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خبـر معـدوم سـازی 8 هـزار سـگ بالصاحـب در شهرسـتان 
رفسـنجان در حالـی منتشـر شـد کـه از سـال 87 کشـتن سـگ 
های بالصاحب بدین شـکل غیرقانونی اسـت. باز هم سـگ کشـی. 
ایـن بـار البتـه نه فیلمی پخش شـده و نه خبر سـگ کشـی از یک 
سـازمان درز کـرده. بلکـه عالـی تریـن مسـئول یـک نهاد بـا زبان 
خـود پـرده از یک اتفاق وحشـتناک برداشـت. اتفاقی که شـاید در 
کشـور در نوع خودش بی سـابقه باشـد. اگر در سـال های گذشـته 

خبـر کشـتن چند سـگ با اسـید و یا حیـوان آزاری باعـث واکنش 
هایـی در جامعـه و برگـزاری تجمعاتـی در اعتراض به آن می شـد، 
اتفاقـی کـه اخیرا افتـاده، چندیـن برابر وحشـتناک تر اسـت. طی 
سـال 94 و سـه مـاه اول سـال 95 حـدود 8 هزار سـگ بالصاحب 

در شهرسـتان رفسـنجان معدوم شـده اند. 
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فاجعه در رفسنجان

شهردار رفسنجان: 
8000  سگ را کشتیم

 شهرداری ها طبق دستورالعمل کنترل سگ های ولگرد باید سگ ها را زنده گیری کنند
 مدیرکل محیط زیست کرمان: معدوم کردن سگ خالف است

 رییس محیط زیست رفسنجان: اگر این اتفاق افتاده باشد به طور قانونی با شهرداری برخورد می کنیم
 روابط عمومی محیط زیست استان: شاید شهرداری پنهانی این کار را کرده باشد

 فرماندار رفسنجان: شاید شهرداری مجبور به این کار شده است
  رییس شورای شهر رفسنجان: قبول ندارم  زنده گیری سگ ها جواب داده است

 شهردار رفسنجان پاسخ »پیام ما« را نداد

معاون وزیر کار در منطقه ویژه 
اقتصادی ارگ جدید بم:

در حوزه تعاون به 
همفکری بیشتری 

نیاز داریم

نگاهی به یکی از روش های
 حمل و نقل شهری

تاکسی با 
لبخند

میزبانی 
گل گهر

 از فعالین
 محیط زیست

پست های 
رمضانی بازیگران 
و افراد سرشناس
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به منظور پیگیری و بررسی 
پروژه های کلنگ زنی شده 

سفر ریاست جمهوری

وزیر کشور
به کرمان

می آید
3

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 19/6/4/95
دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور خدمات عمومی کلینیک تخصصی درمانی جواداالئمه )ع(موضوع مناقصه

مبلغ؛ به عدد: 4/090/353/264 ریال )بحروف: چهارمیلیارد و نود میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار برآورد یکساله
و دویست و شصت و چهار ریال(

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 204/517/663 ریال )دویست و چهار میلیون و پانصد و هفده هزار و ششصد و شصت و سه ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج 
آگهی لغایت ساعت 13:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1395/3/26

الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://www.kmu.ac.ir

http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات
ج( ابوذر شمالی، کوچه 25، کلینیک تخصصی درمانی جواد االئمه )ع(

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 

1395/4/5
محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی، 

مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1395/4/6گشایش پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 1395/4/2 در محل کلینیک تخصصی درمانی جواد االئمه )ع( برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. م الف 103

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

سخنی با شورای شهر رفسنجان؛

شهردار 
را استیضاح کنید
یادداشت اختصاصی نعمت احمدی- حقوقدان
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عارف کرمانی و معماری ساسانی در هندوستان

ان
وست

هند
در 

ی 
بنان

وه
هلل ک

ل ا
خلی

اه 
مگ

آرا

   صفحه  4



شماره پیاپی 644  
چهارشنبه 19 خردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 2

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا

سومین جلسه ویژه حلقه 
صالحین به میزبانی شرکت 

آبفای کرمان برگزار شد
سـومین جلسـه ویژه حلقه صالحین شـهید 
بسـیج  بـه  وابسـته  کازرونـی  مهـدی  حـاج 
ادارات بـا سـخنرانی سـروان زنگـی آبـادی از 
پلیـس فتـای کرمـان بـه میزبانی شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان کرمـان برگزار شـد. در این 
از  جلسـه کـه سـرگروههای حلقـه صالحیـن 
فـرودگاه، محیط زیسـت، حمل و نقـل و پایانه 
هـا، میـراث فرهنگـی و صنایع دستی،شـرکت 
نفـت و شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان 
حضـور داشـتند در رابطـه بـا فضـای مجـازی 
و مضـرات آن بـر روابـط خانوادگـی بحـث و 
گفتگـو شـد. تاثیـرات منفـی فضـای مجـازی 
بـر همسـران، سـرد شـدن روابـط خانوادگـی 
بـر  مجـازی  فضـای  اجتماعی،تاثیـرات  و 
فرزندان،مضـرات بـازی کلـش اف کلنـز و... از 
مباحثـی بـود کـه در ایـن جلسـه در رابطـه با 

آنهـا تبـادل نظـر گردیـد.

مشکل افت فشار شهرک 
فجر جیرفت برطرف شد

فشارشـکن  شـیر  دسـتگاه  دو  تعویـض  بـا 
، مشـکل افـت فشـار شـهرک فجـر جیرفـت 
برطـرف شـد. اکبـر مشـایخی مدیـر امـور آب 
شهرسـتان جیرفـت گفـت: بـا توجـه بـه قـرار 
داشـتن شـهرک فجـر در منطقه باالدسـت که 
منجـر بـه افـت فشـار در ایـن بخـش از شـهر 
جیرفـت شـده بـود، به منظـور رفع افت فشـار 
و جلوگیـری از کـم آبـی در ایـن شـهرک، دو 
دسـتگاه شـیر فشـار شـکن )یـک دسـتگاه در 
ورودی شـهرک و یـک دسـتگاه نیـز در میدان 
افـزود:  وی  گردیـد.  تعویـض  آزاد  دانشـگاه(  
عملیـات تعویـض دسـتگاههای فشارشـکن هر 
کـدام بیـش از 15 سـاعت زمـان بـرد و  جـا 
بـاالی 50  دمـای  در  کـه  فنـی  کادر  از  دارد 
درجـه تمامـی تالش خـود را جهـت انجام این 

عملیـات بـه کار بردنـد تقدیـر شـود.

بیش از 75000 فقره اشتراک
 آب شهری در شهرستان 

رفسنجان وجود دارد
سـال  پایـان  ،تـا  آمـار  آخریـن  طبـق 
اشـتراک آب شـهری  فقـره  گذشـته 75261 
در شهرسـتان رفسـنجان وجـود دارد. عبـاس 
سـاالری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 
شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان رفسـنجان 
بـا اعـالم این خبـر کـه 75261 فقره اشـتراک 
دارد  وجـود  شهرسـتان  ایـن  در  شـهری  آب 
،افزود: این اشـتراکات در شـهرهای رفسـنجان 
)54653 فقـره(، انـار )6523 فقـره(، بهرمـان 
فقـره(،   2809( سرچشـمه  فقـره(،   3479(
امیـن شـهر )3258 فقـره(، کشـکوئیه )3031 
فقـره( و صفائیـه )1508 فقـره( قـرار دارنـد. 
وی در ادامـه بیـان داشـت: منابـع تامیـن آب 
شـرب شهرسـتان از طریـق 35 حلقـه چاه می 
باشـد کـه 25 حلقـه آن در شـهر رفسـنجان و 
14 حلقـه در سـایر شـهرهای تابعه قـرار دارد.
همچنیـن حجم مخازن ذخیره آب شهرسـتان 
نیـز 72500 مترمکعـب می باشـد. مدیر عامل 
افـزود: آب شـرب  آبفـای رفسـنجان  شـرکت 
تامیـن شـده از طریـق 1346 کیلومتـر شـبکه 
بـه  انتقـال  خطـوط  کیلومتـر   314 و  توزیـع 

مشـترکین مـی رسـد.

قلم و قدم مدیران 
روابط عمومی حامی 
بهزیستی در توسعه 
خیر جمعی است 
اندیشـی  هـم  اولیـن جلسـه 
ضیافـت مهـر بـا حضورمدیـران 
روابط عمومی ادارات و سـازمانها، 
بانکها  و شـرکتها در سالن شهید 
ارشـاد بهزیسـتی برگزار شـد. بنا 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان  در ابتـدای این جلسـه 
عبـاس صادق زاد مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان در سـخنانی ضمن تبریک 
فـرار رسـیدن مـاه مبـارک رمضان و تشـکر از همه همـکاری و همراهـی روابط 
عمـوی ادارات ، سـازمانها بـا اظهـار امیـدواری از بـه نتیجـه رسـیدن اینگونـه 
جلسـات در سـخنانی گفـت: امیـدوارم برگـزاری این جلسـات هم اندیشـی به 
نتیجـه مثبـت و حصـول خیر بـه نفـع گروههای هدف بهزیسـتی منجر شـود 
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان فراهم آوردن زمینه های تحصیل ، ازدواج ، اشـتغال 
و همچنیـن تامیـن معـاش و مسـکن اقشـار نیازمنـد را از امـور خیر دانسـت و 
گفـت: البتـه در حـل مسـائل اجتماعی کـه ماموریت سـازمانی بهزیسـتی می 
باشـد عـالوه بر نگاههـای خیرخواهانه رایـج و معمول نیاز به اندیشـه و تفکرات 
خیرخواهانـه داریـم تـا بتـوان با مشـورت و مشـارکت فکـری برای سـاماندهی 

مسـائل جتماعـی برنامـه ریـزی نمـوده و راه حل مناسـبی یافت.

واگذاری عملیات 
اجرایی آبرسانی به 
328 روستا به پیمانکار 
آبفـار  شـرکت  عامـل  مدیـر 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
برگـزاری مناقصـه هـای آب در 
شـرق اسـتان گفـت: این پـروژه 
هـا در شهرسـتان هـای ریـگان، 
بم، فهـرج ونرماشـیر واقع شـده 

انـد کـه بـا اتمـام برنامـه مناقصـات برای آغـاز عملیـات اجرایـی بـه پیمانکار 
واگـذار شـده انـد. به گـزارش روابط عمومی شـرکت آبفار کرمان وی با اشـاره 
بـه اینکـه در بـم سـه پـروژه ، ریـگان وفهـرج دو پروژه و نرماشـیر یـک پروژه 
تعریـف شـده اسـت اظهار کرد: در بم پـروژه های دهبکری، سـبزوئیه ومرغک 
بـا حـدود 32هـزار متر لوله گـذاری و برآورد اعتبـاری 46میلیاردریـال وایجاد 
5ایسـتگاه پمپـاژ واحـداث 900متـر مکعـب مخزن به مناقصه گذاشـته شـد. 
وی تصریـح کـرد: در ریـگان نیزپـروژه هـای عبـاس آباد رودشـور وچـاه ملک 
بـا اعتبـار حـدود 47میلیـارد ریـال و50هـزار متـر لوله گـذاری با 5ایسـتگاه 
پمپـاژ و1500متـر مکعب مخـازن احداثی تعریف شـده اند. رشـیدی از پروژه 
هـای فهـرج بـا عنوان مجتمع آب رسـانی یوسـف آبـاد وبخش مرکـزی فهرج 
نـام بـرد وافزود:89میلیـارد ریـال اعتبـار پیـش بینـی شـده بـرای ایـن طرح 
هابا89هـزار متـر لوله گـذاری و1150مترمکعـب مخزن احداثی دراین راسـتا 

تعریف شـده اسـت.

طرح تشدید کنترل 
و نظارت بهداشتی بر 
عرضه فرآورده  های خام 
دامی در ماه رمضان

نگارسـتانی  جـواد  دکتـر 
اداره  عمومـی  روابـط  مسـئول 
کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان 
شـروع  بـه  عنایـت  بـا  گفـت: 
مـاه مبـارک رمضـان و ضـرورت 

تشـدید کنتـرل و نظـارت بهداشـتی بـر تولید،توزیـع وعرضـه فـرآورده هـای 
خـام دامـی در ایـن ایـام در مجموع 17 اکیـپ ثابت و40 اکیپ سـیار بصورت 
اسـتانی و شهرسـتانی و در دو شـیفت کاری از سـاعت 7 صبح لغایت 20 شب 
فعـال گردیـده اند. وی اعـالم کرد:اماکن تحت پوشـش این طرح شـامل کلیه 
کشـتارگاههای دام و طیور،سـرد خانـه هـا ، کارگاه هـای نگهـداری و بسـته 
بنـدی، مراکـز توزیـع و عرضـه و خودروهـای ویـژه حمـل فـراورده هـای خام 
دامـی می باشـند. دکتر نگارسـتانی بـا بیان ایـن خدمات تاکید کـرد: دریافت 
فـراورده سـالم و بمقـدار کافـی از سیاسـت هـای امنیـت غذایـی دامپزشـکی 
اسـت کـه بدلیل حساسـیت موضوع در مـاه مبارک بصورت ویـژه پیگیری می 
گـردد. وی ادامـه داد:در این راسـتا هماهنگـی های الزم با کلیه دسـتگاههای 
مربوطـه بـه منظـور تدویـن دقیق بـر نامـه عملیاتـی و اقدامات نظارتـی مورد 
نیـاز صـورت گرفتـه و تجهیـزات و امکانـات الزم نیـز  فراهـم گردیـده اسـت.

میزبانی گل گهر
 از فعالین
 محیط زیست 
همزمـان بـا هفتـه محیـط 
فعالیـن  از  جمعـي  زیسـت 
از  متشـکل  زیسـتي  محیـط 
 NGO شـش  نماینـدگان 
محلـي فعـال در ایـن حـوزه با 
حضور در محل سـایت شرکت 

معدنـي و صنعتـي گل گهـر در حرکتـي نمادین به جمـع اوري زباله هاي 
ایـن مجتمـع اقـدام کردنـد و سـپس در بازدیـد از معـادن و کارخانجـات 
ایـن منطقـه، در نشسـتي با معاونیـن و مدیران شـرکت در جریان اخرین 
فعالیـت هـاي انجـام شـده  توسـط گل گهـر در حـوزه مسـایل زیسـت 
محیطـي قـرار گرفتنـد. در ایـن مراسـم کـه دکتر طهماسـبي پژوهشـگر 
برتـر کشـور در حـوزه محیـط زیسـت نیـز حضـور داشـت، ضمـن تقدیر 
از اقدامـات مثبـت گل گهـر در ایـن حـوزه ، إبـراز امیـدواري کـرد کـه 
بـا سیاسـت هـاي خوبـي کـه در ایـن مجتمـع در حوزه مسـایل زیسـت 
محیطـي تدویـن شـده، شـاهد اقدامات مانـدگاري باشـیم. در پایـان این 
مراسـم از سـه نََفـر پاکبانـان فعـال در بخش خدمـات و تنظیـف مجتمع 

بـا اهـدا لـوح، تقدیر شـد.

آبفاربهزیستی گل گهردامپزشکی

کرمان ویچ

سـکینه خدیـش- همایـش آموزشـی همـکاران سـتادی 
ویـژه  منطقـه  در  تعـاون جنوبشـرق کشـور  واسـتانی حـوزه 
اقتصـادی ارگ جدیـد بـا حضوردکتـر کالنتـری معـاون وزیـر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و مدیـران کل سـتادی و اسـتانی 
ایـن وزارت جهـت تبیین سیاسـت های تعاون در سـال اقتصاد 
مقاومتـی اقـدام وعمل بـا همراهی مهنـدس نیکـزادی نماینده 
مـردم شهرسـتان بـم در مجلـس شـورای اسـالمی، مهنـدس 
اشـک فرمانـدار، حجت االسـالم دانشـی امام جمعه شهرسـتان 

بـم برگزار شـد.
باید به سمت تعاونی های دانش بنیان برویم

اسـماعیلی مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان 
کرمـان ضمـن خـوش آمدگویی بـه مدعوین درهمایـش گفت: 
کرمان در بخش کشـاوزی و صنعت از اشـتغال خوبی برخوردار 
مـی باشـد امامتاسـفانه در بخش خدمـات بسـیار ضعیف عمل 
کـرده ایـم وایـن خـالء را اتبـاع خارجـی کـه در اسـتان کرمان 
هسـتند شـناخته و توانسـته اند ازاین فرصت بخوبی اسـتفاده و 
موقعیـت هـای خوبی را بـرای خودشـان بوجودآورنـد اما مردم 
کرمـان ایـن فرصـت هـا را ندیدنـد و نتوانسـتند ازایـن فرصتها 
بخوبی اسـتفاده کننـد. وی افـزود: اگربخواهیـم تعاونی هایمان 
شـکل خوبـی داشـته باشـند بایـد به سـمت جمع کـردن توان 
فنـی و دانـش اعضـا در جهـت تشـکیل تعاونـی ها باشـیم و به 

سـمت تعاونـی هـای دانش بنیـان برویم .
مسئولین وجدان کاری داشته باشند

دانشـی امام جمعه شـهربم هم خاطرنشـان کـرد: باتوجه به 
اینکـه فرصـت مسـئولیت هـا به سـرعت می گـذرد بـه فرموده 
رهبرمعظـم انقـالب کـه بـه سـال اقتصـاد مقاومتـی اقـدام و 
عمـل نامیـده شـده اسـت هـر کـس کـه مسـئولیتی بـر عهده 
دارد بایـد همانگونـه کـه حـرف مـی زنـد عمـل کند. مسـئول 
کسـی اسـت که مـورد بازخواسـت قرارمـی گیرد امـا بعضی به 
اشـتباه برداشـت می کنند که مسـئول کسـی اسـت کـه امر و 
نهـی مـی کنـد. وی از مسـئولین خواسـت که وجـدان کاری را 

همیشـه رعایـت کنند.
خرمای بم باید بازارهای جهانی را فتح کند

در ادامـه فرمانـدار بـم گفـت: عمـده تریـن مزایـای اقتصـاد 
شهرسـتان بم به سـه بخش تقسیم می شـود، بخش کشاورزی 
کـه خرمای بم ازمشـهورترین و معروفترین خرماهای کشـور را 
دارا مـی باشـد و امـکان نگهـداری و بسـته بندی بـرای بیش از 
250 هـزار تـن خرمـا در بـم مهیـا می باشـد و رونـق اقتصادی 
کـه در دوسـال گذشـته در کشـور بوجـود امـده اسـت باعـث 
رونـق صـادرات خرما در بم شـده اسـت. یکی از وجوه مشـترک 
شـهرهای جنـوب کشـور ایـران کـه در اینجـا جمـع شـده ایم 
داشـتن خرمـا درایـن مناطـق مـی باشـد و این وجه مشـترک 
اقتصـادی بایـد بیـن همـه ما وضعیتـی فراهـم آورد کـه از این 
محصـول اسـتراتژیک بتوان حمایـت کرد و بـازار داخل و خارج 
را بـا همدلـی و رفاقت فتح کنیـم . فرماندار گفـت: بم مرکزیت 
خاصـی بـرای جنوب شـرق کشـور دارد در بحث گردشـگری با 
توجـه بـه اینکه ارگ بـم نگین گردشـگری جنوب شـرق ایران 

اسـت درجهت سـند توسـعه گردشـگری شـرق اسـتان تنظیم 
شـده و بـه تصویب خواهد رسـید. دیـدگاه دولت تدبیـر و امید 
نسـبت بـه کویـر تغییـر کـرده اسـت و کویـر از یـک تهدید به 
فرصت تبدیل شـده اسـت و درآمد بسـیار خوبی را برای کشـور 
بـه عنـوان بخشـی از اقتصـاد مقاومتی دربر داشـته باشـد. تنها 
شـهر ایـران که منظـر فرهنگی آن به تصویب یونسـکو رسـیده 
و ثبـت جهانـی شـده اسـت شـهر بم مـی باشـد و از ایـن برند 
برای توسـعه گردشـگری کل منطقه شرق و اسـتانهای همجوار 

اسـتفاده کنیم.
در تعاونی ها آموزش، همدلی و همیاری مطرح است

درایـن همایـش نیکـزادی نماینـده مـردم شهرسـتان بـم 
درمجلـس شـورای اسـالمی ضمـن تسـلیت سـالگرد ارتحـال 
بنیـان گـذار نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی و سـالگرد قیام 
خونیـن 15خـرداد گفت: اگـر بخواهیم تعریفی از تعاون داشـته 
باشـیم یعنـی کار جمعـی و گروهـی و اهـداف آن. اینکـه از 
سـرمایه هـای انـدک مـردم و توانمنـدی انها بتـوان فعالیتهایی 
را در مناطقـی توسـعه نیافتـه بـه ثمـر رسـاند و بـا توجـه بـه 
اینکـه سـال اقتصـاد مقاومتی همراه بـا اقدام و عمل می باشـد 
مـی شـود ایـن حرکـت و طـرح را بیشـتر در تعاونـی هـا دیـد 
زیـرا در تعاونـی هـا آمـوزش ،همدلـی و همیـاری مطـرح مـی 
باشـد و بـا جمـع کـردن مـردم در کنارهـم کارهـای کوچک و 
بـزرگ را بـرای اینکـه بتـوان یـک اقتصاد مقاوم داشـته باشـیم 
کـه ایـن اقتصـاد بتوانـد در زمانهـای حسـاس مانند اکنـون در 
برابـر شـیطنت هـای ابرقدرت های شـیطان صفـت مقابله کند 
بسـیار محقـق مـی باشـد. نیکـزادی اظهارداشـت: بـا توجـه به 
اینکه مخصوصاً در اسـتانهای جنوب کشـور در خیلی از مسایل 
صنعتی نتوانسـتیم رشـد کنیم تعاون می تواند کارسـاز بشـود 
به شـرطی کـه کنارتعاونـی هایمان باشـیم. اگراین اتفـاق افتاد 
کارهـای بسـیاربزرگی انجـام مـی شـود. مثـال در شـهر بم می 
شـود در ارتبـاط بـا مسـایل صنایـع فـن آوری، بسـته بنـدی و 
صـادرات خرمـا و گردشـگری از تعاونـی ها اسـتفاده کـرد. وی 
در پایـان صحبتهایـش ضمـن اینکـه ازدکتر کالنتری خواسـت 
کـه بحـث تعاونیهـا را پیگیـری کننـد و کاربنیـادی و اساسـی 
ازخـود بـه یـادگار بگـذارد گفـت: بـِم بزرگ،مردمـی بودنـد که 
در طـول تاریـخ هرگزغیـر ازشهرنشـینی جای دیگـری زندگی 
نکردنـد، نـه کپرنشـین بودنـد، نـه چادرنشـین و نه غارنشـین، 
تمدنـی بیـش از 6000 سـال دارنـد که 3 تمدن بسـیار وسـیع 
بـه نامهـای دارزیـن، نرماشـیر و بـم را در منطقـه داریـم. بایـد 
بگویـم 2500سـال قبـل بـم مرکز قـدرت و فرماندهـی جنوب 
شـرق ایـران بـوده اسـت و امروزهـم بایـد همـان باشـیم و می 
توانیم باشـیم. به شـرط اینکه خودباور باشـیم. شـهر بم شهری 
متمـدن، بـزرگ بـا مردمانـی باهوش،برنامـه ریز و تالشـگر می 

. باشد 
در حوزه تعاون به همفکری بیشتری نیاز داریم

درادامـه دکتـر کالنتـری معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی ازمدعویـن خواسـت به نشـانه اتحاد بین جنوبشـرق 
و گفـت: هـدف  بدهنـد  یکدیگـر  بـه  را  کشـور دستهایشـان 

اصلـی داشـتن نـگاه و برداشـت واحـد در حـوزه تعـاون اسـت 
تـا عملکردشـان بـا یکدیگـر هماهنـگ باشـد.ما نبایـد ماننـد 
گلولـه بـرف باشـیم کـه وقتـی پاییـن مـی آیـد آب شـود باید 
سـعی کنیـم ماننـد بهمـن باشـیم یعنـی هرچـه بـه پایین می 
آید بزرگترشـود. وی خاطرنشـان کرد:درحـوزه تعاون همفکری 
بیشـتر الزم اسـت چـون حرکـت جمعـی و نهضـت محسـوب 
مـی شـود و تـا تعـاون تبدیـل به یـک نهضـت نشـود موفقیت 
الزم بـه تعـاون گران نخواهد رسـید. تعاون گران اعـم از اداری، 
تعاونیها،اعضـای آنهـا و مدیـران بـا هـم و بـا هـدف مشـترک 
پیشـرفت  یـا  و  کنـد  نمـی  پیشـرفت  تعـاون  نکننـد  تـالش 
محـدودی خواهـد داشـت بایـد بگویم تعـاون وقتـی اتفاق می 
افتـد که تفکـر تعاون جلو باشـد. معاون وزیرتعـاون عنوان کرد: 
نهضـت تعـاون یـک نقش اصلـی برای یـک حرکت کلی اسـت 
و سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی بـه روح و کار جمعی متکی 
اسـت. سـرمایه اجتماعی به سـرعت قابلیت رسـیدن به سرمایه 
اقتصـادی را دارنـد و تعـاون باید بـر پایه اعتماد مـردم و احترام 
برپـا شـود. امسـال سیاسـت مـا اولویـت بـر افزایش بهـره وری 
در تعاونـی هاسـت و تعاونـی هـای فراگیـر، کارامـد و موفـق را 
توسـعه دهیـم. در دنیـا تعاونـی هایـی داریـم کـه هر کـدام به 
انـدازه دو برابـر نفـت ما درآمـد دارند. اسـتان کرمان مـی تواند 
پایلـوت یـک نمایشـگاه کاالی تعاونـی خـوب با دیـد اقتصادی 
باشـد و همچنیـن صـادرات یکـی از کارهـای مهـم تعاونـی 
هاسـت و صـادرات یعنـی کیفیت، قـدرت، رقابت و بهـره وری. 
بایـد تعاونـی هـای صـادرات شـهرمان را افزایش دهیـم. ضعف 
اصلـی مـا در صـادرات بسـته بنـدی آن محصول می باشـد که 
بایـد در ایـن زمینه شـرکت هایـی را ایجاد کنیـم. وی در پایان 
گفـت: یکـی از برنامه هایی کـه در این هفته رونمایی شـد بازار 
مجـازی تعاونـی هـا بود که بـا حضـور اتحادیه هـای تعاونی ها 
و وزیـر محتـرم رونمایـی شـد. در این بـازار مجـازی تعاونی ها 
در اکثـر نقـاط کشـور می توانند تولیداتشـان را عرضـه و خرید 
کننـد. اقـدام دیگـر رونمایـی از طـرح تامیـن مالـی جمعی بود 
کـه ایـن هم در شـرایطی که نقدینگـی باالیـی در جامعه داریم 
و بسـیاری از واحدهـای تولیـدی بـرای گسـترش توسـعه طرح 
هاشـون نیـاز به نقدینگـی دارند ایـن روش که توسـط صندوق 
سـرمایه گـذاری ضمانـت تعـاون انجـام مـی شـود. تعاونـی ها 
طـرح هایشـان را از طریـق صنـدوق معرفـی کننـد وهـر کس 
عالقـه منـد باشـد در ایـن طرح مشـارکت کنـد سـهام دار می 
شـود و بـرای اعتمـاد اینکـه مـردم بتواننـد پولشـان را در ایـن 
طـرح هـا بیاورند صنـدوق ضمانت اصل سـرمایه آنها را تضمین 

مـی کنـد که کسـی نگـران برگشـت سـرمایه خود نباشـد.

معاون وزیر کار در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم:

در حوزه تعاون به همفکری 
بیشتری نیاز داریم

کشـور ایـران بـا داشـتن منابـع عظیم 
مناسـب  بسـتر  همچنیـن  و  خـدادادی 
تمـام  هزینـه  بیشـترین  دارای  صنعتـی 
شـده در تولیـدات صنعتـی می باشـد. به 
راسـتی در کشـور مـا  دلیـل بـاال رفتـن 
هزینـه تولیـد کـه یکـی از اصلـی تریـن 

فاکتورهـای بـازار رقابتـی مـی باشـد چیسـت؟
 بـه عنـوان مثـال قیمـت کنسـانتره سـنگ آهـن تولیـد 

شـده در کشـور چیـن بـه مراتب پاییـن تر از قیمت سـنگ 
معـدن در ایـران مـی باشـد و مثـال هایـی از ایـن دسـت 
دالیـل  توانـد  مـی  تولیـد  هزینـه  رفتـن  بـاال  فراواننـد.   
متعـددی  داشـته باشـد، یکـی از عوامـل نامحسـوس و غیر 
مسـتقیمی کـه بـر ایـن فاکتـور در صنعـت اسـتان کرمـان 
تاثیـر مـی گذارد و می تـوان آن را به کل کشـور تعمیم داد 
ارتقـا کمـی سـطح  تحصیـالت به شـکل مـدرک گرایی  در 
بیـن کارجویـان و کارکنـان صنایع می باشـد. خوشـبختانه 

و یـا متاسـفانه فراهـم گردیدن امکان  ورود سـهل و آسـان 
بـه دانشـگاه هـا کـه تعـداد آنهـا نیـز رو بـه افزایش اسـت؛ 
همچنیـن  بـازار داغ  داد و سـتد پژوهـش هـای  آکادمیک 
) فـروش مقالـه ، پایـان نامـه  و ... ( باعث گردیـده که افراد 
بعضـا بـا سـطوح پاییـن علمـی شـرایط ادامـه تحصیـل تـا 

مقاطـع بـاال را پیـدا کنند.
 شـاید روی مثبـت و خـوش بینانه سـکه در مـواردی و به 
صـورت نسـبی افزایـش سـطح علمی کشـور باشـد امـا روی 
منفـی و غالـب آن تاثیـرش را در صنعـت نمایـان می سـازد، 
در ایـن شـرایط دو حالـت قابـل تصـور اسـت، اول ایـن کـه 
بـا افزایـش تعداد دانشـجویان و عدم بسـتر سـازی مناسـب، 
سـطح کیفـی علمـی در دانشـگاه هـا به شـدت افت کـرده و 
در نتیجـه فـارغ التحصیـالن از نظـر سـطح علمـی در درجه 
ای پاییـن تـر از حـد نرمال هسـتند، همیـن افراد بـا مدرک 
اخـذ شـده جـذب مراکـز صنعتـی شـده و بـا توجه بـه عدم 
تخصـص کافـی و اعمـال روش هـای آزمون و خطـا در بحث 
هـای فراینـدی و تعمیراتـی باعـث بـاال رفتن هزینه هـا و در 

نتیجـه منجـر بـه افزایـش هزینـه تولید مـی گردد. 
دومیـن حالـت ایـن اسـت کـه بـا افزایـش سـطح مدرک 
افـراد در جامعـه و نیـاز صنعـت به تمام سـطوح علمی جهت 

تصـدی پسـت های سـازمانی در ایـن حالـت دو گزینه وجود 
دارد اول ایـن کـه مراکـز صنعتـی مجبـور مـی شـوند بـرای 
برخـی از پسـت هـای خالـی خـود از افـراد با سـطح مدرکی 
باالتـر اسـتفاده کننـد و حالـت دوم ایـن کـه افـراد بـه دلیل 
عـدم برنامـه ریـزی مناسـب جهـت ایجاد شـغل متناسـب با 
مدرک باالتر به ناچار در سـطوح پایین تر سـازمانی مشـغول 

بـه کار می شـوند.
 در هـر دو حالـت بـه دلیـل ایـن کـه فـرد ایـن پسـت 
سـازمانی را پاییـن تـر از سـطح علمـی خـود می دانـد دچار 
دلزدگـی شـده و ایـن شـرایط باعث عـدم انجام امـور محوله 
بـه نحو احسـن گردیـده و نهایتـا خرابی دسـتگاهها ، کاهش 
دنبـال  بـه  را   ... و  انـرژی  منابـع  بـاالی  مصـرف  کیفیـت، 
دارد. عـالوه بـر ایـن مـورد در حالـت اول بـه دلیـل تقاضای 
واحـد صنعتـی بـرای جـذب افـراد بـا مـدرک باالتـر مجبور 
بـه پرداخـت دسـتمزد باالتـر نیـز می گـردد که خـود باعث 

افزایـش هزینـه تولیـد می شـود.
 ایـن موضـوع متاسـفانه بـه دلیل ایـن که زیاد محسـوس 
نمـی باشـد مـورد توجه قـرار نمی گیـرد اما اسـتمرار چنین 
شـرایطی مـی توانـد در آینده موجب  بروز مشـکالت بیشـتر 

بـرای بخـش هـای مربـوط  و حتی بـه بحران تبدیل شـود.

مدرک گرایی و افزایش هزینه تولید
یادداشت

حجت خالویی  

هدف اصلی داشتن نگاه و برداشت 
واحد در حوزه تعاون است تا 
عملکردشان با یکدیگر هماهنگ 
باشد. ما نباید مانند گلوله برف 
باشیم که وقتی پایین می آید آب 
شود باید سعی کنیم مانند بهمن 
باشیم یعنی هرچه به پایین می آید 
بزرگتر شود.
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شهردار را استیضاح کنید
نعمت احمدی- حقوقدان

یک هـم در قانـون و هـم در شـرع بـا حیـوان آزاری 
و کشـتن حیوانـات مخالفـت شـده اسـت. عملـی کـه 
انجـام شـده از سـه جهـت قابـل بررسـی اسـت. اول 
آلـوده کـردن محیـط زیسـت. دوم برابر قانون کشـتن 
حیواناتـی کـه وحشـی باشـند و دسـتور قانونـی برای 
معـدوم کردن وجود نداشـته باشـد، حبس دارد. سـوم 
هم احسـان نسـبت به حیوانـات در احادیـث و روایات. 
در قانـون مجـازات اسـالمی کـه در سـال 92 مصـوب 
شـد، در چندیـن مـاده راجـع بـه ایـن نـوع اعمـال 
صحبـت شـده اسـت. در مـاده 688 آمده اسـت:  »هر 
اقدامـی کـه تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی شـناخته 
شـود از قبیل آلوده کردن آب آشـامیدنی یا توزیع آب 
آشـامیدنی آلوده، دفع غیربهداشـتی فضوالت انسـانی 
و دامـی و مـواد زایـد، ریختن مـواد مسـموم کننده در 
رودخانه هـا، زبالـه در خیابان ها و کشـتار غیرمجاز دام، 
اسـتفاده غیرمجـاز فاضـالب خـام یـا پسـاب تصفیـه 
خانه هـای فاضـالب بـرای مصـارف کشـاورزی ممنوع 
می باشـد و مرتکبیـن چنـان چـه طبق قوانیـن خاص 
مشـمول مجازات شـدیدتری نباشـند به حبس تا یک 
سـال محکوم خواهند شـد.« کسـانی که 8 هزار سـگ 
را کشـته انـد باعـث آلوده شـدن محیط زیسـت شـده 
انـد. تبصـره 2 همین مـاده 688 می گویـد که منظور 
از آلودگـی محیـط زیسـت عبـارت اسـت از پخـش یا 
آمیختـن مـواد خارجـی بـه آب یـا هـوا یـا خـاک یـا 
زمیـن بـه میزانـی کـه کیفیت فیزیکـی، شـیمیایی یا 
بیولوژیـک آن را بـه طوری که به حال انسـان یا سـایر 
موجـودات زنـده یـا گیاهان یـا آثار یا ابنیه مضر باشـد 
تغییـر دهـد. نخسـتین اثری که ایـن کشـتار دارد، اثر 
زیسـت محیطـی اسـت. بـا الشـه ایـن 8 هـزار سـگ 
کشـته شـده چـکار کـرده انـد؟ کجـا دفـن شـده اند؟ 
ایـن باعـث آلودگی محیط زیسـت اسـت و طبـق ماده 
688 عامـالن ایـن کار مسـتوجب مجـازات هسـتند. 
مـاده قانونـی دیگـری کـه بـه آن بیشـتر اسـتناد مـی 
شـود، مـاده 679 اسـت. طبـق ایـن مـاده قانونـی هـر 
کـس بـه عمـد و بدون ضـرورت حیوان حالل گوشـت 
متعلـق بـه دیگری یا حیواناتی که شـکار آن ها توسـط 
دولـت ممنـوع اعالم شـده اسـت را بکشـد یا مسـموم 
یـا تلـف یـا ناقـص کنـد بـه حبـس از نـود و یـک روز 
تـا شـش مـاه یـا جـزای نقـدی محکـوم خواهد شـد. 
مـاده 680 هم به صراحت به مسـئله کشـتن حیوانات 
برمـی گـردد. در ایـن ماده آمده اسـت که هـر کس بر 
خـالف مقـررات و بـدون مجـوز قانونی اقدام به شـکار 
یـا صیـد حیوانـات و جانـوران وحشـی حفاظت شـده 
نمایـد بـه حبـس از سـه مـاه تا سـه سـال و یـا جزای 
نقـدی محکـوم خواهـد شـد. مـا ایـن مـواد قانونـی را 
داریـم. کسـانی کـه حیوانـی را بکشـند آن هـم به این 
تعـداد، صـرف نظـر از اینکـه یـک موجـود الهـی کـه 
آزاری هـم نـدارد را کشـته انـد، باعـث شـدند محیـط 

زیسـت هـم آلوده شـود.
دو از طرفـی روایـات مختلفـی در ارتباط با احسـان به 
حیوانـات در دین اسـالم داریم. از حضرت رسـول )ص( 
نقـل شـده اسـت کـه زنـی بـدکاره سـگ تشـنه ای را 
دیـد کـه بر سـر چاهی لـه له می زنـد و چیـزی نمانده 
بـود کـه از تشـنگی هالک شـود. آن زن کفـش خود را 
درآورد و بـه روسـری خـود بسـت و از چـاه آب کشـید 
و سـگ را سـیراب کـرد. خداونـد بـه خاطر احسـان به 
ایـن حیـوان، گناهـان ایـن زن را آمرزید. حتـی روایاتی 
از حضـرت رسـول داریـم کـه بـه صراحـت فـردی کـه 
حیـوان آزاری مـی کنـد را در حد مشـرک دانسـته اند. 
سـه کسـی کـه اینچنیـن عملـی انجـام داده چـون 
نماینـده دولـت در اداره یک شـهر اسـت، در واقع نماد 
دولـت اسـت. چـون این خشـونتی کـه انجـام داده در 
بیـن مـردم واکنـش هایـی ایجـاد کـرده، باعـث وهن 
نظـام شـده اسـت. مسـئوالن بایـد نظامـات دولتـی را 
رعایـت کننـد. وقتـی ایـن مسـئولین برخـالف آیات و 
احادیـث و قانـون عمـل مـی کننـد و روحیه مـردم را 
آزار مـی دهنـد، باعـث وهـن نظام می شـوند. کشـتن 
این 8 هزار سـگ االن چه تغییری در شـهر رفسـنجان 
ایجـاد کـرده اسـت؟ این یـک عمـل غیرضرور اسـت.

چهـار امام سـجاد )ع( مـی فرمایند اشـاعه فحشـا از 
فحشـا گنـاه بیشـتری دارد. اینکـه یک نفـر بیاید نگاه 
درونـی و بیرونـی را بـه نظامـی کـه همواره احسـان و 
رحمـت را ترویـج مـی کنـد، بـد کنـد، به عنـوان یک 
الگـو لیاقـت مانـدن نـدارد. آیا با ایـن اوصاف، شـورای 
شـهر رفسـنجان به این رایی که به شـهردار رفسنجان 
داده، اعتمـاد دارد؟ آیـا اعضـای شـواری شـهر در ایـن 
گناهـی کـه رخ داده خـود را شـریک نمـی داننـد؟ آیا 
شـورای شهر رفسـنجان در اولین جلسـه شورای شهر 

نمـی خواهـد این شـهردار را اسـتیضاح کند؟

نشسـت علنی دیـروز مجلس شـاهد یکـی از عجیب ترین 
ایـن اسـاس،  بـر  بـود کـه  صحنه هـای درگیـری فیزیکـی 
معـاون پارلمانی وزارت جهاد کشـاورزی درپـی یک درگیری 
فیزیکـی بـا عزت الـه یوسـفیان مال، پیراهن خود را پـاره کرد. 
بـه گـزارش ایلنـا، در جریـان برگزاری نشسـت علنـی دیروز 
پارلمانـی وزارت جهـاد  مجلـس شـورای اسـالمی، معـاون 
کشـاورزی بـا نماینـده مردم آمل درگیر شـد کـه در پی آن، 
ایـن مسـئول دولتـی پیراهـن خـود را پـاره کـرد. در جریان 
نشسـت علنـی مجلـس، پـس از آن که خلیـل آقایـی معاون 
پارلمانـی وزارت کشـاورزی و عـزت اهلل یوسـفیان مال نماینده 
مـردم آمـل در مجلـس شـورای اسـالمی بـا یکدیگـر درگیر 
شـدند، آقایـی بـا عصبانیـت فریـاد زد و پیراهن خـود را پاره 
کـرد کـه در پـی این درگیـری، دیگـر نمایندگان آن هـا را از 
صحـن خـارج کردنـد. درحالـی که آقایـی به شـدت عصبانی 
شـده بود و سـعی داشـت خـود را بـه یوسـفیان مال برسـاند، 
دیگـر نماینـدگان تـالش می کردنـد کـه جلـوی داد و فریـاد 

آقایـی را بگیرنـد. ایـن درگیـری فیزیکـی بالفاصله به سـوژه 
اصلـی عکاسـان و خبرنـگاران پارلمانـی تبدیـل شـد. نکتـه 
جالب توجـه درخصـوص ایـن اتفـاق آن بـود کـه درگیـری 
فیزیکـی میـان آقایـی و یوسـفیان مال تنهـا چنـد دقیقه پس 
از نشسـتن علـی مطهـری بر صندلی ریاسـت صـورت گرفت 
و بـر ایـن اسـاس، نائب رئیـس دوم مجلـس کـه نخسـتین 
ثانیه هـای ریاسـت خـود را تجربـه می کرد، در کمـال آرامش 
از جهانبخـش محبی نیـا کـه در نزدیکـی درگیـری حضـور 

داشـت، درخواسـت کـرد کـه بـه این غائلـه پایـان دهد.
معاون وزیر برکنار می شود؟

پـس از ایـن اتفاق سـایت خبـری تحلیلی انتخـاب مدعی 
شـد کـه ایـن اتفـاق باعـث ناراحتی برخـی مقام های ارشـد 
دولتـی شـده و احتمـال دارد معـاون وزیر کشـاورزی برکنار 
شـود. ایـن سـایت در این ارتباط نوشـت: برخـی منابع مطلع 
بـه »انتخـاب« خبـر داده اند کـه اقدام خالف عـرف و اخالق 
ایـن نماینـده مجلس، باعـث ناراحتـی مقامات ارشـد دولتی 

شـده، بـه طوریکـه این مقامـات در تمـاس با وزیر، خواسـتار 
برخـورد بـا این مقـام خطـارکار وزارت کشـاورزی شـده اند. 
ایـن درحالیسـت که هنوز از واکنش وزیر کشـاورزی نسـبت 
بـه این رفتار ناشایسـت، خبری در دسـت نیسـت و او قدمی 
اسـت!  برنداشـته  دولتـی،  مقامـات  دسـتور  تخقـق  راه  در 
جالـب تـر آنکـه وزارت کشـاورزی نیـز کوچکتریـن واکنـش 
و توضیحـی در مـورد ایـن اتفـاق نـداده؛ گویی اساسـاً اتفاق 

جـدی و مهمـی در کار نبـوده کـه روابـط عمومی پـرکاِر این 
وزارتخانـه، دسـت بـه قلـم شـود و توضیحـی، ولـو کوتـاه به 
مـردم ارائـه دهد! از سـوی دیگـر، تصاویر منتشـره در لحظه 
یقـه دریـدن ایـن معـاون وزیـر حکایـت از اسـتفاده از تعابیر 
ناشایسـت دارد، بـه طوریکـه یکـی از نماینـدگان مجلـس 
جلـوی دهـان ایـن معاون وزیـر را گرفته تا شـاید صـدای او، 

به گـوش زنـان نماینده نرسـد!

اولین تنش در مجلس دهم

معاون وزیر کشاورزی پیراهن خود را پاره کرد!

     مجلس

به منظور پیگیری و بررسی پروژه های کلنگ زنی شده سفر ریاست جمهوری

وزیر کشور به کرمان می آید
منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی  هماهنگـی  امـور  معـاون 
اسـتانداری کرمـان از بررسـی مشـکالت فـرا روی اجـرای 
طـرح هـای کلنـگ زنی سـفر ریاسـت جمهـوری به اسـتان 
کرمـان خبـر داد و گفـت: در سـفر قریب الوقوع وزیر کشـور 
به اسـتان کرمان مسـائل و مشـکالت واحدهـای اقتصادی و 

تولیـدی اسـتان بررسـی خواهند شـد.
محمدرضـا فتـوت دیـروز در جلسـه بررسـی و پیگیـری 
ریاسـت  سـفر  زنـی  کلنـگ  هـای  طـرح  اجرایـی  رونـد 
جمهـوری، افـزود: در این جلسـه مشـکالت فـرا روی اجرای 
طـرح هـای کلنگ زنی سـفر ریاسـت جمهوری مشـخص و 
مقـرر گردیـد بـا حضور وزیـر کشـور در کارگروه های سـفر 

مطـرح و تصمیـم گیـری صـورت گیـرد.
وی بـه سـفر قریـب الوقـوع وزیـر کشـور و هیـات همراه 
بـه منظـور پیگیری و بررسـی پـروژه های کلنگ زنی شـده 
سـفر ریاسـت جمهـوری خبـر داد و یادآور شـد: بـا توجه به 

انتخـاب اسـتان کرمـان بـه عنـوان سـومین اسـتان پایلوت 
اقتصـاد مقاومتـی، وزیـر کشـور به عنـوان جانشـین فرمانده 
اقتصـاد مقاومتـی به صورت ماهیانه به اسـتان هـای پایلوت 
سـفر مـی کنند. معـاون امـور هماهنگی اقتصادی و توسـعه 
منابـع اسـتانداری کرمـان خاطر نشـان کرد: وزیر کشـور در 
سـفر قریـب الوقـوع بـه اسـتان کرمان مسـائل و مشـکالت 
واحدهـای اقتصـادی و تولیـدی اسـتان که نیاز بـه پیگیری 
در سـطح مرکـز دارنـد، در پانـل هـای تخصصـی بـا حضور 
نماینـدگان وزارتخانـه هـای مربوطه مورد بررسـی و تصمیم 

گیری قـرار مـی گیرد. 
فتـوت با اشـاره بـه اینکه کلیـه مدیران و مسـئولین نظام 
دلسـوز هسـتند، گفت: مسائل و مشـکالت استانی واحدهای 
اقتصـادی و تولیـدی بایـد هرچه بـا ارائه راهکارهـای قانونی 
تسـریع یافته و مسـائل و مشـکالت مرکز می تواند در سـفر 

وزیـر کشـور و هیات همراه پیگیری شـود.

وی در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه انعقـاد توافـق همکاری 
بـرای احـداث خـط آهـن »کرمـان -بردسـیر - سـیرجان« 
میـان راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران و شـرکت گل گهر 
سـیرجان در سـفر ریاسـت جمهـوری و هیـات دولـت بـه 
اسـتان کرمـان، افـزود: بیشـتر بـار محصـوالت کشـاورزی 
جنـوب اسـتان از طریـق حمـل و نقـل جـاده ای و از طریق 
کامیـون صـورت مـی پذیـرد بنابرایـن راه آهـن جمهـوری 
اسـالمی ایـران بایـد نسـبت بـه اتصـال راه آهـن جنـوب به 
بنـدر چابهـار جهـت صـادرات محصـوالت اقدامـات الزم را 

دهد. انجـام 
بـه گـزارش ایسـنا، در سـفر ریاسـت جمهـوری و هیـات 
دولـت به اسـتان کرمـان در مجموع 445 طرح بـه ارزش 3 
هـزار و 167 میلیـارد تومان بهره بـرداری و عملیات اجرایی 
392 طـرح آغـاز و همچنین انعقاد 11 هـزار و 500 میلیارد 

تومـان قرارداد بطـور قطعی صـورت گرفت.

خبر

خبـر معـدوم سـازی 8 هـزار سـگ 
رفسـنجان  شهرسـتان  در  بالصاحـب 
در حالـی منتشـر شـد کـه از سـال 87 
کشـتن سـگ هـای بالصاحـب بدیـن 

شـکل غیرقانونـی اسـت.
بـاز هم سـگ کشـی. ایـن بـار البته 
نـه فیلمـی پخش شـده و نه خبر سـگ 
کشـی از یـک سـازمان درز کـرده. بلکه 
عالـی تریـن مسـئول یـک نهـاد بـا زبـان خـود پـرده از یک 
اتفـاق وحشـتناک برداشـت. اتفاقـی که شـاید در کشـور در 
نـوع خـودش بـی سـابقه باشـد. اگـر در سـال های گذشـته 
خبـر کشـتن چند سـگ بـا اسـید و یـا حیـوان آزاری باعث 
واکنـش هایـی در جامعـه و برگـزاری تجمعاتـی در اعتراض 
بـه آن مـی شـد، اتفاقـی کـه اخیـرا افتـاده، چندیـن برابـر 
وحشـتناک تـر اسـت. طـی سـال 94 و سـه مـاه اول سـال 
95 حـدود 8 هزار سـگ بالصاحب در شهرسـتان رفسـنجان 
معـدوم شـده انـد. بـه طور دقیق تر سـال گذشـته 7 هـزار و 
سـی و در سـال 95 تاکنـون 944 قـالده سـگ از بیـن رفته 
اسـت. این خبـر را علی اکبرپورمحمدی شـهردار رفسـنجان 

بـه خبرگزاری ایسـنا داده اسـت.
سگ کشی، عملی غیرقانونی

 شـهردار رفسـنجان در حالـی ایـن آمـار را اعالم کـرده که 
طبـق دسـتورالعمل کنترل سـگ هـای ولگرد، که شـهرداری 
هـا مسـئولش هسـتند، به هیـچ عنوان نباید سـگ ها کشـته 
شـوند. ایـن قانـون در سـال 87 در سـتاد مرکـزی کنتـرل 
سـازمان  در  انسـان  بـه  بیمـاری  ناقـل  حیوانـات  جمعیـت 
شـهرداری هـا و دهیـاری هـای کشـور مصـوب و چندیـن بار 
توسـط وزارت کشـور و همچنیـن سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت کشـور بـه شـهرداری ها ابالغ شـده اسـت. طبـق این 
قانـون، متولیـان امر که شـهرداری هـا و دهیاری ها هسـتند، 
مـی بایسـت سـگ های بالصاحـب را زنـده گیری کننـد و به 
محـل هایی کـه از پیش تعبیه کرده اند، منتقـل کنند. در آن 
محـل عقیم سـازی، اصـالح نژاد و نگهداری سـگ هـا صورت 
مـی گیـرد و تنهـا در صورتی که یک سـگ بیمـاری غیرقابل 
درمانی داشـته باشـد، بـا اسـتفاده از روش هـای بیولوژیکی و 

بگونـه ای کـه حیـوان درد نکشـد، معدوم شـود. 
روزی 17 سگ در رفسنجان کشته می شود

امـا انـگار کـه بـا گذشـت بیـش از 7 سـال از تصویـب 
ایـن دسـتورالعمل، هنـوز برخـی شـهرداری هـا سـگ هـای 
بالصاحـب را مـی کشـند. همـان اتفاقـی کـه در رفسـنجان 
رخ داده و در زمانـی کمتـر از 15 مـاه، 7 هـزار و 974 هـزار 
سـگ معـدوم شـده انـد. طبـق ایـن آمـار، تقریبـا روزی 17 
سـگ ولگرد در رفسـنجان توسـط شـهرداری این شهرستان 

کشـته می شـود.
مدیرکل محیط زیست کرمان: معدوم کردن سگ 

خالف است
مدیـرکل محیط زیسـت اسـتان کرمـان در رابطـه با خبر 
سـگ کشـی 8 هزارتایی در رفسـنجان به »پیام ما« گفت: از 
نظـر مـا معدوم کردن سـگ با اسـلحه خالف اسـت البته من 
تـا ایـن لحظه چنیـن خبـری را نشـنیدم. محمود صفـرزاده 
افـزود: مـا سـگ کشـی را تاییـد نمی کنیـم و شـهرداری ها 

بایـد در چارچـوب ضوابـط و طبـق دسـتورالعمل هـا سـگ 
هـای بالصاحـب را کنتـرل کننـد. وی تصریـح کـرد: سـگ 
کشـی بـه هیـچ وجـه مـورد تاییـد نیسـت. پـس از پایـان 
صحبـت با مدیرکل محیط زیسـت اسـتان کرمـان، این مدیر 
کـه در تهران به سـر مـی برد با دفتـر روزنامه تمـاس گرفت 
و گفـت: من با اداره محیط زیسـت رفسـنجان صحبت کردم 

و بـه مـن گفتنـد کـه چنین خبـری حقیقت نـدارد.
رییس محیط زیست رفسنجان: اگر این اتفاق افتاده 
باشد به طور قانونی با شهرداری برخورد می کنیم

رییس اداره محیط زیسـت شهرسـتان هـم در این ارتباط 
بـه »پیـام مـا« گفـت: تاکنـون در تمامـی جلسـاتی کـه مـا 
بـا شـهرداری داشـتیم از مخالفت سـازمان محیط زیسـت با 
معـدوم سـازی بـه آن ها اطـالع داده ایـم. حسـین آخوندی 
افـزود: در خصـوص سـگ کشـی 8 هزارتایـی کـه شـما می 
گوییـد مـا ایـن مـورد را فعـال تکذیـب مـی کنیـم چـرا کـه 
اطالعـی در ایـن خصوص نداریـم اما اگر این اتفـاق از طریق 
شـهرداری رخ داده باشـد، قطعـا بـه طور قانونـی برخورد می 
کنیـم. وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا شـیوه نامـه 
کنتـرل سـگ هـای ولگـرد بـه شـهرداری رفسـنجان ابـالغ 
شـده اسـت، اظهار داشـت: بلـه. ما این شـیوه نامـه را به این 

نهـاد ابـالغ کردیم.
روابط عمومی محیط زیست استان: شاید شهرداری 

پنهانی این کار را کرده باشد
مدیـر روابـط عمومـی محیط زیسـت اسـتان کرمـان هم 
در ایـن ارتبـاط بـه »پیـام مـا« گفـت: تـا ایـن لحظـه مـا از 
ایـن موضـوع اطـالع نداریـم و ایـن خبـر را تکذیـب مـی 
کنیـم. هرنـدی افـزود: اگـر هـم ایـن اتفـاق رخ داده، شـاید 
پنهانـی بـوده باشـد. وی تصریـح کـرد: طبـق شـیوه نامه ای 
کـه در اختیـار شـهرداری ها گذاشـته شـده، به هیـچ عنوان 
شـهرداری هـا حـق معـدوم کـردن سـگ هـای بالصاحب را 

ندارند.
فرماندار رفسنجان: شاید شهرداری مجبور

به این کار شده است
فرمانـدار رفسـنجان در رابطـه بـا خبـر سـگ کشـی 8 
هزارتایـی در رفسـنجان بـه »پیـام مـا« گفت: مـن این خبر 
را نشـنیدم امـا ایـن سـگ های بالصاحـب در برخی شـهرها 
از جملـه نوق و رفسـنجان مشـکالتی را ایجـاد کردند. حمید 
مالنـوری افـزود: در رفسـنجان و نـوق حیـوان گزیدگـی و 
سـگ گزیدگـی رخ داده و بـه برخـی حتـی بیمـاری هـاری 
منتقل شـده اسـت. به همیـن دلیل تقاضای زیادی از سـوی 
مـردم بـرای جمع آوری با سـگ هـای ولگرد داشـته ایم. وی 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه جمـع آوری بـا کشـتن فرق 
دارد و آیـا ایـن عملکـرد شـهرداری غیرقانونی نیسـت، اظهار 
داشـت: ببینید از سـال هـای قبل روش هـای مختلفی برای 
کنتـرل سـگ هـای بالصاحب مطرح شـده امـا نتیجه بخش 
نبـوده انـد. بعضا بـه دلیل اتفاقات وحشـتناکی کـه می افتد، 
نهادهـای مربـوط راهـی جز معـدوم سـازی ندارنـد. فرماندار 
رفسـنجان در پاسـخ بـه این پرسـش کـه شـهرداری کرمان 
محلـی بـرای نگهداری سـگ هـای بالصاحـب ایجـاد کرده، 
چـرا در رفسـنجان این کار انجام نمی شـود، ابراز داشـت: در 
رفسـنجان هـم بخـش خصوصی قرار اسـت پـای کار بیاید و 

مجوزهایـی در ایـن خصـوص صادر خواهد شـد.
رییس شورای شهر رفسنجان: قبول ندارم 

زنده گیری سگ ها جواب داده است
رییـس شـورای شـهر رفسـنجان هـم در ایـن رابطـه بـه 
»پیـام مـا« گفت: بـرای معدوم سـازی در فرمانداری جلسـه 
برگـزار مـی شـود و یکـی از نتایجـش همیـن معدوم سـازی 
بـوده اسـت. علیرضـا خـادم الحسـینی افـزود: بعضـی جاهـا 
سـگ های ولگرد مشـکالت زیـادی بوجـود آورده اند و مردم 
را اذیـت مـی کننـد. از دو جهـت بایـد ایـن مسـئله بررسـی 
شـود. هـم از لحـاظ محیـط زیسـتی و هـم از لحـاظ جـان 
انسـان هـا. وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چرا سـگ ها 
زنـده گیـری نمی شـوند اظهـار داشـت: 8 هزار سـگ را مگر 
مـی شـود زنـده گیـری کـرد؟ تـازه اگر ایـن مسـئله صحت 
داشـته باشـد کـه 8 هـزار سـگ را کشـتند. امـا زنـده گیری 
این تعداد سـگ عملی نیسـت. خادم الحسـینی تصریح کرد: 
در سراسـر کشـور هـم معدوم مـی کنند اما کسـی خبر نمی 
شـود. رییـس شـورای شـهر رفسـنجان در واکنـش بـه ایـن 
کـه زنده گیری سـگ هـا جـواب داده و دیگر معدوم سـازی 
سـگ مرسـوم نیسـت، عنـوان کـرد: مـن اصـال قبول نـدارم 

زنـده گیـری سـگ ها جـواب داده اسـت.
الگویی که از شهرداری کرمان می شد گرفت

در حالی شـهرداری رفسـنجان اقـدام به معدوم سـازی 8 
هـزار سـگ بالصاحـب کرده اسـت کـه چندماهی می شـود 
شـهرداری کرمـان پناهگاهـی بـرای ایـن حیوانـات سـاخته 
اسـت. محمدرضـا خانـی معـاون خدمات شـهری شـهرداری 
کرمـان چنـدی پیـش در این رابطه بـه »پیام مـا« گفته بود: 
ایـن سـگ هـا تـا پیـش از این معـدوم می شـدند. امـا امروز 

رونـد برخورد متفاوت شـده اسـت.
 دیگـر بـه سـگ ها شـلیک نمی شـود. بـا تمـاس تلفنـی 
شـهروندان همـکاران مـا بعـد از گرفتـن )خفتگیری( سـگ 
 آن را بـه محلـی کـه تـدارک دیـده ایـم منتقـل می کننـد و 
بعـد از واکسیناسـیون، پـالک گـذاری و عقیـم سـازی مـی 
شـود. ایـن اتفـاق را می توان بـه عنوان اقدامـی در حد نمونه 
ملـی ارزیابـی کرد.مـا توانسـتیم بـا تصمیـم گیـری در اتـاق 
مشـورتی خـود و بـا نظـر آقـای شـهردار و اعضـای شـورا از 
بحرانـی کـه حامیان حقـوق حیوانات را نگران کـرده بود یک 
فرصـت بسـازیم. حـاال نه تنهـا دیگر شـهرداری نیاز نیسـت 

مـورد انتقـاد از ایـن بابت قـرار بگیرد بلکـه با راه انـدازی این 
مـکان، انجمن هـای حامی حیوانـات و دوسـتداران حیوانات 
بـه کمـک مـا آمـده انـد و در رسـیدگی بهداشـتی و حتـی 
تغذیـه ایـن حیوانـات یـاری مـی رسـانند. در گذشـته مـا 
کلـی هزینـه بکارگیـری نیـروی انسـانی بـرای از بیـن بردن 
سـگ های ولگـرد و خریـد فشـنگ پرداخـت می کردیـم. در 
کنـار ایـن هزینـه گـزاف، مشـکل آلودگـی صوتـی ناشـی از 
شـلیک گلولـه در شـهر را شـاهد بودیـم. امـا موضـوع امروز 
کامال متفاوت شـده اسـت. دوسـتداران حیوانات در مجموعه 
سـاخته شـده حاضر می شـوند و بـه حیوانات غـذا می دهند 
و در واکسیناسـیون و سـایر مـوارد بهداشـتی حیوانـات به ما 

کمـک مـی کنند.
در حالـی کـه شـهرداری کرمـان بـا سـاختن پناهـگاه، از 
کشـته شـدن سـگ هـای بالصاحـب جلوگیـری کـرده کـه 
100 کیلومتـر آن طـرف تـر، شـهرداری رفسـنجان بـدون 
توجـه بـه قانـون، اقـدام بـه کشـتن سـگ ها مـی کنـد. این 
موضـوع در حالـی اسـت کـه با کمی تـالش می شـد الگوی 

شـهرداری کرمـان را در رفسـنجان هـم پیـاده کـرد.
شهردار رفسنجان پاسخ نداد

در  مسـئوالن خبـر سـگ کشـی  دیگـر  کـه  حالـی  در 
رفسـنجان را تکذیب کردند، پورمحمدی شـهردار رفسـنجان 
پاسـخ تمـاس های مکـرر »پیام مـا« را نداد. بـه همین دلیل 
بـا یک شـماره ناشـناس بـا وی تمـاس گرفتیم و پاسـخ داد. 
پورمحمـدی امـا گفت پاسـخ شـماره های ناشـناخته را نمی 
دهـد و از مـا شـماره تمـاس روزنامـه را خواسـت تـا خودش 
بـا مـا تماس بگیرد. شـماره دفتـر را بـه او دادیم اما تماسـی 
بـا مـا نگرفت. پس از سـاعتی منتظـر ماندن با همان شـماره 
ای کـه بـه شـهردار رفسـنجان داده بودیـم، تمـاس گرفتیـم 
امـا خـط وی مشـغول بـود. در حالـی که بـا دیگر شـماره ها 
کـه تمـاس مـی گرفتیـم، خـط مشـغول نبـود. فهمیدیم که 
جنـاب شـهردار شـماره روزنامه را کـه بـه وی داده بودیم در 
بلک لیسـت خود گذاشـته اسـت. به نظر می رسـد شـهردار 
رفسـنجان عـدم پاسـخگویی را بـه خوبی از مدیـران هم فکر 
خـود در گذشـته یـاد گرفتـه اسـت. شـایان ذکر اسـت برای 
تاییـد صحـت خبر سـگ کشـی 8 هزارتایی در رفسـنجان با 
سرپرسـتی کرمان خبرگزاری ایسـنا تماس گرفتیـم و آن ها 

صحـت این خبـر را تاییـد کردند.

فاجعه در رفسنجان
شهردار رفسنجان: 8000  سگ را کشتیم

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کرمون

داستان

بـه گـزارش پایـگاه خبـری تحلیلـی 72عـارف کوهبنـان 
آرامـگاه خلیـل اهلل  کوهبنانـی کرمانـی در میان شـاهکارهای 
معمـاری بهمنی قـرار می گیرد. شـاهکاری کـه دارا بودن تاق 
هـای با شـکوه، خوش نویسـی هـای زیبا و درجه یک،  شـکوه 

وزیباییـش رادوچنـدان کرده اسـت.
 احمد شـاه ولی پادشـاه بهمنی)هندوسـتان(  از شاه نعمت 
اهلل ولـی دعـوت کـرد کـه پیـش او بـرود؛ اما شـاه نعمـت اهلل 
نپذیرفـت. پـس از درگذشـت شـاه نعمت اهلل فرزنـدش خلیل 

اهلل بـه همـراه دو پسـرش  به هندوسـتان رفتند. 
نـوادگان پسـری شـاه نعمت اهلل نقش بسـیار مهمـی را در 

امـور سیاسـی بهمنی هـا بـازی کردند.
 ))Chau آرامگاه خلیل اهلل موسـوم به چوکندی اسـت چو
یعنـی چهـار و Khand(( هـم یعنـی طبقـه! بنابرایـن »چـو 
کنـدی« یعنی سـاختمان چهار طبقـه. آرامگاه روی سـکویی 
نسـبتاً بلند قرار داشـته و برای دسترسـی به آن باید از چندین 
پلـه بـاال رفـت. بـه نظر می رسـد ایـن آرامـگاه شـباهت های 

زیـادی بـا آرامگاه های برخی از شـاهان بهمنی دارد. از سـنگ 
سـیاه برای سـاخت برخی از دیوارها استفاده شـده و دیوارهای 
درونـی بنـا هـم گـچ کاری شـده انـد. آرامـگاه خلیـل اهلل در 
بخـش میانـی بنا قرار دارد و مربع شـکل اسـت. کتیبۀ زیبایی 
بـه خط ثلـث در دروازۀ اصلی آرامگاه وجود دارد که به وسـیلۀ 
خوشنویسـی شـیرازی بـه نام مغیث نوشـته شـده اسـت. این 
کتیبه به صورت برجسـته روی سـنگی سـیاه اسـت و با طرح 
هـای گیاهی تزیین شـده اسـت. دو بنـای آرامگاهـی کوچک 
هـم کنـار بنـای اصلی واقع شـده اسـت کـه داری گورهایی از 
خانـدان خلیـل اهلل کرمانـی هسـتند.  بهمنـی ها نسـب خود 
را بـه ساسـانیان مـی رسـاندند و به همیـن دلیل  درون سـازه 
هایشـان و بـه ویـژه در ورودی یا درون آرامگاه ها نقشـمایه ای 
تزیینـی را بـه کاربـرده اند که شـکل های گوناگونـی دارد. این 
نگاره در واقع همان تاج تزیینی شـاهان ساسـانی اسـت. شاید 
بتـوان ادعـا کـرد کـه آگاهـی از این نـگارۀ تزیینی نـزد بزرگ 
زادگان بهمنـی ریشـه داشـته اسـت. نقشـمایه فـوق با شـکل 
هـای گوناگونـی بـه نمایـش درآمـده ولـی قالب اصلـی دوبال 
بازاسـت کـه درون آن هاللـی قـراردارد.  ایـن نـگاره هـا روی 
ورودی هفـت گنبـد کـه مجموعـه ای از آ رامگاه های شـاهان 
بهمنـی همچـون مجاهـد شـاه، داوود شـاه، شـمس الدیـن و 
غیـاث الدیـن شـاه و فیـروز شـاه بهمنـی در گلبرگه هسـتند 
قـرار گرفتـه انـد. در برخی نمونه های دیگـر از این نگاره نقش 

هـالل دیـده نمـی شـود و تنهـا دو بـال وجـود دارد. در نمونۀ 
دیگـری کـه درون آرامگاه خواجه محمد بنده نواز گیسـو دراز 
اسـت درون هـالل، نـام اهلل ذکـر شـده و در آرامـگاه خلیل اهلل 
کرمانـی هـم ایـن نقشـمایه چندیـن و چند بار به شـکل های 
گوناگـون نمایـش داده شـده اسـت. درون یکـی از اتـاق هـای 
آرامـگاه نیـز دو کتیبـۀ بسـیار کم رنگ فارسـی به چشـم می 
خـورد. بـه نظر می رسـد بخش کنـاری کتیبه ها با گـچ اندود 
شـده و روی بخشـی از آن را پوشـانده کـه این موضوع نشـان 
دهنـده تأخـر زمانـی انـدود گـچ به نسـبت کتیبه فوق اسـت.  

یکـی از ایـن کتیبه هـا چنین نوشـته ای دارد:
شاه کرم بر من درویش

از لطف خویشتن بر من دلریش
بس بود این که سوختم یکبار

وقنا ربنا عذاب النار.
درهرحـال موضوعـی کـه باید بـر آن تاکید کرد این اسـت 
کـه  آرامـگاه خلیـل اهلل در میان شـاهکارهای معماری بهمنی 
قـرار مـی گیرد. شـاهکاری کـه دارا بـودن تاق های با شـکوه، 
خـوش نویسـی هـای زیبـا و درجـه یـک،  شـکوه وزیباییـش 

رادوچنـدان کرده اسـت.
گزارش: حمیدرضا سروری - کارشناس ارشد باستان شناسی هند
احسان محمدحسینی - دانشجوی دکترای باستان شناسی
) با اندکی دخل و تصرف(

عارف کرمانی و معماری ساسانی در هندوستان
 میراث

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و هشت

تاسـیس  قصـد  صنعتـی  اکبـر  علـی  ]حـاج 
پرورشـگاه در کرمـان را دارد کـه بـا مقاومـت حکام 
وقـت کرمـان مواجه می شـود. حـکام در نظر دارند 

محـل مـورد نظـر را بـه زنـدان تبدیـل کننـد.[
پـدرم بـه گمـان این کـه اگر بـه حاکـم مراجعه 
کنـد بـا او همراهـی هـای دیگـری هم خواهـد کرد 
از اداره نظمیـه درآمـده بـه طـرف دارالحکومه روان 
شـدیم. مـا بـرای رفـع اشـکالی کـه اداره مزاحـم 
فراهـم سـاخته بـود از در و بنـد و دهلیـز و راهروها 
و از جلـوی قـراوالن و آردال و فـراش هـا گذشـته 
بـه مقابـل حاکم رسـیدیم. ایـن حاکم هـم از حکام 
کذایـی سـابق کمتـر نبـود. مثـل آن کـه کارش در 
دنیـا ایـن بـود کـه بـا سـبیل هـای تابیـده سـر به 
بـاال بـه زمیـن و در و دیـوار عجب و تکبر بفروشـد.
از همـان لحظـه اول مالقـات معلـوم بـود کـه 
کارهایـش شـبیه بـه کار دیـوان اسـت. مـی گویند 
چنـان چـه بـه دیـوان بگوینـد جایـی را بسـازند 
کلنـگ را برداشـته آن جـا را خـراب مـی کننـد. 
همیـن که دانسـت موضوع حرف ما راجـع به کاری 
کـه حاکم سـابق اقـدام کرده می باشـد. بنای منفی 
بافـی را مـی گـذارد. پـدرم نوشـته حسـام الملـک 
را بـه جلـوی او بـرده گفت:پـس از آن کـه حاکـم 
وقـت حسـام الملـک ایـن زمیـن را بـرای سـاختن 
داراالیتـام واگـذار کـرد با مختصر سـرمایه کسـب و 
کار و فروختـن خانـه خـود ایـن زمین را مسـطح و 
محصـور کـرده، سـال هـا بـه امیـد آن که مـردم یا 
دولـت کمکـم نماینـد، منتظر شـدم. گذشـته از آن 
کـه هیـچ کـس کمکـم نکـرد. حـاال کـه بـا زحمت 
زیـاد موفـق شـده ام مختصـر وجهی تـدارک کنم، 
حاکـم آن قـدر بـی حوصلـه بود کـه حاضر نشـد تا 
او حرفـش را بـه آخـر برسـاند. همـان حـرف هـای 
معـاون نظمیـه را بیان کرد و در آخـر کار گفت:این 
شـهر احتیـاج زیادی بـه زندان داشـته و ایـن اقدام 
بـر کاری کـه تو می خواهی بکنـی برتری و رجحان 
دارد. چـون از سـابقه زحماتـی که او کشـیده بود به 
خوبـی آگاه بـودم تکـرار و فهمانیـدن حـرف هـای 
حاکـم از بـرای مـن بسـیار شـاق بـود. امـا چه می 
توانسـتم بکنـم. از ناعالجـی به زحمـت مطالب را با 

اشـاره و حـرکات لـب هـا بـه او فهماندم.
پـدرم در جوابـش گفـت: مـن می خواهـم کاری 
کنـم که زنـدان الزم نداشـته باشـیم. بیـش تر این 
کسـانی کـه سـر و کارشـان بـه زنـدان مـی افتـد 
همـان بچـه هـای یتیم بـی پـدر و مادری هسـتند 
کـه بـی مربی بـوده و انجام کارشـان آخر بـه زندان 
مـی کشـد و بـر عکـس اگـر آن هـا را جلوگیـری 
و تربیـت کنیـم از وجـود آن هـا مملکـت اسـتفاده 

برد. مـی 
حاکـم که منتظـر نبود چنیـن اظهاراتی بشـنود 
اخـم هایش را در هم کشـیده گفـت: دولت خودش 
ایـن مطالـب را بهتـر از شـما مـی دانـد. مـا نمـی 
توانیـم سـال هـا شـهری را بدون زنـدان گـذارده و 
منتظـر شـویم کـه تـو با ایـن حـرف هـا و خیاالت 
بی اسـاس کاری کنی کـه به زندان احتیاج نباشـد. 
آن وقـت رویـش را گردانیـده و از جلـو بـه جانـب 
راهـرو و پلکانـی که به اتاقش منتهی می شـد روان 
گشـت و چنـد پیـش خدمـت و فـراش کـه آن جـا 
ایسـتاده بودنـد بـه جلـو آمـده و بیـن مـا و اتـاق او 

ایسـتاده و فاصلـه دادند.
ایـن رفتـاری کـه حاکـم بـا پـدرم کـرد برایـم 
دشـوار بـود. جلـوی چشـمانم را سـیاهی گرفـت. 
دیوارهـا و زمیـن و آسـمان ایـن طـور بـه نظرم می 
آمـد کـه مـی چرخنـد. هـر دو نفر بـا دل سـوخته 
از دارالحکومـه خـارج شـدیم. خیالـی عجیـب بـه 
نظـرم رسـید و تصمیمـی گرفتـم. در وسـط کوچه 
ایسـتادم. پـدرم پرسـید چـرا ایسـتاده ای؟ گفتـم: 
مـی خواهـم بـروم بـه تهـران. پـدرم پرسـید: برای 
چـه؟ گفتـم: بـرای ایـن کـه از ایـن حاکم شـکایت 
کنـم. گفـت: آن جـا هـم مثـل این جـا. گفتـم: آن 
قـدر اسـتقامت مـی کنـم تـا حقیقـت را بفهمانـم. 
-ای بابـا ایـن چـه فکـری اسـت که تـوی کله تو 

پیدا شـده؟
-دیگـر محـال اسـت پـا تـوی خانـه بگـذارم. از 

همیـن جـا مـی روم.
- کجـا مـی روی؟ مگـر این ممکن اسـت که من 

تـو را بگذارم تـک و تنها به تهـران بروی؟
- حـرف همان اسـت کـه گفتم. من دیگـر کبیر 
شـده ام. زندگـی آن قـدر ارزش نـدارد کـه انسـان 

حـرف بی حسـاب بشـنود.
- حـاال کمـی فکـر کـن. بیـا برویـم منـزل. بـی 

گـدار بـه آب مـزن.
- همـان قسـمی کـه گفتـم دیگـر به خانـه نمی 
آیـم. اینـک مـن بـه کاروانسـرای قلنـدر مـی روم و 
در همـان جا هسـتم. شـما برایم مختصر باالپوشـی 

بفرستید.

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا

را در یـک  نامـه  فاطمـه مـی گفـت: 
پارچـه سـبز دوختـه بـا کالفـی از موهای 
از یـک دسـت  سـرم و یـک حلقـه کـه 
فـروش خریـده بـودم بـا آن درون پارچـه 
داده  کوچکـم  بـرادر  تحویـل  گذاشـته 
و قـول گرفتـم کـه آن را تحویـل احمـد 
خـان بدهـد. آن گاه یـک جیـب کوچـک 
از داخـل شـلوارم دوختـم و تریاک هـا را 
داخـل آن گذاشـتم و روز جمعـه طـوری با آرامش همـراه پدرم 

راه افتـادم کـه از رفتـار مـن بـه حیـرت افتادنـد!
داخـل روسـتا همـان دو تفنـگ چـی، مـا را به سـمت خانه 
خـان راهنمایـی کردنـد و یکـی از آن هـا رفت داخـل و به خان 
اطـالع داد مـا را بـه اتـاق وی راهنمایـی کردنـد. چشـم من به 
مـرد 50 سـاله سـیه چـرده خشـن و تنومنـدی افتاد کـه با دو 
سـه نفـر دیگر نشسـته بـود و قلیان می کشـید. هنـوز خبری از 
دایـی این هـا نبـود و مـرد رو بـه مـن کـرد و با صدای خشـنی 

پرسید: 
تـو همـان دختـری هسـتی کـه هفـت سـاله جـوون مردمو 

معطل خـودت کـردی؟
سریع و محکم جواب دادم :

- سـالم علیکـم خـان بزرگ، خدا را شـکر که امـروز خدمت 
شـما اومـدم. امـروز مـن از شـما یـاری می خواهم. خدا شـاهده 
کـه مـن بـه این پسـر دایـی هیـچ قولـی و وعـده ای نـداده ام. 
7سـال پیـش من بچه بـودم. اونا خودشـون بریـدن و دوختن و 
مـن و پسـر دایی بدبختمو تو ایـن گرفتاری انداختـن. حاال من 
بـا کـس دیگـه ای نامـزد کرده ام. شـما بزرگـی کنیـن و امروز 

تکلیـف منو روشـن کنیـن. خدا عوضتـون بده.
- خفـه شـو گیـس بریـده! داییت گفـت زبـون درازی داری. 
ولـی فکـر نمی کـردم کـه بـرای منـم تکلیـف معیـن می کنـی. 
مـن فرسـتادم عاقـد بیـارن. تا یـک سـاعت دیگه خودتـو آماده 
کـن و حرفـی هـم نـزن، وااّل بالیـی به سـرت می آرم که عشـق 
و عاشـقی را بـرای همیشـه فرامـوش کنی. رو کـرد به تفنگچی 

دم در: 
- عزیـز ببـر بـدش تحویـل ننـه ناصـر، بگـو تـا عاقـد میـاد 

آمـاده اش کنـه...
وقتـی همسـرش دسـت مـرا گرفـت مثـل گنجشـک اسـیر 

بدنـم بـه رعشـه افتـاده بـود. دلـش بـه رحـم آمـد و گفـت:
- اوه اوه دختر با خودت چه کردی؟ بیا تو، بیا تو نترس!

بعد یکی را صدا زد:
- مـه لقـا، دختـر یـه ظـرف آب بـرا ایـن بدبخت بیـار، االن 

قلبـش ا ز تـو سـینه اش می زنـه بیـرون!
دختـرک 14،15 سـاله ای تـوی کاسـه معدنـی برایـم آب 
آورد. کمی دلـم قـرص شـد. پـس او هـم دختـر دارد. آب را 

الجرعـه سـر کشـیدم. کمـی آرام شـدم.
زن شروع کرد:

- چـرا بـا خـودت لـج می کنـی دختـرم؟ بیـا و دسـت از 
لجبـازی بـردار! کوهـزاد را مـن دو سـه روز پیـش دیـدم. پسـر 
سـر بـه راه و زحمـت کشـیه. تـو بایـد یـاد بگیری که عشـق و 

عاشـقی نـون و آب و زندگـی برای آدم نمی شـه. اینـا باد و بروغ 
دوره جوونیـه. دو سـال دیگـه کـه ونـگ ونـگ بچـه خونـت رو 
پـر کـرد بـه این عشـق و عاشـقی خنـده ات می گیره. مـن اون 

آقایـی رو کـه تـو دوس داری ندیـده ام. امـا ...
وسط حرفش پریدم:

-  اون با سواده، تحصیلکرده اس، دنیا دیده اس.
-  خـب، خـب، البـد اونـو بـا ایـن کوهـزاد بدبخـت قیـاس 
می کنـی کـه غیـر از هـی گله و  هـاش االغ چیـز دیگـه ای بلد 
نیس و حاضر نمیشـی اون جوون شـهر گشـته را با این دهاتی 

یـک ال قبا عـوض کنی درسـته؟
زبانـم بـاز شـد و شـروع بـه گفتـن کـردم. از قسـمی که با او 
خـوردم. از ایـن کـه حاضـرم بمیـرم و زن کوهـزاد نشـم. بـه او 
اطمینـان دادم کـه در هیـچ شـرایطی دسـت کوهـزاد بـه بدن 

مـن نخواهـد خورد.
آن چنـان بـا اطمینـان حـرف زدم کـه زن به فکر فـرو رفت. 
نیـم سـاعتی از مـن جـدا شـد و پیـش شـوهرش رفـت. وقتی 

برگشـت می خندیـد. بهـم گفت: 
- بـرو دختـر، خـدا رو شـکر کـن که مـن هم مثل تـو دختر 
دارم و تونسـتم شـوهرم رو قانـع کنـم. بلنـد شـو، بلند شـو برو 
کـه از ایـن به بعد کسـی مزاحـم تو نخواهد شـد. وقتـی گفتی 
خـودت رو می کشـی، مطمئـن شـدم کـه تصمیـم خـودت رو 
گرفتـه ای. بـه خـان هم سـپردم کـه کوهـزاد و پـدرش را قانع 
کنـه. امـا خـان مجبـوره پیـش کشـی کوهـزاد رو پـس بـده و 
بابـات بایـد اون دو تا گوسـفند رو از خودش جبـران کنه. یادت 
نـره فـردا بایـد ایـن کار رو بکنـه / حاال بـرو به عشـقت برس و 
یـادت باشـه اگـه آنچـه در مـورد نامزدت می گی راسـت باشـه 
ارزشـش رو داره که این همه پاش وایسـتی و اسـتقامت کنی؟
بـه کلـی خـودم را فرامـوش کـرده بـودم. دسـت های زن را 

می گریسـتم.  و  می بوسـیدم 
پـدرم فـردا دو تـا از بهتریـن بره هـاش را تقدیـم خـان کرد. 
بـا توسـل کوهـزاد و خانـواده اش بـه آن دزد سـرگردنه، دیگـر 
پرده هـا فـرو افتـاده و آخریـن امید هـای آشـتی از بیـن رفتـه 
بـود. دیگـر کسـی مزاحـم مـا نمی شـد؛اما دورادور بـازار نالـه و 
نفرینشـان بـه راه بـود مـن هـم جـوان بـودم و اهمیتـی بدیـن 

نمـی دادم! چیزها 
بهـار فـرا رسـید و مـن راضـی و سرمسـت از ایـن پیـروزی 
راهـی ییـالق می شـدم تا به عشـقم سـالمی دوباره کنـم و مزد 

اسـتقامتم را بـا ازدواج بـا »احمـد خان«عزیـزم بگیرم. 
اردیبهشـت مـاه، خبـر بازگشـت ایـل بـرای احمـد خـان، 
همچنـان دم عیسـی بـود. طالیـه داران ایل به مقصد رسـیده 
و خبـر آورده بودنـد که خانـواده فاطمه در چنـد منزلی گوغر 
بـوده و دو هفتـه دیگـر بـه منـزل می رسـند. رضاخـان دیگـر 
طاقـت نیـاورد و سـوار بـر اسـب کهـر معـروف و زیبایـش به 
اسـتقبال عـروس زیبایش رفـت و هنگامی کـه آن دو به گوغر 
رسـیدند، پدربزرگـش تعـدادی گاو و گوسـفند پیـش پایـش 
قربانـی کـرد. عروسـی آن دو یکی از باشـکوهترین و زیباترین 
جشـن های عروسـی بـود کـه تـا آن تاریـخ در گوغـر برگـزار 
شـده بـود. هفـت شـبانه روز زدنـد و رقصیدنـد و چـوب بازی 

و اسـب دوانـی کردنـد. کلیـه ایـالت و عشـایر گوغـر و توابـع 
دعـوت شـده بودنـد و نهصد تومـان بذل و پیش کـش برایش 
جمـع شـد. آن هـم در آن سـال های قحـط و تنـگ 1324 
احمـد خـان بـه آرزوی خود رسـیده بود و خود را خوشـبخت 
تریـن آدم روی زمیـن می دانسـت. واقعـاً چنیـن بـود. همـه 
زنانـی کـه فاطمـه را روز عروسـی و پـس از آن می دیدنـد، 
زیبایـی او را بـی نظیـر می دانسـتند. می گوینـد هنگامی کـه 
دعـوت شـدگان، تعریـف زیبایـی فاطمه را برای مـادر کوهزاد 

کـرده بودنـد، گفتـه بود: 
- ایـن چنیـن زیبایی مایـه جوانمرگی و برای نماندن اسـت. 
ایـن گونـه زیبایی هـا، هـر ده پانـزده سـال یـک بـار در میـان 
عشـایر پیـدا می شـود و اکثرشـان هم بی وفـا و خیانتـکار بوده 

و همـان زیبایـی موجـب جوانمرگی شـان می شـود.
 امـا مـردم می دانسـتند کـه ایـن گفته هـا بـر اسـاس بغضی 
اسـت کـه از فاطمـه دارد. مـدت زیـادی نگذشـت کـه فاطمـه 
فهمیـد از همـان سـر تختـی حاملـه شـده اسـت. از آن روز بود 
کـه احسـاس می کرد، خوشـبختی او کامل شـده اسـت. قبل از 
آن بـه دوسـتان محـرم خود گفته بود نگران اسـت و می ترسـد 
کـه بچـه دار نشـود. زیـرا آخریـن بـاری کـه مـادر کوهـزاد بـا 
ناامیـدی از او جـدا شـده وی را نفریـن کـرده و بـه او گفته:»از 

خـدا می خواهـد کـه هرگـز روی فرزند را نبوسـد.«
 حـاال کـه حاملـه شـده خیالـش راحت شـده اسـت. حامله 
شـدن فاطمـه اوضاعـش را بـه کلی عوض کـرد. عزیز بـود عزیز 
تـر شـد. احمـد خـان برایـش کلفـت و نوکـر گرفـت و اجـازه 
نمـی داد فاطمـه قـدم از قـدم بـردارد. مـادر احمدخـان از ایـن 

وضـع رضایـت نداشـت و بـه پسـرش می گفـت:
- تـو بـا تنبـل کردن زنت وضـع حمل او را سـخت می کنی، 
زن عشـایری بـا ایـن نـاز و اداهـا عادت نـدارد. من خـودم تو را 
پـس از یـک روز اسـب تاختن بیـن راه بـه دنیـا آوردم. حاال تو 
سـه سـال رفتـی شـهر و برگشـتی، خیـال می کنی علـم اول و 

آخـر را یـاد گرفتی؟

امـا نـه حـرف مـادر و نـه مـادر زن و دیگـران تـوی کـت 
احمدخـان نمی رفـت و می گفـت: مـن کاری نـدارم کـه فـالن 
زن عشـایر پـا بـه مـاه بوده و صبـح زود بار گندمـش را بر روی 
االغ از فاصلـه سـه فرسـخی آورده بـه آسـیاب گوغـر، هنـگام 
آسـیا کـردن گندم هـا، درد میاد به سـراغش، همـان جا داخل 
آسـیاب وضـع حمل کـرده و عصر بچه اش را بسـته به پشـتش 
و آردش را بـار کـرده و راه آمـده را بـر می گردد. فاطمه همسـر 

مـن اسـت و بایـد بچـه اش را در آرامـش به دنیـا بیاورد. 
عیـد نـوروز از راه رسـید. اولین شـب سـال نو منـزل احمد 
خـان مملـو از جمعیـت اقـوام و خویشـاوندانی بـود کـه بـرای 
صـرف پلـو شـب عیـد دعوت شـده بودنـد. بـا رفتـن مهمانان، 
فاطمـه احسـاس ناراحتی کـرد. نوکری را دنبـال »کل صغری« 
قابله فرسـتادند. پیرزن از این که شـب عید دنبال او فرسـتاده 
انـد دلخـور بـود؛ امـا همیـن کـه فهمیـد زائـو فاطمـه عروس 
زیبـای احمدخـان اسـت، دو پا داشـت دو پای دیگـر هم قرض 

کـرد و خـودش را باالی سـر فاطمه رسـاند.
خوشـی او دیری نپایید. فریادهای وحشـتناک فاطمه نشـان 
می داد اشـکال پیـش آمـده و زایمـان طبیعی نیسـت. آن روزها 
هـم که دسترسـی به طبیـب و دارو و درمان، آن هم با وسـایل 
نقلیـه آن روزی امـکان نداشـت. فاطمـه تا بعـد از ظهر روز بعد 
جیـغ زد تـا باالخـره نـوزاد کـه یـک دختـر بـود پـا بـه عرصه 
وجـود گذاشـت. امـا بـرای مـادر دیگـر رمقـی از حیـات باقـی 
نمانـده بـود و نیم سـاعت بعد از بـه دنیا آمدن کـودک آخرین 
نفـس زندگـی اش را بیـرون داد. درحالـی کـه فقط هفده سـال 
داشـت. روزهـای بعـدی برای احمـد خان یـک دوره بی خبری 
و شـوک بـود کـه سـه مـاه طـول کشـید. فقـط در سـکوت به 
یـک نقطـه خیـره می شـد و بـه هـر سـویی کـه دسـتش را 
می کشـیدند، بـی اختیـار راه می افتـاد. حتـی یـک بـار هـم به 
دختـری کـه آخریـن بازمانـده عشـق او و فاطمه بـود توجهش 
جلـب نشـد و بیسـت روز بعـد دختـرک هـم از دنیا رفـت. بی 

آن کـه احمـد خـان او را بـه یـاد بیاورد.

فاصله وفا و جفا!
بخش سوم و پایانی
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معجزات حمل و نقل هوشمند
ITS   حــمــل و نـــقـــــل هـــوشــمــــنــد یــا

بـه معنـی   )Intellegint transportation system( 
اسـتفاده و به کارگیـری فناوری  هـای نویـن )ازقبیـل رایانه 
ارتباطـات، سیسـتم های کنتـرل و...( بـه منظـور ارتقـای 
سـطح ایمنـی، کارآیـی و ارزانـی در حمل  و نقل اسـت که 
بـرای شـیوه های مختلـف حمـل و نقـل از قبیل جـاده ای، 
ریلی، هوایی و دریایی قابل تعمیم اسـت. افزایش تسهیالت 
حمـل و نقـل بـه دلیـل نیـاز بـه سـرمایه گذاری کالن و 
زمـان زیـاد اجـرا و پیاده سـازی همـواره بـا محدودیت های 
گسـترده ای روبـرو بـوده اسـت. بنابراین، به منظـور غلبه بر 
ایـن مشـکالت و با توجـه به ایـن که حـل محدودیت های 
مذکور با روش های سـنتی غیرممکن اسـت، از دهه 1980 
میـالدی، سیسـتم های حمـل و نقـل هوشـمند درتمامـی 

کشـورها مـورد توجه قـرار گرفت. 
افزایش ضریب ایمنی 

سـاختار سـازمانی ITS بـه دو بخـش ایجـاد زیـر سـاخت 
و اجـرا تقسـیم بنـدی می شـود ولـی در برخی از کشـورها 
ماننـد کانـادا دولـت مرکـزی فقط امـور مربوط بـه حمل و 
نقل،تحقیـق، هدایـت و نظـارت را انجام مـی دهد و وظایف 
اجـرا به موسسـات وابسـته به دولـت و یا خصوصـی واگذار 

می شـود. 
سیسـتم های  از  اسـتفاده  بـا  هوشـمند  سیسـتم های 
الکترونیکـی، اطالعـات جـاده ای را تغییـر می دهنـد؛ این 
سیسـتم ها بـا اسـتفاده از فنـاوری مخابـرات، الکترونیک، 
سـخت افـزار و نـرم افـزار کامپیوتـر و بـا بهره گیـری از 
شـیوهای نویـن علـم مدیریـت و برنامه ریزی سیسـتم ها 
باعـث افزایـش ضریـب ایمنـی در سـفر، اطـالع رسـانی 
جامـع بـه مسـافران، اطالع رسـانی بـه راننـدگان، کنترل 
تـردد، کاهـش تصادفات، کاهـش مصرف انـرژی، افزایش 

کیفیـت هـا و... می شـود. 
 ITS مزایای استفاده از -

- کاهـش ترافیـک و بهبود حرکت، افزایـش امنیت،افزایش 
راندمـان، کاهـش مصرف انـرژی و آلودگی محیط زیسـت، 
برطـرف نمـودن محدودیـت منابـع مالـی و محیـط، قابـل 
رقابـت شـدن تولید-تولیـد آمارهـای بـد روز ترافیکـی- 

کارآفرینـی در جهـت تکنولوژیهای پیشـرفته
خدمات ITS عبارتند از: 

- پرداخـت الکترونیک- بایگانـی اطالعات-کنترل و ایمنی 
خودروهـا- بهینـه سـازی جریـان ترافیـک و روانسـازی 
و  پشـتیبانی  حـوادث-  کنتـرل  و  مدیریـت  حرکـت- 
مدیریت وسـائل نقلیـه امدادی- مدیریـت اخذ الکترونیکی 
عـوارض، هزینـه پارکینـگ، خرید و رزوانسـیون بلیـط و... 
- مانتیورینـگ و کنتـرل حمـل و نقل سـنگین-مدیریت و 

پشـتیبانی عابر پیـاده و... 
اواخـر دهـه 60 میـالدی پروژه هـای گسـترده ای در  از 
خصـوص ITS در سـطح جهانـی بـه اجـرا در آمـده کـه 
از آن جملـه می تـوان بـه پروژه هـای سیسـتم راهنمـای 
الکترونیکـی مسـیر )ERGS(، سیسـتم کنتـرل ترافیک 
 )PAS( سیسـتم راهنمـای سـبقت ،)UTCS( شـهری
کشـورهای  اخیـر  سـالهای  طـی  در  نمـود.  اشـاره  و... 
زیـادی از جملـه ژاپن اتحادیـه اروپا،کره،اسـترالیا، مالزی، 
 ITS سـنگاپور و... اقـدام بـه تشـکیل سـاختار سـازمانی
در جهـت ارتقـای سـطح کیفـی خدمـات حمـل و نقل و 

افزایـش ایمنـی نمـوده اند. 
- در کشـور ایـران، از مهم ترین مزایـای به کارگیری ITS از 
سـوی مدیریت شـهری، می توان به مـوارد زیر اشـاره کرد: 
- ایجـاد روانـی و یکنواختـی در حرکـت وسـایل نقلیـه- 
کاهـش فاصلـه زمانی بین دو وسـیله نقلیه متوالـی، اطالع 

رسـانی بـه موقع بـه راننـده در زمـان انتخاب مسـیر
- هماهنگـی بیـن ارگان هـای مختلـف در زمـان انتخـاب 
مسـیر- هماهنگـی بین زیرسیسـتم های مرتبـط با کنترل 

ترافیـک- سـاماندهی حمـل و نقـل مسـافر و بار
- جمـع آوری خـودکار عـوارض- مدیریت تقاضـای حمل و 
نقل-افزایـش کنترل و نظارت بر شـرایط ترافیـک و جاده- 

ارائـه خدمات در مـوارد اضطراری
- اطالع رسـانی بـه مسـافران- کاهـش توقف وسـایل نقلیه 

در پارکینـگ و پایانه ها
ضرورت های استفاده از ITS در کشور ایران 

مهم تریـن ضرورت هـای اسـتفاده از ITS در کشـور ایـران 
عبارتنداز: 

- تراکـم )افزایـش تراکم حمل و نقل برون شـهری کشـور، 
یکـی از مشـکالت جـدی در راه هـا و بزرگراه هـای کشـور 

است(
- ایمنـی )متأسـفانه آمارتصادفـات در ایـران بسـیار بـاال 
اسـت(-   انـرژی )حمـل و نقل بیش از یک سـوم کل انرژی 
جهـان را بـه مصـرف می رسـاند. درایـران نیـز بیشـترین 
تقاضـای انـرژی متعلـق بـه بخش حمـل و نقل می باشـد. 
محیـط زیسـت و آلودگـی )ترافیـک بـه عنـوان یکـی از 
آالینده هـا سـهم بزرگـی در آلودگـی محیط زیسـت دارد( 
- بـازار )بـازار محصـوالت  و  خدمـات ITS طـی سـال های 

گذشـته به سـرعت رشـد کرده اسـت( 
- مقتضیـات فراملـی بـودن حمـل و نقـل )الزم اسـت هـر 
کشـور نظام حمـل و نقل خود را با دیگر کشـورها سـازگار 

و هماهنگ سـازد( 
مجله صنعت حمل و نقل

کنونی یکـی  شهرنشـینی  زندگـی  در 
شـهروندان  همیشـگی  هـای  دغدغـه  از 
سیسـتم  اسـت.  ونقـل  حمـل  سیسـتم 
حمـل نقل شـهری در دنیـا  یکی از نشـانه 
هـای اصلی پیشـرفت اسـت و کشـورها به 
واسـطه ی توسـعه ی خـود سیسـتم حمـل 
ونقـل خـاص خـود را دارنـد. کـه تاکسـی، 
متـرو، قطاربرقـی و انـواع ناوگان های دیگر حمل نقل را شـامل 
مـی شـود. یکی از عمومـی تریـن آنهـا تاکسـی هایـی هسـتند 
کـه در بعضـی از شـهرها حتـی قطب هـای اصلی حمـل و نقل 
مـی باشـند و معمـوال بـا رنـگ  یکسـانی در حـال تـردد و قابل 
شناسـایی هسـتند و همه ی مـردم در هرجایـگاه اجتماعی می 
تواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد. رییـس  یـک کارخانـه ی بـزرگ 
تا یـک فروشـنده ی خـرده پـا ممکن اسـت، تاکسـی صـدا کند 
و تاکسـی هـا  بایـد در هرشـرایطی توانایـی ارائه خدمـات را به 
بهتریـن نحوه داشـته باشـد. نحو ارائـه خدمات یکـی از ضروری 
تریـن و تاثیـر گذارتریـن ارکان  این شـغل اسـت کـه حتی می 

توانـد دلیـل موفقیت یـا شکسـت شـاغالن  ایـن حرفـه باشـد.
شغل لذت بخش

در این مورد نویسـنده و پژوهشـگر معروفـی خاطره ی جالبی 
از یکـی از سـفرهایش می گویـد:» ازفرودگاه که خارج شـدم به 
واسـطه ی سـفرم به یک کشـور جهـان سـوم اولیـن نگرانیم این 
بـود کـه چگونـه تاکسـی ای پیـدا کنـم کـه حداقل خدمـات را 
داشـته باشـد. بعـد ازچند دقیقه انتظار، تاکسـی بسـیار تمیزی 
جلـوی پایم ایسـتاد. مردی یونیفـرم پوشـیده از تاکسـی پیـاده 
شـد وسـالم داد واجـازه خواسـت تا چمـدان را داخـل صندوق 
بگـذارد، درب اتومبیـل را برایـم گشـود ومـن هـم چنـان محو 
رفتـار مودبانـه اش بـودم. داخل تاکسـی که نشسـتم بـه غایت 
پاکیـزه بـود وخنـکای مطبوعـی داشـت این اتومبیـل غافلگیرم 
کـرده بـود وبـا تصـورات مـن تفـاوت داشـت و مـرا بـه شـک 
انداخـت کـه نکنـد، اشـتباه آمـدم! چنـد دقیقه ای که گذشـت 
ازمـن مقصد را سـوال کـرد، بعد از اینکـه به او گفتـم مرا به یک 
هتـل برسـاند. بـا کمـال احترام یـک پوشـه را به مـن داد گفت: 
اسـم ، شـرایط وهزینـه هـا بـه همراه چنـد عکـس ازهتل های 
شـهررا در ایـن پوشـه خواهیـد دیـد هـر کـدام را کـه انتخـاب 
کردیـد، مـن در خدمـت هسـتم. احسـاس کـردم سـفرم را بـه 
دسـت یک لیدر توانای سـفر سـپرده ام. بعد ادامه داد در هنگام 
انتخـاب، چـای میـل دارم یا قهوه. سـوال او مراآنچنـان متعجب 
کـرد کـه با خـود اندیشـیدم، نکنـد به یک کـره دیگر آمـده ام. 
ادامـه داد: مـن همیشـه همـرا خود یـک فالسـک چـای و قهوه 
دارم لیـوان کاغـذی هـم هسـت.آنقدر کنجـکاو شـده بـودم تـا 
بیشـتر از همراه سـفر شـهری خود بدانم که کال مسـیر ومقصد 
را فرامـوش کـردم ازاو پـرس جـو کـردم گفـت: من سـه سـال 
اسـت کـه راننـده ی تاکسـی هسـتم. سـال اول کارم را مثـل 
همـه ی همکارانـم گذراندم دائمـا در حال ناله کردن از شـرایط 
موجـود بـودم و حتـی گاهی ایـن نالـه هـا را بـه مسـافران هـم 

منتقـل می کـردم و همیشـه درگیـری ذهنـی داشـتم. اوضـاع 
خـوب نبـود و گاهـی هزینه های ماشـین از درآمدم بیشـتر بود 
و بالطبـع نالـه هـای مـن هـم بیشـتر می شـد، اما هیـچ چیزی 
تغییـر نمـی کـرد. ناگهـان تصمیـم گرفتـم تاکسـی ام را تغییر 
دهـم و از شـرایط و شـغلم لـذت ببـرم کـه خدا رو شـکرنتیجه 
بخـش بـود و درآمـد خیلی خوبی را هـم پیـدا کردم.« این قصه 
عـالوه بر اینکـه نحـو رفتـار صحیـح و تفکـر مثبـت را یـاد آور 
می شـود نکتـه ی دیگـر هـم دارد و آن رفتـار هـای کلیشـه ای 
اسـت کـه از تاکسـیران هـا تصـور مـی شـودکه معمـوال رفتار 
محبوبـی هـم نیسـت و شکسـت این کلیشـه جـذاب و شـگفت 
انگیـز اسـت. و متاسـفانه وجود این تصور در بحث تاکسـی رانی 

کشـور ما هـم بیراه نیسـت.
نگرش منفی

نـاوگان حمـل نقل تاکسـی در کشـور نواقص بیشـماری دارد 
کـه میتـوان از هـر جهـت آن را مـورد بررسـی قـرار داد کـه بـه 
تعـداد محـدودی از آنها اشـاره خواهد شـد: یکی از مهمترین آنها 
نگرشـی اسـت که افراد در مورد اسـتفاده از تاکسـی دارند. حتی 
با ایـن کـه طرح هـای مختلف ترافیکی در شـهرهای بـزرگ اجرا 
ومـردم تشـویق بـه اسـتفاده از وسـایل نقلیـه عمومی می شـوند 
وخودروی تک سرنشـین مورد خشـم قرار می گیرد.اما متاسـفانه 
نگرشـی خاصـی کـه از آن نـام بردیـم هـم وجـود دارد کـه مانع 
اسـتفاده از تاکسـی مـی شـود، بـه طـور مثـال رسـانه ی ملـی 
سـوار تاکسـی شـدن را به سـخره می گیرد و عالمـت فقرمعرفی 
می کنـد و از  این نکته در سـاخته های ظنزاش اسـتفاده می کند 
و ایـن فرهنگ تحقیر شـدن به واسـطه ی اسـتفاده از تاکسـی را 
متاسـفانه بـا نـا آگاهـی در بیـن جامعـه رواج می دهنـد و تولید 
کننده ی نگرش منفی می شـود و اشـتیاق به اسـتفاده از تاکسـی 

را در اعضـا جامعـه کاهـش می دهند. 
حداقل خدمات

کاهش اسـتفاده از این وسـیله ی نقلیه بعد دیگـری هم دارد: 
چـه تعـداد از تاکسـی هـای شـهرمان مجهـز به کولر هسـتند؟ 
و یـا تعداد تاکسـی هایی که می توان شیشـه های آنهـا را پایین 
کشـید و حداقـل از هـوای بیـرون اسـتفاده کردچقـدر اسـت؟ 
وقتـی خدمـات حداقلـی به مسـافران ارائـه نمی شـود نمی توان 
گلـه کـرد کـه چرا مردم سـوار تاکسـی و یـا هر وسـیله ی نقلیه 
عمومـی دیگـری نمی شـوند.  اینکـه در این کاسـتی مقصر فقط 
صاحـب تاکسـی باشـد، نـه! منظـور  این اسـت وقتـی جامعه را 
بـه سـمتی سـوق می دهیـم و ادعـا می کنیـم درکوتـاه مدت و 
بلنـد مـدت از فوایـد آن جهت گیـری کل جامعه بهـره خواهند 
بـرد. چـرا شـرایط را محیا نمی کنیـم؟ چرا قیمـت بنزین برای 
تاکسـی را ارزان تـر نمی کنیـم تـا درآمـدی باشـد کـه راننـده 
شیشـه پاییـن کـن اتومبیـل خـود را درسـت کنـد ! و یـا چـرا 
خدمـات تعمیـری برای آنهـا با تخفیـف ویژه ای ارائه نمی شـود 
تـا پولـی باقـی بماند تا روکـش صندلی ها عوض شـود! و بعد از 
ارائـه  این خدمـات، باالبردن کیفیت را ازرانندگان انتظار داشـته 

و آن را مـورد نظـارت کامـل قـرار دهیم. 

برخورد مناسب با مسافر 
متحمـل  تاکسـی  راننـدگان  کـه  اقتصـادی ای  فشـارهای 
می شـوند. قابـل چشـم پوشـی نیسـت، امـا نکته ی دیگـری که 
قابـل ذکـر اسـت حلقـه ی گمشـده ای اسـت کـه در ایـن رابطه 
وجـود دارد و همـراه مـوارد دیگـر می توانـد در ایـن میـان موثر 
باشـد» برخـورد مناسـب بـا مسـافر« اسـت. نداشـتن برخـورد 
مناسـب در رابطـه بـا همـه ی راننـدگان صـدق نمـی کنـد، اما 
متاسـفانه تعـداد تاکسـی داران بـی اعصـاب هـم در جامعه کم 
نیسـت. کـه حتـی بـا شـکایت از گرمـای هـوا توسـط مسـافر 
پرخاشـگر می شـوند و یـا هنگامـی کـه کودکـی در را محکـم 
نشـان  از خـود  رفتـاری کـه  بـا  و  فریـاد می زننـد  می بنـدد، 
می دهنـد حتـی تصویـر راننـدگان صبـور را هم خـراب کرده و 
حکایـت آتـش کـه گرفت خشـک و تر می سـوزد دوبـاره تکرار 
می شـود و  ایـن بـاز دلیـل بازدارننـده ای بـرای اسـتفاده از ایـن 

شـیوه حمـل و نقـل می شـود.
حمایت واقعی 

البتـه بایـد توجه داشـت که درهیـچ مسـئله ی اجتماعی ای 
نمـی تـوان به صـورت تک بعدی نـگاه کرد، اگـر واقعا دغدغه ی 
اصـالح را داشـته باشـیم، باید همه ی جوانـب را در نظر بگیریم. 
ازسـندیکای تاکسـی رانی گرفته تا مسـافری که اسـکناس پاره 
پـاره را بـه راننـده ی تاکسـی داده و فکر می کند کـه نباید هیچ 
اعتراضـی را از جانـب او ببینـد. اگـر همـه ی ارکان یـک ماجـرا 
متوجـه ی کاسـتی های خود شـوند. هر راننده ی تاکسـی ای این 
حـق را بـه مسـافر بدهد کـه داخـل اتومبیل تمیزی بنشـیند و 
تاکسـیرانی دغدغـه حمایت واقعـی از راننده را پیـدا کند که به 
جـای توبیـخ بـه دنبـال درک دلیـل تخلف بـوده و هـم علت و 
هـم معلـول را اصـالح کنـد و به دنبال تشـویق هایی هم باشـد 
تـا انگیـزه ی  ایـن شـود که تاکسـیران لبخنـد بزند وخوشـحال 
باشـد از  اینکه  این شـغل دارند و شـاهد رانندگانی نباشـیم که 
از سـر ناچـاری پشـت فرمـان نشسـته انـد و چـون راه دیگری 

نبود ایـن مسـیررا انتخاب کـرده اند. 

نگاهی به یکی از روش های حمل و نقل شهری

تاکسی با لبخند

رستم سلطانی
آیـا  دارد  معنایـی  چـه  مـا  ی  جامعـه  در  شـغل  اصـوال 
مسافرکشـی یـک بازنشسـته بـا تاکسـی، شـغل دوم محسـوب 
میگردد،یـا صندلـی های خوشـرنگ ریاسـت که هر کـدام رنگ 
رویـی مختـص به خـود دارد؟ اصال چـرا وقتی حرف شـغل دوم 
میشـود سـراغ راننـده هـای تاکسـی میرویـم؟ اصـوال دانـش ما 
در زمینـه ی بررسـی رونـد تـورم بـه میـزان کرایه تاکسـی ربط 
دارد وبس؟چشـم تیـز بیـن ما شـهریه ی تحصیل، مـواد غذایی 
و بهداشـتی جهـت تامین زندگی،قیمـت خودرو،زمیـن، امالک، 
ثبـت و سـند رانمی بیند.تنهـا می توانـد پنجـاه تومـان اضافـه 
شـدن کرایـه هرکرایـه تاکسـی را ببیند؟بـه نظـر می رسـد نگاه 
نکته سـنج ما از این مطلب دور شـده اسـت. که تنها شـغل دنیا 
رانندگـی تاکسـی نیسـت؟ فکـر نمی کنـم نظز مسـئول محترم 
از طـرح یـک شـغله بودن بریـدن نـان زحمت کش باز نشسـته 
هایـی باشـدکه بـه یکـی دو جـوان بیـکار هـم نـان می دهند یا 
هزینـه ی تحصیلـی کـه میتوانسـت رایـگان باشـد و نیسـت را 
بـرای فرزندانشـان فراهم میکنند یا جهیزیـه ای برای دخترانش 
و مقدمـات سـامان گرفتـن پسرانشـان را،تـا بـاری از روی دوش 
دولت محترم برداشـته باشـد؟ بـاور کنیدهیچ پیرمردی دوسـت 
نـدارد اوقات اسـتراحت خود را بـه رانندگی در گرمای تابسـتان 
وسـرمای زمسـتان بگذراند،آنها هم دوسـت دارندمثل توریسـت 
هایـی کـه جـای جـای در شـهرمان میبینیم،اوقـات فراغتشـان 

را بـه کشـور هـای اروپایـی مسـافرت کننـد و فالـوده و بسـتنی 
میـل فرماینـد و به سـواحل زیبـا چشـم بدوزند. به راسـتی چرا 
ایـن شـغل دوم را انتخـاب میکنند.وچه کسـانی سـراغ رانندگی 
پـس از 30سـال خدمـت رفتـه انـد؟ شـاید گنج هـای هنگفتی 
دارندکـه مـردم از آن بیخبرنـد، بـر آن شـدیم تـا مصاحبـه ی 

کوتاهـی بـا یکی از رانندگان تاکسـی داشـته باشـیم.
محمود راهداریکی از تاکسی داران شهرما است.

 شـما در سـندیکای تاکسـیرانی هسـتید و می بینـم 
پریشـان هسـتید علـت ناراحتی شـما چیسـت؟

امـروز آمدنـد اینجـا به مـا گفته اند جـای جوان ها را اشـغال 
کـرده ایم،مـن خـودم دارم بـه یـک جـوان نـان می دهـم از بین 

این همه شـغل دسـت گذاشـتند روی راننده ی تاکسـی؟
 شما قبال چکاره بودید؟

خدمـت  مـاه  بـودم. 98  مملکـت  ایـن  ارتـش  افسـر  مـن 
شـهدا  اجسـاد  آوری  جمـع  مسـئول  خوزسـتان،  منطقـه ی 
کردسـتان، مریـوان، سـقز، بانـه بودم جانبـازم عمـر و زندگیم را 

بـرای مملکتـم گذاشـتم.
 فکـر نمی کنیـد االن ایـام تشـکر مملکت و مـردم از 
شـما باشـد و موقع اسـتراحت کردن شـما اسـت؟ اصال 

چرا راننده ی تاکسـی هسـتید؟
نـه، مـن تشـکرنمی خواهم وظیفـه ام راانجـام داده ام عمرو 
زندگییـم را گذاشـته ام. امـا خـوب چـه کنم حقـوق من کفاف 

خرجـم را نمی دهـد آیـا منـم خوشـم نمی آیـد با خانمـم بروم 
مشـهد، کربـال، خانـه ی خدا ،امـا نیـاز دارم بایـد کار کنم باور 
کنیـد جسـمم تـو ایـن سـن وسـال )69( نمی کشـد امـا چاره 

. چیست
 مگـر شـما چه خـرج و مخارجـی دارید؟ اصـال میزان 

درآمدتان از تاکسـی چقدر اسـت ؟
مـن چـه خرجـی دارم؟مـن دختر عـروس کـردم ، باید خرج 
خانـه بـدم ، بایـد داروهایـم را تهیه کنـم ، من توی خـرج خورد 
و خوراکـم مانـده ام ،فکـر میکنـی برای مـن اینقدر تـوان مانده 
کـه صبـح زود تـا آخرشـب کار کنـم؟ نـه! عزیـز مـن، آن زمان 

که سـینه سـپر می کردیـم جلوی دشـمن گذشـت،یعنی نه این 
کـه گذشـته باشـد....دیگر سـینه ای بـرای مـن نمانـده تا سـپر 
کنم...پاهایـم هـم تـوان ندارنـد. ایـن قـدری می توانـم کار کنـم 
کـه یـک پاکـت سـیب زمینـی بخـرم وسـالم ....هـزار جـور وام 
وقسـط دارم،30 سـال پنـج صبـح بلنـد شـدم ورفتم خدمـت....

حاال روزگارم این شـده اسـت.
 از نظر خودتان شغل دوم دارید؟

مـن تنهـا بـرای رفع نیـازم مجبـور بـه کار کردن هسـتم آیا 
تـوی ایـن مملکـت کسـی نیسـت که شـغل دوم داشـته باشـد 

بـه جـز من!

گفتگویی اختصاصی بایکی از رانندگان تاکسی در کرمان 

شغل دوم 

 گفت و گو

ایمنـی  عمومـی  نقـل  و  حمـل  از  اسـتفاده 
شـخصی  خودروهـای  بـه  نسـبت  را  بیشـتری 
مخصوصـا در هنگام سـفر بـرای مسـافران ایجاد 
خواهـد نمود.نیمـی از ایـن حجم بـاالی ترافیک 
را میتـوان بـا اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقـل 

عمومـی کاهـش داد.
مخصوصـا افـرادی که شـاغل هسـتند و دائما 
رفـت و آمـد روزانـه دارند مـی توانند با اسـتفاده 
از حمـل و نقـل عمومـی هـم بـه اقتصـاد خود و 
هـم بـه اقتصـاد جامعه کمـک کنند. یکـی دیگر 
از دغدغـه هـای شـهرهای بـزرگ آلودگـی هـوا 
و آلودگـی محیـط زیسـت اسـت کـه بخشـی از 
ایـن آلودگی با اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقل 
عمومـی کاهـش مـی یابـد. اسـتفاده از وسـایل 
حمـل و نقـل عمومـی چنـد مزیـت اقتصـادی 

مهـم دارد:
صرفه جویی در هزینه های روزمره

قطعـا اسـتفاده از حمـل و نقـل عمومـی بـه 
اقتصـاد خانـواده کمـک مـی کنـد چـون سـفر 

کردن در سـطح شـهر با اسـتفاده از این وسـایل 
بـه جـای خـودروی شـخصی ارزان تـر خواهـد 
بـود حتـی مسـافرتهای بیـن شـهری کـه انجام 
اتوبـوس  و  هواپیمـا  قطـار،  از  اگـر  می دهیـم 
اسـتفاده کنیـم هزینـه ی کمتـری بـرای رفـت 
و آمـد مـی پردازیـم تـا اسـتفاده از خـودروی 
شـخصی. مهم تریـن صرفـه جویـی کـه در ایـن 
زمینـه انجـام می شـود صرفـه جویـی در مصرف 
سـوخت اسـت و سـوخت نیز یکی از هزینه های 

مهـم در زندگـی اسـت. 
کمک به سالمتی همه ی افراد جامعه

باالیـی  اهمیـت  از  جامعـه  سـالمتی  قطعـا 
برخـوردار اسـت و چـون روزانـه در حـال رفـت 
و آمـد هسـتیم وسـایل حمـل و نقـل عمومـی 
از خودروهـای  زیـادی  می تواننـد جـای حجـم 
شـخصی را بگیرنـد و بـا کاهـش میـزان ترافیک 
بـه کاهـش میـزان آالینـده هـا و آلودگـی هـوا 
کمـک کنـد در شـهرهای بـزرگ آلودگـی هـوا 
باعـث بروز مشـکالتی در سـالمتی می شـود و ما 

با اسـتفاده از وسـایل نقلیه ی عمومـی می توانیم 
بـه کاهـش میـزان آلودگـی و آالینده هـا کمک 

 . کنیم
محیـط زیسـت بـرای همـه ی جامعـه اسـت 
و وظیفـه ی مـا حفـظ و نگـه داری آن اسـت 
زیـرا کـه نسـل هـای آینـده هـم از آن اسـتفاده 

. می کننـد

مزایای استفاده از حمل و نقل عمومی
حمل و نقل آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139560319012000665 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای حسـین نورمحمدی 
چنـاری فرزنـد هدایت بشـماره شناسـنامه 27 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 187/49 مترمربـع پـالک 379 فرعی از302 اصلـی واقع در بخش 36 کرمـان به آدرس 
سـیرجان باسـفهرجان خیابـان سـعدی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد یزدانـی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/04                            تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/19

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  م الف 251           

آگهی افراز مجهول المکان
نظـر بـه اینکـه آقای علی قاسـمی گوهریزی مالک مشـاعی پـالک 440 فرعی از یک 
اصلـی واقـع در بخش 6 کرمان بموجب تقاضـای وارده بشـماره 95/11020/266/ص 
– 1395/3/8 درخواسـت افـراز سـهمی خـود را از پالک فوق نموده اسـت و نیز اعالم 
شـده که آدرس ورثه مرحوم ماشـااله ترشـیزی مالک مشـاعی را ندارد اینک باسـتناد 
مـاده 17 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی از کلیـه صاحبـان حقیقی و حقوقـی پالک فوق 
دعـوت می شـود راس سـاعت 8 صبح مورخـه 1395/3/29 در محل وقوع ملـک حاضر تا از پالک 
مذکـور توسـط نماینده و نقشـه بـردار این اداره معاینـه محل بعمل آید در غیـر اینصورت عملیات 
افـراز انجـام معتـرض یا معترضین به اداره ثبت یـا دادگاه صالحه مراجعه نماینـد و چنانچه مجددا 

نیـاز بـه آگهی باشـد در همین روزنامه چـاپ و مدت آن ده روز می باشـد.
تاریخ انتشار: 95/3/19

   کفیل ثبت اسناد و امالک ماهان- محمد رمضانی
م الف 229  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139560319062000170 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای ذبیـح اهلل حجتی فرزند 
حسـین بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه بـه مسـاحت 760/95مترمربع 
پـالک 9 فرعـی از 649- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 649- اصلـی واقـع در گلبـاف 
خیابـان ولیعصـر کوچـه شـماره 11 خریداری از مالک رسـمی آقای علی عشـرتی و خانم سـکینه 
هشـتادانی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/04                            تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/19

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی م الف 177

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانـم فاطمـه روحـی باسـتناد معرفی نامـه شـماره 1128/959- 95/3/12 از سـوی 
بانـک مسـکن مرکـزی مالـک ششـدانگ پـالک 13/708 بخـش 4 کرمـان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 45005 صفحـه 158 دفتـر 185 صـادر و تسـلیم 
گردید ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده 
لـذا باسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب را یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینده 

واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
چهار شنبه  95/3/19 
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متاسفانه تعداد تاکسی داران
بی اعصاب هم در جامعه کم نیست. 
که حتی با شکایت ازگرمای هوا توسط 
مسافر پرخاشگر می شوند و یا هنگامی 
که کودکی در را محکم ترمی بندد،

فریاد می زنند وبا رفتاری که از خود 
نشان می دهند حتی تصویر رانندگان 
صبور را هم خراب کرده و حکایت آتش 
که گرفت خشک وتر می سوزد 
دوباره تکرار می شود.

نجمه سعیدی
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حقوق و حوادث

یادداشت

کالهبرداری تحت 
عنوان حذف یارانه ها

رئیـس اداره پیشـگیری از جرائـم سـایبری 
پلیـس فتـا ناجـا بـا اشـاره بـه موضـوع حـذف 
یارانـه اقشـار مرفه گفـت: کالهبـرداران تلفنی 
بـا ارسـال پیامـک یا تمـاس تلفنی شـهروندان 
را بـه سـمت سـایت های فیشـینگ هدایت می 

. کنند
در  آذردرخـش  علیرضـا  دوم  سـرهنگ 
خصـوص شـگرد ایـن مجرمان اظهار کـرد: این 
مجرمـان در پـی تمـاس تلفنـی بـا شـهروندان 
و ادعـای اینکـه بـا توجـه بـه اطالعـات مالـی 
شـما و درآمدتـان، از دریافت یارانـه حذف می 
شـوید و اگـر فکر مـی کنید کـه اطالعات ثبت 
شـده در سیسـتم درسـت نیسـت بـه سـایت 
معرفـی شـده مراجعه کـرده و اطالعـات کامل 
خـود را وارد کنیـد از شـهروندان کالهبـرداری 

کنند. مـی 

وی افـزود: سـایتهای معرفی شـده از سـوی 
ایـن افـراد کـه پیامـک یـا تمـاس تلفنـی بـا 
و  جعلـی  سـایتهای  انـد  داشـته  شـهروندان 
فیشـینگ اسـت و سـایت هایـی بـرای جمـع 
خصـوص  )بـه  شـهروندان  اطالعـات  آوری 

اسـت. انـدازی شـده  راه  بانکـی(  اطالعـات 
رئیـس اداره پیشـگیری از جرائـم سـایبری 
پلیـس فتـا ناجـا بـه شـهروندان توصیـه کـرد 
تحـت هیـچ عنوان اطالعـات شـخصی و بانکی 

خـود را در ایـن سـایت ها وارد نکننـد.
سـرهنگ آذردرخـش یـادآور شـد: در ایـن 
قبیـل سـایت هـا از کاربـران اطالعـات کامـل 
شـماره  همـراه  بـه  ملـی  کارت  و  شناسـنامه 
و  اول  رمزهـای  کارت،  شـماره  حسـاب، 
بانکـی را  انقضـاء و cvv2 کارت  تاریـخ  دوم، 
مـی خواهنـد کـه بـا ورود ایـن اطالعـات در 
ایـن قبیـل سـایتها بایـد منتظـر برداشـت از 

باشـید. خـود  بانکـی  حسـابهای 
شـما  کـه  صورتـی  در  قطعـا  گفـت:  وی 
بخواهیـد  و  نشـوید  یارانـه  دریافـت  مشـمول 
اعتـراض کنیـد سـاز و کار آن تعریـف شـده 
سـایت  طریـق  از  باشـد  قـرار  اگـر  و  اسـت 
اعتـراض خـود را ثبـت کنیـد بـه هیـچ عنوان 
از شـما شـماره حساب، شـماره کارت، رمز اول 
و دوم کارت، تاریـخ انقضـاء کارت و... خواسـته 

نمـی شـود.
رئیـس اداره پیشـگیری از جرائـم سـایبری 
پلیـس فتـا ناجـا در پایان گفـت: پلیـس فتا از 
کلیـه کاربـران می خواهـد در صـورت مواجهه 
با موارد مشـکوک آن را از طریق سـایت پلیس 
فتـا بـه آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز 
فوریـت هـای سـایبری، لینـک ثبت گزارشـات 

مردمـی بـه پلیـس فتا اعـالم کنند .

وقتـی راز قتـل مریـم مدیر یـک شـرکت خدماتی در 
میـدان انقـالب در تجسـس هـای پلیسـی فـاش شـد و 
مـرد آشـنا اقـرار کـرد بخاطـر شـنیدن جـواب منفی در 
خواسـتگاری از ایـن زن وی را درآخریـن مالقات کشـته 
و گریختـه اسـت.همزمان بـا این اقـرار هولنـاک ماموران 
اداره 10 پلیـس آگاهـی تهـران پـی بردند که پسـر خانم 
مدیـر نیـز از مدتـی پیـش ناپدیـد شـده و قاتـل بـا وی 

رابطـه نزدیکی داشـته اسـت.
ایـن شـاخه تجسسـی نشـان داد میـالد 20 سـاله در 
سـال گذشـته و پس از مسافرت به شـهر قاتل در بوکان، 
دیگر تماسـی با اعضای خانواده اش نداشـته اسـت و این 
در حالـی بـود کـه در ایـن مدت قاتـل ادعا مـی کرد که 
میـالد را بـه صـورت غیرقانونی به کشـور عراق فرسـتاده 

است. 
در ادامـه رسـیدگی بـه پرونـده قتـل مریـم و احتمال 
وقـوع دومیـن جنایـت توسـط مردجنایتـکار، تحقیقـات 
پلیسـی از »بهـروز. س« 37 سـاله در خصوص گمشـدن 
میالد در دسـتور کار قرار گرفت و سـرانجام وی روز یکم 
خردادمـاه در اداره دهـم پلیـس آگاهـی تهـران لـب بـه 
اعتـراف گشـود و بـه جنایـت دوم و قتل میـالد در اواخر 

سـال 1394 اعتـراف کرد. 
 : گفـت  کارآگاهـان  بـه  اعترافاتـش  در  س  بهـروز. 
»حـدودا سـال 87، از طریـق آگهـی روزنامـه با شـرکت 
خدماتـی که مریم و پسـرش آن را تأسـیس کـرده بودند 
آشـنا شـده و به عنوان نیـروی خدماتی در آنجا مشـغول 
بـکار شـدم ؛ آشـنایی اولیـه ی مـن ابتدا با میالد شـروع 
شـد تـا اینکه اواخر سـال 93 یـا اوایل 94، میـالد اعتیاد 
شـدیدی بـه مصرف شیشـه پیدا کـرد ؛ همزمـان، میالد 
قصـد ازدواج بـا دختـر 30 سـاله ای را داشـت کـه از 
همسـرش متارکـه کـرده بـود ؛ مریـم بـا ازدواج میـالد 
بسـیار مخالـف بـود و همیـن موضـوع زمینـه آشـنایی 

بیشـتر مـن و مریم شـد. 
وی افزود:بـه پیشـنهاد مـن و خانم مدیر، میـالد را به 
کمـپ تـرک اعتیـاد فرسـتادیم و میـالد دو هفتـه آنجـا 
بسـتری شـد ؛ پس از آن، میالد باز در شـرکت مشـغول 
بـکار شـد و در مـدت کوتاهـی توانسـت مقـداری پـول 
پـس انـداز کنـد. بـه پیشـنهاد میالد قرار شـد تـا او یک 
وانـت بخـرد و آنـرا در اختیـار مـن بگـذارد تـا مـن در 
زمینـه خریـد و فـروش ضایعـات آهـن کار کنـم ؛ پـس 
از گذشـت مـدت کوتاهـی، میـالد پیشـنهاد خریـد کاال 
از غـرب کشـور و فـروش در تهـران را مطـرح کـرد و بـه 
ایـن ترتیـب مـن برای خریـد کاال به اسـتان هـای غربی 
کشـور مسـافرت مـی کـردم و کاالهـا را در تهـران مـی 
فروختیـم و سـود حاصـل بیـن مـن و میالد، بـه صورت 

مسـاوی تقسـیم می شـد تا اینکه در یک نوبت، محموله 
قاچاقـی کـه من قصـد آوردن آن را به تهران داشـتم، در 
اسـتان کردسـتان  شهرسـتان بیجار توقیف توقیف شـد؛ 
در زمـان توقیـف بـار، میـالد دوبـاره در کمـپ بسـتری 
شـده بـود و بـه همیـن علـت موضـوع توقیف ماشـین و 
بـار قاچـاق را بـا مـادر میـالد در میـان گذاشـتم و او نیز 
قبـول کـرد تـا جریمه توقیف خـودرو را پرداخـت کند تا 
حداقـل ماشـین از توقیـف خـارج شـود. از ایـن زمان به 
بعـد و بـه پیشـنهادمریم، قرار شـد تـا بدون آنکـه میالد 
متوجـه شـود، مـن تمامی حسـاب و کتـاب کاری خودم 

بـا میـالد را بـا مـادرش انجـام دهم«. 
گفـت:  کارآگاهـان  بـه  اعترافاتـش  ادامـه  بهـروزدر 
»بهمـن مـاه سـال گذشـته میـالد در داخـل شـرکت بـا 
چنـد تـن از نیروهـای خدماتـی درگیر شـد کـه طی آن 
جراحـت شـدیدی بـه صـورت یکـی از آنهـا وارد شـد به 
گونـه کـه اسـتخوان گونـه ی یکـی از کارگـران دچـار 
شکسـتگی شـدید شـد ؛ ایـن شـخص از میالد شـکایت 
کـرد و در ادامـه دسـتور جلـب میـالد را از دادگاه گرفت 
؛ میـالد از تهـران متـواری شـد و بـه محـل زندگـی من 
و خانـواده ام در بـوکان آمـد و مدتـی آنجـا مانـد. در این 
مـدت میـالد عنـوان مـی کـرد کـه قصـد دارد تـا بـه 
صـورت غیرقانونـی از کشـور خـارج شـود تا اینکه شـب 
قبـل از جنایـت و بـدون آنکـه میـالد مـرا ببیند، شـاهد 
صحنـه و رفتـاری از میـالد شـدم کـه انگیـزه اصلـی من 

بـرای کشـتن وی شـد«. 
بهـروز. س در اظهاراتـش به کارآگاهان گفت : » شـب 
16بهمـن مـاه، میـالد در داخـل حیـاط خانـه در حـال 
کشـیدن سـیگار بـود و مـن نیـز در داخل راه پلـه داخل 
سـاختمان کـه کامـال مشـرف بـه حیـاط اسـت در حال 
صحبـت بـا گوشـی تلفـن همـراه خـود بـودم. همزمـان، 
دختـرم کـه 14 سـال سـن دارد، بـرای گذاشـتن زبالـه 
بـه در خانـه رفتـه بـود ؛ دختـرم در حـال بازگشـت بـه 
داخـل خانـه بـود کـه ناگهـان میـالد، رفتـار و حرکتـی 
غیـر اخالقـی را در قبـال دختـرم انجـام داد ؛ خـون جلو 
چشـمانم را گرفتـه بـود امـا چون میـالد از لحـاظ بدنی 
بسـیار قـوی تـر بـود، بـه ناچـار آن شـب سـکوت کردم 
تـا فـردای آن روز میـالد را بـه بهانـه ای از خانـه خـارج 

. کنم«
بهـروز در خصـوص روز جنایـت بـه کارآگاهـان گفت 
: »روز بعـد و بـه بهانـه شـکار، بـا میـالد از خانـه خـارج 
شـده و بـه سـمت دشـت هـای اطراف شهرسـتان سـقز 
حرکـت کردیم؛ پس از پیاده شـدن از ماشـین، مدتی در 
داخـل دشـت حرکـت کردیم تـا اینکه در مکانـی خلوت 
از میـالد سـؤال کـردم : »اگر کسـی بـه اعضـای خانواده 

ات نظـر سـوء داشـته باشـد، بـا او چکار می کنـی ؟« که 
او در پاسـخ جـواب داد : »او را خواهـم کشـت« ؛ پـس از 
شـنیدن پاسـخ از سـوی میـالد بـود کـه گلولـه ای را به 
سـمتش شـلیک کردم ؛ قصد داشتم تا دسـتش را از کار 
بینـدازم امـا از آنجائیکـه گلولـه از نـوع سـاچمه ای بـود 
تعـدادی از سـاچمه هـا از فاصلـه ای نزدیـک بـه صورت 
میـالد برخـورد کـرد ؛ در حالیکه میـالد از ناحیه صورت 
دچـار جراحات شـدیدی شـده و به شـدت خونریزی می 
کـرد، روی زمیـن افتاد. از دیدن صحنه، بسـیار ترسـیده 
بـودم ؛ بـه سـرعت از محـل خـارج شـده و بـا ماشـین 
از محـل دور شـدم ؛ چنـد کیلومتـر جلوتـر، تفنـگ را 
داخـل رودخانـه انداختـم و پـس از مدتـی، مجـددا بـه 
تهـران آمـده و بـه خانـواده میالد عنـوان کردم کـه او را 
بـه صـورت غیرقانونـی از کشـور خـارج کرده و بـه عراق 

 .« فرستادم 
بـا توجـه بـه اعتـراف صریح بهـروز به ارتـکاب جنایت 
در شهرسـتان سـقز، بالفاصلـه هماهنگـی هـای الزم بـا 
پلیـس آگاهی سـقز انجـام و در ادامه تحقیقات مشـخص 
شـد که جسـد مرد ناشناسـی روز هفتم اسـفند مـاه، در 

دشـت های اطراف شـهر سـقز کشـف شـده است. 
بـا توجـه بـه اعترافـات متهـم در خصـوص پوشـش 
لبـاس میـالد کـه شـلوار شـش جیب، لبـاس ورزشـی و 
کتانـی سـفید بـه تـن داشـت، کارآگاهـان اطـالع پیـدا 
کردنـد کـه جسـد ناشـناس کشـف شـده در شهرسـتان 
سـقز متعلـق بـه میالد اسـت کـه بر اثـر اصابـت گوله به 

سـر، بـه قتـل رسـیده بود. 
سـرهنگ کارآگاه آریـا حاجـی زاده، معـاون مبـارزه با 
جرایـم جنایـی پلیـس آگاهـی تهـران، با اعـالم این خبر 
گفـت : »بـا توجه بـه اعتراف صریـح بهروز بـه 2 جنایت 
وی به شـعبه هفتم بازپرسـی دادسـرای ناحیه 27 تهران 
اعـزام و نـزد بازپـرس پرونـده صراحتا به ارتـکاب دومین 
جنایـت و قتـل دومیـن عضـو از اعضـای یـک خانـواده 

اعتـراف کرد«.

اعترافات تکان دهنده ای که پرده از دومین جنایت برداشت

قتل پشت قتل

ماجـرای ایـن قتـل فجیع از آن جا آغاز شـد که بیسـت و 
سـوم اسـفند  1392 ماموران کالنتری طبرسـی شـمالی در 
تمـاس بـا قاضـی ویژه قتـل عمد، از وقـوع جنایتـی هولناک 
در خیابـان طبرسـی شـمالی 17 خبـر دادنـد. بررسـی های 

مقدماتـی قاضـی علـی موحـدی راد )قاضـی ویـژه قتل عمد 
در زمـان وقـوع حادثـه( بیانگر آن بود که زن 25 سـاله باردار 
افغانـی در حالـی با ضربات چاقو و پیچیده شـدن روسـری به 
دور گردنش کشـته شـده اسـت که 2 دختر خردسال مقتول 

شـاهد جنایت بـوده اند.
دختر 6 سـاله مقتـول در همان دقایق اولیـه تحقیقات راز 
ایـن پرونـده جنایـی را فـاش کرد و گفـت: عمو کـرم، مادرم 
را بـا چاقـو کشـت! بـا به دسـت آمدن این سـرنخ و بـا صدور 
دسـتورات ویژه ای از سـوی مقـام قضایی متهم فـراری چند 
سـاعت بعـد از شهرسـتان تربـت حیدریه در حالی دسـتگیر 
شـد کـه مقادیـر زیـادی وجـه نقـد و گذرنامـه هـای اعضای 
خانـواده مقتـول که از منزل آن ها سـرقت شـده بود، کشـف 

و ضبط شـد.
متهـم 42 سـاله ایـن پرونـده کـه تبعه کشـور افغانسـتان 
اسـت در اولیـن مرحلـه از بازجویـی هـای قضایـی گفـت: به 
خاطـر اختـالف مالـی کـه بـا همسـر »ف« )مقتول( داشـتم 
بـه خانـه آن هـا رفتـم و دیـدم آن زن در منـزل تنهاسـت. 
داخـل منـزل بـا او درگیر شـدم و با چاقو ضرباتـی را به نقاط 
مختلـف بـدن وی وارد کـردم. پـس از آن هـم گذرنامـه هـا،  
قولنامـه منـزل، 6 میلیـون ریال وجه نقـد و ... را برداشـتم و 

بـه تربـت حیدریـه گریختم.
عامـل ایـن جنایـت فجیع مدتی بعـد در بازسـازی صحنه 
قتـل زوایـای پنهـان دیگـری از ایـن ماجرای جنایـی را فاش 

کـرد و گفـت: وقتـی ضربـات چاقو را بر شـکم زن 25 سـاله 
وارد مـی کـردم او ناله کنان از فرزندان خردسـالش خواسـت 
تـا همسـایگان را خبـر کنند کـه در این لحظه مـن به داخل 
حیـاط دویـدم و 2 دختـر خردسـال را که وحشـت زده گریه 
مـی کردنـد بـه داخـل اتـاق کشـیدم. آن هـا از تـرس مـی 
لرزیدنـد و جیغ می کشـیدند کـه به ناچار هـر دوی آن ها را 

درون حمـام انداختـم و زندانـی کردم.
 بنابرایـن گـزارش متهـم این پرونده در حالی سـرقت پول 
هـا و مـدارک را انـکار مـی کـرد کـه دختـر 6 سـاله مقتـول 
گفـت: مـا کنـار دیـوار نشسـته بودیم که عمـو کرم بـا چاقو 
مـادرم را زد و سـپس کلیـد صندوقچـه را از گـردن مـادرم 

بیـرون کشـید و پول هـا را برداشـت!...
کـرم بـه اتهـام ارتـکاب قتـل عمـدی بـه قصـاص نفس و 
بـه خاطـر سـرقت مقـرون بـه آزار به تحمـل 10سـال زندان 
و 74 ضربـه شـالق و بـرای فـوت جنین پسـر 9 ماهه مقتول  
بـه پرداخـت یک فقـره دیه کامل مـرد مسـلمان و همچنین 
بـه دلیـل ایـراد صدمـات بدنی بـا چاقو بـه تحمل یک سـال 
زنـدان و پرداخـت دیه محکوم شـده اسـت که ایـن رای قابل 

فرجـام خواهـی در دیـوان عالی کشـور می باشـد.

قتل مادر باردارمقابل چشمان 2 دختر خردسالش
 خبر

 

دو تصادف و دوکشته 
در سیرجان 
رانندگـي  حادثـه  دو  وقـوع 
طـي روز گذشـته در سـیرجان 

جـان دو نفـر را گرفـت.
سـرهنگ محمـد رضـا ایران 
شـب  شـنبه  دو   : گفـت  نـژاد 
گذشـته در کیلومتـر 15 محـور 
بـه  آسـفالت  کارخانـه  فرعـي 
هماشـهر یک دسـتگاه خودروي 

پـژو 405 بـا یـک نفـر سرنشـین ، پـس از انحراف از جـاده ، واژگون شـد که 
راننـده آن بـه علـت شـدت جراحـات وارده در دم جـان خود را از دسـت داد 
. وي افـزود: علـت ایـن حادثـه عـدم توجـه بـه جلـو راننـده پـژو 405 اعالم 
شـده اسـت. ایران نژاد خاطر نشـان کرد : همچنین در همان روز در سـانحه 
رانندگـي دیگـري در محور فرعي روسـتاي کران به هماشـهر نیز دو دسـتگاه 
موتورسـیکلت بـه یکدیگـر برخورد کـرد. فرمانـده انتظامي سـیرجان تصریح 
کـرد : بـر اثـر ایـن برخـورد راکـب یکـي از موتورسـیکلت ها به علت شـدت 
جراحـت وارده جـان خـود را از دسـت داد. وی گفـت : علت وقـوع این حادثه 
از سـوي کارشناسـان پلیـس در دسـت بررسـي اسـت . وي افـزود : رعایـت 
نکـردن مقـررات رانندگـي و شـتاب بـي مـورد در رانندگـي حـوادث جبران 
ناپذیـري را بـه وجـود مـي آورد و راننـدگان بایـد مراقـب باشـند تـا یک بي 

احتیاطـي باعـث وارد شـدن صدمـه هـاي جانـي و مادي نشـود.

ماموران قالبی در 
دام پلیس انار 
فرمانده انتظامی شهرسـتان 
انـار گفـت: 4 سـارق جـوان که 
در پوشـش مامور از شـهروندان 
و  اخـاذي  انـار  شهرسـتان  در 
سـرقت مـي کردند، شناسـایی 

و دسـتگیر شدند.
سـرهنگ جعفـر غضنفـري 

گفـت: بـه دنبـال اعالم یک فقره سـرقت در یکي از روسـتاهاي شهرسـتان 
انـار توسـط چهـار جـوان مامورنمـا تیمـي از کارآگاهـان پلیـس آگاهـي 

موضـوع را بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد. 
وي افـزود: مامـوران بـا انجـام تحقیقـات جامـع پلیسـي و اطالعاتـي 
متهمان را شناسـایي و در یک عملیات برنامه ریزي شـده آنان را دسـتگیر 

کردند. 
غضنفـري ضمـن اشـاره بـه ایـن مسـاله کـه بررسـي دیگـر ابعـاد ایـن 
پرونـده و کشـف دیگـر سـرقت هـا در دسـتور کار قـرار دارد، خاطر نشـان 
کـرد : ایـن چهـار متهم در ادامه تحقیقات پلیسـي به چگونگـي اقدام خود 

و شـیوه هـاي آن بـراي سـرقت و اخـاذي از شـهروندان اعتـراف کردند. 
وي تصریـح کـرد : متهمـان دسـتگیر شـده پـس از تشـکیل پرونـده به 
مراجـع قضائي معرفي شـدند و موضوع همچنان در دسـت بررسـي اسـت. 

توقیف محموله 
50 میلیوني کاالی 
قاچاق در راور 
فرمانده انتظامی شهرسـتان 
راور از کشـف و توقیف محموله 
قاچـاق بـه ارزش 50 میلیـون 

تومان خبـر داد.
میرزایـي  هـادي  سـرهنگ 
گفـت : در اجراي طـرح مبارزه 

بـا کاالي قاچـاق، مامـوران ایسـت بازرسـي شـهید جهانگرد به همـراه تیم 
گشـتي پلیـس مبـارزه با مـواد مخـدر شهرسـتان راور حین کنتـرل محور 
راور به مشـهد به یک دسـتگاه اتوبوس مشـکوک شـدند. وي افزود: اتوبوس 
بـا ورود بـه محدوده ایسـت و بازرسـي با عالئم هشـداري پلیـس متوقف و 
پـس از بازرسـي دقیـق از آن تعـداد 2 هـزار 526 ثوب انواع البسـه و 379 

جفـت کفش قاچاق کشـف شـد.
میرزایـي خاطـر نشـان کـرد :در ایـن خصـوص تعـداد هفت نفـر متهم 
دسـتگیر و بـه همراه کاالي قاچاق کشـف شـده براي سـیر مراحـل قانوني 
از  راور  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده  شـدند.  قضائـي  دسـتگاه  تحویـل 
شـهروندان خواسـت در صـورت مشـاهده هرگونـه موارد مشـکوک با مرکز 

فوریـت هـاي پلیـس 110 تمـاس بگیرند.

کشف محموله 
بزرگ پوشاک 
قاچاق در سیرجان 
فرمانـده انتظامی سـیرجان از 
کشـف محمولـه پوشـاک قاچاق 
بـه  ثـوب  هـزار  میـزان 90  بـه 
همـراه محمولـه کیـف و کفـش 
بـه ارزش 23 میلیـارد ریـال در 
این شهرسـتان خبر داد. سرهنگ 

محمدرضـا ایـران نـژاد  افـزود: نیـروی انتظامـی سـیرجان در عملیـات پیچیده 
علمـی، عملـی و فنی یک باند قاچـاق کاال و ارز را در بندرعباس شناسـایی کرد. 
وی گفـت: ایـن باند قاچـاق که کاالهـای خارجی را از محور سـیرجان به مقصد 
تهـران عبـور می داد با یکسـری اطالعات شناسـایی شـد و زیر نظر قـرار گرفت. 
فرمانـده انتظامی شهرسـتان سـیرجان بیـان کـرد: محموله پوشـاک خارجی و 
کیف و کفش با کنترل محور توسـط ماموران انتظامی سـرانجام دوشـنبه شـب 
گذشـته در محـور سـیرجان - بندرعبـاس در کمیـن نیروی انتظامی سـیرجان 
قـرار گرفـت. وی گفت: یک دسـتگاه تریلر در این عملیـات انتظامی متوقف و دو 
متهم نیز دسـتگیر شـدند. ایران نژاد افزود: فرماندهی انتظامی سـیرجان درصدد 
شناسـایی و دسـتگیری سـایر عوامل این باند قاچاق است. وی گفت: دو محموله 
برنـج و قطعـات دوچرخـه نیـز با کنتـرل کامل محـور سـیرجان - بندرعباس از 

ابتـدای سـال جـاری کشـف و ضبـط و تحویـل مقامات ذیصالح شـده اسـت.

انارسیرجان سیرجانراور

پس از پیاده شدن از ماشین ، مدتی 
در داخل دشت حرکت کردیم تا اینکه 
در مکانی خلوت از میالد سؤال کردم: 
»اگر کسی به اعضای خانواده ات نظر 
سوء داشته باشد، با او چکار می کنی 
؟« که او در پاسخ جواب داد: »او را 
خواهم کشت«؛ پس از شنیدن پاسخ 
از سوی میالد بود که گلوله ای را به 
سمتش شلیک کردم ؛ قصد داشتم 
تا دستش را از کار بیندازم اما از 
آنجائیکه گلوله از نوع ساچمه ای بود 
تعدادی از ساچمه  ها از فاصله ای 
نزدیک به صورت میالد برخورد کرد ؛ 
در حالیکه میالد از ناحیه صورت دچار 
جراحات شدیدی شده و به شدت 
خونریزی می کرد، روی زمین افتاد.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

فضای مجازی

بـا فرارسـیدن مـاه مبارک رمضـان بازیگـران و افراد سرشـناس 
آخریـن پسـت هـای اینسـتاگرامی خـود را بـه تبریک حلـول این 

مـاه پـر خیـر و برکـت اختصـاص دادنـد. بسـته اینسـتاگردی زیر 
گلچینـی از پسـت هـای رمضانـی هنرمندان و ورزشـکاران اسـت.

سالم بمبئی
محمدرضـا گلزار بازیگر سـینما کـه در آخرین 

فعالیـت هنری خـود در فیلم سـینمایی »سـالم 
بمبئـی« در کشـور هندوسـتان مشـغول ایفـای 
نقـش بود در جدیدترین پسـت اینسـتاگرام خود 
عکسـی از ایـن فیلـم سـینمایی را منتشـر کرده 

است.

این کودک تپل در اینستاگرام 
50000 فالور دارد 

مـادر لنـدون لـی از ابتـدای تولد پسـرش یک 

صفحـۀ اینسـتاگرام بـاز کـرد تا هم مهـارت های 
عکاسـی اش را تقویـت کنـد و هـم عکس هـای 
بـه اشـتراک  ابتـدا در آن  از همـان  را  پسـرش 
بگـذارد. اکنـون کـه لـی در ده ماهگـی کمی تپل 
و بانمـک شـده برخـی از کاربران فضـای مجازی 
اشـتراک  بـه  اینسـتاگرام  در  را  او  عکس هـای 
گذاشـته اند و به او لقـب »گردن کلفـت« داده اند. 
آنهـا لـی را بـا اسـتفان کـری، بازیکـن ام بـی ای 
نـام اسـتف کـری  بـا  را  او  مقایسـه کرده انـد و 

می خواننـد.
مـادر لـی کـه احسـاس می کـرد در حق پسـر 
بانمکـش ظلم شـده، تصمیـم گرفت جـواب این 
کاربـران را مثل خودشـان بدهـد و همان صفاتی 
را که به پسـرش نسـبت می دادند به آنها نسـبت 
دهـد. حـاال او در اینسـتاگرام 50000 فالور دارد.

روناک یونسی در صفحه 
اینستاگرامش پاسخ حواشی

 اخیر را داد

رونـاک یونسـی بـه تمـام حواشـی چنـد روز 
اخیـر پیرامون پیوسـتنش به یک شـبکه ماهواره 

ای در صفحـه اینسـتاگرامش توضیـح داد.
وی نوشـت: بـاز هـم شـایعه!!!! دوسـتان عزیـز 
مـن هیـچ گونه همـکاری با شـبکه جم نداشـتم 
و نخواهم داشـت این تشـابه اسـمی اسـت و بنده 
اسـپیرین  در سـریال  بـازی  ایـران مشـغول  در 
مـي باشـم اون عزیزانـی کـه از بیـکاری دنبـال 
سـاختن حواشـی بـرای هنرمنـدان هسـتند باید 
خدمتشـون عـرض کنم تیرتون به سـنگ خورده 
عزیـزان مـن ))مـردم اگـر بداننـد در قبرهـا چـه 
میگـذرد یـک گناه هـم نمیکننـد(( حضرت علی 

)ع(
فیلـم  گذشـته  هفتـه  اسـت؛  گفتنـی 
آنتـن  روی   Gem TV شـبکه از  »ماگنولیـا« 
رفـت که در تیتـراژ پایانی نام چکامـه چمن ماه 
بـا عنـوان طـراح صحنـه و لبـاس و نـام رونـاک 
یونسـی بـه عنـوان دسـتیار لبـاس بـه چشـم 
خـورد. پـس از حضـور بازیگرانـی چـون چکامه 
چمـن مـاه، رابعـه اسـکویی، بهـارک صالـح نیـا 
سـریال های  کارگـردان  مظلومـی  مهـدی   ... و 
»کمربندهـا را ببندیـم«، »بدون شـرح« و ... که 
به شـبکه جـم پیوسـته اند، نـام روناک یونسـی 
»گل هـای  »رسـتگاران«،  سـریال های  بازیگـر 
گرمسـیری« و ... در تیتراژ فیلـم »ماگنولیا« آن 
هـم بـا عنـوان دسـتیار طـراح لبـاس عجیب به 
نظر می رسـد. یونسـی در مصاحبـه ای گفته بود 
از طریـق صفحـات مجـازی خـود اطالع رسـانی 
میکنـم و این پسـت را در صفحه اینسـتاگرامش 

کرد. منتشـر 

پست های رمضانی بازیگران و افراد سرشناس

شبکه

افقی
1-دستور کار- عفو کننده

2-مابین پیچ و مهره- اسب سرکش- زیبارو
3-پاکی ، طهارت- پشیمان- حکومت عصر هیتلر

4-گودال- مخفف اگر- قسمت کننده- دشت
خـود  تجـارب  از  هـا  بعضـی  هـا-  تباهـی  5-تلـخ- 

نـد نمیگیر
6-قطع کردن- گردش دور کعبه- نوعی خط کش

7-مشهور- خشک شدن- مروارید- چیز
8-کنایه از کار مهم یا مشکلی را انجام دادن

9-رنگ- جوی خون- گوشه- فریاد شادی
10-تیر پیکاندار- خوراک روزانه- از قبایل وحشی

11-در ارزوی فرزنـد- جایـزه ، پـاداش- عضـو بعضـی 
حیوانـات

12-کتـاب مقـدس هنـدوان- عـدد دو رقمـی- حـرف 
تمسـخر- حلقـوم

13-کم جرات- حنا- فاتح
14-نوعـی سـبزی خورشـتی- نـام پسـرانه- بـه مرحله 

گذاشـتن عمل 
15-شیاد ، کالهبردار- معادل فارسی ان یارانه است

عمودی
1- پرنده هلیم- از مرکبات

2-ردیاب- هیاهو ، بلوا- مقصد رود
3-اثر ، عالمت- امر به ماندن- زخم اب کشیده

4-رود مرزی- سیاره بهرام- محل- نهنگ
5-نوعی شیرینی- قریحه و سرشت- پسوند شباهت

6-کاله فرنگی- پرتو نگاری
نـام  سـین-  هفـت  گل  گنجشـک-  زبـان  7-درخـت 

دخترانـه
8-فرکانس- کشیدنی فضول- بسیار سخت

9-نهری پراب یا خشـک و دسـت سـاخت کـه در قدیم 
گرداگـرد شـهر یـا لشـگرگاهی مـی کندنـد- گیرنـده 

تلویزیونـی- زمـان اندک
10-بازیکن ایرانی تیم اوساسونا- پایه

11-مایه و اصل- خجسته- ماشین نویسی
12-همـدم- تاقچـه باالیـی- در بـازار بـورس معاملـه 

میشـود- پیـدا کـن
13-درجـه عالـی مـرگ- جزیـره ایرانـی و بـا ارزش در 

خلیـج فـارس- مـادر حضـرت مهـدی ) عج(
14-ارایش تیاتری- حالل رنگ- قضاوت

15-ضد تاریکی- بشر
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سورپرایز یک پیرزن 
در تولد 104 سالگی 
یک پیرزن 104 سـاله ایتالیایی در روز تولدش سـورپرایز 
شـد. » ایـدا رجیانـی« پیـرزن 104 سـاله ایتالیایـی کـه در 
یک خانه سـالمندان در شـهر » ساسـواولو« در شمال ایتالیا 
زندگـی مـی کند از سـوی دوسـتانش در تولد 104 سـالگی 
سـورپرایز شـد و در یک خودروی »فراری« هیجان سـرعت 

300 کیلومتـری را تجربـه کرد.
ایـن پیـرزن به یک پیسـت متعلق بـه کمپانـی »فراری« 
منتقـل شـد و در آنجا در کنار یکی از راننـدگان در اتومبیل 
فـراری نشسـت و هیجان سـرعت 300 کیلومتـری را در این 

پیسـت تجربه کرد.
آیـدا رجیانـی در مـدت 10 دقیقـه 6  دور در پیسـت 
اتومبیلرانـی فـراری بـا سـرعت 300 کیلومتر در سـاعت در 

یـک اتومبیـل فـراری نشسـت.
هزینـه ایـن سـورپرایز بـری دوسـتان رجیانـی بالغ بر 3 هـزار یورو شـد. در پایان این سـواری این پیـر زن هیجان زده 
گفـت: » نمـی خواهـم بـه خانـه برگردم. یکـی از بهترین لحظه هـای عمـرم را تجربه کردم. این سـواری نبـود بلکه پرواز 

بـود. اگر مـرگ هم چنین باشـد بایـد به اسـتقبالش رفت.«

خبر

جوراب قرمز امیر حسین رستمی و 
برنامه ماه عسل

پوشـش عجیب امیرحسـین رسـتمی در برنامه ماه عسـل واکنش 
طنـز کاربـران شـبکه هـای اجتماعی را بـه همراه داشـت. جوراب 
قرمـز امیرحسـین رسـتمی، عبارتی کـه تنها چند سـاعت پس از 
اولیـن قسـمت از برنامـه مـاه عسـل 95، تبدیـل به محفلـی برای 
کاربـران شـبکه های اجتماعی شـد، تا بـار دیگر تب طنـز خود را 

به نمایـش بگذارند.
بخشی از پست های کاربران اجتماعی: 

- عاااااااقـاااااا امیرحسـین رسـتمی مـی خـواد ثابـت کنـه خیلـی 
پرسپولیسـه بـا ایـن جورابـاش!!!

- امیرحسین رستمی جوراب قرمز پوشیده:(((( 
- تلویزیـون روشـن کـردم دیـدم جـوراب امیرحسـین رسـتمی 

قرمزه.
- خـدا شـاهده فقط اومـدم توییتر تا توییتاتونو راجـع به جورابش 

بخونم 
- بی اغراق بگم اولین و تنها چیزی که تو این کادر ماه عسل دیده میشه جوراب قرمز امیرحسین رستمیه 

- کال امیر حسین رستمی به جوراب قرمز عالقه خاصی داره  
- امیرحسین رستمی تو جیبش کاموا گذاشته:(((؟! سیمه؟ 

- واقعا جوراب قرمز پوشیده امیرحسین رستمی یا من اشتباه می بینم 
- امیر حسین رستمی جوراب بابابزرگشو پوشیده اومده ماه عسل

- جوراب امیرحسین رستمی به کنار اون یه رشته سیمه کامواس چیه کرده تو جیبش؟؟

سینما

پرستو صالحی در صفحه اینستاگرامش نوشت: خدایا شکرت که یک ماه رمضون دیگه رو هم دیدم، شکرت، خدایا خودت 
مي دوني که فقط در برابر تو زانو میزنم و سر خم مي کنم و نه بنده ي تو، خدایا به بندگان درست درمونت تو این ماه مبارک 
توفیق عبادت خالصانه اعطا بفرما الهي آمین . رفقا براتون از خدا حال خوب، کار خوب، یار خوب، مال خوب و تمام چیزهاي 

خوب دیگه رو خواستم، شفاي بیماران، آمرزش رفتگان و آرامش، سالمتي، دل خوش و عاقبت به خیري، خدایا دورمون کن از 
دروغ ریا نفرت کینه جنگ حسد بخل، خدایا دورمون کن از قضاوت کردن، قضاوت کور

رضا عنایتی هم در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکس زیر حلول ماه رمضان را تبریک گفت.

آرام جعفری در صفحه اینستاگرام خود با حلول ماه مبارک رمضان نوشت: توی این ماه مبارک،اول برای شفای مریض ها دعا کنیم چه جسمی چه 
روحی بعد برای صلح در تمام دنیا دعا کنیم برای عزیزانمون که به سوریه رفتن و با غیرت مبارزه میکنن برای دفاع از حرم مقدس دعا کنیم که 

مثل همیشه پیروز و سالمت به کشورمون برگردند برای همدیگه دعا کنیم،تمام مردم خوب کشورمون خوشبخت باشن الهی آمین و سپاس بگوییم 
خداوند منانی را که بار دیگر فرصتی نصیبمان کرد که پای سفره ماه مبارک رمضان بنشینیم مردم خوب دوستون دارم مهربانان.

سوگل طهماسبی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به مردم در خصوص سریال بردار نیز نوشت: 
خدایا هزار مرتبه شکرت که امسال تو این ماه عزیز مهمون خونه هاي مردم هستیم .

رمضان ماه مهرباني مبارک )اولین سحر (، سریال برادر، هرشب ساعت 21:15، شبکه 2

علی دایی نیز در پست اینستاگرامش نوشت: فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر شما و خانواده محترم مبارک باد
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری

طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  
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خبر آخر

عمر زناشویی ایرانی ها 3 ساله شد! 

رئیـس سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور گفـت: دوام زندگـی 
مشـترک زوجین به کمتر از سـه سـال رسـیده اسـت و 6 درصد طالق 
هـا در سـال اول و 11 درصـد مربـوط بـه زندگـی مشـترک بیـش از 

20سـال بوده اسـت.
 احمـد تویسـرکانی در نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران بـا اشـاره بـه 
آمـار ازدواج و طـالق در سـال گذشـته گفـت: 673 هـزار ازدواج ثبـت 
شـده اسـت که این میزان در مقایسـه با سـال گذشـته 6درصد کاهش 
داشـته اسـت و 164 هـزار و 912طـالق که رشـد یک درصدی داشـته 

اسـت در سـال 94ثبت شـده اسـت.
وی در خصـوص جزئیات آمـار ازدواج و طالق گفت: 38درصد ازدواج 
هـا مربـوط بـه مـردان 25تا29 سـال بـوده اسـت و در خانم هـا معادل 

30درصـد ازدواج ها مربوط به سـنین 20تا24سـال بوده اسـت.
توسـرکانی به جزئیات ثبت طالق ها اشـاره و تصریح کرد: بیشـترین 
طـالق هـا مربـوط بـه رده سـنی 30تا 34سـال در مـردان بوده اسـت و 
23درصـد طـالق هـا در زنان نیـز مربوط به سـنین 25تا29 سـال بوده 
اسـت. رییس سـازمان ثبت با اشـاره بـه رابطه میزان تحصیـالت با ثبت 
ازدواج و طـالق گفـت: 67درصـد ازدواج هـا در مردان مربـوط به مردان 
بـا تحصیـالت دیپلـم و زیر دیپلم بـوده اسـت و 65درصـد ازدواج ها در 

زنـان بـه زنان بـا همین تحصیالت اختصـاص دارد.
تویسـرکانی افـزود: 68درصـد طـالق در مـردان، مربـوط بـه دیپلم و 
زیـر دیپلـم بـوده اسـت کـه در زنـان ایـن میـزان 65درصد بوده اسـت.

وی در خصـوص میـزان دوام زندگی بر اسـاس آمار ثبت شـده طالق 
و  ازدواج گفـت: دوام زندگـی مشـترک زوجیـن بـه کمتـر از سـه سـال 
رسـیده اسـت و 6 درصـد طـالق ها در سـال اول و 11درصـد مربوط به 

زندگی مشـترک بیش از 20سـال بوده اسـت.
رییـس سـازمان ثبـت بـه مهریـه هـای ثبـت شـده اشـاره و تصریح 
کـرد: موضـوع 62درصـد مهریه ها سـکه طال بوده اسـت کـه 54 درصد 
آن کمتـر از 114سـکه بـوده اسـت و 36 درصد بین 500 تا 115سـکه، 
27 درصـد 501 تـا 1000 سـکه و دو درصـد بیـش از هـزار سـکه بوده 

است.

 اطالعات

سکه

10,020,000 ریال طرح جدید

10,030,000 ریال طرح قدیم 

5,050,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,730,000 ریال

یک گرمی 1,810,000 ریال

طال

1,021,280 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,360,630 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,590 ریال دالر آمریکا

39,360 ریال یورو

9,460 ریال درهم امارت

5,350 ریال  یوآن 

50,450 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

18 تا 37 /نیمه ابری امروز

18 تا 37 /نیمه ابری فردا

عکس: محدثه گلسرخی

- یکی دیگه پرت کن

+ موج دوست داری؟

- یه عالمه بچه موج درست میشه که 

تو چند ثانیه به دنیا میان بزرگ میشن 

و میمیرن ، باز از اول

+ دعا کن بارون بیاد جمعیتشون

 زیاد شه

عکس نوشت

از دوشنبه 31 خردادماه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران

رسدبیر: علی مالزاده

واحد بازرگانی و تحقیق و توسعه بازار: 03432435910-11

مسابقه

مسابقه عکاسی موبایلی 
در جشنواره گل محمدی الله زار

همزمـان بـا برگـزاری جشـنواره گل محمـدی اللـه زار مسـابقه عکاسـی 
موبایلـی نیـز برگـزار و بـه برگزیـدگان جوایـزی اهـدا می شـود.

عکـس هـای ارسـالی بایدباتلفن همـراه گرفته شـود وبیشـترین امتیاز به 
ایـده پـردازی داده مـی شـود. هرنفرمی توانـد حداقل 5 عکس ارسـال کند و 
هرگونـه تغییـرات و ایجاد افکت درعکس یافتوشـاپ ممنوع می باشـد. حجم 
هرعکـس ببـش از3مگابایـت و  مهلت ارسـال آثارتا20خرداد می باشـد. فایل 
هـاب مربوطـه به همـراه مشـخصات کامل وشـماره تماس شـرکت کننده به 
 info@bardsir.kr.irشـماره تلگرامـی09399865609 یـا آدرس ایمیـل

ارسـال شود.

جشنواره

جشنواره عکس گردشگری کرمان
نمایشگاه آثار منتخب

زمان : دوم الی بیستم 
خرداد ماه

ساعت : 17 اای 20
مکان : گالری شهید 
آتشی، پارک مطهری


