امروز

ما را در تلگرام

فردا

دنبال کنید

@p a y a m e m a

 -1تا 17

سال دوازدهم

روزانهم

شماره پیاپی 870

پنجشنبه  26اسفند 1395

 8 + 8صفحه

قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

آمد بهار جانها

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران

گفت و گو با بازمانده

جنایتی که درجریان

آن  10نفربه ضرب گلوله
کشته شدند

چهره های کرمانی از  96می گویند

محمد صنعتی

ا
ایرهنرداز
فت
حر گان
.مله

شادی از معدود چیزهایی است که با تقسیم کردنش بیشتر می شود
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هراس از «پیت»
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سرمقاله
نکیسا خدیشی
چشــم بــه هــم میزنــی ســال تمــام اســت .قبــاً
ضربالمثــل قصههــا بــود و حــاال آنقــدر درگیــر
روزمرگــی هســتیم کــه عینیــت پیداکــرده .بــر آســتانه
 ۹۶ایســتادهایم و بیمهــا و امیدهــا را در مقابــل داریــم.
شــاید رســم کشــورهای درحالتوســعه باشــد کــه بایــد
تــه دلشــان شــور بزنــد .شــور فردایــی کــه نیامــده۹۵ .
را بعــد از پشــت ســر گذاشــتن انتخابــات مجلــس آغــاز
کردیــم و دل در بنــد اعتــدال حاکــم بــر جــو نماینــدگان
پارلمــان داشــتیم.
حــاال امــا در یکقدمــی ســال پیــش رو انتخابــی دیگــر
در راه اســت .آوردگاهــی کــه آخریــن رییــس جمهــور
ایــن قــرن را ب ـرای ای ـران مشــخص میکنــد و کشــتی
ایرانیــان بــا ســکانداری او تــا  ۱۴۰۰م ـیرود.
مــوج نگرانکننــده «پوپولیســم» و عوامفریبــی کــه
شــاید روزی در ســال  ۸۴شمســی از همیــن کشــور بــه
راه افتــاد ،توانســت ســکان تصمیمگیــری قــدرت اجرایی
را بــه ناخــدای انحرافیهــا بســپارد و ســپس در ســایر
کشــورها قربانــی بگیــرد.
نمونههــای قریــب بــه ذهــن آن را میتــوان در ترکیــه
مشــاهده کــرد یــا بــه خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا
(برگزیــت) اشــاره داشــت کــه اکنــون تصمیــم پا به ســن
گذاشــتههای بریتانیایــی سرنوشــت یــک کشــور را بــه
مخاطــره انداختــه اســت.
در مــوج ســوم هــم پوپولیســم آمریکایــی موفــق شــد
ترامــپ را وارد کاخ ســفید کنــد .حــاال یــک دنیــا نگ ـران
روزهــای زمامــداری مــردی اســت کــه بــا عوامفریبــی
رییــس جمهــور آمریــکا شــده اســت و از رختخــواب

1

فعال اجتماعی ،سیاسی و ورزشی

احمد حمزه
نماینده مردم جنوبکرمان درمجلس

حبیبهللا نیکزادی پناه
نماینده مردم شرق استان درمجلس

علی بابایی
شهردار کرمان

علیرضا ریاضی
شهردار بم

علیاکبر مشرفی

رییس شورای شهر کرمان

محمدرضا علیزاده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمیکرمان

فتحهللا مؤیدی

نایب رییس شورای شهر کرمان

علی طاهریان

رییس شورای شهر بم

مهدی حسینی نژاد
رییس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان کرمان

جالل طیب
پیشکسوت تیاتر کرمان

علی میر افضلی
شاعر کرمانی

حمید نیکنفس

«توییــت » میکنــد .ســیل پوپولیســم امــا ادامــه دارد

شاعر کرمانی

مینویســم (چهارشــنبه  ۲۵اســفند) انتخابــات هلنــد

علی گنج کریمی

و قربانــی میگیــرد .هماکنــون کــه ایــن یادداشــت را
در حــال برگــزاری اســت و بیــم آن مــیرود کــه افــکار

مدیرعامل هاللاحمر کرمان

عمومی شــرکتکننده در انتخابات تســلیم «پوپولیســم»
شــده و اتفاقــی هماننــد آنچــه در همهپرســی انگلیــس و

فؤاد توحیدی

یــا انتخــاب ترامــپ رخداده  ،را رقــم بزننــد.

پژوهشگر موسیقی نواحی

برجستهســازی گــذرا مــوارد فــوق از ســوی نگارنــده
بدیــن منظــور اســت کــه خطــر حضــور پوپولیســم را

مهدی سیاوشی

هشــدار بدهــد .امــروزه گســترش رســانههای مــدرن و

رییس کمیسیون گردشگری

فراگیــر و ظرفیــت دمکراســی فرصتــی را فراهــم آورده تــا

اتاق بازرگانی کرمان

گرداننــدگان اتــاق فکــر و ایــده پــردازان «پوپولیســم» از

رضا اشک

شــرایط اطالعرســانی پدیــد آمــده بهرهبــرداری کــرده و
بــا تکنیکهــای رســانهای و تبلیغاتــی دستشــان را بــه

فرماندار بم

نگرانــی کــه از تــورم  ،ریــز گــرد ،رکــود ،اشــتغال ،وام ،

حمید مالنوری

دامــن قــدرت برســانند.
مســکن و هــزار شــر دیگــر میتوانــد وخیمتــر باشــد و

هســتیم بــا چشــمان بــاز و نگاهــی عمیــق دســت بــه
انتخــاب بزنیــم .تــا بــار دیگــر اســیر درختانی کــه در پیت
برایمــان میکارنــد نشــویم .تجربــه ثابــت کــرده کــه از
پیــت همــان تـراود کــه در اوســت.

طرح  :تیوا صمدیان  /پیام ما

حــال یــک ملــت را بــد کنــد.
امیــد آن مـیرود حــال کــه در آســتانه تحولــی در طبیعت

فرماندار رفسنجان

شهرام فهمی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی
ارگ جدید بم
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آمد بهارجان ها

خانــه مســتحقان برویــد و بــا انهــا
ســر یــک ســفره غــذا بخوریــد.از
دم در صدقــه ندهیــد .مریضشــان

یادداشت مهمان

کوچکتــر مــی شــوند .چــون رســم

از زمــان خودتــان .صدقــه حــال

اســت کــه حتــی هــوا خــوب

کســی را خــوب نمــی کنــد .نــه

مرتضی کریمی

باشــد و آدم هــا میــل بــه رفتــن

آنکــه مــی بخشــد نــه آنکــه مــی

بــه طبیعــت داشــته باشــند امــا

گیــرد .یــک روز «کنــار» یکــی

آنهــا کــه مشــکل ریــه دارنــد نمــی

باشــید ،یــک روز «بــار» یکــی

تواننــد ایــن هــوا را تنفــس کننــد

را بــه دوش بگیریــد تــا بتوانــد

و آنهــا کــه روی تخــت انــد نمــی

نفــس بکشــد ،اســتراحت کنــد.

تواننــد بــه دامــان طبیعــت برونــد

غمخــوار کســی باشــید ،بگذاریــد

و بیشــتر از ایــام عــادی رنــج مــی

یــک آدم بــی ســرپناهِ عاطفــی،

کشــند .نمــی گویــم ایــن ایــام را

فکــر کنــد کــه کســی در جهــان

بــا فکــر کــردن بــه ایــن چیزهــا بــر

هســت کــه بــه او فکــر میکنــد،

خودتــان حــرام کنیــد ،امــا شــادی

ســایه بــان اش باشــید ،هم-ســایه

از معــدود چیزهایــی اســت کــه

اش .ایــن مهمتریــن چیــز اســت.

بــا تقســیم کردنــش بیشــتر مــی

بعضــی وقــت هــا آدم های گرســنه

شــود شــاید .یــک روز ،فقــط یــک

بیشــتر از آنکــه نیازمنــد غذایــی

روز را اختصــاص دهیــد بــه کمــک

باشــند کــه بــرای آنهــا مــی بریــد

بــه کســانی کــه از روزهایــی کــه

نیازمنــد آن هســتند کــه غذایتان را

مــی دانســتید آمــار خودکشــی در
تعطیــات نــوروز در ایــران باالتــر
مــی رود؟ ...چــرا؟ چــون رســم
اســت کــه در ایــن ایــام آدمهــا
کنــار عزیزانشــان باشــند ،بنابرایــن
آنــان کــه کســی را نــدارد یــا کســی
را از دســت داده انــد بیشــتر جــای
خالــی اش را حــس مــی کننــد.
چــون رســم اســت کــه آدمهــا
لبــاس نــو مــی خرنــد ،مســافرت
مــی رونــد و ...بنابرایــن کســی
کــه پــول نــدارد بیشــتر بــی پولــی
اش را احســاس مــی کنــد .چــون
رســم اســت در ایــن ایــام بــزرگ
تــر هــا بــه کوچکترهــا عیــدی
بدهنــد و آن هــا کــه چیــزی در
بســاط ندارنــد بیشــتر خجــل و

مخصــوص شــادی کــردن اســت

بــا آنهــا تقســیم کنیــد .الزم دارنــد

بیشــتر رنــج مــی برنــد تــا لــذت.

کــه بــوی غــذا در خانــه یشــان

بــه کســی هــم صدقــه ندهیــد،

پخــش شــود تــا خانــه یشــان

نــه از جیــب ،نــه از انــرژی و نــه

دوبــاره خانــه شــود .بنابرایــن بــه

را بــه درمانــگاه ببریــد ،و عکــس
قدیمــی خانــه را برایشــان قــاب
بگیریــد و بــه دیــوار بزنیــد .حتــی
اگــر پــول نداریــد بــا آنهــا حــرف
بزنیــد .بگذاریــد بــا شــما درد دل
کننــد .همیــن کارهــای کوچــک
گاهــی مهــم تــر از کمــک کــردن
هــای مالــی هنگفــت اســت و
هیــچ کــس هــم نمــی توانــد
بگویــد مــن اســتطاعت انجــام
چنیــن کارهایــی را نــدارم ...و
اینچنیــن اســت کــه مــی فهمیــم
آنکــه مــی پذیــرد از آنکــه مــی
بخشــد بیشــتر خدمــت کــرده
اســت .حــال خوبمــان را در
ایامــی کــه غــول هــای فقــدان
بیــدار و حریــص تــر مــی شــوند
بــا دیگــران تقســیم کنیــم .زکات
بدهیــم! زکات رابطــه خــوب،
مســافرت خــوب ،غــذای خــوب،
حــال خوبمــان را...

مهندس ریاضی
«شهردارشهربم»

علی طاهریان
«رئیس شورای اسالمی شهربم»
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اشـارهکنیم کـه مادرانـی را کـه چشـمب هراه
جوانشـان بودنـد سـیاهپوش کـرد.
ایـران در  ۹۵از حادثـهای بـه حادثـهای دیگـر
کـوچ میکـرد« .پالسـکو» یکـی از تراژیـک

بـرای بـاورش زمـان بیشـتری نیـاز اسـت .تـه

تلختریـن سـال بود .سـالی که بـا عمل جراحی

دل همـه کـه خالـی میشـد حـس حضـور

عباس کیارسـتمی شـروع شـد و بـا مرگ علی

آیـتهللا و مشـی اعتدالی هاشـمی قـوت قلبی

معلـم تمـام شـد کـه هنوز تمام نشـده اسـت.

بـود .امـا  ۹۵بیانصـاف سـایه اکبـر را از ایـران

 ۹۵داغ فراوانـی بـه دلمـان گذاشـت .ثریـا

گرفت .حاال ما در دوران پسـا هاشـمی هستیم.

حکمـت دیگـر هنرمنـد پـر کشـیده بـه اسـتان

درحالیکـه عزراییـل همچنـان از میـان ایرانیان

حضـرت دوسـت بـود که بعـد رفتنـش اخباری

گلچیـن میکنـد .تـا سـاعات پایانی هـم بیکار

مبنـی بـر زندگـی محقـر وی در سـالهای آخر

ننشسـته و هـر دم از باغ حیـات ایرانیان نهالی

عمـرش در رسـانهها منتشـر شـد.

را جـدا میکنـد .علی معلـم را از دنیـای تصویر

دنیـا فنـی زاده را هم کمتر دیـده بودیم .اما هنر

گرفـت تـا شـک به جامعـه هنری تکمیلشـده

عروسـکگردانی او را همـه ایرانیهـا دیدهانـد.

باشـد .در همین سـال بود که عباس سـینمای

عروسـکگردان کاله قرمـزی کـه بـه علـت

ایـران کیارسـتمی بـزرگ هـم از آسـمانی شـد.

بیمـاری جامعه هنـری را ترک کرد و عروسـک

کارت معافیت جعلی

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه  19نفر در حوادث
آسیب جدی و ماندگار نشده است.

جمله رفتگان این راه دراز

پایان کارباند صدور

 19نفر در حوادث چهارشنبه سوری کرمان مصدوم شدند

محدودیت های ترافیکی نوروز۹۶
درمحورهای استان کرمان

تریـن اتفاقـات سـال  ۹۵بـود .روزی کـه بلنـد
طبقـهای در قلب پایتخت بر سـر هموطنان اوار
شـد .نبـرد آتـش و انسـان شـکل گرفـت .همه
ایثـار بـود کـه متجلـی شـد تا نـام آتشنشـان
بـرای همیشـه بـرای ایرانیـان جاودانـه بماند.
در میـان ثانیههـای  ۹۵چـه بسـیار ایرانیانـی
کـه از بیـن مـا رفتنـد و مـا بیخبـر بودیـم .بـه
گـزارش سـازمان ثبتاحـوال کشـور تـا سـاعت
بازیگـوش قصههـای ایرانـی را تنهـا گذاشـت.

جـادهای همیشـه کبوتر عـزا را بر سـردر خانهها

بـرای کرمانیهـا امـا از دسـت دادنهـای ۹۵

در کرمـان مینشـاند .در نمونـهای از آن بایـد

دسـت کمـی از کشـور نداشـت .تصادفهـای

بـه سـانحه اتوبوس حامـل سـربازان  ۰۵کرمان

اقدام منزجرکننده یک شکارچی

گزارش

در کرمان

رییس ایــن باند ،نظامی
بازنشســته بوده است

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان
از انهــدام یــک بانــد حرفــهای صــدور کارت پایــان
خدمــت ســربازی در اســتان کرمــان خبــر داد و
گفــت« :اعضــای ایــن بانــد تاکنــون میلیاردهــا ریــال
امــوال از ایــن طریــق تحصیــل نمود هانــد ».آ نطــور
کــه ایســنا نوشــته داد خــدا ســاالری گفته کــه در پی
وصــول گزارشهایــی بــه دادســرای کرمــان مبنــی بــر

 ۱۹شـب گذشـته در مجموع  196352نفر مرد و
 174125زن در سـال  ۹۵فوت کردند و در سـفره
هفتسـین نـوروز  ۹۶حاضر نیسـتند.
روحشان در آمرزش

شــکارچی افــزون بــر مجــازات ،بایــد
 ۳۰میلیــون تومــان جریمــه نقــدی
هــم بپــردازد .بــر اســاس ایــن گـزارش،
انقــراض بــه شــمار مــیرود .فرهــاد

یــک شــکارچی در «فصــل آبســتنی»

محیطزیســت دهــج پــس از شــنیدن

اقــدام بــه کشــتن یــک رأس میــش

صــدای تیــر در حوالــی کــوه تــرکان بــه

در منطقــه حفاظتشــده «دهــج» در

منطقــه میرونــد و پــس از مشــاهده

محیطزیســت ایــران نیــز آبــان ســال

شهرســتان شــهربابک در شــمال غــرب

شــکارچی ،یکــی از محیطبانــان بــه

اســتان کرمــان کــرد .ایــن میــش

تعقیــب او میپــردازد امــا شــکارچی

ب ـرای صــدور مجــوز شــکار چهارپایانــی

آبســتن دارای دوقلــو بــوده اســت.
«آبــان پــرس» بــا انتشــار ایــن خبــر،

فــرار میکنــد .بــه گفتــه وی ایــن

نوشــت :محمدحســین شــمسالدینی،

شــکارچی شناساییشــده اســت و

رییــس اداره محیطزیســت شهرســتان

تحــت تعقیــب قضایــی قــرار دارد.

شــهربابک گفــت کــه مأمــوران

شــمسالدینی گفــت کــه ایــن

محورهــای بندرعباس-ســیرجان و انار-شــهربابک و بالعکــس تــردد انــواع
کامیــون و تریلــر از تاریــخ  ۲۷تــا  ۲۹اســفندماه ســال جــاری از ســاعت

میــش از جملــه گونههــای در معــرض

پــس از رهــا کــردن اســلحه و میــش

پلیــسراه کرمــان محدودیتهــای ترافیکــی ایــام نــوروز را اعــام کــرد .در

دبیــری ،معــاون ســازمان حفاظــت
جــاری گفتــه بــود کــه فع ـاً برنام ـهای
همچــون «بــز ،قــوچ و میــش» در
دســتور کار نیســت .او تأکیــد کــرد
کــه تــا پایــان رونــد بررســی وضعیــت
جمعیتــی ایــن چهارپایــان ،هیــچ
مجــوزی بــرای شــکار آنهــا صــادر
نمیشــود.

هشــت تــا  ۲۴بهجــز ماشــینهای حامــل ســوخت و مــواد خوراکــی
فاسدشــدنی ،ممنــوع اســت .در محورهــای ســیرجان  -بافــت و جیرفــت -
بندرعبــاس نیــز تــردد تریلــر و کامیــون از  ۱۲فروردیــن  ۹۶در ســاعات  ۲۰تــا
 ۲۴ممنــوع خواهــد شــد .ایــن ممنوعیــت شــامل کامیونهــای حمــل مــواد
غذایــی فاسدشــدنی و ســوخت نمیشــود .در محــور دیهــوک  -کرمــان از
تاریــخ  ۲۶تــا  ۳۰اســفندماه ســال جــاری از ســاعات  ۲۳تــا  ۶صبــح تــردد
تریلــر و کامیــون ممنــوع خواهــد بــود ،ضمــن آنکــه در تاریخهــای  ۴و ۱۲
فروردیــن  ۹۶نیــز در محورهــای فــوق ممنوعیــت اعمــال خواهــد شــد .ایــن
ممنوعیــت شــامل کامیونهــای حمــل مــواد غذایــی فاسدشــدنی و ســوخت
نمیشــود .ســرهنگ نجفــی ،رییــس پلی ـسراه اســتان کرمــان تأکیــد کــرد
کــه راننــدگان از ســالم بــودن وســایل نقلیــه خــود در زمــان ســفر مطمئــن
باشــند ،رعایــت کــردن ســرعت مجــاز و مطمئنــه ،توجــه بــه عالئــم راهنمایــی و
رانندگــی در طــول مســیر ،خــودداری از شــتاب و عجلــه و توجــه بــه تذکــرات
مأموریــن پلیـسراه و راهــداری از دیگــر مــوارد مهمــی اســت کــه بایــد رعایــت
شــود.

فعالیــت یــک بانــد حرف ـهای در زمینــه صــدور کارت
پایــان خدمــت در کشــور ،مقابلــه بــا ایــن بانــد در
دســتور کار بازپــرس ویــژه شــعبه ســوم دادســرای

آگاهــی اســتان قــرار گرفــت .بــه گفتــه وی ایــن
بانــد در چندیــن اســتان از جملــه در اســتا نهای
هرمــزگان ،اصفهان،یــزد ،اســتان مرکــزی ،فــارس،
تهــران ،خراســان ،سیســتان و بلوچســتان و
کرمــان فعالیــت داشــته و بــا اخــذ مبالــغ کالنــی
از مشــموالن بــه آنــان کارت پایــان خدمــت جعلــی
تحویــل داد هانــد .دادســتان کرمــان تصریــح کــرد:
«رییــس ایــن بانــد کــه از بازنشســتگان نظامــی
اســت و بــا ظاهــری وزیــن و فریبنــده و بــا ادعــای
داشــتن ســمت بســیار مهــم در نهادهــای نظامــی و
امنیتــی و حکومتــی بــه طعمههــای خــود نزدیــک
شــده و بــا بیــان اینکــه میتوانــد در مد تزمــان
کوتاهــی کارت پایــان خدمــت و گواهــی پایــان
آموزشــی بــرای آنــان صــادر کنــد مــدارک الزم را

فضای پیش روی کسب و کار در کشور را مثبت می بینم
فکــر میکنیــد کمیســیون

پیام ما
فضــای کسـبوکار همــواره چالــش
بزرگــی بــرای دولــت بــوده اســت.
فرقــی هــم نمیکنــد کــدام دولــت
بــر ســر کار باشــد ،درهرصــورت ایــن
شــاخص جــزو کارنامــه دولــت قــرار
میگیــرد

و

ســر بزنگا ههایــی

مثــل انتخابــات میتوانــد بــه
کمــک دولــت بیایــد و یــا برعکــس،
پاشــنه آشــیل شــود .در ایــن میــان
بخــش خصوصــی هــم بیشــترین
تأثیــر را از فضــای کســبوکار
میپذیــرد،

بهطور یکــه

اتــاق

بــه همــراه پیــش پرداخــت وجــه از آنــان اخــذ

بازرگانــی

و بعــد از مدتــی بــا جعــل کارت پایــان خدمــت

مجلــس هشــتم را مجــاب بــه

توســط ســایر همدســتان کارت مجعــول را بــه
افــراد تحویــل و مبالــغ کالنــی را از آنــان دریافــت
نمود هانــد ».وی بیــان کــرد« :اعضــای ایــن بانــد
در ارتــکاب جعــل و صــدور پایــان خدمــت از چنــان
مهارتــی برخــوردار بودنــد کــه تشــخیص جعلــی
بــودن کارتهــای صــادره حتــی در مــواردی بــرای
نیروهــای نظامــی و انتظامــی و اداری ســخت و
در مــواردی غیرقابــل تشــخیص بــوده اســت».
ســاالری افــزود« :اعضــای ایــن بانــد کال هبــرداری
تنهــا بــه همیــن موضــوع جعــل کارت پایــان
خدمــت اکتفــا ننمــوده و از رو شهــای متقلبانــه
دیگــری از قبیــل ادعــای داشــتن ســمت در
نهادهــای حکومتــی و دولتــی و حــل مشــکالت
متقاضیــان از ایــن افــراد مبالــغ کالنــی را جهــت
حــل مشــکالت اداری آنــان کال هبــرداری نمود هانــد
و میلیاردهــا ریــال امــوال از ایــن طریــق تحصیــل
نمود هانــد و همچنیــن مشــخص گردیــده قریــب
صــد مــورد کارت پایــان خدمــت جعلــی توســط
ایــن بانــد بــه افــراد مختلــف تحویــل داده شــده

ایــران

موفــق

شــد

تصویــب قانــون بهبــود مســتمر
فضــای کســبوکار کنــد .رییــس
کمیســیون بهبــود کســبوکار اتــاق
بازرگانــی کرمــان امــا معتقــد
اســت ایــن قانــون آ نطــور کــه
بایــد نتوانســته بــه بهبــود فضــای
کس ـبوکار کمــک کنــد .ســید آرش
علــوی میگویــد کــه «ایــن قانــون
در جزئیــات صراحــت نــدارد ».بــا
او کــه فو قلیســانس اقتصــاد دارد
دربــاره فضــای کســب وکار کرمــان
صحبــت کردیــم.

بهبــود فضــای کســبوکار

اتــاق بازرگانــی کرمــان
عملکــرد موفقــی داشــته؟

کمیســیونهای

فضــای

بهبــود

کســبوکار در اتاقهــای بازرگانــی
دیگــر

اســتانها

دو

دوره

تشکیلشــده امــا در اتــاق بازرگانــی
کرمــان بــرای اولیــن بــار در ایــن
دوره اتــاق بازرگانــی ایــن کمیســیون
تشــکیل شــد .کار کمیســیونهای
بهبــود فضــای کســبوکار از طریــق
پیگیــری مشــکالت ســاختاری و
تســهیل کارهــای اجرایــی اســت .ایــن
داســتان هــم بــه تصویــب قانــون
بهبــود فضــای کس ـبوکار در مجلــس
ً
انصافــا
دو دوره قبــل بازمیگــردد و
کارهــای خوبــی در دیگــر اســتانها
انجامشــده .در اســتان کرمــان امــا
ازآنجاییکــه دوره جدیــد شــورای
گفتوگــوی

بخــش

خصوصــی

و دولــت شــروع قــوی داشــت و
همچنیــن بــه دلیــل فعالیت گســترده
کمیســیونهای دیگــری مثــل بیمــه
و بانــک ،صنعــت ،گردشــگری و
بازرگانــی عمــاً مشــکالت چندانــی
بــه مــا ارجــاع نشــد.

یعنــی کمیســیون بهبــود

فضــای کســبوکار را بــازی
ندادنــد؟

نــه .اینطــور نبــوده .بــه دلیــل قــوی

بــودن شــورای گفتوگــو اســتان و
همچنیــن ایــن کمیســیونهایی کــه
گفتــم ،کار زیــادی بــه مــا ارجــاع
نشــد .البتــه مــا در ســال گذشــته وارد
بخــش هــای فــرا بخشــی تــر کــه در
زیــر مجموعــه هیــچ کمیســیونی قــرار
نمــی گرفــت ماننــد ثبــت شــرکتها
و

در ســال جــاری همچنیــن

صبحانههــای کاری بــا نهادهــای
مختلــف مثــل دادگســتری شــدیم که
در بهبــود فضــای کســبوکار اثرگــذار
اســت .البتــه بــا ایــن وضعیــت فکــر
نمیکنــم در دوره بعــد اتــاق بازرگانــی
ایــن کمیســیون وجــود داشــته باشــد.
همانطــور کــه در اتــاق بازرگانــی
ایــران کمیســیون فضــای کســبوکار
برداشتهشــده اســت.

شــاید در دوره بعــدی اتــاق،
کمیســیونهایی کــه گفتیــد

قــوی نباشــند و یــا شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی به محــاق رود .باز

هــم بــه نظرتــان وجــود ایــن
کمیســیون الزامــی نیســت؟

قبــول دارم کــه خیلــی چیزهــا قائــم
بــه شــخص اســت و تغییــر روســای
کمیســیون و مســئوالن مختلــف
میتوانــد اوضــاع را عــوض کنــد
امــا اعضــای اتــاق درهرصــورت در

مرکـز وجـود داشـته باشـد .امـا در مـورد رتبهبنـدی

نکته

عمومــی و انقــاب کرمــان و شــعبه ویــژه مقابلــه
بــا جعــل و کال هبــرداری و مأموریــن ویــژه پیــس

رییس کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق بازرگانی کرمان:

ذات مرکز پژوهشها بسـیار خوب اسـت و باید این

فضـای کسـبوکار اسـتانها ،مـن هیـچ اعتبـاری
بـرای گـزارش مرکـز پژوهشهـا قائل نیسـتم.

قانـون بهبـود فضـای کسـب و کار در کلیـات

صراحـت دارد امـا در جزئیـات نـه .متـن قانـون در

زمانـی نوشـتند ،کـه دولتـی کـه در مصـدر کار بـود

در عملکـردش نشـان مـیداد چنـدان بـه بخـش
خصوصـی اهمیتـی نمیدهـد.

جهــت بهبــود فضــای کســبوکار گام
برمیدارنــد و مــن وجــود کمیســیون
خــاص را الزامــی نمیبینــم .بــه طــور
کلــی هــدف کل اتــاق بازرگانــی بایــد
تقویــت و بهبــود فضــای کســب و کار

بـا ایـن وضعیـت فکـر نمیکنـم در دوره بعـد اتـاق
بازرگانـی کمیسـیون فضـای کسـب و کار وجـود

داشـته باشـد.

باشــد.

یکــی از انتقاداتــی کــه

فعــاالن بخــش خصوصــی

دارنــد ،اج ـرا نشــدن قانــون
بهبــود فضــای کســبوکار

بــود .نظــر شــما در ایــن
خصــوص چیســت؟

قبــول دارم کــه بــه ایــن قانــون چندان
عمــل نشــده امــا دو مشــکل اساســی
مانــع شــدند .اول اینکــه قانونــی کــه
نوشتهشــده در کلیــات صراحــت دارد
امــا در جزئیــات نــه .متــن قانــون را
زمانــی نوشــتند ،کــه دولتــی کــه در

مصــدر کار بــود در عملکــردش نشــان
مـیداد چنــدان بــه بخــش خصوصــی
اهمیتــی نمیدهــد .بــرای همیــن
قانونگــذار بــا وجــود نیــت خــوب
چــون میخواســت همــه را راضــی
نگــه دارد و دولــت از ایــن موضــوع
نرنجــد کــه در تصــدی و اقتــدارش
خدشــه ای وارد شــده ،در بعضــی
مــوارد کلــی نوشــته شــده اســت .و یــا
ضمانــت اجرایــی قــوی بــرای عــدم
تمکیــن دولــت گذاشــته نشــده اســت
.یــک مانــع دیگــر هــم ایــن اســت کــه
بــه طــور کلــی کیفیــت قانــون نویســی
در ایــران افــت داشــته ،و در ســالهای
گذشــته تعــداد قوانیــن بــه شــدت
زیــاد شــده ولــی از کیفیــت آن کاســته
شــده .در قوانیــن جدیــد ابهــام و یــا
متــون قابــل تفســیر بیشــتر از قبــل
دیــده مــی شــود .بــه طــور کلــی
نماینــدگان ادوار جدیــد در بحثهــای
حقوقــی بــه هــر دلیلــی کمتــر حرفــه
ای هســتند .در ایــن مــورد نیــز قانــون

اســت ».در حــال حاضــر رییــس ایــن بانــد در

خیلــی کلــی نوشــته شــد.

در شــعبه بازپرســی و پلیــس آگاهــی اســتان

آخریــن گــزارش مرکــز

بازداشــت بســر میبــرد و تحقیقــات در ایــن زمینــه
کرمــان بهصــورت ویــژه در حــال انجــام اســت.

پژوهشهــای

میگویــد

نزدیـک به صـد مـورد کارت پایان خدمت
جعلـی توسـط این بانـد به افـراد مختلف

تحویـل داده شـده .ایـن بانـد در ارتکاب

جعـل و صـدور پایـان خدمـت از چنـان

مهارتـی برخـوردار بـود کـه تشـخیص
جعلـی بـودن کارتهـای صـادره حتـی

در مـواردی بـرای نیروهـای نظامـی و

انتظامـی و اداری سـخت و در مـواردی
غیرقابـل تشـخیص بـوده اسـت.

کــه

مجلــس
فضــای

کســبوکار اســتان کرمــان

در تابســتان نســبت بــه
بهــار  95بدتــر شــده .ایــن در

حالــی اســت کــه مســووالن
دولتــی میگوینــد اوضــاع

در کرمــان بهتــر شــده .نظــر
شــما چیســت؟

ببینیــد ذات مرکــز پژوهشهــا

بســیار خــوب اســت و بایــد ایــن
مرکــز وجــود داشــته باشــد .امــا در
مــورد رتبهبنــدی فضــای کســبوکار
اســتانها ،مــن هیــچ اعتبــاری

بــرای گــزارش مرکــز پژوهشهــا
قائــل نیســتم .مشــکل اصلــی هــم
ایــن اســت کــه مث ـاً از پنــج تشــکل

اقتصــادی در اســتان هــا میپرســند.
جامعــه آمــاری کــم ،خطــا را بــاال
میبــرد .دیدهشــده در یکفصــل
یــک اســتان رتبــه  30بــوده و فصــل
بعــد رتبــهاش  15شــده .بعــد هــم
مهــم اســت کــه ایــن پرسشــنامه
چگونــه و توســط چــه کســی پــر

میشــود .نکتــه بعــد اینکــه مثــاً
شــرکت مــس یــک بنــگاه اقتصــادی
اســت و یــک شــرکت کوچــک هــم
یــک بنــگاه اقتصــادی .آیــا ایــن دو
شــرکت هــموزن هســتند؟

اصــ ً
ا گــزارش مرکــز

پژوهشهــا

بگذاریــم.

را

االن

کنــار

فضــای

کس ـبوکار در کرمــان چگونه
ا ســت ؟

اول ایــن را بگویــم کــه فضــای
کســبوکار در دولــت جدیــد نســبت

بــه دولــت قبــل بهتــر شــده ،امــا کالً

هنــوز وضعیــت خوبــی نــدارد .قبــول
داریــم کــه اســتاندار کرمــان یکــی از
فعالتریــن اســتانداران اســت امــا
نبــود یــک برنامــه منســجم مشــکل
اصلــی اســت .البتــه کــه در کل کشــور
وضعیــت فضــای کســب و کار کشــور
خــوب نیســت امــا نبایــد از یــاد
بــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایطی کــه
در دولــت قبــل داشــتیم ،اوضــاع
مــی توانســت فاجعــه باشــد .هیــچ
شــاخصی وجــود نــدارد کــه بگویــد
دولــت قبــل در بحــث بهبــود فضــای
کســب و کار خــوب عمــل کــرده.
مــن در مجمــوع فضــای پیــش روی
کســب و کار در کشــور را مثبــت مــی
بینــم.

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

در این صفحه چهرههای کرمانی از مهمترین اتفاق سال  ،95پیشبینیشان درباره
سال  96و همچنین نظرشان درباره انتخابات ریاست جمهوری  96برای ما نوشتهاند.

034-32117852

96؛ سال چیدن

 96میتواند یکی ازبهترین

احمد حمزه

محمد صنعتی

نماینده مردم جنوبکرمان درمجلس

فعال اجتماعی ،سیاسی و ورزشی

میوه برجام

مهمتریــن اتفاقــی کــه در ســال  95رخ داد ،بــه
اعتقــاد بنــده بررســی و تصویــب برنامــه ششــم
توســعه بــود .بررســی ایــن برنامــه چندیــن
مــاه در دســتور کار مجلــس شــورای اســامی
بــود و وقــت زیــادی روی آن گذاشــتیم چــرا
کــه ســند توســعه کشــور محســوب میشــود.
فکــر میکنــم ســال  96بــه نســبت ســال 95
ســال بســیار بهتــری بــرای مــردم باشــد .پــس
از عملــی شــدن برجــام و پیریــزی طرحهــا و
برنامههــای زیــادی کــه در ســال  95انجــام شــد،
امیــد مــیرود در ســال  96ایــن طرحهــا بــه
ثمــر بنشــینند .بــه همیــن دلیــل معتقــدم ســال
 96ســال خوبــی خواهــد بــود .در ایــن ســال
انتخابــات ریاســت جمهــوری را هــم در پیــش
داریــم و فکــر میکنــم مــردم مجـ ً
ـددا بــه آقــای
روحانــی رأی دهنــد.

96؛ سال شکوفایی

اقتصاد

حبیبهللا نیکزادی پناه
نماینده مردم شرق استان درمجلس
بررســی برنامــه ششــم توســعه در مجلــس
شــورای اســامی را میتــوان از مهمتریــن
اتفاقــات ســال  95کشــور دانســت .همچنیــن در
ایــن ســال دولــت اقدامــات بزرگــی را در راســتای
تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در بحــث اقتصاد
مقاومتــی انجــام داد کــه حائــز اهمیــت بــود .بــا
توجــه بــه اینکــه برنامــه ششــم توســعه از جملــه
برنامههــای خــوب کشــور اســت و همچنیــن
تدویــن بودجــه  96در جهــت شــکوفایی
اقتصــادی ،فکــر میکنــم ســال بســیار خوبــی
را در پیــش داشــته باشــیم .خصوصـ ً
ـا در بحــث
معیشــت مــردم .انتخابــات ریاســت جمهــوری
 96را هــم نبایــد فرامــوش کــرد .انتخاباتــی کــه
مــردم در آن تصمیمگیرنــده هســتند و هرچــه
تصمیــم بگیرنــد ،همــان میشــود .نــگاه مــن
ایــن اســت کــه مــردم مجـ ً
ـددا بــه آقــای روحانــی
رأی دهنــد تــا برنامههــای دولــت تدبیــر و امیــد
تــداوم پیــدا کنــد.

امید به امتداد امید
محمدرضا علیزاده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمیکرمان
ســال  95ســال فرهنــگ و هنــر بــود .جشــنواره
موســیقی نواحــی در ابتــدای ســال برگــزار شــد
و نمایشــگاه مطبوعــات کرمــان را پــس از 13
ســال در انتهــای ســال برگــزار کردیــم .جشــنواره
بینالمللــی ســینما حقیقــت هــم در کرمــان
برگــزار شــد و ســال خوبــی بــود .ســال  96امــا
جــدای از برگــزاری جشــنواره موســیقی محلــی،
بیشــتر در بحــث ســختافزاری خــوب خواهــد
بــود .تــاالر مرکــزی کرمــان ان شــاهللا در ســه
مــاه ابتــدای  96افتتــاح میشــود .در ایــن ســال
انتخابــات ریاســت جمهــوری را در پیــش داریــم
و امیــد مــا بــه امتــداد امیــد اســت .امیــدوارم
هرکــس کــه رییــس جمهــور میشــود ،آرامــش
و همدلــی را در جامعــه ادامــه دهــد.

96؛ سال اعتماد مجدد

به روحانی

مهدی حسینی نژاد
رییس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان کرمان

ســال  95در مجمــوع ســال خوبــی بــرای
کشــور و اســتان کرمــان بــود .خوشــبختانه در
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
کرمــان اطالعــات اکتشــافی حــوزه معــادن را
جم ـعآوری کردیــم .همچنیــن بــرای اولیــن بــار
در ســالهای اخیــر بــه بیــش از یــک میلیــارد
و  100میلیــون دالر صــادرات در حــوزه صنعــت
و معــدن رســیدیم کــه جــای خوشــحالی دارد.
خوشــبختانه برنامههــای مبتنــی بــر اقتصــاد
مقاومتــی در ســال  95اجرایــی شــدند و در ســال
 96میتوانیــم ایــن برنامههــا را پیگیــری کنیــم.
در ســال آینــده قصــد داریــم ســرمایهگذاران را
بیشازپیــش بــه کرمــان بکشــانیم .در مــورد
انتخابــات ســال  96هــم پیشبینــی میکنــم
مــردم مجـ ً
ـددا بــه آقــای روحانــی اعتمــاد کننــد.

سالهای کرمان باشد

ســال  95بــرای اســتان کرمــان بســیار خــوب بود.
کارخانههــای متعــددی مثــل فــوالد بردســیر و
گندلهســازی شــماره  2گل گهــر افتتــاح شــدند.
قلعــه گنــج کــه از جملــه شهرســتانهای محــروم
جنــوب کرمــان بــود ،بــا همت بنیــاد مســتضعفان
و ابتــکار اســتاندار کرمــان رشــد قابلتوجهــی
داشــت .در روزهــای پیــش در شــهر بــم چنــد
طــرح صنعتــی بــزرگ افتتــاح شــد و گفتــه
میشــود از ابتــدای ســال  95تاکنــون بیــش از
 20هــزار شــغل در کرمــان ایجادشــده اســت .بــه
همیــن دلیــل میتــوان گفــت ســال  95بــرای
مــردم اســتان کرمــان از جملــه ســالهای خــوب
بــوده اســت .البتــه کدورتــی کــه بیــن اعضــای
شــورای شــهر و اســتاندار کرمــان وجود داشــت از
جملــه اتفاقــات بــد ســال  95محســوب میشــود
و باعــث تأســف اســت .چــرا کــه اســتاندار
میخواســت کرمــان توســعه یابــد و برخــی
اعضــای شــورا بــه هــر دلیلــی مخالفــت کردنــد و
موجــب کنــدی کار شــدند .اگــر ایــن مســاله را در
نظــر نگیریــم ،ســال  95را بســیار خــوب میتــوان
ارزیابــی کــرد .ســال  96هــم در ادامــه  95ســال
بســیار خوبــی خواهــد بــود .آقــای رزم حســینی
کوشــش میکنــد بخــش خصوصــی بیشــتر
پــایکار بیایــد و اگــر ســرمایهگذاریهای
صــورت گرفتــه در ســه ســال گذشــته در ســال
 96بــه ثمــر بنشــینند ،یکــی از بهتریــن ســالهای
اســتان رقــم خواهــد خــورد .بایــد ایــن را هــم
اضافــه کنــم کــه بــا توجــه بــه ســفر احتمالــی
رییــس جمهــور در فروردیــن  ،96ایــن ســال
خــوب بــرای کرمــان آغــاز خواهــد شــد .اکثریــت
کارشناســان معتقدنــد تمدیــد ریاســت جمهــوری
آقــای روحانــی بــه نفــع کشــور اســت و فکــر
میکنــم ایشــان مجـ ً
ـددا رییــس جمهــور شــوند.

برجام و رونق

کرمان در 96

بدترین خبر سال بود

علیاکبر مشرفی

علیرضا ریاضی

علی بابایی

بدتریــن خبــری بــود کــه در ســال 95
شــنیدم .تــداوم برجــام امــا جــزو خبرهــای

ســاختیم و هدیــه دادیــم .حمــام بــاغ للــه را احیــاء

پیشبینــی مــن ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه

خــوب  95بــود .ســال  96را کاملتــر

کردیــم و باالخــره گلبازخــان را از بــن بســت خــارج

از ســا لهای قبــل میبینــم .دربــاره

کردیــم . .بیــش از یــک میلیــون و  ۹۰۰هــزار متــر

رونــد رو بــه رشــد شــهر کرمــان بیشــتر خواهــد

انتخابــات ریاســت جمهــوری  96هــم بایــد
ً
قطعــا مــردم بایــد انتخــاب کننــد،
بگویــم

مربــع از خیابــان هــا و کوچــه هــای شــهر کرمــان
را آســفالت کردیم.بــه نظــر مــن ســال  ۹۶ســال

هــر کــس از ســوی مــرم انتخــاب شــد را

شــکوفایی شــهر کرمــان اســت .اکثــر پــروژه هــای

بایــد بپذیریــم.

شــهری بــه بهــره بــرداری مــی رســد .کرمــان صاحــب

بــود .عمدهتریــن مســاله بــرای شــورای شــهر
نیــز همیــن مســاله اســت .ســال آینــده نیــز
زیرســاختهای کــه در ســال  ۹۵ایجادشــده
شــد .در انتخابــات رییــس جمهــوری نیــز بــا
توجــه بــه اینکــه هنــوز کاندیداهــای قطعــی
آن مشــخص نشــده تصمیمگیــری در مــورد آن
ســخت اســت و امیدواریــم رییــس جمهــوری
الیــق و هماهنــگ بــا رهبــری و اســام انتخــاب
شــود.

96؛ سال شورا
فتحهللا مؤیدی

نایب رییس شورای شهر کرمان

بــه نظــر مــن مهمتریــن خبــر ســال ۹۵
پروژههــای شــهری قــرارگاه خاتــم در کرمــان
بــوده و کارهــای خوبــی هــم در ایــن زمینــه
شــده کــه تــا عیــد تعــدادی از آنهــا نیــز افتتــاح
میشــود .ســال آینــده بــا توجــه بــه اینکــه
انتخابــات شــورا را در پیــش داریــم و تعــداد
اعضــای شــورای شــهر کرمــان کــم میشــود
و یــک مــاه بعــد از انتخابــات شــورای جدیــد
تشــکیل میشــود  ،برنامههــای شــهر بســتگی
بــه اعضــای شــورا دارد .در مــورد انتخابــات
رییــس جمهــوری توصیــه میکنــم مــردم
گســترده حضــور پیــدا کننــد و افــراد اصلــح را
انتخــاب کننــد.

امیدوارم مردم درست

فرماندار بم

رییس کمیسیون گردشگری

در ســال  95دو اتفــاق خــوب در بــم رخ داد .اول

اتاق بازرگانی کرمان

اینکــه گازرســانی بــه ایــن شهرســتان انجــام شــد

تــداوم برجــام در کشــور و موفقیتهایــی کــه
ایــن معاهــده بینالمللــی بــرای کشــورمان
رقــم زد در ســال  95مهمتریــن اتفــاق کشــور
بــود .برجــام بهطــور مســتقیم بــر صنعــت
گردشــگری هــم تأثیــر گذاشــت و گردشــگران
خارجــی بیشــتری بــه کرمــان آمدنــد .بــه همیــن
جهــت پیشبینــی میکنــم ســال  96ســال
بســیار خوبــی بــرای کرمــان از منظــر گردشــگری
باشــد .خوشــبختانه بــا تــاش اســتاندار کرمــان
زیرســاختهای گردشــگری در اســتان کرمــان
وضعیــت بهتــری پیــدا کــرد و میتــوان امیــدوار
بــود بــا رأی مجــدد مــردم بــه آقــای روحانــی در
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال آینــده ،رونــد
رو بــه رشــد کشــور و صنعــت گردشــگری ادامــه
یابــد.

و ایــن نعمــت بــه بــم رســید .همچنیــن پــس
از ســالها انتظــار ،بــزرگراه بــم -کرمــان بــه
ســرانجام رســید .در ســال  96امیــدوارم ایــن
رونــد رو بــه رشــد ادامــه پیــدا کنــد .بحــث
آبرســانی ســد نســا بــه شــهر بــم را امیدواریــم
در ســال آینــده انجــام دهیــم .انتخابــات ریاســت
جمهــوری را در پیــش داریــم کــه امیــدوارم مــردم
تصمیــم صحیحــی دراینبــاره بگیرنــد.

اقتصاد مقاومتی

مهمترین اتفاق  95بود
فتحعلی حمزه جواران
فرماندار بافت

اقتصاد  96بهتر

مهمتریــن خبــر ســال  ۹۵انتخــاب نــام ســال
اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل توســط رهبــر

از اقتصاد  95است

معظــم انقــاب بــود و همــه ذهنهــا متمرکــز
ایــن جملــه شــد و بــرای ســال  ۹۶بایــد منتظــر

آرش علوی

باشــیم تــا ببینــم رهبــر انقــاب چــه تصمیمــی

رییس کمیسیون کسبوکار

در مــورد نامگــذاری ســال  ۹۶انجــام میدهنــد.
ً
قطعــا ایــن اتفــاق هــم مهمتریــن خبــر ســال

اتاق بازرگانی کرمان

ســال  95اگرچــه از نظــر اقتصــادی یکــی
از ســختترین ســالهای کشــورمان بــود
امــا بارقههــای امیــد در ایــن ســال خیلــی
بیشــتر از مــوارد منفــی بــود .بــه اعتقــاد
مــن ســال  95ســال گــذار بــود و اگرچــه
میتوانســت ســال خیلــی بــدی باشــد امــا
رشــد اقتصــادی خوبــی داشــتیم .البتــه در
بحــث مســکن هنــوز کارهــای زیــادی بــر
زمیــن مانــده اســت و امیــدوارم ســال 96
ســال بهتــری باشــد .البتــه معمــوال ً در ایــران
انتخابــات،

ســال

بیثباتــی

اســت و در ســه مــاه اول اقتصــاد ایــران
تعطیــل خواهــد بــود و بیشــتر بحثهــای
سیاســی داغ میشــود .فــارغ از هــر بحــث
سیاســی فکــر میکنــم بــه ایــن دلیــل
کــه محاســن دولــت از معایــب آن بیشــتر
اســت و همچنیــن معمــوال ً روســای جمهــور
در دوره دوم دلیرتــر هســتند ،اگــر آقــای
روحانــی رأی بیــاورد ســال بهمراتــب بهتــری
را خواهیــم داشــت .اگــر ایشــان بخواهــد
میتوانــد دوبــاره رییــس جمهــور شــود.

شهردار بم

اهمیــت باالیــی بودنــد .بیــش از  ۲۰پارک بـرای مردم

رضا اشک

مهدی سیاوشی

شهردار کرمان

فــوت حضــرت آیـتهللا هاشــمی رفســنجانی

کرمــان در راســتای آبدانــی شــهر کرمــان

 96خواهــد شــد .بــا توجــه بــه انتخابــات رییــس
جمهــوری پیــش روی امیــدوار هســتیم مــردم
مشــارکت حداکثــری در ایــن مــورد داشــته
باشــند.

معمای ترامپ
جالل طیب
پیشکسوت تیاتر کرمان
بــه نظــر مــن مهمتریــن اتفــاق ســال  95حضــور
داعــش و جنایــات داعــش بــه اســم اســام
و تخریــب آثــار باســتانی جهانــی و روی کار
آمــدن غیرمنتظــره ترامــپ بهعنــوان رییــس
جمهــور آمریــکا بــود .اقدامــات ترامــپ هــم
ازجملــه خبرهــای مهــم امســال بــود .در مــورد
انتخابــات ســال آینــده و رونــد ســال آینــده مــن
نمیتوانــم پیشگویــی کنــم علیالخصــوص در
بعــد سیاســت ،بــه قــول چرچیــل پیشگوهایــی
بودنــد کــه چنــد ســال مــرگ مــن را در ابتــدای
ســال پیشگویــی کردنــد و در آخــر خودشــان
مردنــد امــا مــن نــه!

تلکابیــن مــی شــود .بــا توجــه بــه بودجــه ۶۵۰
میلیــاردی مصــوب شــده بـرای ســال بعــد و تکیه آن

تمدید روحانی

بــر پیاده راه ســازی شــاهد شــروع ســاخت پیــاده راه
ارگ و میــدان توحیــد خواهیــم بــود.در مــورد رییــس

حبیبهللا خنجری

جمهــور و انتخابــات هــم ایــن پرســش را بهتــر اســت

فرماندار زرند

از سیاســیون بپرســین چــون کار و فضــای کاری مــن

مهمتریــن خبــر امســال اعتبــارات باالیــی کــه
در مــاده  ۱۸۰بــه شهرســتان زرنــد ابــاغ شــده
بــود .ایــن اعتبــارات بــه زرنــد کمــک میکنــد و
پیشبینــی مــن ب ـرای ســال آینــده ایــن اســت
کــه ایــن اعتبــارات اختصــاص داده شــود .در مورد
انتخابــات  ۹۶بــا توجــه بــه ایــن کــه تجربه نشــان
داده تمامــی دولتهــا هشــت بودهانــد دولــت
آقــای روحانــی نیــز هشتســاله مــی شــود.

میوزد ازسرامید نسیمی
علی گنج کریمی

مدیرعامل هاللاحمر کرمان

بهعنــوان پــدر قبولــی دختــرم در دانشــگاه
مهمتریــن اتفــاق ســال  95بــود .از دیــد یــک
امدادگــر امــا ورود بالگردهــا و تقویــت نــاوگان

96؛ سال اشتغال

 95خوانــد .امــا در مجمــوع میتــوان گفــت کــه

روستایی

فــوت مرحــوم آی ـتهللا هاشــمی بهعنــوان یکــی از
افـراد مؤثــر در سرنوشــت انقــاب از گذشــته تاکنون

حمید مالنوری

همــه اتفاقــات ســال  95را تحتالشــعاع ق ـرار داد.

فرماندار رفسنجان

البتــه از دیــدگاه هنــری هــم بایــد بگویــم کــه تلخــی

بــه نظــر مــن مهمتریــن خبــر ســال ۹۵
ســرمایهگذاریهای

بــا سیاســت جــور در نمیــاد.

امــدادی کشــور را میتــوان مهمتریــن اتفــاق ســال

اقتصــادی

خــوب

طنز

شهر کرمان است

ســال  ۹۵از نظــر مــن رویداهــای حــوزه کاریــم دارای

تصمیم بگیرند

گردشگری در 96

ســالهای

ادامه روند رو به رشد

فوت آیتهللا هاشمی

مهمتریــن اتفــاق ســال  ۹۵توفیقــات شــهرداری
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یادداشت

در

شهرســتان رفســنجان بــود .بــرای ســال 96
پیشبینــی مــن ایجــاد اشــتغال روســتایی
خواهــد بــود .انتخابــات رییــس جمهــوری ســال
 ۹۶هــم منــوط بــه نظــر مــردم اســت و نمیتــوان
چیــزی را پیشبینــی کــرد.

96؛ سال صلح و

هجـران عبــاس کیارســتمی و علــی معلــم در ســال
 95خودنمایــی میکنــد .ب ـرای ســال  96هــم بایــد
بگویــم مــی وزد از ســر امیــد نســیمی .ســال بعــد

خـواب میبینـه صبـح شـده و سـیفالهی اومـده
اتاقـش.داره مـی خنـده .میگـه هیـچ کـدوم از ۱۵

تـا عضو شـورا رای نیـاوردن .اعضای شـورای جدید
هـم تـو مشـتمونن .اصلا مصوبـه دگ نمـی خواد
بگیریـم .زنـگ مـی زنـه بـه ذکا میگـه بـا لودرهـا
بیاییـن خانه شـهر.

بابایی شهردار کرمان:

پاییـن تابلـوی شـمارش معکـوس پـروژه میدون
آزادی وایسـاده  .عـدد شـمارش بـه صفـر رسـیده
 .رییـس دفتـر بابایـی بـا شـلوار راه راه مامـان دوز
رفتـه بـاالی تابلو شمارشـگر تنظیمش رو مـی ذاره
روی سـه مـاه دگـه و از شـهردار مـی پرسـه خوبـه
یا بیشـتر ؟

سیف الهی معاون استاندار:

صندلـی عقـب ماشـین اسـتاندار نشسـته و تـوی

جـاده هسـتن .سـیف الهـی سـرش تو گوشـیش
هسـت و اسـتاندار هـم بـا تلفـن حـرف مـی زنه .
تـو گـروه در کنار اسـتاندار عمرانی اعضـا دارن گفت
و گـو مـی کنـن .عکـس جرثقیـل مـی فرسـته تو
گـروه و مـی نویسـه :بازدیـد از پروژه های شـهری
#هم_اکنون!

روحانی رییس جمهور:

بـا ظریف دارن تو اتاق ریاسـت جمهـوری گپ می
زنـن که نهاوندیـان مثل تیری کـه از اتاق بغلی رها
شـده میفتـه رو میـز  .ظریـف میگه چـی؟ ترامپ
چیـزی توییـت کـرده؟ نهاوندیـان هم که حسـابی
هول شـده میگه :بقایی و احمدی نژاد مشـایی تو
پیت درخت کاشـتن !

احمدی نژاد ریس جمهور سابق:

خـواب میبینـه دوبـاره تـو کاخ ریاسـت جمهـوری
نشسـته و داره نامـه مـی نویسـه.

سـرکار خانـم بانـو چـاوز  ،سلام علیکـم  ،اگر حال
مـرا می پرسـی خوب هسـتم… .

قالیباف شهردار تهران:

و حرفهــای زیــادی دربــاره اینکــه چــه کســی

و تـوی سـیمای ملـی کنـار روحانـی نشسـته .کنار

رییــس جمهــور میشــود ،مطــرح اســت .البتــه

پـای روحانـی هـم یه شـیء توی گونی هسـت که

نــه مــن اهــل اینجــور پیشبینیهــا هســتم نــه

محمد باقر نگرانش شـده .عینکـش رو جابجا می

کشــور عزیــز و مــردم فهیــم مــا قابــل پیشبینــی.

کنـه و در گـوش حسـن روحانـی میگـه ناقلا چی

رییس شورای شهر بم

شاعر کرمانی

رزم حسینی استاندار:

می بینند؟

انتخابــات ریاســت جمهــوری را در پیــش داریــم

علی طاهریان

حمید نیکنفس

امسال چه خوابی

خواب میبینه روز مناظره ریاسـت جمهوری هسـت

96؛ سال آرامش

محبت

چهره ها نوروز

اوردی تـوی مناظـره؟ روحانـی هـم مـی خنـده و
میگـه  :گازنبـر خخخخ

مشرفی رییس شورای شهر:

خـواب مـی بینه مدیرعامل قرارگاه خاتـم داره میاد
سـمتش و کاله زردی رو سـرش گذاشـته  .پشـت
سـرش هم هشـت تـا جرثقیـل حرکت مـی کنن.

پیشــاپیش میــاد باســعادت بــزرگ بانــوی اســام

اینـا هـی نزدیـک مـی شـن و مشـرفی تنـد و تند

بــه نظــر مهمتریــن خبــر امســال روی کار

حضــرت فاطمــه زهـرا (س) و روز زن و حلــول ســال

شـماره بابایـی شـهردار رو مـی گیـره  .حـاال مدیـر

آمــدن دولــت ترامــپ بــود و ســال  ۹۶بــا توجــه

 96را بــه مــردم فهیــم بــم تبریــک و تهنیــت عــرض

خاتـم رو سـینه مشـرفی نشسـته و یقـه اش رو

بــه اینکــه تعــداد آدمهــای خــوب بیشــتر

نمــوده و امیــدوارم ســال  96ســالی تــوأم بــا عــزت

گرفتـه کـه با افتادنش از روی تخـت از خواب بیدار

از آدمهــای بــد اســت ،امیــدوارم جهانــی پــر

و ســرافرازی بــرای مقــام معظــم رهبــری و همــه

میشه .

از صلــح و محبــت داشــته باشــیم .انتخابــات

دولتمــردان نظــام مقــدس خاصــه ریاســت محتــرم

رییــس جمهــوری ســال آینــده هــم بــا توجــه

جمهــور باشــد .برجــام مهمتریــن اتفــاق ســال 95

بــه اینکــه چهــره شــاخص سیاســی نداریــم و

بــود کــه در اقتصــاد مقاومتــی در ابعــاد مختلــف

آقــای روحانــی رقیــب جــدی نــدارد بــه نظــر مــن

کمــک شــایانی کــرد و مهمتریــن حرکــت مفیــد

بــرای دوره بعــدی هــم رییــس جمهــور میشــود.

دولــت بــرای مــردم بــود .اگــر در خدمــت مــردم
باشــیم خاصــه اینکــه نیمــه اول ســال باقیمانــده

امتداد تدبیر و امید

خدمتمــان در دوره چهــارم اســت برنامــه ایــن اســت
کــه بــا شــرکت گاز هرچــه زودتــر کانالهایــی کــه
بــرای نصــب لولههــا کندهشــده ،آســفالت شــوند و

علی میر افضلی

مــردم آرامــش الزم را بــه دســت آورنــد و کلیــه معابر

شاعر کرمانی

فــوت آیــتهللا هاشــمی رفســنجانی مهمتریــن
اتفــاق ســال  ۹۵بــود .بــرای ســال آینــده بــا توجه
بــه اینکــه انتخابــات رییــس جمهــوری را هــم در
پیــش داریــم و حــزب برنــده مشــخص میکنــد
کشــور در چــه جهتــی حرکــت کنــد پیشبینــی
میکنــم همیــن رونــد کنونــی ادامــه پیــدا کنــد.

دربــاره انتخابــات ریاســت جمهــوری  96هــم بایــد
بگویــم کاندیدایــی بهتــر از جنــاب آقــای روحانــی
ب ـرای رییــس جمهــور س ـراغ نــدارم.

شهرام فهمی

فؤاد توحیدی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی

پژوهشگر موسیقی نواحی

ارگ جدید بم

مهمتریــن خبــر ســال از دیــد مــن
موفقیــت فیلــم فروشــنده در دریافــت
جایــزه اســکار بــود .امیــدوارم ســال 96
ســال خوبــی باشــد و وضــع معیشــت
مــردم بهبــود یابــد .همچنیــن امیــدوارم
هــم

بهجــای

ژســتهای روشــنفکرانه ،بــا شــجاعت بــه
فعالیتهــای روشــنفکرانه بپردازنــد .در
انتخابــات  96هــم فکــر میکنــم آقــای
ً
مجــددا رأی بیاورنــد .امیــدوارم
روحانــی
در دوره بعــد ایشــان بهتمامــی وعد ههــای
خــود عمــل کننــد.

آســفالت مــا در حــال خدمترســانی هســتند.

جدید

فرهادی

مســوولین

مستهلکشــده بــود ،خوشــبختانه هــر دو کارخانــه

96؛ سال توسعه ارگ

اسکار افتخارآمیز

فرهنگــی

و کوچههــا را آســفالت کنیــم .بــا توجــه بــه اینکــه
دو کارخانــه آســفالت بعــد از هفــت و 10ســال تقریبـ ً
ـا

مهمتریــن خبــر و اتفــاق ســال  95امضــای
تفاهمنامــه هیوندایــی بــا کرمــان موتــور بــود.
اتفاقــی کــه پــس از ســالها خودروســازان
کــرهای را بــه ایــران و کرمــان بازگردانــد.
امیــدوارم در ســال  96رونــق اقتصادی و توســعه
ارگ جدیــد رخ دهــد .در ایــن ســال انتخابــات
ریاســت جمهــوری را هــم در پیــش داریــم و بــا
توجــه بــه هوشــیاری ملــت و رهنمــود رهبــر
معظــم انقــاب ،پیشبینــی میشــود هماننــد
دورههــای قبــل رییــس جمهــوری خــدوم بــرای
ملــت و مــردم کشــور عزیزمــان انتخــاب شــود.

زاهدی نماینده مردم کرمان:

خـواب میبینه لیسـت «جمنـا» داره نهایی میشـه
و  ۱۰نامـزد پایانـی رو دارن مشـخص مـی کنـن.
امـا پروفسـور مهـدی نفـر یازدهـم هسـت  .پیش
خـودش میگـه محمـود هـم راه خـودش رو رفتـه
و میـره « .جمنـا» چـه گلـی به سـرم زده تـا حاال.
خوشـحال و سـر زنـده به ثبـت نام فکر مـی کنه و
تـوی افـق محو میشـه.

پورابراهیمی نماینده کرمان:

مدیرعامـل شـرکت مس ایـران میاد بـه خوابش ،
داره مـی خنـده  ،صـداش تو گـوش محمدرضا می
پیچـه  .می گـه  :دیدی نتونسـتی جیگررررر

ربانی عضو شورای شهر کرمان:

تـازه خـواب رفتـه  .اطراف کرمـان تو یه روسـتایی

کـه کوچـه های خاکـی داره قدم می زنـه .تعدادی
سـگ وق وق کنـان بـه سـمتش میـان .ربانی هم
فرصـت را مغتنـم شـمرده و شیشـه شـیر رو از از
جیـب در آورده شـروع بـه شـیردادن بـه سـگها
مـی کنـد .امـا کسـی نیسـت از او فیلم بگیـرد .در
نهایـت بـه ایـن نتیجـه مـی رسـد کـه لحظـه رو با
یـک سـلفی ثبـت کنه.

مرعشی سیاستمدار کرمانی:

خـواب میبینـه دارن تـو زمـان میبرنش بـه عقب.
نـوروز  ۸۴پیـاده اش مـی کنن.قـراره احمـدی نژاد
دوبـاره رییـس جمهـور بشـه  .گریبان مـی درد و با
اولیـن دربسـت به سـمت هفـت باغ مـی رود.

محمد علی کریمی  ،استاندار اسبق

کرمان:

خـواب میبینـه مرعشـی و تعـدادی از اصالح طلب
هـا لبـاس راه راه تـن کردن و دارن میان سـمتش.
هـر چـی تلاش مـی کنه نمـی تونـه از دستشـون
فـرار کنـه .دسـت و پـاش رو مـی گیـرن و کشـون
کشـون میارنـش سـمت فرمانـداری  .فرمانـدار با
آمپـول میـاد دم در استقبالشـون و میگه :ایشـون
بایـد ثبت نـام کنه؟!
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10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

لويس هاين مي گويد كه[عكس]»همواره-سندي است كه حال و آينده را در تماس با گذشته نگه
ً
صرفا ثبت گذشته نيست ،بلكه نحوه ي برخورد
ميدارد ».اما آنچه عكاس در اختيارمان مي گذارد
تازه اي با زمان حال است -چنانكه تأثير ميليون ها عكس-سندِ معاصر گواه آن است .درحالي كه
عكسهاي قديمي تصوير ذهني مان از گذشته را پر ميكنند ،عكسهايي كه در زمان حال گرفته ميشوند.
آنچه را وجود دارد به قالب يك تصوير ذهني -مانند گذشته -استحاله مي بخشند.

عکس گرفتن مهر تاییدی بر یک تجربه است یعنی محدود کردن تجربه به یک تصویر یا یک یادگاری و
سفر نوعی راهکار و برنامهریزی برای جمعآوری عکسها بودَ .ن ْفس عمل آرامش بخش بوده و احساس

سردرگم بودن را که معموال در سفر تشدید می شود تسلی میداد .کسانی که گذشته شان از آنها گرفته شده،
بیشترین شور و شوق را برای عکس گرفتن دارند ،به مدد زندگی در جوامع صنعتی به تدریج افراد مجبور به
رها کردن گذشته خود می شدند.

سوزان سانتاگ

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

دوربین
034-32117852

سال دوازدهم | شماره پیاپی  | 870پنجشنبه  26اسفند 1395
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پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

شروع شد .محمود احمدینژاد درآستانه سفرروحانی به کرمان ،عزم رفتن به جیرفت را کرد .سفری

که با مخالفت فرمانداراین شهرروبرو شد اما امامجمعه جیرفت پشت احمدینژاد ایستاد 10 .روزبعد
رییس جمهوربه کرمان آمد .سفری که برای کرمان هم پرباربود هم پرحاشیه.

034-32117852

بهار

1

10003432117834

سالی که گذشت درکرمان پرازخبرو اتفاق بود .ابتدای سال با درگیری اعضای شورای شهرو استاندار

تیر

4

فرهنگ و هنر

سیاسی
 24فروردین 95
اسـتاندار کرمان در دیدار نوروزی با اعضای شـورا آنها را به
همکاری نکردن در امور عمرانی متهم کرد و رییس شـورا به
اسـتاندار گفت که اطالعات کافی ندارید.

 29فروردین 95

اعضای شـورا با شـروع پروژه دو تقاطع امیرکبیر و سمیه مخالفت
کردند.

سیاسی

 15اردیبهشت ماه
آیدین آغداشــلو استاد دانشــگاه ،نقاش و نویسنده (منتخب
کشــوری) و محمدعلی جوشایی شــاعر کرمانی (منتخب
اســتانی) بــه عنوان منتخبان دریافــت اولین جایزه هنری صبا

 19تیر 95

سومین فرماندار هم در استان کرمان تغییر کرد .بهنام فراقی که

اسفندماه  93پس از هشت ماه سرپرستی ،فرماندار فهرج در شرق
استان شده بود ،جای خود را به غالمرضا نژاد خالقی داد.

 23تیر 95

تجلیل شدند.

 17اردیبهشت

آیتهللا هاشمی رفسنجانی به کرمان آمد.

نهمین جشــنواره موســیقی نواحی ایران در بم برگزار شد.

فرهنگ و هنر

اقتصادی

فرهنگ و هنر
 29فروردین 95
یکی از بزرگترین حراجیهای هنر اسلامی و خاورمیانه
«کریسـتی» سـه قالی گرانقیمت کرمانی را به معرض فروش
گذاشت.

ورزشی
 21فروردین 95
تنش بین دو باشـگاه «مس» کرمان و «خونه به خونه» بابل
با صحبتهای حسـنزاده مالک باشـگاه خونه به خونه وارد فاز
جدیدی شـد .صحبتهایی که در آن اتهاماتی به سـرمربی ،مربی
بدنسـاز و کاپیتان تیم فوتبال مس وارد شده بود.

اقتصادی

 39نفر از کارکنان کارخانه واگن سـازی زرند بیکار شـدند .مدیران
کارخانه واگن سـازی این تعدیل نیرو را به دلیل مشـکالت
اقتصادی کارخانه الزامی دانستند.

 25فروردین 95

علی طیب نیا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی کشـورمان به کرمان
سفر کرد.

 26فروردین 95
کارخانه فوالدسـازی بردسـیر با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشور
و اسـتاندار کرمان افتتاح شد.

 22تیر 95

با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی ،روز خواجوی کرمانی ضمیمه

 4اردیبهشت 95

تقویم کشور شد.

نخســتین باجه پســتی شبانه اســتان در اداره پست شهرستان
کرمان راهاندازی شد.

 25تیر 95

یک سال پس از ثبت روستای صخرهای میمند در فهرست میراث

 22اردیبهشت 95

کرمان ،اســتان پایلوت اقتصاد مقاومتی شــد.

 22اردیبهشت 95

پنــج طــرح صنعتی و معدنی جنــوب کرمان با حضور رییس
جمهور افتتاح شد.

جهانی یونسکو ،قناتهای استان کرمان هم در این فهرست ثبت
شدند تا آثار ثبتشده جهانی استان به عدد چهار برسد.

 26تیر 95

ثبت جهانی کویر لوت با حادثه کودتا در ترکیه ،در هالهای از ابهام قرار
گرفت تا اینکه یونسکو تعلیق اجالس چهلم کمیته میراث جهانی را

 22اردیبهشت 95
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر امضا شــد.

 25اردیبهشت 95

ورزشی

 6تیر 95

مزاده ،بهعنوان سرمربی جدید باشگاه مس کرمان
منصور ابراهی 

جا معه

منصوب و جایگزین اکبر میثاقیان شد.

اقتصادی

 5اردیبهشت 95
به مناســبت روز جهانی زمین پاک طرح پاکســازی بســتر هلیل
رود با شــعار نجات هلیل ،احیــای جازموریان ،بقای زندگی

 2تیر 95

عملیات اجرایی فاز دوم حفاری طوالنیترین تونل انتقال آب

ادامه داشـت ۴۰۳ ،فقره تصادف فوتی و  ۶هزار و  ۱۳۸فقره

صورت گرفت.

 7اردیبهشت 95

رســانه ها در گزارشــی از غیربهداشــتی بودن آب شرب در قلعه

عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور ب ه منظور بررسی روند پیشرفت

پروژههای اقتصاد مقاومتی استان به کرمان سفر کرد.

گنــج خبر دادند .رییس اداره آبفــای قلعه گنج در واکنش
به این خبر گفت« :شــاید آب قلعه گنج شــور باشــد اما
غیربهداشتی نیست».

 13تیر 95

مدیرعامل پتروشیمی فجر کرمان از معطل ماندن پتروشیمی کرمان
«پشت دربهای سازمان» محیطزیست خبر داد.

 30تیر 95

تفاهمنامه واگذاری توسعه و آبادانی شهرستان رودبار جنوب در
اجرای اقتصاد مقاومتی ،بین استانداری کرمان و قرارگاه سازندگی

 22فروردین 95

تاریخ خبر داد و گفت که این زمینخواری بزرگ توسـط یک باند
صورت میگرفته و رییس آن دسـتگیر شد.

خاتماالنبیاء(ص) منعقد شد.

3

سیاسی

دادسـتان کرمان از زمینخواری  700میلیاردی در کرمان در این

 3خرداد 95
محمد خادمی فرماندار شهرسـتان انار تغییر کرد و سـید

جامعه

 2تیر 95

در این تاریخ عضو هیأت مدیره فرودگاههای کشور از تعطیلی
فرودگاه کرمان خبر داد اگرچه قاسمزاده ،مدیرکل جدید فرودگاه
کرمان آن را تکذیب کرد .بحث تعطیلی فرودگاه کرمان از یک ماه
قبل باالگرفته بود.

ضیاءالدین طباطبائی سرپرسـت فرمانداری انار شد.

اردیبهشت

ریاست اتاق را پذیرفت.

 23مرداد 95

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان صندلی خود
را به معاونش تحویل داد درحالیکه تا پیشازاین خبری از تغییر و
تحول در این سازمان نبود.

جامعه

 2مرداد 95
فاز دوم بیمارستان نوریه کرمان شامل بخش اعصاب و روان زنان
افتتاح شد.

 3مرداد 95

استاندار کرمان در حالی از پایان پروژه میدان آزادی در  22بهمن سال
جاری خبر داد که طبق گفته معاون عمرانی استاندار و فرمانده قرارگاه
خاتم این پروژه با مشکالت مالی روبرو شده بود.

شهریور

جای خود را به رضا مشـکی داد.

 2تیر 95

یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از پادگان آموزشی  05کرمان
به سمت شیراز درحرکت بود ،در گردنه الی رز نیریز به دره سقوط

 18شهریور 95

سه فرماندار تغییر کردند .محسن صمدانی در کهنوج جای خود را به
ابوذر عطاپور داد ،ایوب فالحی در منوجان کلید اتاقش را به حسین
صادقی تحویل داد و علی نیکنفس جانشین بهرام امیری پاک در
فاریاب شد.

 28شهریور 95

فرمانداری بردسیر با تغییر و تحول روبرو شد تا مشخص شود قطار

تغییر فرمانداران در استان کرمان فعالً قصد توقف ندارد.

فرهنگ و هنر
 1شهریور 95

مدیرکل ارشاد کرمان در ارتباط با حاشیههای پیشآمده کنسرت
گروه «چارتار» واکنش نشان داد و رفتار خواننده این گروه را ب ه دور
از اخالق دانست.

 7شهریور 95

برخی از اعضای شورا به تخریب خانه شهر کرمان اعتراض کردند.

 8شهریور 95

تخریب خانه شهر قطعی شد.

 13شهریور 95

در جلسه کمیته تخصصی ثبت آثار ناملموس فالوده و قوتو کرمان،

سوهان زرند ،مسکن و تنور گلی جنوب ،اسپار شهربابک و پسته
رفسنجان در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به ثبت رسیدند.

 23شهریور 95

با انجام کاوشهای باستانشناسی در دشت اسفندقه شهرستان

جیرفت ثابت شد قدمت استقرار بشری در این منطقه بیش از
هشت هزار سال بوده است.

ورزشی

 26شهریور 95

زهرا نعمتی ،نابغه تیراندازی ایران و استان کرمان دومین طالی
متوالی خود را از مسابقات پاراالمپیک به دست آورد.

اقتصادی

و منجر به کشته شدن  19نفر و زخمی شدن  20نفر که همگی از

سیا سی
 3اردیبهشت 95
برخــی ائمــه جمعه اســتان در خطبه های نماز جمعه از

فرهنگ و هنر
 2خرداد 95
نمایشـگاه حکام و اسـتانداران کرمان از دوره قاجاریه تاکنون در
عمارت اصلی باغ تاریخی فتحآباد افتتاح شـد.

دیپلماســی دولت تدبیر و امید و حســن روحانی در قضیه
برجام انتقاد کردند.

جامعه

 7اردیبهشت 95

پس از ائمه جمعه اســتان ،برخی نمایندگان اســتان در مجلس
شــورای اســامی نیز از برجام انتقاد کردند.

 8اردیبهشت 95

آیت ا… جعفری با انتقاد از شــعار افزایش یارانه ها توســط
احمدی نژاد گفت«:این که کســی با چنین شــعاری وارد شود
حقه بازی اســت .کاله ســر مردم گذاشتن است».

 12اردیبهشت 95

محمود احمدی نژاد به جیرفت ســفر کرد.

 13اردیبهشت 95

علی اکبر حقدوســت ،رییس دانشــگاه علوم پزشکی کرمان،
مشــاور وزیر بهداشت شد.

 14اردیبهشت 95

معاون بازرگانی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان گفت:
«پیگیر تامین اعتبار ویژه هســتیم تا موزه فرش دســتباف
اســتان را راه اندازی کنیم».

 21اردیبهشت 95

رییــس جمهور به کرمان آمد.

سربازان تحصیلکرده با مدرک لیسانس بودند ،شد.

 8خرداد 95
کمال جوانمرد ،عضو شـورای شـهر کرمان مدعی شد که آب کرمان
سرطانزاسـت ،اما مدیرعامل آبفای کرمان این ماجرا را تکذیب
کرد.

 23خرداد 95
جوانمرد ادعای «آب سـرطانی» را پس گرفت.

 18خرداد 95

علی اکبرپورمحمدی ،شـهردار رفسنجان گفت 8000 :سگ را
کشـتیم .انتشـار این خبر جنجالهای زیادی را به دنبال داشت.

 24تیر 95

گروه مسلح چریکی  37نفره در استان کرمان متالشی شد.

مرداد

6

سیاسی

حوادث

 19خرداد 95

محمود متقیان که از خردادماه  93فرماندار نرماشـیر شـده بود،

2

اتاق بازرگانی کرمان با صدور بیانیهای ،استعفای محسن جالل پور از

خاورمیانه آغاز شد.

 12تیر 95

 16فروردین 95

تصادف جرحی در کشـور رخ داد.

 14مرداد 95

بیابان لوت کرمان ثبت جهانی شد.

تولیــدی راکد و نیمه فعال اســتان تخصیص یافت.

خرداد

نکرده است.

در نشست پایانی چهلمین اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو،

هشــت هزار میلیارد ریال تســهیالت برای فعال سازی واحدهای

5

آب از سرشاخههای کارون (طرح انتقال آب از بهشتآباد) صادر

 27تیر 95

حوادث

در نوروز  95که از  ۲۵اسـفند آغاز و تا پایان روز  ۱۴فروردین

مرداد

ً
رسما تأیید کرد.

تفاهم نامه احداث نخســتین خط ریلی بخش خصوصی توســط

 18فروردین 95

تابستان

 23شهریور 95

رحمانی فضلی ،وزیر کشور بهمنظور بررسی طرحهای اقتصاد
مقاومتی به جنوب استان کرمان سفر کرد.

 24شهریور 95

کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به علت پرداخت نشدن تسهیالت

5

بانکی ،با حدود  700کارگر تعطیل شد.

سیاسی

 6مرداد 95

حمید ذکااسدی ،معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان در رابطه به
فشارهای پورابراهیمی در ماجرای برکناری مدیرکل ورزش و جوانان
گفت :نظارت کنید ،مسئولیت بخواهید ،اما دخالت نکنید.

فرهنگ و هنر
 10مرداد 95

یک جاده باستانی مربوط به قرن پنجم هجری در شهرستان فهرج
کشف شد.

 26مرداد 95

 60تپه باستانی در کرمان جنوبی در فصل دوم بررسیهای
باستانشناسی حوزه تمدن هلیل شناسایی شد.

اقتصادی

 2مرداد 95

اعتراض برخی اهالی جنوب استان به انتقال آب از سد صفارود به
شهرهای شمالی کرمان باال گرفت.

 5مرداد 95

معصومه ابتکار ،رئیس سازمان محیطزیست کشور ،تأکید کرد که
سازمان حفاظت محیطزیست تاکنون هیچ مجوزی برای برداشت

جامعه

 5شهریور 95

استاندار کرمان فروش سه برابری مس ،افزایش صادرات گل گهر و
امضای قرارداد پتروشیمی را از اثرات برجام دانست.

 7شهریور 95

در جلسهای با حضور شهردار کرمان و فرمانده قرارگاه خاتم ،مقرر

شد تا پایان سال پروژه میدان آزادی بهطور کامل به بهرهبرداری
برسد.

 15شهریور 95

اختالفنظرها درباره طرح انتقال آب از سد صفا رود به شمال

استان ادامه دارد و کمالی پور در واکنش به این موضوع ابراز
امیدواری کرد یکبار دیگر هلیل غرش کند تا صدایش گوش خیلی
از کسانی را که نمیخواهند صدای مردم هلیل را بشنوند «کر» کند.

حوادث

 6شهریور 95

یک باند بزرگ هفتنفری گروگانگیری و اخاذی توسط پلیس
اطالعات انتظامی کرمان دستگیر و  13نفر از افراد گروگانگرفتهشده
از چنگال آدمربایان آزاد شدند.

پربارازاینجهت که چند طرح مهم اجرا شد و پرحاشیه ازاین نظرکه یکی ازاین طرحها واکنش

10003432117834

خوزستانیها را در پی داشت .در ادامه سال ،تعدادی از سربازان پادگان  05کرمان در راه خانه جان

خود را از دست دادند و تا پایان سال اتفاقات دیگری در کرمان رخ داد .در این صفحات میتوانید

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

تاریخ نگاری

مهمترین این اتفاقات را مرورکنید.

مهر

034-32117852

پاییز

7
سیاسی

 9مهر 95

در گزارش هفتگی دستور کار مجلس اعالمشده که محمدجواد

آبان

 11مهر 95

 49درصد از کل سهم صادرات استان را به خود اختصاص داده و
صادرات پسته کاهشیافته است.

جامعه

 2مهر 95

چایخانه داران کرمانی در اعتراض به طرح ممنوعیت قلیان در کرمان
پس از تجمع مقابل فرمانداری و علوم پزشکی ،مقابل استانداری
کرمان تجمع کردند.

 10مهر 95

در این تاریخ سه باند واردکننده مشروبات الکلی به کشور هنگام
عبور از پهنای استان کرمان شناسایی و دستگیر شدند .بیش از 2
هزار لیتر و  2هزار و  500قوطی مشروبات الکلی خارجی کشف شد.

 18مهر 95

شرکت آب منطقهای کرمان اعالم کرد که  51درصد ظرفیت سدهای
کرمان خالی است.

 3آبان 95

قاتلین ریحانه دختر 6ساله و مادرش در کرمان پس از پنج سال
دستگیر شدند.

 8آبان 95

سه محل برای اسکان موقت مردم زرند برای در امان ماندن از زلزله

 18آبان 95

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری چندین باند
مؤثر سرقت در استان کرمان گفت« :نیروهای انتظامی این استان

 23مهر 95

فیلمی از حیوانی در قفس در فضای مجازی منتشر شد که
میگفتند همان هیوالی جگرخواری دامهای شهداد است.

 24مهر 95

رسانهها نوشتند که تحقیقات نمایندگان مجلس ،استاندار کرمان و
آموزشوپرورش کرمان نشان داد که این فیلم واقعی نبوده است.

 24مهر 95

فرمانده انتظامی «رابر «از کشف یک فقره اختالس یک میلیارد و
 370میلیون ریالی و دستگیری یک متهم خبر داد.

آبان

آذر

بود و تکتک بازیکنان این تیم ،ستارههای ورزشگاه آزادی بودند،
با تکگل دقیقه  113محسن کریمی ،از رقابتهای جام حذفی کنار

 21آبان 95

هیأت مدیره این انجمن را پذیرفت.

 24آبان 95

کارخانه گندلهسازی شماره  2شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
سیرجان با ظرفیت تولید پنج میلیون تن گندله با حضور معاون اول
رییس جمهوری در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.

 24آبان 95

عملیات پروژه گازرسانی به شهرستانهای جیرفت ،عنبرآباد و
فاریاب آغاز شد.

 26آبان 95

پروژه تیتانیوم کهنوج در جریان سفر معاون اول رییس جمهور و
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به جنوب استان پس از  33سال
انتظار ،وارد فاز اجرایی شد.

جامعه

 8آبان 95

کمپین #بلیت_را_ارزان_کنید به راه افتاد .این کمپین توسط مردم
کرمان در اعتراض به گرانفروشی هواپیمایی «ماهان» ایجاد شد و

استان کرمان خبر داد.

 21بهمن 95

معلمی در رودبار جنوب قصد تنبیه دانشآموز را داشت اما خبر
نداشت که کودک مدادی را پشت سرش نگهداشته و به همین
دلیل مداد زیرپوست سر این کودک فرورفت.

 26بهمن 95

رییس ثبتاحوال کهنوج به رگبار بسته شد.

 29بهمن 95

سیل  72میلیارد تومان به استان کرمان خسارت وارد کرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس فضای کسبوکار در

سیاسی

کرمان در فصل بهار نسبت به زمستان  10 ،94پله سقوط کرد.

جامعه

 1اسفند 95

استاندار کرمان اعضای شورا را دعوت و انتقادات تندی به آنها وارد

 14دی 95

حوادث

کرد.

 10اسفند 95

حسین مرعشی گفت که برای انتخابات ریاست جمهوری بازی را با
یک برگ شروع نمیکنیم.

 13اسفند 95

بختیاری نماینده بافت و حمزه نماینده جنوب استان نامه تقدیر از
اصغر فرهادی را امضا کردند.

 13اسفند 95

اصالحطلبان کرمان اعالم کردند باز هم از روحانی حمایت میکنند.

 2دی 95

در فضای مجازی خبری مبنی بر مخالفت رییس دانشگاه علوم

خونینترین جنایت سال در جهانآباد فهرج رقم خورد .جوانی از اهالی

پزشکی کرمان با سخنرانی علی مطهری در روز  15آذر ،به مناسبت

فهرج با به آتش بستن خانوادهای ،مرگ 10زن و مرد و کودک از اهالی

اقتصادی

 2اسفند 95

روز دانشجو ،منتشر شد .رییس علوم پزشکی نیز در واکنش به

آن منطقه را رقم زد.

رییس مجمع نمایندگان به تعویق افتادن حقوق کارگران زغالسنگ

این خبر گفت:علی مطهری هر وقت بخواهد میتواند در دانشگاه

 6دی 95

را به دلیل بدقولی ذوبآهن اصفهان در پرداخت بدهیهایش عنوان

سخنرانی کند.

 12آذر 95

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت که بهطور میانگین روزی یک

نفر در این استان بابت مهریه زندانی میشود.

چند روز مانده به سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،تالش برای جلوگیری از سخنرانی نایب رییس مجلس
آغاز شد.

 14آذر 95

 14دی 95

رییس پلیس آگاهی استان از کشف کالهبرداری سهمیلیاردی خبر داد.

کلیات طرح افزایش شمار نمایندگان در جلسه کمیسیون شوراها و
امور داخلی مجلس تصویب شد و در انتخابات آتی 2نفر به تعداد
نمایندگان استان کرمان اضافه شد.

فرهنگ و هنر
 15آذر 95

دکتر «محمدعلی امامی میبدی» آناتومیست و استادیار
کالبدشناسی انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سن ۷۰سالگی
به دیار باقی شتافت.

جامعه

 16آذر 95
ایجاد شهری جدید در نزدیکی هفت باغ با مخالفت
رییس کل دادگستری استان روبرو شد.

حوادث

 2آذر 95

در احمدآباد بردسیر خانوادهای چهار نفره دچار گازگرفتگی شدند.
متأسفانه کودک سهساله خانواده جان باخت و سه تن دیگر در
بیمارستان بستری شدند.

 5آذر 95

مادری  25ساله در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهر کرمان جان
خود را از دست داد .این مادر که «نرگس» نام داشت به گفته
پدرش براثر اصرار بر زایمان طبیعی از دنیا رفت.

 21آذر 95

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان کرمان با اشاره به مرگ مادر
جوان در بیمارستان کرمان گفت« :در فرآیند درمانی که وابسته به
انسان است امکان خطای انسانی وجود دارد و ما هم منکر خطا
نیستیم».

 28آذر 95

رییس شورای شهر کرمان از تمام نشدن پروژه آزادی تا پایان سال
خبر داد.

 6اسفند 95

داروخانهها تهدید کردند که اگر بیمهها به تعهدات خود عمل نکنند،

قیمت دارو آزاد میشود.

دادستان مرکز استان کرمان هم بعد ،از کشف سه هزار گوشی قاچاق
را رسانهای کرد.

 8اسفند 95

«گرانقیمت» خبر داد و دادستان کهنوج انهدام باند سرقت مسلحانه

استانداری از حضور وی در کرمان حمایت کرد.

 16آذر 95

کرد.

 7اسفند 95

پس از مخالفت گسترده با سخنرانی علی مطهری در کرمان،

اقتصادی

هیأت امنای انجمن پسته ایران استعفای جالل پور از ریاست

 13دی 95

سیاسی

 16آبان 95

سرمربیگری رضا سلطانی ،مربی کرمانی ،قهرمان جهان شد.

 20بهمن 95

رییس پلیس امنیت عمومی کرمان از دستگیری  17گروگان گیر در

اسفند

کرمان از کالنشهرهایی همچون شیراز ،مشهد و اصفهان پایینتر است.

رفت و استقالل تهران به مرحله بعدی صعود کرد.
در مسابقات پرورش اندام و بادی کالسیک در اسپانیا ایران با

اقتصادی

 17دی 95

 3آذر 95

مشابه پالسکو در کرمان تنها ۱۰درصد امکان مقابله داریم.

بزرگداشت آیتهللا هاشمی در رفسنجان به کرمان سفر کردند.

نتایج مطالعه کارگروه سالمت استان نشان داد نشاط اجتماعی در شهر

ورزشی

 10آبان 95

مجید انصاری ،محسن ،فاطمه و فائزه برای شرکت در مراسم

میشود.

 21آذر 95

مس کرمان در روزی که در واقع فراتر از یک تیم لیگ دسته یکی

 23دی 95

شهرداری اعالم کرد که سومین گرمخانه در شهر کرمان راهاندازی

را بپرسند.

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور به کرمان سفر کرد.

مردم در تشییعجنازه آیتهللا هاشمی سنگ تمام گذاشتند.

 15دی 95

سخنرانی کند اما برخی محدودیتها در جریان سخنرانیاش

 24آبان 95

 21دی 95

نامه کمپین #بلیت_را_ارزان کنید به دست وزیر راه رسید.

صدای او را درآورد .او گفت :اجازه ندادند دانشجویان سؤاالت خود

سیاسی

آیتهللا اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت.

مسلحانهای را انجام میدادهاند».

علی مطهری اگرچه با حمایت مسئوالن دولتی در کرمان توانست

8

 19دی 95

در روزهای اخیر باند ششنفرهای را دستگیر کرده که سرقتهای

روغنموتورهای معتبر خارجی بستهبندی میکردند.

این فیلم را یک سایت وابسته به قالیباف منتشر کرد.

جمهوری اعالم کاندیداتوری کرد.

برپا شد.

سوخته را با روغنموتورهای فله بیکیفیت مخلوط و در قالب

انتشار فیلمی جنجالی از تنبیه بدنی دانش آموزان مدرسهای در

زاهدی ،نماینده مردم کرمان و راور در مجلس برای انتخابات ریاست

خود رهایی یافت.

کارگاهی در حاشیه شهر کرمان کشفشد که در آن روغنموتور

رودبار جنوب به دلیل نپرداختن شهریه حسابی سروصدا به پا کرد.

 12دی 95

ستایش ،دختری سه ساله در رفسنجان که با مادر و ناپدری خود

سازمان هواشناسی کشور نسبت بهاحتمال وقوع سیل در برخی

 18مهر 95

سخنرانی حسین مرعشی در جیرفت لغو شد.

زندگی میکرد ،با کمک اورژانس اجتماعی رفسنجان از شکنجهگاه

 15مهر 95

 17مهر 95

 9دی 95

 1آبان 95

 3آبان 95

معاون خدمات شهری شهرداری گفت که در صورت وقوع شرایطی

 1دی 95

 18زلزله در دو روز ،شرایط عجیبی را در کرمان رقم زد .بیشتر

بهمن
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 4بهمن 95

محمدرضا عارف به کرمان سفر کرد.

حوادث

حوادث

استانهای جنوب شرق کشور از جمله کرمان هشدار داد.

سیاسی

کار مرمت و بازسازی دروازه سوم ارگ بم پایان یافت.

زلزلهها مربوط به زرند بود.

زمستان

10

 28آبان 95

مجلس میرود.

اعالم شد که صادرات حوزه صنعت و معدن استان کرمان بیش از

دی

www.payamema.ir
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تاکنون بیش از سه هزار نفر به این کمپین پیوستند.

ظریف برای پاسخگویی به سؤاالت محمدرضا پورابراهیمی ،به

اقتصادی

8

7

توزیع شکر و برنج ویژه بازار عید در کرمان آغاز شد.
قیمت پرتقال در شهر کرمان به  9هزار و  500تومان رسید.

بهمن

 13اسفند 95

11

پور ابراهیمی خبر داد که حقوق کارگران زغالسنگ  20اسفند
پرداخت میشود.

سیاسی

 15اسفند 95

 1بهمن 95

قیمت مرغ در بازار کرمان به هفت هزار و  750تومان رسید.

استاندار از نخبگان خواست برای انتخابات شوراهای شهر کاندیدا
شوند.

 11بهمن 95

معاون عمرانی استاندار تهدید کرد اگر خانه شهر تخریب نشود

 16اسفند 95

درحالیکه قرار بود سهم استان کرمان در پرداخت مالیات به دولت
 30درصد افزایش یابد ،با تالش استاندار و نمایندگان استان

افزایش مالیات  10درصد شد.

برخی اعتبارات پروژههای عمرانی را به شهرداری نمیدهد.

 16اسفند 95

ربانی ،سخنگوی شورا گفت که شورای شهر ننگ تخریب خانه شهر

 18اسفند 95

 17بهمن 95

را به دوش نمیگیرد.

اقتصادی

پسته وارد بورس کاال شد.
رتبه کرمان در فضای کسبوکار در تابستان  19 ،95اعالم شد.

جامعه

 22بهمن 95

با حضور رییس مجلس شورای اسالمی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و جمعی از مسئوالن استانی ،کارخانه نورد میلگرد در
شهرستان بردسیر به بهرهبرداری رسید.

جامعه

 9اسفند

پور ابراهیمی به دلیل تکمیل نشدن درمانگاه تأمین اجتماعی راور به
وزیر رفاه تذکر داد.

 17اسفند 95

اعالم شد که ساختمان کنسولگری انگلیس که سال گذشته آغل

 8بهمن 95

گوسفند شده بود به موزه نفت تبدیل میشود.

ریز گردها به شهر ریگان هجوم آوردند.

 10بهمن 95

مراسم سده سوزی توسط زرتشتیان کرمان با زیبایی هرچه تمامتر

برگزار شد و بازدیدکنندگان زیادی را به این مراسم کشاند.

 19بهمن 95

شهردار کرمان گفت که زیرگذر آزادی تا پایان خرداد  96به اتمام

میرسد .پیشازاین قرار بود پایان سال  95آزادی به بهرهبرداری
برسد.

 21بهمن 95

مردم کرمان نامهای در اعتراض به تخریب خانه شهر آماده کردند.

حوادث

 2بهمن 95

بزرگترین محموله مشروبات الکلی کشف و ضبط شد .در

این کامیون تعداد  2هزار و  970انواع قوطی و شیشه حاوی انواع
مشروبات الکلی جاسازیشده بود.

 19اسفند 95

حمزه ،نماینده مردم جنوب استان خبر داد که نیمی از دانش آموزان
پایه اول ابتدایی در جنوب استان دچار سوءتغذیه هستند.

 21اسفند 95

استاندار خبر داد که بورس خرما در بم راهاندازی میشود.

 24اسفند 95

حمزه ،نماینده جنوب استان در مجلس در ارتباط با گرانفروشی
هواپیمایی ماهان به وزیر راه تذکر داد.

حوادث

 3اسفند 95

یک مورد آنفلوانزای مرغی مشکوک در شهر کرمان موجب شد
پرنده فروشیهای این شهر پلمپ شوند.

 24اسفند 95

نگهداشتن یک جسد در بیمارستانی در کرمان جنجالی شد .برخی

میگفتند بیمارستان به خاطر پول جسد را آزاد نکرده و علوم
پزشکی میگفت روند قضایی طول کشیده.
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شــامگاه دوم دی مــاه امســال هولنــاك تریــن

داشــته و مــن بــی تقصیربــوده ام بـرای همیــن وقتــی

جنایــت ســال در روســتای جهــان آبــاد شهرســتان

مـرا مــی بیننــد دلــداری ام مــی دهنــد بــا اینكــه یكــی

شهروزبله گفتی ؟

فهــرج در اســتان كرمــان رقــم خــورد .جنایتــی كــه تــا

از اعضــای خانــواده خودشــان هــم درایــن حادثــه

مــدت هــا تیتــر اول صفحــه حــوادث روزنامــه هــا را

صدمــه دیــده

بــود كــه وقتــی خانــواده ام گفتنــد پســر خالــه ات از

دوست داری دادگاه چه حكمی برای

بــه خــود اختصــاص داد و خیلــی هــا را شــوكه كــرد
.عامــل جنایــت جــوان 26ســاله ای بــه نــام شــهروز بود

شهروزصادركند؟

مــردی كــه وقتــی همســرش بــه دادگاه خانــواده رفــت

قصاص در مالعام.

و درخواســت طــاق داد.ازروی كینــه وبــرای انتقــام
جویــی دســت بــه اســلحه بــرد و بــه خانــه پــدر زنــش
ایــن حادثــه 10نفــر جــا نشــان را از دســت دادنــد و5نفــر

امــا فـرار او زیــاد طــول نكشــید و چنــد روز بعــد پیــش
دســتگیر شــد و همســر شــهروز بازمانــده ان جنایــت
هولنــاك اســت زن 17ســاله ای كــه مــرد جنایتــكار
بــرای آنكــه او را زجــر بدهــد در مقابــل چشــمان وی
همــه اعضــای خانــواده اش را بــه گلولــه بســت و بــه
قتــل رســاند اومــدت هاســت كــه بــه دلیــل فشــار
روحــی ایــن حادثــه تحــت نظــر روانشــناس اســت تــا
هــر چــه زودتــر بــه زندگــی عــادی برگردد.رقیــه مــی
كابــوس مــی دیــده و بــا جیــق و فریــاد از خــواب مــی

كنــار عزیزانــش دفــن مــی شــد.
گفت وگو او را در ادامه می خوانید .

ازوقتی شوهرسابقت شهروزدستگیرشده

او را دیده ای ؟

نــه اصــا دلــم نمــی خواهــد او را ببینــم حتــی
دوســت نــدارم در دادگاه هــم حاضــر شــوم فقــط
دلــم مــی خواهــد هــر چــه زودتــر مقابــل خانــه پــدرم
قصاصــش كننــد .شــاید بــا دیدنــش بــاالی چوبــه دار

كمــی آرام شــوم.

اگر او را ببینی به او چه میگویی؟

تــا جایــی كــه بتوانــم دلــم میخواهــد اصــا او را نبینم
(كمــی مكــث مــی كنــد) امــا اگــر روزی دوبــاره بــا او
رو در رو شــوم مــی گویــم :ازت متنفــرم كــه عزیزانــم را
ازمــن گرفتــی وحــاالدر ایــن ســن كــم بایــد بــه تنهایــی
بــار مشــكالتم را بــه دوش بكشــم .

چند نفر از عزیزانت را در این حادثه از
دست داده ای؟

پــد و مــادرم مقابــل چشــمانم تیــر خوردنــد و جــان
دادنــد (بــا گریــه ادامــه مــی دهــد) مــن چهــار تــا

خواهــر و2بـرادر داشــتم كــه در ایــن حادثــه دو خواهــر
و یکــی از برادرانــم زنــده هســتند.از طرفــی دختــر هفت
ســاله خواهــرم هــم تیــر خــورد و جلــوی پاهایــم افتاد .
مــن جــان دادن ایــن دختــر را هــم دیــدم و فقــط مــی
لرزیــدم  .قربانیــان دیگــر از اقوامــم از جملــه عمــه و
زن عمویــم بودنــد و دو نفــر هــم از همســایه هــا بودنــد.

برادر و خواهرهای دیگرت  ،آن روز در خانه
نبودند؟

چـرا بودنــد امــا خوشــبختانه در امــان ماندند و شــهروز

فرصــت نكــرد كــه بــه آنهــا شــلیك كنــد و فـرار كــرد .

اعضای خانواده ات را كجا دفن كردید؟

همیــن روســتای جهــان آبــاد همــه آنهــا كنــار هــم
دفــن شــده انــد.

سر خاكشان می روی ؟

هر پنجشنبه می روم تا كمی آرام شوم .

ازخانه كه خارج می شوی نمی ترسی؟

مــن بعــد از آن حادثــه هرگــز تنهــا از خانه خارج نشــده

ام هــر بــار بــا یكــی از بســتگانم بــه ســر خــاك رفتــه
ام چــون اطرافیانــم مــی ترســند اگــر تنهــا بــرم شــاید
بالیــی ســر خــودم بیــاورم خصوصــا روزهــای اول كــه
اصــا حــال و روز مســاعدی نداشــتم .

از روز حادثه بگو ،چه اتفاقی افتاد؟

آن روز مادربزرگــم كــه كســالت داشــت بــه همـراه عمــه
ام از كرمــان بــه خانــه مــا در جهــان آبــاد آمــده بودنــد
بــرای همیــن همســایه هــا كــه مادربزرگــم را مــی
شــناختند بـرای عیــادت بــه خانــه مــا آمدنــد كــه ا و را
ببیننــد داخــل خانــه بودیــم واز همســایه هــا پذیـرای
مــی كــردم كــه ناگهــان صــدای تیــر انــدازی شــنیدیم
.پــدرم بــه ســمت حیــاط رفــت تــا ببینــد چــه خبــر
شــده اســت .وقتــی پــدرم رفــت صــدای تیــر امــد هنوز
نمــی دانســتم شــهروز اســت كــه بــه ســمت خانــه مــا
تیــر انــدازی میكند.شــهروز شــوهرم بــود ومدتــی
قبــل از ایــن ماجـرا مـرا بــه خانــه پــدری ام آورده بود و
میگفــت دیگــر نمــی خواهــد بــا مــن زندگــی كند.مــن
هــم بــه دادگاه خانــواده رفتــه و درخواســت طــاق داده
بــودم امــا گویــا وقتــی احضاریــه بــه دســتش رســیده
بــود خیلــی بــه هــم ریختــه و عصبــی شــده بــود .از
طرفــی از خانــواده مــن هــم كینــه داشــت چــون آنهــا از

نخواهــم كــرد چــون بــار دیگــر آن روز تلخ برایــم تداعی
مــی شــود .بایــد از آن روزهــای تلــخ فاصلــه بگیــرم و

شــهروز خیلــی كوچــك بــوده ،پــدرش در حادثــه ای

بــه آینــده فكــر كنــم.

بــه دســت اشــرار كشــته شــده بــود .بــه مــا گفتنــد

تو را داشته باشد وآدمی مانند شهروز

روزگاری كــه بــر او گذشــت .در خــال مصاحبــه گریــه
مــن شــلیك میكــرد وجانــش را مــی گرفــت تــا اوهــم

بــروم .حتــی از شــعاع چنــد كیلومتــری آنجا هــم عبور

دانســتم .اگــر مــی پرســیدم هــم ناراحــت مــی شــد
فقــط ایــن را مــی دانــم ســال هــا قبــل زمانــی كــه

اگر روزی یك دختر دیگری شرایط

گفــت وگــو بــا خبرنــگار مــا از جزئیــات حادثــه بگویــد و
مــی كنــد و مــی گویــد كــه ای كاش شــهروز بــه ســمت

پــاك كــرده انــد امــا مــن واقعــا نمیتوانــم بــه ان خانــه

دخترخالــه بودیــم امــا چیــز زیــادی از زندگــی آنها نمی

دادگســتری شــوم.

هنــوز حــال روحــی مناســبی نــدارد قبــول كــرد كــه در

مــن حمایــت مــی كردند و بـرای همیــن شــهروز از آنها
كینــه بــه دل گرفتــه بود.اماهمــه اینهــا بــه حــدی نبــود
كــه شــهروز دســت بــه چنیــن جنایــت وحشــتناكی
بزنــد آن روز شــهروز بــه پــدرم كــه بــه حیــاط رفتــه بــود
شــلیك كــرد و بعــد وارد خانــه شــد نمــی دانیــد چــه
صحنــه ای بــود بــا دیــدن او همــه جیــغ مــی كشــیدند
و مــی خواســتند از دســتش فــرار كننــد .مــن بــه
هم ـراه مــادرم ،خواهرم،ب ـرادرم،و خواهــر زاده كوچكــم
بــه داخــل اتــاق فــرار كردیم.شــهروز هركــه را مقابــل
خــودش مــی دیــد شــلیك میكــرد .كمــی بعــد وارد
اتــاق و مقابــل مــا ظاهرشــد هیــچ وقــت او را ایــن طور
عصبــی و وحشــتناك ندیــده بــودم درســت مثــل فیلــم
هــای خارجــی .اســلحه را بــه ســمت مــادرو خواهــر
زادهایــم و دیوانــه وار شــلیك كرد.نفســم بنــد آمــده بود
وقتــی بــه مــن رســید اســلحه را مقابلــم گرفــت .روی
زمیــن افتــادم و دســتانم را روی ســرم گذاشــته بــودم
منتظــر بــودم شــلیك كنــد .مــی دانســتم كارم تمــام
اســت امــا شــهروز انــگار آرام شــده بــود گفــت(( :تــورا
نمیزنــم )) ایــن جملــه را گفــت و فـرار كرد.مــن مانــدم
بــا جنــازه عزیزانــم كــه خــون آلــود روی زمیــن افتــاده
بودنــد و دیگــر نفــس نمیكشیدند.وحشــت زده فقــط
میلرزیــدم وحتــی نمــی توانســتم حرفــی بزنم ،اشــك
بریــزم ،فریــاد بكشــم.

بعد چه شد ؟

از حــال رفتــم ودیگــر چیــزی به خاطــر نــدارم.از آن روز
بــه بعــد مــن دیگــر رقیــه ســابق نبودم.حتــی از ســایه
خــودم هــم میترسیدم.شــب هــا كابــوس صحنــه
مــرگ عزیزانــم را دیــدم وجیــغ مــی كشــیدم و از
خــواب مــی پریــدم همیــن شــد كــه دایــی ام مـرا بــه
كرمــان نزدیــك روانشــناس بــرد و االن 2مــاه اســت
كــه تحــت نظــرم و قــرص مصــرف میكنــم روزهــای
اول ماننــد دیوانــه هــا بــودم امــا حــاال كمــی بهتــرم
فقــط كمــی چــون مــی دانــم ایــن درد هرگــز فرامــوش
نخواهــد شــد.

بدترین كابوسی كه در این مدت دیدی

چه بود؟

چنــد شــب پــس ازحادثــه خــواب دیــدم كــه شــهروز

بــه خانــه مــا حملــه كــرده و ایــن بــار هــر چــه بــا
اســلحه بــه ســمت مــن شــلیك مــی كنــد مــن نمــی
میــرم و فقــط درد مــی كشــم بیــدار مــی شــدم و بــاز
شــهروز را مقابــل خــود مــی دیدم كه دســتش اســلحه
اســت و دســت دیگــرش چاقــو بعــد مــی دیــدم بــه
ســمت بـرادر و خواهرهــای دیگــرم مــی رود و بــا چاقــو
آنه ـارا ســاخی میكنــد وبــاز جیــق مــی كشــیدم ...

از شهروز بگو .اصال چه شد باچنین مردی

ازدواج كردی ؟

شــهروز پســر خالــه ام بــود .مــن متولــد ســال

78هســتم وبــرای دختــر 17ســاله از دســت دادن
عزی ـزان زندگــی اش خیلــی زود بود.شــهروز همبــازی
دوران كودكــی ام بــود و مــن هیــچ وقــت رفتــار
نامناســبی در كودكــی ازاو ندیــدم .آنهــا در فهــرج
زندگــی مــی كردنــد و مــا در روســتای جهانآبــاد او
عیــد پارســال بــه خواهــرم گفــت كــه قصــد ازدواج بــا
مــرا دارد و بعــد از مدتــی بــه خواســتگاری ام امــد
23مــرداد پارســال بــا او پــای ســفره عقــد نشســتم.
اوایــل هیــچ حســی نســبت بــه او نداشــتم امــا مدتــی
بعــد بــه او عالقــه منــد شــدم مــن 16ســاله بــودم كــه
عــروس شــدم از بچگــی بــه مــن یــاد داده بودنــد كــه
هرچــه شــوهرت میگویــد بایــد اطاعــت كنــی و حرفــی
نزنــی.

پس هنوززندگی مشتركتان شروع نشده

بود؟

عروســی نگرفتیــم امــا 4مــاه بــا هــم زندگــی كردیــم

امضــا ی طــاق توافقــی بــه دادگاه مــی آیــد.

اگر خودش راضی به جدایی بود چرا این
حادثه مرگبار را رقم زد ؟

راســتش شــهروز مــردی عصبــی وكینــه ای بود.پــس

مــن فكــر مــی كنــم همــه اینهــا بــه خاطــر كینــه ای

از اینكــه بــا هــم عقــد كردیــم زیــاد بــه خانــه مــان

بــود كــه از پــدرم داشــت و بــه دنبــال راهــی بــود كــه

مــی آمــد چنــد بــار یكــی از خواهرانــم را كــه در حادثــه

یــك روز زهــرش را بریــزد و انتقــام بگیــرد تــا آرام

كشــته شــد ه بــا ماشــینش بــه كرمان بــرد تــا خواهرم

شــود در كل چنیــن شــخصیتی داشــت تــا از كســی

كارهــای اداری را انجــام بدهــد از آن روز بــه بعــد پــدرم

كــه از او كینــه بــه دل داشــت انتقــام نمــی گرفــت ،

بــه او تذكــر داد كــه در روســتای مــا اگــر مــردی كــه

آرام نمــی شــد.

زن دارد ،زن دیگــری را تنهــا ســوار ماشــین اش كنــد
برایــش حــرف در مــی آورنــد حتــی اگــر آن زن دختــر
خالــه یــا خواهــر زنــش باشــد .شــهروز ازایــن حــرف
پــدرم خوشــش نیامــد و ســر همیــن مســئله از او
كینــه بــه دل گرفــت و مــدام پیــش مــن از پــدرم بد
مــی گفــت .مــن هــم از ترســم ســكوت مــی كــردم
و حرفــی نمــی زدم عیــد امســال بــود كــه پــدرم
شــهروز را بــه خانــه دعــوت كــرد و از او خواســت تــا
تكلیــف مـرا درخصــوص گرفتــن عروســی و ازدواج
مشــخص كنــد .شــهروز كــه از پــدرم كینــه بــه دل
داشــت اینهــا را كــه شــنید بیشــتر عصبــی شــد
.یكــی دو روز بعــد بــا مــن تمــاس گرفــت وگفــت تو
زن عقــدی مــن هســتی وبایــد بــه خانــه مــن بیایی
.شــهروز بــه خانــه پــدرم آمــد و بــی آنكــه جشــن
عروســی بگیــرد مـرا بــه خانــه شــان در فهــرج بــرد
او درخانــه قدیمــی و ویالیــی بــه همــراه خانــواده
اش زندگــی مــی كــرد كــه یكــی از اتــاق هــای خانــه
را بــه مــا دادنــد وبــه ایــن ترتیــب مــن و شــهروز
زندگــی مشــتركمان را شــروع كردیــم.

پس چه شد كه تصمیم به جدایی از او

گرفتی ؟

در فرهنــگ مــا زن نبایــد حــرف از جدایــی بزنــد .

ایــن مــرد اســت كــه تصمیــم مــی گیــرد بــا زنــی
زندگــی كنــد یــا نــه .شــهروز بــود كــه تصمیــم بــه
جدایــی گرفــت .ما4مــاه بیشــتر بــا هــم زندگــی
نكردیــم او عصبــی بــود و مــن اگــر خــاف میلــش
حــرف مــی زدم جنجــال بــه پــا مــی كــرد .ببینیــد
چــه وضعیتــی بــود كــه درآن 4مــاه اجــازه نمــی داد
مــن بــه خانــه پــدرم بــروم و آنهــا را ببینــم  .مــن
هــم جـرات نمــی كــردم حرفــی بزنــم و در آن زمــان
مــادرم را هــر ازگاهــی كــه بــه فهــرج مــی آمــد مــی
دیدم.یــك بــار هــم بــه ســفر رفتیــم بــا هــم رفتیــم
چابهــار در كل نــه تنهــا مــن بلكــه اگــر در رانندگــی
یــا خریــد ویــا هــر جــای دیگــر بــا كســی بحــت
مــی كــرد كار بــه زد وخــورد مــی كشــید ودســت بــه
چاقــو مــی شــد حتــی چنــد بــار هــم بــه خاطــر
چاقــو كشــی بــه زنــدان افتــاد ب ـرای همیــن مــن
همیشــه از ایــن اخالقــش وحشــت داشــتم و باعث
شــده بــود كــه بیشــتر بترســم و حرفــی نزنــم 4.ماه
بــا هــم زندگــی كردیــم وخــودش یكبــاره گفــت
دیگــر م ـرا نمــی خواهــد .
شــهروز كــه تــا دیــروز بــه مــن اجــازه نمــی داد
بــه دیــدن پــدر و مــادرم بــروم یــك روز مــرا بــا
خــود بــه خانــه پــدری ام بــرد و گفــت دخترتــان
را پــس فرســتادم ودیگــر نمیخواهــم بــا او زندگــی
كنم.نمیدانــم چــه شــده بــود امــا احســاس كــردم
زیــر ســرش بلنــد شــده بــود و بــه مــن خیانــت
مــی كــرد مــن هــم وقتــی دیــدم دیگرمــرا نمــی
خواهــد در دادگاه حاضــر نشــد و از طریــق خالــه
هــای دیگــرم شــنیده بــودم كــه مــی گفــت حــال و
حوصلــه جلســه هــای دادگاه را نــدارد و فقــط بـرای

همسایه ها رفتارشان با تو چطوراست؟

آن بنــده هــای خــدا مــی داننــد كــه شــهروز مشــكل

او چطوربود ؟پیش چه كسی بزرگ شد؟

بعــد از حادثــه بــه آنجــا رفتــه انــد و تمــام خــون هــا را

در كنكــور شــركت كنــم .آرزو دارم وكیــل پایــه یــك

ســراغش نیاینــد او كــه بــا گذشــت 2مــاه از حادثــه

گویا شهروزپدرش را ازدست داده بود زندگی

نــه .ازآنجــا وحشــت دارم .هر چنــد اطرافیانــم چند روز

درســم را ادامــه بدهــم و پــس از آنكــه دیپلــم گرفتــم

هــای آرامبخــش بخــورد تــا دیگــر آن كابــوس هــا

پدرم كشاورز بود و متولدسال42

شــهروز چیــزی از او بپرســم .بــا اینكــه پســر خالــه و

مــن محصــل بــودم .دوســت دارم ســال آینــده

پریــده ب ـرای همیــن ناچــار اســت شــب هــا قــرص

بله

راســتش مــن ج ـرات نمــی كــردم در خصــوص پــدر

برنامهای برای آینده داری ؟

گویــد تــا چنــد شــب پــس از آن روز وحشــتناك مــدام

فــردی بــه ســن مــن خیلــی وحشــتناك اســت.

نــزد دایــی ام.مــن و ب ـرادرم وخواهرانــم آنجــا زندگــی

خانه پدری ات نرفتی ؟

از خــروج از كشــور در اســتان سیســتان وبلوچســتان

نشســتم وفكــر مــی كنــم دیــدن چنیــن اتفاقــی بـرای

پدرت چه كاره بود و چند سال داشت؟

ایــن ،هفتــه دیگــر خانــه آن.

قتــل عــام هولنــاك ســوار ماشــینش شــد و فـرار كــرد

بگویــم مــن 16ســال بیشــتر نداشــتم كــه پــای عقــد

بعد از مرگ پدرو مادرت باكی زندگی می

مــی كنیــم .در واقــع آواره شــده ایم.یــك هفتــه خانــه

دیگــر نیــز مجــروح شــدند و مــرد جنایتــكار پــس از

تــو خواســتگاری كــرده اصــا نمــی دانســتم بایــد چــه

تو آخرین فرزند خانواده بودی؟

كنی ؟

رفــت و در اقدامــی هولنــاك 15نفــر را بــه رگبار بســت در

نــه در مــورد خــودم نمــی گویــم .مــن آنقــدر ســنم كــم

خواستگاری اش برود چه توصیه ای
برایش داری ؟

كامــا معلــوم اســت كــه بــه او توصیــه مــی كنــم هــر
گــز خواســتگارش جــواب مثبــت ندهــد و حتــی اگــر

شــده از پــدر و مــادرش خواهــش كنــد تــا محــل

كــه اشــرار قصــد ســرقت از پدرشــهروز را داشــته كــه
او مقاومــت كــرده و پــس از آن اشــرار او را بــه قتــل
رســانده انــد .پــس از آن،شــهروز پیــش مــادرش بزرگ
شــده بود.خــودش فرزنــد ســوم بــود و 3بـرادر و یــك
خواهــر داشــت  .تاجایــی هــم كــه مــن مــی دانــم
زندگــی بــدی نداشــتند و مادرشــان ،پــس از مــرگ
پدرشــان خــودش بــه تنهایــی و بــا حمایــت بـرادرش،
فرزندانــش را بــزرگ كــرده بود.حتــی درمدتــی هــم كــه
بــا آنهــا زندگــی مــی كــردم رفتــار عجیبــی از خالــه ام
(مادرشــهروز) ،پســرخاله هــا (برادرشــوهرانم ) و دختر
خالــه ام (خواهــر شــوهرم ) ندیــدم.

چقدرشهروزرا می شناختی؟

حاالكــه ایــن اتفاقــات رخ داده مــی بینــم اصــا مــن

زندگــی شــان را تغییــر بدهنــد تــا مبــادا همیــن جواب

هیــچ وقــت نتوانســتم شــهروز را بشناســم ؛هیــچ وقت.

اگــر ج ـرات كنــد حرفــش را بزنــد چــون در روســتای

منتشر شد را خوانده ای ؟

منفــی هــم باعــث كینــه ورزی خواســتگار شــود .البتــه
مــا رســم اســت كــه دخترنبایــد روی حــرف بزرگترهــا
حرفــی بزنــد و هركســی را كــه برایــش انتخــاب مــی
كننــد بایــد بــی چــون و چ ـرا بپذیــرد.

یعنی می گویی اصرار پدرت بود كه به

اخباری كه پس از این اتفاق در روزنامه ها

نــه .اصــا نمــی خواهــم دوبــاره یــاد آن روز بیفتــم .هــر
چنــد ایــن ماجــرا تــا آخــر عمــر همراهــم اســت.اما

میخواهــم تــاش كنــم كــه بــه زندگــی ام ادامــه بدهــم.
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