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یادداشت

دوباره خط شده ای در من که عشق بنویسم

صفحه  سوم 

آمار نرخ بیکاری در رشته های مختلف تحصیلی

برگزاری ششمین جشنواره فرهنگی، ورزشی 
فرزندان مشیزکشور در کرمان

یادداشت:     رئالیسم و بالزاک!
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   این تابستان را

با شعر 
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با حضور مدیر عامل شرکت مدیریت
 منابع آب ایران؛

مدیرعامل جدید شرکت آب 

منطقه ای استان معرفی شد

به بهانه چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه؛
تجلیل از مردی که نیم قرن برای دین 

و ارزش های نظام تالش کرد
متن در صفحه پنجم

WWW.KERMANEMROOZ.COM
روزان هم 

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی 
درباره محمدعلی طاهری، پیشکسوت تئاتر:

گین یک هنرمند پرونده عطرآ
8

کرمان و قطعی مکرر آب در تابستان امسال؛ گزارش »کرمان امروز« از مشکل همیشگی تامین آب شرب در 

متن کامل در صفحه سوم

تــــــــازیانۀ خشکسالــــــی
     در حال حاضر  بیش از یک میلیون و سیصدهزار نفر در شهر کرمان ساکن هستند که در تابستان امسال مرتب با قطعی آب روبه رو می شوند. تشدید کسری مخازن آب سطحی  شهر 
کرمان در حالی رخ می دهد که  شاهد افت دبی خروجی برخی چاه های تامین آب شرب این شهر هستیم و این مسائل شهر کرمان را دروضعیت قرمز تامین آب شرب قرار خواهد داد. سوالی 

که پیش می آید این است؛ چگونه در سالی که سیل کشور و استان را تحت تاثیر قرار داد، مسئوالن نتوانستند از این نزوالت الهی درست استفاده کنند و .....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  زمان الزام استفاده از کارت سوخت مشخص شد
 دعوت ووشوکار کرمانی به اردوی تیم ملی

  سرقت طالفروشی از روی حسادت
  اعزام رول بالیست های کرمانی به رقابت های لیگ برتر

  استخدام ۱۰هزار پرستار قطعی شد
  مرگ مادر و فرزند در سیالب ریگان

  از این پس مربیان ایران کارت الیسنس دریافت می کنند

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معاون صمت شمال استان کرمان:

از مجموع صادرات 

فرش کشور 10 درصد 

مربوط به کرمان است
 صفحه  دوم

دادستانی 
به بحث 

احتکار مسکن 
ورود کند!

روایت »کرمان امروز« از افزایش قیمت 
کرمان و تعداد خانه های خالی در شهر 
کمبود مسکن  که وضعیت   در حالی 
در این شهر بحرانی شده است:

یک باب کافی شاپ با سابقه کار یک ساله و متراژ باال و تمامی امکانات و تجهیزات الزم، به دلیل 
مهاجرت از کرمان به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود

0936 333 3280

واگذاری کافی شاپ با شرایط استثنایی

آگهی مناقصه  شرکت تولیدی شیمیایی معدنی سرچشمه هامون )هاموکم(
متن در صفحه دوم 

آگهی فراخوان مناقصه )نوبت اول( 
اداره کل راه و شهرسازي استان کرمانناممناقصه گزار

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 14000275775نشاني

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مدت موضوعشماره فراخوان
مبانیمبلغ )ریال(مبلغ )ریال(نوع)روز(

احداث باند دوم محور کرمان- بافت )ق3( حد فاصل دو راهي 2098003501000037
الله زار )کیلومتر 30( تا روستایي کیسکان )کیلومتر 52( 

1095

بر اساس 
آیین نامه 
تضمین 
معامالت 
دولتی 

989ر175ر916ر707 760ر161ر079ر14 

بر اساس فهرست 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1398

عملیات آسفالت ورودي ریگان حدفاصل پلیس راه تا شهر2098003501000038
 )شهرستان ریگان(

000ر000ر566ر48 000ر000ر450ر2 90

احداث و تکمیل باند دوم کنار گذر شهرکرمان )بطول ده 2098003501000039
کیلومتر از باند دوم کنار گذر غربي، قطعه 4 الف(

001ر000ر863ر155 000ر000ر650ر4 400

تکمیل محور شاهوردي- پریواز بخش راین و محي آباد- 2098003501000040
امیرآباد بخش ماهان در شهرستان کرمان

214ر216ر853ر5 000ر000ر300 270

احداث بزرگراه بم- زاهدان- میرجاوه)از کیلومتر 0+000 2098003501000041
تا 988+16)حدفاصل شوره گز تامحدوده حوزه استحفاظي 

اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان)قطعه 4- الف(((

120ر095ر561ر240 000ر000ر800ر6 400

بهسازي محور زرند- کوهبنان)بازگشایي محور زرند- 2098003501000042
کوهبنان از کیلومتر 000+26 الي 35+500 (

954ر426ر819ر50 000ر000ر550ر2 365

بهسازي و آسفالت محورهاي دهنو و حجت آباد 2098003501000043
شهداد)زیرسازي محورهاي دهنو و حجت آباد بخش شهداد 

شهرستان کرمان(

781ر186ر501ر5 000ر000ر280 365

بر اساس فهرست 294ر279ر484ر12 000ر000ر630 365تکمیل خانه محله آباده شهر سیرجان2098003501000044
بهای ابنیه، 

تاسیسات مکانیکي 
وبرقي1398 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحلدریافت اسناد

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحلتحویل پیشنهاد ها

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحلگشایش پیشنهاد ها
طبق اسناد مناقصهزمان
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اخبار استان

باید  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
صنعتگران در زمینه تامین و تدارک مواد اولیه و تجهیزات از ظرفیت 
های داخلی استفاده کنند که ارزش فعالیت این مجموعه در مقابله با 

دشمن کمتر از ساقط کردن پهباد آمریکایی نیست.
در  مردادماه  مقیمی« سوم  »فرشاد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
همایش بزرگداشت صنعت و معدن در کرمان با اشاره به اینکه یکی 
از مسائل اصلی در تولید، تامین مالی است، اظهار کرد: برای اینکه 
بتوانیم وضعیت تولید را در سطح سال 96 حفظ کنیم، به دو تا سه 
برابر عدد مصوب شده برای امسال به سرمایه در گردش نیاز داریم و 
حتی رشد 41 درصدی در دو ماهه اول امسال در پرداخت تسهیالت 

پاسخگوی فضا و نیاز تولیدی کشور نبوده است.
وی افزود: برآورد تسهیالت موردنیاز ارزی و ریالی را به بانک مرکزی 

ارائه کرده ایم اما مشکالتی در این فضا وجود دارد و ما پیگیر هستیم.
به توجه به صنایعی که در نوک پیکان تحریم ها  با اشاره  مقیمی 
قرار گرفته اند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسائلی که گالیه 

فعاالن اقتصادی استان کرمان بود، حل شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 
از سخنانش بیان کرد: سیاست ما بر جلوگیری از واردات کاالهایی 
است که تولید آن در کشور وجود دارد و به عنوان مثال بعد از حضور 
در کرمان، جلوی واردات رینگ آلومینیومی در کشور گرفته شده و 
جلوی تامین ارز ثبت سفارش های گذشته نیز با هماهنگی گرفته 
ترین موضوعات  از مهم  اینکه یکی  بر  تاکید  با  شده است. مقیمی 
امروز که در کشور با جدیت دنبال می شود، موضوع جلوگیری از 
واردات کاالهای دارای تولید داخل بوده که در همین راستا نیز همه 
ناهمواری های سر راه و فشارها را نیز تحمل خواهیم کرد: از سوی 
با  مردم  تا  گذاشت  نمایش  عرصه  به  را  داخلی  کاالهای  باید  دیگر 
آنها شوند که در همین راستا اولین و بزرگ ترین نمایشگاه صنعتی 
کشور که نیازمندی ها را به نمایش گذاشت، در تهران برگزار کردیم 
و برنامه برگزاری این گونه نمایشگاه ها را در استان های کشور در 

دستور کار قرار داده ایم.
وی تصریح کرد: در این نمایشگاه نیازهای 210 واحد صنعتی کشور 
را به نمایش گذاشتیم و یکی از اتفاقات مهم این نمایشگاه، برقراری 
رابطه بین نیاز و توانمندی ها بود و اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم، 
60 درصد کار به این برمی گردد که مسئله را خوب شناسایی کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت اظهار کرد: در صنعت قطعه سازی 
35 قطعه که در این کشور نیاز به یک ریال سرمایه گذاری نداشت، 
شناسایی و قرارداد بین تامین کننده و متقاضی بستیم که همین 

مسئله 80 میلیون یورو کاهش ارزبری را به دنبال داشت.

وی بیان کرد: باید صنعتگران در زمینه تامین و تدارک مواد اولیه و 
تجهیزات از ظرفیت های داخلی استفاده کنند که ارزش فعالیت این 
مجموعه در مقابله با دشمن کمتر از ساقط کردن پهپاد آمریکایی 

نیست.
در  پتروشیمی  بازار  در  آمده  وجود  به  آرامش  به  اشاره  با  مقیمی 
زمینه فعالیت وزارت صمت گفت: در حوزه مواد اولیه این الگو را که 
امروز در برخی محصوالت پتروشیمی به صورت پایلوت اجرا کردیم، 
در همه محصوالتی که در بورس عرضه می شود، تعمیم خواهیم داد 

تا تولیدگران با آرامش به مواد اولیه داخلی دست پیدا کنند.
وی در ادامه درباره تسهیالت تبصره 18 گفت: حدود 900 میلیارد 
تومان به بانک ها سپرده شده و 900 میلیارد نیز صندوق توسعه 
ملی دارد و فعالیت آغاز شده و یارانه ای که باید بابت این تسهیالت 

پرداخت شود، به بانک ها به صورت کامل پرداخت شده است.
به  صمت  وزارت  کرد:  اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
مالیاتی،  ادارات  ها،  بانک  بلکه  نیست،  تولید  اصلی  متولی  تنهایی 
بیمه ها و ... باید دست به دست هم داده و در کنار نهضت ساخت 
داخل که پرچمدار آن هستیم، همدلی و نهضت همکاری ملی در 

زمینه رونق تولید شکل بگیرد.
مقبلی با بیان اینکه حدود 40 مورد از موانع تولید احصاء شده و در 
شورای هماهنگی اقتصادی دولت در حال طی مسیر است تصریح 
تولید  از مواردی که در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع  کرد: یکی 
دنبال می کنیم، شناسایی و ارائه راهکار است که باید حتما در کنار 

مشکالت راهکارها را ارائه بدهیم.
به گزارش ایسنا، در این مراسم با حضور مسئوالن کشوری و استانی 

از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان کرمان تقدیر شد.

معاون وزیر صمت خبر داد:

کاهش 80 میلیون یورو ارزبری، در پی بومی سازی 35 قطعه خودروسازان

خبر
مدیر کل راه و شهر سازی استان خبر داد:

نیاز 3500 میلیارد ریالی برای 
تکمیل بزرگراه چترود -  راور - دیهوک

برای تکمیل بزرگراه چترود -  راور -  دیهوک 3500 میلیارد ریال اعتبار 
نیاز است.

خبر  این  اعالم  با  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  بلوردی  محمدمهدی 
گفت: 188 کیلومتر از محور چترود -  راور -  دیهوک در این استان قرار 

دارد که تا کنون 56 کیلومتر آن دو بانده شده است.
این محور  از  افزود: 102 کیلومتر  مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان 
نیز دست ساخت است و به طور متوسط 74 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: تا کنون 1400 میلیارد ریال برای دو بانده سازی محور 
چترود -  راور -  دیهوک هزینه شده است.

استان  به  سیاحتی  و  زیارتی  سفرهای  باالی  حجم  بلوردی  محمدمهدی 
خراسان و شمال شرق کشور، و همچنین میزان باالی صادرات میوه، تره بار 
و محصوالت کشاورزی به این منطقه را از دالیل اهمیت اجرای پروژه دو 

بانده سازی محور چترود -  راور -  دیهوک برشمرد.
گفتنی است در حال حاضر 406 کیلومتر بزرگراه در استان کرمان در دست 

ساخت است.

برگزاری ششمین جشنواره فرهنگی، 
ورزشی فرزندان مشیزکشور در کرمان

ششمین جشنواره فرهنگی ، ورزشی فرزندان مشیز تیرماه سال جاری در 
کرمان برگزار شد. 

این جشنواره با حضور بیش از 250 فرزند از 21 مرکز شبه خانواده، خیریه 
و  ملت  بانک  فوتسال  مدرسه  تیم  دو  و  پارسا  کرمان  علی،  آشیانه  های 

امدادبگیران بهزیستی در رشته فوتسال پسران برگزار شد.
رشته   9 در  کننده  شرکت  ورزشکاران  گیر،  نفس  رقابت  هفته  یک  طی 
ورزشی،  والیبال دختران، فوتسال پسران، طناب کشی، طناب زنی، دارت، 
شطرنج، دو و میدانی ، تنیس روی میز و هفت سنگ به رقابت پرداختند که 

از قهرمانان و برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد.
از  تجلیل  مراسم  در  استان  بهزیستی  مدیرکل  زاده  صادق  عباس  دکتر 
برگزیدگان این جشنواره، مشیز را باعث افتخار و مباهات استان دانست و 

گفت: موسسه مشیز یک بازوی توانمند برای دولت و بهزیستی است.
 وی ادامه داد: موسسه مشیز هر روز موفق تر و توانمندتر در حوزه کاهش 
آسیب های اجتماعی ورود می کند که این نشان دهنده قدرت و بزرگی 

این مجموعه است.
دکتر زهرا موسی پور مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان نیز در 
جمع فرزندان مشیز گفت: مشیز با جامعیت و گستردگی فعالیت های خود 

در همه استان ها فعالیت می کند و یک مجموعه قوی غیر دولتی است.
وی در حوزه فعالیت های ورزشی موسسه نیز تصریح کرد: اقدام مشیز در 
برگزاری جشنواره های فرهنگی و ورزشی ستودنی است و اینگونه برنامه 
های ورزشی که باعث ایجاد نشاط و شادابی در بین فرزندان می شود یک 
حرکت مقدس است که می تواند در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 

موثر باشد.
محمدرضا صادقی نژاد قائم مقام مدیرعامل موسسه خیریه کوثر مشیز نیز، 
از کشوری و ملی کردن این جشنواره طی سال های آینده خبر داد و گفت: 
به یک فستیوال  را  این جشنواره  تا در سال های دیگر   تالش می کنیم 
ورزشی در بین خیریه های کشور تبدیل کنیم تا ضمن انجام یک رقابت 
ورزشی از امکانات و ظرفیت های یکدیگر برای رسیدن به اهداف مشترک 

استفاده کنیم.
زاده  اسکندری  مهندس  پیام  همچنین  این جشنواره  اختتامیه  مراسم  در 
موسس و رئیس هیات امناء موسسه و دکتر پروین عباسپور مدیرعامل مشیز 

به ششمین جشنواره فرهنگی،ورزشی فرزندان مشیز قرائت شد.
در قسمتی از این پیام آمده است : امروز فرزندان مشیز از اینکه در خانواده 
مشیز هستند احساس عزت می کنند. احساس عزتی که به واسطه اقدام 
دیگر موسسه خیریه کوثر مشیز یعنی برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی 

فرزندان این موسسه بوجود آمده است. 
با  امسال  نیز  مشیز  فرزندان  ورزشی  و  فرهنگی  جشنواره  دوره  ششمین 
حضور بیش از 250 ورزشکار از فرزندان مشیز، خیریه آشیانه علی، کرمان 
پارسا و تیم های مهمان به مدت یک هفته در 9 رشته ورزشی برگزار و 

برترین های آن مشخص شدند.
الزم می دانیم این نکته را یادآوری کنیم که این پایان تالش ما نیست، آغاز 
مهربانی و کوشش است. نگاه به آینده ای نیک و یک زندگی زیبا دوختیم. 
تا رسیدن به آینده ای روشن، گام های بسیار برداشته ایم و همچنان نیز 

برخواهیم داشت
همچنین ، مرکز شبه خانواده مشیز عنبرآباد کاپ اخالق دختران و خیریه 

آشیانه علی کاپ اخالق پسران این جشنواره را از آن خود کردند.

سرپرست شرکت 
آبفار استان کرمان 

معرفی شد
عنوان  به  سمت  حفظ  با  طاهری  محمدرضا 
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان 

کرمان معرفی شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
معارفه  و  تودیع  جلسه  در  جوان   خبرنگاران 
مدیران  حضور  با  که  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
رشیدی  علی  شد  برگزار  کرمان  در  کشوری 
درحوزه  گفت:  آبفار  شرکت  سابق  مدیرعامل 
پروژه   12 ماهانه  متوسط  طور  به  روستایی 

آبرسانی را افتتاح می کردیم.
وی افزود:سهم کرمان از اقلیم کشور خشکسالی 
بهم  استان  آبی  وخرج  ودخل  است  آبی  وکم 
متر  میلی   50 امسال  که  گونه ای  به  نمی خورد 
بارندگی داشتیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اجرای  برای  سازمان ها  برخی  از  انتقاد  با  کرمان 
برخی  گفت:  زیاد  آب  مصرف  با  پروژه هایی 
هم  از  خصوص  این  در  پرمصرف  دستگاه های 
سبقت گرفته اند. رشیدی گفت: به عنوان مدیری 
که 91 ماه در روستا های استان کار کرده ام عمق 
گونه ای  به  بهتر درک می کنم  را  آبی  فاجعه کم 
که برای برخی روستا ها تا 7 چاه حفرشد وبه آب 
نرسیدیم که ناشی از ناپایداری منابع آبی استان 
 2 آبفار  شرکت  در  ساالنه  کرد:  بیان  وی  است. 
کار  که  می شد  انجام  گذاری  لوله  هزارکیلومتر 
در  من  همکاران  توسط  که  بود  بزرگی  بسیار 

شرکت آبفار انجام می شد.
آب  معاون  که  از سال 86  کرد:  تصریح  رشیدی 
منطقه ای بودم پروژه ای داریم که هنوز 30 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد وجای تعجب است.
با  نیز  کرمان  ابفار  شرکت  سرپرست  طاهری 
شهری  آب  شرکت های  شدن  یکپارچه  به  اشاره 
هم  مساله  این  از  قبل  ما  گفت:  روستایی  و 

سامانه های مشترکی برای کار داشتیم.
از کاری  افزود:درهیچ استانی چنین حجمی  وی 
که در آب کرمان وجود دارد را نداریم کرمان 16 
است،  امارات  دوبرابر  و  قطر  برابر کشوری، چون 
کاری  اجازه  استان  دراین  آب  ناچیز  بودجه  اما 

نمی دهد.

با حضور مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران؛

مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای استان معرفی شد
برخی  در  گفت:  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  عامل  مدیر 
سطحی  های  آب  جریان   کرمان،  استان  همچون  کشور  مناطق 
محدود است و این مهم باعث شده که فشار زیادی به آب های 
زیرزمینی وارد شود و همین امر باعث شده استان کرمان جزء سه 

استان کشور با کسری مخزن آب، باشد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمد حاج رسولیها« سوم مردادماه 
در آئین تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای 
استان کرمان با اشاره به وقوع بارندگی های انتهای سال گذشته و 
ابتدای سال جاری گفت: با اینکه بسیار متاثر شدیم از وقوع سیل 
در مناطق مختلف کشور و ضربه های جانی و مالی وارده به مردم 
عزیز ایران، اما از سوی دیگر اتفاق میمونی در سال آبی جاری رخ 

داد و کشور از یک بحران بزرگ نجات یافت.
و  کشور  در  اخیر  سال های  بارندگی های  میزان  به  اشاره  با  وی 
استان کرمان ادامه داد: در سال گذشته در استان کرمان به میزان 
یک سوم دوران بلند مدت خود شاهد بارندگی بودیم به طوری که 
استان کرمان گزارش  بارندگی در  در سال گذشته 53 میلیمتر 
شد اما تا به امروز و در سال جاری حدود 173 میلیمتر میزان 

بارندگی های استان کرمان بوده است.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: با توجه به 

به سدهای کشور حدود سه  امسال جریان ورودی  بارندگی های 
برابر بوده است و در استان کرمان این جریان ورودی به حدود 
از  اما همچنان  دارد  است که جای خوشحالی  برابر رسیده   2.5
موقعیت خروج بحران فاصله داریم. وی گفت: در برخی مناطق 
محدود  های سطحی  آب  جریان   کرمان،  استان  همچون  کشور 
است و این مهم باعث شده که فشار زیادی به آب های زیرزمینی 
وارد شود و همین امر باعث شده استان کرمان جزء سه استان 
کشور با کسری مخزن آب، باشد. حاج رسولیها اظهار کرد: به طور 
جدی معتقدیم که در کنار سایر اقدامات در راستای تامین و انتقال 
آب برای استان کرمان، باید مدیریت آب را نیز مدنظر داشته باشیم 
و الگوی مدیریتی مناسب در بخش آب های زیرزمینی را تعریف و 

براساس آن الگو برداشت آب داشته باشیم.
وی محور اصلی آب استان کرمان را مدیریت بر آب های زیرزمینی 
دانست و افزود: مدیریت آبخیزداری یکی از کارهایی است که باید 
از آب های زیرزمینی مدنظر  الگوی برداشت  در راستای تعریف 

قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از توقف طرح انتقال 
آب از سد صفارود به شهر کرمان سخن به میان آورد و بیان کرد: 
باید به صورت یکپارچه مساله کمبود آب را حل کنیم و باید در 

همین راستا نیز از همه امکانات و ظرفیت ها استفاده کنیم زیرا 
حل مشکل آب شرب استان کرمان سبب خواهد شد 90 درصد 

مشکالت ما در استان کرمان حل شود.
بحث  و  الکترونیک  دولت  و  نوین  فناوری های  به  اشاره  با  وی 
از  را  ما  می تواند  آب  اقتصاد  کرد:  اظهار  ساما  سامانه  راه اندازی 
منافع وزارتخانه ای بیرون کند. اگر ارزش آب را نادیده بگیریم، 
مشکل آب رفع نخواهد شد. در دهه 80 رایگان کردن آب باعث 
گسستگی آب و بروز مشکالتی شد که امروز با آن دست و پنجه 

نرم می کنیم.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به یکی از طرح های 
مهم استان کرمان در راستای تامین آب شهرهای شمالی استان 
اشاره کرد و گفت: بحث ساخت سد قدرونی که در فاصله 135 
کیلومتری شمال شهر کرمان به منظور تامین آب شرب شهرستان 
های راور و زرند، در دست اقدام است باید سریعتر انجام شود تا 

بتوانیم از آب زمستان امسال برای آبگیری سد استفاده کنیم.
حاج رسولیها ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ابراهیم علیزاده گفت: 
امیدواریم آقای رشیدی در مسئولیت جدید همانند مسئولیت های 

گذشته موفق باشد.

معاون صمت شمال استان کرمان:

از مجموع صادرات فرش کشور 10 درصد مربوط به کرمان است
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
درصد   10 گفت:  کرمان  استان  شمال  صمت 

صادرات فرش کشور مربوط به کرمان است.
با  با خبرنگار مهر  محمدرضا خواجویی در گفتگو 
کرد:  اظهار  کرمان  فرش  دیرینه  سابقه  به  اشاره 
انقالب  از  قبل  کرمان  استان  ویژگی های  از  یکی 
صنعتی تولید پارچه و فرش دستباف بود و گفته 
کرمان  در شهر  طراح  زمان 150  آن  در  می شود 

حضور داشتند.
وی ادامه داد: با انقالب صنعتی تولید این اقالم از 
حالت دستی به ماشینی تغییر یافت و این مساله 
در تولید پارچه و فرش استان کرمان تأثیر گذاشت.
پیروزی  از  بعد  که  مطلب  این  بیان  با  خواجویی 

انقالب تالش های خوبی در راستای افزایش تولید 
افزود:  شد،  انجام  کرمان  استان  فرش  صادرات  و 
میزان صادرات فرش کشور در دهه 70 یک میلیون 
دالر بود که حدود 10 درصد آن مربوط به استان 
فرش  تولید  برای  گیری  پی  از  وی  است.  کرمان 
دستباف با کیفیت و بازار پسند خبر داد و گفت: 
در حال حاضر هم 10 درصد صادرات فرش کشور 

مربوط به کرمان است.
وی با اشاره به عواملی که بر تولید فرش تأثیر منفی 
می گذارد، افزود: از این عوامل می توان به استفاده 
و  کرمانی  و  ایرانی  فرش  نقش  از  کشورها  برخی 
نتیجه  نامرغوب و در  اولیه بسیار  از مواد  استفاده 

عرضه فرش با قیمت پایین در بازار اشاره کرد.

خواجویی اظهار کرد: باید توجه داشت خریداران 
طبیعی  رنگ  دنبال  به  اغلب  دستباف  فرش  آگاه 
هم  افراد  برخی  اما  هستند  مناسب  اولیه  مواد  و 
فرش  ظاهر  فقط  و  ندارند  زمینه  این  در  اطالعی 

را می بینند.
وی گفت: در کارگروه فرش مسائل مربوط به فرش 
و  تولیدکنندگان  دغدغه های  و  می شود  بررسی 
اکنون در  صادرکنندگان مدنظر قرار گرفته است. 
بهتر  به دنبال وضعیت  اما  وضعیت خوبی هستیم 

فرش کرمان هستیم.
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان بیان 

کرد: به دنبال ارتقاء جایگاه فرش کرمان هستیم.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

آگهی مناقصه شرکت تولیدی شیمیایی معدنیآگهی مزایده
 سرچشمه هامون )هاموکم(

شرکت هاموکم جهت پارتیشن بندی سالن اداری به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

توضیحات: 
- MDF مورد اســتفاده باید 16 میلی متر با مغز MDF و روکش MDF از نوع درجه یک و تولیدی کارخانجات بســت وود یا نگین می باشــد، همچنین شیشه 

های مورد استفاده 8 میلی متر و سند پالست با درج آرم شرکت روی هر کدام می باشد.
- قفل و دستگیره ها توسط کارفرما تهیه می گردد.

- پیمانکار می بایست چک تضمینی به مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی در وجه شرکت هاموکم ارائه نماید.
- پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 10 روز پس از انتشار آگهی می باشد.
- محل انجام کار شهرک مس سرچشمه روبروی دروازه اصلی شرکت هاموکم می باشد.

- محل ارسال و تحویل پیشنهادات شهرک مس سرچشمه - انتهای بلوار ایثارگران - شرکت صنایع مس افق کرمان - امور حراست 
شماره تماس 03434310633

شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف
 10298/101 مترمربع پارتیشن بندی از جنس MDF16 میلی متر دو جداره با عرض 8 سانتی متر و ارتفاع 120 سانتی متر 1
57 مترمربع شیشه 8 میلی متر با ارتفاع 90 سانتیمتر 2

14 عدد درب برای اتاق از جنس MDF 16 میلی متر 3
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دوباره خط شده ای 

در من که عشق 

بنویسم 

دوباره  بنویسم.  من که عشق  در  ای  دوباره خط شده 
شعله  دوباره  باشم.  تر  تشنه  که  من  در  ای  شده  شط 
زنی  می  حرف  دوباره  شوم.  شقایقت  که  تا  شدم  ور 
به  زندگی  و  ما  دوباره  شوم  عاشقت  دوباره  من  که 
و  اشک  از  و  آتش  از  او  برای  ایم.  دل خزیده  چشم 
محدود  خود  در  را  تو  آنکه  از  پیش  ایم.  بریده  غم 
کرده باشم دوستت داشته ام. بیا که آسمان و زمین را 
آنقدر می خواهمت  ام.  ریخته  به هم  برای خواستنت 
که زندگی کردن در تو خالصه شده است. اینک که 
از  برم.  نمی  یاد  از  را  خواستنت  توام  چشم  در  چشم 
یاد نمی برم که برای آمدنت چند تا خط روی دیوار 
برم  نمی  یاد  از  شود.  کوتاه  ماه  و  سال  تا  ام  کشیده 
خورده  ستاره  به  سرم  که  ام  ایستاده  تو  احترام  به  که 
است. یک عمر بر سر راهت نشسته ام و تو را آویزه 
ی گوشم کرده ام. تشنه ی دیدار توام حتی اگر چشم 
هایت را به رویم بسته باشی. سالهاست که نگاهت را 
در گوشه ی ایوان دلم نقاشی کرده ام من به خواستنت 
احتیاج دارم به اینکه در تو گم شده باشم تا برای پیدا 
شدن زندگی کنم و روزگار را دوام بیاورم. به زندگی 
ات فکر کن و به خوشبختی ات که همیشه مشتاق آن 
توست  حق  شکفتن  و  ای  نشسته  رویم  روبه  ام.  بوده 
حتی اگر من بهار و بهانه ات نباشم. بهار اتفاقی است 
از  بگیر  را جشن  باشد. خودت  تو جاری  در  باید  که 
شاهد  تا  ببر  لذت  کنی  می  زندگی  و  ای  زنده  اینکه 
نمی  تحمیل  تو  به  را  خودم  باشم  ات  زندگی  آفتاب 

کنم تا که از لذت انتخاب محروم نباشی.
فرقی نمی کند که با دیگران نشستی 
گاهی برای فردا شاخه گلی شکستی 
فرقی نمی کند که با دیگران نشستی 
هرگز به عشق فردا دل به دلم نبستی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از مشکل همیشگی تامین آب شرب در کرمان و قطعی مکرر آب در تابستان امسال؛

تــــــازیانۀ خشکسالــــــی

تشدید کسری مخازن آب سطحی  شهر کرمان در حالی 
است که  شاهد افت دبی خروجی برخی چاه های تامین 
این مسائل شهر کرمان را  این شهر هستیم و  آب شرب 
دروضعیت قرمز تامین آب شرب قرار داده است. در حال 
ساکن  کرمان  شهر  در  نفر  میلیون  یک  از  بیش  حاضر  
هستند که در تابستان امسال با قطعی آب روبه رو هستند. 
آنگونه که مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان می گوید: 
انشعابات غیر مجاز به بحران آب در کرمان دامن زده است. 
و این همه در حالی عنوان می شود که یکی از راه های 
تامین کسری آب، صرفه جویی در مصرف آب است که 
و  صنعت  شرب،  از  اعم  مصرف  های  بخش  همه  شامل 
کشاورزی می شود. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که 

در ادامه قابل مطالعه است.
کسری آب در کرمان

محدودیت در منابع آبی استان کرمان باعث شده که فشار 
زیادی به آب های زیر زمینی وارد شود و همین امر باعث 
با کسری  شده است استان کرمان جزء سه استان کشور 
مخزن آب باشد.به گفته مدیر عامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، در سال گذشته در استان کرمان به میزان یک 
سوم دوران بلند مدت خود شاهد بارندگی بودیم به طوری 
که در سال گذشته 53 میلی متر بارندگی در استان کرمان 
اما تا  به امروز و در سال جاری حدود 173  گزارش شد 

میلی متر میزان بارندگی های استان کرمان بوده است.
انشعاب های غیر مجاز

در حال حاضر  بیش از یک میلیون نفر در شهر کرمان 
ساکن هستند که در تابستان امسال با قطعی آب روبه رو 
هستند. آنگونه که مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان 
کرمان  در  آب  بحران  به  مجاز  غیر  انشعابات  گوید:  می 

دامن زده است.
شهری  فاضالب  و  آب  مدیر  زین الدینی  غالمرضا   
کرمان  شهر  در  گوید:  می  اینباره  در  کرمان   شهرستان 
بیش از هزار لیتر بر ثانیه کمبود آب شرب داریم که این 
اوج  زمان  در  ویژه  به  شبانه روز  از  ساعاتی  در  آب  کمبود 

مصرف خود را نشان می دهد.
برای  آب  تامین  تمام ظرفیت های  از  اینکه  بیان  با  وی 
این  از  عبور  برای  گفت:  کرده ایم  استفاده  کرمان  شهر 
شرایط بحرانی نیازمند کمک مردم در راستای صرفه جویی 
و رعایت بیشتر در مصرف صحیح آب است تا کمک کند 

که کمتر شاهد کمبود آب در کرمان باشیم.
مدیر آب و فاضالب شهری شهرستان کرمان با اشاره به 
اوج مصرف ذخیره مخازن شهر کرمان  در ساعات  اینکه 
در روز افت پیدا می کند افزود: به همین میزان تزریق آب 
در  ویژه  به  آب  کمبود های  و  شده  محدود  خیلی  شبکه 

حاشیه شهر بیشتر نمود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه  در حاشیه شهر و در نقاطی که شبکه 
نشده  پیش بینی  فعلی  شرایط  برای  یا  و  نیست  استاندارد 
نقاطی  در  کرد:  عنوان  می شود  کم آبی  دچار  بیشتر  است 
میزان  است  نقاط  دیگر  از  باالتر  جمعیتی  تراکم  که  هم 
برداشت آب به همین میزان باال رفته و شبکه پاسخگوی 

نیاز مشترکان نیست.
مدیر آب و فاضالب شهری شهرستان کرمان با اشاره به 
اینکه در حاشیه شهر کرمان و در مناطقی که ضعف هایی 
در شبکه آبرسانی وجود دارد مشترکان این کم آبی را بیشتر 
احساس می کنند بیان کرد: نصب پمپ های آب به صورت 
کرمان  در  آب  بحران  به  غیرمجاز  انشعابات  و  غیرمجاز 

دامن زده است.
حاشیه  در  غیرمجاز  اشعابات  وجود  اینکه  عنوان  با  وی 
افزایش  و  کرده  حادتر  را  کرمان  شرب  آب  مشکل  شهر 
مصرف آب را به شبکه تحمیل کرده است گفت: در شرایط 
کنونی مجبوریم برای جبران این کم آبی حتی به صورت 

سیار آبرسانی را برخی از نقاط شهر کرمان انجام دهیم.
زین الدینی با اشاره به اینکه هزار و ۸5۰ تا هزار و ۹۰۰ 
لیتر آب بر ثانیه تولید آب ماست که به صورت مستمر وارد 
شبکه می شود افزود: برای اینکه ذخیره مخازن ما در زمان 
پیک مصرف جوابگو باشد مجبوریم ساعت کار پمپ های 
آب را محدود کنیم و در روز های پیک مصرف از ذخیره 

مخازن آب کرمان استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر طول شبکه آب 
شهر کرمان است و بدیهی است که در تمام طول شبکه 
فشار یکسانی را نداشته باشیم گفت: برای استفاده عادالنه 
همه مشترکان از آب روزانه حدود 7۰ تا ۸۰ پمپ غیرمجاز 

در سطح شهر کرمان جمع آوری می شود.
مدیر آب و فاضالب شهری شهرستان کرمان با اشاره به 
انشعابات غیرمجاز دارند هزینه ای برای  اینکه کسانی که 
بر مصرف  نظارتی  و  نمی کنند  پرداخت  آب مصرفی خود 
هر  غیرمجاز  مشترکان  این  گفت:  ندارد  وجود  آن ها  آب 
چقدر که بخواهند آب مصرف می کنند و از شبکه برداشت 

آب دارند.
بوده  خوب  امسال  بارندگی های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است افزود:، اما مردم باید به این مساله توجه داشته باشند 
که برداشت ها از سفره های آبی درسالیان قبل به اندازه ای 

زیاد بوده که به سادگی جبران نمی شود.
صرفه جویی 

و  شرب  های  بخش  در  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
صنعت از آنجا که آب مصرفی در این دو بخش از کیفیت 
مصرف  چرخه  به  ورود  از  قبل  و  بوده  برخوردار  بهتری 
میکروبی  و  شیمیایی  و  فیزیکی  تصفیه  فرایند  معموال 
خودرو،  شستشوی  مثل  مواردی  و  داشته  زیادی  اهمیت 
حیاط، پیاده رو و خیابان، عدم آبیاری باغچه و فضای سبز 
آب هنگام  در مصرف  با آب شرب، صرفه جویی  شهرها 
استحمام، شستشوی ظرف و لباس، مسواک زدن و ده ها 
روش دیگر، راه هایی هستند که می توان با استفاده از آنها 
در مصرف آب شرب صرفه جویی کرد و در هزینه ها نیز 

صرفه جویی بیشتر کرد.

   در حال حاضر  بیش از یک میلیون و سیصدهزار نفر در شهر کرمان ساکن هستند 
که در تابستان امسال مرتب با قطعی آب روبه رو می شوند. تشدید کسری مخازن 
آب سطحی  شهر کرمان در حالی رخ می دهد که  شاهد افت دبی خروجی برخی 
چاه های تامین آب شرب این شهر هستیم و این مسائل شهر کرمان را دروضعیت 
قرمز تامین آب شرب قرار خواهد داد. سوالی که پیش می آید این است؛ چگونه در 
سالی که سیل کشور و استان را تحت تاثیر قرار داد، مسئوالن نتوانستند از این نزوالت 

الهی درست استفاده کنند و .....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

فقر
آموز  دانش  انشاء  بالفاصله  بنویسم  فقر  درباره  خواستم  وقتی 
او  از  وقتی  بود.  لرد  یک  فرزند  او  آوردم  یاد  به  را  انگلیسی 
خواستند در مورد خانواده ای فقیر انشا بنویسد او چنین نوشت: 
خانواده ای در یکی از محالت شهر زندگی می کرد که خیلی 
فقیر بود آنقدر فقیر که راننده آنها هم فقیر بود. پیشخدمت های 
آنها هم فقیر بودند. پیشکارشان هم فقیر بود. آشپز آنها هم فقیر 
بود. بعد از یادآوری این انشا برای خود نوشتم در کاخی مجلل 
زیادی  تعداد  آنها  کاخ  در  که  کرد  می  زندگی  ای  خانواده 
بود. راننده شان خود ماشین آخرین مدل  پیشخدمت ثروتمند 
داشت آشپز در دیگ ها و ظرفهای نقره ای و طال غذا درست 
می کرد. پیشکارشان گنجی از سکه طال داشت. اما همگی فقیر 
بودند و گویی هر نفر با دیگری غریبه بود و همه فقط خود را 
می شناختند و هر روز تنهاتر از قبل می شدند و شخصیتی فقیر 
و فقیرترپیدا می کردند چون در آن کاخ هیچکس خدا را نمی 

شناخت.

به قلم محمد جواد 
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

داده های تفصیلی مرکز آمار از بازار کار در سال ۹۷ نشان 
می دهد که نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک »دکترای 
تخصصی« و مدارک زیردیپلم، کمتر از ۱۰ درصد است 
باقی مدارک تحصیلی، در وضعیت بهتری  به  و نسبت 
بگیریم،  فاکتور  دیپلم  زیر  مدارک  از  اگر  دارند.  قرار 
بهتری  وضعیت  نیز  دیپلم  تحصیلی  مدرک  دارندگان 
دکترای  و  فوق لیسانس  لیسانس،  دارندگان  به  نسبت 
دیپلم،  دارای مدرک  افراد  بیکاری  نرخ  دارند.  حرفه ای 

۳/ ۱۲ درصد اعالم شده است.
 این عدد با توجه به جمعیت فعال قابل مالحظه دیپلمه ها 
که در حدود ۳/ ۶ میلیون نفر بوده، می تواند نشان دهد 
است.  بوده  کار  بازار  در  پرطرفداری  مدرک  دیپلم،  که 
فوق لیسانس  مدرک  با  فردی  اگر  اینکه  عجیب  نکته 
در سال ۹۷ در جست وجوی شغل بوده، به احتمال ۳/ 
مدرک  با  فردی  اگر  اما  است؛  مانده  بیکار  درصد   ۱۵
زیر دیپلم به دنبال کار می رفت، احتمال بیکاری اش در 

حدود ۷/ ۸ درصد می بود.
در بین تمام مدارک تحصیلی، باالترین نرخ بیکاری را 
لیسانسه ها داشته اند. تقریبا یک پنجم از افراد لیسانسه 
نتیجه ای  به  شغل  جست وجوی  از  گذشته،  سال  در 
نرسیدند. این داده ها می تواند از نزول کیفیت بازار کار 

ایران حکایت کند.
درصد   ۵۷  /۷ که  می دهد  نشان  آمار  مرکز  داده های 
تحصیل،  به  شاغالن  و  فارغ التحصیالن  تعداد  کل  از 
دهد  نشان  می تواند  عدد  این  هستند.  اقتصادی  فعال 
حد  چه  تا  تحصیل،  به  شاغالن  یا  فارغ التحصیالن  که 
در  اقتصادی  مشارکت  نرخ  امیدوارند.  شغل  یافتن  به 

افراد  چشم انداز  می تواند  گوناگون  تحصیلی  رشته های 
آن رشته را نسبت به بازار کار نشان دهد.

با توجه به اطالعات در دسترس، نرخ مشارکت اقتصادی 
در رشته های گوناگون بین ۳/ ۴۳ تا ۳/ ۷۴ درصد متغیر 
بوده است. کمترین نرخ مشارکت مربوط به رشته های 
تحصیلی گروه هنر و باالترین نرخ مشارکت مربوط به 
شاخه تحصیلی دامپزشکی است. جالب اینکه مشارکت 
اقتصادی مهندسان، با وجود تعداد باالیشان قابل توجه 
عالوه  همچنین  است.  بوده  درصد   ۷۰  /۳ حدود  در  و 
رشته های  اقتصادی  مشارکت  نرخ  هنر،  مجموعه  بر 
مرتبط،  رشته های  و  زیستی  علوم  زبان،  تحصیلی 

جنگلداری و رفاه نیز زیر ۵۰ درصد بوده است.
تحصیلی  مختلف  شاخه های  در  بیکاری  وضعیت  اما 
درصد   ۱۲ معادل   ،۹۷ سال  در  است؟  ترتیب  چه  به 
نرخ  اما  بوده اند.  بیکار  اقتصادی  فعال  جمعیت  از 
تا   ۴  /۴ از  تحصیلی  مختلف  رشته های  در  بیکاری 
بیکاری  نرخ  کمترین  است.  بوده  متغیر  درصد   ۲۶  /۱
است.  امنیتی«  »خدمات  فارغ التحصیالن  اختیار  در 
فارغ التحصیالن رشته های نظامی و دفاعی و حفاظت از 
اشخاص و اموال، در این گروه قرار می گیرند. در چهار 
گروه تحصیلی دیگر نیز نرخ بیکاری زیر ۱۰درصد است: 
و  اطالع رسانی  و  روزنامه نگاری  دامپزشکی،  بهداشت، 

علوم تربیتی.
ساختمان،  و  معماری  مانند  پرطرفداری  رشته های  در 
وضعیت  حقوق،  و  مهندسی  حرفه های  و  مهندسی 
و  معماری  در  بیکاری  نرخ  نیست.  مطلوب  اشتغال 
ساختمان معادل ۱/ ۲۶ درصد است که نشان می دهد 
بازار کار، ظرفیت پذیرش این میزان از فارغ التحصیالن 
رشته های معماری و ساختمان را ندارد. یا در مهندسی 

 ۱۹ به  نزدیک  بیکاری  نرخ  نیز  مهندسی  حرفه های  و 
درصد گزارش شده است و این در حالی است که بخش 
قابل توجهی از مهندسان، از یافتن شغل ناامید شده اند و 
در این جمعیت منعکس نشده اند. شاید از بین گروه های 

محبوب، تنها پزشکی است که وضعیت خوبی دارد.
داروسازی  مامایی،  و  پرستاری  دندانپزشکی،  پزشکی، 
دارند.  قرار  »بهداشت«  زیرمجموعه  در  سنتی  طب  و 

فارغ التحصیالن و شاغالن به تحصیل این گروه، دارای 
نرخ مشارکت ۲/ ۵۸ درصدی بوده اند و نرخ بیکاری ۷/ 
۸ درصدی را ثبت کردند. اما به طور کلی می توان گفت 
که رشته تحصیلی دامپزشکی، بهترین بازار کار را دارد، 
چرا که با وجود مشارکت اقتصادی باال)۳/ ۷۴ درصد( 
فعاالن  بین  از  است.  کرده  ثبت  را  اندکی  بیکاری  نرخ 

گروه دامپزشکی، تنها ۳/ ۷ درصد بیکار مانده اند.

آمار نرخ بیکاری در رشته های مختلف تحصیلی
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در تعریف رئالیسم آمده است که عبارت از نمایاندن زندگی 
آن چنان که واقعا هست و آثار بالزاک پس از دو قرن نشان 
می دهد که او نویسنده ای رئالیست است. بالزاک استاد 
مسلم رمان اجتماعی است که باور داشت آدمی محصول 

اجتماع و محیط اجتماعی خویشتن است. 
بالزاک به عنوان یک نویسنده و هنری که در رمان نویسی 
دارد دارای استعدادی است که از آن به نحو احسن استفاده 
کرده است اما هر نویسنده که روشنفکر زمان خویش است 
افکارش را از جامعه می گیرد و وابسته به طبقه ای است 
که در آن رشد کرده است. بالزاک دارای معتقداتی است 
که براساس آن مدافع اشرافیت است اما هنگامی که می 
نویسد واقعیت رئالیسم اجازه نمی دهد که واقع بین نباشد 

و حقیقت را کتمان کند. صادق هدایت نویسنده رئالیست 
امیال  و  منافع  کوتاه  داستان های  نوشتن  در  ایران هرگز 
سعی  و  کرد  نمی  نوشتن  مالک  را  خود  طبقه  اشرافیت 
می کرد درد و رنج و فساد و بداخالقی کسانی را بنویسد 
که قربانی اجتماع شده بودند. بالزاک هم فساد و رسوایی 
قرن  جامعه  سازد.  می  آشکار  با شجاعت  را  اشراف  طبقه 
نوزده فرانسه را می توان در کمدی انسانی بالزاک دید و 
تالش کرده است در رمان ها نشان دهد که آدمی محصول 
اجتماع و محیط طبیعی خویشتن است. روابط افراد فرانسه 
قرن نوزده است که در کوچه های خاکی و باریک تا خیابان 
بالزاک  و  با سالن های رقص ظاهر می گردد  های مدرن 
آنها را به قلم می آورد. بالزاک خواننده را فریب نمی دهد 
و شخصیت های رمان های خود را همان گونه که موقعیت 

اجتماعی و منافع طبقاتی آنها است معرفی می کند.
خواننده آثار او در قرن بیست و یکم پس از دو قرن با همه 
نوع تغییری که جامعه سرمایه داری کرده است می تواند 
همان فسادها را در ابعاد دیگر ببیند. درهر جامعه ای چه 

قرن نوزده فرانسه و چه جامعه کشورهای امروز حتی ایران 
که پول مایه اساسی حیات باشد همه ارزش های بشری 
گرانده  بالزاک،  زمان  مردم  اگر  است.  پول سوار  قدرت  بر 
برابر  در  امروز هم  دادند  می  قرار  الگو  را  فاسد  و  رباخوار 
کنند  می  برابرش سرخم  در  کنند.  می  کرنش  رباخواران 
و همگی او را به عنوان سرمشق زندگی انتخاب می کنند. 
این نوشته بالزاک چقدر شبیه سخنان بسیاری از خانواده 
هاست که به فرزند خود می گویند مثل فالنی زرنگ باش 
یک سال رفته سر کار و چند خانه و ماشین دارد و فساد 
باباگوریو جامعه  بالزاک در  و اختالس را تبلیغ می کنند. 
سرمایه داری فرانسه را معرفی می کند. باباگوریو نه تنها 
نظام  قربانیان  همه  بلکه  زمان  آن  داری  سرمایه  جامعه 
سرمایه داری را آگاه می کند و می گوید که جامعه سرمایه 
کاالهای  به صورت  را  آدمی  و وجدان  افکار  فرانسه  داری 
قابل خرید و فروش درآورده است. در چنین اجتماعی همه 
است  تزلزل  و  قانونی  بی  و  مرج  و  هرج  دستخوش  چیز 
فردای هیچکس معلوم نیست. در رمان باباگوریو می گوید 

فقط یک سلسله حوادث  ندارد.  اصل مسلمی وجود  هیچ 
است هیچ قانونی نیست. 

 ... ساغری،  چرم  باباگوریو،  گرانده،  اوژنی  های  رمان  باید 
را  فرانسه  روز  آن  جامعه  و  رئالیسم  تا  خواند  را  بالزاک 

شناخت. 
بالزاک در سال 1799 در شهر تور به دنیا آمد در آن زمان 
پول نقش قانون را در حیات اجتماعی و سیاسی ایفا می 
کرد و بالزاک هم تحت فشار همین جامعه به سوی جمع 
با  اما کسی که  آوری پول می رود و معامله گر می شود 
کتاب و قلم و مطالعه سر و کار دارد و خصلت روشنفکری 
دارد نمی تواند با مشتی دالل و بازاری معامله کند و قربانی 
می شود قرض باال می آورد اما این آزمون باعث می شود تا 
بهتر جامعه خود را بشناسد و به جای اینکه دفتر پس انداز 
انسانی  برای خلق کمدی  را  را غنی کند ذهن خود  خود 
غنی می کند. کمدی انسانی مجموعه ای از کلیه داستان 
های او می شود اما کوچه بن بست او زود رقم می خورد و 
در سال 1850 در سن پنجاه و یک سالگی مرگ زودرس 

به سراغش می آید تا دیگر آثاری را خلق نکند رمان های 
بالزاک هم  است که  ترجمه شده  فارسی  به  اغلب  بالزاک 

مانند ویکتور هوگو در ایران معروف است.

از میان فیلم های در حال اکران سینماهای سراسر کشور، 
پنج فیلم همچنان صدرنشین گیشه ها هستند.

در بررسی آمار فروش هفتگی فیلم های سینمایی فیلم شبی 
که ماه کامل شد با اکران در 126 سالن سینما 1 میلیارد و 
هفته  پرفروش های  صدر  در  و  فروخت  تومان  میلیون   178
قرار گرفت. این فیلم در مجموع 7 هفته نمایش به فروش 14 

میلیارد و 393 میلیون تومانی رسیده است.
شبی که ماه کامل شد روایت دختر جوانی از مناطق جنوب 
شهر تهران است که درگیر عشق جوانی شهرستانی می شود، 
دختر به دالیلی مجبور به مهاجرت از ایران است که در این 
اتفاقاتی  اما در میانه راه  او همراه می شود،  با  مسیر برادرش 

برای آنها رقم می خورد...
فیلم سینمایی سرخپوست نیز با فروش 939 میلیون تومان 
در رده دوم پرفروش های هفته قرار گرفته است. سرخپوست 
در مجموع 7 هفته نمایش در 134 سالن سینما نیز فروشی 

معادل 11 میلیارد و 389 میلیون تومان داشته است.
حقیقی،  مانی  ایزدیار،  پریناز  محمدزاده،  نوید  فیلم  این  در 
نقش  ایفای  پسیانی  آتیال  رضایی،  حبیب  پسیانی،  ستاره 

می کنند.
است:  آمده  سینمایی سرخپوست  فیلم  داستان  در خالصه   
دلیل  به  ایران  جنوب  در  قدیمی  زندان  یک   ،1347 سال 
مجاورت با فرودگاِه در حال توسعه شهر در حال تخلیه است. 
سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان به همراه مامورانش در حال 

انتقال زندانیان به زندان جدیدند.

با  گذشت  که  ای  هفته  در  نیز  تگزاس2  سینمایی  فیلم  اما 
فروش 874 میلیون تومانی در رده سوم پرفروش های هفته 
قرار گرفته است تا در مجموع 14 هفته نمایش در 88 سالن 
سینما به فروش 21 میلیارد و 547 میلون تومانی دست یابد.

سام  هاشمی،  مهدی  بازی  با  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
پتری،  گابریال  صامتی،  ژاله  جمشیدی،  پژمان  درخشانی، 
بهرنگ علوی، رضا ناجی، امید روحانی، آدریانو تولوزا، سهیل 

قنادان، تی آگو متوس و نادر سلیمانی آمده است: هیچ وقت 
یه ایرانی رو تهدید نکن، علی الخصوص تو تهران.

فیلم سینمایی ایکس الرج نیز در چهارمین هفته نمایش خود 
با فروش 752 میلیون تومان با یک پله صعود به رده چهارم 
پرفروش های هفته صعود کرد. این فیلم کمدی در مجموع 
4 هفته نمایش در 156 سالن سینما در مجموع 2 میلیارد و 

541 میلیون تومان فروخته است.

کند  می  روایت  را  امروزی  جوان  سه  داستان  الرج  ایکس 
با  زندان و در مسیر تحقق رویاهایشان،  از  از رهایی  بعد  که 

اتفاقاتی غیرمنتظره روبرو می شوند.
میرطاهر  قریشی،  سحر  شریفی نیا،  محمدرضا  عبدی،  اکبر 
بهاره  و  ناجی  رضا  صادقی،  علی  تیموری،  یوسف  مظلومی، 

رهنما بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلم سینمایی زهر مار نیز در چهارمین هفته اکران، فروش 
634 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا در مجموع فروش 
که  فیلم  این  برسد.  تومان  میلیون  و 869  میلیارد   3 به  آن 
نخستین تجربه کارگردانی سیدجواد رضویان است این هفته 
با نمایش در 143 سالن سینما با یک پله سقوط در رده پنجم 

پرفروش های هفته قرار گرفته است.
زهر مار روایت مردی به نام رضاست که امروز به عنوان یک 
رها  را  او  که  دارد  گذشته ای  می شود  شناخته  ارزشی  فرد 

نمی کند و همین گذشته برای او ایجاد دردسر می کند...
سیامک  فراهانی،  شقایق  مقدمی،  شبنم  انصاری،  سیامک 
صفری، نسیم ادبی، برزو ارجمند، علی استادی، رضا رویگری، 
حسین محب اهری و سیامک ادیب در این فیلم ایفای نقش 

می کنند.
فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم نیز در ادامه افت فروش 
خود این هفته 429 میلیون تومان فروخت تا با دوپله سقوط 

در رده ششم جدول قرار گیرد.
این فیلم حاال در مجموع 7 هفته اکران در 93 سالن سینما 9 

میلیارد و 982 میلیون تومان فروخته است.

روایت  کمدی  قالبی  در  هستیم  هم  با  همه  ما  داستان 
می شود و ماجرای سقوط یک هواپیما همراه با مسافرانی است 
که رازهای مختلفی دارند؛ رازهایی که قرار نیست تا ابد پنهان 

بمانند.
 در این فیلم هنرمندانی چون محمدرضا گلزار، مهران مدیری، 
لیال حاتمی، ویشکا آسایش، جواد عزتی، هانیه توسلی، پژمان 
معجونی،  حسن  صحت،  سروش  حقیقی،  مانی  جمشیدی، 
مهران غفوریان، نادر فالح، سیروس گرجستانی، علی شادمان، 
نقش  ایفای  نوری  سام  و  پور  چراغی  سیاوش  ناجی،  رضا 

می کند.
فیلم سینمایی دختر شیطان که از همان ابتدا انتظارات را در 
گیشه برآورده نکرد همچنان خوب نمی فروشد و حاال بعد از 7 

هفته نمایش تنها 867 میلیون تومان فروخته است.
دختر شیطان این هفته با نمایش در 25 سالن سینما فروشی 
بهتر از 19 میلیون تومان نداشته است تا با یک پله سقوط در 

رده یازدهم پرفروش های هفته قرار گیرد.
در این فیلم هنرمندان ایرانی و خارجی چون حمید فرخ نژاد، 
ایشا گوپتا، جکی شروف، گلشن گروور، سیمران میشکروتی، 
محمدرضا شریفی نیا و فردین حفیظی ایفای نقش می کنند.

که  است  ابلیس  بچه های  از  یکی  داستان  شیطان  دختر 
نمی خواهد راه پدرش را ادامه دهد. خداوند برای پذیرش توبه 
اش شرط می گذارد تا او به پاک ترین آدم زمین سجده کند. 
دختر شیطان وارد زمین می شود و دنبال یک آدم بی گناه 

می گردد.

سرویس ادبی کرمان امروز

را  شعر  کتاب های  می کنیم  پیشنهاد  تابستان،  نیمه  برای 
برای مطالعه انتخاب و آخر هفته خود را با شعر بگذارانید.

ایام  و  کتاب  تابستانه  طرح  پایانی  روزهای  با  همزمان 
پنج شنبه و جمعه این فصل که به نیمه خود نزدیک می 
که  شاعرانه هایی  بخوانید،  شعر  می کنیم  پیشنهاد  شود، 
آبلیموی  شربت  لیوان  یک  مانند  را  تابستان  ظهر  گرمای 
خنک، رویاگونه و خواستنی می کند، شعرهایی از شاعران 
به  اگر  حتی  که  خاورمیانه  شاعران  از  گرم  سرزمین های 
انگلیسی یا فرانسه شعر بگویند هم گرمای شرق را با خود 

خواهند داشت.
شاعر عاشقانه ها، پشت میله های حبس

عاشقانه هایش  به  را  تبار  ترک  شاعر  حکمت،  ناظم 
در  و  می گوید  دلدادگی  رنج  از  که  شاعری  می شناسیم، 

روزگار سختی هم دوست داشتن را از یاد نمی برد.
و  زندان  اشعار  گزیده  عزیزم...،  خداحافظ  شعر  مجموعه 
عاشقانه ناظم حکمت است، برخی اشعار این کتاب پیش 
از این هم منتشر شده بود اما مترجم اثر معتقد است که 

این ترجمه تازه، کامل تر و بهتر از نسخه های پیشین است. 
البته بسیاری از این اشعار نیز برای نخستین بار در دسترس 

مخاطبان فارسی زبان قرار می گیرد.
خداحافظ عزیزم … نوشته ناظم حکمت است که مرتضی 
سلمانی آن را از نسخه اصلی که به زبان ترکی استانبولی 
است به فارسی ترجمه کرده، این کتاب توسط نشر آنیما در 

108 صفحه به بازار عرضه شده است.
  از دورترین شاخه نیلوفر برای تو شعر می گویم

و  صلح  پیام آور  فلسطینی،  مبارز  و  شاعر  درویش  محمود 
عشق و دوستی است. نام او چنان با شعر و ادبیات پیوند 
خورده است که نه تنها مردم فلسطین و کشورهای عربی 

زبان، بلکه همه دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است.
درویش،  محمود  اشعار  مجموعه  نیلوفر،  شاخه  از  دورتر 
تازه ترین کتابی است که از این شاعر پرآوازه منتشر شده و 
شامل چهار کتاب است. تو، آن مرد، من، آن زن، نام چهار 

بخشی است که در این کتاب خواهید خواند.
و شیوایی،  رویاگونگی  بر  عالوه  درویش،  محمود  شعرهای 
دلنشین است و بخش های عاشقانه آن همیشه مورد توجه 

نسل جوان قرار گرفته است.
با  درویش،  اشعار محمود  نیلوفر، مجموعه  از شاخه  دورتر 
تمدن  نشر  توسط  صفحه   81 در  علی کرمی  اصغر  ترجمه 

علمی منتشر شده است.

بخشی از کتاب:
صبحانه ات را که روی میز می گذاری،

به فکر دیگران باش
غذای کبوتران را فراموش نکن

به جنگ می روی

به دیگران فکر کن
 به یاد بیاور مردمانی را که دوست دار صلح اند

وقتی که قبض آب را پرداخت می کنی
به کسانی فکر کن که ابرها را می مکند

به خانه برمی گردی، به خانه خودت

 به دیگران فکر کن...
 از کران تا کران از دریا به دریا با داریوش شایگان

شاید  اما  است  پرداز  نظریه  و  فیلسوف  شایگان،  داریوش 
کتاب های  در  او  اشعار  از  بخشی  بدانید  اگر  باشد  عجیب 
قابل  نکته  این  شاید  و  گرفته  جای  فرانسه  کشور  درسی 
تاملی باشد بر سواد مردی ایرانی و فارسی زبان که به زبان 

فرانسه شعر می گوید.
داریوش  اشعار  مجموعه  دریا،  به  دریا  از  کران  تا  کران  از 
شایگان است که نسخه اولیه آن به زبان فرانسه منتشر شده 
بود، او این اشعار را در زمان اقامتش در این کشور، سروده 

و توسط ناشر فرانسوی به چاپ رسانده بود.
با  گلناریان،  گلنار  او،  امسال در دومین سالگرد درگذشت 
پژوهشگر  و  فیلسوف  این  یاد و خاطره  این کتاب،  ترجمه 
شاعرانه  بیان  و  زبان  کرد،  جاودانه  ادبیات  دنیای  در  را 
در  اندیشه زالل شرقی اش سرچشمه می گیرد،  از  شایگان 
مهم  های  نکته  از  می شود.  دیده  کتاب  این  واژگان  همه 
و  فیلسوف  کربن،  هانری  که  است  ای  مقدمه  کتاب  این 
را  شایگان  اندیشه  و  نوشته  آن  بر  فرانسوی  شرق شناس 

تحلیل کرده است.
داریوش  اشعار  مجموعه  دریا،  به  دریا  از  کران  تا  کران  از 
توسط  144 صفحه  در  گلناریان  گلنار  ترجمه  با  شایگان، 

نشر شهاب ثاقب منتشر شده است.

یادداشت:   رئالیسم و بالزاک!

پنجفیلمهمچنانصدرنشینگیشهها

   این تابستان را با شعر بگذرانیم

بهقلممیرسیدعباس
روحاالمینی
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سرویس سیاسی کرمان امروز

زمان  هر  کرمان،  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
نام آیت اهلل جعفری برده می شود مردم استان کرمان یاد 
پیرمردی مهربان و خوش صحبت می افتند که سال ها 
از تریبون نماز جمعه به بیان مسائل سیاسی و روز  جهان 
،کشور و استان می پرداخت مردی که با خواندن زندگی 
نامه اش می توان فهمید طی این سالها چگونه موسپید 
کشیده  زحمت  اسالم  و  انقالب  اعتالی  برای  و  کرده  

است.
در  مرحوم سیدعلی،  فرزند  آیت اهلل سیدیحیی جعفری   
از  َجور  روستای  در  شمسی  هجری   ۱۳۱۰ سال  مهرماه 
وعاظ  از  وی  پدربزرگ  و  پدر  شد،  متولد  کوهبنان  توابع 
در  وی  دلیل  همین  به  بودند،  کرمان  کوهبناِن  منطقه 
از  و  خوان  روضه  پدرش  یافت.  پرورش  مذهبی  فضایی 
سادات طایفه میرعزالدین بود از نوادگان امام حسین )ع(  
که  داشت  آب  سهم  چند  ولی  نمی کرد،  کشاورزی  بود 
سیدعلی  چشم های  از  یکی  می کاشتند.  برایش  شراکتی 
نابینا  به تدریج  بود چشم دیگرش  نابینا شده  در کودکی 
شد نهایتا در سال ۱۳۴۲ هـ ش وقتی در َجور از دنیا رفت 
تقریبا نمی دید، اما مادرش شهربانو فرزند کربالئی حسِن 
در  سرانجام  و  ماند  زنده  هـ ش   ۱۳۶۷ سال  تا  مالعلی 
همان سال در کرمان فوت کرد و در مسجد صاحب الزمان 

)عج( به خاک سپرده شد.
کسب علوم دینی در حوزه علمیه قم 

سیدیحیی کتاب های مهم حوزه را مثل جامع المقدمات 
و  خواند  کرمان  در  است  کتاب  جلد  چند  بر  مشتمل  که 
را  میر  کرد. صرف  استفاده  نام  اساتید صاحب  از محضر 
نزد شیخ حبیب اهلل زنگی آبادی خواند. مقداری از سیوطی 
و  مصحفی  حجت االسالم  نزد  را  المقدمات  جامع  و 
اصول فقه را در محضر آیت اهلل صالحی تلمذ کرد. شیخ 
محمدعلی موحدی و آیت اهلل روحانی نیز از دیگر اساتید 

ایشان بودند.
در سال ۱۳۲۷ ه ش، شوق و عطش وافر او و برادرش 
سیداحمد را برای کسب علوم دینی به سمت پایگاه علوم 
اسالمی و حوزه علمیه قم کشاند. در بدو ورود خانه ای در 
محله آبشار اجاره کرد گرچه شهر قم به دلیل وجود بارگاه 
حضرت معصومه )س( و حوزه علمیه و حضور آیات عظام، 
مذهبی تر از کرمان بود، ولی با این همه، مدرسه فیضیه 
و  بهداشتی  نظر  از  آن درس می خواند  در  که سیدیحیی 
امکانات رفاهی تفاوت چندانی با مدرسه معصومیه نداشت.
سید یحیی چهار سال در قم ماند و از محضر اساتیدی 
مجاهدی  آیت اهلل  و  مشکینی  آیت اهلل  مرحوم  همچون 

حسینعلی  و  مکارم شیرازی  آیت اهلل العظمی  همچنین  و 
منتظری کسب فیض نمود. جلد اول کفایه و مکاسب را 
کفایه  دوم  جلد  و  کرد  تلمذ  مشکینی  آیت اهلل  در محضر 
عالمه  تفسیر  درس  در  و  خواند  منتظری  آیت اهلل  نزد  را 
نیز  طباطبایی  حسین  محمد  سید  آیت اهلل  مرحوم  دوران 

شرکت نمود.
 اولین دیدار با امام )ره(

حضرت  با  خود  آشنایی  و  مواجهه  اولین  مورد  در  وی 
که  زمانی  و  انقالب  از  قبل  سال ها  می گوید:  )ره(  امام 
به  قلبم  بود  نشده  خود  عملی  مراحل  وارد  نهضت  هنوز 
آشنابودم.  ایشان  اندیشه  با  و  داشت  تمایل  امام  حضرت 
حضرت  با  بیشتر  می کردم  سعی  بودم  قم  در  که  زمانی 
امام آشنا شوم. شاید خاطره نخستین دیدار با ایشان بتواند 
نشان دهنده نگرش و احساس من نسبت به ایشان باشد. 
آن خاطره مربوط به سالیان قبل از ۱۵ خرداد سال ۴۲ و 
)ره(  بروجردی  العظمی  آیت اهلل  در هنگام حیات حضرت 
مدت ها  است.  مذهبی  شهر  آن  در  بنده  تحصیل  ایام  و 
بود که به همراه برادر مرحومم آیت اهلل سیداحمد جعفری 
که شخصی عارف و مجاهد و تحصیل کرده بودند برای 
نابینایی،  علی رغم  ایشان  داشتم  حضور  قم  در  تحصیل 
ایشان  با  همیشه  من  و  بودند  کوشا  و  نشاط  با  فردی 
همراهی می کردم به خصوص در کوی و برزن و به دلیل 
نابینایی آن بزرگوار معمواًل دست در دست ایشان داشتم و 
یک لحظه رهایشان نمی کردم، اما دیدار امام آن چنان من 
را از خود بی خود کرد که دست برادر را رها کرده به سوی 

امام رفتم و دست ایشان را بوسیدم.
آیت اهلل جعفری با توجه به مخالفت حضرت امام )ره( و 
سایر علمای قم با اقدامات ضد دینی رژیم از همان زمان 
روحانیون  سایر  کنار  در  و  کرد  مشخص  را  خود  مواضع 
کشور وارد میدان مبارزه علیه رژیم پهلوی شد واقعه حمله 
به مدرسه فیضیه در اوایل فروردین ۱۳۴۲ و تالش های 
صورت گرفته از سوی حضرت امام )ره( مبنی بر وظیفه 
آیت اهلل  تا  شد  باعث  رژیم  جنایات  تبیین  در  روحانیت 
با رژیم  جعفری به یکی از چهره های شاخص در مبارزه 

تبدیل شود.
که   ۴۲ و   ۴۱ سال های  همان  از  من  گوید:  می  وی 
نهضت امام شروع شد، چون با شهید باهنر در ارتباط بودم 
از امام حمایت می کردم، مردم را تشویق می کردم تا از امام 
تقلید کنند، آن روز ها این حمایت ها و این تشویق ها سخت 
قدر که جمعیت  نمی کرد. در شب های  بود. کسی جرات 
این  از  می شد،  مردم  از  لبریز  خیابان  و  می آمد  زیادی 
استفاده می کردم.  امام  معرفی  مناسب در جهت  موقعیت 
اسم امام را با آب و تاب می بردم، آن موقع به ایشان امام 
نمی گفتند. آیت اهلل خمینی می گفتند. جو خفقانی بود که 
هیچ کس جرأت بر زبان جاری کردن نام امام را نداشت. 
ما فتاوای ایشان را برای مردم می خواندیم و یا رساله و 

که  قدر  در شب های  توزیع می کردیم  را  ایشان  نوار های 
جمعیت بیشتری در مسجد حضور داشتند ما نام آن رهبر 
عظیم الشان را تکرار می کردیم که حاضرین هم با صلوات، 

عشق و عالقه خود را به آن حضرت ابراز می کردند.
 کار به سیاست نداشته باش

آیت اهلل جعفری می گوید : معموال قبل از ماه های محرم 
و صفر و ماه رمضان، علما و روحانیون را به شهربانی دعوت 
که  و نصحیت می کردند  می کردند جلسه ای می گذاشتند 
نداشته  کاری  اسرائیل  و  آمریکا  شاه،  به  سخنرانی ها  در 
باشید و از این حرف ها نزنید. من بعضی وقت ها استنکاف 
می کردم و نمی رفتم یکبار که تمرد کرده بودم بعد از ظهر 
از منزل بردند و نصیحت که کار به  مامور فرستادند مرا 

سیاست نداشته باش.
صورت  به  شاهی(  ستم  دوران  )در  جعفری  سیدیحیی 
مخفیانه با یک واسطه وکیل حضرت امام )ره( در کرمان 
بود وی وجوهات شرعیه شامل خمس و سهم امام را از 
طریق آیت اهلل پسندیده برای حضرت امام )ره( می فرستاد.
جمله  از  جعفری  آیت اهلل  ساواک،  اسناد  براساس 
مواجه  عمومی  استقبال  با  منابرش  که  بود  روحانیونی 
می شد. این استقبال از اواسط دهه ی ۴۰ آغاز و در سال 
سخنرانی  موضوعات  جمله  از  رسید.  خود  اوج  به   ۱۳۵۷
ایشان مخالفت با برنامه های فرهنگی و ضد مذهبی رژیم، 
حمایت از جنبش های اسالمی خصوصا فلسطین و تبشیر 
امام  به حضرت  پرداختن  مهمتر  همه  از  و  مردم  انذار  و 
)ره( و همچنین مخالفت سرسختانه ایشان با رژیم غاصب 

اسرائیل است.

روند انقالب در کرمان شتاب گرفت
در  را  جعفری  اهلل  آیت  سخنرانی  هنوز  کرمان  مردم 
چهلمین روز شهادت مردم تبریز به یاد دارند، در ایام نوروز 
به  تبریز  مردم  تظاهرات  از  پس  روز  چهل   ۱۳۵۷ سال 
دعوت روحانیون بازار کرمان تعطیل شد. مقامات انقالبی 
کرمان تصمیم گرفتند پس از تظاهرات مردم قم و تبریز، 
حرکتی در کرمان انجام شود، مسجد امام صادق جنب بازار 
بزرگ کرمان برای تجمع مردم و بازاریان در نظر گرفته 
این  در  باید  کرمانی  وثوق  مورد  روحانیون  از  یکی  شد. 
جمع سخنرانی می کرد. با حضور ساواک در همه عرصه ها 
و در حالی که جو وحشت و خفقان فضای شهر را سنگین 
ولی  شد،  برده  افرادی  نام  نشد،  پیدا  داوطلبی  بود،  کرده 
همه مشکل پیدا کرده بودند یکی سرماخورده بود و گلو و 
سینه دیگری به شدت می سوخت و دیگری دچار سردرد 
ناگهانی شده بود، آیت اهلل جعفری آمادگی خودش را اعالم 
کرد پلیس ضد شورش مسجد را محاصره کرده بود، یکی 
از دوستان خبر آورد که ساواک و شهربانی ساکت نخواهند 
می بندند!  و  می زنند  کرد،  خواهند  حمله  محل  به  و  ماند 
زندانی  و  و شکنجه  دستگیر  بالفاصله  جلسه  و سخنران 
خواهد شد، روحیه ها تضعیف شد، خبر به سیدیحیی رسید 

خودش را برای دستگیری آماده کرد و روی منبر رفت.
وی  دوستان  و  جعفری  آیت اهلل  هدایت  با  آن  از  بعد 
جلسات سخنرانی  گرفت،  شتاب  کرمان  در  انقالب  روند 
و راهپیمایی های بعد از آن بیشتر شد. مخالفت های علنی 
با شاه شروع شد تا اینکه حادثه ۲۴ مهر ۱۳۵۷ اتفاق افتاد.

آیت اهلل جعفری در نیمه دوم سال ۵۷ نقش بسیار مهمی 

به  داشت  برعهده  کرمان  استان  در  نهضت  پیشبرد  در 
همین دلیل نیز در یکی از اسناد ساواک آماده است: واعظ 
نامبرده باال )آیت اهلل جعفری( که در بین مردم کرمان نیز 
اتفاقات  و  حوادث  کوچک ترین  از  دارد  زیادی  طرفداران 
مقام  و  کشور  امنیت  علیه  را  مردم  و  نموده  بهره برداری 

شامخ سلطنت تحریک می نماید.
انتخاب آیت اهلل جعفری به عنوان امام جمعه

اوایل سال ۱۳۵۹ یکبار دیگر روحانیت کرمان تشکیل 
جلسه داد. موضوع جلسه انتخاب دومین امام جمعه بعد از 
بود. در آن جلسه تمامی شرکت کنندگان  انقالب کرمان 
حرف  همه  این  با  دادند  رای  جعفری  حجت االسالم  به 
اتفاق  به  حاضرین  می زد.  صالحی  آیت اهلل  باید  را  آخر 
از  بعد  رفتند،  صالحی  آیت اهلل  منزل  به  جعفری  آقای 
صحبت های مقدماتی بی آنکه نامی از سیدیحیی جعفری 
نتیجه جلسه  از  آنکه آیت اهلل صالحی  باشد و بدون  برده 
فرد  مناسب ترین  را  جعفری  آیت اهلل  باشند  داشته  اطالع 
با  از هماهنگی  بعد  این مسئولیت دانستند،  برای تصدی 
حضرت امام )ره( و اطمینان معظم له از اینکه سیدیحیی 
جعفری با جوانان پرشور و انقالبی روابط صمیمانه ای دارد، 
حکم مسئولیت ایشان از سوی دفتر حضرت امام )ره( در 

۱۵ خرداد سال ۱۳۵۹ صادر شد.
به  جعفری  آیت اهلل  جمعه  امامت  پیشنهاد  که  زمانی 
حضرت امام )ره( داده شد، امام سوال کرده بودند رابطه 
ایشان با جوان ها چگونه است؟ امام اهتمام داشتند به این 
بپذیرد که جوان ها  را  این مسئولیت  باید  نکته که کسی 
خاطره  و  ظن  حسن  باشند،  داشته  گرایش  او  به  نسبت 
خوش داشته باشند و همه این ها در آقای جعفری وجود 

داشت.
با عنایت به اینکه ایثارگران و خانواده شهدا و جانبازان 
و آزادگان چشم و چراغ ملت محسوب می شوند، تکریم و 
تجلیل از این قشر ارزشمند و رسیدگی به امور خانواده های 
و  محافل  در  حضور  و  مسئوالن  طریق  از  شهدا  معظم 
یک  تحمیلی  جنگ  آغازین  روز های  از  شهدا  مجالس 
رویکرد اساسی در برنامه های آیت اهلل جعفری بوده است.

عالی  شورای  ریاست  جعفری  آیت اهلل  اینکه  توجه  با 
حمایت های  دارند  و  داشته  عهده  بر  را  علمیه  حوز های 
نیز قابل توجه است: به  از حوزه های علمیه  مالی ایشان 
عنوان مثال حمایت ایشان از فرهنگ سازی و گسترش 
فرهنگ عقیقه برای تامین مالی حوزه های علمیه استان 
آیت اهلل  زمان  در  عقیقه  فرهنگ  اصل  چند  هر  است 
صالحی شروع شد که دفاتر و اسناد آن نیز موجود است، 
اما از زمان وی فرهنگ سازی آن در سطح جامعه شروع 
شد؛ که به برکت این حرکت کرمان رتبه اول در جذب 
عقیقه دارد؛ و اخیراً بحث عقیقه کرمان جزو منابع پایدار و 

نمونه معرفی شده است.

به بهانه چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه ؛

تجلیل از مردی که نیم قرن برای دین و ارزش های نظام تالش کرد



شناسایی هویت جسد های 

داخل کارتن های تلویزیون
و  بودند  رسیده  قتل  به  جداگانه  حادثه  دو  در  که  مردی  و  زن  هویت 
این  بود شناسایی شد. در حالی  تلویزیون رها شده  اجسادشان در کارتن 
فرضیه برای مأموران قوت گرفته بود که با قاتل سریالی روبه رو هستند، 
بررسی ها نشان داد عامالن قتل مرد جوان و زن سالخورده هیچ ارتباطی 

با هم ندارند.
اولین جسد که متعلق به مرد جوانی بود بامداد روز چهار شنبه ۲۹ خردادماه 
امسال از سوی مرد زباله گردی کشف و به مأموران پلیس خبر داده شد. 

قاضی رضوانی بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران و تیمی از 
با  شدند  حاضر  حادثه  محل  در  وقتی  پلیس آگاهی  اداره دهم  کارآگاهان 
جسد مرد مجهول الهویه ای داخل کارتن تلویزیونی که در سطل زباله ای 

رها شده بود، روبه رو شدند. 
بررسی ها حکایت از این داشت عامل یا عامالن قتل پس از خفه کردن 
مرد جوان، جسد او را داخل کارتن تلویزیونی گذاشته و پس از آن در سطل 
مأموران  به  کن  جمع  زباله  مرد  کرده اند.  رها  تهرانپارس  حوالی  زباله ای 
تلویزیونی داخل سطل  با کارتن  زباله بودم که  گفت: در حال جمع آوری 
زباله روبه رو شدم. وقتی در کارتن را باز کردم با جسد این مرد روبه رو شدم 
انتقال جسد  و از وحشت فرار کردم و بعد به مأموران خبر دادم. پس از 
به پزشکی قانونی مأموران تحقیقات خود را ادامه دادند تا اینکه دریافتند 
جسد متعلق به مرد افغانی است که چند روز بعد از حادثه برادرش اعالم 
از  برادرم  قبل  مدتی  گفت:  مأموران  به  مقتول  برادر  کرده است.  مفقودی 
تا  او در کارگاه ساختمانی کار می کرد  ایران آمد.  افغانستان برای کار به 
اینکه ناگهان ناپدید شد. پس از این به اداره پلیس رفتم و اعالم مفقودی 
از  با دیدن جسدش متوجه شدم به قتل رسیده است. پس  کردم و االن 
مشخص شدن هویت مقتول تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامالن 

قتل از سوی مأموران پلیس ادامه دارد.
قتل زن دستفروش 

تهرانپارس ساعت ۱۷:۲۰  پلیس کالنتری جوادیه  را مأموران  دومین جسد 
روز شنبه ۲۲ تیرماه که متعلق به پیر زن ناشناسی بود داخل سطل زباله ای 
کشف کردند. همان ابتدا مشخص شد پیر زن ناشناس که لباس خانگی 
به تن داشت با بریده شدن گلویش به قتل رسیده است. بررسی ها حکایت 
داخل  قتل  از  پس  را  سالخورده  زن  جسد  قاتالن  یا  قاتل  داشت  این  از 
کارتنی قرار داده اند و پس از انتقال از قتلگاه که به نظر می رسید منزل 

مقتول بوده است داخل سطل زباله ای رها کرده اند. 
گسترده ای  تحقیقات  مأموران  قانونی  پزشکی  به  جسد  انتقال  از  پس 
برای شناسایی مقتول و عامل یا عامالن حادثه آغاز کردند. در حالی که 
تحقیقات درباره این حادثه ادامه داشت مأموران دریافتند زن جوانی به اداره 
پلیس رفته و از گم شدن ناگهانی مادر سالخورده اش شکایت کرده است. از 
آنجایی که مشخصات ظاهری مقتول با مشخصات زن گم شده شباهت 
زیادی داشت، مأموران زن جوان را به اداره پلیس دعوت کردند و وی پس 
از حضور جسد مادرش را در پزشکی قانونی شناسایی کرد. وی گفت: مادرم 
زن تنهایی بود و در خانه اش حوالی جنوب تهران زندگی می کرد تا اینکه 
دو ماه قبل برادرم که زن و بچه دارد و اهل یکی از شهر های شرقی ایران 
است تنهایی برای کار به تهران آمد. او همراه مادرم زندگی می کرد تا اینکه 
روز حادثه به ما گفت مادرمان برای کار از خانه خارج شده و دیگر برنگشته 
است. مادرم دستفروشی می کرد و داخل خیابان لباس زنانه می فروخت. او 
عالوه بر دستفروشی تعدادی هم مشتری مخصوص داشت که به آن ها 
لباس می فروخت. به گفته برادرم، مادرم برای کار از خانه بیرون رفته است، 
در صورتی که مأموران جسد مادرم را با لباس خانگی کشف کرده بودند. 
و  داشت  اختالف  نزدیکمان  بستگان  از  یکی  با  مادرم  داد:  ادامه  شاکی 

احتمال می دهم او مادرم را به قتل رسانده باشد. 
پس از این مأموران مظنون به قتل را بازداشت کردند. متهم در بازجویی ها 

قتل زن دستفروش را انکار کرد. تحقیقات از متهم ادامه دارد.

سرقت طالفروشی از روی حسادت
 

تا نقشه سرقت  باعث شد  فامیل طالفروش خود  به  حسادت مرد جوان 
از مغازه وی را طراحی و اجرا کند اما متهم فکر نمی کرد در کمتر از ۱۲ 

ساعت دستگیر شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، صبح سه شنبه یکم مرداد گزارش 
سرقت از یک طالفروشی به مأموران کالنتری ۱38 جنت آباد اعالم شد. 
نقشه ای  در  سارقان  یا  سارق  که  می داد  نشان  پلیس  اولیه  بررسی های 
حساب شده نخست برق مغازه را قطع کرده و سپس دوربین های مداربسته 

مغازه را سرقت کرده و نقشه سرقت خود را اجرا کرده اند.
از  اما  می داد  خبر  سرقت  در صحنه  آشنا  یک  ردپای  از  اولیه  تحقیقات 
آنجایی که دوربین های مداربسته طالفروشی به سرقت رفته بود کارآگاهان 
به سراغ دوربین های مداربسته مغازه های اطراف محل سرقت رفته و در 
بازبینی دوربین ها تصویر سارق را به دست آوردند. نشان دادن تصویر به 
صاحب مغازه کافی بود تا راز هویت این سرقت برمال شود. مرد طالفروش 
او را شناخت و  به محض دیدن تصاویر از روی چهره و جثه مرد سارق 
آمدن هویت میالد  به دست  با  است.  بستگانم  از  این میالد یکی  گفت: 
را  جوان  مرد  و  شده  کرج  در  او  زندگی  محل  راهی  بالفاصله  مأموران 
لشینی،  سرهنگ  کردند.  دستگیر  سرقت  از  بعد  ساعت   ۱۲ از  کمتر  در 
با  ادامه تحقیقات  این خبر گفت: در  با اعالم  آباد  رئیس کالنتری جنت 
اطالعاتی که متهم در اختیار مأموران قرار داد محل مخفی کردن اموال و 

دوربین های مداربسته نیز شناسایی شد.
متهم درباره انگیزه خود از سرقت گفت: حسادت. شهرام - صاحب مغازه- 
که  می دیدم  وقتی  اما  ندارم  خوبی  مالی  من وضع  است.  بستگانمان  از 

شهرام وضع مالی اش خوب است به او حسادت می کردم.

خبر خدمت جدید ترامپ به سعودی  
 سالح فروشی با موج سواری بر تهدید ایران

استخدام ۱۰هزار پرستار قطعی شد

رئیس جمهوری آمریکا با وتوی قطعنامه فروش 
تسلیحات به عربستان خدمت دیگری به سعودی 
کرده و قصد دارد با موج سواری بر توهم تهدید 
ایران برای کشورهای عربی، بازار تسلیحاتی آمریکا 

را رونق بخشد.
ترامپ  دونالد  الملل  بین  گروه  مهر،  خبرگزاری 
اخیراً  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس 
است.  کرده  سعودی ها  به  دیگری  بزرگ  خدمت 
وی برای دومین بار در طول حدود ۳ ماه گذشته 
خاتمه  لزوم  بر  مبنی  کنگره  فراحزبی  قطعنامه 
ائتالف  از  این کشور  نظامی  به حمایت  بخشیدن 

متجاوز سعودی علیه یمن را وتو کرد.
دولت ترامپ پیش از این به بهانه تشدید تنش ها با 
ایران با اعالم وضعیت اضطراری، کمیته های کنگره 
را از قصد خود برای فروش بیش از هشت میلیارد 
دالر تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، امارات 
و اردن مطلع کرده بود. همانگونه که پیشتر گفته 
شد، این دومین وتوی ترامپ در حمایت از جنایت 
های ائتالف سعودی در یمن است. در واقع، رئیس 
ارائه  ضمن  خود  اقدام  این  با  آمریکا  جمهوری 
خدمتی بزرگ به عربستان سعودی و متحدان آن 
در چارچوب ائتالف متجاوز علیه یمن، تالش می 
نیز رونق  را  بازار فروش تسلیحات آمریکا  تا  کند 

بخشد.
ترامپ پیشتر نیز در توضیح دالیل رد درخواست 
کنگره مدعی شد: این قطعنامه تالشی خطرناک و 
غیر ضروری در راستای تضعیف اختیارات قانونی 
من است و زندگی شهروندان و نظامیان آمریکایی 
را در زمان حال و آینده به مخاطره می اندازد. وی 
راهی  یمن  در  درگیری  که  شد  مدعی  همچنین 
و  آمریکا  تا  است  ایران  برای  هزینه  کم  و  ارزان 

متحدانش را به دردسر بیندازد!
»لورنس ترایب« استاد حقوق دانشگاه هاروارد در 
این خصوص می گوید: »هیچ راهی وجود ندارد که 
بتوان فهمید اقدام ترامپ در حمایت از عربستان 
به  کمک  قطع  برای  کنگره  مصوبه  کردن  وتو  و 
ریاض در جنگ یمن، تا چه حد کودکان یمنی را 
به قحطی نزدیک تر کرده و زندگی آمریکایی ها را 
به موجب  اقدام  این  آیا  در خطر قرار داده است. 

منافع مالی ترامپ و کوشنر در عربستان سعودی 
انجام شده است؟

آمریکا  جمهوری  رئیس  که  است  آن  واقعیت 
دیپلمات،  و  سیاستمدار  تا  است  تاجر  یک  که 
کنگره  قطعنامه  وتوی  اصلی  علت  بیان  در 
درخصوص حمایت های نظامی واشنگتن از ریاض، 
این  است.  گرفته  پیش  در  را  فرافکنی  مسیر 
مدعی  عمومی  افکار  فریب  برای  فردتاجرمسلک 
تضعیف اختیارات خود توسط کنگره شده و مدعی 
است که به همین دلیل قطعنامه آن را رد کرده 

است.
رد  دلیل  که  می شود  مطرح  درحالی  ادعا  این 
آمریکا  جمهوری  رئیس  توسط  کنگره  قطعنامه 
ترامپ  واقعیت آن است که  است.  مسأله دیگری 
متحده  ایاالت  تسلیحات  فروش  بازار  رونق  به 
آمریکا می اندیشد و نه تضعیف اختیاراتش توسط 
که  می داند  خوبی  به  ترامپ  کنگره.  نمایندگان 
توقف حمایت های تسلیحاتی از عربستان سعودی، 
واشنگتن  تسلیحات  فروش  تا چه حدی می تواند 
دهد،  کاهش  الملل،  بین  و  منطقه  عرصه  در  را 
خریداران  بزرگترین  از  سعودی  عربستان  چراکه 

این تسلیحات محسوب می شود.
رئیس  که  است  واضح  پر  اساس،  همین  بر 
جمهوری تاجرمسلک ایاالت متحده آمریکا نگران 
از رونق افتادن بازار فروش تسلیحات خود است و 
نه چیز دیگری. از همین روی، وی به فریب افکار 
قطعنامه  وتوی  در  اقدامش  خصوص  در  عمومی 
ضد سعودی کنگره متوسل شده است؛ مسأله ای 

که البته بر افکار عمومی پوشیده نیست.
این تالش مذبوحانه از سوی ایاالت متحده آمریکا 
انتشار  با  »المانیتور«  رسانه  که  است  درحالی 
گزارشی اعالم کرده بود که جنگ یمن به باتالقی 
پرهزینه برای سعودیها تبدیل شده است. المانیتور 
در گزارشی با اشاره به اعزام ۵۰۰ نظامی آمریکایی 
عربستان،  در  سلطان  شاهزاده  هوایی  پایگاه  به 
اعالم کرده بود: این گام در شرایطی رخ می دهد 
که متحدان سعودی از جنگ یمن خارج می شوند. 
مثابه  به  یمن  بود: جنگ  کرده  تأکید  پایگاه  این 
مانند  سعودی  شهرهای  است.  پرهزینه  باتالقی 

تیررس  در  عربستان  پایتخت  ریاض  حتی  و  ابها 
موشک های یمنی هاست.

رئیس  که  رسد  می  نظر  به  اساس،  برهمین 
از  دارد  قصد  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهوری 
در  سعودی  عربستان  حاضر  حال  وخیِم  شرایط 
یمن نهایت استفاده را کرده و تسلیحات خود را 
بفروشد. مسأله  این کشور  به  در سطوح گسترده 
دیگر آن است که ایاالت متحده آمریکا به ریاست 
جمهوری ترامپ به هیچ وجه نمی خواهد از رقابت 
تسلیحاتی با شرکای غربی اش در یمن عقب بیفتد.
تسلیحاتی  عمده  بخش  گزارش ها،  آخرین  طبق 
دفاع یمن  بی  و  گناه  بی  علیه مردم  که سعودی 
انگلیس  و  فرانسه  به  متعلق  می کند،  استفاده 
آمریکا  متحده  ایاالت  دلیل  همین  به  هست.  نیز 
به ریاض،  با قطع حمایت های نظامی  نمی خواهد 
باز  اش  انگلیسی  و  فرانسوی  شرکای  برای  را  راه 
انگلیس  و  فرانسه  نقش  ارتباط،  درهمین  کند. 
واضح  سعودی ها  به  نظامی  تسلیحات  فروش  در 
فروش  مسابقه  از  که  نمی خواهد  آمریکا  و  است 
ارتباط،  درهمین  بماند.  عقب  سعودی  به  سالح 
سند  یک  به  دستیابی  با  فرانسوی  رسانه  یک 
محرمانه نظامی، از توسل ائتالف متجاوز سعودی 
برداشت که در سال  فرانسوی پرده  به تسلیحات 
مردم  علیه  گسترده  طور  به  و  خریداری   ۲۰۱۸

یمن استفاده شده است.
نتیجه حاصل از تحقیق مشترکی که از سوی رادیو 
افشاگر  شد؛  انجام  مردم نهاد  نهادهای  و  فرانسه 
پنهان کاری دولت پاریس درباره استفاده گسترده 

یمن  علیه  تجاوز  در  کشور  این  تسلیحات  از 
طبقه بندی شده ای  اسناد  به  فرانسه  رادیو  است. 
دست یافته که تاریخ آن به سال ۲۰۱۸ میالدی 
تانک،  نظیر  تسلیحاتی  فروش  به  و  بازمی گردد 
امارات  و  سعودی  عربستان  به  جنگنده  و  بالگرد 
اشاره دارد که جزئی از ائتالف متجاوز علیه یمن 

هستند.
ایاالت  ناگفته پیداست که وتوی قطعنامه کنگره 
متحده آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش تسلیحات 
نظامی به عربستان سعودی، نتیجه ای جز افزایش 
نخواهد  یمن  گناه  بی  و  دفاع  بی  مردم  کشتار 
زمینه  آمریکا  جمهوری  رئیس  اقدام  این  داشت. 
را برای جنایت های بیشتر سعودی علیه یمن ها با 

سالح آمریکایی، فراهم می کند.
افزایش جنایت های سعودی  به تبع  براین،  عالوه 
این  در  بشری  حقوق  وضعیت  یمن،  مردم  علیه 
کشور نیز بیش از پیش رو به وخامت خواهد نهاد 
و عامل این مسأله نیز به اقدام ضد حقوق بشری 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا باز می گردد.
مسلمان  نماینده  عمر«  »الهام  ارتباط،  درهمین 
ترامپ  اخیر  اقدام  به  واکنش  در  آمریکا  کنگره 
در  سعودی  عربستان  تجاوزات  از  حمایت  در 
میلیون ها  زندگی  اقدام  این  داشت:  اظهار  یمن 
معرض  در  را  کودکان  جمله  از  یمنی  شهروند 
را  جهان  در  آمریکا  جایگاه  و  می دهد  قرار  خطر 
با بیان این مطلب افزود: این  از بین می برد. وی 
یک ضرورت اخالقی است که کنگره، وتوی دونالد 

ترامپ را نادیده بگیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت: امسال قول استخدام ۲۰ هزار پرستار داده 
شده که برای ۶ ماه اول سال مجوز استخدام ۱۰ هزار 

نفر صادر شده است.
به گزارش اقتصادآنالین ، حیدرعلی عابدی در نشستی 
درمان  و  بهداشت  وضعیت حوزه  بررسی  منظور  به  که 
که در کاشمر برگزار شد، اظهار کرد:کمسیون در مساله 
مالیات پزشکان و استخدام پرستار به طور جد وارد شد 
داده شده که  پرستار  استخدام ۲۰ هزار  قول  امسال  و 
برای ۶ ماه اول سال مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر صادر 

شده است.
در  اعضاء  ترکیب  اگرچه  گفت:  ادامه  در  وی   
اما در کمیسیون  کمیسیون های مجلس متفاوت است، 
تخصص  دارای  صرفا  اعضاء  تمامی  درمان  و  بهداشت 
که  به طوری  پزشکی اند،  و  آموزش  درمان،  و  بهداشت 
اعضای این کمیسیون به جای اینکه برای وزرا مشکالت 

درست کنند با حمایت از وزیر بیشتر کارساز هستند.
بهداشت و درمان مجلس شورای  سخنگوی کمیسیون 
کمیسیون  اعضای  همواره  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 

مجموعه های  بازدارنده،  قوانین  به جای  می کنند  تالش 
وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و هالل احمر را کمک 
کنند، گفت: خوشبختانه در بودجه ۹۸ برای اجرای ادامه 
انجام شد و   طرح تحول سالمت پیش  بینی های خوبی 
برای  تومان  میلیارد   ۱۱ نیز  گذشته  سال های  همانند 

اجرای این طرح مصوب شد.
با برنامه ریزی در  با اشاره به اینکه درصدد هستیم  وی 
هزینه ها  صرفه جویی  راستای  در  خدمات  سطح بندی 
اقداماتی انجام دهیم، تصریح کرد: بحث مالیات پزشکان 
از جمله مواردی است که بیشتر در رسانه ها مورد توجه 
متعددی  مصاحبه های  آن  خصوص  در  و  گرفته  قرار 

منتشر شده است.
بیان  با  درمان مجلس  و  بهداشت  سخنگوی کمیسیون 
اینکه پزشکانی که تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان گردش 
مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  به  نیازی  باشند،  داشته  مالی 
جمع آوری  در  پزشکان  از  برخی  رفتار  گفت:  ندارند، 
بحث  در  که  چرا  نبود،  خوب  کارتخوان  دستگاه های 
مالیاتی  اظهارنامه  تنها  پزشکان،  مالیات  میزان  تعیین 

مورد بررسی قرار می گیرد.
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منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
فارس با بیان اینکه از تاریخ بیستم مرداد ماه استفاده 
عرضه  جایگاه های  در  شخصی  سوخت  کارت  از 
شهروندان  است  الزم  گفت:  می شود  الزامی  سوخت 
را  خود  شخصی  سوخت  کارت  تاریخ  این  از  قبل 
آزمایش و حداقل یک بار با آن سوختگیری کنند تا 

در تاریخ یاد شده با مشکل مواجه نباشند.

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
فارس با بیان اینکه از ۲۰ مرداد الزام استفاده از کارت 
سوخت شخصی آغاز می شود به مالکین خودروها و 
از صحت  اطمینان  برای  کرد  توصیه  موتوسیکلت ها 
به جایگاه ها  عملکرد کارت سوخت خود در مراجعه 
برای سوخت گیری از کارت سوخت شخصی استفاده 

کنند.

امیر بنی کریمی گفت: سوختگیری با کارت شخصی 
شورای  مجلس  و  دولت  مصوبات  اجرای  قالب  در 
اسالمی و با توجه به برنامه عرضه بنزین با استفاده 
از کارت هوشمند است که در مرداد ماه سال جاری 
و  می شود  الزامی  کارت سوخت شخصی  از  استفاده 
هدف اصلی استفاده از کارت سوخت شخصی, نظارت 
و مدیریت بر مصرف بنزین و جلوگیری از سو استفاده 

از کارت های سوخت است.
افزود: کسانی که کارت سوخت  فارس  مدیر منطقه 
بانکی  کارت  همراه«  »دولت  طریق  از  و  نداشتند 
معرفی کرده بودند تا به جای کارت سوخت استفاده 
درخواست   ۱۰+ پلیس  دفاتر  طریق  از  یا  و  کنند 
داده اند به زودی کارت سوخت آنها تولید و به منازل 

ارسال می شود.
رمز  گفت:  نیز  کارت ها  رمز  باره  در  کریمی  بنی 
کارت های المثنی و یا خودروهای نو چهار رقم شماره 
به  که  است  خودروها  مالک  ملی  کد  راست  سمت 
عنوان رمز کارت سوخت در نظر گرفته شده است، 
هوشمند  کارت  رمز  خودرو  مالکین  که  مواردی  در 
در  با  می توانند  نموده اند  فراموش  را  خود  سوخت 
به  خودرو  مالکیت  و  هویتی  مدارک  داشتن  دست 
بازیابی رمز مستقر در نواحی ۱۶  نزدیک ترین مرکز 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  گانه 
فارس مراجعه و نسبت به رمزگشایی کارت سوخت 

اقدام کنند. ضمناً شماره تماس مرکز پاسخگویی و 
ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ به صورت ۲۴ ساعته فعال 
و آماده ارائه راهنمایی های الزم در این خصوص است.

به گفته وی، عده ای از شهروندان که کارت هوشمند 
قبلی  فراخوان  در  و  کرده اند  گم  را  خود  سوخت 
نسبت به ثبت نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام 
نکرده اند، می توانند با در دست داشتن مدارک الزم 
به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و نسبت به صدور کارت 

هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.
برای  الزم  زیرساخت های  درباره  مسئول  مقام  این 
اجرای این طرح، گفت: سامانه هوشمند سوخت هیچ 
سخت  و  افزاری  نرم  بستر  و  نشده  آوری  جمع  گاه 
افزاری آن در جایگاه های سوخت فراهم است و هیچ 
کارت  با  سوخت  عرضه  برای  جایگاه ها  در  مشکلی 

شخصی وجود ندارد.
در استان فارس به طور میانگین روزانه پنج میلیون 
و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین توزیع و مصرف می شود و در 
سال های مختلف این میزان حدود ۱۰ درصد افزایش 
دارد. میزان مصرف بنزین در کالن شهر شیراز حدود 

سه میلیون لیتر در روز است.
تأمین و توزیع فرآورده های نفتی در استان فارس از 
طریق یک هزار و ۳۸ دستگاه نفتکش جاده پیما و 
به صورت  استان  باب مجاری عرضه در سطح   ۲۶۹

شبانه روزی وبدون وقفه در حال انجام است.

زمان الزام استفاده از کارت سوخت مشخص شد
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معرفی دارتر های برتر 
رقابت های آقایان کارگر کرمان

منظور  به  کرمان  استان  کارگر  آقایان  رقابت های  برتر  دارتر های 
حضور در رقابت های قهرمانی کشور معرفی شدند.

استان  دارت  رقابت های  اجرایی  مسئول  لهراسبی،  رضا  حمید 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات دارت آقایان کارگر ـ 
انتخابی تیم استان کرمان به منظور حضور در رقابت های قهرمانی 
سالن  در  استان  سراسر  از  کننده  شرکت   ۳۴ حضور  با  کشور 
ورزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان برگزار شد.

عضو   ۴ روزه،  یک  رقابت های  این  پایان  در  اینکه  اعالم  با  وی 
اصلی تیم منتخب کارگران استان کرمان مشخص شدند، افزود: 
بر این اساس، محمدرضا زمانی راد از شرکت توزیع برق، ابوالفضل 
زارع از مس سر چشمه، مجید سخنور و رضا شفیعی به عنوان 
بازیکن آزاد در قالب تیم منتخب دارات کارگران استان کرمان در 

رقابت های قهرمانی کشور حضور می یابد.
در  کشور  قهرمانی  کارگران  رقابت های  کرد:  تصریح  لهراسبی 

بخش آقایان ۱۷ مرداد ماه به میزبانی شاهرود برگزار می شود.

اجرای طرح ضربتی برخورد
 با مخلین نظم و امنیت در کرمان

امنیت  پلیس  سرپرست 
اجرای  از  استان  عمومی 
با  برخورد  ضربتی  طرح 
امنیت،  و  نظم  مخلین 
نوامیس،  مزاحمین 
عاملین نزاع های خیابانی 
سرد  سالح  حامالن  و 

خبر داد.
خبرنگار  گزارش  به 
های  استان  گروه 
جوان    خبرنگاران  باشگاه 

سرهنگ حمید مستعلی زاده، سرپرست پلیس امنیت عمومی استان 
با  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران  سوی  از  طرح  این  گفت:  کرمان 
همکاری تیم های تلفیقی از تهران و یگان امداد شهرستان کرمان 

و سایر پلیس های تخصصی طی ۷۲ ساعت به مرحله اجرا در آمد.
وی هدف از اجرای این طرح را اجرای منویات مقام معظم رهبری 
افزایش رضایتمندی  و  از جرایم  پیشگیری  امنیت عمومی،  ارتقا  و 
شهروندان خواند و تصریح کرد: دستگیر شدگان در اولین روز اجرای 
طرح افرادی بودند که در نزاع های خیابانی شرکت داشته و جرایمی 
همچون عربده کشی، مزاحمت برای نوامیس، زورگیری، حمل سالح 

سرد و دیگر جرائم  داشتند.
وی با اشاره به فصل تابستان و حضور بیشتر خانواده ها در پارک ها 
و تفرجگاه ها خاطرنشان کرد: پارک ها، تفرجگاه ها و قهوه خانه ها 
اصلی ترین مکان های پاتوق اراذل و اوباش در سطح استان بودند که 
باال بردن امنیت این محل ها این طرح ها را بطور  پلیس به منظور 

مستمر دنبال می کند.

مرگ مادر و فرزند در سیالب ریگان

پاگ شهرستان  ده  منطقه  در  ریگانی طعمه سیالب  فرزند  و  مادر 
ریگان شدند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد برزنگ 
بخشدار مرکزی ریگان  گفت: پسر بچه هشت ساله که در حاشیه 
رودخانه قرار داشت به داخل رودخانه پرتاب شد و مادر نیز که قصد 
اثر جاری شدن  بر  نیز  رودخانه  در  داشت  را  فرزندش  نجات جان 
سیالب ناشی از بارش ناگهانی باران  در منطقه ده پاگ شهرستان 

ریگان غرق شد.
برزنگ افزود: اکیپ های امدادی برای کشف اجساد به منطقه اعزام 

شدند و با تالش نیروهای مردمی اجساد فوت شدگان پیدا شد.
وی تاکید کرد: با توجه به بارش های ناگهانی و پیش بینی نشده و 

طغیان رودخانه ها، عشایر منطقه در مسیر سیالب ها قرار نگیرند.

ده مصدوم در واژگونی دو خودرو
مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بر اثر واژگونی 

دو خودرو در دو تصادف جداگانه، ده نفر مصدوم شدند.
؛  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش خبرنگار  گروه 
سید محمد صابری رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز 
دو  واژگونی  در  اینکه  بیان  با  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  حوادث 
در  گفت:  شدند،  مصدوم  نفر  ده  جداگانه،  تصادف  دو  طی  خودرو 
تصادف اول که ساعت ۱۴:۳۲ روز پنج شنبه رخ داد، خودروی تیبا 
نفر  واژگون شد و ۵  آباد  در محور بخش گلزار و روستای صاحب 
مصدوم شدند. وی با اشاره به اینکه مصدومان این حادثه شامل ۵ 
از مصدومان  نفر  افزود: ۲  تا ۴۰ سال بودند،  با رده سنی ۳۰  مرد 
در  کرد:  بیان  صابری  شدند.  منتقل  بیمارستان  به  وخیم  حال  با 
واژگونی خودروی زانتیا نیز که ساعت ۱۸:۰۶ در سیرچ )روبه روی 

پمپ بنزین( اتفاق افتاد، ۵ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: مصدومان شامل ۴ مرد و یک زن با رده سنی ۲۲ تا ۳۸ 

سالند که با حال عمومی مساعد به بیمارستان منتقل شدند.
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم 
باهنر  شهید  بیمارستان  به  حادثه   ۲ هر  مصدومان  گفت:  پزشکی 

کرمان منتقل شدند.

برای  کرمان  نوردی  سنگ  تیم  ورزشکار  زاده،  برات  علی 
درخشش در المپیک قطر، تمرینات خود را با جدیت بیشتری 

در اتریش دنبال می کند.
صعودهای  و  کوهنوردی  هیات  رئیس  ایرانمنش،  فرزاد 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  ورزشی 
اعالم  به  بنا  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
و  کوهنوردی  فدراسیون  تایید  و  المپیک  بین المللی  کمیته 

برات  علی  ایران،  المپیک  ملی  کمیته  و  ورزشی  صعودهای 
زاده قهرمان ماده بولدرینگ سنگ نوردی رقابت های قهرمانی 
در  به کسب سهمیه حضور  باشگاه ها موفق  و جام  کشور 

نخستین دوره مسابقات المپیک ساحلی قطر شد.
وی با اعالم اینکه رقابت های سنگ نوردی المپیک ساحلی 
قطر ۱۸ مهرماه در دوحه برگزار می شود، افزود: این ورزشکار 
قطر،  المپیک  در  درخشش  برای  کرمان  نوردی  سنگ  تیم 

تمرینات خود را با جدیت بیشتری در اتریش دنبال می کند.
است،  اتریش  عازم  زاده  برات  اینکه  به  اشاره  با  ایرانمنش 
تصریح کرد: وی به مدت ۴۵ روز در شهر اینسبروک اتریش 
بهترین  و  بزرگترین  نوردیش که  بزرگ سنگ  کنار مجموعه 
دنیاست، اقامت می کند تا به مدت ۳۰ جلسه، زیر نظر دو 

مربی آلمانی و اتریشی تمرینات خود را پیگیری کند.
وی یادآور شد: مقرر شده این سنگ نورد ۲۰ جلسه با "اینگو 

فیلزوایستر" و ۱۰ جلسه با "اودی نیومن "کار کند.
کرمان  استان  ورزشی  و صعودهای  کوهنوردی  هیات  رئیس 
گفت: برات زاده ۱۵ شهریور ماه در مسابقه ادیداس راک استار 

شرکت می کند و سپس مجدداً به تمرینات بر می گردد.
به  ماه  مهر  تیم کرمان، ۵  نورد  این سنگ  افزود:  ایرانمنش 
کشور باز می گردد تا به همراه کاروان ایران به منظور حضور 

در المپیک ساحلی قطر راهی دوحه شود.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران گفت: مربیانی که در دوره های مربیگری و دانش افزایی 
فدراسیون شرکت می کنند، از یک ماه تا ۴۵ روز آینده کارت 

الیسنس دریافت می کنند.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
آموزش  کمیته  رئیس  ماجدی،  میرشاد  کرمان،  از  جوان 
افتتاح  آیین  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون 
دوره دانش افزایی ویژه مربیان حرفه ای A و B فوتبال آسیا 
در کرمان گفت: هر کشوری در آسیا با AFC یک قرارداد 
در بحث آموزش امضا می کند که بر مبنای آن باید الزاماتی 

که AFC از کشور مربوطه را می خواهد، انجام دهد.
وی افزود: در گذشته، ما پس از پایان کالس های مربیگری 
درجه های مختلف یک مدرک دیپلم به فرد می دادیم، این در 
حالیست که AFC می گوید، وقتی شما به شخصی دیپلم 
می دهید، باید اجازه ی کار و فعالیت هم به آن فرد بدهید، 

بنابراین کلمه ای به نام License را بررسی کرد.
ماجدی تصریح کرد: این الیسنس با دیپلم فرق می کند و در 
واقع اجازه ی کار و فعالیت برای فرد است، یعنی باید برای 
هر فرد یک کارت شناسایی صادر شود که نشان دهد چقدر 

فعال است.
نام  به  را  این اساس ما کارت کوچکتری  بر  یادآور شد:  وی 

الیسنس آماده کرده ایم که طی یک ماه یا ۴۵ روز آینده، 
تمام کسانی که در سراسر کشور در کالس های مربیگری 
دریافت  الیسنس  کارت  کنند،  شرکت  ما  افزایی  دانش  و 

می کنند.
داشت:  بیان  ایران  فوتبال  فدراسیون  آموزش  کمیته  رئیس 
الیسنسی که طراحی کردیم برای سه سال است و هر سه 

سال یکبار به روز می شود.
ماجدی مهمترین تأثیر این کار را به روز نگه داشتن مربیان 
در  کنید، گفت:  تغییر  باید  اینکه  بر  تأکید  با  و  کرد  عنوان 
صورتی که می خواهید تغییر کنید باید با قبل و با دوره های 
قدیم خداحافظی کنید و برای این کار نگرش خود را تغییر 

دهید و اصول جدید مربی گیری را به خاطر بسپارید.
جلویتان  است  ممکن  است،  کردن سخت  تغییر  افزود:  وی 
کنیم،  تغییر  مجبوریم  ولی  کنند،  مبارزه  شما  با  و  بایستند 
در واقع اگر بخواهیم فوتبال بهتری داشته باشیم همه باید 

تغییر کنیم.
ماجدی تصریح کرد: برای این کار، ما با صدور کارت الیسنس 
استارتش را زده ایم و شما نیز باید برای این تغییر استارتش 

را بزنید.
کالس های  شد:  یادآور  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
فوتبال  و  پایه  تیم های  برای  می کنیم  برگزار  ما  که   B

آماتور است و کالس های A برای افرادیست که نخبه های 
نوجوانان و جوانان را مربیگری کنند.

کرد:  تأکید  ایران  فوتبال  فدراسیون  آموزش  کمیته  رئیس 
مو  رنگ  تا  نگیرید،  تماس  همکارانم  یا  من  با  ارتقاء  برای 
عوض نشود تا چهره تغییر نکند تا فرد کار نکند نمی توان به 

وی مدرک پشت هم دهیم.
یک  در  عده ای  گذشته  سال های  دارم  قبول  گفت:  ماجدی 

سال، دو سال مدارک D، C، A، B و ... گرفتند و رفتند، 
ولی از این به بعد با کارت الیسنس جلوی این کار ها گرفته 

می شود.
وی افزود: تعداد ساعات دوره های مربیگری چیزی نیست که 
ما تعریف کرده باشیم چیزیست که AFC از ما خواسته و 
 A ۱۸۰ ساعت و کالس B ۱۲۰ بر اساس آن برای کالس

ساعت در نظر گرفته شده است.

سنگنوردتیمکرمانبرایالمپیکقطرآمادهمیشود

از این پس مربیان ایران کارت الیسنس دریافت می کنند

نماینده ی کرمانی وزن منهای ۶۵  نگین خراسانی، 
کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شد.

رضا امیری، رئیس هیات ووشو استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  برگزاری  به   ، جوان  

ووشوی بزرگساالن بانوان ایران اشاره کرد و گفت: این 
رقابت ها در ۲ بخش ساندا و تالو در آکادمی ووشو 
انجام شد. وی افزود: در نهایت ۱۷ بانوی ووشوکار به 
اردوی تیم ملی راه یافتند که از فردا تمرینات خود 

را آغاز می کنند.

امیری با اعالم اینکه شهربانو منصوریان از اصفهان و 
نگین خراسانی از کرمان، نمایندگان وزن منهای ۶۵ 
کیلوگرم هستند، تصریح کرد: سانداکاران راه یافته به 
اردو در هر وزن، سه مرتبه برابر یکدیگر قرار می گیرند 
و هر ورزشکاری که به ۲ پیروزی دست یابد به عنوان 

نفر فیکس وزن خود انتخاب می شود.
وی با اشاره به ا ینکه تیم ملی ووشوی بانوان ایران، 
یادآور  دارد،  روی  پیش  را  جهان  قهرمانی  مسابقات 
به  مهرماه  اواخر  جهان،  قهرمانی  پیکار های  شد: 

میزبانی چین در شهر شانگ های برگزار می شود.

تیم اسکیت رولبال آقایان استان کرمان به منظور 
کشور  بزرگساالن  برتر  لیگ  مسابقات  در  شرکت 

عازم مازندران شد.
استان  اسکیت  هیات  رئیس  آشورماهانی  امیررضا 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
دومین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
دوره مسابقات لیگ برتر اسکیت رولبال بزرگساالن 
کشور با حضور ۹ تیم از سراسر ایران به میزبانی 
استان مازندران، شهرستان تنکابن برگزار می شود.

وی افزود: تیم اسکیت رولبال آقایان استان کرمان 
زاده،  عرب  محسن  خسروی،  فرشید  ترکیب  با 

اصغر  امیری،  امجد  سید  دامغانی،  مصطفی 
حاجی، سجاد صفری نسب، علی بختیاری، مهرداد 
هادی  رحمانی،  احسان  خسروی،  حسین  رجبی، 
صادقی و محمد حسین ایزد مهر به سرمربیگری 
سید امجد امیری و سرپرستی محسن عرب زاده 
برای اولین بار در تاریخ ورزش اسکیت است که در 

لیگ برتر این رشته شرکت می کند.
به  را  کرمان  تیم،  این  کرد:  تصریح  آشورماهانی 
مقصد استان مازندران، شهرستان تنکابن ترک کرد 
تا در اولین مرحله از لیگ برتر رولبال امسال، به 

مصاف حریفان سرسخت خود برود.

دعوت ووشوکار کرمانی به اردوی تیم ملی

اعزام رول بالیست های کرمانی به رقابت های لیگ برتر

خبر
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روایت »کرمان امروز« از افزایش قیمت و تعداد خانه های خالی در شهر کرمان، در حالی که وضعیت کمبود مسکن در این شهر بحرانی شده است:

از زمان رسول اکرم )ص( مورد نهی قرار می  این فعل حرام  احتکار، 
رفتار  این  طعم  ایران  نیز  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  در  است.  گرفته 
احتکار  با  بودند  هم  ظالم  که  حاکمانی  حتی  و  چشید  را  غیرانسانی 
کنندگان مقابله و برخورد می کردند و در همین کرمان چندین انبار 
احتکار گندم در حوالی چهارراه باغ ملی فعلی در زمان جنگ جهانی 
دوم به روی مردم باز گشایی شدند. رفتاری که اگرچه از لحاظ اجتماعی 
صحیح نیست؛ اما در کشوری که احتکار تبدیل به یک فرهنگ شده 
است، الزم به اجرا است. امروز شاهد هستیم که با گران شدن نرخ ارز 
خود  های  مغازه  انبار  از  را  خود  اجناس  همه  فروشندگان  کشور،  در 
خارج کرده و با اجاره انبار - اکثرا در جاده شرف آباد- آنها را احتکار می 
کنند تا به حد اعالی گرانی برسد و بتوانند نهایت بهره را از معضالت 
ها  گرانی  از  بسیاری  که  است  دلیل  همین  به  ببرند.  مردم  اقتصادی 
با افزایش نرخ دالر نبود و بسته به کاربلدی احتکار کنندگان  مطابق 

قیمت ها باالتر می رود.
این زمینه برخوردی  البته جای خرسندی است که دولت و نظام در 
قاطع دارند و در سال 97 مشاهده کردیم که دادستانی کرمان با ورود 
به بحث احتکار چندین انبار را بازگشایی کرد و بسیاری از اجناس مورد 
نیاز مردم را از انبار برخی کاسباِن بی صفت بیرون کشید. اما نکته ی 
نگران کننده؛ احتکار عیان، آشکار و به وفور مسکن در کرمان است که 
کمر بسیاری از زوج های جوان را شکسته است و بسیاری از زندگی 
ها را در همان ابتدای زندگی نابود ساخت. متوجه نمی شوم که چرا 
نهادهای نظارتی و قضایی به این موضوع ورود نمی کنند و چرا هنوز 
مردم کرمان به دنبال خانه هستند در حالی که هزاران مسکن در این 
نگه  را  ها  خانه  این  بی صفت  کاسبان  و  است  مانده  بالاستفاده  شهر 
داشته اند تا قیمت مسکن نیز به مانند بسیاری از احتیاجات مردم بیش 

از حد متعارف خود باال برود تا ایشان راضی به فروش شوند. در این بین 
تنها چیزی که اهمیت ندارد خانواده هایی هستند که برای خانه دار 

شدن فرزندانشان بیش از هر زمانی شرمنده می شوند.
در همین رابطه حجت االسالم اصغر عسکری در آئین نماز جمعه هفته 
گذشته کرمان گفته است: »یکی از مسائل و دغدغه های امروز برای 
جامعه، مشکالت اقتصادی افزایش قیمت و اجاره مسکن است که در 
هفته های اخیر به یک مساله جدی تبدیل شده است. باید مسئوالن 
ذی ربط بر قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن نظارت جدی داشته 
باشند و یک سری مشکالت جزئی را که باعث بالاستفاده ماندن مسکن 
های مهر شده حل کرده و هر چه سریع تر این مسکن ها را تحویل 
با ساخت و ساز ساختمان های  توانند  دهند. همچنین مسئوالن می 
ارزان برای مردم و با در اختیار گذاشتن زمین هایی که در اختیار دولت 
است چاره ای بیندیشند تا این دغدغه حل شود و موجبات پیدایش 
جمعه  خطیب  سخنان  از  هم  این  نگردد«  جامعه  در  دیگر  معضالت 

کرمان که زبان مردم است و باید به آن توجهی ویژه داشت.
شاید برای نهادهای نظارتی سخت باشد که یک انبار لوازم خانگی را 
در کوچه پس کوچه های جاده شرف آباد پیدا کنند، اما یقینا با یک 
راه پیمایی در سطح شهر کرمان می توان به نیمی از خانه های خالی 
در این شهر پی برد و به سرعت اجاره یا فروش آنها را اجباری ساخت. 
اینکه دولت و قوه قضایی بشینند و تماشاگر این جنایت کثیف اقتصادی 
نارضایتی  عامل  این  تر  سریع  هرچه  باید  و  نیست  قبول  قابل  باشند 
این  های  قیمت  باید  کارشناسی  کار  یک  با  ساخت.  نابود  را  مردمی 
احتکار گران را تعدیل کرد و خانه ها را در اختیار مردم گذاشت. مشکل 
اینجاست که این احتکار کنندگان چون نمی خواهند خانه های خود را 
بفروشند، قیمت های چند برابری را ارائه می کنند که فروشنده را دور 
کند. متاسفانه همین قیمت ها دهان به دهان می چرخد و کسانی که 
واقعا فروشنده هستند نیز از این قیمت ها پیروی می کنند. این یعنی 
یک اپیدمی غیراخالقی که منجر به بدبختی روز افزون مردم می شود. 
از دادستانی کرمان می خواهیم که با جدیت به این موضوع ورود کند 

و مردم کرمان را از این چاه احتکار نجات دهد.

پنجاه  و  چهل  دهه  در  تئاتر  هنرمندان  عاشقانه  عملکرد  بررسی 
همچون شکوفه بهاری است که عطر پرونده هر کدام از این گروه ها 
مشام را نوازش می دهد که در زمره بزرگان نام آشنای این رشته، آثار 
برخی را مرور خواهیم کرد؛ هنرمندانی که با تواضع و فروتنی هنوز در 

جمع یاران و دوستان هنر حاضرند و فعال. 
یکی دیگر از این هنرمندان که پس از دو یا سه دهه دوری از تئاتر 
سال گذشته فعالیت مجددش را آغازکرده و همچون دوران جوانی 
با گامی استوار پیش می رود، محمدعلی طاهری است که نامش در 
خانواده تئاتر از سال های پنجاه بین گروه های مطرح و آثار فاخر 
در  دبیرستان  و  دبستان  دوران  است،  متولد 1336  وی  دارد.  جای 
برنامه های فوق برنامه مدارس به ویژه در مجموعه فرهنگی دبیرستان 
اجرای  با  از سال 1351  را  تئاتر  کار  و شروع  داشته  آرشام شرکت 
نمایش »معلم و شاگرد« در کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان 

تلویزیون  کودک  برنامه   در  همزمان  و  آغازکرد  کرمان  نوجوانان  و 
مجری بود. طاهری اجرای نمایش های »طبیب اجباری«، »دکلمه«، 

»شعرخوانی«، »پانتومیم« و.... را در کارنامه خود ثبت کرده است.
تئاتر،  گروه  در  شرکت  افتخار  خودش  اظهار  به  بنا   1352 سال  از 
یداهلل  دکتر  استاد  سرپرستی  به  هنر  و  فرهنگ  گروه  در  نخست 
اقاعباسی را داشته و در اولین کار تحت نظر ایشان به نام »رهگذران 
روی  به  آقاعباسی  کارگردانی  با  ابراهیمی  نادر  نوشته  شب«  درون 
صحنه می رود. وی در ادامه راه هنری اش همکاری در آثاری نظیر 
»مسافر« نوشته محمود دولت آبادی به کارگردانی استاد آقاعباسی، 
»محو در پرتو نور« به  نویسندگی و کارگردانی جناب لقمان نظری، 
»خانه  سلطانی،  مسعود  اقای  کارگردانی  به  خانه ای  قهوه  نمایشی 
بارانی« نوشته فرامرز طالبی و کارگردانی استاد آقاعباسی، »تعارفات 
آقای  خود  کارگردانی  و  ثانی  مهدی  استاد  سرپرستی  به  دروغین« 

ابراهیم  از  دیگر  اثری  و  بیضایی  بهرام  اثر  باد«  »درحضور  طاهری، 
مکی در کارنامه خود ثبت کرده است. طاهری در سال 1355 گروه 
تئاتر صوفیا را در فرهنگ و هنر تشکیل  می دهد و سرپرستی آن را 
بر عهده می گیرد که از فعالیت های این گروه می توان به نمایش 
»استر« اثر استاد اکبر رادی و یک نمایش سیاه بازی سنتی و »تبر« 
بیضایی  استاد  اثر  نوشته محمود مهدیان و اجرای »چهار صندوق« 
که آن هم کارگردانی اش برعهده خود اقای طاهری بود، اشاره کرد.

تحمیلی  دوران جنگ  در  و  شده  ارتش  وارد   1359 سال  از  ایشان 
فعالیت چشمگیری را در جبهه و جنگ داشته و در پایان سال نود با 
درجه سرهنگ تمامی بازنشسته می شود وسپس گوش به فرمان دل 
عاشق دنیای هنر داد و مجددا به کالس تئاتر استاد دکتر اقاعباسی 
قدم نهاد و از آن تاریخ در کارهای برجسته این استاد نظیر»طلسم 
بازی می کند.  تاریک«، »شهروندافتخاری« و »منم میرزارضا«  دره 

یقینا حیف بود که اگر از این مرد ارزشمند یاد نمی کردیم. شرح 
عزیزان  برای  اگر  تئاتر  خانواده  در  طاهری  محمدعلی  اقای  فعالیت 
نمایش رونمائی نگردد معلوم نمی شود که چه مشقاتی با جان و دل، 
دلبسته این هنر فاخر بوده به نحوی که زمان را نادیده می گیرد و با 
گذران سختیهای بسیاری دوباره به مسیر عشق باز می گردد. نوشتن 
بنده درباره چنین هنرمندانی اگرچه برایم وظیفه است، اما به سان 
قطره ای است پیش دریا و این شعر را به ذهن آدمی متبادر می سازد:

ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل 
سلسبیلت کرده جان و دل سبیل 

پای ما لنگ است و منزل بس بعید
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

بهروزی  و  سالمتی  آرزوی  خداوند  درگاه  از  طاهری  آقای  برای 
دارم.

دادستانی به بحث احتکار مسکن ورود کند!

پرونده عطرآگین یک هنرمند

به قلم 
محمد فتح نجات

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره محمدعلی طاهری، پیشکسوت تئاتر:


