعی در بسـیاری از شـهرها و 
روسـتاها وجـود سـگ های بـی صاحب اسـت که با 
شـناخت برخـی از بیمـاری هـای قابـل انتقـال بین 
حیـوان وانسـان و بـه مخاطـره انداختـن سـالمت 
انسـان هـا امـروز در هیچ نقطه ای حضور آزاد سـگ 
هـا را نمی پذيرندو به سـبب همین ماده شـهرداری 
موظـف به جلوگیری از شـیوع امـراض و جمع آوری 
حیوانـات بالصاحـب و دفـع آن هـا طبـق قوانیـن، 

مقـررات قانونـی و بويـژه ضوابط موضوع اسـت.
از طرفـی الزم بـه ذکـر اسـت کـه ايـن اداره کل 
بـا توجـه بـه وظايـف سـازمانی خـود در رابطـه بـا 
حفاظـت و رعايـت حقـوق حیوانـات بـا عنايـت بـه 
اهمیـت و حساسـیت موضـوع و طبق وظايـف ذاتی 
خـود پیگیـری هـای الزم را در اسـرع وقـت انجـام 
داده بخصـوص در حـوزه آگاهـی بخشـی و اطـالع 
رسـانی می تـوان به دسـتورالعمل کنتـرل جمعیت 
سـگ هـای بـی صاحـب اشـاره کـرد که بـه موجب 
آن تالش زيادی در جهت سـاماندهی موضوع شـده 
اسـت و طـی آن عـدم بـه کار گیری هرگونه سـالح 
گـرم در ايـن خصـوص بـه تمـام فرمانـداری هـا و 

شـهرداری هـا ابالغ شـده اسـت.
از عمـده ترين نـکات اين دسـتورالعمل می توان 

به مـوارد ذيل اشـاره کرد:
سـگ های بی صاحب نبايد باسـالح گـرم معدوم 

شوند.
زنـده گیـری به وسـیله تـور و قفس و سـالح بی 

هوشـی انجام مـی گیرد.
انتقـال حیوانـات زنـده گیـری شـده بـه محل از 

پیـش تعییـن شـده و مخصـوص.
بازديـد توسـط دامپزشـک مجـرب و شناسـايی 

حیوانـات ناقـل بیمـاری.
حـذف حیوانـات ناقل بیماری با تأيید دامپزشـک 
معتمـد و در صـورت نیـاز بـا تأيیـد دامپزشـک زير 

نظـر وی مـرگ بـا ترحم ايـن حیوانات.
در خاتمـه بـه اسـتحضار مـی رسـانیم در صورت 
نیـاز هرگونـه اقـدام مقتضـی قانونی عندالـزوم پس 
از هماهنگـی هـای الزم بـا مراجـع ذيصـالح انجـام 

شـد. خواهد 

ارج 80 ساله تعطیل شد
 اولیـن کارخانـه تولید لوزام خانگی کشـور که نامی آشـنا 
بـرای تمـام مـردم مـا دارد و کمتـر شـخصی با تولیـدات آن 
بیگانه اسـت به دلیل تشـديد مشـکالت تولید رسـماً از هفته 

گذشـته تعطیل شد.
البتـه ايـن کارخانـه در طـول سـال های اخیـر بـا بـروز 
مشـکالت مالـی و حضـور برندهـای مختلـف خارجی سـهم 
قابـل توجهـی از بـازار را در اختیـار نداشـت وبـا توجـه بـه 
ماشـین آالت کهنـه ديگـر قادر بـه تولید محصـوالت متنوع 

لـوزام خانگـی نبود. 
کارخانـه ارج در سـال ۱3۱۶ در يـک کارگاه کوچک واقع 
در خیابـان سـی متـری تهـران بـه اتفـاق ۸ کارگـر سـاده 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. در سـال ۱34۸ بـا کارگاه هـای 
جـاده  در  واقـع  زمینـی  در  ماشـین های جديـد  و  متعـدد 
مخصـوص کـرج بـا همراهـی مهندسـین و کارگـران مبتکر 
و ماهـر بـا تکنیک هـای مـدرن روز فعالیـت خـود را ادامه داد.

از اول فرورديـن مـاه ۱35۲ بـه صـورت  ايـن کارخانـه 
شـرکت سـهامی عام درآمد و قسمتی از سـهام آن در مرحله 

اول بـه کارکنان و سـپس به مردم ارائه شـد.در سـال ۱357 
بـا ملی شـدن کارخانجـات، عمده سـهام آن بـه صنايع ملی 
ايـران واگـذار گرديـد کـه تا سـال ۱374 تحت پوشـش اين 
سـازمان بـود و پـس از آن در همین سـال، بخشـی از سـهام 
سـازمان صنايـع ملی بـه کارکنان ارج و مردم و عمده سـهام 

آن بـه بانـک ملی ايـران واگـذار گرديد.
بـه روز نشـدن ماشـین آالت و انتصاب مديـران دولتی در 
ايـن کارخانـه باعـث شـد تـا نتوانـد از پتانسـیل خـود برای 
تولیـد محصـوالت روز اسـتفاده کنـد بـه نحوی کـه در چند 
سـال اخیـر تصمیـم بـه فـروش ايـن کارخانـه گرفته شـود. 
حتـی در يـک سـال گذشـته بخشـی از ايـن کارخانـه در 
اختیـار ايـران خـودرو قـرار گرفـت تـا بـه عنـوان پارکینـگ 

خـودرو از آن اسـتفاده کنـد.
تشـديد مشـکالت بـرای ايـن واحـد تولیـدی بـه حـدی 
شـده کـه مديـران هفته گذشـته تصمیم به تعطیلی رسـمی 
آن گرفتـه و ماشـین آالت کهنـه آن را برای فروش گذاشـته 
انـد، ايـن در حالـی اسـت کـه کارخانـه ارج در مقطعـی بـه 

عنـوان سـوپر مارکت لـوازم خانگی ضمـن برند سـازی انواع 
لـوازم خانگـی را تولیـد مـی کرد.

در همین راسـتا يکـی از کارگرانی که در حدود ۱0 سـال 
در ايـن شـرکت فعالیت داشـته و اسـفند ماه سـال گذشـته 
اخـراج شـده اسـت در ايـن خصـوص بـه خبرنـگار اقتصادی 
باشـگاه خبرنـگاران جوان گفـت: تعداد زيادی از کارگر سـال 
گذشـته بـه بهانـه ايـن کـه کارخانـه زيـان ده شـده اخـراج 

شديم.
وی ادامـه داد: مسـئوالن کارخانـه گفتنـد کـه تولیـد را 
ادامـه نخواهیـم داد چراکـه  شـرکت زيـان ده اسـت و ادامه 
رونـد تولیـدی هیـچ سـودی نخواهد داشـت و ايـن در حالی 
اسـت کـه مـا در تمامـی محصوالت خـود از قطعـات داخلی 
اسـتفاده مـی کرديـم و بـا مديريـت صحیح می توانسـتیم از 

بحـران عبـور کنیم.

وی افـزود:در سـال هـای اخیـر کارخانـه بـه جـای تولید 
بیشـتر سـالن های خـود را در اختیار شـرکت هـا و کارخانه 

هـای ديگـر قـرار مـی داد و از آن هـا اجـاره مـی گرفـت و 
کارخانـه در مـاه  آذر و دی کـه اوج تولیـدات يخچـال اسـت 

حداکثـر ۱5 عـدد يخچـال تولیـد مـی کرد.
حـال تعطیلـی ايـن کارخانـه بـار ديگـر لـزوم حمايـت 

دولتـی هـا از تولیـدات داخـل را بـرای ما يـادآور می شـود، 
کـم نبودنـد کارخانـه هـا و کارگاه هايـی کـه بحـران هـای 
مشـابه و نبـود هیـچ گونـه حمايـت هـای دولتی بـه خاطره 

ها سـپرده شـدند.

خبر

- در قتل های طایفه ای اگر فردی 
از خانواده ای در یک درگیری یا 

هر اتفاقی به قتل می رسید برای 
برقراری عدالت یکی از اعضای 

خانواده قاتل یا طایفه ای وی را به 
قتل می رساندند.

- مقتول روز چهارشنبه کهنوج 
در حالی قربانی انتقام از طایفه اش 

می شود که گمان می کرد شعله ی خشم 
قتل سال قبل فروکش کرده و دو 

طایفه درگیر به صلح رسیده اند.
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کرمون

داستان

نزديـک بـه ۱۲0 سـال از عمر يکی 
معمـاری  جمـالت  تريـن  معـروف  از 
دنیا توسـط معمـار برجسـته آمريکايی 
»فـرم  گـذرد.  مـی  لوئیـس سـولیوان 
تابـع عملکـرد اسـت.« امـا شـايد ايـن 
سـوال در ذهـن ايجـاد شـود  کـه مگر 

مـا  چـه  قدر بـه رويداد های گذشـته خود نیـاز داريم و آيا  
جملـه ای که ۱۲0 سـال پیش مطرح شـده، هنـوز می تواند 

بـرای مـا اهمیت داشـته باشـد؟ 
اگـر صرفـاً در مـورد اين جمله بحـث کنیم  شـايد بتوان 
ايـن پرسـش را ايـن گونـه پاسـخ داد کـه: بلـی! ايـن جمله 
همچنـان حائـز اهمیـت اسـت و يکـی از داليـل آن مـی 

توانـد ايـن باشـد کـه گاهـی برخـی از انسـان هـا از زمـان 
خـود جلوتـر هسـتند و در بند ماهیـت زمانـی دوره زندگی 
خويش نیسـتند. نمونـه بارز آن صاحب همین جمله اسـت. 
شـايد سـوالی ديگـر ذهـن مـا را درگیر خـود نمايد کـه آيا 
رويکـردی معمارانـه در گوشـه ای ديگـر از کـره زمیـن می 
توانـد بـرای ايـن گوشـه از کـره زمیـن نیـز سـازگار و مفید 
واقع شـود؟ پاسـخ اين اسـت که: تا زمانی کـه در اين طرف 
کـره زمیـن معماری بومـی و شـاخص خودمان را داشـتیم، 
هیـچ نیـازی به اسـتفاده از رويکرد های آن طرفـی ها نبود. 
امـا امـروزه کـه بالـغ بر ۹0 درصد سـبک سـاخت و سـاز ما 
در شـهرهايمان پیرو سـبک های آن طرف کره زمین اسـت  
لـذا ضـروری اسـت که حداقـل اصولـش را بدانیـم و رعايت 
کنیـم. بگذاريـد نگاهی ملموس تـر به همیـن حوالی، يعنی  
سـاخت و سـاز هـای شـهر عزيـز خودمـان کرمـان داشـته 
باشـیم. فـرم هـای سـاختمانی مـا تابـع عملکرد هسـتند يا 
ماديـات؟ اگـر صـادق باشـیم بـه گزينـه دوم می رسـیم. بر 
حسـب اتفـاق، تعـداد اندکـی سـاختمان را که مسـتثنی از 
ايـن امر هسـتند را کنـار بگذاريم، بـه اين حقیقـت تلخ پی 
مـی بريـم  کـه ايـن »ريال« اسـت که فـرم ما را می سـازد 

نـه عملکـرد و يـا چیزهای ديگـر. نتیجـه اين امر می شـود 
وضـع حاضر شـهر. مجتمع های مسـکونی صرفاً بـاال رونده، 
مجتمـع هـای تجاری فکر نشـده و به جز فضاهـای عمومی 
شـهری کـه از دوره  حاکـم فقیـد کرمان »گنجعلـی خان« 
برجـای مانـده، فضـای شـهری عمومـی جديـدی بـه شـهر 
اضافه نشـده اسـت کـه بخواهیـم بگويیم عملکری اسـت يا 
خیـر.  چـه بخواهیـم قبـول کنیم و چـه نخواهیـم بايد اين 
واقعیـت را بپذيريم شـهر مـا نیاز دارد از وضـع حاضر زيباتر 
و برازنـده تـر باشـد و اولیـن قدم آگاهـی فردی اسـت. بايد 
بدانیـم کـه معمـاری صرفاً سـاختن و يا حتی زيبا سـاختن 

نیسـت بلکـه عملکردی و اصولی سـاختن اسـت.
خوب اسـت که ترجمه بخشـی از مقاله معروف سـالیوان 

را که در سـال ۱۸۹۶ نوشـته شده اسـت را ذکر کنم:
»ايـن قانـون نافـذی از همـه چیـز اسـت،ارگانیک و غیر 
ارگانیـک، مسـايل فیزيکـی و متافیزيکی، انسـانی و ماورای 
انسـانی. تمامـی اظهاراتـی کـه از ذهـن آدمی می گـذرد. از 
قلـب وی و روح او کـه بـاور دارد زندگـی در اصطالحاتـش 
قابـل شناسـايی اسـت و تجلـی پیدا مـی کنـد. اصطالحاتی 

همچـون فـرم تابـع عملکرد اسـت و ايـن قانون اسـت.«

نگاهی گذرا بر وضعیت معماری کرمان امروز

فرم؛ تابع مادیات شده است

نظر

متعـدد  تعاريـف  شـهری  فضـای  از 
و گوناگونـی ارائـه شـده اسـت. بـه نظـر 
برخـی فضـای شـهری، فضـای زندگـی 
روزمـره شـهروندان اسـت که هـر روز به 
صـورت آگاهانـه يا ناآگاهانـه در طول راه 
از منـزل تـا محـل کار درک می شـود. 
بـه نظـر برخـی ديگر يـا فضای شـهری 
عرصـه ای اجتماعـی، فرهنگـی و کالبـدی اسـت که وابسـته 
بـه الگـوی فعالیـت گروه هـای اجتماعـی و محصـول نظـام 
عمـل نیروهـای اجتماعـی و فرهنگی اسـت.  با توجـه به اين 
خصلـت دوگانـه در فضاهـای شـهری نبايد فقط بـه برقراری 
تعـادل بین فضاهای پـر و خالی در بافت شـهری تاکید کرد، 
بلکـه بايـد بـه ابعـاد اجتماعـی و عملکردهـای آن هـم توجه 
نمـود. فضاهای شـهری در حـوزه اجتماعـی مکان هايی برای 
برقـراری ارتباطـات و مناسـبات اجتماعـی و رويارويـی های 
انسـانی و مکانـی اسـت کـه افـراد بـا عاليـق و خواسـت های 
متفـاوت گـرد هـم می آينـد. بـر ايـن اسـاس می تـوان گفت 
فضاهـای شـهری بـه علت ماهیـت اجتماعـی و کالبدی خود 
چـه بسـا محملی مناسـب بـرای بررسـی و ارزشـیابی کیفی 

باشـند.  محیط 
هویت بخشی به محیط

 هويـت يـا داشـتن شناسـه بازيابـی بـرای افـراد، گـروه 
هـا، فضاهـا و شـهرها از جملـه نیازهـای ضـروری بـه شـمار 
مـی رود. هويـت هر جامعه در تمـدن مـادی )عوامل فیزيکی 
و کالبـدی( و تمـدن غیـر مـادی )فرهنـگ، تاريـخ و زندگی 
اجتماعـی( آن جامعه مسـتتر اسـت. وجود هويـت در محیط 
)کالبـدی و اجتماعـی( از جمله معیارهای مهم در ارزشـیابی 
کیفیـت محیـط اسـت. در تمـدن اسـالمی، مسـاجد يکـی 
از عوامـل اصلـی و تعییـن کننـده در ابـراز هويـت مشـترک 
شـهرهای اسـالمی بوده انـد. نقش مسـاجد در ابـراز و تقويت 

هويـت اسـالمی را می تـوان بـه دو بخـش تقسـیم کرد: 
اسـت.  آن  کالبـدی  ويژگی هـای  بـر  ناظـر  اول؛  بخـش 
مسـاجد در فرهنـگ اسـالمی و ايرانی کالبد تعريف شـده ای 
دارنـد و دارای عواملـی ويـژه  می باشـند. وجـود ايـن عوامـل 
برای هويت مسـاجد و هويت بخشـی آنها در محیط شـهری 
الزم و ضـروری بـه نظـر می رسـد. با ايـن نگاه، منـاره، گنبد، 
صحـن، سـردرهای قوسـی شـکل و حتـی نـوع تزيینـات به 
کار رفتـه در نماهـای بیرونـی و درونـی مسـاجد بـرای مردم 
مسـلمان تعريـف شـده اسـت. وجـود هريـک از ايـن عوامل 
بـه نوعـی می توانـد در هويـت بخشـی بـه محیـط و ارتقـاء 
کیفیـت آن نقش داشـته باشـد. مسـجد به عنـوان يک عامل 
شـهری، مؤلفه هـای شـاخصی داشـته اسـت. ايـن مؤلفه هـا 
می توانسـتند جايگاه مسـجد را در بافت شـهر و روسـتا کاماَل 

مشـخص کننـد. به وسـیله ايـن مؤلفه هـا همواره مسـجد در 
فضـای شـهری از خوانايـی الزم برخـوردار بوده اسـت.

بخـش دوم؛ ناظـر بـر ويژگی هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
مسـاجد اسـت. مسـاجد عاملـی مؤثـر در تـداوم فرهنگـی و 
اسـتمرار آداب، رسـوم و سـنن مذهبـی و ملـی کشـورهای 
در  مهمـی  نقـش  لـذا  بوده انـد؛  تاريـخ  طـول  در  اسـالمی 
تشـکیل و تقويـت حافظـه تاريخـی و خاطره جمعـی جامعه 
بـر عهـده داشـته اند کـه حافظه تاريخـی و خاطـره جمعی از 

عوامـل اصلـی هويـت در محیـط بـه شـمار می رونـد.
 ایجاد نشاط و سرزندگی در محیط

از عواملـی اسـت کـه  سـرزندگی و نشـاط  در محیـط 
بـه  عامـل  ايـن  کیفـی محیـط می شـود.  ارتقـای  موجـب 
صـورت يکـی از معیارهـای دوازده گانـه کیفیـت محیـط بـه 
همـت سـاوث ورث )South Worth (مطـرح شـده اسـت. 
مسـاجد بـا دارا بودن عوامل کالبدی خـاص در ايجاد و ارتقاء 
نشـاط و سـرزندگی در محیط مؤثرند. وجـود صحن و حیاط 
در مسـاجد و اسـتفاده از عنصـر آب در آن، در کنـار ديگـر 
مؤلفه هـای عملکـردی مسـاجد، می توانـد در زمینـه تقويـت 

نشـاط و سـرزندگی محیـط نقشـی مهم داشـته باشـد. 
 تقویت دستیابی به فضاهای شهری

دسـتیابی آسـان بـه فضاهای شـهری از جملـه مؤلفه های 
کیفیـت محیـط اسـت کـه بـه عنـوان يکـی از معیارهـای 
کیفیـت محیـط به همـت انديشـمندانی چون سـاوث ورث، 
کويـن لینـچ و پروفسـور دوهـل به آن اشـاره شـده اسـت. 

تقویت حس مکان در محیط
ايجـاد حـس مـکان در ناظـر، عابـر و اسـتفاده کننـده از 
فضـا يکـی ديگـر از مؤلفه هـای کیفیـت محیـط اسـت کـه 
صاحب نظـران بـه آن اشـاره کرده انـد. چنانچـه ايجـاد حس 
مـکان را بـا مفاهیمی چون خوانايی، معنـاداری و جهت داری 
در محیـط بیامیزيـم در می يابیـم که در طول زمان مسـاجد 

نقشـی موثـر را در ايـن زمینـه ايفـا نموده اند. 
زمینه های مؤثر بر تقویت انسجام اجتماعی

معیارهـای  جملـه  از  اجتماعـی  انسـجام  و  همبسـتگی 
کیفیـت محیـط اسـت. در تعريـف آن نیـز آمـده اسـت کـه 
همبسـتگی اجتماعی نوعی چسـب اجتماعی اسـت که افراد 
و گروه هـا را در کنـار يکديگـر نگـه مـی دارد. ايـن چسـب 
در واقـع همـان ارتباطـات میـان افراد گروه اسـت که شـامل 
چنیـن  بـدون  می شـود.  ظرفیت هـا  و  شـبکه ها  تعامـالت، 
چسـبی مـا در واقـع فقـط با يـک گردهمايـی افـراد در کنار 

يکديگـر مواجه هسـتیم.
تقویت امنیت اجتماعی در محیط

امنیـت عبـارت از آرامـش، نبـود هراس، اطمینـان خاطر 
از فقـدان هرگونـه عامـل تهديـد کننـده آرامش انسـان اعم 

از طبیعـی يـا غیـر طبیعـی اسـت. امنیـت دارای دو بعـد 
عینـی و ذهنـی می باشـد، در بعـد عینـی، امنیت بـه معنی 
نبـود تهديـد بـرای ارزش های کسـب شـده اسـت و در بعد 
ذهنـی مشـتمل بر نبـود هـراس از اينکـه آن ارزش ها مورد 
حملـه قـرار گیرنـد. از ايـن رو امنیـت از دو عامـل اصلـی 
تهديـد و فرصـت برخـوردار اسـت و بر قـراری امنیت منوط 
از  مناسـب  بهره گیـری  و  تهديدهـا  از  نسـبی  رهايـی  بـه 
فرصت هاسـت. عـالوه بـر تقسـیم امنیـت بـه دو بعـد عینی 
و ذهنـی از آن تقسـیم بندی هـای ديگـری نیـز ارائـه شـده 
اسـت از جملـه، امنیـت فـردی و امنیـت اجتماعـی. منظور 
از امنیـت اجتماعـی، آرامـش و آسـودگی خاطـری اسـت 
کـه هـر جامعـه موظـف اسـت بـرای اعضـای خـود فراهـم 
نمايـد و امنیـت فـردی محصـول و برآينـد امنیـت در مال، 
جـان، فکـر و عاطفه افـراد اسـت. امنیت يکـی از معیارهای 
مهـم در ارزشـیابی کیفیـت محیـط بـه شـمار مـی رود و در 
اسـالم نیـز امنیـت از اهمیـت وااليـی برخـوردار اسـت. در 
تاريـخ مسـلمانان، مسـجد پايگاه تبلیـغ دين اسـالم بوده و 
بسـیاری از آثـار اجتماعی نظیـر اخالص، درسـتکاری، نظم 
و تقـوی بـر آن مترتـب اسـت. آثار حضـور افـراد جامعه در 
مسـاجد را می تـوان هـم در بعـد عینی و هـم در بعد ذهنی 
مالحظـه نمـود. عـده ای معتقدنـد افـرادی کـه بیشـتر بـه 
مسـجد مراجعـه می کننـد، کمتـر حقـوق ديگـران را ضايع 
می نماينـد و در زندگـی خـود نظـم بیشـتری دارنـد و آثـار 
رفتـار دينـی در زندگـی آنـان نیز محسـوس تر اسـت. اينان 
معتقدنـد کـه در جامعـه کنونـی نقصـان ارزش هـای دينی 
سـبب بـروز ناامنی هـا و آشـوب های اجتماعی شـده اسـت. 
مشـکالتی کـه بـه اين وسـیله بـه فـرد منتقل می شـود، به 
خانـواده و محـل کار و جامعـه نیـز تسـّری می يابـد و عـدم 
امنیـت در سـاختار کلـی جامعه بـه ويژه در سـطح محالت 

افزايـش می يابـد. 

نقش مساجد در تقویت 
هویت شهری

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و نه

]پـس از ايـن کـه حاکـم کرمـان بـا سـاخت 
پرورشـگاه در کرمان موافقت نکرد. عبدالحسین 
صنعتـی زاده فرزنـد حـاج اکبـر کـه در سـنین 
نوجوانـی به سـر می بـرد تصمیم مـی گیرد که 

بـرای دادخواهی بـه تهران بـرود.[
چنـان سراسـیمه بـودم کـه اگـر وسـیله ای 
داشـتم زودتـر سـفر مـی کـردم. يـک سـاعت 
بعـد خورجینی را بـا لوازم مختصـری که در آن 
مسـافرت الزم مـی شـد آوردنـد. پـدرم االغی را 
از شـترداری که مخصوص سـواری خـودش بود 
بـه دوازده تومـان تا يزد کرايه کرد. سـپس روی 
مـرا بوسـیده و بـه خدا سـپرد. ای بسـا اگر برای 
خداحافظـی بـه نزد مـادرم مـی رفتم. او مـرا از 
ايـن مسـافرت ممانعـت مـی کـرد و بـه همیـن 
ايـن مسـافرت  نرفتـم. در  بـه خانـه  مالحظـه 
ديگـر بـه فاصله بین دهـات و طول راه آشـنايی 
داشـتم. االغـی را کـه سـوار بـودم از االغ هـای 
معـروف بنـدری بـود. احتیاجی بـه زدن و راندن 
نداشـت. بـه قـول صاحبـش مانند کشـتی همه 
جـا از قافلـه و شـترانی کـه آهسـته طـی طريق 

مـی کردنـد جلوتـر مـی رفت.
متأسـفانه  از اثـرات شـوم جنـگ کـه يکـی 
مجاعـه بـود همـه جـا را فـرا گرفتـه، در بعضی 
دهـات و قـراء اگـر چنديـن تومـان هـم کسـی 
مـی داد نمـی توانسـت يک قرص نان به دسـت 
بیـاورد. علـت هـم همین بـود که تمـام گندم و 
جـو و حتـی کاه هـای بـی قابلیـت را هـم برای 
احتیـاط پلیـس جنـوب انبار کـرده بودند. چون 
مختصـر آذوقـه ای کـه داشـتم از يـک منـزل 
بـه بیـاز مانـده تمـام شـده بـود. همین کـه به 
بیاز رسـیده و وارد کاروان سـرای شـاه عباسـی 
شـدم از بـوی نـان هـای تـازه کـه زن سـرايدار 
مشـغول پختـن بـود رمقـی گرفتم. نخسـت به 
جلـوی مطبخـی کـه در آن جا نان مـی پختند 
رفتـه و تقاضـای خريـد چنـد قرص نـان کردم. 
آن زن گفـت: ايـن نـان ها از ما نیسـت. اسـتاد 
بنايـی کـه در جلـوی راهـی که آمدی مشـغول 
کار بـود مقـداری آرد داده برايـش نـان بپـزم. 
ولـی ممکـن اسـت اسـت فقـط يـک قـرص از 
آن نـان هـا را بـه تـو بفروشـم. در حقیقـت اين 
زن بـه واسـطه گرانـی قیمـت نان می خواسـت 
نـان ديگـری را بـه مـن بفروشـد. بـه او گفتـم 
ممکـن اسـت از کس ديگری برايـم نان بخری؟ 
گفـت: خیـر نـان در نزد کسـی پیدا نمی شـود. 
نمـی دانسـتم چـه بکنم. اگـر خودم بـرای پیدا 
کـردن نـان می رفتـم خورجیـن و اثاثه سـفرم 
را مـی بردنـد و اگـر نـان آن بنـا را مـی خريدم 
کاری خـالف بـود و چنـان چـه مـی نشسـتم 
و اهمیـت نمـی دادم گرسـنه مانـده و رمـق از 
دسـت و پايـم مـی رفـت. عاقبـت عقلم بـه اين 
جـا رسـید کـه خورجیـن و باالپوش هـای خود 
را به پشـت بام بـرده در جلـوی باالخانه کاروان 
سـرا به نوعی که از مسـافرت دوری ديده شـود 
گـذارده سـپس بـه نـزد اسـتاد بنـا روان شـدم. 
فاصلـه محلـی که اسـتاد بنا مشـغول کار بود تا 
کاروان سـرا بـه چند کیلومتر می رسـید. گاهی 
عقـب عقـب از پشـت سـر مـی رفتـم و متوجه 
خورجیـن بـودم و گاهـی تنـد می دويـدم و باز 
در هر مسـافتی ايسـتاده خورجین را می ديدم. 
همیـن که بـه نزد اسـتاد بنا رسـیدم کمی آرام 
گرفتـه بـه او گفتـم آمـده ام از تو اجـازه بگیرم. 
چنـد قرصـی از نـان هايـی کـه بـرای شـما زن 
سـرايدار مـی پـزد خريـد کنـم. آن مـرد بـا آن 
کـه شـايد خـود و کارگرانـش از مـن بیـش تـر 
بـه نان احتیـاج داشـتند با  گشـاده رويی گفت 
هـر مقـدار مـی خواهـی بـرو از قـول مـن  به او 
بگـو و بگیـر و پول هـم نمی خواهـم. گفتم اين 
کار را نمـی کنـم. فقـط دو قرص نـان اگر به دو 
تومـان بـه مـن بفروشـی تـا فـردا کـه بـه قريه 
انـار می رسـیم کافـی اسـت. او هم قبـول کرد. 
روز ديگـر در انـار و سـاير منـازل هـم به همین 
اشـکال گرفتـار بـودم و تا شـهر يزد ايـن تنگی 
و سـختی برقـرار بود. پس از چنـد روز توقف در 
يـزد و رفـع خسـتگی وسـیله ای به جـز آن که 
بـر روی شـتری يک پالکی ببندنـد و من در آن 
بنشـینم و در مقابـل آن نیـز عـدل قماشـی هم 
لنـگ پالکـی قـرار دهنـد ديگـر پیـدا نشـد و با 

قافله شـترداران عـازم تهران شـدم.

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

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

ناصر شجاعی

مهدیه عبداهلل دخت

 مسجد به عنوان یک عامل 
شهری، مؤلفه های شاخصی داشته 
است. این مؤلفه ها می توانستند 
جایگاه مسجد را در بافت شهر 
و روستا کامالَ مشخص کنند. به 
وسیله این مؤلفه ها همواره مسجد 
در فضای شهری از خوانایی الزم 
برخوردار بوده است.
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نکات طالیی

صمیمیت با همسر
همـه همسـران دوسـت دارند ايـن گونه باشـند؛ 
امـا بعضی هـا دقیقا نمی دانند کـه معنی صمیمیت 
چیسـت؟ بسـیاری از مشـاوران خانواده هم در پاسخ 
بـه سـواالت زوج هـا، يـک جملـه مشـترک دارنـد: 
»اگـر بـا همسـرتان صمیمی تر باشـید، اين مشـکل 

بـه راحتـی قابل حل اسـت.«
عبدالحسـین  خراسـان،  روزنامـه  گـزارش  بـه 
علمـی  تعريـف  بیـان  بـا  شـناس  روان  ترابیـان؛ 
راهکارهايـی  بیـان  بـه  همسـران  بیـن  صمیمیـت 
بـرای افزايـش اين مهـارت در زندگی مشـترک می 

پـردازد.
صمیمیت دقیقا یعنی چه؟

صمیمیـت بـه احسـاس نزديکـی، رودربايسـتی 
نداشـتن و شريک شـدن در دنیای خصوصی ديگری 
گفتـه مـی شـود. افـرادی کـه بـا يکديگـر صمیمی 
مـی شـوند، می توانند بـدون کنترل کـردن يکديگر 
بـا هـم ارتبـاط برقـرار کننـد، حـرف دلشـان را بـه 
يکديگـر بگوينـد و ارتباطـی عاشـقانه، دوسـتانه و 
لـذت بخش با همديگر داشـته باشـند. شـکل پخته 
صمیمیـت کـه در ارتبـاط بیـن زن و شـوهر ديـده 
می شـود، شـامل هشـت قسـمت اسـت: »همکاری 
صمیمانـه زوج هـا بـا هـم؛ تعهـد و پايبنـدی آن ها 
بـه يکديگـر و نسـبت به زندگـی مشـترک؛ رضايت 
از رابطـه عاطفـی، احسـاس اسـتقالل زن و شـوهر 
بـرای ارتبـاط بـا خانـواده و دوسـتان؛ اعتمـاد بـه 
نفـس و عـزت نفـس زن و شـوهر، میزانـی کـه زوج 
هـا مـی تواننـد عقايـد و نگرش هـای خـود را ابراز، 
اختـالف نظرهـای خـود را حل و فصل و احساسـات 

و عواطـف خـود را بـرای يکديگـر بیـان کنند.«
صمیمیت مهم است؟

صمیمیـت باعـث مـی شـود ارتبـاط بیـن زن و 
شـوهر محکـم تر شـود و آن ها به يکديگـر وفادارتر 
و متعهدتر باشـند. زن و شـوهرهای صمیمی بیشـتر 
بـا هم مـی سـازند، از زندگی مشـترک خـود راضی 
تـر هسـتند و زندگـی شـان دوام بیشـتری دارد و 
دلیلـش ايـن اسـت که صمیمیـت، حال کلـی رابطه 
را خـوب مـی کنـد و وقتـی حـال کلـی رابطه خوب 
شـود، معمـوال توجه بیشـتری بـه يکديگـر خواهند 
داشـت و کمتـر از هـم دلخـور میشـوند. حـاال کـه 
اهمیـت صمیمیـت بـا همسـر برايتان روشـن شـد، 

راهکارهـای رسـیدن بـه آن را بررسـی مـی کنیم.
تنهایی تصمیم نگیرید

شـما و همسـرتان يک گـروه هسـتید؛ بنابراين تا 
جايـی کـه مـی توانید بـا هـم و در کنار هم باشـید. 
بايـد احسـاس کنیـد کـه بـا همسـرتان کامـل مـی 
شـويد و دو بخـش از وجـود يـک نفر هسـتید، پس 
وقتـی نیمـۀ ديگـر وجودتان حضـور نـدارد، تصمیم 
گیـری نکنیـد.  شـرايط را بـا هـم بسـنجید و با هم 
خـواه  چیـز،  همـه  دربـاره  کنیـد  گیـری  تصمیـم 
مـوارد کوچـک و خواه بزرگ باشـد. خود را مشـتاق 

سـازش و سـازگاری نشـان دهید.
در برقراری ارتباط خیلی دقت کنید

افـکار،  تـر  روشـن  و  تـر  صريـح  شـما  هرچـه 
احساسـات، نیازها و خواسـته هايتان را با همسـرتان 
در میـان بگذاريـد، رابطـه صمیمانـه تـری خواهیـد 
داشـت. همچنیـن بايـد سـعی کنید به همسـرتان و 
نیازهايـش توجـه کنیـد، آنچـه را می گويد درسـت 
و کامـل بشـنويد، در برابـر انتقادهايـش به سـرعت 
موضـع دفاعـی نگیريـد و هنـگام بـروز مشـکالت و 
سـوءتفاهم هـا فقـط وی را مقصـر و مسـئول ندانید 
تـا بخـش بزرگـی از راه رسـیدن بـه صمیمیـت بـا 

همسـرتان را پیمـوده باشـید.
کنار هم بودن های دو نفره را هرگز از دست 

ندهید
يکـی از کارهايـی که بـه افزايش صمیمیت شـما 
منجـر مـی شـود، تـالش برای سـاختن يـک فضای 
دونفـره و خصوصـی اسـت. گاهـی قیـد بـودن در 
کنـار دوسـتان و خانـواده و حضور در جمـع را بزنید 
و فضايـی بسـازيد کـه فقـط شـما و همسـرتان در 
آن حضـور داشـته باشـید. اگـر فرزند داريـد، گاهی 
چنـد سـاعتی از يـک فـرد معتمـد بخواهیـد کـه از 
فرزندتـان مراقبـت کنـد تـا شـما وهمسـرتان با هم 
وقـت بگذرانیـد. در ايـن فضـای دونفره مهم نیسـت 
کـه شـما دقیقا چه کارهايـی انجام مـی دهید، مهم 
بـا هـم بودن شماسـت. بـا هم بیـرون رفتـن، تفريح 
هايـی  فعالیـت  در  مشـارکت  کـردن،  مسـافرت  و 
همچـون آشـپزی، تعمیـر وسـايل منـزل و نظافـت 
مـی توانـد نمونـه کارهايی باشـد که در ايـن فضای 

دونفـره، شـما و همسـرتان انجـام مـی دهید.

محبتـی کـه در دل احتـکار و زندانی شـود، مفید نیسـت. 
تمـام شـئون زندگـی، بايد جلوه گاه  محبت انسـان باشـد. از 
جلـوه هـای بروز محبت همسـران، مـی تـوان ادب در کالم و 
رفتـار، توجـه و محبـت، لبخنـد وحسـن خلـق، به اسـتقبال 
همسـر رفتـن و گشـاده رويـی بـه هنـگام ديـدار بـا او را نـام 
بـرد و يکـی از راه هـای نگهـداری و تقويت اين محبـت، بروز 

است. آن 
دوستت دارم 

دکتـر عشـرت کريمی افشـار، روانشـناس در گفـت وگو با 
ايسـنا، در خصـوص اينکه آيا بايد به مردها بگويیم »دوسـتت 
دارم«؟ اظهـار کـرد: نخسـتین نکتـه ای که بايـد آموخت اين 
اسـت که نبايد بر اسـاس نیازهای خود به همسـرمان محبت 
کنیـم.وی ادامـه داد: زمانـی که بر اسـاس نیاز خـود به طرف 
مقابـل محبـت مـی کنیـم، او قـدر اين محبـت را نمـی داند، 
چـرا کـه آنگونـه که خودمـان مـی خواهیم،رفتـار کـرده ايم.

کريمـی افشـار بـا اشـاره بـه نیـاز مردها بـه محبـت، تصريح 
کـرد: مردهـا به انـدازه زنـان، نیاز به محبـت دارنـد، اما روش 
ابـراز محبـت بـه آقايان با روش ابـراز محبت به زنـان متفاوت 
اسـت. خانمهـا دوسـت دارنـد کـه از کلمـات محبـت آمیـز 
بـرای آنها اسـتفاده شـود، مثال؛ همسـر او مرتبـا او را خانومم، 
گلم،زيبـای مـن و يـا دل آرامـم خطـاب کنـد.وی ادامـه داد: 
آقايـان دوسـت دارنـد، کلماتی که اقتـدار و غـرور مردانه آنها 
را تحريـک مـی کند، بشـنوند؛ مثال بشـنوند تو باعـث افتخار 
مـن هسـتی، تـو درزندگی به مـن آرامش می دهـی، ممنونم 

از ايـن همـه تالشـی کـه برای مـا انجام مـی دهی.
خواسته های روشن

ايـن دکتری روانشناسـی سـالمت، تاکید کـرد: مردها نیاز 
بـه محبـت دارنـد، امـا بايد بـه ايـن نکته کـه اقتدار، غـرور و 
بـودن آنهـا باعـث آرامـش مـا مـی گردد،بیشـتر مـورد توجه 
قـرار گیـرد.وی با اشـاره به روش منسـوخ شـده و قديمی که 
بـه مردهـا اگـر ابـراز محبـت کنیـم، آنها لـوس می شـوند به 
ايسـنا گفـت: محبت هیچ کـس را لوس نمـی کند،بلکه همه 
بـه محبـت نیـاز دارنـد. آقايان نیـز از ايـن موضوع مسـتثنی 
نیسـتند، امـا بايـد ديـد کـه مرد مـا چگونـه دوسـت دارد که 
به او اين دوسـت داشـتن را ابراز کنیم؟اين روانشـناس بالینی 
ادامـه داد: مردهـا دوسـت دارنـد زنان خواسـته هـای خود را 
سـريع، روشـن و واضـح بـه آنهـا بگوينـد؛ همچنین دوسـت 
دارنـد وقتـی کـه صحبت مـی کنند، همسـر او صحبـت آنها 
را قطـع، پیـش داوری و قضاوت نکند ضمن آنکه از برچسـب 
زدن و نصیحـت کـردن، بپرهیـزد. مردهـا دوسـت دارنـد که 
همسرشـان بـه آنها گـوش دهد، ايـن موضوع به آنهـا آرامش 
مـی دهـد و احسـاس مـی کننـد کـه مـورد توجه هسـتند و 
همسـرش او را درک مـی کند.وی اضافه کـرد: زنان زمانی که 
همسرشـان صحبـت مـی کند اگر مشـغول به کاری هسـتند 

آن را کنـار گذاشـته و بـا توجـه کامـل بـه او گـوش دهنـد، 
ايـن امرباعث مـی گردد که حس خوشـايند مـورد توجه قرار 
گرفتـن را بـه همسرشـان منتقـل کننـد، پـس بايـد خانم ها 
مدنظـر قـرار دهند که خـوب گوش دادن به آقايـان، به همان 

انـدازه ابـراز محبـت بـه خانم ها مهم اسـت.
محبت کالمی 

کريمـی افشـار با اشـاره به نظـرات برخی از زنـان مبنی بر 
اينکـه، زمانـی که به همسـرمان مـی گويیم دوسـتش داريم، 
خیـال او راحـت مـی شـود کـه دوسـتش داريـم و از محبـت 
کـردن بـه مـا طفـره مـی رود و بـه مـا بـی توجـه می شـود، 
اذعـان کـرد: اين واقعیـت ندارد، زيـرا مردها معمـوال با عمل، 
تـالش و کوششـی کـه بـرای همسـر خـود انجام مـی دهند، 
دوسـت داشـتن خـود را نشـان می دهنـد.وی افـزود: منتهی 
بـه مردهـا توصیـه مـی کنیـم، ابـراز کالمـی داشـته باشـند، 
احسـاس خـود را بیـان کنیـد، بـرای اينکـه خانـم ها نیـاز به 
ابـراز محبـت کالمـی دارنـد اينکه بگويـد که دوسـتش دارد، 
هر زنی دوسـت دارد که همسـرش متوجه او باشـد.به طوري 
کـه، بـه قیافه و حتی به دسـت پخـت او توجه کنـد، اين نیاز 
زنـان اسـت.اين روانشـناس ادامـه داد: بنابرايـن آقايـان عالوه 
بـر اينکـه با رفتـار و تالش خـود به طور غیرمسـتقیم محبت 
خـود را ابـراز مـی کنند، بايد ابـراز محبت کالمـی را نیز مورد 
توجـه قـرار دهنـد، زيـرا ايـن موضوع بـرای زنان مهم اسـت.

آرامش
کريمی افشـار به خبرگزاری ايسـنا گفت: نکته خیلی مهم 
ايـن اسـت کـه يـاد بگیريـم در محبت کـردن و ابـراز محبت 
بـه نیازهـای طـرف مقابـل توجـه کنیم، نه بـه نیـاز خودمان. 
بـه طـوری کـه بايـد دقـت کـرد کـه همسـرمان چه روشـی 
را دوسـت دارد و دوسـت دارد کـه چـه رفتـاری بـا او داشـته 
باشـیم.اين روانشـناس بالینی ابـراز کرد: ايـن روش مانند اين 
اسـت کـه يک لیوان بهتريـن آب پرتقال دنیا را به همسـرتان 
دهیـد امـا او آن را بی رغبت بنوشـد يـا آن را دور بريزد، حال 
دلیـل اين اتفاق چیسـت؟ شـما تمام سـعی خـود را کرده ايد 
امـا بـه ايـن نکته توجه نکـرده ايد که همسـرتان چـه چیزی 
را دوسـت دارد.وی بـا اشـاره بـه تفاوتهای زن و مـرد، تصريح 
کـرد: زن و مـرد از لحـاظ روانـی تفـاوت هايی دارنـد و روش 
ابـراز محبـت آنهـا نیـز با هـم متفاوت اسـت.خانم ها دوسـت 
دارنـد کلمـات محبت آمیز بشـنوند، اما آقايـان در عین اينکه 
کلمـات محبـت آمیـز را دوسـت دارنـد، بايـد، اقتـدار وغـرور 
مردانگـی آنها حفظ و مورد توجه باشـد. اين روانشـناس ادامه 
داد: محبـت و عشـق ورزيـدن باعث آرامش در زنان می شـود 
و ايـن محبـت و عشـق ورزيدن بايد دوطرفه باشـد.و سـرمايه 
زندگـی مشـترک اسـت و از رابطـه زن و شـوهر محافظـت و 
نگهبانـی مـی کنـد. در نتیجـه الزم اسـت که خانم هـا نیز به 
همسـر خـود ابـراز محبـت و توجه کنند، بـا عاطفـه و با زبان 

گـرم خـود اين رابطه قشـنگ را حفـظ تا آرامـش را در رابطه 
خود داشـته باشند.

چراغ صمیمیت 
کريمـی افشـار تاکیـد کـرد: محبـت باعث می شـود چراغ 
صمیمیـت و دوسـتی در خانـه روشـن شـود و ايـن ديـدگاه 
کامال اشـتباهی اسـت کـه مردها نیاز بـه محبـت ندارند. وی 
بـا اشـاره بـه دوران نامـزدی و حـدود محبـت ورزی در ايـن 
دوران، بـه ايسـنا گفـت: در دوران نامـزدی محبـت بايـد بـه 
شـکل خیلی بسته باشـد، بطوريکه افراط نشـود. اين دوره ای 
اسـت که افـراد بايـد يکديگر را بشناسـند تا يکديگـر را برای 
ازدواج انتخـاب کننـد. اگـر عاطفه و محبت زياد شـود،ممکن 
اسـت نتوانند مسـائل و مشـکالت رابطه خود را بررسی کنند؛ 
در نتیجـه در دوران نامـزدی، محبـت بايـد بـه شـکل بسـیار 
محـدود و مرزبنـدی باشـد.اين دکتری روانشناسـی سـالمت 
در پاسـخ بـه ايـن سـوال کـه چـرا مردهـا زمانـی کـه از آنها 
سـوال مـی شـود که چـه زمانی بايد بـه آنها گفت »دوسـتت 
دارم«؟در جـواب يـا نمی داننـد و يا با تامل جـواب می دهند 
ابـراز کرد: ريشـه اين ندانسـتن يـا تامل، در مسـايل فرهنگی 
اسـت. متاسـفانه در فرهنـگ مـا، مردهـا به گونـه ای آموزش 
داده شـده انـد کـه جلـوی احساسـات خـود را گرفتـه و ايـن 
موضوع خوشـايندی نیسـت. درسـت اسـت که در فرهنگ ما 
مـرد بـه عنوان يک فـرد صبور و تکیـه گاه تعريف می شـود، 
امـا مردهـای مـا نیـز نیاز بـه محبت دارنـد و بايد احساسـات 
خـود را بـروز دهند.اين روانشـناس بالینـی در پايان با اشـاره 
بـه نـوع ارتبـاط در کشـور هـای ديگر، خاطر نشـان کـرد: در 
کشـورهای ديگـر نیـز خانم ها ابـراز محبت بیشـتری دارند و 
ايـن موضـوع نیـز به دلیـل تفـاوت در نیمکره مغـز زن و مرد 
اسـت. خانـم هـا همـواره ابرازمحبت کالمـی بیشـتری دارند، 
درحالـی کـه مردهـا محبت را بـا عمل خود نشـان می دهند. 
اکنـون در عصـر اطالعـات و در عصـری کـه مسـايل روانی و 
روابط بین زن و شـوهر مورد توجه قرار گرفته اسـت، بیشـتر 
بـه ايـن موضـوع توجه می شـود کـه به مردهـا نیز بايـد ابراز 

محبت شـود.

نگاهی به نحو ابراز محبت زنان ومردان

به همسرمان بگوییم
»دوستت دارم«؟

نرگس پهلوان
خیلـی اتفاقـی هنگام گـذر از نزديکـی کمپ تـرک اعتیادی، 
متوجـه ی پیرزنـی شـدم که روی زمین نشسـته ،به ديـوار تکیه 
داده بـود و اشـک میريخـت. هرچنـد لحظـه ای يـک بـار سـر را 
بلنـد میکـرد و بـه در کمـپ نگاهی مـی انداخت و دوباره اشـک 
ريختـن را از سـر میگرفـت  و زيـر لـب نالـه میکـرد. هوا بسـیار 
گـرم بـود وصـورت پیـرزن خیـس عرق شـده بـود بـه او نزديک 
شـدم ،لحظـه ای کنـارش ايسـتادم وگفتـم: خانم از تـوی آفتاب 
بلنـد شـويد حالتـان بـد میشـود. اصـال بـه مـن توجـه ای نکرد 
انـگار کـه اصـال صـدای مرا نمی شـنود. صدايـم را کمـی بلند تر 
کـردم وپرسـیدم کاری از مـن بـر مـی آيـد، تا بـرای شـما انجام 
دهـم يـا اگـر میخواهیـد شـما را جايـی برسـانم. جـواب داد نه، 
کجـا را دارم کـه بـروم .کاش ايـن آفتاب مرا بخار میکـرد تا ديگر 
تـوی ايـن دنیا نباشـم. بـه او گفتـم اينجـا چه می کنید سـرش 
را بـه سـرعت بـاال بـرد ،منتظـر ايـن بـود تـا تمـام دردهايش را 
بـرای کسـی بگويـد، انـگار پشـت در کمـپ منتظـر همیـن يک 
جملـه بـود. گفـت: بعـد از سـالها نـذرو نیـاز خـدا بـه ما پسـری 
داد کـه نمـی دانـم بـه تقصیـر کدامیـن گنـاه ناخلـف شـد. خدا 
خیـر از کار آن کسـانی بـردارد که جوانـان مردم را با اين»سـم« 
آشـنا میکنند. پسـرم معتاد شـده اسـت. بـا کلی گريـه والتماس 
راضـی اش کـرده ام کـه تـرک کنـد، دوسـت وآشـنا گفتنـد اگر 
بـه ايـن کمـپ هـای تـرک اعتیـاد بیايد راحـت تر تـرک میکند 

وکمترعـذاب میکشـد او را برای ترک اعتیاد بـه اينجا آورده ام. تا 
بـه حـال چند بـار ۶50 هزارتومـان پرداخت کرده ام،ولـی دوباره 
مصـرف کـرده اسـت. کاش داشـتم، خـدا میداند که نـدارم پیش 
هـزار نفـر رو زده ام تـا همـان هـا را جـور کـرده ام، پـول قر ض 
کـردم ، وسـیله  فروختم واينجا آوردمـش. ديروزمرخصش کردند 
نمیدانـم چـه شـده کـه دوبـاره مـواد مصرف کـرده اسـت. آمده 
ام اينجـا تـا درمانـش کننـد. میگوينـد بايـد ۶50 تومـان دوباره 
بپـردازم تا پذيرش بشـود.به خدا نـدارم. اگر حرف شـما را گوش 
میکننـد بـرای رضـای خدا بـا آنها حـرف بزنید. اگر پسـرم کمپ 
نـرود دوبـاره شـروع به مصـرف میکنـد و همان میشـود، که بود. 
پـدرش هم سـرطان دارد پـول دارو ودرمان او را هـم ندارم.خودم 
هـم  ديابـت درجـه يـک دارم. بـه خـدا اگر پـول داشـتم اينقدر 
پیـش خلـق خدا التمـاس نمی کـردم. پیرزن چشـم هـای خود 
را بـا چـادرش پـاک کـرد وبـه صورتـم خیـره شـد با چشـمهای 

بیمـاری کـه پـر از درد بودند.
بـه داخـل کمـپ کـه رفتیـم مسـئول پذيـرش گفـت: نمـی 
توانـم او را اينگونـه پذيـرش کنـم اگـر اينـکار را بکنـم پولـش 
را بايـد خـودم از جیـب بدهـم مـن هـم يـک کارمنـدم از کجـا 
را  ريیـس کمـپ  وتمنـا شـماره ی  هـزار خواهـش  بـا  آوردم. 
گرفتـم زنـگ زدم وازاو خواهـش کـردم تـا اجـازه دهـد پذيرش 
را انجـام بدهنـد. گفـت: برويـد ازمرکـز بهزيسـتی نامـه بیاوريد. 
گفتـم :شـما پذيرشـش را انجـام بدهیـد مـن خـودم بـه دنبـال 

نامـه مـی روم. بعـد از اينکـه ماجرا را بـرای پیـرزن تعريف کردم 
انـگار دوبـاره زنـده شـد. اما داخـل که رفتیم مسـئول بـه پیرزن 
گفـت: پذيرشـش میکنـم ولـی اگـر تـا عصر پـول نیاوريـد عصر 
مرخـص میشـود اگر میخواهی  دنبـال نامه برويد، پسـرت را هم 
بـا خـودت ببـر نامـه کـه گرفتیـد برگرديـد.  خیلی متاثر شـدم 
اصالنمـی دانسـتم قیمت تـرک اعتیاد يا کمپ اينقدر زياد باشـد 
آيـا مسـئولینی کـه معتـادان را دعـوت به تـرک وزندگـی دوباره 
میکننـد از ايـن هزينـه هـا خبردارنـد هزينـه ای که شـايد برای 

خیلـی هـا رقمی نباشـد، اما بـرای تعـداد زيادی از خانـواده های 
معتادين بیشـتر از تمام سـرمايه زندگییشـان اسـت. پیرزن ديگر 
حتی توان نداشـت که روی پاهايش بايسـتد وحتی نمیتوانسـت 
بـرای التمـاس کـردن دهان بگشـايد.  مسـئول کمـپ گفت: چه 
يـک بـار مصرف کنند وچه ده سـال، هزينه وپذيـرش همان۶50 
تومـان اسـت. يعنـی فرقـی نـدارد کـه تـو چقـدر امیـدواری که 
فرزنـدت بـه زندگـی بـر میگـردد، قیمـت پسـرت همـان ۶50 

اسـت. تومان 

گزارشی از دردی به نام »اعتیاد«

اگر اعتیاد اسماعیل را نکشد، مادر اسماعیل را خواهد کشت

یادداشت

نکته خیلی مهم این است که یاد 
بگیریم در محبت کردن و ابراز 
محبت به نیازهای طرف مقابل توجه 
کنیم، نه به نیاز خودمان. به طوری 
که باید دقت کرد که همسرمان

 چه روشی را دوست دارد و 
دوست دارد که چه رفتاری با او 
داشته باشیم

آگهی
چـون ششـدانگ يکبـاب خانـه پـالک ۲0 فرعـی از ۲۸۲5 اصلی واقـع در بخـش ۲۸ کرمان به مسـاحت ۲۶۸ متر 
مربـع واقـع در رايـن بلوار ولیعصر کوچه شـماره ۲ مورد تقاضـای آقای/خانمجعفر نقدی نژاد تاکنـون تحديد حدود 
نشـده و نیـاز بـه تحديـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذيـل ماده ۱5 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب در خواسـت 
مالـک بـه شـماره ۸0۹۹-۹5/3/۱۸ بدينوسـیله آگهی تحديـد حدود اختصاصی منتشـر و عملیات تحديدی از سـاعت ۸ صبح 
روز ۹5/04/۱3 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالک يا مالکین امـالک مجاور رقبه مزبور اخطار مـی گردد که در 
موعـد مقـرر در ايـن اعـالن در محل وقـوع ملک حاضر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورين عملیات تحديدی بـا معرفی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبـق ماده ۲0 قانون ثبـت حداکثر ظرف 
مـدت 30روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحديدی اعتراض خـود را کتبا به اين اداره اعالم نمايد و ظـرف مدت يکماه از تاريخ 
اعـالم اعتـراض مهلـت دارنـد تا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقدام به تقديم دادخواسـت نموده و رسـید تقديم دادخواسـت را از 
دادگاه اخـذ و بـه ايـن اداره تسـلیم نماينـد بديهی اسـت پـس از مضی مهلت ياد شـده و ارائـه گواهی عدم تقديم دادخواسـت 

توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه خواهد يافـت و هیچگونه ادعايی مسـموع نخواهد بود. 
   رئیس  ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ شهرستان کرمان:محمود مهدی زاده م الف ۲43

آگهی تغییرات شرکت هامون گستر ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48 و شناسه ملی 
10630173455

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱3۹5/0۲/30
۱- بـا رعايـت مـاده ۱47 اليحـه اصالحـی قانون تجارت آقای حسـین سـرداری بـه کدملـی 305۱۱۱۱۲3۶ به 
سـمت بـازرس اصلـی و آقـای ناصـر خلیلـی زاده ماهانی به کد ملـی ۶07۹۶4۹۱۶0 به سـمت بازرس علی البـدل برای يک 

سـال مالی انتخـاب گرديدند.
۲- اعضای هئیت مديره به شرح ذيل به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند:

- آقای افالطون خلیلی زاده ماهانی به کد ملی 305۱۱00۱۶۱
- خانم فاطمه زارع به کد ملی 443۲7۱۶73۸

- آقای سعید خلیلی زاده ماهانی به کد ملی 305۱۱45۸4۱
3- روزنامه کثیراالنتشار حمايت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

بـا ثبـت اين مسـتند تصمیمـات انتخـاب روزنامه کثیراالنتشـار، انتخـاب مديران، بـازرس انتخاب شـده توسـط متقاضی در 
سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پايـگاه آگهی های سـازمان ثبت قابل دسـترس میباشـد.

          مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ماهان م الف ۲5۱  

آگهی تغییرات شرکت هامون گستر ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48 و شناسه ملی 
10630173455

به استناد صورتجلسه هئیت مديره مورخ ۱3۹5/0۲/30
الف( سمت اعضای هیئت مديره:

آقای افالطون خلیلی زاده ماهانی به کدملی 305۱۱00۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مديره و مديرعامل
خانم فاطمه زارع به کدملی 443۲7۱۶73۸ به سمت نائب رئیس مديره

آقای سعید خلیلی زاده ماهانی به کد ملی 305۱۱45۸4۱ به سمت عضو هئیت مديره - عضو اصلی
ب( کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار بانکـی بـه امضـای مديرعامل و مهر شـرکت معتبر و سـاير مکاتبـات و اوراق اداری و عادی با 

امضای مديرعامل و مهرشـرکت معتبر میباشـد.
بـا ثبـت ايـن مسـتند تصمیمـات تعییـن دارنـدگان حـق امضـاء ، تعیین سـمت مديـران انتخاب شـده توسـط متقاضی در 

سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پايـگاه آگهـی هـای سـازمان ثبت قابل دسـترس میباشـد.
  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهان 
م الف   ۲50

آگهی
چـون ششـدانگ يکبـاب خانـه پـالک ۲0 فرعـی از ۲۸۲5 اصلـی واقـع در بخـش ۲۸ کرمان به مسـاحت ۲۶۸ 
مترمربـع واقـع در رايـن بلـوار ولیعصـر کوچـه شـماره ۲ مـورد تقاضـای آقای/خانـم جعفرنقـدی نـژاد تاکنون 
تحديـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحديـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذيـل مـاده ۱5 قانـون ثبـت هم میسـر 
نمـی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره ۸0۹۹-۹5/3/۱۸ بدينوسـیله آگهی تحديـد حدود اختصاصی منتشـر 
و عملیـات تحديـدی از سـاعت ۸ صبـح روز ۹5/4/۱3 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک يـا مالکین امالک 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار می گردد کـه در موعد مقرر در ايـن اعالن در محل وقـوع ملک حاضر و در صـورت عدم مراجعه 
مجاوريـن عملیـات تحديـدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته 
باشـد طبـق مـاده ۲0 قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحديدی اعتراض خـود را کتباً 
بـه ايـن اداره اعـالم نمايـد و ظـرف مدت يکمـاه از تاريخ اعـالم اعتراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام به 
تقديـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقديـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ايـن اداره تسـلیم نمايند بديهی اسـت پس از 
مضـی مهلـت يـاد شـده و ارائه گواهـی عدم تقديم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبـت عملیات ثبتـی بنام وی ادامـه خواهد 

يافـت و هیچگونـه ادعايی مسـموع نخواهد بود.
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ شهرستان کرمان - محمود مهدی زاده م الف ۲43  

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در پرونـده اجرايـی کالسـه ۱/۹50۱5۲لـه خانـم 
مهديـه اهلل وردی علیـه آقـای محمدرضـا روح الهـی ملکـی به پالک ثبتـی ۲773/۱3۶ در بخش سـه کرمان 
واقـع در کرمـان بیسـت متری دانشـجو کوچه سـیفی ضلع شـرقی کوچه سـیفی کدپسـتی 7۶۱۹۸۶37۶۸، 
بـا مشـخصات: اعیانـی بـا ديوارهـای آجـری و سـقفهای تیرآهنی بازسـازی شـده به مسـاحت حـدودی ۲50 متـر مربع و 
عرصـه بـه مسـاحت 533/3 مترمربـع و دارای امتیـاز آب، بـرق گاز و تلفـن، ملـک مـورد نظـر توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری بـه مبلـغ ۶/700/000/000 ريـال تعییـن گرديده اسـت لـذا متقاضیان جهت شـرکت در مزايده بايسـتی ۱0 
درصـد قیمـت پیشـنهادی خـود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی واريز و قبـض آن را به همراه پیشـنهاد 
کتبـی در پاکـت درب بسـته تـا سـاعت مقـرر در روز مزايـده بـه ايـن اجـرا تسـلیم نماينـد. بديهی اسـت به پیشـنهاداتی 
کـه بعـد از سـاعت اعـالم شـده واصـل گـردد ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد. برنده مزايده کسـی اسـت که قیمـت باالتری 
پیشـنهاد داده باشـد و نامبـرده بايـد مابقـی وجـه مزايـده را حداکثـر يـک ماه پـس از برگزاری مزايده به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری واريـز نمايـد. در غیراينصـورت ۱0 درصـد سـپرده وی بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد. متقاضیـان میتوانند 
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر يـا بازديـد از ملـک تـا 5 روز قبـل از انجـام مزايـده به اجـرای احـکام شـعبه اول حقوقی 

دادگسـتری کرمـان مراجعـه نمايند.
 ضمنـا وقـت برگـزاری مزايـده مورخـه دوشـنبه ۱3۹5/04/۱4 سـاعت ۱0 صبـح مـی باشـد. اصـل ملـک بـه میـزان 

باشـد. ملـت مـی  بانـک  ريـال در رهـن   ۱/4۹۲/۸7۲/000
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- طالبی زاده
م الف 547  

آگهی ابالغ دادرسی
بدينوسـیله آقـای ياسـرخدايی فرزند عیسـی دادخواسـتی بطرفیت آقای سـیدمحمدعلی میرتـاج الدينی فرزند 
سـیداحمد بـه خواسـته تنظیـم سـند تقديـم شـورا نموده اسـت کـه بـه کالسـه ۱/۹5-۱33 ثبت و بـرای روز 
چهارشـنبه مـورخ ۹5/4/۲ سـاعت ۹ صبـح تعییـن وقـت گرديده اسـت اين آگهی به دسـتور شـورا و به تجويز 
مـاده 73 قانـون آيیـن دادرسـی مدنـی در يـک نوبت از طريـق انتشـار در يکی از جرايد کثیراالنتشـار به شـما 
اعـالم مـی گـردد در وقـت مقـرر فوق جهت رسـیدگی در اين شـورا حاضر شـويد واال شـورا غیابا رسـیدگی و حکم مقتضی 

صـادر خواهد خواهـد نمود.
   شورای حل اختالف گلباف
م الف 553  
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ویژه

خبر

واکنش برخی از اهالی 
موسیقی به درگذشت حبیب

- احسـان خواجـه امیری : رفتن حبیـب عزيز از بین 
مـا خیلی غـم انگیز بود

- سـیروان خسـروی: حبیـب و خیلـی از هنرمنـدای 
قبـل و بعـد ايشـون به مـرگ طبیعی از دنیـا نمیرن. 
بلکـه بـا خانـه نشـین شـدن و ممنـوع الـکاری دق 

میشـن مرگ 
-  مهـدی يراحـی: يکـی از بدترين روزهـا قطعاً امروز 
اسـت کـه عجیـب تداعی کننـده روز پـرواز غريبانـه 

فريـدون فروغـی و فرهاد اسـت
- رضا يزدانی: تنها صداست که می ماند

- علـی پهلـوان: آنهـا کـه نگذاشـتند باز هـم برايمان 
بخوانـی هـم در يـاد می مانند

-  تهمـورس پورناظـری: در امتـداد حبـس نفـس. 
اجـازه مـردن داری. وقتـی مجـوز خوانـدن نـداری

- بابـک جهانبخـش: روحت شـاد و در آرامش حبیب 
ن جا

سـینه کش  از  دهـل  صـدای  خلعتبـری:  هومـن    -
رامسـر  بلنـد روسـتای »نیاسـته کتالـم«  کوههـای 

بـرای حبیـب آمـد
- رضا صادقی: مرد تنهای شـب رفـت و يادگارهايش 

ماند خواهد 
خاطـرات  گیتـارش  صـدای  بـا  يگانـه:  محسـن    -

داشـتم زيـادی 

روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد 
تکذیب کرد:

پیکر »حبیب« از تاالر وحدت 
تشییع نمی شود

معاونـت هنـری وزارت ارشـاد در رابطه با تشـییع 
پیکـر حبیـب محبیـان اظهـار نظـری نکرده اسـت و 

دخالتـی نخواهد داشـت.
پیکـر »حبیب« از تاالر وحدت تشـییع نمی شـود/ 
وزارت ارشـاد دخالتی نخواهد کردبـه گزارش خبرنگار 
حـوزه موسـیقی گـروه فرهنگـی باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان؛ در پـی انتشـار خبـری مبنـی بـر درگذشـت 
حبیـب محبیـان خواننـده ايرانـی، شـايعاتی مبنی بر 
تشـییع پیکر او از مقابل تاالر وحدت منتشـر شـد که 
مهـدی وجدانی روابـط عمومی معاونت هنـری وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در گفتگـو بـا خبرنـگار ما 
ايـن خبـر را تکذيـب کرد.وجدانـی کـه پیـش از ايـن 
هرگونـه اطـالع از ايـن خواننـده را نفـی کـرده بـود 
بـه خبرنـگار باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ گفـت: ايـن 
موضـوع کـه پیکـر آن مرحـوم از مقابـل تـاالر وحدت 
تشـییع می شـود، کذب اسـت. معاونت هنـری وزارت 
ارشـاد در ايـن رابطـه اظهـار نظـری نکـرده و البته در 
ايـن مـورد هـم کاری انجـام نمی دهد. روابـط عمومی 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  هنـری  معاونـت 
تصريـح کـرد: مـا هیچگونـه نقشـی در برنامـه ريـزی 
نخواهیـم  خواننـده  ايـن  تشـییع  و  تدفیـن  مراسـم 
دفتـر  کل  مديـر  طالبـی  فـرزاد  همچنیـن  داشـت. 
موسـیقی وزارت ارشـاد، در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا 
گفـت: تشـییع از مقابـل تـاالر وحـدت انجـام نخواهد 
شـد و در خصوص خاکسـپاری ايـن خواننده در قطعه 
هنرمنـدان هـم، هنـوز درخواسـتی به معاونـت هنری 

ارشـاد نرسـیده است.
در سـاعات پايانی باخبر شـديم که خانه موسـیقی از 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی درخواسـت کرد پیکر 
حبیـب محبیـان آهنگسـاز و خواننـده از محوطـه تاالر 
وحـدت به سـوی قطعـه هنرمندان بهشـت زهـرا )س( 

تشـییع شود.

ایسنا تصویر جنازه حبیب
را پاک کرد

پـس از انتشـار تصاويـر جنازه »حبیـب محبیان« 
توسـط سـايت ايسـنا و عصـر ايـران کـه بـا اعتراض 
شـد.  روبـرو  اجتماعـی  هـای  شـبکه  در  کاربـران 
خبرگـزاری ايسـنا و سـايت عصـر ايران ايـن تصاوير 
را از خروجـی سـايت خـود حـذف کردنـد. انتشـار 
چنیـن تصاويـری کـه بواسـطه افزايش شـبکه های 
اجتماعـی طـی سـال هـای اخیر بـه شـدت افزايش 
يافتـه اسـت باعـث شـده برخـی خبرگـزاری هـا در 
پیشـی گرفتـن در ارسـال خبـر اقـدام بـه انتشـار 
نـوع  يـا شـايعاتی کننـد کـه در  اخبـار، تصويـر و 
خـود جالـب توجـه بـوده کـه از جملـه جديدتريـن 
آن میتـوان بـه انتشـار فیلم جنازه مرحـوم »مهرداد 
اوالدی« توسـط باشـگاه خبرنـگاران جـوان نـام برد 
کـه اعتراضـات زيـادی را در شـبکه هـای اجتماعی 

بـه دنبال داشـت.

 اقدام متناقض سایت رجا نیوز
گرداننـدگان اين سـايت در هنـگام حیات حبیب 
بـه گونـه ای اقـدام بـه انتشـار خبـر کـرده بودند که 

بـا انتشـار خبر فوتـش در تناقض اسـت.

سـاعات ابتدايـی روز گذشـته و در حالـی کـه فضـای 
هـای  ملـت  جـام  بازی هـای  بـرای  را  خـود  مجـازی 
اروپـا بعنـوان يـورو۲0۱۶ آمـاده مـی کـرد ، خبـری در 
کانـال  هـای تلگرامـی قـرار گرفت کـه از فـوت »حبیب 

حبیبیـان« خبـر مـی داد.
زکريا اشـک پور سـخنگوی مرکـز اورژانـس مازندران 
در ارتبـاط بـا ايـن خبر به ايسـنا گفت: صبـح  جمعه در 
سـاعت ۹ و ۱7 طـی تمـاس با مرکز پیـام اورژانس غرب 
روسـتای  مأموريـت در  انجـام  بـرای  مازنـدران  اسـتان 
نیاسـته در کتالـم رامسـر درخواسـت آمبوالنس شـد که 
پـس از حضـور در محـل متوجه شـديم فـردی که دچار 
ايسـت قلبـی شـده حبیـب محبیـان خواننده موسـیقی 

ايرانی اسـت.
بالفاصلـه،  مأموريـت  اعـالم  از  پـس  داد:  ادامـه  وی 
بررسـی  از  پـس  و  شـدند  اعـزام  محـل  بـه  همـکاران 
وضعیـت متوجه شـدند کـه متأسـفانه وی فاقـد هرگونه 
عالئـم حیاتـی و سـیانوز کامل و مردمک ها گشـاد شـده 
بود.بـه گفتـه اشـکپور، حبیـب محبیـان سـابقه مشـکل 

قلبـی داشـت و اقدامـات احیـا مؤثـر نبـود.
 نحوه مرگ خواننده معروف ایرانی از زبان 

همسرش
معـروف  خواننـده  محبیـان  حبیـب  همسـر  ناهیـد 
ايرانـی در گفت وگـو بـا خبرگـزاری ايسـنا بـا اشـاره بـه 
اينکـه از سـال ۸۸ وارد رامسـر شـديم و در همان سـال 
همسـرم در اتاق احیای بیمارسـتان رامسـر بستری شد، 
تصريـح کـرد: قـرار بود همسـرم در بخش سـی سـی يو 

بسـتری شـود امـا بـا رضايـت شـخصی مرخص شـد.
وی بـا اشـاره بـه اينکـه مـا در منطقـه کتالم نیاسـته 
همسـرم  بـود  قـرار   ۸۹ سـال  و  می کرديـم  زندگـی 
کنسـرتی داشـته باشـد، افـزود: وی همان شـب مشـکل 

قلبـی پیـدا کـرده و بسـتری می شـود.
سـابقه  و  سـن  سـال   ۶3 حبیـب  کـرد:  اظهـار  وی 
مشـکل قلبـی داشـت از ايـن رو اقدامـات احیـاء موثـر 
نبـود؛ حبیـب قبـل انتقال بـه بیمارسـتان در منزل فوت 
کـرده بودنـد و جهـت تايیـد فوت بـه بیمارسـتان انتقال 

کردند. پیـدا 
وی بـا اشـاره بـه اينکه تقاضـا کرديم حبیـب از مقابل 
تـاالر وحـدت تشـییع شـود و منتظـر پاسـخ هسـتیم؛ 
بـه ايسـنا گفـت: بـرای خاکسـپاری قطعـه هنرمنـدان 
موردنظـر ماسـت کـه در ايـن زمینـه در حـال رايزنـی 

. هستیم
زندگینامه حبیب

حبیـب در 4 مهـر ۱33۱ در شـمران تهـران به دنیـا 
آمـد. در خانـواده او، برادرانـش نیـز بـه موسـیقی عالقه 
داشـتند امـا تنهـا خـود حبیـب بـه موسـیقی حرفـه ای 
و  و محمـود،  منصـور  منوچهـر،  او  بـرادران  آورد.  روی 

خواهـران او مريـم و عفـت هسـتند.
براسـاس نوشـته های منتشـر شـده در سـايت ويکـی 
پديـا، علی رغـم تمايـل سـاير برادرانش به ويولـن، عالقه 
حبیـب  نوجوانـی  دوران  بـود.  گیتـار  بـه  ابتـدا  از  وی 
مصـادف بـا پیدايـش گـروه بیتلـز در دهـه ۶0 میـالدی 
اروپـا شـد و ايـن باعـث عالقـه بیشـتر وی به موسـیقی 
در  خواننـده  به عنـوان  توانسـت  وی  بعدهـا  گرديـد. 
تلويزيون اسـتخدام شـود. وی بعد از ۲ سـال از استخدام 
در راديـو و تلويزيـون به خدمت سـربازی رفت و در آنجا 

نیـز خواننـده باشـگاه افسـران بود.
همسـر اول حبیـب، شـادی نـام داشـت. احمدرضـا 

تنهـا فرزنـد حبیـب از وی اسـت کـه در ايـران زندگـی 
می کنـد. روزی شـادی در خیابـان پايـش پیـچ می خورد 
و بـه علـت آنکه احمدرضـا را در آغوش داشـته به زمین 
می افتـد و در بیمارسـتان بـه دلیل حساسـیت به آمپول 
پنی سـیلین در عـرض چند دقیقـه فوت می کنـد. تقريباً 
همزمـان بـا فـوت همسـر حبیـب، مـادر او نیـز، به علت 
باعـث  حـوادث  ايـن  و  می کنـد  فـوت  قلبـی  حملـه- 
می گـردد کـه در اولیـن آلبومـش يعنـی »مـرد تنهـای 
شـب« که در سـال ۱35۶ انتشـار يافت بیشـتر آهنگ ها 

را به يـاد آنهـا بخوانـد.
به يـاد  را  کوکـی«  »خـرس  و  »مـادر«  آهنگ هـای 
بوسـه ها«  سـرخ  »خـواب  و  مـن«  »شـهالی  مـادرش، 
را به يـاد همسـرش و »نگاهـم« را به يـاد هـر دوی انهـا 
خوانـد.  همسـر دوم حبیـب ناهیـد نام دارد کـه »محمد 
« ثمـره ازدواج بـا اوسـت. وی از معـدود خوانندگانـی 
اسـت کـه در اجـرای آهنگ هـا از گیتـار دوازده سـیم 

می کنـد. اسـتفاده 
سودای کنسرت در ایران

حبیب در سـال ۱3۸۹ درخواسـت خود برای دريافت 

مجـوز انتشـار آلبـوم را ارائـه و اعالم کرد کـه می خواهد 
در ورزشـگاه آزادی تهـران کنسـرت برگـزار کنـد؛ و ادعا 
کـرد کـه ايـن کنسـرت اگر ۱0 شـب هـم برگزار شـود، 

۱00 هـزار نفـری آزادی خالی نمی شـود.
محمـود  دفتـر  )رئیـس  مشـايی  رحیـم  اسـفنديار 
احمدی نـژاد(، در واکنـش بـه حضـور حبیـب در ايـران 
گفـت: »اين کـه يک ايرانـی بخواهد فعالیتـی در داخل و 
خارج از کشـور داشـته باشـد، مطابق چارچوب و قوانین 
آزاد اسـت و مشـکلی نـدارد. فعالیـت هنـری در همـه 
بخش هـا از جملـه موسـیقی بـرای همـه هنرمنـدان در 
داخـل و خـارج از کشـور آزاد اسـت و برگشـت بـه ايران 

برای کسـی مشـکلی نـدارد.«
ارشـاد  وزيـر  هنـری  معـاون  شـاه آبادی  امـا حمیـد 
)دولـت دهـم( در سـال ۱3۹۱ گفـت: »خواننـده ای کـه 
به ايران بازگشـته از وزارت ارشـاد مجـوزی ندارد و آنچه 

گفتـه و شـنیده شـده شـايعه اسـت.«
)سـخنگوی  نوش آبـادی  حسـین   ۱3۹3 سـال  در 
وزارت ارشـاد دولـت يازدهـم( گفـت: »ايشـان می توانـد 
بـا توجـه بـه نـگاه و رويکـرد دولـت يازدهم بـه محتوای 
آثـار فرهنگـی و هنری، مجـدداً به ارائه آلبـوم خود برای 
اخـذ مجـوز اقـدام کند. ارائه مجـوز به آثـار هنری ربطی 
بـه تولیـد در دولـت قبـل نـدارد و ويژگی هـای اثـر ارائه 

شـده در شـرايط حاضـر مالک اسـت.«
سـید احمـد خاتمـی )امـام جمعـه موقت تهـران( در 
واکنـش به ايـن موضوع )حضـور حبیب در ايـران( گفت: 

»ايـران جـای خواننده هـای لس آنجلسـی نیسـت.«
حبیـب در آخريـن مصاحبـه خـود اعـالم کـرد کـه 
بـا اختیـار خـود بـه ايـران برگشـته و قطعـه ای به نـام 
»عشـق های خدايـی« را در آلبـوم جديـد خـود سـاخته 
به همـراه  موزيک ويدئويـی   ۲0۱۲ ژانويـه  در  او  اسـت. 
سـمیر زنـد، منتشـر کـرد کـه عناصـری از تکنـو، ترنس 
و هـاوس دارد. ايـن ويدئـو موجـب جلب توجه گسـترده 

شد. رسـانه ای 
انتشار کتاب مرد تنهای شب

در سـال ۱3۹3 کتـاب »مـرد تنهـای شـب« بـه قلـم 
حبیـب انتشـار يافـت و در نمايشـگاه بین المللـی کتـاب 
تهـران همـان سـال ارائه شـد. اين کتـاب برگزيـده ای از 
آثـار و ترانه هـای حبیـب در همـه سـال های فعالیت اش 

را تشـکیل داده اسـت.

لیست آلبوم ها و تک آهنگ های حبیب
آلبوم ها 

    مرد تنهای شب )۱35۶( - ۱۹77
    سالم همسايه )۱357( - ۱۹7۸
    آفتاب مهتاب )۱3۶3( - ۱۹۸4

    همراز )۱3۶7( - ۱۹۸۸
    خورشیدخانوم )۱3۶۹( - ۱۹۹0

    آخه عزيزم چی میشه )۱37۱( - ۱۹۹۲
    صفر )۱373( - ۱۹۹4

    بزن باران )۱375( - ۱۹۹۶
    کوير باور )۱37۸( - ۱۹۹۹
    خداوندا )۱3۸0( - ۲00۱

    خانه کوچک )۱3۸۱( - ۲00۲
    جوونی )همراه محمد( )۱3۸3( - ۲004
    خودشه )همراه محمد( )۱3۸5( - ۲00۶

    ايران بانو )۱3۸7( - ۲00۸
 تک اهنگ
خسته ام  

واعظان      
محکوم    

تو نبودی      
ببار ای برف  

نازگل بابا
اهلل اکبر    

بانوی شرقی  
دنیا  نگین
مرگ قو  

عشق خدايی  
شونه به شونه  

غدير ُخم 
آب وخاک   

باران  
سارا  

حبیب درگذشت

»مرد تنهای شب«
تنها شد
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فضای مجازی

»فیـش حقوقـی خـود را منتشـر کـن« کمپینـی کـه 
در آن از مسـئولین خواسـته شـده تـا بـا انتشـار میـزان 
دريافتـی خـود ازبیـت المـال، بـا مـردم همرنگ شـوند.

دريافـت  بـر  مبنـی  خبـری  گذشـته  هفتـه  چنـد 
حقوقـی غیـر متعارف توسـط برخـی مديران ارشـد بیمه 
مرکـزی همـراه بـا فیـش حقوقـی آنهـا منتشـر شـد که 

واکنش هـای گسـترده ای بـه دنبـال داشـت.
تصويـر ايـن فیـش حقوقـی جنجـال برانگیـز بـا مبلغ 
۸7 میلیـون تومـان هماننـد بمبـی خبـری در فضـای 
مجـازی پیچیـد. ابتـدا با ايـن تصور که ايـن فیش جعلی 
و يـا فتوشـاپ اسـت، صحت آن تايید نشـد تـا اينکه اين 
موضـوع رسـانه  ای و پـرده از راز حقـوق میلیونی مديران 

بیمه برداشـته شـد.
تـب داغ ايـن موضـوع بـا تمام حواشـی پـس از مدتی 
فروکـش کـرد امـا روزنامه کیهان بـا انتشـار تصويری در 
شـماره ۱۸ خـرداد سـال جـاری خـود دسـت به افشـای 
حقـوق ۲43 میلیونـی مديـر عامـل يکـی از بانک هـای 
کشـور زد؛ کیهـان در ايـن مـورد نوشـت: »در گرماگـرم 
انتشـار فیش هـای مديـران بیمـه در گـزارش تحلیلـی 
بـا عنـوان »بیـکاری و رکـود اقتصـادی، نتیجـه مديريت 
اشـرافی« بـه اين موضوعـات پرداختیـم و در آن گزارش 
پیشـنهاد داديـم تـا مديـران فیش هـای حقوقی خـود را 
منتشـر کننـد. امـا هیـچ فیشـی از طـرف خـود مديران 

نشد.« منتشـر 
بـا ايـن اوصـاف مدتـی اسـت کـه » کمپیـن انتشـار 
فیـش حقوقـی « در فضـای مجـازی توسـط کاربـران به 
راه افتـاده اسـت و برخـی افـراد در مشـاغل مختلـف در 
اقدامـی خـود جـوش میـزان مبلـغ دريافتـی خـود را به 
هـوای آنکه مسـئولین هـم به آنهـا بپیوندند منتشـر می 

. کنند
تنـور ايـن کمپیـن با صحبت هـای يک مقام مسـئول 
دولتـی مبنـی بـر »دو برابـر شـدن حقـوق معلمـان از 
سـال ۹۲ تاکنـون« داغ تـر شـد، پـس از اين اظهـار نظر 
معلمـان هـم بـه ايـن کمپین پیوسـتند و فیـش حقوقی 
خـود را منتشـر کردنـد؛ از سـوی ديگـر فیـش حقوقـی 
کارمنـدان برخـی سـازمان هـا و نهادهـای ديگـر نیز در 

شـبکه هـای اجتماعـی دسـت بـه دسـت مـی چرخد.
اين درخواسـت عمومی باعث شـد، برخـی نمايندگان 
دريافتـی  مبلـغ  و  حقوقـی  فیـش  انتشـار  بـا  مجلـس 
ماهیانـه خـود سـعی در شـفاف سـازی و روشـن کـردن 

افـکار عمومـی نسـبت بـه دريافتی هـای خود بـه عنوان 
وکیـل ملـت کننـد. البتـه ايـن اقدام بسـیار محـدود بود 
جـز چنـد مـورد گويـا مابقـی مسـئولین عالقـه ای بـه 
شـرکت در اين کمپین نشـان ندادند، اين درحالی اسـت 
کـه قشـرهای مختلـف جامعه بـرای اعتـراض بـه میزان 
مبلـغ دريافتـی خـود نسـبت بـه مسـئولین دسـت بـه 
چنیـن اقدامـی میزننـد چـرا که عـده ای به اجرا نشـدن 

قانـون »نظـام هماهنـگ پرداخـت« اعتـراض دارند.
پرداخـت  و  دسـتمزد  محاسـبه  در  معنـادار  شـکاف 
حقـوق کارکنـان بیـن سـازمان هـای مختلـف بـا وجود 
يکسـان بـودن قانـون پرداخـت هـا، همچنـان يکـی از 
چالـش هـای نظـام اداری کشـور اسـت. امـا مـردم بايـد 
ايـن نکتـه را در نظـر بگیرند کـه عواملی ماننـد اهمیت، 
پیچیدگـی وظايـف و مسـئولیت هـا، سـطح تخصـص و 
مهـارت هـای مـورد نیـاز در میـزان پرداختـی حقـوق 

اثرگـذار اسـت.
اينکـه چرا قانون مديريت خدمات کشـوری نتوانسـته 
اسـت بـا وجـود اهـداف اولیـه خـود شـکاف موجـود در 
پرسشـی  بخشـد،  بهبـود  را  دولـت  کارکنـان  دريافتـی 
اساسـی اسـت کـه پاسـخ آن را مـی تـوان البـالی مـواد 

جسـت. قانونی 
فصـل دهـم قانـون مديريـت خدمـات کشـوری بـه 
موضـوع حقـوق و مزايای کارکنان دسـتگاه هـای اجرايی 
بـاز مـی گـردد؛ در اين بخـش قانونگذار ضرايبـی را برای 
تعییـن حقـوق و مزايـای شـغل و شـاغل در نظـر گرفته 
کـه هرچـه فـرد طبـق عوامـل گفته شـده در بـاال امتیاز 
بیشـتری کسـب کنـد، ضرايـب شـغلی وی نیـز افزايـش 
مـی يابـد و در نتیجـه حقـوق او نیز به صـورت تصاعدی 
بـاال مـی رود کـه همیـن رويکـرد در ايجـاد و تشـديد 

شـکاف میـان دريافتـی کارکنـان اثرگذار اسـت.
از سـوی ديگـر، در ايـن قانون پیش بینی شـده اسـت 
دريافتـی مديـران نبايـد از هفـت برابـر حداقـل حقـوق 
کارمنـدان بیشـتر باشـد. امـا بـه هـر حـال بـه داليـل 
مختلـف اعـم از چند شـغله بـودن مديـران و عضو هیأت 
مديـره شـرکت هـای مختلـف بـودن همچنیـن و فراگیر 
نبـودن چتـر قانـون بـرای همـه جوانـب اين امر شـکاف 
بعضـا بااليـی بیـن دريافتـی مسـئولین و مـردم بوجـود 
آورده اسـت و خـود مـردم بـرای رسـاندن حرفهايشـان 
بـه گـوش مسـئولین دولتی اقدام بـه راه انـدازی کمپین 

فیـش حقوقـی نمـوده اند.

بعد از قرارداد با پرسپولیس؛

اتفاق عجیب در اینستاگرام 
ساسان انصاری

ساسـان  قـرارداد  از  پـس  سـاعت  سـه  تنهـا 
انصـاری بـا تیم پرسـپولیس، تعـداد فالوورهای او 

برابر شـد. شـش 
ساسـان انصـاری مدافـع تیـم فوتبـال فـوالد 
تیـم  بـه  و  شـد  جـدا  تیـم  ايـن  از  خوزسـتان 
پرسـپولیس پیوسـت. ايـن بازيکـن فوتبـال ۲5 
سـاله و اهـل نورآباد ممسـنی اسـت. نکتـۀ جالب 
از  اينجاسـت کـه در عـرض سـه سـاعت پـس 
پیوسـتن او بـه پرسـپولیس تعـداد فالوورهـای او 

بـه شـش برابـر افزايـش يافـت.

سوال نامتعارف از مهناز افشار
 در توئیتر 

بـه  مجـازی  محفـل  يـک  در  افشـار  مهنـاز 
سـواالت کاربـران پاسـخ داد امـا در ايـن میـان 
سـوالی نامتعـارف هـم از ايـن بازيگـر زن ايرانـی 

پرسـیده شـد.
مهنـاز افشـار پـس از قـرار دادن يـک توئیـت 
در صفحـه شـخصی اش، زمینه پرسـش و پاسـخ 
مـردم را فراهـم کـرد و بـه  برخـی از سـواالت 
آنهـا پاسـخ داد؛ در اين میان افرادی سـوال های 
کامال شـخصی از ايـن بازيگر پرسـیدند که مهناز 
افشـار در پاسـخ بـه آنهـا نوشـت: ايـن موضـوع 
حريـم خصوصـی اسـت! يکـی از ايـن سـوال ها، 
مربـوط بـه داشـتن خالکوبـی يـا همـان تتـو بود 
کـه مهنـاز افشـار ايـن سـوال را نیـز بـه همـان 

ترتیـب جـواب داد.
سرشـناس  هـای  چهـره  و  بازيگـران  اينکـه 
کشـور در سـوال و جـواب هـای کاربران شـرکت 
مـی کننـد و بـه سـواالت آنها پاسـخ مـی دهند، 
کار  جالبـی اسـت امـا نکتـه ای که برخـی به آن 
بـی توجهـی می کننـد رعايـت حريـم خصوصی 

افـراد در ايـن محافل اسـت.

درخواست خنده دار ترانه 
علیدوستی از سیامک انصاری

ترانه علیدوسـتی در پاسـخ به پسـت توئیتری 
سـیامک انصـاری درخواسـت خنـده داری از او 

. کرد
چهـره هـای سرشـناس دنیـا بـرای جلوگیری 
از ايجـاد صفحـات متعـدد بـه نـام آنهـا و سـوء 
اسـتفاده هـای احتمالـی در فضای مجـازی اقدام 
بـه تايیـد اعتبـار در شـبکه هـای اجتماعـی می 
کننـد و بـا ارسـال درخواسـت، صفحـه خـود را 
تايیـد مـی کننـد؛ امـا ايـن فرآينـد بـرای چهره 
هـای ايرانـی کمـی دشـوار اسـت، چراکـه برخی 
لیسـت  در  را  ايـران  اجتماعـی  هـای  شـبکه  از 

کشـورهای خـود ندارنـد.
ترانـه علیدوسـتی بازيگـر کشـورمان هـم در 
انصـاری  سـیامک  توئیتـری  پسـت  بـه  پاسـخ 
بـرای تـالش تايیـد اعتبار حسـاب خـود، به طنز 
نوشـت: قربـون دسـتت، منـو هـم وريفـای کنید 

! يگه د

همه به این چالش دعوت شدید:

فیش حقوقی خود رامنتشر کنید

شبکه

افقی
۱-نسـبت همسـران دو خواهـر- صفات و شـرايط قاضی 

طبـق موازيـن بوسـیله.... معین میشـود- طمع
۲-سـوره دهـم- ضـرر- مهمان يـا مسـافر را روانه کردن 

و بـا خوشـرويی بـا او خداحافظی کردن
3-واگیری مرض- نوعی بازی- میوه ساوه

4-صحرا- عريان- کل و سراسر- جامه گشاد
5-اوای سگ- درهم قاطی شدن- يیالق کرج

۶-سرنوشت- دهمین ماه سال قمری- عضو صورت
ايسـتگاه  ژيمناسـتیک-  در  7-بـاالی چشـم- حرکتـی 

ر قطا
۸-مادر خودمانی- علم به احکام شرع- شعبده باز
۹-معبود- واحد طول معادل ده متر- ضد پشتک

۱0-رمق- وجه و جهت- پول ريختن بحساب
۱۱-سرطان خون- دختر کوروش- مرطوب

۱۲-عیـب و ننـگ- تیـردان- شـهر برج طغـرل- مجلس 
جشن

۱3-کشـوری در افريقـا- ورزش تـوپ و چـوگان- مايـه 
نشـاط و خرمـی دل

۱4-هماهنگ ، جور- وسیله روشنايی- رسم ، کیش
۱5-تولد- اهو- تصادفی و ناگهانی

عمودی
۱-اشفته و در هم- گرامی

۲-جمع ورق- نوعی ساز مثل گیتار
3-استخوان شرط بندی- نوعی پارچه نخی- سیاهرگ

4-فراموشی- پرهیزگاری- کافی- کشیدن
5-رفت وامد- پشیمانی- حرف فاصله

۶-ابريشم خام- ماشین نويسی- گناه بزرگ
7-عدد پیشتاز- سخن های پريشان- متاع

۸-فرزند حضرت ادم )ع(- عدد، شماره- خرده گیری
۹-کم- میوه ای معطر- دريا

۱0-نگهبان چماقدار- شـهری در اسـتان کرمان- ستون 
ن بد

۱۱-کاغـذ چـاپ- پیـام اوری- مـی دهنـد و مـی گیرند 
تـا مدرک شـود

۱۲-صـدای بلنـد- خانـدان- خـواب خـوش- در غربـت 
زنند مـی 

۱3-تکاور- با سوز ايد- الزم
۱4-کسـی کـه بـی جهـت بـه ديگـری فرمان و دسـتور 

می دهـد- امپـول زدن
۱5-جرات- راديو تراپی
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سـازمان ملـل زير فشـارهای عربسـتان نام سـعودی ها را 
از فهرسـت سـیاه ناقضـان حقـوق کـودکان حذف کـرد، اين 
موضـوع واکنـش کاربران شـبکه هـای اجتماعـی را به همراه 

داشت.
دبیـر کل سـازمان ملـل در پی انتشـار گزارشـی از ائتالف 
عربسـتانی هـا و تجـاوز بـه کشـور يمن کـه آن را در لیسـت 
سـیاه ناقضـان حقـوق کـودکان قـرار داده بـود بـا واکنـش 
هايـی از سـمت سـعودی هـا مواجه شـد؛ پـس از چنـد روز 
و بـه دلیـل فرافکنـی های ايـن رژيم متجـاوز، بـان کی مون 
نـام اين کشـور را موقتـا از فهرسـت ناقضان حقـوق کودکان 

کرد. حـذف 
ايـن اقـدام دبیر کل سـازمان ملل واکنش هايی از سـمت 
کاربران شـبکه های اجتماعی را در بر داشـته اسـت. کاربران 
توئیتر با تشـکیل کمپین »ننگ بر سـازمان ملـل« نارضايتی 
خـود را بـه حذف نـام عربسـتان از فهرسـت ناقضـان حقوق 

کـودکان به دلیـل تهديد مالی نشـان دادند.
کمپیـن)Shameonun#( در منطقه جنوب غربی آسـیا 

از روز گذشـته تبديل به يکی از پربازديدترين برچسـب های 
اسـتفاده شـده از کاربـران شـده اسـت؛ توئیـت هـا بـه زبان 

فارسـی و عربـی در ايـن هشـتگ صورت مـی گیرد.
#Shameonun بخشی از پست های کاربران در کمپین

محکـوم  می گیريـم  پـول  شـغل:   / ملـل  سـازمان  نـام:   
نمی کنیـم

حـذف  کـودک  حقـوق  مدافـع  بین المللـی  نهادهـای   
نـام عربسـتان سـعودی از »فهرسـت سـیاه ناقضـان حقـوق 

را شـديدا محکـوم کردنـد. کـودک« سـازمان ملـل 
 اقـدام سـازمان ملـل اعتبار فهرسـت سـیاه و دبیـرکل اين 

سـازمان را زيـر سـوال می برد.
 عربسـتان بـه دلیـل افزايـش ۶0 درصدی کشـتار کودکان 
بـر اثر حمالت »ائتالف سـعودی علیه يمن« در سـال ۲0۱5 

بـه فهرسـت ناقضان حقوق کودک افزوده شـده اسـت.
 نماينـده ی عربسـتان در سـازمان ملـل تاکید کـرد که نام 
کشـورش »بـرای همیشـه و بدون قید و شـرط« از فهرسـت 

يادشـده پاک شـده است.

 بـان کـی مـون تايیدکـرده قـراردادن ائتالف سـعودی در 
فهرسـت ناقضـان حقـوق کـودک، بودجه بعضـی برنامه های 

سـازملل را تهديـد می کرده. 
عربسـتان  بودنـد  گفتـه  ديپلمات هـا  بعضـی  قبـال   
تهديدکـرده اگـر ائتـالف نظامی شـان در آن فهرسـت برود، 
کمک هايـش بـه سـازملل را قطـع می کند،دقیقـا ايـن رژيم 

جـز شـر ديگـه چـه خیـری داشـت  
 امان از دست پول! تهديد ۱00 میلیون دالری

 بـان کـی مـون: مـن بايـد ايـن تصمیـم را میگرفتم چون 
ويـژه  بـه  ملـل،  سـازمان  ديگـر  هـای  فعالیـت  نمی شـود 
فعالیـت هـای امـداد رسـانی، بـر سـر ايـن موضـوع تعطیل 

. ند شو

واکنش کاربران به حذف عربستان از فهرست سیاه 
باتشکیل کمپین »ننگ بر سازمان ملل«

واکنش
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اره درسته همین که تو فکرت امده درسته دیگه 
سالهاست بریدم و میخام یه گوشه بنشینم تا 
جسم زنگ زده ام نابود بشه،اخه لعنتي تو که 
میدوني چه مرگمه ، هي گیر میدي به سیگارم 

ادم که میبره، سیگار کاره اي نیست جلوش 
وقتي سراسر از دور برت خبرهاي بد بهت 

میرسه دیگه به بهار و پاییز و فصلهاي دیگش 
امیدي نیست آدم به دست خودش بپوسه و 

بمیره بهتر از ایِن بشینه تا روزگار چي براش 
خواب دیده، بسه دیگه اینقدر شعرنباف دنیاي 

قشنگ نساز که دست این روزها رو شده برام، 
درست مثل تو که اصال محل ندادي و سالهاست 

رفتي و من با تو ولي سالهاست که میشینم و 
خیالي حرف میزنم و دلم خوشه 

ولي خدایي مرگ مردونه خوب چیزِي ها باید 
امتحانش کنم

خبر آخرعکس نوشت
بلوردی، مدیرکل راه وشهرسازی استان کرمان:

یک هزار و 500 واحد مسکن مهر فاقد 
متقاضی در استان کرمان واگذار می شود

مديـر کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان  گفت:يک هـزارو 500 واحد 
مسـکن مهـر فاقـد متقاضی در اسـتان کرمان واگذار می شـوند.

دکتربلـوردی افـزود: قبـل از سـال جاری، اطالعـات ايـن واحدهـا را در 
سـامانه ی الکترونیکـی اداره کل راه و شهرسـازی قـرار گرفته و کسـانی که 
عالقه منـد هسـتند، می تواننـد از بیـن اين واحدهـا انتخـاب و اطالعات را 
در سـايت تکمیل و بـا مراجعه به اداره کل راه و شهرسـازی، ثبت نام کنند. 
مديـر کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان بـا بیـان اين کـه طـی روزهای 
گذشـته همه ی شـرط های مسـکن مهر مربوط به ايـن ۱500واحد حذف 
شـد و هـر مراجعه کننـده ای کـه بتوانـد منابـع مالـی مـورد نیـاز واحد را 
تامیـن کنـد، می توانـد ثبت نـام کنـد، افـزود: بـا توجـه بـه اين کـه ايـن 
واحدهـا در مراحـل مختلـف پیش رفـت هسـتند، بعـد از تکمیـل، تحويل 

متقاضی هـا می شـوند.
وی دربـاره ی مبلـغ تسـهیالت واحدهـای مسـکن مهـر نیز بیـان کرد: 
در آغـاز اجـرای طـرح مسـکن مهـر، وام هـا برای ساخت وسـاز عـادی ۱5 
میلیـون تومـان و بـرای ساخت وسـاز بـا فـن آوری نويـِن سـاختمان ۲5 
میلیـون تومـان بـود کـه در ادامـه، بـه ۲0 و ۲5 میلیـون تومـان افزايـش 
يافـت. دکتربلـوردی افزود: از سـال گذشـته بـا مصوبه ی دولـت، اين وام ها 

بـه 30 میلیـون تومـان افزايـش يافت.
وی ادامـه داد: البتـه همه ی واحدها نتوانسـتند از اين میزان تسـهیالت 
اسـتفاده کننـد؛ چراکـه در صورتـی کـه پیش رفـت واحدها بـه ۶0 درصد 
برسـد، می تواننـد 5 میلیـون تومان مـازاد را دريافت کنند. مديـرکل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمان گفت: مقرر شـده امسـال پرونده ی مسـکن مهر 
در کشـور و اسـتان بسـته شـود. بلـوردی بـا بیـان اين که البته مشـکالتی 
وجـود دارد و عـالوه بـر واحدهـای فاقـد متقاضـی، بیـش از ۲500 واحـد 
ديگـر مشـکالت قضايـی دارنـد، افـزود: شـرکت های مسـکن مهـر عمدتاً 
به دلیـل اختالفـات مالی بیـن مديران و اعضـای تعاونی ها، در دادگسـتری 
پرونـده دارنـد کـه بعـد از رفع مشـکالت، ايـن واحدهـا نیز تحويـل مردم 
خواهـد شـد. مديرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان درباره ی مشـکالت 
برخـی تعاونی هـا از جملـه تعاونـی پارساگسـتر گفـت: ايـن شـرکت، از 
تعاونی هـای خودمالـکان اسـت که زمین توسـط تعاونی خريداری شـده و 

در ايـن نـوع پروژه هـا، تعهـد دولت فقـط پرداخت وام اسـت.
وی بـا بیـان اين کـه متاسـفانه به دلیـل اختـالف بیـن اعضـا و مديـران 
تعاونـی، ايـن پروژه تعطیل و مشـکل قضايی ايجاد شـده و در دادگسـتری 
پرونـده دارنـد، تصريـح کـرد: اداره کل راه و شهرسـازی برای حل مشـکل 
اعضـای ايـن تعاونـی، اقداماتـی انجـام داده و مجوزهايـی صـادر و قـرار 
شـد بخشـی از مشـکل بـا جايگزينـی تعـدادی از اعضـا در واحدهـای 
بدون متقاضـی، حـل شـود و در ايـن راسـتا منتظر اعالم لیسـت از سـوی 
مديـر تعاونـی هسـتیم. وی بیان کرد: راه دوم اين اسـت که مشـکل بخش 
ديگـری از اعضـا را در قالـب واگـذاری زمین حل کنیم و براسـاس تعهدی 
کـه مديـران تعاونـی دارنـد، بايـد عملیـات اجرايـی را در سـال جاری بـه 

اتمام رسـانند.

 اطالعات

سکه

10,170,000 ریال طرح جدید

10,185,000 ریال طرح قدیم 

5,080,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,710,000 ریال

یک گرمی 1,810,000 ریال

طال

1,032,270 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,375,620 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,670 ریال دالر آمریکا

39,450 ریال یورو

9,460 ریال درهم امارت

5,320 ریال  یوآن 

50,150 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

17 تا 37 /آفتابی امروز

18 تا 37 /آفتابی فردا

نمایشگاه

نمایشگاه بزرگ قرآن کریم
۲3 خرداد ماه الی ۱ تیر    ساعت ۱۶ تا ۲۲

کنسرت

کنسرت ساالری عقیلی
زمان : ۲۸ خردادماه     ساعت : ۲۱/30     در سالن فجر


