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نیم
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عک

رهبر انقالب با ابالغ 
سیاست های کلی انتخابات، 

تأکید کردند

ممنوعیت ورود 
نیروهای مسلح 
و قوای سه گانه 
به جانب داری از 

داوطلبان
3

شهرداری فشار بر شرکت های 
طرف قراردادش را افزایش می دهد

پرداخت حقوق 
کارگران شرکتی 

شهرداری به اضافه 
بیمه تکمیلی
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هشدار مدیر اداره غذای علوم 
پزشکی کرمان:

همه محصوالت 
غذایی باید نشانگر 
رنگی داشته باشند
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در هفته دهم لیگ دسته یک

دوئل 
وینگو و میشو
 در شهر پسته
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گزارش سفر خبرنگار پیام ما با 
دوچرخه از ایران تا قفقاز

از شوروی تا مافیا 
در تفلیس

---------  صفحه 8 ---------

»شـهرداری کرمـان در نظـر دارد تصفیـه خانـه فاضـاب انسـانی بارویکـرد 
برگشـت آب بـه فضای سـبز در تعـدادی از پـارک های خود بـا ظرفیت های 
20-15-10-5 مترمکعـب در روز را جهـت اجـرا بـه بخش خصوصـی واگذار 
نمایـد لـذا از شـرکت هایـی کـه در این خصـوص تخصـص داشـته و فعالیت 
مینماینـد درخواسـت میشـود رزومه کاری خـود را به همـراه کاتالوگ قیمت 
تـا تاریـخ 95/8/3 بـه دبیرخانه شـهرداری مرکزی کرمان ارسـال نمایند الزم 
بـه ذکر اسـت که ارسـال مـدارک هیچگونه تعهـدی را برای شـهرداری ایجاد 

نمـی کند«

هنرمند فرهیخته سرکار خانم عرفه فخری زاده
و همکار گرامی جناب آقای عرفان زارعی

           درگذشت استاد معمار حاج جواد فخری زاده،                  
          هنرمند مرمت گر ابنیه تاریخی کرمان را که در روز 

            تاسوعای حسینی اتفاق افتاد و هنردوستان کرمانی 
                        را در فراغ جوانمرد و شیعه صدیقی چون او 
                             داغدار کرد، به شما و خانواده محترمتان 

                                  تسلیت عرض می نماییم.
روزنامه پیام ما

توسط کارمند یک اداره در رابر صورت گرفت

اختالس یک میلیارد و 3۷۰ میلیونی
یکی از حاضران واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع:

کولی ها با سنگ و چوب به جان مردم افتادند
   صفحه7

داراب پارسا؛ یکی از کشاورزان شهر هنزا:

سی سال پیش اولین تراکتور 
را به هنزا آوردم

عیـد  شـب  در 
دنیـا  بـه  نـوروز 
در  دخترکـی  آمـدم. 
خانـه مـا خدمتکاری 
کـه  کـرده  مـی 
بـوده  جیرفـت  اهـل 
تولـد  از  بعـد  اسـت. 
دختـر  ایـن  مـن 

اهـل  کنـد.  مـی  گریـه  بـه  شـروع 
خانـه مـی پرسـند:»چرا گریـه مـی 
کنی؟« جـواب می دهد:»مـن برادر 
کوچکـی بـه نـام داراب دارم. دلـم 
برایـش تنگ شـده اسـت. اسـم این 
خانـواده  بگذاریـد.«  داراب  را  بچـه 
آن  دل  کـه  ایـن  بـرای  هـم  مـن 
دختـر را به دسـت بیاورنـد، نام من 

گذارنـد. مـی  داراب  را 
قبـًا در ایـن منطقه بـرف  زیادی 
مـی بارید. سـال هـای 1341 و 42 
آن قـدر بـرف مـی بارید کـه ارتباط 
شـد.  قطـع  یکدیگـر  بـا  هـا  خانـه 

 41 سـال  ابتـدای 
خشکسـالی بـود. امـا 
شـبانه   7 آن  از  بعـد 
باریـد.  بـرف  روز 
یادشـان  هـا  قدیمـی 
اسـت. سـه چهار متر 
بـرف روی هـم جمع 
شـده بـود. در همیـن 
هنـزا یـک نفـر در همان هفـت روز 
برفـی از دنیـا رفـت. جنـازه اش را 
بـرای دفـن نتوانسـتند به قبرسـتان 
ببرنـد. از روحانـی روسـتا مسـأله را 
داده  جـواب  بودنـد.  کـرده  سـوال 
دفـن  اش  خانـه  در  را  بود:»میـت 
کـه  بودنـد  گفتـه  اهالـی  کنیـد!« 
خانـه اش سـنگاخ اسـت و کلنـگ 

کار نمـی کنـد.
روحانـی جـواب داده بود:»جنـازه 
را در جـای مناسـبی نگهداری کنید 

تـا شـرایط دفن فراهم شـود.« 
صفحه 4
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اخبار آبفا

کاهش 28 درصدی
حوادث شبکه و انشعابات 

در شهربابک
در شـش مـاه نخسـت سـال جـاری ،732 
فقـره حوادث شـبکه و انشـعابات در شهرسـتان 
شـهربابک کاهـش یافت. علـی ابراهیمـی مدیر 
امور آب و فاضاب شهرسـتان شـهربابک گفت: 
فقـره  نیمـه نخسـت سـال جـاری ،732  »در 
حـوادث  شـامل  شـبکه  و  انشـعابات  حـوادث 
انشـعابات )172 فقـره(، حـوادث شـبکه اصلـی 
 441( فرعـی  و حـوادث شـبکه  فقـره(   119(
وی  شـد.«  رفـع  شهرسـتان  ایـن  در   ) فقـره 
افـزود: »با نصب دسـتگاه فشارشـکن و مدیریت 
فشـار شـبکه ، حـوادث انشـعابات و شـبکه بـه 
طـرز چشـمگیری کاهـش یافـت به گونـه ای که 
ایـن تعـداد در مقایسـه بـا میـزان حـوادث در 
مدت زمـان مشـابه سـال قبـل  کـه 1021 فقره 
اسـت بیـش از 28 درصـد کاهش یافته اسـت.« 
ابراهیمـی همچنیـن از رفـع یک فقـره حوادث 

خطـوط انتقـال در شـهربابک خبـر داد.

رشد 118 درصدی تعویض 
کنتور خراب در رفسنجان 
ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان شـهریورماه 
، 1222 دسـتگاه کنتـور خـراب در شهرسـتان 
رفسـنجان تعویـض شـد. حسـین چـرخ انـداز 
رئیـس هیئت مدیـره و سرپرسـت شـرکت آب 
اعـام  بـا  رفسـنجان  شهرسـتان  فاضـاب  و 
در  ذکرشـده  »کنتورهـای  گفـت:  خبـر  ایـن 
شـهرهای انار )68(، حسـین آباد گلشن )101(، 
رفسـنجان )731(، سرچشـمه )121(، صفائیـه 
)38( و کشـکوئیه )61( دسـتگاه تعویض شـد.« 
وی افـزود: »ایـن میـزان کنتـور تعویـض شـده 
در  تعویـض شـده  کنتورهـای  بـا  مقایسـه  در 
مدت زمـان مشـابه سـال قبل که 558 دسـتگاه 
دارد.«  درصـدی   118 از  بیـش  رشـد  اسـت، 
تعویـض کنتورهای خـراب عاوه بـر جلوگیری 
از پـرت آب، میـزان دقیـق آب مصرفـی توسـط 

مشـترکین نیـز تعییـن می کنـد.

بازسازی بیش از
 25 کیلومتر شبکه 

آب رسانی در سیرجان 
طـی شـش مـاه نخسـت سـال جـاری، 25 
در  آب رسـانی  شـبکه  متـر   183 و  کیلومتـر 
مجیـد  شـد.  بازسـازی  سـیرجان  شهرسـتان 
مدیرعامـل  و  هیئت مدیـره  رئیـس  میرشـاهی 
فاضـاب شهرسـتان سـیرجان  و  آب  شـرکت 
پایـان  تـا  جـاری  سـال  ابتـدای  »از  گفـت: 
شـبکه  متـر  و 183  کیلومتـر  شـهریورماه،25 
آب رسـانی به منظـور ارائـه خدمـت مطلوب تر و 
رسـاندن آب سـالم و بهداشـتی بـه مشـترکین 
پاریـز )2510(،  بلـورد )2620(،  در شـهرهای 
 ،)1460( زیدآبـاد   ،)4055( شـهر  خواجـو 
و   )1640( شـهر  نجـف   ،)10247( سـیرجان 
وی  شـد.«  بازسـازی  متـر   )2651( هماشـهر 
نزدیـک  مـدت  ایـن  طـی  »همچنیـن  افـزود: 
بـه 7 کیلومتـر شـبکه آب رسـانی در شـهرهای 
پاریـز )1880(،سـیرجان )1530( و نجف شـهر 

یافـت.« توسـعه   )  3510(

ارائه خدمات غیر فوریتی 
مرکز 122 استان 

دبیـر کارگروه کشـوری مراکز تماس شـرکت 
مهندسـی آب و فاضـاب کشـور  گفـت: »مرکز 
122اسـتان کرمان می تواند در یک سـال آینده 
عـاوه بر گسـترش خدمـات به تمام شـهرهای 
اسـتان در زمینـه خدمات غیر فوریتـی نیز ارائه 
خدمـت نمایـد.« علی اصغـر جعفـری  در بازدید 
از شـرکت آبفـای اسـتان کرمان در جلسـه ای با 
حضـور مدیرعامل، معاونین و مدیران سـتادی با 
اعـام این خبـر گفت: »اقدامات خوبی در سـال 
جـاری در شـرکت آبفـای کرمـان بـرای ایجـاد 
مرکـز تمـاس متناسـب بـا نیازهای مشـترکین 
انجام شـده کـه نیازمنـد حمایـت بیشـتر تیـم 
مدیریتـی شـرکت بـرای توسـعه سـریع تر ایـن 

مرکز هسـتیم.«
اقدامـات  از  مهندسـی   وی هـدف شـرکت 
مرکـز  ایجـاد  را  حـوزه  ایـن  در  انجام شـده 
جامـع تمـاس عنـوان کـرد و گفـت: »در مرکـز 
ازجملـه  مختلـف  کانال هـای  تمـاس  جامـع 
تلفن،پیامک،ایمیل،گفتگوی آناین و...در بسـتر 
واحـد همـه زمینه هـای مرتبـط با شـرکت آبفا 
خواهنـد  پاسـخگویی  تمام وقـت  به صـورت  را 
کـرد.« دبیـر کارگـروه مراکـز تمـاس در ادامـه 
ارائـه خدمـات غیرحضـوری در حـوزه خدمـات 
فـروش و پـس از فـروش را نیـز ازجملـه اهداف 

مراکـز122 در نگـرش فـرا فوریتـی دانسـت.

کرمان ویچ

پیـام مـا- مدیـر اداره غـذای علـوم پزشـکی کرمـان 
تأکیـد کـرده که همـه واحدهـای تولیـدی »مجبورند« 
نشـانگرهای رنگـی را بـر روی محصـوالت خـود درج 

. کنند
منصـور قنبری زاده که روز گذشـته به مناسـبت روز 
جهانی غذا در نشسـتی خبری شـرکت کـرده بود، درج 
ایـن نشـانگرهای رنگـی را در کمـک بـه مصرف کننـده 
بـه  و  دانسـت  مؤثـر  سـالم  محصـول  انتخـاب  بـرای 
همیـن جهـت از اجبـار واحدهـای تولیدی بـر درج این 

نشـانگرهای بـر روی محصـوالت غذایـی خبـر داد.
ایـن در حالـی اسـت کـه 23 تیـر سـال گذشـته، 
سـازمان غذا و دارو که زیر نظر وزارت بهداشـت فعالیت 
می کند، دسـتورالعملی برای درج این نشـانگرها مصوب 
کـرده بـود. بر اسـاس ایـن دسـتورالعمل، میـزان  قند، 
چربـی کل، نمـک و اسـیدهای چـرب ترانـس موجـود 
در یـک محصـول غذایـی از طریـق ایـن نشـانگرهای 
رنگـی مشـخص می شـود. سـبز، نارنجـي و قرمـز سـه 
رنـگ نشـانگرهاي تغذیـه ای هسـتند و مصرف کننـده 
بایـد در انتخـاب مـواد غذایـي بـه رنگ هـاي نشـانگرها 
توجـه کنـد. بدین ترتیـب رنگ سـبز، به معنـي »کم« 
و یـا »اندک« اسـت. رنـگ نارنجي، به معني »متوسـط 
» اسـت و رنـگ قرمـز بـه معنـي مقادیـر« زیـاد« در 
مـواد غذایـي اسـت. در ایـن دسـتورالعمل همچنیـن 
میـزان قنـد، چربـی کل، نمـک و اسـیدهای ترانس در 
محصـوالت جامـد و مایع را بر اسـاس این نشـانگرهای 
ایـن  خوانـدن  )بـرای  اسـت.  کـرده  مشـخص  رنگـی 
دسـتورالعمل از رمزینـه ای کـه در انتهـای مطلب آمده 

کنید.( اسـتفاده 

زمان بندی الزام درج نشانگر رنگی
شـده  تأکیـد  یادشـده  دسـتورالعمل  در  همچنیـن 
بـود کـه از ابتـدای مهـر 94، محصوالتـی که هـر چهار 
شـاخص نشـانگر رنگـی آن هـا سـبز بـوده، بـدون ایـن 
کـه  محصوالتـی  نبودنـد.  عرضـه  بـه  مجـاز  نشـانگر 
آن هـا  رنگـی  نشـانگر  شـاخص های  از  یکـی  حداقـل 
نارنجـی بـوده، از ابتدای آذر 94 مجاز بـه عرضه نبودند 
و از پایـان اسـفند 94 محصوالتـی کـه حداقـل یکی از 
شـاخص های نشـانگر رنگـی آن هـا قرمز بـوده، مجاز به 
عرضـه نبودنـد و از ابتدای سـال جاری هـم محصوالتی 
کـه ملـزم بـه درج نشـانگر رنگـی هسـتند، بـدون درج 
ایـن نشـانگر امـکان عرضـه ندارنـد. محصوالتـی کـه 
بایـد نشـانگر رنگـی داشـته باشـند همـه محصـوالت 
خوراکـی و آشـامیدنی بایـد نشـانگر رنگـی تغذیـه ای 
داشـته باشـند. امـا در این میـان اسـتثنائاتی هم وجود 
دارد. درج نشـانگرهای راهنمـای تغذیـه ای بـر روی آن 
دسـته از محصـوالت خام کشـاورزی که فقـط عملیات 
فـرآوری فیزیکی انجام شـده اسـت و هیچ گونـه افزودنی 
یـا مـاده دیگـر اضافـه نشـده باشـد )فـراوری نشـوند و 
خالـص باشـند( اختیاری اسـت. )مانند عرقیـات، خرما، 
دم نوش هـای  و  حبوبـات  عسـل،  خالـص،  ادویه جـات 
شـوند  فرمولـه  درصورتی کـه  و  طبیعـی(  و  خالـص 
اجبـاری اسـت. درج نشـانگرهای راهنمـای تغذیه ای بر 
روی محصـوالت روغـن، شـیر و کـره الزامـی اسـت اما 
درج نشـانگرهای راهنمای تغذیـه ای بر روی محصوالت 

شـکر، قنـد، نمـک و آب مجـاز نیسـت.
به نشانگر رنگی روی محصول غذایی

 توجه کنید
زمانـی کـه شـما تصمیـم بـه خریـد یـک محصـول 
نقـش  می تواننـد  نشـانگرها  ایـن  می گیریـد،  غذایـی 
مهمـی در انتخـاب شـما ایفا کننـد. نشـانگرهای رنگی 
بـرای مقایسـه دو محصول متفـاوت نیسـت، بلکه برای 
یـک محصـول بـا تولیـد متفـاوت اسـت. به عنوان مثـال 

دو  بیـن  می توانیـد  شـما 
ماسـت  دو  یـا  و  بیسـکویت 
متفـاوت  کارخانـه  دو  از  کـه 
اسـاس  بـر  تولیدشـده اند، 
ایـن نشـانگرها مقایسـه انجام 

دهیـد.

اسـتان  برنامه وبودجـه  رییـس سـازمان  مـا-  پیـام 
کرمـان از شـرکت 822 هـزار کرمانـی در سرشـماری 

اینترنتـی نفـوس و مسـکن خبـر داد.
هشـت  سـاعت  تـا  رودری،  جعفـر  گفتـه  طبـق 
صبـح دیـروز حـدود 238 هـزار خانـوار کرمانـی در 
سرشـماری شـرکت کردنـد کـه از سـوم مهرماه سـال 
جاری آغازشـده اسـت. ایـن سرشـماری اینترنتی قرار 
بـود تـا 24 مهـر بـه پایـان برسـد و از 25 مهـر تا 25 
آبـان، سرشـماری حضوری انجام شـود اما سرشـماری 
تـا سه شـنبه 27 مهـر، تمدیدشـده اسـت  اینترنتـی 
و تاکنـون 26 درصـد کرمانی هـا در ایـن سرشـماری 
شـرکت کرده انـد کـه رییـس سـازمان برنامه وبودجـه 
پیش بینـی می کنـد درصـد مشـارکت کرمانی هـا بـه 
35 درصـد برسـد. ایـن در حالـی اسـت کـه میانگیـن 
مشـارکت کشـوری 21.6 درصد اسـت و استان کرمان 
در رتبـه دوازدهـم شـرکت در سرشـماری اینترنتـی 
قـرار دارد. براسـاس گفتـه قائم مقام سـتاد سرشـماری 
نفـوس و مسـکن 95، تـا صبـح دیـروز 17 میلیـون و 
اینترنتـی  نفـر در کشـور در سرشـماری  282 هـزار 
مشـارکت داشـته اند کـه پنـج میلیـون و 210 هـزار 

خانـوار را شـامل می شـوند. 
بردسیر در صدر، بم و رفسنجان در قعر

جعفـر رودری همچنیـن خبر داده کـه : بیش از 33 
درصـد مردم شهرسـتان های بردسـیر، فاریـاب، رودبار 
جنـوب، منوجان، عنبرآباد، قلعه گنج، راور، شـهربابک 
و بافـت در سرشـماری نفـوس و مسـکن سـال 1395 
مشـارکت داشـته اند. شهرسـتان بردسـیر نیـز بـا 72 
درصـد ثبت نـام، بیشـترین مشـارکت را در بین سـایر 
شهرسـتان ها در طـرح سرشـماری نفـوس و مسـکن 
داشـته اسـت. شهرسـتان های فهـرج، بـم، نرماشـیر و 
رفسـنجان هـم در رده هـای آخـر مشـارکت در طـرح 
سرشـماری نفوس و مسـکن سـال جـاری قـرار دارند.

استقبال کم تر از حد انتظار
درحالی کـه بـرای ترغیـب خانواده هـا برای شـرکت 
در سرشـماری اینترنتـی، جوایـزی همچـون اینترنـت 
رایـگان و 200 جایزه 10 میلیون ریالی )سـهم اسـتان 
کرمـان 6 جایـزه اسـت( در نظـر گرفتـه شـد امـا بـا 
توجـه بـه ضریب نفـوذ اینترنـت در ایـران، پیش بینی 

می شـد اسـتقبال از سرشـماری اینترنتی بیـش از این 
باشـد. ایسـنا در این خصـوص گـزارش داد که ضریب 
نفـوذ اینترنـت در ایـران 45 درصـد اسـت. شـاید بـر 
همیـن مبنـا بـود کـه انتظـار می رفـت در سرشـماری 
سـال 1395 کـه اولین سرشـماری الکترونیکـی ایران 
از  درصـد   45 تـا   35 دسـت کم  می آیـد  به حسـاب 
الکترونیکـی  سرشـماری  ایـن  در  کشـور  جمعیـت 
ایـران 25 میلیـون و 375 هـزار  شـرکت کننـد. در 
خانـوار ایرانـی وجـود دارد کـه 45 درصـد ایـن میزان 
معـادل 11 میلیـون و 419 هـزار خانـوار می شـود اما 
تاکنـون تنهـا حـدود 5 میلیـون خانوار در سرشـماری 
شـرکت کرده انـد. از نـکات قابل توجـه در ایـن ماجـرا 
نیـز این اسـت که مشـارکت شـهروندان نـه در مناطق 
محـروم کـه اتفاقـاً در مناطق برخـوردار پایین تر از حد 
انتظـار اسـت، مثـًا بـا توجه بـه ضریب نفـوذ اینترنت 
در تهـران بـاالی 60 درصـد اسـت ایـن شـهر در رتبه 
23 مشـارکت اسـتان ها در سرشـماری ایسـتاده است 
و برخـاف پیش بینی ها  مشـارکت شـهروندان تهرانی 
 1395 سـال  الکترونیکـی  سرشـماری  موضـوع  در 
بسـیار پاییـن بـوده. بنابرایـن شـاید یکـی از نکاتی که 
در بحـث عـدم اسـتقبال مـردم در سرشـماری سـال 
1395 قابل بررسـی باشـد دالیـل دیگـری جـز عوامل 
فنـی باشـد. البته ایسـنا در گزارش خـود آورده که در 
اولیـن سرشـماری اینترنتـی در کـره در سـال 2006، 
مشـارکت مـردم بسـیار پایین بـوده اما در سرشـماری 
بعـدی، میزان مشـارکت به 48 درصد رسـید. بنابراین 
مـی تـوان امیدوار بـود در ادوار بعدی مشـارکت ایرانی 

ها بیشـتر شـود.

هشدار مدیر اداره غذای علوم پزشکی کرمان:

همه محصوالت غذایی باید نشانگر 
رنگی داشته باشند

تا صبح دیروز

822 هزار کرمانی در سرشماری 
اینترنتی شرکت کردند

پیـام مـا- دادسـتان رودبـار اعـام کـرد 
کـه صحبت هـای دانـش آمـوزان رودبـاری 
در فیلمـی کـه اخیـراً پخش شـده، بـا هدف 
بـوده  خیریـن«  کمک هـای  »جمـع آوری 

. ست ا
آمـوزان  دانـش  جنجـال  بـه  واکنش هـا 
رودبـاری ادامـه دارد. جنجالی کـه از ابتدای 
هفتـه گذشـته و بـا انتشـار خبـری بـا ایـن 
مضمـون کـه »مدیر مدرسـه شـهید چمران 
در روسـتای مختارآبـاد شهرسـتان رودبـار 
جنوب )اسـتان کرمان( برخـی دانش آموزان 

را بـه دلیـل ناتوانـی در پرداخـت تنهـا 30 
هزار تومان پول، شـاق می زند و از مدرسـه 

اخـراج می کنـد« منتشـر شـد.
خبـر به قـدری جنجالـی بـود کـه سـریعاً 
در فضـای مجـازی دست به دسـت شـد امـا 
زمانـی جنجال هـا بیشـتر شـد کـه سـایت 
»فـردا نیـوز« فیلمـی منتشـر کـرد کـه در 
آن »دانش آمـوزان تنبیه شـده ایـن مدرسـه، 
خبـر شـاق خوردنشـان را تأییـد می کننـد 
و می گوینـد کـه در خانواده هایـی زندگـی 
می کننـد کـه بنیـه مالـی بسـیار ضعیفـی 

شـهریه های  پرداخـت  بـه  قـادر  و  دارنـد 
نیسـتند.«  مدرسـه  جانـب  از  تعیین شـده 
ایـن ویدئـو به ماننـد تیـر خاصـی بـود بـر 
آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان. به خصوص 
کـه تعطیلـی ایـام تاسـوعا و عاشـورا موجب 
شـده بـود رسـانه های رسـمی نتواننـد بـه 
ایـن قضیـه بپردازنـد و این ویدئـو در فضای 

مجـازی مـوج ایجـاد کـرده بـود. 
وزارت  گذشـته  پنج شـنبه  بااین حـال 
آموزش وپـرورش ایـن خبـر را تکذیـب کرد. 
و  اطاع رسـانی  مرکـز  کـه  اطاعیـه ای  در 
روابـط عمومـی وزارت آموزش وپـرورش بـه 
نقـل از اسـتان کرمـان منتشـر کـرد، تأکید 
شـده »فیلم و مصاحبه تنبیـه بدنی و اخراج 
جنـوب؛  رودبـار  شهرسـتان  دانش آمـوزان 
منتشرشـده در فضـای مجازی و شـبکه های 
اجتماعـی، کـذب محض و مغرضانه اسـت.«
همچنیـن در ایـن اطاعیـه عنوان شـده 
دانش آمـوزان  آن  در  کـه  ویدیویـی  کـه 
»بـه  کتک خورده انـد  می شـوند  مدعـی 
تخریـب  راسـتای  در  و  عـده ای  سـفارش 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران و 

دادن وعده هـای عجیـب بـه دانش آمـوزان 
توسـط فردی کـه با مدیـر مدرسـه اغراض 
منتشرشـده  و  تهیـه  داشـته،  شـخصی 
اسـت کـه نحـوه صحبـت کـردن و حرکات 
دانش آمـوزان در برابر دوربیـن که بازیگران 
جلـوی  نمی تواننـد  و  نیسـتند  حرفـه ای 
خنـده خود را بگیرند مؤید سـاختگی بودن 
همچنیـن  آموزش وپـرورش  اسـت.«  آن 
مدعـی شـده که والدیـن ایـن دانش آموزان 
از انتشـار ایـن فیلـم »به شـدت معتـرض« 

هسـتند.
اطاعیـه،  پس ازایـن  روز  دو  بااین حـال 
سـهراب سـاالری، دادسـتان رودبـار جنـوب 
اهمیـت  بـه  توجـه  »بـا  اینکـه  اعـام  بـا 
موضـوع و حساسـیت ایجادشـده در افـکار 
در  پرونـده  ایـن  بـه  رسـیدگی  عمومـی، 
دسـتور کار ویژه دادسـرای عمومی و انقاب 
و  گرفـت  قـرار  رودبـار جنـوب  شهرسـتان 
پرونـده در شـعبه اول بازپرسـی این دادسـرا 
در حـال رسـیدگی اسـت« خبـر داده کـه 
از سـازنده  به عمل آمـده  تحقیقـات  »طبـق 
ایـن فیلـم  ایـن کلیـپ، مشـخص گردیـد 

بـا رضایـت کامـل دانـش آمـوزان در جهت 
جمـع آوری کمک های مالـی از خیرین بوده 
اسـت که متأسـفانه بـا سوءاسـتفاده عده ای 
سـودجو در فضـای مجـازی منتشـر و منجر 

بـه ایجـاد شـایعاتی شـده اسـت.« 
رودبـار  مـردم  نماینـده  حمـزه،  احمـد 
جنـوب در مجلـس شـورای اسـامی هـم 
روز جمعـه در ایـن خصـوص بـه »پیـام ما« 
گفتـه بـود: »شنیده شـده یک بنـده خدایی 
می خواسـته از ایـن طریق نظـر خیرین را به 

خـود جلـب کند.« 
دادسـتان رودبـار همچنیـن گفتـه کـه 
»قاضـی پرونـده، کلیپ جعلی منتشرشـده 
زمینـه  در  در شـبکه های فضـای مجـازی 
ایـراد ضـرب دانـش آمـوزان مدرسـه ای در 
رودبـار جنـوب نسـبت بـه انجـام تحقیقات 
تعـدادی  از  اقـدام کـرد و  ایـن زمینـه  در 
اولیـای آن هـا، مدیـر  و  آمـوزان  از دانـش 
تحقیـق  کلیـپ  تهیه کننـده  و  مدرسـه 
آمـوزان  تمـام دانـش  آورد کـه  بـه عمـل 
به اتفـاق ایـراد ضرب )هشـت ضربه شـاق( 

را تکذیـب کردنـد.«

توضیح دادستان رودبار جنوب در خصوص یک ماجرا:

هدف سازنده کلیپ دانش آموزان رودباری جلب نظر خیرین بود

 خبر

پیـام مـا- کمتـر از یـک هفته از هشـدار 
کـه  شـرکت هایی  بـه  کرمـان  شـهرداری 
را  شـهرداری  شـرکتی  کارگـران  حقـوق 
معـاون  گـذرد،  مـی  نمی کننـد  پرداخـت 

شـهردار کرمـان از ایـن شـرکت ها خواسـته 
کارگـران را بیمـه تکمیلـی کننـد.

محمدرضـا  کـه  بـود  گذشـته  هفتـه 
محمدرضـا خانـی، معـاون خدمات شـهری 

شـهردار کرمان، با انتقاد از پرداخت نشـدن 
حقوق کارگران شـرکتی شـهرداری کرمان، 
شـرکت هایی را کـه بـه تعهدات خـود عمل 
نمی کننـد، بـه »برخـورد قانونـی« تهدیـد 
خدمـات  معـاون  کـه  نشسـتی  در  کـرد. 
شـهری شـهرداری کرمـان بـا مدیرعامـل و 
معـاون بازیافـت سـازمان مدیریت پسـماند 
و چهـار شـرکت خصوصـی طـرف قـرارداد 
شـهرداری در بخـش تنظیف و حمـل زباله 
برگـزار کـرد، شـرکت های طـرف قـرارداد 
شـهرداری کرمـان تعهـد دادند تـا به زودی 
محمدرضـا  کننـد.  پرداخـت  را  حقوق هـا 
خانـی گفتـه بـود: »متأسـفانه طـی چنـد 
پرداخـت  در  تعلـل  شـاهد  اخیـر  مـاه 
شـرکت های  سـوی  از  کارگـران  حقـوق 
خصوصـی بودیـم که در این نشسـت ضمن 

اتمام حجـت بـا مسـئوالن ایـن شـرکت ها، 
مقـرر شـد بـه زودی معوقه هـای کارگـران 
پرداخـت شـود و درصورتی که شـرکت های 
مربوطـه بـه تعهـدات خـود عمـل نکننـد، 
طبـق قانـون بـا آن هـا برخـورد می شـود.« 
حـاال یـک هفتـه پـس ازآن جلسـه، پایـگاه 
خبـری »کرمـان نـو« خبـر داده کـه صبح 
دیـروز معـاون شـهردار کرمـان در اولیـن 
طـب  واحـد  مسـئوالن  توجیهـی  جلسـه 
سـامت  نماینـدگان  و  شـهرداری  کار 
بـه  اشـاره  بـا  هـدف  تابعـه  سـازمان های 
لـزوم بیمـه کارگـران شـهرداری از سـوی 
کارفرمـا گفتـه شـرکت های طـرف قـرارداد 
شـوند  مجـاب  بایـد  کرمـان  شـهرداری 
گروه هـای کارگـری بـاالی 50 نفـر را بیمه 

تکمیلـی کننـد. 

فایده بیمه تکمیلی 
سـازمان ها و شـرکت های موفـق  اصـوالً 
بـرای باال بـردن رضایتمنـدی کارکنان خود 
انـواع خدمـات رفاهـی و درمانـی را بـرای 
آنـان فراهـم می آورنـد. زیـرا معتقدنـد کـه 
کارکنـان راضـی بـه سـازمان وفـادار مانـده 
گام  سـازمان  اهـداف  تحقـق  جهـت  در  و 
برمی دارنـد. بـه همیـن منظور سـازمان های 
کارکنـان  تعـداد  کـه  و خصوصـی  دولتـی 
آن هـا و افـراد تحـت تکفلشـان بیـش از 70 
نفـر باشـند، می تواننـد در جهـت دسـتیابی 
بـه ایـن هـدف، ایـن گـروه را تحت پوشـش 
بیمه نامـه درمـان تکمیلـی قـرار دهنـد. بـا 
ایـن کار سـازمان آرامـش و اطمینـان را در 
هنـگام بـروز بیمـاری یـا حادثـه بـه آنـان 

می کنـد. هدیـه 

شهرداری فشار بر شرکت های طرف قراردادش را افزایش می دهد

پرداخت حقوق کارگران شرکتی شهرداری به اضافه بیمه تکمیلی

 خبر
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تشـخیص  مجمـع  رییـس 
مصلحـت نظـام، بـا »ابـراز تأسـف 
شـدید« بـه اقدامـات غیرمعقـول 
چنـد  امسـال  عزاداری هـای  در 
کشـور، ازجملـه عـراق و اسـتفاده 
از قمـه، زنجیرهـای غیرمتعارف و 
حتـی بعضـاً سـاح اشـاره کـرد و 
گفـت: »بااینکـه رهبـری سـال ها 
پیـش صراحتـاً بـه قمه زنی اشـاره 
و  بودنـد  کـرده  ممنـوع  را  آن  و 

خطبـه ی  چندیـن  در  هـم  مـن 
نمـاز جمعـه، مسـتنداً بـه قباحت 
ایـن کار پرداخته بودم، متأسـفانه 
نشـد.«  درسـتی  فرهنگ سـازی 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، 
ایـن  گذشـته  روز  جلسـه  در 
مجمـع جلسـه آیـت اهلل هاشـمی 
ایـام  تسـلیت  بـا  رفسـنجانی، 
حضـرت  سـوگواری  و  شـهادت 

یـاران  و  الحسـین)ع(  اباعبـداهلل 
مراسـم  برگـزاری  بـه  وفـادارش، 
عزاداری هـا  گسـترده  و  باشـکوه 
و  آرامـش  و  کشـور  سراسـر  در 
امنیـت مثال زدنـی آن اشـاره کرد 
و گفـت: »بایـد از مردم بـه خاطر 
برنامه هـای  در  گسـترده  حضـور 
امنیتـی  نیروهـای  از  و  عـزاداری 
تأمیـن  خاطـر  بـه  اطاعاتـی  و 
امنیـت ایـن برنامه ها تشـکر کنیم 

شـوم  برنامه هـای  علیرغـم  کـه 
دشـمنان  زشـت  توطئه هـای  و 
بـرای ایجـاد ناامنـی، فضایی خلق 
کمـال  در  مـردم  کـه  کرده انـد 
عـزاداری  برنامه هـای  امنیـت 

دادنـد.«  انجـام  را  خویـش 
برخـی  حضـور  بـه  وی 
اجتماعـات  در  وهابـی  عناصـر 
و  عـراق  در  شـیعیان  عـزاداری 
و  آنـان  زشـت  کارهـای  انجـام 
از  بعضـی  جدیـت  همچنیـن 
رسـانه های غربـی بـرای پوشـش 
ایـن برنامه هـا و پخـش آنـان در 
تلویزیونـی  متعـدد  شـبکه های 
اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن کارها 
کـه هیـچ ربطی بـه فرهنـگ ناب 
فلسـفه ی  بیـان  و  عزاداری هـا 
نـدارد،  حسـین)ع(  امـام  قیـام 
موجـب بدنامـی شـیعیان در عالم 
می شـود و بایـد بـا فرهنگ سـازی 
غنـی، جلـوی گسـترش و تعمیق 
شـود.«  گرفتـه  اقدامـات  ایـن 

آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، در 
کنـار ابـراز تأسـف بـه خاطـر این 
برنامه هـای  بـه  ناسـزا،  اقدامـات 
از  گروهـی  سـازنده  و  خـوب 
جوانـان بـرای رسـاندن غذاهـای 
نـذری بـه خانواده هـای نیازمندان 
اشـاره کـرد و گفـت: »حمایـت از 
ایـن کارهـا باعث آشـنایی بیشـتر 
از  مـردم  و  خانواده هـا  جوانـان، 
مـاه محـرم شـیعیان  برنامه هـای 

می شـود.« تاریـخ  طـول  در 
تشـخیص  مجمـع  رئیـس 
بخـش  در  نظـام  مصلحـت 
خویـش،  سـخنان  از  دیگـری 
و  آمریـکا  تقابـل  زمزمه هـای  بـه 
اشـاره  روسـیه  بـا  هم پیمانانـش 
از  کـرد و گفـت: »ایـن حرف هـا 
حّد شـایعه  های رسـانه ای گذشته 
و حتـی جزییات لشکرکشـی ها را 
بیـان می کننـد کـه بـرای امنیـت 
وی  اسـت.«  خطرنـاک  جهانـی 
بـه  پوتیـن  امنیتـی  هشـدارهای 

شـهروندان روسـی در اقصی نقاط 
و  اروپـا  در  به خصـوص  و  جهـان 
همچنیـن مصاحبـه ی اخیر بشـار 
اسـد در خصـوص »جنـگ روانـی 
جهانی به خاطر مسـائل سـوریه« 
گفـت:  و  دانسـت  قابل توجـه  را 
هوشـیار  بایـد  جهانـی  »عقـای 
باشـند کـه کنتـرل ماجـرا، حتـی 
آغـاز  هـم  محـدود  خیلـی  اگـر 
شـود، بسـیار دشـوار خواهد بود.« 
رفسـنجانی،  هاشـمی  آیـت اهلل 
دامـن زدن بـه اختافات سیاسـی 
در خصوص اقدامات تروریسـتی و 
حمایت هـا و دخالت هـای خارجی 
سـوریه  مسـائل  حـل  بـرای  را 
گفـت:  و  دانسـت  مضـر  بسـیار 
از  حکایـت  قرائـن  و  »شـواهد 
تـداوم سیاسـت های خصمانـه در 
منطقـه، دامـن زدن بـه اختافات 
و تشـدید  نزاع هـای منطقـه ای  و 
بحران هـا در منطقـه و حتـی در 
سـطح بین المللی و جهانی دارد.«

ابراز تأسف شدید آیت اهلل هاشمی از اقدامات غیرمعقول در عزاداری های امسال:

قمه زنی و استفاده از سالح موجب 
بدنامی شیعیان می شود

یادداشت

در حاشیه برگزاری بازی ایران و کره 
در شب عاشورا

نسبت به مردم پیش 
 داوری منفی نداشته باشیم

مجید انصاری- معاون حقوقی رییس جمهور
 یـک: یکـی از برجسـتگی های مراسـم امسـال 
برگـزاری عزاداری هـای مـردم در سراسـر کشـور 
بـه همـراه امنیـت کامـل بـود. ایـن در حالـی بـود 
کـه تهدیدهـای بالقـوه ای هم از سـوی دشـمنان و 
بخصـوص گروه هـای تکفیـری، سـلفی و داعشـی 
امـا برگـزاری اجتماعـات عظیـم  وجـود داشـت. 
حسـینی در امنیـت کامـل، حکایـت از انسـجام و 
هوشـمندی مـردم، برنامه ریـزی دقیـق و تمهیـد 
مقدمـات از سـوی دولـت و نیروهـای امنیتـی و 
اطاعاتـی دارد و لذاسـت کـه باید قـدر این نعمت 
بـزرگ را بدانیـم و در جهـت تقویـت و تحکیـم آن 
تـاش کنیـم. قطعـاً یکـی از عوامـل مقـوم ایـن 
امنیـت پیونـد ناگسسـتنی مـردم بـا نظـام اسـت.

دو: مراسـم تاسـوعا و عاشـورای امسـال هم زمـان 
شـده بـود بـا برگـزاری مسـابقه فوتبـال تیم هـای 
ایـران و کـره جنوبـی در مرحلـه مقدماتـی جـام 
جهانـی 2018 کـه از اهمیـت و حساسـیت زیادی 
هـم برخـوردار بـود. از مدت هـا قبل تـر مسـئوالن 
مربـوط  در دولـت رایزنی هـا و پیگیری هـای خـود 
را بـرای تغییـر زمـان بـازی انجـام دادند کـه البته 
ایـن جابه جایـی زمانـی میسـر نشـد. بـر همیـن 
اسـاس نگرانی هایـی از سـوی برخـی افـراد ابـراز 
شـد و بعضی پیشـنهاد لغو مسـابقه را دادند، برخی 
راهپیمایـی اعتراضـی برگـزار کردند و عـده ای هم 
تعابیـر نادرسـتی را علیـه فوتبالیسـت ها بـه کار 
بردنـد. بعدتر اما اثبات شـد که همـه این نگرانی ها 
ناشـی از عدم شـناخت دقیـق آنها از هوشـمندی، 
شـعور و عشـق مـردم بـه امام حسـین)ع( اسـت.

ما البته مطمئن بودیم که جای نگرانی نیسـت و 
مردم خودشـان همچون گذشـته حرمت سوگواری 
اباعبـداهلل الحسـین)ع( را رعایت می کنند چنان که 
در سـال های همزمانـی عیـد نوروز با محـرم  مردم 
هـم جشـن طبیعـت را گرامـی می داشـتند و هـم 
حرمـت عزاداری هـا را رعایـت می کردنـد. امسـال 
هم یک بار دیگر شـکوه سـوگواری مذهبی و غرور 
ملی را توأم با هم به نمایش گذاشـتند و اسـتادیوم 
ورزشـی آزادی را بـه حسـینیه ای 100 هـزار نفری 
بـدل کردنـد. پیـام رسـای ایـن اتفـاق آن بـود که 
نسـبت بـه مـردم پیشـداوری های منفـی نداشـته 
باشـیم نـه تنهـا در مسـأله ورزش کـه در سـایر 
مسـائل اجتماعـی و سیاسـی هم به درک و شـعور 

مـردم باید احترام گذاشـت.
سـه:  نکتـه دیگر اینکـه سـطح و محتوای اشـعار 
و سـروده های اسـتفاده شـده در هیأت ها و مراسـم 
عـزاداری بسـیار عمیق بود بخصوص کـه در برخی 
اسـتان ها مثـل یـزد پیشـگام هـم بودنـد و مـورد 
اسـتقبال مردم هم قرار گرفتند. سـخنرانی ها هم از 
عمق خوبی برخوردار بودند و امسـال شـاهد سنت 
حسـنه »منبـر« از سـوی برخـی بـزرگان همچون 
آیـت اهلل جـوادی آملـی بودیـم. قبـل از انقاب هم 
شـاهد سـخنرانی های تأثیرگـذار شـخصیت هایی 
همچـون شـهیدان بهشـتی و مطهـری و مرحـوم 
شـریعتی بودیـم و خـوب اسـت که هر چه بیشـتر 
از بیانـات سـخنرانان و مداحـان بـا سـواد و دانـش 
اسـتفاده شـود. بـا ایـن همـه بـاز هـم در گوشـه و 
و  قمه زنـی  مثـل  خرافه هـا  برخـی  شـاهد  کنـار 
علم کشـی های بـی مـورد و بـی ارتبـاط بـا نهضت 
کربـا بودیـم کـه اگر چـه شـمولیت زیـادی ندارد 
امـا همیـن میـزان کـم آن هـم قابل دفاع نیسـت.

چهـار: نکتـه قابـل تأمـل دیگـر پوشـش خـوب 
مراسـم عزاداری های سراسـر کشـور از سوی صدا و 
سـیما بود که وظیفـه ذاتی آن هم همین اسـت. با 
وجـود این به نظر می رسـد همچنان شـاهد برخی 
نگاه هـای تبعیض آمیـز در رسـانه ملـی هسـتیم 
چنـان کـه ایـن مسـأله خـود را در پوشـش پـر 
رنگ تـر برخـی مراسـم و سـخنرانی ها و بی توجهی 
به مراسـم مهم دیگر نشـان داد. برای نمونه، مراسم 
عـزاداری در حـرم مطهـر امـام)ره( که با اسـتقبال 
خـوب مـردم و هیأت هـای عـزاداری روبـه رو شـده 
بـود، از صـدا و سـیما پخش نشـد که جای سـؤال 

و تأمـل دارد.
پنـج:  نکتـه آخـر اینکـه نباید تصـور شـود همه 
مراسـم  برپایـی  عـزاداران حسـینی،  مـا  وظیفـه 
سـوگواری در همیـن 10 روز اول محـرم همـراه 
بـا ابـراز عواطـف و شـورآفرینی اسـت و بـس. اگـر 
چـه شـور گام مهـم و نخسـت در انجـام رسـالت 
عاشوراسـت امـا مـا وظیفـه داریم همپای پیـام آور 
بزرگ عاشـورا سیدالساجدین امام زین العابدین)ع( 
و بانـوی بـزرگ عرصه کربا حضـرت زینب )س( و 
اسـیران پیـروز و سـرفراز، بـار محتوایـی و پیام این 
انقـاب بـزرگ را بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف 
موجـود بـه گـوش جهانیان برسـانیم. بـه خصوص 
مدیـران و مسـئوالن ما هـم در زندگی شـخصی و 
هـم در عرصـه اجتماعـی ایـن پیام هـا را عملیاتـی 
کننـد تا با سـاختن ایرانی در تـراز آموزه ها و اصول 
مـورد تأکید سیدالشـهدا الگویی باشـیم برای دیگر 

کشـورها و ملت هـا.
* منتشر شده در ایسنا

 رهبـر انقـاب اسـامی در اجـرای بنـد یک 
اصـل110 قانون اساسـی سیاسـت های کلی 
»انتخابـات« را که پس از مشـورت با مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام تعیین شـده اسـت، 
اباغ کردنـد. به گزارش پایگاه اطاع رسـانی 
دفتـر مقام معظم رهبری متن سیاسـت های 
کلـی انتخابات که به رؤسـای قوای سـه گانه 
و رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 

اباغ شـده، به این شـرح اسـت:
مجلـس  انتخاباتـی  حوزه هـای  تعییـن  1ـ 
شـورای اسـامی و شـوراهای اسـامی بـر 
مبنای جمعیـت و مقتضیـات اجتناب ناپذیر 
به گونـه ای کـه حداکثـر عدالـت انتخاباتی و 
همچنیـن شـناخت مـردم از نامزدهـا فراهم 

گردد.
شـورای  مجلـس  انتخابـات  برگـزاری  2ـ 
اسـامی به صـورت دومرحلـه ای در صـورت 
عـدم کسـب نصـاب قانونـی در مرحلـه اول.

تبلیغـات  در  داوطلبـان  بهره منـدی  3ـ 
بـا  متناسـب  برابـر  تقسـیم  بـا  انتخاباتـی 
مـورد  حسـب  انتخابـات  هـر  در  امکانـات 
دیگـر  و  مجـازی  فضـای  و  صداوسـیما  از 
رسـانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشـور.

4ـ تعییـن حـدود و نـوع هزینه هـا و منابـع 
مجـاز و غیرمجـاز انتخاباتـی، شفاف سـازی 
داوطلبـان  انتخاباتـی  هزینه هـای  و  منابـع 
و تشـکل های سیاسـی و اعـام بـه مراجـع 
ذی صـاح و اعمـال نظـارت دقیـق بـر آن و 
تعیین شـیوه و چگونگی برخـورد با تخلفات 

لی. ما
تهدیـد،  تخریـب،  هرگونـه  ممنوعیـت  5ـ 
از  خـارج  وعده هـای  و  فریـب  تطمیـع، 
اختیـارات قانونـی و هرگونـه اقـدام مغایـر 
امنیـت ملـی نظیـر تفرقـه قومـی و مذهبی 

انتخاباتـی. تبلیغـات  در 
6ـ ممنوعیـت اسـتفاده از حمایت و امکانات 
بیگانـگان اعـم از مالـی و تبلیغاتـی توسـط 
به موقـع  برخـورد  و  احـزاب  و  نامزدهـا 

ذی ربـط. دسـتگاه های 
7ـ پیشـگیری از جرائـم و تخلفات انتخاباتی 
و هرگونـه اقـدام مغایـر قانـون، منافـع ملی، 
وحـدت ملـی و امنیـت ملـی و رسـیدگی 
سـریع و خـارج از نوبـت حسـب مـورد بـه 
و  مالـی  امنیتـی،  جرائـم  به ویـژه  آن هـا 
تبلیغاتـی و اقدامات تخریبـی ضد داوطلبان.

و  آگاهـی  و  شـناخت  سـطح  ارتقـاء  ـ   8
آموزش هـای عمومـی و ترویـج هنجارهـای 
انتخاباتـی و نهادینـه کـردن آن در فرهنـگ 
عمومـی و تعییـن قواعـد و ضوابـط رقابـت 
سیاسـی سـالم به منظـور افزایش مشـارکت 
و حضـور آگاهانـه و بانشـاط مـردم و کمـک 

انتخـاب اصلح. بـه 
9ـ  تعییـن چارچوب هـا و قواعـد الزم بـرای 
و  احـزاب  مسـئوالنه  و  قانونمنـد  فعالیـت 
تشـکل های سیاسـی و اشـخاص حقیقی در 
عرصـه انتخابـات مبتنـی بـر اصـول و مبانی 
نظـام جمهـوری اسـامی ایـران به نحوی که 
افزایـش  بـه  منجـر  انتخاباتـی  رقابت هـای 
مشـارکت آگاهانـه، اعتمـاد، ثبـات و اقتـدار 

شـود. نظام 
بـا  ارتقـاء شایسـته گزینـی ـ همـراه  10ـ 
زمینه سـازی مناسـبـ  در انتخاب داوطلبان 
تـراز شایسـته جمهـوری اسـامی ایـران و 
جایـگاه  بـا  متناسـب  ویژگی هایـی  دارای 

مربـوط از طریـق:
1ـ10ـ تعییـن دقیـق معیارها و شـاخص ها 
و شـرایط عمومـی و اختصاصـی داوطلبـان 
در چارچـوب قانـون اساسـی بـا تأکیـد بـر 

شایسـتگی  و  جسـمی  علمـی،  کارآمـدی 
متناسـب بـا مسـؤولیت های مربـوط و تعهد 
بـه اسـام، انقـاب و نظـام اسـامی و قانون 
و  والیت فقیـه  بـه  التـزام  به ویـژه  اساسـی 

سـامت اخاقـی ـ اقتصـادی.
2ـ10ـ شناسـایی اولیه توانایی و شایسـتگی 
داوطلبـان در مرحلـه ثبت نـام به شـیوه های 
مناسـب قانونی و متناسـب با هـر انتخابات.

3ـ10ـ بررسـی دقیـق و احـراز شـرایط الزم 
بـرای صاحیـت نامزدها بـا پیش بینی زمان 
انتخابـات  هـر  قانـون  در چارچـوب  کافـی 
از طریـق اسـتعام از مراجـع ذی صـاح و 

پاسـخگویی مسـئوالنه و به موقـع آن هـا.
4ـ10ـ اتخـاذ ترتیبات الزم بـرای به حداقل 
رسـاندن ممنوعیت حضور داوطلبان شـاغل.

5ـ10ـ تعریـف و اعـام معیارهـا و شـرایط 
الزم برای تشـخیص رجل سیاسـی، مذهبی 
و مدیـر و مدبـر بـودن نامزدهـای ریاسـت 

جمهـوری توسـط شـورای نگهبان.
11ـ نظـارت شـورای نگهبـان بـر فرایندهـا، 
ابعـاد و مراحـل انتخابات ریاسـت جمهوری، 
مجلس شـورای اسـامی و مجلـس خبرگان 
نهایـی صاحیـت  تأییـد  ازجملـه  رهبـری 
داوطلبـان، رسـیدگی بـه شـکایات و تأییـد 
یـا ابطال انتخابـات به منظور تأمین سـامت 
و  حداکثـری  مشـارکت  جلـب  انتخابـات، 
تأمیـن حقـوق داوطلبان و رأی دهنـدگان با:
شـفاف،  سـازوکارهای  تعییـن  1ـ11ـ 
زمان بندی شـده و اطمینان بخـش و فراهـم 
کردن حضـور داوطلبان یا نماینـدگان آن ها 

در تمـام مراحـل.
خصـوص  در  مکتـوب  پاسـخگویی  2ـ11ـ 
صاحیـت  رد  و  انتخابـات  ابطـال  دالیـل 

آنـان. درخواسـت  صـورت  در  داوطلبـان 

در  نویـن  فناوری هـای  از  بهره گیـری  12ـ 
جهـت حداکثـر سـازی شـفافیت، سـرعت 
و سـامت در اخـذ و شـمارش آراء و اعـام 

یج. نتا
حسـن  بـرای  الزم  سـازوکار  تعییـن  13ـ 
اجـرای وظایف نمایندگی، رعایت قسـم نامه، 
جلوگیری از سوءاسـتفاده مالـی، اقتصادی و 
اخاقـی و انجـام اقدامـات الزم در صـورت 
زوال یـا کشـف فقـدان شـرایط نمایندگـی 

مجلـس در منتخبـان.
در  انتخابـات  قوانیـن  نسـبی  ثبـات  14ـ 
چارچوب سیاسـت های کلـی و تغییر ندادن 
آن بـرای مـدت معتنابـه، مگـر به ضـرورت و 
بـا تصویب تغییـرات بـارأی حداقل دوسـوم 

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی.
15ـ پاسـداری از آزادی و سـامت انتخابات 
و حـق انتخـاب آزادانه افـراد و صیانت از آراء 
مـردم به عنـوان حق النـاس در قانون گذاری، 
نظـارت و اجـرا و نیز رعایـت کامل بی طرفی 
از سـوی مجریـان و ناظـران و برخـورد مؤثر 

بـا خاطیان.

مسـلح،  نیروهـای  ورود  ممنوعیـت  16ـ 
و  وزارتخانه هـا  از  اعـم  سـه گانه  قـوای 
دسـتگاه های  آن هـا،  تابعـه  دسـتگاه های 
اطاعاتـی و امنیتـی، سـازمان ها، نهادهـا و 
عمومـی  نهادهـای  و  دولتـی  شـرکت های 
جناحـی  و  سیاسـی  دسـته بندی های  در 

داوطلبـان. از  جانـب داری  و  انتخاباتـی 
17ـ اجـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری، 
مجلـس شـورای اسـامی، مجلـس خبرگان 
رهبری و شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا 
هیـأت  نظـر  زیـر  و  کشـور  وزارت  توسـط 
اجرایـی مرکـزی انتخابـات به ریاسـت وزیر 
کشـور، که ترکیـب این هیـأت و وظایف آن 
و همچنیـن ترکیـب و وظایـف هیأت هـای 
قانـون  را  شهرسـتانی  و  اسـتانی  اجرایـی 

می کنـد. مشـخص 
برگـزاری  و هم زمانـی  تاریـخ  تنظیـم  18ـ 
انتخابات هـای عمومـی به گونـه ای که فاصله 
و  باشـد  سـال  دو  حـدود  آن هـا  برگـزاری 
مراحـل و سـازوکار اجرایی آن تـا حد امکان 

یکسـان و متحـد صـورت پذیـرد.

رهبر انقالب با ابالغ سیاست های کلی انتخابات، تأکید کردند

ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه گانه به 
جانب داری از داوطلبان

    رهبری

 علی جنتی به ستاد انتخابات وزارت کشور می رود؟
نسـیم آنایـن نوشت:سـخنگوی وزارت کشـور در مـورد انتخـاب علـی 
جنتـی، وزیـر فعلـی وزارت ارشـاد به عنـوان رئیس سـتاد انتخابات کشـور 
توضیـح داد. سـید سـلمان سـامانی، سـخنگوی وزارت کشـور در خصوص 
انتخـاب علـی جنتی بـه عنوان معاون سیاسـی وزیر کشـور و رئیس سـتاد 
انتخابـات گفـت: مـن ایـن موضـوع را از شـما مـی شـنوم و تـا به حـال در 
خصـوص انتخـاب اقـای جنتی صحبتی در وزارت کشـور نشـده اسـت. وی 
افـزود: کارهـای انتخابـات را از مـرداد مـاه شـروع کردیـم؛ آمـوزش هـای 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری هم از همان موقع کلید خورده اسـت و منتظر 
هسـتیم تا به لحاظ قانونی کارها شـروع شـود. سـامانی گفت: وزیر کشـور 
ایـن هفتـه معـاون سیاسـی را تعییـن تکلیـف مـی کنـد و بعد هـم احکام 

سـتاد اتخابـات کشـور هـم اباغ می شـود.
 انتقاد عضو جامعه روحانیت از طرح وعده های یارانه ای 

خبرآنایـن نوشـت: حسـین ابراهیمـی عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز 
گفـت: دولـت در همیـن پرداخـت ماهانـه 45 هـزار تومـان بـه هـر ایرانی 
مانـده اسـت. یعنـی االن هم دولـت در پرداخت یارانه ها مشـکل دارد و اگر 
بخواهـد رقـم یارانـه نقـدی بیشـتر شـود منابعش کجـا خواهد بـود؟ وقتی 
بودجـه جـاری کشـور 90 درصد منابع را شـامل می شـود یعنـی فقط 10 
درصـد اعتبـار بـرای حـوزه عمرانی باقـی می ماند کـه تازه خیلـی صاحب 
نظـران مـی گویند ایـن رقم هم کاذب اسـت و واقعیت نـدارد. وقتی اینقدر 
منابـع کشـور محدود اسـت طـرح وعده های بدون پشـتوانه چـه جایگاهی 

را مـی توانـد داشـته باشـد. لـذا هـر کـس وعـده دهـد چنین و چنـان می 
کنـد نخسـت بایـد دربـاره منابـع آن شـفاف سـازی کنـد. مـا االن منابـع 
نداریـم و نمـی توانیـم همیـن وضعیت موجـود را حفظ کنیم چه رسـد به 
اینکـه رقـم یارانـه نقـدی افزایش پیـدا کند. تـوان این کار در کشـور وجود 
نـدارد. اگـر منابـع داشـتیم ایـن همه طـرح های نیمـه تمـام باتکلیف در 

ماند. نمی  کشـور 
 انتقاد تند غرضی از برخی مداحان: سند بیاورید که امام 

حسین فحاشی کرده است
آنـا نوشـت: وزیـر پسـت و تلگـراف دولـت سـازندگی گفت: فحاشـان در 
مجلـس امـام حسـین)ع(، اگـر خـود را مذهبـی می دانند من هم اسـمم را 
رسـتم می گـذارم. محمـد غرضی در خصـوص اظهارات اخیـر منصور ارضی 
مبنی بر »فحش دادن امام حسـین)ع(« و سـخنان سیاسـی دیگر مداحان 
در تریبـون هـای مذهبـی گفت: افرادی کـه از حدود الهی عـدول می کنند 
طـول عمرشـان کم خواهد شـد. حتی ممکن اسـت چنیـن اظهارنظرهایی 
جوانـان را از دیـن زده یـا دور کنـد. ن دربـاره اسـامی و اشـخاص )منصـور 
ارضـی( نظـری را بیـان نمی کنم، امـا باید بگویم کـه در تاریخ اسـام رفتار 
پیامبـر اعظـم و ائمـه اطهـار بـر همـگان مبرهـن و مشـخص اسـت. اینکه 
برخی می گویند سـاالر شـهیدان فحاشـی می کرده اسـت با اسـناد اسامی 

تطبیق نـدارد. اگر سـندی دارنـد، بیاورند.
 پیشنهاد نان وآبدار دولت احمدی نژاد به وزیر اسبق راه

احمـد خـرم وزیـر راه دولت اصاحـات به روزنامـه آرمان گفت:در سـال 
92 قبـل از اتمـام ریاسـت جمهوری احمدی نـژاد بـا من تماس گرفته شـد 

کـه رئیس جمهـور از شـما خواسـتند یکـی از اعضـای تیـم اجرایی ایشـان 
باشـید. پـس از آن بـا پوشـه اي که محتـواي آن شـامل برنامـه بهره برداري 
از یـک واحـد صنعتـي بـه عـاوه تسـهیات وام 80 میلیارد تومانـي و یک 
سـوله چنـد هکتـاري بـود بـه سـراغم آمدنـد. فرسـتاده هاي احمدي نـژاد 
گفتنـد 500 میلیـون تومـان از ایـن 80 میلیـارد تومـان را مي توانیـد در 
شـهرک شـمس آباد زمیـن بخرید. 500میلـون تومان را هم سـوله بخرید و 
یـک میلیـارد از آن را صـرف خرید ابزارآالت کنید و بعـد از آن به قیمت ده 
برابـري کـه خرج کردید مي توانید آن را بفروشـید. در پاسـخ بـه آنها گفتم 
مـن نمي توانـم بـا بخش خصوصـي کار کنم و اهل این مسـائل نیسـتم. در 

حقیقـت پیشـنهاد فرسـتاده هاي احمدي نـژاد را رد کردم.
 احمد خاتمی: نامردی تیتر زد من گفتم حجاب خون می خواهد

خبرآنایـن نوشـت: سـیداحمد خاتمـی عضـو جامعـه مدرسـین حـوزه 
علمیـه قـم و امـام جمعـه تهـران در برنامـه بـدون تعـارف بخـش خبـری 
20:30 گفـت: بیـش از 90 درصـد حرفهایـی کـه از من در فضـای مجازی 
نقـل می شـود فقـط بـرای تخریـب چهـره من اسـت. مثـا اینکه اگـر زنی 
در حـال شـیردادن بچـه موسـیقی گـوش دهد بچـه اش زنازاده می شـود، 
آیـا یـک مسـلمان مـی توانـد چنیـن حرفی بزنـد که مـِن خاتمـی بگویم؟ 
در سـالگرد شـهادت شـهید بهشـتی گفتـم مـن می بینـم ایـن بدحجابی 
هـا و بـی حجابـی هـا کار را بـه جایـی می رسـاند که بـرای برداشـتن این 
مفاسـد خـون هـای پاکـی چون شـهید بهشـتی بـر زمیـن ریختـه خواهد 

شـد. نامـردی تیتـر زد کـه مـن گفتـم حجاب خـون مـی خواهد.

 میز خبر
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کرمون

موقعیـت  در  والـی  ده  دره  آبشـار 
جغرافیایـی در اسـتان کرمـان واقع اسـت. 
در بخش شـمالی شهرسـتان جیرفت و در 
دره زیبـای ده والـی سـاردوییه، آبشـاری 
زیبـا بـا فضایـی فرح بخـش، جـان بخش 
در  آبشـار  ایـن  اسـت.  منطقـه  طبیعـت 
نزدیکـی روسـتای »محمدآبـاد روز پیکر«  
و در مسـیر رودخانـه ای کـه در شـمال 
واقـع  دارد،  جریـان  روسـتا  ایـن  غـرب 
اسـت. آب ایـن رودخانـه از قله »نشـانه«، 
بلندتریـن قلـه رشـته کـوه بحـر آسـمان 
)3886 متر( سرچشـمه مـی گیرد. ریزش 
و خـروش ایـن آب بـر تختـه سـنگ هـا و 
ایجـاد  بـر  عـاوه  اطـراف،  هـای  دیـواره 
صدای موزون آبشـار، فضاهای سـبز خزها 
را نیـز در سـطوح پیرامـون ایجـاد نمـوده 
اسـت. ارتفـاع ایـن آبشـار بیـش از10 متر 
اسـت. این روسـتا از طریق جـاده ارتباطی 
شهرسـتان جیرفت به درب بهشـت، جاده 

فرعـی سـمت غرب بـه روسـتای روز پیکر 
امـکان پذیر اسـت.

ای  مجموعـه  آسـمان  بحـر  منطقـه 
کوهسـتانی اسـت کـه در کنار جبـال بارز 
طوالنی تریـن و مرتفـع تریـن رشـته کـوه 
جنوب شـرقی کشـور را ایجاد کرده اسـت. 
در واقـع این کوهسـتان به مانند بسـیاری 
از کوهسـتان هـای واقع شـده در مجموعه 
کـوه  سـری  یـک  تنهـا  مرکـزی  فـات 
پراکنـده نبـوده بلکه رشـته کوهـی مرتفع 
اسـت کـه از نظـر توپوگرافـی و اقلیمـی 
هیـچ سـنخیتی با مناطـق دشـتی اطراف 
کوهسـتان  ایـن  ارتفاعـات  نـدارد.  خـود 
کـه در جنـوب شـرقی شـهر کرمـان واقع 
شـده و در نزدیکـی کوهسـتان هـای هزار 
و جوپـار قـرار دارد. زمسـتان هـای بسـیار 
سـردی دارد کـه بـا بـارش بـرف همـراه 
اسـت و ایـن بـرف در ارتفاعـات تـا مـدت 

هـا باقـی مـی ماند.

ارتفاعـات بحرآسـمان در بخش جنوبی 
بـا قرار گرفتـن در حوزه آبریـز هلیل رود 
و جازموریـان نهایتـا بـه مناطـق دشـتی 
بـا ارتفـاع 600تـا هـزار و 200 متـر ختم 
می شـود کـه از آب و هـوای بسـیار گـرم 
و تـا حـدودی مرطـوب برخـوردار اسـت. 
رشـته  ایـن  شـمالی  جبهـه  عکـس،  بـر 
وصـل  مرتفع تـری  دشـت های  بـه  کـوه 
و  سـرد  اقلیمـی  دارای  کـه  می شـود 
خشـک هسـتند. این محدوده کوهستانی 
مرتفـع هـم به دلیل بارش سـاالنه نسـبتاً 
زیـاد کـه شـامل بـاران و بـه ویـژه بـرف 
اسـت و هم وجود چشـمه های فـراوان، از 
منابـع آبـی زیـادی برخوردار اسـت که به 
صـورت جوی هـا و رودخانه هـای کوچک 
و بزرگـی دیـده می شـود کـه تمامـی آن 
هلیـل  رودخانـه  سرچشـمه های  از  هـا 
رود بـوده و نهایتـاً بـه هامـون جازموریان 

می ریزنـد.

آبشار دره ده والی، سرازیر از قله نشانه
جاذبه

در شـب عیـد نـوروز بـه دنیـا 
مـا  خانـه  در  دخترکـی  آمـدم. 
خدمتـکاری مـی کـرده کـه اهل 
از  بعـد  اسـت.  بـوده  جیرفـت 
تولـد مـن ایـن دختـر شـروع بـه 
گریـه مـی کنـد. اهـل خانـه می 
پرسـند:»چرا گریـه مـی کنـی؟« 
بـرادر  دهد:»مـن  مـی  جـواب 
کوچکـی بـه نـام داراب دارم. دلم 
برایـش تنـگ شـده اسـت. اسـم 
بگذاریـد.«  داراب  را  بچـه  ایـن 
ایـن  بـرای  هـم  مـن  خانـواده 
کـه دل آن دختـر را بـه دسـت 
بیاورنـد، نـام مـن را داراب مـی 

گذارنـد.
قصه روز برفی

بـرف   منطقـه  ایـن  در  قبـًا 
هـای  باریـد. سـال  مـی  زیـادی 
1341 و 42 آن قـدر بـرف مـی 
باریـد کـه ارتبـاط خانـه هـا بـا 
یکدیگـر قطـع شـد. ابتدای سـال 
41 خشکسـالی بـود. امـا بعـد از 
باریـد.  بـرف  روز  شـبانه   7 آن 
قدیمـی هـا یادشـان اسـت. سـه 
چهـار متـر بـرف روی هـم جمع 
شـده بـود. در همیـن هنـزا یـک 
نفـر در همـان هفـت روز برفی از 
دنیـا رفـت. جنـازه اش را بـرای 
قبرسـتان  بـه  نتوانسـتند  دفـن 
ببرنـد. از روحانـی روسـتا مسـأله 
را سـوال کرده بودنـد. جواب داده 
بود:»میـت را در خانـه اش دفـن 
کنیـد!« اهالـی گفتـه بودنـد کـه 
خانه اش سـنگاخ اسـت و کلنگ 

کار نمـی کنـد.
داده  جـواب  روحانـی 
بود:»جنـازه را در جـای مناسـبی 

نگهـداری کنیـد تـا شـرایط دفن 
شـود.«  فراهـم 

هنـزا  در  هـم  روزگار  آن  در 
تلفـن نبـود. ایـاب و ذهـاب هـم 
در بـرف سـنگین ممکـن نبـود. 
خانـه هـا دودکش هایی داشـتند 
کـه از سـقف بیرون مـی رفت. از 
راه دودکـش، خانـه باالیی را خبر 
هـای  کردنـد. چـون خانـه  مـی 
هنـزا در دامنه کوه اسـت، سـقف 
خانـه پایینی، حیـاط خانه باالیی 
بـه حسـاب مـی آیـد. بنابراین به 
وسـیله دود، یکدیگـر را خبـر می 
کردنـد. مثـًا اگـر هـم بچـه ای 
بـا کیسـه  بـود، همسـایه  بیمـار 
آاللـه  حـاوی  ای  پارچـه  هـای 
و بابونـه و... بچـه را درمـان مـی 
کـرد. واقعیـت این اسـت کـه در 
آن زمان پزشـک هـم نبود. کوچه 
هـا هـم در بـرف پنهان شـده بود 
خانـه  بـه  تـا  نداشـتیم  راهـی  و 
ارتفـاع  برسـیم.  یکدیگـر  هـای 
باالتـر  از سـقف خانـه هـا  بـرف 
رفتـه بـود. بـرای همیـن مجبـور 
بودیـم از سـقف خانـه بـه خانـه 
همسـایه برویم و دوبـاره از همان 

جـا پاییـن بیاییـم.  
 مکتب داری در هنزا

 رونق داشت
داشـت.  رونـق  کشـاورزی 
زراعـت بـا گاو آهـن و ... بـود. در 
بـار،  اولیـن  بـرای  سـال 1365  
مـن و »حـاج احمـد امیـن« بـه 
صـورت شـراکتی یـک تراکتور به 
هنـزا آوردیـم. البته هنـوز هم در 
اطـراف هنزا)روسـتای باغوییه( با 
گاوآهـن کشـاورزی مـی کننـد. 

از کودکـی، کشـاورزی و  مـن 
تـا کاس 6  ام.  کـرده  باغـداری 
درس خوانـده ام. از کاس 6 بـه 
بـاال در هنـزا نبـود. حتـی بـرای 
امتحانـات تصدیـق 6 بـه جیرفت 
تحصیـل  ادامـه  بـرادرم  رفتیـم. 
داد. امـا مـن بـه دلیـل ایـن کـه 
پـدرم بیمـار بـود و بـاغ داشـتیم 
در هنـزا ماندم و پابسـت)پایبند( 

بـاغ ها شـدم. 
معلـم هـای من »اکبـر حری« 
خـان  »موسـی  کرمـان،  اهـل 
میرحسـینی«، اهل رایـن و مقیم 
قاسـمی«  »احمـد  سـاردوئیه، 
اهـل کرمان،»اکبـر عادلی«،اهـل 

بودنـد.  سـاردوییه 
شـیوه  هنـزا  در  آن  از  قبـل 
حـاج  بـود.  رایـج  داری،  مکتـب 
علـی اکبـر امیـری، قـرآن درس 
مـی داد. هـر کـس پـول داشـت 
نداشـت  کـس  هـر  داد.  مـی 
رایـگان در مکتـب شـرکت مـی 
کـرد. مکتـب در منزل مسـکونی 
حـاج علـی اکبـر بـود. زمسـتان 
هـا بخـاری هیزمـی را آتـش می 
کـرد. بچـه هـا آن طـرف بخاری 
مـی نشسـتند و خـودش هـم در 
طـرف دیگـر بخـاری و درس می 

داد. 
 هر ده من؛ یک من دستمزد

کار کفـش دوزی، گیوه کشـی، 
دیـوار ورچینـی، رنگرزی)پارچـه 
هـای کربـاس را رنـگ مـی زد و 
مـردم می پوشـیدند.( نمـد مالی، 
کاه مالـی در هنزا رونق داشـت. 
امـا کـم کم این شـغل هـا از بین 

فتند.  ر

قانـون  کـه   1341 سـال  در 
اصاحـات ارضـی در کشـور اجرا 
شـد، مامـوران اصاحـات ارضـی 
بـه روسـتاها رفتنـد. یـک سـوم 
از امـاک اربابـان را  مـی گرفتند 
و بـه کشـاورز مـی دادنـد. مأمور 
اصاحـات ارضـی هنـزا، جوانـی 
بـود که بـا خان هـا مخالـف بود. 
پینـه هـای دسـت ها را نـگاه می 
کـرد و مـی گفـت که تـو زحمت 
کشـیده ای و بایـد مالـک زمینی 
باشـی کـه در آن کار مـی کنـی!

رودر  کشـاورزان،  از  برخـی 
بایسـتی داشـتند و سـهم خـود 
هـم  مأمـوران  گرفتنـد.  نمـی  را 
مـی  را  هـا  آن  سـهم  باالجبـار 
دادنـد و مـی گفتنـد بایـد حقت 

بگیـری! را 
کـه  شـد  باعـث  قانـون  ایـن 

کشـاورزان روی اماک خودشـان 
حـق  آن  از  قبـل  کننـد.  کار 
آب  اربـاب  ملـک  در  نداشـتند 
بخورنـد. اگـر یـک خوشـه گندم 
از روی بـار بـه زمیـن مـی افتـاد 
بایـد خـم می شـدند و خوشـه را 
از زمیـن برمـی داشـتند و روی 
بـار مـی گذاشـتند تا بازخواسـت 
زحمـت  همـه  ایـن  بـا  نشـوند. 
 10 هـر  از  هـا  مرارت،خـان  و 
مـن)30 کیلوگـرم( محصول، یک 
مـن)3 کیلوگـرم( به آن ها سـهم 

مـی دادنـد. 
مشکل آب کشاورزی، حل 

شدنی است
طریقه کشـاورزی بسـیار آسان 
تـر از قدیـم اسـت. در قدیم همه 
کارهـا بـه صـورت دسـتی انجـام 
می شـد. تنها مشـکلی کـه وجود 

دارد، کـم آبـی اسـت. البتـه هنزا 
اگـر  دارد.  کافـی  انـدازه  بـه  آب 
 2 عمـق  بـه  را  رودخانـه  کـف 
متـر برداریـم بـه آب می رسـیم. 
تدبیـری  شـهر  مسـووالن  اگـر 
هـم  مشـکل  ایـن  بیندیشـند 
برطـرف مـی شـود.به نظـر مـن 
اگـر یـک سـد در هنـزا احـداث 
شـود، مشـکل آب این شـهر نوپا 

حـل مـی شـود. 
انسـان  بسـیار  هنـزا  مسـوالن 
هـای دلسـوز و مردمـی هسـتند. 
نجیبـی  انسـان  بسـیار  شـهردار؛ 
اسـت. بـا مـردم همـراه اسـت. با 
دردهـا و رنـج هـا و سـختی های 
مـردم همراه اسـت. بخشـدار هم 
همیـن طـور. ایشـان هم انسـانی 
متواضـع اسـت و بـا مـردم مـی 

 . شد جو

داراب پارسا؛ یکی از کشاورزان شهر هنزا:

سی سال پیش اولین تراکتور 
را به هنزا آوردم

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

چهره درخشان
 سید علی اکبر صنعتی

بخش 10
پرورشـگاه صنعتـی کرمـان که بـه همت 
حـاج اکبـر صنعتی در سـال 1295 تاسـیس 
شـده، بزرگانـی را در دامـان خـود پـرورده 
اسـت. یکـی از ایـن بزرگان»سـیدعلی اکبر 
صنعتـی« اسـت. سـید علـی اکبـر صنعتی 
نقاش و مجسـمه سـاز معـروف ایران اسـت. 
کتاب»چهره های درخشـان« نوشـته حبیب 
یوسـف زاده بـه روایـت زندگی ایـن هنرمند 

شـهیر پرداخته اسـت؛
     صبـح، قبـل از آمـدن مرحـوم حاجی به یتیم 
خانه، شـیخ غامحسـین همـه بچه هـا را در حیاط 
بـه صـف کـرده بـود. معلـوم بود کـه خیلـی کافه 
اسـت، مـی خواسـت تـا قبـل از آمـدن حاجـی، به 
هـر شـکلی شـده، مقصـر را پیـدا کنـد. مـی گفت: 
»مـن خـودم مـی دانم کار کیسـت! حاجـی که آمد 
دسـتش را مـی گیـرم و از صف می کشـم بیرون تا 

جایـی او را از یتیـم خانـه بیـرون کند.«
»راسـتش از تهدیدهای شیخ غامحسین سخت 
ترسـیده بودم. از وحشـت آن که حاجی دقایقی بعد 
برسـد و شـیخ غامحسـین مرا به عنوان خطاکار با 
انگشـت نشـان بدهـد و از یتیم خانـه بیرونم کنند، 
دلـم به لـرزه افتاده بود. بیش تر نگـران بی بی بودم. 
فکـر مـی کـردم، بعـد از چند مـاه زندگـی در یتیم 
خانـه، دوباره سـربار بی بی خواهم شـد«. سـرانجام 
حاجـی آمـد. همـه بچـه ها نـگاه نگـران خـود را به 
او دوختـه بودنـد. آمد، ایسـتاد مقابل صـف بچه ها. 
چون گوش هایش سـنگین بود، شـیخ غامحسـین 
بـا حرکـت دسـت و لـب موضوع نقاشـی را بـرای او 
تعریـف کـرد. حاجـی با خونسـردی سـرش را تکان 
مـی داد، یعنی که حرف های شـیخ غامحسـین را 
فهمیـده اسـت. بعـد از تمـام شـدن حرفهای شـیخ 
غامحسـین، حاجـی به همـراه او راه افتـاد به طرف 
اتـاق بـزرگ. بچـه ها هـم بـه دنبالشـان راه افتادند. 
علـی اکبـر، هـم خوشـحال بـود و هـم نگـران، فکر 
مـی کرد، اگر غامحسـین از موضوع خبر دارد، پس 
چـرا او را تحویـل حاجـی نمـی دهد؟ نمی دانسـت 
عاقبـت این کار چه خواهد شـد. حاجی مقابل دیوار 
کـه رسـید، تا مدت ها سـاکت به تماشـای نقاشـی 
ذغالـی ایسـتاد. بعـد یکدفعـه هـر دو دسـتش را از 
خوشـحالی بـه هـم زد و با صـدای بلند شـروع کرد 
بـه خندیـدن. علـی اکبـر احسـاس کرد کـه حاجی 
مطمئـن شـده کار کیسـت و مچ خطـاکار را گرفته 
اسـت. برای همین نمی توانسـت به صـورت حاجی 
نـگاه کنـد. حاجـی همینطور کـه می خندیـد، نیم 
نگاهـی بـه بچه ها انداخت و شـروع کـرد به تعریف 
کردن از نقاشـی روی دیوار. - عجب نقاشـی زیبایی 
اسـت! چـه گل هایـی! چـه بـرگ هایی! پـس ما در 
جمـع بچـه هایمان نقاش هـم داریم و بـی خبریم؟ 
مـن بایـد بـه نقـاش ایـن نقـش هـای زیبـا، جایزه 

بدهـم. عجب اسـتعدادی، عجب!
علـی اکبـر بـا خود فکر کـرد، نکند حاجـی با آن 
کار مـی خواهـد مقصر را بشناسـد، و بعد حسـابش 
را برسـد، امـا نـه، حاجـی را مـی شـناخت، او اهـل 
دورویـی نبـود. هیچ وقـت از او دروغی نشـنیده بود، 
بنابرایـن تحسـین های حاجـی دلش را گـرم کرد و 
بـا غـرور و سـرافرازی در حالی که سـینه اش را جلو 
داده بـود، چنـد قـدم پیـش رفـت و با صـدای بلند 
گفت: »کار من اسـت، همه اینها را من کشـیده ام«
حاجـی لبخندی زد و چند بار به نشـانه تشـویق 
بـه شـانه علی اکبر زد و گفت:»احسـنت، بـارک اهلل 
سـیدعلی اکبـر! دسـتت درد نکند، اسـتعداد خوبی 
داری.« بعـد دسـتش را گرفـت و بـا خـود بـه طرف 
دفتـر بـرد. بچـه هـای دیگـر و حتـی خـود شـیخ 
غامحسـین از تعجـب ماتشـان بـرده بـود. وقتـی 
در دفتـر بـا هـم تنهـا شـدند، حاجـی در حالـی که 
سـر علـی اکبـر را نوازش مـی کرد، بـه گایه گفت: 
»پسـرجان! تو که این همه اسـتعداد نقاشـی داری، 
چـرا بـه مـن نگفتی تـا برایت کاغـذ و مـداد بخرم؟ 
هیـچ فکر نکردی دیوار اتاق جای نقاشـی نیسـت؟« 
جوابـی  انداختـم.  پاییـن  را  سـرم  خجالـت  »...از 
نداشـتم که به حاجـی بدهم. لحظاتـی بعد، حاجی 
شـیخ غامحسـین را صـدا کـرد و گفت کـه هرچه 
زودتـر بـه بازار بـرود و برایم چنـد ورق کاغذ و چند 
مـداد بخـرد. گفت کـه از این بـه بعد، مـداد و کاغذ 
بـا مـن، نقاشـی با تـو...« و ایـن طور بـود که حاجی 
اولین تشـویق کننده و حامی سـیدعلی اکبر در کار 

هنـر شـد و سرنوشـت او را بـا هنـر پیوند زد.

شـاید بـرای جوانانـی بـه سـن و سـال مـا درک این مطلـب دشـوار باشـد. درک این 
کـه دنیـا بـه یـک بـاره تغییـر شـکل داده باشـد. درک ایـن کـه تراکتـور جـای گاو و 
گاوآهـن را گرفتـه باشـد. درک ایـن کـه پمـپ آب بـه جـای قنـات و رودخانـه نشسـته 

باشد. 
مـا کـه بـه یـاد نداریـم. امـا نسـلی که متولد دهه بیسـت و سـی خورشـیدی اسـت، 
همـه ایـن ها را لمس کرده اسـت. این ها اهالی نسـلی هسـتند کـه دو دنیای متفاوت 
را تجربـه کـرده انـد. از سیسـتم اربـاب و رعیتـی گرفتـه تـا نظـام خـرده مالکیـت. از 
مشـارکت حیوانـات در زراعـت گرفتـه تـا بـاز شـدن پـای تراکتـور به دشـت و دمـن و مکانیزه شـدن 

کشـاورزی. از روزگار روسـتاهای بـدون مدرسـه تـا شـهرهای کوچک دارای دانشـگاه! 
»داراب پارسـا« متولد 1328 خورشـیدی و متعلق به همان نسـل اسـت. نسـلی که جامعه سـنتی 
و مـدرن را تجربـه کـرده اسـت و در مـدرن کـردن روسـتایی کـه در آن زندگـی مـی کـرده، نقـش 

داشـته اسـت. پارسـا بـه همـراه یکـی از شـرکایش، اولیـن تراکتـور را بـه هنزا آورده اسـت.   
گفت و گویی با این کشاورز هنزایی انجام داده ایم که در پی می آید؛

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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سامسونگ فراخوانی
 1.9 میلیون گلکسی
 نوت 7 را تایید کرد

پـس از تایید دومین فراخـوان جمع آوری 
گلکسـی نـوت 7 توسـط سامسـونگ، ایـن 
کمپانـی اعام کـرد که 1.9 میلیون گوشـی 

فراخوانده شـده اسـت.
بـا وجود اینکه سامسـونگ سـعی کرده به 
صـورت مخفیانـه فراخوانی گلکسـی نوت 7 
را از اوایـل هفتـه ای که گذشـت شـروع کند 
امـا CPSC )کمیسـیون ایمنـی محصوالت 
مصـرف کننـدگان( دیـروز ایـن موضـوع را 
رسـانه ای کـرد. درواقع این دومیـن فراخوان 
جمـع آوری گلکسـی نـوت 7 بـوده و شـامل 
گوشـی هایی کـه در نوبت اول تعویض شـده 

بودنـد نیز می شـود.
همـان طور که می دانیـد در فراخوان اول، 
سامسـونگ نزدیـک به یک میلیون گلکسـی 
نـوت 7 را کـه احتمـال مشـکل در باتـری 
آنهـا داده می شـد تعویـض کـرد. اگرچـه در 
فراخـوان دوم کـه دیروز رسـانه ای شـد این 
مقـدار بـه 1.9 میلیـون واحد افزایـش یافته 
اسـت که درواقع تمـام گوشـی های فروخته 
محصـوالت  همچنیـن  و  تاکنـون  شـده 
را  شـهریور   25 فراخـوان  در  تعویض شـده 

شـامل می شـود. 

طبـق گفته هـای مسـئولین سامسـونگ، 
مبنـی  تاکنـون 13 گـزارش  ایـن کمپانـی 
بـر سـوختن گلکسـی نـوت 7 و همچنیـن 
47 گـزارش مبنـی بـر آسـیب رسـیدن بـه 
دارایی هـای کاربـران که مرتبط با مشـکات 
گلکسـی نوت 7 بوده را دریافت کرده اسـت. 
در فراخـوان اول کـه 25 شـهریور رخ داده 
بـود سامسـونگ اعام کـرد کـه 96 گزارش 
مبنـی بـر گـرم شـدن بیـش از حـد باتـری 
در ایـاالت متحـده آمریکا دریافـت کرده که 
شـامل 26 سـوختگی گوشـی و 55 گـزارش 
مبنـی بـر آسـیب رسـیدن بـه دارایی هـای 

کاربـران می شـد. 
در صورتـی کـه دارنـده گلکسـی نـوت 7 
باشـید سامسـونگ بابت تعویض این گوشـی 
بـا محصـوالت دیگـرش بـه شـما نهایـت تـا 
سـقف 100 دالر هزینـه پرداخـت می کنـد. 
بازگردانـدن  از  پـس  می توانیـد  البتـه 
گوشـی تان هزینـه پرداختی را پـس بگیرید 
کـه در ایـن صورت به شـما 25 دالر بیشـتر 

پرداخـت خواهـد شـد.

اینترنت می تواند 
شما را غمگین و افسرده کند

آیـا در ایـن زمان، گذشـته و یـا آینده باید 
بـه دنیـا پـا مـی گذاشـتیم؟ حتما عـاوه بر 
ایـن سـوال بـه زندگـی در سـیاره های دیگـر 
نیـز فکر کرده ایـد .آیا باید در سـیاه اری دیگر 
بـه دنیـا می آمدیـم؟ آیـا در زمـان درسـتی 
پـا بـه جهـان گذاشـته ایم؟ در دنیـای اطراف 
مـا چـه می گـذرد؟ مقالـه زیـر بـه شـما در 
شـناخت دیگـر سـیاره ها و احتمـال وجـود 

حیـات در آنهـا کمـک خواهـد کرد.
آیا ما از زمانمان جلوتر هستیم؟

بعیـد نیسـت در آینـده زندگـی پیرامـون 
سـتاره های کوچـک قرمـز رنگ توسـعه یابد. 
جهان شـامل 100 میلیارد کهکشـان است و 
اگـر بخواهیـم برای آنها جشـن تولـد بگیریم 
حـدودا 13.8 میلیارد شـمع باید فوت شـود. 
را  سـالها  آن  از  میلیـارد   4.5 تنهـا  زمیـن 
گذرانـده در حالیکه به نظر می رسـد شـانس 
مدل هـای زندگی بسـیار قدیمی تری نسـبت 
بـه زندگـی مـا در جایـی از آن وجـود دارد. 
طبـق تحقیـق جدیدی کـه از مرکـز فیزیک 
نجومی هاروارد-اسمیتسـونین انجام شـده، از 
نظـر کهکشـانی احتمـال ایـن هسـت که ما 

قبـل از زمـان خـود بـه زمیـن آمده ایم.

هاروارد-اسمیتسـونین  مرکـز  رییـس 
بپرسـید  اگـر  می گویـد:»  نجومـی  فیزیـک 
احتمـال پیدایـش حیات چـه زمانی بیشـتر 
اسـت؟ ممکـن اسـت سـاده انـگاری کـرده و 
بگویید االن. اما ما متوجه شـدیم که شـانس 
رشـد حیـات در آینـده دور بیشـتر اسـت.«

Loeb و تیمـش احتمـال رشـد »زندگی 
را بـه آنگونـه کـه مـا می شناسـیم« بیـن دو 
بـازه زمانی مشـخص کردنـد. این بـازه از 30 
میلیـون سـال بعـد از انفجـار بـزرگ  )بیـگ 
بنـگ( یعنـی زمانـی کـه زندگـی بـا کاشـته 
عناصـری  توسـط  کهکشـان ها  بـذر  شـدن 
ماننـد کربن و اکسـیژن  محقق شـد؛ شـروع 
شـده تـا 10 تریلیون سـال بعد یعنـی زمانی 
کـه دانشـمندان معتقدنـد آخرین سـتاره ها 

کـم سـو شـده و زندگـی خواهـد مرد.
 دانشـمندان فاکتـور طـول عمر سـتاره ها 
را  دارد  زندگـی  بـا  ارتبـاط  بیشـترین  کـه 
جـرم  هرچـه  آن  طبـق  کرده انـد.  بررسـی 
و  عمـر  طـول  باشـد،  بیشـتر  سـتاره  یـک 
احتمـال نمـو زندگـی آن نیز کمتر اسـت. در 
مقابـل سـتاره های کوچک  تـر چون سـوخت 
هسـته ای را آرام تـر می سـوزانند تریلیون هـا 

سـال می درخشـند و فرصـت تکامـل زندگی 
آن ها بیشـتر اسـت.

تیـم تحقیقاتـی پـس از مقایسـه انـدازه 
سـتاره ها نسـبت به احتمال گسترش زندگی 
آنهـا در اطـراف سـیاره های قابـل سـکونت، 
متوجـه شـدند که بـه احتمال زیـاد در آینده 
حیات در سـتاره های کوچـک قرمز کوچکتر 
تعـداد  افزایـش  بـا  شـد.  خواهـد  ممکـن 
سـتاره ها در آینده پتانسـیل رشـد حیات نیز 
بیشـتر خواهـد شـد) می تـوان گفت شـانس 
حیـات 1000 برابـر بیشـتر از اکنـون خواهد 

. شد(
Loeb مـی گویـد:» اگر بپرسـید چـرا ما 
در آینـده در کنـار سـتاره ای کـه جـرم کمی 
دارد زندگـی نمی کنیـم؟ مـی گویـم: یـک 
احتمـال ایـن اسـت که ما هنـوز بـه آن بلوغ 
نرسـیده ایم. احتمـال دیگـر ایـن اسـت کـه 
محیـط پیرامون یک سـتاره ی کم-جرم برای 

حیـات خطرناک اسـت.«
ایـن خطـرات شـامل اشـعه ماورابنفـش 
ابتـدای زندگـی  زبانه هـای شـدید آن در  و 
سـیاره ی  هـر  جـو  می توانـد  کـه  آنهاسـت 
موجـود در ناحیه مسـکونی آنهـا را بخار کند.

در نتیجـه تحقیقـی کـه توسـط ناسـا و 
موسسـه ی علمـی تلسـکوپ فضایـی صورت 
گرفته، نشـان داده شـده که اکثر سـیاره های 
ماننـد زمیـن کـه پتانسـیل رشـد حیـات را 
دارنـد هنوز به وجـود نیامده انـد. موضوع این 
اسـت کـه مـا خیلـی زود شـروع بـه گشـتن 

ایم. کـرده 
تعـداد سـیاره های خورشـیدی زیـادی که 
قابـل سـکونت بـوده و بـه سـرعت در حـال 
کشـف شدن هستند و نیز جسـتجوی مداوم 
بـرای یافتـن سـیاره های مسـکونی پیرامـون 

بـه  می توانـد  قرمـز،  کوچـک  سـتاره های 
روشـن شـدن جواب اینکـه آیا زندگـی روی 
زمیـن از نظـر کیهانـی بـه تکامل رسـیده یا 

خیـر، کمـک کند.
Loeb کـه رییس کمیته ی مشـورتی »در 
 Breakthrough »جسـت جـوی ابتـکاری
Starshot اسـت بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه 
اشـکال بدوی حیـات در پیرامون سـتاره های 
دیگـر وجـود دارد. او می گوید:» من اعتقادی 
بـه زندگی هوشـمند نـدارم اما معتقـدم باید 

بـه دنبـال آن بگردیم.«

شانس پیدا کردن حیات در سیاره های دیگر چقدر است؟
 خبر

جزئـی،  نکتـه  چنـد  رعایـت  بـا 
کـه  کنیـد  کاری  می توانیـد 
شـبکه های اجتماعی باعث افسـرده 

نشـوند. شـما  شـدن 
دولت هـا  کـه  زمانـی  معمـوالً 
ذهنـی  سـامت  بهبـود  قصـد 
شـهروندان خـود را دارند، ایـن ایده 
را بـه خـودی خـود، بـه عنـوان یک 
هـدف ارزشـمند قلمـداد می کننـد. 
نسـبت  چنـدان  نمی تـوان  البتـه 
بـه ایـن موضـوع خـرده گرفـت، اما 
متعـددی  مـدارک  و  پژوهش هـا 
وجـود دارد که نشـان می دهد مردم 
خوشـحال نـه  تنهـا در طوالنی مدت 
سـالم تر هسـتند )و این گونـه خـرج 
کمتـری بـرای دولـت دارنـد( بلکـه 

نیروهـای کار بهتـری هـم هسـتند.
چنیـن  سـاده  آزمایـش  یـک 
نکته ای را نشـان می دهد. از تعدادی 
تعـدادی  شـد  خواسـته  داوطلـب 
محاسـبات ریاضی سـاده را همراه با 
پرداخـت پـول بـرای هرکـدام انجام 
دهنـد. افرادی که فقـط چند دقیقه 
از یک سـریال کمـدی را دیده بودند 
بیشـتری  کار  درصـد   10 حـدود 
انجـام می دادنـد؛ امـا اگـر ویدئـوی 
می کردنـد  تماشـا  خسـته کننده ای 
یـا سـریال برایشـان جـذاب نبـود، 

ایـن اثـر مشـاهده نمی شـد.
بیرون از محیط آزمایشـگاه، ثابت  
برنامه نویس هـای  کـه  اسـت  شـده 
بهتـر  تحلیلـی  مسـائل  در  شـادتر، 

عمـل می کننـد. بـا بررسـی دقیـق 
رضایـت شـغلی از تمـام کارکنـان، 
می تـوان میزان موفقیت آن شـرکت 
بـازار  در  آینـده  سـال  یـک  در  را 

بـورس پیش بینـی کـرد.
به غیراز مسـائل بهره وری، با شـاد 
بودن مـردم عواید اجتماعـی زیادی 
هـم در کار اسـت. به طـور مثـال در 
کـه  مردمـی  از  درصـد   7 آلمـان، 
خـون اهـدا می کنند در هیچ دسـته 
و گـروه خاصـی از لحـاظ جنسـیت، 
اشـتغال، تحصیـات و دیگـر موارد، 
قـرار ندارنـد. بـا ایـن حـال، احتمال 
اهـداء خـون توسـط آلمانی هایی که 
در مـاه قبـل بـه طـور کلـی اوقـات 
شـادتری را سـپری کرده اند، بیشـتر 

اسـت. بـه خاطـر تمـام ایـن نـکات 
دولت هـا سـعی می کننـد بـا اتخـاذ 
سیاسـت ها و راهبردهـای مختلف7 
جامعـه را به سـمت شـادی بیشـتر 
هدایـت کننـد؛ امـا یک مانـع واضح 
در ایـن راه وجـود دارد. یک گرایش 
بیـن مـردم هسـت کـه  عمـده در 
سـاده ای  چنـدان  کار  بـودن  شـاد 
منتقـل  بـا  نگـرش  ایـن  نیسـت. 
شـدن ارتباطـات واقعـی بـه سـمت 
دنیـای مجازی، روز به روز گسـترش 

می یابـد.
پژوهش هـا  بزرگ تریـن  از  یکـی 
درزمینـه ی شـبکه های اجتماعی، با 
هدف بررسـی تأثیر این شـبکه ها بر 
تمـام افراد ایتالیا انجام شـد. یکی از 
نتایـج ایـن تحقیق گسـترده آن بود 
کـه گذرانـدن وقـت در شـبکه های 
بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  اجتماعـی 
کل  در  و  فـردی  شـادی  کاهـش 
کاهـش اعتماد بـه جامعه می شـود.
کـه  دیگـری  مفصـل  تحقیقـات 
در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت، 
حکایـت از آن دارنـد کـه پیام هـای 
جایگزیـن  هیچ وقـت  متنـی 
نخواهنـد  رودررو  گفت وگوهـای 
بـدون  حضـوری  ارتباطـات  و  شـد 
شـک تأثیـری به غایـت بهتر بـر فرد 

داشـت. خواهنـد 
معنـا  بدیـن  ایـن مطلـب  البتـه 
اسـت کـه بـا پیشـرفت فنـاوری و 

اسـتفاده ی کاربـران از ویدیـو و صدا 
از حضـور  باعـث می شـود توهمـی 
فـرد بـرای آن هـا ایجـاد شـود؛ کـه 
ایـن کار از پیام هـای متنـی صـرف 

تأثیـری بهتـر دارنـد.

دربـاره  ی  معمـوالً  کـه  نکتـه ای 
اجتماعـی  شـبکه های  مسـئله ی 
نادیـده گرفتـه می شـود ایـن اسـت 
کـه معمـوالً افـراد به دلیل آشـنایی 
بـا پژوهش هایـی دربـاره ی شـادی، 
بـرای  راه حل هایـی  فـردی  به طـور 
مقابلـه بـا تأثیـر منفی این شـبکه ها 
دارنـد. با اسـتفاده از همین روش ها، 
چنـد نکتـه بـرای مقابلـه بـا ایجـاد 
حـس منفـی از طریق این شـبکه ها 

را ذکـر می کنیـم.
اوالً، اصـًا نگران نباشـید که چند 
دوسـت مجازی داریـد. صرف نظر از 
نوع شـخصیت، سـن یا درآمد شـما، 
پژوهشـی در مـورد 5000 نفـر در 
کانـادا نشـان داد کـه دو برابر کردن 
تعـداد دوسـتان در دنیـای واقعـی، 
تأثیـِر مهمـی در شـادی شـما دارد؛ 
امـا دو برابـر کردن دوسـتان مجازی 
کم وبیـش هیـچ تأثیـری بـر روحیه 

ندارد.
دومـاً، از روی بی ارادگـی اقدام به 
چـک کـردن پسـت ها و عکس هـای 
مختلف در اینسـتاگرام و فیسـبوک 
نکنیـد. در آزمایش هـا ثابـت  شـده 

باعـث  کاری  چنیـن  کـه  اسـت 
و  احسـاس کمبـود  می شـود شـما 
پوچـی در زندگـی خـود بـه دلیـل 
مقایسـه با این افراد داشـته باشـید؛ 
امـا پیـام دادن و ارتبـاط فعاالنـه در 
شـبکه های اجتماعی باعث می شـود 
که کمتر احسـاس افسـردگی کنید.

کـه  داریـد  اصـرار  اگـر  سـوماً، 
پسـت های افـراد مختلـف را ببینید، 
خودتـان را تعلیـم دهیـد کـه فقـط 
بـه پسـت های افـرادی توجـه کنید 
بـه   هـم  آفایـن  دنیـای  در  کـه 
بـا آن هـا  آنایـن  انـدازه ی محیـط 
صمیمـی هسـتید. پسـت های آن ها 
هـم بـه  احتمـال  زیـاد شـبیه افـراد 
ایـن ترتیـب  امـا بـه  دیگـر اسـت، 
بـه  جـای حسـادت، کمـی انگیزه ی 
مثبـت بـرای بهبـود خودتـان ایجاد 

می شـود.
احسـاس  واقعـاً  اگـر  چهارمـاً، 
دنیـای  بـه  می کنیـد،  افسـردگی 
وارد  بامـزه  گربه هـای  ویدیوهـای 
سـایت  وارد  اسـت  کافـی  شـوید. 
یوتیـوب شـوید و هـزاران ویدئـوی 
تماشـا  را  گربه هـا  دربـاره ی  بامـزه 
کنیـد. پژوهشـی کـه در ایـن رابطه 
صـورت  ایندیانـا  دانشـگاه  توسـط 
گرفتـه نشـان می دهـد کـه هرچـه 
افـراد ایـن ویدیوها را بیشـتر تماشـا 
کننـد، لـذت و شـادی بیشـتری را 

کـرد. تجربـه خواهنـد 

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 تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319012003102 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضـی خانـم فاطمه بهشـتی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 189 صادره از سـیرجان در یک قطعه باغ مشـتمل بر زمین مزروعی 
بـه مسـاحت 85186 متـر مربع پـاک 174 فرعی از 355 اصلی واقع در دهسـراج بخش 
38 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای مرتضی سـتوده نیا محرز گردیده اسـت . لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/10        تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25

م الف  675 رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

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 تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
139560319012003420 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضـی خانم فاطمه بهشـتی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه  189 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه باغ به مسـاحت 25007 
مترمربـع پـاک 176 فرعی از 355 اصلی واقع در دهسـراج بخش 38 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای ورثـه مرتضـی سـتوده نیا محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/10               تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25

م الف 669 رئیس ثبت اسناد و اماک - عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139460319012003210 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک  
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض  متقاضی اقـای منصور آباده فرزند اصغر بشـماره 
شناسـنامه 107 صـادره از سـیرجان دریک بـاب خانه به مسـاحت 166 مترمربع پاک 
287 فرعـی از 588 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان خریداری از مالک رسـمی خانم 
مولـود یـزدی محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/10                 تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25

م الف 656 رئیس ثبت اسناد و اماک - عباس ملکی

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 تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319012003421 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضـی خانم فاطمه بهشـتی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 189 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 36602 
مترمربـع پـاک 175 فرعی از 355 اصلی واقع در دهسـراج بخش 38 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای ورثـه مرتضـی سـتوده نیا محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/7/10             تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25

م الف 670رئیس ثبت اسناد و اماک - عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319005000297 مـورخ 1395/05/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضی  اقـای مجتبی 
وجهدیـن فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 59 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک 
درب بـاغ مشـتمل بـر اطـاق بـه مسـاحت 1162 مترمربـع پـاک 1509 فرعی مجزی 
شـده از 726 فرعـی از 47-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان به آدرس سـیرچ، کوچه 
اسـدی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدحاجـی زاده سـیرچی محـرز گردیـده 
اسـت، ضمنـاً بموجب نامـه شـماره 1/100/21111-94/12/05 اداره بـرق موازی 413 
مترمربـع جهـت رعایت حریم خـط انتقال نیـروی بـرق از کل 1162 مترمربع محفوظ 
میباشـد . لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/25               تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/8/10   
م الف655 رئیس ثبت اسناد و اماک - ابراهیم سیدی  

متن آگهی
نظـر بـه اینکـه آقای مهدی غفـاری فرزند عزیزاهلل  متهم اسـت به مشـارکت 
در سـرقت بـه آدرس راور روسـتای دهـوج کـه پرونـده وی در ایـن دادسـرا 
تقدیم و به کاسـه 940604 در شـعبه اول دادیاری به ثبت رسـیده و وقت 
رسـیدگی بـه پرونـده بتاریخ 1395/8/26 سـاعت 9 صبح جهـت اخذ دفاع و 
آخریـن دفـاع متهـم تعییـن گردیده اسـت. به تجویـز مـاده 175 قانون آیین دادرسـی 
کیفـری مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار آگهـی می گـردد. تا متهم 
بـا مراجعـه به این دادسـرا در جلسـه فـوق حضـور یابـد. در غیراینصورت دادسـرا غیابا 

بـه پرونده رسـیدگی مـی نماید.
م الف 140 دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان راور- مهدی 
خسروی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در پرونـده اجرای 
کاسـه 930085/2 له شـرکت تعاونی مسـکن مهر پارسـا گسـتر کریمان 
علیـه محمـد سـلطانی نـژاد فرزنـد احمـد تمامـی شـش دانگ یـک واحد 

معـدن شـن و ماسـه گجگیـن بـا تاسیسـات و وتجهیـزات موجـود واقـع در فاصلـه 
چهارکیلومتـری شـمال شـرقی روسـتای حسـین ابـاد کـه طبـق نظریـه کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری کرمـان جمعـاً به مبلـغ بیسـت و دو میلیـارد ریال ارزیابی شـده 
اسـت و دارای کارخانـه دانـه بندی شـن و ماسـه وکارخانـه تولید بتن و سـاختمان و 
تاسیسـات و جـاده و کانـال و خدمـات فنی و  مهندسـی و انوال مصالـح و امتیارز برق 
وسـایر امتیازهـا می باشـد بـا ارزش کل بیسـت و دو میلیارد ریـال را از طریق مزایده 
بـه فـروش برسـاند. جلسـه مزایـده در تاریـخ دوشـنبه 1395/8/10 راس سـاعت 9 
صبـح در محـل اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان بـا حضور نماینـده محترم 
دادسـتان برگـزار مـی گردد. متقاضیان شـرکت در مزایـده بایسـتی 10 درصد قیمت 
پیشـنهادی خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی واریز به شـماره 
2171293951000 واریـز و قبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکت درب 
بسـته تـا سـاعت مقـرر در روز مزایـده بـه ایـن اجـرا تسـلیم نماینـد. بدهی اسـت به 
پیشـنهاداتی کـه بعـد از سـاعت اعام شـده واصـل گردیده ترتیـب اثـر داده نخواهد 
شـد. برنـده مزایـده کسـی اسـت کـه قیمـت باالتـری پیشـنهاد داده باشـد و نامبرده 
بایـد مابقـی وجـه مزایـده را حداکثـر یـک مـاه پـس از برگـزاری مزایـده به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری واریـز نماید. درغیراینصـورت 10 درصد سـپرده وی به نفع دولت 
ضبـط خواهـد شـد و جهـت بازدیـد از معـدن بـا تلفـن همـراه 09133968774 و 

09131404467 تمـاس حاصـل نمایند.
مدیر شعبه 2 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- طاهری
م الف 1469

متن آگهی
نظـر بـه اینکـه آقای/خانـم عطـری مـددی زاده برابـر درخواسـت وارده 
بشـماره 95/16305/1102 مـورخ 95/6/15 مبنی بر افـراز پاک 11817 
فرعـی 2787-اصلـی واقـع در بخش سـه کرمـان را به علت معلـوم نبودن 
اقامتـگاه سـایر شـرکاء از طریـق صـدور آگهـی نمـوده لـذا بدینوسـیله به 
اسـتناد مـاده 6 آئیـن نامـه قانون افـراز و فـروش اماک مشـاع به خانم ثریـا صیرفی 
نـژاد و آقـای محمـد صیرفی نـژاد و همچنین به اشـخاصی که در پـاک مزبور ذینفع 
هسـتند اعـام میـدارد کـه عملیات افـراز ششـدانگ پاک فـوق الذکر در روز شـنبه 
مورخـه 95/8/15 سـاعت 8 صبـح در محـل وقـوع ملـک مزبـور به عمـل خواهد آمد 
کلیـه افـراد ذینفـع مـی توانند در تاریخ ذکر شـده در محـل حضور بهم رسـانند عدم 
حضـور آنـان مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد بـود این آگهـی مطابق مـاده 17 
آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـراء بـه کلیـه افـراد ذینفـع اباغ و  

فقـط در یک نوبـت انتشـار مییابد./خ
تاریخ انتشار آگهی: 95/7/25

رئیس ثبت اسناد و اماک ناحیه دو شهرستان کرمان- محمود مهدیزاده
م الف 665
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گود ورزش

خبر
علیرغم درخواست ایران برای صدور ویزا

ابهام در سفر نماینده فوتبال 
بانوان کرمان به سوئد

و  سـیرجان  شـهرداری  تیـم  دو  از  تلفیقـی 
شـهرداری بم به نمایندگی از کشـورمان قرار بود 
بـرای یـک بـازی دوسـتانه بـه سـوئد بـرود که با 
مخالفـت شـورای برون مـرزی وزارت ورزش ایـن 
سـفر منتفـی شـد امـا ظاهـراً ایـن موضـوع بـه 

اطـاع طـرف مقابل نرسـیده اسـت.
خانـم هلنا سـانگاند، سـفیر سـوئد در تهران 
به »اکسپرسـن« گفت: همچنـان منتظر دریافت 
درخواسـت صـدور ویزا از جانـب اعضای تیم ملی 
فوتبـال بانوان ایران هسـتیم. وقت به سـرعت در 
حـال گذر اسـت. من مردد هسـتم که ایـن بازی 
اصـًا برگـزار شـود. طبـق هماهنگی هایـی که از 
قبـل صـورت گرفتـه، قـرار بـوده دو تیـم بانـوان 
سـوئد و ایـران در تاریـخ 20 اکتبـر )29 مهر( در 

شـهر گوتنبـرگ بـه مصاف هـم بروند.
ماریـکا دومانسـکی الیفـورس، سـرمربی تیـم 
ملی بانوان سـوئد هم در گفت وگو بـا این روزنامه 
سـوئدی ضمن گایه از رفتار طـرف ایرانی اظهار 
داشـت: وقتـی توافقنامـه ای امضـا می شـود، باید 
نسـبت بـه آن پایبنـد بود و بحـث ما بـا ایرانی ها 
هم همین اسـت. در عین حال یکی از مسـئوالن 
برگـزاری مسـابقات در گفت وگو با »اکسپرسـن« 
عنـوان کـرد: توافقـی که بیـن ما صـورت گرفته، 
مـردان  تیم هـای  مسـابقات  بـه  مربـوط  تنهـا 
شـما  بـه  دیگـری  پاسـخ  نمی توانـم  می شـود. 
بدهـم و اگر پرسشـی دارید می توانیـد از اتحادیه 
فوتبـال سـوئد بپرسـید. خانـم هلنـا سـانگاند، 
یـک روز پـس از مصاحبه ای که با »اکسپرسـن« 
داشـته، در گفت وگویـی مجدد با همیـن روزنامه 
اظهـار داشـت: هنـوز ویزایی صـادر نشـده، اما ما 
درخواسـت صـدور ویـزا بـرای 34 نفـر از اعضای 
تیـم بانـوان ایـران را دریافـت کردیـم. در حـال 
حاضـر اصـًا نمی دانیـم کـه اوضاع چطـور پیش 
خواهـد رفـت. تمـام تاش مان را خواهیـم کرد تا 
بـه موقـع ویزاها را بـرای اعضای تیم ایـران صادر 
کنیم، اما کار سـختی داریم چـون تعداد مدارکی 
کـه باید مورد بررسـی قـرار بگیرد، زیاد اسـت. در 
کنـار اینهـا گاهـی اوقات درخواسـت صـدور ویزا 

نیـز کامـل نیسـت و این مشکل سـاز می شـود.
مریم جعفری سـرمربی تیم فوتبال شـهرداری 
بـم درگفـت وگو با خبرنـگار ورزشـی خبرگزاری 
تسـنیم درخصـوص لغـو سـفر دو تیـم منتخـب 
شـهرداری سیرجان و بم به تورنمنت سوئد گفت: 
تنها می دانم این سـفر لغو شـده اسـت و دلیلش 
را نمی دانـم. در ایـن بیـن سـرمربی تیـم فوتبال 
بانوان شهرداری سـیرجان همچنان امیدوار است 
کـه این دو تیـم کرمانی به تورنمنت سـوئد اعزام 
شـوند. مریـم جهان نجاتی در این بـاره گفت: قرار 
بـود مهر مـاه به دعوت فدراسـیون فوتبال سـوئد 
بـه ایـن کشـور برویـم و بـا تیـم بزرگسـاالن این 

کشـور بازی کنیم.
وی افـزود: مسـئوالن فدراسـیون فوتبـال هـم 
بـرای گرفتـن مجوز این سـفر قرار بود جلسـه ای 
را با مسـئوالن شـورای برون مـرزی برگزار کنند. 
گویا این جلسـه برگزار نشـده و پس از آن شورای 

بـرون مـرزی با این سـفر مخالفت کرده اسـت.
جهان نجاتـی یادآورشـد: امیـدوارم اعـزام تیـم 
منتخب شـهرداری سـیرجان و بم به سوئد انجام 
شـود. چـرا که این فرصت بسـیار خوبی اسـت تا 
بانـوان مـا رقابـت بـا یـک تیـم اروپایـی را تجربه 
کننـد. بانـوان مـا می تواننـد بـا حجاب اسـامی 
در زمیـن مسـابقات حاضر شـوند و فرصتی برای 

نمایـش فرهنـگ و اعتقـادات ما خواهـد بود.

هفتـه  دهمیـن 
اول  دسـته  لیـگ 
ایـران جام آزادگان، 
امروز در شـهرهای 
کشـور  مختلـف 
بـه پایـان مـی رسـد و تیـم هـا به 
مصـاف رقیبـان خـود مـی رونـد. 
امـروز سـومین و  اسـتان کرمـان 
آخریـن شـهرآورد خـود را تجربـه 
مـی کند کـه طی آن مـس بحران 
بـازی  دومیـن  در  رفسـنجان  زده 
خـود بـا سـرمربی جدید خـود، از 
سـاعت 15 و در ورزشـگاه شـهدا 
رفسـنجان میزبـان تیـم خوب گل 
گهـر سـیرجان اسـت. سـیرجانی 
هـا که هفته گذشـته در ورزشـگاه 
اختصاصـی خـود بـا دو گل دقایق 
بـادران  میهمـان  مغلـوب  پایانـی 
تهـران شـدند، بـرای ایـن کـه از 
کـورس مدعیان قهرمانـی و صعود 
بـه لیـگ یـک عقـب نماننـد، بـه 
دنبال پیروزی و کسـب سـه امتیاز 
خـارج از خانه هسـتند. در آن سـو 
مـس رفسـنجان که بعد از کسـب 
نتایـج ناامیـد کننده با علـی اصغر 
را  خـود  تیـم  هدایـت  کانتـری، 
مجـددا بـه سـرمربی موفـق فصل 
قبـل یعنـی میشـو کرسـتیچوویچ 
سـپرد، ایـن تغییـرو تحـوالت هم 
جواب نداد و نارنجی پوشـان شـهر 
پسـته در رشـت مغلـوب میزبـان 
خود، سـپیدرود شـدند تا همچنان 
قعر نشـین لیگ دسـته یک باشد.

اینکـه  جـز  بـه  بـازی  ایـن 
شـهرآورد حسـاس و داخل استانی 
محسـوب مـی شـود از یـک نـگاه 

دیگـر هـم جالـب و قابـل توجـه 
اسـت و آن  تقابـل دو مرد کرووات 
لیـگ یـک ایـران اسـت. وینگـو و 
میشـو کـه اولـی یـد طوالنـی در 
فوتبـال ایـران دارد و دومـی چنـد 
فصلـی اسـت کـه در ایـران حضور 
پیـدا کرده، تقابل این دو سـرمربی 
بـر  بـدون شـک  اهـل کروواسـی 
حساسـیت هـای این بـازی خواهد 
افـزود.  قضـاوت این بـازی را جواد 
محمـد  همـراه  بـه  زاده  رحیـم 
هاشـمی نسـب، حامـد صفایـی و 
علیرضـا جالـی  به عهـده دارند و 
ناظـر داوری، ایـرج نظـری خواهد 
بـود.  امـا مـس دیگـر تیم اسـتان 
حاضـر در لیـگ یـک کـه نتایـج 
سینوسـی ایـن تیـم باعـث شـده 
هیـچ کـس نتوانـد بـازی هایـش 
را بـه راحتـی پیـش بینـی کنـد، 
امـروز میهمـان خیبـر خـرم آبـاد 
خواهـد بـود. ایـن دو تیم کـه قرار 
بـود چند هفتـه قبـل درچارچوب 
بـازی های جـام حذفی بـه مصاف 
یکدیگـر برونـد و به دلیـل انصراف 
تیـم خرم آبـادی و صعـود مس به 
مرحلـه بعد، امروز مجـددا در قالب 
بـازی هـای لیگ بـه هم خـورده و 
باید از سـاعت 15 در خـرم آباد رو 

در روی یکدیگـر قـرار گیرنـد.
بـرد  بـا  هرچنـد  مـس 
دشـوارخانگی هفتـه گذشـته کـه 
مقابـل پـارس جنوبـی جم کسـب 
کـرد، تـا حـدودی از حاشـیه دور 
شـد و بـه جایـگاه دهـم جـدول 
نتایـج  کل  در  ولـی  کـرد  صعـود 
و  مـردم  میـل  بـاب  تیـم  ایـن 

کرمانـی  هـواداران  و  تماشـاگران 
نبـوده و انتطـارات از ایـن تیـم بـا 
سـرمربی سرشـناس خـود بیشـتر 
ایـن اسـت، هرچنـد در گفتـه  از 
هـای صحبـت هـای مدیرعامـل و 
مسـئوالن این تیم مدام این جمله 
تکـرار می شـود که این تیـم برای 
صعود بسـته نشـده وبا ایـن هزینه 
هـا نمی خواهیـم صعود و سـقوط 
هایـی  صحبـت  باشـیم)  داشـته 
کـه کمـی غیـر منطقـی بـه نظـر 
مـی آیـد و چندیـن تیـم بـا نصف 
ایـن هزینـه بـه لیـگ برتـر صعود 
کـرده انـد( با ایـن حـال امیدواریم 
دوسـتان از بـکار بـردن ایـن گونه 
جمـات و صحبـت ها حـذر کنند 
تـا بیـش از این بذر تـرس و واهمه 
و اضطـراب و یـاس و ناامیـدی را 
بـرای صعـود  و  نکارنـد  تیـم   در 
بجنگند.  بهنـام داداش وند و فرزاد 
حسـین خانی غایبـان مـس کرمان 
در ایـن بازی هسـتند وبقیه نفرات 
بـرای این بـازی مشـکلی نخواهند 

داشـت.
در آن سـوی میـدان خیبر خرم 
آبـاد پس از پیروزی خـارج از خانه 
مقابـل نفـت مسـجد سـلیمان، بـا 
بـه مصـاف اللـه  روحیـه خـوب 
هـای نارنجـی کویـر مـی رود. این 
تیـم هـم اکنـون از 9 بـازی خـود 
صاحـب 8 امتیـاز اسـت و سـخت 
بـه دنبال جبـران مافـات و جبران 
امتیازات از دسـت داده می باشد تا 
کمـی بـه وضعیت خـود در جدول 

رده بنـدی سـر وسـامان بدهد.
بـا نگاهـی اجمالـی بـه آمـار و 

عملکـرد دو تیـم در هفتـه هـای 
گذشـته متوجـه مـی شـویم کـه 
کفـه تـرازو کمـی به سـود نارنجی 
مـی  سـنگینی  کرمانـی  پوشـان 
کنـد، تیـم خیبـر طـی 9 دیـدار 
گذشـته 6 بـار دروازه حریفـان را 
گشـوده اسـت در حالـی کـه 10 
بـار نیـز دروازه خـود را بـاز شـده 
دیـده اسـت، امـا تیم مـس کرمان 
در مصـاف بـا رقبـا 10 بـار موفـق 
بـه فتـح دروازه تیـم هـای مقابـل 
شـده اسـت و 9 بـار نیـز تـوپ از 
خـط دروازه اش عبور کرده اسـت.
ایـن بـازی را احمـد صالحـی با 
کمـک  فـرزاد بهرامـی،  محسـن 
تیمـوری  الـه  روح  و  سـلطانی 
ناظـر  و  کـرد  خواهنـد  قضـاوت 
اسـت. بـر  وسـیله  بابـک  داوری، 

برنامـه و داوران سـایر بازی ها 
به شـرح ذیر اسـت؛

 / یـزد - سـپیدرود رشـت  فـوالد 
سـاعت 15:00 - ورزشـگاه شـهید 

نصیـری یـزد
 موعـود بنیـادی فـر - محمدرضـا 
طالبـی - براتعلـی مولـوی - عقیل 
فرشـید  داوری:  ناظـر  جهانبـازی/ 

ر فشا ا
 خونـه بـه خونـه مازنـدران - نفت 
مسجد سـلیمان / ساعت 15:00 - 

ورزشـگاه هفتم تیـر بابل
- حسـن  سـیدعلی  سـیدمهدی   
 - قنبریـان  جـواد  انتظـاری- 
داوری:  ناظـر   / بینـش  مصطفـی 

تقـوی بهـرام 
 آلومینیـوم اراک - اکسـین البـرز 
/ سـاعت 15:00 - ورزشـگاه امـام 

خمینـی اراک
 پیـروز سـیف الـه پـور - حسـین 
نـوری-  محمـد   - پـور  رحیمـی 
حسـین زمانی / ناظـر داوری: زاهد 

بحرینـی
نسـاجی   - بندرانزلـی  ملـوان   
 -  15:15 سـاعت   / مازنـدران 

انزلـی تختـی  ورزشـگاه 

 محمدرضـا فغانی - حمید کنعانی 
- امیر مبشـر - ناصر جنگی / ناظر 

داوری: ابراهیم میرزابیگی
سپاسـی  فجـر   - تهـران  بـادران 
شـیراز / سـاعت 15:15 - ورزشگاه 

اکباتـان تهـران
 مهدی شـجاعی - حمزه سـلیمی 
- رضـا نجفـی مجد - مهـدی نجار 

/ ناظـر داوری: علیرضـا رجب لو
 پـارس جنوبـی جـم بوشـهر - راه 
 -  15:30 سـاعت   / تهـران  آهـن 

ورزشـگاه تختـی جـم
 وحیـد کاظمـی - تـورج عیـوض 
عبـاس  نـادری-  محمدی-حمیـد 
سـعید  داوری:  صادقی/ناظـر 

یـی بطحا
اسـتقال اهواز - ایرانجوان بوشـهر 
/سـاعت 15:45 - ورزشـگاه تختی 

اهواز
 داود محرابـی - مهـدی الونـدی - 
امیـد افخمـی - امید جمشـیدی / 

ناظـر داوری: صفـدر احمدی

در هفته دهم لیگ دسته یک

دوئل وینگو و میشو در شهر پسته

آگهی ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه و انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و 
مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن، 
ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفا رود به شهر رابر فرآیند شماره 22/الف/95  

)نوبت دوم(
شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور انتخـاب پیمانکار اجرای ایسـتگاه پمپـاژ و مخزن تعدیل فشـار طرح 
انتقـال آب از سـد صفـارود بـه شـهر کرمـان و تصفیه خانه، مخزن، ایسـتگاه پمپـاژ و خط انتقال آب از سـد صفارود به شـهر 
رابـر، از بیـن شـرکتهای تشـخیص صاحیت شـده دارای ظرفیـت خالی انجـام کار حداقل در پایه 3 رشـته آب،  بـا برگزاری 
مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای نسـبت بـه تهیـه لیسـت کوتـاه و انتخـاب پیمانـکار اقدام نمایـد. لـذا از کلیه مناقصـه گران 
ذیصـاح دعـوت بعمـل می آید حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1395/8/5 به منظـور دریافت اسـناد ارزیابی کیفی در 
قبال ارائه رسـید واریز مبلغ سـیصدهزار ریال به حسـاب جاری شـماره 2165083975007 بانک کشـاورزی شـعبه شریعتی 
کرمـان در نشـانی کرمـان، خیابـان پاسـداران، شـرکت آب منطقـه ای کرمان، سـاختمان شـماره 2 طبقه همکف اتـاق 131 
دفتـر قراردادهـا نماینـده خویـش را کتبـاً معرفی و اعزام نمایند. شـایان ذکـر آنکه مـدارک ارزیابی کیفی هر یـک از مناقصه 
گـران بایـد در بسـته بنـدی الک و مهـر شـده و حداکثـر تـا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1395/8/19 در قبال اخذ رسـید در 
نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک طبقه همکف، اتاق 105، دبیرخانه 
محرمانه دفتر حراسـت تحویل گردد. ضمناً این آگهی در سـایت معامات آب به نشـانی wrm.ir و همچنین سـایت پایگاه 

ملـی اطاع رسـانی مناقصات بـه نشـانی Iets.Mporg.ir درج و منعکس گردیده اسـت.
م الف 224 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

نجات آب هدیه ای به آیندگان است

آگهی مناقصه شماره 23/الف/۷-95م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر داردانجـام امـور خدماتـی امـورات آبفـای شهرسـتانهای تحـت 
پوشـش شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان را بـا بـرآورد 19/855/530/004 ریال از محل اعتبـارات داخلی 
و از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای )همـراه با ارزیابـی کیفی( بـه پیمانکاران واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه شـرکتهای خدماتی کـه داراری مجـوز اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می باشـند 
دعـوت مـی شـود جهـت دریافـت اسـناد مناقصه تـا پایـان وقـت اداری95/7/28 به دفتـر قراردادهای شـرکت 

واقـع در کرمـان- بلـوار 22 بهمن  مراجعـه نمایند.
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : 992/777/000 ریـال می باشـد که بایسـتی بر اسـاس شـرایط اسـناد به 

گردد. ارائـه  کارفرما 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تا ساعت 14 مورخ 95/8/8 
زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب مناقصه ساعت 9:30 مورخ95/8/9می باشد.

زمان بازگشایی پاکتهای ج )پیشنهاد قیمت( بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی کیفی
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نام دیگر آب، زندگی است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 24/ب/۷-95م
)نوبت اول(

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان در نظـر دارد پروژه: اجرای 700 فقره انشـعاب خانگی فاضاب در سـطح 
شـهرکهنوج را بـا بـرآورد 3/581/910/550 ریـال از محـل اعتبـارات داخلـی و براسـاس فهـارس بهای شـبکه 
فاضـاب سـال 95 بـه پیمانکار واجد شـرایط واگذار نمایـد لذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهی 
صاحیـت انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند و گواهـی صاحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعـوت می 
شـود حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری 95/7/29 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امور قراردادهای شـرکت 

آبفـا کرمـان واقـع در بلوار 22 بهمـن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند.
-مبلـغ ضمانتنامـه شـرکت در فرآینـد اجـرای کار: 179/500/000 ریـال به صـورت ضمانتنامه بانکـی معتبر و 

یـا واریـز وجه نقد به حسـاب سـپرده شـرکت آبفـا کرمان
- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 95/8/10 

- تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 09:30 مورخ 95/8/11
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هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

خبر

حریفان نمایندگان استان در لیگ دسته یک 
والیبال مشخص شدند

مسـابقات والیبـال قهرمانـی باشـگاه هـای دسـته یک مـردان کشـور از 12 آبان 
مـاه آغـاز خواهد شـد.

قرعـه کشـی ایـن رقابـت ها دیـروز )شـنبه( بـا حضور سـعید درخشـنده رئیس 
سـازمان لیـگ، امیـدوار حاتمـی رئیـس کمیتـه داوران، خلیـل یگانـه مجـد دبیـر 
سـازمان لیـگ و نماینـدگان تیـم هـای شـرکت کننـده برگـزار شـد و تیـم هـای 
السـتیک بـارز کرمان و گل گهر سـیرجان، نمایندپان اسـتان کرمـان حریفان خود 

را شـناختند..
در پایـان ایـن نشسـت، قرعـه کشـی 16 تیم لیگ دسـته یک انجام شـد و گروه 

بندی بـه قرار زیر شـد:
گـروه A: 1- مقاومـت مهابـاد  2- شـهرداری جـوان ارومیه  3- نماینـده اردبیل  
4- سـیاوش سـام فردیـس 5- عقـاب نهاجـا 6- فوالد ویـان همـدان 7- کاله جوان 

8- نماینـده قزوین
گـروه B: 1- مهـر پـارس فـارس 2- آلومینیـوم هرمـزگان 3- نیـروگاه سـیکل 
ترکیبـی دامغـان 4- گل گهـر سـیرجان 5- السـتیک بـارز کرمان 6- رعـد پدافند 

اصفهـان 7- ملـوان تهـران 8- فرش محتشـم کاشـان
بـر اسـاس قرعـه کشـی و برنامه اعام شـده از سـوی سـازمان لیـگ، در هفته 
نخسـت لیـگ دسـت یـک مـردان )چهارشـنبه 12 آبـان مـاه( تیـم هـای اول بـا 
هشـتم، دوم بـا هفتم، سـوم با ششـم و چهـارم با پنجم هـر گروه مسـابقه خواهد 
داد کـه بـر ایـن اسـاس در هفتـه اول رقابـت هـا بایـد شـاهد رقابـت نماینـدگان 

اسـتان بـا هم باشـیم.
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وقایـع  از  یکـی  سـالروز  مهرمـاه    24
مهـم در تاریـخ  ایـران و کرمـان اسـت. 
در  کرمـان  جامـع  مسـجد  کـه  روزی 
آتـش سـوخت . در 24 مهـر 1357 مردم 
کرمـان کـه بـرای گرامیداشـت چهلمین 
روز شـهدای میدان ژاله تهران در مسـجد 
جامـع کرمـان جمـع شـده بودنـد، مورد 
هجـوم  کولی هـای تحـت حمایـت رژیـم 
واقـع شـدند. مسـجد کرمـان بـه آتـش 
کشـیده شـد و مـردم تحـت ضرب وجرح 
واقـع  رژیـم  اشـک آور  گاز  و  کولی هـا 
شـدند. حجت االسـام » محمـد ربانـی« 
در آن روز در مسـجد حضـور داشـت و 
نـو«  »کرمـان  سـایت  بـا  گفتگویـی  در 
پرداخـت.  وی  وقایـع آن روز  بیـان  بـه 
می گویـد کـه فاجعـه آتـش زدن مسـجد 
کرمـان در پیـروزی انقاب تأثیر بسـزایی 
داشـت زیرا یک بسـیج عمومی در سـطح 
کشـور علیـه رژیم شاهنشـاهی ایجاد کرد 

و تبدیل به شـعار انقاب شـد. در سراسـر 
کشـور مـردم شـعار می دادند: ژالـه تهران 
را رکـس آبادان را مسـجد کرمان را شـاه 
بـه آتش کشـید.  بـه گفته ربانـی موضوع 
شـهدای  چهلـم  در  کـه  بـود  ازاین قـرار 
اولیـن سـالگرد شـهادت  و  ژالـه  میـدان 
حاج آقـا مصطفی  مردم کرمـان به دعوت 
روحانیت در مسـجد جامع حاضر شـدند، 
مراسـم از سـاعت 9 و نیم بـا تاوت آیات 
کام الـه مجیـد  و سـردادن شـعارهای 
درحالی کـه  شـد.  آغـاز  انقابیـون  رایـج 
مشـغول  صمدانـی  حاج آقـای  مرحـوم 
برنامه هـای  کـه  مـا  بودنـد،  سـخنرانی 
انقـاب در کرمـان را برگـزار می کردیـم، 
باخبـر شـدیم که اطـراف خیابان مشـتاق 
و خیابـان ناصریـه  تعـدادی از کولی هـا 
جمـع شـده و  شـعارهای نامربوطـی سـر 
اوضـاع  رصـد  حـال  در  هنـوز  داده انـد. 
شـرقی  در  از  یک دفعـه  کـه   بودیـم 

مسـجد روبـروی میـدان مشـتاق حـدود 
400 - 300 نفر به سـمت مسـجد جامع 
کولی هـا  می گویـد  او  شـدند.   سـرازیر 
موتـور و دوچرخه هـای مـردم در جلـوی 
ایـن  در  آتـش کشـیدند.  بـه  را  مسـجد 
لحظه انقابیون درهای مسـجد را بسـتند 
تـا مهاجمـان وارد نشـوند، ولـی آن هـا با 
را  در  قاب هـای  آهنـی  و  چوبـی  میلـه 
شکسـته و وارد شـدند. سـپس از راه پلـه 
بـه پشـت بام رفتنـد و شـروع بـه پرتـاب  
سـنگ و آجـر بـه سـمت مـردم کردنـد.  
ربانـی افـزود کـه نظامی هـا گاز اشـک آور 
پـرت کردنـد. فضایـی از رعب و وحشـت 
و اضطـراب در درون مسـجد ایجـاد شـد. 
هیـچ راهـی بـرای فـرار وجـود نداشـت. 
از  بدتـر  حادثـه ای  امـکان  اینکـه  بـرای 
حادثـه رکـس آبـادان بـرای مردم بـود با 
تصمیـم نیروهـای انقاب درهای مسـجد 

شـد. باز 

وی اظهـار داشـت کـه  حیـن خـروج 
جـان  بـه  چـوب  و  سـنگ  بـا  کولی هـا 
مـورد  بی سـاح  افـراد  افتادنـد.  مـردم 
ضرب وجـرح شـدید واقـع شـدند. جمـع 
زیـادی از مـردم مجـروح و دو نفـر هـم 
ازجملـه »محمـد باقـدرت جوپـاری« بـه 
بعـد  کولی هـا  رسـیدند.  فیـض شـهادت 
را  خـود  مسـجد  کشـیدن  آتـش  بـه  از 
پیـروز معرکه دانسـته، شـعار جاوید شـاه 

سـر داده و راهـی خیابان شـدند، سـپس 
دوبـاره بـه مسـجد آمـده و  قرآن هـا را 
خیابـان  مسـیر  در  کشـیدند.  آتـش  بـه 
شـریعتی و بـازار نیز مغازه هـای متدینین 
را غـارت کردنـد. مغازه های ایـن افراد که 
از حامیـان انقاب بودند، توسـط سـاواک 
شناسایی شـده و بـه کولی ها معرفی شـده 
بودنـد، ازجملـه مغـازه دوچرخه فروشـی 

عقابیـان.

 اختالس یک میلیارد و 3۷۰ میلیونی در رابر
فرمانـده انتظامـي »رابـر »از کشـف یـک فقـره اختاس یک میلیـارد و 
370 میلیـون ریالـي و دسـتگیري یـک متهم خبـر داد. سـرهنگ نبي اهلل 
میرافضلـي گفـت: »در پـي کسـب خبـري مبني بـر اینکه فـردي در یکي 
از ادارات بـا سـوء اسـتفاده از موقعیت شـغلي خود اقدام بـه اختاس کرده 
بافاصله یررسـي موضوع در دسـتور کار پلیس قرار گرفت.« وي افزود: »با 
انجـام تحقیقات صحت موضوع مشـخص و تایید شـد و پـس از هماهنگي 
بـا مقـام قضایـي فـرد متخلـف دسـتگیر و جهت بررسـي بیشـتر بـه اداره 
پلیس احضار شـد.« سـرهنگ میرافضلي تصریح کرد: »فرد دسـتگیر شده 
در مقابـل مدارک و مسـتندات ارائه شـده توسـط پلیس چـاره اي جز بیان 
واقعیـت نداشـت و بـه اختـاس یـک میلیـارد و 370 میلیـون ریالي خود 
اعتـراف کـزد.« فرمانـده انتظامـي رابـر اضافـه کـرد: »پس از محرز شـدن 
اختـاس، متهـم بـا تشـکیل پرونده جهت سـیر مراحـل قانوني بـه مرجع 

قضایـي تحویل داده شـد.«

 ضرورت ایجاد نمایندگی اداره ی استاندارد در 
شهرستان های جنوب استان

کرمـان شـهر آنایـن نوشـت: مدیرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان گفت: 
»در حـال حاضر، در شهرسـتان های رفسـنجان، سـیرجان و بم نمایندگی 
داریـم و ضـرورت ایجـاد اداره ی اسـتاندارد به خصـوص در شهرسـتان های 
جنـوب اسـتان وجـود دارد.« علی بیـگ زاده در مصاحبـه ی مطبوعاتی که 
به مناسـبت هفتـه ی اسـتاندارد برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه این کـه در حال 
حاضـر اسـتاندارد در در سـه شهرسـتان اسـتان نمایندگـی دارد، افـزود: 
»رفسـنجان اولیـن شهرسـتان کشـور بـود کـه به خاطـر شـرایط ویـژه ی 
صادرات پسـته، اداره ی اسـتاندارد در آن تاسـیس شـد.«مدیرکل استاندارد 
اسـتان افـزود: »در شهرسـتان های شـمال اسـتان هـم نیـاز بـه تاسـیس 

نمایندگـی اسـتاندارد داریـم و ایـن از برنامه هـای ماسـت.«

 ایجاد اشتغال برای 5۰۰ نفر در کرمان
توسط گل گهر

باشـگاه خبرنـگاران نوشـت: مدیرعامل گل گهـر سـیرجان از راه اندازی 
کارخانـه پنج میلیون تنـی گندله در این مجموعه بـزرگ صنعتی خبرداد. 
ناصرتقـی زاده مدیـر عامل مجتمع معدنی و صنعتی سـیرجان گفت: »این 
کارخانـه را متخصصـان داخلـی بـا 800 میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری 
داخلـی و بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه 5 میلیـون تن گندلـه گام موثـری در 
راسـتای اقتصـاد مقاومتی اسـت.« وی افـزود: »بـا راه اندازی ایـن کارخانه 

بـرای 500 نفـر بـه طور مسـتقیم و برای 2 هـزار نفر به طور غیرمسـتقیم 
زمینـه اشـتغال فراهـم شـده اسـت.« وی افـزود: »ارزش تولیـدات ایـن 

کارخانـه در سـال 400 میلیـارد تومان اسـت.«

 وزارت بهداشت ساختمان بیمارستان رودبار
 را برای تجهیز تحویل گرفت

کرمـان نـو نوشـت: مدیر حوزه فنـی و اجرایی اداره کل راه و شهرسـازی 
جنـوب اسـتان کرمان گفته عملیات اجرایی سـاختمان بیمارسـتان رودبار 
جنـوب بـه پایـان رسـیده و این بیمارسـتان بـه منظـور تجهیز بـه وزارت 
بهداشـت تحویـل شـد. محمدرضـا کردسـاردویی روز شـنبه اعـام کـرد 
کـه سـاختمان بیمارسـتان رودبـار جنـوب بـا 3 هـزار و 200 متـر زیربنـا 
در زمینـی بـه مسـاحت 60 هـزار مترمربـع احداث شـده اسـت . وی خبر 
داد: »کمیسـیون تحویـل موقـت ایـن بیمارسـتان 18 مهرماه سـال جاری 
بـا حضـور نمایندگان اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمان، نمایندگان 
وزارت بهداشـت و درمـان، نماینـدگان دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت و 
نماینـده سـازمان مجـری سـاختمان ها و تأسیسـات دولتـی و عمومـی در 
رودبـار جنـوب برگزارشـده و بیمارسـتان مذکـور بـرای تجهیـز بـه وزارت 
بهداشـت تحویـل داده شـد.« کردسـاردویی” بـا بیـان اینکـه 80 میلیـارد 
ریال به منظور سـاخت بیمارسـتان رودبار جنوب هزینه شـده اسـت اعام 
کـرده این بیمارسـتان شـامل بخش های اورژانس، بسـتری مـردان و زنان، 
اتاق هـای عمل، زایشـگاه، درمانـگاه، آزمایشـگاه و رادیولـوژی و بخش های 
پشـتیبانی اسـت که مشـکات و دغدغه های حوزه سـامت در شهرسـتان 
رودبـار جنـوب بـا احـداث ایـن بیمارسـتان برطـرف می شـود. شهرسـتان 
رودبـار جنـوب بـا 120 هـزار نفر جمعیت، یـک شـهر و 400 پارچه آبادی 
در فاصلـه 330 کیلومتـری مرکـز اسـتان کرمـان واقع شـده کـه تنها یک 

مرکـز بهداشـتی و درمانـی بـه ایـن جمعیت خدمـات ارائـه می دهد.

 عمل فیزیکی و برخورد سلبی در بحث
قلیان ماندگار نیست

سـایت اسـتانداری کرمان نوشـت: فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان 
در جلسـه ای کـه در خصـوص نحوه اجرا و ارزیابـی برنامه کنترل و کاهش 
دخانیات در اسـتان برگزار شـد، با اشـاره به اینکه کنترل و کاهش مصرف 
دخانیات در سـطح اسـتان در گذشـته انجام شـد اما بدلیـل تعدد تصمیم 
گیـری هـا، این امر ابتـر باقی ماند، خاطر نشـان کرد: »اراده دانشـگاه علوم 
پزشـکی و مرکز بهداشـت با پشـتوانه داسـتگاه قضایی اسـتان قابل قبول 
اسـت امـا بـا نقطـه مطلـوب فاصلـه اسـت.« سـردار بنی اسـدی با اشـاره 

بـه اینکـه عمـل فیزیکی و برخورد سـلبی همیشـه ماندگار نیسـت، گفت: 
»کارهـای فرهنگـی و توجیهـی در سـطح جامعه در راسـتای آگاه سـازی 
مـردم و مشـارکت آنهـا در اجرای این طرح ها باید در دسـتور کار دسـتگاه 

هـای ذیربط قـرار گیرد.«

 عصای سفید، آینه ای است که نعمت خدا را به 
تماشای تفکر می گذارد

سـایت اسـتانداری کرمـان نوشـت: علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار 
کرمـان طـی پیامـی 24 مهـر روز جهانی عصای سـفید را گرامی داشـت. 
متـن پیـام بـه شـرح ذیـل مـی باشـد: بیسـت و سـوم مهرمـاه هر سـال 
تداعی روزی اسـت که روشـن دالن جهان طراوت، پویایی و نشـاط را به 
جویبـار زندگـی فـرا مـی خواننـد و بـا ضمیر روشـن خویـش تپش قلب 
زندگـی و نبـض پویـای طبیعت را ترجمـه می کنند و با همین چشـمان 
بـه ظاهر بسـته خویـش، در زالل شـعور و صفـای فطـرت خدایی، جال 
و جمـال حضـرت حـق را نگریسـته و با تأمـل در گـردش حکیمانه چرخ 
روزگار، بـه مهمانـی همـه نشـانه هـای خلقـت مـی روند.  عصای سـفید 
چونـان پرچمـی اسـت که به نشـان اسـتقال در دسـت روشـن دالن به 
حرکـت در مـی آیـد و آینـه ای اسـت کـه قـدرت و نعمـت خدایـی را به 
تماشـای تأمـل و تفکـر دیگـران می گـذارد. به رسـمیت شـناختن افراد 
نابینـا بـه عنـوان اعضـاء مفیـد و موثر جامعـه و لـزوم دسـتگیری از آنان 
در فرهنـگ دینـی و ملـی مـا اهمیـت بسـزایی دارد؛ بگونـه ای کـه کـه 
آیـه اول و دوم سـوره مبارکـه »عبـس« در خصـوص یکـی از اصحـاب 
روشـندل پیامبـر اکـرم)ص( بـه نـام »عبـدا...« نـازل شـده اسـت. عاوه 
بـر تاکیـدات دیـن مبیـن اسـام، نامگـذاری 15 اکتبـر مصـادف بـا 24 
مهرماه از سـوی سـازمان علمی و فرهنگی یونسـکو به عنوان روز جهانی 
نابینایـان، تبلـور قابلیـت هـا، توانمنـدی هـا و شـان و منزلـت اجتماعی 
نابینایـان اسـت تـا بـا اغتنـام از ایـن فرصـت کوتاه نگرشـی مطلـوب در 
جامعـه نسـبت بـه نابینایـان به وجود آید. براسـتی کسـب مـدارج علمی 
و ورزشـی و برافراشـتن پرچـم پرافتخـار جمهوری اسـامی ایران توسـط 
جمعـی از روشـندالن در پارالمپیـک ریـو 2016 نمونـه بـارزی از ایـن 
قابلیـت هـا و توانایـی هـا اسـت. اینجانب فـرا رسـیدن روز جهانی عصای 
سـفید را خدمت تمامی روشـندالن و روشـن ضمیران عزیز کشـور بویژه 
روشـندالن فعـال و پویای اسـتان کرمـان تبریک عرض نمـوده و از درگاه 
خداونـد سـبحان بـرای همـه این عزیـزان سـامتی، بهـروزی و توفیقات 
واسـعه الهـی در ظّل عنایات خـاّص حضرت ولی ا...االعظم )عج( مسـألت 

مـی نمایم.

یکی از حاضران واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع:

کولی ها با سنگ و چوب به جان مردم افتادند

تاریخ

کرمان ویچ

برداشت پسته رفسنجان 
کمتر از حد انتظار

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
پسـته  برداشـت  فصـل  پایـان  از  رفسـنجان 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد. رضایـی گفـت: 
رفسـنجان  شهرسـتان  در  پسـته  »برداشـت 
به طـور رسـمی از 15 شـهریورماه آغـاز شـد و 
کار برداشـت محصـول پسـته 19 مهرمـاه در 
شهرسـتان پایـان یافـت.« وی بابیـان اینکـه 
تـن  هـزار  الـی 40  بـود 35  پیش بینی شـده 
پسـته برداشـت شـود، اظهـار کـرد: »32 هزار 
شهرسـتان  در  امسـال  محصـول  تولیـد  تـن 
کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  اسـت.«  رفسـنجان 
بهـاره  سـرمای  و  تگـرگ  بـارش  رفسـنجان 
ابتـدای سـال را عاملـی بـرای کاهـش تولیـد 
محصـول عنـوان کـرد و گفـت: »خوشـبختانه 
همچنیـن  اسـت.  خـوب  محصـول  کیفیـت 
وضعیـت تولیـد در منطقه نوق خـوب بوده اما 
در برخـی مناطـق ازجملـه کشـکوئیه کاهـش 
تولیـد و افـت محصـول را داشـتیم.« رضایـی 
خاطرنشـان کـرد: »همـه امیـد به سـال آینده 
اسـت. چراکـه جوانـه خوبـی در تمـام ارقـام 

اسـت.«  ایجادشـده  پسـته 

معافیت مالیاتی 
برای واحدهای با فعالیت 

محیط زیستی
پایگاه خبری »کرمان نو« نوشـت: سرپرست 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان از 
10 درصـد معافیـت مالیاتـی بـرای واحدهـای 
بـا فعالیـت محیـط زیسـتی خبـر داد. مهـدی 
حسـینی نژاد گفتـه اگر واحدهـا در زمینه های 
و  محیط زیسـت  فعالیت هـای  بهـره وری 
منابـع طبیعـی و مـوارد مشـابه فعالیـت کنند 
می تواننـد بابـت حقـوق دولتـی تـا 10 درصـد 
به سـقف پنج میلیـون تومان معافیـت بگیرند. 
از  می تواننـد  هـم  مالیـات  در  واحدهـا  ایـن 
معافیـت 10 درصدی اسـتفاده کنند. حسـینی 
آینـده  هفتـه  از  کـه  می کنـد  اعـام  نـژاد 
کمیتـه ای تشـکیل می شـود تـا بـا مراجعـه به 
واحدهـا مشـاوره و راهنمایـی الزم را ارائه کند 
تـا واحدهـای صنعتـی و معدنی بتواننـد از این 
امـکان فراهم شـده اسـتفاده کننـد. وی تصریح 
بـه پروسـه کاری سـازمانی  کـرد: »اعتقـادی 
اسـتان  مجموعه هـای  همـه  بـا  بایـد  نـدارم، 
دانشـگاه ها  و  خصوصـی  تشـکل ها  ازجملـه 
همفکـری و تصمیم گیـری کنیـم.« حسـینی 
نـژاد گفـت در همیـن همفکری هـا مـواردی 
بـرای آیین نامه قانـون معادن مطـرح و تاکنون 
چهـار پیش نویـس قانـون معـادن بـرای تغییر 
بـه وزارت صنعـت، معدن و تجارت ارسال شـده 
و خوشـبختانه آیین نامـه آخری کـه 70 درصد 
پیش نویـس آن از جانب ما اسـت برای تصویب 
فرستاده شـده اسـت. “معافیت مالیاتی” عبارت 
اسـت از خروج قانونی برخـی از منابع درآمدی 
و سـرمایه های از شـمول “پرداخـت موقـت و 
غیردائمـی مالیـات” کـه عمدتـاً ابـزاری جهت 
اعمـال سیاسـت های حمایتـی دولـت اسـت. 
اساسـان یکـی از اهـداف اعطـای معافیت هـای 
مالیاتـی در هـر کشـور ایـن اسـت کـه ایـن 
موضـوع به عنـوان یـک ابـزار تشـویقی بـرای 
جهـت دادن به سـرمایه گذاری ها مورداسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. دولت ها با اسـتفاده از معافیت 
مالیاتـی سـعی می کنند نقدینگـی جامعه را به 
بـازده  کـم  و  عام المنفعـه  طرح هـای  سـمت 

دهند. سـوق 

قاتل فراری در جیرفت 
دستگیر شد

شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
جیرفـت از دسـتگیری قاتـل فراری پـس از 7 
مـاه در جیرفـت خبـر داد و گفـت: »بـا تاش 
شـبانه روزی دادسـتانی و پیگیری های سربازان 
گمنام امام زمان)عج( این فرد دسـتگیر شـد.« 
بـه گـزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان 
کرمـان، مجیـد رسـتمی از دسـتگیری قاتـل 
فـراری پـس از هفت مـاه در جیرفـت خبر داد 
و گفـت: »بـا تـاش شـبانه روزی دادسـتانی و 
پیگیری هـای سـربازان گمنام امـام زمان )عج( 
ایـن فرد دسـتگیر شـد.« رسـتمی در تشـریح 
جزئیـات این خبر افزود: »29 اسـفندماه سـال 
94 درگیـری لفظـی دو جـوان در شهرسـتان 
جیرفـت موجب به قتل رسـیدن یکـی از آن ها 
با اسـلحه کاشـینکف شد که با دسـتور قاطع 
گمنـام   سـربازان  پیگیری هـای  و  دادسـتان 
امـام زمـان )عج( قاتـل در یک اقـدام عملیاتی 
موفـق در شهرسـتان جیرفت دسـتگیر شـد.«

خبر

بومی محلی کرمانی
افقی:

1- استاندار فعلی کرمان
2- رود مهم استان کرمان- خارپشت
3- راه آب پشت بام- سایش و تماس

4- راندن مزاحم- تاریخ پایان وسپری شدن-پرچم بیرق
5- تراشیده شده- صریح- سیخ آهنی تنور

6-از آدات تعجب- مایه حیات- کربن خالص
7- از پسـوندها- نـوع سـگ و هواپیمـا- داخـل- آن به زبان 

تین ال
8- درختـی بـا برگهـای لطیـف و خوشـبو کـه از دانـه آن 

روغـن معطـر میگیرنـد- ابتـدا- اتفاقـات
9-الفت- بی عرضه و ولنگار- غرور و تکبر
10- سمت چپ- ردیف ورسته- مرطوب

11-درنده جنگلی- از ورزشها و سرگرمی ها- الکتریسیته
12- فرامـوش کـردن- از کشـورهای آفریقـا بـا کـرار حـرف 

خر  آ
13-پدرسام- دیوار بلند و محکم

14- شهری در بلغارستان- از وسائل قطع برق- پهلوان
15- بیمارستان قدیمی کرمان

عمودی:
1- شهردار کرمان- خشب

2- نیسـتی و  نابـودی- انتقـاد و خـرده گیـری از مطالـب 
جرایـد پیـش از انتشـار آن- از حـروف التیـن

3- جوان و پهلوان- مسهل- ملین
4- عاشق و دلباخته- از سازهای قدیم

5- نوعی مالیات- از البسه زمستانی- کمک پرستار
6- رواج - فیلمی باز بازری ایرج نوذری

7- حرفـی التیـن- مهلـت دادن و مـدت نهـادن- کاهـش و 

تقلیل
8- باشگاه یونانی- جد

9- آزمندی- رسته ای از جانداران- درخت زبان گنجشک
از  یکـی  فرمانروایـی-  قصـاب- حـوزه  10- وسـیله دسـت 

زوجیـن- 
11-واژه تکراری ردیف 5 افقی - الوده نمودن
12- تخته باز- دردی شراب- شکوه و هیبت

13- نوعی کبوتر- سوه ای در قرآن
کرمانـی-  بنـام  شـاعران  از   -14

شش
15- میگویند.... وبال گردن است- 

از هنرستانهای فنی قدیم کرمان

حل جدول شماره 745

جدول اختصاصی شماره 746

محمدعلی گلچین
طراح جدول

از کرمان چه خبر



عکس: آرزو قاسمی

مزرعه در رویای طالئی گندم بخواب 

می رود

گندم در رویای خیس باران 

و کودکی در رویای معطر نان !

کاش کسی بیاید که 

جای خواب را با زندگی عوض کند ...!

سارا عبدی

عکس نوشت

تیاتر

آن اسب کهر را بنگر
زمان : 29 الی 13 آبان/ ساعت 18

در موسسه فرهنگی هنری راه یادگاران همایون صنعتی

خبر

راز قدیمی ترین کامپیوتر جهان 
فاش شد

اگـر تـا کنون فکـر می کردید کـه تاریـخ کامپیوتر بـا چارلز 
بابیـج و آدا الویـس آغاز شـده اسـت، الزم اسـت کـه در افکار 
خـود تجدیـد نظـر کنیـد! در واقـع، قدیمی تریـن کامپیوتـر 
جهـان یـک ماشـین حسـاب اسـت کـه قدمـت آن بـه 2000 
سـال قبـل برمی گـردد. ایـن کامپیوتـر کـه توسـط یونانیـان 
باسـتان سـاخته شـده اسـت، »مکانیزم آنتیکیتـرا« نـام دارد.

مکانیـزم آنتیکیتـرا بیش از یـک قرن پیش توسـط غواصان 
اسـفنج در کف اقیانوس کشـف شـد و سـالیان سـال به عنوان 
مخزنـی از اسـرار ناشـناخته تلقـی می شـد. بـا ایـن حـال، در 
طـول چنـد دهـه ی گذشـته، محققـان شـروع به کشـف راز و 
رمزهـای آن کردنـد. اخیـرا، تیمـی از کارشناسـان اطاعـات 
جدیـدی را در مـورد این دسـتگاه برما سـاختند. ایـن داده ها 
بـر اسـاس خوانـش 35000 کاراکتـر ریز یونانی نوشـته شـده 

بـر روی دسـتگاه بـه دسـت آمده اسـت.
پرفسـور »الکسـاندر جونـز« )Alexander Jones( کـه 
مطرح ترین کارشـناس تاریخ ستاره شناسـی باسـتان در جهان 
اسـت می گویـد: »مکانیـزم آنتیکیتـرا بـه ما آموخته اسـت که 
اهـل فـن یونـان باسـتان قادر بـه طراحـی و سـاخت ابزارهای 
خیلـی پیچیـده در مقیاس های قابل ماحظه، بر اسـاس قواعد 

ریاضـی بودنـد و آن هـا را در خدمـت علـم بـه کار می بردند.
او در ادامـه می گویـد: مکانیـزم آنتیکیتـرا می توانـد حالـت 
فعلـی مـاه را بـا توپـی نیمـه سـیاه و نیمـه سـفید خـود، بـه 
صـورت بصـری نشـان دهـد. ضمـن ایـن کـه ایـن ابـزار قـادر 
اسـت تـا موقعیت نسـبی ماه و خورشـید در آسـمان را نشـان 
داده و مـاه گرفتگـی در شـرف وقوع را پیش بینـی کند. نیازی 
بـه گفتن نیسـت که چنین ابزاری بسـیار جلوتـر از زمان خود 

اسـت. بوده 
جونـز می گویـد: »بـه اسـتثنای مکانیـزم آنتیکیتـرا، تمـام 
دسـتگاه های چرخ دنـده دار قرون وسـطی و یونان باسـتان تنها 
بـا یـک چـرخ دندانـه دار معمولـی کار می کردنـد که سـرعت 
حرکـت آن کـم و زیـاد می شـود امـا نمی توانسـتند عملیاتـی 
چـون جمـع و تفریـق را انجام دهنـد. تنها دسـتگاهی که این 
قابلیـت را داشـت، سـاعت نجومـی در اروپـا بود کـه آن هم در 

اواخـر قرون وسـطی پدیدار شـد.

 اطالعات

سکه

10.840.000 ریال طرح جدید

10.870.000 ریال طرح قدیم 

5.490.000 ریال نیم سکه 

2.890.000 ریال ربع سکه 

1.820.000 ریال یک گرمی

طال

1.098.230  ریال هر گرم طالی 18 عیار

1.463.530 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35.980 ریال دالر آمریکا

40.010 ریال یورو

9.870 ریال درهم امارت

5.600 ریال  یوآن 

44.750 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30.298.000 تومان

رانا LX  33.389.000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125.018.000 تومان

سایپا SE 111     20.926.000 تومان

75.826.000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38.950.000 تومان

لیفان X50  48.900.000 تومان

81.900.000 تومان   S5 جک

53.462.000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

8 تا 28/آفتابی امروز

9 تا 28/آفتابی فردا

ویژه

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

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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قـرار بـر ایـن شـد کـه 
در  را  تفلیـس  ماجـرای 
این مطلـب ادامه بدهیم و 
پیام مایی هـا هـم سرشـان 
برود حرف شـان نمی رود و 
در نتیجـه ماجرای تفلیس 
را بـا مـردم پی می گیریـم 
میزبانـان من زن و شـوهری میانسـال بودند 
کـه خانـه را بـه مهمان خانـه ی زیبایـی بـدل 
کـرده بودنـد و حـاال چیـزی بیـن گالـری 
نقاشـی و مهمان خانه داشـتند، گئورگ و مایا 
انسـان های دوست داشـتنی و بسـیار مطلعی 
بودند از تاریخ و جغرافیای گرجسـتان گرفته 
تـا علـوم سیاسـی، اگـر غافـل می شـدی و 
کنـار یکـی از آنها می نشسـتی خواه نـا خواه 
ماجرایـی پیـش می آمـد و ناگهـان خـودت 
را زیـر رگبـار اطاعـات ایشـان می دیـدی و 
جالـب اینجاسـت کـه گئـورگ هرچنـد در 
دانشـگاه جغرافـی درس مـی داد امـا عاقه ی 
زیادی به زبان شناسـی داشـت و هر روز چند 
کلمـه ای فارسـی بـه مـن می گفت و بـا ذوق 
و شـوق اضافـه می کرد اینها کلماتا مشـترک 
ماسـت ببیـن شـما می گویید سـفره و ماهم 
می گوییـم سـوپره یا شـما می گوییـد میدان 
و ماهـم دقیقـا می گوییـم مـی دان و باالخره 
یـک نفـر در طـول ایـن سـفر پیدا شـده بود 
کـه بعـد از شـنیدن اینکـه من ایرانی هسـتم 
بپرسـد  ایـران  از  و  بدهـد  نشـان  عاقـه ای 
سـاکن  فریـدون  در  کـه  گرجی هایـی  از  و 
هسـتند بگویـد و در کل ایـران برایش جذاب 
باشـد)بماند کـه خیلی از هموطنان دل شـان 
نمی خواهـد این جمات را بشـنوند و بیشـتر 
دوسـت دارند فکـر کننـد مـا در مرکـز جهان 
قـرار داریـم و از شـما چـه پنهـان مـن هـم 
دوسـت داشـتم کـه چنین بـود امـا واقعیت 

بـا عایق مـا فاصلـه دارد(
مایا همسـر دوست داشـتنی گئـورگ زنی 
میانسـال بود که 15 سـال در دوران حکومت 
شـوروی سـابق بر گرجسـتان در کتابخانه ای 
مشـغول به کار بود و وقتی که از او پرسـیدم 

وضعیـت در آن زمانـه چگونه بود؟ 

گفت:”چیزهـای خـوب و چیزهـای بـد با 
هـم جمع شـده بودند بـرای مثـال همه ی ما 
صاحب شـغل بودیـم و هرچه می خواسـتیم 
بـه  هرچنـد  باشـیم  داشـته  می توانسـتیم 
واسـطه ی نداشـتن رابطـه با بیـرون از اتحاد 
جماهیر شـوروی چیزهایی که می توانسـتیم 
داشـته باشـیم بسـیار محـدود بود امـا برای 
پایتخـت  در  آپارتمانـی  اگـر  حتـی  مثـال 
می خواسـتیم بـه راحتـی می توانسـتیم پس 
از اندکـی کاغـذ بـازی برویـم و در آپارتمانی 
در تفلیـس زندگـی کنیـم و فقـط کافی بود 
ثابـت کنیم کـه ما مشـغول کار هسـتیم اما 
مسـاله ایـن بـود کـه کاری انجـام نمی شـد 
بـرای مثـال کتابخانـه ای که مـن در آن کار 
می کـردم حـدود 200 کارمنـد داشـت بـاور 

می کنـی 200 کارمنـد در یـک کتابخانه که 
حداکثـر نیاز به 10 نفر داشـت، اما باید همه 
را سـر کاری می گذاشـتند تـا آمارهای شـان 
درسـت دربیایـد در نتیجـه اصوال کسـی کار 
خاصـی نمی کـرد برنامـه ی مـا هـر روز ایـن 
بـود کـه اول در کتابخانـه صبحانـه درسـت 
کنیـم و دور هـم بخوریـم و سـپس چنـد 
بـازی  ورق  و  می نوشـیدیم  قهـوه  سـاعتی 
می کردیـم و بعـد هـم وقـت ناهار می رسـید 
و خاصـه داسـتان ادامـه داشـت اما کشـور 

کـه اینگونـه اداره نمی شـد بعد از فروپاشـی 
بلـوک شـرق هـم مشـکات بیشـتر شـد و 
اوضـاع  بیـداد می کـرد و  بیـکاری و فسـاد 
واقعـا بـدی بـود پلیـس رسـما باج و رشـوه 
ممـواد  و  بـود  همه جـا  مافیـا  و  می گرفـت 
مخـدر بـه راحتی دردسـترس قرار داشـت و 
خاصـه زندگی به شـدت سـخت بـود اما از 
زمانـی کـه ساکاشـویلی رئیس جمهور شـد 
بـه سـرعت مشـکات حل شـد و کشـور در 
راه آبادانـی قـرار گرفت برای مثال او دسـتور 

داد عـده ی زیـادی جوان را اسـتخدام کردند 
و بـه دوره هـای آموزشـی بردنـد و ناگهـان 
یک روز سـهم بسـیار زیـادی از افـراد پلیس 
را بازنشسـته کـرد تا هـم چهـره ی پلیس را 
تغییـر بدهـد و هم با فسـاد مبـارزه کند و از 
همـه مهم تـر بتوانـد جلـوی مافیـا را بگیرد،  
و کامـا هـم موفـق بود چـرا که بـرای مثال 
اگـر بـا پلیـس قدیمـی سـرو کارت می افتاد 
و طـرف می خواسـت جریمـه ات کنـد کافی 
بـود مبلـغ جریمـه را نصـف کنـی و مثـا 

بجـای 10 الری جریمـه 5 الری بـه جیـب 
افسـر پلیـس بگـذاری و همه شـاد و خندان 
بـه راه شـان ادامـه بدهنـد امـا بـه محـض 
ایجـاد ایـن تغییـرات در بدنـه ی پلیـس کل 
داسـتان شـکلی بسـیار خـوب بـه خـودش 
گرفت10 سـال پیـش اگر تو بـا دوچرخه ات 
نداشـت  امـکان  می شـدی  تفلیـس  وارد 
بـدون دردسـر بـه خانـه ی مـا برسـی امـا 
اآلن می توانـی دوچرخـه را سـاعت ها کنـار 
خیابانـی بگـذاری و زحمت قفـل کردنش را 

هـم بـه خـودت ندهی.”
مسـاله ای کـه بـرای مـن خیلـی جالـب 
بـود اایـن بـود کـه تقریبـا تمـام کسـانی که 
از  کننـد  صحبـت  انگلیسـی  می توانسـتند 
ساکاشـویلی دفـاع می کردنـد و می گفتنـد 

او خدمـات بزرگـی بـه کشـور انجـام داده و 
هرچنـد اشـتباهاتی هـم داشـته امـا خیـر او 
از شـرش بسـیار بیشـتر بوده اما کسـانی که 
نمی توانسـتند انگلیسـی حـرف بزننـد فقـط 
می گفتنـد: ساکاشـویلی نو، ساکاشـویلی بد.

نشـانه ای  ایـن خـودش  حـدس می زنـم 
پارلمـان  انتخابـات  بـه  بـه هرحـال  باشـد، 
گرجسـتان نزدیک اسـت و جو هم به شدت 
سیاسـی اسـت و هرجـا که مـی روی بحث و 
جـدل اسـت بـر سـر حـزب حاکـم و جناح 

مقابـل اما از این بخش سیاسـت که بگذریم 
سیاسـت روی دیگـری هـم در گرجسـتان 
دارد و آن هـم تبعیض و نژاد پرسـتی اسـت 
و  مهربان تریـن  گرجی هـا  نکنیـد  اشـتباه 
کـه  هسـتند  مردمـی  تریـن  مهمان نـواز 
زمینـه ی  در  ایرانی هـا  بـا  می تواننـد  پـس 
رقابـت  مهربانـی  بـا  مهمـان  کـردن  خفـه  
کننـد امـا یک مسـاله  مهـم دارنـد و آن هم 
اینکـه بـا ارامنـه مشـکل دارند و مـن درک 
نمی کنـم چـرا؟ بیـن ترکیـه و آذربایجـان 
که کشـورهای مسـلمانی هسـتند مـن فکر 
می کـردم مسـیحیت باعـث نزدیـک شـدن 
ایـن دو خلـق شـود امـا اشـتباه می کـردم و 
حتـی بـرای یکدیگـر جـک هم می سـازند و 
مثـا می گوینـد ارمنی هـا خسـیس و چیپ 
هسـتند بـرای مثـال: “کودکـی ارمنـی کنار 
رودخانـه ای مشـغول بـازی بـوده کـه به آب 
می افتـد و مـادرش هـم کنـار رود بـه فغـان 
و آه و زاری می نشـیند کـه: شـمارا بـه خـدا 

بچـه ام را نجـات دهیـد. 
جوانـی گرجـی خـودش را به رود رسـانده 
و قهرمانانـه تـن بـه آب می زنـد و بـا هـزار 
بـه  و  نجـات می دهـد  را  مصیبـت پسـرک 
بـه  مـادر  و  می گردانـد  بـاز  مـادر  آغـوش 
محـض دیـدن کودکـش چنگی بـه صورتش 
می زنـد و بـه قهرمـان ماجـرا می گویـد: ای 

وای کاهـش کـو؟”
ایـن  شـامل  کـه  بعـدی  گـروه  البتـه  و 
برخوردها می شـوند روس ها هسـتند هرچند 
کـه سـهم زیـادی از توریسـت هایی کـه بـه 
گرجسـتان می آینـد روس هسـتند و مـردم 
هـم بـه شـدت بـا آنهـا مهربان انـد و رسـم 
مهمان نـوازی گرجـی را بجـا می آورنـد امـا 
ایـن اوضـاع تا لحظـه ای ادامـه دارد که بحث 
سیاسـی در نگرفته و دوستان روس حرفی از 
مناطق اشـغال شـده توسـط دولت روسـیه و 
اینگونـه مسـائل به میـان نیاورده انـد که من 
شـاهد صحنـه ای غریـب بـودم کـه روایتش 
ماجـرای  کـه  بعـد  مطلـب  بـرای  می مانـد 
شـهر گـوری و مـوزه و خانـه ی اسـتالین را 

می کنـم. پیش کش تـان 
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