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آگهی مناقصه عمومی شماره ش 95/5-5-1
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم در نظـر دارد امـور خدمات}تنظیـف{ پردیـس دانشـگاه ، کلینیـک 
تخصصـی امـام رضـا}ع{ و شهرسـتانهای ریـگان ، فهـرج، نرماشـیر را بـه مـدت یکسـال از تاریـخ 95/7/1 از طریـق مناقصـه 
عمومـی یـک مرحلـه ای بـه شـرکتهای واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از متقاضیـان دعـوت بعمـل مـی آیـد که بـه آدرس 
اینترنتـیwww.mubam.ac.ir یـا بـه آدرس بـم - میدان سـرداران - بلوار شـهید رجائی سـایت اداری سـاختمان دانشـگاه 

علـوم پزشـکی واحـد امـور مناقصـات مراجعـه نمائید.
1- مهلـت و محـل دریافـت اسـناد از روز دوشـنبه مـورخ 95/5/25 لغایـت روز چهارشـنبه مـورخ 95/6/3 پایـان وقـت اداری - 

واحـد امـور مناقصات
2- مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات از روز یکشـنبه مـورخ 95/5/31 لغایـت روز سـه شـنبه 95/6/9 پایـان وقـت اداری - 

حراسـت دبیرخانه 
 شماره تلفن: 034-44344601

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم

فکری به حال
 »تامین اجتماعی« 

کنید
محمدرضا خوش کیش

---------  صفحه 3 ---------

نگاهی کوتاه به مهم ترین قتل های 
سریالی از سال 59 تا کنون

انتقام و تنفر، 
بیشترین 

انگیزه
---------  صفحه 6 ---------

سرپرست سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان:

آب پتروشیمی 
کرمان از دریای 

عمان تأمین 
می شود

---------  صفحه 2 ---------

اتوبان »بم - کرمان« 
پس از 10 سال 
تکمیل می شود

---------  صفحه 7 ---------

گفت و گوی »پیام ما« با کتاب فروش قدیمی کرمان

مردی که با کتاب »کیمیا« شد
   صفحه  4

استاندار کرمان:

اجازه نمی دهم
لباس مدارس را گران 

بفروشند

عملکرد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صدای برخی نمایندگان را درآورد

دعوت الریجانی از پورابراهیمی به 
بازخوانی آیین نامه داخلی مجلس

   صفحه  6

 فردی از مشهد لباس خریداری می کند و اینجا می فروشد و سود بسیاری می برد
اسـتاندار کرمـان نسـبت بـه گرانی پوشـاک دانـش آموزان 
واکنـش نشـان داد و گفت کـه امکان ندارد »اجـازه دهد« این 

پوشـاک باقیمت باال عرضه شـود. 
بـه گزارش پایگاه خبـری »کرمان نو« رزم حسـینی از یک 
نمونـه داللی در تهیه پوشـاک مـدارس خبـر داد و گفت: »در 
حوزه پوشـاک مـدارس  300 هزار دسـت لبـاس نیازمندیم و 
یـک سـر نخ پیـدا کردیم کـه فردی از مشـهد خریـداری می 

کنـد و اینجـا می فروشـد و یک دالل اسـت و سـود بسـیاری 
می بـرد.«  وی روز گذشـته در حاشـیه بازدیـد از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان گفت که »از امسـال لباس 
دانش آمـوزان در اسـتان کرمـان تولیـد شـود تا دسـت دالالن 
از ایـن بخـش قطع شـود و امـکان نـدارد اجازه دهم پوشـاک 

دانش آمـوزان باقیمـت گران توسـط دالالن عرضه شـود.« 
صفحه 2
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مرکز آموزش عالی علمی 
کاربردی جهانگردی کرمان 

مرکز برتر کشوری شد
کاربـردی  علمـی  عالـی  آمـوزش  مرکـز 
جهانگـردی اسـتان کرمـان به عنـوان مرکـز 

برتـر کشـوری انتخـاب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مرکـز آموزش 
علمـی کاربـردی جهانگردی اسـتان کرمان، 
در همایشـی کـه در محـل موسسـه میـراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کشور 
اسـتان  جهانگـردی  دانشـگاه  شـد  برگـزار 
تحصیلـی  تـرم  در  برتـر  مرکـز  به عنـوان 
بهمـن 95-94 و  از  حمیـد مرتضوی رئیس 
ایـن دانشـگاه به عنـوان مدیـر برتر کشـوری 

شـد. تقدیر 
از  حوزه هایـی  در  ارزیابـی  ایـن 
امـور  مالـی،  و  اداری  آموزشـی،  قبیـل 
فارغ التحصیـان، فرهنگـی، جـذب دانشـجو 
برگـزاری   ،94-95 بهمن مـاه  تـرم  در 
مسـئولیت پذیری  و  کوتاه مـدت  دوره هـای 
ایـن همایـش  انجـام گرفـت. مرتضـوی در 
گفـت: »در شـش مـاه مسـئولیتم در ایـن 
مرکـز، برنامـه عملیاتـی یک سـاله در همـه 
حوزه هـا تهیـه و مـدون کردیـم کـه این کار 
باعـث رشـد چشـمگیر ایـن مرکـز در بیـن 
میـراث  مؤسسـه  کاربـردی  علمـی  مراکـز 
بـه  عمـل  بـرای  و  شـد  کشـور  فرهنگـی 
فرمایشـات مقـام معظم رهبـری در رابطه با 
»اقتصـاد مقاومتـی ، اقـدام و عمـل« اقـدام 
متقاضیـان در شهرسـتان های  آمـوزش  بـه 
محـروم کردیـم کـه بتواننـد ایجاد اشـتغال 

کننـد.« کارآفرینـی  و  پایـدار 
صنعـت  گسـترش  »بـرای  افـزود:  وی 
گردشـگری و هتـل داری در سـطح اسـتان 
آموزشـی  دوره   9 برگـزاری  بـه  اقـدام 
توانمندسـازی ضمـن خدمـت بـرای عوامـل 
مرتبـط )عوامـل پلیـس، دهیـاران، مدیـران 
و  سـنتی  رسـتوران های  هتـل،  پرسـنل  و 
بین راهـی، راننـدگان تاکسـی، عوامل سـتاد 
اسـکان  مـدارس  مدیـران  و  سـفر  اجرایـی 
سـفر( بـا ایـن صنعـت باکیفیـت و کمیـت 
باالیـی کردیم کـه در کشـور  کم نظیر بود.«

پیش بینی برداشت بیش 
از 10 هزار تن کنجد از 

مزارع کرمان جنوبی
مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان گفـت: »پیش بینی می شـود 
محصـول  تـن   400 و  هـزار   10 از  بیـش 
کنجـد از مزارع این منطقه برداشـت شـود.« 
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنوب کرمان، فرامرز رسـتگاری 
راسـتای سیاسـت های  »در  داشـت:  اظهـار 
توسـعه کشـت دانـه روغنـی کنجد در سـال 
زراعـی جـاری عملیـات اجرایـی کاشـت بـا 
هشـت درصد رشـد نسـبت به برنامه اباغی 
در سـطح 8 هزار هکتار محقق شـده است.«

وی بیـان داشـت: »پیش بینی می شـود از 
سـطح مذکـور بیـش از 10 هـزار و 400 تن 
محصـول برداشـت و بـه  بازارهـای مصـرف 
عرضـه شـود.« مدیر زراعـت سـازمان جهاد 
ادامـه داد: »در  کشـاورزی جنـوب کرمـان 
سـطح،  واحـد  در  عملکـرد  ارتقـا  راسـتای 
توسـعه کشـت های خطـی و آبیـاری میکرو 

در اولویـت کار قرارگرفتـه اسـت.«
همیـن  »بـر  کـرد:  تصریـح  رسـتگاری 
اسـاس بیش از 25 درصد سـطح زیر کشـت 
بـا دسـتگاه های خطـی کار و همچنین 150 
هکتـار از مـزارع بـه آبیـاری میکـرو مجهـز 
شـده اسـت.« وی افزود: »با توجـه به تقویم 
زراعـی تولیـد محصـول در تابسـتان، دانش 
بومـی و آگاهی کشـاورزان در تولید، کاربری 
مطلـوب محصـول و مزیت نسـبی قابل قبول 
صنایـع  توسـعه  راسـتای  در  برنامه ریـزی 
»روغن کشـی  محصـول  فـرآوری  و  جانبـی 
و تهیـه کنجالـه« بـا جلـب مشـارکت بخش 
خصوصـی در دسـتور کار قرارگرفته اسـت.« 
همیـن  »بـر  کـرد:  عنـوان  رسـتگاری 
بهبـود  به منظـور  برنامـه  تحقـق  اسـاس 
ضریـب امنیـت تولیـد محصـول، جلوگیری 
از سـلف خری و واسـطه گری و ارتقـا اقتصاد 
خانـوار و عمومـی منطقه با جدیـت پیگیری 

می شـود.«

کرمان ویچ

استاندار کرمان نسـبت به گرانی پوشاک 
دانـش آموزان واکنش نشـان داد و گفت که 
امـکان نـدارد »اجـازه دهـد« ایـن پوشـاک 
باقیمت باال عرضه شـود.  به گـزارش پایگاه 
خبـری »کرمـان نـو« رزم حسـینی از یک 
نمونـه داللی در تهیه پوشـاک مدارس خبر 

داد و گفـت: »در حـوزه پوشـاک مـدارس  
300 هـزار دسـت لبـاس نیازمندیـم و یک 
سـر نـخ پیـدا کردیـم که فـردی از مشـهد 
خریـداری مـی کنـد و اینجـا می فروشـد و 
یـک دالل اسـت و سـود بسـیاری می برد.« 
وی روز گذشـته در حاشـیه بازدیـد از اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان گفت 
که »از امسـال لباس دانش آموزان در استان 
کرمـان تولید شـود تـا دسـت دالالن از این 
بخش قطع شـود و امکان نـدارد اجازه دهم 
پوشـاک دانش آموزان باقیمت گران توسـط 
دالالن عرضـه شـود.« به گزارش ایسـنا وی 
بابیـان اینکه کاالهایی کـه قابلیت تولید در 
اسـتان کرمـان رادارنـد بایـد در این اسـتان 
تولیـد شـود، توجه بـه ظرفیت هـای داخل 
اسـتان کرمـان را مـورد تأکیـد قـرارداد و 
اظهـار کرد: »شـرکت های اقتصـادی بزرگ 
در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی وارد 
مناطق هشـت گانه اقتصادی اسـتان کرمان 
شـرکت های  نیازمندی هـای  و  می شـوند 
بـزرگ باید در اسـتان کرمان تولید شـود.«  
مقـام عالی دولت در اسـتان کرمان با تأکید 
بـر ایجـاد روحیـه مطالبـه گـری در مـردم 

اسـتان کرمان ادامـه داد: »انقاب اسـامی 
بـه وجـود آمـد تـا همـه به حـق خودشـان 
برسـند و ما از روحیه مطالبه گری استقبال 

می کنیـم.«
رزم حسـینی اضافـه کـرد: »دولـت باید 
سـرمایه گذاران  حضـور  بـرای  را  زمینـه 
آن هـا  و  کننـد  همـوار  کارآفرینـان  و  
مسـئولیت هایی ماننـد تأمین امنیـت، آب، 

بـرق و آمـوزش را انجـام دهنـد.«
اسـتاندار همچنین در جلسـه با مدیرکل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی گفت: »اقتصاد 
مقاومتـی بـه ایـن معناسـت که کاالیـی را 
می شـود در داخـل اسـتان تولیـد کـرد، از 

خـارج اسـتان وارد نکنیم.« 
بـه گـزارش ایرنـا علیرضا رزم حسـینی 
افـزود: »نباید این گونه باشـد کـه تقاضا در 
اسـتان کرمـان و عرضه در اسـتان دیگری 

کـرد: »ظرفیت هـای  تأکیـد  باشـد.« وی 
کاال  تأمیـن  را در حـوزه  اسـتان کرمـان 
مـا  و  کنیـد  معرفـی  مـا  بـه  خدمـات  و 
بـه  را  اسـتان  هـم تک تـک شـرکت های 
دسـتگاه های اجرایـی معرفـی می کنیـم.« 
اسـتاندار کرمـان ادامـه داد: »قرار نیسـت 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـرای 
مردم اشـتغال ایجـاد کند بلکه قرار اسـت 
زمینه هـای  مـردم  بـرای  وزارتخانـه  ایـن 
ایجـاد اشـتغال را فراهم کنـد.«  وی گفت: 
کارهـا  تسـهیل  کننـده  بایـد  »دولت هـا 
برای ایجاد اشـتغال باشـند.« رزم حسینی 
اظهـار  و  اشـاره  هـم  بیـکاری  بیمـه  بـه 
کـرد: » در پرداخـت بیمـه بیـکاری نبایـد 
سـختگیری شـود و نیـاز اسـت مسـئوالن 
مربـوط بـه ایـن موضـوع توجـه ویـژه ای 

باشند.« داشـته 

سـت  پر سر
سـازمان  جدیـد 
معـدن  صنعـت، 
اسـتان  تجـارت  و 
کرمـان گفـت کـه 
سـه  شـده  قـرار 
تـا چهارمـاه در ایـن سـمت باقـی 
بمانـد. او همچنیـن از انتقـال آب 
از دریـای عمان برای پتروشـیمی 

داد. خبـر  کرمـان 
مهـدی حسـینی نژاد یـک روز 
در سـمت  کار  بـه  آغـاز  از  پـس 
خبرنـگاران  روبـروی  جدیـدش، 
آن هـا  سـؤاالت  بـه  و  نشسـت 
پاسـخ گفـت. وی که روز گذشـته 
پـس از قبـول اسـتعفای محمـود 
سـابق  رئیـس  زاده،  سـلطانی 
سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
اسـتان، توسـط وزیـر صنعـت بـه 
رسـید  سـازمان  ایـن  سرپرسـتی 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال »پیـام 
مـا« کـه »وزیـر صنعـت در حکم 
را  سرپرسـتی  مدت زمـان  شـما 
مشـخص نکـرده و ایـن می توانـد 
بدیـن معنـا باشـد کـه هـر زمـان 
احتمـال دارد مسـئولیت سـازمان 
بـه کـس دیگـری برسـد، وقتـی 
شـما از زمان حضورتان در سـمت 
نیسـتید،  مطمئـن  سرپرسـتی 
چگونـه تـوان برنامه ریـزی دارید« 
گفـت: »یکـی از دالیلی کـه بنده 
کـردم  قبـول  را  مسـئولیت  ایـن 
آشـنایی بـا فضـای سـازمان بـود. 
وقتی کـه یـک فـردی از بیـرون از 
سـازمان رئیـس شـود، بـه زمـان 
برای آشـنایی بـا وظایف سـازمان 
نیـاز دارد امـا طبیعتـاً بنده آشـنا 

اینکـه  دلیـل  بـه  مـن  هسـتم. 
از  برنامه هـای  آن  بهتـر  بتوانیـم 
در  سـازمان  تعیین شـده  پیـش 
انجـام  را  راهبـردی  سـند  قالـب 
دهیم، این پسـت را قبول کردم.« 
حسـینی نـژاد در پاسـخ بـه دیگر 
سـؤال مـا مبنـی بـر اینکـه »آیـا 
بـه شـما شـفاهی هـم نگفته انـد 
هسـتید«  سرپرسـت  مـدت  چـه 
گفـت کـه »طبـق توافقـی کـه با 
دوسـتان داشـتیم، قرار شـده سه 

تـا چهارمـاه سرپرسـت باشـم.«
ایـن سـؤال  بـه  پاسـخ  وی در 
مـا مبنـی بـر اینکـه »شـما دیروز 
و  خامـوش  چـراغ  به صـورت 
سرپرسـت  عنـوان  بـه   ناگهانـی 
اینکـه  بـدون  شـدید  منصـوب 
اسـتانی  مسـئوالن  از  هیچ کـدام 
حضورداشـته باشـند. آیـا انتصاب 
کرمانـی  مقامـات  بـا  شـما 
اظهـار  بـود«  شـده  هماهنـگ 
جریـان  در  اسـتانداری   « کـرد: 
اسـت. حـدود دو هفتـه قبـل بـا 
اسـتاندار کرمـان صحبـت کردم و 
بـا هماهنگـی ایشـان این پروسـه 

اسـت.« شـده  دنبـال 
در بحث معدن کوهشاه همه 
ملزم به رعایت قانون هستیم

صنعـت،  سـازمان  سرپرسـت 
معـدن و تجـارت اسـتان در ادامه 
»کرمـان  سـؤال  بـه  پاسـخ  در 
معـدن  وضعیـت  پیرامـون  نـو« 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کوهشـاه 
سـال های  در  کوهشـاه  معـدن 
89 و 90 مجوزهـای مربـوط بـه 
اکتشـاف را از دسـتگاه های متولی 
کـرده،  اخـذ  محیط زیسـت  مثـل 

افـزود: »همـه مـا ملزم بـه رعایت 
قانـون هسـتیم. بـه اسـتناد قانون 
کـرده  ملـزم  صنعـت  وزارت  االن 
کـه صـدور گواهـی کشـف را مـا 
این طـرف  از  امـا  باشـیم  داشـته 
هـم مخالفت هـای محیط زیسـت، 
پزشـکی  علـوم  و  منطقـه ای  آب 
کـرد:  اضافـه  وی  دارد.«  وجـود 
»سـال های پیـش پروانه اکتشـاف 
در ایـن معدن صادرشـده اما چند 
مخالفـت  دلیـل  بـه  بعـد  سـال 
بـا  کرمـان  در  ارگان هـا،  برخـی 
و  مخالفـت شـده  فعالیـت  ادامـه 
پرونده در اسـتان بسته شـده است 
امـا مکتشـف مـا مجـوز اکتشـاف 
را قبـًا گرفتـه بـود و کار را هـم 
مجـوز  بایـد  االن  و  داده  انجـام 
شـود.«  داده  او  بـه  بهره بـرداری 

آب پتروشیمی کرمان از 
دریای عمان تأمین می شود

گزیـده دیگـر اظهـارات حسـینی 
نـژاد را در ادامـه بخوانیـد:

 در نظـر داریم برای پتروشـیمی 
آب از دریـای عمـان بیاوریـم. این 
انجـام  سـرمایه گذار  هـم  را  کار 
می دهـد. البته اسـتفاده از پسـاب 
فاضـاب هـم یکـی از راه هاسـت 
کـه هرکـدام بهـره وری بیشـتری 
داشـته باشـند، انتخاب می شـوند. 
سـر  بـر  بحـث  بیشـتر  امـا  االن 
انتقـال آب از دریـای عمان اسـت.
سـلطانی  اسـتعفای  }دربـاره   
زاده  سـلطانی  آقـای  زاده{: 
اعتقادشـان بـر ایـن بـود کـه یک 
مدیریـت  یـک مدت زمـان  مدیـر 
مفیـدی را دارد و بیش از 2 سـال 
یـا 3 سـال نمی توانـد. بـه همیـن 

دلیل از شـهریورماه سـال گذشته 
سـه نوبت اسـتعفا کـرده بودند اما 
قبـول نمی کـرد و  وزیـر  شـخص 
درنهایـت بـا اصرار ایشـان اسـفند 
سـال قبـل اسـتعفا پذیرفته شـد. 
مـا هـم دوسـت نداشـتیم آقـای 

سـلطانی زاده بـرود.
 }در پاسـخ به سؤاالتی پیرامون 
مشـکل پرداخت حقوق در معادن 
مختلـف{: مشـکل زغال سـنگ به 
بـرای  برمی گـردد.  قبـل  سـالیان 
از  کـه  مـا  زغال سـنگ  صنعـت 
بحث هـای   56 تـا   54 سـال های 
بهره بـرداری شروع شـده، فـرآوری 
در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. این 
امـر باعـث شـده مـا بـرای فروش 
بـه یـک شـرکت مثـل ذوب آهـن 
در  زغال سـنگ  شـویم.  منحصـر 
هیچ کجـا اقتصادی نیسـت و نیاز 
بـه یارانه دارد. امـا صنایع فرآوری 
زغال اقتصادی و سـودآور اسـت و 
متأسـفانه در کرمـان دیده نشـده 
رفـع  بـرای  اسـتان  تمـام  اسـت. 
مشـکل زغال سـنگ بسـیج شـده 

اوضـاع  االن  خوشـبختانه  اسـت. 
زغالـی مـا بهتـر شـده. اگر بـا این 
مشـکات، مدیریـت خوبـی نبود، 
بـا چالش هـای بزرگ تـری مواجه 
بودیـم. یک شـبه مشـکل صنعـت 
سـال   40 طـول  در  کـه  زغـال 
نمی شـود.  حـل  بـوده،  همـواره 
بهـره وری  خصوصـی  بخـش  در 
عمومـاً  امـا  اسـت.  باالتـر  بسـیار 
اعتصابـات ما در معـادن خصوصی 
کـه  اسـت  ایـن  دلیلـش  اسـت. 
معـادن  بـه  کـه  سـرمایه گذارانی 
ورود کرده انـد، بهـره وری معدن را 
باالبرده انـد. مثـًا در یـک معـدن 
نفـر  هـزار  از  بیـش  بـا  دولتـی 
2200 تن بهره وری داشـتیم االن 
بـا 180 نفـر 2500 تـن بهره وری 
شـده.  خصوصـی  چـون  داریـم. 
امـا بـه دلیـل نداشـتن پشـتوانه 
مالـی معـادن خصوصـی مشـکل 
پیداکرده انـد. دیگـر مشـکل هـم 
ایـن اسـت که زغال سـنگ صنعت 
اشـتغال بـری شـده درصورتی که 
نبایـد این گونـه می شـد. کارگران 

سـخت کوش  بسـیار  مـا  معدنـی 
هسـتند و چنـد سـال اسـت کـه 
نمی شـود  به راحتـی  و  مشـغولند 
بایـد  کـرد.  کـم  را  آن هـا  تعـداد 
بازنشسـتگی  بـه  کنیـم  صبـر 
سیاسـت های  بعـد  و  برسـند 

جدیـدی ایفـا شـود.
 خـام فروشـی در کرمان بسـیار 
کـم شـده و فقـط معـادن کوچک 

فروشـی می کنند. خـام 
بـرای  کـه  مشـکاتی  }دربـاره 
معـدن کاران پیش آمـده و برخـی 
تقریبـاً  تعطیل شـده اند{:  معـادن 
40 درصد مسـاحت استان توسط 
دسـتگاه هایی مثل محیط زیسـت، 
انـرژی اتمـی و میـراث فرهنگـی 
مـا  کـه  اگرچـه  بلوکه شـده 
پتانسـیل معدنـی باالیـی داریـم. 
بـرای کار معدنـی دوسـتان بایـد 
محـدوده معدنـی را بـه مـا اعـام 
کننـد تـا از دسـتگاه های مختلف 
اسـتعام بگیریـم و بعـد کار خود 
مشـکل  بـا  کـه  کننـد  شـروع  را 

مواجـه نشـوند.

استاندار کرمان:

اجازه نمی دهم لباس مدارس را گران بفروشند

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

آب پتروشیمی کرمان از 
دریای عمان تأمین می شود

لوازم خانگـی  نصابـان  و  سـرویس کاران 
برقـي اسـتان کرمان بـا مباحـث مدیریت 

مصـرف انرژي آشـنا شـدند.
شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
اسـتان کرمان به منظور آشـنایي و آموزش 
فني سـرویس کاران و نصابـان لوازم خانگی 
الکتریکـي و برودتـي، اقـدام بـه برگـزاري 
عنـوان  تحـت  آموزشـي  کارگاه  یـک 
»کارگاه بازآمـوزي فنـي سـرویس کاران و 
نصابـان لوازم خانگـی الکتریکـي- برودتـي 
بـا رویکـرد بهینه سـازی مصـرف انـرژي« 
بـا حضـور معـاون دفتـر مدیریـت مصرف 
و  آمـوزش  دفتـر  مدیـر  توانیـر،  شـرکت 
مـدرس  سـابا،  سـازمان  اطاع رسـانی 
و  حرفـه ای  و  فنـي  آمـوزش  سـازمان 
همچنیـن جمع کثیري از  سـرویس کاران 
و نصابـان لوازم خانگی در سـالن کنفرانس 

ایـن شـرکت برگـزار کـرد.
شـرکت  مدیرعامـل  سـمینار  ایـن  در 
توزیـع نیـروي برق شـمال اسـتان کرمان 
نقـش  حضـار،  بـه  خیرمقـدم  ضمـن 
لوازم خانگـی  نصابـان  و  سـرویس کاران 
تجهیـزات  بهینـه  مصـرف  خصـوص  در 
پیـک  مصـرف  کاهـش  و  لوازم خانگـی 
بـرق را مهـم دانسـت و گفـت: »بـا توجـه 
بـه اینکـه اکثر مـردم بـا سـرویس کاران و 
نصابـان در ارتبـاط هسـتند در خصـوص 
مدیریـت مصـرف انـرژي می تواننـد نقش 
بـرق  مصرف کننـدگان  روي  بـر  بسـزایي 
داشـته باشـند.« محمود شهبا در خصوص 
نشـیب  و  فـراز  بـرق،  مصـرف  مدیریـت 
تجهیـزات  تعمیـر  و  بهره بـرداری  تولیـد، 
لـوازم انـرژي بـر خانگـي گفـت: »هـر چه 
بـاال  لوازم خانگـی  تعمیـرات  و  کیفیـت 

رود و معیارهـاي اسـتاندارد رعایـت گردد 
مدیریـت مصـرف انـرژي باالیـي خواهیـم 

داشـت.«
معـاون دفتـر مدیریـت مصرف شـرکت 
توانیـر، ضمـن تشـکر از برگزارکننـدگان 
ایـن همایش و اعـام یازدهمیـن همایش 
در  لوازم خانگـی  سـرویس کاران  انجمـن 
کل کشـور گفـت: »33 میلیـون مشـترک 
صنعـت بـرق در کل کشـور وجـود دارد 
کـه 32 میلیـون و پانصد مشـترک مربوط 
بـه مشـترکین خانگـي، عمومـي اداري و 
تجـاري هسـتند و تمامـي وسـایل برقـي 
انجمن هـای  توسـط  مشـترکین  ایـن 
سـرویس کاران لوازم خانگی سـرویس دهی 
نحـوه  چنانچـه  و  می شـود  راه انـدازی  و 
تعمیـر و سـرویس دهی به درسـتی انجـام 
مصـرف  مدیریـت  بهینه سـازی  در  شـود 

نقـش مهمـي در صنعـت بـرق داشـته ایم 
در  مشـترکین  باراهنمایـی  همچنیـن  و 
سـاعات و ایـام اوج مصـرف هم بـه هزینه 
بـرق مشـترکین و هـم بـه صنعـت بـرق 

کمـک شـایاني خواهـد شـد.«
 احمـد یـزدي در ادامه تأکید کـرد: »با 
توجه به اینکه سـاالنه حـدود 1/3 میلیون 

تـن کاهـش آالیندگـي زیسـت محیطی از 
انـواع گازهـاي آالینـده در کشـور وجـود 
دارد، اگـر مـا بتوانیـم باراهنمایـی خود به 
مـردم حداقـل 10درصـد مصـرف انـرژي 
را کاهـش دهیـم، کمـک شـایاني بـه این 
زیسـت محیطی  آالینـده  کاهـش  میـزان 

کرد.« خواهیـم 

مدیرعامل برق شمال استان عنوان کرد:

مدیریت مصرف انرژی با رعایت معیارهای استاندارد در تعمیرات
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کاغذ اخبار

ده هـا نفـر از نماینـدگان سـابق 
مجلـس نهـم در روزهای گذشـته 
در مسـئولیت های جدید مشـغول 

کار شـدند. 
بـه گـزارش ایلنـا، در حالـی که 
نزدیـک به سـه مـاه از آغـاز به کار 
مجلس جدیـد می گذرد، جمعی از 
نمایندگان سـابق مجلس حاال کار 
خـود را در مسـئولیت های جدیـد 
شـروع کرده انـد. تعـدادی همچون 
سـوی  از  حقیقت پـور  و  باهنـر 
الریجانـی در مسـئولیت های قـوه 
مقننـه بـه عنـوان مشـاور منصوب 
شـدند و تعـدادی بـه قـوه قضائیه 
رفتنـد و تعـدادی بـه ارگان هـای 
نیـز  برخـی  بازگشـتند؛  نظامـی 

و  طبابـت  مطـب  بـه  بازگشـت 
بـه  را  دانشـگاه  اسـتادی  کرسـی 
اجرایـی ترجیـح دادنـد.  کارهـای 
بـا ایـن حـال تعـداد قابـل توجهی 
از نماینـدگان نـاکام مجلـس نیـز 
بـه وزارتخانه هـای مختلـف دولـت 
رفتنـد و مسـئولیت های حسـاس 

. فتند گر
وزارتخانه های نفت و نیرو و 
راه، میزبان مجلس نهمی ها

نیـرو،  نفـت،  وزارت خانه هـای 
راه،  کار،  کشـاورزی،  جهـاد 
کشـور و بهداشـت بیـش از سـایر 
بـه  توانسـته اسـت  وزارت خانه هـا 
شـوق خدمـت نماینـدگان مجلس 
نهم پاسـخگو باشـد. در ایـن میان 

البتـه برخـی انتصاب هـا نیـز جای 
انتصـاب  جملـه  از  دارد.  تعجـب 
همـکاری  کمتریـن  کـه  افـرادی 
سیاسـت های  بـا  را  همراهـی  و 
اعتدالـی دولـت داشـتند در برخی 

وزارت خانه هـا.
انتصاب هـا  ایـن  البتـه دربـاره   
شـنیده  نیـز  دیگـری  اخبـار 
احتمـال  جملـه  از  می شـود؛ 
نماینـدگان  از  یکـی  انتصـاب 
ریاسـت  بـه  جنوبـی  اسـتان های 
بانک هـای  بزرگتریـن  از  یکـی 
انتصـاب  یـا  کشـور  خصوصـی 
اسـتان های  نماینـدگان  از  یکـی 
زاگرس نشـین بـه معاونـت یکی از 

اطاعاتـی. نهادهـای 

نمایندگان مجلس نهم این روزها چکار می کنند؟

سه قوه
میزبان نمایندگان سابق

 یادداشت

فکری به حال
 »تامین اجتماعی« کنید

محمدرضا خوش کیش

یکی از مـوارد مطرح امروز بحث تغییر قانون 
کار اسـت؛ در دولت قبـل یک الیحه به مجلس 
ارائـه شـد که با توجـه به اینکه نظـر هیچ کدام 
از جامعـه کارگری و نیـز جامعه کارفرمایی اخذ 
نشـده بود، باعث شـد تـا این الیحه در دسـتور 
کار مجلس قرار نگیرد و به دولت برگشـت داده 
شـد. حال خبر می رسـد دولت یازدهـم نیز راه 
گذشـته را رفتـه و در حـال تهیـه الیحـه ای به 
صـورت یکجانبه و بـدون نظر گرفتـن کارگران 
کار  قانـون  اصـاح  عنـوان  بـا  وکارفرمایـان،  
اسـت.جامعه کارگـری تاکنون بر اسـاس موارد 
مطروحـه ایـن اصاحیـه را در جهـت تامیـن 
منافـع جامعـه سـرمایه داری می دانـد و معتقد 
انـد اجـرای اصاحیه مشـکلی از بیـکاری ح ل 
نخواهـد کرد، همچنیـن اشـتغال 13میلیون را 
نیـز تهدیـد خواهـد کرد و شـرایط را به سـمت 
کارفرمایـان و بی ثباتی شـغلی شـاغلین سـوق 
خواهـد داد. از سـوی دیگـر مدافعیـن اصاحیه 
مدعـی هسـتند کـه قانون حـال حاضـر باعث 
تهدیـد کارفرمایـان بـرای جـذب نیـروی کار 
جدید شـده و عما در خیلی مـوارد، قانون کار، 
الـزام بـه برگشـت کار و تاییـن حقـوق قطعی، 
گردیـده  کارفرمایـان  در  ورشکسـتگی  باعـث 
اسـت. حـال ایـن سـوال مطـرح مـی شـود که 
آیـا قانـون کار فعلـی کشـور مشـکلی دارد؟ آیا 
بـا اصاح قانـون کار به ضریب اشـتغال کشـور 
افـزوده خواهـد شـد و یـا اینکه ریشـه بیکاری 
و رکـود عمیـق کشـور را در جایـی دیگـر بایـد 
پیـدا کـرد؟ آیـا ایـن الیحـه اصاحیـه ماهیت 
سیاسـی خواهـد داشـت و هـدف جلـب نظـر 
جامعه سـرمایه دار به سـمت حمایـت از دولت 
نمـی باشـد؟ آیا بهتر نبـود دولت بـا وجود عدم 
توافق بین کارفرمایان و کارگران و تفرق بسـیار 
ایـن دو جامعـه ذی نفـع قانون کار، مجـددا آن 
را در مسـیر توافـق ایـن دو گـروه قرار مـی داد 
تـا حمایت هر دو جامعه را داشـته باشـد؟ ارایه 
طـرح نیروهـای ارزان قیمـت یـا طـرح قدیمی 
اسـتاد و شـاگرد که در نوع خود شـاید اشتغال 
موقتـی و ُمسـکن کوتـاه مدتی باشـد، آثار غیر 
قابـل جبرانـی در عمـق جامعـه شـاغل فعلـی 
خواهـد داشـت و شـایبه سیاسـی بـودن طرح 
الیحـه را تقویـت مـی کند. آیـا دولـت محترم 
بـه جـای پیگیـری اصـاح قانـون کار نبایـد به 
سـمت اصاح نقـش پر رنـگ دولـت در تامین 
اجتماعـی باشـد و تامین اجتماعـی را به عنوان 
وکار  کارگـران  بـرای  اقتصـادی  نهـادی  یـک 
فرمایـان، بـه صاحبـان اصلی خـود بـاز گرداند. 
همچنیـن نقـش پررنـگ خـود را در نهـاد کـه 
باعـث بدهـی چنـد ده هـزار میلیاردی بـه این 
نهـاد اقتصـادی گردیده کم رنـگ نماید، بدهی 
خـود را پرداخت و سـاختار این نهـاد اقتصادی 
را به سـمت بهره وری بیشـتر واشـتغال آفرینی 
تغییـر دهد. بی شـک اگر بدهی هـای دولت به 
تامیـن اجتماعی پرداخت گردد، فشـارهای این 
سـازمان بـر کارفرمایـان کمتـر، نقـش خدمات 
حمایـت  تـر،  پررنـگ  کارگـران  بـرای  دهـی 
مالـی و تامین سـرمایه کارفرمایـان برای حفظ 
اشـتغال موجـود بیشـتر و نیز توسـعه اشـتغال 
بـرای کارفرمایـان شـکل مـی گیرد.  آیـا دولت 
بـه جـای اصـاح قانـون کار بهتـر نخواهـد بود 
کـه به سـمت اصـاح تفکـر دولتـی دخالت در 
سـاختار تامیـن اجتماعـی به عنـوان بزرگترین 
نهـاد سـرمایه گذاری کشـور و واگـذاری اختیار 
آن بـه صاحبـان اصلـی خـود جامعـه کارگری، 
بـرود؟ واضـح اسـت کـه  جامعـه کارفرمایـی 
پرداخـت سـریع بدهـی همراه بـا ضـرر و زیان 
وارده بـه تامیـن اجتماعـی، تبدیل ایـن نهاد به 
سـاختاری برای حمایت از پایـداری کارفرمایان 
بـرای اشـتغال پایـدار و پشـتیبانی از جامعـه 
کارگری برای حمایـت در زمان بیکاری و ایجاد 
امنیـت شـغلی در جامعـه کارگـری گام بزرگی 
اسـت کـه دولت بـا تدبیر می توانـد زمینه های 
رسـیدن بـه ایـن مهـم را فراهـم آورد.  در عین 
حـال آزاد سـازی ظرفیـت هـای نهـان تامیـن 
اجتماعـی، اسـتفاده از مدیـران الیـق براسـاس 
شایسـته سـاالری، انتخـاب مدیـران عالـی از 
طریـق انتخابات مجمع صاحبـان واقعی تامین 
اجتماعـی، ایجاد شـرایط جوابگو بودن مدیریت 
تامیـن اجتماعـی در مقابل صاحبـان آن، قطعا 
در جهت کاهش رکود، افزایش ضریب اشـتغال 
و حمایـت از تولیـد گامـی موثـر خواهـد بـود. 
بنابراین الیحه اصاح سـاختار تامین اجتماعی 
مهمتر وموثرتر در اشـتغال و وضعیت اقتصادی 
کشـور اسـت و نسـبت بـه الیحه اصـاح قانون 

کار ارجحیـت دارد.

جمهـور  رئیـس  روحانـی  حسـن 
کشـورمان در جمـع مـردم کهگیلویـه و 
بویـر احمـد گفـت: »برجام بـرای این بود 
که دیوارها برداشـته شـود تا دانشـمندان 
و ملـت مـا بتواننـد بـرای کشـور رونـق 
خوش بینـی  کننـد  ایجـاد  اقتصـادی 
بـه  خوش بینـی  معنـای  بـه  برجـام  بـه 
ابرقدرت ها نیسـت بـه برجام خوشـبینیم 
گزیـده  هسـتیم.«  بدبیـن  آمریـکا  بـه  و 
صحبـت های رئیـس جمهـور را در ادامه 
بـه نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی ریاسـت 

بخوانیـد: جمهـوری 
 اگـر مـا امـروز توانسـتیم در روزهای 
کـه  شـرایطی  در  منطقـه  ایـن  سـخت 

دشـمنان انقـاب قیمـت نفـت را بـه یک 
سـوم و یـک چهـارم رسـانده اند به رشـد 
بـه  ایـن  برسـیم  درصـد  پنـج  نزدیـک 
معنـای اعتمـاد مـردم بـه دولـت و اتحاد 

دولـت و ملـت اسـت.
امـروز  دشـمنان،  اراده  خـاف  بـر   
هـر چـه بخواهیـم نفـت صـادر می کنیم. 
منافـع  خـاف  بـر  تحریـم  رفـع  شـاید 
عده ای باشـد اما ملت مسـرور اسـت. حل 
مشـکل اشـتغال جوانـان شـدنی اسـت و 
7500 بنـگاه اقتصـادی تـا پایـان سـال 

فعـال خواهـد شـد.
هیـات   350 کـه  می بینیـد  امـروز   
در  سیاسـی  هیـات   160 و  اقتصـادی 

سـفر  مـا  سـرزمین  بـه  دنیـا  سراسـر 
کـرده اسـت، لـذا ملـت بـزرگ ایـران در 
برابـر دشـمنان ایـن سـرزمین و انقـاب 

کـرد. خواهـد  و  کـرده  ایسـتادگی 
  بدانیـد همانطـور کـه ایـن دولت در 
زمینـه تـورم، توانسـت تـورم را تک رقمی 
بـه  را  رونـق  شـما  حمایـت  بـا  کنـد، 
اقتصـاد کشـور برخواهیـم گردانـد. امروز 
می بینیـم یکـی از اهـداف بلنـد همـه مـا 
آن اسـت که نسـل جـوان ما را در مسـیر 
کار و کوشـش و شـغل مناسب و متناسب 

بـا علـم و دانـش  آنهـا قـرار دهیم.
 چـرا مـا در برابر شـش قـدرت بزرگ 
و  کردیـم  ایسـتادگی  مـاه  سـی  دنیـا 

دالورانـه دیپلمات های شـجاع شـما برای 
درسـت  آوردنـد.  غـرور  ایـران  سـرزمین 
کـه صهیونیسـت ها امـروز از پیـروزی مـا 
ناراحـت هسـتند و چند همسـایه جنوبی 
کودک صفتی شـان  بـا  متاسـفانه  ایـران 
از پیـروزی ملـت ایـران ناراحت انـد، امـا 

و  و وحـدت  ایسـتادگی  بـا  ایـران  ملـت 
پیـروزی  توانسـت  رهبـر  رهنمودهـای 
به دسـت  را  تاریخـی  سیاسـی  بـزرگ 
بیـاورد و زنجیرهـا را ار روزی پـای ایـن 
رشـد  بـرای  را  شـرایط  و  بگسـلد  ملـت 

اقتصـادی فراهـم کنـد.

حسن روحانی: 

به برجام خوشبین  هستیم، به آمریکا بدبین

    دولت

در  دیـروز  ظهـر  عـارف  محمدرضـا 
حاشـیه نشسـت علنـی مجلـس شـورای 
اسـامی بـا حضـور در جمـع خبرنـگاران 

بـه سـواالت آن هـا پاسـخ داد. 
از  یکـی  سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی 
حمایـت  ادامـه  دربـاره  خبرنـگاران 
انتخابـات  در  روحانـی  از  اصاح طلبـان 
خاطرنشـان کـرد: »مـا ادامـه مسـیری را 
کـه از سـال 92 آغـاز کردیـم، بـا جدیت 
دنبـال می کنیـم و در ایـن مسـیر نـه از 
آقـای روحانی و نـه دیگـر عاقه مندان به 

نمی کنیـم.« عبـور  انقـاب 
 او بـا بیـان اینکـه هیچ گونـه حرکـت 
مـوازی بـا شـورای عالـی سیاسـتگذاری 

انجـام نمی شـود، یـادآور شـد: »هر حزب 
و تشـکلی حـق دارد کـه بـه فعالیت خود 
ادامـه دهـد و تجربـه انتخابـات سـال 94 
ایـن بـود که بـه محض تشـکیل شـورای 
فعالیت هـا  همـه  سیاسـتگذاری  عالـی 
در چارچـوب ایـن شـورا قـرار گرفـت و 
امیدواریـم ادامـه مسـیر نیـز بـه همیـن 
نحو طـی شـود.« رئیس فراکسـیون امید 
همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال دیگـری 
دربـاره انجـام کارشـکنی ها در کار دولـت 
علی رغـم  کنسـرت ها  لغـو  همچـون 
صـدور مجـوز از سـوی وزارت کشـور در 
کنـار اهانت هایـی کـه بـه رئیـس جمهور 
اهـداف  توضیـح  در  و  می شـود  انجـام 

ایـن اقدام هـا در سـال پایانـی کار دولـت 
اعـام کـرد: »فـارغ از کارشـکنی در کار 
دولـت انتظـار ایـن اسـت که همـه مقید 
بـه اجـرای قانـون باشـند. حتـی اگـر بـه 
قانونـی کـه برخاف سـلیقه شـخصی مان 
نفـع همـه مـا  بـه  باشـد، عمـل کنیـم، 
خواهـد بـود و انشـاهلل اگـر همـه مقید به 
اجـرای قانون باشـند، این دسـت مسـائل 
کـه هر روز در گوشـه ای از کشـور شـاهد 
از آن  و  هسـتیم، کمرنـگ خواهـد شـد 
عبـور خواهیـم کـرد.«  او همچنیـن در 
پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اسـتیضاح وزیر 
آمـوزش و پـرورش یـادآور شـد: »عده ای 
از دوسـتان ایـن مسـئله را مطـرح کردند 

بـا  امیـد جلسـه ای  و مـا در فراکسـیون 
آقـای فانـی خواهیم داشـت و قرار اسـت 
ایـن جلسـه در جریـان فعالیت هـا و  در 
تاش های ایشـان قـرار بگیریـم و در این 

راسـتا کمیتـه ای در فراکسـیون تشـکیل 
شـد که محورهـای صحبت با آقـای فانی 
را مشـخص کنـد و امیدواریم با ایشـان به 

نتیجـه خوبـی برسـیم.«

هیـأت  کـه  بـود  آمـده  خبرهـا  در 
 1395/4/20 جلسـه های  در  وزیـران 
شـماره  به پیشـنهاد   1395/5/13 و 
سـازمان   1394/6/18 مـورخ   123638
مدیریـت و برنامـه  ریزی کشـور )سـابق( 
و به اسـتناد اصـل یکصد و سـی و هشـتم 

قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایران 
از  بخشـی  تنظیـم  قانـون   )68( مـاده  و 
مقـررات مالـی دولـت ــ مصـوب 1380 
خدمـات  تعرفـه  تعییـن  آیین  نامـه  ـ 
کنسـولی را تصویـب کـرده و بـر اسـاس 
آن خدمـات صـدور و تعویـض گذرنامـه 

صـدور  هزینـه  و  یافتـه  افزایـش  نیـز 
روز  شـد.  تومـان  هـزار    330 گذرنامـه 
وزارت  کنسـولی  معـاون  امـا  گذشـته 
امـور خارجـه هرگونـه افزایـش قیمت در 
خدمـات صـدور و تعویـض گذرنامـه در 
را کـذب محـض خوانـد.  داخـل کشـور 
رسـانی  اطـاع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
دولت، حسـن قشـقاوی با تاکیـد براینکه 
تصویـب نامـه هیئت دولت کـه برخی از 
رسـانه هـا بـه آن اسـتناد کـرده و گفته 
انـد قیمـت صـدور و تعویـض گذرنامه تا 
330 هـزار تومـان گـران شـده، اساسـا 
مربـوط بـه داخل کشـور نیسـت و همان 
گونـه کـه در تصویـب نامـه» آییـن نامه 
تعییـن تعرفـه خدمـات کنسـولی« ذکـر 
شـده، مخاطـب آن وزارت امـور خارجه، 
کنسـولی  و  سیاسـی  هـای  نمایندگـی 
جمهـوری  منافـع  از  حفاظـت  دفاتـر  و 
اسـامی ایران در خارج از کشـور اسـت.  
معـاون کنسـولی وزارت امورخارجـه در 

ادامـه گفـت: »دولـت از سـال 91 اقدام 
کنسـولی  خدمـات  تعرفـه  افزایـش  بـه 
نکـرده بـود کـه در ایـن تصویـب نامـه، 
پـس از چهـار سـال نزدیـک بـه دوازده 
شـده  اضافـه  خدمـات  ایـن  بـه  یـورو 
 330 شـده  منعکـس  مبلـغ  کـه  اسـت 
هزارتومـان در رسـانه هـا در واقـع مبلغ 
ریالـی ارزی ایـن خدمـات در خـارج از 

کشـور اسـت. «
 قشـقاوی ضمـن رد هرگونـه ارتبـاط 
ایـن موضـوع بـا سـفر زیارتی بـه عتبات 
عالیـت گفـت: »جمهوری اسـامی ایران 
بارهـا بـر لغـو روادید میـان ایـران وعراق 
تاکیـد داشـته  زیارتـی  و تسـهیل سـفر 
اسـت امـا سیاسـت روادیـدی جمهـوری 
اسـامی ایـران و لغـو کامـل ویـزا بیـن 
طرفیـن به شـرط عمـل متقابل اسـت. « 
او گفـت: »ایـن موضوع هفته گذشـته در 
مذاکـرات بـا هیئـت عراقی در تهـران نیز 

مطرح شـده اسـت.«

مهاجـرت  پلیـس  رئیـس  همچنیـن 
تأکیـد  بـا  انتظامـی  نیـروی  گذرنامـه  و 
و  گذرنامـه  صـدور  هزینـه  اینکـه  بـر 
خدمـات ایـن بخـش طبـق نرخ گذشـته 
ارائـه می شـود، گفـت: »در حـال حاضـر 
ارائـه  قیمـت  افزایـش  بـرای  اباغیـه ای 
و  صـدور  جملـه  از  گذرنامـه  خدمـات 
یـا تعویـض گذرنامـه بـه دسـت پلیـس 

اسـت.« نرسـیده 
بـه گـزارش تسـنیم حمـد بابایـی در 
واکنـش بـه اخبـار منتشـره  مبنـی بـر 
افزایـش نـرخ صـدور گذرنامـه بـه 330 
هـزار تومـان و افزایـش برخـی خدمـات 
دیگـر در ایـن بخـش بـر اسـاس اباغیـه 
معـاون اول رئیـس جمهـور اظهـار کـرد: 
گذرنامـه  صـدور  هزینـه  »هم اکنـون 
بـا  کـه  اسـت  تومـان  هـزار   75 حـدود 
احتسـاب هزینه هـای دیگـر آن در مراکز 
پلیـس +10، بـه حدود 115 هـزار تومان 

می رسـد.« 

محمدرضا عارف:

از روحانی عبور نمی کنیم

تکذیب افزایش چهار برابری تعرفه  صدور گذرنامه

    سیاست

خبر

مسئولیت جدید حوزه انتخابیه نام نماینده
مشاور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور ساری سیدرمضان شجاعی
مشاور بانک کشاورزی در امور مجلس شوشتر و گتوند سیدمحمد سادات ابراهیمی

مشاور رئیس مجلس اردبیل منصور حقیقت پور
هیأت عاملی سازمان بنادر و دریانوردی بندرعباس منصور آرامی

مشاور وزیر نفت در امور روابط بین الملل اهواز سیدشریف حسینی
مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت در امور تولید تبریز رضا رحمانی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ارومیه ارسان فتحی پور

مشاور وزیر کار فومن و شفت ناصر عاشوری قلعه رودخانی
مدیرکل شیات سیستان و بلوچستان سراوان، سیب سوران و مهرستان هدایت اهلل میرمرادزهی

مشاور وزیر بهداشت در امور بیمه پاوه و اورامانات نعمت اهلل منوچهری
مشاور مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت صنعت شیراز ضرغام صادقی

معاون نظارت مجلس شورای اسامی تهران حسین مظفر
مشاور رئیس مجلس تهران محمدرضا باهنر

مشاور وزیر  نیرو در مدیریت حوضه های آبریز الیگودرز محمدتقی توکلی
سفیر ایران در آذربایجان ارومیه جواد جهانگیرزاده

مشاور وزیر نفت در امور برنامه ریزی جنوب ایام علی محمد احمدی
مشاور وزیر جهاد کشاورزی اراک عباس رجایی
مشاور وزیر جهاد کشاورزی بستان آباد غامرضا نوری قزلجه

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الهیجان و سیاهکل ابوذر ندیمی
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور قائنات جواد هروی

رئیس دادگاه انقاب تهران بم موسی غضنفر آبادی
جانشین حوزه ریاست مجلس شیراز احمدرضا دستغیب

مدیر آزادراه تهران شمال میانه بهلول حسینی



شماره پیاپی 697  
دوشنبه 25 مردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 4

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

کرمون

داستان

کتاب فروشی را قسطی 
خریدم

مـن  اصلـی  خانوادگـی  نـام 
از  بعـد  بـود.  خانوکـی  اسـدی 
ایـن کـه کتـاب فروشـی ام را راه 
انـدازی کـردم، بـه کیمیا شـهرت 

کـردم.  پیـدا 
هوتـک  و  خانـوک  در  پـدرم 
روحانـی بـود. پـدرم قبـل از مادر 
مـن زنـی به نـام »فاطمـه گوهر« 
داشـت، کـه در سرآسـیاب شـش 
زندگـی مـی کـرد. ایـن زن مـن 
نـزد  و  پذیرفـت  فرزنـدی  بـه  را 
سـن  تـا  شـدم.  بـزرگ  ایشـان 
سرآسـیاب  در  سـالگی  چهـارده 
شـش بودم و مدرسـه رفتم. پدرم 
دوسـت داشـت من روحانی شوم. 
بـه همین دلیـل در سـن چهارده 
آورد  بـه کرمـان  را  مـن  سـالگی 
معصومیـه  علمیـه  مدرسـه  در  و 
دو  کـرد.  نامـم  ثبـت  کرمـان 
علمیـه  مدرسـه  در  هـم  سـال 
بعـد  کـردم.  تحصیـل  معصومیـه 
از آن بـه دلیـل مشـکات مالـی 
شـش  پرداختـم.  خیاطـی  بـه 
ایـن  تـا  کـردم.  خیاطـی  سـال  
کـه 2 نفـر بـا هم شـریک شـدند 
و در کرمـان کتـاب فروشـی بـاز 
کردنـد. آدم هـای ناشناسـی هـم 
نبودنـد. یکی از شـرکا، پسـر آیت 
دیگـری  و  کرمانـی  صالحـی  اهلل 
پسـر آیـت اهلل شـیخ علـی شـیخ 
الرییـس کرمانـی بودنـد. ایـن دو 
پولـی  تومـان  چهارهـزار  بـا  نفـر 
کـه داشـتند، یـک کتاب فروشـی 
تاسـیس کردنـد. کتـاب فروشـی 
داشـت.  نیـاز  شـاگرد  یـک  بـه 
مـن بـه دلیـل عاقـه ای کـه بـه 
ایـن کار داشـتم، تصمیـم گرفتـم 
کـه شاگردشـان شـوم. یک سـال 
بـا روزی 5 قـران دسـتمزد بـرای 
شـان کار کـردم. بعد از یک سـال 
پسـر آیـت اهلل  صالحـی کرمانـی 
بـه  خـارج رفـت و پزشـک شـد. 
پسـر آیـت اهلل شـیخ الرییـس هم 
بـه تهـران رفـت و بـه تحصیـات 
در  چـون  پرداخـت.  دانشـگاهی 
کرمـان نبودنـد و نمـی توانسـتند 

مسـتقیماً کتـاب فروشـی را اداره 
سـهم  گرفتنـد،  تصمیـم  کننـد، 
شـان را بفروشـند. هر چه جسـت 
و جـو کردند نتوانسـتند مشـتری 
پیـدا کننـد. کتـاب فروشـی را به 
صـورت اقسـاط از قـرار ماهی 15 
تومـان بـه خـودم واگـذار کردند. 
در طـی دو سـال پـول صاحبـان 
کتـاب فروشـی را پرداختم. خودم 
هم 2هـزار تومان پول داشـتم که 
بـه سـرمایه اضافه کردم.بیسـت و 
قدیمـی  همـکاران  از  نفـر  پنـج 
همـدوره مـن از دنیـا رفتـه انـد. 
در قدیم مطالعه بیش تر بود

کتاب فروشـی برای بسـیاری از 
مـردم صـرف نمـی کنـد. فرزندان 
کـه  انـد  گفتـه  مـن  بـه  خـودم 
مغـازه را بـه اجـاره بـده. در ایـن 
از  مغـازه کتـاب هایـی دارم کـه 
20 سـال قبـل مانده اسـت. کتاب 
فروشـی درآمـد نـدارد. تنها عاقه 
و عشـق باعـث شـده کـه در ایـن 

بمانم. باقـی  شـغل 
تعـداد آدم هـای کتـاب خـوان 
زمـان  در  اسـت.  هـم کـم شـده 
مطالعـه  تـر  بیـش  کتـاب  قدیـم 
مـی شـد. در سـال هـای منتهـی 
دکتـر  هـای  کتـاب  انقـاب  بـه 
مطهـری  اسـتاد  و  شـریعتی 
طرفـداران زیـادی داشـت. کتـاب 
هـای مطهـری هنـوز هـم طرفدار 
شـدن  رایـج  بـا  االن  امـا  دارد. 
تلویزیـون و رادیـو و گوشـی های 
موبایـل، مطالعـه بسـیار کم شـده 
اسـت. نوجوانان شـاید سـاعت ها 
با گوشـی خـود کار مـی کنند؛ اما 

یـک کتـاب نمـی خواننـد. 
وقـت  بـه خاطـر عاقـه هیـچ 
نخواسـتم شـغلم را عـوض کنـم. 
مـردم کرمـان اکثـرا مـن را مـی 
شناسـند. خیلی از مـردم راجع به 
مسـائل خودشـان با من مشـورت 

کنند.  مـی 
آگاهی، پرهیزکاری، پشتکار

بهتریـن چیـز برای یک انسـان 
آگاهـی اسـت. همـان طـور که در 
آمـوزه هـای دینـی مـا هـم آمده 
اسـت کـه یک سـاعت تفکـر بهتر 

از 70 سـال عبـادت اسـت. به نظر 
مـن بسـیاری از کارهای خاف در 

اثـر ناآگاهی اسـت. 
دوم پرهیـزکاری اسـت. یعنـی 
هـر  بـه  انسـان دسـت  کـه  ایـن 
کاری نزند. سـوم، پشـتکار اسـت.
کسـب تجربه نیـز یکـی از عوامل 
الرییـس  شـیخ  اسـت.  موفقیـت 
ابوعلـی سـینا و عامـه حلـی بعد 
کسـب  بـرای  مطالعـه  مدتـی  از 
تجربه مسـافرت مـی کردند. چون 
معتقـد بودند کـه تجربـه باالتر از 
علـم اسـت. در قدیـم هـم ضـرب 
مضمـون  ایـن  بـه  بـود  المثلـی 
که:»کسـی که یـک پیراهن بیش 
تـر پـاره کـرده تجربه بیـش تری 

دارد.«
از دانشـمندی پرسـیدند: »علم 

 » چیست؟
گفت:»سکوت!«

پرسیدند:»فقط سکوت؟« 
گفت:»خوب گوش دادن!« 

گفتند:»دیگر چه؟«
 گفت:»خـوب عمـل کـردن و 

خـوب بـه دیگـران آموختـن.«
 علـم را نبایـد در چـاه انداخت 
بلکـه بایـد بـه دیگـران آموخـت. 
از  کـه  اسـت  سـال  حافـظ 700 
دنیـا رفتـه؛ امـا زنده اسـت. چون 
علمـش را ثبـت کـرده و بـا خـود 

زیـر خـاک نبـرده اسـت.
زمین خوردن در حضور 

استاندار
بنـا بـود شـاه بـه کرمـان بیایـد. 
دوره  خیابـان  در  مسـووالن شـهر 
افتادنـد و تذکـر دادنـد کـه درب 
مغـازه هـای تـان را رنـگ بزنیـد. 
کمتر کسـی توجـه کرد. مـن درب 
مغـازه را رنـگ زدم. یـک روز صبح 
از اسـتانداری آمدنـد و گفتنـد باید 
بـه اسـتانداری بیایی، اسـتاندار می 
خواهـد تـو را تشـویق کنـد. در آن 
زمـان هم دیـدار بـا اسـتاندار آداب 
و اصـول خـاص خـود را داشـت. به 
اسـتانداری رفتـم. در آن جـا یـک 
برایـم  مخصـوص  لبـاس  دسـت 
آوردنـد. موهایـم را شـانه زدنـد و 
آداب ماقـات بـا اسـتاندار را یـاد 

دادنـد کـه جلـوی اسـتاندار بایـد 
راسـت بایستی. سـرت را این طرف 
و آن طـرف نکنـی. دسـت هایـت 
را روی سـینه ات بگـذاری. نبایـد 
پشـتت را بـه اسـتاندار بکنـی بلکه 
بایـد عقـب عقـب بـروی. مـن هم 
به اسـتاندار احترام گذاشـتم. عقب 
عقـب آمدم. خـوردم زمیـن! خیلی 
صحنـه خنـده داری بـود. اسـتاندار 
خودش دسـتم را گرفـت و از زمین 
بلنـدم کرد. جایـزه ای هـم داد و از 

اسـتانداری بیـرون آمـدم.
به تو می گویند کیمیا

در  هوشـمند  نـام  بـه  مـردی 
دیوانـه  را  او  مـردم  بـود.  کرمـان 
رفتارهایـش  امـا  دانسـتند.  مـی 
بهلول-شـخصیت  شـبیه  خیلـی 
زمـان هـارون الرشـید عباسـی و 
امام موسـی کاظـم)ع( بـود(. یک 
عصـای تعلیمـی بـه دسـت مـی 
گرفـت و به طـرز خاصـی در بازار 
راه مـی رفـت و شـعر مـی خواند. 
درب کتـاب فروشـی مـن می آمد 
و مـی گفت:»کیمیا سـام علیکم. 
مـن  بـه  کرمـان عجـب شـهریه. 

دیوانـه مـی گوینـد هوشـمند بـه 
تـوی بـی پـول هـم مـی گوینـد 

کیمیـا!«
اجازه نماز از آقایان طالبی 

و مدنی
میـرزا  حـاج  اهلل  آیـت  زمـان 
نفـر   150 کرمانـی  محمدرضـا 
روحانـی و اهـل منبـر در کرمـان 
بـوده اسـت کـه از دنیـا رفتـه اند. 
مـن بـا اکثر آن ها ارتباط داشـتم. 
در محله مسـجد صفـا زندگی می 
کردم. در این مسـجد پیشـنمازی 
بـود بـه نـام حـاج آقـای طالبـی، 
بـه  بیمـار شـد. مـن  یـک وقـت 
جـای ایشـان نمـاز خوانـدم. آقای 
طالبـی بـه مـن امـر کـرد کـه هر 
وقـت مـن نبـودم شـما پیشـنماز 
بـاش. بعـداً آیت اهلل مدنـی هم به 
مـن گفـت کـه پیشـنماز باشـم. 

استنطاق
 به خاطر فروش رساله

از  نفـر  دو  انقـاب  از  قبـل 
دوسـتان، رسـاله امـام خمینـی را 
نـزد مـن آوردنـد کـه بفروشـم. از 
اداره آگاهـی بـه دنبال مـن آمدند 

و مـرا با خود بردنـد. در آن جا دو 
نفـر را جلـوی روی من به شـدت 
کتک زدند که حسـاب کار دسـت 
مـن بیاید. پرسیدند:»رسـاله ها  را 
از کجـا آورده ای؟ کـی ایـن ها را 
نمـی  تـو داده؟« گفتم:»مـن  بـه 
شناسـم!« بعـد از مدتـی معطلـی 
آزادم کـردم. امـا مـن نگفتـم کـه 
رسـاله هـا را چـه کسـی بـه مـن 

داده اسـت. 
نامه رسانی برای آیت اهلل 

مشکینی
آیـت اهلل مشـکینی را به کرمان 
در  ایشـان  بودنـد.  کـرده  تبعیـد 
نامـه  کـرد.  مـی  زندگـی  ماهـان 
هـای مربوط به ایشـان به واسـطه 
مـن به دسـت ایشـان می رسـید. 
یکـی دو بـار بـرای رسـاندن نامـه 
بـه ماهـان رفتـم. آقای مشـکینی 
توصیـه کرد:»خـودت بـه ماهـان 
نیـا! مـن یـک نفـر را می فرسـتم 
کـه نامـه هـا را از تو بگیـرد. چون 
ممکن اسـت برایت مشـکل ایجاد 

. د شو

گفت و گوی »پیام ما« با کتاب فروش قدیمی کرمان

مردی که با کتاب
»کیمیا« شد

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و بیست

]صنعتـی زاده تصمیـم مـی گیرد که 
وسـایلی را از خارج از کشـور بـه ایران 

کند...[ وارد 
ماشـین هـای جـوراب بافـی و خیاطی که 
سـرمایه زیـادی الزم نداشـت و یـا دوچرخـه 
و رادیـو کـه از جهـات بسـیاری بـی ضـرر و 
مـورد اسـتفاده عمومی قرار مـی گرفت با آن 
کـه کارخانـه ها و سـازندگان این متـاع برای 
پیشـرفت معاماتشـان همـه قسـم وسـایل 
تسـهیل معامـات را فراهم می سـاختند، باز 
هـم از ایـن کـه قـران و تومـان هـای ایـران 
را تبدیـل بـه دالر یـا پونـد کـرده و بـرای 
وارد کـردن ایـن اجنـاس از مملکـت خـارج 
نمایـم در نظـرم کاری شـاق و مشـکل بود و 
هـر وقـت بـرای تحقیـق مطلبـی به یکـی از 
قونسـولگری های خارجی مراجعـه کرده و با 
یـک نفـر از اتاشـه هـای تجارتـی آنـان رو به 
رو مـی شـدم و تفـاوت بسـیاری کـه از طـرز 
فکـر و کار آن هـا بـا خودمـان وجود داشـت 
را مقایسـه مـی کـردم، دود از نهـادم برمـی 
آمـد. زیـرا آنـان ماننـد سـربازان و صاحـب 
منصبانـی کـه در جنـگ هـا شـرکت مـی 
نمایند پیوسـته سـعی داشـتند بـه هر نحوی 
شـده سـنگری را پیش برده و متاع خودشان 
را در کشـورها متـداول و رایـج سـازند. ولـی 
مقامـات مـا متوجـه ایـن مطلـب مهـم نمی 
شـدند کـه بایسـتی صنایـع داخلـی را به هر 
نحـوی هسـت محافظـت کننـد و نگذارند از 
میـان بـرود و از ایـن کـه بـرای آنـان صنایع 
رقبایـی تراشـیده شـود جلوگیـری نمایند. از 
آن جملـه بـه خاطـرم اسـت کـه با هـزار آب 
و تـاب موسسـه ای بـه نـام مدرسـه صباغـی 
در طهـران تاسـیس کردنـد و شـخصی را بـه 
نـام »واران کاف« اسـتخدام کردنـد کـه طرز 
اسـتعمال رنـگ های خارجـی را ترویـج و به 
محصلیـن بیاموزانـد. این قـدر متصدیان امور 
غافـل و بـی اطـاع بودند کـه با دسـت خود 
صنعـت صباغـی را که از قرن ها پیش دسـت 
بـه دسـت صباغـان ایرانـی اصـول صحیحـی 
حفـظ کـرده بودند جاهانـه از دسـت دادند. 
مـن نمـی گویـم سـاختن رنـگ هـای نباتی 
سـهل وآسـان بود ولی این کیفیت را داشـت 
کـه همیشـه ثابـت و بی غل و غـش باقی می 
مانـد. اگـر توجهی بـه قالی هـای کهنه حتی 
قالی هایی که در سـیصد سـال قبل در زمان 
صفویه بافته شـده و در مـوزه های عالم دیده 
مـی شـود بشـود، ایـن مسـئله را بـه خوبـی 
مبرهـن مـی نمایـد که رنـگ هـای نباتی ها 
ثابت بوده اسـت. متاسـفانه معلـم خارجی به 
جـای آن کـه در توسـعه و اصـاح رنگ های 
کشـور ما کمک نماید شـروع بـه ترویج رنگ 
هـای هلنـدون و آلزریـن کـه سـاختن آن ها 
از رمـوز صنایـع خارجـی و صـادر کننـدگان 
رنـگ در جهان می باشـد کـرد و چون به کار 
بـردن رنـگ هـای خارجی آسـان تـر از رنگ 
هـای نباتـی مـا بـود صنعـت صباغـی رو بـه 
تحلیـل گـذارد و جای خـود را بـه رنگ های 
خارجـی داد. در آن تاریـخ چندیـن عریضـه 
عامـه  فوائـد  وزارت  بـه  خصـوص  ایـن  در 
تقدیـم داشـتم و ایـن موضـوع را بـه خوبـی 
و واضـح خاطـر نشـان سـاختم. متاسـفانه به 
ایـن عرایـض ترتیب اثر داده نشـد تـا عاقبت 
مقالـه مفصلـی در ایـن موضـوع در روزنامـه 
رعـد نوشـته و شـکایت کـردم. هزار افسـون 
کـه ایـن نویسـندگی هـا بی فایـده بـود. زیرا 
مصـادر امـور بـی خبـر از موضوع مهـم رنگ 
و رنگریـزی بودنـد و نمی دانسـتند در دنیای 
صنعـت و هنـر این قالی هـای باقـی مانده از 
سـیصد سـال قبل چه مقام و اهمیتی دارد و 
اکنـون اگـر رسـیدگی دقیقی به عمـل بیاید 
معلـوم می گردد چـه مقدار سـرمایه ما بابت 
ورود رنـگ هـای خارجـی در این مـدت فرار 

اسـت. کرده 

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.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32471390 از ساعت 11 تا

از کودکـی بـه مـا آموختـه اند که کتاب یار مهربان اسـت. یاری بـی زبان که »گوید 
سـخن فـراوان«. در طـول تاریخ همواره نویسـندگانی در رشـته هـای مختلف دانش 
خـود را بـه رشـته تحریـر در مـی آورده انـد تا معاصـران و آینـدگان از آن اسـتفاده 
کننـد. امـا بـا ظهـور صنعـت چـاپ و سـهولت انتشـار کتـاب در نسـخه هـای فـراوان 
مشـاغلی نیز در کنار نویسـندگی پدید آمد. سـواد خواندن و نوشـتن هم به اقشـار 
مختلـف جامعـه تسـری یافـت. حـال همه چیـز آماده اسـت تـا دانش دانشـمندان به 
صـورت کتـاب چـاپ شـده و بـا واسـطه هایـی شـریف بـه دسـت مـردم مشـتاق مطالعـه برسـد. این 
واسـطه هـا، کتـاب فـروش هـا هسـتند. کتاب فروشـانی که با وجود پیشـه هـای پردرآمـد دیگر در 

کنـار دیگـر اصنـاف به فن شـریف انتقـال علـم روی آورده اند.
»حسـین کیمیـا« بیـش از نیـم قـرن اسـت کـه در کرمـان، کتـاب فروشـی مـی کنـد. وی متولـد 
1312 هجـری خورشـیدی اسـت. کتـاب فروشـی کیمیـا در کرمـان معروف اسـت و برای نسـل های 

پیشـین کتـاب خـوان، خاطـره مشـترک بـه شـمار مـی آید.
گفت و گوی زیر ماحصل نشست کوتاه ما با این کتاب فروش قدیمی است؛

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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زندگی

سالمت

رژیم غذایی سالم برای زنان
انتخـاب مـواد غذایی سـالم بی شـک برای 
دیابـت،  ماننـد  جـدی  هـای  بیمـاری  دفـع 
تقویـت  و  قلبـی  هـای  بیمـاری  سـرطان، 
سیسـتم ایمنی بـدن ضروری هسـتند؛ ضمن 
ایـن که از سـامت پوسـت محافظـت کرده و 

بـه کاهـش وزن کمـک مـی کننـد.
بـه گزارش آوای سـامت، انجمن پزشـکان 
آمریـکا در سـال 2010، چنـد مـاده غذایی را 
بـه زنـان سراسـر دنیـا بـرای حفـظ سـامت 
عمومـی و پیشـگیری از برخـی بیمـاری های 
خـاص معرفـی کـرد کـه تعـدادی از آنهـا بـه 

شـرح زیر هسـتند:
بخصـوص  آن  مصـرف  و  کلسـیم  پنیـر: 
در زنـان، کلیـدی بـرای پیشـگیری از پوکـی 
اسـتخوان اسـت. عـاوه بـر شـیر و ماسـت، 
مصـرف هر نصـف فنجـان پنیر کم چـرب در 
روز، 75 میلـی گرم کلسـیم، 14 گرم پروتئین 
و 5 گـرم کربوهیـدرات بـه بـدن مـی رسـاند. 
هـای  ماهیچـه  پنیـر  در  موجـود  پروتئیـن 
میکروسـکوپی را کـه در اثر تمرینات ورزشـی 
سـخت، تحلیـل رفتـه انـد، تقویـت مـی کند.
کـه  قـوی  اکسـیدان  آنتـی  یـک  سـیب: 
توانایـی مبـارزه بـا بیمـاری هـای را از طریـق 
تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن بـاال مـی ببرد. 
محققـان آمریکایـی گـزارش داده اند که فقط 
5 درصـد از افـرادی کـه ایـن آنتی اکسـیدان 
را بـه طـور منظـم دریافـت مـی کننـد، دچار 

عفونـت هـای تنفسـی می شـوند.
عـدس: عـاوه بـر ایـن کـه کـم کالـری 
اسـت، ولـی مصـرف هـر فنجـان پخته شـده 
آن، 30 درصـد نیـاز بـه آهـن روزانـه را تامین 
مـی کنـد. ایـن در حالی اسـت کـه 12 درصد 
از زنـان در سـنین جوانـی مبتا بـه کم خونی 

شـدید و فقـر آهن هسـتند.
اسـفناج: ایـن سـبزی تیـره رنـگ سرشـار 
و  اسـت  منیزیـم  و  کلسـیم  کا،  ویتامیـن  از 
تـوده  رفتـن  دسـت  از  سـرعت  کاهـش  بـه 
اسـتخوانی کمـک می کند. اسـفناج همچنین 
حـاوی فـوالت و ویتامیـن ب اسـت کـه بـه 
جلوگیـری از نواقـص هنـگام تولـد کمک می 
کنـد. هـر یـک فنجـان اسـفناج خـام فقط 7 

دارد. کالـری 
قـارچ: یـک مطالعـه نشـان داد زنانـی که 
بـا  کننـد،  مـی  مصـرف  خـام  قـارچ  روز  در 
کاهـش خطـر 64 درصـدی ابتـا به سـرطان 
سـینه مواجهنـد. تحقیقـات نشـان مـی دهد 
کـه مصـرف قـارچ منجـر بـه کاهـش اثـرات 
»آروماتـاز« مـی شـود؛ یعنـی پروتئینـی کـه 
منجـر بـه تولیـد اسـتروژن و درنهایـت خطـر 

ابتـا بـه سـرطان سـینه مـی شـود.
ماهی: خـوردن ماهـی  های چرب سرشـار 
از امـگا3 بـرای زنان بسـیار مفید اسـت. امگا3 
می  تواند از افسـردگی پیش از قاعدگی و پس 
از زایمـان هـم جلوگیـری کند و یک دشـمن 
جـدی بـرای بیمـاری آلزایمـر بـه شـمار آید. 
از پروتئیـن و ویتامیـن دی فـراوان موجود در 
ماهـی آزاد هـم نمی شـود چشـم  پوشـی کرد. 
مصـرف حداقـل دو وعـده ماهـی هـای چرب 

در هفتـه بـرای تمـام زنان ضروری اسـت.
روغـن زیتـون: محققـان دانشـگاه کلمبیـا 
روغـن زیتـون را عاملـی بـرای مقابلـه بـا آلزایمر و 
زوال عقـل می  دانند و پژوهشـگران اسـپانیایی هم 
شـانس ابتـا به سـرطان سـینه را در زنانـی که به 
صـورت منظـم روغـن زیتـون مـی  خورنـد، بسـیار 
پاییـن اعـام کـرده  انـد. بهتـر اسـت زنـان روزی 
2 قاشـق غذاخـوری روغـن زیتـون روی سـاالد یـا 
غذایشـان بریزنـد تـا عـاوه بـر کاهش خطـر ابتا 
بـه سـرطان سـینه، خطـر ابتـا بـه بیمـاری  هـای 

قلبـی را هـم در خـود بـه حداقل برسـانند.

بـا  کـرد  سـعی 
زخـم  روسـری اش 
چانه اش را بپوشـاند. 
وقتـی با آن حالت از 
نگهبانی بیمارستان، 
رد شـد از دسـت خـودش عصبانی 
بـود که نتوانسـته خونریـزی را بند 
بیـآورد. بـا خـود کلنجـار می رفـت 
افتـاده  اتفاقـی  چـه  بگویـد،  کـه 
اسـت؟ درحالی کـه هـم چنـان بـا 
روسـری چانـه اش را پوشـانده بـود 
 ، ایسـتاد  پذیـرش  صـف  داخـل 
زن مسـنی بـه او گفت:دختـرم از 
صورتـت، خـون می آیـد. یک لحظه 
بـه خـود آمد. روسـری غـرق خون 
را  مسـن صدایـش  بـود.زن  شـده 
بلنـد کرد، کسـی همراه تو نیسـت 
کـه به جـای تـو در صـف بایسـتد؟ 
خـودش  بـرای  دلـش  یک لحظـه 
سـوخت ونـا خـودآگاه گفـت: نـه، 
تنهایـم، فقـط مـرا بـه بیمارسـتان 
را  »کاردسـتی اش«  تـا  می رسـاند 
رفع ورجـوع کنـم. زن مسـن کمی 
نزدیک تر شـد، دسـتش را گرفت و 
روی صندلی نشـاند و گفت: انشـا... 

دسـتش بشـکند، تو بنشـین.
 مـن کارهایـت را انجام می دهم، 
اول بایـد فکـری بـه حـال زخمـت 

.... کنیم 
علیـه  خانگـی  خشـونت های 
زنـان مفهـوم تلخی اسـت کـه زیاد 
کـه  خطـری  می شـود.  شـنیده 
سـامت اجتمـاع را تهدید کـرده و 
هـر روز خبری، تحلیلی و واکنشـی 
می آورد.به طورکلـی  وجـود  بـه  را 
خشـونت های خانگـی کـه معمـوالً 
توسـط مـردان علیـه زنـان اعمـال 
زیـر  گـروه  چهـار  بـه  می شـوند، 
قابل تقسـیم هستند:خشـونت های 
فیزیکـی، روانی، کامـی، اقتصادی 
بسـیار  هرکـدام  کـه  جنسـی  و 
ایـن آسـیب،  و  آسـیب زا هسـتند 
جامعـه جهانـی را بـر ایـن داشـته 
اسـت تا بـرای حمایـت از زنانی که 
هـر روزه در باتـاق این خشـونت ها 
کننـد.  فکـری  هسـتند،  غوطـه ور 
خشـونت های فیزیکـی کـه شـامل 
کتک زدن ،زندانی کردن، شـکنجه 
دادن و همـه ی آزارهـای جسـمی 
اسـت. تصویـری اولیـه اسـت کـه 

از خشـونت های خانگـی در ذهـن 
ایجـاد می شـود، امـا خشـونت های 
همـان  بـه  نیـز  روانـی  و  کامـی 
بسـیار  گاهـی  حتـی  و  شـدت 
هسـتند.  اول  گـروه  از  زیان بارتـر 
زنـی کـه به طـور دائـم در مقابـل 
قـرار  و خشـونت  دشـنام  تهدیـد، 
داشـته باشـد از لحاظ روانی آسیب 
جـدی ای می پذیـرد. حتـی امـکان 
را  زن  روانـی،  خشـونت های  دارد 
اجتماعـی  ارتباطـات  همـه ی  از 
اسـاس  بـر  کنـد.  محـروم  خـود 
تحقیقات انجام شـده، زنانـی که در 
معـرض خشـونت های خانگـی قرار 
می گیرنـد، 5 برابـر بیشـتر از زنـان 
دیگـر دچـار آسـیب ها و اختـاالت 
روانی و حتی خودکشـی می شـوند.

روانشـناس  کاربخـش«  »علـی 
علیـه  خانگـی  خشـونت  دربـاره 
زنـان بـه »پیام مـا« گفـت: »اعمال 
خشـونت علیـه زنـان فقـط از یـک 
بلکـه  نیسـت،  آسیب رسـان  بعـد 
چندبعدی است و سـامت خانواده 
بیـن می بـرد. از  کامـل  به طـور  را 

سـیلی ای، کـه یـک زن می خـورد 

تنهـا صـورت او را زخمـی نخواهـد 
کرد.اولیـن اتفاقی کـه رخ می دهد، 
از بیـن رفتـن امنیـت خانـه اسـت 
کودکـی  خانـه  ایـن  در  اگـر  و 
داسـتان  باشـد  هـم حضورداشـته 
زیـرا  شـد.  خواهـد  غم انگیزتـر 
کودکان برای رشـد سالم در همه ی 
زمینه ها چه جسـمانی و چه روانی، 
نیـاز بـه امنیـت و آرامـش دارنـد. 
کودکانـی که بـا ترس از پـدری که 
اعمـال خشـونت می کنـد ، بـزرگ 
می شوند به شـدت آسـیب پذیرند و 
ایـن تـرس دائمـی سـامت روانـی 
تأثیـر  می کنـد.  تهدیـد  را  آن هـا 
دیگـری کـه خشـونت خانگـی بـر 
الگوپذیـری  می گـذارد،  کـودکان 
اسـت. ایـن کـودکان با مشـاهده ی 
مـداوم رفتـار پرخشـونت به صورت 
ناخـودآگاه ایـن رفتـار را می آموزند 
می کننـد.  اعمـال  دیگـران  بـر  و 
همچنیـن پسـرانی که با مشـاهده 
بـزرگ  مـادر،  علیـه  خشـونت 
می شـوند احتمـال زیـادی  وجـود 
دارد کـه در آینـده این خشـونت را 
بـر روی همسـر خـود اجـرا کننـد.
گاهـی اوقات خشـونت علیه زنان 
اقتصادی اسـت . تعـدادی از زنان به 
دلیـل نداشـتن اسـتقال مالـی به 
همسـر وابسـته هسـتند وپرداخت 
برطـرف  زن،  هزینه هـای  نکـردن 
نکردن نیازهـای او، مصداق این نوع 
خشـونت اسـت. گاهی هم خشونت 
به نوعـی اسـت کـه زن  اقتصـادی 
اجـازه دخـل و تصـرف اموالـی کـه 
متعلق به خودش اسـت، هـم ندارد.
وابسـتگی های  مواقـع  بعضـی  در 
اسـت  دالیلـی  از  یکـی  اقتصـادی 

کـه زنـان هـر نـوع خشـونتی رامی 
پذیرند.بـرای کاهـش آسـیبی کـه 
متوجـه زنـان در معـرض خشـونت  
می شـود. طرح هـا و پیشـنهادهایی 
مختلـف  سـازمان های  طـرف   از 
امـن«  اسـت،»خانه های  ارائه شـده 
بـرای زنـان یکـی از ایـن طرح هـا 
اسـت که اجراکننده ی آن سـازمان 

است.  بهزیسـتی 
»عبـاس صـادق زاده« مدیـرکل 
بهزیسـتی اسـتان کرمان بـه »پیام 
امـن«  »خانه هـای  دربـاره  مـا« 
می گویـد: » خانه هـای امـن بـرای  
حمایـت از زنـان در معرض آسـیب 
خشـونت خانگی تدارک دیده شـده 
اسـت و هم اکنـون به زنان آسـیب 
 دیـده سـرویس می دهد. خشـونت 
خانگـی بـرای سـه گـروه از زنـان 
مصـداق دارد، گـروه اول زنانـی کـه 
آزار  و  وشـتم  ضـرب  معـرض  در 
قرارمیگیرنـد، گـروه دوم  جسـمی 
زنانی کـه در معرض خشـونت های 
لفظـی و روحـی روانـی هسـتند و 
گـروه سـوم زنانـی کـه در معـرض  
مـواد مخـدر و شـبه مخـدر مثـل 
مصـرف الکل قـرار می گیرند و هیچ 
نقشـی در آن نداشـته و توان مقابله 

بـا آن را هـم نـدارد.
زنـان آسـیب دیده می تواننـد بـا 
مراجعـه بـه مرکـز 123 )خدمـات 
اجتماعی ( یا تماس با سـامانه 123 
و واحد مداخات بهزیستی  شرایط 
خـود را بیـان کننـد در مرحله بعد 
کارشناسـان  موردبررسـی  شـرایط 
قرارگرفته و بعـد از تائید، می توانند 
در خانـه امـن سـاکن شـوند وهـم 
گونه موردحمایت قـرار می گیرند.«

صادق زاده دربـاره کودکان، زنان 
آسـیب دیده می گویـد: »ایـن زنـان 
در صورت داشـتن فرزنـد می توانند 
کـودک خـود را هم به ایـن خانه ها 
ببرنـد می تواننـد تـا سـاماندهی و 
بهبود شـرایط زندگـی در خانه های 
امن از 3 ماه  تا 6 ماه سـاکن شـوند 
بـر  آن هـا  هزینه هـای  همـه ی  و 
عهده بهزیسـتی خواهد بـود.در این 
زمان که سـاکن خانه امن هسـتند، 
آن هـا خدمـات مداخله هایـی مثـل 
مشـاوره و حمایت هـای مددکارانـه 
مشـکل  تـا  می کننـد  دریافـت  را 
حـل شـود و بـه خانـواده برگردنـد.
در موارد پرخطر با گزارش مشـاوره 
نداشـتن  صـورت  در  مـددکار  و 
صاحیـت والدین، فرزنـدان تحویل 
والدین  نشـده و در مراکز بهزیسـتی 
نگهداری می شـوند. در صورت باقی 
ماندن شـرایط آسـیب زا، گزارشـات 
دادن  بـرای  بهزیسـتی  مددکارانـه 
ارائـه  دادگاه  بـه  قضایـی  حکـم 

می شـود.«
این طـرح هم به دلیـل حمایتی 
انجـام  آسـیب دیده  زنـان  از  کـه 
تغییـر  دلیـل  بـه  وهـم  می دهـد 
نگاهی کـه به مرور زمـان در جامعه 
بـه وجود می آورد، ارزشـمند اسـت. 
زیـرا  بـا معرفـی آن، هـم زشـتی 
رفتارهـای خشـونت آمیز علیه زنان 
روشـن تر می شـود وهـم زنـان در 
معرض خشـونت، متوجه می شـوند 
کـه جامعـه حق اعتـراض بـه آن ها 
می دهـد و حتـی موردحمایـت قرار 
می گیرنـد. زیـرا حق تک تـک اعضا 
جامعه اسـت کـه در کمـال آرامش 

و امنیـت زندگـی کنند.

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319005000166 مـورخ 1395/04/09 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم مریم سـلمانی چهارفرسـخی فرزند 
رضا بشـماره شناسـنامه 3 صادره از شـهداد در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه 
مشـتمل بـر باغچـه بـه مسـاحت 6353 مترمربـع پـاک 40 فرعـی از 18- اصلـی واقـع در 
بخش 26 کرمان به آدرس چهارفرسـخ محله خالصه خریداری از مالک رسـمی آقای اسـداهلل 
صادقـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10           تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/25
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319005000163 مـورخ 1395/04/09هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای رضا باقـری بندروئیه فرزند حسـن 
بشـماره شناسـنامه 366 صـادره از کرمـان در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه 
مشـتمل برباغچـه بـه مسـاحت 2583 مترمربع پاک 41 فرعـی از 18- اصلـی واقع در بخش 

26 کرمـان بـه آدرس چهارفرسـخ، محلـه خالصـه، کهـن خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
محمدحسـن پـور محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10            تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/25
م الف 397 رئیس ثبت اسناد و اماک - ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319005000164 مـورخ 1395/04/09 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم فاطمـه دهقان انـاری فرزند 
مهـدی بشـماره شناسـنامه 10 صـادره از کرمـان در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک باب 
خانـه مشـتمل برباغچـه بـه مسـاحت 2583 مترمربـع پـاک 41 فرعـی از 18- اصلـی واقـع 
در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس چهارفرسـخ محلـه خالصـه، کهن خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای محمدحسـن پـور محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10             تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/25
م الف 399 رئیس ثبت اسناد و اماک - ابراهیم سیدی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319005000165 مـورخ 1395/04/09 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمدحسـن پور چهارفرسـخی فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه 3 صادره از شـهداد در سـه دانگ مشاع از ششـدانگ یک باب خانه 
مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت 6353 مترمربع پـاک 40 فرعی از 18- اصلـی واقع در بخش 
26 کرمـان بـه آدرس چهارفرسـخ، خالصـه خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـداهلل صادقی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10       تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/25

م الف395 رئیس ثبت اسناد و اماک - ابراهیم سیدی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319005000188 مـورخ 1395/04/14 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفات مالکانه بامعـارض متفاضی آقای حمید مرادی اندوهجردی فرزند قاسـم 
بشـماره شناسنامه28 صادره از شـهداد در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت 1025/80 

مترمربـع پـاک 1505 فرعـی از 47- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 663 فرعـی از 47-
اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمان بـه آدرس سـیرچ، روبروی پاسـگاه خریداری از مالک رسـمی 
آقـای ماشـااهلل زینـل زاده محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/10             تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/25

م الف 409 رئیس ثبت اسناد و اماک - ابراهیم سیدی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319062000298 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای عزت اهلل ندیمی گوکی فرزند عزیزاهلل بشـماره شناسـنامه 105 صادره 
از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 1037/56 مترمربع پـاک 20 فرعـی از 345 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 345 اصلی واقـع در گلباف جنب مسـجد صاحب الزمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین اسـدی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/10               تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/25
م الف 410 رئیس ثبت اسناد و اماک - محمد مقصودی

گزارش»پیام ما« از خشونت های خانگی علیه زنان و طرح حمایتی خانه های امن بهزیستی

»خانه های امن«
 پناهگاه زنان آسیب دیده

آمـار 90 درصـدي پشـیماني زوجین و 
بـه ویـژه زنـان از طـاق، نـه تنها سـال ها 
افزایـش  بـا  بلکـه  تـکان نخـورده،  اسـت 
ایـن آسـیب اجتماعـي و شـیوع گونه هاي 
طـاق  ماننـد  آن  از  دیگـري  حقوقـي 
توافقـي، قابلیـت تطابق بـا جوامـع آماري 

بزرگ تـر را نیـز یافتـه اسـت. 
بـه گـزارش روزنامـه جـوان؛ گروهـي از 
طـاق  افسارگسـیختگي  جامعه شناسـان 
در میـان سـایر پدیده هـاي اجتماعـي در 
کشـور مـا را پادتن سـازي جامعـه در برابر 
فشـاري مي داننـد کـه بسـتر فرهنگـي به 

آن تحمیـل کـرده اسـت.
 بـه عقیـده کارشناسـان هـر شکسـتي 
تبعـات روانـي خـاص خـود را دارد و ایـن 
مسـئله در زنان و مـردان تفاوتي نمي کند. 
طـاق نیـز فـارغ از توافقـي یـا غیرتوافقي 
بـودن آن یـک شکسـت بـه شـمار مي رود 
امـا بـا توجـه بـه زمینه هـاي فرهنگـي و 
اجتماعـي جامعـه، طـاق بـراي زنـان بـا 

آسـیب هاي بیشـتري همـراه اسـت.

روانشـناس  بهرامـي«،  »بدري السـادات 
در ایـن بـاره معتقـد اسـت: »زنـان پـس 
انـزوا مي شـوند، چراکـه  از طـاق دچـار 
حتـي نزدیکان شـان بـه دالیـل فرهنگي و 
باورهـاي اشـتباه از آنـان دوري مي کننـد 
و حتـي پـس از جدایـي از سـوي جامعـه 
قـرار  بي حرمتـي  مـورد  افـراد  برخـي  و 
خانـواده  امـور  کارشناسـان  مي گیرنـد.« 
متفق القـول هسـتند که طـاق در جوامع 
اکثـر  بنابرایـن  اسـت،  مذمـوم  سـنتي 
اتفـاق  ایـن  مي کننـد  تـاش  خانواده  هـا 
نیفتـد، برخـي تابـع قوانیـن و سـنت هاي 
خانوادگي شـان هسـتند کـه مثـًا عروس 
کفـن  بـا  و  مـي رود  سـفید  لبـاس  بـا 
برمي گـردد. از طرفـي زن و مـرد نیـاز بـه 
پشـتوانه عاطفي دارند بـه خصوص زنان از 
ایـن نظر تمایل بیشـتري دارنـد که حامي 
و پشـتیبان عاطفي داشـته باشـند و چون 
زن برخـاف مـرد انتخـاب شـونده اسـت، 
درون خـود ایـن تـرس را دارد کـه مبـادا 

پـس از طـاق تنهـا بمانـد.

اگـر زنـي که طـاق گرفته اسـت داراي 
فرزند باشـد مشـکات بیشـتري در انتظار 
اوسـت بـه دلیـل اینکه حق حضانـت زنان 
بـر کـودکان بـا توجـه به قانـون مدنـي تا 
هفـت سـالگي اسـت. بنابرایـن جدایـي از 
فرزند نیز از مشـکاتي اسـت که به شـدت 
زنـان را رنـج خواهـد داد و از سـوي دیگـر 
ایـن مـورد تبدیل به حربه اي شـده اسـت 
بـراي برخـي از مردان سـودجو تا بـا دادن 
حـق حضانت بـه زنان در قبال گذشـتن از 
حقـوق مالي شـان، آنهـا را از حقـوق حقـه 
خویـش محـروم  کننـد و برخـي دیگـر از 
کـودکان به عنـوان ابـزاري بـراي انتقام از 
همسـران سـابق خود اسـتفاده و آنها را از 

دیـدار کـودکان خـود محـروم مي کنند.
طالق زنجیره اي از آسیب هاي 

اجتماعي است
سـامت  کارشـناس  ایـن  اعتقـاد  بـه 
مسـئله  اجتماعـي  »پیامدهـاي  خانـواده، 
نپذیرفتـن  اسـت.  مطلقـه  زنـان  بعـدي 
ازدواج هـاي  در  مطلقـه  زنـان  فرزنـدان 

بعـدي، تـرس از ازدواج بـا اینگونـه از زنان 
بـا تصـور داشـتن مشـکات شـخصیتي و 
وقـوع طـاق مجـدد، انتخـاب بـه عنـوان 
همسـر دوم و صیغـه اي، در امـان نبـودن 
اطرافیـان،  کنجکاوي هـاي  و  طعنه هـا  از 
سـرخوردگي اجتماعي و بسـیاري دیگر از 
ایـن دسـت امـور، زنان مطلقـه را با چالش 

مي کنـد.«  مواجـه 
هـر  بـه  مطلقـه  زنـي  اگـر  همچنیـن 
دلیلـي نتوانـد بـه خانـه پـدري بازگردد و 

از حمایـت آنهـا بهره منـد شـود بایـد بـا 
مشـکات اقتصـادي نیـز دسـت و پنجـه 
و  درآمـد  داراي  کـه  زنانـي  کنـد،  نـرم 
سـرمایه مالـي نیسـتند بعد از طـاق اگر 
از جانـب فـرد دیگـري حمایـت نشـوند 
بـراي تأمیـن مسـکن و مایحتـاج زندگي 
خـود نیـز دچـار مشـکاتي خواهند شـد 
و اگـر حضانـت فرزنـدان را هـم بـر عهده 
گرفتـه باشـند، اوضاع به مراتب سـخت تر 

بود. خواهـد 

پشیماني 90 درصدي زنان پس از طالق توافقي
نگاه

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

حقوق و حوادث

خبر
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد:

دادسراهای استان کرمان 
در صدر رتبه بندی کشوری 

ازحیث نرخ رسیدگی پرونده ها
»یـداهلل موحـد« صبـح دیـروز در حاشـیه 
کـرد:  اظهـار  رضـا)ع(،  امـام  میـاد  جشـن 
موجـودی پرونـده هـای دادگسـتری اسـتان 
کرمـان در حـال حاضـر 87هـزار پرونده می 
باشـد و ایـن درحالـی اسـت کـه در اواسـط 
قضائـی  هـای  پرونـده  93موجـودی  سـال 

اسـتان 138 هـزار فقـره بـوده اسـت .
اسـتان  در  قضائیـه  قـوه  عالـی  نماینـده 
کرمـان اعام کـرد: امروز با افتخـار اعام می 
نمائیم حسـن برخـورد و تکریـم مراجعان به 
دادگسـتری های سراسـر اسـتان رشـد قابل 
توجهـی داشـته و همـواره تاکیـد کـرده ایـم 
حفـظ کرامت انسـانی ارباب رجوع، سـرلوحه 

کار درسیسـتم قضائـی اسـتان بوده اسـت.
کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
اداری  و  قضائـی  کارکنـان  همـت  گفت:بـه 
دادسـراهای سـطح اسـتان وبـه رغـم همـه 
محدودیـت هـا دادسـراهای سراسـر اسـتان 
بـا نـرخ رسـیدگی 104درصد، در صـدر رتبه 

بنـدی کشـوری قـرار گرفتنـد.
وی ضمـن تقدیر از تمامی پرسـنل قضائی 
و اداری دادگسـتری کل اسـتان کرمان،اظهار 
کـرد: کارکنـان قضائـی و اداری دادگسـتری 
ترین،خـدوم  سـالم  جـزء  کرمـان  اسـتان 
تریـن و پرتـاش تریـن کارکنان قـوه قضائیه 

محسـوب می شـوند.
موحـد تاکید کـرد: موضـوع سـاماندهی و 
رسـیدگی بـه پرونده های مسـن بایسـتی در 

دسـتور کار جـدی شـعب قـرار گیرد.

هشدار پلیس فتا
 هنگام خرید کاال در 
شبکه های اجتماعی 

رئیـس پلیـس فتـا اسـتان کرمان هشـدار 
داد: هیـچ گاه قبـل از رؤیت محصول در درب 
منـزل ، هزینـه ای بـرای خریـد کاالیـی در 

شـبکه هـای اجتماعـی پرداخـت نکنید.
سـرهنگ کامبیز اسـماعیلی گفـت: قبل از 
مراجعـه حضوری به شـرکت هـای مبلغ کاال 
که در شـبکه هـای اجتماعی تبلیغـات آن را 
دیـده اید، هزینـه ای را از طریق موبایل برای 

آن شـخص واریز نکنید. 
وی افـزود: همـواره سـعی کنید از شـرکت 
در  حتـی  شـده  شـناخته  و  معـروف  هـای 
شـبکه هـای اجتماعی بـرای خرید اسـتفاده 
ازای  در  کـه  طرحـی  هرگونـه  از  و  کنیـد 
عضوگیـری بیشـتر بـه شـما کمیسـیون می 

دهـد، اجتنـاب کنیـد. 
هایـی  طـرح  از  کـرد:  تاکیـد  اسـماعیلی 
کـه از توزیـع کننـدگان جدیـد مـی خواهند 
بابـت فهرسـتی از اقام گوناگـون هزینه های 
گـزاف بپردازنـد و وعـده درآمـد خوبـی مـی 
دهنـد یا مدعی فـروش کاالهای معجزه آسـا 

هسـتند، حـذر کنید. 
رئیـس پلیـس فتـا در پایـان توصیـه کرد: 
مـورد  شـرکت  مشـخصات  و  اسـم  حتمـا 
نظرتـان را از نهـاد نظارتـی مربوطه اسـتعام 

کنیـد تـا در دام شـیادان گرفتـار نشـوید.

آخرین وضعیت مهدی خانبانی پزشک سابق 
تیم پرسپولیس

در حال حاضرامکان انتقال 
وی به تهران وجود ندارد

دکتـر مهـدی خانبانی, روانشـناس اسـبق 
تیـم هـای پرسـپولیس و اسـتیل آذیـن کـه 
بـا هماهنگی موسسـه معـراج اندیشـه, برای 
برگـزاری یـک دوره کاس مشـاوره کـودک 
به سـیرجان سـفر کرده بود, در راه بازگشـت 
دچـار  کرمـان  کیلومتـری   70 فاصلـه  در 
سـانحه تصـادف شـد. در ایـن حادثـه راننده 
در دم فـوت مـی کنـد و دکتـر خانبانـی بـه 
بیمارسـتان شـهید باهنر کرمـان منتقل و در 
بخـش ICU این بیمارسـتان بسـتری شـد.
طبـق آخریـن پـی گیـری هـای خبرنـگار 
پیـام مـا، وی از ناحیـه دنـده و مهـره هـا و 
همچنیـن شـانه دچار شکسـتگی شـدید و از 
نظر تنفسـی هـم به مشـکل برخورده اسـت.

بـا توجـه بـه ایـن وضعیـت و بـا یـادآوری 
و شـرایط عمومـی  اینکـه وی در کماسـت 
مناسـبی ندارنـد، پزشـکان اجـازه انتقال وی 

بـه تهـران در هیـچ شـرایطی نـداده انـد.

بـه  وقتـی   
سـریالی  قتل هـای 
می کنیـم،  نـگاه 
وجـه  مهمتریـن 
در  کـه  مشـترکی 
مـی  دیـده  آنهـا 
شـود، انگیـزه و روش قتـل اسـت. 
تقریبـا در بیشـتر ایـن گونـه قتل 
هـا، وجود یـک زن و مسـمومیت 
و خفـه کـردن دیـده مـی شـود، 
را  قاتـل  انگیـزه  خـود  ایـن  کـه 
کـه عمدتـا انتقـام و تنفر اسـت را 
نشـان مـی دهـد. در زیر بـه چند 
مـورد از ایـن گونـه جنایـات مـی 
پردازیـم تـا شـاید درس عبرتـی 
بداننـد  تـا  دیگـران  بـرای  باشـد 

اسـت. مـرگ  قاتـل،  پایـان 
خودکشی در زندان

را  محمـودی  سـالک  مجیـد 
شـاید بتـوان قدیمـی تریـن قاتل 
بیـن  کـه  نامیـد  ایـران  سـریالی 
بـه  اقـدام   64-59 هـای  سـال 
کـرده  قتـل  فقـره   49 حداقـل 
اسـت. ایـن مـرد با شـورلت سـبز 
رنگـش، قربانیـان خـود را از میان 
زنـان و دخترانـی که گاهی فسـاد 
اخاقـی داشـته یا فاقـد آن بودند 
بـه  لواسـانات  و  تبریز،تهـران  از 
کـرد  مـی  سـوار  مسـافر  عنـوان 
بـا طـرح دوسـتی، آنهـا را بـه  و 
خـارج از شـهر مـی کشـاند و بعد 
از آزار و اذیـت، آنهـا را بـا طنـاب 
سـفید خفـه و امـوال مقتـوالن را 
بـه سـرقت مـی بـرد. ایـن مـرد 
انگیـزه اش را از ایـن قتـل هـای 
همسـرش  از  جدایـی  خشـن، 
جامعـه  زنـان  و  وی  از  انتقـام  و 
اعام کرد.››مجید سـالک‹‹پس از 
بازسـازی صحنه های قتـل، روانه 

زنـدان شـد و در حالـی کـه دوره 
میکـرد  سـپری  را  محکومیتـش 
تـا بـه دار مجـارات اویختـه شـود 
سـاعت 21 و 30 دقیقـه 8 خرداد 
65 بـا بنـد پتـو خودکشـی کرد و 
پیـش از مجـازات بـه زندگی خود 

داد. پایـان 
خفاش شب

››غامرضـا خوشـرو‹‹ 34سـاله  
معـروف بـه خفـاش شـب، پـس 
از جدایـی از همسـرش در تهـران 
برگشـت  زادگاهش؛خراسـان  بـه 
یکـی  در  سـال  چنـد  از  وپـس 
تهـران  سـال71به  روزهـای  از 
بـا  را  خـود  جرائـم  و  بازگشـت 
سـرقت اغـاز کرد.ایـن مـرد ابتـدا 
بـا  بعـد  و  دزدیـد  را  خودرویـی 
بـا  بنام››علـی‹‹  مـردی  کمـک 
پوشـش یکدسـت سـیاه یه کمین 
مسـافران می نشسـت و بـا ربودن 
مـورد  را  آنـان  دختـران  و  زنـان 
ازار و اذیـت قـرار داده و پـول و 
طاهـای انهـا را بـه سـرقت مـی 
بـرد تا اینکـه با شـکایت چند زن 
بـا همدسـتش در تاریـخ 5 تیرماه 
76 در دام پلیس گرفتار شـد و در 
بازجویـی هـا اعتـراف کـرد که به 
انگیـزه فقـر مالـی و کمبـود های 
را  جـوان  دختـر  و  زن  عاطفـی9 
ربـوده و پـس از آزار و اذیـت آنها 
را کشـته و اجسـاد برخـی را آتش 
زده اسـت.به دنبـال اعترافـات وی 
و همدسـتش، محاکمـه و سـاعت 
در   76 مـرداد   22 بامـداد   7/45
ماءعام در سـه راهـی المپیک به 

دار مجـازات آویختـه شـدند.
عنکبوت آمد

››سـعید حنایـی‹‹ معـروف بـه 
و  باهـوش  حـدی  بـه  عنکبـوت 

پایـی  رد  هیـچ  کـه  بـود  خبـره 
دال بـر گناهـکاری خـود بـر جای 
نمـی گذاشـت.او بـه مـدت دقیقا 
یـک سـال یعنـی در سـال هـای 
را  خیابانـی  زن   18  ،80 تـا   79
در مشـهد به عنوان مسـافر سـوار 
از  وپـس  کـرده  خـود  خـودروی 
سـرقت و آزار و اذیـت آنها را خفه 
چادرهایشـان  میـان  در  و  کـرده 
نقـاط  در  و  کـرده  پیـچ  ملحفـه 
مختلـف شـهر رهـا مـی کرد.ایـن 
انگیـزه  از دسـتگیری  پـس  مـرد 
و  خیابانـی  تنفراززنـان  را؛  خـود 
سـرقت بیـان کـرد. مازیـار بهاری 
عنکبـوت  و   « نـام  بـا  مسـتندی 
حنانـی  سـعید  دربـاره  را  آمـد« 
عنکبـوت  سـاخت.  او  جنایـات  و 
فروردیـن   28 روز  سـرانجام، 
سـال81 در زندان مرکزی مشـهد 

بـه دار مجـازات آویختـه شـد.
قاتل زن و کودک

اجسـاد  کشـف  دنبـال  بـه 
چندیـن زن و و کـودک از اسـفند 
ماه سـال83 تا شـهریور87 بهمن 
شـیر آبادان و خرمشهر،جستجوی 
پلیس بـرای دسـتگیری این قاتل 
سـریالی آغـاز شـد ویـک زن کـه 
از دام قاتـل سـریالی نجـات یافته 
را  وی  مشـخصات  توانسـت  بـود 
ایـن  بـه  کـه  بدهـد  پلیـس  بـه 
ترتیـب متهـم که سـابقه شـرارت 
داشـت به همـراه چند مـرد دیگر 

دسـتگیر شـد.
در  سـاله   40 بغانـی  فریـد   
جریـان بازجویـی خـود گفت:پس 
را  او  قربانـی  هـر  شناسـایی  از 
تعقیـب و پـس از بیهـوش کـردن 
آنهـا را بـه بیابـان کشـیده و بعـد 
از آزار واذیـت آنهـا را،خفـه و بـا 

دسـت و پـای بسـته وبـا سـرقت 
کـرده  رهـا  را  آنهـا  طاهایشـان 
در   89 آبـان   22 در  وی  اسـت. 
زنـدان کارون اهـواز اعـدام شـد.

ارابه ی کرم رنگ مرگ
مهیـن قدیـری اولیـن زنـی بود 
کـه جنایـت هـای سـریالی زنـان 
را در تاریـخ ایـران بنـام خـود بـه 
ثبـت رسـاند.او وقتـی کـودک بود 
مـورد خشـونت هـای خانوادگـی 
بـه  14سـالگی  در  گرفـت  قـرار 
اجبـار ازدواج کـرد کـه ثمـره آن 
دو دختـر بـود کـه یکـی از آنهـا 
معلـول ذهنـی و شـوهرش معتاد 
مجبـور  رو  ایـن  از  بـود  والابالـی 
سـال سـن  داشـتن 32  بـا  شـد 
مشـکات زندگـی را بـه تنهایـی 
بـه دوش بکشـد.این زن بـه دلیل 
اینکـه 25 میلیـون تومـان بدهـی 
پـدری  ارثیـه  مـادرش  و  داشـت 
اش را بـه وی نمی داد،از زن های 
سـالخورده کینـه بـه دل گرفت و 
نقشـه قتـل آنهـا را طراحـی مـی 
کـرد.او بـرای اینکه بدهـی اش را 
بپردازد،تصمیـم بـه قتل پیرزن ها 
گرفـت و بـرای ایـن کار در اطراف 
امام زاده ای درقزوین پرسـه میزد 
و پیـرزن هایی که طا داشـتند را 
شناسـایی و بـا این ترفنـد که آنها 

شـبیه مادر مرحومش هستند،می 
خواسـت تـا اجـازه دهد آنهـا را با 
رنـوی کـرم رنـگ بـه منازلشـان 
برسـاند.به ایـن ترتیـب در میانـه 
راه بـا تعـارف آبمیوه مسـموم،آنها 
را بیهـوش و بعـد از سـرقت طـا 
آنهـا را باروسـری حفه کـرده و در 
جـوی آب مـی انداخـت. او پـس 
از دسـتگیری بـه قتل هـا اعتراف 
کـرد و در 29 آذر 89 در قزویـن 

بـه دار مجـازات آویختـه شـد.
تماس مرگبار

مهیـن  سـیاه  پرونـده  هنـوز 
مختومـه نشـده بـود کـه کشـف 
 13 فاصلـه  بـه  زن  سـه  جسـد 
خـرداد تـا مرداد مـاه 88 در جاده 
ماهشـهر-هندیجان ذهـن همگان 
دیگـری  سـریالی  قاتـل  بـه  را 
معطـوف کرد.قاتل پـس از ارتکاب 
بـه جنایـت بـا پلیـس تمـاس می 
گرفت و از کشـف جسـد هـا خبر 
داد. مامـوران بـا بررسـی صـدای 
قتـل هـا بـه یقیـن رسـیدند کـه 
تمـاس  مـرد  و  هـا  قتـل  میـان 

دارد. وجـود  ای  رابطـه  گیرنـده 
در ادامـه تحقیقـات معلوم شـد 
در حوالـی کشـف اجسـاد، مردی 
صـدای  کـه  کنـد  مـی  زندگـی 
بـا  گیرنـده  تمـاس  مـرد  بـا  وی 

دارد. مطابقـت  پلیـس  اپراتـور 
نـام  بـه  وی  ترتیـب  ایـن  بـه 
پارسـال  حکیم،روز10شـهریور 
شـد.این  دسـتگیر  ماهشـهر   در 
مـرد پـس از دو روز بـا آرامـش و 
تشـریح جنایـات  بـه  خونسـردی 

پرداخـت.
حکیـم انگیزه اش را مشـکات 
مالـی و تنفـر از زنـان بیـان مـی 
کنـد و می گوید: سـه قربانی اش 
را بـه عنـوان مسـافر سـوار کرده 
و در میانـه راه بـا گرفتـن پارچـه 
آغشـته به مـواد بیهوشـی، آنها را 
مـی ربـود و پـس از آزار واذیـت 
آنهـا را خفـه کـرده و بـا بسـتن 
دسـت و پـای آنهـا با طنـاب آنها 
بـا  و  انداخـت  مـی  جـاده  در  را 
چوبدسـتی محـل آنهـا را عامت 
گـذاری می کـرد و وقتـی با بوی 
تعفـن، پـس از چنـد روز رو بـه 
رو مـی شـد بـه خاطـر ترحـم به 
مـی  تمـاس  پلیـس  قربانیان!بـا 
اجسـاد  کشـف  ومحـل  گرفـت 
قاتـل  داد.ایـن  مـی  گـزارش  را 
روز16شـهریور سـال گذشـته در 
ایسـت  دچـار  بازجویـی  جریـان 
قلبی شـده وفـوت کرد.بـه دنبال 
مـرگ وی او ناگفتـه هـای قتـل 
هایـش را بـا خـود بـه گـور بـرد.

نگاهی کوتاه به مهم ترین قتل های سریالی از سال 59 تا کنون

انتقام و تنفر، بیشترین انگیزه

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

رئیـس مرکـز تشـخیص و پیشـگیری 
کاهبـرداران  دام  دربـاره  فتـا  پلیـس 
سـایبری بـرای عاقـه منـدان بـه بـازی 

داد. هشـدار  کلـش 
بـا بیـان  سـرهنگ علـی نیـک نفـس 
اینکـه بـازی رایـگان کلـش آف کلنـز یـا 
همـان »جنـگ قبایـل«، یکـی از ابزارهای 

کاهبـرداری مجرمان سـایبری از کاربران 
فـروش  گفـت:  اسـت،  شـده  بـازی  ایـن 
اکانت هـای باالتـر، جـم یـا المـاس یکـی 
از کاربـران و  از ترفندهـای کاهبـرداری 

عاقـه منـدان ایـن بـازی شـده اسـت.
پرونده هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
خصـوص  در  کاهبـرداری  از  متفاوتـی 

ایـن بـازی از کاربـران فضـای مجـازی در 
پلیـس فتا باز شـده اسـت،گفت: بـا توجه 
بـه اینکـه بـازی کلـش آف کلنز زمـان بر 
اسـت و برای رسـیدن بـه اکانت های باالتر 
نیـاز بـه صرف زمان اسـت و برخـی عاقه 
منـدان ایـن بازی زمـان یا حوصلـه ندارند 
بـه دنبـال خریـد مراحـل باالتر ایـن بازی 
افـزود:  نفـس  نیـک  سـرهنگ  هسـتند. 
همیـن امر باعث شـده تـا برخـی کاربران 
کـه بـه اکانت های بـاال رسـیده اند اقدام به 

فـروش اکانـت خـود کنند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن معامـات در 
انجـام  غیـر حضـوری  و  اینترنـت  بسـتر 
شـده  باعـث  امـر  ایـن  گفـت:  می شـود، 
تـا کاهبـرداران سـایبری از ایـن فرصـت 
اسـتفاده کننـد و بـا تبلیغات گسـترده در 
شـکار  دنبـال  بـه  اجتماعـی  شـبکه های 

باشـند.
رئیـس مرکـز تشـخیص و پیشـگیری 

ایـن  در  شـد:  یـادآور  ناجـا  فتـا  پلیـس 
تبلیغـات دورغیـن عاقمنـدان را تشـویق 
بـه خریـد می کننـد و بعـد از دریافت وجه 
کـه بـه صـورت اینترنتـی واریـز می گردد 
اکانتـی بـرای خریـدار ارسـال نمی گردد و 

یـا اکانـت ارسـالی کار نمی کنـد.
و  بـه خریـد  اشـاره  بـا  وی همچنیـن 
ایـن  المـاس در  یـا همـان  فـروش جـم 
بـازی گفـت: ایـن امـر نیـز از دیگـر موارد 

اسـت. کاهبـرداری 
سـرهنگ نیک نفـس بـا بیـان اینکه در 
شـبکه هـای اجتماعـی و بسـتر اینترنـت 
شـاهد تبلیغـات گسـترده بـرای خریـد و 
فـروش اکانت هـا و جـم یـا همـان الماس 
در بـازی کلـش آف کلنـز هسـتیم، افزود: 
حتـی سـایت هایی بـه عنـوان واسـطه در 
زمینـه خریـد و فروش اکانـت و الماس در 
بـازی کلـش آف کلنـز وجـود دارنـد که با 
دریافـت اکانت هـا از فروشـنده و دریافـت 

پـول از خریـدار بـه قولی ایـن معامات را 
نظـارت می کنند که مشـکلی پیـش نیاید.

رئیـس مرکـز تشـخیص و پیشـگیری 
پلیـس فتـا ناجـا یـادآور شـد: متاسـفانه 
بسـیاری از سـایت هایـی کـه بـه عنـوان 
واسـطه یـا فروشـنده اکانـت و جـم بازی 
کلـش فعالیـت دارنـد هیچگونـه مجوزی 
ندارنـد  الکترونیـک  تجـارت  زمینـه  در 
سـایت ها  ایـن  طراحـان  خصـوص  در  و 
ضبـط  و  ثبـت  جـا  هیـچ  در  اطاعاتـی 
نشـده اسـت تا در صـورت وجود مشـکل 
بتـوان با اسـتناد به آن گرداندگان سـایت 

را مـورد پیگـرد قضایـی قـرار داد.
وی بـه عاقمنـدان و خریـداران اکانـت 
و المـاس بـازی کلـش توصیـه کـرد: در 
دام  در  تـا  کننـد  دقـت  خریـد  هنـگام 
فیشـینگ  هـای  سـایت  و  کاهبـرداران 
نیفتنـد کـه اطاعات بانکـی و ایمیلی آنها 

بـه سـرقت نـرود.

دام سایبری برای طرفداران بازی کلش آف کلنز
 خبر

هفتـه گذشـته یکـی از دامـداران منطقـه 
اداره  زیـرآب سـوادکوه بـه دنبـال شـکایت 
محیط زیست شهرستان سـوادکوه در دادگاه 
تجدیـد نظـر بـه دو سـال حبـس تعلیقـی 
محکوم شـد تا پرونده عکسی جنجال برانگیز 
را کـه از اواخـر سـال 92 در فضـای مجـازی 

بـرای همیشـه  بـه دسـت می شـد،  دسـت 
مختومـه کنـد. تصویری از مـردی که پلنگی 
را در جنـگل بـر دوش گرفتـه بـود. مـردی 
کـه طبـق اعـام مسـئوالن محیـط زیسـت 
از کشـتار پلنـگ، طـی  در رسـانه ها، پـس 
حادثـه ای از ناحیـه هـر دو پا فلـج و زمینگیر 

شـده اسـت. عبـداهلل زارع، دامـدار پلنـگ بر 
بی انصافی هـا،  می گویـد:  سـوادکوهی  دوش 
دروغ پردازی هـا و شـایعه پراکنی ها را بـه خدا 
واگـذار می کنـم. به دروغ نوشـته اند کـه از دو 
پـا فلـج و زمینگیر شـده ام و شـایعه کرده اند 
خـون پلنـگ مرا بـه ایـن روز انداخته اسـت. 
خـدا را شـکر کـه فلـج نیسـتم و تنهـا طـی 
تصادفـی در سـال 89 از زانـوی سـمت چپ 

دچـار آسـیب دیدگی شـدم.
وی در خصـوص ماجـرای عکس می گوید: 
در سـال 85 بـه همـراه راننـده یـک نیسـان 
در حـال حمـل علوفـه بـرای دام ها بـودم که 
متوجـه پلنگـی بی حرکت شـدیم. پلنگی که 
نـه بـه صـدا واکنشـی نشـان مـی داد و نه به 
تکه هـای چـوب و سـنگی کـه بـه اطرافـش 
پـرت می کردیـم. نزدیـک رفتیـم و پـس از 
اطمینـان از زنـده نبـودن حیوان، بـا دوربین 
تلفـن همراه راننـده عکس یـادگاری گرفتیم 
کـه هشـت سـال بعـد در فضـای مجـازی 

منتشـر شد.

محیـط  اداره  ادعـای  بـا  رابطـه  در  زارع 
زیسـت سـوادکوه کـه وی را از شـکارچیان 
سـابقه دار منطقـه عنوان کـرده می گوید: من 
شـکارچی نیسـتم. در دادگاه سـوادکوه تبرئه 
شـدم، چـون حتی سـابقه شـکار یـک پرنده 

نداشـتم. هم 
وی ادامـه می دهد: همانطـور که در تصویر 
خونریـزی  پلنـگ  ایـن  می شـود  مشـاهده 
نداشـته و الشـه کامـًا سـالم اسـت و بـا هر 
شـکارچی یـا کارشناسـی مشـورت کنیـد به 
شـما می گویـد کـه ایـن پلنگ شـکار نشـده 

است.
زارع در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا برای 
حفاظـت از دام های خود، از طعمه آغشـته به 
سـم برای از بیـن بردن پلنگ اسـتفاده کرده 
یـا خیر می گوید: من از سـم اسـتفاده نکردم 
و بعیـد می دانـم ایـن پلنـگ مسـموم شـده 
باشـد چون برخاف ادعای مسـئوالن محیط 
زیسـت، مبنی بر دو سـاله بـودن پلنگ، جثه 
و دندان های سـاییده شـده پلنـگ حکایت از 

سـن زیـاد حیـوان داشـت. وی در پایـان در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه آیـا دربـاره جریمه 
80 میلیون تومانی کشـتار پلنگ درخواسـت 
بخشـش دارد یـا خیـر می گویـد: عامل مرگ 
پلنگ نیسـتم و درخواسـت بخشـش نـدارم. 
بـه محکـوم شـدنم نیـاز داشـتند. بنابرایـن 
سرنوشـت را می پذیـرم و قضـاوت را بـه خدا 

می سـپارم.
طی حکمـی که در اوایل مـاه جاری صادر 
شـد ، عبـداهلل زارع بـا توجـه بـه عدم سـابقه 
کیفـری معلولیـت 40 درصـدی از ناحیه زانو 
بـه دو سـال حبـس تعلیقـی محکـوم شـده 
اسـت. قرار تعلیـق حبس در صـورت ارتکاب 
جرمـی دیگـر لغو خواهد شـد تـا زارع، دوران 
محکومیـت خـود در زنـدان سـپری کنـد. 
ایـن در حالی اسـت کـه اداره محیط زیسـت 
سـوادکوه بـه زودی برای تنظیم دادخواسـت 
حقوقی به مبلغ هشـتاد میلیـون تومان برای 
دریافـت ضـرر و زیان وارده به محیط زیسـت 

ناشـی از کشـتار پلنگ اقـدام خواهد 

پلنگ مازندران روی دوش این مرد روستایی چه می کرد؟
 خبر
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کرمان ویچ

 2 انتقـاد 
مجلـس  نماینـده 
اسـامی  شـورای 
نسـبت بـه عملکرد 
کمیسـیون  رئیـس 
اقتصـادی در بحث انتخـاب ناظران 
شـوراهای عالی و مجامع و هیئت ها 
در حالـی منجر بـه درگیری لفظی 
از  هـم  مجلـس  رئیـس  کـه  شـد 

کـرد. انتقـاد  پورابراهیمـی 
عملکرد محمدرضا پورابراهیمی، 
راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
کمیسـیون  رئیـس  و  مجلـس  در 
اسـداهلل  اعتـراض  بـا  اقتصـادی 
عباسـی نماینـده مـردم رودسـر و 
نماینـده  قوامـی  هـادی  و  املـش 
مـردم اسـفراین و علـی الریجانـی 
رئیس مجلس روبرو شـد. انتقاداتی 
کـه به معرفی کاندیداهـای ناظر در 
شـوراهای عالی و مجامع و هیئت ها 
بـار  برمی گشـت و روز گذشـته 2 
منجـر به درگیری لفظی در مجلس 
شـد و زمانـی این تنش ها بـه پایان 
رسـید که الریجانی ریاسـت جلسه 
را بـر عهده نداشـت و علی مطهری 
نایب رئیـس دوم مجلـس از طرفین 

خواسـت بـه بحـث ادامـه ندهند.
درخواست کاندیداتوری ما 

مطرح نشد
آن طـور که ایلنا نوشـته اسـداهلل 
رودسـر  مـردم  نماینـده  عباسـی 
در  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
نشسـت علنی پارلمـان در تذکری 
بـه عملکـرد  آیین نامـه ای نسـبت 
معرفـی  در  اقتصـادی  کمیسـیون 
شـوراهای  در  ناظـر  کاندیداهـای 
عالـی و مجامـع و هیئت هـا انتقـاد 
کـرد و اظهار داشـت: »تعـدادی از 
نماینـدگان مجلـس ازجملـه خود 
بنده در کمیسـیون اقتصادی برای 
عضویـت در شـورای عالـی بیمـه 
داشـتم  کاندیداتـوری  درخواسـت 
امـا اصـًا این درخواسـت مـا طرح 
داد:  ادامـه  وی  اسـت.«  نشـده 
»حداقلی تریـن کار این بـود که در 
کمیسـیون اقتصـادی از مـا دعوت 
می  کردنـد، تـا توضیحاتـی دربـاره 
کاندیداتـوری خـود مطـرح کنیم، 
ایـن امر نشـان می دهد کـه برخی 
کمیسـیون ها در ارتبـاط با انتخاب 
ناظریـن قانـون را رعایـت نکردند؛ 
به عنـوان  پورابراهیمـی  آقـای 
رئیـس کمیسـیون بایـد پاسـخگو 
باشـد.« پس از او نوبـت به نماینده 
مـردم اسـفراین رسـید. آن طور که 
سـایت تحلیل ایران نوشـته هادی 
قوامـی نماینـده نیـز در تذکـری با 
اسـتناد بـه مـاده 218 آیین نامـه 
نحـوه  دربـاره  پارلمـان  داخلـی 

بـرای  ناظـر  نماینـدگان  انتخـاب 
عضویـت مجامع و شـوراهای عالی 
»کمیسـیون های  داشـت:  اظهـار 
تخصصـی مجلـس بـرای انتخـاب 
ناظـران جهت عضویـت در مجامع 
و هیئت هـا بایـد حداقـل 2 برابـر 
نماینـدگان  از  موردنظـر  ظرفیـت 
افـرادی  شـرایط،  واجـد  داوطلـب 
را بـه مجلـس معرفی کننـد.« وی 
ادامـه داد: »در برخـی از شـوراها، 
کمیسـیون  هـر  از  نمایندگانـی 
در  می شـوند،  انتخـاب  تخصصـی 
بـه  نفـر   2 حداقـل  شـرایط  ایـن 
معرفـی  مجلـس  علنـی  صحـن 
از  برخـی  بـرای  امـا  می شـوند 
شـوراها ماننـد شـورای عالـی اصل 
44 نماینـدگان آزادنـد و به صورت 
عمومـی انتخـاب می شـوند. البتـه 
معرفـی  کـه  افـرادی  از  بسـیاری 
شـدند در شـوراهای دیگـر انتخاب 
شـدند و در ایـن مجامـع عمومـی 
بـه صاحیت ها و میـزان حداقل 2 

برابـر، توجهـی نشـده اسـت.«
دفاع پورابراهیمی

بـا  نماینـده   2 ایـن  اعتـراض 
شـد.  روبـرو  پورابراهیمـی  پاسـخ 
آن طـور کـه فـارس نوشـته رئیس 
مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون 
اسـاس  بـر  »انتخاب هـا  گفـت: 
آیین نامـه داخلـی مجلـس صورت 
گرفتـه اسـت، موضوعـات مربوطه 
طـی  و  تنظیـم  صورت جلسـه  در 
تقدیـم  هیئت رئیسـه  بـه  نامـه ای 
شـده اسـت.« این نماینده اصولگرا 
افـزود: »برخـی از نمایندگانـی که 
کاندیـدا  کمیسـیون ها  دیگـر  از 
شـدند یـا رأی نیاوردنـد یـا دارای 
ازآنجایی کـه  و  بودنـد  رأی  یـک 
بـرای رأی گیـری و انتخـاب افـراد 
شـد،  گرفتـه  نظـر  در  حدنصابـی 

افـرادی کـه رأی نیاوردنـد انتخاب 
بـر  هـم  تصمیـم  ایـن  و  نشـدند 
اسـاس آیین نامـه داخلـی مجلـس 

اسـت.« گرفته شـده 
دعوت الریجانی از 

پورابراهیمی به خواندن 
آیین نامه

صحبت هـای  از  پـس 
پورابراهیمـی، علی الریجانـی وارد 
بحـث شـد. رئیس مجلس شـورای 
اسـامی بـا تأکید بـر اینکـه تذکر 
گفـت:  اسـت،  وارد  قوامـی  آقـای 
داشـته  وجـود  کاندیدایـی  »اگـر 
نبایـد  مربوطـه  باشـد کمیسـیون 
مجامـع  در  عضویـت  از  را  آن هـا 
محـروم کنـد، در حقیقـت مقصود 
قانون گـذار در ایـن ماده محرومیت 
نماینـده نبوده و گفته شـده حداقل 
بـه میـزان 2 برابر می تـوان از افراد 
باصاحیتـی کـه کاندیـدا شـدند، 
اسـتفاده کـرد.« وی بـا تأکیـد بـر 
اینکـه کمیسـیون اقتصـادی بایـد 
بـه ایـن موضـوع رسـیدگی کنـد، 
توضیـح داد: »چـرا افـرادی چـون 
کـه  فوالدگـر  و  قوامـی  آقـای 
خصـوص صاحیـت  در  تردیـدی 
آن هـا وجود نـدارد، حذف شـده اند 
و توجهـی بـه اسـتفاده از حداقـل 
اسـت.«  نشـده  ظرفیـت  برابـر   2
رئیـس مجلـس بـا انتقـاد از عـدم 
بـه  پورابراهیمـی  پاسـخگویی 
ایـن  »طـرح  گفـت:  وی  سـؤال 
سـؤال بـه معنـی عـدم معرفـی 2 
برابـر یـا عـدم ارائـه صورت جلسـه 
در  نیسـت،  هیئت رئیسـه  بـه 
چرایـی  از  سـؤال  حقیقـت 
محرومیـت کاندیـدای باصاحیـت 
اسـت.« وی بـا تأکیـد بـر اینکـه 
کمیسـیون  رئیـس  اسـت  بهتـر 
اقتصـادی مجـدداً متـن آیین نامـه 

کـه  »افـرادی  گفـت:  بخوانـد،  را 
حتـی  هسـتند،  صاحیـت  دارای 
اگـر یـک یـا هیـچ رأیـی نداشـته 
شـوند،  حـذف  نبایـد  باشـند، 
ازاین رو تقاضا می شـود کمیسـیون 
اقتصـادی افـراد صاحـب صاحیت 
بـرای عضویـت را مجـدداً به صحن 
علنـی معرفـی کنـد تا حق کسـی 
ضایـع نشـود.« الریجانی همچنین 
گفـت: »آقـای پورابراهیمـی! شـما 
می گوییـد مـا بـه صاحیـت افـراد 
کاری نداریـم و تعـداد آرای آنـان 
بـرای ما مـاک اسـت، درحالی که 
پارلمـان  داخلـی  آیین نامـه  در 
افـراد  بایـد صاحیـت  گفته شـده 
بررسـی شـود و کاندیداهـای واجد 
شـرایط بـه صحـن علنـی معرفـی 
شـوند، فلـذا شـما در کمیسـیون 
اقتصادی بایـد صاحیت داوطلبان 
را بررسـی و اگر صاحیت داشـتند 
بـرای کسـب رأی به صحـن علنی 
معرفـی می کردنـد.« وی ادامه داد: 
»آیـا مـا حق داریم به ایـن عملکرد 
مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون 
اعتـراض کنیـم یـا نـه کـه بـه چه 
دلیـل افـراد دارای صاحیـت را از 
معرفـی بـه صحـن علنـی حـذف 
کـرده اسـت؟! ایـن افـراد حتی اگر 
یـک رأی هـم داشـته باشـند باید 
به صحـن علنی معرفی می شـدند، 
چـون در آیین نامـه داخلی پارلمان 
برابـر   2 »حداقـل«  گفته شـده 
تعـداد موردنیـاز بـرای عضویت در 
شـوراهای  و  مجامـع  و  هیئت هـا 
معرفـی  علنـی  صحـن  بـه  عالـی 
شـوند.« رئیس مجلس خاطرنشان 
کـرد: »اگـر از من دربـاره آیین نامه 
مـن  و  می کنیـد  سـؤال  داخلـی 
مسـئول اجـرای آیین نامه هسـتم، 

پاسـخ شـما را دادم.«

ادامه تنش لفظی در مجلس
پس ازایـن  سـاعت  چنـد 
تنـش لفظـی  صحبت هـا، مجـدداً 
بیـن عباسـی و پورابراهیمـی آغـاز 
نوشـته  ایلنـا  کـه  آن طـور  شـد. 
نماینـده مـردم رودسـر ایـن بـار با 
اسـتناد بـه اصـول 79، 208، بنـد 
10 و 12 مـاده 203 و همچنیـن 
مـاده 42 و 52 آیین نامـه در شـرح 
وظایـف کمیسـیون های تخصصی، 
کمیسـیون  رئیـس  صحبت هـای 
اقتصـادی را برخـاف واقع دانسـت 
از   218 مـاده  بـر  »بنـا  گفـت:  و 
فراخوانـی  کمیسـیون ها  سـوی 
نماینـدگان  کـه  بـود  اعام شـده 
سـایر کمیسـیون ها نیـز می تواننـد 
در بحـث انتخـاب اعضـا و ناظـران 
مجلس در مجامع و شـوراها شرکت 
اصولگـرا  نماینـده  ایـن  کننـد.« 
خاطرنشـان کـرد: »بااین حـال، در 
نماینـدگان  بـه  رأی گیـری  زمـان 
چیـزی اعـام نشـد. بایـد حداقـل 
رزومـه  درخواسـت  نماینـدگان  از 
آیین نامـه  اسـاس  بـر  و  می شـد 
اقـدام  قانـون،  و  مجلـس  داخلـی 
می شـد.« او بـا اشـاره بـه این کـه 
همـه نمایندگان برای رعایت قانون، 
سـوگند یادکرده انـد، گفـت: »اینجا 
اسـت.  نشـده  رعایـت  قانـون  مـر 
چگونـه می شـد که چهار نفـر نامزد 
حضـور در یـک مجمـع یـا شـورا 
داشـته باشـند امـا دو نفر از سـوی 
کمیسـیون بـه صحن معرفی شـود 
یـا از نامزدها درخواسـت نکنند که 
بـرای معرفـی خـود یـا الاقـل برای 
یـک سـام و علیک به کمیسـیون 
بیایـد.« عباسـی خاطرنشـان کـرد: 
»بنابرایـن یـا باید آیین نامـه اصاح 
نشـود  اعـام  فراخوانـی  و  شـود 

بایـد  می دهنـد  فراخـوان  اگـر  و 
همـه نماینـدگان امکان حضـور در 
رأی گیـری را داشـته باشـد. برخـی 
رأی  کمیسـیون  در  نماینـدگان 
نیاوردنـد امـا می تواننـد در صحـن 
نامـزد شـوند امـا این کـه برخـاف 
نامـزدی  کـه  کننـد  اعـام  واقـع 
هیچ رأیی نیاورده، درسـت نیسـت. 
خواهـش من این اسـت کـه رئیس 
را  موضـوع  اقتصـادی  کمیسـیون 

توجیـه نکنـد.«
واکنش مطهری و توضیحات 

پورابراهیمی
نایب رئیـس  مطهـری  علـی 
مجلـس کـه در ایـن سـاعت اداره 
جلسـه را بر عهده داشـت گفت که 
بهتـر اسـت این مباحث شـخصی و 
طرفینـی در صحـن مطرح نشـود و 
بیـش از ایـن به بحـث ادامه ندهید. 
توضیحاتـی  پورابراهیمـی  سـپس 
بـر  »بنـا  گفـت:  وی  کـرد.  ارائـه 
آیین نامـه داخلـی مجلـس، کلیـه 
نمایندگانـی کـه بـرای عضویت در 
دارنـد،  تمایـل  شـوراها  و  مجامـع 
باید در زمان مشخص شـده، اسـامی 
خـود را به کمیسـیون اعام کنند.« 
رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس 
شـورای اسامی یادآور شـد: »بنا بر 
برنامه زمان بندی، دوسـتان مراجعه 
کردنـد و مـا نیز بنا بـر وظیفه خود 
تاریـخ  دادیـم.  انجـام  را  ثبت نـام 
مقـرر در برگـزاری جلسـه از طریق 
چـاپ دسـتور کار کمیسـیون بـه 
اطـاع عزیـزان می رسـاند و هیـچ 
جـای آیین نامـه اشـاره نشـده کـه 
کمیسـیون بایـد بـرای نامزدهـای 
دعوت نامـه  مجامـع  در  عضویـت 
بدهـد.« او بابیان این که کمیسـیون 
اقتصـادی بنـا بـر آیین نامـه عمـل 
کرده اسـت، گفت: »آقای الریجانی 
درباره سـنجش صاحیـت نامزدها 
صحبـت کردنـد امـا واقعیـت ایـن 
اسـت که ما در کمیسـیون شـورای 
نگهبـان نداریم که صاحیـت افراد 
را بررسـی کنیـم و تنهـا ابـزار مـا 
همیـن رأی و رأی گیـری اسـت.« 
پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـورای  رأی گیـری  در  عباسـی 
عالـی بیمـه تنهـا یـک رأی آورده و 
در شـورای عالـی اقتصـاد هـم هیچ 
گفـت  نیـاورده ،  دسـت  بـه  رأیـی 
ایشـان  تذکـر  می کنـم  فکـر  کـه 

نباشـد. وارد  به هیچ وجـه 
پایان بحث

بـدون  بحـث  ایـن  درحالی کـه 
نتیجـه ادامه داشـت، علـی مطهری 
می کنـم  خواهـش  اینکـه  بابیـان 
بیـش از این، بحـث را ادامه ندهید، 
بـه تنش هـا در مجلس خاتمـه داد.

اتوبان »بم - کرمان« پس از
 10 سال تکمیل می شود

»بـم  اتوبـان  »پـروژه  گفـت:  بـم  فرمانـدار 
-کرمـان« ازجملـه پـروژه هایـی اسـت کـه تـا 
هفته دولت بخشـی از آن اجرایی خواهد شـد و 
پـس از آن امیدواریم تا 5 مهر سـال جاری این 
پروژه را پس از 10 سـال به  اتمام برسـانیم.« به 
گزارش ایسـنا رضا اشـک با اشـاره بـه اقدامات 
دولـت تدبیـر و امیـد در شهرسـتان بـم افزود: 
»در سـال گذشـته 97 میلیـارد تومـان صـرف 
گاز کشـی در بـم شـده اسـت امـا جـای گلـه 
دارد کـه برخی در شـبکه های مجـازی مطرح 
کردند که مشـعل گازی که در بم روشـن شـده 
اسـت توسـط کپسـول گاز بـوده و لوله کشـی 
گازی نبوده این در حالی اسـت که لوله کشـی 
جهـت انتقـال گاز به این شهرسـتان با زحمت 
و بـا اعتبارات قطره چکانـی دولت تأمین و اجرا 
شـد و از روز گذشـته بـه مناسـبت والدت امام 
رضـا رسـماً علمـک گاز درب خانـه هـا نصـب 
شـده اسـت.« این مسـئول همچنین ادامه داد: 
»طرح آبرسـانی از سـد نسـاء به شهرسـتان بم 
یکـی از طرح بسـیار بزرگ دولـت تدبیر و امید 
در اسـتان کرمان اسـت که قرار اسـت به چهار 
شهرسـتان شـرقی کشـور آب انتقال داده شود 
کـه ایـن طـرح بالـغ بـر 300 میلیـارد تومـان 

هزینـه در پی خواهد داشـت.«

تعیین محل خدمت دانشجو 
معلمان براساس امتیازهای 

کسب شده است
دانـش  از  شـماری  اخیـر  روزهـای  طـی 
حضـور  بـا  فرهنگیـان  دانشـگاه  آموختـگان 
پـرورش شهرسـتان سـیرجان  و  آمـوزش  در 
خواسـتار رسـیدگی به حذف سـهمیه خدمتی 
خـود از شهرسـتان سـیرجان به سـایر مناطق 
رابطـه  همیـن  در  شـدند.  کرمـان  اسـتان 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
گفت: »پذیرش دانشـجو معلمان براسـاس نیاز 
آمـوزش و پرورش اسـتان بـوده و تعیین محل 
خدمـت آنان براسـاس امتیازهای کسـب شـده 
اسـت.« بـه گـزارش ایرنا محمد محسـن بیگی 
افـزود: »صـدور حکـم اولیه در بوم دانشـجویان 
بـه منظـور برقراری حقـوق و مزایای آنـان بوده 
و بـه معنای تعیین محل خدمت نیسـت.« وی 
تصریـح کـرد: »بدیهی اسـت که به دلیـل نیاز 
مناطق جنوبی اسـتان کرمان به نیروی انسـانی 
و تراکـم نیـرو در مناطـق شـمالی، نیروهـای 
جدید در مناطق جنوبی سـاماندهی شده اند تا 
زمینه انتقال با سـوابق کاری باال فراهم شـود.« 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
گفـت: »قابل توجه این دانشـجویان و همکاران 
عزیـز، بانوان پس از سـه سـال و آقایـان پس از 
پنج سـال به قطـب محل زندگـی خود منتقل 

شـد.« خواهند 

آمادگی استان 
در آستانه بزرگترین رویداد 

آماری کشور
دکتـر مهـرداد محمـدی سـلیمانی معـاون 
آمـار و اطاعـات سرشـماری عمومـی نفـوس 
و مسـکن اسـتان کرمـان از آمادگی اسـتان در 
آسـتانه بزرگتریـن رویـداد آمـاری کشـور خبر 
داد. بـه گـزارش ایسـنا وی بـا اشـاره بـه اینکه 
سرشـماری امسـال بـرای اولیـن بـار بصـورت 
کاما الکترونیک و در دو مرحله غیر حضوری و 
حضـوری  )از طریق اینترنت و مرحله حضوری 
نیـز بـا تبلت( انجام می شـود گفت: »از سـوم تا 
24 مهرمـاه امسـال سرشـماری به صـورت غیر 
حضـوری و از طریـق  اینترنـت انجـام  خواهـد 
شـد و خانواده هایی که عاقمندبه مشارکت در 
طـرح اینترنتی سرشـماری هسـتند می توانند 
 sarshomari950ir سـایت  بـه  مراجعـه  بـا 

اطاعـات خـود را ثبـت نمایند.«

عملکرد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صدای برخی نمایندگان را درآورد

دعوت الریجانی از پورابراهیمی به بازخوانی آیین نامه داخلی مجلس
خبر

افقی
1-در حال نالیدن - آسایشگاه

2-اثر نظام الدین شامی - هم آهنگ
3-هنوز بیگانه - کام - سرزمین افراسیاب - واحد وزن

4-عامـت مفعولـی - سـالمندان - عـدد یـک رقمـی - 
نگ با

5-نخست - گرد - مسلسل
6-ورطه - کبوتر دشتی - ثروتمند

ظـرف   - گوسـفند  نـوزاد   - خونـی  هـای  گـروه  7-از 
سـان گنجشـک  ای  پرنـده   - آزمایشـگاه 

8-ترکیب جوهر نمک و آهن
9-از الفبـای فارسـی - دریغ خـوردن - مروارید ها - نام 

نیستلروی
10-باالتر ،واال - از غذاها - مقابل پیری

11-ملیح - حال شرعی - بنده را از آن کاهی نیست
12-کام تأسـف - آب عربـی - پشـت سـر هـم - عـدد 

ز پیشتا
13-خـاک بتونـه - دریچـه هوا در موتـور اتومبیل - یک 

عامیانـه - محل ورود
14-نادر - از معروفترین خطاطان ایران

15-مطالعـه سـاختار و معنـای حالت هـای مختلف یک 
کلمه - بـاز کردن

عمودی
1-مانند - نوعی آمپرسنج

2-خوشگل - به کارگرفتن چیزی
3-قـوم ایرانـی - حیـوان وحشـی - پولدوسـت - گیاهی 

کـه از آن بوریـا بافند
4-پسـوند زمـان - معادل فارسـی آیفـون - دهان کجی 

طرف  -
5-عابد - افزونی نعمت - تئاتر

6-منزلت - نیست شدن ، مردن - ضد سخت
7-عـدد خیطـی - ضـد خوبـی - از قهرمانـان شـاهنامه 

- اجـداد
8-التهـاب و وجـود لختـه های خـون در یک سـیاهرگ 
سـطحی که بطور اولیه ناشـی از عفونت یا آسـیب اسـت
 - کرمـان  اسـتان  در  شـهری   - پـا  گریـز  9-جانـوری 

نـدا انگـور - حـرف  درخـت 
10-یاغیگری - دودل - دوست

11-جمع وسوسه - پسر فریدون - حیوانی در دریا
12-عضـو مـرغ - گذشـتن - واحـد شـمارش کشـتی - 

خوش! یـار 
13-نوعی خار - حومه کاشان - اصل - گشاده

14-مدرسه - بخشی در اوستا
15-بازیگر خانم فیلم دیدار - از عناصر شیمیایی
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آگهی مزایده غیرمنقول نوبت دوم
در پرونـده اجرایـی کاسـه 930562 شـعبه دوم اجـرای 
احـکام کیفـری دادسـرای عمومـی و انقـاب کرمـان، در 
نظـر اسـت یـک بـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره پاک 
ثبتـی 711 فرعـی از 2788 اصلـی واقع در بخـش 3 کرمان به آدرس 
کرمـان خیابـان مطهـری مقابـل کوچـه شـماره 24 که طبـق نظریه 
کارشـناس بمبلـغ 25/500/000/000 ریـال برآورد قیمـت گردیده از 
طریـق مزایـده بفـروش برسـد؛ جلسـه مزایـده در روز دوشـنبه مورخ 
1395/06/28 راس سـاعت 10 صبـح در محـل شـعبه دوم اجـرای 
احـکام کیفـری دادسـرای عمومی کرمـان و با حضـور نماینده محترم 
دادسـتان برگـزار مـی شـود. عاقـه منـدان بـه خریـد مـی تواننـد تا 
روز قبـل از جلسـه مزایـده از ملـک مذکوربازدیـد و 10درصـد قیمت 
مذکـور را بـه حسـاب 2171293951000 سـپرده دادگسـتری نـزد 
بانـک ملـی واریـز و فیـش آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی داخـل 
پاکـت درب بسـته تحویـل ایـن اجـرا نمایند. بدیهی اسـت  شـخصی 
برنـده مزایـده شـناخته می شـود کـه باالتریـن قیمت را در خواسـت 
نمایـد و درصـورت انصـراف برنـده مزایـده؛ ده درصـد واریـزی به نفع 

دولـت ضبـط خواهد شـد.
م الف 1014 دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای عمومی و 
انقاب کرمان

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir



عکس: فاطمه یوسف زاده

ی سرزمین من

کدام فرزند ها

در کدام نسل

تو را آزاد 

آباد و سر بلند

با چشمان باوِر خود خواهند دید ؟

محمود دولت آبادی

عکس نوشت

یادبود

یاد دوست
ویژه برنامه بزرگداشت استاد عباس کیارستمی

یکشنبه 24 مرداد ساعت 19 موزه هنرهای معاصر صنعتی
دوشنبه 25 مرداد ساعت 20 در برج اول

سه شنبه 26 مرداد ساعت 19:30 در فروشگاه شهر فرهنگ
چهارشنبه 27 مرداد ساعت 19:30 کتابفروشی طاقچه 

پنجشنبه 28 مرداد ساعت20 موزه هنرهای معاصر صنعتی

خبر

مدیرعامل آب و فاضالب استان در جلسه شورای شهر:

آب کرمان سالم است
هرکجا می خواهید آزمایش کنید

عطیـه بهـره بـر- مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان روز 
گذشـته در نشسـت عمومـی شـورای شـهر کرمـان حاضر شـد و 
بـه دفـاع از کیفیـت آب شـهر کرمـان پرداخـت. ایـن دفـاع از آن 
جایـی اهمیـت دارد کـه چنـدی پیـش یکـی از اعضـای شـورای 
شـهر کرمـان مدعـی شـده بـود آب کرمـان سـرطان زاسـت. این 

ادعـا البتـه اثبات نشـد.
محمـد طاهـری، مدیرعامل آبفـای اسـتان در خصوص کیفیت 
آب شـرب شـهر کرمان گفت: »با درخواست شورا، نمونه آب شرب 
را بـه شـورا تحویـل می دهیم. شـورای شـهر به هر آزمایشـگاهی 
در هرکجـای ایـران این نمونه را بفرسـتد و آب کرمـان را آزمایش 
کنـد. آب شـهر کرمان سـالم اسـت چرا کـه به علت وجود دشـت 
حسـین  آبـاد، آب شـرب کرمـان یکـی از بهتریـن آب های کشـور 
اسـت. آرسـنیک آب کرمـان هـم زیر 10 مـی باشـد.« وی با بیان 
اینکـه اسـتفاده از آب تصفیـه کـن را توصیـه نمـی کنیـم، اظهار 
کـرد: »آب مـدت زمانـی در این دسـتگاه هـا راکد می مانـد و این 
راکـد مانـدن ایجـاد آلودگی می کنـد.« منصور ایـران منش عضو 
شـورای شـهر کرمان پس از این صحبت ها از طاهری درخواسـت 
کرد آب شـرب شـهر کرمان از آب غیرشـرب جدا شود. طاهری در 
پاسـخ به این درخواسـت، اظهـار کرد: »آبیاری بخـش عمده ای از 
فضاهای سـبز کرمان از آب شـرب اسـت. تقاضای ما از شـهرداری 
این اسـت که در این بخش ها از آب غیر شـرب اسـتفاده شـود.« 
مهنـوش مومنـی دیگـر عضـو شـورا پرسـید که آیا سـارچ بسـتن 
کتـری هـا در کرمـان نشـانه بـی کیفیتـی آب اسـت کـه بـا این 
پاسـخ کارشـناس آب شـرب آبفـا روبرو شـد: »بهتریـن راه انتقال 
امـاح مفیـد به بـدن، آب اسـت و این سـارچ هایی کـه دیده می 
شـود سـختی و امـاح موجـود در آب اسـت و مشـکلی ندارنـد.« 
مدیرعامـل آبفـای اسـتان در ادامه به مصرف باالی برق در شـبکه 
آب رسـانی اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: »گفته می شـود مصرف 
برق شـبکه آب رسـانی اسـتان سه برابر میانگین کشـوری است.« 
جلسـه شـورای شـهر کرمـان روز گذشـته بـدون حضـور رویـا 
دیـوان بیگـی، حجت االسـام ربانی، سـعید گیانی و زهـرا ایران 
منـش برگـزار شـد. پـس از صحبت هـای طاهری و ترک جلسـه 
شـورا، مهنـوش مومنـی و یوسـف جعفـری هـم از جلسـه خـارج 
شـدند و بـه دلیـل غیررسـمی شـدن جلسـه، نشسـت عمومـی 

شـورای شـهر کرمـان بـه پایان رسـید.

 اطالعات

سکه

11,080,000 ریال طرح جدید

11,100,000 ریال طرح قدیم 

5,580,000 ریال نیم سکه 

2,880,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,132,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,509,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,380 ریال دالر آمریکا

39,600 ریال یورو

9,680 ریال درهم امارت

5,400 ریال  یوآن 

46,280 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

16 تا 33/آفتابی امروز

14 تا 31/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امـکان انتخـاب صندلـی در اسـتان 
بـرای  را  خـود  آمادگـی  کنسـرت  کرمـان  اسـت.  کرمـان 
همـکاری بـا برگزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهای 

فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع فـروش بلیط نیسـت 
بلکـه مـی توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطه بـه صورت 

آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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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.
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سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

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