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کارکنان از ابتدای امسال ۱۷ نفر از مدیران و 

 دستگاه های دولتی به دادسرا معرفی شدند
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رئیس کل دادگستری استان :

قضات نسبت

 به مسائل اجتماعی

 جامعه حساس باشند

یادداشت:

  نگاهی به ویژگی های »گل آقا«

 به بهانه گذر از شهریورماه، 

میالد کیومرث فومنی صابری

متن در صفحه دوم
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کرونا در صورت ابتال به 

کرد؟  کسن چه باید   پس از دریافت وا

سرپرست پلیس راهور استان کرمان خبرداد:

هوشمند شدن دوربین های

 ثبت تخلف در کرمان

در آخرین روز از هفته دولت صورت گرفت؛

بهره برداری از بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در سیرجان

استاندار کرمان:

هدف گذاری پروژه های آب 
به گونه ای باشد که یک قطره

آب فاضالب هم هدر نرود

آیامدیرانشهریتسلیممافیایزبالهشدهاند؟
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کرمان و گالیه های مردمی؛عک گزارش »کرمان امروز« از افزایش میزان زباله گردی و عدم بازیافت صحیح در 

گالیه های مردم از سیستم نظارتی؛ کرمان و  گزارش »کرمان امروز« از افزایش بی حد و حساب قیمت لوازم خانگی در بازار 

بازار لوازم خانگی، ناظر قیمت ندارد؟

متن کامل در صفحه سوم

   از دید مردم، کرونا تنها متهم گرانی افسار گسیخته بازار لوازم خانگی نمی تواند باشد، اگر چه این ویروس کوچک تاثیر بسیاری بر رکود بازارداشته است. با این وجود در بازار لوازم خانگی کرمان هر روز با تیتر و خبر 
تازه ای از گرانی مواجه می شویم که به گفته کارشناسان، نبود نظارت، خواب بودن نهادهای نظارتی، نبود قیمت مشخص برای بازار لوازم خانگی، بازار بی مشتری و عدم نظارت مردمی مسبب آشفته بازار لوازم خانگی شده 

است که نارضایتی مردم را به همراه داشته و دارد و کرمانیان از مسئوالن می پرسند که آیا این بازار بازرس و ناظر ندارد؟ و...
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اخبار استان

مجاور  روستاهای  مردم  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
نباید معطل  اقتصادی  بزرگ  و شرکت های  معادن 

آب شرب و هزینه های ریز باشند.
»علی زینی وند« همزمان با آخرین روز هفته دولت 
در حاشیه بهره برداری از چند طرح آب آشامیدنی و 
برق در شهرستان سیرجان گفت: استان کرمان تنش 

آبی دارد و در آب شرب دچار مشکل است.
اظهار  فارس  انتقال آب خلیج  به خط  اشاره  با  وی 

کرد: باید از این آب برای آب شرب استفاده کرد.
زینی وند بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه های 

کرمان  در  باید  افزود:  و  کرد  تاکید  استان  فاضالب 
هدف گذاری به گونه ای باشد که حتی یک قطره از 

آب فاضالب هدر نرود.
مجاور  روستاهای  مردم  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
نباید معطل  اقتصادی  بزرگ  و شرکت های  معادن 

آب شرب و هزینه های ریز باشند.
به گزارش ایسنا »شهباز حسن پور« نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این مراسم گفت: ۸۰ میلیارد تومان اعتبار الزم است 
شهرستان  در  آشامیدنی  آب  فاقد  روستای   ۱۰۶ تا 

برخوردار  سالم  آشامیدنی  آب  نعمت  از  سیرجان 
شوند.

وی در ادامه به مشکالت مسکن مردم این شهرستان 
نیز گریزی زد و اظهار کرد: ۶۰۰ نفر متقاضی مسکن 
در بلورد وجود دارد که باید برای این موضوع زمین 

تامین شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
بلورد  به  منتهی  جاده  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
این  در  زیادی  تلفات جانی  و  ندارد  وضعیت خوبی 

جاده اتفاق افتاده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان 
کرمان گفت: پویش »همکالسی مهربان« به منظور 
تهیه لوازم التحریر رایگان برای دانش آموزان نیازمند 

در استان راه اندازی می شود.
اطالع  اداره  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی 
پیگیری  شورای  نشست  در  مرادی  صدیقه  کرمان، 

اساس  بر  کرد:  اظهار  مهربان  همکالسی  پویش 
دانش آموز  پرورش،  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند 
ماهر،  بانشاط،  مقتصد،  کارآفرین،  خالق،  باید 
خصلت هایی  باشد.  جهادگر  و  مهرورز  وطن دوست، 
مهارت  اجتماعی،  مشارکت  مسئولیت پذیری،  مانند 
افزایی و روحیه کارآفرینی در بیانیه گام دوم انقالب 
هم مورد تاکید قرار گرفته است که بر اساس همین 

ویژگی ها برنامه ها و پویش های متعددی در معاونت 
پرورشی و سازمان بسیج دانش آموزی طراحی شده 
برنامه ها  این  از  افزود: یکی  به اجرا درمی آید. وی  و 
این  در  که  است  مهربان«  »همکالسی  پویش 
مشارکت  با  و  مدرسه  در سطح  دانش آموزان  پویش 
کمک های  جمع آوری  به  اقدام  خیران  و  معلمان 
مردمی می کنند و سپس با استفاده از این کمک ها 

لوازم التحریر خریداری می کنند و در خفا آن را به 
دانش آموزان نیازمند تحویل می دهند.

و  آموزش  مشارکت  با  پویش  این  گفت:  مرادی 
تشکل های  همه  و  بهزیستی  ثاراهلل،  سپاه  پرورش، 
سازمان  اسالمی،  انجمن  شامل  مدارس  درون 
دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و هالل احمر اجرا 

می شود.

افزون بر ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در بخش های مختلف 
در آخرین روز از هفته دولت با حضور استاندار کرمان در 
شهرستان سیرجان افتتاح شد. به گزارش ایرنا، علی زینی 
وند در سفر به شهرستان سیرجان طرح توسعه ۴۰ هکتاری 
ناحیه صنعتی بلورد با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان از محل منابع 

داخلی شرکت صنعتی را با ۴۰ قرارداد که چهار مورد آن 
اشتغال کرده  ایجاد  برای ۸۰نفر  و  برداری رسیده  بهره  به 
بیشتر  توسعه  با  سفر  این  در  کرمان  استاندار  کرد.  افتتاح 
ناحیه صنعتی سیرجان نیز موافقت و دستور واگذاری ۲۰۰ 
به  انرژی خورشیدی  مزارع  احداث  منظور  به  زمین  هکتار 

شرط عدم تعارض به این ناحیه صنعتی را نیز صادر کرد. 
زینی وند همچنین از عمارت تاریخی صدرزاده سیرجان که 
توسط شرکت گل گهر در حال احیا است بازدید کرد. قرار 
شهرستان  موزه  به  جاری  سال  پایان  تا  عمارت  این  است 
اول شهر  فاز  در  هزینه شده  اعتبار  تبدیل شود.  سیرجان 

نور ۲۰ میلیارد تومان است که ۱۰ میلیارد تومان آن را 
شهرداری و شرکت صنعتی معدنی گل گهر و اداره برق هر 
کدام پنج میلیارد تومان آن را تامین کرده که در این طرح 
پنج هزار چراغ معبر شهر سیرجان LED شده است و در 

فاز بعدی ۱۲ هزار چراغ نیز کم مصرف خواهد شد.

استاندار کرمان:

هدف گذاری پروژه های آب به گونه ای باشد که یک قطره آب فاضالب هم هدر نرود

به منظور تهیه لوازم التحریر رایگان برای دانش آموزان کم بضاعت ؛

پویش »همکالسی مهربان« در کرمان راه اندازی می شود

در آخرین روز از هفته دولت صورت گرفت؛

بهره برداری از بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در سیرجان 

خبر
سرپرست پلیس راهور استان کرمان خبرداد:

هوشمند شدن دوربین های
 ثبت تخلف در کرمان 

کرمان - بامری - خبرنگار کرمان امروز: سرپرست پلیس راهور استان 
کرمان از هوشمند شدن دوربین های ثبت تخلف درون شهری خبرداد 
فیزیکی  حضور  حذف  بر  دلیل  شهر  سطح  در  دوربین  وجود  گفت:  و 

ماموران نیست.
سرهنگ امیر معین الدینی در نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با 
راه اندازی هوشمند شدن دوربین های ثبت تخلفات درون شهری گفت: 
عنوان  به  شخصی  نیست  نیازی  تخلفات  ثبت  های  دوربین  مورد  در 

اپراتور در پشت سیستم خودرو های عبوری را رصد کند.
وی افزود: با متصل شدن دوربین های سطح شهر به سامانه هوشمند 
ثبت تخلف و تنظیم تخلفات بر اساس محل قرارگیری آن دوربین هیچ 
خودرویی از دید دوربین جا نمی ماند و در صورت جریمه شدن ، پیامک 

آن را به صورت خودکار برای راننده متخلف ارسال خواهند کرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: حدود ۸۰ دوربین در سطح شهر وجود 
داردکه قبال این دوربین ها توسط همکاران رصد می شد و گاهی اوقات 
با متصل  اکنون  ولی  را رصد کند  دوربین  توانست چند  نمی  نفر  یک 
شدن دوربین ها به فیبر نوری و هوشمند شدن از حالت دستی خارج 
شده اندکه با هوشمند شدن دوربین ها همکارانی به عنوان اپراتور پشت 
مانیتور ها بودند در بخش دیگری که نیاز به خدمت رسانی به مردم بود 
مشغول به فعالیت شده اند و دوربین های کنترل دیگر شامل خستگی 

و مرخصی نیستند و ۲۴ ساعته تخلفات را ثبت می کنند.
معین الدینی با اشاره به تالش برای  انضباط ترافیکی و رضایتمندی 
افراد و رانندگان  گفت: دلیل خیلی از تخلفات و حادثه ها سرعت غیر 
مجاز است و اگر ما بتوانیم آن را کنترل کنیم جلوی خیلی از حادثه ها 

را گرفته ایم و باری به مشکالت کادر درمان نمی افزاییم.
همچنین در ادامه ایشان با تشکر ویژه از کادر درمان افزود:  شایسته 
کار  مشغول  سخت  پزشکی  جامعه  که  کرونایی  اوضاع  این  در  نیست 

هستند ما دست روی دست گذاشته و کاری انجام ندهیم.
سرپرست پلیس راهور استان کرمان با بیان اینکه در فاصله بین یک 
دوربین تا دوربین دیگر سرعت متوسط خودرو محاسبه می شود اظهار 
کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، تخلف محدودیت های 
شبانه و همچنین تخلفات انتظامی دیگر مانند به همراه داشتن حیوانات 

در خودرو نیز برای این سامانه تعریف شده است.
معین الدینی گفت: خوشبختانه طبق بررسی های انجام شده متوسط 
سرعت در سطح شهر کاهش یافته است و حتی در کمربندی نیز به ۸۰ 

کیلومتر بر ساعت رسیده است.
قابل  تخلفات  تمامی  یادآور شد:  این جلسه همچنین  انتهای  در  وی 
رصد هستند ودوربین ها برای ثبت تخلف هیچ تفاوتی برای خودرو ها 
قائل نیست و چه خودرو گران قیمت و چه ارزان قیمت باشد باید همگی 
را رعایت کنند و دوربین های شهری حتی می توانند تخلفات  قوانین 

ثابت را )مانند پارک در قسمت توقف ممنوع( ثبت کنند.

خودروی افغانی کش باز هم حادثه آفرید؛

12 کشته و مصدوم در پی واژگونی 

خودروی افغانی کش
 

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی بم از واژگونی یک خودروی افغانی 
کش و کشته و مصدوم شدن ۱۲ نفر خبر داد.

"فریدون علیپور" در گفت و گو با ایسنا، با اعالم این خبر اظهار کرد: این 
حادثه در ساعت ۳۱ دقیقه بامداد ۹ شهریورماه و در محور بم - دولت آباد 

انصاری)نرسیده به پل راه آهن( به وقوع پیوست.
وی از مصدوم و کشته شدن ۱۲ نفر در این واقعه خبر داد و بیان کرد: 
متاسفانه سه نفر در محل حادثه جان باختند و ۹ مصدوم نیز توسط چهار 

دستگاه آمبوالنس به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند.
گزارش  وخیم  حادثه  این  مجروحین  از  نفر  دو  کرد: حال  بیان  علیپور 

شده است.

موحد در سفر به رفسنجان گفت: هیات های نظارت و 
حقوق شهروندی، وضعیت زندان های استان کرمان را به 

صورت مستمر بررسی می کنند.
به  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  موحد،  یداهلل 
مددجویان  شهروندی  حقوق  رعایت  بر  نظارت  منظور 

زندان ها از زندان رفسنجان بازدید کرد.
و  نظارت  هیات های  گفت:  بازدید  این  حاشیه  در   او 
را  استان کرمان  زندان های  حقوق شهروندی، وضعیت 

به صورت مستمر بررسی می کنند.
موحد بیان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان ها، یکی 
از سیاست های مورد تاکید قوه قضائیه است که بدین 

منظور ساز و کار های قانونی نیز تدوین شده است.
او توجه ویژه به بازسازی شخصیت اجتماعی مددجویان 
زندان ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به تغییر 
رویکرد قوه قضائیه به حوزه زندان ها و مجازات حبس 
عامالن  و  امنیت  مخالن  که  اقدام شود  نحوی  به  باید 
شرارت که امنیت و آرامش اجتماعی جامعه را مخدوش 

می کنند، مجازات شوند.
رییس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: برنامه 
حمایت  و  زندان ها  مددجویان  اشتغال  برای  ریزی 
از  نیازمند  زندانیان  خانواده  از  معنوی  و  مادی  الزم 
از  حمایت  برای  قضائیه  قوه  ریاست  راهکار های  جمله 

مددجویان زندانی است.
در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس  موحد،  یداهلل 
رفسنجان،  شهرستان  قضایی  و  اداری  کارکنان  جمع 
قضائیه  قوه  اولویت های  از  را  عادالنه  دادرسی  توسعه 
افزایش  فاکتور   ۲ به  مهم  این  تحقق  و گفت:  برشمرد 

نرخ رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی بستگی دارد.
او افزود: تمرکز اصلی برنامه های قضایی بر هوشمندسازی 

و توسعه عدالت الکترونیک است.
موحد با اشاره به این مطلب که هوشمند سازی از موارد 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( 
است، گفت: اصل هوشمند سازی در قوه قضائیه از ارکان 
سند تحول قضایی و یکی از موارد مورد تأکید ریاست 
این قوه به شمار می رود و همه باید دست به دست هم 
دهیم تا اولویت های این حوزه به بهترین شکل ممکن و 

در سریع ترین زمان محقق شود.
تحقق  منظور  به  قضایی  دستگاه  شد:  یادآور  او 
هوشمندسازی، هزینه های بسیار زیادی را در حوزه های 
کرده  پرداخت  زیرساخت  و  نرم افزاری  سخت افزاری، 
است و باید بهره برداری مناسبی  از این امکانات انجام 

شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان در ادامه بر 
لزوم برخورد با هرگونه ترک فعل نیز تاکید و بیان کرد: 

هیچ فردی در هیچ مقام و مسئولیتی نباید ترک فعل 
داشته باشد.  او بر تدبیر در پرونده های قضایی و روشن 
بودن مسیر پرونده ها تاکید کرد و گفت: هر گونه تاخیر 
را  عادالنه  دادرسی  توسعه  و صدور حکم،  دادرسی  در 

زیر سوال می برد.
استفاده  افزود:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
حل  شورا های  جمله  از  موجود  ظرفیت های  تمامی  از 
اختالف، نهاد های داوری و ... به منظور کاهش ورودی 

پرونده ها به دستگاه قضایی نیز ضروری است.
و  کرامت  داریم  تکلیف  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  او 
کارکنان  و  قضات  قضایی،  به دستگاه  مراجعان  حرمت 
اداری را حفظ کنیم، ادامه داد: براساس تاکیدات ریاست 
به دستگاه  قوه قضائیه، حفظ عزت و کرامت مراجعان 
قضایی یک تکلیف شرعی و وظیفه اجتماعی و فرهنگی 

است که باید همواره مد نظر قرار گیرد.
بر  تاکید  با  نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان 
اجتماعی  مسائل  به  نسبت  باید  قضات  که  مطلب  این 
توجه  کنار  در  کرد:  تصریح  باشند،  حساس  جامعه 
و  فردی  شخصیت  حفظ  و  مراجعان  کرامت  حفظ  به 
نیز  ناامنی  و  شرارت  عوامل  با  باید  متهمان،  اجتماعی 

قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.
موحد افزود: همه ما وظیفه داریم به دولت در حوزه های 

با  مبارزه  و  اقتصاد  تولید،  حوزه های  چون:  مختلف، 
فساد کمک کنیم تا مشکالت مردم در تمامی زمینه ها 

از جمله در حوزه اقتصادی برطرف شود.
همراه  به  رفسنجان  به  سفر  در  همچنین  موحد  یداهلل 
پیگیری  منظور  به  دادگستری  معاونان  از  جمعی 
برنامه های راهبردی و نظارتی و بررسی عملکرد قضات 

و کارکنان، از حوزه های قضایی رفسنجان بازدید کرد.
این  از  یک  هر  وضعیت  بررسی  از  پس  همچنین  او 
حوزه های قضایی، به منظور ارتقای سطح کیفی عملکرد 
را  الزم  توصیه های  و  دستورات  مراجعان،  حال  رفاه  و 

ارائه کرد.
رئیس کل و معاونان دادگستری استان کرمان همچنین 
با برخی از مراجعان این حوزه های قضایی دیدار و گفت 
و گو کردند و پس از استماع مطالبات آن ها، دستورات 
الزم را به منظور رسیدگی به موارد مطرح شده، صادر 

کردند.
حوزه  به  پرونده   ۳۳۱ و  هزار   ۱۳ امسال  ماهه   ۵ در 
قضایی رفسنجان وارد شده که از این تعداد، ۱۲ هزار و 

۵۳۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادسرای  به  پرونده   ۵۳۳ و  هزار   ۳ همچنین  امسال 
 ۳۴۹ و  هزار   ۳ تعداد،  این  از  که  شد  وارد  رفسنجان 

پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

فرمانده پلیس راه جنوب کرمان گفت: بر اثر برخورد یک کامیون با 
پژو سواری در محور جیرفت-دلفارد سه نفر در دم جان باختند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان سرهنگ »علی اکبر سنجری«  
اظهار کرد: بر اثر برخورد یک کامیون با پژو سواری در محور جیرفت-

دلفارد سه نفر در دم جان باختند.
او علت این حادثه را نقص در ترمز کامیون اعالم کرد و افزود: متأسفانه 
دو نفر از سرنشینان پژو اعضای یک خانواده بودند که جان خود را از 

دست دادند.
گردشگری  محور  در  کامیون ها  تردد  چرایی  به  پاسخ  در  سنجری 

جیرفت - دلفارد گفت: هیچ قانونی برای جلوگیری از تردد کامیون ها 
تردد  ممنوعیت  بر  مبنی  مصوبه ای  اینکه  مگر  نیست  محور  این  در 

کامیون ها توسط شورای تامین شهرستان صادر شود.
ایام  در  عدیده  مشکالت  از  کرمان  راه جنوب  پلیس  قرارگاه  فرمانده 
تعطیل به خصوص )پنجشنبه و جمعه( در این محور خبرداد و اظهار 
کرد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان در 
ایام تعطیالت تردد کامیون ها ممنوع است باز گزارشات این منع تردد 

به ناجا ارسال شده است.
او گفت: در سطح کشور محور های مواصالتی با شرایط بدتری وجود 
داشته  را  مصوبه ای  نمی تواند چنین  ترافیک کشور  که شورای  دارند 

باشد و باید دادستان و شورای تامین ورود کنند.
را  دلفارد   - گردشگری جیرفت  محور  مدیریت  راهکار  تنها  سنجری 
نحوه رانندگی و اطمینان از عدم نقص فنی وسایل نقلیه عنوان کرد و 
افزود: متاسفانه علت این حادثه دلخراش نقص در ترمز کامیون است، 
اما به رغم اینکه پلیس راه بیشترین توان خود را برای کنترل ترافیک 

دراین محور به کار می گیرد باز شاهد حوادث دلخراشی هستیم.
فرمانده پلیس راه جنوب کرمان ورود شورای تامین را به این موضوع 
این  باید در  از چنین حوادثی  برای جلوگیری  خواستار شد و گفت: 
محور تردد کامیون ها ممنوع شود و در صورت ضرورت طبق هماهنگی 

و در ساعات خلوت تردد کنند.

رئیس کل دادگستری استان :

قضات نسبت به مسائل اجتماعی جامعه حساس باشند

بر اثر برخورد یک کامیون با پژو سواری در محور جیرفت- دلفارد؛

سه نفر در دم جان باختند

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه فناوران ارتباط هوشمند گهبد سهامی خاص ثبت 
شده به شماره ۱7۲۶۰ در ساعت ۱۹

مورخ ۲۵ مرداد سال ۱۴۰۰با حضور اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
جلسه بعد از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید با صحبت های آقای یاشا زنگی آبادی رییس هیات 
افزایش سرمایه  به  نیاز ضروری  به شرح دالیل  مبسوطی  ایشان در صحبتهای  آغاز گردید.  مدیره 
پرداخته و در نهایت سهامداران با اکثریت آرا به افزایش سرمایه رای مثبت دادند. بنابراین سرمایه 
شرکت از ۱۰۰ سهم هر یک به ارزش ۱۰ هزار ریال به ۱۰۰ هزار سهم افزایش یافت و به سهامداران 
تفهیم گردید که تا مورخ ۱۰ آبان سال ۱۴۰۰ حق تقدم در خرید سهام افزایش یافته متعلق به آنهاست 
و بعد از خاتمه تاریخ یاد شده هر شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند اقدام به خرید این سهام نماید 

و سهامداران حق هیچگونه اعتراضی ندارند.

بدین وسیله به اطالع میرساند پروانه مسئول فنی و بهره برداری مرکز درمان 
سو مصرف مواد آفتاب متعلق به خانم دکتر محبوبه افضلی فرزند علی به شماره 

شناسنامه ۱۴۵۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مصوبات و تصمیمات شرکت گروه فناوران
 ارتباط هوشمند گهبد

مفقودی 

آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 9902179
نظر به اینکه آقای مهدی ده تقی زاده بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت 
بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند و بنا به درخواست بستانکار 
خودرو سواری پژو 405 به شماره انتظامی 45- 885 ق 36 جهت وصول طلب مهریه 
مزایده می گردد که مشخصات آن طبق گزارش کارشناسی رسمی دادگستری بدین 
شرح می باشد: یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 :  جی ال ایکس مدل 1383 ، 
رنگ بژ متالیک، به شماره موتور *12483139724*  و شماره شاسی *83065104* 
اتومبیل  بازدید کیلومتر کارکرد  پارکینگ مطهری متوقف شده و در لحظه  که در 
250/000 و بیمه نامه شخص ثالث آن تا مورخ 1400/06/02 معتبر بود الستیک ها 
صاف - تودوزی درب های جلو فرسوده و خساراتی در قسمت گلگیر و درب عقب 
در هر دو سمت چپ و راست و روی کاپوت داشت - باطری فرسوده شده بود و 

اتومبیل دارای سیستم گازسوز غیرفابریک )دستی( می باشد که طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 360/000/000 ریال )سیصد و شصت میلیون ریال( معادل 

سی و شش میلیون تومان قیمت پایه برآورد گردیده است.
مزایده از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یک شنبه 1400/06/28 در اداره کل ثبت اسناد 
و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید 
نصر از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ سیصد 
تومان که قطعی گردیده شروع و  میلیون  معادل سی و شش  میلیون ریال  و شصت 
مکلف  خریدار  شد.  خواهد  فروخته  درصد  ده  پرداخت  با  پیشنهادی  مبلغ  باالترین 
التفاوت مبلغ  فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب  است مابه 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده  فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 

و مزایده ابطال و تجدید می گردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا چنانچه روز  به  مازاد  از محل  هزینه های فوق 
مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد 
اداره ثبت  به  اداری  بیشتر در ساعات  توانند جهت کسب اطالعات  شد. طالبین می 

اسناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 1400/06/10

597 م/الف
علیرضا محمدی کیا
 رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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گزارش »کرمان امروز« از افزایش بی حد و حساب قیمت لوازم خانگی در بازار کرمان و گالیه های مردم از سیستم نظارتی؛

بازار لوازم خانگی، ناظر قیمت ندارد؟
گزارش: عهدیه وفا

چه خبر از قیمت های جدید!؟
مصرف  کاالهای  عمده  گرانی  و  ها  قیمت  تاز  و  تاخت 
تاثیر  افراد  روزمره  و  عادی  زندگی  روی  آنقدر  کنندگان 
گذاشته که به محض دیدار و برخورد با یکدیگر بعد از سالم و 
احوالپرسی ساده با نگرانی از هم می پرسند؛ راستی از قیمت 
های جدید چه خبر!؟ اما این نگرانی برای زوج های جوان از 
همه بیشتر است چراکه رسم و رسوم رایج و گاه غلط در تهیه 
جهیزیه و خرج و مخارج مراسم ازدواج، آن ها را در ابتدای 
یک مسیر سخت قرار داده که در این مسیر پستی و بلندی 
های زیاد و گاه کمر شکن وجود دارد و آشفته بازار کاالهای 
نگرانی  تواند  می  ها،  زوج  کم  انداز  پس  و  خانواده  مصرفی 

خانواده را بیشتر کند.
در حالی که با شیوع کرونا در کشور، خبرها حکایت از رکود 
بازار لوازم خانگی داشت و به گفته کارشناسان، خرید و فروش 
با کاهش باالی 50 درصدی در کرمان روبه رو بود، افزایش 
قیمت 20 تا 30 درصدی لوازم خانگی از جمله اتفاقاتی است 
افزایش هزینه  ارز و  نرخ  ثباتی  بازار، بی  که در پی کسادی 

های حمل و نقل  توسعه یافت.
متهم کیست؟

گسیخته  افسار  گرانی  این  متهم  تنها  کرونا  مردم  دید  از 
بسیاری  تاثیر  ویروس کوچک  این  اگر چه  باشد،  تواند  نمی 
بازار لوازم خانگی  با این وجود در  بازارداشته است.  بر رکود 
کرمان هر روز با تیتر و خبر تازه ای از گرانی مواجه می شویم. 
نهادهای  بودن  خواب  نظارت،  نبود  اقتصادی،  کارشناسان 
بازار  خانگی،  لوازم  بازار  برای  مشخص  قیمت  نبود  نظارتی، 
بی مشتری و عدم نظارت مردمی را مسبب آشفته بازار لوازم 
و  مردم  میان  به  شد  باعث  موضوع  این  دانند.  می  خانگی 
اصناف این بازار برویم و نظر آنان را در این  باره جویا شویم.

لوازم  های  فروشگاه  در  ساعته  چند  گذاری  و  گشت  در 

خانگی واقع در خیابان امام دیدیم بازار این لوازم به صورتی 
خلوت است گویی تعطیل است. بیشتر فروشندگان مقابل در 
مغازه خود ایستاده اند و یا سر در گوشی موبایل دارند و یا 

آنکه با همچراغان خود مشغول گپ و گفت هستند. 
کسبه چه می گویند؟

مغازه اش  از کسبه که حدود ساعت 10 صبح درب  یکی 

را باز کرده بود عنوان کرد: همه می گویند ما کسبه گران 
فروشی می کنیم. اما نمی گویند که با دالر 28 هزار تومانی، 
پایین  و  باال  گرفتن  نظر  در  بدون  را  خود  جنس  چگونه  ما 
شدن ارز بفروشیم. هیچ کس هم نمی پرسد سود واحد صنفی 
در  مشتری  چون  دارند  هم  حق  شود،  می  محاسبه  چگونه 

جریان نحوه سود یا زیان دهی واحدهای صنفی نیست.
یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی می گوید: گرانی بیداد 
می کند، ما دیگر نمی توانیم روی اجناس خود بر چسب قیمت 
بار برچسب های قیمت اصالح می  بزنیم. هر چند روز یک  
شود. از طرفی به دلیل بروز کرونا واردات به استان هم با وقفه 

مواجه شده و نمی توانیم مثل قبل جنس وارد کنیم. 
جیب مردم  برای خرید خالی شده است!

یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی هم با بیان اینکه قدرت 
قبل شده  از  تر  مردم خالی  و جیب  یافته  مردم کاهش  خرید 
کنیم چون خودمان  واقعا درک می  را  مردم  گوید:  است، می 
واقعا از جنس همین مردم هستیم و می دانیم بودجه  ای برای 
رسید چک  سر  که  چرا  ایم  شده  گرفتار  هم  ما  ندارند.  خرید 
هایمان فرا رسیده و این در حالی است که ما چندان فروشی 

نداشتیم تا بتوانیم چک های برگشتی خود را پاس کنیم.
کارشناسان چه می گویند؟

قیمت  بر  دالر  نرخ  نوسانات  اگرچه  کارشناسان،  گفته  به 
لوازم خانگی تاثیرگذار است، اما بازار لوازم خانگی در رکود 
از سوی  ندارد.  برای خرید  انگیزه ای  است و مصرف کننده 
دیگر لوازم خانگی قاچاق در بازار بسیار کم شده و مغازه داران 
ریسک فروش آن را نمی کنند، به همین دلیل نوسانات نرخ 
اگر  است.  حتی  نداشته  بازار  این  بر  چنانی  آن  تاثیری  ارز 
افزایش  شاهد  همواره  باشیم،  نداشته  هم  ارز  نرخ  نوسانات 
قیمت لوازم خانگی داخلی هستیم، به نحوی که بعضا مشابه 
خارجی همان کاال با برند معروف قیمت کمتری در بازار دارد 
و در این شرایط تقاضا برای لوازم خانگی خارجی باال است. 
کارشناسان همچنین بر تولید کاالی باکیفیت داخلی تاکید 
برای  هم  مناسبی  تبلیغات  باید  هستند  معتقد  و  کنند  می 
برندهای داخلی صورت بگیرد تا مصرف کننده رغبتی برای 

خرید لوازم تولیدی داخلی داشته باشد.  

 از دید مردم، کرونا تنها متهم گرانی افسار گسیخته بازار لوازم خانگی نمی تواند باشد، اگر 
چه این ویروس کوچک تاثیر بسیاری بر رکود بازارداشته است. با این وجود در بازار لوازم 
خانگی کرمان هر روز با تیتر و خبر تازه ای از گرانی مواجه می شویم که به گفته کارشناسان، 
نبود نظارت، خواب بودن نهادهای نظارتی، نبود قیمت مشخص برای بازار لوازم خانگی، بازار 
بی مشتری و عدم نظارت مردمی مسبب آشفته بازار لوازم خانگی شده است که نارضایتی 
مردم را به همراه داشته و دارد و کرمانیان از مسئوالن می پرسند که آیا این بازار بازرس و 

ناظر ندارد؟ و...

یادداشت: 
کوچه

می  را  تو  های  قدم  کوچه  این 
خواهد تا به سرمنزل سعادت برسد 
باشد  نداشته  بیابان  از  انتهایی  و 

لبریز از  اما کوچه ها  گرچه به خانه ی من نمی آیی 
برای من کافی است که زندگی  توأند و همین  عطر 
آورده  با خود  را  روز  می گذری  که  از کوچه  کنم 
و به چشم آسمان می کشی ولی با رفتنت شب اتفاق 
می افتد و خاطره های شخصی ام لبریز از رفتن های 
توست. لبریز از شب های طوالنی است و اگر خاطره 

ی آمدنت نبود زندگی دشوار بود.
تمام  به  ای  نگذاشته  کوچه  این  به  پا  که  وقتی  از   
عبورها بدبین شده ام و فکر می کنم تو اتفاقی هستی 
جاهایی  به  رفتنت  از  بعد  افتاد.  نخواهی  دیگر  که 
برای  این  و  ای  داشته  را  رسید که آرزویش  خواهی 
من درد نیست چرا که با آرزوی خوشبختی ات زنده 
توست هر چند که دور  لبخند  ام  ام. دلخوشی  مانده 
از من و برای دیگران باشد. شهر ما به وجود تو و به 
حضور تو محتاج است. در این کوچه قدم بردار که 
حنجره  در  صدایی  هیچ  و  بگیرد  جان  زندگی  نبض 

نمیرد. 
همیشه از شب ترسیده ام زیرا که دیگر نمی توانستم 
پیدا کنم حاال  به جریان کوچه برگردم و عطر تو را 
کدام  هیچ  و  نداشته  تفاوتی  روز  با  شب  دیگر  که 
نبودنت  به  که  کنم  می  سعی  ندارند  تو  از  ای  نشانه 
عادت کنم مثل تمام دردهایی که عادت شده اند. از 
من که گذشته ای ولی زندگی را از حضور خودت 
محروم نکن چرا که حد فاصل ازل تا ابد را به خاطر 
تو دویده است. خوب و بدها دیده است و هنوز قلبش 
از حرکت نایستاده است. تو نباید به من محصور شوی 
نباید خالی از شور شوی به تو حق می دهم که از من 

یک جهان فاصله بگیری.
با چشم های تو جهان لبریز عشق نیست 

دنیا مسیری غرق در پاییز عشق است 
باید بخوانی رازها را تا برقصد 

هر چند راه زندگی پرهیز عشق است.

تزریق کدام واکسن  به مادران  

باردار توصیه می شود؟
خطرهای  به  اشاره  با  زایمان  و  زنان  متخصص  یک 
ابتالی کرونا در مادران باردار، گفت: سازمان جهانی 
بهداشت استفاده از واکسن سینوفارم را برای مادران 
باردار تایید کرده، لذا مادران باردار با اطمینان خاطر 

نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کنند.
از دو هفته گذشته دستورالعمل واکسیناسیون مادران 
علوم  دانشگاه  به  بهداشت  وزارت  طرف  از  باردار 

پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است.
نیز  باردار  مادران  در  کرونا  ابتال  اینکه  به  توجه  با 
همانند برخی از گروه ها خطرناک است، متخصصان 
به  نسبت  که  کرده اند  اکید  توصیه  باردار  مادران  به 

انجام واکسیناسیون اقدام کنند.
در  زایمان  و  زنان  متخصص  وثوق،  شهره  دکتر 
نیز  باردار  خانم های  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو 
به کرونا قرار  ابتال  همانند سایر مردم جامعه در خطر 
دارند، با این تفاوت که اگر مبتال شوند، معموالً شدت 

بیماری در آنها نسبت به بقیه بیشتر است.
که  می شود  توصیه  حتماً  اینکه  برای  تأکید  با  وی 
میان  از  گفت:  شوند،  واکسینه  باردار  خانم های 
واکسن هایی که وارد کشور شده، واکسن سینوفارم با 
توجه به اینکه ویروس کشته شده است، برای مادران 

باردار مورداستفاده قرار می گیرد.
به  توجه  با  کرد:  بیان  زایمان  و  زنان  متخصص  این 
اینکه درگیری کرونا در مادران باردار بسیار خطرناک 
هفته  از  بعد  باردار  خانم های  می شود  توصیه  است، 

دوازدهم بارداری حتماً واکسینه شوند.
در  پرخطر  باردار  مادران  اینکه  به  اشاره  با  وثوق 
باردار  مادران  گفت:  هستند،  واکسن  تزریق  اولویت 
قلو،  چند  باال،  آی  ام  بی  سال،   ۳۵ باالی  دارای سن 
بیماری  به روش آی وی اف، شاغل و دارای  باردار 
و  قلبی  بیماری  باال،  فشار خون  نظیر دیابت،  زمینه ای 
مراکز  در  آنها  همسران  که  افرادی  همچنین  و  غیره 
در  هستند،  کار  به  مشغول  کرونا  خدمات  به  مربوط 
اولویت تزریق واکسن قرار دارند. در میان تمامی این 
افراد نیز مادران باردار در باالی ۲۸ هفته بارداری در 

اولویت قرار دارند.

به قلم
مهناز سعید

سراب
وقتی برگها پِی می برند 

رفتاِر درختان دیگر احساسی نیست
زرد می شوند و 

روِی زمین را پر از صداِی گریه می کنند 
تو همیشه براِی احساس های تشنه ام 

سراب بودی 
حاال هرچند دیدار و شنیداِر شعر دروغ است 

اما چگونه از بودن و ماندن بگویم 
هنگامی که دلم دیگر 

هیچ عشقی را تشخیص نمی دهد 

به قلم
سامان 
ساردویی

در صورت ابتال به کرونا پس از دریافت واکسن چه باید کرد؟ 
یک پزشک متخصص گفت: شخصی که واکسن کرونا 
قرنطینه  باید  است،  شده  مبتال  سپس  و  کرده  دریافت 

شود.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی 
پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از CNN، لینا 

ون، پزشک اورژانس و استاد مهمان در کلینیک بهداشت 
واشنگتن  جورج  دانشگاه  در  میلکن  موسسه  عمومی 
می گوید فردی که واکسن دریافت کرده و به کرونا مبتال 

می شود، باید به مدت 10 روز قرنطینه شود.
او افزود: ورود به قرنطینه باید از اولین روزی که عالئم 

عفونت ظاهر شد، شروع شود.
این پزشک آمریکایی تصریح کرد: اگر فرد بیش از 2۴ 
بهبود عالئم دیگر،  به  توجه  با  باشد،  نداشته  ساعت تب 

می توان دوره قرنطینه را پایان داد.
اما  ندهد  نشان  عالئمی  فرد  اگر  داد:  توضیح  ون  لینا 

نتیجه آزمایش او هنوز مثبت باشد، باید 10 روز پس از 
ظاهر شدن نتیجه آزمایش در قرنطینه بماند.

شده  مبتال  که  فردی  که  است  معنی  این  به  قرنطینه 
است نباید به مکان های عمومی برود تا دیگران را آلوده 

نکند.

چرا کف پا پوسته پوسته می شود؟ 
آب و هوای گرم یکی از اصلی ترین دالیل بروز 
پا  پوسته شدن  پوسته  از جمله  پوستی  مشکالت 

ناشی از تعریق بیش از حد است.
در روزهای گرم سال مسلما عالقه شما به استفاده 
از صندل به جای کفش های پوشیده، بیشتر می 
شود و همین یکی از اصلی ترین دالیل بروز این 
عارضه در پاها است. هرچند عوامل شناخته شده 
به پوسته  نیز منجر  تعریق  و  از گرما  دیگری غیر 

پوسته شدن کف پا خواهند شد:
به  است  ممکن  ها  عفونت  این  قارچی:  عفونت 
پا شوند  پوسته شدن کف  پوسته  به  منجر  کرات 
غفلت  مورد  شوند،  نمی  داده  تشخیص  چون  اما 
بدون هیچ دلیلی شاهد  اگر شما  قرار می گیرند. 
بودید که کف پایتان پسته پسته می شود، سریعا 
قارچی  های  عفونت  تا  کنید  مراجعه  پزشک  به 
تشخیص داده شوند. چون در غیر این صورت می 
توانند ناخن ها را هم درگیر کرده و درمان مشکل 

تری داشته باشند.
تعریق بیش از حد: محیط مرطوب یکی از مناسب 
باکتریایی  بروز عفونت های  برای  ترین محیط ها 
یا قارچی است که همگی منجر به پوسته پوسته 
یا  و  ورزش  نتیجه  در  اگر  شوند.  می  پاها  شدن 

می  حد  از  بیش  تعریق  دچار  دیگری  فعالیت  هر 
شوید و این عارضه را در کف پا تجربه می کنید، با 

پزشک تان فورا در تماس باشید.
آفتاب سوختگی: اگرچه تنها قسمت های خاصی 
با   ... و  ها  و دست  ها  مانند صورت، شانه  بدن  از 

باید  اما  پوشانده می شوند  آفتاب  محصوالت ضد 
برخورداری  عدم  صورت  در  نیز  پاها  که  دانست 
توانند  می  آفتاب  ضد  های  لوسیون  و  ها  کرم  از 
پوسته  پوسته  نهایت  و در  آفتاب سوختگی  دچار 
شدن، گردند. پس نگذارید پاها در برابر پرتوهای 

فرابنفش خورشید که بسیار مضر هستند، بدون 
ضد آفتاب باقی بمانند.

اگزما: یکی از عوارض اگزما، پوسته پوسته شدن 
پاها است که البته با خارش و خشکی در سراسر 
تغییرات  برخی  دهد.  می  نشان  را  خود  نیز  بدن 
زیادی  حدود  تا  می  تواند  زندگی  شیوه  در  ساده 
به کاهش عالئم اگزما کمک کند. استراحت کافی 
اعصاب  تمدد  به  و  کنید  تفریح  باشید،  داشته 
کنید، دوش  دور  از خود  را  منفی  افکار  بپردازید، 
است.  مؤثر  بسیار  آرامش  به  رسیدن  در  گرم  آب 
ضدحساسیت  آرایشی  و  بهداشتی  محصوالت  از 
را  خود  پوست  همیشه  کنید.  استفاده  ضعیف  و 
خشکی  از  کننده  ها  مرطوب   دارید.  نگه  مرطوب 

پوست جلوگیری می  کنند.
کم آبی بدن: عالوه بر عالئمی از قبیل خستگی، 
کاهش متابولیسم، ابتال به جوش و ... کاهش آب 
بدن می تواند با پوسته پوسته شدن پاها خود را 
پوسته  به  منجر  بدن  آبی  کم  البته  دهد.  نشان 
نیز خواهد شد. در  از بدن  نقطه  پوسته شدن هر 
طول کار روزانه آب میل کنید. یک قانون کلی که 
دقیقه 1۷0  است که هر 15  این  آید  کار می  به 

میلی لیتر آب مصرف کنید.

در راستای اقدامات بازرسی کل استان و مبارزه با فساد؛

از ابتدای امسال ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی به دادسرا معرفی شدند

1۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی در کرمان به 
دادسرا معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای 
اقدامات بازرسی کل استان در راستای مبارزه با فساد از بدو 
و  مدیران  از  نفر  تعداد 1۷  در مجموع  تاکنون  سال 1۴00 

)اختالس،  مالی  فساد  اتهام  به  دولتی  دستگاه های  کارکنان 
ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع( با ارسال گزارش به 
دادسرا معرفی و بازداشت شده اند و مجموع سو استفاده مالی 
این افراد نیز مبلغ 280 میلیارد ریال بوده است. با پیگیری 

از  پرونده ها،  به  کننده  رسیدگی  قضات  و  بازرسی کل  این 
مجموع مبالغ مذکور در سال جاری، در مجموع، مبلغی در 
داده شده  برگشت  دولت  خزانه  به  ریال  میلیارد  حدود 35 

است.
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به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از افزایش میزان زباله گردی و عدم بازیافت صحیح در کرمان و گالیه های مردمی؛

آیامدیرانشهریتسلیممافیایزبالهشدهاند؟

یادداشت:       

 نگاهی به ویژگی های »گل آقا« به بهانه گذر از  شهریورماه، میالد کیومرث فومنی صابری

به قلم مهران تجلی

از ۲۳  که  بود  کلمه حرف حساب« ستون طنزی  »دو 
دی ماه سال ۱۳۶۳ در صفحه سوم روزنامه اطالعات با 
امضای »گل آقا« منتشر شد و نام گل آقا را سر زبان ها 
انداخت. شخصیت گل آقا در »دو کلمه حرف حساب« 
شخصیتی بود، دانا به امور، یک دنده، مستبد، جدی و 
مدیر که همیشه حرف اول را می زد و گوشش به حرف 
ملزومات  از  قلم،  و  نبود. عینک و عصا  بدهکار  دیگران 
حرف  کلمه  »دو  یادداشت های  بود.  گل آقا  شخص 
حساب« به خاطر شرایط ۱۳۶۳ خورشیدی که متأثر از 
جنگ و بحث های ایدئولوژیک بود توانست با زبان طنز 
نوین خود و بهره گرفتن از شخصیت های خیالی نظیر 
ممصادق«،  عیال  کمینه  و  ممصادق  غضنفر،  »شاغالم، 

تحولی در جامعه ایجاد کند. 
 اولین شماره نشریه گل آقا سال ۱۳۶۹ درآمد و معروف 
و  شد  نایاب  تهران  در  اول  نیم ساعت  همان  که  است 
مردم که پسندیدند، تازه کار شروع شد. این هفته نامه  
دهه  نوستالژی  از  بخشی  و  منتشر شد  تا سال ۱۳۸۱ 
نوجوانی و جوانی  ۷۰ شد؛ دهه شصتی ها که در دوره 
بودند، لذتش را بردند و همه مردم ایران هم. اما چگونه 
بود که طنز گل آقا را مردم دوست داشتند و مسئوالن 
در  نمی شد؟  ناراحت  هم  کسی  و  داشتند  دوست  هم 
ادامه این نوشتار با بررسی ویژگی های این هفته نامه به 

چرایی محبوبیت گل اقا پی می بریم.

کیومرث صابری فومنی کیست؟
و  ادیب  گل آقا،  به  مشهور  فومنی  صابری  کیومرث 
در  خورشیدی   ۱۳۲۰ شهریور  هفتم  معاصر،  طنزپرداز 
گیالن به دنیا آمد. صابری تحصیالت دبستانی خود را در 
فومن گذراند ر ۱۶ سالگی )۱۳۳۶( در امتحان ورودی 
دانشسرای کشاورزی ساری که از شهرستان فومن فقط 
یک دانش آموخته را می پذیرفت، قبول شد. ۲ سال در 
آنجا تحصیل کرد و پس از قبولی در امتحانات در ۱۸ 
روستایی  دبستان  معلم یک  عنوان  به   )۱۳۳۸( سالگی 
در  سال  یک  و  رفت  صومعه سرا  توابع  از  »َکسما«  به 

آنجا معلم بود. فومنی در ۲۰ سالگی )۱۳۴۰( در رشته 
ادبی به طور متفرقه امتحان داد و دیپلم گرفت. همان 
سال در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه 
با تدریس در دبستان و  تهران پذیرفته شد و همزمان 
دبیرستان به تحصیل پرداخت. او جز چند ماهی در سال 
سیاسی  تظاهرات  در  او  دستگیری  با  که  تحصیل  اول 
دانشگاه تهران مقارن بود، در کالس درس حاضر نشد 
و فقط موقع امتحانات به دانشگاه می رفت. با این حال 
حقوق  لیسانس  توانست   )۱۳۴۴( سال  چهار  از  پس 
سیاسی خود را از این دانشکده، دریافت کند و این در 
شرایطی بود که در ۱۳۴۱ خورشیدی پس از یک دوره 

برکناری از کار معلمی، دوباره و پس از محاکمه اداری، 
به کار معلمی برگشت و در دبستانی در فومن به تدریس 

پرداخت.
هنگامی   سالگی   ۱۴ در  را  شعرش  نخستین  صابری 
برای درج در روزنامه  بود،  که کالس هشتم دبیرستان 
با  بیتی  دیواری مدرسه شان سرود که یک غزل هشت 
عنوان یتیم بود. او تا ۱۳۴۵ خورشیدی گاهی اشعاری 
برای توفیق می فرستاد. پس از تعطیلی توفیق، صابری 

به تدریس ادامه داد.
طنز  ستون  یک  ایجاد  طرح  مدت ها  صابری  کیومرث   
حرف  کلمه  دو  نخستین  داشت.  خاطر  در  را  سیاسی 
روزنامه  در  خورشیدی   ۱۳۶۳ دی   ۲۳ گل آقا،  حساب 
 ۶ به  نزدیک  گذشت  از  پس  رسید.  چاپ  به  اطالعات 
سال از انتشار نخستین دو کلمه حرف حساب، صابری 
به  انتشار یک هفته نامه جدی  تقاضای  از آن  که پیش 
بود،  گرفته  نیز  را  امتیازش  و  کرده  نام »فصل جدید« 
امتیاز  تقاضای  و  شد  منصرف  آن  انتشار  از  دالیلی  به 
هفته نامه طنز با نام »گل آقا« را کرد و توانست در آبان 
را  ۱۳۶۹ خورشیدی، نخستین شماره هفته نامه گل آقا 

منتشر کند.
نگاهی به برخی از ویژگی های هفته نامه گل آقا

صابری در گل آقا اشعار طنز بسیاری منتشر کرد اما بیت 
»یک زبان دارم دو تا دندان لق / می زنم تا زنده هستم 
حرف حق« از زبان شاغالم، یکی از ماندگارترین ابیات او 
در این مجله است؛ مجله ای که تحریریه آن را جمعی از 
بزرگان و نام های ماندگار حوزه طنز و کاریکاتور تشکیل 
ابوالفضل  عربانی،  احمد  فرجیان،  مرتضی  می دادند. 
سال های  طول  در  او  همکاران  از   ... و  نصرآباد  زرویی 
نامه بودند. طرح های احمد عربانی بر  این هفته  انتشار 

جلد گل آقا تبدیل به تصویری ماندگار شد که تداعی گر 
نام این مجله شد؛ مجله ای که با ادبیاتی متین، انتقادات 
بیان  تندی را به شرایط موجود و تصمیمات مسئوالن 
می کرد. محبوبیت این مجله تا اندازه ای بود که افرادی 
که اقبالی به نشریات و مجالت آن روزها نداشتند، برای 
رسیدن آن به دکه لحظه شماری می کردند. او به رعایت 
ادب و عفت کالم در طنز مقید بود و طنزنویسانی که با 
این نشریه همکاری داشتند، ملزم به رعایت آن بودند. 
به  طنز  تدریجی  حرکت  باعث  طنز  به  نگاه  نوع  این 
طرف اخالق گرایی و باال رفتن منزلت طنز و طنزپرداز 
از قالب های متنوع، شخصیت  در جامعه شد. استفاده 
پردازی، بهره گیری از اشارات ادبی و ضرب المثل ها، 
عقاید  و  احساسات  به  احترام  و  ممتنع  و  سهل  بیان 
مردم از ویژگی های مهم آثار گل آقا محسوب می شد. 
سرانجام هفته نامه گل آقا بعد از ۱۲ سال انتشار در دوم 
آبان ۱۳۸۱ خورشیدی به دالیل نامعلومی تعطیل شد. 
این  از  دیگر  شماره   ۲۰ گل آقا  مؤسسه  بعد  سال  چند 
سیاق  به  مجله  کیفیت  نه  اما  کرد  منتشر  را  هفته نامه 

قبل بود و نه استقبال مردم از آن.
صابری در آستانه ورود به سیزدهمین سال انتشار گل آقا و 
هنگام صفحه بندی مجله، »شماره ۵۶۴« را از باالی لوگوی 
این شماره  در  آخر«.  نوشت: »شماره  و  مجله حذف کرد 
آخر شعری از صابری منتشر شد که به  گفته او »منظومه 
ناتمام پیشگویی« بود و با: »بوالعجب روزگار می بینم / همه 
را زیر بار می بینم« آغاز و با بیت: »حال اوقات این گل آقا را 

/ تلخ چون زهرمار می بینم« به پایان رسیده بود.
 ۱۱ جمعه  روز  را  ایران  گل آقای  روزگار،  گلچین 
اردیبهشت سال ۱۳۸۳ پس  از طی یک دوره بیماری، 

چید.

چند سالی است که پدیده زباله گردی و آفت کیسه های پاره شده زباله 
در کرمان موجب نارضایتی مردم شده است.اتفاقی نامبارک که تنها 
به دلیل ضعف فرهنگی در بین مردم و البته ناکارآمدی مسئوالن به 
که  مردم کرمان شاهد هستیم  ما  روزها همه  این  است.  آمده  وجود 
کیسه های پاره شده در کوچه های این شهر موجب ایجاد آلودگی و 
ضربه به زیبایی محله های شهر کرمان شده است. اتفاقی که متاسفانه 
به دلیل کثرت و قدمت آن تبدیل به یک عادت شده و دیگر بسیاری 
از ما کرمانیان به آن توجه ویژه ای نداریم.اینکه چرا شاهد این اتفاق 
هستیم به دلیل اهمیت و قیمتی است که طالی کثیف دارد، طالیی 

که متاسفانه در شهر کرمان به آن بی توجهی می شود.
زباله ها  این  از  این روزها شاهد هستیم که در کشورهای پیشرفته   
کسب درآمد می شود و به نفع مردم شهر خرج می شود. رخدادی که 

در بسیاری از کشورهای جهان دیگر امروز به یک امر بدیهی تبدیل 
شده است. اما شوربختانه هنوز شاهد هستیم که در کرمان، مسئوالن 
کرمانی در خم اولین کوچه ی آن یعنی فرهنگ سازی برای تفکیک 

زباله از مبدا مانده اند!
مدیران شهر کرمان در پاسخ به رسانه ها همواره حرف از مافیای زباله 
به میان می آورند. این در حالی است که می توان این موضوع را با 
اینکه  راحتی مرتفع ساخت.  به  انتظامی  و  نهادهای قضایی  همکاری 
کنند جای  نمی  ورود  موضوع  این  به  کرمان هیچگاه  چرا شهرداران 
باید حتما در دوره جدید شورای شهر کرمان به آن  سوال است که 
رسیدگی شود.این روزها کارگاه های بازیافت غیرمجاز در حاشیه شهر 
اند و هم مانعی برای  کرمان هم در زمینه آلودگی مشکل ساز شده 
است  این درست  اند.  بازیافت شده  اهمیت  زمینه  در  فرهنگ سازی 
که مدیران ایرانی و البته بیش از همه مدیران کرمانی به طرح ها زود 
بازده بیشتر عالقه دارند، اما این فرهنگ سازی طوالنی مدت در نهایت 
در این شهر وسیع باید راه اندازی شود. این پذیرفته نیست که یک 
شهردار با خیال راحت بگوید که مجموعه عریض و طویل شهرداری 
که حمایت قوه قضاییه را نیز به همراه دارد از مافیای زباله شهر کرمان 
آینده  در  امیدواریم  که  است  تاسف  مایه  این  است.  خورده  شکست 

شاهد اصالح آن باشیم.
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