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جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

 افزایش
 قاضی به 

کاهش 
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امام جمعه کرمان: 

حادثه پالسکو 
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را داغدار کرد
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باند اغفال مردان 
در فضاي مجازي 

متالشي شد
---------  صفحه   2 ---------

رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان خبر داد:

بهره برداری از 21 طرح 
صنعتی و معدنی در 

جنوب کرمان در
 دهه فجر
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حیوانات 
جان دارند

 آنها را دریابیم
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زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است

اگهی مناقصه شماره 44/الف/11-95م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه: اجرایـی شـبکه جمـع آوری فاضـاب شـهر کهنـوج را بـا بـرآورد 
16/995/975/508 ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی)اوراق مشـارکت( و از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای 
)همـراه بـا ارزیابـی کیفـی( و براسـاس فهرسـت بهای شـبکه جمـع آوری و انتقـال فاضـاب و ابنیه سـال 95 به پیمانـکار واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهی صاحیت انجام کار در رشـته آب می باشـند و گواهی 
صاحیـت ایمنـی اداره کار را دارا  باشـند، دعـوت میشـود حداکثـر تا پایان وقـت اداری 95/11/12 جهت دریافت اسـناد مناقصه 

بـه دفتـر امـور قراردادهـای شـرکت آبفـا کرمان واقـع در بلـوار 22 بهمن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند.
-مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند اجرای کار: 849/800/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر

اخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تا ساعت 14 مورخ 95/11/23
زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب مناقصه ساعت 9:30 مورخ 95/11/24 می باشد.

زمان بازگشایی پاکتهای ج )پیشنهاد قیمت( بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی کیفی
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

محمد صنعتی قدیمی ترین فعال فرهنگی و اجتماعی:

رزم حسینی 
مرد خستگی ناپذیر 

سازندگی کرمان
توقیف کامیون 
حامل مشروبات 
الکلی در کرمان 
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خبر

برگزاري همایش
 مدیریت مصرف برق 

ویژه ادارات و سازمان هاي 
وابسته به وزارت نیرو

ویـژه  بـرق  همایـش مدیریـت مصـرف 
ادارات و سـازمان هـاي وابسـته بـه وزارت 
نیـرو بـا حضور جمعـي از همکاران شـاغل 
در صنعـت آب و بـرق اسـتان کرمـان در 
توزیـع  شـرکت  اجتماعـات  سـالن  محـل 
نیـروي بـرق شـمال اسـتان برگـزار شـد. 

مشـترکین  خدمـات  و  فـروش  معـاون 
تـاش  بـه  اشـاره  ضمـن  شـرکت  ایـن 
هـاي مجموعـه وزارت نیـرو در خصـوص 
از  بایسـتي  گفـت:  مصـرف  مدیریـت 
خودمـان بـه عنـوان صاحبـان انـرژي آغاز 
کنیـم و اگـر مدیریـت صحیـح انـرژي در 
درون خودمـان بـه خوبـي نهادینـه شـده 
باشـد، مـي توانیـم تبلیغ کننـدگان خوبي 
بـراي اقشـار مختلـف مـردم در بحث هاي 
مدیریـت مصرفـي در آب و بـرق باشـیم. 
علـي افتخـاري خاطرنشـان کـرد: اگـر 
در خانـه، محیـط کار و مـکان هـاي دیگر 
رعایـت الگـوي صحیـح مصـرف را داشـته 
باشـید، وجهـه وزارت نیـرو و ما بـه عنوان 
شـاغلین ایـن مجموعـه در میان مـردم به 
خوبـي در اذهـان عمومـي باقـي خواهـد 

. ند ما
 معـاون فـروش و خدمـات مشـترکین 
همچنیـن بـه اباغیـه وزارت نیـرو مبنـي 
مصرفـي  بـرق  درصـدي   20 تامیـن  بـر 
ادارات از انـرژي هـاي نـو نیز اشـاره کرد.

مدیریـت  دفتـر  کارشـناس  ادامـه  در 
مصرف شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال 
اسـتان کرمـان ضمـن اشـاره بـه اهـداف 
همایـش فـوق گفـت: بـر اسـاس اباغیـه 
هـاي وزارت نیـرو بایسـتي بهینـه سـازي 
مصـرف در بخـش اداري بـه صـورت ویژه 
بـه  وابسـته  هـاي  سـازمان  و  ادارات  در 

وزارت نیـرو صـورت پذیـرد. 
مرضیـه نکویـي گام اولیـه بهینه سـازي 
مصـرف در ادارات و سـازمان هاي وابسـته 
بـه وزارت نیـرو را تشـکیل کمیتـه انـرژي 
در سـازمان دانسـت و گفت: شـرح وظایف 
ایجـاد  و  ریـزي  برنامـه  انـرژي،  کمیتـه 
شناسـایي،  جهـت  وشـرایط  امکانـات 
بررسـي و ارزیابـي گلوگاه هـاي پر مصرف 
و انجـام اقدامـات اصاحـي جهـت بهبـود 
ایـن  در  فنـي  پیشـنهادات  ارائـه  و  آنهـا 

باشـد. مي  زمینـه 
بعـدي،  گام  کـرد:  نشـان  خاطـر  وي   
انجـام ممیـزي انـرژي در سـازمان هـاي 
وابسـته بـه وزارت نیـرو اسـت که توسـط 
اعضـا کمیتـه انجـام مـي گیـرد و پـس از 
از  منظمـي  گـزارش  ارسـال  و  تهیـه  آن 
اقدامـات بصـورت دوره اي ) هـر دو مـاه 
شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  بـه  یکبـار( 
کرمـان و کمیتـه انرژي اسـتانداري اسـت 
هـاي  سـازمان  ارزیابـي  ازآن  پـس  کـه 
خواهـد  انجـام  نیـرو  وزارت  بـه  وابسـته 
پذیرفـت و ادارات برتر شناسـایي و تجلیل 

خواهنـد شـد.
مصـرف  مدیریـت  دفتـر  کارشـناس   
مشـترکین  تشـویق  طـرح  بـه  اشـاره  بـا 
در  بـار  پاسـخگویي  برنامـه  در  دیمانـدي 
تشـویق  منظـور  بـه  گفـت:   96 تابسـتان 
برنامـه  در  اداري  دیمانـدي  مشـترکین 
پاسـخگویي بـار بـراي مدیریـت مصـرف، 
اجـرا   96 سـال  در  نیـرو  وزارت  اباغیـه 
سـازمان  آن  براسـاس  کـه  شـد  خواهـد 
در  را  بـرق  مصـرف  مدیریـت  کـه  هایـي 
کاهـش  نسـبت  بـه  نماینـد  اجـرا  ادارات 
مصـرف در هـر سـازمان با ضرایـب خاص، 

گرفـت.  خواهـد  تعلـق  پـاداش 
نکویـي تاکیـد کـرد: نقش این شـرکت، 
آمـوزش و اطـاع رسـاني، پایـش مصـرف 
از  بازدیـد  اي،  دوره  صـورت  بـه  انـرژي 
سـاختمان هـا، ارائـه مشـاوره و معرفي به 
مراکـز آموزشـي مرتبـط اسـت و گـزارش 
نهایـي حاصـل از پایش هر6 مـاه یکبار به 
شـرکت توانیـر ارسـال خواهد شـد.  مدیر 
دفتـر مدیریـت مصـرف نیـز در خصـوص 
اهمیـت بهینـه سـازي مصـرف انـرژي در 

ادارات توضیحاتـي ارائـه نمـود. 

کرمان زمین

از  یکـی  اشـتغال 
دغدغـه  مهمتریـن 
هـر  زندگـی  هـای 
فـرد اسـت. بالطبـع 
بـرای داشـتن یـک 
زندگی مناسـب و تامیـن مایحتاج 
روزمـره ی خـود هـر فـرد بـه پول 
نیـاز دارد بیکاری مـی تواند رابطه 
مسـتقیمی بـا جرایـم مختلـف و 
حتـی فحشـا و در نهایـت ناامنـی 
در یـک جامعـه داشـته باشـد بـه 
قـول معـروف وقتی که فقـر از در 
وارد مـی شـود ایمـان از پنجـره 
سـال  ظـرف  شـود.  مـی  خـارج 
هـای گذشـته تاکنـون در اسـتان 
پهناورتریـن  عنـوان  کـه  کرمـان 
یـدک  بـه  نیـز  را  اسـتان کشـور 
می کشـد شـاهد معضـل بیکاری 
بـوده ایـم تـا جایـی کـه امـروز با 
توجـه بـه تحریـم هـا، واردات بی 
رویـه، حمایـت نکـردن از تولید و 
صنعـت داخلـی، عـدم تمهیـدات 
کافـی برای اشـتغال، رشـد پایین 
اقتصـادی و دیگر رویدادها شـاهد 
رشـد  نـرخ بیـکاری در ابعـاد باال 

در ایـن اسـتان هسـتیم.
مدارک عالیه و توقعات باال

یـک شـهروند در ایـن خصوص 
می گوید: متاسـفانه خانـواده ها و 
کا جامعـه انتظـار دارند با گرفتن 
مـدرک تحصیلـی فـرد خیلی زود 
صاحـب یک شـغل نـان و آب دار 
شـود و همیـن تصـور باعـث مـی 
شـود جوان پیشـنهادهای شـغلی 
درامـد  یـا  و  پاییـن  موقعیـت  بـا 
کـم را رد کنـد و در نهایـت بیکار 

ند. بما
محمد حسـنی در ادامـه افزود: 

یـک  کـه  مـا  بیـکار  کار  نیـروی 
بغـل  زیـر  در  تحصیلـی  مـدرک 
دارد، حوصلـه ی شـاگردی کـردن 
و کار کـردن بـدون مـزد را ندارد. 
از همـان اول دنبـال یـک میـز و 
اسـم و رسـم می گـردد. شـاید و 
البتـه حتمـاً در بخـش دولتـی بـا 
موقعیتـی  چنیـن  بتـوان  رابطـه 
را بدسـت آورد، امـا بـا تغییـرات 
مدیریتـی ایـن موقعیت هـا دوام و 
ثباتـی نـدارد. در بخـش خصوصی 
ندارنـد،  تعـارف  کسـی  بـا  هـم 
صرفـاً بر اسـاس توانمندی شـما و 
ارزش افـزوده ای که برای شـرکت 
ایجـاد می کنیـد بـه شـما حقـوق 

می دهنـد.
یـک کارشـناس اقتصـادی نیـز 
برنامـه  نداشـتن  داشـت:   ابـراز 
هـای کاربـردی در بخش اشـتغال 
و نبـود برنامـه هـای کارشناسـی 
مـدت  بلنـد  و  مـدت  کوتـاه 
موجـود،  وضعیـت  بـا  متناسـب 
مشکات حوزه سـرمایه و سرمایه 
داری، تشـدید تورم، وابسـتگی به 
کشـورهای  اولیـه ی  خـام  مـواد 
خدمـات  در  ضعـف   ، خارجـی 
خدمـات  ترویسـتی،  بانکـی، 
دولتـی و بخـش هـای کشـاورزی 
و سـاختمانی و مشـکات متعـدد 
مربـوط بـه ایـن حوزه هـا ، فقدان 
در  خدماتـی  و  رفاهـی  شـرایط 
حـوزه عشـایی و حاشـیه نشـین 
شـدن انها در شـهرها از مهمترین 
بیـکاری   کننـده  تشـدید  عوامـل 

هسـتند.
بـا  ادامـه  در  فاطمـه سـعیدی 
اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه آمـار 
باالیـی از خودکشـی ها بـا معضل 

بیـکاری مرتبـط اسـت ادامـه داد: 
ازدواج و حتـی  رفتـن سـن  بـاال 
افزایـش آمار طـاق را اگـر دنبال 
کنیـم حتما به ردپایـی از بیکاری 

برخواهیـم خـورد.
بـا  نیـز  شـناس  جامعـه  یـک 
تاییـد ایـن مطالـب تاکیـد کـرد: 
بیـکاری مـی توانـد بـه معضاتی 
و  افسـردگی  بـه  انجـام  کـه سـر 
سـرخوردگی جوانـان مـی انجامد 

منجـر شـود.
کـرد:  اضافـه  خیرمنـد  سـارا 
بـا  را  اجتماعـی  نشـاط  میـزان 
جـوان  جمعیتـی  داشـتن  وجـود 
کاهـش داده و مـوج گرایـش بـه 
اعتیـاد در میـان جوانـان هـر روز 
نگـران کننـده تـر شـود. جامعـه 
از  یکـی  را  بیـکاری  شناسـان، 
متهمـان پرونـده اعتیـاد جوانـان 

میداننـد.
پیشنهادها و راه های برون 

رفت از معضل بیکاری
 یکـي از راه هـاي بـرون رفـت 
از معضـل بیکاري، اصـاح قوانین 
مربـوط به »کار« اسـت. گذاشـتن 
بـار فـراوان روي دوش کارفرمایان 
باعـث مـي شـود آنها از برداشـتن 
بـار بیـکاري از دوش دولت، طفره 
بروند وحتی در مواردی خودشـان 

نیزگرفتـار بیکاری شـوند. 
مجلـس  بخصـوص  و  دولـت   
بایـد فکـري بـراي کاسـتي هـاي 
قانـون کار کنـد و از همـه مهـم 
در  اشـتغال  عالـي  شـوراي  تـر 
ایـن زمینـه بایـد مسـئوالنه وارد 
ماجرا شـود. توسـعه جهانگردی و 
گردشـگری یکـی از راه های برون 
رفـت از بیکاری در اسـتان اسـت. 

بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان مـا از 
جاذبه های گردشـگری)تاریخی و 
تفریحـی( فـراوان برخوردار اسـت 
بـا توجه بیشـتر به ایـن بخش می 
تـوان از ایـن طریـق باعـث ایجـاد 
شـغل های جدید در جامعه شـد. 
عمرانـی،  هـای  فعالیـت  توسـعه 
توسـعه  اطاعـات  تکنولـوژی 
سـبب  تـی  آی  هـای  فعالیـت 
جـوان  نیروهـای  کارگیـری  بـه 
وسـبب  شـود  مـی  بااسـتعداد  و 
اشـتغال زایـی و همچنین موجب 
ارز آوری قابـل ماحظـه ای مـی 

. د شو
بیکارشدن صنعت گران

کپـی  شـاهد  امـروز  متاسـفانه 
بـرداری و حتـی بـه تـاراج رفتـن 
صنایع داخلی اسـتان توسط اتباع 
خارجـه و حتی کشـورهایی مانند 
چین هسـتیم کـه ضرر زیـادی را 
بـه بدنه اشـتغال و اقتصاد اسـتان 
مسـاله  ایـن  آورنـد.  مـی  وارد 
نـه تنهـا باعـث از بیـن رفتـن و 
منسـوخ شـدن بعضی مشـاغل در 

اسـتان شـده بلکـه سـبب بیکاری 
عـده ای از افـراد کـه قبـا در این 
مس گـری،  بافـی،  مشـاغل)قالی 
پتـه و...( مشـغول بـه کار بوده اند 

است. شـده 
کار  و  کارافرینـی  از  حمایـت 
نیـز  آفرینـان و سـرمایه گـذاران 
مـی تواند در اشـتغال زایی بسـیار 
موثر باشـد. درعین حـال، حمایت 
از جوانان و اسـتعداد آنهادر زمینه 
و  علمـی  از  اعـم  مختلـف  هـای 
هنـری باعـث مـی شـود آنهـا بـه 
بخـش  و  رسـیده  بـاوری  خـود 
عمـده ای از نیروی جـوان و فعال 

ازبیـکاری رهایـی یابنـد.
نـرخ  آمارهـا  طبـق  متاسـفانه 
تـا  اسـتان  در  رسـمی  بیـکاری 
اواسـط سـال جـاری 11.2 درصد 
بـوده، ایـن در حالیسـت کـه ایـن 
 8.2 حـدود   92 سـال  در  آمـار 
درصـد بـوده اسـت. کـه ایـن آمار 
بسـیار تـکان دهنـده و غیرقابـل 
درک اسـت و همـت کارشناسـی 
شـده ی مسـئوالن امر را می طلبد.

پیام ما بررسی می کند

جوالن غول بیکاری در کرمان

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
آتـش  حادثـه  گفـت:  کرمـان  جمعـه 
انگیـزی  غـم  حادثـه  تهـران  در  سـوزی 
بـود که همـه ملت ایـران را داغـدار کرد. 
بـه گـزارش ایرنـا آیـت اهلل سـید یحیـی 
جعفـری روز گذشـته در آییـن تجلیـل از 

خدمـات عوامل اجرایی آییـن نماز جمعه 
کرمـان کـه بـا حضـور شـهردار کرمـان، 
حجـت االسـام مهدی عرب پور مسـئول 
سـتاد نمازجمعه و شـماری از آتشنشانان 
و مسـئوالن در محـل دفتـر امـام جمعـه 
شـهادت  افـزود:  شـد  برگـزار  کرمـان 

آتـش نشـانان حادثه سـاختمان پاسـکو 
تهـران کـه در راه خدمـت بـه خلـق خدا 
جـان خـود را از دسـت دادنـد بـه مـردم 
تسـلیت  عزیـزان  ایـن  هـای  خانـواده  و 
عـرض مـی کنیـم و امیدواریـم خداونـد 
همـه شـهدای آتـش نشـان را بـا حضرت 
محمـد )ص( و آل محمـد محشـور کنـد. 
وی خاطرنشـان کـرد: دیدیـم کـه رئیس 
شـورای شـهر تهـران بـا صراحـت اعـام 
کـرد چندیـن مرتبـه هشـدار دادیـم کـه 
این سـاختمان ایمنـی نـدارد و باید برای 
آن فکـری شـود اما کسـی توجـه نکرد تا 
اینکـه چنین حادثه ای به وقوع پیوسـت. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان 
خـدا  بندگـی  کـه  همانطـور  گفـت: 
ارزشـمند اسـت خدمـت بـه خلـق خـدا 
بسـیار  اهمیـت  دارای  و  ارزشـمند  هـم 

ویـژه اسـت و آتـش نشـانان مـا هـم در 
راه خدمـت بـه خلـق خـدا بـه شـهادت 
رسـیدند. وی در ادامـه سـخنانش خطاب 
بـه عوامـل اجرایـی مراسـم نمـاز جمعـه 
کرمـان اظهـار کـرد: اگـر به اهمیـت نماز 
جمعـه پـی ببریـد آن وقـت مـی فهمیـد 
اسـت  ارزشـمند  چقـدر  شـما  کار  کـه 
کـه مومنـان را در روز جمعـه بـه مصلـی 
مـی آوریـد و بعـد از پایـان نمـاز هـم بـه 
منـازل برمـی گردانیـد. آیـت اهلل جعفری 
بـا اشـاره بـه روایتی از رسـول خـدا )ص( 
گفـت: محبـوب تریـن انسـان ها نـزد خدا 
بـه  نفـع بیشـتری  آنهایـی هسـتند کـه 

خلـق خـدا مـی رسـانند.
عوامـل  کـه  کاری  کـرد:  تصریـح  وی 
اجرایـی نماز جمعـه در روز تعطیل انجام 
مـی دهنـد هـم منفعـت معنـوی و هـم 

منفعـت مـادی دارد و ایـن بزرگـواران در 
ثـواب نمازهـای مـردم شـریک خواهنـد 
بـود. وی بـا بیـان اینکـه برخـاف تصـور 
جمعـه  نمـاز  امـور  انجـام  افـراد  برخـی 
بسـیار دشـوار اسـت گفـت: ده هـا نفـر 
بایـد کار کننـد، زحمـت بکشـند و برنامه 
نحـو  بـه  نمـاز جمعـه  تـا  ریـزی کننـد 
مطلـوب خوانده شـود. امـام جمعه کرمان 
خاطرنشـان کرد: عوامـل اجرایی از جمله 
راننـده هـای اتوبـوس هـای خـط واحـد، 
آتـش نشـانان و اورژانـس نقـش درجـه 
اول را در برگـزاری نمـاز جمعـه ایفـا می 
کننـد کـه طبق وظیفـه دینی و اسـامی 
موظـف هسـتیم از ایـن بزرگواران تشـکر 
کنیـم چـرا که اگر کسـی از مخلـوق خدا 
تشـکر نکنـد از خداونـد هم تشـکر نکرده 

ست. ا

امام جمعه کرمان: 

حادثه پالسکو همه ملت ایران را داغدار کرد
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الهام پی پر

فرمانـده انتظامي شهرسـتان جیرفت از 
متاشـي شـدن بانـد 4 نفره اغفـال مردان 
سردسـته  هاکـت  و  مجـازي  درفضـاي 
ایـن بانـد طـي عملیات پلیسـي خبـر داد. 
سـرهنگ ماشـااهلل مایـي گفـت: در 25 
یـک  از  مامـوران  جـاري  سـال  مـاه  دي 
فقـره اخاذي در یکي از روسـتاهاي اطراف 

شهرسـتان مطلع و جهت بررسـي موضوع 
بـه محل اعزام شـدند. وي گفـت: ماموران 
پـس از حضـور در محل بـا تحقیقات فني 
دریافتنـد شـاکي از چندي قبـل در فضاي 
مجـازي با فـردي که صـداي زنانه داشـته 
و خـود را خانمـي جـوان معرفـي کـرده 
آشـنا شـده و با یکدیگـر قـرار ماقات مي 

گذارنـد. ایـن مقـام انتظامـي خاطرنشـان 
کـرد : شـاکي بـه درخواسـت خانـم جوان 
جهـت ماقـات عـازم یکـي از روسـتاهاي 
اطـراف شهرسـتان جیرفـت مـي شـود و 
هنگامـي کـه بـه محـل ماقات مي رسـد 
بـا چهـار نفـر جـوان روبـرو مـي شـود که 
پـس از اخـاذي بـا اسـلحه ، وي را در یکي 
از بیابان هـاي اطراف شـهر رهـا مي کنند. 
مایي افـزود :به علت حساسـیت موضوع، 
فکـري  اتـاق  اولیـه  سـاعات  همـان  در 
بـا حضـور کلیـه پلیـس هـاي تخصصـي 
شهرسـتان تشـکیل و اکیپـي متشـکل از 
زبـده ترین کارآگاهان پلیس رسـیدگي به 
پرونـده را در دسـتور کار خود قـرار دادند. 
تصریـح  جیرفـت  انتظامـي  فرمانـده 
بـه  رسـیدگي  درجریـان  مامـوران  کـرد: 
ایـن پرونـده بـا توجـه بـه شـواهد و قرائن 
و اطـاع از وجـود چندیـن پرونده مشـابه 
متوجـه مي شـوند با باند حرفـه اي مواجه 

هسـتند کـه از طریق فضاي مجـازي اقدام 
بـه اخـاذي از مردان مـي کنند. ایـن مقام 
انتظامي  تصریح کرد: سـرانجام کارآگاهان 
پلیـس با اقدامـات فني و اطاعاتي سـرنخ 
هایـي از متهمـان در یکـي از روسـتاهاي 
اطـراف شهرسـتان بدسـت مـي آورنـد و 
پـس از تکمیـل اطاعـات، بـا هماهنگـي 
مقـام قضایي، اقـدام به محاصـره مخفیگاه 

آنـان مـي کنند. 
بانـد  ایـن  اعضـاء   : کـرد  تصریـح  وي 
بـه محـض مشـاهده مامـوران اقـدام بـه 
بـا  کـه سـرانجام  کننـد  مـي  تیرانـدازي 
هاکت سردسـته ، 3 نفـر دیگر اعضاء این 
بانـد نیز دسـتگیر مي شـوند. مایي خاطر 
نشـان کرد : در بررسـي سـوابق سرشـاخه 
به هاکت رسـیده این باند مشـخص شـد 
نامبـرده بـه علـت تیرانـدازي، اخـال در 
نظـم و مشـارکت در سـرقت به 10 سـال 
حبـس محکـوم بـوده و در مـدت حبـس 

بـه بهانـه مرخصـي متـواري شـده و اقدام 
بـه تشـکیل بانـد اخـاذي کرده اسـت. وي 
در تشـریح شـگرد ایـن باند گفـت: اعضاي 
ایـن باند در فضاي مجـازي با معرفي خود 
بـه نام هـاي زنانه، جهت ماقـات، مردان را 
بـه محـل مـورد نظر خـود کشـانده و پس 
از اخـاذي، اذیـت و آزار، آنها را در بیابان ها 
رها مـي کردند. فرمانـده انتظامي جیرفت 
بـا بیـان اینکـه پلیـس بـه هنجار شـکنان 
اجـازه جـوالن نخواهـد داد، به شـهروندان 
توصیـه کـرد: نسـبت بـه فضـاي مجـازي 
حساسـیت ویـژه اي داشـته باشـند، چـرا 
مجـازي  فضـاي  در  شـما  مخاطـب  کـه 
مشـخص نیسـت، بنابراین افراد در معرض 
انـواع آسـیب هـا و تهدیـدات قـرار دارنـد 
کـه بـا ارتقـاء دانـش اینترنتـي و آشـنایي 
بـا فرصـت هـا و تهدیدهـاي پیـش رو مي 
تواننـد خود را در برابر آسـیب هاي فضاي 

مجـازي مصـون نگـه دارند.

باند اغفال مردان در فضاي مجازي متالشي شد
 خبر

رنا
: ای

س
عک

متاسفانه امروز شاهد کپی 
برداری و حتی به تاراج 
رفتن صنایع داخلی استان 
توسط اتباع خارجه و حتی 
کشورهایی مانند چین 
هستیم که ضرر زیادی را 
به بدنه اشتغال و اقتصاد 
در استان وارد می آورند. 
این مساله نه تنها باعث از 
بین رفتن و منسوخ شدن 
بعضی مشاغل در استان 
شده بلکه سبب بیکاری عده 
ای از افراد که قبال در این 
مشاغل)قالی بافی، مس گری، 
پته و...( مشغول به کار 
بوده اند شده است.
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کاغذ اخبار

بعـد   17 سـاعت 
از ظهـر روز جمعـه 
کنسـرت  کـه  بـود 
عظمـت  »احیـای 
آمریـکا« بـر پله های 
بنـای یادبود لینکلن در واشـنگتن 
از  بخشـی  عنـوان  بـه  دی سـی 
مراسـم خوش آمدگویـی اجرا شـد.

ایـن برنامه شـامل اجـرای گروه 
 Three داون  دورز  تـری  راک 
دو  کـه  بـود   )  )doors down
آلبـوم آنها تاکنـون در صدر جدول 
بـوده  آمریـکا  پرفروش ترین هـای 
مراسـم  بـرای  اسـت. همـه چیـز 
تحلیـف چهـل و پنجمیـن رئیـس 
آمـاده  متحـده  ایـاالت  جمهـور 
شـده بـود و چهـره های برجسـته 
سیاسـی و هنـری آمریـکا و سـایر 
بـه  خارجـی  عالیرتبـه  مقامـات 
همـراه سـیل انبوهـی از جمعیـت 
در حـال ورود بـه محوطه برگزاری 

مراسـم بودنـد.
ایـاالت  قوانیـن  اسـاس  بـر 
متحـده، ایـن کشـور بـه صـورت 
مـی  اداره  دموکراسـی  لیبـرال 
شـود. یکـی از بحـث هـای مهـم 
در بـاب دموکراسـی مطلـق بودن 
اسـت.  آن  بـودن  درجاتـی  یـا  و 
اگـر دموکراسـی را مطلـق بدانیـم 

هـا  هـای سیاسـی کشـور  نظـام 
یـا دموکراتیـک اسـت و یـا غیـر 
کـه  صورتـی  در  دموکراتیـک. 
دموکراسـی را یـک امـر و پدیـده 
بررسـی  امـکان  بدانیـم  درجاتـی 
وجـود  دموکراسـی  هـای  درجـه 
دارد. یعنـی می توان در کشـوری 
میـزان دموکراتیک بـودن را مورد 
بررسـی و تحلیل قـرار داد. امروزه 
نـگاه مطلق گرایانه به دموکراسـی 
نـگاه  بیشـتر  و  نـدارد  طرفـدار 
دموکراسـی  بـودن  ای  درجـه 
حاکـم اسـت. یعنـی نظـام هـای 
سیاسـی در کشـور هـای مختلـف 
از  درجاتـی  بـه  اسـت  ممکـن 
دموکراسـی دسـت یافتـه باشـند. 
منظـور از دموکراسـی، عناصـر و 
مولفـه هایـی اسـت کـه در عرصه 
هـای گوناگون سیاسـی، اجتماعی 
و اقتصـادی مطـرح مـی باشـد. 

کـه  اسـت  ایـن  سـوال  حـال 
سـنجش  بـرای  معیـاری  آیـا 
میـزان دموکراتیـک بـودن و غیـر 
دموکراتیـک بـودن نظام سیاسـی 
کشـور هـا وجـود دارد؟ در پاسـخ 
بایـد گفـت کـه سـه معیـار مهـم 
مهمتریـن  و  اولیـن  دارد.  وجـود 
معیار قانون اساسـی کشـور است. 
اساسـی  قانـون  براسـاس  اگـر 

دموکراتیـک  میـزان  بخواهیـم 
بـودن نظـام سیاسـی را بفهمیـم 
هـای  نهـاد  گیـری  شـکل  بایـد 
چون ریاسـت جمهـوری، مجلس، 
شـورا ، اتحادیـه ها، شـهرداری ها 
و در نهایـت کنگـره را بـا توجه به 
مـواد قانون اساسـی مورد بررسـی 
قـرار دهیم. معیـار دوم، اسـتبداد 
نهادینـه  دموکراسـی  و  نهادینـه 

. ست ا
میـزان،  دو  ایـن  ترکیـب  بـا 
هـای  نظـام  بـودن  دموکراتیـک 
شـود.  مـی  مشـخص  سیاسـی 
یعنی دموکراسـی منهای استبداد 
نشـانگر میـزان دموکراتیک بودن 
و غیـر دموکراتیک بـودن نظام ها 
را نشـان مـی دهـد. به هـر میزان 
مولفـه هـا و اصول دموکراسـی در 
جامعـه نهادینه شـده باشـد نظام 
سیاسـی دموکراتیـک تـر خواهـد 
میـزان  دیگـر  مهـم  معیـار  بـود. 
رعایـت شـدن حقـوق سیاسـی و 
آزادی هـای مدنـی اسـت. حقوق 
سیاسـی و آزادی هـای مدنـی دو 
جـزء اصلـی دموکراسـی سیاسـی 
مـی  خاطـر  همیـن  بـه  هسـتند 
توانـد میـزان دموکراتیـک بـودن 
نظـام هـای سیاسـی را مشـخص 

. کند

زنان و سیاه پوستان ابزاری 
برای منافع ترامپ

بر اسـاس قوانین ایـاالت متحده 
تمـام اتباع این کشـور زن یا مرد و 
بـا هررنگ و نژادی بـا هم برابرند و 
مـی تواننـد در کنار هـم به صورت 
مسـالمت آمیز و در قالب شـهروند 

آمریکایـی زندگی کنند. 
چندی پیش رسـانه های ایاالت 
متحده فیلمی را منتشـر کردند که 
در آن  ترامـپ با لحنی مفتخرانه از 
تاش هایـش برای برقـراری روابط 
گفتـه  سـخن  زنـان  بـا  جنسـی 
آدم  »وقتـی  می کنـد:  عنـوان  و 
سـتاره باشـد آنها )زنـان( اجازه هر 
کاری را بـه او می دهنـد.« ترامـپ 
فایـل  ایـن  دیگـر  بخش هـای  در 
الفـاظ  رکیک تریـن  از  ویدئویـی 
بـرای توصیـف تاش هایـش برای 
برقـراری روابـط جنسـی بـا زنـان 
می کنـد. وی همچنیـن  اسـتفاده 
بـه یـک مـورد از تـاش ناموفقش 
برای فریب جنسـی یک زن اشـاره 

می کنـد.
ایـن اظهـارات ترامپ نشـان می 
دهـد که وی زنـان را نه بـه عنوان 
یـک نـوع انسـان، بلکـه تنهـا بـه 
عنـوان ابـزاری برای کسـب منافع 
جنسـی مـی بیند ایـن نـوع رفتار 
تـا بـه حـال در بیـن هیـچ یـک از 
سـابقه  آمریـکا  جمهـور  روسـای 
نداشـته اسـت، شـاید ایـن رفتـار 
ترامـپ را بتـوان ناشـی از خصلـت 
کاسـب کارانه وی دانسـت چرا که 
او همـه چیـز را بسـان کاالیی می 
دانـد کـه مـی توانـد در هـر لحظه 

آن را خریـد و فـروش کنـد.
یکی از فرازهای فیلم سـینمایی 
»حـق رای زنـان« جایی اسـت که 
املیـن پنکهرسـت )که نقشـش را 
می کنـد(  بـازی  اسـتریپ  مریـل 
بـر روی ایوانـی می ایسـتد و بـرای 
سـخنرانی  حـق،  ایـن  هـواداران 

بـرای  مـا  می گویـد  و  می کنـد 
روزی می جنگیـم کـه هـر دختـر 
کوچکـی کـه بـه دنیـا می آیـد از 
حقـی برابـر با بـرادرش برخـوردار 
باشـد. آن روزی کـه بیـش از صـد 
پنکهرسـت  املیـن  پیـش  سـال 
از آن حـرف مـی زد و امیـدش را 
داشـت، هنـوز فرا نرسـیده اسـت.

رای  حـق  کـه  نمانـده  چیـزی 
زنان در آمریکا صد سـاله شـود اما 
پـس از سـوگند ریاسـت جمهوری 
زن  هـزار  ده هـا  ترامـپ،  دونالـد 
از سراسـر آمریـکا بـه واشـنگتن، 
پایتخـت آمریـکا می روند تا بر سـر 
حق و حقوق شـان با سیاستمداری 
کـه تـازه بـه کاخ سـفید رسـیده، 
بجنگنـد. در اقـدام اخیـر ترامـپ، 
وی واحـد زنـان در کاخ سـفید را 

هـم منحـل اعـام کـرده اسـت.
در حـوزه سـیاه پوسـتان هـم، 
دونالـد جیمز ترامپ در سـخنرانی 
ریاسـت  انتخابـات  از  قبـل  هـای 
را  پوسـتان  سـیاه  جمهـوری، 
فرصـت  کـه  دانسـت  مهاجرانـی 
را  متحـده  ایـاالت  شـغلی  هـای 
اشـغال کرده و رفاه را از شهروندان 
واقعی این کشـور سـلب کـرده اند. 
اما در میشـیگان گونـه ای دیگر با 
آنهـا گفتگو کرد: »بـا تجربه کردن 
فـردی جدیـد ماننـد ترامـپ، چـه 
از دسـت مـی دهیـد؟  چیـزی را 
شـما در فقـر زندگـی مـی کنید و 
مـدارس تـان در وضعیـت مطلوبی 
نیسـت، شـغل ندارید و 85 درصد 
از جوانـان تان بیکار هسـتند؛ پس 
چـه چیـزی را از دسـت خواهیـد 
داد؟«. در ایـن سـخنرانی هـم تنها 
چیـزی کـه برجسـته مـی نمایـد، 
سـیاه  قبـال  در  او  ابزارانـگاری 

پوسـتان اسـت. 
مراسـم  سـخنرانی  در  ترامـپ 
تحلیـف خـود چنـد بـار بـه ایـن 
جملـه اشـاره کـرد کـه: » امـروز 

)20ژانویـه( روز شـما مردم اسـت، 
بـه  آمریـکا  حاکمیـت  کـه  روزی 
شـما رسـیده اسـت.« اما بـا توجه 
صحبـت های قبلی ترامـپ انگار او 
آمریـکا را فقـط متشـکل از مردان 
سـفید پوسـت مـی دانـد و زنان و 
رنگیـن پوسـتان را بردگانـی مـی 
داننـد کـه بایـد در خدمـت آنهـا 
باشـند. ایـن یعنـی بازگشـت بـه 
ایـاالت  در  داری  بـرده  دوران 

متحـده.
ترامپ، زنگ خطری برای 

دموکراسی
روزهـای آغازین پـس از انتخاب 
ترامـپ سراسـر آشـوب و اعتـراض 
بـر ضـد اوسـت، از شـمالی تریـن 
نقطـه آمریـکا گرفتـه تـا جنوبـی 
ترین نقاط آسـیا شـاهد اعتراضات 
چشـمگیر جامعـه مدنی هسـتیم. 
مـی  اعتـراض  پاکاردهـای  روی 
تـوان هر نوع شـعار ضـد ترامپی را 
دید: »بـه جای دیوار پل بسـازید« 
مـن  جمهـور  رئیـس  »ترامـپ 
نیسـت« »مبـارزه با نژادپرسـتی« 
و ... . اینهـا نشـان مـی دهـد کـه 
مـردم و جامعـه مدنـی متوجه این 
موضـوع شـده اند کـه اگـر ترامپ 
بـه حرهـای خـود عمل کنـد زنگ 
خطری بـرای دموکراسـی نهادینه 
ایـاالت متحـده  شـده در جامعـه 
خواهـد بـود. امـا ایـن را هـم بایـد 
بـه خاطـر داشـت کـه زمانـی یک 
کشـور بـه عظمـت مـی رسـد که 
تعیـض  بـدون  شـهروندان  همـه 
جنسـیتی و نـژادی در کنـار هـم، 
نـگاه  از  بـه دور  و  برابـر  بصـورت 
بـه  نسـبت  طلبانـه  نفـع  هـای 
دیگـران زندگـی کننـد. بـا همـه 
ایـن پیـش بینـی ها بـاز هـم باید 
منتظـر مانـد و دید کـه ترامپ در 
دوران ریاسـت جمهـوری خـود تا 
چـه میزان بـه گفته هـای پیش از 
انتخابـات خـود عمل خواهـد کرد.

از اجرای کنسرت احیای عظمت آمریکا
 تا آرزوی برابری دختران و پسران

 یادداشت

دغدغه بزرگ
 آیت اهلل هاشمی

الیاس حضرتی*

آیـت اهلل هاشمی رفسـنجانی از ابتدای نهضت 
داشـتند.  )ره( حضـور  امـام  کنـار  در  انقـاب 
ایشـان همیشـه نـگاه فراگیر بـه تمـام جناح ها 
و گروه هـا داشـت، خودش را فقـط در چارچوب 
یـک حـزب یا یـک سـازمان محـدود و محصور 
نمی کـرد و بـا گروه هـا تـا زمانـی کـه از مواضع 
اصلـی خود منحرف نمی شـدند مراوده داشـت. 
ایشـان بـا صبـوری و میانـه روی بـرای تـداوم 
انقـاب با سـایق و تفکرات مختلـف در تعامل 
بود. هاشـمی و شـهید بهشـتی که از موسسـان 
حـزب جمهـوری بودند همه تاششـان این بود 
کـه ایـن حـزب فراگیـر شـود. اعتقاد هاشـمی 
ایـن بـود که بایـد از تمـام نیروهـای انقابی در 
نظام اسـتفاده شـود کمـا اینکه در هـر منصبی 
بـود بـدون تعصـب و بـا توجـه بـه قابلیـت  و 
کارآمـدی هـر شـخص بـه او مسـئولیت محول 

می کـرد.
بـود،  فراجناحـی  شـخصیت  یـک  آیـت اهلل 
تفکـرش ایـن بود کـه همه  احـزاب و جنـاح ها 
اعضـای فوق العاده دلسـوز و الیقی دارند و تنها 
مسـئله ای کـه باعـث تفرقـه می شـود اختـاف 
سـلیقه اسـت. انقـدر ایـن اختافـات را بـزرگ 
می کننـد کـه حـل ایـن مسـائل غیرممکـن به 
نظـر می رسـد. هاشـمی هـر دو جنـاح مقابـل 
هـم را مـی دیـد چـون می دانسـت آنهـا فراتـر 
از همـه این مسـائل دغدغه  ی نظـام و انقاب را 
دارند، لذا همیشـه تاش داشـت کـه دیوارهای 
بی اعتمـادی بیـن گـروه هـا و جنـاح هـا را بـه 
حداقـل برسـاند. قطعا یکـی از دغدغه های دائم 
هاشـمی همیـن بی اعتمادی و تنـدروی احزاب 
و جناح هـا بـود. گروه هـای فعـال در کشـور بـه 
جـای اینکـه مسائلشـان را بـه اختاف سـلیقه 
کـه یک امـر طبیعـی اسـت تقلیل دهنـد آن را 
تبدیـل به اختافات اعتقـادی و عقیدتی عمیق 
می کننـد و ایـن اختافـات گاهـا انقـدر شـدید 
می شـود کـه نیروهـا خودشـان از خدمـت بـه 
نظـام و مـردم محـروم می کننـد. مـن شـاهد 
رنـج بـردن هاشـمی ازیـن مسـئله بـودم و می 
دیـدم بـه کـرار سـفارش مـی کردنـد ظرفیـت 
خـود را بـاال ببریـد و مسـائل حاشـیه ای را بـه 
حداقـل برسـانید تـا بتوانیـد بـه مسـئله اصلی 
کـه خدمـت بـه مـردم اسـت بپردازیـد. کشـور 
ما در شـرایط جغرافیایی حساسـی وجـود دارد 
و دشـمنان بسـیاری منتظرنـد تـا بـه ناآرامـی 
 هـای داخلی دامـن بزنند، بنابرایـن باید از همه  
ظرفیت هـا اسـتفاده کنیـم، نبایـد بـا اتهامـات 

واهـی مسـئوالن را از صحنـه خـارج کنیـم.
ایشـان معتقـد بـود جـا بـه جایـی مسـندها 
می دهـد.  تغییـر  را  سـایق  مسـئولیت ها،  و 
بـرای مثـال کسـی کـه تـا دیـروز رادیـکال بود 
میخواهنـد  و  شـده  کار  محافظـه  امـروز  امـا 
وضـع موجـود را حفـظ کنـد و بالعکـس. بایـد 
از فرزنـدان ایـن مـرزو بوم اسـتفاده شـود و این 
چراغیسـت بـرای کسـانی کـه اعتقـاد داشـتند 
مشـی هاشـمی منطقی و درسـت اسـت. پرچم 
اعتـدال کـه در درونش اصـاح طلبی هم وجود 
دارد. معتدلیـن دو جناح اصلی در کشـور این را 
بـه درسـتی درک کـرده بودند بـه همین خاطر 
خیلـی با هاشـمی نزدیک بودند. امـا تندروهای 
دو جنـاح هرگـز بـا او کنـار نیامدند و همیشـه 
نسـبت بـه ایشـان و تفکرشـان زاویـه داشـتند 
طبیعـی  امـری  کـه  نقادانـه  نـگاه  از  فـارغ  و 
می رفتنـد.  پیـش  تخریـب  سـمت  بـه  اسـت 
همانطـور کـه زندگی پربرکت ایشـان همیشـه 
پیـام اعتـدال را بـه همـراه داشـت مـرگ آیـت 
اهلل هاشـمی نیـز پیـام هایـی داشـت، دوطـرف 
آمدنـد و زیـر تابوتـش را گرفتنـد و در مراسـم 
هـا شـرکت کردنـد و فهمیدنـد کـه عظمـت و 
بزرگـی هاشـمی آنقدر زیاد اسـت کـه منتقدان 
و آنهایـی تخریبـش می کردنـد هم نمـی توانند 
منکـر ایـن حقیقـت شـوند. البته ممکن اسـت 
اگـر جانشـین درسـتی بـرای آقای هاشـمی در 
نظـر نگیریم ایـن نگرش هـا و اختافـات بازهم 
در اشـکال جدیـد ظهـور کنـد. مـن امیـدوارم 
نظـام جمهـوری اسـامی از تمـام فرزنـدان و 
ظرفیـت هـای خود اسـتفاده کند و کسـی را به 
بهانـه هـای واهی از خدمـت به جامعـه محروم 
نکنـد. اصـاح طلبی و اعتـدال دو جریان خیلی 
ریشـه دار و عمیـق هسـتند. تجلی اعتـدال که 
روش آیـت اهلل هاشـمی بـود در دولـت یازدهم 
بـه وضوح قابل مشـاهده اسـت. ایـن دو جریان 
مـی داننـد اختاف زهر کشـنده بـرای دوطرف 
اسـت مـا در حیـات آقـای هاشـمی هم تنشـی 
نداشـتیم کـه ایشـان بخواهد فیصلـه دهد امید 
اسـت در آینـده هم ایـن روند به همـان صورت 

شـود. طی 
*عضو حزب اعتماد ملی و نماینده مجلس 
دهم شورای اسامی

سـتاد  رئیـس  نوشـت:  خبرآنایـن 
اگـر  گفـت:  تهـران  اسـتان  انتخابـات 
فعالیت هایـی  قانونـی،  موعـد  از  پیـش 
قطعـا مصادیـق  انجـام شـود  انتخاباتـی 
اجرایـی  هیأت هـای  بـه  و  آوری  جمـع 
چـه  کـه  می کننـد  منتقـل  نظـارت  و 
بسـا در تأییـد صاحیـت نامزدهـا مـورد 
سیدشـهاب الدین  بگیـرد.  قـرار  توجـه 
چاووشـی بـا تأییـد رصد شـدن محتوای 
هـای  گیـری  موضـع  و  سـخنرانی ها 
کاندیداهـای احتمالـی انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـا هـدف آنکـه لـه یـا علیـه 
دیگـر کاندیداها نباشـد، گفـت: مجموعه 
ایـن  انتخابـات موظفنـد  اعضـای سـتاد 
موضوعـات را رصـد کننـد تا اگـر افرادی 
تبلیغـات  وارد  کاندیداهـا  بـه  نسـبت 
از موعـد شـدند گـزارش دهنـد.  پیـش 
عمومـی  تبلیغـات  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـرای حضور و مشـارکت گسـترده مردم 
هیـچ منعـی نـدارد و اتفاقـا قانـون هـم 
بـه ایـن کار تشـویق کـرده تا همـه باید 
پـای کار بیاینـد و برای ترغیب احسـاس 

مسـئولیت در عمـوم جامعه تـاش کنند 
یادآور شـد: زمـان تبلیغـات انتخابات در 
قانـون مشـخص اسـت بنابرایـن انتظـار 
داریـم کاندیداهـا و هـواداران شـان آن 

محـدوده قانونـی را رعایـت کننـد. 
معاون سیاسـی اسـتانداری تهران اظهار 
کـرد: اگر پیـش از موعـد قانونـی، فعالیت 
هـای انتخاباتـی انجام شـود قطعا مصادیق 
جمـع آوری و بـه هیـأت هـای اجرایـی و 
نظـارت منتقـل مـی کننـد کـه چـه بسـا 
در تأییـد صاحیـت نامزدهـا مـورد توجه 
قـرار بگیـرد چـون افـرادی کـه بخواهنـد 
در یـک عرصـه تصمیـم گیـری و جایـگاه 
حسـاس وارد شـود بایـد قانونمدار باشـند 
امـا اگـر از حـاال قانـون را نقـض کنند این 
مسـئله مـی توانـد در افکار عمومـی تأثیر 
منفی نسـبت به آنها داشـته باشـد. رئیس 
سـتاد انتخابات اسـتان تهـران در برگزاری 
ریاسـت  دوره  دوازدهمیـن  انتخابـات 
شـوراهای  دوره  پنجمیـن  و  جمهـوری 
اسـامی شـهر اظهار کـرد: مشـخصا آنکه 
کـه برخی جریانـات و گروه های سیاسـی 

علیـه دولـت در آسـتانه انتخاباتـی اقـدام 
بـه سـیاه نمایـی مـی کننـد حـال آنکـه 
هـدف برگـزاری رقابـت سـالم اسـت امـا 
ایـن جریانـات بـه طـرح حـرف هـای بـی 
و  کننـده  تحریـک  تیترهـای  حسـاب، 
رفتارهایـی تخریبـی مبـادرت مـی کننـد 
کـه مـی توانـد منشـأ یـأس و ناامیـدی 
اینکـه  بیـان  بـا  وی  باشـد.  جامعـه  در 
پسـندیده  را  انتخابـات  در  سـیاهنمایی 
نمـی دانیـم ادامـه داد: قانـون هـم اجـازه 
نمـی دهـد که کسـانی برای دسترسـی به 
قـدرت سیاسـی بیایند و آنچـه را که مورد 
اعتقـاد و قبـول جامعـه اسـت بـا شـبهه 
پراکنـی تخریـب کننـد. اینهـا همـه مـی 
توانـد زمینـه های بـروز یـک نارضایتی را 
در افـکار عمومـی سـبب شـود کـه به نفع 
خـود افـراد هم نیسـت که با ایـن روش ها 

وارد میـدان رقابـت شـوند.
چاوشـی بیـان کـرد: توصیـه مـا ایـن 
اسـت افـراد شایسـتگی های خـود را بیان 
کننـد یـا گـروه هـای حامـی آنهـا توانایی 
مطلـوب  کاندیـدای  هـای  برنامـه  و  هـا 

خـود را شـرح دهنـد تـا مـردم در فضـای 
آگاهانـه درباره نامزد مدنظـر خود تصمیم 
بگیرنـد. در مجموع جوسـازی و رفتارهای 
پوپولیسـتی و تحریـک کننـده عـده ای 
علیـه یـک نامـزد دارای صاحیت-خواه از 
دولت مسـتقر باشـد یا خـارج از دولت- را 
مناسـب نمی دانیـم. وی در پاسـخ به این 
سـئوال که بـرای حفـظ امنیـت انتخابات 
با سـپاه و بسـیج هم رایزنـی دارند یا فقط 
نیـروی انتظامـی ایـن کار را انجـام خواهد 

داد؟ گفـت: کا وظیفه قانونـی حفاظت از 
صنـدوق و صیانـت از انتخابـات بـه عهـده 
نیروی انتظامی اسـت. مگـر اینکه ضرورت 
درخواسـت  انتظامـی  نیـروی  و  ایجـاب 
در شـورای  ایـن مسـئله  و  کنـد  کمـک 
صـورت  ایـن  در  شـود.  مصـوب  تأمیـن 
کمیته امنیتـی و انتظامی سـتاد انتخابات 
برقـراری  اسـتان وظیفـه دارد در جهـت 
امنیـت انتخابات از همـه نهادهای نظامی، 

اطاعاتـی و انتظامـی کمـک بگیـرد.

فعالیت  نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری زیر ذره بین وزارت کشور
    دولت

1 کپسول پیک نیکی هایی که از زیر آوار پالسکو بیرون آمد
خبرآنالیـن نوشـت: سـاختمان پالسـکو به دلیـل نا ایمـن بودن، 
خط کشـی گاز شـهری نداشـت و عمده مغـازه داران کپسـول های 
از  تعـدادی  تصویـر  ایـن  در  داشـتند.  مغـازه  در  نیکـی  پیـک 

کپسـول های خـارج شـده از زیـر آوار مشـخص اسـت.
2 اژه ای: درحادثه پالسکو، دادستانی وظیفه پلمپ نداشته 

انتخـاب نوشـت: حجـت االسـالم و المسـلمین اژه ای در یکصـد 
وهفتمین نشسـت خبـری خود درباره مسـئولیت دادسـتانی درباره 
حادثـه پالسـکو گفـت: وظیفـه رفـع خطـر در سـاختمان ها بعهده 
دادسـتانی نیسـت و این کار بعهده شـهرداری اسـت که البته امکان 
پلمپ آن بوسـیله شـهرداری هم بـه دالیل مختلـف از جمله اینکه 
نیازمنـد بـه همراهی سـایر دسـتگاه ها بـوده، امـکان پذیـر نبوده 
اسـت. سـخنگوی قوه قضائیـه در بخـش دیگـری از صحبت هایش 
گفـت: حکـم بابـک زنجانی بـه وی ابالغ شـد و همچنیـن دو نفر از 
کسـاني که در ایـن پرونده محکوم بـه اعدام شـده بودند،حکم آنها 
نقض شـد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغاز شـده اسـت. متهم 

دیگـری کـه در این پرونده فراری و درخارج از کشـور بود، دسـتگیر 
و بـه ایران منتقل شـد کـه تحقیقات از وی آغاز شـده اسـت.

3 سالمتی:فقدان آیت اهلل هاشمی نباید به زیان جریان
 اصالحات شود

خبرآنالیـن نوشـت: محمد سـالمتی دربـاره تأثیر فقـدان حضور 
آقـای هاشـمی بـر جریان اعتـدال اظهـار کرد: بـه ایـن زودی قابل 
جبـران نیسـت، اگـر نخبـگان راه او را طـی کنند این خـالء کم کم 
برطـرف مـی شـود. امیـدوارم این طور نباشـد کـه فقـدان حضور 
آقای هاشـمی بـه ضرر جریـان اعتـدال و اصالحات تمام شـود و به 
این مشـی آسـیب بزند چـون او این طـور عمل نکرد که اگر نباشـد 

لغو شـود. آثار کارش 
4 آیت اهلل مکارم شیرازی: برجام کار خوبی بود که صورت گرفت 

و عده ای زحمت کشیدند
ایسـنا نوشـت: آیت اهلل مکارم شـیرازی با اشـاره به اینکه کسانی 
کـه در پسـت های اجتماعی هسـتند باید در مسـئله برجـام که این 
روزهـا موردتوجـه قـرار گرفتـه  دقـت کنند اظهـار کرد: برجـام کار 

خوبـی بود کـه صورت گرفـت؛ اما نباید همه سرنوشـت کشـور را به 
برجـام گـره بزنیـم، نباید خیـال کنیم همه سرنوشـت ما بـه برجام 
گره خورده اسـت. ایـن مرجع تقلید افزود: تکیه کشـور بـه برجام و 
ناتوانـی در برابـر تحریم ها واقعیت نـدارد، اگرچه برجـام اتفاق خوبی 
بـود و عـده ای در ایـن زمینـه زحمت کشـیدند؛ امـا اگـر بخواهیم 
بگوییـم بـدون آن زندگی برای مردم ممکن نیسـت، اشـتباه اسـت.

5 بروجردی: فعال اظهارات ترامپ در حد سخنرانی است 
ایسـنا نوشـت: رئیس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی 
مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره بـه آغاز رسـمی فعالیـت دونالد 
ترامـپ بـه عنـوان چهل و پنجمیـن رئیس جمهـور آمریـکا،  گفت: 
اظهـارات ترامـپ در حـد سـخنرانی و شـعار اسـت و بایـد منتظر 
مانـد و دیـد کـه این شـعارها به چـه میـزان عملیاتی خواهد شـد. 
عالءالدیـن بروجـردی اظهار کـرد: با توجـه به اینکه سیاسـت های 
آمریـکا در طـول دوران قبل و بعد از انقالب اسـالمی سیاسـت های 
خصمانـه بوده اسـت، مـا امیدی بـه تغییر ماهـوی این سیاسـت ها 
نداریـم، بـا این وجـود صحنه عمـل برای مـا مالک قضاوت اسـت و 

بایـد ببینیم چـه اتفاقـی می افتد.

  میز خبر

بسم اهلل خرمی
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ایران زمین

مهندس حسـینی نژاد سرپرسـت سازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت  اسـتان کرمان با 
بیـان اینکـه هـر شـهروند باید خـود بازرس 
باشـد، گفـت: بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه 
طـرح شـهروند بـازرس را در اسـتان فعـال 

. کنیم
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان، 
مهنـدس مهـدی حسـینی نژاد در نشسـت 

مجمع نمایندگان اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکـه یـک هـزار و 360 پروانـه بهره برداری 
در اسـتان کرمـان صادر شـده اسـت، اظهار 
داشـت: 52 درصـد واحدهـا فعـال و هشـت 
درصـد دارای مشـکل هسـتند، امـا فعالیـت 
دارنـد. وی بـا اشـاره بـه رصـد واحدهـای 
صنعتـی و معدنـی اسـتان کرمـان توسـط 
رونـق  و  عارضه یابـی  متخصـص  تیم هـای 
تولیـد، خاطرنشـان کـرد: با این رصـد انجام 

شـده حـدود 350 واحـد حـذف شـده اند.
مهنـدس حسـینی نژاد بـا تشـریح نمـای 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان 
افزود: 21 درصد اسـتخراج کشـور از اسـتان 
کرمـان انجـام و همچنیـن 36 درصد وصول 
حقـوق دولتـی از اسـتان کرمـان پرداخـت 
منطقـه  مهـم  برداشـت های  و  می شـود 
مـا مربـوط بـه چهـار مـاده معدنـی، مـس، 

ذغالسـنگ، آهـن و کرومیـت اسـت.
وی بیـان داشـت: برندسـازی محصـوالت 
اسـتان کرمـان یکـی از برنامه هـای جـدی  
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
حسـینی نژاد  مهنـدس  اسـت.  کرمـان 
سرپرسـت سـازمان صنعت، معدن و تجارت 
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه هر شـهروند 
بایـد خـود بـازرس باشـد، گفـت: بـه دنبال 
ایـن هسـتیم تا طرح شـهروند بـازرس فعال 
شـود تـا هـر شـهروند اگـر مشـکاتی را در 
واحد هـا و صنـوف دیـد اطـاع دهـد و مـا 

نسـبت بـه رفـع آن مشـکل اقـدام کنیـم.
نشسـت  در  خامکانـی  امیـری  حسـین 
مدیـران سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 

اسـتان کرمان بـا اعضای مجمـع نمایندگان 
بـا اشـاره به بحـث رونـق معادن ذغالسـنگ 
تـاش  بایـد  ذغالسـنگ  بخـش  در  افـزود: 

کنیـم و بـه ایـن معـادن رونـق بدهیـم.
خودروسـازی  شـرکت  یـک  افـزود:  وی 
در بـم فعالیـت مـی کـرد کـه با البـی های 
صـورت گرفتـه در تهـران کلی ضـرر و زیان 
بـه شـرکت هـای خودروسـاز بم وارد شـد و 
بعـد از برداشـتن تحریـم هـا این شـرکت به 
تهـران منتقـل شـد. نیکـزادی پنـاه تصریح 
کـرد: پشـت پـرده این مسـائل را مـی دانیم 
و ایـن مسـائل را در آینـده پیگیـری مـی 
کنیـم. وی گفـت: سـاالنه میلیاردهـا دالر از 
ناحیـه صنعـت، معـدن و تجـارت در شـرق 
اسـتان ضـرر مـی کنیم چـرا کـه از ظرفیت 
هـا اسـتفاده نمـی شـود. وی بـا بیـان اینکه 
دسـتگاه هـای کـم کار مسـبب بروز آسـیب 
روی  مـا  گفـت:  هسـتند  اجتماعـی  هـای 
اقیانوسـی از ثـروت نشسـته ایـم امـا مـردم 
مـا با مشـکات مالی زیادی مواجه هسـتند.

نماینـده مـردم شـرق اسـتان در مجلـس 
شـورای اسـامی خاطرنشـان کرد: بـا وجود 

معـدن  و  وظایـف صنعـت  از  یکـی  اینکـه 
کمـک در بحث تجارت اسـت اما در اسـتان 
کرمـان بـه ایـن موضـوع توجهی نمی شـود 
و تاکنـون هیـچ بـازاری بـه تجـار معرفـی 
نکـرده ایـم. وی گفـت: ثـروت هـای خوبـی 
در منطقـه داریـم امـا همتـی بـرای بهبـود 

وضعیـت موجـود نمـی بینیم.
کرومیت بافت 50 میلیارد تومان 

زیان انباشته دارد
نماینـده مـردم بافـت، رابـر و ارزوئیـه در 
خانـه ملـت هـم عنـوان کـرد: در منطقـه 
بافـت، ارزوئیـه و رابـر فقط معـدن کرومیت 
فعال اسـت کـه آن هم بیـش از 80 میلیارد 
میلیـارد  و حـدود 50  دارد  بدهـی  تومـان 
تومـان زیان انباشـته دارد. علیبـرز بختیاری 
اظهـار کـرد: در حـال حاضر آماری کـه ارائه 
می شـود برای ما خوشـحال کننده نیسـت.

وی همچنیـن گفـت: مـا هنوز نتوانسـته 
ایـم یـک بـازار خـوب بـرای فـرش اسـتان 
تعریـف کنیـم و بسـیاری از کسـانی کـه در 
بحـث فـرش فعـال بودنـد االن بـه سـمت 

کارگـری گرایـش پیـدا کـرده انـد.

شهروند بازرسان در کرمان فعال می شوند
 خبر

بـا  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
درجـه  باالتریـن  کـه  ایـن  وجـود 
خـود  بـه  را  محرومیـت  هـای 
اختصـاص داده اسـت کـه بـه لحاظ 
زمین شناسـی اقتصـادی، بزرگترین 
کمربنـد معدنـی کشـور را دارا مـی 
ایـن در حالـی اسـت کـه  باشـد و 
جوانان سـاکن این شهرسـتان بیکار 
مـی باشـند و دلیـل قانـع کننده ای 
بـرای ایـن امـر دیـده نمـی شـود.

شهرسـتان قلعه گنج  در حاشـیه 
تـاالب خشـکیده  جازموریـان قـرار 
سالهاسـت  مردمانـش  کـه  گرفتـه 
مـی  را  خشکسـالی   تلـخ  طمـع 
از  چشـند و  روزگاری کـه خبـری 
سـد وسدسـازی نبـود شـغل اکثـر 
و  کشـاورزی  منطقـه  ایـن  مـردم  
شهرسـتان  ایـن  و  بـود   دامـداری 
سرشـار از معادن ارزشـمندی اسـت  
کـه مظلومانـه در دل کـوه هـا مـارز 
رمشـک وسـتجرد و ....  رها شده اند.

قلعـه گنـج ظرفیـت  شهرسـتان 
ایجـاد کارخانجـات بـزرگ فـرآوری 

فروکـروم  آهـن،  فرومنگنـز،  مـس، 
مـی  دارا  را  تیتانیـوم  کنسـانتره  و 
باشـد و بزرگترین کمربنـد افیولیتی 
»معدنـی« کشـور را بـا طـول 170 
کیلومتـر و عـرض 30 کیلومتـر در 
خـود جـای داده اسـت کـه از مـرز 
بلوچسـتان آغـاز و بـه  سیسـتان و 

می شـود. ختـم  کهنـوج 
شهرسـتان قلعـه گنـج  همچنین 
داری  بزرگتریـن کمربنـد مسـی  از 
دهسـتان  رمشـک تا قلعه گنج  می 
باشـد و بـا وجـود ایـن کـه مـس از 
جملـه از فلـزات اسـتراتژیک کشـور 
صنایـع  در  و  می شـود  محسـوب 
 ... و  هوافضـا  بـرق،  الکترونیـک، 
کاربـرد دارد  و ایجـاد معـادن مـس 
در ایـن شهرسـتان بزرگتریـن حجم 
سـرمایه گذاری و سودآوری و اشتغال 
پایـدار را بـه دنبـال خواهـد داشـت 
ولـی جمعیت جـوان این شهرسـتان 
بـه شـهرها واسـتان هـای همجـوار 
بدلیل نداشتن شـغل مهاجرت کرده 
اند و مشـغول کارگری هسـتند. یکی 

از  فـارغ التحصیان قلعـه گنجی در 
ایـن بـاره بـه مامـی گوییـد قطعـا با 
شناسـائی و بهـره بـرداری از معـادن 
قلعـه گنـج شـاهد کاهـش بیـکاری 
در سـطح ایـن شهرسـتان خواهیـم 
بـود وتحولی بزرگ در بحث اشـتغال 
ایجـاد در ایـن منطقـه محـروم مـی 

. د شو
در  گنجـی  قلعـه  جـوان  ایـن 
همانطورکـه  گفـت  مـا  بـه  ادامـه 

معـادن کرومیـت فاریـاب بـا احداث 
پاالیشـگاه، فروکـروم آبـادان میـزان 
اسـتخراج کرومیـت از  آن افزایـش 
بـر  عـاوه  و  داشـته  چشـمگیری 
تأمین مواد اولیه پاالیشـگاه، سـاالنه 
نیـز  تـن  هـزار   250-300 حـدود 
بـه کشـورهای چیـن و ژاپـن صـادر 
می شـود دولـت مـردان مـی تواننـد  
بـا ورود به بخش معدنی شهرسـتان 
شـغل  ایجـاد  عارغـم  گنـج  قلعـه 

پایـدار بـرای جوانـان  از ایـن طریق 
نیـز ارز قابـل توجهـی وارد کشـور 
کننـد که باعث  توسـعه شهرسـتان 
و خـارج کردن آن از شـرایط کنونی 

شـود. می 
تعـدادی از جوانـان بیـکار در ایـن 
شهرسـتان بـه خبرنـگار مـا گفتنـد: 
متاسـفانه با وجود این که شهرستان 
قلعـه گنـج داری بیـش از 30 معدن 
مس وآهن در شهرسـتان می باشد و 
این شـهر قریب به دوسـال اسـت که 
بعنـوان شـهرنمونه اقتصـاد مقاومتی 
کشـور شـناخته شـده اسـت باز هم 
مـا بایـد بـرای امـرار معـاش بایـد به 
اسـتان هـای همجـوار  ومراجعـه به 
شـهرهای کیـش، عسـلویه و بنـدر 

عبـاس مراجعـه کنیم.
در گفـت وگـو بـا یکـی از جـوان 
سـاکن دهسـتان معـدن خیـز مـارز 
کـه این دهسـتان دارای معـادن می 
باشـد وی  به مـا می گوید بیکاری در 
روسـتاهای دهسـتان مارز بـه قدری 
زیاد اسـت کـه  جوانان هیـچ رغبتی 

برای  ماندن در روستایشـان را ندارند 
و ترجیـح می دهند که به شـهرهای 
جزیـره  ماننـد  دیگـر  هـای  اسـتان 
کیش، بندرعبـاس و ... برای کارگری 

مهاجـرت کنند.
قلعـه  بیـکار  جـوان  یـک  علـی 
تاکنـون  :امـری کـه  افـزود  گنجـی 
رنـگ واقعیت بـه خود نگرفته اسـت 
اشـتغال زائـی در شهرسـتان و فعال 
سـازی معـادن ایـن شهرسـتان گنج 
خیـز میباشـد کـه دولت بایـد توجه 
بیشـتری بـرای اشـتغالزائی جوانـان 

بیـکار داشـته باشـد.
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  مـردم   
کمربنـد  بزرگتریـن  بـودن  دارا  بـا 
معدنـی کشـور  و وجـود بیـش از 
30 معـدن مـس و آهـن در سـطح 
شهرسـتان چشـم  امیـد بـه کلیـد 
طائـی دولـت   تدبیر  وامید بسـته 
انـد تـا مسـئوالن  دولـت اعتـدال  
قفـل بـزرگ بیـکاری  و مهاجـرت 
ایـن مـردم  را به  شـهرها و اسـتان 

هـای همجـوا را بـاز کننـد.

مسئولین امر شهرستان پاسخگو باشند؛
دلیل بیکاری جوانان شهرستانی با بزرگترین کمربند معدنی کشور چیست؟

خبر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 

کرمان خبر داد:

بهره برداری از 21 طرح 
صنعتی و معدنی در جنوب 

کرمان در دهه فجر

رییـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: بـه مناسـبت 
فرارسـیدن ایـام دهه فجـر 21 طرح صنعتی 
و معدنـی بـا سـرمایه گـذاری بالـغ بـر 716 
میلیـارد ریـال در ایـام دهه مبـارک فجر در 
جنـوب کرمان با حضور مسـئولین کشـوری 

و اسـتانی افتتـاح می شـود. 
ابـراز  نسـب  اسـکندری  محمـود  دکتـر 
داشـت: بـرای راه انـدازی طرح هـای مذکـور 
بالـغ بـر 716 میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری 
بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت.  گرفـت  صـورت 
اشـتغال زائی ایـن میـزان پـروژه اقتصادی و 
تولیـدی جدیـد در جنـوب کرمـان، تصریـح 
کـرد: بـا افتتـاح پروژه هـای اقتصـادی دهـه 
فجـر امسـال، بیـش از 379 فرصـت شـغلی 
جدیـد پایـدار در ایـن منطقه ایجـاد خواهد 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس  شـد.  
تجـارت جنـوب کرمان تصریح کـرد: از میان 
طرح هـای افتتاحـی 15 طـرح صنعتـی می 
باشـد کـه عمدتـاً در زمینـه تولیـد قطعـات 
پاسـتیکی، آب مقطر و آب اسید، انواع میوه 
آجیلـی فـرآوری شـده، رب گوجـه فرنگـی، 
بسـته بنـدی انـواع میـوه و سـبزی، تولیـد 
 ،UPVC نایلـون و نایلکـس، درب و پنجـره
کیـک و انـواع شـیرینی، تولیـد انـواع قیـر و 
دارنـد.   فعالیـت  دارنـد،  فعالیـت  سـردخانه 
دکتر اسـکندری نسـب افـزود: 5 طرح دیگر 
فعـال  معدنـی  و صنایـع  معـدن  در حـوزه 
هسـتند که یـک کارخانه فرآوری سـیلیس، 
یـک معـدن مـس و سـه معـدن کرومیت را 

شـامل می شـوند.
وی خاطرنشـان کـرد: در میـان واحدهای 
فـرآوری سـیلیس  اولیـن کارخانـه  مذکـور 
جنـوب کرمـان نیـز وجـود دارد. از مصـارف 
سـیلیس مـی تـوان بـه اسـتفاده در صنایـع 
سـاخت شیشـه و چینـی، سـرامیک، ریخته 
گـری، پشـم شیشـه، به عنـوان نیمـه هادی 

در صنعـت الکترونیـک و ... اشـاره کـرد.
رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
جنـوب کرمـان ادامـه داد: در تاریـخ صنعت 
جنـوب کرمان تا کنـون 700 میلیـارد ریال 
تسـهیات بـه واحدهـای صنعتـی و معدنـی 
پرداخـت شـده کـه تسـهیات رونـق تولیـد 
پرداخـت شـده در 3 ماهـه اخیـر، بیـش از 
45 درصـد کل تسـهیات پرداختـی تاریـخ 
بـه  ایـن  و  دهـد  مـی  تشـکیل  را  منطقـه 
معنـی ایجـاد تحـرک قـوی و توسـعه ایـن 
بخـش مـی باشـد.  دکتر محمود اسـکندری 
نسـب خاطرنشـان کـرد: در جنـوب کرمـان 
از مجمـوع 5 پروانـه بهـره بـرداری و مجـوز 
 80( فقـره   4 سـیلیس،  معـدن  برداشـت 
از  و  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  طـی  درصـد( 
مجمـوع 3 پروانـه اکتشـاف، 2 پروانـه )67 
درصـد( طـی دولـت تدبیـر و امیـد صـادر 
شـده اسـت. وی اضافـه کـرد: 68 طـرح هم 
حـال  در  ریـال  میلیـارد   1767 مبلـغ  بـه 
بررسـی توسـط بانـک هـا جهـت دریافـت 
هسـتند.  نزدیـک  ای  آینـده  در  تسـهیات 
صنایـع  تمامـی  تقریبـا  تاکنـون  همچنیـن 
منطقـه یـا تسـهیات گرفتـه اند یـا در حال 
طـی مراحـل جهـت دریافت تسـهیات می 
باشـند.  رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنـوب کرمـان در پایـان افـزود: بـا 
تزریـق ایـن مبلـغ تسـهیات کـه بـه عنوان 
محرکـه صنعـت و یـک اصـل اقتصـادی در 
تمامـی جوامـع پیشـرفته اسـت، بـا همـت 
بانـک هـای اسـتان و جنـوب، ان شـا اهلل به 
زودی شـاهد ایجاد تحولی عظیم در توسـعه 
صنعتـی، ایجاد اشـتغال و پویایـی اقتصادی 

منطقـه خواهیـم بـود.

کارت سـوخت مـی مانـد یـا حـذف می 
شـود؟ ایـن سـئوال تکـراری امسـال بارهـا 
پرسـیده شـده،اما انگار تکلیـف قطعی برای 
ایـن میـزاث دولـت گذشـته وجود نـدارد. 

 در همـه جایگاه سـوخت گیـری ردپای 
کارت سوخت هسـت.تقرییا هیچ خودرویی 
سـوخت  کارت  از  گیـری  سـوخت  بـرای 
کارت  جایگاههـا  کند،امـا  نمـی  اسـتفاده 
هـای قدیمـی را بـا نخ به دسـتگاه سـوخت 
گیـری آویـزان کـرده اند،شـاید بـرای روز 
مبادا.شـاید هـم منتظرنـد دولـت دسـتور 
بدهـد تـا نـخ ایـن کارت زودتـر آزاد شـود.

اختـاف نظـر برای مانـدن یا حـذف کارت 
سـوخت، هم در سـطح کارشناسـی است و 
هـم در بخـش قانـون گـذاری، اختافی که 
انـگار فقـط روی کاغـذ آمـده و تصمیمـی 
هـم گرفتـه نمـی شـود تـا تکلیـف روشـن 
شـود. بـه گزارش اقتصـاد آناین بـه نقل از 
خبرآنایـن، مجلـس نهـم در فروردین مـاه 
کارت  حـذف  بـه  مخالـف  رای  امسـال 
هوشـمند سـوخت داد، امـا دولت با شـروع 
مجلـس دهـم در الیحـه اصاحـی قانـون 
بودجـه 95 خواسـتار حـذف شـد و مجلس 
تصویـب کـرد. دو ماه بعـد، دوبـاره مجلس 

رای به ماندگاری کارت سـوخت داد.پس از 
ایـن زمان،نمایندگان در نشسـت علنی روز 
یکشـنبه 23 آبـان ماه  این بخـش از الیحه 

تصویـب کردند. رامجـددا 
حـذف بنـد ح تبصـره 14 قانـون بودجه 
1395، بـه معنـای حـذف کارت سـوخت 
بـود. امـا بـا گذشـت 8 مـاه از ایـن تصمیم 
نماینـدگان  برخـی  هـم  هنـوز  مجلـس، 
مجلس در صدد بازگرداندن کارت سـوخت 
بـه چرخـه اقتصـاد کشـور هسـتند. اگرچه 
درچندسـال اخیـر عمـا اسـتفاده از کارت 
سـوخت در جایگاههـای سـوخت بی معنی 
شـده،اما برخـی هـا معتقدنـد وجـود کارت 
مصـرف  و  حسـابداری  عملیـات  سـوخت 
بنزیـن و گازوییـل را آسـان تـر مـی کنـد.

ایـن  موافقـان مـی گوینـد  ایـن حـال  بـا 
اسـتدالل قابـل قبولـی بـرای حفـظ کارت 

هوشـمند سـوخت نیسـت.
دربـاره حفـظ  منتقـدان  آنچـه  درواقـع 
مـی  مطـرح  سـوخت  هوشـمند  کارت 
اسـت  بنزیـن  کننـد، صرفـا دربـاره کارت 
باقـی  خـود  قـوت  بـه  گازوییـل  کارت  و 
تـاش  گوینـد،  مـی  است.کارشناسـان 
بـرای بازگردانـدن کارت سـوخت، از لحاظ 

بـرای  کـه  اسـت  عجیـب  کاری  قانونـی، 
چراکـه  افتـد.  مـی  اتفـاق  بـار  نخسـتین 
بـه طـور  قانونـی  آنـان وقتـی  اعتقـاد  بـه 
بـه  نیـز  آن  و جزییـات  آورده  رای  کامـل 
طـور کامـل بررسـی شـده، بررسـی مجدد 
بخشـی از همـان قانـون هیـچ وجـه قانونی 
نـدارد. موافقـان حفـظ کارت سـوخت مـی 
گوینـد، در شـرایطی که بنزیـن، تک نرخی 
شـده و عمـا انگیـزه ای بـرای اسـتفاده از 
کارت سـوخت در بیـن مردم وجـود ندارد، 
چگونـه مـی خواهنـد مـردم را مجـاب  بـه 
اسـتفاده از کارت سـوخت کننـد؟ در حالی 
که اسـتفاده از کارت سـوخت عما توسـط 
بازگردانـدن کارت  مـردم متوقـف شـده و 
اجبـار  نیازمنـد یـک  بـه چرخـه  سـوخت 
قانونـی اسـت کـه بـا توجـه به تـک نرخی 
شـدن بنزیـن هیچ دلیـل قابـل قبولی برای 
مردم برای اسـتفاده از کارت سـوخت وجود 
نـدارد. مخالفـان اما می گوینـد، نمایندگان 
مجلـس کلیـات طـرح شـفافیت دریافتـی 
دریافتی هـای  اسـترداد  و  کشـور  مدیـران 

مـازاد را بـه تصویـب نرسـاندند.
از  اسـتفاده  حامیـان  کـه  اسـت  جالـب 
کارت سـوخت معتقدنـد بـا خـروج کارت 
سـوخت از چرخـه، میـزان مصـرف بنزیـن 
اسـت  حالـی  در  یابد.ایـن  مـی  افزایـش 
کـه بررسـی هـا نشـان مـی دهـد عامـل 
اصلـی افزایـش مصـرف بنزین در سـالهای 
اخیر،تـک نرخـی شـدن بنزین بوده اسـت.

چه آنکه هنگام اسـتفاده از کارت هوشـمند 
سـوخت، از آنجـا کـه بنزیـن دو نرخی بود، 
بـرای  سـقفی  کردنـد  مـی  تـاش  مـردم 
مصـرف قایـل شـوند کـه البتـه این سـقف 
وقتـی  امـا  شـد.  مـی  کوتاه تـر  سـال  هـر 
بنزیـن تـک نرخی شـد دیگـر دلیلـی برای 

بنزیـن  حفـظ سـقف گذشـته در مصـرف 
وجـود نداشـت و بـه همیـن دلیـل مصرف 

بنزیـن افزایـش یافـت.
دونرخی کردن راه بازگشت

 کارت سوخت 
موافقان ماندن کارت هوشـمند سـوخت 
مـی گوینـد، تنهـا راه بـرای مجـاب کـردن 
مردم به اسـتفاده از کارت سوخت، دونرخی 
کـردن مجـدد بنزین اسـت.حال آنکـه این 
ایده،تجربـه شکسـت خورده سـالهای پیش 
را تداعـی مـی کنـد.در واقع هـدف از ایجاد 
کارت سـوخت  ایـن بـود کـه کمـک کنـد 
قیمـت بنزیـن به مـرور افزایش یابـد، بدون 
آنکـه مـردم تحـت فشـار قـرار بگیـرد و در 
نهایـت قیمـت بنزیـن تـک نرخـی و واقعی 
شـود. در حقیقـت کارت هوشـمند بنزیـن 
ماموریـت خـود را بـه خوبـی انجـام داده و 
دیگـر دلیلـی بـرای حفـظ آن نیسـت. چرا 
کـه مـردم دیگر از آن اسـتفاده نمـی کنند 
و وقتـی از کارت هوشـمند بنزین اسـتفاده 
نشـود طبیعتـا اطاعاتـی از آن حاصل نمی 

شـود کـه بتـوان از آن اسـتفاده کرد.
از سـوی دیگر اسـتفاده از کارت سوخت، 
در زمانـی کـه بنزیـن تـک نرخـی اسـت، 
فسـادی از جهـت دونرخـی بـودن بنزیـن 
ایجـاد نخواهـد شـد،کما اینکه در دو سـال 
گذشـته ایـن اتفـاق عمـا افتاد.آنطـور کـه 
حـال  در  کنـد،  مـی  اعـام  نفـت  وزارت 
حاضـر میـزان بنزیـن تحویل داده شـده به 
جایگاههـای سـوخت و میـزان عرضـه آن 
مشـخص اسـت و تک نرخـی بـودن بنزین 
بنزیـن  از  اسـتفاده  بـرای  ای  انگیـزه  هـم 
ایجـاد  میان بـر  و  غیرقانونـی  روشـهای  از 
نکـرده اسـت.تنها مسـاله ای کـه در ایـن 
میـان نگـران کننده است،رشـد کند قیمت 

بنزیـن و ارزانـی آن نسـبت بـه کشـورهای 
همسـایه اسـت کـه انگیـزه های قاچـاق را 

دهد. مـی  افزایـش 
هزینه باالی نگهداری

 یک کارت سوخته
کارت  سـامانه  نگهـداری  بـاالی  هزینـه  
عرضـه  جایگاههـای  بـا  مرتبـط  سـوخت 
بنزیـن در سراسـر کشـور موضـوع دیگـری 
اسـت کـه کارشناسـان نسـبت بـه حـذف 
کارت سـوخت بـه آن اشـاره کـرده و آن را 
دلیـل دیگـری بـرای حـذف مـی دانند.زیرا 
بـه گفته آنـان ادامه این رونـد غیراقتصادی 
اسـت.این سـامانه مدتهاسـت بـدون آنکـه 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، هزینـه هـای 
سـنگینی بابـت نگهـداری آن پرداخـت می 
شـود و ایـن هزینه ها همچنـان ادامه دارد. 
بـدون آنکـه هیـچ گونه بازدهی یـا خروجی 

باشد. داشـته 
بـه زحمـت انداختـن مـردم هـم نکتـه 
توجـه  مـورد  گویـا  کـه  اسـت  دیگـری 
قـرار  سـوخت  کارت  بازگشـت  حامیـان 
نگرفته اسـت. چـرا برای اسـتفاده از کارت 
سـوختی که در شـرایط عرضـه بنزین تک 
نرخـی، عمـا توجیهـی بـرای اسـتفاده از 
آن وجـود نـدارد، قصد ایجـاد زحمت برای 
مـردم و از آن مهمتـر افزایـش ازدحـام در 
جایگاههـای عرضه سـوخت زمان سـوخت 

گیـری دارد.
جمـع بنـدی نظـرات موافـق و مخالـف  
نشـان  گذشـته  سـالهای  تجربـه  البتـه  و 
مـی دهـد مخالفت هایـی کـه بـرای حـذف 
کارت سـوخت صـورت مـی گیـرد، غالبـا 
غلطـی  اطاعـات  حـاوی  و  غیرتخصصـی 
اسـت کـه بـرای کارشناسـان و متخصصان 

چنـدان ادلـه قـوی نبـوده اسـت.

هزینه  باالی نگهداری سامانه کارت سوخت غیراقتصادی است 

چه کسانی می خواهند کارت سوخت برگردد؟ 

 خبر
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بازنگری استانداردهای 
صنعت هتلداری ایران 

زاده در همایـش هتـل  جمشـید حمـزه 
داران در قشـم بـا تاکید بر آسـیب شناسـی 
مرکزهـای  و  هـا  هتـل  مسـافران  کاهـش 
اقامتـی کشـور گفـت: یکـی از علـت هـای 
ایـن امر توسـعه مرکزهـای غیرمعتبـر مانند 
اداره هـا، مدرسـه هـا و خانـه مسافرهاسـت 
کـه بایـد مدیریـت شـود تـا از گردشـگری 
سـاماندهی شـده، هدفمنـد و توسـعه یافتـه 

برخـوردار شـویم.

وی گفـت: هـم اکنـون 2 هـزار هتـل و 
هتـل آپارتمـان در کشـور فعالیـت دارند که 
توسـعه ایـن صنعـت در حـد اسـتانداردهای 
جهانـی و الزامـات جدیـد بـا هـدف ارتقـای 
در  گردشـگران  رضایـت  جلـب  و  خدمـات 
در  ای  دوره  بـرای  دارد.  قـرار  کار  دسـتور 
زمینـه توجـه بـه ایـن صنعـت غفلت شـد و 
کشـورهای همجوار پیشـرفت قابـل توجهی 
اعمـال  هـا  آن  بـا  رقابـت  بـرای  و  کردنـد 
اسـتانداردهای جدیـد پیگیـری می شـود و 
از جملـه اقداماتـی در زمینـه آموزش، درجه 
بنـدی، نـرخ گـذاری و فنـاوری اطاعات در 

انجام اسـت. حـال 
رییـس جامعـه هتلـداران کشـور اضافـه 
کـرد: بـا توجـه بـه رویکـرد دولـت تدبیـر 
میـراث  باسـازمان  نیـز  مذاکراتـی  امیـد  و 
فرهنگی،صنایع دسـتی وگردشـگری کشـور 
نیـز جهـت واگـذاری تصـدی گری امـور به 
بخـش خصوصی در حال نهایی شـدن اسـت 
کـه امیـد مـی رود تـا پایان سـال جـاری به 
هتـل  احـداث  تاکنـون  برسـد.  سـرانجام 
بـدون  گردشـگری  تاسیسـات  سـایر  و  هـا 
نیازسـنجی انجـام شـده و ایـن امـر جـدی 
گرفتـه نمـی شـد که بـا همـکاری سـازمان 
میـراث فرهنگـی در این زمینه نیـز اقداماتی 
در حـال انجـام اسـت چـرا کـه بـا توجـه به 
محدودیـت منابـع و زمـان، باید سـرمایه ها 

بـه سـمت مناسـبی سـوق یابـد.
حمـزه زاده بـا تاکیـد بر آسـیب شناسـی 
مرکزهـای  و  هـا  هتـل  مسـافران  کاهـش 
اقامتـی کشـور گفـت: یکـی از علـت هـای 
ایـن امر توسـعه مرکزهـای غیرمعتبـر مانند 
اداره هـا، مدرسـه هـا و خانـه مسافرهاسـت 
کـه بایـد مدیریـت شـود تـا از گردشـگری 
سـاماندهی شـده، هدفمنـد و توسـعه یافتـه 

برخـوردار شـویم.
وی در ادامـه با اشـاره به قشـم بـه عنوان 
بـا  اصلـی گردشـگری  از مقصدهـای  یکـی 
جاذبـه هـای دریایـی، طبیعـی و فرهنگـی 
بـه  نسـبت  تمهیداتـی  بـا  بایـد  افـزود: 
معرفـی هرچه بیشـتر ایـن جزیره و توسـعه 
گردشـگری آن اقدام شـود چرا کـه با جاذبه 
هـای متنـوع می تواند بـه عنـوان قطب بوم 

باشـد. گردی کشـور 

صحـرا، کویـر، بیابـان، بادیـه و ایـن 
دسـت اسـامی، گرچـه از لحـاظ علمـی 
تفـاوت هایـی بـا هـم دارنـد و وجـوه 
تمایزشـان وابسـته بـه ارتفـاع از سـطح 
نـوع  و  سـاالنه  بـارش  مقـدار  و  دریـا 
پوشـش گیاهـی و میزان نمـک موجود 
در خـاک اسـت، امـا برای گردشـگران و 
کویرنـوردان تفـاوت چندانـی ندارنـد و 
معمـوال وجود تپه ماسـه ای هـای نرم و 
بلنـد )یا همـان رمل ها(، رودهای شـور، 
دریاچـه هـای نمـک، گیاهـان کویری و 
پرنـدگان و جانـوران بیابـان زی، باعـث 
جـذب مسـافران بـه نقـاط کویـری می 
شـود. حدود یک چهارم مسـاحت ایران 
را کویـر و بیابـان تشـکیل مـی دهـد و 
در  معمـوال  کویردوسـت،  گردشـگران 
فصـل هـای پاییز و زمسـتان عـازم این 
مناطـق مـی شـوند. در مـاه های سـرد 
سـال، گرچه از گرمای سـوزان تابستانی 
کویرهـا خبری نیسـت، اما بایـد مراقب 
شـب هـای سـرد کویـر بـود.  در ایـن 
مطلـب، 10 منطقـه کویـری ایـران را 
کـه امکان سـفر نسـبتا راحت بـه آن ها 
برقـرار اسـت، معرفی می کنیم. سـفر به 
صحـرا و بادیـه، لذتـی فراموش نشـدنی 
دارد و بایـد حداقـل یـک بـار تجربه اش 
کـرد. بی جهت نیسـت که سـعدی این 
چنیـن حکیمانـه مـی گویـد: »بـه راه 

بادیـه رفتـن، بـه از نشسـتن باطل«.
1- بادگیرهای کویری

 روستای خور
در اسـتان خراسـان جنوبـی و بیـن 
شـهرهای بیرجنـد و طبـس، روسـتایی 
بـه نـام »خور« وجـود دارد کـه نباید آن 
را بـا شـهری بـه همیـن نام کـه معروف 
بـه خور و بیابانک اسـت، اشـتباه گرفت. 
ایـن روسـتا کـه همچنـان جمعیـت و 
رونـق خـود را حفـظ کـرده و بسـیاری 
از مراسـم آیینـی اش هنوز برقرار اسـت، 
معمـاری و بافـت هوشـمندانه ای دارد. 
کوچـه هـای پرپیـچ و خـم، خانـه های 
متراکـم و بادگیرهایـی کـه همگـی بـه 
خاطـر شـرایط اقلیمی منطقه اسـت، از 
ویژگـی هـای ایـن روسـتا به شـمار می 

رود. قلعـه خشـتی، آبگـرم، دره »گوده« 
و آب انبار شـگفت انگیز روسـتا که ورود 
به آن چندان هم سـاده نیست، از جاذبه 
مـی  محسـوب  اش  گردشـگری  هـای 
شـوند. آب انبـار و قلعه خشـتی، قدمت 
شـان بـه دوره صفویـه می رسـد. هرچه 
از مرکز روسـتا دورتر شـوید و به سـمت 
جنوب روسـتا بروید، جلـوه های کویری 
بیشـتری را مـی بینیـد. کشـاورزی هم 
در ایـن روسـتا رونـق خوبـی دارد و می 
توانیـد از روسـتاییان، محصـوالت تازه و 

سـالم خریـداری کنید.
2- در همسایگی مصر

عروسان
کویـر مصـر، یکـی از معـروف تریـن 
از  بسـیاری  و  اسـت  ایـران  کویرهـای 
گردشـگران تجربـه سـفر بـه روسـتای 
مصـر را دارنـد، امـا در نزدیکـی مصـر 
ایـران، روسـتای دیگـری هـم بـه نـام 
خلـوت  کـه  دارد  وجـود  »عروسـان« 
تـر و بکرتـر از مصـر اسـت و نخلسـتان 
هـا و رمـل هـای اطرافـش، مسـافران را 
شـیفته خـود مـی کنـد وجود چشـمه 
در آن منطقـه، باعث رونق کشـاوزی در 
عروسـان شده البته در دهه های پیشین 
کـه جـاده های آسـفالته امـروزی وجود 
نداشـت و عروسـان در مسـیر ارتباطـی 
»جنـدق« به »خلـوان« و »طبس« بود، 
رونـق بیشـتری هم داشـت.  در نزدیکی 
روسـتای عروسان، روسـتای دیگری هم 
بـه نـام »محمدآبـاد کـوره گز« هسـت 
کـه امـروزه فاقـد سـکنه دائمی اسـت و 
فقـط یکـی از خانـه هـای قدیمـی اش 
بـه صورت اقامتـگاه گردشـگران درآمده 
اسـت. در مناطـق نزدیـک بـه عروسـان 
یکـی  نـام،  هـم  روسـتای  دو  مصـر، 
»عروسان گلسـتان« یا همان »عروسان 
گرمـه« و دیگـری »عروسـان چوپانان« 
هسـت کـه بایـد در مسـیریابی تـان به 

ایـن مسـئله دقـت کنید..
3- بلندترین تپه ها

ریگان
اسـتان  در  ریـگان  کویـر  شـهرت 
هایـش  رمـل  ارتفـاع  بـه  کرمـان، 

اسـت. تپـه ماسـه ای هـای ریـگان کـه 
ارتفاعشـان بـه 75 متـر هـم می رسـد، 
هـم  و  دارنـد  تفریحـی  هـم جذابیـت 
خـواص درمانـی. ایـن تپه هـای متعدد 
انبـوه، در منطقـه ای بـه طـول 25  و 
کیلومتـر و عـرض چهـار کیلومتـر قرار 
دارنـد و بسـیاری از مسـافران در آن هـا 
»حمام شـن« می گیرنـد.   کویر ریگان 
در نزدیکـی شـهر کوچـک »محمدآبـاد 
ریـگان« در حاشـیه جاده بم بـه زاهدان 
واقـع شـده اسـت و بـرای دیدنـش باید 
بـه روسـتای »علـی آبـاد پشـت ریگ« 
»محمدآبـاد  از  مسـیرتان  در  برویـد. 
ریـگان« بـه »علـی آبـاد پشـت ریگ«، 
درختـان »کهـور« را در اطـراف جـاده 
خواهیـد دید. ایـن درختـان صحرایی و 
گرمسـیری، هـم منظـره ای زیبـا و هم 
سـایه ای لذت بخش به مسـافران هدیه 
مـی کننـد. بومیـان منطقـه هـم چوب 
سـاقه هـای خشـکیده اش را بـه عنوان 
زغال اسـتفاده می کننـد. جنگل »کهور 
ریـگان«، یکـی از بزرگ ترین رویشـگاه 
هـای کهـور در ایـران بـوده اسـت و این 
درختان کهنسـال، به تثبیت شـن های 
روان هـم کمـک مـی کننـد. درخـت 
کهـور در کـم آب تریـن فصـول هـم به 

حیـات خـود ادامـه مـی دهد.
4- در انتهای زاینده رود

کویر خارا
»خـارا« بـه معنـی بیابـان اسـت و 
اسـتان  کویرهـای  از  یکـی  نـام  البتـه 
اصفهـان هـم هسـت. اسـتان اصفهـان 
کـه دربرگیرنـده اقلیم های کوهسـتانی 
و کویـری متضاد اسـت، یکـی از معروف 
تریـن رودخانـه های ایران یعنـی زاینده 
رود را در خـود جـای داده و ایـن رود 
بعـداز عبـور از مناطـق مرتفـع غـرب 
اسـتان، بـه کویر خارا و تـاالب گاوخونی 
در شـرق اسـتان مـی رسـد. کویـر خارا 
در نزدیکی »ورزنه« اسـت که این شـهر 
هـم خـودش مناطق کویـری و تپه های 
ماسـه ای بلنـد و معروفـی در اطرافـش 
دارد. قـدم زدن در ریگزارهـای بلنـد این 
کویر، اسـتراحت زیـر درختچه های تاغ، 

تماشـای انعـکاس تصویر طبیعـت روی 
سـطح آب تـاالب گاوخونـی و همچنین 
تماشـای پرنـدگان ایـن تـاالب )البتـه 
برای گردشـگران سـحرخیز(، تفریحات 

شـما در ایـن سـفر خواهدبود.
5- جایی برای آرامش

ِده َسلم
کلـوت هـای شـهداد در یـک سـر 
جـاده شـهداد بـه نهبنـدان واقـع شـده 
انـد و کویر »ده سـلم« هم در سـر دیگر 
ایـن جـاده اسـت. ایـن روسـتا از توابـع 
شهرسـتان نهبندان در اسـتان خراسان 
جنوبـی محسـوب می شـود. وجـود آب 
و قنـات در روسـتا باعـث شـده کـه ده 
سـلم بـا وجـود دوری اش از شـهرها، 
همچنـان پابرجـا بمانـد و البتـه همین 
دوربودن از هیاهوسـت که گردشگران را 
جـذب خود مـی کنـد.  دو قلعه قدیمی 
روسـتا هـم ماننـد خانـه هایـش، ِگلـی 
هسـتند و منظره نخلسـتان های روستا 
هـم بـرای مسـافران جـذاب اسـت. بـه 
جـز آب شـیرین و قنات، یک رود شـور 
هم در حاشـیه روسـتا جاری اسـت و در 
اطرافـش بلورهای نمکی تشـکیل شـده 
کـه بـرای دیـدن آن و نیـز بـرای پیـاده 
روی در ریگزارهـای کویـری ده سـلم، 
بایـد به حاشـیه روسـتا بروید. همچنین 
در ابتدای سـفرتان و در مسـیر رسـیدن 
منطقـه  از  سـلم،  ده  بـه  نهبنـدان  از 
ای کوهسـتانی عبـور خواهیدکـرد کـه 
کـوه هـای مینیاتـوری )مریخـی( را هم 

خواهیددید.
6- لب مرز کویر

نمکزار سیرجان
سـیرجان یکـی از نقاطـی اسـت که 
و  کوهسـتانی  اقلیـم  دو  بیـن  اتصـال 
کویری را در اسـتان کرمـان برقرار کرده 
اسـت. از یـک سـر، راه دارد بـه »بَلَورد« 
و »بافـت« و از سـوی دیگـر، بـه نمکزار 
و کویـر. دریاچـه نمـک سـیرجان کـه 
مهمترین نماد کویری منطقه اسـت، در 
غرب شـهر سـیرجان قرار دارد. این کفه 
نمـک کـه یکـی از بـزرگ تریـن ذخایر 
نمکـی در کشـور بـه حسـاب مـی آید، 
پـس از بـارش بـاران تبدیل بـه دریاچه 
ای پـر از آب شـور مـی شـود و البتـه به 
دلیـل گرمای منطقه، آبـش ظرف مدت 
کوتاهـی تبخیر و مجـددا به کفـه ای از 
نمـک تبدیل می شـود. اگـر در روزهای 
میانـی مـاه قمـری بـه آن جـا برویـد، 
درخشـش مهتـاب روی بلورهای نمکی 
دریاچـه بسـیار زیباسـت. در خود شـهر 
سـیرجان هم مـی توانیـد نمادهایـی از 
کویـر را ببینیـد، از جملـه »بادگیر«، که 
معـروف تریـن آن هـا »بادگیـر چپقی« 

اسـت که شـکل و شـمایلی متفـاوت با 
سـایر بادگیرها دارد.

7- نوک شمالی کویر
زمان آباد

اسـتان سـمنان هم بخش های قابل 
توجهـی از دشـت کویر مرکزی ایـران را 
در خـود جـای داده کـه »خـار تـوران« 
معـروف تریـن آن هاسـت. ایـن منطقه 
حفاظـت شـده که زیسـتگاه یوزپلنگ و 
گـور ایرانی هم هسـت، یکـی از بهترین 
مناطـق برای رمل نـوردی و باال و پایین 
رفتـن روی تپـه هـای ماسـه ای اسـت. 
آب و هـوای گـرم و خشـک و بیابانـی، 
باعـث رویـش درختچـه هـای زیبـای 
تـاغ در منطقـه شـده و رودهای کوچک 
و شـوری کـه بـه »کال شـور« سـبزوار 
مـی ریزند هم بـر جذابیت هـای بصری 
منطقـه افـزوده اسـت. روسـتای »زمان 
آبـاد« در کنار جاده آسـفالته واقع شـده 
اسـت  و مناطق کویری اش در شـمال و 

شـرق روسـتا واقع شـده اند.
8- یک دنیا شگفتی

کلوت های شهداد
کلـوت هـا معـروف ترین نمـاد کویر 
لـوت هسـتند. این عارضـه های طبیعی 
شـگفت انگیـز و کم رقیب، کلـوخ هایی 
سـخت و توپُر و مرتفع هسـتند که طی 
سـال های طوالنـی و بر اثـر مقاومت در 
برابـر فرسـایش بـاد، شـکل گرفتـه اند. 
وسـعت این منطقـه به حدی اسـت که 
لقـب »ابرشـهر کلوخـی« بـه آن اطاق 
مـی شـود.  جـاده شـهداد به نهبنـدان، 
که دو اسـتان کرمان و خراسـان جنوبی 
را بـه هـم متصل می کند، از گوشـه این 
شـهر خیالـی عبـور کـرده و شـما مـی 
توانیـد بـه راحتی کلوت هـا را از نزدیک 
ببینیـد و البتـه اگـر ماجراجو باشـید، با 
رعایـت نـکات فنـی وارد قسـمت هـای 

بکر کویر شـوید.
در حوالـی کلـوت ها پوشـش گیاهی 
از نـوع نِبـکا )گلـدان های وارونه( اسـت 
و وقتـی وارد بخـش های مرکـزی کویر 
لـوت بشـوید، دیگـر خبـری از هیچ نوع 
پوشـش گیاهـی نیسـت و اصـوال هیـچ 
حیاتـی در چالـه مرکـزی کویـر لـوت 
وجـود نـدارد، حتـی باکتـری! یکـی از 
عجایـب کویـر شـهداد، نزدیکـی اش به 
منطقه سردسـیر و قله های »سـیرچ« و 
»بـاغ باال« اسـت. اگـر در ماه های سـرد 
سـال )و حتـی نـوروز( بـه منطقه سـفر 
کنیـد، در میـان گرمـای کلـوت ها می 
توانیـد از دوردسـت، بـرف را روی قلـه 

هـای این کـوه هـا ببینید.
9- راحت و نزدیک

مرنجاب

بـرای آن هـا که می خواهند سـفری 
یک روز از تهران به کویر داشـته باشـند، 
یکـی از سـاده تریـن انتخـاب هـا، کویر 
»مرنجـاب« اسـت. ایـن کویـر کـه در 
نزدیکـی کاشـان و در حاشـیه دریاچـه 
نمـک واقع شـد، اکثر نمادهـای کویری 
یعنـی رمـل و درختچـه هـای بیابانـی 
و چـاه هـای دسـت کـن و آب انبـار و 
و  دارد  را  کاروانسـرا  و  نمـک  دریاچـه 
بـه جـز جـاده اش کـه خاکـی اسـت، از 
لحـاظ نزدیکـی بـه پایتخـت و امکانات 
بیـن راهـی، گزینه ای مطلوب به شـمار 
مـی رود.  کاروانسـرای مرنجـاب کـه در 
زمـان شـاه عبـاس صفـوی بناشـده، در 
مسـیر گرمسـار بـه کاشـان و اصفهـان 
قـرار دارد و هـم اکنون نیز برای اسـکان 
گردشـگرانی کـه قصـد شـب مانـی در 
مرنجـاب را دارنـد، مـورد اسـتفاده واقع 
مـی شـود. کویـر مرنجـاب در حاشـیه 
پـارک ملـی کویـر اسـت و در بسـیاری 
از جاهایـش رمـل هـای نرم بـرای پیاده 
روی گردشـگران یافـت مـی شـود. اگـر 
بـه کویر مرنجـاب می روید، مـی توانید 
در نزدیکـی »آران و بیـدگل« بـه دیدن 
»شـهر زیرزمینی نوش آبـاد« هم بروید.

10- آسان و مجهز
متین آباد

سـبب  بـه  آبـاد«  »متیـن  کویـر 
یکـی  مجهـز،  کویـری  کمـپ  وجـود 
از گزینـه هـای کویرگـردی بـه ویـژه 
بـرای مسـافرانی از تهـران و اصفهـان 
اسـت کـه مـی خواهنـد در یـک سـفر 
دو روزه کویـری در آخـر هفتـه، هم راه 
سفرشـان کوتاه باشـد و هم شبی را در 
کویـر بخوابنـد. این کمپ کـه برخاف 
کاروانسـراهای قدیمی کویرها، نوساز و 
کامـا مجهـز اسـت، سـه نـوع امکانات 
اقامتـی به شـکل چادر، کومـه کاهگلی 
و اتاق مردن دارد. تجهیزات سرمایشـی 
و گرمایشـی موجـود در کمپ به شـما 
ایـن امـکان را مـی دهـد کـه در هـر 
فصلـی به آن جا سـفر کنید. همچنین 
رصـد،  ماننـد  تفریحـی  امکانـات 
دوچرخـه سـواری، موتـور چهارچـرخ، 
مـزارع  از  بازدیـد  نیـز  و  شترسـواری 
ارگانیـک و مرکـز پـرورش شـترمرغ، 
از سـرگرمی هـای جنبـی شـما در این 
سـفر خواهدبـود.  رمـل هـای کویـری 
متیـن آبـاد هـم در نزدیکـی کمـپ و 
در مجـاورت روسـتای متین آبـاد واقع 
شـده انـد. یکـی از ویژگی هـای جالب 
ایـن کمپ، بهـره گیری از انـرژی های 
و  خورشـیدی(  انـرژی  )ماننـد  پـاک 
بازیافـت صحیـح  سیسـتم  همچنیـن 

زبالـه اسـت./ همشـهری

10 پیشنهاد برای کویرگردان ایرانی 

از »ابرشهر کلوخی« 
تا » کویر مصر« ایران

آگهی حصر وراثت
بشـرح  دارای ش ش 265  فرزنـد حسـین  کاربخـش   محمـد  غامرضـا  آقـای 
دادخواسـت شـماره فـوق مورخـه 95/10/28 توضیـح داده شـادروان خانـم فاطمه 
رضایت بخش فرزند حسـین ش ش 2 در تاریخ 1395/10/20  در شـهر راور فوت 

شـده و وراثـت منحصرحیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1 - علی کاربخش شماره شناسنامه 75 سال تولد 1349 فرزند متوفی
2-رضا کاربخش شماره شناسنامه 618 سال تولد 1362 فرزند متوفی

3- سکینه کاربخش شماره شناسنامه 309 سال تولد 1344 فرزند متوفی
4- بتول کاربخش شماره شناسنامه 274 سال تولد 1354 فرزند متوفی
5- نرگس کاربخش شماره شناسنامه 94 سال تولد 1351 فرزند متوفی

6- مهدیه کاربخش شماره شناسنامه 171 سال تولد 1359 فرزند متوفی
7- محمد کاربخش شماره شناسنامه 265 سال تولد 1323 فرزند متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی اگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حل اختاف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد و هـر وصیتنامه ای جز 

رسـمی وسـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
م الف 203 دبیر شورای حل اختاف شماره 2 - حمیده غیاثی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 951 فرعـی از 35 اصلـی واقـع در بخش 8 
کرمـان بـه مسـاحت 2151/70 مترمربـع واقع در کرمان روسـتای تیکـدر خیابان 
عاشـورا کوچـه 5 مـورد تقاضـای خانـم مریـم پاگداری پـور تاکنون تحدیـد حدود 
نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود اختصاصـی دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 
قانـون ثبـت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک بـه شـماره 24382/1101- 
95/11/2 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 
8 صبـح روز 95/11/24 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمـد لذا به مالک یـا مالکین اماک 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـان در محل وقـوع ملک 
حاضـر ودرصـورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالـک انجام و چنانچه 
کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتـراض خود را 
کتبـاً بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ اعـام اعتراض مهلـت دارند تا 
بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت 
را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده 
و ارائـه گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه 

خواهـد یافـت و هیچگونه ادعـای مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار 95/11/4

م الف 1068 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان- عیسی حافظی فر
از طرف ، مصیب افشارمنش

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک
آگهی مزایده)نوبت اول(

در پرونـده کاسـه 950527 آقـای عبـاس بخشـی و فاطمـه منگلـی محکومند به 
پرداخـت تعـداد 114 قطعـه سـکه  تمـام بهـار آزادی و مبلغ100000000ریـال 

وجـه نقـد  بـه نـرخ  روز بابت مهریـه در حق خانـم فاطمـه پورامینی از محل ماتـرک متوفی 
کاظـم بخشـی کـه محکـوم لـه تقاضـای توقیـف و مزایـده و فـروش یکیـای منزل مسـکونی 
بـه شـماره پـاک ثبتـی 4416 اصلـی بخـش 47 یـزد بـه آدرس خورسـند بلوار امام سـجاد 
کوچـه شـماره 6 متعلـق بـه متوفـی را نمـوده اسـت کـه پـس از توقیـف توسـط کارشـناس 
رسـمی بدیـن شـرح ارزیابـی گردیـده اسـت:عرصه بـه مسـاحت 405/62 متر مربـع هر متر 
مربـع 1050000ریـال جمعاً 425901000ریال-اعیانی با احتسـاب نصف بلکن به مسـاحت 
182 متـر مربـع هـر متـر مربـع 2500000ریـال جمعا455000000ًریال-کلیـه متعلقات و 
اشـتراکها71000000ریال و مجمـوع کل ملـک 951901000 ریـال ارزیابـی گردیـده تاریخ 
مزایـده و فـروش 1395/11/11 از سـاعت 9 الـی 12 در محـل اجـرای احـکام تعییـن لـذا از 
اشـخاصیکه خواهـان شـرکت در مزایـده و خریـداری ملـک مـورد مزایـده میباشـند دعـوت 
بعمـل میایـد ضمـن هماهنگی بـا این اجـرا و بازدیـد از ملک درخواسـت و پیشـنهاد خود را 
بـه همـراه ده درصـد از مبلـغ ارزیابی شـده که به حسـاب 2171293854002به نام سـپرده 
دادگسـتری نـزد بانـک ملی واریـز مینمایند در پاکت درب بسـته در تاریخ مقـرر فوق تحویل 
اجـرای احـکام نماینـد مزایده از مبلغ کارشناسـی شـروع و ملـک به باالترین پیشـنهاد تعلق 
مـی گیـرد و چنانچـه شـخص یا اشـخاصی برنـده مزایده شـناخته شـده و ظـرف مهلتی  که 
ایـن اجـرا تعیین نماید نسـبت بـه پرداخت مبلغ پیشـنهادی اقـدام ننماید مبلغ تودیع شـده 

پـس از کسـر هزینـه هـای قانونـی بنفع صنـدوق دولـت ضبط خواهد شـد.
م-الف774 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان شهربابک
نامه صادره

آگهی مزایده )نوبت دوم(
بـا سـام-در پرونـده کاسـه 950047 آقـای علیرضا محمـودی محکوم اسـت به 
پرداخـت 129650000ریـال در حـق آقـای غامرضـا محمـودی کـه محکـوم له 
تقاضـای توقیـف و مزایده و فروش یک دسـتگاه تراکتور گلدونی مـدل 238 تعداد 
سـیلندر 2 عدد متعلق به محکوم علیه که پس از توقیف توسـط کارشـناس خبره 
محلـی  بـه مبلـغ 132000000ریال ارزیابـی گردیده تاریـخ مزایده و فـروش 1395/11/18 
سـاعت 9 الی 12 در محل اجرای احکام تعیین لذا از اشـخاصیکه خواهان شـرکت در مزایده 
و خریـداری خـودرو مـورد مزایـده مـی باشـند دعـوت بعمـل میاید ضمـن هماهنگـی با این 
اجـرا و بازدیـد از خـودرو درخواسـت و پیشـنهاد خـود را به همـراه ده درصد از مبلـغ ارزیابی 
شـده در پاکـت دربسـته در تاریـخ مقـرر فـوق تحویل اجـرای احـکام نمایند مزایـده از مبلغ 
کارشناسـی شـروع و خـودرو بـه باالتریـن پیشـنهاد تعلـق می گیـرد و چنان چه شـخص یا 
اشـخاصی برنـده مزایـده شـناخته شـده و ظرف مهلتـی که این اجـرا تعیین نماید نسـبت به 
پرداخـت مبلـغ مزایـده اقـدام ننماینـد مورد مزایده بـه نفر بعـدی واگذار و مبلغ تودیع شـده 

پـس از کسـر هزینـه هـای قانونی به نفـع صنـدوق دولت ضبط خواهد شـد.
م-الف917 دفتر اجرای احکام شورای حل اختاف شهربابک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 8 فرعـی از 180 اصلـی واقـع در بخـش 8 
کرمان به مسـاحت 1077/70 مترمربع واقع در کرمان کوهپایه رسـتای ده شـیب 
کوچـه مسـجد مـورد تقاضـای آقـای علـی محمد بامـری  تاکنـون تحدیـد حدود 
نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود اختصاصـی دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 
قانـون ثبـت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک بـه شـماره 1101/24446- 

95/11/3  بدینوسـیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 
8 صبـح روز 95/11/25 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمـد لذا به مالک یـا مالکین اماک 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـان در محل وقـوع ملک 
حاضـر ودرصـورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالـک انجام و چنانچه 
کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتـراض خود را 
کتبـاً بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ اعـام اعتراض مهلـت دارند تا 
بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت 
را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده 
و ارائـه گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه 

خواهـد یافـت و هیچگونه ادعـای مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 95/11/4

م الف 1070 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان
عیسی حافظی فر
از طرف مصیب افشارمنش

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور 
بخش 18 کرمان

نظربـه اینکـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان گاوداری مشـتمل بـر محوطه پاک 
شـماره 36 فرعـی مفـروز از یک فرعـی از پاک 2112- اصلی مـورد تقاضای خانم 
سـیما صمـدی راوری واقـع در روسـتای فتـح آبـاد بخـش 18 کرمان به مسـاحت 
8675 مترمربـع باسـتناد آراء شـماره 139560319004000874 مـورخ 95/08/23 هیـات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حـوزه ثبتی 
راور در مالکیـت نامبـردگان قـرار گرفتـه و آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی منتشـر و در 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیاز بـه تحدید حـدود دارد. لذا بر حسـب 
درخواسـت وارده بـه شـماره 95/11021/5395/و- 95/11/03 مالکیـن بدینوسـیله  آگهـی 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد 
حـدود  از سـاعت 9 صبـح  روز یکشـنبه مـورخ 95/11/24 در محـل شـروع و بعمـل خواهد 
آمـد لـذا بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر گردند درصـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک انجام و چنانچه شـخص یا اشـخاصی بر حدود 
و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراضی داشـته باشـد برطبق ماده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه این اداره تسـلیم 
تـا  بـه  دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86- آئین نامه 
قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مدت یک مـاه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت دادخواسـت 
الزم جهـت طـرح دعـوی بـه مرجع قضایـی تقدیـم نماینـد درغیراینصورت متقاضـی ثبت یا 
نماینـده قانونـی وی میتواننـد بـه دادگاه مراجعه و گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت را دریافت 
و بـه اداره ثبـت اسـناد و اماک راور تسـلیم نمایـد اداره ثبت بدون توجه بـه اعتراض عملیات 

ثبتـی را بـا رعایت مقـررات ادامه مـی دهد.
تاریخ انتشار: روز دوشنبه 1395/11/04

م الف 205 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان راور
مرتضی کاربخش
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حقوق و حوادث

خبر

جانشین فرمانده انتظامی کرمان اعالم کرد

کشف 6۰ میلیارد تومان 
کاالی قاچاق در کرمان

جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان 
از کشـف 60 میلیـارد تومـان کاالی قاچـاق 
در ایـن اسـتان طـی 10 ماه اخیـر خبر داد. 
در شـورای  دیـروز  فرشـید صبـح  ناصـر 
مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه اثرات سـوء قاچاق کاال بـر اقتصاد 
و تولیـد داخلـی اظهار کرد: نیـروی انتظامی 
بـا جدیـت با ایـن پدیـده برخورد مـی کند.

وی از کشـف 60 میلیـارد تومـان کاالی 
قاچـاق در اسـتان کرمـان طی 10 مـاه اخیر 
خبـر داد و افـزود: در ایـن زمینـه رشـد 51 

درصدی را شـاهد هسـتیم.
فرشـید از افزایـش 167 درصدی گوشـی 
همـراه قاچـاق در اسـتان کرمـان طی مدت 
گفتـه شـده خبـر داد و افـزود: همچنین در 
ایـن مدت کشـف تجهیـزات پزشـکی هزار و 

868 درصد رشـد داشـته اسـت.
وی اظهـار کـرد: در زمینـه کشـف سـایر 
کاالهـا نظیـر کـود شـیمیایی سـه هـزار و 
780 درصـد، وسـایل نقلیـه دو هـزارو 762 
لـوازم  درصـد،   630 منسـوجات  درصـد، 
آرایشـی 77 درصـد، سـیگار هشـت درصـد، 
قاچـاق دام چهـار درصـد، عتیقه سـه درصد 
و برنـج یـک درصـد در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته رشـد داشـته ایـم.
جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان 
در  قاچـاق  سـوخت  کشـفیات  کاهـش  از 
شـده  گفتـه  مـدت  طـی  کرمـان  اسـتان 
خبـر داد و افـزود: قـرارگاه مقابلـه بـا قاچاق 
سـوخت در کرمـان راه انـدازی شـده اسـت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاالی کرمان 
خبر داد

امحای 3 میلیارد تومان 
سیگار قاچاق در کرمان

دبیـر کمیسـیون مبـارزه با قاچـاق کاال و 
ارز اسـتان کرمـان گفـت: برای نخسـتین بار 
3 میلیـارد تومـان سـیگار قاچاق در اسـتان 

کرمـان امحا شـد.
در  دیـروز  صبـح  شـهریاری  ابراهیـم   
شـورای مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان 
اظهار داشـت: برای نخسـتین بـار 3 میلیارد 
تومـان سـیگار در اسـتان کرمـان امحا شـد.

وی بیـان داشـت: آسـیب ها و مشـکات 
اسـتان  نماینـدگان  بـه  ارز  و  کاال  قاچـاق 
کرمـان انتقـال داده شـده و قـرار اسـت این 

مسـائل توسـط آنهـا برطـرف شـود.
دبیـر کمیسـیون مبـارزه با قاچـاق کاال و 
ارز اسـتان کرمـان از همـکاری اتـاق اصناف 
بـرای توجیـه مغـازه داران خبـر داد و افزود: 
بانـک رسـالت از 10 تـا 15 میلیـون تومـان 
وام بـدون بهـره بـه مغازه دارانـی پرداخـت 
می کنـد کـه جنـس ایرانـی خریـداری و بـه 

فـروش می رسـانند.
اسـتان کرمـان  ابـراز داشـت:  شـهریاری 
یـک اسـتان خاموش اسـت و تاثیـر اقدامات 
مـا در زمینـه مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز در 

دیگـر اسـتان ها مشـهود اسـت.
دبیـر کمیسـیون مبـارزه با قاچـاق کاال و 
ارز اسـتان کرمان خواسـتار هویـت دار کردن 
دام هـا در راسـتای جلوگیـری از قاچـاق دام 

در اسـتان کرمان شـد.

فرمانده انتظامی بم خبر داد 

کشف یک تن بذر 
شاهدانه قاچاق در بم

سـرهنگ محمد رضا فداء گفـت: ماموران 
در ایسـت و بازرسـی محـور زاهـدان - بم به 
چهـار دسـتگاه اتوبـوس مشـکوک شـدند و 
پـس از توقـف آنهـا را بـه پارکینـگ منتقل 

کردند.
وی افـزود : در بازرسـی تخصصی ماموران 
در مجمـوع یـک تـن بـذر شـاهدانه قاچـاق 
کشـف شـد و 4 قاچاقچـی تحویـل مقامـات 

شـدند. قضایی 
فرمانـده انتظامـی بـم بـا اشـاره بـه زیان 
اقتصـادی ایـن گونـه فعالیت هـای غیرمجاز 
گفت:شـهروندان مـی تواننـد بـا گـزارش به 
موقـع پلیـس را در عرصـه نظـم و امنیـت 

کنند. یـاری 

نیـروی  کمبـود  زمزمه هـای 
مجلـس  از  قضاییـه  قـوه  انسـانی 
بـه  و  می رسـید  گـوش  بـه  نهـم 
عنـوان یکـی از مهم تریـن مسـائل 
ایـن دسـتگاه خوانـده می شـد تـا 
اینکـه نماینـدگان مجلـس دهم را 
بر آن داشـت تا در جریان بررسـی 
و تصویـب برنامـه ششـم توسـعه 
مجـوز جـذب سـاالنه 800 قاضی 
جدیـد و 3200 نفر نیروی اداری و 
پشـتیبانی برای تکمیل پست های 
اداری و پشـتیبانی باتصـدی خود 

را صـادر کننـد.
طبـق روال، قانونگـذار بـه قـوه 
قضـات  تـا  داد  اجـازه  قضاییـه 
طریـق  از  را  خـود  موردنیـاز 
فضـای  در  و  اسـتخدامی  آزمـون 
رقابتـی از میان اسـتعدادهای برتر 
دانشـگاهی و حـوزوی برگزیند اما 
برخـی نماینـدگان نسـبت بـه این 
شـیوه جـذب نیـرو انتقـاد دارند و 
بـر ایـن باورنـد آمـوزش و جـذب 
علـوم  دانشـگاه  از طریـق  قضـات 
قضایـی منجـر بـه ایجـاد تبعیـض 
تاکیـد  نماینـدگان  اسـت،  شـده 
علـوم  دانشـجویان  دارنـد حضـور 
قضایـی در دوره هـای کارآمـوزی و 
حضـور ایـن افـراد پیش از شـروع 
کار تخصصـی در دادگاه ها ضروری 

اسـت.
جـذب  نـوع  علی رغـم  حـال 
قضـات نماینـدگان معتقدند که در 
جریان جـذب سـاالنه 800 قاضی 
آموزش هـای تخصصـی نیـز بایـد 
بـه ایـن افراد داده شـود تـا کمبود 
تخصصـی  حوزه هـای  در  قضـات 
و  کیفـری  حقوقـی،  خانـواده، 
غیـره جبـران شـود، کاهـش اطاله 
دادرسـی نیـز مهم تریـن ثمـره ای 
را  آن  نماینـدگان  کـه  اسـت 
ماحصـل وجـود قضـات متخصص 

می داننـد.
بـا توجـه بـه حجـم پرونده هـا 
گفتـه  بـه  کـه  قضـا  دسـتگاه  در 
آنهـا  غالـب  نماینـدگان  از  یکـی 
وجـود  بـا  تنهـا  اسـت  تکـراری 
پیـدا  کاهـش  متخصـص  قضـات 
می کنـد، نماینـدگان اذعـان دارند 
کـه دادگاه هـای کیفـری نیازمنـد 
قضـات متخصـص امـور کیفـری و 
باتجربـه اسـت، در غیرایـن صورت 
ایـن  مشـکات  قاضـی  افزایـش 

حـوزه را حـل نخواهـد کـرد.
 افزایش قاضی به کاهش 
پرونده ها کمکی نمی کند

یحیـی کمالی پـور نایـب رئیس 
حقوقـی  و  قضایـی  کمیسـیون 
مجلـس در خصـوص ضرورت های 
دنیـای  گفـت:  قضـات،  آمـوزش 
پیشـرفته امـروزی می طلبـد همه 
کسـانی کـه عهـده دار مسـئولیتی 
هسـتند از تخصـص الزم برخوردار 
کشـور  قضایـی  دسـتگاه  باشـند، 
مسـتثنی  موضـوع  ایـن  از  نیـز 

مختلـف  حوزه هـای  در  و  نبـوده 
کیفـری، حقوقـی و حتـی خانواده 
و اطفـال باید دنبـال تربیت قضات 

متخصـص باشـد.
و  جیرفـت  مـردم  نماینـده 
شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد 
آییـن  اینکـه  بیـان  بـا  اسـامی 
دادرسـی کیفری کـه اخیر تصویب 
تخصصـی  کار  بـر  را  بنـا  اسـت 
تصریـح  اسـت،  گذاشـته  قضـات 
کـرد: تا بـه امروز به معنـای واقعی 
در حوزه هـای تخصصـی قضـات را 
تربیـت نکرده ایـم، دادگاه کیفـری 
اطفال ایجاد شـده اما قضات سـایر 
دادگاه هـا بـا حفـظ سـمت موظف 
کیفـری  پرونـده  رسـیدگی  بـه 

شـده اند. اطفـال 
وی افـزود: پیشـرفت در حـوزه 
قضـات  تربیـت  جـز  راهـی  قضـا 
بـه حوزه هـای  مربـوط  تخصصـی 
مختلـف حقوقـی و قضایی نـدارد، 
بـه نظر می رسـد آسـیب سـپردن 
امـور حسـاس دسـتگاه  قضـی بـه 
تخصـص  از  کـه  افـرادی  دسـت 
الزم برخـوردار نیسـت بـه مـردم 
و جامعـه وارد می شـود،  در واقـع 
متخصـص  قضـات  وجـود  عـدم 
موجب اطاله دادرسـی شـده است 
هرچنـد برخـی معتقدنـد افزایـش 
دادرسـی  اطالـه  دلیـل  پرونده هـا 

. ست ا
کمالی پـور بـا اشـاره بـه وجـود 
مجامـع  در  تکـراری  پرونده هـای 
غالـب  متاسـفانه  گفـت:  قضایـی، 
زیـرا  اسـت،  تکـراری  پرونده هـا 
خـود  حـق  بـه  افـراد  وقتـی 
را  متعـددی  راه هـای  نمی رسـند 
بـرای رسـیدن بـه حـق خـود طی 
حـوزه  در  متاسـفانه  می کننـد، 
اختافـات خانـواده، زنـان جهـت 
پرونـده  بایـد  خـود  وصـول حـق 
پرونـده  مهریـه،  پرونـده  نفقـه، 
طـاق، پرونـده حضانـت طفـل و 
و  تکمیـل  را  سرپرسـتی  پرونـده 
ارائـه کننـد در صورتـی کـه اگـر 
قاضـی در ابتدا به صورت منسـجم 
تصمیم گیـری کنـد نیازی بـه این 

نیسـت. پرونده سـازی  تعـداد 
ایـن نماینـده مـردم در مجلس 
شـورای اسـامی، تصریح کرد: این 
تعـداد پرونـده بـه مثابـه پرداخت 
هزینـه چنـد برابر و طوالنی شـدن 
نهایتـا  بـه پرونده هـا و  رسـیدگی 
عـدم تعیین تکلیف موضوع اسـت، 
ایـن نـوع اقدامـات نه تنها آسـیب 
بـه مـردم وارد می کنـد  بسـیاری 
بلکـه نوعـی بی اعتمـادی را هم به 

مـی اورد. وجود 
 جذب قضات متخصص 

موجب کاهش اطاله دادرسی 
می شود

علـی بختیـار عضـو کمیسـیون 
در  مجلـس  حقوقـی  و  قضایـی 
مصـوب  مـاده  یـادآوری  توضیـح 

برنامـه ششـم توسـعه در صحـن 
سـاالنه  جـذب  بـر  مبنـی  علنـی 
800 قاضـی توسـط قـوه قضاییـه 
و در توضیـح ضرورت هـای آموزش 
قضـات، گفـت: بـا حکـم مجلـس 
اجـازه  مجلـس  اسـامی  شـورای 
جـذب سـاالنه 800 قاضـی را بـه 
قـوه قضاییـه داد از ایـن رو انتظـار 
اسـت دسـتگاه قضا بـه دو موضوع 
و  قضـات  تخصصـی شـدن  مهـم 
ضمـن  دادرسـی  اطالـه  کاهـش 
جـذب قضات توجه داشـته باشـد.

و  گلپایـگان  مـردم  نماینـده 
شـورای  مجلـس  در  خوانسـار 
صورتـی  در  داد:  ادامـه  اسـامی 
وکارآمـد  متخصـص  قضـات  کـه 
جـذب دسـتگاه قضـا شـوند اصـل 
احـکام  و  اساسـی  قانـون   156
ایـن قانـون مبنـی بـر رسـیدگی و 
صدور حکـم، احیای حقـوق عامه، 
نظـارت بـر حسـن اجـرای قوانین، 
کشـف جـرم و تعقیـب مجـازات و 
تعزیـر مجرمیـن و اجـرای حـدود 
و مقـررات مـدون جزایی اسـام و 
اقدامـات مناسـب برای پیشـگیری 
از وقـوع جـرم و اصـاح مجرمـان 
دنبـال شـده و به شـکل کامل تری 

پیـدا می کنـد. تحقـق 
بختیـار معتقـد اسـت: آمـوزش 
در  متخصـص  قضـات  جـذب  و 
کاهـش تعـداد پرونـده هـا نقـس 
اساسـی دارد زیـرا موجبات کاهش 
را  پرونده هـا  بـه  زمـان رسـیدگی 
در  رو  ایـن  از  آورد،  مـی  فراهـم 
جدولـی  توسـعه  ششـم  برنامـه 
اضافـه کردیـم که زمان رسـیدگی 
بـه پرونده هـای قضایی را تسـهیل 
می کنـد بـه نوعـی که سـاالنه این 
مـدت زمانـی بایـد کاهـش یابـد.

قضایـی  کمیسـیون  عضـو 
وحقوقی مجلس شـورای اسـامی، 
مذکـور  جـدول  در  شـد:  یـادآور 
پرونده هـای قضایـی در بخش های 
بـه  شـده اند  تفکیـک  مختلـف 

از  کـدام  هـر  بـرای  کـه  شـکلی 
کیفـری،  حقوقـی،  پرونده هـای 
زمـان  مـدت  غیـره  یـا  خانـواده 
دیـوان  اسـت،  مشـخص  بررسـی 
محاسـبات نیز نظارت خـود را باید 
به شـکل مسـتمر داشـته باشـد و 
در صوتـی که این احـکام عملیاتی 
اصـول  و  مقـررات  طبـق  نشـود 
قانـون اساسـی برخـورد می شـود.

آموزش وجذب قضات
 از دانشگاه علوم قضایی 

تبعیض است
رحیمی جهان آبـادی  جلیـل 
کمیسـیون  رئیسـه  هیـات  عضـو 
بـا  مجلـس  حقوقـی  و  قضایـی 
برنامـه  مصـوب  مـاده  یـادآوری 
علنـی  در صحـن  توسـعه  ششـم 
 800 سـاالنه  جـذب  بـر  مبنـی 
قاضـی توسـط قـوه قضاییـه و در 
آمـوزش  ضرورت هـای  توضیـح 
قضـات، گفـت: نـوع جـذب قاضی 
در  کـه  اسـت  امـوری  از  یکـی 
نـوع فعالیـت آنهـا تاثیـر خواهـد 
داشـت، جـذب قضـات توانمنـد با 
روشـی عادالنـه از میـان گروه های 
تخصصـی از اقداماتـی اسـت کـه 
بایـد در دسـتور قـوه قضاییـه قرار 

گیـرد.
نماینـده مـردم تربـت جـام در 
مجلـس شـورای اسـامی، تصریح 
کـرد: تاکنـون قـوه قضاییـه بـرای 
جذب نیـروی قضایـی از دانشـگاه 
موردنیـاز  نیـروی  قضایـی  علـوم 
خـود را تامیـن کـرده یـا اقـدام به 
جـذب از طریـق آزمـون قضـاوت 
از میـان فارغ التحصیـان حقـوق، 

الهیـات و فقه و حقوق دانشـگاهی 
بـا طـی  و حـوزوی می کنـد کـه 
دوران آزمایشـی بـه کادر قضایـی 
کار  ایـن  امـا  می شـوند  افـزوده 

ضعـف اساسـی دارد.
و  جـذب  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آمـوزش قضـات از طریق دانشـگاه 
ایجـاد  بـه  منجـر  قضایـی  علـوم 
ادامـه  اسـت،  شـده  تبعیـض 
علمـی  لحـاظ  بـه  واقـع  در  داد: 
دانشـگاه  چـون  دانشـگاه هایی 
تهـران، شـهید بهشـتی، اصفهـان، 
و سـایر شـعب  فردوسـی مشـهد 
التحصیـان  فـارغ  آزاد  دانشـگاه 
حقوقـی را تربیـت می کننـد کـه 
بـه لحـاظ علمی زیـر نظر اسـاتید 
آمـوزش  حقـوق  علـم  برجسـته 
دیده انـد و بـه راحتـی می تواننـد 
شـوند  افـزوده  قضایـی  کادر  بـه 
بنابرایـن نبایـد سـد راهـی بـه نام 
آزمـون قضـاوت تنهـا بـرای ایـن 

داد. قـرار  افـراد 
ایـن نماینـده مـردم در مجلس 
دهـم بـا بیـان اینکـه تاکنـون قوه 
قضاییـه شـیوه مذکـور را بـه کار 
شـرایط  در  افـزود:  اسـت،  بـرده 
داده  اجـازه  قانونگـذار  فعلـی کـه 
کادر  بـه  قاضـی   800 سـاالنه 
قضایـی اضافه شـود، انحصاری که 
به نام دانشـگاه علوم قضایی اسـت 
بایـد برداشـته شـود زیـرا ضرورتی 
نـدارد، در حقیقـت تفـاوت علمـی 
و دانشـی بیـن فـارغ التحصیـان 
بـا سـایر  دانشـگاه علـوم قضایـی 

نیسـت. هـم  دانشـگاه ها 
وی بـا بیان اینکـه برخی قضات 

از تجربـه کافی برخوردار نیسـتند، 
تصریـح کرد: دوره هـای کارآموزی 
و حضـور ایـن افراد پیش از شـروع 
کار تخصصـی در دادگاه ها ضروری 
اسـت، در واقع بایـد دوره کارورزی 
بـرای همه فارغ التحصیان رشـته 
متاسـفانه  شـود،  برقـرار  حقـوق 
دانشـجویان  تنهـا  هم اکنـون 
ایـن  از  قضایـی  علـوم  دانشـگاه 

امـکان برخوردارنـد.
رحیمـی بـا بیـان اینکـه جذب 
قضات بایـد از میان شایسـته ترین 
افـراد فارغ التحصیـل انجـام گیرد، 
فعلـی  گزینـش  شـیوه  گفـت: 
عادالنه نیسـت و فرصـت حضور را 
از برخـی افراد عاقمنـد و توانمند 
گرفته اسـت، قضـاوت کار آسـانی 
نیسـت و ایـن افـراد به طـور قطع 
حقـوق  بـا  کـه  می کننـد  ایثـار 
انـدک مسـئولیت سـنگینی را بـر 
عهـده می گیرند بنابرایـن ضرورت 
دارد آمـوزش  بـه شـیوه عادالنـه و 

تخصصـی الزم اسـت.
عضـو هیات رئیسـه کمیسـیون 
قضایـی وحقوقـی مجلس شـورای 
اسـامی یادآور شـد: بـرای اصاح 
از  می تـوان  قضـات  جـذب  نـوع 
طریـق قانونگـذاری طرحی را تهیه 
و تصویـب کـرد کـه پـس از ایـن 
هیـچ دسـتگاهی اجـازه تاسـیس 
نداشـته  خصوصـی  دانشـگاه 
دانشـگاه های  آنکـه  باشـد ضمـن 
شـود،  منحـل  هـم  خصوصـی 
هرچنـد ایـن نـوع اصاح از سـوی 
قـوه قضاییـه هـم می توانـد انجـام 

خانه ملـت گیـرد./ 

یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

 افزایش قاضی به کاهش 
پرونده ها کمکی نمی کند

هادی کاربخش 
شـامگاه شنبه شـب و توسـط  ماموران 
بزرگتریـن  کرمـان،  انتظامـی  نیـروی 

محمولـه مشـروبات الکلـی کشـف و ضبط 
شـد. دادخـدا سـاالری، دادسـتان عمومی 
و انقـاب کرمـان بـا اعـام ایـن خبـر در 

جمـع خبرنـگاران و اصحاب رسـانه افزود: 
بـا تـاش نیروهـای زحمـت کـش نیروی 
انتظامـی، ایـن محمولـه کـه از مرزهـای 
غربـی و شـمال غربـی وارد کشـور شـده 
از اسـتان  از خیلـی  از عبـور  بـود وپـس 
هـا و شـهرهای کشـور،  قاچاقچیـان قصد 
داشـتند آن را بـه کشـورهای دیگـر حمل 
کنند،  در کرمان شناسـایی و توقیف شـد 
و جـا دارد از زحمـات و تـاش هـای ایـن 

عزیـزان قدردانـی کنـم.
وی اضافـه کـرد: در این کامیـون تعداد 
2 هـزارو 970 انواع قوطی و شیشـه حاوی 
انواع مشـروبات الکلی جاسـازی شـده بود 

که کشـف و ضبط شـد و درهمیـن ارتباط 
سـه نفر قاچاقچـی غیر بومی و سـابقه دار 
نیـز دسـتگیر و تحویـل مراجـع قضایـی 
ریالـی  ارزش  سـاالری  دادخـدا  شـدند.  
ایـن محمولـه را حـدود 4 میلیـارد ریـال 
عنـوان کـرد و گفـت: نیـروی انتظامـی بـا 
تمـام تـوان بـا پدیده شـوم قاچـاق در هر 

زمینـه ای مبـارزه می کنـد.
 دادسـتان عمومـی و انقـاب بـا بیـان 
اینکـه از ابتـدای امسـال بالـغ بـر 14 هزار 
انـواع مشـروبات الکلـی در اسـتان کرمـان 
کشـف شـده اسـت اضافه کـرد: در اسـام 
از مشـروبات الکلـی بـه عنوان ام المفاسـد 

یـاد شـده و بسـیاری از جرائـم خشـن و 
و  تصادفـات  خانوادگـی،  خشـونت های 
نابهنجاری هـای اجتماعی ناشـی از مصرف 

اسـت. الکلی  مشـروبات 
سـاالری بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتکبار 
مصـرف  مـدت  دراز  اهـداف  بـا  جهانـی 
شـبکه های  انـواع  در  را  مشـروبات  ایـن 
تلویزیونـی خـود تبلیغ می کنـد گفت: این 
مشـروبات بـا هـدف ایجـاد بی بندو بـاری 
در جامعـه توزیـع می شـود و حتـی قیمت 
آن در محـل کارخانـه و محـل توزیع یکی 
اسـت که نشـان از برنامه اسـتکبار برای از 

پـای در آوردن جامعـه اسـامی اسـت.

توقیف کامیون حامل مشروبات الکلی در کرمان 
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فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )53-95( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید. 

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات 
اداری ) شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا7  -15 ( بــه دفتــر امــور قــرار داد هــا واقــع در کرمــان - بلــوار 22 بهمــن – حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  
شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان  جهــت اعــام آمادگــی مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نیــاز  را  تهیــه ،  تنظیــم 
و تکمیــل و حداکثــر تــا  14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،  دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی / هیئــت انتخــاب مشــاور ) اتاق 105( تســلیم 
نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانی می باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصه 
: ضمانــت نامــه بانکــی / رســید بانکــی ( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات 

http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد. ذکــر نوبــت هــای چــاپ الزامــی می باشــد.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

محبت بـه همه موجـودات زنده، شـریف 
هیـچ  اسـت.  انسـان  یـک  ویژگـی  تریـن 
موجودی نسـبت بـه موجودی دیگـر برتری 
نـدارد. همـه مخلوقـات خـدا حـق زیسـتن 
دارنـد چـه انسـان، چـه حیـوان. بـه قـول 
خلـق  حیوانـات  »بعضـی  اتـوود  مـارگارت 
شـده انـد تـا بـه دیگـران کمـک کننـد اما 
نمـی دانـم دیگـران بـرای چـه خلـق شـده 
انـد«. عمادنوئـل کانـت نیـز می گویـد: اگر 
انسـان نخواهـد احساسـات انسـانی خـود را 
خفـه کنـد باید نسـبت به حیوانـات مهربان 
باشـد. زیـرا آن کـه نسـبت به حیوانـات بی 
تفـاوت و بـی رحـم باشـد در مراوداتـش بـا 
انسـان هـا هـم سـخت دل خواهد شـد. بله 
مـا مـی توانیم فرهنگ یـه جامعـه را ، قلب 
یـک انسـان را بـا چگونگـی برخـورد او بـا 

حیوانـات بسـنجیم.
حـال بـا هـدف کاهـش پسـماند چطـور 

مـی توانیـم بـا حیوانـات مهربـان باشـیم.
بـی تفاوت نباشـیم. بـه دیگـران مهربانی 
و کمـک بـه حیوانـات را امـر بـه معـروف 
کنیـم و مانع آزار رسـاندن به آن ها شـویم.

 غـذا دادن به حیوانات را از سـنین پایین 
بـه کـودکان بیاموزیم ایـن آمـوزش حیاتی 
اسـت و بـه آنهـا یـاد مـی دهـد کـه ارتباط 
سـالمی بـا محیـط فـراد خـود و دیگـران 

داشـته باشـند یاد می دهد بخشـنده باشند 
و از روزی رسـاندن بـه دیگران لـذت ببرند.

 بـا اسـتفاده از بطـری هـا و ظـروف دور 
درسـت  غـذا  ظـرف  پرنـدگان  بـرای  ریـز 
کنـار  را  بازیافتـی  ظـرف  ایـن  و  کنیـم 
پنجـره، یـا آویـزان بـر درخـت یـا در محل 
عبـور حیوانـات قـرار دهیم. مطمئن باشـید 
ایـن کار کـه مهربانـی بـا مخلـوق خداسـت 
خیـر و برکـت زیـادی را در زندگـی بـرای 
شـما بـه همـراه خواهد داشـت و ایـن عمل 
را  مـا  برکـت سـفره  و  اسـت  ثـواب  عیـن 
بیشـتر مـی کنـد. در زمسـتان، در روزهای 
سـرد و بارانـی یـا یـخ بنـدان کـه نـه دانـه 
ای هسـت و نـه غذایـی، بـه یـاد حیوانـات 
باشـیم. آن هـا گرسـنه انـد، بـی زبـان و بی 
پناهنـد. بـا آن هـا مهربـان باشـیم. آن هـا 
چشـم انتظار دسـتان پر مهر شـما هسـتند. 
تـه مانـده غذاهـا و خرده هـای نـان را کنار 
باغچـه یـا در طبیعـت یـا روی روزنامه کنار 
مخـزن بگذاریـم. البتـه نـان هـا نباید کپک 
زده باشـد چـون حیـوان را بـه کشـتن مـی 
دهد.نسـبت به گرسـنگی حیوانـات نگران و 
از سـیر شـدن آن ها لـذت ببریـم. حیوانات 
هـم رنـج و درد و سـرما را مـی فهمنـد. اگر 
سـاده بگذریـم می میرنـد. در زمسـتان اگر 
سـگ ها 17 سـاعت غذا نخورنـد و گربه ها 

6 سـاعت غذا نخورند توان خود را از دسـت 
مـی دهنـد یـخ مـی زننـد و مـی میرند.

پرنـده هـا  بـرای  ریختـن  دانـه  انـدازه   
زیباسـت و حـس عمیـق و خوبـی بـه آدم 
مـی دهـد حیوانـات باهـوش هسـتند وقدر 
دان. آن هـا بـه عنـوان تشـکر دم تـکان می 
دهنـد.آن هـا ایـن خوبـی شـما را حس می 

. کنند
- بـه کـودکان آمـوزش دهیم بجای سـنگ 
زدن، بـا حیوانـات مهربان باشـند و به آن ها 
احتـرام بگذارنـد و برای آن ها غـذا بریزند.

ای  زبالـه  نـگاه  خیابانـی،  حیوانـات  بـه   -
باشـیم. نداشـته 

- سـطل زبالـه مـان پـر از خـرده غذاسـت. 
خـرده برنج، تکـه های ریزنان، پوسـت میوه 
هـا، اسـتخوان ها مـی تواند خـوراک خوبی 

بـرای حیوانات باشـد.
- بـا جعبـه مقوایـی نـان شـیرینی، بطـری 
بـرای  یـا هـر چیـز دیگـر  ریـز  هـای دور 

کنیـم. درسـت  النـه  پرنـدگان 
را  نظافـت  رویـد  مـی  کـه  سـاحل  بـه   -
بخاطـر  االمـکان  حتـی  و  کنیـم  رعایـت 
جـان حیوانـات، بطـری داخـل آب و سـایر 
پسـماند هـا را داخـل آب یـا کنـار سـاحل 

نیدازیـم. نیـاز 
- مـی توانیـد بـه شـکرانه خـدا، ثـواب و پر 

خیـر وبرکـت شـدن زندگی مـان، اقـدام به 
جمـع آوری پسـماندها از سـاحل و جنـگل 

. کنیم
- حتـی اگـر حیوانـات بـی زبـان به مـا نیاز 
نداشـته باشـند امـا ما بـه عشـق ورزیدن به 
ایـن موجـودات پـاک و معصـوم محتاجیـم. 
بـه شـنیدن صدای زیبای آن هـا نیازمندیم. 
بـا قطـع درختـان، آشـیانه آن هـا را از بین 

نبریم.
- اگـر بـه جنـگل و یـا مناطـق خـارج از 
محـدوده شـهری مـی رویـد یادتـان باشـد 
شـما میهمـان هسـتید و حیوانـات صاحـب 
خانـه، پـس در حفـظ محیط زندگـی آن ها 
دقـت کنیـم وآنجـا را بـا زباله آلـوده نکینم.

خـب  برویـد  پـارک  بـه  خواهیـد  مـی   -
مـی توانیـد همـراه خـود خـرده هـای نـان 
وباقیمانـده غـذا را بـرای حیوانات بـه پارک 

ببریـد.
- غـذا دادن بـه حیوانات را از سـنین پایین 
بـه کـودکان بیاموزیم ایـن آمـوزش حیاتی 
اسـت و بـه آن هـا یاد مـی دهد کـه ارتباط 
سـالمی بـا محیـط فـراد خـود و دیگـران 
بخشـنده  دهـد  مـی  یـاد  باشـند.  داشـته 
باشـند و از روزی رسـاندن بـه دیگران لذت 

. ند ببر
- گیاهـان و حیوانـات نیـز ماننـد ما حق 
زندگـی دارنـد پس در روز طبیعت، پاسـبان 

طبیعت و سـاکنان آن باشـیم.

حیوانات جان دارند، آنها  را دریابیم
 نکته

محیط زیست

ماهور احمدي موزیسین و حامي 
حقوق حیوانات 

سـام.  قالیبـاف،  آقـای  جنـاب 
سـخت  روزهـای  نباشـید،  خسـته 
و تلخـی را پشـت سـر می گذاریـم. 
هـر  و  انسـان  هـر  مثـل  هـم  مـن 
ایرانـی قلبـم مملـو از غصـه و اندوه 
اسـت. هم وطنـان فـداکار و بی نـام 
آتش نشـان مان را از دسـت داده ایـم 
و ایـن یـک سـوگواری ملـی  اسـت. 
مغتنـم  را  فرصـت  دراین میـان 
شـما  بـرای  نامـه ای  تـا  دانسـتم 
بنویسـم. نامـه ای که شـاید مدت ها 
پیـش باید به شـما نوشـته می شـد. 
حتمـا در خبرهـا دیدیـد و خواندید 
گروه هـای  و  آتش نشـان ها  کـه 
فـداکار  امـداد، همـکاران مسـئول، 
و بی زبانـی غیـر از انسـان داشـتند 
کـه ایـن  روزهـا عصـای دستشـان 
نجـات  و  یاری رسـانی  در  و  شـدند 

نفس بـه  و  پابه پـا  انسـان ها  جـان 
 نفـس آنهـا، اضطراب، حـرارت آتش 
و تشـنگی و تـرس را تجربـه کردند. 
سـگ ها  بی زبـان  همـکاران  ایـن 
بـه  گاهـي  کـه  سـگ هایی  بودنـد. 
جـرم مـوذی و مزاحم بـودن، قتـل  
عـام می شـوند. بـا بیـل، سـنگ یـا 
حـد  همیـن  تـا  اسـید.  تزریـق  بـا 
کشـتار  فیلـم  شـما  بی رحمانـه. 
شـهرهای  و  تهـران  در  را  سـگ ها 
ندیـده  کاش  دیده ایـد؟  اطـراف 
باشـید تا مثـل ما حامیـان حیوانات 
)کـه با بدبختـی و ناتوانی سـعی در 
نجـات آنهـا داریـم(، مـدام کابـوس 
نبینیـد. کاش ندیـده باشـید تصویر 
می کنـد،  نالـه  کـه  مـادری  سـِگ 
امـا برخـی بـا سـنگ توله هایـش را 
می کشـند. کاش تزریـق اسـید بـه 
سـگ های شـیراز را ندیـده باشـید؛ 
از صـدای  اسـت  هنـوز  کـه  هنـوز 

زوزه  آنهـا، غذاخـوردن بـرای مـن و 
امثال من سـخت اسـت. مگر سـیره 
پیامبـر گرامـی اسـام، احتـرام بـه 
حـق زیسـت تمـام موجوداتـی کـه 
لمعـه ای از شـکوه خلقت پـروردگار 

نیسـت؟  هسـتند،  جهانیـان 
را  امـروز وقتـی همیـن سـگ ها 
نفـس  دیـدم  آتش نشـان ها  کنـار 
عکسـی  شـد.  حبـس  سـینه ام  در 
دیـدم کـه آتش نشـانی بـا مهـر بـه 
سـگی آب می داد. ایـن تصویر برایم 
غریـب بـود. تصویر مهربانی با سـگ 
و نگرانـی بـرای نجـات جانـش. این 
آنهـا  بـه  کـه  بـا سـگ هایی  سـگ 
هیـچ  می گوینـد،  مـوذی  و  ولگـرد 

تفاوتـی نـدارد.
هسـتند.  نـژاددار  می گوینـد 
آن  بـه  مـا  کشـور  در  کـه  سـگی 
بی نـژاد و ولگـرد می گوینـد، سـگ 
اصیـل ایرانـی ا سـت که سـال ها در 

از  نگهبانـی  بـرای  چوپان هـا  کنـار 
جـان دام هـا خدمـت کـرد. هـوش 
و وفـاداری سـگ بی نـژاد، کمتـر از 
سـگ های امـروزی نیسـت. جنـاب 
محتـرم  شـهردار  قالیبـاف،  آقـای 
تهـران، بـرای کشـتار ایـن همراهان 
تصویـب  بودجـه  انسـان  فـداکار 
می شـود. جلسـه تشـکیل می شـود. 
پیمانـکاران  می دانیـد  شـاید 
در  صرفه جویـی  بـرای  شـهرداری 
بودجـه معدوم سـازی از چـه راه های 
می کننـد.  اسـتفاده  وحشـتناکی 
یکـی از آنهـا تزریـق اسـید اسـت. 
اعتـراض  بـرای  مـا  قالیبـاف  آقـای 
بـه کشـتار سـگ ها جلوی سـازمان 
محیـط زیسـت تجمـع کردیـم. نـه 
یک بـار؛ چنـد بـار. قضـاوت شـدیم 
شکم سـیر  و  دیوانـه  مشـتی  کـه 
هسـتیم و بعدهـا هـم انـگ فعـال 
سیاسـی بـه مـا زدنـد و راه را بـرای 
کردنـد. مسـدود  حمایتـی  انـدک 

شـما بگویید خواستن حق حیات 
خداونـد  مخلوقـات  از  یکـی  بـرای 
فعالیتی سیاسـی است؟ فریاد و درد 
مـا به جایـی نرسـید کـه می گفتیم 
مـا سیاسـی نیسـتیم، حتـی زبـان 
مـا  نمی فهمیـم.  هـم  را  سیاسـت 
شـده ایم.  بی زبانـان  زبـان  فقـط 
دست به  دسـت هـم دادیـم و الشـه  
انبـاری  بـه  را  سـگ ها  نیمه جـان 
بـا  دادیـم  پنـاه  زیرزمین هایمـان  و 
فـراوان  بدهکاری هـای  و  قـرض 

آنهـا را درمـان کردیـم و بـه جایـی 
امـن انتقـال دادیـم. شـما بگوییـد 
رسـیدگی، عقیم سـازی و رهاسـازی 
چقـدر بودجـه و نیـرو می خواهـد؟ 
جمعیـت حامیـان زیـاد نیسـت، اما  
هزینـه زیـادی دارد و کار و تاشـی 
بی وقفـه می طلبـد. اما ایـن یک دور 

باطـل اسـت.
 بـاز قصه حامیان تکرار می شـود، 
هرجا سـگ مـادر و تولـه ای می بینم 
تنـم می لـرزد. آنهـا نمی داننـد امـا 
مـن می دانـم چه سرنوشـت شـومی 
آقـای  آنهاسـت. جنـاب  انتظـار  در 
تهـران،  قالیبـاف، شـهردار محتـرم 
مـا بـرای حیوانـات، شـهری  امـن 
بـرای  سـگ ها،  بـرای  می خواهیـم؛ 
گربه هـا، بـرای پرنده هـای مهاجری 
صیـد  شـمالی  شـهرهای  در  کـه 
می شـوند، بـرای تمـام آفریده هـای 
کـه  پـاک  و  بزرگ مرتبـه  خداونـد 
حـق حیات به ایـن موجـودات داده 
و تـا آنجـا که مـن می دانـم در هیچ 
کجـای کام اهلل حکمـی بـه ریختن 

خـون  آنهـا داده نشـده اسـت. 
می کنـم  تقاضـا  قالیبـاف  آقـای 
دسـتور دهید بـه نحـوی از انحا این 
رویـه  هولنـاک قتـل عـام حیوانـات 
بـه  رفتیـم،  پایـان گیـرد. هـر جـا 
بـه  را  مـا  فقـط  گفتیـم،  هرکـس 
و  شـدند  رهنمـون  شـما  سـمت 
گفتنـد جـز شـما کسـی نمی توانـد 
ایـن موضـوع را متوقف کنـد. جناب 

محتـرم  شـهردار  قالیبـاف  آقـای 
تهـران؛ بـه حرمـت همیـن وفایـی 
کـه از سـگ های زنده یـاب در داغی 
پاسـکو  سـاختمان  فروریختـن 
دیدیـم، بـه احتـرام نفـس مـادران 
فرزندانشـان  جـان  کـه  پدرانـی  و 
بزنگاه هـای  در  سـگ ها  همیـن  را 
بزرگـی مانند زلزله بـم یا فروریختن 
سـاختمان پاسـکو نجات دادند، به 
حرمـت مهربانـی همان آتش نشـان 
آب  سـگ  بـه  کـه  مهربانـی 
ایـن  قتـل  توقـف  مـی داد، دسـتور 
زبان بسـته ها را صـادر کنیـد. حـرف 
مـا را بشـنوید و پـای صحبـت با ما 
بنشـینید تا راهکارهایـی ارائه کنیم 
کـه نتیجـه اش به سـود همه باشـد. 
ناامیدیـم. مـا نگـران  مـا خسـته و 
پـول خـون  بـا  نانـی هسـتیم کـه 
مـی رود.  سگ کشـی سـر سـفره ای 
کودکانـی  صـورت  نگـران  مـا 
کشـتار  ایـن  شـاهد  کـه  هسـتیم 
قالیبـاف  آقـای  جنـاب  هسـتند. 
شـهردار محتـرم تهـران، ما از شـما 
از  می خواهیـم.  ماقاتـی  وقـت 
شـما تقاضـا می کنیـم بگذاریـد بـه 
بـا شـما  و همـراه  بیایـم  دیدنتـان 
راهـی و جایـی را بـرای نجـات جان 
آنهـا پیـدا کنیم. آقـای قالیباف ما را 
تنهـا نگذاریـد. مـا بـه حمایت شـما 
امیدواریـم. مـا را  بـا دسـت خالـی 
بـه خانـه بازنگردانیـد، بـه مـا وعده 

بدهیـد. و ماقاتـی  دیـدار 

اعالم انزجار »کانون شکار 
و دوستداران طبیعت 

ایران« از حیوان آزاری و 
کشتار حیات وحش

طبیعـت  دوسـتداران  و  شـکار  »کانـون 
ایـران« بـا صـدور بیانیـه نسـبت بـه حیـوان 
آزاری و کشـتار حیـات وحـش واکنش نشـان 

. داد 
متـن این بیانیـه که پایگاه خبـری تحلیلی 
زیسـت بـوم آن را منتشـر کرده به این شـرح 
هـای  فیلـم  انتشـار  اینکـه  بـه  نظـر  اسـت: 
بیرحمانـه  آزاری و کشـتار  سـریالی حیـوان 
حیوانـات در شـبکه هـای اجتماعـی باعـث 
ملـت  آحـاد  احساسـات  دار شـدن  جریحـه 
گردیـده اسـت لـذا  کانون شـکار متشـکل از  
شـکارچیان قانونمنـد و طبیعـت دوسـتان و 
حامیـان محیط زیسـت ضمـن ابـراز انزجار و 
تنفـر از این قبیل اقدامات دد منشـانه مواضع 
صریـح خـود را در ایـن خصـوص اعـام مـی 

دارد:
1- اقـدام وحشـیانه و بیمـار گونـه عاملین 
بیرحمانـه  کشـتار  و  حیوانـات  آزار  و  اذیـت 
حیـات وحـش بـا هـر انگیـزه ای را محکـوم 
نمـوده و حفـظ و حمایـت از حقـوق حیوانات 
را بنـا بـر ایـات و احادیـث متعـدد و اصـول 
پذیرفتـه شـده اخاقـی بـر خـود فـرض مـی 

نیم. دا
2- تعقیـب و مجـازات عاملیـن ایـن قبیل 
جنایـات و محکومیـت آنهـا به اشـد مجازات، 
هـای  محکومیـت  تحمـل  الخصـوص  علـی 
کیفـری ضامـن پیشـگیری از وقـوع حـوادث 
مشـابه،  ماننـد دریدن شـکم توله خرس های 
سـمیرم و کشـتار  دسـته جمعی روبـاه ها در 
اصفهـان و کشـتن پلنـگ توسـط سـگ های 

گلـه و ده هـا مـورد دیگـر می باشـد.
3- هرگونـه تخلـف عامدانـه در حوزه صید 
و شـکار و ایجـاد درگیـری با ماموریـن خدوم 
سـازمان  حفاظـت محیط زیسـت که توسـط 
عـده ای منفعـت طلب و سـود جـو انجام می 
گیـرد را  شـدیداً محکـوم نمـوده و خواسـتار 

تعقیـب و مجـازات قانونـی آنها می باشـیم.
4- مـا سـازمان حفاظـت محیط زیسـت را 
برخاسـته از اراده عاشـقان طبیعـت و جامعـه 
شـکارچیان فرهیخته میدانیم و اعتقاد راسـخ 
داریـم که جمعیت کثیر شـکارچیان قانونمند 
و عاشـقان طبیعـت مـی توانند بـازوی مقتدر 
ان سـازمان و بـه مثابـه بسـیجیان بـی ادعـا 
در عرصـه هـای طبیعـی کشـور دوشـادوش 
عزیـزان زحمت کـش محیطبان به پاسـداری 

از محیـط زیسـت کشـور بپردازند
5- مـا اعضـای کانـون از سـازمان محتـرم 
اجتماعـی  هـای  رسـانه  و  زیسـت  محیـط 
تقاضـا داریـم کـه  حسـاب ایـن گونـه افـراد  
از  را  و دیـو صفـت  پریـش و سـودجو  روان 
دوسـتداران محیط زیسـت و عاشقان طبیعت 
کـه تنهـا و تنهـا  بـر اسـاس مجـوز و قوانین 
ایـران  اسـامی  سـاری جمهـوری  و  جـاری 

اقـدام میکننـد جـدا نماینـد.
کانون شکار و دوست داران طبیعت ایران

آخرین وضعیت »هیرکان«، 
ماده پلنگ رهاسازی شده 

در پارک گلستان
»هیـرکان«، تولـه پلنـگ مـاده ای کـه دو 
سـال قبـل بـه همـراه بـرادرش در شهرسـتان 
کردکـوی پیـدا شـده بود، سـوم شـهریورماه با 
حضور رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
پـس از نصـب گردنبنـد ردیـاب ماهـواری در 

پـارک ملی گلسـتان رهاسـازی شـد.
بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت گلسـتان، این پلنگ 
مـاده پـس از گذشـت پنـج مـاه زندگـی در 
طبیعـت، بر اسـاس آخرین داده های ارسـالی 
از فرسـتنده ماهـواره ای، مسـاحتی بالغ بر ده 
هـزار هکتـار از زیسـتگاه هـای دشـتی، تپـه 
ماهـوری، جنگلـی و صخـره ای پـارک ملـی 
گلسـتان را بـه عنـوان مامـن خـود پذیرفتـه 
و برخـاف نظـر برخـی کـه معتقـد بودنـد 
یـک هفتـه هم نمـی توانـد در طبیعـت زنده 
بمانـد با زیرکی توانسـته تمامی سـختی های 
طبیعـت بکـر این پارک را پشـت سـر بگذارد.

 اکنـون پـس از 5 مـاه هر چیزی که سـایر 
پلنـگ هـای پـارک ملـی گلسـتان را تهدیـد 
مـی کنـد شـامل ایـن مـاده پلنـگ هـم مـی 
شـود و بـه همـان انـدازه کـه نگـران سـایر 
زیسـتمندان در محیط طبیعی شـان هستیم 

بـرای هیـرکان هـم نگران باشـیم.

سگ هایی در کنار امدادگران

خبر
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مثلث توسعه اقتصادی و 
پایلوت اقتصاد مقاومتی

معتقـد  صنعتـی  محمـد 
اسـت مهم تریـن طـرح و البتـه 
ابتـکار رزم حسـینی را می تـوان 
توسـعه  مثلـث  طـرح  تدویـن 
اقتصادی دانسـت. مثلت توسـعه 
ابزارهـای  از  یکـی  اقتصـادی 
و  ثـروت  خلـق  شـکل گیری 
بسـیج  عمومـی،  رفـاه  افزایـش 
همـه نیروهـای مؤثر و اسـتفاده 
ظرفیت هـای  از  حداکثـری 
موجـود مـادی و معنـوی اسـت 
که اسـتراتژی توسـعه استان در 
ایـن طـرح بـر مبنـای رویکـرد 
مردمی کـردن  و  مشـارکتی 
فعالیت هـای اقتصـادی اسـت و 
را  جهـادی  مدیریـت  بی شـک 
می طلبد. سـه رأس این مثلث را 
سـرمایه گذاران، فعاالن اقتصادی 
و کارآفرینـان، نماینـدگان مردم 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
تشـکیل  دولـت  نماینـدگان  و 
می دهنـد کـه شـرط تحقـق آن 
ایجـاد وحـدت بیـن ایـن رئوس 
معنـوی  حضـور  و  اسـتان  در 
اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
به عنـوان ناظـر عالـی ایـن طرح 

. د بو
گـواه  بـه  اهلل جعفـری  آیـت 
اسـتاندار کرمـان نقـش زیـادی 

داشـته  کرمـان  وحـدت  در 
اسـت. بـه طـوری کـه بارهـا از 
او بـه عنـوان محـور وحـدت در 
بـرده شـده اسـت.  نـام  اسـتان 
در سـال 93 و زمانـی کـه ایـن 
طـرح به تازگـی تدوین شـده بود 
گفتـه می شـد اجرای ایـن طرح 
به طورقطـع می توانـد اسـتان را 

چندسـاله  عقب ماندگی هـای  از 
بـرای  هم افزایـی  دهـد،  نجـات 
محرومیـت  و  فقـر  بـا  مبـارزه 
باشـد، جوانان استان را از مشکل 
بیکاری برهاند، توسـعه و عمران 
تولیـد  کنـد،  ایجـاد  را  شـهری 
بومی و صادراتی را افزایش دهد، 
سـطح زندگـی مردم را بـاال ببرد 

و درمجمـوع نگاه جامعی به رفع 
مشـکات اقتصادی مردم داشته 
باشـد. حاال باگذشـت بیش از دو 
سـال از اجرایی شـدن این طرح، 

ثمـرات آن را می بینیـم. 
هـای  طـرح  اجـرای  و  ارائـه 
خاقانـه علیرضـا رزم حسـینی 
بـا نگاه بر سیاسـت هـای اباغی 
اقتصـاد مقاومتی موجب شـد تا 
اسـتان کرمـان بـه عنـوان یکی 
از سـه اسـتان پایلـوت اقتصـاد 
و  انتخـاب  کشـور  مقاومتـی 
اختیـارات  ارائـه  شـود.  معرفـی 
به اسـتان هـای پایلـوت اقتصاد 
آنهـا  موفقیـت  رمـز  مقاومتـی 
بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی 

اسـت.
کرمـان  اسـتان  تقسـیم 
از  اقتصـادی  زون  هشـت  بـه 
جدیدتریـن ایـده های اسـتاندار 
سـبک  کـه  اسـت  کرمـان 
جدیـدی از مدیریـت در اسـتان 
نمایـش مـی گـذارد. در  بـه  را 
هـر منطقـه یـک شـرکت بزرگ 
مسـئولیت  خصوصـی  بخـش 
توسـعه را بـر عهـده مـی گیـرد. 
ایـن امـر مـی تواند روند توسـعه 

بخشـد. شـدت  را  اسـتان 
تقاطع های غیر هم سطح

محمـد صنعتـی در خصـوص 
در  کرمـان  اسـتاندار  اقدامـات 
هـای  تقاطـع  سـاخت  زمینـه 
گویـد  مـی  سـطح  هـم  غیـر 
اسـتاندار کرمان توانست قرارگاه 
خاتم االنبیـا را به کرمـان بیاورد. 
تقاطـع  پنـج  حاضـر  حـال  در 
راه  سـه  آزادی،  غیرهمسـطح 
پـل  هوانیـروز،  بلـوار  راه آهـن، 
در  ولیعصـر  چهـارراه  و  ابـوذر 
شـهر کرمـان در حال اجراسـت 

و تقاطـع غیرهمسـطح امیرکبیر 
هـم در ابتـدای راه اسـت. تقاطع 
غیرهمسـطح گنبـد جبلیـه هم 

در سـال 94 اجـرا شـد.
متروی کرمان

محمـد صنعتی معتقد اسـت 
بحـث  پیـش  سـال ها  از  کـه 
ایجـاد قطـار شـهری در کرمـان 
مطـرح بـوده اسـت. هـر بـار هم 
می شـده  مطـرح  گزینـه  یـک 
جایـی  بـه   وقـت  هیـچ   ولـی 
کرمـان  اسـتاندار  نمی رسـید. 
متـروی  طـرح  دارد  اصـرار  امـا 
ششـم  برنامـه  در  را  کرمـان 
توافق نامـه  دهـد.  قـرار  توسـعه 
مطالعـه و سـاخت متـرو شـهر 
کرمـان بیـن شـهرداری کرمـان 
و قـرارگاه قائـم )عج( وابسـته به 
قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـاء 

اسـت. امضاشـده 
توجه به میراث فرهنگی

محمـد صنعتـی مـی گویـد، 
ایـن  در  رزم حسـینی  علیرضـا 
چند سـال نشـان داده که عاقه 
زیـادی به میراث فرهنگـی دارد. 
بازسـازی باغ فتح آبـاد قطعاً یکی 
از  فراموش نشـدنی ترین فعالیت 
رزم حسینی در دوران مدیریتش 
در اسـتان کرمان است. باغی که 
قرار بود خاک سـاختمانش، کود 
درختـان پسـته همـان اطـراف 
شـود اکنـون بـه ظرفیـت بزرگ 
گردشـگری اسـتان تبدیل شـده 
و زیبایـی خیره کننـده اش روزانه 
افـراد زیـادی را بـه سـمت ایـن 

بـاغ فراموش شـده می کشـاند.
آغـاز  ایـن موضـوع  در کنـار 
علـی،  حاج آقـا  خانـه  بازسـازی 
بـازار  سـیرجان،  سـنگی  بـاغ 
کرمـان، بـاغ بیرم آباد، قبه سـبز 

و سـایر میـراث فرهنگـی کرمان 
اسـتاندار  کـه  می دهـد  نشـان 
کرمـان بـر حفـظ ایـن میـراث 

دارد.  جـدی  توجـه  گران بهـا 
بناهـای  ایـن  بـر  عـاوه 
تاریخـی، علیرضـا رزم حسـینی 
بـازار  بـه  هـم  ویـژه ای  توجـه 
کرمان و میدان مشـتاقیه داشته 

و سـاماندهی ایـن دو مکان را در 
دسـتور کار خود قرار داده اسـت.

شـهریور امسـال هـم عملیات 
مرمـت و بازسـازی قـاع دختـر 
و اردشـیر آغـاز شـد و سـلطانی 
سـازمان  وقـت  رییـس  فـر، 
میـراث فرهنگی کشـور در آیین 
کلنـگ زنی مرمت ایـن دو بنای 

تاریخـی اقدامـات رزم حسـینی 
را  فرهنگـی  میـراث  حـوزه  در 
سـتود. او گفت: »اسـتان کرمان 
بـا همـت دسـتگاه هـای اجرایی 
از بخـش  مختلـف در بسـیاری 
هـای بهسـازی ابنیـه تاریخی از 
سـایر اسـتان های کشـور جلوتر 

و ایـن قابـل تقدیـر اسـت.«
مقدمـات بازسـازی و مرمـت 
ایـن دو بنای ارزشـمند تاریخی 
بـا پیگیـری مدیریـت اسـتان از 
مدت هـا قبـل و با حضـور گروه 
سـرمایه  و  کارشناسـی  هـای 
قلعـه  شـد.  فراهـم  گـذاری 
اردشـیر بـر فـراز تپـه جنـوب 
شـرقی شـهر کرمـان قـرار دارد 
و وضـع طبیعی آن باعث شـده 
اسـت کـه آن را »قلعـه کـوه« 
از  قلعـه  بنامنـد. دیـواره هـای 
سـاخته  ضخیـم  خـام  خشـت 
شـده و »اردشـیر ساسـانی« آن 
را بنـا نهـاده اسـت. قلعـه دختر 
دیگـر قلعـه باسـتانی این شـهر 
اسـت. قلعـه دختـر یا آتشـکده 
آناهیتـا )ناهیـد( کـه بـه قلعـه 
بـر  نیـز مشـهور اسـت،  کهنـه 
فـراز تپـه هـای مرتفـع شـرقی 
شـهر کرمان قـرار دارد.  مصالح 
بـکار رفتـه در ایـن قلعـه تنهـا 
خشـت خـام و گل رس اسـت.
ادامه دارد ...

پیـام ما- چهـار مـاه از روی کار آمـدن دولت تدبیـر و امید 
می گذشـت و صبـر برای مشـخص شـدن اسـتاندار کرمان در 
دولـت اعتـدال بـه پایـان رسـیده بـود. گروه های سیاسـی از 
طـرق مختلـف سـعی داشـتند گزینه هـای مدنظر خـود را به 
اسـتانداری برسـانند. اصولگرایـان عـالوه بـر اینکـه گوشـه 
چشـمی به تداوم کار اسـماعیل نجار داشـتند، حسـن پالرک 
رئیـس سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات، رضـا انجـم شـعاع 
معـاون وزیـر نیـرو، محمـد جالل مـآب مدیرعامـل گل گهـر 
و  مـردم سـیرجان  نماینـده  و شـهباز حسـن پور  سـیرجان 
بردسـیر در مجلـس نهـم را به عنـوان گزینه های اسـتانداری 

معرفـی کـرده بودند.
 از سـوی دیگـر اصالح طلبـان کریمـی، اسـتاندار اسـبق 
کرمـان، ابوسـعیدی، رییس سـتاد روحانی، مصطفـوی رییس 
سـابق دانشـگاه باهنر، همایی، فرشـاد، معاون سیاسی امنیتی 
اسـتاندار دوران اصالحـات، بختیـاری، نماینده سـابق بافت در 
مجلـس و میرزایی اسـتاد دانشـگاه را جـزو گزینه هـای خود 

می دادند. قـرار 

محمد سیاوشـی، محمدجواد فدایی و ابوالقاسـم سیف الهی 
هـم به تدریـج به ایـن لیسـت اضافه شـدند اما وزارت کشـور 
گزینـه ای را به عنـوان اسـتاندار کرمـان معرفـی کـرد کـه نه 
در میـان گزینـه اصالح طلبـان بـود و نـه اصولگرایـان. 6 آذر 
92 برخـی خبرگزاری هـا از علیرضـا رزم حسـینی به عنـوان 
اسـتاندار کرمـان نـام می بردنـد و 1۰ آذر وزارت کشـور به طور 
رسـمی ایـن خبـر را تأییـد کـرد تـا چهاردهمیـن اسـتاندار 

کرمـان از بخـش خصوصـی بیاید.
رزم حسـینی کـه برخـی رسـانه ها او را اسـتاندار پورشـه 
رزمنـدگان  از  و  کرمـان  در  متولـد 134۰  سـوار می خواننـد، 
دفـاع مقـدس و دارای سـابقه خدمـت در سـپاه پاسـداران 
انقالب اسـالمی اسـت. ریاسـت سـتاد فرماندهی سـپاه هفتم 
صاحب الزمـان )عـج( که لشـکر ثاراهلل و سـپاه اسـتان کرمان 
در سـپاه  رزم حسـینی  مسـئولیت  آخریـن  کـرده،  اداره  را 

پاسـداران انقـالب اسـالمی اسـت.
وی قائم مقـام فرمانده لشـکر 41 ثاراهلل کرمان )سـردار حاج 
قاسـم سـلیمانی( و جانشـین عملیات قـرارگاه خاتم االنبیا در 

دوران جنـگ بـود و در عملیـات خیبـر جانبـاز شـد و نشـان 
فتـح از سـوی آیـت اهلل خامنـه ای دریافـت کـرد. او پـس از 
جنـگ، اقـدام بـه پایه گـذاری بنیـاد حفـظ آثـار و ارزش های 
دفـاع مقـدس کـرد. از جمله سـوابق اسـتاندار فعلـی کرمان 
در بخـش خصوصـی می تـوان بـه عضویـت در هیـأت مدیره 
شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه اسـتان کرمان، مدیرعاملی 
و ریاسـت هیأت مدیـره مجتمع صنعتـی کرمـان، مدیرعاملی 
بازرگانـی  مشـاور  کرمـان،  راه سـازی  ماشـین آالت  شـرکت 
بنیـاد مسـتضعفان و جانبازان، ریاسـت هیأت مدیره شـرکت 
مدیرعاملـی شـرکت  هـزار،  دو  کاران  آلیـاژ  فلـزی  صنایـع 
تکنوپـروم )ویرجیـن ایلنـد(، مدیرعاملـی شـرکت تکنوپروم 
جنرال تریدینگ، مدیرعاملی شـرکت ماشـین آالت راه سـازی 
کاترپیالر، نایب رییسـی انجمن تولیدکننـدگان و واردکنندگان 
ماشـین آالت سـاختمانی و معدنـی کشـور و ریاسـت مجمـع 
شـرکت آسـتانه ریل اشـاره کـرد. وی همچنین رییـس هیأت 
تولیدکننـده  ماشـین  همیـار  مدیرعامـل شـرکت  و  مدیـره 
ماشـین آالت راه سـازی و سـاختمانی بوده که موفق به کسـب 

افتخـار مـدال طـالی بهتریـن نمایندگـی خارجـی میـان 53 
کشـور در سـال 2۰1۰ و 2۰11 شـده اسـت. حدود یک ماه پیش 

سـه سـال از اسـتانداری رزم حسـینی در کرمان گذشـت.
بـرای مـرور کارنامـه از »محمـد صنعتـی« تاریـخ شـفاهی 
اسـتان کرمـان که بـه دلیل همـکاری بـا اسـتانداران مختلف 
کمـک  باشـد،  رابطـه  ایـن  در  خوبـی  تحلیلگـر  می توانـد 
خواسـتیم. صنعتـی اخیـراً کتـاب »رهگـذار عمر« را منتشـر 
کـرده کـه بـه هفـت دهـه خاطـرات و فعالیت های سیاسـی و 

اجتماعـی او اشـاره دارد. 
بخشـی از ایـن کتـاب بـه معرفی همـه اسـتانداران کرمان 
از سـال 13۰۰ اختصـاص دارد کـه نشـان دهنده اشـراف بـه 
مسـائل کالن اسـتان اسـت. در ادامـه مهم تریـن اقدامـات 
علیرضـا رزم حسـینی را از نـگاه »محمـد صنعتـی« قدیمـی 
تریـن فعـال امـروز فرهنگـی و اجتماعـی حاضـر در صحنه 
هـای مختلـف اجتماعی و ورزشـی کـه نزدیک بـه هفت دهه 
صاحـب نظـر در امـور عمرانـی، اجتماعـی و ورزشـی کرمان 

بخوانید. بـوده، 

محمد صنعتی قدیمی ترین فعال فرهنگی و اجتماعی:

رزم حسینی مرد خستگی ناپذیر سازندگی کرمان
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