
              نشریه فرهنگی   - اجتماعی       سال اول   شماره 06  دو شنبه 26  مهر ماه  1395                            15 محرم 1438   ،  17 اکتبر  2016                                          قیمت :   500    تومان                               

2

3

4

سخــن سردبیر روشنفکـری

علی حسینی محمدآباد مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان  :

بـرکت یاد شهـدا تامین 
اجتمـاعی کرمان را به 

اوج پـویایی رسانده

محمدرضا واحدی و طبع آزمایی 

در قالب های متنوع شعری

زمزمه ها حکایت از آن دارد که !

 را آنالین و رایـگان بخوانید !

www.teetr.ir

66 نشریه کرمانی

هرگونه قصور و 
کوتاهی در بحث 
سرشماری ، یک 

خیانت است

پاسخ جنتی به 
شایعه استعفایش/

 »چند روز صبر کنید«

مدیریت بانک کشاورزی جنوب کرمان؛
جزیره ای جدا از دولت

از ابتدای شکل گیری تمدن های بشری مراکزی برای نگهداری و مبادله کاالی واسطه 
یا پول رایج وجود داشته که با شکل گیری بانک ها این 
مراکز جزو الینفک زندگی مردم گردیده اند،در کشور ما 
سابقه این صنعت به چندین دهه می رسد و پس از انقالب 
بانکداری  به  اروپایی  و  غربی  بانکداری  حالت  از  اسالمی 
اسالمی تغییر ماهیت داد و بانک ها موظف به فعالیت و 
مراکز که  این  و  اسالمی گردیدند  عقود  قالب  در  حرکت 
اکثریت آنها دولتی و مابقی زیر مجموعه دولت فعالیت می 
کنند با مراکز خصوصی مالی متفاوت بوده و باید رفتار آنها 

با مشتری بر اساس احترام متقابل و حسن رفتار باشد،یکی از بانک هایی که در کشور ما 
ضریب نفوذ باالیی دارد و تمامی کشور به خصوص مناطق محروم از پوشش آن بهرمند 
هستند بانک کشاورزی است و همچنانکه از نام آن برداشت می شود مسئولیت حمایت 
از کشاورزان،روستاییان و عشایر را عهده دار بوده و در زمینه امنیت غذایی و پشتیبانی از 
تولید کنندگان دارای کلیدی ترین نقش است،اما رفته رفته تمامی بانک ها به خصوص 
بانک کشاورزی رسالت اصلی خویش و بانکداری اسالمی را فراموش کرده و تنها مسئله 
ای که مدنظر دارند منفعت و منافع مجموعه خودشان است،اما این مسئله در جنوب 
کرمان که چشم خشکسالی ایران را متحمل گردیده و سالهاست که از بحران نیز فراتر 
رفته متفاوت است و رفتار بانک کشاورزی با مردم و کشاورزان بدهکار رفتاری نامعقول 
و به دور از انصاف و اخالق بوده که احضار های پی در پی و متوالی،معرفی به مراجع 
قضایی،تملک و مصادره اموال خصوصا منازل مسکونی،مسدود کردن وجوه بدهکاران و 
حتی بستگان درجه اول،برداشت یارانه نقدی افراد،برداشت مستمری مددجویان کمیته 
امداد،برداشت وجه خسارات بیمه محصوالت کشاورزی و ده ها رفتار ناشایست مالی 
تنها بخشی از فشار بانک بر گرده مردمی محروم و شبه آواره است که این رفتار بانک 
به مدد خشکسالی دو دهه اخیر،آفات و بیماری های سهمگین حوزه باغات و زراعت 
و نابسامانی فروش محصوالت کشاورزی کشاورزان را که پیشگامان امنیت غذایی و 
از طالیه داران اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقالب میباشد به قهقرا برده و با 
قطع ارتباطشان با سیستم بانکی و عدم تمکن مالی برای احیای باغات و کشاورزی 
خویش کم کم در حال حذف از چرخه تولید منطقه می باشند،ناگفته نماند در طول 
این مدت چندین دستورالعمل و بخشنامه توسط هیئت دولت و بانک مرکزی نیز برای 
استمهال،تقسیط و سایر گشایش ها صادر گردیده که بانک کشاورزی جنوب به هیچ 
کدام از آنها عمل نکرده و طبق صالحدید خود و با استفاده از بی اطالعی مشتریان هر 
آنچه که می توانسته بر سر این قشر محروم آورده و متأسفانه در قبال سواالت اهالی 
رسانه نیز سکوت اختیار کرده و در چند مورد ما شاهد توهین علنی یکی از معاونان 
این مدیریت به اصحاب فهیم رسانه بوده ایم که در حال پیگیری اداری و سازمانی برای 
تخلف وی می باشیم،لذا ضمن تقاضا از استاندار محبوب کرمان و مدیرعامل محترم 
بانک کشاورزی برای پیگیری تخلفات این مدیریت همزمان خواستار انعکاس گسترده 

این بی قانونی ها از سوی همکاران مطبوعاتی خویش می باشیم.
احسان احمدی

30 استان کشور به دنبال اجرای

طرح های موفق استانداری کرمان 
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آموزش و پرورش نباید در قبال مسأله 

رودبار مصالحه کند
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نظران  صاحب  اکثر  انتقاد  علیرغم 
به  پیرامون پرداخت پول نقد  اقتصادی 
هر شیوه ای به افراد و توسعه گدا پروری 
علمی  غیر  و  مخرب  مبحث  خصوصا 
پرداخت یارانه نقدی که به عدم تولید و 
فلج شدن اقتصاد خرد منجر گردیده اما 
تشکیل کمیته امداد امام خمینی در 14 
اسفند 1357به دستور حضرت امام برای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانمند 
سازی آنها خصوصا در مناطق روستایی 
ارزشمندترین  از  یکی  عشایری  و 
انقالب  های  برنامه  ماندگارترین  و 
چتر  گسترش  با  که  میشود  محسوب 
حمایتی این نهاد به سایر بخش ها تاثیر 
گذاری آن بیشتر گردید و در طول این 
رسیدن  ثمر  به  شاهد  روز  هر  سال   37
خدمت های جدید بوده ایم که میتوان 
به حمایت های پزشکی، کمک هزینه 
تهیه  و  ازدواج  هزینه  تحصیلی،کمک 
جهیزیه،امور فرهنگی و مذهبی،ساخت 
خدمت  صدها  و  مسکن  بهسازی  و 
دیگر اشاره کرد که در مناطق محروم 
برای  معنوی  پدر  نوعی  امداد  کمیته 
مستمندان محسوب میگردد،در دوران 
امداد  کمیته  ریاست  فتاح  پرویز  سید 
و  اعتبارات  کمبود  علیرغم  کشور 
منابع ما شاهد تحول و تحرک خاصی 
این  که  ایم  بوده  حمایتی  نهاد  این  در 
به استان ها و شهرستان ها  روند مثبت 
سراسر  در  میتوان  و  یافته  گسترش  نیز 
کشور این آثار مثبت را لمس و مشاهده 
چتر  پوشش  که  مناطقی  از  کرد،یکی 

شاخص  آن  در  امداد  کمیته  حمایتی 
حضور  که  است  کرمان  جنوب  بوده 
جامعه  محروم  طبقات  در  را  نهاد  این 
همیشه میتوان احساس کرد،کمیته امداد 
شهرستان جیرفت به عنوان کلیدی ترین 
آقای  مدیریت  مدت  در  منطقه  اداره 
داده  انجام  امیری خدمات چشمگیری 
که جمع آوری و بیان همه آنها خارج 
به  تنها  و  بوده  این گزارش  از حوصله 
مهر  ماه  در  شده  انجام  خدمات  اهم 
میپردازیم؛  ایشان  زبان  از  مهربانی  ماه 
نوعدوست  خیرین  و  نیکوکاران 
عاطفه  جشن  در  جیرفت  شهرستان 
های سال 13۹5مبلغ 7۹۲۶5۹۰۰۰ریال 
به پایگاه های کمیته امداد امام خمینی 
)ره(و پایگاه های مدارس اهدا نمودند 
مبلغ1۶1115۰۰۰ریال کمک های  که 
کمک  ریال   ۶31544۰۰۰ و  نقدی 
های غیر نقدی شامل پوشاک ،نوشت 
برای  است،  بوده  کفش  و  افزار،کیف 
اندیش  نیک  افراد  جمع آوری هدایای 
بین  پاکت  در جشن عاطفه ها ۲۰۰۰۰ 

شده  توزیع  شهرستان  این  مدرسه   ۸4
دانش آموزان  کمک  های  که  است 
عاطفه  جشن  در  خود  همنوعان  به 
این  و  بوده  ریال   ۹35۶۹5۰۰ مبلغ  ها 
بین  1۰۰درصد  صورت  به  ها  کمک 
مدارس  همان  نیازمند  دانش آموزان 
کرد  نشان  خاطر  گردید،وی  توزیع 
از  دانشجو  و  دانش آموز   ۲۸53 تعداد 
از  و  بوده  بهره مند  نهاد  این  خدمات 
اداره حمایت می شوند که  این  طرف 
افزار، هزینه کتب درسی،  تهیه نوشت 
برنامه های  انجام  و  پوشاک  هزینه 
دیگر  از  آموزشی  و  تحصیلی  تربیتی، 
دانش آموزان   به  نهاد  این  خدمات 
کمک  همچنین  است.  پوشش  تحت 
های اهدایی و مردمی به جشن عاطفه 
ها نیز بین دانش آموزان تحت پوشش 
گردید،امیری  توزیع  امام  امداد  کمیته 
افزود پنجمین مرکز نیکوکاری محله ای 
امام علی)ع( نیکوکاری  مرکز  نام  با 

بخش  مسکون   محمدآباد  شهر  در 
شهرستان  مسئولین  حضور  با  جبالبارز 
مراکز  این  گردید  افتتاح  بخش  و 
اجتماعی  کارکرد  تقویت  منظور  به 
مساجد و تقویت ارتباطات مردم محله 
حسنه  های  سنت  ترویج  و  مساجد  با 
امور  و  میشوند  اندازی  راه  اسالمی 
مردم  توسط  نیازمندان  به  رسیدگی 

شناسایی  با  که  میگیرد  صورت  محله 
جذب  راستای  در  خیران  و  نیازمندان 
و  نقدی  کمک های  جمع آوری  و 
غیرنقدی نیکوکاران و توزیع کمک ها 
در بین نیازمندان فعالیت مینمایند، خاطر 
و  محرم  ماه  آستانه  در  شود  می  نشان 
کمک  دریافت  آماده  نهاد  این  صفر 
و  شریف  مردم  حسینی  نذورات  و  ها 
طرح  قالب  در  شهرستان  نوعدوست 
در  همچنین  میباشد.  حسینی  احسان 
جهت ترویج سنت های حسنه اسالمی 
بهره مند  و  نیکوکاری  و  احسان  و 
ظرفیت  از  نیازمند  خانواده های  شدن 
حسینی  عزاداران   مذهبی  های  هیئت 
ائمه  سیره  نمودن  عملیاتی  راستای  در 
اطهار )ع(با اطعام مؤمنین این نهاد آماده 
دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
نیکوکار  و...(مردم  شده  طبخ  )غذای 
نیازمند  های  خانواده  بین  آن  توزیع  و 
ریاست  امیری  آقای  پایان  در  میباشد. 

کمیته امداد شهرستان جیرفت با توجه 
و  منطقه  این  در  محرومیت  حجم  به 
از  دولتی  و  داخلی  اعتبارات  کمبود 
آنها  تعداد  که  منطقه  متموالن  تمامی 
نیز به لطف پروردگار زیاد است تقاضا 
خدمت  در  را  مدیریت  این  که  کرد 
رسانی هر چه بیشتر به محرومان یاری 
ها  رسانه  تمامی  از  همچنین  کنند،وی 
صدا  و  نوشتاری،الکترونیکی  از  اعم 
و  فراخوان  با  تا  کرد  تقاضا  سیما  و 
انعکاس محرومیت های نهفته در جای 
جای منطقه خیران و نیکوکاران را در 
سطح ملی و بین الملی ترغیب کنند تا 
را  دارایی خویش  و  سرمایه  از  اندکی 
با همکاری کمیته امداد امام خمینی در 
اختیار محرومان واقعی قرار دهند،امیری 
که  روشنفکری  نشریه  از  همچنین 
و  تشکر  گردیده  پیشگام  امر  این  در 

قدردانی کرد.

اسماعیل امیری مدیر کمیته امداد جیرفت:
دست خیران و نیکوکاران را به گرمی میفشریم

بگذاریم آنها سانسور کنند !

بهزاد خداویسی درگفتگو با روشنفکری:

3

فرماندار جیرفت :

با تصویب استفساریه ای در مجلس شورای 
اسالمی؛

شورای نگهبان نمی تواند پس از اعالم 
صحت انتخابات، صالحیت منتخب را رد 

و آرای او را باطل کند



شماره 06  دو شنبه 26  مهر ماه  21395

زمزمه ها حکایت از آن دارد که !خبـــر

زمزمه ها حکایت از آن دارد که:
و  استانی،ملی  مسئولین  پسته  قیمت  کاهش  اندکی  با 
مجمع نمایندگان استان گوش فلک را کر کرده اند اما 

زمانی که محصوالت جنوب کرمان از جمله مرکبات روی هم 
تلنبار و فاسد می شود کسی صدایش در نمی آید

زمزمه ها حکایت از آن دارد که:
دعوت کنندگان احمدی نژاد به جیرفت پس از منع وی از سوی 
عدم  برای  و  جلو  به  فرار  با  انتخابات  در  شرکت  برای  رهبری 
ناکارآمدی  و  نجومی  های  همچون حقوق  مسائلی  پاسخگویی 
برجام را در دستور کار خویش قراد داده و غافل هستند که مردم 

هرگز این بی بصیرتی آنها را فراموش نخواهند کرد

زمزمه ها حکایت از آن دارد که:
صدای اعضای لیست امید در مجلس شورای اسالمی که با کوپن 
دکتر عارف به پارلمان راه یافته اند روز به روز در حال فروکش 
کردن است و علی مطهری اصولگرا صدای اصالح طلبان و اعتدال 
گرایان در مجلس گردیده و دردهای کهنه مردم را فریاد می زند

زمزمه ها حکایت از آن دارد که:
حضرت  ساله  سی  زحمات  تا  دارند  قصد  کشور  در  ای  عده 
فردوسی را بر باد دهند و به شدت عالقه مند عربی سازی در 
ابتکار  که  صلواتی  ایستگاه  که  آنجا  تا  هستند  پارسی  واژگان 

ایرانیان است را موکب نام نهاده اند

مراسم  کنارصندل,  سایت  گزارش  به 
و  نفوس  حضوری  سرشماری  افتتاحیه 
شنبه24  صبح  جیرفت   ۹۵ سال  مسکن 
فرمانداری  اجتماعات  سالن  در  مهرماه 
در  جیرفت  شد.فرماندار  برگزار  جیرفت 
و  نفوس  حضوری  سرشماری  افتتاحیه 
گفت:هرگونه  جیرفت   ۹۵ سال  مسکن 
بحث سرشماری یک  در  کوتاهی  و  قصور 
فرماندار  روش  امینی  است.احمد  خیانت 
عرض  ضمن   جلسه،  ابتدای  در  جیرفت 
تسلیت به مناسبت عزاداری سرور و ساالر 
شهیدان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
و  نقش  گفت:قطعا  سرشماری  ماموران 
اهمیت سرشماری بر کسی پوشیده نیست.

وی ضمن تشکر از اعضای ستاد سرشماری 
نقش  آمار  افزود:  سرشماری  اهمیت  در 
اساسی در برنامه ریزی کشور دارد و برنامه 
ریزی پنج ساله شهرستان جیرفت اکنون 
شما  که  است  سرشماری  همین  گرو  در 
ماموران انجام خواهید داد و هر گونه قصور 
در امر سرشماری خیانت به شهر و روستا 
خواهد بود چرا که اعتبارات تخصیصی بر 
ماموران  از  روش  است.امینی  آمار  اساس 
اینکه  به  توجه  با  خواست  سرشماری 
فصل کاشت محصوالت کشاورزی است با 

جدیت و تعهد در امر سرشماری خانوارهای 
از  تشکر  با  کنند.وی  شرکت  کشاورز 
نقش  ،گفت:  خانم  سرشماری  ماموران 
بانوان در سازندگی کشور برابر نقش مردان 
تاریخ کشور نشان  بانوان در طول  و  است 
داده اند نقش اساسی و کلیدی در توسعه 
و پیشرفت این مملکت داشته اند. فرماندار 
جیرفت از خانوارهایی که تا کنون ثبت نام 
اینترنتی نکرده اند خواست در فرصت باقی 
مانده نسبت به سرشماری خانوار خود اقدام 
تاکنون  نفر  ۷2هزار  که  داد  خبر  و  کنند 

در سرشماری اینترنتی شهرستان جیرفت 
شرکت کرده اند.وی با بیان اینکه ثبت نام 
 ، است  آمار خوبی  اینترنتی در شهرستان 
گفت: از همه ی مردم جیرفت تشکر ویژه 
می کنم ، چرا که رشد و شعور و فرهنگ 

خودشان را به نمایش گذاشته اند.
ای  شمسه  محمدحسین  جلسه  این  در 
معاون فنی هماهنگی سرشماری نیز گفت: 
به درب  زمان مراجعه ماموران سرشماری 
منازل از 2۸ همین ماه شروع میشود.وی 
با ارائه گزارشی از روند برگزاری کالسهای 

شهرستان  در  گفت:  سرشماری  ماموران 
جیرفت از مجموع ۸۶۰ نفر ثبت نامی برای 
شرکت در امر سرشماری 2۸۶نفر مصاحبه 
شدند که ۱۸4 نفر دارای سوابق سرشماری 
بودند.وی افزود: از مجموع ۱۰۸ نفری که 
در کالسهای آموزشی حضور داشتند ۸۵نفر 
جذب شدند و ۹ نفر بعنوان ذخیره انتخاب 
کارشناسان  داد:  ادامه  ای  شدند.شمسه 
مسول فنی هم ۱۶ نفر هستند و یک نفر 
هم بعنوان معاون دوم فنی خواهد بود که 
این افراد در کرمان آموزش دیده اند. معاون 
فنی و هماهنگی سرشماری جیرفت گفت: 
حوزه  انتخاب  که  است  شده  آن  بر  سعی 
اساس  بر  سرشماری  ماموران  سرشماری 
به  خطاب  باشد.وی  مناطق  با  آشنایی 
ماموران سرشماری اظهار داشت: سرنوشت 
دست  در  اکنون  شهرستان  ریزی  برنامه 
شما ماموران است پس با تالش و سعی و 
دقت کاری کنید که خانواری از قلم نیفتد 
آوری  و کامل جمع  را صحیح  اطالعات  و 
کنید و کد آماری خانوارهایی که به صورت 
اینترنتی ثبت نام کرده اند را حتما تحویل 

بگیرید و ثبت کنید.

وکیل یاشار سلطانی هم به دادگاه 
احضار شد

یکی از وکالی یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز 
که بدلیل افشای پرونده امالک نجومی شهرداری تهران از وی 
شکایت و بازداشت گردید صبح شنبه بدلیل گفتگو با خبرگزاری فارس 
و اطالع رسانی در این خصوص به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد

با فارس که در تاریخ 2۷/۶/۹۵  متن گفتگوی وکیل یاشار سلطانی 
منتشر شد به شرح ذیل است:

سید صادق کاشانی وکیل مدافع یاشار سلطانی در گفت وگو با خبرنگار 
قضایی فارس با اعالم این خبر گفت: امروز صبح موکلم برای حضور در 

دادسرا به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد.
وی گفت: پس از مدتی برای موکلم قرار وثیقه 2۰۰ میلیونی صادر شد 
و از آنجا که موکلم از تودیع وثیقه عاجز بود به این ترتیب قرار وثیقه 

به بازداشت تبدیل شد.
کاشانی درباره شکات موکلش گفت: سلطانی ۳ شکایت دارد که در 
شعبه چهارم دادسرا به ریاست بازپرس مرداخانی در حال رسیدگی 

همزمان است.
وی افزود: اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر قالیباف 
انتشار خبری در  به  و دومین شکایت مربوط  بوده  لویزان  پارک  در 
خصوص فعالیت فرزند آقای چمران در شرکت نوسازی اراضی عباس 
آباد بوده و در نهایت شکایت سوم مربوط به شکایت قالیباف به واسطه 

انتشار لیست واگذاری مسکن است.
وکیل سلطانی گفت: به هر تقدیر ما یکشنبه به دادسرا خواهیم رفت تا 

مقدمات تودیع وثیقه را فراهم کنیم.
وکالت مدیر مسئول سایت معماری نیوز را مهدی جعفری نژاد، علی 

مهرآرا و سید صادق کاشانی برعهده دارند.

نقش چشمگیر بازاریان در عرصه های 
فرهنگی،تربیتی و پیشگیری

 از وقوع جرم 
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
کرمان گفت: بازاریان در عرصه های فرهنگی،تربیتی و پیشگیری از 

وقوع جرم می توانند نقش چشمگیری داشته باشند.
محمد باقر اسالمی در نشست با جمعی از روسای اتحادیه ها ، بازاریان 
و اصناف استان کرمان که در راستای تعامل و بهره گیری از ظرفیت 
ارتقاء آگاهی های  بازاریان در ترویج فرهنگ پیشگیری و  اصناف و 
بازاری در  اینکه هر فرد  به  با توجه  برگزار شد،بیان داشت:  عمومی 
کار خود متخصص امر است می توان با راه اندازی نهاد داوری درهر 
صنف مشکالت و اختالفات احتمالی فی مابین فروشنده و خریدار را 

حل و فصل کرد.
وی خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است جایی اقدامی مفید خواهد 
بودکه از دل مردم و با حضور مردم و همکاری آنها باشد لذا با تشکیل 
نهاد داوری صنفی می توان از تشکیل پرونده های حقوقی و قضایی 
در دادگاهها جلوگیری و به نوعی یاور دادگستری در این زمینه باشند.

این مقام قضائی به نقش بازاریان در عرصه فرهنگی و تربیتی اشاره 
تا  زده شد  اسالمی  انقالب  که جرقه  زمانی  از همان  افزود:   و  کرد 
زمان پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی بازاریان در میدان عمل حضور 

داشته اند.
وی ادامه داد: بعد از شکل گیری انقالب و با شروع جنگ تحمیلی در 
عرصه دفاع مقدس نیز این قشر شریف و زحمت کش فداکاری های 

بسیاری از خود به جای گذاشتند.
اسالمی افزود: بازاریان عالوه بر تقدیم شهید در راه دفاع از اسالم و 
میهن،  پشتیبانی های مادی و معنوی زیادی در پشت جبهه ها انجام 

داده که برای همیشه در اذهان ملت ایران باقی خواهد ماند.
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
کرمان به نقش بازاریان در پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: 
بازاریان قشر عظیمی از جامعه را شامل می شوند و به خاطر ماهیت 
کارشان که با اکثریت افراد جامعه در ارتباط هستند، نقش به سزایی 

در ساماندهی مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دارند .
محمد باقر اسالمی افزود: اصناف میتوانند در مباحث مبارزه با قاچاق 
کاال، ترویج عفاف و حجاب با تولید وتوزیع البسه مناسب با فرهنگ 
اسالمی و همچنین در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی 

ایفا کنند.

حملۀ انتحاری هنگام توزیع غذای نذری 
میان عزاداران حسینی در عراق

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز،  بر اثر این انفجار، دستکم 
۳۱ تن از عزاداران شهید و ۶2 تن نیز زخمی شدند.

به گفتۀ منابع پلیس، در این حادثه تروریستی یک فرد انتحاری 
کمربند انفجاری خود را در میان عزاداران منفجر کرد.

تروریسِت انتحاری، هنگام توزیع غذای نذری،به میان عزاداران 
نفوذ و خود را منفجر کرد.

این انفجار، نزدیک بازار شالل در منطقه الشعب عراق اتفاق افتاد، 
که بیشتر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند.

****

اقدام بسیار زشت و زننده 16 دختر و 
پسر تهرانی در شب عاشورا

به گزارش سرویس حوادث«جام نیـوز«، ۱۰ دختر و ۶ پسر که 
سه شنبه شب در مجلس پارتی ای که در خیابان پاسداران تهران 

برگزار کرده بودند، دستگیر شدند.
سه شنبه شب 2۰ مهرماه همزمان با تاسوعای حسینی ۱۶ دختر 
و پسر که به بهانه مسابقه فوتبال در خانه ای واقع در پاسدارن 

اقدام به برگزاری پارتی کرده بودند، دستگیر شدند.
در این پارتی شرکت کنندگان با مصرف مشروبات الکلی مشغول 
و  شده  عمل  وارد  انتظامی  نیروی  که  بودند  پایکوبی  و  رقص 

تمامی شرکت کنندگان آن را دستگیر می کند.
****

تازه ترین جنایت داعش
عناصر گروه تروریستی داعش در جنایتی جدید، قایقی را که 
حامل شماری از غیرنظامیان از جمله چند زن و کودک بود در 

رودخانه دجله غرق کردند.
  به گزارش سرویس حوادث«جام نیـوز«، پایگاه خبری شبکه 
العالم، یک منبع محلی در ناحیه الشرقاط در استان صالح الدین 
عراق گفت: گروه تروریستی داعش جنایت دیگری را در کرانه 
چپ رودخانه دجله مرتکب شد که بر اثر آن ۱2 نفر از جمله 

زنان و کودکان کشته یا غرق شدند.
این منبع به سایت شبکه السومریه نیوز گفت: سرنشینان قایق 
مذکور قصد داشتند با عبور از رودخانه دجله، خود را به کرانه 

آزاد شده این رودخانه در ناحیه شرقاط برسانند.
به  همچنین  داعش  تروریستی  گروه  منبع،  این  گفتۀ  به 
خانوادهایی که تالش کردند از مناطق تحت کنترل این گروه 
در این منطقه فرار کنند، حمله کرد که به کشته شدن دو نفر و 
مفقود شدن بقیه منجر شد و از سرنوشت آنها خبری در دست 

نیست.
است  داعش  در کنترل  منطقه شرقاط همچنان  بخش شرقی 
و نیروهای امنیتی خود را برای عملیات گسترده آزادسازی آن 
آماده می کنند. نیروهای امنیتی بخش غربی منطقه الشرقاط را 

در 2۰ ماه سپتامبر گذشته آزاد کردند.
****

درگیری پسر معتاد با مرد مواد فروش 
در شرق تهران با قتل به پایان رسید.

شب   2۳:4۵ ساعت  نیـوز«،  حوادث«جام  سرویس  گزارش  به 
قاضی  با  تماس  در  مسعودیه   ۱۵۷ کالنتری  ماموران  گذشته 
مدیر روستا بازپرس ویژه قتل تهران از مرگ پسر جوانی در نزاع 

خیابانی خبر دادند.
با حضور بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم در بیمارستان 
رازی مشخص شد پسر 2۱ ساله به نام محمود به علت اصابت 

چاقو به سینه اش جان خود را از دست داده است.
در ادامه با حضور تیم جنایی در محل قتل در پارکی مقابل پمپ 
بنزین قائم، یکی از شاهدان گفت: مقتول از معتادان محله است 
و قاتل نیز فروشنده مواد مخدر است. ساعتی قبل رضا با قاتل به 
نام حسن درگیر شد. هنوز دقایقی از درگیری آنها نگذشته بود 
که رضا با کاتر به مرد مواد فروش حمله کرد و او نیز با چاقویی 
که همراهش بود چند ضربه به مقتول زد و از محل با کمک 

برادرش فرار کرد.
ساعتی بعد برادر قاتل شناسایی و دستگیر شد و با بیان اینکه 
نمی داند برادرش به چه دلیل مرتکب قتل شده است مدعی شد 
وقتی برادرم به خانه آمد و از آنجا فرار کرد از اهالی شنیدم که 

حسن یکی از معتادان محله را با چاقو مجروح کرده است.
برای  بازپرس جنایی  با دستور  او  قاتل،  برادر  اعترافات  از  پس 
از کارآگاهان پلیس آگاهی  بازداشت و تیمی  تحقیقات بیشتر 

تالششان را برای دستگیری مواد فروش قاتل آغاز کردند.

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کرمان از کشف 
۵۹۰ قلم شی تاریخی در کرمان طی یک 

سال گذشته خبر داد.
وفایی  محمود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ستاد  از  بازدید  در  یکشنبه  ظهر  از  پیش 
لزوم  به  اشاره  با  یگان حفاظت  فرماندهی 
فرهنگی  مواریث  از  حراست  و  حفاظت 
گذشتگان اظهار کرد: آثار و اشیاء تاریخی 
آنها  از  باید  که  گرانبهاست  ای  گنجینه 

محافظت شود.
وی بر لزوم ترویج  فرهنگ اهداء اقالم و 
و  کرد  تاکید  مردم  توسط  تاریخی  اشیاء 

گفت: همکاری مردم و سازمان های مردم 
نهاد در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان از کشف ۵۹۰ قلم 
شی تاریخی طی یک سال گذشته در این 
استان خبر داد و گفت: در این رابطه ۸۹ 

نفر دستگیر شده اند.
وفایی ظرفیت های باستانی استان کرمان 
به ویژه در مناطق جنوبی را مورد توجه قرار 
داد و افزود: در سال های اخیر شاهد اهداء 
کشفیات باستانی مردم به میراث فرهنگی 

بوده ایم.
وی بر لزوم افزایش همکاری های مردم و 

امر  این  و گفت:  تاکید کرد  این مجموعه 
منجر به شناسایی و دستگیری سودجویان 
وارتقاء سطح حفاظت از مواریث تاریخی و 

فرهنگی استان کرمان می شود.
وی از برخورد جدی و قانونی با متخلفان 
و متجاوزان عرصه های فرهنگی و باستانی 
یگان  نیروهای  شد:  یادآور  و  داد  خبر 
به صورت شبانه  حفاظت میراث فرهنگی 
روزی از محوطه ها و آثار باستانی حفاظت 

می کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
نفر  گفت: 2۰۰  کرمان  استان  گردشگری 
نیروی انسانی برای حفاظت از موزه ها، باغ 

های  محوطه  و  تاریخی  بناهای  ها،  موزه 
در  و  دیده  آموزش  گردشگری  و  باستانی 

حال فعالیت هستند.
وی بر لزوم توجه ویژه به این افراد تاکید و 
تصریح کرد: در حال حاضر تمامی نیروهای 
استان  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان 

کرمان قراردادی هستند.
وفایی یادآور شد: حقوق این افراد با میزان 
این  در  باید  و  ندارد  تناسبی  زحماتشان 

خصوص چاره اندیشی شود.

به  مثبت  رأی  با  مجلس  نمایندگان 
شورای  که  کردند  مصوب  استفساریه ای 
صحت  اعالم  از  پس  نمی تواند  نگهبان 
انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صالحیت 
را  او  آرای  این وسیله  به  و  رد  را  منتخب 

باطل کند.
نظر  تامین  جهت  که  استفساریه  این  در 
سوال  این  شده،  اصالح  نگهبان  شورای 
مطرح شده که آیا با توجه به مفاد تبصره 
4 ماده ۵2 قانون انتخابات مجلس شورای 
اصالحات  و   ۷/۹/۱۳۷۸ مصوب  اسالمی 
اعتراض  از  اینکه پس  بر  مبنی  آن  بعدی 

از  خود  صالحیت  رد  به  انتخابات  نامزد 
شورای  نظارت،  مرکزی  هیأت  سوی 
هیأت  اظهارنظر  از  پس  روز   2۰ نگهبان 
نهایی«  و  قطعی  »نظر  نظارت  مرکزی 
خود را در خصوص تأیید یا رد صالحیت 
خواهد  اعالم  کشور  وزارت  به  داوطلبان 
پس  می تواند  نگهبان  شورای  آیا  نمود؟، 
انتخابیه  حوزه  انتخابات  صحت  اعالم  از 
مربوطه صالحیت منتخب را رد کند و به 

این وسیله آرای او را باطل نماید؟
این  پاسخ  در  آفتاب نیوز؛  گزارش  به 
استفساریه آمده است: خیر، پس از اعالم 

در  نگهبان  شورای  نهایی  و  قطعی  نظر 
چهار  تبصره  در  مذکور  روزه   2۰ مهلت 
شورای  مجلس  انتخابات  قانون   ۵2 ماده 
نامزد  یک  صالحیت  درباره  اسالمی 
انتخابات  صحت  اعالم  از  بعد  و  انتخابات 
»قانون  رعایت  با  مربوطه  انتخابیه  حوزه 
لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین 
مختلف  انتخابات  در  شده  صالحیت  رد 
تشخیص  مجمع   22/۸/۱۳۷۸ )مصوب 
مصلحت نظام(« این شورا نمی تواند اظهار 
نامزد  آن  صالحیت  درباره  مجددی  نظر 
یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک 

باشد،  رسیده  شورا  به  او  درباره  جدیدی 
این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین نامه 
زمان  در  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی 
مورد  منتخبان  اعتبارنامه های  بررسی 

رسیدگی قرار می گیرد.
با  مجلس  نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به 
 ۹ و  مخالف  رأی   ۶۶ موافق،  رأی   ۱۵۱
این  با  رأی،  مجموع 22۱  از  ممتنع  رأی 

استفساریه موافقت کردند.
این استفساریه پیش از این در مجلس به 
ایراد شورای  اما مورد  بود  تصویب رسیده 

نگهبان قرار گرفته بود.

پاسخ جنتی به شایعه استعفایش/ 
»چند روز صبر کنید«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره رفتن و نرفتنش از وزارت ارشاد 
این  درباره  نتیجه مشخص شود من  تا  کنید  روز صبر  گفت: چند 

موضوع صحبت نمی کنم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 2۵ مهرماه با حضور در ستاد برگزاری 
روزها  این  درباره شایعاتی که  بر مطبوعات  نظارت  انتخابات هیأت 
درباره رفتنش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح است، اظهار 

کرد: چند روز صبر کنید تا نتیجه مشخص شود.
صحبت  ایسنا  به  پاسخ  در  که  جنتی  علی  آفتاب نیوز؛  گزارش  به 
می کرد، ادامه داد: چند روز دیگر نتیجه مشخص می شود و من درباره 

این موضوع صحبت نمی کنم.
بر  نظارت  هیات  الکترونیکی  انتخابات  اولین  درباره  همچنین  او 
تاکنون  گفت:  و  پرداخت  توضیحاتی  بیان  به  کشور  مطبوعات 
از سوی مدیران مسئول رسانه ها شده  استقبال خوبی  خوشبختانه 

است و تعدادی از آن ها در این انتخابات شرکت کردند.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ضمن 
پرداختی  قبوض  درصد  افزایش  اعالم 
صورت  به  استان  در  جاری  سال  در  گاز 
الکترونیکی و غیر حضوری گفت : خدمات 
متنوع  روز  به  روز  الکترونیکي  بانکداري 
و  آگاهي  که  شوند  مي  تر  گسترده  و  تر 
که  آن  هاي  قابلیت  و  امکانات  از  استفاده 
واجد جذابیتها  کاربران  دیدگاه  از  هرکدام 
ضروري  امري   ، است  خاص  ارزشهاي  و 
بانکداري  است.خدمات  ناپذیر  اجتناب  و 
و  گوناگون  اشکال  در  امروزه  الکترونیک  
ارایه  اینترنت،  مانند  متعددي  روشهاي  به 

انواع خدمات کارت و از طریق تلفن همراه 
ارایه مي شود. ایشان همچنین تصریح کرد 
: سعی و تالش مجموعه گاز استان کرمان 
فرهنگ  و  رسانی  اطالع  با   است  این  بر 
استان  سراسر  در  مناسب  و  الزم  سازی 
که از طریق نصب بنر و بیلبورد در سطح 
زیر   ، به همشهریان  پیامک  ارسال   ، شهر 
نویس تلویزیون ، تبلیغات رسانه ای و... ،  
بهره وري اقتصادي و اجتماعي را افزایش 
داده و مردم خوب استان را  در این جهت 
 ، با صرفه جویی  تا  زمینه سوق دهیم   و 
هزینه ناشی از  اتالف وقت، نیروي انساني و 

سرمایه را براي پرداخت الکترونیکي قبوض 
از گذشته  بیش  و   نموده  مهیا  استان  در 
 . نماییم  کشور  اقتصاد  به  شایانی  کمک 
مهندس ودیعتی افزود : مشترکین محترم 
با ارسال عدد صفر  توانند  شرکت گاز می 
به شماره ۱۰۰۰۳4۱۱۹4از لیست خدمات 
و  نمایند  پیدا  اطالع  شرکت  این  متنوع 
ماهانه  بصورت  نیز  را  بها خود  گاز  قبوض 
دولت  عرصه  به  توجه  با   . نمایند  دریافت 
الکترونیک و تبلیغات سراسری انجام شده 
بایستی فرهنگ استفاده از مراجعه نکردن 
های  روش  با  و  کاسته  ادارات  به  مردم 

الکترونیکی شامل ) ATM ، پست ، پیامک 
،  اینترنت و اینترانت ( پرداخت انجام شود 
را  ندارد که مشترکین وقت خود  ضرورت 
درترافیک و یا صف طوالني شعب بانک ها 
شبانه  از  ساعت  درهر  بلکه  نمایند.  صرف 
روز، درمنزل، یا درمحل کار و درهر مکان 
دیگر حتي خارج از محل سکونت خود مي 
توانند قبوض گاز  خود راپرداخت نموده و 
دیگر نگران تاخیر و دیرکرد درپرداخت آن 

نباشند.

فرماندار جیرفت در افتتاحیه سرشماری حضوری نفوس و مسکن :
هرگونه قصور و کوتاهی در بحث سرشماری ، یک خیانت است

سامانه پیامکی 1000341194 پل ارتباطاتی مشترکین با شرکت گاز

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:
۵90 قلم شی تاریخی در کرمان کشف شد

با تصویب استفساریه ای در مجلس شورای اسالمی؛
شورای نگهبان نمی تواند پس از اعالم صحت انتخابات، صالحیت منتخب را رد و آرای او را باطل کند

دانش  خوردن  شالق  فیلم  انتشار  با 
روستای  چمران  شهید  مدرسه  آموزان 
مختارآباد شهر رودبار در جنوب کرمان 
 ۳۰ پرداخت  در  ناتوانی  دلیل  به  که 
مدیر شالق خوردند  توسط  تومان  هزار 
و حقیقی  در فضای مجازی  ها  واکنش 
اظهارات  به  کوتاه  ویدئوی  شد،این  اغاز 
در  چمران  شهید  مدرسه  دانش آموزان 
رودبار  شهرستان  مختارآباد  روستای 
دارد  اختصاص  کرمان(  )استان  جنوب 
 ۳۰ پرداخت  در  ناتوانی  دلیل  به  که 
مدرسه شالق  مدیر  توسط  تومان،  هزار 
از  حاکی  رسیده  خبرهای  اند.  خورده  
تذکر  بار  چندین  از  پس  که  است  آن 
بر  مبنی  آموزان  دانش  به  مدیر مدرسه 
پرداخت ۳۰ هزار تومان پول برای کمک 
به مدرسه و ناتوانی ایشان در پرداخت، 
در نهایت »م.م« مدیر مدرسه همه دانش 
اعالم  پرداخت شهریه  توان  که  آموزانی 
با زدن ۸ ضربه شالق  نداشتند  را  شده 
اخراج  مدرسه  از  آنها  ادامه  در  و  تنبیه 
و  آموزش  رئیس  »پهلوان«  گردیدند. 
ضمن  جنوب  رودبار  شهرستان  پرورش 
منتشر شده  کذب محض خواندن خبر 
موضوعی  گفت:  »تابناک«  خبرنگار  به 
عقل  با  اصاًل  کنید  می  مطرح  شما  که 
و منطق همخوانی ندارد و کذب محض 
از تکذیب رییس آموزش  اما پس  است 
نیافت  خاتمه  مسئله  رودبار  پرورش  و 
فیلم  انتشار  و  اظهارات  و  ها  واکنش  و 

تا  بود  فزونی  حال  در  لحظه  به  لحظه 
اینکه محسن بیگی مدیر کل آموزش و 
این  بیانیه ای  پرورش استان کرمان در 

مساله را ساختگی خواند؛
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
در اطالعیه ای اعالم کرد:این گفتگو به 
تخریب  راستای  در  و  ای  عده  سفارش 
و  ایران  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام 
دادن وعده های عجیب به دانش آموزان 
توسط فردی که با مدیر مدرسه اغراض 
شخصی داشته، تهیه و منتشر شده است 
که نحوه صحبت کردن و حرکات دانش 
بازیگران  که  دوربین  برابر  در  آموزان 
جلوی  توانند  نمی  و  نیستند  ای  حرفه 
ساختگی  موید  بگیرند  را  خود  خنده 
بودن آن است و شورای اسالمی روستا و 
والدین دانش آموزان نیز ساختگی بودن 
انتشار تصاویر  بابت  تایید کرده و  آن را 
شدت  به  گفتگو  این  در  فرزندانشان 
معترض هستند،با این حال این بیانیه هم 
پایان ماجرا نبود و فشار افکار عمومی غیر 
قابل تصور بود تا آنجا که عالیترین مقام 
دولتی استان یعنی شخص استاندار اعالم 
کرد که شنبه 24 مهرماه برای پیگیری 
موضوع به رودبار جنوب سفر میکند که 
ظاهرا به دالیلی این سفر انجام نگرفت 
اما آخرین اظهار نظر رسمی و تقریبا تمام 
کننده از سوی دادستان رودبار به شرح 

زیر صورت پذیرفت:
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

رودبار جنوب در خصوص کلیپ جعلی  
منتشرشده در شبکه های فضای مجازی 
مدرسه  آموزان  دانش  تنبیه  درخصوص 
ای در رودبار جنوب گفت:قاضی پرونده 
نسبت به انجام تحقیقات در این زمینه 
و  آموزان  دانش  از  تعدادی  از  و  اقدام 
کننده  تهیه  و  مدرسه  آنها،مدیر  اولیای 
که  است  آورده  عمل  به  تحقیق  کلیپ 
ایراد  اتفاق  به  آموزان  دانش  تمامی 
تکذیب  را  شالق(  ضربه  ضرب)هشت 

نموده اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه کویر 
سهراب ساالری در تشریح جزئیات این 
به اهمیت موضوع و   افزود:با توجه  خبر 
عمومی  افکار  در  شده  ایجاد  حساسیت 
کار  دستور  در  پرونده  این  به  رسیدگی 
ویژه دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 
در  پرونده  و  گرفت  قرار  جنوب  رودبار 
شعبه اول بازپرسی این دادسرا در حال 

رسیدگی است.
این مقام قضائی پس از تحقیق و بازجویی 
از مدیر مدرسه در خصوص مطالبه وجه 
از دانش آموزان این مدرسه عنوان کرد: 
نپرداختن  دلیل  به  آموزی  دانش  هیچ 
پول شالق نخورده و همچنین از مدرسه 
تقاضای  نیز  اگر  و  است  نشده  اخراج 
پرداخت مبلغی به صورت اختیاری شده 
به  با هماهنگی شورای مدرسه و  است، 

دلیل مشکالت آموزشگاه بوده است.
در  منتشر شده  کلیپ  در خصوص  وی 

فضای مجازی نیز گفت: طبق تحقیقات به 
عمل آمده از سازنده این کلیپ،مشخص 
با رضایت کامل دانش  این فیلم  گردید 
آموزان در جهت جمع آوری کمک های 
مالی از خیرین بوده است که متاسفانه با 
سوء استفاده عده ای سودجو در فضای 
مجازی منتشر و منجر به  ایجاد شایعاتی 
گردیده است،حال نظر به موارد مطروحه 
به  مجازی  فضای  در  فرضیه  دو  باال  در 
سرعت در حال رد و بدل است اول اینکه 
مسئوالن محلی برای سرپوش گذاشتن 
با هماهنگی دانش آموزان و  بر موضوع 
والدینشان قضیه را ماست مالی و تکذیب 
کرده اند که در صورت واقعیت حرکتی 
شرم آور است و فرضیه دوم اینکه بنا به 
دالیل و اغراضی فیلم بردار که یک خانم 
آموزان  دانش  اغفال  با  باشد  می  بومی 
دست به این عمل زده که منجر به ایجاد 
جو روانی شدیدی علیه سیستم آموزشی 
استان و کشور و به خصوص مدیر مدرسه 
مربوطه گردیده که باید نامبرده احضار و 
در برابر دادگاه محاکمه و نتیجه محاکمه 
موضوع  این  که  برسد  عموم  اطالع  به 
دو نتیجه اخالقی در بر دارد اول اینکه 
و  دولت  تخریب  خیال  دیگر  هیچکس 
نظام را در سر نمی پروراند و دوم اینکه 
صداقت  و  مساله  بودن  کذب  از  ملت 
مسئــوالن اظهـــار اطمینان و رضایت 

می کنند .

آموزش و پرورش نباید در قبال مسأله رودبار مصالحه کند

حوادث

قرنطینه هزار بز مورسیا اسپانیایی در 
جنوب کرمان

جیرفت - ایرنا - معاون سالمت دامپزشکی جنوب کرمان گفت: هزار 
راس بز مورسیای اسپانیایی بدو ورود به این منطقه پس از نظارت 
اداره  این  توسط  بهداشتی  اقدامات  انجام  منظور  به  بهداشتی  های 

واکسینه، سم پاشی و قرنطینه شدند.
به گزارش ایرنا خوبیار مشایخی شبانگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران 
اکیپ های واکسیناسیون  اسپانیایی توسط  بزهای مورسیای  افزود: 

دامپزشکی قلعه گنج علیه تب برفکی مایه کوبی شدند.
بومی  راستای  در  کرمان  جنوب  دامپزشکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
سازی و حفظ این گونه دامی با ارزش، واکسیناسیون آبله و طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک را نیز در این جمعیت دامی انجام می دهد.

از  اینکه ۳۰ راس  با بیان  معاون سالمت دامپزشکی جنوب کرمان 
بزهای مورسیای وارد شده به شهرستان قلعه گنج آبستن هستند 
تصریح کرد: ۹۵4 راس بز مورسیا ماده و 4۶ راس نر و چهار و نیم تا 

۱۱ ماه سن دارند.
بزها در  به سایر  بزهای مورسیا نسبت  وی خاطرنشان کرد: مزیت 
تولید دو و نیم لیتر شیر با چربی ۵ درصد، چندقلوزایی، اقتصادی 

بودن و سازگار بودن با اقلیم منطقه قلعه گنج است.
مشایخی ادامه داد: این بزها در مجتمع چاه شاهی شهرستان قلعه 

گنج در زمینی به مساحت 2۰ هکتار پرورش داده می شوند.
وی بیان کرد: مهمترین نکته در مورد بزهای مورسیا، سازگاری با 
مناطق خشک است که می تواند تغییری در نسل بزهای این منطقه 
داشته باشد. وی ادامه داد: بزهای مورسیا موجب افزایش بهره وری 
دامداران و توسعه دامداری در منطقه و سایر مناطق کشور می شود.
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ستون ادبی

در  زندگی  ها  سال  از  پس   
این  اید؛در  برگشته  ایران  به  فرانسه 
سال های دور از خانه چه چیزهایی را 
به دست آوردید و چه چیزهایی را از 

دست دادید؟
خانه   ... ایران  یعنی  خانه  بودم  خانه  از  دور  سالها  من 
یعنی وطن ... دل من همیشه در این خاک گرم و زنده 
است ... در دیار غربت که همیشه غربت خواهد ماند , 
تجربه به دست آوردم و خیلی چیزها را از دست دادم 
!زنده یاد »دکتر خسرو فرشیدَورد« - استاد زبان و ادبیات 
بر  را  این چامۀ زیبا  تهران -  ادبیات دانشگاه  دانشکده 
روزگار کوچیدگان از وطن سروده اند. در گوشه  گوشۀ 
این چامۀ دالویز، رسن های ناپیدا، اما استوار بازگشت به 
هویت ملی و فرهنگی ایرانیان به چشم می خورد،چند 

بیتی از این سرودۀ زیبا را با هم می خوانیم:
این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نیست

این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
آن دختـــــــــِر چشم آبِی گیسوی طالیی
طناز و سیه چشــم، چو معشوقۀ من نیست
آن کشور نو، آن وطــــِن دانش و صنعت
هرگز به دل انگیـــــزِی ایران کهن نیست

شاهد  امسال  کتاب  نمایشگاه  در   
رونمایی کتاب شعری از شما بودیم؛آیا 
شما هم دنباله رو موج جدید گرایش 
هنرپیشه ها به چاپ کتاب شعر بودید یا 

داستان برای شما متفاوت است؟
نه واقعا ،این اشعار من مربوط به موج اخیر نیست من 
سالهاست می نویسم و سالهاست که عشق را از طریق 
دنیای  در  بیشتر  کنم  می  هدیه  عزیزم  مردم  به  نوشتن 
مجازی و گاه اگر فرصتی دست دهد در سخنرانی ها 
در  ما  وقتی  بگویم  را  این  شعرخوانی!البته  جلسات  و 
چون  بزرگی  شعرای  که  کنیم  می  زندگی  سرزمینی 
و  فردوسی،سهراب،فروغ   ، موالنا   , ،سعدی  حافظ 
خیلی های دیگر داشته، من نمی توانم به خودم بگویم 
شاعر؛تنهامیتوانم بگویم که سعی کرده ام به وسیله  شعر 
بیان کنم و هیچ وقت هم از  ام را  احساسات شخصی 
شعر کسی کپی برداری نکردم و یا اینکه شاعر خاصی 
رو الگوی شعری ام قرار  ندادم،اما ناگفته نماند که شعر 
زیاد می خوانم،راجع به این کتاب هم بگویم که سالها 
باالخره  اینکه  تا  داشت  بر چاپ آن  اصرار  ناشرم  بود 
پذیرفتم البته قرار بود این شعرها با یک مجموعه عکس 
چاپ بشوند؛چون خیلی از این شعرها را بر اساس یک 
سری عکس ها نوشته ام به عنوان مثال بعداز ظهر یک 
روز  یکشنبه که در فرانسه روزی تعطیل است در خیابان 
پیرمرد بی خانمانی را دیدم که پشت ویترین یک اسباب 
بازی فروشی بی حرکت ایستاده بود و به شکلی خیلی 

عجیب محو تماشا شده بود و من از این صحنه عکس 
این عکس شعری سرودم که  برای  و سپس  گرفتم 

شعر در کتاب شعرم آورده شده
 پس از درگذشت آقای کیارستمی 
شما بیش از بسیاری دیگر از هنرمندان 
ناراحت  ها  مدت  تا  و  ریخته  بهم 
از  خاصی  خاطره  آیا  بودید،چرا؟و 

ایشان دارید که برایمان بگویید؟
هیچکس جاي کیارستمي را پر نخواهد کرد مرگ او 
در من تاثیر عمیقی گذاشت و نگاهم را به زندگی و 

مرگ تغییرداد
کیارستمی پدر معنوی من بود و هست

او شاعرانه به زندگی می نگریست
سهل  اثر  بر  گرامی،کیارستمی  یادش  شاد  روحش 
اما  و  رفت  ما  میان  از  معالج  دکتر  اشتباه  و  انگاری 
لحظه  بزرگترینش  و  دارم  ایشان  همراه  به  خاطراتی 
ای که ایشان بیش از بیست سال پیش بر حضور من 
در فیلم خمره مهر تایید زدند و گفتند انتخاب خوبی 
است. نگاه من به ایشان نگاهی فراتر از تنها یک اسم 
عباس کیارستمی است , ایشان سبکی از فیلم سازی 
را ابداع کردند که من مریدشان شدم !در این لحظه 

شعری از ایشان از خاطرم گذشت
از ستم روزگار

پناه بر شعر
از جور یار
پناه بر شعر

از ظلم آشکار
پناه بر شعر

اولین  فرانسه  از  بازگشت  از  پس   
نمایش  عرصه  در  شما   پررنگ  حضور 
و  شاه  معمای  سریال  به  است  مربوط 

بازی در نقش ثابتی؛چرا معمای شاه؟
همیشه بازیگر می خواهد که نقش  داشته باشد و حضور 
ام  داده  پاسخ  من  سوال  این  مقابل  در  همیشه  و  یابد 
بازیگر بازیگر است و می خواهد هر نقشی را امتحان 
کند , چرا که نه ! نقش ها نه هم فکر با منند نه علیه من، 
ثابتی  اینکه پرویز  !و دیگر  اند همین و بس  تنها نقش 

شباهت زیادی درجوانی به من داشته
و آدم بسیار باهوشی بوده ،۲ماه و ۲۶ روز قبل از رفتن 
شاه، همه زندگی اش را فروخته و از ایران به لندن بعد 
به سانفرانسیسکو رفته است و سالها هیچکس از او خبر 
نداشته تا چندسال پیش که با کتابي بنام در دامگه حادثه 
اعالم موجودیت دوباره میکند او مغز متفکرساواک بود 
برای من همین  بود  او چالش خوبی  نقش  بازی در  و 

مهم بود
چون دستمزدش هم عددی نبود.

معروفی  عکس  مجازی  فضای  در   
دوره  جمهور  رئیس  کنار  در  شما  از 
عکس  این  است؛ماجرای  اصالحات 

چیست و مربوط به کی و کجاست؟
این عکس مربوط به روز ازدواج من است این بزرگوار 
لطف کردند خطبه عقدمان را خواندند و از این اتفاق 
بسیار خرسندم .یادش بخیر آن روز استاد محمود دولت 

آبادي نازنین نویسنده نامی معاصر
و بیژن بیرنگ )نویسنده و کارگردان (هم حضور داشتند 

و شاهد عقدمان بودند.
ضیافت  فیلم  در  پیش  ها  سال  شما   
مسعود کیمیایی بازی کردید که موجب 
شهرت بیشتر شما شد؛در این فیلم چند 
جوان با هم قرار گذاشته بودند پس از 
ببینند  سال ها در جایی جمع شوند و 
حاال هر یک به کجا رسیده و چه می 
آن  قرار  اگر  شما  نظر  به  اما  و  کنند.. 

جوانان امروز بود و دور هم جمع می 
شدند بیشتر از چه صحبت می کردند؟

این سوال سختی است چون آنها بازیگران نقش های 
فیلم ضیافت بودند و قسمتی ازتاریخ سینمای ایران و در 

آمیخته با خاطرات مردم عزیزمان هستند
راجع به مسائل اقتصادی و سیاسي و خاطرات سالهای 

دور حرف مي زدند.
ما  نشریه  نام  دانید  می  که  چنان   
را  سوال  این  ما  و  هست  روشنفکری 
به  پرسیم؛شما  می  میهمانانمان  همه  از 
از  تعریفی  چه  هنرپیشه  یک  عنوان 

روشنفکر و روشنفکری دارید؟
است  تحجر  علیه  چیزی  روشنفکری 
فرانسه گفته می شود  زبان  Intellectuelité در 
که در اصل به معنای روحیه سنجش گر و عقل گراست  
! روحیه ای که مطلق گرا نیست و همه چیز را از حیث 
منطق و عقل بررسی می کند !دراین روزگار که همه به 
دنبال پول و نامهای تجاری هستند اسم بسیارخوبی براي 

نشریه تان گذاشته اید سپاس

های  مجموعه  در  روزگاری  شما   
تلویزیونی پر تماشاگری همچون سرنخ 
و روزگار جوانی بازی کردید؛تلویزیون 
در آن سالها چه فرقی با این سالها دارد؟

در آن سالها همه چیز رنگ و بوی بهتری داشت و اصیل 
تر بود و کار ما هم به تبع از آن اصالت بهره میبرد؛ببینید 
جوانی  روزگار  فیلمنامه  نویسنده  سالها  آن  در  وقتی 
هست  معلوم  خب  میشود  بزرگ  فرهادی  مثل  آدمی 
یا  آید  می  در  کار  از  دیدنی  و  که سریال هم جذاب 
در  فتحی  یا  پوراحمد؛عیاری  چون  افرادی  سالها  اون 
تلویزیون کار می کردند ولی االن کیا هستند؛مردم هم 
تلویزیون های  بیشتر  و  بینن  می  تلویزیون  دیگر کمتر 
اون وری رو تماشا میکنن که البته این خیلی بده و جای 
تاسف داره؛باید تلویزیون موثر عمل می کرد که نکرد 
و حیف؛یادمه وقتی فرهادی فیلمنامه روزگار جوانی رو 
می نوشت هر روز میامد سر صحنه و من خیلی چیزها 
و  پایه   ، نمایشنامه  و  فیلمنامه  گرفتم؛ببینید  یاد  اون  از 
تئاتری هستند و زمانی  یا  فیلم و سریال  استراکچر هر 
که  یک کارگردان در انتخاب یک بیس ضعیف باشد 
مشخص است که حاصل کار چه از آب در خواهد آمد 
بلند را بر  مثل این است که شما یک ساختمان خیلی 
روی تپه ای شن بنا کنید معلوم است که فرو میریزد ولی 
در مقابل اگر بتن ریزی قوی داشته باشید نتیجه رضایت 

بخش است

های  فرصت  و  محدودیت  اصوال   
یک هنرمند به طور اخص یک بازیگر 
به  نسبت  ما  کشور  هنری  فضای  در 
برای  ها  فرصت  و  ها  محدودیت 
هنرمندان درکشورهای غربی که شما 

در آنها زندگی کرده اید چیست؟
کال از نظر من مقایسه دنیای شرق و غرب کار بیهوده 
ای است ... این دو دنیا بر بناهای متفاوتی ساخته شده 
اند و هر کدام در مسیر و سبک خود حرکت می 
کنند ! ولي آنجا بازیگر هم دستمزد بیشتری می گیرد 

هم آزادی عمل بیشتری دارد.
را  بازیگری  شما  اینکه  به  توجه  با   
از تئاتر شروع کردید آیا هنوز هم به 

تئاتر دلبستگی دارید؟
به شدت ! هنر مورد عالقه من تئاتر       و ارتباط از 
نزدیک با تماشاگر است ... همیشه تا حد ممکن به 

تئاتر می روم و همیشه مشوق این قشر عاشق هستم !
و سال پیش هم در نمایشی بازی کردم که خود شما 

نیز دیدید
 چه برنامه ای برای آینده دارید؟

برنامه من برای زندگی است ... من در حال حاضر از 
شهر به طبیعت پناه برده ام که همان جایی است که به 
آن تعلق داریم ... در روستایی در اطراف تهران , با هنر 
دست پروردگار نزدیک تر شده ام با درخت با آسمان 
پرورش  خودم  که  هایی  میوه  و  ها  گل  با  رنگ  آب 
می  کنیم  می  زندگی  آنجا  بیشتر  همسرم  با   , میدهم 
نویسیم و طبیعت به ما می آموزد . ...چرا که خوشبختی 
با هنر و طبیعت است که جان میگیرد ؛باید عاشقانه به 
زندگی نگاه کنیم به تک تک اجزایش خوب و بد با 

هم !
حرفهایم را با شعری از سهراب سپهری زیبا می کنم :

دیروز باغبان آمد و درخت را َهَرس کرد. و من چیزی 
او  و  نیست.  کمی  و  بیش  گفتم:  همسایه  به  درنیافتم. 

درنیافت.
از  ها  کاسه  هنگام  چه  پس  پرسم:  می  از خود  گاهی 
این آب های روشن پر خواهد شد. راستی چه هنگام. 
مهمانی  به  من  تماشا گواراست.  و  تماشاست  من  کار 
نبودم،  به مهمانی من. اگر من  ام و جهان  جهان آمده 
هستی چیزی کم داشت. اگر این شاخه ی بید خانه ی 
ما اکنون نمی جنبید، جهان در چشم براهی می سوخت. 
همه چیز چنان است که می باید. آموخته ام که خرده 
نگیرم. شکفتگی را دوست دارم. و پژمردگی را هم..

به زودی  ادامه می دهم و  در ضمن کار هنری را هم 
بازی در فیلمی سینمایی را به کارگردانی حسن نجفی 

آغاز می کنم

تا  که  دارید  حرفی  پایان  در  اما  و   
حاال در مصاحبه ای نگفته باشید؟

در پایان و حرف آخرم؛ از  هنرمندان و دوستان عزیزم 
مواقع  نکنند؛خیلی  خودسانسوری  کنم  می  خواهش 
هست که ما خودمان دست به سانسور خودمان میزنیم 
و این بدترین کار ممکن است،اگر ما  کاری یا حرفی 
داریم انجام بدهیم و بگذاریم آنها سانسور کنند ؛چون 
این آدم ها حقوق می گیرند که سانسور کنند؛ ما که 
کار  بیایید  گیریم؛  نمی  خودمان  سانسور  برای  پولی 
خودمان را انجام بدهیم و در ضمن کاسبی آنها را هم 
سانسورش  و  میزنیم  را  حرفمان  ما  نکنیم؛پس  کساد 
و  کنند  سانسور  باید  که  کسانی  برای  گذاریم  می  را 
را  هنری  فضای  دارم  مسئولین درخواست  از  همچنین 
بازتر بکنند و اینقدر به این جوانها گیر ندهند در آخر 
از همه خوانندگانتان کمال تشکر،سپاس و قدر دانی را 

دارم،خاک پای همه مردم ایران هستم.
دوست دارتان...

بگذاریم آنها سانسور کنند !
بهزاد خداویسی در گفتگو با روشنفکری :

گفتگو و تنظیم : 
نظر احمدی

شاید کمتر کسی باشد که 
بهزاد خداویسی هنرپیشه محبوب 
را  او  ما  از  را نشناسد؛بسیاری  کشورمان 
با فیلم ضیافت یا سریال سرنخ به خاطر 
میاوریم؛خداویسی در اوج دوران موفقیت 
حرفه ای خود به یکباره و در کمال تعجب 
همگان جالی وطن کرد و سالها خبری از 
وی نبود؛حاال که شنیده ایم او دوباره  به 
وطن بازگشته با همین بهانه به سراغ او 
ناگفته  احتماال  و  ها  حرف  پای  تا  رفتیم 

های بسیارش بنشینیم

محمدرضا واحدی و طبع آزمایی در 
قالب های متنوع شعری

محمدرضا واحدی که سال ها با قالب غزل خود را به جامعه 
ی ادبی استان شناسانده بود و سالها پیش که به وسوسه های نام و 
نان! در جشنواره های مختلف استان شرکت می کرد با غزل های خود 

مقاماتی دست و پا کرد.
واحدی که بیش از ۱۰ سال رئیس انجمن شعر سبزواران و ۶-۷ سال 
انجمن شعر جنوب  رئیس  نایب  و  آیینی جنوب  انجمن شعر  رئیس 
استان است در مجموعه ی شعری که سال گذشته به زیور طبع آراست 
طبع آزمایی خود در قالب های مختلف و متنوع شعری را آورده بود که 
توجه ویژه به قالب رباعی نشان از وسوسه ی او برای آزمودن این قالب 

کهن و دوباره احیا شده دارد.
واحدی مجموعه ای از اشعار آیینی خود را آماده انتشار دارد که طی ماه 
های آینده به دوستداران شعرش پیشکش می کند. با هم چند رباعی از 
مجموعه ی  »آفتاب اول مرداد » او را که زمستان پارسال و توسط نشر 

خاموش اصفهان به چاپ رسیده مرور می کنیم:
ای شهد لبت شباهتی از شکالت
شیرینی خنده های تو شاخ نبات

»سجاده نشین باوقاری بودم«
ای بر پدر کرشمه هایت صلوات!

شب تیره تر از همیشه جوالن می داد
کفتار میان بیشه جوالن می داد

اعصاب خراب شهر را یکسر کرد
سنگی که به روی شیشه جوالن می داد

لب تشنه نشسته بودم و میزی را  ...

می مردم و اضطراب پرهیزی را ...
دل شوره دچار آزمایشگاه و

رازی! نشدم که الکلی چیزی را...

این مزرعه از همیشه مسموم تر است
مرغ سحر از همیشه مغموم تر است

نور از قفس ستاره سرریز شده
تکلیف شب از همیشه معلوم تر است

*****
دختر ِ خیام ! یک جرعه شرابم میدهي؟

دزدکي بابا نفهمد شعر ِ نابم میدهي؟
مانده ام پشت ِ در ِ چوبي، »بفرما » یي بگو

تشنه هستم از سفال ِ کوزه آبم میدهي؟
تا نلرزم بیش از اینها در شب ِ موهاي ِ تو
از دو چشم ِ روشن ِ خود آفتابم میدهي؟
نم نم ِ باران ِ انگور است و عطر ِ کاهگل

دست در دست ِ نسیمت پیچ و تابم میدهي؟
زخمه برمیداري از دل چین به چین با دامنت؟
رقص ِ پرشور ِ دف و چنگ و ربابم میدهي؟

بیتي از لبهاي ِ من بر بیتي از لبهاي ِ تو
یک رباعي سهم ِ این حال ِ خرابم میدهي؟

میهمانم میکني با نان ِ داغ ِ گردنت؟
زیر ِ پیراهن دو تیهوي ِ کبابم میدهي؟
اینهمه اخترشناسي برده اي ارث از پدر

ماه ِ من ! از آسمانت یک شهابم میدهي؟
راز ِ تقویم ِ جاللي در قد ِ موزون ِ توست
در گذر از غم شماري ها شتابم میدهي؟
میگذاري بالش ِ بازوي ِ خود زیر ِ سرم؟

خسته ام بر روي ِ سینه جاي ِ خابم میدهي؟
گزمه هاي ِ مست ِ سلجوقي نیافتد چشمشان
چهره مي پوشاني و کمتر عذابم میدهي؟

مادرم را میفرستم سمت ِ نیشابورتان
در دل ِ تاریخ، یک » بله » جوابم میدهي؟

شهراد میدري
***

حکایت چاق بودن زنان قاجار چه بود؟
کشورهای  در  چاقی  رنسانس  از  قبل  یعنی  قدیم  زمانهای  در 
غربی نشان از ثروت و مکنت بود و این طور تلقی میشد که افراد 
چاق توانایی خوب خوردن و چاق شدن را به واسطه ثروتمندی 
دارند،این مسأله تا جایی در میان طبقه اشراف غرب حائز اهمیت 
بردن  با  عمد  به  غذا  صرف  از  پس  ثروتمندان  و  حکام  که  بود 
انگشت به حلق خویش کل غذای خورده شده را برمیگردانند تا 

معده خالی شود و از نو به خوردن بپردازند!
در مقابل فقرا هیکلهایی نحیف و الغر داشتند که ناشی از عدم 
در  چاقی  اما  میشد  تلقی  نامناسب  غذای  صرف  و  مالی  بضاعت 
میان قاجاریان نوعی زیبایی برای زنان به شمار میرفت. چنان که 
با دقت در عکسهای به جا مانده از آن دوره درمیابیم تعداد زنان 

چاق بسیار بیشتر از مردان فربه بوده است.
همچنین نقل کرده اند که روزی یکی از اشراف زادگان اروپائی در 
این باب از شاه قاجار سوال می کند و جویای علت می شود که چرا 
زنان چاق در دید او زیباترند و شاه قاجار در پاسخ می گوید:شما به 

هنگام مراجعه به قصابی گوشت می ستانید یا استخوان!
***
داستانی کوتاه و زیبا...

روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت!
زرافه  همه  گردن  تا  داده  دستور  شیر  گفت:  پرسیدند  را  سبب 

ها را بزنند!
گفتند: تو را چه به زرافه؟! تو که فیل هستی پس چرا نگرانی؟!

به  را  االغ  اما جناب شیر،  فیل هستم؛  میدانم که  بله من  گفت: 
پیگیری این دستور مأموریت داده!!

میگذارند،  نادان  و  بیسواد  افراد  بر دوش  را  مهم  مأموریت  وقتی 
نتیجه فاجعه بار خواهد بود!

روشهای سنتی کنترل و درمان 
کبد چرب

کبد چرب که بیماری اختالل در کارکرد کبد است را می 
توان به روش های سنتی کنترل و درمان کرد.

کبد چرب به دلیل کاهش تحرک و تغذیه نادرست ایجاد می 
شود و در واقع به اختالل مزمن و بدون علت در کبد گفته می 

شود که به دلیل تجمع چربی و التهاب در کبد است
چرب  کبد  ایجاد  دلیل  ترین  شایع 

موارد زیر است:
1-آب خوردن بین غذا

۲-داشتن استرس
3-مصرف الکل

4-داروهای تقویت جنسی خودسرانه
5-مصرف دارو بیش ازحد معمول و مصرف لووستاتین ها

۶-مصرف غذاهای فست فودی مثل سوسیس،کالباس و پنیر 

پیتزا
قبلی  نشده  هضم  غذای  از  بعد  بالفاصله  غذا  »خوردن 
زیانبارترین چیزها برای کبد است و خوردن آب بالفاصله 
بعد از غذا مخصوصا بعد از نهار آن هم به طور یک دفعه سر 

کشیدن آزاردهنده کبد است »«ابن سینا««
کبد بطور طبیعی مزاج گرم و تر دارد، بنابراین سرد شدن آن 
بر اثر عوامل مختلف می تواند توانایی کبد را برای تحلیل 
و متابولیزه کردن چربی ها کم کند و موجب انباشته شدن 

چربی در بافت کبد و ایجاد کبد چرب شود.
بنابراین مصرف ترشی ها به ویژه سرکه و آبغوره ، خوراکی 
های سرد مثل ماست، دوغ ترش، خیار و کدو هم باعث سرد 

شدن کبد می َشود که باید محدود گردند.
مصرف  و  نادرست  تغذیه  ناگهانی،  وزن  کاهش  همچنین 
بیش از حد چربی و کربوهیدرات به همراه گرسنگی طوالنی 

مدت به ایجاد کبد چرب می انجامد .
- اصالح عادات غذایی

1- به هیچ وجه وسط غذا آب نخورید این مورد خیلی مهم 

و حیاتی است
۲- خوردن همه روغنها بغیر از روغن کنجد و زیتون 

ممنوع است
3- در غذا های سرخ کردنی از روغن کنجد استفاده 

کنید
4- از آبی که به وسیله یخ خنک شود استفاده نکنید 

برای سرد شدن آب پارچ را در یخچال قرار دهید
5- خوردن مقداری نمک دریا قبل و بعد از غذا

۶- سیگار کم یا ترک شود.
- درمان کبد چرب

1- خوردن سرکه انگبین یا سکنجبین  روزی یک لیوان
روغن  هویج،  کلم،  از  مخلوط  ساالدی  خوردن   -۲

زیتون بودار و آبغوره
3- خوردن میوه سیب با پوست صبح ناشتا و شب

4- خوردن عرق کاسنی و شاتره یک لیوان با عسل
5- حجامت عام  دو تا سه  نوبت در ایام پر فشار »«فواصل بین 

حجامت ۲5 روز یکبار««

با یک قاشق  ترنجبین در  ۶- خوردن یک قاشق خاکشیر 
آب گرم

دکتر امید ابدالی متخصص تغذیه و 
کایروپراکتیک

چاپخــانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف       
صحافی انواع دفاتر و پایان نامه ها،  کارت عروسی ، چاپ رنگی ، کارت ویزیت ، تبلیغات ، ترحیم و... 

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : خانم آذر سادات  حسینی    تلفکس : 43213718 - 034   *   09178472874     

))ابالغ دادنامه((
پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸34177۰۰۸۹7 شعبه 1۰۹ دادگاه کیفری دو شهر کرمان)1۰۹جزایی سابق(

تصمیم نهایی شماره۹5۰۹۹7341۲4۰۰45۶
شاکی:آقای علی گرگندی نژاد فرزند محمد به نشانی کرمان نرسیده به پل احمدی خیابان مصطفی 

خمینی 5 سمت چپ آخرین سردر سبز رنگ منزل علیرضا مطهری
متهم:آقای ابراهیم سنجری به نشانی مجهول المکان

اتهام:ضرب و جرح عمدی با چاقو
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.
                        رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ابراهیم سنجری نژاد فرزند محمود بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
نسبت به آقای علی گرگندی نژاد دادگاه نظر به شکایت شاکی و گواهی گواهان و گواهی پزشکی 
قانونی و عدم حضور متهم و سایر امارات و قراین موجود و منعکس در پرونده بزه های انتسابی به 
وی محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۶14 از قانون تعزیرات نامبرده را از جنبه عمومی به یک 
سال حبس تعزیری و از جنبه خصوصی به لحاظ عدم امکان قصاص صدمات و جراحات وارده به 
استناد مواد 7۰۹و714و55۹و54۹و4۸۸و44۸و44۹و134 از قانون مجازات اسالمی به پرداخت ۲ سه 
هزارم دیه کامل بابت دامیه انگشت سوم دست راست و پرداخت 1 صدم دیه کامل بابت دامیه ران 
راست و هر کدام جداگانه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع در حق شاکی محکوم می نماید،رای 
صادره غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمان میباشد
رضا خالداری-رییس شعبه نهم دادگاه کیفری۲کرمان
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نشریه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
نظر احمدی تنگانی  

قائم مقام مدیرمسئول و 
سردبیر:

 احسان احمدی تنگانی

خبرنگار حوزه جنوب استان :
علی توکلی 091394867۵7

دبیرسرویس روانشناسی و 
پزشکی: محیا احمدی

گرافیست و صفحه آرا :
آذر سادات حسینی  

09178472874
لیتوگرافی و چاپ : مهدوی

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان، بلوار22بهمن ، ک ش 2

پ 2
تلفن : 0913141370۵

گستره توزیع : استان کرمان
ارتباط با سردبیر :

ehsan.ahmadi389@gmail.com
در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
telegram.me/rooshanfekrii

هم زمان با هفته دفاع مقدس دومین یادواره شهدای تامین اجتماعی استان 
کرمان با حضور سردار حسنی سعدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
سردار بنی اسدی فر فرماندهی انتظامی،سرهنگ حسینخانی مسئول سازمان 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  صدفی  ثاراهلل،  سپاه  کارمندان  بسیج 
اسالمی استان کرمان ،جمعی از مدیران کل دستگاههای زیر مجموعه وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای استان، فرماندهان پایگاه های 
مقاومت بسیج ادارات کل، جمعی از روحانیون،روسای شعب تامین اجتماعی 
در  شاغل  شاهد  اجتماعی،فرزندان  تامین  کارکنان  از  کثیری  استان،جمع 
استان  اجتماعی  تامین  شهدای  معزز  های  خانواده  حضور  با  و  اداره  این 
کرمان)شهیدان حمید باقری و حسن علی زینلی( در محل سالن اجتماعات 

اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ما در این مراسم باشکوه سرود جمهوری اسالمی توسط 
گروه موسیقی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نواخته شد و سپس مراسم در 
سالن اجتماعات اداره کل باحضور مدعوین آغاز گردید در این مراسم علی 
استان ضمن  اجتماعی  تامین  مدیرکل  و  بسیج  پایگاه  فرماندهی  حسینی 
خیرمقدم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: 
باید یاد و خاطره شهیدان را در فضای اداری،کاری و زندگی خود به همراه 
داشته باشیم تا بتوانیم همواره سیره این عزیزان را سرلوحه کارمان قرار داده 
و الگوی عمل و کردار ما درعرصه های گوناگون با تاسی از راه شهدا بوده 
و همچنین بتوانیم امانت داران خوبی برای خون آنها باشیم. علی حسینی 
افزود امروزه در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره در عرصه های 
مختلف درحال خدمتگذاری هستیم،وی تصریح کرد: یادمان باشد که ایشان 
از ما می خواهند که خدمت بی منت به مردم داشته باشیم زیرا مردم ولی 

نعمت ما هستند،حسینی یادآور شد کسانیکه دیروز در سنگرهای جهاد و 
شهادت خدمت می کردند امروز درعرصه های گوناگون اجتماعی و اداری 
دارای مسئولیت هستند. وی در ادامه افزود همواره باید با یاد شهیدان برای 

مقابله با دشمن اصلی و جنایتکار ایران اسالمی یعنی آمریکا آماده باشیم.
علی حسینی در بخش دیگری ازسخنان خود بیان کرد که سازمان تامین 
اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور درحال حاضر بیش از 
۵۰ درصد یعنی متجاوز از 4۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش 
خود دارد و از توصیه های این جانب به همکاران خود همواره این بوده که 
هر قدر میتوانیم خدمتگزار مردم باشیم که با این عمل در واقع یاد و خاطره 

شهیدان را گرامی داشته و راه آن عزیزان را ادامه داده ایم.

وی خاطرنشان کرد ۶۰ درصد ازپرسنل این سازمان ایثارگران،جانبازان و 
آزادگان بوده و۳۰ نفر فرزند شهید مشغول بکار هستند، وی یادآور شد در 
استان کرمان در هر ماه بالغ بر صد میلیارد تومان پرداخت تعهدات کوتاه 
مدت و بلند مدت برعهده این سازمان است و به حمداهلل با رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و با هدایتها و برنامه های اساسی دکتر نوربخش مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی توانسته ایم این وظیفه را به خوبی بدون یک روز 
تاخیر به انجام برسانیم که نهایتا این رقم درکشور ماهانه ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان و درکرمان بالغ بر۱4۰ میلیاردتومان )در بخش بیمه ای و درمانی( 

درهر ماه می باشد.
اجتماعی  تامین  با سازمان  از جمعیتی که  علی حسینی گفت۶۰ درصد 
سر و کار دارند جزو حداقل بگیرها و شریفترین قشر جامعه هستند که با 

دستانی پینه بسته و صورتهای سوخته در اثر تابش آفتاب تالش و کار 
کرده و ما موظفیم به این انسانهای پاک خدمت نماییم وی در پایان پیام 
مدیرعامل سازمان را بمناسبت دومین یادواره شهدا قرائت نمودند.الزم به 
ذکراست درادامه این مراسم ضمن پخش دو کلیپ در وصف »شهیدان 
مدافع حرم« و »شهدا و ایثارگران تامین اجتماعی کرمان« که توسط 
روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج اداره کل تامین اجتماعی کرمان 
تهیه شده بود آقایان علیرضا زند مسئول روابط عمومی اداره کل و علی 
محمد رادمنش هنرمند کشوری و آقای پورشیخ از مداحان استان به 
ترتیب به اجرای برنامه پرداختند و در پایان از  خانواده دو شهید گرامی) 
باقری و علی زینلی( و 2۹ نفراز فرزندان شاهد شاغل درسازمان تامین 
اجتماعی با اهدای لوح تقدیر از سوی مدیرکل تامین اجتماعی استان 

تجلیل به عمل امد.

بـرکت یاد شهـدا تامین اجتمـاعی کرمان را به اوج پـویایی رسانده

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین 

سازمان بیمه ای کشور درحال حاضر بیش از 

۵0 درصد یعنی متجاوز از 40 میلیون نفر از 

جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد .

30 استان کشور به دنبال اجرای طرح های موفق استانداری کرمان

بعد از کشمکش های فراوان و اعتراضات گسترده حامیان دولت و اصالح طلبان 
خالصه در تاریخ ۱۰ اذر ۹2اسماعیل نجار که استانداری کرمان را روی حالت 
سکون گذاشته بود جای خود را به علیرضا رزم حسینی رزمنده دفاع مقدس و 
اقتصاد دانی بصیر که عالقه ای به مدیریت دولتی نداشت سپرد،در ابتدا برخی 
منتقدان نداشتن رزومه کار دولتی را از ضعف های استاندار جدید میدانستند،اما 
دولت یازدهم که به ایشان اعتماد کرده بود میدانست که بهترین گزینه برای استان 
سیاست زده و پرآشوبی همچون کرمان با اختالفات ساختاری،جمعیتی،قومیتی 
و منطقه ای رزم حسینی است زیرا وی یک اعتدال گرای واقعی بوده و اثبات 
کرده که تحت تأثیر هیچ جریان سیاسی قرار نگرفته و نخواهد گرفت و شایسته 

ساالری در سیستم مدیریتی اولین شرط ایشان است که وجود برخی مدیران 
خدوم دولت های نهم و دهم در رده های معاونت استانداری،مدیرکل،فرمانداری 
و بخشداری اثبات این نگاه همه جانبه گرایانه است،از دیدگاه سیاسی و تعامل 
با مدیران دولت که بگذریم نماینده عالی دولت در این مدت توانسته نزدیکترین 

ارتباط را با نمایندگان مجلس و ائمه محترم جمعه داشته 
باشد که طرح مثلث توسعه اقتصادی مد نظر ایشان دلیلی 
سو  دیگر  از  است  اتحاد  و  همدلی  این  بر  مبرهن  و  واضح 
استاندار با نیروهای نظامی و امنیتی و سیستم دادگستری 
نتیجه آن رشد  را داشته که  تعامل  و  نزدیکترین همکاری 
شاخص های امنیتی در برخی مناطق آسیب پذیر و شکننده 
همچون جنوب و شرق استان تا ۹۰ درصد می باشد،در حوزه 
فرهنگ و علوم اجتماعی علیرغم برخی بداخالقی ها از سوی 
تندروها ما شاهد تحوالت و اتفاقات کم نظیری بوده ایم که 
از همه مسائل  از حوصله مبحث ماست،اما  ذکر آنها خارج 
باال که بگذریم رزم حسینی استاد سازندگی،عمران و جذب 
سرمایه گذار و توریست است و هر منتقد و انسان با ایمانی 
این مطلب را نمیتواند کتمان کند، زیرا در شرایطی که استان 
آبی  کم  و  خشکسالی  لحاظ  از  را  وضعیت  بدترین  کرمان 
سپری میکند تمرکز بر کشاورزی نوعی خودزنی اقتصادی 
است و ما مجبور خواهیم بود با  افتخار اینکه کرمان دارای 
2۵ درصد باغات کشور است خداحافظی کنیم و چندین متر 
مکعب آب را برای یک کیلوگرم هندوانه یا گوجه فرنگی که 
گاها قیمتی زیر دویست تومان دارد هزینه کردن را از برنامه 
اقتصادی استان دور بریزیم،زیرا دیری نمی پاید که آفات و 

کم آبی حجم کشاورزی ما را بسیار کوچک میکند و در آن شرایط جامعه پذیرش 
این حجم بیکاری و نابسامانی را ندارد و میطلبد که از هم اکنون تدابیری برای 
آن روز اندیشیده شود که به صراحت میتوانم بگویم در میان ۳۱ استان کشور 
پیشروترین  و  ترین  آماده  روبرو خواهند شد کرمان  این مشکل  با  که همگی 
استان بوده و در صورت تحقق کامل برنامه های مدنظر مدیریت عالی استان 

هیچ نگرانی برای آینده متصور نیستیم و همه استانداران کشور به مشاوران خود 
دستور داده اند تا از طرح های استان کرمان الگو برداری کنند،از جمله برنامه 
هایی که مجموعه مدیریتی استان و در راس آن شخص استاندار برای این امر 
اندیشیده اند حرکت بر مسیر اقتصاد مقاومتی و تقسیم استان به مناطق هشت 

گانه و واگذاری هر منطقه به مدیریت واحد است که این امر در شناسایی و 
آسیب شناسی نقاط قوت و ضعف مناطق تاثیر شگرفی داشته و به راحتی میتوان 
با بالفعل کردن نقاط قوت نقاط ضعف را پوشش داد که پایلوت اقتصاد مقاومتی 
قلعه گنج میتواند یک الگوی ملی و بین الملی کارآمد برای اقتصاد مقاومتی یا 
مدیریت هدفمند باشد که تعریفی کامال متفاوت با ریاضت اقتصادی مد نظر 

غرب دارد،زیرا مناطق هشت گانه ما با تکیه بر پتانسیل های طبیعی و خدادادی 
خویش قابل شکوفا شدن و خروج از حالت انزوا خواهند بود و این امر مردم را به 
کم هزینه کردن و کم خوردن توصیه نمی کند،مسئله دوم مدنظر مدیریت استان 
هویت بخشی و ارزش بخشیدن به شهر کرمان به عنوان مرکز پهناورترین استان 
کشور است و شرایط شهری و زیرساختی کرمان ماقبل رزم حسینی باعث 
سرافکندگی و شرمساری برای هر کرمانی بود و بی شک ما برای حرکت 
یک قطار نیاز به تحرک لوکوموتیو داریم که واگن ها را با خود جا به جا 
کند و اگر ما در حرکتی غیرمنطقی تمامی واگن ها را طال اندود کرده و 
لوکوموتیو را رها کنیم تمامی قطار با هم به خاک خواهد نشست و هیچ 
حرکتی اتفاق نخواهد افتاد، پس الزمه سرمایه گذاری،جذب سرمایه گذار 
و عمران در شمال،جنوب و شرق استان بهبود وضعیت مرکز استان است 
که به حق با انجام پروژه های شهری،عمرانی و رفاهی در چند سال آینده 
کرمان شهری به مراتب آباد تر از شیراز خواهد بود،مسئله سوم و بسیار 
با اهمیت مدنظر آقای رزم حسینی توسعه گردشگری و فراهم نمودن 
زیرساخت های آن است که در تمام جهان صنعت توریسم را آلترناتیو نفت 
و سایر صنایع مادر میدانند و متأسفانه سهم ما از این صنعت جهانی بسیار 
ناچیز است البته ناگفته نماند مقایسه آمار گردشگران خارجی و داخلی 
کرمان در سال های ۹۳ تا ۹۵ قابل مقایسه با هشت سال گذشته نیست و 
با اقدامات انجام شده در زمینه بازسازی و بهسازی بناهای تاریخی و سیل 
ثبت آثار ملی و بین الملی در کرمان ما به زودی گردشگر پذیر ترین استان 
کشور خواهیم بود،از دیگر خدمات دولت یازدهم در کرمان توسعه صنایع 
با محیط زیست،علمی  بزرگ،تحرک و توسعه معادن سازگار  کوچک و 
کردن کشاورزی و اجرای سیستم های آبیاری نوین،جایگزین کردن کشت 
های کم آب و استراتژیک به جای کشت های پرآب،توجه جدی به امنیت 
غذایی خصوصا در حوزه غالت و نگاه همه جانبه و غیر منطقه ای به استان 
است به شکلی که میتوان گفت بزرگترین دغدغه  شخص استاندار جنوبی ترین 
شهرستان کرمان یعنی )قلعه گنج( است و با سفرهای متعدد و مصوبات بی نظیر 

این امر را اثبات کرده است.

فرا رسیدن 2۶ مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش را به جامعه 
ورزشی خصوصا اهالی ورزش در شهرستان کهن و زیبای جیرفت 
تبریک گفته و جا دارد به مناسبت این روز فرخنده کمال تشکر 
از استاندار  را  این شهرستان  و قدردانی خود و جامعه ورزشی 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  محترم  کرمان،سرپرست  محبوب 
استان،فرماندار مقتدر شهرستان جیرفت و نماینده شریف مردم 
همه  خاطر  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت 

حمایت هایشان اعالم داریم
سلحشور ساالری ریاست اداره ورزش و جوانان 

شهرستان جیرفت

علی حسینی محمدآباد مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان  :


