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اخبار استان

استان  ام  سی  رتبه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
کرمان در نرخ فقر بیان کرد: باید مسئوالن استان 
مردم  رفاه  سطح  ارتقای  برای  الزم  برنامه ریزی 
استان  در  فقر  نرخ  تا  دهند  انجام  کرمان  استان 

کاهش یابد.
»محمدجواد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 

فرهنگی،  اجتماعی،  کارگروه  جلسه  در  فدایی« 
تیتر  به  اشاره  با  کرمان  استان  خانواده  و  زنان 
از  رضایتمندی  رتبه  براینکه  مبنی  نشریه ای 
افتضاح  استان   97 سال  اجرایی  دستگاه های 
است، گفت: رتبه بیست و دوم استان کرمان در 
رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی افتضاح 

نیست زیرا نمره استان برتر کشور 78.75 و نمره 
با  زیادی  فاصله  لذا  بوده   68.18 کرمان  استان 

نمره اول نداریم.
اداری  سیستم  اصالح  لزوم  بر  کرمان  استاندار 
به عنوان  سیستمی  هرگاه  افزود:  و  کرد  تاکید 
همه  بایستی  می شود،  انتخاب  کارگروهی  دبیر 
دستگاه ها از آن تبعیت کنند و این صحیح نیست 

که همه کارها توسط استانداری پیش برود.
برخی  در  مدیران  حضور  عدم  از  انتقاد  با  وی 
تنها  این کارگروه  )از 28 مدیر عضو در  جلسات 
کرد:  اظهار  بودند(،  حاضر  جلسه  در  مدیر   8
آنها  در  است  مقرر  که  مهم  جلسات  برخی  در 
از جلسه  قبل  اتخاذ شود  تصمیم گیری های مهم 
مدیران اگر عذر آنها برای عدم حضور موجه است 
به ما اعالم کنند تا در صورتی که تعداد مدیران به 
حد نصاب نرسید جلسه را تشکیل نمی دهیم زیرا 

ما به دنبال جلسات موثر هستیم.
با عدم حضور  فدایی تصریح کرد: برخی مدیران 
در جلسات نشان می دهند که جلسات برای آنها 
حل  استان  مشکالت  رویه  این  با  و  نیست  مهم 

نخواهد شد.
تصریح  خیابانی،  و  کار  کودکان  به  اشاره  با  وی 

کرد: اگر کودک کار در خیابان مشاهده می کنیم 
نشان دهنده این است که دستگاه ها وظیفه خود 
بررسی ها  با  باید  و  نداده اند  انجام  به درستی  را 
خود  وظیفه  به  دستگاه  کدام  که  شود  مشخص 

عمل نکرده است.
ساماندهی  موضوع  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
سگ های ولگرد، بیان کرد: در این زمینه مصوباتی 
الزم  بررسی های  باید  که  داشته ایم  گذشته  در 

برای میزان اجرای این مصوبات صورت گیرد.
وی به تدوین نقشه راه سما فضا و تولید محتوای 
تحکیم  راستای  در  اخالقی  و  علمی  الکترونیکی 
خانواده اشاره و بیان کرد: آیا مشکل ما در فضای 
آن  نکردن  استفاده  یا  محتواست  نبود  مجازی، 
است؟ ما با تولید محتوا مخالف نیستیم اما قبل از 
هر اقدامی کارشناسی الزم صورت گیرد و به نظر 

بنده محتوا به میزان الزم وجود دارد.
به گزارش ایسنا، »فاطمه السادات حسینی« مدیر 
کل امور زنان و خانواده استانداری کرمان نیز در 
تولید  و  راه سما فضا  نقشه  تدوین  از  این جلسه 
محتوای الکترونیکی علمی و اخالقی در راستای 
تحکیم خانواده خبر داد و بیان کرد: این طرح در 

راستای توانمندسازی خانواده می باشد.

با  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
حاشیه  دولتی  و  ملی  اراضی  از  هکتار   12 اینکه  بیان 
راستای  در  است، گفت:  رفع تصرف شده  شهر کرمان 
جلوگیری از زمین خواری طی ماه گذشته 1۰9 مورد 

عملیات مشترک انجام شده است.
به  ساالری«  »دادخدا  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
موضوع زمین خواری و مبارزه جدی دستگاه قضا این 
پدیده اشاره و گفت: در ادامه مبارزه با زمین خواری و 
حاشیه نشینی در شهر کرمان پس از صدور دستورات 
قضایی توسط فرماندهی انتظامی کرمان و یگان انتظامی 
مستقر در شهرداری، در یک ماهه گذشته از 12 هکتار 

اراضی دولتی و ملی شهر کرمان رفع تصرف شد.

افزود:  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
همچنین در راستای جلوگیری از زمین خواری طی ماه 
گذشته 1۰9 مورد عملیات مشترک شبانه روزی توسط 
نیرو های تحت امر پلیس و شهرداری در داخل و حاشیه 
شهر کرمان صورت گرفته تا فرصت از زمین خواران و 

متجاوزین به اراضی ملی و دولتی سلب شود.
بیان کرد:  ادامه  استان کرمان در  مقام قضایی در  این 
المال و مقابله با حاشیه  در راستای حفظ حقوق بیت 
مشترک  عملیات های  این  خواری  زمین  و  نشینی 
همچنان به صورت مستمر ادامه داشته تا محیط امنی 
سازان  حاشیه  و  خواران  زمین  مجرمانه  اعمال  برای 

فراهم نشود.

استاندار کرمان خبر داد:

استان کرمان رتبه سی ام نرخ فقر کشور را داراست

دادستان کرمان خبر داد:

از ۱۲ هکتار از اراضی حاشیه شهر کرمان رفع تصرف شد 

خبر
توسط مدیر کل حفظ آثار و نشر

 ارزش های دفاع مقدس کرمان؛

برنامه های هفته دفاع مقدس

 در کرمان تشریح شد
 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان برنامه 
های هفته دفاع مقدس در این استان را تشریح کرد.

جلسه  در  ابوالحسنی  مهدی  محمد  سرهنگ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شورای هماهنگی دفاع مقدس بیان کرد: آن چه در دفاع مقدس گذشت 

برگرفته از فرهنگ عاشورایی بود.
وی افزود: در دفاع مقدس دو هزار و 8۰۰ بار عاشورا متکسر شده و ما هر 
روز در دو هزار و 8۰۰ روز جنگ تحمیلی معادل عاشورا شهید دادیم لذا 

جنس شهدای ما از جنس شهدای عاشورایی بود.
مدیر کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان کرمان به عناوین برنامه های 
تا هفتم  و گفت: ۳1 شهریور  اشاره کرد  گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
مهرماه هفته دفاع مقدس است که برای هر روز یک برنامه نامگذاری شده 
است. روز ۳1 شهریور با نام قدرت، توانمندی، اقتدار نیروهای مسلح نام 

گرفته است.
و جوانان  دانش پژوهی، معرفت  نام  با  ماه  اول مهر  اظهارکرد:  ابوالحسنی 
نامگذاری شده همچنین دوم مهر رونق تولید، حمایت مردمی، خودباوری 

نام گرفته است.
وی با معرفی برنامه سوم مهرماه تحت عنوان بصیرت، دشمن ستیزی و 
یادآور شد: شهیدان، جانبازان، فخر آفرینان، جهادگران و  والیت  مداری 
رزمندگان عنوان برنامه های روز چهارم مهرماه است. همچنین روز پنجم 
مهرماه با عنوان معنویت،   وحدت ملی، خانواده و ارزش ملی نامگذاری 

شده است.
مدیر کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان کرمان ابراز کرد: رزم آوران، 
نام  با  هفتم  روز  و  است  روز ششم  عنوان  جهادگران  و  حماسه   آفرینان 

فرماندهان، پیشکسوتان  مسئوالن نامگذاری شده است.
بیان  و  کرد  اشاره  پیروزیم«  »ما  عنوان  با  امسال  محوری  شعار  به  وی 
گردهمایی  مسلح،  نیروهای  رژه  به  می توان  شاخص  برنامه های  از  کرد: 
پیشکسوتان، گلباران قبور شهدا، رونمایی از کتابهای دفاع مقدس )حدود 
حماسه  و  زینبی  حماسه  عنوان  به  بانوان  از  برنامه ای  ویژه  کتاب(،   ۳۰

حسینی نام برد.

تعهد خیرین مدرسه ساز کرمان

 ۳۱۰ میلیارد ریال است
 

های  مشارکت  توسعه  غیردولتی،  مراکز  و  مدارس  اداره  رئیس  گفته  به 
مردمی آموزش و پرورش استان کرمان، خیرین مدرسه ساز این استان در 
سال 97، بیش از ۳1۰ میلیارد ریال برای ساخت و نوسازی مدارس استان 

کرمان تعهد داده اند.
به گزارش ایرنا، فریبا اسکندری زاده در نشست با اعضای مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان کرمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
و  است  بزرگ  بسیار  اقدامی  ساز،  مدرسه  خیرین  کار  اینکه  به  اشاره  با 
همه استان چشمشان به مجمع خیرین مدرسه ساز برای جذب خیرین و 
توسعه فرهنگ مدرسه سازی است افزود: در سال های اخیر تمام اتفاقات 
در حوزه خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار در سراسر استان بی نظیر بوده 

است.
وی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز استان کرمان در سال 97 بیش 
از ۳1۰ میلیارد ریال برای نوسازی و ساخت مدارس در سطح استان تعهد 
داده اند، بیان داشت: سال گذشته حدود 61 باب مدرسه و بیش از 22 هزار 
متر مربع ساخت و ساز در حوزه مدرسه سازی توسط خیرین مدرسه ساز 

استان کرمان انجام شده است.
باید در حوزه شهر  اینکه خیرین مدرسه ساز  با اشاره به  اسکندری زاده 
کرمان و در نواحی یک و 2 به دلیل فرسوده بودن مدارس و حجم باالی 
دانش آموز به کمک آموزش و پرورش بیایند، خاطرنشان کرد: با 11 خیر 
مدرسه ساز برای ساخت، توسعه و تجهیز مدارس نواحی یک و 2 کرمان 
رایزنی شده تا با کمک آموزش و پرورش هرچه سریعتر این مدارس ساخته 
و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا کمبود فضای آموزشی در شهر 

کرمان مرتفع شود.
مردمی  های  مشارکت  توسعه  غیردولتی،  مراکز  و  مدارس  اداره  رئیس 
آموزش و پرورش استان کرمان به ورود خیران نیک اندیش برای توسعه 
و تجهیز کتابخانه ها در این استان اشاره کرد و افزود: جشنواره خیرین 
مدرسه ساز کرمان در سال جاری باشکوه هر چه بیشتر برگزار شد و تکریم 
از خیران نیک اندیش مدرسه ساز و مدرسه یار در دستور کار آموزش و 

پرورش استان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز باید بر اساس نیازسنجی های 
انجام دهند، بیان  آموزش و پرورش در مناطق مختلف ساخت و ساز را 
داشت: تمام کلنگ زنی ها برای ساخت مدارس در سراسر استان باید با 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره  و  پرورش  و  آموزش  های  هماهنگی 

مدارس استان صورت گیرد.
نشست اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان با حضور احمد 
محمد  سید  کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  نسب  اسکندری 
فریبا  استان،  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  نژاد  واعظی 
توسعه مشارکت  مراکز غیردولتی،  و  اداره مدارس  رئیس  زاده  اسکندری 
های مردمی آموزش و پرورش استان و جمعی از معاونان اداره کل نوسازی 
و روسای ادارات و کارشناسان حوزه ستادی در محل سالن شهید جعفری 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان برگزار شد.

فرماندار کرمان خبر داد:
جمع آوری 118 کودک کار و خیابانی افاغنه در کرمان

جمع آوری  طرح  اجرای  از  کرمان  فرماندار 
کودکان کار و خیابانی از 2 ماه گذشته خبر داد و 
اظهار کرد: در این طرح در مجموع 118 کودکان 
کار و خیابانی جمع آوری شد که همه آنها افاغنه 
بودند و هویت ایرانی نداشتند که همه آنها را به 
اتباع خارجه استانداری و مجموعه  امور  اردوگاه 

اتباع خارجی معرفی کردیم.
بابایی« در  ایسنا منطقه کویر، »علی  به گزارش 
جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده 

استان کرمان با اشاره به کودکان خیابانی و کار 
تصریح کرد: سازمان بهزیستی استان کرمان در 
کودکان  این  جمع آوری  به  نسبت  تیم   4 قالب 
اقدام کردند ضمن آنکه دفتر امور اتباع خارجی 

استانداری نیز همراهی الزم را انجام داد.
به اجرای طرح جمع آوری کودکان  اشاره  با  وی 
در  کرد:  اظهار  گذشته،  ماه   2 از  خیابانی  و  کار 
این طرح در مجموع 118 کودکان کار و خیابانی 
جمع آوری شد که همه آنها افاغنه بودند و هویت 

ایرانی نداشتند که همه آنها را به اردوگاه امور 
اتباع خارجه استانداری و مجموعه اتباع خارجی 

معرفی کردیم.
کودک،   118 این  از  داد:  ادامه  کرمان  فرماندار 
27 نفر آنها دارای کارت آمایش معتبر، 19 نفر 
آنها دارای گذرنامه معتبر و 52 نفر دارای برگ 
سرشماری غیرمجازین بودند که تعهدات الزم از 
آنها گرفته شد و همچنین 2۰ نفر آنها غیرمجاز 

بودند که طرد شدند.

بیشترین حنای کشور

 در جنوب کرمان

تولید شد
 

از  28 هزار تُن  با تولید بیش  جنوب کرمان 
برگ سبز گیاه دارویی حنا، رتبه نخست کشور 
در تولید این محصول را به خود اختصاص داد. 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب  مدیر 
زیر  سطح  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کرمان 
کشت حنا در هفت شهرستان جنوبی استان 

کرمان چهار هزار و 672 هکتار است.
در  حنا  برداشت  اینکه  بیان  با  منصور شریف 
طول سال طی سه مرحله در اردیبهشت، تیر 
دوم  مرحله  افزود:  شود،  می  انجام  مهرماه  و 
برداشت گیاه دارویی حنا از اواخر تیرماه سال 

جاری آغاز شده است.
برداشت  مرحله  سه  طی  کرد:  اظهار  وی 
میزان 28 هزار و ۳2 تن برگ سبز  مجموعاً 
های  کارگاه  به  و  برداشت  حنا  دارویی  گیاه 
ارسال می  استان  از  و خارج  حناسایی داخل 
کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر  شود. 
سبز  برگ  برداشت  کرد:  بیان  کرمان  جنوب 
با  یا  و  سنتی  صورت  به  حنا   دارویی  گیاه 

ماشین آالت کشاورزی انجام می شود.
وی عنوان کرد: حنای تولید شده در ساخت 
قرار  استفاده  مورد  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
کرمان  جنوب  داشت:  اظهار  شریف  می گیرد. 
به ویژه رودبار جنوب و قلعه گنج یکی از قطب 
های تولید گیاه دارویی حنا در کل کشور به 

شمار می روند. 
بذر  را کمبود  کاران  اصلی حنا  وی مشکالت 
در  فرآوری  کارخانه های  نبود  و  شده  اصالح 
های  پیگیری  با  افزود:  و  کرد  عنوان  منطقه 
با  آینده  سال  در  مشکل  این  گرفته  صورت 
همکاری بخش خصوصی، کارخانه حناسایی و 
فرآوری حنا در شهر اقتصاد مقاومتی قلعه گنج 
راه اندازی می شود که ارزش افزوده محصول و 
اشتغال جوانان را در پی خواهد داشت. بنا به 
از روغن،  استفاده  گفته پزشکان طب سنتی، 
ساقه و دانه هه، رایج ترین شکل استفاده از حنا 
باالی  با غلظت  و عصاره  حنا  به شمار میرود 
مواد شیمیایی و مغذی، خاصیت ضدالتهابی، 
ضدمیکروبی و ضد ویروسی دارد و فشار خون 
به   را  حنا  مردم  بیشتر  اما  می دهد  کاهش  را 

عنوان رنگ مو استفاده می کنند.

اهدای عضو در کرمان جانی دوباره به یک بیمار داد

افتتاح و بهره برداری از ۶۵۴ پروژه در کرمان

علوم  دانشگاه  اعضا  پیوند  کننده  هماهنگ 
پزشکی کرمان از اهدای کبد بیماری مرگ مغزی 

به یک بیمار نیازمند دریافت عضو خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، مجید گیالنی هماهنگ کننده 
گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعضا  پیوند 

کبد فردی از روستای دهبکری در شهرستان بم 
که به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد 

به بیمار نیازمند اهدا شد.
مرد 4۰  این  مغزی  مرگ  تایید  از  افزود: پس  او 
عضو  اهدای  به  رضایت  مرحوم  خانواده  ساله، 
می دهند و کار برداشت در بیمارستان شفا انجام 

و کبد این فرد به بیمار نیازمند دریافت عضو در 
بیمارستان افضلی پور پیوند زده می شود.

رضایت  و  همکاری  از  قدردانی  ضمن  گیالنی 
از  شده   مغزی  مرگ  فرد  این  محترم  خانواده 
کارکنان بیمارستان های شفا و افضلی پور تشکر 

کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از 
با هزینه  افتتاح 654 پروژه در هفته دولت 98 
سطح  در  تومان  میلیارد   16۰۰۰ حدود  کرد 

استان کرمان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اللهی  آیت  سیدمصطفی   ، جوان   خبرنگاران 
استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی  موسوی 
کرمان در تشریح پروژه های قابل افتتاح و بهره 
کرمان  استان  در  امسال  دولت  هفته  برداری 
دولتی  بخش  دو  در  پروژه   654 تاکنون  گفت: 
سال  دولت  هفته  در  افتتاح  و خصوصی، جهت 

جاری اعالم شده است.
افتتاح در هفته  او تعداد پروژه های دولتی قابل 
دولت را 481 مورد اعالم کرد و افزود: در مجموع 
5۳1 میلیارد و 245 میلیون تومان اعتبار در این 

پروژه ها هزینه شده است.
آیت اللهی موسوی ادامه داد: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی با ۳42 پروژه، سازمان جهاد کشاورزی 

 16 با  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  پروژه،   4۳ با 
پروژه، راه و شهرسازیاستان و کمیته امداد امام 
فرودگاه ها  کل  اداره  پروژه،   14 با  )ره(  خمینی 
با 12 پروژه و شرکت گاز با 11 پروژه بیشترین 

تعداد پروژه های افتتاحی را در این هفته دارند.
کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: شرکت گاز استان با 122 میلیارد و 2۰۰ 
میلیارد   65 با  منطقه ای  آب  تومان،  میلیون 
تومان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی با 61 میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان، آب و فاضالب استان با 51 
میلیارد تومان، اداره کل راه و شهرسازی استان با 
41 میلیارد و ۳62 میلیون تومان و سازمان جهاد 
کشاورزی استان با ۳4 میلیارد تومان 5 دستگاه 
اول با بیشترین اعتبار هزینه شده در پروژه های 

افتتاحی هستند.
سرمایه  با  گفت:  کرمان  موسوی  اللهی  آیت 
بخش صنعت  چهار  در  بخش خصوصی  گذاری 
در  زیرساخت  و  خدمات  کشاورزی،  معدن،  و 

مجموع 17۳ طرح با حجم سرمایه گذاری 15 
هزار و 675 میلیارد تومان آماده افتتاح است که 
این طرح ها ۳ هزار و ۳76 نفر اشتغال مستقیم 

ایجاد نموده اند.
بخش  افتتاح  قابل  طرح های  در  داد:  ادامه  وی 
و  هزار   1۳ با  معدن  و  صنعت  حوزه  خصوصی، 
تومان سرمایه گذاری در 18 طرح  9۰ میلیارد 
و اشتغال مستقیم 2 هزار و 421 نفر بیشترین 
حجم سرمایه گذاری را داشته و حوزه کشاورزی 
با 88 طرح و سرمایه گذاری 125 میلیارد تومان 
تعداد  بیشترین  مستقیم،  اشتغال  نفر   649 و 

پروژه های افتتاحی را خواهند داشند.
کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
همچنین اشاره کرد که به رغم تنگنا های مالی 
استان  در  ناجوانمردانه،  تحریم های  واسطه  به 
تومان  میلیارد  اعتبار ۳۳۰  با  12۰ طرح جدید 
آغاز عملیات اجرائی آن ها از سوی دستگاه های 

اجرائی استان اعالم شده است.
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یکدیگر را 

محدود نکنیم
که  را  آنچه  گذاشت  کنار  باید  گاهی 

را کنار گذاشته ای چرا که بعضی  به خاطرش جهان 
نخواستن  است  خودخواهی  فقط  خواستن  مواقع 
ی  نقطه  یک  حتی  شاید  است.  آزادگی  و  رهایی 
خویش  حال  به  را  او  نباشی  اش  زندگی  از  کوچک 
کند.  پیدا  آزادی  کمال  در  را  مقصود  منزل  تا  بگذار 
بیهوده به دستان سردش چسبیده ای محبت کن و 
قلبش را در تهاجم زندگی آزاد بگذار تا بتواند باتمام 
انرژی به شوق آرزوهایش زندگی کند و به تو محدود 
سرنده  ای  زمزمه  گوشش  در  و  نکن  نگاهش  نباشد. 
برای  ایستادن  نگردانی.  سست  را  رفتنش  پای  که 
دهد  می  هیجان  او  به  پرواز  اما  ندارد  خوبی  حال  او 
تا مساحت بیشتری از جهان را کشف کند. به خاطر 
کسانی که دوست داریم باید دل خود را به آب و آتش 
زده و از حق عاطفه ی خویش بگذریم. محبت حتی 
اگر به چشم نیاید رد پایش روی سینه می ماند. وقتی 
بهتر  آید  نمی  بر  دستان  از  کاری  محبوبمان  برای 
است که نباشیم و عرصه را برای دیگران باز بگذاریم 
تا شاید آنها موقعیت های بهتری ایجاد کنند پایمان 
بیرون  ایم  بوده  در حسرتشان  که  ملتی  آرامش  از  را 
بکشیم تا آرزوهایشان محقق شود شاید آنها به نقطه 
هایی روشن تر فکر می کنند. فاصله ها نوعی محبت 

هستند همدیگر را محدود نکنیم.
در چشم هایت حال دنیایم خراب است 

هر آرزویی در نگاهت ناثواب است
برگرد از درد نگفتن راحتم کن 

دریای ما در حبس رویایت سراب است
انگیزه ای در سر ندارد تا بخندد

با عشق اجباری بهارانم سراب است

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

ساعت
به من  از گذشت زمان هیچ اطالعی نداشتم و هرکس 
می  عذرخواهی  با  پرسید  می  را  ساعت  و  رسید  می 
دیگر  خاطر  همین  به  بودم  سردرگم  دانم.  نمی  گفتم 
از کار روزانه  تصمیم گرفتم ساعتی بخرم. آن روز بعد 
به قصد خرید ساعت به یک مغازه ساعت فروشی رفتم 
در  دار  مغازه  از  و  نگاه  را  مغازه  آن  ساعت  مدلهای  و 
مورد چند ساعت و کارآیی آنها سوال کردم ولی مورد 
خواستم  می  من  که  ساعتی  آن  و  نگرفت  قرار  پسندم 
کارم  عصر  هر  بعد  روز  از  شد.  نمی  پیدا  مغازه  آن  در 
این شده بود که به مغازه های ساعت فروشی سر بزنم 
و مثل روز اول دقایقی را در آن مغازه بگذرانم و دست 
خالی به مغازه دیگر بروم. در ضمن بگویم اصال دوست 
ندارم کسی را اذیت کنم یا بدپسند هستم ولی من تنها 
خصوصیتی که ساعت انتخابیم می خواهم داشته باشد 

این است که فقط لحظات مفید عمر را نشان دهد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از هشدار به صدا درآمدن زنگ خطر جایگزین شدن مواد مخدر صنعتی به جای مواد مخدر سنتی در استان کرمان؛

افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی

اشاره:
بررسی ها حاکی از آن است که به رغم رشادت ها و 
با مواد مخدر  نهادهای متولی  در مبارزه   تالش های 
کشور،  داخل  به  آن  واردات  حجم  دلیل  به  همچنان 
های  سیاست  و  کننده  تولید  کشورهای  با  مرزی  هم 
استعماری که وجود دارد، اقدامات مقابله با این پدیده 
همچنان  که  چرا  نیست  بخش  ثمر  اجتماعی  بعد  در 
به  مخدر  مواد  مصرف  و  گرایش  میزان  افزایش  شاهد 
ویژه روان گردان ها و مواد مخدر صنعتی  هستیم که 
به دنبال خود آسیب های اجتماعی زیادی در پی دارد.

انتظامی استان کرمان از به  در همین زمینه فرمانده 
صنعتی  مخدر  مواد  مصرف  هشدار  زنگ  درآمدن  صدا 
در استان خبر داد و بیان کرد: آسیب های مواد مخدر 
صنعتی در مرکز کشور بیشتر است که دارد  به سمت 
نیز  کرمان  استان  جمله  از  کشور  های  استان  دیگر 
تهیه شده  گزارشی  زمینه  در همین  کشیده می شود. 

که در ادامه  قابل مطالعه است.
رونق مصرف مواد مخدر صنعتی

مباحث  از  امروز  صنعتی  و  پیچیده  دنیای  در  اعتیاد 
مسائل  و  دنیاست،مشکالت  کشورهای  اغلب  در  مهم 
تجارتی  کنار  در  جوامع  شدن  صنعتی  و  فقر  از  ناشی 
روز  مخدر  مواد  استعمال  تا  است  شده  سبب  پرسود 
پیدا کند. تحقیقات و مشاهدات سال  به روز گسترش 
های اخیر ثابت می کند که الگوی مصرف مواد مخدر 
بیشتر به سمت مواد مخدر صنعتی رفته است؛ این نوع 
مواد مخدر درآزمایشگاه ها ساخته و به اشکال مختلف 
از مواد  این روزها اسامی مختلفی  استعمال می شوند. 
مخدر صنعتی به گوشمان می رسد که اغلب نسبت به 

ممکن  بنابراین  نداریم  درست  شناختی  و  آگاهی  آنها 
است که خود یا خانواده مان به سبب همین اطالعات 

کم در معرض خطر قرار بگیریم. 
به صدا در آمدن زنگ هشدار مصرف مواد مخدر 

صنعتی در استان
از به  انتظامی استان کرمان  در همین زمینه فرمانده 
صدا در آمدن زنگ هشدار مصرف مواد مخدر صنعتی 
در استان کرمان خبر داد و بیان کرد: آسیب های مواد 
مخدر صنعتی در مرکز کشور بیشتر است، که دارد به 

سمت دیگر استان های کشور از جمله استان کرمان نیز 
این  در  باید تالش همه جانبه ای  لذا  کشیده می شود 

خصوص داشته باشیم.
ایسنا سردار  عبدالرضا ناظری  در جلسه  به گزارش 
کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
با اشاره به اهمیت پیشگیری از اعتیاد گفت: متاسفانه 
ظرفیت کافی در موضوع ترک اعتیاد در استان کرمان 
استان  برای  اعتیاد  ترک  کمپ  باید  لذا  ندارد،  وجود 

کرمان راه اندازی شود.

وی استان کرمان را خط مقدم مبارزه با مواد مخدر 
در کشور دانست و بیان کرد: در استان کرمان بیش از 
18 تن انواع مواد مخدر در 4 ماهه اول امسال توسط 
به  دستگاه های مربوطه کشف و ضبط شده که نسبت 

مدت مشابه سال گذشته 10 تن افزایش داشته است.
از  استفاده  لزوم  بر  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
پیشگیری  و  کاهش  راستای  در  دانشگاه ها  ظرفیت 
اعتیاد در استان تاکید کرد و افزود: خوشبختانه استان 
کرمان در این راستا گام هایی برداشته است اما همچنان 
با توجه به موقعیت خاص استان کرمان، فضا برای کار 
زیاد است و باید همه به میدان بیایند تا بتوانیم در برابر 

این پدیده شوم مبارزه کنیم.
وی به برخورد با اموال قاچاقچیان اشاره و اظهار کرد: 
این  و  کنیم  وارد  قاچاقچیان  به  اقتصادی  ضربات  باید 
مهم شامل خرده فروشان و عمده فروشان می شود لذا 
باید از سوی نهادهای دست اندرکار اقدامات الزم برای 

شناسایی اموال این افراد صورت گیرد.
انواع  کشفیات  که  مطلب  این  بیان  با  ناظری  سردار 
مواد مخدر در استان کرمان در پایان سال گذشته 22 
اظهار  است،  داشته   کاهش   96 سال  به  نسبت  درصد 
کرد: در سال گذشته 93 تن انواع مواد مخدر در استان 
آنکه کشفیات  است ضمن  و ضبط شده  کرمان کشف 
مواد مخدر در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 23 درصد افزایش داشته است.
سخن آخر

از  به توهم زایی شدید ماده مخدر صنعتی  با توجه  
جمله گل یا ماری جوانا و تبلیغات اغوا کننده و وسوسه 
انگیز این ماده در فضای مجازی باید در خصوص آثار 
مخرب و منفی مصرف آن به جوانان اطالع رسانی شود. 
از این رو خانواده ها باید مراقبت و توجه داشته باشند 
که فرزندان شان با چه افرادی دوستی می کنند و اوقات 
با  را   آنان  و  گذرانند  می  با چه شکل  را  فراغت خود 
تبلیغات اغوا کننده و وسوسه انگیز مواد مخدر صنعتی 
از قبیل گل و شیشه در فضای مجازی و حقیقی، آگاه 

سازند تا به سادگی در دام اعتیاد قرار نگیرند.

   افزایش 22 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان کرمان اگر چه اقدام مثبتی 
است اما بیانگر رشد گرایش به مصرف این مواد و نگران کننده است. کشفیات مواد 
مخدر در یک سال گذشته در این استان نشان از اقدامات شبانه روزی نیروهای 
انتظامی در مقابله با این معضل بزرگ دارد اما از سویی دیگر بیانگر افزایش میزان 
تقاضا، مصرف و گرایش افراد جامعه به مواد مخدر صنعتی است که به دلیل کم حجم 

بودن، حمل و نقل و خرید و فروش آسانی دارد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم چماه کوهبنانی 

اگر آنها که دستی در برنامه ریزی دارند به جای هزینه 
کرمان  روزنامه  های  گزارش  همین  پژوهش،  در  کردن 
امروز را بخوانند ریشه بسیاری ازدردها را خواهند یافت 
مدارس  در  زیرمیزی  گزارش   98/5/15 گزارش  در 
رسمی شده است جالب است. سال ها بیماری زیرمیزی 
در  بلکه  عینی  طور  به  نه  ها  دانشگاه  و  ها  مدرسه  در 
حتی  ادارات  در  که  .آنها  داشت  وجود  آموزش  متن 
گیرند  می  زیرمیزی  پول  مهندس  و  دکتر  سطح  در 

محصول آموزش هستند که حداقل سه دهه در دبستان 
نباید  آموزش  اند.  و دانشگاه درس خوانده  و دبیرستان 
منحصر به چند فرمول و نام چند شهر باشد. بعد مهم آن 
تربیت اجتماعی است که از مدیر تا معلم عالقه ای به باز 
کردن آن در کالس ندارند. برای آموزش رفع زشتی های 

این بیماری نباید فقط از یک بعد سخنرانی و نصیحت 
استفاده کرد نصیحت و موعظه دیگر کارساز نیست.

با  فرد  یک  عنوان  به  که  شود  متقاعد  باید  آموز  دانش 
شکل  جمع  به  احترام  و  شهروندی  روابط  فراگیری 
مدرن  و  آل  ایده  جامعه  یک  به  رسیدن  برای  مناسبی 

باشد. دانش آموز باید در کالس بدون ترس از جامعه 
انتقاد کند و معلم ها نباید آن را کتمان کنند. کالم های 
بی پشتوانه علمی معلم ها چون دزدی بد است. دزدی 
نکنید دردی را درمان نمی کند. پند و اندرز و موعظه 
هر  منع  شود.  می  سرانجام  بی  های  بحث  باعث  گری 
باید  و سیاسی  اخالقی  پدیده  عنوان یک  به  کار زشت 
توام با آگاهی باشد و شاگرد بداند دزدی چه هست اگر 
شاگردی بپرسد که چرا فالن فرد که پول زیرمیزی کالن 
می گیرد اختالس کرده است و دزدی می کند باید معلم 
شجاعت داشته باشد که بگوید که سکوت و صبر شما 
با  و  باشید  باید شجاع  کند.  می  کمک  امر  این  به  هم 
دیدن اولین لغزش یک مدیر آن را افشا و اعتراض کنید. 

نیم نگاهی به گزارش زیرمیزی از مدارس کرمان؛ 

چشمه هم گل آلود شد؟

شرکت راهوار مس سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه ملی 
10860529900

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت راهوار مس دعوت به عمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که راس ساعت 8 صبح 
مورخ 1398/6/12 در محل سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان تشکیل 

می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه:

1- انتخاب مدیران 2- سایر مواردی که در صالحدید مجمع باشد.
هیأت مدیره شرکت 

شرکت راهوار مس سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه ملی 
10860529900

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل مسافری راهوار مس دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 
9 مورخ 1398/6/12 در محل سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان 

تشکیل می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه:

1- افزایش سرمایه 2- سایر مواردی که در صالحدید مجمع باشد.
هیأت مدیره شرکت راهوارمس  

شرکت راهوار مس سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه ملی 
10860529900

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل مسافری راهوار مس دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی  فوق العاده شرکت که راس ساعت 10 
مورخ 1398/6/12 در محل سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان تشکیل 

می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه:

1- الحاق به موضوع فعالیت شرکت .
هیأت مدیره شرکت راهوارمس  

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده
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فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

شاعران و نویسندگان را از نظر وسعت شهرت به چهار 
دسته مي توان تقسيم کرد : طایفه اي که در ميان افراد 
خانواده و خویشان خود شناخته شده اند ، عّده اي که 
در شهر و زادگاه خود شهرت یافته اند ، گروهي که در 
خّطه و سرزمين پهناوري که مردم آن فرهنگ و تمدن و 
ملّيتي مخصوص به خود دارند و سرانجام گروهي که بر 
باد پاي سخن نشسته و مرزهاي جغرافيایي را شكسته و 
فراتر رفته اند . از قطرگي دست شسته و دریا شده اند . 
سخنشان آیينه ایست که هر کس از هر جا و از هر ملّت 
. عالقه  ببيند  تواند خود را در آن  باشد مي  نژاد که  و 
از جهاني  به سياحت و سفر  نشانه دیگري  ی سعدي 
اندیشيدن شاعر است . جهاني فكر مي کند و جهانگردي 

را در پيش مي گيرد . 
با  چنان  موارد  بسياري  در   ، سعدي  بيان  و  اندیشه 
دارد که  فرنگي شباهت  و شاعران  نویسندگان  سخنان 
انسان را به حيرت مي اندازد . در واقع هم الفونتن، شاعر 
فرانسوي، پاره اي از داستاهاي او را نظم کرده است و 
هم گوته، شاعر آلماني، از بعضي قطعات او الهام گرفته 
است . چنانكه ولتر ، هوگو، بالزاك و موسه هم با سعدي 
و نام او آشنایي داشته اند و این هم نشان مي دهد که 
سعدي در اروپا نيز از خيلي پيش شهرت داشته است . 
       بسياري از شاهكارهاي ادبيات فارسي به سایر زبانها 
گلستان  اندازه  به  هيچكدام  شاید  اما  اند  شده  ترجمه 
آن  علت  اند،  نشده  واقع  غربيان  توجه  مورد  بوستان  و 

را»جالل ستاري« اینگونه توضيح مي دهد:
» فارسي ،زباني است مشحون به استعارات و تشبيهات 
این لحاظ مجردتر و  از  اروپایي  السنه   . ادبي  و تصاویر 
بي پيرایه ترند و خوانندگان فرنگي بيش از ایرانيان به 
ساده نوشتن خو کرده اند . سعدي در استعمال مناسبات 
لفظي و صناعات شعري بر خالف نویسندگان آن روزگار 
اندازه نگه داشت . به همين جهت مطالعه ترجمه آثار 
وي به زبانهاي فرنگي براي خوانندگان آن سامان مالل 
آور و طاقت فرسا نيست. اما این سادگي و رواني کالم 
 . رسد  نمي  نظر  به  کافي  سعدي  اعتبار  توجيه  براي 
سعدي آموزگار حكمت بلند پایه و ارزنده اي است که 
اصوالً بر مبناي نوع دوستي بنيان یافته است . در واقع 
آنچه بيش از همه از غربيان دل برده و آنان را مجذوب 
جز  اي  انگيزه  که  است  سعدي  اخالقي  تعاليم  ساخته 
بشر دوستي و بزرگداشت آدمّيت و شرف انساني ندارد 
نظر  و  بينش  با  اندیشه هاي سعدي   تقارب  و  تشابه   .
گویندگان آدمي خو و اندرزگوي مغرب زمين تا آنجاست 
که تحفة سخنش دست به دست در آن دیار نيز رفته 
را شاعري جهاني و متعلّق  اگر سعدي  بنابراین   ، است 
به بشریت بدانيم سخني به گزاف نگفته ایم.« )ستاری 

) 409-413 : 1343،
» ارنست رنان« مي نویسد : » در حقيقت سعدي یكي 
از خود  ماست . عقل سليم خدشه ناپذیر او ، لطافت و 
اندیشه اي که به گفته هاي وي روح مي بخشد ، لحن 
شوخ مالیمي که سعدي بدان  وسيله  عيوب و انحراف 
هاي عالم بشري را  انتقاد مي کند ، همه این محسنات 
که در شرق کمياب است سعدي را در چشم ما عزیز مي 
دارد . هنگام خواندن آثار سعدي خواننده تصور مي کند 
که کتاب یك معلّم اخالق روحي یا یك بذله گوي قرن 
شانزدهم ميالدي را مي خواند . «)ماسه ،1364 : 415(

نویسندة  تنها  سعدي   : نویسد  مي  دوتاسي«  »گارسن 
ایراني است که نزد تودة مردم اروپا شهرت دارد . باربيه 
سعدي  شرقي  گویندگان  تمام  از   : نویسد  مي  دومنار 
شاید تنها شاعري است که مي تواند مورد فهم و دریافت 
ميان  را که  و شهرتي  و محبوبّيت  قرار گيرد  اروپایيان 
زمين  مغرب  در  اي  اندازه  تا  دارد  مسلمان  خوانندگان 
در  سعدي  که  است  این  اعتبار  این  علّت   . کند  حفظ 
گلستان جامع جميع صفات و مواهبي است که جمال 
شناسي نو خواستار آنهاست . ذوق سليم و خلل ناپذیر 
او ، لطف و کشش که به حكایت شيخ روح و جان مي 
بخشد ، لحن طنز آميز و پر عطوفتي که با آن معایب 
این  انساني را ریشخند ،مي کند همه  و مفاسد جامعه 

یافت  بندرت  وي  عصر  هم  گویندگان  در  که  فضایل 
تعظيم  شایسته  کمال  و  تمام  به  را  ، سعدي  مي شود 
و تحسين  ما مي کند . بسياري )از خصوصّيات سعدي 
اوید  کالم  دالویزي  و  رواني   ، هوراس  خيال  ظرافت   ،
ovide،  طنز تند و تيز را بله و خيرخواهي الفونتن را 

به یاد مي آورد . « 
 اّولين ترجمه به زبان فرانسه در سال 1634 و به زبان 
اولين  آلماني در سال 1635 صورت گرفت در حاليكه 
ترجمه به زبان انگليسي بيش از صد سال بعد در سال 

1774 صورت گرفت 
و  شاعران  ميان   در  سعدي  تاثيرات  بيان  به   اینك 
نویسندگان سایر کشورها و ذکر مقلّدان اومي پردازیم .از 
آنجا که گلستان براي اولين بار به زبان فرانسوي ترجمه 
شد و فرانسویان در این کار فضل تقّدم دارند و از طرفي 
را در ميان  تاثير  بيشترین   ، اروپایيان  سعدي در ميان 
مي  آغاز  فرانسه  کشور  از  ابتدا  است  داشته  فرانسویان 
کنيم: ) دراین بخش هر جا نام مولف ذکر نشده از کتاب 
از سعدی تا آراگون اثر جواد حدیدی صفحات 12-98 
استفاده شده است.در بقيه موارد در انتهای عبارت منبع 

ذکر شده است.(
  سعدي و ادب فرانسه

]زمان  ایران  به  فرانسوي  کشيشان  ورود  آغاز  همان  از 
شاه عباس صفوي[ رفته رفته زبان فارسي در برخي  از 
محافل  ادبي  پاریس  راه مي یافت و توّجه گروهي از 

ادب دوستان فرانسوي را به خود جلب مي کرد .
از این رو »آندره دو ریه « در سال 1634 سه سال پس 
از انتشار سفرنامه »پاسيفيك دو پروونس « گلستان را 
به زبان فرانسه در آورد و این ترجمه را که منتخبي از 
گلستان را دربرداشت »گلستان یا کشور گل ها«و شيخ 
شيراز را »سلطان شاعران ترك و فارس « ناميده است، 
در  اسالمي  مختلف  هاي  قومّيت  اختالط  از  که  لقبي 

ذهن فرانسویان آن روزگار حكایت داشت .
در اواخر قرن 17 م . در فرانسه به تدریج شرایط براي 
انتقاد مساعد شد اما هنوز انتقاد مستقيم امكان نداشت 
گلستان سعدي  از  استفاده  باب  که  بود  هنگام  این  در 
 ، بود  شده  ترجمه  گلستان  از  بعد  که  سهيلي  انوار  و 
با  »الفونتن«   . شد  گشوده  شاهان  اندرزبه  و  پند  در 
انتشار مجموعة دوم قصه هایش در 1694 در این کار 
بر دیگران پيشي گرفت . حكایت شانزدهم از باب دوم 
گلستان ، منشأ قصة »رویاي یكي از اهالي مغولستان « 

الفونتن است .
یكي از دیگر از کساني که در همين زمان )اواخر قرن 
کهنسال  ایران  شناساندن  در  پيش  از  بيش   )  . م   17
فرهنگ  گردآورنده  بلو«  در  »بارتلمي   ، کوشيد  مي 
اسالم  دنياي  المعارف  دایرة  نخستين  که  بود  خاوري 
به زبان فرانسوي است . این کتاب شامل 8158 مقاله 
است که تعداد 1159 مقاله آن مربوط به ایران است . 

ازنویسندگان فرانسوي که خود فارسي  اینك آن عّده  
دربارة  تا  داشتند  اختيار  در  کافي  منابع  دانستند  نمي 
شاعران ایراني اظهار نظر کنند و از آثار آنان در پرداختن 
داستانهاي خود بهره مند شوند . عالوه بر این کتاب 3 
باید ترجمة نویني از گلستان را نيز افزود که   ، جلدي 
به کوشش »دالگر« در 1704 انجام شد. این ترجمه اگر 
چه ناقص و نارسا بود  ولي  در هر حال نمونه هایي از  

حكایت  سعدي را دوباره رواج مي داد .
درسال 1695 م . »آنتون بو درون دوسنسه « داستاني 
 » انداخته شد  پيش سگها  که  »شاعري  نام  به  مفّصل 
 . پرداخت  فرانسه  جامعة  از  انتقاد  به  آن  در  و  نوشت 
این داستان مشابه داستان شاعري است که سعدي در 
گلستان ماجراي او را چنين بيان کرده :»یكي از شعرا 
ثنایي  را  او  زمستان  قلب  در  و  رفت  دزدان  امير  پيش 
گفت . فرمود تا جامه از وي برکندند و از ده به در کردند 
. « گلستان 4/10  . اما »سنسه « این حكایت کوتاه را 
نتيجه  شرح  به  پایان  در  و  داده  بسط  صفحه  چند  در 

اخالقي آن پرداخته است .
در سال 1747 » ولتر« نيز از همين داستان الهام گرفت 
و یكي از بخشهاي رمان فلسفي »صادق « را بر اساس 
آن پرداخت . ارنست  هاملن در مقدمه  ترجمه  گلستان  
به لهجه  پروانسال  نوشته  است  : » سعدي در پيشگاه 
ولترشأن و مقامي بس جليل داشت . فيلسوف داستان  
خود  را به نام zadigدر پناه  نام سعدي و به صورت 
ترجمه یكي از نوشته هاي او منتشر ساخت . «)ستاری 
به  کند  مي  ولترادعا  آنچه  اما   )  116-125  :  1344  ،

فرانسه در آورده بخشي از مقدمه بوستان است .
»ولتر«در داستان »صادق یا سرنوشت «گاه نام »سعدي 
نوعي  از  حاکي  همه  این  و  نهاده  خود  بر  را  شيراز« 
همبستگي فكري ميان او و سعدي بود . جاذبة این اشعار 
در نظر فرانسوایان آن روزگار چندان بود که »دیدرو« 
یكي از نویسندگان بزرگ قرن 17 م . آنها را در مجله 
مكاتبات ادبي و نيز دایره المعارفي که خود بنياد نهاده 
بود آورد و در وصف سعدي سخنها گفت . » دو نشریه 
طي  اترانژه«  »ژورنال  و  ليترر«  »کورّسپوندانس  ادبي 
سالهاي 1761 و 1762 در چندین شماره مسلسل خود 
، حكایاتي از شيخ اجل را به ترجمه و اقتباس »دیدرو« 
منتشر کردند . « »آبه بالنشه« نویسنده اي دیگر نيز در 
سال 1784 عناصر الزم براي ساختن داستانهاي خود را 
از سعدي گرفت و مجموعه اي به نام »حكایات اخالقي 
و قّصه هاي شرقي «انتشار داد. البته مآخذ او به گلستان 
محدود نمي گردید اما در این ميان تاثير سعدي از همه 

آشكارتر بود .
»در 1772 »سن المبر« تقليد ابتكار آميزي از سعدي 
از  که  گذرا«  هاي  و صحنه  ها  قصه  نام»  به  داد  انجام 
همين  در   . است  شده  ترجمه  سعدي  شرقي  حكایات 
بارها  دوران »مادام روالند« در کتاب »خاطرات« خود 

به نام سعدي اشاره مي کند . از جمله مي نویسد:»من 
از  که  پيرمردي   . داشتم  بخاطر  را  سعدي  حكایات 
»نامه  مجموعه  در   »  . بود  شده  خسته  مردم  صحبت 
بلند  با صداي  انزوا  کنج  این  در  »من  نویسد:  مي  ها« 
اندرزهاي سعدي را تكرار مي کنم : خویشتن دار باشيد 
، نيكي کنيد و شوخي و ظرافت را به ندیمان بگذارید « 
»فلوریان« ،خواهر زاده ولتر ، در سال 1792 به پيروي 
هموطنان  آنها  در  که  ساخت  داستانهایي  سعدي  از 
ناگهاني  تصميمات  برابر  در  کاري  محافظه  به  را  خود 

حكمرانان دعوت مي کرد .
شاعر دیگري که در همين دوره از سعدي الهام گرفت 
، »کوپه دوسن –دونا« بود . برخي از مضامين حكایات 
گلستان را برگزید و بر اساس آنها داستانهایي انتقادي 
در   .» گربه  و  »موش  داستان  مانند  ساخت  پندآميز  و 
قرن 19 ترجمه هاي کامل و مطمئن گلستان و بوستان 
و  گلستان  ترجمه  فرمري«  »شارلدو   . گرفت  صورت 
حواشي  و  مقّدمه  با  را  بوستان  دومنار«ترجمه  »باربيه 
سودمند به فرانسه منتشر کردند . نهضت رمانتيسم که 
آثار  گونه  این  انتشار  مرهون  اي  اندازه  تا  آن  پيدایش 

شرقي بود از آغاز به استقبال سعدي شتافت .
را سرلوحه سه شعر  از سعدي  عباراتي  »ویكتورهوگو« 
قرون  در»افسانه  تأثيرسعدي   . داد  قرار  »شرقيات«  در 
در  دوموسه«  و»آلفرد  »بالزاك«   . پيداست  نيز  او   »
آثارشان از سعدي نام مي برند و هر کدام به شيوه اي 
کتاب  »دبوردوالمور«در  مادام   «  »  . ستایند  مي  را  او 
»اشعارچاپ نشده« از مقّدمه گلستان الهام مي گيرد . 
اقتباس او در سه مصراع اول قطعه معروف به »گلهاي 
 » مانوئل  »اوژن  شود.  مي  دیده  وضوح  به  سعدي«  
شاعر متأّخر فرانسه که ملهم و متاثّر از سعدي است در 
کتاب »اشعارخانه و دبستان « آن حكایت شيخ را که 
در کودکي »در خدمت پدر نشسته و همه شب دیده بر 
هم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته بود« را اقتباس 
کرده و به خود بسته است . فرانسة معاصر نيز سعدي 
را فراموش نكرده است ، چنانكه » هانري  دو مونترالن  
« جایي مي نوسد : » کلمه شعر مرا به یاد گویندگان  
به چين  لغت  این  با   . اندازد  رمبووبودلر  مي  و  شرقي 

وهندوخصوصاً به ایران مي اندیشم .
آنچه براي فارسي زبانان گریخته از گل و گالب در این 
گلخانه  عطر  که  است  این  باشد  تواند  مي  جالب  دوره 
سعدي هم اکنون هم در صنعتي ترین کشورهاي جهان 
و در ذهن نوآورترین شاعران غربي پراکنده است . گواه 
که  فرانسوي  شاعري  از  بلند  شعریست  باره  این  در  ما 
و  دادائيسم  هاي   شيوه  ادبي  بسيار  ماجراهاي  از  پس 
آستان  به  انجام  سر  و  نهاده  سر  پشت  را  سوررئاليسم 
سعدي و بعد جامي روي آورده و نام آن را »تمثيلي به 
شيوة سعدي « نهاده است . »آراگن « شاعر عاشق پيشه 
و نوآور روزگار ما با سعدي به هم آوازي بر مي خيزد و 

سپاس خود را نسبت به شاعران گذشته ایران پنهان 
نمي کند . شاعران و نویسندگان فرانسوي دیگري هم 
در این قرن )قرن 20 م .(از قبيل »هانري دورن ریه « 
،»کنتس دو نوآي« ، »تریستان کلينگ سور« ، »پل فور 
« و »پرنسس بي بسكو« هم به سعدي عشق مي ورزند . 

سعدي و ادبيات آلمان
گرچه اول بار فرانسه این افتخار را یافت که سعدي را به 
مردم مغرب زمين معّرفي کند اما حریفان دیگر در این 
راه از او واپس نماندند . یكسال بيش از طبع آندره دوریه 
نگذشته بود که » فریدریش آکسن باخ « درسال 1635 
از آن پس ادب پژوهان   . آلماني ترجمه کرد  به  را  آن 
کشورهاي  اروپا این  ميهمان  روحاني  مشرق  را  با مهر 
و گرمي پذیره آمدند .)زرین کوب ،1362 :177( البته 
بزرگ علوي مي نویسد: » بدبختانه این کتاب ]ترجمة 
گلستان اکسن باخ [ خالصه اي از گلستان بود و عاري 
قرار  توّجه  مورد  نتيجه  در  و  سعدي  گلستان  لطف  از 
گلستان  دوباره  »اولئاریوس«   1654 سال  در   . نگرفت 
را به آلماني ترجمه کرد که آنهم اگر چه خالی از لطف 
نمي  امروز  ترجمه  اصول  گرفتن  نظر  در  با  اما  نيست 
توان آن پذیرفت تا در 1846 »گراف« توانست ترجمه 
گلستان را به نحو مطلوب تري ارائه دهد و کوشش او 
در پيروي از نثر مسّجع و ترصيع آشكار است و از همين 
جهت مقام ممتازي در ادبيات آلمان احراز کرده است . 
در 1864 گلستان توسط »نسلمان « یكي از شاگردان 
»روکكرت« که قباًل بوستان را ترجمه کرده بود در برلن 
ترجمه نویني شد . در قرن بيستم هم ترجمه گلستان 
کتاب   » رزن  1921»فریدریش  سال  در  یافت.   ادامه 
»راهنماي رفتار با انسان « را شامل باب هشتم گلستان 
و چند اثر دیگر سعدي را منتشر کرد . در سال 1967 
تحت  را  گلستان  حكایات  از  منتخبي  گلپلكه«  »رولف 
را  آن  و  انتشارداد   » و یك حكایتگلستان  عنوان »صد 
»کتاب دعاي هنر زندگي در خاورزمين «ناميد . گلپكه 
محتواي  بلكه  برنگردانده  فارسي  به  را  گلستان سعدي 
سال  در   . است  آورده  در  آلماني  زبان  به  را  حكایات 
1982 در الیپزیگ و وایمار بار دیگر »دتيربلمان « به 
تنقيح گلستان از روي از ترجمه گراف مي پردازد و به 
کتاب  پایان  در  کند   مي  منتشر  اي  شایسته  صورت 
و  سعدي  تفّكر  طرز  و  زندگي  به  صفحه   17 نامبرده 
شيوه خاّص او در بيان تجربيات زندگي و نتایج اخالقي 

حكيمانة او اختصاص مي دهد . «
سعدي  از  که  زباني  آلماني  نویسندگان  مهمترین  اما 
تاثير پذیرفته اند : »هردر« نویسنده و فيلسوف آلماني 
)-1744 1803( بنا بر گفته »بایر« براي نوشتن کتاب 
ژانتيوس  ترجمه  از  سعدي«  »گلزار  عنوان  تحت  خود 
مي  شيمل  ماري  آن  »هردر«  مورد  در   . کرد  استفاده 
را  حافظ  غزلهاي  کافي  اندازه  به  است  بس   «: نویسد 
شنيده ایم ، سعدي به مراتب برایمان مفيدتر بوده است 
 . است  هيجدهم  قرن  اواخر  در  »هردر«  کلمات  این   .
همين چند جمله مختصرنشان مي دهد که این دو شاعر 
بزرگ شيراز در اواخر قرن 18 بخوبي در آلمان شناخته 

شده بودند . « 
هاي  قطعه  »هردر«  توسط  گلستان  ترجمه  از  پس 
بزرگ  شاعران  توسط  بوستان  و  گلستان  از  متعددي 
آلماني نظير »روکرت« به آلماني ترجمه شد . آشنایي 
یعني  زمان  همين  از  هم  فارسي  ادبيات  با   » »گوته 
«هردر«  شدة  ترجمه  گلستان  مطالعة  از  پس   1792
فارسي  ادبيات  به  گلستان  مطالعه  از  پس  او  شد.  آغاز 
اوج  به  حافظ  دیوان  مطالعه  با   1814 در  و  بست  دل 
شيفتگي خود رسيد و  سرودن  قطعات »دیوان « را آغاز 
کرد . . »گوته« در بسياري از قطعات »دیوان « خود به 
اقتباس از افكار بلند سعدي پرداخته و بویژه از نكات نغز 
ارشاد،1356 :42-46(  برده است.)فكری  گلستان سود 
گوته در »یاداشتها و مقاله هااز براي تهذیب دیوان غربي 
و  او  اخالقي  خصوصّيات  و  سعدي  شرح  به  شرقي«  و 

افسانه هاي مربوط به زندگي سعدي پرداخته است . 
دراین مطلب کوشيده ایم گوشه ای از این خوشه چينی 
را که ثبت گردیده است ، نشان دهيم.هرچند می دانيم 
غير  خوانندگان  براذهان  که  تأثير  این  اعظم  بخش 

مشهورغربی بوده جایی ثبت نشده است.

تاثیر سعدی بر ادبیات فرانسه وآلمان 
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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از  هدیه ای   ۳۷۳ باور  هوایی  پدافند  سامانه  گفت:  جمهوری  رئیس 
سوی نیروهای مسلح به ملت ایران بوده و از سامانه S۳۰۰ قوی تر است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در مراسم 
گرامیداشت روز صنعت دفاعی با اشاره به این که هر ساله صنعت دفاعی 
هدایای بسیار ارزشمندی به ملت ایران می دهد، اظهار کرد: سال گذشته 
جنگنده کوثر رونمایی شد، در طول سال هم چند زیردریایی و ناوچه 
جدید رونمایی شد و امروز هم سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ رونمایی و 

به سامانه پدافندی کشور الحاق شد.
وی با بیان اینکه این سامانه بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: باور ۳۷۳ 
از سامانه S ۳۰۰ قوی تر و به سامانه S ۴۰۰ بسیار نزدیک است. این 
سامانه هدیه بسیار بزرگی از سوی نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای 

مردم ما بود.
رییس جمهور با اشاره به توطئه های آمریکا از سال ۹۶ علیه کشورمان 
خاطرنشان کرد: در آغاز آنها برای جنگ روانی و سیاسی برنامه ریزی 
کردند و سپس بر روی جنگ اقتصادی. عالمت هایی هم در سال های 
۹۶ و ۹۷ دریافت کردند که شاید مشوق آنها در این توطئه بود، اما ما 
هیچگاه در برابر توطئه  دشمنان نه غمناک شدیم و نه دل ما گرفت؛ ما 

با روحیه الزم در برابر توطئه ها ایستادیم.
روحانی ادامه داد: در سال ۹۶ آنها از طریق  عوامل شان موفق شدند 
تصور  و  بیندازند  راه  به  شهرستان ها  از  برخی  و  تهران  در  اغتشاشاتی 
تدبیر همه  با  اما  زدند،  کلید  را  ماهه  اغتشاش چند  می کردند که یک 
هم  در  روز   ۵ در  حرکت  این  انتظامی  و  امنیتی  نیروهای  و  مسووالن 
برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  بزرگی  موفقیتی  و  شد  پیچیده 

توطئه های بیگانگان بدست آمد.
رئیس جمهوری با بیان این که در سال ۹۷ آمریکا با خروج از برجام 
فشار اقتصادی را کلید زد، گفت: خروج از برجام به معنای عهدشکنی و 
زیرپا گذاشتن مقررات بین المللی و تروریسم اقتصادی است. آمریکا به 
خیال اینکه می تواند ایران را با تحریم در فشار قرار دهد همه ننگ ها را 

به جان خرید؛ زیرا فکر می کرد ظرف چند ماه موفق می شود.
رئیس جمهور اظهار کرد: سال گذشته در حاشیه اجالس سازمان ملل 
با  که  گفت  من  به  خصوصی  جلسه  در  اروپایی  معروف  سران  از  یکی 
رئیس جمهور آمریکا مالقات کرده و رئیس جمهور آمریکا به او گفته که 
شما اروپایی ها سه ماه صبر کنید و با ایرانی ها در برنامه های اقتصادی 
مشارکت نکنید و در تحریمی که ما انجام دادیم به ما کمک کنید، سه 

ماه دیگر نظامی به نام جمهوری اسالمی ایران در منطقه نخواهد بود.
البته آن آقا نیمه شوخی و نیمه جدی این موضوع  وی تصریح کرد: 
را بیان کرد. بنده خندیدم و به او گفتم آن آقایی که این ادعا را کرده 
جمهوری  اما  رفت،  خواهد  قدرت  از  هم  حزبش  رفت.  خواهد  خودش 
اسالمی ایران برای صدها سال دیگر مستحکم تر از امروز باقی خواهد 
تماس  دیگر  ماه  سه  شما  است  آسان  امتحانش  گفتم  همچنین  ماند. 

بگیرید تلفنی صحبت کنیم، معلوم می شود.
روحانی افزود: امروز یک سال از آن زمان گذشته است، سال گذشته 
یعنی در سال ۹۷ توطئه  اقتصادی را علیه ما طراحی کردند که تا حدی 
در  اما  آورد؛  وجود  به  بازار  در  را  تعادلی  عدم  و  کرد  نگران  را  مردم 
عین حال مردم ما با همه آگاهی و هوشیاری شان مقتدرانه مقاومت و 
ایستادگی کردند و امسال یعنی در سال ۹8 که تحریم آمریکا از سال 
قبل و از هر زمان دیگری شدیدتر شده است تمام امکاناتش را علیه ایران 
به کار گرفته است. واقعا جالب است یک ابرقدرتی در دنیا سازمان سیا، 
خزانه داری، وزارت خارجه و نیروهای امنیتی اش و همه جاسوسانش را 
در منطقه بسیج کرده تا ببیند چه کشتی وارد ایران می شود و چه کشتی 

از بندر ما فاصله می گیرد.
رئیس قوه مجریه بیان کرد: هیچ وقت آمریکا را ضعیف تر، مهجورتر و 
منزوی تر از لحاظ سیاسی و حقوقی در تاریخ به یاد ندارم. همین پریروز 
دیدیم که آمریکا به شورای امنیت رفت و غم و غصه سال آینده خودش 
را اظهار کرد و گفت که اگر برجام بماند طبق آن و بر اساس قطعنامه 
برداشته  ایران  علیه  تسیلحاتی  تحریم های  تمام  آینده  سال   22۳1

می شود و ایران می تواند علنا سالح بفروشد و بخرد و این تنگنایی که 
برداشته  ایران  روی  پیش  از  بودند،  کرده  ایران درست  برای  بود  سالها 

می شود.
وی ادامه داد: دیدیم که با چه غم و غصه ای وزیر خارجه آمریکا این 
مسئله را اظهار کرد و علیه برجام و ایران حرف زد، اما حتی یک نفر در 
شورای امنیت با آمریکا موافق نبود، آمریکا خودش را از این بیچارگی 

بیشتر در تاریخ ندیده بود.
سال  مهر  اوایل  در  شد:  یادآور  همچنین  کشورمان  جمهوری  رئیس 
یافته و صحبت  گذشته در شورای امنیت رئیس جمهور آمریکا حضور 
کرده و همه 1۴ عضو با آمریکا مخالفت کردند. همچنین او در مجمع 
عمومی سازمان ملل حضور یافت و همه به او لبخند تمسخر آمیز زدند. 
هیچ وقت در  تاریخ آمریکا نبوده که رئیس جمهورش در مجمع عمومی 
لبخند  او  چهره  به  دنیا  نماینده های  همه  و  بیابد  حضور  ملل  سازمان 

تمسخر بزنند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین آمریکا پیروز نیست شکست خورده است 
از  اعم  داخلی  شاخص های  تمام  امروز  و  هستیم  میدان  این  موفق  ما 
از سال  امروز  ما  ما می گوید که وضع  به  اقتصادی، فرهنگی  اجتماعی، 
گذشته در این موقع به مراتب بهتر است، آرامش مردم بیشتر و ثبات 
و  می دهد  نشان  آمار  هم  را  مسئله  این  و  است  بیشتر  اقتصادی  بازار 
همچنین صادرات غیر نفتی ما این را می گوید؛ البته صادرات غیر نفتی ما 
در ماه اول پایین و در ماه های دوم و سوم افزایش داشته است. همچنین 
بورس این مسئله را تایید می کند که بیش از 1۴۰ درصد رشد در چند 
ماه اخیر داشته و همچنین فعالیت های دیگر اقتصادی ما این واقعیت را 

پیش روی ما می گذارد.
روحانی اظهار کرد: در همه این شرایطی که برای ما به وجود آوردند در 
یک سال گذشته ما 11 سد ملی افتتاح کردیم، ۳۰ تصفیه خانه فاضالب 
و ۶ تصفیه خانه بزرگ آب را افتتاح کردیم، چند هزار مگاوات به برق ما 
افزوده شد که در تاریخ انقالب چه قبل و چه بعد از آن افزایش داشته و 
ما باالترین صادرات برق و گاز را به کشورهای همسایه داریم، همچنین 

در فرآورده های نفتی نیز این گونه است.
قرار داریم  اینکه در شرایطی  بیان  با  ایسنا،  رئیس جمهور  به گزارش 
که بنزین، گاز و گازوئیل صادر می کنیم، اظهار کرد: در تابستان امسال 

یک لحظه خاموشی برق یا مشکل آب نداشتیم، البته این هم به برکت 
بارش های الهی بود و هم فرهنگ صرفه جویی، ما در زمینه های مختلف 
به  بنیان  دانش  شرکت های  تعداد  داشتیم،  مالحظه ای  قابل  پیشرفت 
۴۴۰۰ شرکت رسیده است. دشمن به زندگی مردم فشار وارد کرد اما 

فرصت های بسیار خوبی هم برای ما به وجود آمد.
وی ادامه داد: مشخص شد آمریکا در هیچ برنامه ای در منطقه موفق 
نیست، حتی همسایگان جنوبی ما می گویند فهمیدیم در روز خطر زودتر 
از همه آنها )آمریکا( فرار می کنند. اولین فراری از منطقه ما در روز خطر 
کرده  تکیه  پهپادهایشان  و  هواپیماها  ناوها،  به  آنها  بود.  آمریکا خواهد 
بودند ولی آرزوهایشان بر باد رفت. یکی از مقامات کشورهای همسایه 
به مقامات ما گفته بود آمریکا وقتی به ما می رسد شیر است و وقتی به 

شما می رسد خرگوش است.
روحانی خطاب به مقامات آمریکا گفت: شما گفتید از عراق و افغانستان 
خارج می شوید اما دروغ گفتید. چند سال است می گویید از خلیج فارس 
می رویم اما دروغ گفتید. در تمام فجایع منطقه شما یا طراح بودید یا 
مجری یا کمک کار متجاوزان، شما هر روز مشکلی برای منطقه ایجاد 

کردید.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دعوای اصلی ما با آمریکا نه دعوای 
بینی  و جهان  ما مشکل در دیدگاه  اقتصادی، مشکل  نه  است،  نظامی 
است. ما معتقدیم هر ملتی باید به فکر منافع ملی و امنیت ملی خود 
بوده و حق تجاوز به دیگران را ندارد اما آمریکایی ها می گویند همه دنیا 
فدای آمریکا و هر چه ما اراده کردیم همان باید باشد که حتی دوستان 
خود آمریکا هم این حرف را قبول ندارند. سرزمینی را در باالی دانمارک 
یا می خواهند به زور بگیرند و یا بخرند. چون تفکر این است که عالم را 
به زور می گیریم یا می خریم. در حالیکه ما معتقدیم همه ملت ها صاحب 
احترامند و مردم صاحب هر کشوری هستند. نظام ما با رای مردم شروع 

به کار کرد و با رای مردم مسیر خود را ادامه داد.
با  هستیم  مواجه  اما  است  مردم  آرای  ما  مبنای  کرد:  تاکید  وی 
عراق  در  مردم  اجازه  بدون  ندارند.  قبول  را  مبانی  این  که  کشورهایی 
پایگاه درست می کنند. کشتار در یمن با اجازه مردم این کشور نیست. 
از مردم افغانستان اجازه نمی گیرند که در این کشور بمانند چون نظر 

مردم را قبول ندارند.

بین المللی  آبراهه های  می گوییم  ما  اینکه  بیان  با  همچنین  روحانی 
باب  در  ما  کشتی های  سال ها  کرد:  تصریح  باشد،  امن  همه  برای  باید 
کرده  حمله  آنها  به  تروریست ها  که  بودند  کشتی هایی  منجی  المندب 
بودند. وقتی عراق از ما کمک خواست محاسبه نکردیم که آیا این کمک 
به منفعت مادی ماست؟ ما این دعوت عراق را اجابت کردیم زیرا مورد 
تجاوز تروریست ها قرار گرفته بود و مردم این کشور هم سال ها همسایه 

و دوست ما بودند.
رئیس جمهوری گفت: تا زمانی که دنیا به این منطق بر نگردد امنیت 
برقرار نمی شود. تا زمانی که کشورها به حقوق هم متعهد نباشند امنیت 
با  نمی توانیم  نمی پذیرد  منطق  ما  مقابل  طرف  وقتی  نمی شود.  برقرار 
منطق با او برخورد کنیم. در برابر منطق زور ما قدرت می خواهیم. وقتی 
دشمن از زور استفاده می کند میز مذاکره به درد ما نمی خورد. در برابر 

ناو و موشک دشمن ما به باور ۳۷۳ نیازمندیم.
وی تاکید کرد: ما در قدرت دفاعی توانمندی های بسیار خوبی داریم. 
من همواره از وزرای دفاع دولت خود خواسته ام که صنعت دفاعی را تا 
جایی که می توانند واسپاری کنند و از توان شرکت های خصوصی بهره 
بگیرند. حاال شاید قطعه ای در طبقه بندی قرار بگیرد. این حرف دیگری 
است، اما در سایر قطعات باید از توانایی شرکت های خصوصی استفاده 
ندادند، بخش  ما قطعات خودرو  به  و  کرد. وقتی که کشور تحریم شد 
در  باید  ما  اینکه  یعنی  کیفیت خوب ساخت؛  با  را  قطعات  این  دفاعی 

جنگ اقتصادی در کنار هم باشیم.
زمینه صنعت  در  با کشورهای دوست  باید  ما  رئیس جمهوری گفت: 
تانک را ما بسازیم و قطعات  دفاعی همکاری کنیم مثال شنی و موتور 
دیگر را سایر کشورها، در این شرایط هم محصول ارزانتر تولید می شود 
و هم روابط ما با همسایگان مستحکم تر می شود. باید به صورت عملی 
مشترک  فعالیت  دفاعی  صنعت  و  اقتصاد  و  گذاری  سرمایه  تجارت  در 

داشته باشیم.
و  دفاعی  قدرت  فرهنگ،  اقتصاد،  در  موفقیت  اینکه  بیان  با  روحانی 
سایر مسائل به اراده، روحیه و نشاط بر می گردد، تصریح کرد: اگر ملتی 
اراده خود را حفظ کند و به آینده امیدوار باشد از مشکالت عبور خواهد 
باور  به  باور ۳۷۳ هم درست کنیم،  اگر 1۰۰  این صورت  کرد. در غیر 
ایمان و اعتقاد برسیم، ملت ما در روزهای  باور  باید به  نمی رسیم. اول 
بسیار سخت به صحنه آمدند و ما در کنار هم موفق شدیم. امروز هم 

می توانیم موفق شویم.
روحانی خطاب به آمریکا گفت: راهی که شما رفته اید اشتباه است که 
به ضرر خودتان، دوستان تان، کشورهای منطقه و هم ملت ایران بود و 
هیچ سودی نداشت. فرض کنیم ما 1۰۰۰ بشکه نفت کمتر صادر کنیم، 
چه به شما می رسد؟ جز اینکه کینه شما بیشتر در دل مردم منطقه و 
را  نظام  می خواهید  شما  می کنید؟  سد  را  آینده  راه  و  می نشیند  ایران 
این یک خیال واهی است که ۴۰  برگردید که  ایران  به  و  عوض کرده 
سال پیش تمام شد. چقدر شما عقب مانده اید و چرا واقعیت را درک 
نمی کنید؟ اگر می خواهید ثبات و امنیت در منطقه باشد و کمتر خرج 
ایران است.  برابر مردم  کنید راهش منطق، ادب و کرامت و تواضع در 
ملتی  ما  بگذارید.  احترام  ایران  ملت  حقوق  به  و  بردارید  را  تحریم ها 
به خوبی  را  این  و فشار تسلیم شویم. شما  زور  و  تجاوز  با  نیستیم که 

می دانید.
ایران  نمی آید.  به وجود  امنیت منطقه  ایران  بدون  داد:  ادامه  روحانی 
قدرت بسیار بزرگ و تاثیرگذار منطقه و خلیج فارس بوده و آماده است 
برای ایجاد امنیت کامل در آبراهه ها همکاری کند. در صورتی که شما 
رابطه ای  که  نکنید  تشویق  را  خود  دوستان  و  بردارید  تجاوز  از  دست 
صمیمانه با ایران نداشته باشند. ما با همسایگان برای همکاری، مذاکره 
و رفع سوء تفاهم ها آماده هستیم و معتقدیم همزیستی مسالمت آمیز 

به نفع همه خواهد بود.
رئیس جمهوری در پایان تاکید کرد:  آبراهه های بین المللی باید برای 
هستیم  آماده  دوستی  و  همکاری  برای  ما  باشد.  امن  کشورها  همه 

همچنان که در برابر هر تجاوزی آماده هستیم.

دکتر روحانی:    سامانه موشکی باور ۳۷۳ قوی تر از سامانه S۳۰۰ است
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جنایت عجیب مامور پلیس 
تهران بخاطر عشق ! 

جوانی که عاشق یک زن شده بود در یک تراژدی هولناک با همدستی یکی 
از دوستانش شوهر او را کشت.

 به گزارش رکنا، ساعت 12 نیمه شب 29 تیر امسال ، رهگذری در تماس با 
ماموران پلیس تهران از پیدا شدن جسد خونین مرد جوانی در خیابان پیروز 

شمالی اتوبان سعیدی و پشت کوره آجرپزی خبر داد . 
خیلی زود تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند. 

ماموران با حضور در صحنه جرم با جسد خونین مرد جوانی روبه رو شدند 
و همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران همراه 
بازپرس غالمی از شعبه سوم دادسرای امور جنایی و تیم تشخیص هویت 
آن  از  نشان  بررسی ها  کنند.  آغاز  را  پلیسی  تجسس های  جرم  صحنه  در 
داشت که مرد جوان هدف 19 ضربه چاقو قرار گرفته و چند ساعتی از زمان 
مرگش می گذرد و در ادامه ماموران برای شناسایی هویت جسد در بررسی 
جیب شلوارش یک کارت بانکی مشاهده کردند و از این طریق خانواده این 

جوان شناسایی شد. 
کارآگاهان در بازجویی از خانواده مرد جوان پی بردند که وی در یک پیک 

موتوری کار می کند و شب ها نگهبان یک خوابگاه دخترانه است. 
بودم که در آن  از شوهرم شنیده  به ماموران گفت:  نیز  زن قربانی جنایت 
پلیس  از  این که  تا  او نشد  از  اما دیگر خبری  با یک مرد قرار دارد  محل 

شنیدم شوهرم به قتل رسیده است. 
بازداشت متهم 

نام  میالد  پسر جوانی که  به  ماموران  این که  تا  داشت  ادامه  ها  تجسس 
داشت رسیدند و در تجسس های اطالعاتی مشخص شد این جوان 29 ساله 
استوار یکم یگان ویژه پلیس تهران است و از سال 89 با مدرک دیپلم در 

نیروی انتظامی مشغول به کار شده است. 
در این شاخه از تجسس ها ماموران میالد و یکی از دوستانش را که مصطفی 
نام دارد در منطقه اسالمشهر ردزنی کردند و روز سه شنبه 29 مرداد دستگیر 

شدند. 
میالد وقتی در برابر ماموران قرار گرفت بدون هیچ داستان سرایی به قتل 

مرد جوان با همدستی مصطفی اعتراف کرد. 
ادعای عجیب 

میالد در اعترافاتش یک ادعای عجیب پیش روی ماموران قرار داد و گفت: 
چندی قبل در یک کانال تلگرامی که یک سری برنامه های تفریحی داشت 
عضو بودم که یک روز زن جوانی در قسمت خصوصی به من پیام داد و 
پرسید که آیا برای زنان هم برنامه های تفریحی دارید که همین سوال باعث 

آشنایی من با او شد. 
ابتدا دوستی ما به صورت پیامک بود و سپس همدیگر را مالقات کردیم و 
ارتباط ما ادامه داشت تا این که بین ما یک حس عاشقانه پیش آمد و در 
این مدت تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم و ماجرای دوستی و ازدواج را 
ابتدا با خانواده ام درمیان گذاشتم و در ادامه برای آشنایی بیشتر خانواده ام آن 

ها با سوگند تماس گرفتند و مادرم با او تلفنی صحبت کرد. 
حتی سوگند ادعا کرد در یک شبکه بازاریابی هرمی مجاز مشغول کار است 
و خواست تا زیرمجموعه اش شوم که با دوستانم صحبت کردم و فهمیدم 
این شرکت کالهبرداری است و آن قدر به او اعتماد داشتم که یک روز که 
برای کار تسویه حساب با آن شرکت هرمی به دفتر رفته بود کارت بانکی ام 
را در اختیارش قرار دادم که اگر نیاز به پول داشت از کارت من استفاده کند. 
و  بستگان  بیشتر  و  روز جدی تر شد  به  روز  و سوگند  آشنایی من  ماجرای 
همسایه ها متوجه تصمیم من برای ازدواج شده بودند تا این که سوگند یک 

روز با من تماس گرفت و خواست تا رازی پنهان را فاش کند. 
به هر موضوعی فکر کردم و احتمال هر حرفی را می دادم اما وقتی لب به 
افشاگری زد و گفت که متاهل است، شوکه شدم و همه حرف هایش را در 

یک سکوت عجیب شنیدم. 
سوگند می گفت که شوهرش اعتیاد دارد و مشروبات الکلی می فروشد و حتی 
او را به مردان دیگر اجاره می دهد و برای اثبات حرف هایش پیامک هایی 
که در تلگرام و گوشی موبایلش بود به من نشان داد و حتی برای این که از 
او جدا شود وکیل گرفته است اما موفق نشده و قصد دارد که یک آدم کش 
اجیر کند و با دادن پول، شوهرش را با خودرو زیر بگیرند و به قتل برسانند. 
میالد افزود: وقتی صحبت های سوگند را شنیدم از او پرسیدم که پول داری 
یا آدم کش سراغ داری که دختر مورد عالقه ام سکوت کرد و آن جا به او 
گفتم نگران نباش من موضوع را حل می کنم که در این مرحله سوگند گفت 
شوهرش با موتور سیکلت کار می کند و در سایت دیوار آگهی تبلیغاتی داده 

تا در صورت نیاز برای گرفتن پیک موتوری با او تماس بگیرند. 
نقشه شوم 

میالد در ادامه در خصوص شب جنایت ادعا کرد که یک خط اعتباری خریدم 
و با مرد جوان تماس گرفتم و خواستم برای بردن یک بسته به محل قرار 
بیاید که با مصطفی در آن محل منتظر ماندیم تا مرد جوان سوار بر موتور 

در محل قتل حاضر شد. 
گفتم  او  به  که  دهیم  قرار  اختیارش  در  را  بسته  تا  خواست  شوهر سوگند 
بسته ای در کار نیست، من یک پلیس و از بستگان همسرت هستم که 
او را به راحتی طالق بدهی که  با تو صحبت کنم که  تا  از من خواستند 
تو همان کسی هستی که  ابتدا گفت: پس  لحنی عصبانی  با  مرد جوان 
کارت بانکی ات را در کیف همسرم پیدا کردم و سپس تاکید کرد که زندگی 
شخصی من به شما ربطی ندارد و همین باعث شد تا بین ما درگیری رخ 

دهد. 
میالد گفت: شب جنایت قبل از حضور مرد موتور سوار اقدام به مصرف گل 
کرده بودیم و وقتی بین من و او درگیری رخ داد با چاقوی 30 سانتی متری 

که همراهم بود سه ضربه به شکم، ران و کمر او زدم. 
شوهر سوگند زخمی شده بود و سوار بر موتورش شد تا از صحنه درگیری 
فرار کند که ناگهان مصطفی جلوی او را گرفت و چند ضربه دیگر با چاقو 
به او زد و بعد از این که مرد جوان روی زمین افتاد با پای پیاده از پله های 
جا سوار یک خودروی  آن  و  رفتیم  اتوبان سعیدی  به  آجرپزی  کوره  پشت 
عبوری شدیم و به سمت اسالمشهر رفتیم که در مسیر چاقوها را از خودرو 

بیرون انداختیم. 
پسر جوان ادامه داد: ما اصال قصد کشتن نداشتیم و همان شب با سوگند 
تماس گرفتم و گفتم شوهرت را با چاقو زدم که پس از دو روز فهمیدم او 
کشته شده است و یک ماه عذاب وجدان داشتم و می خواستم پیش امام 
جمعه مان بروم و بعد خودم را معرفی کنم که قبل از انجام آن ، پلیس مرا 

دستگیر کرد. 
رفاقت صمیمی 

در  است  اسالمشهر  در  عمومی  روابط  دانشجوی  و  مجرد  که  مصطفی 
ناراحتی میالد شده بودم  به قتل مرد موتور سوار گفت: متوجه  اعترافاتش 
و چون ازبچگی با هم دوستان صمیمی هستیم پیگیر ماجرا شدم و وقتی 
سوگند  شوهر  با  فقط  بود  قرار  میالد  های  حرف  طبق  شنیدم  را  موضوع 

صحبت کنیم که او را طالق بدهد و با هم سر قرار حاضر شدیم. 
وی افزود: گل کشیده بودم و وقتی آن ها با هم درگیر شدند در یک لحظه 
دیدم دست میالد خونی و زخمی شده و مرد جوان سوار بر موتورش شده که 
جلوی او را گرفتم و با چاقوی 50 سانتی متری که همراهم بود او را هدف 

ضربات چاقو قرار دادم و نمی دانم چند ضربه به او زدم. 
قتل  از  اطالع  از  پس  سوگند  که  بردند  پی  تحقیقات  ادامه  در  کارآگاهان 

همسرش از سوی میالد و دوستش پا به فرار گذاشته و ناپدید شده است. 
و مشخص شدن  جوان  زن  دستگیری  برای  تحقیقات  گزارش،  این  بر  بنا 
آگاهی  پلیس  دهم  اداره  ماموران  کار  دستور  در  جنایت  این  اصلی  عامل 

تهران قرار گرفته است.

یک عضو هیات رئیسه مجلس به ایسنا خبر داد:
دونمایندهمجلسبازداشتشدهاند

یک عضو هیات رئیسه مجلس بازداشت دو نماینده 
مجلس را تایید کرد.

با ایسنا،  یک عضو هیات رئیسه مجلس در گفت وگو 
اظهار کرد: دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

به  و  بازداشت  سایپا  به  مربوط  پرونده  با  ارتباط  در 
زندان اوین منتقل شدند.

برای  تومانی  میلیارد  وثیقه 10  قرار  داد:  توضیح  وی 
این دو نماینده تعیین شده که آنها زمان الزم و توانایی 

تامین این میزان وثیقه را نداشتند؛ لذا قاضی حکم به 
انتقال آنها به زندان اوین تا زمان تامین وثیقه را داد.

شد:  یادآور  پایان  در  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  این 
چندی پیش نیز یکی از این دو نفر در ارتباط با همین 

پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت 
التزام  قرار  اینکه  به  توجه  با  شد؛  آزاد  التزام  قرار  با 
مبنایی  برچه  نیست  روشن  بوده  معتبر  قبلی  صادره 

تبدیل به وثیقه ده میلیارد تومانی شده است.

طبق شرایط تعریف شده برای نحوه پرداخت حقوق 
نیروهای حق التدریس آزاد و سرباز معلم آموزش و 
پرورش، روش پرداختی به این گروه نیز مانند سایر 

کارکنان دستگاه های اجرایی خواهد بود.
بودجه  و  برنامه  سازمان  اخیرا  ایسنا،  گزارش  به 
مزایای  و  حقوق  پرداخت  اجرایی  نامه  شیوه 
و  حقوق  مشابه  پرداخت های  تمامی  و  کارکنان 
ابالغ کرد  آنها  به  را  اجرایی  دستمزد دستگاه های 
نامه  که بر اساس تبصره )1( ماده )2( این شیوه 
شرایط نیروهای حق التدریس آزاد و سرباز معلم در 
نیز مشخص  آنها  تعداد  افزایش  و  پرداخت حقوق 

شده است.
نیروهای  حقوق  پرداخت  نحوه  تبصره  این  طبق 
حق التدریس آزاد و سرباز معلم آموزش و پرورش، 
مانند سایر کارکنان دولت خواهند بود؛ به طوری که 
با  مطابق  آنها  مستمر  فوق العاده های  و  حقوق 
به  و  خزانه  به  اعالم  با  دارد  وجود  که  قراردادی 
خواهد  پرداخت  دولت  سوی  از  مستقیم  صورت 

نیز دستگاه  مزایای حقوقی  مورد سایر  در  و  شد 
مربوطه یعنی آموزش و پرورش بر اساس اعتباری 
عمل  بودجه  قانون  ضوابط  و  دارد  اختیار  در  که 

می کند.
تعداد  افزایش  نحوه  نامه  شیوه  همین  در  اما 
پرورش  و  آموزش  آزاد  التدریس  حق  نیروهای 
نیز منوط به رعایت ماده)9( ضوابط اجرایی قانون 

بودجه شده است.
بکارگیری  ماده  این  طبق  که  است  حالی  در  این 
و  به هر شکل و عنوان در مشاغل  انسانی  نیروی 
فعالیت های دستگاه های اجرایی )از محل هر گونه 
اعتبار( فقط با مجوز سازمان اداری و استخدامی و 
اخذ تائید سازمان برنامه و بودجه برای پیش بینی 

بار مالی در قانون قابل انجام است.
مقررات  و  قوانین  تمامی   باید  که  حال  عین  در 
مدیریت خدمات کشوری  قانون  از جمله  مربوطه 
آزاد  حق التدریس  نیروهای  تعداد  افزایش  در  نیز 

رعایت شده باشد.

آبیک  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان   
قربانی  ساله   ۵0 حدود  دانشگاه  استاد  گفت: 
هوس دیگران شد و چهار نفر هم در این زمینه 

دستگیر و بازداشت شدند.
سعید  ایلنا،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
استاد  قتل  کرد:  اظهار  قزوین  در  احمدزاده 
گذشته  ماه  که  آبیک  شهرستان  در  دانشگاه 
روابط  در  سهولت  و  استمرار  دلیل  به  داد،  رخ 
دلیل  به  که  بوده  یکدیگر  با  متهمان  نامشروع 
اینکه مقتول را عامل بازدارنده و سدی در مقابل 
اقدامات نامشروع و غیر اخالقی خود می دانستند، 

دست به ارتکاب قتل زده اند.
وی افزود: در جریان این قتل و کمتر از 10 روز 
، ۴ متهم دستگیر شدند که تعدادی از متهمان، 
معاونت در قتل داشته اند و تمام متهمان به انجام 

بزه قتل اقرار کرده اند.
آبیک  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ناچیز  به خاطر وجه  قتل  به  داد: متهمان  ادامه 
در مرحله مقدمه انجام قتل، 100 میلیون ریال 
مرتکب قتل شده اند که مقرر شده بود مبلغی هم 

پس از ارتکاب قتل دریافت کنند.
اقدامات  با  متهمان  کرد:  اضافه  احمدزاده 

و  دستگیر  و  شناسایی  تخصصی  پلیس های 
و  عمومی  دادسرای  شعبه  بازپرس  دستورات 

انقالب شهرستان آبیک صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی صحنه قتل، انجام 
شده و آزمایشات سم شناسی در پزشکی قانونی 
انجام  حال  در  هم  شخصیت  پرونده  تکمیل  و 

است.
زودی  به  کرد:  تصریح  قضایی  مسئول  این 
به  و  صادر  مذکور  قتل  پرونده  کیفرخواست 

دادگاه کیفری قزوین ارسال می شود.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان آبیک افزود: 
در  دانشگاه  استاد  قتل  متهمان  حاضر  حال  در 
زندان مرکزی قزوین، در بازداشت به سر می برند.

شرایط استخدام و پرداخت حقوق نیروهای حق التدریس آزاد

روابط نامشروع، عامل قتل استاد دانشگاه ۵۰ساله

خبر

هشدار؛»شیشه«ایجدیدباقیمتارزاندرراهاست
مشارکت های  توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون 
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 10 سال 
تولید  آشپزخانه های  با  برخورد  و  بی امان  مبارزه 
استفاده  مقام  شده  باعث  پلیس  توسط  شیشه 
شیشه از رتبه دوم پایین آید و امروز در رده سوم 

و چهارم نشسته است.
کنگره  در  منتظرالمهدی  ایسنا، سعید  گزارش  به 
بین المللی دانش اعتیاد با بیان اینکه سوء مصرف 
از میالد مسیح  قبل  به دو هزار سال  مواد مخدر 
باز می گردد که در برهه ای برای رفع آالم و دردها 
و در برهه ای برای رفع خالءهای عاطفی و روانی 
بوده گفت: بخش اعظمی از روان و زبان مسئولین 
و دولتمردان معطوف مقابله با پدیده شیوع اعتیاد 
مواد  سودآوری  و  اقتصادی  جریان  چنان  است، 
مرگ  سوداگران  می دانم  بعید  که  باالست  مخدر 

به این راحتی دست از قاچاق مواد مخدر بردارند.
احتمال افزایش تولید تریاک در پی افزایش 

بارش باران  در سال جاری
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: طی دو دهه 
اخیر شاهد افزایش ۳۳00 درصدی تولید تریاک و 
افغانستان بودیم. در سال 201۵  زمین کشت در 
سالیانه ۴۵00 تن کشت می شد که در سال 201۷ 
به  9 هزار تن رسید. همچنین در سال 201۸ به 
سبب کم آبی، کاهش پیدا کرد و طبیعتا امسال با 

بارانها افزایش پیدا خواهد کرد.
به دلیل مصرف  ایران  مرگ روزانه ۱۰ تن در 

موادمخدر
به گفته وی، سالیانه ۴۵0 هزار نفر به سبب سوء 
ایران روزانه 10  مصرف مواد مخدر در دنیا و در 
عبارتی  به  و  می دهند  دست  از  را  خود  جان  نفر 
در سال، ۳ هزار و ۶00 نفر جان خود را از دست 

می دهند.
مقام  در  »هروئین«  و  اول  رتبه  در  »تریاک« 

چهارم مصرف
وی با بیان اینکه تریاک با ۶۷ درصد در جایگاه اول 
از آن حشیش، گل،  بعد  قرار دارد، گفت:  مصرف 
ماری جوانا با 12 درصد و در مقام سوم شیشه با 
۸ درصد و هروئین با ۷% در مقام چهارم قرار دارد.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: 10 سال مبارزه 
تولید شیشه  آشپزخانه های  با  برخورد  و  امان  بی 
از  شیشه  استفاده  مقام  شده  باعث  پلیس  توسط 
رتبه دوم پایین آید و امروز در رده سوم و چهارم 

نشسته است.
شاهد  سالها  این  طی  منتظرالمهدی  گفته  به 
کشور  در  مخدر  مواد  شیوع  درصدی   ۵ افزایش 
بودیم، این در حالی است که در دنیا شاهد افزایش 
بوده ایم. همچنین  ۳0 درصدی شیوع مواد مخدر 
در سن 1۵ تا ۶۴ سال، 2۷۵ میلیون نفر در دنیا 
مصرف کننده مواد مخدر هستند که تعداد مصرف 
کننده در ایران به دو میلیون و ۸00 تن می رسد.

هزینه ساالنه ۱۶۷ تریلیون تومانی موادمخدر 
بر کشور

در  یکسال  مخدر طی  مواد  هزینه  داد:  ادامه  وی 
کشور 1۶۷ تریلیون تومان است، این رقم هزینه ای 
است که بخشی از آن صرف اعتیاد و مصرف، بخشی 
دیگر  بخشی  و  مبارزه  برای  دولت  هزینه  صرف 
نیروی  افتادگی  کار  از  و  وری  بهره  کاهش  صرف 
انسانی می شود به عبارت دیگر این رقم معادل  ۴۷ 
درصد بودجه عمومی کشور و به تعبیری 11 درصد 

تولید ناخالص ملی در کشور می شود.
دنیا  در  نفر  میلیون   ۴۵0 بر  بالغ  داد:  ادامه  وی 

مصرف کننده مواد مخدر هستند.

هشدار؛ شیشه ای جدید با قیمت ارزان در راه 
است

از مسئوالن ستاد(  )یکی  وی گفت: دکتر صرامی 
اظهار کردند که شیشه جدیدی در  چندی پیش 
راه است و در افغانستان شیشه جدیدی با قیمتی 
در  این  و  می شود  تولید  قبل  قیمت  از  تر  پایین 
تالش  باید  لذا  است  خطری  زنگ  ما  برای  آینده 

کنیم که ذائقه ها به سمت شیشه نروند.
مصرف  درصد   ۴0 اینکه  بیان  با  منتظرالمهدی 
کنندگان حشیش اعالم می کنند که این ماده هیچ 
افراد  در  منفی  نگرش  گفت:  ندارد  برای  ضرری 

سبب شده است مصرف حشیش افزایش یابد.
وی با بیان اینکه امروز با دو پدیده مواجه هستیم 
خانواده ها  در  غایب  پدران  پدیده،  اولین  افزود: 

نان  لقمه ای  آوردن  دست  به  برای  پدران  است؛ 
حال  کنند   کار  شیفت  چند  در  مجبورند  حالل 
این  و  هستند  پدر  نیازمند  کوچک  فرزندان  آنکه 
خأل را باید با توانمندسازی و عزتمند کردن مادران 

در خانواده ها جبران کنیم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه افزود: سرطان 
دستگاه های  اگر  است،  یافته  افزایش  دنیا  در 
شود  رایگان  و  بیشتر  سونوگرافی  و  ماموگرافی 
درتشخیص  راحتی  به  توانند  می  اعظمی  بخش 

زودرس این سرطان پیشی بگیرند.
در  ایران  کماکان  گفت:  ادامه  در  منتظرالمهدی 
درمان در رتبه های برتر نسبت به جهان قرار دارد 

همچنین روش های دیگر در حال بازنگری است.

گهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398 حوزه ثبتی انار  آ
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 
59 و 64 ِآیین نامه قانون و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون و 
مواد 2 و 3 قانون اصالحی و حذف موادی از قانون ثبت اسناد بدین وسیله 
فهرست امالکی که در سه ماهه اول سال 98 از بخش 11 کرمان تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب پالک و نام متقاضی و سهام مورد تقاضا 

به شرح زیر آگهی می شود.
کرمان  بخش 11 

پالک 1 فرعی از 9589 اصلی فاطمه رضاپور اناری نژاد فرزند اکبر شش 

دانگ خانه به مساحت 205/3 مترمربع واقع در اراضی بهاء آباد انار خیابان 
شریعتی شمالی کوچه 15

حسین  فرزند  آبادی  داود  جدیدی  احمد  اصلی  از 9752  فرعی   1 پالک 
شش دانگ مغازه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 105/5 مترمربع 

واقع در اراضی بهاء آباد انار بلوار شهیدبهشتی 
فرزند حسن  اناری  پور  اسرا غالمرضائی  اصلی  از 10201  فرعی  پالک 1 
موازی سه ممیز چهار دهم دانگ مشاع از شش دانگ خانه و زهره صفری 
از  مشاع  دانگ  دهم  شش  ممیز  دو  موازی  حسین  فرزند  نژاد  اناری  پور 
شش دانگ خانه به مساحت 463/5 مترمربع واقع در اراضی هرمزآباد انار 

خیابان شهید جعفری کوچه 5
رضا  فرزند  اناری  فالح  رضازاده  فاطمه  اصلی   10665 از  فرعی   2 پالک 
ششدانگ خانه به مساحت 187 مترمربع واقع در اراضی راس التحت انار 

خیابان امامزاده کوچه 10
و  حقیقی  اشخاص  یا  شخص  چنانچه   16 ماده  ثبت  قانون  باستناد  لذا 
داشته  اعتراض  آگهی  این  شده  ثبت  تقاضای  امالک  به  نسبت  حقوقی 
باشند از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول حداکثر ظرف مدت 90 روز اعتراض 
انار تسلیم نموده و رسید دریافت دارند ضمنا  خود را کتبا به اداره ثبت 
مصوب  ثبتی  های  پرونده  اعتراضات  به  مربوط  قانون  واحده  ماده  طبق 

سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی 
خود به اداره ثبت دادخواست الزم نیز به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی 
الزم ارائه نمایند و چنانچه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار نوبت 
اول آگهی دعوی در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت 
طرف دعوی بایست ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مبنی بر جریان از 

دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/2

565 م/الف
ک شهرستان انار  حسین طالبی زاده - رئیس ثبت اسناد و امال
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دستگیری 21 خرده فروش 

مواد مخدر در کرمان 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: با اجرای طرح مبارزه با 
خرده فروشان مواد، مأموران انتظامی این فرماندهی موفق شدند 

۲۱ خرده فروش و ۶۵ معتاد متجاهر را دستگیر کنند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ 
محمدرضا فدا، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اجرای 
این طرح در محله سلسبیل شهر کرمان افزود: با تالش مأموران 
طی بازرسی از تعدادی منازل متعلق به توزیع کنندگان وخرده 
فروشان موادمخدر، ۲۱ نفر از عوامل توزیع موادمخدر دستگیر شد.
او افزود: و در این دستگیری  ۵ کیلو موادمخدر از نوع هروئین، 

حشیش، شیشه و تریاک کشف شد.
او با اشاره به کشف ۳۸ عدد وافور و دستگیری ۶۵ نفر معتاد بیان  
کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به همراه مواد 
به کمپ ترک  نیز  به مرجع قضائی معرفی و معتادین  مکشوفه 

اعتیاد معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از شهروندان خواست: در صورت 
و فروش مواد مخدر،  توزیع  تهیه،  با هرگونه  برخورد  و  مشاهده 
پلیسی ۱۱۰، موضوع  فوریت های  تلفن  از طریق  وقت  اسرع  در 
را اطالع دهند تا نسبت به شناسایی جرم، دستگیری مجرمان و 

پاکسازی محالت اقدام شود.

کشف 2۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

در عملیات پلیس کرمان 
هزار  تانکر حامل ۲۶  توقیف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
لیتر گازوئیل قاچاق که در حال حرکت به سوی یکی از نقاط 

مرزی کشور بود، خبر داد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 
اداره  استان، ماموران  با قاچاق سوخت در  امر مبارزه  در تداوم 
و  ایست  آگاهی مستقر در  پلیس  ارز  و  قاچاق  با کاالی  مبارزه 
بررسی  جهت  را  تانکر  دستگاه  یک  راین"  راهی  بازرسی"سه 

متوقف کردند.
این  شدند  متوجه  شده  انجام  بازرسی  در  ماموران  افزود:  او 
از  هیدروکربن  حمل  عنوان  تحت  اما  گازوئیل،  حامل  کامیون 
لیتر  هزار   ۲۶ آن  از  که  است  حرکت  در  میلک  مرز  به  تبریز 
به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده  قاچاق کشف شد.  گازوئیل 
از شهروندان  قضائی،  مراجع  به  آن  معرفی  و  راننده  دستگیری 
خواست: با توجه به ضرر و زیان گسترده خروج غیرمجاز سوخت 
از کشور، هرگونه مورد مشکوک در خصوص سوخت قاچاق را 

از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
همچنین رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
از کشف ۴ راس گاو قاچاق که از طریق یک دستگاه اتوبوس در 

حال حمل بودند، خبر داد.
کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس  حسن پور،  یداهلل  سرهنگ 
مبارزه  اداره  ماموران  دام،  قاچاق  با  مبارزه  امر  تداوم  در  گفت: 
با قاچاق کاال و ارز این پلیس مستقر در سه راهی راین، هنگام 
که  کردند  متوقف  را  اتوبوس  نقلیه یک دستگاه  وسایل  کنترل 
مجوز  فاقد  و  قاچاق  گاو  راس   ۴ آن  بار  قسمت  از  بازرسی  در 
حمل کشف شد. او افزود: ارزش ریالی این احشام ۱۵۰ میلیون 
انتظامی شهرستان سیرجان هم  از  ریالی بوده است.  فرمانده 
عملیات  در  احشام  راس   ۲۷ کشف  و  سارق  نفر   ۲ دستگیری 
نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این  پلیس 
ماموران  توسط  احشام  سارق  نفر  دو  دستگیری  پی  در  گفت: 
کالنتری ۱۶ هماشهر، سارقان به ۲۷ راس سرقت احشام اعتراف 

کردند.
فاقد  دامداری هایی  سارقان  این  انتخابی  سوژه های  افزود:  او 
نگهبان و تجهیزات ایمنی مناسب بوده اند که می طلبد دامداران 

حتما از مکان های با حفاظ مناسب استفاده کنند.

خودرو افغانی کش مسبب 

مصدومیت 1۷نفر شد
مسول اورژانس رفسنجان گفت:بر اثر برخورد دو دستگاه پژو در 

حوالی کبوترخان ۱۷ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
یاسر شمسی زاده مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ رفسنجان 
گفت: بامداد امروز دو خودرو پژو ابتدای کبوترخان با هم برخورد 

کردند که ۱۷ مصدوم و یک کشته برجای گذاشتند.
او افزود:  یکی از خودرو ها  حامل افاغنه غیرمجاز بود و دیگری 
افغانی کش ۱۳ مصدوم و  ایرانی که پژو  حامل چهار سرنشین 
یک کشته داشت و تمام سرنشینان خودرو دیگر مصدوم شدند.

از  اعزامی  آمبوالنس های  حادثه  این  در  کرد:  تصریح  شمسی 
پایگاه  از  آمبوالنس  ،دو  شهری  دوم  شهری،  سوم  کبوترخان، 
حاضر  محل  در  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  یک  و  شهری  اول 
پور موسی  بیمارستان منتقل کردند. سروان  به  را  و مصدومان 
نیز علت حادثه را عدم  فرمانده پلیس راه پلیس راه رفسنجان 

رعایت حق تقدم از سوی سواری پژو پارس اعالم کرد.
یکی از معضالت جاده های استان کرمان عبور خودروهای افغانی 

کش است که جان دیگر مسافران جاده را به خطر می اندازد.

کشف حدود نیم تن تریاک 

در عمق کویر کرمان
تریاک  کیلوگرم   ۴۹۵ از کشف  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
امام موسی کاظم )ع(  تکاوری ۱۱۳  در عملیات ماموران یگان 

شهرستان راور در عمق کویر بخش شهداد خبر داد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 
شهرستان  )ع(  کاظم  موسی  امام   ۱۱۳ تکاوری  یگان  ماموران 
برای عبور چند  قاچاقچیان  از قصد  انجام کار اطالعاتی  با  راور 
محموله مواد مخدر از کویر شهداد به مقصد دیگر نقاط استان و 
کشور مطلع شدند. او افزود: در این رابطه ماموران این یگان 
از مقر اصلی خود در شمال استان به کویر گرم و سوزان 
بخش شهداد در جنوب استان اعزام و با توقیف یک دستگاه 
خودروی سمند و یک دستگاه خودروی پژو، ۳۰۰ کیلوگرم 

تریاک کشف و ۳ قاچاقچی را دستگیر کردند.

ژیمناست های کرمانی در دو بخش دختران و پسران 
با کسب ۹ مدال رنگارنگ از مسابقات ورزشی دانش 

آموزان کشور افتخار آفرینی کردند.
دانش  های  ورزش  هیات  رئیس  تقی  زاده  هاشم 
آموزی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: سی و 
آموزان  دانش  ژیمناستیک  مسابقات  دوره  ششمین 
کشور  سراسر  از  کنندگانی  شرکت  حضور  با  کشور 
در دو بخش دختران و پسران به میزبانی شهر کرد 

برگزار شد.
تیم  ها،  رقابت  این  پایان  در  اینکه  اعالم  با  او 
ژیمناستیک متوسطه دوره ی اول دختران ناحیه دو 
کرمان، ۶ مدال رنگارنگ از این مسابقات کسب کرد، 
السادات تهامی دو مدال  افزود: بدین ترتیب فاطمه 

طال در ماده های خرک و چوب و مدال برنز در زمین 
را از آن خود کرد، هلیا ملکی نیز در زمین بر سکوی 
به  نامجو هم در ماده خرک  ایستاد و درسا  نخست 

مقام نخست دست یافت و در زمین سوم شد.
زاده تقی با اشاره به اینکه تیم پسران ناحیه دو کرمان 
نیز با کسب دو نشان نقره و یک نشان برنز در این 
رقابت ها خوش درخشید، تصریح کرد: بر این اساس، 
دانیال سلطانی در پارالل و حرکات زمینی دو مدال 
نقره و علی شیخ شعاعی در وسیله خرک حلقه یک 

مدال برنز کسب کرد.
ورزشکاران،  به  بزرگ  موفقیت  این  تبریک  ضمن  او 
مربیان و سرپرستان تیم های دختران و پسران ناحیه 
آرزوی  آفرین  افتخار  ورزشکاران  این  برای  کرمان،  دو 

سالمتی و موفقیت روزافزون کرد.

در پایان رقابت های دانش آموزان کشور؛
ژیمناست های کرمانی ۹ مدال رنگارنگ صید کردند

خبر

با برگزاری آیین قرعه کشی دور دوم مسابقات فوتبال جوانان زیر ۱۹ 
رقبای  ها،  رقابت  از  دوره  این  در  تیم های حاضر  کرمان،  استان  سال 

خود را شناختند.
جواد یزدپور دبیر هیئت فوتبال استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، به برگزاری آئین قرعه کشی 
مسابقات فوتبال جوانان زیر ۱۹ سال استان کرمان اشاره کرد و گفت: 
تیم های صعود کننده به دور دوم این رقابت ها، در دو گروه ۵ تیمی 

جای گرفتند.
بم،  سرخابی  بم،  نوین  شهرداری  تیم های  »الف«  گروه  در  افزود:  او 
آرمان گهر سیرجان، زغالشویی زرند و پرسپولیس منوجان حضور دارند 

که میزبانی این گروه با زرند است.
یزدپور تصریح کرد: در گروه »ب« نیز تیم های شهرداری نجف شهر، 
به  راور  شهرداری  و  شهربابک  شقایق  نوق،  شهدای  کرمان،  شاهین 

میزبانی شهربابک حاضر هستند.

گروه  رقابت های  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  فوتبال  هیات  دبیر 
بیان  می شود،  آغاز  شهریور   ۷ از  زرند  شهرستان  میزبانی  به  »الف« 
داشت: مسابقات گروه »ب« نیز به میزبانی شهرستان شهربابک از نه 

شهریور شروع خواهد شد.
یزدپور افزود: از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می کند 
که باید به صورت ضربدری و رفت و برگشت با هم به رقابت بپردازند تا 

فینالیست ها مشخص شوند.

مربیان و کشتی گیران کرمانی آخرین تکنیک های استاندارد آموزش، 
مربیگری و قهرمانی پروری روز دنیا در رشته کشتی را زیر نظر علیرضا 

رضایی منش، مربی تیم ملی و مدرس فدراسیون فرا گرفتند.
مهدی رضایی، رییس هیات کشتی شهرستان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: به 
منظور آموزش و کنترل مربیان رده ی پایه به دعوت هیئت کشتی 
مدرس  و  ملی  تیم  مربی  منش،  رضایی  علیرضا  کرمان،  شهرستان 
استاندارد  های  تکنیک  آخرین  روز  سه  مدت  به  کشتی  فدراسیون 

به  را  کشتی  رشته  در  دنیا  روز  پروری  قهرمانی  و  مربیگری  آموزش، 
مربیان و کشتی گیران فرا می دهد.

او افزود: صبح ها برای آموزش مربیان در نظر گرفته شده است، دو 
ساعت هم با کشتی گیران برگزیده کار می شود، بعد از ظهر ها نیز به 
وسیله ی این مدرس فدراسیون بر کالس های پایه سطح شهر نظارت 

و نقاط ضعف و قوت به آنها اعالم می شود.
 علیرضا رضایی منش، مربی تیم ملی و مدرس فدراسیون کشتی نیز 
در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  

، با اشاره به برنامه های ویژه ی فدراسیون برای رده های پایه گفت: 
فدراسیون طی برنامه ای خاص به دنبال این است، برای رده های پایه 

برنامه ریزی و در این زمینه هزینه کند.
وی با تأکید بر اینکه در فدراسیون هدفمان انجام یکسان سازی در 
آموزش برای رده ی پایه است، افزود: بر این اساس، نیروهای بیشتری 
به صورت کالسیک و علمی از رده های پایه به رده های باالتر انتقال 
پیدا می کنند و بدین ترتیب پشتوانه سازی بهتر و بیشتری انجام 

می شود.

تیم رباتیک دانش آموزی آپنوپ استان کرمان در مسابقات جهانی رباتیک 
فیرا ۲۰۱۹ کره جنوبی عنوان سوم را کسب کرد.

حسین   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رضایی مربی و مسئول تیم اعزامی رباتیک استان کرمان به مسابقات جهانی 
رباتیک فیرا گفت:تیم دانش آموزی آپنوپ استان کرمان با حضور در بیست 
و چهارمین دوره مسابقات جهانی رباتیک فیرا ۲۰۱۹ در بخش رقابت های 
چالشی و در لیگ خالقیت و نوآوری، بعد از تیم کره جنوبی و دانشگاه فنی 

و حرفه ای شهید شمسی پور تهران به عنوان سومی دست پیدا کرد.
علوم  برای عملی کردن  زمینه  ایجاد  و  رباتیک  دانش  ارتقاء  به  اشاره  با  او 
این مسابقات  اهداف  به عنوان  الکترونیک، کامپیوتر و مکانیک  مهندسی 
گفت: این دوره از تاریخ ۲۰ الی ۲۶ مرداد ۹۸، با حضور ۱۸۰۰ شرکت کننده 
در قالب ۱۱ لیگ دانشجویی و ۸ لیگ دانش آموزی از ۱۸ کشور دنیا، کره 

جنوبی، ایران، روسیه، چین، آمریکا، فیلیپین، مالزی، ترکیه، هند، اندونزی، 
کانادا، تایوان و... در شهر چانگووان کشور کره جنوبی برگزار شد.

رضایی افزود: تیم آپنوپ مستقر در مرکز رشد شهید مهدی زندی وابسته 
به سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان کرمان تنها نماینده استان در این 

دوره مسابقات بود.
مسئول تیم آپنوپ با بیان اینکه انتخابی مسابقات جهانی رباتیک فیرا در 
دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد گفت: در انتخابی مسابقات با ارائه طرح 
جدیدی با عنوان سامانه هوشمند مدیریت ساختمان ضمن کسب رتبه برتر، 
مجوز حضور در مسابقات جهانی رباتیک فیرا ۲۰۱۹ کره جنوبی را کسب 

کردیم.
ما  تیم  ایران،  آزاد  روبوکاپ  مسابقات   ۲۰۱۸ سال  در  افزود:  رضایی  حسین 

قهرمان این مسابقات شد. 

کشور  قهرمانی  مسابقات  در  کرمان،  دختران  مون  کافه  بسکتبال  تیم 
جوانان بر سکوی سوم رقابت ها ایستادند.

گو  و  گفت  در  کرمان  استان  بسکتبال  هیات  رئیس  نایب  نخعی،  مینا 
مسابقات  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
بسکتبال قهرمانی کشور، رتبه B جوانان دختر، به مدت ۶ روز به میزبانی 

اروند آبادان در سالن ورزشی دانشگاه علوم و فنون دریایی برگزار شد.
او افزود: تیم استان کرمان با اسپانسری صادق افشار )کافه مون( با ترکیب 
نوقی  فاطمه  )سیرجان(،  نژاد  قاسمی  ملیکا  )سیرجان(،  اسدی  راحیل 
)سیرجان(، شیدا قاسمی زاده )رفسنجان(، آتنا حسنی، سارا ابراهیمی، پریا 
جرجندی،  نازنین  زاده،  عرب  السادات  فاطمه  مجد،  حسنی  گلناز  خیری، 

و  مهدوی  حوریا  سرپرستی  به  زاده  نبی  نازنین  و  آبادی  فضل  فاطیما 
مربیگری خانم لیال ساالری در این مسابقات حضور یافت.

نخعی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، تیم منتخب بسکتبال دختران 
استان کرمان با اسپانسری کافه مون در مسابقات جوانان )دختر( قهرمانی 

کشور، سید B عنوان سوم مسابقات را به خود اختصاص داد.

انجام قرعه کشی مسابقات فوتبال جوانان زیر 1۹ سال استان کرمان

آموزش مربیان و کشتی گیران کرمانی زیر نظر مربی تیم ملی

درخشش تیم رباتیک کرمان در مسابقات جهانی

بسکتبالیست های کرمانی بر سکوی سوم رقابت های کشوری ایستادند
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یادداشتی درباره اجرای نمایش »تجربه های اخیر« به نویسندگی رضا کوهستانی، کارگردانی حمید سجادی و تهیه کنندگی حسام اسدی در کرمان:

هفته گذشته به تماشای نمایش »تجربه های اخیر« در پالتوی »موج نو« 
می  نمایش  به  جا  یک  را  انسانی  درد  هزاران  که  تئاتری  نشستم.  کرمان 
گذارد و در یک روز آینده پس از تماشای آن ذهن تماشاگر را به تحلیل 
زمان و صفت های انسانی مجبور می سازد. داستان زندگی یک خانواده از 
مادر بودن و تکرار بی پایان آن، گذر دردناک زمان و مرگ های ناشی از 
انسان بودن. این نمایش به خوبی آسیب های ناشی از جنگ و معضالت 
اجتماعی را به نمایش می گذارد و تماشای آن پرده به پرده جذاب تر می 
شود. موسیقی زنده در این تئاتر بسیار دل نشین است و برای بنده بخشی 
از جذابیت کار بود. اما نکته ای که بیش از همه توجه را به خود جلب می 
کند گذر بی رحم زمان بود، گذری که هیچ مرز و معرفتی ندارد و تلخی 
آن به تلخی کام »انگرید« بود، سیاه، مثل کسوف خورشید. این بخشی از 
دیالوگ یکی از کاراکترهای این نمایش بود که بخت سیاه انسان را بیش 
از پیش متذکر می شد و سختی های زن بودن را در جهان ضعیف ُکش 
به خوبی نمایش می داد. این نمایش، بنده حقیر را بسیار متاثر ساخت و 
بسیار خرسند شدم که گروهی از قلب رفسنجان این چنین قادر به اجرای 
یک نمایش با مضمونی چنین عمیق بود. البته تئاتر رفسنجان پیش از این 
نیز بارها قدرت و عیار خود را به نمایش گذاشته بود و امروز در کرمان این 

عیار قابل درک است.
اما مساله ای که درباره این نمایش بسیار آزار دهنده بود، عدم اجرای این 
نمایش در شهر رفسنجان بود که گویا به دالیل بازبینی و ممیزی قادر به 
باشد  این نکته حقیقت داشته  اگر  بود.  این حق مسلم خود نشده  احقاق 
–که امیدوارم کذب باشد- برای مسئوالن فرهنگ و هنر رفسنجان بسیار 
متاسفم که چنین اثر هنری بکر و ارزشمندی را از شهر خود رانده اند. این 
خبر را از زبان عوامل اجرای این نمایش نشنیدم و یکی از مخاطبان تئاتر 
در رفسنجان این خبر تلخ را به من داد. امیدوارم که حقیقت نداشته باشد و 
تنها یک اختالف سلیقه موقت باشد که در آینده تکرار ناپذیر شود. از سویی 
دیگر باید از زحمات حسام اسدی شکاری قدردانی شود که چنین بی ادعا 
و دلسوزانه بساط اجرای این نمایش را در کرمان پهن کرد و باعث اجرای 
این اثر هنری قدرتمند شد. البته زحمات تحمیلی هنرمندان عامل در این 
نمایش که هر روز باید از رفسنجان به کرمان می آمدند قابل انکار نیست 
و تنها می توان به ایشان دست مریزاد گفت. باید امیدوار بود که دیگر در 
اثر هنری خود مجبور به کوچ نشود  برای اجرای  آینده هیچ گروه هنری 

و بتواند برای مردم کوچه و خیابانی که در آن متولد شده است اجرا کند.
هنردوستان  ارزشمند  گروه  این  از  قدردانی  ضمن  امروز  کرمان  روزنامه 
کرمانی را به تماشای این اثر دعوت می کند. نمایش »تجربه های اخیر« 
هر روز تا تاریخ هشتم شهریورماه سال جاری در پالتو موج نو کرمان واقع 
در خیابان مطهری، کوچه شماره 25 راس ساعت 20:15 اجرا می شود و 
تماشای این اثر که برای اجرای آن سختی های بسیاری تحمل شده است 

مملو از لطف است.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

مطابق مصوبه کمیته زیبا سازی کالنشهرهای کشور در سال 1٣٨0 
توسط  که  شود  می  گفته  ای  آگاهانه  اقدامات  کلیه  به  زیباسازی   ،
شهرداری ها برای ارتقای کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و شهر 
را برای زندگی ساکنانش مناسب تر می سازد. هدف زیبا سازی فراهم 
آوردن محیطی است که همه شهروندان در آن احساس لذت کنند. 
نگاه زیبا سازی به شهر رسیدن به همان تعاریف ذکر شده و ارتقای 
کیفیت محیط شهری است و برای رسیدن به این اهداف از چهار روش 

به صورت کلی استفاده می شود که شامل:
1- رفع نازیبایی ها

2- وضع قوانین و ضوابط و مقررات شهری برای ایجاد و حفظ زیبایی 
ها

٣- احداث و بهبود فضاهای شهری مناسب و متنوع
٤- به کارگیری مبلمان شهری مناسب و استاندارد می باشد.

شهر از دید کارشناسان و صاحبان تئوری شهر سازی در دنیا معانی 
بلکه محل  و مرور  برای عبور  نه خیابان هایی  متفاوتی دارد. شهرها 
تعامل شهروندانی است که در آن زندگی می کنند. از نظر کارشناسان 
شهرسازی، شهرها آثار هنری بزرگی هستند که آفرینندگانی به اندازه 
جمعیت شان دارند. هدف زندگی شهرنشینی امروزه زندگی کلونی وار 
آدم ها در کنار هم و به شیوه هزاران سال قبل نیست. هدف مطلوب 
شهرهای امروز ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای مردمی است که 
در آن زندگی می کنند. شهرها امروزه عالوه بر رفع نیازهای فیزیکی 
پاسخی برای نیازهای روانی و فرهنگی ساکنانشان دارند و تنها در این 
صورت است که شهر تجلی رفتار اجتماعی ساکنانش است و می توان 
آن را به نظم در آورد و کنترل کرد. امروزه باید پذیرفت که شهر محل 
زندگی مجموعه ای از آدم ها با « : همین کارشناس می افزایند نیازها 
و سالئق مختلف است؛ یک خانه بزرگ که هیچ کس حق ندارد سلیقه 
شخصی یا سازمانی اش را بر آن حاکم کند. تنها در چنین حالتی است 
که می توان زمینه مشارکت  همگانی را در کلیه فعالیت های منطقه 

ای و ملی فراهم آورد.
 مبلمان شهری، عنصری تحول آفرین و درآمد زا

به  امروز  شهرهای  در  محیطی  فضاسازی  به  توجه  و  مبلمان شهری 
عنوان عنصری تحول آفرین و درآمدزا که می تواند چهره شهر را نیز 

به عنوان یک نماد داخلی و بین المللی به همگان معرفی
کند، شناخته می شود.

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، 
خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان 
و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این 
اصطالح معروف شده اند. نحوه چیدمان فضای سبز، آرایش ساختمان 
با نمای سنتی یا یکسان، وجود درختان مناسب در یک خیابان،  ها 
نحوه قرار گرفتن تیرهای چراغ برق، باجه های تلفن، کیوسک های 
اتوبوس و مهمتر از آن حفظ نمادهای  فروش روزنامه، ایستگاه های 
اجتماعی  افزایش روحیه  قدیمی و سنتی یک شهر نقش موثری در 

ایفا می کند.
به   » شهری  حرکت  بعد  دو  در  بزرگ  تهران  اصلی  مشکل  امروزه 
و  ادراک  مشکالت  و  پیاده(  و  )سواره  شهری  کارشناس  یک  گفته 
رفتار در منظر شهری قابل بررسی است بنابراین وظیفه و مسوولیت 
برنامه ریزی، ساماندهی، آرام سازی و بهسازی فضا و  خطیری برای 
برنامه  و مدیران است ساختار  بر دوش مسووالن   . تجهیزات شهری 

در  حرکت  و  شهری  منظر  بعد  دو  هر  از  را  شهر  تواند  می  که  ای 
بندی می شود که  تقسیم  اصلی  به دو بخش  شهر ساماندهی کند 
شامل؛ طراحی محیطی و نمای شهری به معنی فضاسازی، محوطه 
سازی، کف سازی، پیاده راه سازی، نقاشی دیواری،مرمت، نورپردازی، 
پاکسازی جداره های شهری و نما سازی، احیای بافت های با ارزش 
است  و...  سازی  آرام  کاربردهایشهری،  و  معماری  تاریخی،فرهنگی، 
اثاثیه  و  ملزومات  کلیه  شامل  که  تجهیزات شهری  و  مبلمان  نیز  و 
شهری از نرده و میله های راه بند و روشنایی گرفته تا ایستگاه های 
اتوبوس، سرویس های بهداشتی، تابلوها، بیلبوردهایتبلیغاتی، سطل 
زباله و پل های عابر پیاده  است که در محیط شهر قرار می گیرند و 
به بیش از یکصد عنوان تقسیم بندی می شوند.تقسیم بندی عناصر 
در کل  ولی  عنوان شده    مختلفی  های  به صورت  مبلمان شهری 
می توان آن را در چهار گروه اصلی مبلمان خیابانی، مبلمان پارکی، 
مبلمان ترافیکی و  سازه های اطالع رسانی و تبلیغاتی معرفی کرد 
امروزه تجربه و کاربرد عناصر شهری نشان داده استفاده از تجهیزات 
و مبلمان مناسب  تا چه اندازه می تواند اثر مثبتی روی شهروندان 
و استفاده کنندگان از محیطهای شهری داشته باشد. به طور مثال 
طراحی نشیمن مناسب به مردم این امکان را می دهد که در فرصت 
های الزم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط 
اجتماعی و کالمی با یکدیگر برقرار کنند. پژوهشهای شهری و زیست 

محیطی نشان می دهد استفاده کنندگان و عموم مردم خواستار چند 
منظوره بودن تجهیزات شهری و زیباسازی هر چه بیشتر آن هستند 
به طوری که به صورت یک سمبل یا نماد شهری در آمده و متناسب 
با طراحی اتومبیل ها و محصوالت مدرن، به توقعات زیبایی شناسانه 

مردم و نیازهای دنیای امروز جواب دهد.
رنگ آميزی مبلمان شهری

رنگ پیش از بافت، فرم و مواد مصرفی دریافت می شود و به همین 
دلیل اثرش بیشتر است. تقسیمات منطقه ای، عناصر مختلف شهری، 
مبلمان  آمیزی  رنگ  اصلی  معیارهای  از  ای  منطقه  بافت  و  معماری 
مانند  عناصری  ای  منطقه  تقسیمات  در  شوند.  می  محسوب  شهری 
های  ویژگی  هوایی،  و  آب  و  اقلیمی  لحاظ  به  منطقه  های  ویژگی 
و  ها  نرده  ها،  ها، جدول  کیوسک  هدایتی،  عالئم  مبلمان،  فرهنگی، 
پایه  بر  رنگ  نوع  گیرد.همچنین  می  قرار  توجه  مورد  عابر  های  پل 
پژوهشهای رنگ از منظر روان شناسی شهری، پژوهش های روانکاوانه 
هر منطقه و طبقه بندی نیازهای رنگی براساس فرهنگ هر منطقه، 
سبز،  فضای  و  آرایی  گل  در  بندی  رنگ  شامل  سبز  فضای  در  رنگ 
عناصر  و  ها  حصار  رنگ  با  سبز  فضای  طبیعی  های  رنگ  هارمونی 
جنبی موجود در فضا و معماری، پژوهش هایتکنولوژیک و شیمیایی 
رنگ و مصالح ماندگار و سازگار با شرایط محل و شرایط اقلیمی آن 
تعیین می شود. کارشناسان به لحاظ شرایط اقلیمی فصلهای تابستان 

و بهار را برای این کار پیشنهاد می کنند. تهران از جمله شهرهایی 
است که به لحاظ بصری و منظر عمومی دارای اغتشاشات و بی نظمی 
هایی است. عوامل متعددی مانند آلودگی هوا و معضالت ترافیکی در 

به وجود آوردن این اغتشاشات نقش ویژه ای ایفا می کنند.
یک  در  مناسب  رنگ  وجود  شهری  مبلمان  کارشناسان  از  یکی 
محیط شلوغ با مبلمان مانند تهران را برای ایجاد نشاط و آرامش در 
شهروندان ضروری می داند و همچنین این عنصر را عاملی برای رنگ 
های استفاده شده در « کمتر به نظر رساندن خرابی ها و فرسودگی 
ندرت  به  و  روغنی  های  رنگ  نوع  از  تهران  وی  گفته  به  میداند.  ها 
رنگ های ماشینی هستند و به دلیل شرایط مختلف جوی و آلودگی 
های موجود ماندگاری بسیار کمی دارند و به مرور زمان شفافیت و 
قابلیت خود را از دست می دهند. البته در سال هایاخیر برای بیشتر 
کردن طول عمر این رنگ ها از برخی پیگمنت ها و چسب چوب در 
ترکیب رنگ ها استفاده می شود. واتربیس ها مانند رنگهای اکرلیک 
ساختمانی به دلیل نوع رزین و ترکیبات آنها مورد توجه کارشناسان 

قرار گرفته است.
خصوصیت مهم این رنگ ها قابلیت انعطاف آنها در مقابل انقباض و 

انبساط در فصول مختلف سال است.
رنگ به عنوان یکی از عناصر تلطیف کننده محیط می تواند تاثیرات 
بسیاری « : وی تاکید می کند در هویت بخشی و خوانایی محیط به 
وجود آورد. باید توجه داشت که نمی توان همه جای شهر را به شکل 
یکسان و یکدست رنگ آمیزی کرد. با توجه به اینکه مبلمان شهری 
در بیشتر کشورهای دنیا از عناصر خوانای محیط محسوب می شود، 
رنگ این عناصر هم می تواند جزئی از هویت و خوانایی محیط شوند. 
گاهی باید برخی از عناصر مبلمان مانند سطل های زباله، صندوق های 
پست و کیوسک های تلفن به شکل واحد رنگ شوند اما الزامی برای 
متحد بودن رنگ بقیه عناصر وجود ندارد و شرایط فرهنگی و بافتی هر 

منطقه در تعیین نوع و جنس رنگ تعیین کننده است
ورزش و مبلمان شهری

با شروع شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و تبع مشکالت به 
وجود آمده ضرورت فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شهروندان 
بیش از پیش شناخته شد. با گذشت زمان و با افزایش تعداد امکانات 
توقف  های  محل  روها،  پیاده  میادین،  ها،  )خیابان  شهری  مختلف 
اتومبیل، عالمت هاو نشانه ها( وسایل ورزشی و تجهیزات مرتبط در 
طراحی  داد.  اختصاص  خود  به  را  خاصی  جایگاه  نیز  سبز  فضاهای 
محصوالت مختلفی که در حیطه مبلمان شهری قرار می گیرد توانسته 
است متخصصان گوناگونی را به کار گیرد تا گوشه ای از مسائل مرتبط 
با طراحی، ساخت یا انتخاب عناصر مبل مان شهری را به گونه ای که 
یاری دهنده مسووالن ذی ربط در امور زیبایی شهری و نیز باال بردن 
سطح کیفی بهره برداری از این تجهیزات برای استفاده کنندگان باشد 

را ارائه کند.
در این بین طراحی ساخت و نصب وسایل مختلف برای باالبردن توان 
جسمانی و عضالنی و نیز ایجاد نشاط و سرور بین شهروندان مختلف 
در شهرها  و خردسال  کودک  و حتی  وجوان  پیر  مرد،  و  زن  از  اعم 
یکی از اصولی ترین موارد در حیطه مبلمان شهری است. استفاده از 
طراحان و متخصصان خاصی که در زمینه ارگونومی و آنتروپومتری، 
فیزیولوژی و حرکت شناسی و آسیب شناسی حرکات ورزشی دارای 
از مواردی است که در طراحی وسایل  باشند  اطالعات کافی و وافی 
و  توجه  مورد  خاص  ریزبینی  و  فراوان  دقت  با  باید  شهری  ورزشی 

مدنظر کلیه مسووالن شهری قرار گیرند.

سفید مثل طلوع خورشید

مبلمان شهری ضرورتی برای سالمت شهروندان 
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