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سفرنامه یک نویسنده همیشه در سفر، این بار درباره سفر به مشهد مقدس:
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رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

ورود 565 هزار پرونده 

کرمان به دادگستری 

شهردار کرمان:
 شهرداری مخصوص بافت قدیم 

 کرمان راه اندازی می شود
متن در صفحه دوم

سردار سلیمانی: 

مشتاقان دفاع از حرم به کمک 

سیل زدگان خوزستان بیایند

گزارش »کرمان امروز« از لزوم احداث سیل بند در شهر کرمان و اقدامات استانداری کرمان در این باره؛

متن کامل در صفحه سوم

چاره جویی پیش  از گزند
    در این بحبوحه ویرانی ها و خسارات ناشی از وقوع سیل در کشور، یک خبر بر روی خروجی خبرگزاری 
های کرمان قرار گرفت و آن هم دستور ویژه معاون عمرانی استاندار برای ساخت سیل بند در شهر 

کرمان است که گفته می شود قرار است از دو  سه روز آینده عملیات احداث آن آغاز شود

  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان: با توجه به اینکه خطر هجوم سیل به سمت کرمان از 
سمت ماهان، کوه های صاحب الزمان و ده باال وجود دارد، قرار شد در این مسیرها محافظ ایجاد شود تا 

در صورت جریان شدن آب، انحراف و از سمت غرب شهر کرمان خارج شود

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   جراح زیبایی صورت پسر جوان را کج کرد
  مصدومیت حسین خانی تا هفته آینده رفع می شود

  دعوت تکواندوکار کرمانی به اردوی تیم ملی
  اعتراف ترقه فروش  به آزار پسر نوجوان

  اسکان ۱۰۷هزار سیل زده
  جزئیات تجاوز به دختر کنکوری به بهانه مشاور کنکور

  برگزاری مسابقات ورزشی ویژه نوروز در راور

اخبار ایران، جهان و حوادث:

به بهانه ی گذر از  19فروردین ماه، 
سالروز درگذشت ایرج بقایي  کرماني؛ 

کرمان »وفای« 
 صفحه  چهارم

حامد نصرآبادیان
 در گفتگوی اختصاصی 

با »کرمان امروز« 
از سفر اخیرش به فرانسه 

می گوید:

فرانسه 
برای من 

یعنی 
»مارسل مارسو«

دهیاری قائم آباد باستناد مصوبه شماره 358 /ش مورخ 97/12/13 شورای اسالمی قائم آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 2 قطعه زمین تفکیک شده ذیل را از طریق 
مزایده عمومی )طبق ارزیابی کارشناس دادگستری( با حدود و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/1/21 لغایت 98/1/31 و جهت 
تسلیم پیشنهادات تا مورخ 98/2/11 به دهیاری قائم آباد واقع در جاده تهران بعد از پل راه آهن مراجعه نمایند. در ضمن دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و 
شرکت کنندگان باید به ازاء هر قطعه زمین مورد تقاضای خود 5 درصد قیمت پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شرح مبالغ امالک برابر فهرست قطعات مورد 
مزایده که براساس قیمت پایه و مساحت هر قطعه تعیین شده که جز اسناد و مدارک مزایده می باشد را به صورت ضمانتنامه بانکی به انضمام سایر مدارک تحویل نمایند.
بازگشایی پاکات در تاریخ 98/2/12 و در محل ساختمان اداری دهیاری انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برندگان 
به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که دهیاری اعالم می نماید اقدام و درغیر این صورت تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع 

دهیاری ضبط خواهد گردید.
بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه های محلی و همچنین کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکیت - عوارض و مالیات به عهده برندگان مزایده 

خواهد بود. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

مبلغ پایه هر قطعه زمین )ریال(مساحت )مترمربع( کاربری موقعیت شماره قطعه

قطعه شماره دو سهم دهیاری از تفکیک آقای غالمرضا شیروانی واقع در قائم 2
آباد انتهای خیابان خیام خیابان امام حسین )ع(

2101/764/000/000 مسکونی

 قطعه شماره شش سهم دهیاری از تفکیک آقای عبداهلل شهیدی و خانم اقدس6
ابراهیمی شاه آبادی واقع در قائم آباد خیابان قائم کوچه قائم شماره 6

257/62/369/920/000 مسکونی

بخش اول
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اخبار استان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت زرین بافت کرمان به شماره ثبت 1083 و 
شناسه ملی 10630079718 دعوت به عمل می آید که برای انتخاب مدیران و 
بازرسین در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1398/02/02 
راس ساعت 00: 10 صبح در محل شرکت واقع در خیابان مطهری پالک 1 طبقه 

همکف برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
هیأت مدیره شرکت زرین بافت کرمان 

آگهی مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت زرین بافت کرمان 

شهردار کرمان از راه اندازی شهرداری بافت قدیم کرمان در سال جاری 
خبر داد و گفت: اجرای طرح مسیر دوچرخه نیز از خرداد امسال کلید 

خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده در نشست عمومی شورای 
شهر کرمان ضمن ابراز همدردی با سیل زدگان در کشور، گفت: بر اساس 
به عنوان معین معرفی و مقرر  از استان ها  دستور وزارت کشور تعدادی 
شده است تا استان های همجوار تمامی کمک های خود را به استان های 

معین انتقال و از آنجا به استان های سیل زده انتقال یابد.
عالم زاده با بیان اینکه شهرداری در حال جمع آوری وسایل برای انتقال 
به این استان ها است، افزود: در این راستا موکب شهرداری ظرف دو روز 

آینده در خوزستان برای طبخ غذا گرم مستقر خواهد شد.
وی ادامه داد: ماشین آالت و تجهیزات الزم اعالم شده نیز در حال جمع 

آوری بوده و به زودی اعزام می شود.
در سال  اقدامات شهرداری  از  گزارشی  ارائه  به  ادامه  در  کرمان  شهردار 
گذشته و نوروز امسال پرداخت و افزود: در سال گذشته بحث برنامه ریزی، 
اجرا و نظم دهی به ساختارها، بحث لوایح و خرید نرم افزارها در دستور 

کار قرار گرفت تا بتوان در سنوات بعد اقدامات خوبی انجام شود.
کار  اولویت  در  تمام  نیمه  پروژه های  اتمام  اینکه  به  اشاره  با  زاده  عالم 
بهره  به  سطح  هم  غیر  تقاطع  سه  خوشبختانه  افزود:  است،  شهرداری 

برداری رسید و پل ابوذر نیز به زودی به بهره برداری می رسد.
وی افزود: سال گذشته 20 پارک کوچک به بهره برداری رسید و بوستان 

شهدای شهرداری نیز اواسط هفته جاری به بهره برداری می رسد.
اتوبوس  ناوگان  ارتقای  شهردار کرمان اظهار کرد: در راستای نوسازی و 
رانی تا کنون 10 دستگاه اتوبوس بهسازی شده است، یک دستگاه اتوبوس 

گردشگری راه اندازی و دو دستگاه اتوبوس برای معلوالن آماده سازی شد.
وی با بیان اینکه به شهروندان قول داده بودیم که اقدامات شهرداری برای 
نوروز امسال متفاوت تر از سالهای قبل باشد، افزود: در ایام نوروز امسال 
هزار و ۵00 ساعت برنامه های متنوع فرهنگی و هنری بر اساس سالیق 

مختلف برگزار شد و هم چنان نیز ادامه دارد.
شهردار کرمان با تاکید بر اینکه این برنامه ها با همت و حمایت شورا در 

تأمین بودجه ها اجرایی شد، از همراهی صمیمانه آنها تشکرکرد.
اداره کل فرهنگ و  انتظامی،  نیروی  از همراهی و همدلی استاندار،  وی 
ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سایر واحدهای 

شهرداری در اجرا و برگزاری برنامه های نوروزی تشکر و قدردانی کرد.
آنها تشکر و  به موقع  به دلیل اطالع رسانی  از اصحاب رسانه  زاده  عالم 
قدردانی کرد و گفت: این اقدام آنها باعث دلگرمی همکاران در شهرداری 

شده است.
شهردار کرمان از راه اندازی شهرداری بافت قدیم در سال جاری خبر داد و 
گفت: اجرای طرح مسیر دوچرخه نیز از خرداد امسال کلید خواهد خورد.

رئیس شورای شهر کرمان هم در این نشست ضمن ابراز نگرانی از وقوع 
سیل و ایجاد مشکالت برای بسیاری از هم وطنانمان در جای جای ایران، 
گفت: وقوع این حوادث احتمالی می طلبد که به کرمان و مشکالت سیل 

بیشتر بیندیشیم.
محمد فرشاد ادامه داد: در این راستا امروز در معاونت عمرانی جلسه ای 
مشکالت  رفع  برای  شد.  شناسایی  ضعف ها  و  برگزار  خصوص  این  در 
برنامه ریزی هایی انجام شد تا اگر چنین حوادثی در کرمان اتفاق بیفتد 

آمادگی های الزم وجود داشته باشد.
وی ضمن تشکر از انتقال منصفانه و صادقانه اقدامات شهرداری در سال 
گذشته و ایام نوروز امسال توسط اصحاب رسانه، گفت: اعضای شورا نیز 
بسیار همراهی کردند تا بستر آماده شد و برنامه ریزی های شهردار راحت 

تر صورت پذیرد که خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شد.
فرشاد ادامه داد: با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی، سه پروژه بزرگ در 
شهر کرمان به بهره برداری رسید و در کنار آن شاهد اجرای پروژه های 

کوچک تر در سطح شهر بودیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته سال ساماندهی و تثبیت شهرداری بود که 
خوشبختانه بخش زیادی از دیون پرداخت و حقوق کارکنان شهرداری به 
روز شد، ادامه داد: امسال شرایط برای اتمام پروژه های نیمه تمام گذشته 

و اجرای پروژه های جدید مهیا است.
وقت  با  و  گذشته  همانند  شورا  اعضای  شک  بدون  کرد:  تصریح  فرشاد 

بیشتر همیاری و کمک خواهند کرد.
زهرا ایرانمنش عضو شورای شهر کرمان ضمن تشکر از شهردار کرمان 
پروژه های  اجرای  کنار  در  فرهنگی  برنامه های  به  ویژه  توجه  جهت 
عمرانی، گفت: سال گذشته شاهد برگزاری سفره های هفت سین متعدد 
در شهر کرمان نبودیم که وقتی علت را از شهردار کرمان جویا شدیم 
این  برای  دلیلی  نپردازیم  را  کارگران  زمانیکه حقوق  تا  کرد  اعالم  وی 

هزینه ها نیست.
ایرانمنش ادامه داد: خوشبختانه شهرداری امسال هم حقوق ها را پرداخت 
کرد و هم شاهد تحولی عظیم در شهر بودیم به طوری که شاهد هستیم 

با هزینه کم و با صرفه جویی همه اقشار را در نظر گرفتند و برای همه 
آنها برنامه های مختلفی تدارک دیدند.

وی با بیان اینکه در نوروز امسال شاهد انفجار فرهنگی در شهر کرمان 
توسط شهرداری بودیم، از شهردار، مدیران و تمامی کارکنان شهرداری 
و هم چنین روابط عمومی شهرداری و تمامی اصحاب رسانه که پوشش 

خبری بی نظیری داشتند، تشکر و قدردانی کرد.
منصور ایرانمنش عضو شورای شهر کرمان هم ضمن تشکر از زحمات 
حوزه  به خصوص  مختلف  حوزه های  در  شهرداری  کارکنان  و  شهردار 
خصوص  در  مسئوالن  و  مردم  نگرانی  دلیل  به  داد:  پیشنهاد  عمرانی، 
اکنون وجود خارجی  بوده و  سیل، مسیرهایی که در گذشته رودخانه 
ندارد شهرداری ورود و سیل بندها را احیا کند و مسیرهایی را که نیاز 

به الیه روبی دارد را در اولویت کاری قرار دهد.
نیز ضمن  کرمان  شهر  شورای  دیگر  عضو  مشرفی  اکبر  علی  ادامه  در 
نوروز  در  متنوع  و  برنامه های شاد  اجرای  به جهت  از شهرداری  تشکر 
امسال، گفت: این برنامه ها در طول سال به ویژه در ماه مبارک رمضان 

ادامه پیدا کند.
حسین چناریان عضو شورای شهر نیز در نشست عمومی شورا با بیان 
اقدام بزرگی بود که  اینکه اصالح ساختار درآمدی و بودجه شهرداری 
این  در  شهردار  روزی  شبانه  زحمات  از  شد،  انجام  شهرداری  توسط 
و  کرد  تشکر  نوروز  برای  دیده  تدارک  برنامه های  و همچنین  خصوص 

خواستار تداوم آنها در طول سال و در نقاط مختلف شهر شد.
کامیاب عضو شورای شهر کرمان در نشست عمومی شورا ضمن خداقوت 
و خسته نباشید به شهردار و کارکنان شهرداری، گفت: در ایام نوروز که 
همه سرگرم جشن و گردش بودند، مدیران و کارکنان شهرداری درگیر 

اجرای برنامه های شاد و متنوع برای مردم بودند.
میرحسینی عضو دیگر شورای شهر کرمان نیز با بیان اینکه در ایام نوروز 
خوشبختانه  که  داشتم  حضور  مردم  بین  در  تاریخی  مراکز  برخی  در 
امسال  می طلبد  داد:  ادامه  بودم،  شاهد  را  گردشگران  و  مردم  رضایت 

در این مسیر محکم تر قدم برداریم و در سالهای بعد بیشتر کار کنیم.
مکان های  در  سال  طول  در  فرهنگی  برنامه های  اجرای  خواستار  وی 

گردشگری و بافت قدیم شهر کرمان شد.
علی خدادادی نیز ضمن تشکر از شهرداری که شادابی و نشاط را برای 
مردم و میهمانان نوروزی به ارمغان آورد، به افتتاح بوستان های متعدد 
بوستان  در  انجام شده  اقدامات  گفت:  و  کرد  اشاره  امسال  نوروز  برای 
تمدن کاری نو و زیبا بود که برای اولین بار در شهر کرمان کنده کاری 
مکان های تاریخی بر روی آجر در این پارک انجام شده است که از مردم 

دعوت می شود حتماً از این بوستان دیدن کنند.
نایب رئیس شورای شهر کرمان در نشست عمومی شورا  بهرامی  علی 
ضمن تشکر ویژه از شهردار کرمان به دلیل اجرای برنامه های مختلف در 
نوروز امسال با رویکرد فرهنگی و مردمی، گفت: بازتاب و رضایتمندی 
مردم از اجرای این برنامه ها به شورا ثابت شد، اگر برنامه های فرهنگی 

برگزار شود مردم نیز استقبال خوبی خواهند داشت.
وی گفت: همه فعالیت های نوروزی با بودجه کمی انجام و خوشبختانه 
برنامه های نوروزی طبق زمان بندی اعالم شده در ایام نوروز برگزار شد

شهردار کرمان:

 شهرداری مخصوص بافت قدیم کرمان راه اندازی می شود

خبر
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:

مهلت ارایه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده 

دوره زمستان ۹۷ تمدید شد
  

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 
ماه  فروردین  پایان  1397تا  زمستان  ماهه  سه  دوره  افزوده  ارزش  بر 

1398تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد 
سلمانی اعالم کرد:  مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی  از  حداکثر 1۵ روز پس 
اظهارنامه  ارائه  مهلت  بودن  مصادف  به  باتوجه  اما  کنند  ارائه  را  خود 
دوره چهارم )فصل زمستان( با تعطیالت نوروز و به منظور تکریم و رفاه 
حال مودیان گرامی بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر 
ارزش افزوده مهلت ارائه اظهارنامه این دوره تا پایان فروردین ماه 1398 

تمدید شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی که 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1397 را تا پایان 
صورت  در  توانند  می  کنند،  ارائه   1398 ماه  فروردین   31 شنبه  روز 
تاخیر  و  اظهارنامه  ارائه  عدم  جرایم  بخشودگی  از  کتبی،  درخواست 
مزبور  دوره  برای  مقرر  موعد  در  متعلق  عوارض  و  مالیات  پرداخت  در 

برخوردار شوند.
بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می توانند از طریق سایت عملیات 
الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR اطالعات 
تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات 

متعلقه اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان 
کرمان خبر داد:

کمک ۵۲۰ میلیون تومانی 

کرمانی ها به سیل زدگان 
 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از کمک ۵۲۰ 
میلیون تومانی کرمانی ها به سیل زدگان کشور خبر 
روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به  داد. 
عمومی کمیته امداد استان کرمان، یحیی صادقی 
مردم  فروردین،  هفدهم  روز  پایان  تا  کرد:  اظهار 
تومان  میلیون  کرمان ۲۸۷  استان  نیکوکار  و  خیر 
کمک نقدی و ۲۳۳ میلیون تومان کمک کاالیی 
برای کمک به سیل زدگان کشور، به کمیته امداد 
غیر  کمک های  داد:  ادامه  وی  داده اند.  اختصاص 
غذایی  مواد  بسته   ۵۷۳ و  هزار  پنج  شامل  نقدی 
پتو،  تخته   ۶۷ موکت،  تخته   ۳۴ آب معدنی،  و 
۵۹۳ جفت کفش و البسه و ۴۸۶ مورد سایر لوازم 
ضروری بوده که به دفاتر و پایگاه های کمیته امداد 
به  کمک  برای  استان  سراسر  نیکوکاری  مراکز  و 

سیل زدگان کشور تحویل داده شده است.
نیکوکار  مردم  مشارکت  از  تقدیر  ضمن  صادقی 
شمال  سیل زدگان  به  کمک  برای  کرمان  استان 
کامیون  نخستین  گفت:  کشور،  مناطق  دیگر  و 
کمک های مردم خیر و نوع دوست استان طی هفته 

جاری به استان های سیل زده ارسال می شود.
وی با تشریح روش های دریافت کمک های مردمی 
از سوی کمیته امداد، بیان کرد: جمع آوری کمک 
برای سیل زدگان کشور هم چنان ادامه دارد و مردم 
دیار کریمان می توانند با شماره گیری کد دستوری 
#۹۹*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، واریز مستقیم 
مراجعه   ،۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰ کارت  شماره  به 
در  ویژه جمع آوری کمک  پایگاه های  به  حضوری 
میدان های اصلی شهرها و یا دفاتر کمیته امداد در 
سراسر استان کمک های نقدی و غیر نقدی خود را 

به دست هم وطنان سیل زده برسانند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

ورود ۵6۵ هزار پرونده به دادگستری کرمان
طی  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
سال گذشته در مقاطع مختلف ۵6۵ هزار و 726 
فقره پرونده وارد سیستم قضائی استان کرمان شده 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
دادگستری کرمان، یداهلل موحد در جلسه شورای 
قضائی استان کرمان که در محل سالن کنفرانس 
راستای  در  اظهار کرد:  برگزار شد،  بهشتی  شهید 
تکریم مراجعان به سیستم قضائی و کاهش زمان 
رسیدگی به پرونده ها و با تالش قضات و کارمندان 
از  درصد   ۴ شدیم  موفق  گذشته  سال  در  اداری 

موجودی پرونده های دادگستری را کاهش دهیم.
افزایش  رغم  به  گذشته  سال  در  کرد:  عنوان  وی 
اما با تالش و  ورودی پرونده ها به سیستم قضائی 
پرونده های  موجودی  دادگستری،  کارکنان  همت 
استان کرمان از 9۵ هزار و 268 پرونده به 91 هزار 
و 629 پرونده کاهش یافته است که گام مؤثری در 

جهت کاهش اطاله دادرسی بوده است.
در  که  خوبی  اقدامات  از  دیگر  یکی  گفت:  موحد 
کاهش  پذیرفت  صورت  کرمان  استان  دادگستری 
متوسط زمان رسیدگی از 9۴ روز به 88 روز بود که 
این کاهش شش روزه از اطاله دادرسی جلوگیری 

می کند.
وی نرخ رسیدگی در دادگستری استان کرمان را 
با شاخص  رابطه  افزود: در  و  اعالم کرد  101 روز 
نرخ رسیدگی، که یکی از آیتم های مهم در مباحث 
قضائی است شاهد رشد یک درصدی در این حوزه 

است.
موحد گفت: وظیفه اصلی قوه قضائیه رسیدگی به 
دعاوی و اختالفات است و طی یک سال گذشته 
۵69 هزار و 26۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته 

رابطه  این  در  درصدی   3 رشد  شاهد  که  است 
هستیم.

دادگستری  رویکرد   93 سال  از  کرد:  بیان  وی 
بر کاهش موجودی و چابک سازی  استان کرمان 
شعب متمرکز شده است که در این رابطه موجودی 
پرونده ها از 132 هزار به 91 هزار پرونده در سال 

97 کاهش یافته است.
استان  دادگستری  شعب  تعداد  کرد:  بیان  موحد 
 383 به  شعبه   362 از  گذشته  سال  در  کرمان 
یافته است که رشد 6 درصدی در  افزایش  شعبه 

این رابطه را شاهد هستیم.
وی به عملکرد شوراهای حل اختالف نیز اشاره کرد 

و گفت: در سال گذشته 16۴ هزار و 919 پرونده 
وارد شوراهای حل اختالف استان شده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت: در سال 
به  اختالف  و کارکنان شورای حل  گذشته قضات 
166 هزار و 3۵۴ پرونده رسیدگی کرده اند که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال 96 شاهد افزایش 
حوزه  این  در  پرونده ها  مختومه  درصدی   12

بوده ایم.
استان  اختالف  شوراهای حل  کرد:  تصریح  موحد 
کرمان موفق شدند در سالی که گذشت قریب به 
۴0 درصد پرونده ها را از طریق مصالحه و با صلح 

وسازش خاتمه دهند.

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
 www.evat.ir مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق سامانه

حداکثر تا 31 فروردین ماه سالجاری است.
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست       1526 مرکز ارتباط مردمی        روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور     372 م/الف

آگهی تغییرات شرکت نوین چشمه سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت 11771 و شناسه ملی 10320196155 

به استناد صورتجلسه هیأت تصفیه / مدیرتصفیه مورخ 1397/12/20:
- با رعایت مواد 224 و 225 الیحه اصالحی قانون تجارت و در اجرای ماده 227 این الیحه بدین 

وسیله ختم تصفیه شرکت جهت ثبت در دفاتر و درج در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار اعالم می گردد.
با ثبت این مستند تصمیمات ختم تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
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طنزیانه:   باز هم علم ...

 ، اید  نکرده  فراموش  حتماً  هم  شما  و  دارم  یاد  به  من  که  زمانی  از 
موضوع "علم بهتر است یا ثروت" همچنان پایه ی ثابت انشا نویسی در 
دوران مدرسه بوده است . البته در زمان های نه چندان دور اگر یکی 
پیدا می شد که ثروت را بر علم ترجیح می داد مورد عتاب آموزگار قرار 
می گرفت و نکوهش می شد چرا که اکثریت انسان ها نظر به ترجیح 
علم داشتند اما در این سال های اخیر که فاصله های اجتماعی بر اساس 

پول و ثروت سنجیده می شود و از طرفی علم با مدرک سنجیده می 
شود و مدرک فروشی به بازار آمده دیگر کسی علم را در نگارش برتر از 
ثروت نمی داند و حتی به نگاه طنز هم که شده از ثروت تقدیر می شود.

یعنی امروزه  اگر دانش آموزی پیدا شود که علم را مقدم بدارد مورد 
سرزنش وتمسخر همه حتی آموزگار قرار می گیرد! 

 با همه ی اینها من هنوز هم بر اعتقاد خود استوارم و علم را بهتر از 
ثروت می دانم . شاید آن را به حساب تعصب و یک دندگی من بر دفاع 
از نظراتم بگذارید.اما نه اینطور نیست من هنوز هم قلباً و عقاًل علم را 
برتر از ثروت می دانم تنها چیزی که تغییر کرده نوع نگاه من به علم 
است . واضح تر بگویم دو قشر ثروتمند مرفه که امروزه در جامعه ی ما 
جوالن می دهند یکی تالشگران اقتصادی هستند که درصد پایینی را 

به خود اختصاص داده اند و دیگر قشر ثروتمند مرفه همان  اختالسگران 
و اخاللگران اقتصادی اند که می شود گفت هردوی اینها زاییده ی علم 

است و حتی مدرک هم نیاز ندارد .
کسی که علم اقتصاد را چه به صورت تئوری در مراکز علمی و چه به 
صورت عملی در کف بازار  آموخته با کمی تالش و استفاده از آموزه 
هایش می تواند به ثروت هم دست یابد . چنین کسی کمتر اتفاق می 
هم  بود  خواهد  علم  هم صاحب  لذا  بگیرد  فاصله  انسانیت  از  که  افتد 
ثروت. اما دسته دوم مرفهانی هستند که آنها نیز از لبه ی دیگر علم 
استفاده کرده اند . یعنی با علم و آگاهی از شیوه های رانت و پولشوئی 

و اختالس به ثروت بیکرانی دست می یابند .
لذا اینجا هم اگر کار به تیغ دولبه ی علوم نداشته باشیم خواهیم دید 

که علم یک قدم جلوتر از ثروت است . یعنی این دغل دزدان اگر علم 
اختالس را نمی دانستند نمی توانستند بدزدند و پای یک عده ساده لوح 
را در تله بگذارند. بنابر این اگر در آموزش نوین آموزگاران هنوز هم علم 
را پیشرو ثروت معرفی کنند و به تشریح چگونگی هر علمی دامن بزنند 
خواهیم دیدکه نسل بعدی ما خیلی آماده تر و آگاهانه تر پا به میدان 

زندگی خواهند گذاشت .
هرچند که در زمینه تشریح و تدریس علم اختالس بی شک آموزش 
و پرورش ما با مشکل کمبود نیرو مواجه خواهند شد زیرا  این مغزهای 
متفکربه کانادا و امریکا صادر شده اندو برای تدریس   باید آنها را بازیابی 
کنیم چراکه با این ثروت بیکران و خدادادی کشور عزیزمان ایران هنوز 

هم چیزی برای ربودن هست ،  مگر آنکه ...  

یادداشت های 

گاه و بی گاه

لبخند 
آسانسور  جلوی  در  رفتم  کارم  محل  به  که  روز  آن 
آسانسور  در  روی  را  شوید  وارد  لبخند  با  ایستادم جمله 
روبه  باز شد  در  آمد.  لبانم  بر  لبخند  ناخودآگاه  و  دیدم 
رویم همان جمله را با حروفی بزرگتر دیدم و لبخندم به 
خود  کاری  طبقه  به  کرد  پیدا  ادامه  و  شد  تبدیل  خنده 
رسیدم روی دیوار همان جمله را دیدم و قهقهه سردادم 
به اتاق کارم وارد شدم برای چندین بار جلو چشمانم آن 
جمله را دیدم دیگر از خنده ریسه می رفتم که همکاران 
متعجب دورم جمع شدند و من قهقهه زنان آن جمله را 

نشان دادم آنها هم لبخند برلبشان آمد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از لزوم احداث سیل بند در شهر کرمان و اقدامات استانداری کرمان در این باره؛

چاره جویی پیش ازگزند

سیالب
بدون شک سیالب به عنوان یک بالی طبیعی شناخته شده 
است چرا که این پدیده در عمل هم از نظر تلفات جانی و هم از 
نظر خسارات مالی، بعد از زلزله مهیب ترین بالی طبیعی است 
که برای مقابله  با آن سازه های کنترل جریان مانند سدها، 
تا سیالب  شوند  می  طراحی  سیل  های  کانال  و  بندها  سیل 
بدون آنکه آسیبی به سازه ها بزند و یا جانی را بستاند از شهر 

و منطقه گرفتار در سیالب دور شود.
سیل در ایران

بارش باران که از حدود سه هفته پیش در کشور آغاز شد، 
آسیب های شدیدی به  بار آورد و بر اثر وقوع این رخداد دست 
کم 70 نفر کشته شدند و 85 هزار نفر نیز در سرپناه ها  به سر 
می برند. آنگونه که گزارش ها و اخبار نشان می دهد یک سوم 
کشور از سیل آسیب دیده است. این در حالی است که سازمان 
هواشناسی از احتمال وقوع سیل در برخی دیگر از نقاط ایران 

هشدار داده است .
اقدام ویژه  برای کرمان

اما در میان بحبوحه برخی ویرانی ها و خسارات ناشی از وقوع 
سیل در برخی از استان های کشور، یک خبر بر روی خروجی 
خبرگزاری های کرمان قرار گرفت و آن هم دستورویژه معاون 
عمرانی استاندار برای ساخت  سیل بند در شهر کرمان است 

که گفته می شود قرار است از دو  سه روز آینده عملیات احداث 
آن آغاز شود. 

وضعیت  و  کرمان  شهر  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه   با 
اطراف کوه  قرار گیری شهر در  به علت  توپوگرافی منطقه و 

مناطقی  میان  در  شهر  احاطه  و  الزمان  صاحب  مسجد  های 
جوی،  نزوالت  ریزش  هنگام  به  باال  ده   و  ماهان  همچون 
پیدا  جریان  کرمان  شهر  سمت  به  بارش   از  حاصل  رواناب 
مسکونی،  منازل  شهر،  های  خیابان  در  روانابها  که  کند  می 

به  امر  این  که  شود  می  جاری  اداری  و  تجاری  واحدهای 
به وجود  دلیل عدم وجود سازه های مناسب در اطراف شهر 
می اید که می توان با احداث سیل بند از ورود سیالب به شهر 

جلوگیری کرد.
محل های خطر هجوم سیل به سمت کرمان

درباره  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اینکه  به  با توجه  بند در شهر کرمان چنین گفت:  ایجادسیل 
خطر هجوم سیل به سمت کرمان از سمت ماهان، کوه های 
الزمان و ده باال وجود دارد، قرار شد در این مسیرها  صاحب 
محافظ ایجاد تا در صورت جریان شدن آب، انحراف و از سمت 

غرب از شهر کرمان خارج شود.
با خبرنگار  گو  و  در گفت  اللهی موسوی  آیت  سیدمصطفی 
پیرامون سیل  ایسنا منطقه کویر، در خصوص تصمیم گیری 
بند  سیل  درخصوص  ای  جلسه  کرد:  اظهار  کرمان  شهر  بند 
شهر کرمان برگزار و قرار شد عملیات اجرایی ساخت این سیل 

بند طی دو الی سه روز آینده آغاز شود.
وی افزود: برای محافظت از شهر طرح های آبخیزداری و 

سیل بند در باالدست توسط منابع طبیعی اجرا خواهد شد.
موسوی تصریح کرد: با توجه به اینکه خطر هجوم سیل به 
سمت کرمان از سمت ماهان، کوه های صاحب الزمان و ده 
در  تا  ایجاد  این مسیرها محافظ  در  قرار شد  دارد،  باال وجود 
شهر  از  غرب  سمت  از  و  انحراف  آب،  شدن  جریان  صورت 

کرمان خارج شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت: اجرای 
این طرح ها سرعت آب را کاهش داده و از طریق خاکریز، آب 

به سمت بیرون از شهر هدایت می شود.
پیمانکار  توسط  کار  اجرای  هزینه  برآورد  اینکه  بیان  با  وی 
تومان اعالم شده خاطر نشان کرد: تالش  میلیارد  حدود ۴0 
می کنیم با کمک گرفتن از دستگاه های اجرایی با هزینه کمتر 
این کار را انجام و جلو برده تا بتوانیم محافظت اضطراری را 
صورت داده تا بعدا طرح های بلندمدت را در شهر اجرایی کنیم.

   در این بحبوحه ویرانی ها و خسارات ناشی از وقوع سیل در کشور، یک خبر بر روی خروجی 
خبرگزاری های کرمان قرار گرفت و آن هم دستور ویژه معاون عمرانی استاندار برای ساخت 
سیل بند در شهر کرمان است که گفته می شود قرار است از دو  سه روز آینده عملیات احداث 

آن آغاز شود

  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان: با توجه به اینکه خطر هجوم سیل به سمت 
کرمان از سمت ماهان، کوه های صاحب الزمان و ده باال وجود دارد، قرار شد در این مسیرها 
محافظ ایجاد شود تا در صورت جریان شدن آب، انحراف و از سمت غرب شهر کرمان خارج 

شود

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 

کرمانی
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عاشقانه 
ترانه شوق 

گلبرگ صورتت را 
به شانه ام بگیر 

تا 
با 

هق هق گریانم
ژاله های اشک شوق دیدارت 

به گوش جان تو 
ترانه خوان 

بشوم

به قلم سید 
رضا مجدزاده

ایرج  بقایی متولد 28 دي ماه 1316 در رفسنجان 
از  هم  بقایي  كرماني،  عبدالحسين  پدرش،  بود. 
شاعران آن دیار بوده است.تحصيالت ابتدایی را 
در كرمان و تحصيالت متوسطه رادر تهران گذراند 
و پس از آن در وزارت كار و اداره كل آمار مشغول 
به كار شد. وی همزمان با كار به نویسندگی در 
نویسنده  اولين  بقایی  پرداخت.  تلویزیون  و  رادیو 
است. بوده  آئينه  تلویزیونی  مجموعه  پایه گذار  و 
كوچه  از جمله:  دیگر  چند سریال  آن،  بر  عالوه 
انتهای شب، سرزمين خوشبختی را  عمودی، در 
زیادی  پرده های  ميان  است.او  كرده  نویسندگی 
نيز برای جنگ هفته نوشته است.از او 18 كتاب 
برجا مانده كه 1۴ عنوان آن به چاپ رسيده  كه به 
شرح زیر است:/ليلی و مجنون )كتاب شعر(سالم 
بر آفتاب )كتاب شعر(شب و دل )كتاب شعر(عشق 
همچون عشق )رمان(خدا و خرگوش ها )داستان 
/چرا  عشق  دیار  به  پایيز/سفر  از  كودكان(بعد 
آمدیم؟ ،آقامحمدخان قاجار/مظفر الدین شاه بی 

بخار/زن نامرئی/نيش و نوش/كشورگشایان قاجار 
تاریخ وقایع رخ داده در زمان قاجار را به روایتی 

طنز گونه بيان می كند. 
شاید از خواندن و شنيدن كتاب های تاریخی كه 
كننده  كسل  صورتی  به  را  اطالعات  سری  یک 
نویسنده  اما  باشيد.  شده  خسته  كنند  می  بيان 
از  بسياری  بررسی  با  قاجار  كشورگشایان  كتاب 
قاجار  سلسله  درباره  تاریخی  متون  و  ها  كتاب 
بسيار  كه  است  نوشته  طنز  به  را  تاریخ  واقعيت 
به  پيشنهاد  این كتاب  خواندنی و شنيدنی است. 
همه كسانی می شود كه دوست دارند بدانند كه 
چه شد ما ایرانيان در زمان قجرها چنين به قهقرا 
رفتيم و مملکت به خاک سياه نشست. شاهان بی 
عرضه و عياش و وطن فروش یک به یک بررسی 
می شوند. از كور كردن هزاران ایرانی بيگناه در 
كرمان گفته می شود تا از دست دادن هفده شهر 
در  روسيه  با  های  جنگ  دوره  در  ایران  نازنين 
حالی كه در همان موقع فتحعليشاه قليان زیر لب 
زنان حرمسرایش  بازی  تماشای سرسره  مشغول 
بود، سخن می رود. از كشته شدن اميركبير سخن 
می رود كه با همه وجود ایران را می ساخت. می 
شنوید  از جانشين او ميرزاآقاخان نوری كه تنها 
كارش مرمت دوباره سرسره معروف فتحعلی شاه 
بود برای ناصرالدین شاه و از مليجک بازی و گربه 

بازی و سفر به فرنگ ناصر و مظفر خواهيد شنيد. 
و داستان دالوری مردان وطن پرستی كه در الی 
بود  بزرگ  تنها خدای  و  له شدند  آسياب قجرها 
بقایی  استاد  كه  همانطوری  را  سرزمين  این  كه 
كرمانی در كتابش نوشته ، بنا به دالیلی نامعلوم 
حفظ كرد كه باید سر به سجده شکر گذاشت این 
كتاب واقعًا خواندنی است.دراین كتاب طنز درباره 

محمد  آغا  است:  نوشته  قاجار«  محمدخان  »آغا 
انتخاب  را  او  كه  آن ها  بلکه  نبوده  خوجه  خان 
غير  به  كرمانی  بقایی  بودند.ایرج  خوجه  كردند 
ناصرالدین  نام  به  دیگر  كتاب  دو  كتاب،  این  از 
به  جنگجو  حسين  سلطان  شاه  و  ذليل  زن  شاه 
خواندنی  بسيار  كه  نوشته  سياق  و  سبک  همين 
است. خواندن كتاب های ایشان  به همه كسانی 

سفارش  هستند  طنز  و  تاریخ  به  عالقمند  كه 
می شود.»ارابه بی خدایان« ،نقد و پاسخی است 
به نوشته های ‘اریک فون دنيکن ‘به ویژه كتاب 
‘ارابه خدایان ‘كه به شيوه طنز و گاه استهزا به 

رشته تحریر كشيده شده است. 
به همسرش  كه  نویسد:مردی  ثریا« می  در»راز 
عالقه مند باشد و او را دوست بدارد هرگز به زن 
یا دختر دیگری كوچک ترین توجهی نخواهد كرد 
از روی  كه در صورت حسادت همسرش كامال 
نادانی ست. اما اگر مردی با داشتن همسری خوب 
و الیق مع ذالک چشم اش به دنبال دیگر زنان و 
دختران باشد، باز حسادت همسرش بيهوده و از 
روی نادانی ست چرا كه چنين مردی اصال قابليت 
زندگی كردن را ندارد و باید او را همچون لنگه 
از  می اندازند،  زباله دانی  توی  كه  كهنه ای  كفش 

خود دور كرد، نه آن كه به او حسادت ورزید!
در  بيماری  و  سن  كهولت  دليل  به  بقایی  ایرج 
بيمارستان بستری شد، پس از مدتی از بيمارستان 
مساعدی  حال  وجود  این  با  اما  شد  مرخص 
نداشت.او كه در صبح شنبه 1۹ فروردین 13۹1 
در ۷۴ سالگی درگذشت  پيکرش را درقطعه 123 
بهشت زهرا به خاک ، شيرینی آثارش راتا ابد به 
قله گاه ذهن مردم  و حضورش را برای هميشه 

به نوشته هایش سپرد. 

 
سرویس ادبی كرمان امروز

 
 

موارد  فرانسوی  نویسنده مشهور  ویکتور هوگو،  زندگی  درباره 
جالبی تعریف شده است كه بخشی از آنها را در این گزارش 

می خوانيم.
  ویکتور هوگو، شاعر و نویسنده فرانسوی شهرت اصلی خود 
است.  گرفته  قلم  به  كه  است  رمانتيکی  رمان های  مدیون  را 
جهانيان بيشتر هوگو را با رمان های »بينوایان« و »گوژپشت 
شناخته  اشعارش  با  بيشتر  فرانسه  در  اما  می شناسند  نتردام« 

می شود.
كار  به  نویسندگی  كنار  در  هوگو  كه  بداند  كسی  كمتر  شاید 
نقاشی نيز می پرداخت و نمایشگاه های بسياری نيز برگزار كرده 
و 15 سال نيز در دوران ناپلئون در تبعيد زندگی كرده بود. اما 
این ها تنها نکات جالب در مورد ویکتور هوگو نيست و او واقعا 

زندگی جالبی داشته است: 
 در باالی کوه به دنیا آمد

فوتی  3هزار  ارتفاع  در  هوگو  ویکتور  والدین  سوفی  و  لئوپارد 
در  ویکتور  پدر   1801 سال  در  می كردند.  زندگی  دریا  باالی 

مجبور  آنها  می كرد.  مبارزه  قاچاقچيان  با  كوهستان  ارتفاعات 
بودند در ارتفاعات زندگی كنند.

 یک روز بدون لباس نشسته و کتاب نوشت
كارهای  و  حوادث  با  جوانی  در  ظاهراً  هوگو  ویکتو  زندگی 
با  دوران جوانی هوگو  در  است.  بوده  غریبی همراه  و  عجيب 
دوستانش شرط می بندد كه در یک اتاق سرد بدون لباس یک 
روز تمام بنویسد و در صورت نياز از پتو استفاده كند. او یک 
روز تمام بدون اینکه لباسی بر تن داشته باشد در یک اتاق سرد 

داستان نوشت.
 جاسوسی را دوست داشت

دیوارها  در  منزلش سوراخ هایی  در  است كه هوگو  شایع شده 
ایجاد كرده بود تا از كارهای دیگران در اتاق های دیگر اطالع 
دیگران  كار  در  كشيدن  سرک  به  زیادی  عالقه  و  كند  پيدا 

داشت.
 در ویتنام او را قدیس می دانند

در كشور ویتنام در 60 مایلی شهر سيگون معبدی وجود دارد 
كه عبادتگاه فرقه »كائو دای« است. این فرقه در كشور ویتنام 
5 ميليون پيرو دارد كه به عقيده پيروان این فرقه اسامی مثل 
هوگو، توماس جفرسون و ژوان آرک مقدس هستند و كسانی 

كه این اسامی را دارند از نظر آنها قدیس محسوب می شوند.

به بهانه ی گذر از  19فروردین ماه، سالروز درگذشت ایرج بقایي  كرماني؛ 
"وفای" کرمان

قدیسی که مشهورترین نویسنده فرانسه شد

به قلم 
خلیل اهلل باقی زاده 

کوهبنانی
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سفرنامه یک نویسنده همیشه در سفر، این بار درباره سفر به مشهد مقدس:

همراه  شمسی   ۱۳۹۷ ماه  اسفند   ۲۲ چهارشنبه  روز 
۹۳ نفر از زائران امام علی بن موسی الرضا )ع( و به 
وسیله دو دستگاه اتوبوس تحت سرپرستی خانم بتول 

سالجقه عازم مشهد مقدس شدیم.
خانم سالجقه در ایام عید نوروز ۱۳۹۸ زائران دیگری 
را هم داشتند که در تاریخ های ۲۷ اسفند ماه، اول 
مشهد  عازم  فروردین   ۱۰ و   ۷ و   ۴ و   ۹۸ فروردین 
به  قریب  اکثر  در  سالجقه  خانم  اینکه  جالب  بودند. 
از  اتفاق این تورهای زیارتی ُسکان هدایت تورها را 
کرمان به خوبی و به صورت online هدایت می 
در طول  آمده  پیش  از کوچکترین مسائل  و  کردند  
سفر تور زیارتی با اطالع می شدند و در کمترین زمان 

هم در رفع آنها کوشا بودند.
گله  حسین  آقای  برعهده  اول  اتوبوس  رهبری 
کل  راهنمایی  و  اول  اتوبوس  زائران  از  داری 
دو اتوبوس در طول سفر برعهده آقای رجبعلی 

صادقی پدر همسر خانم بتول سالجقه بود.
در طول سفر بر ما مشخص شد که همه برنامه ها 
در  اجرا  به  معین  ساعت  سر  و  شده  تنظیم  قبل  از 

می آمدند.
زائران این دو اتوبوس اکثرا فامیل و از شهرستانهای 
کرمان   و  کوهپایه  و  باغین  بردسیر-  رفسنجان- 
بودند. آقای صادقی کارمند شهرداری کرمان بوده و 
امسال به افتخار بازنشستگی نائل آمده و می گفت تا 
کنون این چهارمین تور زیارتی است که هدایت آن را 

بر عهده می گیرد.
نشسته  خسرویان  صفا  آقای  کنار  من  اتوبوس،  در 
نظر  از  و  بود  سنگین  های  ماشین  راننده  که  بودم 
متولد ۱۳۲۷  یعنی  بود  از من کوچکتر  سنی یکسال 
شمسی و بار ماشین او بیشتر میوه و تره بار بوده که از 
شهرستانهای بم و جیرفت و کهنوج و سایر شهرهای 
کرمان به میدان های تره بار شهرهای مختلف ایران 
حمل می کرده و خاطرات خوب و بد خود را در طول 
سفر برایم بازگو می کرد و از مصائب و مشکالت کار 

خود می گفت . 
آقای صفا خسرویان هم با پرداخت بیمه کامل خود 
دارند  دختر  چهار  ایشان  بود.  شده  بازنشسته  امسال 
آقای  عروس  آقای خسرویان  دخترهای  از  یکی  که 
صادقی است. به طوریکه بعدا فهمیدم بیشتر زائران 
هر دو اتوبوس که به صورت خانوادگی مسافرت می 

کردند همه فامیل و اقوام یکدیگر بودند.
طوالنی  مسیر  یک  که  بود  بار  اولین  برای  هم  من 
 . کردم  می  مسافرت  اتوبوس  با  ها  سال  از  بعد  را 
به  از کرمان  را که  تورها  اکثر  تر  نزدیک  مسیرهای 
اتوبوس یا  با  شهرستانهای مختلف کرمان می رفتم 

مینی بوس یا van می رفتم ولی مدتها بود که در 
سفرهای دور سوار اتوبوس نشده بودم .

ابن سفر را ترجیح دادم که به شوق زیارت امام موسی 
اتوبوس بروم و در طول سفر  با  الرضا )ع( حتما  ابن 
رفت و برگشت با اتوبوس به جرات می توانم بگویم 
که یکی از شیرین ترین مسافرت های من در طول 

زندگیم بوده است.
با حقایقی در طول سفر آشنا شدم که تا کنون با آن 

حقایق برخورد نکرده بودم و از آنها محروم بودم.
شهید  پل  از  عصر   ۵ ساعت  اول  اتوبوس  بگذریم، 
رجایی اول جاده زرندی حرکت کرد و اتوبوس دوم که 
ما باشیم ساعت ۶:۳۰ عصر حرکت کرد. دو اتوبوس 

به طور جداگانه سفر خود را شروع کردند.
ساعت ۸:۱۵ شب به مجتمع بین راهی امام رضا )ع( 
در راور رسیدیم که با سرمایه آستان قدس رضوی به 
نحو بسیار زیبا و آبرومندی ساخته شده و در آذر ماه 
۱۳۹۷ شمسی مصادف با ایام والدت نبی اکرم )ص( 

و هفته وحدت افتتاح شده بود.
زوار این اتوبوس غیر از چند نفری بقیه برای خود غذا 
آورده بودند و به صورت فامیلی هر گروهی در قسمتی 
از این صحن زیبا و آرام و در هوای آزاد و فضای باز 
مشغول  شام  به صرف  قوی  های  چراغ  زیر  مجتمع 
شدند. دو نماز خانه بسیار زیبا هم این مجتمع داشت 
که همگی نماز خود را در این دو  محل برگزار کردند. 
سرویس های بهداشتی خیلی تمیز که مجهز به آب 
سرد و گرم بودند .در محوطه سرسره برای بچه ها در 
این مجتمع بین راهی وجود داشت که بچه ها هم در 

این موقع شب از آنها استفاده کردند.
ساعت ۹ شب پس از ادای نماز و صرف شام حرکت 
کردیم و به راه خود ادامه دادیم. ساعت ۱۵/ ۱ صبح 

ایست  و  دیهوک  به  ماه  اسفند   ۲۳ پنجشنبه  روز 
ساعت  آن  در  دیهوک  در  رسیدیم.  دیهوک  بازرسی 
بیشتر دکان ها باز بودند و اجناس خود را تبلیغ می 

کردند.
فردوس  بازرسی  و  ایست  پاسگاه  به  ساعت ۳ صبح 
رسیدیم که از این قسمت به بعد همه جا تبلیغ قنات 
مشهور بلده را کرده بودند که یکی از قنات های خوب 

و دایر ایران است و به ثبت ملی هم رسیده است.
 ۳ شماره  راهی  بین  خانه  نماز  به  صبح   ۳/۵ ساعت 
آستان قدس رضوی که در زمینی به مساحت ۵۵۶۵ 
متر مربع در سال ۱۳۷۹ شمسی احداث شده و توسط 

موقوفه خدمات زائر رضوی اداره می شود رسیدیم.
نیروگاه  و  تقی  امام  نام  به  به محلی  ساعت ۷ صبح 
ساعت   . شدیم  رد  آنها  از  و  رسیدیم  نیشابور  بادی 
ما  همه  اتوبوس  رسیدیم.  مقدس  مشهد  به  ۸ صبح 
را در بلوار امام امیرالمومنین ) بلوار شارستان یا بلوار 
شوشتری( و نبش خیابان طبرسی پیاده کردو خود به 
ترمینال رفت که برای بعد از ظهر مسافر داشت و می 
نزدیک  خیلی  نقطه  این  برگردد.  کرمان  به  خواست 
حرم مطهر رضوی است بطوریکه حداکثر با ۵ دقیقه 
پیاده روی زائر به حرم امام موسی الرضا )ع( می رسد.
ساک های خود را به دست گرفتیم و در طول خیابان 
طبرسی به طرف هتل - آپارتمانی که برای ما در نظر 
گرفته بودند حرکت کردیم. در خیابان طبرسی ۲۷ و 
کوچه حاج تقی  به سمت هتل آپارتمان موعود روانه 
شدیم  و در کنار هتل آپارتمان توقف کردیم. در اینجا 
بودند مواجه  نوشته  اعالمیه ای که روی در هتل  با 
آپارتمان ساعت ۱۱  شدیم که ساعت تخلیه هتل - 
صبح هر روز است و پس از نظافت اتاق ها ساعت ۲ 
بعد از ظهر اتاق ها را تحویل زائران جدید خواهند داد.

با صحبت آقای صادقی راهنمای ما با مسئوالن هتل 
- آپارتمان قرار شد ساک های خود را در انبار هتل 
بگذاریم و ساعت ۲ بعد از ظهر برای تحویل اتاق ها 

مراجعه کنیم.
من از این فرصت بدست آمده استفاده کردم و پیاده 
راه هم صبحانه  بین  افتادم در  راه  به  به سمت حرم 

ای خوردم.
قبل از حرم در خیابان طبرسی ۱۵ به آستان مقدس 
امام زاده غیاث الدین محمد که گنبد آن خشتی بود 
از  و در زمان صفویه ساخته شده بود رسیدم زیارتی 
این امامزاده به عمل آوردم و متوجه شدم که : این 
ابن جعفر علیه  ابن موسی  از نوادگان حمزه  امامزاده 

السالم معروف به امام زاده سید محمد است.
در فاصله قرن های پنجم تا نهم هجری قمری که 
قدس  آستان  تشکیالت  کار  در  دخالتی  ها  حکومت 
بزرگان  از  که  پدرانشان  و  ایشان  نداشتند  رضوی 
اداره  و  مسئول  شدند  می  محسوب  موسوی  سادات 
کننده حرم مطهر حضرت رضا )ع( بوده و در خدمت 
منور  بارگاه  نگهداری  و  گرامی  زائران  به  رسانی 
ظاهرا  بقعه  بنای  اند.  داشته  بسزایی  نقش  رضوی 
هم زمان با وفات امام زاده محمد بن طاهر در زمان 
حکومت شاهرخ تیموری ساخته شده است و بعد ها 
به گنبد خشتی معروف شده است. این بنا پس از حرم 
مقدس  در شهر  بناها  ترین  قدیمی  از  مطهر رضوی 

مشهد می باشد.
تاریخ نویسان زمان والدت امام زاده را ذکر نکرده اند  
بنا بر کتیبه سنگ قبر تاریخ وفات در رمضان  ولی 

سال ۸۳۲ ه . ق بوده است.
زوار  نذورات  از محل  و  ندارد  زاده موقوفه  امام  این 
اداره می شود. پس از زیارت امامزاده سید محمد بن 

طاهر به صحن شیخ طبرسی رسیدم.
آرامگاه شیخ طبرسی در گوشه صحن طبرسی بود. از 
آرامگاه شیخ طبرسی هم بازدیدی به عمل آوردم و 

این اطالعات را در مورد ایشان بدست آوردم.
شیخ طبرسی از پر آوازه ترین عالمان و نامدارترین 
فقیهان شیعه به شمار می رود که در فقه، حدیث، 
تفسیر، ادب، رجال، لغت و ریاضیات یگانه عصر خود 
بوده است. وی در سال ۴۶۷ هجری قمری در شهر 
ری دیده به جهان گشوده و در حوزه علمیه مشهد در 
جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( نزد دانشمندان 
نامور آن دوره به فراگیری علوم مختلف پرداخته و 
سپس در سال ۵۲۳ ه – ق به شهر سبزوار که مرکز 
در  سال   ۲۵ وی  است.  کرده  عزیمت  بوده  شیعیان 
این شهر به تدریس علوم گوناگون و تربیت شاگردان 
بزرگ و تألیف و تصنیف کتابهای ارزشمند پرداخته 
که از آن جمله می توان به شاهکار علمی او تفسیر 

شریف » مجمع البیان« اشاره کرد.
بزرگ  دانشمند  این  اندیشه  آوازه  و  علمی  مقام 
اسالمی به گونه ای در سراسر جهان اسالم طنین 
طبرسی  شیخ  امینی   – عالمه  تعبیر  به  که  افکنده 

پرچم دار و آیت هدایت بوده است.
از برجسته ترین علمای دین و پیشوایان مذهب  او 

شیعه به شمار می رود.
و  تالش  عمری  از  پس  طبرسی  شیخ  سرانجام 
در  سالگی   ۸۰ در  ق   – ه   ۵۴۸ سال  در  مجاهدت 
شورش کور نیشابور کشته می شود. مرحوم عالمه 
امینی در کتاب »شهیدان راه فضیلت« و نیز برخی 
از منابع و متون تاریخی او را از زمره شهیدان قرن 
در  غزان  شورش  در  که  اند  دانسته  ق   – ه  ششم 
از عالمان شیعه به درجه  بیهق مانند بسیاری دیگر 

رفیع شهادت نایل شده است و بدن پاکش به شهر 
طوس منتقل شد و در نزدیکی حرم مطهر امام علی 
ابن موسی الرضا )ع( در مکانی به نام باغ رضوان به 
امور  اولیای  خاک سپرده شد سپس ۲۷ سال پیش 
تصمیم گرفتند چهار طرف قبر او را خالی کنند و با 
را  او  قبر  با جرثقیل  بتون  تزریق  نصب میل گرد و 
که در احاطه بتون و میلگرد قرار داشت به این مکان 
منتقل کرده اند. روایت می کنند که شیخ طبرسی بار 
اّول در اثر سکته در سبزوار می میرد و او را به خاک 
می سپارند.  شیخ طبرسی در قبر زنده می شود و می 
بیند که او را به خاک سپرده اند. در همان زیر خاک 
با خدای خود شرط میکند که اگر خدا عمر دوباره ای 
به او بدهد بقیه عمر خود را در راه اسالم صرف کند. 
مردم  رفتن  از  پس  که  دزدی  کفن  موقع  این  در 
تشییع کننده برای دزدیدن کفن شیخ طبرسی خاک 
های قبر او را به کناری میزده یک مرتبه متوجه زنده 
شدن شیخ طبرسی می شود و پا به فرار می گذارد. 
می گویند شیخ طبرسی ۲۰ سال پس از این واقعه 
زنده می ماند و تمام کتابهای خود را در این مدت ۲۰ 
سال نوشته است. کفن دزد هم بعدها از کفن دزدی 
دست بر می دارد و در خدمت شیخ طبرسی می ماند. 
در گوشه ای از آرامگاه شیخ طبرسی قبر عالمه شیخ 
از شرح  ای  دارد که خالصه  قرار  عزیزاله عطاردی 

زندگی ایشان را می نویسم : 
ماه  آذر   ۵ در  عطاردی  اله  عزیز  شیخ  حاج  عالمه 
توابع قوچان  از  بگلر  آقا  ۱۳۰۷ شمسی در روستای 

متولد شده بیش از ۶۰ عنوان کتاب نوشته است.
به سه قاره آسیا – اروپا و آفریقا مسافرت کرده است 
سرانجام در سوم مرداد ماه ۱۳۹۳ شمسی در تهران 
در گذشته و پیکر ایشان را پس از تشییع با شکوه در 
تهران و مشهد در کنار شیخ طبرسی دفن کرده اند. 
صحن  به  طبرسی  شیخ  آرامگاه  از  بازدید  از  پس 
مطهر امام علی ابن موسی الرضا )ع( رفتم و زیارتی 
آمده  حرم  به  ساعت  آن  در  که  زائران  انبوه  همراه 
هتل  به  ظهر  از  بعد   ۲ ساعت  و  دادم  انجام  بودند 
آپارتمان در خیابان طبرسی ۲۷ و کوچه حاجی تقی 

شماره ۶ رفتم.
داری  گله  آقای حسین  این هتل  در  اتاقی من  هم 
ساعت  که  اّولی  اتوبوس  در  که  بود  شده  انتخاب 
اتوبوس  زائران  راهنمایی  بود  کرده  ۵ عصر حرکت 
در  ما  برای  تختی  دو  اتاق  یک  داشت.  برعهده  را 
نظر گرفته بودند که هر دو رهسپار آن اتاق شدیم. 
بیشتر که با آقای گله داری آشنا شدم متوجه شدم 
از مدرسان هنرستان چمران کرمان می  ایشان  که 
باشد و مدت ۲ سال است که به صورت افتخاری از 
خادمین حضرت علی بن موسی الرضا )ع( می باشد 
که در سال ۱۲ روز افتخار خدمت به زائران امام رضا 
آنها  به  ) در اصطالح در حرم رضوی  را دارند.  )ع( 

خادمیار می گویند(.
که  اند  آمده  مشهد  به  را  روز  مرتبه هم سه  این  و 
به  در سال ۱۳۹۷ شمسی  را  افتخاری خود  خدمت 

انجام برسانند.

ادامه دارد...

حج فـقرا به قلم 
بخش اولمحمدتقی راهپیما



رئیس جمعیت هالل احمر 

کشور اعالم کرد:

اسکان ۱۰۷هزار
  سیل زده

تاکنون  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
احمر  هالل  جمعیت  توسط  نفر  هزار   ۲۸۰
امدادرسانی شده و ۱۰۷ هزار نفر نیز اسکان 

یافته اند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی 
رئیس جمعیت هالل احمر کشور در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری در خصوص چگونگی 
توزیع کاال در نقاط سیل زده گفت: در حال 
حاضر مشکل تأمین اقالم زیستی و امدادی 
نداریم و برخی مشکالت موجود مربوط به 
توزیع است. امیدواریم با کمک دستگاه های 
مسئول، برقراری نظم و آرامش بیشتر این 
مشکالت نیز مرتفع شده و موفق به امداد 

رسانی کامل شویم.
دیگر  با  همراه  احمر  هالل  افزود:  وی 
ارتش،  سپاه،  ازجمله  امدادی  نیروهای 
امدادرسانی  حال  در  خیریه ها  و  سمن ها 
است. تمامی دستگاه ها در کنار یکدیگر در 
که  مناطقی  در  تا  افزایی هستند  حال هم 
کاال توزیع شده مجدداً توزیع نداشته باشیم.

پیوندی تصریح کرد: تاکنون ۲۸۰ هزار نفر 
توسط جمعیت هالل احمر امدادرسانی شده 
و ۱۰۷ هزار نفر نیز اسکان یافته یافته اند. ۶ 
فرایند  در  نیز  احمر  هلیکوپتر هالل  فروند 

توزیع کاال در حال استفاده هستند.
اینکه  بیان  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
و  چندگانه  تعامل  یک  به  بحران  مدیریت 
هماهنگی همه دستگاه ها نیاز دارد، تصریح 
مدیریت  قانون  اساس  بر  خوشبختانه  کرد: 
بحران وظیفه همه دستگاه مشخص است 
خدمت  حال  در  واحد  به صورت  همگی  و 
هستند. هالل احمر نیز در حد توان خود در 
حال خدمت رسانی است و مدیریت بحران 
بلکه  نیست  احمر  هالل  عهده  بر  تنها 

نیازمند همکاری تمامی نهادها است.
یک  های  پک  احمر  هالل  افزود:  پیوندی 
ماهه و ۷۲ ساعته برای خانوارها دارد و میان 

سیل زدگان توزیع شده است.
وی با توضیح جزئیاتی درباره خسارات وارد 
شده به مناطق سیل زده بیان کرد: تاکنون 
۶۰ هزار میلیارد ریال خسارت به استان های 
دیگر  و  ایالم  خوزستان،  لرستان  گلستان، 
مناطق درگیر سیل وارد شده و ۷۰ تن نیز 

جان باخته اند.
همیاری  از  کرد:  تاکید  پایان  در  پیوندی 
و  داریم  را  تشکر  کمال  هموطنان  تمامی 
در  خود  کمک های  با  مردم  تا  دارم  تقاضا 
هموطنان  و  امدادرسان  دستگاه های  کنار 

سیل زده باشند.

اعتراف ترقه فروش

 به آزار پسر نوجوان
پسر ترقه فروش که همراه یکی از دوستانش کودکی را به بهانه ترقه مجانی 

فریب داده و به او تعرض کرده بودند، بازداشت شد.
است موضوع  در کمین کودکان  و خطر هایی که همواره  تهدید ها  از  یکی   
کودک آزاری است و مجرمان سعی دارند با فریب کودکان به بهانه های مختلف 
زیادی در  پرونده های  برسند.  نیت شوم خود  به  و  آن ها سوءاستفاده کرده  از 
ادارات پلیس درباره همین موضوع تشکیل می شود که با بررسی آن ها متوجه 
می شویم اکثر قربانیان این حادثه آموزش های الزم را از طرف خانواده، مدرسه، 
رسانه های جمعی ندیده اند از این رو دانشمندان علوم اجتماعی همواره تأکید 
دارند برای جلوگیری از این آسیب ها ضرورت دارد فرزندان مورد آموزش قرار 
است  جریان  در  همچنان  تهران  پلیس  در  که  پرونده هایی  از  یکی  گیرند. 
شامگاه دوشنبه ۲۷ اسفند سال قبل به جریان افتاد. آن روز مردی همراه پسر 
۱۲ ساله اش به اداره پلیس رفت و از دو پسر جوان به اتهام آزار و اذیت پسرش 
شکایت کرد. وی گفت: ساعتی قبل پسرم برای بازی به پارک نزدیک خانه مان 
که  ۲۰ ساله  پسر حدوداً  دو  پارک  داخل  که  بود  رفته  تهران  حوالی شرق  در 
و  می برند  پارک  دستشویی  داخل  به  را  پسرم  زور  به  می کردند  دستفروشی 
مورد آزار و اذیت قرار می دهند. لحظاتی قبل وقتی پسرم به خانه آمد گریه 
می کرد که با اصرار مادرش موضوع را به ما گفت و تصمیم گرفتیم از دو پسر 
ناشناس شکایت کنیم. پسر نوجوان هم در توضیح ماجرا گفت: چند روزی بود 
که تصمیم داشتم برای شب چهارشنبه سوری ترقه بخرم و همراه دوستانم 
ترقه بازی کنم، اما پولی نداشتم و پدر و مادرم نیز به من پول ندادند که ترقه 
بخرم. پدر و مادرم می گفتند ترقه بازی خطرناک است و امکان دارد آسیب 
ببینم به همین خاطر اجازه ندادند ترقه بخرم، اما از آنجایی که دوستانم همه 
ترقه داشتند من هم دوست داشتم ترقه بخرم. وقتی پدرم به من پول نداد 
به داخل خیابان رفتم و از چند مغازه خواستم به من ترقه بدهند و قول دادم 
پولش را چند روز دیگر به آن ها می دهم، اما هیچ کدام از دستفروشان و مغازه 
داران ترقه قرضی به من ندادند تا اینکه به پارک محله مان رفتم و دیدم دو 
پسر جوان دستفروش ترقه می فروشند و از آن ها خواستم به من ترقه قرضی 
بدهند که یکی از آن ها قبول کرد و به من گفت: ترقه هایش را داخل سرویس 
بهداشتی های آخر پارک پنهان کرده است و از من خواست همراهش بروم تا به 
من ترقه بدهد. به او اعتماد کردم و همراهش شدم و وقتی به داخل سرویس 
بهداشتی رفتیم به زور مرا به داخل یکی از دستشویی ها برد و مرا آزار قرارداد. 
او در دستشویی را با طنابی بست و خودش خارج شد و مرا تهدید کرد هیچ 
حرفی نزنم و بعد از ثانیه هایی دوستش به داخل دستشویی آمد و مرا آزار داد 
به دستور قاضی سهرابی،  پرونده  این شکایت  با طرح  بعد مرا رها کردند.  و 
در  متهمان  شناسایی  برای  تهران  جنایی  امور  دادسرای  نهم  شعبه  بازپرس 
اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. مأموران در نخستین گام از 
تحقیقات دریافتند که دو پسر جوان دستفروشان دوره گردی هستند که آن روز 
در نزدیکی پارک محل حادثه ترقه می فروخته و پس از آن محل دستفروشی 
خود را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. در نهایت مأموران در بررسی های 
نام شایان  از متهمان را که پسر ۲۰ ساله ای به  تخصصی موفق شدند یکی 
است شناسایی و دستگیر کنند. متهم برای بازجویی به دادسرای امور جنایی 

تهران منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
اعتراف متهم

متهم با اقرار به جرمش گفت: مدتی قبل با پسر کارتن خوابی آشنا شدم و 
روز حادثه هم او در کنار من بساط ترقه فروشی پهن کرده بود. آن روز پسر 
۱۲ ساله ای به کنار بساط من و دوستم آمد و قیمت ترقه ها را سؤال کرد و بعد 
به دوستم گفته بود که پولی برای خرید ترقه ندارد که دوستم او را فریب داده و 
به سرویس بهداشتی پارک برده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود. دوستم پس از 
آزار و اذیت به سراغ من آمد و از من خواست به سرویس بهداشتی بروم و پسر 
۱۲ ساله را آزار دهم که شیطان مرا گول زد و من هم به داخل دستشویی رفتم 
و او را آزار دادم. متهم پس از اعتراف به دستور قاضی سهرابی برای تحقیقات 
تا  قرار گرفت. مأموران در تالشند  آگاهی  پلیس  اختیار کارآگاهان  بیشتر در 

همدست متهم را دستگیر کنند.

خبر

مسئول،  دستگاه های  وزیران،  هیأت  جلسه  در 
از  شده  دریافت  گزارش های  و  میدانی  مشاهدات 
مناطق سیل زده را به استحضار اعضای دولت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران، دستگاه های 
مسئول و وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، 
مشاهدات میدانی و گزارش های دریافت شده از مناطق 

سیل زده را به استحضار اعضای دولت رساندند.
رئیس جمهوری در این جلسه که ریاست آن را برعهده 
داشت، ضمن تشکر و قدردانی از ستاد مدیریت بحران، 
کلیه دستگاه های اجرایی، جمعیت هالل احمر، ارتش 
انقالب  پاسداران  سپاه  ایران،  اسالمی  جمهوری 

اسالمی، نیروهای مردمی و صدا و سیما که با حضور 
در کنار مردم و اطالع رسانی به موقع، به یاری آسیب 
دیدگان پرداختند، بر مراقبت حداکثری از سالمت و 

زندگی مردم و پایداری سدها تأکید کرد.
سابقه  بی  به  توجه  با  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
بودن گستردگی و میزان بارش ها در کشور حداقل در 
یکصد سال اخیر، مشارکت همگان و کلیه دستگاه ها 
و نهادها را در ساماندهی مناطق سیل زده و کمک به 
جریان عادی زندگی مردم ضروری دانست و خواستار 
این  در  مسئوالن  کلیه  بیشتر  هرچه  عمل  سرعت 

خصوص شد.
کلیه  نمودن  موظف  ضمن  همچنین  روحانی 

میزان  از  دقیق  ارزیابی  ارائه  به  دستگاه های مسئول 
صنعتی،  و  صنفی  مسکونی،  واحدهای  به  خسارت 
مزارع و باغات کشاورزی و دامداری ها، بر تعهد دولت 
آسیب  خسارات  جبران  برای  سریع  اقدام  به  نسبت 
هیأت  قبلی  جلسه  در  که  قاعده ای  مطابق  دیدگان 

وزیران تصویب شده است، تصریح کرد.
رئیس جمهوری همت و بردباری مردم در استان های 
کرمانشاه،  لرستان،  خوزستان،  مازندران،  گلستان، 
بختیاری  و  چهارمحال  بویراحمد،  و  کهگیلویه  ایالم، 
و سایر مناطق سیل زده و مشارکت همگان در کمک 
رسانی به آسیب دیدگان را ستود و آن را نمونه ای کم 

نظیر از همبستگی ملی دانست.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی که در 
پوشش ارائه مشاوره درسی دختری را فریب و با ضرب و شتم مورد آزار و اذیت قرار 

داده بود، خبر داد.
از شعبه هشتم  با هویت معلوم  با شکایت خانمی ۱۸ ساله  پرونده ای  چندی پیش 
دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر آزار و اذیت به اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ارجاع شد که در آن شاکی پرونده گفت که از سوی فردی که برای مشاوره 

تحصیلی به منزل وی مراجعه کرده مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  اداره شانزدهم  کارآگاهان  به  اظهاراتش  در  پرونده  شاکی 

گفت: پس از اتمام آزمون کنکور سراسری فردی به نام محمود که برای مشاوره تعیین 
رشته با منزلمان تماس های زیادی داشت و حق الزحمه خود را نیز به صورت کامل 
با ارسال  دریافت کرده بود، برای تعیین رشته کنکور دانشگاه بامن تماس گرفت و 
پیغام های متعدد در پیام رسان ها و به بهانه مالقات برای تعیین رشته مرا به خانه اش 
در خیابان پاسداران کشاند و در آنجا با خوراندن آب میوه مسموم، مرا ضرب و شتم 

مورد آزار و اذیت قرار داد.
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل سکونت محمود 
۳۴ ساله در خیابان پاسداران اطالع پیداکردند که وی به صورت ناگهانی متواری شده 

است، لذا اقدامات پلیسی ومراقبت های نامحسوس از محل زندگی متهم در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام متهم در زمان مراجعه به محل سکونتش در 
اقدامی غافلیگرانه و قبل از هرگونه اقدام برای فرار، دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر 
گفت:: با اعتراف صریح متهم به فریب شاکی و اقدام به آزار و اذیت وی قرار قانونی 

از سوی مقام قضایی صادر و متهم روانه زندان شد.

 گروه حوادث: /پسر جوان که دلـــــــــــــش می 
خواست شبیه یکی از بازیگران سینما شود خودش را 
به تیغ جراح زیبایی سپرد اما بعد از عمل با صورت و 

دهانی کج روانه دادسرا شد.
پایانی  روزهای  »ایران«،  حوادث  خبرنگار  گزارش  به   
سالگی اش   22 تولد  جشن  تازه  »فرشاد«   ،93 سال 
چهره ای  که  بود  این  آرزویش  همیشه  بود.  گرفته  را 
و  باشد.خانواده  داشته  سینما  بازیگران  از  یکی  شبیه 
فکر  این  از  را  او  کردند  بارها سعی  دوستانش  و  اقوام 
رؤیاهایش  تحقق  برای  را  او عزمش  اما  بیاورند  بیرون 
جزم کرده بود. هر روز ساعت ها در شبکه های مجازی 
هزینه ها  اما  کند  پیدا  را  زیبایی  پزشکان  تا  می گشت 

بسیار سنگین بود.
سرانجام پس از چند هفته پرس و جو، پزشک جراحی 
که  آنطور  رفت.  او  پیش  ویزیت  برای  و  کرد  پیدا  را 
مرحله  دو  در  جراحی  بود،  گفته  »فرشاد«  به  پزشک 

زیبایی چانه و تنظیم زاویه فک انجام می شد.
جراح  تیغ  زیر  جوان  پسر  مخالفت ها،  همه  وجود  با 
زیبایی رفت و فک پایینش را عمل کرد. گرچه نتیجه 
عمل برای بیمار چندان رضایت بخش نبود اما پزشک 

جراح به »فرشاد« قول داد که با جراحی دوم و درست 
بازیگر  پسر جوان شبیه  فرم صورت  زاویه فک،  شدن 

محبوبش خواهد شد.
اما اوضاع پس از عمل دوم نه تنها بهتر نشد بلکه فرشاد 
بر  عالوه  و  ببندد  را  دهانش  نمی توانست  حتی  دیگر 
کج  نیز  دهانش  لب ها،  بی حسی  و  فک ها  بین  فاصله 

شده بود.
شکایت از پزشک زیبایی

پزشک جراح به پسر جوان پیشنهاد جراحی ترمیمی 
داد اما »فرشاد« تصمیم گرفت از او شکایت کند.

به این ترتیب او به دادسرای ناحیه 19 )جرایم پزشکی 
به  او  کرد.  شکایت  پزشک  از  و  رفت  تهران  دارویی( 
اول،  جراحی  از  پس  بود  »قرار  گفت:  پرونده  بازپرس 
پزشک  اما  شود  درست  پروتز  گذاشتن  با  فک  زاویه 
پودر  فک،  پروتز  جای  به  بگوید  من  به  اینکه  بدون 
استخوان استفاده کرده بود که در نتیجه این اتفاق، لب 
پایینی ام بی حس  و فکم از فرم خارج شده است. در اثر 
این تغییر شکل دندان هایم به هم ریخته است و توان 
جویدن غذا با دندان های عقبی ام را ندارم. ضمن اینکه 

مفصل فکم هم بشدت درد می کند و صدا می دهد.

به  پزشک  قصور  تعیین  برای  پرونده  شکایت،  این  با 
کمیسیون پزشکی ارسال شد. جلسه نخست کمیسیون 
دو سال پس از انجام این جراحی تشکیل شد. سه عضو 
کمیسیون پس از معاینه بیمار و بررسی شواهد، مدارک 
و شنیدن اظهارات طرفین اعالم کردند ضرورت انجام 
اما نوع  پایینی وجود داشته  جراحی برای اصالح فک 
درمان و روش آن مطابق معیارهای علمی دندانپزشکی 
دندان ها،  نشدن  جفت  مانند  عوارضی  سبب  و  نبوده 
بی حسی لب پایینی و چانه و صدای مفصل گیجگاهی 
پایینی در دو طرف صورت شده است. بنابراین پزشک 
درصد   15 میزان  به  و  دندانپزشکی شده  قصور  دچار 
عنوان  با  پرونده  کیفرخواست  رأی  این  است.با  مقصر 
»ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی« 
صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه 
قاضی  ریاست  به  قدوسی(  شهید  2)مجتمع  کیفری 
بررسی  از  پس  شد.قاضی  ارسال  افراسیاب  محبوب 
شواهد و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین و همچنین 
نظریه پزشکی قانونی، پزشک جراح را مقصر دانسته و 
او را به پرداخت 15 درصد دیه مرد مسلمان محکوم 

کرد.

رئیس جمهوری در نشست هیات دولت:
دولت به اقدام سریع برای جبران خسارات آسیب 

دیدگان متعهد است

جزئیات تجاوز به دختر کنکوری به بهانه مشاور کنکور

جراح زیبایی صورت پسر جوان را کج کرد

سردار سلیمانی: 
مشتاقان دفاع از حرم 

کمک سیل زدگان خوزستان بیایند به 
در  پیامی  انتشار  با  سلیمانی  قاسم  سرلشکر  سردار 
به  خواست  حرم  مدافع  مشتاقان  از  مجازی  فضای 

کمک سیل زدگان خوزستان بیایند.
نیروی  فرمانده  پیام  متن  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در اینستاگرام 

منتشر شده به شرح زیر است:
مشتاقان دفاع از حرم به کمک سیل زدگان خوزستان 

بیایند
دفاع  زمان  جهاد  نمی کرد  اقتضا  سنشان  که  جوانانی 
مقدس را درک کنند و امروز نیز خیلی اصرار دارند که 
به عنوان مدافع حرم در جبهه حضور پیدا کنند، به نظر 
من باید بیایند خوزستان؛ چرا که حادثه اخیر یک دفاع 
از حرم است. هیچ چیزی باالتر از کرامت انسان نیست.
سرلشکر قاسم سلیمانی
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تمدید قرارداد فرزاد حسین خانی به 

عنوان سرمربی فصل آینده مس کرمان
  

فرزاد حسین خانی به طور رسمی به عنوان سرمربی فصل آینده 
تیم مس کرمان معرفی شد.

و  مدیرعامل  در جلسه  باشگاه مس؛   روابط عمومی  گزارش  به 
با فرزاد حسین خانی،  اعضای هیات مدیره باشگاه مس کرمان 

قرارداد وی به عنوان سرمربی فصل آینده تیم رسما امضا شد.
بدین ترتیب فرزاد حسین خانی که در بازی های این فصل لیگ 
یک نیز مسئولیت فنی تیم را برعهده داشت هدایت تیم مس را 
در فصل آتی رقابت های لیگ دسته  اول کشور بر عهده خواهد 

گرفت.
برای  را  خود  مهم  گام  اولین  اقدام  این  با  مس  فوتبال  تیم 

رقابت های فصل آینده لیگ یک برداشت.

مصدومیت حسین خانی تا هفته آینده 

رفع می شود
  

دکتر مهدی مداحی معاونت پزشکی باشگاه مس کرمان در رابطه 
ارائه  را  خود  توضیحات  مس  تیم  مصدومان  وضعیت  آخرین  با 

کرد.
باشگاه  پزشکی  معاونت  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کامال  خانی  حسین  فرزاد  مصدومیت  خوشبختانه  گفت:  مس 
بهبود یافته است و با توجه به استراحتی که تیم در بازی های 
هفته آینده دارد، به احتمال فراوان او مشکلی برای بازی بعدی 

تیم نخواهد داشت و مصدومیت او کامال مداوا خواهد شد.
نیز  جودکی  احسان  و  رشیدفرخی  بهرام  افزود:  مداحی  دکتر 
به  نیز  ها  آن  درمانی  روند  که  داشتند  جزئی  های  مصدومیت 
بازی  برای  مشکلی  نیز  بازیکنان  این  و  است  شده  طی  خوبی 

ندارند.
و  نداریم  تیم  داد: در حال حاضر مصدوم دیگری در  ادامه  وی 
کلیه بازیکنان می توانند بدون هیچ مشکلی در تمرینات شرکت 

نمایند..

برگزاری مسابقات ورزشی ویژه نوروز 

در راور 
مسابقات ورزشی مختلف به مناسبت نوروز با استقبال بی نظیر 

مردم مناطق و روستاهای شهرستان راور برگزار شد.
احسان محمودی، دبیر هیات ورزش روستایی و بازی های بومی 
استان  با خبرنگار گروه  گو  و  در گفت  راور  و محلی شهرستان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات ورزشی 
شهرستان راور در رشته های طناب کشی خانوادگی، هفت سنگ 
بی  استقبال  با  نوروز  مناسبت  به  فوتبال  و  فوتسال  خانوادگی، 

نظیر مردم برگزار شد.
 وی افزود: در پایان، در رشته ی هفت سنگ  خانوادگی که با 
حضور ۵ تیم از روستا های طرز، فیض آباد، طاشک و کهن انجام 

شد، خانواده صادقی مقام نخست را از آن خود کرد.
 محمودی تصریح کرد: در رشته ی طناب کشی نیز که با حضور 
نخست  بر سکوی  برگزار شد، خانواده خزایی  تیم خانوادگی   ۵

ایستاد.
 وی یادآور شد: مسابقات فوتسال نیز با حضور ۱۲ تیم از روستا ها 
و محالت شهر راور در محل سالن شهید خواجویی راور در حال 

برگزاریست.
 دبیر هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی شهرستان 
از  تیم    ۲۴ حضور  با  هم  فوتبال  مسابقات  اینکه  اعالم  با  راور 
سه منطقه ی روستایی برگزار می شود، گفت: مسابقات فوتبال 
منطقه طاشک، جام زمین خاکی با حضور ۶ تیم از روستا های 
فوتبال  تیم  پایان  در  که  شد  برگزار  تیران  و  ریحان  طاشک، 

طاشک عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
 وی افزود: بر این اساس، مسابقات فوتبال منطقه کوهجرد با ۶ 
تیم از روستا های کوهجرد، طرز، فیض آباد، در روستای کوهجرد، 
روستا های  از  تیم   ۶ حضور  با  طاشک  منطقه  فوتبال  مسابقات 
منطقه کوهساران  فوتبال  مسابقات  و   تیران  و  ریحان  طاشک، 
سهرج،  هروز،  گزک،  گورکانی،  روستا های  از  تیم   ۱۲ با حضور 

هجدک، خارکوییه، باداموییه و گورک در حال برگزاری است.

کشف ۲۹۵ کیلوگرم موادمخدر در عملیات 

پلیس رودبارجنوب
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۹۵ کیلوگرم تریاک از 

یک منزل در عملیات پلیس شهرستان رودبارجنوب خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، 
سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
ماموران پلیس رودبارجنوب با انجام کار اطالعاتی از ورود و دپوی 

یک محموله موادمخدر در یک منزل شخصی مطلع شدند.
وی افزود:بعد از تحقیقات پلیسی  مشخص شد قاچاقچیان قصد 
دارند با استفاده از شلوغی محور های مواصالتی در ایام نوروز این 

مواد را به مرکز استان و سپس دیگر نقاط کشور انتقال دهند.
وی افزود: در این راستا ماموران پس از هماهنگی قضائی و در 

یک عملیات غافلگیرانه به محل مورد نظر اعزام شدند.
در  قاچاقچی   ۲ دستگیری  کرد:با  تصریح  اسدی  بنی  سردار 
بازرسی از این منزل ۲۹۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک به همراه یک 

قبضه سالح جنگی و مقداری مهمات کشف کردند.

گل هافبک سابق تیم فوتبال استقالل تهران، در یک 
به  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  سایت  در  نظرسنجی 
عنوان بهترین گل تاریخ لیگ قهرمانان آسیا انتخاب 

شد.
 به گزارش جام جم آنالین ،  با پایان مهلت نظرسنجی 
نهایی برای انتخاب بهترین گل به ثمر رسیده در تاریخ 
لیگ قهرمانان آسیا، گل آندرانیک تیموریان در سال 
۲۰۱3 در بازی استقالل تهران مقابل بوریرام در مرحله 
عنوان  به  آراء  با کسب ۹۵ درصد  نهایی،  یک چهارم 
برترین گل به ثمر رسیده در تاریخ این رقابت  ها معرفی 

شد.
هافبک سابق تیم ملی ایران، برای کسب این عنوان، 
رقیبی مانند ایکروم جون علی بایف، هافبک ازبک تیم 

اف سی سئول کره جنوبی داشت که سال ۲۰۱8 یکی 
رساند.  ثمر  به  را  قهرمانان  لیگ  زیباترین گل های  از 
در مرحله فینال نظرسنجی برای انتخاب بهترین گل 
تاریخ لیگ قهرمانان اروپا، ۱۶۰ هزار نفر رأی دادند که 

۹۵ درصد آنها مربوط به گل آندرانیک بود.
برای انتخاب بهترین گل تاریخ لیگ قهرمانان آسیا - 
اقدامی که برای اولین بار توسط سایت کنفدراسیون 
وجود  کاندیدا   ۱۶  - می گیرد  صورت  آسیا  فوتبال 
داشت که مجموعاً 3۷۰ هزار رأی برای انتخاب بهترین 

آنها داده شد.
تیموریان گل خود را با شوتی از فاصله دور )تقریباً از 
میانه نیمه زمین حریف( به ثمر رساند که به شدت 

مورد توجه قرار گرفت.

علی همتی فر، جودوکار کرمانی به اردوی تیم ملی 
نوجوانان دعوت شد.

کرمان  استان  جودو  هیات  رییس  اکبری  محمد 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
ملی  تیم  فنی  کادر  گفت:  ازکرمان،  جوان  خبرنگاران 
 3۵ اسامی  ایران  اسالمی  جمهوری  نوجوانان  جودوی 
نوجوانان منتشر کرد  تیم ملی  اردوی  برای  را  بازیکن 
نام علی همتی فر جودوکار کرمانی  بین  این  که در 

نیز به چشم می خورد.

وی افزود: علی همتی فر سه دوره ی پیاپی است که به 
اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت می شود.

 ۲8 تا  نوجوانان  ملی  تیم  اردوی  کرد:  تصریح  اکبری 
فروردین جاری به میزبانی تهران در مجموعه ی ورزشی 

شهید کبگانیان، سالن جودو برگزار می شود.
وی یادآور شد: اردونشینان تمرینات خود را برای کسب 
نوجوانان  جودوی  ملی  تیم  در  حضور  ثابت  سهمیه 
برگزار  مرزی  برون  رقابت های  در  شرکت  منظور  به 

می کنند.

برتر  لیگ  های  رقابت  چهارم  و  بیست  هفته 
ادامه دار پرسپولیس  با صدرنشینی  ایران  فوتبال 

به پایان رسید.
معرفی  از  پیش   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به 
برترین ها ابتدا نتایج هفته بیست و چهارم را مرور 

می کنیم:
استقالل صفر ـ سایپا صفر

نفت مسجدسلیمان یک ـ ماشین سازی تبریز یک
پیکان صفر ـ پرسپولیس ۲

ذوب آهن صفر ـ سپیدرود صفر
فوالد یک ـ پدیده یک

تراکتورسازی یک ـ نفت آبادان صفر
پارس جنوبی ۲ ـ استقالل خوزستان یک

نساجی صفر ـ سپاهان صفر
بازی هفته: پیکان - پرسپولیس

پرسپولیس بهترین نتیجه هفته را به دست آورد و 
دو بر صفر پیکان را شکست داد و مقتدرانه تر در 

صدر باقی ماند.

مربی هفته: برانکو ایوانکوویچ
سرمربی کروات پرسپولیس همچنان با تیمش می 
با تیمش بهترین نتیجه هفته را به دست  تازد و 

آورد و قطعا برترین مربی هفته است.
بازیکن هفته: ساسان انصاری

این بازیکن در ترکیب تراکتورسازی تک گل تیمش 
را به ثمر رساند و باعث شد تا این تیم در رده دوم 
جدول به دو امتیازی پرسپولیِس صدرنشین برسد. 
و  تراکتور  دیدار  جریان  در  انصاری  این  از  غیر  به 

صنعت نفت آبادان دوندگی زیادی داشت.
گلزنان برتر:

۱۲ گل
علیپور  علی  و  )سپاهان(  استنلی  کی روش 

)پرسپولیس(
۱۱ گل

آنتونی استوکس )تراکتورسازی(
8 گل

یونس شاکری )پدیده(، لوسیانو پریرا )فوالد(

پوريا عبدالرشیدی، تکواندو کار کرمانی به دومین مرحله ی 
اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد.

در  استان کرمان  تکواندو  دبیر هیات  سلمان خواجه حسنی، 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
جوان ازکرمان، گفت: تیم ملی تکواندو مردان با ترکیب آرمین 

هادی پور، محمد حسن پلنگ افکن، سروش احمدی، میرهاشم 
حسینی، امیرمحمدبخشی، مهران برخورداری، عرفان ناظمی، 
پوريا عبدالرشیدی)تکواندو کار کرمانی( خود  سجاد مردانی و 
را برای حضور در رقابت های جهانی منچستر  آماده می کند.

تکواندو  ملی  تیم  اردوی  دوم  ی  مرحله  اينکه  اعالم  با  وی 

آغاز  تهران  در  ماه  به مدت يک  جاری  فروردين  شنبه ۱۷  از 
شده است، افزود: هدايت اردونشینان برعهده فريبرز عسکری 
به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق و وحید عبداللهی به 

عنوان مربی است.
دوره  چهارمین  و  بیست  اينکه  به  اشاره  با  حسنی  خواجه 

مسابقات قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۹ ارديبهشت ماه به میزبانی  
منچستر  انگلیس برگزار می شود، تصريح کرد: اين رقابت ها 
G۱۲ است که به نفر اول ۱۲۰ امتیاز، نفر دوم ۷۲ امتیاز، نفرات 
سوم ۴۳.۲۰ امتیاز در راستای افزايش رنکینگ و کسب سهمیه 

المپیک تعلق می گیرد.

گل تیموریان بهترین گل تاریخ لیگ قهرمانان آسیا شد

حضور جودوکار کرمانی در اردوی تیم ملی

برترین های هفته بیست و چهارم ؛

پرسپولیسوتراکتورسازیدرصدربرترینها

دعوت تکواندوکار کرمانی به اردوی تیم ملی

خبر

آگهی مزایده
بدینوسیلهبهاطالعمیرساند،ادارهآموزشوپرورششهداددرنظردارد،تعدادیازامالکبالاستفاده

خودراازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.
متقاضیانمحترممیتوانندبرایکسباطالعاتبیشتربهواحدحقوقیادارهمذکورمراجعهفرمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شــهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اســاس بودجه مصوب سال ۱3۹8   شورای محترم اسالمی شهر،پروژه احداث ساختمان شهرداری 
منطقه یک را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت که تجربه و 
توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اســناد و اطالع از شرایط شرکت در  تجدیدمناقصه به دفتر امور قراردادها 
واقع در شــهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشــانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات 
خود را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ ۹8/۰۲/۰۲  به  دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول 

تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابطعموميشهرداريرفسنجان

قلیان؛ 
نقطه شروع 

اعتیاد!
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فارغ   ،1352 شهریور  هفتم  متولد  نصرآبادیان،  حامد 
التحصیل رشته بازیگری دانشگاه هنر و معماری ایران 
در مقطع کارشناسی و دکتری »سایلنت تیاتر« دانشگاه 
اوراسیا گرجستان است. وی در پرونده کاری خود که 
از سال 69 در کرمان آغاز نمود، 64 اثر نمایشی را در 
مقام کارگردانی، بازیگری، طراح حرکت و یا آهنگساز 
اثر سینمائی تلویزیونی جای داده است.  به همراه 11 
این در حالی است که او کار تدریس را از سال 1378 
آغاز کرده و تا امروز در دانشگاه هایی همچون پردیس 
تهران،  معماری  و  هنر  تهران،  دانشگاه  زیبا  هنرهای 
هنر  اصفهان،  سپهر  تبریز،  اکرم  نبی  تهران،  سوره 
هایی  دانشکده  و  خبر  دانشکده  تهران،  سروش  اراک، 
همچون MMU سایبرجایا مالزی، پرا ترکیه، حرکت 
ارمنستان و تعداد 34 کارگاه بازیگری فیزیکال داخلی 
خبر  با  است.  داشته  تدریس  خارجی  کارگاه  هفت  و 
شدیم که او در نوروز امسال در کشور فرانسه فعالیتها و 
دستاوردهایی داشته است که همین خبر موجب شد تا 
با وی گفتگوئی انجام دهیم و متن این گفتگو در ادامه 

قابل مطالعه است.
پروژه  چند  برای  که  شدیم  مطلع  خبرها  در   
موازی اواخر اسفند سال پیش عازم پاریس شده 

اید، در مورد این پروژه کمی توضیح بفرمائید:
امداد بم فرانسه، برای شرکت در  انجمن  o به دعوت 
یازدهمین فستیوال نوروزی فرانسه و برگزاری نمایشگاه 
آئینی  حرکات  کارگاه  و  پرفورمنس  اجرای  عکس، 
نمایشی ایران راهی این کشور شدم. البته از آنجایی که 
زمان این سفر با سالروز تولد بزرگ مرد پانتومیم جهان 
بازیگر  و  معلم  عنوان  به  بود،  همراه  مارسو«  »مارسل 
پانتومیم ایران در روزتولدش؛ کنار مزارش در گورستان 
پرالشز با اجرای نمایشی با نام »دو فنجان چای« ادای 

دین و احترام کردم. 
 اجازه دهید که گفتگو را با توجه به همین اجرا 
داشته  نیز  را  بازخوردهایی  مجازی  فضای  در  که 
است پیش ببریم، کمی بیشتر توضیح دهید چون 
فکر می کنم برای اولین بار یک ایرانی دست به 

چنین حرکتی زده باشد!
o بله تا جائی که من نیز تحقیق اینترنتی داشتم برای 
های  سال  در  افتاد.  می  اتفاق  این  که  بود  بار  اولین 
بازیگری  و گرایش  و عالقه  ارادت  به سبب  دانشجوئی 
پانتومیم،  من به حوزه نمایش های بی کالم، خصوصاً 
باعث شد که این مرد بزرگ پانتومیم جهان را بشناسم 
و آثارش را دنبال کنم و همیشه آرزوی حضور در کالس 
هایش را داشتم؛ اما این قلک مال به وقِت زمان پُر نشد 
با نماد و نشانی همچون  که نشد. فرانسه را هر کسی 
ایفل، نُوتردام، رودسن و... می شناسد و در بدو ورود به 
مکانش سر می زند، اما من فرانسه را با »مارسل مارسو« 
و گورستان پرالشز می شناسم. به همین خاطر در بدو 
ورود به پاریس به مزار ایشان ادای احترام و ادب کردم 
و در 15 مارس در کنار جمعی از هوادارانش به مناسبت 
سالروز تولدش به روی پارچه قلم کاری که پر بود از بته 
جقه های ایرانی-کرمانی نمایشی را با نام »دو فنجان 
این  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  که  نمودم  اجرا  چای« 

ادای احترام من بود در قالب خلق »ِمستر تیپ« برای 
و  بازی  مارسو خطاهای  مارسل  امیدوارم  »ِمستربیپ« 

نمایشی مرا بر من ببخشد.
 با خبر شدیم که شما یک نمایشگاه عکس آنجا 
برپا کردید، بگویید که با چه رویکرد و استقبالی 

مواجه شد؟
o این نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه عکس من بود؛ 
از شهرهای  هایی  با عکس  »ایران«  نام  با  نمایشگاهی 
اراک، شیراز، رشت  اصفهان،  آباد،  تبریز، خرم  کرمان، 
در   40×60 سایز  در  ها  عکس  این  دیگر.  شهر  وچند 
بر دیوارهای شیشه ای  دو قاب رنگی و سیاه و سفید 
سالم Le Moulin Brule قرار گرفت. البته باید در 
این  آثار  از فروش  تمام درآمد حاصل  بگویم که  اینجا 
با حادثه دیدگان  ابراز همدردی  و  نمایشگاه در کمک 

سیل لرستان خرج شد.
 در فستیوال اخیر در کشور فرانسه شما اجرای 
نمایش نیز داشته اید، در این باره برای خوانندگان 

ما بیشتر صحبت کنید!
o اجرای نمایش نغمه های صلح بر پایه یک موسیقی 
ملی با محوریت صلح بود. نمایشی که به گفته حاضران 
در سالن تاثیرگذار مهر و مهرورزی بود، نمایشی که به 
الملل  بین  مخاطبان  با  بدن  بیان  از  گیری  بهره  رغم 
قصه  پرفورمنس؛  این  قصه  نمود.  برقرار  خوبی  ارتباط 
و صلح  لبریز عشق  به جهانی  را  است که همه  مردی 
دعوت می کند، مردی که خود میان جنگ زاده شده 

است.
 این چندمین اجرای برون مرزی شماست و در 
برنامه  اجرای  به  گروهتان  و  شما  کشورهائی  چه 
نیز  جایزه  دریافت  به  موفق  آیا  و  اید  پرداخته 

شدید؟
o گروه سربازان صلح ایران با هدف اجرای نمایش های 
بیکالم در سال 1381 تأسیس شد. این گروه تا به امروز 
در کشورهائی همچون ترکیه، ارمنستان، مالزی،کانادا، 
هند، فرانسه و ایران به اجرای برنامه پرداخته است. در 

سال 2011 در فستیوال »پرفورمینگ آرت« دهلی نو 
در بین 26 کشور؛ طراحی حرکت بنده به عنوان طراح 
خالق جشنواره تندیس برتر دریافت کرد. در فستیوال 
بازیگران  از جامعه  ای  نماینده شایسته  نیز  های دیگر 

بیکالم ایران بودم.
و شرایط  فستیوال  این  از  نهائی شما  ارزیابی    

کنونی فرانسه در این زمینه چیست؟
o فستیوال امسال بهار ایران؛ خوب و بی نقص بود که 
البته این به سبب تجربه مدیریت ده دوره پیش بوده 
است. بدون شک سال های بعد شاهد اتفاقاتی بهتر در 
این فستیوال خواهیم بود. این روزها فرانسه نیز به سبب 
بحران داخلی همچون بسیاری از کشورهای دیگر جهان 
ایران؛  صلح  سربازان  گروه  و  من  دارد.  خاصی  شرایط 
آرزومند ایجاد آرامش و صلح و مهربانی تمام جوامع و 
تمام ادیان آسمانی هستیم و امیدوارم که این گروه در 
آینده افتخارات بیشتری کسب کند تا بتوانیم بیش از 

پیش درباره صلح با جهانیان سخن بگوییم.

فرانسه برای من یعنی »مارسل مارسو«
حامد نصرآبادیان در گفتگوی اختصاصی با »کرمان امروز« از سفر اخیرش به فرانسه می گوید:

به قلم 
مهدی فتح نجات

ای دِل من ! گرچه در این روزگار
جامه ی رنگین نمی پوشی به کام !

باده ی رنگین نمی نوشی ز جام !
نُقل و سبزه در میان سفره نیست !

جامت از آن ِمی که می باید تهی است !
ای دریغ از تو ! اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من ! اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از ما ! اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ !

همه  ،با  جدید  سال  نخست  روزهای  کرد!  شود  می  چه 
بهاری بودنش،روزهای غمبار و پاییزی را برای هموطنانمان 

در گلستان، خوزستان، شیراز، اهواز و... رقم زد.
آب با همه آبادانی کردنش، ویرانی هایی را به بار آورد. در 
این ویرانی دست ما انسان ها بیش از دست طبیعت نقش 
دارد. دستانی که به حریم رودخانه دراز شد، دستانی که 
حرمت جنگل و مرتع را پاس نداشت، دستانی که ساحل 
برای  فقط  را  ها  پل  که  کرد، دستانی  ویال  را حیاط  دریا 
عبور خود خواست نه برای عبور آب و دستانی که با تیشه 
توسعه به جان ریشه و بیشه افتادند و باعث شدند:ُگلستان 

ِگلستان شود.
چه می شود کرد؟ در این مرز و بوم تا بوده همین بوده، 

زمانی که خشکسالی چتر خشکش را سالیان سال بر این 
متر  میلیاردها  بود  آرزو  بارانی  قطره  و  بود  گسترده  دیار 
مکعب آب در پلک زدنی از دسترس مان خارج می شود و 

همه چیز از جمله مدیریت را با خود می برد.
در جریان سیل و سیالب های اخیر همه گناه ها به پای 

آب نوشته شد و هیچ دستی گناهکار شناخته نشد!
هیچ کس سراغ رودخانه را نگرفت که چرا زورخانه شده 
است و این همه خانه زورکی و پولکی در آن ساخته شده 

است!
هیچ کس سراغ بیشه را نگرفت که چرا این همه تیشه به 

ریشه اش زده شده است!
را زودتر  را نگرفت که چرا بسترش  هیچ کس سراغ دریا 

از این گشوده ننموده است تا آب را در خود جای بدهد!
هیچ کس سراغ اراضی ملی نرفت که چرا این همه تغییر 

کاربری داده اند و مسیر آب را سد کرده اند!

هیچ کس سراغ کسانی نرفت که چرا پول هایی که باید 
خرج زیرساخت می شد خرج ساخت و ساز شده است!

هیچ کس سراغ وزیر و وکیل نرفت که چرا توسعه را اینگونه 
لرزان و حیران بر بستر ژله ای و لرزان تعریف کرده اند!

 و جالب اینکه بر همین بستر ژله ای و لرزان می نشینند 
و بحران را مدیریت می کنند!

چه سود؟ آب رفته و زندگی ها را با خود برده است. پول 
هایی که می بایست خرج زیرساخت ها شود  دوباره باید 

برای ساخت و ساز هزینه شود.
راستی!

آورده  بار  به  ویرانی  این همه  است، پس چرا  آبادانی  آب 
است؟

پاسخگو کیست و دلیل چیست؟
اگر مدعی العموم قصد پیگیری دارد، همین پاراگراف آخر 

را پیگیری کند.

ای دریغ از ما
حمایت از بخش یادداشت روز:

خصوصی و گران فروشی 
و  سازی  خصوصی  مزایای  از  مقامات  بار  یک  ماه  چند  هر 
امروز هر  تا  از دهه چهل  و  از آن سخن ساز کرده  حمایت 
چند بار این ساز زده شده اما هرگز سرود ملی نشده و بخش 
خصوصی آن را جدی نگرفته است. در رژیم گذشته هنگامی 
که در دهه پنجاه با افزایش قیمت نفت و عدم برنامه ریزی 
درست برنامه های اقتصادی شکست خورد و قیمت ها باال 
رفت دولت به جای اینکه واقعیت را با مردم در میان بگذارد 
دانسته  فروشی  گران  گروهی  و  تورم جهانی  را  گرانی  علت 
با گران فروشی را به صدا درآوردند و بخش  و طبل مبارزه 
خصوصی را که مقصر نبود مقصر معرفی کردند تا هم مردم 
را سرکار بگذارند و هم بین مردم و بخش خصوصی اختالف 
بیندازند و هم خود را مدافع ارزانی و مردم جا بزنند. گروهی 
را استخدام کردند که پوشه ای در دست و در مغازه ها به 
شکار گران فروشان می پرداختند. هر روز آمار گران فروشان 
اعالم شد و توهین به گران فروشان باال گرفت. بر باالی مغازه 
پارچه زدند. جریمه کردند و پلمپ کردند اما مردم خیلی زود 
دست دولت را خواندند. بازرس ها رشوه گرفتند و مردم به 
جای همکاری با دولت با مغازه داران همکاری کردند باالتر 
از فاکتور پرداختند و دولت را رسواتر کردند تنها گروهی به 
استخدام دولت درآمدند تا از مصرف کننده حمایت کنند. این 
نمایش های مضحک شعارهای بعدی دولت که باید از بخش 

خصوصی حمایت شود را مضحک تر کرد ...
دولت به جای آنکه نارسایی را بپذیرد و شکست برنامه ها را 
و  شعور  مطبوعات  آزادی  و  آزاد  فضای  ایجاد  با  و  کند  اعالم 
آگاهی مردم را باال ببرد تا مشکل را درک کنند و با دولت در 
جراحی آن دسته از مدیران ناالیق همکاری کنند بر مردم تیغ 
کشید تا از آن چند نفر حمایت کند و فریب نفوذ آنها را خورد 
ولی ناگهان صعود قیمت ها را پذیرفت و باز هم اشتباه کرد و 
می خواست اشتباهات خود را به گردن گروهی کاسب بیندازد. 

همین کاری که امروز در افزایش قیمت ارز و دالر می شود.
در  شود  می  ظاهر  خصوصی  بخش  رقیب  قامت  در  دولت 
صورتی که ماهیت سرمایه داری است و سود به جیب چند 
مدیر و وزیر می رود و بخش عظیمی از کارکنان دولت باید 

بسوزند و بسازند.
تخم  از  سر  زمانی  گذشته  رژیم  دولت  های  برنامه  شکست 
مرغ درآورد که همه فهمیدند مشکل اصلی کجاست؟ بخش 
خصوصی یک تعریف خاص دارد و حمایت از آن هم یک راه 
علمی است و دشمنی با آن و برانداختن آن هم کار علم است. 

کار دولت نیست ... 

به قلم چماه 
کوهبنانی 

به قلم حمید هرندی
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


