
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
استان کرمان در جلسه هیات 
امنای استانی خبر داد: 

پیشرفت
 فیزیکی
 ۵۸ درصدی 
ساختمان مرکزی 
شفا در کرمان

سال دوازدهم  شماره پیاپی 831  یکشنبه 10 بهمن ماه 1395 2
www.payamema.ir  روزنامه سیاسی - اجتماعی صبح ایران  8 +8 صفحه  قیمت 1000 تومان

رخ   صفحه 2
ماه

ل 
فض

بوال
س: ا

عک

عربستان
 از لیست 

هفت
ترامپ

جا ماند
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان خبرداد:

ترازوی صادرات به نفع 
صنعت سنگینی می کند

5

»آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« )نوبت دوم(

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای پـارک بانـوان اقـدام نمایـد  لـذا از شـرکتهای  واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن 
بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ 95/11/23 جهـت دریافت اسـناد مناقصه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهید 

رجایی-سـایت اداری شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری 

بم نسـبت بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ610،000،000، 1 ریـال در وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصـه برای مدت 

3 مـاه الزامی می باشـد.
3- مدت اجرای کار  از زمان تحویل محل به مدت 12ماه می باشد. 

4- برآورد  اولیه اجرای کار بر اساس فهرست بهای مربوطه سال 95  مبلغ 32،007،003،430 ریال می باشد.
5- پیشـنهاد واصلـه حداکثـر تـا یـک هفتـه بعـد از آخریـن مهلت ارائـه پیشـنهادها از نظر کیفـی بررسـی و از مناقصه گران کـه حداقل 

امتیـاز ارزیابـی کیفـی را کسـب نمـوده انـد جهت حضـور در بازگشـایی پاکات الـف و  ج}مالـی{ دعوت بعمـل خواهد آمد.
6-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به مناقصه در اسناد مندرج است.

9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  44345211-034 تماس حاصل نمایند.
 علیرضا ریاضی-  شهردار بم

دغدغه هایی پیرامون 
واگذاری پارک ملی »خبر«

محمدرضا فرح بخش

ملـی  پـارک  در  اکوتوریسـم  پـروژه  افتتـاح 
خبـر شهرسـتان بافـت باعث ایجـاد مباحثی 
و  موافقیـن  و  شـده  موضـوع  ایـن  دربـاره 
مخالفیـن هـر یـک دالیلـی را مـی آورنـد. 
اکوتوریسـم در طـی سـالهای گذشـته رونق 
بـه  یادداشـت  ایـن  در  امـا  گرفتـه  زیـادی 
بعـد اجتماعـی توجـه خواهـد شـد و امـور 
تخصصی زیسـت محیطـی کارشناسـان باید 

اظهـار نظـر کننـد.
امـا بـرای ایـن موضـوع ذکـر چنـد نکتـه و 
سـوال می توانـد در نتیجه گیـری، مثمرثمر 
بـوده و بـه درک بهتری از پـروژه به ما بدهد.

نکات:
محتـوا  بـه  اینکـه  بجـای  انتقـادات  در   -1
توجـه شـود بـه حاشـیه هـا پرداختـه مـی 
شـود بـرای مثـال مجـری طـرح مهـم تـر از 
اصـل موضـوع شـده اسـت ،اینکه بـه مجری 
پـروژه انتقاداتـی وارد اسـت چـه ارتباطـی با 
سـرمایه گـذاری در رابطـه با این پـروژه دارد 
و تعمیمـم دادن پـروژه به مجری ناشایسـت 
اسـت و شـاید بهتـر باشـد هـر موضوعـی در 
چارچـوپ یـا contex خـودش بحث شـود 
و مـوج سـواری بـر روی موضوعـات دیگر به 

دور از اخـالق اسـت.
2- همـواره از ایجـاد اشـتغال صحبـت مـی 
کنیـم و میدانیـم که اشـتغال بدون سـرمایه 
گـذاری بـه دسـت نخواهـد امـد و خیلـی از 
مـوارد کشـورهایی چنیـن پروژه هایـی را در 
اختیـار شـرکت چنـد ملیتـی قـرار میدهند 
و حـال اینکـه یـک شـرکت داخلـی و بومی 
پـای کار اسـت جای بسـی خوشـحالی دارد.
ادامه در صفحه ۸

یادداشت

در این شماره می خوانید:
2  بهره برداری از 817 میلیارد ریال پروژه انتقال و فوق توزیع 

در برق منطقه ای کرمان

2  تقدیر و تشکر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست کشور از شرکت گاز استان کرمان

3  نمی توان بین ملت ها دیوار کشید

4  دانشگاه جیرفت با مشارکت توبینگن آلمان در دشت جیرفت 
کاوش می کند

5 اقتصاد پسته دچار چالش شده است

6  کرمانی های توییتر  چی نوشتند؟

کودک سر راهی در سیرجان 
جان داد

مهدی حـسیـنــی نژاد سرپرسـت 
تجـارت  و  معـدن  سـازمان صنعـت، 
نشسـت  در  کرمـان  اسـتان  شـمال 
موفـق شـدیم  گفـت:  خبـری خـود 
ظـرف  دالر  میلیـون   900 از  بیـش 
داشـته  صـادرات  گذشـته  چندمـاه 
باشـیم و خوشـبختانه باالنـس آن بـه 
نفـع صنعـت در حـال تغییـر اسـت.

وی افزود: حجـم کاالهای صادراتی 
اسـتان کرمان در سـال جاری کاهش 
یافتـه، امـا ارزش آن افـزوده شـده به 
طـور متوسـط قیمـت هـر کاال را بین 
700 تـا 800 دالر افزایـش دادیـم و 
تـراز بازرگانی اسـتان در حـدود 300 

میلیـون دالر مثبت اسـت.
صفحه 4
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خبر

بهره برداری از ۸17 
میلیارد ریال پروژه انتقال 

و فوق توزیع در برق 
منطقه ای کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی بـرق منطقـه 
هشـتمین  و  سـی  سـالروز  در  کرمـان  ای 
سـال پیـروزی انقـالب شـکوهمند اسـالمی 
تعـداد 6 پـروژه انتقـال و فـوق توزیـع بـرق 
جمعـاً بـا اعتبـار 817 میلیـارد ریال بـه بهره 
بـرداری مـی رسـد. ایـن پـروژه هـا عبارتنـد 
از: پسـت 400 کیلوولـت ارگ بـم در نظـام 
کرمـان،  در  کیلوولـت   132 پسـت  شـهر، 
پسـت 132 کیلوولـت در جهاد آبـاد، خطوط 
230 کیلوولـت انتقـال نیـروگاه سـمنگان در 
سـیرجان، خطـوط ارتباطـی 132 کیلوولـت 
پسـت اختیارآبـاد و خطـوط ارتباطـی پسـت 
400 کیلوولـت جیرفـت، اهـداف ایـن پروژه 
هـا تامیـن بـرق مطمئـن متقاضیـان و رفـع 
عملیـات  می باشـد.  منطقـه  در  ولتـاژ  افـت 
اجرایـی4 پـروژه نیـز به مناسـبت دهـه فجر 
بـا اعتبـار 700 میلیـارد ریـال در شهرسـتان 
هـای جیرفـت و رفسـنجان آغـاز می شـود. 
ایـن طـرح هـا شـامل: اجـرای فـاز دوم خط 
انتقـال 400 کیلوولـت جیرفـت به بـم، خط 
ارتباطـی 132 کیلوولـت فاریـاب- خطـوط 
ارتباطـی پسـت 400 کیلوولـت جیرفـت و 
اجـرای مرحلـه دوم خـط 132 کیلوولـت در 

می باشـند.  رفسـنجان 

تقدیر و تشکر معاون 
رئیس جمهور و رئیس 

سازمان حفاظت از محیط 
زیست کشور از شرکت 

گاز استان کرمان
بـا حضـور معـاون رئیـس جمهـور و رئیس 
سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت کشـور، 
عامـل  مدیـر  ودیعتـی،  و  کرمـان  اسـتاندار  
شـرکت گاز اسـتان کرمـان کلنگ گازرسـانی 
بخش »خبر« زده شـد. در ابتدای این مراسـم، 
ابتـکار ضمـن تقدیر و تشـکر از مدیـر عامل و 
مجموعـه شـرکت گاز اسـتان کرمـان گفـت،  
منطقـه »خبـر« منطقـه ای زیبـا و ارزشـمند 
اسـت بـا انجـام عملیـات گازرسـانی منطقـه 
»خبـر« مـی تـوان از تخریـب منابـع جنگلی 
ارزشـمند جلوگیری نمود. مدیر عامل شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان در جریـان ایـن مراسـم و 
مشـخصات این پـروژه گفت : تعداد 18روسـتا 
در قالـب 2 هـزارو800 خانـوار بـا اجـرای 31 
کیلومتـر خـط تغذیـه و 143کیلومتـر شـبکه 
توزیـع با اعتبـاری بالغ بـر 40 میلیـارد تومان 
انجـام خواهد شـد که هدیـه دیگـری از دولت 
تدبیـر و امیـد بـرای آبادانـی اسـتان کرمـان و 
رفـاه مردم این اسـتان مـی باشـد. ودیعتی در 
ادامـه بـه توجـه ویـژه دولـت تدبیـر و امید به 
مناطـق محروم روسـتایی اشـاره کـرد و گفت: 
»وزارت نفـت در دوسـال اخیـر بـا گازرسـانی 
بـه بسـیاری از مناطـق محـروم در راسـتای 
توسـعه عادالنه و متوازن کشـور گام برداشـته 
اسـت.«  مدیر عامل شـرکت گاز استان کرمان 
در خاتمـه گفـت: » امیـد اسـت بتوانیـم برای 
سـربلندی ایـران اسـالمی و انقـالب و رفـاه و 
آرامـش همشـهریان عزیـز و فهیـم کرمانـی 
گامـی برداشـته و بـرای آبادانـی شـهر هـا و 

روسـتاهایمان  تـالش نماییـم.« 

مراسم  گرامیداشت 
شهدای آتش نشان 

مراسـم  گرامیداشـت شـهدای آتش نشـان 
سـاختمان پالسـکو درایسـتگاه آتـش نشـانی 
شـرکت خطوط لولـه و مخابـرات نفت جنوب 
شـرق برگزار شد. مسئول ایمنی و آتش نشانی 
منطقه گفت:  »مراسـم گرامیداشـت شـهدای 
آتـش نشـان صبـح امـروز باحضورمسـئولین 
و کارکنـان شـرکت خطـوط لولـه ومخابـرات 
درایـن  برگزارشـد.«  شـرق  جنـوب  منطقـه 
مراسـم کـه بـا حضـور معـاون فنـی وروسـای 
خطـوط  نشـانی  آتـش  وپرسـنل  هـا  واحـد 
لولـه وآتـش نشـانان انبـار بخـش رفسـنجان 
برگزارشـد، ضمـن صلـوات وقرائـت فاتحه یاد 
شـهدای آتـش نشـان پالسـکو گرامی داشـته 
شـد. سـید کمـال الدیـن افتخـاری در پایـان 
گفت: دوشـب مراسـم مداحی وفاتحـه خوانی 
درشـهرک نفـت بـه همت خانـواده هـا جهت 
شـادی روح شهدای آتش نشـان برگزارگردید.

کرمان زمین

شـنبه  ر چها
گذشـته باز کودکی 
قربانی هوس  دیگـر 
بـازی پـدر و مـادر 
خـود شـد و در کمـال نامهربانـی 
در  انسـانی  غیـر  اقدامـی  در  و 
خیابانـی در سـیرجان رهـا شـد و 
همـان جـا فوت کـرد. رهـا کردن 
نـوزاد تـازه به دنیا آمده در سـطل 
آشـغال، جلـوی مسـاجد و سـایر 
مکا ن هـای ایـن چنینـی پدیده ای 
در  و  نمـی رود  شـمار  بـه  تـازه 
جـای جـای ایـران این قضیـه در 
حـال رویـت اسـت. امـا در میـان 
خیـل آسـیب های اجتماعـی ایـن 
ناهنجـاری در جامعـه شـاید زنگ 
باشـد.  مسـئولین  بـرای  خطـری 
نـوزاد  یـک  آن  در  کـه  آسـیبی 
قربانـی  افـرادی دیگـر می شـود و 
نتیجـه اش یـا مرگ نوزاد اسـت یا 
نـوزادی بـدون والدیـن و در میان 

ایـن همـه آسـیب در جامعـه!
اما این بار در سیرجان!

فرمانـدار سـیرجان ضمـن تایید 
این خبـر می گوید: ایـن کودک در 
بافت فرسـوده شـهر سـیرجان رها 
شـده بود کـه متاسـفانه بعـد پیدا 
شـدن توسـط مردم عالئـم حیاتی 
نداشـته و فـوت شـده بـود. منصور 
مکـی آبـادی تاکیـد می کنـد کـه 
اقـدام  ایـن  دلیل هـای  از  یکـی 
ایـن  والدیـن  مالـی  بـد  وضعیـت 

نـوزادان اسـت. 

شرایط امروزی جامعه
 ما آبستن هر نوع اختالل 

رفتاری است
ایـن  در  شـناس  جامعـه  یـک 
بـاره بـه »کرمـان نـو« می گویـد: 
آسـیب های اجتماعـی ایـن چنین 
را بـر این اسـاس که یک بـار اتفاق 
نمـی افتـد تحلیـل کـرد امـا اگـر 
شـیوع پیـدا کنـد نیاز بـه تحلیل و 
بررسـی دارد. وحیـد زاده بـا اشـاره 
نـوع  ایـن  بـه رشـد  بـه رونـد رو 
ایـن  در کشـور می گویـد  آسـیب 
اتفـاق مختص کرمان نیسـت بلکه 
در همـه جـای ایران درحـال اتفاق 
افتـادن اسـت. وی می گویـد این ها  
اسـت  جدیـدی  رونـد  از  بخشـی 
کـه بـر جامعـه مـا حاکمیـت پیدا 
کـرده و بـا اتفاقاتـی ایـن چنینـی  
سـیگنال خطـر بـه افـراد مسـئول 
تشـریح  در  او  می شـود.   داده 
چرایـی بـه وجـود آمدن  ایـن نوع 
آسـیب می گوید شـرایط اجتماعی 
امـروز جامعـه مـا آبسـتن هـر نوع 
اختـالل رفتـاری و اجتماعی اسـت 
و تردیـدی در ایـن موضـوع وجـود 
نـدارد. وحیـد زاده  تاکیـد می کند 
تفکـرات،  سـاختارها،  چـون  کـه 
سـاختار  و  اجتماعـی  سـازه های 
بـر  مبتنـی  مـا  جامعـه   نهـادی 
گذشـته  هنجارهـای  و  ارزش هـا 
اسـت تـا رو به آینـده. او ارزش های 
مبتنـی بر گذشـته را علـت تحلیل 
آسـیب هایی  چنیـن  نکـردن 

دلیـل  بـه   می گویـد  و  می دانـد 
نـگاه بـه گذشـته  مسـائل آینـده 
بـرای افـراد  قابـل درک نیسـت به 
همین دلیـل در این مـورد مطالعه 
و تحلیـل نمی کننـد. وی کارهـای 
را  حوزه هـا  ایـن  در  شـده  انجـام 
بیـان  اداری  ضـرورت  بـر حسـب 
کـرد و گفـت: »وقتـی هـم کاری 
سـطحی  بسـیار  می شـود  انجـام 
اسـت و عمقـی مسـئله را بررسـی 
می کنـد:  تاکیـد  او  نمی کننـد.« 
محـور  حـول  کـه  همایش هایـی 
برگـزار  اجتماعـی  آسـیب های 

می شـود جنبـه عملـی نـدارد.
کنونـی  شـرایط  زاده  وحیـد   
بیـان  خاصـی  شـرایط  را  جامعـه 
کـرد و گفـت: »بایـد متعهدانـه به 
ایـن موضـوع نـگاه کنیـم و ایـن 
موضوعـات بـه دسـت افـراد اهـل 
فـن داده شـود.« او اقدامـات اداری 
را کافـی بـرای پیشـگیری از ایـن 
می گویـد  و  نمی دانـد  آسـیب ها 
سیسـتم اداری مـا اگـر کار خود را 
بلـد بـود کـه شـاهد ایـن اتفاقـات 
نبودیـم و حـال که به این مشـکل 
بـرای  دوبـاره  کرده ایـم  برخـورد 
حل مشـکل به ایـن افـراد مراجعه 

می کننـد. 
عبور ساده قانون از پدر و 

مادر خاطی
درد  از  بایـد  اول  مرحلـه  در 
از  بعـد  ولـی  کـرد  پیشـگیری 
درد هـم بایـد بـه فکـر درمـان آن 

باشـیم. مسـئله ای که مطرح است 
حـال که ایـن اتفـاق افتـاده قانون 
بـرای بـرای والدیـن این نـوزاد چه 
روشـن  بـرای  می دهـد؟  حکمـی 
احمـدی  نعمـت  از  قضیـه  شـدن 
کارشناس مسـائل حقوقی و وکیل 
دادگسـتری کمـک گرفتیـم. ایـن 
کارشـناس در جواب به این سـوال 
کـه آیـا با توجـه بـه این که نـوزاد 
فـوت کـرده،  پـدر و مـادر آن قاتل 
خیـر،  گفـت:  می شـوند  حسـاب 
مواقعـی  بـرای  »قتـل«  واژه  زیـرا 
را  دیگـری  فـرد  فـرد،  کـه  اسـت 
می کشـد.  و...  اسـلحله  چاقـو،  بـا 
نعمـت احمـدی می گوید بـا توجه 
پرونده هـا  گونـه  ایـن  تعـدد  بـه 
در دادسـراها بـا فـوت ایـن نـوزاد 

دیگـر  و  شـده  بسـته  آن  پرونـده 
شناسـایی  بـرای  دیگـری  اقـدام 
پـدر و مـادر ایـن فرزنـد صـورت 
نمی گیـرد. وی این نـوزاد را حاصل 
رابطه نامشـروع بیان کـرد و گفت: 
»قطعـا حاصـل رابطـه ای بـوده که 
در آن مـادر نـوزاد نمی توانسـته آن 
در خانـواده خود بیـاورد و و مجبور 
به اقدام چنین کاری شـده اسـت.« 
او حتـی انجام آزمایشـاتی از قبیل 
»DNA« بـرای تشـخص هویـت 
نـوزاد را بیهـوده خوانـد و می گوید 
اگـر مـادر نـوزاد می دانسـت پـدر 
آن چـه کسـی بـوده و مـورد قبول 
داخـل  را  آن  کـه  بـود  جامعـه 
نعمـت  نمی انداخـت.  پاکتـی 
احمـدی همچنیـن می گویـد ایـن 

قبیـل آسـیب ها حاصـل گسسـت 
اجتماعـی جامعـه و عواملـی مانند 
بیـکاری، بـاال رفتن سـن ازدواج و.. 
اسـت. او بـا اشـاره بـه عوامـل بـه 
وجـود آورنـده ایـن نـوع آسـیب ها 
تاکیـد می کنـد نبایـد یک سـره به 
انتهـای خط رفـت و دنبـال مقصر 
بگردیـم، بایـد دنبـال ایـن باشـیم 
کـه چه چیـزی باعث شـده مادری 
بچـه خـود را بعـد از تحمـل 9 ماه 

حاملگـی رهـا کنند. 
ایـن  در  رسـمی  آمـار  آخریـن 
بـاره را رئیـس سـازمان بهزیسـتی 
کشـور در  سـال گذشـته داده و 
مدعی شـده که سـاالنه یـک هزار 
کـودک زیـر سـه سـال در کشـور 

می شـوند. رهـا 

کودک سر راهی در سیرجان 
جان داد

آزاد  دانشـگاه  امنـای  هیـات  جلسـه 
حضـور  بـا  کرمـان  اسـتان  اسـالمی 
دکتـر حمیـد میـرزاده، رئیـس دانشـگاه 
مجیـد  حجت االسـالم  اسـالمی،  آزاد 
انصـاری، معـاون حقوقـی رئیس جمهـور، 
دعایـی،  محمـد  حجت االسـالم 
محمدمهـدی زاهـدی، رئیس کمیسـیون 
شـورای  مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش 
هیـات  ایـن  دیگـر  اعضـای  و  اسـالمی 

شـد.  برگـزار 
عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه 
آزاد  دانشـگاه  رئیـس  کرمـان،  واحـد 
اسـالمی اسـتان کرمـان در چهاردهمین 
جلسـه هیـات امنـای این اسـتان گفت:  
»اسـتان کرمـان 13 واحـد دانشـگاهی 

دارد و نسـبت بـه کل اسـتان کـه دارای 
 25 اسـت  عالـی  آمـوزش  مرکـز   119
بـه  را  عالـی  آمـوزش  سـهم  از  درصـد 
خـود اختصـاص داده اسـت.« بابـک آل 
کل  دانشـجویان  »تعـداد  افـزود:  طـه 
اسـت  نفـر   562 و  170هـزار  اسـتان 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  دانشـجویان  و 
ایـن  از  هسـتند.  نفـر   758 و  40هـزار 
آزاد  دانشـگاه  دانشـجویان  نسـبت  رو 
25درصـد  اسـتان  کل  بـه  اسـالمی 

اسـت.«
 وی تعـداد فارغ التحصیـالن دانشـگاه 
را  کنـون  تـا  ابتـدا  از  اسـالمی  آزاد 
161هـزار و 82 نفـر اعـالم کـرد و اظهـار 
داشـت:  »تعـداد دانشـجویان تحصیـالت 

تکمیلـی دانشـگاه آزاد اسـالمی در نیـم 
سـال اول 95-96، 14هـزار و 871 نفـر 
هیـات  اعضـای  تعـداد  همچنیـن  بـود 
علمـی کل اسـتان کرمـان 2هـزار و 534 
نفـر اسـت کـه از ایـن تعـداد کل اعضای 
هیات علمی دانشـگاه آزاد اسـالمی استان 
کرمـان 808 نفر اسـت. همچنین 40 نفر 
اعضـای هیـات علمـی از سـال 92 تا 94 
جـذب شـدند و پیش بینـی می شـود کـه 
90 نفـر دیگـر بـه عنـوان اعضـای هیـات 

علمـی جـذب شـوند.«
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد:  »در دانشـگاه های 
 239 کرمـان  اسـتان  اسـالمی  آزاد 
در  نفـر   333 کاردانـی،  مقطـع  در  نفـر 
مقطـع کارشناسـی، 301 نفـر در مقطـع 
مقطـع  در  نفـر   65 کارشناسی ارشـد، 
مقطـع  در  نفـر   2 و  تخصصـی  دکتـری 
می کننـد.« تحصیـل  حرفـه ای  دکتـری 
آل طـه دربـاره مراکـز رشـد فعـال می 
گویـد: »در کرمـان، جیرفـت، زرنـد و بـم 
مجموعا 42 مرکز رشـد فعـال وجود دارد 
همچنین در مراکز انار، بافت، رفسـنجان، 
نیـز  کهنـوج  سـیرجان،  بردسـیر،  بـم، 
مراکز رشـد در حال تاسـیس و راه اندازی 

است.« 
وی همچنیـن گفـت:  »سـایت مرکزی 
پیشـرفت  بـا  کرمـان  واحـد  در  سـاها 

فیزیکـی 76درصد در حال احداث اسـت، 
همچنیـن بـرای فعال کردن سـاها کمیته 
پیگیـری در مرکـز اسـتان تشـکیل شـده 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس  اسـت.« 
  ISI اسـتان کرمـان درباره تعـداد مقاالت
 ISI اظهـار داشـت: »تعـداد مقـاالت کل
در کل اسـتان یـک هـزارو280 مقالـه و 
تعـداد مقـاالت ISI در سـال 94، 234 
مقالـه بـوده اسـت.« آل طـه از پیشـرفت 
فیزیکـی 58درصـدی سـاختمان مرکزی 
شـهرک فنـاوری آزاد کرمـان خبـر داد و 
افـزود: »80 هکتـار زمیـن در اتوبـان باغ 
علـوی کرمـان بـرای ایـن منظـور در نظر 

گرفته شـده اسـت.«
عمرانـی  پروژه هـای  مـورد  در  وی 
آمـاده افتتـاح تصریـح کـرد: »دانشـکده 
معمـاری سـیرجان، خوابـگاه دانشـجویی 
انـار، سـاختمان اداری بافـت و کتابخانـه 
شـهر بابک جـزء پروژه های آمـاده افتتاح 
هسـتند. همچنیـن پروژه هـای در دسـت 
احداث شـامل اسـتخر انـار، مهمانسـرای 
پرژوهشـکده  رفسـنجان،  مسـجد  انـار، 
مرکـزی کرمـان، سـوله ورزشـی کرمـان، 
سـوله های آزمایشـگاهی همکار استاندارد 
کرمـان، دانشـکده هنر و معمـاری کرمان 
و کتابخانـه رفسـنجان اسـت. همچنیـن 
 ،95 سـال  بـرای  باقی مانـده  پروژه هـای 
13 پـروژه بـا متـراژ 39هـزار و 122 متر 

اسـت.« مربع 
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان 
کرمـان همچنیـن میـزان اعتبـار جـذب 
اسـتان  عمرانـی  طرح هـای  در  شـده 
کرمـان را در سـال 94، 255میلیارد ریال 
طرح هـای  دربـاره  طـه  آل  کـرد.  اعـالم 
مانـدگار فرهنگی در سـال 94 در اسـتان 
کرمـان گفـت:  »جایـزه جهانـی باسـتانی 
پاریـزی، پـارک مفاخـر، جشـنواره ملـی 
یادمـان  بنـای  معنـوی،  میـراث  اقـوام 
شـهدا از جملـه طرح های ماندگار اسـت، 
مانـدگار  طرح هـای  دربـاره  همچنیـن 
بـه  می تـوان   95 سـال  در  فرهنگـی 
پایان نامـه  مرتبـط بـا طرح هـای مانـدگار 
اسـتان  در  مفاخـر  زمینـه شناسـایی  در 

کرمـان اشـاره کـرد.«
گردشـگری  طرح هـای  دربـاره  وی 
مهمانسـرای  کرمـان،  »خوابـگاه  گفـت: 
بافـت،  خوابـگاه  انـار،  خوابـگاه  کرمـان، 
خوابـگاه بـم، خوابـگاه جیرفـت،  ویـالی 
طرح هـای  جـزء  جیرفـت  مسـکونی 
گردشـگری انجام شـده در اسـتان کرمان 
دکوراسـیون،  طراحـی  طـه  آل  اسـت.« 
طراحـی  گالـری،  نمایشـگاه  معمـاری، 
و  دسـتی  صنایـع  قلم زنـی،  و  لبـاس 
مینـاکاری را جـزء طرح هـای دانش بنیان 
فرهنگـی در حال انجام در اسـتان کرمان 

اعـالم کـرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان در جلسه هیات امنای استانی خبر داد: 

پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصدی ساختمان مرکزی شفا در کرمان

 خبر

امیر رجبی

امیر رجبی 
رئیـس شـرکت پخـش فـرآورده هـای 
نفتی ناحیه شهرسـتان کهنـوج می گوید: 
چهـار  تاکنـون  سـرما  فصـل  ابتـدای  از 
میلیـون و 772 هـزار لیتر نفت سـفید در 
پنـج شهرسـتان کهنـوج، فاریـاب، رودبار 
توزیـع  منوجـان  و  گنـج  قلعـه  جنـوب، 

است. شـده 
 »اکبـر نژادسـاالری« در تشـریح ایـن 
خبـر خـود گفتـه اسـت: این میـزان نفت 
و  توزیـع  عامـل  توسـط 65  کـه  سـفید 
تحویـل شـده کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل هفـت درصـد افزایش 
در  می کنـد:  تاکیـد  وی  اسـت.  داشـته 
ایـن  ایـن مـدت 60 هـزار کاالبـرگ در 
 80 کـه  شـده  توزیـع  هـا  شهرسـتان 
درصـد مـردم کاال برگ دریافـت کر ده اند. 
فرآوردهـای  پخـش  شـرکت  افـزود:  وی 
نفتـی ناحیـه کهنـوج در پنج شهرسـتان 
توزیـع  جایـگاه   33 خـود  زیرپوشـش 
نژادسـاالری  دارد.  نفتـی  هـای  فـرآورده 
می گویـد: از ابتدای سـال جـاری تاکنون 
لیتـر  هـزار   843 و  میلیـون   78 نیـز 
بنزیـن و 83 میلیـون و 200 هـزار لیتـر 

گازوئیـل در ایـن پنـج شهرسـتان توزیـع 
شـده کـه در زمنیـه توزیـع گازوئیـل 11 
تقدیـر  بـا  او  درصـد کاهـش داشـته ایم. 
از همـکاری مدیـر شـرکت ملـی پخـش 
کرمـان  منطقـه  نفتـی  هـای  فـرآورده 
گفـت: این همـکاری باعث شـده با توجه 
بـه حجـم بـاالی عملیـات ایـن ناحیه در 
پنـج شهرسـتان جنوبـی هیـچ کمبـودی 

صـورت نگیـرد.
همچنیـن الزم بـه ذکـر اسـت عملیات 
گازرسـانی بـه جنـوب اسـتان کرمـان بـا 
هفـت شهرسـتان در دسـت انجام اسـت.

توزیع پنج میلیون بشکه نفت سفید در جنوب کرمان
 خبر
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کاغذ اخبار

1  آیا قانون جدید ترامپ جلوی اصغر فرهادی برای ورود
 به آمریکا را خواهد گرفت؟

انتخـاب نوشـت: درحالیکـه دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور جدیـد آمریکا 
قانونـی را تصویـب کـرد که بموجب آن از ورود اتباع ایرانی و 6 کشـور دیگر به 
آمریـکا جلوگیری می شـود، شـبهاتی در مورد اینکه اصغر فرهـادی کارگردان 
فیلـم فروشـنده می تواند در مراسـم اسـکار شـرکت کند یـا نه، بوجـود آمده 
اسـت. تریتـا پارسـی رئیس شـورای ملـی ایرانیان آمریـکا )نایـاک( در صفحه 
توییتـر خود نوشـت: اصغر فرهـادی نماینده ایـران اجازه نخواهد داشـت برای 
حضـور در مراسـم اسـکار وارد خـاک آمریـکا شـود. او در رشـته بهترین فیلم 
خارجـی زبـان نامزد شـده و  .... با ایـن حال، روابط عمومی »فروشـنده« اعالم 
کـرد، اصغـر فرهادی برای سـفر بـه آمریکا منـع قانونی ندارنـد، اما تصمیمش 
بـرای حضـور یـا عـدم حضـور در مراسـم را تا چنـد روز آینده به طور رسـمی 

اعالم خواهنـد کرد. 
2  واکنش ابوطالبی به اقدام ضدایرانی ترامپ

ایسـنا نوشـت: رییس دفتـر سیاسـی رییس جمهـور در واکنش بـه امضای 
دسـتور اجرایی ضـد مهاجرت ترامپ تصریح کـرد: ایرانـی را درطول تاریخش 
هیـچ کـس نتوانسـته تحقیرکنـد. حمیـد ابوطالبـی در صفحه شـخصی خود 
در توئیتـر نوشـت: جناب آقـای رییس جمهورآمریـکا؛ ملت ایـران نمادهویت 
وتاریخ آریایی، انسـانیت اسـالمی، آزادی، آزادگی وانسـان دوستی است؛ حتما 
منشـورکوروش را دیـده ایـد؟ ملـت ایران ملت کهن و بسـیار متمدنی اسـت؛ 
خشـونت و تـرور را بـر نمی تابد و با آن می سـتیزد؛ حتما انوار مشعشـع تمدن 
و فرهنـگ چنـد هزارسـاله آنـرا رویـت کـرده اید؟ ملت ایـران ملـت دینداری 

اسـت و بـه زرتشـتیت، یهودیـت، مسـیحیت و اسـالم افتخارمی کنـد؛ حتما 
افتخارآفرینـی هـای آنهـا را درتاریـخ شـنیده اید؟ ملـت ایران ملت پـر غرور و 
پرافتخـاری اسـت، کـه نقش او را درتاریخ سـازی کسـی نمی توانـد انکارکند؛ 
حتمـا تاریـخ را خوانـده ایـد؟ آقای رییـس جمهور! به یادداشـته باشـید ملت 
ایران بیش از سـه هزارسـال اسـتوار و سـربلند ایستاده اسـت؛ ایرانی رادرطول 

تاریخـش هیچ کس نتوانسـته تحقیرکند.
3  حافظی: قالیباف پاسخ مناسبی ندهد، طرح سوال

 از شهردار کلید خواهد خورد
انتخـاب نوشـت:  رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـورای شـهر تهـران، با بیـان اینکـه از مجمـوع 492 میلیـارد تومان 
بودجـه توسـعه آتـش نشـانی و ارتقـای تجهیـزات 200 میلیـارد تومـان هـم 
پرداخت نشـده اسـت، گفت: این موضوعی اسـت که به شـهردار تهـران تذکر 
خواهم داد و در صورت عدم ارائه پاسـخ مناسـب، طرح سـوال از شـهردار کلید 

خواهـد خورد.
4  امکان اخذ 11 میلیون رای الکترونیک در انتخابات شوراها 

مهـر نوشـت: رئیـس کمیسـیون شـوراها و امـور داخلی کشـور، از بررسـی 
سـاز و کار دریافـت 11 میلیـون رای انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا بـه 
صـورت الکترونیـک خبر داد و گفت: نتیجه بررسـی مجلس تـا دو هفته دیگر 

مشـخص خواهد شـد.
5 قالیباف و رحمانی فضلی فردا به مجلس نمی روند

ایسـنا نوشـت: سـخنگوی هیـات رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی گفت 
کـه حضـور وزیر کشـور و شـهردار تهران در جلسـه علنی مجلـس به آینده 

موکـول شـده اسـت. بهـروز نعمتی گفـت: پیش از ایـن مقرر شـده بود که 
وزیـر کشـور و شـهردار تهـران در جلسـه علنی )یکشـنبه( مجلـس حضور 
پیـدا کننـد کـه اعـالم شـد پـس از برگـزاری مراسـم تشـییع پیکـر آتش 
نشـانان شـهید در حادثه سـاختمان پالسـکو امـکان این حضور در جلسـه 
علنـی فراهـم خواهد شـد. وی افزود: بر این اسـاس حضور آقایـان رحمانی 
فضلـی و قالیبـاف در جلسـه علنـی مجلس بـرای ارائـه توضیحاتـی درباره 
آتش سـوزی و ریزش سـاختمان پالسـکو به روز دیگری موکول می شـود.

6  ترقی: اصولگرایان از بین 5 کاندیدای ریاست جمهوری
 یک نامزد را انتخاب می کنند

باشـگاه خبرنـگاران جـوان نوشـت: عضـو شـورای مرکزی حـزب موتلفه 
اسـالمی پیرامـون وحـدت اصولگرایـان در انتخابـات ریاسـت جمهوری 96 
اظهـار داشـت: کاندیـدای ما مشـخص شـده و منتظریـم که زمـان فعالیت 
انتخاباتـی برسـد تـا ببینیـم در نهایت مجموعـه اصولگرایان انقـالب به چه 
جمـع بنـدی ای می رسـد. حمیدرضا ترقی بـا تاکید بر اینکـه قطعا ائتالف 
مجموعـه نیروهـای انقـالب حـرف نهایـی را خواهد زد، گفت: ما سـعی می 
کنیـم کـه اصولگرایـان و نیروهـای انقـالب در نهایـت یـک نامـزد داشـته 
باشـند. ترقـی بیـان کـرد: ظاهـرا قرار اسـت 5 نفـر از مجموعـه اصولگریان 
انتخـاب و از بیـن آن 5 نفـر یـک نفـر بـرای ورود بـه رقابت نهایـی انتخاب 
شـود. عضـو حـزب موتلفـه در پایـان دربـاره اینکـه کـدام یـک از احـزاب 
نامـزد خـود را بـه مجموعـه اصولگرایـان معرفـی کرده اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: هنـوز هیـچ حزبـی اعالم نظر نکـرده و فعـال در حد گمانه زنی اسـت 

و فکـر مـی کنـم در یک مـاه آینـده نتیجه نظراتشـان را اعـالم کنند.

 خبر
انتقاد هاشم زاده هریسی از توهین کنندگان

 به آیت اهلل هاشمی:

 در حد صدام 
وجدان داشته باشید

عصـر ایـران نوشـت: آیـت اهلل هاشـم زاده 
هریسـی در رابطـه بـا حمـالت بـه آیـت اهلل 
گفـت:  وی  درگذشـت  از  پـس  هاشـمی 
کسـانی که پشـت سـر مـردگان بدگویی می 
کننـد، اهـل عقـده انـد و عقـده هـای خـود 
را بـا بدزبانـی مـی گشـایند امـا هـر چقـدر 
هـم کـه بـد بگوینـد، یقیـن بدانند بـه زیان 

خودشـان اسـت. 
نماینـده دوره هـای سـوم و پنجـم مجلس 
اینگونـه  مـن  داد:  ادامـه  اسـالمی  شـورای 
مسـائل را اساسـا پیگیـری نمـی کنـم، نـه 
صـالح مـی دانـم و نـه گـوش دادن بـه ایـن 
حـرف هـا را شـرعی مـی دانـم. بـه همیـن 
طبیعتـا  کنـم  نمـی  پیگیـری  کـه  دلیـل 
اطالعـی هـم ندارم کـه چه کسـی و در کجا 
علیـه آقـای هاشـمی صحبت کرده اسـت اما 
بـه طـور کلـی ایـن عـده از افـرادی که پس 
از فـوت یـک نفر بدگویـی می کننـد، بدانند 
کـه ایـن کارهـا خالف شـرع و اخالق اسـت. 
مجلـس  در  شـرقی  آذربایجـان  نماینـده 
خبـرگان رهبـری افـزود: نه تنهـا در رابطه با 
آقـای هاشـمی، بلکـه در رابطـه با هر کسـی 
کـه از دنیا رفته اسـت، رسـول خداوند )ص( 
در روایـات زیـادی تاکیـد کـرده انـد؛ » هـر 
کسـی از دنیـا رفـت با خیـر از او یـاد کنید، 
آنهـا را بـا بـدی ذکـر نکنیـد«. این سـفارش 
صریـح اسـالم که »مردگان خـود را با خیر و 
بـا نیکویـی ذکرکنید«. ما در قبرسـتان برای 
همـه مـردگان سـالم مـی دهیـم . »السـالم 
علیـک یـا اهـل القبـور« مـی خوانیـم و دعا 
مـی کنیـم کـه خدایـا بـر اهـل قبور شـادی 
نـازل کـن. ایـن بـرای همـه مـردگان اسـت 
نـه مردگانـی کـه آدم هـای خوبـی هسـتند 
ایـن آداب اسـالمی، روش و سـنت رسـول 

خداست. 
عضو سـابق هیئت نظـارت بر اجرای قانون 
اساسـی خاطر نشـان کرد: کسـانی که پشت 
سـر از دنیـا رفتـگان بدگوئـی می کننـد، به 
آداب و سـنن اسـالمی اعتقـادی ندارند. این 
هـا اهل عقـده اند، عقده ای هسـتند و عقده 
هـای خـود را بـا بدگوئـی مـی گشـایند. اما 
هـر چقـدر هم کـه بـد بگویند، یقیـن بدانند 
بـه زیـان خودشـان اسـت. کسـی که چشـم 
از جهـان بسـته، دیگـر در ایـن دنیـا نیسـت 
کـه ضـرری ببینـد و ضـرری بـه کسـانی که 

دوسـتش دارند هـم نخواهد رسـید. 
هاشـم زاده هریسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
و  جنـاح  بـه  را  بدگویـان خسـارت  »گـروه 
گـروه خودشـان وارد مـی کنند« بیـان کرد: 
اینهـا خیر و منفعت خودشـان را نمی دانند. 
اگـر آقـای هاشـمی اینقـدر مورد بـی مهری 
قـرار نمـی گرفـت و این قـدر مظلـوم از دنیا 
نمـی رفـت این تشـییع جنـازه عظیـم برای 
ایشـان اتفـاق نمـی افتـاد و این همـه مردم 
در مراسـم ایشـان حضـور پیدا نمـی کردند.
آقـای  وقتـی  افـزود:  حـوزه  اسـتاد  ایـن 
مسـئولیت خاصـی  رفـت  دنیـا  از  هاشـمی 
از  حتـی  کـه  نداشـت  قدرتـی  نداشـت، 
خانـواده خـودش هـم دفـاع کنـد. بنابرایـن 
مرحـوم هاشـمی نه بـرای مقـام و موقعیتش 
عـزت  بـا  مـردم  نـزد  عنوانـی  هیـچ  نـه  و 
شـد. همـه احترامـات تنهـا برای شـخصیت 
خـودش بـود. همیـن شـخصیتی کـه بارهـا 
مـورد تهمـت و بدگوئـی واقـع شـده بـود و 
عضـو  ایـن  شـد.  گـذار  تاثیـر  مظلومیتـش 
مجلـس خبـرگان اظهـار داشـت: شکسـتن 
شـخصیت هـای بیـن المللـی انقـالب باعث 
اسـت.  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  خسـران 
اسـالم و  بـه  پایبنـدی  ایـن هـا کـه هیـچ 
رسـول اهلل ندارنـد، حـرف هایشـان هـم بـی 
حسـاب و کتـاب و بـی ارزش اسـت. هـر چه 

بگوینـد. می خواهنـد، 
هاشـم زاده هریسـی در پایـان بـا اشـاره 
دوبـاره بـه اینکـه »مـن نشـنیدم کـه چـه 
کسـانی گفتـه انـد و این حرف مـن راجع به 
شـخص خاصـی نیسـت« گفت:یکـی از علما 
حـرف خوبـی مـی زد کـه » بعـد از ایـن که 
حضـرت امـام از دنیا رفت. صـدام با آن همه 
رذالت، قسـاوت و طغیانگـری در بغداد اعالم 
کـرد: کسـی حـق نـدارد پشـت سـر ایشـان 
حـرف بـدی بزنـد«. بایـد بـه بعضـی آدم ها 
گفـت شـما هم الاقـل در حد صـدام وجدان 
داشـته باشـید و پشـت سـر افرادی که فوت 

مـی کنند، سـخن بـه بـدی نرانید.

رییس جمهـور تاکیـد کـرد: مـردم مـا 
هیـچ گاه بـا مسـاله ای به نـام نژادپرسـتی 
ادیـان  مـا  کشـور  در  نداشـتند.  خـوی 
مختلـف و اقـوام مختلـف و فرهنگ هـای 
مسـالمت آمیزی  همزیسـتی  مختلـف 
داشـتند. بـه گـزارش خبرآنالیـن حسـن 
روحانی در هفدهمین کنوانسـیون جهانی 
در  کـرد:  عنـوان  گردشـگری  راهنمایـان 
تاریـخ ایـران اسـالمی مـا، همـواره مـردم 
ایـران شـگفتی های بزرگـی را آفریدند. ما 
امروز در آسـتانه ایامی هسـتیم که در 38 
سـال پیـش مـردم ایـران انقالبـی بـزرگ 
را بـه پیـروزی رسـاندند. در ایـن انقـالب 
بـزرگ هیـچ کشـور و قـدرت و ابرقدرتـی 
پشـتیبان مـردم نبـود و مـردم بـا اتـکا به 
فرهنـگ، دیـن و آرمان هـای بلنـد خـود 
وابسـتگی  بـدون  مسـتقل  انقـالب  یـک 
بـه قدرت هـای خارجـی و انقالبـی کامـال 

مردمـی را بـه ثمـر رسـاندند. 
اهـم اظهـارات رییـس جمهـور را به 

نقـل از خبرگزاری هـا بخوانیـد: 
انقـالب  ثمـرات  بزرگتریـن  از  یکـی   
و  مـا  سـرزمین  سیاسـی  اسـتقالل  مـا 
حاکمیـت ملـی مـردم مـا بـود کـه همـه 
مدیریـت کشـور بـر مبنـای دموکراسـی 
مـردم سـاالری و صنـدوق آرا قـرار گرفت 
و یکـی از ثمـرات مهـم ایـن انقـالب عزت 
مـردم بـزرگ ایـن سـرزمین بـود. ایـران 
بـه عنـوان کشـوری کـه در یک تجـاوز 8 
سـاله نیـز همچنان بـا اتکا بـه اراده خود و 
ایسـتادگی خود بدون حمایت کشـورهای 
خارجـی توانسـت تجـاوز را از کشـورش 

کند. دفـع 

اسـتعمارگری  سـابقه  هرگـز  ایـران   
هـم  استعمارشـدن  سـابقه  و  نداشـته 
گاه  هیـچ  مـا  کشـور  اسـت.  نداشـته 
مسـتعمره کشـور دیگـری نبـوده اسـت 
و در طـول دهه هـای گذشـته هیـچ گاه 
مـردم کشـور مـا بـه کشـور دیگـر تجاوز 
نکرده انـد. مـردم ما هیـچ گاه با مسـاله ای 
بـه نـام نژادپرسـتی خـوی نداشـتند. در 
کشـور مـا ادیـان مختلف و اقـوام مختلف 
همزیسـتی  مختلـف  فرهنگ هـای  و 
مسـالمت آمیزی داشـتند. در کشور ما در 
کنار مسـجد کلیسـا و کنیسـه وجود دارد 
و در کنار نمایندگان مسـلمان نمایندگان 
ادیـان دیگـر در پارلمـان حضـور دارنـد.

و  مسـیحیان  یهودیـان،  ایـران  در   
آزادی هسـتند  دارای همـان  زرتشـتیان 
کـه مسـلمانان دارنـد و مذاهـب مختلـف 
می کننـد.  زندگـی  هـم  کنـار  اسـالمی 
بـه  کـه  بـوده  کشـوری  همـواره  ایـران 
اسـت.  کـرده  خدمـت  جهانـی  دانـش 

و  بـرادری  و  آشـتی  و  صلـح  بـه  مـا   
امـروز  می کنیـم.  افتخـار  همزیسـتی 
بیـن ملت هـا دیـوار  زمانـی نیسـت کـه 
بکشـید. یادشـان رفتـه که سـالیان پیش 

فروریخـت.  برلیـن  دیـوار 
 دیوارهـا را بیـن ملت هـا اگـر هـم باشـد 
دنیایـی  امـروز  دنیـای  برداشـت.  بایـد 
نیسـت کـه بتـوان بیـن ملت هـا و مردمان 
سـرزمین های مختلـف فاصلـه ایجـاد کرد. 
از  امـروز روز همسـایگی اسـت مـا همـه 
لحـاظ علمی و فرهنگی و تمدنی همسـایه 
یکدیگر شـده ایم. جهان ارتباطات و فناوری 

ارتباطـات فاصله هـا را کـم کـرده اسـت.

 جهانی شـدن فاصله را کم کرده اسـت، 
کسـی امـروز نمی توانـد بـا جهانی شـدن 
تجـارت،  لحـاظ  از  امـروز  کنـد.  مبـارزه 
دنیـا بایـد بـه هـم نزدیـک شـود. قطـع 
پیمان هـای تجـاری دنیـا نـه خدمـت بـه 
اقتصـاد اسـت نه توسـعه و رونـق تجارت 
روز  اسـت،  آشـتی  روز  امـروز  جهانـی. 
مسـالمت آمیز  همزیسـتی  و  نزدیکـی 
ملت هـا  بیـن  فاصلـه  ایجـاد  روز  اسـت. 

نیسـت.
 اگـر مـا می خواهیـم بـه صلحی بیشـتر 
و ثباتـی بیشـتر و امنیتـی بیشـتر دسـت 
پیـدا کنیـم، بایـد تعامـل بیـن ملت ها را 
بیشـتر کنیـم. باید مفاهمـه را میان مردم 

کشـورهایی مختلـف بیشـتر کنیم.
 مـا ملتـی هسـتیم کـه در ایـن منطقه 
آثـار افراطی گـری و تروریسـم و تجـاوز را 
بـا همه وجود احسـاس کردیم، در اطراف 
تروریسـم  و  افراطی گـری  آتش هـای  مـا 
رنـج  و  درد  مـا  می کشـد.  شـعله  هنـوز 
مـردم عـراق را می بینیـم و درد و رنـج 
مـردم سـوریه را می بینیـم و درد مـردم 
افغانسـتان و پاکسـتان و یمـن و لیبـی را 

می بینیـم.
  ایـران کشـوری اسـت کـه همـواره به 
ثبـات و امنیـت دنیـا کمـک کـرده و اگر 
هـر ملتـی در هر جای جهـان از ما کمک 
می رسـانیم.  یـاری  آن هـا  بـه  بخواهـد، 
امـروز نیـاز بـه نزدیکـی بیشـتر، تعامـل 
بیشـتر و وحـدت بیشـتر داریم. توریسـم 
و گردشـگری پلـی میـان ملت ها اسـت و 
شـما راهنمایـان میان ملت هـا، فرهنگ ها 

و تمدن هـای جهـان هسـتید.

 گردشـگری زمانـی بـه نتیجه می رسـد 
کـه راهنمایـان خـوب و خوش اخالقـی از 
گردشـگری حمایـت کننـد و ایـن شـما 
هسـتید کـه بـا بیـان و آشـنایی تان بـه 
تاریـخ، زوایای تمدن را بـرای جهانگردان 

بیـان می کنیـد.
 یکـی از اهـداف بلنـد ایرانیـان به عنوان 
ملتـی بـا فرهنـگ و تمـدن 7000 سـاله 
ملت هـا  پیونـد  جهـان،  و  منطقـه  در 
این کـه  باوجـود  اسـت،  یکدیگـر  بـا 
قربانـی سـالح کشـتار جمعـی هسـتیم 
و متجـاوزان صدامـی علیـه مـا از سـالح 
آن  بـا  امـا  کردنـد،  اسـتفاده  شـیمیایی 
مخالفیـم و هرگـز به دنبال سـالح کشـتار 

رفـت. نخواهیـم  جمعـی 
}دربـاره موفقیت بـزرگ ایران در زمینه 
تعامـل با کشـورهای جهان در سـال های 
اخیـر{ مذاکـره مـا بـا کشـورهای جهان 
بـه ایـن معنا بـود که مذاکـره و مفاهمه و 
گفت وگـو، بهتریـن و کوتاه تریـن راه برای 
حـل اختـالف میـان دولت هـا اسـت. مـا 
پـای میـز مذاکره با شـش قـدرت بزرگ، 

بـه توافقـی دسـت یافتیـم که رهـاوردش 
نه تنهـا بـرای مـا هفت کشـور بلکـه برای 
همـه جهانیـان، ثبـات، امنیـت و آرامـش 

بیشـتر بود.
 در سـایه توافـق هسـته ای و برجـام راه 
را بـرای میزبانـی بیشـتر از جهان گـردان 
آماده تـر کردیـم و بـا برجام سـفره مان را 
بـرای میهمانان مـان و گردشـگران خـارج 
طـول  در  خوشـبختانه  و  کردیـم  پهـن 
خارجـی  توریسـت های  اخیـر  چندسـال 
بـه حسـن نظـر به سـمت ایـران، بیش از 
گذشـته زمینـه را بـرای گردشـگری مهیا 

دیدند.
 ایـن یعنـی بـا برجـام دروازه ایـران بـه 
روی مهمانـان خارجـی بازتر اسـت. هدف 
را  کشـور  هوایـی  نـاوگان  اینکـه  از  مـا 
نوسـازی کنیم، ریل را در سراسـر کشـور 
را  جاده هـا  و  اتوبان هـا  کنیـم،  نوسـازی 
ایـن اسـت کـه مسـیر  نوسـازی کنیـم، 
جـذب جهـان گـرد را بیشـتر کنیـم. در 
ایـران فرهنـگ مـردم و میهمان دوسـتی 

آنهـا را مشـاهده می کنیـد.

کنایه روحانی به ترامپ: 

نمی توان بین ملت ها دیوار کشید

    دولت

بررسـی  کمیتـه  جلسـه  اولیـن 
و  پالسـکو  حادثـه  بـه  رسـیدگی  و 
شـورای  محـل  در  آن  آسـیب دیدگان 
اسـالمی شـهر تهران برگزار شـد. محسن 
کارگـری  فراکسـیون  رئیـس  سـرخو؛ 
شـورای اسـالمی شـهر تهران و از اعضای 
ایـن کمیتـه روز گذشـته در گفت وگـو با 
خبرنـگار ایلنـا؛ ضمـن تشـکر از  دولـت و 
شـورای اسـالمی شـهر تهران  برای اتخاذ 
تصمیماتـی به منظـور جبران خسـارت و 
حمایـت از اصنـاف و کارگـران خسـارت 
دیـده پالسـکو و تشـکیل کمیته بررسـی 
بـه حادثـه پالسـکو گفـت:  و رسـیدگی 
پـس از وقـوع حادثه سـاختمان پالسـکو، 
در جلسـه شـورای اسـالمی شـهر تهـران 
بنـا شـد، کمیته ای بـا هدف بررسـی علل 
و عوامـل رخـداد، پیگیـری و معاضـدت 
و  آتش سـوزی  حادثـه  آسـیب دیدگان 
ریزش سـاختمان پالسـکو تهران تشکیل 
شـود که امـروز اولین جلسـه آن با حضور 
4 نفـر از اعضـای شـورای شـهر تهران که 
عضـو ایـن کمیتـه هسـتند؛ برگـزار شـد. 
اقداماتـی کـه  و  سـرخو دربـاره وظایـف 
گفـت:  داد،  انجـام خواهـد  ایـن کمیتـه 
تشـکیل پرونده شناسـایی حادثه دیدگان 

)مصدومـان، شـهدا، فوت شـدگان( جهت 
تمهیـد کلیـه اقدامـات مقتضـی از جملـه 
سرکشـی از مصدومیـن، پیگیـری مسـائل 
درمانـی، پرداخـت دیـه نقـص عضـو بـه 
مصدومیـن، سرکشـی بـه خانـواده هـای 
شـهدا و فوت شـدگان، بررسـی مشـکالت 
آنها در خصوص از دسـت دادن سرپرسـت 
خانـواده و تـالش برای حل مشـکالت آنها 
و پیگیـری پرداخـت دیه به خانواده شـهدا 
و فـوت شـدگان از جملـه اقدامـات اسـت. 
از  حمایـت  پیگیـری  وی  گفتـه  بـه 
کارگران از کار افتاده و سـرمایه گذاران در 
اثـر حادثه، از جملـه پیگیری بیمه بیکاری 
پیگیـری  کارگـران،  اجتماعـی  تامیـن  و 
پیگیـری  کارگـران،  اشـتغال  وضعیـت 
وضعیـت کارفرمایـان در خصوص پرداخت 
وام، پیگیـری امکان واگـذاری محل جدید 
بـرای شـروع فعالیـت سـرمایه گـذاران از 
بنیاد مسـتضعفان، پیگیری ارائـه غرفه در 
نمایشـگاه اسـفند ماه به سـرمایه گـذاران، 
پیگیـری اعـالم ظرفیـت هـای شـهرداری 
بـرای کمـک به آسـیب دیـدگان از حادثه 
سـاخت  زمانبنـدی  پیگیـری  پالسـکو، 
پالسـکو  جایگزیـن  مجتمـع  واگـذاری  و 
از بنیـاد مسـتضعفان و پیگیـری اجـرای 

مصوبات شـورای شهر از شـهرداری تهران 
از دیگـر اقدامـات خواهـد بـود. سـرخو بـا 
بیـان اینکه عـده ای از کارفرمایان در شـهر 
تهـران بـرای جـذب کارگـران بیکار شـده 
پالسـکو اعـالم آمادگـی کرده انـد، افـزود: 
همچنیـن تعدادی از افـراد خصوصی اعالم 
آمادگـی کرده انـد، طـی مـدت یک یـا دو 
سـال مغازه هـای مجتمع های تجاری شـان 
را بـه صـورت رایـگان در اختیار کسـبه ای 
قـرار دهنـد کـه مغازه هایشـان در حادثـه 
سـاختمان پالسـکو تخریـب شـده اسـت. 
وی ضمن تشـکر از دولت و این افراد برای 
کمک به آسـیب دیـدگان حادثه پالسـکو 
گفت: اصل مسـئولیت تامین امـکان ادامه 
سـاختمان  داران  مغـازه  بـرای  فعالیـت 
پالسـکو بر عهده بنیاد مسـتضعفان اسـت 
کـه مالـک اصلی سـاختمان پالسـکو بوده 

ست.  ا
رئیـس کمیتـه حمـل و نقـل و ترافیک 
شـورای اسـالمی شـهر تهران تاکیـد کرد: 
مسـئولیت اصلـی مـا در شـورای اسـالمی 
شـهر تهران آن است که شـهرداری تهران 
را ملـزم کنیـم، مصوبـات شـورای شـهر را 
رسـانی  روز  بـه  و  تکمیـل  خصـوص  در 
نشـانی  آتـش  آموزش هـای  و  تجهیـزات 

انجـام دهـد تـا مـا در نهایـت بتوانیـم بـه 
مـردم تهـران اطمینـان دهیـم کـه پس از 
این شـاهد بـروز چنیـن حوادثی در شـهر 
تهـران نخواهیـم بـود و یـا اگـر خدایـی 
سـرعت  بـا  داد،  رخ  ای  حادثـه  ناکـرده 
وی  شـود.  مدیریـت  بهتـری  دقـت  و 
خاطرنشـان کـرد: تحقق این امر مسـتلزم 
در  سـاختاری  اصالحـات  کـه  اسـت  آن 
مدیریـت بحران شـهر تهران انجام شـود و 
همچنین سـاختمان ها و اماکن پرجمعیت 
و آسـیب پذیر شـهر تهـران دقیقـا از قبل 
شناسـایی شود و اسـتانداردهای ایمنی در 
آنهـا به طـور کامـل اجرایی شـود. اجرایی 
شـدن ایـن امـر بایـد از طریق شـهرداری 

تهـران، بـا اجرایـی کـردن مصوباتـی کـه 
ایـن  در  تهـران  شـهر  اسـالمی  شـورای 
پذیـرد.  صـورت  کـرده،  صـادر  خصـوص 
گفتنـی اسـت؛ 4 نفـر از اعضـای شـورای 
اسـالمی شـهر تهـران، یـک نفـر نماینـده 
وزارت  نماینـده  نفـر  یـک  کار،  وزارت 
بهداشـت، یـک نفر نماینـده بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران، یـک نفر نماینـده بنیاد 
آتـش  نماینـده  نفـر  یـک  مسـتضعفان، 
شـهرداری  نماینـده  نفـر  یـک  نشـانی، 
تهـران، یک نفـر نماینده اتحادیـه اصناف، 
اعضـای تشـکیل دهنـده کمیتـه بررسـی 
و رسـیدگی بـه حادثـه پالسـکو و آسـیب 

دیـدگان آن هسـتند.

تشریِح اولین جلسه رسیدگی به حادثه پالسکو؛

پرداخت دیه به خانواده شهدا، فوت شدگان و نقص عضوی ها

  خبر

یلنا
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میز خبر
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ایران زمین

فرمانـدار قلعـه گنـج )منطقـه پایلـوت 
اقتصـاد مقاومتـی( گفت: تاکنـون بیش از 
2 هـزار و 300 فقـره تسـهیالت از طریـق 
صنـدوق  هـای خـرد روسـتایی بـه ارزش 
20 میلیـارد ریال به مردم این شهرسـتان 

پرداخت شـده اسـت.
ایـن  کـرد:  اظهـار  عیـدی  وحـدت 

صنـدوق های خـرد براسـاس تفاهـم نامه 
بنیاد مسـتضعفان، اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری کرمـان و دانشـگاه تهـران با 

مشـارکت مـردم ایجـاد شـده انـد.
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن تفاهـم 
نامـه بنیاد مسـتضعفان به عنـوان کارفرما، 
اداره کل منابـع طبیعـی به عنـوان ناظر و 

دانشـگاه تهـران مجری این صنـدوق های 
خرد در شهرسـتان قلعه گنـج فعالیت می 

. کنند
اینکـه 158 روسـتا  بـه  اشـاره  بـا  وی 
صنـدوق  مزایـای  از  شهرسـتان  ایـن  در 
هـای خرد اسـتفاده مـی کنند گفـت: 80 
صنـدوق خـرد روسـتایی بـا بیـش از 10 
هـزار عضـو در قلعـه گنـج تشـکیل شـده 

. ست ا
هـر  داد:  ادامـه  گنـج  قلعـه  فرمانـدار 
شـخص مـی تواند تـا 10 برابـر آورده خود 
ایـن صنـدوق هـای خـرد، تسـهیالت  از 
ارزان قیمـت دریافـت کند و عـالوه بر این 
تسـهیالت مـی توانـد 70 میلیـون ریـال 
دیگـر هـم بـا ضمانـت نامـه صنـدوق، از 

بانـک سـینا تسـهیالت بگیـرد.
وی گفت: هدف از تشـکیل صندوق های 
خـرد روسـتایی تقویـت معیشـت کسـانی 

اسـت کـه زندگـی آنهـا از طریـق یارانـه 
تامین می  شـود و این اقـدام موجب ایجاد 
فرهنـگ اشـتغال در این شهرسـتان شـده 

است.
عیـدی عنـوان کرد: کاهش آسـیب های 
امنیتـی،  شـاخص های  رشـد  اجتماعـی، 
از  دیگـر  مـوارد  و  آموزشـی  فرهنگـی، 
بـرکات پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی در این 
شهرسـتان محسوب می شـود و امیدواریم 
بتوانیـم عـالوه بـر بهبـود این شـاخص ها 
بیـکاری را هـم در ایـن شهرسـتان ریشـه 

کنیم. کـن 
وی افـزود: قبـل از پیـروزی انقـالب در 
مناطق محـروم خدمات چندانـی به مردم 
ارائـه نشـده بـود، امـا پـس از آن شـاهد 
تحـول عظیـم و خدمـات فـراوان بـه ایـن 

هسـتیم. مناطق 
وی گفـت: بـا وجـود ایـن کـه خدمـات 

زیـادی در حوزه هـای مختلـف آموزشـی، 
بهداشـتی، عمرانـی و دیگـر مـوارد ارائـه 
شـده اسـت اما بـه اذعـان تمامـی مدیران 
در بحـث معیشـت پایـدار غفلـت صـورت 
زمینـه  ایـن  در  تـا  اسـت  و الزم  گرفتـه 

بیشـتر فعالیـت شـود.
شهرسـتان قلعـه گنـج از سـال 93 طی 
تفاهـم نامـه اسـتانداری کرمـان بـا بنیـاد 
مسـتضعفان انقـالب اسـالمی بـه عنـوان 
شـهر نمونه اقتصاد مقاومتی معرفی شـده 
و طـرح هـای توسـعه و آبادانـی مبتنـی 
بـر مشـارکت و توانمنـدی محلـی در ایـن 

منطقـه محـروم در دسـت اجراسـت.
مسـاحت شهرسـتان قلعه گنج 14 هزار 
و 200 کیلومتـر مربـع معـادل 3،3 درصد 
از کل مسـاحت اسـتان کرمـان و فاصلـه 
 420 اسـتان  مرکـز  تـا  شهرسـتان  ایـن 

اسـت. کیلومتر 

فرماندار قلعه گنج:

2300 فقره تسهیالت خرد روستایی در قلعه گنج پرداخت شد

 خبر

ی  مــهـــد
د  ا حـسیـنــی نژ
سازمان  سرپرست 
معـدن  صنعـت، 
شـمال  تجـارت  و 
اسـتان کرمـان در نشسـت خبری 
خـود گفت: موفـق شـدیم بیش از 
900 میلیـون دالر ظـرف چندمـاه 
گذشـته صادرات داشـته باشـیم و 
خوشـبختانه باالنـس آن بـه نفـع 

اسـت. تغییـر  حـال  در  صنعـت 
کاالهـای  حجـم  افـزود:  وی 
صادراتـی اسـتان کرمـان در سـال 
امـا ارزش  یافتـه،  جـاری کاهـش 
آن افـزوده شـده بـه طور متوسـط 
قیمـت هـر کاال را بیـن 700 تـا 
افزایـش دادیـم و تـراز  800 دالر 
اسـتان در حـدود 300  بازرگانـی 

اسـت. مثبـت  میلیـون دالر 
وی تصریـح کـرد: در نظـر داریم 
در برنامـه ششـم توسـعه و در افق 
 47 بـه  را  سـازمان  سـهم   1404

افزایـش دهیم. درصـد 
پنج پروژه آماده بهره برداری 

در دهه فجر
وی خاطرنشـان کـرد: در دهـه 
آمـاده  را  زیـادی  فجـر طرح هـای 
بهره بـرداری داریـم و تعـداد پنـج 
پـروژه آن بـا هزینه ی  هـزار و 795 
اشـتغالزایی  بـا  و  تومـان  میلیـارد 
یک هـزار و 350 نفـر در ایـام دهـه 

فجـر افتتـاح خواهد شـد.
ایشـان بـا اشـاره به ایـن مطلب 
کـه اسـتان کرمـان به عنـوان یک 
اسـتان معدنـی لقـب دارد اضافـه 

کرد: تاکنـون 21 درصد اسـتخراج 
مـواد معدنـی کشـور، 30 درصـد 
ارزش افـزوده معـادن و 36درصـد 
طریـق  از  کشـور  دولتـی  حقـوق 
اسـتان کرمـان اسـت. وی بـا بیان 
ایـن مطلب کـه در اسـتان کرمان، 
57 پـروژه اقتصـاد مقاومتی تعریف 
شـده اسـت کـه سـه مـورد از این 
پروژه هـا ملـی هسـتند گفـت: گام 
دوم آزادی سـازی محـدوده هـای 
معدنـی در 25 بهمـن مـاه سـال 

جـاری انجـام می شـود.
کرمان تامین کننده

 3.1 درصد تولید ناخالص 
داخلی کشور

حسـینی نژاد ابـراز داشـت: 3.1 
ناخالـص کشـور را  درصـد تولیـد 
 37 کـه  می کنـد  تامیـن  کرمـان 
درصـد از ایـن مقـدار مربـوط بـه 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان، 15درصد مربـوط به معدن 
تجـارت  نیـز سـهم  و 10 درصـد 

اسـتان اسـت.
وی یـادآور شـد: آهـن، مـس، 
کرومیـت و زغال سـنگ از عمـده 
اسـتخراجی  معدنـی  ماده هـای 
اسـتان کرمان هسـتند کـه 83.5 
درصـد اسـتخراج اسـتان مربـوط 
معدنـی  مـاده  چهـار  همیـن  بـه 
اسـت. حسـینی خاطرنشـان کرد: 
سـال  در  کرمـان  اسـتان  معـادن 
و  بـود  شـده  قفـل  به نوعـی   90
فـرد جدیـدی نمی توانسـت به این 
حـوزه ورود کنـد و افـرادی به دلیل 
نداشـتن تخصـص بـه ایـن حـوزه 

وارد شـده بودنـد و نزدیـک 6 هزار 
محـدوده معدنی در اسـتان کرمان 
ثبت شـده بـود که با تـالش فراوان 

ایـن مسـئله حل شـد.
معدنـی  اکتشـافات  افـزود:  وی 
اسـتان کرمان به بیش از 40 سـال 
قبـل بر می گـردد و بـا اقداماتی که 
در حـوزه معـادن اسـتان کرمـان و 
در حـوزه اکتشـاف در حـال انجـام 
اسـت، افزایش ذخایـر قابل توجهی 

را در اسـتان خواهیم داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 60 
میلیون تن اسـتخراج مـواد معدنی 
دارد،  وجـود  کرمـان  اسـتان  در 
گفـت: اسـتفاده از تکنولـوژی روز 
سـبب شـد کـه بـه لحـاظ کیفیت 
اعتمـاد  قابـل  ضریـب  یـک  کار 
ذخایـر را به دسـت بیاوریـم و ایـن 
پهبـاد هم اکنـون در معـادن شـن 
اسـت  فعالیـت  ماسـه در حـال  و 
مـورد  ایـن  گسـترش  درصـدد  و 

هسـتیم.
وجود 4 هزار واحد صنفی 

فاقد پروانه در کرمان
توسـعه  و  بازرگانـی  معـاون 
تجـارت سـازمان صنعـت، معدن و 
تجارت اسـتان کرمان نیـز در ادامه 
ایـن نشسـت از وجود 4هـزار واحد 
صنفـی فاقد پروانـه در کرمان خبر 
داد و افـزود: 23هـزار و 600 واحـد 
صنفـی در شـهر کرمـان در حـال 
فعالیت هسـتند که حـدود 4 هزار 

آن فاقـد پروانه هسـتند.
افـزود:  عرب پـور  غالم عبـاس 
در حـال حاضـر حـدود 57 هـزار 

واحـد صنفـی زیـر پوشـش 275 
اتحادیـه صنفـی در اسـتان کرمان 
وجـود دارد؛ 15 اتـاق اصنـاف نیـز 
در شـمال اسـتان کرمـان داریم  و 
اصنـاف 54 درصـد تولیـد ناخالص 

ملـی را بـر عهـده دارنـد.
وی ادامـه داد: اصنـاف اسـتان با 
ضریـب 3 بـرای بیـش از 170هزار 

نفر شـغل ایجـاد کـرده اند.
سـاماندهی  از  مسـئول  ایـن 
انبارهـا خبـر داد و اضافه کرد: تمام 
کشـور  سراسـر  از  کـه  کاالهایـی 
می آینـد بایـد کد رهگیری داشـته 
باشـند تا مسـیر مشـخصی را طی 
کننـد؛ و بایـد از سـمت وارداتـی 
بودن بازار به سـمت رقابتی شـدن 
پیـش برویـم تا خالقیـت و نوآوری 

را شـکل دهیـم.
وی عنـوان کـرد: 51 محصـول 
 9 کـه  داریـم  مهـم  صادراتـی 
در  و  کرده ایـم  ریـز  را  محصـول 
و  کشـاورزی  محصـوالت  بحـث 
باغـی ماننـد پسـته و... بـا توجـه 
روش هـای  کـم  بارندگی هـای  بـه 
موجـود تولیـد را تغییـر دهیـم تـا 

ایـن مسـاله مـا را زمیـن نزنـد.
اشـاره  بـا  ادامـه  در  عباس پـور 

بـه اینکـه فـرش کرمـان یکـی از 
مهمتریـن صنایـع ایـن اسـتان در 
بـوده  ارزآوری  و  صـادرات  جهـت 
خاطرنشـان کـرد: فرش کرمـان از 
جایـگاه واالیی برخوردار اسـت و ما 
بـا همـکاری مرکـز فرش ایـران در 
پی تحکیـم جایگاه فرش هسـتیم.
ایـن مطلـب کـه  بیـان  بـا  وی 
در حـال حاضـر بیـش از 50 هـزار 
قالی بـاف بـا 18 هـزار بیمـه شـده  
در ایـن صنـف داریم تصریـح کرد: 
راسـتی  طـرح  اجـرای  حـال  در 
آزمایـی هسـتیم تا تعداد شـاغلین 
واقعـی در ایـن صنف را شناسـایی 
کنیـم. وی همچنیـن از برگـزاری 
یـک کارگاه آموزشـی رنگـرزی در 
باغ مـوزه فـرش از 12 تا چهاردهم 
بهمـن خبـر داد و گفت: هدف ما از 
راه انـدازی این کارگاه ارتقاء سـطح 

اسـت. آموزش 
خودروسازی بم از رونق 
ویژه ای برخوردار است

صنایـع  معـاون  نـژاد  غفـاری 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
شـمال اسـتان با بیان اینکـه تولید 
خـودرو در بـم پس از برجـام رونق 
پیـدا کـرده اسـت گفـت:  خوبـی 

بیـش از 65 هزار خودرو در منطقه 
ویـژه اقتصـادی بم تولید شـده که 
رتبـه چهـارم را در کشـور بـه خود 

اختصـاص داده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تعـداد هفـت 
اسـتان  محصـوالت  از  محصـول 
اسـتراتِژیک هسـتند که در کشـور 
از رتبـه خوبـی برخوردارنـد؛  نیـز 
فرومولیبدن اولین محصولی اسـت 
کـه به صـورت صـد در صـد صادر 
می شـود و در کشـور رتبه نخست 
تولیـد را بـا 1131 تـن تولیـد بـه 

خـود اختصـاص داده اسـت.
پروانـه  110فقـره  افـزود:  وی 
اشـتغال  بـا  تولیـد  بهره بـرداری 
بیـش از هزارو 400 نفـر به صورت 
مسـتقیم صادر شـده اسـت که سه 
پروانـه ی ان مربـوط بـه واحدهـای 
بـزرگ مقیـاس بـا بـاالی 100 نفر 

اشـتغالزایی بـوده اسـت.
غفاری نـژاد بـا بیـان ایـن مطلب 
تولیـد  درصـد   37 کرمـان  کـه 
خـود  بـه  را  کرمـان  السـتیک 
ابتـدای  از  داده گفـت:  اختصـاص 
سـال جـاری تاکنـون 55هـزار تن 
السـتیک در کرمـان تولیـد شـده 

اسـت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان خبرداد:

ترازوی صادرات به نفع صنعت 
سنگینی می کند

خبر

دانشگاه جیرفت با 
مشارکت توبینگن آلمان 

در دشت جیرفت 
کاوش می کند

عضـو هیات علمی دانشـگاه جیرفت گفت: 
از  شـناس  باسـتان   25 از  متشـکل  تیمـی 
دانشـگاه جیرفت و دانشـگاه توبینگـن آلمان 
به مدت 2 ماه در دشـت باسـتانی جیرفت به 

کاوش می پـردازد.
 15 بـزودی  افـزود:  اسـکندری  نصیـر 
باسـتان شـناس از دانشـگاه جیرفـت و 10 
باسـتان شـناس از دانشـگاه توبینگـن آلمان، 
تحقیقـات و کاوش هـای خـود را از روسـتای 
ورامیـن واقع در 27 کیلومتـری جیرفت آغاز 

کنند. مـی 

وی اظهـار کـرد: دشـت باسـتان شناسـی 
جیرفـت 6 هـزار سـال قدمـت دارد و قـرار 
اسـت ایـن تیـم بعـد از کاوش در این منطقه 
در دیگـر مناطـق جیرفـت هـم بـه کاوش و 

تحقیقـات بپـردازد.
مسـئول تیـم باسـتان شناسـی جیرفـت، 
هـدف از ایـن کاوش هـا را زنـده نگه داشـتن 
جیرفـت  تمـدن  هـای  کاوش  و  تحقیقـات 
اعـالم کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه وقفـه 10 
سـاله کاوش هـای باسـتان شناسـی در ایـن 
شـهر امیـد اسـت روح کاوش و تحقیقـات را 
بـه ایـن تمـدن کهـن برگردانیـم و بـه نتایج 

خوبـی دسـت پیـدا کنیم. 
وی یـادآور شـد: باسـتان شناسـانی کـه با 
تیـم باسـتان شناسـی جیرفت همـکاری می 
کننـد بـه عنـوان سـفیران علمـی و فرهنگی 
ایـن مسـائل فرهنگـی را در سـرزمین هـای 

خـود نشـر دهند. 
قدیمـی  از  جیرفـت  تمـدن  افـزود:  وی 
تریـن تمـدن هـای تاریخ بشـری اسـت که 
بـه اعتقـاد کاوشـگران، بازمانده پادشـاهی 
آرتـا اسـت، کاوش هـای باسـتان شناسـی 
تاریـخ  دهـد  مـی  نشـان  منطقـه  ایـن  در 
ناحیـه هلیـل رود بـه هـزاره سـوم ماقبـل 
بیـن  تمـدن  از  و  گـردد  مـی  بـر  میـالد 

النهریـن نیـز قدیمـی تـر اسـت. 
اسـکندری اضافه کـرد: کاوش ها همچنین 
نشـان مـی دهـد کـه در ایـن ناحیـه حداقل 
10 دوره تاریخـی و باسـتانی مربوط به تمدن 
هـای مختلـف وجـود داشـته، حتـی کتیبـه 
هایی که در این منطقه کشـف شـده، نشـان 
می دهـد زبان نوشـتاری در جیرفت از نمونه 
هـای یافت شـده در بین النهریـن قدیمی تر 
و زبـان نوشـتار از این ناحیه بـه بین النهرین 

رسـیده است. 
وی خاطرنشـان کرد: روستای کنارصندل 
در فاصلـه  حـدود پنج کیلومتری غرب شـهر 
شـهر  جنـوب  کیلومتـری   20 و  عنبرآبـاد 
جیرفـت واقـع شـده اسـت کـه کاوش هـای 
باسـتانی  محوطـه ی  در  شـناختی  باسـتان 
»یوسـف  سرپرسـتی  بـه  صنـدل  کنـار 
مجیـدزاده« در تپه هـای جنوبـی و شـمالی 
در  آبـاد  محطـوط  گورسـتان  کنارصنـدل، 
800 متـری شـرق تپـه  جنوبی و گورسـتان 
قلعـه کوچـک در چهـار کیلومتـری شـمال 
غـرب روسـتای کنـار صنـدل در روسـتای 

قلعـه کوچـک انجـام شـد.
کاوش هـای  پایـه  بـر  داد:  ادامـه  وی 
فرهنگـی هلیـل  باسـتان شـناختی، حـوزه  
رود بـه طـور کلـی در طـول هـزاره ی سـوم 
از شـکوفایی و رونق بسـیار زیـادی برخوردار 
بـوده اسـت چنـان کـه در محـدوده ی ایـن 
نخسـتین  از  یکـی  بقایـای  شهرسـتان 
شـهرهای سـاخته شـده بـه دسـت بشـر بـا 
تمـام ویژگی هـای یـک شـهر آن چنـان که 
اسـت،  مطـرح  باستان شناسـی  ادبیـات  در 
شناسـایی شـده اسـت و محدوده این شـهر 
بـه طـور دقیـق مطابـق اسـت بـا روسـتای 
کنارصنـدل امـروزی که در فاصلـه ی حدود 
پنـج کیلومتـری غرب شـهر عنبرآبـاد و 20 
کیلومتری جنوب شـهر جیرفت واقع اسـت.

اینکـه  بیـان  بـا  رفسـنجان  فرمانـدار 
حـوزه  در  شهرسـتان  ایـن  اقتصـاد 
شـده  چالـش  دچـار  پسـته  کشـاورزی 
اسـت گفـت: راه هـای علمی، پژوهشـی، 
از  اسـتفاده  بـرای  ای  مطالعـه  و  فنـی 
ذخایـر و ظرفیـت های مختلـف دیگر در 

شـود. گرفتـه  کار  بـه  رفسـنجان 

هـا  سـال  افـزود:  مالنـوری  حمیـد 
پیـش گذشـتگان مـا بـا سـعی و تـالش 
و اسـتخراج آب از دل کویـر، بزرگتریـن 
در  مصنوعـی  کاشـت  دسـت  جنـگل 
کشـور )بـاغ های وسـیع پسـته( را پدید 
ارزآور  و  لوکـس  محصولـی  و  آوردنـد 

کردنـد. تولیـد 

حاضـر  حـال  در  کـرد:  تصریـح  وی 
بـا کمبـود منابـع آبـی در منطقـه، ایـن 
اقتصـاد تـک محصولـی دچـار چالـش و 
بحـران شـده اسـت کـه باید بـرای برون 
رفـت از ایـن بحـران و رونـق اقتصـادی 
مـورد  را  دیگـر  منطقـه، ظرفیـت هـای 

حمایـت قـرار دهیـم.
حمایـت  ایـن  از  یکـی  گفـت:  وی 
هـا اسـتفاده از راه هـای علمـی، فنـی، 
پژوهشـی و ... در حـوزه هـای مختلـف 
گردشـگری، معادن، صنایع دسـتی، هنر 

و غیـره اسـت.
فرمانـدار رفسـنجان ادامـه داد: فروش 
را  کشـاورزان  پسـته  محصـول  فلـه ای 
رفسـنجان  پسـته  می کنـد،  دلسـرد 
و  اسـت  برخـوردار  باالیـی  کیفیـت  از 
می توانـد بـه واسـطه حمایـت و برنامـه 
ریـزی بـرای اقتصاد کشـور ارزآور باشـد. 

هـدر  مانـع  ناآگاهـی،  بگذاریـم  نبایـد 
رفتـن منابـع، انـرژی و وقـت شـود لـذا 
اگـر در جامعـه تـالش و همدلـی همـراه 
بـا ترویـج و توسـعه اخالق باشـد شـاهد 

بـود. توسـعه خواهیـم  و  پیشـرفت 
وی بیـان کرد: 11 واحد دانشـگاهی با 
بیـش از 26 هـزار دانشـجو و آزمایشـگاه 
در  خوبـی  تحقیقاتـی  مراکـز  و  هـا 
شهرسـتان رفسـنجان وجـود دارد و این 
توقـع را داریـم که در مباحـث اقتصادی، 
دانشـگاه ها بـا هدف رونق فضای کسـب 
و کار بـه کمـک اقتصاد آینـد. مالنوری با 
بیـان اینکـه فعالیـت های اقتصـادی باید 
بـا محوریـت علمـی و دانش بنیان باشـد 
گفـت: در ایـن راسـتا اگـر گام برداریـم 
سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی که مد 
نظـر مقـام معظم رهبـری اسـت اجرایی 
شـده و منطقـه رو بـه رشـد و شـکوفایی 

پیـش خواهـد رفت.
دشـت رفسـنجان یکی از دشـت های 
سـفره  سـطح  کاهـش  نظـر  از  بحرانـی 

هـای آب زیرزمینـی اسـت.
متـر  میلیـون   154 از  بیـش  سـاالنه 
مکعـب آب به طـور اضافه از سـفره های 
رفسـنجان  شهرسـتان  زیرزمینـی  آب 
برداشـت مـی شـود و برداشـت بـی رویه 
از منابـع آبـی در کنـار حفـر چـاه هـای 
غیـر مجـاز زنگ خطـر بحـران آب را در 
ایـن منطقـه کویـری بـه صـدا درآورده 

. ست ا
اسـتان کرمـان بـا بیـش از 260 هـزار 
قطـب  مهمتریـن  پسـته،  بـاغ  هکتـار 
تولیـد ایـن محصول در کشـور محسـوب 
مـی شـود کـه 85 هـزار هکتـار از ایـن 
بـاغ ها در شهرسـتان رفسـنجان و 110 

کیلومتـری شـمال کرمـان اسـت.

فرماندار رفسنجان: 

اقتصاد پسته دچار چالش شده است

 خبر
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شروط جدید دختران 
عربستانی در عقدنامه

روزنامـه سـعودی »الریاض«، از درج شـرایط 
عجیب از سـوی دختران عربستانی در عقدنامه 

ازدواج خبر داد.
بـه نقـل از باشـگاه خبرنـگاران جـوان، ایـن 
روزنامـه عربسـتانی، مـواردی همچـون اجـازه 
اشـتغال زنان در مشـاغل مختلـط، برخورداری 
از حـق طـالق در صـورت تمایـل مـرد به چند 
همسـری و نبـردن تلویزیـون بـه منـزل را از 
جملـه شـرایط عجیـب دختـران بـرای ازدواج 
ذکـر کـرده اسـت.   رونامـه الریـاض بـه نقل از 
نـوار العصیمـی، مدیـر یـک دفتـر ثبـت ازدواج 
در عربسـتان نوشـت: »برخـی دختـران هنگام 
عقـد نـکاح، شـرط اهـل نمـاز بـودن را در کنار 
شـرایط مذکور مطـرح می کنند، برخـی مردان 
نیـز بـرای زنـان مطلقـه شـرط مـی کننـد که 
کننـد  رهـا  را  خـود  سـابق  همسـر  فرزنـدان 
بـه خانـه همسـر جدیـد  بـا خـود  را  آنهـا  و 
نیاورنـد«.   العصیمـی فـاش کـرد که براسـاس 
این شـرایط، زن مـی تواند در صـورت مخالفت 
همسـر با هریک از شرایط اساسـی مورد قبول، 
درخواسـت طـالق کنـد.   این عاقد بـه روزنامه 
الریـاض گفـت: »بـه تازگـی بـا دیگـر شـرایط 
از  همسـر  برخـورداری  ماننـد  زنـان  عجیـب 
منزل شـخصی مسـتقل، شـرط ادامـه تحصیل 
زنـان، مخالفـت با چند همسـری مـردان و حق 

اشـتغال زنـان، مواجـه شـده ایم«.

چک سفید امضا برای 
برکناری اسد

نماینده پارلمان سـوریه از پیشـنهاد رشوه از 
سـوی عربستان سـعودی خبر داد.

بـه گـزارش اسـپوتنیک محمـد خیر جسـم 
االنادر نماینده پارلمان سـوریه گفت؛ عربسـتان 
سـعودی بـه آنهـا در ازای مخالفـت بـا اسـد و 
دولـت بـه آنهـا پیشـنهاد پـول داده اسـت. این 
پیشـنهاد در منزل سفیر سـوریه در ریاض ارائه 
شـد. به مـا یک چک سـفید که می توانسـتیم 
هـر مبلغـی را در ازای بـرآورد کـردن خواسـته 
آنـان بنویسـیم، داده شـد. وی اضافـه کـرد؛ به 
قـول معـروف، هر فـردی کـه نیت خیرداشـته 
باشـد، بـرای کشـور و ملتـش نیـز مفید اسـت. 
هیـچ شـخصی نمـی توانـد از ملـت خـود جدا 
شـود و انسـان عالقـه ای بـه تـرک وطـن خود 
نـدارد. مـا بـا سـوریه، با خـاک و ارتش شـجاع 
مقامـات  از  برخـی  متاسـفانه  هسـتیم.  خـود 
سـوری بخاطـر پـول بـه عربسـتان رفتنـد. من 
گذرنامـه کشـور عربسـتان را داشـتم ولی همه 
آنها را گذاشـتم و به کشـورم سـوریه بازگشتم.

میلیون ها نفر در سراسر 
جهان آغاز سال نوی 
چینی را جشن گرفتند

هـوای  علیرغـم  نیـوز   یـورو  گـزارش  بـه 
منفـی پنج درجـه پکن هزاران نفر از سـاکنان 
پایتخـت چیـن بـه خیابـان هـا آمدند و سـال 
نـو، که سـال خروس اسـت، را جشـن گرفتند. 
میلیـون هـا نفـر نیـز بـه مسـافرت رفتنـد. بر 
اسـاس بـرآورد دولت چین در طـول تعطیالت 
سـال نـو سـه میلیـارد سـفر در ایـن کشـور 

انجـام می شـود. 
مقامـات چیـن از مـردم خواسـته انـد برای 
آتـش  از  هـوا  بیشـتر  آلودگـی  از  جلوگیـری 

بـازی خـودداری کننـد.
یکـی از گردشـگر چینـی کـه به پکن سـفر 
کـرده دربـاره درخواسـت دولـت مـی گویـد: 
»فکـر مـی کنـم سـال نـو بایـد با سـنت های 
خـودش برگـزار شـود. جشـن بـا آتـش بـازی 
قشـنگ تـر خواهـد بـود. در شـهرهای بـزرگ 
مـردم زیـاد آتـش بـازی نمـی کننـد امـا در 
شـهر من همـه مردم آتـش بازی مـی کنند.«
در ژاپـن نیـز هـزاران نفـر از چینـی هـای 
مقیـم ایـن کشـور جشـن سـال نـو را برگـزار 
نفـر در مقابـل  یوکوهامـا صدهـا  کردنـد. در 
معبـد 150 سـاله ایـن شـهر جمع شـدند و به 

اجـرای مراسـم سـنتی پرداختنـد. 
یـک شـهروند ژاپنـی کـه بـرای دیـدن این 
مراسـم رفتـه بـود مـی گوید: »سـال گذشـته 
بـه دالیـل مختلـف از جملـه انتخـاب رییـس 
جمهور جدید آمریکا سـال بسـیار بـی ثبات و 
نامطمئنـی بود. امیدوارم 2017 سـال خوب و 

صلـح آمیزی باشـد.«
در مالـزی نیـز هـزاران نفر در جشـن سـال 
نـوی چینـی شـرکت کردنـد. صدهـا نفـر بـه 
زن  دون  معبـد  مقابـل  در  سـاله  هـر  سـنت 
در جنجـاروم، در نزدیکـی کواالالمپـور حاضـر 

شـدند و سـال نـو را گرامـی داشـتند.

روز جمعـه 8 بهمـن 95، 
جهـان شـاهد یـک فرمـان 
سـوی  از  دیگـر  جدیـد 
و  چهـل  ترامـپ،  دونالـد 
جمهـور  رئیـس  پنجمیـن 
آمریـکا بـود. به موجـب این اجرایـی ورود 
مهاجـران بـه آمریـکا را تـا 120 روز بـه 
حالت تعلیـق درآورد. وی همچنین صدور 
روادید برای شـهروندان کشـورهای عمدتا 
مسـلمان از قبیـل ایـران، سـوریه، عـراق، 
لیبـی، سـومالی، یمن و سـودان را با هدف 
آنچـه »جلوگیـری از حمـالت تروریسـتی 
بـه خـاک آمریـکا« خوانـد، بـه مـدت 30 

روز متوقـف کـرد. 
در  کـه  اینجاسـت.  تعجـب  امـا جـای 
هیـچ یک از ایـن فرمان ها نامی از کشـور 
حامـی  بزرگتریـن  سـعودی،  عربسـتان 
وجـود  جهـان  تروریسـتی  هـای  شـبکه 
ایـن  روح  ظاهـر  بـه  حالیکـه  در  نـدارد، 
فرمانهـا جلوگیـری از ورود تروریسـت بـه 

ایـاالت متحـده اسـت.
و  گـرم  روابـط  از  سـال   80 از  بیـش 
عربسـتان  بـا  متحـده  ایـاالت  صمیمـی 
سـعودی مـی گـذرد، امـا در دوران اوبامـا 
سـردی  بـه  کشـور  دو  روابـط  کـه  بـود 
گراییـد و بـه پایین ترین حد خود رسـید.

قانـون جاسـتا، حمایـت اوبامـا از اخـوان 
المسـلمین و ریاسـت جمهـوری محمـد 
مرسـی و امضـای توافـق برجام با ایـران از 
جملـه دالیـل آن بـوده اسـت. اما بـه نظر 
مـی رسـد ترامـپ در سیاسـت خارجـی 
خـود حسـاب ویـژه ای روی آل سـعود باز 
کـرده اسـت و مـی خواهـد روابـط سـرد 
ایـاالت متحـده بـا ایـن کشـور را ترمیـم 
نمایـد . در حالیکـه ایـن سیاسـت با گفته 
هـای وی دربـاره صیانـت از جـان و مـال 
مـردم آمریـکا تناقـض دارد. چرا کـه اخیرا 
مشـخص شـده اسـت کـه از 19 نفری که 
در حادثه 11 سـپتامبر دست داشتند، 15 

نفرشـان عربسـتانی بودنـد و حتـی گفتـه 
شـده کـه برخـی از شـاهزادگان سـعودی 
هـم در آن حملـه مشـارکت داشـتند. از 
طرفـی هـم عربسـتان خـود از بزرگتریـن 
هـای  اندیشـه  و  تروریسـم  حامیـان 
تکفیـری از جملـه داعـش و النصره اسـت 
و شـهروندان عربسـتانی هـم از کمتریـن 
و  نیسـتند  برخـوردار  حقـوق شـهروندی 
همـه چیـز در اختیـار خانـواده آل سـعود 
اسـت و دموکراسـی را بـه چالش کشـیده 
اسـت. در ایـن گـزارش مـی خواهیـم بـه 
علـل تمایـل ترامپ بـه گسـترش روابط با 

ایـن کشـور بپردازیـم.
5 بهمـن مـاه بـود کـه پنتاگـون اعـالم 
کـرد، ادوات جنگـی جدیدی به عربسـتان 
سـعودی تحویـل خواهـد داد، عربسـتان 
بـر  بالـغ  بـا داشـتن جمعیتـی  سـعودی 
27 میلیـون نفـر، 235 هـزار نفـر نیـروی 
خـط مقـدم، 25 هـزار نفر نیـروی ذخیره، 
1210 دسـتگاه تانـک،432 عـراده تـوپ ، 
بیـش از 6 هزار فرونـد ادوات زرهی ، 322 
سـامانه موشـکی ، 245 فرونـد جنگنـده، 
فرونـد   204 ترابـری،  هواپیمـای   221
هلیکوپتـر و 22 فروند هلیکوپتر تهاجمی، 
40 ناوجنگـی ، ناوچـه و مین های جنگی 
 725 و  میلیـارد   56 نظامـی  بودجـه  و 
میلیـون دالر در رتبـه 24 جهان قرار دارد. 
احتماال عربسـتان از ایـن تجهیزات جنگی 
بـرای تهاجـم بیشـتر بـه یمـن و کمک به 
تروریسـت هـا برای مبـارزه با دولت بشـار 
ایـن  البتـه  اسـد اسـتفاده خواهـد کـرد. 
کمـک هـا تازگـی نـدارد و همیشـه بـوده 
اسـت، چنانکه در دوره بـاراک اوباما میزان 
فـروش اسـلحه بـه عربسـتان 58 میلیارد 
دالر بـوده اسـت، که 20 میلیـارد آن فقط 
در سـال 2015 بـه فروش رسـیده اسـت.
یکـی از محورهـای سیاسـت خارجـی 
دونالـد ترامپ حذف تروریسـت ها و ایجاد 
مناطـق امـن در سـوریه بـا حمایـت مالی 

کشـورهای منطقه اسـت، بدون شک یکی 
از کشـورهای مـورد نظـر ایـاالت متحـده، 
عربسـتان سـعودی اسـت. دونالـد ترامـپ 
مـی خواهـد به جـای صـرف هزینـه های 
هنگفت جنگی از شـیوه رهبری در پشـت 
پـرده اسـتفاده کنـد و فقـط راهبردهـا را 
مشـخص کنـد و حامیـان او در منطقه آن 
را اجـرا کنـد، در واقـع می خواهـد آمریکا 
نقش یک استراتژیسـت بزرگ را اجرا کند 
و عربسـتان سـعودی اجراکننده آن باشـد. 
ترامـپ عقیده دارد آمریـکا نباید پول های 
خـود را در خـارج از ایـاالت متحـده خرج 
کنـد، چـرا کـه ایـن پـول هـا سـهم مردم 
ایـن کشـور اسـت، او ایـن سیاسـت را در 
قبال سـاخت دیـوار مـرزی بیـن آمریکا و 
مکزیـک هـم در پیـش گرفته اسـت و می 
گویـد: بخش بیشـتر پول سـاخت دیوار را 

از مکزیـک مـی گیریم. 
اسـرائیل بـزرگ تریـن شـریک ایـاالت 
متحـده، در منطقـه خاورمیانـه قـرار دارد 
کـه همواره مـورد تهدید ایـران قرار گرفته 
اسـت، ایـاالت متحـده همیشـه در تـالش 
بـوده اسـت تـا بـا حمایـت از عربسـتان 
سـعودی و کمـک هـای بیـش از پیش به 
ایـن کشـور، احتمـال ضریـب خطـر ایران 
بـرای رژیـم اسـرائیل را کاهـش دهـد و 

قـدرت ایـران را مهـار کنـد.
خاورمیانـه را مـی تـوان به سـه دسـته 
تقسـیم کرد، دسـته اول رو به شـرق دارند 
ماننـد ایـران، عـراق و سـوریه، دسـته دوم 
رو بـه غـرب دارند مانند عذبسـتان، امارات 
متحـده عربـی، کویـت، بحرین، دسـته ای 
سـوم هم خنثی هسـتند مانند افغانستان، 
پاکسـتان و قطـر کـه بـه نظـر مـی رسـد 
در صـورت بـروز جنـگ بـی طـرف باقـی 

نند. بما
ترامـپ  دونالـد  کـه  اسـت  درسـت 
نظـر مثبتـی نسـبت بـه روسـیه دارد امـا 
مطمئنـا حاضر نمی شـود منافـع خود در 

خاورمیانـه را بـا این کشـور شـریک شـود 
آن را بـا پوتیـن تقسـیم کنـد. عربسـتان 
مهـره خوبی اسـت تـا جلو افزایـش قدرت 
متحدان شـرق در منطقه را بگیرد و حامی 
منافـع ایـاالت متحده باشـد. آمریـکا رژیم 
سـعودی را اهـرم فشـاری بـر سیاسـتهای 
ایـران مـی دانند تا توان نظامی و سیاسـی 
ایـران را درمنطقـه کاهش دهد، از سـویی 
هـم نگـران مـوج هـای اعتراضـی مـردم 
خاورمیانـه برضد حکومت هایشـان اسـت 
و آنها را مدیریت شـده از سـوی ایران می 
دانـد. آمریـکا حـالل همـه این مسـائل را 
عربسـتان مـی دانـد و بـه دنبال آن اسـت 
تـا منطقه را به وسـیله عربسـتان مدیریت

گند.
عربسـتان سـعودی همواره از اهرم نفت 
بـرای فشـار به غرب اسـتفاده کرده اسـت 
و حتـی بـا اسـتفاده از ایـن منبـع انـرژی 
مجبـور بـه حمایـت از خود کرده اسـت یا 
بـه نوعـی امنیـت در ازائ نفـت را از آنهـا 
خواسـتار بوده اسـت. اما به نظر می رسـد 
بـا توجـه به منابـع غنی ایـاالت متحده در 
قبـال نفـت، عربسـتان دیگـر نمـی توانـد 
از ایـن اهـرم بـرای فشـار بـر دولـت های 
غربـی از جملـه ایـاالت متحـده اسـتفاده 
کنـد. امـا نمی تـوان گفت که ایـن فاکتور 
بـه طـور کلـی منسـوخ شـده اسـت. نفت 

همچنـان اهمیـت خـود را از دسـت نداده 
اسـت. آمریـکا حداقل بـه دو دلیـل عمده 
نیازمنـد حفـظ روابـط نفتی با کشـورهای 
پیشـگیری  اسـت.  خلیج فـارس  حاشـیه 
از ایجـاد بحـران نفتـی و کنتـرل جریـان 

صـادرات نفـت بـه کشـورهای رقیب.
عربسـتان بزرگتریـن صـادر کننده نفت 
بـه چیـن اسـت. بنابرایـن آمریـکا درصدد 
آن خواهـد بـود تـا بـا در دسـت داشـتن 
مدیریـت منابـع نفتـی و حفـظ نفـوذ در 
جریـان صادارت انرژی از کشـورهای عربی 
بـه اروپا و آسـیای شـرقی، رشـد اقتصادی 

رقبـای خـود را در کنترل داشـته باشـد.
در پایـان هـم می تـوان به ایـن موضوع 
اذعـان داشـت کـه ایـاالت متحـده بـرای 
ایجـاد نظـم مـورد پسـند خـود در منطقه 
بـه کمـک عربسـتان سـعودی نیـاز دارد و 
هیچـگاه بـرای ایـن موضـوع هم که شـده 
روابـط خود بـا عربسـتان را قطـع نخواهد 
کـرد. پـس بنابرایـن دالیـل ترامـپ بـرای 
حمایـت از عربسـتان و افزایـش روابـط بـا 
عربسـتان را مـی تـوان ناشـی از نیازهـای 
منطقـه،  در  متحـده  ایـاالت  امنیتـی 
جلوگیـری از قـدرت گیری رقبـای جهانی 
انـرژی جهـان  مدیریـت  و  ای  منطقـه  و 
چیـن  جملـه  از  قدرتمنـد  کشـورهای  و 

نست. دا

عربستان از لیست هفت ترامپ جا ماند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شـماره  139560319012003263 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعـارض  متقاضی آقای 
اکبر ذاکری نژاد فرزند محمدعلی بشـماره شناسـنامه 481 صادره از بردسـیر  در ششـدانگ یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 3519/11 مترمربع پـالک 32 فرعـی از 449 اصلی واقع در اسـحاق آباد 
بخـش 38 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای موسـی نجمی محـرز گردیده اسـت . لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت یک مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

شد. خواهد 
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9۵001۸9
نظـر بـه اینکـه بدهکار و راهن نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجرای مقـررات ماده واحـده قانون اصالح مـاده 34 اصالحی 
قانون ثبت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک شـماره 
4868 فرعـی از 15 اصلـی واقـع در بخش 4 کرمان بـه آدرس کرمان بلوار هوانیروز غدیر 3 کوچه 
شـماره 12 شـرقی 7 کدپسـتی 7618171455 که سـند مالکیت آن در صفحه 421 دفتر 207 

امـالک ثبت 49459 و صادر شـده اسـت با حـدود اربعه:
شـماال: دیـواری مشـترک به آپارتمان قطعه 2 بـه طول 1 متر و غربی به طـول 0/35 متر، دوم در 
و دیـوار بـه طـول 3/25 متـر و غربی به طـول 14/14 متر به راه پله، سـوم دیواری بـه طول 4/01 

مترغربـی بـه طول 1/45 متـر و دیواری به طول 4/50 متر بـه آپارتمان قطعه 2
شرقا: 8/13 متر و همسایه

جنوبـا: اول دیـوار و پنجـره بـه طـول 3/37 و 2/64 متر به حیاط مشـترک، دوم قـوس بیرونی به 
طـول 7/17 بـه حیاط مشـترک، سـوم دیـواری به طـول 1 متر به گـذر مجاور

غربا: دیواری به طول 4/67 متر به گذر مجاور
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی

1-مشخصات ملک
ملـک مـورد نظر، یـک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول سـاختمان مسـکونی دو طبقه 3 واحدی 
اسـت متـراژ ان مطابـق روگرفت سـند شـماره 658071الـف/90 برابـر 92/53 متر مربع میاشـد 
کـه در قسـمت جنوبـی طبقه اول واقع شـده اسـت. سیسـتم گرمایش شـوفاژ و پکیج دیـواری و 
سـرمایش کولرمیباشـد. حیـاط سـازی با کـف موزائیک و نمـای آجر پـالک اجرا گردیده اسـت. 
سـاختمان دارای انشـعاب آب و گاز مشـاع و هرکدام از واحدها دارای انشـعاب برق مجزا میباشند.

2-مشخصات ثبتی ملک طبق رو گرفت سند مالکیت به شرح ذیل میباشد.
ذیل ثبت 49459 صفحه 421 دفتر 207 امالک بخش 4 کرمان ثبت گردیده

حدود اربعه فعلی با سند مالکیت تطبیق دارد.
عرصه ملک طلق است.
3-وضعیت فعلی ملک:

وضعیـت فعلـی بـه صورت یک واحـد در مجتمع آپارتمانـی 3 واحدی به مسـاحت عرصه 299/3 
دویسـت و نـود و نـه ممیـز سـه دهم مترمربـع و بنای مفید 92/53 پنجاه و سـه ممیز نود و سـه 

صدم مترمربع میباشـد.
4- بنا و مستحدثا:

ملـک مـورد ارزیابـی دارای 2 طبقه اسـت که مسـاحت زیربنای هـر یک از طبقات به شـرح ذیل 
میباشد.

الف(همکـف مترمربـع ب( آپارتمـان مورد نظر واقع در طبقـه اول 92/53 نـود و دو ممیز پنجاه و 
سـه صدم مترمربع میباشد.

5-مشخصات ساختمان:
الف( با توجه به نبود نقشه اظهارنظر در مورد رعایت اصول فنی امانپذیر نیست.

ب(اسـکلت سـاختمان از نـوع بنایـی مسـلح )شـناژی( و تشـخیص نوع سـقفها نیاز بـه تخریب 
قسـمتی از سـقف و سـنداژ میباشد.

روکار بنـا آجـر پـالک و سـنگ اسـت. کیفیـت مصالح به کار رفته ر سـاختمان )سـنگ، کاشـی، 
سـرامیک( خوب اسـت.

پ( بنا شمالی/ جنوبی است.
ت( عایق کاری بنا از نظر رطوبت کامل است.

ث( عمـر تقریبـی بنـا 10 ده سـال میباشـد باقیمانده و عمر مفید بنا 30 سـی سـال پیش بینی 
می شـود.

ج( سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد.

چ( ملک فاقد امکانات رفاهی مانند استخر، جکوزی، سونا و محوطه بازی کودکان میباشد.
6-معایب مشهود در بنا دیده نشد.

7- ملـک در اجـاره اسـت و میـزان مـال االجرا ماهیانـه به گفته ایشـان 500/000 ریـال و ودیعه 
دریافتی 270/000/000 ریال میباشـد.

8- سـایر عواملـی کـه در ارزش ملـک موثرمیباشـد، شـامل تجهیـزات داخلی و خارجـی )نمای 
بیرونـی( ملـک و سـایر مـوارد در ملک بشـرح ذیل میباشـد.

دیـوار شـمالی طبقـه اول فاقـد نمای سـیمانی اسـت. وجـود یک ترک در قسـمت جنوبـی دیوار 
جنوبی سـمت کوچه

نـوع آشـپزخانه اپـن با کابینت زمینـی و دیـواری از جنس ام.دی.اف نوع پوشـش کف سـرامیک 
میباشد.

9-ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح ذیل تعیین میگردد.
ارزش 92/53 مترمربع آپارتمان به قرارهر مترمربع 9/000/000 ریال برابر 832/770/000 ریال

10- ارزش آپارتمـان اعـم از عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقات با در نظـر گرفتن قیمت روز 
ملـک بـا توجـه به امکان فروش متوسـط مبلـغ 832/770/000 ریال هشتصدوسـی و دو میلیون 

و هفتصـد میلیون ریال بـرآورد میگردد.
بـا امتیـاز اب، بـرق، گاز، تلفن و عمر تقریبی بنا 20 سـال میباشـد ملکی آقای طبق سـند رهنی 
شـماره 2990- 90/11/11 دفترخانـه 195 کرمـان در رهـن بانک واقع میباشـد از سـاعت 9 الی 
12 ظهـر روز شـنبه مورخـه 95/11/30 اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان واقع در ضلع شـمالی 
پـارک نشـاط از طریق مزایده بفروش میرسـد و مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی 832/770/000 
ریـال کـه قطعـی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش 
کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط بـه آب و بـرق و گاز اعم از حق 
انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشـته باشـد و 
نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعم از اینکـه رقم قطعی آن 
معلـوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنده مزایده اسـت ضمن آنکه پـس از انجام مزایـده درصورت 
وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد 
میگـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده با تعطیل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلی 
مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبین می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتردر سـاعات اداری به 

اداره ثبـت اسـناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 95/11/10

م الف 1047 سیدرضا انصاری- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9۵0016۵
نظـر بـه اینکـه بدهکار و راهن نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجرای مقـررات ماده واحده قانـون اصالح مـاده 34 اصالحی 
قانون ثبت مصوب سـال 1386 و بن به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک شـماره 
66 فرعـی از 3075 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمان میدان رسـالت بلوار نبوت 
کوچه 17 یک منزل مانده به آخر سـمت راسـت که سـند مالکیت آن درصفحه 338 دفتر 217 

امالک بشـماره ثبت 56959 صادر شـده اسـت با حـدود اربعه:
شـماال: دیـوار بـه دیـوار به طول یـازده مترپنجاه سـانتیمتر به شـماره پنجاه و چهارفرعی از سـه 

هـزار و هفتـاد پنج اصلی
شـرقا: در دو قسـمت اول دیـوار بـه دیوار طـول هفده متر پنجاه سـانتیمتر به شـماره پنجاه پنج 

فرعـی از سـه هزار هفتاد پنـج  اصلی
جنوبا: درب و دیوار بطول چهارده مترشصت سانتیمتر به کوچه

غربا: دیواریسـت مشـترک بطول سـی یک متر بیسـت سـانتیمتر به شـماره شـصت هفت فرعی 
از سـه هـزار هفتـاد پنج اصلی که برطبق نظریه کارشـناس رسـمی:

1-آدرس ملـک: کرمـان- میـدان رسـالت- بلـوار نبـوت کوچـه 17 – یـک منـزل مانـده به آخر 
سـمت راسـت- کدپسـتی 7617833647 

2- مسـتندات: تصویـر سـند ثبتـی و رسـمی ششـدانگ عرصـه و اعیـان خانه طلق بشـماره 66 
فرعـی از 3075 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بمسـاحت 402/4 مترمربع بنام آقای شهسـوار 

رضوانـی پور فرزند حسـین.
3- مشخصات ملک:

4-اعیانـی بازیربنـای 182 مترمربـع درطبقه همکف با اسـکلت آجری و سـقف تیرآهنی و نمای 
سـوفال و دارای سیسـتم سـرمایش کولـر آبـی و سیسـتم گرمایشـی بخـاری گازی مـی باشـد. 
همچنین دارای امتیازات و انشـعابات آب، برق، گاز و تلفن میباشـد ضمنا فاقد قدمت سـاختمان 

حدود 20 سـال میباشـد.
5- دارای پایانکار به شماره 2/14579 مورخ 78/10/8 میباشد.

6- اخذ مفاصا حساب از سایر دوایر و سازمانها بعهده متقاضی میباشد.
نتیجه کارشناسی:

-بنابرایـن و بـا توجـه به جمیـع جهات فوق الذکـر ارزش ششـدانگ عرصه و اعیـان ملک مذکور 
معـادل 3/760/000/000 ریـال )سـه میلیـارد و هفتصد و شـصت میلیـون ریال( بـرآورد و اعالم 

میگردد.
با امتیاز آب، برق، گاز و تلفن و عمر تقریبی بنا 20 سـال میباشـد ملکی آقای شـهاب یحیی پور 
طبـق سـند رهنـی شـماره 107972-90/11/23 دفترخانـه 47 کرمان در رهن بانک کشـاورزی 

واقع میباشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهر روز مورخه 95/11/30 اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان 
واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه 
کارشناسـی 3/760/000/000 ریال که قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد فروش کال نقدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به 
آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی که مـورد مزایده از این 
بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنـده مزایده اسـت. ضمن آنکه 
پـس از انجـام مزایـده درصورت وجـود مازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از محل مازاد 
بـه برنـده مزایده مسـترد میگردد ضمنـا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصـادف گردد روز 
اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجام خواهد شـد طالبین میتوانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر 

در سـاعات اداری بـه اداره ثبت اسـناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 95/11/10

م الف 1049 سید رضا انصاری - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

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

در اجـرای مواد مذکور بدینوسـیله امالکی که برابـر آراء هیاتهای حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی گلبـاف کـه ادامه عملیـات ثبتی آنهـا مطابق قانون مذکـور تجویز گردیده اسـت 
بـه ترتیـب شـماره پالک فرعـی از اصلی و بخش و محل وقوع ملک و مشـخصات مالـک واقع در 

بخـش 27 کرمان بشـرح ذیل:
1- پـالک 4 فرعـی از 2343 اصلـی  مفـروز و مجـزا شـده از پالکهـای 2341 ، 2342 و 2343 
اصلـی  بخـش 27 کرمان مالکیت آقای رمضان نصیری گوکی فرزند عباس به شـماره شناسـنامه 
2 ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بر بـاغ بـه مسـاحت 2188/52 مترمربع بـه آدرس گلباف 
خیابـان دسـتغیب پاییـن تر از مدرسـه خریـداری از مالک رسـمی تقی کالنتـری و خانم فاطمه 

اسـفندیاری و عبـاس نصیری خانم فاطمه رفسـنجانی.
2- پـالک 6 فرعـی از 1085 اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پالک  2 فرعـی از 1085 اصلی بخش 
27 کرمـان مالکیـت آقای احمد دهقانی پشـترودی فرزند عباس در ششـدانگ یـک باب خانه به 
مسـاحت 171/68 مترمربـع بـه آدرس خیابان ولیعصر جنب اداره برق خریداری از مالک رسـمی 

آقای احمد دهقانی پشـترودی
لـذا بـه منظـور اطـالع عمومی مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/10        تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/25

محمدمقصودی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 9300091
آقـای مسـلم نظامـی فرزند عبـاس بـآدرس کرمان خیابـان هزارویکشـب کوچـه 22 در 
خصوص پرونده اجرائی کالسـه 9300091 له موسسـه ثامن االئمه و علیه مسـلم نظامی 
نظـر بـه اینکـه ششـدانگ پـالک 2535 فرعـی از 1783 اصلـی بخش 3 کرمان توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 4/770/000/000 ریـال ارزیابی گردیده اسـت چنانچه به 
مبلـغ ارزیابـی اعتراضـی دارید مراتب اعتـراض خود را ظرف مـدت 5 روز با تادیه هزینه کارشناسـی 
بـه مبلغ 6/500/000 ریال علی الحسـاب به این شـعبه اعالم نمائید بدیهی اسـت بـه اعتراض خارج 

از مهلـت مقـرر و بـدون پرداخت هزینه کارشناسـی مجـدد ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
م الف 1085

زمان برگزاری مزایده:1395/12/09 -  نوبت مزایده: نوبت اول 
مال مزایده :      محل برگزاری مزایده: اجرای احکام حقوقی دادگستری رفسنجان

آگهی مزایده اول
بدینوسـیله دفتر اجرای احکام حقوقی دادگسـتری رفسـنجان در نظر دارد در کالسـه 
952444 تعـداد 13 عـدد سـوزن حفـاری پنـج اینچ بـه طول 9/5 متر بارزوه سـالم بـه ارزش هر 
کـدام 1/600/000 تومـان جمعـا بـه ارزش 20/800/000 تومـان کـه از طریق مزایـده به فروش 
برسـاند لـذا طالبین خرید میتواننـد ضمن مراجعه و مالحظه واقع در اسـماعیل آبـاد نوق کارگاه 
آقـای علـی جعفری درخواسـت خریـد خود را به همـراه قبض واریـزی به میـزان ده درصد مبلغ 
پیشـنهادی تا تاریخ دوشـنبه 1395/12/09 سـاعت 10 صبح به این اجرای احکام ارائه و شـخصا 
نیـز در جلسـه مزایـده نوبـت دوم حضور داشـته باشـند بدیهی اسـت برنـده مزایده کـه باالترین 
قیمت را پیشـنهاد داده باشـد باید ظرف یکماه باقی مانده را نیز به حسـاب 2171293821004 
بانک ملی بنام سـپرده دادگسـتری واریز و درغیراینصورت سـپرده وی پس از کسـر هزینه ها به 

نفـع دولت ضبط خواهد شـد.
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری رفسنجان- اسدالهی

بسم اهلل خرمی
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فضای مجازی

توییتر

کرمانی های توییتر
 چی نوشتند؟

سینا رحیم پور نوشته:
شـهداد کرمـان یکـي از جاذبـه هـاي منحصربه 
فـرد گردشـگري جهانـه .ایـن روزا مـردم ایـن 
منطقـه زیبابا گرد و خاک درگیـرن وفریادکمک 

خواهیشـون بـه گوش کسـي نرسـیده.

هستالو می نویسد:
پاکسـتانیه سـه ماهـه میگـه جنسـایی کـه رو 
کیسـه ش بـا ماژیـک آبی عالمـت زدیـن بهتر از 

ماژیـک مشـکیاس.
همـون ماده سـت. فقـط ماژیکمـون تموم شـده 

بود.

سوفلنگ هم توییت کرده که :
الال الال گل زیره، نشه روز و شبت تیره

الال الال گل مهتاب، بدوزم نقش تو در خواب

محمـد ماورا هـم عضو دیگـری در توییتر 
اسـت او می نویسد:

مامانـم یه غـذای مخصوص داره به اسـم گزارش 
هفتگـی! آخر هفته هرچـی از کل هفته مونده رو 

میریزه تـوی هم و....
شکر! زنده ایم:((((

عمار نامه توییت کرده:
سردار سلیمانی در لباس بلوچی

ما همه فرزاندان ایرانیم

سبز برفی توییت کرده که:
ی لیـوان شـیر 1کـف دسـت نـون،ی اسـتکان 
ی  نـوش  دم  چندلیـوان  قنـد  دونـه  قهوه3تـا 
پرتقال ی سـیب کمـی عناب ناهار2کف دسـت 
نـون تافتـون یه کاسـه ابگوشـت،کالیرش چقد؟

کوچـه نشـین بـا اکانتی بـه نـام علی رضا 
نوشته:

مـن نمیفهمم چـرا پلیس نباید تـوي صف پمپ 
بنزین وایسـه ؟ همینجور میزنـه تو صف نفر اول 

میشه

امیرحسن در توییتر نوشته:
یجـوری اخبـار هـی تاییـد و نقـص میشـه کـه 

ترجیـح میـدم فعـال اصـال اخبـار نخونـم

میرزا فرهیخته هم توییت کرده که:
حتـی به ایرانیانی کـه گرین کارت هم داشـتند، 
اجازه ورود به آمریکا داده نشـده!!علنا این مردک 

دیوانه ست.

نیروانا بانو توییت کرده که:
حـاال نـه اینکـه ویـزای آمریـکا مـن اومـده بود. 

واسـه همیـن دل نگرانـم … هـی

پرنیان نوشته:
بـاران ببارد،تـو باشـي دیگه از زندگـي هیچ چیز 

نمي خـوام !

آقای خاص توییت کرده:
خوبـی صبحانـه املـت اینـه اپـن سورسـه، همه 

چـی میشـه قاطیـش کرد

میرزا فرهیخته نوشته:
کرمون یها یه ضرب المثل دارن که میگه:
»چه َور َکر بخونی، چه ور کور برقصی«

***پ.ن: بـرای بیـدار کردن آدمـی که خودش 
و بـه خـواب زده، تالش نکن

 جاوید هم توییت کرده که:
صبح شد ساقیا

شما بدون ویزا بیا!

سیناپس سوخته هم توییت کرده که:
بـرام دعـا کنیـد، دارم میـرم ببینـم هنـوز چایی 

مونـده یـا نـه فقط بـرام دعـا کنید.

»کن نیوز«

کـن نیـوز یـا پایگاه خبـری صنعـت هوانـوردی کانال 
خبـری با آدرس https://t.me/cannews اسـت 
که  پیرامون اخبار صنعت هوایی کشـوراطالع رسـانی 
می کنـد. در ایـن کانـال اطالعاتی در مـورد هواپیماها 
، شـرکت هـای هواپیمایـی ، مشـکالت کارکنـان این 
شـرکت ها و رویدادها و حواشـی پرواز در کشـور را به 

اطـالع دنبال کننـدگان خود می رسـاند.
کـن نیـوز بیـش از 28 هـزار عضـو دارد.ایـن کانـال 
خبـری تخصصـی در یکی از پسـت های روز گذشـته 
خـود در مـورد هواپیماهـای سـفارش داده شـده از 
سـوی هواپیمایـی ایـران )همـا( توضیح داد اسـت. در 
ایـن پسـت تلگرامی آمده اسـت کـه هواپیمـای 330 
هما سـال 2014 به سـفارش اویانکای برزیل سـاخته 
شـد امـا به دلیل عـدم توانایـی پرداخت مالـی اویانکا، 
ایربـاس از تحویـل آن خودداری کـرد و در نهایت پس 

از دو سـال زمینگیـری، ایـران ایـر از فرصت اسـتفاده 
کـرد و آنهـا را از ایرباس درخواسـت داد.این هواپیماها 
هیچگونـه مشـکل فنـی نداشـته و ایـران ایـر بـرای 
اینکـه بتوانـد زودتـر ایرباسـهای دوربـرد را به خدمت 
بگیرد، آنها را سـفارش داد.سـال سـاخت 2014 است 
امـا پـروازی را انجام نـداده اند. سفارشـهای دیگر هما 
در دسـت سـاخت قـرار خواهـد گرفت.ایـن هواپیمای 
پهـن پیکر قادر اسـت حدود 13 سـاعت بـدون توقف 

پـرواز نماید
»شبکه ویدئوهفت«

ایـن کانـال توسـط روزنامـه »هفـت صبـح« راه اندازی 
شـده اسـت. شـعار این کانـال که فایـل هـای ویدئو به 
اشـتراک مـی گذارد این اسـت:»از چشـم مـا ببینید!« 
هفـت صبحی هـا 1764 عضو دارند . در کانال »شـبکه 
ویدئـو هفـت« روزانـه نزدیـک بـه 10 فایـل ویدیویـی 
گذاشـته می شـود که به موضوعـات مختلف اختصاص 
 https://t.me/videohaft  دارد و آدرس ایـن کانال
هسـت. تصاویر به اشـتراک گذاشته شـده دسته بندی 
خاصـی نـدارد و همه موضوعات را شـامل می شـود. از 
حـوادث و هیجانـی تا تردسـتی و صحنه هـای فوتبالی 

و تصاویرمربـوط به حادثه پالسـکو .

»پیج خالقیت«

پیـج خالقیـت نـام کانالی هسـت که بیـش از 135 
هـزار عضـو دارد.ادمیـن ایـن کانـال در معرفی خود 
نوشـته اسـت :»خالقیت،هدیـه ی خدا به ماسـت تا 
بـه وسـیله آن، هدایایمـان را به خدا و دنیـا بدهیم؛ 
اگـر نخواهیـم خـالق باشـیم، بـر خـالف طبیعـت 
کانـال  آدرس  ایـم.«  کـرده  عمـل  خـود  واقعـی 
. در  اسـت   https://t.me/page_khalaghiat
ایـن کانـال به موضوعـات خالقانه در ایـران و جهان 
پرداختـه می شـود. بیشـتر پسـت ها حـاوی عکس 
و ویدیـو هسـتند .گرداننـدگان ایـن کانـال معتقدند 
کـه همـه ی علـت هـا و معلـول هـا ذهنی هسـتند.
افـکار شـما تبدیـل به واقعیت می شـوند.افکار شـما 
آفریننـده اند.شـما تبدیـل بـه همـان چیـزی مـی 

شـویدکه دربـاره ی آن بیشـتر فکـر مـی کنید.

»خانه هنر توتم«

کانالـی از موسـیقی ، شـعر و دانـش روانشناسـی بـه 
تلگـرام  در   https://t.me/totemhome آدرس  
در دسـترس اسـت . در ایـن کانـال در مـورد تاثیـر 
موسـیقی بـر مغـز آمده اسـت کـه :»از ده سـال پیش 
سراسـر  در  متعـددی  تحقیقـی  گروههـای  تاکنـون 
جهـان تأثیر موسـیقی بر مغز انسـان را مورد بررسـی 
قـرار داده و بـا مقایسـه مغز نوازنـدگان و افـراد عادی 
بـه نتایج شـگفتآوری دسـت یافتـه انـد. تغییرپذیری 
سـاختار و شـکل مغـز کـودکان و حتی بزرگسـاالن با 
کمـک صـوت و ریتـم از مهمتریـن این یافته هاسـت.
البتـه نوع موسـیقی در ایـن مورد نقش بسـیار مهمی 
دارد.موسـیقی کالسـیک موجب برانگیختن و فعالیت 
همـه قسـمتهای مغـز می شـود درحالی که موسـیقی 
پـاپ کمتـر چنیـن تأثیـری را داراسـت. بـه ویـژه در 
مغـز نوازنـدگان حرفـه ای به دلیـل شـروع زودهنـگام 
ویژگیهـای  موسـیقایی  فعالیتهـای  طوالنی مـدت  و 

آناتومـی خاصـی دیـده می شـود.

منصـور علیمـرادی رمـان نویس و روزنامه نگار کرمانی با انتشـار این عکس در اینسـتاگرام خود با شـیر سـنگی 
کرده شوخی 

علـی میرافضلـی شـاعر کرمانـی آخرین شـعر خود را در شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام با دنبال کننـدگان خود 
اشـتراک گذاشت. به 

معرفی کانال های تلگرامی

هـم  رییـس جمهـور  روحانـی  حسـن 
می آیـد.  حسـاب  بـه  توییتـر  فعالیـن  از 
برخـی از توییت های او همیشـه خبر سـاز 
شـده انـد. اکانـت حسـن روحانی بـه زبان 
فارسـی و بیش از 356 هـزار دنبال کننده 
دارد.او تـا کنـون 3243 توییـت داشـته و 

12 اکانـت را دنبـال )فالو کـردن( می کند.
روحانـی روز گذشـته بـه موضعگیـری 
ایـاالت  جدیـد  جمهـور  رییـس  ترامـپ 
متحـده آمریکا واکنش نشـان داد. روحانی 
در توییتـی نوشـت: »دنیای امـروز، دنیای 
همسـایگی فرهنگ هـا و تمدن هاسـت، نه 

ایجـاد فاصلـه و دیوارکشـی بیـن ملت هـا. 
دیـوار برلین که سـالیانی پیـش فروریخت 

نکنیم.« فرامـوش  را 
ایـن توییـت روحانـی بـه زبـان فارسـی 
بـود و واکنـش تعـداد زیـادی از کاربـران 
توییتـر را به دنبال داشـت. سـاعت 11:25 
دقیقه روز گذشـته منتشـر شـد و بیش از 

85 بـار بازنشـر گردید.
پیـش از ایـن ترانه علیدوسـتی هنرمند 
کشـورمان در مخالفـت بـا اقـدام رییـس 
جمهـور آمریکا سـفرش به مراسـم اسـکار 

را تحریـم کـرده بود.
واکنش کاربران

محمود جوان نوشته:
دکتـر روحانـی عزیـز بـا قـدرت کارت 
رو ادامـه بـده مـا نمیگزاریـم بدخواهـان و 

دلواپسـان بـه مقصودشـان برسـند
روح اهلل باران می نویسد:

میـان پرنـده هـا، دیـوار مـرز نیسـت. 
تشـکر مـرد خـوب. سـهولت تـردد افغـان 
هـا بـه ایـران بهتـر شـده امیـدوارم بهتر و 

شـود. بهتر 
مهدی کشاورزی نوشته:

مـن از اقدامـات رئیس جمهـور روحانی 
تـو ایـن مـدت راضـی هسـتم.به نظـر من 
کشـور را از یـک بحران جـدی نجات داد.و 

ازشـون تشـکر میکنم.
صادق یزدانی می نویسد:

خوبـه ترامپ اینـکار رو کرد تـا بفهمید 
آمریکا قابـل اعتماد نیسـت!البته از کارش 
حمایـت نمیکنم.ولـی کسـی که خودشـو 

بـه خـواب زده لگـد میخواد

فرید فردوسیان نوشته:
دیـوار  کـه  روزی  احسـنت.  احسـنت. 
برلیـن را خـراب میکردنـد من پـای دیوار 
بـودم. هیچ دیـواری ابدی نیسـت.زنده باد 

ایـران و ایرانـی.
احمـد خوابالـو نـام کاربـر دیگری 

اسـت او مـی گوید:
کشـور  در  عزیـز.  روحانـی  جنـاب 
خودمـون دیـوار زیـاده . خصوصـا جدیـدا 
دیـوار حاشـا و تکذیـب زیـاد شـده . اول 

.. اونـارو خـراب کـن بعـد 
پالسکو

سیمین هم می نویسد:
اقای روحانی یک سوال؟محدودیتسازی 
ورود ایرانیـان بـه امریـکا ایـا نقـض برجام 

هسـت یا نه؟

طعنه روحانی به ترامپ

دوران دیوارکشی به پایان آمده

 خبر

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 3م-95-57 )نوبت دوم(
1-موضوع مزایده: بهره برداری از غرفه سوغات و صنایع دستی داخل سالن ایستگاه مسافری راه اهن کرمان

2-مدت و محل اجرا: مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجراء مطابق اسناد مزایده می باشد.
3-مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

4-مهلـت و محـل دریافت اسـناد مزایده: متقاضیان می توانند از روز دوشـنبه مورخ 95/11/11 حداکثر تا سـاعت 14 روز دوشـنبه مـورخ 95/11/18 
بـا در دسـت داشـتن معرفـی نامه کتبی و فیش واریـز به مبلغ 300/000 ریال به حسـاب 2176403803004 نزد سـیبا بنـام راه آهن قابل پرداخت 
در کلیـه شـعب بانـک ملی واریز، به نشـانی کرمان- جـاده تهران- اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و پشـتیبانی – واحـد امور قراردادها مراجعه 

و یک نسـخه از اسـناد مزایده را دریافت نمایند.)دریافت اسـناد مزایده از طریق سـایت http://iets.mporg.ir نیز امکان پذیر می باشـد( 
5-مهلـت و محـل تحویـل اسـناد تکمیـل شـده: حداکثـر تا سـاعت 14 روز شـنبه مـورخ 95/11/30 نسـبت بـه تکمیل و تحویل اسـناد بـه آدرس: 

کرمـان- جـاده تهـران- اداره کل راه آهـن کرمـان- اداره منابـع انسـانی و رفـاه، اقـدام نمایند.
6- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 95/12/1 می باشد.

7- هزینه چاپ و نشر اگهی بعهده برنده مزایده میباشد.
8- بهره بردار باید دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه باشد.

شناسه اگهی 19621 
اداره کل راه آهن کرمان

اینستاگرام

گوگل به مناسب آغاز سال چینی لوگوی 
خود را تغییر داد. سال جدید چینی 
به نام خروس نام گذاری شده است.
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پیامک : 
500022030347

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

جامعه

رگ دار  جوجه 
اینـا  خـوب دارم 
هسـتن  پلنـگ  
اون دم سـیاه هم 
نـی  طوریـش 
ولی ایـن کالهی 
بـا  قهـوه ای  دم 
اون کالهـی کالغ گـوک، اصـال یـه 
هـم  اگـر  هسـتن  دیگـه ای  چیـز 
بیـا همیـن گلـی  نمی خـوای کـه 

ببـر. رو  دم سـفید 
احسـاس می کـردم چنـد نفـر با 
هـم ژاپنـی حـرف می زننـد هیـچ 
کلمـه ای را درک نمی کـردم بـا این 
مغـازه  درون  بـه  را  خـودم  وجـود 

انداختـم.
بـوی خاک و پـر و فضله ی کبوتر 
بـه هـم افتـاده بـود و صـدای بغبغو 
هـم بیـداد می کـرد تـا جایـی کـه 
را  فروشـنده  مـرد  صـدای  گاهـی 
نمی شـنیدم کبوترهـا در قفس های 
بـزرگ و دسـته های 20 یا 30 تایی، 
کنـان  بغبغـو  و  می خوردنـد  دانـه 
موسـیقی متـن جالبـی را درسـت 

بودند. کـرده 
جلـو رفتم و بعد از احوال پرسـی 
کبوتـر  می خـوام  مـن  آقـا  گفتـم: 
بـازی رو شـروع کنـم بایـد چـکار 

؟ کنم
عاقـل  نـگاه  کبوتربـاز  دوسـت 
انـدر سـفیهی بـه مـن انداخـت و 
سـوال پیچم کـرد، بچـه ی کجایی؟ 
کیـا  محله تـون  کفتربازهـای 
هسـتن؟چرا می خوای بزنـی تو کار 
کفتـر؟و پرسـید و پرسـید مـن هم 
راسـت و دروغ هرچه دم دسـت بود 
می گفتـم تـا مـراد را راضـی کنم تا 
مـرا به مریـدی و شـاگردی بپذیرد.

استاد دست به کار شد:
کفتربـازی، بچـه بـازی نیسـت. 

کرمـون  جـز  بـه  جـا  همـه  اآلن 
مسـابقه کفتربـازی برگـزار می کنن 
مـا دو نـوع مسـابقه داریم مسـافتی 

اسـتقامتی. و 
در مسـابقه ی اسـتقامتی کفترها 
کـه  هرکـس  و  می کننـد  شـال  را 
پرندهایـش بیشـتر در هـوا بماننـد 
برنده اسـت پارسـال برنـده حدود 8 
سـاعت کفترهـا را شـال کـرده بود) 
شـال کـردن یعنـی همان چـوب یا 
پارچـه ای که در هـوا تکان مي دهند 
تـا کبوتـر بـه زمیـن ننشـیند و در 
آسـمان بـه چرخیـدن ادامـه بدهد، 
عـده ای هم معتقدند شـال به کبوتر 

مسـیر را نشـان مي دهـد(
بـرای مسـابقه ی مسـافتی “داور” 
شـخص  خانـه ی  روزی  دو  یکـی 
شـرکت کننـده می ماند تـا مطمئن 
شـود تقلبـی در کار نیسـت و غذای 
دوپینگـی بـه پرنـده نمی دهنـد و 
بعـد هـم کفتـر رو وزن می کنـه و 
بعد از شـمردن پرهای بـال اجازه ی 
شـروع مسـابقه را مي دهـد و بعد از 
مسـابقه هم وزن مي کنـد که جایی 
آب و دونـه نخـورده باشـد بعضـی 
وقتهـا بعـد از مسـابقه وزن کفتـر از 
نصـف هـم کم تـر می شـه پارسـال 

یـک جوجه ی “شـش لقـه”...
لقه یعنی چه؟

تـوی  اگـر  را  بالـغ  تـازه  کبوتـر 
دسـت بگیـری و بالـش را بـاز کنی 
در  حـال  در  تـازه  کـه  پـری  آن 
آمـدن اسـت یـا آن کـه لـق شـده 
و در آسـتانه ی افتـادن اسـت،  اگـر 
چهارمیـن پـر بـود کفتـر “4 لقـه ” 
اسـت و اگر ششـمین “6 لقـه” بعد 
این هـا می رونـد تـا “کنـاره” و اگـر 
“ورشـور”  کفتـر  افتـاد  “پرکنـاره” 
می شـود و نبایـد “کفتر ورشـور” رو 
پرونـد چون مـی رود و گیـر مي افتد 

بایـد حداقـل یک “کـوت” بـرود به 
جفـت تـا بماند البتـه اگر “رسـمی 
مـردی  مثـل  خـوب  کـه  باشـد 
مي مانـد ولـی اگـر “ملقی” بـود وفا 

برنمی گـرده. و  مـی ره  نـداره 
دیگـر مطمئـن شـده بـودم کـه 
اسـتاد در حالت خلسـه است و دارد 
بـه زبان هـای ناشـناخته چیزهایـی 
خـارج  مـا  درک  از  کـه  مي گویـد 
و  دادم  تـکان  اسـت صرفـا سـری 
گفتـم مـن چطـوری بایـد شـروع 
کنـم کـه خیلـی هـم بـه حاشـیه 

نرود. 
اسـتاد وقتـی که از خلـوص نیت 
اینجانب مطمئن شـد سـخنانش را 

آغـاز کرد: چنین 
از مـا می شـنوی نکـن!  حاجـی 
می گـن دسـتی کـه تـو تغـار کفـر 

بـره دیگـه بـه در نمیـاد.
حـاال ایـن هیچـی، بـه قیافـه ات 
نمیـاد اینـکاره باشـی، بایـد بتونـی 
کفتـر رو تـو هـوا بشـمری و تـو بـا 
ایـن عینـک بعیـده اصـال کفتـر رو 
خونـه ای  گذشـته  ایـن  از  ببینـی. 
کـه کفتـر تـوش باشـه رو مسـلما 
دزد  نمی خـوای  اگـه  می زنـه،  دزد 
بـا  هرشـب  نمی تونـی  یـا  و  بیـاد 
حـواس جمـع بخوابـی ولـش کـن 
کـه می بـرن کفترهـات رو...  رسـم 
دزدی کفتـر هـم اینـه کـه نـه تنها 
حیونـت رو می بـرن حتـی تخم هـا 
رو می شـکنن و جوجـه هـا رو هـم 

می کشـن.
- چرا؟!

- کـه دیگـه نداشـته باشـی، کـه 
دیگـه دسـت از کفتربازی بـرداری، 
منـو  کفترهـای  کـه  بـاری  اولیـن 
بـردن شـانس آوردم کـه از زاهـدان 

کفتـرام برگشـتن.
- از کجـا فهمیدیـن از زاهـدان 

برگشـتن؟
- دیـده بودن کفترهامـو و بعد از 
برگشتن شـون هـم تونسـتم دزد رو 
بگیـرم و خالصـه خـودش تعریـف 

د کر
- شـکایت کرده بودین و پیگیری 
شـکایت باعث شـد دزد رو دستگیر 

کنید؟
- شـکایت؟ من میگم تـو اینکاره 
نیسـتی نگـو نه! اصـال شـکایتی در 
خـودت  می با)یسـت(  نیسـت  کار 
بـری با چـک و لگـد دزد رو بگیری 
بـرا همیـن میگم تـو نمی تونی اصال 
کفتربـازی از ایـن حرفهـا زیـاد داره 
مثال وقتـی کفترها رو هـوا می کنی 
اگر همسـایه ای هم کفتـر داره، اونم 
هواشـون می کنه تـا از کفترهای تو 

چندتایی رو بنشـونه
تـوی  مـن  کبوتـر  اگـر  بعـد   -
خونـه ی اونها نشسـت چـه کار باید 

بکنـم؟
بیخیـال  یـا  دیگـه  هیچـی   -
خونـه ی  در  مـی ری  یـا  می شـی 
یـارو می گـی آقـا کفتـرت رو چنـد 
می فروشـی؟ چـون دیگـه مـال تـو 
نشسـت  کـه  لحظـه ای  از  نیسـت 
صاحـب کفتـر اونیـه کـه نشـونده.

کبوتـر  عشـق  بـه  می گفـت 
بایـد تـوی خونـت باشـه خیلی هـا 
کوچکتریـن عالقـه ای ندارنـد ولـی 
بعضـی هـا هـم هـر جـا که باشـند 
چشم شـان دنبال کبوتر اسـت. مثال 
خـودم کـه بیـرون می روم همیشـه 
سـر به هـوا راه می روم دسـت خودم 
نیسـت دوسـت دارم ببینم کبوترها 
دارم  دوسـت  را،  بازهـا  کبوتـر  و 
ببینـم چندتـا هـوا کـرده؟ اصال چه 
کفترهایـی داره و خـودش چطـور 

کبوتربـازی هسـت؟
در کرمـان واژه کفتر بـاز مترادف 
الابالـی و بیکار شده اسـت اما خیلی 
آدم هـای  مـن  مشـتری های  از 

درسـت و حسـابی جامعه هسـتن و 
صرفـا ایـن عشـق رو دارن اآلن اگـر 
کسـی سـگ داشـته باشـه خیلـی 
شـیک و بـا کالس بـه حسـاب میاد 
ولـی کبوتـر کـه هیـچ منـع دینـی 
نـداره تبدیل بـه مایه ی ننگ شـده 

و بایـد قایمـش کنند.
روی  همیشـه  چـون  شـاید   -
حیـاط  تـوی  و  بودنـد  پشـت بام 
همسـایه ها  و  مي دیدنـد  را  مـردم 
از سـر و صـدا و چـوب چرخانـدن 
کبوتربـازان در عـذاب بوده انـد بایـد 

داد. هـم حـق  بـه همسـایه ها 
همـه  اآلن  دیگـه  گذشـته   -
خـود  و  شـده  آپارتمانـی  خونه هـا 
بـه خـود کفتربازها حاشـیه  نشـین 
شـده اند و یـا اصـال مزاحمتـی برای 
کسـی ندارنـد شـما بیـا مـا چندتـا 
جوجـه بهت مي فروشـیم شـما آنها 
رو عـادت مي دی تـوی حیاط خونه  
دون بخـورن باید بالشـون رو ببندی 
چـون اگـر پـر رو بچینـی جوجـه 
مي میـره،  هـر وقـت هم عـادت کرد 
دیگـه یواش یواش ولشـون می کنی 
و اگـر نشسـت روی بـوم همسـایه 
می گیـری و پـرش رو می چینی که 
دیگه از ایـن کارها نکنه و آروم آروم 
یـاد می گیـره جلـد خونـه خـودت 

. بشه
بـه بهانـه ی جـواب دادن گوشـی 
از مغازه بیـرون آمـدم و زیر چشـمی 
نگاهـی انداختـم کـه ببینـم اسـتاد 
نفهمد کـه من تغییر عقیـده  داده ام 
و بـه طریقـی قصـد فـرار دارم، امـا 
دیـدم رو به من ایسـتاده اما سـرش 
به آسـمان اسـت و سـخت مشغول 
تماشای پرواز دسـته ای کبوتر است 
و من هم فرصت را غنیمت شـمرده 
سـریع خـود را بـه راه دفتـر روزنامه 
انداختـم کـه نـه تـوان دزد گرفتـن 
داشـتم و نـه زهـره ی نگهـداری از 

پلنـگ دم سـیاه در خانـه ی نقلی.

کبوتر
 از دیروز تا امروز

کبوتـر از دیربـاز سـمبل صلـح و آشـتی و 
دوسـتی بـوده و به همین مناسـبت همیشـه 
در شـروع بـازی هـای المپیک کـه تاریخچه 
اش از یونـان باسـتان اسـت، تعـدادی کبوتر 
سـپید را بـه پـرواز در مـی آوردنـد. گروهـی 
از کبوترهـا بـه خاطـر زیبایـی، سـرعت پرواز 
و بـه دلیـل اینکـه قـدرت پیـدا کـردن خانه 
و محـل زندگـی خـود را دارنـد مـورد عالقه 
انـد؛ گروهـی دیگـر بـرای عملیـات آکروبات 
یـا معلـق زدن در هـوا و باالخره عـده ای نیز 
صرفـا بـه خاطـر اسـتقامت و پـرواز طوالنـی 
در آسـمان مـورد توجـه هسـتند. بعضـی از 
کبوترهـا قـدرت پروازشـان تا دویسـت مایل 

ست. ا
کبوترهـا معمـوال هـر دوره دو تخـم مـی 
گذارنـد کـه نـر و مـاده روی آن بـه مـدت 
هجـده روز مـی خوابنـد. جوجه بعـد از تولد 
ظـرف مـدت پنج تا شـش مـاه به سـن بلوغ 
مـی رسـد. تشـخیص طـول عمـر کبوترهـا 
خیلـی دقیـق نیسـت ولـی حـدس زده اند تا 
پانـزده سـال هم ممکن اسـت زندگـی کنند.
جالـب اینجاسـت کـه یـک کبوتـر معموال 
یـک جفـت مـی گیـرد و تا پایـان عمـر با او 
بـه سـر مـی بـرد، مگـر اینکـه جفت توسـط 
انسـان یـا مـرگ از او جدا شـود. کشـورهای 
جـزو  ایتالیـا  و  انگلیـس  فرانسـه،  بلژیـک، 
کبوتـر  صادرکننـدگان  و  کننـدگان  تولیـد 
هسـتند و از ایـران نیـز گاهی بعضـی از انواع 
آن بـه کشـورهای مختلـف صـادر می شـود. 
در آمریـکا عـده ای از جملـه ایرانـی هـا و 
اروپایـی هـا بـه نگهـداری ایـن پرنـده زیبا و 
بـی آزار و مهربـان عالقمندند ولـی آمریکایی 
هـا کبوتربـازی بلـد نیسـتند. بـه نـدرت یک 
آمریکایـی را مـی تـوان پیـدا کرد کـه کبوتر 
جلـد داشـته باشـد و آن را پـرواز دهـد تا به 

بازگردد. خانـه 
اتـالف  یـا  سـنتی  سـرگرمی  کفتربـازی؛ 

وقـت؟
شـدن  رایـج  ابتـدای  در  بـازی”  “نقـش 
و  بـود  کبوتربـازان  نظـر  مـد  کبوتربـازی 
آنهـا بـه دنبـال »کبوترهـای نقـش« بودنـد. 
و  کاکلـی  چتـری،  دم  زیبـای  پرنـدگان 
فـری از جملـه کبوترانـی بودنـد کـه مـورد 
توجـه جماعـت کبوتربـاز قـرار مـی گرفتند. 
کبوترهـای دم چتـری کـه از قـدرت پـرواز 
کمتـری هـم برخـوردار بودند عـادت خاصی 
داشـتند کـه در زمـان جفـت گیـری، گردن 
خـود را رو بـه عقـب بـرده و بـه دو سـمت 
چـپ و راسـت متمایـل مـی کردند تـا جایی 
کـه برخـی اوقـات از لـب بـام بـه پاییـن می 

افتادنـد.
درآمـد  کبوترهـا  ایـن  از  کشـی  جوجـه 
خوبـی هـم بـرای صاحبـان آنها داشـت و به 
دلیـل اسـتقبال از آنهـا، پـرورش دهنـدگان 
کبوتـران  داشـتند.  خوبـی  مالـی  منفعـت 
فـری و کاکلـی فـری هـم بـه دلیـل زیبایـی 
خاصـی کـه داشـتند، مـورد توجـه بودنـد و 
همسـطح دم چتـری هـا مشـتری داشـتند. 
مـورد  کبوتـر  از  نگهـداری  کار  اینجـای  تـا 
چنـدان مذمومـی نبـود، چـرا کـه نگهـداری 
نوعـی  و  بـود  ماکیـان  سـایر  ماننـد  شـان 
دامداری محسـوب می شـد؛ نه شـرط بندی 
در کار بـود، نـه قمـار، نـه اینکـه کسـی را از 
کار و زندگـی مـی انداخـت. کسـانی هـم که 
مبـادرت بـه پرورش ایـن قبیـل کبوترها می 
کردنـد نـه اعتیاد داشـتند و نه اینکـه دارای 

مشـکالت اخالقـی بودنـد.
ارسـال نامـه بـا قـدرت جهـت یابـی کبوتر 
و حتـی قاچـاق مواد مخـدر )!( کبوتـر، پرنده 
نمـاد صلـح و دوسـتی، همـواره در زندگـی 
ایرانیـان جایـی ویـژه را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. از ایـن پرنـده باهـوش کـه قدرت 
جهـت یابـی باالیـی دارد در ارسـال نامـه هم 
اسـتفاده می شـد. اسـتفاده از کبوترهای نامه 
بـر بـه قـدری جـدی بـود کـه تـا چند سـال 
ارتـش  دوم،  جهانـی  جنـگ  پایـان  از  بعـد 
آمریـکا واحدی بـه نام )واحـد کبوترهای نامه 
بـر ارتـش( به خدمـت گرفتـه بود کـه در آن 
به پـرورش و نگهداری کبوترهـای نامه بر می 
پرداختنـد تـا در مـوارد لـزوم از آنها اسـتفاده 
کننـد. از این کبوترها در مواقعی اسـتفاده می 
شـد کـه به دالیـل امنیتـی نمی توانسـتند از 

بـی سـیم اسـتفاده کنند./علیرضـا دهقانی

عشق کفتــر
نکته

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir

افقی
1- بازیگر کرمانی فیلم مزد ترس

2- رها- فیلم دنباله دار- اجاق گاز
3- رموز- کفش ورزشی- نوبت بازی

4- قاضی ورزش- نفع و سود- پنهانی
5-از وسایل ژیمناستیک- زن خداشناس- ناامید

6- حرف مفعولی- هنر هفتم- سند
7- لو دادن- حرف توفیر- لقب محترمانه- خشکی

8- کشـور عربـی جنـگ زده- از اجـزای پیراهـن- قارچ 
کامپیوتری خـور 

9- اشاره به دور- نور دور ماه- یازده - گیاه معطر
10- پیامبری - ساندویچ تند وتیز- زیبایی پنهان

11- ضرب شمشـیر- از ردیف های موسـیقی - حشـره 
فت آ

12- دریاچه حمام- قتل وآدم کشی- یار زیبای داماد
13- آهسته- پهلوان و قوی- داداش

14- محکم کردن- حصیر- سرباز نیروی دریایی
15- سیاست مدار و روحانی برجسته استان کرمان

عمودی
1-شـاعر غـزل سـرا و قصیـده سـرای برجسـته عصـر 

معاصـر و اهـل مشـهد- پیـدا کـردن
2- نیم تنه بدون آستین- طناز و عشوه گر

3- قورباغه درختی- بدی - سمبل
4- اذیت- چتر- حرف همراهی

5- شـهر فـارس- درمانـده و بدبخـت- کوبنـده خانگی- 
رئیس جمهـور سـابق آمریکا

6- رفـوزه- میرا-پارچـه کهنـه- شـهر خرمـا در اسـتان 
رس فا

7- انرژی- شاعر پارسی قرن ششم
8- کناره گیری- قیمتی و گران

9- قصدونیت- نامی مردانه و کهن
10- حس انتقام- ضمیر اول- وسایل- دور دهان

11- ثروتمند- همیشگی- راه میانبر- پسوند محافظت
12- فرمان - شترداری- پرواز به سماوات

13- پول باستانی ایران- خدای خورشید- آئینه ها
خواروبـار-  جهانـی  سـازمان   -14

کـوه خراسـان
15- درخـت آزاده- خواننـده پـاپ 
خیـال  تـو  ترانـه  بـا  کشـورمان 

بـری کـردی 

حل جدول شماره ۸30

جدول اختصاصی شماره ۸31

بعد این ها می روند تا 
“کناره” و اگر “پرکناره” 
افتاد کفتر “ورشور” 
می شود و نباید “کفتر 
ورشور” رو پروند چون 
می رود و گیر مي افتد 
باید حداقل یک “کوت” 
برود به جفت تا بماند 
البته اگر “رسمی باشد 
که خوب مثل مردی 
مي ماند ولی اگر “ملقی” 
بود وفا نداره می ره و 
برنمی گرده

اآلن اگر کسی سگ 
داشته باشه خیلی شیک 
و با کالس به حساب میاد 
ولی کبوتر که هیچ منع 
دینی نداره تبدیل به 
مایه ی ننگ شده و باید 
قایمش کنند

امید جانباز
 طراح جدول



عکس: الناز امینی

پُر نمی شود نبودنت.

پُر نمی شود

جنگل بُریده با هزار عکس

دّرهء تکیده با هزار ماه.

من هزار دّره و هزار جنگل از تو خالی ام.

پُر نمی شوم

با هزار چیز...

آن قدر نبوده ای که پُر نمی شود

جای خالی تو با خوِد تو نیز!

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

نکوداشت

شب مسعود احمدی شاعر و ویراستار
زمان: جمعه 15 بهمن/سـاعت: 17:30/مـکان: بلوار جمهوری، 
نرسـیده بـه سـه راه هوانیـروز، صنـدوق بازنشسـتگی کارکنـان 

صنایـع مس ایـران ، آمفـی تئاتر

خبر

»کاظم افرندنیا« درگذشت
بازیگـر »معمـای شـاه« کـه 
در  مغـزی  سـکته   دلیـل  بـه 
بـود،  آی سـی یو بسـتری شـده 

درگذشـت.
به گـزارش ایسـنا، »افرندنیا« 
بازیگر سـینما، تئاتـر و تلویزیون 
کـه سـابقه 5 دهـه حضـور در 
تلویزیـون را داشـت،  سـینما و 
هفتـه گذشـته بـه دلیـل آنچـه 

پزشـکان »مشـکوک بـه خون ریزی مغـزی« اعالم کـرده بودند، 
راهـی بیمارسـتان شـد و صبـح دیـروز دار فانـی را وداع گفـت.  
پسـر کاظم افرندنیا درگذشـت این بازیگر را تاییـد کرد و گفت: 
پـدرم در آی سـی یو و در کمـا بـه سـر می بـرد و صبح دیـروز از 
دنیـا رفـت. »کاظم افرندنیا« در سـریال تاریخی »معمای شـاه« 
نقش تیمسـار طوفانیان را ایفا کرده اسـت. او بازیگر بسـیاری از 
فیلم هـای تلویزیونی اسـت که آخریـن آنها با عنـوان »جدایی« 
سـال 94 سـاخته شـد. »افرندنیا« در سـریال های »خون بها«، 

»مسـافر زمـان« و »سـتایش 2« بـازی کرده اسـت.

ممنوعیت شرکت اصغر فرهادی در 
مراسم اسکار

رئیـس شـورای ملی ایرانیـان آمریـکا )نایاک( تاییـد کرد که 
اصغـر فرهـادی اجـازه ورود به آمریـکا را ندارد.

بـه گـزارش ایلنا، تریتا پارسـی؛ رئیس شـورای ملـی ایرانیان 
آمریـکا )نایاک( در پیامی در شـبکه اجتماعـی توئیتر تایید کرد 
که اصغر فرهادی اجازه ورود به آمریکا برای شـرکت در مراسـم 
اسـکار را ندارد. تریتا پارسـی )نویسـنده؛ تحلیلگر و رییس فعلی 
شـورای ملـی ایرانیـان امریـکا( در صفحـه توییتر خود نوشـت: 
اصغـر فرهادی نماینده ایـران اجازه نخواهد داشـت برای حضور 
در مراسـم اسـکار وارد خـاک امریـکا شـود. او در رشـته بهترین 
فیلـم خارجـی زبـان نامزد شـده اسـت.  ترانـه علیدوسـتی نیز 
دو روز پیـش بـا انتشـار توییتـی بـه زبان انگلیسـی اعـالم کرد: 
دسـتور ترامـپ برای ممنوعیـت ورود ایرانی ها بـه خاک آمریکا 
را مصـداق بـارز نژادپرسـتی می دانـد، در مراسـم اسـکار 2017 

شـرکت نخواهد کرد.

 اطالعات

سکه

11,74۵,000 ریال طرح جدید

11,۵20,000 ریال طرح قدیم 

6,090,000 ریال نیم سکه 

3,260,000 ریال ربع سکه 

2,030,000 ریال یک گرمی

طال

1,139,430 ریال هر گرم طالی 1۸ عیار

1,۵1۸,930 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

3۸,600 ریال دالر آمریکا

42,040 ریال یورو

10,۸40 ریال درهم امارت

۵,۸10 ریال  یوآن 

4۸,۸60 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,29۸,000 تومان

رانا LX  33,3۸9,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس ۵  12۵,01۸,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

7۵,۸26,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   3۸,9۵0,000 تومان

لیفان X50  4۸,900,000 تومان

۸1,900,000 تومان   S5 جک

۵3,462,000 تومان  ۵۵0 MVM

آب و هوای کرمان

1- تا 1۵/بارانی امروز

2- تا 13/آفتابی 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 اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن 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(

دغدغه هایی پیرامون واگذاری پارک ملی »خبر«
ادامه از صفحه اول

زیسـت  محیـط  سـازمان   -3
همـواره از نادیـده گرفته شـدن 
پیوسـت هـای محیـط زیسـتی 
صحبت کرده اسـت امـا در این 
پـروژه رئیـس سـازمان محیـط 
بـوده  کننـده  افتتـاح  زیسـت 
اسـت کـه نشـان از رضایت این 

دارد. دسـتگاه 
بـا  4-پـروژه گردشـگری خبـر 
طبیعـت  ملـی  کمیتـه  مجـوز 
گـردی و بـا دو هـدف، حفاظت 
و مدیریـت پـارک ملـی خبر  و 
تنـوع زیسـتی آن بـا مشـارکت 
جوامـع  و  خصوصـی  بخـش 
محلـی از یـک طـرف و از طرف 
دیگـر   ایجـاد و اسـتقرار نظـام 
بهـره  و  مشـارکتی  مدیریـت 
منـدی مـردم از منافـع تفرجی 
در  کـه  منطقـه  گردشـگری  و 
نتیجـه آن انـس و الفـت مـردم 
با طببعت بیشـتر شـده و مردم 
خـود بـه عنـوان صاحـب منافع 
طبیعـت از آن حفاظت خواهند 
نمـود بـه اجـرا در خواهـد آمد.
در ایـن طـرح مـردم و جوامـع 
محلـی منافع پایدار خـود را در 
حفاظـت از پارک ملی جسـتجو 

مـی کنند.
اجـرای طرح گردشـگری پارک 
اولیـن  عنـوان  بـه  خبـر  ملـی 
طـرح سـازمان محیـط زیسـت  
کشـور اسـت کـه انتفـاع و بهره 
منـدی از مناطق حفاظت شـده 
را با مشـارکت بخـش خصوصی 
و جوامـع محلی بـه اجرا خواهد 

گذاشت.
در توافقنامـه طـرح پـارک ملی 
خبـر تمامـی جوانـب احتیـاط 
زیسـت محیطـی بطـور دقیق و 
حسـاب شـده و با ضمانت های 
نـگاه  از  آور  تعهـد  و  اجرایـی 
دانـان  حقـوق  و  کارشناسـان 
سـازمان محیـط زیسـت پیـش 

بینـی گردیـده اسـت.

لوحانـه  سـاده  ایـن  بنابرایـن 
اسـت کـه تصـور شـود مالکیت 
بخـش  بـه  خبـر  ملـی  پـارک 
گردیـده  واگـذار  خصوصـی 
اسـت در حالـی که قانـون گذار 
چنیـن اجـازه ای نداده اسـت . 
و از طرفـی در ایـن طـرح  نـه 
تنهـا اجـازه احـداث هیچگونـه 
بنـای سـازه ای در پـارک ملـی 
بلکـه در اراضـی ملـی هـم بـه 
سـرمایه گذار  داده نشـده است 
و الزامـا سـرمایه گـذار بایسـتی 
مـورد  بناهـای  و  سـاختمان 
مسـتثنیات  در  را  خـود  نیـاز 
اراضـی کـه مالکیـت آن متعلق 
بایسـتی  و  اسـت  مـردم  بـه 
خریـداری شـود احـداث نمایـد  
و الـزام دیگـر آن بـکار گیـری 
جوامـع محلـی و ایجاد اشـتغال 

اسـت. در منطقـه 
5- تحقیقـات میدانـی مجـری 
از  حفاظـت  سـازمان  و  طـرح 
محیـط زیسـت در ایـن طـرح 
در بـازه زمانـی قبـل از تصویب 
طـرح نیـز از مزیـت هـای ایـن 

طـرح اسـت.
در  کـه  گـذاری  سـرمایه   -6
اسـت  پایـدار  توسـعه  جهـت 
اعالتریـن نـوع سـرمایه گذاری 
اسـت سـرمایه گذاری که در به 
صورت نـادر شـاهد ان بوده ایم 

و معمـوال یکی از اضالع توسـعه 
پایـدار نادیـده گرفتـه میشـده 
ولـی در ایـن طرح رکـن محیط 
قابـل  ان  بـه  توجـه  و  زیسـتی 

اسـت. ذکر 
مابیـن  داد  قـرار  وقتـی   -7
محیـط زیسـت و مجـری طرح 
اسـت مـی تـوان بـه قـرار داد و 
زیـرا  بـود  خوشـبین  ان  مفـاد 
و  زیسـت  محیـط  سـازمان 
متخصصـان ان بهتریـن مرجـع 
بـرای ایفـاد قـرار داد مـی تواند 
باشـد الزم بـه ذکـر اسـت کـه 
مفـاد قـرار داد در اختیـار مردم 
منطقـه نیز بـه عنـوان ذینعفان 

قـرار گیـرد.
امـا پرسـش چند سـوال از 
منتقدیـن نیـز مـی توانـد 

راهگشـا باشـد:
فقـط  دوسـتان  بعضـی   -1
تحلیـل مـی کننـد و از دیکتـه 
نـا نوشـته کـه غلط مـی گیرند. 
دوسـتان بـه جـز این طـرح چه 
جایگزیـن و الترناتیـوی دارنـد؟
اگـر طـرح جایگزین دارنـد ارائه 
دهنـد در غیـر اینصـورت ظـن 
تنـگ نظـری دوسـتان خواهـد 

فت. ر
بـا  طـرح  مقایسـه  ایـا   -2
شـاه  کـوه  هماننـد  طرحهایـی 
و سـایر طـرح هایـی کـه هیـچ 

منطقـه،  مـردم  بـه  توجهـی 
محیـط زیسـت و... نمـی کنـد 

اسـت؟ یکسـان 
ایـن قیاس هـای مع الفـارق به 
جـز منحرف کـردن ذهن مردم 

پـام دیگری دارد؟
3- وضـع مدیریـت فعلی پارک 
ان  مالـی  اسـت؟منابع  چگونـه 

اسـت؟ کافی 
بـا  »همـراه  خصوصـی  بخـش 
موفـق  مدیریـت  در  نظـارت« 
تـر عمل خواهـد کرد یـا بخش 
دولتـی کـه ثمـره ان را اکنـون 

مـی بینیـم؟
4- سـرمایه گـذار جهـت سـود 
بـه  مجبـور  نیـز  خـود  دهـی 

نیسـت؟ بهتـر  مدیریـت 
امیـدوارم همگی بـه نکات توجه 
و به پرسـش ها و پاسـخ های ان 
توجـه کنیـم امـا در هـر صورت 
هیـچ عملـی بدون نقص نیسـت 
راههـای  امـا  بـود  نخواهـد  و 
جهـت کم کـردن ایـن نقص ها 
وجـود دارد کـه دو عامـل مهـم 
شـدن  انجـام  بهتـر  جهـت  در 
طـرح و طبق انچه بهتـر خواهد 
بـود 1- اگاهـی جامعـه بومـی و 
نظـارت انها 2- تشـکیل سـمن 
هـای جهـت نظـارت دقیـق بـر 
عملکرد سـرمایه گـذار و بهترین 
کار بـرای منتقدیـن کمـک بـه 
انجـام ایـن دو عمـل باشـد تـا 
اینکـه انتقادهـای کـه بـه جـز 
منحـرف کـردن ذهـن هـا هیچ 

ندارد. سـودی 
مـردم منطقه و نظـارت از روی 

اگاهـی بهتریـن دیدبان اسـت.
طبیعـت،  کـه  امیدواریـم  و 
سـرمایه گـذار و مـردم هرسـه 
پـروژه  ایـن  از  را  نفـع  نهایـت 
بـزرگ داشـته باشـند و قطعـا 
چنیـن  در  گـذاری  سـرمایه 
امـوری مرهمـی بـرای بیـکاری 
و  اسـتان  منطقـه،  جوانـان، 

بـود. خواهـد  کشـور 
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نگاهی به یکی از روش های حمل و نقل شهری

تاکسی با لبخند

فاصله 
وفا و جفا!

اعترافات تکان دهنده ای که پرده از
 دومین جنایت برداشت

قتل پشت قتل
گفتگویی اختصاصی

 بایکی از رانندگان تاکسی در کرمان 

شغل دوم 
   صفحه16   صفحه14   صفحه10

   صفحه 10

دوم
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در  را  نامـه  گفـت:  مـی  فاطمـه 
یـک پارچـه سـبز دوخته بـا کالفی 
از موهـای سـرم و یـک حلقـه که از 
یـک دسـت فـروش خریده بـودم با 
تحویـل  گذاشـته  پارچـه  درون  آن 
بـرادر کوچکـم داده و قـول گرفتـم 
کـه آن را تحویل احمـد خان بدهد. 
آن گاه یـک جیب کوچـک از داخل 
شـلوارم دوختـم و تریاک ها را داخل 
آن گذاشـتم و روز جمعـه طـوری با 
آرامـش همـراه پـدرم راه افتـادم که 

از رفتـار مـن بـه حیـرت افتادند!
داخـل روسـتا همـان دو تفنـگ 
چـی، مـا را بـه سـمت خانـه خـان 
راهنمایـی کردنـد و یکـی از آن هـا 
رفـت داخـل و بـه خـان اطـالع داد 
مـا را به اتـاق وی راهنمایـی کردند. 
چشـم مـن به مـرد 50 سـاله سـیه 
چـرده خشـن و تنومنـدی افتاد که 
بـا دو سـه نفـر دیگـر نشسـته بود و 
قلیـان می کشـید. هنـوز خبـری از 
دایـی این هـا نبـود و مـرد رو به من 
کـرد و بـا صـدای خشـنی پرسـید: 
تـو همـان دختـری هسـتی کـه 
هفـت سـاله جـوون مردمـو معطـل 

کـردی؟ خـودت 
سریع و محکم جواب دادم :

بـزرگ،  خـان  علیکـم  سـالم   -
خدمـت  امـروز  کـه  شـکر  را  خـدا 
شـما  از  مـن  امـروز  اومـدم.  شـما 
یـاری می خواهـم. خـدا شـاهده که 
مـن بـه این پسـر دایـی هیـچ قولی 
و وعـده ای نـداده ام. 7سـال پیـش 
خودشـون  اونـا  بـودم.  بچـه  مـن 
پسـر  و  مـن  و  دوختـن  و  بریـدن 
دایـی بدبختمـو تـو ایـن گرفتـاری 
انداختـن. حـاال مـن بـا کـس دیگه 
بزرگـی  شـما  ام.  کـرده  نامـزد  ای 
کنیـن و امـروز تکلیـف منو روشـن 

کنیـن. خـدا عوضتـون بـده.
- خفه شـو گیـس بریـده! داییت 
گفـت زبـون درازی داری. ولـی فکر 
نمی کـردم کـه بـرای منـم تکلیـف 
معیـن می کنـی. من فرسـتادم عاقد 

بیـارن. تا یک سـاعت دیگـه خودتو 
آمـاده کـن و حرفـی هـم نـزن، وااّل 
بالیـی بـه سـرت مـی آرم که عشـق 
و عاشـقی را بـرای همیشـه فراموش 
کنـی. رو کرد بـه تفنگچـی دم در: 

- عزیـز ببـر بـدش تحویـل ننـه 
ناصـر، بگـو تـا عاقـد میاد آمـاده اش 

. . کنه.
مـرا  دسـت  همسـرش  وقتـی 
گرفـت مثـل گنجشـک اسـیر بدنم 
به رعشـه افتـاده بود. دلـش به رحم 

آمـد و گفـت:
- اوه اوه دختـر بـا خـودت چـه 

کـردی؟ بیـا تـو، بیـا تـو نتـرس!
بعد یکی را صدا زد:

- مـه لقـا، دختر یه ظـرف آب برا 
ایـن بدبخـت بیـار، االن قلبش ا ز تو 

بیرون! سـینه اش می زنه 
دختـرک 14،15 سـاله ای تـوی 
آورد.  آب  برایـم  معدنـی  کاسـه 
کمی دلـم قـرص شـد. پـس او هـم 
سـر  الجرعـه  را  آب  دارد.  دختـر 

شـدم. کمـی آرام  کشـیدم. 
زن شروع کرد:

- چـرا بـا خـودت لـج می کنـی 
لجبـازی  از  و دسـت  بیـا  دختـرم؟ 
بـردار! کوهـزاد را مـن دو سـه روز 
و  راه  بـه  سـر  پسـر  دیـدم.  پیـش 
زحمـت کشـیه. تـو باید یـاد بگیری 
کـه عشـق و عاشـقی نـون و آب و 
زندگـی بـرای آدم نمی شـه. اینـا باد 
و بـروغ دوره جوونیه. دو سـال دیگه 
کـه ونـگ ونـگ بچـه خونـت رو پر 
کـرد به این عشـق و عاشـقی خنده 
ات می گیـره. مـن اون آقایـی رو که 

تـو دوس داری ندیـده ام. امـا ...
وسط حرفش پریدم:

تحصیلکـرده  سـواده،  بـا  اون    -
اس. دیـده  دنیـا  اس، 

-  خـب، خـب، البـد اونـو بـا این 
می کنـی  قیـاس  بدبخـت  کوهـزاد 
کـه غیـر از هـی گلـه و  هـاش االغ 
چیـز دیگـه ای بلـد نیـس و حاضـر 
نمیشـی اون جـوون شـهر گشـته را 

بـا ایـن دهاتـی یـک ال قبـا عـوض 
کنـی درسـته؟

زبانـم باز شـد و شـروع بـه گفتن 
کـردم. از قسـمی که بـا او خـوردم. 
زن  و  بمیـرم  حاضـرم  کـه  ایـن  از 
کوهـزاد نشـم. بـه او اطمینـان دادم 
که در هیچ شـرایطی دسـت کوهزاد 

بـه بـدن مـن نخواهد خـورد.
حـرف  اطمینـان  بـا  چنـان  آن 
زدم کـه زن بـه فکـر فرو رفـت. نیم 
سـاعتی از مـن جـدا شـد و پیـش 
برگشـت  وقتـی  رفـت.  شـوهرش 

گفـت:  بهـم  می خندیـد. 
- بـرو دختـر، خـدا رو شـکر کـن 
کـه مـن هـم مثل تـو دختـر دارم و 
تونسـتم شـوهرم رو قانع کنـم. بلند 
شـو، بلنـد شـو بـرو کـه از ایـن بـه 
بعـد کسـی مزاحـم تو نخواهد شـد. 
وقتـی گفتـی خـودت رو می کشـی، 
مطمئـن شـدم کـه تصمیـم خودت 
رو گرفتـه ای. بـه خـان هم سـپردم 
کـه کوهـزاد و پـدرش را قانـع کنه. 
کشـی  پیـش  مجبـوره  خـان  امـا 
کوهـزاد رو پـس بـده و بابـات بایـد 
اون دو تـا گوسـفند رو از خـودش 
جبـران کنـه. یـادت نـره فـردا بایـد 
بـه  بـرو  / حـاال  بکنـه  ایـن کار رو 
عشـقت بـرس و یـادت باشـه اگـه 
می گـی  نامـزدت  مـورد  در  آنچـه 
راسـت باشـه ارزشـش رو داره کـه 
این همه پاش وایسـتی و اسـتقامت 

؟ کنی
بـه کلی خـودم را فرامـوش کرده 
بودم. دسـت های زن را می بوسـیدم 

و می گریسـتم. 
بهتریـن  از  تـا  دو  فـردا  پـدرم 
بره هـاش را تقدیـم خـان کـرد. بـا 
توسـل کوهـزاد و خانـواده اش به آن 
دزد سـرگردنه، دیگـر پرده هـا فـرو 
افتـاده و آخریـن امید های آشـتی از 
بیـن رفتـه بـود. دیگر کسـی مزاحم 
نالـه  بـازار  نمی شـد؛اما دورادور  مـا 
و نفرینشـان بـه راه بـود مـن هـم 
جوان بـودم و اهمیتـی بدین چیزها 

نمـی دادم!
بهـار فـرا رسـید و مـن راضـی و 
راهـی  پیـروزی  ایـن  از  سرمسـت 
عشـقم  بـه  تـا  می شـدم  ییـالق 
سـالمی دوباره کنم و مزد اسـتقامتم 
را بـا ازدواج بـا »احمـد خان«عزیزم 

بگیـرم. 
اردیبهشـت مـاه، خبـر بازگشـت 
ایـل بـرای احمـد خـان، همچنـان 
دم عیسـی بـود. طالیـه داران ایـل 
آورده  خبـر  و  رسـیده  مقصـد  بـه 
بودنـد کـه خانـواده فاطمـه در چند 
منزلـی گوغـر بـوده و دو هفته دیگر 
بـه منزل می رسـند. رضاخـان دیگر 
طاقـت نیاورد و سـوار بر اسـب کهر 
اسـتقبال  بـه  زیبایـش  و  معـروف 
عـروس زیبایش رفـت و هنگامی که 
آن دو به گوغر رسـیدند، پدربزرگش 
تعـدادی گاو و گوسـفند پیش پایش 
قربانـی کرد. عروسـی آن دو یکی از 
باشـکوهترین و زیباترین جشن های 
عروسـی بـود کـه تـا آن تاریـخ در 
گوغر برگزار شـده بود. هفت شـبانه 
روز زدنـد و رقصیدنـد و چـوب بازی 
و اسـب دوانـی کردنـد. کلیـه ایالت 
و عشـایر گوغـر و توابع دعوت شـده 
بودنـد و نهصـد تومان بـذل و پیش 
کـش برایش جمـع شـد. آن هم در 
آن سـال های قحـط و تنـگ 1324 
احمـد خان بـه آرزوی خود رسـیده 
بـود و خـود را خوشـبخت ترین آدم 
روی زمیـن می دانسـت. واقعاً چنین 
بـود. همـه زنانی کـه فاطمـه را روز 
می دیدنـد،  آن  از  پـس  و  عروسـی 
زیبایـی او را بـی نظیر می دانسـتند. 
دعـوت  هنگامی کـه  می گوینـد 
شـدگان، تعریـف زیبایـی فاطمـه را 
بـرای مـادر کوهـزاد کـرده بودنـد، 

بود:  گفتـه 
مایـه  زیبایـی  چنیـن  ایـن   -
جوانمرگـی و بـرای نمانـدن اسـت. 
ایـن گونـه زیبایی هـا، هـر ده پانزده 
سـال یـک بـار در میان عشـایر پیدا 
می شـود و اکثرشـان هـم بـی وفـا 

فاصله وفا و جفا!
بخش سوم و پایانی
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و خیانتـکار بـوده و همـان زیبایـی 
موجـب جوانمرگـی شـان می شـود.

 امـا مـردم می دانسـتند کـه ایـن 
اسـت  بغضـی  اسـاس  بـر  گفته هـا 
از فاطمـه دارد. مـدت زیـادی  کـه 
نگذشـت که فاطمـه فهمید از همان 
سـر تختـی حاملـه شـده اسـت. از 
آن روز بـود کـه احسـاس می کـرد، 
او کامـل شـده اسـت.  خوشـبختی 
قبـل از آن به دوسـتان محـرم خود 
گفتـه بـود نگران اسـت و می ترسـد 
کـه بچـه دار نشـود. زیـرا آخریـن 
بـاری که مـادر کوهـزاد بـا ناامیدی 
از او جـدا شـده وی را نفرین کرده و 
بـه او گفتـه:»از خـدا می خواهـد که 

هرگـز روی فرزنـد را نبوسـد.«
 حـاال کـه حاملـه شـده خیالـش 
راحـت شـده اسـت. حاملـه شـدن 
فاطمـه اوضاعـش را بـه کلـی عوض 
کـرد. عزیـز بـود عزیز تر شـد. احمد 
خـان برایـش کلفـت و نوکـر گرفت 
از  قـدم  فاطمـه  نمـی داد  اجـازه  و 

قـدم بـردارد. مادر احمدخـان از این 
وضـع رضایت نداشـت و به پسـرش 

می گفـت:
- تـو بـا تنبـل کـردن زنـت وضع 
زن  می کنـی،  سـخت  را  او  حمـل 
عشـایری بـا ایـن نـاز و اداهـا عادت 
نـدارد. مـن خـودم تو را پـس از یک 
روز اسـب تاختـن بیـن راه بـه دنیـا 
رفتـی  تـو سـه سـال  آوردم. حـاال 
شـهر و برگشـتی، خیـال می کنـی 

علـم اول و آخـر را یـاد گرفتـی؟
امـا نـه حـرف مـادر و نـه مـادر 
زن و دیگـران تـوی کـت احمدخان 
کاری  مـن  می گفـت:  و  نمی رفـت 
نـدارم کـه فـالن زن عشـایر پـا بـه 
مـاه بوده و صبـح زود بار گندمش را 
بـر روی االغ از فاصله سـه فرسـخی 
هنـگام  گوغـر،  آسـیاب  بـه  آورده 
آسـیا کـردن گندم هـا، درد میـاد به 
سـراغش، همـان جـا داخل آسـیاب 
وضـع حمـل کـرده و عصـر بچه اش 
را بسـته بـه پشـتش و آردش را بـار 

کـرده و راه آمـده را بـر می گـردد. 
بایـد  و  فاطمـه همسـر مـن اسـت 
دنیـا  بـه  آرامـش  در  را  بچـه اش 

بیاورد. 
عیـد نـوروز از راه رسـید. اولیـن 
احمـد  منـزل  نـو  سـال  شـب 
و  اقـوام  جمعیـت  از  مملـو  خـان 
خویشـاوندانی بـود کـه بـرای صرف 
پلـو شـب عیـد دعـوت شـده بودند. 
بـا رفتن مهمانـان، فاطمه احسـاس 
دنبـال  را  نوکـری  کـرد.  ناراحتـی 
فرسـتادند.  قابلـه  صغـری«  »کل 
پیـرزن از ایـن که شـب عیـد دنبال 
امـا  بـود؛  دلخـور  انـد  فرسـتاده  او 
فاطمـه  زائـو  فهمیـد  کـه  همیـن 
عـروس زیبـای احمدخان اسـت، دو 
پـا داشـت دو پـای دیگر هـم قرض 
کـرد و خـودش را باالی سـر فاطمه 
نپاییـد.  دیـری  او  خوشـی  رسـاند. 
فریادهای وحشـتناک فاطمه نشـان 
می داد اشـکال پیـش آمـده و زایمان 
هـم  روزهـا  آن  نیسـت.  طبیعـی 

کـه دسترسـی بـه طبیـب و دارو و 
درمـان، آن هـم با وسـایل نقلیه آن 
روزی امـکان نداشـت. فاطمه تا بعد 
از ظهـر روز بعـد جیغ زد تـا باالخره 
نـوزاد که یک دختر بـود پا به عرصه 
وجـود گذاشـت. اما برای مـادر دیگر 
رمقـی از حیـات باقـی نمانـده بود و 
نیـم سـاعت بعـد از بـه دنیـا آمـدن 
کـودک آخریـن نفس زندگـی اش را 
بیـرون داد. درحالـی کـه فقط هفده 
سـال داشـت. روزهـای بعـدی برای 
احمـد خان یـک دوره بـی خبری و 
شـوک بود که سـه ماه طول کشـید. 
نقطـه  یـک  بـه  سـکوت  در  فقـط 
خیـره می شـد و بـه هـر سـویی که 
دسـتش را می کشـیدند، بـی اختیار 
راه می افتـاد. حتـی یـک بـار هم به 
دختـری کـه آخرین بازمانده عشـق 
او و فاطمـه بود توجهش جلب نشـد 
و بیسـت روز بعـد دختـرک هـم از 
دنیـا رفـت. بی آن که احمـد خان او 

را بـه یاد بیـاورد.
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شهرنشـینی  زندگـی  در 
هـای  دغدغـه  از  کنونی یکـی 
سیسـتم  شـهروندان  همیشـگی 
حمـل ونقـل اسـت. سیسـتم حمل 
از  یکـی  دنیـا   در  شـهری  نقـل 
نشـانه هـای اصلی پیشـرفت اسـت 
و کشـورها بـه واسـطه ی توسـعه ی 
خـود سیسـتم حمـل ونقـل خـاص 
خـود را دارنـد. کـه تاکسـی، متـرو، 
قطاربرقی و انـواع ناوگان های دیگر 
حمـل نقل را شـامل می شـود. یکی 
از عمومـی تریـن آنها تاکسـی هایی 
از شـهرها  هسـتند کـه در بعضـی 
حتـی قطـب هـای اصلـی حمـل و 
نقـل مـی باشـند و معمـوال بـا رنگ 
قابـل  و  تـردد  حـال  در   یکسـانی 
شناسـایی هسـتند و همـه ی مـردم 
در هرجایـگاه اجتماعـی مـی توانند 
از آنهـا اسـتفاده کننـد. رییـس  یک 
کارخانـه ی بزرگ تا یک فروشـنده ی 
تاکسـی  اسـت،  ممکـن  پـا  خـرده 
صـدا کنـد و تاکسـی هـا  بایـد در 
هرشـرایطی توانایـی ارائه خدمات را 
بـه بهترین نحوه داشـته باشـد. نحو 
ارائـه خدمات یکی از ضـروری ترین 
و تاثیـر گذارتریـن ارکان  این شـغل 
اسـت کـه حتـی مـی توانـد دلیـل 
موفقیت یـا شکسـت شـاغالن  ایـن 

حرفـه باشـد.
شغل لذت بخش

در این مورد نویسـنده و پژوهشگر 
معروفـی خاطره ی جالبـی از یکی از 
سـفرهایش می گویـد:» ازفـرودگاه 
واسـطه ی  بـه  شـدم  خـارج  کـه 
سـفرم به یـک کشـور جهـان سـوم 
اولیـن نگرانیم ایـن بـود کـه چگونه 
تاکسـی ای پیـدا کنـم کـه حداقـل 
بعـد  باشـد.  داشـته  را  خدمـات 
تاکسـی  انتظـار،  دقیقـه  ازچنـد 
بسـیار تمیـزی جلـوی پایم ایسـتاد. 
از تاکسـی  مردی یونیفـرم پوشـیده 
واجـازه  داد  وسـالم  شـد  پیـاده 
داخـل  را  چمـدان  تـا  خواسـت 
صنـدوق بگـذارد، درب اتومبیـل را 
برایـم گشـود ومـن هم چنـان محو 
داخـل  بـودم.  اش  مودبانـه  رفتـار 
غایـت  بـه  نشسـتم  کـه  تاکسـی 
مطبوعـی  وخنـکای  بـود  پاکیـزه 
داشـت این اتومبیـل غافلگیرم کرده 
بـود وبا تصـورات من تفاوت داشـت 
و مـرا بـه شـک انداخـت کـه نکند، 
اشـتباه آمـدم! چنـد دقیقـه ای کـه 
گذشـت ازمن مقصد را سـوال کرد، 
بعـد از اینکـه بـه او گفتم مـرا به یک 
هتـل برسـاند. بـا کمـال احترام یک 
پوشـه را بـه مـن داد گفـت: اسـم 
همـراه  بـه  هـا  وهزینـه  شـرایط   ،
چنـد عکـس ازهتـل هـای شـهررا 
هـر  دیـد  خواهیـد  پوشـه  در ایـن 
کـدام را کـه انتخـاب کردیـد، مـن 

در خدمـت هسـتم. احسـاس کردم 
سـفرم را به دسـت یک لیـدر توانای 
سـفر سـپرده ام. بعـد ادامـه داد در 
هنـگام انتخـاب، چـای میـل دارم یا 
قهـوه. سـوال او مراآنچنـان متعجب 
کـرد کـه بـا خـود اندیشـیدم، نکند 
به یـک کـره دیگـر آمـده ام. ادامـه 
خود یـک  همـرا  همیشـه  مـن  داد: 
فالسـک چـای و قهـوه دارم لیـوان 
کاغـذی هـم هسـت.آنقدر کنجـکاو 
شـده بودم تا بیشـتر از همراه سـفر 
شـهری خـود بدانـم کـه کال مسـیر 
ومقصـد را فراموش کـردم ازاو پرس 
جـو کـردم گفـت: مـن سـه سـال 
اسـت که راننده ی تاکسـی هسـتم. 
همـه ی  مثـل  را  کارم  اول  سـال 
همکارانـم گذرانـدم دائمـا در حـال 
نالـه کردن از شـرایط موجـود بودم 
بـه  را  نالـه هـا  و حتـی گاهی ایـن 
مسـافران هـم منتقـل می کـردم و 
همیشـه درگیـری ذهنـی داشـتم. 
اوضـاع خـوب نبـود و گاهـی هزینه 
بیشـتر  درآمـدم  از  ماشـین  هـای 
بـود و بالطبـع نالـه هـای مـن هـم 
امـا هیـچ چیـزی  بیشـتر می شـد، 
تغییـر نمـی کـرد. ناگهـان تصمیـم 
گرفتـم تاکسـی ام را تغییـر دهـم و 
از شـرایط و شـغلم لـذت ببـرم کـه 
خـدا رو شـکرنتیجه بخـش بـود و 
درآمـد خیلـی خوبـی را هـم پیـدا 

بر اینکـه  عـالوه  قصـه  کردم.« ایـن 
نحـو رفتـار صحیـح و تفکـر مثبـت 
دیگـر  نکتـه ی  می شـود  آور  را یـاد 
هـم دارد و آن رفتار های کلیشـه ای 
اسـت کـه از تاکسـیران هـا تصـور 
مـی شـودکه معموال رفتـار محبوبی 
هـم نیسـت و شکسـت این کلیشـه 
و  اسـت.  انگیـز  شـگفت  و  جـذاب 
متاسـفانه وجود ایـن تصـور در بحث 
تاکسـی رانـی کشـور مـا هـم بیراه 

نیسـت.
نگرش منفی

تاکسـی در  نقـل  نـاوگان حمـل 
کشـور نواقـص بیشـماری دارد کـه 
میتـوان از هـر جهـت آن را مـورد 
تعـداد  بـه  کـه  داد  قـرار  بررسـی 
خواهـد  اشـاره  آنهـا  از  محـدودی 
شـد: یکی از مهمتریـن آنها نگرشـی 
اسـت کـه افـراد در مـورد اسـتفاده 
با ایـن  حتـی  دارنـد.  تاکسـی  از 
کـه طـرح هـای مختلـف ترافیکـی 
ومـردم  اجـرا  بـزرگ  در شـهرهای 
وسـایل  از  اسـتفاده  بـه  تشـویق 
نقلیـه عمومـی می شـوند وخودروی 
تـک سرنشـین مـورد خشـم قـرار 
نگرشـی  متاسـفانه  می گیرد.امـا 
خاصـی کـه از آن نـام بردیـم هـم 
از  اسـتفاده  مانـع  کـه  دارد  وجـود 
تاکسـی مـی شـود، بـه طـور مثـال 
رسـانه ی ملی سـوار تاکسـی شـدن 

نگاهی به یکی از روش های حمل و نقل شهری

تاکسی با لبخند
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عالمـت  و  می گیـرد  سـخره  بـه  را 
فقرمعرفـی می کنـد و از  ایـن نکتـه 
در سـاخته هـای ظنـزاش اسـتفاده 
تحقیـر  فرهنـگ  ایـن  و  می کنـد 
از  اسـتفاده  واسـطه ی  بـه  شـدن 
تاکسـی را متاسـفانه با نـا آگاهی در 
بیـن جامعـه رواج می دهنـد و تولید 
کننـده ی نگـرش منفـی می شـود و 
اشـتیاق به اسـتفاده از تاکسی را در 
می دهنـد.  کاهـش  جامعـه  اعضـا 

حداقل خدمات
کاهـش اسـتفاده از این وسـیله ی 
نقلیـه بعـد دیگـری هـم دارد: چـه 
شـهرمان  هـای  تاکسـی  از  تعـداد 
مجهـز بـه کولر هسـتند؟ و یـا تعداد 
تاکسـی هایـی کـه می توان شیشـه 
هـای آنها را پایین کشـید و حداقل 
از هـوای بیـرون اسـتفاده کردچقدر 
اسـت؟ وقتـی خدمـات حداقلـی به 
مسـافران ارائـه نمی شـود نمی تـوان 
سـوار  مـردم  چـرا  کـه  کـرد  گلـه 
نقلیـه  وسـیله ی  هـر  و یـا  تاکسـی 
عمومـی دیگـری نمی شـوند.  اینکـه 
در ایـن کاسـتی مقصر فقـط صاحب 

تاکسـی باشـد، نه! منظور  این اسـت 
وقتـی جامعـه را بـه سـمتی سـوق 
می دهیـم و ادعـا می کنیـم درکوتاه 
آن  فوایـد  از  مـدت  بلنـد  و  مـدت 
بهـره  جامعـه  کل  گیـری  جهـت 
خواهنـد بـرد. چـرا شـرایط را محیا 
بنزیـن  قیمـت  چـرا  کنیـم؟  نمـی 
برای تاکسـی را ارزان تـر نمی کنیم 
تـا درآمدی باشـد که راننده شیشـه 
پاییـن کـن اتومبیل خود را درسـت 
کنـد ! و یـا چـرا خدمـات تعمیـری 
بـرای آنهـا با تخفیـف ویـژه ای ارائه 
نمی شـود تـا پولـی باقـی بمانـد تـا 
روکـش صندلـی هـا عوض شـود! و 
بعـد از ارائـه  این خدمـات، باالبردن 
کیفیـت را ازرانندگان انتظار داشـته 
و آن را مـورد نظـارت کامـل قـرار 

 . هیم د
برخورد مناسب با مسافر 

کـه  اقتصـادی ای  فشـارهای 
متحمـل  تاکسـی  راننـدگان 
پوشـی  چشـم  قابـل  می شـوند. 
دیگـری  نکتـه ی  امـا  نیسـت، 
حلقـه ی  اسـت  ذکـر  قابـل  کـه 

گمشـده ای اسـت کـه در ایـن رابطه 
وجـود دارد و همـراه مـوارد دیگـر 
می توانـد در ایـن میان موثر باشـد» 
برخـورد مناسـب با مسـافر« اسـت. 
نداشـتن برخـورد مناسـب در رابطه 
بـا همـه ی راننـدگان صـدق نمـی 
کنـد، امـا متاسـفانه تعـداد تاکسـی 
داران بـی اعصـاب هـم در جامعـه 
کـم نیسـت. کـه حتـی بـا شـکایت 
مسـافر  توسـط  هـوا  گرمـای  از 
هنگامـی  و یـا  می شـوند  پرخاشـگر 
کـه کودکـی در را محکـم می بندد، 
فریـاد می زننـد و بـا رفتـاری کـه از 
خـود نشـان می دهند حتـی تصویر 
راننـدگان صبور را هم خـراب کرده 
و حکایـت آتش که گرفت خشـک و 
تر می سـوزد دوبـاره تکرار می شـود 
و  ایـن باز دلیـل بازدارننـده ای برای 
اسـتفاده از ایـن شـیوه حمـل و نقل 

می شـود.
حمایت واقعی 

کـه  داشـت  توجـه  بایـد  البتـه 
درهیچ مسـئله ی اجتماعـی ای نمی 
تـوان بـه صـورت تـک بعـدی نـگاه 

کـرد، اگـر واقعا دغدغـه ی اصالح را 
داشـته باشـیم، باید همـه ی جوانب 
ازسـندیکای  بگیریـم.  نظـر  در  را 
تاکسـی رانی گرفته تا مسـافری که 
اسـکناس پـاره پـاره را بـه راننده ی 
کـه  می کنـد  فکـر  و  داده  تاکسـی 
نبایـد هیـچ اعتراضـی را از جانب او 
ببیند. اگـر همـه ی ارکان یک ماجرا 
متوجه ی کاسـتی های خود شـوند. 
هـر راننـده ی تاکسـی ای این حق را 
بـه مسـافر بدهد که داخـل اتومبیل 
تاکسـیرانی  و  بنشـیند  تمیـزی 
دغدغـه حمایـت واقعـی از راننده را 
پیـدا کنـد کـه بـه جـای توبیـخ به 
دنبـال درک دلیـل تخلـف بـوده و 
هـم علـت و هـم معلـول را اصـالح 
کنـد و بـه دنبـال تشـویق هایی هم 
باشـد تـا انگیـزه ی  ایـن شـود کـه 
تاکسـیران لبخنـد بزند وخوشـحال 
باشـد از  اینکـه  ایـن شـغل دارنـد و 
شـاهد رانندگانی نباشـیم که از سـر 
ناچـاری پشـت فرمان نشسـته اند و 
چـون راه دیگـری نبود این مسـیررا 

انتخـاب کـرده اند. 
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شهرنشـینی  زندگـی  در 
هـای  دغدغـه  از  کنونی یکـی 
سیسـتم  شـهروندان  همیشـگی 
حمـل ونقـل اسـت. سیسـتم حمل 
از  یکـی  دنیـا   در  شـهری  نقـل 
نشـانه هـای اصلی پیشـرفت اسـت 
و کشـورها بـه واسـطه ی توسـعه ی 
خـود سیسـتم حمـل ونقـل خـاص 
خـود را دارنـد. کـه تاکسـی، متـرو، 
قطاربرقی و انـواع ناوگان های دیگر 
حمـل نقل را شـامل می شـود. یکی 
از عمومـی تریـن آنها تاکسـی هایی 
از شـهرها  هسـتند کـه در بعضـی 
حتـی قطـب هـای اصلـی حمـل و 
نقـل مـی باشـند و معمـوال بـا رنگ 
قابـل  و  تـردد  حـال  در   یکسـانی 
شناسـایی هسـتند و همـه ی مـردم 
در هرجایـگاه اجتماعـی مـی توانند 
از آنهـا اسـتفاده کننـد. رییـس  یک 
کارخانـه ی بزرگ تا یک فروشـنده ی 
تاکسـی  اسـت،  ممکـن  پـا  خـرده 
صـدا کنـد و تاکسـی هـا  بایـد در 
هرشـرایطی توانایـی ارائه خدمات را 
بـه بهترین نحوه داشـته باشـد. نحو 
ارائـه خدمات یکی از ضـروری ترین 
و تاثیـر گذارتریـن ارکان  این شـغل 
اسـت کـه حتـی مـی توانـد دلیـل 
موفقیت یـا شکسـت شـاغالن  ایـن 

حرفـه باشـد.
شغل لذت بخش

در این مورد نویسـنده و پژوهشگر 
معروفـی خاطره ی جالبـی از یکی از 
سـفرهایش می گویـد:» ازفـرودگاه 
واسـطه ی  بـه  شـدم  خـارج  کـه 
سـفرم به یـک کشـور جهـان سـوم 
اولیـن نگرانیم ایـن بـود کـه چگونه 
تاکسـی ای پیـدا کنـم کـه حداقـل 
بعـد  باشـد.  داشـته  را  خدمـات 
تاکسـی  انتظـار،  دقیقـه  ازچنـد 
بسـیار تمیـزی جلـوی پایم ایسـتاد. 
از تاکسـی  مردی یونیفـرم پوشـیده 
واجـازه  داد  وسـالم  شـد  پیـاده 
داخـل  را  چمـدان  تـا  خواسـت 
صنـدوق بگـذارد، درب اتومبیـل را 
برایـم گشـود ومـن هم چنـان محو 
داخـل  بـودم.  اش  مودبانـه  رفتـار 
غایـت  بـه  نشسـتم  کـه  تاکسـی 
مطبوعـی  وخنـکای  بـود  پاکیـزه 
داشـت این اتومبیـل غافلگیرم کرده 
بـود وبا تصـورات من تفاوت داشـت 
و مـرا بـه شـک انداخـت کـه نکند، 
اشـتباه آمـدم! چنـد دقیقـه ای کـه 
گذشـت ازمن مقصد را سـوال کرد، 
بعـد از اینکـه بـه او گفتم مـرا به یک 
هتـل برسـاند. بـا کمـال احترام یک 
پوشـه را بـه مـن داد گفـت: اسـم 
همـراه  بـه  هـا  وهزینـه  شـرایط   ،
چنـد عکـس ازهتـل هـای شـهررا 
هـر  دیـد  خواهیـد  پوشـه  در ایـن 
کـدام را کـه انتخـاب کردیـد، مـن 

در خدمـت هسـتم. احسـاس کردم 
سـفرم را به دسـت یک لیـدر توانای 
سـفر سـپرده ام. بعـد ادامـه داد در 
هنـگام انتخـاب، چـای میـل دارم یا 
قهـوه. سـوال او مراآنچنـان متعجب 
کـرد کـه بـا خـود اندیشـیدم، نکند 
به یـک کـره دیگـر آمـده ام. ادامـه 
خود یـک  همـرا  همیشـه  مـن  داد: 
فالسـک چـای و قهـوه دارم لیـوان 
کاغـذی هـم هسـت.آنقدر کنجـکاو 
شـده بودم تا بیشـتر از همراه سـفر 
شـهری خـود بدانـم کـه کال مسـیر 
ومقصـد را فراموش کـردم ازاو پرس 
جـو کـردم گفـت: مـن سـه سـال 
اسـت که راننده ی تاکسـی هسـتم. 
همـه ی  مثـل  را  کارم  اول  سـال 
همکارانـم گذرانـدم دائمـا در حـال 
نالـه کردن از شـرایط موجـود بودم 
بـه  را  نالـه هـا  و حتـی گاهی ایـن 
مسـافران هـم منتقـل می کـردم و 
همیشـه درگیـری ذهنـی داشـتم. 
اوضـاع خـوب نبـود و گاهـی هزینه 
بیشـتر  درآمـدم  از  ماشـین  هـای 
بـود و بالطبـع نالـه هـای مـن هـم 
امـا هیـچ چیـزی  بیشـتر می شـد، 
تغییـر نمـی کـرد. ناگهـان تصمیـم 
گرفتـم تاکسـی ام را تغییـر دهـم و 
از شـرایط و شـغلم لـذت ببـرم کـه 
خـدا رو شـکرنتیجه بخـش بـود و 
درآمـد خیلـی خوبـی را هـم پیـدا 

بر اینکـه  عـالوه  قصـه  کردم.« ایـن 
نحـو رفتـار صحیـح و تفکـر مثبـت 
دیگـر  نکتـه ی  می شـود  آور  را یـاد 
هـم دارد و آن رفتار های کلیشـه ای 
اسـت کـه از تاکسـیران هـا تصـور 
مـی شـودکه معموال رفتـار محبوبی 
هـم نیسـت و شکسـت این کلیشـه 
و  اسـت.  انگیـز  شـگفت  و  جـذاب 
متاسـفانه وجود ایـن تصـور در بحث 
تاکسـی رانـی کشـور مـا هـم بیراه 

نیسـت.
نگرش منفی

تاکسـی در  نقـل  نـاوگان حمـل 
کشـور نواقـص بیشـماری دارد کـه 
میتـوان از هـر جهـت آن را مـورد 
تعـداد  بـه  کـه  داد  قـرار  بررسـی 
خواهـد  اشـاره  آنهـا  از  محـدودی 
شـد: یکی از مهمتریـن آنها نگرشـی 
اسـت کـه افـراد در مـورد اسـتفاده 
با ایـن  حتـی  دارنـد.  تاکسـی  از 
کـه طـرح هـای مختلـف ترافیکـی 
ومـردم  اجـرا  بـزرگ  در شـهرهای 
وسـایل  از  اسـتفاده  بـه  تشـویق 
نقلیـه عمومـی می شـوند وخودروی 
تـک سرنشـین مـورد خشـم قـرار 
نگرشـی  متاسـفانه  می گیرد.امـا 
خاصـی کـه از آن نـام بردیـم هـم 
از  اسـتفاده  مانـع  کـه  دارد  وجـود 
تاکسـی مـی شـود، بـه طـور مثـال 
رسـانه ی ملی سـوار تاکسـی شـدن 

نگاهی به یکی از روش های حمل و نقل شهری

تاکسی با لبخند
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عالمـت  و  می گیـرد  سـخره  بـه  را 
فقرمعرفـی می کنـد و از  ایـن نکتـه 
در سـاخته هـای ظنـزاش اسـتفاده 
تحقیـر  فرهنـگ  ایـن  و  می کنـد 
از  اسـتفاده  واسـطه ی  بـه  شـدن 
تاکسـی را متاسـفانه با نـا آگاهی در 
بیـن جامعـه رواج می دهنـد و تولید 
کننـده ی نگـرش منفـی می شـود و 
اشـتیاق به اسـتفاده از تاکسی را در 
می دهنـد.  کاهـش  جامعـه  اعضـا 

حداقل خدمات
کاهـش اسـتفاده از این وسـیله ی 
نقلیـه بعـد دیگـری هـم دارد: چـه 
شـهرمان  هـای  تاکسـی  از  تعـداد 
مجهـز بـه کولر هسـتند؟ و یـا تعداد 
تاکسـی هایـی کـه می توان شیشـه 
هـای آنها را پایین کشـید و حداقل 
از هـوای بیـرون اسـتفاده کردچقدر 
اسـت؟ وقتـی خدمـات حداقلـی به 
مسـافران ارائـه نمی شـود نمی تـوان 
سـوار  مـردم  چـرا  کـه  کـرد  گلـه 
نقلیـه  وسـیله ی  هـر  و یـا  تاکسـی 
عمومـی دیگـری نمی شـوند.  اینکـه 
در ایـن کاسـتی مقصر فقـط صاحب 

تاکسـی باشـد، نه! منظور  این اسـت 
وقتـی جامعـه را بـه سـمتی سـوق 
می دهیـم و ادعـا می کنیـم درکوتاه 
آن  فوایـد  از  مـدت  بلنـد  و  مـدت 
بهـره  جامعـه  کل  گیـری  جهـت 
خواهنـد بـرد. چـرا شـرایط را محیا 
بنزیـن  قیمـت  چـرا  کنیـم؟  نمـی 
برای تاکسـی را ارزان تـر نمی کنیم 
تـا درآمدی باشـد که راننده شیشـه 
پاییـن کـن اتومبیل خود را درسـت 
کنـد ! و یـا چـرا خدمـات تعمیـری 
بـرای آنهـا با تخفیـف ویـژه ای ارائه 
نمی شـود تـا پولـی باقـی بمانـد تـا 
روکـش صندلـی هـا عوض شـود! و 
بعـد از ارائـه  این خدمـات، باالبردن 
کیفیـت را ازرانندگان انتظار داشـته 
و آن را مـورد نظـارت کامـل قـرار 

 . هیم د
برخورد مناسب با مسافر 

کـه  اقتصـادی ای  فشـارهای 
متحمـل  تاکسـی  راننـدگان 
پوشـی  چشـم  قابـل  می شـوند. 
دیگـری  نکتـه ی  امـا  نیسـت، 
حلقـه ی  اسـت  ذکـر  قابـل  کـه 

گمشـده ای اسـت کـه در ایـن رابطه 
وجـود دارد و همـراه مـوارد دیگـر 
می توانـد در ایـن میان موثر باشـد» 
برخـورد مناسـب با مسـافر« اسـت. 
نداشـتن برخـورد مناسـب در رابطه 
بـا همـه ی راننـدگان صـدق نمـی 
کنـد، امـا متاسـفانه تعـداد تاکسـی 
داران بـی اعصـاب هـم در جامعـه 
کـم نیسـت. کـه حتـی بـا شـکایت 
مسـافر  توسـط  هـوا  گرمـای  از 
هنگامـی  و یـا  می شـوند  پرخاشـگر 
کـه کودکـی در را محکـم می بندد، 
فریـاد می زننـد و بـا رفتـاری کـه از 
خـود نشـان می دهند حتـی تصویر 
راننـدگان صبور را هم خـراب کرده 
و حکایـت آتش که گرفت خشـک و 
تر می سـوزد دوبـاره تکرار می شـود 
و  ایـن باز دلیـل بازدارننـده ای برای 
اسـتفاده از ایـن شـیوه حمـل و نقل 

می شـود.
حمایت واقعی 

کـه  داشـت  توجـه  بایـد  البتـه 
درهیچ مسـئله ی اجتماعـی ای نمی 
تـوان بـه صـورت تـک بعـدی نـگاه 

کـرد، اگـر واقعا دغدغـه ی اصالح را 
داشـته باشـیم، باید همـه ی جوانب 
ازسـندیکای  بگیریـم.  نظـر  در  را 
تاکسـی رانی گرفته تا مسـافری که 
اسـکناس پـاره پـاره را بـه راننده ی 
کـه  می کنـد  فکـر  و  داده  تاکسـی 
نبایـد هیـچ اعتراضـی را از جانب او 
ببیند. اگـر همـه ی ارکان یک ماجرا 
متوجه ی کاسـتی های خود شـوند. 
هـر راننـده ی تاکسـی ای این حق را 
بـه مسـافر بدهد که داخـل اتومبیل 
تاکسـیرانی  و  بنشـیند  تمیـزی 
دغدغـه حمایـت واقعـی از راننده را 
پیـدا کنـد کـه بـه جـای توبیـخ به 
دنبـال درک دلیـل تخلـف بـوده و 
هـم علـت و هـم معلـول را اصـالح 
کنـد و بـه دنبـال تشـویق هایی هم 
باشـد تـا انگیـزه ی  ایـن شـود کـه 
تاکسـیران لبخنـد بزند وخوشـحال 
باشـد از  اینکـه  ایـن شـغل دارنـد و 
شـاهد رانندگانی نباشـیم که از سـر 
ناچـاری پشـت فرمان نشسـته اند و 
چـون راه دیگـری نبود این مسـیررا 

انتخـاب کـرده اند. 
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مدیـر  مریـم  قتـل  راز  وقتـی 
در  خدماتـی  شـرکت  یـک 
تجسـس  در  انقـالب  میـدان 
هـای پلیسـی فـاش شـد و مـرد 
آشـنا اقرار کـرد بخاطر شـنیدن 
جـواب منفی در خواسـتگاری از 
ایـن زن وی را درآخرین مالقات 
کشـته و گریخته اسـت.همزمان 
بـا ایـن اقـرار هولنـاک ماموران 
اداره 10 پلیـس آگاهـی تهـران 
پـی بردنـد که پسـر خانـم مدیر 
نیـز از مدتـی پیش ناپدید شـده 
بـا وی رابطـه نزدیکـی  و قاتـل 

داشـته اسـت.
نشـان  تجسسـی  شـاخه  ایـن 
سـال  در  سـاله   20 میـالد  داد 
گذشـته و پـس از مسـافرت بـه 
دیگـر  بـوکان،  در  قاتـل  شـهر 
تماسـی بـا اعضای خانـواده اش 
نداشـته اسـت و ایـن در حالـی 
قاتـل  مـدت  ایـن  در  کـه  بـود 
ادعـا مـی کـرد کـه میـالد را به 
کشـور  بـه  غیرقانونـی  صـورت 

اسـت.  فرسـتاده  عـراق 
بـه  رسـیدگی  ادامـه  در 
احتمـال  و  مریـم  قتـل  پرونـده 
توسـط  جنایـت  دومیـن  وقـوع 

تحقیقـات  مردجنایتـکار، 
 37 س«  »بهـروز.  از  پلیسـی 
گمشـدن  خصـوص  در  سـاله 
قـرار  کار  دسـتور  در  میـالد 
گرفـت و سـرانجام وی روز یکـم 
خردادمـاه در اداره دهـم پلیـس 
آگاهـی تهـران لـب بـه اعتـراف 
گشـود و بـه جنایـت دوم و قتل 
 1394 سـال  اواخـر  در  میـالد 

کـرد.  اعتـراف 
بهـروز. س در اعترافاتـش بـه 
»حـدودا   : گفـت  کارآگاهـان 
آگهـی  طریـق  از   ،87 سـال 
روزنامـه بـا شـرکت خدماتی که 
مریـم و پسـرش آن را تأسـیس 
کـرده بودنـد آشـنا شـده و بـه 
عنـوان نیروی خدماتـی در آنجا 
آشـنایی  ؛  بـکار شـدم  مشـغول 
میـالد  بـا  ابتـدا  مـن  ی  اولیـه 
اواخـر  اینکـه  تـا  شـد  شـروع 
سـال 93 یـا اوایـل 94، میـالد 
مصـرف  بـه  شـدیدی  اعتیـاد 
همزمـان،  ؛  کـرد  پیـدا  شیشـه 
دختـر  بـا  ازدواج  قصـد  میـالد 
از  کـه  داشـت  را  ای  سـاله   30
همسـرش متارکـه کـرده بـود ؛ 
بسـیار  میـالد  ازدواج  بـا  مریـم 

و همیـن موضـوع  بـود  مخالـف 
و  مـن  بیشـتر  آشـنایی  زمینـه 

مریـم شـد. 
وی افزود:بـه پیشـنهاد مـن و 
خانـم مدیـر، میـالد را بـه کمپ 
ترک اعتیـاد فرسـتادیم و میالد 
؛  شـد  بسـتری  آنجـا  هفتـه  دو 
پس از آن، میالد باز در شـرکت 
بـکار شـد و در مـدت  مشـغول 
کوتاهـی توانسـت مقـداری پول 
پیشـنهاد  بـه  کنـد.  انـداز  پـس 
یـک  او  تـا  شـد  قـرار  میـالد 
اختیـار  در  آنـرا  و  بخـرد  وانـت 
مـن بگـذارد تـا مـن در زمینـه 
خریـد و فـروش ضایعـات آهـن 
کار کنـم ؛ پس از گذشـت مدت 
کوتاهـی، میـالد پیشـنهاد خرید 
کاال از غـرب کشـور و فروش در 
تهـران را مطـرح کـرد و بـه این 
کاال  خریـد  بـرای  مـن  ترتیـب 
غربـی کشـور  اسـتان هـای  بـه 
کاالهـا  و  کـردم  مـی  مسـافرت 
و  فروختیـم  مـی  تهـران  در  را 
سـود حاصـل بیـن مـن و میالد، 
بـه صـورت مسـاوی تقسـیم می 
نوبـت،  یـک  در  اینکـه  تـا  شـد 
محمولـه قاچاقـی کـه مـن قصد 

آوردن آن را بـه تهـران داشـتم، 
در اسـتان کردسـتان  شهرستان 
بیجـار توقیـف توقیـف شـد؛ در 
زمـان توقیف بـار، میـالد دوباره 
در کمـپ بسـتری شـده بـود و 
بـه همین علـت موضـوع توقیف 
ماشـین و بـار قاچـاق را بـا مادر 
میالد در میان گذاشـتم و او نیز 
قبـول کـرد تـا جریمـه توقیـف 
تـا  کنـد  پرداخـت  را  خـودرو 
حداقـل ماشـین از توقیف خارج 
شـود. از ایـن زمـان بـه بعـد و 
بـه پیشـنهادمریم، قـرار شـد تـا 
بـدون آنکـه میالد متوجه شـود، 
کتـاب  و  حسـاب  تمامـی  مـن 
بـا  را  میـالد  بـا  خـودم  کاری 

مـادرش انجـام دهـم«. 
بهـروزدر ادامـه اعترافاتـش به 
کارآگاهـان گفـت: »بهمـن مـاه 
سـال گذشـته میـالد در داخـل 
شـرکت با چنـد تـن از نیروهای 
خدماتـی درگیـر شـد کـه طـی 
آن جراحـت شـدیدی به صورت 
یکـی از آنهـا وارد شـد بـه گونه 
یکـی  ی  گونـه  اسـتخوان  کـه 
شکسـتگی  دچـار  کارگـران  از 
از  شـخص  ایـن  ؛  شـد  شـدید 

اعترافات تکان دهنده ای که پرده از دومین جنایت برداشت

قتل پشت قتل
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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:
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مدیـر  مریـم  قتـل  راز  وقتـی 
در  خدماتـی  شـرکت  یـک 
تجسـس  در  انقـالب  میـدان 
هـای پلیسـی فـاش شـد و مـرد 
آشـنا اقرار کـرد بخاطر شـنیدن 
جـواب منفی در خواسـتگاری از 
ایـن زن وی را درآخرین مالقات 
کشـته و گریخته اسـت.همزمان 
بـا ایـن اقـرار هولنـاک ماموران 
اداره 10 پلیـس آگاهـی تهـران 
پـی بردنـد که پسـر خانـم مدیر 
نیـز از مدتـی پیش ناپدید شـده 
بـا وی رابطـه نزدیکـی  و قاتـل 

داشـته اسـت.
نشـان  تجسسـی  شـاخه  ایـن 
سـال  در  سـاله   20 میـالد  داد 
گذشـته و پـس از مسـافرت بـه 
دیگـر  بـوکان،  در  قاتـل  شـهر 
تماسـی بـا اعضای خانـواده اش 
نداشـته اسـت و ایـن در حالـی 
قاتـل  مـدت  ایـن  در  کـه  بـود 
ادعـا مـی کـرد کـه میـالد را به 
کشـور  بـه  غیرقانونـی  صـورت 

اسـت.  فرسـتاده  عـراق 
بـه  رسـیدگی  ادامـه  در 
احتمـال  و  مریـم  قتـل  پرونـده 
توسـط  جنایـت  دومیـن  وقـوع 

تحقیقـات  مردجنایتـکار، 
 37 س«  »بهـروز.  از  پلیسـی 
گمشـدن  خصـوص  در  سـاله 
قـرار  کار  دسـتور  در  میـالد 
گرفـت و سـرانجام وی روز یکـم 
خردادمـاه در اداره دهـم پلیـس 
آگاهـی تهـران لـب بـه اعتـراف 
گشـود و بـه جنایـت دوم و قتل 
 1394 سـال  اواخـر  در  میـالد 

کـرد.  اعتـراف 
بهـروز. س در اعترافاتـش بـه 
»حـدودا   : گفـت  کارآگاهـان 
آگهـی  طریـق  از   ،87 سـال 
روزنامـه بـا شـرکت خدماتی که 
مریـم و پسـرش آن را تأسـیس 
کـرده بودنـد آشـنا شـده و بـه 
عنـوان نیروی خدماتـی در آنجا 
آشـنایی  ؛  بـکار شـدم  مشـغول 
میـالد  بـا  ابتـدا  مـن  ی  اولیـه 
اواخـر  اینکـه  تـا  شـد  شـروع 
سـال 93 یـا اوایـل 94، میـالد 
مصـرف  بـه  شـدیدی  اعتیـاد 
همزمـان،  ؛  کـرد  پیـدا  شیشـه 
دختـر  بـا  ازدواج  قصـد  میـالد 
از  کـه  داشـت  را  ای  سـاله   30
همسـرش متارکـه کـرده بـود ؛ 
بسـیار  میـالد  ازدواج  بـا  مریـم 

و همیـن موضـوع  بـود  مخالـف 
و  مـن  بیشـتر  آشـنایی  زمینـه 

مریـم شـد. 
وی افزود:بـه پیشـنهاد مـن و 
خانـم مدیـر، میـالد را بـه کمپ 
ترک اعتیـاد فرسـتادیم و میالد 
؛  شـد  بسـتری  آنجـا  هفتـه  دو 
پس از آن، میالد باز در شـرکت 
بـکار شـد و در مـدت  مشـغول 
کوتاهـی توانسـت مقـداری پول 
پیشـنهاد  بـه  کنـد.  انـداز  پـس 
یـک  او  تـا  شـد  قـرار  میـالد 
اختیـار  در  آنـرا  و  بخـرد  وانـت 
مـن بگـذارد تـا مـن در زمینـه 
خریـد و فـروش ضایعـات آهـن 
کار کنـم ؛ پس از گذشـت مدت 
کوتاهـی، میـالد پیشـنهاد خرید 
کاال از غـرب کشـور و فروش در 
تهـران را مطـرح کـرد و بـه این 
کاال  خریـد  بـرای  مـن  ترتیـب 
غربـی کشـور  اسـتان هـای  بـه 
کاالهـا  و  کـردم  مـی  مسـافرت 
و  فروختیـم  مـی  تهـران  در  را 
سـود حاصـل بیـن مـن و میالد، 
بـه صـورت مسـاوی تقسـیم می 
نوبـت،  یـک  در  اینکـه  تـا  شـد 
محمولـه قاچاقـی کـه مـن قصد 

آوردن آن را بـه تهـران داشـتم، 
در اسـتان کردسـتان  شهرستان 
بیجـار توقیـف توقیـف شـد؛ در 
زمـان توقیف بـار، میـالد دوباره 
در کمـپ بسـتری شـده بـود و 
بـه همین علـت موضـوع توقیف 
ماشـین و بـار قاچـاق را بـا مادر 
میالد در میان گذاشـتم و او نیز 
قبـول کـرد تـا جریمـه توقیـف 
تـا  کنـد  پرداخـت  را  خـودرو 
حداقـل ماشـین از توقیف خارج 
شـود. از ایـن زمـان بـه بعـد و 
بـه پیشـنهادمریم، قـرار شـد تـا 
بـدون آنکـه میالد متوجه شـود، 
کتـاب  و  حسـاب  تمامـی  مـن 
بـا  را  میـالد  بـا  خـودم  کاری 

مـادرش انجـام دهـم«. 
بهـروزدر ادامـه اعترافاتـش به 
کارآگاهـان گفـت: »بهمـن مـاه 
سـال گذشـته میـالد در داخـل 
شـرکت با چنـد تـن از نیروهای 
خدماتـی درگیـر شـد کـه طـی 
آن جراحـت شـدیدی به صورت 
یکـی از آنهـا وارد شـد بـه گونه 
یکـی  ی  گونـه  اسـتخوان  کـه 
شکسـتگی  دچـار  کارگـران  از 
از  شـخص  ایـن  ؛  شـد  شـدید 

اعترافات تکان دهنده ای که پرده از دومین جنایت برداشت

قتل پشت قتل
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میـالد شـکایت کـرد و در ادامه 
دسـتور جلب میـالد را از دادگاه 
گرفـت ؛ میـالد از تهران متواری 
شـد و بـه محـل زندگـی مـن و 
و  آمـد  بـوکان  در  ام  خانـواده 
مدتـی آنجـا مانـد. در این مدت 
میـالد عنـوان می کـرد که قصد 
غیرقانونـی  بـه صـورت  تـا  دارد 
از کشـور خـارج شـود تـا اینکـه 
بـدون  و  از جنایـت  قبـل  شـب 
آنکـه میـالد مـرا ببینـد، شـاهد 
صحنـه و رفتاری از میالد شـدم 
بـرای  مـن  اصلـی  انگیـزه  کـه 

کشـتن وی شـد«. 
اظهاراتـش  در  س  بهـروز. 
بـه کارآگاهـان گفـت : » شـب 
16بهمـن مـاه، میـالد در داخل 
حیـاط خانـه در حـال کشـیدن 
سـیگار بـود و من نیـز در داخل 
کـه  سـاختمان  داخـل  پلـه  راه 
کامـال مشـرف بـه حیـاط اسـت 
گوشـی  بـا  صحبـت  حـال  در 
بـودم.  خـود  همـراه  تلفـن 
همزمـان، دختـرم که 14 سـال 
سـن دارد، بـرای گذاشـتن زباله 
بـه در خانـه رفتـه بـود ؛ دخترم 

داخـل  بـه  بازگشـت  حـال  در 
میـالد،  ناگهـان  بـود کـه  خانـه 
اخالقـی  غیـر  و حرکتـی  رفتـار 
داد  انجـام  دختـرم  قبـال  در  را 
؛ خـون جلـو چشـمانم را گرفته 
بـود امـا چـون میـالد از لحـاظ 
بدنـی بسـیار قـوی تـر بـود، بـه 
کـردم  آن شـب سـکوت  ناچـار 
تـا فـردای آن روز میـالد را بـه 
بهانـه ای از خانـه خـارج کنم«.
بهروز در خصـوص روز جنایت 
بـه کارآگاهـان گفـت : »روز بعد 
و بـه بهانـه شـکار، بـا میـالد از 
خانـه خـارج شـده و بـه سـمت 
دشـت هـای اطـراف شهرسـتان 
از  پـس  کردیـم؛  حرکـت  سـقز 
پیـاده شـدن از ماشـین، مدتـی 
در داخـل دشـت حرکـت کردیم 
خلـوت  مکانـی  در  اینکـه  تـا 
»اگـر   : کـردم  سـؤال  میـالد  از 
ات  خانـواده  اعضـای  بـه  کسـی 
او  بـا  باشـد،  داشـته  نظـر سـوء 
در  او  کـه  ؟«  کنـی  مـی  چـکار 
پاسـخ جـواب داد : »او را خواهم 
کشـت« ؛ پس از شـنیدن پاسـخ 
از سـوی میـالد بـود کـه گلولـه 

ای را به سـمتش شـلیک کردم ؛ 
قصد داشـتم تا دسـتش را از کار 
بینـدازم اما از آنجائیکـه گلوله از 
نـوع سـاچمه ای بود تعـدادی از 
سـاچمه هـا از فاصلـه ای نزدیک 
بـه صـورت میـالد برخـورد کـرد 
ناحیـه  از  میـالد  حالیکـه  در  ؛ 
صـورت دچـار جراحات شـدیدی 
شـده و به شـدت خونریـزی می 
کـرد، روی زمین افتـاد. از دیدن 
صحنـه، بسـیار ترسـیده بـودم ؛ 
بـه سـرعت از محـل خارج شـده 
و بـا ماشـین از محل دور شـدم ؛ 
چنـد کیلومتـر جلوتـر، تفنـگ را 
داخـل رودخانـه انداختـم و پس 
از مدتـی، مجددا بـه تهران آمده 
و بـه خانواده میـالد عنوان کردم 
کـه او را به صـورت غیرقانونی از 
کشـور خـارج کـرده و بـه عـراق 

فرسـتادم ». 
بـا توجـه بـه اعتـراف صریـح 
در  جنایـت  ارتـکاب  بـه  بهـروز 
بالفاصلـه  سـقز،  شهرسـتان 
هماهنگـی هـای الزم بـا پلیـس 
آگاهـی سـقز انجـام و در ادامـه 
کـه  شـد  مشـخص  تحقیقـات 

روز  ناشناسـی  مـرد  جسـد 
دشـت  در  مـاه،  اسـفند  هفتـم 
هـای اطراف شـهر سـقز کشـف 
بـه  توجـه  بـا  اسـت.   شـده 
خصـوص  در  متهـم  اعترافـات 
پوشـش لبـاس میالد که شـلوار 
شـش جیـب، لبـاس ورزشـی و 
داشـت،  تـن  بـه  سـفید  کتانـی 
کارآگاهـان اطـالع پیـدا کردنـد 
که جسـد ناشـناس کشـف شده 
در شهرسـتان سـقز متعلـق بـه 
میـالد اسـت کـه بـر اثـر اصابت 
گولـه بـه سـر، بـه قتـل رسـیده 

 . د بو
سـرهنگ کارآگاه آریـا حاجی 
زاده، معـاون مبـارزه بـا جرایـم 
تهـران،  آگاهـی  پلیـس  جنایـی 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت : »بـا 
توجـه بـه اعتـراف صریـح بهروز 
شـعبه  بـه  وی  جنایـت   2 بـه 
دادسـرای  بازپرسـی  هفتـم 
ناحیـه 27 تهـران اعـزام و نـزد 
بـه  صراحتـا  پرونـده  بازپـرس 
ارتـکاب دومیـن جنایـت و قتـل 
یـک  اعضـای  از  عضـو  دومیـن 

کـرد«. اعتـراف  خانـواده 
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ماجـرای ایـن قتـل فجیـع از آن جـا 
آغـاز شـد کـه بیسـت و سـوم اسـفند  
طبرسـی  کالنتـری  مامـوران   1392
ویـژه  قاضـی  بـا  تمـاس  در  شـمالی 
قتـل عمـد، از وقـوع جنایتـی هولنـاک 
در خیابـان طبرسـی شـمالی 17 خبـر 
دادنـد. بررسـی هـای مقدماتـی قاضـی 
علـی موحـدی راد )قاضـی ویـژه قتـل 
عمـد در زمان وقـوع حادثـه( بیانگر آن 
بـود کـه زن 25 سـاله بـاردار افغانی در 
حالـی با ضربـات چاقو و پیچیده شـدن 
روسـری بـه دور گردنـش کشـته شـده 
اسـت کـه 2 دختـر خردسـال مقتـول 
شـاهد جنایـت بـوده اند. دختر 6 سـاله 

مقتـول در همان دقایـق اولیه تحقیقات 
راز ایـن پرونـده جنایـی را فـاش کـرد 
و گفـت: عمـو کـرم، مـادرم را بـا چاقـو 
کشـت! بـا به دسـت آمـدن این سـرنخ 
و بـا صدور دسـتورات ویژه ای از سـوی 
مقـام قضایـی متهم فراری چند سـاعت 
بعـد از شهرسـتان تربـت حیدریـه در 
حالی دسـتگیر شـد کـه مقادیـر زیادی 
اعضـای  هـای  گذرنامـه  و  نقـد  وجـه 
خانـواده مقتـول کـه از منـزل آن هـا 
ضبـط  و  کشـف  بـود،  شـده  سـرقت 
شـد. متهـم 42 سـاله ایـن پرونـده کـه 
تبعـه کشـور افغانسـتان اسـت در اولین 
مرحلـه از بازجویـی هـای قضایی گفت: 

بـه خاطـر اختـالف مالـی که با همسـر 
»ف« )مقتـول( داشـتم بـه خانـه آن ها 
رفتـم و دیدم آن زن در منزل تنهاسـت. 
داخـل منزل با او درگیر شـدم و با چاقو 
ضرباتـی را بـه نقـاط مختلـف بـدن وی 
وارد کـردم. پـس از آن هـم گذرنامه ها،  
قولنامـه منـزل، 6 میلیـون ریـال وجـه 
نقـد و ... را برداشـتم و به تربت حیدریه 
فجیـع  جنایـت  ایـن  عامـل  گریختـم. 
مدتـی بعـد در بازسـازی صحنـه قتـل 
زوایـای پنهـان دیگـری از ایـن ماجرای 
جنایـی را فـاش کـرد و گفـت: وقتـی 
ضربـات چاقـو را بر شـکم زن 25 سـاله 
وارد مـی کـردم او ناله کنـان از فرزندان 
همسـایگان  تـا  خواسـت  خردسـالش 
را خبـر کننـد کـه در ایـن لحظـه مـن 
بـه داخـل حیـاط دویـدم و 2 دختـر 
خردسـال را کـه وحشـت زده گریه می 
کردنـد بـه داخل اتاق کشـیدم. آن ها از 
ترس مـی لرزیدند و جیغ می کشـیدند 

کـه بـه ناچـار هـر دوی آن هـا را درون 
حمام انداختـم و زندانی کردم.  بنابراین 
گـزارش متهـم ایـن پرونـده در حالـی 
سـرقت پـول هـا و مـدارک را انـکار می 
کـرد کـه دختـر 6 سـاله مقتـول گفت: 
مـا کنـار دیـوار نشسـته بودیم کـه عمو 
کـرم با چاقو مادرم را زد و سـپس کلید 
صندوقچـه را از گـردن مـادرم بیـرون 
کشـید و پـول هـا را برداشـت!... کرم به 
اتهـام ارتـکاب قتـل عمـدی بـه قصاص 
نفـس و بـه خاطـر سـرقت مقـرون بـه 
آزار بـه تحمـل 10سـال زنـدان و 74 
ضربـه شـالق و بـرای فوت جنین پسـر 
9 ماهـه مقتـول  به پرداخـت یک فقره 
دیه کامـل مرد مسـلمان و همچنین به 
دلیـل ایـراد صدمـات بدنـی بـا چاقو به 
تحمـل یک سـال زنـدان و پرداخت دیه 
محکـوم شـده اسـت کـه ایـن رای قابل 
فرجـام خواهـی در دیـوان عالی کشـور 

باشـد. می 

قتل مادر باردارمقابل چشمان
 2 دختر خردسالش

چـه  مـا  ی  جامعـه  در  شـغل  اصـوال 
معنایی دارد آیا مسافرکشـی یک بازنشسـته 
بـا تاکسـی، شـغل دوم محسـوب میگردد،یا 
صندلـی هـای خوشـرنگ ریاسـت کـه هـر 
کـدام رنـگ رویـی مختـص بـه خـود دارد؟ 
اصـال چـرا وقتـی حرف شـغل دوم میشـود 
سـراغ راننـده های تاکسـی میرویـم؟ اصوال 
رونـد  بررسـی  ی  زمینـه  در  مـا  دانـش 
تـورم بـه میـزان کرایـه تاکسـی ربـط دارد 
وبس؟چشـم تیز بین ما شـهریه ی تحصیل، 
تامیـن  جهـت  بهداشـتی  و  غذایـی  مـواد 
زندگی،قیمـت خودرو،زمیـن، امـالک، ثبت 
پنجـاه  می توانـد  رانمی بیند.تنهـا  سـند  و 
تومـان اضافه شـدن کرایه هرکرایه تاکسـی 
را ببیند؟بـه نظـر می رسـد نگاه نکته سـنج 
مـا از ایـن مطلب دور شـده اسـت. کـه تنها 
شـغل دنیـا رانندگـی تاکسـی نیسـت؟ فکر 
نمـی کنـم نظـز مسـئول محتـرم از طـرح 
یک شـغله بـودن بریـدن نـان زحمت کش 
بـاز نشسـته هایـی باشـدکه بـه یکـی دو 
جـوان بیـکار هـم نـان می دهنـد یـا هزینه 
ی تحصیلـی که میتوانسـت رایگان باشـد و 
نیسـت را برای فرزندانشـان فراهـم میکنند 
یـا جهیزیـه ای بـرای دخترانـش و مقدمات 
سـامان گرفتن پسرانشـان را،تا باری از روی 
دوش دولـت محتـرم برداشـته باشـد؟ بـاور 

کنیدهیـچ پیرمـردی دوسـت نـدارد اوقـات 
اسـتراحت خـود را بـه رانندگـی در گرمـای 
تابسـتان وسرمای زمسـتان بگذراند،آنها هم 
دوسـت دارندمثل توریسـت هایـی که جای 
جای در شـهرمان میبینیم،اوقات فراغتشان 
را به کشـور هـای اروپایی مسـافرت کنند و 
فالوده و بسـتنی میل فرمایند و به سـواحل 
زیبـا چشـم بدوزنـد. بـه راسـتی چـرا ایـن 
شـغل دوم را انتخـاب میکنند.وچه کسـانی 
سـراغ رانندگـی پـس از 30سـال خدمـت 
هنگفتـی  هـای  گنـج  شـاید  انـد؟  رفتـه 
دارندکـه مردم از آن بیخبرند، بر آن شـدیم 
تـا مصاحبـه ی کوتاهی با یکـی از رانندگان 
تاکسـی داشـته باشـیم. محمود راهداریکی 

از تاکسـی داران شـهرما اسـت.
تاکسـیرانی  سـندیکای  در  شـما   
هسـتید و می بینم پریشـان هسـتید 

علـت ناراحتـی شـما چیسـت؟
امـروز آمدنـد اینجـا بـه مـا گفتـه انـد 
جـای جـوان هـا را اشـغال کـرده ایم،مـن 
خـودم دارم بـه یـک جـوان نـان می دهم از 
بیـن این همه شـغل دسـت گذاشـتند روی 

راننـده ی تاکسـی؟
 شما قبال چکاره بودید؟

مـن افسـر ارتش ایـن مملکت بـودم. 98 
مـاه خدمـت منطقه ی خوزسـتان، مسـئول 

کردسـتان،  شـهدا  اجسـاد  آوری  جمـع 
مریـوان، سـقز، بانـه بـودم جانبـازم عمـر و 

زندگیـم را بـرای مملکتـم گذاشـتم.
ایـام تشـکر  االن  نمی کنیـد  فکـر   
مملکـت و مردم از شـما باشـد و موقع 
اسـتراحت کـردن شـما اسـت؟ اصال 

چـرا راننده ی تاکسـی هسـتید؟
ام  وظیفـه  تشـکرنمی خواهم  مـن  نـه، 
راانجـام داده ام عمـرو زندگییم را گذاشـته 
ام. امـا خـوب چـه کنـم حقوق مـن کفاف 
خرجـم را نمی دهـد آیـا منـم خوشـم نمی 
آیـد بـا خانمـم بـروم مشـهد، کربـال، خانه 
ی خـدا ،امـا نیـاز دارم بایـد کار کنـم باور 
کنیـد جسـمم تـو ایـن سـن وسـال )69( 

نمی کشـد امـا چـاره چیسـت.
 مگـر شـما چـه خـرج و مخارجـی 
از  درآمدتـان  میـزان  اصـال  داریـد؟ 

تاکسـی چقـدر اسـت ؟
دختـر  دارم؟مـن  خرجـی  چـه  مـن 

عـروس کـردم ، باید خـرج خانه بـدم ، باید 
داروهایـم را تهیـه کنـم ، مـن تـوی خـرج 
خـورد و خوراکـم مانـده ام ،فکـر میکنـی 
بـرای مـن اینقـدر تـوان مانـده کـه صبـح 
زود تـا آخرشـب کار کنـم؟ نـه! عزیـز مـن، 
آن زمـان که سـینه سـپر می کردیـم جلوی 
دشـمن گذشـت،یعنی نـه ایـن که گذشـته 
باشـد....دیگر سـینه ای بـرای مـن نمانده تا 
سـپر کنم...پاهایـم هـم تـوان ندارنـد. ایـن 
قـدری می توانـم کار کنـم کـه یـک پاکـت 
سـیب زمینـی بخـرم وسـالم ....هـزار جـور 
وام وقسـط دارم،30 سـال پنـج صبـح بلنـد 
ایـن  شـدم ورفتـم خدمت....حـاال روزگارم 

است. شـده 
 از نظر خودتان شغل دوم دارید؟

مـن تنهـا برای رفـع نیازم مجبـور به کار 
کـردن هسـتم آیا تـوی این مملکت کسـی 
نیسـت کـه شـغل دوم داشـته باشـد به جز 

! من

گفتگویی اختصاصی بایکی از رانندگان تاکسی در کرمان 

شغل دوم 


