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آگهی استخدام
به یک نفر نانوای مجرب جهت کار در رستوران 
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استخدام در رستوران و فست فود نارون
فوق دیپلم به باال، رشته های هتلداری، میهمانداری و بهداشت در 
الویت هستند، یک شخص بازنشسته نظامی جهت مدیریت داخلی 

نیاز است. حقوق مکفی و باال،  بیمه حسب قوانین 
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باید اِستاد و فرود آمد
بر آستان دری که کوبه ندارد

آقایان عباس و فرشید مهرزاد
مصیبت وارده را  تسلیت عرض  نموده  و از پروردگار 

برای  شما و خانواده محترم شکیبایی آرزومندم مرا 

در غم خود شریک بدانید

شهرام پارسا مطلق

کرمـان  اسـتان  در  بحرآسـمان  حفاظت شـده  منطقـه  نََفـس 
به عنـوان زیسـتگاه خـرس سـیاه سـینه سـفید آسـیایی، پلنـگ 
ایرانـی و... ایـن روزهـا بـا شـنیدن احتمـال مجـدد فعالیت هـای 

معـدن کاوی، بـه شـماره افتـاده اسـت.
چند سـالی می شـود تب معدن کاوی و اسـتخراج سـنگ، مس 
و طـا در برخـی مناطـق کوهسـتانی کشـور باالگرفتـه و ارتقـاء 
سـطح اقتصـادی و معیشـتی مردم کوهپایه نشـین بهانـه ای برای 
رونـق ایـن صنعـت شـده، صنعتـی کـه باوجـود اثـرات مخـرب 
اثبات شـده اش بـر محیط زیسـت، همچنـان در مجوزگیـری گوی 
سـبقت را از دیگـر صنایـع ربـوده اسـت. پـس از کـوه شـاه در 
شهرسـتان بافـت، ایـن بـار نوبـت بـه هنـزاء کـوه در منطقـه ی 

رسید. بحرآسـمان 
مـرز  شـمالی ترین  در  بحراسـمان  حفاظت شـده ي  منطقـه ي 
از  یکـی  کرمـان،  جنـوب  در  جیرفـت  شهرسـتان  جغرافیایـی 
مناطـق خـوش آب هـوای هنـد کوچـک ایـران اسـت. منطقه ای 
پهنه هـای  بی نظیرتریـن  از  یکـی  به عنـوان  کـه  کوهسـتانی 
بکـر  منطقـه ای  و  کرمـان  کویـری  اسـتان  در  زیسـت محیطی 

در جنـوب اسـتان کرمـان اسـت، و درواقـع یـک روزنـه تنفسـی 
محسـوب می شـود، چراکـه ایـن منطقه در تمام شـش مـاه پاییز 
و زمسـتان، به دلیل بارش برف سـنگین مسـدود اسـت و ذخایر 
یخچال هـای  همیـن  از  نیـز  پایین دسـتی  رودخانه هـای  آبـی 

تأمیـن می شـود. طبیعـی 
وجـود 70 گونـه ی بی نظیـر گیاهـی چـون: انجیـر وحشـی، 
زیتـون وحشـی، خرزهـره، انـار شـیطان، انـواع گیاهـان دارویـی، 
وجـود انـواع پرنـدگان زیبا که شـامل: انواع سـهره ها، عقاب، شـاه 
بـوف، قمـری، کبـک، تیهـو، انـواع پرنـدگان محلی، توکای سـیاه 
و هدهـد از ویژگی هـای ایـن منطقـه ی حفاظت شـده هسـت کـه 

ارزش زیسـت گونـه ای آن ها تأییدشـده اسـت.
وجـود حیوانـات و گونه هـای مختلـف جانـوری در بحرآسـمان 
از دیگـر نـکات مهـم ایـن منطقـه حفاظت شـده اسـت ، بزکوهی، 
خـرس سـیاه ، روبـاه، پلنـگ ، گربه وحشـی، گـرگ، انـواع مارها 
گونه هـای  از  بخشـی  تنهـا  سردسـیری  مناطـق  پسـتانداران  و 

جانـوری ایـن منطقـه حفاظت شـده اند.
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حمایت از مردم فلسطین
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هالیوودی
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فاجعه ای زیست محیطی در راه ؛

 بحرآسمان چشم انتظار 
یاری فعاالن محیط زیست

محمدرضا عارف:
 شهید بهشتی هیچ گاه از اهرم 
قدرت برای سرکوب و حذف 
مخالفانش استفاده نکرد
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آغاز آب رسانی به 
روستاهای رودبار جنوب 

روسـتای  هشـت  بـه  آب رسـانی  عملیـات 
شـد. آغـاز  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 

بـه گـزارش ایرنـا فرمانـدار رودبـار جنـوب در 
بازدیـد از عملیـات اجرایـی پـروژه آب رسـانی بـه 
روسـتای دشـت مهران گفـت: »زمینه آب رسـانی 
بـه روسـتاهای رودبـار جنـوب بـا عقـد قـرارداد 
از  بیـش  و  لوله گـذاری  کیلومتـر   120 اجـرای 
150 میلیـارد ریـال اعتبـار محقق شـده اسـت.« 
عطـا ناوکـی ادامـه داد: »در ایـن طرح به هشـت 
روسـتای دشـت مهران، آب حیات، کولـگان، چاه 
علـی، عباس آبـاد میـری مسـگره، گلدشـت، لـب 

فـراوان و چـان حسـن آب رسـانی می شـود.«
ایجـاد  بـا  »دولـت  کـرد:  تصریـح  وی 
جلوگیـری  درصـدد  روسـتاها  در  زیرسـاخت ها 
از  و  شهرهاسـت  بـه  روسـتاییان  مهاجـرت  از 
حمایـت  روسـتاها  در  اقتصـادی  بنگاه هـای 
می کنـد.« ناوکـی ابـراز امیـدواری کـرد: »بـا بـه 
بهره بـرداری از پروژه هـای آب رسـانی بـه هشـت 
روسـتای رودبـار جنـوب، شـاهد ارتقـاء شـاخص 
آب  از  شهرسـتان  ایـن  روسـتاهای  بهره منـدی 

باشـیم.«  سـالم  آشـامیدنی 

رهاسازی 15 پرنده 
کمیاب در سیرجان 

مسـئول اداره حفاظت محیط زیسـت سیرجان 
گفـت: »هفـت قطعـه کبـک وحشـی، یـک بهلـه 
عقـاب، سـه بهلـه سـار و چهـار بهلـه دلیجـه بـه 
بـه  آزادسـازی و  دسـت مأمـوران محیط زیسـت 

طبیعـت بازگردانـده شـد.«
بـه گـزارش ایرنـا محمـود علیرضایـی افـزود: 
یـا  مردمـی  گزارش هـای  بـا  پرنده هـا  »ایـن 
اداره حفاظـت محیط زیسـت  بـه  تحویـل مـردم 
جمع آوری شـده بـود و سـه نفر از کسـانی که این 
پرنده هـا را زنـده گیـری کـرده بودند نیـز تحویل 

مقامـات قضایـی شـدند.«
وی بیـان کـرد: »در سـه ماه امسـال یک شـاه 
بـوف و 10 قطعـه کبـک وحشـی نیز بـا همکاری 
مـردم بـه طبیعت برگشـتند.« گونه هـای جانوری 
مختلفـی در طبیعـت سـیرجان شـامل کل و بـز، 
قـوچ و میـش، جبیـر، عقـاب طایـی، سـارگپه 
پـا بلنـد، دلیجـه، شـاهین، کبـک، تیهـو، کبوتـر 
چاهـی، کوکر شـکم سـیاه، چـکاوک کاکلـی، زاغ 

بـور و هوبـره زیسـت دارند.

اهدای 2 هزار و 441 واحد 
خون توسط کرمانی ها

مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان کرمـان گفـت: 
مـردم اسـتان کرمان در شـب های قدر امسـال 2 
هـزار و 441 واحـد خـون اهدا کردنـد. به گزارش 
فـارس محمدرضـا مهدی زاده با اشـاره به سـنت 
همیشـگی اهـدای خون در شـب های قـدر اظهار 
داشـت: »درمجمـوع در شـب های قـدر 2 هـزار و 

995 نفـر بـرای اهدای خـون مراجعـه کردند.« 
کرمـان  اسـتان  خـون  انتقـال  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: »پـس از انجـام معاینـات اولیه 
اهداءکننـدگان خـون، 18 درصـد از مراجعـان به 
دالیـل مختلـف پزشـکی از اهـدای خـون معـاف 

موقـت یـا دائـم شـدند.«
مهـدی زاده عنـوان کـرد: »بیشـترین اهـدای 
در  اسـتان  شهرسـتان های  بیـن  امسـال  خـون 
شهرسـتان کرمـان بـا  یـک هـزار و 350 واحـد 
بـوده و بعـدازآن بـه ترتیـب در رفسـنجان 335 
واحـد، سـیرجان 318 واحـد، بـم 222 واحـد و 
جیرفـت 216 واحـد خون دریافت شـده اسـت.«

در  کرمـان  اسـتان  مـردم  اینکـه  بابیـان  وی 
شـب های قدر امسـال 2 هـزار و 441 واحد خون 
اهـدای  »بیشـترین  کـرد:  اظهـار  کردنـد،  اهـدا 
خـون شهرسـتان کرمان در مهدیـه صاحب الزمان 

)عـج( بـا 642 واحـد بـوده اسـت.«

کرمان ویچ

سـایت های خبـری  برخـی  در  روز گذشـته  مـا-  پیـام 
ازجملـه کارگـران کرمـان و شـبکه اطاع رسـانی راه دانا، به 
نقـل از علی اکبـر مشـرفی، رئیـس خانـه صنعـت و تجـارت 
اسـتان و رئیـس شـورای شـهر کرمـان خبـری مبنـی بـر 
قاچـاق 20 هـزار تـن السـتیک در سـال توسـط مافیـای 

السـتیک منتشرشـده بـود.
کرمـان  بـارز  السـتیک  کارخانـه  رئیـس  کـه  مشـرفی 
هـم هسـت گفتـه: »حـدود 20 هـزار تـن در سـال تخمین 
السـتیک قاچـاق زده می شـود. 20 هـزار تـن یـک عـدد 
بسـیار بـزرگ اسـت، اگـر هر تریلـر 4 تن السـتیک ظرفیت 
داشـته باشـد، حـدود 5 هزار تریلـر قاچاق السـتیک صورت 
می گیـرد کـه ایـن رقـم توسـط یـک کولـه بـر نمی توانـد 
صـورت بگیـرد لذا بی شـک یک سیسـتم مافیای السـتیک 
می توانـد پشـت ایـن واردات عظیـم وجـود داشـته باشـد.« 
صحبت هـای  بـه  توجـه  بـا  مشـرفی  صحبت هـای  ایـن 
انقـاب  رهبـر  ازجملـه  نظـام  عالی رتبـه  اخیـر مسـئوالن 
کاال،  قاچـاق  بـا  مبـارزه  بـا  ارتبـاط  در  رئیس جمهـور  و 
قابل توجـه اسـت. وی همچنیـن به عامل دیگری در توسـعه  
کاالی قاچاق اشـاره کـرد و گفت: »مرزهای ایـران در مقابل 
ورود کاالهـای وارداتـی یـک مرزهـای کامـًا بازی هسـتند 
زیرا ایران یک شـاهراه اقتصادی اسـت و بسـیاری از تریلرها 
بـرای عبـور از ایران بـه مرزهای ما وارد می شـوند که بعضی 
از آن هـا هـم نیـز تخلـف می کننـد و در شـهرهای صنعتـی 
ایـران پهلـو می گیرنـد کـه عمـًا نظارت بـر آن ها را سـخت 
می کنـد.« رئیـس کارخانه السـتیک بارز کرمـان گفت: »در 
مرزهـای شـرقی و مرزهای غربی ایـران بازارچه هـای مرزی 
وجـود دارنـد کـه غیرقابل کنترل عمـل می کنند لـذا عوامل 
مختلفـی بـرای افزایـش میزان قاچاق به کشـور وجـود دارد 
که سـبب شـده در سـال 94 حدود 20 هزار تن و در سـال 
93 حـدود 40 هزار تن قاچاق السـتیک به صـورت ترانزیتی 

وجود داشـته باشـد .«

قاچـاق  السـتیک  حـاوی  »تریلرهـای  داد:  ادامـه  وی 
و  می شـوند  کشـور  وارد  تعرفـه ای  هیـچ  پرداخـت  بـدون 
عمدتـاً اسـتوکی هایی هسـتند کـه از کشـورهای همسـایه 
وارد ایـران می شـوند و کیفیـت مطلوبـی هـم ندارنـد لـذا با 
ارائـه ارزان محصـول موجبات لطمه زدن بـه تولیدکنندگان 
داخلـی ایرانـی را فراهم می کنند « مشـرفی بـه عدم ایمنی 
الزم السـتیک های وارداتـی اشـاره کـرد و گفـت: »در سـال 
گذشـته تعـداد سـه اتوبوس بـه علـت ترکیدن السـتیک از 
جـاده خـارج و  منجـر به واژگونـی واتش گرفتن آن ها  شـد 
کـه تعـداد زیـادی از هم وطنان مـا از بین رفتند لـذا این امر 
نشـان می دهـد کـه کیفیـت کنترلی بـر روی آن هـا صورت 

نمی گیـرد.«
وی بـه یـک راه سـاده قاچـاق سـازمان دهی شـده اشـاره 
کـرد و گفت: »در سـال های گذشـته هرکسـی می توانسـت 
یـک گشـایش اعتبـار کـرده و از چیـن یـا هـر کشـوری 
السـتیک وارد کنـد ، در هیـچ کجـای دنیـا نمی توانسـت 
ایـن امـر رخ دهـد  زیـرا در تمـام جهـان واردات یـک امری 
تخصصـی اسـت هرکسـی نمی توانـد واردات کنـد زیـرا اگر 
افـراد غیرمتخصـص وارد بـازار شـوند و بـرای واردات اقـدام 
کننـد بی شـک کاالهـای غیـر کیفـی از سـوی سـازندگان 
بـه آن هـا فروختـه و دادن کاالهـای کیفـی و درجه یـک 
خـودداری می کردنـد.« مشـرفی افـزود: »در حـال حاضـر 
وضع شـده  کاال  واردات  خصـوص  در  قوانیـن  سـری  یـک 
اسـت کـه واردکننـده بایـد نمایندگان رسـمی شـرکت های 
خارجـی باشـند متخصـص بـوده و خدمـات پـس از فروش 
خـود را نیـز ارائـه دهنـد لذا ایـن امـر می توانـد در آینده به 
کارخانـه جات داخلی کمک شـایانی را داشـته باشـد.« الزم 
بـه توضیح اسـت بـرای اطمینـان از صحت ایـن گفته ها روز 
گذشـته چندیـن بار با علی اکبر مشـرفی تمـاس گرفتیم اما 
گوشـی وی خامـوش بـود. بـه همین جهـت روزنامـه »پیام 

مـا« مسـتقًا نمی توانـد ایـن گفت وگـو را تائیـد کنـد.

امیـر دریـادار دکتـر حبیـب اهلل سـیاری، فرمانـده نیـروی 
ایـران، در ضیافـت مهـر  دریایـی ارتـش جمهـوری اسـامی 
فرزنـدان سـیرجان گفـت: »ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران 
وظیفـه تأمیـن امنیـت ملـی و ارتقـاء آموزش هـای نظامـی را 
بـر عهـده دارد امـا ارتقای سـطح ایمـان و تقویت شـاخص های 
معنـوی در بیـن پرسـنل ارتـش جمهـوری اسـامی وظیفـه 

دیگـری اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه خـاص داشـت.«
 امیـر دریادار تهاجم، شـبیخون و هجمه هـای فرهنگی علیه 
ایـران اسـامی را مصـداق جنـگ نـرم دانسـت و اظهـار کـرد: 
»دشـمن در پـی تغییـر سـبک  زندگـی مـردم به ویـژه جوانان 
اسـت که ایـن جنگ نرم آسـیب های زیـادی را متوجـه جامعه 
نمـوده و مـا به عنـوان ارتـش جمهـوری اسـامی وظیفه داریـم 
هم زمـان بـا دفاع از مرزهای ایران اسـامی، بصیـرت و معنویت 

را در بیـن خـود تقویـت نماییم.« 
بنـا بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان 
فرمانـده راهبـردی نیـروی دریایی ارتش جمهوری اسـامی در 
بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره به ضرورت پیشـگیری 
از آسـیب های اجتماعـی عنـوان کـرد: »مـا در نیـروی دریایـی 
ارتـش جمهـوری اسـامی بـرای هرگونه همـکاری با سـازمان 
بهزیسـتی در اقصـی نقـاط کشـور اعـام آمادگـی می نماییم.« 
عبـاس صادق زاده مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان نیز در 
سـخنانی ضمـن تقدیـر از فرماندهـان و پرسـنل نیـروی دریایی 
گفـت:  سـیرجان  در  نداجـا  شـهدای  آمـوزش  مرکـز  به ویـژه 
»بهزیسـتی وظیفـه حمایـت از فرزنـدان ، معلولیـن و گروه های 
آسـیب پذیر جامعـه را بر عهـده دارد کـه برای به انجام رسـاندن 
مسـئولیت اجتماعـی خـود نیازمنـد حمایت گروه هـای مختلف 
جامعـه اسـت.« مدیـرکل بهزیسـتی بـا اشـاره بـه شـیوع و بروز 
آسـیب های اجتماعـی در جامعـه افـزود: »نگـرش امیـر دریـادار 
آسـیب های  و  مسـائل  حـوزه  بـه  سـیاری  اهلل  حبیـب  دکتـر 
اجتماعـی بسـیار سـتودنی اسـت و خوشـبختانه ایـن نـگاه در 
سرتاسـر نیـروی دریایـی ارتش جمهوری اسـامی منتشرشـده 
اسـت و به یاری همین نگاه اجتماعی ، مرکز آموزشـی شـهدای 
نداجـا حمایت هـای بسـیاری از فرزنـدان تحـت حمایت داشـته 
اسـت.« در این مراسم لوح سـپاس مدیرکل و فرزندان بهزیستی 

بـه فرمانـده راهبردی نیـروی دریایـی ارتش جمهوری اسـامی 
ایـران و فرماندهـان مرکـز آمـوزش شـهدای نداجـا اهـداء شـد. 
همچنیـن لوح سـپاس معـاون وزیر و رئیس سـازمان بهزیسـتی 
کشـور به پـاس حمایت های بی دریـغ نیروی دریایـی از گروه های 
تحت حمایت سـازمان بهزیسـتی توسـط عباس صـادق زاده  به 
امیـر دریـادار دکتر حبیب اهلل سـیاری فرمانده راهبـردی نیروی 

دریایـی ارتـش جمهوری اسـامی ایـران اهداء شـد.
ضیافـت مهـر فرزنـدان، معلولیـن و مددجویـان بهزیسـتی 
شهرسـتان رفسـنجان هـم بـا حضـور معـاون امـور اجتماعـی، 
رئیـس بهزیسـتی شهرسـتان رفسـنجان ، نماینـده مـردم در 
مجلـس شـورای اسـامی ، فرمانـدار و سـایر مسـئولین برگزار 
شـد. در ایـن مراسـم معـاون امـور اجتماعی بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان گفـت : »57 مرکـز نگهـداری فرزندان در اسـتان وجود 
دارد کـه حمایـت از ایـن مراکـز بـا خیـر جمعـی و عمـل بـه 
بلنـدی  عبـاس  می یابـد.«  تحقـق  اجتماعـی  مسـئولیت های 
افـزود: »امـروز در جامعـه اسـامی توجـه بـه مسـئولیت های 
اجتماعـی بسـیار کم رنـگ شـده اسـت درحالی کـه انسـان ها 
به واسـطه اجتماعـی بـود نشـان بایـد در رویارویـی بـا مسـائل 

باشـند.«  اجتماعـی مسـئولیت پذیر 
احمـد محمـدی انارکی نماینـده مردم رفسـنجان در مجلس 
شـورای اسـامی خدمت به بهزیسـتی را افتخاری بزرگ دانست 
و گفـت : »مـن به همـراه فرماندار و دیگر مدیران اجرایی اسـتان 
بـرای کمـک و یـاری خانـواده بـزرگ بهزیسـتی آمـاده هرگونه 

همکاری می باشـیم.«
در جریـان برگزاری ضیافت مهر، جانشـین معاون پشـتیبانی 
و منابع انسـانی بهزیستی، رئیس بهزیسـتی شهرستان، فرماندار، 
از  جمعـی  و  شـهردار  اسـامی،  شـورای  رئیـس  و  دادسـتان 
مسـئولین با حضـور در خانه کـودکان و نوجوانـان حضرت )س( 
راور در جمـع فرزندان روزه خود را افطار نمودند. همچنین سـید 
حسـین میر صادقی  فرماندار راور خطاب به مدیران شهرسـتان 
راور گفـت: »در برابر بروز آسـیب های اجتماعی همه ما مسـئول 
هسـتیم و بایـد در پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی به ویـژه 
آسـیب های معطوف بـه فرزنـدان مسـئوالنه  انجام وظیفه نموده 

و فرزنـدان را حمایـت نماییم.«

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی در ضیافت مهر فرزندان سیرجان:قاچاق 20 هزار تن الستیک توسط مافیا

تهاجم، شبیخون و هجمه های فرهنگی 
علیه ایران مصداق جنگ نرم هستند

آخریـن  بـا  هم زمـان  مـا-  پیـام 
مـردم  رمضـان،  مبـارک  مـاه  جمعـه 
و  گسـترده  حضـور  بـا  فـردا  کرمـان 
پرشـور درراهپیمایی عظیم روز جهانی 
قدس حماسـه دیگری خواهنـد آفرید.  
مسـئوالن مختلف اسـتان کرمان هم از 
مـردم بـرای شـرکت درراهپیمایی روز 

قـدس دعـوت کردنـد.
آیـت اهلل جعفـری نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان و امام جمعه کرمان و علیرضا 
رزم حسینی اسـتاندار کرمان در پیامی 
مشـترک تأکیـد کردنـد: »روز جهانـی 
قـدس امسـال در حالی فرامی رسـد که 
شـرایط حسـاس منطقـه ای و جنایـات 

تکفیـری  گروهک هـای  شـبانه روزی 
در سـرزمین های اسـامی، مسـئولیت 
مضاعـف  را  راسـتین  اسـام  عاشـقان 
نمـوده و بـر دامنـه احسـاس تکلیـف 
شـرعی همـه پیـروان آییـن حضـرت 
ختمـی مرتبـت محمد مصطفـی )ص( 

اسـت.« افزوده 

به گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما 
این پیـام می افزایـد: » بی تردیـد مردم 
مؤمـن و انقابـی کرمان همانند سـایر 
مـردم میهن اسـامی با شـور و هیجان 
بیشـتری در کنـار خدمتگـزاران خـود 
اسـامی حضـور  گردهمایـی  ایـن  در 
خواهنـد یافـت و پـس از کسـب فیض 
آراسـته  باطنـی  بـا  قـدر،  لیالـی  در 
بـه نـور حـق، همبسـتگی خـود را بـا 
ستمدیدگان عالم نشـان خواهند داد.« 
مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان 
هـم در پیامـی مـردم اسـتان کرمـان 
روز  درراهپیمایـی  شـرکت  بـرای  را 
قـدس دعـوت کـرد. در این پیـام آمده 
بزرگـوار  امـام  اسـت: »یـاد و خاطـره 
گرامـی باد کـه حمایت از مسـتضعفان 
و ظلـم دیـدگان جهـان در رأس همـه 
برنامه هایشـان قـرار داشـت و حمایـت 
از مظلومـان از اصـول انقـاب اسـامی 

آن امـام عزیـز می باشـد. امـام )ره( بـا 
بنیـان نهادن روز قـدس حداقل هایی را 
فراهـم کرد کـه آزادی خواهـان جهان، 
مـردم مظلـوم فلسـطینی را فرامـوش 

 » . نکنند
بـه گزارش ایسـنا در ادامـه این پیام 
راهـی  »کم هزینه تریـن  اسـت:  آمـده 
فراهم شـده که مـردم جهـان در مقابل 
اشـغال و اشـغالگری بی تفـاوت نشـوند 
و ایـن مسـیر نزدیـک بـه چهـار دهـه 
اسـت که با جدیت توسـط ملـت ایران 
و رهبـری معظم انقاب اسـامی ادامه 
دارد.« ایـن پیـام می افزایـد: »مجمـع 
نماینـدگان اسـتان کرمـان در مجلـس 
شـورای اسـامی ضمـن گرامیداشـت 
ایـن روز، رجـاء واثـق دارد کـه ملـت 
در  کرمـان  اسـتان  آزاده  و  بزرگـوار 
اقصـی نقـاط ایـن دیـار پهنـاور بـه یاد 
بـر  قـدس  روز  در  مظلـوم  مـردم  آن 

خواهنـد خواسـت.« 
طبـق گفته صدفـی رئیس شـورای 
هماهنگـی تبلیغـات اسـامی کرمـان، 
سـاعت  رأس  قـدس  روز  راهپیمایـی 
10 و 30 دقیقـه از چهـارراه طالقانی تا 
مصلـی شـهر کرمـان برگـزار می شـود. 
بـه گـزارش مهـر در تجمـع پایانـی 
قطعنامـه  جمعـه  نمـاز  اقامـه  ضمـن 
نمایشـگاه  می شـود.  قرائـت  پایانـی 
و  فرهنگـی  محصـوالت  و  عکـس 
قالـب  در  روز  ایـن  برنامه هـای  دیگـر 
فعالیت هـای علمـی فرهنگـی، هنـری، 
نمایشـگاهی، ورزشـی، مراسـم و غیـره 
بـه  پاسـخ  ایسـتگاه  برگـزار می شـود. 
و  ادارات  ویـژه  برنامه هـای  شـبهات، 
نیروهای مسـلح و کـودکان و نوجوانان 
از  عکاسـی  و  ورزشـی  مسـابقات  و 
دیگـر  از  هـم  راهپیمایـی  جلوه هـای 

اسـت. قـدس  روز  برنامه هـای 

جمعه، روز قدس، حمایت از مردم فلسطین

حماسه ای دیگر درراه است

 خبر

9 ماه پس از موافقت شورای شهر با ساخت قطار شهری در کرمان

سخنگوی شورا: متروی کرمان در حد حرف است
در  کرمـان  شـهر  شـورای  سـخنگوی 
گفت وگـو بـا یکـی از سـایت هـای محلـی 
اسـتان کرمـان، پـروژه متروی شـهر کرمان 
را »در حـد حـرف« خوانـد. حجت االسـام 
گفـت:  نـو  گفتـار  بـه  زاده  ربانـی  محمـد 
صحبـت  حـد  در  فقـط  شـهری  »متـرو 
بـوده و هیچ گونـه طـرح مطالعاتـی تاکنـون روی ایـن پـروژه 
انجام نشـده اسـت. « وی بابیـان اینکـه هیچ گونـه قـراردادی 
بـرای راه اندازی مترو شـهری بسـته نشـده اسـت، ادامـه داد: 
»یـک روز شـهردار سـابق اعـام کـرد کـه قطـار شـهری را 
در کرمـان راه انـدازی می کنیـم و روز دیگـری گفتنـد متـرو 
را تأسـیس می کنیـم ولـی همه چیـز در حـد صحبـت بـوده 
اسـت.« ربانـی زاده بـا اشـاره به مشـکات در انجـام عملیات 
زیرزمینـی در شـهر کرمـان افـزود: »فـرض کنیـم کـه مترو 
بخواهـد انجام شـود و بیشـتر نظر کارشناسـان هم بـر افتتاح 
متـرو اسـت زیرابـه صاح شـهر کرمان اسـت ولـی دغدغه ای 

کـه مـا در ایـن زمینه داریم کار کـردن در زیرزمین اسـت که 
در زمـان احـداث مشـکاتی را ایجـاد می کنـد.« سـخنگوی 
شـورای شـهر کرمـان در حالـی ایـن صحبت هـا را مطـرح 
کـرده کـه کمتـر از یـک سـال پیـش علیرضـا رزم حسـینی 
اسـتاندار کرمـان در جلسـه ای بـا حضور سـیف الهـی معاون 
فنـی عمرانـی و ذکااسـدی معاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار، 
مشـرفی رئیس شـورای اسـامی شـهر کرمان، بابایی شهردار 
کرمـان و رئیـس گـروه مطالعاتـی متـروی قرارگاه قـرب قائم 
وابسـته بـه قـرارگاه خاتـم  بـر طراحـی و سـاخت متـرو در 
کرمـان تأکیـد کـرد و گفـت: »در جمع بنـدی بیـن مـوارد 
مختلـف حمل ونقـل ریلـی، به این نتیجه رسـیدیم کـه مترو، 
بـرای کرمـان بهتریـن گزینـه اسـت.« در ایـن جلسـه مورخ 
ششـم آبـان 94 سـیف الهـی هم با اشـاره به سـاخت متروی 
کرمـان توسـط قـرارگاه خاتـم، قطـار شـهری را هدیـه ای به 
مـردم کرمـان عنـوان کـرد. چهـار روز بعـد هـم در نشسـت 
عمومـی شـورای شـهر کرمـان بـا سـاخت متـرو و تأسـیس 

شـرکت قطار شـهری کرمـان و حومه موافقت شـد. مشـرفی 
رئیـس شـورای شـهر در آن جلسـه بابیـان این که باپشـتکار 
مهنـدس بابایـی شـهردار کرمـان و حمایت اسـتاندار کرمان، 
پـروژه ی سـاخت متـرو در شـهر کرمـان فعال شـده اسـت، 
گفـت: »متـرو، از سـه بخـش تونـل، ایسـتگاه ها و تجهیـزات 
تشـکیل می شـود کـه هزینـه ی تجهیـزات، 50 درصـد کل 
هزینه هـای متـرو، ایسـتگاه ها 30 درصـد و تونـل 20 درصـد 
را شـامل می شـود. همچنیـن طـول خطـوط متـرو در شـهر 
کرمـان 25 کیلومتـر پیش بینـی می شـود، گفت: ایـن میزان 
خـط متـرو، حـدود 2500 میلیـارد تومـان هزینـه دارد کـه 
تأمیـن 20 درصـد آن، یعنی مبلغ 500 میلیارد تومان سـهم 
شـهرداری اسـت.« دیگـر اعضـای شـورای شـهر هـم بـا این 
موضـوع موافقـت کردنـد و تنهـا ربانـی زاده بود که اسـتقبال 
چندانـی از ایـن طـرح نکـرد. وی گفـت: » بایـد پیـش از هر 
کاری، برای سـاخت مترو در شـهر کرمان نیازسـنجی شـود و 
ببینیـم چنین پـروژه ای، اولویت شـهر کرمان هسـت یا خیر. 

نبایـد بـا رسـانه ای کـردن سـاخت متـرو، بـرای مـردم توقع 
ایجـاد کنیـم و پـس ازآن، توانایـی مالـی و اعتبـار الزم بـرای 

اجـرای این پـروژه را نداشـته باشـیم.«
بـا  شـهر   شـورای  اعضـای  امـا  جلسـه  آن  پایـان  در   

تفاهم نامـه ی سـاخت متـرو و تأسـیس قطـار شـهری کرمان 
و حومـه موافقـت کردنـد و حـاال 9 مـاه پـس ازآن جلسـه 
سـخنگوی شـورای شـهر کرمان تلویحاً بـا اجرای ایـن پروژه 

مخالفـت کـرده اسـت.

کرمان
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یادداشت

 درباره کاهش نرخ سود بانکی
محسن جالل پور

 رئیس اتاق بازرگانی کرمان و ایران

مـدت زیـادی اسـت در معـرض این سـؤال قرار 
تـورم،  نـرخ  کاهـش  باوجـود  چـرا  کـه  می گیـرم 
شـوراي پـول و اعتبـار نـرخ سـود بانکـی را کاهش 
نمی دهـد؟ معمـوالً اگر فرصت داشـته باشم،سـعی 
می کنـم رویکـرد شـورای پـول و اعتبـار را توضیـح 
دهـم کـه معمـوالً در این دوره،دسـتوری نیسـت و 
مبتنـی بـر تمایـات بـازار تنظیم شـده اسـت.یعنی 
این گونـه نیسـت کـه شـورای پـول و اعتبـار بدون 
تمایـات بـازار ، مصوبـه ای داشـته باشـد کـه بـر 
اسـاس آن، نـرخ سـود بانکی،یک بـاره و  به صـورت 
دسـتوری کاهـش پیدا کند. بـا توجه به ایـن رویه، 
بانک هـا در هفته هـای گذشـته عائمـی مبنـی بـر 
تمایـل بـازار بـه کاهـش نرخ هـا را انعـکاس دادنـد 
شـکلی  بـه  جدیـد   نرخ هـای  امـروز  این کـه  تـا 
منطقـی و معقـول در شـورای پـول و اعتبـار بـه 
و  پـول  شـورای  به این ترتیـب،  رسـید.  تصویـب 
اعتبـار ضمـن تائیـد و تصویـب اقدام اخیـر بانک ها 
و مؤسسـات اعتبـاری درزمینـهٔ تعدیـل نرخ هـای 
سـود علی الحسـاب سـپرده بانکی در محـدوده 15 
درصد، نرخ سـود عقود مشـارکتی و غیر مشـارکتی 
را  نیـز حداکثـر معـادل 18 درصد تعییـن کرد. در 
حقیقـت، اعـام آمادگـی چنـد روز پیـش بانک هـا 
سـپرده،  سـود  نـرخ  سـه درصدی  کاهـش  بـرای 
زمینـه ایـن مصوبـه را فراهـم کرد و بی آنکـه نرخ ها 
در چارچـوب قواعـد اداری و دسـتوری و در قالـب 
یـک بخشـنامه کاهـش پیـدا کند،به صـورت کامـًا 
منطقـی و مبتنـی بـر تمایل بازار کاهـش پیدا کرد. 
رئیس جمهـور روحانـی درضیافـت افطـار بـا فعاالن 
اقتصـادی اعـام کـرد کـه دولـت تـاش می کنـد 
تـا بـا تقدیـم اصاحیـه الیحـه بودجـه بـه مجلس، 
افزایـش سـرمایه بانک هـا را هـم عملیاتـی کند که 
در ایـن صـورت، بازهـم شـاهد کاهـش بیشـتر نرخ 

سـود خواهیـم بود.

نگاهی به سناریوهای حقوقی 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

حمید قنبری- حقوقدان

در روزهـای اخیـر، در رابطـه بـا ابعـاد سیاسـی 
خـروج انگلیـس از اتحادیـه اروپـا مطالب بسـیاری 
گفتـه و نوشته شـده اسـت، امـا در رابطـه بـا ابعـاد 
حقوقـی ایـن مسـئله کمتر گفته شـده اسـت. نکته 
حقوقـی مهمـی کـه در رابطه بـا خـروج انگلیس از 
اتحادیـه اروپـا مطـرح اسـت ایـن اسـت که شـکل 
حقوقـی خـروج بریتانیـا بـه چـه صـورت خواهـد 

بـود؟ در ایـن رابطـه 3 سـناریو وجـود دارد: 
ٔ مـدل نـروژی: در ایـن مدل، انگلیـس اتحادیه 
اروپـا را تـرک می کنـد امـا بـه منطقـه اقتصـادی 
یـا  اروپـا  ائتـاف تجـارت آزاد  EEA و  اروپـا یـا 
EFTA می پیونـدد. در چنیـن حالتـی، انگلسـتان 
وضعیتـی ماننـد ایسـلند، لیختـن اشـتیان و نـروژ 
پیـدا خواهـد کـرد. در این حالـت، انگلسـتان اصل 
و  کار،  نیـروی  خدمـات،  کاالهـا،  آزاد  جابجایـی 
سـرمایه را می پذیـرد و در عـوض آن به بـازار واحد 

اروپـا دسترسـی خواهـد داشـت. 
انگلسـتان  ایـن حالـت،  ٔ مـدل سوئیسـی: در 
اتحادیـه اروپـا را تـرک می کند و به ائتـاف تجارت 
اقتصـادی  منطقـه  بـه  امـا  می پیونـدد  اروپـا  آزاد 
انگلیـس  حالـت،  ایـن  در  نمی پیونـدد.  اروپـا 
هماننـد سـوئیس، یـک سـری مذاکـرات دوجانبـه 
را بـا اتحادیـه اروپـا انجـام خواهـد داد تـا برخی از 

دسترسـی ها بـه بـازار آزاد را حفـظ کنـد. 
حالـت،  ایـن  در  کانادایـی:  ترکیـه ای  مـدل   ٔ
بـازار  و  اروپـا  اتحادیـه  از  به طـور کامـل  انگلیـس 
بـا  آن  روابـط  و  می شـود  خـارج  اروپـا  واحـد 
کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا مبتنـی بـر قواعـد 
در  البتـه  بـود.  خواهـد  جهانـی  تجـارت  سـازمان 
ایـن سـناریو ایـن امـکان هـم وجـود دارد کـه یک 
معاهـده تجـارت آزاد بین انگلسـتان و اتحادیه اروپا 
منعقـد شـود. )چنیـن وضعیتـی در حـال حاضر در 
رابطـه بـا کانـادا وجـود دارد( و یـا اینکـه اتحادیـه 
اروپـا بـه اتحادیه گمرکـی اروپا بپیونـدد )وضعیتی 
کـه در حال حاضـر در رابطه با ترکیـه وجود دارد(.

در  رئیس جمهـور  اول  معـاون 
نشسـت با مدیـران واحدهـای صنعتی 
و تولیـدی شهرسـتان رباط کریم گفت: 
»دولـت اطـاع دارد کـه برخـی افـراد 
می دهنـد  انجـام  میلیـاردی  واردات 
و از پرداخـت مالیـات و عـوارض فـرار 
می کننـد که بایـد این افراد شناسـایی 
شـوند و از آن هـا مالیـات اخـذ شـود.« 
اطاع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
دولـت، اسـحاق جهانگیـری بـا اشـاره 
بـه نام گـذاری سـال 95 تحـت عنـوان 
عمـل  و  اقـدام  مقاومتـی؛  اقتصـاد 
خاطرنشـان کرد: »همه تولیدکنندگان، 
فعـاالن  و  کشـاورزان  صنعتگـران، 
اقتصـادی بایـد در راسـتای این شـعار 
بایـد  وارد عمـل شـوند و دولـت نیـز 
بـرای تحقـق ایـن شـعار بسترسـازی 
الزم را انجـام دهـد.« وی افـزود: »در 
مقطعی کـه اراده مقام معظـم رهبری، 
دولـت و همـه ارکان نظـام ایـن اسـت 
کـه اقتصـاد و تولید کشـور بـه حرکت 

مسـیر  ایـن  در  کـه  کسـانی  درآیـد، 
الی  چـوب  و  می کننـد  سـنگ اندازی 
چـرخ اقتصاد کشـور می گذارنـد، قطعاً 
در مسـیر اشـتباه حرکـت می نمایند.« 
معـاون اول رئیس جمهـور اظهـار کرد: 
»کسـانی کـه دولـت را از مسـیر اصلی 
خـود که حـل مشـکات جامعه اسـت 
اشـتباه  قطعـاً  می کننـد،  منحـرف 
زیـان  و  ضـرر  مسـیر  در  و  می کننـد 
در  چراکـه  برمی دارنـد  گام  ملـت 
شـرایطی که مسـئولین کشـور باید به 
فکـر حل مشـکات مردم باشـند ناچار 
هسـتند بـه برخـی حواشـی بپردازند.« 
ادامـه داد: »البتـه دولـت  جهانگیـری 
کامـًا آگاه و هوشـیار اسـت و این گونه 
مسـائل را به خوبـی تشـخیص می دهد 
و اجـازه نمی دهـد کـه برخی حواشـی 
کشـور  صحیـح  اداره  از  مانـع  بتوانـد 
ضمـن  می کنـد  سـعی  دولـت  شـود. 
آرامـش  و  حواشـی  کـردن  برطـرف 
اداره  جامعـه،  فضـای  بـه  بخشـیدن 

کشـور را بـه نحـو مطلـوب انجـام دهد 
و از مسـیر اصلـی منحرف نشـود.« وی 
خطـاب به مدیـران واحدهـای تولیدی 
بـه  »شـما  گفـت:  کشـور  صنعتـی  و 
تولید برسـید، تولیـد باکیفیت و رقابتی 
انجـام دهیـد و مـن بـه شـما اطمینان 
می دهـم که دولـت آنچه در تـوان دارد 
برای حل مشـکات شـما بـکار خواهد 
گرفـت چراکـه اقتصاد مقاومتـی نیز به 
همیـن معناسـت که موانع و مشـکات 
را از پیش روی تولید کشـور برداریم. «

جهانگیـری همچنیـن به مشـکات 
مالیاتـی واحدهای تولیدی نیز اشـاره و 
خاطرنشـان کرد:»بخش مالیاتی کشور 
در عیـن  حالـی کـه بایـد از واحدهـای 
تولیـدی و صنعتـی مالیـات اخـذ کند 
امـا بایـد سـخنان و دغدغه هـای آنـان 
را نیز بشـنود چراکه هیـچ تولیدکننده 
نمی خواهـد از پرداخـت مالیـات فـرار 
کنـد بلکه می خواهد روشـی بـرای اخذ 
مالیـات بکار گرفته شـود کـه به رقابت 

آسـیب وارد نکند.« وی افزود: »سـامانه 
جامع مالیاتی کشـور قرار اسـت امسال 
راه انـدازی شـود و از ایـن طریق فشـار 
کـه  تولیدکنندگانـی  روی  از  اصلـی 
می کننـد  فعالیـت  شـفاف  به صـورت 

برداشـته خواهد شـد.« 
معـاون اول رئیس جمهـور ادامه داد: 
»دولـت اطـاع دارد کـه برخـی افـراد 
می دهنـد  انجـام  میلیـاردی  واردات 
و از پرداخـت مالیـات و عـوارض فـرار 
می کننـد که بایـد این افراد شناسـایی 

شـوند و از آن هـا مالیـات اخـذ شـود.« 
از  دیگـری  بخـش  در  جهانگیـری 
کشـور  اینکـه  بابیـان  خـود  سـخنان 
هـم بـه صنایع بـزرگ و هم بـه صنایع 
کوچـک نیازمنـد اسـت گفـت: »این ها 
مکمـل یکدیگـر هسـتند امـا در مقطع 
فعلـی آنچـه می توانـد مسـئله بیکاری 
و مشـکل اشـتغال کشـور را حـل کند 
اسـت.« وی  توسـعه صنایـع کوچـک 
افزود: »امروز مسـئله اشتغال و بیکاری 
کشـور  مشـکات  مهم تریـن  از  یکـی 

اسـت کـه بایـد تـاش کنیـم بارونـق 
بخشـیدن به صنایـع کوچـک و اتصال 
بازارهـای صادراتـی،  بـه  ایـن صنایـع 
مشـکل اشـتغال کشـور را رفع کنیم.« 
جهانگیـری بـا یـادآوری اینکـه موانـع 
بین المللـی و همکاری هـای بانکـی در 
حـال رفـع شـدن اسـت گفـت: »البته 
حـل این مشـکات نیـاز به زمـان دارد 
و امیـدوارم به مـرور شـاهد رفـع ایـن 
کشـور  اقتصـاد  روی  پیـش  از  موانـع 

» باشیم.

معاون اول رئیس جمهور:

خبرداریم برخی افراد واردات میلیاردی انجام می دهند

    دولت

محمدرضا عارف:
 شهید بهشتی هیچ گاه از اهرم قدرت برای سرکوب و حذف مخالفانش استفاده نکرد

رئیـس فراکسـیون امید بابیان اینکه اندیشـه های شـهید 
قـوه قضاییـه  به ویـژه در  ارکان مختلـف  بایـد در  بهشـتی 
متبلور باشـد، تأکید کرد: »شـهید بهشـتی هیـچ گاه از اهرم 
قدرت برای سـرکوب و حـذف مخالف خود اسـتفاده نکرد.«

 بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا عـارف در دیـدار جمعـی 
از خانواده هـای شـهدای هفتـم تیـر، بابیـان اینکـه حـزب 
جمهـوری اسـامی قوی ترین کانـون حاکمیـت مردمی بود، 
خاطرنشـان کـرد: «بـه باور مـن فاجعه هفتم تیـر با طراحی 
پیچیـده توسـط اسـتکبار به قصـد سـرنگونی نظـام صـورت 
گرفـت و بـه همیـن دلیـل معتقـدم آن حادثـه آینـده نظام 

را بیمـه کرد.«
کـرد:  تأکیـد  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عضـو 
»افتخـار شـما عزیـزان ایـن اسـت کـه پـدران شـما مسـیر 
بـه  کم لطفـی  و  بی مهـری  و  کردنـد  همـوار  را  انقـاب 
خانواده هـای شـهدا ازجمله شـهدای هفتم تیر جای تأسـف 
دارد هرچنـد معتقـدم ایـن کم توجـه ای را نبایـد به حسـاب 
نظـام نوشـت بلکه ناشـی از تنگ نظـری برخی از مسـئوالن 

اسـت.« رئیـس فراکسـیون امیـد بـا گرامـی داشـت یـاد و 
خاطـره شـهید بهشـتی گفـت: »شـهید بهشـتی در دوران 
بعـد از انقـاب مـورد تهمت هـا و بداخاقی هـای فراوانـی 
قـرار گرفـت کـه سرمنشـأ آن هـا بـرای او مشـخص بـود اما 
بـا سـعه صدر مثالی زدنـی اش هیـچ گاه از اهرم قـدرت برای 

سـرکوب و حـذف مخالـف خـود اسـتفاده نکـرد.«
 وی بـا یبـان اینکـه اندیشـه های شـهید بهشـتی بایـد 
در ارکان مختلـف به ویـژه در قـوه قضاییـه متبلـور باشـد 
خاطرنشـان کـرد: »رسـیدگی بـه خانواده های شـهدا وظیفه 
حاکمیـت اسـت و تصـور نشـود امکانـات حداقلی کـه برای 
خانواده هـای شـهدا در نظـر گرفتـه می شـود فراقانونـی و 
تبعیض آمیـز اسـت بلکـه این امکانـات بخشـی از حقوق این 

اسـت.«  عزیزان 
عـارف بـا تأکیـد بـر اینکـه هیـچ گاه حضـور چهره هـای 
ارزشـی و ایثارگـر درصحنه هـای حسـاس کم نشـده اسـت، 
اظهـار داشـت: »جامعـه قـدردان چهره هـای ارزشـی بوده و 
خواهـد بـود چراکـه خانواده شـهدا و ایثارگران سـرمایه های 

حفـظ  را  سـرمایه ها  ایـن  اگـر  و  هسـتند  نظـام  معنـوی 
نکنیـم تضمینـی نیسـت کـه آینـدگان همین مسـیر را طی 
کننـد.« عضـو شـورای عالـی انقاب فرهنگـی بابیـان اینکه 
یکـی از افتخـارات دولـت اصاحـات تهیـه و تدویـن الیحـه 
جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران اسـت، گفـت: »افتخار 
اصاح طلبـان ایـن اسـت در دفـاع از ارزش هـا و حمایـت از 
خانـواده شـهدا پیش قـدم هسـتند و حضـور اصاح طلبـان 
در بطـن حـوادث انقـاب نشـان از بـاور آن هـا بـه حاکمیت 

اسـت.«  ارزش ها 
وی بـا تأکیـد بـر اینکه قدردانـی از خانواده شـهدا وظیفه 
ملـی اسـت اظهـار داشـت: »شـهدا و خانواده هـای آن ها در 
انحصـار هیـچ جریانـی نیسـتند و اگر عده ای تـاش کنند از 
شـهدای انقـاب اسـامی و دفـاع مقـدس برای رسـیدن به 
اهـداف جناحـی خـود سوءاسـتفاده کننـد در حـق نظـام و 

ایـن خانواده هـای ارزشـمند ظلـم کرده اند.«
جهانـی  روز  بـودن  پیـش  در  بـه  اشـاره  بـا  عـارف   
قـدس بـر ضـرورت حضـور پرشـعور همـه اقشـار مـردم در 

راهپیمایـی ایـن روز تأکیـد کـرد و گفـت: »ملـت بزرگـوار 
ایـران همیشـه خـود را در کنـار امـت اسـامی و مظلومـان 
بخصـوص فلسـطینیان قهرمـان دیـده اسـت و روز قـدس 
را کـه میـراث ارزشـمند امـام اسـت در شـکوهمندانه ترین 

وضـع خـود بزرگ خواهد داشـت چراکه شـرکت در مراسـم 
راهپیمایـی روز قـدس نشـانه همبسـتگی امـت اسـامی و 
تعهـد، انسان دوسـتی و مسـئولیت اسـامی و انسـانی همـه 

مسـلمانان اسـت.«

خبر

1  یک روز عزای عمومی در ترکیه
دولـت آنـکارا در پی وقوع انفجارهای تروریسـتی در فرودگاه آتاتورک اسـتانبول و 
کشـته و زخمی شـدن شـمار زیادی از شـهروندان، یک روز عزای عمومی در ترکیه 

کرد. اعام 

2   دعوت رئیس جمهور از مردم برای شرکت در راهپیمایی قدس
رئیس جمهـور، ملـت بـزرگ ایـران و مسـلمانان جهـان را به شـرکت گسـترده و 
پرشـور در مراسـم روز جهانی قدس فراخواند. در بخشـی از پیام حسن روحانی آمده 
اسـت: صـدای همـه مـا در روز قـدس، صـدای وحـدت و حمایت از ملت فلسـطین 

است.

3   بازهم اعتراض به سریال های تلویزیونی؛ این بار قضات شاکی شدند
جمعـی از قضـات از »محمدرضا شـفیعی« تهیه کننده سـریال »کیمیا« شـکایت 
کرده انـد.  گفتـه می شـود برخـی از قضات کشـور به دلیـل افترا و تهمـت به جامعه 
قضایـی در »کیمیـا« از تهیه کننده این سـریال شـکایت کرده انـد. آن ها معتقدند که 
در ایـن سـریال بـه قضـات بی احترامـی شـده و عمـًا آن هـا متهـم به انجـام برخی 

شـده اند. جرائم 

4   محمد غرضی: مردم تازه از دست احمدی نژاد خالص شده اند 
محمـد غرضـی کاندیدای انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 92، شـانس پیروزی 
احمدی نـژاد را در انتخابـات آینـده انـدک دانسـت. غرضـی در گفتگو بـا انتخاب در 
رابطـه بـا احتمـال ورود مجـدد احمدی نـژاد بـه عرصـه انتخابات ریاسـت جمهوری 
گفـت: مـردم تـازه از دسـت احمدی نـژاد خـاص شـده اند. همان طـور کـه ماحظه 
فرمودیـد، در سـال 92، روحانـی فقـط بـه یـک علـت رأی آورد و آن هـم ایـن بـود 
کـه مـردم دیگـر نمی خواسـتند بـه روش دوره ی احمدی نژاد زندگی کننـد. بنابراین 
بـه تندروهـا رأی ندادنـد. بـه نظـر مـن، چـه چـپ تند چـه راسـت تند هرکـدام به 
صحنـه 96بیاینـد بـه نفع آقـای روحانی می شـود، بـه دلیل اینکـه؛ مردم بـه تندها 
رأی نمی دهنـد. وی افـزود: اصولگرایان در ده سـال گذشـته همیشـه دچار شکسـت 
شـده اند و هرگـز به توافق عمومی نرسـیده اند. همیشـه تعـداد کاندیداهایشـان زیاد 
شـده اسـت. لذا فکـر می کنم در انتخابات آینـده، همین اتفاق نیـز بیافند، یعنی هم 
تندروهـا، هـم میانـه روه، چـه چپ و چه راسـت کاندیداهای جـدا معرفی می کنند .

5   میردامادی: اصولگرایان کاندیدایی برای رقابت باروحانی ندارند
محسـن میردامـادی گفـت: در انتخابـات آینـده ایـران بایـد به این مسـئله توجه 
کنیم که انتخاب احمدی نژاد در سـال 84 یک انتخاب غیرمنتظره بود و کسـی این 
پیـروزی را پیش بینـی نمی کـرد. ولـی در آن دوره پایـان دو دوره ریاسـت جمهوری 
اصاحـات بـود. در پایـان دو دوره که رئیس جمهور قبلی نامزد نیسـت ممکن اسـت 

اتفـاق پیش بینی نشـده بیفتـد امـا بیـن دوره اول و دوم یـک رئیس جمهـور کمتـر 
پدیـده غیرمنتظـره اتفـاق می افتـد  .حـاال اگر طـرف مقابل یـک نامزد قوی داشـت 
کـه مقبولیـت بـاال بیـن مردم داشـت، ایـن اتفاق ممکـن بـود رخ بدهد امـا بعید به 
نظر می رسـد ایـن اتفاق رخ بدهـد و اصولگرایان رقیب قدرتمندی هم تـراز باروحانی 

بـرای رقابت با او داشـته باشـند. 

6   تبریک آیت اهلل جنتی به الریجانی باگذشت یک ماه از ریاست وی 
در مجلس 

رئیـس مجلس خبـرگان رهبری با صـدور پیامی انتخاب علـی الریجانی به عنوان 
رئیـس مجلس دهـم را تبریک گفت.

7   سخنگوی وزارت کشور: جابجایی فرمانداران ادامه دارد 
حسـینعلی امیری سـخنگوی وزارت کشـور گفت: روند تغییر استانداران تمام شد 
اما جابجایی فرمانداران ادامه خواهد داشـت. ارزیابی همه فرمانداران سراسـر کشـور 
هـم به پایان رسـیده اسـت. ایـن ارزیابی ها بر اسـاس نگاه مدیریتی اسـت و تغییرات 

فرمانـداران هـم چند وقتی اسـت که آغازشـده و جابجایی ها در حال انجام اسـت.

8   مصباحی مقدم: سقف دریافتی های مجاز دولت باید 7 برابر کف 
باشد

حجت االسـام غامرضـا مصباحـی مقـدم بـا انتقـاد از دریافت حقوق هـای کان 
مدیـران دولتـی گفت: همه این حقوق هـا تخلف از قانون مدیریت خدمات کشـوری 

اسـت و سـقف ایـن دریافتی ها بایـد 7 برابر کف باشـد. 

9   واکنش تند محسن چاوشی به انتقاد هوادارانش
محسـن چاوشـی در واکنـش بـه انتقـادات طرفدارانـش, تمام پسـت های صفحه 
شـخصی اش را پـاک کـرد! محسـن چاوشـی لحظاتـی از آهنـگ جدیـدش را در 
صفحـه شـخصی اش قـرار داده بـود اما بـا انتقـاد تعـدادی از طرفدارانش روبرو شـد 
کـه خواسـتار ایـن شـده بودند کـه چاوشـی از ترانه های امـروزی اسـتفاده کند. این 
انتقادات با واکنش شـدید محسـن چاوشـی همراه شـد و تمام پست های صفحه اش 

را پـاک کرد!

10   حذف یارانه 10 میلیون نفر روی میز دولت
خبرآنایـن نوشـت: برخي پیش بیني ها بر این نکته اسـتوار اسـت کـه در بهترین 
شـرایط امسـال یارانـه 10 میلیون نفر حـذف شـود. پیش بیني ها داللت بـر آن دارد 
کـه حـذف یارانه هـا با همیـن روش تـا زماني که تنهـا نیازمندان واقعي در فهرسـت 
یارانـه بگیران باقي بمانند، تداوم یابد.  آنچه مشـخص اسـت اینکـه نیازمندان واقعي 
کـه اسـتحقاق دریافـت یارانـه رادارند از سـوي دولـت، نهادهاي ذي ربـط و نهادهاي 
ناظـر کسـاني اعام شـده اند کـه تحت پوشـش نهادهـا و بنیادهـاي حمایتـي مانند 

کمیتـه امـداد، بهزیسـتي و... قـرار دارنـد. زنـان سرپرسـت خانـوار نیز در ایـن گروه 
قـرار مي گیرنـد.  از سـوي دیگر پیشـنهاد هایی درباره اعمال شـیوه یـا هدفمند براي 
اعطـاي یارانه هـا نیـز ارائه شـده کـه هنـوز مراحـل اولیـه بررسـي را طي مي کنـد. از 
آن جملـه مي تـوان بـه اعطـاي یارانـه هدفمنـد درمـان، آموزش وپرورش به کسـاني 
کـه فرزنـد در حـال تحصیل دارنـد و همچنیـن خـوراک به کسـاني کـه زیرخط فقر 

غذایـي قـرار دارند، اشـاره کرد.

11   کمیسیون اصل 90 فیش های حقوقی و پاداش های نامتعارف را 
بررسی می کند

بهـرام پارسـایی عضـو کمیسـیون اصل 90 مجلـس گفت: قطعاً کمیسـیون اصل 
90 در اولیـن فرصـت بـه موضـوع فیش هـای حقوقـی به عنـوان اولیـن پرونده هـای 
ورودی بـه کمیسـیون ورود خواهـد کـرد. ما سـوابق موضـوع را نیز بررسـی خواهیم 
کـرد کـه ازچـه زمانـی ایـن مصوبه هـا و بخشـنامه ها وجـود داشـته، مربـوط به چه 
دورانـی بـوده، کـدام مدیـران چنیـن دریافتی هـای غیرمتعارفـی داشـتند و چـه 
کسـانی ایـن مجوزهـا را صـادر کردند. بررسـی های کمیسـیون اصـل 90 هم چنین 

پاداش هـای نجومـی کـه در دولـت قبـل پرداخت شـده را نیـز  در برمی گیـرد.

12   ماجرای جریمه 4000 تومانی در قبوض برق
طبـق مصوبـه وزارت نیرو به شـرکت های توزیـع برق، درصورتی که مشـترکان در 
زمـان مقـرر 15 تـا 20 روز مبلغ قبض بـرق خود را پرداخت نکنند، مشـمول هزینه  

شد. خواهند 

13   جان کری، حضور ایران در عراق را ستود

جـان کـری در پاسـخ بـه این سـؤال که آیا حضـور ایـران در عراق مفید اسـت یا 
مضـر، گفـت: همان گونـه که همه می داننـد ما با ایـران چالش هایی داریم و سـرگرم 
کار درزمینـهٔ ایـن چالش ها هسـتیم امـا، این را می توانـم بگویم که ایـران در عراق 
بـه طـرق مشـخصی، مفیـد بـوده اسـت. آن هـا آشـکارا بـر مقابله بـا داعـش تمرکز 

کرده انـد و مـا عمـًا منافع مشـترک داریم.

14    وزیر کار و تعاون، سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره 
مدیرعامل بانک رفاه را تکذیب کرد

بـه دنبـال اظهارات رئیس سـازمان بازرسـی کل کشـور در خصوص اعمال فشـار 
در انتصـاب مدیرعامـل بانـک رفـاه و ارتباط آن بـا یکی از نزدیـکان رئیس جمهوری، 
علـی ربیعـی تأکیـد کـرد که اساسـاً انتصـاب یا عـزل مدیران عامـل بانک هـا دارای 
رویـه و ضوابـط خاصی اسـت که با نظارت دسـتگاه های ناظر اعمال و اجرا می شـود. 
ربیعـی گفـت: انتصـاب مدیرعامـل بانـک رفـاه نیـز بـا همیـن رویـه صـورت گرفته 
اسـت. تاکنـون هیـچ حکمـی از مراجع قضایـی مبنی بر عـدم به کارگیـری این فرد 
صـادر و اعام نشـده اسـت. برکنـاری مدیرعامـل بانـک رفـاه در چارچـوب برخـورد 
دولـت بـا دریافت کننـدگان حقوق های غیرمتعارف صـورت گرفته و فـارغ از مباحث 

است. مطرح شـده 

15   ناصری: رقبای انتخاباتی روحانی به 3 هزار فیش حقوقی دست یافته 
و تالش دارند در بزنگاه ها منتشر کنند

عبـداهلل ناصـری فعـال سیاسـی اصاح طلـب گفـت:  بـا توجه بـه زمـان کوتاهی 
کـه بـه انتخابـات باقی مانده اسـت رقبـا در این فاصلـه کوتـاه وارد میدان شـدند، ما 
خبرهایـی کـه داریـم، مدت هاسـت کـه آن هـا به ایـن فیش ها دسـت پیـدا کردند و 
تعـداد آن ها نیز زیاد اسـت و در بزنگاه مناسـبی هم آن را منتشـر کردنـد.   حدود 3 
هـزار فیـش پیداکرده انـد. این برنامه را بـرای زمین گیرکردن دولـت دنبال می کنند. 
البتـه ممکـن اسـت آمار مقداری کم وزیاد شـود. اما از طریق دسـتگاه های حراسـتی 
همـه ایـن فیش هـا را گرفته انـد و آن هـا را به مـرور منتشـر می کننـد تـا زمـان 
انتخابـات بهره بـرداری الزم را داشـته باشـند و دولت باید زودتر دسـت به کار شـود و 
دسـتورالعمل های نظـام حقوقی جدیدی را که بین کف و سـقف تعییـن کرده اعام 

کنـد و رسـماً آن را بـه جامعـه نمایش دهد.
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کرمون

داستان

الدیـن  قطـب  شـیخ  آرامـگاه 
غـرب  کیلومتـری  دو  در  عبدالسـام 
روسـتای  از  خـارج  در  ماهـان،  شـهر 
لنگـر، میـان مـزارع جـو و گنـدم واقع 

اسـت. شـده 
بسـیار  بنایـی  بقعـه،  سـاختمان 
باشـکوه و مجلّـل که جزو آثار باسـتانی 
بـه  و متعلّـق  بـوده  ماهـان و کرمـان 
قـرن هشـتم هجـری می باشـد. بقعـه، 
شـامل ایـوان، گنبـد، صحـن، صّفـه و 
مقبـره زیباسـت. اصـل بنـا بـه صورت 

مربـع و آن چـه کـه باقی مانده شـامل 
بقعـه  ایـوان  توسـت.  در  تـو  اتـاق  دو 
در مغـرب قـرار دارد کـه خـود شـامل 
سـردری مقرنـس کاری زیبایـی اسـت 
ریختـه  فـرو  آن  از  بخش هایـی  کـه 
اسـت. پـس از عبـور از ایـوان، مرقـدی 
بـر روی سـکویی به طول سـه و عرض 
دو متـر قـرار گرفتـه کـه در قسـمت 
باالیـی آن کتیبه هایـی از آیـات قرآنـی 
دارد. بـر باالی این سـکو، سـنگ قبری 
بـه طـول 2/20 و عرض 50 سـانتی متر 

تعبیـه نموده اند کـه دارای گچ بری های 
ظریـف و حّجاری های فـوق العاده ای از 
آیه هـای قرآن )آیـة الکرسـی( دارد. در 
آخـر یکـی از کتیبه هـا پـس از جملـه 
الـه اال  سـبحان اهللَّ و الحمـد هللَّ و ال 
اهللَّ و اهللَّ اکبر نوشـته شـده:»تعمیر شـد 
مرقـد آقا شـیخ عبدالّسـام قطب الّدین 
فی سـنة 733 هـ.ق«مرقد دارای چهار 
صّفـه کوتـاه بـه ارتفـاع سـه متر اسـت 
که چهار زاویـه آن را مقرنس کاری های 
ظریفـی انجام داده انـد. در اتاق دّوم نیز 

صـورت قبـری اسـت کـه متأسـفانه بر 
اثـر فرسـودگی زیـاد، سـنگ قبـر آن 
خوانـده نشـد. بـر بـاالی بقعـه گنبدی 
شـلجمی بـه قطـر پنـج و ارتفـاع هفت 
متـر اسـت کـه در انتهـای سـاقه آن 
کلمـات اهللَّ محّمـد حسـین بـه صورت 
اسـت.  شـده  تزییـن  و  تکـرار  بنایـی 
ایـن بقعه بـه تازگی از سـوی سـازمان 
میـراث فرهنگـی و گردش گـری تعمیر 
شـده اسـت. زمیـن زیارتگاه حـدود دو 
دیوارهـای  اسـت کـه  مترمربّـع  هـزار 
میـراث  توّسـط  و  تعمیـر  آن  خشـتی 
فرهنگـی کاه و گل زده شـده، نمـای 

زیبایـی گرفته اسـت.
ایـن بنای باشـکوه به شـماره 1314 
و در تاریـخ 1355/9/8 بـه ثبـت آثـار 

ملّـی و تاریخی رسـیده اسـت.
ایـن مطلـب را محرابـی کرمانـی به 

وضـوح معلـوم کـرده، می نویسـد:
»یـک نوبت حضرت قطـب األولیاء و 
األصفیـاء شـیخ قطب الّدین عبدالّسـام 
ماهانـی بـا ایشـان )شـیخ عبدالرحمن 
مّکـی ـ پدر شـیخ عبدالّسـام زرندی( 
صحبت داشـته اند، قـدری لقـاء )نوعی 

گابـی( بـر سـبیل سـوغاتی و تحفه با 
خود داشـته اند، چـون آن را در مجلس 
عبدالرحمـن  شـیخ  کرده انـد،  حاضـر 
پرسـیده اند کـه این چیسـت؟ گفته اند: 
لقـا اسـت، کنایـت از آن کـه از لقاء اهللَّ 
حّظـی بـه شـما رسـد و یـک لقـا بـه 
دسـت خود برداشـته و به دسـت شیخ 
داده و فرموده انـد کـه ایـن را بخوریـد 
که نطفه شـود و سـبب ایجـاد فرزندی 
قابـل کـه نـام ما بـا او حواله اسـت او را 
اسـمی مـا کنید و چون ایشـان رفته اند 
خورده انـد،  را  لقـا  شـیخ،  حضـرت  و 
فرزنـدی کـه به وجـود آمـده، نامش را 

شـیخ عبدالّسـام گذارده انـد.«
محرابـی در جـای دیگـر از کتابـش 

می نویسـد:
»در نشـر محامـد و مناقـب قطـب 
عـارف  الرحمانـی،  خلیفـة  األوانـی، 
همدانی، شـیخ قطب الّدین عبدالّسـام 
ایشـان  کـه:  گوینـد  چنیـن  ماهانـی، 
بیـش  سـال  چهـل  و  صـد  یـک  بـه 
ولـّی  شـاه  حضـرت  از  قبـل  کـم  یـا 
زیـارت  بـه  شـاه  حضـرت  و  بوده انـد 
بـر  سـاعت ها  و  می رفته انـد  ایشـان 

بعـد  تـا  می ایسـتاده  ایشـان  مـزار  در 
گاه  می رفته انـد،  انـدرون  بـه  آن  از 
مـزار  در  بـر  و  می آمده انـد  کـه  بـوده 
همـان  از  و  سـاعت ها  می ایسـتاده اند 
می گفته انـد  و  می گشـته اند  بـاز  جـا 
رجـال  و  مقَدسـه  ارواح  چنـدان  کـه 
الغیـب حاضرنـد و در طوافند که مجال 
مـا نیسـت که برویـم. و بسـیار بزرگ و

صاحب مقامات عالیه بوده اند.«
حسـین کوهـی کرمانـی در تعلیقـه 
محرابـی  األولیـای  تذکـرة  بـر  خـود 
شـیخ  »قبـر  می نویسـد:  کرمانـی 
یـک  در  لنگـر  پاییـن  در  عبدالّسـام 
کیلومتـر و نیمـی ماهـان واقـع شـده 
را  قریـه  آن  قدیـم  نوشـته های  در  و 
لنگـر شـیخ عبدالّسـام می نوشـته اند، 
قدیـم  عمـارات  از  وی  قبـر  پیرامـون 
گنبـد  فقـط  نمانـده،  باقـی  چیـزی 
کوچـک روی قبـر وی هنوز برجاسـت. 
ایـن مـرد در نـزد متأخریـن از فقهـای 
را مـرد  او  بـوده،  شـیعه هـم محتـرم 
صالحـی می دانسـته اند و بـه زیارتـش 

» نـد. فته ا می ر
)مزارات ایران و جهان اسام( 

شیخ قطب الدین عبدالسالم
میراث

روسـتای لنگـر در بخش ماهـان قرار 
دارد. لنگـر یک روسـتای تاریخی اسـت 
کـه تعدادی جاذبه طبیعـی و تاریخی را 
در خـود جمـع کرده اسـت. آن گونه که 
از نـام ایـن روسـتا بـر مـی آیـد، محـل 

تجمـع صوفیان بوده اسـت. 
»واژه لنگـر کـه در فارسـی در معانی 
کشـتی،  نگاهـداری  و  توقـف  وسـیله 
ضریـح، تربـت بـزرگان و غیـره بـه کار رفتـه گاه بـه جـای 
خانقـاه و دیـر قلنـدران به کار رفته اسـت. ایـن واژه ابتدا در 
بخـش شـرقی ایـران و هنـد رایـج بـوده، سـپس بـه نواحی 
غربـی از جمله ترکیـه نیز راه یافته اسـت. در میان صوفیان 
شـبه قـاره، بـه محـل طبـخ و توزیع روزانـه طعـام خیراتی، 

لنگـر گفتـه شـده اسـت. )لغتنامـه دهخدا(
لنگـر، جایـی را گوینـد کـه در آن جـا همـه روزه طعـام 
بـه مـردم دهنـد. )جهانگیـری (. جایـی کـه آنجـا طعـام به 
فقـرا دهنـد. )غیـاث (. خانقـاه . محـل اجتماع یـا خوردنگاه 
صوفیـان . جایـی کـه هـر روز از آنجـا به مردم طعام برسـد. 
از ایـن اسـت کـه خانقـاه را نیـز لنگـر گویند. چنانکـه لنگر 
شـیخ جـام و لنگـر شـاه قاسـم انـوار در خراسـان شـهرت 

دارد.)آننـدراج (  
***

کار بیداران نباشد خوابگاه آراستن 

بسـتر درویـش خواب آلـود جـای لنگر است)امیرخسـرو 
دهلوی(
***

در لنگر نهاده باز فراخ 
کرده ریش دراز را به دوشاخ )اوحدی(

***
لنگـر و خانقـاه او ]نعمـت ا... کوهسـتانی[ حـاال مقصـد 
اکابـر و فقراسـت. )تذکـره دولتشـاه در ترجمـه نعمـت اهلل 
کوهسـتانی(. و سـلطان حسین بن سـلطان اویس جایر در 
خطـه  تبریز جهت شـیخ ]کمـال خجندی[ منزلی سـاخت 
بـه غایـت نزه و بـر لنگر شـیخ و قفها کرد. )تذکره دولتشـاه 
در ترجمـه  کمـال خجنـدی(. و از آن جملـه لنگـر غیاثیه، 
لنگـر باباخاکـی، لنگـر شـیخ زاده بایزید نیز مشـهور اسـت.

السیر(.«  )حبیب 
نامـه  فتـوت  بخـش  اصنـاف«  و  »فتـوت  کتـاب  در 
حاشـیه  در  خانقاهـی  را  لنگـر  قریـب،  خـان  عبدالعظیـم 
آبـادی کـه محل تجمع صوفیان شـهر نشـین بـوده، معرفی 

کـرده اسـت. 
کـه  فتیـان  شـبانه  تجمـع  محـل  یـا  »»فتوت خانـه« 
»زاویـه« یـا »لنگـر« خوانـده مي شـده اسـت تـا حـدي بـه 
منزلـه خانقـاه صوفیـه بوده اسـت و در قرن هشـتم در اکثر 
بـاد آسـیاي صغیـر و ایـران فتوت خانه هـا وجـود داشـت.« 

)پایـگاه اطـاع رسـانی فـرق و ادیـان و مذاهـب(
»منطقـه یـزد و کرمـان از مراکـز فعـال صوفیـان بوده و 
بـا سـقوط خافت بغـداد و انتقال بخـش مهمـی از فعالیت 
هـای دینـی بـه کانـون هـای خانقاهـی، بـرای مـدت سـه 
قـرن ایـن مناطـق، شـاهد فعالیت های گسـترده سـاخت و 
سـاز خانقـاه بـود و بـه ویژه مشـایخ داداییـه در ایـن زمینه 
فعـال بودنـد. )کیانـی، ص 219(. در دوره تیموریـان نیـز 
خانقـاه هـا در ایـن منطقه گسـترش یافت. از قـرن پنجم به 
بعـد، سـاخت خانقـاه در کرمـان رونـق داشـت )کیانی، ص 
227ـ228(. محرابـی کرمانـی، از خانـدان مشـایخ باخرزی، 
تعـداد پرشـماری از خانقـاه های کرمان در قـرن دهم را نام 
مـی بـرد. کـه معروفتریـن آن، خانقـاه شـاه نعمـت اهلّل ولی 

در ماهـان اسـت.«)کتابخانه مدرسـه فقاهت(
عـاوه بـر روسـتای لنگر کرمـان مناطـق دیگـری در ایران 
نیز»لنگر« نامیده می شـود. از جمله»دهي در دهسـتان کاریز 
نـو از بخـش تربت جـام شهرسـتان مشـهد واقـع در 64 هزار 
گـزي شـمال باختـري تربت جـام ، کنـار راه شوسـه عمومي 
مشـهد بـه تربـت جـام  قـرار دارد. ایـن محـل در گذشـته به 
خرجـرد جـام معـروف بـوده و امـروز لنگـر نامیده مي شـود و 
گوینـد شـاه قاسـم انوار )عـارف نامـدار( پس از آنکـه احمد لر 
شـاهرخ را در هـرات زخـم کارد زد، از هـرات رنجیـده خاطـر 
بیـرون شـد و در خرجـرد جام لنگر انداخـت و آنجا به »لنگر« 
نامیده شـد. مزار وي نیز آنجاسـت. و هاتفي خواهرزاده جامي 
در لنگر چهار باغي داشـته و شـاه اسـماعیل صفوی در 921 ه. 

ق بـه دیـدن او رفته اسـت.)مجمل التواریخ گلسـتانه(

برخی از بناهای تاریخی لنگر عبارتند از:
یخچال لنگر

یخچـال قدیمي روسـتاي لنگـر اثر دیدني آن اسـت که با 
توجـه بـه هواي گرم منطقـه در نوع خود جالب توجه اسـت. 
یخچال لنگر در شـرق روسـتا قرار گرفته و تاریخ سـاخت آن 
بـه حدود 250 سـال پیش مي رسـد. در گذشـته و در زماني 
کـه هنـوز تکنولوژي هـاي بشـري وسـایلي مانند یخچـال را 
نسـاخته بـود، مـردم مناطـق گرمسـیر ایـران بـا اسـتفاده از 
هـوش خـود و به کارگیـري طبیعت بـراي روزهاي گرم سـال 
یـخ ذخیـره مي کردنـد. روش کار بیشـتر یخچال هـا بـه ایـن 
صـورت بـود کـه پـس از سـاختن آن بـا دیوارهـاي قطور که 
اجـازه کمتریـن انتقـال انـرژي را مي داد، در شـب هاي سـرد 
زمسـتان مقـداري آب تمیـز بـه آن هدایـت مي کردنـد تا یخ 
بزنـد و شـب بعد روي این الیـه یخ زده یک الیـه دیگر اضافه 
مي شـد و سـرانجام در پایان زمسـتان حجم بزرگي از یخ در 

یخچـال آماده اسـتفاده بود.
یخدان لنگر

یخـدان لنگـر مربـوط بـه دوره قاجار  اسـت. ایـن اثر در 
روسـتای لنگـر به نشـانی خیابـان ولیعصـر، کنار قبرسـتان 
واقـع شـده و در تاریـخ 22 مـرداد 1384 بـا شـماره ثبـت 
13280 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده 

ست. ا

لنگر؛ لنگرگاه عارفان 

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هشتاد و پنج

جـوش و خـروش عنفـوان جوانی سـر تـا پایم 
را فـرا گرفتـه بـود. با آن کـه خانـه و دکان کتاب 
فروشـی و زندگـی مرفه داشـتم هـر روز در فکر و 
خیـال تـازه ای بودم. پیوسـته اصـرار و ابـرام پدر 
و مـادرم بـه احتیـاط آن کـه بـا اشـخاص نابـاب 
نشسـت و برخاسـت ننمایـم و ماننـد بسـیاری از 
جوانـان گرفتـار هـوا و هـوس نکـردم. جهـت این 
کـه بـرای خـود دختـری را نامـزد نمایـم ادامـه 
داشـت. امـا مـن بـا دالیلـی بـه آن هـا فهمانـدم 
کـه نمـی خواهـم عمـری را بـا زنـی بـی سـواد و 
جاهـل بـه سـر بـرده و خـود را در شـهری عقـب 
افتـاده کـه مردمـش از غنـی و فقیر گرفتـار ظلم 
و تعـدی ماموریـن دولـت انـد گرفتـار سـازم. آن 
هـا مـی گفتنـد اکنون کـه تـو در این جـا خانه و 
زندگـی داری، اگـر دور از پـدر و مـادر رفتـه و در 
غربـت بـه سـر بـری و محال اسـت ایـن وضعیت 
را در آن جـا بـه دسـت آوری. امـا مـن بـه آن هـا 
مـی گفتـم ایـن زندگـی را که شـما ایـن همه به 
آن اهمیـت می دهیـد به حال خود گـذارده چند 
ماهـی بـه طور آزمایشـی به طهران مـی روم و در 
آن جـا بـه کسـب و کاری مشـغول می شـوم. اگر 
موفقیتـی حاصـل کـردم چـه بهتـر و مـی مانم و 
اگـر نتوانسـتم دوام بیاورم باز بـه کرمان مراجعت 

کرد. خواهـم 
بـا این شـرط و پیمـان آن ها را برای مسـافرت 
راضـی کـردم. آن وقت برای آن که از روی نقشـه 
و هدفـی صحیـح این سـفر را کرده باشـم تصمیم 
گرفتـم در تهـران کارم را بـه فـروش پارچـه های 
وطنـی کـه بـا زحمـت بسـیار پـدرم آن هـا را در 
کرمـان بـه وسـیله کارخانـه های دسـتی به عمل 
مـی آورد اختصـاص دهـم. از ایـن کار دو نتیجـه 
مـی گرفتـم اول آن کـه پارچـه هـای ایرانـی و 
وطنـی را ترویـج کـرده بـودم و دوم ایـن کـه از 
ایـن راه بـه کار پـدرم کمـک شـده بـود و روی 
همیـن فکر مقـداری پارچه هـای مختلف مختلف 
در حـدود ده عـدل تـدارک دیـدم. اتفاقا کالسـکه 
ای بـا یـک دسـتگاه گاری بارکش که مسـافرینی 
را داشـتند نام کالسـکه چی سـید حسین و گاری 
چـی مشـهدی علـی و هـر دو نفرشـان تبریـزی 

بودند.
داده  جـای  گاری  در  را  پارچـه  هـای  عـدل 
و خـودم بـه اتفـاق سـه نفـر دیگـر کالسـکه را 
دربسـت تا تهـران به مبلغ دویسـت تومـان کرایه 
کردیم. از این سـه نفر همسـفر دو نفرشـان را که 
یک نفرشـان مـردی پارسـی و نامش کیخسـرو و 
آن دیگـری جوانـی موسـوم بـه سـکوت بـود، می 
شـناختم. امـا آن شـخص سـومی را کـه پنجـاه 
سـال عمرش مـی رسـید اولین دفعه بـود که می 
دیـدم و بعـدا دانسـتم او تهرانی و آشـپز قونسـول 
روس در کرمـان اسـت و دو مـاه مرخصـی بـرای 
دیـدار عیالـش گرفته مشـارالیه در موقع راه رفتن 
مـی لنگیـد. هیـچ گونـه اسـباب سـفری بـه جـز 
چمدانـی کوچـک کـه آن را از خـود جـدا نمـی 

سـاخت، همراه نداشـت.
روز ده  و گاری در هـر شـبانه  کالسـکه  ایـن 
دوازده فرسـنگ بیـش تـر نمـی توانسـتند طـی 
طریـق  نماینـد. پـس از پنـج روز بـه قریـه انـار 
کاروانسـرای  عـزم  بـه  دیگـر  روز  و  رسـیدیم 
شـمش بـه اتفـاق قافلـه سـنگینی همراه شـدیم. 
بـا ایـن قافلـه مقـداری پـول نقـره از طـرف بانک 
شاهنشـاهی کـه بایسـتی بـه یزد رسـانده شـود، 
حمـل شـده بـود و بـه همیـن جهـت پنج شـش 
نفـر قرسـوران با اسـب هـا لخـات قافلـه را بدرقه 

مـی کردنـد.
فاصلـه از انـار تـا مهـدی آبـاد کـه در آن جـا 
ای  تلفـن خانـه  اورپ  و  تلگـراف هنـد  کمپانـی 
داشـتند؛ پانـزده فرسـنگ مسـاحت بـود. در ایـن 
فاصلـه آبـادی وجـود نداشـت. فقط در وسـط راه 
یعنـی هفت فرسـنگ که بـه جلو رفتم بـه کاروان 
سـرای صهور شـمش که به جز چشـمه آب شـور 
مختصـری کـه به اندازه یـک لوله آفتابـه از زمین 
می جوشـید آبی وجود نداشـت. دیگـر نه درختی 
و نـه دیـواری و نـه خانـه و اتاقـی دیده می شـد. 
آن قسـمی کـه همراهـان مـی گفتنـد آن محـل 
همیشـه بـه کمیـن گاه دزدان و قطـاع الطریـق 
اختصـاص داشـت. معمـوال همیـن کـه مسـافری 
بـه ایـن نقطـه مـی رسـید از بیابـان خشـک و لم 
یـزرع و کـم رفـت و آمـد و خالـی از عابریـن و به 
جـز شـنیدن قصه های مسـافرینی کـه در آن جا 
گرفتـار سـارقین شـده و بعضی جان خودشـان را 
از دسـت داده بودنـد چیـزی نمـی شـنید و نمـی 
دیـد و از آن وضعیـت دم بـه دم بیـش تـر بـه 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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محصوالت جدید سوزوکی به 
ایران می آیند

در شـرایطی کـه بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد 
توافق هسـته ای فرصت همـکاری خودروسـازان ایرانی 
را بـا ژاپنی هـا فراهـم کـرده، ایـران خـودرو چشـم بـه 
و  اسـت  بسـته  بـا سـوزوکی  تقویـت شـراکت خـود 
می خواهـد روابـط خـود با این شـرکت ژاپنی را توسـعه 
دهد.سـوزوکی چنـد سـالی می شـود به واسـطه مونتـاژ 
محصـول شاسـی بلند خـود بـه نـام »گرنـد ویتـارا« بـا 
ایران خودرو همکاری دارد و این در شـرایطی اسـت که 
پـس از تشـدید تحریم هـا ارتباطـش بـا آبی هـای جاده 

مخصـوص را محـدود کرد.
بـه جز ویتـارا، محصولی دیگر به نام »کیزاشـی« نیز 
از این شـرکت ژاپنی )توسـط ایـران خـودرو( راهی بازار 
ایـران شـد کـه البتـه بـه دالیلـی از جمله قیمـت باال، 
توفیـق چندانـی نصیـب آن نشـد .حـاال اما بـا توجه به 
لغـو تحریم هـا، ایران خـودرو و سـوزوکی قصد توسـعه 
همـکاری خـود بـا یکدیگـر را دارنـد و قـرار اسـت طی 
سـال آینـده، چنـد محصول جدیـد این شـرکت ژاپنی 
راهـی کشـور شـود. بـه گفتـه ایـران خودرویی هـا، از 
قبـل قـرار بـوده سـه محصـول سـوزوکی بـه نام هـای 
»سـوئیفت«، »سـیاز« و »سـلریو« راهـی ایـران شـوند 
و حـاال طبـق تصمیمـات جدیـد، مـدل »بالنـو« نیـز 
بـه ایـن جمـع اضافـه خواهـد شـد. ان طور که هاشـم 
یکـه زارع، مدیرعامل ایـران خودرو عنوان کـرد، بالنو در 
اصل قرار اسـت جانشـین کیزاشـی شـود.وی همچنین 
تاکیـد کـرد کـه محصـوالت جدیـد سـوزوکی همگـی 
از سـال آینـده راهـی ایـران خواهنـد شـد، با ایـن حال 
هنـوز تصمیمی در مـورد محل تولید آنها گرفته نشـده 
اسـت. ایـن احتمـال وجـود دارد که تولید برخـی از این 
چهار محصول، در سـایت مرکزی ایـران خودرو و برخی 
دیگـر نیز در سـایت خراسـان این شـرکت انجام شـود.

سـایت خراسان هم اکنون سـوزوکی گرندویتارا را مونتاژ 
می کنـد و قـرار اسـت تمـام محصـوالت شاسـی بلند 
موردنظـر ایـران خـودرو، در این سـایت تولید یـا مونتاژ 

شود.

قیمت خودرو در ایران
 2.5 برابر جهانی است

عضـو هیات علمی دانشـگاه عامـه طباطبایی گفت: 
قیمـت خودروهـای داخلـی و وارداتـی در ایـران بـدون 
توجـه به سـطح درآمد مـردم، 2,5 برابـر قیمت  جهانی 

این محصوالت اسـت.
علـی خاکسـاری در گفت وگـو با ایسـنا، اظهـار کرد:  
با مقایسـه سـطح درآمدی مـردم در ایـران و جهان نیز، 
قیمـت خـودرو در ایـران 15 برابـر قیمت هـای جهانـی 

است.
وی بـا بیـان اینکـه یـک کارگـر سـاده در کانـادا بـا 
حقـوق 14 مـاه خـود می توانـد یـک تویوتا کمـری 25 
هـزار دالری خریـداری کنـد، خاطرنشـان کـرد:  اما یک 
کارگـر سـاده در ایـران بایـد حقـوق 200 مـاه خـود را 

بـرای خریـد ایـن خـودرو پرداخـت کند.
ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو ادامـه داد: دلیـل 
ایـن وضعیـت و بـاال بـودن سرسـام آور قیمـت خـودرو 
در ایـران نیـز انحصـاری اسـت کـه در بـازار خـودروی 
همچـون  مسـوولی  نهادهـای  و  دارد  وجـود  ایـران 
شـورای سیاسـت گذاری خـودرو از ایـن انحصار حمایت 
می کننـد. وی افزود: ایران خودرو، سـایپا و قطعه سـازان 
وابسـته بـه این شـرکتها عضو شـورای سیاسـت گذاری 
خـودرو هسـتند و طبیعتـا تصمیماتـی کـه ایـن شـورا 
می گیـرد نـه به نفـع مـردم بلکه به نفـع خودروسـازان 
و قطعه سـازان وابسـته اسـت. خاکسـاری با بیـان اینکه 
قیمـت خودروهـای وارداتـی در ایران بـر مبنای قیمت  
بـاالی خودروهای داخلی تعیین می شـود، تصریح کرد: 
بـه دلیل انحصار بـازار، خودروهای خارجی بـه 2.5 برابر 
قیمـت جهانـی در ایـران عرضـه می شـوند تـا ایـران 
خـودرو و سـایپا بتواننـد محصـوالت بی کیفیـت خـود 
را بـا قیمت هـای بـاالی فعلی بفروشـند. وی ادامـه داد: 
ایـران خـودرو و سـایپا بـه دلیل نفـوذی که در شـورای 
سیاسـت گذاری خـودرو دارنـد نمی گذارنـد خودروهای 
وارداتـی بـا قیمت هـای عادالنه و واقعـی در ایران عرضه 
بـه کاهـش 100  زیـرا در آن صـورت مجبـور  شـود 
درصـدی قیمـت محصـوالت خـود خواهنـد بـود. عضو 
هیـات علمـی دانشـگاه عامـه طباطبایی خاطرنشـان 
کـرد: بـرای اصـاح ایـن وضعیت بایـد ترکیب شـورای 
و  خودروسـازان  و  اصـاح  خـودرو  سیاسـت گذاری 
قطعه سـازان از ترکیـب اعضـای این شـورا خارج شـوند 
زیـرا تـا زمانـی که این شـرکتها در این شـورا بـه عنوان 
تصمیم گیـر حضـور دارنـد، اجـازه اصـاح وضعیـت و 

برداشـه شـدن انحصـار از بـازار خـودرو را نمی دهنـد.

در حالـی 1200 شـرکت فعـال در صنعـت قطعـه حضور 
دارنـد کـه برخـی کارشناسـان پیش بینـی می کنند بـا ورود 
خودروسـازان خارجـی و الـزام بـه 40 درصد سـاخت داخل، 
رمـز مانـدگاری ایـن شـرکت ها در چرخـه تولیـد ادغـام یـا 

تشـکیل کنسرسـیوم است.
تجربـه رنـو در به کارگیـری قطعه سـازان داخلـی بیانگـر 
آن اسـت کـه خودروسـازان خارجـی اگـر خواهـان التـزام به 
خواسـت وزارت صنعـت مبنی بـر 40 درصد سـاخت داخلی 
باشـند، بـه سـراغ قطعه سـازانی خواهنـد رفـت کـه از لحاظ 
تکنولوژیکـی در سـطح ارتقا یافتـه ای قرار گرفته باشـند این 
در شـرایطی اسـت که بسـیاری از قطعه سـازان کشـورمان را 
واحدهـای کوچک قطعه سـازی تشـکیل می دهد کـه تنها به 
پذیـرش سفارشـات خودروسـازان داخلـی اکتفـا کرده اند. به 
ایـن ترتیـب، در شـرایطی که صنعت خودرو کشـور مشـغول 
امضـای قراردادهـای جدیـد بـا خودروسـازان خارجی اسـت 
و قراردادهـا یکـی پـس از دیگـری در حـال نهایـی شـدن 
اسـت ایـن پیش بینـی وجـود دارد کـه برخـی قطعه سـازان 
از چرخـه تامیـن قطعـه برای شـرکت های خودروسـاز حذف 
شـوند؛ چراکـه سـرمایه گذار خارجـی نیـز به دنبـال اجـرای 

اسـتاندارهای خـود در سـاخت خودرو اسـت.
بسـیاری در ایـن خصوص بـه تجربه رنو و پـژو و حتی بنز 
آلمـان در انتخـاب قطعه سـازانی محـدود و مشـخص اشـاره 
می کننـد؛ بنابرایـن هم اکنـون یـک پرسـش مهـم مطـرح 
خارجـی  خودروسـازان  کـه  شـرایطی  در  اینکـه  می شـود 

انتخـاب واحـد قطعه سـازی عمـل  به صـورت گزینشـی در 
می کننـد، چـه سرنوشـتی پیـش روی صنعـت قطعه کشـور 
قـرار دارد؟ کارشناسـان در پاسـخ به این موضـوع دو راه حل 
را بیـش از همـه محتمـل می داننـد، گزینه ادغام یا تشـکیل 
کنسرسـیوم؛ به باور کارشناسـان، حدود هزار و 200 شـرکت 
قطعه سـازی فعـال در کشـور وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد، 
اقتصـادی  مشـکات  و  محـدود  ظرفیـت   به دلیـل  بخشـی 
فعالیـت خـود را متوقف کردنـد، اما همچنـان بخش اعظمی 
از آنهـا خواهـان حضـور در ایـن چرخـه هسـتند کـه به نظـر 
می رسـد بـا توجه به آثار ورود خودروسـازان خارجی در پسـا 

تحریـم، شـانس چندانی بـرای ادامـه فعالیـت ندارند.
بـه این ترتیب با حضـور خودروسـازان خارجی در صنعت 
خـودروی ایـران، صنعـت قطعـه کشـور نیـز از ایـن تغییـر و 
تحـوالت مصـون نخواهـد مانـد؛ بـه طـوری کـه برخـی از 
کارشناسـان تاکیـد دارنـد سـاختار ایـن صنعـت به صـورت 
کلـی دچـار تحـول خواهـد شـد و بـه سـمت رقابتی شـدن 

پیـش خواهـد رفت. 
در چنیـن شـرایطی تولیدکننـدگان باید بتوانند براسـاس 
بپردازنـد  تولیـد محصـوالت خـود  بـه  رقابتـی  مولفه هـای 
بنابرایـن در ایـن میـان گزینه هایی چـون کیفیـت، تولید در 
مقیـاس اقتصـادی از اهمیت بسـیار زیـادی برخوردار اسـت. 
از آنجـا کـه رعایـت اسـتانداردها در بخش تولیـد قطعه برای 
خودروسـازان خارجـی حائـز اهمیـت بسـیار اسـت، مسـلم 
اسـت کـه خودروسـاز خارجـی در گام اول بـا قطعه سـازانی 

وارد مذاکـره خواهنـد شـد که تکنولـوژی به روزی داشـته و 
بعـد از آن توان تولید قطعات باکیفیت براسـاس اسـتانداردها 
را دارا باشـند. گزینـه بعـدی کـه بـرای خودروسـاز خارجـی 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت تولیـد در مقیـاس رقابتی اسـت 
کـه بتواننـد هزینه تمام شـده خود را کاهش دهنـد؛ بنابراین 
در ایـن بیـن شـرکت های قطعه سـاز می تواننـد موفـق عمل 
کننـد کـه بتواننـد براسـاس پارامترهـای مشـخص شـده از 

سـوی خودروسـازان خارجـی بـه تولیـد بپردازند.
یکی از موضوعات مهم در این میان آن اسـت که بخشـی 
از شـرکت های قطعه سـاز ایـران به دلیل کوچک بـودن و نبود 
تیـراژ اقتصـادی توانایی همـکاری با خودروسـازان خارجی را 
نخواهند داشـت؛ زیرا آنهـا توانایی تامیـن پارامترهای مدنظر 
ایـن خودروسـازان را ندارنـد و بـه ناچـار از گردونـه رقابـت 

حذف خواهند شـد.
در همیـن زمینه بهاره عریانی، عضو هیات علمی موسسـه 
مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی در گفت وگـو بـا »دنیای 
اقتصـاد« می گویـد: تجربـه رنـو و پـژو در گذشـته نشـان 
داده اسـت قطعه سـازانی شـانس همـکاری بـا خودروسـازان 
خارجـی را دارنـد کـه بتواننـد اسـتانداردهای خودروسـازان 
نیـز آن  بنابرایـن در حـال حاضـر  اجـرا کننـد  را  جهانـی 
دسـته ای شـانس همـکاری بـا شـبکه تامیـن خودروسـازان 
خارجـی را دارنـد که از تـوان باالیی برخوردار باشـند. عریانی 
یکی از مشـکات قطعه سـازان را تعداد بسـیار زیاد واحدهای 
تولیـدی در ایـن بخـش می دانـد و می گویـد: این شـرکت ها 
تـوان مالـی محـدودی دارنـد و در دوران تحریم نیـز توانایی 
خریـد دانـش فنـی روز را نداشـتند بـه همین دلیـل کیفیت 
قطعـات تولیـدی آنها نه تنها متناسـب بـا تولیـدات روز دنیا 
نیسـت، بلکـه صرفه اقتصـادی نیز ندارد؛ بنابرایـن در صورتی 
کـه آنهـا بـه ارتقـا و توسـعه خـود نپردازنـد در بـازار رقابتی 
آینـده حـذف خواهنـد شـد. در ایـن میـان برخـی بـه ورود 
خودروسـازان خارجـی دیگـر از جملـه پژو اشـاره می کنند و 
اینکـه در صورتـی که قـرارداد دیگـری در صنعت خـودرو به 
امضـا برسـد، مسـلم اسـت که ایـن خودروسـازان نیز دسـت 
بـه گزینـش قطعه سـازانی خواهند زد کـه توانایـی الزم برای 

اجـرای برنامه هـای آنهـا در ایران را داشـته باشـند. 
هـر چنـد جزئیـات قـرارداد پـژو مشـخص نیسـت، امـا 
ایـن شـرکت در گذشـته بـا برخی از شـرکت های قطعه سـاز 
همکاری داشـته که نسـبت بـه طرح ها و برنامه هـای قطعات 

ایـن شـرکت آشـنایی داشـته بنابراین محتمل اسـت که این 
موضوع موجب کنار گذاشـته شـدن بسـیاری از قطعه سازانی 
شـود که تناسـبی با خواسـته های این شـرکت نداشته باشد. 
پیشـنهاد می شـود کـه قطعه سـازان  در چنیـن شـرایطی، 
کوچـک گزینـه ادغام را در پیـش بگیرند؛ زیرا آنهـا از طریق 
تجمیـع شـدن می تواننـد تـوان خـود را افزایـش دهنـد و 
همسـو بـا روندهـای توسـعه شـکل گرفتـه در بخـش تولید 

قطعـه پیـش بروند.
در ایـن زمینه، ساسـان قربانـی، دبیر انجمن قطعه سـازان 
بـا اشـاره به اینکـه یکـی از توصیه هـای انجمن قطعه سـازان 
بـه شـرکت های کوچک آن اسـت که با انتخـاب گزینه ادغام 
می تواننـد بـه حیات خـود ادامه دهنـد، می گویـد: در صورت 
تجمیـع، آنها قـدرت مذاکـره بین المللی را خواهند داشـت و 
می تواننـد بقـای خـود را تضمین کننـد، اما راهـکار دیگر که 
به نظـر می رسـد منع قانونی ندارد تشـکیل کنسرسـیوم هایی 
اسـت کـه قطعه سـازان می تواننـد از فضـای بـه وجـود آمده 

بهترین اسـتفاده را ببرند. 
در ایـن زمینـه یـک کارشـناس عنـوان می کنـد کـه در 
بازاریابـی  نظیـر  باالسـری  هزینه هـای  کنسرسـیوم  بحـث 
در بحـث فـروش و تحقیـق و توسـعه در بیـن ایـن واحدها 
تقسـیم و ایـن امر باعـث می شـود کیفیت محصـوالت ارتقا 
پیـدا کنـد و قیمـت تمام شـده در بین قطعه سـازان کاهش 
یابـد و در تیـراژ اقتصـادی تولید کنند. ضمـن اینکه از تمام 
امکانـات سـخت افزاری یکدیگر نیز اسـتفاده کننـد. در این 
میـان هـر چنـد کارشناسـان متفق القـول تاکیـد دارنـد که 
ورود خودروسـازان خارجـی و امضـای قراردادهـای جدیـد 
آنهـا  امـا  شـد،  خواهـد  خـودرو  صنعـت  توسـعه  موجـب 
معتقدنـد کـه تحـول اساسـی در قطعه سـازی کشـور رقـم 

خورد.  خواهـد 
بـه باور آنها، قطعه سـازان ایرانی پتانسـیل بسـیار خوبی را 
دارا هسـتند. بیوک علیمرادلو، مشـاور وزیـر صنعت، معدن و 
تجـارت در گفت وگـو بـا »دنیـای اقتصاد« با اشـاره بـه اینکه 
تحولـی اساسـی پیـش روی صنعت قطعه قـرار دارد که در دو 
جنبـه مثبـت و منفی قابل بررسـی اسـت می گویـد: موضوع 
مشـخص اینکـه بـه واسـطه حضـور خودروسـازان خارجـی، 
تحوالتـی اساسـی در قطعه سـازی کشـور رخ خواهـد داد که 
ایـن موضوع قطعـا موجب محدود شـدن تعداد شـرکت های 

قطعه سـاز خواهد شـد.

دورنمای همکاری قطعه سازان
با خودروسازان خارجی

بـه  ولـی  دارنـد،  باالیـی  سـرعت 
راحتی در سـواری آن هـا توجه چندانی 
ارزان  نشـده اسـت، بعضـی خودروهـا 
قیمت هسـتند، ولی امکانات و سـرعت 
از خودروهـا  بعضـی  و  ندارنـد  باالیـی 
نیـز قـدرت و سـرعت باالیـی دارنـد و 
هـم بسـیار راحـت و لوکـس هسـتند، 
ولـی بـه علـت قیمت بسـیار بـاال برای 
عمـوم اقشـار قابـل دسـترس نیسـت. 
این هـا را گفتیـم تـا مقدمـه ای بـرای 
شـروع بحـث اصلیمان داشـته باشـیم. 
در واقـع در ایـن مقالـه قصـد داریـم 
صحبتـی متفـاوت از ویژگی های خوب 
و بـد محصـوالت پـژو، ولـی بـر روی 
تجهیزات و امکانات کوچک آن داشـته 
باشـیم کـه این سـری کـراس اوور پژو 
2008 را انتخـاب کرده ایـم تـا مـروری 
کوتـاه بـر ویژگی هـای خوب و بـد این 
کـراس اوور آینـده بـازار ایـران داشـته 
باشـیم. البتـه چیزهایـی کـه در ادامـه 
ویژگی هـای  سـوای  خوانـد،  خواهیـد 

اصلـی و مهـم خودروسـت.
ویژگی های خوب:

1- نـه تنها کـراس اوور 2008، بلکه 
مهم تریـن ویژگـی محصـوالت پـژو را 
می تـوان نـام گـذاری آنان عنـوان کرد. 
در  گـذاری  نـام  سـاده ترین  از  یکـی 
دنیـای خـودرو را می تـوان متعلـق بـه 

پـژو دانسـت، چـون آخریـن خـودروی 
کوچکش نام 208 دارد، سـدانش 308 
و همینطـور کـه ابعـاد بزرگ تـری پیدا 
بزرگ تـرش  هـم  عددشـان  می کننـد، 
شاسـی  خودروهـای  بـرای  می شـود. 
بلنـد یا کراس اوورش هـم یک »صفر« 
بـه نـام گذاری هایش اضافه می شـود و 
بـا عددهـای 2008، 3008 یـا 5008، 

ابعـاد آنـان را مشـخص می کنـد.
2- اگـر می خواهیـد کـه نـور درون 
کابیـن اکثـر نقـاط را پوشـش دهـد، 
را  رولزرویـس  محصـوالت  می توانیـد 
سـفارش دهیـد که چراغ داخـل کابین 
آسـمان  سـتاره های  صـورت  بـه  آن 
طراحـی شـده اسـت، ولـی اگـر پـول 
کافـی بـرای آن نداریـد، می توانیـد بـه 
سـراغ خریـد ایـن مـدل از پـژو بروید. 
سـتاره ای،  چراغ هـای  بجـای  ولـی 
سـقف  روی  بـر  کمرنـگ  خطوطـی 

داشـت. خواهیـد 
از  خـودرو  برجسـته  سـقف   -3
چیـزی  عقـب،  بـه  میانـی  قسـمت 
دیسـکاوری،  لنـدروور  در  کـه  اسـت 
می شـود.  دیـده  و...   Xterra نیسـان 
ایـن برآمدگـی از طرفـی باعـث بهبـود 
از  و  می شـود  آیرودینامیکـی  ضریـب 
طرفـی دیگـر باعـث شـده تـا بتـوان از 
قطعـه ای کرومی رنـگ در باالی پنجره 

عقـب اسـتفاده کرد کـه بـه زیبایی آن 
می کنـد. کمـک 

ویژگی های بد:
1- خـودروی شاسـی بلنـد داشـته 
محـرک  چـرخ  چهـار  ولـی  باشـید، 
نباشـد!. کـراس اوور پـژو 2008 از آن 
دسـته خودروهـای شاسـی بلند اسـت 
که بـرای کم کـردن هزینه هـای خرید 
آن، از سیسـتم چهـار چـرخ محـرک 

نمی کنـد. اسـتفاده 
سیسـتم  کنتـرل  ریمـوت   -2
صوتـی پـژو 206 را بـه یـاد بیاورید!، 
از  هـم  اوور  کـراس  ایـن  روی  بـر 
چنیـن ریموتی اسـتفاده شـده اسـت. 
بـا همان شـکل و شـمایل و بـا همان 

سـابق. قابلیت هـای 
3- همانطـور که می دانید، سیسـتم 
سـرگرمی ایـن کـراس اوور بـه بلوتوث 
راحتـی  بـه  کـه  اسـت  شـده  مجهـز 
آندرویـدی  هوشـمند  گوشـی های  بـا 
اگـر  ولـی  می کنـد،  برقـرار  ارتبـاط 
آیفون داشـته باشـید، باید اول یک کد 
بـه دسـتگاه وارد کنید و سـپس داخل 
سیسـتم سـرگرمی خودرو وارد کنید تا 

مجـوز اسـتفاده صادر شـود.
4- یکـی از اساسـی ترین مشـکات 
نگهـداری  محفظـه  اوور،  کـراس  ایـن 
داشـبورد آن اسـت، ایـن محفظـه 14 

اینچـی بـه انـدازه ای کوچک اسـت که 
حتـی کتابچـه راهنمای خـودرو هم به 
می شـود، چـه  جـا  آن   درون  سـختی 

برسـد بـه اشـیایی بزرگ تـر.
بـرای  آفریـن  5- هشـدار جنجـال 
اتمـام سـوخت!!. در بیشـتر خودروهـا 
وقتـی سـوخت خـودرو کـم می شـود، 
این موضوع توسـط یـک المپ کوچک 
به راننـده اطاع داده می شـود، ولی در 
کـراس اوور پـژو وقتـی سـطح بنزین از 

سـطح معینـی کمتر می شـود، صفحه 
کیلومتـر  وسـط  دیجیتـال  نمایشـگر 
کامـا قرمـز شـده و هشـدار کـم بودن 
میـزان سـوخت برای راننـده به نمایش 

می آیـد. در 
اصلـی  دغدغه هـای  از  یکـی   -6
یـک  سـوخت  مخـزن  خریـداران، 
خودروسـت تـا بداننـد کـه چـه انـدازه 
مسـافت ها  پیمـودن  در  را  آن هـا 
همراهـی می کنـد. متاسـفانه براسـاس 

شـواهد، مخـزن سـوخت ایـن خـودرو 
اندکـی کوچـک توصیـف شـده اسـت.

7- بـرای سیسـتم صوتـی و رادیـو 
 JBL ایـن کـراس اوور از بلندگوهـای
اسـتفاده شـده اسـت، ولی انـدازه آن ها 
خـودروی  یـک  بلندگوهـای  از  حتـی 
هـاچ بـک هـم کوچک تـر اسـت، ولـی 
خوبـی  نسـبتا  کیفیـت صـدای  خـب 
دارنـد، هرچنـد بـه انـدازه بلندگوهـای 

بـزرگ نیسـت.

بررسی موارد مثبت و منفی پژو 2008 جدید
بررسی

از سـرگیری تبادالت بانکی و بازگشت آن به 
روال عـادی یکـی از موضوعات مهـم درکاهش 
هزینه خودروسـازی کشـور عنوان می شـود که 
عضـو هیات مدیره انجمـن قطعه سـازان از آغاز 
تبـادالت بانکی میـان ایران و فرانسـه از طریق 

یکـی از بانک هـای معتبر فرانسـوی خبر داد.
گفت وگـو  در  نجفی منـش  محمدرضـا 
محمدجـواد  می گویـد:  اقتصـاد«  »دنیـای  بـا 
در سـفر  ایـران  امـور خارجـه  وزیـر  ظریـف، 
اخیـر خـود بـه فرانسـه در دیـدار بـا مقامـات 
فرانسـوی بحـث آغاز تبـادالت بانکـی از طریق 
یکـی از بانک هـای مطـرح فرانسـوی را نهایـی 
کـرده اسـت. برایـن اسـاس یکـی از مشـکات 
ازسـرگیری  صنعـت خـودرو کـه رونـد کنـد 
تبـادالت بانکـی بـا شـرکت های قطعه سـاز و 
خودروسـاز فرانسـوی بود بـه زودی حل خواهد 
شـد. در شـرایطی این موضوع مطرح می شـود 
کـه گشـایش اعتبار و انتقـال پـول و همکاری 

بانک هـا نقـش بسـیار مهمی در اجرایی شـدن 
همیـن  در  دارنـد.  خودرویـی  قراردادهـای 
می گویـد:  نجفی منـش  محمدرضـا  زمینـه 
تفاهم نامه هـای  و  قراردادهـا  شـدن  اجرایـی  
خودروسـازان و قطعه سـازان منـوط بـه آغـاز 
تبـادالت بانکـی اسـت و از آنجـا که رونـد این 
موضوع بسـیار کند اسـت در صـورت همکاری 
این بانک فرانسـوی بسـیاری از مشـکات حل 

شـد. خواهد 
میـان  ایـن  در  کـه  دیگـری  موضـوع 
هزینـه  کاهـش  بحـث  اسـت  اهمیـت  حائـز 

شـرکت های خودروسـاز و قطعه سـاز به واسطه 
لغـو تحریم هـای بین المللی و به دنبـال آن آغاز 
مبـادالت بانکـی بـا کشـورهای اروپایی اسـت. 
یکـی از عواملـی کـه در دوران تحریـم موجب 
افزایـش هزینـه صنعت خـودرو ایران می شـد، 
بحـث دور زدن تحریم هـا به خصـوص در زمینه 
مبـادالت مالـی بـود؛ بنابرایـن در صـورت حل 
مشـکل نقل وانتقـال پـول از طریـق ایـن بانک 
می توانـد  ایـران  خـودرو  صنعـت  فرانسـوی، 
در ارتبـاط بـا شـرکای فرانسـوی تـا حـدودی 

هزینه هایـش کاهـش یابـد.

حل مشکل مبادالت بانکی 
خودروسازان ایرانی و فرانسوی

خبر تجدید آگهی مزایده نوبت دوم
در اجرای اجرائیه شـماره 9310423444100101صادره از شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
راور لـه فرانـک شـاپوری فرزند محمـد ابراهیم و علیه آقـای یدا... تیکدری فرزند حسـین دایره 
اجرای احکام دادگسـتری شهرسـتان راور در نظر دارد منزل مسـکونی واقع در شهرسـتان راور 
خیابـان امـام کوچـه 19و 21 بـه شـماره پـاک ثبتـی 11 فرعـی از 575 اصلـی به مسـاحت 
عرصـه 299/6 مترمربـع به قیمـت 455/392/000 ریال و اعیانی شـامل زیرزمین تقریباً تکمیل حدود 73 
مترمربـع معـادل 313/900/000 ریـال همکـف حدود 200 مترمربـع معـادل 100/000/000 ریال حیاط 
سـازی حصارکشـی و امتیـازات آب و بـرق معـادل 40/000/000 ریـال کـه ارزش پـاک فـوق جمعـاً بـه 
مبلـغ 909/292/000 ریـال براسـاس نظریه کارشـناس برآورد گردیده اسـت را از طریق مزایـده به فروش 
برسـاند. جلسـه مزایده در روز یکشـنبه مورخ 1395/4/27 سـاعت 9:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
راور بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار می گردد. لذا طالبین خریـد می توانند ظرف مـدت 5 روز تا قبل 
از روز برگـزاری مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد نماینـد و شـخصی برنـده مزایده خواهد شـد کـه باالترین 

قیمت را پیشـنهاد نموده باشـد.
م الف 56  مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان راور - مصطفی آبادیجو

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا سـلمان زاده فرزند حسـن دارای شناسنامه 221 بشـرح دادخواست شماره فوق 
مورخه 1395/04/05 توضیح داده شـادروان حسـن سـلمان زاده فرزند اکبر بشناسـنامه شماره 

5 در تاریـخ 1395/03/24 در شـهر راور فـوت شـده و وراثت منحصر الفوت وی عبارتند از:
ردیف  نام و نام خانوادگی - شماره شناسنامه - سال تولد - نسبت

1- محمدرضا سلمانزاده -  221 -1359- فرزند
2- مرتضی سلمانزاده -3210006903 -1368- فرزند

3- مجتبی سلمانزاده  -106- 1363- فرزند
4- معصومه سلمانزاده -31 -1358 - فرزند
5- فاطمه شهریاری خیرآبادی -35 - همسر

لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختاف 
تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جزرسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط است.
نسرین خیراندیش- دبیرشورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور 
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حقوق و حوادث

خبر

برای خرید اینترنتی از شبکه 
وایرلس عمومی استفاده نکنید 

رئیـس پلیس فتـا اسـتان کرمان گفـت: هیچ گاه 
از طریـق اتصـال بـه یک شـبکه وایرلـس عمومي که 
رمزگذاري نشـده اسـت، خرید اینترنتي انجام ندهید 

و حتمـا بـه نکات امنیتـي توجه کنید
سـرهنگ«کامبیز اسـماعیلي« اظهار کـرد: خرید 
آنایـن بسـیار سـاده، راحت، کـم هزینـه و کاربردي 
اسـت امـا قبـل از ایـن کـه اقدام بـه خریـد اینترنتي 
کنیـد بایـد سیسـتم شـما بـه روز بـوده و از آخریـن 
نسـخه هاي نـرم افزار امنیتـي، مرورگرها و سیسـتم 
عامـل اسـتفاده کنیـد.  وي افـزود: در هنـگام خریـد 
از فروشـگاهي کـه تـا بـه حال تجربـه خریـد ندارید، 
تحقیقـات کاملـي روي آن انجـام دهیـد چـرا کـه 
بسـیاري از کاهبـردان بـا راه اندازي یک وب سـایت 
فروشـگاه کـه بـه ظاهـر قانونـي بـه نظـر مي رسـد، 
اقـدام بـه سواسـتفاده هـاي گوناگـون از شـما مـي 
کننـد.  اسـماعیلي تاکید کـرد: قبـل از ارائه اطاعات 
هویتـي مالـي، به دنبال نشـانه هایي باشـید که ثابت 
کنـد ایـن این وب سـایت قانوني اسـت و این نشـانه 
هـا شـامل یـک تصویـر بـه شـکل قفـل در ابتـداي 
 https آدرس سـایت فروشـگاه در مرورگـر، یا وجـود
یـا نمـاد اعتمـاد الکترونیکـي بـر روي صفحـه اصلي 
سـایت مـي شـود.  وي تصریـح کـرد: ایـن نشـانه ها 
بـه شـما اطمینـان مي دهـد کـه وب سـایتي که در 
حـال انجـام معامله با آن هسـتید، رمز گذاري شـده 
اسـت و اطاعـات آن بـه سـرقت نمـي رود و با رویت 
نشـان اعتمـاد الکترونیکي مي توانید مطمئن شـوید 
کـه ایـن وب سـایت تحت نظارت سـازمان توسـعه و 
تجـارت الکترونیکـي فعالیت مي کنـد.  رئیس پلیس 
فتـا اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: هیـچ گاه از طریـق 
اتصـال به یک شـبکه وایرلس عمومي کـه رمزگذاري 
نشـده اسـت، خریـد اینترنتي انجـام ندهیـد چرا که 
ایـن شـبکه هـا در اغلـب مکان هـاي عمومـي وجود 
دارد کـه بـراي ارسـال اطاعـات مالـي بسـیار ناامن 
هسـتند.  وی در پایـان تاکیـد گفت: تمامي اسـناد و 
مـدارک خریـد آنایـن از قبیل فاکتور فروش، اسـناد 
مربـوط به انتقال هزینه مالي به حسـاب فروشـنده و 
کدهـاي رهگیـري را نزد خـود نگه داریـد و هیچ گاه 

نـکات ایمنـي را سرسـري نگیرید.

مصدومیت 10 مسافر بر اثر 
واژگونی پژو در جیرفت

سـخنگوی سـازمان امـداد و نجـات بـا اشـاره بـه 
مهمترین حوادث شـبانه روز گذشـته گفـت: واژگونی 
پـژو 405 در کیلومتـر 45 محـور جیرفـت بافـت 10 

مصـدوم برجای گذاشـت. 
 در ارتباط با مهمترین حوادث شـبانه روز گذشـته 
اظهار داشـت: تصـادف سـواری پراید با پـژو 405 در 
محـور هراز کیلومتر 53، 9 صبح دیروز سـبب حادثه 
دیدن 2 مسـافر شـد. وی افزود: برخورد یک دسـتگاه 
پـژو 405 بـا مانـع اطـراف جـاده نیـز 7 و 20 دقیقه 
صبـح دیـروز در محـور بروجـن بـه لـردگان بـرای 5 
مسـافر حادثـه آفرید که نیروهـای امـدادی موفق به 
نجات جان مسـافران شـدند. سخنگوی سازمان امداد 
و نجات با اشـاره به واژگونی یک دسـتگاه سـمند در 
کیلومتـر 18 محـور تربت جـام به فریمـان 16 و 51 
دقیقـه روز گذشـته گفت: بر اثر این حادثه 4 مسـافر 
دچـار آسـیب شـدند. همچنیـن آتش سـوزی مراتـع 
در کیلومتـر 10 الیگـودرز بـه خمیـن بعدازظهـر روز 
گذشـته سـبب بروز حادثه شـد که نیروهای امدادی 
موفـق بـه اطفا حریق در این منطق شـدند. مرتضوی 
بیـان داشـت: برخـورد وانـت سـایپا بـا پـژو 405 در 
کیلومتر 51 محور یاسـوج بابامیدان سـاعت 18 و 45 
روز گذشـته 7 مسـافر را مصـدوم کـرد کـه نیروهای 
امـدادی بافاصلـه در محـل حضـور یافتـه و اقدامات 
الزم را جهـت کمـک بـه حادثه دیدگان انجـام دادند. 
وی بـه انفجار در شـرکت تولید قیر خراسـانی اشـاره 
کـرد و عنـوان داشـت: ایـن حادثـه 20 و 15 دقیقـه 
روز گذشـته در محور دلیجان به سـلفچگان به وقوع 
پیوسـته کـه در اثر آن 9 نفر دچار حادثه شـدند. وی 
اضافـه کـرد: برخورد نیسـان و موتورسـیلکت نیز 10 
و 25 دقیقـه امـروز در کیلومتـر 25 محـور فیروزآباد 
شـیراز سـبب آسـیب دیدن 3 مسافر شـد. همچنین 
واژگونـی پـژو 405 در کیلومتـر 45 محـور جیرفـت 
بافـت سـاعت 16 و 51 دقیقـه روز گذشـته سـبب 

مصدوم شـدن 10 مسـافر شد.

در  سـال  از  فصـل  ایـن  در  هوایـی  و  آب  تغییـرات  بـا 
منطقـه دماونـد، گـروه هـای مختلـف خارجـی و داخلـی از 
کوهنـوردان آماتـور و زبده بـرای صعود به قله 5هـزار و 610 
متـری دماونـد حاضر میشـوند کـه در این بین برخـی اوقات 
شـاهد وقایـع پیش بینی نشـده و خسـارات جانـی و مالی به 

کوهنـوردان نیز هسـتیم.
پـس از سـقوط و مفقـودی بیـش از یـک ماهـه کوهنورد 
سـیرجانی در بلندتریـن قلـه آتشفشـانی آسـیا، ایـن بار یک 
کوهنـورد 60 سـاله آلمانـی عصـر دوشـنبه هفتـه جـاری به 
همـراه تیـم 15نفره راهـی دماونـد، بلندترین کـوه ایران می 
شـوند و پـس از صعـود بـه کوه و هنـگام فرود وی در مسـیر 
جنوبـی و در ارتفـاع 4700 متـری واقـع در زیر آبشـار یخی، 
تعـادل خـود را از دسـت مـی دهـد و دچـار جراحت شـدید 

دسـت و صـورت و شکسـتگی از ناحیه سـر می شـود.
کوهنـورد  ایـن  ایـن حادثـه وضعیـت  اولیـه  دقایـق  در 
نامناسـب همـراه بـا تهوع و صدمـات متعدد گزارش میشـود 
و از جسـتجو و نجـات فدراسـیون تقاضـای کمـک می شـود 
و بافاصلـه تیمـی 3نفـره از پایـگاه امداد و نجـات پلور راهی 
گوسـفند سـرا می شـود ولی با توجه به مسـیر صعب العبور، 
کوهسـتانی و منطقـه صخـره ای بـا شـیب تند تیـم اورژانس 
زمینـی و آمبوالنـس قادر به حضـور بر بالین بیمار نشـدند و 
بـا هماهنگـی مرکـز مدیریت حـوادث و فوریت های پزشـکی 
و اورژانـس کشـور یـک فرونـد بالگـرد سـازمان امدادونجات 
اسـتان مازنـدران به محل حادثه اعزام می شـود امـا با توجه 
بـه شـراط برفی و وزش باد شـدید در این محـل امکان فرود 
هلـی کوپتـر میسـر نمـی شـود و شـخص مصدوم پـس از 6 
سـاعت تـاش توسـط همنـوردان و کوهنـوردان مسـتقر در 
ایـن منطقـه بـه ارتفاعات پاییـن تر انتقـال داده می شـود و 
در آنجـا فـرد مصـدوم با امبوالنـس به ابتدای جـاده منتقل و 
توسـط امبوالنسـی کـه از طـرف آژانس گردشـگری خدمات 

رسـانی هماهنگ شـده بـود به بیمارسـتان راهی میشـود.
وحید بهرامی، راهنمای کوهسـتان گروهی از گردشـگران 
و کوهنـوردان آلمانـی دربـاره ی ایـن حادثه به ایسـنا، گفت: 
بعـد از صعـود این گروه بـه قله دماوند، هنگام برگشـت یکی 
از آنهـا کـه مـردی 60 سـاله بـود، دچـار ضعف عمومی شـد 
و در آخریـن برف چـال بـاالی پناهـگاه بارگاه سـوم در حین 
پاییـن آمـدن، تعـادل خود را از دسـت داد، بـه زمین خورد و 

از ناحیه َسـر آسـیب دید.
وی ادامـه داد: در همـان محـل حادثـه، امـداد اولیـه را 
انجـام دادیـم و سـپس مصدوم را بـا قاطر به پناهـگاه منتقل 
کردیم. خوشـبختانه یک پزشـک آلمانی، اتفاقـی در پناهگاه 
حضـور داشـت که پـس از معاینه گفت مصدوم فعا مشـکل 

حـادی نـدارد. ضمنـا در تماسـی کـه بـا مسـؤول پزشـکی 
کوهسـتان فدراسـیون کوهنوردی )دکتر حمید مسـاعدیان( 
داشـتم، ایـن تشـخیص تاییـد شـد، امـا هـر دو پزشـک در 
تشـریک مسـاعی نظـر دادند کـه مصدوم به دلیل سـن باال و 
آسـیب دیدگی َسـر، بهتر اسـت زودتر به پایین منتقل شـود 
و تاکیـد شـد از قاطر برای حمل او به پایین اسـتفاده نشـود.

بهرامـی گفـت: تماس هـای مـا بـا سـازمان هـال احمـر 
و امـداد و نجـات کوهسـتان از حـدود سـاعت 4 بعدازظهـر 
روز دوشـنبه شـروع شـد و بافاصلـه درخواسـت هلی کوپتـر 
نشسـتن  امـکان  جـوی  شـرایط  خاطـر  بـه  امـا  کردیـم، 

نداشـت. ارتفـاع 4200 متـری وجـود  هلی کوپتـر در 
وی افـزود: البتـه در سـاعتی که حادثـه رخ داد، هوا صاف 
بـود، امـا هـال احمـر برنامـه ی پروازهـای هلی کوپترهـای 
امـداد را بـا سـایت سـازمان هواشناسـی هماهنـگ می کنـد 
و بـا داده هـای مـا کاری نـدارد کـه معمـوال هـم اطاعـات 
سـایت هواشناسـی خیلـی دقیـق نیسـت، چـون آن روز جو 
کوهسـتان، آرام و صعـود مـا در هـوای صـاف انجـام شـد، 
درحالیکـه در سـایت هواشناسـی بـرای آن روز، بـارش برف، 

وزش بادهـای شـدید و رعدوبـرق پیش بینـی شـده بـود!
و  کوهسـتان  راهنمـای  کیانپـور،   دیگربابـک  طـرف  از 
نماینـده آژانـس مجـری ایـن تـور آلمانـی  کـه همزمـان در 
تهـران هماهنگـی بـا سـازمان هـال احمـر و امـداد و نجات 
انجـام  بـه محـل حادثـه  امدادرسـانی  بـرای  را  کوهسـتان 
مـی داد، گفـت: پیگیـری بـرای امدادرسـانی سـاعت ها طول 
کشـید. ایـن مراکـز، البتـه بـه جـز مرکـز امـداد مازنـدران، 
پاسـخگوی تلفن هـا بودنـد، امـا در عمـل اتفاقـی نمی افتـاد. 
نزدیـک سـاعت 8 شـب هنوز از تیـم امدادرسـانی در منطقه 
خبـری نبـود، سـرانجام موفـق شـدم بـا معـاون امنیـت و 
عملیـات هـال احمـر کشـور مسـتقیما صحبت کنـم که در 
نهایـت او گفـت فرسـتادن هلی کوپتـر بـه ارتفـاع امکان پذیر 
نیسـت، ولی نیـرو به منطقه )گوسفندسـرا در ارتفـاع 3000 
متـری( اعـزام و بـا راهنمـای همراه مصـدوم نیـز هماهنگی 

می شـود.
دریغ از یک چسب زخم در

 ارتفاع 4200 متری دماوند!
وحیـد بهرامـی در شـرح ادامـه ی ایـن ماجـرا بـه ایسـنا 
گفـت: متاسـفانه هیـچ امکانـات پزشـکی در قـرارگاه بـارگاه 
سـوم وجـود نـدارد. ایـن تمهیـدی اسـت کـه فدراسـیون 
کوهنـوردی بایـد بیاندیشـد. بـا وجـود آن کـه در شـش مـاه 
اخیـر، هفـت حادثـه در دماونـد رخ داده، امـا لـوازم پزشـکی 
حتـی در حـد کمـک هـای اولیـه در ایـن قـرارگاه کـه یکی 
از پرترددتریـن و بزرگتریـن پناهگاه هـای کوهنوردی کشـور 

محسـوب می شـود، وجـود نـدارد.
او اضافـه کـرد:  فقـط یـک بَسـکت ) سـبد حمل بیمـار از 
ارتفـاع( در قـرارگاه وجـود دارد کـه وقتی یک مجـروح با آن 
پاییـن بـرده می شـود، دیگـر معلـوم نیسـت ِکـی بـاال آورده 
شـود! روز حادثـه همـان یک بسـکت هـم نبود. ایـن پناهگاه 
بـا وجـود آنکـه صدهـا نفـر در پایـان هفتـه از آن اسـتفاده 
می کننـد، اصـا امکانـات امـدادی نـدارد، حتی یک چسـب 

زخم.
4 ساعت طاقت فرسا... 

وی ادامـه داد: چـون نیروهـای امـداد بـه بـارگاه سـوم 
نیامدنـد، ناچار شـدیم بـا دو لوله پروفیل دو متـری، تعدادی 
پارچه هـای نمـدی کـه روی قاطـر می انداختنـد و مقـداری 
طنـاب کوهنـوردی، برانـکارد بسـازیم و مصـدوم را از ارتفـاع 
4200 متـری تـا 3000 متـری کـوه دماونـد، توسـط چهـار 
کوهنـورد و یـک قاطرچـی کـه ملیـت افغانـی داشـت پایین 
بیاوریم. این کار طاقت فرسـا بیش از 4 سـاعت طول کشـید. 
طـی ایـن مـدت، نفـرات امدادرسـان هـال احمر و امـداد و 
نجـات کوهسـتان تنهـا تا محلـی که ماشـین رو بـود، خود را 

رسـانده و بـه انتظـار مـا مانـده بودند. 
وی افـزود: مـا از حـدود سـاعت 4 عصـر از سـازمان امداد 
و نجـات هال احمـر درخواسـت کمـک کـرده بودیـم، آن ها 
نهایـت سـاعت 20:15 شـب در گوسفندسـرا حاضـر شـدند. 
ایـن عملکـرد بـرای سـازمان عریـض و طویل هـال احمر و 
بخـش امـداد و نجـات کوهسـتاِن آن واقعـا »غیرمسـؤوالنه« 
اسـت، مخصوصـا آن کـه از افـرادی اسـتفاده شـده بـود کـه 
آمادگـی جسـمانی برای بـاال آمـدن از کوه نداشـتند. به نظر 
شـما امدادگـر کوهسـتان نبایـد شـخصی توانمند و زبـده با 

قـدرت تصمیـم گیری سـریع باشـد؟
ایـن راهنمـای کوهسـتان بـا بیـان این کـه هـال احمـر 

و امـداد و نجـات کوهسـتان در ایـن حادثـه کمـک مؤثـری 
نداشـتند، افـزود: آن ها فقـط وقتی ما به گوسفندسـرا )ارتفاع 
3000 متـر( رسـیدیم، مصـدوم را از برانـکارد دست سـاز بـه 
 SOS آمبوالنـس منتقـل کردنـد. گردشـگر آلمانـی بیمـه
داشـت کـه پـس از هماهنگی آژانس توریسـتی مجـری این 
تـور، بـا آمبوالنس دیگـری از پلور بـه بیمارسـتانی در تهران 

منتقل شـد.
آلمانـی  انتقـال گردشـگر  بـه محـض  اضافـه کـرد:  وی 
بـه بیمارسـتان کـه سـاعت یـک بامـداد روز سه شـنبه )8 
تیرمـاه( صـورت گرفـت، آزمایـش هـای الزم انجـام شـد که 
خوشـبختانه هیـچ مشـکلی نداشـت و بعدازظهـر آن روز هم 

شـد.  مرخص 
بهرامـی بـه عنـوان راهنمـای کوهسـتان که سال هاسـت 
عملیـات داوطلبانـه ی امـداد و نجـات در کوهسـتان را انجام 
می دهـد، بـا اشـاره بـه ضعـف دسـتگاه های امدادرسـان در 
مناطـق سـخت کوهسـتانی، اظهار کـرد: هیـأت کوهنوردی 
تهـران معمـوال از اواخـر پاییز تـا اواخر فروردین مـاه عملیات 
وگرنـه  می دهـد،  انجـام  کوهسـتان  در  را  داوطلبانـه ای 
دسـتگاه هایی چـون هـال احمـر و بخـش امـداد و نجـات 
کوهسـتان ایـن سـازمان، آن چنـان کـه باید بـه وظایف خود 
عمـل نمی کننـد و در سـوانح، خیلی ضعیف ظاهر می شـوند.

ایـن راهنمـا همچنین گفت: وقتی فدراسـیون کوهنوردی 
بابـت صعـود بـه دماونـد 50 دالر از گردشـگران خارجـی 
را  امدادرسـانی  از جملـه  خوبـی  بایـد خدمـات  می گیـرد، 

کند.  تأمیـن 
بـا ایـن اوضـاع تشـکیل  گروههایـی در مدخـل ورودی 
کوههـا بـرای ثبـت آمارو تعـداد  کوهنـوردان و چـک کردن 
وسـایل و ملزومات همراه آنها، در جهت کاسـتن از خطرهای 

احتمالـی و ایمـن کـردن مسـیرالزم بـه نظر می رسـد.  

جزئیاتی از مصدومیت کوهنورد آلمانی در ارتفاعات دماوند

 9 ساعت انتظار برای  فرود

عملیـات  کشـور  سراسـر  پلیـس 
و  شناسـایی  بـرای  را  گسـترده ای 
دسـتگیری مـرد اعدامی کـه با کمک 
همدسـتانش از دسـت ماموران زندان 
جیرفـت گریختـه، آغـاز کـرده اسـت. 
پیـش از ظهر دوم تیر امسـال یکی 
از مامـوران زندان شهرسـتان جیرفت 
همـراه چهـار سـرباز، مـرد اعدامی به 
نـام امیـن رضـا را کـه بـه اتهـام قتل 

در ایـن زنـدان دوره محکومیتـش را 
خـودروی  سـوار  می کـرد،  سـپری 

کردند. زندانیـان  حمـل 
بـه سـمت دفترخانـه ای در  آنهـا 
خیابـان دولـت شهرسـتان جیرفت به 
راه افتادنـد تـا مـرد زندانـی، سـندی 
را در آنجـا بـه نـام یکـی از اعضـای 
خانـواده اش ثبـت کنـدو او را دوبـاره 

بـه زنـدان بازگرداننـد.

مامـور بدرقـه و یکـی از سـربازان 
حمـل  خـودروی  کـه  آن  از  پـس 
متوقـف  دفترخانـه  مقابـل  زندانـی 
از  امنیتـی  تدابیـر  تحـت  را  او  شـد، 
خـودرو خـارج و بـه دفترخانـه ـ کـه 
در یـک خیابـان خلـوت بـودـ  منتقل 
کردنـد. بعـد از آن کـه مـرد زندانـی 
در دفترخانـه کار ثبـت و انتقال سـند 
را انجـام داد، همـراه مامـور زنـدان و 

سـربازی که دسـتش به مـرد اعدامی 
دسـتبند خـورده بـود، بـه راه افتادند 
حمـل  خـودروی  مقابـل  وقتـی  و 
زندانـی رسـیدند، ناگهان سرنشـینان 
یک دسـتگاه خـودروی پـژو 405 که 
پوشـانده  را  چهره هایشـان  همگـی 
روی  بـه  بودنـد،  مسـلح  و  بودنـد 

گشـودند. آتـش  زنـدان  خـودروی 
می کـرد  سـعی  زنـدان  مامـور 
سـریع تر مـرد اعدامـی را بـه داخـل 
وی  فـرار  از  و  منتقـل  خـودرو 
جلوگیـری کنـد کـه موفـق نشـد. در 
از مـردان مسـلح  ایـن هنـگام یکـی 
پـای او را هـدف شـلیک گلولـه قـرار 
شـدن  زخمـی  بـه  منجـر  کـه  داد 
مـردان  مرحلـه  ایـن  در  شـد.  وی 
مسـلح دیگـر سـربازان را تهدیـد بـه 
مـرگ کـرده و مـرد زندانـی را همراه 
دسـتبند  دسـتش  بـه  کـه  سـربازی 

بردنـد. بـا خـود  بـود، 
بـا اعـام ایـن ماجـرا بـه پلیـس، 
مامـوران بـا حضـور در آنجا مشـاهده 
کردنـد مامـور بدرقـه زنـدان زخمـی 
شـده کـه او را بـه بیمارسـتان منتقل 

کردنـد. بـا تحقیـق از سـربازان معلوم 
هم خدمتی هـای  از  یکـی  کـه  شـد 
آدم رباهـای مسـلح  دام  نیـز در  آنهـا 
گرفتار شـده و جانش در خطر اسـت. 
بررسـی محـل حادثـه نیز نشـان داد، 
در آنجـا هیـچ دوربینی نصـب نبوده و 
فیلـم یـا عکسـی از صحنـه آدم ربایی 

ثبت نشـده اسـت.
بـرای  جسـت و جو  مامـوران 
دسـتگیری آدم رباهای مسـلح را ادامه 
دادنـد تـا این که سـاعاتی بعـد اطاع 
یافتنـد آدم رباهـا، سـربازی را کـه بـه 
گـروگان گرفتـه بودنـد، در محلـه ای 
فـرار  اعدامـی  مـرد  همـراه  و  رهـا 

نـد. کرده ا
تحقیقـات  ادامـه  در  مامـوران 
متوجه شـدند مـرد اعدامـی امین رضا 
نـام دارد کـه 9 سـال پیـش در حیـن 
شهرسـتان  در  مـردی  بـا  درگیـری 
و  رسـانده  قتـل  بـه  را  او  کهنـوج، 
گریختـه بـوده کـه چهـار سـال بعـد 
دوبـاره  کـه  زمانـی  جنایـت،  ایـن  از 
بـه اسـتان کرمـان بازگشـته ، توسـط 
پلیـس دسـتگیر و بـه زنـدان جیرفت 

منتقـل شـده بـود. او بعـد از محاکمه 
بـه قصـاص محکـوم و حکـم وی نیـز 
تائیـد شـده و در آسـتانه اجرای حکم 

قصـاص بـود.
ایـن در حالـی بـود کـه در ادامـه 
تحقیقـات معلوم شـد، چنـد روز قبل 
از انتقـال مـرد زندانـی بـه دفترخانه، 
همسـرش با حضور در مرجـع قضایی 
تقاضـا کـرده اجـازه دهنـد تا او سـند 
خانـه را بـه نـام وی انتقـال دهـد تـا 
آن را بفروشـد؛ کـه ایـن حادثـه رخ 
در  همچنـان  پلیـس  اسـت.  داده 
جسـت و جوی مـرد اعدامـی و افرادی 
اسـت کـه مقدمـات فـرار او ر ا فراهم 

کرده انـد.
مـرد  بـودن  فـراری  بـه  توجـه  بـا 
دادسـتان  رسـتمی،  مجیـد  اعدامـی 
عمومـی و انقـاب شهرسـتان جیرفت 
ایـن  تصویـر  چـاپ  درخواسـت  بـا 
زندانـی فـراری بـدون پوشـش چهـره 
در روزنامـه، از مـردم سراسـر کشـور 
او  مخفیـگاه  از  چنانچـه  خواسـت 
اطاعـی دارند، به پلیس و دادسـتانی 

. خبردهنـد 

فرار به سبک هالیوودی
دادسـتان جیرفت درخواست کرده عکس زندانی فراری برای شناسایی منتشر شود.

 خبر

هـادی  راور-سـرهنگ  رحمانـی،  حبیـب 
میرزایـی، فرمانـده انتظامـی شهرسـتان راور که 
بـه دنبال موفقیت هـای اخیر در کشـفیات مواد 
مخـدر، از سـوی سـردار بنـی اسـدی، فرمانـده 
انتظامـی اسـتان کرمـان بـه مدت 4 سـال دیگر 
در مقـام خود ابقا شـده اسـت در ایـن باره گفت: 
با اشـرافیت و اقدامات اطاعاتی پلیس مشـخص 
شـد، فـردی اقدام به جاسـاز مواد مخـدر در یک 
دسـتگاه کامیـون آمیکو کرده و قصـد انتقال این 

مـواد را بـه اسـتان های شـمالی دارد.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان راور افزود: از این 
رو بافاصلـه بـا تشـدید کنتـرل محورهـای راور 
بـه مرکـز در نهایـت مامـوران ایسـتگاه ایسـت و 
بازرسـی شـهید جهانگرد)چشمه شـور( کامیون 
مـورد نظـر را کـه خالـی  بـه مقصـد مشـهد در 
حـال حرکـت بـود، شناسـایی و متوقـف کردند.

وی عنـوان کرد: بـا توقف خـودرو ماموران در 
بازرسـی دقیق و فنـی از آن مقدار 586 کیلوگرم 
تریـاک را کـه داخـل السـتیک و کفـی جاسـاز 

کرده بـود، کشـف کردند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان راور همچنیـن 
خاطرنشـان کـرد: در ایـن رابطـه ضمـن توقیف 
کامیـون، یـک نفر متهـم با هویت ع.ج دسـتگیر 
و بـا تشـکیل پرونده به همراه مواد کشـف شـده 
بـرای سـیر مراحـل قانونـی به مراجـع ذی صاح 

تحویل داده شـد.
وی همچنیـن بـه کشـف 54 کیلـو تریـاک و 
4/5 کیلو هروئین در سـه ماهه اخیر در بازرسـی 
از ماشـین هـای عمومـی و شـخصی خبـر داد و 
افـزود: ایـن مقـدار هروئیـن در بازرسـی از یـک 
دسـتگاه اتوبـوس کشـف گردیـد کـه در آن دو 
مـرد و یـک زن با بسـتن مواد بـه دور کمر قصد 
حمـل آنهـا را داشـتند کـه دسـتگیر و بـا مـواد 

مکشـوفه تحویـل مفامـات ذیصـاح گردیدند. 

رئیـس پلیس فتا خراسـان رضوی در آسـتانه 
جدیـد  هـای  شـیوه  خصـوص  در  فطـر  عیـد 
کاهبـرداری بـا ترفنـد کمـک بـه نیازمنـدان و 

جمـع آوری فطریـه هشـدار داد.
سـرهنگ جـواد جهانشـیری گفت: بـا نزدیک 
شـدن بـه روزهـای پایانی مـاه مبارک شـاهد راه 
انـدازی کانـال و گـروه هایی در فضای سـایبری 
هسـتیم کـه به شـهروندان پیشـنهاداتی از قبیل 
خیرخوهانـه  و  مردمـی  هـای  کمـک  دریافـت 

پیشـنهاد  را  نیازمنـدان  مسـتقیم  شناسـایی  و 
مـی دهـد در حالـی کـه مجوزهـای الزم بـرای 
ایـن منظـور را ندارنـد. وی افـزود: در ایـن روش 
کاهبـرداران در فضـای مجـازی و شـبکه هـای 
بـی  افـراد  از  تصاویـری  انتشـار  بـا  اجتماعـی 
خانمـان یـا کـودکان بیمـار، احساسـات انسـان 
دوسـتانه کاربـران روزه دار را تحریک و با معرفی 
درگاه هـای جعلـی و تماس و پیام های ارسـالی 
اقـدام بـه کاهبـرداری مـی کننـد. جهانشـیری 

تصریـح کـرد: کاربـران مراقـب ایـن فراخوان هـا 
باشـند زیـرا در سـال های گذشـته کاهبـرداران 
بـا عنـوان کمک هـای مردمی بـه افـراد نیازمند، 
فعالیـت هـای مجرمانـه ای داشـتند کـه پلیـس 
فتـا اقـدام به شناسـایی و دسـتگیری ایـن قبیل 
کاهبـرداران و سـوء اسـتفاده گران کرده اسـت. 
گفـت:  رضـوی  خراسـان  فتـا  پلیـس  رئیـس 
کاربرانـی کـه قصـد دارند فطریـه یا کفـاره روزه 
خـود را از طریـق فضـای مجـازی یا تلفـن  بانک 
پرداخـت کننـد، می تواننـد فطریه یا کفـاره روزه 
خود را از طریق شـرکت ها و موسسـات شـناخته 
شـده در کشـور کـه توسـط رسـانه های جمعـی 
شـماره  اعـام  بـه  اقـدام  تلویزیـون(   ، )رادیـو 
حسـاب های رسـمی می کننـد اقـدام کننـد و از 
واریـز فطریـه یا کفـاره روزه خود به حسـاب های 

نامعتبـر و شـخصی افـراد خـودداری کنند.

کشف 586 کیلو تریاک از یک 
دستگاه کامیون در راور

کالهبرداری با ترفند کمک های 
خیرخواهانه مردمی و 

جمع آوری فطریه

خبرخبر
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فـرودگاه  بـه  مهاجـم  دو  گذشـته  روز 
آتاتورک در اسـتانبول حملـه کردند و پیش 
از عبـور از دروازه ی اصلـی توسـط پرسـنل 
و  می شـوند  شناسـایی  فـرودگاه  حراسـت 
وارد  کـه  نمی کننـد  فرصـت  خوشـبختانه 
جمعیـت حاضـر در فـرودگاه بشـوند و پس 
از اندکـی تبـادل آتـش بین ایشـان و پلیس 
هـر دو ماشـه ی جلیقـه ی انفجاری خـود را 
می کشـند و هـر چنـد آمارها ضد و نقیض اسـت امـا خبرگزاری 
فرانسـه تعـداد کشـته های ایـن حملـه را 32 نفـر و خبرگـزاری 
آسوشـیتدپرس ایـن آمـار را حـدود 50 تـن اعـام کـرده، ولـی 
مقامـات ترکیـه تاکیـد کرده انـد کـه آمار رسـمي تاکنـون از 31 
کشـته 147 زخمـي حکایـت دارد و بدبختتانـه نـام چهارتـن از 
هموطنـان مـا، سـاالر داودی، زهرا امیـری، مریم امیـری و هدی 
امیری در میان کشـته شـدگاِن انفجاراعام شـد و ماجرا را برای 

مـا ایرانیـان دردناک تـر کـرد.
 امـا داسـتان چیزی فراتـر از این دو عدد اسـت، متاسـفانه به 
طـرز غم انگیـزی همـه ی مـا معتادیـن به اخبـار به شـنیدن و یا 
خوانـدن این عددهـا عادت کرده ایـم و خیلی هـم برای مان فرقی 

نـدارد کـه فان بمب گذاری 4 کشـته و 10 زخمی داشـته باشـد 
و یـا 10 کشـته و 4 زخمـی! در حال حاضر هر روز از رسـانه های 
مختلـف می شـنویم کـه در فـان کشـور شـخصی خـودش را 
منفجـر کـرد و یا در جایی بمب گذاشـتند و عـده ای زن و کودک 
را کشـتند و اخبار مختلف تروریسـم دولتی و غیر دولتی هر روز 
از گوشـه و کنـار دنیـا بـه قصـد دور کردن انسـان ها از انسـانیت 
و هرچـه بیشـتر وحشـی و دور از تمـدن شـدن رویکـرد مـردم 
و دولت هـا بـه سـمت مـا حملـه ور می شـوند و انـگار بـه روشـی 
سیسـتماتیک بـا این همه قتل و کشـتار هر کـدام از این گروه ها 
بـه شـیوه ی خودشـان تـاش می کننـد نه تنهـا دولت هـا را وارد 
الکـی دفاعـی و خشـونت گر بکنند بلکـه می خواهند خـود مردم 
را هـم تبدیـل به موجوداتـی ترسو،دشـمن پندار، جامعـه گریز و 
حتـی جامعه سـتیز بکنند. برای شـناخت بهتر این عمـل باید با 
تاریخ آن آشـنا بشـویم:  اسـتفاده از شـیوه »انتحار« در تاریخ بشر 
دارای ریشـه طوالنـی اسـت. به گونه ای که برخـی از محققین از 
عملیاتهـای انتحـاری در قرن یازدهم میادی در ایران اشـاره می 
کننـد. آنهـا بـه »فدائیان« حسـن صباح اشـاره می کننـد که در 
حیـن عملیـات، با خود حشـیش حمـل می کردنـد و در صورتی 
کـه در آسـتانه مـرگ قرار می گرفتند، دسـت به خودکشـی می 
زدنـد. فدائیـان که رهبـر آنان »بـزرگ امیر« بود با تغلیظ شـیره 
تریـاک، آنـرا در محفظه عایق ماننـدی در درون یکی از دندانهای 
خـود جاسـازی مـی کردنـد، هنگامـی کـه در حین عملیـات در 
دام نیـرو هـای سـاطین گرفتـار مـی شـدند و امیدی بـه نجات 
نداشـتند، مـواد درون دنـدان خـود را بلعیده و پس از دو سـاعت 

مـی مردند.
عـاوه بـر ایـن در برخـی جوامـع اسـامی در قـرن 18 کـه 
بخشـهایی از هندوسـتان امـروزی محسـوب مـی شـدند، بـرای 
بیـرون رانـدن اسـتعمارگران اروپایـی بـه عملیاتهـای افتخـاری 
متوسـل می شـوند. کامیکازه کـه در زبان ژاپنی معـادل »تندباد 
خدایـان اسـت و نشـانی از تقدسـی دارد کـه افراد بـرای مقابله با 
برتـری هوایـی آمریکا خـود را فدا مـی کردند، به یک اسـتراتژی 
مهـم ژاپنـی هـا علیـه آمریـکا تبدیـل شـد. 21 اکتبـر 1944و 
درجریـان جنـک جهانی دوم، یـک هواپیمای نظامـی امپراتوری 

ژاپـن کـه مقداری زیـاد مواد منفجره در بدنه آن جاسـازی شـده 
بـود و مخازنـش پـر از بنزیـن بـود در خلیـج »لـی تـی« واقع در 
مجمـع الجزایـر فیلیپین خـود را به رزمناو سـنگین اسـترالیایی 
بـه نـام »اسـترالیا« کوبیـد و آن را از کارانداخـت. در ایـن حملـه 
هوائـی انتحـاری، فرمانده کشـتی و سـی تن از افسـران و ملوانان 
آن کشـته شـدند. بـا ایـن حملـه، تاکتیـک »کامیـکازی« وارد 
عملیـات نظامـی در جهان شـده اسـت، زیرا که نخسـتین حمله 
از ایـن دسـت بـوده اسـت. در ایـن نـوع حملـه هوایـی، خلبـان 
داوطلـب خودکشـی اسـت و نیـروی دریایـی ژاپن همیشـه ده ها 
خلبـان آمـاده خودکشـی در دسـترس داشـت. دومیـن حملـه 
کامیـکازی 24 اکتبـر ـ سـه روز بعـد و سـومین آن 25 اکتبـر 
و در همـان آبهـا صـورت گرفـت. در طـول جنـگ جهانـی دوم، 
بسـیاری از کشـتی هـای آمریـکا و انگلسـتان و متحدانشـان بـه 
ایـن طریق ازمیـان رفتند ازجمله ناو هواپیمابـر آمریکایی »امانی 
بـی«. پرونـده عملیات کامیکازی بسـته نشـده و ارتش بسـیاری 
از کشـورها در لحظـه ضـرورت آمـاده اسـتفاده از ایـن تاکتیک و 
همچنین تاکتیک »اژدر انسـانی« در دریا هستند. واژه کامیکازی 
)کامیـکازه( از دو کلمه »باد« و »ملکوت« سـاخته شـده و چنین 
بـادی در قـرون وسـطی کشـتی مغولهـا را که عازم تصـرف ژاپن 
بودنـد غـرق کرده بـود و به گونـه ای هنوز کامیکازه بـرای ژاپنی 

ها مـورد تقدیر و تحسـین اسـت.
ببرهـای سـیاه بـه گروهـی از زنان عضـو جنگجویـان تامیلی 
در سـریانکا اطـاق مـی شـد کـه از شـیوه انتحـار بـرای پیش 
بـردن اهـداف خـود اسـتفاده مـی کردنـد. زنـان عضو ایـن گروه 

صدهـا عملیات انتحاری در داخل شـهرهای تحـت کنترل دولت 
مرکـزی انجام مـی دادند. از آنجا که دولت هنـد از حامیان اصلی 
دولت مرکزی سـریانکا بود در سـال 1991 یک ببر سـیاه عضو 
تامیـل هـا در حالیکه مواد انفجاری به خود بسـته بـود در جریان 
یـک حملـه انتحـاری راجیو گانـدی نخسـت وزیر اسـبق هند را 
تـرور کـرد. در سـال 1987 نیـز “کیـم هیـون هویـی” اهـل کره 
شـمالی با جاسـازی یک بمب سـاعتی در هواپیمای مسـافربری 
کـره جنوبـی، 115 نفـر را کشـت و هنگامـی که دسـتگیر شـد، 
سـعی نمـود تـا از یـک کپسـول سـیانور اسـتفاده کنـد و در اما 

ماجـرای 11 سـپتامبر و حملـه ای که به برج هـای تجارت جهانی 
شـد هـم نیازی بـه توضیح نـدارد و همـه ی مخاطبـان از چند و 

چون ماجـرا خبـر دارند. 1
الجزیـره گزارشـی با عنـوان »ایـران قربانی تروریسـم« به قلم 
»بلـن فرناندز«  منتشـر کرد و ر این گـزارش به گفته های رئیس 
جمهـور ایـران اشـاره کرد در یکی از سـخنرانی هـای اخیرش در 
تهـران، حسـن روحانی در این سـخنرانی به رفتـار دوگانه آمریکا 

اشـاره کرد و گفـت:« باید رفتاری یگانه داشـت، نـه دوگانه.«
منظـور رئیس جمهـور ایران، رفتـار آمریـکا در محکوم کردن 
تروریسـم  و حمایـت از آن در دورانـی اسـت کـه بـه نفـع ایـن 
کشـور اسـت. بـرای مثـال، ایـن رفتـار دو گانـه آمریـکا و اشـاره 
آنهـا بـه »تروریسـم« زمانـی بـه کار مـی رود کـه هواپیماهـا به 
سـاختمان های آمریـکا برخـورد کـرد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه 
شـلیک یک کشـتی جنگـی آمریکایی بـه هواپیمای مسـافربری 
ایرانـی کـه منجـر بـه شـهادت همـه مسـافران شـد، یـک اقدام 

تروریسـتی محسـوب نشد.2
امـا شـاید بپرسـید ایـن ماجـرای رفتـار دوگانه چـه ربطی به 
حملـه ی داعش بـه فرودگاه اسـتانبول دارد؟ مسـاله این جاسـت 
کـه “مجاهدیـن افغـان” کـه در راسـتای بیـرون رانـدن ارتـش 
سـرخ) ارتـش اتحـاد جماهیـر شـوروی( از افغانسـتان توسـط 
سیا)سـازمان اطاعـات و امنیـت آمریـکا( پشـتیبانی شـدند و 
آمـوزش نظامـی دیدنـد و در واقـع بـه لطـف سـیا و بـا هزینه ی 
آمریـکا پـا به عرصـه ی وجود گذاشـتند تـا  به آمریـکا در جنگ 
سـرد کمک کننـد. بعدها موقعیتی پیش آمد که شـخصی به نام 

بـن الدن از مجاهدیـن افغان جدا شـود و برای خـودش گروهکی 
بـه نـام القاعـده را بنیـان گذاری کنـد و حمله ی 11 سـپتامبر را 
سـازمان دهی کنـد تـا بهانه ی حملـه به عـراق و افغانسـتان را به 
دولـت بـوش بدهـد و در حـال حاضـر هـم هنـوز دولـت آمریکا 
و نظامیـان اش و شـرکت های خصوصـی و پیمانـکاران نظامـی  و 
شـبه نظامـی اش در ایـن کشـورها ماندگارند و باعث می شـوند تا 
جوانانـی که اسـتقال و آزادی کشورشـان را می خواهند توسـط 
گروه هـای تروریسـتی مثـل داعش عضـو گیری بشـوند و پس از 
شسـت و شـوی مغزی دقیقا در خاف جهتی که عاقه داشـتند 
فعالیـت کنند و روز به روز اوضاع کشـور خودشـان را بدتر و بدتر 
کننـد. آیـا داسـتان پیـروان جیـم جونـز را بـه یـاد داریـد؟ 909 
نفـر در کنـار یکدیگر خودکشـی کردند فقط بخاطـر اینکه تحت 

تاثیـر سـخنرانی های یـک کشـیش بودند.
مهم تریـن  از  اسـتار)یکی  روزنامـه ی  اول  تیتـر  امـروز   
روزنامه هـای ترکیـه( ایـن بـود:  اردوغـان گفـت : اسـتانبول بـا 
لنـدن )از لحـاظ ارزش انسـانیت( هیچ فرقـی نـدارد. و صد البته 
با کشـته شـدن هموطنان عزیزمـان ماهم همین سـوال را داریم 
کـه چـه فرقی بیـن هموطنان ما و شـهروندان بریتانیـا یا بلژیک 
هسـت؟ کـه بـا حمله ای بـه بلژیک جهـان بهـم می ریزد امـا ... .  
مسـاله این جاسـت کـه آیا مـا هم مي توانیـم اینچنیـن بازیچه ی 
امیـال شـخص یـا گروهـی قـرار بگیریـم و تبدیـل به عروسـکی 
بـی اراده بشـویم؟ و از عملـی شـجاعانه مثل کامیـکازه و یا جان 
دادن در راه نبرد با سـلطانی ظالم تبدیل شـویم به شـخصی که 
خـودش را منفجـر می کنـد تا شـاید بتواند چنـد نفر بی گنـاه را 

بـه کام مرگ بکشـاند؟
آزمایش هـای  معروف تریـن  از  یکـی  بـا  را  شـما  آخـر  در 
روانشناسـی مـدرن آشـنا می کنـم: آزمایـش میلگرام، آزمایشـی 
بـرای سـنجش میـزان اطاعـت اشـخاص از اتوریته )اقتـدار  ( در 
انجـام کارهایـی مغایر بـا وجدان شـخصی افراد بود کـه به ابتکار 
 )StanlyMilgram:روانشناس، استنلی میلگرام )به انگلیسـی

گرفت. صـورت 
آزمایـش با یک قرعه کشـی سـاختگی میان شـخص داوطلب 
و شـخص دیگـری که در واقع همدسـت محقق بـود ولی خود را 
داوطلب جا می زد، شـروع می شـد. از داوطلب خواسـته می شـد 
کـه از میـان دو ورقـه کاغـذ یکـی را انتخـاب کنـد تـا نقـش او 
)معلم/یادگیرنده( در آزمایش مشـخص شـود. از آنجایی که روی 
هـر دو ورقه نوشـته بود »معلم«، همدسـت محقق همیشـه ادعا 
می کـرد کـه روی ورقـش »یادگیرنـده« نوشـته شـده، و بدیـن 
ترتیب همیشـه داوطلب »معلم« انتخاب می شـد. سـپس لباس 
سـفید آزمایشـگاه را بـه تن داوطلـب می پوشـاندند و داوطلب به 
اتاقـی بـرده می شـد کـه در آن فـردی حضـور داشـت کـه خود 
را دانشـمند محقـق طـرح جـا مـی زد، در اتـاق دیگـری کـه بـا 
یـک دیـوار حائل از آنهـا جدا می شـد، یادگیرنده بـود که تظاهر 
می شـد، شـخصی اسـت که آزمایش های مربوط بـه یادگیری بر 
روی او در حـال انجـام اسـت. در برخـی از صورت هـای آزمایش 
شـخص یادگیرنـده قبـل از جـدا شـدن بـه داوطلـب می گفـت 
کـه بیمـاری قلبـی دارد. نحـوه انجـام آزمایـش اینگونه بـود که 
معلـم یـک سـری کلمـات جفتـی را از روی کاغـذ می خوانـد، 
مثـًا: کاغذ-نردبـان، دکمه-موز، هوا-تلفن. سـپس معلم حافظه 
یادگیرنـده را بـا گفتـن کلمه نخسـت هـر جفت کلمـه آزمایش 
می کـرد و از یادگیرنـده می خواسـت کـه از بیـن 4 گزینه، جفت 
صحیـح را انتخـاب کنـد. مثـًا بعد از شـنیدن کلمه کاغـذ، باید 
می گفـت: نردبـان. معلـم بـه یادگیرنـده اعـام می کنـد کـه در 
مقابـِل هر پاسـِخ غلط، یادگیرنـده را با شـوک الکتریکی جریمه 
خواهـد کـرد و شـدِت ایـن شـوک هـر بـار بیشـتر از بـارِ قبـل 
خواهـد بـود. در شـوِک 180 ولتـی یادگیرنده فریاد می کشـد: » 
مـن دیگـر نمی توانـم درد را تحمل کنم« و در شـوک الکتریکی 
270 ولتـی عکس العمـِل شـاگرد تنهـا یـک جیـغ وحشـتناک 
اسـت. بـا بـاال رفتـن میـزان شـک، یادگیرنـده بـه دیـوار حایل 
میکوبـد و التمـاس میکنـد که بیمـاری قلبی دارم و به او شـوک 
وارد نکنـد. البتـه در واقـع ایـن شـوک ها وارد نمی شـد، اما معلم 
از آن خبـر نداشـت و صـدای جیـغ و فریـاد در واقع ضبط شـده 
بودنـد. اگـر معلـم از دادن شـوک خـودداری می کـرد پژوهنـده 
)پروفسـورِ روانشناسـی( او را بـه ادامه شـکنجه ترغیـب می کرد. 
هرچنـد همـه ی روانشناسـان پیش بینـی می کردنـد کـه فقـط 
یـک نفـر در هـر هزار نفر ممکن اسـت تـن به اعمال شـکنجه ی 
مـرگ آور بدهـد و برق بـاالی 400 ولت بـه یادگیرنده وصل کند 
اّمـا در حقیقت در نخسـتین سـری از آزمایشـهای میلگـرام، 65 
درصـداز شـرکت کنندگان حاضر شـدند به دیگران شـوک 450 
ولتـی وارد کننـد. بـا اینکـه داوطلب هـا شـدیداً مضطـرب شـده 
بودنـد، ولـی نمی توانسـتند کـه اتوریتـه )اقتـدار  ( و مقام علمی 
پژوهنـده )پروفسـورِ روانشناسـی( را رد کننـد. اندکـی از افراد از 
اعمـال درد لّذت هـم میبردند، و با عاقـه آن را انجام می دادند.3
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به بهانه ی سالروز تولد اوریانا فاالچی 

جنس نچندان ضعیف
اوریانـا فاالچـی در 29 ژوئـن سـال 1929 در زمـان 
زمامـداری موسـولینی در فلورانـس بـه دنیـا آمـد. 
نـه سـاله بـود کـه جنـگ جهانی دوم شـروع شـد و 
پـدر او کـه از موسـولینی نفرت داشـت، وارد جنبش 
مقاومـت زیرزمینـی گردیـد. اوریانا هـم گرچه بعدها 
نوشـت کـه دوطرف جنگ تفـاوت چندانی نداشـتند 
جنـگ  پایـان  تـا  و  می کـرد  کمـک  پـدر  بـه  امـا 
تجربه های وحشـتناکی را پشـت سـر گذاشـت. هنوز 
بیسـت سـاله نشـده بـود کـه نوشـتن در روزنامه هـا 
را آغـاز نمـود و بـه قـول خـودش قـدرت واژه هـا را 
درک  بـاال،  بیـان  قـدرت  خاطـر  بـه  کـرد.  کشـف 
خـاص سیاسـی، جسـارت فوق العـاده بـه سـرعت از 
نویسـنده سـتون کوچکـی در یـک روزنامـه محلـی، 
از  تعـدادی  بـرای  کـه  بین المللـی  خبرنـگاری  بـه 
معتبرتریـن نشـریات اروپـا قلـم مـی زد تبدیل شـد. 
هـر جـای دنیـا کـه در آن زمـان کانـون خبـری و 
رسـانه ای جنـگ قـدرت بیـن زورمـداران می بـود او 

را بـه خـود جـذب می کـرد.

فاالچـی در پی سـالها فعالیـت حرفه ای خـود، موفق 
بـه دریافـت جوایـز معتبـر بسـیاری )از جملـه مدال 
طـای تـاش فرهنگی برلوسـکونی، جایـزه آمبرگنو 
درو؛ معتبرتریـن جایـزه شـهر میـان، جایـزه آنـی 
تیلـور مرکـز مطالعـات فرهنگ عامـه نیویـورک و...( 
شـد. او همچنیـن یک بـار کاندیدای دریافـت جایزه 

نوبـل ادبیات گشـت.
در ایـران نـام اوریانـا فاالچـی در اواخـر دهـه چهـل 
شمسـی )دهه شـصت میـادی( بـا ترجمه آثـار وی 
دیکتاتـوری  حکومت هـای  و  ویتنـام  جنـگ  علیـه 
پرتغـال(  و  اسـپانیا  )یونـان،  اروپـا  در  باقی مانـده 
مطـرح گردیـد. وی یـک بـار در سـال 1351 بـرای 
مصاحبـه بـا محمـد رضا پهلـوی و بار دیگر در سـال 
1358 بـرای مصاحبـه با آیت اهلل خمینـی و مهندس 
مصاحبه هـا،  ایـن  کـرد.  سـفر  ایـران  بـه  بـازرگان 
آخریـن بـار در سـال 1383 همراه بـا مصاحبه معمر 

قذافـی و ... در ایـران منتشـر شـد.
از  عقایـد سیاسـی  لحـاظ  بـه  کـه  فاالچـی  اوریانـا 
چـپ بریـده و راسـت گرا محسـوب می شـد، از نظـر 
مذهبـی یـک »ملحـد مسـیحی« بـه شـمار می آمد؛ 
زیـرا او ظاهـراً به خـدا ایمانی نداشـت، امـا گه گاهی 
تمایاتـی را بـه مسـیحیت نشـان مـی داد. بـه عنوان 
بندیکـت  پـاپ  بـا   2005 اگوسـت  در  او  نمونـه 

شـانزدهم دیـدار کـرد.
قابـل  نوعـی سـرطان  بـه  فهمیـد  کـه  هنگامـی  او 
کنتـرل دچـار اسـت تصمیـم گرفـت دیگـر کتـاب 
ننویسـد و بقیـه عمـر را بـه اسـتراحت بپـردازد در 
ذیـل بخش هـای از کتـاب جنـس ضعیـف را مطالعه 

: می کنیـد
تابستون بود مدیر روزنامه ازم پرسید:

» حاضـری یـه سـفر بـه دور دنیـا بـری و از چنـد تا 
کشـور شـرقی گـزارش بگیری؟«

گفتم: »آره اما درباره چی باید گزارش بنویسم؟«
»درباره وضعیت زنان اون جا«

اون جـا کـه می شـه  تـا  همیشـه سـعی می کـردم 
دربـاره زنـا و چیزایـی

کـه بـه اونا مربوطـه، چیـزی ننویسـم. نمی دونم چرا 
از ایـن کار ناراحـت می شـدم و کل ماجـرا بـه نظـرم 
مسـخره می اومـد. آخـه مگه زنـا از یه نـژاد دیگه ان، 

یـا از یک سـیاره دیگه
اومـدن کـه بایـد جداگونـه و تـو بخـش خاصـی از 
روزنامـه درباره شـون مطلـب نوشـت؟ مثـل بخـش

ورزشی، یا سیاسی، یا هواشناسی؟
دختـر یکی از دوسـتام واسـه شـام دعوتم کـرده بود 
و وسـط غـذا خـوردن یهو بغضـش ترکید و تـو گریه 

بهـم گفت کـه آدم خیلـی بدبختیه!
»خیلـی احمقـی! مـن واسـه داشـتن همیـن چیزای 
مزخـرف ناراحتـم! تو فکـر می کنی اگه یـه زن بتونه 
شـغلی کـه اغلـب مـال مـرداس رو داشـته باشـه، یا 
خـدا!  آخ!  خوش بختـه؟  بشـه،  رییس جمهـور  حتـا 
چه قـدر دلـم می خواسـت تـو کشـوری به دنیـا آمده 
بـودم کـه بـه زن محل سـگ هم نمـی ذارن تمـام ما 

زنـا آدمـای بی خاصیتـی هسـتیم!«
حرفـای اون شـب دختـر دوسـتم نگرانـم کـرد. مثل 
یـه آدم کـه ندونـه گـوش داره، چون صبح کـه بیدار 
می شـه، گوشـاش سـر جای قبلـی ان، اما یـه روز که 
گـوش درد می گیـره و گوشـاش یـادش می افتن منم 
یهـو ایـن رو فهمیـدم که مشـکای مردا یـه چیزایی
مثـل نژاد، یـا پول و وشـغل برمی گرده اما مشـکای 

زنـا دور یـه موضوع می گـرده: زن به
دنیا اومدن!

 »جنـس ضعیـف«، نوشـته اوریانـا فاالچـی، اوریانـا 
بـه کشـورهای  بـا سـفر  در سـال 1962،  فاالچـی 
مشـاهدات  ژاپـن،  و  سـنگاپور  هنـد،  پاکسـتان، 
مسـتقیم اش را دربـاره وضعیـت زنـان در کتابـی به 

نـام جنـس ضعیـف گـردآوری کـرد.
کتـاب جنـس ضعیـف بـا ترجمـه یغمـا گلرویـی به 
وسـیله مؤسسـات انتشـارات نـگاه در 195 صفحـه و 

بـه قیمـت 2800 تومـان بـه چاپ رسـیده اسـت.
منبع: یک پزشک
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حفاظت شـده  منطقـه  نََفـس  پیام مـا- 
بحرآسـمان در اسـتان کرمـان به عنـوان زیسـتگاه 
پلنـگ  آسـیایی،  سـفید  سـینه  سـیاه  خـرس 
ایرانـی و... ایـن روزهـا بـا شـنیدن احتمـال مجدد 
فعالیت هـای معـدن کاوی، به شـماره افتاده اسـت.

و  معـدن کاوی  تـب  می شـود  سـالی  چنـد 
اسـتخراج سـنگ، مـس و طـا در برخـی مناطـق 
سـطح  ارتقـاء  و  باالگرفتـه  کشـور  کوهسـتانی 
نشـین  کوهپایـه  مـردم  معیشـتی  و  اقتصـادی 
بهانـه ای بـرای رونـق ایـن صنعـت شـده، صنعتی 
بـر  اثبات شـده اش  مخـرب  اثـرات  باوجـود  کـه 
گـوی  مجوزگیـری  در  همچنـان  محیط زیسـت، 
سـبقت را از دیگـر صنایـع ربـوده اسـت. پـس از 
کـوه شـاه در شهرسـتان بافـت، ایـن بـار نوبـت به 

رسـید. بحرآسـمان  منطقـه ی  در  کـوه  هنـزاء 
بحرآسمان کجاست؟ 

در  آسـمان  بحـر  منطقـه ي حفاظـت  شـده ي 
شـمالی ترین مـرز جغرافیایـی شهرسـتان جیرفت 
در جنـوب کرمـان، یکـی از مناطـق خـوش آب 
منطقـه ای  اسـت.  ایـران  کوچـک  هنـد  هـوای 
بی نظیرتریـن  از  یکـی  به عنـوان  کـه  کوهسـتانی 
کویـری  اسـتان  در  زیسـت محیطی  پهنه هـای 
کرمـان و منطقـه ای بکـر در جنوب اسـتان کرمان 
اسـت، و درواقـع یـک روزنـه تنفسـی محسـوب 
می شـود، چراکـه ایـن منطقـه در تمـام شـش ماه 
پاییـز و زمسـتان، بـه دلیـل بـارش بـرف سـنگین 
رودخانه هـای  آبـی  ذخایـر  و  اسـت  مسـدود 
پایین دسـتی نیـز از همیـن یخچال هـای طبیعـی 

می شـود. تأمیـن 
چـون:  گیاهـی  بی نظیـر  گونـه ی   70 وجـود 
انـار  خرزهـره،  وحشـی،  زیتـون  وحشـی،  انجیـر 
انـواع  وجـود  دارویـی،  گیاهـان  انـواع  شـیطان، 
پرنـدگان زیبـا کـه شـامل: انـواع سـهره ها، عقاب، 
شـاه بـوف، قمـری، کبـک، تیهـو، انـواع پرنـدگان 
محلـی، توکای سـیاه و هدهـد از ویژگی هـای این 
منطقـه ی حفاظت شـده هسـت کـه ارزش زیسـت 

گونـه ای آن هـا تأییدشـده اسـت.
وجـود حیوانـات و گونه هـای مختلـف جانـوری 
در بحرآسـمان از دیگـر نـکات مهـم ایـن منطقـه 
 ، سـیاه  خـرس  بزکوهـی،   ، اسـت  حفاظت شـده 
روبـاه، پلنـگ ، گربـه وحشـی، گـرگ، انـواع مارها 
و پسـتانداران مناطـق سردسـیری تنها بخشـی از 
گونه هـای جانـوری ایـن منطقـه حفاظت شـده اند.

خرس سیاه، گونه شاخص حیوانی
 منطقه بحرآسمان

سـیاه  خـرس  نوعـی  حیوانـات  ایـن  شـاخص 
مرکـزی  و  شـمالی  بخش هـای  در  کـه  اسـت 
حضورداشـته  بحرآسـمان  حفاظت شـده  منطقـه 
ایـن  ارتفاعـات  در  آن  از  مختلفـی  قاده هـای  و 
منطقـه مشاهده شـده کـه بـه تأییـد محیط بانـان 

نیـز رسـیده اسـت.
انـواع  چـون  محصوالتـی  بحرآسـمان   
را  گـردو  و  زردآلـو  مرکبـات،  سـیب درختی، 
در خـود دارد و مراتـع ایـن منطقـه نیـز در نـوع 
خـود در صـورت نظـارت منابـع طبیعـی، شـرایط 
نسـبتاً مطلـوب داشـته و علی رغم قـرار گرفتن در 
محـدوده خشک سـالی جنـوب اسـتان، همچنـان 
منطقـه ای سرسـبز و غنی از نعمت هـای خدادادی 

اسـت.
و در چنیـن منطقـه ای وجـود ذخایر معدنی نیز 
دور از انتظـار نیسـت که می توان وجـود کانی های 
مـس، آهن، سـنگ های سـاختمانی و حتـی کروم 

و منیزیـم را در ایـن محدوده هـا تأیید کرد.
بحرآسـمان بـه مناطـق حفاظت شـده ی تحـت 
مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیسـت پیوسـت

ایـن منطقـه کوهسـتانی طـی مصوبـه شـماره 
)کمیسـیون  محیط زیسـت  عالـی  شـورای   329
زیـر بنائـی دولـت( مـورخ 9/22/ 1389با وسـعتی 
منطقـه  به عنـوان  هکتـار  هـزار  دویسـت  بالغ بـر 

تحـت  مناطـق  بـه  بحرآسـمان  حفاظت شـده 
مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیسـت پیوسـته 

. ست ا
البتـه قبـل از این نیز در دهـه 50 از این منطقه 
بـا ایجاد پاسـگاهی حفاظتی در اسـفندقه به عنوان 
منحصربه فـرد  طبیعـی  زیسـتگاه های  از  یکـی 
حفاظـت می شـد اما به سـبب نبود امنیـت کافی، 

ایـن حفاظـت تـا مدت هـا رهاشـده بود.
زمزمه های راه اندازی معدن بالی جان 

بحرآسمان
آنچـه باعـث شـده ایـن منطقـه حفاظت شـده 
جنجال هـای  و  دعواهـا  برخـی  محـل  به تازگـی 
محلـی شـود ایـن اسـت کـه در چنـد سـال اخیر 
و بـا اخـذ مجوزهـای اکتشـاف غیرقانونی، توسـط 
ایـن محـدوده درخطـر  از معـدن داران  گروهـی 
تهدیـد  و  معـدن  اکتشـاف  بعـدی  فعالیت هـای 

اسـت. محلـی  زیسـت بوم 
بـه دنبال اخـذ مجوزهـای اکتشـافی غیرقانونی 
و زمزمـه ی ایجـاد معـدن در منطقـه هنـزاء کـوه، 
نیـت  بـه  منطقـه  دانه درشـت های  از  عـده ای 
سـودآوری در آینـده، با کاشـت درخـت در اطراف 
ایـن معـدن، اقـدام بـه تصـرف اراضی ملـی کردند 
و متأسـفانه از سـوی سـازمان های ذی ربطی چون: 
حفاظـت محیط زیسـت و مراتـع و جنگل هـا نیـز 

هیچ گونـه برخـوردی بـا آن ها نشـده اسـت.
معدن کاوی تهدیدی برای آلودگی

 آب 7 شهرستان جنوبی
منطقـه ی بحرآسـمان در ارتفـاع 3800 متـري 
قـرار دارد و بـا دارا بـودن قله هـای بلنـد و برف گیر 
خـاوری  جنـوب  رشـته کوه های  درازتریـن  در 
)شـرقی( کشـور و رودخانه هـای همیشـه جـاری 
آن، سرچشـمه  های بزرگ تریـن رود پُـرآب جنوب 
شـرقی کشـور بـه  نـام هلیـل رود اسـت و یکـی از 

تأمیـن  سرمنشـأ  به نوعـی  و  اصلـی  شـاخه های 
آب تنهـا سـد بتونـی پایـدار جنـوب کرمـان برای 
بهره بـرداری هفـت شـهر جنوبی اسـتان کرمان به 
نام هـای جیرفـت، عنبرآبـاد، رودبار، کهنـوج، قلعه 
گنـج، فاریـاب، منوجـان با جمعیتـی نزدیک به دو 

میلیـون نفـر را نیـز بـر دوش دارد. 
کارشناسـان بار هـا هشـدار داده انـد، در صـورت 
به تبـع  و  هلیـل رود  رودخانـه  آب  معـدن کاوی، 
آن سـد جیرفـت آلـوده خواهـد شـد، چراکـه آب 
چندیـن شهرسـتان منطقـه از ایـن سـد تأمیـن 

مي شـود.

راه اندازی معدن برابر است با تخریب 
پوشش گیاهی و نابودی گونه های جانوری 

از سـوی دیگـر وجـود زیسـتگاه های جانـوری 
آسـیایی،  سـفید  سـینه  سـیاه  خـرس  ازجملـه 
پلنـگ ایرانـی، کل، بـز، گـرگ و گونه هـای گیاهی 
بی ماننـد بـا خـواص دارویـی و جنگل هـای اُرس 
)بـه زبـان بومـی اِبـِرس( بـا پیشـینگی بیـش از 
پانصـد سـال و بِِنـه )پسـته کوهـی( ایـن گسـتره 
را به مکانی ارزشـمند در کشـور شناسـانده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه معـدن کاوی سـبب 
گونه هـای  نابـودی  و  گیاهـی  پوشـش  تخریـب 

می شـود. منطقـه  جانـوری  منحصربه فـرد 
پیامدهای جبران ناپذیر زیست بومی 

کرمـان بحرانی تریـن اسـتان کشـور ازنظـر آب 
اسـت، هلیـل رود و تاالب جازموریان خشک شـده 
و شـهرهای جنوبـی کرمـان در نزدیکی سیسـتان 
بلوچسـتان بـا پدیـده شـوم ریـز گردهـا مواجـه 
شـده اند، درحالی کـه ایـن گسـتره ي کوهسـتانی 
بـا دارا بـودن پوشـش گیاهـی و رطوبـت باال سـپر 
دفاعـی طبیعـی در تقابل با ریز گردها اسـت، پس 
چـرا با کنـدن معادن، ایـن اندک امکانات گسـتره 

را از بیـن ببریم؟
بـودن  دارا  بـا  امـروز  منطقـه،  ایـن  متأسـفانه 
چنیـن ویژگی هایـی بـه بهانه ی توسـعه و اشـتغال 
مـورد هجـوم برخی از افـراد و بی مهری مسـئوالن 
قرارگرفتـه و ایـن نگرانـی مـردم بحرآسـمان را در 
پی داشـته اسـت، چراکه توسعه و اشـتغال دغدغه 
مـردم اسـت اما به چـه قیمتی؟  به قیمـت نابودی 

محیط زیسـت!!!
تأکید رهبر معظم انقالب بر حفظ 

محیط زیست

ایـن در حالـی اسـت کـه آیـت اهلل خامنـه ای، 
دیـدار  در  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 
و  طبیعـی  منابـع  دسـت اندرکاران  و  مسـئوالن 
مشـکات  و  مسـائل  حـل  محیط زیسـت،  حفـظ 
پدیـده  هـوا،  آلودگـی  همچـون  زیسـت محیطی 
ریـز گردهـا و دسـت اندازی بـه جنگل هـا و مراتـع 
و فضاهـای سـبز را نیازمنـد برنامه ریـزی، تدبیـر، 
پیگیـری مسـتمر و جدی و قاطعیت دسـتگاه های 
حفـظ  کردنـد:  تأکیـد  و  دانسـتند  مرتبـط 
محیط زیسـت یـک وظیفـه حاکمیتـی اسـت کـه 
بایـد بـا تهیـه سـند ملی محیط زیسـت و پیوسـت 

عمرانـی  طرح هـای  همـه  بـرای  زیسـت محیطی 
تخریـب  انـگاری  جـرم  همچنیـن  و  صنعتـی  و 
محیط زیسـت، بـه ایـن وظیفه بسـیار مهـم، عمل 

شـود.
مقـام معظـم رهبری با اشـاره به دیدگاه اسـام 
در خصـوص اهمیـت حفـظ زمیـن و ثروت هـای 
عمومـی کره خاکـی تصریح کردند: اسـام و ادیان 
الهـی همـواره بر لزوم احسـاس مسـئولیت انسـان 
در قبـال طبیعـت و حفـظ تعـادل میـان انسـان و 
طبیعـت تأکیـد کرده انـد، زیـرا عامـل اصلـی بروز 
مشـکات زیسـت محیطی بـر هـم خـوردن ایـن 

اسـت. تعادل 
آیـت اهلل خامنـه ای، چالـش زیسـت محیطی را 
چالشـی فراگیـر در سراسـر جهان برشـمردند و با 
اشـاره بـه آثـار بلندمدت مسـائل زیسـت محیطی، 
کشـورهای  تجربه هـای  کردنـد:  خاطرنشـان 
مشـکات  از  بسـیاری  می دهـد  نشـان  مختلـف 
راه حـل  دارای  و  قابل پیشـگیری  محیط زیسـتی 

هسـتند.
ایشـان به عنـوان نمونه بـه موضـوع آلودگی هوا 
در کان شـهرها و پدیده ریز گردها اشـاره و تأکید 
کردنـد: این مشـکات، با صبـر و حوصله و تدبیر و 

پیگیری الزم، قابل حل هسـتند.
مسـئله  افزودنـد:  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
دولـت،  آن  یـا  دولـت  مسـئله این  محیط زیسـت، 
مسـئله ی این شـخص یا آن شـخص و مسـئله این 
جریـان و یـا آن جریـان نیسـت بلکـه موضوعـی 
کشـوری و ملی اسـت که باید برای حل مشـکات 
مرتبـط بـا آن، همه دست به دسـت یکدیگـر دهند.
را  آب وخـاک  هـوا،  اسـامی؛  انقـاب  رهبـر 
سـه عنصـر اصلـی در محیط زیسـت برشـمردند و 

گفتنـد: بـرای حـل مسـائلی همچـون آلودگی هوا 
در کان شـهرها، و پدیـده گردوغبـار و همچنیـن 
کمبـود آب و فرسـایش خاک، بیشـتر از تبلیغات، 
بایـد کار و تـاش جـدی و پیگیری مسـتمر انجام 

داد.
دستگاه های مسئول باید قاطعانه با تعدی به 

جنگل ها مقابله کنند
و  بـه جنگل هـا  اشـاره  بـا  خامنـه ای  آیـت اهلل 
مراتـع به عنـوان ریه های تنفسـی شـهرها و عوامل 
نگهدارنـده خـاک، از دسـت اندازی افـراد سـودجو 
بـه جنگل هـا و منابـع طبیعی بخصوص در شـمال 
افزودنـد:  و  کردنـد  شـدید  تأسـف  ابـراز  کشـور 
دسـتگاه های مسـئول بایـد قاطعانـه بـا تعـدی به 
جنگل هـا بـه هـر بهانـه ای اعـم از هتل سـازی و 
جـذب گردشـگر و سـاخت حـوزه علمیـه و برخی 

توجیهـاِت به ظاهـر قابل قبـول ، مقابلـه کننـد.
پدیده زمین خواری و کوه خواری؛ 

مسئله ای رنج آور و اسف بار
رهبـر انقـاب اسـامی پدیـده زمین خـواری و 
اخیـراً کـوه خـواری و ساخت وسـاز در ارتفاعـات 
را از دیگـر مسـائل رنـج آور و اسـف بار دانسـتند و 
تأکیـد کردنـد: بایـد در قانـون، این گونـه اقدامـات 
جـرم تلقـی شـوند و افـراد سوءاسـتفاده کننـده 
قـرار  قضایـی  تعقیـب  مـورد  اغماضـی  بی هیـچ 
گیرنـد و اگـر در دسـتگاه ها نیـز کوتاهـی انجـام 
گیـرد، بایـد بـا عوامـل ایـن کوتاهـی هم بشـدت 

برخـورد شـود.
ایشـان بـا تأکیـد بر اینکـه حفظ محیط زیسـت 
یـک وظیفـه حاکمیتی اسـت، افزودند: تهیه سـند 
ملـی برای محیط زیسـت، پیوسـت محیط زیسـتی 
و  صنعتـی  عمرانـی،  طرح هـای  همـه  بـرای 
بـرای  قوانیـن  بازنگـری  و  پاالیـش  تجـاری، 
تقویـت  و  محیط زیسـت،  تخریـب  انـگاری  جـرم 

راهکارهـا  مهم تریـن  از  بی اغمـاض  نظارت هـای 
سـود  بـا  مقابلـه  و  محیط زیسـت  حفـظ  بـرای 
جویـان و قانون شـکنان اسـت. آیـت اهلل خامنـه ای، 
نقش آفرینـی مـردم بـرای حفـظ محیط زیسـت و 
فرهنگ سـازی در جامعـه به وسـیله رسـانه ملی را 
مهـم ارزیابـی و خاطرنشـان کردنـد: مطالبـی کـه 
بایـد بیـان شـوند، امـروز گفتـه شـد و ازاین پـس 
مـردم بایـد قضـاوت کننـد کـه کـدام دسـتگاه ها 
محیط زیسـت  حفـظ  بـرای  خـود  وظیفـه  بـه 
عمـل می کننـد و کـدام دسـتگاه ها بـرای حفـظ 
انجـام  را  الزم  اقـدام  و  تـاش  محیط زیسـت، 

نمی دهنـد.
مردم منطقه دست به کار شدند

و  بلندپایـه ی نظـام  بـه مسـئوالن  نامه نـگاری 
دسـت بـه دامـان آن هـا شـدن، تنهـا کاری بـود 
حفاظت شـده ی  منطقـه ی  مـردم  عهـدی  از  کـه 
بحرآسـمان و دوسـتداران طبیعـت برمی آمـد، بـر 
ایـن اسـاس نامه نگاری هـای متعـددی کـه اسـناد 
آن در ایـن گـزارش منتشـر می شـود، بـه رهبـر 
معظم انقاب)رونوشـتی از آن بـه آقای جهانگیری 
رئیـس  ابتـکار  اول رئیس جمهـور، دکتـر  معـاون 
سـازمان محیط زیسـت و مهندس نعمت زاده وزیر 
صنعـت و معـدن(، دبیر شـورای هماهنگی شـبکه 
طبیعـی  منابـع  و  محیط زیسـت  سـازمان های 
کشور)رونوشـتی از آن بـه دکتـر ابتـکار، رئیـس 
سـازمان محیط زیسـت ( و دکتـر دبیـری معـاون 
محیط زیسـت  سـازمان  طبیعـی  محیط زیسـت 
ارسـال شـد و حتی در نامـه ای از سـوی دبیرخانه 
احتمـال  بـر  نیـز  دولـت  اطاع رسـانی  شـورای 
آلودگی آب سـد جیرفـت با بهره بـرداری از معادن 
بحرآسـمان تأکیـد شـد و در نامه هایـی بـه وزارت 
صنعـت معـدن و تجـارت، وزارت نیـرو و سـازمان 
شـد  خواسـته  آن هـا  از  محیط زیسـت،  حفاظـت 
رونوشـتی از اقـدام صـورت گرفتـه بـه دبیرخانـه 

شـورای اطاع رسـانی دولـت ارسـال شـود.
چرا مسئوالن سکوت کرده اند؟

نیسـت  روشـن  تفاسـیر،  ایـن  همـه ی  بـا 
کجـا  بـه  محیط زیسـت  متجـاوزان  پشـت  
دولتـی  مسـئوالن  برخـی  چـرا  و  اسـت  گـرم 
چنیـن آشـکار از آن هـا و تخریـب تنهـا منطقـه  
حفاظت شـده جنـوب کرمـان حمایـت می کننـد، 
و  دائمـی  رودخانـه    5 بـا  منطقـه ای  تخریـب 
دچـار  کـه  اسـتانی  در  آب  سرچشـمه های 
بحرانی تریـن وضعیـت آب در کشـور ــ آن هم در 
ایـن وانفسـای خشک سـالی ــ اسـت بـرای همه  
تعجـب آور  محیط زیسـت  دوسـتداران  و  اهالـی 
اسـت،حرص و آز ایـن گروه های سـودجو و از آن 
دولتـی  مقام هـای  برخـی  حمایت هـای  مهم تـر 
مایـه ی شـگفتی و تأسـف اسـت، به راسـتی چـرا 
مسـئوالن سـکوت کرده اند؟، این در حالی اسـت 
در جامـه ی  را  تـاش خـود  بایـد حداکثـر  کـه 
معظـم  مقـام  توصیه هـای  بـه  پوشـاندن  عمـل 

گیرنـد. بـکار  محیط زیسـت  بُعـد  در  رهبـری 
هنزاء کوه چشم انتظار حمایت دوستداران و 

فعاالن محیط زیست
و کوشـش  تـاش  همان طـور کـه می دانیـم، 
طبیعـی  محیط زیسـت  از  حفاظـت  راسـتای  در 
و انسـانی، جلوگیـری از تخریـب و آلودگی هـای 
جهـت  در  تـاش  و  همـکاری  محیط زیسـت، 
ایجـاد مناطـق چهارگانـه محیط زیسـت )مناطـق 
حفاظت شـده، پنـاه گاه حیات وحش،اثـر طبیعی، 
پـارک ملـی( و حفاظـت از این مناطق، کوشـش 
زیسـت محیطی  فرهنـگ  ارتقـای  راسـتای  در 
راسـتای  در  تـاش  و  همـکاری  و  آن  ترویـج  و 
از  زیسـت محیطی  اهـداف  بـا  پایـدار  توسـعه 
محیط زیسـت  فعـاالن  و  دوسـتداران  وظایـف 
چشـم انتظار  کـوه  هنـزاء  هم اکنـون  اسـت، 
محیط زیسـت  فعـاالن  و  دوسـتداران  حمایـت 

بیاییـد بـه یـاری اش بشـتابیم!. اسـت، 

فاجعه ای زیست محیطی در راه ؛

 بحرآسمان چشم انتظار یاری فعاالن محیط زیست


