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 توليد 
وضعيت 
رضايت 

بخشي دارد
3

طرح هوشمندسازی 
نوبت دهی و صدور 
بارنامه در استان 

کرمان اجرا می شود
---------  صفحه  2 ---------

نشست روسای 
ادارات ثبت با 

حضور مديرکل 
ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان
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عمليات حفاری 
يک حلقه چاه جديد  

در شهر کرمان
 آغاز شد

---------  صفحه  3 ---------

نزديک به 1900 
دستگاه کنتور 

خراب در استان 
کرمان تعويض شد

---------  صفحه  3 ---------

آگهی تمدید خرید اسناد
پيـرو آگهـی منتشـره در روزنامـه اطالعـات شـماره 26630- 95/10/23 و 26631- 
95/10/25 و روزنامـه پيـام مـا شـماره 817-95/10/23 و 819- 95/10/26 در رابطـه 
بـا مناقصـه خريـد دو دسـتگاه لودر جامبـو دريل چنـد منظـوره، به اطالع ميرسـاند 
مهلـت دريافت اسـناد مناقصه تـا مورخـه 95/11/16 تمديد می گردد و مهلت تسـليم 

پيشـنهادات و بازگشـائی پـاکات مناقصـه به شـرح ذيـل تغيير مـی يابد.
اخرين مهلت تسليم پيشنهادات: تا مورخه 95/11/26

تاريخ بازگشـائی پاکات: مرحله اول مورخه 95/11/27 و مرحلـه دوم مورخه 95/12/03 
صبح   9 ساعت 

تلفن تماس: 03432117726
شرکت زغالسنگ کرمان

آب، ضرورت امروز، ضمانت فردا 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 47/ب/11-95 م )نوبت اول(

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه احداث مخـزن 1000 مترمکعبی شـهر قلعه گنج همراه با تاسیسـات 
جانبـی و خـط انتقـال آن را بـا بـرآورد 29.521.012.916 ریـال از محل اعتبارات عمرانـی از طریق برگزاری مناقصـه )ارزیابی - 
مناقصـه( و بـر اسـاس فهارس بهای سـال 95 به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شـرکتهای پیمانـکاری که دارای 
گواهـی صاحیـت انجـام کار در رشـته آب می باشـند و گواهی صاحیت ایمنی اداره کار را دارا باشـند، دعوت می شـود حداکثر 
تـا پایـان وقـت اداری 95.11.14 جهـت دریافـت اسـناد مناقصه به دفتـر امور قراردادهای شـرکت آبفـا کرمان واقـع در بلوار 22 

بهمـن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعه نمایند.
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.476.051.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

-آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حاوی مـدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شـرکت در مناقصه و پیشـنهاد قیمـت به دبیرخانه 
شرکت: سـاعت 14 مورخ 95.11.25

-افتتاح پاکتهای الف و ب : ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 95.11.26
-افتتاح پاکتهای ج : بعد از ارزیابی در همان روز

- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضاب استان کرمان- دفتر قراردادها
مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مزایده )مرحله چهارم - نوبت اول(
شـهرداری نگار به اسـتناد مصوبه شـماره 79 مورخ 95/10/26 شـورای محترم اسـامی شـهرنگار در نظر دارد، نسـبت به فروش 

تعـدادی قطعـه زمین از اماک شـهرداری برابر شـرایط مالـی و از طریق مزایده عمومی شـهرداری اقـدام نماید.
1-متقاضیـان میتواننـد پیشـنهاد خـود را ظرف مـدت ده روز پـس از درج آگهی نوبـت دوم تحویل دبیرخانه محرمانه شـهرداری 

نموده و رسـید دریافـت نمایند.
2- متقاضـی مـی بایسـت مبلـغ 10 درصـد ارزش پایـه فـروش زمیـن را بـه عنـوان ضمانـت شـرکت در مزایـده بـه حسـاب 

3100003627003 شـهرداری واریـز و فیـش مربوطـه را همـراه بـا تقاضانامـه در پاکـت در بسـته ارائـه نمایـد.
3-درصـورت عـدم انعقـاد قـرارداد توسـط برنـده و عـدم واریز وجه تـا مدت یک هفته از بازگشـایی پاکت ها به حسـاب شـهرداری، 
شـهرداری سـپرده نفـر اول را ضبـط و از نفـر دوم دعوت بـه عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سـوم اقدام خواهد شـد.

4- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه هزینه نقل و انتقال و هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- متقاضیـان میتواننـد جهـت کسـب اطاعات در سـاعات اداری به شـهرداری مراجعه و یا با شـماره همـراه 09132431920- 

112- 03433558111 تمـاس حاصل نمایند.
روابط عمومی شهرداری نگار
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 1- احداث پل عابر پیاده کیلومتر 24 محور رودبار - زهکلوت در4
 روستای نهضت آباد   2- احداث پل عابر پیاده کیلومتر 3 محور
 کهنوج - رودان رو به روی دانشگاه پیام نور   3- احداث پل عابر
 پیاده کیلومتر 43 محور رودبارجنوب- زهکلوت در روستای محمد
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اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت -  کیلومتر 5 جاده کرمان - پایانه بار جیرفتدستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راهدار ی و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان)دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز

محل : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

پیام ما بررسی می کند

اعتبارات ُخرد راهی برای مقابله با فقر

رئیس کل دادگستری: 

طرح ویژه ای برای جمع آوری 
سالح باید اجرا شود

در سـه دهـه اخیـر، تامیـن مالـی 
خـرد بـه عنـوان راهـکاری مناسـب 
روسـتاییان  فقـر  بـا  مقابلـه  جهـت 
مطـرح شـده و برخـی کشـورها نیـز 
موفقیت هـای  بـه  زمینـه  ایـن  در 
یافته انـد.  دسـت  چشـمگیری 
قـدری  بـه  دسـتاورد  ایـن  اهمیـت 
بـود کـه بانـک جهانـی سـال 2005 
نام گـذاری  خـرد  اعتبـارات  سـال  را 
و کشـورهای در حـال توسـعه را در 
بـه کارگیـری ایـن شـیوه ی اعتباری 
تامیـن  بـرای  اسـت.  تشـویق کـرده 
مالـی یـک فعالیـت کوچـک، شـروع 
یـک فعالیـت جدیـد یـا توسـعه یک 
فعالیـت کوچـک رهیافـت نوینـی در 
دنیا مطرح شـده اسـت کـه اعتبارات 
خـرد نامیـده می شـود. مفهـوم ایـن 
تسـهیات  آوردن  فراهـم  اعتبـارات، 

مالـی بـرای افـراد درامد پایین اسـت 
کـه امـکان دسترسـی بـه بانک هـا و 
سـایر منابع مالـی را رسـمی ندارند و 
بـرای تامین نیازهای مالی از سـرمایه 
اندازهـای خـود  درگـردش یـا پـس 
بـه  ناچارنـد  یـا  می کننـد  اسـتفاده 

منابـع غیررسـمی مراجعـه کننـد.
میزان تاثیر اعتبـارات صندوق های 
در  روسـتایی  زنـان  خـرد  اعتبـاری 
آموزشـی-  فعالیت هـای  توسـعه ی 
ترویجـی را مـی تـوان خـوب ارزیابی 
کـرد. البتـه بیـن سـابقه ی عضویـت، 
میـزان پس انداز، سـن اعضاء صندوق 
نقـش  مـورد  در  هـا  آن  دیـدگاه  و 
صندوق هـا در توسـعه ی فعالیت هـای 
آموزشـی ترویجـی رابطـه ای مثبت و 

معنـی دار وجودداشـته اسـت.
صفحه 2
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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

خبر

رفع تصرف از اراضی 
دولتی پال ک 1973، 
2093 و 2008-1969 

رییـس اداره راه و شهرسـازی رفسـنجان 
اعـام کـرد درتاریـخ 4 بهمن مـاه در اجرای 
دسـتور دادسـتان محتـرم شهرسـتان و بـا 
حضـور ماموریـن نیـروی انتظامـی و عوامل 
حفاظـت از اراضـی دولتـی نسـبت بـه رفـع 
تصـرف یـک هکتـار از اراضـی دولتـی پاک 
1969-2008 زیـن آبـاد احمدیـه محمدیـه 
و 2 هکتـار از اراضـی 1973 سـلیمانیه و 3 
هکتـار از اراضـی  2093 علی آبـاد راگه و 1 
کـوره زغال سـوزی پـاک 1973 سـلیمانیه 
از بخـش 9 کرمان در شـهر رفسـنجان اقدام 

گردید. 
و  راه  اداره  رییـس  پـور  عباسـی  علـی 
از همـه شـهروندان  رفسـنجان  شهرسـازی 
از  حفاظـت  منظـور  بـه  نمـود  درخواسـت 
اراضـی دولتـی و حفـظ حقـوق بیـت المال 
در صـورت مشـاهده هرگونـه اقدامـی مبنی 
بـر تصـرف اراضـی دولتی سـریعا به شـماره 
34322086 و 34327206 تمـاس و مراتب 

را اعـام نماییـد.

نشست روسای ادارات ثبت 
با حضور مديرکل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان
و  اسـناد  ثبـت  ادارات  روسـای  نشسـت 
امـاک اسـتان کرمـان بـا حضـور مدیـرکل 
ثبـت اسـناد و اماک اسـتان برگـزار گردید. 
رضـا طالبـی زاده در این جلسـه با اشـاره 
هـزار   200 و  میلیـون  یـک  جانمایـی  بـه 
هکتـار از اراضـی ملی جنوب اسـتان کرمان 
ایـن میزان عملکـرد را نتیجـه فعالیت خوب 
ادارات ثبـت جنوب اسـتان دانسـت و از این 

ادارات تقدیـر نمـود.
وی اجـرای طرح شـمیم را کـه تجهیزات 
آن در حـال حاضـر در کلیـه واحـد هـای 
ثبتـی نصـب و راه انـدازی گردیـده اقدامـی 
افزایـش دقـت نقشـه بـرداری  در راسـتای 
در سـطح اسـتان دانسـت کـه ادارات ثبـت 
نقـش  طـرح  ایـن  اجـرای  متولـی  بعنـوان 
اراضـی  مهندسـی  و  مدیریـت  در  کلیـدی 

اسـتان در آینـده خواهنـد داشـت. 
طالبـی زاده در ادامـه خطـاب بـه مدیران 
واحـد هـای ثبتـی اسـتان رعایـت نظـم و 
انضبـاط اداری ، صرفـه جویـی در هزینـه ها 
، تکریـم اربـاب رجـوع و تعامل مسـتمر و به 
هنـگام بـا اداره کل و سـایر ادارات را بعنوان 
چنـد شـاخصه مهـم یـک رئیـس نمونـه در 
کلیـه  کـرد  تاکیـد  برشـمردو  ثبـت  ادارات 
روسـای ادارات ثبت اسـناد و اماک اسـتان 
بایـد ایـن شـاخصه هـا را ماک عمـل خود 

دهند.  قـرار 
در  ملـی  اراضـی  تثبیـت  موضـوع  وی 
شـمال اسـتان را از مهمتریـن اولویـت های 
کاری روسـای ادارات ثبـت ایـن منطقـه در 
دومـاه باقیمانده سـال جـاری برشـمرد. این 
مقـام قضائـی بـا اشـاره بـه اینکـه فراینـد 
جانمایـی، پـاک گـذاری و تثبیـت اراضـی 
از مرکـز اسـتان و همچنیـن سـازمان ثبـت 
اسـناد و امـاک قابل کنترل اسـت، دقت در 
نحـوه انجام ایـن فرایندهـا را در ادارات ثبت 

امـری ضـروری دانسـت. 

160 فقره انشعاب 
فاضالب در شهر کرمان 

واگذار شد
در دی مـاه 160 فقـره انشـعاب فاضـاب 

در شـهر کرمـان واگذار شـد.
پـروژه  مجـری  سـیاهکویی  محمدعلـی 
فاضـاب شـهر کرمـان گفـت: در دی مـاه 
160 فقـره انشـعاب فاضـاب بـه متقاضیان 
در شـهرک خواجـو، بلـوار جهـاد و شـهرک 

طباطبایـی واگـذار شـد.
وی افـزود: طـی ایـن مـدت 1500 متـر 
شـبکه فاضـاب بـا لولـه هـای اقطـار 200 
و 250 در خیابـان مدیریـت، بلـوار جهـاد و 

بلـوار شـهید عباسـپور اجـرا شـد.

کرمان زمین

در سه دهه اخیر، 
تامیـن مالـی خـرد 
بـه عنـوان راهکاری 
مناسب جهت مقابله 
بـا فقـر روسـتاییان 
مطـرح شـده و برخی کشـورها نیز 
موفقیت هـای  بـه  زمینـه  ایـن  در 
یافته انـد.  دسـت  چشـمگیری 
اهمیـت ایـن دسـتاورد بـه قـدری 
بـود که بانـک جهانی سـال 2005 
را سـال اعتبـارات خـرد نام گـذاری 
و کشـورهای در حـال توسـعه را در 
به کارگیـری این شـیوه ی اعتباری 
تشـویق کـرده اسـت. بـرای تامین 
مالـی یـک فعالیت کوچک، شـروع 
یـک فعالیـت جدید یا توسـعه یک 
فعالیـت کوچـک رهیافـت نوینـی 
در دنیـا مطـرح شـده اسـت کـه 
می شـود.  نامیـده  خـرد  اعتبـارات 
مفهوم این اعتبـارات، فراهم آوردن 
تسـهیات مالی بـرای افـراد درامد 
پاییـن اسـت کـه امکان دسترسـی 
بـه بانک هـا و سـایر منابـع مالـی 
را رسـمی ندارنـد و بـرای تامیـن 
نیازهـای مالی از سـرمایه درگردش 
یـا پـس اندازهـای خـود اسـتفاده 
منابـع  بـه  ناچارنـد  یـا  می کننـد 

غیررسـمی مراجعـه کننـد.
اعتبـارات  تاثیـر  میـزان 
صندوق هـای اعتبـاری خـرد زنـان 
روستایی در توسـعه ی فعالیت های 
آموزشـی- ترویجـی را مـی تـوان 
بیـن  البتـه  کـرد.  ارزیابـی  خـوب 
پـس  میـزان  عضویـت،  سـابقه ی 
انداز، سـن اعضاء صنـدوق و دیدگاه 
آن هـا در مـورد نقـش صندوق هـا 
در توسـعه ی فعالیت های آموزشـی 

ترویجـی رابطه ای مثبت و معنی دار 
اسـت. وجودداشـته 

میـان  همبسـتگی  تحلیـل  بـا 
مسـتقل  متغیرهـای  و  اشـتغال 
دریافـت  را  مسـاله  ایـن  می تـوان 
کـه بیـن میـزان تحصیـات زنـان 
مـردان  کلـی  نگـرش  و  مـردان  و 
وام  دریافـت  بـه  نسـبت  خانـواده 
زنـان، در سـطح یـک در  توسـط 
صـد رابطـه ی معنـی داری وجـود 
صورتـی  در  خـرد  اعتبـارات  دارد. 
می توانـد بـه کاهـش فقـر بینجامد 
کـه در ابتـدا طبقات گوناگـون فقر 
شناسـایی و سـپس ایـن اعتبـارات 
بـه  باشـد.  اشـتغال  ایجـاد  بـرای 
عبـارت دیگر، کاهش فقـر از طریق 
از  فقـط  خـرد،  اعتبـارات  اعطـای 
برابـری  و  اشـتغال  ایجـاد  طریـق 
امکان پذیـر  شـغلی  فرصت هـای 

اسـت.
نحوه آشنایی اعضا با صندوق 

اعتبارات خرد
طبـق تحقیقـات بـه عمـل آمده 
توسـط گروهـی از کارشناسـان در 
اسـتان کرمـان بیـش از 34 درصد 
از  هـدف  تعاونی هـا  ایـن  اعضـای 
را  خـرد  اعتبـارات  و  وام  دریافـت 
 33 جدیـد،  کار  و  کسـب  شـروع 
درصد توسـعه ی کسـب و کار فعلی 
و 23 درصـد نیـز تامیـن مخـارج 
نتیجـه  در  اسـت.  بـوده  خانـواده 
وام هـای صندوق هـا نـه تنهـا برای 
توسـعه ی کسـب و کارفعلـی بلکـه 
برای شـروع کسـب و کار جدید نیز 
اسـتفاده شـده اسـتکه این مسـاله 
اهمیت اعتبـارات اینگونـه صندوق 

هـا را نشـان می دهـد.

رضایت مندی از برنامه ی 
اعتبارات خرد

در حـدود 80 درصـد اعضـاء از 
مقـدار اعتبـارات رضایت نداشـتند 
 96/8 دانسـتند.  انـدک  را  آن  و 
درصـد اعضاء از مراحـل بازپرداخت 
بازپرداخـت(  و  )مهلـت  اعتبـارات 
رضایـت داشـتند. همچنیـن 95/8 
درصـد افـراد مایـل بودنـد مجـددا 
افـراد  69/7درصـد  بگیرنـد.  وام 
مایـل بودنـد مجـددا وام بگیرنـد. و 
فقـط 7/9درصـد قصد داشـتند در 
شـروع کسـب و کار جدیـد  افـراد 
بـا اعتبـارات خرد تمایلی به شـروع 
کسـب و کار جدیـد ندارنـد، ایـن 
مسـاله می توانـد بـه دلیـل ناکافی 
بودن اعتبارات برای شـروع کسـب 

و کار جدیـد باشـد.
یـک کارشـناس اقتصـاد در این 
خصـوص می گویـد: قـرار گرفتـن 
لیسـت کشـورهای  کشـور مـا در 
جهـان سـوم خـود دلیـل محکمی 
بحـث  بـه  ورود  بـرای  اسـت 
بنگاه هـای زودبـازده و اسـتفاده از 
تعاونی هـای کوچـک. ایـن مسـاله 
مـی تواند در بهبـود وضع اقتصادی 
به ویـژه  خانوارهـا  معیشـت  و 
خانوارهایـی کـه زنـان سرپرسـت 

می کننـد. اداره  را  آنـان 
دارد:  اعتقـاد  سـعید  فاطمـه 
در  عضویـت  بـا  روسـتایی  زنـان 
ایـن تعاونی هـا می تواننـد اشـتغال 
خـردی را بـرای خـود دسـت و پـا 
بهره منـد  آن  مزایـای  از  و  کننـد 
گردنـد. یـک جامعه شـناس نیز در 
ایـن خصـوص ابـراز کـرد: ایـن نوع 
اعتبـارات می توانـد زنان روسـتایی 

را بـه سـمت درامدزایـی و کمـک 
بـه معیشـت خانوارهـا هدایت کند 
و ایـده ی بسـیار خوبـی در ایجـاد 
جامعـه ی  در  نـواوری  و  خاقیـت 
هـدف و ایجـاد مشـاغل جدیـد و 

خـرد اسـت.
محمـد صادقی ابراز داشـت: این 
طـرح اعتمـاد بـه نفـس را در زنان 
و  داده  افزایـش  هـدف  جامعـه ی 
همچنین از منسـوخ شدن بسیاری 
از مشـاغل و هنرهـای بومـی نیـز 

می کاهـد.
مریـم مسـلمی یکـی از زنانـی 
ایـن  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت 
کارگاه  یـک  توانسـته  تعاونی هـا 
کوچک عروسـک بافی را راه اندازی 
کنـد و از ایـن موضـوع احسـاس 
خوشـحالی دارد می گویـد: قبل از 
ایـن مـن در مـزارع و گلخانه های 
مشـغول  کارگـری  بـه  دیگـران 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  بـودم 
همسـرم به دلیـل معلولیـت توان 
هـم  فرزندانـم  و  نـدارد  حرکـت 
محصـل هسـتند ذهنـم همیشـه 
و  خانـه  داخـل  مسـائل  درگیـر 
همسـرو فرزندانـم بود امـا از زمان 
راه انـدازی ایـن شـغل کوچـک در 

ناراحتی هـا و استرسـم  از  منزلـم 
کاسـته شـده و می توانـم در کنـار 
درآمدزایـی  بـه  منزلـم  کارهـای 

بپـردازم.
نتيجه گيری و پيشنهادات:

جامعـه ی هـدف اعتبـارات خرد 
به طـور کلـی زنـان هسـتند. هدف 
از تشـکیل صندوق هـای اعتبـاری 
خـرد، حمایـت از زنـان روسـتایی 
ایجـاد  بـه  کمـک  و  کم درامـد 
اشـتغالزایی و افزایـش اعتمـاد بـه 
نفس آن هـا در خانواده بوده اسـت. 
در پژوهـش حاضر، اثر صندوق های 
اعتبـاری خـرد در کاهـش فقـر و 
مـورد  اشـتغالزایی  درامـد  ایجـاد 
بررسـی قـرار گرفتـه که بر اسـاس 
بـر  خـرد  اعتبـارات  اثـر  نتایـج، 
کاهـش فقر، ایجاد اشـتغال و درامد 

مثبـت ارزیابـی شـد.
خـرد  اعتبـاری  صندوق هـای   •
بـا  را  روسـتایی  زنـان  بایسـتی 
صنـدوق و فعالیت هـای آن آشـنا 

کننـد.
• بـا توجه بـه ناکافی بـودن میزان 
بایسـتی  صندوق هـا  اعتبـارات، 
تمهیـدات الزم رادر این رابطه انجام 
دهنـد تا بـا راه اندازی کسـب و کار 

جدید توسـط اعضاء بهـره وری و در 
نهایـت درامـد خانواد افزایـش یابد. 
قسـط بنـدی و دوره ی بازپرداخـت 
وام، مناسـب شـرایط اعضـاء باشـد 
و مقـدار پس انـداز اجبـاری بـرای 

گرفتـن وام بـه حداقل برسـد.
خـرد  اعتبـاری  صندوقهـای   •
رشـته  توسـعه ی  بـر  بایسـتی 
فعالیت هـا تاکیـد داشـته باشـند تا 
افزایـش مشـتریان و اعطـای مقدار 
رشـته  از  تعـدادی  بـه  وام  کافـی 

لیت هـا فعا
• آمـوزش افراد قبـل از اعطای وام 
نیـز بایسـتی در نظـر گرفته شـود. 
افـراد با دانش شـغلی بیشـتر، بهتر 
درامـد  سـطح  بـرای  داننـد  مـی 

خانـوار چـه کاری انجـام دهنـد.
بایسـتی  فـن آوری  پذیـرش   •
هـدف اصلـی برنامه هـای اعتبارات 
فـن آوری  باشـد.  آینـده  در  خـرد 
جدیـد تولید و توسـعه ی کسـب و 
کار، بهـره وری را افزایـش می دهـد 
اعتبـارات،  سـرمایه گذاری  از  و 
بـازده بیشـتری حاصـل می شـود. 
توسـعه ی فـن آوری هزینه بر اسـت 
امـا پایـداری برنامه هـای اعتبـاری 

خـرد را تضمیـن خواهـد کـرد.

پیام ما بررسی می کند

اعتبارات خرد 
راهی برای مقابله با فقر

فريده امينی زاده
بایـد  کـه  گفـت  موحـد  یـداهلل   
سـاح های غیـر مجـاز جمع آوری شـود و 
بـا مجرمین برخورد قانونـی صورت گیرد. 

وجـود سـاح ظرفیـت جنایـی در منطقه 
 292 گفتـه  وی  می دهـد.  افزایـش  را 
قبضـه سـاح در جیرفـت کشـف شـده 
حـوزه  در  ویـژه ای  طـرح  می طلبـد  کـه 

جمـع آوری سـاح در اسـتان اجرا شـود. 
او بـا اشـاره بـه بازدیـد از زنـدان جیرفت 
بیـان کـرد کـه فضـا و موقعیـت زنـدان 
جیرفـت مناسـب نیسـت. امیدواریـم بـه 
زودی از مرکـز شـهر خـارج شـود. رئیس 
بـا  رابطـه  در  اسـتان  دادگسـتری  کل 
اختـاس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
گفتـه 5نفـر متهـم ایـن پرونـده زندانـی 
شـدند کـه بعـد از مدتـی بـا قـرار وثیقـه 
آزاد و مبلغـی بـه بیـت المـال برگشـت 
داده شـد. موحـد در مـورد ایـن پرونـده 
گفـت کـه 5 نفر از متهمان زندانی شـدند 
کـه بعـد از مدتـی بـا قـرار وثیقـه آزاد و 
مبلغـی بـه بیت المال برگشـت داده شـده 
اسـت. تشـخیص بازپـرس در ایـن زمینه 
روال  همچنـان  پرونـده  بـوده.  اختـاس 
رسـیدگی خـود را ادامـه می دهـد تـا بـه 

نتیجـه برسـد. 
وی بیـان کرد که خشـک شـدن تاالب 
منطقـه  بـرای  تهدیداتـی  جازموریـان 
هـر  بایسـتی  مسـئولین  دارد  پیـش  در 
چـه سـریعتر بـرای حـل ایـن مشـکل و 
کننـد.  اقـدام  جازموریـان  تـاالب  احیـاء 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان گفـت که 
طبـق گـزارش اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری جنـوب کرمان در سـال 93، 
407 هکتـار، سـال 94، 359 هکتـار و 9 
ماهـه سـال 95، یـک هـزارو 700 هکتار 
از اراضـی ایـن منطقـه رفـع تصـرف و به 
بیت المـال بازگردانده شـده اسـت. موحد 
بیـان کـرد کـه در حـوزه اداره کل راه و 
شهرسـازی جنـوب کرمـان در سـال 92، 
یک هـزار و 172 هکتـار، سـال 93، 270 
هکتـار، سـال 94، 296 هکتـار و 9 ماهـه 

مجمـوع  در  و  هکتـار   114  ،95 سـال 
یک هـزار و 8522 هکتـار بـه ارزش 160 
میلیـارد ریـال از اراضـی ایـن حـوزه بـه 
اسـت.  شـده  داده  برگشـت  بیت المـال 
وی بـا اعـام خبـر اینکـه زمین خـواری 
کرمـان  اسـتان  در جنـوب  توجـه  قابـل 
متوقـف شـده اسـت، افـزود: »بـر اسـاس 
حکـم دادگاه در سـال جـاری بیـش از 4 
هـزار هکتـار از اراضـی دولتی شهرسـتان 
اسـت«.   شـده  داده  برگشـت  جیرفـت 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان گفـت که 
حکـم قطعـی پرونده اراضی ورودی شـهر 
جیرفـت مبنـی بـر برگشـت اراضـی بـه 
دولـت نیز توسـط دسـتگاه قضایـی صادر 
شـده امـا دسـتگاه های متولـی بـه دلیـل 
برخـی ماحظـات نسـبت بـه اجـرای آن 

تعلـل می کننـد.

رئيس کل دادگستری: 

طرح ويژه ای برای جمع آوری سالح بايد اجرا شود

 خبر

نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـر کل 
جـاده ای اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه 
طـرح هوشمندسـازی نوبت دهـی و صـدور 
بارنامـه در اسـتان کرمـان اجـرا می شـود 
گفـت: بـا اجرایـی شـدن این طـرح تمامی 
از تجمـع  راننـدگان سـازماندهی شـده و 

باربـری  راننـدگان در محـل شـرکت های 
جلوگیری می شـود. خـداداد مقبلـی اظهار   
داشـت: حمـل و نقل تاثیر بسـیار زیادی بر 
اقتصـاد اسـتان دارد و از آنجـا کـه کرمـان 
و  معـادن  زمینـه  در  مهـم  اسـتان  یـک 
کشـاورزی اسـت باید موضـوع حمل و نقل 

بـا جدیت عمـل کند. وی با اشـاره به اینکه 
امـروزه صنعـت حمـل و نقل اشـتغال زایی 
خوبـی ایجاد کرده اسـت گفت: بایـد از این 
ظرفیت در راسـتای توسـعه استان استفاده 
کـرد و روز بـه روز بر توسـعه صنعت حمل 
و نقـل اسـتان نیـز افـزوده شـود. مدیر کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه شـرکت های حمل 
و نقـل و باربـری بایـد از ظرفیـت بـه وجود 
آمـده بـه نحـو احسـنت بهره منـد شـوند 
بـر  کـه  شـده  طراحـی  برنامـه ای  افـزود: 
اسـاس آن همـه مـوارد مربوط بـه حمل و 
نقـل در جاده های برنامه ریزی شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه طـرح هوشمندسـازی 
اسـتان  در  بارنامـه  صـدور  و  نوبت دهـی 
کرمـان اجرا می شـود خاطرنشـان کرد: این 
برنامه به تهران ارسـال شـده و موافقت الزم 

بـرای اجـرا گرفتـه شـده و در حـال حاضر 
در چندیـن اسـتان کشـور در حـال اجـرا 
اسـت. مقبلـی افـزود: در این طـرح تمامی 
راننـدگان می تواننـد به صـورت یکپارچه و 
سراسـری و بـه راحتـی نوبت گیـری کننـد 
و همین طـور شـرکت های حمـل و نقـل 
نیـز می تواننـد به راحتـی و در اسـرع وقت 
بـرای بارهـای خود راننـده پیـدا کنند. وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن طـرح بارنامـه 
و  می شـود  صـادر  هوشـمند  صـورت  بـه 
از امکانـات فوق العـاده ای برخـوردار اسـت 
گفـت: در ایـن سیسـتم پرداخـت دسـتی 
اصـا وجود نـدارد و پول نقدی از سیسـتم 
بـه طـور کلـی حـذف می شـود. مدیـر کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
کرمـان بـا بیان اینکـه همه اطاعـات بار از 
جملـه، نوع محمولـه، مبـدا و مقصد، مبلغ 

کرایـه، ارزش محموله، فرسـتنده و گیرنده 
در ایـن برنامـه ثبت می شـود تصریـح کرد: 
اخـذ نوبـت به ایـن روش باعث سـاماندهی 
رانندگان می شـود. وی افزود: این سیسـتم 
شـرکت های  بـرای  بسـیاری  مزیت هـای 
حمـل و نقـل دارد و از تجمـع راننـدگان 
ایجـاد  همچنیـن  و  شـرکت ها  محـل  در 
هـرج و مـرج بـرای اخـذ بـار جلوگیـری 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مقبلـی  می شـود. 
صـدور بارنامـه و حوالـه بـار نیز بـه صورت 
یکپارچـه صـادر می شـود اظهـار  داشـت: 
تاکیـد ما بـر اسـتفاده از تمامـی امکانات و 
تجهیـزات درون سـازمانی و بهره بـرداری از 
توانایی هـای سـایر دسـتگاه های دولتـی در 
اجـرای موفـق ایـن طرح اسـت و هـدف ما 
نظـارت دقیق بر رفتار نـاوگان حمل و نقل 

اسـت. جاده ای 

طرح هوشمندسازی نوبت دهی و صدور بارنامه در استان 
کرمان اجرا می شود
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گوناگون

زیـر  مطلـب 
اندک کامی اسـت 
دربـاره مـادر شـعر 
پارسـی رابعه دختر 
کعـب ُقـزداری کـه 
بـه رابعـه بلخی هم 
شده است  شـناخته 
،  شـیر زنـی کـه روایـت زیسـتن 
اش بـه تلخـی ماجرای حیـات زناِن 
شـاعر و هنرمندی اسـت که مردان 
ایـن سـرزمین از دامـن شـان جـان 
گرفتند و- برخی از ایشـان - بسـیار 
بـه سـهلی از جهالـت جـان شـان 
را سـتاندند. رابعـه بلخـی هـم دوره 
رودکـی بـوده و گویـا بـا او به بحث 
بـه  کـه  بنشسـته  هـم  و مشـاعره 
اختصـار در ذیـل بـه آن اشـاره می 
کنـم . باشـد کـه سرگذشـت مـادر 
عبرتـی  درس  پارسـی  ادب  اهـل 

باشـد بـرای مـا مـردان .  
نیمـه  پارسـی گوی  شـاعر  وی 
نخسـت سـده چهارم هجری اسـت. 
پـدرش کعب قـزداری، از عرب های 
کوچیـده بـه خراسـان و فرمانـروای 

از  وقندهاربـود.  وسیسـتان  بلـخ 
تاریـخ والدت و مرگ رابعه اطاعات 
آنچـه  نیسـت.  در دسـت  درسـتی 
قطعـی سـت آن اسـت کـه او هـم 
دوره بـا سـامانیان و رودکـی بـوده 
از  مسـتند  مـدرک  تنهـا  سـت.  
زندگـی رابعه، روایتی سـت که عطار 
نیشـابوری در حکایت بیست و یکم 
کتـاِب الهـی نامـه خویـش در بحـر 
َهزج مسـّدس محذوف، در چهارصد 
و انـدی بیـت آورده اسـت. آنچـه از 
ایـن روایـت برمی آیـد آنسـت کـه 
رابعـه دختـر کعـب قـزداری، والـی 
بلـخ بـوده و بـرادری بنـام حـارث 
بـه  داشـته. کعـب عاقـه خاصـی 
رابعه داشـته و در پرورش و تعلیم او 
کوشـا بـوده و به جهـت توانایی های 
بی نظیـر او در هنـر و فنـون، اورا بـا 
لقـب زیـن العرب)زینت قـوم عرب( 
خطـاب می کـرد. رابعـه بـه اسـتناد 
گفتـار عطـار، در سـرودن شـعر و 
هنـر نقاشـی بـه غایـت توانـا و در 
بسـیار  سـوارکاری  و  شمشـیرزنی 

اسـت. بوده  ماهـر 

پـس از مـرگ کعـب، حـارث بـر 
تخـت پـدر می نشـیند و در یکـی از 
بزم هـای شـاهانه او، رابعه با بکتاش، 
از کارگـذاران نزدیـک حـارث دیدار 
بکتـاش  جایـگاه  عطـار  می کنـد. 
در دربـار را کلیـددار خزانـه عنـوان 
دل  بی درنـگ  رابعـه  اسـت.  کـرده 
نهایـت  در  و  می بـازد  بکتـاش  بـه 
دایـه ی رابعـه کـه از عاقـه رابعـه 
بـه بکتـاش آگاه می شـود، میان آن 
دو واسـطه می شـود. رابعـه خطـاب 
و  می نویسـد  نامـه ای  بکتـاش  بـه 
تصویـری از خویـش ترسـیم کـرده 
و  می کنـد  نامـه  آن  پیوسـت  و 
بـدو  تـا  می سـپارد  دایـه  بدسـت 
رسـاند. چـون بکتـاش نامـه رابعـه 
را می خوانـد و تصویـر اورا می بینـد 
بـدو دل می بندد و نامه اش را پاسـخ 
نامه نگاری هـای  ایـن  می دهـد. 
پنهانـی ادامه پیـدا می کنـد و رابعه 
اشـعار فراوانـی خطـاب بـه بکتـاش 
او  بـرای  و  نامه هـا کـرده  ضمیمـه 
بکتـاش  روزی  ظاهـرا  می فرسـتد. 
و  می بینـد  دهلیـزی  در  را  رابعـه 

آسـتین اورا می گیـرد که »چـرا مرا 
چنین عاشـق و شـیدا کـردی اما با 
مـن بیگانگـی می کنـی؟« رابعـه از 
او آسـتین می افشـاند کـه »عشـق 
مـن بـه تـو بهانه ایسـت بـر عشـقی 
در  بخاطرافتـادن  اورا  و  عظیم تـر« 

می کنـد. نکوهـش  شـهوت  دام 
به نقل از عطار :

 روزی لشـکر دشـمن بـه حوالی 
بلـخ می رسـد و بکتـاش بـه همـراه 
سـپاه بلـخ بـه نبـرد مـی رود. رابعـه 
وضعیـت  از  بی خبـری  تـاب  کـه 
بکتـاش را نـدارد، بـا لبـاس مبـدل 
پنهانـی در پـس  پوشـیده،  و روی 
سـپاه بلخ بـه میدان جنـگ می رود. 
بکتـاش در گیـرودار نبـرد زخمـی 
می شـود و رابعه که جـان بکتاش را 
در خطر می بیند، شمشـیر کشـیده 
و بـه میانـه میدان مـی رود و پس از 
کشـتن تعدادی از سپاهیان دشمن 
پیکر نیمـه جان بکتاش را بر اسـب 
کشـیده از مهلکـه نجـات می دهـد.

در روایـت عطـار، رابعـه روزی در 
راه بـا رودکـی که عـازم بخـارا بوده 
شـیفته  رودکـی  می کنـد.  دیـدار 
شـعر  سـرودن  در  رابعـه  توانایـی 
می شـود و اورا تحسـین می کند و با 
او به صحبت و مشـاعره می نشـیند. 
رودکـی پـس از آن راهـی بخـارا 
دربـار  در  بزمـی  در  و  می شـود 
پادشـاه سامانی  شـعری که از رابعه 
بـه یـاد داشـت بازگـو می کنـد کـه 
بسـیار مورد پسند سـلطان می افتد 
می کننـد،  سـوال  آن  از  چـون  و 
بـا  آشـنایی اش  داسـتان  رودکـی 
رابعـه و عشـق او به بکتـاش را برای 
شـاه بازگـو می کنـد، غافـل از اینکه 

حـارث - بـرادر رابعـه - نیـز در آن 
بـزم حاضـر اسـت و از آن داسـتان 

می شـود.  باخبـر 
خشـمگین  بسـیار  حـارث 
می گـردد  بـاز  بلـخ  بـه  می شـود، 
و پـس از یافتـن صندوقـی حـاوی 
اشـعار رابعـه در اتـاق بکتـاش، بـه 
گمـان ارتباط نامشـروع آنان، فرمان 
می دهد بکتـاش را در زندان افکنده 
و رابعـه را بـه گرمابـه بـرده و رِگ 
دسـتان او را بگشـاید و درِ گرمابه را 
به سـنگ و گچ مسـدود کننـد. روز 
بعـد چون در گرمابه را می گشـایند، 
مشـاهده  را  رابعـه  بیجـان  پیکـر 
خویـش  خـون  بـا  کـه  می کننـد 
اشـعاری را خطـاب بـه بکتـاش بـا 
انگشـت بر دیواره ی گرمابه نگاشـته 
اسـت. بکتاش پـس از آن، به نحوی 
از زنـدان می گریـزد و شـبانه سـر از 
تن حـارث جـدا می کند، سـپس بر 
مـزار رابعـه رفتـه و جـان خویش را 

می گیـرد.
نقل شـده چون ابوسعید ابوالخیر 

داسـتان زندگی اورا شنید فرمود:
از  و  رسـیدم  جانـب  ایـن  مـن 
کـه  پرسـیدم  کعـب  دختـر  حـال 
عـارف بوده اسـت یا عاشـق؟ جواب 
دادند اشـعاری که بر زبـان او جاری 
بـوده دلیل این اسـت که در عشـق 
مجـازی، ایجـاد اینقدر سـوز و گداز 
او هـزل  ممکـن نیسـت، در شـعر 
اصـا وجود نـدارد بلکـه در همه جا 
او ذات قدیـم )جَلّ شـأنُه( را خطاب 

اسـت. کرده 
از رابعـه جـز هفـت )بـه روایتـی 
دسـت  در  قطعـه  و  غـزل  یـازده( 
نیسـت. ظاهـرا تمامـی اشـعار وی 

بـه دسـت بـرادرش حـارث معـدوم 
زمـان  گـذر  در  الباقـی  و  گردیـده 
قلیـل  امـا  اسـت.  رفتـه  بیـن  از 
اشـعار بازمانـده از وی بیانگـر ذوق 
سرشـار وی و تسـلط او بـر سـرودن 
مـادر  را  رابعـه  اسـت.  شعرفارسـی 
شـعر پارسـی خوانده انـد. او بحـور و 
اوزانـی را وارد شـعر پارسـی نمـوده 
کـه تـا پیـش از آن کسـی در آن 
اوزان شـعر نمی سـروده است. نمونه 
این اشـعار را شـمس قیس رازی در 
کتـاب المعجـم فـی معاییـر اشـعار 

اسـت. آورده  العجـم 
سـخن بـه درازا کشـید امـا هنوز 
قطـره ای از دریـای زندگی پرتاطم 
رابعـه روایـت نکـرده ام، امیـد همه 
ایـن  بـه  پیـام مـا  مـا در روزنامـه 
اسـت که ایـن مطالـب مخاطـب را 
به مطالعه بیشـتر و تحقیـق در این 
ابواب تشـویق کنـد . کام را با چند 
بیتـی منسـوب بـه رابعـه بـه پایان 

رسـانم: می 
عشق او باز اندر آوردم به بند
کوشش بسیار نامد سودمند

عشق دریایی کرانه ناپدید
کی توان کردن شنا ای هوشمند
عشق را خواهی که تا پایان بری

بس بباید ساخت با هر ناپسند
زشت باید دید و انگارید خوب

زهر باید خورد و انگارید قند
توسنی کردم ندانستم همی

کز کشیدن سخت تر گردد کمند
بخشی از منابع :

لبـاب االلبـاب، محمد عوفـی، چاپ لیـدن، 1930 
میـادی، جلـد 2، صفحه 16

چـاپ  زاده،  اشـرف  رضـا  دکتـر  رابعـه،  حکایـت 
23 صفحـه  اسـاطیر، 

المعجـم فـی معاییـر اشـعار العجم، شـمس قیس 
رازی، تصحیح مـدرس رضوی، تهران، صفحه 133

چندکالمی درباره ی رابعه کعب قزداری

مادر شعر پارسی

 اخبار آبفا

نزديک به 1900 دستگاه 
کنتور خراب در استان 

کرمان تعويض شد
طـی یـک ماه یـک هـزارو 897 دسـتگاه 
کنتـور خـراب در اسـتان کرمـان تعویـض 

. شد
مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
کرمـان  اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
گفـت: بـه منظور کاهـش آب بـدون درآمد 
و  آب  پـرت  از  جلوگیـری  همچنیـن  و 
دقـت در تعییـن مصـارف مشـترکین طـی 
آذر مـاه یـک هـزارو 897 دسـتگاه کنتـور 
 ،)54( بافـت  هـای  شهرسـتان  در  خـراب 
بردسـیر )33(، بـم )178(،جیرفـت )147(، 
سـیرجان  رفسـنجان)227(،زرند)51(، 
 ،)92( عنبرآبـاد   ،)64( شـهربابک   ،)208(
دسـتگاه  کهنـوج)285(  و   )558( کرمـان 

شـد.  تعویـض 
محمـد طاهـری اظهـار داشـت: بـه صفـر 
رسـاندن کنتـور هـای خـراب در اسـتان از 
اهـداف اصلـی شـرکت می باشـد امـا چون 
در هـر دوره از قرائـت کنتورهـا بـر تعـداد 
شـود  مـی  افـزوده  خـراب  کنتورهـای 
بنابرایـن کار تعویـض کنتـور کاری مسـتمر 

و دائمـی مـی باشـد .

عمليات حفاری 
يک حلقه چاه جديد

 در شهر کرمان آغاز شد
عملیـات حفـاری چـاه شـماره 53 شـهر 
و  تامیـن  امـور  مدیـر  شـد.  آغـاز  کرمـان 
ذخیـره آب شـهر کرمـان گفـت: بـه منظور 
جلوگیـری از کمبـود و نوسـان آب و رفـاه 
حـال شـهروندان در تابسـتان96، عملیـات 
حفـاری چاه شـماره 53 شـهر کرمـان آغاز 

 . شد
جـواد سـیاری افـزود: ایـن چاه در پشـت 
ایسـتگاه های رادیویـی بـه عمـق 240 متـر 
حفـر مـی شـود و در حـال حاضـر عملیات 
جـاده سـازی دسترسـی بـه چـاه بـه پایان 
رسـیده و تـا قبـل از تابسـتان 96 پـس از 
تجهیـز وارد مـدار بهره برداری خواهد شـد. 
سـیاری در ادامـه افـزود: سـفره های آب 
زیـر زمینـی کـه محـل تامیـن آب شـرب 
مـورد نیـاز شـهروندان اسـتان مـی باشـد، 
محـدود بـوده لـذا آنهـا بایسـتی بـه مصرف 
و  داشـته  کافـی  توجـه  خـود  شـرب  آب 
در حفـظ و نگهـداری ایـن مایـه حیـات و 

سـرمایه ملـی کوشـا باشـند.

80 فقره انشعاب غيرمجاز 
آب در شهر جيرفت قطع 

و جمع آوری شد
در دی مـاه 80 فقـره انشـعاب غیـر مجاز 
آب در شـهر جیرفـت قطـع و جمـع آوری 
و  آب  امـور  مدیـر  مشـایخی  اکبـر  شـد.  
فاضـاب شهرسـتان جیرفـت گفـت: طـی 
دی مـاه گذشـته 100 فقـره انشـعاب غیـر 
مجـاز آب در شـهر جیرفـت شناسـایی شـد 
کـه از ایـن تعـداد 20 فقـره پـس از طـی 
مراحـل قانونـی بـه مجـاز تبدیـل و مابقـی 

قطـع و جمـع آوری شـد. 
مشـایخی بـا بیـان اینکـه انشـعاب هـای 
در  را  مشـکاتی  و  چالش هـا  مجـاز  غیـر 
شـهروندان  بـه  مطلـوب  آبرسـانی  زمینـه 
ایجـاد مـی کننـد، افـزود: بـا افـراد خاطـی 
کـه بصورت غیـر قانونی از آب اسـتفاده می 

کننـد برخـورد مـی شـود.
وی  گفـت: افـرادی کـه بـه صـورت غیـر 
مجـاز از آب شـبکه بهـره بـرداری می کنند 
در مصـرف ایـن مایـه حیاتـی بسـیار زیـاده 
رویـه  بـی  صـورت  بـه  و  کننـد  مـی  روی 

سـبب هدررفـت و تلفـات آن مـی شـوند.
مدیـر امـور آبفـا جیرفـت بـا اشـاره بـه 
کمبـود منابـع آب از مردم درخواسـت کرد  
از مصـرف غیـر مجـاز آن خـودداری و بـا 
مشـاهده هرگونـه تخلـف مراتـب را بـه این 

امـور اطـاع دهنـد.

منطقـه  مـس  تولیـد  جلسـه  در 
در  بهمـن   6 شـنبه  سـه  کـه  کرمـان، 
سـالن کنفرانـس امـور ایمني، بهداشـت 
ومحیط زیسـت تشـکیل شـد مدیر مس 
تولیـد وضعیـت  منطقـه کرمـان گفـت:  
همچنیـن  و  دارد  بخشـي  رضایـت 
طرحهـاي توسـعه بـه راحتـي پیـش مي 
بـه  اشـاره  ضمـن  حسـني  محمـد  رود. 
ضایعـه از دسـت دادن آیت اهلل هاشـمي 
ایشـان  داشـت:  اظهـار  رفسـنجاني 
وزنـه اي بـزرگ بـراي نظـام و سیسـتم 
و  روش  از  و  بودنـد  کشـور  مدیریتـي 
تـوان درس گرفـت  ایشـان مـي  منـش 
از پایبنـدي ایشـان بـه نظـام و صبـر و 
حوصلـه ایشـان و اینکـه درمواقـع خاص 
احساسـي و لحظـه اي تصمیـم نگیریـم.

مدیـر مـس منطقـه کرمـان بـا اشـاره 
اظهـار  پاسـکو  سـاختمان  ضایعـه  بـه 
داشـت: عزیـزان هموطنمـان جانفشـاني 
کردنـد و بـراي درگذشـتگان مغفـرت از 
خداونـد خواهانـم، تـک تـک مـا ممکـن 

اسـت نقـاط حادثـه خیـز در اطرافمـان 
باشـد که براثـر روزمرگي آنهـا را فراموش 
کـرده ایـم بـه هـر حـال بایـد از خیلـي 
حـوادث درس بگیریـم و جاهاي مسـتعد 
حادثـه را شناسـایي کنیـم و از فجایع در 
آینـده جلوگیـري کنیـم. در ایـن جلسـه  
منطقـه  مـس  مدیـر  حسـني  محمـد 
کرمان، محسـن فرامرزپور معاونت سـابق 
معـدن و فـراوري مس سرچشـمه را یکي 
از چهـره هـاي بـا تجربـه و متخصـص و 
و  تـاش  از  و  دانسـت  مجموعـه  جـوان 
جدیـت ایشـان در ایـن مدت تشـکر کرد. 
مدیرمـس منطقه کرمـان ضمن معرفي 
پیمـان سـاجقه به عنـوان معاونت معدن 
و فـراوري مس سرچشـمه گفـت:  صیانت 
از معـدن بـه عنوان سـرمایه ملـي وظیفه 
مدیریت ارشـد اسـت زیـرا معـدن امانتي 
اسـت کـه به دسـت ما رسـیده و مـا باید 
امانتـداران خوبـي بـراي نسـلهاي آینـده 
باشـیم و ایشـان برحفظ کمیـت و کیفیت 
تولیـد در حـوزه معـدن و فـراوري تاکیـد 

کـرد. محمـد حسـني جلوگیـري از هـدر 
اظهـار  و  دانسـت  مهـم  را  منابـع  رفتـن 
داشـت: منابع اهـم ازمعدني، انـرژي براي 
سـازمان مهـم اسـت و  بایـد در درسـت 
مصـرف کـردن آنهـا بکوشـیم و  منابـع 
انسـاني را بـه عنوان سـرمایه اصلي بدانیم  
و از طریق آموزشـهاي درسـت و تخصصي 
از هـدر رفـت آن جلوگیـري کنیـم  وبـا 
افزایـش بهـره وري کارکنـان بتوانیـم بـا 

شـاخصهاي جهانـي انطبـاق پیـدا کنیم.
وي در ادامـه گفـت:  کمـک بـه ارتقـا 
سـطح کیفـي صنایع پایین دسـتي و تهیه 
مسـئولیت  از  اسـتان  داخـل  از  قطعـات 
اجتماعـي  اسـت کـه بایـد بـه آن عمـل 
کنیـم .مدیـر مـس منطقـه کرمـان ضمن 
پرهیـز از شـعارزدگي گفت:  بحـث اقتصاد 
بحـث  بلکـه  نیسـت  شـعاري  مقاومتـي 
فنـي اسـت کـه روي آن کار شـده اسـت 
و بـه عنـوان یک منشـور اسـت و در مس 
منطقـه کرمـان ما بایـد عما در راسـتاي 
و  اجـرا  و  مقاومتـي  اقتصـاد  از  اسـتفاده 

رویکردهایـي که دارد صنعتمان را تاب آور 
کنیـم که در شـرایط بحراني و نوسـانهاي 
بیـن المللـي کمتـر بلرزیم کاري کـه اروپا 

دردهـه 60 و 70 میـادي انجـام داد.
مـن حامـي  داشـت:   اظهـار  حسـني 
حـوزه  در  ورزش  ارتقـا  و  ورزش  واقعـي 
چـون  هسـتم  بازنشسـتگان  و  کارکنـان 
و  وري  بهـره  و  سـامت  پایـه  را  ورزش 
روحیـه سـامت و نشـاط کارکنـان  مـي 
و  نشـاط  وروحیـه  ورزش  توسـعه  دانـم. 

شـادابي در کار و تاثیـر آن در ارتباطـات 
خانوادگـي و تقویـت سـرمایه اجتماعي با 
توسـعه ورزش همگانـي  و تقویت روحیه 
از  ورزش  کـردن  متـوازن  و  اجتماعـي 

انتظـارات مـن در حـوزه ورزش اسـت.
در ایـن جلسـه ابوالحسـن مهـدوي و 
جعفررضـازاده بـه عنوان  مشـاواران مدیر 
و عبـاس قطـب  مـس منطقـه کرمـان  
الدینـي بـه عنـوان مدیـر امـور حقوقـي 

مـس سرچشـمه معرفـي شـدند.

مدير مس منطقه کرمان:

 توليد وضعيت رضايت بخشي دارد

    دولت

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بدینوسـیله بـه آقـای روح الـه محمـدی فرزند عبـاس فعـًا مجهول المـکان اباغ 
میگـردد کـه آقـای غامرضا سـامانی فرزنـد محمد شـکوائیه ای علیه شـما دائر به 
ایـراد ضـرب و جـرح عمدی بـا چاقو به ایـن دادگاه تقدیم که به کاسـه 950751 
ثبـت و بـرای روز چهارشـنبه مـورخ 1395/12/4 سـاعت 9 وقت رسـیدگی تعیین 
گردیـده لـذا مراتب حسـب تقاضای شـاکی و دسـتور دادرس محتـرم دادگاه به اسـتناد ماده 
344 قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری یک نوبـت در یکی از جرایـد کثیراالنتشـار درج میگردد 
لـذا از شـما دعـوت میشـود بـرای وقـت مقـرر در جلسـه دادگاه شـرکت نماییـد و اال طبـق 

مقـررات اقـدام و رای غیابی صـادر میگردد.
م الف 2794 حامد شهابی نیا- منشی شعبه 101 کیفری دو رفسنجان

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـاک 24 فرعـی از 501 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک 1 فرعـی از اصلـی مذکـور بمسـاحت 1298.77 مترمربـع 
واقـع در محمدآبـاد قلعـه گنـج  قطعـه چهـار  بخـش 46 کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای عبدالرضـا احمـدی کهنعلـی مالکـی باسـتناد رای شـماره 
139560319002003446- 1395/08/08 هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت 
آقـای ابراهیـم بازگیـر فرزنـد داداله قـرار گرفته و آگهی موضـوع ماده 3 قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون ثبـت 
منتشـر و در موعـد مقـرر مورد واخواهـی قرار نگرفته و نیـاز به تحدید حدود دارد.لذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 1395/10/18 آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 
مـاده 13 قانـون مذبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز چهار شـنبه 
مورخـه 95/11/27 در محـل شـروع و بعمل خواهـد آمد.لذا به مالکیـن و مجاورین رقبه فوق 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعد مقـرر در محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حدود 
و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانـون ثبت و مـاده 86 اصاحی 
پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیدی اعتـراض خود را کتبا بـه این اداره اعـام و ظرف مدت 
30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم نماید و گواهـی دادخواسـت به این 

اداره ارائـه نماید.پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: پنج شنبه 95/11/07

اصغر نارویی-رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون ثبت هر یـک از پاک های 
ذیـل واقـع در قلعـه گنـج قطعـه چهار بخـش 46 کرمـان همگی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 13 فرعـی از 497 اصلـی  منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد.لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـکان مورخـه 
1395/10/18 آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانـون مذبـور منتشـر و 
عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبح روز چهار شـنبه مورخه 95/11/27 در محل شـروع 
و بعمـل خواهـد آمد.لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فـوق اخطار می گـردد کـه در موعد 
مقـرر در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصاحـی پـس از تنظیم صورتجلسـه 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائـه نماید.پس از 

گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
1021 فرعـی آقـای مصیـب تفضلـی فرزنـد محمدرضـا ششـدانگ یک بـاب مغازه مشـتمل 
بـر دو طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 54.19 مترمربـع واقـع در نـورک آبـاد خریـداری از آقای 

احمدی. حسـین 
بـه  بـاب خانـه  1023 فرعـی آقـای مصیـب تفضلـی فرزنـد محمدرضـا ششـدانگ یـک 
احمـدی. نـورک  آقـای  از  خریـداری  آبـاد  نـورک  در  واقـع  مترمربـع  مسـاحت835.51 

1024 فرعـی خانـم عصمـت احمـدی کهنعلـی فرزنـد خانک ششـدانگ یـک باب مغـازه به 
مسـاحت 29.90مترمربـع واقـع در نـورک آبـاد خریـداری از آقای نـورک احمدی.

تاریخ انتشار: پنج شنبه 95/11/07
اصغر نارویی-رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

رای ماده 169 پرنده کالسه 9300102
نظـر بـه اینکـه پرونـده اجرائـی کاسـه 9300102 له بانـک صـادرات و علیه احمد 
کانتری موضوع سـند رهنی شـماره 109587 مورخه 81/8/5 دفتر اسـناد رسـمی 
شـماره 2 کرمان تحت نظر و رسـیدگی می باشـد بحکایت پرونده بسـتانکار جهت 
وصـول بدهـی خود اقـدام بصدور اجرائیـه نمـوده و در مورخـه 93/5/26 اوراق اجرائیه به محل 
الصـادق گردیـده )ابـاغ قانونـی( و سـپس با توجه به درخواسـت مزایده توسـط بانـک متعاقبا 
ارزیابـی ملـک مـورد وثیقه انجام و نظریه کارشناسـی رسـمی در خصوص ارزیابـی مورد وثیقه 
بعلـت عـدم شناسـایی آدرس، جهت اباغ نشـر در جرایـد گردیـد و روزنامه ارسـالی از روزنامه 
هـای کثیراالنتشـار سراسـری مـی باشـد هرچنـد مهلت اعتـراض سـپری گردیـده و در مهلت 
مقـرر اعتراضـی واصـل نگردیـده اسـت مع هذا در پـی ان بدهـکار پرونده ضمن حضـور در این 
اداره بـه نتیجـه ارزیابـی معتـرض و اعـام نمـوده به علت انتشـار آگهـی در روزنامه سراسـری 
وعـدم درج آن در روزنامـه محلـی از نتیجـه ارزیابی مطلع نشـده همچنین مدعی اسـت ارزش 
ملـک فراتـر از قیمـت ارزیابی میباشـد لـذا با توجه بـه مفاد اعتراض به شـرح ذیل مبـادرت به 

صـدور رای مـاده 169 آئیـن نامه اجرای ثبـت میگردد.
بـا عنایـت بـه اینکه وفق مـاده 18 آئین نامـه اجرا که مقرر میـدارد درصورت عدم شناسـایی 
آدرس بدهـکار ابـاغ اجراییـه یـا اخطاریـه بایسـتی در روزنامـه محلـی بـه عمـل آیـد و اگر 
در محـل روزنامـه نباشـد در روزنامـه کثیراالنتشـار نزدیـک تریـن به محل منتشـر شـود در 
حالـی کـه در مـورد اخیرالذکـر جهـت اباغ اخطاریـه نظریه کارشـناس در حوزه ثبتی شـهر 
کرمـان روزنامـه محلـی وجـود داشـته لکـن ابـاغ اخطاریـه موضـوع مـاده 101 آییـن نامه 
اجـرا در روزنامـه سراسـری بـه عمـل آمـده و بدهـکار مدعـی عـدم اطـاع از آن اسـت لـذا 
جهـت جلوگیـری از هرگونـه ضـرر احتمالـی و تضعیع حق بدهـکار مقرر میگردد بـا توجه به 
اعتـراض بدهـکار مطابـق مـاده 102 آییـن نامـه اجرا موضـوع به کارشـناس دیگـری به قید 
قرعـه ارجـاع گـردد لـذا مامـور اجرا مکلـف اسـت رای اینجانـب را بـه طرفین پروندهـا اباغ 
تـا چنانچـه اعتراضـی دارنـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ ابـاغ رای اعتراض خـود را بصورت 
کتبـی بـه ایـن اداره یـا هیئـت محتـرم نظارت تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت درصـورت عدم 

وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر رای قطعـی و الزم االجـرا خواهـد بود.
م الف 1077 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی و جانشین رئیس ثبت موضوع ماده 173 ایین 
نامه اجرا- سیدرضا انصاری

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir



عکس: محمد خضری مقدم

می دانمت کجایی و می دانمت چه وقت

و روزها که می گذرد 

در حسرت زمان و مکانی که نیست!

سید علی میر افضلی

عکس نوشت

جنگ

جنگ بزرگ فيتيله ها
پنجشنبه 7 بهمن ماه/ساعت : 16/در سالن فجر

شعر

پنجاه سال مرکز توليد البسه فرو ريخت
چشـم بادامی های ایران دوسـت، همراه با واردکنندگان و صادر کنندگان 
ایرانـی بـه پایکوبی بپردازید چون از نیت خیر شـما چشـم بادامی ها مرکز 

تهیه و تولید البسـه ایرانی متاشـی شد.
باید  از دل غصه ها ریزم برون

مردآتش گشت با خون واژگون
قسـمت  ایـران  و  ایـرانی  نبود

کاش تقدیری به ویرانی نبود
خون  مردان  خدا  چون الله شد

اقتصادی زیر و رو چون ژاله شد
ای  خدای  حی   و داو ر تا کجا

می کنی زحمت کشانی را فنا
صـنعت  و  تــولـید  با  ناباوری

زیر و رو شد خانه صنعت گری
ناله ها  با  غصه ها  همراه   شد

مرد آتش هم شهید راه شد
خانه زحمت کشان در آتش  است

زندگی بر محور خار و خس است
آتش غم سوخت بس  کاشانه  را

کی بسازد غصه ها آن خانه را
مرد آتش جان فدای، میهن  است

تکه اندازش یقین، اهریمن است
صنعتم  با  خون  دل آتش گرفت

کی بود تولید را از سر گرفت
کی  دوباره  بارور ، گردد چمن

گشت امیدم نصیب اهرمن
تا  که  از چین صنعتم آید برون

خانه ام تاریک و طفلم زرد گون
بـاز چـیـن  بازیگر  بازار   شـد

کاسب و صاحب، مغازه خوار شد
نسل نا مشروع چین گشته عیان

گشت امیدم چو تازی، خوردگان
یک  نماد  از قلب ایران سوخته

درهزاران خانه غم افروخته
مرد  آتش  سر فرازم  کرده ای

پیش خار و خس تو شادم کرده ای
من  فدای  عزم  اون فرهنگ تو

کاش بودم پیرو آهنگ تو
افتــخـارم  آن  شجاعت های  تو

عزم تو یعنی شرافت های تو
از پــاســکــو یاد خلــخال آمدم

یاد آن زنبیل و منگیل آمدم
لـقـمـۀ  نان  بر  کف  بیل  آمدم

پیش یک حیوان به نخجیر آمدم
قدرت  حق  نکته ها  دارد بسی

پیش حق ُدردانه، هست، و هم َخسی
کاش  تدبیری  دگر   می داشتیم

دیگران را بی اثر ننگاشیم
ادعایم  در  بزرگی ها بس است

اقتصادم پیرو خار و َخس است
کاش مسئولم رهی هموار داشت

خون مردم قیمت بازار داشت
ای  »سما«آشفته  بازاری چرا

خانه رحمت، مگر گشته فنا
محمد ابراهيمی

 اطالعات

سکه

11,860,000 ريال طرح جديد

11,500,000 ريال طرح قديم 

6,080,000 ريال نيم سکه 

3,260,000 ريال ربع سکه 

2,030,000 ريال يک گرمی

طال

1,147,420 ريال هر گرم طالی 18 عيار

1,529,920 ريال هر گرم طالی 24 عيار

ارز

38,610 ريال دالر آمريکا

42,070 ريال يورو

10,840 ريال درهم امارت

5,810 ريال  يوآن 

48,870 ريال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ويتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سايپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کيا سراتو دنده ای 

برليانس H230   38,950,000 تومان

ليفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

0 تا 14/ آفتابی امروز

3 تا 19/ نيمه ابری فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـام مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

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

صفحه آرایی: علی اکبرزاده   
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم         مدیر اجرایی: مریم شمس

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر تحریریه: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر صفحه تکنولوژی: آرین اسدی

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

دبیر صفحه کافه هنر: سپیده ایران منش
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

آگهی مزایده
هيـات تنيس اسـتان کرمـان در نظر دارد تعـداد 2 باب مغازه جنـب درب ورودی باشـگاه تنيس واقـع در خيابان 
اقبـال روبـه روی کوچه شـماره 1 را براسـاس شـرايط و مشـخصات قيد شـده در فرم هـای مربوط بـه مزايده به 
صـورت رهـن و اجـاره به مدت يک سـال واگـذار نمايد. از متقاضيان درخواسـت ميشـود ضمن تحويـل فرم های 
مزايـده و مطالعـه ی دقيـق شـرايط پاکت پيشـنهاد خـود را همراه مـدارک مورد درخواسـت و به صـورت الک و 

مهرشـده تا تاريـخ 95/11/12 بـه آدرس زير تحويل و رسـيد دريافـت نمايند.
آدرس: کرمـان، شـهرک شـهيد باهنـر، ابتـدای خيابان رزمنـدگان، روبـروی داروخانـه دکتر عباسـی، طبقه اول 
تهيـه غـذای مهـدی، دفتر هيـات تنيس اسـتان - سـاعت مراجعـه 8 صبح الـی 14 بعـد ازظهر   شـماره تماس 

034-32450197

متراژ )مترمربع مغازه

17 )مغازه اول )جنب درب باشگاه

74 مغازه دوم
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برای اطاع 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

اپیدمی مرگ جوانان 

فاصله 
وفا و جفا!

شکست در بازار گوشی های هوشمند با وجود 
سلطنت در حوزه پی سی؛

 برنامه آينده ی مايکروسافت 
چيست؟ 

غذايی برای
 کم کردن وزن

   صفحه 12   صفحه 10   صفحه 8

   صفحه 6

دوم
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برای اطاع 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

»مـرگ« در زیست شناسـی پایان 
اسـت  زنـده  موجـودات  زندگـی 
اسـت  زنـده  موجـودات  وزندگـی 
توقـف  معنـای  بـه  پزشـکی  در  و 
در  حیاتـی  عائـم  برگشـت ناپذیر 
اوج جوانـی درسـت وقتـی تـازه در 
انـد  کسـب و کار پیشـرفت کـرده 
و قـرار اسـت یـک زندگـی ایـده آل 
را سـپری کننـد؛ ناگهـان مـرگ به 
استقبالشـان مـی آیـد. واژه جـوان 
از  بیـش  اخیـر  سـالهای  در  نـاکام 
پیـش بـه چشـم مـی خـورد، آهـی 
مـی کشـیم و بـا یـک خدابیامـرزد 
بدرقـه شـان می کنیـم.  بـه گزارش 
و  پرترافیـک  روزهـای  در  ابتـکار، 
آلـوده در کنـار مشـکات اقتصادی 
یـک  کنونـی  جامعـه  اجتماعـی  و 
خبـر مـرگ فشـارهای روانـی زیـاد 
را بـه همـراه خواهـد داشـت. مرگ 
قلبـی  ایسـت  از  ناشـی  ناگهانـی 
سـال،   40 از  کمتـر  سـنین  در 
خودکشـی در متروها و پریدن ها از 
پل هـای درون شـهری و .... . مرگ 
هایـی که در پشـت پـرده آن علل و 
دالیلـی وجـود دارد. دالیلـی جامعه 
شـناختی و پزشـکی. در سـال های 
اخیـر جوانان زیادی در سـن حدود 

30 سـالگی به دالیـل مختلفی جان 
خـود را از دسـت داده انـد. برخـی 
شـخصیت هـا معـروف تـر هسـتند 
کـه مرگشـان رسـانه ای مـی شـود 
امـا تعـداد زیـادی نیز جـان خود را 
از دسـت مـی دهند و فقط عکسـی 
از آن ها روی سـنگ قبری گرانیتی 
چاپ می شـود. چرا مـرگ در میان 
چـرا  اسـت؟  شـده  شـایع  جوانـان 
ورزشـکاران در اوج دوران ورزشـی 

میرند؟  مـی  خـود 
ایست قلبی 

ابتـدا نگاهـی خواهیـم داشـت به 
برجسـته  هـای  شـخصیت  مـرگ 
سینما، تلویزیون، تئاتر، خوانندگان، 
آهنگسازان و ورزشـکاران در سنین 
در  هـا.  آن  فـوت  علـل  و  جوانـی 
مازیـار،  وارسـته،  نیمـا  میـان  ایـن 
فرانک میری، اشـکان بانکی، عسـل 
بدیعـی، داوود اسـدی، سـید علـی 
طباطبایـی، هادی نـوروزی، مهرداد 
اوالدی دلیل مرگشـان ایسـت قلبی 

اسـت.  بوده 
و  ویولـن  نوازنـده  وارسـته،  نیمـا 
تنظیـم کننـده آثـار پـاپ در سـن 
35 سـالگی، علـت مـرگ: نارسـایی 

قلبـی 

ترانـه  خواننـد  رفیعـی،  داریـوش 
علـت  سـالگی،   31 در  »گلنـار« 

کـزاز  بـه  آلـوده  آمپـول  مـرگ: 
بازیگـر  طباطبایـی،  علـی  سـید 
سـینما، علـت فـوت: ایسـت قلبـی 
ترانـه  خواننـده  مقـدم،  افشـین 
زمسـتان در سـن 31 سـالگی، علت 

رانندگـی  تصـادف  مـرگ: 
»شـهید«  قطعـه  خواننـده  مازیـار 
در 46 سـالگی، علـت مرگ: سـکته 

قلبی 
و  دو  ورزشـکار  بهشـتی،  ریحانـه 
مـرگ:  علـت  سـاله،   27 میدانـی، 

مغـزی  سـکته 
مرتضـی پاشـایی در 30 سـالگی بر 

اثـر سـرطان ریه 
کیمیـا یـادگاری نـژاد بازیگـر تئاتر 
در سـن 19 سـالگی علـت مـرگ: 

گازگرفتگـی 
 25 در  عـکاس  رسـول اف  محسـن 
سـالگی و بـر اثـر سـقوط هواپیمـا 
فرانـک میری بازیگر سـینما و تئاتر 
در سـن 28 سـالگی در سـال 90 ، 

علت مـرگ: سـکته قلبی 
در  مستندسـاز  مزرعتـی  مصطفـی 
سـقوط  اثـر  بـر  سـالگی   28 سـن 

هواپیمـا 

اشـکان بانکـی بازیگـر در سـن 29 
سـالگی علـت مـرگ: سـکته قلبـی 
نیمـا نهاوندیـان مجـری برنامه های 
ورزشـی صدا و سـیما در 32 سالگی 
و براثـر برخـورد بـا میـز و تاخیر در 

بیمارستان  به  رسـیدن 
سـن  در  بازیگـر  گلـدره  پوپـک 
35 سـالگی، علـت مـرگ: صانحـه 

نندگـی  ا ر
سـال  فروردین مـاه  بدیعـی  عسـل 
از  پـس  وی  سـالگی   35 در   92

قلبـی  ایسـت 
 38 در سـن  بازیگـر  اسـدی  داوود 
سـالگی علـت مـرگ: سـکته قلبـی 
بازیگـر  سـاله   37 بهرامـی  مجیـد 
بیمـاری  اثـر  بـر  تئاتـر  و  سـینما 

 93 سـال  در  سـرطان 
فوتبـال،  بازیکـن  نـوروزی،  هـادی 
در 31 سـالگی، علـت مرگ: ایسـت 

قلبی 
فوتبـال،  بازیکـن  اوالدی،  مهـرداد 
در 30 سـالگی، علـت مرگ: ایسـت 

قلبی 
عامل برخی از این مرگ ها 

تغذیه صنعتی
و فست فود ها است 

شـناس  جامعـه  زارع،  فاطمـه 

اپیدمی مرگ جوانان 
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گفت وگـو  در  دانشـگاه  اسـتاد  و 
روزنامـه  اجتماعـی  خبرنـگار  بـا 
بررسـی  در  گویـد:  مـی  »ابتـکار« 
راجـع به مـرگ ناگهانـی جوانان که 
اخیـرا شـیوع یافتـه وقتی بـه منابع 
تمامـی  کنیـم  مراجعـه  گوناگـون 
مسـاله  چنـد  بـه  نهایـت  در  آنهـا 
تمـام  در  ؛  دارنـد  اشـاره  مشـترک 
مـوارد فـرد پیـش از مرگ سـامت 
کامـل بدنـی داشـته و عـدم سـابقه 
بیمـاری در ایـن افـراد وجـود دارد. 
تقریبـا در همـه مـوارد بـه یکبـاره 
دچـار شـک یا حملـه شـده و دیگر 
اسـت؛  نداشـته  وجـود  بازگشـتی 
مـرگ  گذشـته  در  عبارتـی  )بـه 
صدرصـدی وجـود نداشـته اسـت(. 
اکثـر افـرادی کـه اینگونـه مـرگ را 
تجربـه کردنـد در سـالهای جوانـی 
و بیـن 30 سـالگی تـا 40 سـالگی 
خـود بـوده انـد. پزشـک قانونـی در 
همـه مـوارد پـس از کالبد شـکافی 
و نیافتـن علتی خـاص در نهایت به 

ایسـت قلبـی اشـاره مـی کنـد؛ امـا 
مرگهـا  دادن  رخ  دالیـل چگونگـی 
و راههـای پیشـگیری نسـبی واقعـا 
اجتماعـی  مـدکار  ایـن  چیسـت؟ 
آسـیب  در  افزایـد:  مـی  ادامـه  در 
شناسـی اینگونـه مـرگ هـا مسـاله 
انـدازه  از  بیـش  وجـود  مشـترک، 
»تغذیـه صنعتـی« در رژیـم غذایی 
و »عـدم تحـرک« بـوده، همچنیـن 
»تنـش«، »اضطـراب« و »آلودگـی 
صنعتـی« نیـز در علـل شـایع ایـن 
البتـه در  نـوع مـرگ مـی گنجـد، 
جوانـان ورزشـکار شـاید بحث عدم 
تحرک مصداق نداشـته باشـد چون 
تصـور مـا این اسـت که یـک جوان 
ورزشـکار همیشـه در حـال نرمـش 
هرچنـد  اسـت.  منظـم  تمریـن  و 
اسـتفاده از مکمـل هـای خوراکـی 
کـه در بدنسـازی ورزشـکاران وجود 
دارد، شـاید سـهم بیشتری در مرگ 
ناگهانـی ایـن افـراد داشـته اسـت. 
زارع افزایـش غذاهای صنعتی در 

رژیـم غذایـی جوانـان را یکـی دیگر 
از معضـات امـروزه می دانـد و می 
گوید: از طرف دیگر سـبک غذاهای 
صنعتـی و انـواع فسـت فودهـا کـه 
کـه  یافتـه؛  افزایـش  مصرفشـان 
بافـت آنهـا بـا سـاختار فیزیولـوژی 
دارد  را  هماهنگـی  کمتریـن  بـدن 
ممکـن  آن  هضـم  بـرای  بـدن  و 
در  شـود.  اختـال  دچـار  اسـت 
نتیجـه عامـل برخـی از ایـن مـرگ 
هـا تغذیـه صنعتـی و فسـت فـود 
از  اسـتفاده  زمانـی کـه  اسـت.  هـا 
ایـن نـوع غذاهـا افزایـش یابـد بـه 
مراتـب بـدن تـوان و ظرفیـت خود 
ممکـن  و  دهـد  مـی  دسـت  از  را 
اسـت دچـار شـوک شـود. وی مـی 
متخصصیـن  اکثـر  امـروزه  افزایـد: 
تاکیـد ویـژه ای به پیـاده روی برای 
تنظیـم سـوخت و سـاز بـدن دارند 
بایـد اصولـی و  و سـایر ورزش هـا 
زیـر نظـر افـراد متخصـص صـورت 
گیـرد؛ چـرا کـه انجـام یـک ورزش 

صحیـح بسـیار حائـز اهمیت اسـت. 
حـال اینکـه چنـد درصـد از حرفـه 
ای هـای ورزش بـه اصـول اولیه در 
تمریـن هـای فشـرده خـود عمـل 
جدایـی  کامـا  بحـث  کننـد  مـی 
اسـت! همـه ی این عوامـل را وقتی 
از  ناشـی  در کنـار اضطـراب هـای 
هـا  کانشـهر  در  زندگـی صنعتـی 
خیلـی  دیگـر  شـاید  گذاریـم  مـی 
دور از ذهـن نیسـت کـه جوانـی در 
بهتریـن شـرایط خـود دچار ایسـت 

قلبـی شـود. 
زارع مـی افزاید: باتوجـه به اینکه 
سـوخت و سـاز بدن یک فرد 30 یا 
40 سـاله و البته تنش هـا و نگرانی 
هایـش و از جهـت دیگـر میـل بـه 
غذاهای فسـت فـودی در او بیش از 
هـر دوره دیگـر زندگـی اسـت پس 
تـا حـدودی منطقی بنظر می رسـد 
که بیشـتر ایـن نوع مـرگ و میر ها 

در ایـن بازه سـنی رخ دهد. 
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فاطمـه، دخترعموجـان، مـن بـه 
یـک دل نـه، بـه صـد دل عاشـق تو 

شـده ام ! 
و فاطمـه بند دلش لرزیده و جواب 
عمـوی  پسـر  بود:»احمدخـان!  داده 
عزیـزم، منـم وقتـی تـو رو می بینـم 
قلبـم به تپـش می افته، اما قسـم ات 
مـی دم که همیـن جا هر چـه گفتی 
فرامـوش کنـی، خـودت می دونی که 
مـن هفـت سـاله شـیرینی خـورده 

کوهـزاد پسـر دایی ام هسـتم ؟«
نمی توانـم  ولـی  می دونـم   -
فراموشـت کنـم، از روزی کـه بـه ده 
برگشـتم و چشـمم بـه تـو افتـاده، 
لحظـه ای خـواب و آسـایش نـدارم.

احمـد خـان، بیـاض را از جیب در 
آورده و می گوید:»تـو بایـد بـه ایـن 
قـرآن قسـم بخـوری هـر چـه پیش 
مقاومـت  عشـقمون  پـای  بـه  آمـد 
کنـی و بـه هیـچ کسـی غیـر از مـن 

نکنی!« فکـر 
- پسـر عمـو! تـو هیـچ می دونـی 
داری منـو تـو چـه درد سـر بزرگـی 
مینـدازی؟ مـن از وقتـی بچـه بـودم 
رو  کوهـزاد  کـردم  بـاز  چشـم  و 
شـناختم. هـر چنـد هیچوقـت روی 
ولـی  نـدادم  نشـون  بهـش  خـوش 
انتظـار  مگـه می تونـم هفـت سـال 
اون بدبخـت رو نادیـده بگیـرم . پـدر 
و مـادرم چـی ؟ نه پسـر عمـو، بهتره 
منـو قسـم ندی، حتی فکـر این همه 
مقاومـت هـم پشـت منـو می لرزونه!

- دختـر عمـو جـان، پـدر و مـادرا 
اگـه  دوختـن،  و  بریـدن  خودشـون 
همیـن جـا جـواب منو ندی - قسـم 
می خـورم کـه فـردا دیگـه منـو زنده 

دید. نخواهـی 
باشـه، قسـم می خـورم؛ امـا دلـم 
عشـق  ایـن  از  کـه  مـی ده  گواهـی 

دیـد. نخواهیـم  خیـری 
این هـا عیـن جماتـی اسـت کـه 

پـدرم از ماجرای عشـق »احمد خان 
و فاطمـه« هـر بـار بـرای مـا تعریف 
می کـرد ، بـدون یـک واو کـم و زیاد.

را  قصـه  ایـن  20بـار  از  بیشـتر 
تعریـف کـرده و هـر بـار بـا همیـن 

مقدمـه.
پدرم 85 سـاله است و ماجراهای 
تاریـخ  وقایـع  از  زیـادی  تاریخـی 
اجتماعـی گوغـر بـه یـاد دارد و هر 
بـار کـه یکـی بـرای بچه هـا تعریف 
نوشـته  روی  از  انـگار  می کنـد 
می خوانـد. یـک کلمـه را هـم کم یا 
زیـاد نمی کند. بابا سـواد نـدارد؛ اما 
هیچکـس نمی توانـد منکـر هـوش 
بشـود.  او  نظیـر  کـم  اسـتعداد  و 
مخصوصـا ظرافتـی کـه در بیان این 
ماجراهـای تاریخـی بـه کار می برد. 
احمدخـان را ما می شـناختیم. خدا 
رحمتـش کنـد. یکـی از محترمیـن 
سـحر  بـود.  گوغـر  سـبز  چشـمه 
خوانی هـای مـاه رمضـان او مشـهور 
هرگـز  تابسـتان  و  زمسـتان  بـود. 
فرصـت سـحر خوانـی بر پشـت بام 
خانـه اش و بیـدار کـردن مومنین را 
از دسـت نمـی داد. وقتـی صحبـت 
می کنـم،  گوغـر  زمسـتان های  از 
و  دومتـری  برف هـای  منظـورم 
دمـای تـا 20 درجه زیر صفر اسـت. 
او یکـی از تحصیلکرده هـای مدارس 
سـوم  می شـد  گفتـه  بـود.  جدیـد 
دبیرسـتان را هـم تمام کرده اسـت. 
آن هـم دراواخـر دوره رضاشـاهی، 
هـر چند پـدرش وضع مالـی خوبی 
نداشـته؛ امـا پـدر بـزرگ مادریـش 
یکـی از مـاکان عمـده گوغـر بـود 
و تنهـا یـک دختر داشـته کـه مادر 
احمـد خـان بـود. همـو بـوده کـه 
احمـد خـان را بـرای تحصیـل بـه 
کرمـان فرسـتاده بـوده. در کرمـان 
احمد خـان می خواسـته وارد ارتش 
شـود. ولـی پدربـزرگ مانـع شـده 

و معتقـد بـوده کـه ثـروت وی بـه 
بخواهـد  او  اگـر  کـه  اسـت  حـدی 
فقـط  را  عمـرش  همـه  می توانـد 

خـوش بگذرانـد. 
احمـد خـان و فاطمـه عمـو زاده 
تنـی نبودنـد. امـا هـر دو بـه یـک 
پـر  طایفـه  داشـتند.  تعلـق  طایفـه 
جمعیـت »علـی اوالدی« یا به تعبیر 
عیب جویان »سـیاه مـرادی« که زن 
و مـرد آن هـا مـوی سرشـان ضخیم 
و مجعـد و مشـکی اسـت و همیـن 
بهانـه ای شـده کـه بـه آن ها نسـبت 
غامی بدهنـد. پـدرم می گویـد:»70 
سـال پیـش نوجـوان بـودم. بـا عـده 
سـال  و  سـن  هـم  بچه هـای  از  ای 
بودیـم.  گوسـفندان  دنبـال  خـودم 
بیشـتر گوسـفندان مـال پـدر بزرگ 
احمـد خـان بـود و چوپـان وی نیـز 
همـراه مـا بـود. ظهـر کنـار چشـمه 
ای اتـراق کردیم و با مقداری شـیر و 
آرد »کاچی« درسـت کرده، مشـغول 
خـوردن شـدیم کـه پیرمـردی اهـل 
غـرب  در  واقـع  روسـتای»دامنه« 
گوغـر سـوار بـر االغ سـر رسـید و 
مهمان ما شـد. بعـد از ناهـار پیرمرد 
نگفتیـد  دامنـه ای پرسید:»راسـتی 

ایـن گوسـفندان مـال کیـه؟«
سـیف اله - پسـر عمـه ام - جواب 
داد:»بیشـتر ایـن گوسـفندا مال کل 
مـال  هـم  تعـدادش  یـه  و  دادخـدا 

» ماست!
پیرمرد پک سـنگینی بـه چپقش 
زد و گفـت:»کل داد خدا سـیامرادی 

رو می گیـن؟!«
صمـد و چوپـان کل داد خدا بهش 
برخـورد و بـا کمی تحکـم گفت:»کل 
داد خـدا علـی اوالدی، سـیاه مرادی 

یعنـی چه؟«
- یعنـی این کـه روزگاری جد این 
کل داد خـدا، غـام جـد مـا به اسـم 

حـاج ابراهیم دامنـه ای بوده!

مـن پیـش خـودم گفتم:»عجـب 
پیرمـرد پـر مدعایـی، حاال که سـیر 

شـده داره کرکـری می خونـه!«
داد  کل  چوپـان  صمـدو  امـا 
خداطاقـت نیـاورد، بلنـد شـد »پل« 
بـا تهدیـد  چوپانـی اش را کشـید و 
داد:»پیرمـرد  تـکان  پیرمـرد  بـه  رو 
توهیـن  مـن  اربابـای  بـه  خرفـت، 
و  نـون  آالن  همیـن  می کنـی، 
داری  و  می خـوردی  رو  نمکشـون 
نمکدون را می شـکنی، شـکمت سیر 
شـده، می خواهی با همیـن چوب...؟! 

بـر شـیطون!« لعنـت 
پسـرم،  پاییـن  بیـار  چوبتـو   -
بلـه مـن خبـر دارم  جوشـی نشـو، 
اربابـای  مرادی هـا  سـیاه  االن  کـه 
اصلـی چشـمه سـبز هسـتن و صدتا 
امثـال منـو می خـرن و آزاد می کنن، 
هـر روزی یـه روزیـه امـا مـن دروغ 
نمی گـم، بیـا این جا بشـین تـا قصه 

شـو بـرات بگـم.
- بگـو امـا اگـه دروغ بگـی مـن 

چـوب  همیـن  بـا  و  می فهمـم 
من مداخله کردم:

- خیلـی خـب، توهـم ارواح کات 
ایـن قـد دسـت به چـوب نشـو، بذار 

گـوش بدیـم ببینیـم چـی می گه.
- مـا ازعشـایر »بارچـی« هسـتیم 
کـه در دامنه هـای »هفت گـردو« ما 
بین گوغـر و چهار گنبد»مـاوای ایل 
بچاقچـی« سـاکنیم. حدود 50سـال 
پیـش مـرد محترمی بـه اسـم »حاج 
ابراهیـم« سـر ایـل مـا بـوده و غـام 
سـیاهی داشـته به نـام »مـراد«. این 
غـام روزی کـه حـاج ابراهیـم خانه 
نبـوده بـه قصـد دزدی نقدینه هایـی 
خانـه  در  اربابـش  می دانسـته  کـه 
پول هـا  شـده،  وی  چـادر  وارد  دارد 
می کنـد.  فـرار  مـراد  مـی دزدد.  را 
می بینـد  می کننـد.  تعقیبـش 
چیـزی نمانـده دسـتگیرش کننـد، 

فاصله وفا و جفا!
بخش اول
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پول هـا را گوشـه ای پنهـان می کند. 
می گیرنـدش و بـرای عبـرت جفـت 
چشـمهایش رو کـور کـرده رهایـش 
می کننـد. بـی خبـر از ایـن کـه پول 
هـم دزدیـده، کورمـال کورمـال بـه 
سـمت مشـرق آمـده و بیـن راه یک 
ایلیاتـی مهربـان و بـی خبـر، چنـد 
روزی پناهـش می دهد و چشـمانش 
ماهـی  یـک  می گـذارد.  مرهـم  را 
بعـد، شـبانه بـا کمک همـان ایلیاتی 
پـول را پیـدا کـرده بـر می گردنـد. 
»سـیامراد« می آیـد تـا می رسـد بـه 
گوغـر و این جا سـاکن می شـود. زن 
گرفتـه، مالـدار، پـول دار و ملـک دار 
می شـود و فرزندانـش انـدک انـدک 
سـیاه  طایفـه  می شـوند.  معـروف 
مـرادی ولی چـون این نـام خاطرات 
بـدی را زنـده می کـرده، نـام یکی از 
اخـاف بعدی را که اتقاقـا آدم خوب 
خـود  روی  بـوده  خوشـنامی هم  و 

می گذرانـد. 
قبـل  لحظـه  چنـد  کـه  صمـدو 
فریـاد  رابزنـد  پیرمـرد  می خواسـت 
مـی زدن  بایـد  نامـرد،  زد:»ای 

» ! می کشـتنش
برگردیـم بـر سـر ماجرای عشـقی 

احمـد خـان و فاطمه
فاطمـه  و  خـان  احمـد  خاصـه 
خیلی زود به هم دل بسـتند وشـدند 
لیلی و مجنون منطقه! فاطمه بسـیار 
زیبـا بود و تازه 16 سـالش شـده بود 
و بـه غنچـه گلـی می مانسـت که در 

حال شـکفتن اسـت.
چشـمان درشت و شـها، مژه های 
بلنـد و یکدسـت و خـط و خطـوط 
پلک هایـش را گویـی نقاشـی چیـره 
دسـت بـا هـزاران دقـت کشـیده و 
سـیاه  دایـره  کـرده،  آمیـزی  رنـگ 
چشـمانش در زمینه سـفید اطرافش 
مثـل جزیره آتش فشـانی بود وسـط 

گدازه هـای  کـه  سـفید  اقیانـوس 
سـوزانی از درون مردمک هـا بیـرون 
زده و شـیار شـیار بـه سـمت محیط 
دایـره عنبیـه سـرازیر شـده اسـت. 
پوسـت سـفید و باطراوتـش او را از 
همـه دختـران ده ممتـاز کـرده بود. 
هـم  کوهـزاد  از  و  بـود  تابسـتان 
خبـری نبـود. زیـرا زندگی مـردم به 
ییـاق و قشـاق می گذشـت و ایـن 
روزهـا همـه در ییـاق کوهسـتانی 
محصـول  برداشـت  مشـغول  خـود 
تابستانشـان بودنـد. تـرس فاطمـه از 
قشـاق بـود کـه باید بـه وکیـل آباد 
ارزوئیـه می رفتنـد و بـا ایـل دایـی و 
خانـواده اش همسـایه می شـدند. در 
ایـن میـان قضـاوت در و همسـایه 
پشـت  بزرگترهـا  بـود.  جالـب  هـم 
سـر فاطمـه سـرزنش می کردنـد که 
:»مگـه می شـه هفـت سـال رابطه و 
قـول قـرار را نادیـده گرفـت. دختره 

سـرش،  تـوی  افتـاده  بـادی  یـه 
گرمسـیر کـه رفـت یـادش مـی ره، 
تازه کوهزادم مجسـمه کـه نیس، دم 
پـدر مادرشـو می بینـه و زود عقدش 

خونـه!«  می بـردش  و  می کنـه 
امـا جوان هـا کوهـزاد را بـا احمـد 
خـان مقایسـه کـرده می گفتند:»این 
دو تـا اصـا بـا هـم قابـل مقایسـه 
نیسـتند. کوهـزاد غیـر از داس و بیل 
کشـاوزری و چـوب چوپانـی چیـزی 
بلـد نیس! فاطمـه تو خونـه اون غیر 
از بـوی گال گوسـفند و ادرار بچـه 
چی نصیبش می شـه؟ سـر دو سـال 
احمـد  مـی ره!  بیـن  از  و  می پوسـه 
خـان شـهر رفته و تحصیلکـرده اس. 
اگـه تـو ارتش رفتـه بـود، االن درجه 
سـرهنگی داشـت، تـازه روی دریای 
ثـروت خوابیـده، وانگهی هفت سـال 
پیـش که قولشـو به کوهـزاد دادن نه 

سـال بیشـتر نداشته.
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فاطمـه، دخترعموجـان، مـن بـه 
یـک دل نـه، بـه صـد دل عاشـق تو 

شـده ام ! 
و فاطمـه بند دلش لرزیده و جواب 
عمـوی  پسـر  بود:»احمدخـان!  داده 
عزیـزم، منـم وقتـی تـو رو می بینـم 
قلبـم به تپـش می افته، اما قسـم ات 
مـی دم که همیـن جا هر چـه گفتی 
فرامـوش کنـی، خـودت می دونی که 
مـن هفـت سـاله شـیرینی خـورده 

کوهـزاد پسـر دایی ام هسـتم ؟«
نمی توانـم  ولـی  می دونـم   -
فراموشـت کنـم، از روزی کـه بـه ده 
برگشـتم و چشـمم بـه تـو افتـاده، 
لحظـه ای خـواب و آسـایش نـدارم.
احمـد خـان، بیـاض را از جیب در 
آورده و می گوید:»تـو بایـد بـه ایـن 
قـرآن قسـم بخـوری هـر چـه پیش 
مقاومـت  عشـقمون  پـای  بـه  آمـد 
کنـی و بـه هیـچ کسـی غیـر از مـن 

نکنی!« فکـر 
- پسـر عمـو! تـو هیـچ می دونـی 
داری منـو تـو چـه درد سـر بزرگـی 
مینـدازی؟ مـن از وقتـی بچـه بـودم 
رو  کوهـزاد  کـردم  بـاز  چشـم  و 
شـناختم. هـر چنـد هیچوقـت روی 
ولـی  نـدادم  نشـون  بهـش  خـوش 
انتظـار  مگـه می تونـم هفـت سـال 
اون بدبخـت رو نادیـده بگیـرم . پـدر 
و مـادرم چـی ؟ نه پسـر عمـو، بهتره 
منـو قسـم ندی، حتی فکـر این همه 
مقاومـت هـم پشـت منـو می لرزونه!
- دختـر عمـو جـان، پـدر و مـادرا 
اگـه  دوختـن،  و  بریـدن  خودشـون 
همیـن جـا جـواب منو ندی - قسـم 
می خـورم کـه فـردا دیگـه منـو زنده 

دید. نخواهـی 
باشـه، قسـم می خـورم؛ امـا دلـم 
عشـق  ایـن  از  کـه  مـی ده  گواهـی 

دیـد. نخواهیـم  خیـری 
این هـا عیـن جماتـی اسـت کـه 

پـدرم از ماجرای عشـق »احمد خان 
و فاطمـه« هـر بـار بـرای مـا تعریف 
می کـرد ، بـدون یـک واو کـم و زیاد.
را  قصـه  ایـن  20بـار  از  بیشـتر 
تعریـف کـرده و هـر بـار بـا همیـن 

مقدمـه.
پدرم 85 سـاله است و ماجراهای 
تاریـخ  وقایـع  از  زیـادی  تاریخـی 
اجتماعـی گوغـر بـه یـاد دارد و هر 
بـار کـه یکـی بـرای بچه هـا تعریف 
نوشـته  روی  از  انـگار  می کنـد 
می خوانـد. یـک کلمـه را هـم کم یا 
زیـاد نمی کند. بابا سـواد نـدارد؛ اما 
هیچکـس نمی توانـد منکـر هـوش 
بشـود.  او  نظیـر  کـم  اسـتعداد  و 
مخصوصـا ظرافتـی کـه در بیان این 
ماجراهـای تاریخـی بـه کار می برد. 
احمدخـان را ما می شـناختیم. خدا 
رحمتـش کنـد. یکـی از محترمیـن 
سـحر  بـود.  گوغـر  سـبز  چشـمه 
خوانی هـای مـاه رمضـان او مشـهور 
هرگـز  تابسـتان  و  زمسـتان  بـود. 
فرصـت سـحر خوانـی بر پشـت بام 
خانـه اش و بیـدار کـردن مومنین را 
از دسـت نمـی داد. وقتـی صحبـت 
می کنـم،  گوغـر  زمسـتان های  از 
و  دومتـری  برف هـای  منظـورم 
دمـای تـا 20 درجه زیر صفر اسـت. 
او یکـی از تحصیلکرده هـای مدارس 
سـوم  می شـد  گفتـه  بـود.  جدیـد 
دبیرسـتان را هـم تمام کرده اسـت. 
آن هـم دراواخـر دوره رضاشـاهی، 
هـر چند پـدرش وضع مالـی خوبی 
نداشـته؛ امـا پـدر بـزرگ مادریـش 
یکـی از مـاکان عمـده گوغـر بـود 
و تنهـا یـک دختر داشـته کـه مادر 
احمـد خـان بـود. همـو بـوده کـه 
احمـد خـان را بـرای تحصیـل بـه 
کرمـان فرسـتاده بـوده. در کرمـان 
احمد خـان می خواسـته وارد ارتش 
شـود. ولـی پدربـزرگ مانـع شـده 

و معتقـد بـوده کـه ثـروت وی بـه 
بخواهـد  او  اگـر  کـه  اسـت  حـدی 
فقـط  را  عمـرش  همـه  می توانـد 

خـوش بگذرانـد. 
احمـد خـان و فاطمـه عمـو زاده 
تنـی نبودنـد. امـا هـر دو بـه یـک 
پـر  طایفـه  داشـتند.  تعلـق  طایفـه 
جمعیـت »علـی اوالدی« یا به تعبیر 
عیب جویان »سـیاه مـرادی« که زن 
و مـرد آن هـا مـوی سرشـان ضخیم 
و مجعـد و مشـکی اسـت و همیـن 
بهانـه ای شـده کـه بـه آن ها نسـبت 
غامی بدهنـد. پـدرم می گویـد:»70 
سـال پیـش نوجـوان بـودم. بـا عـده 
سـال  و  سـن  هـم  بچه هـای  از  ای 
بودیـم.  گوسـفندان  دنبـال  خـودم 
بیشـتر گوسـفندان مـال پـدر بزرگ 
احمـد خـان بـود و چوپـان وی نیـز 
همـراه مـا بـود. ظهـر کنـار چشـمه 
ای اتـراق کردیم و با مقداری شـیر و 
آرد »کاچی« درسـت کرده، مشـغول 
خـوردن شـدیم کـه پیرمـردی اهـل 
غـرب  در  واقـع  روسـتای»دامنه« 
گوغـر سـوار بـر االغ سـر رسـید و 
مهمان ما شـد. بعـد از ناهـار پیرمرد 
نگفتیـد  دامنـه ای پرسید:»راسـتی 

ایـن گوسـفندان مـال کیـه؟«
سـیف اله - پسـر عمـه ام - جواب 
داد:»بیشـتر ایـن گوسـفندا مال کل 
مـال  هـم  تعـدادش  یـه  و  دادخـدا 

» ماست!
پیرمرد پک سـنگینی بـه چپقش 
زد و گفـت:»کل داد خدا سـیامرادی 

رو می گیـن؟!«
صمـد و چوپـان کل داد خدا بهش 
برخـورد و بـا کمی تحکـم گفت:»کل 
داد خـدا علـی اوالدی، سـیاه مرادی 

یعنـی چه؟«
- یعنـی این کـه روزگاری جد این 
کل داد خـدا، غـام جـد مـا به اسـم 

حـاج ابراهیم دامنـه ای بوده!

مـن پیـش خـودم گفتم:»عجـب 
پیرمـرد پـر مدعایـی، حاال که سـیر 

شـده داره کرکـری می خونـه!«
داد  کل  چوپـان  صمـدو  امـا 
خداطاقـت نیـاورد، بلنـد شـد »پل« 
بـا تهدیـد  چوپانـی اش را کشـید و 
داد:»پیرمـرد  تـکان  پیرمـرد  بـه  رو 
توهیـن  مـن  اربابـای  بـه  خرفـت، 
و  نـون  آالن  همیـن  می کنـی، 
داری  و  می خـوردی  رو  نمکشـون 
نمکدون را می شـکنی، شـکمت سیر 
شـده، می خواهی با همیـن چوب...؟! 

بـر شـیطون!« لعنـت 
پسـرم،  پاییـن  بیـار  چوبتـو   -
بلـه مـن خبـر دارم  جوشـی نشـو، 
اربابـای  مرادی هـا  سـیاه  االن  کـه 
اصلـی چشـمه سـبز هسـتن و صدتا 
امثـال منـو می خـرن و آزاد می کنن، 
هـر روزی یـه روزیـه امـا مـن دروغ 
نمی گـم، بیـا این جا بشـین تـا قصه 

شـو بـرات بگـم.
- بگـو امـا اگـه دروغ بگـی مـن 

چـوب  همیـن  بـا  و  می فهمـم 
من مداخله کردم:

- خیلـی خـب، توهـم ارواح کات 
ایـن قـد دسـت به چـوب نشـو، بذار 

گـوش بدیـم ببینیـم چـی می گه.
- مـا ازعشـایر »بارچـی« هسـتیم 
کـه در دامنه هـای »هفت گـردو« ما 
بین گوغـر و چهار گنبد»مـاوای ایل 
بچاقچـی« سـاکنیم. حدود 50سـال 
پیـش مـرد محترمی بـه اسـم »حاج 
ابراهیـم« سـر ایـل مـا بـوده و غـام 
سـیاهی داشـته به نـام »مـراد«. این 
غـام روزی کـه حـاج ابراهیـم خانه 
نبـوده بـه قصـد دزدی نقدینه هایـی 
خانـه  در  اربابـش  می دانسـته  کـه 
پول هـا  شـده،  وی  چـادر  وارد  دارد 
می کنـد.  فـرار  مـراد  مـی دزدد.  را 
می بینـد  می کننـد.  تعقیبـش 
چیـزی نمانـده دسـتگیرش کننـد، 

فاصله وفا و جفا!
بخش اول
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پول هـا را گوشـه ای پنهـان می کند. 
می گیرنـدش و بـرای عبـرت جفـت 
چشـمهایش رو کـور کـرده رهایـش 
می کننـد. بـی خبـر از ایـن کـه پول 
هـم دزدیـده، کورمـال کورمـال بـه 
سـمت مشـرق آمـده و بیـن راه یک 
ایلیاتـی مهربـان و بـی خبـر، چنـد 
روزی پناهـش می دهد و چشـمانش 
ماهـی  یـک  می گـذارد.  مرهـم  را 
بعـد، شـبانه بـا کمک همـان ایلیاتی 
پـول را پیـدا کـرده بـر می گردنـد. 
»سـیامراد« می آیـد تـا می رسـد بـه 
گوغـر و این جا سـاکن می شـود. زن 
گرفتـه، مالـدار، پـول دار و ملـک دار 
می شـود و فرزندانـش انـدک انـدک 
سـیاه  طایفـه  می شـوند.  معـروف 
مـرادی ولی چـون این نـام خاطرات 
بـدی را زنـده می کـرده، نـام یکی از 
اخـاف بعدی را که اتقاقـا آدم خوب 
خـود  روی  بـوده  خوشـنامی هم  و 

می گذرانـد. 
قبـل  لحظـه  چنـد  کـه  صمـدو 
فریـاد  رابزنـد  پیرمـرد  می خواسـت 
مـی زدن  بایـد  نامـرد،  زد:»ای 

» ! می کشـتنش
برگردیـم بـر سـر ماجرای عشـقی 

احمـد خـان و فاطمه
فاطمـه  و  خـان  احمـد  خاصـه 
خیلی زود به هم دل بسـتند وشـدند 
لیلی و مجنون منطقه! فاطمه بسـیار 
زیبـا بود و تازه 16 سـالش شـده بود 
و بـه غنچـه گلـی می مانسـت که در 

حال شـکفتن اسـت.
چشـمان درشت و شـها، مژه های 
بلنـد و یکدسـت و خـط و خطـوط 
پلک هایـش را گویـی نقاشـی چیـره 
دسـت بـا هـزاران دقـت کشـیده و 
سـیاه  دایـره  کـرده،  آمیـزی  رنـگ 
چشـمانش در زمینه سـفید اطرافش 
مثـل جزیره آتش فشـانی بود وسـط 

گدازه هـای  کـه  سـفید  اقیانـوس 
سـوزانی از درون مردمک هـا بیـرون 
زده و شـیار شـیار بـه سـمت محیط 
دایـره عنبیـه سـرازیر شـده اسـت. 
پوسـت سـفید و باطراوتـش او را از 
همـه دختـران ده ممتـاز کـرده بود. 
هـم  کوهـزاد  از  و  بـود  تابسـتان 
خبـری نبـود. زیـرا زندگی مـردم به 
ییـاق و قشـاق می گذشـت و ایـن 
روزهـا همـه در ییـاق کوهسـتانی 
محصـول  برداشـت  مشـغول  خـود 
تابستانشـان بودنـد. تـرس فاطمـه از 
قشـاق بـود کـه باید بـه وکیـل آباد 
ارزوئیـه می رفتنـد و بـا ایـل دایـی و 
خانـواده اش همسـایه می شـدند. در 
ایـن میـان قضـاوت در و همسـایه 
پشـت  بزرگترهـا  بـود.  جالـب  هـم 
سـر فاطمـه سـرزنش می کردنـد که 
:»مگـه می شـه هفـت سـال رابطه و 
قـول قـرار را نادیـده گرفـت. دختره 

سـرش،  تـوی  افتـاده  بـادی  یـه 
گرمسـیر کـه رفـت یـادش مـی ره، 
تازه کوهزادم مجسـمه کـه نیس، دم 
پـدر مادرشـو می بینـه و زود عقدش 

خونـه!«  می بـردش  و  می کنـه 
امـا جوان هـا کوهـزاد را بـا احمـد 
خـان مقایسـه کـرده می گفتند:»این 
دو تـا اصـا بـا هـم قابـل مقایسـه 
نیسـتند. کوهـزاد غیـر از داس و بیل 
کشـاوزری و چـوب چوپانـی چیـزی 
بلـد نیس! فاطمـه تو خونـه اون غیر 
از بـوی گال گوسـفند و ادرار بچـه 
چی نصیبش می شـه؟ سـر دو سـال 
احمـد  مـی ره!  بیـن  از  و  می پوسـه 
خـان شـهر رفته و تحصیلکـرده اس. 
اگـه تـو ارتش رفتـه بـود، االن درجه 
سـرهنگی داشـت، تـازه روی دریای 
ثـروت خوابیـده، وانگهی هفت سـال 
پیـش که قولشـو به کوهـزاد دادن نه 

سـال بیشـتر نداشته.



شماره پیاپی 829  
پنجشنبه 7 بهمن ماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 10

برای اطاع 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

مایکروسـافت سـال گذشـته طیف 
گوشـی های هوشـمند سـری لومیا را 
محـدود کـرد و در هفته هـای اخیـر 
نیـز بخشـی از نیروهایـی را کـه پس 
از تصاحـب نوکیـا بـه زیـر پرچم این 
کمپانـی رفتـه بودنـد، از کار برکنـار 
حاکـم  بایـد  را  ردموندی هـا  کـرد. 
بامنـازع دنیـای پی سـی خوانـد، اما 
هوشـمند،  گوشـی های  دنیـای  در 
ایـن کمپانـی قافیـه را باختـه اسـت. 
از  پـس  اسـت  اینجـا  اصلـی  سـوال 
گوشـی های  تولیـد  بخـش  فـروش 
گسـترده،  نیـروی  تعدیـل  و  همـراه 
بـا  چیسـت؟  پـی  در  مایکروسـافت 
وجـود اینکـه بسـیاری از عاقمندان 
سـری  هوشـمند  گوشـی های  بـه 
لومیـا در انتظار عرضـه ی محصوالت 
ردموندی هـا  جانـب  از  بیشـتری 
سـال  مایکروسـافت  امـا  بودنـد، 
گذشـته گوشی های هوشـمند عرضه 
شـده در خانـواده ی لومیـا را محدود 

. د کر
ایـن  نیـز  اخیـر  هفته هـای  در 
کمپانـی بـا تعدیـل نیروی گسـترده 
از  از کمپانـی  کـه پـس  در بخشـی 
انتقـال نوکیـا بـه مایکروسـافت، بـه 
داد  نشـان  مـی داد،  ادامـه  فعالیـت 
تغییـر  حـال  در  کمپانـی  ایـن  کـه 
سیاسـت هایش در قبـال گوشـی های 
هوشـمند اسـت. مایکروسـافت پـس 
از فـروش بخـش تولیـد گوشـی های 
همـراه خـود بـه یـک کمپانـی تحت 

از  نفـر   1.850 فاکسـکان،  تملـک 
در  اغلـب  کـه  را  خـود  کارکنـان 
بخش گوشـی های هوشـمند فعالیت 
کـرد.  برکنـار  کار  از  می کردنـد، 
مایکروسـافت  لومیاهـای  هرچنـد 
گوشـی های  از  درصـد   95 از  بیـش 
ویندوزفـوِن  بـر  مبتنـی  هوشـمند 
بـازار را بـه خـود اختصـاص داده اند، 
محصـوالت  عرضـه  ی  عـدم  امـا 
جدیـد باعـث شـده تـا سـهم پلتفرم 
وینـدوز در بـازار گجت هـای موبایـل 
بـه پایین تریـن میـزان خـود برسـد. 
ویندوزفـون  معتقدنـد کـه  بسـیاری 
بـه پایان راه رسـیده و مایکروسـافت 
در پـی آن نیسـت تـا پلتفـرم خـود 
را زنـده کنـد، چراکـه دیگـر دوران 
گوشـی های هوشـمند بـه سـر آمـده 
اسـت. هرچند بسـیاری سیاست های 
ورود  در  مایکروسـافت  اشـتباه 
گوشـی های  بـازار  بـه  دیرهنـگام 
اصلـی شکسـت  را عامـل  هوشـمند 
ویندوزفـون تلقـی می کننـد، امـا بـه 
نتوانسـت  کمپانـی  ایـن  چـرا  واقـع 
دنیـای  در  شـده  حاصـل  فـروغ 
پی سـی را تکـرار کنـد؟ ردموندی هـا 
چـه سیاسـت هایی را بـرای ادامـه ی 
فعالیـت خـود در ایـن حـوزه در سـر 

دارنـد؟
تعدیـل نیـروی گسـترده در کنـار 
عـدم عرضـه ی محصـوالت جدیـد در 
را  هوشـمند  گوشـی های  حـوزه ی 
می تـوان بـه عنـوان گواهـی بـر تمام 

دنیـای  در  مایکروسـافت  اشـتباهات 
گوشـی های هوشـمند خواند. براساس 
بالمـر، مدیرعامـل  اسـتیو  گفته هـای 
میـراث داران  مایکروسـافت،  اسـبق 
وینـدوز  معرفـی  بـا  گیتـس،  بیـل 
ویسـتا تمـام فعالیت هـا و نوآوری های 
صـورت گرفتـه توسـط کارکنـان این 
کمپانـی را در کنـار برنامه هـای جـاه 
طلبانـه ی ایـن کمپانی برای نسـخه ی 
جدیـد سیسـتم عامـل، تلـف کردنـد. 
وینـدوز ویسـتا دقیقا چنـد هفته پس 
از رونمایـی از اولیـن نسـل اول آیفون 
ژانویـه ی  در  جابـز  اسـتیو  توسـط 
2007 منتشـر شـد. وینـدوز ویسـتا 
سیاسـت های  از  مثـال  روشـن ترین 
بـا  کـه  اسـت  مایکروسـافت  اشـتباه 
در پیـش گرفتـن آن هـا، تغییـرات در 
و  گرفـت  نادیـده  را  فنـاوری  دنیـای 
موجبـات شکسـت خـود در این حوزه 

را رقـم زد.
جـای  بـه  مایکروسـافت 
تقویـت  منظـور  بـه  سـرمایه گذاری 
هـر چـه بیشـتر مواضعـش در حوزه 
تقویـت  بـه  هوشـمند  گوشـی های 
در  خـود  مواضـع  پیـش  از  بیـش 
کـه  پرداخـت  پی سـی  دنیـای 
برنـده ی بامنـازع آن بوده و هسـت. 
الزم  زیرسـاخت های  ویندوزفـون 
بـرای توسـعه هـر چـه بیشـتر را در 
اپلیکیشـن هایی  و  داشـت  اختیـار 
نیـز بـرای این پلتفـرم پیـش از آنکه 
iOS اپـل بـه بلوغ برسـد، بـرای این 

شـده  داده  توسـعه  عامـل  سیسـتم 
بـود، امـا یکـی از مشـکات در رابط 
بـود.  نهفتـه  ویندوزفـون  گرافیکـی 
ردموندی  هـا رابـط کاربـری را بـا در 
نظـر گرفتن اسـتفاده از قلـم طراحی 
کـرده بودنـد و در واقـع ویندوزفـون 
از وینـدوز  نسـخه ای کوچـک شـده 
مـورد اسـتفاده در پی سـی ها بود که 
بـا وجـود منـوی اسـتارت، سـعی در 
موفقیـت در حـوزه ی موبایل داشـت. 
گسـترش  رویـای  در  مایکروسـافت 
غـرق  پلتفرم هـا  تمـام  در  وینـدوز 
شـده بـود، تـا اینکـه اپـل بـا معرفی 
بسـیار  کاربـری  بـا  پلتفرمـی سـاده 
آسـان، توجه همه را بـه خود جلب و 
تمـام کمپانی هـا را به پیـروی از خود 
واداشـت، بطوریکه مایکروسـافت نیز 
بـه سـوی  تغییراتـی دیرهنـگام،  در 

الگـوی اپـل حرکـت کـرد.
در  مایکروسـافت  شکسـت های 
هوشـمند  گوشـی های  حـوزه ی 
بسـیار عمیق تـر از وینـدوز ویسـتا و 
عرضه ی این نسـخه از ویندوز اسـت. 
سـال های  طـول  در  مایکروسـافت 
بـرای  را  زیـادی  فعالیت هـای  اخیـر 
بـه  واحـد  نسـخه ی  یـک  عرضـه ی 
منظـور اسـتفاده در تمـام گجت هـا 
مـروری  بـا  اسـت.  داده  انجـام 
در  مایکروسـافت  سرگذشـت  بـر 
سـال های اخیـر می تـوان مشـکات 
موجـود در ویندوزفـون را به روشـنی 
رابـط  مایکروسـافت  ماحظـه کـرد. 

شکست در بازار گوشی های هوشمند با وجود سلطنت در حوزه پی سی؛

 برنامه آینده ی مایکروسافت چیست؟ 
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مایکروسـافت سـال گذشـته طیف 
گوشـی های هوشـمند سـری لومیا را 
محـدود کـرد و در هفته هـای اخیـر 
نیـز بخشـی از نیروهایـی را کـه پس 
از تصاحـب نوکیـا بـه زیـر پرچم این 
کمپانـی رفتـه بودنـد، از کار برکنـار 
حاکـم  بایـد  را  ردموندی هـا  کـرد. 
بامنـازع دنیـای پی سـی خوانـد، اما 
هوشـمند،  گوشـی های  دنیـای  در 
ایـن کمپانـی قافیـه را باختـه اسـت. 
از  پـس  اسـت  اینجـا  اصلـی  سـوال 
گوشـی های  تولیـد  بخـش  فـروش 
گسـترده،  نیـروی  تعدیـل  و  همـراه 
بـا  چیسـت؟  پـی  در  مایکروسـافت 
وجـود اینکـه بسـیاری از عاقمندان 
سـری  هوشـمند  گوشـی های  بـه 
لومیـا در انتظار عرضـه ی محصوالت 
ردموندی هـا  جانـب  از  بیشـتری 
سـال  مایکروسـافت  امـا  بودنـد، 
گذشـته گوشی های هوشـمند عرضه 
شـده در خانـواده ی لومیـا را محدود 

. د کر
ایـن  نیـز  اخیـر  هفته هـای  در 
کمپانـی بـا تعدیـل نیروی گسـترده 
از  از کمپانـی  کـه پـس  در بخشـی 
انتقـال نوکیـا بـه مایکروسـافت، بـه 
داد  نشـان  مـی داد،  ادامـه  فعالیـت 
تغییـر  حـال  در  کمپانـی  ایـن  کـه 
سیاسـت هایش در قبـال گوشـی های 
هوشـمند اسـت. مایکروسـافت پـس 
از فـروش بخـش تولیـد گوشـی های 
همـراه خـود بـه یـک کمپانـی تحت 

از  نفـر   1.850 فاکسـکان،  تملـک 
در  اغلـب  کـه  را  خـود  کارکنـان 
بخش گوشـی های هوشـمند فعالیت 
کـرد.  برکنـار  کار  از  می کردنـد، 
مایکروسـافت  لومیاهـای  هرچنـد 
گوشـی های  از  درصـد   95 از  بیـش 
ویندوزفـوِن  بـر  مبتنـی  هوشـمند 
بـازار را بـه خـود اختصـاص داده اند، 
محصـوالت  عرضـه  ی  عـدم  امـا 
جدیـد باعـث شـده تـا سـهم پلتفرم 
وینـدوز در بـازار گجت هـای موبایـل 
بـه پایین تریـن میـزان خـود برسـد. 
ویندوزفـون  معتقدنـد کـه  بسـیاری 
بـه پایان راه رسـیده و مایکروسـافت 
در پـی آن نیسـت تـا پلتفـرم خـود 
را زنـده کنـد، چراکـه دیگـر دوران 
گوشـی های هوشـمند بـه سـر آمـده 
اسـت. هرچند بسـیاری سیاست های 
ورود  در  مایکروسـافت  اشـتباه 
گوشـی های  بـازار  بـه  دیرهنـگام 
اصلـی شکسـت  را عامـل  هوشـمند 
ویندوزفـون تلقـی می کننـد، امـا بـه 
نتوانسـت  کمپانـی  ایـن  چـرا  واقـع 
دنیـای  در  شـده  حاصـل  فـروغ 
پی سـی را تکـرار کنـد؟ ردموندی هـا 
چـه سیاسـت هایی را بـرای ادامـه ی 
فعالیـت خـود در ایـن حـوزه در سـر 

دارنـد؟
تعدیـل نیـروی گسـترده در کنـار 
عـدم عرضـه ی محصـوالت جدیـد در 
را  هوشـمند  گوشـی های  حـوزه ی 
می تـوان بـه عنـوان گواهـی بـر تمام 

دنیـای  در  مایکروسـافت  اشـتباهات 
گوشـی های هوشـمند خواند. براساس 
بالمـر، مدیرعامـل  اسـتیو  گفته هـای 
میـراث داران  مایکروسـافت،  اسـبق 
وینـدوز  معرفـی  بـا  گیتـس،  بیـل 
ویسـتا تمـام فعالیت هـا و نوآوری های 
صـورت گرفتـه توسـط کارکنـان این 
کمپانـی را در کنـار برنامه هـای جـاه 
طلبانـه ی ایـن کمپانی برای نسـخه ی 
جدیـد سیسـتم عامـل، تلـف کردنـد. 
وینـدوز ویسـتا دقیقا چنـد هفته پس 
از رونمایـی از اولیـن نسـل اول آیفون 
ژانویـه ی  در  جابـز  اسـتیو  توسـط 
2007 منتشـر شـد. وینـدوز ویسـتا 
سیاسـت های  از  مثـال  روشـن ترین 
بـا  کـه  اسـت  مایکروسـافت  اشـتباه 
در پیـش گرفتـن آن هـا، تغییـرات در 
و  گرفـت  نادیـده  را  فنـاوری  دنیـای 
موجبـات شکسـت خـود در این حوزه 

را رقـم زد.
جـای  بـه  مایکروسـافت 
تقویـت  منظـور  بـه  سـرمایه گذاری 
هـر چـه بیشـتر مواضعـش در حوزه 
تقویـت  بـه  هوشـمند  گوشـی های 
در  خـود  مواضـع  پیـش  از  بیـش 
کـه  پرداخـت  پی سـی  دنیـای 
برنـده ی بامنـازع آن بوده و هسـت. 
الزم  زیرسـاخت های  ویندوزفـون 
بـرای توسـعه هـر چـه بیشـتر را در 
اپلیکیشـن هایی  و  داشـت  اختیـار 
نیـز بـرای این پلتفـرم پیـش از آنکه 
iOS اپـل بـه بلوغ برسـد، بـرای این 

شـده  داده  توسـعه  عامـل  سیسـتم 
بـود، امـا یکـی از مشـکات در رابط 
بـود.  نهفتـه  ویندوزفـون  گرافیکـی 
ردموندی  هـا رابـط کاربـری را بـا در 
نظـر گرفتن اسـتفاده از قلـم طراحی 
کـرده بودنـد و در واقـع ویندوزفـون 
از وینـدوز  نسـخه ای کوچـک شـده 
مـورد اسـتفاده در پی سـی ها بود که 
بـا وجـود منـوی اسـتارت، سـعی در 
موفقیـت در حـوزه ی موبایل داشـت. 
گسـترش  رویـای  در  مایکروسـافت 
غـرق  پلتفرم هـا  تمـام  در  وینـدوز 
شـده بـود، تـا اینکـه اپـل بـا معرفی 
بسـیار  کاربـری  بـا  پلتفرمـی سـاده 
آسـان، توجه همه را بـه خود جلب و 
تمـام کمپانی هـا را به پیـروی از خود 
واداشـت، بطوریکه مایکروسـافت نیز 
بـه سـوی  تغییراتـی دیرهنـگام،  در 

الگـوی اپـل حرکـت کـرد.
در  مایکروسـافت  شکسـت های 
هوشـمند  گوشـی های  حـوزه ی 
بسـیار عمیق تـر از وینـدوز ویسـتا و 
عرضه ی این نسـخه از ویندوز اسـت. 
سـال های  طـول  در  مایکروسـافت 
بـرای  را  زیـادی  فعالیت هـای  اخیـر 
بـه  واحـد  نسـخه ی  یـک  عرضـه ی 
منظـور اسـتفاده در تمـام گجت هـا 
مـروری  بـا  اسـت.  داده  انجـام 
در  مایکروسـافت  سرگذشـت  بـر 
سـال های اخیـر می تـوان مشـکات 
موجـود در ویندوزفـون را به روشـنی 
رابـط  مایکروسـافت  ماحظـه کـرد. 

شکست در بازار گوشی های هوشمند با وجود سلطنت در حوزه پی سی؛
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کـه  را  زنـده  کاشـی های  کاربـری 
وینـدوز  در  بـود  خاقانـه  بسـیار 
ایـن  امـا  کـرد،  رونمایـی   7 فـون 
ویژگـی هیچـگاه بـه دلیل مشـکات 
پیـش آمـده و تغییـرات گسـترده در 
سیسـتم عامل ویندوزفـون، به عنوان 
یـک ویژگـی کاربـردی مطرح نشـد. 
هوشـمند  گوشـی های  از  بسـیاری 
مبتنـی بـر وینـدوز 7 بـه نسـخه ی 
 8 ویندوزفـون  همـان  یـا  جدید تـر 
بـروز نشـدند، حـال آنکه شـماری از 
گوشـی های مبتنـی بـر ویندوزفـون 
8.1 نیـز بـه ویندوز 10 بـرای موبایل 
مایکروسـافت  نشـده اند.  بروزرسـانی 
در  را  بسـیاری  تغییـرات  همـواره 
ویندوزفـون  مختلـف  نسـخه های 
در  موضـوع  ایـن  کـه  کـرده  ایجـاد 
جهـت اسـتراتژی کلی سیسـتم برای 
بـه  واحـد  نسـخه ی  یـک  عرضـه ی 
منظـور اسـتفاده در تمـام گجت هـا 
پیـش  در  سیاسـت  هرچنـد  اسـت. 
گرفتـه شـده در مایکروسـافت نهایتا 

بـر  در  را  جالـب  بسـیار  نتیجـه ای 
دارد، امـا زمـان و انـرژی صرف شـده 
بـرای آن باعـث شـده تـا بسـیاری از 
مشـتریان سـرویس های این کمپانی 
چیـزی  نتیجـه  و  شـده  دلسـرد 
باشـد کـه امـروز شـاهد آن هسـتیم. 
تولیدکننـدگان  دیگـر،  طرفـی  از 
بـرای  نیـز  هوشـمند  گجت هـای 
بـه  ملـزم  ویندوزفـون  از  اسـتفاده 
تـا  بودنـد  گواهـی  حـق  پرداخـت 
باالخـر  اخیـر  سـال های  در  اینکـه 
مایکروسـافت اسـتفاده از وینـدوز را 
روی گوشـی های هوشـمند بصـورت 
تولیدکننـدگان  اختیـار  در  رایـگان 

داد. قـرار 
فـون  وینـدوز  معرفـی  از  پـس 
هوشـمند  گوشـی  مایکروسـافت   ،7
سـری Kin خـود را رونمایـی کـرد. 
گجت هـای خانواده ی Kin براسـاس 
وینـدوز CE توسـعه یافتـه بودند که 
نهایتـا بـا توجـه بـه فـروش ضعیـف، 
بـه منظـور تقویـت هـر چـه بیشـتر 

ویندوزفـون کنـار گذاشـته شـدند.
فـراوان،  تاش هـای  از  پـس 
مایکروسـافت سـعی کرد تا بخشی از 
کاربران دسـکتاپ خـود را به کاربران 
کمپانـی  ایـن  کنـد.  تبدیـل  تبلـت 
بـا معرفـی وینـدوز 8 کامـا بخشـی 
را  سـنتی  پی سـی های  کاربـران  از 
بـا  مایکروسـافت  رنجانـد.  خـود  از 
عرضـه ی وینـدوز 8 درصـدد آن بـود 
تـا با آیپد اپـل مقابله کنـد، همانطور 
کـه ایـن کمپانـی سـعی داشـت تا با 
ویندوزفـون 7 بـه مبـارزه بـا آیفـون 
نهایـت  در  مایکروسـافت  بپـردازد. 
موفـق شـد تـا به هـدف نهایـی خود 
از وینـدوز روی تمـام  کـه اسـتفاده 
گجت هـای مبتنـی بـر این سیسـتم 
عامـل بود رسـیده و نسـخه ی نهایی 
وینـدوز 10 را راهـی بـازار کنـد، امـا 
زمـان از دسـت رفتـه بـود و وینـدوز 
10 نیـز با وجـود قابلیت هـای جالبی 
نظیـر اپلیکیشـن های یونیورسـال، به 
منزلـه ی نوشـدارویی پـس از مـرگ 

بود. سـهراب 
مایکروسـافت امیـدوار بـود تـا بـا 
انتشـار وینـدوز 8، شـاهد شـکوفایی 
و افزایـش اپلیکیشـن های وینـدوزی 
باشـد، امـا ایـن موضـوع بـه حقیقت 
 ،10 وینـدوز  انتشـار  نپیوسـت. 
ایـن  بـرای  اپلیکیشـن ها  توسـعه ی 
راحـت  بسـیار  را  عامـل  سیسـتم 
اینـک  هـم  بطوریکـه  اسـت،  کـرده 
تـا  قادرنـد  توسـعه دهندگان 
بـه  را  خـود   iOS اپلیکیشـن های 
وینـدوز 10 ترجمـه کرده یـا بصورت 
مسـتقیم بـا اسـتفاده از قابلیت هـای 
ایجـاد شـده، اپلیکیشـن یونیورسـال 
را بـرای گجت هـای مختلـف مبتنـی 
بـر وینـدوز 10 توسـعه دهنـد، امـا 
وجـود  دیگـری  مشـکل  هم اکنـون 
ابزار هـای  وجـود  عـدم  آن  و  دارد 
بـه  کافـی  انـدازه ی  بـه  وینـدوزی 
منظـور تشـویق کاربران به توسـعه ی 
اپلیکیشـن ها بـرای ایـن اکوسیسـتم 

اسـت.
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جاذبـه  بـر  عـاوه  کرمـان  شـهر 
هـای تاریخـی و گردشـگری غذاهـای 
خوشـمزه و متنـوع زیـادی دارد. زنان 
کرمانـی بـه نجابت و کدبانویی شـهره 
انـد. طعم غـذای مادرهـا و مادربزرگ 
هـای کرمانـی بـا طعـم هیـچ غذایـی 
قابـل مقایسـه نیسـت. اگرچـه برخی 
از غذاهـای سـنتی کرمـان فرامـوش 
شـده اسـت امـا بـاز هـم عطـر خوش 
غذاهـای متنـوع کرمانی از آشـپزخانه 
هـا بـه مشـام مـی رسـد، کـه توسـط 
کدبانوهـای کرمانـی بـه بهتریـن نحو 
طبـخ می شـود. بعضـی از ایـن غذاها 
مختـص شـهر کرمـان بـوده و غـذای 
اصیـل این شـهر محسـوب می شـود 
کـه هـر هفتـه یکـی از ایـن غذاهـا را 
به همـراه خـواص موادش عنـوان می 

 . کنیم
طرز تهیه کشک و بادمجان:

بادمجان 5عدد                                        
پیاز2عدد

نعناع خشک 2 قاشق غذاخوری
کشک  5قاشق غذاخوری

سیر 5حبه
گردوی خردشده 3قاشق غذاخوری

نمک و فلفل به میزان الزم
طرز تهیه:

بادمجـان ها را پوسـت کنـده و چند 
قسـمت کنیـد. نمـک بزنیـد و پانـزده 
تـا آب  بدهیـد  زمـان  بـه آن  دقیقـه 
بادمجان خارج شـود. تا در زمان سـرخ 

کـردن روغـن کمتـری مصـرف کنـد. 
بادمجـان هـا را پس از سـرخ کـردن با 
سـیر رنـده شـده مخلـوط و خـوب له 
کنیـد. نعنـای خشـک را بـا مقـداری 
روغـن با حـرارت کم تفت دهیـد، پیاز 
هـا را نیـز خوب ریـز کـرده و در روغن 
سـرخ مـی کنیـم. سـپس نعنـاع داغ، 
گردوهـای خردشـده و بادمجـان را بـه 
پیازها اضافه کـرده و روی حرارت تفت 
می دهیم. کشـک را بـا یک چهارم آب 
سـرد مخلـوط کـرده و بـه مـواد اضافه 
مـی کنیـم و کمـی تفت مـی دهیم تا 
آب اضافـه غـذا کشـیده شـود. کشـک 
بادمجـان را در ظـرف بکشـید و رویش 
را با سـیر داغ و نعناع داغ تزیین کنید. 
البتـه الزم به ذکراسـت کـه اندازه همه 
ایـن مـواد بـه ذائقه فـرد بسـتگی دارد 
و مـی توانـد مقـدار آن را کـم یـا زیـاد 

 . کند
  کشک و بادمجان

 کشـک و بادمجـان غـذای محبوب 
بسـیاری از خانـواده هـای کرمانی می 
باشـد. در بسـیاری از مهمانـی هـا اگر 
بـه عنـوان غـذای اصلـی سـرو  چـه 
نشـود ولی در کنـار آن قرار دارد. البته 
در قدیـم ایـن غـذا فقـط بـه صـورت 
سـنتی درسـت می شـد؛ ولی در حال 
حاضـر بـه صـورت مختلفـی پختـه و 
تزییـن مـی شـود. کشـک و بادمجان 
مجلسـی کـه به آن گوشـت هم اضافه 
مـی کننـد یـا بـا گوشـت تزییـن می 

شـود، کشـک و بادمجان کبابی که در 
آن بادمجـان را کباب کرده و اسـتفاده 
مـی کننـد. ولـی ما مـی خواهیـم در 
اینجـا طـرز تهیـه کشـک و بادمجـان 
اصیـل مـردم کرمان را آمـوزش دهیم 
و همچنیـن خواص مـواد را نیزتوضیح 
مـی دهیم تا عزیـزان با مـواد مصرفی 
بهتر آشـنا شـوند. یکـی از مـواد مورد 

نیـاز مـا بادمجان اسـت.
بادمجان : متعلق به خانواده سـیب 
زمینـی اسـت کـه از هند به کشـور ما 
آورده شـده اسـت. طبع گـرم و خیلی 
خشـک دارد. عـده زیـادی بادمجـان 
ولـی  داننـد.  مـی  خاصیـت  بـی  را 
مهمتریـن خاصیـت آن کـم کالـری 
بودن آن اسـت و بـرای وزن کم کردن 

غذای مناسـبی اسـت.
پیاز:  در داخل این غـذا از دیر باز به 
عنـوان باکتری کش بـدن و برای رفع 
سـموم بـدن مـورد اسـتفاده قـرار می 
گرفته اسـت. طبع گـرم دارد و یکی از 
مهمتریـن خاصیـت آن ضد سـرطانی 
بودنـش اسـت. پیـاز ضـد کلسـترول 
اسـت. خـواص آنتی اکسـیدانی و امگا 
3موجـود در آن باعـث کاهـش میزان 
شـود  مـی  خـون  گلیسـیرید  تـری 
همچنیـن خـواص ضد دیابتـی دارد و 
یک مـاده غذایـی مفید بـرای عزیزان 

مبتـا بـه دیابت اسـت.
نعنـاع : سرشـار از خاصیـت اسـت. 
بـدن، ضـد  و  تقویـت کننـده معـده 

تشـنج و ضـد سـرفه اسـت. بـرای بی 
خوابـی موثـر اسـت.

گـردو: از جملـه مـواد مغذی اسـت 
کـه مقـدار فسـفر آن با ماهـی برابری 
مـی کنـد. گردو؛ خـون سـاز و تصفیه 
درمـان  در  و  اسـت  خـون  کننـده 
مـی  اسـتفاده  ریـوی  هـای  بیمـاری 
شـود. ایـن مـاده غذایـی دارای مـس 
مـی باشـد. بنابرایـن به جـذب آن در 
بـدن کمـک می کنـد و از بـروز حمله 

قلبـی جلوگیـری مـی کنـد.
سـیر: از خاصیـت بـاور نکردنی سـیر 
درمـان فشـار خـون اسـت. سـیر ضـد 
آلـرژی بـوده و اختاالت کبـدی و غدد 
داخلـی را تنظیـم و همچنیـن از پیری 

زود رس جلوگیـری مـی کنـد.
کشـک : جـزو لبنیاتـی اسـت کـه 
دارای  خوشـمزه  طعـم  بـر  عـاوه 
خـواص فراوانی اسـت. این مـاده لبنی 
فقط در ایران یافت می شـود. کشـک 
پوکـی  از  کـه  دارد  زیـادی  کلسـیم 
اسـتخوان جلوگیری می کند. نسـبت 
بـه شـیر و پنیر پروتییـن باالتری دارد 
یـک  و سـالمندان  کـودکان  بـرای  و 
خوراکی ارزشـمند محسوب می شود. 
ایـن ها فقط بخـش اندکـی از خواص 
ایـن غـذای خوشـمزه مـی باشـد کـه 
امیدواریـم در برنامـه غذایـی خود این 

غـذای پـر خاصیـت را بگنجانیـد .
منابع:  ایران کوک- سایت سامت 
تغذیه

غذايی برای کم کردن وزن


