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یادداشت

من از خودم می گذرم که لبخندهایت دوام بیاورند

صفحه  سوم 

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

ضرب المثل های کرمانی 

چاهی کنی بهر کسی،  اول خودت دوم کسی

مدیرکل حج و زیارت استان کرمان خبر داد:

اعزام 3420 زائر کرمانی به خانه خدا 
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یادداشتی به بهانه هیجدهم تیرماه،

 روز» ادبیات کودکان«؛ 

میوه باغ غفلتیم!
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رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات
 استان کرمان به ایسنا خبر داد:

در حال حاضر برنامه ای برای تغییر 

فرمانداران وجود ندارد  

مدیر روابط عمومی 

و امور بین الملل شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر معرفی شد
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

در پی استعفای غالمرضا فرخی از سمت مدیرکلی میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان:

فریدون فعالی 

مدیرکل میراث فرهنگی استان شد

گزارش »کرمان امروز« از معضلی به نام قاچاق معکوس در پی خروج برخی کاالهای اساسی و اختالل در بازار که هنوز ادامه دارد؛

متن کامل در صفحه سوم

ُُپتک بر پوسته ترد معیشت

    همزمان و همگام با نوسانات بازار ارز در کشورمان، با معضل جدیدی به نام قاچاق معکوس به کشورمان روبه رو شده ایم. محمد انارکی رییس هیات تحقیق و تفحص قاچاق کاال و ارز در این  
باره می گوید: آنچه که امروز اتفاق می افتد ما قاچاق معکوس داریم؛ 14 میلیارد دالر کاالهای اساسی که برای خانواده های کم درآمد از جمله معلمان و فرهنگیان و کارمندان پرداخت می شود 
باید به دست این خانواده ها برسد که کمتر انجام می شود و به خارج از مرزها می رود و این قاچاق معکوس است که اگر چاره ای برایش اندیشیده نشود فشار بیشتر و مضاعفی بر معیشت مردم  

وارد خواهد آمد، اقتصاد کشور بیشتر تضعیف می شود و...

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  اعترافات تکان دهنده وکیل شیطان صفت
  معرفی نفرات برتر مسابقات پرش با اسب در کرمان

  مرگ پسر 6 ساله بر اثر گرمازدگی در قم
  تیراندازی هوایی توسط اوباش در هشترود

  سرپرست پارک ملی خبر بافت دچار سانحه شد
  خودکشی یک دانشجو در تهران
  برگ سبز همان سند رسمی است

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد:

برخورد قاطعانه 

و بدون اغماض 

دستگاه قضائی با مفاسد  
 صفحه  دوم

از ضعف فرهنگی تا کمبود تجهیزات

کرمان  روایت »کرمان امروز« از آتش سوزی های سریالی در مراتع استان 
کز آتش نشانی شهرستان های پرخطر به اطفاء هوایی: و لزوم تجهیز مرا

صنف    اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
مدیره  هیأت  انتخابات  رساند  می  کرمان  شهرستان  لبنیات 
و  مدیره  هیات  اعضای  نفر   7 انتخاب  برای  مذکور  صنف 
یک نفر بازرس روز سه شنبه مورخ 98/04/25 از ساعت 14 
الي 17 در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز 
استان به نشانی میدان قرنی ابتدای خیابان سعدی  
اتحادیه صنف  اعضاء محترم  از کلیه  لذا  برگزار می گردد. 
مربوطه )صاحب پروانه( درخواست می شود الزاما با همراه 
در  معتبر  پروانه کسب  تصویر  یا  و  دفترچه عضویت  داشتن 

محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات

اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف لبنيات

  شهرستان کرمان  )نوبت دوم(

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/19/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » بهره برداري، سرويس، نگهداري و تعميرات ترانسفورماتورها و 
تجهيزات پست230/20 كيلو ولت و تأمين برق مورد نياز و مطمئن مجتمع« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار 
  WWW.GEG.IR واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها 
دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/4/31 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع 
براي  از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 98/4/25  بازديد  باشد. ضمناً  يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي  و 

متقاضيان بالمانع مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

یک شركت معتبر پخش بهداشتی جهت فروش محصوالت 
خود در داروخانه های استان كرمان نیازمند به دو نفر 

بازاریاب با ضامن معتبر است.
 تلفن تماس:   09913908230     09900565297

تسليتنيازمندیم

جناب آقای مهندس اسکندری زاده 
موسس و رئيس هيئت امناء موسسه خيریه کوثر مشيز

درگذشــت پدر بزرگوارتان ، خانواده مشیز را داغدار کرد، قطعا تربیت فرزندان خیر و نیکوکاری 
همچون شما، باقیات الصالحاتی برای این پدر از دست رفته خواهد بود.

خانواده بزرگ موسســه خیریه کوثر مشــیز مصیبت وارده را به جنابعالی و ســرکار خانم عباسپور 
مدیرعامل محترم موسســه خیریه کوثر مشــیز تســلیت عرض نموده و برای همه بازماندگان صبر 

مسئلت می نماید.

مدیران،پرسنل، مراکز شبه خانواده، مراکز معلولین، مراکز درمانی کرمان
 و تهران و مجتمع آموزشی ریحانه موسسه خیریه کوثر مشیز

اناهلل و انااليه راجعون
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اخبار استان

 رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان در پاسخ به این 
و  را داشته  یا مدیری  فرماندار  تغییر  استاندار کرمان قصد  آیا  سوال که 
این موضوع در دستور کار قرار دارد؟ اظهار کرد: در حال حاضر برنامه ای 
برای تغییر فرمانداران وجود ندارد و تغییراتی که مدنظر استاندار کرمان 
بوده، انجام شده است اما ممکن است در شرایط خاص این موضوع به وقوع 

بپیوندد.
در  کویر،  منطقه  ایسنا  با خبرنگار  گفت و گو  در  تقی زاده«  »عباس  دکتر 
انتخابات مجلس  به واسطه کاندیداتوری در  تعداد مدیرانی که  خصوص 

شورای اسالمی از مسئولیت خود استعفا داده اند، گفت: اطالع دقیقی از 
تعداد مدیرانی که در سطح استان به منظور شرکت در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی استعفا داده اند، نداریم.
در  دلیل حضور  به  کرمان  استان  فرمانداران  از  نفر  استعفای سه  از  وی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد و اظهار کرد: آقایان مکی آبادی 
فرماندار سیرجان، حجتی فرماندار منوجان و امینی روش فرماندار جیرفت 

به این منظور از سمت خود استعفا داده اند.
رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان با بیان این مطلب 
که در حوزه شهرستان کرمان استعفای مدیر ادارات به دلیل کاندیداتوری 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی را نداشته ایم، تصریح کرد: باید منتظر 
کدام  شود  مشخص  تا  باشیم  آذرماه(   16 )10تا  انتخابات  ثبت نام  آغاز 

مدیران در سطح استان کرمان به این منظور استعفا داده اند.
از  بعد  تا  اینکه  زمینه  در  کشور  وزیر  معاون  سخنان  خصوص  در  وی 
انتخابات تغییر استاندار و یا فرمانداری را نخواهیم داشت، عنوان کرد: این 
رویه ای است که در نزدیکی انتخابات همواره وجود داشته است اما این به 
معنای بسته بودن باب تغییر فرمانداران و مدیران نیست اما در این ایام 
تغییر آنها در اولویت کار دولت قرار ندارد اما در شرایط خاص این مهم 
صورت می گیرد به طورمثال فرماندار یا مدیری به هر دلیلی استعفا دهد، 
استعفای وی مورد بررسی قرار می گیرد و تغییر مدیر یا فرماندار صورت 

خواهد گرفت.
تقی زاده در پاسخ به این سوال که آیا استاندار کرمان قصد تغییر فرماندار 
یا مدیر داشته و این موضوع در دستور کار قرار دارد؟ اظهار کرد: در حال 
حاضر برنامه ای برای تغییر فرمانداران وجود ندارد و تغییراتی که مدنظر 
استاندار کرمان بوده، انجام شده است اما در شرایط خاص این مهم به وقوع 

می پیوندد.
اعضای  احکام  ابالغ  و  انتخابات  کمیته  اعضای  انتخاب  به  اشاره  با  وی 

این کمیته از سوی استاندار کرمان، عنوان کرد: در 12 تیرماه روسای 
کمیته های مختلف انتخابات مجلس شورای اسالمی از سوی دکتر فدایی 
استاندار کرمان منصوب شدند و ظرف روزهای آینده اقدامات بعدی در 

زمان بندی مشخص شده، انجام خواهد شد.
مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی در پایان با بیان اینکه 
حضور در انتخابات می تواند امید را در جامعه ترویج دهد، خاطرنشان کرد: 
از همه مسئولین و  به شرایط حساس کشور در شرایط کنونی  با توجه 
انتخابات  این  باشکوه تر  چه  هر  برگزاری  زمینه  داریم  درخواست  مردم 
یازدهم  تاریخ  نیز در  این  از  این گزارش، پیش  براساس  فراهم کنند.  را 
خردادماه سال جاری »زهرا ایرانمنش« و »علی بهرامی« به منظور ثبت 
نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، از شورای شهر 

کرمان استعفا داده بودند.
براساس گفته های سخنگوی وزارت کشور، متصدیان برخی مشاغل برای 
نامزدی در انتخابات باید قبل انتخابات استعفا دهند و شش ماه قبل از روز 
ثبت نام باید با استعفای آنها موافقت شود. یعنی قبول استعفا تا شش ماه 
قبل از روز ثبت نام شرط است و نه ارائه استعفا، بنابراین تا روز شانزدهم 
خرداد فرصت وجود داشته که افراد استعفا دهند و استعفای آنها تا این 

روز مورد موافقت قرار می گرفت.
اسالمی  نظام جمهوری  به  التزام عملی  اسالم،  به  التزام عملی  و  اعتقاد 
قانون  به  وفاداری  اعالم  ایران،  اسالمی  جمهوری  کشور  تابعیت  ایران، 
اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد 
یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت، سالمت جسمانی در حد برخورداری 
از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن ۳0 سال و حداکثر ۷۵ 

سال از شرایط ثبت نام کنندگان در انتخابات است
روز  اسالمی  دوره مجلس شورای  یازدهمین  انتخابات  ایسنا،  گزارش  به 

جمعه 2 اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان به ایسنا خبر داد:

در حال حاضر برنامه ای برای تغییر فرمانداران وجود ندارد  

خبر
مدیر روابط عمومی 

و امور بین الملل شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر معرفی شد

هفته گذشته طی مراسمی مهندس محمد ایرانمنش با حضور مدیرعامل 
و معاونین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان سرپرست مدیریت 

روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر معرفی شد.
مهندس ایرانمنش پیش از این سوابق مرتبطی را در شرکت هایی نظیر 
ایمیدرو تجربه کرده است و انتصاب ایشان در شرکت صنعتی و معدنی 

گلگهر امیدوار  کننده است.

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد:

برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه 

قضائی با مفاسد  
رئیس کل دادگستری استان کرمان از برخورد قاطعانه و بدون اغماض 

دستگاه قضائی با مفاسد خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، یداهلل موحد در جلسه تودیع و معارفه رئیس 
دادگستری شهرستان بافت اظهار کرد: پروژه ساخت ساختمان دادسرای 
شهرستان بافت ۵0 درصد پیشرفت دارد و ساختمان دادگستری ارزوئیه 

کلنگ زنی شد.
موحد با اشاره به حدیثی از امام صادق )ع( مبنی بر اینکه »الزمه حیات 
جامعه بشری عدالت، امنیت، آسایش و رفاه است«، افزود: آسایش و رفاه 
را باید دولت و دستگاه های اجرایی فراهم کنند. عدالت و امنیت باعث 
استمرار حیات بشر است و جامعه ای که عدالت در آن معنا نداشته باشد 

و ظلم داشته باشد صالحیت زندگی ندارد.
وی گفت: عدالت به مثابه خونی در بدن انسان است اگر عدالت در جامعه 
پشتیبان  قضایی  و دستگاه  میرد  می  آن جامعه  باشد  نداشته  ای جریان 
عدالت بوده و رسالتش اجرای عدالت است. موحد بیان کرد: دستگاه قضایی 
برای مردم گوش شنوا است و شنیدن حرف مردم جزئی از دادرسی عادالنه 
است. وی با اشاره به سند تحول دستگاه قضایی محورهای آن را بر شمرد 
و افزود: میزان مراجعات به سیستم قضایی زیاد است و جای نگرانی دارد 
که تمرکز گرایی که به دالیل مختلف در قوه قضاییه ایجاد شد باعث این 

مشکل شده است و باید اراده جمعی برای حل این مشکل شکل گیرد.
موحد تصریح کرد: ده ها هزار هکتار اراضی بالتکلیف در استان کرمان 
واگذار کرده است که قطعی واگذار نشده  داریم دستگاهی آمده زمین 
است و باعث اختالف در مردم شده است و کلی پرونده در دستگاه قضا 
مربوطه  های  دستگاه  توسط  مشکل  این  باید  دارد  وجود  مورد  این  در 

حل شود.
وی با اشاره به سالم سازی قوه قضاییه گفت: قاطبه قضات سالم هستند 
اما یک خطا هم برای قوه قضاییه سنگین است با مفاسد با قدرت و بدون 

اغماض برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه عدالت به هیچ عنوان 
سایر  با  و همراهی  قضاییه همدلی  قوه  نمی شود، گفت:  گرفته  نادیده 
دستگاه ها دارد و این باعث پیشرفت شهرستان می شود و تالش کنیم 

به مردم کمک کنیم و این مسئولیت امانت در دست ما است.

افتتاح پایگاه سالمت شهری در کرمان
و  کشور  وزارت  اجتماعی  امور  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  حضور  با 
شادروان  شهری  سالمت  پایگاه  ساختمان  استانی  مسئولین  از  جمعی 

دکتر احسان سپهری در کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان در راستای 
توسعه فضا های بهداشتی و درمانی با حضور معاون وزیر و رییس سازمان 
امور اجتماعی وزارت کشور و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی 

پایگاه سالمت شهری شادروان دکتر احسان سپهری افتتاح شد.
این ساختمان با زیربنای ۳۷۵ مترمربع و با اعتبار حدود ۴۵0 میلیون 
خرید  منظور  به  تومان  میلیون   100 بر  بالغ  که  شده  احداث  تومان 

تجهیزات در این مجموعه هزینه شده است.
عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۵ و با همکاری خیرین، دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری واقع در محله 
بنی هاشم آغاز شد که در این مجموعه ارایه برخی خدمات به صورت 

رایگان و نیمه رایگان است.
رییس سازمان اجتماعی کشور از دفتر تسهیل گری بنی هاشم بازدید 
کرد و در جریان اقدامات صورت گرفته در راستای توانمندسازی و هویت 

بخشی به مردم این محله قرار گرفت.

انجام ۲۹ ماموریت امدادی در کرمان
معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمان از انجام 
2۹ عملیات امدادی و امدادرسانی به 6۴ نفر طی هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  عملیات  پورمعاون  حیدری  محمد 
استان  نجاتگران جمعیت هالل احمر  امدادگران و  استان کرمان گفت: 
کرمان طی هفته گذشته 2۹ عملیات امداد و نجات انجام داده  اند و بر 

این اساس به 6۴ تن از هموطنان امدادرسانی شده است.
حیدری پور افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر موفق به 
نجات 16 نفر در عملیات نجات و رهاسازی شدند که از این میان ۷ نفر 
برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۹ نفر مصدوم نیز 

به صورت سرپایی مداوا شدند.
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان بیان کرد: تعداد 
2۹ تیم عملیاتی و ۹۴ نیروی عملیاتی، با مجموع 2۴ دستگاه آمبوالنس 

در عملیات های یاد شده حضور داشته اند.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمان خبر داد:
اعزام 3420 زائر کرمانی به خانه خدا 

تجهیز تاالر ها به سامانه سنا

 مدیرکل حج و زیارت استان کرمان گفت: ۳ هزار و 
۴20 زائر از استان کرمان امسال به زیارت خانه خدا 

مشرف خواهند شد.
عرب نژاد«  »محمود  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
استاندار  با  کرمان  استان  حج  کارگزاران  دیدار  در 
اظهار کرد: شعار حج امسال »حج، خودسازی، تمدن 

اسالمی« انتخاب شده است.
اینکه طول سفر زائران استان کرمان  به  با اشاره  وی 
۴1 تا ۴۳ روز خواهد بود، افزود: پیشنهاد شده زائران 
سیل  به  کمک  برای  را  خود  ولیمه  مراسم  از  بخشی 
زدگان اختصاص بدهند که استقبال خوبی نیز از این 
پشینهاد صورت گرفته و در خرید سوغات با توجه به 
تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از کاالی ایرانی با 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تفاهم کردیم 

که تعدادی از فروشگاه های استان با تخفیف ویژه به 
زائران کاال ارائه دهند.

کرد:  بیان  کرمان  استان  زیارت  و  حج  مدیرکل 
به  آنها  ویزاهای  عربستان  به  اعزامی  گروه  نخستین 
ما  و همکاران ستادی  الکترونیکی صادر شده  صورت 
1۳ تیرماه به عربستان اعزام شده که مقدمات کار را 
آماده کنند و خوشبختانه مشکل خاصی در این راستا 

وجود ندارد.
وی افزود: نخستین گروه زائران ایرانی 1۷ تیرماه برای 
این  در  که  شد  خواهند  اعزام  حج  مراسم  در  حضور 
راستا نخستین گروه زائران کرمانی نیز 2۹ تیرماه اعزام 
و  دارد  ادامه  مرداد  سوم  تا  زائران  رفت  و  شوند  می 

برگشت از تاریخ ۹ تا 1۴ شهریورماه خواهد بود.
زائر  هزار   86 از  بیش  که  خبر  این  اعالم  با  عرب نژاد 

می شوند  اعزام  به حج  امسال  اسالمی  از جمهوری 
که ۳ هزار و ۴20 زائر از استان کرمان است و 12۷ 
کرد:  تصریح  هستند  استان  حج  اجرایی  عوامل  نفر 
وقوف زائران در مدینه کم است و پروازهای امسال به 
عربستان صرفا با هواپیمایی جمهوری اسالمی )ایران 

ایر( صورت می گیرد.
مدیرکل حج و زیارت استان کرمان در بخش دیگری 
با  کرمان  استاندار  با  دیدار  در  های خود  از صحبت 
هفته  هر  نیز  عالیات  عتبات  اعزام  برای  اینکه  بیان 
گروه  چهار  و  گیرد  می  کرمان صورت  از  پرواز  یک 
نیمه  از  افزود:  شوند  می  اعزام  هفته  هر  نیز  زمینی 
دوم مردادماه ثبت نام زائران اربعین انجام خواهد شد 
که با توجه به صدور ویزا رایگان، پیش بینی افزایش 

زائرین را داریم.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی از تجهیز تاالر ها 
به سامانه سنا خبر داد و گفت: با اتصال به سامانه سنا 
همایش  سالن های  روسای  و  داران  هتل  و  تاالرداران 
بدون مراجعه حضوری به اداره اماکن خدمات دریافت 

می کنند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
اماکن  بر  نظارت  اداره  رییس  زاهدی،  اصغر  سرهنگ 
عمومی استان کرمان در نشست با روسای اتحادیه ها و 
مسئوالن تاالرها، هتل ها و سالن های همایش گفت: با 
اتصال به سامانه سنا یا همان سامانه نظارت بر اماکن 
عمومی، اخذ مجوز تاالرها، هتل ها و سالن های همایش 
برای برگزاری مراسمات بدون مراجعه حضوری به اداره 

اماکن صورت می گیرد.
وی افزود: هدف از راه اندازی این سامانه ارائه خدمات 
صرفه  و  کار  در  تعجیل  و  تسهیل  حفاظتی  و  امنیتی 
جویی در وقت و هزینه برابر قوانین و ضوابط به صنوف 

تحت پوشش اتحادیه ها می باشد.
برای  تنها  سامانه  این  اول  فاز  در  کرد:  بیان  زاهدی 
ثبت  به  نسبت  رستوران ها  و  تاالرداران  مجوز  اخذ 
تقاضای آن ها طراحی شده است و در آینده ای نزدیک 
اتحادیه های صنایع دستی و اشیا قدیمی، تولیدکنندگان 
و فروشندگان فرش، طالفروشان، قنادان، کافی شاپ ها 

و سفره خانه ها را نیز در بر می گیرد.
در ادامه این نشست حسینی نماینده شرکت سوشیانت 

ضمن ارائه آموزش سامانه سنا به اعضای اتحادیه ها و 
مسئوالن تاالر ها و رستوران ها تصریح کرد: مزایای این 
سیستم های  تمامی  روی  بر  بودن  نصب  قابل  سامانه 
زمان  و می توان در هر  بوده  موبایل  و  تاپ  لپ   ،PC
با  است  مسافرت  در  فرد  که  زمانی  محل حتی  هر  و 
اتصال به اینترنت درخواست های خود را ثبت نماید و 

از مزایای خدمات آن بهره گیرند.
و  کاربری  نام  دریافت یک  با  کاربران  کرد:  اظهار  وی 
پسورد می توانند بدون مراجعه به اداره اماکن و اتحادیه 
تایید  مراحل  و  اقدام  خود  تقاضای  ثبت  به  نسبت 
پیگیری  سیستم  طریق  از  را  اماکن  اداره  و  اتحادیه 

کنند.

ویزیت رایگان بیماران منطقه محروم چاه دادخدا
یک هزارو پانصدنفر از اهالی روستا های بخش چاه دادخدا شهرستان 

قلعه گنج ویزیت رایگان شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، بخشدار 
از ویزیت رایگان حدود یک هزار و پانصد نفر  چاه دادخدا قلعه گنج 
بیمار در طرح ویزیت رایگان روستائیان بخش چاه دادخدا توسط گروه 
پزشکی موسسه  راه ایمان وابسته به دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی و 

به دعوت حوزه ی علمیه اهل بیت قلعه گنج خبر داد.
کم  روستائیان  درمان  و  ویزیت  راستای  کرد:در  اظهار  احمدی  مجید 
حسب  بر  متخصصین  همکاری  با  مستضعف  قشر  و  نیازمند  بضاعت 
وظیفه ذاتی و جهادی خود در راستای خدمت به مردم محروم و کم 

دسترس به ارائه خدمات درمانی پرداخته شد.
وی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از جمله ویزیت و مداوای بیماران، 

خدمات غربالگری دیابت و فشارخون، با کادر پزشکی پزشک عمومی، 
متخصص اطفال، متخصص زنان و ماما، متخصص قلب با دستگاه اکو، 
این  برنامه های  مهم ترین  بعنوان  را  پرستاری  گروه  داخلی  متخصص 

طرح دو روزه یاد کرد.
این بخش   اجرایی  مدیران  از همکاری  پایان  در  دادخدا  بخشدار چاه 

برای کمک به طرح ویزیت رایگان تشکر و قدردانی کرد.

برگزاری جشن
 زیر سایه خورشید در 

کرمان
سایه  زیر  بزرگ  جشن  کرامت،  دهه  مناسبت  به 
خورشید با استقبال بی نظیر مردم در مصلی امام 

علی )ع( کرمان برگزار شد.
روح اله اسدی، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره 
کل ورزش و جوانان استان کرمان در گفت و گو 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
خورشید  سایه  زیر  بزرگ  جشن  گفت:  جوان، 
همزمان با دهه ی کرامت و در آستانه ی والدت با 
سعادت امام رضا )ع( با استقبال بی نظیر مردم در 

مصلی امام علی )ع( کرمان برگزار شد.
وی افزود: این جشن با همکاری معاونت فرهنگی 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جوانان  امور  و 
بن  علی  مطهر  حرم  خادمین  حضور  با  کرمان 

موسی الرضا )ع( انجام شد.
اسدی برافراشتن پرچم گنبد منور امام رضا )ع(، 
از  جایزه   ۵۵ اهدای  و  معنوی  متنوع  برنامه های 
جمله اعزام به سفر زیارتی کربالی معلی، نجف 
متبرک  بسته های  توزیع  و  اشرف، مشهد مقدس 
رضوی را از سایر برنامه های این جشن در کرمان 

عنوان کرد.
با سخنرانی حجت  این مراسم  وی تصریح کرد: 
حاج  خوانی  مولودی  پناهیان،  علیرضا  االسالم 
حاج مصطفی  خوانی  و شعر  میرداماد  سیدمهدی 

صابر خراسانی همراه بود.
منظور  به  برنامه ها  گونه  این  شد:  یادآور  اسدی 
الگو برداری از ائمه اطهار در اصالح سبک زندگی 
جامعه  در  اخالقی  فضایل  و  معنویت  افزایش  و 
برگزار می شود که مقام معظم رهبری در بیانیه 
فرمودند.  ای  ویژه  تاکید  آن  بر  انقالب  دوم  گام 
نهاد های  طریق  از  باید  معنوی  شعور  افزود:  وی 

اجتماعی گسترش یابد.

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت دوم(
کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
970701 دایره تقسیط و نیابت شش دانگ منزل پالک ثبتی به شماره 4842 واقع در بخش یک کرمان 

متعلق به آقای ناصر نیک نفس با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند: 
1- آدرس ملک: کرمان - خیابان آالشت، کوچه 8، نبش غربی 2، کدپستی 7615644971 و 7615644974 

2- مشخصات ثبتی ملک: شش دانگ منزل پالک ثبتی به شماره 4842 واقع در بخش یک کرمان 
3- وضعیت ملک بدین شرح است: عرصه به مساحت حدود 1255 مترمربع با وضعیت موجود و اعیان زیرزمین به مساحت 
469 مترمربع )با کاربری انباری، استخر و تاسیسات(و اعیان همکف به مساحت 412 مترمربع )با کاربری مسکونی( و اعیان 
نیم طبقه به مساحت 55 مترمربع )با کاربری مسکونی( و اعیان طبقه اول به مساحت 243 مترمربع که 41 مترمربع اطاقک 

راه پله و بقیه با کاربری مسکونی کال به مساحت 1179 مترمربع، دارای حیاط سازی و حق االمتیاز آب، برق، گاز و تلفن 
با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی شش دانگ ملک 32/970/000/000 ریال )سی و دو میلیارد و نهصد 
و هفتاد میلیون ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز سه شنبه 
محترم  با حضورنماینده  و  دادگستری کرمان  های  مزایده  اتاق  محل  در  12 صبح  راس ساعت  مورخ 98/05/01 
دادسرا برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در 
صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 3/297/000/000 ریال با شناسه واریز 
به همراه  و  واریز  ملی  بانک  نزد  به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری   93343720035701268
درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است است شخصی 
به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. برنده مزایده بایستی ظرف یک ماه نسبت به 
پرداخت مابقی مبلغ پیشنهادی خود اقدام نماید. در صورت انصراف 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض ویا سند رسمی نخواهد داشت. برنده 
مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند.236 م/الف

دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه شماره 

9800073
اجرائی  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 مواد  طبق 
بدین وسیله به آقای عبداله موسی پور عسکری 
 3179876778 ملی  شماره  به  نیازعلی  فرزند 
مبلغ  خود  همسر  به  مهریه  بابت  شود  می  ابالغ 
که  باشید  می  بدهکار  ریال   5/375/100/000
درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر 
قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور 
اجرا  این  در  فوق  کالسه  به  و  صادر  اجرائیه 
نامه  آئین  ماده 18/19  طبق  لذا  باشد  می  مطرح 
می  ابالغ  شما  به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرایی 
تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  گردد 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی 

شد. 543 م/الف
زهرا سرمست - کفیل اداره اجرای 
اسناد رسمی کرمان 

بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه بهره برداری صادره از اداره جهاد 
کشاورزی به شماره مجوز 18/1۴22/پ/ت به تاریخ صدور ۹6/۷/26

متعلق به آقای محمدامیرشکاری به شماره ملی 2۹۹۳۹۳61۵8 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
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این روزهای تیرماه سالروز ترور میرزاده عشقی
 است. بر سنگ قبرش نوشته اند: 

حاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم 
خاک وطن که رفت چه خاکی بسر کنم 
من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هالک 

وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم 

به قلمسنگ قبرها سخن می گویند 
 چماه کوهبنانی 

من از خودم 

می گذرم که 

لبخندهایت 

دوام بیاورند 

دلم برایت تنگ شده است. بهار که آمد انتظارت را کشیدم ولی 
خاطرم  به  نتوانی  که  باشی  داشته  هایی  دلبستگی  شاید  نیامدی 
برداری ای پرنده، ای ماه، ای مهتاب، ای همه ی  از آن  دست 
هستی من روزهایی را که سپری شده اند کنار می گذارم تا برای 
اندوه را از چهره ی زندگی ام  آمدنت قدرتی تازه پیدا کنم و 
پاک کنم. تو آنقدر خوبی که هیچ کس نمی تواند دست از تو 
بردارد اما من جنس محبتم با دیگران فرق دارد. خودم را الیق 
از  را  نامم  وفایی  بی  جرم  به  اگر  حتی  دانم  نمی  هایت  خوبی 
صفحه ی زندگی خط بزنند دست از تو بر می دارم تا در هوای 
از  من  کنی.  دستچین  را  آرزوهایت  و  پربگیری  زندگی  آزاد 
خودم می گذرم که لبخندهایت دوام بیاورند. تو را برای خودت 
بر می دارم. صدای  از سبد روزگار حسرت  کنار می گذارم و 
کلبه  آن  من  ولی  شنوم  می  را  تو  های  قدم  آید  می  که  باران 
داشت  نخواهم  دوامی  برابر طوفان  در  ام که  فرسوده  ی چوبی 
نمی  من  ها!  خوبی  باران  ای  ام.  نیاورده  چتر  خود  با  که  زیرا 
توانم به تمام خوبی هایت پاسخ دهم و هنگامی که پرنده ای در 
دست هایت بمیرد زنده ماندن سخت ترین عذاب است. حاال که 
همچنان زنده ام تو را رها می کنم تا گنج های نهفته را کشف 
کرده و آسمانهای نرفته را فتح کنی تو باید در گلدانی بزرگ تر 
از قلب بیمار من ریشه گرفته و روزگار را تجربه کنی ای مهربان

آفت عشق گهی سوختن و ساختن است 
در هیاهوی زمین سنگ خود انداختن است 

ای که بیهوده مرا رو به ابد می بردی 
ماندنم پیش تو از هر دو طرف باختن است.

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از معضلی به نام قاچاق معکوس در پی خروج برخی کاالهای اساسی و اختالل در بازار که هنوز ادامه دارد؛

رد معیشت
ُ
ُپتک بر پوسته ت

اشاره:
پدیده قاچاق، پدیده ای جدید در کشورمان نیست و 
به  واژه   این  شنیدن  یا  و  خواندن  با  که   هاست  سال 
طور عادی از کنارش عبور می کنیم گویی هیچ اتفاقی 
نیفتاده است. هر از چند گاهی بعضی از مسئوالن  دلسوز 
نسبت  به این پدیده مذموم در کشور هشدار و حتی راه 
حل هایی برای خروج از این بن  بست ارائه  داده اند اما 
این سم چنان در اقتصاد کشورمان نفوذ کرده که باید  

برای ریشه کن کردنش چاره ای اساسی اندیشید. 
قاچاق معکوس

قاچاق در کشور در زمینه کاالهایی  با  مبارزه   زمانی 
بود که  به طور غیر قانونی وارد کشور می شد اما اکنون 
و با نوسانات بازار ارز در کشورمان،  بامعضل جدیدی به 
نام قاچاق معکوس به کشورمان روبه رو شده ایم.  به این 
صورت که سودجویان  با خروج کاالهایی که  باارز دولتی  
که قرار است وارد بازار شود و به دست مردم  برسد،به 
قاچاق کاال می پردازند و صرفه قاچاق کاال  را دیگر نه  به 

وارد کردن  بلکه در خارج کردن آن می دانند.
در این زمینه رییس هیات تحقیق و تفحص قاچاق کاال 
و ارز می گوید: آنچه که امروز اتفاق می افتد ما قاچاق 
معکوس داریم؛ ۱۴ میلیارد دالر کاالهای اساسی که برای 
خانواده های کم درآمد از جمله معلمان و فرهنگیان و 
کارمندان پرداخت می شود باید به دست این خانواده ها 
برسد که کمتر صورت می گیرد و به خارج از مرزها می 

رود و این قاچاق معکوس است.
می  ادامه  ایرنا  خبرگزاری  با  گفتگو  در  محمدانارکی 

دهد: این اقالم با قیمت ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد کشور می 
شود ولی دوباره از مرز به صورت غیر رسمی صادر می 
شود و خروجی این کاال با قیمت لب مرز محاسبه می 

شود که به اقتصاد پنهان معروف است و به دلیل نظارت 
ضعیف دولت التهاباتی به بازار وارد کرده است.

به  اساسی  کاالهای  کرد:  تصریح  مجلس  نماینده  این 

حدی از دسترس مردم خارج شد که ۴۸ درصد تورم 
ارز ۴,۲۰۰  با  این کاالها تعیین شد کاالهایی که  برای 
تومان به کشور وارد می شد و باید با همان قیمت دست 
مردم می رسید ۴۸ درصد تورم داشت و دولت نتوانست 
کنترل کند و به سمتی رفت که در بحث کاالهای آزاد 
۴۲ درصد و در کاالهای اساسی ۴۸ درصد تورم داشتیم.

وی در ادامه تصریح می کند: در بحث گندم، گوشت 
و کاالهای اساسی در کشور قاچاق معکوس صورت می 
گیرد که اخیراً مهار و کنترل شده و امید می رود که در 
بحث قاچاق دام و گندم مبارزه داشته باشیم و کاالهای 

مردم را به دست مردم برسانیم.
جلوگیری از قاچاق معکوس با توزیع کاال برگ

اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تنها  راه جلوگیری 
داند.  می  برگ  کاال  توزیع  را  معکوس  قاچاق  پدیده  از 
سید کاظم  دلخوش دریک  گفتگوی خبری گفت: ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان  برای تامین کاالهای ضروری پیش 
بینی شده که  باید  با توزیع کاال  برگ جلوی قاچاق 

معکوس و توزیع نامتوازن  در کشور  را گرفت.
سخن آخر

این ماجرای غم انگیز عالوه  بر اینکه سرمایه های ارزی 
کشور را هدر می دهد، اقتصاد و بازار را در یک شوک 
عمیق اقتصادی فرو می برد. قاچاق معکوس باعث شده؛ 
آنها  برای دریافت  به دست مردم  برسد که   کاالهایی 
صف های طویل تشکیل شود و در نهایت آنچه  بر سر 
سفره های مردم می رسد، کاالهایی با کیفیت پایین و 
بعضا نامتناسب با هزینه های پرداختی است. تمام اینها  
دالر  میلیاردها  گوید  می  دولت  که  است  شرایطی  در 
بابت واردات کاالهای اساسی هزینه کرده است اما چون 
نظارتی  وجود نداشته  به طور قطع تیر دولت  به خطا 
رفته است و این می شود که فشار بیشتر و مضاعفی بر 
اقتصاد  بر  مصیبتی  چنین  و  آید  می  وارد  مردم  گرده 

کشور ایجاد می شود.

  همزمان و همگام با نوسانات بازار ارز در کشورمان، با معضل جدیدی به نام   
قاچاق معکوس به کشورمان روبه رو شده ایم. محمد انارکی رییس هیات تحقیق و 
تفحص قاچاق کاال و ارز در این  باره می گوید: آنچه که امروز اتفاق می افتد ما قاچاق 
معکوس داریم؛ ۱۴ میلیارد دالر کاالهای اساسی که برای خانواده های کم درآمد از 
جمله معلمان و فرهنگیان و کارمندان پرداخت می شود باید به دست این خانواده ها 
برسد که کمتر انجام می شود و به خارج از مرزها می رود و این قاچاق معکوس است 
که اگر چاره ای برایش اندیشیده نشود فشار بیشتر و مضاعفی بر معیشت مردم  وارد 

خواهد آمد، اقتصاد کشور بیشتر تضعیف می شود و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم یحیی فتح نجات

 
از  که  جدید«  »عصر  پرمخاطب  و  جّذاب  ی  برنامه 
پخش  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای   3 ی  شبکه 
از ظرفیت های وسیعی برای تامین نشاط  می شود 
میهن  استعدادهای  و شکوفایی  و شادابی، شناسایی 

عزیزمان برخوردار است. 
این برنامه ی اندیشه ساز و تفکر برانگیز ـ که سالها 
شد  می  احساس  ملی  ی  رسانه  در  آن  خالی  جای 
محروم  مناطق  نوجوانان  و  جوانان  راه  تواند  می  ـ 
برای حضور در عرصه های ملی و جهانی،  را  کشور 
هموار ساخته و از پایمال شدن حق استعدادهای برتر 
جلوگیری نماید. چرا که به لحاظ مشارکت میلیونی 
شفافیت  عنصر  موثر  حضور  و  داوری  امر  در  مردم 
این  های  ظرفیت  معاصر،  های  فناوری  از  برخاسته 
برنامه ی محبوب برای مانایی و بالندگی روز افزون، 

توسعه یافته و راه بر دخالت جریان هایی که حاضرند 
امیال شخصی قربانی  برتر را در مسلخ  استعدادهای 

کنند، مسدود شده است.

داوران برنامه ی »عصر جدید« با داوری های دقیق و 
نزدیک به نظر مردم از بوته ی آزمون چند ماه گذشته 
این  استعدادسنجی  اعتبار  بر  و  آمده  بیرون  سربلند 

برنامه ی محبوب افزوده اند و لذا می توان به آینده 
ی این برنامه امیدوار بود.

یکی دیگر از ظرفیت های برنامه ی عصر جدید، تالش 
برنامه در  این  اندرکاران دلسوز و خوش ذوق  دست 
راستای تقویت حس زیبایی شناسی مخاطبان است 

که در خور تحسین و تقدیر است.
این برنامه با مشارکت ده ها نفر از هنرمندان و اعضای 
کادرهای فنی رسانه ملی تهیه و پخش می شود و لذا 
برنامه عصر جدید  از پدیدآورندگان  نامی  بدون ذکر 
که در واقع آغاز گر فصلی نو در عمر رسانه ی ملی 
توفیق  و  سالمتی  آرزوی  ضمن  شود،  می  محسوب 
هایی  زمینه  امیدواریم  عزیزان،  این  برای  افوزن  روز 
یا ورزش  برنامه ویژه ی یک هنر  آید که هر  فراهم 
باشد و داوران بیشتری در این برنامه حضور یابند. به 
عنوان مثال، یک شب به رقابت هنرمندان موسیقی 
اختصاص یابد و متخصصان ترانه سرایی، آواز ،آهنگ 
سازی سنتی و پاپ، هنر آنها را محک بزنند. بی گمان 
حرکت برنامه ی عصر جدید به چنین سمت و سویی 

می تواند جذابیت و مانایی آن را تضمین کند.

رئیس سازمان  و  رئیس جمهوری  معاون  از سوی  در حکمی 
»فریدون  کشور،  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست  سمت  به  فعالی« 

دستی و گردشگری استان کرمان منصوب شد.
 با حضور »مسعود اسکندری« مدیرکل هماهنگی امور استان های 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و »محمود 
صادقی« مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت سازمان میراث 
اداره  سرپرست   عنوان  به  فعالی«  »فریدون  کشور،  فرهنگی 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 
میراث  سابق  مدیرکل  فرخی«  »غالمرضا  خدمات  از  و  معرفی 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تقدیر شد.
براساس این گزارش در حکم علی اصغر مونسان رئیس سازمان 

به  خطاب  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
جناب  تجارب  و  تعهد  به  نظر  است:  آمده  فعالی«  »فریدون 
عالی، به موجب این حکم به عنوان» سرپرست اداره کل میراث 
منصوب  کرمان«  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

می شوید.
های  برنامه  اجرای  است:  آمده  حکم  این  از  دیگر  بخشی  در 
خالقانه در حوزه گردشگری و صنایع دستی، تعریف مسیرهای 
جدید گردشگری، برنامه ریزی جهت تقویت تورهای گردشگری، 
افزایش کیفیت هتلها و رستورانهای سنتی و بین راهی، ایجاد 
حفاظت  دستی،  صنایع  های  فروشگاه  و  ها  بازارچه  احداث  و 
و  مرمت  و  تاریخی  فرهنگی-  ارزشمند  میراث  از  پاسداری  و 
عملی  و  علمی  های  مهارت  ارتقا سطح  تاریخی،  بناهای  احیاء 

پرسنل و استفاده حداکثری از بخش خصوصی و بهره گیری از 
توان تخصصی صاحب نظران، کارشناسان، منابع انسانی موجود 
استانی،  مسئوالن  و  استان  عالی  مدیریت  با  جدی  تعامل  و 
هماهنگی با حوزه های ستادی، توجه به مسایل انسانی، ایجاد 
فضایی صمیمی و دوستانه با فراهم کردن زمینه های پیشرفت 
شغلی کارکنان از مهمترین شاخصه هایی است که انتظار می 

رود در راستای تحقق اهداف سازمان اهتمام الزم به عمل آید.
»مدیرکل  همچون  هایی  سمت  فعالی  فریدون  است  گفتنی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های گلستان، 

فارس و خراسان رضوی« را در کارنامه کاری خود دارد. 
این  دار  عهده  ماه   ۱۴ مدت  به  فرخی  غالمرضا  این  از  پیش 

مسئولیت بود.

»عصر جدید« برنامه پرمخاطب شبکه 3

در پی استعفای غالمرضا فرخی از سمت مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان:

فریدون فعالی 
مدیرکل میراث فرهنگی استان شد

یادداشت های 

گاه و بی گاه

رهایی
ادای فریضه مشغول کار می شوم.  از  بعد  معموال هر صبح سحر 
شد.  من  همسفر  شهر  حومه  مقصد  به  هم  پسرم  پیش  روز  چند 
هوای نمناک صبحگاهی هر جنبنده ای را به وجد می آورد. چند 
کیلومتری از شهر بیرون رفته بودیم که هوا روشن شد و دید من 
کم، اول فکر کردم مشکل از چشمانم است ولی هر چه جلوتر می 
رفتم بدتر می شد تا به جایی رسیدیم که دیگر جلوی خود را هم 
اندکی جلوی  دوباره  تا  رفتیم  پیش  همینطور  دقایقی  دیدم.  نمی 
خود را دیدم و در ادامه وضعیت کم کم به حالت عادی برگشت. 
روز بعد از آن اتفاق به خانه یکی از اقوام رفتم و از او در این مورد 
پرسیدم و او پس از توضیح در مورد »مه« و چگونگی تشکیل آن، 
گفت. چون آن قسمت زمین باالتر از قسمت های مجاور است این 
اتفاق به وجود می آید حرف او تقریبا به پایان رسید. این جمله به 
ذهنم آمد پس این میراث زمین است که به زمینیان به ارث رسیده 

بیایید سعی کنیم زمینی نباشیم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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فرهنگ و ادب

به قلم چماه کوهبنانی 

انقالب  شکست  عامل  که  هستند  باور  این  بر  بسیاری 
مشروطیت محمدعلی شاه قاجار است که مجلس را بمباران 
کرد. محمدعلی شاه اگر می خواست مشروطه را مشروعه و 
و عشیره  استبداد سلطنتی  احیای  نابود سازد قصدش  بعد 
را  مشروطه  که  اصلی  ضربه  اما  بود  غیرممکن  که  بود  ای 
به جنگ  فکر  و  قلم  با  که  بود  کسانی  جانب  از  کرد  مسخ 
مشروطه آمدند و سال ها با ادبیات و داستان چون موریانه 
پایه های انقالب مشروطه را خوردند و سرانجام آن را فرو 
ریختند و دوباره به قبل از مشروطه برگشتیم. سیاستمداران 
همواره از اهل قلم انتظار همفکری دارند در یک دوران پس 
اینترنت و ماهواره و  از تلفن همراه و  از مشروطه که هنوز 
بازی های رایانه خبری نبود بهترین وسیله و ابزار سرگرمی 
کودکان و نوجوانان کتاب بود. کتاب های فراوانی با نقاشی 
های رنگی و زیبا ترجمه شد و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان گام های زیادی در این راه برداشت . نویسندگان 
ظهور  کودکان  ادبیات  عرصه  در  کم  خیلی  البته  بزرگی 
کردند که صمد بهرنگی داریوش عبدالهی و مرادی کرمانی 
شاخص بودند و هر یک در زمینه ای فعالیت کردند هنوز 
نقد کلی از کارهای آنها انجام نشده است و هر گاه که یک 

نهاد در خارج از کشور به یکی از آثار آنها جایزه داده است 
از نقد  آنها ترجمه کرده است اهل قلم دیگر  از  یا کتابی  و 
خودداری کردند. یکی از کسانی که با دیدگاهی متفاوت از 
دیگران به سراغ ادبیات نوجوانان رفت مهدی آذریزدی است 
و حتی او را اولین نویسنده ای معرفی کرده اند که در فکر 
یونسکو« قصه  است. سازمان  برای کودکان  نوشتن داستان 
وی  به  و  برگزید  را  او  خوب«  های  بچه  برای  خوب  های 
با کار و زحمت بزرگ  این نویسنده یزدی  جایزه عطا کرد. 
در  دانست.  می  را  کش  زحمت  کودکان  رنج  و  درد  و  شد 
مجموعه قصه های او داستان های کتاب های کهن از متون 
ادبی چون کلیله و دمنه و مرزبان نامه، سندباد، گلستان و 
و  نداشت  استمرار  نویسندگان  این  تالش  اما  است  آمده   ...
به  کردند  می  رشد  کودکان  ادبیات  مطالعه  با  که  جوانانی 
اگر چه تحصیل کرده  ادبیات روشنفکرانی می رسیدند که 
زبان خارجی  و  بود  غربی  آنها  و رسوم  آداب  و  بودند  غرب 
می دانستند اما فکر آنها به گذشته تعلق داشت و ادبیات و 
نوشته های آنها که بعدها به اندیشه نویسندگان کودکان هم 
سرایت کرد اشتباه بزرگی را مرتکب شد و آن این بود که 
استعمار و تجاوز به حقوق محرومان و کشورهای فقیر را که 
در سیاست های انگلیس و آمریکا و فرانسه و ... در یک کالم 
سرمایه داری بود یک جا به حساب افکار مدرن نوشته شد 
و کودکان و نوجوانان را از فرا گرفتن اندیشه های ژان ژاک 

روسو و دکارت و ...دور کرد و به گذشته پیوند داد. ما هرگز 
نمی توانیم خدمات عظیم اقشار مردم ایران را که به تکامل 
آفریننده  آنها  کنیم  فراموش  اند  کرده  بشر خدمت  معنوی 
زیبایی هستند. همین کاری که آقایان یحیی فتح نجات و 

کاووس سالجقه و حمید نیک نفس انجام داده اند زیبایی ها 
فرهنگ عامه را نشان می دهد اما این به منزله مسدود کردن 
پنجره ها به ادبیات مغرب زمین و اندیشه های مدرن نیست 
و روشنفکران ما با تاسف این کار را کرده اند. آنها بدی ها 

و زشتی ها را بزرگ کردند و به جای اینکه موفقیت های 
فرهنگی و آموزشی دنیای مدرن را هم ببینند با قدرتی که 
پوسیده  روابط  کردند  سعی  داشتند  فلسفی  اصطالحات  به 
ارباب رعیتی و حتی دوران برده داری را با مشتی الفاظ و 
ایسم بزرگ کنند و نسل جوان را گمراه سازند. آثار سعدی 
و کلیله و دمنه و مرزبان نامه ارزشمند هستند اما غیرقابل 
نقد نیستند. هر آنچه که سعدی استاد سخن گفته است در 
علمای  نظریات  و  نیست  درست  اجتماعی  مسائل  با  رابطه 
جامعه شناسی و تربیتی و آموزشی امروز ارزشمندتر است 
چون متفکران امروز بر شانه های آنها ایستاده اند اما گروهی 
از روشنفکران ما حتی در قالب داستان های کودکان چیزی 
به خورد کودکان دادند که هر چه در گذشته است زیبا بوده 
چنان  بهداشت  در  را  جهل  موارد  برخی  در  حتی  و  است 
ستوده اند که آن حکیم های کم سواد ستایش شده اند و 
یکی از روشنفکران مکتب  خانه ها را ستود امروز که دشمنی 
چون ماهواره و اینترنت و بازی های کودکان و سریال آمده 
را جارو می کند و عزیزان ما که  است که دیگر همه چیز 
می خواهند در زمینه ادبیات کودکان کار کنند باید کاری 
کارستان کنند تا حداقل جومونگ جای رستم را نگیرد. به 

قول محمدعلی جوشایی : 
میوه باغ غفلتیم چاره ز ریشه کن مرا 

تا سگ پیر می کشی نوبت روبهان رسد

چاهی کنی بهر کسی
 اول خودت دوم کسی 

را  اول خودت، دوم کسی«  زبانزد »چاهی کنی بهرکسی،  در گویش کرمانی، 
بسیار شنیده ایم. آقای دکتر حسن ذوالفقاری، مصحح کتاب جامع التمثیل در 
مقدمه ای که بر این کتاب نوشته شده است، ضمن معرفی محمدعلی  حبله 
رودی، مولف جامع التمثیل که در قرن یازدهم و همزمان با عصر فرمانروایی 
سابقه  تشریح  به  است،  کرده  ایرانی  های  مثل  آوری  به جمع  اقدام  صفویان، 
تاریخی مثل پرداخته و در این باره نوشته است: »... فراوانی متون اندرزی و 
اندرزنامه های پیش از اسالم بر وجود جمالت و زبانزدهای مشهور داللت دارد 
... در دوره ی ساسانی به گواهی اندرزنامه های باقی مانده از آن دوره، اندرزنامه 
نویسی رواج داشته و مقام »اندرز بُدی« یکی از مناصب مهم به شمار می رفته 
است.« وی در ادامه یادآور شده است: »... مثل ها از نوع اشعار هجایی قبل از 
اسالم است که هنوز هم آهنگ شعری خود را حفظ کرده اند. مثل »بدمکن که 

بد بینی، چه مکن که خود افتی«
مصحح محترم جامع التمثیل همچنین، ضمن ریشه یابی واژه ی مثل و اشاره 
به این واقعیت که مثل را در زبان فارسی: »داستان یا َدستان« می گفته اند، 
مثل را از دیدگاه، شمس قیس رازی، علی اکبر دهخدا و احمد بهمنیار کرمانی، 
مورد بررسی قرار داده و یادآور شده است، مطالعه ی مثل های هر قوم و ملتی، 
خواننده را با چگونه فکر کردن نیاکان و تاریخ اجتماعی آنها که به قلم مورخان 

درباری نیامده است، آشنا می کند و حکمت هزاره ها را به ما می آموزد.
ما کاری به شرح مفصل دکتر ذوالفقاری درباره ی: تاریخچه مثل، سیر تغییرات 
و آنچه پژوهشگران در سالهای اخیر برای یافتن حکمت نیاکان انجام داده اند، 
نداریم و تنها در پی یافتن ریشه ی مثل: »بد مکن که بد بینی، چه مکن که 
خودافتی« هستیم. بررسی های حقیر نشان می دهد این مثل نظیر بسیاری از 
به  پیشینیان  به تجربه  توجه  با  و  ندارد  تاریخی  ریشه  فارسی  زبان  زبانزدهای 

عنوان یک اندرز در یکی از اندرزنامه های دوره ی ساسانی جا گرفته است.
با این وصف آقای پرتوی آملی در کتاب دو جلدی ریشه ی امثال و حکم که 
برای هر »مثلی« تاریخچه ای قائل است، آورده است: »المعتصم باهلل، خلیفه ی 
عباسی با مرد ساده دلی از عرب های بادیه طرح دوستی ریخت و هر از گاهی 
از مصاحبت با او لذت می برد. این خلیفه ندیمی داشت که از این رفتار دچار 
حسادت شد و تدبیری اندیشید که عرب بادیه نشین را به جرم صفای باطن از 

چشم خلیفه بیندازد و لذا با او طرح دوستی ریخت و روزی وی را برای صرف 
ناهار به خانه اش دعوت کرد.

بوی سیر: 
ندیم خلیفه، غذایی با سیر بسیار جلوی عرب بادیه نشین گذاشت دهان او با 
با  این غذا بوی سیر گرفت. ندیم به وی گفت: »هنگام سخن گفتن  خوردن 
خلیفه، دست به دهان بگیر که خلیفه از بوی سیر ناراحت نشود و بر تو خشم 

نگیرد.«
چون از هم جدا شدند، ندیم به نزد خلیفه شتافت و گفت: »این بادیه نشین که 
خود را در لباس دوستی جلوه می دهد به من گفت، از بوی دهان خلیفه رنج 
می برد و مجبور می شود جلوی دهانش را بگیرد تا ناراحت نشود. به راستی 
دریغ است که به این افراد جسور و بی ادب، افتخار مصاحبت می دهید!« خلیفه 
چون ادعای ندیم را شنید، عرب بادیه نشین را به حضور طلبید و با او به گفتگو 
پرداخت. آن بیچاره پاکدل و از همه جا بی خبر، نصیحت ندیم را به حسن نیت 
و خیرخواهی تلقی کرده ،دست بر دهان گرفت که خلیفه از بوی سیر ناراحت 
نشود. ولی خلیفه این عمل را حمل بر بی ادبی او دانست و بدون اینکه تحقیق 
کند بر روی کاغذی نوشت: »به محض رویت این نامه، گردن آورنده کاغذ را 
بزن! والسالم« کاغذ را مهر کرد، سرش را بست و با قیافه خندان به دست آن 

عرب داد و گفت: »فوری حرکت کن و این نامه را به فالن حاکم برسان«
نامه ی مرگ...!

ندیم بدجنس که در بیرون منتظر بود تا از نتیجه ی فتنه گری خود آگاهی می 
به سویی روان  به سرعت  با چهره ای خوشحال دید که  را  یابد، عرب بدوی 
است. پرسید: به کجا می روی؟ گفت: »خلیفه از طرز عمل و ادب من خوش 

آمد و این نامه را که نمی دانم در آن چه نوشته به من داده است تا به فالن 
حاکم برسانم.« ندیم حسود که طّماع هم بود با خود اندیشید، شاید تیر بدگویی 
های او به سنگ خورده و خلیفه، عرب بدوی را برای دریافت جایزه و انعامی 
شایسته به نزد فالن حاکم فرستاده است و  لذا به او گفت: »نامه ی خلیفه را به 
من بده تا به حاکم برسانم. زیرا وسیله و اسب من برای رساندن نامه مجهزتر 
و سریعتر است.« بدوی پاک سرشت، بدون آنکه تردیدی به خود راه دهد، نامه 
را به او داد. خود در شهر بغداد پرسه می زد تا ندیم بازگردد و اجرای دستور را 

به اطالع خلیفه برساند.
ندیم بدطینت به طمع دریافت مال دنیایی به کام مرگ شتافت و به سزای عمل 
خود رسید. خلیفه که چند روزی از ندیم خود و عاقبت کار عرب بدوی بی خبر 
بود، جریان را جویا شد. به او گفتند: از ندیم خبری ندارند ولی عرب بادیه نشین 
همه روزه در خیابانهای بغداد قدم می زند. خلیفه که شگفت زده شده بود، عرب 
را خواست و ماجرای نامه و ماموریت او را مورد پرسش قرار داد. عرب بدوی 
ماجرا را به طور کامل بیان کرد. خلیفه از او پرسید: »بگو ببینم، کجا دهانم بوی 
بد می دهد که تو از آن ناراحت هستی؟ بدوی جواب داد: »مگر کسی چنین 

مطلبی گفته است؟«
خلیفه گفت: »غیر از تو کسی نگفته و ندیم هم شهادت داده است به عالوه چه 
دلیلی باالتر از این که هنگام گفتگو با من دست جلوی دهان و بینی گرفتی و 

از نزدیک شدن به من دوری می کردی؟«
عرب بدوی چون این سخن شنید به قصد شوم ندیم پی برد و آنچه در منزل 
با خبر شد به  از ماجرا  بود به عرض خلیفه رسانید. خلیفه وقتی  ندیم گذشته 
خبث طینت ندیم پی برد و فهمید چه دام مهیبی در پیش پای بادیه نشین بی 

گناه پهن کرده بود که دامن خودش را گرفت.
مردی که به علت مشاوره ی ناجوانمردانه، فرزند عزیزش را به کشتن داد

روزی یکی از اهالی اصفهان که با همسر خود جنگ و دعوا داشت. چوبی به زن 
خود زد و او بر اثر ضربه ی چوب جان سپرد. مرد که از خویشاوندان همسرش 
می ترسید با یکی از دوستان مشورت کرد. رفیقش به او گفت: جوانی نیکو را به 
خانه ببر، او را بکش و در پهلوی زن بخوابان و به خویشان همسرت بگو« این 
جوان را با زن خود دیده ام و هر دو را کشته ام. آن مرد چنین کرد و نزدیکان 
زن او را تحسین کردند. اتفاق روزگار همان رفیق که او را به این حیله راهنمایی 
کرده بود، پسری جوان و زیبا داشت. پسرش چند روزی به خانه نرفته بود، پدر 
به جستجو پرداخت و فرزند را نیافت. نزد آن مرد آمد و گفت: »آنچه به تو گفته 

بودم انجام دادی؟«
آن شخص گفت بلی. مرد گفت: مقتول را به من نشان بده. او را به خانه برد 
و کشته را به او نشان داد. دید فرزند خودش است. خاک بر سر می ریخت و 

چاره ای نداشت.
عبارت »کسی که چاهی بکند برای برادرش، پس خودش در آن چاه خواهد 
افتاد« در مجموع کلمات قصار حضرت علی )ع( نیز آمده است و شیعیان که 
به آن حضرت اقتدا می کنند، هرگز برای کسی توطئه ناجوانمردانه طرح نمی 
کنند به عالوه نتیجه ی نامطلوب این رفتار نادرست بارها آزموده شده و صفحه 

حوادث نشریات گاهی حاوی چنین خبرهایی نیز هست.
این مطلب را بدین منظور انتخاب کردم که جوانان کم تجربه بنا به دستورات 
دین مبین اسالم، خشم خود را کنترل کنند، چند روز از منابع مختلف تحقیق 
افراد  یعنی  است.  با صابرین  باشند که خداوند  و شکیبا  و همواره صبور  کنند 
صبور مورد هدایت خداوند قرار می گیرند و به تصمیم درست و قانونی و شرعی 
راهنمایی می شوند ولی انسان های عجول و دهن بین از هدایت دورند و به 
دست خود به خود آسیب می رسانند. به عالوه حسن نیت و خیر اندیشی و مثبت 

نگری ،از صفاتی است که تامین کننده ی خوشبختی است.
جناب فردوسی در دفتر ششم شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار فرموده است« 
»میازار کس را که آزاد مرد/ سر اندر نیارد به آزار و درد« و حضرت حافظ در 
غزل شماره 66 گفته است: »دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ/ که رستگاری 

جاوید در کم آزاری است« 
و اما جناب فردوسی در باب تامل و دوری از عجله پند ظریفی را به قالب شعر 
درآورده است که خواندنی است: »چنین گفت با بچه جنگی پلنگ/ که ای پر 
هنر بچه ی تیز چنگ/ ندانسته در کارتندی مکن/ بیندیش و بنگر ز سر تا به 
بُن/ به گفتار شیرین بیگانه مرد/ به ویژه به هنگام ننگ و نبرد/ پژوهش نمای 

و بترس از کمین/ سخن هر چه باشد به ژرفی ببین«
در این پاره از شاهنامه، دوری کردن از تندی و عجله، دیدن سر تا پای ماجرا، 
دوری از سخنان چرب و نرم بیگانگان، تحقیق کردن به منظور حفاظت خود از 
حوادث و دیدن ژرفای موضوع و پرهیز از سطحی نگری توصیه شده است که 
نه خلیفه به آنها توجه کرده است و نه آن مرد اصفهانی و شگفتا بشر همواره 

در حال تکرار تاریخ است.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

یادداشتی به بهانه هیجدهم تیرماه، روز» ادبیات کودکان«؛ 
میوه باغ غفلتیم!
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت نهم

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
در قسمت هشتم از فداکاری عشق و ازخودگذشتگی منیژه دختر پادشاه 
عاقبت  و  دردناک  سرنوشت  و  نوشتیم  بیژن  محبوبش  به  نسبت  توران 
باوفا  بیان کردیم. اینک می پردازیم به یکی دیگر از زنان  زیبای آنها را 
با  نیز  تاثیرگذاری  و  زیبایی  این  که  ایران  باستانی  تاریخ  در  تاثیرگذار  و 
حضور و وجود او یکبار دیگر عالقه و حمایت فردوسی بزرگ را نسبت 
ابراز نموده که خالف گفته های بدخواهان  به زنان حتی زنان غیرایرانی 
را به اثبات می رساند. این بانوی نامدار کتایون دختر قیصر روم و همسر 
این  به  وفاداری  و  عشق  این  داستان  است.  ایران  نامدار  پادشاه  گشتاسب 

جوان ایرانی بدین شرح است: 
بعد از اینکه کیخسرو پادشاه عدالت گستر و بسیار مومن که با اعتقادات 
خاص خود در نهایت به آسمان رفت و به ابدیت پیوست، - این پادشاه 
شجاعان  و  بزرگان  از  یکی   - نداشت  فرزندی  و  نکرد  ازدواج  هرگز 
درباری خود را به نام لهراسب به جانشینی خود تعیین کرد. البته این انتخاب 
با مخالفت هایی از سوی پهلوانان و سرداران روبه رو شد ولی با پادرمیانی 
زال و رستم سرانجام با پادشاهی لهراسب موافقت گردید و او رسما تاج 
کیانی را بر سر گذاشت. لهراسب دارای دو پسر یکی به نام گشتاسب و 
دیگری به نام زریر بود که گشتاسب جوانی نامدار و بسیار جسور بود. او 
بعد از اینکه با کماالت و فنون نظامی گری و کشورداری آشنا گردید و 
در خود توان پادشاهی را دید در یک میهمانی که پادشاه برگزار کرد از 
میان میهمانان به پاخاست و از پدر که شدیدا به تاج و تخت خود وابسته 
شده بود  درخواست نمود که از سلطنت کناره گیری کند و به عبادت و 
استراحت بپردازد و تاج و تخت خود را به او واگذارد. لهراسب به او می 
گوید اوال من هنوز پیر و درمانده نشده ام که تاج و تخت را به تو بدهم 
از  بتوانی  تا  ای  ندیده  را  کافی  تعلیمات  و  پختگی  آن  هنوز  تو  ثانی  در 
این سرزمین حراست و نگهداری کنی. گشتاسب از این حرف پدر بسیار 
ناراحت و دلگیر شد. به حالت قهر مجلس را ترک نمود و با شماری از 
سپاهیانش ایران را ترک کرده به هندوستان رفت. خبر مهاجرت گشتاسب 
را به پدرش دادند. لهراسب به برادر گشتاسب و چند تن از سرداران گفت 
بگیرند.  را  این خودسری اش  بازگردانند و جلوی  ایران  به  و  بیابند  را  او 
سرداران و برادرش به کشورهای مجاور ایران رفتند و به دنبال او گشتند 
تا باالخره او را یافتند و با تاکید بر اینکه به زودی جانشین پدرش خواهد 
شد و وعده وعیدهایی دیگر او را به کشور بازگردانیدند. ولی بعد از مدتی 
چون از طرف پدرش اقدامی برای واگذاری پادشاهی به او نشد این بار با 
خشمی بیشتر از پدرش ایران را ترک کرد ولی دیگر به هندوستان نرفت 
به  سپاهی  نه  و  داشت  پولی  نه  ولی چون  روم گردید.  راهی کشور  بلکه 
صورت فردی عادی در روم به زندگی خودش ادامه می داد و با قایق رانی 
به نام )هیشونی( آشنا شد و از او درخواست کرد برایش کاری دست و پا 
کند قایقران هم چون او را جوانی قوی بنیه و زیبا روی می بیند با خود می 
اندیشد که این جوان نباید آدمی عادی باشد بلکه از بزرگ زادگان است 
به همین جهت از او حمایت  کرد و به او جایی برای زندگی کردن داد و 

برای پیدا کردن کار مناسبی برای این جوان دالور تالش می کرد.
روزی گشتاسب از کنار روستایی عبور می کرد تصمیم گرفت در سایه 

درختی به استراحت بپردازد که کدخدای ده به او نزدیک شد و گفت: 
بدو گفت که ای پاک مرد جوان 

چرایی پر از درد و تیره روان 
اگر بایدت رای بر ایوان من 

بوی شاد یک چند مهمان من 
مگر که این غمان بر دلت کم شود 

شریر مژگانت بی غم شود 
گشتاسب برای اینکه میزبانش را بهتر بشناسد از تبار او پرسید که کدخدا 
خود را از نژاد فریدون اعالم کرد. گشتاسب هم خود را مردی از ایران به 

او معرفی کرد و چند روزی را میهمان آن مرد خیرخواه شد. از طرفی قیصر 
روم سه دختر داشت که بزرگترین و زیباترین آنها به نام کتایون بود و طبق 
رسوم روم اگر خواستگاری برای دختران قیصر بیایند باید اوال دختر او را 
بپسندد و اگر خواستگار هم دختر را پسندید طبق شرایطی که پادشاه تعیین 
می کند می توانند با هم ازدواج کنند. کتایون هم در زیبایی و هم خوش 
فکری و زیبا اندیشی شهره بود و خواستگاران زیادی داشت که باید یکی 
را انتخاب می کرد و در روزی که مراسم برگزار گردید گشتاسب هم با 
اصرار کدخدا میزبانش در این جشن شرکت می کند و در همان نگاه اول 
کتایون به او دل می بندد چون کتایون گشتاسب را در خواب دیده بود به 
قیصر گفت که او این جوان را پسندیده است و می خواهد با او ازدواج 

کند وقتی قیصر فهمید که او ایرانی نیست چنین گفت: 
اگر من سپارم بدو دخترم 

به ننگ اندرون پست گردد سرم 
هم او را و آنرا که او برگزید 
به کاخ اندرون سربباید برید 

عاشق  و  شیفته  که  کتایون  کرد  مخالفت  دخترش  عروسی  با  قیصر 
گشتاسب شده بود گفت گشتاسب مردی هست که اگر با او ازدواج کند 
باید از قصر برود. گشتاسب نیز از کتایون پرسید چه باید بکند که کتایون 
گفت به خاطر عشقی که به تو دارم از قصر و تاج و تخت پدر می گذرم 
بود ولی حاضر  او  تاج و تخت  و وارث  قیصر  بزرگ  البته کتایون دختر 
شد از این همه امکانات به خاطر محبوبش بگذرد. به این ترتیب کتایون 
و گشتاسب با هم ازدواج کردند و به زندگی معمولی خود ادامه دادند و 
از راه شکار کردن برای گذران زندگی خود استفاده می کردند و گاهی 
هم به هیشوی کمک می کردند. بعد از مدتی فردی به نام میرین از دختر 
نمی  قیصر دیگر  اما  نام داشت خواستگاری کرد  آرام  قیصر که دل  دوم 
به خواستگار  را تکرار کند  بود  برای کتایون کرده  اشتباهی که  خواست 
پیشنهاد کرد باید برای ازدواج با دختر من ابتدا گرگی وحشی که آسایش 
مردم را به هم زده است را از بین ببرد اگر موفق شد می تواند با دختر من 
برای  مبارزه  توان  نه  اینکار را داشت  نه شجاعت  میرین که  ازدواج کند. 
رفع مشکل به پیشگویی مراجعه کرد و از او کمک خواست تا پیشگو او را 
راهنمایی کند.پیش گو گفت: پیش قایقرانی به نام هیشو برو شاید او بتواند 
به تو کمک کند. هیشو موضوع گشتاسب و ازدواجش را با دختر قیصر به 
او گفت و او را نزد گشتاسب برد وقتی که شروط پادشاه را به گشتاسب 
گفت و از او کمک خواست تا در کشتن گرگ وحشی او را یاری دهد 
گشتاسب قبول کرد و میرین فردا  یک اسب و شمشیر که از دوران سام 
به او رسیده است را به نزد گشتاسب آورد و آنها را به او داد و به اضافه 
هدایای دیگر که گشتاسب اسب و شمشیر را قبول کرد و هدایای دیگر 

را به هیشوی داد.
چو گشتاسب آن هدیه ها بنگرید 

همان اسب و تیغ از میان برگزید 
دیگر چیز بخشید هیشوی را 
بیاراست جان جهانجوی را 

به  بود رفت و گرگ که  آنجا  بیشه که گرگ در  به سمت  از آن  بعد 
او را کشت  به طرف گشتاب حمله کرد و اسب  بود  شدت زخمی شده 
اما گشتاسب گرگ را کشت و دو دندان او را جدا کرد و از بیشه خارج 
شد. خبر کشته شدن گرگ را به قیصر دادند و او به قول خود وفا نمود. 
در این موقع کتایون شنید گشتاسب ایرانی زاده و از نژاد پادشاهان آریایی 
می باشد. به شوهرش پیشنهاد کرد که با هم به ایران بروند اما گشتاسب 
قبول نکرد مدتها گذشت. دختر سوم قیصر آماده ازدواج شد این بار مردی 
به نام )اهرن( از دختر سوم خواستگاری کرد که قیصر برای او هم شرطی 
گذاشت که باید به کوه سقیال برود و اژدهایی که در آنجا هست را نابود 
کند تا مردم منطقه از شر این هیوال راحت شوند اگر موفق شد دخترش را 

به او خواهد داد.
به کوه سقیال یکی اژدهاست

که کشور همه پاک از او در بالست 
اگر کم کنی اژدها را ز روم 
سپارم ترا دختر و گنج و بوم 

اهرن به نزد میرین آمد و مشکلش را گفت و از او یاری خواست میرین 
جریان خودش و اینکه گرگ چگونه کشته شده را برای او تعریف کرد 
و او را به هیشوی معرفی کرد. هیشو او را با گشتاسب آشنا کرد گشتاسب 
به او گفت برو شمشیری و نیزه ای درست کن با چند شاخه و همه را به 
زهرآلوده کن نزد من بیاور بعد از آماده شدن گشتاسب به غاری که اژدها 
در آنجا بود رفت و اژدها را کشته دندان او را کشید و به نزد اهرن آمد 
و او به شاه اطالع داد که اژدها را کشته قیصر بسیار خوشحال شد و برای 
ازدواج دخترش جشن باشکوهی ترتیب داد در این جشن دو داماد قیصر 
مشغول به چوگان بازی شدند. کتایون که به خاطر ازدواجش با گشتاسب 
با  به این جشن آمد و  با گشتاسب  از همه امکانات پدر محروم شده بود 
اصرار کتایون که از شوهر درخواست کرد چوگان بازی کند. گشتاسب 
دو  و  کنان  بازی  از  و  آمد  میدان  به  و گوی چوگان  اسب  با  و  پذیرفت 
داماد شاه بهتر بازی کرد. همه را شکست داد قیصر که دیگر از دختر و 
گشتاسب گذشته بود او را به حضور پذیرفت و گفت از چه کشوری و چه 
تباری هستی؟ گشتاسب به او گفت من همان کسی هستم که تو به خاطر 
به  پررفاه  از زندگی  بیرون کردی و  از قصر  را  او  با دخترت  ازدواج من 
فالکت انداختی و داستان کشتن گرگ وحشی و زخمی که از او برداشته 
بود و اژدها را برای قیصر تعریف کرد قیصر از کرده خود پشیمان شد و 
از او عذرخواهی نموده به سراغ کتایون محبوب ترین فرزندش رفت او را 

بوسید و از او دلجویی نمود و گفت: 
بدو گفت قیصر که ای ماهرو 

گزیدی تو اندر خور خویش شوی 
هم دوده را سر برافراختی 

بر این نیک بختی که تو ساختی 
بعد از آن از وضعیت گشتاسب از او سوال کرد. کتایون در جواب قیصر 
گفت او خودش را به من معرفی نمی کند ولی باید از نژاد بزرگی باشد. 
آدمی بسیار پرغرور است و بسیار محکم ولی هر چه از تبارش می پرسم 
پاسخ نمی دهد. قیصر گشتاسب و کتایون را به قصر خودش دعوت می 
کند. گشتاسب هم به خاطر رضایت محبوبش این دعوت را می پذیرد و 
با او به کاخ پادشاهی می رود. قیصر در مجلس جشن که به افتخار ورود 
دخترش و فرخ زاد که نام مستعاری بود که گشتاسب برای شناخته نشدنش 
برخورد نهاده بود در آن جشن شرکت کردند. قیصر اعالم کرد که چون 
دامادش مردی شجاع می باشد باید همه از او پیروی و دستورات او را اجرا 
نمایند و به خاطر داشتن داماد دلیری که پیدا کرده بود نامه ای به لهراسب 
پادشاه ایران نوشت و از او خواست که بعد از این باید خراج گذار روم 
باشند و هر سال خراجی به روم بفرستد در غیر این صورت با فرمانده دلیر 
خود فرخ زاد به کشور ایران حمله خواهد کرد. نامه را به قاموس داد و او 
را روانه ایران کرد لهراسب که این همه خیره سری را از روم به یاد نداشت 

قاموس را احضار کرد و گفت: 
نبود این هنرها به روم اندران 

بدی قیصر از پیش شاهان زبون 
حال چه شده که قیصر روم اینقدر شهامت پیدا کرده و او را تهدید می 
زیبایی و  بزرگش که هم در  قیصر دختر  پادشاه!  ای  قاموس گفت  کند. 
بقیه بزرگتر می باشد  از  بقیه دخترانش برتر است و همینطور  از  کماالت 
را به مردی داده به نام فرخ زاد که هم در دالوری بی نظیر است و هم در 
او  با  با پسر شما زریر دارد و گویی  زیبایی و شجاعت و شباهتی عجیب 
دوقلو می باشد. او از نظر گفتار و کردار هم به ایرانیان شباهت زیادی دارد 
و در مبارزاتی که با گرگ وحشی و اژدها کرده بر آنها پیروز شده است و 
در حال حاضر نیز سپهساالر قوای روم می باشد. در واقع همه کاره ارتش 
روم هست. لهراسب وقتی جریان را شنید دانست که این فرخ زاد کسی 
جز گشتاسب نیست. بزرگان را فرا خواند و پیام به قیصر روم فرستاد که 
خراج نخواهد داد و با روم خواهد جنگید. سپس لشکری را آماده کرد و 
با سرداران عازم مرزهای روم شدند. قبل از آن زریر را به روم فرستاد تا به 
گشتاسب بگوید که پدر تصمیم گرفته تاج و تخت را به تو واگذار کند و 
خودش به عبادتگاه برود ضمنا از او خواست تا با برادرش طوری صحبت 
کند که او راضی شود. زریر خیلی سریع خود را به گشتاسب رساند و او 
طرف  از  پیک  این  که  گفت  قیصر  به  گشتاسب  گذاشت.  جریان  در  را 
ایران آمده از من برای مذاکره دعوت کردند من به اردوگاه آنها می روم 
تا ببینم چه می خواهند. ضمنا خواسته شما را به آنها خواهم گفت. قیصر 
موافقت کرد گشتاسب  به اردوگاه لشکر ایران آمده و مورد استقبال هم 
وطنانش قرار گرفت و وقتی تاج پادشاهی را که لهراسب برایش فرستاده را 
دید با شادمانی بر تخت نشست و نامه ای به قیصر نوشت که تمام خواسته 
های شما برآورده شده است و او را به اردوگاه دعوت کرد. قیصر نیز با 
خوشحالی به اردوگاه رفت وقتی دید که دامادش بر تخت پادشاهی ایران 
نشسته است خوشحال شد. گشتاسب هدایایی بسیار نفیس برای همسرش 
که به خاطر عشقی که به او داشت ا زتخت قیصری روم گذشته بود فرستاد 
و به اتفاق او و قیصر به ایران آمدند. مورد استقبال لهراسب قرار گرفتند. 
در ایران جشن بسیار باشکوهی هم به مناسبت ازدواج پسرش با دختر قیصر 
روم و هم برای انتخاب گشتاسب به جانشینی خود برپا نمود و به این شکل 

گشتاسب و کتایون سالهای زیادی با شادمانی در ایران زندگی کردند.
این هم نمونه دیگری که به زیبایی فردوسی بزرگ در کتاب عظیم خود 
بانوان چه  بزرگداشت  و  احترام  از  دیگر  دلیلی  و  پرداخته  به آن  شاهنامه 

ایرانی و چه غیر ایرانی حکیم خردمند توس.
می دانست قیصر که گشتاسب اوست 

فروزنده جان لهراسب اوست 
فراوانش ستود و بردش نماز 

وز آنجا سوی تخت رفتند باز 
بدو شادمان گشت لهراسب شاه 
مر او را نشاند از بر تخت و گاه 

ببوسید و تاجش به سر بر نهاد 
همی آفرین کرد با تاج باد 

ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 



خودکشی یک دانشجو

در تهران
 

دانشجوی دکتری زبان فرانسه در اقدامی عجیب در خانه اجاره منطقه فالح 
به زندگی خود پایان داد.

 مردی در تماس با ماموران کالنتری 161 ابوذر از مرگ پسر جوان در خانه 
اش خبر داد و خیلی زود تیمی از ماموران برای تحقیقات پلیسی در محل 

حاضر شدند.
پسر  شده  آویز  حلق  جسد  با  ساختمانی  دوم  طبقه  در  حضور  با  ماموران 
بود  کافی  و همین  رو شدند  روبه  بود  فرانسه  دکتری  دانشجوی  جوان که 
در  ویژه  تحقیقات  برای  تهران  آگاهی  پلیس  اداره 10  ماموران  از  تیمی  تا 

محل حاضر شوند.
مرد صاحبخانه در اظهاراتش به ماموران گفت: پسر جوان دانشجوی دکتری 
زبان فرانسه بود و جوانی آرام و بدون حاشیه و مودب بود که از روز پنج شنبه 
دیگر اطالعی از او نداشتم تا اینکه وارد خانه اش شدم و با جسد حلق آویز 

شده وی روبه رو شدم.
بنا بر این گزارش، جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 

ویژه برای افشای راز این مرگ ادامه دارد.

اعترافات تکان دهنده وکیل 

شیطان صفت

یک وکیل بعد سوءاستفاده از قربانیان بسیار سرانجام به دام قانون افتاد و 
به جنایات خود اعتراف کرد.

اوین توماس ۲۹ ساله  باشگاه خبرنگاران جوان،   به گزارش گروه وبگردی 
ساکن جنوب ولز کودکان ۹ تا 16 سال را هدف خود قرار می داد و از طریق 

بازی های آنالین قربانیان را مجبور به رفتار های هرزه نگارانه می کرد.
شبکه  از  ولز،  در  حقوق  دانشگاه  التحصیل  فارغ  و  وکیل  توماس  اوین   
یا  و  پسران  انداختن  دام  به  برای  آنالین  بازی های  و  فیسبوک  اجتماعی 
دختران جوان سوء استفاده می کرد و همچنین گاهی اوقات با هویتی جعلی 

اقدام به فریب دادن آن ها می کرد.
متهم در دادگاه گفته که برای فریب دادن قربانیان از تکنیک های پیشرفته ای 
بهره می گرفته و با تغییر دادن صدا و صحبت کردن به لهجه های مختلف 

قربانیان را در دام افکار شیطانی خود می انداخته است.
پلیس انگلیس این فرد را در نوامبر سال گذشته به دلیل مجبور کردن ۲ 

کودک ۸ ساله به رفتار های غیر اخالقی دستگیر کرد.
بعد از دستگیری، پلیس خانه متهم را مورد بازرسی قرار داده که در رایانه 
شخصی او شمار بسیاری از تصاویر هرزه نگارانه از کودکان به همراه تصاویر 
گفته  به  که  آمریکا کشف شد  و  انگلیس  در  قربانی کودک  از 1۵0  بیش 

پلیس تا کنون 1۴6 کودک شناسایی شده اند.
را  به 1۵۸ مورد جرایم جنسی که کودکان  را  توماس  اوین  انگلیس  دادگاه 
کرده،  می  نگارانه  هرزه  و  غیراخالقی  رفتار های  به  تحریک  یا  و  مجبور 

محکوم کرد.
 قاضی دادگاه متهم را فردی بسیار خطرناک برای جامعه دانست و گفت که 
شکی ندارد که این متهم خطر قابل توجهی برای آسیب رساندن به اعضای 

جامعه ایجاد می کند.
آنان  به  و  کرده  گفت وگو  قربانیان  والدین  با  دادگاه  از  خارج  در  ولز  پلیس 
توضیح داده تا چگونه مراقب فرزندان خود بوده تا دیگر در دام اینگونه افراد 

با افکار شیطانی گرفتار نشوند.
سخنگوی پلیس ولز می گوید " آن چیزی که هشدار دهنده است موضوع 
است.  در فضای مجازی  فرزندانشان  فعالیت  و  از عملکرد  والدین  ناآگاهی 
افراد بسیاری در کمین نشسته اند تا کودکان آسیب پذیر را طعمه خود قرار 
دهند، والدین نقش بسیار مهمی در حافظت و راهنمایی کودکان را بر عهده 

دارند تا مانع از به دام افتادن آن ها شوند. "

تیراندازی هوایی توسط اوباش 

در هشترود
دادستان عمومی و انقالب شهرستان هشترود از دستگیری سه نفر اراذل و 

اوباش اسلحه به دست در حوزه قضایی هشترود خبر داد.
شاهرخ اسدالهی تراکمه خاطرنشان کرد: بعد از دریافت گزارش های مردمی 
از  و پخش فیلم تیراندازی با سالح گرم در فضای مجازی توسط سه نفر 
اراذل و اوباش هشترود، مأموران نیروی انتظامی منطقه با دستور قضائی به 
ماجرا ورود کرده و با تحت نظر قرار دادن متهمان، در اسرع وقت نسبت به 

دستگیری آنها اقدام کردند.
وی افزود: متهمان با انجام تیراندازی هوایی با سالح کالشنیکف در شهر 
در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کرده اند و با قدرت نمایی کاذب در پی 

دریافت مطالبات خود از سایر خالف کاران بوده اند.
وی اظهار کرد: متهمین با قرار قانونی روانه زندان شدند.

خبر رویترز: 
ایرانسطحغنیسازیخودرابه۵درصدمیرساند

رئیس پلیس راهور ناجا:
برگسبزهمانسندرسمیاست

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ایرانی مدعی 
برجامی  ایران در گام دوم کاهش تعهدات  شده که 
پنج  به  را  اورانیوم  غنی سازی  است سطح  قرار  خود 

درصد برساند.
به  ایرانی  ناشناس  منبع  یک  ایسنا،  گزارش  به 
خبرگزاری رویترز گفته است: اعالمیه اصلی یکشنبه، 
افزایش سطح غنی سازی اورانیوم از ۳ ۶۷. درصد به ۵ 

درصد خواهد بود.
دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  ظریف  جواد  محمد 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گام بعدی کاهش 

تعهدات برجامی جمهوری اسالمی ایران، عدم رعایت 
خاطرنشان  است،  درصد   ۳.۶۷ سقف  تا  غنی سازی 
کرد: اینکه ما در گام بعدی در چه سطحی غنی سازی 
کنیم را خودمان و براساس نیازمان تعیین می کنیم.

تعهدات  کاهش  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
جمهوری  برنامه های  ما  کرد:  اظهار  ایران  برجامی 
اسالمی ایران را اعالم کردیم و براساس آن هم عمل 
می کنیم و اروپایی ها هم باید بدانند تا زمانی که آنها 
متعهد خواهیم  برجام  به  ما  باشند  متعهد  برجام  به 

بود.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: برگ سبز پلیس راهور 
همان سند رسمی است که هزینه نقل و انتقال با این 

برگ چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جنجال بر سر برگ سبزی که 
به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و 
فروش خودرو صادر می شد و هزینه ای که مالک برای 
دعوای  می کرد  پرداخت  باید  دفترخانه  در  سند  ثبت 
حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد.

مجلس  انجام  سر  که  گرفت  باال  جایی  تا  کشمکش 
را  پاکی  قوانین موجود آب  بررسی  با  و  وارد گود شد 
روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی 
مجلس  و  ناجا  فرمانده  مکاتبه  براساس  داد.  انتظامی 
برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودرو 
صادر می کند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه 

امری کاماًل اختیاری است.
در  که  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   ۲۹ ماده 
جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی 
مذاکرات  مشروح  و  رسیده  اسالمی  شورای  مجلس 
روزنامه  در  دولت  نماینده  و  مردم  محترم  نمایندگان 
رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می دارد، »نقل 
و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، 
دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و 
به  ابتدا  رسمی،  اسناد  دفاتر  در  مذکور  وسایل  انتقال 
از  شده  تعیین  مراکز  یا  رانندگی  و  راهنمایی  ادارات 
سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل 
نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و 

تعویض پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.«
سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در 

و موضوع  ماده ۲۹  به  اشاره  با  با خبرنگار مهر  گفتگو 
تمایلی  هرچند  کرد:  اظهار  خودرو  سبز  برگ  قدیمی 
موضوعات  یادآوری  و  بزنم  دامن  پرونده  این  به  ندارم 
قبلی را داشته باشم اما باید بگویم که ماده ۲۹ قانون 
به  ارائه می دهد  پلیس  گفته است سندی که  صراحتاً 

منزله سند رسمی است.
حدود  راهور  سند  وسیله  به  انتقال  و  نقل  افزود:  وی 
۱۵۰ هزار تومان انجام می شود و با موضوعات حاشیه ای 
هزار   ۲۰۰ حدود  چیزی  غیره  و  پالک  تعویض  مانند 
راهور  پلیس  سند  با  انتقال  و  نقل  یک  هزینه  تومان 

می شود.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: اگر بعضی عالقه 
دفترخانه  سند  و  کنند  مراجعه  دفترخانه ها  به  دارند 
ای که حدوداً سه میلیون تومان می شود بگیرند جای 

خود دارد ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس 
اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد.

این  بر سر  که  فرودهایی  و  فراز  این  همه  به  توجه  با 
خرید  بازار  در  حال  این  با  آمده،  بوجود  قانونی  ماده 
اتفاقات دیگری می افتد و بعضاً طبق  و فروش خودرو 
روال قبل ادامه دارد. گرفتن سند و ثبت خرید خودرو 
است.  اختیاری  و  قانونی  کاماًل  امری  دفترخانه ها  در 
در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع 
صادر  طرفی  نفع  به  را  حکم  دادگاه  قانونی  دعوای 
می کند که سند ثبت شده دارد و نه سند تک برگی 
که پلیس راهور نسبت به صدور آن اقدام می کند. پس 
اگر خریدار هستید مختارید نسبت به ثبت رسمی هم 
اقدام کنیدتا به قول قدیمی ها کار از محکم کاری عیب 

نکند.
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رئیس دیوان محاسبات کشور گفت : در مجموع 
این  سوم  و  دوم  و  اول  های  گزارش  به  توجه  با 
از  ناشی  پول  تومان  میلیارد   ۵۷ حدود  دیوان، 

حقوق های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
»نگاه  تلویزیونی  برنامه  در  حضور  با  آذر  عادل 
یک« درباره سرانجام حقوق های نجومی با اشاره 
به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و 
کاماًل حرفه ای درباره پرونده معروف به حقوق های 
قوه  سه  سران  و  مجلس  به  نامتعارف  یا  نجومی 
داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آنها که 
نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن 

علنی مجلس هم قرائت شد.
وی افزود: در آن زمان اعالم شد که از ۱۰۰ هزار 
مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، 

۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند.
آذر گفت: پس از آن، گزارش محرمانه ای به رئیس 
و  اسالمی  شورای  مجلس  کمیسیون  و  مجلس 
سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه 
هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش 

آمد.
علیه  قانونی  اقدامات  روند  به  اشاره  با  وی 
مطالبات  به  پاسخگویی  و  نجومی  حقوق های 

پرداخت  بر  عالوه  گفت:  زمینه  این  در  مردمی 
حقوق های نامتعارف، وام های نامتعارف با سودهای 
صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.

دستگاه های  از  پرونده   ۷۰ حدود  داد:  ادامه  آذر 
مختلف بابت حقوق های غیر قانونی برای رسیدگی 
قضائی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای 

صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
اغلب  و  کارشناسان  اذعان  به  کرد:  اضافه  وی 
نمایندگان مجلس، فنی ترین و تخصصی ترین کار 

را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
از  تعدادی  گفت:  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی ها 

هم به زندان رفتند.
آذر با بیان اینکه متأسفانه در برخی موارد، قوانین 
اجازه پرداخت حقوق های نامتعارف را داده است، 
افزود: موارد خالء های قانونی در پیوست گزارش 

محرمانه دوم این دیوان است.
اجرای  محاسبات،  دیوان  مالک  کرد:  اضافه  وی 

قانون است و قوانین باید اصالح شود.
صفحه ای   ۲۰ جزوه  دوم،  گزارش  در  افزود:  آذر 
در خصوص خالء ها و روزنه های قانونی پرداخت 
حقوق های نامتعارف، اعالم شد و پس از آن، بحث 

اصالح نظام پرداخت، مطرح شد.

طور  به  محاسبات  دیوان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رسیدگی  را  دستگاه ها  مالی  امورات  مستمر، 
می کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش ۲ مورد 
را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون 

تومان پرداخت شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که 
هنوز  است  شده  داده  مجامع  و  مدیره  هیئت  به 
بودجه های ۹۷ و ۹۸  قانون  پابرجاست گرچه در 
قانونی،  تفاسیر  اما  اند  داده  قرار  را  برخی ضوابط 

اجازه برخی پرداخت های نامتعارف را می دهد.
نامتعارف،  حقوق های  موارد  بیشتر  افزود:  آذر 
اتفاق  سوم  نسل  و  دوم  نسل  شرکت های  در 
اول  الیه  قانونگذار  اوقات،  بیشتر  در  زیرا  می افتد 
و دستگاه های اجرایی را در نظر می گیرد و احکام 
را برای آنها می نویسد غافل از آن که شرکت هایی 
داریم که در الیه های دوم و سوم هستند و بیشتر 
پرداخت های نامتعارف، در آن جا اتفاق می افتد و 

باید نظام پرداخت آنها را اصالح کرد.
وی تاکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف 
و  شایستگی  اساس  بر  حقوق ها  و  باشد  دقیق  و 

عملکرد افراد به آنها پرداخت شود.
آذر گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط ساالنه 
حدود ۵ هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به 

داده  تشخیص  ما  حسابرسان  یعنی  داریم  خزانه 
اند که در محل خود هزنیه نشده است و آن را به 

خزانه برگشت دادیم.
افزود: دو سوم آن  رئیس دیوان محاسبات کشور 
یعنی حدود ۳ هزار تا ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان 
آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و 
از طریق مشاوره های حقوقی و آموزش به مدیران 

انجام شده است.
وی افزود: حدود ۱۵۰۰ تا ۱,۷۰۰ میلیارد تومان 
داده  برگشت  خزانه  به  تخلف  وقوع  از  پس  هم 
شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن 
می شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب 
قضائیه  قوه  به  رسیدگی  برای  پرونده  است  یافته 

ارجاع می شود.
مستمر  به طور  محاسبات  دیوان  کرد:  اضافه  آذر 
دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی 
دعواهای  جاها  برخی  در  اما  می کند  پایش  را 
حقوقی داریم. تا کنون در جایی که سهم دولت در 
شرکت، کمتر از ۵۰ درصد است یا در شرکت های 
نسل دوم و سوم از جمله شرکت هایی که زیر نظر 
بانک ها هستند و یا شرکت های خودروساز، دیوان 
محاسبات نمی تواند نظارت کند که باید قانون در 

این موارد اصالح شود.

یک  گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
در  اندازه  از  بیش  ماندن  دلیل  به  ساله  شش  کودک 

خودرو، گرمازده شد و جان خود را از دست داد.
دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
علوم پزشکی قم، دکتر پرهام گفت: این کودک بر اثر 
معصومه  حضرت  کودکان  بیمارستان  به  گرمازدگی 
دلیل  به  پزشکان  تالش  رغم  به  که  شد  منتقل  )س( 

شدت گرمازدگی جان خود را از دست داد.
ماندن داخل خودرو  اثر  بر  این کودک  بیان کرد:  وی 
بود  شده  تنفسی  مشکالت  و  گرمازدگی  دچار  پدرش 

که جان باخت.
کرد:  تاکید  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
معصومه  بیمارستان حضرت  به  که  زمانی  کودک  این 

س منتقل شد، وضعیت بسیار نامناسبی داشته و فاقد 
عالئم حیاتی بود.

پزشک  و  کودکان  متخصص  پشتیبان  دکتر  همچنین 
اثر گرما زدگی در خودرو،  معالج کودک فوت شده بر 
با اشاره به فوت کودک شش ساله به علت گرمازدگی 
گفت: این کودک از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در خودرو پدرش 
بوده است که بعد از آن به سرعت توسط اورژانس ۱۱۵ 

قم به بیمارستان امام رضا ع منتقل می شود.
بیمارستان،  این  به  ورود  هنگام  در  کرد:  بیان  وی 
بریده  بریده  نفس های  و  درجه   ۴۱ تب  دارای  کودک 
و  اولیه  اقدامات  بیمارستان  این  در  همکاران  که  بود 
و  کرده  گذاری  لوله  اینتوبه  را  بیمار  و  انجام  را  الزم 
به بیمارستان حضرت معصومه س قم منتقل می کنند.

در  بیمار  بالفاصه  بیان کرد:  این کودک  معالج  پزشک 
بیمارستان حضرت  به  بیمارستان پذیرش و زمانی که 

معصومه س وارد می شود نیز دچار تشنج بوده است.
دکتر پشتیبان گفت: در آنجا پزشکان به سرعت کار را 
آغاز و سه نوع داروی ضد تشنج به کودک داده و تشنج 
دارای  متأسفانه  کودک  این  می کنند.  کنترل  را  وی 
آنزیم های کبدی باال بود و فاکتورهای انعقادی وی نیز 

مختلف و سیستم کلیه نیز به شدت ضعیف شده بود.
این پزشک متخصص کودکان گفت: عملیات سونداژ نیز 
انجام شد، اما کودک هیچ ادرار نمی کرد که با اقدامات 

انجام شده، صبح روز بعد ادرار کردن آغاز شد.
بعد  ساعت  چند  کودک  این  افزود:  پشتیبان  دکتر 
حتی  و  بینی  و  دهان  از  خونریزی  که  بود  بستری  از 

محل های رگ گیری کودک به راه افتاد که به اصطالح 
بیمار دی آی سی شد.

بیمارستان حضرت  در  روز  کودک سه  این  گفت:  وی 
کبدی  آنزیم های  روز  هر  و  بود  بستری  س  معصومه 
باالتر رفت و ادرار نیز قطع شد و همچنین دچار افت 
فشار شد که داروهای الزم نیز ارائه شد تا از ایست قلبی 

جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تمامی ارگان های حیاتی کودک آسیب 
در  کودک  این  زمان حضور  مدت  در  گفت:  بود  دیده 
اعصاب،  و  مغز  عفونی،  خونی،  مشاوره های  بیمارستان 
قلب و.... توسط فوق تخصصان به صورت روزانه انجام 
شد اما به دلیل شدت مشکالت ۶ ساعتی که در خودرو 

و در آن هوای گرم بوده است، متأسفانه فوت کرد.

رئیس دیوان محاسبات خبر داد:
بازگشت ۵۷ میلیارد تومان از حقوق های نامتعارف به خزانه

مرگ پسر 6 ساله بر اثر گرمازدگی در قم
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آغاز مسابقات فوتبال 
نونهاالن در شهربابک

رقابت های فوتبال نونهاالن شهرستان شهربابک با شرکت پنج 
تیم آغاز شد.

روح اهلل کافی، دبیر هیات فوتبال شهرستان شهربابک در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، گفت:مسابقات فوتبال نونهاالن شهرستان شهربابک با 

شرکت پنج تیم آغاز شد.
وی افزود: بر این اساس، تیم های خورسند، آکادمی جوزم و 
دهج، استبرق، خاتون آباد و شهاب در این مسابقات با هم به 

رقابت می پردازند.
کافی با بیان اینکه این مسابقات به مناسبت دهه کرامت برگزار 
می شود، تصریح کرد: قهرمان این مسابقات به عنوان سهمیه 
تیم  و  نونهاالن مس  تیم  کنار  در  شهربابک،  سوم شهرستان 
خواهد  حضور  استان  قهرمانی  مسابقات  در  شقایق  نونهاالن 

داشت.
هیات  جوانان  کمیته  نظر  زیر  مسابقات  این  شد:  یادآور  وی 
فوتبال و در زمین چمن مصنوعی شهید علویان به مدت پنج 

روز برگزار می شود.

کشف ۸۰۰ کیلوگرم موادمخدر 

در عملیات های پلیس کرمان
انتظامی استان کرمان از کشف۸۸۴ کیلوگرم تریاک  فرمانده 
و حشیش در عملیات پلیس شهرستان های جیرفت، ارزوئیه و 

رابر این استان خبر داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان  سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان 
انجام  با  جیرفت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت: 
کار اطالعاتی از قصد سوداگران مرگ برای ورود یک محموله 
مرکز  به  این شهرستان  فرعی  از طریق محور های  موادمخدر 

کشور مطلع شدند.
وی افزود: در این رابطه ماموران طی عملیاتی در محور فرعی 
-اسفندقه- بافت- یک دستگاه خودرو پژو حامل مواد و یک 
دستگاه خودروی اسکورت را متوقف کردند، اما سرنشینان این 
۲ خودرو با استفاده از پوشش گیاهی منطقه از دید ماموران 

خارج شدند.
خودرو ها  از  یکی  از  بازرسی  در  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 
۳۷۳ کیلوگرم تریاک و ۹۹ کیلوگرم حشیش کشف و در ادامه 
سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت که اسکورت این محموله 

بود، دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان در تشریح عملیات دوم گفت: مأموران 
یگان امداد شهرستان رابر هنگام کنترل محور های عبوری از 
یک دستگاه خودرو پراید ۱۳۲ کیلوگرم تریاک کشف و در این 

رابطه ۲ قاچاقچی را دستگیر کردند.
همکاری  با  نیز  ارزویئه  شهرستان  پلیس  ماموران  گفت:  وی 
این  حوزه  به  موادمخدر  محموله  یک  ورود  از  اطالعات  اداره 
قاچاقچیان  تردد  احتمالی  مسیر های  در  و  مطلع  شهرستان 

مستقر شدند.
وی تصریح کرد: در یکی از محور ها قاچاقچیان پس از مواجهه 
را  محل  خود،  خودروی  گذاشتن  برجای  با  پلیس  حضور  با 
ترک کردند که در بازرسی از این خودرو ۲۸۰ کیلوگرم تریاک 

کشف شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به تالش پلیس جهت پاکسازی 
منطقه و دستگیری قاچاقچیان تصریح کرد: با توجه به موقعیت 
جغرافیایی استان کرمان در کشور، مبارزه با پدیده شوم حمل 
و توزیع موادافیونی یکی از ماموریت های اصلی پلیس استان 
است که در این عرصه همواره به صورت بی وقفه و شبانه روزی 

اجرای ماموریت می شود.

سرپرست پارک ملی خبر بافت 

دچار سانحه شد
متخلفین  تعقیب  حین  در  خبر  ملی  پارک  جدید  سرپرست 

شکار و صید از کوه به پایین پرت شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
علیرضا تاج پور سرپرست پارک ملی خبر حین یک عملیات 

تعقیب و گریز در ارتفاعات پارک ملی دچار سانحه شد.
باالی  پارک ملی خبر در  نیرو های  از  نفر  به همراه چند  وی 
ارتفاعات این منطقه در حال گشت و کنترل بودند که صدای 
در  متخلف  شکارچیان  حضور  متوجه  را  آنان  گلوله  شلیک 

منطقه می کند.
ماموران بالفاصله جهت دستگیری متخلفین اقدام می کنند و 
در همین حین علیرضا تاج پور آنان را در حال فرار به سمت 
از  پس  و  می کند  مشاهده  خبر  کوه  خروجی  و  دهنه  پایین 
تعقیب یک مسیر طوالنی با توجه به تاریکی شب متاسفانه از 

ارتفاع بیش از بیست متر به پایین سقوط می کند.
بالفاصله مامورین محیط زیست به همراهی فرماندار و رئیس 
شورای تامین بافت، و تیمی از افراد محلی و یکی از پزشکان 
و  تاریکی  در  کوهپیمایی  ساعت   ۳ از  پس  شهرستان،  این 
ارتفاعات صعب العبور پارک ملی خبر، موفق شدند سرپرست 
جهت  الزم  شرایط  و  نموده  پیدا  را  ملی  پارک  دیده  حادثه 
انتقال وی را که حداقل ۳ ساعت دیگر به طول انجامید، فراهم 

سازند.
تاج پور از ناحیه پاشنه پا دچار شکستگی شده و بحمداهلل با 
و  باال  آمادگی جسمانی  دلیل  به  زیاد سقوط  فاصله  به  توجه 

شرایط بدنی مطلوب ، صدمه زیادی ندید.
خصوص  در  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
از همکاری و همیاری تمام  این سانحه ضمن تقدیر و تشکر 
مسئوالن و افرادی که در این حادثه به کمک مجموعه محیط 
گونه  این  شاهد  آینده  در  امیدواریم  گفت:  پرداختند  زیست 
محیط  مامورین  که  بدانند  متخلفین  و  نباشیم  تلخ  حوادث 

زیست با تمام توان مقتدرانه در مقابل آنان ایستاده اند.

سه داور از استان کرمان در لیگ های فوتسال 
کشور در رده سنی نوجوانان قضاوت می کنند.

اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
و روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات لیگ 

دسته اول فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان 
شهرستان  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
ستار  کرمان  استان  از  که  شود  می  برگزار  زابل 
حضور  داور  عنوان  به  رقابت ها  این  در  کدوری 
خواهد یافت. وی افزود: این مسابقات به صورت 
مجتمعی به مدت پنج روز تا ۱۹ تیر جاری ادامه 

خواهد داشت.
لیگ  مسابقات  در  کرد:  تصریح  امیرخسروی 
مناطق فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان نیز، 
داور  عنوان  به  خالقی  و جالل  گیالنی  محسن 

حضور خواهند داشت.
میزبانی  به  نیز  مسابقات  این  شد:  یادآور  وی 

استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان 
از روز ۱۶ تیر آغاز شده است.

امیرخسروی افزود: امسال با تالش قرایی رئیس 
استان  فوتبال  هیئت  داوران  کمیته  همکاران  و 
برای  فوتسال  در  خوبی  سهمیه های  کرمان 

داوران کسب شده است.

قائم مقام مدیرعامل موسسه خیریه کوثر مشیز 
ورزشی  ـ  فرهنگی  جشنواره  برگزاری ششمین  از 
فرزندان مشیز با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار از 

سراسر کشور خبر داد.
مدیرعامل  مقام  قائم  نژاد،  صادقی  محمدرضا 
با  گو  و  گفت  در  مشیز  کوثر  خیریه  موسسه 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
جوان ، گفت: ششمین جشنواره فرهنگی، ورزشی 
ورزشکار   ۲۵۰ از  بیش  حضور  با  مشیز  فرزندان 

کشور،  سراسر  از  مشیز  خانواده  مرکزشبه   ۲۱ از 
تیم  دو  و  پارسا  کرمان  علی،  آشیانه  خیریه های 
میهمان در رشته فوتسال پسران برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره برای ششمین سال متوالی 
دو  دختران،  والیبال  پسران،  فوتسال  رشته   ۹ در 
ومیدانی، تنیس روی میز، هفت سنگ، شطرنج، 
تیر   ۲۴ تا   ۱۷ کشی  طناب  و  زنی  طناب  دارت، 

جاری در کرمان برگزار می شود.
الزمه  را  شادابی  و  نشاط  تحرک،  نژاد  صادقی 

داشتن یک جامعه سالم عنوان و تصریح کرد: این 
فرزندان، پدران و مادران و آینده سازان این جامعه 
هستند و ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا 
نسل آینده ی جامعه ما، سالم، شاداب، بانشاط و 

پرامید باشد.
هدف  با  جشنواره  این  اختتامیه  شد:  یادآور  وی 
حضور  با  جاری  تیر   ۲۴ برگزیدگان،  از  تجلیل 
از مدیران و چهره های استانی و کشوری  جمعی 
درسالن اجتماعات اداره برق کرمان برگزار می شود.

قضاوت ۳ داور از استان کرمان در لیگ های فوتسال کشور

کرمان میزبان جشنواره فرهنگیـ  ورزشی فرزندان مشیز می شود

خبر

یادواره شهید حاج  استان کرمان،  قهرمانی  فو  مسابقات کونگ 
از  با حضور بیش  یونس زنگی آبادی و شهید شعبان کهنوجی 

۲۲۰ کونگ فو کار از سراسر استان در زنگی آباد برگزار شد.
گفت  در  کرمان  استان  فوی  کونگ  هیات  رئیس  همتی،  علی 
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و 
گفت:مسابقات کونگ فو قهرمانی استان کرمان ـ انتخابی تیم، 
یادواره شهید حاج یونس زنگی آبادی و شهید شعبان کهنوجی 
تیم  از  کار  فو  کونگ   ۲۲۰ از  بیش  حضور  با  آقایان  بخش  در 

های کرمان الف، کرمان ب، زرند، کوهبنان، رفسنجان الف و ب، 
سیرجان، راور، نفراتی از جنوب استان در چهار رده سنی در سالن 

ورزشی حاج علی طاهری زنگی آباد برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابت ها، نفرات اول و دوم اوزان مختلف 
هر رده سنی به اردوی آماده سازی تیم های استان کرمان دعوت 

شدند.
همتی تصریح کرد: بدین ترتیب حدود ۷۰ نفر در چهار رده سنی 

به اردوی آماده سازی و انتخابی تیم های استان راه یافتند.

شکل  استان  انتخابی  های  تیم  اردو،  در  اینکه  اعالم  با  وی 
می گیرد، یادآور شد: تیم منتخب رده سنی نوجوانان به مسابقات 
المپیاد استعداد های برتر که در مرداد ماه برگزار خواهد شد، اعزام 
می شود و رده های سنی بزرگساالن، جوانان و نونهاالن پس از اردو 
قهرمانی کشور  مسابقات  به  استان  تیم  اصلی  نفرات  انتخاب  و 

اعزام می شوند.
همتی از برگزاری اردوی آماده سازی و انتخابی تیم های استان 

طی دو هفته آینده خبر داد.

مناسبت  به  که  کرمان  اسب  با  پرش  مسابقات  دوره ی  ششمین 
والدت حضرت معصومه و روز دختران در مجموعه سوارکاری الماس 

کویر برگزار شده بود، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ششمین دوره از سری مسابقات پرش با اسب هیئت سوارکاری استان 
به  روز دختران  و  مناسبت والدت حضرت معصومه )س(  به  کرمان 

مدت یک روز در مجموعه سوارکاری الماس کویر برگزار شد.
در پایان این رقابت ها نتایج زیر حاصل شد:

رده B بزرگساالن
مقام اول: مهران شهریاری از باشگاه الماس کویر

مقام دوم: حسین افالطونیان از الماس کویر
مقام سوم: رضا عسکری از شبدیز

رده  C۱ بزرگساالن

مقام اول: رضا عسکری از باشگاه شبدیز
مقام دوم: آرش جعفری از الماس کویر

مقام سوم: حسین افالطونیان از الماس کویر
D۱ رده اسب ایرانی

مقام اول: رحمان زنگی آبادی از باشگاه زنگی آباد
مقام دوم: صالح محمدی از شبدیز

مقام سوم: حسین افالطونیان از الماس کویر
B رده نونهاالن

مقام اول: امیر عباس ترابی از شبدیز
مقام دوم: کیارش حسن زاده از الماس کویر

مقام سوم: ساغر کریمی از الماس کویر
و در رده اسب و سوار مبتدی چهار شرکت کننده مسیر مسابقه را 

بدون خطا به پایان رساندند.

پایان رقابت های کونگ فو قهرمانی استان کرمان

معرفی نفرات برتر مسابقات پرش با اسب در کرمان
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روایت »کرمان امروز« از آتش سوزی های سریالی در مراتع استان کرمان و لزوم تجهیز مراکز آتش نشانی شهرستان های پرخطر به اطفاء هوایی:

پایان معافیت های سربازی

اداره کل منابع طبیعی و همچنین سازمان آتش نشانی  در توضیحات 
کرمان آمده است که بارندگی های ابتدای امسال باعث آتش سوزی در 
بارندگی  است که خرده  این صورت  به  توضیح  استان می شود.  مراتع 
های اخیر منجر به رویش علف های خودروی کم عمری شده است که 
بسیار زود خشک و به هزیمی بسیار مستعد برای آتش سوزی مبدل می 
شوند. این مشکل بر خالف دیگر مشکالتی که در کشور ما مخصوص به 
خودمان است، در همه کشورها رایج است. هر سال در اخبار مشاهده می 
کنیم که حتی در آمریکا که نیروی مجهزی برای حفظ محیط زیست 
دارد نیز این اتفاق مقدار بسیار زیادی از مراتع را نابود می سازد. بنابراین 
در اقلیمی که گرم و خشک است و تداوم بارندگی نداریم، احتمال آتش 
سوزی پس از بارندگی بسیار زیاد است. البته در سال گذشته هم چند 
آتش سوزی در مراتع سیرجان و جیرفت اتفاق افتاد، اما متاسفانه امسال 
تعداد این آتش سوزی ها بیشتر شده است و اگر این روند را صعودی در 

نظر بگیریم آینده ی سیاهی در انتظار مراتع استان کرمان است.
تنها  کرمان  استان  های  دشت  و  ها  جنگل  در  سوزی  آتش  متاسفانه 
موارد  از  بسیاری  بلکه در  نیست.  و مسئوالن  از کوتاهی مدیران  ناشی 

ضعف فرهنگی در بعضی از گردشگران و بومی های مناطق منجر به آغاز 
این رخداد نامبارک می شود. اما نکته ای که موجب نگارش این متن 
شد، کمبود تجهیزات در مناطقی است که مراتع مستعد آتش سوزی 
دارند. در ویدیویی که چندی پیش از آتش سوزی در جنوب استان در 
فضای مجازی منتشر شد مشاهده کردیم فیلمبردار به این نکته اشاره 
تماس گرفتیم  نشانی  با آتش  می کرد که حدود یک ساعت است که 
اما می گویند واحدی برای اطفاء چنین حریقی نداریم. این یک اتفاق 
بسیار تاسف برانگیز است که در چنین منطقه ای که مراتع حکم ضمانت 
زندگی مردم را دارند تجهیزات مناسب برای اطفاء یک آتش نسبتا بزرگ 
نباشد. همچنین می توان به آتش سوزی در بنگان بافت اشاره کرد که 
متاسفانه آنجا هم تا زمانی که نیروی آتش نشانی خودش را برای اطفاء 
آماده کرد بسیاری از سرمایه ی آیندگان این استان نابود شد. در این دو 
مورد اخیر لزوم استفاده از اطفاء هوایی حریق بسیار محسوس بود و نبود 
این امکانات می تواند در این مناطق یک خیانت با اهمیت به شمار آید.

شوربختانه در سالهای اخیر بسیار این ادعا و شاید شایعه را شنیدیم که 
عده ای برای تصاحب یک منطقه، اقدام به ایجاد آتش سوزی مصنوعی 
اگر  اما  نباشد،  ادعا، دروغ و توهمی بیش  این  امیدواریم که  می کنند. 
امکانات  انجام شده باشد، نبود و کمبود  یک درصد هم چنین رفتاری 
اطفاء حریق در این مناطق چیزی جز همکاری با این خیانتکاران نیست. 
امیدواریم که این مناطق مستعد آتش سوزی هرچه سریع تر به تجهیزات 
هوایی مجهز شوند تا دیگر شاهد نابودی شش های این نواحی نباشیم تا 
در محضر آیندگان انگ خیانت بر پیشانیمان چسبانده نشود. اینکه چند 

فروند هلی کوپتر را در مراتع حساس و با اهمیت استان آماده به خدمت 
داشته باشیم در میان مخارج و هزینه های استان کرمان مبلغی ناچیز و 
البته با اولویت باالست. اما متاسفانه وقتی که از راه پیش روی خود تنها 

نوک بینی را می بینیم موجب می شود که برای خاموش کردن آتش به 
سطل آب هم بسنده کنیم. به امید فردایی که رفتارهای کارشناسی در 

آن سهم بیشتری داشته باشد.

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

 رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز نیرو های مسلح با مشموالن غایب اتمام 
جریمه  طرح  همان  یا  سربازی  فروش  موضوع  که  کرده  اعالم  و  حجت 
مشموالن غایب و بخشش اضافه خدمت این افراد منتفی شده است. این 
افراد تاکنون از معافیت های قابل توجهی برخوردار بودند، اما طبق اعالم 
ستاد کل نیرو های مسلح قرار است از این پس بر مشموالن غایب و فراری 
سخت گیری شود. فروش سربازی هم به طور کامل منتفی شده و جزئیات 

سیاست های جدید نظام وظیفه هم قرار است به زودی اعالم شود.
طرح تشدید برخورد با مشموالن غایب قرار است، اعالم و اجرایی شود. در 
حال حاضر موضوع معافیت سنی نیز اجرا نمی شود و متولدین سال ۱۳۵۵ 

به بعد باید خود را جهت انجام خدمت سربازی معرفی کنند.
از قانون ۹۳ تا اخطار ۹۵

مختلف  دوره های  در  هم  قباًل  غایب  مشموالن  با  برخورد  تشدید  طرح 
اجرا شده بود و آخرین بار هم در نیمه دوم سال ۹۵ تشدید برخورد با 
مشموالن غایب در دستور کار قرار گرفت و ارسال اخطاریه کتبی برای 
درب  به  اخطاریه  هزار   ۱۵ از  بیش  زمان  آن  شد.  آغاز  غایب  مشموالن 
منازل مشموالن غایب رفت تا نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی 

خود اقدام کنند. 
سال ۱۳۹۳ ستاد کل نیرو های مسلح پیشنهادی را مطرح کرد تا براساس 
آن تمامی سربازان فراری که تا پایان امسال حداقل هشت سال از فرارشان 
این طرح بهره مند  از  بتوانند  یا ترک یگان خدمتی می گذرد،  از خدمت 
شوند. از این رو موضوع بخشش جرم ناشی از فرار این افراد مطرح شد و 

در نهایت هم فرمانده معظم کل قوا با این طرح موافقت کردند.
یا معافیت یا پادگان

در واقع این افراد مورد عفو قرار گرفتند و دیگر برایشان در مراجع قضایی 
راه پیش  افراد دو  این  نشد.  پرونده ای تشکیل  از سربازی  فرار  به خاطر 
مابقی  و  مراجعه  کرده اند  ترک  را  آن  که  یگانی  به  اینکه  یا  داشتند  رو 
سربازی شان را ادامه دهند یا اینکه برابر مقررات با پرداخت جریمه ریالی 

و سربازی معاف شوند که برای این اقدام باید به دفاتر پلیس + ۱۰ 

ناجا در آن زمان  مراجعه می کردند. رئیس وقت سازمان وظیفه عمومی 
اعالم کرد که »این موضوع یعنی امکان خرید سربازی کسانی که بیش از 
هشت سال غیبت دارند در قانون مصوب شده است و این طور نیست که 

کسی بخواهد یا بتواند به مصوبه قانونی اعتراض کند.«
امتیاز هایی که داده شد

وی با بیان اینکه »وظیفه ما اجرای قانون به صورت کامل است نه تغییر 
برای  تحصیلی  سنوات  هم  حاضر  حال  »در  که  بود  کرده  تأکید  آن« 
دانشجویان کمافی السابق باقی است و یک سال به عنوان فراغت تحصیل 
برای این افراد در نظر گرفته شده تا به عنوان فرجه یا برای مقاطع دیگر 

اقدام کنند یا برای رفتن به سربازی، اما در طول این یک سال یعنی فراغت 
از تحصیل همچنان از خدماتی که دانشجویان مشمول برخوردار بودند، 
استفاده خواهند کرد و مشکلی نخواهند داشت که این سنوات در قانون 

هم پیش بینی شده است.«
از آن زمان تاکنون تمامی افرادی که فرار از خدمت داشته اند و از تاریخ 
داشته اند،  غیبت  مدت  این  در  و  گذشته  سال  هشت  فرارشان  آخرین 
غیبت  کاًل  که  کسانی  بین  فرقی  حتی  می گیرند.  قرار  معافیت  مشمول 
داشته اند و کسانی که دفترچه پرکرده و اعزام شده اند و بعد غیبت کرده اند 

هم نبود.

برخورد به جای تسهیالت
اکنون با این مشموالن اتمام حجت شده است. اطالعات تمامی مشمولین 
غایب هم در بانک اطالعاتی سازمان وظیفه عمومی ناجا موجود است. برابر 
ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی انجام یک سری امور و ارائه یک سری 
تسهیالت به مشموالن غایب سربازی ممنوع و آنان تا زمانی که وضعیت 
خدمتی خود را مشخص نکرده و مدارکی مبنی بر تعیین تکلیف آن ارائه 

نکرده باشند، نمی توانند از این تسهیالت بهره مند شود. 
به دنبال انتشار برخی شایعات در مورد احتمال از سرگیری طرح فروش 
سربازی، بخشش اضافه خدمت غایبان و معافیت های جدید سنی، رئیس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح اعالم کرد که »نه تنها 
هیچ تصمیمی در مورد ارائه تسهیالت به سربازان غایب اتخاذ نشده بلکه 

به زودی برخورد با این افراد تشدید نیز خواهد شد.«
دیگر تکرار نخواهد شد

سردار موسی کمالی، درباره بخشش اضافه خدمت سربازان غایب اظهار 
کرد: »برابر قانون، سربازانی که تا سه ماه غیبت از سربازی داشته باشند، 
سه ماه اضافه خدمت و سربازانی که از سه ماه تا یک سال غیبت داشته 
غیبت  یک سال  از  بیش  که  سربازانی  و  خدمت  اضافه  ماه  باشند، شش 
داشته باشند عالوه بر شش ماه اضافه خدمت، مشمول مجازات های مربوط 

به سربازان فراری نیز می شوند.«
وی با بیان اینکه در گذشته طی چندین مرحله اضافه خدمت های ناشی 
از غیبت سربازان بخشیده شده بود، اظهار کرد: »دیگر خبری از چنین 
خدمت های  اضافه  بخشودگی  و  بود  نخواهد  تسهیالتی  و  بخشودگی ها 
سربازانی  از  دسته  آن  تنها  و  شد  نخواهد  تکرار  دیگر  غیبت،  از  ناشی 
باشند  اخالق  و  وظیفه  انجام  دارای حسن  و  شده  اعزام  سربازی  به  که 
با تشخیص فرمانده معادل دو سوم از اضافه خدمت ناشی از غیبت شان 

بخشیده خواهد شد و به جز آن هیچ بخشش دیگری وجود ندارد.«
ریالی  جریمه  یا  سربازی  فروش  پرونده  اکنون  اینکه  است  محرز  آنچه 
است  الزم  بنابراین  شد.  نخواهد  اجرا  دیگر  و  شده  مختومه  سربازی 
مشموالن غایب به امید اجرای دوباره چنین طرح هایی نمانده و وضعیت 

سربازی خود را مشخص کنند.

از ضعف فرهنگی تا کمبود تجهیزات
به قلم 

محمد فتح نجات


