
بر باد رفتن آرزوی خرید مسکن با پس انداز؛

انتظار برای خانه دار شدن 

به باالی ۴۵ سال رسید

هشت صفحه    1000 تومان سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 24/1398 شعبان 1440/ 30 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2988

روزان هم  راویان گمنام 

رهنمود!

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم 

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران

یادی از همایون تجربه کار به مناسبت چهلمین سال درگذشت او؛ 

چرا بوستان ادب را بهار نیست
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ضرب المثل های کرمانی 

هشدار جدی به کاربران:        

هر تلگرامی را 

نصب نکنید!
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شهردارکرمان هشدار داد:

کرمان   برخی بناهای تاریخی 

در معرض خطر هستند

رییس کل دادگستری استان کرمان:
از تعطیلی بنگاه های تولیدی به دلیل 

مشکالت قضایی و حقوقی جلوگیری می کنیم
متن در صفحه دوم

روایت »کرمان امروز« از کاهش 15 درصدی فعالیت های تولیدی در کرمان:

متن کامل در صفحه سوم

تــحریم های خود ساختــه
  درست است که این روزها تحریم های جهانی علیه ایران وضعیت اقتصادی کشور را تهدید می کند و معیشت مردم با معضالتی همراه است، اما در همین وضعیت هم هستند استان هایی که روند توسعه 
اقتصادی را به خوبی طی می کنند. در  کرمان اما اوضاع به نحوی دیگر است و مسئوالن و مدیران و قوانین نهایت رکود را برای این استان رقم زده اند. در حالی که می توان با تغییر برخی قوانین دست و 

پا گیر وضعیت تولید در استان را رونق بخشید و از فرار سرمایه گذاران جلوگیری کرد و....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   قاتل روحانی همدانی کشته شد
  همسر سوزی منجر به قتل شد

  قتل شریک برای اختالف میلیاردی
  متصدی نت سرا جاعل از کار در آمد

  کاراته کای کرمانی راهی قبرس می شود
  قهرمانان شطرنج سیرجان معرفی شدند

  جوان پشیمان پای چوبه دار از قصاص رهایی یافت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کارکنان  کمک 
شرکت آبفای 

رفسنجان 
به سیل زدگان

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز«
کارگران با نگاهی   از معیشت نابسامان 

کارگری به هزینه های ماهیانه خانوار 
کارگر؛ گذر از روز جهانی   به بهانه 

کوله باری
به سنگینی 
سفره خالی

شرکت مهندسی مشاور
جهت امور نظارتی در نزدیکی شهر کرمان تعدادی مهندس 

عمران و نقشه بردار استخدام می نماید واجدین شرایط 
 info@idehpardazan.ir رزومه خود را به ایمیل

ارسال نمایند.

آگهی استخدام 

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد عملیات ساخت قریب به تعداد 90 فقره حوضچه شیرآالت تیپ 1 و 2و 3 با برآورد تقریبی 
3/821/740/765 ریال طبق مشخصات و شرایط خصوصی پیوست اسناد مناقصه و حداقل 2 پیشنهاد قیمت را از محل اعتبارات داخلی در شهر 
رفنسجان از طریق مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار با رتبه آب به مرحله اجرا بگذارد، لذا از کلیه واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه 
مذکور دعوت به عمل می آید به منظور خرید اسناد مناقصه به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب رفسنجان دفتر 

قراردادها مراحعه نمایند.
1- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 192/000/000 ریال  می باشد. 2- فروش اسناد از مورخه 98/02/11 لغایت 98/02/19 می باشد.
3- تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 15: 14 روز یکشنبه مورخه 98/02/29 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 

رفسنجان انجام می گیرد.
4- به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- زمان افتتاح پاکات الف، ب، ج ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/02/30 می باشد. 
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 03434281002 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

شرکت آب و فاضالب رفسنجان

آگهی مناقصه شماره 98/2/3/1/م
)نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل آبرسانی جوزم و دهج )اجرای ملزومات برقی خط انتقال جوزم و دهج( به شماره 
2098005963000018 را با برآورد 11.634.242.914 ریال از محل اعتبارات عمرانی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 10/ 2/ 98 می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه: 581.800.000 به صورت ضمانت نامه بانکی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 12/ 2 /98
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 98/2/23    زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/2/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : روز دوشنبه مورخ 23/ 2/ 98 تا ساعت 
15 تحویل دبیرخانه شرکت شود. آدرس : کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 021-41934
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیدفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 9/ الف/2-98 م شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو

)نوبت اول(

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت انجام تعمیرات ابنیه صنعتی و مسکونی، راه های ارتباطی و کلیه تاسیسات ساختمانی مرتبط با ابنیه در 
قالب کارگاه بنایی شهر مس سرچشمه و همچنین تهیه متریال داربست بندی به همراه تخته ریزی به متراژ تقریبی 100/000 )صدهزار( مترمکعب در سال 
در سطح مجتمع مس سرچشمه به صورت شبانه روزی اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های 
فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر یک هفته از تاریخ درج 
آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهداء، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند. در صورت داشتن هر گونه سوال 

و یا ابهام با شماره های 34310599 و 34310286- 034 واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند. 
1- گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 

2- اساس نامه شرکت 3- مستندات آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت 4- نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5- رضایت 
نامه از کارفرمایان قبلی 6- در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 

قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی برای متقاضیان ایجاد 
نخواهد کرد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شرکت جهاد خانه سازی کرمان در نظر دارد قطعه زمینی به مساحت 862 مترمربع دارای سند مالکیت )وضعیت خاص طلق( و 9315 مترمربع روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان  
پروانه ساختمانی تجاری مسکونی واقع در کرمان - نبش خیابان فردوسی و خیابان وحشی بافقی را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش 
برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده، ارائه پیشنهادات خرید، امضاء و تحویل کلیه 
اسناد مربوطه و بازدید از زمین فوق الذکر، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/2/19 همه روزه از ساعت 7 لغایت 14 به کرمان - خیابان 

بهمنیار - خیابان زهره کرمانی - نبش شمالی 4 - پالک 99 مراجعه یا با شماره 32473283 داخلی 5 تماس حاصل فرمایند.  
میزان سپرده شرکت در مزایده: ده درصد ارزش قیمت پیشنهادی ملک مورد نظر، به صورت ضمانت نامه بانکی )قابل تمدید به درخواست شرکت( چک 
بانکی / تضمینی و یا فیش واریزی به حساب جاری 1-1575891-10 عهده بانک قرض الحسنه رسالت به نام شرکت جهاد خانه سازی کرمان ارائه گردد. 
شرکت در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار و به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده  نمی شود. - هزینه های قانونی، نقل و انتقال، کارشناسی،  نشر 

آگهی و ... به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
شرکت جهاد خانه سازی کرمان 

آگهی شناسایی پیمانکار 

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

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در 
»کرمان امروز«

 می خوانند

آگهی فروش 



دو سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 24/1398 شعبان 1440/ 30 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2988 
اخبار استان

اجازه  قضائی  دستگاه  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
نخواهد داد بنگاه های تولیدی و اقتصادی به دلیل مشکالت حقوقی 

و قضائی تعطیل شوند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »یداله موحد« با اشاره به نامگذاری 
امسال به »رونق تولید« اظهار کرد: دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد 
بنگاه های تولیدی و اقتصادی به دلیل مشکالت حقوقی و قضائی 

تعطیل شوند. 
وی افزود: در اجرای روند کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، 
پیشگیری از وقوع جرائم و اختالفات مرتبط، ترویج فرهنگ داوری 

ابالغی  عملیاتی  های  برنامه  و  مربوط  های  دستورالعمل  اجرای  و 
سیستم قضائی به مشکالت پیش روی واحد های تولیدی ورود می 

کند.
موحد در تشریح حل اختالفات في مابین شرکت های پیمانکاری 
کارخانجات فوالد شهرستان زرند ،گفت: با دخالت به موقع ، موثر  
و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختالفات 
از تجمعات  به منظور جلوگیری  مالی و پیگیری مطالبات کارگری 
های  تنش  کاهش  و  کارگران  نارضایتی  جو  ایجاد  و  آمیز  اعتراض 
اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از 
۵۰۰ پرونده ، شکوائیه و دادخواستهای حقوقی در محاکم عمومی 
حقوقی و کیفری شهرستان زرند  پیگیری و منتج به حل مشکل 

شد.
رییس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: در این راستا در جهت 
حل اختالفات موجود از ظرفیت و توانایی هیئت داوری متشکل از 
کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و 

به موقع به عمل آمد.
این  مابین  في  اختالف  حل  روند  در  تسهیل  منظور  به  افزود:  وی 
دو شرکت که اختالف حساب این دو واحد صنعتی در حدود ۶۰۰ 
میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت ها و تنش های 
کارگری وجود داشت، جلسه ای با حضور مدیرعامالن شرکت های 

مذکور تشکیل که در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی 
و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیئت داوری را به دادستان به عنوان 

شخص ثالث واگذار نمودند.
موحد اظهار کرد: متعاقب تعیین و معرفی هیات داوری و پیگیری 
های  تنش  کاهش  جهت  در  مزبور  شرکت  دو  اختالفات  ارجاع  و 
اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز کارگری و تسهیل 
در روند رسیدگی حل اختالف هیئت داوری موضوع در کار گروه 
فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند  مطرح شد 
و  در جلسه مذکور عالوه بر الزام دو شرکت به پرداخت معوقات و 
مطالبات کارگری، همچنین ارائه مدارک و مستندات مالی و مورد 
اختالف پروژه های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر 

و مصوب شد.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان تصریح کرد: سرانجام 
پس از برگزاری ۶۸ جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی 
قضائی   سیستم  به  داوری  دادنامه  منتخب،  کارشناسان  توسط 
شهرستان زرند تحویل و رای مذکور به نمایندگان دو شرکت مذبور 

ابالغ و موجبات حل اختالفات فراهم شد.
گفتنی است: هم اکنون با توجه به قبولی رای نهایی داوری از سوی 
دو شرکت مذبور ، مسئوالن ذی ربط در حال انجام مراحل قانونی 

اخذ مفاصا حساب و سایر پرداخت های مالی خود هستند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

از تعطیلی بنگاه های تولیدی به دلیل مشکالت قضایی و حقوقی جلوگیری می کنیم

خبر
مدیرکل امنیتی انتظامی: 

در قالب سند توسعه نظم  و امنیت 

راهبردهای امنیتی کرمان پیگیری می شود

این  امنیتی  : راهبردهای  انتظامی استانداری کرمان گفت  امنیتی و  مدیرکل 
استان در قالب سند توسعه نظم و امنیت پیگیری می شود.

 به گزارش ایرنا ، خلیل همایی راد در برنامه آموزش محور شناسی دانشجویان 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران در سالن پیامبر اعظم 
کرمان  استان  در  امنیت  و  نظم  توسعه  سند  افزود:  کرمان،  استانداری  )ص( 
درسال 1392با مشارکت دانشگاه شهید باهنر و دفتر تحقیقات کاربردی نیروی 

انتظامی تدوین شده است.
وی ›پیش بینی و پیشگیری‹ و ›مسئول سازی و همراه سازی‹ را از رویکردهای 
و پیشگیری، همه  بینی  راستای رویکرد پیش  برشمرد و گفت: در  این سند 
سناریوهای محتمل بررسی و اقدامات پیشگیرانه متناسب با آنها برنامه ریزی 

و اجرا می شود.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه آنچه در سند 
توسعه نظم و امنیت دیده ایم، ابعاد امنیت انسانی است، خاطرنشان کرد: در 
سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  فردی،  های  حوزه  در  امنیت  سند،  این  قالب 
بررسی  محیطی  زیست  امنیت  و  سالمت  و  بهداشت  غذایی،  مواد  فرهنگی، 

می شود.
سیاسی،  تجمع  گردهمایی،  هیچ  اخیر  یکسال  در  شد:  یادآور  راد  همایی 
با اخالل مواجه نشده  یا  لغو و  قانونی داشته،  سخنرانی و میتینگ که مجوز 
است و همه کسانی که در استان کرمان کار سیاسی انجام می دهند، برنامه 

های خود را در کمال آرامش پیگیری می کنند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان افزود: در یکسال گذشته حدود 
7۰۰ نشست شورای تامین در استان کرمان بر مبنای پیش بینی، پیشگیری، 
همراه سازی و مسئول سازی دستگاههای مختلف جهت ایجاد نظم و امنیت 

در استان برگزار شده است.
همایی راد به کمیسیون های مرتبط با شورای تامین استان اشاره و خاطرنشان 
کرد: کمیسیون های امور امنیتی، مقابله با قاچاق سالح، حفاظت از شخصیت 
ها، حفاظت از اماکن و تاسیسات، امنیت مناطق کویری، پیشگیری و مقابله 
بر  انتظامات بحران، نظارت  امنیت و  امنیت گردشگران،  بر  با سرقت، نظارت 
پایش تصویری، اعطای امان نامه، پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان یافته، 
هیات نظارت بر مواد ناریه صنعتی و تجاری، پیشگیری و مقابله با جعل، امنیت 
مسابقات ورزشی و کمیته تبادل اطالعات و اخبار در زیرمجموعه شورای تامین 

استان کرمان فعالند.
در  ملی  امنیت  ›امنیت عمومی‹، تصریح کرد:  و  ملی‹  ›امنیت  تبیین  در  وی 
حقیقت توانایی حکومت برای حفاظت از تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی 
در برابر تهدیدات است که در استان کرمان به امنیت ملی به عنوان موضوعی 

نگاه می کنیم که عمدتا در حوزه مسئولیت نیروهای نظامی است.
امنیت عمومی  افزود: در حوزه  انتظامی استانداری کرمان  امنیتی و  مدیرکل 
نیز تامین امنیت، نظم پایدار، انسجام اجتماعی و از بین بردن هرگونه هراس 
در جامعه مورد تاکید است که مبنای سند توسعه نظم و امنیت استان کرمان 

بوده است.
همایی راد یادآور شد: استنباط عمومی این است که امنیت فقط به حوزه های 
نظامی و امنیتی بستگی دارد؛ در حالی که همه دستگاه ها، نهادها و مردم در 
امنیت نقش دارند و در این رابطه مسئول سازی و همراه سازی از راهبردهای 
اصلی ما در استان کرمان است. وی گفت: به عنوان نمونه در استان کرمان پس 
از بروز اعتصابات در حوزه معادن و اصناف که ممکن است تجمع غیرقانونی 
شکل گیرد، به جای اینکه نیروهای انتظامی، یگان ویژه، یگان امداد و ... در 
صحنه حاضر شوند، در ابتدای کار ،مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه در بین 
معترضان حضور یافته و به درخواست های آنها رسیدگی می کنند و بر همین 
اساس ، طی ۵سال گذشته حتی یک مورد برخورد فیزیکی و قهری صورت 
نگرفته است. وی امنیت را دارای دو وجه عینی و ذهنی )روانی( دانست و افزود: 
امنیت عینی، فیزیکی و ملموس و ممکن است در جامعه ای وجود داشته اما 
امنیت ذهنی) روانی( وجود نداشته باشد که برای دو وجه آن برنامه ریزی کنیم 

و رسانه ها در ایجاد امنیت روانی نقش کلیدی دارند.
اینکه سطوح امنیت به  بیان  با  انتظامی استانداری کرمان  امنیتی و  مدیرکل 
امنیت سلبی و اقدامات ایجایی تقسیم می شود ،اظهار داشت : اقدامات سلبی 
در حوزه مسئولیت اعضای شورای تامین است و در حوزه اقدامات ایجابی که 
از سطوح کلی تا سطوح خرد تقسیم بندی می شوند،مباحثی در حوزه های 
،اقتصادی مطرح می شوند که ظاهرا برعهده دستگاههای  سیاسی ،اجتماعی 

امنیتی و انتظامی نیست ، بر امنیت جامعه تاثیر دارند.

معاف شدن ۱۵۰ نفر از فرزندان 

مددجویان کرمانی از خدمت سربازی
طرح  باهدف  گفت:  کرمان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
توانمندسازی خانوار های تحت حمایت 1۵۰ نفر از فرزندان مددجویان کمیته 

امداد استان کرمان طی سال 97 از خدمت سربازی معاف شدند.
یحیی   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امام خمینی )ره( استان کرمان طرح معافیت  امداد  صادقی، مدیرکل کمیته 
همکاری  با  که  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  فرزندان  سربازی 
سازمان نظام وظیفه انجام می شود را یکی از خدمات مهم این نهاد در جهت 
توانمندسازی خانوار های تحت حمایت اعالم کرد و گفت: با اجرای این طرح 
1۵۰ نفر از فرزندان مددجویان تحت حمایت استان که واجد شرایط بودند طی 

سال گذشته از خدمت سربازی معاف شدند.

اقدامات 

موثرشرکت گاز 

استان کرمان 

در حادثه سیل 

اخیر
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بحران  کمیته  اعالم  با  همزمان   ، کرمان 
سیل  های  بارش  شروع  بر  مبنی  استان 
و  معابر   آبگرفتگی  افزایش  احتمال  و  آسا 
طغیان رودخانه ها، ستاد بحران شرکت گاز 
استان کرمان قبل از آغاز بارندگی در استان 
و  پرسنل  تالش  با  خوشبختانه  و  تشکیل 
برنامه ریزی الزم و تمهیدات موثر، جریان 
گاز هیچ یک از شهر ها و روستاهای استان 

قطع نگردید.
عامل شرکت  مدیر  فالح  منوچهر  مهندس 
های  گروه  تشکیل  از  کرمان  استان  گاز 
شروع  از  قبل  سریع  واکنش  و  عملیاتی 
نواحی کهنوج،  برای  استان  در  بارندگی ها 
و  داد  خبر  بردسیر  و  بافت   ، بم  جیرفت، 
در  ها   بارندگی  آغاز  با  همزمان  افزودند 
تشکیل  بحران  کمیته  سریعا  استان  سطح 
 ، تعمیرات   ، امداد  واحدهای  تمامی  و 
 ، یابی  نشت   ،  HSE  ، ایمنی  مخابرات، 
حمل و نقل و مسئوالن ستاد با استقرار خود 
در سطح شهر، تمامی خطوط انتقال ، تغذیه، 
شبکه تاسیسات گازرسانی و ایستگاه ها را 
واحد  هماهنگی   ، ریزی  برنامه  با  و  بازدید 
مشترکین  گاز  جریان  الزم  تمهیدات  و  ها 
بر   مبنی  گزارشی  و  یافته  استمرار  محترم 

قطع گاز در استان را شاهد نبودیم.
گاز  شرکت  موثر  اقدامات  از  یکی  وی 
از  استفاده  را  اخیر  سیل  حادثه  در  استان 
توانایی های بخش  و  تجهیزات   ، امکانات 
معاونت  اجرایی  خصوصی)پیمانکاران 
ادامه  و  دانست   ) برداری  بهره  و  مهندسی 
در  ها  بارش  آغاز  از  قبل  روز  چند  داد 
استان اقدامات الزم در خصوص استفاده از 
وشرکتی جهت  بخش خصوصی  تجهیزات 
از  اعم  استان  های  نهاد  دیگر  به  کمک 
شهرداری ها، بخشداری ها ، فرمانداری ها 
صورت  گازرسانی   تاسیسات  از  حفاظت  و 

پذیرفت .
در  کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
ادامه یادآور شد : مهم ترین وظیفه مجموعه 
گاز استان حفظ استمرار جریان گاز ، حفظ  
ها  ایستگاه  و  تاسیسات  عملکرد  و  ایمنی 
تمامی  بایستی  و  است  بحرانی  شرایط  در 
حساس  روزهای  در  عملیاتی  مسئوالن 
را  مردم  آسایش  و  رفاه  و  کرده  تالش 
سرلوحه کار خود قرار داده و کارها را برای 
رضایت خداوند و رفاه و آسایش مردم انجام 

دهند.

شهردارکرمان هشدار داد:

 برخی بناهای تاریخی کرمان در معرض خطر هستند

مدیرکل امور عشایری استان خبر داد:

شناسایی مناطق مستعد بومگردی عشایری کرمان 

شهردار کرمان ضمن هشدار در خصوص خطر نابودی 
به  رسیدگی  خواستار  کرمان،  تاریخی  بناهای  برخی 

وضعیت این بناها شد.
جلسه  در  عالم زاده  مهران  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بیان  آن  بازسازی  و  و مرمت  قبه سبز  بررسی مسائل 
کرد: این طرح به وسعت هشت هزار و ۴۰۰ متر مربع 
و هزینه تملک امالک واقع در این محدود 13 میلیارد 

تومان است.
وی افزود: این پروژه دارای سه فاز است که وسعت فاز 
نخست سه هزار و ۶۰۰ مترمربع، فاز دوم یک هزار و 
2۰۰ متر مربع است که شهرداری باید کار تملک آن 

را انجام دهد.
اگر  پروژه  این  اول  فاز  تملک  گفت:  کرمان  شهردار 
به صورت نقدی صورت گیرد دو ماه و اگر به صورت 

معاوضه با زمین باشد سه ماه به طول می انجامد.
کرمان  در  بسیاری  بناهای  ما  کرد:  تصریح  عالم زاده 
داریم که باید به آن ها پرداخته شود زیرا این بناها در 

حال از بین رفتن هستند.

 : گفت  کرمان  استان  عشایری  امور  مدیرکل 
رونق  شعار  تحقق  بمنظور  کل  اداره  این  کارشناسان 
تولید و ضرورت تثبیت ماندگاری عشایر هم اکنون در 
حال شناسایی نقاط مناسب بومگردی  های در مناطق 

عشایری هستند.
 به گزارش ایرنا، مهدی ابراهیمی روز دوشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افراد عالقه  مند ساکن در 
مناطق عشایری را به منظور دریافت مجوز به اداره کل 

میراث فرهنگی و صنایع  دستی معرفی خواهیم کرد.
در  گردشگری  هکتاری   1۰ سایت  اندازی  راه   از  وی 
منطقه سیرچ کرمان خبر داد و اظهار کرد: این سایت، 
مجتمع و اقامتگاه بزرگی متشکل از 11۶ سیاه  چادر، 
درصد   ۴۰ تاکنون  که  است  غیره  و  سوئیت  و  کپر 
عملیات اجرایی آن انجام  شده و سعی بر این است تا 

پایان سال به بهره  برداری برسد.
مدیرکل عشایری استان کرمان تاکید کرد: طبق برنامه، 
عشایری  منطقه  پنج  در  بومگردی  های  طرح  اجرای 
استان کرمان طی سال جاری در دستور کار قرار دارد.

کرمان  استان  عشایری  کل  اداره  همچنین  گفت:  وی 
نیاز جامعه  مورد  تسهیالت  و  امکانات  است  در تالش 
عشایری را فراهم کند و در اختیار این قشر بگذارد تا 
ماندگاری عشایر را در مناطق تثبیت کند. وی با اشاره 
انقالب  معظم  رهبر  توسط  جاری  سال  نامگذاری  به 
اسالمی با عنوان رونق تولید گفت: سال گذشته بیش 
از 1۰۰ میلیارد ریال تسهیالت ماده 1۰ - 12 و بیش از 
12 میلیارد تومان نیز بند )ب( ماده ۵2 در بین عشایر 
توزیع  شده به  طوری  که نزدیک ۵۰ هزار رأس دام از 
سیستم مراتع حذف و پس از یک دوره سه  ماهه در 

سیستم پرواربندی، روانه بازار شد. ابراهیمی همچنین 
زنجیره گوشت،  از جمله  فعالیت  بینی هفت  به  پیش 
منظور  به  بومگردی  و  گردشگری  دارویی،  گیاهان 
اشاره  عشایرنشین  مناطق  در  عشایر  معیشت  بهبود 
کرد. مدیرکل عشایری استان کرمان اظهار کرد: امسال 
نیز این برنامه ادامه دارد ضمن اینکه توسط تشکل  ها 
قرارداد مشارکت الزم با عشایر بسته  شده و تسهیالت 
نهادهای  از  دام، جیره مناسب  نیز چون خوراک  الزم 
دامی در اختیار عشایری که قرارداد بسته  اند قرار می  
گیرد.  وی افزود: طی 2 سال گذشته به نژادهای دامی 
عشایر نیمه کوچنده و عشایری که در حال ساماندهی 
توجه شده و در دستور کار قرار گرفته  است به  طوری  
جایگزین  زمان  مرور  به   باال  راندمان  با  نژادهای  که 

نژادهای ضعیف و با راندمان پایین خواهد شد. 

کمک کارکنان شرکت آبفای رفسنجان به سیل زدگان

معرفی رتبه های برتر روابط عمومی های حوزه  قضائی کرمان 

کارکنان   : خبرداد  رفسنجان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
شرکت آبفای رفسنجان در اقدامی خیرخواهانه بیش از 2۴ 

میلیون ریال به سیل زدگان کشور کمک کردند.

آقای مهندس چرخ انداز ضمن ابراز تاسف از خسارات  وارده 
به سیل زدگان گفت :وجوه جمع آوری شده به حساب هالل 
از کارکنان قدردانی  احمر واریز خواهد شد. وی همچنین 

نمودند.
شرکت آبفای استان کرمان نیز پیش از این کمک هایی را به 

صورت غیر نقدی به سیل زدگان ارسال نموده است.

در اختتامیه هفتمین گردهمایی مسئوالن روابط عمومی 
عمومی   روابط  برتر  رتبه های  کرمان  قضائی  حوزه های 

حوزه های قضایی پارسال تجلیل شدند.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دادگستری  عمومی  روابط  مدیر  محمدبصیریان  جوان، 
کارشناسان  آموزشی  گردهمایی  گفت:  کرمان  استان  کل 
قضائی  دستگاه  عمومی های  روابط  و  فرهنگی  مسئوالن  و 

استان کرمان از سال 1391 هر سال با هدف ارتقای سطح 
و  عمومی  روابط  اندرکاران  دست  توانمندسازی  و  علمی 
فرهنگی و ارتقای سطح بینش، دانش و مهارت های مسئوالن 
قضائی  حوزه های  فرهنگی  و  عمومی  روابط  کارشناسان  و 
سراسر استان کرمان با دعوت از اساتید برجسته و صاحب 

نظر در حوزه علوم ارتباطات و فرهنگی برگزار می گردد.
و  ارتباطی  نوین  تکنولوژی های  نقش  تبیین  افزود:  وی 

و  اصول  با  آشنایی  رسانی،  فرآینداطالع  در  آموزشی 
تولید خبر، فرهنگ سازی مناسب و تکریم  استاندارد های 
و معرفی نخبگان و الگو های برتر در حوزه روابط عمومی و 
فرهنگی، دستیابی به راهکار های مناسب برای اعتال و ارتقای 
جایگاه روابط عمومی ها، ایجاد فضای رقابتی سالم و شور 
و نشاط علمی و تعامل بین متخصصان و کارشناسان این 

عرصه از سایر اهداف برگزاری این گردهمایی بود.
آگهی دعوت از سهامداران شرکت کشت و صنعت هزار جهد )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره ۶2۶۴ و شناسه ملی 1۰۶3۰1273۰۶ )جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی سالیانه نوبت اول.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت اول که در ساعت 1۴ مورخ 139۸/2/2۵ در محل شرکت 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- واگذاری و نقل و انتقال سهام 2- تصویب صورتهای مالی سال 139۵ و 139۶ 
3- تصویب بودجه سال 139۸ ۴- انتخاب هیأت مدیره جدید ۵- انتخاب بازرس جدید 
هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت هزار جهد )سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت اول شرکت کشت و صنعت 

هزارجهد )سهامی خاص(

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

راویان گمنام 

رهنمود!

کرمان  گروهی از نوجوان ها و جوانان بادآبادی با تماس با 
پیروز  و  موفق  تا  اند  شده  رهنمود  خواستار  ما  از  امروز 

شوند. براساس تجربه ما باید: 
کنید میلیاردر شوید. 1- سعی 

شما  تا  کنید  تشویق  را  مادرتان  و  پدر  توانید  می  گر  ا  -2
کاش آقازاده به دنیا آمده بودید. آقازاده شوید 

که حرف می زنند و  کسانی باشید  3- در سیاست دنبال 
گویند. دروغ می 

زود  توانید  می  یک  گزینه  با  نکنید  فکر  درس  به  زیاد   -4
دکترا شوید.

5- در فکر روزنامه نگاری نباشید.
گر نمی توانید خفه شوید خوب است. 6- ا

به قلم چماه 
کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

خاطرات 
را  آماده  های  کوزه  روزانه  کار  پایان  از  پس  گر  کوزه 
در گوشه ای کنار هم چید در کارگاه را بست و به خانه 
به  ثانیه  چند  از  بعد  ها  کوزه  بود  تاریک  کارگاه  رفت. 
از  یکی  تا  کردند  ورانداز  را  همدیگر  و  عادت  تاریکی 
چه  و  بوده  خیاط  او  گفت:  و  درآمد  صدا  به  ها  کوزه 
بسیار لباسهای قشنگ دوخته و به تن یک یک آنها کرده 
و چگونگی  ازدوختن کفش  و  بود  کنارش  است دومی 
او  از  آنها  همه  که  کرد  یادآوری  و  گفت  آن  مراحل 
کفش خریده اند. سومی کاله دوز بود و تعریف کرد که 
چطور از نمد کاله های زیبایی برای آنها دوخته است و 
بود و همه  لذیذی که درست کرده  از غذاهای  دیگری 
آنها از خوردن آن غذاها لذت می بردند گفت. کوزه ها 
نوبت  تا  یکی یکی خاطرات خود را تعریف می کردند 
به دلقک رسید او می خواست بنا به عادت با حرکات و 
اولین حرکت که  با  حرفهای خود همه را شاد کند ولی 
انجام داد به کوزه بغلی خورد و یک یک کوزه ها به هم 
برخورد کردند و دقایقی بعد انبار پر از کوزه شکسته بود 
که دیگر هیچ کار و استفاده ای از هیچکدام بر نمی آمد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« از کاهش 15 درصدی فعالیت های تولیدی در کرمان:

تــحریم های خودساختــه

بیان می کند که ما  یک وظیفه ی کالسیک رسانه ای 
به  شاید  باشیم.  مردم  و سنگ صبور  شنونده  باید گوش 
بازرسی در  از سازمان های  بیشتر  همین دلیل است که 
کرمان، مردم با ما مطبوعاتی ها تماس می گیرند و تمایل 
از طریق رسانه معضالتشان به گوش مسئوالن  دارند که 
برسد. اما متاسفانه در بسیاری از موارد مشکل اصلی همان 
ما  برای  معضالت  این  درباره  نوشتن  و  مسئوالن هستند 
سخت و حاشیه ساز می شود. اما باز هم بنابر آن وظیفه 
ی کالسیک و بدوی که به نوعی دلیل بقای ما به شمار 

می آید، مجبور به انعکاس این معضالت نا تمام هستیم.
یکی از بزرگ ترین مشکالت مردمی که این روزها تاثیر 
و تماسی مستقیم با وضعیت اقتصادی مردم دارد، وضعیت 
قوانینی  است.  کرمان  در  تولید  گیر  پا  و  دست  قوانین 
با  که استاندار سابق کرمان را وادار به برگزاری جلساتی 
موانع  رفع  جلسات  ساخت.  معضالت  این  رفع  محوریت 
تولید که به راستی ابتکاری نو و ارزشمند بود. اما متاسفانه 
پیش از رفتن ایشان از استانداری کرمان این جلسات بی 
ثمر شدند و در برخی از موارد شاهد انفعال بودیم. امروز 
و  نیست  جلسات  این  تند  آتش  از  خبری  دیگر  که  هم 
مجددا تولیدگران مانده اند و عرصه ناهموار پُر از ممنوعیت 
استان کرمان. بنده به استان های بسیاری سفر کرده ام 
و با دید ریزبینانه ام به وضعیت تولیدی و اقتصادی مردم 
این مناطق نگریسته ام و دریافتم که متاسفانه ما کرمانیان 
تحریم  را  تحریم شویم، خودمان خودمان  اینکه  از  بیش 
می کنیم و به بیان ساده تر باید بگویم که چنان از قوانین 
مانع می سازیم که تولید در کرمان ناممکن می نماید. ما 
مانند  که  ببینیم  رستورانی  کرمان  در  توانیم  نمی  هرگز 
یک رستوران در شهر شیراز به حالتی معلق و رفیع بافت 

تاریخی را نشان دهد و موجب جذب گردشگر شود. زیرا 
در هر نقطه از شهر تاریخی کرمان یک ممنوعیت سخت 
وجود دارد که بسیار دگم به اصول قوانین رجوع می کند 
و مانع چنین اتفاقات خاص و جذابی می شود. متاسفانه در 
کرمان مدیران و مسئوالن بیشتر خواهان آرامش هستند و 
هرگز حاضر به جنگیدن برای جذب سرمایه گذار نیستند. 
در  موجود  مشکالت  تمام  منشا  توان  می  را  معضل  این 

دانست.  کرمان  استان  و  شهر  اقتصادی  های  فعالیت 
این سخت  و  شود  می  کرمان  رشد  از  مانع  که  منشایی 
گیری ها را خاص کرمان ساخته است، سخت گیری هایی 

که سرمایه گذاران را فراری می دهد.
در یکی از شهرهای استان مازندران در یکی از میدان 
رستوران  یک  که  کنیم  می  مشاهده  شهر  شلوغ  های 
فعالیت دارد، اما در کرمان اگر این پیشنهاد در شهرداری 

اگر  یا  بود.  لبخند خواهد  پاسخ یک  یقینا  مطرح شود، 
به وضعیت تولید در شهرک های صنعتی کرمان بنگریم 
متوجه خواهیم شد که شرایط تولید چقدر سخت است. 
مدیرعامل  گذشته  هفته  که  است  سخت  اینقدر  شرایط 
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان از کاهش 15 درصدی 
تولید خبر داد و گفت: حدود ۷۰ درصد از واحدهای ما زیر 
ظرفیت اسمی خود کار می کنند و 15 درصد واحدهایی 
بهره برداری  به  کرمان  استان  در شهرک های صنعتی  که 

رسیدند تعطیل شده اند.
این خبر درحالی منتشر می شود که به عنوان مثال در 
استان اصفهان در همین ایام تحریم ما رشد 1۰ درصدی 
و 5 درصدی داریم و در سالهای قبل که خبری از تحریم 
و  اصفهان  در  را  درصدی   4۰ و  درصد   3۰ رشد  نبود 
گذاران  سرمایه  که  است  شده  چه  کردیم.  تجربه  تهران 
که  است  درست  هستند؟  فراری  کرمان  از  تولیدگران  و 
فاصله کوتاه اصفهان از تهران ممکن است در این تصمیم 
گریزان  کرمان  از  گذاران  سرمایه  اینکه  اما  باشد،  دخیل 
شناسی  آسیب  باید  که  است  منفی  ای  نکته  هستند 
شود. ما روزنامه نگاران تنها می توانیم عیوبی که موجب 
پیشنهاد  توانیم  نمی  و  سازیم  مطرح  را  است  مردم  آزار 
ارائه کنیم. در جلسات رفع موانع تولید که در  تخصصی 
زمان آقای رزم حسینی در استانداری کرمان برگزار می 
موانع  رجوع  ارباب  یک  که  بودم  شاهد  بسیار  بنده  شد، 
پرونده خود را به گونه ای مطرح می سازد که تنها مشکل 
آن کج سلیقگی و کاهلی یک مدیرکل معرفی می شود. 
استاندار فهیم کرمان، دکتر فدایی باید آگاه باشد که در 
که  افرادی  هستند  استانی  زحمتکش  مدیران  این  بین 
موجب پسرفت استان می شوند و به زور توصیه و رانت 
مدیریت می کنند. آقای استاندار اگر قصد توسعه استان 
را دارید باید این مدیران را توجیه سازید. به امید روزی 
خالقیت  قوانین،  از  اطالع  از  غیر  به  کرمانی  مدیران  که 
جذب سرمایه گذار را نیز کسب کنند و اگر کاهل و بزدل 

هستند، صحنه مدیریت را ترک کنند.

   درست است که این روزها تحریم های جهانی علیه ایران وضعیت اقتصادی 
کشور را تهدید می کند و معیشت مردم با معضالتی همراه است، اما در همین 
وضعیت هم هستند استان هایی که روند توسعه اقتصادی را به خوبی طی می کنند. 
در  کرمان اما اوضاع به نحوی دیگر است و مسئوالن و مدیران و قوانین نهایت 
رکود را برای این استان رقم زده اند. در حالی که می توان با تغییر برخی قوانین 
دست و پا گیر وضعیت تولید در استان را رونق بخشید و از فرار سرمایه گذاران 

جلوگیری کرد و....

به قلم 
محمدفتح نجات

دریایی باش!
تلخه رودی که در گذر سنگین خود آنهم 

از کناره ی زمین های شور و باتالقی اجازه 
و جانوری گرفته  گیاه  از هر  را  زندگی  ی 
و تنها هنرش کمک به روزمرگی و حیات 
نفرت انگیز مرداب های میان راهی است، 

فقط به یک امید به سیر فرسایشی خود ادامه می دهد و 
دریای  به  اش  پیکره  مانده ی  باقی  رساندن  تنها  هم  آن 
تطهیر دهنده است تا در انتهای راه و در بخشندگی دریای 

بزرگ خویشتن خویش را توجیه کند.
دریایی باش!

به قلم
 سید رضا
 مجد زاده 

 

  (89-50) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
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http://iets.mporg.ir پس از تاریخ  یویتقَ رٍز  31 تا حذاکثر ٍ لیتکوجْت ّر هٌاقصِ بصَرت جذاگاًِ تْیِ، تٌظین ٍ   را  ازیً هَرد هذارک ، آى هفاد بِ تَجِ با ٍ افتیدر
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 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم 
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فرهنگ و ادب

یک  کرمانی  شاعر  کار،  تجربه  همایون  از  کردن  یاد 
از  اگر  که  است  امروز کرمان  به شاعران  یادآوری هم 
یاد  بستر  مصلوب  شاعران  و  خاک  در  خفته  شاعران 
نمی کنید حداقل از یکدیگر یاد کنید بدون اینکه از 
کار شاعر  تجربه  کنید. همایون  نمد کاله درست  این 
کرمانی درست چهل سال است که در سمت غربی قبر 
فواد کرمانی در دامنه کوه سید حسین در خاک آرمیده 

است و هم نسل های او همچنان دوره می کنند شب را 
و روز را و هنوز را. اینجانب با شعر همایون آشنا نیستم 
که باید دیگران شعر او را تحلیل کنند اما آنگونه که از 
اشعارش پیداست مانند همه شاعران کرمانی وابسته به 
طبقه خرده بورژوا دارای روحیه محافظه کارانه است. 
چون  اند  کرده  حفظ  کرمانی  شاعران  را  روحیه  این 
و  های چهل  سال  در  هم حتی  کرمان  جامعه  فضای 
پنجاه که شعر مورد پسند نسل جوان می باشد، اشعار 

آتشین است.
شاعر کرمانی نمی تواند از دایره اخالق هم خارج شود 
و این شاعر مانند سهراب سپهری در نقاشی هم دستی 
داشت و خیلی زود با ازدواج فضای خانه اش را با نه 
است  دیگری  عامل  هم  فرزندان  وجود  کرد.  پر  فرزند 

امروز  دارد.  باز  ای  حرفه  سیاسی  کار  از  را  شاعر  که 
بسیاری بر این باورند که همایون با محبوبیت خاصی 
که در نسل خویش داشت اگر افکار رادیکال سیاسی 
می داشت باعث می شد که گروه زیادی از جوانان بی 
گناه در راهی ناشناخته کشته شوند خون های پاکی 
که معصومانه بی ثمر در آن سال ها ریخته شد حاصل 
که  بود  روشنفکران  از  بسیاری  رادیکال  شعارهای 
همایون با نجابت خاص خود از آن پرهیز کرد با اینکه 
آبرومندانه  کارمندی  حقوق  با  ولی  داشت  زیاد  اوالد 
حفظ  را  خود  شاعرانه  شرافت  و  عزت  و  کرد  زندگی 
کرد. اینک بسیاری از دوستان او نیز در خاک هستند 
اما زندگان هنوز هنگامی که از او یاد می کنند همه 
از نجابت و مهربانی او نقدها دارند. منتخبات همایون 

او  از  ها  و چکامه  ها  نغمه  و  گلزار همایون  دیوان  و 
باقی است.

اندیشه های حکیمانه و روح بلند نجابت کرمانی در 
مانند  هم  کار  تجربه  همایون  زند.  می  موج  اشعارش 
بسیاری از شاعران چون فاطمه جهانگرد و محمدعلی 
گالب زاده اندوهجردی و ... از زادگاه خود کرمان هم 
در شعری زیبا یاد کرده است که می توان عشق او را 

به کرمان در شعر دید.
کرمان یگانه خطه خوش آب و خوش هوا است 

گر من بهشت روی زمین خوانمش رواست 
هر چند بوستان ادب را بهار نیست 

در این چمن هنوز هزاران غزل سراست 
همایون تجربه کار در اردیبهشت 1345 درگذشت.

کوچه بن بست   یادی از همایون تجربه کار به مناسبت چهلمین سال درگذشت او؛ 
چرا بوستان ادب را بهار نیست 

هر کتابی را 

نخوانید!

آید  می  کتاب  های  نمایشگاه  برپایی  با  کتاب  بهار  سال  هر 
و  جوان  نسل  بین  که  اینک  نیست.  جاودانی  بهارها  این  اما 
دیگر  های  شبکه  و  ماهواره  و  است  افتاده  فاصله  سالمندان 
قدرت نمایی می کند باید با هر نوع وسیله ای که هست جوانان 
اگر مطالعه کتاب گزینه ای  را راهنمایی کرد که  نوجوانان  و 
خوب است باید در انتخاب کتاب دقت کنید. کتاب هایی است 
قاتالن و جنایت  تاریخ و جا زدن  که فرهنگ تسلیم و مسخ 
کاران به جای قهرمان و بزک کردن چهره جنگ طلبان و انواع 
افیون های متافیزیکی را تبلیغ می کند مانند کتاب راه افتخار 
که نام خوبی دارد اما می خواهد این افتخار را به جنایتکاری 
چون ژنرال رابرت لی فرمانده ارتش نژاد پرست آمریکا بدهد 
که با تعصب به نیروهای نژاد پرست جنوب پیوست و افتخار 

کسب کرد .
کتابی را بخوانید که ارزش خواندن داشته باشد. نویسنده اش 
باشید.  داشته  اعتماد  کتاب  مترجم  به  حداقل  و  بشناسید  را 
کتابی بخوانید که زشتی های جنگ و نفرت از جنگ و خون 
ریزی را بیان کرده و از جنگ طلب ها و مدال ها و کشتار آنها 

تعریف نکند. کتاب بخوانید اما هر کتابی را نخوانید.

به قلم نادر 
کریمان 

به قلم میرسید عباس
 روح االمینی 

سر و گوش به آب دادن 
خبر  کسب  از  کنایه  دادن«  آب  به  گوش  و  »سر  زبانزد 
می  تاجری  مثال،  عنوان  به  است.  محرمانه  صورت  به 
به  خود  های  رقیب  از  یکی  ای  حرفه  اوضاع  از  خواهد 
به هدف  نیل  برای  او  کند.  صورت محرمانه کسب خبر 
خود، جوانی را استخدام می کند و به او می گوید، هر روز 
در بازار، مقابل دفتر کار فالنی، سر و گوشی به آب بده و 
خبرهای مربوط به مشتری ها و روش های کار او را برای 

من بیاور تا سبیلت را چرب کنم.
دوست و همکار دیرینه، آقای میرسید عباس روح االمینی 
درباره ی قصه ی این مثل بر این باور است، خزینه ی 
حمام های عمومی خاستگاه این زبانزد است. تا سالهای 
پایانی دهه 1340 یعنی حدود 50 سال پیش، بیشتر مردم 
در خانه های خود حمام نداشتند و از گرمابه های عمومی 
استفاده می کردند. این گرمابه ها ـ که نمونه ای از آنها 
در  اکنون  موزه ی مردم شناسی کرمان، هم  به صورت 
معرض  در  گنجعلی خان  و مجموعه  کرمان  بزرگ  بازار 
بازدید مردم قرار گرفته است - دارای سه قسمت اصلی: 
و  ها  حوله  مشتریان  بودند.  خزینه  و  گرمخانه  رختکن، 
از  پس  و  دادند  می  قرار  رختکن  در  را  خود  های  لباس 
اینکه در گرمخانه توسط دالک ها با کیسه شوخ از خود 
دور می کردند و صابون می زدند و یکی دو سطل آب 
روی آنها ریخته می شد، راهی خزینه می شدند تا غسل 
واقع  در  بود،  گرمخانه  کف  به  ُمشرف  که  خزینه  کنند. 
مخزن آب گرم حمام به شمار می رفت. خزینه ظرفیت 
حدود 6 - 5 مترمکعب آب را داشت چند نفر با هم داخل 

خزینه می شدند تا غسل کنند.
در گذشته هم مثل امروز، بین برخی خانواده ها، رقابت 
یا نزاعی در می گرفت که منجر به قهر و دوری می شد. 
اما این قهرها سبب نمی شد که یکدیگر را به حال خود 
رها کنند و به کار و زندگی خود مشغول شوند بلکه قهر 
از زندگی یکدیگر  و دوری، ولع آنها را برای کسب خبر 
بیشتر می کرد. مثل امروز هم، شبکه های اجتماعی نبود 
که راه فضولی کردن و سرک کشیدن به زندگی دیگران 
هموار شده باشد. پدیده شومی به نام َهِکر هم خط بطالن 

به حریم شخصی افراد نکشیده بود. بنابراین کسب خبر از 
زندگی رقیب ها و قوم و خویش های اهل ُتنگف ُمنگف 

چندان ساده نبود.
روایت اول

می  روستا  یا  شهر  یک  اهالی  که  هایی  مکان  از  یکی 
ها  حمام  کنند،  مالقات  را  یکدیگر  نزدیک  از  توانستند 
برای  افراد  که  زمانی  تا  ولی  بود  عمومی(  های  )گرمابه 
دهان  خود،  دوستان صمیمی  یا  محارم  با  کردن  درددل 
باز نمی کردند، فضول ها نمی توانستند خبری به دست 
یا  آورند. همشهریان در رختکن و گرمخانه ی حمام ها 
سکوت می کردند و یا با ایما و اشاره و »پِچپِچو« سخن 
می گفتند تا اسرارشان را در فرایند یک کالغ چل کالغ 

بر سر بازار جار نزنند. 
تنها مکانی که قابل اعتماد بود، خزینه های گرمابه های 
عمومی بود که دو دوست قدیمی می توانستند چند دقیقه 
با یکدیگر درد دل کنند و برای مشکالت خود راه و چاره 
ای بیندیشند. بعضی از خانواده ها فردی را اجیر می کردند 
و به او می آموختند که در خزینه ی حمام سر و گوش به 
آب دهد. یعنی ضمن اینکه ظاهرا به منظور غسل کردن، 

سر و گوش خود را زیر آب می برد، به سخنان دو نفری 
بتواند  تا  دهد  فرا  گوش  نیز  کنند  می  گفتگو  هم  با  که 
ببرد.  اولی  دست  و  استفاده  قابل  خبر  خود  اربابان  برای 
زیرا انسان در صورتی که سرش را زیر آب ببرد با وضوح 
خبرها  گاهی  ولی  شنود  می  را  افراد  سخنان  بیشتری 
با  چین(  )سخن  خبرکش  یا  و  شد  می  دریافت  نادرست 
موضوع بحث بیگانه بود و به همین علت دریافت هایش 
نادرست بودند و همین امر بر ابعاد فتنه و ُتنگف ُمنگف 

می افزود.
روایت دوم

در جنگ های قدیمی 300 - 200 سال پیش که هنوز 
وارد  ها،  بارو  و  برج  حصار  دیوار  زیر  از  شهر  کاریزهای 
امکانات  و  ازمسیرها  یکی  عنوان  به  شدند،  می  شهرها 

جاسوسی مورد استفاده قرار می گرفتند.
اعضای  از  نفر  چند  فرماندهان،  از  یکی  این صورت،  در 
گروه جاسوسی را از طریق کانال قنات ها به داخل شهرها 
می فرستادند تا در نزدیکی محل تجمع سربازان، سر و 
از تعداد نفرات و میزان امکانات  تا  گوشی به آب بدهند 
حریف اطالعاتی به دست آورند که فرماندهان با استفاده 

از این قبیل داده ها، نقشه ی حمله را ترسیم کنند اما 
قلعه  ساکنان  زیرا  نبود.  اعتماد  قابل  چندان  روش،  این 
و  بودند  باخبر  دادن  آب  به  و گوش  از روش سر  نیز  ها 
هنگامی که از حضور جاسوسان دشمن در مجرای قنات 
غلط  اطالعات  فرمانده،  دستور  شدند، طبق  می  مطمئن 
نادرستی بر زبان می آوردند که نقشه ی دشمن  انداز و 

نقش بر آب شود.
در صورتی که لشکر مهاجم به قلعه ی شهر در نزدیکی 
میله ها و هواکش های قناتی که از دور دست ها به سوی 
در  مستقر  فرماندهان  زد،  می  اردو  داشت،  جریان  شهر 
قلعه نیز با استفاده از مجرای قنات ها، شبانه به اردوگاه 
دشمن نزدیک می شدند و با گوش سپردن به گفتگوهای 
حمله  به  زدن  پاتک  برای  اطالعاتی  ها،  خیمه  ساکنان 

دشمن فراهم می کردند.
دادن« می  آب  به  و گوش  تاریخی »سر  ریشه  بنابراین 
معنی  با  زبانزد  این  باشد.  فوق  روایت  دو  از  یکی  تواند 
کنایی، کسب خبر به صورت محرمانه، هنوز هم در گویش 
مردم کرمان ودیگر استانهای میهن عزیزمان به کار می 
رود. هر چند سرقت خبر در وضعیت جنگی، رفتار شایسته 
و در خور تقدیری به شمار می رود ولی تجاوز به حریم 
خصوصی مردم، آن هم توسط قوم و خویش ها و همسایه 
ها به منظور سوء استفاده و وارد آوردن خسارت به زندگی 
دیگران، رفتار رذیالنه ای است که حق الناس به حساب 

می آید و خداوند از آن نمی گذرد.
ملت  امنیت  خود،  گفتار  یا  رفتار  با  که  کسانی  سویی  از 
اندازند، بایستی همواره زیر ذره  ایران را به مخاطره می 
دور  امنیتی  های  دوربین  برد  از  ای  لحظه  و  باشند  بین 
نشوند. رصد زندگی این قبیل افراد و یا کسانی که دچار 
روانی خطرناک هستند، وظیفه ی سیستم  بیماری های 
های امنیتی و انتظامی است تا بتوانند به موقع از فجایع 
بزرگ پیشگیری نمایند. امروزه نباید منتظر وقوع جرم بود 
تا اقدامی انجام شود و لذا رصد منظم رفتار افراد مساله 
دار، می تواند به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از وقوع 
جرم شناخته شود و نیروی انتظامی می بایستی هر روز، 

متناسب با رشد فناوری های اطالعاتی به روز شود.
توضیح: 

در اغلب شهرهای حاشیه کویر، مسیر قنات ها از زیر شهر 
می گذشت و در خارج از شهر برای استفاده ی کشاورزان 
مظهر می شدند. درخانه ها، مسجدها و کاروانسراها، سازه 
هایی به نام پایاب و آبنما پیش بینی شده بود که مردم 
بتوانند از آب قنات استفاده کنند. این قبیل مکان ها نیز 
برای کسب خبر و سر و گوش به آب دادن مناسب بودند.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9702146
طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرائی بدین وسیله به آقای مهدی پشته شیرانی 
به همسر خود  بابت مهریه  ابالغ می شود  به شماره ملی 2991677295  فرزند قاسم 
مبلغ 15/573/540/000 ریال 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 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون  می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 153 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی 
کالسه 9600325

بابت  ملک  حاج  مطهره  خانم  اینکه  به  نظر  فوق  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
وصول مهریه اقدام به صدور اجرائیه علیه ورثه مرحوم رحمان جعفری نموده و پس از تشکیل 
پرونده و ابالغ اجرائیه مورخه 1396/05/23 بنا به درخواست بستانکار 24 سهم از 96 سهم از پالک 
69 فرعی از 4861 اصلی بخش 1 کرمان واقع در شهر کرمان، خیابان شهداء - کوچه 27 - شرقی 
2- کد پستی 76156 - 85446 که سند مالکیت آنها صادر شده است و سند مالکیت ششدانگ 
اصلی  از  فرعی   21 از  مجزا شده  و  مفروز  اصلی  از 4861  فرعی   69 به شماره  زمین  قطعه  یک 
به  استان کرمان  منطقه یک کرمان  ثبت ملک  ناحیه 00 حوزه  واقع در بخش 01  قطعه  مذکور 
مساحت 200 مترمربع است. مالکیت به نام آقای حسین جعفری ده فارسی صادر و تسلیم گردیده 
 1396/6/6 مورخ   9609973466100662 وراثت  انحصار  استناد  به  اش  ورثه  و  فوت  نامبرده  و 
شورای حل اختالف شماره یک کرمان به نام های کبری بلوچی راوری همسر و رسول - رحمان 
- رضا - رحیمه و رویا همگی جعفری ده فارسی تعرفه و بعدا رحمان نیز فوت و ورثه اش طبق 
انحصار وراثت 86/464 مورخ 1396/11/21 به نامهای مطهره حاج ملک همسر و کبری بلوچی 
راوری مادر متوفی تعرفه گردیده اند محدودیت  و نسبت به سهم آقای رحمان جعفری ده فارسی 
پیش سند تهیه و سهم نامبرده، یک مورد به موجب دستور شماره 139604919061001985 مورخ 
1396/05/24 صادره از رئیس محترم اداره اجرای اسناد رسمی کرمان به مبلغ 3989370000 به 

نفع رئیس محترم اداره اجرای اسناد رسمی کرمان به صورت غیابی بازداشت می باشد. 
حدود اربعه بدین نحو است: به حدود شماال: پی است به طول )8/00( هشت متر به شارع احداثی 
شرقا: پی است به طول )25/00( بیست و پنج متر به شماره هفتاد فرعی از چهار هزار و هشتصد و 
شصت و یک اصلی جنوبا: پی است به طول )8/00( هشت متر به شماره باقیمانده بیست فرعی از 
چهارهزار و هشتصد و شصت و یک اصلی غربا: پی است به طول )25/00( بیست و پنج متر به 

شماره شصت و هشت فرعی از چهارهزار و هشتصد و شصت و یک اصلی 
نظریه کارشناسی: در حال حاضر،  ساختمان ملک به صورت یک واحد مسکونی در طبقه همکف 

و یک اتاق در طبقه اول می باشد.
هیچگونه مدرکی در ارتباط با پروانه و پایانکار ساختمان ملک به اینجانب ارائه نرگدید. 

بر مبنای اندازه گیری های انجام شده در محل زیربنای طبقه همکف 111 مترمربع و زیربنای طبقه 
اول 15 مترمربع می باشد جمع کل زیربنای ملک 126 مترمربع است.

تیرآهنی، نما  اول  سقف  و  گنبدی  همکف  آجری، سقف  باربر  دیوار  نوع  از  ساختمان  اسکلت 
سیمان کف موزاییک اجراء شده است. 

سیستم حرارتی و برودتی مجموعه بخاری و کولر آبی پیش بینی شده است. ملک مذکور دارای 
گردد.  می  برداری  بهره  مسکونی  واحد  یک  عنوان  به  و  باشد  می  گاز  و  آب، برق  اشتراکات 
کاربری ملک در سند مالکیت ذکر نشده ولی نوع ساختمان و موقعیت و بهره برداری آن مسکونی 
است. اثبات مالکیت و اخذ مفاصا حساب از دوایر آب، برق، گاز، دارایی و شهرداری و غیره به 
عهده و هزینه مالک است. ارزیابی با فرض بالمعارض و ملک طلق بودن عرصه و بدون توجه به 

بدهی احتمالی به شهرداری و سایر افراد حقیقی و حقوقی به شرح زیر انجام شده است. 
- ارزش عرصه ملک به مساحت 200 مترمربع معادل 1/920/000/000 ریال 

- ارزش ساختمان همکف و اول جمعا به مساحت 126 مترمربع معادل 277/200/000 ریال 
- ارزش اشتراکات آب و برق و گاز و محوطه سازی جمعا معادل 82/800/000 ریال 

وضعیت  با  موصوف  ملک  اشتراکات  و  اعیان  و  عرصه  سهم(   96( ششدانگ  ارزش  کل  جمع 
میلیون  هشتاد  و  دویست  و  دومیلیارد  مبلغ  به  جمعا  الذکر  فوق  موارد  به  توجه  با  موجود 

)2/280/000/000( ریال برآورد و اعالم می گردد.
ارزش 24 سهم از 96 سهم عرصه پالک فوق معادل 480/000/000 ریال 

ارزش 24 سهم از 96 سهم اعیان پالک فوق معادل 90/000/000 ریال 
از ساعت 9 الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 1398/02/30 در اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
پایه  قیمت  به  مزایده  و  رسد  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  نشاط  پارک  شمالی  ضلع  در  واقع 
مبلغ  باالترین  به  و  شروع  است  گردیده  قطعی  که  شده  معین  ریال   570/000/000 کارشناسی 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با 
ارائه چک رمز دار به مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی 
داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر مزایده انجام خواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری 

به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 1398/2/10
155 م/الف

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

شرکت منحله لیزر آذین سهامی خاص )در حال تصفیه ( در نظردارد امالک و اموال مشروحه زیرواقع در کرمان خیابان جهاد خیابان شهید شاه محمودی ) کشتارگاه سابق ( نبش جنوبی 
2 را شامل :

 1-ساختمان سه طبقه اسکلت فوالدی با سقف تیرچه بلوک و نمای آجر سفال برروی عرصه ای به مساحت 439/2متر مربع واقع در بخش 3 کرمان پالک 43 فرعی از 1782 اصلی  
2-تعداد 22 قلم دستگاهها و تجهیزات پزشکی از جمله میکروسکوپ جراحی چشم  ، فیکو  پالس اکسی متر وغیره 

3- تعدادی برانکاد ، تخت بیمار یک شکن و جای پرونده بر اساس هر کیلوگرم وزن 
4- تعدادی کمدکنار تخت و کمد لباسی بر اساس هرکیلوگرم وزن 

بر اساس حداقل قیمت پایه ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی ذی صالح با باالترین قیمت پیشنهادی توسط متقاضیان خرید به فروش رساند .
متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و بازدید از ملک و اموال و دریافت اسناد شرکت در مزایده)برگ های شرایط مزایده ( به دفتر کار آقای عباس شفیعی بافتی )مدیرتصفیه شرکت ( 

واقع در کرمان خیابان شریعتی ابتدای کوچه بیمارستان ارجمند مراجعه  فرمایند .
مهلت تسلیم مدارک و پیشنهادات شرکت در مزایده  تا ساعت 12 روز سه شنبه  1398/2/24 می باشد 

1- مدیر تصفیه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم ومشروط مردود است 3- رعایت کلیه موارد درج شده 
دراوراق مزایده الزامی است 4-سپرده)ودیعه شرکت در مزایده 10 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید یک فقره چک بین بانکی قابل پرداخت  )دروجه حساب امور تصفیه شرکت( به همراه 
پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند 5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید ملک و اموال در ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ  1398/2/26 در محل سالن کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری کرمان واقع در خیابان فلسطین بین کوچه 10و12 باحضور متقاضیان خرید و سهامداران شرکت منحله لیزر آذین باز گشائی خواهد شد لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد 
شده باارائه کارت شناسائی در جلسه مذکور شرکت نمایند  6- متقاضیان خریدباید مبلغ 200,000ریال بابت هزینه های شرکت در مزایده را به حساب مربوط به امور تصفیه شرکت واریز ورسید ارائه 

نمایند.

عباس شفیعی بافتی - کارشناس رسمی دادگستری ) مدیر تصفیه شرکت لیزر آذین(

آگهی مزایده )نوبت اول(

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می 
گردد تا راس ساعت 4 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 
کارشناسان  کانون  اجتماعات  سالن  در   1398/2/26
خیابان  کرمان  شهر  در  واقع  دادگستری  رسمی 
فلسطین حد فاصل کوچه های 10 و 12 حضور بهم 

رسانند.
موضوع جلسه: 

نظارت بر انتخاب برندگان مزایده اموال شرکت 
طرح و تصمیم گیری نسبت به سایر موضوعات مورد 

نظر سهامداران 
عباس شفیعی بافتی 
کارشناس رسمی دادگستری )مدیرتصفیه شرکت (

آگهی دعوت از سهام داران 
شرکت منحله لیزر آذین 

)در حال تصفیه( )نوبت اول( 
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت اول 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 

فردوسی  و  شاهنامه  نقادان  از  بعضی  انتقادات  به  پاسخی 
حکیم: 

در جلسه ای در یکی از مجموعه های ادبی شهر مشهد بودم، خطیبی 
محترم و به قولی تاریخ شناس دادسخن داده بود و به سخنوری در باب 
شاهنامه و حکیم توس فردوسی نامدار جهان که به حق توسط خیلی از 
اسطوره شناسان و پژوهشگران بزرگ جهان پروفسور تئودور نولدکه، 
دکتر ژول مول، دکتر جالل خالقی مطلق بزرگترین پژوهشگر شاهنامه، 
استاد دکتر میرجالل الدین کزازی که نه تنها در مورد شاهنامه بلکه در 
مورد سایر حماسه نویسان جهان نظیر هومر و آثار بنام او مانند ایلیاد و 
اودیسه نیز کاوش نموده و آنها را به زبان برزیلی و انگلیسی ترجمه نموده 
است و دکتر خالقی که پنجاه و نه سال از عمر خود را صرف مطالعه و 
بررسی این اثر بی مانند نموده و ده جلد کتاب تغییر و پژوهش در مورد 
مانند دکتر فریدون جنیدی، دکتر  یا بزرگان دیگری  شاهنامه نوشته و 
محمدجعفر یاحقی عضو فرهنگستان زبان و ادب پارسی دکتر قدمعلی 
سرامی استاد دانشگاه و عضو هیات امنای بنیاد فردوسی و یکی از پنج 
استاد مرکز شاهنامه پژوهی و دارای تالیفات زیادی در مورد شاهنامه، 
دکتر احسان یارشاطر که حتی برای تامین هزینه های سازمان ایرانیکا در 
نیویورک مجموعه آثارش را به سه میلیون دالر فروخت و هزینه های 
از  ریاحی که  دکتر محمدامین  تامین کرد،  را  پژوهی  شاهنامه  موسسه 
مشهورترین تالیفاتش سرچشمه فردوسی شناسی می باشد، عبدالحسین 
تئاتر در خراسان و شاهنامه پژوه  نمایشنامه نویس و کارگردان  نوشین 
در  را  عمر خود  عزیزان  این  همه  شاهنامه که  از مصححان  و  معروف 
راه تحقیق و بررسی این کتاب حماسی جهان صرف کرده اند. همگی 
است.  جهان  کتاب حماسی  بزرگترین  شاهنامه  که  هستند  القول  متفق 
ولی این گرانمایه در جلسه ای که اکثر شرکت کنندگان نه تحقیق در 
مورد شاهنامه داشتند و نه حتی بعضی هیچ گونه شناختی در مورد خود 
فردوسی به جز نام و شهر و دیارش نداشتند داد سخن داده و فردوسی 
را به انسانی تک بعدی و فاالنژوناسیونالیست که کشورها و ملیت های 
دیگر را همیشه به باد انتقاد گرفته و ایران و ایرانی را بر همه مردم جهان 
این  ارجح نموده است صحبت می کرد و در دنبال سخنرانی خودش 
حکیم بزرگ را به شاعری ضدزن و بی اهمیت دانستن زنان هم متهم 
می کرد و باز هم در ادامه شاهنامه را کتابی که فقط به تعریف و تمجید 
شاهان اختصاص دارد معرفی می کرد و هم چنین او را انسانی المذهب 
و بی دین می دانست و می گفت به همین دلیل پیش نماز شهر توس بر 
جنازه او نماز نگذارد و او را رافضی نامید حتی از دفن او در قبرستان 
عمومی توس هم ممانعت کرد. خالصه هر چه دل تنگ این گرانمایه 
می خواست در مورد افتخار سرزمین ایران که می توان به جرات گفت 
شده  محو  تاریخ  صفحه  از  قبل  قرنها  ما  نبود  شاهنامه  و  فردوسی  اگر 
بودیم. همانطوری که کشورهای باستانی جهان بعد از تعریف اعراب، 
فاصله  تاریخ خود  و  فرهنگ  از  فاصله چندین سال  به  یونان  و  یا روم 

را  نمونه های آن  فاتح کشورشان،  به سمت  و گرایش کردند  گرفتند 
می توان نام برد سوریه، مصر، لبنان، لیبی و ... که هرگز به اصالت خود 
بازنگشتند حتی موقعی هم که استقالل پیدا کردند باز هم زبان و فرهنگ 
کشور غالب بر آنها حکومت می کند هنوز هم با همان گویش زبان و 
ادبیات روزگار می گذرانند. تنها کشوری که از ده ها طوفان ویرانگر 
کشورهای متجاوز و سلطه طلب جهان جان سالم به در برد و هیچگاه 
فرهنگ و ادب نیاکانش را فراموش نکرد و بعد از اینکه در دوره بستان 
اسکندر مقدونی و سلسله بیگانه سلوکیان که صد سال ایران را در سیطره 
خود داشتند توانست آنها را اخراج کند و حکومتی ایرانی نژاد چهارصد 
و هفتاد و پنج ساله تشکیل دهد زبان و دین خود را در مدت اسارت 
حفظ کرده یا در حمله اعراب با وجودی که هدف آنها این بود ایران 
از نظر نظامی بر  را هم مانند کشورهای دیگر که متصرف شده بودند 
ایران مسلط شوند و قصد از بین بردن و تسلط بر زبان و ادب دیرپای 
ایران را پیدا کنند که تا به حال موفق به اینکار نشده و ایران هنوز، همان 
زبان، همان فرهنگ و همان خوی وطن پرستی خودش را حفظ کرده 
افغانها  تیموریان،  یا در زمان حمله سلجوقیان، غزنویان، مغوالن،  است 
نشدند.  و جهان شمول  غنی  فرهنگ  این  تغییر  به  قادر  هیچکدام   ... و 
بگذریم این خطیب گرامی در ادامه مثالهای زیادی آورد که ایران قبل 
از تسلط اسالم هیچ تمدنی نداشته و حتی در بربریت به سر می برده و 
این اعراب بودند که تمدن خدایی خود را به آنها داده و هر چه ایران 
از  این سخنان را من در خیلی مجالس و  البته  از اسالم است  بعد  دارد 
خیلی از سخنرانان شنیده ام ولی همه عاری از حقیقت می باشد چون 
تاریخ ایران را اگر از چند بعدی که دارد بررسی نماییم خواهیم دید نه 
تنها هیچ تمدنی را از کشوری نگرفته بلکه همه آثار صنایع و تحوالت 
دنیای باستان را ایرانیان اختراع، ابداع و به وجود آورده اند. من در کتاب 
اسطوره ها و یا در کتاب تاریخ نانوشته ایران و جهان به طور کامل به 
آنها اشاره کرده ام ولی الزم می دانم برای اینکه ذهن جوانان و عزیزان 
این خطیب و  به یکایک سخنان  به طور مختصر  باشم  را روشن کرده 
خطبایی دیگر نظیر شاعر گرانقدر احمد شاملو و حتی ماقبل او بزرگانی 
چون عبدالجلیل رازی قزوینی، فرخی سیستانی مقری نیشابوری، انوری 
و غیره اشاره خواهم کرد و قبل از آن می پردازم به انتقاد این بزرگوار 
که در اولین ایرادی که گرفته بود بر شاهنامه فردوسی اینکه در شاهنامه 
برای زن احترامی قایل نبوده و زنان را بی ارزش می دانست حتی شعری 
را خواند که مطمئن هستم هیچگاه سروده فردوسی نبوده است اما در 
جواب این گرامی باید بگویم اتفاقا فردوسی در شاهنامه زن را در مقام 
بسیار واالیی قرار داده و او را مولد و پرورش دهنده بزرگترین بزرگ 
پهلوانان و نام آوران جهان می دانست و هیچگاه به جز یک مورد آن 
هم در مورد زنی غیرایرانی و خیانتکار که بد اصل زاده بوده و به فرزند 
شوهرش عشق می ورزید و بارها به او تهمت بی جا می زد آن هم به 
سیاوش کسی که حماسه زندگی او غمنامه ایست در شاهنامه و حتی در 
ایران کشور  ایرانیان وطن پرست که به دست دشمن اسطوره ای  میان 
توران و افراسیاب پادشاه آن به طور ناجوانمردانه این پهلوان نجیب و 
اصیل ایرانی را که به خاطر تهمت نامادرش مجبور شد تا از میان آتش 
نکرده  خود  پیشه  را  خطاکاری  هیچگاه  کند  ثابت  اینکه  برای  بگذرد 
ایران رستم دستان  پهلوانان  پهلوان  پرورده  بود. دست  این  افتخارش  و 
بوده و در مکتب جوانمردی و بزرگواری این اسطوره جاودانی پرورش 
یافته است. عاقبت هم برای اینکه باعث رنجش پدرش کیکاووس نشود 
داماد  که  وجودی  با  دشمن  سرزمین  در  و  شده  وطن  ترک  به  مجبور 
ناجوانمردانه کشته شد و خون سیاوش  به طور  بود  بیگانه شده  پادشاه 
که حتی الله های واژگون نیز به خاطر این حزن واژگون شدند یادگار 

آن دوران می باشد. این مظلوم تاریخ باستانی ایران با وجودی که دختر 
پادشاه توران از او حامله بود به دست پدرزن و عموی همسرش به قتل 
می رسد و همسرش برای اینکه شنیده بود پدرش دستور داده تا او را 
برده و آنقدر بر شکمش چوب بزنند تا فرزندش را که یادگار سیاوش 
بود از بین ببرند توسط وزیر انساندوست و عاقلش پیران ویسه که در 
همه جای شاهنامه از او با وجودی که دشمن بزرگ ایران بوده است 
ولی هیچگاه دشمنش را با عقده گشایی از بین نمی برد افراد بی گناه 
و پناهندگان را گرامی می دارد و سعی کرده که فقط در میدان جنگ 
و مبارزه رو در روی دشمنان وطنش را نابود کند او باعث می شود تا 
پادشاه دخترش را به او سپارد و برای از بین بردن فرزندی که هنوز به 
دنیا نیامده اقدام کند او هم به طور پنهانی دختر افراسیاب را به روستایی 
او  بیاورد  دنیا  به  را  کودکش  تا  کرد  رها  را  او  گمنام  طور  به  و  برده 
هم بعد از تولد فرزندش به صورت انسانی ساده و روستایی به تربیت 
فرزندش  وقتی  اقدام می کند حتی  پدرش  از چشم  به دور  پرورش  و 
بزرگ می شود او را به دور از درباریان نگه داری میکند تا زمانی که 
خود فرزند سراغ اصل و نسبش را می گیرد او در اینجا مجبور می شود 
وقتی کیخسرو می  معرفی کند.  او  به  را  پسرش کیخسرو  تبار  و  اصل 
فهمد از نژاد آریایی و ایرانی هست از مادرش می خواهد که راه ارتباط 
او را با پدربزرگش باز کند مادر هم که فهمیده بود کیکاوس از راندن 
پسرش و طرد او بسیار پشیمان شده است و در از دست دادن فرزندش 
داغ دار همیشگی می باشد راهی را پیدا کرده پیامی برای کیکاووس می 
فرستد که از فرزندش پسری به وجود آمده که در فقر و تنگدستی در 
توران به دور از چشم پدربزرگ مادریش افراسیاب زندگی می کند و 
مایل است که به وطنش برگردد. گیو پهلوان باستانی مامور برگرداندن 
کیخسرو به وطن می شود. او برای اینکه جان کیخسرو به خطر نیفتد به 
صورت تاجری با کاروان وارد توران می شود و برای یافتن شاهزاده به 
همه جا سر می زند چند سال هم رنج سفر را بر خود هموار می سازد 
تا سرانجام شاهزاده را پیدا کرده با مادرش به وطن بر می گرداند وقتی 
افراسیاب از وجود کیخسرو آگاه می شود که دیگر خیلی دیر شده و 
نزد کیکاووس  به  و  بود  توران خارج شده  از  گیو  پهلوان  اتفاق  به  او 

گرفته  آغوش  در  را  او  بازگشته  نزدش  به  دوباره  فرزندش  گویا  که 
و جانشین بودنش را اعالم می دارد و در تمام شاهنامه تنها موردی که 
فردوسی به انتقاد از بانویی پرداخته سودابه زن کیکاووس است که مورد 
شماتت فردوسی می باشد ولی این تنها مورد است واال فردوسی در همه 
این  به  بیشتر  اینکه  برای  برده است  نام  به بزرگی و جالل  بانوان  از  جا 
مورد بپردازیم از ابتدا شروع کرده و به اولین زنان نامدار شاهنامه به طور 
خالصه خواهیم پرداخت و به ترتیب آنها را با شمه ای از زندگینامه شان 

معرفی می کنیم.
می  شاه  باستانی جمشید  نامدار  پادشاه  دختر  دو  شاهنامه  زنان  اولین   
باشند به نامهای ارنواز و شهرناز که بعد از درگذشت و شکست پدرشان 
از ضحاک ماردوش به عقد این دیو سیرت در می آیند و سالهای سال به 
نوعی در از بین بردن او اقدام کرده اند. یکی از آن دو در آشپزخانه که 
هر روز دو جوان برومند و اصیل زاده ایرانی را کشته و خوراک مارهای 
دوش ضحاک می کردند مشغول به کار بود یکی هم به صورت کنیز 
و همسر او در کاخ زندگی می نمود که با پیشنهاد خواهران و همدستی 
با آشپزهای ضحاک که ایرانی بودند یکی از جوانان را کشته و یکی 
را هم مخفیانه از دربار خارج می کردند و با دادن چند گوسفند آنها را 
به دماوند می فرستادند تا از طریق گله داری و هم گذراندن دوره های 
نظامی گری به عنوان سربازان ذخیره در آنجا زندگی کنند و زمانی که 
مناسب دیدند علیه ضحاک اقدام کنند و به سپاه ایران بپیوندند. در کوه 
دماوند سرداری کهنسال زندگی می کرد که کارش تعلیم فنون نظامی 
به  سربازان بود. این کار ادامه داشت تا اینکه سربازان ضحاک یکی از 
این  برای  از مغز سرش  آبتین را گرفتند کشتند و  نام  به  ایرانی  جوانان 
این مرد همسری داشت فداکار، عاشق  ماردوش غذا تهیه کردند ولی 
و شیفته شوهرش به نام فرانک که از او حامله بود زمانی ضحاک در 
پیشگویان  شود.  می  ایرانی کشته  به دست یک جوان  که  دید  خواب 
تعبیر خواب او را این چنین گفتند این جوان هنوز به دنیا نیامده است. 
مطلع  ضحاک  نیت  از  فرانک  برآمد  او  نابودی  فکر  به  هم  ضحاک 
از  بعد  و  ماند  پنهان  ماموران حکومتی  دید  از  دور  در جایی  و  گشت 
تولد نوزادش که نامش را فریدون نهاده بود سعی در پرورش او نمود. 
شیر  او  به  داشت  درشت  هیکلی  و  بود  پرمایه  نامش  که  شیرگاوی  از 
ایرانی که در کوه  به سردار  او را  خورانید و در سن چهارپنج سالگی 
به سردار گفت  را  او  تعقیب و کشتن  بود سپرد. جریان  مستقر  دماوند 
سردار قول پنهان کردن و تعلیمات الزم را به او داد و فرانک با خیال 
راحت به تماشای رشد فرزندش نشست و او را ضمن تعلیمات نظامی از 
نظر فرهنگ و مملکت داری نیز تعلیم می داد تا به رشد کافی رسید و به 
دنبال یافتن خانواده اش و کسب اطالعات از تبار و نیاکانش رفت مادر 
هم که زمان را مناسب برای معرفی تبار او دید پدرش و پدربزرگش را 
به او معرفی کرد و علت کشته شدن پدرش را توضیح داد و او را نسبت 
به انتقام گیری از خون پدرش ترغیب کرد تا بتواند مردم را از شر این 

دیو خون آشام برهاند.
فرانک بدش نام و فرخنده بود 
به مهر فریدون دل آگنده بود 
پس از داغ دل خسته روزگار 
همی رفت پویان بدان مرغزار 

خجسته فریدون ز مادر بزاد 
جهان را یکی دیگر آمد نهاد 

ببالید برسان سرو سهی 
همی تافت زو فر شاهنشهی 

ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 



قتل شریک برای اختالف 

میلیاردی
مرد بنگاهدار که متهم است به خاطر اختالف میلیاردی با همدستی 
شاگرد خود یکی از دوستانش را به قتل رسانده است، بازداشت شد 

و ماجرا را شرح داد.
اختالف های مالی یکی از مهم ترین انگیزه هایی است که منجر به 
پرونده هایی که  پرونده های جنایی می شود. در جریان  شکل گیری 
منجر به قتل می شود مرتکبان تصور می کنند که با حذف فردی 
که با او اختالف مالی دارند به خواسته شان می رسند، اما دستاوردی 
جز بازداشت و مجازات نصیب آن ها نمی شود. در پرونده ای که به 
آگاهی تهران رمزگشایی و در شامگاه چهارشنبه  پلیس  تازگی در 
۲۱ فروردین ماه تشکیل شده است. آن شب زن جوانی وارد کالنتری 
شوهرش  ناگهانی  شدن  گم  از  را  مأموران  و  شد  قلهک   ۱۲۴
از  شوهرم  امروز  ۹ صبح  ساعت  گفت:  او  کرد.  خبر  با  ۴۸ ساله اش 
خانه بیرون رفت. من تا ساعت ۱۸ با او در تماس بودم، اما بعد از 
آن دیگر به تماس هایم جواب نداد و بعد هم گوشی تلفن همراهش 
خاموش شد. بعد از مطرح شدن شکایت تیمی از کارآگاهان اداره ۱۱ 
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس دادسرای امور جنایی مأمور 
رسیدگی به پرونده شدند. در این مرحله از تحقیقات شاکی اطالعات 
بیشتری در اختیار پلیس گذاشت. او گفت: شوهرم در زمینه خرید و 
فروش ملک در مناطق پردیس، رودهن و بومهن فعالیت می کند. او 
روز حادثه با یکی از دوستانش به نام مسعود. ق ۳۵ ساله که صاحب 

یک بنگاه امالک در رودهن است قرار مالقات داشت. 
بعد از به دست آمدن این سرنخ مأموران پلیس از مسعود تحقیق 
کردند. او گفت: من از سرنوشت ناصر خبر ندارم. آن روز قرار بود که 
ساعت ۱۶ به بنگاه من بیاید حتی پیامکی هم برایم ارسال کرد که 

خودش را تا ساعت ۱۶ می رساند، اما از او خبری نشد. 
در شاخه دیگری از تحقیقات کارآگاهان پلیس در جریان بررسی های 
مسعود  بنگاه  در  آخرین بار  ناصر  که  کردند  پیدا  اطمینان  میدانی 
دیده شده است، بنابراین دوم اردیبهشت ماه مسعود به عنوان مظنون 
بازداشت شد. هر چند او مدعی بود که از سرنوشت دوستش خبر 
ندارد، اما سه روز بعد از دستگیری به قتل با انگیزه اختالف میلیاردی 
بر سر تصاحب مالکیت یک مجتمع مسکونی در رودهن اعتراف 
کرد.  متهم در توضیح حادثه گفت: روز حادثه ناصر به بنگاه من آمد 
تا یک مجتمع مسکونی را به او نشان دهم. من از مدتی قبل برای 
تصاحب مجتمع با او اختالف داشتم و تصمیم گرفته بودم تا او را 
به قتل برسانم و چند میلیارد تومان از این راه به جیب بزنم. آن روز 
نقشه را با شاگردم رامین ۲۷ ساله در میان گذاشتم که قبول کرد در 
اجرای نقشه به من کمک کند. متهم ادامه داد: مطابق نقشه سوار 
خودروی ناصر شدیم و به طرف مجتمع مسکونی حرکت کردیم. در 
طول مسیر آبمیوه مسموم که از قبل تهیه کرده بودم به او تعارف 
به سمت  بعد  شد.  بیهوش  آبمیوه  خوردن  از  بعد  ناصر  که  کردم 
آزاد راه تهران-پردیس حرکت کردیم. در محلی خلوت ابتدا ناصر را 
خفه کرده و بعد جسدش را در گودالی دفن کردیم و خودروی او را در 
محلی خلوت رها کردیم و به بنگاه برگشتیم. بعد از اعتراف مسعود 
بود که شاگرد او هم دستگیر شد و حرف های مسعود را تأیید کرد. 
سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با اطالعاتی که دو متهم در اختیار 
پلیس گذاشتند جسد کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد. وی 
تهران  پلیس آگاهی  اداره دهم  از دو متهم در  داد: تحقیقات  ادامه 

)ویژه قتل( جریان دارد.

قتل به خاطر 

احوال پرسی ساده
یک  به خاطر  که  مرگبار  نزاعی  در  است  متهم  که  جوان  مردی 
را  اتهامش  دادگاه  در  زده،  قتل  به  داد، دست  رخ  ساده  احوال پرسی 

انکار کرد.
قبل  سال  دو  بهمن ماه  شرق،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
اهالی خیابانی در حوالی میدان آزادی تهران به پلیس گزارش دادند 
مردی درحالی که سرش روی فرمان ماشین  است، حرکتی نمی کند و 
جوابی هم نمی دهد. وقتی مأموران به محل رسیدند و در ماشین را 
باز کردند، با بدن خون آلود مرد جوانی روبه رو شدند. با انتقال جسد به 
پزشکی قانونی، تحقیقات پلیس آغاز شد. بر اساس گزارش مأموران، 
دقایقی قبل از پیداشدن جسد مرد به پلیس ۱۱0 گزارش شده  بود 
یک درگیری خیابانی در همان اطراف اتفاق افتاده، اما بعد از رسیدن 

مأموران به محل مشخص شده درگیری تمام شده  است.
بررسی های بیشتر نشان داد مقتول رامین نام دارد و لحظاتی قبل 
ایمان  به این ترتیب  بود.  ایمان درگیر شده  نام  به  با جوانی  از مرگ 
واردکردن  کرد  ادعا  اگاهی  اداره  به  انتقال  از  بعد  او  شد.  بازداشت 
تمام شد،  ما  درگیری  که  زمانی  گفت:  متهم  نبوده.  او  کار  ضربات 
مقتول سوار ماشین شد و رفت و اصال اتفاق دیگری نیفتاد و من 

نمی دانم او چرا مرده  است.
موجود،  مدارک  سایر  و  پرونده  مستندات  اساس  بر  بااین حال 
دادگاه  به  رسیدگی  برای  پرونده  و  صادر  متهم  علیه  کیفرخواست 
ارسال شد.جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۴ دادگاه کیفری 
استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان در جایگاه 
قرار گرفت و خواستار صدور حکم قانونی شد و گفت: متهم عالوه بر 
همچنین  و  داده  انجام  نیز  خمر  شرب  رامین،  عمدی  قتل  اتهام 
که  کرده  است  وارد  رامین  بدن  بر  نیز  مرگ  در  غیرمؤثر  ضربات 
دراین باره نیز درخواست رسیدگی دارم. در ادامه، وکیل اولیای دم در 

جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شد.
و  قتل  اتهام  من  گفت:  او  گرفت.  قرار  جایگاه  در  متهم  ادامه،  در 
واردکردن ضربات متعدد بر بدن مقتول را قبول ندارم، من فقط شرب 

خمر را قبول دارم.
متهم گفت: روز حادثه من برای خرید به سوپرمارکت رفته بودم که 
مقتول را دیدم و حال یکی از اقوامم را که با مقتول هم رابطه داشت 
از او پرسیدم، مقتول گفت از او خبری ندارد و بعد هم فحاشی کرد. 
او فحش هایی به من هم داد و گفت همه کسانی که در این منطقه 
فحش های  خیلی  هستند،  بدی  آدم های  و  نامرد  می کنند  زندگی 
زشتی داد، من هم گفتم چرا فحش می دهی، مشکل شما به من 
احوال پرسی  فقط  و  دارید  مشکل  نمی دانستم  من  نیست،  مربوط 
کردم، اصال نمی دانم چرا مقتول آن قدر عصبانی شد. او بیرون رفت 
و از داخل ماشینش قمه آورد و با قمه به من حمله  کرد و مرا زد. 
هرکسی می خواست جلوی او را بگیرد، حمله می کرد. من فریاد زدم و 
از مردم خواستم به پلیس زنگ بزنند. مقتول به محض اینکه صدای 

من را شنید که گفتم به پلیس زنگ بزنید، سعی کرد فرار کند.
را  برود، من هم جلویش  او داخل ماشین نشست که  متهم گفت: 
او  قمه را روی صندلی  بیاید.  تا پلیس  بمانی  باید  گرفتم و گفتم 
که  وقتی  بمانی.  باید  گفتم  و  برداشتم  را  آن  بود،  گذاشته   شاگرد 
ماشین را روشن کرد که برود، قمه را به داخل ماشین پرت کردم که 
به دیواره داخلی ماشین برخورد کرد. وقتی مقتول از پیش ما رفت، 

کامال سالم بود و شاهدان هم می توانند این مسئله را تأیید کنند.
در ادامه، متهم از سوی دادگاه با این سؤال مواجه شد که اگر واقعیت 
را می گویی که تو هیچ ضربه ای نزده ای، پس چه کسی ۲۱ ضربه 
به مقتول وارد کرده و از ناحیه کتف و پشت چنان مجروحش کرده 
که منجر به خون ریزی شدید و مرگش شده  است. متهم گفت: من 
نمی دانم، شاید بعد از اینکه از پیش ما رفت، با فرد دیگری درگیر و 

او مرتکب قتل شده  است، چون مقتول خیلی فرد عصبی ای بود.
با پایان گفته های متهم و وکیل مدافع او، هیئت قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند.

خبر

بود  شده  شناسایی  که  همدانی  روحانی  قاتل 
ماموران  با  درگیری  در  یکشنبه  صبح   ۵ ساعت 

پلیس کشته شد. 
صبح   ۵ ساعت  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
یکشنبه این هفته قاتل روحانی همدانی که تحت 
در  بود  شده  شناسایی  و  بود  گرفته  قرار  تعقیب 

درگیری با مأموران کشته شد.
سواری  خودروی  یک  سرنشین  شنبه  روز  ظهر 

۲۰۶ در محله »آخوند« همدان با شلیک دو گلوله 
»مصطفی  نام  به  ساله   ۴۶ روحانی  یک  به سمت 

قاسمی« او را به قتل رساند.
حوزه  مدرسه  مقابل  در  طلبه  این  عبور  هنگام 
از  یکی  معصومی همدانی،  آیت اهلل مالعلی  علمیه 
سرنشینان خودروی ۲۰۶ پیاده شده و دو گلوله به 
این روحانی در دم  سوی روحانی شلیک می کند. 
جان خود را از دست می دهد و ضارب با سرعت از 

محل حادثه متواری می شود.
پلیس بالفاصله ضارب را شناسایی و ساعاتی بعد 
چهار نفر از همراهان قاتل را که در حال فرار به 

سمت قروه در کردستان بودند، دستگیر کرد.
استان  انتظامی  فرمانده  صالح  کامرانی  سردار 
همدان اعالم کرده بود که ضارب از روی اطالعات 
پالک خودرو شناسایی شده و در صفحه اینستاگرام 

خود نیز به قتل این طلبه اعتراف کرده بود.

سملقان،  و  مانه  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تحریق  حادثه  مصدومان  از  یکی  فوت  متعاقب 
عمدی دو هفته گذشته از تشکیل پرونده قتل، در 

این شهرستان خبر داد.
شمالی  خراسان  کل  دادگستری  عمومی  روابط 
یکی  در  تحریق  حادثه  به  اشاره  با  ایرانلو  مهدی 
دو  طی  سملقان  و  مانه  شهرستان  روستاهای  از 
هفته گذشته اظهار کرد: پس از جان باختن یکی 
اعضاء یک خانواده  ازمصدومین حادثه آتش زدن 
که  خانواده  سرپرست  توسط  سملقان،  و  مانه  در 
طی آن چهار نفر دچار سوختگی شده بودند، این 

پرونده در حال حاضر وارد مرحله جدیدی شد.
تازه تری  ابعاد  اکنون  پرونده  این  افزود:  وی 
حادثه،  این  در  متهم  همسر  فوت  با  و  پیداکرده 
پرونده قتل در دادسرای عمومی و انقالب آشخانه 

تشکیل شد. 
و سملقان گفت:  مانه  انقالب  و  عمومی  دادستان 
همسر متهم که در جریان این حادثه ناگوار دچار 
سوختگی شدید شده بود، به علت شدت صدمات 
و آسیب بسیار جدی به نسوج اصلی بدن بعد از 

خود  جان  سرانجام  بیمارستان  در  بستری  مدتی 
قتلی  پرونده  اعتبار  همین  به  و  داد  دست  از  را 

دراین باره تشکیل شد.
ابعاد  و  ماهیت  کرد:  خاطرنشان  قضائی  مقام  این 
مختلف این ماجرا کماکان در شرف بررسی است و 

اخبار تکمیلی متعاقباً اعالم خواهد شد.
گفتنی است مردی ۲۳ ساله در روستای نجف از 
توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان ۲۸ 
خانوادگی  اختالفات  که  آنچه  دلیل  به  فروردین 
عنوان شده، اعضای خانواده اش را به آتش کشید.

قاتل روحانی همدانی کشته شد

همسر سوزی منجر به قتل شد

بر باد رفتن آرزوی خرید مسکن با پس انداز؛
انتظار برای خانه دار شدن به باالی ۴۵ سال رسید

رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته کافی بود تا 
قدرت خرید به قدری کاهش یابد که خانه دار شدن 
این  نظر می رسد  به  تبدیل شود، پس  رویا  به یک 
انداز برای  افزایش و پس  انتظار را  روند مدت زمان 

خانه دار شدن را به یک شوخی تبدیل کرده است.
 بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در سال 
9۳ منتشر کرد، سال های 1۳۸9 تا 1۳91 بیشترین 
برای مسکن دار شدن خانوارهای  انتظار  طول دوره 
ایرانی بود، به طوری که در سال 1۳۸9، هر خانوار 
ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه دار 
شدن باید ۳۵ سال انتظار بکشد و این میزان در سال 
9۰ با افزایش درآمد به ۳۳ سال و در سال 1۳91 با 

افزایش قیمت مسکن به ۳۶ سال رسید.
این آمار نشان می دهد که رشد بیش از 1۰۰ درصدی 
قیمت مسکن در یک سال گذشته قطعا این آمارها 
را جابه جا خواهد کرد، به طوری که اگر درآمدها را 
به میزان نرخ تورم رشد کرده تلقی کنیم، این رشد 
قیمت مسکن است که از این نرخ تورم پیشی گرفته 
دریافت  را  دستمزد  حداقل  که  ایرانی  خانوار  هر  و 
می کند، حداقل باید ۴۰ سال پس انداز کند تا بتواند 

صاحب مسکن شود.
آمار  اساس  بر  ایرانی  خانوارهای  گزارش،  بنابراین 
عملکردی وزارت راه و شهرسازی در سال 1۳91 اگر 
کنند، ظرف 1۲  ذخیره  را  ساالنه خود  درآمد  تمام 
سال خانه دار خواهند شد و با ذخیره یک سوم حقوق 
خود باید برای خانه دار شدن ۳۶ سال انتظار بکشند.

شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد 
نمونه 1۰۰ متر مربعی با ذخیره تمام حقوق ساالنه 
این  که  است  بوده  پنج سال  در سال 1۳7۶  خانوار 
شاخص در سال 1۳۸۳ نیز پنج سال و در سال 7۶ 

به شش سال رسیده است.
در  قیمت مسکن  متوسط  که  مرکزی  بانک  گزارش 
تهران 11 میلیون و ۲7۰ هزار تومان است نشان داد 
که باید مدت انتظار برای خرید یک واحد مسکونی 
را بیش از ۴۰ سال در نظر گرفت و آن را تایید کرد.

شاخص دسترسی به مسکن شهری بر اساس درآمد 
خانوار و قیمت مسکن طی هر سال بنابر گزارش های 
آماری  گزارش های  و  ایران  آمار  مرکز  هزینه-درآمد 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تهیه شده است و 
به عبارتی در سال 1۳71 هر خانوار ایرانی با محاسبه 
ارزش  به  مربعی  متر   1۰۰ نمونه  واحد  یک  قیمت 

ریال طول  ریال و درآمد ۳۵۴1 هزار  ۲17۰۰ هزار 
خانوار(  ساالنه  درآمد  سوم  یک  انتظار)ذخیره  دوره 
افزایش  با   1۳7۶ سال  در  که  است  بوده  سال   1۸
درآمد به 1۲11۶ هزار ریال و قیمت مسکن ۵97۰۰ 
هزار ریال طول دوره انتظار به 1۵ سال رسیده است.
تغییر  صورت  در  سال   ۴۶ از  بیش  *انتظار 

نکردن قیمت مسکن
با  گفت وگو  در  مسکن  کارشناس  روانشادنیا  مهدی 
اینکه  مورد  در  فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار 
آیا می توان با پس انداز صاحب مسکن شد، گفت: اگر 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن که به تازگی از 
سوی بانک مرکزی منتشر شده را 11 میلیون تومان 
در نظر بگیریم، اگر یک متقاضی بخواهد یک واحد 
مسکونی 7۵ متری خریداری کند، باید حدود ۸۲۵ 
میلیون تومان پرداخت کند، حال اگر حداقل حقوق 
1،۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، باید بیش از 
۴۶ سال در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن انتظار 

و پس انداز کند، تا صاحب مسکن شود.
منابع  تامین  های  مکانیزم  حال  هر  به  افزود:  وی 
دار  خانه  به  بتواند  نوعی  به  شاید  تسهیالت  و  مالی 
شدن کمک کند، اما سقف کنونی تسهیالت مسکن 
چندان  پوشش  و  نیست  مسکن  خرید  پاسخگوی 

مناسبی در شهرهای بزرگ برای خرید نمی دهد.
هر چند اسالمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این 
سئوال خبرنگار فارس که پرسید، آیا با توجه به رشد 
قیمت مسکن پس انداز هنوز هم می تواند مردم را 

صاحب مسکن کند، نکته جالبی مطرح کرد و گفت: 
با بلیت بخت آزمایی که نمی توان صاحب مسکن شد 
بوده می تواند در خانه دار  از گذشته  انداز که  و پس 

کردن مردم کمک کند.
و  مسکن  انتظار  دوره  کاهش  برای  راهکار   ۲*

کاهش شاخص دسترسی به مسکن
دو  تهران  انبوه سازان  انجمن  نایب رئیس  رهبر  ایرج 
انتظار مسکن و کاهش  برای کاهش دوره  را  راهکار 
شاخص دسترسی به مسکن پیشنهاد کرده و می گوید: 
»افزایش قدرت خرید، نه با افزایش سقف تسهیالت 
و کاهش قیمت مسکن دو راهکاری است که دولت 
می تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن اتخاذ کند.

تنها  مسکن  قیمت  کاهش  که  است  معتقد  وی   
ارائه  با  دولت  که  شد  خواهد  اجرایی  درصورتی 
را  کشور  در  مسکن  تولید  انبوه سازان،  به  تسهیالت 
افزایش دهد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه درحال 
حاضر برای پاسخ به تقاضای مسکن در کشور، باید 
در  شود،  تولید  مسکونی  واحد  میلیون  یک  ساالنه 
نتیجه نیاز است، دولت ابتدا با ارائه تسهیالت ازجمله 
زمینه  ارزان،  تسهیالت  سایر  و  ارزان قیمت  زمین 

افزایش تولید مسکن را فراهم کند.«
است  معتقد  نیز  مسکن  کارشناس  ستاریان  بیت اهلل 
بازار  تقاضای  برای جبران کسری میان عرضه و  که 
مسکن، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس 
برای  شود.  آغاز  تقاضا  با  متناسب  تولید  زمینه  آن 
ابزار های مالی در اختیار  باید همه  این طرح  اجرای 

مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود.
دولت  در  که  مسکن  خرید  برای  کردن  پس انداز 
یازدهم با تاسیس صندوق پس انداز مسکن با سقف 
شاید  کرد،  کار  به  آغاز  تومان  میلیون   ۸۰ پرداخت 
در همان سال 9۳ می توانست تا ۵۰ درصد قیمت 
یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد، اما حال 
با توجه به رشد لجام گسیخته مسکن که از شرایط 
حتی  می دهد،  نشان  است،  گرفته  تاثیر  اقتصادی 
مکانیزم تامین منابع مالی هم نمی تواند در کنار پس 

انداز به متقاضیان مسکن کمک کند.
در خصوص  مرکزی  بانک  )گزارش  آماری  داده های 
قیمت مسکن موید این موضوع است( نشان می دهد 
که در گروه هدف این برنامه )یعنی خانوارهای فاقد 
مسکن ملکی( پس انداز قابل ذکری وجود ندارد که 
با سپرده گذاری حتی در صندوق پس انداز مسکن 
که کفاف و پوشش کمتر از ۲۰ درصدی قیمت یک 
فرایند  بتوانند  می دهد،  تهران  در  را  مسکونی  واحد 
اقتصادی  آمارهای  که  کنند  آغاز  را  مسکن  خرید 

بانک مرکزی در این مورد کامال واضح است.
متوسط  نسبت  از  مسکن«  به  دسترسی  »شاخص 
به  خانوار  ساالنه  درآمد  متوسط  به  مسکن  قیمت 
دست می آید. پس اگر یک خانوار در شرایطی تمام 
درآمد خود را به طور کامل پس انداز کند، در سال 
1۳91 می توانست ظرف 1۲ سال خانه دار شود، پس 
در یک شرایط طبیعی )با توجه به مخارجی که دارد( 
اگر یک سوم درآمد خود را ذخیره کند برای خرید 
یک خانه باید ۳۶ سال انتظار می کشید که عدد ۳۶ 

به »طول دوره انتظار« تعبیر می شود.
حال مطابق آمار بانک مرکزی، خانوارهای کشور، ۳۴ 
درصد )بیش از یک سوم( از درآمدهای خود را صرف 

هزینه های مسکن می کنند.
که  دارند  را  آن  کشش  خانوارها  آیا  اوصاف  این  با 
عالوه بر چنین هزینه سرسام آوری، مبلغ جداگانه ای 
برای سرمایه گذاری مسکن هزینه کنند و درصد  را 
بیشتری از درآمد خود را حداقل برای میان مدت به 
هزینه مسکن اختصاص دهند؟ به عبارت دیگر آمارها 
فاقد  خانوارهای  دارایی  و  درآمد  که  می دهد  نشان 
مسکن، به سختی کفاف پرداخت اجاره و ودیعه محل 
سکونت فعلی آنان را می دهد و دارایی مضاعفی جهت 

سرمایه گذاری برای خرید مسکن باقی نمی ماند.

ششسه شنبه 10 اردیبهشت ماه 24/1398 شعبان 1440/ 30 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2988 
ایران و جهان

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9200084
نظر به اینکه بدهکار احمد رئیسی کاظمی و راهن مختار مایلی نسبت به پرداخت بدهی خود 
در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به درخواست بستانکار شش دانگ پالک 2976 فرعی از 2241 

اصلی بخش 3 کرمان به شرح ذیل به مزایده گذاشته خواهد شد: 
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی 

در محل وقوع ملک در شهر کرمان خیابان بلوار شهریار کوچه 11 دارای کدپستی 7617885357 حاضر و 
ضمن بررسی مدارک ابرازی از طرف نماینده محترم بانک، گزارش ارزیابی را طبق فرم تایید اداره محترم 

اجرای اسناد رسمی به شرح زیر معروض می دارد: 
1- مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت یا سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد: 

نیست ملک مزبور دارای سند مالکیت دفترچه ای است.
ذیل ثبت 63875 صفحه 294 دفتر 251 امالک بخش 3 کرمان ثبت گردیده.
2- حدود اربعه ملک طبق ارزیابی: شماال: 10/65 متر به پالک 2219 فرعی 

شرقا: 20 متر به پالک 2240 فرعی  جنوبا: 10/50 متر به خیابان 
غربا: 20 متر به پالک 2242 فرعی 

حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید. عرصه ملک طلق است. 
3- وضعیت فعلی ملک: به صورت خانه 

به مساحت عرصه 211/5 مترمربع و بنای مفید 130 مترمربع است در این ملک یک مجموعه دو واحدی 
قرار دارد. 

4- بنا و مستحدثات: ملک مورد ارزیابی دارای بنای یک طبقه است مساحت زیربنا هر یک از طبقات به 
شرح ذیل می باشد. 

1- همکف 85 + 45 مترمربع 
5- مشخصات ساختمان: 1- نقشه بنا مطابق اصول فنی نمی باشد. 2- اسکلت ساختمان آجری نوع سقف ها 

گنبد و تیرآهن و روکار بنا سیمان است. کیفیت مصالح مصرفی متوسط 
3- بنا شمالی - جنوبی است. 4- عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل ناقص است.

5- عمر تقریبی بنا: 30 -10 سال می باشد. 6- سیستم گرمایشی بخاری گازی سیستم سرمایشی کولر آبی 
بنا 7- ملک در اجاره نمی باشد. 8- سایر عوامل که در  7- امکانات رفاهی ندارد. 6- معایب مشهود در 
ارزش ملک موثر می باشد: شامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سایر موارد در ملک 

به شرح ذیل می باشد: ندارد.
9- ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح ذیل تعیین می شود. 

1- ارزش 211/5 متر مربع عرصه به قرار هر مترمربع 8/800/000 ریال 1/861/200/000 ریال 
ریال   3/500/000 مترمربع  هر   قرار  به  اعیان  مترمربع   85 ارزش   -3 ارزش  فاقد  اعیان  متر   45 ارزش   -2
297/500/000 ریال 4- ارزش حیاط سازی و دیوار کشی 5/000/000 ریال ارزش حق االمتیاز آب - برق 

- تلفن - گاز 45/000/000 ریال.
جمع کل 2/208/700/000 ریال دو میلیارد و دویست و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال تعیین و تایید می 
گردد. با امتیاز آب، برق، گاز، تلفن و عمر تقریبی بنا 10 و 20 سال می باشد ملکی مختار مایلی طبق سند رهنی 
شماره 14953- دفترخانه 3 کرمان در رهن بانک تجارت واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یکشنبه 
مورخه 98/2/29 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده به فروش 
می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 2/208/700/000 ریال که قطعی گردیده است شروع و باالترین 
مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد. فروش کال نقدی است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند 
در وقت مقرر با ارائه چک رمز دار به مبلغ پایه در جلسه مزایده شرکت کنند و پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی 
داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و  عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهدشد طالبین می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 98/2/10
145م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی حراج بوفه بیمارستان پیامبر اعظم )ص( کرمان مزایدهآگهی 

بیمارستان پیامبر اعظم )ص( کرمان در نظر دارد محل بوفه واقع در البی بیمارستان را به اشخاص حقیقی 
یا حقوقی حائز شــرایط از طریق حراج عمومی واگذار نماید. لذا از متقاضیانی که مایل به شــرکت در این 
حراج عمومی می باشند دعوت به عمل می آید که جهت دریافت اسناد از تاریخ 9۸/۲/9 لغایت  9۸/۲/1۴ 

به دبیرخانه بیمارستان پیامبر اعظم )ص( واقع در کرمان خیابان ابوحامد مراجعه نمایند. 
تاریخ برگزاری حراج روز سه شنبه مورخ 9۸/۲/۲۴ ساعت 11 صبح در محل بیمارستان پیامبر اعظم )ص( 

می باشد. ۴۵۰۴۵۶
بیمارستان پیامبر اعظم )ص(
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متصدی نت سرا جاعل 

از کار در آمد
از اجرای طرح  انتظامی استان کرمان  رئیس پلیس فتا فرماندهی 
نظارت تخصصی بر نت سرا های سطح استان خبر داد و گفت: در 
این طرح متصدی یک نت سرا که اقدام به جعل اسناد و مدارک 

می کرد شناسایی و دستگیر شد.
؛  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رییس  یادگارنژاد،  امین  سرهنگ 
ارایه  تمامی  و  است  فتا  پلیس  عهده  بر  سرا ها  نت  بر  نظارت 
دهندگان خدمات اینترنتی ملزم به رعایت قوانین و مقررات وضع 

شده هستند.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: در بازدید از نت سرا های سطح 
شهر در راستای افزایش امنیت کاربران، کاهش جرایم و تخلفات در 
این حوزه، کارشناسان پلیس فتا حین بازدید از نت سرا های سطح 
استان، یک نت سرای متخلف را که اقدام به جعل اسناد و مدارک 

می کرد را شناسایی کردند.
وی گفت:در بررسی از سیستم های این نت سرای متخلف تعدادی 
پزشکی،  مهر  ای،  شناسنامه  تحصیلی،  مدارک  از  جعلی  فایل 
نامه های رسمی مربوط به ادارات دولتی و خصوصی و ... مشاهده که 
پس از هماهنگی با مراجع قضایی جهت بررسی بیشتر به آزمایشگاه 

فارنزیک پلیس فتا داللت داده شدند.
یادگارنژاد افزود: پس از تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متصدی 
از  نهایت پس  در  داده که  انجام  را  اعمال مجرمانه  این  نت  کافی 
آمده  عمل  به  بازجویی  در  و  بازداشت  قضایی  مقام  با  هماهنگی 

انگیزه خود را کسب منافع مالی عنوان کرد.
وی با بیان این که این پلیس بر فعالیت نت سرا ها نظارت می کند، 
گفت: اگر کافی نت ها دستورالعمل های صادرشده توسط اتحادیه را 

رعایت نکنند آن ها را به مقام قضایی معرفی می کنیم.
ارائه هر گونه خدمات در نت سرا ها،  یادگار نژاد همچنین افزود: 
غیر از ارائه خدمات اینترنت به صورت حضوری، ممنوع بوده و با 

متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.
رئیس پلیس فتا استان کرمان در خاتمه بیان داشت : سایت پلیس 
آماده   www.cyberpolice.ir الکترونیکی  آدرس  به  فتا 
دریافت گزارشات مردمی بوده و کاربران گرامی می توانند آخرین 

اخبار حوادث و رویداد های سایبری را از این سایت دریافت کنند.

سارق مسلح در دام پلیس 

گرفتار شد
در  مسلح  سارق  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۲۴ این فرماندهی خبر داد.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
،سرهنگ محمدرضا فداء، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: 
انجام یک فقره سرقت مسلحانه احشام،  بر  در پی گزارشی مبنی 
وجه نقد و طال و جواهرات در سطح حوزه استحفاظی این کالنتری، 
موضوع دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی 

این کالنتری قرار گرفت.
سارق  که  پرونده مشخص شد  جزئیات  بررسی  در  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  وارد  شهری  بین  تاکسی  راننده  عنوان  به  خود  معرفی  با 
منازل مسکونی در سطح حوزه استحفاظی این کالنتری شده و با 
ایجاد رعب و وحشت با اسلحه اقدام به سرقت ۵۲ راس گوسفند، ۶ 
میلیون تومان وجه نقد و ۲۵ گرم طال و جواهر درکوتاهترین زمان 

کرده و متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان افزود: در همین رابطه ماموران 
انتظامی با انجام یکسری کار اطالعاتی، سارق را شناسایی و وی را 

در یک عملیات غافلگیرانه دستگیرکردند.
از  را پس  مأموران کالنتری سارق  ادامه گفت:  در  فداء  سرهنگ  
دستگیری جهت انجام تحقیقات تکمیلی به کالنتری منتقل کردند 
که متهم پس از رویارویی با ادله و شواهد کافی به سرقت مسلحانه 

اعتراف کرد.
بیان کرد: متهم دستگیر شده  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده 
پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد.

رنگ کاری برای نقاش 

سیرجانی حادثه آفرید
جانشین معاون عملیات آتش نشانی سیرجان گفت: مرد جوانی در 
حین رنگ کاری در داخل تانکر حمل آب به علت نداشتن تهویه 

مناسب و تجمع بخارات تینر بیهوش شد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
احمدرضا ایران نژاد جانشین معاون عملیات آتش نشانی سیرجان 
گفت:در پی تماس های مکرر حاضرین در صحنه حادثه با سامانه 
نشانان  آتش  بالفاصله  نشانی  آتش  سازمان  فرماندهی  ستاد   ۱۲۵

ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شدند.
مصدوم  فرد  به  دسترسی  سختی  و  بودن  شبکه ای  افزود:  وی 
عملیات امدادرسانی را با کندی مواجه کرده بود، اما دو آتش نشان 

با جانفشانی و تالش فراوان خود را به مصدوم رساندند.
ایران نژاد تصریح کرد: نیرو های آتش نشانی ابتدا فرد بیهوش را از 
داخل تانکر بیرون کشیدند و بالفاصله با استفاده از دستگاه تنفسی 

و کمک عوامل اورژانس وی را به هوش آوردند.
بر  آمدن  به هوش  از  پس  را  مصدوم  نشانان  آتش  کرد:  بیان  وی 
روی برانکارد فیکس کرده و به پایین و سپس به داخل آمبوالنس 

منتقل کردند.

گل گهر سیرجان با برد مقابل شهرداری ماهشهر صعود 
خود به لیگ برتر را قطعی کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان،  در هفته سی و 

سوم لیگ دسته یک تیم صدر جدولی گل گهر سیرجان 
در حالی به مصاف شهرداری ماهشهر رفت که این تیم 

در قعر جدول و در لبه پرتگاه سقوط قرار دارد.  

بندر  با بردی که در مقابل شهرداری  گل گهر سیرجان 
به  توجه  با  و  شد  امتیازی   ۵۵ آورد  به دست  ماهشهر 
صعود  بوشهر  شاهین  همراه  به  تیم ها،  دیگر  نتایج 

خود به لیگ برتر را قطعی کرد. گل گهر سیرجان در 
با تک گل خود صعود  توانست  بازی  این  دقایق اضافه 

مقتدرانه ای به لیگ برتر داشته باشد.

در  کرمانی  کای  کاراته  الدینی،  معین  حسن  امیر 
قالب تیم ملی جمهوری اسالمی ایران برای حضور در 
رقابت های لیگ جهانی کاراته وان به کشور قبرس 
اعزام می شود. هادی نخعی عضو هیات کاراته استان 

های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
لیگ  پیکارهای  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
جهانی کاراته وان جوانان از روز جمعه ۱۳ اردیبهشت 
جاری در شهر لیماسول قبرس با حضور بهترین های 

کاراته جهان آغاز می شود. وی افزود: امیر حسن معین 
الدینی قهرمان کاراته کشور و دارنده رنکینگ ۱ رقابت 
به  ایران در سال ٩٧،  های لیگ کاراته وان نوجوانان 
ملی  تیم  معیت  در  رقابت ها  این  در  حضور  منظور 

ایران به کشور قبرس اعزام  کاراته جمهوری اسالمی 
جوانان  وان  کاراته  جهانی  لیگ  رقابت های  می شود. 
۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت جاری به میزبانی شهر لیماسول 

قبرس برگزار می شود. 

استان  قهرمانی  جودو  مسابقات  دوره  نخستین 
در  نوجوانان  و  نونهاالن  سنی  های  رده  در  کرمان 
سال ٩۸، با کسب عنوان قهرمانی سیرجانی ها پایان 

یافت.
در  استان کرمان  رئیس هیات جودو  اکبری  محمد 

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   با  گو  و  گفت 
خبرنگاران جوان  ،گفت: نخستین دوره ی مسابقات 
سنی  های  رده  در  کرمان  استان  قهرمانی  جودو 
هفته  مناسبت  به  در سال ٩۸  نوجوانان  و  نونهاالن 
جوان و اعیاد شعبانیه با شعار رونق تولید برگزار شد.

از  ورزشکار   ۱۱۰ حضور  با  ها  رقابت  این  افزود:  وی 
 ، رفسنجان   ، سیرجان   ، کرمان  های  شهرستان 
کوهبنان، شهربابک، جیرفت، بردسیر و بم در محل 

سالن شهیدمغفوری خانه جودو انجام شد.
اکبری تصریح کرد: در پایان، در مجموع تیمی رده 

ی نونهاالن، تیم های سیرجان، رفسنجان و کرمان 
عناوین اول تا سوم رقابت ها را از آن خود کردند.

های  تیم  نیز  نوجوانان  ی  رده  در  شد:  یادآور  وی 
سیرجان، کرمان و بردسیر به مقام های اول تا سوم 

مسابقات دست یافتند.

کیلو   ۶۱٧ کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
واحد  یک  از  بازرسی  در  تریاک  گرم  پانصد  و 

مسکونی در شهرستان عنبرآباد خبر داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
فرمانده  فر،  اسدی  بنی  رضا  سردار   ، جوان  
پلیس  ماموران  گفت:  کرمان   استان  انتظامی 
شهرستان عنبرآباد طی یک عملیات مشترک با 
پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان از دپوی 
مواد مخدر در یک منزل  یک محموله سنگین 

مسکونی مطلع شدند.

وی افزود:ضمن هماهنگی قضایی در بازرسی از 
این منزل ۶۱٧ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری یک 
قاچاقچی در این عملیات تصریح کرد: این منزل 
و  پلمب شد  قضایی  مسوالن  با حکم  مسکونی 
این  با  مرتبط  افراد  با  رابطه  در  خوبی  اطالعات 

محموله به دست آمد .
سردار بنی اسدی فر اظهار کرد:که بر اساس آنها، 
سایر  دستگیری  و  شناسایی  برای  پلیس  تالش 

قاچاقچیان مرتبط با این محموله ادامه دارد.

بخش  دو  در  در سیرجان  قهرمانی شطرنج  مسابقات 
آقایان و بانوان به ایستگاه پایانی خود رسید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
فروردین   ۲۱ از  که  شطرنج  قهرمانی  مسابقات  جوان  
بود  شده  آغاز  سیرجان  گهر  گل  ورزشی  مجموعه  در 
بازیکن در هفت دور به  با شرکت ۴۰  آقایان  در بخش 
روش سوییسی برگزار شد و در فاصله یک دور به پایان 
با  قهرمانی  عنوان  مدافع  علوی  ناصر  آرمین  مسابقات 
کسب تمامی امتیازات عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در این بخش آرمین عارفی نسب و احسان ملکوتی به 
ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

متین  محمد  رقابت ها  این  های  برترین  بخش  در  اما 
امیر  زیر ۱۴ سال،  بازیکن  برترین  عنوان  نسب  موالیی 
جعفر  و  سال   ۱۰ زیر  بازیکن  برترین  صفاری  عباس 

مریدی برترین پیشکسوت مسابقات را کسب کردند.

با  نیز  سیرجانی  بانوان  آقایان،  با  همزمان  همچنین 
شرکت ۱۱ شطرنج باز در هفت دور به روش سوییسی 
و در  پایان دور ششم  تا در  پرداختند  رقابت  به  با هم 
مختاری  زینب  مسابقات،  پایان  به  دور  یک  فاصله 
نوجوان ارزنده شطرنج سیرجان توانست گوی سبقت را 
از دیگران برباید و با کسب صد در صد امتیازات عنوان 
به  را  جاری  سال  در  سیرجان  شطرنج  بانوان  قهرمانی 
خود اختصاص دهد و زهرا مختاری و غزل گلزاری نیز به 

ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
صادقیان  موحد  سرپرستی  به  مسابقات  از  دوره  این 
رییس هیئت شطرنج سیرجان و سرداوری و مسئولیت 
غالمرضا خواجویی نژاد در هر دو بخش آقایان و بانوان 

به میزبانی سالن شطرنج باشگاه گل گهر برگزار شد.
قهرمانان هر دو بخش به مسابقات قهرمانی استان که 
خرداد ماه سال جاری برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

دادستان عمومی وانقالب شهرستان بافت گفت: خانواده 
نیکوکار بافتی و اولیای دم به مناسبت اعیاد شعبانیه با 
اعالم رضایت و گذشتن از حکم قصاص، باعث رهایی یک 
جوان پشیمان در پای چوبه دار شدند. به گزارش خبرنگار 
خدابخش   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
بافت  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادستان  االمینی  روح 
زندان کرمان  اجرای حکم قصاص در  در حاشیه مراسم 

که منجر به رضایت شد، از اقدام خداپسندانه اولیای دم 
)پدر، مادر، فرزندان( که با شجاعت و تقوا از حق قصاص 
یاد  قضائی  مقام  کرد.این  قدردانی  نمودند  گذشت  خود 
آور شد:محکوم علیه که یک جوان اهل شهرستان بافت 
است در سال ٩۳ و در اثر کنترل نکردن خشم آنی و به 
دلیل مشاجره و اختالف بر سر محصوالت کشاورزی که 
دهستان های شهرستان  از  یکی  اهالی  از  نفر  بین چند 

ضربه  با  جوان  این  متاسفانه  که  بود  افتاده  اتفاق  بافت 
با  االمینی  بود.روح  کرده  مرحوم  آن  قتل  به  اقدام  چاقو 
اشاره به اینکه قاتل بیش از ۴ سال در زندان کرمان در 
زندان بوده است، عنوان کرد: با توجه به اظهار پشیمانی 
سوی  از  وی  رفتار  و  خلق  تایید حسن  و  علیه  محکوم 
مدت  طی  است  توانسته  نامبرده  اینکه  و  کرمان  زندان 
حبس، حافظ بخش هایی از قران کریم شود و همچنین 

نقشه  با  قتل  ازطرفی  و  است  بوده  کیفری  سابقه  فاقد 
افتاده  اتفاق  ناگهانی  صورت  به  و  است  نبوده  قبلی 
وسازش  صلح  ایجاد  برای  تالش  و  وساطت  زمینه  است 
و  عمومی  دادستان  گردید.  فراهم  قصاص  از  گذشت  و 
انقالب شهرستان بافت در پایان از خانواده مرحوم  به ویژه 
پدر و مادر و فرزندان وی و همه کسانی که در این امر 

نیک نقش داشتند سپاسگزاری و تشکر کرد.

گل گهر سیرجان لیگ برتری شد

کاراته کای کرمانی راهی قبرس می شود

سیرجان بر سکوی نخست رقابت های جودوی قهرمانی استان کرمان

کشف ۶۱۷کیلوگرم تریاک 
در عملیات پلیس عنبرآباد

قهرمانان شطرنج سیرجان معرفی شدند

جوان پشیمان پای چوبه دار از قصاص رهایی یافت

خبر

استان  قهرمانی   WKA بوکسینگ  کیک  مسابقات 
 ،۱۱ صادقی«  »کامران  فقید  استاد  یادواره  کرمان، 
کرمان  میزبانی  به  جاری  اردیبهشت   ۱۳ و   ۱۲
کیک  کمیته  رییس  صادقی،  منصور  می شود.  برگزار 
و  گفت  در  کرمان  شهرستان   WKA بوکسینگ 

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو 
سالگرد  دوازدهمین  مناسبت  به  گفت:   ، جوان  
مرحوم استاد فقید »کامران صادقی« بنیانگذار کیک 
بوکسینگ  کیک  مسابقات  کرمان،  استان  بوکیسنگ 
و   ۱۲  ،۱۱ روز های  کرمان،  استان  قهرمانی   WKA

برگزار  کرمان  رزمی  خانه  در  جاری  اردیبهشت   ۱۳
نونهاالن،  رده های  در  رقابت ها  افزود:  وی  می شوند. 
الیت  استایل های  و  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
انجام   ... و  رولز   ۱-K لوکیک، کیک الیت،  کنتاکت، 
می شوند. صادقی تصریح کرد: وزن کشی رقابت ها ۱۱ 

اردیبهشت جاری از ساعت ۸ تا ۱۲ در رده نوجوانان 
و  جوانان  رده  در   ۱۸ تا   ۱۴ ساعت  از  و  نونهاالن  و 
بزرگساالن در محل باشگاه ورزشی سالطین واقع در 
بلوار هوانیروز، غدیر ۲ انجام می شود. وی تأکید کرد: 

شرکت اتباع بیگانه در این رقابت ها ممنوع است.

نبرد بزرگ کیک بوکسینگ کاران استان کرمان

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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یک کارشناس فناوری اطالعات، غیرفعال کردن 
قابلیت امنیتی گوگل برای نصب دوباره  تلگرام های 
تشبیه  آنتی ویروس  کردن  غیرفعال  به  را  ایرانی 
داشته  امنیتی  مخرب  اثرات  می تواند  که  کرد 
باشد. به گفته وی فیلترینگ این عادت بد را بین 
مردم جا انداخت که هر تلگرام ناشناسی را که در 
کانال ها و گروه ها می بینند، نصب کنند، اما برخی 
فاجعه  به یک  اپلیکیشن ها می تواند منجر  این  از 

اطالعاتی شود.
به گزارش ایسنا، پس از فیلترینگ مقطعی تلگرام 
در دی ماه سال ۱۳۹۶ و سپس فیلتر دوباره ی آن 
در ۱۰ اردیبهشت سال گذشته که تا امروز ادامه 
مجال  که  داخلی  پیام رسان های  کنار  در  یافته، 
حضور بیش تری یافتند، نسخه های داخلی تلگرام 
که فیلتر نشده بودند، برخی از کاربران تلگرام را 
در این پیام رسان حفظ کردند؛ با این تفاوت که در 
تلگرام طالیی و هاتگرام، برخی از کانال هایی که 

در تلگرام اصلی وجود داشت نیز فیلتر می شوند.
این  تلگرام،  بودن  باز  متن  به دلیل  طرفی  از 
به راحتی  می توان  که  دارد  قابلیتی  اپلیکیشن 
برنامه ای جدید روی آن نوشت و به نظر می رسد 
API از  با استفاده  این نسخه های فارسی که  در 
قابلیتی وجود  تلگرام نوشته شده اند، چنین  های 
دارد و این اپلیکیشن ها ابتدا کپی پیام های شما را 
نگه می دارند و با انجام پردازش، آن را به تلگرام 

از  برخی  مسدودیت  اعمال  دلیل  و  می فرستند 
کانال ها در این پیام رسان ها هم همین است.

در حالی که تا پیش از فیلتر تلگرام، این پیام رسان 
چند  گذشت  با  داشت،  کاربر  میلیون   ۴۰ حدود 
ماه از فیلتر آن، کاربران بین تلگرام با فیلترشکن، 
فارسی شده  نسخه های  و  داخلی  پیام رسان های 
طالیی  تلگرام  و  هاتگرام  شدند.  تقسیم  تلگرام 
تلگرام داشتند  با نسخه اصلی  اگرچه تفاوت هایی 
فیلترها  برخی  از  مطالبشان  موارد،  برخی  در  و 
با  که  تفاوتی  مهم ترین  شاید  اما  می کرد،  عبور 
ارتباط  حفظ  داشتند،  بومی  کاماًل  پیام رسان های 

با تلگرام اصلی بود.
اما از روز چهارشنبه هفته گذشته )۴ اردیبهشت( 
در اقدامی هماهنگ با سیاست های خصمانه دولت 
آمریکا، گوگل پلی بدون کسب مجوز از کاربران، در 
اقدام کم سابقه ای که به اعتقاد کارشناسان، مصداق 
اپلیکیشن های  است،  خصوصی  حریم  نقض  بارز 

هاتگرام و تلگرام طالیی را حذف کرد.
تلگرامی  کانال های  برخی  جریان  این  از  پس 
حذف  و  گوگل  تحریم  بهانه  به  اخیر  ساعات  در 
اپلیکیشن های ایرانی از پلی استور، غیرفعال کردن 
به  موسوم  اندروید  برای  گوگل  امنیتی  سرویس 
Play Protect را آموزش می دادند. در حالی که 
پروتکت  پلی  گوگل  است  ممکن  وقت ها  خیلی 
اپلیکیشن خارجی دیگر که اطالعاتی  جلوی یک 

این  می تواند  کاربر  بگیرد.  را  می کرده،  ذخیره  را 
کردنش  غیرفعال  اما  کند  غیرفعال  را  قابلیت 

فوق العاده خطرناک است.
حذف  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نوری  میالد 
نسخه های فارسی تلگرام از گوشی کاربران، اظهار 
از  افراد که  از  تلگرام، بسیاری  فیلتر  از  کرد: پس 
فیلترشکن استفاده نمی کردند و هم چنین با توجه 
به اختالل هایی که در فیلترشکن ها اتفاق می افتاد، 
رفتند.  تلگرام  غیررسمی  نسخه های  سمت  به 
درواقع این باعث شد که هر تلگرام ناشناسی را که 

در کانال ها و گروه ها دیدند نصب کنند.
تلگرام،  فارسی  نسخه های  با  این که  بیان  با  وی 
دیگر مهم نبود که اطالعات دست چه کسی باشد، 
کنند  پیدا  را  تلگرامی  می خواستند  کاربران  بلکه 
که کار کند، گفت: شاید هویت مالکین نسخه هایی 
مانند تلگرام طالیی و هاتگرام و موبوگرام مشخص 
است  ممکن  اپلیکیشن ها  این  از  بعضی  اما  باشد، 
توسط برخی افراد که در زمینه امنیت اطالعات، 
دانش چندانی ندارند، راه اندازی شده باشد. برخی 
هم  کاربر  هزار   ۵۰ شاید  که  اپلیکیشن ها  این  از 
دارد، حتی ممکن است به صورت غیرعمد منجر 
به لو رفتن اطالعات خصوصی کاربران و در نتیجه 

به یک فاجعه اطالعاتی منجر شوند.
فعالیت تلگرام های فارسی خالف قانون است

با  این که  بیان  با  اطالعات  فناوری  کارشناس  این 

نسخه های  سمت  به  همه  تلگرام  شدن  مسدود 
این  فعالیت  طرفی  از  افزود:  رفتند،  غیررسمی 
در  زیرا  است،  قانون  خالف  فارسی  نسخه های 
شرایطی که تلگرام در ایران فیلتر شده، آن ها به 
نوعی به دور زدن فیلترینگ کمک کردند. از طرف 
غیراخالقی  اقدامات  بعضاً  اپلیکیشن ها  این  دیگر 
می کنند، مثاًل کاربر را از گروه هایی که در آن عضو 
است، حذف یا در کانال هایی که بابت تبلیغاتشان 
پول گرفته عضو می کنند، حتی گاهی پیام هایی را 
بدون اطالع کاربران ارسال می کنند؛ درواقع کسی 
که تلگرام بدون فیلتر می خواهد، این مشکالت را 

به جان خریده است.
قبال  در  دولت  برخورد  به  اشاره  با  نوری 
خاطر  این  به  دولت  کرد:  بیان  ایرانی  تلگرام های 
که این نسخه های فارسی از بستر تلگرام استفاده 
می کردند، چند بار فرصت به آن ها داد که مستقل 
این  دانلود  با  این خاطر که  به  کاربران  اما  شوند. 
کنند،  استفاده  تلگرام  از  می توانستند  نسخه ها 
یک  از  می خواستند  اگر  و  آمدند  آن ها  سراغ 
ایرانی  نمونه های  کنند،  استفاده  مجزا  پیام رسان 

متعددی وجود داشت.
شناسایی  پروتکت،  پلی  گوگل  وظیفه 

اپلیکیشن های مخرب
وی به تصمیم گوگل پلی برای حذف نسخه های 
پلی  گوگل  کرد:  اظهار  و  اشاره  تلگرام  فارسی 

آنتی ویروس  مشابه  امنیتی  سیستم  یک  پروتکت 
که  است  این  وظیفه اش  و  کامپیوترها  در 
این  کند.  شناسایی  را  مخرب  اپلیکیشن های 
خیلی  نیست.  طالیی  تلگرام  برای  فقط  قابلیت 
وقت ها ممکن است گوگل پلی پروتکت جلوی یک 
ذخیره  را  اطالعاتی  که  دیگر  خارجی  اپلیکیشن 
قابلیت  این  می تواند  کاربر  بگیرد.  را  می کرده، 
فوق العاده  کردنش  غیرفعال  اما  کند  غیرفعال  را 
خطرناک است. مثل این که شما برای این که یک 
آنتی ویروس  کند،  کار  سیستم تان  روی  ویروس 

خود را غیرفعال کنید.
ادامه  در  اطالعات  فناوری  کارشناس  این 
گوگل  غیرحساس تر،  موارد  در  کرد:  خاطرنشان 
پلی پروتکت فقط به کاربر هشدار می دهد که این 
اپلیکیشن مخرب است و کاربر می تواند توجهی به 
این پیغام نکند، اما حذف نسخه های فارسی تلگرام 
نشان می دهد که گوگل پلی این قابلیت را دارد که 
در مدت کوتاهی یک اپلیکیشن را از کل گوشی ها 
پاک کند. مواردی مانند این که گوگل پلی به دلیل 
را حذف می کند،  ایرانی  اپلیکیشن های  تحریم ها، 
شاید جز کارهای رسانه ای باشد که به راه افتاده 
تا مردم را تشویق کنند که خیلی عجوالنه قابلیت 

حفاظت گوگل را غیرفعال کنند.
بیان  گوگل پلی  تصمیم  این  علت  درباره  نوری 
کرد: برخی مدعی شدند گزارشی به گوگل نوشته 

دادند.  توضیح  را  اپلیکیشن ها  این  کار  روند  و 
همان  از  استور  اپل  خالف  بر  گوگل  که  آنجا  از 
است  نرم افزاری  و تست  ندارد  انسانی  ابتدا تست 
و اپلیکیشن با عبور از یک سری موارد، در مدت 
زمان کوتاهی منتشر می شود، با دریافت گزارش، 
بررسی دقیق تری می کنند. البته ممکن است این 
این  با  فرضا  باشد،  هم  به دالیل سیاسی  موضوع 
توجیه که این اپلیکیشن ها به نهاد خاصی مربوط 
حذف  خاطر  این  به  باشد،  تحریم ها  جزو  اگر  و 

شده اند.
یک  که  زمانی  معموالً  گوگل  داد:  ادامه  وی 
اپلیکیشن را حذف می کند، ایمیلی با ذکر جزئیات 
به توسعه دهندگان آن می فرستد، البته تا کنون نه 
گوگل و نه مدیران هیچ یک از این اپلیکیشن های 
موضوع  این  درباره ی  بیش تری  اطالعات  فارسی، 
نداده اند، بنابراین این که این اتفاق به دالیل فنی 
هنوز  سیاسی،  دالیلی  یا  و  داده  رخ  امنیتی  و 

مشخص نیست.
در هر حال به گفته عضو هیأت مدیره یک شرکت 
دانش بنیان، مشکالت به وجود آمده برای کاربران 
طالیی  تلگرام  و  هاتگرام  اپلیکیشن های  ایرانی 
توسط  خصوصی  حریم  آشکار  نقض  پی  در  که 
راهکارهای  با  است،  افتاده  اتفاق  گوگل  شرکت 
شرکت بومی و کارشناسان ایرانی تولیدکننده این 

اپلیکیشن ها، به زودی برطرف خواهد شد.

هشدار جدی به کاربران:        هر تلگرامی را نصب نکنید!

گزارش »کرمان امروز« از معیشت نابسامان کارگران با نگاهی به هزینه های ماهیانه خانوار کارگری به بهانه گذر از روز جهانی کارگر؛

اشاره:
در شرایطی امسال کارگران، روز موسوم  به روز کارگر 
معاش  سبد  از  دستمزدشان  که  گیرند  می  را جشن 
تومان  هزار  هشتصد  و  میلیون  دو  حداقل  حداقلی، 
کمتر است. این در حالی است که قیمت ارزاق عمومی 
مردم 2۰۰ تا ۳۰۰ درصد  رشد داشته است! یک مقام 
مسئول کارگری در گفتگو با ایسنا  با اشاره  به افزایش 
شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال 
۹8  را سال سختی  برای معیشت کارگران توصیف  
کارگر  روز  آستانه  در  گرفتن  قرار  مناسبت  به  کرد. 

شما  منظر  از  ادامه  در  که  است  شده  تهیه  گزارشی 
خوانندگان محترم می گذرد.

نگاهی به هزینه خانوار کارگری در ماه
هزینه حداقلی زندگی کارگران در حالی سه میلیون و 
7۶۰ هزار تومان برآورد شده که خالص دریافتی یک 
میلیون  یک  بگیر  حداقلی  کارگری  نفره  سه  خانواده 
گرفته  صورت  محاسبات  با  است.  تومان  ۵۳۰هزار  و 
هزینه  حداقل  کار،  عالی  شورای  دستمزد  کمیته  در 
درصدی  تورم2۰/۶  نرخ  احتساب  با  خانوار  معیشت 

نفر معادل   اواخر سال ۹7 و میانگین هر خانوار ۳/۳ 
سه میلیون و 7۵۹ هزار تومان استخراج شد که این 
خرید  قدرت  دهد  می  نشان  هزینه  افزایش  میزان 
 ۹۶ سال  به  نسبت   جاری  سال  در  کارگری  جامعه 
از  یافته است.  تومان کاهش  یک میلیون و 8۹ هزار 
مجموع سه میلیون و 7۵۹ هزار تومانی هزینه معیشت 
در سال جاری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در 
مورد آن متفق القول هستند، ۹۹2 هزار و ۴۵۰ تومان 
میلیون و 7۶7  و 2  اقالم خوراکی  سهم هزینه های 

هزار تومان سهم اقالم غیر خوراکی است. با تورم بازار 
و به ویژه در اقالم خوراکی همچون گوشت قرمز یک 
محاسبه ساده نشان می دهد، فاصله دستمزد دریافتی 
و  میلیون   2 حدود  بگیر  حداقلی  متاهل  کارگر  یک 

22۰ هزار تومان با هزینه ماهیانه او فاصله دارد.
حقوق کارگران  به ریال اما خرج  به دالر!

کارگران  زندگی  دهد  می  نشان  شد،  گفته  که  آنچه 
یک  این  شناوراست.  اقتصادی  شدید  بحران  یک  در 
ترین  ساده  درتامین  کارگران  روزها  این  است  درد 

نیازهایشان که تامین معیشت خانواده است درمانده  
باشند در حالی که هر از گاهی یک پرونده کالن فساد 
انکه  یا  زند.  می  کشوربیرون  گوشه  یک  از  اقتصادی 
خانواده و زن و فرزند اختالس گران در آن سوی آبها 
با اموال غارت شده به عیش و نوش مشغولند! این در 
توان  اختالس شده می  اموال  رقم  با  که  است  حالی 
را شکوفا  اقتصاد   و  را چرخاند  کارخانه  چرخ صدها 

کرد و سطح معیشت کارگران  را  باال برد.
به  نسبت  کرمان  جمعه  امام  گذشت  که  ای  جمعه 
کرد  تاکید  مقرر  موعد  در  کارگران  حقوق  پرداخت 
و خطاب به مسئوالن استان گفت نباید اجازه دهند 
ساخته  برج  آنها  جای  به  و  تعطیل  کارخانجات  که 
شود. امید است  با تغییراتی که در بدنه قوه قضاییه 
صورت گرفته است هر چه زودتر مفسدین اقتصادی 
تا شاید  برسند.  اعمال خود  به سزای  اختالسگران  و 
هاست  ماه  که  باشند  کارگرانی  دل  رنج  بر  مرهمی 

حقوق معوقه دارند... 

کوله باری به سنگینی سفره  خالی

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

در شرایطی امسال کارگران، روز موسوم به روز کارگر را جشن می گیرند که دستمزدشان از سبد معاش حداقلی 
)حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان( کمتر است. این یک درد است این روزها کارگران درتامین ساده ترین 
نیازهایشان که تامین احتیاجات خانواده است درمانده اند در حالی که گهگاه یک پرونده کالن فساد اقتصادی از یک 
گوشه کشور بیرون می زند! این در حالی است که با رقم اموال اختالس شده می توان چرخ صدها کارخانه را چرخاند 

و معضالت کارگری را مرتفع کرد


