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انتشار کتابی به قلم سعید نفیسی

ایران ما در این 180 سال 
چگونه روزگار به سر برده است؟

کوچه بن بست             

درباره دکتر »سیمین دانشور«؛

با عشق زیستم!
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استاندار کرمان تاکید کرد:

لزوم مقاوم  سازی 100 هزار 

واحد مسکونی در روستاها

رییس مجمع نمایندگان استان :
ترامپ، ایران و سپاه را رقیب ارتش

 آمریکا در کشورهای موردنظرش می داند
متن در صفحه دوم

رادمنش از دلیل حضورش

در »عصرجدید« می گوید

ک کشته های تصادفات موتورسیکلت ها که عمدتا جوانان زیر 30 سال هستند؛ گزارش »کرمان امروز« از آمار دهشتنا

متن کامل در صفحه سوم

کـــــــبان مـــــــرگ را
    به راستی بعضی از موتورسواران متخلف و بی احتیاط هستند و هیچ چیز نمی تواند ایشان را متوقف کند نه چراغ قرمز و نه خیابان های شلوغ. از همه این موارد بدترانجام حرکات نمایشی بدون وسایل ایمنی در خیابان ها و بزرگ 
راه های شهر کرمان است که گهگاه رانندگان خودروهای عبوری را به وحشت می اندازند و همین حرکات منجر به مرگ راکبان می شود؛ مرگی که همیشه و همه جا پشت  ترکبند موتورسواران می نشیند، دست هایش را دور 

کمر ایشان حلقه می کند و از پیچ و خم مسیر می گذرد. پزشکی قانونی می گوید بیش از 60 درصد کشته های تصادفات موتورسواران زیر 30 سال هستند و بیشترین کشته ها مربوط به تابستان است

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   حادثه غیرمنتظره عروس و داماد را راهی بیمارستان کرد!
 کشف ۱۰۰راس دام قاچاق در رفسنجان

 توطئه برای قتل داماد
  دعوت چهار دختر فوتسالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

  کشف ۵۱۵ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس بافت
  کالهبرداری با آگهی فروش بلیت کنسرت

  حضور کماندار ملی پوش کرمانی در رقابت های جهانی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدیرکل هواشناسی استان کرمان خبر داد:

یکشنبه پر باران 

کرمانی ها در انتظار 

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز« 
از سن اعتیاد در کرمان 
که رو به کاهش است؛

ویترین
سیاه

بخش آخر

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت به خرید بلوک های سبک )لیکا( ته پر به ابعاد 
پالت و  به متراژ حدود 5000 مترمربع در بسته بندی های  تقریبی 20× 20× 50 سانتیمتر 
روکش دار تحویل در مزرعه در دست احداث در منطقه بردسیر )بهرامجرد( این شرکت را براساس 
مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از سازندگان،  کارخانجات و تولید کنندگان یا فروشندگان که 
دارای فعالیت مجاز در این امر با دارا بودن مهر استاندارد در تولید و گواهی مرکز تحقیقات ساختمان 

و مسکن را خریداری نماید.
از عالقمندان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد مناقصه پس از انتشار آگهی تا تاریخ 

98/1/29 به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 03432225690

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 



دو شنبه 24 فروردین ماه 7/1398 شعبان 1440/ 13 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2979 
اخبار استان

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: این اقدامات، دست 
و پا زدن ترامپ برای نزدیک شدن به انتخابات بعدی است و می 
خواهد خرابکاری های ملی و بین المللی، مخالف تراشی او برای 

امریکا و ... به نحوی در سایه قرار بگیرد که با اینگونه رفتارها به 
دنبال رد گم کردن است.

ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  خامکانی«  امیری  دکتر»حسین 
منطقه کویر، درباره اقدام امریکا علیه سپاه پاسداران اظهار کرد: 
دشمنی  در  ریشه  ترامپ  دولت  و  امریکا  پراکنی  تهمت  و  اتهام 
استکباری با ملت ایران دارد و در کل خود امریکا تحت فشار البی 
صهیونیستی همواره با نظام و کشور ما در طول40 سال گذشته 
جنگ  با  اند  توانسته  تا  متعدد  های  روش  به  و  داشته  دشمنی 
تحمیلی، اقتصادی و جنگ نفت مردم ما را تحت فشار قرار داده 
و ذات ضدمردمی  ترامپ کینه ضدانسانی  افزود: شخص  اند. وی 
دارد و در کشور خودش و در بین ملت های دنیا و در اروپا شاهد 

تنفر از این فرد هستیم.
امیری تصریح کرد: روش های ترامپ کامال استکباری و متکبرانه 
امریکا  ایران و سپاه را رقیب ارتش  است و از طرف دیگر ترامپ 
در کشورهای موردنظرش از جمله در سوریه، عراق، افغانستان و 

... می داند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
اقدامات مستشاری که سپاه انجام می دهد، همطراز اروپا، امریکا 
و روسیه در منطقه حاضر بوده و به ویژه با توسعه صنعت دفاعی 
که امروز کشور با محوریت سپاه به آن دست یافته و قدرت دفاعی 

که پیدا کرده، برای امریکا، ترامپ و اسرائیل خیلی ثقیل شده و 
عصبانی هستند و توان دیدن این قدرت را ندارند و به هر روشی 

می خواهند این نهاد را تحت فشار بگذارند.
وی افزود: سیاست ترامپ این است در کشور ما و در دنیا هر روز 
التهابی به وجود آورد که قطعا اتحاد و یکدلی مردم ما، احزاب و 

جناح های کشورمان همه این ترفندها را خنثی می کند.
این  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
انتخابات  به  نزدیک شدن  برای  ترامپ  زدن  پا  و  اقدامات، دست 
بعدی است و می خواهد خرابکاری های ملی و بین المللی، مخالف 
با  که  بگیرد  قرار  سایه  در  نحوی  به   ... و  امریکا  برای  او  تراشی 

اینگونه رفتارها به دنبال رد گم کردن است.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان با بیان اینکه ترامپ امروز 
در کنگره امریکا، در اروپا، آسیا و افریقا یک جک سیاسی شده و 
اینگونه اقدامات این مسائل را کمرنگ کند که در  با  می خواهد 
از این مراحل عبور کنیم  با یکدلی و همراهی  باید  مقابل ما نیز 
تصریح کرد: اقدام امریکا علیه سپاه پاسداران مسئله جدیدی در 
بحث اقتصادی نیست و در جنگ اقتصادی که در ماه های گذشته 
بر علیه کشور ایجاد شد، امریکا حداکثر فشار اقتصادی را ایجاد 
کرد و هرچند ما باید با درایت و تدبیر این جنگ اقتصادی را پشت 

سر بگذاریم.

رییس مجمع نمایندگان استان :

ترامپ، ایران و سپاه را رقیب ارتش آمریکا در کشورهای موردنظرش می داند

خبر
مدیرکل هواشناسی استان کرمان خبر داد:

یکشنبه پر باران در انتظار 
کرمانی ها

 

مدیرکل هواشناسی استان کرمان به میزان بارندگی های سامانه بارشی ورودی 
به استان از امروز در شهر کرمان اشاره کرد و گفت: میزان بارندگی این سامانه 
 10 بوده،  یکشنبه  روز  ساعت   24 در  آن  بارندگی  اوج  که  کرمان  شهر  در 
میلیمتر و در 24 ساعت روز دوشنبه 5 میلیمتر پیش بینی می شود که به 

صورت تجمعی 15 میلیمتر در شهر کرمان بارندگی را خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »تورج جدیدی« در ستاد مدیریت بحران استان 
کرمان گفت: سامانه بارشی فعالی ازامروز شنبه وارد کشور می شود که از بعد 
از ظهر امروز تا اواخر دوشنبه بارش های رگباری شدیدی در استان خواهیم 
داشت. وی با بیان این مطلب که این سامانه تزریق رطوبتی خوبی دارد، اظهار 
جنوب غربی  و  جنوبی  مناطق  سامانه  این  تاثیر  تحت  مناطق  بیشترین  کرد: 
از جمله؛ دامنه های جبالبارز، اطراف شهرستان های جیرفت، فاریاب،  استان 

قلعه گنج، رودبار جنوب، کهنوج، رابر، بافت، بردسیر و راین خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمان به میزان بارندگی های این سامانه در شهر 
کرمان اشاره کرد و افزود: میزان بارندگی این سامانه در شهر کرمان که اوج 
بارندگی آن در 24 ساعت روز یکشنبه 10 میلیمتر و در 24 ساعت روز دوشنبه 
شهر  در  میلیمتر   15 تجمعی  به صورت  که  بود  خواهد  بارندگی  میلیمتر   5

کرمان بارندگی خواهیم داشت.
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان  همجوار  استان های  در  اینکه  بیان  با  وی 
انتظار سیالبی شدن وجود دارد، ادامه داد: میزان بارندگی تجمعی )از شنبه 
24 فروردین ماه تا آخر هفته( در برخی مناطق استان همچون مناطق دهبکری 

و دامنه جبالبارز 50 تا 80 میلیمتر و بیشتر خواهد بود.
همچنین در این جلسه »حمیده حبیبی« رییس اداره پیش بینی هواشناسی 
نقشه ها  و  بارش ها  به  توجه  با  گفت:  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استان  کل 
هواشناسی از امروز احتمال وقوع سیالب در جنوب و جنوب غرب استان دور 

از انتظار نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

آبگیری 80 درصدی تاالب 
جازموریان 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: بارش های اخیر موجب 
آبگیری 80 درصد تاالب جازموریان شده است.

مرجان شاکری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس بازدیدهای میدانی 
اخیر از تاالب جازموریان اعالم شد 15 درصد این تاالب آبگیری شده است.

وی ادامه داد: بعد از این اطالع رسانی برخی معتقد بودند آبگیری تاالب در 
این حد نیست و حساسیت هایی در برخی دستگاه های اجرایی برانگیخته شد.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان تاکید کرد: سپس به منظور اندازه گیری 
گرفتن  به  اقدام  گذشته  روز  سه  جازموریان طی  تاالب  آبگیری  مقدار  دقیق 
نقشه و عکس های ماهواره ای کردیم که مشخص شد بیش از 80 درصد این 

تاالب آبگیری شده است.
وی با اشاره به پیش بینی های اداره کل هواشناسی در زمینه بارش های هفته 
آینده در استان کرمان اظهار داشت: در صورت ادامه بارندگی ها سطح آبگیری 
تاالب جازموریان به 100 درصد می رسد و این خبر خوشایندی برای استان 

کرمان با گذراندن 2 دهه خشکسالی است.
از دغدغه های محیط  یکی  را  تاالب طبیعی جازموریان  احیا شدن  شاکری، 

زیست اعالم کرد و افزود: این مهم با رویکرد ملی پیگیری می شد.
وی با بیان اینکه تاالب جازموریان فصلی است و با باالتر رفتن درجه حرارت 
در منطقه امکان تبخیر آب وجود دارد تصریح کرد: با آبگیری این تاالب اقتصاد 

منطقه نیز که وابسته به احیا تاالب است بهبود خواهد یافت.
بین سیستان  تاالب های فصلی مشترک  از  به عنوان یکی  تاالب جازموریان 
و بلوچستان و کرمان است که با مساحت سه هزار و 300 کیلومتر مربع بر 
اثر فرونشست زمین با ساختی جوان در فاصله 150 کیلومتری غرب ایرانشهر 
ایجاد شده است.  تاالب جازموریان به علت پدیده تغییر اقلیم در سنوات اخیر 
و همچنین احداث سدهای متعدد بر حوضه آبریز آن همچون سد جیرفت بر 
روی هلیل رود و سد کارواندر در سیستان و بلوچستان، اخیرا دچار خشکسالی 
شده و به عنوان یکی از کانون های گرد و غبار جنوب شرق کشور شناسایی 
شده است. همزمان با بارندگی های اخیر، تصاویر ماهواره ای موجود نشان داد 
که این تاالب در حال آبگیری است و اگر لطف پروردگار همچنان شامل حال 
کامل  آبگیری  شاهد  بزودی  اقلیمی  های  بینی  پیش  باشد طبق  منطقه  این 

تاالب جازموریان خواهیم بود.

راه اندازی
 سامانه صدور 
قبوض جریمه 
الکترونیکی 

در کرمان
راه  از  استان کرمان  راه شمال  پلیس  رئیس 
اندازی سامانه جدید صدور قبوض جریمه به 
الکترونیکی در محور های موصالتی  صورت 

استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
نجفی،  یوسف  ، سرهنگ  خبرنگاران جوان  
رییس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: 
امور  در  دنیا  روز  آوری های  ازفن  استفاده 
اصلی  نیاز های  از  یکی  عنوان  به  ترافیکی 
برکسی  امروزی  مدرن  جامعه  در  پلیس 
تعداد  افزون  روز  افزایش  و  نیست  پوشیده 
چشمگیر  رشد  آن  تبع  به  و  نقلیه  وسایل 
و  معابر  سطح  در  مرور  و  عبور  و  تردد ها 
است  گونه ای  به  شهری  برون  جاده های 
کنترل  امکان  سنتی  روش های  با  دیگر  که 
به  بایستی  و  ندارد  تخلفات وجود  و  ترافیک 

تکنولوژی روز دنیا متوسل شد.
به  کرمان  استان  در  مهم  این  افزود:  وی 
عنوان پهناورترین استان کشور با راه اندازی 
تلفن  )سامانه  عنوان  تحت  جدید  سامانه ای 
جامه  تخلفات(  ثبت  )آنالین(  برخط  همراه 
ابتدای سالجاری عملیاتی  از  و  پوشاند  عمل 

شده است.
وی تصریح کرد: با استفاده از این دستگاه ها 
جریمه  قبض  بعد  به  این  از  اینکه  بر  عالوه 
کاغذی صادر نخواهد شد می توان به صورت 
آنالین از تمامی اطالعات خودرویی که مورد 

اعمال قانون قرار گرفته آگاه شد.
گونه ای  به  سامانه  این  شد:  آور  یاد  نجفی 
شماره  کردن  وارد  با  که  است  شده  طراحی 
خالفی،  میزان  از  می توان  خودرو  پالک 
و  نامه  بیمه  وضعیت  فنی،  معاینه  اعتبار 
و  کرد  حاصل  اطالع  مرتبط  اطالعات  سایر 
همچنین با وارد کردن شماره گواهینامه وکد 
تخلفات  و  فنی  نمره  سوابق  رانندگان،  ملی 

گذشته افراد نیز مشخص خواهد شد.
جریمه،  قبض  صدور  محض  به  افزود:  وی 
پیامکی توسط سیستم به راننده خودرو ارسال 
خواهد شد که شامل اطالعات بانکی )شناسه 
قبض وشناسه پرداخت( است و مدت اعتبار 
لذا  بود؛  خواهد  روز   ۶۰ گذشته  آن همچون 
رانندگان بایستی جهت جلوگیری از دو برابر 
به  نسبت  مقرر  درمهلت  جریمه  مْاخذ  شدن 

پرداخت قبض جریمه اقدام کنند.
رئیس پلیس راه شمال استان در پایان، ضمن 
تشکر از کسانی که رعایت قانون راهنمایی و 
رانندگی را سرلوحه کار خود در رانندگی قرار 
می دهند گفت: تمام تالش پلیس راه استان، 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  فرامین  تحقق 
العالی( در موضوع تصادفات وحوادث رانندگی 
در  گامی  اقدامات  این  تمامی  که  است، چرا 
جهت ارتقاء ایمنی جاده ها، کاهش تخلفات 
رساندن  حداقل  به  نتیجه  در  و  وتصادفات 
به  جامعه  افراد  جان  نجات  و  انسانی  تلفات 

عنوان موتور محرک کشور است.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور خبر داد:

هتل های کرمان در نوروز امسال 110 درصد اشغال شد
فرهنگی،  میراث  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
بازدید  و گردشگری کشور گفت: طی  صنایع دستی 
از هتل های سطح شهر کرمان، اشغال این هتل ها در 

ایام تعطیالت نوروز به 110 درصد رسیده بود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمد خیاطیان« در 
استاندار  با  و در دیدار  استان کرمان  به  حاشیه سفر 
نوروز 98 و بحث  ایام پرکار، پرتنش و پراسترس  به 
کام  شدن  تلخ  و  استانها  از  برخی  در  سیل  بحران 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  نوروزی  تعطیالت  در  همگان 
روزهای نخستین سال 98 در حوزه گردشگری رکورد 
قابل مالحظه ای را شاهد بودیم اما با بحران سیل در 
برخی از نقاط کشور، رشد 45 درصدی گردشگران به 

5 درصد کاهش داد.
خیاطیان با اشاره به متضرر شدن و بهره مندی برخی 
سیل،  بحران  اثر  بر  گردشگری  حوزه  در  استانها  از 

ایام،  این  بود که در  استانهایی  از  افزود: کرمان یکی 
در حوزه گردشگری بهره الزم را برد و در حال حاضر 

وضعیت گردشگری در سطح استان مناسب است.
وی ارزآوری در حوزه گردشگری را به عنوان یکی از 
از  رفت کشور  برون  های  راه  ترین  ممکن  و  بهترین 
وضعیت نامناسب اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور بدلیل نبود قوانین و مقررات خاص خود، برای 

تامین منابع سالیانه سازمان دچار مشکالتی است.
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
سال  طول  در  یادآورشد:  کشور  گردشگری  و  دستی 
شوند  می  ایران  وارد  گردشگر  میلیون  هفت  حدود 
آنان  از  ویزا  بابت صدور  ای  قابل مالحظه  که هزینه 
دریافت می شود اما باید دانست که هیچ درصدی از 
نمی  اختصاص  فرهنگی  میراث  سازمان  به  وجه  این 

یابد.
بخشی  اینکه حتی  از  مندی  گالیه  ابراز  با  خیاطیان 
توسعه  برای  نیز  کشور  از  خروج  عوارض  منابع  از 
زیرساخت های گردشگری به سازمان میراث فرهنگی 
کشور اختصاص نمی یابد، تصریح کرد: سازمان میراث 
فرهنگی کشور از منظر قانونی نسبت به سایر سازمان 
و  قوانین  تا  هستیم  آن  دنبال  به  لذا  است  عقب  ها 
منابعی  و  نموده  وضع  را  سازمان  این  مقررات خاص 

برای سازمان ایجاد کنیم.
براینکه فضای سازمان میراث فرهنگی،  تاکید  با  وی 
از ظرفیت  استفاده  برای  و گردشگری  صنایع دستی 
تسهیالت  راستا  این  در  و  است  باز  خصوصی  بخش 
خوبی پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: طی بازدید 
این هتل ها  اشغال  از هتل های سطح شهر کرمان، 
در ایام تعطیالت نوروز به صد و ده درصد رسیده بود.

استاندار کرمان تاکید کرد:

لزوم مقاوم  سازی 100 هزار واحد مسکونی در روستاها 
نیازهای  به  توجه  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
استان، گفت: حدود ۶0 درصد از مسکن روستاها 
مقاوم سازی شده اند و 40 درصد دیگر شامل 100 
هزار واحد مسکونی در روستاها باید مقاوم سازی 
فدایی  مهر، محمدجواد  گزارش خبرنگار  به  شود. 
در دیدار با مدیران و کارکنان بنیاد مسکن استان 
مسکن  بنیاد  تأسیس  سالروز  مناسبت  به  کرمان 
شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن  و  اسالمی  انقالب 
از  گفت: بنیاد مسکن نهادی است که 9 روز بعد 
استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران ایجاد شد و 

این امر نشان دهنده اهمیت موضوع است.

به  آینده  سال های  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام  الزم  ریزی  برنامه  و  توجه  استان  نیازهای 
روستاها  مسکن  از  درصد   ۶0 حدود  افزود:  شود، 
مقاوم سازی شده اند و 40 درصد دیگر شامل 100 
هزار واحد در روستاها و تعداد بیشتری در شهرها 

باید مقاوم سازی شوند.
فدایی در ادامه با اشاره به اینکه هدف ما این است 
که خانواده ها توانمند شوند، افزود: در بازدیدهایی 
که از همه مناطق استان صورت گرفته است تقریباً 

اولین تقاضای مردم مسکن است.
استاندار کرمان ضمن گالیه از بانک ها گفت: بخشی 

کارشکنی  از  ناشی  آمده  وجود  به  مشکالت  از 
بانک ها و بخش دیگر از آن عدم دلسوزی است.

بعضی  در  بانکی  شعب  کمبود  خصوص  در  وی 
مناطق دچار کمبود  از  لیستی  باید  مناطق گفت: 

شعب و باجه تهیه شود.
فدایی با اشاره به دستور صادر شده از جانب رئیس 
جمهور برای بررسی حریم رودخانه ها گفت: نقاط 
آسیب پذیر در روستاها و شهرها مشخص شود چرا 
توجه  جدید  سازهای  و  ساخت  در  باید  قطعاً  که 
الزم را به این مطلب داشته باشیم و از اولویت های 

اول است.

از کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز به شماره ثبت 7410 
دعوت می گردد جهت شرکت در مجمع عمومی عادی در ساعت 00: 17 مورخ 

1398/2/4 در محل شرکت حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه:

 1- بررسی عملکرد سالیانه 2- انتخاب بازرسین 3- ترمیم هیأت مدیره 
هیأت مدیره شرکت 

آگهی تشکیل مجمع عمومی
 عادی
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

روزگار قدیم 
به  خانه  در  قدیم  روزگار  های  بچه  دیگر  مثل  هم  من 
و  پدر  هم  را  اتاقش  بزرگ که یک  ای  آمدم خانه  دنیا 
به دور مادربزرگ  مادر در آن زندگی می کردند. همه 
از  این نمی شد  از  و پدربزرگ جمع بودیم که نزدیکتر 
هر  و  رسید  می  ای  دوره  بیماری  چند  نوبت  بعد  به  آن 
بچه ای به آن مبتال می شد تا پادزهر هر دردی در بدنش 
ساخته شود دکتر هر خانواده مادربزرگ او تشخیص درد 
می داد و مراقبت در دوران بیماری و نقاهت را گوشزد 
و دارو را هم آماده می کرد و به نوبه به پدر و مادر می 
داد تا به فرزند بیمار خود بدهند. خانواده ها پرفرزند بود 
نزدیکی آشکارا به چشم می آمد و بابت همین نزدیکی 
در وقت ازدواج مشکلی به نام زرق و برق جهیزیه و غیره 
صدسال  باالی  و  بودند  شاد  هم  با  همه  آمد.  نمی  پیش 
می  بزرگی  رفتن  وقت  هم  زمانی  کردند.  می  زندگی 
شد. ایلی در ماتم فرو می رفت یادش بخیر. کم کم بچه 
نزدیکی  دیگر  و جدا شدند.  برای خود خانه ساختند  ها 
معنی نمی داد جمعیت خانواده ها هم کم شد. آنقدر کم 
گویی هیچ کس نبود پس از این بود دردها پا گرفت و 
نوبت نزدیکی دردها و بروز هر روز یک درد جدید آن 

هم بی درمان و نادر شد راستی چرا؟

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از آمار دهشتناک کشته های تصادفات موتورسیکلت ها که عمدتا جوانان زیر 30 سال هستند؛

کبان مرگ را

 

جوالن موتورسواران
فقط الزم  است  ساعاتی از روز را در شهر تردد کنید  تا  به 
قانون  واقع  در  ببرید.  پی  سواران  موتور  بعضی  شکنی  قانون 
شکنی موتورسواران سال هاست که معضل شهری محسوب 
رعایت  کرمانی  سواران  موتور  نگذریم  از حق  البته  شود.  می 
قوانین  را بیشتر در به کار گیری کاله ایمنی می دانند و نسبت  
به عبور از پیاده  رو و معابر و یک طرفه بودن مسیر بی توجه 
اند. هیچ چیز نمی تواند موتور سواران  را متوقف کند نه چراغ 
قرمز و نه خیابان های شلوغ. کافی است اندکی فاصله  بین 
بشنوند حاضرند  ناسزا هم   اگر چند  پیدا کنند حتی  خودروها 
برای اینکه 30 ثانیه چراغ قرمز را نادیده بگیرند بدون توقف  
به راهشان ادامه دهند. گو اینکه خود را تافته ای جدا  بافته 
حرکات  بدترانجام  موارد  این  همه  از  دانند.  می  شهر  این  از 
راه های  بزرگ  و  ها  خیابان  در  موتورسواران  بعضی  نمایشی 
شهر است که گاه رانندگان خودروهای عبوری را  به وحشت 
می اندازند که همین حرکات منجر به مرگ راکبشان می شود؛ 
مرگی که همیشه و همه جا پشت راکب موتورها می نشیند، 
دست هایش را دور کمر موتورسوارها  حلقه می کند و با آنها 

از پیچ و خم مسیر می گذرد.
چرا اقبال به داشتن موتور؟

اما چرا جوانان و بعضا نوجوانان  به داشتن موتوسیکلت اقبال 
نشان می دهند؟

در نگاه نخست ارزان بودن این وسیله نقلیه نسبت  به ماشین 
از  باشد.  وسیله  این  به  نسبت   جوانان  اقبال  دلیل  تواند  می 

آسان،  تردد  چون  هایی  قابلیت  دلیل  به  موتور  دیگر  سویی 
این  بودن  زا  درآمد  پارک و حتی  پیدا کردن جای  تر  راحت  
جوانان  محبوب  نقلیه  وسیله  این  تا  شده  موجب  نقلیه  وسیله 
باشد. البته نباید از روحیه هیجان پذیری جوانان در این زمینه 
گذشت چرا که حتی کسانی به سن بلوغ نرسیده اند سعی در 
ایجاد تهیه این وسیله نقلیه  فقط به خاطر ویراژ دادن و انجام 

حرکات نمایشی دارند.

آمار دهشتناک مرگ موتورسواران  به دلیل بی 
احتیاطی

 سایت خبری همشهری آنالین در گزارشی که  چندی پیش 
بر روی خروجی خود قرار داده است به آمار دهشتناک پزشکی 
قانونی از مرگ موتور سواران اشاره کرد و در این باره آورده 
زیر  موتورها  تصادفات  های  کشته  درصد   60 از  بیش  است: 
30 سال هستند و بیشترین کشته ها مربوط به تابستان است. 

است:  آورده  قانونی  پزشکی  از  نقل  به  نیر  ایسنا  خبرگزاری 
ضربه به سر و شکستگی های متعدد علت  بیش از 80 درصد 

مرگ های موتوسیکلت سواران  است.
معضل چند ساله شهرها

پرداخته  معضل  این  به  گزارش  در یک  نیز  اطالعات  روزنامه 
و از زبان  یک جامعه شناس نقل کرده است که از آنجایي که 
تردد  راحت تر مي توانند  دیگر خودروها  به  نسبت  موتوسیکلت ها 
کنند و از مسیرها و خیابان هاي باریک عبور کنند این اجازه را 
به خود مي دهند که به راحتي قانون شکني کرده و وارد حریم 
این  که  آنجایي  از  اینکه  به  اشاره  با  علیشاهي  شوند.  عابران 
ایمني  کمربند  از  استفاده  مانند  قوانین  دیگر  به  نسبت  موضوع 
وسبقت غیر مجاز کمتر از سوي ماموران مورد توجه قرار مي گیرد 
سبب ایجاد موقعیتي براي سوء استفاده برخي موتورسواران شده 
است، اضافه مي کند: این افراد که حتي برخي مواقع بار جا به جا 
مي کنند براي آنکه سریعتر به مقصد برسند بهترین گزینه را عبور 
این  مي دانند.  خود  تردد  دوم  محل  نوعي  به  معابر  و  پیاده رو  از 
از سوي خود  توجهي  بي  این  است  معتقد  جامعه شناس شهري 
ماموران راهنمایي و رانندگي نیز وجود دارد، زیرا با این که تردد 
و  قانون شکني مي دانند  نوعي  را  معابر  در  موتوسیکلت سواران 
که  هستیم  شاهد  مواقع  خیلي  شده اند،  قائل  جریمه  آن  براي 
روها  پیاده  در  را  موتورسوار  تردد  رانندگي  و  راهنمایي  ماموران 
مشاهده مي کنند ولي بدون توجه به آنچه که دیده و بدون اعمال 
قانون خودرو هایي  اعمال  را معطوف  تمامي حواس خود  قانون، 

مي کنند که در کف خیابان در حال تردد هستند.
علیشاهي ادامه مي دهد: یکي از دالیلي که پیاده رو تبدیل 
به پیست موتورسواري شده عریض بودن برخي از پیاده روها 
اظهار  این جامعه شناس  آنهاست.  از  مانع  بدون  آسان  و عبور 
به  که  معابري  در  موتورسواران  تردد  اینها  بر  عالوه  مي کند: 
آنها اختصاص ندارد، منجر به بروز خطرات براي این افراد نیز 
مي شود و حتي جان آنها را به خطر مي اندازد؛ البته بگذریم از 
آلودگي هوا که این موتوسیکلت ها ایجاد مي کنند، شاید بهتر 
باشد قانونگذاران با اعمال قوانین بازدارنده و با توجه بیشتر به 
این موضوع شهرها را از نابساماني حضور موتورسواران و سلب 

آسایش مردم نجات دهند. 

    به راستی بعضی از موتورسواران متخلف و بی احتیاط هستند و هیچ چیز نمی تواند ایشان 
این موارد بدترانجام حرکات  از همه  را متوقف کند نه چراغ قرمز و نه خیابان های شلوغ. 
نمایشی بدون وسایل ایمنی در خیابان ها و بزرگ راه های شهر کرمان است که گهگاه رانندگان 
خودروهای عبوری را به وحشت می اندازند و همین حرکات منجر به مرگ راکبان می شود؛ 
مرگی که همیشه و همه جا پشت  ترکبند موتورسواران می نشیند، دست هایش را دور کمر 
ایشان حلقه می کند و از پیچ و خم مسیر می گذرد. پزشکی قانونی می گوید بیش از 60 درصد 
کشته های تصادفات موتورسواران زیر 30 سال هستند و بیشترین کشته ها مربوط به تابستان 

است

به گزارش سون آرت نیوز )اخبار هفت هنر(، فاطمه 
اجرای  که  تئاتر  باسابقه  کارگردان  و  بازیگر  رادمنش 
وی در برنامه »عصر جدید« مورد توجه داوران برنامه 
و مخاطبان قرار گرفت اما پس از آن با مشخص شدن 
است،  تئاتر  حرفه ای  بازیگر  یک  او  که  موضوع  این 
فضای  در  ویژه  به  زیادی  واکنش های  و  اعتراض ها 
مجازی شکل گرفت، درباره چگونگی حضورش در این 
برنامه استعدادیابی گفت: من در واقع به نوعی از طرف 
عوامل »عصر جدید« برای حضور در این برنامه دعوت 
شدم. چون یکی از دوستاِن عوامل برنامه از همکاران 
من است و خودش هم در برنامه شرکت کرده و جزو 
گفته  او  به  برنامه  عوامل  بود.  شده  هم  فینالیست ها 
بودند که اگر افراد بااستعداد و مخصوصاً بانوانی را که 
استعداد ویژه ای دارند، می شناسد به آن ها معرفی کند 
و به این ترتیب بود که همکارم حضور در این برنامه را 

به من پیشنهاد کرد.
یک تئاتری حرفه ای هستم اما…

»عصر  برنامه  هنوز  من  این  از  قبل  تا  داد:  ادامه  او 
بخش هایی  تنها  و  نمی شناختم  درستی  به  را  جدید« 
از آن را در فضای مجازی دیده بودم و بعد از تحقیق 
و بررسی به چند علت تصمیم گرفتم در برنامه حضور 
مخاطبان  از  وسیعی  طیف  تلویزیون  اینکه  اول  یابم. 
و  هستم  حرفه ای  تئاتری  یک  من  می گیرد.  بر  در  را 
روی کار خودم تسلط دارم و مخاطبان تئاتری من را 
می شناسند اما بیشترین مخاطبی که ممکن است یک 
تئاتر داشته باشد زیر ۱ میلیون نفر است اما من دوست 
دارم تعداد بیشتری از مخاطبان هنر و کار من را چه 
در بازیگری و نگارش متن و چه در کارگردانی ببینند.

رادمنش درباره بازخوردهایی که نسبت به حضورش 
هنرمند  یک  عنوان  به  استعدادیابی  برنامه  این  در 
اکثر  بیان کرد: در  تئاتر دریافت کرده است،  حرفه ای 
»تلنت شو« هایی که در دنیا وجود دارد حدوداً نسبت 
به ۴۰ است چون  آماتور ۶۰  به  افراد حرفه ای  حضور 
این افراد با تالش خود در جامعه محدودتری شناخته 

و معروف شده اند و ورود به این برنامه ها باعث می شود 
طیف وسیع تری از مخاطبان آن ها را بشناسند و نامشان 

بر سر زبان ها بیاید.
او افزود: در برنامه »عصر جدید« هم به عنوان نمونه 
افراد شعبده بازی که در برنامه شرکت کردند، همگی 
معروفی  و  اشخاص شناخته شده  در حرفه خودشان 
هستند اما به این برنامه آمدند تا کارشان بیشتر دیده 
شود. البته پدیده های کم سن و جوانی هم داشته ایم 
هیچ  بدون  و  داشته اند  ویژه ای  استعدادهای  که 

آموزشی وارد برنامه شدند.
یادآور  »دختران جنگ«  خیابانی  نمایش  کارگردان 
که  استعدادی  و  جوهره  بیشترین  که  معتقدم  شد: 
کم  سن  از  من  است.  بازیگری  داده  من  به  خداوند 
وارد این عرصه شدم و سال ها برای رسیدن به هدفم 
»عصر  برنامه  وارد  هم  دلیل  همین  به  کردم  تالش 
عنوان  برنامه  در  من  شوم.  دیده  که  شدم  جدید« 

کردم که حضور در این برنامه و دریافت چهار چراغ 
سفید باشکوه ترین جایزه ای بوده که دریافت کرده ام. 
تئاتر  المللی  بین  جایزه جشنواره  من  که  وجودی  با 
فجر را در کارنامه ام دارم اما اجرای  در عصر جدید 
یکی از بهترین اجراهای من در طول دوران فعالیتم 
بود و خوشبختانه بازخورد مثبتی هم از مردم و داوران 

گرفتم.
نمایشی  قطعه  این  گیری  شکل  درباره  رادمنش 
توضیح داد: این متن را با همکاری همسرم علی محمد 
زمانی  از  اجرا کردم.  آماده  برنامه  این  برای  رادمنش 
که کتاب »۲۳ نفر« را خواندم سرنوشت اکبر دانشی 
جزو  آمد  سرش  به  بالیی  چه  نهایت  در  اینکه  و 
گرفتم  تصمیم  نیز  نهایت  در  و  شد  من  دغدغه های 
قطعه ای در ارتباط با او را برای اجرا آماده کنم. چون 
به  پرداختن  می کنم  کار  مقدس  دفاع  حوزه  در  من 
شهدا مخصوصاً شهدای مهجور جزو دغدغه هایم است.

»عصر جدید« می تواند سکوی پرتابم باشد
افرادی  باور هستم که همیشه  این  بر  یاد آور شد:  او 
بهتر از من وجود دارند و ممکن است هنوز استعدادشان 
بود که حضور خوبی  این  من  باشد. تالش  نشده  دیده 
داشته باشم و مطمئن باشید که این طور نبوده که بدون 
آموزش و با تکیه بر استعداد غریزی ام روی صحنه حاضر 
شوم. جوهره بازیگری در کنار تکنیک کار من را شکل 
می دهد و فکر نمی کنم کسی بدون آموزش و به صورت 
برود.  صحنه  روی  پدیده  یک  عنوان  به  بتواند  ناگهانی 
چرا کسی که استعداد دارد و می تواند خودش را نشان 
دهد نباید در چنین برنامه ای حضور یابد. منظور من این 
نیست که مثاًل فردی در سطح محمد اصفهانی در برنامه 
شرکت کند اما چرا نباید فرد که استعداد خاصی دارد و 

دوست دارد شناخته شود در برنامه شرکت کند.
پایان  در  تیغی«  جوجه  »نوازش  نمایش  کارگردان 
صحبت هایش بیان کرد: این برنامه می تواند به عنوان 
این پس  از  من  و  بیاید  به حساب  من  پرتاب  سکوی 
همسرم  کرد.  خواهم  کار  بیشتری  وسواس  و  دقت  با 
برای بازی در فیلم »گلنسا« جایزه بهترین بازیگر مرد 
دریافت  را  منتقدان  نگاه  از  آمریکا  بوستن  جشنواره 
کرد که جایزه معتبری است اما به دلیل اینکه زیاد در 
سینما شناخته شده نیست جایزه او بازخورد رسانه ای 
مناسبی پیدا نکرد. این مساله دردناکی است پس چرا 
من نباید از موقعیتی که برای دیده شدن برایم فراهم 

شده است، استفاده کنم؟
فاطمه رادمنش فعالیت هنری و بازیگری خود را سال 
شهر  در  سپس  کرد.  آغاز  جیرفت  شهرستان  در   ۷۹
کرمان با سختکوشی و فعالیت مستمر به کسب دانش و 
تجربه در رشته های بازیگری، عکاسی، گویندگی رادیو 
و تلویزیون و مجری گری کودک در باشگاه خبرنگاران 
 ۲ حال  به  تا  او  پرداخت.  آموزشی  موسسات  و  جوان 
تئاتر  جشنواره  از  افتخار  دیپلم   ۲ و  بازیگری  تندیس 
فجر و جوایز متعددی از جشنواره های مقاومت، مریوان، 

خرمشهر و … کسب کرده است.

رادمنش از دلیل حضورش در »عصرجدید« می گوید

بی تو از قاعده ای 

تلخ پریشان بودم 
نیست  عالج  راه  همیشه  گفتن 

وگرنه نگاهت که می کنم پر از بی قراری ام. 
انتظار حرف های توست. تو  شاید سکوتم در 
آنقدر محبوب من شدی که خودم در حیرتم. 
داشتنت  برای  من  و  جهان  که  خوبی  آنقدر 
بخوریم.  و خون دل  کنیم  دوبرابر تالش  باید 
سهمم از تو فقط نگاهی کوتاه است تا آرامشت 
را درهم نریخته و خنده ات را تلخ نکنم. یک 
برای  تالش  معنای  به  را  داشتن  دوست  روز 
خوشبختی معبودم می دانستم اینک که کاری 
و  کرده  سکوت  باید  نیست  ساخته  دستم  از 
ات  شکوفایی  شاهد  تا  بپذیرم  را  ها  فاصله 
به تو  از من  باشم. آدم هایی که حتی بیشتر 
نگاهت خواهند  در  مرا  داد جای  دل خواهند 
گرفت. هرگز نمی خواهم که وابستگی ات به 
بهترین فرصت های  از دست دادن  من دلیل 
زندگی ات باشد. آرزوهای من در مسیر محقق 
اند  گرفته  بال  و  پر  تو  های  دلخوشی  شدن 
اشک  اما  ریزم  می  اشک  ات  دوری  از  گاهی 
شوق است که تو را به برزخ خویش نیاورده ام. 
آری نباید غمم را روی دلت گذاشته و آزارت 
دهم گاهی رها کردن آدم ها محبت محسوب 
با  نشوی  اسیرم  که  نکن  باز  لب  شود.  می 
نگفتن الاقل غرورت حفظ خواهد شد. تو را به 
آرزوهای سپیدت می سپارم. گرچه دلم برای 
آرزوهای خودم می سوزد اما تو .. اینکه دلت را 
به خودم و آنچه که نیستم خوش کرده باشم 
انگیزترین  نفرت  دروغ  و  است  خیانت  نوعی 

ماجرایی است که دل را می لرزاند.
بی تو از قاعده ای تلخ پریشان بودم 
با تو از شوق نگاهت شب باران بودم 

رفته ام تا که تو در فاصله راحت باشی 
گرچه از دورترین نقطه نمایان بودم 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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گلباران 

باران ریز، ریز
هوای سرد دلپذیر

شکوفه چشمان درختان به ناز 
یعنی که از خواب برخاسته ایم 

جیغ جیغ مستانه ی گنجشک های نر 
از البالی شاخه ها 

خرامش عشوه بار فاخته های همیشه عاشق 
بر روی زمین مرطوب کوچه 

نسیم بهاری 
همراه با بوی کاه گل بام های قپه ای 

تند دویدن کودکان 
خوشحال از گنج سکه های نوی عیدی 

روزگاری نو 
دو  دخترکان  پیراهن  زرد  و  تند  قرمز  رنگ  به 

سه ساله 
تعطیالت دراز عید تا سیزده 

فوتبال پسرکان کوچه 
بی محابا از آمد و شد اتومبیل ها 

نغمه های خوش کاهوفروش دوره گرد 
به میهمانی سعید پسرهای خویش می  ترا  که 

خواند 
تو مرگ!
اما اگر 

می خواهی بیا
بیا
بیا

بیا که اگر مست تماشای گل های تک درخت 
چتر بسر اتاقی کوچه مان نشدی 

بوی فرح بخش گل های پیچ امین الدوله 
عطر جان بخش گلباران بنفشه های خانه ها 

ترا زنده نکرد 
با تو خواهم آمد 

هر چند نیک می دانم 
بی من 

هرگز، نخواهی رفت

به قلم سید 
رضا مجد زاده  به قلم یحیی 

فتح نجات 

یک بون و دوهوا ...!؟

همراه  به  ...؟!«  هوا  دو  و  بام  »یک  زبانزد 
و  ...!؟«  نرخ  دو  و  نظایری چون: »یک شهر 
مثل های  از جمله  دلبر...!؟«  دو  و  »یک دل 
زبان فارسی است که در گویش مردم کرمان، 

شکل خاص خود را یافته است.
فردی که این مثل را در کالم خود به کار می 
برد با خشم و اعتراض می پرسد: »مگر امکان 
دارد، یک سوی پشت بام خانه ای دارای هوایی 
بام، هوا گرم  سرد و سوی دیگر همان پشت 
باشد!؟« و یا مگر شهر »ِهرت« است که شکر 
در مغازه های جنوب آن کیلویی 2 هزار تومان 
و در مغازه های شمال آن کیلویی 4 هزارتومان 
به فروش می رسد!؟ به عبارت واضح تر، زبانزد 
»یک شهر و دو نرخ ...!؟« از آن جمله پرسش 
هایی است که گوینده پاسخ آن را می داند ولی 
با طرح این کالم شکیل و زیبا، اعتراض خود را 
نسبت به هرج و مرج اقتصادی بیان می دارد و 
کسی که زبانزد »یک دل و دو دلبر ...!؟« را در 
بیان خود به کار می برد، در نهایت شگفتی از 
شیوع ناهنجاری های عاطفی می نالد و یادآور 
می شود: دل انسان با آن لطافت و ظرافتی که 
عشق  یک  از  بیش  بار  کشیدن  تحمل  دارد، 
دلبرانی  دهند،  می  اجازه  که  کسانی  ندارد.  را 
ژرفای  در  بکشند،  سرک  قلبشان  به  چند 
آتش  با  را  ایرانی، عشقشان  دیرینه ی  تمدن 
می  ُگر  زود  که  کنند  می  مقایسه  »ُدرمون« 
گیرد، پیرامون و پیرامونیانش را می سوزاند و 
خاکسترش بازیچه ی بادهای بازیگوشی است 

که از ژرفای تاریخ می وزد.
اندرز بُد و منصب اندر بدی: 

از  حال که صحبت تاریخ به میان آمد، خالی 
لطف نخواهد بود که بدانیم، مثل ها در عهد 
نوشته  به  بنا  که  اند  بوده  اندرزهایی  باستان 
قرن  شاعر  و  ادیب  متکلم،  نّظام،  ابراهیم  ی 
از  برخورداری  لحاظ  به  قمری،  هجری  دوم 
و  ایجاز  )نهایت  لفظ  اختصار  امتیاز: -1  چهار 
حسن   3- معنی  وضوح   2- کالم(  فشردگی 
تشبیه -4 لطافت کنایه، دارای آخرین درجه ی 
بالغت سخن هستند و به همین علت، کاربرد 
از  یکی  امروز،  و  دیروز  در شعر شاعران  مثل 

نشانه های استادی آنها به شمار می رود.
... اما مهمترین سندی که بر اهمیت مثل ها 
در دوره های باستانی شکل گیری تمدن ایران 
زمین داللت دارد، وجود مقام و منصب »اندرز 
ساسانیان  حکومت  دولتی  سیستم  در  بُدی« 

بوده است.
کل  ی  ،فرمانده  تاریخی  ی  دوره  این  در 

نیروهای نظامی را »ارتش بُد« و وزیر بهداری 
را »درست بُد« می نامیدند. بی شک کار تولید، 
پردازش و دریافت بازتابهای مثل ها و داستان 
و  رشد  راستای  در  نخبگان  توسط  که  هایی 
وحدت  از  حفاظت  عمومی،  فرهنگ  تعالی 
اجتماعی و حراست از مرزها و امنیت اجتماعی 
و  نبوده  ای  ساده  کار  است،  شده  می  ساخته 
تشکیالتی زیر نظر »اندرز بُد«ها این امر مهم 
را برعهده داشته است. آنها زبانزدهای مردمی 
شدید  های  اعتراض  و  انتقادها  حاوی  که  را 
مردم نیز بوده اند، دریافت می کرده و شاه را 
منصبان  صاحب  و  والیات  حکام   انحراف  از 
اند. به عنوان مثال،  حکومتی باخبر می کرده 
زبانزدهای: »یک بام و دو هوا و یک شهر و دو 
اجتماعی  ناهنجاری  نوعی  را که حاوی  نرخ« 
می  بُد«  »اندرز  اطالع  به  اقتصادی هستند  و 
رساندند تا اتاق فکر تحت ریاست او، برای رفع 

این ناهنجاری ها طرحی نو در فکنند.
چنین منصبی در روزگار ما نیز موضوعیت دارد 
و می تواند نخبگان فرهنگ ساز را تحت نظر 
در  پیشرفته  فناوری های  از  استفاده  برای  او، 
فیلم  از طریق  اندرزگویی غیرمستقیم  راستای 
امکانات  دیگر  و  ای  رایانه  های  بازی  و  ها 
موجود، هدایت کرد. بی شک چنین طرحی به 
شرطی جواب می دهد که اتاق فکر و مدیران 
افکار پوسیده ی  تبعیض و  از  به دور  مربوطه 
شایسته  و  شوند  گزینش  ای،  قبیله  و  ایلی 

ساالری حکومتی بالمنازع داشته باشد.
یه بون و دو هوا ...!؟

بار  واژه،  سه  دو  با  که  زبانزدی  به  برگردیم 
سنگین معنایی وسیع را بر دوش می کشد.

تا 50-60 سال پیش که معماری زیبا و حساب 
شده ی کویری، همچون دستگاه ها، ردیف ها 
و گوشه های موسیقی سنتی، بافتی هماهنگ 
شکل  ایرانی  انسلن  زندگی  پیرامون  در  را 
و  لُدرها  مکانیکی  های  بیل  هنوز  و  بود  داده 
بولدوزرها، بادگیرها و پنج دری ها، حوض خانه 
ها و صندوق خانه ها، اتاق های 3 دری و دو 
دری، باریکه و دالون، مهتابی، سابات و کریاس 
و .... را به تلی از خاک بدل نکرده بود، پشت 
بام خانه های هر شهری به عنوان یکی از راه 
های ارتباطی همشهریان و محلی برای درددل 
بی  کاربرد  واقعی،  نیازمندان  و شناخت  کردن 

چون و چرایی داشتند.
و  برق  های  کارخانه  اندازی  راه  از  پیش 
فراز  از  اگر  سقفی،  های  پنکه  و  کولر  اختراع 
کوه های مسجد صاحب الزمان )عج( یا چکاد 
قلعه ی دختر، همزمان با سپیده دمان به شهر 
رنگ  سفید  بند  پّشه  هزاران  نگریستیم،  می 
ساکنان  که  دیدی  می  ها  خانه  بام  برفراز  را 
شهرهای حاشیه کویر تفتیده و داغ را در خود 
پشت  در  کویر  خنکای  که  چرا  اند  داده  جای 
بام خانه ها ،آن هم در دل تابستان های گرم 
و سوزان این منطقه، خواستنی و دلنشین بود. 
به ویژه که اگر: کینه و حسادت و تنگف منگف 
و .. راهی به خانه ها نداشت و قلب ساکنان از 

زالل عشق سرشار بود.
به  ها  ،خانواده  دور  چندان  نه  ای  گذشته  در 
به  ها  خانه  شد.  می  اداره  ای  هسته  صورت 
گونه ای ساخته شده بود که چند خانوار بتوانند 
در آن زندگی کنند. فرزندان »پدر ساالر« پس 
از ازدواج در کنار پدر و مادر زندگی می کردند 
تا توانایی ساخت خانه ای بزرگ برای پذیرش 
فرزندان، عروس و داماد و نوه ها را به دست 
ادامه  پیش  سال   60-50 تا  روند  این  و  آورد 
داشت. در این خانواده ها، مادرها و مادربزرگ 
ها به عنوان »بی بی جان- ننجان- نن آقا« و 
پدرها و پدرهای پدرها به نام : »آغ بابا، باشو، 
های  نسل  به  را  زندگی  مهارتهای  بابا«  حاج 
بودند.  هم  موفق  و  دادند  می  آموزش  بعدی 
از  یکی  که  شد  می  شروع  آنجا  از  بدبختی 
شدن  دچار  سبب  به  ها  خانواده  این  عناصر 
را برای  راه  بیماری های جسمی و روانی،  به 
می  خود  قلب  به  انسانی  های  فضیلت  ورود 
بست. در آن صورت، عروس خانم یا آقادامادی 
که قرار بود- به سبب ناتوانی مالی- در کنار 
بستگان همسر خود زندگی کند، نوعی جهنم 
را تجربه می کرد. زیرا از زخم زبان پدر شوهر، 
در   .. و  برادر شوهر  مادرشوهر، خواهر شوهر، 
آینده  در  نیز  او  که  است  پرواضح  نبود.  امان 
از  بخشی  و  باطلی می شد  دور  چنین  گرفتار 
می  اجتماعی  های  آسیب  جهنم  در  جامعه 
سوخت. در حالی که از خانواده های فرهیخته 
و فهیم و نجیب، افراد شاخصی وارد جامعه می 
آموزه های اسالمی ،کمترین  بر  بنا  شدند که 
ظلمی به عروس یا داماد خود روا نمی داشتند.

حسادت و اثبات ریاست...!
دخترش  اش،  خانه  بام  سوی  یک  در  زنی 
خوابیده  بندی  پشه  درون  دامادش  اتفاق  به 
و  کشد  می  سرک  بند  پشه  درون  به  بودند. 
چرا  شما  بده!  مرگم  خدا  ننو  »ای  گوید:  می 
جداجدا خوابیدین!؟ من اَ سرما دارم ِدِرگ ِدِرگ 
بشین!  تاگرم  هم  پیش  ُو  بخزین  لرزم!  می 
می ترسم سرما بخورین، اَُوخ من بدبخ می با 
وشتون ِکلیل الملک و موردونه و پِرسیفشون، 
عّناب، سه پستون، ختمی، گل زوفا، گل گاب 

ی  هریره  و  بجوشنم  روپاس  انگور  و  زبون 
تخم  بزنم،  آب  ور  نشاسته  کنم.  دم  به  بادوم 
مرغ آب جوشونو بپزم و .. بخزین! بخزین ور 

بیخ هم!«
در آن سوی پشت بام، پسر این زن به اتفاق 
می  محسوب  خانواده  عروس  که  همسرش 
اند. زن  بند دیگری خوابیده  پشه  شود، درون 
طبق معمول به درون پشه بند »سرِکشو« می 
چرا  گرم  هوای  ای  »توی  گوید:  می  و  کند 
ُشپ  دارم  َم  بینن  نمی  هم؟  وربیخ  خزیدین 
ُشپ عرق می ریزم...!؟ اسهال می شین، می با 
راگزو بیمارستانه بکنیم.جدا جدا بخوابین تا راه 

نسیم وابشه که گرما زده نشین!«
شود  می  بلند  پدرشو  صدای  موقع  همین  در 
نشنیدی،  مگر  زن!  وردار  »دس  گوید:  می  و 
عاروس چو بادیونه!؟« زن می گوید: »تو دگه 
حرف مزن که نه گرما می فهمی چیزه و نه 

سرما!«
لحظاتی بعد، عروس خانم در گوش شوهرش 
نجوا می کند: »قربون برم خدا را/ یک بام و دو 
هوا را/ ای سربون گرما را/ او سربون سرمارا!«

تبعیض: 
»یک  و   »... هوا  دو  و  بام  »یک  زبانزدهای 
شهر و دو نرخ« هر دو کنایه بر تبعیض دارند 
به نحوی که اگر رییس اداره ای بدون در نظر 
کارکنان  توانایی ها و شایستگی های  گرفتن 
را  مناصب  و  امتیازات  خود،  مدیریت  تحت 
 - مقررات  و  ضوابط  نه  و   - روابط  براساس 
بیان  برای  کارکنان  است  ممکن  کند،  تقسیم 

اعتراض خود از این زبانزدها استفاده کنند.
نیاکان ما که منصبی با عنوان »اندرز بُد« در 
سیستم های حکومتی پیش بینی کرده بودند 
جوانان  که  بودند  اندیشیده  تمهیداتی  واقع  در 
و نوجوانان از آزمون و خطا و تکرار تاریخ بی 
نیاز شوند. آنها با مجموعه ای مثل و داستان و 
پیران دانایی که در سیستم اندرز بُدی مشغول 
تدارک  جوانان  برای  یدکی  عمر  چند  بودند، 
دیده بودند. به همین لحاظ، مردم هرگز نمی 
گفتند: تا 50-60 سالگی که از نیروی جوانی 
یک  اگر  رفت.  هدر  به  عمرم  بودم،  برخوردار 

هایم  تجربه  از  آمدم  می  دنیا  به  دیگر  بار 
استفاده می کردم و می دانستم که چه بکنم. 
های  قصه  و  ها  مثل  که  است  حالی  در  این 
اجدادی، ما را از تولدی دیگر بی نیاز کرده و 
از  از مثل ها و قصه ها،  استفاده  با  توان  می 
تجربه های تلخ دیگران بهره ببریم و عمرمان 
را با کیفیت عالی سپری کنیم و بکوشیم که با 
خود محوری و لجبازی و آزمون و خطا، عبرت 

آیندگان نشویم. ان شااهلل 
پی نوشت ها: 

1 - پِِرسیفشون= پِر سیاوشان 
2 - گل گاب زبون= گل گاو زبان 

ختمی،  عّناب،  موردانه،  و  الملک  کلیل   -  3
پستون  سه  زوفا،  گل  روپاس،  انگور 
دارویی  مواد  از  پرسیاوشان  و  )سرپستون( 

جوشانده ی سرماخوردگی به شمار می روند.
گندم  ی  نشاسته  با  که  بادام  ی  هریره   -  4
تهیه می شود از موادغذایی مفید و مقوی برای 
درمان سرفه هایی است که به قول ما کرمانی 

ها از سبو اِشکسته به گوش می رسد.
5 - تخم مرغ آب جوشونو= خوردن دو عدد 
در  پودرمرزنجوش  با  مرغ عسلی همراه  تخم 
وعده ی صبحانه، قدرت بدنی را در مواجهه با 

بیماری سرماخوردگی افزایش می دهد.
6 - راگزو )راه گزو(= رفت و آمد زیاد در مسیر 

بیمارستان، مطب پزشکان و داروخانه ها 
7 - سرکشو= سرک کشیدن 

کنایه  مثل،  این  بادیونه=  عاروس چوب   -  8
از  ناشی  بودن  رنج  زود  و  بودن  شکننده  از 
احساس غریبی کردن در بین افراد خانواده ی 
شوهر است. چوب بادیان، ترد و شکننده است. 
شوهر  مادر  زبانزد،  این  بیان  با  شوهرها  پدر 
حال  رعایت  به  دعوت  را  شوهرها  خواهر  و 

عروس خانم ها می کردند.
9 - ُشپ ُشپ = تند تند و بی وقفه 

10 - شهر ِهرت= کنایه از شهر هرات است 
که در مقطعی از تاریخ دچار بی نظمی و هرج 

و مرج بوده است.
دارویی  گیاه  نوعی  )ُدرمنه(=  ُدرمون   -  11
های  بیابان  غالب  گیاهی  پوشش  که  است 
عنوان  به  گذشته  در  گیاه  این  است  کرمان 
ولی  گرفت  می  قرار  استفاده  مورد  سوخت، 
آتشی پایدار نداشت و لذا عشق ثروتمندان را 

بدان تمثیل کرده اند.
12 - پنکه های سقفی از اختراعات پیشینیان 
است. ثروتمندان جهان باستان یکی از غالمان 
شبیه  بزرگی،  َدِم  دادن  حرکت  مامور  را  خود 
آنها  روش  این  با  کردند.  می  آهنگران  دم 
زیر  در  گرم  تابستانهای  در  توانستند  می 
هوای خنکی که از آن »َدم« بیرون می آید، 
بیاسایند. بعضی ها، بادزن های بزرگی آویخته 
کشیدن  با  غالمی  که  داشتند  اتاق  سقف  بر 
در  به حرکت  را  آن  طناب  کردن یک  رها  و 
می آورد و هوای خنک ایجاد می شد. )نسل 

ابتدایی پنکه های سقفی(

ضرب المثل های کرمانی

ای  بیمه  کارگزاری  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
جنت آباد پردیس نریمان درتاریخ 1397/11/30 

به شماره ثبت 260 به شناسه ملی 14008162703 
جهت  زیر  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
بیمه  از قبیل  بیمه ها  انواع  اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :گسترش 
و  بازرگانی  کشاورزی  محصوالت  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان  اجتماعی 
غیره . حوزه فعالیت کارگزاری مزبور صرفا دهستان های-1 پشت رود -2 
میگردد. شماره مجوز  تعیین  نرماشیر  از بخش مرکزی شهرستان  عزیزآباد 
78771/97 تاریخ مجوز 97/11/13 مرجع صادرکننده:صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان روستاییان و عشایر مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان نرماشیر ، بخش مرکزی ، دهستان عزیزآباد 
، روستا حسن آباددهکره، کوچه جهاد ، خیابان اصلی نیکشهر چابهار ، پالک 
 : حقوقی  شخصیت  سرمایه   7678143070 کدپستی  همکف  طبقه   ،  0
1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم سارا 
الشرکه  سهم  ریال   10,000 دارنده   3111533204 ملی  شماره  به  نخعی 
خانم نصرت کریم زاده عباس آبادی به شماره ملی 3209695482 دارنده 
990,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم سارا نخعی به شماره ملی 
3111533204 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
آبادی به شماره ملی 3209695482 و به سمت  نصرت کریم زاده عباس 
رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
با  با امضای مدیرعامل همراه  بهادار و تعهدآور  اوراق  اسناد و  : کلیه  امضا 
مهر مؤسسه واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر موسسه 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد 

بم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و 
)427775(

آگهی تغییرات شرکت فن سازان کرمان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1639 و شناسه ملی 

10630095390
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/07 الف- محل شرکت 
در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، سعیدی ، بلوار 
سعیدی ، جاده کیلومتر 4جاده کوهپایه ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7615118859 اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )428726(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا کلوت کیمیا 
و   4370 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 14007349940 
 -  :  1397/12/01 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
، بخش  ، شهرستان سیرجان  استان کرمان  به  اصلی شرکت  آدرس مرکز 
مرکزی ، شهر سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی ، کوچه )معاینه فنی( ، بلوار 
کمربندی تهران ، پالک 0 ، طبقه همکف با کد پستی 7819971108 تغییر 
فروش   - گردد.  می  اصالح  فوق  به شرح  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت 
به موضوعات  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  داخلی خشکبار در صورت 
فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح 
می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سیرجان )429340(

مهندسی  و  فنی  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
 1397/12/27 درتاریخ  آرمین  ارتباط  سلسله 
ملی  شناسه  به   1759 ثبت  شماره  به 

 14008238360
جهت  زیر  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات اینترنتی و پهنای 
باند مبتنی بر وایرلس و فیبر نوری . خرید و فروش ، نصب و پشتیبانی دوربین 
های مدار بسته . واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
 ، مرکزی  بخش   ، زرند  شهرستان   ، کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
 ، علی  امام  خیابان   ، اصلی  خیابان  آباد،  روح  روستا   ، محمدآباد  دهستان 
پالک 10 ، طبقه همکف کدپستی 7761166336 سرمایه شخصیت حقوقی 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000  عبارت است 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 103/1142 مورخ 1397/12/15 نزد بانک بانک 
با کد 1142 پرداخت گردیده است اعضا هیئت  رفاه کارگران شعبه زراوند 
مدیره آقای سعید منصوری باب هوتک به شماره ملی 3080138570و به 
به مدت  به سمت عضو هیئت مدیره  به مدت 2 سال و  سمت مدیرعامل 
بابهوتک به شماره ملی 3080217276و به  2 سال آقای صادق منصوری 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه منصوری بابهوتک 
به شماره ملی 3080249437و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  شرکت  مهر  با  همراه 
مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی عبداللهی 
غفوری به شماره ملی 2980479128 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی آقای محسن کارگرمحمدآبادی به شماره ملی 3080041526 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند 

کرمان )429342(

بازرگانی  و  فنی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  نیروی  تکسا 
شماره ثبت 5511 و شناسه ملی 10860562805 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مالی  برای سال  زیان شرکت  ترازنامه و حساب سود و   - :  1397/12/04
منتهی به سال های 1396 و 1395 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه 
بازرس  با شناسه ملی 14005956156بسمت  امین  حسابرسی بهداد روش 
اصلی و خانم فاطمه ابراهیمی با کد ملی 2993730967 بسمت بازرس علی 
البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز 
جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )430068(

قرآن  فرهنگی  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
آباد  زنگی  جواداالئمه  الحفاظ  بیت  عترت  و 
درتاریخ 1397/11/16 به شماره ثبت 2015 به شناسه ملی 

14008132733

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
قرآن  آموزش عمومی  دوره های  برگزاری   -  : موضوع  میگردد.  آگهی  عموم 
کریم برای آحاد جامعه. - برگزاری نشست ها، محافل و جشنواره های قرآنی. 
)با اخذ مجوز الزم( - برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و قرآنی از طریق مبادله 
خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم و معارف قرآنی. 
- عرضه محصوالت فرهنگی قرآنی متناسب با فعالیتها و اهداف موسسه . )با 
اخذ مجوز الزم( - تالش به منظور تأمین بودجه موسسه از طریق درآمدهای 
ناشی از فعالیت های موسسه و نیز از طریق جلب کمک ها و هدایای دولتی 
مجوز  تاریخ  ها. شماره مجوز 1227/9702  موقوفه  یا  وام  دریافت  مردمی،  و 
موسسات  امور  به  رسیدگی  هیات  صادرکننده:دبیرخانه  مرجع   1397/06/18
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :   : فرهنگی قرآن و عترت مدت 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر زنگی آباد، کمربندی ، 
خ پروین اعتصامی کوچه شماره 1 ، خیابان اعتصامی ، کوچه کمربندی غربی 
: خانم  اولین مدیران  ، طبقه همکف کدپستی 7639149477  ، پالک 0   20
اسماء ایرانمنش به شماره ملی 2993604805 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه ایران منش به شماره ملی 2994184354 و 
به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا 
فرح بخش به شماره ملی 2993598661 بعنوان منشی هیات مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از 
قبیل چک،سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضا هیات مدیره به 
اتفاق مدیرعامل خانم فاطمه ایرانمنش و مهر موسسه دارای اعتبار است و اوراق 
عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )430069(

به قلم
میرسیدعباس روح االمینی 

آل  به جالل  اسفندماه 1390  در  دانشور که  دکتر سیمین 
احمد پیوست و از دنیا رفت در زندگی هشتادساله خود دوبار 
با تلخی گریست؛ یک بار زمانی که نعش یوسف را در رمان 
سووشون برای زری آورد و در همدری با زری گریست و 
کتاب را با پیامی به زری به پایان رساند. گریه نکن خواهرم، 
در خانه ات درختی خواهد رویید و درخت ها در شهرت و 
به  را  درختی  هر  پیغام  باد  و  سرزمینت  در  درختان  بسیار 
درخت دیگر خواهد رساند و درخت ها از باد خواهند پرسید 

در راه که می آمدی سحر را ندیدی!
یکبار هم زمانی که خبرمرگ جالل آل احمد از نسیم شمال 

را شنید و بی شک در راه از بادها می پرسید که در راه که 
می آمدی جالل را ندیدی!

زندگی یوسف و زری در   صبر و صبوری سیمین هم در 
عشق  پیمان  است.  پنهان  هم  جالل  زندگی  و  سووشون 
نبود که نسیم  پیمانی  احمد  با جالل  دانشور  دکتر سیمین 
را  بکند. سیمین جالل  از جا  را  بتواند آن  ایدئولوژی  های 
با همه وجودش دوست داشت اما نباید در ضمیر خود و در 
خلوت وجدان خود با اندیشه های او عقد بسته باشد. جالل 
آل احمد به روشنفکران آزادیخواه مشروطیت چون طالبوف 

و آخوند زاده طعنه می زد و از ارتجاع تعریف می کرد  اینها 
نباید مورد پسند سیمین باشد.

سیمین دانشور با کسانی چون سیاوش کسرائی، دکتر آریان 
پور دکتر غالمحسین ساعدی که فکرشان با جالل در تضاد 
بود معاشرت می کرد و جالل آل احمد با شجاعت از آنها در 
برابر رژیم حمایت می کرد. سیمین دانشور ترجمه کرد ولی 
هرگز نتوانست مانند سووشون را خلق کند. هر هنرمندی 
یک بار شاهکار می آفریند چنانکه خاقانی یک بار قصیده 
دیوان مداین و خانلری یک بار عقاب و سیاوش کسرائی هم 

یک بار آرش را سروده اند که شاهکار شده اند.
 دکتر سیمین دانشور پس از مرگ جالل سعی نکرد مرگ او 
را مشکوک بداند واقعیت را پذیرفت و سال ها پس از مرگ 
جالل زیست و حرمت جهانبینی او را حفظ کرد و کتاب بر 
ساحل خبر بده سرگردانی را علی  دهباشی در 1246برگ 
این  سرانجام  است.  کرده  منتشر  سخن  انتشارات  توسط 
از   1390 سال  اسفندماه  نوزدهم  در  پژوهشگر  و  نویسنده 
میان ما رفت. رضا معتضدی روزگاری درباره او گفته است: 

بی عشق نیستم 

شادا که در حوالی تاریک 
با عشق زیستم 
زیبای باستانی 

مجبوبه شقایق و نرگس 
این جا من و بهار 

در جست و جوی تو فرسودیم

کوچه بن بست             درباره دکتر "سیمین دانشور "؛

با عشق زیستم!



شنبه 24 فروردین ماه 7/1398 شعبان 1440/ 13 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2979  پنج روزانه خوانی

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

» مدرسه دارالقران کریم«
دارلقرآن کریم  پریزاد مدرسه  روبه روی مدرسه 

قرار دارد که دو درب دارد.
این  به  روز  هر  و  بودم  حرم  در  که  روزی  سه   
مدرسه سر می زدم ولی متاسفانه به عللی درب  
مدرسه  این  به  راجع  نتوانستم  و  بود  بسته  آن 
بود  شده  ساخته  تیموریان  زمان  در  هم  آن  که 

اطالعاتی بدست بیاورم.
1- رواق حضرت معصومه )س(

رواق شماره 22 که در زیر زمین حرم مطهر قرار 
دارد و بسیار زیبا است. این رواق در سال 1377 
شمسی توسط استادکاران ممتاز آینه کاری شده 
است و بیشتر قسمت های آن مخصوص بانوان می 
باشد فقط مردها از راهروها می توانند عبور کنند 
آنطوری که می دیدم در نهایت ظرافت و زیبایی 

بود و جایی خلوت و زیبا برای عبادت بانوان.
در روزهایی که در مشهد بودم دو بار مجبور شدم 
که از تاکسی های مشهد استفاده کنم که تا اندازه 
ای نظرم را نسبت به بعضی از رانندگان تاکسی در 
مشهد عوض کرد که اینک به شرح آن دو مورد 

می پردازم.
1- در عصر پنجشنبه 23 اسفند ماه یکی از تیغ 
های  دستگاه ریش تراش من در اثر زمین خوردن 
شکست و من مجبور شدم که برای خریدن تیغ 
که  مشهد  سعدی  خیابان  به  یدک  تراش  ریش 

مرکز فروش ریش تراش است بروم.
از خیابان طبرسی که نزدیک حرم بود تاکسی را 
فهمیدم  بعداً  و  صدا زدم، که مسافر زنی داشت 

همسر راننده است.
تومان می  او گفتم خیابان سعدی گفت 20  به 
شود. گفتم اشکال ندارد سوار شدم در راه راننده 
مرتب با همسرش بگو و مگو داشت. در خیابانی 
چشمش یه یک ریش تراش فروشی افتاد به من 
گفت این دکان همه وسایل ریش تراش را دارد 
می خواهی اینجا پیاده شو . به او گفتم چون در 
خیابان سعدی بورس مغازه های ریش تراش است 
مطمئن  که  بروم  خیابان  آن  به  خواهم  می  من 
شوم که از یکی از آنها تیغ ریش تراش را تهیه 
را که من  تیغی  آنها  از  کنم ممکن است خیلی 
می خواهم نداشته باشند می خواهم آنقدر بگردم 
مرا  گفتم  او  به  کنم.  پیدا  را  نظرم  مورد  تیغ  تا 
مدتی  از  بعد  باالخره  برساند.  سعدی  خیابان  به 
همسرش را درب خانه ای پیاده کرد و مرا هم به 
خیابان سعدی برد و 20 هزار تومان کرایه خود را 

گرفت و رفت.
من پس از آنکه چند دکان را در خیابان سعدی 
گشتم باالخره تیغ مورد نظر خود را پیدا کردم 
تاکسی می  با  نفر پرسیدم که  از یک  و خریدم. 
خواهم به حرم بروم از کدام طرف خیابان بایستی 
سوار تاکسی شوم آن فرد که مشهدی بود گفت 
همین کوچه را تا انتها برو به خیابان واعظ طبرسی 
می رسی از آنجا ماشین های آستان قدس که با 
باطری کار می کنند ایستاده اند و زوار را تا درب 
حرم می رسانند. من کوچه را تا آخر طی کردم 
ده دقیقه شد تا به خیابان آیت ا... واعظ طبسی 
رسیدم دیدم گل دسته های حرم از آنجا پیداست 
و فاصله ای نیست لذا سوار ماشین های حرم که 
زوار را سوار می کردند نشدم و با 5 دقیقه پیاده 
روی به حرم رسیدم در اینجا پیش خود گفتم که 
کسانی هستند که از اقصی نقاط ایران به عنوان 
خادمین افتخاری حضرت به مشهد می آیند و با 
هزینه خود ماهی یک مرتبه یا هفته ای یک مرتبه 
خدمات صادقانه ای به زوار امام رضا )ع( می دهند 
آن موقع  آدم هایی در همین شهر مشهد پیدا می 
شوند که 360 درجه ساز مخالف می زنند و راهی 
که به نظر آنها فاصله را زوار نمی دانند دوبله و 
سوبله حساب می کنند و البد پیش خود این کار 
را زرنگی می دانند پیش خود گفتم قربان برم خدا 

را یک بام و دو هوا را.
2- مرتبه دوم که مجبور شدم تاکسی سوار شوم 
عصر شنبه 25 اسفند ماه بود. چون تا این روز که 
در مشهد بودم پسرم امین که ساکن مشهد است 
خبر نداشت که من در مشهد هستم پیش خودم 
گفتم برای دیدن او و خداحافظی کردن با او به 
بروم  ادبیات مشهد است  راه  مطبش که در سه 

راه  سه  به  خواهم  می  که  گفتم  تاکسی  یک  به 
ادبیات بروم. گفت که از اینجا خیلی دور است و 
سه کورس بایستی بروم 20 هزار تومان می گیرم 
و دربست شما را به مقصد می رسانم گفتم اشکال 
ندارد. سوار تاکسی شدم پس از رسیدن به مقصد 
مبلغ 20 هزار تومان به او دادم و به مطب پسرم 
رفتم . دیدم مطب او خیلی شلوغ است. به منشی 
مطب گفتم من پدر دکتر هستم هر موقع خودت 
صالح میدانی بین مریض ها 5 دقیقه بیشتر وقت 
او را نمی گیرم مرا به داخل بفرست که پسرم را 
ببینم. منشی هم مرا به اتاق استراحت پسرم که 
درب جداگانه ای داشت راهنمایی کرد و آب میوه 
ای هم برایم آورد. هنوز آب میوه را تمام نکرده 
بودم که پسرم از در اتاق مجاور آمد. همدیگر را در 
بغل گرفتیم و به او گفتم که چون با تور زیارتی 
مورد سفرم  در  تحقیقی  و می خواستم  ام  آمده 
به او خبر نداده ام و حاال  داشته باشم مخصوصاً 
هم فردا به کرمان می روم، هر چه که اصرار کرد 
الاقل امشب را پیش او باشم معذرت خواستم و 
دوباره همدیگر را بغل کردیم و خداحافظی کردم. 
از منشی هم تشکر کردم و به خیابان آمدم چون 
خیابان سه راه ادبیات یک طرفه بود دیگر از کسی 
تاکسی  بایستی  خیابان  طرف  کدام  از  نپرسیدم 

بگیرم.
اولین تاکسی را که خالی بود صدا زدم و گفتم به 
حرم می روم سوار شدم راننده تاکسی متر خود 
را به کار انداخت. وقتی تاکسی به حرم رسید من 
قباًل 20 هزار تومان آماده کرده بودم که به راننده 
بدهم راننده تاکسی گفت 8 هزار تومان می شود. 
باز پیش خود گفتم قربان برم خدا را یک بام و 
راننده تاکسی است و به حق  این  اگر  را  دو هوا 
و حقوق خود قانع پس اسم آن دو راننده تاکسی 
دیگر را چه بگذارم ؟ آیا می شود اسم انسان را 

بروی آنها گذاشت ؟
»دانستنی هایی درباره حرم رضوی« 

1- ماشین هایی که در حرم مطهر با استفاده از 
مجانی جا  را  زوار  و  کند  کار می  باطری  نیروی 
به جا می کنند پس از 6 ساعت شارژ شدن 12 
ساعت می توانند بطور مداوم کار کنند محل شارژ 
این ماشین ها هم در ورودی صحن شیخ طبرسی 

است.
2- کسانی که در حرم مطهر جارو می کنند در 
استخدام حرم هستند و مطابق قانون کار حقوق 
میگرند و تمام قوانین رفاهی اداره کار در مورد آنها 

اعمال می شود.
3- کسانی که قالی ها را در صحن های مختلف 

حرم رضوی برای استفاده زائران پهن یا جمع می 
کنند اکثراً دانش آموز دبیرستان هستند و کمک 
هزینه تحصیلی در ازاء کار از طرف حرم رضوی به 

آنها پرداخت می شود.
دارد  فلزی  زرد  آنها دگمه  لباس  ُخدامی که   -4
در استخدام حرم رضوی هستند و از حرم رضوی 

حقوق دریافت می کنند.
آنها  از  رضوی  حرم  در  که  هایی  پالستیک   -5
برای حمل کفش های زوار استفاده می شود بعد 
از اینکه 24 ساعت از آنها استفاده شد همه آنها 
جمع می شوند و در کارخانه بازیافت که متعلق 
به حرم رضوی است دوباره بازیافت و قابل استفاده 

می شوند.
6- لیوان های یک بار مصرف که جهت آبخوری 
جمع  دوباره  شوند  می  استفاده  رضوی  حرم  در 
آوری و در کارخانه بازیافت حرم رضوی بازیافت 
می شوند و در قسمت های دیگری از آنها استفاده 

می شود.
» بازدید از موزه آستان قدس رضوی«

 1397 ماه  اسفند   24 جمعه  روز  ظهر  از  بعد 
شمسی تصمیم گرفتم که بازدیدی از موزه فرش 

و موزه آستان قدس رضوی داشته باشم. 
موزه فرش در بعد از ظهر روز جمعه تعطیل بود لذا 

به موزه آستان قدس رضوی رفتم.
ضریح های اولیه که بر آستان مقدس امام رضا )ع( 
نصب شده اند پس از مدتی هر کدام جای خود 
را به ضریح جدید داده اند و بعداً به موزه آستان 

قدس رضوی منتقل شده اند.
این ضریح ها به ترتیب عبارتند از 

1- ضریح فوالد دوره صفوی که در سال 1238 
ه – ق ساخته شده و تا تاریخ 1338/11/08 بر 
بوده  نصب  )ع(  رضا  مطهر حضرت  آرامگاه  روی 
مرکزی  موزه  به  شمسی  سال 1378  در  بعداً  و 

منتقل شده است.
2- ضریح طال و نقره زمان پهلوی دّوم این ضریح 
در سال 1338 خورشیدی بر آرامگاه مطهر حضرت 
 1379/10/21 تاریخ  تا  و  بوده  نصب  )ع(  رضا 
در  بوده سپس  نصب  مرقد مطهر  بر  خورشیدی 
سال 1385 شمسی در موزه آستان قدس رضوی 

به نمایش گذاشته شده است.
3- آخرین ضریح مطهر امام رضا )ع( معروف به 
سیمین و زرین طراح استاد محمود فرشچیان و 
اکنون  که  است  شمسی  آن 1379  نصب  تاریخ 
هم همین ضریح بروی مرقد مطهر امام رضا )ع( 

نصب است.
نقره به آستان مقدس  کسانی که درهای طال و 

امام رضا )ع( تقدیم کرده اند هم اکنون این درها 
در موزه آستان قدس قرار دارند.

1- ناصر الدین شاه قاجار درب بزرگی با روکش 
طال و نقره به آستان مقدس امام رضا )ع( تقدیم 

کرده است.
2- دوستعلی خان معیر الممالک ) متولد 1253 
و در گذشت 13 آبان ماه 1345 در کنگاور و دفن 

در امام زاده عبدا... شهر ری (.
ناصر  دختری  نوه  الممالک  معیر  خان  دوستعلی 
الدین شاه قاجار بوده و ناصر الدین شاه او را از همه 

نوه هایش بیشتر دوست داشته است. 
دوستعلی خان معیر الممالک دو در نسبتاً بزرگ 
)کوچکتر از در ناصر الدین شاه( به آستان مقدس 

امام رضا )ع( تقدیم کرده است.
در  زیادی  امالک  الممالک  معیر  خان  دوستعلی 
بوده  تهران  ثروتمندان  از  یکی  و  داشته  تهران 
ولی در زمان حیات او بیشتر امالک او شامل باغ 
فردوس و مهر آباد از مالکیت او خارج شدند و در 
باقی  برایش  از آن همه ثروت چیزی  اواخر عمر 
نماند و مانند یک فرد معمولی زندگی می کرد. 
همسر اّول او دختر علی اصغر خان اتابک نخست 
وزیر ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه بود و پس 
از او با دختر عمویش ازدواج کرد که قبر هر دوی 

آنها در امام زاده عبدا... شهر ری است.
عموی  الممالک  معیر  خان  دوستعلی  ضمن  در 

فروغی بسطامی هم بوده است.
در موزه آستان قدس از گنجینه نقاشی و نقاشی 
های کمال الملک و سایر نقاشان دیدن کردم از 
کردم  می  بازدید  داشتم  هم  مسکوکات  و  تمبر 
عصر  در  موزه  تعطیلی  ساعت  به  اینکه  علت  به 
جمعه نزدیک شدم لذا از بقیه قسمت های موزه 

نتوانستم بازدیدی داشته باشم.
» مشکالت جاده راور به مشهد«

در رفت و برگشت از جاده راور تا مشهد و برعکس 
نکاتی به نظرم رسید که امیدوارم اولیای امور اداره 
قرار  نظر  مورد  را  قسمت  این  استان  دو  این  راه 
دهند و اگر چنانچه تشخیص دادند که این موارد 

درست است در رفع عیوب آنها کوشا باشند.
1- پل های طرف راور نسبت به عرض جاده خیلی 
باریک می باشد احتیاج است که عیوب این پل ها 

اصالح شود.
2- در نزدیکی های راور هنگام برگشتن از مشهد 
جاده خیلی موج دارد و اگر چنانچه وسایل نقلیه 
در این قسمت سرعت آنها باال باشد به طور حتم 
واژگون خواهند شد الزم است که موج این قسمت 

از جاده گرفته شود.

بطرف  راور  جاده  از  کیلومتر   30 از  بیشتر   -3
مشهد دو بانده نشده الزم است جهت جلوگیری از 
تصادف اداره کل راه و ترابری کرمان سهم خود را 

به طور کامل دو بانده کند.
از  بانده است غیر  در قسمت مشهد همه جا دو 

جاده بعد از پل کاله شور تا آب انبار
4- الین برگشت از مشهد که هنوز درست نشده 
است. الزم است که هر چه زودتر این نقص اندک 
بر طرف شود. در بین رانندگان این Line مشهور 
شده است به Line بی صاحب چرا که چند سال 
است که نه اداره راه مشهد و نه اداره راه کرمان 

خود را در این مورد مسئول نمی دانند.
» ماجرای تخلیه هتل آپارتمان و برگشت 93 

نفر زائر به کرمان «
روز یکشنبه 26 اسفند ماه ساعت 12 ظهر هتل 
بدست  را  ساکها  و  کردیم  تخلیه  را  آپارتمان   –
خیابان  نبش  شارستان  خیابان  به  تا  گرفتیم 
طبرسی رسیدیم و منتظر اتوبوس ها ماندیم که 
ما را به کرمان برسانند. در این موقع غذای ظهر 
ما را هم با تاکسی بار به همانجا آوردند و همگی 
93 نفر غذای خود را در پیاده رو خیابان شارستان 
خوردیم.که البته پیاده رو خلوتی است. شاید یکی 
از زیباترین و بی غل غش ترین ناهاری بود که من 
البته  در عمرم خورده ام، همین ظهر امروز بود. 
برای اهالی و مغازه دارهای خیابان شارستان عادی 
بود و همه می فهمیدند که هتل – آپارتمانهای 
مشهد مقررات خود را اجرا می کنند و این صحنه 
همیشگی این خیابانها بود که مردم مشهد به آن 
را در آن  تفاوت غذا  بی  ما هم  و  عادت داشتند 
هیاهوی زوار و در یک محیط غیر عادی که برای 
همه ما خسی در میقات جالل آل احمد را تداعی 
میکرد کوچک و بزرگ غذای خود را با آرامش در 
آن محیط خوردیم و خیلی شاکر خدا بودیم که در 
این مّدت سفر مشکلی برای ما پیش نیامده است 
به شهرمان  اکنون هم همگی سالم و سالمت  و 
اّول  اتوبوس  از ظهر  بعد  برمی گردیم. ساعت 2 
رسید و کسانی که از کرمان ساعت 5 عصر سوار 
شده بودند با آن اتوبوس رفتند و آقای حسین گله 
به عهده گرفت.  را  اتوبوس  داری هم هدایت آن 
باشد ساعت 2/30  اتوبوس ما  اتوبوس بعدی که 
بعد از ظهر رسید و ما هم سوار شدیم و بطرف 

کرمان حرکت کردیم. 
این  در  رسیدیم.  بجستان  به  عصر  ساعت 6/30 
ساعت باران با شدت زیادی شروع به باریدن کرد 
و عجیب اینکه گرد و خاک زیادی هم در هوا بلند 
می کرد. بطوریکه بیشتر ماشین ها مجبور شدند 

توقف  نداشتن دید کافی در کنار جاده  اثر  در 
کنند. و چراغ های خود را هم روشن کردند. تک 
کردند  می  جاده حرکت  در  که  ماشین  توکی  و 
خیلی آهسته جاده را طی می کردند که به ماشین 
جلوئی یا ماشین مقابل که اصاًل او را نمی دیدند 

برخورد نکنند. 
اتوبوس  ساعت 8 شب به فردوس رسیدیم همه 
قرار داشت  ها در رستورانی که در حاشیه شهر 
پارکینگ  در  داشتند  آشنایی  آن  با  ها  راننده  و 
رستوران توقف کردند. در اینجا فقط رستورانی در 
وسط بیابان قرار داشت و دیگر هیچ آبادانی نبود. 
شدت باد و باران در این نقطه باعث شده بود که 
برق رستوران قطع شود. و رستوران از موتور برق 
یدکی استفاده می کرد. دکان سوپری که نزدیک 
رستوران بود به علت قطعی برق تعطیل شده بود.

در اینجا برای شام خوردن چون اکثر زائران که به 
صورت خانوادگی مسافرت می کردند، همراه خود 
غذا آورده بودند. شدت باد و باران اجازه نمیداد 
مانند روز اِولی که برای شام به راور رسیدیم در 
فضای آزاد رستوران غذا بخورند. سردی هوا و باد 
باران این اجازه را به آنها نمی داد. ناچار عده  و 
ای که با خود غذا آرده بودند در گوشه ای از نماز 
خانه کوچکی که در کنار رستوران بود غذای خود 
را پهن کردند و در بین سجده و رکوع نمازگران 
غذای خود را خوردند. عده ای هم مجبور شدند 
با پرداخت 500 تومان به رستوران دار از فضای 
با خود  ای هم که  استفاده کنند. عده  رستوران 
استفاده  رستوران  غذای  از  بودند  نیاورده  غذایی 
کردند. پس از صرف غذا همگی در بین باد و باران 
و زمین پر از گل سوار اتوبوس شدیم. هر لحظه 
شدت باد و باران که حاال به صورت طوفانی در 

آمده بود اضافه می شد.
به جایی  لوت  کویر  در وسط  بامداد  یک  ساعت 
و  ها  کامیون  و  ها  اتوبوس  بیشتر  که  رسیدیم 
ماشین های سواری در یک بلندی نزدیک جاده 
توقف کردند، و نظاره گر رودخانه های خروشان و 
خود جوشی بودند که طول و عرض جاده را غرش 
کنان طی می کردند و برای خود راه عبوری پیدا 
میکردند. راننده ما هم مثل بقیه ماشین ها در یک 
بلندی توقف کرد. در این هنگام باد با شدت خیلی 
زیادی می وزید و آب رودخانه ها را به هوا بلند 
می کرد و چند متر آنطرف تر شالق وار بزمین می 
کوبید به طوریکه تمام ساک هایی که در جعبه 

بغل اتوبوس داشتیم آغشته به گل و الی شدند.
تقریباً نیمچه سیلی در کویر اتفاق افتاده بود و ما 
هم نظاره گر سیل بودیم. سرانجام پس از ساعتی 
سرعت بارش باران کمتر شد و حجم آب رودخانه 
و  ها  اتوبوس  از  بعضی  کرد.  پیدا  کاهش  ها هم 
کامیون ها و عجیب اینکه بعضی از سواری ها به 
جاده زدند و آهسته و پیوسته از شیارهایی که در 
اثر عبور آب ایجاده شده بود براه خود ادامه دادند.

راننده اتوبوس ما می گفت به جلو می رویم هر جا 
آب زیاد بود به بلندی می رویم.

را در  راه کویری خروشان  این  نرم  نرم  باالخره   
بین گل و الی فراوان آمدیم. سطح خارجی تمام 
ماشین ها مملو از گل و الی شده بود. فقط شیشه 
برف  کمک  به  هم  آن  میشد  معلوم  ها  ماشین 
پاک کن ماشین ها که شیشه را تمیز می کرد. 
طبیعت همه ماشین ها در یک لحظه مانند زمان 
جنگ استتار کرده بودند و انسان به قدرتی که در 
اگر طغیان  بردکه  می  پی  داشت  وجود  طبیعت 
کند هیچ کدام از وسایل مدرن امروز جلو دار او 

نیست.
خوشبختانه شدت باران خیلی کم شد و راننده ها 
با جرأت بیشتری به رانندگی خود ادامه میدادند. 
راننده اتوبوس ما برای فردا بعد از ظهر به مشهد 
مسافر داشت و از طرفی هم چند الشه گوسفند در 
صندوق بغل داشت و خود را موظف می دانست 
که ضمن رعایت احتیاط سعی کند خود را به زرند 
برساند و الشه گوسفند ها را به صاحبانش تحویل 
به  را  همه  به سالمت  که  موفق هم شد  و  دهد 
تحویل  به صاحبانش  را  ها  برساند. گوشت  زرند 
کردیم.  حرکت  کرمان  سمت  به  زرند  از  و  داد 
فاصله زرند تا کرمان 75 کیلومتر است که از این 
مسیرها عبور کردیم مطهر آباد – فتح آباد – علی 
آباد – ریحان شهر – خانوک – حمیدیه – گور 
– هوتک سرآسیاب کمربندی  – چترود  چوئیه 
امام رضا )ع( و ساعت 8 صبح در شهرک افضلی 
پیاده  از  بعد  اتوبوس  پیاده شدیم  اتوبوس  از  پور 
کردن ما برای شستن بدنه اتوبوس که واقعاً مانند 
ماشین های از جبهه برگشته شده بود به طرف 
کارواش و سرویس ماشین حرکت کرد و ما هم 

به خانه آمدیم.

حج فـقرا به قلم 
بخش آخرمحمدتقی راهپیما

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9702233
بدین وسیله به آقای هادی شعبانی نژاد نسب فرزند اصغر، به شماره ملی 5839928682 متولد 1364/03/27 بدهکار 
پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به ایشان میسر نگردیده است ابالغ می گردد که بابت 
مهریه به همسر خود مبلغ 5.331.574.000 ریال به انضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 33 م/الف
 

آگهی مزایده 
دادگاه عمومی ماهان قصد دارد برای مرتبه دوم در پرونده کالسه 960998310600586 یک فقره معدن سنگ به 
نام الشه گودر واقع در کیلومتر 19 جاده ماهان - بم مربوط به آقای علی حاتمی و غیره با قیمت کارشناسی شده 

پایه نود و شش میلیارد ریال به عبارت نه میلیارد و ششصد میلیون تومان از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کسانی که قصد 
شرکت در مزایده فوق را دارند حداکثر می توانند پیشنهادات خود را به انضمام 10 درصد مبلغ ودیعه پیشنهادی که به صورت یک 
فقره چک تضمینی می باشد تا تاریخ و ساعت شروع مزایده به اجرای احکام دادگاه ماهان ارائه نمایند و تاریخ مزایده روز سه شنبه 

1398/02/03 ساعت 11 صبح اعالم می گردد. 5م/الف
مدیردفتر اجرای احکام مدنی ماهان - شیروانی 

 
آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 971031 شعبه اول اجرای 
احکام حقوقی کرمان اموال با مشخصات ذیل: 

1 - کت و شلوار دامادی مشکی رنگ یقه کار و لب جیب ساتن دوخت ترک شامل سایزهای 54 دو دست، سایز 52 سه دست و 
سایز 50 و 44 هر کدام یک دست تعداد 7 دست جمعا به مبلغ 77/000/000 ریال 

2 - کت و شلوار پارچه تابستانی در رنگهای سرمه ای در سایزهای مختلف تعداد 15 دست جمعا به مبلغ 132/000/000 ریال 
3 - کت و شلوار چهارخانه اسپرت با خطوط قرمز رنگ در رنگهای آبی کاربنی 5 دست، سرمه ای 5 دست و سرمه ای کم رنگ 

3 دست در سایزهای متفاوت تعداد 13 دست جمعا به مبلغ 114/400/000 ریال 
متعلق به شرکت تولیدی رگا با وضعیت معلوم که جمع کل سه ردیف باال به مبلغ 323/400/000 ریال )سیصد و بیست و سه 
میلیون و چهارصد هزار ریال( توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه 
احکام  اجرای  اتاق مزایده های  نماینده دادسرا در محل  با حضور  برای روز چهارشنبه مورخ 98/02/11 ساعت 9 صبح  مزایده 
حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد. لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ 
برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در اختیارآباد - شرکت تولید پوشاک رگا بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام 10 درصد 
مبلغ کارشناسی به مبلغ 32/340/000 ریال با شناسه واریز 97387000045301287 به حساب شماره 2171293951000 سپرده 
دادگستری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری 
کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 
درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی به منظور جلوگیری از سوء استفاده و لو رفتن پیشنهادات 
اعالمی به جهت لزوم ارائه شناسه واریز بانکی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام 

نمایند. 8 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 



توطئه  برای قتل داماد
قتل مرد جوان، خاطره ای از یكی از كارآگاهان پلیس آگاهی استان اردبیل 
است. مرد جوان در این جنایت قربانی توطئه ای زنانه شد كه هنگام بازسازی 
برای  اصلی  متهم  شد.  فاش  پرونده  افسر  توسط  او  قتل  راز  قتل،  صحنه 
ازدواج، سناریوی این جنایت را اجرا كرد. آذر ماه بود كه زنی جوان در حالی 
كه كودكی در آغوش داشت وارد اتاقم شد.  همسر او ناپدید شده بود. زن 
جوان گفت: »چند روز قبل به خانه مادرم رفتم و همراه شوهر و بچه ام شب 
را آنجا ماندم. صبح زنگ خانه به صدا درآمد و مرد جوانی با شوهرم كار 
داشت. شوهرم به نام شهرام با همان لباس های خانه، مقابل در رفت اما 
دیگر برنگشت. زن جوان چادرش را روی سر مرتب كرد و ادامه داد: »شهرام 
می خواست تا با دختری ازدواج كند. او را نمی شناسم اما شهرام چندین بار 

گفته بود كه می خواهد با دختری به نام ساناز ازدواج كند.
  دست های مقتول

با شكایت زن جوان تحقیقات برای یافتن مرد جوان آغاز شد.  هیچ تماسی 
از سوی شهرام صورت نگرفته بود و از طرفی مدركی نیز كه حكایت از به 
گروگان گرفته شدن مرد جوان باشد، به دست نیامد. شواهد و قرائن حكایت 

از آن داشت كه شهرام به قتل رسیده است.
 بررسی ها در این رابطه ادامه داشت تا این كه چند روز بعد مركز گشت اعالم 
كرد در 25 كیلومتری شهرستان ارومیه، اطراف روستایی گزارش شده كه دو 

دست از خاك بیرون آمده است.
كه  چیزی  تنها  محل  از  بازرسی  در  و  شده  حادثه  محل  راهی  بالفاصله   
به دست آمد تیغه موكت بری بود كه باالی سر مقتول قرار داشت. بعد از 
انجام تحقیقات میدانی جسد بیرون آورده شد، جنازه متعلق به مردی حدودا 
25 ساله بود كه لباس خانه و راحتی به تن داشت.  در تن پیمایی از جسد، 
آثار ضرب و جرح پشت سر و شیار خفگی عمیق دور گردن مقتول به وضوح 
دیده می شد. باتوجه به لباس های قربانی و محل دفن، این فرضیه مطرح 
شد كه مرد جوان در خانه به قتل رسیده است. هیچ مدرك شناسایی همراه 
مقتول نبود و متخصصان پزشكی قانونی اعالم كردند كه زمان زیادی از 

مرگ می گذرد.
 هویت مقتول

در ادامه بررسی ها سراغ پرونده های فقدانی رفته و باتوجه به شباهت شهرام 
با جسد كشف شده این احتمال مطرح شد كه جسد متعلق به شهرام باشد. 
با این فرضیه از خانواده مرد جوان خواسته شد به پزشكی قانونی بروند و به 

این ترتیب جسد از سوی آنها شناسایی شد.
  تماس مشكوك

در تحقیق از خانواده شهرام، به سرنخ هایی از یك زن رسیدیم، زن ناشناسی 
كه هیچ نشانی از او در دست نبود. طبق اظهارات برادر مقتول، زن ناشناسی 
بود. زن  با خانواده اش تماس گرفته  ناپدید شدن مرد جوان  از  بعد  روز  دو 
ناشناس خودش را نامزد شهرام معرفی كرده و تماس نیز از تلفن همگانی 

گرفته شده بود.
 با به دست آمدن این سرنخ، بررسی ها برای شناسایی زن ناشناس آغاز شد. 

باید او شناسایی می شد تا راز این مكالمه برمال شود.
 در نهایت با انجام كارهای اطالعاتی مشخص شد كه زن ناشناس روز حادثه 

به غیر از برادر شهرام با مرد دیگری به نام خسرو نیز تماس داشته است.
بود.  ناشناس  زن  به  رسیدن  برای  ما  تنها سرنخ  او   . رفتیم  سراغ خسرو   
خسرو ابتدا می گفت كه به خاطر نمی آورد فرد تماس گیرنده چه كسی بوده 
است. اما زمانی كه برای او ماجرا را توضیح دادم، گفت: چند وقتی است كه 
با من تماس می گرفت. تصور می كنم زنی  با شقایق آشنا شده ام و مدام 
كه خودش را نامزد شهرام معرفی كرده، همان شقایق باشد. اما من از قتل 

شهرام و اتفاقات دیگر بی خبر هستم.«
 شقایق با اطالعاتی كه خسرو در اختیارمان قرار داده بود خیلی زود بازداشت 
شد. شقایق ابتدا منكر تماس بود و بعد مدعی شد كه مردی به نام پدرام از 
او خواسته تا این تماس را برقرار كند.   تناقض گویی متهم سراغ پدرام رفتیم 
و او در تحقیقات گفت: با شهرام اختالف داشتم و همین اختالف باعث شده 
بود تا كینه او را به دل بگیرم و نقشه قتل شهرام را بكشم. روز حادثه سراغ 
شهرام رفتم و با تقلید صدا او را از خانه بیرون كشیدم و پشت درمانگاه روستا 
با او درگیر شدم.   با چوبدستی كه همراه داشتم محكم به سر او ضربه ای 
زدم. شهرام بی هوش شد و روی زمین افتاد و من دست و پایش را بستم و با 
قسمتی از همان طناب، شهرام را خفه كردم. جسد را داخل وانتی كه برای 
یكی از دوستانم بود گذاشتم و به سمت یكی از روستاها حركت كردم و در 
محلی خلوت دفن كردم.  با اعتراف پدرام به جنایت همراه اكیپی از ماموران 
اداره آگاهی راهی محل قتل شدیم تا او به بازسازی جنایتی كه مرتكب شده 
بود بپردازد. اما بازسازی صحنه جنایت با واقعیت جور در نمی آمد. ظاهرا مرد 

جوان قتل را در محل دیگری مرتكب شده بود.   
كند،  كتمان  را  حقیقت  نمی تواند  می دید  كه  او  رفتم،  پدرام  دوباره سراغ   
گفت: »مدتی قبل به مادر زن شهرام عالقه مند شدم و از او درخواست ازدواج 

كردم.  اما شهرام با این مساله مخالف و مانعی بر سر راهم بود. 
دل  شهرام  همسر  دارد.  مشكل  همسرش  با  شهرام  می دانستم  طرفی  از 
بیفتم  فكر  این  به  باعث شد  و همین مساله   نداشت  از شوهرش  خوشی 
بود و  نقشه من موافق  با  بردارم.  مادرزن شهرام  راهم  از سر  را  تا شهرام 
همسرش هم به خاطر اختالفات قبلی و ناراحتی ای كه از او به دل داشت 
با این نقشه همراهی كرد. روز حادثه، حدود ساعت 8.5 بود كه به خانه مادر 
زن شهرام آمدم. شهرام خواب بود، چون از قبل نقشه این جنایت را كشیده 
بودم، دوباره با مادرزن و همسر شهرام نقشه را مرور كردم و بعد با پشت 
بیل ضربه ای به سر او زدم و با طناب سفیدی كه در خانه بود، دست و پای 
او را بستم و طناب را دور گردنش پیچاندم. بعد از آن هم جسد را از خانه 
بیرون بردم و مابقی ماجرا را درست گفته ام.  با اظهارات متهم، همسر و مادر 
زن شهرام بازداشت شدند. این بار برای دومین بار پدرام به بازسازی صحنه 
جنایت پرداخت و بازسازی صحنه قتل همان طور بود كه بررسی های پلیسی 
نشان می داد.  باتوجه به گفته های پدرام، همسر و مادر همسر شهرام نیز به 

جرم خود اعتراف كردند و متهمان روانه زندان شدند.

کالهبرداری 

با آگهی فروش بلیت کنسرت

از  استان  انتظامی  فرماندهی  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
شناسایی و دستگیری فردی كه با درج آگهی دروغین فروش بلیت كنسرت 

اقدام به كالهبرداری از شهروندان می كرد خبر داد.
اقتصادآنالین سید مصطفی مرتضوی اظهار كرد: در پی شكایت  به گزارش 
از سایت های واسطه گر  اینكه فردی در یكی  بر  از شهروندان مبنی  شماری 
با ترفند فروش بلیت كنسرت، اقدام به دریافت وجه و رزرو تلفنی می نماید 
و در نهایت هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند، بررسی موضوع در دستور كار 

مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مشخص شد كه متهم با استفاده از این 
ریال دریافت می كرد كه در  میلیون  مبلغ یك  ازای هر درخواست  به  ترفند 
نهایت مشخص شد تاكنون مبلغ 35 میلیون ریال از این طریق از شهروندان 

كاله برداری كرده است.
پرونده  نظر  مورد  متهم  تخصصی،  اقدامات  از  استفاده  با  كرد:  عنوان  وی 

شناسایی و با دستور مقام قضائی دستگیر شد.
مرتضوی در پایان به شهروندان توصیه كرد: بسیاری از صفحات و تبلیغاتی 
با  اجتماعی  شبكه های  یا  واسطه گر  سایت های  در  فعالیت  مجوز  بدون  كه 
عناوینی مانند فروش بلیت نیم بها، تخفیف دار لحظه آخری اقدام به دریافت 
وجه می نمایند كاله برداری بوده و شهروندان باید صرفًا از طریق شركت های 

مربوطه و نمایندگان فروش آن ها درخواست خدمات كنند.

توطئه شیطانی کارگر نظافتچی 

برای زن صاحب خانه
زن میانسال كه برای نظافت شب عید یك كارگر را از كنار خیابان به خانه اش 

برده بود نمی دانست قربانی وسوسه های شیطانی او خواهد شد.
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ  به  اواخر اسفند 97 زنی میانسال   
را  مورد عالقه ام  و سریال  بودم  نشسته  در خانه ام  مأموران گفت:  به  و  رفت 
تماشا می كردم كه متوجه سر و صدایی از حیاط شدم؛ اول توجهی نكردم، اما 
دقایقی بعد ناگهان از داخل اتاقی كه بالكن داشت، مردی جوان كه صورتش 

را پوشانده بود وارد اتاق پذیرایی شد.
ترسیده بودم و می خواستم با فریاد از همسایه ها كمك بخواهم كه ناگهان 
مرد نقابدار به سمت من حمله ور شد و در حالی كه كتكم می زد با تهدید چاقو 
گفت كه اگر سر و صدا كنم مرا خواهد كشت؛ سپس با نوارچسب دست و 
پایم را بست و به داخل اتاقی رفت كه من طالهای خودم را در آنجا نگهداری 
می كردم؛ پس از سرقت طالها و پول های نقد داخل خانه فكر می كردم كه 
از خانه فرار كند اما وی به طرف من آمد و با تهدید چاقو و ضرب و شتم مرا 

مورد آزار و اذیت قرار داد.
در آن شرایط كه دست و پایم بسته بود قادر به انجام هیچ كاری نبودم.با توجه 
به اظهارات این زن 50 ساله، كارآگاهان اداره شانزدهم اطمینان پیدا كردند كه 
سارق كاماًل به شرایط زندگی و همچنین محل نگهداری طالها آشنایی داشته؛ 
بنابراین در ادامه، تحقیقات از اطرافیان مالباخته در دستور كار قرار گرفت و 
كارآگاهان اطالع پیدا كردند مدتی پیش جوانی 30 ساله برای نظافت، چند روز 

در خانه این زن حضور داشته است.
در تحقیقات تكمیلی مشخص شد كه شاكی بدون هرگونه شناختی درباره 
این شخص یا درخواست از شركت های خدماتی این جوان را به عنوان كارگر 
پلیس  شانزدهم  اداره  كارآگاهان  تحقیقات  ادامه  است.در  آورده  خود  خانه  به 
دوربین های  از  آمده  به دست  تصاویر  بررسی  و  میدانی  تحقیقات  با  آگاهی 
مداربسته محدوده محل زندگی شاكی موفق به شناسایی خودروی پراید سفید 
رنگ متهم در شب سرقت شدند؛ با شناسایی خودرو، كارآگاهان مالك خودرو 
را در شهرستان كرج شناسایی كرده و اطالع پیدا كردند كه خودرو آخرین بار با 
شرایط اقساط و به صورت قولنامه ای به شخصی به نام امیرهوشنگ )34 ساله( 

فروخته شده است.
با شناسایی تصویر امیرهوشنگ به عنوان كارگر نظافتچی كه چند روز در خانه 
شاكی حضور داشته، كارآگاهان با انجام اقدامات تكمیلی اطمینان پیدا كردند 
كه امیرهوشنگ همان متهم پرونده است كه با صورت پوشیده وارد خانه شده 

و پس از سرقت پول و طالها وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
در  احسان  خیابان  محدوده  در  امیرهوشنگ  مخفیگاه  شناسایی  با  سرانجام 
شرق تهران، كارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی روز 19 فروردین اقدام به 
هرگونه سرقت  منكر  اولیه  تحقیقات  در  امیرهوشنگ  كردند؛  دستگیری وی 
به زن  متعلق  پیدا شدن رشته دستبند  از  اما پس  اذیت شاكی شد  و  آزار  و 
اعتراف  به  لب  ناچار  به  قانونی،  پزشكی  نظریه  اعالم  همچنین  و  میانسال 

گشود و به سرقت و همچنین آزار و اذیت او اعتراف كرد.
متهم در اعترافاتش به كارآگاهان گفت: »به عنوان كارگر روزمرد صبح ها در 
اینكه یك روز  تا  ببرد.  تا شاید كسی مرا برای كار  خیابان منتظر می ماندم 
كارهای  و  نظافت  برای  روزی  چند  كه  گفت  و  آمد  سراغم  میانسالی  خانم 
خدماتی نیاز به كارگر دارد. خانه او ویالیی و قدیمی است؛ طی چند روزی كه 
در خانه اش كار می كردم متوجه شدم كه او به تنهایی زندگی می كند و مقادیر 
قابل توجهی نیز پول و طال در خانه دارد؛ از همان زمان بود كه فكر سرقت 

پول و طالهایش به سرم افتاد.
سرهنگ كارآگاه علی ولی پور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با اعترافات صریح متهم به سرقت 
و همچنین آزار و اذیت جنسی شاكی قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر 
و متهم برای انجام تحقیقات تكمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است.

خبر

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، گزارش وضعیت بازار مسکن در 
متوسط  همچنین  و  گذشته  سال  اسفندماه 
قیمت مسکن در بازه یک ساله ۹۷ را اعالم 

کرد.
برنامه ریزی  دفتر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  و 
اسفندماه  در  مسکن  بازار  وضعیت  گزارش 
سال ۹۷ و نیز گزارش تجمیعی وضعیت این 

بازار در ۱۲ ماهه سال گذشته را اعالم کرد.
بر اساس این گزارش، در اسفند سال گذشته 
)سال ۹۷( ۱۳ هزار و ۳۳ فقره مبایعه نامه به 
امضا رسید که نسبت به اسفند ماه سال قبل 
از آن )۹۶( که تعداد مبایعه نامه ها ۱۲ هزار 

داشته  ۳.۹ درصدی  رشد  بود،  فقره  و ۵۳۶ 
است.

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد 
سال  ماه  آخرین  در  تهران  در  مسکونی 
که  شده  اعالم  تومان  میلیون   ۱۱ گذشته، 
نسبت به اسفندماه ۹۶ که این شاخص متری 
۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود، رشد ۹۵.۴ 
و  ریزی  برنامه  دفتر  است.  داشته  درصدی 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد 
انجام شده  معامالت مسکن  تعداد  بیشترین 
با   ۵ منطقه  در  را  قبل  سال  اسفندماه  در 
عنوان  نامه  مبایعه  فقره   ۹۰۵ و  هزار  تعداد 
در  را  انجام شده  معامالت  تعداد  و کمترین 
منطقه ۱۹ با ۶۳ فقره مبایعه نامه ذکر کرده 

است.
بر اساس این گزارش، در ۱۲ ماهه سال ۹۷، 
تعداد ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره مبایعه نامه به 
امضا رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ 
که این شاخص ۱۸۴ هزار و ۲۴۱ فقره مبایعه 
نامه بوده، کاهش ۲۹.۲ درصدی داشته است.

ریزی  برنامه  دفتر  اعالم  اساس  بر  همچنین 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  و 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۸ میلیون و ۲۴۱ 
هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به ۱۲ ماهه 
سال قبل از آن )۹۶( که این شاخص متری 
بود،  تومان   ۳۰۰ و  هزار   ۸۱۶ و  میلیون   ۴

رشد ۷۱.۱ درصدی داشته است.

عروس و داماد بدشانس در حالی که به همراه 
ساختمان  بالکن  روی  بر  مهمانان  از  ای  عده 
ناگهان  بودند،  نشسته  عروسی  برگزاری  محل 

دچار حادثه شدند.
مهمانان  همراه  به  که  بلژیکی  داماد  و  عروس 
می گرفتند  جشن  را  خود  زندگی  روز  بهترین 
را  انتظار آن ها  نمی دانستند چه حادثه شومی 
می کشد. در حالی که عروس و داماد به همراه 
چند نفر از مهمانان در بالکن ساختمان محل 
بالکن  ناگهان  برگزاری عروسی حضور داشتند 
فرو ریخت و موجب زخمی شدن ۹ نفر شد. این 
عروس و داماد که هویت آن ها مشخص نشده 
است به همراه ۷ نفر از مهمانان با آمبوالنس به 

بیمارستان منتقل شدند.

در  مزرعه  یک  در  و  شب هنگام  حادثه  این   
منطقه ای خارج از شهر رخ داد. بنا بر گزارش 
مهمانان  از  نفر  چند  بلژیک  محلی  رسانه های 
در اثر این حادثه دچار جراحت شدید و جدی 
شدند. این در حالی است که گفته می شود زوج 
این  از  و  جوان دچار جراحت سطحی شده اند 
حادثه با خوش شانسی جان سالم بدر برده اند. 
گفتند که  رسانه های محلی  به  عینی  شاهدان 
این  علت  بالکن  روی  بر  زیاد  نفرات  ایستادن 

حادثه بوده است.
پس از این حادثه ۷ دستگاه آمبوالنس به محل 
برگزاری این جشن عروسی اعزام شد. سخنگوی 
بود  آمبوالنس گفت: »ساعت ۱۷  محلی مرکز 
داماد  و  عروس  سقوط  مورد  در  گزارشی  که 

باالی  از  آن ها  مهمانان  از  تعدادی  همراه  به 
عروسی  یک  برگزاری  محل  ساختمان  بالکن 
در اطراف شهر دریافت کردیم. بالکن ساختمان 
خوشبختانه  بود.  ریخته  فرو  زیاد  فشار  اثر  در 
پایین  در  فردی  هیچ  بالکن  سقوط  لحظه  در 
این حادثه دچار  نفر در  نداشت. ۹  آن حضور 
جراحت شدند که جراحت ۳ نفر از آن ها بسیار 
شدید بود. خوشبختانه خطری جان هیچ یک 
از مجروحان را تهدید نمی کند. زوج جوان نیز 
برای  که  بودند  شده  سطحی  جراحت  دچار 

درمان به بیمارستان منتقل شدند. «
این  آیا  نیست  مشخص  هنوز  است؛  گفتنی 
جشن عروسی نیمه کاره تمام شده یا با درمان 

زوج جوان ادامه پیدا کرده است.

کرد: وزارت راه و شهرسازی اعالم 
رشد ۹۵ درصدی متوسط بهای مسکن در اسفند ۹۷

حادثه غیرمنتظره عروس و داماد را راهی بیمارستان کرد!

نوبخت مطرح کرد :
بسته حمایتی دوم در انتظار تامین اعتبار

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه به 
بسته  پتروشیمی ها،  ارز  مابه التفاوت  اختصاص  محض 
بسته  گفت:  می کنیم،  توزیع  را  دوم  مرحله  حمایتی 
خواهد  توزیع  اول،  مرحله  همچون  نیز  دوم  حمایتی 

شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته زمانی که معیشت 
مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ 
تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با 
دوم  نیمه  در  بازنشستگان  و  کارکنان  حقوق  افزایش 
سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح 

دلیل  به  را  دولت  مخالفت  موضوع،  این  البته  که  شد 
آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان 

شد، به دنبال داشت.
در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعالم کرد که 
قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز 
سامانه  تومانی  هزار   ۸ تا حدود   ۴۲۰۰( پتروشیمی ها 
نیما( در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده 
به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی های 
انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته های حمایتی 
)برای  بین گروه های هدف  تومانی  تا ۳۰۰ هزار   ۱۰۰
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی 
و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان ها( طی 
آغاز شود.  با وضعیت خانوارها،  سه مرحله و متناسب 
همچنین مقرر شد برای کارکنان )شاغل و بازنشسته( 
به مبلغ  نیز، بسته ای  با حقوق زیر سه میلیون تومان 

۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود.
اول،  این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله  با 
تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه 
تأثیری  چندان  می شد،  گفته  دولتمردان  سوی  از  که 
در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم 
تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع 

زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در 
هاله ای از ابهام قرار داد.

با خبرنگار  نوبخت در گفتگو  راستا محمدباقر  این  در 
مهر، در خصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی 
ارز  مابه التفاوت  از  چه  هر  قباًل  گفت:  دوم،  مرحله 
پتروشیمی ها که برای تهیه بسته حمایتی پیش بینی 
کرده بودیم، به دست آوردیم، در قالب بسته حمایتی 

توزیع کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به محض 
تکمیل  و  تأمین  شده  بینی  پیش  مابه التفاوت  اینکه 

شود، بسته ها توزیع خواهند شد.
چه  به  بسته  این  توزیع  نحوه  اینکه  با  رابطه  در  وی 
صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی )بسته 

حمایتی اول( عمل خواهیم کرد.
دارد  اهمیت  که  آنچه  حال  هر  به  مهر،  گزارش  به 
توزیع  با  رابطه  در  باید  امر  متولیان  که  است  این 
دوم،  مرحله  توزیع  نحوه  و  اول  مرحله  بسته حمایتی 
منابعی که در این رابطه هزینه شد و البته خواهد شد 
و همچنین گروه ها و بخش هایی که از آن بهره برده اند، 
گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات 

آن قرار گیرند.
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کشف ۱۰۰راس دام قاچاق 

در رفسنجان

فرمانده انتظامی رفسنجان از توقیف ۲ دستگاه کامیونت و کشف 
این  آگاهی  پلیس  ماموران  عملیات  در  قاچاق  دام  راس   ۱۰۰

شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  
رفسنجان  انتظامی شهرستان  فرمانده  عباسی،  نصراهلل  سرهنگ 
قاچاق، ماموران پلیس  با  گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه 
مواصالتی  محور های  در  نامحسوس  زنی  گشت  با  آگاهی 
شهرستان، به ۲ دستگاه کامیونت حامل احشام مشکوک و آن ها 

را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی اولیه ماموران مشخص شد هر ۲ کامیونت 

فاقد مجوزانتقال دام و حامل ۱۰۰ راس احشام قاچاق هستند.
این مقام انتظامی استان تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش 
وبا  برآورد  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۲ مکشوفه،  دام های 
هماهنگی مرجع قضائی تحویل اداره اموال تملیکی استان شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان با بیان اینکه در این رابطه 
۳ متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند، عنوان کرد: یکی 
جایی  به  جا  و  انتقال  دامی،  بیماری های  گسترش  راه های  از 
احشام فاقد مجوز است که به همین دلیل با افرادی که اقدام به 

حمل غیرمجاز دام می کنند برخورد می شود.

جان باختن دختربچه ۴ ساله براثر 

سانحه رانندگی در جیرفت
فرمانده انتظامی جیرفت گفت: برخورد وانت پیکان با پژو ۴۰۵ 

در محور دلفارد منجر به فوت کودک ۴ ساله شد.
باشگاه خبرنگاران جوان،   های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
انتظامی شهرستان جیرفت  فرمانده  سرهنگ رضا محمدرضایی 
از طریق مرکز فوریت های پلیسی  گفت: در پی دریافت خبری 
دلفارد، حوالی  تصادف در محور  فقره  وقوع یک  بر  مبنی   ۱۱۰
به محل حادثه  انتظامی  مأمورین  بالفاصله  باغعلیشیر،  روستای 

اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مامورین در محل حادثه، مشاهده شد یک 
دستگاه وانت پیکان بنا به عللی با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد 
که در این سانحه راننده وانت پیکان و یک نفر از سرنشینان پژو 

۴۰۵ مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
محمد رضایی تصریح کرد: متاسفانه مجروح حادثه، سرنشین پژو 
۴۰۵ که دختربچه ۴ ساله می باشد به علت شدت جراحات وارده 

در بیمارستان جان خود را از دست داد.
تامه  علت  راه،  پلیس  گفت:کارشناس  محمدرضایی  سرهنگ 
سانحه را انحراف به چپ از سوی راننده وانت پیکان اعالم کرده 

است.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت تصریح کرد: متاسفانه در این 
حادثه دلخراش کودکی بی گناه، قربانی یک لحظه بی احتیاطی 
و غفلت شد که امیدواریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

توسط شهروندان، دیگر شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

معدوم سازی ۱۵۰ کیلو گرم 

فرآورده خام دامی در ریگان
از  بیش  سازی  ومعدوم  از ضبط  ریگان  دامپزشکی  مدیر شبکه 
۱۵۰کیلوگرم فراورده خام دامی در ایام نوروز در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
محسن دهقانیان مدیر شبکه دامپزشکی ریگان گفت: در طول 
ماه ۹۷  اسفند  از ۲۵  بهداشتی که  نظارت  اجرای طرح تشدید 
آغاز و تا هفدهم فروردین ماه سال جاری در مجموع ۲۵۰ مورد 

بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی انجام شد.
وی بیان کرد: در اجرای این طرح میزان ۱۵۰ کیلو گرم فرآورده 
اعم از گوشت قرمز و سفید و آالیش خوراکی و شیر غیر قابل 

مصرف ضبط و معدوم سازی شده است.
بازدید های  انجام  کرد:  عنوان  ریگان  دامپزشکی  شبکه  مدیر 
با توجه به گرم شدن هوا به صورت مستمر در دستور  نظارتی 

کار قرار دارد.
تامین خودروی  به  باعنایت  بیان کرد: در سال جاری  دهقانیان 
یخچالدار ویژه حمل گوشت با مراکز متخلف عرضه فرآورده های 
خام دامی که شرایط بهداشتی حمل گوشت را رعایت نکنند به 

شدت برخورد می شود.

کشف ۵۰۹ کیلوگرم تریاک 

در عملیات شبانه پلیس کهنوج
انتقال  در  قاچاقچیان  ناکامی  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
۵۰۹ کیلوگرم تریاک به مرکز کشور در درگیری مسلحانه پلیس 

کهنوج با سوداگران مرگ خبر داد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  فر،  اسدی  بنی  رضا  سردار 
ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۵۰۹ کیلوگرم تریاک به مرکز کشور 
در درگیری مسلحانه پلیس کهنوج با سوداگران مرگ خبر داد. 

با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
موادمخدرشهرستان کهنوج با همکاری اطالعاتی پلیس سمنان، 
طی یک عملیات شبانه، خودروی قاچاقچیان را در محور کهنوج-
بندرعباس شناسایی و در بازرسی از آن ۵۰۹ کیلوگرم تریاک به 

همراه یک قبضه سالح ممنوعه و مهمات کشف کردند.

بانوان  و  آقایان  قهرمانی  ماراتن  اسکیت  های  رقابت 
کشور، گرامیداشت حاج "محمد صنعتی" همزمان با روز 

معلم به میزبانی کرمان برگزار می شود.
باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
جوان  ، رییس و تعدادی از اعضای هیات اسکیت استان 
رییس  صنعتی"،  "محمد  حاج  نوروزی  دیدار  به  کرمان 
خدمات  از  و  رفتند  استان  ورزش  پیشکسوتان  انجمن 

تقدیر  ورزش  ی  عرصه  در  وی  ی  چندساله  و  چندین 
کردند. در این دیدار، امیررضا آشورماهانی، رییس هیئت 
بهار  فرارسیدن  تبریک  ضمن  کرمان  استان  اسکیت 
خدمات  از  شعبانیه  برکت  و  خیر  با  اعیاد  و  طبیعت 
و چندساله حاج محمد صنعتی در بخش های  چندین 
مختلف از جمله عرصه ورزش تقدیر و تشکر کرد و از وی 
به عنوان فردی تأثیرگذار در تاریخ ورزش استان نام برد 

که در همه ادوار در یاد ها و ذهن ها به یادگار خواهد ماند. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اعالم اینکه اسکیت 
گرامیداشت  مناسبت  به  بار  نخستین  برای  کرمان 
رویداد های  بزرگترین  از  یکی  میزبان  معلم،  شامخ  مقام 
ورزشی این رشته در سطح کشور است، از حاج "محمد 
عرصه  در  خدوم  و  دلسوز  معلم  یک  عنوان  صنعتی"به 
ورزش نام برد و پیشنهاد داد به منظور ادای دین جامعه 

با  ورزش اسکیت استان به این معلم بزرگ، این رویداد 
عنوان گرامیداشت حاج "محمد صنعتی"، همزمان با روز 
کشور،  قهرمانی  اسکیت  های  رقابت  شود.  برگزار  معلم 
گرامیداشت حاج "محمد صنعتی" ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ 
با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در ۲ بخش 
آقایان و بانوان و رده های سنی جوانان و بزرگساالن به 

میزبانی شهرستان کرمان برگزار خواهد شد.

کرمان میزبان رقابت های اسکیت ماراتن قهرمانی کشور شد
خبر

شهر سخت افزار 
تعمیرات تخصصی لپ تاپ

و محصوالت اپل 

09133985950

بازی های  طالی  مدال   ۲ دارنده  نعمتی  زهرا 
پارااُلمپیک، در قالب تیم ملی برای کسب سهمیه 
اُلمپیک ۲۰۲۰ توکیو به مسابقات جهانی تیروکمان 
به گزارش خبرنگار گروه  اعزام می شود.  در چین، 
مسابقات  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
اردیبهشت  دوم  نیمه  کمان،  با  تیراندازی  جهانی 
چین  کشور  در  شانگ های  شهر  میزبانی  به  ماه 

برگزار می شود.
ملی پوشان ریکرو ایران برای آمادگی بیشتر، قرار 
در  روز   ۱۵ جهانی،  مسابقات  آغاز  از  قبل  است 

گوانگجو چین اردو برگزار کنند.

زهرا نعمتی، ملی پوش کرمانی که سابقه حضور 
اُلمپیک  و   ۲۰۱۶  ،۲۰۱۲ پارااُلمپیک  بازی های  در 
۲۰۱۶ ریو را در کارنامه دارد، نیز برای کسب سهمیه 
این  در  ملی  تیم  همراه  به  توکیو   ۲۰۲۰ اُلمپیک 
رقابت ها حضور دارد. نعمتی در اُلمپیک ریو نیز 
موفق به کسب سهمیه شد، اما مدالی کسب نکرد، 
وی نخستین بانوی ایرانی است که سابقه حضور 

در اُلمپیک و پارااُلمپیک را دارد.
در  وکمان  تیر  رشته  کرمانی  پوش  ملی  این 
پارااُلمپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو موفق به کسب 

مدال طال شد.

تیم  فنی  کادر  از سوی  مس  کویر  تیم  دختر  چهار 
ملی فوتسال بانوان کشورمان به اردوی تیم ملی دعوت 

شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
بانوان  فوتسال  تیم ملی  فنی  از سوی کادر   ، جوان  

به  مس  کویر  دختران  تیم  بازیکن  چهار  کشورمان، 
اردوی تیم ملی عوت شدند.

دو  خواهران  کریمی  نرجس  و  نجمه  اساس  این  بر 
قلوی تیم فوتسال کویر مس به همراه فاطمه خدایی 
که  هستند  تیم  این  بازیکن  چهار  خلیلی  پریوش  و 

در کنار سایر ملی پوشان تمرینات خود را پشت سر 
خواهند گذاشت. اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال 
بانوان از ۲۶ تا ۳۱ فروردین جاری در مرکز ملی فوتبال 

ایران برگزار می شود.
این در حالیست که هنوز نام سرمربی قطعی تیم ملی 

نشده  اعالم  رسمی  طور  به  کشورمان  بانوان  فوتسال 
رقابت های  در  کویر مس  فوتسال دختران  تیم  است. 
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، پس از کسب عنوان 
سومی دور گروهی در نهایت عنوان چهارم مسابقات 

این فصل را کسب کرد.

کیلوگرم  از کشف ۵۱۵  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
تریاک در عملیات پلیس مبارزه مواد مخدر شهرستان 

بافت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
انتظامی  فرمانده  فر،  اسدی  بنی  رضا  سردار    ، جوان  
استان کرمان گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 

از  گسترده  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  بافت  شهرستان 
سنگین  محموله  یک  انتقال  برای  قاچاقچیان  قصد 
به مرکز کشور مطلع  ارزوئیه  بافت-  از محور  موادمخدر 

شدند.
قاچاقچیان،  عبور  محل  شناسایی  از  پس  افزود:  وی 
تیم های عملیاتی پلیس در محور بافت-ارزوئیه مستقر 

و با اجرای ایستگاه بازرسی موقت به یک دستگاه خودرو 
مزدا دستور ایست دادند.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه بیان کرد: راننده 
این خودرو بدون توجه به فرمان پلیس قصد فرار را داشت 
که با سرعت عمل ماموران و پس از طی مسافتی کوتاه 
متوقف و در بازرسی از آن ۵۱۵ کیلو و ۸۵۵ گرم تریاک 

کشف و در این رابطه ۲ قاچاقچی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: یکی از ماموریت های 
قاچاق  و  نگهداری  با هرگونه حمل،  مبارزه  پلیس،  مهم 
است  جامعه  سوز  خانمان  بالی  عنوان  به  موادمخدر 
این راستا به صورت شبانه روزی تالش و اجرای  که در 

ماموریت می شود.

حضور کماندار ملی پوش کرمانی در رقابت های جهانی

دعوت چهار دختر فوتسالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

کشف ۵۱۵ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس بافت

نوین در  بر صفر تیم فوتبال مس  با شکست یک 
نوین در  این شهر، سقوط مس  برابر استقالل  اهواز 
جدول بازی های این فصل از لیگ دو به دسته سوم 

قطعی شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رساندن  برای  نوین  مس  تیم   ، جوان   خبرنگاران 
شانس های بقای خود، نیاز حیاتی به کسب امتیاز 
از  پس  اما  داشت،  را  اهواز  استقالل  مقابل  بازی  در 
دریافت گل اول، تالش بازیکنان این تیم برای جبران 

آن سودی نداشت.
با این شکست مس نوین با ۱۸ امتیاز عمال شانسی 
برخی  به  می تواند  تنها  و  ندارد  درجدول  بقا  برای 
صحبت ها مبنی بر سقوط یک تیم از این گروه دل 

ببندد که هیچ تائید رسمی فعال ندارد.
مربی  سه  رقابت ها  از  فصل  این  در  نوین  مس  تیم 
هفت  در  ترکزاده  رضا  که  دید  خود  نیمکت  برروی 
شکست  پنج  و  تساوی  دو  به  تیم  این  با  مسابقه 
رسید. رضا عبدالرشیدی در ۷ بازی هدایت این تیم را 

برعهده داشت که دو پیروزی، دو تساوی و سه شکست 
 ۹ در  میرزایی  ولی  نهایت،  در  و  بود  وی  کار  حاصل 
مسابقه سرمربی این تیم بود که ۲ پیروزی، ۲ مساوی 
و ۵ شکست نیز برای مس نوین با هدایت او ثبت شد.

تیم فوتبال مس نوین درحالی در رقابت های لیگ دو 
این فصل حاضر شد که درابتدای این فصل تغییرات 
نفری زیادی در این تیم نسبت به فصل قبل صورت 
گرفت که نفرات جذب شده کارایی الزم را برای این 
تیم نداشتند و تعداد زیادی از آن ها به دالیل غیرفنی 

و مصدومیت در نیم فصل از آن جدا شدند.
بوشهر  ایرانجوان  همراه  به  نوین  مس  هرشکل  به 
لیگ  فصل  این  رقابت های  پایان  از  قبل  هفته  یک 
دو به دسته پائین تر سقوط کردند تا بازی آخر مس 
نوین در کرمان برابر پاس همدان که روز چهارشنبه 
جنبه  می شود  برگزار  کرمان  در  ماه  فروردین   ۲۸
سازمان  تصمیمات  اینکه  مگر  کند  پیدا  تشریفاتی 
به  تیم ها  سقوط  وضعیت  باتغییر  رابطه  در  لیگ 

گونه ای دیگر شود.

اول  دسته  لیگ  های  رقابت  یکم  و  سی  هفته  در 
به  تیم صدرنشین گل گهر سیرجان  فوتبال کشور، 
تساوی برابر بادران رضایت داد تا در پایان این هفته 

همچنان به صدر جدول رده بندی تکیه بزند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  در چارچوب رقابت های هفته سی و یکم لیگ 
برگزار شد، در  بازی  فوتبال کشور،  چند  اول  دسته 
یکی از مهم ترین بازی ها، گل گهر سیرجان در خارج 

از خانه به مصاف بادران تهران رفت.
این دیدار با تساوی بدون گل پایان یافت، گل گهر 
با این تساوی و ۴۹ امتیاز در صدر جدول باقی ماند 

و بادران با ۳۷ امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی 
جا خوش کرد.

گل گهر سیرجان هفته بعد یک بازی بسیار حساس 
برابر فجر سپاسی خواهد داشت، بازی که در صورت 
حد  تا  برتر  لیگ  به  را  خود  می تواند صعود  پیروزی 

زیادی قطعی کند.
مس رفسنجان دیگر نماینده استان کرمان در ورزشگاه 
خانگی خود پذیرای شاهین شهرداری بوشهر که یکی 
شاگردان  بود،  است،  برتر  لیگ  به  صعود  مدعیان  از 
عبداهلل ویسی در شاهین رتبه دوم جدول را در اختیار 
داشتند و چشم به لغزش گل گهر صدرنشین داشتند 

تا با یک پیروزی بتوانند به رتبه نخست صعود کنند.
شهرداری  شاهین  از  صارمی  میالد   ۶۰ دقیقه  در 
بوشهر موفق شد نخستین گل بازی را به ثمر برساند 
تا  گل  این  بیندازد.  پیش  حریف  از  را  بوشهری ها  و 
آورده  ارمغان  به  شاهین  برای  را  برتری  پایانی  دقایق 
بود و ویسی آماده جشن گرفتن صدرنشینی تیمش 
با توجه به تساوی گل گهر بود، اما خطای پنالتی به 

سود مس، همه چیز را تغییر داد.
نقطه  روی  از  صغیری  اکبر   ۸۶ دقیقه  در  سرانجام 
ثمر  به  رفسنجان  مس  برای  را  تساوی  گل  پنالتی 
به  یک  یک  تساوی  با  بازی  هم  نهایت  در  و  رساند 

پایان رسید.
امتیازی  بوشهر ۴۸  نتیجه، شاهین شهرداری  این  با 
شد و در رده دوم جدول باقی ماند. این تیم با توجه 
با رده سوم  اراک، فاصله خود  آلومینیوم  به شکست 
جدول را هم یک امتیاز افزایش داد. مس رفسنجان 

هم ۳۳ امتیازی شد و در رده دهم باقی ماند.
و  ملوان  با  ویسی  عبداهلل  تیم  آتی  هفته های  در 
دیدار های  که  می شود  روبرو  پاکدشت  سرخپوشان 
میانه  رفسنجان  مس  می آیند،  حساب  به  دشواری 
جدولی هم نود ارومیه و خونه به خونه بابل را پیش 

رو خواهد داشت.

سقوط مس نوین به لیگ دسته سه قطعی شد

نماینده کرمان صدرنشین لیگ یک شد
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شورای  در  بنی اسدی فر  رضا  سردار  گذشته  سال 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد که سن اعتیاد 
در استان کاهش یافته است. این نکته بسیار اسف بار 
است. شاید شما هم سر چهارراه های شهر کرمان دیده 
درخواست  خود  سیاه  لبهای  با  که  را  کودکانی  باشید 
کمک مالی دارند و با یک اسپند دود کن و یا واکس 
زیبا  نا  تصویری  و  کوبند  می  شما  اتومبیل  شیشه  بر 
از دنیای واقعی را به شما نشان می دهند. این تلخی 
کند.  می  بدچشمی  سیاه  آسفالت  بر  که  است  افیون 
کودکانی که در سرمای زمستان با پوست های خشک 
و ترک خورده ی خود ترحم می فروشند و در تابستان 
زیر تابش انسان کش آفتاب به سختی نفس می کشند.
بنی اسدی فر  سردار  گذشته  سال  که  دارم  خاطر  به 
گفت که نرخ کاهش سن مصرف مواد به خطری جدی 
تبدیل شده به خصوص در زمینه مصرف مواد صنعتی 
که بسیار وحشتناک و آسیب رسان است و آسیب های 
وارد  جامعه  بدنه  و  خانواده  افراد  به  ناپذیری  جبران 
استان  این  ی  آینده  سالمت  که  بدانیم  باید  می کند. 
سونامی  چنین  اگر  شود.  می  زده  رقم  امروز  کشور  و 
خطرناکی را نادیده بگیریم و یا بر آن سرپوش بگذاریم 
بسیار  اسدی  بنی  سردار  از  ایم.  کرده  خیانت  یقینا 
اخبار  باال  مسئولیت  احساس  با  اینگونه  که  متشکریم 
را شفاف سازی می کند. این رفتار را باید به فال نیک 

گرفت و دیگر مدیران را به این روال دعوت کرد.
از  کرد،  چه  باید  اخبار  این  شنیدن  از  پس  اینکه  اما 

که  امروز  است.  تر  مهم  بسیار  اخبار  در  سازی  شفاف 
سر چهارراه های شهر کرمان چنین صحنه هایی را می 
بینیم و آگاه هستیم که چه فاجعه ای در جریان است، 
آیا به راه حل های موثر اندیشیده ایم؟ آیا به این نکته 
فکر می کنیم که باید فرهنگ سازی را پیشه قرار دهیم 
و ریشه این درخت شیطانی را در خاک بخشکانیم؟ یا 
اینکه تنها به فکر مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستیم و 

فرهنگ سازی را فراموش کرده ایم؟
دهد  می  نشان  کرمان  شهر  های  خیابان  امروز  اوضاع 
که ما راه را اشتباه رفته ایم و باید در این مسیر پرخطر 
بازنگری کنیم. اگر در سالهای آینده نیز درب را برهمین 
پاشنه بچرخانیم یقینا آینده ای سیاه تر را رقم خواهیم 
زد. اینکه تنها به فکر مبارزه باشیم و هر روز تلفات به بار 
بیاوریم درست است که الزم است، اما کافی نیست. باید 
به خصوص  این کشور -  بر روی فرهنگ سازی مردم 
مردمی که دچار فقرفرهنگی هستند- بیشتر کار کنیم 
از  مملو  اینکه  جای  به  ما  شهر  های  خیابان  اینکه  تا 
نوجوانان ورزشکار و هنرمند باشد، ویترینی از اعتیاد و 
افیون نشود. این نکته بسیار مهم است، آنقدر مهم که 
حتی می تواند معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد. 
از فراری دادن گردشگران گرفته تا بار منفی انرژی که 
در خیابان های این شهر گرد افسردگی بر سر و صورت 
هرچه  باید  و  است  اصالح  قابل  اینها  پاشد.  می  مردم 

سریع تر و حساس تر به آن پرداخته شود.
مدیران  موارد  این  در  متاسفانه  گذشته  های  دهه  در 
تصمیم بر سکوت داشتند و به خیال خود با این مصلحت 
اندیشی آبروداری می کردند، اما امروز شاهد هستیم که 
این سرطان شهر را مورد حمله قرار داده است و پشت 
شیشه ی هر اتومبیلی در این شهر یک ویترین نازیبا 
التماس می کند. باید بدانیم که این صحنه ها مانع رشد 

و توسعه یک شهر می شود و اگر امروز شهر تبریز با آن 
وضعیت آب و هوایی -و فاصله ای که از مرکز صنعتی 
کشور دارد- به چنین توسعه چشمگیری رسیده است 
یقینا یکی از موارد اصلی رشد و تجلی اش همین فقدان 

متکدی بوده است. یقینا کارخانه داری که صبح به جای 
شهری زیبا و مردمی شاد، کودکان معتادی که پشت 
شیشه اتومبیل التماس می کنند را می بیند نمی تواند 
به  و  دهد  ادامه  فعالیتش  به  بشاش  و  شاد  روحی  با 

ازسوی  توسعه فکر کند. ای کاش یک بسیج همگانی 
دستگاه های دولتی و غیردولتی برای مبارزه ضربتی با 
این پدیده انجام می شد. به امید فردایی که مصلحت 

آینده بر مصلحت امروز ترجیح داده شود.

ویـتریـن  ســیـاه
گزارش »کرمان امروز« از سن اعتیاد در کرمان که رو به کاهش است؛

به قلم 
محمد فتح نجات

 
سرویس ادبی کرمان امروز 

 

سرانجام  تا  قاجاریه  سلطنت  آغاز  از  ایران  معاصر  تاریخ  از  سال   180«
فتحعلی شاه« تالیف سعید نفیسی از سوی چتر فیروزه در روزهای پایانی 

سال 1397 منتشر شد.
  سعید نفیسی در کتاب »180 سال از تاریخ معاصر ایران از آغاز سلطنت 
قاجاریه تا سرانجام فتحعلی شاه« به روزگار قاجار پرداخته و اوضاع اجتماعی، 
به  را  را بررسی کرده و سرانجام زندگی فتحعلی شاه  اقتصادی و فرهنگی 

تصویر کشیده است.
این کتاب دربرگیرنده امضای عهدنامه گلستان میان ایران و روسیه تزاری 
در سال 1228 است که مولف ابتدا به شرح تاریخ وقایع از آغاز دوره معاصر، 
یعنی شروع سلطنت قاجاریه در ایران پرداخته است. در این اثر موضوعات 
بسیار قابل توجهی از منابع تاریخ قاجارها، نژاد قاجارها، ظهور قاجارها در 
تاریخ ایران، وضعیت قاجارها پیش از سلطنت و... با دقت و وسواس هرچه 
تمام تر مورد مداقه و ریشه یابی قرار گرفته  است. همچنین رویدادهای مهم 

تاریخی کشورهایی که عهدنامه ها را امضا کرده اند و نتایج سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی آن عهدنامه ها، با ذکر جزئیاتی که ممکن است از چشم بسیاری 

از مورخان دور مانده باشد با قلمی گیرا شرح داده شده است.
منابع تاریخ قاجارها، نژاد قاجارها، آمدن طوایف ترک به ایران، قاجارها از چه 
نژاد بودند، ظهور قاجارها در تاریخ ایران، قاجارها پیش از سلطنت، نیاکان 
آقا محمدخان، اوضاع اجتماعی ایران در زمان آقامحمدخان، فتحعلی شاه، 
بایگانی  در  ناپلئون  به  فتحعلی شاه  نامه های  اروپا،  بزرگ  دول  رقابت های 
فرانسه، مکاتبه عباس میرزا نایب السلطنه با ناپلئون، کارهای افسران هیئت 
نظامی گاردان در ایران، وصیت نامه ساختگی پترکبیر، نخستین گام ها به 
این  گوناگون  عناوین  و...  فتحعلی شاه  ایرانی، سرانجام  اسناد  تجدد،  سوی 

کتاب را تشکیل می دهد.
در بخش پیشگفتار کتاب آمده است: »نمی توان به درستی به تاریخ دورانی 
دست یافت، بی آن که بر تاریخ دوران های پس از آن وقوف داشته باشیم و 
از آن جا که تاریخ گذشتگان هر ملت رستن گاه آینده آن ملت است، اگر از 
تاریخ خود بی خبر باشیم نخواهیم توانست آینده را بسازیم. از این جهت 
تازه ای یافته و  تاریخ، امروزه در چشم دانشمندان جایگاه  است که مقوله 

نسبت به آن توجهی خاص مبذول می شود.

منظور از تاریخ نقل بی طرفانه حقایقی است که در گذشته یک ملت اتفاق 
افتاده است، نه انتقال گزارش هایی که بنا به مصلحت هایی به سود بعضی و 
به زیان بعضی دیگر نگاشته شده باشد. از این جهت است که دانشمندان و 
جامعه شناسان در نقل وقایع تاریخی جایگاهی برای تعصب و حب و بغض 
قائل نیستند و متاسفانه کم نیستند شخصیت های برجسته ای که به ذاللت 

کشانده شده و مردان گمنامی که به قلم مورخان مغرض  نامدار شده اند.«
سعید نفیسی 40 سال در دانشگاه های ایران و کشورهای مختلف تدریس 
کرد و 50 سال سرگرم تحقیق، تالیف و ترجمه بود. آثار وی یا به صورت 
کتاب های منفرد و مستقلی هستند که متاسفانه امروزه نایاب هستند، یا به 
صورت مقاالت و نوشته های پراکنده ای هستند که از سال 1290 شمسی 
در نشریات و جراید ایران به چاپ رسیده اند که آن ها هم به سختی یافت 
می شوند. جلد نخست کتاب در سال 1335 و جلد دوم آن در سال 1344 
افست  به شکل  اولیه  روی همان چاپ  از  آن چندبار  از  منتشر شد. پس 

بازچاپ شد.
سرانجام  تا  قاجاریه  سلطنت  آغاز  از  ایران  معاصر  تاریخ  از  سال   180«
فتحعلی شاه« با شمارگان 1100 نسخه و بهای 120 هزار تومان از سوی 

نشر فیروزه منتشر شده است.

انتشار کتابی به قلم سعید نفیسی

ایران ما در این 180 سال چگونه روزگار به سر برده است؟


