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اعتیـاد، باتالقـی اسـت کـه روزانـه 
و  هم وطنـان  از  بی شـماری  تعـداد 
همشـهریان مـا را در دل خود مدفون 
می کند.باتالقـی کـه تنهـا فـرد معتاد 
خانـواده  نمی کنـد،  خـود  درگیـر  را 
می کنـد. نابـود  هـم  را  اجتمـاع  و 
آسـیب هایی که به دلیـل اعتیاد دامن 
اعضـا خانواده و به خصـوص کودکان را 
می گیـرد، بر کسـی پوشـیده نیسـت. 
را  خاصـی  گـروه  اعتیـاد  معضـل 
شـامل نمی شـود و می توانـد کـودک، 
سـالمند و جـوان را آلـوده کنـد و بـه 
همیـن دلیـل مبـارزه بـا آن و تـالش 
بـرای به حداقل رسـاندن آسـیب های 
مرتبـط، تبدیل به یکـی از اصلی ترین 
دغدغه هـای  مسـئوالن در همه ارکان 
کشـور شـده اسـت. زیرا اعتیاد دردی 
اسـت که اگـر درمـان و بـرای کنترل 

آن راهـی یافته نشـود، همه ی اجتماع 
را نابـود می کنـد.    

سـخنگوی سـتاد مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر »پرویـز افشـار« در گفت وگـو 
با تسـنیم از راه اندازی آزمایشـی »اتاق 
تزریق امن« در اسـتان های خوزستان 
و کرمـان خبـر داد و گفـت: »تولیـت 
بهزیسـتی  سـازمان  بـه  مراکـز  ایـن 
بیشـترین  کـه  شـد  سـپرده  کشـور 
مخالفـان درمان اجبـاری اعتیاد در آن 
مشـغول بـه کار هسـتند وهـم اکنون 
مجـری راه انـدازی و فعالیـت مراکـز 
مدیریـت مصـرف مواد هم شـده اند. « 
برای آشـنایی بیشـتر با طرح »اتاق 
تزریـق امن« بـا »عباس صـادق زاده« 
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان به 
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علی اکبر پرتوی فرمانده
 جدید یگان حفاظت اداره راه 

و شهرسازی رفسنجان شد
طـی مراسـمی کـه بـا حضـور رئیـس و 
کارکنـان اداره راه و شهرسـازی رفسـنجان 
و جمعـی از مأموریـن حفاظـت برگزار شـد، 
سـوی  از  حکمـی  طـی  پرتـوی  علی اکبـر 
فرماندهـی یـگان حفاظـت اسـتان به عنـوان 
فرمانـده یـگان حفاظت از اراضی شهرسـتان 

رفسـنجان معرفـی گردیـد.
در ایـن مراسـم علـی عباسـی پـور رئیس 
اظهـار  رفسـنجان  شهرسـازی  و  راه  اداره 
و  زمین خـواری  از  »پیشـگیری  داشـت: 
جلوگیـری از تصـرف بیت المـال از وظایـف 
اصلـی یـگان حفاظـت اسـت که بـا حمایت 
دسـتگاه قضایـی و همکاری نیـروی انتظامی 
در  مسـکن  و  راه  بخـش  در  همـواره  کـه 
بوده انـد  شهرسـازی  و  راه  اداره  کنـار 
دسـت  و  می پردازنـد  انجام وظیفـه  بـه 
سـودجویان و متصرفیـن بـه اراضـی ملی را 
کوتـاه و بـا آنـان برخـورد قاطـع می شـود.«

وی گفـت: »تشـکیل یـگان در راسـتای 
و  توسـعه  پنجـم  برنامـه   233 مـاده 
دسـتورالعمل های مربـوط کـه مـورد تائیـد 
مقـام معظم رهبری اسـت انجام شـده اسـت 
و بـا هماهنگی صورت گرفتـه آقای علی اکبر 
پرتوی ضمن شـرکت در دوره های آموزشـی 
فرماندهـی  مختـص  کـه  انتظامـی  نیـروی 
شـد  برگـزار  تهـران  در  حفاظـت  یـگان 
به عنـوان  و  کسـب  را  الزم  صالحیت هـای 
ضابـط قضایـی و فرمانـده یـگان اداره راه و 
 » گردیـد  معرفـی  رفسـنجان  شهرسـازی 

شـهروندان  عمـوم  از  پـور  عباسـی 
مشـاهده  به محـض  خواسـت  رفسـنجانی 
هرگونـه تصـرف و تجـاوز بـه اراضـی ملـی 
شـماره  بـه  را  مراتـب  سـریعاً  دولتـی  و 
بـه  تلفن هـای 34322086 و 34320017 

دهنـد. اطـالع  یـگان  ایـن 

تقدیر امام جمعه سیرجان 
از فعالیت های گل گهر در

 حوزه نهج البالغه 
امام جمعـه  حسـیني  محمـود  سـید 
سـیرجان بـا اهدا لوحـي از خدمات شـرکت 
حـوزه  در  گهـر  گل  صنعتـي  و  معدنـي 

کـرد. تقدیـر  نهج البالغـه 
امـور  و  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
کـه  لـوح  ایـن  در  گهـر  گل  بین الملـل 
مدیرعامـل شـرکت  زاده  تقـي  بـه  خطـاب 
اسـت:  آمـده  و صنعتـي گل گهـر  معدنـي 
مسـئوالنه  و  متعهدانـه  »توانمندی هـای 
شـما در حـوزه ترویـج فرهنگ نهـج البالغه 
گویـاي  کـه  اسـت  رقـم زده  را  سـوابقي   ،
شایسـتگی های واالي شـما در ایـن عرصـه 
اسـت.«  شـرکت معدني و صنعتـي گل گهر 
به عنـوان مجـري طرح هـای بـزرگ فرهنگي 
در حـوزه نهج البالغـه و ترویـج فرهنـگ ناب 
علـوي توانسـته قدم هـای جـدي در این راه 

بـردارد.

کرمان ویچ

طـرح  اجـرای 
بـا  برخـورد 
ی  ی هـا ر هنجا نا
در  اجتماعـی 
اسـتان  در  حالـی 
شـود  اجـرا  اسـت  قـرار  کرمـان 
دور  بـا  جـدی  »برخـورد  کـه 
از  یکـی  خودروهـا«  کـردن  دور 
اسـت. طـرح  ایـن  برنامه هـای 

چنـد  کـردن«  دور  »دور 
سـالی می شـود کـه بـه یکـی از 
تفریحـات برخـی جوانـان کرمانی 
بـدل شـده اسـت. اوج »دور دور« 
پنج شـنبه  غـروب  کردن هـا 
شـفا،  بلـوار  و  می افتـد  اتفـاق 
بلـوار پرسـتار و خیابـان هـزار و 
یک شـب پاتوقـی بـرای ایـن کار 
به طوری کـه  می شـود.  محسـوب 
ایـن  ترافیـک  پنج شنبه شـب ها 
دیگـر  بـا  مقایسـه  در  خیابان هـا 
روزهـا سـنگین تر می شـود. حـاال 
امـا قـرار اسـت بـا ایـن »دور دور 

شـود.  برخـورد  کـردن« 
برخورد جدی پلیس امنیت 
عمومی با »دور دور کردن«

پلیـس  رئیـس  گذشـته  روز 
کرمـان  اسـتان  عمومـی  امنیـت 
بـا  برخـورد  طـرح  اجـرای  از 
ناهنجاری هـای اجتماعـی ازجمله 
»دور دور کـردن خودروهـا« خبر 
نوشـته،  ایسـنا  کـه  آن طـور  داد. 
فلسـفی  محمدباقـر  سـرهنگ 
امنیـت  »گشـت های  کـه  گفتـه 
اخالقي بـا برهم زننـدگان امنیت 
هنجارشـکنان  و  جامعـه  روانـي 

و مظاهـر علنـي فسـاد، دور دور 
آلودگی هـای  خودروهـا،  کـردن 
برخـورد  جـد  به طـور  صوتـي 
در  پلیـس  ایـن  و  کـرد  خواهـد 
تمـام  بـا  ناهنجاری هـا  مقابـل 
تـوان ایسـتادگی می کنـد.« البته 
پیش ازایـن هـم پلیـس با بسـتن 
و  شـفا  بلـوار  دوربرگردان هـای 
پنج شنبه شـب ها  در  پرسـتار 
بـا  حـدودی  تـا  می کـرد  سـعی 
کنـد  مقابلـه  کـردن«  دور  »دور 
می رسـد  نظـر  بـه  بـار  ایـن  امـا 
می خواهـد  جدی تـر  به طـوری 
فلسـفی  شـود.  ماجـرا  ایـن  وارد 
شـدن  مسـتقر  از  همچنیـن 
گشـت های امنیـت اخالقي پلیس 
خیابان هـاي  و  تفرجگاه هـا  در 
پرتـردد و مراکـز خریـد و تجاري 
خبـر داده تـا بـا »بـد پوششـان، 
 بدحجابـان و کسـاني کـه کشـف 
حجـاب کـرده و عفـت عمومي را 
برخـوردي  جریحـه دار مي  کننـد، 
قاطـع و قانونـي داشـته باشـند.« 
رئیـس پلیـس امنیـت عمومي 
اسـتان برخـورد با جرائم مشـهود 
کـه  خودروهایـي  و  توقیـف 
حجـاب  کشـف  آن  سرنشـینان 
کرده انـد را از اهـداف اصلي طرح 
بـا ناهنجاری هـا عنـوان  برخـورد 
رابطـه  ایـن  »در  افـزود:  و  کـرد 
مراجـع  بـا  الزم  هماهنگی هـای 

اسـت.«  به عمل آمـده  قضائـي 
»به منظـور  فلسـفی  گفتـه  بـه 
در  حجـاب  وضعیـت  سـاماندهي 
آسـیب های  کاهـش  و  جامعـه 

اجتماعـي و برخـورد بـا متخلفان 
بـا  مقابلـه  و  پوشـش  حـوزه  در 
حوزه هـای  در  هنجارشـکنان 
فرهنگـي  و  اجتماعـي  دینـي، 
بـر  نظـارت  طـرح  اجـراي  در  و 
تفرجگاه هـا، خیابان هـاي پرتـردد 
و مراکـز خریـد و تجاري مسـتقر 
بـا  برخـورد  طـرح   اسـتان  در 
ناهنجـاري در پوشـش و آرایش و 
ناامـن کننـدگان امنیـت اخالقـي 
در جامعـه در قالـب چنـد اکیـپ 
نظارتـي در نقـاط مختلف سـطح 
اجـرا  مرحلـه  بـه  کرمـان  شـهر 

شـد.« خواهـد  گذاشـته 
ماجرای »ممنوع الخدمتی« 

خودروهای هنجارشکن
در حالـی رئیس پلیـس امنیت 
بـا  برخـورد  از  اسـتان  عمومـی 
خبـر  هنجارشـکن  خودروهـای 
هـم  گذشـته  سـال  کـه  داده 
اجتماعـی  معـاون  و  سـخنگو 
ثبـت  سـامانه  ایجـاد  از  ناجـا 
هنجارشـکن  خودروهـای  تخلـف 
ایـن  شـدن  الخدمـت  ممنـوع  و 
خودروهـا خبـر داده بـود. سـردار 
منتظـر المهـدی گفتـه بـود کـه 
تخلفـات  ثبـت  جدیـد  »سـامانه 
هنجارشـکنی  بـا  برخـورد  بـرای 
در هنـگام رانندگی اعم از کشـف 
و  نمایشـی  حـرکات  حجـاب، 
کـردن،  دور  دور  و  مخاطره آمیـز 
بـا  ازاین پـس  و  راه انـدازی شـده 
ایـن هنجارشـکنان برخورد جدی 

می گیـرد.  صـورت 
ثبـت  بـرای  جدیـدی  سـامانه 

اختیـار  در  رانندگـی  تخلفـات 
کشـور  مدیـران  مسـئوالن، 
انتظامـی  نیـروی  مأمـوران  و 
ازجملـه  مـواردی  تـا  قرارگرفتـه 
و  نمایشـی  حـرکات  بدحجابـی، 
خطرآفریـن و تخطـی از هنجارها 

کنـد.« اعـالم  را 
»بـه  بـود:  کـرده  اضافـه  وی 
خـودروی  شـماره  ثبـت  دنبـال 
هنجارشـکنان  ایـن  متخلفـان، 
بـه پلیـس امنیـت احضـار شـده 
آن هـا  بـرای  و حداقـل مجـازات 
ممنـوع الخدمات شـدن خودروی 

اسـت.«  متخلفـان 
بـه گفتـه ایـن مسـئول، خرید 
و  عـوارض  پرداخـت  فـروش،  و 
نیازهـای  انجـام تمـام  همچنیـن 
ازجملـه خدماتـی  خـودرو،  یـک 

اسـت کـه برایـن اسـاس ممنـوع 
می شـوند. بـر اسـاس ایـن طـرح 
در دوم آبـان سـال گذشـته   10 
در  هنجارشـکن  خـودروی  هـزار 
سراسـر کشـور تذکـر گرفتند و 2 
هـزار خـودرو نیـز توقیف شـدند. 
پس ازایـن  اگرچـه 
منتظـر  سـردار  صحبت هـای 
در  خبـری  دیگـر  المهـدی 
الخدمتـی  ممنـوع  بـا  ارتبـاط 
منتشـر  هنجارشـکن  خودروهای 
روز  صحبت هـای  امـا  نشـد 
گذشـته پلیـس امنیـت عمومـی 
می دهـد  نشـان  کرمـان  اسـتان 
کـه در دور جدید طـرح برخورد 
اجتماعـی،  ناهنجاری هـای  بـا 
برخـورد بـا ایـن خودروهـا هـم 

می گیـرد. صـورت 

پیـام مـا- وزارت ارتباطـات در حالی نرخ 
اتصـال تلفـن ثابـت را از 50 بـه 200 هـزار 
تومـان و نـرخ هر دقیقه مکالمـه را از 30 به 
45 ریـال افزایـش داده کـه شـورای رقابـت 
مدیرعامـل  می دانـد.  خـالف  را  کار  ایـن 
مخابـرات کرمـان هـم در ایـن خصـوص به 
»پیـام مـا« گفـت کـه »تعرفـه هـا مصـوب 

اسـت.« دولت 
افزایـش 4 برابری نرخ اتصال و رشـد 50 
درصـدی تعرفـه تلفـن ثابت خـالف مصوبه 
شـورای رقابت اسـت. آن طور که همشـهری 
نوشـته وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعات 
تنظیـم  سـازمان  مصوبـه  بـه  اسـتناد  بـا 
مقـررات و ارتباطـات رادیویـي در حالي نرخ 
دایري)اتصـال( خـط تلفـن ثابت را با رشـد 
4 برابـري از 50 بـه 200 هـزار تومان و نرخ 
هـر دقیقـه مکالمـه را از 30 بـه 45 ریـال 
داده  افزایـش  جـاري  مردادمـاه  ابتـداي  از 
کـه رئیـس شـوراي رقابـت ایـن گراني ها را 
خـالف مصوبـه قبلي شـوراي رقابـت مبني 
بـر تعیین نـرخ خدمـات تلفن ثابت توسـط 

شـرکت مخابـرات و رگوالتـوري 
بابیـان  شـیوا  رضـا  کـرد.  اعـالم 
اینکـه شـوراي رقابـت در نامه اي 
بـه وزیـر ارتباطات خواسـتار ارائه 
مسـتندات رگوالتوري براي رشـد 
تعرفـه اتصال خـط جدید)دایري( 
و افزایـش تعرفـه مکالمـات تلفن 
»در  افـزود:  اسـت،  ثابـت  شـده 
افزایـش هزینه دایـري تلفن ثابت 

از 50 بـه 200 هـزار تومـان به طـور 
شـوراي  دسـتورالعمل  مشـخص 

بخـش  در  اسـت.  نشـده  رعایـت  رقابـت 
مخابراتـي به دلیـل وجـود شـبکه کابل هاي 
وجـود  طبیعـي  انحصـار  نوعـي  مسـي 
دارد بـر ایـن اسـاس شـوراي رقابـت طـي 
چنـد سـال گذشـته دسـتورالعمل تنظیـم 
قیمـت خدمـات در ایـن بخـش را مصـوب 
و بـه سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات 
رادیویـي و شـرکت مخابـرات ارائـه کـرده 
اسـت.« بـه گفتـه وي، افزایش اخیـر تعرفه 
اتصـال خـط تلفـن ثابـت و نـرخ هـر دقیقه 

مکالمـه تلفن ثابت 
بـه  نامـه اي  طـي 
و  ارتباطـات  وزیـر 
اطالعـات  فنـاوري 
اعالم شـده است تا 
رعایت  درخصـوص 
لعمل  ا ر سـتو د
شـده  ارائـه 
شـوراي رقابـت در 
ي  ي هـا ر ا قیمت گذ
ثابـت  تلفـن  اخیـر 
اعـالم نظـر کنـد. روز شـنبه هفتـه جـاري 
وزارت ارتباطـات طـي نامـه اي اعـالم کـرد 
کـه نرخ هـاي جدیـد تلفـن ثابت بـر مبناي 
دسـتورالعمل شـوراي رقابـت بـوده اسـت. 
»افزایـش  افـزود:  رقابـت  شـوراي  رئیـس 
اخیـر هزینـه اتصـال )دایـري( تلفـن ثابـت 
در حالـي از ابتداي مرداد ماه در دسـتور کار 
قرار گرفته اسـت که حتي در دسـتور العمل 
تعییـن  بـراي  رقابـت  شـوراي  کـه  قبلـي 
نـرخ خدمـات مخابـرات ارائـه کـرده بـود، 

موضوعـي در مورد ودیعـه پرداختي 50هزار 
تومانـي مشـترکان اعالم نشـده و مشـخص 
نیسـت که مبلـغ پرداختي مشـترکان بابت 
خـط تلفـن ثابـت چـه میـزان اسـت؟« وي 
تأکیـد کـرد: »اگـر ایـن مبلـغ ودیعه اسـت 
داده  برگشـت  مشـترکان  بـه  بایـد  کـه 
شـود و درصورتـي کـه بایـد ایـن ودیعه هـا 
بازگردانـده شـود نیـز بایـد مشـخص شـود 
کـه آیـا بایـد همـان مبلـغ 50 هـزار تومان 
اولیـه برگشـت داده شـود و یـا بـا محاسـبه 
نـرخ سـود بـه مشـترکان بازگردانده شـود؟ 
به رغـم ایـن مباحث مطـرح درمـورد ودیعه 
مشـترکان، مشخص نیسـت که چگونه نرخ 
دایـري خـط تلفن ثابت به 200هـزار تومان 
افزایـش یافتـه و نمي دانیـم که چـرا چنین 
پولـي بایـد از مـردم گرفتـه شـود.« شـیوا 
در مـورد علـت افزایـش تعرفـه هـر دقیقـه 
مکالمـه تلفن ثابـت از ابتـداي مردادماه نیز 
ارتباطـات در جـواب  اعـالم کـرد: »وزارت 
نامـه شـوراي رقابـت طـي نامـه اي کـه روز 
شـنبه بـه شـورا رسـیده اعـالم کـرده کـه 

ایـن افزایـش تعرفه براسـاس دسـتورالعمل 
شـوراي رقابـت صـورت گرفتـه امـا مرکـز 
ملـي رقابـت در حـال بررسـي ایـن موضوع 
اسـت کـه افزایـش تعرفـه مذکـور تـا چـه 
حد در راسـتاي دسـتورالعمل قبلي شـوراي 

رقابـت بـوده اسـت.«
مدیرعامـل  محمـدی،  دوسـت  محمـد 
شـرکت مخابـرات اسـتان در ایـن رابطـه به 
»پیـام مـا« گفـت کـه »در سـایت شـرکت 

مخابـرات ایـران جزئیات مربوط بـه افزایش 
تعرفـه تلفـن ثابـت قـرار داده شـده اسـت 
و بـرای اطـالع مـی توانیـد بـه ایـن سـایت 
هـا  »تعرفـه  افـزود:  وی  کنیـد.«  مراجعـه 
کـه  مقـررات  تنظیـم  کمیسـیون  مصـوب 
نهـاد قانونـی موضـوع ارتباطـات و فنـاوری 
همچنیـن  باشـد.  مـی  هسـت،  اطالعـات 
دولـت هـم ایـن تعرفه هـا را مصـوب کرده 

اسـت.«

دور دور ممنوع

اسـتان  دادگسـتری  رئیـس کل 
»حداقـل  این کـه  بابیـان  کرمـان 
در  را  مطبوعاتـی  پرونده هـای 
دادگسـتری اسـتان داریـم« گفت: 
پرونـده  دو  حاضـر  حـال  »در 
مطبوعاتـی در دادسـراهای اسـتان 

کرمـان در حـال رسـیدگی اسـت 
ضمـن آن کـه دو پرونـده دیگـر نیز 
مختومه شـده و به جـرات می توان 
گفـت که هیـچ گاه فشـاری بر روی 
نبـوده  کرمـان  اسـتان  مطبوعـات 

اسـت«. 

به گـزارش ایسـنا، یـداهلل موحد 
در همایش »چشـم بیدار« مراسـم 
گرامیداشـت روز خبرنگار در کرمان 
اظهـار کـرد: »در دسـتگاه قضایـی 
توانسـته ایم بـا کمک رسـانه ها کار 
اطالع رسـانی را کـه در حـوزه قضـا 

الزم بوده، باکیفیـت انجام بدهیم.« 
وی افـزود: »مـا در خدمت اصحاب 
مطبوعـات در همـه ایـام هسـتیم 
و اراده مـا بـر ایـن اسـت کـه بـر 
اساسـی  قانـون  اصـل 24  اسـاس 
آزادی  تضمیـن  بـر  مبتنـی  کـه 
بیـان اسـت، از رسـانه ها حمایـت 
کنیـم مشـروط بـه این کـه مخـل 
نظـم و امنیـت نظـام نباشـند. بـا 
رسـانه های مجوز دار اسـتان تعامل 
داریـم و مسـئوالن را دعوت کردیم 
آسـتانه  رسـانه ها  مقابـل  در  تـا 
تحملشـان را باالبـرده و بـه نقدهـا 
توجه و برای پیشـرفت سازمانشـان 
بـکار ببندنـد.« وی بابیـان این کـه 
مطبوعاتـی  پرونده هـای  »حداقـل 
را در دادگسـتری اسـتان داریـم«، 
اظهـار کـرد: »در حـال حاضـر دو 

پرونـده مطبوعاتـی در دادسـراهای 
اسـتان کرمـان در حـال رسـیدگی 
پرونـده  دو  آن کـه  ضمـن  اسـت، 
بـه  و  شـده  مختومـه  نیـز  دیگـر 
جـرات می تـوان گفت کـه هیچ گاه 
اسـتان  مطبوعـات  بـر  فشـاری 
کرمـان نبـوده اسـت.«  رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان بابیـان 
اعضـای  کردیـم  »سـعی  این کـه 
هیئـت منصفـه دادگاه مطبوعـات 
انتخـاب  اهل قلـم  بیـن  از  اسـتان 
شـوند تـا بـدون دغدغـه بتوانند به 

فعالیت هـای خـود ادامـه بدهنـد«، 
اختـالف  حـل  »شـورای  افـزود: 
دادگسـتری  در  را  مطبوعـات 
کردیـم  تأسـیس  کرمـان  اسـتان 
سیسـتم  وارد  رسـانه ها  بحـث  تـا 
قضایـی نشـود و ایـن کارها ناشـی 
از تعامـل مدیـران اسـتان با رسـانه 
اسـت.« وی اظهـار کـرد: »یکـی از 
دغدغه هـای جـدی مـن در اسـتان 
امنیـت اصحاب رسـانه اسـت تا هر 
صاحب قلمـی در محـدوده قانونـی 
تعریف شـده کار کند و قیود قانونی 
رعایـت شـود و بتواننـد با فـراغ بال 
کار کننـد ضمـن آن کـه در اسـتان 
کرمـان باهمـت اسـتاندار و همـه 
مدیـران بااراده دسـتگاه قضا بر این 
اسـت کـه فعالیت رسـانه ای محکم 

در اسـتان حاکـم شـود.«

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

امنیت اصحاب رسانه از دغدغه های جدی من است
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افزایش 50 درصدی تعرفه و 4 برابر شدن نرخ اتصال تلفن ثابت دردسرساز شد

مخالفت شورای رقابت با گرانی تلفن

پلیس امنیت عمومی 
استان کرمان از اجرای 
طرح برخورد با ناهنجاري 
در پوشش و آرايش و 
ناامن کنندگان امنیت 
اخالقي در سطح شهر 
کرمان خبر داده که 
برخورد با »دور دور 
کردن خودروها« هم از 
برنامه های اين طرح است.

 دوست محمدی
مدیر عامل شرکت مخابرات استان
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عالقـه  نـژاد  احمـدی  محمـود 
رسـانه  در  حضـور  بـه  ای  ویـژه 
هـا را دارد. همـان زمـان هـم کـه 
و  بسـیار  بـود،  پاسـتور  مسـتاجر 
فـراوان ایـن ویژگـی خـود را بـه 
نمایش می گذاشـت. بـرای چنین 
دیـده  از  شـدن  محـروم  مـردی 
شـدن، حتمـا بزرگترین خسـارت 
بـه  هرچـه  امـا  اسـت،  آسـیب  و 
زمـان برگـزاری انتخابات ریاسـت 
جمهـوری نزدیـک تـر می شـویم 
اخبـار از احمـدی نژاد هم بیشـتر 
شـود.  مـی  نشـر  هـا  رسـانه  در 
پـس از کلیـد خـوردن دور تـازه 
سـخنرانی  و  اسـتانی  سـفرهای 
مناسـبت  بهانـه  بـه  کـه  هایـی 
هـای مذهبـی صورت مـی پذیرد، 
گام تـازه رئیـس جمهـور سـابق، 
بـاراک  بـه  نامـه  دوبـاره  نـگارش 
اوبامـا اسـت.  نامـه ای که احمدی 
نـژاد بـه بیـان خـود مشـفقانه از 
رئیـس جمهـور آمریـکا خواسـته 
پـول مصـادره شـده ملت ایـران را 

بـه ایرانیـان پـس دهـد. 
امـا مطالعه این نامه دو پرسـش 
را بـرای اذهـان عمومـی پدید می 

آورد.
1 - چـه کسـی مسـئول بـر باد 

رفتـن ایـن پول اسـت؟
آیـا روحانـی و دولـت یازدهـم 
بـی  و  مسـئولیتی  بـی  چنیـن 
یـا  انـد  داده  انجـام  را  احتیاطـی 
دولـت  و  نـژاد  احمـدی  محمـود 
هـای نهـم و دهـم در ایـن مسـیر 
بـی تدبیری به خـرج داده اند؟ در 
توضیـح ایـن پرسـش بایـد اشـاره 
کـرد حکـم اولیـه بـرای مصـادره 
ایـن پـول سـال 86، یعنـی زمانی 
کـه محمـود احمـدی نژاد سـکان 
اداره کشـور را در دسـت داشـت 
صادر شـده است. سـال 87 دادگاه 
فـدرال نیویـورک حکـم مصـادره 
اوراق قرضـه بانـک مرکـزی ایران 
در آمریـکا صـادر مـی شـود. چند 
مـاه بعـد و در آبان مـاه 87 همین 
دادگاه بـه سـیتی بانـک نیویورک 
دسـتور مـی دهد که یـک میلیارد 
و هفتصـد و پنجـاه میلیـون دالر 
از اوراق قرضـه ایـران در آمریـکا 
 88 سـال  در  کنـد.  مصـادره  را 
در خصـوص ارتبـاط میـان اوراق 
ضبـط  و  ایـران  مرکـزی  بانـک 

امـوال تردیدهایی از سـوی دادگاه 
فـدرال نیویـورک پدیـد مـی آیـد 
امـا باالخـره در اسـفند مـاه سـال 
۹1 همیـن دادگاه حکـم بـه تایید 
مصـادره مـی دهـد. در نتیجه کل 
پروسـه در دولـت هـای محمـود 
احمـدی نـژاد صـورت پذیرفتـه و 
در آن زمـان آقـای رئیـس جمهور 
نـه تنها دسـت به اقدامـی حقوقی 
در ایـن راسـتا نمی زنـد که حتی 
از  هـم  دوسـتانه  انسـان  اقدامـی 
سـوی ایشـان صورت نمـی پذیرد. 
از سـوی دیگـر آقای احمـدی نژاد 
هنـوز پاسـخ ایـن سـوال را نـداده 
کـه چطـور بانـک مرکـزی دولـت 
صـرف  را  المـال  بیـت  ایشـان 
سـرمایه گذاری در کشور متخاصم 
ایـران )آمریـکا( کرده اسـت. اکبر 
مـی  خصـوص  ایـن  در  تـرکان 
گویـد: »واقعیـت این اسـت که در 
زمـان دولـت گذشـته، در آمریـکا 
کـه یـک دولـت متخاصـم اسـت، 
گرفتـه  صـورت  گـذاری  سـرمایه 
اسـت. ضمـن اینکـه دولـت وقـت 
و مسـئوالن بانـک مرکـزی اقـدام 
از  آمریـکا  در  سـرمایه گذاری  بـه 
مسـیر خریـد اوراق قرضـه دولتی 
ایـن کشـور کـرده اسـت. اقدامـی 
کـه سیاسـت جمهـوری اسـالمی 
ایـران در تضـاد اسـت و منطقـی 
بـا  کـه  کشـوری  در  مـا  نیسـت 
و  تضـاد  در  اسـالمی  جمهـوری 
گـذاری  سـرمایه  اسـت  تخاصـم 
کنیـم.« صـرف نظـر از اینکـه اگر 
دولـت وقـت دسـت بـه سـرمایه 

گـذاری در آمریـکا نمـی زد، آنهـا 
نمـی توانسـتند پـول هـای ایـران 
را مصـادره کننـد، توجـه بـه ایـن 
نکتـه هم ضـروری اسـت که اصل 
پرونـده و رای صـادره آن در دولت 
قبـل کلیـد خـورده و چیـزی کـه 
جدیـد اسـت، تنهـا تاییـد احـکام 
صـادر شـده در سـالهای پیشـین 

 . ست ا
ایـن  کنیـم  بـاور  چگونـه   -  2

نیسـت؟ سیاسـی  نامـه 
آقـای احمـدی نـژاد در بخـش 
پایانـی نامـه خـود اظهـار داشـته 
کـه ایـن نامـه را بـا هدف انسـانی 
و نـه سیاسـی نوشـته اسـت. اگـر 
فـرض را بـر صحت ادعـای رئیس 
جمهور پیشـین بگذاریم، پرسـش 
هـای دیگـری پیرامون ایـن ماجرا 
اینکـه  نخسـت  آیـد.  مـی  پیـش 
اگـر حقیقتـا هـدف از ایـن نامـه 
سیاسـی نبوده چرا آقـای احمدی 
نـژاد اقـدام بـه رسـانه ای کـردن 
آن کـرده اسـت؟ اگـر پاسـخ ایـن 
باشـد کـه در جهـت اطـالع افکار 
عمومـی صـورت گرفتـه پرسـش 
دیگـری پدیـد مـی آیـد و آن این 
اسـت چـرا حتـی پیـش از اینکـه 
ایـن نامه به دسـت رئیـس جمهور 
آمریـکا برسـد و بـا ایـن سـرعت 
رسـانه ای شـده اسـت؟ از سـوی 
دیگـر اگـر واقعـا آقـای احمـدی 
نـژاد در پـی بهره برداری سیاسـی 
از ایـن نامه نیسـت، چـرا به دولت 
اجـازه نـداده از مراجـع رسـمی و 
پیگیـری  را  ماجـرا  ایـن  مرسـوم 

کنـد و خـود بـه صورت مسـتقیم 
اگـر  ایشـان  اسـت؟  کـرده  ورود 
عالقـه منـد بـود ایـن موضـوع را 
بـه صـورت واقعـی و نـه نمایشـی 
حـل کند، حتمـا در زمـان حضور 
در پاسـتور اهتمامـی در این رابطه 
آیـا  از سـوی دیگـر  مـی ورزیـد. 
ایشـان بـه خاطـر نـدارد کـه نامه 
هـای رسـمی ایشـان زمانـی کـه 
سـوی  از  بودنـد  پاسـتور  سـاکن 
دیگـران  و  بـوش  جـرج  و  اوبامـا 
بی پاسـخ مانـد و جز بـی حرمتی 
بـرای ایـران، هیـچ از آنهـا باقـی 
نمانـد؟ در چنیـن شـرایطی کـه 
بـه قـول ایشـان قصد تنهـا اهداف 
بایـد رئیـس  انسـانی بـوده، چـرا 
جمهـور آمریـکا وقعـی بـه نصایح 
سیاسـتمدار  یـک  اندرزهـای  و 
بازنشسـته که از سـوی هم حزبی 
هـای خود هـم بـا اقبـال چندانی 

رو بـه رو نیسـت بنهـد؟
متاسـفانه یـا خوشـبختانه نمی 
توانیـم بـاور کنیـم ایـن نامـه جز 
بـا هدفـی سیاسـی و بـرای طـرح 
در  چـه  نـژاد  احمـدی  دوبـاره 
فضـای داخـل و چـه در محیـط 
بیـن الملل نگاشـته نشـده اسـت. 
رصـد رفتارهـا و اقدامـات وی بـه 
پیـش  راه  روشـنی  بـه  و  خوبـی 
را  آینـده  سـاله  یـک  در  او  روی 
بـرای ما شـفاف می سـازد. از این 
پـس و تـا زمـان انتخابـات سـال 
۹6 مـا بیـش از اینهـا از احمـدی 
نـژاد و اقداماتـش خواهیـم دید و 

. شنید
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چه کسی 2 میلیارد دالر 
را به باد داد؟

سعید جعفری- خبرآنالین

 خبر

مجلسی ها به دنبال تهیه 
طرحی برای برگزاری

 4 انتخابات در یک سال
کمیسـیون  عضـو  یـک  نوشـت:  ایسـنا 
شـوراها و امـور داخلـی کشـور گفـت: »بـه 
بـرای  مجلـس  در  طرحـی  تهیـه  دنبـال 
برگـزاری و تجمیـع چهـار انتخابـات در یک 

هسـتیم.«  زمـان 

امیـر خجسـته در ایـن بـاره گفـت: »بـر 
اسـاس این طرح انتخابات ریاسـت جمهوری، 
مجلـس، شـورای شـهر و مجلـس خبـرگان 
همزمـان در یـک سـال برگـزار می شـود تـا 
کشـور از حالـت انتخاباتی خارج  شـود.« وی 
توضیـح داد: »انتخابـات به طـور میانگین هر 
دوسـال یـک بـار در کشـور برگـزار می شـود 
شـرایط  شـدن  انتخاباتـی  باعـث  ایـن  کـه 
کشـور شـده و بـه تبـع آن دولـت بـه خوبـی 
نمی توانـد بـه امـور بپـردازد لـذا بـرای ایجاد 
فضـای کار طـرح برگزاری چهـار انتخابات در 
یـک زمـان در حـال تهیـه شـدن اسـت.« به 
گفتـه خجسـته بـا اجرای ایـن طـرح احزاب، 
فعال و پاسـخگو شـده و مشـارکت مـردم نیز 
مطلـوب خواهـد بود چـرا که در حـال حاضر 
احـزاب تنهـا در ایام انتخابات فعال می شـوند 
و در زمان هـای دیگر خبری از احزاب نیسـت.  
داخلـی  امـور  و  شـوراها  کمیسـیون  عضـو 
کشـور همچنیـن بـا بیـان اینکـه تخلفـات با 
الکترونیکـی شـدن و برگـزاری انتخابـات در 
یـک زمـان بـه همـراه مدیریـت مناسـب بـه 
حداقـل خواهـد رسـید، گفـت: »تمـام ایـن 
مـوارد در ایـن طـرح لحـاظ می شـود منتهـا 
تدویـن و تهیـه آن به کار کارشناسـی زیادی 
نیـاز دارد که در مراحل ابتدایی آن هسـتیم.«  
وی بـا تاکیـد بـر اینکه ایـن طـرح منافاتی با 
الیحـه جامـع انتخابـات نـدارد، توضیـح داد: 
»الیحـه درباره مدون کـردن قوانین انتخابات 
و طـرح در مـورد زمـان انتخابـات اسـت، بـه 
تجمیـع  الیحـه  محتـوای  دیگـر  عبارتـی 
قوانیـن انتخابـات، برطـرف کـردن خالءهای 
قانونـی و رفـع ابهامات همچون مدیـر و مدبر 
بـودن کاندیداهـای ریاسـت جهوری اسـت.«  
خجسـته گفت کـه مجلس از دولت خواسـته 
تـا در اسـرع وقـت حداکثـر تـا پایـان سـال 
جـاری الیحـه جامـع انتخابـات را ارائـه دهد 
نـه ایـن که الیحـه نزدیک انتخابـات تقدیم و 

کارها سیاسـی شـود.

تذکر وزارت کشور به 
سخنرانی های احمدی نژاد

وزیرکشـور در مورد سـفرهای احمدی نژاد 
بـه شـهرهای مختلف و سـخنرانی های وی و 
اینکـه آیـا وزارت کشـور بـا برگـزاری چنین 
نخواهـد  برخـورد  انتخاباتـی  نشسـت های 
تبلیغـات  و  »انتخابـات  گفـت:  داشـت، 
دارد  زمانـی  مشـخص  محـدوده  انتخاباتـی 
شـورای  و  کشـور  وزارت  طریـق  از  کـه 
بـه  شـد.«  خواهـد  اطالع رسـانی  نگهبـان 
گـزارش ایلنـا رحمانـی فضلـی اضافـه کـرد: 
»هرنـوع فعالیـت انتخاباتـی پیـش از موعـد 
مقـرر خـالف قانـون اسـت و اگـر احسـاس 
قطعـا  اسـت  انتخاباتـی  موضوعـی  کنیـم 
بـا آن برخـورد خواهیـم کـرد.«  او افـزود: 
»بحـث دیگر مجـوز تجمعات و نشسـت های 
ایـن چنینـی اسـت از نظـر قانونـی هـر نوع 
تجمعـی بایـد دارای مجوز باشـد در غیر این 
صـورت فرمانداری هـای مـا در شهرسـتان ها 
تجمعـات  ایـن  برگـزاری  مانـع  می تواننـد 
آقـای  بـه  اخیـر مربـوط  بشـوند. تجمعـات 
مراسـم  در  شـرکت  قالـب  در  احمدی نـژاد 
بـه  مربـوط  دعوت هـای  برخـی  یـا  شـهدا 
مـا  می گوینـد  خودشـان  و  اسـت  مسـاجد 
عنـوان  بـه  را  مـا  و  نداریـم  تجمـع  قصـد 
سـخنران در ایـن مراسـم ها دعـوت می کنند 
امـا بـا ایـن وجـود ما بـه بـه آنهـا تذکرهای 
بایـد  تجمعـات  ایـن  کـه  داده ایـم  را  الزم 

باشـد.« قانونـی و دارای مجـوز 

رویـداد  اولیـن 
آپ«  توریسـم   «
در  دیـروز  کشـور 
محل اتـاق بازرگانی 
کرمان تشکیل شد. 
کمیسـیون  رئیـس 
گردشـگری اتـاق بازرگانـی کرمان 
خصـوص  در  همایـش  ایـن  در 
کرمـان  گردشـگری  صنعـت 

کـرد.  ارائـه  را  توضیحاتـی 

گفـت:  سیاوشـی  مهـدی 
»امیدواریـم بـا ادامـه این جلسـات 
به هدفـی که در بحث گردشـگری 
داریـم برسـیم. دو برنامـه خوب در 
کرمـان اجـرا شـد یکـی جشـنواره 
عکس گردشـگری کرمان و دیگری 

تـور ماراتـن.«
وی بابیـان اینکـه بعـد از برجـام 
رونـق  کـه  بخش هایـی  از  یکـی 
اظهـار  بـود،  گردشـگری  گرفـت 
کـرد: »کرمـان از اسـتان های توانـا 
در بحـث گردشـگری اسـت و 5 اثر 
ثبـت جهانـی دارد. بـه دلیـل زلزله 
بم کمی از رقبایمان در گردشـگری 
عقـب افتادیم سـه اسـتان فـارس، 
اصفهـان و یـزد بـا تشـکیل مثلـث 
بـه  طالیـی گردشـگری عالقـه ای 
هدایت گردشـگر به سـمت کرمان 

ندارنـد.«
وی شـناخته نبـودن جاذبه های 
مشـکالت  دیگـر  از  را  اسـتان 
کـرد  عنـوان  کرمـان  گردشـگری 
و گفـت: »هرکسـی بخواهـد سـفر 

کنـد از طریـق اینترنت مقصد خود 
را انتخـاب می کند اما متأسـفانه در 
فضای مجـازی هم از چهـره واقعی 
کرمان تصویری نیسـت.« سیاوشی 
بـا تأکید بر لـزوم معرفـی کرمان از 
روش هـای مختلف ازجملـه فضای 
مجـازی اظهـار کرد: » بایـد کرمان 
را بـه جایگاهی که شایسـته اسـت 

برسانیم.«
رشد اقتصاد گردشگری با 
دسترسی بیشتر به اینترنت

و  ارتباطـات  اداره  مدیـرکل 
فنـاوری اطالعـات اسـتان در ایـن 
در  امیـدواری  ابـراز  بـا  همایـش 
ایـن  مسـتمر  برگـزاری  خصـوص 
همایش هـا گفـت: »برگـزاری ایـن 
بـه  منجـر  می توانـد  همایش هـا 
تیـم سـازی مؤثـر شـود و درنتیجه 
درزمینـه  مثبتـی  قـدم  بتوانیـم 
ارتقـا جایگاه گردشـگری برداریم.« 
مسـعود الهامـی ضمـن توضیحاتی 
دیجیتـال،  محتـوای  در خصـوص 
اظهـار کـرد: »بـا تولیـد محتـوا در 
تأثیـر  می توانیـم  مجـازی  فضـای 
بـه سـزایی در زمینـه گردشـگری 

باشـیم.«  داشـته 

بدانیـم  بایـد  »مـا  افـزود:  وی 
کسـانی کـه شبکه سـازی می کنند 
گردشـگری  طالیـی  مثلـث  و 
تشـکیل  یـزد، شـیراز(  )اصفهـان، 
داده انـد بـا چـه مقاصـدی و هدفی 

می کننـد.« حـذف  را  کرمـان 
وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت تولید 
در  گردشـگری  زمینـه  در  محتـوا 

کـرد:  تصریـح  مجـازی،  فضـای 
مجـازی  فضـای  کـه  »هرانـدازه 
گسـترده شـود مـا نیـز می توانیـم 
گردشگر بیشـتری را جذب کنیم.« 
بـا  آمـار  »طبـق  گفـت:  الهامـی 
افزایش توسـعه فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات )ICT( و فضـای مجازی 
کشـورها در زمینه جذب گردشـگر 
مدیـرکل  دارنـد.«  سـیر صعـودی 
اداره ارتباطـات و فنـاوری اطالعات 
اسـتان اظهـار کـرد: »آمارها نشـان 
می دهـد همـه گردشـگران اولیـن 
راهـی کـه بـرای انتخـاب مقصـد 
می گیرنـد،  نظـر  در  گردشـگری 
اسـتفاده از فضـای مجـازی اسـت. 
بـه  بیشـتر  دسترسـی  درنتیجـه 
مختلـف  کشـورهای  در  اینترنـت 
موجـب رشـد اقتصـاد گردشـگری 

می شـود.«
»یکـی  کـرد:  تصریـح  وی 
صنعـت  اساسـی  نیازهـای  از 
طراحـی  اسـتان  در  گردشـگری 
می باشـد.  گردشـگری  نرم افـزار 
بایـد در کرمان تـور آنالین مجازی 
داشـته باشـیم تـا از هرجـای دنیـا 
بتواننـد بـه کرمان به عنـوان مقصد 

باشـند.«  داشـته  دسترسـی 
نشـان  »آمارهـا  افـزود:  الهامـی 
می دهـد آثـار باسـتانی بیشـترین 
گردشـگر  جـذب  در  را  تأثیـر 
می تواند داشـته باشـد و متأسـفانه 
در کرمـان باوجـود آثـار باسـتانی 
نتوانسـتیم اسـتان را به خوبـی بـه 

کنیـم.«  معرفـی  گردشـگران 
و  ارتباطـات  اداره  مدیـرکل 
در  اسـتان  اطالعـات  فنـاوری 
خصـوص اقتصـاد محتوایـی گفت: 
»در حـوزه اقتصـاد ICT می تـوان 
 55 داد.  انجـام  زیـادی  کارهـای 
درصـد ترافیـک همـراه اول از اول 
سـال جاری صرف تلگرام می شـود 

و محتوایـی کـه ما ایجـاد می کنیم 
بـه سـمت  اگـر سـمت و سـویی 
گردشـگری  داشـته باشـد می تواند 
کمـک  گردشـگری  صنعـت  بـه 

کنـد.« 
الهامـی اظهـار کـرد: »80 درصد 
ترافیـک اینترنـت در ایـران صـرف 
دانلـود فیلـم می شـود و ما بـا تهیه 
فیلم هایی از اماکن باسـتانی استان 
گردشـگری  زمینـه  در  می توانیـم 
نقـش به سـزایی داشـته باشـیم.« 
وی تصریـح کـرد:» با تولیـد محتوا 
از  اسـتفاده  و  مجـازی  فضـای  در 
اپلیکیشـن هـا می توانیم بـه درآمد 

برسیم.«
کارآفرینی خلق یک ارزش 

جدید است
مدیرعامـل شـرکت راهکارهـای 
»کارآفرینـی  گفـت:  آبـان  پایـدار 
خلـق یـک ارزش جدیـد اسـت و 
امیدواریـم بتوانیـم در حـوزه کاری 
خـود ارزش هـای جدیـد را خلـق 

کنیـم.« 
کـرد:  تصریـح  مؤمنـی  جاویـد 
»همیشـه خلـق ارزش هـای جدید 
زیـادی  مشـکالت  و  ریسـک  بـا 
همـراه اسـت، امـا فـردی کـه ذات 
کارآفرینـی دارد هیچ زمانـی از کار 
خود دسـت نمی کشـد.« وی افزود: 

»در کرمـان گروه هـای مختلفی در 
زمینـه کارآفرینـی تـالش می کنند 
و رویدادهـای زیادی مثل اسـتارت 
آپ ویکنـد وجـود دارد کـه در سـه 
روز پایانـی هفتـه اتفـاق می افتد تا 
به مـا کمک کند اگر قرار اسـت در 
کار خـود بـه شکسـت برسـیم این 
شکسـت را در آن سـه روز تجربـه 

 » کنیم.

مدیرعامـل شـرکت راهکارهـای 
پایـدار آبـان  اظهـار کـرد: »افرادی 
قـدم  کارآفرینـی  حـوزه  در  کـه 
خلـق  بـه  را  خـود  برمی دارنـد 
ارزش هـای جدیـد و خلـق ثـروت 

می داننـد.« متعهـد 
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  مؤمنـی 
در  ویـژه ای  توانایی هـای  کرمـان 
زمینـه کارآفرینـی دارد، گفـت: » 
تـالش اصلـی »توریسـم آپ« ایـن 
اسـت که افـراد باهم ارتبـاط برقرار 
کننـد و سـعی مـا نیز بر این اسـت 
که هرماه جلسـات »توریسـم آپ« 

برگـزار شـود تـا ارتباطـات شـکل 
گیـرد و ارزشـی را خلـق کنیـم تـا 

کنیـم.«  را جـذب  سـرمایه گذار 
اسـتان  کـرد:»در  تصریـح  وی 
آپ  اسـتارت   3 تاکنـون  کرمـان 
همـه  امـا  شـده،  برگـزار  ویکنـد 
کـه  بـوده  بی فروغـی  جرقه هـای 
و  نکـرده  پیـدا  ادامـه  راهشـان 
امیدواریم در این مسـیر کارآفرینی 
کـه  بی نظیـری  بااسـتعدادهای 
گردشـگری  و  تـی  آی  زمینـه  در 
بتوانیـم  دارد  وجـود  کرمـان  در 
ارتباطـات را شـکل دهیـم و کرمان 
را به عنـوان مقصـد گردشـگری بـه 

بشناسـانیم.« همـه 
 سـید علـی طبیـب زاده یکـی 
دیگـر از ایـده پـردازان در خصوص 
توریسـم آپ و لـزوم جامـع سـازی 
آن توضیحاتـی را ارائـه کرد. طبیب 
برگـزاری  اهـداف  از  یکـی  زاده 
جلسـات »توریسـم آپ« را استفاده 
افـراد  تجربیـات  و  ایده هـا  از 
عنـوان کـرد و گفـت: »در راسـتای 
یکپارچه سـازی تالش هـای فعاالن 
گردشـگری ایـن حرکـت را شـروع 

کردیـم.«
دومیـن رویـداد »توریسـم آپ« 
آتـی همزمـان در  مـاه  کشـور در 
کرمـان و تهران برگزار خواهد شـد.

در اولین رویداد »توریسم آپ« گردشگری کشور بررسی شد

نقش فضای مجازی در توسعه گردشگری کرمان

  گزارش
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کرمون

داستان

کاروان سـراهای ایـران از جملـه 
بناهـای بـا ارزش معمـاری سـنتی 
ایـن دیار محسـوب می شـوند که از 
روزگارهـای دور به یـادگار مانده اند. 

هـدف از ایجـاد کاروان سـراها توقف 
پیـدا  بـه منظـور  اتـراق موقـت  و 
کـردن آمادگی برای ادامه مسـیر یا 
بارگیـری و بارانـدازی و داد و سـتد 

اسـت.  بوده 
کاروان سـراهای شـهر کرمـان و 
سـایر شـهرهای اسـتان بـه دالیـل 
سیاسـی،  اقتصـادی،  تجـاری، 

آمده انـد. بـه وجـود   ... و  مذهبـی 
 مالکیت کاروان سـراهای اسـتان 
خصوصـی  دولتـی،  شـکل  بـه 
ماننـد  اسـت.  بـوده  موقوفـه  و 
کاروان سـرای وکیل کرمـان از گروه 
کاروان سراهای دولتی، کاروان سرای 
زردشـتیان از گروه کاروان سـراهای 
کاروان سـراهای  و  خصوصـی 
زمـره  در  گنجعلی خـان  و  هنـود 
هسـتند. موقوفـه  کاروان سـراهای 

برخـی از ایـن کاروان سـراها بـه 
نـام سـازندگان شـان معـروف مـی 
شـده انـد مانند کاروان سـرای حاج 
گنجعلـی  میزراحسـین،  آقاعلـی، 

خـان و...
کاروان سـرای حـاج مهـدی نیز 
بـه نـام سـازنده اش مشـهور شـده 

اسـت. ایـن کاروانسـرا مربـوط بـه 
کرمـان،  در  و  اسـت  قاجـار  دوره 
بازارمیـدان قلعـه واقـع شـده و این 
اثر در تاریخ 25 اردیبهشـت 1380 
به عنـوان  ثبـت 3861  شـماره  بـا 
یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 
رسـیده اسـت.  ایـن کاروان سـرا رو 
بـه روی کاروان سـرای هندوها و در 
جوار کاروان سـرای چهارسـوق واقع 
شـده و بیـش از یـک قـرن قدمـت 
دارد. ایـن کاروان سـرا در ابتـدا بـه 
دسـت زردشـتی ها تأسـیس و اداره 
می شـد. اگـر چـه قدمتـی کمتـر 
از کاروان سـراهایی چـون هندوهـا 
وکیـل و گنجعلیخـان دارد، بـا این 
وجـود از جایـگاه خاصی برخـوردار 
و یـاد آور روزگاری اسـت که برخی 

از زرتشـتیان و دیگـر اقلیـت هـای 
مذهبـی در برخـی حجره هـای آن 

بـه تجـارت مشـغول بودند.
این کاروانسـرا دارای 14حجره و 
دو در اسـت که یکی در بازار میدان 
قلعـه و دیگـری در کوچـه معـروف 
به سـینما تابان قـرار دارد. وضعیت 
کنونـی آن بـه گونـه ای اسـت کـه 
اگـر تعمیراتـی درآن صـورت گیرد 

قابـل اسـتفاده خواهـد بود. 
ایـن مکان تاریخـی زیبا و دیدنی 
سـال   180 از  بیـش  قدمتـی  بـا 
متعلـق بـه تاجری بـه نام بـوده که 
در زمـان حیات خود سـاخت آن را 
آغاز و توسـط فرزند ارشد وی )عبد 
الغفـار( بنـا بـر وصیت پـدر تکمیل 

اسـت. گردیده 

کاروان سرای حاج مهدی؛ دو قرن تجارت کرمان
میراث

حاجـی  »طاهـره 
فرزنـد  اصفهانـی« 
میـرزا علی نـام مادر 
متولد 1315  سکینه 
سـی سـال تمـام بـا 
گذرانـده  روزگار  روانـی  بیمـاران 

اسـت. 
اصفهانـی  حاجـی  اتـاق  وارد 
شـدم اتـاق که نـه بلکه یـک جای 
نیـاز  و  راز  و  خلـوت  بـرای  دنـج 
یـک  اش  تنهاهـی  همنشـین  بـا 
قدیمـی،  و  زیبـا  بسـیار  سـجاده 
چـادر نمـاز گل گلـی کـه مـا را 
بـرد بـه چندیـن دهـه قبـل، بوی 
قـرآن  جلـد  یـک  و  حـرم  عطـر 
قدیمـی بـزرگ و مفاتیـح الجنـان 
با خطهای درشـت و تسـبیح های 
دانه درشـت سـبز رنـگ و صندلی 
هـای جـور واجـور که هر کـدام از 
ایـن هـا روی یـک صندلـی قـرار 

داشـت. 
صـورت ایـن بانوی رنج کشـیده 
و بـه گفتـه خـودش یکـی یکدانه 
پـدر و مـادرش نورانـی و سـفید و 
جـذاب مـی شـد. همنشـینی بـا 
ایـن بانوی مسـن، بسـیار دوسـت 

است.  داشـتی 
حاجـی اصفهانی مـی گوید:»در 
سـن 4 سـالگی پـدر را از دسـت 
بـرادرم  تنهـا  و  مـادر  بـا  و  دادم 
همـراه  داشـتیم.  سـختی  روزگار 
مـادر و مـادر بزرگـم سـر کار مـی 
رفتـم. کارمان این بود که شـیرازه 
هـای قالـی را گـره بزنیم. در سـن 
7 سـالگی آموزش قـرآن خوانی را 
شـروع کـردم. ظرف 2 سـال قرآن 
را بـه صـورت هجـی، کتـاب های 
گربـه،  و  مـوش  داسـتان  روضـه، 
امیـر  افسـانه  و  حافـظ  غزلیـات 
ارسـالن را نـزد  زنده یـاد »فاطمه 
حـداد زاده« بـدون پرداخـت هیچ 

یـاد گرفتم.«  هزینـه 

این بانـو ادامه می دهد:»قحطی 
دوران رضـا خـان را بـه خوبـی به 
یـادم دارم. مردم از فرط گرسـنگی 
مـی  را  نجـاری  هـای  اره  خـاک 
از  بعـد  خوردنـد.  مـی  و  پختنـد 
روی کار آمـدن پهلوی دوم، گندم 
آمریکایـی وارد ایـران شـد و مردم 
از آن زمـان توانسـتند نـان گنـدم 

بخورند.« 
وی در خصـوص مشـاغلی کـه 
اظهـار  کـرده،  تجربـه  کنـون  تـا 
مـی دارد:»در سـن 10 سـالگی به 
خیـاط خانـه رفتـم و از هنرهـای 
اسـتاد  نـزد  بافتنـی  و  گلـدوزی 
»مرحـوم خزاعی« و »شوشـتری« 
یـاد گرفتـم. در سـن کـم، کسـب 
کنـار  در  کـردم.  مـی  درآمـد 
خیاطـی و بـرای گـذران زندگـی 
بچـه مکتبـی قبـول مـی کـردم و 
آن چـه آموختـه بـودم بـه بچه ها 
یـاد می دادم. در سـن 18 سـالگی 
بـه اصـرار مـادر خـدا بیامـرزم بـا 
یکـی از اقـوام ازدواج کـردم. ثمره 
ایـن ازدواج 4 فرزنـد، سـه دختر و 
یـک پسـر اسـت. مـن نان شـوهر 
زندگـی  سـال   10 مـا  نخـوردم. 
کردیـم کـه در طول این ده سـال 
شـوهرم همیشـه بیمار بود. پس از 
10 سـال زندگی به علـت بیماری 
و  کـرد  فـوت  قلبـی  روماتیسـم 
مـن مانـدم بـا 4 بچـه قـد و نیـم 
قـد و مـادری پیـر کـه احتیـاج به 
دسـتگیری داشت. به سـختی کار 
مـی کـردم تـا این کـه به واسـطه 
یکـی از دوسـتان بـه بیمارسـتان 
خیابـان  در  )گداخانـه(  روانـی 
ناصریـه با حقـوق ماهیانه 7 تومان 
مشـغول به کار شـدم. سـی سـال 
تمـام در جاهـای مختلـف بیماران 
روانـی، دانشـکده، دانشـگاه علـوم 
پزشـکی از دل و جـان برای رضای 

خـدا انجـام دادم.«

حاجی اصفهانـی می گوید:»کار 
کـردن بـرای مـن کـه  یـک زن 
تنها و بدون پشـتیبان بـودم، واقعاً 
سـخت بـود. ولـی مـن مثـل یـک 
مـرد کار مـی کـردم. هـم زمـان 
در بیمارسـتان و خیاطـی کار مـی 
کـردم. زمانـی احسـاس تنهایـی و 
بی کسـی ام بیشتر شـد که مادرم 
را از دسـت دادم و واقعـاً چـه قـدر 
زندگـی برایـم طاقـت فرسـا شـد. 
ولـی بـا تکیـه بـه خـدا و عنایـت 
پـروردگار با عـزم و اراده ای محکم 
تر کار می کـردم و امکانات رفاهی 
بچـه هایـم را فراهم می کـردم. در 
کار خـود  در  پزشـکان  زمـان  آن 
مهـارت داشـتند و کار خدایی بود 
کمتـر کسـی حـرص پـول و مـال 
دنیـا را داشـت. اکثرا بـرای رضای 
خـدا کار مـی کردنـد. خانـواده ها 

اعتقـادات مذهبی داشـتند.«
حاجی بابایـی از زمان کارمندی 
خـود در بیمارسـتان روانی خاطره 
او  کـرد.  تعریـف  مـا  بـرای  ای 
سـرهنگ  از  خاطـره  گفت:»یـک 
بیمارسـتان(  سـعیدی)رییس 
بگویـم. اگـر زنده اسـت انشـاء اهلل 
سـالمت باشـد و اگـر فـوت کـرده 
خـدا او را بیامـرزد. مـن هیچ وقت 
خوبـی ایـن مـرد را فرامـوش نمی 
کنـم. همسـایه هـا قرار گذاشـتند 
امـام  پابـوس  بـه  دسـت جمعـی 
رضـا)ع( برونـد. من تـا آن زمان به 
مشـهد نرفته بودم. خیلی دوسـت 
زیـارت  را  هشـتم  امـام   داشـتم 
کنـم.  بـا ناامیدی پیش سـرهنگ 
سـعیدی رفتـم و جریـان را گفتم. 
را  مـن  اشـتیاق  وقتـی  سـرهنگ 
دید گوشـی تلفن را برداشـت و به 
حسـابداری دسـتور داد که حقوق 
مـن را پیش از موعـد بپرازند. قرار 
بـود که سـفر پنـج روزه باشـد؛ اما 
پانـزده روز طول کشـید. آن سـفر 

بهتریـن سـفر و زیارتـی بـود کـه 
در طـول عمـرم رفتـم. بعـد از آن 
هر سـال به مشـهد مـی ر فتم. دو 
سـفر هم به کربال، دو سـفر مکه و 
دو سـفر سـوریه رفتم. مـن از مال 
دنیـا هیـچ نـدارم. در حـال حاضر 
بـا این سـن باال مسـتاجرم. خدا را 

شـکر می کنم کـه زندگـی کردم. 
اگـر خـدا قبـول کنـد همیشـه 
چـه االن و چـه جوانـی هایـم نماز 
اول وقتـم را بـه هیـچ قیمتـی از 
دسـت نـدادم. نمـاز شـبم را ترک 
نکـردم. هنـوز که هنوز اسـت همه 
روزه هایـم را مـی گیـرم. مطمئنم 

از عنایـت پـروردگار و دعای مادرم 
ست. ا

 مـن بـه جـوان هـا مـی گویـم 
اگـر راه خـدا را برونـد بـه آنچـه 
رسـند.  مـی  خواهنـد  مـی  کـه 
خـدا بـزرگ تـر از آنچـه کـه مـا 

اسـت.« می پنداریـم، 

طاهره حاجی اصفهانی، کارمند قدیمی بیمارستان روانی کرمان:

مثل یک مرد کار کردم

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و پانزده

]حوادث سال های اولیه 1300 ...[
در ایـن موقـع همهمـه ای بلنـد شـد. سـر 
و کلـه عـده ای از پاسـبانان و نظامیـان ظاهـر 
گردیـد و ایـن طـور اسـتنباط مـی شـد کـه 
مجلسـیان و نماینـدگان باطنـاً از آمـدن ایـن 
جمعیـت قبـاًل بـا اطـالع بـوده انـد و خواسـته 
بودنـد در مقابـل جمهوری خواهان نمایشـی از 
مـردم داده باشـند و یکـی از دالیـل واضـح این 
بـود کـه روحانیـون کـه در جلوی دسـته ها به 
مجلـس ورود مـی کردنـد با احتـرام در عمارت 
مجلـس پذیرفتـه مـی شـدند. در جلـوی درب 
ورودی مجلـس در آن روز قـراوالن مانع از ورود 
کسـی نمـی شـدند. حتـی از ورود روحانیون و 
پیـش نمازانـی هـم که بـر حماری سـوار بودند 
جلوگیـری نمـی شـد و ایـن هـا همـه دلیل بر 
ایـن بـود کـه آن جمعیت بـا توافـق نمایندگان 
و کارفرمایـان مجلـس بـه آنجـا مـی آمدنـد. از 
طرفـی جمهـوری خواهـان کـه احسـاس کرده 
بودنـد ایـن نمایشـات بـرای مرعوب کـردن آن 
هـا انجـام مـی گیـرد وای بسـا در آخـر کار به 
بـرای  اصابتـی بشـود.  و  توهیـن  آن هـا هـم 
جلوگیـری از هـر پیـش آمـدی از رئیـس کل 
قـوا امـداد خواسـته و حتی چـاره عـالج کار را 
منحصـر بـه آمـدن او کـرده بودنـد. ورود آقای 
سـردار سـپه بـه جلـوی خـان در مجلـس و 
مسـدود بـودن راه ورودی بـه مجلـس تصـادف 
کرد. پاسـبان هـا و نظامیان بـرای آن که راهی 
بـاز نمایند متوسـل بـه باتوم های خود شـدند. 
چنـد دقیقـه طول کشـید تا جمعیـت به عقب 
رانـده شـد. راهی بـرای عبور بـاز کردنـد. آقای 
سـردار سـپه بـا وقـر و سـنگینی بـی آن کـه 
اعتنایـی بـه آن کثرت جمعیـت نماید به جانب 
سرسـرای عمـارت مجلـس پیـش مـی آمـد به 
شـعارها و پرتاب آجر و سـنگ و چوب اعتنایی 
نداشـت. همیـن که به جلـوی ایوان سرسـرای 
عمارت رسـید ایسـتاد. روی خود را برگردانیده 
و فرمـان داد کـه آن جمعیـت را خـارج نمایند. 
پاسـبان ها در اول به اشـاره خواسـتند این امر 
را انجـام دهنـد. کسـی اعتنـا نکـرد. بعـد بـه 

وسـیله باتوم هـا مـردم را بـه عقـب زدند.
جمعیـت هم ماننـد جزر و مد دریـا به عقب 
و جلـو آمـده و راهـی کـه باز شـده بود. بسـته 
شـد آجرهـای باغچـه هـا را کسـانی کـه عقب 
تـر از جلویـی هـا ایسـتاده بودنـد. از الی گل و 
خـاک هـا در آورده و بـه جانـب نظامیـان پرت 

مـی کردند.
نظامیـان کـه متوجـه نظـاره فرمانـده خـود 
بودنـد، دیگـر طاقتشـان طـاق گردیـد و به کار 
بـردن سـرنیزه هـا را شـروع کردنـد. بعضـی از 
جوانـان بـازاری هـم بـا آنان دسـت بـه گریبان 
بـود.  بلنـد  فریادشـان  و  نالـه  شـدند. صـدای 
نماینـدگان مجلـس تمـام کنـار پنجـره هـا و 
درهـا رو بـه بـاغ مجلـس ایسـتاده به ایـن زد و 

خـورد تماشـا مـی کردند.
مجـدداً یـک دسـته پیـاده نظـام رسـید و از 
عقـب آن هـا سـواران بـه جمعیت کثیـری که 
در خـارج مجلـس یعنـی در میـدان بهارسـتان 
ایسـتاده بودنـد حملـه کردنـد و از آن بـه بعـد 
فـرار و عقـب نشـینی شـروع گردیـد و عاقبـت 
از آن همـه جمعیـت بـه جـز مقـداری کفش و 
کاله و مجروح و کشـته در جلوی در ورودی به 

مجلـس چیـزی باقـی نمانـده بود.
بـه عـده ای از نظامیان دسـتور داده شـد که 
مجروحیـن و کشـته شـدگان را بـر روی گاری 
و چهـار چرخـه گـذارده و از آن معرکـه خـارج 
نماینـد و همچنیـن چـون عـده ای از مقاومت 
کننـدگان نتوانسـته بودنـد از در مجلس خارج 
بـاغ مجلـس پنـاه  بـه گوشـه و کنـار  شـوند 
بـرده و نظامیـان بـرای دسـتگیری آنـان به هر 
طرفـی مـی دویدنـد و مـا که بـه راهـرو باریک 
و دهلیـزی کـه به سـمت بـاغ شـمالی مجلس 
راه داشـت پنـاه بـرده و بعـد هـم بـرای آن که 
گرفتـار نظامیانـی کـه از هر کـس بدگمان می 
شـدند نشـویم خود را از پشـت و پناه درختانی 
کـه در دو طـرف جـوی هـا و خیابان هـا وجود 
داشـت سـمت دربـی کـه از چاپخانه به سـمت 

خیابـان باز می شـد رسـانیدیم. 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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سالمت

روانگردان ها پوست می اندازند
مِفـدرون  بون سـای،  حمـام،  نمـک  »کتامیـن، 
روزهـا  ایـن  کـه  اسـت  نام هایـی  برخـی  بـوه«  و 
خرده فروش هـای مـواد مخدر و روانگـردان در گوش 
مشتری هایشـان زمزمه می کننـد. آنها ایـن نام های 
عجیـب و غریـب را در کنـار جمالتـی ماننـد »ایـن 
مـاده مخـدر نیسـت«، »اعتیـاد نمـی آورد«، »بـرای 
الغـری خـوب اسـت«، »تمرکـز را بـاال می بـرد«، 
»دوای کمرویـی اسـت« و »اکسـیر ناتوانی جنسـی 
اسـت« قـرار می دهنـد تـا تجارتشـان هیچ وقـت از 
سـکه نیفتـد، ایـن در حالـی اسـت که کارشناسـان 
تاکید دارند پایه و اسـاس بسـیاری از این مواد یکی 
اسـت و سـرانجام مصـرف آنهـا بجز تباهی نیسـت.

نام های جذاب اما مرگبار
از  بسـیاری  جـم،  جـام  روزنامـه  گـزارش  بـه 
خانواده هـا همیشـه نگران هسـتند که فرزندانشـان 
گرفتار اعتیاد شـوند، چراکه برخی از نام های مرتبط 
بـا مواد مخدر آنقدر اغواکننده اسـت که بسـیاری از 
نوجوانان را جذب خود می کند. بیشـتر کارشناسـان 
اعتقـاد دارنـد، چنیـن نام هـای اغواکننـده ای را باید 
نام هـای خیابانی مـواد مخـدر و روانگردان دانسـت، 
نام هایـی کـه برخـالف ماهیت یکسـان اغلـب مواد 
روانگـردان در نظـر گرفته می شـود تا توجه هـا را به 
محصول جلب کنـد. رامین رادفر، پژوهشـگر اعتیاد 
دربـاره مواد روانگـردان جدید می گویـد: قاچاقچیان 
بـا ایجـاد تغییراتـی در مـواد مخدر سـعی می کنند 
بـرای خـود بـازار جدید پیـدا کننـد. رادفر بـه ماده 
کـراک اشـاره می کنـد و می گویـد مافیـای مـواد 
مخـدر وقتـی دیـد مصـرف هروئیـن کـم شـده بـا 
تبلیغاتـی که روی تغییرنام و شـکل ایـن ماده انجام 
داد، آن را بـا نـام کـراک دوبـاره به بـازار عرضه کرد. 
ایـن در حالی اسـت که به گفته برخی کارشناسـان، 
کـراک نـام جذاب تری بود و که در کشـورهای دیگر 
بـه مـوادی لقـب داده شـده بود کـه از آن بـه عنوان 
کوکائیـن فقرا یاد می کردند، اما در کشـورمان سـود 
جویـان بـا اسـتفاده از این نـام بـازار دوبـاره ای برای 
هروئیـن فشـرده پیـدا کردند.رادفـر بـه خانواده هـا 
توصیـه می کنـد،  پیشـگیری را فرامـوش نکننـد، 
زیـرا راه پیشـگیری از تمام مواد مخـدر و روانگردان، 
یکی اسـت و بـه این شـکل، والدیـن می توانند مانع 
آسـیب دیـدن فرزنـدان خـود شـوند. آن طـور کـه 
رادفـر توضیـح می دهد، چنانچه بتوان سـن شـروع 
مصـرف مـواد مخـدر را به تاخیـر انداخـت، احتمال 
ابتالی شـخص بـه اعتیاد کاهش می یابـد. البته این 
بـه ایـن معنی نیسـت که اگـر افـراد در سـنین باال 
مـواد مخـدر مصرف کننـد، دچـار اعتیـاد نخواهند 

. شد
مافیای مواد مخدر و بازاریابی ویژه

مـواد  تولیـد  شـرکت های  مختـص  بازاریابـی 
خوراکـی یـا شـرکت های خدماتـی نیسـت، چراکه 
مافیـای مخـدر بیـش از تمام شـرکت هایی که برای 
بازاریابـی هزینـه می کننـد، در تالش اسـت  از ذائقه 
مشـتریانش آگاه شـود و آنهـا را بـه نفـع خود تغییر 
دهد. مافیـای مواد مخدر، بهترین کارشناسـان را به 
کار می گیـرد تـا بیشـترین نفـوذ را در بـازار داشـته 
باشـد. آنهـا مشـتری های خـود را بـا توجه به سـن، 
جنـس و عالئـق بـه گروه هـای مختلـف تقسـیم 
می کننـد و بعـد بـرای هـر کدامشـان محصولی در 
نظـر می گیرنـد. مافیـای مـواد مخدر همیشـه چند 
قـدم جلوتـر از مبـارزان مواد مخـدر حرکت می کند 
بـه همیـن خاطر پـول هنگفتی به دسـت مـی آورد 
و بـه هیـچ قیمتی حاضر نیسـت ایـن بازار پر سـود 
را از دسـت بدهـد. کارشناسـان مافیای مـواد مخدر 
بخوبـی می داننـد کـه بـرای سـالخوردگان چگونـه 
تبلیـغ کننـد تا آنهـا محصولشـان را مصـرف کنند. 
بـه همیـن خاطـر در بـازار شـایعه می کننـد مـواد 
مخـدری ماننـد تریاک بـرای آنهایی که بازنشسـته 
هسـتند و سنشـان از 50 گذشـته کاربـرد دارویـی 
دارد؛ مثـال بـرای بیمـاری قنـد مناسـب اسـت یـا 
بـرای کمردرد و فشـار خـون در حد نوشـدارو عمل 
می کنـد. افـزون بر ایـن، آنها این باور غلـط را نیز در 
جامعـه گسـترش می دهند که در سـنین بـاال دیگر 
افـراد بـه مصرف مـواد مخدر اعتیاد پیـدا نمی کنند.

باتالقی  اعتیـاد، 
روزانـه  کـه  اسـت 
بی شـماری  تعـداد 
و  هم وطنـان  از 
مـا  همشـهریان 
را در دل خـود مدفـون می کنـد.
باتالقـی کـه تنهـا فـرد معتـاد را 
خانـواده  نمی کنـد،  خـود  درگیـر 
و اجتمـاع را هـم نابـود می کنـد.

آسـیب هایی کـه بـه دلیـل اعتیـاد 
دامـن اعضـا خانـواده و به خصـوص 
کسـی  بـر  می گیـرد،  را  کـودکان 
اعتیـاد  .معضـل  نیسـت  پوشـیده 
گـروه خاصـی را شـامل نمی شـود 
و  سـالمند  کـودک،  می توانـد  و 
جـوان را آلـوده کنـد و بـه همیـن 
دلیـل مبـارزه بـا آن و تـالش برای 
آسـیب های  رسـاندن  بـه حداقـل 
از  یکـی  بـه  تبدیـل  مرتبـط، 
اصلی تریـن دغدغه های  مسـئوالن 
در همه ارکان کشـور شـده اسـت. 
زیـرا اعتیـاد دردی اسـت کـه اگـر 
درمـان و بـرای کنتـرل آن راهـی 
را  یافتـه نشـود، همـه ی اجتمـاع 

می کنـد.     نابـود 
سـخنگوی سـتاد مبارزه بـا مواد 
مخـدر »پرویز افشـار« در گفت وگو 

بـا تسـنیم از راه انـدازی آزمایشـی 
»اتـاق تزریـق امن« در اسـتان های 
و  داد  خبـر  کرمـان  و  خوزسـتان 
بـه  مراکـز  ایـن  »تولیـت  گفـت: 
سـازمان بهزیسـتی کشـور سپرده 
شـد که بیشـترین مخالفان درمان 
اجبـاری اعتیـاد در آن مشـغول به 
کار هسـتند وهـم اکنـون مجـری 
راه انـدازی و فعالیت مراکز مدیریت 

مصـرف مـواد هـم شـده اند. « 
بـرای آشـنایی بیشـتر بـا طـرح 
»اتـاق تزریـق امـن« بـا »عبـاس 
صـادق زاده« مدیـرکل بهزیسـتی 
اسـتان کرمان به گفتگو نشسـتیم. 
  طـرح »اتـاق تزریـق امـن« 

؟ چیست
طرحـی اسـت کـه در آن مکانی 
بـرای مصـرف معتادیـن پرخطری 
در  می دهنـد،  انجـام  تزریـق  کـه 
نظـر گرفتـه می شـود تـا مصـرف 
به صـورت کنترل شـده باشـد. یکی 
از اهـداف ایـن طرح کنترل شـیوع 
بیماری هـای واگیـر مثـل ایـدز از 
طریـق سـرنگ آلوده اسـت. کرمان 
طـرح  بـرای  پایلـوت  به عنـوان، 
امـن   تزریـق  اتاق هـای  راه انـدازی 
بـرای معتـادان پرخطـر در سـطح 

کشـور انتخاب شـده اسـت و اداره 
بهزیسـتی اسـتان کرمـان اجرایـی 
کـردن ایـن طـرح را برعهده گرفته 
اجرایـی  نحـو  بـرای  تصمیـم  و 
شـدن آن برعهده اداره بهزیسـتی و 
کمیته درمان و شـورای هماهنگی 
مـواد مخدر اسـتان اسـت. بـه  طور 
مثـال تصمیماتـی مبنی بـر این که 
آیـا تزریـق را هـم متصـدی اتـاق 
انجـام دهـد و یـا مـواد مخـدر بـه 
چـه نحـوی در اختیـار معتـاد قرار 
بگیرد.بـه هر صورت منظـور از این 
طـرح کاهش آسـیب اسـت و برای 
اجرایـی شـدن دقیـق این طـرح و 
رسـیدن بـه اهـداف آن، ملزومات و 
شـرایطی بایـد محیـا شـود کـه ان 
شـاا.. بـا توجـه به شـرایط اسـتان، 

تهیـه می شـود.
پرخطـر  معتادیـن  تعریـف   

؟ چیسـت
تعریـف معتـاد پرخطـر از نظـر 
و  مـکان  کـه  کسـی  بهزیسـتی، 
از  مـواد  آن  در  تـا  دارد  خانـه ای 
نیسـت.  کنـد،  مصـرف  نـوع  هـر 
زیـرا ایـن  معتادیـن توانایـی خرید 
را  مصـرف  بـرای  مکانـی  و  مـواد 
دارنـد کـه بعـد از مصـرف در آن 

بماننـد. پرخطـر کسـی اسـت کـه 
بـرای  را  مکانـی  و  مأمـن  هیـچ 
مصـرف ندارد و اصطالحـا در »کف 
خیابـان« بـه سـر می بـرد و امکان 
وتامیـن  امـرار معـاش  بـرای  دارد 
هزینه هـای زندگـی وهـم چنیـن 
مـواد مـورد نیـازش، دسـت بـه هر 
کاری  بزنـد. جیب بری و کیف قاپی 
یـا هرگونـه دزدی دیگـری کنـد تا 
حداقـل پول مـواد مصرفـی خود را 
به دسـت آورد. تالش بر این اسـت 
گـه این گونـه معتادین جمـع آوری 
شـوند و در مرکزهایـی مـورد نظـر 
کـه مخصـوص معتادیـن تزریقـی 
اسـت، از آن ها نگهداری شـود. این 
طـرح بـه خصـوص بـرای معتادین 
زنـی کـه بـه دلیـل نداشـتن پـول 
بـرای خریـد مـواد، احتمـال بـروز 
بـه   جنسـی  پرخطـر  رفتارهـای 
آن هـا  در  درآمـد  کسـب  منظـور 
شـیوع  احتمـال  و  اسـت  زیـاد 
را در جامعـه  واگیـر  بیماری هـای 
را افزایـش می دهنـد، بسـیار مفید 
اسـت. قبـل از ایـن طـرح مراکـز 
DIC در بهزیسـتی در ایـن زمینه 

بوده انـد. فعـال 
 مراکـز مراقبـت از مصـرف و 
»DIC«چـه  آسـیب  کاهـش 

انجـام می دهنـد؟ فعالیتـی 
بـه   بهزیسـتی   DIC مراکـز 
منظـور کاهـش آسـیب و مصرف 
فعالیـت  مـواد  مدیریـت  شـده 
دارنـد  و خدماتـی بـه معتادیـن 
مثـال  به طـور  می دهنـد.  ارائـه 
لوازم بهداشـتی هم بـرای مصرف 
مـواد و هم لـوازم بهداشـتی برای 
جلوگیـری از شـیوع بیماری هـای 
قـرار  معتـاد  اختیـار  در  واگیـر 
می گیـرد، کـه امـری بسـیار مهم 
اسـت. زیـرا امـکان دارد سـرنگ 
یـک معتـاد مبتـال بـه ایـدز بیـن 

ردوبـدل  معتادیـن  از  گروهـی 
مصرف کننـدگان  همـه  و  شـده 
مراکـز  ایـن  در  کنـد.  مبتـال  را 
محدودیـت تعداد دفعـات مصرف 
وجـود نـدارد و همـه تـالش بـر 
ایـن اسـاس اسـت کـه جامعـه از 
در  اعتیـاد  جانبـی  آسـیب های 
طـرح  ایـن  در  بماند.حـاال  امـان 
اتـاق تزریـق تصمیم بر این اسـت  
برنداشـتن  عـالوه   معتـاد  کـه 
دغدغـه ی وسـایل بهداشـتی مثل 
سـرنگ، دغدغـه  تهیـه مـواد را 
هـم نداشـته باشـد کـه بـرای بـه 
دسـت آوردن آن دسـت بـه هـر 
کاری بزنـد. هـدف ایـن اتاق هـای 
تزریـق بیشـتر تأمین مواد اسـت. 
حتـی می تـوان معتـاد را در ایـن 
تزریـق  اتاق هـای  از  کـه  زمانـی 
پروسـه  وارد  می کنـد  اسـتفاده 
بـا  هـم  یعنـی  کـرد،  درمـان 
کاهـش تدریجـی مـواد وهـم بـا 
مـورد  روش هایـی  به کارگیـری 
بـه وجـود  را  امـکان  ایـن  تائیـد 
آورد کـه به سـالمتی کامل برسـد. 
شـورای هماهنگـی  مـواد مخـدر 
در کشـور ایـن مسـئولیت را بـر 
دوش بهزیسـتی قـرار داده اسـت.
امـا هنـوز پروتـکل اجرایـی آن به 
بهزیسـتی کرمان نرسـیده اسـت.
جامعـه  از  درصـد  ده  حـدود 
اسـتان کرمان دچار اعتیاد هستند 
و از ایـن تعداد بر اسـاس شـاخصی 
کـه از مصـرف مواد مخـدر صنعتی 
توسـط بهزیسـتی اسـتان کرمـان 

از  بعضـی  در  اسـت  تهیـه  شـده 
مناطـق شـهری، حتـی تـا هفتـاد 
درصـد اعتیـاد بـه مـواد صنعتـی 

دارد. وجـود 
    بـرای نتیجه بخش تـر بودن 

ایـن طرح چه بایـد کرد؟
بـودن  نتیجه بخش تـر  بـرای 
بـه  همه جانبـه  به صـورت  بایـد 
موضـوع  توجـه شـود و در کنـار 
ایـن اتاق هـای تزریـق یـک سـری 
فضاهـای جانبـی ایجـاد شـود تـا 
آن هـا  در  مصـرف  از  بعـد  معتـاد 
دارد  امـکان  زیـرا  شـود،  سـاکن 
معتاد بعـد انجام تزریـق، اصطالحاً 
»شـارژ شـده« و بـه داخـل جامعه 
برود و آسـیب جدیـدی را به وجود 
آورنـد بایـد معتـادی کـه در ایـن 
اتاق هـا، تزریـق را انجـام می دهـد 
بدون تائید کارشـناس اجـازه ورود 
بـه جامعـه را نداشـته باشـد زیـرا 
امـکان دارد، سرخوشـی ناشـی از 
مصـرف مواد باعث شـود کـه برای 
دیگـر اعضا جامعه آسـیب زا شـود. 
در بهتریـن حالـت بایـد فضایی که 
در کنـار ایـن اتاق هـا در نظر گرفته 
می شـود هـم جنبه هـای تفریحـی 
و سـرگرمی را مـورد پوشـش قـرار 
دهـد وهـم زمینه هـای درمـان را 
محیا کند. انشـاا...با جلسـاتی که با 
ارگان هایی مربوطـه انجام می گیرد 
بـه این جمع بندی خواهیم رسـید، 
کـه این فضاها را در کنـار اتاق های 
تزریـق راه اندازی کنیم تا آسـیب را 
از ایـن لحـاظ در جامعـه به حداقل 
برسـانیم.کرمان ایـن طـرح را بـه 
 عنـوان پایلـوت انجـام می دهـد و 
نتیجـه را بـه کشـور ارائـه می دهد  
صـورت  در  بررسـی،  از  بعـد  کـه 
کارآمـد بودن و رسـیدن بـه اهداف 
دیگـر  در  طـرح،  تعریف شـده ی 

اسـتان ها هـم اجرایـی شـود.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده 13  و  قانـون  مـاده 3  موضـوع  آگهـی 
برابـر رای شـماره  فاقـد سـند رسـمی  اراضـی وسـاختمانهای  ثبتـی و  وضعیـت 
13۹56031۹062000304 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رسـول رحیمـی خبیصـی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
5364 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 4۹3/0۹ مترمربـع پـالک 22 فرعـی از 
345- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 4 فرعـی از 345 اصلی واقع در گلبـاف خیابان مفتح 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین عاقلی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشارنوبت اول: ۹5/5/4
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/5/1۹
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آگهی مزایده مال غیرمنقول
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههـای عمومـی حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده  اجرائـی کالسـه ۹52766 لـه آقـای علـی پورموسـی علیـه خانم 
عشـرت پهلوانیـان پـور دایـر بـر فـروش ملک مشـاع ششـدانگ پالک ثبتی شـماره 
صفـر فرعـی از 3408 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان واقـع در کرمـان- خ17 
شـهریور- کوچـه 4 روبـروی دبیرسـتان خدیجه- کدپسـتی 7616648585 متعلق بـه نامبردگان 
فـوق الذکـر با مشـخصات ذیـل از طریق مزایـده بفروش برسـاند. ملک مذکور با کاربری مسـکونی 
و بصورت مشـاع میباشـد و مسـاحت آن 248/13 متر مربع و حدود اربعه آن شـماال درب و دیوار 
بطـول 14/85 متـر بـه شـارع شـرقا در پنـج قسـمت که قسـمت دوم آن شـمالی قسـمت چهارم 
آن جنوبـی اسـت اول دیـوار مشـترک بطـول 5/55 متر به شـماره یک فرعـی از 3408 اصلی دوم 
دیواریسـت مشـترک بطـول 5/10 متـر بـه شـماره یـک فرعـی از 3408 اصلی سـوم دیواریسـت 

مشـترک بطـول 2/55 متـر بـه3405 اصلـی چهـارم دیواریسـت بطـول 5/10 متـر به شـماره دو 
فرعـی از 3408 اصلـی پنجـم دیواریسـت مشـترک بطـول 10/۹5 متـر بـه شـماره دو فرعـی از 
3408 اصلـی جنوبـاً دیواریسـت مشـترک بطول 10/۹0 متر به 3000 اصلی غربا در سـه قسـمت 
کـه قسـمت دوم آن جنوبـی اسـت اول دیوار مشـترک بطـول 4/60 متر و 2۹۹۹ اصلـی دوم دیوار 
مشـترک بطول 3/05 به 2۹۹۹ اصلی سـوم دیواری مشـترک بطول سـوم دیواری مشـترک بطول 
10/35 متـر و 2۹۹۹ اصلـی محدود میباشـد و سـاختمان ملک از نوع دیوار باربر با سـقف گنبدی 
)خشـت گلـی( و قدیمی و مسـتعل میباشـد و ملـک مذکور دارای اشـراکات آب و برق میباشـد و 
اثبـات مالکیـت و اخـذ مفاصـا حسـاب از دوایـر آب و بـرق و گاز و شـهرداری و دارایـی و غیـره به 
عهـده و بـه هزینـه مالک میباشـد. و ارزش ششـدانگ دانگ عرصـه و اعیان ملک مرقـوم به میزان 
دو میلیـارد و دویسـت و سـی و سـه میلیون یکصـد و هفتاد هـزار ریـال )2/233/170/000 ریال( 
توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیده. جلسـه مزایـده در مـورخ 13۹5/06/0۹ 
راس سـاعت 10 صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محل اجـرای احکام حقوقی برگـزار میگردد، 
متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ 
مزایـده مـی تواننـد از ملـک بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 10 درصـد مبلغ 
پیشـنهادی خود را )حداقل قیمت پیشـنهادی قیمت ارزیابی شـده میباشـد( به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری 21712۹3۹51000 نـزد بانـک ملـی واریز و قبض آن را به همراه پیشـنهاد کتبی در 
پاکـت دربسـته و تـا قبل از برگزاری جلسـه مزایده تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی 
بـه عنـوان برنـده مزایده شـناخته میشـود که باالتریـن قیمت را پیشـنهاد داده باشـد و در صورت 
انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. ضمنـا دایره 
اجرا هیچگونه مسـئولیتی در قبال معامله معارض و یا سـند رسـمی نخواهد داشـت. برنده مزایده 
مـی توانـد وفـق مقـررات جهت تنظیم سـند اجـاره به اداره اوقاف و اخذ سـند رسـمی نسـبت به 

اعیانـی از طریـق ثبت  اسـناد اقـدام نماید
م الف ۹54 اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان- خواجوئی

ابالغیه شرکت در مزایده ملک مشاع
خانـم عشـرت پهلوانیـان پـور فرزنـد علـی در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه 
۹52766 شـعبه دوم اجـرای احـکام حقوقـی دادگاههـای عمومـی حقوقـی کرمان 
موضـوع فـروش ملک مشـاع، در صـورت تمایل به شـرکت در مزایده ملک مشـاع با 
پـالک ثبتـی شـماره صفـر فرعـی از 3408 اصلی بخـش 2 کرمان واقـع در کرمان- 
خ17 شـهریور- کوچـه 4- روبـروی دبیرسـتان خدیجه- کدپسـتی 7616648585 لذا در جلسـه 

مزایـده مـورخ 13۹5/06/0۹ سـاعت 10 صبـح در ایـن دادگاه حاضـر شـوید.
م الف ۹53 اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی و انقالب شهرستان کرمان- خواجوئی 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
در خصـوص کالسـه پرونـده اجرایـی 1/۹40503 اجـرای احکام حقوقی شـعبه اول 
شهرسـتان کرمـان در نظر دارد یک دسـتگاه خودرو پرایـد 141 تیپ dIx140 رنگ 
نقـره ای مـدل 85 دارای اثـار تصـادف در گلگیـر جلو چپ و گلگیر عقب راسـت که 
توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ _/75/000/000 ریال ارزیابی گردیده اسـت را از 
طریـق مزایـده به بفروش برسـاند جلسـه مزایـده در مورخ یکشـنبه 13۹5/05/31 راس سـاعت ۹ 
صبـح در محـل دفتر شـعبه اجرای احکام دادگاه شهرسـتان کرمـان و با حضور نماینده دادسـتان 
برگـزار مـی گـردد. متقاضیـان شـرکت در مزایـده بایسـتی 10درصد قیمت مـورد نظر خـود را تا 
قبل از برگزاری مزایده به شـماره حسـاب 21712۹3۹51000 به نام سـپرده دادگسـتری کرمان 
نـزد بانـک ملـی واریـز و فیـش آن را بـه همراه  پیشـنهاد کتبی خـود در داخل پاکت درب بسـته 
تحویـل ایـن اجـرا نماینـد بدیهـی اسـت برنـده کسـی خواهـد بود کـه قیمـت باالتری پیشـنهاد 
داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یک ماه پـس از برگـزاری مزایـده پرداخت 
نمایـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10 % واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. ضمنا 
متقاضیـان مـی تواننـد ظرف مـدت 5 روز قبـل از روز برگزاری مزایـده می توانند جهـت بازدید از 

خـودرو مذکـور و کسـب اطالعات بیشـتر به ایـن اجرا مراجعـه نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - رشیدی ۹5/05/05

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه پـالک 14412 فرعـی از 3۹68 اصلـی واقع در بخش 
2 کرمـان بـه مسـاحت 221 مترمربـع واقـع در سراسـیاب فرسـنگی بلوار شـهیدان 
ماهانـی کوچـه 17 مورد تقاضـای آقای/خانم لیال ملک آبادی تاکنـون تحدید حدود 
نشـده و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیـل ماده 15 قانـون ثبت هم 
میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 135۹۹- ۹5/5/18 بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و عملیات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 11/6/۹5در محل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار می گردد 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت بـه حدود و حقـوق ارتقاقی آن 

اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً به ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظرف مـدت یکماه از 
تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقدام بـه تقدیم دادخواسـت 
نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس 
از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائـه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبـت عملیات 

ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: سه شنبه ۹5/5/1۹ 

م الف 462  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه پـالک 2643 فرعـی از 2۹42 اصلی واقـع در بخش 
3 کرمـان بـه مسـاحت 48/82 مترمربـع واقـع در خیابـان میرزاآقاخـان جنوبـی 
بیـن کوچـه هـای 74و 76 مـورد تقاضـای آقای/خانم صغـری انجم شـعاع تاکنون 
تحدیدحـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل مـاده 15 
قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 13264- ۹5/5/14 
بدینوسـیله آگهـی تحدیدحـدود اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 
۹/6/۹5 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی نسـبت به 
حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف 
مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعالم 
نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعالم اعتـراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و 
اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و به ایـن اداره 
تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پس از مضی مهلت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت 
توسـط متقاضـی ثبـت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: سه شنبه ۹5/5/1۹

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمودمهدی زاده
از طرف، امید صاعد

گفتگوی »پیام ما« با مدیرکل بهزیستی استان کرمان درباره »اتاق های تزریق امن«

کرمان، در مسیر کنترل اعتیاد

اکثـر  بـرای  چیسـت؟  اعتیـاد 
متعصبانـه  نظـری  کـه  افـرادی 
دربـاره ایـن قضیـه دارنـد، اعتیـاد 
انسـتیتوی  اسـت.  بیمـاری  یـک 
مخـدر  مـواد  سـوءمصرف  ملـی 
آمریـکا بـرای نخسـتین بـار اعتیاد 
را »یـک بیمـاری مغـزی مزمـن« 
معرفـی کـرد و سـازمان بهداشـت 
آمریکا پشـت ایـن قضیه ایسـتاد و 
کم کـم سـایر کشـورها هـم از آن 
پیـروی کردنـد تـا اینکـه سـازمان 
ملـل بـا تبلیغاتی وسـیع اعتیـاد را 
یـک بیمـاری معرفی کرد کـه باید 

درمـان شـود.
وقایـع  روزنامـه  گـزارش  بـه 
اتفاقیـه، ایـن تعریـف کـه از پیوند 
پزشـکی و عصب شناسی سر بیرون 
آورد، بر اسـاس ایـن یافتـه  سـاخته 
شـده که مغـز بر اثـر اعتیـاد تغییر 

تعریـف  ایـن  براسـاس  می کنـد. 
ابزارهـای ایجـاد بازتوانـی معتـادان 
در سراسـر جهـان گسـترش یافت.

زیـادی در سرتاسـر  مشـاهدات 
جهـان درباره اعتیـاد صورت گرفته 
و بحث هـای متفاوتـی نیـز انجـام 
شـده اسـت. همـه قبـول دارند که 
اعتیـاد، مغـز و کارکـرد آن را تغییر 
می دهـد امـا دربـاره ماهیـت ایـن 

تغییـر بحث اسـت.
درواقـع اعتیـاد در برخی حاالت 
واقعـا شـبیه بـه یک بیماری اسـت 
امـا ایـن فقـط نیمـی از داسـتان 
اسـت. کلیشـه »اعتیاد یک بیماری 
اسـت«، یـک معاملـه خـوب بـرای 
کاهـش نفـرت از معتـادان، ایجـاد 
همـدردی بـا آنها و شـعاری اسـت 
تـا  مبلـغ  جمعیـت  خدمـت  در 

راهـکاری بـرای ایـن معضـل پیـدا 
شـود. در واقـع این شـعار به حدی 
همه گیـر شـده اسـت کـه پیـروی 
توهیـن  معـادل  را  آن  از  نکـردن 
بـه معتـادان یـا بی اهمیـت جلـوه 
دادن ایـن مسـئله تلقـی می کنند. 
بسـیاری از داستان های اعتیاد قلب 
را بـه درد می آورنـد و شـعار اعتیاد 
هماهنگـی  اسـت،  بیمـاری  یـک 
بسـیار خوبـی در همـدردی بـا این 
داسـتان ها دارد امـا توجه کنیم که 
تعریـف غلـط بـه جواب هـای غلط 
اساسـی  سـؤال  حـاال  می انجامـد. 
بـرای نـگاه بـه معضـل اعتیـاد این 
اسـت: »چطـور می توانیـم بگوییـم 
معتـادان نمی تواننـد  عـادت خـود 
را تـرک کننـد، وقتـی نمونه هـای 
بسـیاری سـرانجام بـه ایـن هـدف 

رسـیده  اند؟«

برخـی از کسـانی کـه موفـق به 
تـرک شـده اند از برچسـب »اعتیاد 
بیمـاری اسـت« اسـتقبال کرده اند، 
چراکـه ایـن تعریـف برایشـان مثل 
نشـان  کـه  اسـت  روشـنی  چـراغ 
می شـود  سـاده  چقـدر  می دهـد 
بـر این بیمـاری غلبـه کـرد، اما در 
عـوض بـرای عـده بیشـتری ایـن 

شـعار تبدیل به دلیلی منطقی برای 
ناتوانـی می شـود. تعـداد زیـادی از 
مطالعـات جدیـد نشـان داده اند که 
اعتقـاد به مفهوم بیمـاری، احتمال 
عـود آن را افزایـش می دهـد. ایـن 
نبایـد نتایجـی تعجب آور باشـد اگر 
بـه سـایر بیماری هـای مزمـن نگاه 
کنیـد کـه چقدر سـخت می شـود 

بـا آنها مبـارزه کـرد و چقدر سـاده 
احتمـال بازگشتشـان وجـود دارد. 
بـا اینکـه همگـی آگاهـی داریم که 
اعتیـاد از بسـیاری جهـات شـبیه 
بـه یـک بیمـاری اسـت امـا خیلی 
وجـود  نیـز  دیگـری  جنبه هـای 
دارد کـه آن را از یـک بیمـاری جدا 

می کنـد.

بیمارانی که مبتال به اعتیاد هستند
 گزارش

نجمه سعیدی
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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

فرهنگ و هنر

چارلز السـن شـاعر واژه ی »پسـت مدرن« 
در   1۹51 اکتبـر  بیسـت  در  بـار  اولیـن  را 
نامـه ای بـه رابـرت کریلـی اسـتفاده کـرد. او 
ارزش یادگارهـای تاریخـی را در مقایسـه بـا 
فرآینـد زدگی مـورد تردید قرار داد و نوشـت: 
»ایـن بهتـر نبـود کـه مـا- منظـورم انسـان 
پسـت مدرن اسـت- این چیزها را پشـت سر 
می گذاشـتیم و ایـن همه چرندیـات گفتمان 
ایـن  و خدایـان را بـه کار نمی بردیـم؟« در 
آنتالـوژی، »پسـت مـدرن دوره ی زمانـی بعد 
از جنـگ جهانـی دوم را در برمی گیـرد و بـه 
شـعر آوانـگارد شـاعران آمریکایـی، از 1۹50 
تـا امـروز، می پـردازد. بـه طـور کلـی شـعر 
پسـت مـدرن بـه رویکـردی تجربـه گرایانـه 
در نوشـتن اشـاره دارد و حـاوی نوعـی جهان 
بینـی سـت که خـودش را از فرهنـگ جریان 
اصلـی و سـانتامانتالیزم و زیسـت خودبیانگـر 
ایـن فرهنـگ در نوشـتن جـدا می کنـد. این 
حرکـت کـه در بافـت اقتصـاد پـس از جنگ 
تاثیـر  مشـخصه ی  بـا   – مصرفـی  جامعـه 
فلسـفی  بافـت  بـزرگ،  شـرکت های  گـزاف 
اگزیستانیسالیزم و بافت تکنولوژیک ارتباطات 
جمعـی- رشـد کـرد، چندیـن اتفـاق نشـانه 
گـزار را بـه خـود دیـده اسـت: سـال 1۹75؛ 
پایـان جنـگ ویتنام، سـال 1۹8۹؛ فروپاشـی 
اتحاد جماهیر شـوروی و 11 سـپتامبر 2001 
کـه حـوادث تراژیکش هـم زمان با توسـعه ی 
کاپیتالیـزم جهانی اسـت. در طـول دهه هایی 
که مشـمول ایـن آنتالوژی شـده اند، اصطالح 
پسـت مـدرن در همـه ی عرصه هـای فرهنگ 
و هنـر وارد شـده اسـت؛ حتـی سـبک حاکم 
قلمـداد گشـته؛ سـبکی کـه در قـرن بیسـت 

و یکـم نیـز ادامه یافتـه اسـت.
در عیـن ایـن تغییـرات عظیـم و حـوادث 
آشـفته، شـرایط از نظر فرهنگی شـبیه سـال 
1۹۹1 اسـت، زمانـی که فردریک جیمسـون 
منتقـد نوشـت: »امـن تـر اسـت اگـر مفهوم 
پسـت مـدرن را به عنوان تالشـی بـرای تفکر 
تاریخـی در مورد زمان حال دانسـت، آن همه 
در زمانـه ای کـه فرامـوش کـرده چگونـه در 
وهلـه ی اول تاریخـی فکـر کند.« نگاه پسـت 
مـدرن بـه اندازه یـی کـه بـه تولیـد و زیبایـی 
شناسـی فرهنگـی توجـه می کنـد بـه تاریـخ 
توجـه نمی کنـد، تصویـررا بـه ابـژه ترجیـح 
می دهـد، رونوشـت را بـه اصل، حداکثـری را 
بـه حداقلـی، سـطح را بـه عمـق. این سـبک 
نوشـتن به عنوان »نقلـی قولـی«، »ارجاعی« 
و »ابهامـی« توصیـف شـده اسـت. آشـفته به 
جـای تـر و تمیز، چند بـه جای مفـرد، آدابی 
و غیرمسـتقیم بـه جای صاف و پوسـت کنده 
اسـت. ایـن سـبک، دشـواری های روزمـره را، 
به سـادگی قهرمانانه ترجیـح می دهد. زبانش 
واقعـاً آنچـه کـه می گویـد نمی گویـد. همه ی 

سبک هاسـت و نـه تنها یکـی.
جیمسـون مدعی است که پسـت مدرنیزم 
نمایـش گـر گسسـتی سـت از رمانتیسـیزم 
قـرن نوزدهـم و مدرنیـزم اوایل قرن بیسـتم. 
مدرنیـزم  پسـت  مشـخصه های  او،  نظـر  در 
»زیبایی شناسـی عوام گرا«، »شـالوده شکنی 
از بیـان«، »کـم رنـگ شـدن تاثیـر«، »پایان 
اگـوی بورژوایی« و »تقلید سـبک های مرده« 
از طریـق اسـتفاده از تکنیـک تقید آثـار ادبی 
بـه عقیـده  اسـت.  افراد یـا دوره هـای دیگـر 
مناسـب  بیـان  مدرنیـزم  پسـت  جیمسـون 
بـرای فرهنگ کاپیتالیسـتی متاخـر، آن گونه 
کـه زیـر سـلطه ی شـرکت های چنـد ملیتی 
درآمـده اسـت. اگـر جیمسـون برحق باشـد، 
»شـالوده شـکنی از بیـان« حاکـی از دسـت 
مصرفـی  جامعـه ی  در یـک  فردیـت  رفتـن 
سـت و هـم چنیـن حاکـی از محدودیت های 
بیشـتری کـه بـر حیطـه شـخصی و حقـوق 
فـردی در تحـت لـوای قانـون امنیـت میهن 
سـال   ،)Homeland security Act(
2002 وارد شـد. در همـان حیـن کـه تاریـخ 
»پایانـش« را در لیبرال دموکراسـی و مصرف 
و  مبـارزه  حـس  می کنـد،  پیـدا  گرایـی 
اکتشـافش را از دسـت می دهـد. این منجر به 
سـبک بی تاثیـر و »خالی« برخی از شـاعران 
و  امـرو،   )conceptual poets( مفهومـی
هـم چنیـن منجـر بـه تمایـل شـاعران زبان 
بـه آن چیـزی می شـود کـه گرترود اسـتاین 
»زمـان حـال ادامـه دار« می نامید. به شـکلی 
مشـابه، مفهـوم »زیبایی شناسـی عـوام گرا« 
تفوق یافتـن  از  بازتابـی  جیمسـون  نظـر  در 
ارتبـاط از طریـق رسـانه های عمومی بـه جای 
جمـالت نوشـتاری اسـت. در ایـن ویرایـش 
جدیـد، متن هـای متعـددی »بـدون مولـف« 
هسـتند. »هفـت مـرگ و ویرانـی آمریکایی« 
اثـر کنت گلداسـمیت حـاوی هیـچ کلمه ای 
نیسـت کـه او خـودش بیان کرده باشـد: بلکه 
شـامل رونوشـت نوارهای ضبط شده پلیس و 
گزارش هـای رسـانه های همگانی سـت. متن 
تحت نظـر و ویرایش گلداسـمیت قرار گرفته 
امـا بـه معنای دقیـق کلمـه توسـط او تالیف 

نشـده اسـت. ایـن نوع رویکرد چالشـی سـت 
در برابـر ارزش واال انگاشـته شـده یا اصالت در 

لیف. تا
دیگرانـی نیز می گویند که پسـت مدرنیزم 
بـه نوعـی ادامـه ی رمانتیسـیزم و مدرنیـزم 
مدرنیـزم}  و  {رمانتیـزم  دو  هـر  و  اسـت 
هنـوز پیـش می رونـد. بـرای همیـن آنچـه 
از  ای  وصلـه  تقلیـد،  را  آن  جیمسـون  کـه 
سـبک های مختلـف، می داند، تنها توسـعه ی 
سـت.  کوالژمدرنیسـتی  همـان  بیشـتر 
چندگانگـی فرهنگـی امـروز را می تـوان در 
سـرزمین هـرز الیـوت، »د کانتـوس« پانـد، و 
از آن خـود سازیکوبیستیماسـک های مراسـم 
»بنیـن« توسـط پیکاسـو یافت. خودبازتابـی 
بیـداری  در  می تـوان  را  مـدرن  هنرپسـت 
فینـه گان جویـس و هـم چنیـن بسـیار قبل 
شـندی یافت.  تریسـترام  در  این هـا  از  تـر 
شـعر اجرایـی تنهـا تالشـی متاخـر اسـت از 
کوشـش های  شـامل  تـالش،  انبوهـی  بیـن 
وردزورث و ویلیـام کارلـوس و ویلیامـز، بـه 
قصـد بازنـو کردن شـعر از طریق بومی. شـعر 
جـان اشـبری اصـل پسـت مـدرن اسـت امـا 
بـا ایـن وجـود از واالس اسـتیونس رمانتیـک 
مدرنیسـت و آگوسـتان و.اچ. آدن مدرنیسـت 
تاثیر گرفته. اسـتفاده ی جـان کیج از »پیانوی 
آمـاده شـده«، و تاکیـدش بر بـی تاکیدی در 
زبـان، بازتـاب مهمـی از پسـت مدرنیـزم دارد 
امـا هـم چنیـن می تـوان آن را در کنار چنگ 
بـاد  بـا  سـیمی که  ابـزار  نوعـی  »آییلیـان« 
می نواخـت- در بسـتر تاریخ رمانتیسـیزم قرار 
داد. رد پـای تاکیـد معاصریـن بـر شـاعرانگی 
پروسـیجرالیزم،  کانسـتراکتیویزم،  ماشـینی، 
و مـرگ سـوژه را می تـوان تـا دادا و زیبایـی 
اولیـه شـوروی  شناسـی ماتریالیسـتی دوره 
عقـب بـرد. می تـوان ایـن تصویـر را پیچیـده 
تـر هـم کـرد: برخـی رویه هـای شـاعرانه که 
تـالش می کننـد علیـه بیـان عمـل کننـد، 
بـرای مثـال شـعرهای بریـده چیـده ی دادا، 

شـبیه رویه های الهیاتی باسـتانی سـت. برای 
مثـال، رویـه ی غـرب آفریقایـی الهیاتـی ایفا 
متکـی بـر انداختن شـانزده صدف اسـت. این 
کـه صدف هـا بـه چـه شـکل پاییـن می آیند 
می کنـد  هدایـت  را،  کشـیش  »بابالووو«، یـا 
تا یکـی از 256 شـعر کتـاب مرکـزی ایفـا را 
بخوانـد؛ شـعری کـه در نهایـت بـه عنـوان 
درمـان فـرد نیازمنـد تلقـی می گردد. شـاعر 
آنالیـن  سـیالب  از  نمونه هایـی  سـایبری 
هشـیاری دیجیتال را برمـی دارد و نتیجه اش 
شـعری می شـود کـه حـاوی نشـانه هایی از 
فرهنـگ مـا و وضعیـت روانی ماسـت. اعمال 
شـانس در الهیـات و هنر، در بسـیاری اوقات، 
بسـیار روش مند هسـتند. جان کیـج پیانوی 
خـود را بـرای تولید صدای ناهنجـار، از طریق 
از کار انداختـن برخی سـیم ها، »آمـاده کرد«.

از  دراولیـن ویرایـش ایـن آنتالـوژی مـن 
واژه ی پسـت مـدرن در عنـوان کتـاب، بـه 
جـای واژه ی »تجربـی«، »آوانگارد«، یا »هزاره 
ای«، بهـره بـردم، چـرا که اصطالحـی بود که 
گسـتره ی روش هـای تـازه ای را کـه پـس از 
جنـگ جهانـی دوم عرضه شـده، بـا دامنه ای 
از شـاعرانگی شـفاهی نسـل بیت و شـعرهای 
اجرایـی تا »نویسـندگی« مکتـب نیویورک و 
شـعر زبـان را شـامل می شـد. امـروز بـاز هم 
همیـن اصطالح مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
تـا تحولهـای متاخرتر شـامل تعزل های پسـا 
زبانـی، شـعر مفهومی، شـاعرانگی سـایبری و 
پروسـیجریزم را نیز دربرگیـرد. این روش های 
گرایش هـای  برخـالف  شـاعرانه  جدیـد 
رمانتیسـیزم میانه ی قرن بیسـت، کـه الگوی 
حاکـم بر ادبیـات 1۹50 تـا 1۹۹0 بود، عمل 
می کنـد. بـا وجـود آن که شـعر زبـان الگوی 
تیوریـک و اصلـی تریـن تاثیرگـذار از سـال 
1۹۹0 بدیـن سـو بـوده اسـت، حرکت هـای 
جدیدتـر بین شـعر تعزلـی پسـازبانی، که در 
جسـت و جـوی بیان اسـت و شـعر مفهومی، 
سـایبرنتیک و شـاعرانگی پروسـیجرال، کـه 
علیه نوشـتن به مثابـه ی بیان اقـدام می کند، 
تقسـیم شـده انـد. در حالی کـه زمانی گمان 
می رفـت کـه شـعر زبـان، شـعر تعزلـی را از 
مرکزیـت بیـرون خواهـد انداخـت امـا شـعر 
باربـارا  قبیـل  از  بـه شـاعرانی  منجـر  زبـان 
گسـت، آنالوتربـاخ، رزمـاری والـدارپ و اندرو 
جـورون، در کنـار بسـیاری صدایـان دیگـر 
و منابـع تـازه، گردیـد. مـا حتـی می توانیـم 
درباره ی پسـت مدرنیزم هـای متقدم و متاخر 
صحبـت کنیم. پسـت مدرنیزم متقدم شـامل 
نسـل بیت، پروجکتیویست، مکتب نیویورک، 
تصویـر عمیـق و شـاعرانگی بختکـی )کیج و 
مـک لـو( می شـود، در حالـی کـه شـاعران 
پسـت مدرن متاخـر بازنماینده ی یـک تغییر، 
تغییـری آگاه از عصـر دیجیتـال و رسـانه، به 
سمت شـاعرانگی سایبرنتیک و ماشینی شده 

ند. ا
گرچـه مفهـوم پسـت مـدرن مـورد انتقاد 
منتهـا هیـچ اصطـالح دیگـری  قرارگرفتـه، 
ظهـور نکـرده کـه بتوانـد بـه خوبـی شـرایط 
فرهنگـی را در پـی جنـگ جهانـی دوم بیـان 
کنـد. جان فـو، محقق، پسـت مدرنیـزم را به 
زمـان گذشـته ی فعـل می بـرد و می نویسـد: 

»پسـت مدرنیـزم چه بـود؟« امـا در نهایت به 
دشـواری باطل کـردن واژه ی پسـت مدرن، و 
تلویحـا آن چـه که بازنمایـی می کند، اشـاره 
می کنـد: »واقعیت دوام کلمـه، هرچه قدر که 
ممکن اسـت آزار دهنده باشـد، نشان می دهد 
کـه چیـزی دارد اشـاره می شـود، چیـزی که 
نمی توانـد بـه مثابه یـک مـد تیوریـک کنـار 
انداختـه شـود.« نیچـه برایـن معنـی اسـت 
کـه دیگـر اصـال ممکن نیسـت که انسـان به 
چیـزی معتقـد باشـد کـه بـر فانـی، برجهان 
گذرا، اسـتعال داشـته باشـد و براین معناست 
که بنیـان ارزش هایی که انسـانیت را محصور 
کـرده بودند، یـک بـار بـرای همیشـه، از بیـن 
رفتنـد... ابدیـت و هم چنین »بـودن« به طور 
کامـل بیرون انداخته شـد، تـا تحت حکومت 
نرمی ناپذیـر »شـدن« قـرار گیـرد«. ابدیت به 
اتریـت {ترکیـب واژه ی اتـر و ابدیت} تبدیل 
شـد، جهانـی سـایبرنتیک کـه می توانـد بین 
همگان تقسـیم شود، و بیشـترش این جهانی 
و خاکـی سـت. پسـت مدرنیـزم، آن طـور که 
برخـی مدعی شـده اند، فاقد بنیادها نیسـت، 
بلکـه بنیادهایـش ا متعالـی بـه هـر روزه، از 
جسـت و جـوی سـورریال برای یافتـن کل، 
بـه تاکیـد دادا بـر مواد یافتـه، هنـر اجرایـی و 
مفهومی رفتـه اسـت، از الزامـی و طبیعـی بـه 
دلخـواه، تصادفـی و بشـر سـاخت. بـه جـای 
بـازی در زمین خدایان، شـاعران با ابزار مادی 
زبان بـازی می کنند. هایدگر در مـورد رویکرد 
خـود بـه فلسـفه نوشـت: »من یـک موضـع 
متقـدم را رهـا کـرده ام، نـه الزامـی و طبیعی 
بـه دلخـواه، تصادفی و بشـر سـاخت. به جای 
بـازی در زمیـن خدایـان، شـاعران بـا ابـزار 
مـادی زبـان بـازی می کنند. هایدگـر در مورد 
رویکـرد خـود بـه فلسـفه نوشـت: »من یـک 
موضـع متقـدم را رهـا کـرده ام، نـه بـرای آن 
کـه آن را بـا موضعـی دیگر عـوض کنم، بلکه 
چـون حتـی موضع قبل یک ایسـتگاه بـود در 
کنار یـک مسـیر. عنصر پایـدار در فکـر کردن 
راه اسـت. و راه هـای تفکـر در درون خـود آن 
کیفیـت رمزآلـودی را دارنـد کـه می توانیـم 
آنهـا را جلـو و عقـب ببریـم و ایـن کـه فـی 
الواقـع تنهـا راه بـه عقب ما را بـه جلو هدایت 
فاکتورهـای  از  بودن یکـی  راه  در  میکنـد.« 
اصلی نوشـتار پسـت مدرن و فراینـد محور از 
السـون، گینزبرگ، و اشـبری تا شـاعران زبان 
اسـت. پسـت مدرنیزم به جای تسـلیم شـدن 
به تاریخ، مصرانه روی مسـیر مشـغول دسـت 
کاری و از آن خـود کـردن رویه هـای تثبیـت 
شـده می مانـد. راه رو بـه جلو راه بازگشـت به 

جـاری، تزارا، دوشـامپ و اسـتاین اسـت.
منتقـد، هنـر  برگـر،  پیتـر  نظـر  برطبـق 
بورژوایـی  هشـیاری  الگـوی  علیـه  آوانـگارد 
می شـورد تـا فاصلـه ی بیـن هنـر و زندگی را 
بـردارد. هرچنـد، »هنـری کـه دیگـر از عمل 
زندگـی قابل تفکیک نیسـت، و به طور مطلق 
در آن جذب شـده، توانایی خـود در نقد آن را 
از دسـت می دهـد.« از همیـن رو بومی گرایی، 
هرچنـد در تـالش اسـت تـا تاثیـر اجتماعی 
هنـر را گسـترش دهد، امـا در کنـار زدن این 
تاثیر با زیبایی شناسـی قـرن نوزدهم همگان 
می شـود. ریسـک ایـن اسـت کـه آوانـگارد، 

بـه زودی، بـه نهـادی بـا آیین هـای خودنگـه 
دارش تبدیـل شـود، بدون هیـچ قدرتی برای 
نشـانه گذاری یـا تاثیر بر انحنـای تاریخ. وقتی 
کـه اولیـن ویرایـش ایـن کتـاب بیـرون آمد، 
آخرین تحول، شـعر زبان بود، یک شـاعرانگی 
وجـود  بـا  کـه  فمینیسـتی  مارکسیسـت- 
مخالفتـش بـا رمانتیـک و تاکیـدش بـر ایـن 
موضـوع، در بسـیاری از مفورضـات فرهنگـی 
با نسـل بیت ها مشـترک بـود؛ بـرای مثال در 
مقاومـت در برابـر فرهنـگ کاالیی شـدن. در 
مقایسـه، به نظر می رسـد مکتب هـای فکری 
متاخر وریکردی پسـا تاریخی داشـته باشـند. 
همچنیـن بـه نظـر می رسـد کـه مکتب های 
فکـر متاخر از جنبه هایی از فرهنگ آمریکایی 
کـه  می برنـد  لـذت  همگانـی  رسـانه های  و 
چارلـز السـن »پیجوروکراسـی« می نامید. در 
واقـع، پـس از موقعیـت گرایـان، بسـیاری از 
شـاعران مفهومی و سـایبری معاصر، خشونت 
و گرمـاه سـازی رسـانه های انبـوه را از طریق 
بازتابانـدن زبانش به خـودش، برعلیه خودش 

بـه کاربـرده اند.
این آنتالوژی در تالش اسـت تا نشـان دهد 
که شـعر آوانگارد در کوشـش خـود در جهت 
مقابلـه بـا گونه هـای حاکم و پذیرفته ی شـعر 
ادامـه داده اسـت. ایـن شـعر آوانـگارد اسـت 
کـه شـعر را از طریق اسـتراتژی های تـازه، اما 
برخورنـده، و هنرمندانـه تـازه می کنـد. روش 
نوتـن »نرمـال« در یـک دوره زمـان، در وهلـه 
ول، روش خالقـان نسـل های گذشـته بـوده 
اسـت. در مقدمـه ی اولیـن ویرایـش برایـن 
کتـاب پیشـنهاد کـرده بـودم: »براسـاس این 
منطـق، زیبایی شناسـی متاخر پسـت مدرن 
مانند شـعر اجرایی و شـعر زبـان در دهه های 
آتـی بر جریـان اصلـی تاثیرخواهد گذاشـت.: 
اثبات شـد که ایـن گزاره ناچیز انـگاری کرده 
اسـت. شاعران پیشـرو شـعر زبان کرسی های 
دانشـگاه های پیشـرو را برعهـده گرفتنـد، و 
روش آنهـا آنقـدر تاریـخ نـگاری شـده اسـت 
کـه از ابتـدای هـزاره ی جدیـد منتقدیـن بـه 

نسـلی پسـازبانی اشـاره کـرده انـد. بـا ظهور 
برنامه های تحصیالت عالی در رشـته نوشـتن 
خـالق و حرفه ای شـدن روزافزون آن چه که 
آکادمیسـین ها »دیسـیپلن« می نامنـد، حتی 
کرسـی های  هـم  بومی گراهـا  و  حاشـیه ها 

تدریـس در اختیـار گرفتـه اند. 
پسـت مدرنیـزم تنها یـک سـبک نیسـت 
کـه از کانتون هـای پوند اسـتخراج شـده و به 
شـعر زبـان رسـیده اسـت، بلکه یـک مقابله ی 
مـداوم بـا و نظـر دهـی پیرامـون رویه هـای 
غالـب اسـت. ویلیـام کارلوس ویلیامـز برعلیه 
سـونات می تاخـت، ازراپوند برعلیـه پنتامیتر، 
شـاعران مفهومی امـروز، کنت گلداسـمیت و 
کـرگ دورکیـن، خـود خالقیت را زیر سـوال 
می برنـد. با هـر توسـعه ی جدیـد، می فهمیم 
کـه بـازی شـعر هنـوز در زبـان در جریـان 
اسـت. مهم نیسـت چه قدر گسسـت از سنت 
پیشـین شدید باشـد، روش ها و ابزارهای ورود 
به یـک شـعر منجـر بـه »گفتـه شـده بـود« 
می شـود. کسـی کـه در مقابـل مـا بـه عنوان 
کشـیش ایسـتاده، یک بار دیگـر صدف هایش 

را انداخته اسـت.
مـدرن  پسـت  انقـالب   1۹60 دهـه  در 
در مخالفـت بـا شـعر غیرشـخصی و شـعر 
آگوسـتانی ای بـود کـه نقـد نـو ترویـج کرد. 
ایـن انقالب سـمت و سـوی شـعر شـخصی، 
گفتـاری و انـدام واری را می گرفـت کـه هـر 
صـدا را یکـه می دیـد. حکـم فرانـک اوهـارا 
بـرو  پیـش  عصب هایـت  براسـاس  تنهـا 
»نوعـی از شـاعرانگی بداهـه گـرا دربـاره ی 
کـه  می کـرد  ترویـج  را  روزمـره  زندگـی 
اسـاس نیورمانتیـک بـود. ولـی شـعر او، در 
برداشـت  برخـالف  روزگـی شـدیدش،  هـر 
شـعر  برمی داشـت.  گام  خـود  از  رمانتیـک 
بـا  بـه متافیزیـک،  او، در بـی توجهـی ش 
مدلـول اسـتعالیی گسسـته بـود. در اواخـر 
دهـه 70 یک نسـل جدید از شـاعران پسـت 
مـدرن شـروع به چالش شـاعرانگی شـفاهی 
و دم محـور السـن و گینزبـرگ کردند. با این 
وجـود، از سـال 1۹45 بـه ایـن سـو، بیشـتر 
تولیـد کننـدگان خـالق نوشـتن بـه مثابه ی 
فراینـد را بـر نوشـتن بـه مثابـه ی محصـول 
ارزش چندگانگـی، آن  آنهـا  ارج می دهنـد. 
چـه چارلـز السـن »شـعل اصلـی واقعیـت« 
بودگـی،  به یکـه  نسـبت  را  می دانسـت، 
آنچـه چارلـز السـن »تولـد کثیف یـا این یـا 
آن« می نامیـد، بـاال بردنـد. پسـت مدرنیـزم 
قـدرت را مرکـز زدایی می کند و در راسـتای 
تقویـت نـگاه بسـیار محـوری اسـت. بـا این 
وجـود، از سـال 1۹45 بـه ایـن سـو، بیشـتر 
تولیـد کننـدگان خـالق نوشـتن بـه مثابه ی 
بـه مثابـه ی محصـول  برنوشـتن  را  فراینـد 
چندگانگـی،  ارزش  آنهـا  می دهنـد.  ارزش 
این چه چارلزالسـن »شـغل اصلـی واقعیت« 
می دانسـت، را نسـبت به یکـه بودگـی، آنچه 
چارلـز السـن » تولـد کثیـف بـا این یـا آن« 
می نامیـد، باال بردند. پسـت مدرنیـزم قدرت 
را مرکـز زدایی می کند و در راسـتای تقویت 
نگاه بسـیار – محوری سـت. پسـت مدرنیزم 
کلمـات بـی معنـی را بـه مدلول اسـتعالیی 
ترجیـح می دهـد؛ واقعـی را بـه متافیزیـکال. 
در کل، رو به سـمت نگاهی سـاخت گرایانه، 
و نـه بیـان گرایانه، نسـبت به سـرایش دارد. 
من آن بیشـتر کـس دیگری سـت. در ایجاد 
شـاعرانه اش، روش بـا شـهود رقابت می کند. 
بـا مـرگ خـدا و جـدا شـدن نامیمـون ولـی 
آن خودسـازی یک  از  طبیعـت،  از  اجبـاری 
ابـزار حاکـم می شـود. کتـاب مـا تمـدن مـا 
و طبیعـت مـا می شـود و هـم زمـان کلمات 
فقـط کلمات هسـتند. نداشـتن هیـچ نتیجه 
هـم  در  نسـخه های  بـا  روایـت،  بـرای  ای 
متداخـل و گاهـی متضـاد بـر روی خود خم 
می شـود. بـرای مثـال، رمـان ایتالوکالوینـو، 
اگـر شـبی از شـب های زمسـتان مسـافری 
)1۹7۹( شـامل ده فصل اول ده رمان اسـت 
کـه هیچ یـک نـه پـرورش می یابنـد و نـه به 
نتیجـه می رسـند. شـروع کـردن دوبـاره و 
دوبـاره سـاختن »زمـان حـال ادامـه داری« 
سـت که گرترود اسـتین به عنوان »اکنون و 
بعـد اکنـون« نوشـتن می خواسـت. آنچه یک 
متـن معنـی می دهـد ربـط بیشـتری بـه آن 
دارد کـه چگونـه نوشـته شـده و نـه کـه چه 
بیـان می کنـد. همـان طورکه رابـرت کریلی 
مهمی نیسـت«.  ارجـاع  »معنـی،  نوشـت، 
کریلـی، بـا نقل قـول از چارلـز السـن، ادامه 
می دهـد: »آنچه کـه در خودش وجـود دارد، 
آن چیـزی سـت کـه معنی می نامیـم. »مثل 
الوهـا در شـعر ویلیامـز« چـه شـیرین/ و چه 
سـرد«، یک چیـز بـه خـودش ارزش دارد، نه 
به سـمبولیزمش. در کل، شـعر پسـت مدرن 
گـرای وحـدت،  مرکـز  ارزش هـای  مخالـف 
اهمیـت، تـک خطـی بـودن، بیـان گرایـی و 
هرگونـه تصویرگری قهرمانانـه از نفس بورژوا 

و عالیقـش اسـت.

شعر پست مدرن چیست؟
پل هوور

مقدمه ی ویرایش دوم بر »شعر پست مدرن آمریکا«، آنتالوژی نورتون، ۲013
ترجمه: مهدی گنجوی

برطبق نظر پیتر برگر، منتقد، هنر 
آوانگارد علیه الگوی هشیاری 

بورژوايی می شورد تا فاصله ی بین 
هنر و زندگی را بردارد. هرچند، 

»هنری که ديگر از عمل زندگی قابل 
تفکیک نیست، و به طور مطلق در آن 

جذب شده، توانايی خود در نقد آن 
را از دست می دهد.« از همین رو 

بومی گرايی، هرچند در تالش است 
تا تاثیر اجتماعی هنر را گسترش 
دهد، اما در کنار زدن اين تاثیر با 

زيبايی شناسی قرن نوزدهم همگان 
می شود.

پست مدرن دوره ی زمانی بعد از 
جنگ جهانی دوم را در برمی گیرد 
و به شعر آوانگارد شاعران 
آمريکايی، از 1950 تا امروز، 
می پردازد. به طور کلی شعر 
پست مدرن به رويکردی تجربه 
گرايانه در نوشتن اشاره دارد 
و حاوی نوعی جهان بینی ست 
که خودش را از فرهنگ جريان 
اصلی و سانتامانتالیزم و زيست 
خودبیانگر اين فرهنگ در نوشتن 
جدا می کند
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تاریخ کرمان

آقـای ارجمنـد را کـه برایـت گفتـم هیچ 
کـس بـه طـور خصوصی بـرای مـن تعریف 
نکـرده. زیـرا مـن بـا هیچ کـدام از افـراد آن 
روز خصوصیت و آشـنایی حتی سالم علیک 
نـدارم. بلکـه این مطلـب همـان روز در تمام 
کرمـان درز کـرد. آن روز آن جـا عـده زیـاد 
بـود و مسـلم بـود کـه پـس از بیـرون آمدن 
از خانـه هـزاران گومگـو در اطـراف صحبت 
هـای آن پیـش می آیـد. به عالوه ایـن افراد 
عـده ای از مردمـان معمولـی و پیـش پـا 
افتـاده کرمـان بودنـد کـه حرف هـای خود 
را بـرای همـه تعریـف می کردنـد. مخصوصاً 
آن کـه بـرای ایـن کار ماموریـت داشـتند و 
بعـداً مـی بایسـتی کار خـود را بـه رخ این و 
آن بکشـند تـا معلوم شـود کـه وظیفه خود 

را انجـام داده اند.
و حـاال بـرای آن که نگویی ایـن حرف ها 
را هـم از خـودم بافتـه ام یـا نظـر خصوصی 
دارم، مـی توانـم اسـم آن هایـی کـه آن روز 
منـزل آقـای ارجمند بودنـد و آقـای معاصر 
را مـورد توهیـن قـرار دادنـد بـه تـو بگویـم. 

گرچـه مـن نمی خواسـتم این اسـم را ببرم، 
ولـی یکی بـرای آن کـه ضمن این داسـتان 
چنـد بـار دیگـر بـا آن هـا برخـورد خواهیم 
کـرد و یکـی هـم بـرای آن کـه تو بـه صدق 
حـرف هـای مـن بیشـتر اطمینـان داشـته 

باشـی اسـم آنهـا را برایت مـی گویم.
بـه  کرمـان  در  هـا  آن  نفـر  چهـار  سـه 
آن  مجمـوع  هسـتند،  معـروف  هنرمنـد 
هـا را هنرمنـدی هـا مـی گوینـد. ایـن هـا 
پسـرهای یـک آقایی بـه نام اکبرآقا هسـتند 
کـه او خـودش پسرغالمحسـین بـود. البتـه 
مـن نمـی خواهـم بگویـم کـه ایـن مرحـوم 
قـدر  همیـن  بـود.  کاره  چـه  غالمحسـین 
هسـت کـه تمـام مـردم کرمـان او را خـوب 
مـی شناسـند. زیرا هـر جا عروسـی بود پای 
مرحـوم غالمحسـین هـم در میـان بـود که 
دار و دسـته ای داشـت و در عروسـی ها بزن 
بکـوب مفصلـی راه مـی انداخـت امـا حـاال 
ایـن هنرمنـدی هـا بـرای خودشـان قالـی 
بافـی دارنـد و جـزو قالی بـاف هـای کرمان 
هسـتند و ضمنـاً خـود را از مریـدان پـر و 

پاقـرص دکتـر بقایـی نشـان داده و همه جا 
بـا او بوده و هسـتند و االن )خـرداد 1333( 
هـم کـه من دارم بـا تو صحبت مـی کنم دو 
نفر یا سـه نفرشـان بـا آقای دکتـر بقایی در 

اراک در تبعیـدگاه بـه سـر مـی برنـد.
یکـی دیگـر از حضـار آن جلسـه جوانـی 
اسـت تنومنـد و بلندقـد بـه اسـم محمـد 
دهـات  از  قناغسـتان  اهـل  کـه  محمـدی 
ماهـان اسـت و در چنـد سـال پیـش کـه 
آقـای خواجـه نصیـری روزنامـه ای به اسـم 
تندبـاد منتشـر مـی کرد و سـر تا پـا فحش 
بـه ابراهیمـی هـا و شـیخیه بود. ایـن جوان 
مامـور  و  آورد  بـه کرمـان  قناغسـتان  از  را 
فـروش و توزیـع روزنامـه خودش کـرد. ولی 
آن روزنامـه بعـد از مدتـی تعطیـل شـد و 
ایـن آقـا رفت مدتی در دفتر اسـناد رسـمی 
آقـای مدنـی بـا ماهی شـصت تومـان به کار 
پرداخـت. فعـال هـم کارمنـد اداره فرهنـگ 
اسـت و روزانـه پنجاه ریال حقـوق می گیرد 
و هـر وقت در گوشـه و کناری بخواهند سـر 
و صدایـی راه بیندازنـد از وجـود او اسـتفاده 
مـی کننـد. ولی بازهـم باید گفت کـه ذاتاً از 
سـایر رفقـای خودش نجیب تر اسـت. او هم 
اکنـون در اراک و جزو تبعیدشـدگان اسـت.
یکـی دیگـر آن هـا آقای حـاج ابوالقاسـم 
مهرابـی اسـت. ایـن آقـا شـالی هم دور سـر 
خـودش مـی پیچـد و عبایـی بـه دوش می 
گیرد و سـر و کاری هم با مسـجد و محراب 
دارد. ایـن آقـا اغلب خـودش را به نـام برادر 
آقـای مهرابـی که از مجتهدین کرمان اسـت 

زند. مـی  جا 
ایـن حـاج آقـا مهرابـی مانند پـدرش که 
معـروف بـه حسـن قصـاب اسـت خـودش 
هـم سـابقا قصابی داشـت. بعد مامور پسـت 
عـوارض صـدی سـه دارایی شـد. چون سـر 
ایـن شـغل لفـت و لیـس هایـی در صـدور 
قبـض هـا کـرد بـه دسـتور پیشـکار وقـت 
یکـی از کارمنـدان دارایـی بـه نـام عیسـی 
آشـنایی مامـور رسـیدگی بـه کار او شـد و 
ایـن آقا چـون کار خود را خیلـی خراب دید 
از همـان پسـت عـوارض ماهـان یـک دفعه 
غیبـش زد و مدتـی پنهان بود تـا آن که آب 
هـا از آسـیاها ریخـت و سـر و صـدای کار او 
خوابیـد و او دوبـاره به شـغل قصابی خودش 
برگشـت. بعـد از مدتـی سـقط فروشـی بـاز 
کـرد و عامل فروش قند و شـکر شـد و حاال 
هم هسـت سـر این شـغل هـم مـی گفتند. 
مدتـی عوض سـهمیه قنـد مرودشـت که از 
دارایـی می گرفت. قند شـهری کـه ارزان تر 
و بهتـر و مرطـوب بـود بـه مـردم مـی داد و 
قنـد دولتـی را در بـازاد آزاد مـی فروخـت و 
تـازه همان قند شـهری را هـم از نرخ دولتی 
کیلویـی یک ریـال زیادتر مـی فروخت. این 
کارش هـم یک دفعه از طرف دارایی کشـف 

شـد و بـاز تحت تعقیـب قـرار گرفت.
 28 روز  آقـا  ایـن  برجسـته  کارهـای  از 
مـرداد پارسـال بـود کـه عـده ای ریختنـد 
و سرگردسـخایی رییـس شـهربانی کرمـان 

را کشـتند. موقعـی کـه آن بدبخـت آخرین 
لحظـات زندگـی را طـی می کـرد. این آقای 
حـاج مهرابـی رسـید و با یـک ضربت چوب 
بـه زندگـی او خاتمـه داد. بـد هـم آسـتین 
هـای خودش را باال زد و دسـتش را زد توی 
خون آن بخت برگشـته و روی دوش یکی از 
همکارانـش بـاال رفت و به مـردم گفت مردم 
شـهادت بدهیـد کـه من دسـتم را بـه خون 
یـک نفـر بـی دین آلـوده کـردم و حـاال که 
وظیفـه دینی و شـرعی خـودم را انجام دادم 
مـی روم مسـجد وضو می گیریـم و نماز می 

خوانم.
ایـن آقـای حـاج مهرابـی بـا ایـن عمـل 
ثابـت کـرد کـه الولـد الحـالل یشـبه باالب 
والخال پسـر حالل زاده بیشـتر بـه پدرش و 
یـا دایـی اش شـبیه اسـت و این آقا بـه پدر 
بزرگش شـبیه شـد زیرا مـادرش دختر یکی 

از میرغضـب هـای زمـان قاجاریـه بود.
ضمنـاً بـد نیسـت بدانـی روزی کـه ایـن 
تبعیـد کردنـد دار و  را گرفتنـد و  آقایـان 
دسـته اربـاب هـای آن هـا بـه چـه جـوش 
و خروشـی افتادنـد تـا آنجـا کـه در مجلس 
شـورای ملـی هـم صحبتـی از آن بـه میان 
آمـد و در جرایـد تهران منعکـس کردند که 
پانصـد و چهـل نفـر از محترمیـن کرمـان 
را گرفتنـد و تبعیـد کردنـد و حـال آن کـه 
تمـام آن هـا نه نفـر بودند کـه ماهیت چند 
نفـر آن هـا را مـن برایـت تعریـف کـردم. 
همیـن آقـای هرنـدی نمـی دانـی در ایـن 
بـاره چـه یقـه درانـی هـا کـرد. همـه جـا 
مـی نشسـت می گفـت آقایـان نمـی دانید 
چـه ظلمی کردنـد. ریختنـد بـرادر مجتهد 
شـهر را شـبانه از خانـه بیـرون کشـیدند و 
مقصودشـان همیـن آقـا حـاج مهرابـی بود. 
در تهـران هـم نفهمیـدم کـه چه طور شـد 
عـده ای از وکال و اولیـای امـور خام شـدند 
و بـا همه گـزارش های مفصل و مشـروحی 
مقامـات  و  فرمانـداری  و  از شـهربانی  کـه 
لشـگری بـرای آن هـا مـی رفـت بـاز امـر 
بـر آن هـا مشـتبه شـد و بـه این حـرف ها 

اثـر دادند. ترتیـب 
در هـر صـورت آن چـه کـه عاید شـهر ما 
از تمـام ایـن حـرف هـا و کارهـا مـی شـود 
همیـن بدبختـی هایـی اسـت که مـی بینی 
و دل انسـان از ایـن مـی سـوزد کـه هـر جا 
سـنگی اسـت بـه پـای لنگـی اسـت و تـازه 
مضحـک این جاسـت کـه وقتی کمیسـیون 
امنیـت تشـکیل مـی شـود و مـی خواهنـد 
بیچـاره  همیـن  بکننـد،  را  فسـاد  ریشـه 
هنرمنـدی هـا و محمدی ها و حـاج مهرابی 
را مـی گیرنـد. این هـا در حقیقت آلت فعلی 
بیشـتر نبـوده انـد. محرکین اصلـی کماکان 
بـه مکیـدن خون مـردم مشـغولند و بـا این 
کـه این بیچـاره هـا را آلت کردند و از شـهر 
و دیـار آواره شـان سـاختند این قـدر غیرت 
به خـرج ندادنـد که سـفته بیچـاره هنرمند 
را بپردازنـد و طلبکارها آمدنـد قالی را از زیر 

پای خانـواده اش کشـیدند.

بـاز دیـدم رفیقم گریـز به صحـرای کربال 
زد و از مظالـم ایـن و آن سـخن بـه میـان 
آورد. گفتـم بـرادر تـو چـرا تا چانـه ات گرم 
مـی شـود فـوری از مکیـدن خـون مـردم و 
هـزاران خـون جگـری ها و در بـه دری های 
دیگـر صحبت مـی کنی و موضوع سـر آقای 
معاصـر بـود و حـرف هـای منـزل ارجمند و 

آخـرش نفهمیـدم نتیجه چه شـد.
رفیقـم گفـت مـی خواهـی چـه بشـود. 
آقـای معاصـر پـس از قضیـه آن روز با آقای 
دکتـر بقایـی تمـاس گرفـت. او هـم خیلـی 
اظهـار تاسـف کـرد. ولـی طفلـک معاصـر 
پیـش خـودش گفـت نـه شـیر شـتر و نـه 
دیـدار عـرب. همـان روز بعـد بـار و بندیـل 
خـودش را بسـت و یـک راسـت بـه تهـران 
برگشـت و قضیـه ماسـت مالـی شـد و ایـن 
اولیـن قدمـی بـود کـه در ایـن مـورد آقـای 
کاظمـی به نفـع آقایان یـزدی ها برداشـت.
حـاال از خـود آقـای کاظمـی بگوییـم. او 
مدتـی سـرگرم انتخابـات بم شـد تـا کار آن 

جـا خاتمـه پذیرفـت و آقای سـاالر 
بهـزادی وکیـل شـد. ولـی در اواخر بهمن 
مـاه یـک روز صبـح دیدیـم بـرای رؤسـا و 
سرشناس های شـهر یک کارت خداحافظی 
از طـرف آقـای کاظمـی آمـد. لحـن عبارت 
طـوری بـود مثـل ایـن کـه احضار شـده اند 
و بایـد برونـد و دیگـر مراجعـت نخواهنـد 
کـرد. ولـی نمی دانـم در تهران چـه جریانی 
پیـش آمـد یـا گزارشـات را چـه طـور داد و 
چـه گفت و شـنیدهایی شـد که هنـوز یک 

هفتـه نگذشـته بود برگشـت.
ایـن دفعـه آقـای کاظمی مشـغول انجام 
انتخابـات جیرفـت شـد و در این جـا بالیی 
هـم بر سـر بیچاره مهنـدس منوچهر ایرانی 
مهنـدس  ایـن  کـه  نگـذارم  ناگفتـه  آورد. 
ایرانـی هیـچ رابطـه و بسـتگی بـا آن دکتر 

ایرانـی بـه قـراری کـه مـی گوینـد جوانـی 
اسـت تحصیل کرده و فرزنـد آقای ایرانی از 
کارمنـدان باسـابقه و قدیمی وزارت فرهنگ 
اسـت مـا کـه نـه او را دیـده ایـم و نـه می 
شناسـیم ولی می گفتنـد در روز 28 مرداد 
در تهـران وقتـی کـه بـی سـیم را تصـرف 
کـرده بودنـد و مخالفین توانسـته بودند آن 
را از کار انداختـه و ارتبـاط را قطـع کننـد. 
ایـن آقـا خیلـی زحمـت کشـیده و دوبـاره 
ارتبـاط را برقـرار کـرده بود- از قـرار معلوم 
دربـاره ایـن آقـا سـفارش خیلـی شـده بود 
و قـرار بـود از جیرفـت وکیـل بشـود. وقتی 
هـم کـه بـه کرمـان آمـد. آقـای کاظمـی 
خیلـی چـرب و نـرم از او پذیرایـی کـرد و 
از هـر جهـت بـه او اطمینـان داد و روانـه 
جیرفتـش کـرد. غافـل از آن کـه برایـش 
چـه نقشـه ها کشـیده انـد و از آن جـا قرار 
اسـت یـک نفـر دیگـر را وکیـل کننـد. من 
کـه نمـی دانـم زیـر کاسـه چـه نیم کاسـه 
ای بـود. شـاید از راه صـالح اندیشـی ایـن 
نظریـه را هـم بـه رمـز بـه وزارت کشـور 
گـزارش داده باشـند. بـه هـر حـال آنچـه 
کـه مسـلم اسـت مـی خواسـتند ایـن طور 
وانمـود کننـد که کرمـان متشـنج و اوضاع 
آن جـا وخیـم اسـت. بعـدا فهمیدیـم کـه 
اوضـاع آن جـا وخیم اسـت. بعـدا فهمیدیم 
کـه ممکن بـود جان ایـن بیچـاره مهندس 
ایرانـی هـم بـه خطـر بیفتـد و بـه اصطالح 
معـروف فـدای پرونـده بشـود. ولـی بختش 
بلنـد بـود و بویـی از اوضـاع بـرد. خـودش 
در چنـد فرسـخی جیرفـت متوقـف شـد و 
اتومبیلـش را جلـو فرسـتاد. عـده ای که در 
جیرفـت تحریـک شـده و منتظـر او بودنـد 
تـا اتومبیـل رسـید یهویی آن کـه مهندس 
هـم توی ماشـین اسـت ریختند و شـیره و 
شـیردان اتومبیل را بیرون کشـیدند. شـوفر 
بیچـاره بـه هـر نحـو بـود خـود را خـالص 
کـرد و در رفـت و بـه اربابـش خبـر داد که 
هـوا پـس اسـت و ایـن طفلـک هـم مثـل 
آقـای معاصـر که اغفال اسـتاندار شـده بود 
رای خـود را گرفـت و بـه تهـران برگشـت. 
)اکنـون کـه من ایـن مقاالت را می نویسـم 
آقـای مهنـدس منوچهـر ایرانـی از الر بـه 
اسـت  شـده  انتخـاب  مجلـس  نمایندگـی 
معلـوم مـی شـود شـانس ایـن آقـا بیشـتر 
در نواحـی گرمسـیر کل مـی کنـد. اگـر از 
جیرفـت عقـب زد اقـال راه دوری نرفت و از 

الر سـر درآورد.(

افقی
1-پول خرد فرانسه- نویسنده سورنا

2-کاغذ فروش- نشسته- شهری در ژاپن
3-بشارت دادن- شمشیر زن- کلک

4-چراغ دریایی- نیا- گستره بزرگ ابی- طناب
5-رخشندگی- معنی ها- رفتار خوب

6-سگ فضانورد- ظرف بزرگ ابخوری- نور کم
7-ابـزی لذیـذ- کشـوری در جنوب غربـی آفریقا- تیم 

همدان
8-بانگ اسب- خدعه- از دروس مدرسه

۹-میـوه چهـار فصـل- شـهری در آذربایجـان غربـی- 
محفل

10-بوسیله- فراوانی- خطه
11-عاقبت اندیش- دلواپس- وزغ

تـا  برنـد  مـی  نیشـکر-  کشـور  شـیرین-  12-میـوه 
متـه شـوند-  خبـردار 

13-انبرکوچک- ناقص نیست- از حواریون خاین
14-پروردگار- ملعون تاریخ- همنشین

15-قندهار سابق- کابوس
عمودی

1-نمایشنامه آلبرکامو- پدر سلطان محمود
2-به معنی مالک- جمع شی- گذرنامه

3-توزیع کننده- شعله- دو دل
گردنبنـد  عالقـه-  چیـزی-  بنیـاد  تـرس-  4-خـدا 

مرواریـد
5-نوعی طالق- بازیکن میانی فوتبال- توان

بـه  بـاالی آن را  6-راوی- مرکـز بنگالدش-کـودکان 
دسـت گیرنـد و راه رونـد

7-برگ برنده- نمک نشناس- الزم
8-ناپاکی- بازی انگلیسی- کاندیدا

۹-سمت چپ- نوعی دسر- شلوار جین
10-پایانی- گریزان- خم بزرگ

11-نانی که از آرد خشک بپزند- بهانه- شامل
12-نـام کوچـک رونی گلزن منچسـت نوعی کشـتی- 

سـمت راست- کشـور آسیایی
13-آمد و شد- کف دست- مردد

14-بی باک- گدا- برادر دروغین کمبوجیه
15-از تیمهای معتبر فوتبال ایتالیا- نگونسار
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای ابراهیم سـلطانی نـژاد به 
نمایندگی از طرف شـرکت عمـران علوی مالک 
ششـدانگ پالک ۹26 فرعی از 71 اصلی بخش 
6 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 52۹4 
صفحه 102 دفتر 31 صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت آتش سـوزی مفقـود و 
لـذا باسـتناد  المثنـی نمـوده  درخواسـت سـند مالکیـت 
اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئین نامـه قانون 
ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکر با وجـود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در 
غیرایـن صـورت پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار:13۹5/5/1۹

م الف 457 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
محمود مهدی زاده

از طرف، امید صاعد
رونوشت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(

شکارهای انتخاباتی کرمان )2( 
سـردبیر: آنچـه در ادامـه می خوانیـد يادداشـت دنبالـه داری اسـت از فـردی بـه نـام 
مهنـدس ملکوتـی کـه سـال ها پیـش و در اولیـن انتخابـات پـس از کودتـای 28 مـرداد 
1332 در هفته نامـه معـروف »خواندنیهـا« بـه چـاپ رسـیده اسـت. در اين يادداشـت ها 
بـه بهانـه انتخابـات کرمـان، بـه وضعیت اجتماعـی و فرهنگـی و اختالف طبقاتـی در کرمان 
بـه بیانـی صريـح و شـفاف »خـاص« روزنامه نـگاری آن دوران به تفصیـل پرداخته شـده 
اسـت. ايـن يادداشـت عـالوه بـر اينکـه شـرايط آن دوران را بـا شـفافیت بـرای مخاطبـان 
)فـارغ از زمـان انتشـار مطلـب( توضیـح می دهـد، بـرای عمـوم کرمانی هـا و علی الخصوص 
روزنامه نـگاران و محققین می تواند بسـیار جذاب باشـد. بسـیار سـپاس گذاريـم از آقای 
محمـد صنعتـی کـه دسترسـی مـا را به آرشـیو منحصربه فـردی کـه از مطبوعات 70 سـال 
گذشـته در اختیاردارنـد، فراهـم آوردنـد تـا بتوانیـم قسـمت هايی جـذاب از اين مطالب 

را بـرای شـما بازنشـر کنیم.
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عکس: مهران مافي بردبار

اگر فردا مثل امروز نبود چه؟

اگر فردایی نبود چه؟

اگر هیچ چیز نبود چه؟

عکس نوشت

نمایش

نمایش داراب ساالرزاده ای از شاه کوه
14 الی 21 مرداد ماه  ساعت : 1۹:30

در تاالر فردوسی سیرجان

داستانک

کافه ژو
مینا کوزری

هشـت روز از آخریـن دیدارمـان می گـذرد، اگـر بخواهم 
برایتـان توصیفـش کنم... در توصیـف او باید بگویـم... باید 
بگویـم کـه او...بایـد بگویـم کـه در توصیفـش واژه کم می 
آورم، اصـال کاش خودتـان اورا دیـده بودید،  کاش خودتان 
بـه چشـمهای قهوه ای روشـنش کـه برق عجیبی درشـان 
مـوج میـزد خیـره می ماندیـد تا بـرای کـم آوردن واژه در 
وصفـش از مـن توضیـح نخواهیـد، آرامـش عجیبـی دارد، 
آرامشـی مثـل حـس یـک خـواب عمیـق، لبخنـد محوش 
کـه هیچـگاه از لبانـش پـاک نمیشـود کنـار موهـای پـر 
پشـت بـور دوسـت داشـتنیش زیبایـی چهـره اش را دو 

چنـدان می کنـد.
کاش همتـان اورا دیـده بودیـد، کاش همتـان در کافـه 
روبرویـش نشسـته بودیـد و چـای خـورده بودید و سـاعت 
هـا از عرفـان و عشـق و فلسـفه و تفاوت موسـیقی امروز و 

دیـروز حـرف زده بودید.
رسـیدیم،   کافـه  بـه  باهـم  عصـر،   پیـش،  روز  هشـت 
کافـه ژو یـا همـان کافه کتـاب ژو، بعـد از کلـی گفتمان و 
حرف هـای همیشـگی و احـوال پرسـی،  کتـاب مرگ رنگ 
سـهراب سـپهری را از قفسـه برداشـتم و مثل همیشه شعر 

مسـافر را انتخـاب کـردم و شـروع کـردم بـه خواندن:
دم غروب میان حضور خسته اشیا

نگاه منتظری حجم وقت را می دید
و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر 

به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود
و بوی باغچه را باد روی فرش فراغت

نثار حاشیه سبز زندگی میکرد
بـه نیمـه هـای شـعر کـه رسـیدم دسـت از خوانـدن 
برداشـتم، چای سـرد شـده بـود و هیچ کـس روی صندلی 
روبرویـم نبـود، از آخریـن بـاری کـه بـا او بـه کافـه آمـده 

بـودم هشـت سـال می گذشـت...

 اطالعات

سکه

11,070,000 ریال طرح جدید

11,080,000 ریال طرح قدیم 

5,580,000 ریال نیم سکه 

۲,870,000 ریال ربع سکه 

1,8۲0,000 ریال یک گرمی

طال

1,13۲,۲00 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,509,480 ریال هر گرم طالی ۲4 عیار

ارز

35,۲80 ریال دالر آمریکا

39,430 ریال یورو

9,690 ریال درهم امارت

5,410 ریال  یوآن 

46,630 ریال پوند

خودرو

سمند LX  ۲9,844,000 تومان

رانا LX  33,38۲,000 تومان

سوزوکی ویتارا  1۲5,011,000 تومان

سایپا SE 111     ۲0,۲70,000 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 34/آفتابی امروز

16 تا 33/آفتابی فردا
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمعه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

سایر همکاران:  عطیه بهره بر، عباس صفا، 
سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقیم تحریریه:32471390 

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ: مهدوی

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert .com
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