
چهار صفحه    1000 تومان سه شنبه 31 فروردین ماه 7/1400 رمضان 1442/ 20 آوریل 2021/سال بیست و ششم شماره 3418

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

ارزش خانه های خالی

 1957 تریلیون تومان است!

پزشک قالبی که مو  می کاشت، دستگیر شد
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رییس اتاق بازرگانی کرمان: 

  اقتصاد کرمان

 با وضع موجود 

هدر دادن منابع است

کرونا

 »شکاف جنسیتی«

را با افزایش

 به ۳۲ درصد رساند

متن در صفحه دوم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان هشدار داد:

تکمیل ظرفیت بیمارستان های کرمان 
در صورت عدم کنترل اپیدمی کرونا

رئیس دادگستری راور تاکید کرد: 

لزوم تسریع در راه اندازی 

مجتمع فوالد راور

2

کرمان و نارضایتی مردم و مسئوالن از وضعیت موجود؛ گزارش »کرمان امروز« از دهمین روز اعمال محدودیت ها در 

مردم، کسبه و مسئوالن هر سه معترض!

متن کامل در صفحه سوم

    مردم، کسبه و مسئوالن هرسه نسبت به وضعیت موجود معترض هستند. مردم از اینکه فعالیت های روزانه شان محدود شده و حتی برای تردد دچار محدودیت هستند 
گالیه دارند. کسبه از وضعیت اقتصادی و تهدیدی که متوجه شان است می گویند و هر روز درباره چک های برگشتی صحبت می کنند. اما از سویی دیگر مسئوالن از فعالیت کسبه 
با کرکره های نیمه باز سخن به میان می آورند. کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر مردم و کسبه این محدودیت ها را صحیح اجرا کنند موج چهارم با تلفات کمتری سپری 

خواهد شد و....

محموله اهدایی 

کرمان  به مردم بهزیستی 

 زلزله زده سی سخت

 ارسال شد

گذشته ۱۲ تن  انواع  در سال 

مواد مخدر در ایست 

کشف شد بازرسی مرصاد 

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

یادداشتی به قلم استاد سیدمحمدعلی گالبزاده،  مدیرمرکز کرمان شناسی؛

شهر»ِهرت« و موتورسواران کرمانی

آگهی مزایده عمومی

  یک مرحله ای )نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

متن در صفحه دوم

گروه صنعتی بارز در نظر دارد اقالم ضایعاتی تولیدی شامل انواع تایرهای 
ضایعاتی ، اطراف تایروتیوب ، بالدر ، طوقه، بید وایر و دوده  ضایعاتی را از 
طریق مزایده  بفروش برساند. از عالقمندان دعوت می  گردد جهت  بازدید و 
دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری تاریخ1400/2/2 به یکی از آدرسهای 

ذیل مراجعه نمایند:
تهران: خیابان سهرودی شمالی - هویزه غربی - شماره 103 - دفتر اداره 

کل حراست بارز  
کرمان : کیلومتر 25 جاده جوپار - صنایع الستیک بارز کرمان- دفتراداره 

حراست کارخانه
آخرین مهلت ارائه قیمت 

پایان وقت اداری 1400/2/6  می باشد

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

 رئیس دادگستری راور گفت: باید هر چه سریع تر با 
بهره گیری از نیرو های انسانی موجود در این شهرستان 

نسبت به راه اندازی مجتمع فوالد اقدام شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی 
زمینه  در  مسئوالن  از  تعدادی  همراه  به  انقالب  و 
فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر 
نامگذاری »سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها « و 
از  قضایی  تحول  یافته  ارتقاء  و سند  تولید  از  حمایت 

کارخانه فوالد شهرستان راور بازدید کردند.
محمدرضا سنجری، رئیس دادگستری راور در جریان 
راهبرد  گفت:  شهرستان  این  فوالد  کارخانه  از  بازدید 
دستگاه قضایی حمایت و پشتیبانی حقوقی و قضایی 

از تولید و اشتغال است و رئیس قوه قضاییه نیز بر این 
موضوع تأکید دارند.

واحد های  و  از صنایع  قضایی  و  بر حمایت حقوقی  او 
با جدیت  قضایی  دستگاه  کرد:  بیان  و  تأکید  تولیدی 
بیشتر همه ظرفیت های خود را برای کمک به تولید به 
کار خواهد گرفت و حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و 
واحد های تولیدی را در دستورکار خود قرار داده است.

سنجری افزود: دستگاه قضایی با توجه به آن که تنها 
راه نجات و پیروزی در جنگ اقتصادی را نگاه به داخل 
می داند، با درک جمعی قضات و مسئوالن قضایی، پا به 
میدان عمل گذاشته و حامی و پشتیبان جبهه صنعت 

و تولید کشور است.
او با اشاره به برخی موارد و مشکالت در مسیر تولید 

اعمال  ها،  مدیریت  برخی  در  گفت: ضعف  و صنعت، 
تحریم های ناجوانمردانه و منفعت طلبی و فساد برخی 
در داخل کشور، بخشی از علل و عوامل بروز مشکل 
در این مسیر است که می توان با اعتقاد واقعی به رشد 
استعداد های  و  کشور  کالن  ظرفیت های  پیشرفت،  و 
جوانان با همدلی همگانی در رونق و جهش تولید گام 

برداشت.
رئیس دادگستری شهرستان راور تصریح کرد: تحقق 
شعار سال و منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
به منظور تولید باید در رأس برنامه ها قرار گیرد و جهش 
تولید و رونق اقتصادی نیازمند همراهی و همکاری همه 

بخش هاست و هر سه قوه در این مهم نقش دارند.
حدود  در  شهرستان  دادگستری  گفت:  سنجری 

پیگیری  و  مساعدت  هرگونه  آماده  خود،  مأموریت 
برای رفع موانع احتمالی تولید داخلی در زمینه اقتصاد 

مقاومتی است.
او با اشاره به ضرورت تعجیل در راه اندازی این مجتمع 
مجتمع  این  در  اینکه  به  عنایت  با  افزود:  تولیدی 
شده  مستقر  کامل  تجهیزات  و  ماشین آالت  تولیدی، 
و همه مسئوالن و دست اندرکاران باید برای در مدار 
تولید قرار گرفتن این مجتمع، همه ظرفیت ها را به کار 
مبرم کشور  نیاز  به  توجه  با  مبنا  بر همین  و  بگیرند 
است  ضروری  تولید،  جهش  برای  امکانات  تمهید  به 
هرچه سریع تر با بهره گیری از نیرو های انسانی موجود 
در شهرستان نسبت به راه اندازی این مجتمع اقدامات 

مقتضی صورت گیرد.

رئیس دادگستری راورتاکید کرد: 
لزوم تسریع در راه اندازی مجتمع فوالد راور

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
در گام چهارم مبارزه با کرونا تست های رپید حدود 
7 درصد مثبت بود و اکنون به 14 درصد رسیده و 
تست های PCR مثبت در دوره قبل کمتر از 25 

درصد بود و اکنون تا 35 درصد مثبت می شود.
دکتر حسین صافی زاده  با اشاره به عملکرد طرح 
شهید سلیمانی در راستای مقابله با کرونا در استان 
کرمان اظهار کرد: هدف طرح شهید سلیمانی این 
در  افراد  و  کرونا  به  مبتال  بیماران  شناسائی  بود 
انجام و بحث  اسرع وقت  آنها در  با  نزدیک  تماس 
در  بیماری  تا  بگیرد  آنها صورت  قرنطینه  و  ایزوله 
بستر خانواده محدود شود و در سطح جامعه منتشر 

نشود.
های  تیم  طرح،  بعدی  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
نظارت   ... و  ادارات  اماکن،  در  که  بودند  نظارتی 

داشتند و این دو مورد در کنار هم توفیقات زیادی 
ابتدای آذر 99 در استان کرمان  داشت، افزود: در 
با  که  داشتیم  هفته  در  بستری  مثبت  بیمار   70
محدودیت ها و اجرای طرح در اسفندماه بستری ها 
به تعداد بسیار کمی رسید و مرگ و میر در آذرماه 
180 مورد در هفته بود که در هفته آخر اسفند به 

9 مورد در هفته رسید.
صافی زاده تصریح کرد: اکنون متاسفانه با اتفاقاتی 
که افتاد بیماری افزایش یافته و با توجه به ظهور 
و  دارد  باالیی  پذیری  سرایت  که  جدید  ویروس 
شدت بیماری زایی در آن بیشتر است و به دلیل 
موارد  زیاد  بسیار  افزایش  شاهد  ها،  انگاری  سهل 

بیماری هستیم.
وی گفت: اکنون موارد سرپایی به طور متوسط در 
مراکز  به  که  است  بیمار   600 روزانه  کرمان  شهر 
مثبت  بستری  موارد  تعداد  و  کنند  می  مراجعه 
قطعی 458 نفر در استان است که با اضافه کردن 
موارد مشکوک، به بیش از 800 مورد می رسد و 
آمار  کل  فروردین  ابتدای  که  است  حالی  در  این 

200 مورد بود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در بحث 
های مراقبتی یکی از اهداف این بود افراد به سرعت 
رپید  های  تست  از  استفاده  با  که  شوند  شناسائی 

انجام و براساس نتیجه راهنمایی ها ارائه می شد.
سلیمانی  شهید  طرح  کرد:  تصریح  زاده  صافی 

دستاوردهای خیلی خوبی داشت و مراقبت و نظارت 
خیلی خوب بود و در بحث حمایت از خانواده های 
مبتالیان و قرنطینه، بسیج اقدامات خوبی انجام داد.
وی بیان کرد: در گام پنجم طرح شهید سلیمانی 
کار شناسائی، مراقبت، قرنطینه و جداسازی موارد 
مثبت و بحث نظارتی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم 

جلوی شیب تند بیماری را بگیریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار 
ابتالء به شدت رو  کرد: آمار نشان می دهد موارد 
به افزایش است و اگر نتوانیم کنترل کنیم، تبعات 
بیمارستانی  ظرفیت  شاید  و  داشت  خواهد  بدی 
تکمیل و به دنبال آن مرگ و میر افزایش پیدا کند.
صافی زاده تصریح کرد: در وضعیت قرمز کرونایی 
گروه  مشاغل  و  شود  می  اعمال  هایی  محدودیت 
های 2، 3 و 4 باید تعطیل باشند و باید این گروه 
تا  بگیرد  صورت  نظارت  و  شوند  قانع  و  توجیه  ها 
زنجیره انتقال ویروس شکسته و انتقال ویروس به 
حداقل برسد که همکاری ها خوب است اما برخی 
رعایت  افراد  بعضی  همچنان  هستیم  شاهد  موارد 

نمی کنند که ممکن است در ادارات، و .. باشد.
وی بیان کرد: با گروه هایی از افراد مواجه هستیم 
ها  شرکت  ادارات،  در  و  است  مثبت  تستشان  که 
اند و نشان می دهد قدرت  با هم بوده  و بانک ها 
از  بسیاری  در  و  است  زیاد  خیلی  ویروس  سرایت 

موارد تعداد زیادی از کارمندان مبتال شدند.

بر  تاکید  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: دورکاری 
کارمندان باید رعایت شود که متاسفانه در بسیاری 
موارد رعایت نمی شود و در صورت ابتالی کارکنان، 

موجب می شود آن شرکت کامل تعطیل شود.
وی در ادامه درباره واکسیناسیون کرونا در استان 
کرمان بیان کرد: توزیع واکسن برای گروه های در 
اولویت اول، طبق سند کشوری واکسیناسیون انجام 
می شود و واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان در 
انجام  انجام است و برای جانبازان یک نوبت  حال 
شده و اخیرا باز سهمیه ای برای جانبازان در نظر 
گرفته، سالمندان نیز دریافت کرده اند و گروه دیگر 
نوبت  و  انجام  کار  هماهنگی  با  که  بودند  پاکبانان 

اول واکسن را گرفتند.
صافی زاده تصریح کرد: در طول زمان تعداد واکسن 
ها رو به افزایش است و امیدواریم در روزهای پیش 
رو با سهمیه اختصاص یافته کادر بهداشت و درمان 

را به طور کامل واکسنیه کنیم.
وی بیان کرد: عمال پیش بینی می شود تا اواسط 
اولویت  سراغ  و  تکمیل  گروه  این  ماه  اردیبهشت 
های دوم از جمله سالمندان جامعه برویم و پیش 
واکسن  شهروندان  کل  سال  پایان  تا  شده  بینی 
دریافت کنند تا در مقابل ویروس حفاظت شوند به 
شرط اینکه تعداد واکسن های توزیع شده جوابگو 

باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

تکمیل ظرفیت بیمارستان های کرمان در صورت عدم کنترل اپیدمی کرونا

خبر
محموله اهدایی بهزیستی 

کرمان به مردم زلزله زده

 سی سخت ارسال شد
محموله اقالم اهدایی اداره کل بهزیستی استان کرمان با همکاری موسسه 
خیریه کمک، برای توزیع در بین زلزله زدگان شهرستان های سی سخت و 

دنا به استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد.
محمد علی محمدی، معاون مشارکت های بهزیستی استان کرمان گفت: در پی 
وقوع زلزله در سی سخت ونیاز هموطنان به برخی اقالم با پیگیری به عمل 
آمده از سوی بهزیستی وهمکاری ارزشمند خیرین وموسسات خیریه به ویژه 

همراهی ارزشمند و موثر خیریه کمک رسانی به این شهرستان ها آغاز شد.
اقالم  شوینده،  و  بهداشتی  مواد  البسه،  انواع  شامل  اهدایی  اقالم  افزود:  او 
خوراکی و کنسروجات و سایر اقالم ضروری مورد نیاز در مجموع به ارزش 
یک میلیارد و نهصد و هفتادوسه میلبون و چهارصد و شصت و چهار هزار 
و هشتصد ریال تامین و پس ازبسته بندی وبارگیری و برای توزیع در بین 

زلزله زدگان به استان کهکیلویه و بویر احمد ارسال شد.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان: 

سال گذشته ۱۲ تن انواع مواد مخدر

 در ایست بازرسی مرصاد کشف شد
سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 12 تن و 265 کیلو 
گرم انواع مواد مخدرطی سال 1399 در ایست و بازرسی مرصاد در سه راهی 

راین خبر داد.
سرهنگ علی امیری با اشاره به اینکه با اشرافیت باال، تیزهوشی، پیگیری های 
آنان  دید  از  نیز  جاسازی ها  پیچیده ترین  ماموران،  تخصص  و  روزی  شبانه 
پنهان نمی ماند گفت: در سال 99 مقدار 12 تن و 265 کیلو گرم انواع مواد 
مخدر شامل 10 تن و 601 کیلو گرم تریاک، 871 کیلوگرم مرفین، 160 
کیلو گرم هروئین و 615 کیلو گرم حشیش از قاچاقچیان و سوداگران مرگ 

در ایست و بازرسی مرصاد کشف شده است.
سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه با اشاره به افزایش 81 
درصدی کشف مواد مخدر در سال 99 نسبت به سال 98 گفت: در این مدت 
271 خودرو سبک و سنگین توقیف و 547 نفر قاچاقچی مواد مخدردستگیر 

شدند که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

پزشک قالبی که مو می کاشت، 

دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان بم از دستگیری پزشک قالبی که بدون داشتن 
شهروندان  به  مو  کاشت   خدمات  ارائه  به  اقدام  مجوز،  و  پزشکی  مدارک 

می کرد، خبر داد.
افزود:  ایرنا  با خبرنگار  ایرنا، سرهنگ اکبر نجفی در گفت و گو  به گزارش 
و  فنی  تحقیقات  انجام  با  بم  شهرستان  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران 
اطالعاتی، فردی را که بدون مجوز و به صورت مخفیانه در یک منزل، به 

شهروندان خدمات کاشت مو ارائه می کرد را مورد شناسایی قرار دادند.
وی گفت: در همین رابطه یک تیم از مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
اطالعات به همراه نماینده نظام پزشکی پس از هماهنگی قضائی به منزل 
این فرد اعزام و در بررسی های انجام شده مشخص شد این فرد هیچگونه 

مدارک و مجوز پزشکی ندارد.
از منزل متهم، وسایل پزشکی  بازرسی  انتظامی تصریح کرد: در  مقام  این 
شماره  و  اسامی  فاکتور  تبلیغاتی،  اتیکت  نوبت دهی،  سررسید  کاشت مو، 

تماس های مراجعه کنندگان و لیست قیمت خدمات نیز کشف شد.
با اشاره به دستگیری پزشک قالبی به همراه دستیارش و  سرهنگ نجفی 
معرفی آنان به مرجع قضایی اظهار داشت: منزلی که از آن به عنوان مطب 

استفاده می شد نیز پلمب شد.
انجام  برای  از شهروندان خواست  بم همچنین  انتظامی شهرستان  فرمانده 
امور درمانی به مراکز معتبر پزشکی و دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، مراجعه کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس 

با سامانه 110 به پلیس اطالع دهند.

سارقان باغات ومزارع کهنوج 

دستگیر شدند
فرمانده انتظامی کهنوج از دستگیری سارق باغات و مزارع با 9 فقره سرقت 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ شاهپور بهرامی گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغات 
قرار  پلیس  بررسی موضوع در دستور کار  و مزارع در مناطق روستایی، 

گرفت.
بررسی  با  حاجی  چاه  پاسگاه  انتظامی  افزود:ماموران  انتظامی  مقام  این 
در  رابطه  این  در  را  متهم  یک  شده  انجام  سرقت های  شگرد  و  شیوه 

مخفیگاهش شناسایی و دستگیر کردند.
او تصریح کرد:متهم در تحقیقات پلیس به 9 فقره سرقت اسباب و وسایل 
کشاورزی از قبیل سم پاش، سیم وکابل، موتور پمپ و ... اعتراف کرده 

است.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان با اشاره به سخنان اخیر معاون اول 
رییس جمهوری که پایین بودن میزان بهره وری 
گفت:  است،  تولید  حوزه  مشکالت  مهمترین  از 
رقابت  ارتقای  برای  بهره وری  افزایش  راهی جز 

پذیری و تحقق شعار سال نداریم.
سیدمهدی طبیب زاده در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با تاکید بر اینکه بهره وری در حد حرف مانده 
به نام گذاری هوشمندانه سال 1400 به عنوان 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط مقام 
معظم رهبری اشاره کرد و  افزود: اقتصاد کرمان با 

وضع موجود هدر دادن منابع است.
وی با اشاره به شرایط نامطلوب بهره وری در استان 
کرمان گفت: قیمت تمام شده هر مترمکعب آب 
خلیج فارس کمتر از 70 هزار تومان، نرخ جهانی 
سه دالر و این محصول در کشاورزی چهار هزار و 

500 تومان درآمدزایی دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان با بیان اینکه بهره وری در مصرف 

برق نیز اینگونه است گفت: 33 درصد از هشت 
درصد رشد اقتصاد استان بر اساس برنامه توسعه 

باید از محل بهره وری باشد.
کرمان  منابع  بر  مبتنی  اقتصاد  به  اشاره  با  وی 
به  را  دنیا  امروز  های  تکنولوژی  کرد:  اضافه 
 سمتی می برد که نیاز معدنی را کاهش دهد و 
ارتقای انرژی های پاک جایگاه نفت را از اولویت 
برمی دارد، و سهم معدن یک هشتاد و هفت صدم 
اقتصاد در دنیا است  لذا باید به سمت دانش بنیان 

حرکت کنیم.
طبیب زاده با اشاره به توجه ویژه به صنایع معدنی 
در کرمان گفت: همه باید بسیج شوند که درآمدها 
متمرکز  کردن  بر صنعتی  و  بنیان  دانش  صرف 
شود و این امر رویکرد این استان باشد زیرا نوع 
چیزی  معدنی  منابع  بر  تکیه  با  گذاری  سرمایه 
بجز تخریب محیط زیست برای آینده باقی نمی 
گذارد و ثروت را باید تجدیدپذیر کنیم که آینده 

را تضمین کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

جایگاه  در  اتاق  این  کرد:  تصریح  کرمان  استان 
مشاور همواره سعی داشته که با پختگی مسایل 
و اولویت ها را احصا و مطرح کند که در مبادی 

مربوطه به مرحله اجرا برسند.
وی با اشاره به استفاده از ابزار شورای گفت و گو با 
حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، قضایی 
جایگاه  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
بستری  به  شورا  این  کرد:  تصریح  ویژه،  قانونی 
برای توسعه متوازن با رشد شاخص های تولید و 

بهبود فضای کسب و کار تبدیل شود.
بخش  و  دولت  گو  و  گفت  شورای  افزود:  وی 
خصوصی به ویژه در سال جدید، به گونه ای دیگر 
به این مسائل می پردازد و پیشنهادات مشخصی 
در این حوزه برای رفع موانع و پشتیبانی از تولید 
به عنوان  یک  را  توسعه  اصل  و  مطرح می کند 

دغدغه و مسیر حرکت استان را مطرح می کند.
و  جلسات  تمام  ماحصل  کرد:  بیان  زاده  طبیب 
برنامه ها در پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها 
مطلوب نیست و جایگاه کرمان در شاخص های 

توسعه پایدار و حکمرانی استان کرمان مطلوب 
ارزیابی نمی شود.

نیروی  غنی،  منابع  وجود  با  کرد:  عنوان  وی 
انسانی تحصیل کرده، منابع معدنی بزرگ کشور 
و جایگاه های طبیعی و گردشگری، تنوع اقلیم و 
تنوع جغرافیایی این استان به لحاظ برخورداری 
از شاخص توسعه پایدار جایگاه مناسبی در کشور 

ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان افزود: قانون نانوشته ای وجود دارد 
که تولید را برنمی تابد و ناخوداگاه همه در مانع 
تراشی دخیل هستند لذا جهش تولید شکل نمی 

گیرد.
وی با بیان اینکه هدف آرمانی مسئوالن استان 
کرمان و کشور توسعه پایدار است که در دل آن 
رفاه ، معیشت و آبادانی وجود دارد تاکید کرد: در 
این استان تکیه  اساسی بر صنایع معدنی شده  که 
روزی مثل نفت  پایانی خواهد یافت زیرا منابع ما 

محدودند.

رییس اتاق بازرگانی کرمان: 

  اقتصاد کرمان با وضع موجود هدر دادن منابع است
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ارزش خانه های خالی 

1957 تریلیون تومان است!
 

در شرایطی که ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی 
موجود در کشور به عدد افسانه ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان 
رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه های 
خالی به بازار مصرف جزم کرده اند؛ هرچند با توجه به 
امیدوار  از مالیات، عمال نمی توان  اقامتگاه دوم  معافیت 
بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد 

بازار اجاره شود.
حدود   ۱۳۹۵ سال  سرشماری  طبق  ایسنا،  گزارش  به 
ایران وجود دارد.  ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در 
از  آمار  آخرین  ایران طبق  در  متوسط مساحت خانه ها 
متر  میزان ۱۰۵  به  تابستان ۱۳۹۹  در  معامالت کشور 
مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان 
بود  تومان  میلیون و ۱۷۲ هزار  نیز متری هفت  مقطع 
یعنی  شد.  اعالم  شهرسازی  و  راه  وزارت  طرف  از  که 
ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ 
میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را مالکی 
برای قیمت خانه های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی ۲.۶ 
میلیون واحد خالی به عدد افسانه ای ۱۹۵۷ تریلیون و 
این  واضح است که  البته  تومان می رسد!  میلیارد   ۹۵۶
ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.

جوان موزیسین برای آدمکشی، 

دو نفر را اجیر کرد
ایران نوشت: ساعت سه بعد از ظهر ۲۰ اسفند، قتل مرد 
جوانی در حوالی میدان آرژانتین به بازپرس اعالم شد. 
به دنبال اعالم این خبر بازپرس کشیک قتل پایتخت و 

تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند.
را  ساله   ۴۰ حدوداً  مردی  جسد  آنها  محل  به  ورود  با 

دیدند که روی زمین در کنار یک کامیون افتاده بود.
دیده  مقتول   ۲۰۶ خودروی  جسد  از  دورتر  متر   ۳۰
نیز داخل آن وجود داشت. طبق  آثار خون  می شد که 
اظهارات شاهدان دو مرد جوان در حالی که صورتشان را 
با ماسک پوشانده بودند به خودروی مقتول نزدیک شده 
و پس از قتل وی با چاقو سوار بر یک موتوسیکلت شده 

و از محل متواری شده بودند.
بود گفت: من در شرکتی  همسر مقتول که در صحنه 
هر  تقریباً  حسن  همسرم  می کنم.  کار  حوالی  همین 
روز به دنبالم می آمد امروز هم منتظر من بود که این 
اطراف  مداربسته  دوربین های  بازبینی  در  افتاد.  اتفاق 
محل جنایت باتوجه به اینکه شماره پالک موتوسیکلت 
داشتند  به صورت  ماسک  متهمان  و  بود  شده  پوشانده 
هیچ رد و نشانی از آنها در صحنه جنایت به دست نیامد.

داشت  ادامه  حسن  مرگ  از  رازگشایی  برای  تحقیقات 
تا اینکه در ادامه مشخص شد مقتول مدتی است که با 
یکی از هم محله ای هایش به نام امیر اختالف مالی داشته 
و این موضوع باعث درگیری بین دو مرد شده بود. بدین 
ترتیب تحقیقات روی امیر که موسیقیدان و موزیسین و 
تقریباً همسن و سال مقتول بود متمرکز شد و در ادامه 

کارآگاهان ردپای امیر را در این جنایت پیدا کردند.
بازپرس شعبه  به دستور  این سرنخ ها  آمدن  به دست  با 
مرد  شد.  بازداشت  امیر  جنایی،  امور  دادسرای  پنجم 
جوان که ابتدا مدعی بود از جنایت بی خبر است، زمانی 
که با مدارک پلیسی- قضایی مواجه شد لب به اعتراف 
باز کرد و گفت: با حسن در یک محل زندگی می کردیم 
و تا حدودی او را می شناختم تا اینکه سر یک معامله با 
هم اختالف مالی پیدا کردیم. مدتی قبل حسن شیشه 
و  به من حمله کرد  یکبار هم  و  مرا شکست  خودروی 
مرا کتک زد. روزی که از حسن کتک خوردم به کارگاه 
رفتم.  خاوران  منطقه  در  شهرام  عمویم  پسر  نجاری 
شهرام با دیدن ظاهر برافروخته و ناراحت و صورت کتک 
خورده ام، متعجب شد و علت را پرسید. برایش ماجرا 
را گفتم و او هم پیشنهاد داد حسن را تنبیه کنیم. بعد 
گفت دو نفر را اجیر می کنیم تا حسن را گوشمالی دهند.
به نام های حامد و شهاب  نفر  داد: شهرام دو  ادامه  امیر 
را می شناخت که وضع مالی خوبی نداشتند و به خاطر 
آنها ۳۰۰ میلیون  به  قرار شد  پول همه کار می کردند. 
کنم.  پرداخت  می شد  دالر  هزار   ۱۲ حدود  که  تومان 
کمی  و  دالر  هزار   ۵ شهاب  به  پرداخت  پیش  به عنوان 
پول که  مقداری  و  هزار دالر  به حامد ۳  و  ایرانی  پول 
جمعاً ۲۰۰ میلیون تومان می شد پرداخت کردم.  قرار 
بود ۴ هزار دالر هم بعد از اتمام کار بدهم. می دانستم 
حسن تقریباً هر روز به دنبال همسرش که در شرکتی در 
نزدیکی میدان آرژانتین کار می کرد، می رفت. آن روز من 
و شهرام و حامد و شهاب سوار بر خودرو شده و به سمت 
می دادم  احتمال  که  همان طور  رفتیم.  آرژانتین  میدان 
بود.  همسرش  منتظر   ۲۰۶ پژو  خودروی  داخل  حسن 
آمدیم. در همین  پایین  به سمت  و  زدیم  دور  را  میدان 
نیاز به  با یکی تماس گرفت و به او گفت  حین شهرام 
از  آمد  موتور  با  جوان  پسر  وقتی  دارد.  موتورسوار  یک 
پیاده  خودرو  از  حامد  و  شهاب  بعد  بود.  بی خبر  ماجرا 
شده و به طرف حسن رفتند. حامد از سمت راننده به 
حسن نزدیک شد و با باز کردن در ضربه ای به دست او 
زد. شهاب نیز از سمت شاگرد وارد شد و او هم ضربه زد. 
زمانی که حسن از خودرو پیاده شد و فرار کرد، شهاب 
او را دنبال کرد و چند ضربه دیگر زد. قصد ما کشتن 
و  بعد هم شهاب و حامد سوار موتور شده  نبود  حسن 

به کارگاه آمدند.
شهاب،  پرونده   بازپرس  دستور  امیر،به  اعترافات  با 
شهرام، حامد و پسر موتورسوار نیز از سوی کارآگاهان 
پلیس دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات به جرم خود 
شفیعی  محمدجواد  بازپرس  دستور  به  و  کرده  اعتراف 
اداره دهم   اختیار کارآگاهان  برای تکمیل تحقیقات در 

پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شدند.

پدر، دخترش را به خاطر تماشای کارتون کتک زد!
با  کارتون  تماشای  به خاطر  را  ساله   ۷ پدر دختر  خراسان: 

کمربند کتک زد.
لحظه ای که با مجوز قضایی پسر و دختر کوچکم را مالقات 
اندام  از  دیگر  برخی  و  پاها  لرزید.  وجودم  همه  ناگهان  کردم، 
فرزندانم کبود شده بود. خیلی زود فهمیدم باز هم پدرشان آن 

ها را کتک زده است.
به  آزاری دست  ماجرای کودک  افشای  برای  زن ۳۷ساله که 
دامان قانون شده بود، در حالی که به شدت گریه می کرد، به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 
۱۰سال قبل عاشق پسری شدم که خواهرش در همسایگی ما 
تعریف  من  نزد  برادرش  از  قدر  آن  »شیرین«  داشت.  سکونت 
به  فهمید،  را  ماجرا  وقتی  مادرم  اما  شدم  او  دلباخته  که  کرد 

شدت با این ازدواج مخالفت کرد.
او می گفت ما هیچ تناسبی با هم نداریم اما با مقاومت و اصرار 
من، باالخره مراسم خواستگاری و عقدکنان برگزار شد و من به 
عقد »محمدولی« درآمدم. با وجود این هنوز چند ماه بیشتر از 
ازدواجم نگذشته بود که پی به اشتباه خودم بردم اما دیگر دیر 
مردی  همسرم  نداشتم.  زندگی  ادامه  جز  ای  چاره  و  بود  شده 
بسیار عصبی بود و شغل درست و حسابی نداشت. هر کاری پیدا 

می کرد فقط چند ماه طول می کشید که اخراج شود یا خودش 
نتواند در آن شغل دوام بیاورد.

را  از آغاز زندگی مشترک در حالی که دخترم  بعد  یک سال 
باردار بودم همسرم سوگند خورد که دیگر مسئولیت پذیر باشد 
و برای رفاه و آسایش خانواده اش تالش کند ولی عصبانیت های 
او پایانی نداشت. همسرم نه تنها مرا زیر مشت و لگد می گرفت 
و در حالی که باردار بودم از خانه بیرون می کرد، بلکه بعد از به 
دنیا آمدن دخترم، او را نیز به خاطر نخوردن شیر کتک می زد.

برای  دلیل  همین  به  بود  سرشناس  و  نظامی  فردی  من  پدر 
حفظ آبروی خانوادگی ام همواره سکوت می کردم و هیچ حرفی 
نمی زدم تا این که باالخره حدود سه سال قبل همسرم به یک 
کرد  تغییر  کلی  به  این سفر  از  بعد  او  رفتار  رفت.  زیارتی  سفر 
به گونه ای که مهربان شده بود و برای چند ماه من و دخترم 
را کتک نمی زد. او حتی یک سال در شغلی که پیدا کرده بود 

دوام آورد و از کار اخراج نشد.
واقعا همه چیز تغییر کرده بود و من انگار تاکنون یک کابوس 
شده  بیدار  خواب  از  ناگهانی  طور  به  که  دیدم  می  وحشتناک 
باردار  تا  از من خواست  بودم. در همین شرایط همسرم دوباره 
در  که  چرا  ترسیدم  خیلی  این جمله  شنیدن  از  من  ولی  شوم 

زمان بارداری قبلی چنان اذیت شده بودم و از یادآوری آن روزها 
وحشت داشتم که به هیچ وجه راضی به بارداری دوباره نبودم.

زبانی های همسرم فریب  با مهربانی ها و چرب  این  با وجود 
با  اما  بگذارم  احترام  اش  خواسته  به  گرفتم  تصمیم  و  خوردم 
به  ریخت.  هم  به  چیز  همه  دوباره  سونوگرافی  اولین  نتیجه 
است  دختر  جنینم  که  دادند  احتمال  پزشکان  که  این  محض 
مرا  زد  می  کتکم  که  حالی  در  و  شد  عصبانی  همسرم  دوباره 
به خانه پدرم برد و تا زمانی که نفهمید نتیجه سونوگرافی اول 
سراغم  به  گاه  هیچ  هستم،  باردار  را  پسری  من  و  بوده  اشتباه 
نیامد. این در حالی بود که بعد از تولد پسرم باز هم رفتارهای 
اثر  بر  پدرم  که  این  تا  یافت  ادامه  همسرم  خطرناک  و  عصبی 
از  را  پشتیبانم  تنها  من  و  رفت  دنیا  از  کرونا  بیماری  به  ابتال 

دست دادم.
های  ناسازگاری  و  ها  کاری  کتک  وقتی  ماجرا،  این  از  بعد 
همسرم ادامه یافت، به ناچار تقاضای طالق دادم و از این زندگی 
من  و  ماندند  همسرم  نزد  فرزندانم  ولی  رفتم  بیرون  مشترک 
هر بار با خواهش و التماس و با دستور قضایی می توانستم به 
دیدار فرزندانم بروم اما مدتی قبل وقتی به دیدار دختر و پسرم 
ای که همه  گونه  به  دیدم  پیکرشان  را روی  آثار کبودی  رفتم 

وجودم لرزید. از دخترم که هفت سال داشت درباره کبودی ها 
پرسیدم ولی او به خاطر ترس از پدرش چیزی نمی گفت تا این 
برای  متوجه شدم همسرم  و  زبانش کشیدم  زیر  از  باالخره  که 
آن که دخترم قصد داشته کارتون ببیند او را با کمربند کتک 
زده و زمانی که پسر دوساله ام به دفاع از خواهرش برخاسته، او 

را نیز زیر ضربات شالق گرفته است و ...
در همین حال دختر هفت ساله که کنار مادرش ایستاده بود 
لکنت  بود و گاهی  نمایان  در حالی که اضطراب در چهره اش 
کالنتری  مشاور  به  ماجرا  این  درباره  شد،  می  دیده  بیانش  در 
بابا گفتم می  به  بازی می کردیم که من  گفت: من و داداشی 
خواهم کارتون ببینم ولی بابا که دوست داشت اخبار گوش کند 
با کمربند به پاهایم زد. وقتی داداشی دید من اشک می ریزم به 
طرف من آمد تا کمکم کند ولی بابا او را هم زد اما اگر او بفهمد 

که به شما گفته ام باز هم مرا می زند و ...
سرگرد  سوی  از  ویژه  دستوری  صدور  با  است،  ذکر  شایان 
پدر  وقتی  شمالی(  طبرسی  کالنتری  )رئیس  کسروی  مهدی 
کودکان از آمدن به کالنتری خودداری کرد، کودکان با دستور 
معاون دادستان تحویل مادرشان شدند و این پرونده به دادسرا 

ارسال شد.

کرونا »شکاف جنسیتی«را با افزایش به ۳۲ درصد رساند
ریاست  و خانواده  زنان  امور  معاونت  بین الملل  امور  مدیرکل 
جمهوری، با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۱ مجمع جهانی اقتصاد 
این  براساس  گفت:  کشورها،  جنسیتی  شکاف  خصوص  در 
گزارش و در مقایسه با سال گذشته بدلیل همه گیری ویروس 
جنسیتی  شکاف  کاهش  حوزه  در  گرد  عقب  با  جهان  کرونا، 
مواجه بوده است. به طوریکه در حدود ۰.۶ درصد به این فاصله 

افزوده شده و ۳۲ درصد شکاف باقی مانده است.
در  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  فالحتی،  لیال  دکتر 
گزارش سال ۲۰۲۱ شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، با 
اضافه شدن کشورهای افغانستان، گویانا و نیجر کشورهای مورد 
بررسی امسال به ۱۵۶ کشور رسیده است، اظهار کرد: بر اساس 
این گزارش تاکنون هیچ کشوری موفق نشده شکاف جنسیتی 
را بطور کامل از بین ببرد و تنها پنج کشور باالی فهرست شامل 
اند شکاف  موفق شده   و سوئد  نیوزلند  نروژ،  فنالند،  ایسلند، 
جنسیتی را تا ۸۰ درصد در کشور خود رفع کنند. همچون سال 
شیوع  و  است  کند  بسیار  جنسیتی  شکاف  کاهش  روند  قبل، 

کرونا بسیاری از روندها را دچار مشکل کرده است. 
ریاست  و خانواده  زنان  امور  معاونت  بین الملل  امور  مدیرکل 
ناشی  تحوالت  که  است  این  مهم  نکته  داد:  ادامه  جمهوری، 
از پاندمی کرونا همه شاخص ها را دچار مشکل کرده است و 

اقتصادی بحران کرونا وضعیت منفی در  تاثیرات  به  با توجه 
بینی  اقتصادی تشدید خواهد شد. در مجموع پیش   شاخص 
می  شود برای رفع شکاف جنسیتی جهان حداقل ۱۳۵ سال 

زمان الزم است.
به گفته وی بر اساس روند پیشرفت در شاخص ها، در حوزه 
اقتصاد به ۲۶۷ سال و برای رفع نابرابری در زمینه سیاست به 
۱۴۵ سال و در آموزش ۱۴ سال برای رفع نابرابری زمان الزم 
پیش  قابل  زمان  کرونا  بحران  بدلیل  سالمت  حوزه  در  است. 

بینی نیست.
به گفته فالحتی، بر اساس مناطق جغرافیایی برای رفع شکاف 
جنسیتی، ۵۲ سال برای رفع نابرابری در اروپای غربی، ۶۱ سال 
برای آمریکای شمالی، ۶۹ سال آمریکای التین و کارائیب، ۱۹۵ 
سال در آسیای جنوبی، ۱۲۱ سال در آفریقا، ۱۳۴ سال اروپای 
شرقی و آسیای مرکزی، ۱۶۵ سال در آسیای شرقی و اقیانوسیه 

و ۱۴۲ سال در خاورمیانه و شمال آفریقا زمان الزم است.
فاصله  همچنان  سیاسی  مشارکت  شاخص  در  افزود:  وی 
جنسیتی زیادی بین زنان و مردان وجود دارد و می توان گفت 
 ۲۲.۶ جهان،  سراسر  در  وزارتی  پست   ۳۴۰۰ کل  مجموع  در 
درصد در اختیار زنان است و از نظر پارلمانی از مجموع ۳۵۵۰۰ 

صندلی تنها ۲۶.۱ درصد در اختیار زنان است

گزارش »کرمان امروز« از دهمین روز اعمال محدودیت ها در کرمان و نارضایتی مردم و مسئوالن از وضعیت موجود؛

مردم، کسبه و مسئوالن هر سه معترض!
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

دهمین روز از اعمال محدودیت های ستاد مقابله با کرونا 
اما اجرای محدودیت ها در سطح شهر  پایان رسید  به  نیز 

کرمان به صورت انتخابی و نصفه نیمه است.
سراسر  با  همگام  هفته  دو  تعطیلی  از  روز  ده  گذشت  با 
کشور در کرمان، هر چند بیشتر پاساژها و مغازه ها کامال 
بسته بوده اما تعدادی نیز باز بودند و مردم نیز مانند روزهای 

عادی در حال خرید  بودند.
 در خیابان های اصلی شهر کرمان به دلیل حضور بیشتر 
ماموران انتظامی، بیشتر مغازه ها بسته بودند اما در کنار هر 
دور شدن  از  و پس  داشت  نیز حضور  مغازه  مغازه صاحب 
نیروهای پلیس مشتری های خود را به داخل مغازه هدایت 

می کرد.
هرسه  مسئوالن  و  کسبه  مردم،  که  است  این  واقعیت 
اینکه  از  مردم  هستند.  معترض  موجود  وضعیت  به  نسبت 
فعالیت های روزانه شان محدود شده و حتی برای تردد دچار 
محدودیت هستند گالیه دارند. کسبه از وضعیت اقتصادی 
و تهدیدی که متوجه شان است می گویند و هر روز درباره 

چک های برگشتی صحبت می کنند. 
آبمیوه  و  بستنی  فروش  کارش  که  داران  مغازه  از  یکی 
این  های  اجرای محدودیت  گوید:  باره می  این   در  هست 
بود  نخواهد  کارساز  کرونا  جدید  موج  کنترل  برای  چنینی 
زیرا پیش از نوروز عالوه بر تجمعات زیاد و شلوغی بازار هیچ 

شهری قرمز نشد.
به  کرمان  شهر  کنونی  قرمز  وضعیت  افزاید:  می  وی 
مسافرت های نوروزی و برگزاری مهمانی های شلوغ بر می 
گردد اما در نهایت با تصمیم مسئوالن دود این بی توجهی 

باید به چشم مغازه داران و اصناف برود.
این مغازه دار ادامه می دهد که محیطی بسته تر از تاکسی 
مسئوالن  ولی  ندارد  وجود  کرونا  انتقال  برای  شهری  های 

دستور به بسته شدن مغازه ها می دهند.

مغازه دار دیگری هم در این باره به مشکالت اجرای طرح 
محدودیت ها اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکالت طرح 
هیچ  نگرفتن  نظر  در  دولت  سوی  از  ها  محدودیت  اجرای 
تسهیالت و یا ضرر کردی برای مدت زمان بسته شدن مغازه 

ها است.

یکی از مغازه داران خیابان شریعتی نیز در این باره گفت: 
برخی از مردم بدون ماسک تردد کرده و یا در مهمانی ها 
تنها  این  ها  محدودیت  اعمال  برای  اما  کنند  می  شرکت 

اصناف سطح شهر هستند که باید تعطیل شوند.
وی می افزاید: مسئوالن تنها به بسته شدن مغازه ها فکر 

رعایت  بدون  جمعیتی  و  تراکم  بیشترین  ولی  کنند  می 
پروتکل های بهداشتی روزانه در بانک ها تجمع می کنند و 

هیچ کدام از بانک ها تعطیل نشده اند.
مغازه دار دیگری که یک دکه کوچک در بازار دارد در این 
باره اظهار می کند: دولت برای تعطیل شدن مغازه ها که 
تنها منبع درآمدی بسیاری از مردم است هیچ تسهیالتی در 
نظر نگرفته و در پایان ماه مغازه دارباید کرایه چند میلیونی 

را  بدون هیچ  دخلی پرداخت کند.
ها  مغازه  کرایه  شریعتی،  خیابان  داران  مغازه  گفته  به 
میلیونی   ۱۵ کرایه  موجران  از  بعضی  و  شده  برابر  چندین 
در ماه دریافت می کنند. پیشتر نیز بسیاری از اتحادیه ها 
در خصوص به خطر افتادن کسب و کار و بیکار شدن عده 

زیادی در نتیجه تعطیلی بازارها هشدار داده بودند.
گوید:  می  کرمان  شهر  سطح  داران  مغازه  از  دیگر  یکی 
ها  مغازه  شدن  بسته  خصوص  در  ها  محدودیت  اجرای 
اقدامی درست نیست زیرا معیشت چندین خانواده به یک 

مغازه متصل است.
این مغازه دار می گوید که با اجرای نصف و نیمه محدودیت 
ها و تحمیل هزینه های بیشمار به کسبه کاری از پیش نمی 
رود بلکه مسئوالن  باید به دنبال واکسیناسیون همانند سایر 

کشورهای دنیا  باشند.
سخن آخر

صحبت کاسبان و مغازه داران را در این باره شنیدیم اما 
مساله دیگری که نباید دور از نظر بماند بی توجهی مردم 
است، در حین تهیه این گزارش افراد زیادی را دیدیم که 
بدون ماسک بودند یا ماسک هایشان زیر چانه هایشان بود 
و در خیابان قدم می زدند. این افراد شاید اگر می دانستند 
را  بازار  تعطیلی  آن  پی  در  و  آنان  های  خیالی  بی  نتیجه 
باید چندین هزار کاسب و فروشنده با برگشت خوردن چک 
دیگری  رنگ  شهرها  االن  بدهند  ورشکستگی  و  هایشان 
با  کسبه  فعالیت  از  مسئوالن  دیگر  سویی  از  اما  داشت. 
کرکره های نیمه باز سخن به میان می آورند. کارشناسان بر 
این عقیده هستند که اگر مردم و کسبه این محدودیت ها 
سپری  کمتری  تلفات  با  چهارم  موج  کنند  اجرا  را صحیح 

خواهد شد. 

از  مردم  هستند.  معترض  موجود  وضعیت  به  نسبت  هرسه  مسئوالن  و  کسبه  مردم،   
هستند  محدودیت  دچار  تردد  برای  حتی  و  شده  محدود  روزانه شان  فعالیت های  اینکه 
هر  و  می گویند  است  متوجه شان  که  تهدیدی  و  اقتصادی  وضعیت  از  کسبه  دارند.  گالیه 
روز درباره چک های برگشتی صحبت می کنند. اما از سویی دیگر مسئوالن از فعالیت کسبه 
با کرکره های نیمه باز سخن به میان می آورند. کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر 
سپری  کمتری  تلفات  با  چهارم  موج  کنند  اجرا  صحیح  را  محدودیت ها  این  کسبه  و  مردم 

خواهد شد و....
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یادداشتی به قلم استاد سیدمحمدعلی گالبزاده، مدیرمرکز کرمان شناسی؛

شهر»ِهرت« و موتورسواران کرمانی
قابل توجه نیروی محترم انتظامی و محاکم معّزز قضائی
هنوز هم در میان پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها، اصطالحی 
کسی  در  را  آشفتگی  و  نظمی  بی  اوج  وقتی  که  است 
اینجا شهر هرته؟« به سخنی  می بینند، می گویند: »مگر 
دیگر شهر هرت، نماد بی قانونی و بی توّجهی به مقررات 
است. جمعی بر این باورند که این »هرت« همان »هرات« 
است که در خراسان قدیم قرار داشت و امروز در شمال 
غربی افغانستان واقع می باشد و در مقطعی از تاریخ، دچار 
این نابسامانی شده بود. آنگونه که خطاکار، خود را حاکم 
می دانست و زیان دیده چاره ای جز پذیرش محکومیت 

نداشت. در یکی از همین احکام صادره بود که:
گنه کرد در بلخ آهنگری              

به ترشیز اعدام شد دیگری
و شگفتا که در همین شهر و با وجود آنهمه بی قانونی و 
بی نظمی، خواجه عبداهلل انصاری، عارف بزرگ و نامی، قدم 
به پهنه هستی می گذارد و بر صحیفه آشفتگی این شهر 
کمالنامه انسانی را رقم می زند و با کلمات قصار و عارفانه 
خود، آدمی را از فرش به عرش می برد. معنای این تفاوت 
فاحش آنست که در منجالب هم می توان گل امیدواری 
رویاند و در دشت های بی سامان، بوستانی از گل و ریحان 

به بار آورد.
باری وضعیت برخی موتورسواران در شهر ما به گونه ای 
است که گوئی آنها مهاجر شهر هرت هستند زیرا هیچ قاعده 
و قانونی در قاموس آنها وجود ندارد و هر موتورسواری در 
گرفت  توقف  یا  انتخاب حرکت  به  تصمیم  که  لحظه  هر 
در هر کجا و با هر موقعیتی مجاز است و همه عابرین و 
راکبین، موظف هستند در برابر اراده ِ آنی حضرت ایشان 
رفتار و عملکرد مناسب طبع موتورسوار داشته باشند و اگر 
در این راه کمترین کوتاهی صورت گیرد در برابر آن مطلق 

العنان، محکوم خواهند بود. به قول طالب آملی:
چرا به عرش ننازد کسی که چون طالب

سمند ناطقه را مطلق العنان دارد
البته اگر طالب امروز بود و طلبکاری موتورسواران متخلف 
را می دید، مصرع دوم را اینگونه می سرود که »نشسته بر 

موتور و مطلق العنان دارد« 
همین چند روز پیش شاهد بودم که موتورسواری بی پروا 
با سرعت زیاد در گذر از چراغ قرمز با راننده خودروییـ  که 
تمام تالش خود را برای پرهیز از تصادف بکار گرفته بود ـ 
برخورد کرد که خوشبختانه حادثه ای پیش نیامد اما موتور 
سواِر متخلف با لگد به در ماشین کوبید و یقه راننده خودرو 
را گرفت و طلبکارانه گفت: مگه کور بودی و نمی دیدی که 

من دارم رد میشم، چرا توقف نکردی!؟ بیچاره راننده، مات 
و مبهوب، تنها نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخته و می 
گفت: برادر، من که مرتکب خطا نشدم، این تو بودی که از 

چراغ قرمز عبور کردی، حاال من بدهکارم!؟
بود،  خواهد  آن  آخرین  نه  و  است  اولین صحنه  نه  این 
هر روز ده ها نمونه از آن را در شهر شاهد هستیم. پایان 
کار کاماًل روشن و قابل احصاء است. سری به بخش های 
و  مجروحان  درصد   40 حداقل  ببینید  و  بزنید  اورژانس 
موتورسواِر  جانب  از  یا  هستند  موتورسوار  یا  مصدومان 

متخلف به این روز افتاده اند.
علت  این  به  بیشتر  موتورسواران  در  تخطی  و  تخلف 
نهادینه شده که همه سعی می کنند خود را از درگیری 

با آن ها ـ که اکثراً آدم های هّتاکی هستند ـ دور بدارند و 
به قول کرمانی ها اینگونه است که آن ها شیر می شوند، 
و  حد  بی  تخلفات  دیدن  با  پلیس  تالشگر  برادران  حتی 
حصر موتورسواران، عکس العملی در حد یک سوت زدن 
یا اخطار یا ثبت شماره موتور از خود نشان نمی دهند و 
به این ترتیب آن ها خود را در قانون شکنی و تجاوز به 
حریم دیگران مجاز دانسته و معتقدند که اصاًل موتورسواری 
قانونی ندارد و آغوش همه معابر در هر شرایطی و به هر نحو 
که میل آن ها بود به روی شان گشوده است! بدیهی است 
تا این وضعیت ادامه داشته باشد، انتظار هرگونه تغییری 
مورد  این  در  است  بیهوده  متخلف  موتورسواران  از سوی 
انتظامی کارساز خواهد بود  به ویژه جدیّت بیشتر نیروی 
کما اینکه امروز شاهد هستیم رانندگان خودرو که دوربین 
ثبت تخلفات را رویاروی خود می بینند از ایستادن روی 
با سرعت  و در جاده ها  پرهیز می کنند  پیاده  عابر  خط 
این  از  پیش  آنکه  حال  و  کنند  می  حرکت  شده  تعیین 
اصاًل دری به روی این قبیل مسائل پیش نمی کردند. البته 
در بسیاری از کشورهای دنیا اینگونه است یعنی در کنار 
فرهنگ سازی ضوابط شداد و غالظ و مقررات بسیار سخت 
گیرانه نیز اعمال می شود. به عنوان نمونه خویشی دارم که 
تا وقتی در ایران زندگی می کرد، تمام عشق او در رانندگی 
عبور از چراغ قرمز و انجام سایر تخلفات بود و گاه حتی از 
درگیری با افراد نیز پرهیزی نداشت. چند سال قبل که در 
یکی از شهرهای آمریکا مهمان او بودم و هنگام رانندگی 
مشغول گپ و گفت بودیم، ناگهان مثل لحظه ای که دچار 
برق گرفتگی شده باشد با اضطراب پا را از روی پدال گاز 
برداشت و گفت: ای وای گرم صحبت بودیم و از کیلومتر 
مجاز فراتر رفتم! با تعجب به او گفتم فالنی، تو همان کسی 
هستی که در ایران آنگونه رانندگی می کردی و به تخلف 

چند  هم  اینجا  در  بله،  داد  جواب  بودی!؟  شده  معتاد 
بار اینگونه عمل کردم اما کاری به سرم آوردند که برای 
همیشه آن نحوه رانندگی را فراموش کردم. یادم می آید 
آخرین مرتبه مرا ده روز زندانی کردند و روزگاری را شاهد 

بودم که هرگز تکرار تخلف نخواهم کرد.
این  در  قضائی  محاکم  بیشتر  برخوردهای  این،  جز  به 
مورد به یقین کارساز است. با این توضیح که به ویژه در 
کشورهای اروپائی و آمریکائی اگر عابر پیاده یا موتورسوار 
قانونی دچار حادثه حتی  موازین  نکردن  رعایت  دلیل  به 
این  واسطه  که  خودرویی  راننده  با  برخوردی  شود  مرگ 
او  اتومبیل  این علت  به  اگر  بوده نمی شود، حتی  حادثه 
آسیب ببیند در زمان تحویل جسد مقتول، ابتدا خسارت را 
از بازماندگان می گیرند. نمی دانم آیا در قوانین جاری ما 
نیز این اصل وجود دارد و رعایت می شود؟ مسلم است که 
هر چه عرصه بر متخلف تنگ تر شود زمینه برای قانونمند 

کردن یک مقوله بیشتر فراهم می شود.
فراموش نکنیم که یک شهر اسالمی باید از هر جهت الگو 
و نشانه باشد به ویژه در رانندگی که چگونگی آن نمادی 
آن  حکومتی  های  ارزش  و  جامعه  یک  مردم  فرهنگ  از 
است. آنگونه که بارها و بارها بر گناه بودن تخلفات رانندگی 
از  اشاره شده است. همین چند روز پیش دلنوشته یکی 
کارآفرین های خارجی که برای سرمایه گذاری اقتصادی به 
کرمان آمده بود را می خواندم، نوشته بود »وقتی راننده 
اتاق بازرگانی در شهر رانندگی می کرد و رفت و آمد برخی 
موتور سوارها را می دیدم، تمام تنم می لرزید و هر لحظه 

تصور می کردم، حادثه ای سخت پیش خواهد آمد.«
بی گمان، اینگونه تصویرگری ها از شهری که زیر پرچم پر 
افتخار اسالم بسر می برد و باید تمثیلی از ارزش های این 

آئین انسان ساز باشد، شایسته نیست.   

یاد ایام              حکایت پیراهن دوز اصفهانی

پشتکوه  در  دانش  سپاهی  که  بود  شمسی   1347 سال 
بختیاری بودم. در تیر ماه این سال برای استفاده از تعطیلی 
به  بود  اصفهان  در  بود  روز  ده  که  سپاهی  خدمت  نیمه 
که  گرد  زرنیان  حسین  آقایان  خود  ی  همدوره  دوستان 
اکنون مهندس برق و ساکن تهران است و محمود سیفی 
کاربابایی)علوی( که اکنون در کرمانشاه دکان عتیقه فروشی 
آنها در پشتکوه بخیتاری سپاه دانش  دارد و آن زمان هم 
بودند برخورد کردم و خیلی خوشحال شدم.  بلیت اتوبوس 
برای ساعت 2 بعد از ظهر به کرمانشاه گرفتیم. چون نزدیک 
ظهر بود به مهمانخانه ای رفتیم که ناهار بخوریم. پس از 

صرف ناهار چون کاری در اصفهان نداشتیم به درب گاراژ 
آمدیم و منتظر شدیم که وقت موعود برسد و سوار اتوبوس 

بشویم. 
دیوار به دیوار گاراژ دکان پیراهن دوزی بود که مرد پیراهن 
دوز هم چون کاری نداشت درب دکان خود ایستاده بود و 
مردم و ماشین ها را تماشا می کرد. ما هم مشغول تماشای 
پیراهن هایی که دوخته بود شدیم و آنها را تماشا می کردیم 
و درباره آن پیراهن ها اظهار نظر می کردیم. محمود گفت 

چه پیراهن های خوبی دوخته است.
کاش فرصت داشتیم پیراهنی برای ما هم می دوخت. مرد 
از دهان محمود گوش  این کلمه  به محض شنیدن  خیاط 
هایش را تیز کرد و گفت : شما پارچه را انتخاب کنید من تا 
قبل از اینکه اتوبوس حرکت کند پیراهن را برای شما آماده 
می کنم . محمود گفت االن ساعت یک بعد از ظهر است و 
ما ساعت 2 بعد از ظهر بلیت داریم. مرد خیاط به ما گفت 

شما پارچه را انتخاب کنید من اندازه شما را می گیرم. اگر 
تا هنگام حرکت اتوبوس آماده نشد من آن را داخل مغازه 

میگذارم و می فروشم. شرط خوبی بود.
را  آن  اندازه  خیاط  مرد  و  کرد  انتخاب  را  پارچه  محمود 
گرفت و شروع به دوختن پیراهن کرد. ما هر سه نفر پیش 
خود گفتیم که امکان ندارد در عرض یک ساعت باقی مانده 
بتواند پیراهن را آماده کند چرا که هر وقت در کرمانشاه می 
خواستیم سفارش پیراهنی را به خیاط بدهیم. پیراهن دوز 
دو سه روز ما را به خاطر پیراهنی سرگردان می کرد حاال 
یک  عرض  در  تواند  می  چگونه  اصفهانی  دوز  پیراهن  این 

ساعت پیراهنی را بُبرد و بدوزد.
پیراهن  که  دیدیم  ناباوری  در  نفر  سه  ما  گفته  برخالف 
دوز ده دقیقه به ساعت 2 بعد از ظهر مانده بود که پیراهن 
اتو زد و تحویل محمود داد و 20 تومان خود  را دوخت و 
سیاحت  و  سیر  به  اش  مغازه  کنار  آمد  دوباره  و  گرفت  را 

مسافران پرداخت و منتظر شکار بعدی بود.
در اینجا باز پیش خود گفتیم  اینکه می گویند اصفهانی 
ها انسانهای مقتصدی هستند برای ما مشخص شد که صد 
پیش  امروز  اصفهانی همین  اگر یک  است.  در صد درست 
این پیراهن دوز بخواهد سفارشی برای دوختن پیراهن بدهد 
کرد.  معطل خواهد  روز  را یک  او  دوز  پیراهن  این  حداقل 
چرا که پیراهن دوز پیش خود حساب می کند این مشتری 
اهل اصفهان است و فردا هم همین جا است اگر به او بگوید 
فردا بیاید و پیراهن را تحویل بگیرد برای کار خودش ارزش 
گذاشته است و این جزء فوت کوزه گری است و مشتری هم 
قبول می کند و فردا می آید. ولی ما آدم های رفتنی بودیم 
اگر به ما می گفت ساعت 3 بیائید آن 20 تومان از دست او 
رفته بود. بنابراین پیش خود اقتصادی ترین کار را انجام داد 
و در عالم اقتصاد هم این بهترین فکر انسانهای موفق است.

در دانشگاه تربیت معلم تهران، استاد روان شناسی ما دکتر 

ابراهیم هاشمی تحصیل کرده دانشگاه سوربن فرانسه بود 
و در زمان ما معاون دکتر محمد مشایخی رئیس دانشسرای 

عالی هم بود.
در سر کالس به ما گفت که مدیر کارخانه صنایع آزمایش 
دکتر  آقای  از  و  بود  کرده  استخدام  فروش  مدیر  نفر   50
کالس  آن  در  ساعتی  چند  که  بود  کرده  دعوت  هاشمی 

تدریس روانشناسی داشته باشد.
بود  گفته  هاشمی  دکتر  آقای  به  آزمایش  کارخانه  مدیر 
اگر  که  بدهید  تعلیم  را  نفر   50 این  طوری  خواهم  می   :
ای  پنکه  یا  کولر  و  آمد  ما  مغازه  به  مشتری  تابستان  در 
خواست و در آن زمان این وسایل در فروشگاه موجود نبود 
مدیر فروش ما بتواند از بخاری های آزمایش تعریف کند که 
با ذوق و شوق  از فروشگاه  مشتری در هنگام خارج شدن 
یک بخاری از ما بخرد. احسنت بر چنان مدیران صنایعی که 

چنین دیدگاه اقتصادی را آموزش می دادند.

به قلم
 محمد تقی راهپیما

بخش آخر
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