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سکه تمام  
نیم سکه 
ربع سکه

انس طال       1,181,40 
مثقال طال       4,202,000 
گرم طالی 18   970,040 

سایپا SE 111 ) سفید (      21,000,000
پژو 206  تیپ 2      33,100,000
پژو پارس سال دوگانه سوز 36,000,000
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فرداامروز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان خبر داد

حفظ قرآن با استفاده
از فضای مجازی

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

صدور اسناد کاداستری 
مهم ترین وظیفه ی

سازمان است

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال و ظاهری 
مناسب - ترجیحا مجرد - جهت کار در مطب 

زیبایی به صورت دو شیفت نیازمندیم.
آدرس: انتهای خیابان شفا - ساختمان

 پزشکان شفا
تلفن: 09354773822

جناب آقای دکتر مهدی جهانگیری
 انتخاب هوشمندانه حضرت عالی را به سمت نایب 
رئیس اول اتاق بازرگانی تهران تبریک عرض نموده 

و برایتان آرزوی موفقیت داریم. 
علی شهیدی زندی - علی امیرتیموری

روایتی متفاوت از زندگی محمد صنعتی

پایه کار اقتصادی ام ده تومان بود!

»پیام ما« گزارش می دهد

سگ کشی
نه شرعی ست و نه قانونی

رضا عبادی زاده
گوید  می  رسمی  غیر  های  شنیده 
به  شبیه  صدایی  ها  شب  بعضی 
صدای شلیک تیر به گوش می رسد 
و این صدا همان صدای شلیک تیر 
به سگ های ولگرد است. موضوعی 
که نمی توان با قطعیت از آن نوشت 
اما درباره سگ کشی کسی تردیدی 
سگ  کشتن  که  هاست  سال  ندارد. 
های ولگرد ادامه دارد و انجمن های 
مردم نهاد مدافع حقوق حیوانات با 
مطرح  را  اعتراضاتی  و  مخالفند  آن 
می کنند. هفته گذشته اما با رخ دادن 
به  موضوع  شیراز  در  کشی  سگ 

صدر اخبار کشور آمد. در فیلمی که 
در سایت ها و شبکه های اجتماعی 
پخش شد، چهار نفر در حال تزریق 
ماده ای به یک قالده سگ برای کشتن 
حیوان بودند و یکی از خبرگزاری ها 
اقدام  کسانیکه  که  بود  شده  مدعی 
به کشتن سگ ها کرده اند، در مقابل 
هر الشه 15 هزار تومان حق الزحمه 
دریافت می کنند، اما این موضوع از 
تکذیب  یا  تایید  منبعی  هیچ  سوی 
نشده است. در شبکه های اجتماعی 
موبایلی هم این فیلم با عنوان تزریق 
به  دست  سریع  ها،  سگ  به  اسید 
اعتراض  با  فیلم  این  شد.  دست 

فضای  کاربران  سوی  از  بسیاری 
مجازی روبرو شد و این اعتراضات 
به موضوعی چالشی  را  سگ کشی 

برای مسئوالن بدل کرد.
های  کنترل سگ  دستورالعمل  طبق 
ولگرد که در سال 87 در ستاد مرکزی 
کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری 
به انسان در سازمان شهرداری ها و 
شده،  تصویب  کشور  های  دهیاری 
مسئول جمع آوری سگ های ولگرد 
و  هستند  شهرداری ها  و  دهیاری ها 
موقع گرفتن آنها به هیچ نحو نباید 

سگ را بکشند
صفحه 3
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گزارشی از حواشی انتشار خبر تصادفی که هنوز داغ است

پورشه، پسر قلعه نویی 
و دیگران

دکتر مهدی جهانگیری، 
فرزند خصال خویشتن
یادداشتی از علی شهیدی زندی
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برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

ماسک های زیبایی و لطافت
با روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و 
جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  
)100درصد گیاهی(

ماسک رفع تیرگی و روشن کننده لب گیاهی
ماسک پاکسازی و الیه بردار و روشن کننده صورت کامال گیاهی

معجون خوراکی کوچک نمودن شکم گیاهی ، طبیعی و تازه )پودر و عرق(
مواد تقویت مو ، چشم و سر ، ضد ریزش مو و مو خوره و شوره سر

مواد تقویت کمر بعداز زایمان

درد مفاصل را برای یک بار درمان کنید
تخفیف ویژه به مدت محدود

یادداشت نخست
دل نوشته ایی برای برادرم حاج قاسم 

سرداران سپیده، مادران خورشید 
مظفراسکندری زاده

رحلـت شـیر زن وخورشـید طایفـه سـلیمانی و مکتـوب دل نوشـته ایی 
بـرای بـرادرم حاج قاسـم آغازی شـد بـر بـراوردن آرزویی دیریـن وادای 
دینـی کـه همیشـه بـر دوشـم حس مـی کـردم. وقتی سـالها پیش سـتون 
سـرداران سـپیده را در تجلیل ازشـهیدان گرانقدر وسـرداران گمنام استان 
کرمـان در هفتـه نامـه محلی فتـح کرمـان راه انداختیـم بارهـا وبارها این 
ایـده بـه ذهنـم آمـد کـه از مادرانـی  نیزیـاد کنیـم کـه قطعا نقش شـان و 
اجرشـان از فرزنـدان بسـیجی  و فرماندهان دالور انقالب وحماسـه دفاع 
مقـدس کمتـر نیسـت. مادرانی صبور نگران وچشـم براه کـه بارها وبارها 
در غـم فرزنـدان قهرمانشـان سـوختند وچون شـمع اب شـدند اما چون 
کـوه اسـتوار ماندنـد ودرس مردانگـی وصبر واسـتقامت دادند. سـرداران 
سـپیده، مـادران خورشـید اینـک عنـوان دل نوشـته هایـی اسـت در ادای 
ایـن دین بـه مادرانی که سـرداران سـپیده را پدید اوردند وخورشـیدهای 
ایـران وجهـان اسـالم وتشـیع علـوی را زاییدنـد. آغـاز ادای ایـن دین را 
در ایـام والدت بـی بـی دو عالـم و مادر خورشـید های امامـت و والیت 
وبرکـت و نـوری کـه مطمئنـم حضـرت زهرای اطهـر سـالم اهلل علیها به 
ایـن دل نوشـته هـا خواهـد داد فال نیکی اسـت که تعبیر آن انـا اعطیناک 

است… کوثر 
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
300005354
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کمتر از دو هفته پیش، والدیمیر پوتین، به عنوان باالترین مقام سیاسی و اجرایی روسیه، اعالم کرد تحریم واگذاری موشک های 
اس-3٠٠ به ایران لغو خواهد شد؛ اما تنها به فاصله چند روز، روسیه برای چندمین بار قول و قرار هایش را زیر پا گذاشت؛ 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری »تاس« گفت: تحویل سامانه دفاعی موشکی اس-3٠٠ به این 
زودی ها انجام نخواهد شد. 

کاغذ اخبار

بـا  همـراه  کـه  کشـورمان  جمهـور  رئیـس 
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور و 
فرمانـده  اشـتری  حسـین  پاسـدار  سـرتیپ 
همایـش  بیسـتمین  در  انتظامـی  نیـروی 
سراسـری فرماندهان، روسـا و مدیـران نیروی 
)ناجـا(  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  انتظامـی 
حضـور پیدا کـرده بود گفت:» دولـت یازدهم 
در کنـار همـه برنامـه هایی که بـر دوش خود 
داشـته و متعهـد بـه اجـرای آن بـوده اسـت و 
هـر آنچه کـه در انتخابات به مـردم وعده داده 

در پـی آن اسـت تـا دقیقـا اجرا و عمـل کند.« 
رییـس جمهـوری در این همایـش از تعدادی 
خانـواده هـای معظم شـهدای نیـروی انتظامی 
از جملـه خانواده شـهید جمشـید دانایی فر و 
مدیـران برتر ناجـا با اهدای لـوح تجلیل کرد. 
همچنیـن روحانـی در بـدو ورود بـه مرکـز 
فرماندهـی سـتاد ناجـا از نیروهای مسـتقر در 

محوطـه سـان دید.
مهمتریـن محورهـای سـخنان رئیس جمهـور 
در ایـن همایـش بـه نقل از ایسـنا و تسـنیم به 

شـرح ذیل اسـت:
• ایجـاد امنیـت در سـایه همدلـی و همکاری 
میـان دولـت و نیروهـای مسـلح و نیروهـای 

اطالعاتـی و امنیتـی امکان پذیـر اسـت.
• نهـی از منکـری کـه از آن می گوییـم فقر و 
فسـاد، بیکاری و ریاسـت که باید آن را از بین 
ببریم. چسـبیدیم به چند فرعیات اسـالم و آن 

را رهـا نمی کنیم.
• حکومـت اسـالمی، یعنـی حکومـت قانون 
کـه رهبـر کبیـر انقـالب بارهـا آن را تاکیـد 
کرده انـد. در جمهـوری اسـالمی ایـران شـرع 

و قانـون در کنـار هـم اسـت.
• پلیـس موظـف بـه اجـرای اسـالم نیسـت، 
هیـچ پلیسـی نمی توانـد بگویـد مـن ایـن کار 
را کـردم چـون خـدا گفتـه اسـت. پلیس یک 
وظیفـه بیشـتر نـدارد و آن هـم اجـرای قانون 

ست. ا
کنیـم،  اجـرا  را  قانـون  می خواهیـم  اگـر   •
بایـد قانـون شـفاف باشـد و آن گاه پلیس وارد 

می شـود تـا قانـون را اجـرا کنـد.
• اقتدار غیر از زور است.

• مسـئله امنیـت در کنـار سـالمت از برنامـه 
هایی اسـت کـه دولـت یازدهم از آغـاز برای 

آنهـا اهمیـت ویـژه ای قائـل بوده اسـت.
• یـک اشـکالی در ذهـن بعضی هـا هسـت، 
جامعـه پلیسـی و جامعـه دارای پلیـس خوب 
دو مقوله اسـت. امنیت جامعه بـا امنیتی کردن 
جامعـه دو مقوله اسـت، مـا در جامعـه نیاز به 
امنیـت داریـم و باید برای امنیـت هزینه کنیم.

• البتـه موفـق ترین نیـروی امنیـت در جامعه 
نیرویـی اسـت کـه خرجش کـم باشـد و بهره 
وری از توان این نیرو بیشـتر باشـد. مؤثرترین 

نیـرو کم هزینه تریـن نیروسـت و اگر همیشـه 
ایـن دو را بـه عنـوان دو اصـل مـد نظـر قرار 
دهیـم و بتوانیـم هزینـه را کاهـش دهیـم امـا 
در عیـن حـال اثربخشـی را بتوانیـم افزایـش 
بدهیـم، توانسـته ایم راه موفقـی را طـی کنیـم.

• شـما می دانیـد مـا هـم در شـرایط تحریـم 
قـرار داریـم و هـم هنـوز قیمـت نفـت بـه 
نصـف و یـا بـه بیـش از نصـف تقلیـل پیـدا 
کرده اسـت. همـه کشـورهای همسـایه ما که 
بسـیار پولدارنـد و برخـی خودشـان توطئـه 
کاهـش قیمـت نفـت را طرح ریـزی کرده انـد 
امـروز همـه آن هـا گرفتارند و چالـه و چاهی 
داخـل  بـرادر می کننـد خودشـان  بـرای  کـه 
همـان چالـه و چـاه می افتنـد. آن هـا دچـار 
اقتصـادی  و  اجتماعـی  مشـکالت  صدهـا 

. شـده اند 

حسن روحانی:

پلیس موظف به اجرای قانون است، نه اسالم

یادداشت

دست خودمان را در استرداد 
اموال زنجانی بستیم! 

 نعمت احمدی* 
  بابـک زنجانـی یـک پدیده خـاص بود زیرا نـه عنوان 
تاجـر بـر او قابـل اطـالق بود و نـه عنوان دیگـری چرا 
کـه او فـردی بـود کـه سـر راه دولـت قـرار گرفـت و 
خواسـت تحریـم هـا را دور بزنـد و نفـت را بـه نیابت 
از دولـت بـه کشـورهای دیگر بفروشـد و پـول فروش 
نفـت را بـه دولـت برگردانـد کـه بـا در نظـر گرفتـن 
همیـن مطلـب دیگـر نیـاز نبـود بـه ایـن شـیوه بـا او 
برخـورد می کردیـم زیـرا امـوال و در آمد فـروش نفت 
متعلـق بـه او نبـود و نمـی تـوان گفـت »امـوال بابـک 

زنجانـی« چـرا کـه بیش از 
2 میلیـارد و هفتصـد میلیـون یـورو پـول ایـن مملکت 
در تصاحـب بابـک زنجانـی بـود در حالیکـه او عنـوان 
امیـن را داشـت. وقتـی بابـک زنجانی  در تاجیکسـتان، 
دبـی و مالـزی بانـک و صنـدوق مالـی تأسـیس کرد و 
پول هـای نفـت را در ایـن بانـک هـا نگهـداری نمـود 
ایـن طبیعی اسـت که دیگر پولی داخل کشـور نداشـته 
باشـد و در ایـن شـرایط مراجـع امنیتـی و قضائـی مـا 
نمـی توانسـتند دسترسـی بـه آن پول ها داشـته باشـند 
حتـی اگر مـال و اموالی در داخل کشـور داشـته باشـد 
و تـا این اموال دارای سـندد رسـمی نباشـد، شناسـایی 
آنهـا بـا مشـکل مواجـه می شـود و این موضوع نسـبت 
دارد  بیشـتری  مصـداق  کشـور  از  خـارج  امـوال  بـه 
و اصـال امـکان پذیـر نیسـت. بایـد توجـه داشـت کـه 
صرفـا حسـاب های بانکی و اسـناد رسـمی در کشـور 
قابـل شناسـایی اسـت و در ایـن موضـوع خـاص در 
شـرایطی کـه برخـی مراکـز می دانسـتند یـک فـردی 
بـا چنیـن انگیـزه ای بـرای دور زدن تحریـم هـا آمـده 
اسـت هرچنـد احتمـاال می دانسـتند او در لفظ فقط یک 
کارگزار محسـوب می شـد در حالیکه عمـل او مصداق 
عینی سوءاسـتفاده می باشـد؛ وی در ابتـدا در قالب یک 
امیـن ظاهر شـد و متأسـفانه مسـئولین وقت بـه راحتی 
حـرف هـای او را بـاور کردنـد و بخشـی از سـرمایه 
کشـور را در اختیـار این فـرد قرار دادند بـرای برخورد 
بـا او و در اختیـار گرفتـن امـوال امانـی الزم بـود ایـن 
آقـا را  در دفتـر کارش زیـر نظـر می گرفتنـد و مقامات 
قضائـی و امنیتـی بـه نحـوی نامحسـوس و با اسـتقرار 
در دفتـر وی وضعیـت کامـل مالـی این فـرد را با توجه 
بـه اموالـی کـه در اختیـارش بـود چـه در داخـل و چه 
در خـارج از کشـور که به وسـیله خـودش در آن زمان 
بـه  شناسـایی می کردنـد در آن صـورت می توانسـتند 
راحتـی امـوال او را در اختیـار بگیرند. بازداشـت بابک 
زنجانـی و رسـیدگی بـه پرونـده او بـا ایـن شـیوه بـه 
نحـوی بـود کـه شـادمانی افراد زیـادی را موجب شـد 
زیـرا در خـارج از کشـور تسـلط کافـی برای کشـور ما 
وجـود نـدارد. در حالیکـه بنـا بـه اظهـار مقامـات نفتی 
کشـور کـه می گوینـد امـوال بابـک زنجانـی در اختیار 
وزارت نفـت قـرار می گیـرد موضـوع مهمـی نیسـت 
بـه یقیـن، امـوال او تکاپـوی امـوال امانـی در اختیـار 
او نمـی کنـد و بـه قـدری در مقایسـه بـا پـول معاملـه 
شـده نفت توسـط ایـن کارگـزار بـه ظاهر امیـن ناچیز 
اسـت که جبران کسـری رقـم 2 میلیـارد و 7٠٠ میلیون 
یورویـی را نخواهـد کـرد و الزم بـود شـیوه درسـتی 
در ایـن پرونـده از سـوی مقامـات صـورت می گرفـت 
چـرا کـه مسـئوالن به باور مـن راه درسـتی را در مقابله 
بـا تملـک امـوال امانـی در اختیـار بابـک زنجانـی بـه 
کار نبردنـد و متأسـفانه امـکان دسترسـی بـه امـوال در 

تصـرف او را سـلب کردنـد.
* حقوقدان-وکیل پایه یک دادگستری

بیش از 6400 میلیارد تومان 
ودیعه حج عمره در بانک ها

  سـهیل سـراییان-  حـج رفتـن یـا نرفتـن، مسـاله 
کدام اسـت؟ مسـاله این اسـت که کسـاني که براي 
سـفر حـج عمـره نـزد بانک ها ودیعـه گذاشـته اند، 
نمي داننـد کـه ایـن ودیعه هـا را پـس بگیرنـد یـا 
منتظر باشـند تـا مجـازات مجرمان سـعودي انجام 
شـود و دوبـاره مقدمات سـفر بـه عربسـتان فراهم 
شـود. براسـاس آمارهایـي کـه از سـازمان حـج و 
زیـارت به دسـت آمـده نزدیـک به هشـت میلیون 
نفـر در نوبـت اعـزام هسـتند کـه بـا وجـود تمـام 
محدودیت هـا در اعـزام زایـران، آخریـن نفري که 
ثبت نـام کـرده حـدود 1٦ سـال دیگـر مي توانـد به 
حـج عمـره بـرود. مـردم بـراي سـفر به عربسـتان 
نـزد بانک هـاي ملي و ملـت ودیعه هـاي 8٠٠ هزار 

تومانـي گذاشـته اند. 
سـرخوش،  حسـن  صحبت هـاي  براسـاس 
مدیـرکل برنامه ریـزي پذیـرش و اعـزام سـازمان 
حـج از ابتـداي سـال ٩3 تـا اسـفند مـاه، تاکنـون 
333 هـزار و 77٤ زایـر ایرانـي در قالـب 11٤3 
پـرواز بـراي حج عمـره به سـرزمین وحـي اعزام 
شـده اند کـه بیش از 1٦٦ هـزار عمره گـزار ایراني 
ایرانـي  هواپیمایـي  شـرکت هاي  پـرواز   ٦٠1 بـا 
و حـدود 1٦7 هـزار زایـر ایرانـي عمـره بـا 5٤2 

موسـم  در  سـعودي  هواپیمایـي  شـرکت  پـرواز 
عمـره جاري به عربسـتان اعـزام شـده اند. پس از 
اعـالم توقـف سـفر حـج عمره کسـاني کـه براي 
ایـن سـفر ثبت نـام کرده اند بر سـر دو راهـي قرار 
گرفته انـد کـه ودیعه هـا و سـودهاي خودشـان را 
از بانـک پـس بگیرنـد یـا همچنان منتظـر رفتن به 
سـفر حـج بمانند. سـعید اوحدي، رییس سـازمان 
حـج و زیـارت درباره نرخ سـود سـپرده هاي حج 
گفـت: در حـال حاضـر سـود سـپرده هاي حج و 
عمره، 2٠ درصد اسـت؛ اما تالش مي شـود، سـود 
ایـن سـپرده ها مطابـق بـا سـپرده هاي بلندمـدت 
شـود. بـا توجـه بـه صحبت هـاي نماینـده ولـي 
فقیـه در سـازمان حج و زیارت نزدیک به هشـت 
میلیـون نفـر در نوبـت اعـزام به سـفر حـج عمره 
هسـتند که اگـر هر کـدام از آنهـا ودیعه هاي 8٠٠ 
هـزار تومانـي گذاشـته باشـند، رقمـي نزدیـک به 
نـزد دو  میلیـارد تومـان ودیعـه  ٦ هـزار و ٤٠٠ 
بانـک ملـي و ملـت قـرار دارد؛ براسـاس آخریـن 
آمـار ثبت نـام کننـدگان در سـال ٩٠ کـه نزدیـک 
بـه شـش میلیـون و ٦٠٠ هـزار نفـر بودنـد، ٤1/5 
درصـد مربـوط بـه ثبت نـام بانـک ملـت و 58/5 
درصـد نیـز مربـوط به ثبت نـام کننـدگان در بانک 

ملـي اسـت و بیشـترین افـراد ثبت نـام کننـده در 
گروه هـاي سـني ٤٠ تـا 5٠ سـال بودنـد کـه 32 
 ٩ محصـل،  درصـد   ٦ دار،  خانـه  آنهـا  درصـد 
درصـد کارمنـد و ٩ درصد نیز داراي مشـاغل آزاد 
بودنـد. بایـد بـه ایـن مسـاله اشـاره کـرد کـه یک 
میلیـون و 5٠٠ هـزار نفـر هـم از قبـل در نوبـت 
حـج عمـره بودنـد کـه در مجموع هشـت میلیون 

نفـر مي شـوند.
ثبت نام مجدد حج در سال 95 بود

علـي لیالـي، رییس سـابق سـازمان حـج و زیارت 
در دي مـاه سـال 13٩٠ دربـاره اولویت هـاي اعزام 
گفتـه بـود: »بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد متقاضیـان 
سـال  یعنـي  آینـده  سـال  پنـج  تـا  نوبتـي  پشـت 
٩5 بـراي اعـزام بـه عمـره مفـرده ثبت نـام انجـام 
هـزار   ٤٠٠ و  میلیـون  شـش  میـان  از  نمي شـود. 
نفـري کـه براي سـفر بـه عمـره در دو بانـک ملي 
بودنـد  کـرده  سـپرده گذاري  و  ثبت نـام  ملـت  و 
پـس از انجـام قرعه کشـي در نیمـه دوم دي مـاه در 
نهایـت دومیلیـون و ٤٠٠ هـزار نفـر آنـان انتخاب 
مي شـوند.«وي بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان حـج 
تعهـدي بـراي اعـزام تمامـي ثبت نام کننـدگان بـه 
هنـگام  در  موضـوع  »ایـن  گفـت:  نـدارد،  عمـره 
ثبت نـام متقاضیـان قیـد شـده بـود. دو میلیـون و 
٤٠٠ هـزار نفـر طـي سـه سـال یعنـي از سـال ٩2 
تـا ٩5 بـه عمـره اعـزام مي شـوند و براي دو سـال 
آینـده نیـز از سـال هاي قبـل تعـدادي از متقاضیان 
نوبـت هسـتند.«   بانک هـا، پشـت  سـپرده گذار در 
با میزان ودیعه مردم نزد بانک ها براي سفر 

به حج مي توان چه کارهایي انجام داد؟
و  راه  وزیـر  مقـام  قائـم  صحبت هـاي  براسـاس 
شهرسـازي هزینه سـاختن هـر مترمربع از مسـکن 

مهـر ٤٤٠ هـزار تومـان اسـت کـه مي تـوان بـا این 
بودجـه 223 هـزار و 77٩ خانـه ٦5 متري مسـکن 

سـاخت. مهر 
بهداشـت  معـاون  صحبت هـاي  بـه  توجـه  بـا 
دانشـگاه علـوم پزشـکي اصفهان هزینه سـاخت و 
تامیـن هـر تخـت بیمارسـتاني یـک میلیـارد تومان 
اسـت کـه بـا این بودجـه مي تـوان ٦ هـزار و ٤٠٠ 

تخـت بیمارسـتاني مجهـز افتتـاح کـرد.
بـراي بهره بـرداري و سـاختن یـک کارخانـه فوالد 
بـا ظرفیت تولید سـاالنه یـک میلیـون و 5٠٠ هزار 
شـمش فـوالدي هـزار میلیـارد تومـان بودجـه نیاز 
اسـت کـه بـا بودجـه حـج تقریبـا مي تـوان شـش 

کارخانـه فوالد سـاخت.
بـه گفتـه معـاون علمـي و فنـاوري رییس جمهـور 
بـراي ایجـاد هـر شـغل نزدیـک بـه 1٦٠ میلیـون 
حـج  بودجـه  بـا  کـه  اسـت  نیـاز  هزینـه  تومـان 
مي تـوان ٤٠ هـزار شـغل تـازه بـه وجـود آورد.

بودجـه سـازمان بیمـه سـالمت همگانـي در سـال 
13٩٤ رقمـي نزدیک به شـش هـزار و 7٠٠ میلیارد 
تومـان اسـت کـه ودیعه سـفر بـه حج معـادل یک 
سـال بودجه سـازمان بیمه سـالمت همگاني است.
براسـاس گفته هـاي مسـووالن هزینـه تحصیـل هر 
دانش آمـوز بـراي خانواده هـا بـه صـورت میانگین 
روزانـه 2٠ هـزار تومـان اسـت کـه با ودیعه سـفر 
حـج مي تـوان هزینـه 87٦ هـزار و 712 دانش آموز 

را در یـک سـال تامیـن کرد.
پـرورش هزینـه  و  آمـوزش  گفتـه مسـووالن  بـه 
دولـت بـراي هـر دانش آموز سـالي یـک میلیون و 
8٠٠ هـزار تومان اسـت کـه با ودیعه حـج مي توان 
بودجـه بیـش از سـه میلیـون دانش آمـوز را فراهم 

. کرد

رتبه ۱۱۰ ایران در 
فهرست شادترین 
کشورهای جهانی
ایـران در رده بنـدی شـادترین 
کشـورهای جهـان در جایگاه 
یکصـد و دهـم قـرار گرفـت. 
شـبکه »راهیافت هـای توسـعه 
پروژه هـای  از  یکـی  پایـدار« 

تحـت نظـارت سـازمان ملل متحـد، در پژوهـش تازه خود 158 کشـور 
جهـان را در زمینـه میـزان شـادی مـردم آنهـا مـورد بررسـی قـرار داده 
اسـت. در رده بنـدی اعـالم شـده در ایـن پژوهـش، سـوئیس در صـدر 
فهرسـت شـادترین کشـورهای دنیـا قـرار گرفتـه و ایسـلند، دانمـارک، 
نـروژ و کانـادا در رده هـای دوم تـا پنجـم قـرار گرفتنـد. ایـاالت متحده 
آمریـکا در ایـن جـدول پانزدهـم اسـت. در انتهای این جدول، سـوریه، 
توگـو و برونـدی قـرار گرفته انـد. ایـن پژوهـش بـرای اولیـن بـار در 
سـال 2٠12 میـالدی انجـام شـد، کـه بـر اسـاس آن، شـادی یکـی از 
شـاخص های مهـم توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی ملت هـا بـه شـمار 
مـی رود. ایـن نهـاد از 2٠12 بـه ایـن سـو، هـر سـال تغییـرات در میزان 

شـادی کشـورها و علـل ایـن تغییـرات را بررسـی و منتشـر می کنـد.

احضار کاردار عربستان 
در تهران به وزارت 
امور خارجه ایران 
ایـران  خارجـه  امـور  وزارت 
دنبـال  بـه  کـرد،  اعـالم 
جنگنـده  هـای  جلوگیـری 
ورود  از  سـعودی  عربسـتان 
هواپیمـای ایرانـی بـه فضـای 
یمـن، کاردار ایـن کشـور در 

تهـران را روز جمعـه چهـارم اردیبهشـت احضار کرده اسـت. ه گزارش 
خبرگـزاری ایرنـا، رییـس اداره اول خلیـج فـارس وزارت امـور خارجه 
ایران در دیدار با کاردار سـفارت عربسـتان در تهران گفته اسـت: »هالل 
احمـر جمهـوری اسـالمی ایران در دو روز گذشـته با کسـب مجوزهای 
الزم پـروازی در مسـیر عمـان - یمـن و بـا انجـام هماهنگـی کامـل بـا 
صلیـب سـرخ و هـالل احمـر بیـن المللـی اقـدام بـه ارسـال هواپیمـا 
جهـت بازگردانـدن بیمـاران یمنی موجـود در ایران و ارسـال کمک های 
دارویـی کـرده که متاسـفانه هـر دو بار جنگنده های سـعودی بـا نزدیک 
شـدن بـه آنهـا هواپیمـای مذکـور را وادار بـه بازگشـت کرده انـد«. بـه 
گفتـه وزارت امـور خارجـه ایـران، این هواپیمـا حامل »زنـان و کودکان 
درمـان شـده یمنـی و کمک های دارویـی و انساندوسـتانه« بوده اسـت.

ده ها قطعه ارزشمند 
تاریخی از آمریکا به 
ایران تحویل داده شد
قطعـه   1٠8 تحویـل  از 
ارزشـمند تاریخـی بـه ایـران 
توسـط مؤسسه شـرق شناسی 
دانشـگاه شـیکاگو آمریکا، که 
بیش از 5٠ سـال آنهـا را برای 
خـود  اختیـار  در  تحقیقـات 

داشـت، خبـر دادنـد. ایـن اشـیای تاریخـی در سـال 131٦ در جریـان 
حفاری هـای مشـترک کارشناسـان ایـران و آمریکا در تپه هـای چغامیش 
دزفـول به همراه 2٦٤ لوح گلی باسـتانی کشـف شـدند، کـه تعدادی از 
این مجموعه کشـف شـده برای مطالعه به دانشـگاه شـیکاگو امانت داده 
شـد. قرار بود این اشـیای ارزشـمند پـس از انجام مطالعات کارشناسـی 
بـر روی آنهـا، بـه ایـران بازگردانـده شـوند، امـا تنهـا بخشـی از آنها به 
ایـران تحویـل شـد و پـس از انقـالب 1357 بقیـه آنهـا در اختیـار ایـن 
مؤسسـه باقـی مانـد، کـه بـا پیگیری هـای حقوقی ایـران بخـش دیگری 
از آنهـا بـه ایـران بازگردانـده شـد. ایـن اشـیا کـه قدمـت آنها به شـش 
هـزار سـال می رسـد، ابتـدا از ایـاالت متحـده به آلمـان منتقل و سـپس 
بـا یـک پـرواز هواپیمایـی آلمانی »لوفتانـزا« به ایـران تحویل داده شـد.

هزینه کلیه 
بیشترین جستجو 
گوگل در ایران
شـاید جالب باشـد کـه بدانیم 
هـر یـک از کشـورهای جهان 
کاربـران  توسـط  گـوگل  در 
اینترنتـی بیشـتر بـا چـه واژه 
قـرار  جسـتجو  مـورد  هـای 
تـازه  ارزیابـی  گیرنـد.  مـی 

انجـام شـده دربـاره هزینـه خریـد کاال و تهیـه خدمـات در کشـورهای 
مختلـف جهـان اسـت.  سـایت فیکـس آر بـا انتشـار نتایـج ارزیابـی 
انجـام شـده و ارائه نقشـه اشـاره می کند کـه عمده جسـتجوهای انجام 
شـده دربـاره هزینـه چـه نـوع خدماتـی در چـه قاره هـا و کشـورهایی 
بـوده اسـت. ایـن سـایت ایـران را در زمـره کشـورهایی مـی آورد کـه 
در بخـش جسـتجوهای عجیـب قـرار داشـته انـد و در ایـن بـاره مـی 
نویسـد: اگـر از نزدیـک نـگاه کنید به نـکات تعجـب برانگیـزی درباره 
بیشـترین جسـتجوهای انجام شـده در گوگل اشـاره شـده اسـت: مانند 
روسـپی گـری در برزیـل، اوکراین، هنـگ کنگ و لتونی. بـرده داری در 
موریتانـی، فـروش کلیـه در ایـران، لقـاح خـارج رحمـی در اسـترالیا و 

رینوپالسـتی )عمـل جراحـی بینـی( در کـره جنوبـی.
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مدیرکل امور استان های وزیر جهادکشاورزی گفته: در خصوص خرید گوشت بوفالو برای کارخانجات سوسیس و کالباس 
در سال های گذشته مجوزی صادر شده است اما هیچگونه مجوزی در سال جاری برای خرید آن از کشورهای دیگر صادر 

نشود و صادرات گوشت بوفالو کامال محدود شده است.
کرمان ویج

رضـا طالبـی زاده بـا حضـور در جمـع رئیس 
واعضـای شـورای اسـالمی وشـهردار شـهر 
کرمـان ضمـن تبریـک حلـول ماه رجـب، از 
رییس و سـایر اعضای شورا و شهردار کرمان 
قدردانی و تشـکر کـرد و گفـت: از زمانی که 
به اداره کل ثبت اسـناد وامالک اسـتان آمده ام، 
تمـام تـالش خود را برای پیشـرفت و آبادانی 
شـهر و اسـتان کرمان بـه کار گرفتـه ام. وی با 
اشـاره به پـروژه ی »صـاروج پـارس« )گودال 
پـروژه ی  داشـت:  اظهـار  خشـت مال ها( 
»صـاروج پـارس« یکـی از پروژه های بسـیار 
مهم در کرمان اسـت که با همراهی مسـئولین 
محترم و همت شـهردار کرمـان تا این مرحله 
پیـش رفتـه و در آینـده مـردم از آن بهره منـد 
خواهنـد شـد. وی افـزود: در صـورت ارائـه 
مسـتندات ونقشـه هـا ی مـورد نیاز  توسـط 

شـهرداری، اداره ثبـت کرمـان در کوتاهتریـن 
زمـان نسـبت به مسـتند سـازی کلیـه امالک 
ومستغالت در اختیار شـهرداری اقدام واسناد 

مربوطـه صـادر وتحویل مـی گردد.
طالبـی زاده به تصویـب قانون جامع کاداسـتر 
فرودیـن  یکـم  از  آن  الزم االجراشـدن  و 
امسـال اشـاره کرد و گفـت: بر اسـاس قانون 
جامـع حدنـگار )کاداسـتر( کلیـه ی ادارات و 
سـازمان های مرتبـط بـا زمین و مسـکن باید 
مسـتندات  ونقشه های مورد نیاز را در اختیار 
ادارات ثبـت اسـناد و امـالک بگذارنـد. وی 
تصریح کرد: ادارات ثبت  نیز موظف هسـتند 
ظرف پنج سـال کلیه اطالعات ومسـتندات را 
وارد بانک مربوطه کنند و اسـناد کاداسـتری را 
صـادر نماینـد.  مدیرکل ثبت اسـناد و امالک 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه این موضـوع که 

در گذشـته خدمـات ثبتی بصورت سـنتی به 
مـردم ارئـه می شـده اظهـار داشـت: از زمان 
تصـدی جنـاب آقـای دکتـر تویسـرکانی که 
از افتخـارات اسـتان کرمان هسـتند، اسـتفاده 
از فنـاوری اطالعـات در دسـتور کار قـرار 
گرفتـه ودر حـال حاضـر تمامـی اقدامـات از 
طریـق سیسـتم بـوده وهمچنین تنظیم اسـناد 
در دفاتـر، بصورت آنی والکترونیکی وپاسـخ 
از  زیـادی  وهزینـه  وقـت  کـه  اسـتعالمات 
اربابـان رجـوع مـی گرفـت در تمـام کشـور 
گـردد.  مـی  انجـام  الکترونیکـی  بصـورت 
طالبـی زاده افزود: در گذشـته حدودات امالک 
بصـورت توصیفـی وبعضا بـدون متـراژ بوده 
اسـت کـه بدلیـل مغایرتهـا، محـل اختـالف 
بـوده اسـت اما در حال حاضر اسـناد مالکیت 
بـا مختصـات جغرافیایـی دقیـق وبـا حـدود 

مشـخص صادر مـی شـود. وی در خصوص 
مزایـای این قانـون گفت: اجـرای دقیق قانون 
مذکـور باعث جلوگیـری از اختالفات متعدد 
ملکـی، زمین خواری و حاشیه نشـینی شـده و 
همچنین رونق اقتصادی وامنیـت روانی برای 

مـردم ایجـاد خواهـد کرد. 
و  اسـناد  ثبـت  اداره کل  واریـزی  مبلـغ  وی 
امـالک اسـتان کرمـان بـه حسـاب خزانـه در 
سـال گذشـته را نزدیک به 28 میلیـارد تومان 
دانسـت و گفت: پـس از اداره کل امور مالیاتی 

اسـتان، اداره کل ثبت اسـناد و امالک بیشترین 
درآمدزایـی را بـرای خزانـه اسـتان دارد. وی 
ادامـه داد: 22٠ دفترخانـه ی اسـناد رسـمی و 
122 دفتـر ازدواج و22 دفتـر طـالق  بعنـوان 
پیش خـوان ادارات ثبـت در اسـتان، مشـغول 
ارائـه خدمـت به مـردم می باشـند. طالبی زاده 
معامـالت انجـام شـده در سـال گذشـته را 
در شـهر کرمـان بیـش از 2٠٠ هـزار انـواع 
معامـالت اعـالم نمـود کـه از طریـق دفاتـر 

اسـناد رسـمی انجام شـده اسـت.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

صدور اسناد کاداستری مهم ترین وظیفه ی سازمان است

خبر

کرمان؛ رتبه دوم کشور در 
زمینه استفاده از اعتبارات 

صندوق توسعه ملی
اسـتاندار کرمان گفت: کرمان در سـال های گذشـته در 
زمینـه اسـتفاده از اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی رتبه 
3٠ کشـور داشـتیم کـه اکنـون بـه رتبـه دوم کشـور از 
لحـاظ جـذب اعتبارات صندوق توسـعه ملـی را داریم. 
علیرضـا رزم حسـینی در جلسـه هـم اندیشـی مدیران، 
انجمـن هـا، اتحادیه هـا و صنوف بخش کشـاورزی از 
مشـکالت و نیازهای بخش کشـاورزی اسـتان کرمان با 
حضـور وزیـر جهادکشـاورزی با اشـاره بـه بازدیدهای 
روز گذشـته از شـهرهای شمالی اسـتان گفت: متاسفانه 
بـه علـت آلودگـی محیـط زیسـتی در شـهربابک، وزیر 
جهادکشـاورزی از وضعیـت موجـود رنجیـده خاطـر 
شـدند و باالفاصلـه بـا مدیر عامل مـس صحبت کردیم 
و تذکراتـی بـه ایشـان دادیـم. اسـتاندار کرمـان تصریح 
کـرد: بـرای تنظیم بـازار محصـوالت جنوب اسـتان، به 
دسـتور وزر خریـد حمایتـی گوجـه فرنگـی در جنوب 
اسـتان از پنـج شـنبه آغـاز شـد و بایـد بـا مدیریـت 
کشـت، دیگـر با عرضـه اضافه کشـت هندوانـه، گوجه 
و ... روبـرو نشـویم.  وی ادامـه داد: در سـال گذشـته 
اعتبـارات خوبـی در خصـوص آبیـاری تحـت فشـار 
گرفتـه ایـم ضمـن آنکـه تغییـر الگـوی کشـت خوبـی 
را شـروع کـرده ایـم. رزم حسـینی اظهار کرد: در سـال 
گذشـه 2٠٠میلیـارد تومـان از صنـدوق توسـعه ملی در 
جنـوب اسـتان اسـتفاده کرده ایـم. این در حالی اسـت 
که در سـال های گذشـته در زمینه اسـتفاده از اعتبارات 
صندوق توسـعه ملی رتبه 3٠ کشـور داشـتیم که اکنون 
بـه رتبـه دوم کشـور از لحاظ جذب اعتبـارات صندوق 

توسـعه ملـی را داریم.   

تغییر نگرش
در تامین اجتماعی استان

پرداخـت  کرمـان،  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل 
بـه موقـع حق بیمه هـا، ایجـاد فضـای تعامـل سـازنده 
از جملـه  را  بازنشسـتگی  کانون هـای  و  همـکاران  بـا 
برنامه هـای خـود در سـمت جدیـد عنـوان کـرد. علـی 
حسـینی در مراسـم معارفه خود به عنوان مدیرکل جدید 
تامین اجتماعی اسـتان کرمان اظهار کرد: پاسـخگویی از 
راهبردهـای اصلی سـازمان تامیـن اجتماعی می باشـد و 
جـواب به مطالبات اقشـار گوناگـون و همچنین کارکنان 
بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
برنامه محـوری از اولویت هـا و اصـول مـا در مجموعـه 
مجموعـه  چنیـن  در  افـزود:  اسـت  اجتماعـی  تامیـن 
بزرگـی نمی توانیـم فاقـد برنامه ریـزی باشـیم. حسـینی 
سـپس با بیـان اینکـه همـواره بایـد قانون رعایت شـود 
تصریـح کـرد: پاکدسـتی از ویژگی هـای بـارز همکاران 
تامیـن اجتماعی در اسـتان کرمان اسـت. مدیـرکل تامین 
اجتماعـی اسـتان کرمان، پرداخـت به موقـع حق بیمه ها، 
ایجـاد فضـای تعامل سـازنده بـا همـکاران و کانون های 
بازنشسـتگی، بررسـی وضـع موجـود بـرای رسـیدن به 
وضـع مطلـوب و تـالش در جهـت رسـیدن بـه اهداف 
سـازمان و همچنیـن نظـام بیمـه ای پویـا را از جملـه 
برنامه هـای خود در سـمت جدیـد عنوان کرد. حسـینی 
در پایـان بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیریـت جدید همـراه با 
تغییـر وتحـول اسـت خاطرنشـان کـرد: با حفـظ جانب 
احتیـاط، بایـد نگرش ها، باورهـا و عملکردهـا دگرگون 
شـود و سـپس شـاهد رشـد روزافزون جایگاه سـازمان 

تامیـن اجتماعـی خواهیـم بود.

»پیام ما« گزارش می دهد

سگ کشی
نه شرعی ست و نه قانونی

رضا عبادی زاده
 شـنیده هـای غیـر رسـمی می گویـد بعضی شـب ها 
صدایـی شـبیه بـه صـدای شـلیک تیـر بـه گـوش می 
رسـد و ایـن صـدا همـان صدای شـلیک تیر به سـگ 
هـای ولگرد اسـت. موضوعی که نمی تـوان با قطعیت 
از آن نوشـت امـا دربـاره سـگ کشـی کسـی تردیدی 
ندارد. سـال هاسـت که کشـتن سـگ های ولگرد ادامه 
دارد و انجمـن هـای مردم نهاد مدافـع حقوق حیوانات 
بـا آن مخالفنـد و اعتراضاتـی را مطرح مـی کنند. هفته 
گذشـته اما با رخ دادن سـگ کشـی در شـیراز موضوع 
بـه صـدر اخبـار کشـور آمـد. در فیلمی که در سـایت 
هـا و شـبکه هـای اجتماعی پخش شـد، چهـار نفر در 
حـال تزریـق مـاده ای به یک قالده سـگ برای کشـتن 
حیـوان بودنـد و یکـی از خبرگزاری هـا مدعـی شـده 
بـود که کسـانیکه اقدام به کشـتن سـگ ها کرده اند، در 
مقابـل هـر الشـه 15 هزار تومـان حق الزحمـه دریافت 
می کننـد، امـا ایـن موضوع از سـوی هیچ منبعـی تایید 
یـا تکذیـب نشـده اسـت. در شـبکه هـای اجتماعـی 
موبایلـی هـم این فیلـم با عنوان تزریق اسـید به سـگ 
ها، سـریع دسـت به دسـت شـد. این فیلم بـا اعتراض 
بسـیاری از سـوی کاربران فضـای مجازی روبرو شـد 
و این اعتراضات سـگ کشـی را به موضوعی چالشـی 

برای مسـئوالن بـدل کرد.
طبـق دسـتورالعمل کنتـرل سـگ هـای ولگـرد کـه در 
سـال 87 در سـتاد مرکـزی کنتـرل جمعیـت حیوانات 
ناقـل بیمـاری بـه انسـان در سـازمان شـهرداری هـا و 
دهیاری های کشـور تصویب شـده، مسئول جمع آوری 
سـگ های ولگـرد دهیاری ها و شـهرداری ها هسـتند و 
موقـع گرفتـن آنهـا به هیچ نحو نباید سـگ را بکشـند 
بلکـه بایـد زنده گیری شـوند و به محل هایـی که برای 
نگهـداری آنهـا تهیـه شـده اسـت منتقـل شـوند. طبق 
ایـن دسـتورالعمل بایـد در محـل نگهـداری سـگ ها، 
دامپزشـک حضـور  یابـد و سـگ را معاینـه  کنـد اگـر 
سـگ سـالم بـود و متقاضی بـرای واگـذاری آن وجود 

داشـت آنهـا را واگذار  کنند و اگر تشـخیص داده شـد 
کـه سـگ بیمار اسـت باید تا جائیکـه آن محل ظرفیت 
دارد در آنجـا نگهـداری شـود و اگـر ظرفیـت وجـود 
نداشـت و سـگ غیرقابل درمان بود طیق دسـتورالعمل 
معدوم شـود. برای کشـتن سـگ های مریض هم باید 
ابتـدا بـا اسـتفاده از مـاده ای مخصـوص سـگ بیهوش 
شـود و سـپس با ماده ای دیگر بدون اینکـه حیوان درد 

بکشـد معدوم  شـود. 
روش شهرداری کرمان

 هم زنده گیری هم سگ کشی
ملکی کارشـناس خدمات شـهری شـهرداری کرمان به 
»پیـام ما« می گوید: بیشـتر سـعی در زنده گیری سـگ 
هـا داریـم و قصـد داریم مرکـز زنده گیری سـگ های 
ولگـرد و دیگـر حیوانـات مثـل گربـه را امسـال آماده 
کنیـم و سـامان دهی مناسـبی انجـام دهیـم. مدیرعامل 
سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری کرمـان هـم در 
گفتگـو بـا »پیـام مـا« میگویـد: در بحـث سـگ هـای 
ولگـرد شـهرداری هـا یـک شـیوه نامـه ای دارنـد کـه 
دو روش زنـده گیـری همـراه بـا معـدوم کردن سـگ 
هـا در حاشـیه شـهرها در آن دیده شـده و مـا از هر دو 
روش اسـتفاده کـرده ایم. اسـماعیل جهانشـاهی افزود: 
در بحـث زنـده گیری بـا یک NGO صحبـت کردیم 
و توافقاتـی را برای بسترسـازی زنده گیری سـگ های 
ولگـرد انجـام دادیم تا امسـال فقط با اسـتفاده از روش 
زنـده گیـری و مـرگ بـا ترحـم، سـگ های ولگـرد را 
جمـع آوری کنیـم. وی تعداد زیاد سـگ های ولگرد و 
هزینه باالی زنده گیری را دلیل سـگ کشـی در حاشیه 
شـهر دانسـت و ادامـه داد: برای زنده گیـری و مرگ با 
ترحم به سـالح بیهوشـی نیاز اسـت که متاسفانه تعداد 
کمـی از ایـن نـوع سـالح داریم و فشـنگ این سـالح 
هـا هـم گیـر نمـی آیـد و فقـط مختـص ما نیسـت و 
همه شـهرداری ها با این مشـکالت مواجه هسـتند که 
مسئوالن شـهرداری سـعی در برطرف کردن مشکالت 
سـالح  دو  کرمـان  شـهرداری  اینکـه  ضمـن  دارنـد، 

بیهوشـی خریـداری کـرده اسـت کـه متاسـفانه هنـوز 
بـه شـهرداری تحویـل داده نشـده اسـت. جهانشـاهی 
حاضـر بـه دادن پاسـخ به این سـوال که تاکنون سـگ 
هـا را با سـالح گـرم معدوم مـی کردید نشـد و گفت: 
بایـد حضورا تشـریف بیاوریـد چرا که به ما بخشـنامه 
شـده مصاحبـه تلفنی انجام ندهیم و فقـط با هماهنگی 

روابـط عمومی شـهرداری در خدمت شـما هسـتم.
کمک به شهرداری برای جلوگیری از سگ کشی

یکـی از فعـاالن دفـاع از حقـوق حیوانات بـه »پیام ما« 
مـی گوید: افراد زیادی هسـتند که حاضـر به همکاری 
بـا شـهرداری هسـتند تـا این سـگ ها کشـته نشـوند. 
بامـری افـزود: مـی تـوان سـگ های ولگـرد سـالم را 
واکسـینه کرد و قالده ای همراه با تاریخ واکسیناسـیون 
را بـه گـردن سـگ بیندازیـم و آن هـا را رهـا کنیم. در 
ایـن صـورت دیگر خطری بـرای انسـان ندارند و ناقل 
بیمـاری نیسـتند. وی ادامـه داد: در مراحـل بعـدی و 
در صـورت تامیـن هزینـه بـا عقیم کـردن سـگ ها از 
افزایـش جمعیـت سـگ هـای ولگـرد جلوگیـری می 

. شود
شرع چه می گوید؟

متـن اسـتفتا:»اخیرا افـرادی تحت تاثیـر مـوارد معـدود 
گـزارش بیمـاری حیوانـات شـهری، اقدام بـه تحریک 
ارگان هایـی نظیـر شـهرداری نمـوده اند که بایـد برای 
مقابلـه بـا بیمـاری یـا جلوگیـری از خطـر حیوانـات 

شـهری )نظیـر سـگ و گربه( آنهـا را معدوم نمـود. آیا 
کشـتن و معدوم سـازی یـک گونـه حیـوان شـهری با 
هـدف »امحـا« آن را به چنین بهانه ای مجـاز می دانید؟«  
  آیـت ا... بیـات زنجانی: »باتوجه بـه فرمایش حضرت 
علـی)ع( کـه فرموده اند شـما مسـئول هسـتید حتی در 
مقابل سـاختمان ها و بهایم، بنابراین کشـتن هر موجود 
زنـده ای بـه هر بهانه ای مسـئولیت آور اسـت؛ در نتیجه 
اگر حیوانی موذی نباشـد و یا با تشـخیص کارشناسان 
امین، موجب مریضی نباشـد، کشـتن آن جایز نیست«. 

آیت ا... مظاهری: »چنین کارهایی روا نیست«.
آیـت ا... مکارم شـیرازی: »تنها درصورتـی این کار جایز 
اسـت کـه واقعـا احسـاس خطـر از ناحیه آنها شـود و 

راه دیگـری جز این نباشـد«.
آیـت ا... صانعی: »کشـتن گربـه هر چند ضرر برسـاند، 
بنـا بـر احتیـاط واجـب، جایـز نیسـت و حـرام اسـت 
بلکـه بایـد آن را بترسـانند و یـا بـه نحـوی دور نمایند 
و اذیـت کردن و شـکنجه نمودن و تعذیـب حیوانات، 
مطلقـا حـرام اسـت و در روایـت آمـده زنی بـه جهنم 
مـی رود چـون گربـه ای را زندانـی نمـوده و او را بـا 
تشـنگی و گرسـنگی اذیـت کـرده تـا مرده اسـت، کما 
اینکـه کشـتن حیوانات غیرموذی هم قطعا مسـتحب و 
مطلـوب نیسـت، امـا از حیث منـع ظاهرا منـع کراهتی 
دارد و بـه هر حال کشـتن حیوانـات غیرموذی، فی حد 

نفسـه نامطلوب اسـت«.

حفظ قرآن
با استفاده از

فضای مجازی
ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـالمی جنـوب کرمـان گفت: 
سـه خواهـر در چـاه دادخـدای 
قلعـه گنج بـا اسـتفاده از فضای 
مجـازی حافـظ کل قـرآن کریم 
شـدند. حجـت االسـالم سـید 
احمـد حسـینی با اشـاره به محرومیت شهرسـتان قلعه گنـج افزود:حفظ کل 
قـرآن کریـم آن هـم توسـط افـراد کـه در منطقـه محـروم زندگی مـی کنند 
اهمیـت ایـن کار را دوچنـدان کـرده و بـه مـا متذکـر مـی شـود که بـا اراده 
ادمـی محرومیـت محدودیت نیسـت. وی با اشـاره به ضرورت بیشـتر برای 
برنامـه ریـزی در جهـت رفـع دغدغه مقـام معظم رهبـری مبنی بـر پرورش 
1٠ میلیـون نفـر حافـظ قـرآن کریـم اظهار داشـت: هـم اکنـون از طریق نرم 
افزارهـای تفسـیر ، روخوانـی و روانخوانی کار یادگیری قـرآن در مناطقی که 
دسترسـی بـه مربـی وجود نـدارد نیز فراهم شـده که باید این مهم گسـترش 
یابـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه هرچـه در این زمینه کار انجام شـود کم اسـت 
عنوان داشـت: کار در زمینه قرآنی نیازمند پشـتی بانی شـورای توسـعه قرآنی 

اسـت تـا دغدغـه هـای مقـام معظم رهبـری رفع شـود. 

پرداخت غیر حضوری 
54 درصد قبوض

 انرژی برق
از  درصـد   5٤ حاضـر  حـال  در 
قبـوض انـرژی بـرق بـه صـورت 
غیرحضوری پرداخـت می گردند.  
بنـا به گزارش دفتـر روابط عمومی  
شـرکت توزیع برق جنوب اسـتان 
کرمـان معاونت فـروش و خدمات 
مشـنرکین در خصـوص فعالیتهـای آن معاونـت در زمینه وصول مطالبـات از طریق 
درگاه هـای الکترونیکـی گفـت: بـا توجـه بـه راه انـدازی امـکان پرداخـت قبوض 
انـرژی بـرق بـه صـورت غیرحضـوری و از طریـق درگاه هـای مختلـف بانکـی 
از جملـه دسـتگاه ATM، اینترانـت، SMS، سـامانه 1521، خـود دریافـت، وب 
کیوسـک، دسـتگاه پوز و اینترنت، در حـال حاضر 5٤ درصد از قبـوض انرژی برق 
بـه صورت غیرحضوری پرداخت می گردند.  پرویز سـعید عسـکری  ادامـه داد: راه 
اندازی سـامانه پرداخت اینترانت، سـامانه پرداخت تلفنی 1521 ، دسـتگاه  های پوز 
ماموریـن وصـول مطالبـات و درگاه پرداخت اینترنتی  و اینترانتی شـرکت از جمله 
اقدامات شـاخص در خصوص رفاه حال مشـترکین جهت پرداخـت قبوض انرژی 
مـی باشـد به طـوری که پرداختهای صورت گرفته  توسـط مشـترکین در سـال ٩3  
از طریق  اینترانت توسـط 13٤11٩ مشـترک ؛ اینترنت شرکت تعداد2252٦ مشترک 

و تلفـن بانـک + سـامانه 1521 تعداد 53121 مشـترک بوده اسـت.

ساماندهی ساختمان 
قدیمی بیمارستان 

کرمان درمان
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بـرای  تهمیداتـی  کرمـان گفـت: 
سـاختمان قبلی بیمارسـتان کرمان 
اسـت  شـده  اندیشـیده  درمـان 
خصـوص  ایـن  در  توانسـتیم  و 
منابعـی را در پایان سـال گذشـته 
کسـب کنیـم. علی اکبر حق دوسـت در دیدار با اسـتاندار کرمان گفـت: در زمینه 
اعتبارات عمرانی دانشـگاه رشـد خیلی خوبی پیش بینی شـده اسـت و در برخی 
بخـش هـا شـاهد رشـد 3٠٠ درصـدی اعتبـارات عمرانی بودیـم. وی ادامـه داد: 
عالوه بر  بودجه بالغ بر دو میلیارد تومانی سـال گذشـته بیمارسـتان شـهید باهنر؛ 
امسـال حـدود 1٠ میلیـارد تومـان بـرای این بیمارسـتان جذب شـده اسـت. این 
مسـئول گفـت: در بودجـه امسـال بودجـه 2٠ میلیـاردی بـرای آن در نظر گرفته 
شـده کـه در ایـن زمینه رشـد 1٠ برابری را شـاهد هسـتیم. رئیس دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان گفت: بخـش زایمان اورژانـس افضلی پور بـه زودی کلنگ زنی 
مـی شـود کـه اعتباری حـدود 15 تـا 1٦ میلیارد تومـان برای آن پیش بینی شـده 
اسـت. این مسـئول با اشـاره به کمبود فضا در کیلینک بعثت ادامه داد: سـاختمان 
قبلـی کرمـان درمـان بعد از مقاوم سـازی بـه عنوان کلینیـک ویژه مورد اسـتفاده 

قـرار خواهـد گرفت.

کرمان به ۱۰ هزار 
کیلومتر راه روستایی 

نیاز دارد
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت: 1٠ هـزار 
کیلومتر راه روسـتایی در اسـتان 
کرمـان نیـاز داریـم. بـه گزارش 
راه  کل  اداره  عمومـی  روابـط 
کرمـان،  اسـتان  شهرسـازي  و 
مهنـدس خـداداد مقبلـی در جلسـه شـورای برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان 
کرمـان با حضور اعضای کمیسـیون عمرانی مجلس شـورای اسـالمی اظهار 
داشـت: در هشـت شهرسـتان شـمال کرمـان 33 هـزار واحد مسـکن مهر را 
دسـتور کار داشـته ایم کـه 2٠ هـزار واحـد را تحویل متقاضیـان داده ایم و 13 
هـزار واحـد در شـمال کرمـان و 7 هـزار واحد هـم در جنوب کرمـان هنوز 
باقی مانده اسـت. این مسـئول با اشـاره بـه اینکه ٤2 درصـد جمعیت کرمان 
در روسـتاها زندگـی می کنند، متذکر شـد: یک هـزار و ٤٤٠ روسـتای دارای 
سـکنه در کرمـان داریـم و ٩73 روسـتا دارای جمعیـت بـاالی 2٠ خانـوار 
هسـتند. وی در پایـان بـا بیـان اینکه بـرای تعریـض راه های روسـتایی 2٠٠ 
میلیـارد تومـان اعتبار نیاز اسـت، تصریح کرد: 1٠ هزار کیلومتر راه روسـتایی 
در اسـتان کرمـان نیـاز داریـم که ٤ هزار و 5٠٠ کیلومتر سـاخته شـده و 58٠ 

کیلومتـر در دسـت اجرا اسـت.



شماره پیاپی 370   دوره جدید شماره 1
یکشنبه 6 اردیبهشت ماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 
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44
ایرانمنش مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه گفت: ایستگاه مسیرهای »توکل آباد«، »شهدا« )زریسف(، »مدیریت«، »مسجد 
خدایی« و »شاه زاده محمد« از حاشیه  میدان »شهدا« به ابتدای خیابان »17 شهریور« روبروی بازارچه  شهرداری کرمان انتقال یافت. 
همچنین ایستگاه مسیرهای خیابان »مهدیه« و بولوار »شهید عباس پور« )پارادیس( به ابتدای خیابان شهید باهنر منتقل شد.

سوژه

شهرام جزایری: زندان، تاوان نزدیک شدن به سیاسی ها
زهرا علی اکبــری، ولی خلیلی/اعتماد: 
اگر برای دهه 80، پنج اســم خبرساز را 
بخواهیم انتخاب کنیم بدون تردید شهرام 
جزایــری یکی از آنهاســت. پیش از این 
مصاحبه کرده و پــس از این نیز مصاحبه 
خواهدکــرد، اما متن پیــش رو محصول 
هشت ساعت گفت وگو با مردی است که 

می گوید در گذشته اش اشتباهات بزرگ 
کرده و می خواهد در آینده کارهای بزرگ 
بکند.  دلخــوری ها و عصبانیت هایش در 
اواسط مصاحبه ســبب ترک گفت و گوی 
طوالنی وی با ما نشد. شهرام جزایری برای 
اولین بار می گوید که چگونه به دهه چهارم 
زندگی اش رســیده است. او مدعی است 

یک دکترین اقتصــادی دارد و در آینده 
می خواهد با اتکا به این دکترین راه های 
جدید را در اقتصاد ایران بپیماید. خالصه 
گذشته اش این است که قصد داشته فرش 
دستباف را جایگزین نفت کند. قضاوت در 
مورد ادعاهای شــهرام جزایری بر عهده 

مخاطب است.

ادامه از شماره قبل
• مهم ترین اشتباه شما چی بود؟

ببینید اساســا یک فــرد وقتی وارد یک 
مقوله می شه نمی فهمه داره اشتباه می 
کنه مخصوصا ما که در دوره مدیریتمون 
اینقدر پرکار بودیم. خود شما هم اشتباه 
کردید. یک لحظه برگردید عقب. چرا با 
مادرم فالن رفتار رو داشتم. چرا این کار 
را قبول نکردم. خوب شــما هم اشــتباه 
دارید. همه اشتباه دارند. کال حکایت من 
شد مار از پونه بدش میاد و دم لونه اش 
سبز می شه.  به سیاست عالقه نداشتم 
اما آنطور به سیاســیون نزدیک شدم، تا 
قبل وقتی مــردی را می دیدم که دوبار 
ازدواج کــرده اصال طرفش نمی رفتم اما 
خودم مجبور شدم تا سه بار ازدواج کنم 
و این داســتانش طوالنیه. اما اینکه می 
گین مهــم ترین اشــتباه باید بگم مهم 
ترین اشتباه من در زندگیم نزدیک شدن 
به سیاســی ها بود. با همه احترامی که 
براشــون قایل هستم، چون نه اون ها به 

من و نه من به اون ها نیازی نداشتیم.
بود؟  نزدیکــی چه  این  از  • هدف 

دنبال رانت بودید؟
اشتباه کردم. من نیازی به آنها نداشتم اما 
این کار رو کردم و جریمه اش هم نابودی 
مطلــق خودم و خانــواده ام بود. زندگی 
خانوادگی ام به طور مطلق نابود شد و از 
هم پاشید. این آسیب ها تقریبا غیرقابل 
برگشته. در اثر حبس و زندان دو ازدواج 
بعدی من با جدایی و نابودی مواجه شد. 
اون ها هــم همه دخترهای خوبی بودند 
و هســتند، اما زندان نابودکننده زندگی 
هاست و االن دیگه هم من و هم خانواده 
ام به طور برگشــت ناپذیری ویران شده 
ایم. دیگه هیچ جوری نمی تونیم امور رو 
اصالح کنیم این هم ثمره اون اشتباهات 

من.
• قبل از دســتگیری حس نکردید 

ممکن است گیر بیفتید؟
من کاری نمی کردم. رویای من صادرات 
بود حتی یک شــکایت از من نشده بود. 

چطور باید حدس می زدم.
از دســتگیری  • همان دوره، قبل 
شــما یک بــاره اعالم شــد بین 
پیمان فروش هست.  صادرکنندگان 

یکی از آنها گویا مادر شما بود؟
مادر من مدیرعامل یکی از شرکت هایم 
بود. من باز هم تاکید می کنم ما پیمان 
فــروش نبودیم. پیمان فــروش تعریف 
دیگری داشت. من کال با این کار مخالف 
بودم. من پول و ارز وارد این مملکت می 
کردم. من فقط خدمات اقتصادی و مالی 
می دادم. نشسته بودم وسط صادرکننده 
و واردکننده و بازار، مطمئن هم بودم که 
کارم اشتباه نیست و بعدها عینا در احکام 
دیوان عالی کشــور صحیح بودن و طبق 
اقتصادی  اقدامات  بــودن  ضوابط حاکم 
شرکت هایم همگی تایید شد. مدارک و 

احکامش موجوده.
رهاکردن  از  که  مادر شــما  • پس 
درس و دانشگاه ناراضی بود، موافقت 

کرد با شما کار کند؟
مادر من بــزرگ ترین پروتکتور )حامی( 
من بــوده و هســت. من شــرکت را با 
مدیرعاملی مادرم تاســیس کردم. البته 
اصال مادرم هیچ وقت به شــرکت نیامده 

بود.
• اگر برگردید به گذشــته، همین 

مسیر را می روید؟
بله همین مســیر را عینا و بااقتدار طی 
می کنم اما اگر بفرمایید در آینده چطور؟ 
عرض می کنم قطعا یک سری اشتباهات 

را دیگه تکرار نمی کنم.
• رفــت و آمد با مجلســی ها اوج 
فعالیت تان بود و فکر کنم بعد از آن 

دوره مشکالت آغاز شد؟
هرکســی می توانــد به مجلــس برود. 
موضــوع را بزرگ کردن . من دوســتان 
نماینده ای داشتم و به واسطه آنها رفتم 
مجلس. به خاطر مســوولیت مشاوره ای 
که داشتم طبیعتا در مورد لوایح و قوانین 

نظر می دادم.
• مثال همان طرح پرداخت تسهیالت 

بدون وثیقه؟
آن هم یک مورد بود که اتفاقا از بهترین 
قوانین اقتصادی اســت زیرا بانک ها به 
عنوان امین مــردم، طبق قانون عملیات 
بانکــی بدون ربــا، ابتدا بایــد اصالت و 
توانمندی فــرد را ارزیابی و احراز کنند 
و نباید صرف وثیقــه وام بدهند، همینه 
که بانــک هــا 70، 80 هــزار میلیارد 
تومان پول ملت بیچاره را به یه مشــت 
افراد بی صالحیت دادن و منابع کشــور 
را قفل کردن، من بــا اون قانون، وثیقه 
را کم اهمیــت و توانمندی و اصالت وام 
گیرنده را تقویت کردم زیرا اگر امریکا می 
خواســت برای یک دوم تسهیالت بخش 
خصوصی اش ســند ملکــی بگیره، باید 
ســند زمین های چندین کره و سیاره از 
جمله زمین و ماه، زهره و عطارد رو می 
ذاشــت. اون ها اصالت و توانمندی افراد 

رو مالک قرار دادن و موفق هم شــدند.  
درضمن من در مورد بیش از 150 الیحه 
و طرح، نظر مشــورتی دادم که ضرورتی 
نیســت در موردش صحبت کنم. و همه 
این امور در پرونده قضایی من رسیدگی 
شــد و بحمداهلل من ســربلند بودم. زیرا 
اکثرا یا همه اصال نمی دونســتند شغل 

من چیه؟
• با کدام طیف سیاســی دوســت 

بودید؟
من اصال آدم سیاسی نیستم اما با بعضی 
نماینده های راســت و چپ و مســتقل 
دوست بودم و باهاشون می رفتم مجلس.
• اما بیشتر روی نمایندگان منتسب 

به اصالح طلب مانور داده شد؟
من مسوول این اتفاق نیستم.

• وقتی اســم تان سر زبان ها افتاد 
و اسامی نماینده ها و کلی شخصیت 
سیاسی منتشر شد که شما به آنها 
پول داده بودید، چه حسی داشتید؟

خــوب در آن پرونــده همه ایــن موارد 
اتهامی رسیدگی شــد و بحمداهلل هیچ 
نماینده یا فرد سیاســی محکوم نشــد، 
زیرا هیچ کدام برای من یا شــرکت های 
مرتبطــم گامی برنداشــته بودند. قبول 
ندارید خودتون بریــد پرونده مو مجددا 

بازبینی کنید و واقعیت رو ببینید.
اقتصادی  فعالیت  • چطور می شود 

کرد و به سیاست بی توجه بود؟
هر دوره ای مختصــات خودش را دارد. 
مــن معتقــدم در هــر دوره ای فعالیت 
اقتصاد به خوبی جواب می دهد. تنهاباید 
ساختار را در فضای سیاسی طراحی کرد. 
همه سیاسیون باید در خدمت اقتصاد و 

معیشت مردم باشند.
• ببینیــد برای تان عجیب نبود که 
یک جریان سیاسی را یک تنه زمین 

زدید؟
آن جریــان خــودش مســوول زمیــن 
خوردن خودشه. به من چه ربطی داره؟ 
همونطوری که من خودم مســوول همه 
گرفتاری ها و نابودی زندگیم هســتم و 

به هیچ کس دیگه ای هم ربطی نداره.
• شــما دوره آقای احمدی نژاد را 

درک کردید؟
از چه نظر؟

فهمیدید  بودید،  زندان  در  خوب   •
فضا چقدر تغییر کرده است؟

بله. فهمیدم.
• چه حسی داشتید؟

مثل همه.
• فکرمی کنید آن دوره هم برای کار 

اقتصادی مناسب بود؟
نمی دونم. چون من در زندان بودم.

انجام می  اقتصادی  • در زندان کار 
دادید؟

بله، تلفنی به دوستانم مشاوره هایی می 
دادم. در همیــن حد امــا کار اقتصادی 
به معنای داشــتن دفتر و دستک، حاشا 
و کال. چــون من همیشــه خوشــحالم 
بعضی ها این طــور فکر می کردند. این 
ســوءتفاهم ها ناشی از رفتار سرخوش و 
پرانرژی همیشگی من هم هست. خودم 

هم با همین رفتــارم در به وجود آمدن 
این شائبه ها مسوول هستم. من مشاوره 
می دادم به رفقایــی که بنگاه اقتصادی 
درســت کرده بودند. می گفتند چه کار 
کنیــم؟ من هــم می گفتم ایــن کار را 
بکنید. خوب بــار اول و دوم مجانی بود. 

بعد دیگه باید پول می دادند.
• درآمد خوبی داشت؟

بلــه. خیلی خوب و عالــی به طوری که 
خودم، خانواده هایــم و زندانیان دوروبر 

همگی سیر و راضی می شدیم.
• اما می گویند که در زندان موقعیت 

خاصی داشتید؟
بله، 54 مــاه من در یک اتــاق به طور 
انفرادی نگهداری شــده بودم بدون هیچ 
زندانی دیگری. از این نظر شــاید خاص 
بود. بعد شکایت کردم و اومدم توی بند 

عمومی.
زیادی خرج  پول  گویند شما  می   •

زندان کردید.
نه این طور نیست.

• کفپوش ها را عوض کردید، مالقه و 
دمپایی و... خریدید.

من واســطه بودم بین یک سری خیر و 
زنــدان. بهم اعتماد داشــتند و پول آنها 
را جمع می کــردم و می دادم زندانیان، 
لذا فقط واسطه امر خیر بودم و همه این 
کارهایــی که به من منتســب می کنن 

مربوط به همین اموره.
خانواده  هزینه  هــم  همین حاال   •
می  تامین  را  هــا  زندانی  از  بعضی 

کنید، درست است؟
دلم نمی خواد درباره اش حرف بزنم.

• فرار شما اتفاق خیلی مهمی بود. 
چرا بگذاریمش برای بعد؟

االن به هیچ وجه در این باره حرف نمی 
زنم. بمونه برای چند سال بعد.

• مه آفرید خسروی را هم در زندان 
دیدید؟
بله دیدم.
• کجا؟

در درمانگاه. مــن درمانگاه بودم که او را 
هــم آوردن. همه را بیرون کردن اما من 

ماندم و سالم و علیکی کردیم.
• شما را شناخت؟

بله شناخت.
• شما هم او را شناختید؟

نه او من را شناخت.
• مکالمه ای داشتید؟

من به او گله کردم. گفتم چرا این کارهای 
بزرگی که انجام دادی با جعل تعدادی ال 
سی خراب شون کردی، مدیران بعضی از 
شرکت هایش با ما هم بند بودند. خیلی 
ازش تعریف می کردن. گفتم تو که این 
طــور بودی چرا این کارها را کردی و ال 

سی تقلبی باز کردی؟
• جوابش چه بود؟

سکوت کرد سرش رو پایین آورد و گفت 
راست می گی.

• مگه شما توی زندان بارها مردید؟
بله توضیح دادم، از مرگ بدتر بود.

• وقتی گفتی دعاکن اعدام بشــی، 
چه پاسخی داد؟

گفت چرا این حرف را می زنید، شما که 
االن عزت داری و به زودی آزاد می شی، 
بهش گفتم من هم توی این چند ســال 
روزی هزار بار مردم و زنده شــدم و االن 
هم به خاطر ســختی هایی که کشیدم، 
بحمداهلل وابســتگی هایم توی این دنیا 
خیلی کم شــده و خداروشکر سبکبار و 

سبکبال آماده پروازم.
• واقعا در زندان عزت داشتید؟

اینجوری می گفتنــد.  می تونین برین 
بپرسین.

• چه حسی داشتید؟
خب هــر روز خبری درباره یک فســاد 
اقتصادی می آمــد واال دوره ای که من 
بیرون بودم بزرگ ترین دزدش من بودم 
که برابر حکم دیوان عالی کشــور دزدی 
خوش حساب بودم؟! بعدها هم که کلی 
اس ام اس جــوک برای آفتابه دزد بودن 
من درســت شد. وقتی می دیدم هر روز 
یک خبری درباره فســاد اقتصادی میاد 

تعجب کرده بودم.
• یک صبح تا شــب شما در زندان 

چطور بود؟
چهار ســال که تنهــا بــودم بیدارباش 
نداشــتم. بعد از نماز صبح می خوابیدم، 
یعنــی تقریبا صبح ها مــی خوابیدم، از 
صبح نماز می خوندم تا شــب. همه رو 
نفرین می کــردم. 90 درصد روزها روزه 

بودم. هر روز بدون اســتثنا سوره مبارکه 
یاسین می خوندم، هر روز دعای جوشن 
کبیر می خوندم، سوره مبارکه المزمل رو 
هر روز می خوندنم. هر دو، سه روز یک 
بــار مفاتیح رو تموم می کردم. بعد زنگ 
می زدم بــه رفقایم. آن ایام دفاع من در 
دیوان عالی کشور بود. الیحه می نوشتم 

برای دفاع از خودم.
• شــما که درس حقــوق نخوانده 

بودید. چطور الیحه می نوشتید؟
من مشــاور مجلس شــورای اسالمی و 
قانونگــذار این مملکت بودم بلد بودم که 
چطوری از وکال، حقوقدانان و مشــاوران 
استفاده کنم. در مقام دفاع کار جمعی و 
تیمی بسیار موفقی انجام دادم. اما بیشتر 
پرونده من اقتصادی بود نه حقوقی. برای 
همین خودم می نوشــتم. حاال که فکر 
می کنم می بینم اون دوران یک جورایی 
بهترین دوران زندگی ام بود. دو سال در 
اتــاق حفاظت بودم االن اتاق جانشــین 
زندانه. ســرباز مواظب من بود. یک اتاق 

هم بودم که االن انباریه.
• که گفتید اگر اعدام شــده بوید 
بهتــر بود. چطور حــاال می گویید 

بهترین دوران زندگی تان بوده؟
بــرای اینکه همه چیز کنــار رفت و من 

ماندم و خدای خودم.
• چه امکاناتی داشتید؟

هرچی بقیــه زندانی ها داشــتن. فرش 
و تلویزیــون، تلفــن و... از داخل زندان 
شــرکت ها را اداره می کردم. شرکت ها 
کلی دیون داشتند و 48 میلیون دالر را 

باید پس می دادند.
• چه کسی این امکان را به شما داد؟ 

مثال تلفن.
همه تــوی زندان تلفن دارنــد، مقامات 
مســوول این شــرایط را ایجاد کردند تا 
بدهی شرکت هایم را تسویه کنم. وقتی 
بار دوم پرونده در دیوانعالی کشور نقض 
شــد، فکر کنم 23 آبــان 84 رفتم بند 
عمومی. عیــن دیوانه ها بودم. دیوانه ای 

که از قفس پرید.
• ان همــه تنهایی اذیت تان نکرد؟ 

عصبی نشدید؟
نه، من آدم استرســی نیستم. لطفا دیگه 
زندان رو ول کنید. برویم سر بحث آینده.
برسیم  آینده  به  اینکه  برای  • حاال 

بگوییم االن چکاره اید؟
االن یک بازنشسته هستم.

• روزهای بازنشســتگی چطور می 
گذرد؟

کتــاب می خوانم، فیلم می بینم، ورزش 
می کنم و ســعی دارم خــودم رو دوباره 

احیا کنم.
• آخرین کتابی که خواندید و فیلمی 

که دیدید چه بود؟
بهتــره بگم کدوم کتاب و فیلم رو خیلی 
دوست داشــت. کتاب ترقی ژاپن، تالش 
آگاهانــه یا معجــزه رو خیلی دوســت 
داشتم. کتاب غرض توفان رو هم همین 
طور. ســریال آمریکایی 24 خیلی خوب 
 Kingdom of Heaven بود. از فیلم

هم لذت بردم.
بازنشستگی  این سمت  تا کی در   •

می مانید؟
احتماال تا دو ســال دیگر من باید خودم 
را احیا کنم. باید فکر و برنامه ریزی کنم 
تــا خودم را دوباره جمع و جور، آن وقت 

شاید وارد کار بشوم.
• شرکت تاسیس می کنید؟

شاید بله، شاید خیر.
• یعنی این میل زیاد به تاســیس 

شرکت را در خودتان کشتید؟
احتماال من دیگر وارد کار اجرایی نشــم. 
شــاید فقط مشــاوره بدم. فکر می کنم 
تا دو ســال دیگه من بتوانم مشاور چند 

شرکت بزرگ باشم.
• یادمــه جایی گفتــه بودید من 
حاضرم با بیل گیتس مناظره کنم که 
او  با  را  چطور پول ساختم. خودتان 
مقایسه می کنید، اگر این طور است 
چرا ســر از زندان در آوردید و بیل 

گیتس ایران نشدید؟
بیل گیتس اگر ایران بود، قطعا شرایطش 
فرق می کرد. اگــر اعدامش نمی کردند 
حتما به چند ســال زنــدان محکوم می 
شــد. این موضوع اصال ربطی به عدالت 
حکومتی نداره به هر حال کشور ایران یه 
کشــور در حال توسعه است و کار بزرگ 
کردن در آن مشکالت و معضالت بزرگ 
دارد. از همه بیشــتر تو چشم می ری و 
مردم شمارو  چشــم می زنن. اگه آقای 
بیل گیتس هم در ایران بود چشــم می 
خورد و می افتاد زندان!!! هنوز هم می گم 
حاضرم پای مناظره با ایشــون بنشینم و 
بگیم چطور پول ساختیم. شاید عدد اون 
بزرگ تر باشه اما کار من حتما در حد و 
اندازه او هســت و یقینا می تونم نزد اون 

استاد درس هایم رو به خوبی پس بدم.
• این اعتماد به نفس امروز شما من 
را به یاد روزهــای محاکمه و زندان 
شــما می اندازد. یادم هست عکس 
هایی که آن روزها از دادگاه شــما 
و  بودید  خندان  شــد،  می  منتشر 
نوعی خونسردی و آرامش در صورت 

تان به چشم می خورد؟
من با مســائل ســاده رو به رو می شم. 
هنوز هم همین طورم. البته بعضی ها این 
حالت را ربط می دادند به قرص اعصاب.

• واقعا آرامش شما ناشی از این نبود 
که برخی دوستان تان قول هایی به 

شما داده بودند؟
این را که شــما رسانه ها می گفتین اما 
وقتی بــرام حکم 27 ســال زندان آمد 
دیدیــن که قولــی در کار نبود. من مال 
کســی را خورده بودم؟ به ناموس کسی 
دست درازی کرده بودم؟ من از عملکرد 
خودم و شــرکتم مطمئــن بود. به لطف 
و کرم خدا اعتماد داشــتم. کدام یک از 
شــما به خدا اعتماد دارید و خودتون رو 
می ســپارین به دریــای بیکران لطف و 
رحمتش؟ واقعا کدام یک از شــما؟ چند 
نفر این طور هستند؟ اما من این طورم. 

بی نهایت به خدا اعتماد دارم.
• وقتی توی خیابــان راه می روید 

کسی شما را می شناسد؟
اغلب بله.

• برخوردشان چطور است؟
همیشه خوب و عالیه.

• از شهرت خوش تان می آید؟

شما بدتون می آد؟
• اولویت بعضی نیســت. بعضی هر 

کاری نمی کنن مشهور بشن.
اولویت من هم نیست اما واقعیت منه.

• اعتقاد به شــهرت مثبت و منفی 
دارید؟

من معتقدم هرکســی به هر صفتی که 
شهرت پیدا می کند خروجی اش همان 
اســت. اگر من از شهرت خوشم می آمد 
در به در دنبال رسانه ها بودم که بیایید 
بــا من مصاحبه کنید اما این کار را نمی 
کردم و نمی کنم به خود شما چقدر برای 

این مصاحبه التماس کردم؟!!
• هیچ وقت پول دادید به رسانه ای 

با شما مصاحبه کند؟
می شه؟

• باالخر پــول دادید که در موردتو 
بنویسند؟

نه. سوال من را جواب بدید. می شه پول 
داد به رســانه که بیا با من مصاحبه کن. 
شما االن پول گرفتی؟ چقدر گرفتی که 

داری با من مصاحبه می کنی؟!
• نه مــن االن را نمی گویم آن 13 

سال را می گویم.
آنقدر در این ســال ها به من حمله شد 
و من ســکوت کردم که همه تشنه خبر 
از زبان من بوده و هســتند. نیازی نبود 
من بخواهم رایزنی کنم. خودشــون در 
مورد من می نوشــتند. من توی زندان 
ماجراهای عجیبی داشتم. شما در مورد 
قضــاوت مردم صحبت مــی کنین. من 
وقتــی زندان بودم با دو گروه از مردم رو 
به رو بودم. یک گروه که می شــدند 85 
نفر از من شــکایت کردند. یکی بدهکار 
بود و می گفت مــن بدهکارم چون این 
پول من رو خورده. یکــی نامه داده بود 
که من کمک می خــوام. یکی رفته وام 
گرفته، نداره قســط بده گفته پول منو 
شهرام خورده. یک عده هم که شمارشان 
بــاالی 10 تا 12 هزار نفــر بود نامه می 
دادند برای من و کمک می خواســتند. 
یکی می گفت بیــکارم، به من پول بده. 

یکی نامه نوشت چرا این کار را کردی.
• نامه ها را دارید؟

اکثرش رو دارم.
• چند درصــد نامه ها در مورد حل 

مشکالت مالی بود؟
حدود 90 درصد.

• فکر نمی کردند شــما دیگه پولی 
نداشتید؟

نــه. حتما فکر نمی کردنــد که نامه می 
نوشتند.

اقتصادی  اگر فعال  اید  • فکر کرده 
نمی شدید، چکاره می شدید؟
چکاره باید می شدم؟ دندانپزشک.

• من فکــر می کردم اگــر فعال 
اقتصادی نمی شدید باید بازیگر می 

شدید.
بازیگر مستند؟

• نه، بازیگر سینمای داستانگو
چرا؟ خوشگلم؟!

• نه شما خیلی خوب بازی می کنید.
بازیگرها نقش بازی می کنن. من خودم 
هســتم. من کامــال شــفاف و صادقانه 
زندگی کــردم. با هیچ کســی زد و بند 
کثیف نداشــتم. اگر زندگیم باز بشه هم 
ابایی ندارم. کســی اعتماد به نفس نداره 
که مال مردم رو دزدیده باشه. من سیزده 
ســال توی زندان نشستم. فقط من بودم 
و خدا. با وجود حجم گســترده مبادالتم 

حال کسی رو هم نگرفتم.
از  بازجویی هم باالخره یک مدل   •

مصاحبه است.
اما حاال من یک ســوال مــی کنم. چرا 
اینقــدر از من توقع تون باالســت؟ من 
هم آدمم. من هم اشــتباه می کنم. آدم 
بعضی جاهــا خطاهایی می کند که یک 
بچه شــش ســاله این کار رو نمی کنه. 
گاهی کارهای خبط و اشــتباه کردم که 
یک آدم مونــگل با آی کیوی هفتاد هم 
نمــی کنه. مردم فکر می کنند شــهرام 
کراهایــی می کند کــه بقیه نمی کنند. 
من در پول ســازی توانایی های خاص و 

منحصر به فردی دارم اما مجبور شدم با 
جریانی نادرست مقابله کنم و اتفاقا موفق 

هم شدم.
• کدام جریان را می گویید؟

همین جریانی که در مورد مفســدبودن 
شــهرام جزایری راه افتــاده بود. همین 
حاال هم بعضی ها نســبت به من همین 
جسارت ها رو می کنند. من اگر مجرمم، 
حبس کشــیدم. نمی شــه هم مجازات 
کشــید و هــم دوباره هرجا مــی ری با 

توهین مواجه بشی.
• یعنی معتقدید هنوز مجازات می 

شوید؟
پیش رویم نه اما پشت سرم شاید.

• به فکر رفتن از ایران نیستید؟
اوال اینکه من جنوبی هســتم و توی این 
کشور دنیا اومدم و ساخته شدم و از تک 
تک احساســات هفتاد میلیون جمعیت 

بهره بردم و رسیده به اینجا.
با  برخوردها  برخی  اینجا  مگر  اما   •

شما تلخ نیست؟
آدم باید حتی از دشمنش هم تشکر کنه. 
دشمن تو رو می بینه که باهات دشمنی 
می کنه. دشــمن من رو مــی بینه. من 
حتی دشــمنانم رو هم دوست دارم که 
لطف می کنن و با من دشمنی می کنن. 
حتما من براشــون مهم هستم که اونها 
با من دشــمنی می کنن. من در ضمن 

عاشق کشور و نظام و دینم هستم.
• اما بعضی ها می گویند شــهرام 
جزایری نمــی رود چون نمی تواند 
در جایی دیگر به این اندازه پول در 

بیاورد؟
من نگفتــم نمی رم. ممکنــه برای کار 
مرتب به خارج کشــور ســفر کنم. من 
ایرانی هستم و شــما هم ایرانی هستید 
و اگر بتوانید در کشور خودتون کار کنید 
و زندگی نرمالی داشته باشید وضعیتتون 
ایده آل است. در مقطعی دچار مشکالت 
شدم، ایستادم و حبس کشیدم و تا آخر 
هم تحمــل کردم. من االن بعد از آزادی 
برای آینــده ام برنامــه دارم. باید فرجه 
داد تا جامعه بپذیرد که شــهرام جزایری 
برگشــته بــه جامعه می خــواد زندگی 
نرمالی داشــته باشد.  البته قابلیت هایی 
رو دارم. جامعه باید شهرام جزایری رو به 
عنوان یک واقعیت بپذیرد. من هم باید با 
یک رفتار عاقالنه و اقدام غیرعجوالنه به 
جامعه و همه دلسوزان نظام اثبات کنم 
که من سیاســی نبودم و نیســتم. البته 

آدم های سیاســی یکی از محترم ترین 
اقشــار جامعه هستند. آدم های سیاسی 
زحمتکش ترین قشر کشور هستند. جزو 
شاکله اصلی جامعه هستند اما من دانش 
و تخصصش را ندارم و از همه مهم تر در 
این حوزه تجربــه و عالقه ای هم ندارم. 
سیاســت را می شناسم. مثل همه مردم 
که روزنامه می خوننــد و اظهارنظر می 
کننــد پرت و پال. هرچقــدر از این فضا 
دورم، خودم را در اقتصاد آدمی می دانم 

که قابلیت داره.
• فکر می کنید 10 سال دیگر شما 

کجا هستید؟ تاجرید یا کارآفرین؟
اینکه 10 سال دیگه چه می شود را باید 

برنامه راهبردی نوشت.
• مثل دولتی ها حرف می زنید؟

آخه این کارمه. بنگاه اقتصادی داشتم و 
برنامه راهبردی می نوشتم. به همه برنامه 
هایم هم می رسیدم. دولتی ها فقط شعار 
میدن. باید بنشــینم بررسی کنم. خیلی 
ها می گفتند تو آتش زیر خاکستری، برو 
حرف بزن همه می فهمند تو هیچ چیزی 

نیستی، آدم عوام مثل بقیه هستی.
• هنوز طرح مشخصی ندارید؟

طبعیتا شــهرام جزایری ها دغدغه شون 
ایجاد شغل و رفع فقر و بیکاری و تالش 
بی وقفه است. اگر یک فعال اقتصادی در 
و دیوار رو نــگاه کنه بنگاهش به ویرانی 

کشیده می شه.
ها.  جزایری  گویید شــهرام  می   •
کسی را مثل خودتون می شناسید؟

از من بزرگ ترها هم در این کشور بوده 
و هستند که شاید اسمشون جایی مطرح 
نیست اما قبول دارم که نام شهرام خیلی 

بزرگ شده البته فقط نامش.
• در چه حوزه ای؟

توی چی من را مشهور می دانید؟ اگر تو 
فساد می دانید از من مفسدتر هم هست. 
نابغه می دانید از من نابغه تر هم هست، 
اما خب منظورم این اســت که در حوزه 

کاری که بلدم.
• درآمد مکفی چقدر است؟

درآمد مشــروع و مناسب و مکفی. حاال 
بستگی دارد. موضوع بعدی این است که 
این فرد یعنی من، چه نقشــی می تونه 
در حوزه فعالیت خودش ایفا کنه. شــما 
خبرنگارید. برای جامعه خبرنگاری چکار 
باید بکنید؟ خیلی ها دوست ندارند کاری 
که بلدند رو به دیگران یاد بدهند. لباسی 
که می خرند دیگران بخرند. من این طور 
نیستم دوست دارم بی مزد و منت چیزی 

که بلدم رو به همه یاد بدم.
• خیلی مثل آدم مثبت های فیلم ها 

صحبت می کنید...
نه این طور نیســت. مــی توانید بیایید 
تحقیــق کنید. اگر فکر مــی کنید فیلم 

برخورد می کنم بیایید ببینید.
• بعد 13 سال زندان از سیاسی ها 

می ترسید؟
نــه من احتیاط می کنــم. اما اصال نمی 
ترسم. فقط در ورودی جاده سیاست یک 
تابلوی ممنوع زده ام. مطمئن باشــید به 
زودی کاری می کنم که عالم هستی به 
وجــودم افتخار کنه. بــزرگ ترین بنگاه 
خیر و برکت را در دنیا خواهم ساخت تا 
فقرا و گرفتاران از وجودم بهره مند شوند. 
این خواست خداونده، همون خدایی که 
کشــتی من رو بعد از 13 ســال سختی 
و رنج با عزت و ســالمت به این آرامگاه 
رسوند و از اینجا به بعد رو هم به سادگی 

خواهدبرد.
• یک کلمه می گویم، شما یک کلمه 

یا جمله درباره اش بگویید:
احمدی نژاد: قاطع، ولی کم تجربه

مردم  واقعی  دلسوز  رفسنجانی:  هاشمی 
و کشور

محمدرضا رحیمی: دوست صمیمی جابر 
ابدالی

مه آفرید خسروی: خدا رحمتش کنه
اوین: قبوراالحیا

گرد و غبار اهواز: مردمش مســتحقش 
نیستند

بســتنی: هپی و خوشحال می کنه، من 
خودم را یک بستنی فروش می دونم.

شهرام جزایری: )سکوت(
فســاد اقتصادی: اندازه و مترش شهرام 
جزایری اســت؛ دسی شــهرام، سانتی 

شهرام و کیلو شهرام...
حسن روحانی: کلیدساز

مادر من بزرگ ترین پروتکتور 
)حامی( من بوده و هست. من 
شرکت را با مدیرعاملی مادرم 

تاسیس کردم

 تا دو سال دیگر من باید خودم را 
احیا کنم. باید فکر و برنامه ریزی 

کنم تا خودم را دوباره جمع و جور، 
آن وقت شاید وارد کار بشوم.
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فرقانی معاون فنی عمرانی شهردار کرمان گفت: با تصمیم مسئوالن کرمان مدرسه در حال تخریب حیاتیه در بازار کرمان به موزه 
شهر تبدیل می شود. احیاء بازار کرمان یکی از اهداف اصلی استانداری، میراث فرهنگی و شهرداری کرمان طی ماههای گذشته 

بوده و در این زمینه گامهای بسیار موثری برداشته شده بطوریکه بسیاری از بخشهای بازار کرمان مرمت شده است.

یادمان افتخار

روزهــای هفده تا نــوزده اســفند 1362، 
جزیره ی مجنون صحنه ی یکی از شدیدترین 
درگیری هــای عملیات خیبر بود که در آن، 
رزمنــدگان ایرانی با تجهیزات اندک جلوی 
پاتک ســنگین نیروهای عراق ایســتادند. 
رضا میرکریمی که پیــش از این، ماجرا ی 
جبهه رفتنش به عنــوان امدادگر را در مجله  
داستان روایت کرده بود، در این متن، سراغ 
تجربه  ی غریب حضورش در عملیات خیبر 

در هفده سالگی رفته است.
این قصه، چند شــخصیت اصلی دارد: سید 
یحیی یوســفی، علیرضا نــوری و من که 
راوی ام. اما قهرمان یکی بیشتر نیست: گردان 
ابوذر زنجان که می رفت تا دست خالی جلوی 
پاتِک یک تیپ را بگیرد. می گویم قصه چون 
بعضی از صحنه هایش حتی در هندی ترین 
فیلم هــا و کلیشــه ای ترین حکایــت هم 
نمی گنجد اما این چیزی از واقعی بودن شان 
کم نمی کند. همه ی این ها جلوی چشــمم 
اتفــاق افتاده اند؛ از ظهر 18 اســفند 1362 
تــا ظهر 19 اســفند 1362. از مرز جفیر تا 
جزیره ی مجنون. در این بیست وچند ساعت، 
چیزهای زیــادی در ذهن من تغییر خواهد 
کرد، آدم هایی تصویرشــان دگرگون خواهد 
شد؛ یحیی یوسفی، علیرضا نوری و من که 

تا مرز مردن رفتم، ماندم و برگشتم.
گردان ابوذر جزو نیروهای پشتیبان عملیات 
خیبر بود. از زنجان رفتیم پادگان انرژی اتمی 
اهواز و بعد، پشت دژ مرزی ُجفیر. عملیات 
یکی دوهفته قبل در هورهای آن طرف مرز 
شروع شــده بود و می دانستیم که به زودی 
اعزام خواهیم شــد اما از زمان دقیقش خبر 
نداشــتیم. برای آمادگی، هر شب چهار پنج 
ســاعت یک نفس در گل وشل راه می رفتیم 
و صبح که برمی گشــتیم ســنگر، تا ظهر 
مثل جنازه می افتادیــم. تا یک روز که بعد 
از برگشــتن از رزم شــبانه، دیدیم چندتا 
آیفا آمدند و یک نفر پیاده شــد و گردان را 
جمع کرد و گفت دوســاعت دیگر، ناهار را 

می خوریم و راه می افتیم سمت خط.
ما نزدیک سیصدنفر بودیم. هر هفت هشت 
نفر ســوار یک قایق شدیم و راه افتادیم و از 

دوردست صدای تیراندازی می آمد.
زیاد طول نکشید که راز سکوت را فهمیدیم. 
عملیات اصلــی در جزیره ی جنوبی جریان 
داشــت و ما آمده بودیم به مجنون شمالی. 
غروب بود. نی ها کمی جلوتر تمام می شد و 
جا به یک جاده ی خاکی می داد. بیسیم چی 
گردان شروع کرد به کسب تکلیف و ما هم 
نماز خواندیم و نفری یک کنسرو و کمی نان 
خشک برای شام گرفتیم. خورده و نخورده، 
دوتا کمپرسی بنز ده تن آمدند و ما پشت شان 
سوار شدیم و راه افتادیم. از آن پشت، بیرون 
را نمی دیدیم. فقط می دانســتیم که داریم 
جاده ای را همین طور می رویم. شب شده بود. 
دوروبرمان هنوز خبری نبود اما از دوردست 
چیزی شبیه صدای گنگ رعد می آمد. سر 
چرخاندم ســمت صدا و دیدم در افق، یک 
نقطه نوربــاران اســت؛ از زمینش نور بلند 
می شود و از آسمانش هم نور می بارد. جنگ 
آن جا بــود، در جزیره ی جنوبــی و ما انگار 

داشتیم نزدیکش می شدیم.
ســر یک دوراهی، وقتی فرمانده مان پیاده 
شد تا از یک سنگر خودی آدرس بگیرد، دو 
خمپاره، کامال کور و تصادفی خورد بغل ما و 
ترکش هایش سایید به دیواره های کمپرسی 
و فرمانده که فکر می کرد لو رفته ایم، دستور 
پیاده شــدن داد. پایین آمدیم و دسته های 
خودمــان را پیداکردیم. یــک گروهان جدا 
شد و دو گروهان دیگر که من هم جزوشان 
بودم، دنبال فرمانده روی حاشیه ی جاده راه 
افتادیم. جاده از وســط هور رد می شد؛ چپ 
و راســت، باتالقی بود با نی های کم پشــت 
و پراکنــده، پر از خمپاره ها و موشــک های 
عمل نکرده. روبــه رو، در امتداد جاده، زمین 
صاف بود و تا دوردست ها، تا همان نقطه ی 
نورباران، دید داشت. هوا تاریک شده بود اما 
یک هواپیمای عراقی در ارتفاع خیلی زیاد، 
همین طور دور می زد و بیست دقیقه یک بار 
منورهای چتردار دوازده تایی می ریخت که 
پایین آمدن شان تقریبا بیست  دقیقه طول 
می کشــید. اطرافمان، مثل گرگ ومیش دم 
صبح روشن بود و چون روی جاده کامال دید 
داشت باید به ستوِن یک، از شانه ی باریک و 
شیب دار جاده می رفتیم که پایین تر بود. سر 
راه، هر از گاه سنگری می دیدیم که چندنفر 
از نیروهــای خودی داخلش خوابیده بودند، 
یا دراز کشــیده بودند و خستگی یک هفته 
جنگ را درمی کردند. از ما می پرسیدند کجا 
می روید؟ و ما می گفتیم جلو. هم سوال آن ها 
برای ما عجیب بود، هم جواب ما برای آن ها، 

اما فرصت توقف و گفت و گو نداشتیم.
در رزم های شبانه ، به تجربه فهمیده بودم که 
در حرکِت به ستون، بهتر است جزو نفرات 
جلو باشم. فرمان استراحت و حرکت از نفر 
اول شروع می شود، بنابراین می تواند منظم 
بدود و آسوده استراحت کند. اما همین طور 
که فرمان ها نفربه نفر در امتداد ستون عقب 
می روند، تاخیرها ثانیه ثانیه روی هم انباشته 
می شوند و نفر آخر انگار همیشه در حال پر 
کردن فاصله ای اســت که تمام  نمی شود. تا 
می نشیند می گویند بلند شوید و هیچ وقت 

مجال استراحت پیدا نمی کند.
آن شب افتادم آخر صف. پشت سر کسی که 
وزنش زیاد بود و خســته بود و نمی توانست 
راه برود. همه بی خواب و خسته بودیم و بدن 
آدم خسته، حتی در حال حرکت، راهی برای 

اســتراحت پیدا می کند؛ یک جور سیستم 
اتوپایلوت که چیزی را به عنوان هدف حرکت 
نشانه می گیرد تا نیاز به نیروی ذهن و حواس 
را به حداقل برســاند. برای راننده ی خسته، 
این نشانه، چراغ قرمز پشت ماشین روبه رویی 
اســت و برای من، لکه ی سفیدی که روی 
کوله  ی نفر جلــو می دیدم: پِر چفیه اش بود 
که برای من حکم راهنما را داشــت؛ وقتی 
به راست یا چپ منحرف می شد، می پیچیدم 
و وقتــی پاییــن می رفت، بی اختیــار دراز 
می کشیدم و بالفاصله چشم هایم را می بستم. 
تقریبا هر بیست دقیقه، پنج دقیقه استراحت 
می دادند اما چــون بچه ها خواب می رفتند 
و جامی ماندند، پنــج دقیقه تا به آخر صف 
برسد، می شــد چند ثانیه. راه طوالنی بود و 
کم کم هر کس که دراز می کشید موقع بلند 
شــدن چیزی جا می گذاشت و موشک های 

آرپی جی هی کمتر و کمتر می شد.
صداهــا و تصویرهــا آرام آرام تغییر کرد. از 
جایی، در سنگرهای کنار جاده دیگر کسی 
نبــود و فرمانده گفت در ســکوت حرکت 
کنید. جلوتر رسیدیم به چند جنازه  ی عراقی 
و بعد به جایی که مســیر، پر از جنازه های 
غلتیــده از روی جاده بود. صدای گلوله های 
پراکنده، واضح تر می شد و حوالی سه صبح، 
بعد از چهار ساعت راه پیمایی، دیگر می شد 
تشخیص داد که منبع صدا، یک دوشکا است 
و زیــاد هم با ما فاصله ندارد. دوشــکا فقط 
به طرف کانال های ســمت چپ ما شلیک 
می کرد و گلوله های رســام بلندش، سیاهی 
فضا را می شــکافت. ما را هنوز ندیده بودند 
و فکر هم نمی کردند که کسی از حاشیه ی 

باریک کنار جاده به آن ها حمله کند.
فرمانده دستور توقف داد که کسب تکلیف 
کنــد و چند نفری که نزدیک بیســیم چی 
نشسته بودیم، شنیدیم به فرمانده گفتند از 
تانک سوخته جلوتر نروید. بی اختیار گردن 
کشیدیم و دیدیم که دویست متر از تانک رد 
شده ایم. فرمانده گفت ساکت باشید. آسمان 

19 اسفند هنوز تاریک بود.
تشــنگی چند ساعت بعد توی راه سراغ مان 
آمــد. آب قمقمه ها همان چند کیلومتر اول 
تمام شــده بود و گفته بودنــد چون عراق 
شــیمیایی زده، از آب برکه ها هم نخوریم. 
وقتی بعــد از دوازده کیلومتــر راه پیمایی، 
دویســت متر جلوتر از تانک ســوخته، در 
سکوت منتظر تصمیم فرمانده بودیم، دوتا 
از بچه های گردان طاقت شــان تمام شــد. 
گفتند مرگ یک بار، شیون یک بار. تشنه که 
نمی توانیم بجنگیم. رفتند کمی جلوتر، جایی 
که آب به نظر تمیزتر می آمد، اســلحه ها را 
گذاشــتند زمین و آب خوردنــد اما موقع 
برگشتن اسلحه شان را اشــتباه برداشتند؛ 
یکی  انگشتش را با خیال راحت گذاشت روی 
ماشه ی اسلحه ای که ضامنش کشیده نبود و 

ناگهان رگبار گلوله، آسمان را شکافت.
تمام گردان بی اختیار برگشتیم طرف دوشکا 
کــه همچنان کانال های ســمت چپ ما را 
می زد. دوشکا چند لحظه ساکت شد و بعد 
شــلیک کردن را از سر گرفت؛ این بار رو به 
ما، درست رو به ما. می گویم »درست« چون 
ما ســتونی بودیم در امتداد لوله ی دوشــکا 
و بنابرایــن هر گلوله از یک، دو یا ســه نفر 
می گذشــت. فریادها بلند شــد به آسمان، 
همه چسبیدند به زمین و من برای اولین بار 
در جبهه صدای عراقی ها را شنیدم. صدای 
فرمانده شان بود که سر نیروهایش داد می زد. 

داشت بیدارشان می کرد.
فرمانده گفت ســنگر بکنید. تیر مستقیم و 
مدام می آمد و نمی شد بلند شد. همین طور 
که در شــیب دراز کشیده بودیم، خاک را با 
کاله  از زیرمــان  کندیم و رد  کردیم پایین تا 
شیاری درست شد و خزیدیم داخلش. تازه 
پناه گرفته بودیم که دوشــکا دوباره ایستاد. 
چند لحظه همه جا ســاکت بود، بعد صدای 
ســوت آمد و یک منور درست باالی سر ما 
روشن شــد. آرام توی هوا رقصید و در یک 
متــری من فــرود آمد. بعد بــاران خمپاره 
همراهِ رگبار دوشکا شروع شد. فرمانده سه 
آرپی جی زن را صدا کرد تا دوشکا را خاموش 
کنند اما نتوانستند. دو نفر خطا زدند و یکی  
هم ترسید و جلو نرفت. جوان تک تیراندازی 
آرپی جی را از او گرفــت و در تاریکی رفت 
جلو و باز برگشت و پرسید ضامنش کجا بود؟ 
و آرپی جی زن برایش توضیح داد و او دوباره 
در تاریکی ناپدید شد. شلیکش را دیدیم که 
البته به دوشکا نخورد، ولی خودش برنگشت.

موشک ها همه از باال و راست و چپ دوشکا 
می گذشــتند. شــلیک کردن با کالش هم 
 فایده ای نداشت چون در تاریکی، چیزی جز 
آتش دهانه ی دوشکا پیدا نبود. نمی دانستیم 
دقیقا با چــی طرف ایم؛ یک ســنگر؟ یک 
گــردان؟ یک هنگ؟ یک تیــپ؟ زیر باران 
گلولــه و خمپاره، زمین گیر شــده بودیم و 
کاری جز دعا و انتظار از دست مان برنمی آمد. 
نماز صبح را همان طور درازکش در سنگرها 
خواندیم و سپیده که زد، باالخره توانستیم 
روبه رو را ببینیم؛ دوشکا فقط پنجاه متر با ما 
فاصله داشت اما این، بدترین قسمت ماجرا 
نبود. از جایی که جاده به دوشکا می رسید، 
برکه ی آب تمام می شــد؛ زمیــن صاف و 

یک پارچه بود، و پر از تانک.
زیر باران مرگ، نترســیدن یــا حتی ادای 
نترسیدن را درآوردن، کار راحتی نیست اما 
فرمانده ی مــا در تمام مدت تیراندازی ، یک 
لحظه هم سنگر نگرفت. مدام در رفت وآمد 
بود و حرف مــی زد و امید می داد؛ می گفت 

نگران نباشــید. االن درست می شود. تو برو 
آن جا بایســت، تو بیا این جــا انگار وضعیت 
کامال عادی است و هیچ اتفاقی قرار نیست 
بیفتد. دائم ترکش می خورد اما زخم ها را با 
چیزی می بست. یکی از آرپی جی زن ها هم 
همین طور. در زنجان، نانوا بود و بدن باریک 
و ریزه ای داشــت ولی اصال کوتاه نمی آمد. 
هی می رفت جلــو آرپی جی می زد، هی تیر 
و ترکش می خــورد، هی جای تیر و ترکش 
را می بست و دوباره از نو. آرپی جی ها البته به 
تانک هــا نمی خورد. نه مال او و نه مال بقیه. 
فاصله زیاد بود و اگــر هم می خورد، کمانه 
می کرد. تانک ها رویین تن و آســیب ناپذیر، 
صف کشــیده بودند؛ یک لحظــه دودی از 
دهانه شــان بیرون می آمــد و لحظه ی بعد، 
خاک ریز و سنگر اطراف ما روی هوا می رفت. 
دوشکا هم بود و همین طور خمپاره و کاتیوشا 
و گاهی هلی کوپتر و ما فقط چندتا آرپی جی 
داشتیم که موشک هایشــان کم کم داشت 
تمام می شــد و جای خالی آن ها که در راه 

مانده بود، به چشم می آمد.
همان جا بود که دیدمش. دیدم کسی آن باال 
رو ی جاده، در معرض تیر مســتقیم دارد با 
جعبه های مهماِت رها شده ور می رود که از 
داخل شان آرپی جی دربیاورد. فکر کردم این 
دیوانه دیگر کیســت و خوب که نگاه کردم 
دیدم علیرضا اســت، علیرضا نوری. همان 
هم کالسی بدقلقی که فکر می کردیم فقط 
اهل حرف زدن و موعظه کردن اســت. بعد 
از آن ماجــرای موقِع اعزام، کمی دیرتر آمد 
اما توی جبهه هم دست بردار نبود. هی گیر 
مــی داد که چرا آن کار را می کنید، چرا این  
کار را می کنید. پابه سن گذاشــته ها زورشان 
می آمد که یک الف بچه این طور امرونهی کند 
و طولی نکشید که آن ها هم در احساس ما 

نسبت به او شریک شدند.
و حــاال این همان علیرضا بــود. من جرات 
نمی کردم از پناه سنگر بیرون بیایم و او آن 
باال داشــت برای خودش رژه می رفت. واقعا 
عین خیالش نبــود. حتی وقتی هلی کوپتر 
عراقی آمد باالی ســرش، برگشــت و انگار 
که پرنده ای چیزی باشــد، با کالش چندتا 
گلوله به طرفش شلیک کرد و دوباره مشغول 
جعبه ها شد. وقتی آرپی جی  به دست از جاده 
پایین آمد، از کنار هر سنگری که می گذشت، 
بچه ها یک لحظه بیرون می آمدند و صورتش 
را می بوســیدند و برمی گشتند داخل. همه 
احســاس گناه می کردند که چــرا آن طور 
درباره اش فکــر کرده اند ولی علیرضا به این 
بوســه ها هم توجه نمی کــرد. همین طور 
می رفت و می آمد. داد می کشید. جیغ می زد. 
امرونهــی می کرد. »آن جــا را باید بگیریم. 
این جا را باید پر کنیم. یک وقت از آن سمت 
نیایند جلو« درحالی که فرمانده کس دیگری 
بود. متحول نشــده بود. ادا هم درنمی آورد. 

خودش بود و خودش واقعا شجاع بود.
شجاعِت تنها جلوی تانک و هلی کوپتر زیاد 
دوام نمی آورد. علیرضا شهید شد. خیلی ها 
شهید شدند؛ از زخم های کاری و معمولی. 
امدادگر نداشــتیم و فاصله مان با عقبه زیاد 
بود و برگشــتن زیر آن آتش، محال به نظر 
می آمد. مجروح هــا روی زمین می ماندند و 
از خون ریــزی یا ترکش های بعدی شــهید 
می شدند. خبری هم از نیروی کمکی نبود. 
گیر افتاده  بودیــم و انگار تا لحظه ی مردن 

کاری جز انتظار از دست مان برنمی آمد.
فرمانــده هنوز محکم بــود. یک لحظه آمد 
باالسر ما که در سنگرهای تنگ مان چپیده 
بودیــم ایســتاد و به ترکی حرفــی از امام 
حســین)ع( نقل کرد. یادم نیست چی بود 
اما تاثیرش را گذاشــت و وقتی پشت بندش 
گفت برویم جلو، همه چیز را فراموش کردیم. 
بلند شدیم و زیر باران گلوله ، دویدیم رو به 
جلو و همین طور دیوانه وار رفتیم و رفتیم و 
یک جایی آن قدر شلیک تیرها به سمت مان 

زیاد شد که چندنفری خودمان را انداختیم 
در شــکافی که آب، کنار جاده درست کرده 
بود. ســرم را که بلند کردم دیدم چیزی به 
دوشــکا نمانده. کمی جلوتر، تک تیراندازی 
که چند ســاعت قبل با آرپی جی رفت جلو، 
همان که پرسید »ضامنش کجاست«، ساکن 
و بی جان روی زمین دراز کشــیده بود و با 
آرپی جی خالی، هنوز دوشکا را نشانه گرفته 
بود. پشت سرم را که نگاه کردم دیدم همه ی 
آن هــا که با ما دویده بودند، یا تیر خورده اند 
یــا افتاده اند و ما پنجاه متــر از آخرین نفر 

جلوتریم.
چهارنفر بودیم. من و کشــاورز میان سالی 
از روســتاهای زنجان و یک آرپی جی زن با 
کمکش. آرپی جی زن دوتا موشک داشت که 
زد و فایده نکرد و نشســت. تفنگ نداشتند 
و بعد از تمام شــدن موشک ها هر دو بی کار 

شــدند. آفتاب باال آمده بود و عراقی ها ما را 
دیده بودند و بی امان شــلیک می کردند. به 
بغل دســتی ام گفتم اگر یک سرباز عراقی 
ســینه خیز از روی جــاده بیایــد و کلتش 
را بگــذارد باالی این شــکاف، هرچهار نفر 
مجبوریم تســلیم شــویم. بچه هــا هم که 
دســت کم پنجاه متر از ما عقب ترند. حداقل 
هر چند وقت یک بار بلند شــویم و شلیک 
کنیم. قبول کرد. سیگارِی تیری بود و یک 
نخ قاچاقی با خودش آورده بود. روشن کرد 
و وسط آن هول ووال گذاشت گوشه ی لبش. 
گفتم االن چه وقت ســیگار کشیدن است؟ 

گفت تا تــو بزنی، تمام شــده. بعدش من 
می زنم. گفتم باشد. تفنگ را گذاشتم روی 
رگبار و ســعی کردم کل ماجرا را در ذهنم 
تصور کنم. فکر کردم حتما ما را موقع پریدن 
در شکاف دیده اند و منتظرند سر بلند کنیم. 
پس باید ســریع بلند می شــدم، می دیدم، 
هدف را پیدا می کردم، می زدم، می نشستم و 
همه ی این ها نباید بیشتر از چند ثانیه طول 

می کشید.
نفسم را در سینه حبس کردم و تا بلند شدم 
دیدم پانزده شانزده عراقی دارند می دوند به 
سمت ما. نشانه رفتم و دستم را روی ماشه 
گذاشــتم و دیدم که ریختنــد روی زمین. 
این که تیر خــورده بودند یا فقط خیز رفته 
بودند، نه قابل تشخیص بود و نه زیاد اهمیتی 
داشت. سریع نشستم و زدم به پای رفیقم و 
گفتم بلند شو، دارند می آیند. سیگارش هنوز 

تمام نشده بود. گفت باشد و پک سنگینی زد 
و سیگار را گذاشت یک گوشه روی زمین که 
بقیه اش را بعد بکشد. تفنگ را گذاشت روی 
رگبار، بلند شد و افتاد. قبل از این که بتواند 
چیزی ببیند. قبل از این که حتی درســت 
بایســتد. من به انــدازه ی دو فریم صورت 
خون آلودش را نگاه کردم و دیگر نتوانستم. 
آرپی جی زن وحشــت کرده بود و کمکش 
داشت اشک می ریخت و سیگار هنوز برای 
خودش گوشه ی سنگر می سوخت. فکرکردم 
کارمان تمام شــد؛ من که دیگر جرات بلند 
شــدن و شــلیک کردن ندارم. عراقی هایی 

هم که داشتند می آمدند، حداقل یکی شان 
جان به در برده و االن است که بیاید با یک 

نارنجک کارمان را بسازد.
بعد دیدم همــان نانوای نترِس آرپی جی زن 
دارد به سمت ما می آید. تقریبا همه جایش را 
پارچه بسته بود و همین که رسید به ما یک 
تیر دیگر هم بــه پهلویش خورد. افتاد توی 
سنگر و  گفت نگران نباشید. چیزی نیست. 
االن می بندمش. االن درستش می کنم. بعد 
دیدم فرمانده ی دسته با پیشانی و دسِت بسته 
دارد به سمت ما می آید. رسید و خودش را 
انداخت توی شــکاف و گفت شــما این جا 
چه کار می کنید؟ چرا این قدر جلو آمده اید؟ 
گفتم نیم ساعتی هست گیر افتاده ایم. گفت 
نترسید. من پوشش می دهم، شما برگردید 
عقب. گفتم بلند شویم، می زنند. گفت خب 
بلند نشــو، غلت بزن. دیدم خوب می گوید. 
او شــروع کرد به شلیک و من شروع کردم 
به غلتیدن و عقب رفتن روی شیب شانه ی 
جــاده و در حــال چرخیدن بــه این فکر 
می کردم که حرکتم را دقیق محاسبه کنم 
و موقعی بلند شوم که رسیده باشم به اولین 
سنگر و بتوانم سریع بپرم داخلش. تا سنگر 
حدود پنجاه متر فاصله بود. غلتیدم و غلتیدم 
و یک لحظه احساس کردم همین جاها باید 
باشد اما تا بلند شدم دنیا دور سرم  چرخید. 
فکر همه جا را کرده بودم غیر از مشکل گوش 
میانی که گاهی با سرگیجه های شدید سراغم 

می آمد.
برای عراقی ها البد منظــره ی مفرحی بود. 
مثل یک هدف احمق ایســتاده بودم وسط 
و گلوله ها و ترکش ها از اطرافم رد می شد و 
در تصویر پانورامایی که دور سرم می چرخید، 
می دیدم که همه می گویند: »بیا- بیا.« و من 
نمی توانســتم. می خواستم بروم سمت شان 
ولی شــیب زمین مرا می کشــاند به طرف 
مقابل. تلوتلوخوران رفتم و با صورت افتادم 
داخــل گل والی باتالق و تمــام چیزهایی 
کــه آویزان مان بودـ  بند حمایل، اســلحه، 
خشاب ها و جاخشابی ها، نخ ها و ریسمان ها،ـ  
همه  رفت توی گل و پیچید به هم. اول دست 
بردم توی گل که اســلحه  را بردارم اما پیدا 
نمی شد. باراِن گلوله می بارید و بچه ها از پشت 
هی می گفتند ول کن بیا توی سنگر. باالخره 
بی خیال اسلحه شدم اما همه چیز آن قدر به 
همه جا گیر کرده بود که نمی توانستم بلند 
شوم. نخ ها و ریسمان ها و اتصال ها و آویزها 
را با مکافات باز کردم و پریدم داخل سنگر. 
حواســم که جا آمد، دیدم نانوا و فرمانده و 
آرپی جی زن و کمکش هم برگشته اند. دیدم 
خیلی از بچه هایی که آخرین بار مجروح دیده 
بودم شان، شهید شده اند. دیدم پیرمردی در 
سنگر دراز کشیده و ساکت و آرام به آسمان 
نگاه می کند؛ گلوله شکمش را سوراخ کرده 
بود و همین طــور ازش خون می رفت. یکی 
از بچه ها گفت برو از ســنگر آخر، اســلحه 
بردار، پیرمــرد را هم با خودت ببر. با این که 
توانش را نداشتم گفتم باشد اما تا خواستم 
بلندش کنم، گفت تو را به خدا به من دست 
نزن. جایم خیلی خوب اســت. هیچ دردی 
هم ندارم. انــگار کال از فضای اطرافش جدا 
شــده بود. چون نمی توانستم بلندش کنم، 
ته دلم خوشحال شــدم اما بقیه گفتند نه 
ببرش. این بار پیرمرد همه مان را قسم داد که 
بگذاریم آن جا بماند و دیگر کسی اصرار نکرد.

از سنگر پریدم بیرون و چند قدم جلوتر دیدم 
یکی از بچه ها ترکشی به کنار سرش خورده. 
زخمش عمیق نبــود اما موج گرفته بودش 
و همین طور تلوتلوخــوران جلوی گلوله ها 
می رقصید. فکر کــردم این یکی را می توانم 
نجات بدهم. ســریع زیر بغلش را گرفتم و 
داشتم دنبال خودم می کشاندم عقب که یک 
خمپاره، چهار پنج متر جلوتر زمین خورد. 
پرتاب شدم آسمان و بعد با تمام وزن از پشت 
خــوردم به زمین و صحنه بــا یک فیداوت 

سریع، سفید شد. بچه که بودم یک بار طناب 
تابی که به درخت چنار خانه مان بسته بودیم 
پاره شــد و من با کمر خوردم زمین و چند 
لحظه احســاس کردم تــوان تکان خوردن 
ندارم. آن جا یادش افتادم. نمی توانستم تکان 
بخورم ولی فکر کردم این هم مثل تاب است. 
االن درست می شود. االن ماهیچه هایم به کار 
می افتند. اما هرچه صبر کردم اتفاقی نیفتاد. 
هرچه چشم هایم را باز و بسته کردم، چیزی 
ظاهر نشد. سفیدِی پاک و محض بود و بدنم 

را حس نمی کردم.
اما برای من یک وجه شخصی داشت. صبح 
آن روز، 19 اســفند 62، وقتی معلوم شــد 
با یــک دژ طرف ایم، وقتــی دیدم بچه های 
گردان یکی یکی دارند شهید می شوند، وقتی 
فهمیدم ما قرار نیست جایی را بگیریم و فقط 
آمده ایــم یک تیپ زرهی عراق را مشــغول 
کنیم تا نیرو برســد، مطمئن شــدم این جا 
آخر خط است. این جا زندگی تمام می شود. 
من در هفده سالگی تمام می شوم. در این ها 
شــکی نداشتم. سوالم این بود که آن لحظه 
کی و چطور فرا می رســد؟ االن، که سنگر 
گرفتــه ام؟ االن، که دارم جلو می دوم؟ االن، 
که بلند شــده ام شلیک کنم؟ االن، که دارم 
عین دیوانه هــا دور خودم می چرخم؟ کی؟ 
چه شــکلی؟ وقتی بی حرکــت افتاده بودم 
روی زمین و جهان سفید بود و آسمان خیاِل 
برگشتن نداشت، یک لحظه با خودم گفتم 
آها! پس این شکلی است. احتماال همه چیز 
تمام شــده و من بی خود تــالش می کنم. 
بی خــود منتظرم که تصویرهــا برگردند و 
ماهیچه ها دوباره از اراده ی من فرمان ببرند. 
و همان موقع، فیلم روی پرده ی سفید افتاد.

من از بچگی دوســت داشــتم ســینماگر 
شــوم اما بعید می دانســتم اتفاق بیفتد. در 
هنرستان، برق می خواندم که ربطی به هنر 
نداشت. بعضی از هم کالســی هایم نقاشی 
می کردند یا سازی می زدند و من هیچ کدام 
از این ذوق ها را هم نداشتم. حتی قصه گوی 
خوبی هم نبودم ولی این ها چیزی از عالقه ام 
کــم نمی کرد. راهنمایی کــه می رفتیم، در 
کالس های مسجد، دو تا نمایش اجرا کرده 
بودم و همین قدر می دانستم که کارگردانی 
را بیشتر از بازیگری دوست دارم. بعد مجله ی 
فیلم درآمد که در زنجان فقط یک دکه در 
ســبزه میدان آن را می آورد و من آخر ماه ها 
کارم این بود کــه از خانه هی پیاده بروم تا 
ســبزه میدان و از صاحب این دکه بپرســم 
مجله ی فیلم آمده یا نه. دوســت داشــتم 
اولین نفری باشم که مجله را می خرم. وقتی 
مجله باالخره دستم می رسید، دو روز خلوت 
می کردم و می نشســتم به خواندن؛ از اول 
تــا آخر و بعضی مطالب را دو ســه بار. مثل 
خیلی های دیگر، برای من هم »فیلم« تنها 

روزنه  به آن آرزوی دور و دراز بود.
آن جا روی خاک مجنون، اولین تصویری که 
از ذهنم گذشت این بود که مجله ی فیلم آمده 
و من نیستم که بخرم. فکر کردم پیرمرد دکه  
با خــودش می گوید یکی بود می آمد این جا 
مجله ی فیلم می خرید، چرا دیگر نمی آید؟ 
بعد یادم آمد که پدرم ســفره ی هفت سین 
خیلی برایش مهم بود و فکر کردم چند روز 
دیگر عید است و خانواده سر سفره نشسته اند 
و من نیستم. بعد هنرستان مان یادم افتاد و 
جای من که سر کالس خالی بود. همه ی این 
»نبودن«ها، همه ی این »خالی«ها یکی یکی 
از جلوی چشمم گذشت و ناگهان احساس 
کردم آماده ی مردن نیستم. احساس کردم 
هفده ســال خیلی کم است. احساس کردم 
حتی اگر به هیچ کدام از آرزوهایم نرسم، اگر 
هرگز رنگ سینما و فیلم  ساختن را نبینم، 
اگر یک آدم خیلی عادی و معمولی باشم ولی 
»باشــم«، چقدر خوب است و ته دلم گفتم: 
»می شود یک فرصت دیگر به من بدهی؟« 

همه ی این ها شاید چند ثانیه طول کشید.
نور آمد، صدا آمد، تصویر آمد، در آسمان رد 
آرپی جی ها و خمپاره ها را دیدم و فهمیدم که 
زنده ام. یک نفر داشــت داد می زد که حالت 
خوب است؟ جای دیگر ت هم مجروح شده؟ 
گفتم خوبم. نگاه کــردم دیدم بازو و کمر و 
زانوی چپم ترکش خــورده. جراحت بازو و 
کمر خیلی جدی نبود اما از زانویم به شدت 
خــون می رفت. کمکم کرد هرطور بود بلند 
شوم و بعد گفت تا پایت گرم است بدو. کسی 
نیست عقب ببردت. بدو و خودت را به یک 
جایی برســان وگرنه مثل بقیه می شوی. به 
کســی هم که قبل از خمپاره، زیر بغلش را 
گرفته بــودم همین را گفــت. یک ترکش 
خورده بود و هوش وحواســش کمی سرجا 
آمده بــود. گفت نمی آیم. می فهمید دویدن 
خطرناک است. انفجارها آن قدر زیاد بود که 
اگر می خواستی سِر هرکدام خیز بروی، باید 
کال خیز می رفتی و دیگر نمی توانستی بلند 

شوی.
یک نگاه به مسیر انداختم و شروع کردم به 
دویدن. از یک جایی دیگر برای هیچ انفجاری 
خیز نمی رفتم. خون توی پوتینم جمع شده 
بود و شلپ شلپ می کرد ولی هنوز گرم بودم 
و درد زیادی احساس نمی کردم. نمی دانستم 
تا کجا می توانم ادامه بدهم و نمی دانستم آخر 
این مســیر، اگر به آخرش برسم، چه چیزی 
انتظارم را می کشــد. شب قبل، بیشتر از ده 
کیلومتر پیاده آمــده بودیم و واضح بود که 
نمی توانســتم همه ی این راه را برگردم اما 
سعی می کردم به این ها فکر نکنم و فقط بدوم. 
شده بودم مثل دونده های مسابقه و توی راه 
هر کس از بچه ها مرا می دید می گفت: »بدو. 

تا می توانی بدو.« تنها راه برگشت همان بود 
و جلوتر چندتا مجروح دیگر هم اضافه  شدند. 
بعضی  تندتر می دویدنــد و بعضی کندتر و 
بعضی هم یک جایی توان شان تمام می شد 
و می ماندند. نمی دانم چقدر طول کشــید، 
نمی دانم چقدر دویدم، شاید چهار کیلومتر، 
شاید پنج کیلومتر، اما درد یواش یواش بیشتر 
شد و بعد احساس کردم استخوان های زانویم 
دارد روی هم ساییده می شود. احساس کردم 
دیگر نمی توانم. احساس کردم االن است که 
از حال بروم. االن است که دنیا دوباره سفید 

شود.
و ناگهــان او را دیدم. مثل یک فرشــته با 
لباس بهداری سپاه نازل شد. گفت: »سید، 
چی شــده؟« ولــی منتظر جــواب نماند. 
سریع مرا نشاند، پوتینم را باز کرد، خون ها 
را خالی کرد، شــلوارم را پاره کرد و زیر آن 
آتش شــدید، زانویم را بست. در تمام مدت 
قربان صدقه  ام می رفــت ولی من حتی یک 
کلمه هم نمی توانســتم بگویم. فقط مات و 
مبهوت به چهره   اش نگاه می کردم. به چهره ی 

سیدیحیی یوسفی.
در هندی تریــن فیلم ها و کلیشــه ای ترین 
حکایت ها هم نمی گنجد؛ که رفته باشــی 
جنــگ و مجروح شــده باشــی و خونین 
و بی رمــق و بی پنــاه، در اوج اســتیصال و 
همســایگی مرگ، ناگهان برسی به رفیقی 
که در حقش بدی کرده ای و باعث اخراجش 
شده ای و او نوازشت کند و زخمت را ببندد 
و بعد بــا جثه ی نحیفش هیــکل لَخت و 
ســنگین تو را کول بگیرد و ببرد بگذاردت 
پشت ماشــین و بفرستدت عقب و خودش 

نیم ساعت بعد شهید شود.
آتــش آن قدر ســنگین بود که ماشــین ها 
نمی توانستند بایســتند؛ می آمدند تا جایی 
و موقــع دورزدن، مجروح هــا می پریدنــد 
پشت شان. سیدیحیی مرا تا کنار ماشین ها 
برد و پرت کرد پشــت یک تویوتا و بعد در 
گردوغبار پشــت ســرمان گم شــد. دیگر 
ندیدمش. حتی نتوانســتم از او تشکر کنم 
یا معــذرت بخواهم. حتی نشــد که بگویم 
خداحافظ. پشت تویوتا در راه برگشت، آن قدر 
به من احساس حقارت دست داد که داشتم 
دیوانه می شدم. توی گروهان، البد به خاطر 
هیکلم فکر می کردند که آدم شجاعی هستم 
و حاال عکسش ثابت شده بود. با خودم عتاب 
می کردم که مگر بقیه مجروح نمی شــدند؟ 
مگر زخم شــان را نمی بستند؟ تو چرا مثل 
آن ها جراحتت را نبستی و نماندی؟ صحنه ی 
دویدنــم را در آن وضعیِت وحشــت زده و 
عرق کرده با لباس های گلــی و پای خونی 
تصور می کردم و با خودم می گفتم آن ها که 
مرا دیدند چه فکری کردند؟ و آن معامله ی 
احمقانه با خدا، که فقط بگذار »باشم«. چرا 
فکــرش از ذهنم گذشــت؟ و آن گمان ها و 
داوری ها درباره ی علیرضا و سیدیحیی، که 
یکی آن طور از خودش شــجاعت نشان داد 
و دیگری در بدترین لحظه به فریادم رسید. 
فکر کردم کاش یحیی آن لحظه آن جا نبود. 
کاش ندیده بودمش و شرمنده اش نمی شدم. 
ماشــین تخت گاز در جــاده می رفت و این 
فکرها دست از سرم برنمی داشت. چقدر روی 
خودم حساب کرده بودم و چقدر آدم الکی ای 

از آب درآمده بودم.
ماشــین ما را جایی که مثال باند هلی کوپتر 
بود پیاده کرد و خودش به سرعت برگشت. 
آن قدر به طرف هلی کوپترها تیر مســتقیم 
شــلیک می شد که کســی نمی توانست به 
زخمی هــا کمک کنــد و باید خودشــان، 
خودشــان را داخل هلی کوپتر می کشیدند. 
من هم به زحمت ســوار شدم. پایم کامال از 
کار افتاده بود و با کمترین تکانی ناله ام به هوا 
می رفت. هلی کوپتر بلند شــد و چند لحظه 
بعد، دوباره زمین بود و آمبوالنس و جاده ی 
اهواز و ایســتگاه راه آهن و قطارپر از مجروح 
هالل احمر که در تاریکی شــب، گردنه های 
لرستان را به سرعت می رفت. دو شب بود که 
نخوابیده بودم. توی کوپه، به عبور تند کوه ها 
از پشت پنجره خیره می شدم و چشم هایم 
روی هم می افتاد اما ده دقیقه بعد از خواب 
می پریدم. کابــوس جنگ می دیدم. کابوس 
اتفاقــی که برایم افتاده بود. این که من همه 

را تنها گذاشتم و برگشتم.
مــا را اراک پیاده کردند اما بیمارســتان ها 
آن قدر پر بود که یک عصای زیر بغل دستم 
دادند و گفتند برو شــهِر خــودت، معالجه 
کن. با اتوبوس مجروحــان تبریز تا زنجان 
رفتم و ســاعت یک نصف شب 21 اسفند، 
سر کوچه ی ســیدلر از اتوبوس پیاده شدم. 
نیم ساعت طول کشــید تا برسم جلوی در 
خانه. درد داشــتم و پیراهن و شــلواری که 
در اراک داده بودند، کفاف زمســتان زنجان 
را نمــی داد. زنگ را زدم و تا آقام از آن ســر 
حیاط برســد، عصا را کنار گذاشتم و سعی 
کردم روی پای خودم بایستم که نترسد. در 
را که بازکرد گفت مجروح شــدی؟ گفتم از 
کجا فهمیدی؟ گفــت از لباس هایت. و تازه 
یادم آمد که پدرم مسؤول ستاد مجروحین 
زنجان اســت و هر روز به چنــد نفر از این 

لباس ها می پوشاند.
شب عید و لحظه ی تحویل سال را سر سفره 
و کنار خانواده بودم. صبح عید، صدوبیست 
شهید را در زنجان تشییع کردند. هم رزم های 
من بودند. همان ها که در حاشیه ی آن جاده، 
با دســت خالی جلوی پاتک یــک تیپ را 
گرفتند و شهید شدند. بچه های مجنون که 

من اشتباهی میان شان بر خورده بودم.

روایت خواندنی سیدرضا میرکریمی از مجنون

سرم را که بلند کردم دیدم چیزی به دوشکا نمانده

رضا میرکریمی )کارگردان(  با بچه های گردان ابوذر قبل از اعزام به جزیره ی مجنون- اسفند 1362 )نفر دوم نشسته از چپ(

 باالخره بی خیال اسلحه شدم اما همه چیز آن قدر به 
همه جا گیر کرده بود که نمی توانستم بلند شوم. نخ ها 

و ریسمان ها و اتصال ها و آویزها را با مکافات باز کردم 
و پریدم داخل سنگر. حواسم که جا آمد، دیدم نانوا و 
فرمانده و آرپی جی زن و کمکش هم برگشته اند. دیدم 

خیلی از بچه هایی که آخرین بار مجروح دیده بودم شان، 
شهید شده اند. دیدم پیرمردی در سنگر دراز کشیده و 
ساکت و آرام به آسمان نگاه می کند؛ گلوله شکمش را 

سوراخ کرده بود و همین طور ازش خون می رفت.

مجروح ها روی زمین می ماندند و از خون ریزی یا 
ترکش های بعدی شهید می شدند. خبری هم از نیروی 
کمکی نبود. گیر افتاده  بودیم و انگار تا لحظه ی مردن 

کاری جز انتظار از دست مان برنمی آمد.
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جامعه

غزاله پورخاکی-  خبــــر، خبـر دردناکی 
بـه  کمـی  شـاید  آن  حواشـی  امـا  بـود. 
دردناکـی اش دامـن مـی زد. کلیـدواژه های 
آن را می توانیـم بـه راحتـی بررسـی کنیـم.  
پورشـه  زرد  پسـر قلعـه نویـی  درخـت  
پسـر جـوان  دختـر. جالب تـر از همـه این 
نمـود پیـدا می کـرد که کسـی به دنبـال این 
نبـود کـه خانـواده ای در غم از دسـت دادن 
دخترشـان به سـوگ نشسـته اند. بلکـه اکثر 
مردمـی کـه خبـر بـه دسـت شـان رسـیده 

بـود، بـه دنبال ایـن بودند که ببینند، پورشـه 
متعلـق بـه چـه کسـی بـوده اسـت و نقـش 
پسـر امیر قلعـه نویی در این میان چیسـت؟ 
شـاهدان عینـی می گوینـد این خـودرو پس 
از طـی کـردن مسـافت 5٠٠ متـری در محل 
متوقـف می شـودو ظاهـرا به دنبال سـرعت 
زیـاد خـودرو و عـدم کنتـرل آن، خـودرو 
بـه شـدت با درخـت برخـورد می کنـد. زن 
جـوان در دم کشـته شـده و مـرد راننـده بـه 

شـدت مصـدوم می شـود. 

سرکی در میان خبرها
اتومبیـل،  ایـن  صاحـب  کـه  می گوینـد 
اسـت. هوتـن  اسـتقالل  تیـم  مربـی  پسـر 
قلعـه نویـی اما سـالم اسـت و در سـالمت 
کامـل می گویـد کـه خـودروی خـود را به 
شـخص دیگـری فروختـه و چـون هنـوز 
کارهـای نقـل و انتقال سـند را انجـام نداده 
اسـت باعث شـده تا این شـایعه بـه وجود 
بیایـد کـه فـرد فوت شـده مـن هسـتم. در 
ایـن سـانحه دوسـت صمیمـی وی فـوت 
می شـود. فـوت می شـود. می رود. سـرعت 
بـاال بـوده اسـت. راننـده، دختر جـوان و... 
همـه و همـه در سـایه ای قـرار می گیرنـد. 

تنها به خاطر پورشه
دوسـت  هـای  بـه صحبـت  نهایـت  در  و 
می گویـد:  وی  می رسـیم.  جـوان  دختـر 

واقعـا بـرای مـردم کشـورم متاسـفم! ایـن 
اش  خانـواده  بـود.  مـن  دوسـت  دختـر 
فقـط همیـن یـک فرزنـد را داشـتند. راجع 
بـه مـردن آدم هـا صحبـت کـردن، راحـت 
اسـت. مـردن ربطـی بـه پولـدار بـودن یـا 

نـدارد.  نبـودن 
خـدا فقـط بـه مـادرش صبـر دهـد. از این 
دسـته خبرهـا کم نیسـت. این خبرها شـاید 
هـر روز جـای شـان را در میـان خبرها باز 

می کنـد.
 بـه خوبـی می خـزد و ذهن مـان را به خود 
درگیـر می کنـد. اینکـه در هنـگام ورود بـه 
ایـن خبـر بایـد بـه واسـطه خوانـدن نـام 
پورشـه بـه زندگینامه طـرف بپردازیـم و از 
میـان آن بخوانیـم و بدانیـم کـه ایـن دختر، 
پـدرش کـه بوده اسـت؟ نقدینگـی خانواده 

بـادآورده  هـا  پـول  اسـت؟  چقـدر  اش 
بـوده یـا نـه... و در نهایـت صاحـب اصلی 

اتومبیـل را پیـدا کنیـم. 
چرا و دیگر هیچ...

دختـر  بهـاری،  روزهـای  همیـن  از  یکـی 
جوانـی بـه همـراه پسـر جـوان سـوار بـر 
بـی  اثـر  بـر  می شـوند.  پدرشـان  پیـکان 
احتیاطـی یا سـرعت بـاال یا هر چیـز دیگر 
ایـن اتومبیل تصـادف می کنـد. دختر در دم 

می سـپارد. جـان 
 پسـر نیـز مجـروح می شـود. آیـا ایـن خبر 
می توانـد آنقـدر برد داشـته باشـد که جای 
خـود را در میـان اخبـاری کـه دسـت بـه 
دسـت مـان می چرخـد بـاز کنـد؟ یـا آن را 
هـم کنـکاش می کنیـم؟ کالبدشـکافی کرده 

و بـه خـورد دیگـران می دهیـم؟ 

گزارشی از حواشی انتشار خبر تصادفی که هنوز داغ است

پورشه، پسر قلعه نویی و دیگران

تیتر ستون

در سوگ حسین قندی

امروز تیتر نداریم
جواد دلیری-سردبیر روزنامه اعتماد

انـدوه دارنـد. اسـتاد  مطبوعـات امـروز تیتـر ندارنـد، 
»حسـین قنـدي« بـا آن قامـت خدنـگ وظاهـر همیشـه 
آراسـته وآن خنده همیشـگي، مرد شیک پوش مطبوعات 
هـم رفـت؛ چـه تاسـف برانگیزوغـم انگیز. بیمـاري او، 
نشـنیدن او و نخوانـدن او دردي تلـخ بـراي همه ما بود. 
اسـتاد مـا پـس از دوره اي که با بیماري تلخ »فراموشـي« 
دسـت و پنجـه نـرم کـرد، رفـت و اهالي مطبوعـات را 
تنهـا گذاشـت. او سـال ها فقـط مي نوشـت، مي نوشـت 
و مي نوشـت، چـه در تحریریـه بـراي مخاطـب، چه در 
کالس درس و دانشـگاه براي روزنامه نگار آینده. اسـتاد 
قنـدي همچـون بـزرگان دیگـري کـه امـروز در میان ما 
نیسـتند و چـه هماننـد آنانـي که وجودشـان کیمیاسـت 
بـود  ونفس هایشـان دلگرمـي تحریریه هاسـت، مـردي 
کـه در تربیـت روزنامه نـگاران اصولـي داشـت، باورش 
بـود »خـود را خـود بایـد سـاخت« و چـون ایـن حرفه 
در  هـم  و  روزنامه نـگاري  در  هـم  گرفـت،  را جـدي 
زمینـه آمـوزش از او یـک چهـره  متفـاوت و محبـوب 
سـاخت. آموختـن و آمـوزش، دغدغـه همیشـگي اش 
بـود. بسـیاري در دانشـکده ها و در کالس هاي پربارش، 
آموختنـد و خیلي هـا هـم در تحریریه هـاي روزنامه هـا، 

روزنامه نـگار شـدند. 
او همیشـه در گوشـه اي از تحریریه کنار همه همکاران، 
پشـت میـزي چهـار گـوش گـزارش مي نوشـت، تیتـر 
مـي زد و تحریریـه را هدایـت مي کـرد؛ نه فقط سـردبیر 
بـود کـه خبرنگار هم بـود و از نوشـتن بازنمي ایسـتاد، 
نـه اینکـه غـم نـان نداشـت کـه امید داشـت، سـختگیر 
بـود اما دلسـوز. نوشـته هایش بـوي خـودش را مي داد، 
از دغدغـه و نـگاه حـق گویـش حکایـت مي کـرد و 
سـرانجام اخـالق توصیـه نخسـت و همیشـگي او بود.
بگذریم، بزرگان مطبوعات و همراهان همیشـگي اسـتاد 
او را بحـق اسـتاد تیتـر مي خواننـد، نبوغ تیترزني اسـتاد 
قنـدي زبانـزد همگان اسـت، تیتر »علي حاتمي داسـتان 
مـرگ را کلید زد«از جشـنواره مطبوعـات جایزه گرفت، 
وقتـي از حملـه به ایربـاس ایراني بر فـراز خلیج فارس 
گزارشـي هنرمندانـه و ابداعـي نوشـت تیتـر »پـرواز را 
بـه خاطـر بسـپار« را انتخـاب کـرد. در تیترزنـي سـبک 
و سـیاق و ذوق خـودش را داشـت و برایـش مخاطـب 
از هـر موضوعـي مهم تـر بـود.  اسـتاد ما اما فقـط تبحر 
و نبـوغ تیترزنـي نداشـت کـه او در گزارش  نویسـي نیز 
متبحـر و بسـیار برجسـته مي نمـود. خوانـدن گزارشـي 
از کـودکان عقب مانـده ذهنـي یـک آسایشـگاه بـا تیتـر 
»اینجـا اشـک هم ماتم مي گیـرد« هنوز و هنـوز خواننده 
را بـا خـود همـراه دارد. روزنامه نگاري اسـتاد قندي، به 
جـز هدایـت تحریریه هـا، در تالیـف کتـاب نیـز تـداوم 
داشـت. بـراي روزنامه نگـــاري چهـار کتـاب نوشـت: 
روزنامه نگـــاري نوین )با همکـــاري دکتربدیعـــي(، 
در  مقاله نویسـي  تخصـــصي،  روزنامه نگـــاري 

مطبوعـات و تخیـل در روزنامه نـگاري.
سـرانجام او را چـه صاحـب ذوق در تیترزنـي بنامیم که 
مي نامیـم، چـه پرورش دهنـده روزنامه نـگاران بدانیم که 
مي دانیـم و چـه یـک گزارشـگر حق گو که بـود، راهش 
را مي تـوان، »بیـان دغدغـه مخاطب و جـذب او« با هنر 
تیترزنـي دانسـت. در عصر یخبنـدان روزنامه نگاري این 
سـرزمین کـه مخاطـب بـا مطبوعـات قهـر اسـت جاي 
اسـتاد خالي اسـت. امـا امروزکـه اسـتاد روزنامه نگاري 
از میـان مارفـت، »انـدوه نبـودن او تیتـر یـک امـروز 
مخاطـب  درجلـب  هنـرش  و  راه  مي توانـد  ماسـت« 

جاودانـه بمانـد و بایـد بماند.

روایتی متفاوت از زندگی محمد صنعتی

پایه کار اقتصادی ام
ده تومان بود!

یاسر سیستانی نژاد

1 بنـده یـک کشـاورز زاده هسـتم کـه در خانـواده 
ای بسـیار معمولـی در محلـه خواجه خضـر کرمان 
بـه دنیـا آمـده ام. تا سـن پانزده سـالگی در مدرسـه 
خوانـدم.  درس  کالس  شـش  عـادل  انوشـیروان 
پـس از آن بـرای تأمیـن مخـارج خانـواده بـه کار 
روی آوردم و در کارخانـه ریسـندگی خورشـید - 
سـاختمان فعلـی کتابخانـه ملـی کرمـان- مشـغول 
شـدم. آن روزهـا کارخانـه خورشـید تنهـا کارخانه 
تولیـدی اسـتان کرمـان بـود کـه ٤3٠ نفـر کارگـر 
داشـت. مـن در بخـش فنـی کارخانه)جوشـکاری، 
از  مکانیکـی و تراشـکاری( کار مـی کـردم. پـس 
سـال 1332 هـم در کارخانـه مشـغول بـه کار بودم 
و هـم بیـرون از کارخانـه. بـرق کرمـان بـه تازگـی 
بـا یـک سیسـتم بسـیار ابتدایـی راه انـدازی شـده 
بـود. بـرق بعضـی خانـه هـا شـب تـا شـب وصـل 
مـی شـد. من سـیم کشـی را به صـورت عملـی یاد 
گرفتـه بـودم و بـا همـان شـیوه قدیمـی برق کشـی 
مـی کـردم. یکـی دیگـر از مشـاغلی را کـه تجربـه 
کـردم راه انـدازی پمـپ آب بـود. در آن روزگار 
هنـوز شـهر لولـه کشـی نشـده بـود. خانـه هـا چاه 

آب داشـتند کـه مـردم بایـد بـا »دلو« بـرای مصرف 
خانگـی از چـاه، آب مـی کشـیدند. عـده معـدودی 
از مـردم کـه تمکـن مالـی داشـتند، بـرای کشـیدن 
آب چـاه از پمـپ هـای برقـی اسـتفاده مـی کردند. 
تصمیـم گرفتـم اسـتعداد خودم را در ایـن زمینه هم 
آزمایـش کنـم. اما آمـوزش ندیده بودم. لـذا با توجه 
بـه نقشـه هایی کـه روی پمـپ های آب چسـبانده 
شـده بـود، طریقه نصـب پمپ را یـاد گرفتم. نصب 
پمـپ هـم کار بسـیار سـختی بـود و بایـد تـا عمق 
ده، دوازده متـری چـاه پاییـن مـی رفتـم. اینها خرده 
کاری هایـی بـود کـه در کنـار کارگـری در کارخانه 
خورشـید انجـام می دادم. اولیـن کارگاه در و پنجره 
سـازی فلـزی را بعـداً در کرمـان راه انـدازی کردم. 
در ابتـدا بـا نبشـی کار مـی کـردم و سـپس پروفیل 
را در ایـن صنعـت بـه کار گرفتـم. درب فلـزی در 
کرمان مرسـوم نبود و شـهرداری و سـازمان شـیر و 
خورشـید اولین مشـتریان کارگاه در و پنجره سازی 

بودند. مـا 

2  سـال 133٩ بـود کـه منوچهـر اقبال- نخسـت 
وزیـر وقـت- به کرمان آمـد. در پرورشـگاه صنعتی 
نامـه ای بـه او دادم و در آن نامـه درخواسـت وام 

کـرده بـودم. هفت، هشـت روز بعـد، وزیـر صنایع 
نامـه ای بـه بانـک ملی کرمان نوشـته بود کـه پنجاه 
هـزار تومـان در اختیـار مـن قـرار دهنـد. بـا همـان 
پـول وام یـک دسـتگاه تراشـکاری بـزرگ خریـدم 
و بـه کرمـان آوردم. در خیابـان تهـران- شـریعتی 
فعلـی- نرسـیده بـه بـاغ ملـی مکانـی را از »دکتـر 
علـی ایرانـی« اجـاره کـردم و یـک کارگاه ریختـه 
گـری و تراشـکاری تأسـیس کـردم. فعالیـت ایـن 
کارگاه تـا مـدت هـا ادامه داشـت تـا این که اسـتاد 
کارگاهـم تصمیـم گرفـت بـرای خـودش کسـب و 
کار مسـتقلی راه انـدازی کند. با رفتن اسـتاد کار، از 
آن جایـی کـه خـودم در حرفـه تراشـکاری مهارت 

نداشـتم مجبـور بـه فـروش دسـتگاه تراش شـدم.
بـا تحقیقاتی که انجـام دادم متوجه شـدم که کارگاه 
سـاخت تانکـر در کرمـان وجـود نـدارد و بـرای 
تهیـه تانکـر سـوخت باید بـه تهـران مراجعـه کرد. 
بـا همیـن ذهنیـت تصمیـم به احـداث یـک کارگاه 
تانکـر سـازی گرفتـم. سـریع دسـت به کار شـدم و 
بـه ابتـکار خودم یک دسـتگاه انحنای ورق سـاختم 
کـه هنـوز هـم بعـد از این همه سـال آن دسـتگاه را 
نگـه داشـته ام. در سـال 13٤٠ تانکـر سـازی را در 

کرمـان آغـاز کردم.
در شـهرهای زاهـدان و بنـدر عبـاس هم بـه همین 
منـوال کارگاه هـای تانکر سـازی من تأسـیس شـد. 
بـه تدریـج کارم رونـق گرفـت و پـروژه سـاخت 
تانکرهـای تعـاون روسـتایی اسـتان هـای کرمـان و 
سیسـتان و بلوچسـتان جهت اسـتفاده در روستاهای 
ایـن دو اسـتان را بر عهـده گرفتم. تعاون روسـتایی 
اسـتان فارس هم پیشـنهاد مشـابهی داد که به خاطر 
تراکـم کاری نتوانسـتم بپذیـرم. فعالیـت هـای فنـی 

مـن تـا سـال 135٩ ادامه داشـت.
در همیـن اسـتان کرمـان بیـش از پنجـاه نفر اسـتاد 
کار در کارگاه من به طور مسـتقیم و مداوم مشـغول 
بـه کار بودنـد کـه پنجـاه نفـر نسـبت بـه جمعیـت 

آن سـالها رقـم باالیـی بـود. بیشـتر اسـتادان در و 
پنجـره سـاز کرمـان حرفـه شـان را در کارگاه مـن 
آموختـه بودنـد. نکتـه قابل توجـه این کـه وقتی که 
مـی خواسـتم کارگاه تانکرسـازی ام را راه انـدازی 
کنـم، در روزنامـه ها آگهـی زدم تا بـرای کارگاه ها 
کارگـر جـذب کنـم؛ امـا کسـی مراجعـه نمـی کرد. 
چـون همه بـه نوبه خـود بـه کاری مشـغول بودند.

3 شـیرین تریـن خاطـره اقتصـادی ام مربوط به 
زمانـی اسـت کـه بـا مهنـدس زارع، مدیـر عامـل 
کارخانـه خورشـید، بـه تهران رفته بـودم. در تهران 
صـد ریـال)ده تومـان( دادم و یک دسـتگاه حدیده 
بـرای لولـه کشـی آب خریـدم. پایـه کار و فعالیتم 
همـان صـد ریال بـود. بـا همـان دسـتگاه کار فنی 
بـزرگ  هـای  کارخانـه  بـه  کـه  جایـی  تـا  کـردم 
تانکرسـازی و... رسـیدم. و امـا خاطـره اجتماعـی 
بـر مـی گـردد. مهرمـاه 57  بـه مهرمـاه 1357  ام 
وقتـی کـه زمزمـه هـای انقـالب اسـالمی شـروع 
شـد، مـن رئیـس انجمـن شهرسـتان کرمـان بودم. 
بیسـت و چهـارم مهـر مـاه گفتـه شـد که عـده ای 
مسـجد جامـع را به آتش کشـیده انـد. از آن جایی 
کـه خـود را نماینـده مـردم مـی دانسـتم بـر خـود 
واجـب دانسـتم کـه بـه قضیـه وارد شـوم. بنـا بـر 
ایـن به دلیـل بی کفایتی نیـروی انتظامـی در مقابله 
بـا آشـوبگران به دادسـتان اعـالم جرم کـردم. روز 
دوم آبـان مـاه همـان سـال روزنامه های سراسـری 
اعـالم جـرم  متـن  آینـدگان  و  اطالعـات  کیهـان، 
را چـاپ کردنـد. بنـده ایـن حرکـت را یکـی از 
کارهـای ارزشـمند خـود در دوران زندگـی ام می 
دانـم کـه در جهـت همراهـی بـا حرکـت مردمـی 
بـود. آقـای فتح اهلل مؤیـدی، رئیس کنونی شـورای 
شـهر کرمـان، کـه سـابقه انقالبـی هـم دارد بـه من 
گفـت:» شـما واقعـًا در آن مقطـع زمانی شـجاعت 

بـه خـرج دادید!«

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضیعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شماره 139360319007039173 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدغنی پور گورکی فرزند عباس بشــماره 
شناســنامه 59 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 176 مترمربع 
تحت پالک 12 فرعی از 4948 اصلی واقع در بخش 1 کرمان به ادرس کرمان خیابان حکیم 
کوچه 32 ســمت چپ درب سبزرنگ درب سوم خریداری از محل مالکیت آقای علی محمد 
ساالرکالنتری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/01/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/06

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 10018

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضیعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شماره 139360319007038805 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای رضا رنجبر فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 2261 
صادره از کرمان در ششــدانگ یک باب ســاختمان مشــتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 
250/34 مترمربــع تحت پالک 13635 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 
885 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به ادرس کرمان خیابان ســرباز کوچه 58 
اخر کوچه سمت راست دو درب مانده به اخر خریداری از محل مالکیت آقای ارسطو کیانپور 

محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/01/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/06

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 10019

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضیعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شماره 13685 مورخ 1393/12/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک 
بم تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای احمد الهی فر فرزند درویش بشــماره شناسنامه 
3 کــد ملی 3111390160 صادره از بم در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 260/65 
مترمربع پالک 1072 فرعی از 2810 اصلی واقع در شهرســتان بم - خیابان کشاورز- کوچه 
15- بخش 29 کرمان خریداری از مالک رســمی خانم کبری فرومند محرز گردیده است. لذا 
بــه منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/20

رئیس ثبت اسناد و امالک- بم- محمد امیری خواه
 م الف 10017   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضیعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابــر رای شــماره 139360319007042371 هیات دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت 
ملک کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا عاقلی فرزند اکبر بشــماره 
شناســنامه 280 صادره از گلباف در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 149/49 
مترمربع تحــت پالک 13704 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 757 
فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به ادرس کرمان سراســیاب فرســنگی کوچه 
مغفوری 8 خریداری از محل مالکیت آقای ســید حسین حجت محرز گردیده است. لذا به 
منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/20

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 10015   

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول (
اجــرای احکام حقوقی دادگســتری کرمان در نظر دارد در پرونده اجرای کالســه 
930369/1 لــه آقای علــی صابری علیه آقای محمد حاج عباســی ملکی واقع در 
خیابان هفده شــهریور کوچه 32 بعد از جنوبی 2 درب هشتم پالک 86 را از طریق مزایده 
به فروش برســاند ملک مذکور شــش دانگ یک باب خانه با پالک ثبتی 4075 بخش دو 
کرمان که مســاحت عرصه آن 530/1 مترمربع شــامل دو بخش قدیمی به مساحت اعیان 

120 مترمربع و نوســاز به مساحت 172 مترمربع که بصورت همکف و دارای یک گاراژ می 
باشد می باشد که از سوی کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن امتیازات آب برق 
گاز و تلفن 4/450/000/000 ریال ارزشگذاری شده اند. جلسه مزایده روز پنج شنبه مورخ 
94/02/17 راس ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان با حضور 
نماینده محترم دادســتان برگزار می گردد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 10 درصد 
قیمت پیشنهادی خود را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و قبض آن را به 
همراه پیشنهاد کتبی در پاکت در بسته تا ساعت مقرر روز مزایده به این اجرا تسلیم نمایند. 
بدیهی اســت به پیشــنهاداتی  که بعد از ساعت اعالم شــده واصل گردیده ترتیب اثر داده 
نخواهد شــد. برنده مزایده کسی است که قیمت باالتری پیشنهاد داده باشد و نامبرده باید 
مابقی وجه مزایده را حداکثر یک ماه پس از برگزاری مزایده به حســاب سپرده دادگستری 

واریز نماید. در غیر اینصورت 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مدیر اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری کرمان- رشیدی 94/02/01
م الف 10016

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت گسترش ایده های تجاری امرتات

ثبت شده به شماره 11556 و شناسه ملی 10630175160
آگهی نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بستانکاران شرکت گسترش ایده های تجاری 
امرتات ســهامی خاص ثبت شده به شماره 11556 و شناســه ملی 10630175160 )در 
حال تصفیه( برابر مفاد ماده 225 قانون تجارت که هرگونه ادعای مالی دارند دعوت میشود 
ظرف مدت شــش ماه از انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مدارک الزم به آدرس محل 
تصفیه کرمان - بلوار جهاد - نبش جهاد 48- طبقه اول - واحد یک و حساب خود را با این 
شــرکت تصفیه نمایند. این آگهی در ســه نوبت متوالی به فاصله یکماه منتشر و پس از آن 

طبق مقررات قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد بود.
مدیر تصفیه شرکت گسترش ایده های تجاری امرتات- علی امیرتیموری
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ورزش

فـردا و از سـاعت1٦:٤5 ورزشـگاه باهنـر 
کرمـان میزبـان بـازی مـس و آلومینیـوم 
هرمـزگان اسـت. بـازی حساسـی کـه می 
توانـد حکـم صعـود مـس بـه پلـی آف 
را امضـا کنـد. مـس بـرای صعـود تنهـا 
یـک راه دارد و آن هـم فقـط بـرد اسـت. 
بازیکنـان مـس کرمان به خوبـی یک نکته 
برداشـت  موعـد  آن اینکـه  و  می داننـد  را 
نیـم  در  آن هـا  زحمـات  همـه ی  نهایـی 
فصـل دوم فـرا رسـیده اسـت.... مـس که 
در شـروع نیـم فصل دوم لیـگ این فصل، 
بـا ده امتیازی که در اختیار داشـت، شـاید 
ایـران  فوتبـال  کارشـناس  خوشـبین ترین 
نمی کـرد  مجـاب  هـم  را  یـک  لیـگ  در 
کـه بـرای صعـودش شانسـی قایل باشـد 

و اگـر در آن زمـان بـه آن هـا بـا قاطعیـت 
گفتـه می شـد کـه مس حتـی تـا هفته های 
پایانـی شـانس صعـود مسـتقیم بـه لیـگ 
برتـر را خواهـد داشـت، بیـش  از انـدازه 
شـما را رویایـی توصیـف می کردنـد. امـا 
بازیکنـان مـس کرمـان با غیـرت و همت 
خـود این رویـا را محقق کردنـد و با تمام 
خـود  قبـل  بازی هـای  در  کـه  زحماتـی 
کشـیدند، حـاال بـه خوبـی می داننـد کـه 
زمـان برداشـت نهایـی آن هـا فـرا رسـیده 
رو،  پیـش  روزهـای  در  بایـد  و  اسـت 
بیشـترین دقـت را بـرای بـه ثمر نشـاندن 
بهتریـن محصـول خـود که همـان صعود 
بـه لیـگ برتـر اسـت را بـه خـرج دهنـد. 
بازیکنـان مـس کـه سرنوشـت صعـود به 

لیـگ دسـته اول را  پلـی آف رقابت هـای 
در دسـتان خودشـان می بینند بـا روحیه ی 
بسـیار خـوب و توانـی بـاال در روزهـای 
اخیـر تمریـن می کننـد و بـدون اسـترس 
پلـی آف  بـه  صعـود  کـردن  قطعـی  بـه 
دوشـنبه  روز  در  یـک  لیـگ  بازی هـای 
می کننـد.  فکـر  آلمینیـوم  برابـر  بـازی  و 
بازیکنـان مس با مـرور اتفاقاتـی که منجر 
بـه شکسـت آن هـا در بـازی قبـل برابـر 
فـوالد شـد درصـدد هسـتند کـه در بازی 
دوشـنبه،  روز  سرنوشت سـاز  و  حسـاس 
بـا کمتریـن اشـتباه در زمیـن، بـازی کنند 
تـا بـا کسـب یـک پیـروزی شـیرین برابر 
آلمینیـوم، بـا اقتـدار و بـدون توجـه بـه 
نتایـج سـایر بازی هـا راهـی دور پلـی آف 

شـوند. رقابت هـا 
روزهـای  در  میثاقیـان  اکبـر  شـاگردان 
اخیـر بـا روحیـه ی کامـل تمریـن می کنند 
و البتـه جدیـت کامـل را در دسـتور کار 
قـرار می دهنـد تا روز دوشـنبه بـا کمترین 
مشـکلی روبـرو شـوند. بـا وجود شـرایط 
بـرای صعـود در  تیـم مـس  خوبـی کـه 
اختیـار دارد امـا همـه در کرمـان به خوبی 
می داننـد کـه بـه هیـچ وجـه ایـن بـازی 

را دسـت کم نخواهنـد گرفـت و بـا تمـام 
باهنـر  بـه ورزشـگاه  تـوان روز دوشـنبه 
هـواداران  قطعـا  آمـد.  خواهنـد  کرمـان 
مـس نیـز در روزی کـه بازی بـه صورت 
رایـگان برگـزار خواهـد شـد، تـوان مس 
را بـرای قطعـی کـردن صعـود مـس بـه 
پلـی آف چنـد برابـر می کنند، تا سـرانجام 
در دور بعـد بازی ها جشـن صعـود نهایی 

مـس را بـه لیـگ برتـر برگـزار کننـد.

هوادار بیا

آسمان کرمان نارنجی می شود؟

تیتر ستون

کی روش
معدنچی فوتبال ایران!

پـس از بـازی لخویـا و پرسـپولیس کـه با نتیجـه 3 بر 
صفـر بـه نفـع تیـم قطـری پایـان یافـت، محمدرضـا 
خانزاده مدافع پرسـپولیس که عملکرد بسـیار بدی هم 
در ایـن بازی داشـت، با یکـی از هواداران پرسـپولیس 

درگیـر شـد و مشـتی را حوالـه آن هـوادار کرد.
طبق شـنیده هـا آن هـوادار به خانـزاده گفتـه امیدوارم 
سـال بعـد در پرسـپولیس نباشـی که با واکنش زشـت 
خانـزاده روبـرو شـده. بازیکـن رسـپولیس در حالـی 
اقـدام بـه ضرب و شـتم پرسـپولیس کـرده کـه در این 
فصـل بـی انضباطی هـای فـراوان او و دیگـر بازیکنان 
نکتـه جالـب  بریـده.  امـان هـواداران را  پرسـپولیس 
اینجاسـت کـه پرسـپولیس در این فصـل بدترین نتایج 
ممکـن را گرفتـه و بازیکـن جوانـش تاب یـک انتقاد 
را نـدارد. در فیلمـی کـه از این درگیری منتشـر شـده، 
سوشـا مکانـی و پیـام صادقیان هـم میلی بـه درگیری 
نشـان می دهنـد که با واکنـش کریم باقـری روبرو می 
شـوند. سایت آی اسـپورت در یادداشـت زیر از زاویه 
ای دیگر رفتار بازیکن پرسـپولیس را بررسـی کرده که 

در زیـر مـی خوانید:
فوتبـال ایـران همیشـه نیازمنـد یـک مقصـر اسـت. 
مقصـری بـرای گـردن گرفتـن تمـام مشـکالتی کـه 
هیـچ راه حلـی بـرای آنها پیدا نمیشـود. زمانـی بود که 
مهـرزاد معدنچـی در فوتبال ایران ایـن نقش را برعهده 
داشـت. فرقی نمیکرد این پرسـپولیس بود که میباخت 
یـا تیـم ملـی، در هـر صـورت تمـام تقصیرات بـه نام 
یـک نفر نوشـته میشـد و آنقدر ایـن اتفاق تکرار شـد 
کـه مقصـر بـودن معدنچی بـه یک مثـل در فوتبـال ما 
تبدیـل شـد و برای خـودش شناسـنامه و هویـت پیدا 
کـرد و حتـی تـا امروز کـه سـالها از دوران بازیگری او 
گذشـته این مثال بکار برده میشـود. جانشـین معدنچی 

در فوتبـال امـروز مـا کی روش اسـت.
هر مشـکلی کـه در هـر گوشـه ای از این فوتبـال پیدا 
شـود از نظـر عـده ای تقصیر سـرمربی تیم ملی اسـت.
مرتضـی فنونـی زاده در آخریـن اظهارنظـرش در مورد 
حرکـت زشـت محمدرضا خانـزاده و درگیـری با یک 
هـوادار گفتـه اسـت: وقتـی کـی روش ایـن بازیکن را 
بـه عنوان توریسـت بـه جام جهانی و جـام ملتها میبرد 
بایـد او هـم هـوادار را کتـک بزنـد! به هر حـال ارتباط 
دادن درگیـری خانزاده بـا کی روش هنر خاصی میطلبد 
کـه فقط از پرسپولیسـیهایی که امسـال دیگـر در انجام 
دادن هیـچ شـاهکاری کـم نیاوردنـد برمیایـد. احتماال 
خانـزاده بخاطـر ایـن کـه همـراه تیـم ملـی بـه جـام 
جهانـی رفتـه هـوادار را کتـک میزنـد و سوشـا مکانی 
هـم چون کـی روش او را از لیسـت تیم ملـی خط زده 
و ایـن بازیکـن را به برزیـل نبرده از نظـر روحی دچار 
مشـکل شـده و با هـوادار درگیر میشـود. مهم نیسـت 
چـه اتفاقـی میافتد مهم این اسـت که مقصـر کی روش 
اسـت نظـرزاده رو داشـت نـژاد مهـدی رو داشـت. اما 

محمـد غالمی رو گذاشـت راسـت. 
خیلـی خـوب بود مجبور شـد هاشـم رو ببره راسـت. 
بی خیال چپ شـد. متمایل میشـد سـمت چپ موفق 

نبود.

مدیر کل ورزش و جوانان:

 170 پروژه نیمه تمام 

ورزشی در کرمان داریم

مدیـر اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان با 
حضـور در برنامـه تلویزیونـی موج شـبکه ورزش 
هایـی  صحبـت  کرمـان  ورزش  خصـوص  در 
مختلفـی را مطـرح کـرد کـه گزیده صحبـت های 

وی را در ادامـه مـی خوانیـد:
• سـال ٩3 سـال پـر کاری بـود . در ایـن سـال ما 
دو رویکـرد متفـاوت را هدفگذاری و برنامه ریزی 
کردیـم .رویکـرد اول مـا بـه برنامـه هـای کوتـاه 
مـدت بـرای تزریـق انگیـزه، همدلـی و اتحـاد در 
خانـواده ورزش اختصاص داشـت و رویکرد دوم 
مـا هم به تدوین طـرح توسـعه ورزش همگانی و 

قهرمانـی اسـتان کرمان مربـوط بود.
• یکـی از مهمتریـن برنامـه هایـی کـه در سـال 
جـاری مـد نظـر اداره کل ورزش و جوانان اسـت 
، تکمیـل 17٠ پروژه نیمه تمام ورزشـی در اسـتان 
کرمـان اسـت . در ایـن بخش اگـر بتوانیـم آنگونه 
کـه مـی خواهیـم عمـل کنیـم ، مـی تـوان ظـرف 
مـدت چند سـال پـروژه هـای نیمه تمام ورزشـی 
در کرمـان را بـه بهـره بـرداری رسـاند ، تـا در 
بخـش سـخت افـزاری ورزش اسـتان پیشـرفت 

قابـل توجهی داشـته باشـد.
• در شـش ماهـه نخسـت سـال جـاری افتتـاح 
پیسـت بیـن المللـی دوچرخـه سـواری کرمـان، 
زورخانـه بیـن المللـی ، افتتاح پـروژه مهم بخش 
نمونـه  خیـر  یـک  بواسـطه  کـه  بانـوان  ورزش 
اسـت  شـده  احـداث  کشـوری  سـاز  ورزشـی 
گهـر  ورزشـی شـرکت گل  مجموعـه  افتتـاح  و 
در  را  مترمربـع  هـزار   ٤5 وسـعت  در  سـیرجان 
بیـن برنامه هـای مرتبط بـا افتتاح مراکز ورزشـی 
قـرار گرفتـه اسـت و پیـش بینـی می شـود بتوان 

در ایـن شـش ماهـه نخسـت ایـن پـروژه هـا را 
افتتـاح کـرد.

• سـال ٩٤ یکـی از پرکارترین سـال های ورزش 
کرمـان اسـت . مـا در این سـال به دنبـال عملیاتی 
کـردن طـرح توسـعه ورزش همگانـی و قهرمانـی 
اسـتان هسـتیم . این طرح در سـال گذشـته تدوین 
شـده اسـت و بایـد در سـال جاری با همـکاری و 
تعامـل جامعـه ورزش و مسـئوالن اسـتان اجرایی 

. شود
• یکـی از اضـالع مثلـث توسـعه ورزش همگانی 
و قهرمانـی ورزش اسـتان کـه مسـئولیت نظارتـی 
و حمایتـی دارد بخـش دولتـی یـا همـان اداره کل 
ورزش و اسـتانداری کرمـان اسـت . راس دیگـر 
باشـگاه  مالـی و  مثلـث خیریـن و حامیـان  ایـن 
هـا هسـتند و بخـش دیگر مـردم و ورزشـکارانی 
هسـتند کـه از مسـئوالن مطالباتـی دارنـد. قطعـا 
امکانـات  نیازمنـد  ورزش  پیشـرفت  و  توسـعه 
ومنابـع مالـی اسـت و اگـر اسپانسـر هـا و حامیان 
شـاهد  تـوان  مـی  کننـد  ورود  ورزش  بـه  مالـی 

حمایـت بهتـر و بیشـتری از ورزش بـود .
• در اسـتان کرمـان تـا قبـل از اجـرای ایـن طرح 
همـه توقعـات و نـگاه هـا بـه سـمت مجموعـه 
هـای مـس و گل گهـر بـود. امـا در حـال حاضـر 
مجموعـه هـای بـارز و رسـالت نیـز بـه ورزش 
انـد از والیبـال ، فوتسـال و ورزش  ورود کـرده 
پهلوانـی و زورخانـه ای حمایـت مـی کننـد . هـر 
چنـد ایـن تعـداد اسپانسـر کافـی نیسـت و مـا به 
دنبـال حضـور اسپانسـرهای دیگـری نیـز در ایـن 
بخـش هسـتیم تـا بتوان رشـته هـای دیگـر ها هم 

در ایـن خصـوص پوشـش دهیـم.

• ایـن طـرح بـه صورت یک سـند و چشـم انداز 
بـرای توسـعه ورزش در کرمـان بـه تائیـد وزارت 
ورزش و مسـئوالن ارشـد اسـتان رسـیده اسـت ، 
همـه مـوارد در جهـت رونـق و پیشـرفت ورزش 
در ایـن طـرح به خوبی دیده شـده اسـت . افرادی 
در ایـن خصـوص اظهـار نظـر کـرد انـد کـه از 
بـزرگان و پیشکسـوتان و خبـرگان ورزش اسـتان 
بـوده انـد . ایـن طرح به عقیـده من در همـه ادوار 
قابلیـت اجرایـی دارد و بـا توجه به جذب بخشـی 
از منابـع مالـی در مرحلـه اول مـی تـوان گفـت با 
جـذب همـه اعتبارات و منابع و اسـتفاده از نیروی 
انسـانی برجسـته مـی موفقیـت هـای زیـادی را 

بـرای ورزش کرمـان بـه ارمغـان آورد.
• بایـد گفـت در ایـن طـرح چهـار هسـته اصلـی 
پایـگاه های اسـتعداد یابـی ، کانون های ورزشـی 
، آکادمـی هـای قهرمانـی و آکادمی هـای قهرمانی 
مرکـزی دیـده شـده انـد . بایـد گفـت در سـال 
جـاری در 12 شهرسـتان اسـتان پایـگاه اسـتعداد 
یابـی آغـاز بـه کار مـی کننـد تـا اسـتعداد هـای 

ورزشـی اسـتان را شناسـایی کننـد.

• مـا در ایـن طـرح بـه ورزش بانـوان نـگاه ویژه 
ای داریـم. بـه جـز رشـته هـای کشـتی ، فوتبال و 
پهلوانـی و زورخانـه ای ، در کنـار همـه آکادمـی 
انـدازی  راه  نیـز  دختـران  بـرای  پسـران  هـای 
آکادمـی پیـش بینی شـده اسـت . قطعا اسـتفاده از 
ظرفیـت هـا و فضـا های ورزشـی و برنامـه ریزی 
بـرای جـذب اعتبـارات و اسپانسـرها نیـز از دیگر 
اقداماتـی اسـت که بـرای پیشـرفت ورزش بانوان 

مـد نظر اسـت .
• در طـرح توسـعه ورزش مـا برنامـه دو سـاله، 
چهـار سـاله و شـش سـاله بـرای بهبـود وضعیت 
کرمـان در عرصـه هـای مختلـف ورزش قهرمانی 
در سـطح کشـور و در عرصـه هـای بیـن المللـی 
داریـم ، تـا برگـزاری المپیـک ریـو فرصتـی باقی 
نمانـده اسـت و مـا از هـم اکنـون بـه دنبـال ایـن 
هسـتیم بـا اجـرای مناسـب طـرح توسـعه ورزش 
همگانـی و قهرمانـی ورزشـکارانی از کرمان را در 
بـازی های آسـیایی جاکارتای اندونـزی و المپیک 
2٠2٠ توکیو سـهمیه هایی از ورزشـکاران کرمانی 

در تیـم هـای ملی داشـته باشـیم.

۱۰۰ میلیارد
سه ساله، قیمت 

جدید سرخابی ها
در صورتـي کـه دو باشـگاه 
در  پرسـپولیس  و  اسـتقالل 
مزایـده نهـم اردیبهشـت هم 
وزارت  نرونـد،  فـروش  بـه 
واگـذاري  دوم  پلـن  ورزش 
ایـن دو تیـم را عملـي خواهـد کـرد. گفتـه می شـود در صورتـی که 
ایـن دو باشـگاه در تاریـخ معیـن شـده به فـروش نرونـد، وزارتی ها 
طبـق برنامه ریـزی بـه دنبـال راه دوم خواهنـد رفت و سـرخابی ها به 
صـورت سـه سـاله اجـاره داده خواهـد شـد. طبـق ایـن برنامه ریزی 
مسـووالن وزارت ورزش دو باشـگاه را بـه مشـتریان با شـرط اینکه 
طبـق  داشـت.  خواهنـد  را  مدیـره  هیـات  عضـو  دو  معرفـی  حـق 
پیش بینـی و برنامه ریـزی صـورت گرفتـه قـرار اسـت در صورتـی 
کـه ایـن دو باشـگاه در صـورت به فـروش نرفتن به صـورت اجاره 
سـه سـاله به اسپانسـرهای مـورد تایید واگذار شـود و قیمـت تعیین 
شـده در حـال حاضـر بیـن 8٠ تـا 1٠٠ میلیـارد تومـان بـرای سـه 

باشد. سـال 

حوزه جوانان
 باید از ورزش

جدا شود
معـاون امـور جوانـان اداره کل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمان 
گفت: سـمن سـرا طرحی اسـت 
بـرای حضـور و تعامـل بیشـتر 
در  تـا  همدیگـر  بـا  هـا  سـمن 
از  بتواننـد  مناسـب  فضایـی 
دیدگاههـا و نیـز فعالیـت هـای یکدیگـر آگاه شـوند کـه بـه زودی این طرح 
اجرایـی مـی شـود. روح اهلل اسـدی بـا بیـان اینکه بـه عقیده مـن جوانی یک 
فرصـت بـی نظیـر برای توسـعه جامعه اسـت افزود: متاسـفانه مدت هاسـت 
کـه از ایـن دیـدگاه کلـی غفلـت شـده اسـت و در عمـل بـه جوانـان توجـه 
زیـادی نمـی شـود.همگام بـا دولـت، جـوان بـاوری را مدنظر قـرار خواهیم 
داد. وی جـوان بـاوری را سیاسـت دولـت تدبیـر و امید دانسـت و ادامه داد: 
ایـن رویکرد سیاسـتی اسـت که در دوره جدیـد معاونت امور جوانان اسـتان 
دنبـال خواهیـم کـرد و معتقدیـم زمانـی جامعـه بـه پیشـرفت و بالندگی می 
رسـد کـه جوانـان آن جامعـه را بـاور کنیم. ضمن آنکـه جوانـان از هر طیف 
و گـروه فکـری و سیاسـی دارای مطالباتی هسـتند که در صدد هسـتیم بدون 
هرگونـه غربالگری و گزینشـی عمل کردن، از این قشـر تاثیرگـذار در جامعه 

حمایـت و پشـتیبانی نماییـم.

کرمان دومین 
هیات برتر پهلوانی 
و زوخانه ای کشور

هـای  هیئـت  نکینـگ 
ای  زورخانـه  و  پهلوانـی 
قهرمانـی  مسـابقات  در 
کشـور سـال 13٩3 تدوین 
هیئـت  دومیـن  کرمـان  و 
برتـر معرفـی شـد. ایـن رنکینـگ بـر اسـاس حضـور اسـتانها 
در مسـابقات قهرمانـی کشـور در کلیـه رشـته هـا و سـنین بـا 
احتسـاب امتیـاز 32 تـا صفـر بـه ترتیـب بـرای نفـرات اول تـا 
آخـر هـر رشـته صـورت پذیرفتـه اسـت کـه سـرانجام هیـات 
اسـتان کرمـان بـا صعـود 5 پله ای نسـبت به سـال ٩2 توانسـت 
بـا کسـب 1٦5٩ امتیـاز بـا اختـالف کـم 75 امتیـازی نسـبت به 
ایـن  قـرار گیـرد. در  اسـتان اصفهـان در جایـگاه دوم کشـور 
رنکینـگ اسـتان هـای کردسـتان، فـارس، مازنـدران و یـزد بـه 
ترتیـب بـا 1٦1٠، 1331، 1285 و 12٠٦ امتیـاز بعد از کرمان در 

مقـام هـای سـوم تـا ششـم قـرار گرفتنـد. 

لغو همه برنامه های 
»رونی کلمن«

در تهران
تمامـی برنامه هایـی کـه قـرار 
بـود در مـدت زمـان حضـور 
تهـران  در  کلمـن  رونـی 
شـد.  لغـو  شـود،  برگـزار 
کـه  شـرکتی  مسـئول  نجفـی 
در  کلمـن  حضـور  مقدمـات 
تهـران را فراهـم کـرده بـود، در گفتگـو بـا بیـان ایـن مطلب افـزود: با 
وجـود هماهنگـی هـای به عمـل آمده بـا وزارت ورزش و فدراسـیون 
بدنسـازی و پـرورش انـدام،  اینکـه چـرا همـه برنامـه هـای مـا لغـو 
شـده اسـت نمـی دانـم وزیـر ورزش و جوانان هـم در این بـاره گفت 
: حضـور رونـی کلمـن ) قهرمـان بـدن سـازی دنیـا( و فعالیـت هـای 

مشـابه ، کمتـر جنبـه ورزشـی دارد و بیشـتر تجـاری اسـت.
نکتـه تاسـف برانگیـز ماجـرا لغـو برنامـه ایسـت کـه از قبـل مجوزش 
صـادر شـده اسـت و حاال برگـزار کننده ایـن همایش با ضـرر هنگفتی 
روبـرو شـده بـدون هیـچ دلیلی. بهتر اسـت مسـئوالن یا مجـوز ندهند 
و یـا در صـورت مجـوز دادن، پـای آن بایسـتند تـا کشـور دچـار بـی 

نشـود. قانونی 
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مجازییادداشت

دکتر مهدی جهانگیری، فرزند خصال خویشتن
خانـواده جهانگیری از جمله خانواده هایی اسـت که فرزندان 
شـان هـر کدام بـه نوعی بـرای اسـتان و میهن افتخـار آفرین 
بـوده انـد. »محمـد« شـان در هویـزه همسـفر جاویـدان دکتر 
چمـران شـد. »یعقـوب« شـان در عملیـات بـدر بـه یوسـف 
گمگشـته مبدل شـد. برادرانی که رفتند کاری حسـینی کردند 
و برادرانـی کـه مانـده اند در تـالش اند تـا کاری زینبی کنند. 
شـاید نامدارترین برادرشـان اسـحاق باشدکه سـال های سال 
در جایـگاه هـای گوناگـون بـه ایـران اسـالمی مـان خدمت کـرد و اکنـون هم در 
کسـوت معاونت اول رییس جمهور در عرشـه کشـتی اجرایی نظام سکنی گزیده. 
دیگـری ردای معلمـی بـر تن داشـته و سـکان آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان 
را در دسـت دارد و دیگری»دکتـر مهـدی جهانگیـری« اسـت کـه رد پایـش را در 
بسـیاری از زمینـه هـای  مدیریت توسـعه اقتصادی کشـور و حرکت هـای و عام 

المنفعـه می تـوان دید.
جالـب اسـت که این بـرادران هیچ کدام از نردبان شـهرت و محبوبیت و مقبولیت 
یکدیگـر بـاال نرفتـه انـد و همه فرزند خصال خویشـتن انـد. این را به درسـتی از 
نحـوه اندیشـه و تفـاوت دیـدگاه ها و حسـن مدیریت شـان مـی تـوان دریافت. 
مهـدی جهانگیـری بـه حق یکـی از مـردان مؤثـر اقتصاد ایران اسـت. مـردی که 
موتور محرک بخش عمده ای از اقتصاد و کارآفرینی کشـور اسـت. تاسـیس بانک 
گردشـگری و ترسـیم نقشـه راه موفقیـت آمیـز آن بهتریـن شـاهد این ادعاسـت. 
مهـدی جهانگیـری هیچگاه از آموختن و تحصیل دسـت نکشـید و توانسـت در 
کنـار تجـارب ارزنده مدرک DHP  خود را در رشـته اقتصـاد بین الملل اخذ کند 
جهانگیری توسـعه گردشـگری را نسـخه ای برای حل مشکالت کشـور می داند. 
همـان موضـوع مهمی کـه بسـیاری از آن غافل بوده انـد. وی صـادرات غیر نفتی 
را راهـکار خـروج از بحران اقتصادی کنونی و همسـو با اقتصـاد مقاومتی می داند 
کـه در  جهـت تقویـت آن گام های عملی بسـیاری برداشـته نشـده اسـت. طرح 
ایـن موضـوع نمایـان گر آن اسـت که او درد را فهمیده اسـت و درمـان را نیز هم.
و البتـه مهـدی جهانگیـری که در کنار پسـت های مدیریتـی و تحقیقاتی در حالی 
بـه عنـوان مـرد کارآفرین سـال انتخـاب می شـود که هرگـز از یـاد محرومان نیز 
غافـل نبوده اسـت. دکتر مهـدی جهانگیری در کنـار گروه مالی گردشـگری اقدام 
به تاسـیس موسـه خیریـه یاس فاطمه النبی )س( نموده اسـت و بـا طرح ابتکاری 
بـی نظیـر »کیمیـای دانـش« خـود کمـر همت بـه توسـعه فضاهـای امـوزش در 
معروفتریـن نقاط این سـرزمین بسـته اسـت این حرکت به بسـیاری دیگر نشـان 
داد کـه وقتـی ایـده هـای خیرخواهانـه یـک مـرد بـزرگ پشـت یک گـروه مالی 
قدرتمنـد باشـد فعالیـت این گـروه به سـودآوری محدود نخواهد شـد و حمایت 
از طبقـه ضعیف جامعه می تواند پیوسـت همیشـگی فعالیت هـای اقتصادی یک 
مجموعـه بـزرگ و موفـق باشـد و می توان سـودآوری یک مجموعـه مالی را هم 
جهـت با حمایـت از مردم نیازمند قرار داد. حضور شـخص مهدی جهانگیری در 
ایـن روسـتاها و کلنـگ زدن طـرح احداث مـدارس آن هم در خیریـه ای که با نام 

خـاص فاطمـه زهرا مزین اسـت .
از مهـدی جهانگیـری نـه تنهـا یـک مدیر موفـق مالی بلکـه یک چهـره خیر و 
مانـدگار بـرای مـردم ایران علـی الخصوص مـردم کرمان سـاخته اسـت امروز 
او نـه تنهـا مایه مباهات سـرزمین مـادری اش کرمـان بلکه افتخار ایران اسـت. 
بـا اعتمـاد فعالیـن بخش اقتصـادی و انتخـاب وی به عنـوان نایـب رئیس اتاق 
تهـران مـی توان امیدوار شـد امثال چهره های توسـعه گرایی چـون جهانگیری 
را در آینده اقتصاد کشـورمان بیشـتر داشـته باشـیم.  توسـعه و کارآفرینی مدار 
حرکـت دانـش محـور دکتـر جهانگیـری اسـت. آن هـم در خیریـه ای کـه بـه 
نـام نامـی فاطمـه زهرا مزین اسـت. امـروز او نـه تنها مایـه مباهـات کرمان که 

افتخـار ایران اسـت.  به امیـد آن روز 

به مهران مدیری
دروغ گفتم

محراب قاسـم خانی نویسـنده معروف سـریال هـای طنز در صفحه 
اینسـتاگرامش خاطـرات جالبـی را منتشـر می کند، خاطـره اعتراف 

از وی در ادامـه مـی آید.
اواخـر سـال هفتـاد و هفـت بود کـه یـه روزی پیمان اومـد خونه و 
گفـت بعـد از ظهر با مهـران مدیری قرار داره. البتـه اون زمان پیمان 
فیلمنامـه نویـس مطرحـی بـود ولـی من یـه نقاشـی بودم کـه برای 
کسـب درآمـد کارای دیگـه ای هـم در کنـار نقاشـی انجـام میدادم 
کـه یکـی از اون کارا دکوراسـیون بـود و البتـه سـابقه طراحی لباس 
یـه فیلـم سـینمایی رو هـم داشـتم. خالصـه کـه اون روز آویـزون 
پیمـان شـدم کـه منـم میـام و رفتـم کـه از نزدیـک مهـران مدیـری 
ببینـم. قرارشـون هـم تـوی لوکیشـن کار جدیـدی بـود کـه مهـران 
میخواسـت بسـازه. اونـا مشـغول حـرف زدن بـودن و منم مشـغول 
ذوق کـردن کـه یهـو مهـران از مـن پرسـید که کار شـما چیـه؟ منم 

درجـا الکـی گفتم طـراح صحنه هسـتم.
نمیدونـم چـرا همچیـن دروغ احمقانـه ای گفتـم ولی احتمـاالً فقط 
میخواسـتم کـم نیـارم. تـا ایـن رو گفتـم مهـران خوشـحال شـد و 
گفـت چقـدر جالـب. مـا همیـن امـروز داشـتیم دنبـال یـه طـراح 
صحنـه میگشـتیم بـرای ایـن کارمون و دسـت من رو گرفـت و برد 
پیـش تهیـه کننـده و بهـش گفـت طـراح صحنه مـون هم پیدا شـد. 
یـه ربع بعـدش من گیـج از اتاق بیرون اومـدم. برگه اولیـن قرارداد 

طراحـی صحنـه ام هم تـوی دسـتم بود.
هیـچ کسـی هم ازم نپرسـید کـه اسـم کارای قبلیت چی بـود. رفته 
بـودم مهـران مدیـری ببینم، شـدم طـراح صحنـه اش. بعـدش تنها 
حرفـی کـه تونسـتم بزنـم ایـن بـود کـه از مهـران پرسـیدم تصویر 
برداریتـون کی شـروع میشـه و اونـم گفت فردا صبـح و من به زور 
بـه شـوخیش خندیدم... البته اگـه مهران رو میشـناختم نمیخندیدم. 
فـردا صبحـش سـریال ببخشـید شـما شـروع شـد و منـم طـراح 

صحنـه اش بودم.

تخریب پارک زندگی در بلوار پرستار

خبر آخر

علی شهیدی زندی

به گـزارش دفترروابط عمومی شـرکت 
توزیـع بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در 
جلسـه اي کـه با حضـور مدیـر عامل، 
دیـران  بـار،م  پیـک  کاهـش  مجریـان 
بـرق شهرسـتان و مسـئولین اتفاقات و 
عملیـات مدیریت هاي برق شهرسـتان 
در محـل سـالن همایـش هـاي  ایـن 
ابتـداي  شـرکت  برگـزار گردیـد، در 
جلسـه مهنـدس موسـوي معـاون بهره 
بـرداري و مجـري کل کاهـش پیک بار 
سـال ٤٩ گـزارش عملکرد کاهش پیک 
بار سـال 3٩ را ارائه نمودند و سـپس بر 
اسـاس سـهمیه هاي تعیین شده نسبت 
بـه ارائـه برنامـه هـاي کاهش پیـک بار 
بـه تفکیک هریـک از حوزه هـاي بهره 
بـرداري، لـوازم اندازه گیـري،  خدمات 
و  مصـرف  مدیریـت  و  مشـترکین 

همچنین سـهمیه کاهش پیـک باربراي 
هریـک از امورهاي برق اقـدام نمودند.
در ادامـه جلسـه مهنـدس مهـدوي نیـا 
مدیریـت  عامل شـرکت ضمن تشـکر 

از مجموعـه اقدامـات انجـام شـده در 
سـال 3٩ نسـبت به حرکت در راسـتاي 
تامیـن  لـزوم  و  شـرکت  ماموریـت 
بـرق مطمئـن و پایـدار بـا  مدیریـت 

بهینـه مصـرف انـرژي تاکیـد نمودنـد 
همچنیـن وی اعـالم نمودند عـالوه بر 
اجـراي کامـل برنامـه هـاي ابالغ شـده 
در زمینـه کاهـش پیـک بـار در حـوزه 
هـاي مختلف،بایسـتي اقدامـات جدي 
در حـوزه آگاه سـازي مصرف کنندگان 
بعمـل آیـد و از طریـق صـدا و سـیما ، 
روزنامـه ها،چـاپ پوسـتر و نصب بنر 
؛  بـرق  بـرای  آگاه سـازي مشـترکان 
ایشـان را در بحـث مدیریت بـار همراه 
خـود سـازیم و اقـدام عملـي و موثر به 
منظـور  همراه نمودن مشـترکین بخش 
بـار  پیـک  در  صنعتـي  و  کشـاورزي 
تابسـتان سـالجاري توسـط واحدهـاي 
مدیریـت مصـرف و روابـط عمومي  و 
با همکاری سـازمان جهاد کشـاورزی و 

خانـه کشـاورز صـورت پذیـرد.

بررسي راهکارهاي مدیریت و کاهش بار  جهت عبور از پیک تابستان
در شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

عکس از یاسر خدیشی


