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قانونی شدن غیرقانونی ها  و گرانی نان!

هشت صفحه
هزار تومان هم  روزان

استاندار کرمان: 

 برای تقسیم استان کرمان
 هیچ طرحی مطرح نیست

گزارش »کرمان امروز«
 از به مقصد رسیدن قطار قیمت نان 

در کرمان و انتخاب ساده ترین راه :

چهارشنبه 10 مهرماه 1398
3 صفر  1441
 2 اکتبر 2019

سال بیست و چهارم 
شماره 3073

نان در شهر کرمان موضوع  قیمت  افزایش  و قوس های  کش 
جدیدی نیست و دائما از سوی نانوایان اصرار بر گرانی می شد و 
مسئوالن ستاد تنظیم بازار تا حدی آن را رد می کردند تا اینکه در 
جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار کرمان سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری کرمان، افزایش قیمت های غیر رسمی 
نان در کرمان را قانونی اعالم کرد و گفت: همه بدانند که قیمت 
نان را حتی یک ریال افزایش نخواهیم داد و فقط در این جلسه 
قیمت نانی که از چندی پیش در کرمان غیر قانونی افزایش یافته 
کنترل  جای  به  چرا  که  اینجاست  کنیم. سوال  قانونی می  را  بود 
قیمت باید قیمت غیرقانونی را قانونی کنیم؟ پارادوکسی که در 
این جمالت وجود دارد ما را بر آن داشت تا گزارشی که می خوانید 

را تهیه کنیم و......

متن کامل درصفحه هشتم
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www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

١٤ قصب خانه کلنگی ۶دانگ ملک 

واقع در خیابان جامی به فروش می رسد.

093۶ 333 3280

خانه کلنگی فروشی آگهی مزایدهآگهی مزایده
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد 2حلقه چاه با اراضی متعلقه خود واقع در آبحیات شهرستان رودبار جنوب را از طریق 

مزایده عمومی به صورت اجاره سالیانه واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس کرمان - بزرگراه امام خمینی )ره( جنب 
اداره کل زندانهای استان کرمان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09136602137 و شماره تلفن 034-33224681 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان تماس حاصل نمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 



دو چهارشنبه 10 مهرماه 3/1398 صفر  1441/ 2 اکتبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3073
اخبار استان

کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
ایرج  موسیقی  ملی  جشنواره  چهارمین  برگزاری  از 

بسطامی در دی ماه سال جاری در کرمان خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
جلسه  در  بصیری  محمدصادق  کرمان،  استانداری 
بسطامی  ایرج  موسیقی  جشنواره  برگزاری  هماهنگی 
گفت: با برگزاری منظم جشنواره های موسیقی، استان 
کرمان می تواند به پایگاه شعر و موسیقی کشور تبدیل 

شود.
از  یکی  عنوان  به  بسطامی  ایرج  مرحوم  از  بصیری   
مفاخر موسیقی کشور و از افتخارات استان کرمان نام 

برد که باید به درستی معرفی شود.

نیست  یک شخص  بسطامی  استاد  اینکه  بیان  با  وی 
بلکه یک شخصیت است، افزود: برگزاری این جشنواره 

وظیفه فرهنگی برای استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، 
و  فرهنگی  فضای  به  جامعه  کنونی  شرایط  در  افزود: 

نشاط آور نیاز دارد.
وی با اشاره به لزوم تامین منابع مالی این جشنواره ، 
گفت: نقش مشارکت و اثر گذاری استان کرمان در این 

جشنواره باید مشخص شود.
در ادامه این نشست فاطمه بسطامی خواهر زنده یاد 
ایرج بسطامی و رئیس جشنواره موسیقی ایرج بسطامی 
این  برگزاری  برای  خانواده  نظر  و  دغدغه  به  اشاره  با 
دوره  سه  کنون  تا  داشت:  بیان  کرمان،  در  جشنواره 
و  آواز  دو بخش  در  بسطامی  ایرج  جشنواره موسیقی 
آلبوم برتر برگزار شده و چهارمین دوره آن در دی ماه 

سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد.
شامل  و  ملی  سطح  در  جشنواره  این  گفت:  وی 
هنرمندان  از  تقدیر  و  برتر  آلبوم  آوازی،  بخش  سه 
تهران،  در  آثار  داوری  به  توجه  با  و  بوده  پیشکسوت 

دبیرخانه این جشنواره در تهران خواهد بود.
برگزاری  با  جشنواره  اجرایی  روند  افزود:  بسطامی 
برنامه  و  شد  خواهد  آغاز  کرمان  در  خبری  نشست 
اختتامیه با حضور برگزیدگان، هنرمندان ملی، داوران 

و اساتید این حوزه در کرمان کار خود را برگزار  خواهد 
داد.

دوره  هر  در  کنندگان  روند حضور شرکت  گفت:  وی 
روند افزایشی داشته و در دوره قبل حدود 300 نفر در 

این جشنواره شرکت کردند.
در ادامه این نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بسیار  کار،  این  ماهیت  اینکه  به  اشاره  با  استان  
پسندیده است، افزود: جشنواره های موضوعی بسیاری 
در کشور با نام مفاخر برگزار می شود و استان ها در 
رشته های هنری مشخص تبدیل به برند شده اند لذا 
می توان از این فرصت در جهت برند سازی جشنواره 

موسیقی در کرمان اقدام کرد.
علیزاده گفت: چنانچه شهر خالق موسیقی در بم شکل 
بگیرد می تواند به صورت ویژه در موسیقی کشور دیده 
سیاست  به  اشاره  با  کرمان  شهردار  ادامه  در  شود. 
تصریح  کرمان،  استان  موسیقی  حوزه  در  ها  گذاری 
کرد: اگر کرمان در حوزه موسیقی فعال شود و در چند 
سال آینده  تدریجا دبیرخانه این جشنواره نیز در کنار 
به کرمان منتقل شود، می  نواحی  جشنواره موسیقی 
توان از این پس به صورت تخصصی و جدی برای این 

همایش برنامه ریزی شود.
و  تجاری  های  شرکت  افزود:  زاده  عالم  مهران  سید 
این جشنواره  برگزاری  برای  توانند  می  هم  اقتصادی 

حامی شوند.
شهردار  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  جهانشاهی  محمد 

کرمان هم از برگزاری جشنواره استقبال کرد.
در پایان این نشست، مشاور استاندار در امور رسانه و 
روابط عمومی گفت: هر جشنواره ای که در یک مکان 
خاص و با هدف مشخص برگزار می شود باید در فضای 
شهری و برای عموم تاثیر گذار باشد و آوای موسیقی 

در کل شهر و جامعه شنیده شود.
با  مردمی  پیوند  برقراری  افزود:  زاده  تقی  عباس 
جشنواره و تاثیر این همایش بر دانش موسیقی جوانان 
و اقشار جامعه  الزمه هدفگذاری این جشنواره باشد.

وی برگزاری چنین جشنواره هایی را در ارتقا مصرف 
موسیقی جامعه به سمت موسیقی فاخر موثر دانست 
و پیش شرط آن را برگزاری جشنواره های موسیقی با 
نگاه جامع و همه جانبه و نه صرف برگزاری  دانست 

که به آن حالت تزئینی می بخشد.
اجتماعی  مسئولیت  به  اشاره  با  همچنین   وی 
شرکت های صنعتی و اقتصادی بزرگ، اظهار داشت: 
مسئولیت اجتماعی و مشارکت شرکت ها باید درست 
تعریف شود نه اینکه بعضی وظایف ذاتی شان را  در 

قالب مسئولیت اجتماعی ارائه کنند.
 چهارمین جشنواره ملی  موسیقی ایرج بسطامی در 

دی ماه سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه از هر یک هزار تولد 
در دنیا سه نفر دچار اختالل ناشنوایی هستند، تصریح کرد: در استان 

بهزیستی ۱0 درصد  از ۷0 هزار معلول تحت پوشش و کددار  کرمان 
یعنی ۷ هزار نفر دچار اختالل ناشنوایی هستند.

به گزارش ایسنا، عباس صادق زاده  در حاشیه مراسم راه اندازی ایستگاه 
تاثیر اختالالت شنوایی بر کیفیت زندگی خانواده در کرمان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد:  روز جهانی ناشنوایان است که فرصت خوبی برای 

آگاهی دادن به جامعه و خانواده درخصوص اختالل ناشنوایی است.
وی افزود: این اختالل می تواند در بدو تولد مورد توجه و درمان قرار 
گیرد که در این صورت به شکل چشمگیری درمان اثربخش خواهد بود 

تا شاهد ناشنوایی یا اختالل در شنوایی نباشیم.
صادق زاده با اشاره به اینکه از هر یک هزار تولد در دنیا سه نفر دچار 
هزار   ۷0 از  کرمان  استان  در  کرد:  تصریح  هستند،  ناشنوایی  اختالل 
معلول تحت پوشش و کددار بهزیستی ۱0 درصد یعنی ۷ هزار نفر دچار 

اختالل ناشنوایی هستند.
بدو  در  غربالگری شنوایی  کرد:  بیان  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
تولد انجام می شود و پوشش بیش از ۹۸ درصدی در استان داریم اما 
در صورتی که نوزاد دچار اختالل ناشنوایی باشد با متوجه شدن در وقت 

طالیی، با کاشت حلزون می توان آن را درمان کرد.
وی افزود: در صورتی که کودکی بعد از تولد دچار اختالالت یادگیری 
شد خانواده باید مراجعه کرده و در سنین کمتر از ۱0 تا ۱۲ سال امکان 

کاشت حلزون هست و در غیر این صورت کار درمان سخت تر است.
صادق زاده اظهار کرد: ۷ مرکز مادر و کودک ناشنوا در استان کرمان 
فعالیت می کند که بیش از ۲۵0 کودک ناشنوای بعد از تولد تا ۶ سال 
این  های  توانبخشی  و  گفتاردرمانی  های  آموزش  و  کرده  پذیرش  را 
زمینه را ارائه می کنند و تالش بر این است که در بدو تولد که وقت 

طالیی است، غربالگری را انجام بدهیم.
از  ناشی  معلولیت  اختالالت  از  درصد  اینکه ۵0  بیان  با  پایان  در  وی 
ژنتیک است، گفت: در خانواده هایی که دارای یک نوع معلولیت بوده و 
ازدواج فامیلی است، ریسک باالست و باید آزمایش ژنتیک انجام بدهد.

باید  ها  خانواده  این  در  افزود:  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
به  توجهی  برخی  متاسفانه  اما  شود  انجام  پزشک  نظر  با  فرزندآوری 

توصیه های کارشناسان ژنتیک ندارند.

شهردار کرمان گفت: یافتن گزینه های خواهرخواندگی متناسب با شهر 
کرمان فرآیندی تخصصی و بین بخشی را می طلبد.

در  کرمانشناسی  عالی  نشست شورای  در حاشیه  زاده  عالم  مهران  سید 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز کرمانشناسی به عنوان یک مجموعه 
تخصصی می تواند در یافتن گزینه های مناسب برای خواهرخواندگی شهر 

کرمان با شهرهای پیشرفته دنیا به شهرداری کرمان کمک کند.

مثبت  تجربیات  انتقال  روشهای  ترین  مناسب  از  یکی   : گفت  وی 
نامه  تفاهم  انعقاد  یافته  توسعه  کمتر  شهرهای  به  پیشرفته  شهرهای 
های خواهرخواندگی است. عالم زاده ادامه داد: درصورتی که گزینه های 
متناسب در این زمینه انتخاب شده و فرآیند خواهرخواندگی به درستی 
طی شود، قرارداد خواهر خواندگی می تواند نتایج ارزشمندی به همراه 

داشته باشد. 

شهردار کرمان گفت: یافتن گزینه های متناسب با شهر کرمان فرآیندی 
تخصصی و بین بخشی را مطالبه می کند و بنیاد ایرانشناسی و به تبع آن 
مرکز کرمانشناسی می تو انند در این زمینه به شهرداری کرمان کمک 

کنند.
تفاهم  انعقاد  اعالم آمادگی شهردار کرمان در خصوص  از  وی همچنین 

نامه میان شهرداری کرمان و موسسه شهر کتاب خبر داد.

معاون استاندار خبر داد:

برگزاری جشنواره ملی موسیقی ایرج بسطامی در کرمان 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خبر داد:

وجود هفت هزار نفر دارای اختالل ناشنوایی در استان 

شهردار کرمان تاکید کرد:

بررسی تخصصی برای گزینه های خواهرخواندگی شهر کرمان

خبر
استاندار کرمان: 

 برای تقسیم استان کرمان
 هیچ طرحی مطرح نیست

هیچ  گفت:  کرمان  استان  احتمالی  تقسیمات  در خصوص  کرمان  استاندار 
طرحی در این زمینه مطرح نیست.

به گزارش گفتار نو، محمد جواد فدایی با اشاره به اینکه این طرح در دولت 
مطرح نیست گفت: اینکه بخواهند استان کرمان را به استانهای دیگر تقسیم 

کنند اطالعی ندارم و چیزی رسما منعکس نشده است.
بارها درخواست تقسیم  اما عمال  این طرح در دولت مطرح نشده  هر چند 
استان بزرگ کرمان به استانهای کوچک تر از زبان مسئوالن مختلف بیان 
شده و یکی از مطالباتی محسوب می شود که هر از چند گاهی عنوان می 

شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در این خصوص می گوید: دلیل 
مطرح شدن چنین طرح هایی پهناور بودن استان کرمان است بطوریکه هر 

بخش از استان مسائل و مشکالت و پتانسیلهای خاص خود را دارد.
حسین امیری می گوید: این بحث هر از چند گاهی مطرح می شود اما عمال 
تصمیم تقسیمات کشوری در دستور کار دولت قرار ندارد و چنین طرح هایی 

در حد اظهار نظر است.
وی با اشاره به وسعت استان و مشکالت مختلفی که در این مناطق وجود 
دارد بیان کرد: در حال حاضر اما باید با توجه به پتانسیل ها و زمینه های 
موجود، همه مردم در شهرستان های مختلف تالش کنند که استان به سوی 

توسعه و پیشرفت و محرومیت زدایی حرکت کند.

مدیرکل امور عشایری استان کرمان هشدار داد:

 خشکسالی  های اخیر عشایر را مجبور 
به ترک سکونتگاه کرده است

مدیرکل امور عشایری استان کرمان گفت: خشکسالی های اخیر عرصه را 
بر این قشر تنگ و درآمد آنها را کاهش داده و سبب ترک سکونتگاه توسط 
عده ای از عشایر و اسکان در حاشیه شهرها شده است غافل ماندن از این 
قشر تبعاتی را دارد که سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر جامعه خواهد شد.
با  نیکزادی« در جلسه شورای عشایری شهرستان  ایسنا، »رضا  به گزارش 
است  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  واقعیتی،  عشایری  جامعه  اینکه  بیان 
گفت : جامعه عشایری به عنوان بخشی از تاریخ کشور باید مورد توجه قرار 

گیرد.
وی با بیان اینکه قریب ۶00 خانوار از عشایر با بیش از 3۵00 نفر در حوزه 
با حدود ۱۵0 هزار رأس دام نقش  شهرستان کرمان زندگی می کنند که 
 : ادامه داد  تولید مواد غذایی مردم شهرستان دارند  تامین و  عمده ای در 
این جامعه مولد با کمترین توقعات و امکانات توانسته اند خدمات بسیاری 

به جامعه ارائه دهند-.
وظایف  موضوع  با  وزیران  هیأت   ۸۴ سال  نامه  آیین  به  اشاره  با  نیکزادی 
پراکندگی  به  باتوجه  گفت:  عشایری  جامعه  درقبال  اجرایی  دستگاههای 
جغرافیایی عشایر، امکانات ارائه شده از ناحیه دستگاه های اجرایی و اعتبار 

در نظر گرفته شده برای آنان کافی نیست.
مدیرکل امور عشایری استان با تاکید بر حفظ فرهنگ جامعه عشایری گفت: 

اقدامات ما باید به گونه ای باشد که اصالت و فرهنگ عشایری حفظ شود.
وی افزود: خشکسالی های اخیر عرصه را بر این قشر تنگ و درآمد آنها را 
از عشایر و اسکان در  کاهش داده و سبب ترک سکونتگاه توسط عده ای 
حاشیه شهرها شده است غافل ماندن از این قشر تبعاتی را دارد که سبب 

تحمیل هزینه های بیشتر بر جامعه خواهد شد.
نیکزادی حضور عشایر را در برقراری امنیت حائز اهمیت دانست و یادآور شد: 
نقش عشایر در تامین امنیت قابل تقدیر و تمجید است مناطقی که خالی از 
عشایر شده مانند شرق استان و مناطق هم مرز پاکستان و افغانستان ورود 
از همان مکان بوده است ضمن آنکه مناطق بسیار خوب  ناامنی ها  برخی 
و بکری در حوزه عشایر وجود دارد مناطق خوش آب و هوایی که میتوان 
با تاسیس خانه های بومگردی گردشگران را جذب و درآمدی برای عشایر 

منطقه ایجاد کرد.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  خیراندیش  جلسه  این  در  ایسنا  گزارش  به 
فرمانداری کرمان هم عشایر را جامعه ای خودکفا نامید که وابستگی شان 
به دستگاه های اجرایی بسیار کم است و گفت: تولید با کمترین امکانات در 
زندگی عشایری در برابر مصرف با بیشترین امکانات و تجهیزات در زندگی 
شهری قرار دارد. این گروه نه تنها مایحتاج خود را ، که بخشی از احتیاجات 

سایر افراد جامعه را هم تامین می کنند.

رقابت ۳۸ نفر در اجرای صحنه ای 
ویژه برنامه بین المللی قصه گویی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان گفت: از بین ۱۷3 
قصه بارگذاری شده بر روی سایت قصه گویی استان 3۸ نفر انتخاب و به 

مرحله اجرای صحنه ای راه یافتند.
محسن   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
روحی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان گفت: از بین 
۱۷3 قصه بار گذاری شده بر روی سایت قصه گویی استان کرمان ۲۴ نفر 
از بخش خانم ها و آقایان، ۱۱نفر از بخش دختران و پسران، 3 نفر از بخش 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به مرحله ی اجرا صحنه راه یافتند.
او با اشاره به اینکه عبدالرضا قراری، مازیار رشید صالحی و زهرا استاد نارویی 
مرحله  در  شرکت  برای  منتخبین  افزود:  هستند،  برنامه  ویژه  این  داوران 

اجرای صحنه ای ۹ و ۱0 مهر ماه سال جاری باهم رقابت می کنند.
روحی گفت: در پایان مرحله استانی این ویژه برنامه ۵ نفر از بخش خانم ها 
و آقایان به مرحله منطقه ای که پایان آبان در مشهد برگزار میشود می روند 
مرحله  به  مستقیم  نیز  مادربزرگ  و  پدربزرگ  دو  و  نوجوان  دو  همچنین 

کشوری که شب یلدا در تهران برگزار خواهد شد می روند.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

کرمان خبر داد:

نظارت و بازرسی 

 سرویس های دانش آموزی در کرمان

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
در  آموزی  دانش  های  سرویس  بازرسی  و  نظارت  از  کرمان 

کرمان خبر داد.
ابوالهادی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان 
تحصیلی  سال  در  آموزی  دانش  های  سرویس  ساماندهی  با 
جدید واحد بازرسی و انتظامات این سازمان موضوع نظارت و 
کنترل سرویس های دانش آموزی را با جدیّت تمام و همگام با 

پلیس راهور  آغاز کرده است.
وی گفت: بر این اساس این سازمان با تذکر به رانندگان فاقد 
آورد  می  عمل  به  دعوت  تردد  کارت  اخذ  برای  آنان  از  مجوز 
قانونی  برخورد  مجوز  فاقد  رانندگان  با  طرح  این  ادامه  در  و 

خواهد کرد.
طاهری ابراز امیدواری کرد: رانندگان و خانواده هایی که هنوز 
در سامانه سپند ثبت نام نکرده اند هرچه سریعتر نسبت به ثبت 

نام در سامانه مذکور اقدام کنند.
پیمانکار  شرکتهای  زحمات  از  تقدیر  ضمن  همچنین  طاهری 
دهی  سرویس  برای  خواست  آنان  از  آموزی  دانش  سرویس 
مطلوب به دانش آموزان  تالش مضاعف داشته و هرچه سریعتر 
را تحت پوشش  آموزی  دانش  متقاضی سرویس  خانواده های 

خدمات شرکت خود قرار دهند.

اجباری شدن دستورالعمل پایگاه تغذیه سالمت در تمام مدارس کرمان
معاون مالی سازمان دانش آموزی استان 
دستورالعمل  شدن  اجباری  از  کرمان 
استان  کل  در  سالمت  تغذیه  پایگاه های 

خبر داد.
عباس مسعودی معاون مالی سازمان دانش 
آموزی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، گفت: امسال برای سازمان دهی 
کرمان  استان  سطح  مدارس  ها،  بوفه 
که  کردیم  مجوز  دریافت  به  اجبار  را 
اجرا  را  تغذیه سالمت  پایگاه  دستورالعمل 

کنند.
دستورالعمل  این  در  اینکه  به  اشاره  با  او 
موارد مجاز و غیر مجازفروش درآن تعیین 

مسئول  که  دوستانی  افزود:  است،  شده 
کارت  باید  هستند  سالمت  تغذیه  پایگاه 
مدرسه  مدیر  طرف  از  و  داشته  بهداشت 

انتخاب شده باشد.
توزیع  ساماندهی  با  رابطه  در  مسعودی 
پایگاه ها، گفت:  نیاز  اقالم مورد  کنندگان 
برای  معین  سالم  تغذیه  پایگاه  ان ها  برای 
کل سطح استان تعریف کردیم که کار آن 

رصد اقالم توزیعی برای مدارس است.
استان  آموزی  دانش  سازمان  مالی  معاون 
سازمان،  این  کار های  از  یکی  کرد:  بیان 
و  سالم  پایگاه های  بر  بازرسی  و  نظارت 

تسهیل در روند این پروسه است.
بازرسی  از  متشکل  کمیته هایی  گفت:  او 

وبهداشت وسازمان دانش آموزی هرناحیه 
به  موظف  شهرستان ها  شهرو  سطح  در 
بازرسی به این پایگاه ها و ارائه گزارش کار 

ماهیانه به سازمان مرکزهستند.
مسعودی با اشاره به اینکه توجه ما بیشتر 
مدارس  افزود:  است،  دولتی  مدارس  بر 
غیردولتی هم شامل این بخشنامه هستند، 
به  مرور  به  که  اختیاری  صورت  به  ولی 

صورت اجباری خواهد شد.
استان  آموزی  دانش  سازمان  مالی  معاون 
در خصوص فروش خوراکی های غیر مجاز 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  کرد:  تصریح 
مدارس  حتی  مدیرمدارس  با  تخلف 

غیردولتی برخورد خواهد شد.

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

گاه و بی گاه

درد 
اولین  و  بود  درد  مورد  در  مجلس  نقل  روز  آن 
به چه  تبعات آن که  از  بعد  از دردش گفت و  نفر 
بسیار  گفت  ادامه  در  شود.  می  منجر  بیماریهایی 
نفر  به  نوبت  است.  درد  بدترین  و  است  خطرناک 
دوم که رسید دندان درد را مثال زد و گفت ممکن 
است یک دندان درد ساده چه عوارض وخیمی را 
خواند.  بدترین  را  درد  این   هم  او  آورد  وجود  به 
سومین نفر هم از درد سر صحبت کرد و گفت مغز 
درد  از  غیر  به  آن  عواقب  و  است  بدن  فرمانروای 
است.  بدن  تمام  کار  کردن  مختل  فرسایش  طاقت 
دیگر نوبت به من رسیده بود پس من دو سه دقیقه 
صبر کردم تا همه آرام بگیرند و بعد آهی کشیدم و 

گفتم امان از وجدان درد..

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به مناسبت گذر از هفته  سالمند؛

افزایش سه برابری هزینه های درمانی در دوره سالمندی!

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
جدی  چالش  با  آینده  سال   ۳۰ تا  ایران  جمعیت  کارشناسان  گفته  به 
سالمندی مواجه می شود به گونه ای که بنابر آمار معاون وزیر بهداشت از هر 

۵ نفر، یک نفر سالمند باالی ۶۰ سال خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، پیش بینی می شود تا سال 142۰ 
یعنی ۳ دهه دیگر تعداد سالمندانی که اکنون 1۰ درصد جمعیت کشور 
هستند به ۳۰ درصد می رسد. عددی که مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و 
خانواده وزارت بهداشت در آستانه روز جهانی سالمند نسبت به آن اعالم 
نگرانی می کند. هشدار ها و نگرانی ها جدی است از این جهت که به نظر 
می رسد هنوز آمادگی برای پذیرش این تعداد سالمند در آینده ای نه چندان 
دور وجود ندارد و با وجود تمام آمار و ارقامی که اعالم می شود همچنان 
آمادگی ها برای ورود به دوره بحران سالمندی با اما و اگرهایی همراه است. 
حاال مسئوالن ابراز نگرانی می کنند از اینکه برنامه های سالمندان در حوزه 
این، آن طورکه  با وجود  سالمت و رفاه دست و پا شکسته اجرا می شوند. 
رئیس اداره سالمندی وزارت بهداشت به ایران خبر می دهد، با تصویب و 
بزودی  رفاه  و  بهداشت  وزارتخانه  دو  سوی  از  سالمندی  ملی  سند  ابالغ 
برای حل مشکل سالمت و رفاه سالمندان گرفته می شود.  نهایی  تصمیم 
سندی که قرار است نظام تأمین اجتماعی و خدمات سرویس های اجتماعی 
و  بیماری ها  شناسایی  پیش  از  بیش  سالمت  حوزه  در  و  دهد  افزایش  را 
که  سالمندانی  دهد.  قرار  اولویت  در  سالمندان  در  را  زودهنگام  تشخیص 
می شود.  گریبانگیرشان  غیرواگیر  مهم  بیماری   4 سالخوردگی،  به دلیل 
فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و انواع سرطان ها بیشترین 
بیماری های دوره سالمندی گزارش شده اند در همین زمینه بررسی ها نشان 
می دهد، هزینه های بستری هر سالمند بیش از دو برابر جمعیت عمومی و 

هزینه های درمان شان نیز سه برابر هزینه درمان یک کودک است.
این نخستین بار نیست که مسئوالن نسبت به افزایش پدیده سالمندی 
در کشور هشدار می دهند. دو سال پیش بود که دکتر شهال کاظمی پور، 
عنوان  اقیانوسیه  و  آسیا  پژوهش های جمعیت  و  مطالعات  مؤسسه  رئیس 
کرده تا سال 14۰۵ جمعیت سالمند کشور بیش از 9۶ درصد رشد و تعداد 
پیدا  افزایش  نفر  میلیون   1۰ حدود  به  نفر  ۵میلیون  حدود  از  سالمندان 
خواهد کرد. اما نکته آنجاست که با ادامه چنین روندی تا سه دهه آینده، 
نفر سالمند می شوند.  میلیون  یعنی حدود 24  ۳۰ درصد جمعیت کشور 
اعالم  بهداشت  وزارت  که  ارقامی  اساس  بر  که  است  حالی  در  اینها  همه 
کرده تعداد مرگ و میر در کشور حدود ۶ در هزار و میزان موالید حدود 
18در هزار است و آنگونه که شواهد نشان می دهد چون باروری روبه کاهش 
رشد  به  ایران  آینده  سال  در 2۵  کند  پیدا  ادامه  روند  این  چنانچه  است 
جمعیتی صفر خواهد رسید. رئیس اداره سالمندی وزارت بهداشت معتقد 
اتفاق می افتد که فرصت اندکی  ایران در حالی  است پدیده سالمندی در 
ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی و  برای  برنامه ریزی  برای سیاستگذاری و 
این در حالی است که کشورهایی همچون  برای سالمندان داریم  درمانی 
فرانسه یک بازه زمانی 1۰۰ ساله را برای رویارویی با بحران سالمندی در 
 ۳۰ رشد  نمی شود،  ختم  ارقام  و  عدد  این  به  تنها  ماجرا  داشتند.  اختیار 
مدیران  روی  پیش  را  دیگری  چالش  کشور  سالمندی  جمعیت  درصدی 
حوزه سالمت و رفاه کشور قرار می دهد، چرا که با کهولت سن احتمال ابتال 
به بیماری های غیرواگیر نیز باال می رود بیماری هایی که عامل 7۰ درصد 
مرگ و میر ها هستند و البته کمتر فرد سالخورده ای را می توان یافت که به 

این بیماری ها مبتال نشوند.
دکتر محسن شتی، رئیس اداره سالمندی وزارت بهداشت نسبت به موج 
سالمندی متولدین دهه ۶۰ هشدار می دهد. پیش بینی های وزارت بهداشت 
ساختار  سمت  به  جوان  بسیار  ساختار  از  ایران  جمعیت  می دهد  نشان 
میانسال حرکت می کند و متعاقب آن در سال 14۳۰ یک چهارم جمعیت 
کشور سالخورده خواهند شد و جمعیت ایران به 1۰۰ میلیون نفر خواهد 
تشکیل  سال   ۶۰ باالی  سالخوردگان  را  آن  چهارم  یک  حدود  که  رسید 
می دهند. در حال حاضر جمعیت سالخورده ما )باالی ۶۵ سال( حدود 9.2 
درصد است که 7 میلیون نفر می شود.  او در ادامه به تحقیقاتی که در مورد 
سالمندان انجام شده هم اشاره می کند: »بر اساس این تحقیقات بیشترین 
سهم سالمندی در کشور مربوط به استان گیالن و کمترین سهم سالمندی 
در استان سیستان و بلوچستان است. رشد جمعیت به سمت سالمندی در 
زیاد  جمعیت شان  رشد شدن  یعنی  باالست؛  مازندران  و  البرز  استان های 

است و در استان گیالن این رشد به نسبت دیگر استان ها باالتر است.«
درصد   8۶ داده  انجام  بهداشت  وزارت  که  پژوهش هایی  آخرین  طبق 
نیز به  با فرزندان و 7.۳ درصد  با همسرخود، 29.2 درصدشان  سالمندان 
تنهایی زندگی می کنند و در این میان تنهایی در زنان سالمند بیشتر است. 
برخوردار  تکمیلی  بیمه  از  زنان  این  اغلب  که  است  حالی  در  اینها  همه 
نیستند، حقوق بازنشستگی ندارند و عموماً سرپرست خانوار هم محسوب 

می شوند.
تعداد زنان سالمند بیشتر از مردان است

این  بر  آینده،  سه دهه  تا  کشور  سالمندی  جمعیت  شدن  دوبرابر  آمار 
نگرانی ها هم صحه می گذارد که تعداد زنان سالمند بیشتر از مردان است. 
تعداد مردان سالمند به ازای هر 1۰۰ زن سالمند 97.۶ درصد است یعنی 

حدود 4.2 درصد تعداد زنان سالمند بیشتر از مردان است.
است.  ایران  در  سالمندی  شدن  زنانه  سالمندی،  موج  از  نگران کننده تر 
بهداشت  وزارت  سالمندی  اداره  رئیس  که  است  دیگری  هشدار  هم  این 
ابراز نگرانی می کند و می گوید: در سال 14۳۰ به ازای 1۰  نسبت به آن 
زن سالمند در کشور  88مرد سالمند خواهیم داشت این در حالی است که 
طبق پژوهش های مرکز آمار ایران مردان سالخورده ایران 89درصد دارای 
همسراند ولی 44.7 درصد زنان سالخورده دارای همسراند. چون تعدادی 
سالخورده  جمعیت  با  ما  یعنی  کرده اند.  فوت  همسرشان  سالمند  زنان  از 
آنکه  یعنی  این  هستند  تنها  نیمی شان  نزدیک  که  هستیم  طرف  زنانه ای 
تنها  زنان  این  از  برخی  دارند.  سنگینی  بسیار  وظیفه  حوزه  این  متولیان 

سرپرست خانوار هم هستند و به حمایت و مراقبت بیشتری نیاز دارند.
دکتر شتی می گوید: بین ۳۰ تا ۳۳ درصد سالمندان کشور تحت پوشش 
بیمه تکمیلی اند و 94 درصدشان از بیمه پایه برخوردارند. درشرایط فعلی 
است،  بیشتر  آن  سالخورده  زنان  که  هستیم  مواجه  جمعیتی  یک  با  ما 
همسر ندارند، 7۰ درصدشان بیمه تکمیلی ندارند و هزینه های جراحی و 
درمان شان در بخش خدمات درمان سرپایی ۳7 درصد و در بخش بستری 
بیش از دو برابر جامعه نیاز به خدمات بستری دارند. بر اساس پژوهش هایی 
که سال 9۵ از سوی وزارت بهداشت انجام شد، نشان می دهد استان گیالن 
با 11 درصد جمعیت بیشترین سهم سالمند و سیستان و بلوچستان با 4.9 
درصد کمترین سهم سالمند را دارند. در تعریف کلی، سالخوردگی فرد به 
معنای سالمند شدن و سالخوردگی جمعیت به معنای نسبت سالمند در 
به گزارش های وزارت بهداشت،  بنا  این تعریف و  با  جمعیت گفته می شود 
گیالن سالخورده ترین و سیستان و بلوچستان جوان ترین استان ها هستند. 
البته سرعت رشد و میزان نرخ رشد جمعیت سالمند در استان های البرز و 

مازندران باالست یعنی رشد  شدن جمعیت شان زیاد است.
چند وقتی است که وزارت بهداشت با راه اندازی »سامانه سیب«، اطالعات 
الکترونیک ثبت می کند. بر اساس فرم های کاغذی  سالمندان را به شکل 
و آمارهای سال 94، 2۰ درصد سالمندان در شبکه های بهداشت روستایی 
به 8۰ درصد  نزدیک  تفاسیر هر چند  این  با  قرار گرفته اند  تحت مراقبت 
به پزشک مراجعه می کنند  بیماری  پیشرفته  و  سالمندان در مراحل آخر 
و همین شرایط هم منجربه وجود سالمند ناتوان شده است اما آن طور که 
مسئوالن وزارت بهداشت می گویند همین تعداد اندک سالمند نیز به دلیل 
نبود نظام ارجاع از سطح دوم خدمات یعنی مراجعه به پزشک متخصص 
بی بهره می مانند و بدین ترتیب مراقبت ها کامل انجام نمی شود. با وجود این 
و بنا به وعده ای که وزیر بهداشت داده است قرار است بزودی سامانه سیب 
سالمندان  اطالعات  گونه  بدین  تا  شود  وصل  بیمارستان  سیستم های  به 
به  موضوع  این  شود  ثبت  الکترونیکی  شکل  به  آنها  بیماری های  انواع  و 
مدیریت مصرف دارو از سوی سالمندان نیز کمک می کند. عالوه بر این، 
طبق پیش بینی هایی که در برنامه ششم توسعه درباره مراقبت در منزل از 
سالمندان شده است معاونت پرستاری وزارت بهداشت در حال آموزش این 

نیروهاست.
رئیس اداره سالمندی وزارت بهداشت اطالعات ثبت شده سالمندان در 
سامانه سیب را کافی نمی داند و معتقد است: گزارش های قبلی سامانه سیب 
درباره سالمندان به درد برنامه ما نمی خورد برای این کار شاخص های مورد 
نیاز را دوباره بازنگری کرده ایم و در اختیار مهندسین سامانه قرار داده ایم 

تا خروجی بگیریم.
معضل مصرف همزمان چند دارو در سالمندان

نشان می دهد،  نتایج مطالعه سیمای سالمت سالمندان در سال 2۰1۵ 
بیماری های  سال،   ۶9 تا   ۶۰ سالمندان  به  مربوط  بیماری های  بیشترین 
 79 تا   7۰ جمعیت  در  سرطان هاست.  و  کلیوی  دیابت،  عروقی،  و  قلبی 
و  قلبی  بیماری های  بعد  و  سرطان ها  و  کلیوی  دیابت،  بیماری های  سال 
عروقی قرار دارند. همچنین گفته می شود در سال 1۳9۵، میزان باسوادی 
در مردان ۵1.۶8 و در زنان 27 درصد است با سوادی در مردان سالخورده 

خیلی باالتر از زنان سالخورده است.
امید به زندگی زنان و مردان ایرانی مسأله دیگری است که دکتر شتی 
درباره آن می گوید: »امید به زندگی در جمعیت ایران 74 سال است ولی 
امید به زندگی سالخوردگی در مردان 1۵.۵ و در زنان 11.2 سال است.

عمر  سال  چند  می شود  متولد  فرد  وقتی  از  یعنی  کلی  زندگی  به  )امید 
می کند اما امید به زندگی سالمندی یعنی وقتی فرد به سن سالخوردگی 
می رسد چقدر احتمال دارد عمر کند؟(. ضمن اینکه نتایج آخرین مطالعه 
به سال 91 نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد سالمندان مشکل  مربوط 
دهان و دندان دارند، 4۵ درصدشان دچار درجات بی خوابی اند و ۶4 درصد 
سالمندان برای انجام فعالیت محدودیت دارند و ۳۳ درصد شان نیز برای راه 
رفتن از وسایل کمکی استفاده می کنند. اعداد و ارقام مرتبط با سالمندی 
سالمندان  است.  داده  قرار  نظام سالمت  روی  پیش  را  زیادی  چالش های 
مصرف کننده عمده دارو هستند و درصد قابل توجهی از تخت بیمارستان و 
آی سی یو را اشغال کرده اند این دو مسأله از آن جهت اهمیت دارد که بنا به 
گفته رئیس اداره سالمندی وزارت بهداشت باید کاری کنیم که سالمندان 
زودتر از آنکه نیاز به تخت بستری پیدا کنند در منزل درمان شوند. برای 
و  بهداشت  وزارت  از سوی  منزل  در  پرستاری  مراقبت  برنامه  منظور  این 
بهزیستی در دستور کار قرار دارد. باید همه دستگاه ها کنار هم قرار گیرند و 
به نیازهای سالمندان در حوزه درمان، بیمه و خدمات رفاهی پاسخگو باشند 

تا بتوانیم مدل مراقبت کامل و جامع داشته باشیم.
سالمندان به دلیل »مولتی موبیلیتی« )تعدد بیماری های همزمان باهم( در 
معرض مصرف داروهای متعدد یا مصرف »داروهای زیادی« هستند یعنی 
یک سالمند چون همزمان به چند بیماری مبتالست به این دلیل در معرض 
را  این  می گیرد.«  قرار  زیادی  داروی  همزمان  مصرف  یا  فارماسی«  »پلی 
دکتر شتی به ما می گوید. به گفته او، پلی فارماسی یا مصرف داروهای غیر 
ضرور در سالمندان زیاد دیده می شود. سالمندان چون دردها و بیماری های 
زیادی را تجربه می کنند در معرض پلی فارماسی قرار دارند. یکی از دالیل 
آن هم نبود نسخ الکترونیکی است، چرا که پزشک موقع مراجعه سالمند به 
مطبش نمی داند او چه داروهایی را مصرف می کند. بنابراین بعضاً مشاهده 
می شود سالمند ۵ داروی مشابه اما با برند های مختلف را همزمان با هم 
به متخصص مراجعه می کند  و  بیمار می شود  مصرف می کند چون وقتی 
را  داروها  اسامی  سالمندان  نمی داند.  را  قبلی اش  مصرفی  داروهای  اسم 
عموماً با الفاظی همچون قرص قرمز، کپسول بنفش، قرص درشت و غیره 

مشخص می کنند.
که  است  این  می کند  اشاره  آن  به  او  که  دیگری  مشکل  این،  بر  عالوه 
سالمندان مشکل خوددرمانی دارند. آنها برای هر درد و بیماری از داروهایی 
که پزشک پیش تر برای شان تجویز کرده مصرف می کنند یک دلیلش این 
نوعی  به  واقع  در  کنند  مراجعه  پزشک  به  مجدد  نمی خواهند  که  است 
احساس سرباری می کنند. بنابراین با پرس و جو از همسایه ها خوددرمانی 
می کنند که گاه خطرناک هم است. از سوی دیگر مصرف داروهای گیاهی 
در سالمندان نیز خیلی شایع است. سالمندان اعتقاد دارند داروهای سنتی 
حتماً مؤثر ند حتی این تفکر بین شان وجود دارد که داروی گیاهی اگر هم 

منفعت نداشته باشد ضرر هم ندارد یعنی یا داروی گیاهی خوب است یا 
هیچ خطری ندارد و همین تفکر و عملکرد سالمند را در معرض خطر قرار 
می دهد. آنها نمی دانند هر دو داروی شیمیایی و داروی گیاهی یا دمنوش ها 
باید پزشک و متخصص طب سنتی تجویز شان  و... ماده مؤثره ای دارند و 

کند و نباید هر نوع داروی گیاهی را از عطاری تهیه کنند.
سالمت سالمندان در گرو اجرای سند ملی سالمندان

آذر ماه سال 9۶ بود که سازمان برنامه و بودجه سند ملی سالمندی را 
تصویب و مسئولیت اجرای این سند را به دبیرخانه شورای عالی سالمندان 
دو  شد  قرار  آن  از  بعد  کرد  واگذار  کشور  بهزیستی  سازمان  در  مستقر 
وزارتخانه کلیدی در حوزه سالمندان برنامه عملیاتی سند ملی سالمندی 
این  اهداف  با وجود گذشت دو سال هنوز  ابالغ کنند. حال  ا تدوین و  را 
از  بعد  است  قرار  می گوید  شتی  دکتر  که  آنگونه  و  نشده  مشخص  سند 
برنامه های  بهزیستی  و سازمان  بهداشت  وزارت  بزودی  اهداف سند،  ابالغ 
برنامه ریزی  ارائه دهند. گفته می شود  عملیاتی شان را در حوزه سالمندی 
برای موج سالمندی در ۳۰ سال آینده به اجرایی شدن این سند وابسته 
را  سالمندان  با  مرتبط  دستگاه های  وظایف  از  یکی  که  سندی  است. 
برنامه ریزی برای داشتن سالمندی فعال تعریف کرده است. به نوعی فراهم 
کردن فرصت سالمتی، مشارکت اجتماعی و امنیت به منظور افزایش کیفیت 
زندگی سالم همان چیزی که است که سالمند فعال نیاز دارد. عالوه بر این، 
سند ملی سالمندی مسأله اصلی و اولویت سالمندان را موضوعات رفاهی و 
درآمدی در نظر گرفته است. به گفته فعاالن حوزه سالمندی، حداکثر ۳۰ 
اغلب سالمندان  از آن طرف  اما  دارند  درصد سالمندان مشکالت سالمت 
و بازنشستگان مشکالت رفاهی و توانبخشی دارند. این در حالی است که 
تنها 4 میلیون بازنشسته باالی ۶۰ سال در ایران زندگی می کنند که تعداد 
زیادی از آنها مستمری بگیر هستند. با وجود این، با توجه به اینکه افزایش 
به خدمات  نیاز  نیز همراه است سالمندان  افزایش سن  با  روند سالمندی 
پزشکی نیز پیدا خواهند کرد، چرا که همین االن نیز بیش از 9۰ درصد 
این رو  از  است  سالمندان  اختیار  در  بیمارستانی  تخت های  اشغال  ضریب 
در سند ملی سالمندی عالوه بر آنکه بهزیستی وظیفه رفاه، توانمندسازی 
نیز عهده دار خدمات  بهداشت  تقبل کرده وزارت  را  اشتغال سالمندان  و 
اداره  رئیس  زمینه  همین  در  است.  شده  سالمندان  بهداشتی  و  پزشکی 
سالمندی وزارت بهداشت توضیح می دهد: سالمندی که بازنشسته می شود 
هر چند دچار درجات کاهش توانایی می شود اما می تواند در میان خانواده 
و جامعه فعال باشد با وجود این باید کاری کنیم هم سالمند سالم و هم 
سالمند بیمار در این طیف نقش خود را خوب ایفا کند. هدف سالمندی 
فعال افزایش کیفیت زندگی است سالمند کم توان سالمند frail است که 
را مدیریت  باشد و خانواده  می تواند در خانواده و جامعه مشارکت داشته 
کند. اگر می خواهیم سالمندی فعال داشته باشیم الزم است به توانمندی 
اجتماعی  پیوستگی  ارتقا دهیم،  را  باشیم، سطح سالمت  واقف  سالمندان 
برای  دهیم،  افزایش  را  نفس شان  به  اعتماد  و  ذهنی  کنیم سالمت  ایجاد 
پذیرش سالمند فضا ایجاد کنیم، همبستگی، متقابل و انجام کارهای بین 

نسلی است.

  سرویس حقوقی کرمان امروز
 

مالکیت  سندهای  جای  به  برگ  تک  سند  صدور 
ثبت  ادارات  توسط  که  است  سالی  چند  دار،  منگوله 
امنیت  حفظ  برای  تصمیم  این  شود.  می  اجرا  اسناد 
روانی مردم اتخاذ شده است. نمونه اولیه سند تک برگ 
در اسفند ماه سال 88 تنظیم و ازسال 9۰ این طرح در 
سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شد. سند تک برگ 
مزایایی دارد که در این مطلب به آن ها اشاره می شود.

 ایمن بودن صدور سند تک برگ
کمی  ایمنی  از  چون  دار،  منگوله  قدیمی  سندهای 
برخوردار بودند به راحتی جعل می شدند؛ اما سند تک 
برگ به دلیل استفاده از کاغذ مخصوص و وجود شناسه 
و کدهایی که روی آن تعریف شده، به آسانی قابل جعل 
نیست و امکانات و مهارت های خاص خود را نیاز دارد.

صدور سند تک برگ
اسناد  ثبت  ادارات  در  فقط  برگی  تک  سند  صدور 

در  می شود.  انجام  مکانیزه  کاماًل  به صورت  و  رسمی 
سند تک برگ تمام مشخصات مالک به طور دقیق و 

خوانا ثبت شده و به راحتی قابل رویت است.
 ثبت  مکانیزه اسناد تک برگ

اسناد تک برگ در دفاتر اسناد رسمی به صورت دقیق 
ثبت  می شوند.  ذخیره   سیستم  در  و  ثبت  درست  و 
مکانیزه سند تک برگ؛ توسط سیستم یکپارچه اداره 
مشخصات  بیشتر  که  آن جا  از  و  شود  می  انجام  ثبت 

اسناد قباًل در سیستم ثبت شده است، اگر اشکالی در 
اعالم  باشد، سیستم   درستی مشخصات وجود داشته 
خطا می کند و متصدی ثبت، بالفاصله متوجه نقص یا 

خطای موجود خواهد شد.
 صرفه جویی در مصرف کاغذ

سند تک برگ فقط  در یک برگ صادر و باعث صرفه 
است  حالی  در  این  می شود.  کاغد  مصرف  در  جویی 
داشتن  دلیل  به  دار،  منگوله  دفترچه ای  سندهای  که 

صفحات متعدد منجر به مصرف زیاد کاغذ می شد.
4 - صدور سند مالکیت برای هریک از مالکان:

قباًل مالکان ملِک مشاع، اگر می خواستند سند منگوله 
دار جداگانه برای سهم خود از آن ملک دریافت کنند، 
با مراجعه به اداره ثبت اسناد، درخواست خود را ارائه 
برخی  در  آن جا که صدور سند جداگانه  از  می کردند. 
و  نمی گرفت  ای مشکالت صورت  پاره  دلیل  به  موارد 
باعث اختالف و مشکالتی بین شرکا می شد؛ این مورد 
در اسناد تک برگ به دلیل اینکه از ابتدا برای هریک از 
مالکان سند مجزا صادر می شود؛ مشکالت و اختالفات 

شرکا نیز از بین رفته است.

سند مالکیت تک برگ ؛ مزایا و محاسن



چهار چهارشنبه 10 مهرماه 3/1398 صفر  1441/ 2 اکتبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3073
فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز
 

کتاب تازه منتشر شده »به عبارت آفتاب« با زیر عنوان »جست وجویی 
در زندگی، تجربه ها و آموزه های موالنا« به قلم محمدجواد اعتمادی به 

مناسبت بزرگداشت مولوی رونمایی شد.
  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران در نگاه عموم مردم و حتی محققان 
فارسی،  بزرگ  شاعران  اقوال  و  احوال  زندگی،  شعر،  بررسی  ادبیات، 
زندگی نامه شاعری  اگر  یعنی  دارد.  ادب شناختی  و  تاریخ  بیشتر جنبه 
شاعر  زیست  تاریخ  و  جامعه  شناخت  هدف  به  بیشتر  می شود،  نگاشته 
و تاثیری است که بر شعر او داشته است. یا اگر شعر شاعری بررسی و 
قالب  و  زیبایی شناختی و سبک  برای جنبه های  بیشتر  تحلیل می شود، 

صورت می گیرد.
 حال آنکه بسیار پیش آمده که وقتی شعری از شاعرانی چون حافظ، 
فاصله چند صد  با وجود  را می خوانیم،  و...  موالنا، خیام  سعدی، عطار، 

پنداری  همذات  احساس  حاضر،  زمان  و  شعر  سرایش  زمان  بین  سالی 
است  جاری  و  زنده  چنان  شعر  مفهوم  گاه  و  می کنیم  شاعر  با  عجیبی 
که انگار شاعر یکی از هم عصرهای ما است و در جامعه امروز ما زندگی 
است.  موالنا  زمینه، شعر  این  در  نمونه ها  برجسته ترین  از  یکی  می کند. 
انسان  احوال  و  اوضاع  با  هماهنگ  قدری  به  موالنا  اشعار  بعضی   یعنی 
امروز است، که اگر مخاطب شاعر را نشناسد، گمان می  کند شاعر آن در 

روزگار ما زیسته و جامعه امروز را درک کرده است.
با  انسان ها  نفس  ذاتی  تشابه های  دلیل  به  طرف  یک  از  تشابه  این   
یکدیگر است که در هر جا و هر زمان هم که باشند، یک سری اشتراکات 
ذاتی دارند. از طرفی این مسئله می تواند نشان دهنده این باشد که جامعه 
زمانه موالنا با جامعه امروز شباهت هایی داشته است و با مسائلی مشابه 
مسائل انسان امروز درگیر بوده است. حال که چنین است، می توان به 
زندگی و شعر موالنا به منزله یک کالس درس برای کسب تجربه و برون 
رفت از این مسائل نگاه کرد و از آن درس زندگی آموخت. نگاهی که تا 

به حال مغفول مانده، یا کمتر به آن توجه شده است.
 »به عبارت آفتاب« به قلم محمدجواد اعتمادی، مولوی پژوه و مدرس 

طرف  از  موالنا  بزرگداشت  روز  آستانه  در  که  فارسی  ادبیات  و  زبان 
انتشارات معین منتشر شده است، با همین نگاه به زندگی و شعر موالنا 
نیست،  موالنا  زندگی نامه  مولف  عقیده  به  که  کتابی  است.  کرده  نظر 
بلکه درس هایی برای زندگی است که می توان از زندگی موالنا آموخت 

و جست وجویی در وقایع زندگی موالنا به قصد تامل در تجربه های او، 
برای یافتن چراغ ها و نشانه هایی برای متعالی زیستن است.

 نویسنده در مقدمه این کتاب می گوید: »کسانی همچون موالنا در دو 
آموزه هایشان  و  سخنان  با  یکی  کرده اند:  راهنمایی  و  آموزگاری  نقش  
و  محقق  را  حیاتشان  فرصت  که  طریقی   و  زیستن شان  با  دیگر  و 
متجلی کرده اند. موالنا به همین معنی، خودش را حکایت می خواند و این 
حکایت را برای مرد کار که جوینده راستین است، وصف حال می داند.«
زندگی،  در  »جست وجویی  عنوان  زیر  با  آفتاب«  عبارت  »به  کتاب   
تجربه ها و آموزه های موالنا« کار شده است، مجموع درس هایی است که 
می توان از زندگی موالنا آموخت و در زندگی امروز به کار برد. نویسنده 
از  مختلف  احوال  در  که  مفیدی  درس های  و  تجربه ها  تا  کرده  سعی 
زندگی و شعر موالنا گرفته را به رشته تحریر درآورد و برای انسان تشنه 

اخالق امروز به اشتراک بگذارد.
زیر چاپ  از  بزرگداشت مولوی  آفتاب« که در آستانه روز  »به عبارت 
ابن سینا  کتاب  شهر  در  مولوی  بزرگداشت  مناسبت  به  است،   درآمده 

رونمایی  شد.

»به عبارت آفتاب«؛ درس هایی که می توان از زندگی موالنا آموخت

سرویس ادبی کرمان امروز

از  دارد  بنا  که  است  تشنگان« مجموعه ای  »زان  کتاب 
منظری دیگر و آدم های دیگر به حال و هوای امروز ما 
و روضه ها نگاه کند، در حالی که عادت شیعه به ثبت 

عاشورا در شکل موزون و در قالب شعر بوده است.
عاشورا، بی تردید یکی از بنیاد های فرهنگ شیعی است 
و شرکت در مراسم و مناسک عاشورایی، جزیی مهم از 
سبک زندگی شیعیان. تنوع و تکثر این مراسم و مناسک، 
به ویژه در دوره معاصر، سبب شده است هر کدام از ما 
عاشورایی  باشیم؛  داشته  متفاوت  تجربه ای  عاشورا  از 
روایت  کآشوب،  مجموعه  کتاب های  محور  شخصی. 
همین عاشورا های شخصی است. روایت روضه هایی که 
زندگی می کنیم. پس از »کآشوب« و »رستخیز«، حاال 
سومین جلد این مجموعه با نام »زان تشنگان« منتشر 
شده است. مجموعه ای که بنا دارد هر سال از منظری 
دیگر و آدم هایی دیگر به حال و هوای امروز ما و روضه ها 
نگاه کند. عادت شیعه به ثبت عاشورا در شکل موزون و 

در قالب شعر بوده است.
پنهان هست  ما یک سوم شخص  از  در خاطرات خیلی 
با محرم و عاشورا  امروزمان  از نسبت  که بخش زیادی 
گاهی  پنهان  سوم شخص های  هستیم.  او  مدیون  را 
و  استاد  گاهی  هستند،  پدربزرگ  و  پدر  مادربزرگ، 
بیان  فن  پیچیده،  شخصیت  معموالً  رهگذر.  غریبه ای 

قوی یا توانایی منحصربه فردی ندارند، فقط ارادتی واقعی 
است.  صداقت شان  همین  شگردشان  و  مهارت  و  دارند 
تنها ویژگی خارق العاده آن ها این است که سوم شخص 
عاشقند. شاید در هیاهوی روزمرگی میزان دلبستگی و 
در  تأثیرشان  عمق  و  کرده اند  منتقل  ما  به  که  حرارتی 
نوشتن  وقت  ولی  باشیم،  کرده  فراموش  را  زندگی مان 
متنی درباره ارتباط خودمان با روضه و عزا خاطرات این 
اثرگذاران بی ادعا برمی گردد و عالقه و نشانه هایی که در 

ما جا گذاشته اند، متن را پر می کند.
ماجرای  دارید  دست  در  که  کتابی  روایت های  بیشتر 
دست به دست شدن  قصه  و  است  دلبستگی  سرایت 
سرسپردگی. در کتاب »زان تشنگان« بیست و چهار نفر 
از اتفاق ها و سوم شخص هایی نوشته اند که نسبت آن ها 
را با رخداد سال ۶۱ هجری تغییر داده اند. بیست و چهار 
عزا  سنت  این  دل  در  که  نوشته اند  تجربه هایی  از  نفر 
دریافت  و  گرفته  شکل  تکیه ها  و  کوچه ها  همین  در  و 
گزارشی  آن ها  است،  آورده  خودش  با  تازه  برداشت  و 
همین  در  که  رویداد هایی  از  داده اند  عینی  و  صادقانه 
روز ها اتفاق افتاده، اما روح آن حماسه و غم دیرین در 

آن جاری است.
این  در  است.  شکیبانیا  حامد  از  روایتی  خرم«  »گوشه 
خیره  آدم ها  تک  تک  چشم های  به  می خوانیم:  روایت 
قتلگه  به  خواند »شمر  بم  و  بلند  با صدای  و  کرد  نگاه 
همی نعره زنان زدی صال، زینب مرتضی علی، کار حسین 
تمام شد.« تمام حسینیه با صدای بلند فریاد می کشید. 
انگار قیامت شده بود. همه ستون ها ناله عزا سرمی دادند. 

می کشیدم،  عربده  جمعیت  همراه  که  همانطور  من 
چشم گرداندم و به آدم ها نگاه کردم. به مردانی که به 
سرشان می زدند و زار زار می گریستند. اکبر آقا سینی 
چای را روی میز گذاشته بود و با دو دست صورتش را 
پشت  می رفت.  پایین  و  باال  شانه هایش  و  بود  پوشانده 
سوزن دوزی  مخمل  مشکی  پارچه  روی  نوحه خوان  سر 
»حسین  بودند  نوشته  نارنجی  و  سبز  رنگ  با  شده ای 

شعله ای است که خاموش نمی شود.«
تشنه  »من  می گوید:  خود  روایت  در  لعل روشن  مینو 

ماجرا در آن عاشورا ناخواسته جای دیگری افتاده بودم، 
در خود واقعه. جایی که نه بوی قیمه داشت و نه صدای 
سنج و نه حظ فکل. فقط صدای گریه غریب و هولناک 
مادرم می آمد که معلوم نبود در کربالی بیمارستان چه 
دیده و چه بر سرش آمده که حاال اصل ماجرا در این 
تحفه  ما  برای  بی پرده  آفتاب  این  در  و  جهاز  بی  خانه 
آورده است. حرفی هم نمی زد تا به لطافت ماجرا کمک 
کند. همه چیز مثل همان خانه لخت و خشن بود. همه 
آن  در  ساعتی  چند  مادرم  بود.  عاشورا  ظهر  خود  چیز 
حال ماند. آنقدر آنجا دو زانو نشست تا خانه نیمه تاریک 
بود خورشید را کشیده  باالخره همت کرده  شد. کسی 
که  وقتی  یک  بود.  خاموش  خانه  چراغ های  پایین،  بود 
هیئت مادرم به سختی در تاریکی دیده می شد، با ادبی 
خاص از روی دو زانو بلند شد. برادرم را که روی تشکچه 
به خودش  بود، خیلی محکم  برده  کنار پشتی خوابش 
فشار داد و بعدش رفت لباس عوض کند. از اتاق که آمد 

بیرون، برای اولین بار محرم سیاه پوشیده بود.
سال  عاشورای  خونین  ظهر  شخیص  شخص  روز  آن 
بود  کرده  حرکت  الرضا  موسی  بن  علی  حرم  از   ۱۳۷۳
و با چند ساعت تأخیر بدون نذری، بدون سنج و زنجیر، 
بدون هیچ بویی به خانه ما قدم گذاشته بود. مادرم خانم 
اشرف،  بانو  دانشکده  از  پرستاری  لیسانس  شمس آبادی 
هم بی هیچ حرف پیش و بدون هماهنگی و آمادگی قبلی، 

تمام قد صاحب مجلس عزای اباعبداهلل شده بود.«
یادآور می شود؛ کتاب »زان تشنگان« به همت انتشارات 
اطراف به قیمت ۳۶ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

معرفی کتاب:
»زان تشنگان«؛ روایت تجربه های متفاوت از عاشورا

غربت خاک 
 آن سو و این سوی آب 

خاک غریبی است 
که بوی ماندگی دارد 

مرا می خواند 
تا، هم زار من، 

خلسه ی تنهایی 
تن خسته ی مرا به خاک 

نسپرد 
دلم برای رفتن به دریای دور 

و دیدن ماهی آن 
لک زده است 

که اهل هیچ خاکی نیستند
و بار خاطرشان 

از تنوره ی دیوارها 
گریز از تر خاک نشینان است

کاش 
کاش کسی 

ذهن تنیده ی مرا 
به خواب ماهی ها 

گره بزند 
که از هوای خاک هم 

گریزانند

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 
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سرویس ادبی کرمان امروز

  می دانیم که طنز، اجتماعی ترین گونه ادبی است و از این رو باالترین 
ادبی،  ژانرهای  با دیگر  با مسائل روز، در مقایسه  را در رویارویی  ظرفیت 
داراست. پس بی جهت نیست که می بینیم حرکت طنز در دوره معاصر 
کشورمان، به شدت از تحوالت سیاسی و اجتماعی تاثیر پذیرفته و قالب و 
محتوای آثار طنز، در برخورد با جریانات روز شکل گرفته و دچار تغییر و 
دگرگونی شده است. پیامد اجتناب ناپذیر این امر، آزمایشگری بیشتر طنز، 
نسبت به ژانرهای دیگر، در جست وجو برای یافتن قالب های نوین و زبان 
متناسب با زمانه بوده است، به گونه ای که حرکت های جدی در عرصه 
ادبیات داستانی، با آفرینش آثار طنز همراه بوده و بسیاری از آنها در نوشته 
های طنز نمود یافته است. پیامد این امر، بروز و پیدایش جریاناتی در طنز 
معاصر است که در عرصه ادبیات داستانی کشورمان، به نقاط عطفی تبدیل 
شده اند.در یک نگاه کلی، به نظر می رسد سرنوشت طنز معاصر، بنا به 
خصلت اجتماعی بودن طنز، بیش از هر گونه دیگر ادبی، با ژورنالیسم گره 
خورده است. چهره های شاخص طنز، یا از نشریات طنز نویسی  آغاز کرده 
اند، یا آثار خود را در نشریات به چاپ رسانیده اند. این امر، شاید موجب 
شده که بسیاری از آثار طنز ، بین ژورنالیسم و ادبیات معلق بمانند، ولی از 
سوی دیگر، امکان برخورد روزآمد با زبان مردم و جامعه و آفرینش قالب 
ردیابی  در  است.  ساخته  فراهم  ادبیات  عرصه  در  را  آن  با  متناسب  های 
جریانات ادبی طنز معاصر، تا بهمن ۵۷ به چهار دوره زمانی مشخص می 

رسیم که طنز هر دوره، مولفه های خاص خود را دارد:
و  مردمی  رویکرد  تعمیق  اصلی  مولفه  دو  از  یکی  عنوان  به  طنز   -  ۱
تجددطلبانه مشروطه در ادبیات معاصر )در کنار واقع گرایی که مولفه دیگر 
است.( این حرکت که همراه با ارائه نخستین آثار ادبی حرکت تجددطلبی 
)مسالک المحسنین طالبوف و سیاحتنامه ابراهیم بیگ زین العابدین مراغه 
ای( وارد عرصه ادبیات کشورمان می شود، در آثار دهخدا رشد می یابد، 
در  که  نویسنده  این  از  »قندرون«  مثل  آثاری  در  و  کند  می  پیدا  کمال 
را  پرند چاپ شده است، طنز  شماره های ۲۷ صوراسرافیل ستون چرند 
به قلمرو ادبیات داستانی می کشاند و در ادامه، در »یکی بود یکی نبود« 
جمالزاده، به شکل گیری عامل زبان در داستان کوتاه فارسی منجر می 
ادبی«  »دموکراسی  نظریه  پیگیری  با  جمالزاده،  که  این صورت  به  شود، 
خود، آدم های کاریکاتوری دهخدا را در آثارش به شخصیت های داستانی 
تبدیل می کند و عامل لحن و زبان را در داستان کوتاه فارسی به کار می 
گیرد. در حقیقت رویکرد مدرنیستی مشروطه در عرصه طنز، دو وجه دارد: 
یکی ایجاد تحول در ساختار آثار ادبی با وارد ساختن لحن و زبان مردم در 
عرصه داستان و دیگری وارد ساختن عنصر نقد )اجتماعی، فرهنگی، ادبی 

و...( در عرصه ادبیات، که طنز، ویژگی مشخص و ممتاز آن است
دوره دوم دوره گسست است که تقریباً از ۱۳۰۰ آغاز می شود و تا حدود 
داده  رخ  سیاسی  گسست  هرجا  معاصر،  دوره  در  یابد.  می  تداوم   ۱۳۲۰
گروهی  ایم:  شده  مواجه  نویسان  طنز  متفاوت  رویکرد  چند  با  ما،  است، 
از نسل شکست که در فضای آزاد قلم زده بودند، در رویارویی با کابوس 
تباهی و انحطاط، قلم به زمین می گذارند و از هماهنگی با شرایط جدید 
این  از  دهخدا  زنند.  می  باز  سر  طنزشان  آثار  در  شرایط جدید  تجلی  با 
جمله است. در جواب رعدی آذرخشی که می گوید چرا دیگر به سبک 
چرندپرند نمی نویسد، جواب می دهد: آن آزادی دوره مشروطیت صغیر 
را که به برکت آن صوراسرافیل نوشته می شد و آن شوروشوق مردم را 
به من باز دهید تا دوباره به آن سبک و سیاق بنویسم.گروه دوم، گروهی 
از نسل شکست هستند که در جست وجوی قالب های جدید یا راه های 

نوین برای ارائه نظرگاه های انتقادی بر می آیند، تصویرگر گسست نسل 
خود می شوند و همگام با یافتن قالب های جدید و متناسب با زمان، به 
تعمیق نگاه انتقادی طنز گذشته خود نیز می پردازند و از این رو، طنز را 
چه در قالب و چه محتوا، دچار تغییر و تحول می سازند. در کنار این دو 
خنثی،  مضامین  انتخاب  علت  به  که  هستند  دیگری  نویسان  طنز  گروه، 
عکس العمل چندانی را برنمی انگیزند و در هر دوره ای می توانند خط سیر 
بی فراز و نشیبی را از نظر قالب و محتوا طی کنند. -۲ در دوره گسست 
۱۳۰۰ تا ،۱۳۲۰ جمالزاده، حرکتی رو به افول را طی می کند، از »یکی 
بود یکی نبود« فراتر نمی رود و دموکراسی ادبی را به افراط می کشاند. 
راه  این  در  و  برد  می  پناه  تند  و  به هجوی خشمگینانه  عشقی،  میرزاده 
جان می بازد. طنزنویسانی که در جست وجوی مضامین نو برمی خیزند، 
از فرنگ برگشته« و  از: حسن مقدم که در نمایش »جعفر خان  عبارتند 
به  درون  از  و  نگاهی دردشناسانه  است،  نوشته  که  کوتاهی  داستان  چند 
تقابل جامعه سنتی با مدرنیته دارد، و ذبیح بهروز که در نمایش »جیجک 
علیشاه«، تصویری هجایی را از استبداد به دست می دهد و نیز برجسته 
به خصوص  آثار طنزش  با  که  هدایت،  دوره، صادق  این  ترین طنزنویس 
اثر بسیار معروف و ارزشمند »وغ وغ ساهاب«، که آن را با مسعود فرزاد 
نوشته است، سبکی نو در ادبیات فارسی پدید می آورد و طنزی هجایی 
نسبت به گونه های مختلف ابتذال فرهنگی، ادبی و سیاسی اجتماعی را 
ارائه می دهد و به تعمیق حرکت ادبی پیش از خود، و نیز تعمیق تفکرات 
و نگاه انتقادی نسل گذشته در عرصه طنز کمک می کند. دوره بعددوران 
پا گرفتن  و  ادبیات  زبان  ایدئولوژیزه شدن  تا ۳۲ است. دوره  بحرانی ۲۰ 
رئالیسم سوسیالیستی، دوره امید و التهاب. در این دوران، چاپ نشریات، 
به باالترین میزان ممکن می رسد. افکار و اندیشه ها، امکان طرح آزادانه 
را می یابند. عنصر نقد اجتماعی، به صورت گسترده ای در عرصه ادبیات 
داستانی و به طبع طنز، مطرح می شود. در این دوره، برخالف طنز جست 
وجوگر دوره پیش، با طنزی مستقیم و خطابی مواجهیم. به تاسی از ادبیات 
واقع گرای سوسیالیستی گونه ای طنز پدید می آید که با زبانی مستقیم، 
جامعه را به صورت صحنه درگیری منافع طبقاتی تبدیل می کند و به نقد 
مستقیم مظاهر فساد اداری و اقتصادی و تضاد طبقاتی می پردازد. داستان 
های محمدامین محمدی و محمدعلی افراشته در روزنامه معروف و پرتیراژ 
نویسندگان هرجا  این جریان است. معموالً  نمودهای مشخص  از  چلنگر، 
تالش می کنند آدم های جناحی خوبی باشند، نویسندگان بدی از کار در 
می آیند. این امر در مورد آثار حزبی پدید آمده در دهه ۲۰ نیز صادق است 
که بیش از آن که ارزش ادبی و هنری داشته باشد، شکل نقد اجتماعی و 
طبقاتی را دارد. در همین دوره است که صادق هدایت، حاجی آقا را می 
به علت  بقیه نوشته های هدایت، آرمانگرایانه است و  نویسد که برعکس 
ضعف های ساختاری، مخدوش شدن عامل لحن در اثر و شعاری بودن آن، 

از سوی گروهی، »خودکشی ادبی هدایت« لقب گرفته است و به صورتی 
یک  که  است  حالی  در  این  است.  پذیرفته  تاثیر  روز  جریانات  از  آشکار، 
سال پیش از انتشار حاجی آقا، صادق هدایت »ولنگاری« را منتشر کرده 
است )در سال ۱۳۲۳( که چه در قالب و چه در نگاه، هنجارشکن است. 
در گرماگرم زیربنا قلمداد کردن اقتصاد، به زمینه های فرهنگی پاگرفتن 
استعمار نظر دارد و در هنگامه رواج ناسزانامه های علنی، قالب قضیه های 
تمثیلی را داراست و برخی از آثار آن، از بهترین آثار طنز هدایت به شمار 

می آیند.
اثر مطرح دیگر این دوره، »التفاصیل« فریدون توللی است که سه دوره 
در  فکاهی  قالب  در  بیشتر  و  مزاح  زبان  با  ابتدا  توللی  کند.  می  طی  را 
نشریات غیرحزبی و سپس با طنزی که وابستگی مرامی در آن به روشنی 
دیده می شود و دوره سوم با طنزی که رنگ هجو حزب توده را دارد، در 
او، مثل دیگر  نوشته های  را چاپ می کند.  التفاصیل  نشریات گوناگون، 
آثار دهه بیست، دارای زبانی مستقیم و خطابی است ولی قالب آفرینی و 
توجه به ادبیت اثر طنز، آن را از بسیاری از نمونه های مشابه متمایز می 
سازد. توللی قالب تعریف، تاریخ نویسی، تذکره نویسی، سفرنامه و حکایت 
نویسی را در این اثر به کار می گیرد و با نگاهی عمیق، ریشه یاب و کاونده، 
التهاب دوره دهه ۲۰  مسائل روز را به طنز می گیرد. طنز او، بازتابی از 
است: ملغمه ای از هجو، هزل و طنز که گاه یکسره جدی می شود و لحن 
دشنام به خود می گیرد و گاه به عمیق ترین طنزهای دوره معاصر پهلو 
نویسنده  که  است   ۱۳۳۲ کودتای  از  پس  دوره  بعد،  دوره  سه  زند.  می 
ایرانی، بار دیگر، شکست و گسست فکری را تجربه می کند. تجربه ای که 
زمینه های آن از ،۱۳۲۵ در مواجهه با واقعیت دنیای جنگ سرد، توسعه 
طلبی شوروی و قضیه آذربایجان شکل گرفته است. نوشته های طنز این 
دوره، قانونمندی های حاکم بر طنز دوره گسست را داراست. توپ مرواری 
صادق هدایت، که در ۱۳۲۷ نگارش آن به پایان رسیده و از جهت فکری 
متعلق به این دوره است، به تلخ ترین و هجوآمیزترین شیوه، تجربه نسل 
شکست را انعکاس می دهد و همه مظاهر قدرت را زیر تازیانه طنز می برد. 
انتخاب قالب پیچیده و زبان تمثیلی )برعکس حاجی آقا که زبان صریح و 
قالبی روشن دارد(، بازگوکننده یکی از مولفه های طنز دوره گسست است: 
جست وجوی قالب های نو، برای ارائه نگاه انتقادی متناسب با شرایط روز و 
صناعت گرایی. پس از دوره بحران آثار ادبی طنز به جز موارد استثنایی، به 
دلیل نبود مجال برای بیان صریح مطلب و روی آوردن به پیچیده نویسی، 
با افت مخاطب مواجه می شوند و مخاطب عام را از دست می دهند ولی 
اثر، ماندگاری  ارائه  در عین حال، به دلیل آزمودن افق های جدید برای 
به  توجه جدی  ،۴۰ که  و  نویسنده مهم دهه ۳۰  یابند. دو  بیشتری می 
ساختار اثر داشته اند، بهرام صادقی و منوچهر صفا )غ داوود( هستند که 
خسته و ناامید، درصدد بازتاب تجربه نسل شکست در آثار پیچیده خود 

برمی آیند، نسلی که به گفته جالل آل احمد، دیگر کاری ازش ساخته 
نیست، نشان داده که خسته و کوفته است، ساخته و پرداخته و از کار مانده 
است. تفاوت آثار این دو این است که یکی نگاه روان کاوانه و دردشناسانه 

و زبان دیریاب تر دارد و دیگری نگاهش اجتماعی تر و ملموس تر است.
در برابر، گروهی که به قول ساعدی پلی را پشت سر گذاشته و ادبیات 
و سیاستش به هم آمیخته شده و قوام گرفته، بعد از کودتای ۲۸ مرداد، 
همچنان التزام خود را به رسالت تعهدآمیز ادبیات حفظ می کند. با نگاهی 
دوآلیستی، رفتار انسان ها را در خدمت غرض انتقادی خود ترسیم می کند 
و به ارائه پیام در عرصه ادبیات و طنز می اندیشد. آثار تمثیلی و جست 
وجوگرانه ساعدی، که نگاهی دردشناسانه و روان کاوانه اجتماعی نیز دارد، 
در این گروه جا می گیرد و در مراحل بعد نوشته های فریدون تنکابنی و 
اسالم کاظمیه در خدمت بیان نفرت نسل خسته و آرزو باخته به مظاهر 
زندگی بورژوازی درمی آید و بیش از آنکه دغدغه یافتن قالب های نوین 
را داشته باشد، به بازیابی مظاهری از زندگی اجتماعی منجر می شود که 
طنزی  با  را  سیاسی  و  فکری  اداری،  جانبه  همه  فساد  بازنمایی  ظرفیت 
عصبی و خشمگینانه داشته باشد. در همین دوره است که رمان منحصر 
به فرد طنز فارسی معاصر نوشته می شود: دایی جان ناپلئون که بازتابی از 
محیط بیمارگونه را در فضای کمابیش استعاری، با روابطی کاریکاتوری از 

باغ وحش انسانی ترسیم می کند.
و  ادبیات داستانی طنز دهه های ۴۰  نیز در     دو گرایش غالب دیگر 
۵۰ به چشم می خورد، که به خصوص از جهت اقبال مخاطب عام، بسیار 
مهمند. یکی نقد مظاهر ساده و لمس شدنی زندگی اجتماعی و خانوادگی، 
با زبانی ساده و همه کس فهم، که به فکاهی نویسی پهلو می زند، بیشتر 
ژورنالیستی است، از نظر ساختاری قابل نقد است و به رغم انتقادی بودن، 
نمود  است.  مردم  و  جامعه  مشکالت  و  مسائل  به  ای  ریشه  نگرش  فاقد 
روشن این جریان، داستان های نشریات طنز این دوره است که به وسیله 
نویسندگانی چون خسرو شاهانی و محمد پورثانی نوشته می شود و مورد 
استقبال عام قرار می گیرد. در کنار گرایش های فوق، جریان دیگری نیز 
انتخاب مضامینی  آن،  و  پیدا می کند  یابد و گسترش  در طنز رشد می 
است که در غیاب مضامین جدی، امکان رشد می یابند و دستمایه آثار به 
ظاهر بی خطر در عرصه طنز می شوند. رویکرد به طرح مسائل جنسی که 
در دهه ۵۰ اوج می گیرد و به بهانه اعتراض به فساد، به تشریح فساد می 
به خود می  این جریان است که رنگ فکاهه  از نمودهای روشن  پردازد، 
گیرد، توسط نویسندگانی چون عباس پهلوان پیگیری می شود و برخی از 
آثار ایرج پزشکزاد را تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان، در دهه ۳۰ 
در تداوم حرکت دموکراسی ادبی جمالزاده، برخی طنز )فکاهه(نویسان به 
گسترش و تعمیق لحن در نوشته های طنز یا فکاهه می پردازند که این 
امر به وارد ساختن لحن طبقات مختلف جامعه و گویش های محلی در 
عرصه طنز منجر می شود و در نشریاتی مثل چلنگر و باباشمل دنبال می 
شود. وارد کردن تیپ جاهل کاله مخملی در ادبیات فارسی، توسط حسین 
مدنی در »اسمال در نیویورک« که در ۱۳۳۳ چاپ می شود، نمودی از 
این جریان است. همچنین وارد ساختن لهجه تهرانی در بابا شمل )توسط 
از  دیگری  نمودهای  معتضدی(  علی  )توسط  و چلنگر  ای(  ابراهیم گنجه 
این رویکرد به استفاده از ظرفیت زبان طنز در ادبیات معاصر است. با گذر 
زمان، در سایه فروکاستن التهاب و ایجاد ثبات، امکان آزمایش زمینه های 
دیگری از داستان نویسی طنز فراهم می آید و آن، آفرینش داستان هایی با 
مضمون بازگشت به دوره کودکی و ارائه نقد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 
در سایه بیان ساده و صمیمانه خاطرات دوره کودکی است. رسول پرویزی، 
با زبانی ادبی و نگاهی لطیف و شاعرانه، گلی ترقی و مهشید امیرشاهی با 
نگاهی نکته یاب، دقیق و حساس و زنانه و هوشنگ مرادی کرمانی با نگاهی 
داستان  دو  این جریانند. حضور  نمودهای  ترین  عاطفی، روشن  و  انسانی 
نویس برجسته زن در عرصه طنز، اگر چه هیچگاه به پا گرفتن طنز زنانه 
در ادبیات معاصر منجر نمی شود، ولی موجب ارائه الگوهایی از طنز از زبان 

زنان می گردد که در هر حال، اتفاق فرخنده ای است.

نگاهی به طنز معاصر در ایران

از جمال زاده تا مرادی کرمانی
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نقش کلیدی فیسبوک 

در پرونده قتل دختر ۱۳ ساله 

انگلیسی
ذهن  روی  زیادی  تاثیر  فیسبوک  هم چون  اجتماعی  شبکه های 
قتل  برای  الزم  انگیزه  مواردی  در  و حتی  گذاشته  کاربران خود 

کاربری را ایجاد می کنند.
و  فیسبوک  پیام رسان های  مدیران  از  فشار   با  انگلیس  پلیس 
واتس اپ خواسته است از این پس پیام های تبادل شده کاربران 
در این دو نرم افزار را در اختیار این نهاد دولتی قرار دهد. پلیس 
انگلیس هدف از اقدام خود را باالبردن امنیت در دو برنامه مذکور 

و شناسایی و مقابله با حمله های خرابکارانه عنوان کرده است.
فشار ها  لوسی مک هیو  قتل  دادن  قرار  بهانه  با  انگلیس  پلیس 
به  لوسی سال گذشته  است.  داده  افزایش  را  فیسبوک  بر  خود 
نام استفان نیکولسون کشته شد. طبق  دست پسری جوان به 
جزئیات اعالم شده از پرونده قتل این لو مک هیو ۱۳ ساله، قاتل 
مدتی پیش از قتل در فیسبوک با لوسی آشنا شده و ارتباط برقرار 
کرده بود. پلیس انگلیس مدعی است اگر توانایی رصد پیام های 
ساله  دختر ۱۳  این  قتل  از  احتماال  داشت،  را  استفان  و  لوسی 
جلوگیری می کرد. استفان پیش از قتل لوسی بارها او را تهدید به 

آزار جنسی و مرگ کرده بود.
سرورهای اصلی اپلیکیشن های پرطرفدار فیسبوک و واتس اپ در 
آمریکا قرار دارد از همین رو پیام ها و اطالعات ارسالی به سراسر دنیا 
رمزنگاری می شود. این رمزنگاری توانایی نفوذ به شبکه و دسترسی 
به اطالعات و پیام های کاربران را از بین می برد. لذا پلیس انگلیس 
بدون همکاری مدیران فیسبوک و واتس  اپ نمی تواند به هیچ  گونه 

اطالعاتی دسترسی در مورد کاربران دسترسی داشته باشد. 
اگرچه پلیس انگلیس تنها باال بردن امنیت کاربران و همه اعضای 
جامعه در این کشور را دلیل این رصد اطالعاتی دانسته است ولی 
کاربران و کارشناسان زیادی در جهان پس از انتشار این خبر، آن 
را نقض آشکار و صریح آزادی بیان و حقوق شهروندی دانستند. 
این افراد معتقدند پلیس انگلیس قصد دارد با نظارت بر پیام های 
کاربران در فیسبوک و واتس اپ به راحتی به حریم خصوصی آن ها 

نفوذ کند. 
تا پیش از انتشار همکاری فیسبوک با پلیس انگلیس در گذشته 
آمریکا  دولتی  نهادهای  و  مقامات  استفاده  بارها شاهد سوء  نیز 
بوده ایم.  اجتماعی  شبکه  این  در  کاربران  شخصی  اطالعات  از 
استفاده روزانه میلیون ها کاربر از شبکه  احتماعی فیسبوک سبب 
شده سیاست مداران این نرم افزار را برنامه ای بسیار مناسب و در 

دسترس برای تاثیرگذاری بر ذهن مردم یک جامعه تلقی کنند. 
با  انگلیس  پلیس  همکاری  پروژه  در  آمریکا  اطالعاتی  نهادهای 
فیسبوک و واتس اپ نهاد کلیدی را ایفا کرده و داده های زیادی را 

در مورد کاربران در اختیار مقامات انگلیسی قرار دادند. 

عاقبت شوم دوستی اینترنتی 

به گاوداری جهنمی رسید
دختر تهرانی برای دیدار با مردی که در اینترنت با هم آشنا شده 

بودند پای در گاوداری شوم گذاشت.
شانزدهم اسفند سال ۹۷ دختر ۲۹ ساله ای به نام سیما درحالی 
که آشفته و گریان بود خود را به پلیس آگاهی پاکدشت رساند و 
پرده از سرنوشت شوم خود برداشت. این دختر درحالی که اشک 
می ریخت و به لکنت افتاده بود از یک مرد جوان که وی را آزار 
داده بود شکایت کرد. سمیرا گفت: از مدت ها پیش برای فرار از 
تنهایی در فضای مجازی به دنبال یک مرد با اخالق می گشتم 
تا شاید آینده ام را با او گره بزنم. وی ادامه داد: پس از جست و 
نام  به  با پسرجوانی  تازگی در فضای مجازی  به  بسیار  جو های 
افشین آشنا شده بودم. این مرد خودش را خیلی مودب نشان 
داد و حرف های عاشقانه پر از احترام داشت. خیلی مشتاق بودم 
این مرد را از نزدیک ببینم و طوری رفتار کردم که افشین متوجه 
این مورد شد او هم خیلی اشتیاق نشان داد تا این که قرار شد 
با هم دیداری داشته باشیم. سمیرا با گریه گفت: اصال به افشین 
شک نداشتم تصورم این بود می توانیم آینده خوبی داشته باشیم. 
او خیلی خوب حرف می زد و پیشنهاد داد برای صحبت کردن 
درباره ازدواج به محل کارش در گاوداری بروم. تصورم این بود در 
گاوداری کارمندان زیادی هستند و پذیرفتم. او من را به گاوداری 
در بیابان های پاکدشت کشاند، هیچ کس نبود و می ترسیدم. آن 
جا بود که چهره شیطانی افشین را دیدم او تقاضای شومی داشت 
خواستم من را به شهر برگرداند، اما او با خشونت زیاد من را کتک 
زد و بی اعتنا به التماس هایم من را تسلیم نیت شوم خود کرد 

بعد با بی احترامی من را رها کرد و رفت.
با شکایت سمیرا، این دختر با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
معرفی شد و وقتی پزشکی قانونی آزار و اذیت و ضرب و جرح وی 
را تایید کرد پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
راهنمایی های  با  پلیس  ماموران  سریع  خیلی  قضات  دستور  با 

سمیرا دست به کار شدند و افشین را به دام انداختند.
تولیت  قاضی  ریاست  به  پرونده که  این  به  در جلسه رسیدگی 
برگزار شد دختر جوان به تشریح شکایتش پرداخت و گفت: ابتدا 
قرار بود من و افشین همدیگر را در یک رستوران  مالقات کنیم، 
اما چون صاحب گاوداری بود ادعا کرد کاری برایش پیش آمده 
است و از من خواست تا به گاوداری بروم. وقتی به آن جا رفتم 
اسیر وسوسه شیطانی شد و مرا آزار داد. چون اعتراض کردم مرا 
کتک زد و تهدیدم کرد در این باره به کسی حرفی نزنم من از او 
شکایت دارم. سپس افشین به دفاع پرداخت و گفت: من سمیرا 
را آزار ندادم و او خودش برای صحبت کردن درباره ازدواج پیش 
من آمد. اما چون فهمیده من صاحب گاوداری و پولدار هستم به 
دروغ چنین موضوعی را علیه من مطرح کرده تا از من اخاذی 
کند. او حتی پیشنهاد داده تا پول میلیونی به او بپردازم تا اعالم 

گذشت کند.

دستور محیط زیستی جهانگیری درباره خودروها
اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
خودروهای  در  دوده  فیلتر  از  استفاده  بر  اصل 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  از  است،  دیزلی 
زیست خواست تا در جلسه ای با حضور مسئوالن 

ذیربط این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
عیسی  نامه  به  پاسخ  در  جهانگیری  اسحاق 
کالنتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
درخواست  درخصوص  زیست  محیط  حفاظت 
الزام  حذف  بر  مبنی  دیزل  ایران خودرو  شرکت 
در   )DPF(معلق ذرات  جذب  فیلتر  نصب 
خودروهای دیزلی بدلیل محدودیت های ناشی از 
تحریم های ظالمانه، تصریح کرد: اصل بر استفاده 
از فیلتر دوده است ولی نسبت به محدودیت های 

نامه  بود، در  نباید بی تفاوت  از تحریم هم  ناشی 
لطفا  است،  بوده  بررسی  بر  تاکید  هم  اینجانب 
بگذارید،  ذیربط  مسئولین  حضور  با  ای  جلسه 

مطالب آنها را بشنوید و نتیجه را اعالم کنید.
بر همین اساس، پیش از این، مدیرعامل شرکت 
اول  معاون  از  نامه ای  طی  دیزل  خودرو  ایران 
نصب  الزام  حذف  درخواست  جمهوری  رئیس 
روی  بر   )DPF(معلق ذرات  جذب  فیلتر 
های  تحریم  رفع  زمان  تا  را  دیزلی  خودروهای 
ظالمانه کرده بود که موضوع از سوی معاون اول 
وزارت صنعت،  به  بررسی  برای  رئیس جمهوری 
معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست 

ارجاع شده بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشورگفت: به محض تامین 
اعتبار الزم برای پرداخت معوقات افزایش مستمری 
این  ساعت   ۲۴ ظرف   ، دولت  سوی  از  مددجویان 

معوقه به حساب مددجویان واریز می شود.
روزانه  مرکز  از  بازدید  با  دانا همزمان  قبادی  وحید 
به  مبتال  کودک  و  خانواده  توانبخشی  و  آموزشی 
اختالالت شنوایی )کم شنوا و ناشنوا( پژواک تهران، 
ژنتیکی  ناشنوایی  علل  از  درصد   ۵٠ اینکه  بیان  با 
است، گفت: حدود ۲۵ درصد از ناشنوایی ها به علل 
حین  حوادث  دنبال  به  هم  درصد   ۲۵ و  ناشناخته 
برخی  مصرف  و  بارداری  دوران  مشکالت  زایمان، 

داروها، زردی نوزادان و … برمی گردد.
بهزیستی  سازمان  اول  وهله  در  اینکه  بیان  با  وی 
از  پیشگیری  اولیه اش  هدف  که  اساس  این  بر 
معلولیت هاست، بررسی وضعیت ژنتیکی افراد دارای 

معلولیت را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: 
شده  انجام  سال  ابتدای  از  برنامه  این  ریزی  برنامه 
است و در برخی استانها در حال انجام است. بر این 
اساس تا ۳ـ۴ سال آینده تمام افراد دارای معلولیت 
از این نظر که علت معلولیتشان زمینه ژنتیکی داشته 

یا نه؟ بررسی می شوند.
که  دارد  را  فایده  این  طرح  این  افزود:  دانا  قبادی 
است،  ژنتیکی  بیماریهای  از  ناشی  معلولیت  اگر  اوال 
را  موضوع  این  باید  بعدی  فرزندان  برای  خانواده  ها 
ژنتیکی  بیماری  اثر  در  معلولیت  اگر  و  کنند  لحاظ 
نبوده در فرزندآوری بعدی مشکلی ندارند. بررسی های 
ژنتیکی مذکور در کشور خودمان و توسط متخصصان 
داخلی خواهد بود و بانک ذخایر ژنتیکی بیماریهایی 

که ایجاد معلولیت می کنند، ایجاد می شود.
به موقع  لزوم تشخیص زودهنگام و  بر  تاکید  با  وی 

بتوانیم  اینکه  برای  کرد:  تصریح  نیز  معلولیت ها 
دهیم  تشخیص  را  شنوایان  کم  و  ناشنوایان  مشکل 
این موضوع اهمیت زیادی دارد. اگر این کار دیر انجام 
شود فرد ناشنوا دچار معلولیت گفتار هم خواهد شد.

 ۳ تا  تشخیص  زمان  بهترین  دانا،  قبادی  گفته  به 
است.  ماهگی   ۶ تا  مداخله  زمان  بهترین  و  ماهگی 
را  ریزی  برنامه  این  سال٨٠  از  بهزیستی  بنابراین 
و  نوزادان  در  شنوایی  غربالگری  تا  است  کرده  آغاز 
شیرخواران  در بیمارستان  انجام شود که در سال 
۹۷ در کل کشور  به ۹٠ درصد موالید رسبده است.

این میزان در سال ۹۲ تنها ۵۳ درصد بود.
یک  اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
میلیون و ۲٠٠ هزار شیرخوار در سال گذسته مورد 
غربالگری قرار گرفتند، اظهار کرد: در بیش از ۶٠٠ 
مرکز و در بیش از ۳٠٠ شهر در کل کشور این کار 

انجام شده است. این پوشش کمک زیادی به بحث 
حوزه  در  همچنین  می کند.  بهداشت  و  پیشگیری 
توان بخشی ٨۹ مرکز در کشور مشغول فعالیت در 
سنجی،  شنوایی  مورد،  مدیریت  گروه درمانی،  حوزه 

گفتاردرمانی و … هستند.
پوشش  تحت  نفر   ۳۷٠٠ اینکه  بیان  با  دانا  قبادی 
این فعالیت ها در سراسر کشور هستند، توضیح داد: 
دارای  فرد  هزار   ۱۳ مجموع  در  آموزش  حوزه  در 
معلولیت تحت پوشش این برنامه هستند که شهریه 
تحصیلی آنها در دانشگاه آزاد تا کارشناسی ارشد به 
شکل کامل پرداخت می شود. همچنین در دانشگاه 
علمی کاربردی و پیام نور هم بین ۵٠ تا ۶٠ درصد 
شهریه پرداخت می شود. از امسال نیز کمک هزینه 
در  دولتی  دانشگاه های  دانشجویان  برای  تحصیلی 

نظر گرفته ایم.

زن جوان که به بهانه پرداخت وام قرض الحسنه 
با جلب اعتماد همکارانش بیش از ۳٠٠ میلیون 

تومان کالهبرداری کرده بود دستگیر شد.
به کالنتری  مراجعه  با  امسال خانمی  تیر   ۲۶ 
با  مهناز  به نام  زنی  کرد:  اعالم  تجریش   ۱٠۱
وام  پرداخت  وعده  با  و  وام  صندوق  راه اندازی 
از من و همکارانم که در  قرض الحسنه مبالغی 
یک تولیدی کار می کنیم، دریافت کرد و پس 
از ۵ ماه سپرده گذاری و در حالی که چند فقره 
وام نیز به اعضای صندوق داد به یک باره پس 
به  دیگر  مالباختگان  سپرده های  جمع آوری  از 

محل کار مراجعه نکرد و متواری شد.
رسیدگی  برای  پرونده  اولیه  شکایت  ثبت  با 
تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و در گام نخست 
متهم  سوابق  بررسی  به  کارآگاهان  تحقیقات 
سال های  در  مهناز  شد  مشخص  و  پرداختند 
به کالهبرداری  اقدام  این شیوه  به  نیز  گذشته 

از شهروندان کرده است.
در ادامه با دستور بازپرس شعبه یکم دادسرای 
پایگاه یکم  به  این زن  تهران همسر  ناحیه یک 
قرار  بازجویی  مورد  و  احضار شد  آگاهی  پلیس 
گرفت. وی در اظهاراتی ضد و نقیض برای گمراه 
کردن پلیس ادعا کرد از همسرش طالق گرفته 

و اطالعی از سرنوشت او ندارد.
پایگاه  رئیس  دستخال  قاسم  کارآگاه  سرهنگ 
خصوص  در  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  یکم 
این  این پرونده عنوان کرد: کارآگاهان  جزئیات 

پایگاه با انجام اقدامات پلیسی متوجه شدند مهناز 
در اطراف شهر تهران تردد می کند. پیگیری های 
پلیس ادامه داشت تا در نهایت متهم در منطقه 

نیاوران شناسایی و دستگیر شد.
از  پشیمانی  ابراز  با  دستگیری  از  پس  مهناز 
یک  در  سال   ۴ به مدت  گفت:  خود  عملکرد 
همکارانم  با  و  بودم  به کار  مشغول  تولیدی 
صندوق قرض الحسنه ای را برپا کردیم که برای 
کرده  سپرده گذاری  خویشاوندانشان  و  خود 
بودند. پس از پنج ماه به صورت نوبتی و دوبرابر 
به  توجه  با  دریافت می کردند.  وام  سپرده خود 
دریافت  از  از سپرده گذاران پس  تعدادی  اینکه 
وام اقساط شان را نمی پرداختند، دچار مشکالت 
مالی شدیم و به ناچار برای فرار از طلبکاران با 

برداشت باقیمانده سپرده ها متواری و در حومه 
از  پیشگیری  برای  و  شدم  پنهان  تهران  شهر 
تبانی کردیم که وی  با هم  دستگیری همسرم 

مدعی شود از یکدیگر جدا شده ایم.
به این ترتیب مهناز با تعیین قرار قانونی از سوی 
تهران  ناحیه یک  دادسرای  یکم  بازپرس شعبه 

روانه زندان شد.
کرد  توصیه  شهروندان  به  دستخال  سرهنگ 
احتمالی  مالی  ضرر های  از  پیشگیری  به منظور 
فاقد  قرض الحسنه  صندوق های  در  عضویت  از 
همواره  و  کرده  خودداری  اعتبار  و  پشتوانه 
با  کالهبردار  افراد  باشند  داشته  به خاطر 
وعده های وسوسه انگیز اقدام به اغفال قربانیان 

می کنند.

زمان پرداخت معوقات افزایش مستمری مددجویان اعالم شد

کالهبرداری یک زن به بهانه پرداخت وام

خبر

قتل پسر 17 ساله در خانه زن خیاط 
با  .  مرد خشمگین در برابر فرار مهمان شومش 
قتل  به  را  او  سمتش  به  دار  غالف  چاقوی  پرتاب 
رساند. این مرد که یک بار محاکمه شده بود برای 
دومین بار در دادگاه از خود دفاع کرد. هجدهم تیر 
سال ۹۶ پلیس ورامین گزارش عجیبی دریافت کرد 
نام حسن هنگام  به  که در آن یک پسر ۱۷ ساله 
فرار از خانه مردی، با ضربه چاقو به شدت زخمی 
کند.  نرم می  پنجه  و  با مرگ دست  و  است  شده 
پسرنوجوان در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه 
قرار داشت و وقتی ماموران پلیس وارد عمل شدند 
به  پسرزخمی  شنیدند  پزشکان  از  بیمارستان  در 
دلیل شکافته شدن قلبش و خونریزی شدید به کام 

مرگ فرو رفته است. 
وقتی این اقدام خونین به یک جنایت تبدیل شد، 
ماموران اداره ویژه قتل پلیس آگاهی ورامین برای 
و  زدند  میدانی  های  تجسس  به  دست  رازگشایی 
تحت  بود  نام مصطفی  به  مردی  که  را  قتل  عامل 

تعقیب قرار دادند.
مصطفی ۵٠ساله خیلی زود بازداشت شد او که از 
مرگ  عامل  پذیرفت  بود  شوکه  پسرنوجوان  مرگ 

از  و  نداشته  قتل  برای  قصدی  کرد  ادعا  اما  است 
روی عصبانیت و غیرت چاقو را پرتاب کرده است.

مصطفی در حالی که اصرار می کرد در قتل بی گناه 
است و ناخواسته پسر نوجوان را از پای درآورده، در 
شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه ایستاد و به قصاص محکوم شد.
رسیدگی  برای  اعدامی  مرد  اعتراض  با  پرونده 
تخصصی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و از 
آن جایی که در گزارش پزشکی قانونی علت تامه 
کشور  عالی  دیوان  قضات  بود،  نشده  اعالم  مرگ 
رسیدگی  وخواستار  شکستند  را  شده  صادر  حکم 

دوباره به پرونده در همان شعبه شدند.
با دستور  قانونی  بدین ترتیب، کارشناسان پزشکی 
در  و  زدند  دست  جدید  های  بررسی  به  قضایی 
گزارشی اعالم کردند چاقو از پشت قفسه سینه به 
ریه برخورد کرده است و پس از پارگی ریه در قلب 

فرونشسته است.
کیفری  دادگاه  هشتم  شعبه  در  دیگر  بار  مصطفی 
در  ایستاد.  محاکمه  میز  پای  تهران  استان  یک 
ابتدای جلسه، اولیای دم باز هم برای مصطفی حکم 

ویژه  جایگاه  در  مصطفی  خواستند. سپس  قصاص 
ایستاد و گفت: آن روز از محل کارم مرخصی گرفتم 
تا به خانه بیایم اما مقابل در، پسر نوجوانی را دیدم 
که وارد خانه ما شد. چون همسرم خیاط است فکر 
تحویل  برای  از مشتری هاست که  یکی  پسر  کردم 
گرفتن لباس مقابل در آمده است. چند دقیقه ای را 
در خیابان ایستادم اما چون خبری از پسر نوجوان 
باز  را  نشد مقابل در رفتم و زنگ زدم. دخترم در 
موقع  همان  اما  گرفتم  را  نوجوان  پسر  سراغ  کرد. 
پسر نوجوان از خانه بیرون آمد و فرار کرد .من فریاد 
زدم اما نتوانستم پسرناشناس را بگیرم. وقتی وارد 
او گفت  پرسیدم  از همسرم  را  ماجرا  و  خانه شدم 
پسرنوجوان حسن نام دارد و پسر یکی از دوستانش 

است که برای تعمیر کامپیوتر به خانه آمده بود.
وی ادامه داد: همسرم برای این که حرفش را باور 
کنم گفت با او تماس می گیرد تا خودش ماجرا را 
به  نوجوان  بعد پسر  برایم توضیح دهد.چند دقیقه 
تعمیر  برای  که  خورد  قسم  او  برگشت.  مان  خانه 
کامپیوتر به خانه مان آمده بود اما وقتی به او گفتم 
با پلیس تماس می گیرم و او را تحویل ماموران می 

دهم دستپاچه شد. او قصد فرار داشت که چاقوی 
غالفداری را که روی تخت کنار حیاط بود برداشتم 

و به سوی او پرت کردم .
که  بود  فرار  حال  در  نوجوان  پسر  داد:  ادامه  وی 
چاقوی غالفدار از پشت به سینه اش خورد و روی 
زمین افتاد.همان موقع مادر و خواهر حسن که از 
آورده  خیاطی  او  برای  و  بودند  همسرم  دوستان 
شده  ماجرا  متوجه  که  ها  آن  رسیدند.  سر  بودند 
روی  حسن  خواهر  کردند.  حمله  سمتم  به  بودند 
همین  به  کشید.  می  فریاد  و  کوبید  می  ماشین 
دلیل نتوانستم خودم پسرنوجوان را به بیمارستان 

برسانم.
وی ادامه داد: وقتی پسر نوجوان را در خانه ام دیدم 
شوکه شدم و فکرهای زیادی از ذهنم عبور کرد.به 
همین دلیل وقتی دیدم می خواهد هر طور شده 
فرار کند چاقوی غالفدار را به سمتش پرت کردم. 
ولی هیچ وقت فکر نمی کردم پرتاب چاقوی غالفدار 
به سمت پسر نوجوان باعث مرگ او شود. بنابه این 
گزارش؛در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد 

تا رای صادر کند.
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میلیارد ها ریال وجوه نقد از 

مجرمان حرفه ای توقیف شد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از کشف و توقیف یکصد 
و هفتاد و شش میلیارد ریال وجوه نقد از مجرمان حرفه ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
دادخدا ساالری دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از ضربه 
مهم به بنیان های اقتصادی جرائم سازمان یافته و قاچاقچیان موادمخدر 
و کشف و توقیف یکصدو هفتاد و شش میلیارد ریال وجوه نقد از مجرمان 

حرفه ای خبر داد.
او در تشریح جزئیات این خبر گفت: در جهت ضربه بنیان های اقتصادی 
قاچاقچیان موادمخدر و جرائم سازمان یافته مامورین اداره کل اطالعات 
استان کرمان با رصد اطالعاتی موفق گردیدند، با اطالعات جمع آوری 
یکصد هفتاد و شش میلیارد ریال از وجوه حاصله از جرائم سازمان یافته 
و موادمخدر را که از بستر فضای مجازی جهت جابجایی و انتقال وجوه 
استفاده می نمودند این وجوه را شناسایی و ردیابی و با دستورات قضایی 

نسبت به توقیف این وجوه اقدام نمایند.
و  کیس ها  به  اشاره  ضمن  کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
سوژه های مورد رصد و ضربه بیان داشت:در مجموع ۲۷ سوژه مهم که 
قصد انتقال وجوه را به خارج از کشور داشتند شناسایی ومورد ضربه قرار 
گرفته اند و از انتقال این وجوه به خارج از کشور جلوگیری به عمل آید.
دادستان عمومی و انقالب کرمان اعالم کرد: این قاچاقچیان به صورت 
پیچیده و حرفه ای مشغول اعمال مجرمانه بوده و از حساب های سفید 
و اشخاص غیر جهت جابه جایی و انتقال وجوه حاصله از جرم استفاده 
این مجرمان غیر بومی استان کرمان و  اتفاق  به  قریب  تقریباً  نموده و 
ساکن غرب و شرق و مرکز کشور که با رصد اطالعاتی و تالش شبانه 
روزی اداره کل اطالعات این افراد از طریق فضای مجازی مورد رد یابی 

قرار و به اقدامات محرمانه آنان خاتمه داده شده است.
از اقدامات خوب و  دادستان عمومی وانقالب مرکز استان ضمن تشکر 
موثر سربازان گمنام امام زمان در مجموعه اداره کل اطالعات در زمینه 
ضربه به بنیان های اقتصادی جرائم سازمان یافته و موادمخدر در پایان 
افزود: خوشبختانه به کار جهادی و انقالبی شاهد افزایش ۱۸ درصدی 
کشف وجوهات حاصله از ارتکاب جرائم سازمان یافته در این حوزه به 

نسبت سال قبل می باشیم.

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت 

قاچاق در ریگان
فرمانده نیروی انتظامی ریگان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  سرهنگ 
معظم  مقام  فرامین  اجرای  راستای  در  گفت:  آبادی  تاج  رضا  حمید 
ماموران  اقتصادی،  تخلفات  و  جرائم  با  مبارزه جدی  بر  مبنی  رهبری، 
پلیس شهرستان ریگان با انجام کار اطالعاتی از ورود تانکر حمل سوخت 
غیرمجاز به حوزه این شهرستان به مقصد استان های شرقی کشور مطلع 

شدند.
 او افزود: در این راستا، ماموران با استقرار در محور اصلی این شهرستان، 
آن، مقدار  از  بازرسی  و در  را متوقف  تانکر حمل سوخت  یک دستگاه 
۳۰ هزار لیتر گازوئیل که به صورت غیرمجاز بارگیری شده بود، کشف 

کردند.
سرهنگ تاج آبادی با اشاره به دستگیری ۲ متهم به سبب بارگیری و 
حمل غیرمجاز گازوئیل تصریح کرد: منابع سوختی از جمله ثروت های 
ملی و تجدید ناپذیر میهن عزیزمان هستند که خروج غیرمجاز آن ها از 
کشور، برای نسل امروز و فردای این مرز و بوم بسیار خسارت بار است.

او بیان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شدند.

کل  از  گفت:  کرمان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشکاران دارای بیمه ورزشی هیات کبدی این 
بانوانند که نشان می دهد  استان، ۸۰ درصدشان 

به این بخش توجه ویژه ای شده است.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، میثم پاریزی، مدیرکل ورزش 
دیدار  حاشیه ی  در  کرمان  استان  جوانان  و 
کرمان  استان  کبدی  هیات  اعضای  و  سرپرست 
این  از  جلسه،  در  حضاِر  به  خیرمقدم  ضمن 
خوشحالی  باعث  گفت:  و  کرد  قدردانی  حضور 

است که در خدمت شما هستم.
این  عملکرد  از  شده  ارائه  گزارش  به  اشاره  با  او 
هیات طی دوران سرپرستی، با ابراز خرسندی از 
آن، افزود: طالبی، سرپرست این هیات، در زمان 
کردند،  سعی  واقعاً  سمت،  این  بودن  دار  عهده 
همه جانبه امور هیات را ببینند و مسائل و موارد 
مربوط به آن را پیگیری کند که این جای تقدیر 

دارد.
پاریزی از همتی که گذاشته شده و از چینشی 
بکار رفته، قدردانی کرد و  که در ساختار هیات 

امر  این  مستعد  که  افرادی  از  واقعاً  کرد:  بیان 
بودند و می توانستند شرایط این هیئت را مرتفع 

کنند، استفاده شده است.
او با بیان اینکه کاش سرپرست فعلی هیات در 
تصریح  بود،  کرده  نویسی  نام  انتخاباتی  مجمع 
کرد: ظاهراً زمان ثبت نام مجمع انتخاباتی تمام 
شده و باید بعد از اعالم جواب استعالم حراست، 

برای برگزاری آن اقدام کنیم.
این  برگزاری  دادن  قرار  دستورکار  در  از  پاریزی 
مجمع خبر داد و بیان کرد: تمام تالش خود را 
بکار برده ایم تا در کوتاهترین زمان ممکن مجمع 
برگزار شود و بدین ترتیب بتوانیم شاهد حضور 

رئیس فدراسیون در استان  باشیم.
بیان  به  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تأثیرات مثبت حضور رئیس فدراسیون در استان 
اشاره کرد و گفت: با حضور وی، سعی می کنیم 
در بحث مجوز های آموزشی که نیاز امروز هیات 
استان  شهرستان های  و  کرمان  شهر  در  کبدی 
است، تأییدات الزم را بگیریم و هم بتوانیم بستر 
کیش  در  که  مسابقاتی  در  تا  کنیم  فراهم  را 
برگزار می شود از ظرفیت داوران و مربیان کرمانی 
هم  کرمان  استان  برای  این  که  شود  استفاده 

افتخار است.
پاریزی با ابراز خرسندی از عملکرد بخش بانوان 
هیات کبدی استان کرمان افزود: خوشبختانه در 
طوری  است  گسترده تر  فعالیت ها  بانوان  بخش 
این  ورزشی  بیمه  دارای  ورزشکاران  کل  از  که 
نشان  که  هستند  بانوان  درصدشان   ۸۰ هیئت، 

می دهد به بخش بانوان توجه ویژه ای شده است 
و این جای تقدیر دارد.

از  بیش  پیشرفت  شاهد  کرد:  امیدواری  ابراز  او 
آقایان  حضور  و  قهرمانی  حوزه  در  بانوان  پیش 
کیفی  و  کمی  لحاظ  به  کشوری  رقابت های  در 

باشیم.
برگزاری  از  بعد  امیدواریم  کرد:  تصریح  پاریزی 
از  جدید،  رئیس  تعیین  و  انتخاباتی  مجمع 
ساختار  در  هوشمندی  با  که  افرادی  توانمندی 
مجدداً  و  شود  استفاده  شدند،  چینش  هیات 
این  که  چرا  نباشیم  تغییرات  اعمال  شاهد 

تغییرات وقت و فرصت را از هیئت می گیرد.
او از سرپرست فعلی هیئت خواست: در مجموعه 
با هر عنوانی که می تواند، کمک  هیئت جدید 
دوران  در  که  تجربیاتی  از  ترتیب  بدین  تا  کند 

سرپرستی به دست آورده، استفاده شود.
را  ارتباطاتی  وی  حال  هر  در  کرد:  بیان  پاریزی 
این  که  است  داشته  فدراسیون  و  ورزشکاران  با 
ارتباطات می تواند به ورزش کبدی کمک کند تا 

پیشرفت بهتری حاصل شود.
برگزاری مجمع  از  بعد  او گفت: تالش می کنیم 
انتخاباتی و تعیین رئیس هیئت، یک جلسه ی 
داشته  استان  کبدی  مجموعه  با  اختصاصی 
باشیم تا این رشته ی زیبا، جذاب و پرهیجان در 
و شاهد  فعال شود  استان  از  بیشتری  شهر های 

رشد کمی و کیفیشان باشیم.
در پایان این دیدار از دست اندرکاران جشنواره روز 

ملی کبدی تقدیر شد.

چهار داور از استان کرمان در کالس پیش فصل 
حضور  کشور  فوتسال  یک  دسته  لیگ  داوری 

یافتند.
هیئت  داوران  کمیته  رئیس  کهوری،  علیرضا 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
مرادبخش،  جمال  سعیدی،  میالد  گفت:  کرمان، 

پیمان باغینی و ستار کدوری داوران اعزامی استان 
دسته  لیگ  داوری  فصل  پیش  کالس  به  کرمان 

یک فوتسال کشور بودند.
میزبانی  به  روز  به مدت سه  این کالس  افزود:  او 

محمدشهر البرز برگزار شد.
در  استان  این  دیگر  داور  پنج  حضور  از  کهوری 
لیگ برتر فوتسال کشور خبر داد و تصریح کرد: 

قربانی،  منصور  طاهری،  مهدی  وحدتی،  حسین 
امیرمختار رودساز و روح اهلل مطهری داوران کرمانی 

حاضر در لیگ برتر فوتسال کشور هستند.
او بیان کرد: کوروش هاشمی هم به عنوان ناظر 
فوتسال  اول  دسته  لیگ  و  برتر  لیگ  در  داوری 

کشور حضور دارد.
کهوری گفت: با پیگیری های قرایی، رئیس هیئت 

فوتبال استان کرمان توانسته ایم، سه سهمیه هم 
در بحث نماینده فدراسیون برای رقابت های لیگ 

برتر و لیگ یک فوتسال کشور دریافت کنیم.
او افزود: خوشبختانه قرایی، رئیس هیات فوتبال 
استان کرمان برای داوری اهمیت ویژه ای قائلند و 
این موضوع فرصت گرانبهایی است که داوران باید 

از آن استفاده کنند و قدرش را بدانند.

مسجد  نفت  مقابل  شکست  به  دادن  تن  با  سیرجان  گهر  گل 
سلیمان از رقابت های فوتبال جام حذفی کشور خداحافظی کرد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

نهایی  شانزدهم  یک  مرحله  بازی های  از  دیگر  یکی  در  کرمان، 
در  گل گهر  تیم  کشور،  باشگاه های  جام حذفی  فوتبال  مسابقات 
مسجدسلیمان  نفت  تیم  میزبان  سیرجان  )ع(  علی  امام  ورزشگاه 

بود.
این دیدار در نهایت با گل دقیقه ۸۸ احمد الجبوری به سود تیم 

میهمان پایان یافت.

یک  مرحله  راهی  گهر،  گل  خانه  در  پیروزی  با  تارتار  شاگردان   
هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور شدند.

قضاوت این بازی برعهده پیام حیدری بود.

تقدیر از دست اندرکاران جشنواره روز ملی کبدی در کرمان

حضور داوران کرمانی در کالس پیش فصل لیگ دسته یک فوتسال کشور

گل گهر سیرجان از گردونه رقابت ها حذف شد

استان کرمان گفت: جایگاه  فوتبال  رئیس هیات 
بانوان ما، مطلوب فوتبال این استان  فعلی داوری 

نیست و این باید ارتقاء یابد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
هیات  رئیس  قرایی،  علی   ، جوان   خبرنگاران 
فوتبال استان کرمان در نشست با داوران فوتسال 
فوتبال  هیات  آموزش  سالن  محل  در  که  بانوان 
اینکه جایگاه  به  اشاره  با  برگزار شد  استان کرمان 
استان  این  فوتبال  مطلوب  ما  بانوان  داوری  فعلی 
نیست، گفت: داوری ما به تناسب رشد و توسعه ی 
باالی فوتبال و فوتسال بانوان استان، باید ارتقا یابد.

او افزود: دوره کنونی داوری فوتبال استان، بهترین 

سال های  طی  فوتبال  فدراسیون  با  ارتباط  زمان 
اخیر است که این یک فرصتی برای جامعه داوری 
ماست تا عملکرد خود را ارتقا دهند و در باالترین 

سطح ممکن قضاوت کنند.
خانم  دلسوزانه  تالش های  از  تشکر  ضمن  قرایی   
تمامی  کرد:  تصریح  بانوان،  امور  در  مومنی 
اصلی  اولویت های  از  بانوان  به  مربوط  برنامه های 
هیات فوتبال است و باید به آن نگاه ویژه ای داشت.
المللی  بین  داور  تنها  رنجبر  رشیدی  خانم  از  او 
برای  افتخاری  را  وی  و  کرد  تقدیر  نیز  کرمانی 
داوری فوتبال استان یاد کرد و از داوران خواست: از 
تجربیات و دانش این داور بین المللی در راه ارتقاء 

دانش داوری خود نهایت بهره را ببرند.
دوره  در  کننده  شرکت  داوران  به  خطاب  قرایی   
ورود  داوری  این  در  جدیت  با  کنید  تالش  گفت: 
کنید و ادامه کار را به من بسپارید تا جهت داوری 
دادن رایزنی الزم را انجام دهم، اما الزمه این امر این 
است شما آنقدر خوب شوید و قوی عمل کنید تا 

دست من برای چانه زنی باز باشد.
او ابراز امیدواری کرد: در سال آینده از همین جمع 
این تست شرکت کردند  در  اراده ای مصمم  با  که 
شاهد باشیم یک کوبل داوری در لیگ برتر فوتسال 
به  کرمان  افتخار  پر  پرچم  و  یابند  حضور  استان 

اهتزاز درآید.

فوتبال  داوری  به  بیشتر  توجه  خواستار  قرایی 
بانوان شد و افزود: حیف است ما در فوتبال بانوان 
در  جایگاهی  می زنیم،  را  اول  کشور حرف  در  که 

داوری فوتبال نداشته باشیم.
او تأکید کرد: باید برنامه ریزی شود، طی سال های 
آتی در این زمینه، داورانی به فوتبال کشور معرفی 

کنیم.
هیئت  وظیفه  حقیقت،  در  کرد:  تصریح  قرایی 
این است، عالوه بر آموزش و ارتقای سطح داوری، 
تمامی مسابقات در رده های مختلف را برگزار کند 
تجربه  مسابقات کسب  این  در  قضاوت  با  تا شما 

کنید.

با  تهران  در  جوانان  و  نوجوانان  سنی  های  رده  تنیس  مسابقات 
درخشش تنیسورهای دختر و پسر کرمانی همراه بود.

مرتضی ایرانمنش، رئیس هیات تنیس استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
با حضور شرکت  نوجوانان و جوانان  مسابقات تنیس رده های سنی 
کنندگانی از سراسر کشور به میزبانی هیات تنیس استان تهران در 

مجموعه ورزشی آزادی، زمین های تنیس برگزار شد.

او افزود: این مسابقات به مدت یک هفته در رده های سنی زیر ۸، ۱۰، 
۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال دختران و پسران برگزار شد.

ایرانمنش به درخشش تنیسور های کرمانی در این رقابت ها اشاره و 
تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، ارشیا دیلمی در رده ی سنی زیر 
۱۴، بی نظیر رشید فرخی و جیران رشیدی در رده ی زیر ۱۶ و ۱۸ 
و فریما فرهی در رده ی سنی زیر ۱۰ سال بر سکوی سوم رقابت ها 

ایستادند.

رئیس هیات فوتبال کرمان:
داوری بانوان باید ارتقاء یابد

درخشش تنیسورهای کرمانی در رقابت های کشوری

خبر
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سرویس اقتصادی کرمان امروز 
 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
بیش از ۴۰درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است گفت: عالوه 
بر پزشکان، وکال هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند.

مسیحی  محمد  صداوسیما،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
بر  مالیات  قانون  اصالح  باره الیحه  در  ویژه خبری  در گفت وگوی 
ارزش  بر  مالیات  پرداخت  تقسیط  روش  کرد:  ابراز  افزوده  ارزش 
افزوده برای تولیدکنندگان در این الیحه پیش بینی شده است تا با 
آن ها مساعدت شود و در جایی که اثبات می شود فروش به صورت 
اقساطی و یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات بر ارزش 

افزوده وصول می گردد.
او گفت: یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این 
است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می دهد 
که به نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد دریافت و به حلقه قبل 

پرداخت و آن ها را تهاتر می کند.
که  جا  آن  از  دولت  و  خصوصی  بخش  معامالت  در  افزود:  وی 
دولت عمدتاً به عنوان مصرف کننده و فعال اقتصادی است، این ضعف 
تمکین به شمار می رود و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام 

بخش های دولتی باال برود.
مسیحی افزود: در معامالت بخش های خصوصی با یکدیگر از آن 
جا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است 
این ضعف تمکین وجود ندارد. همچنین اگر بخواهیم این موضوع را 
به همه توسعه دهیم عماًل بحث سهل الوصل بودن مالیات بر ارزش 

افزوده بسیار کمرنگ می شود.
او با بیان اینکه فقط 35 درصد پزشکان، دستگاه کارتخوان نصب 
کرده اند، خاطرنشان کرد: روند نصب کارتخوان رو به افزایش است.

برای  سه گانه  قوای  و  سیما  و  صدا  سازمان  از  تشکر  با  مسیحی 
تمکین  آن چه  گفت:  افزوده  ارزش  بر  مالیات  موضوع  به  پرداختن 
مالیاتی را برای فعاالن اقتصادی، کم می کند نابرابری هایی است که 

در قانون دیده می شود و عینیت این نابرابری ها در معافیت های 
مالیاتی است.

اقتصاد  درصد   ۴۰ از  بیش  مالیاتی  معافیت های  از  انتقاد  با  وی 
کشور گفت: اثر این معافیت ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه 
بخش  به  و  می کند  ایجاد  بی رویه  و  غلط  سیاستگذاری  شکاف 

مشمول مالیات هم فشار می آورد.
داد:  ادامه  مالیاتی  امور  سازمان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون 
از  کشور  اقتصاد  از  دیگری  بخش  می بیند  مالیاتی  مؤدی  وقتی 
پرداخت مالیات، معاف است او هم ناخودآگاه به سمت فرار مالیاتی 

و تمکین نکردن مالیاتی می رود.
مسیحی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید 
محقق  این  و  باشیم  داشته  مالیاتی  پاک  درآمد  بر  متکی  اقتصاد 

نمی شود مگر اینکه معافیت های مالیاتی را به حداقل برسانیم.
وی افزود: عالوه بر پزشکان، وکال هم باید به قانون مالیاتی تمکین 

و همکاری کنند..

وکال هم مثل پزشکان مالیات نمی دهند؟

گزارش »کرمان امروز« از به مقصد رسیدن قطار قیمت نان در کرمان و انتخاب ساده ترین راه:

اشاره:
در  بالتکلیفی شهروندان  و  از سرگردانی  سرانجام پس 
سرپرست  شهر،  در سطح  نان  ثابت  غیر  های  نرخ  پی 
کرمان،  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
افزایش قیمت های غیر رسمی نان در کرمان را قانونی 
اعالم کرد و گفت: همه بدانند که قیمت نان را حتی یک 
ریال افزایش نخواهیم داد و فقط در این جلسه قیمت 
افزایش  نانی که از چندی پیش در کرمان غیر قانونی 

یافته بود را قانونی می کنیم.
نرخ جدید

با  گرمی   ۴۰۰ سنگک  نان  جدید  نامه  نرخ  اساس  بر 
قیمت یک هزار تومان ) که نسبت به مصوبه سال ۹3 
این نان ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کند(، نان تافتون 
دوار ۴۰۰ گرمی با 5۰ درصد افزایش به ۶۰۰ تومان، هر 
قرص نان تافتون سنتی 3۴۰ گرم با 5۰ درصد افزایش 
درصد   ۷۴ با  گرمی   ۴۲۰ بربری  نان  تومان؛   ۶۰۰ به 
افزایش ۷۰۰ تومان و نان لواش ۱۲۰ گرمی ۲5۰ تومان 

مصوب شد.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، استان کرمان در ۷ 
ماه گذشته قیمت هر قرص نان را ۱.5 برابر نسبت به 
سال ۹3 افزایش داده است و اکنون وزن نان را کاهش 
داده اند! به طورمثال وزن هر قرص نان سنگک از 5۰۰ 
نان  به ۴۰۰ گرم رسانده شده و قیمت هر قرص  گرم 
به  و  است  قبل(  قیمت  تومان)همان  هزار  سنگک یک 

عبارتی دوباره افزایش قیمت داده  شده است.
کش و قوس های ادامه دار

کرمان  شهر  در  نان  قیمت  افزایش  های  قوس  و  کش 
اصرار  نانوایان   سوی  از  دائما  و  نیست  جدید  موضوع 
بازار  تنظیم  ستاد  مسئوالن  و  شد  می  موضوع  این  بر 
باال رفتن هزینه های  از  نانوایان   آن را رد می کردند. 
خود  از قبیل دستمزد کارگران، آب، برق، گاز و...گالیه 
می کردند و مسئوالن نیز به راحتی رضایت  به افزایش 

رسمی قیمت نان نمی دادند. 
مخالفان

توجیه  بودند در  نان  قیمت  افزایش  کسانی که مخالف 
را  تورم  نان،  قیمت  افزایش  آوردند،  می  خود  مخالفت 
در نظر مردم باال می برد چرا که نان قوت اصلی بیشتر 
گونه  هر  دادند  می  هشدار  رو  این  از  هاست.  خانواده 
احتیاط  با  باید   نان  قیمت  افزایش  راستای  در  اقدامی 
نگران  کرمان  بازار  تنظیم   ستاد  البته  بگیرد.  صورت  
نمی  که  چرا  بود  زمینه  این  در  شهروندان  نارضایتی 
خواست چنین نارضایتی در کارنامه شان ثبت شود. به 
نظر می رسد همین دالیل کافی بوده تا مسئوالن استان 
تمایلی به گرانی نرخ نان نداشته  باشند. این در حالی 
است که در شهرهای دیگر معموال افزایش قیمت نان با 
دو هدف رقابت پذیری و افزایش کیفیت آن انجام می 
اما در کرمان قیمت ها فقط غیر رسمی باال می  شود. 

رفت و خبری در بهبود کیفیت نان نبود.
طرح نظارتی

با اعالم قیمت رسمی و مصوب نان، کلیه نانوایی های 
شهر کرمان مکلف شده اند تا نرخ های جدید را اعمال 
کنند و دیگریک ریال هم افزایش قیمت نداشته باشند. 
در این  باره سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
از  گران تر  نباید  نان  برآنکه  تاکید  با  کرمان  استانداری 

قیمت های کنونی شود، اظهار کرد: استان کرمان در 
برابر نسبت  را ۱.5  نان  ۷ ماه گذشته قیمت هر قرص 
نان را  افزایش داده است و اکنون ما وزن  به سال ۹3 
کاهش داده ایم! به طورمثال وزن هر قرص نان سنگک از 
5۰۰ گرم به ۴۰۰ گرم رسانده ایم و قیمت هر قرص نان 
به  و  است  قبل(  قیمت  تومان)همان  هزار  یک  سنگک 

عبارتی دوباره افزایش قیمت داده ایم.
استان  حکومتی  تعزیرات  کل  ایسنا،مدیر  گزارش  به 
تنظیم  ستاد  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  کرمان 
شدن  وارد  از  جلوگیری  منظور  به  کرمان  استان  بازار 
شوک قیمتی به بازار تاکنون تمامی جنبه ها را در نظر 
گرفته است عنوان کرد: نانواها از قبل به پیشواز افزایش 
قیمت ها رفته اند و نباید قیمت های تهران را برای کرمان 

تصویب کنیم.
وی ادامه داد: نباید یک شوک جدید برای مردم ایجاد 
کرد و ضعف دستگاه ها است که نان 5۰۰ گرم را ۴۸۰ 
باید شفاف سازی  و همچنین  مردم می فروشند  به  گرم 

الزم در خصوص قیمت آرد شود.
معدن  صنعت،  سازمان  معاون  خواجویی«  »محمدرضا 
تنظیم   ستاد  جلسه  در  نیز  کرمان  استان  تجارت  و 
بازرگانی داخلی  از سوی معاونت  بازار گفت: مکاتبه ای 
سراسر  استانداران  به  خطاب  معدن  و  صنعت  وزارت 
کشور درباره ابالغ قیمت نان واحدهای سهمیه بگیر و 
واحدهای آزادپز ارسال شده، که در این رابطه دو جلسه 
کمیته نرخ گذاری در سازمان صنعت، معدن و تجارت 

برگزار شده است.
خواجویی با اشاره به اینکه قیمت گذاری نان بر عهده 
کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان است، گفت: قیمت 
نان باید در کارگروه تنظیم بازار تعیین و پس از تصویب 

در کارگروه سازماندهی گندم، آرد و نان اجرایی شود.

گرانی نان! قانونی شدن غیرقانونی ها و 

   كش و قوس های افزایش قیمت نان در شهر كرمان موضوع جدیدی نیست و دائما از 
سوی نانوایان اصرار بر گرانی می شد و مسئوالن ستاد تنظیم بازار تا حدی آن را رد می 
كردند تا اینکه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار كرمان سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری كرمان، افزایش قیمت های غیر رسمی نان در كرمان را قانونی اعالم 
كرد و گفت: همه بدانند كه قیمت نان را حتی یک ریال افزایش نخواهیم داد و فقط در این 
جلسه قیمت نانی كه از چندی پیش در كرمان غیر قانونی افزایش یافته بود را قانونی می 
كنیم. سوال اینجاست كه چرا به جای كنترل قیمت باید قیمت غیرقانونی را قانونی كنیم؟ 
پارادوكسی كه در این جمالت وجود دارد ما را بر آن داشت تا گزارشی كه می خوانید را 

تهیه كنیم و......

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


