
روز گذشته در شورای ستاد مدیریت بحران 
استان عنوان شد؛

کرمان آماده مواجهه 
با پدیده »ال نینو«

هر یکشنبه در صفحه کرمون پیام ما بخوانید

روزگاری که 
گذشت

در حاشیه ممانعت از انتقال موزه دیرینه 
شناسی به خارج از استان؛

از تونل زمان تا
 تونل وحشت

بررسی میکرونیدلینگ
طبیعی ترین و موثرترین روش 

جوانسازی و ترمیم پوست در 
گفت و گو با دکتر صفا
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پیشخوان

شـهرام پارسـا مطلق- حمیـد نیک نفـس متولـد 1337 
رفسـنجان بـه نسـلی از شـاعران کرمـان تعلـق دارد کـه پس 
از انقـاب شـعر را بـا دغدغه های جدی شـروع کردنـد. او در 
طـول قریـب بـه چهار دهـه عاوه بر شـعر و ادبیـات مدیریت 
را در عرصـه هـای بـه ظاهـر متناقـض صنعتـی، ورزشـی و 
فرهنگـی تجربـه کرده اسـت. کارنامه ی حمید نیـک نفس در 
عرصـه هـای مختلـف کارنامـه وزینـی اسـت که مجـال طرح 
آن در ایـن اشـاره کوتاه نیسـت. چهـار دوره مدیریت باشـگاه 
فوتبـال مـس از سـال های 76 تـا 86، چندین سـال مدیریت 
در بخـش هـای روابط عمومـی، فرهنگی و ورزشـی در صنایع 

مس سرچشـمه و پس از آن در سـال 73 در سـن 35 سالگی 
عنـوان جـوان تریـن بازنشسـته کشـور را از آن خـود کـرد. 
همزمـان بـا فعالیت در صنایع مس مدیریت ارشـاد شـهرهای 
سـیرجان، شـهربابک، بردسـیر، بافت و شـهر مس سرچشـمه 
را برعهـده داشـت. پـس از بازنشسـتگی در موسسـه مفـرغ با 
مهـدی محبـی کرمانـی همکاری کـرد و امـروز مدیر اسـتان 
کرمـان شـرکت مـادر تخصصی میدکـو )صنایع فوالد( اسـت. 
او در مـدت فعالیـت ادبـی اش جلسـات شـعر مختلفـی را راه 

انـدازی و اداره کرده اسـت.
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,380,000
9,380,000
4,700,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,550,000
1,710,000

959,200

دالر
يورو
پوند

33,880
39,700
53,200

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

 374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 تیپ 2
GLX 405 پژو

پژو پارس سال

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هیوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

آگـــــــهی مزایده
شـرکت سـیمان ممتـازان کرمـان در نظر دارد موارد مشـروحه ذیـل را از طریق مزایـده عمومی به فروش برسـاند. متقاضیان 
بـرای خریـد هـر کـدام از دو ردیـف مـی تواننـد از تاریخ نشـر آگهی بمـدت 10روز کاری و در سـاعات اداری جهـت بازدید و 

کسـب اطاعـات بیشـتر و دریافت اسـناد شـرکت در مزایده به امـور بازرگانی سـیمان ممتازان مراجعـه نمایند.
تلفن تماس: 03433370456 داخلی 1901 

03458132208 )امور بازرگانی(
1- حـدود 350 تـن مـواد نسـوز ضایعاتـی )مـات آجر مک کـروم، مات آجر مگ اسـپین، مـات آجر رفرامـگ، مات آجر 

کرونـال، آجر تـاپ مگ، آجر مگ اسـپین(. 
2- حدود 270تن ضایعات فلزی و غیر فلزی.

با آغاز اکتشافات معدنی هدفمند رخ می دهد

هفت بهشت معادن در 
جنوب کرمان

حجت االسالم و المسلمین ربانی زاده 
انتخاب شایسته شما را به عنوان 

رئیس شورای اسامی شهرستان کرمان 
تبریک عرض می نمایم. از درگاه 

ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی 

در جهت رشد و شکوفایی ایران اسامی 
مسالت دارم

 و شکر اهلل سعیهم.
علی اکبر مشرفی
رییس شورای اسالمی شهر کرمان

حمید نیک نفس در گفتگو با پیام ما: 

فرهنگ و هنر نباید دولتی 
و بخشنامه ای باشد

حجت االسالم و المسلمین ربانی زاده 
انتخاب شایسته شما را به عنوان رئیس شورای اسامی شهرستان 
کرمان تبریک عرض می نمایم. از درگاه  ایزد منان مزید توفیقات 
برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفایی ایران اسامی مسالت داریم
روزنامه پیام ما

فروش انواع ساپورت طرح لی، 
بافت و کرکی مخصوص زمستان

به قیمت تهران
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر

اصالحیه احکام مالیاتی قانون رفع 
موانع تولید رقابتي بررسی می شود

رییـس کمیسـیون بانـک، بیمـه و امـور مالیاتـی اتاق 
کرمـان از برگـزاری کارگاه آموزشـي بررسـي اصاحیـه 
قوانیـن مالیـات هـاي مسـتقیم و احـکام مالیاتـي قانون 
رفـع موانـع تولیـد رقابتـي با حضـور غامحسـین دوانی 
در محـل اتـاق کرمان خبر داد. به گـزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی اسـتان کرمان، 
جلیـل کاربخش راوری، بر حضـور مدیران مالي و مدیران 
شـرکت هاي حسابرسـي طـرف قـرارداد آن شـرکت، در 
ایـن کارگاه توصیـه کـرد و افـزود: پـس از ابـاغ قانـون 
اصـاح قانون مالیات های مسـتقیم، اتاق هـای بازرگانی، 
تعـاون و اصنـاف طی صدور بیانه ای مشـترک، خواسـتار 
آمـوزش و توجیـه مودیـان مالیاتـی شـدند و اکنـون این 
مهـم رقم خورده اسـت که مدیـران شـرکت ها می توانند 
از قوانیـن مالیاتـي آگاهی و بر این امور تسـلط یابند. وی 
بـا بیـان اینکه در این بیانیه مشـترک، نکاتـی که ممکن 
اسـت در جهـت اجـرای ایـن قانـون مشـکات جـدی 
ایجـاد کنـد آورده شـده اسـت، اذعان داشـت: امیـدوارم 
اینگونـه تعامات سـرآغازی باشـد کـه اتاق ها بـه عنوان 
نماینـدگان فعاالن اقتصـادی در جریان تدویـن و اجرای 
آیین نامه ها و قوانین اثرگذار باشـند. رییس کمیسـیون 
بانـک، بیمـه و امور مالیاتـی اتاق کرمان خواسـتار حضور 
مدیـران مالـی شـرکت ها در ایـن کارگاه و اسـتفاده الزم 
آنهـا از فرصـت پیش آمده شـد و گفـت: ایـن کارگاه روز 
چهارشـنبه، بیسـتم آبان ماه جـاری از سـاعت 9 الي 13 
در محـل سـالن زنـده یـاد کامیابـي اتـاق کرمـان برگزار 

می شـود.

کشف 573 کیلو تریاك از یك 
دستگاه اتوبوس ولوو

پلیـس،  خبـري  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
سـرهنگ«محمد افشـاري پور«گفت:در راسـتاي مبارزه 
بـا سـوداگران مـرگ، مامـوران پلیـس مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر این شهرسـتان حین کنتـرل خودروهاي عبوري 
بـه یک دسـتگاه اتوبوس مسـافربري«ولوو«که از شـرق 
کشـور به سـمت کرمان در حال حرکت بود، مشـکوک 
و آن را متوقـف کردند. وي افزود:ماموران پس از متوقف 
کـردن خودرو در بازرسـي دقیق از آن 141بسـته چهار 
کیلویـي و 9 بسـته یـک کیلویـي مـواد مخـدر تریـاک 
بـه وزن 573کیلوگـرم کـه بـه صـورت کامـا حرفه اي 
و ماهرانـه در سـقف اتوبـوس جاسـازي شـده بـود را 
کشـف کردنـد. فرمانـده انتظامـي شهرسـتان نرماشـیر 
تصریـح کـرد:در ایـن عملیـات دو قاچاقچي دسـتگیر و 
پـس از تشـکیل پرونده تحویـل مقامات قضائي شـدند. 
سـرهنگ افشـاري پور در پایان از شـهروندان خواسـت 
تـا هـر گونـه اخبـار مربـوط بـه قاچاق،توزیـع و مصرف 
مـواد مخـدر را از طریـق سـامانه 110 بـا پلیـس در 
میـان بگذارنـد تـا در اسـرع وقـت نسـبت به شناسـایي 

و دسـتگیري متهمـان اقدام شـود.

کرمان در تولید کرك مقام نخست 
کشور را به خود اختصاص داده است

معـاون بهبـود تولیـدات دامی اسـتان کرمـان گفت: 
را  اول کشـور  تولیـد کـرک مقـام  اسـتان کرمـان در 
داراسـت بطوریکـه 90 درصد کرک تولیدی این اسـتان 
بـه چیـن ، مغولسـتان و کشـمیر صـادر می شـود. علی 
باقـری بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمان امسـال بیش 
از هـزار تـن کـرک تولید کرده اسـت، افـزود: این کرک 
کامـًا صـادر شـده و یکـی از فرآوردهـای دامـی ارز آور 
بـرای کشـور اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه کرمـان به 
پـرورش بـز کرکـی راینـی مشـهور اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: در حـال حاضـر بیـش از دو میلیـون رأس بـز 
کرکـی در شهرسـتان هـای بافت، بردسـیر، سـیرجان و 
بخـش هایـی از  شـمال شهرسـتان کرمان پـرورش می 
یابـد. باقـری بـه کیفیت مناسـب کرک تولیدی توسـط 
دامـداران اشـاره و تصریـح کـرد: قطـر کـرک ایـن بزها 
14 تـا 17 میکـرون اسـت کـه تـاش می شـود این بز 
هـا تکثیـر و در بیـن گلـه هـای مردمـی توزیع شـود تا 
ارزش اقتصـادی ایـن محصـول بـاال رود. معـاون بهبـود 
تولیـدات دامـی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه علی 
رغـم توجه بـه کمیت و کیفیـت تولید کرک متأسـفانه 
در بحـث بازاریابـی ایـن محصـول کاری انجـام نشـده 
اسـت، یادآور شـد: در حال حاضر کرک تولیدی اسـتان 
بـدون فـرآوری و موکشـی فروختـه مـی شـود. باقـری 
بـا اعـام اینکـه هـم اکنـون سـه کارخانـه مربـوط بـه 
کـرک در کشـور وجـود دارد، گفـت: ایـن کارخانـه هـا 
در اسـتانهای خراسـان رضـوی ، سـمنان و شهرسـتان 
بافت هسـتند که متأسـفانه کارخانه ی شهرستان بافت 

اسـت. تعطیل 

بازدید
 سهامداران مس از 
مس سرچشمه 
ذینفعـان  و  سـهامداران 
شـرکت مـس 14 آبـان مـاه از 
مـس سرچشـمه و رونـد تولیـد 
و سـپس  کردنـد  بازدیـد  مـس 
و  مدیرعامـل  بـا  اي  جلسـه  در 
مدیـران شـرکت مـس شـرکت 

کردنـد. احمـد مرادعلیـزاده مدیرعامل شـرکت ملـي صنایع مـس ایران ضمن 
خوشـامدگویي بـه سـهامداران و اشـاره بـه اینکـه شـما بـا تـاش و زحمـت 
امانتـداران خـود آشـنا شـدید کـه در شـرایط سـخت کاري در سـرما و گرمـا 
سـخت کار مـي کننـد تا اثـر گذار باشـند و در جهـت حفظ و سـودآور کردن 
ایـن صنعـت تـاش مـي کننـد.  بـه گـزارش خبرنـگار روابـط عمومـي مـس 
سرچشـمه، مدیرعامـل شـرکت مـس اظهـار داشـت:  در بخـش مـس تولیـد 
کنسـانتره ارزش افزوده باالیي دارد و در ذوب و پاالیشـگاه سـود آوري زیادي 
وجـود نـدارد امـا فلـز مصرف کننـده درتمـام کشـورهاي دنیـا باید بـه اندازه 
مصـرف داخلـي  تولید شـود اما در کشـور ما مصـرف مس کاتـد120 هزارتن 
اسـت در حالیکـه بـا سـرمایه گذاریهایـي کـه در قبـل شـده اسـت 400 هزار 
تـن ظرفیـت ذوب اسـت بنابراین دراین بخش تا ده سـال آینده نباید توسـعه 
بیشـتري صـورت گیـرد مگـر در معـدن که توسـعه هایـي باید صـورت گیرد.

اعطای مرخصی به 
مددجویان تکمیل 
کننده اصالح و 
تربیت است

زنـدان در  بـر  ناظـر  قاضـی 
بنـدی  طبقـه  شـورای  جلسـه 
زنـدان جیرفـت گفـت: اعطـای 
مرخصی بـه مددجویان تکمیل 

کننـده برنامـه هـای اصاح و تربیتـی زندان می باشـد. جواد دهقـان افزود: 
وقتـی مددجـوی از ورود تحـت آمـوزش فرهنگـی و برنامـه هـای تربیتـی 
زنـدان قـرار گیـرد در اخـاق و رفتـار وی تغییـر مثبتـی صورت مـی گیرد 
و بـا دارا بـودن شـرایط قانونـی اعطـای مرخصـی و اسـتفاده از تسـهیات 
قانونـی می تواند کمک شـایانی به زندگی مددجویان داشـته داشـته باشـد 
و مددجویـان بـا امیـد بیشـتری در جهـت بهبـود زندگـی خود تـاش می 
کنند.رییـس زندان جیرفت همچنین در جلسـه شـواری طبقه بندی گفت: 
آنچـه امـروزه در زندانهـا از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت حفـظ کرامت 
انسـانی مددجویان و کمک به بازگشـت سـعادتمندانه و شـرافتمندانه آنان 
بـه جامعـه می باشـد. حسـین برشـان افـزود: ما بـا برنامـه ریـزی و اجرای 
سیاسـتهاو برنامـه هـای عالیـه سـازمان زندانهـا در جهـت اصـاح و تربیت 

مددجویـان سـعی در آگاه سـاختن و کاهـش جرایـم آنـان داریـم.

سیرجان میزبان
سه شهید
 دفاع مقدس بود

از شـهدای  دیـروز سـه تـن 
درسـیرجان  مقـدس  دفـاع 
تشـییع وبخاک سـپرده شـدند.

بـه گـزارش خبرنـگار پیـام ما به 
نقـل از مدیـر بنیاد شـهیدوامور 
ایثارگران سـیرجان، شهید ناصر 

نـژاد شـاهبداغی یکـی از شـهدایی اسـت کـه پـس از 32سـال بـه زادگاهش 
بـر مـی گـردد ودوتـن دیگر دو شـهید گمنامی هسـتند کـه مردم سـیرجان 
توفیـق پذیرایـی ومیزبانـی از آنها راپیدا کرده اند. دیروز شـنبه طی مراسـمی 
در حسـینیه امـام خمینـی )ره( برپیکـر پـاک شـهیدان زیارت عاشـورا قرائت 
وسـپس پیکرشهیدان را ازمحل حسـینیه تاچهارراه رضوی باتشریقات نظامی 
وروی دسـتان مـردم شـهید پـرور سـیرجان تشـییع وجهـت خاکسـپاری به 
دانشـگاه آزاد وپیکر شـهید ناصرشـاهبداغی نژاد از شـهدای تازه تفحص شـده 
به گلزارشـهدا منتقل شـد.این شـهید متولد سال1344درشهرستان سیرجان 
اسـت کـه درسـال 1362بـه جبهـه اعـزام ودرعملیـات والفجر1درمنطقـه 
عملیاتـی فکـه به درجه رفیع شـهادت نائل آمد. گفتنی اسـت هفته گذشـته 
مجموعا اسـتان کرمان میزبان 9 شـهید بود که در سـه روز گذشـته در برخی 

شهرسـتان هـای این اسـتان تشـییع شـدند.

چهاردهمین 
نمایشگاه کتاب 
کرمان گشایش یافت

چهاردهمیـن نمایشـگاه بزرگ 
محـل  در  دیـروز  کرمـان  کتـاب 
جنـوب  نمایشـگاهی  مجتمـع 
شـرق گشـایش یافت. بـه گزارش 
گشـایش  آییـن  خبرآنایـن 
دویسـت و نود و یکمین نمایشگاه 

کتاب اسـتانی با حضور اسـتاندار کرمان، رئیس موسسـه نمایشـگاه های فرهنگی 
ایـران، نماینـدگان مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی، مدیـران و 
جمعی از اهالی فرهنگ برگزار شـد. چهاردهمین نمایشـگاه کتـاب کرمان با 220 
غرفه و حضور 650 ناشـر برپا شـد. امسـال نمایشـگاه کتاب کرمان نخسـتین بار 
در فضـای اسـتاندارد نمایشـگاهی و با همکاری و مشـارکت مجتمع نمایشـگاهی 
جنوبشـرق در حـال برگزاری اسـت. انتقال نمایشـگاه کتاب به مجتمع اسـتاندارد 
نمایشـگاهی جنوبشـرق به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسـامی استان کرمان، 
عـاوه بـر تامین ایمنی، مشـکات کمبـود فضای پـارک خودروها را نیـز بر طرف 
کـرده و هزینـه هـای برگزارکننـدگان را کاهش داده اسـت. وسـایل نقلیه عمومی 
نیـز بـه منظـور رفت و آمـد مردم به نمایشـگاه کتـاب کرمـان در مناطق مختلف 
این شـهر در نظر گرفته شـده اسـت. نمایشـگاه کتاب کرمان تا 22 آبان در محل 
مجتمـع نمایشـگاهی جنوبشـرق کرمـان آمـاده بازدید عاقـه مندان بـه کتاب و 

اسـت. کتابخوانی 

زندانشرکت مس نمایشگاهشهدا

کرمان ویچ

و  توسـعه  سـازمان  اکتشـافی  عملیـات 
نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران، 
شناخته شـده به عنـوان ایمیـدرو در جنوب 
کرمـان آغـاز شـده اسـت. ایمیدرو شـرکت 
هلدینـگ دولتـی فعـال در بخـش معـدن 
ایران اسـت و دارای 8 شـرکت اصلی و 55 شـرکت عملیاتی 
در زمینـه صنایـع فـوالد، آلومینیـوم، مـس، سـیمان و مواد 

می باشـد. معدنـی 
جنوب کرمان در رتبه سوم ذخایر معدنی کشور

جنـوب کرمـان بـه نوعـی بهشـت معـادن کشـور اسـت. 
ایـن منطقـه از حیـث ذخایر معدنی در کشـور رتبه سـوم را 
داراسـت. کرومیـت، تیتانیوم، مـس و آهـن از جمله ذخیره 
هـای معدنـی هسـتند که در ایـن منطقه وجـود دارند. علی 
رغـم این پتانسـیل فوق العـاده، جنوب کرمـان همچنان در 
محرومیـت بـه سـر می بـرد. به اعتقـاد کارشناسـان یکی از 
دالیـل محرومیـت این منطقه، اسـتفاده نکردن از پتانسـیل 
هایـی اسـت کـه در طول سـال ها بـه آن ها توجـه چندانی 
نشـده. از همیـن رو بـه نظـر مـی رسـد مسـئوالن مربوطـه 
در جنـوب کرمـان بایـد نسـبت به مسـئوالن دیگر شـهرها 
تـاش بیشـتری انجام دهنـد. همانطور که اسـتاندار کرمان 
در سـفر روز پنـج شـنبه خـود به شهرسـتان جیرفـت گفته 
بـود:  جنـوب کرمـان علـی رغـم تـاش هـای دولـت هـا، 
همچنـان از توسـعه نیافتگـی رنج مـی برد لـذا نیازمند نگاه 

ویـژه دولـت بـه این منطقه اسـت.
یکـی از مهمتریـن قسـمت هایی کـه نیازمند نـگاه ویژه 
دولـت بـه جنـوب کرمـان اسـت، بحث معـادن ایـن منطقه 
مـی باشـد. با توجه بـه اینکه ایـن منطقه رتبه سـوم ذخایر 
معدنـی کشـور را دارد الزم اسـت اکتشـاف هـای معدنـی 
گسـترده ای در منطقـه صـورت گیـرد. البتـه در گذشـته 
هـم به طـور مـوردی عملیـات اکتشـافی صـورت گرفته اما 
ظرفیـت معدنـی ایـن منطقـه بیـش از فعالیـت هـای انجام 
شـده در گذشـته اسـت. حاال رئیس سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان از آغاز فعالیت اکتشـافی شـرکت 

ایمیـدرو در ایـن منطقـه خبر داده اسـت. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب:

برای انجام اکتشافات هدفمند هفت پهنه در جنوب 
کرمان تعریف کرده ایم

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنـوب کرمان 
در ارتبـاط بـا آغـاز فعالیـت هـای اکتشـافی ایمیـدرو در 
منطقـه جنـوب کرمـان بـه »پیـام ما« گفـت: مـا در جنوب 
کرمـان جمعـا هفـت منطقه وسـیع با عنـوان پهنـه تعریف 

کردیـم کـه سـرجمع مسـاحتی حـدود 15 هـزار کیلومتـر 
دارنـد. هـدف از تعریـف پهنـه هـا هـم انجـام اکتشـافات 
ایـن  افـزود:  نسـب  اسـکندری  محمـود  اسـت.  هدفمنـد 
مسـاحت حـدود 40 درصـد مسـاحت جنـوب کرمـان را در 
بـر مـی گیـرد کـه از یـک سـال و نیـم پیـش این پهنـه ها 
در نظـر گرفتـه شـد. سـپس ایـن پهنـه هـا را بـه مزایـده 
گذاشـتیم کـه تاکنـون سـه پهنـه بـرای اکتشـاف و فعالیت 

هـای معدنـی بـه سـرمایه گـذاران واگـذار شـده اند.
وی تصریـح کـرد: واگـذاری پهنه ها با واگـذاری دو پهنه 
در شهرسـتان قلعه گنـج به مسـاحت 2 هـزار 264 کیلومتر 
مربـع و یـک پهنـه بـه مسـاحت یک هـزار و 220 کیلومتـر 
مربـع در جبالبـارز غربـی شـروع شـده بـود و بـا واگـذاری 
بخشـی از پهنـه معدنـی آبـاده بـه جازموریـان به مسـاحت 
7 هـزار و 815 کیلومترمربـع کـه در جنـوب اسـتان کرمان 

قـرار دارد، ادامـه یافت.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا واگـذاری پهنـه هـا، فعالیت 
هـای معدنـی در جنـوب کرمـان شـتاب مـی گیـرد گفـت: 
سـرمایه گذارانـی کـه مزایـده را می برند، در صورت کشـف 
ذخیـره معدنـی در پهنه ای کـه در اختیار دارنـد می توانند 

معـدن مربوطـه را ثبـت کنند.
ابتدا قرار بود عملیات اکتشافی ایمیدرو

 از فارس شروع شود
آنطـور کـه رئیـس صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
مـی گویـد در 40 سـال گذشـته عملیـات اکتشـافی پایـه 
در اسـتان و بـه ویـژه در جنوب اسـتان انجام نشـده اسـت. 
اسـکندری نسـب در ایـن باره گفـت: قبا مثا یک قسـمت 
بـه مسـاحت 40 یـا 50 کیلومتـر را در نظـر مـی گرفتند و 
عملیـات اکتشـافی انجام مـی دادند اما حاال طبق سیاسـت 
هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجارت با تعریـف پهانه هایی 
بـا مسـاحت بـاال، عملیـات اکتشـاف گسـترده ای آغـاز می 
شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکه یک پهنـه به مسـاحت حدود 
44 هـزار کیلومتـر از آباده تا جازموریـان در اختیار ایمیدرو 
اسـت اظهـار داشـت: ابتدا قـرار بـود فعالیت های اکتشـافی 
از آبـاده آغـاز شـود امـا بـا رایزنـی هایـی کـه کردیـم و بـا 
توجـه بـه محرومیـت منطقه مـا قرار شـد ایمیـدرو فعالیت 

هـای خـود را از جنـوب کرمـان شـروع کند. 
گفتنـی اسـت تاکنـون پنج تا شـش زون معدنی از جمله 
مـواد معدنـی کرومیت، تیتانیـوم، مس و آهـن در این پهنه 
شناسـایی شـده اسـت و پیـش بینـی مـی شـود بـا تکمیل 
رونـد اکتشـاف تعداد زون های بیشـتری در ایـن پهنه وجود 

داشـته باشد. 

پایان عملیات اکتشاف جنوب کرمان تا
 نیمه اول سال آینده

علی اصغرزاده مدیر اکتشـاف سـازمان توسـعه، نوسـازی 
معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو( هـم در ارتبـاط 
بـا فعالیـت هـای معدنـی ایمیـدرو در جنوب کرمـان اظهار 
داشـت: عملیـات اکتشـاف مقدماتـی پهنه در حـوزه جنوب 
اسـتان کرمـان طبـق دسـتورالعمل پهنـه تا نیمه اول سـال 
95 پایـان یافتـه و اطاعـات تکمیلـی بـه سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنوب اسـتان کرمان ارسـال خواهد شـد.

کارشناس خبره حوزه معدن:
جنوب کرمان در حوزه معدن می تواند در 

خاورمیانه هم اول باشد
یکـی از خبـره ترین کارشناسـان حـوزه معـدن در ایران 
کـه 30 سـال سـابقه فعالیت در این حـوزه را دارد و تاکنون 
چندیـن معـدن را در ایـران فعـال کـرده اسـت در ارتباط با 
ظرفیـت معدنـی جنـوب کرمـان بـه »پیـام ما« مـی گوید: 
یکـی از بهتریـن نقـاط ایـران از نظـر ذخایـر و تنـوع مـواد 
معدنـی جنـوب کرمان اسـت. حبیب اهلل سـلطانی ادامه می 
دهـد: اگـر در حـوزه معـدن ایـن منطقـه مدیریـت خوبـی 
حاکـم باشـد از ایـن نظـر در خاورمیانه هم مـی تواند حرف 
اول را بزنـد. جنـوب کرمـان بـزرگ تریـن ذخایـر تیتانیوم، 
مـس، سـنگ آهن، کرومیـت، منگنـز و چندین مـاده دیگر 
را دارد. وی تصریـح مـی کنـد: شـهر آبادی مثـل اصفهان را 
اگـر بررسـی کنیـد مـی بینیـد بیـش از 50 درصد سـرمایه 
گـذاران ایـن اسـتان غیـر بومـی هسـتند چـرا کـه فرهنگ 
دلیـل  اسـت.  جاافتـاده  اسـتان  ایـن  در  گـذاری  سـرمایه 
آبادانـی اصفهـان هـم همیـن سـرمایه گـذاران هسـتند و 
امـروز در ایـران اصفهـان از نظـر صنعـت حـرف اول را مـی 
زنـد. سـلطانی بـا بیـان اینکـه نزدیکـی جنـوب کرمـان بـه 
بنـدر هـم از دیگـر ظرفیـت هـای ایـن منطقه اسـت اظهار 

مـی کنـد: بـا توجه بـه ذخایـر معدنی جنـوب کرمـان، این 
منطقـه مـی توانـد جـزو توسـعه یافتـه تریـن منطقـه هـا 

شد. با
استفاده از ظرفیت های معدنی جنوب کرمان

حضـور ایمیـدرو در جنـوب کرمـان بـا توجـه به سـابقه 
ایـن شـرکت در فعالیت هـای معدنی، می تواند به اسـتفاده 
از پتانسـیل هـای معدنـی جنوب کرمان منجر شـود. شـاید 
کـم تریـن امتیاز حضـور ایمیدرو این باشـد کـه توجه دیگر 
سـرمایه گذارانـی کـه در کار معـدن هسـتند بـه جنـوب 
کرمـان جلـب مـی شـود و در این منطقـه حضـور پیدا می 
کننـد. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایمیـدرو در اسـتان 
کرمـان پنـج فعالیـت معدنی انجـام می دهد که یـک از این 
هـا بـه معـدن تیتانیـوم کهنـوج مربوط مـی شـود. بنابراین 
حضـور ایمیـدرو در جنـوب کرمـان بـرای اولین بار نیسـت 
امـا چگونگـی حضـور ایـن شـرکت در جنـوب بـا گذشـته 
تفـاوت دارد. همچنیـن جـدای از ایمیدرو به نظر می رسـد 
بـا تعریـف هفت پهنه وسـیع در جنـوب کرمـان و واگذاری 
آن هـا بـه سـرمایه گذاران بـرای اکتشـافات معدنـی، تعداد 
ذخایـر  ایـن  از  و  شـوند  بیشـتر  کرمـان  جنـوب  معـادن 
معدنـی اسـتفاده خواهـد شـد. اگرچـه در طـول سـالیان 
دراز از ذخیـره هـای معدنـی جنـوب کرمان آنطـور که باید 
اسـتفاده نشـده اسـت، اما بـا برنامه ریزی هایـی که صنعت، 
معـدن و تجـارت جنوب انجـام داده ایـن امیـدواری بوجود 
مـی آیـد کـه دیگـر صرفـا از ذخیـره هـای معدنـی جنـوب 
کرمـان صحبـت نشـود و ایـن ذخیـره ها بـه ایجـاد معادن 
مختلفـی بیانجامـد. نکتـه ای که محمود اسـکندری نسـب 
هـم بـه آن اشـاره می کنـد و می گویـد: از سـرمایه گذاران 
توانـا در حـوزه معـدن حمایـت مـی کنیـم چرا کـه جنوب 
کرمـان در حـوزه معـدن پتانسـیل هـای فراوانـی دارد و از 

ایـن پتانسـیل باید اسـتفاده شـود.

با آغاز اکتشافات معدنی هدفمند رخ می دهد

هفت بهشت معادن در 
جنوب کرمان

روز گذشـته شـورای سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان در 
اسـتانداری کرمـان برای مقابلـه با بحران هـای احتمالی در 

فصل سـرما تشـکیل شد. 
اجرای طرح پیشگیری از سیل روستا به روستا

 در استان کرمان 
اسـتاندار کرمان در این جلسـه گفت: طرح پیشـگیری از 
سـیل روسـتا به روسـتا در اسـتان کرمان اجرایی شـود زیرا 
بخـش قابـل توجهی از خسـارات کاهـش می یابـد. علیرضا 

رزم حسـینی افـزود: پیشـگیری کمتریـن میـزان هزینـه را 
در بـر دارد. در ایـن طـرح مسـیل هایی کـه مانعـی در آنهـا 
وجـود دارد شناسـایی می شـود و اعتبـارات الزم را برای باز 
کـردن ایـن مسـیل ها اختصاص می دهیـم. رزم حسـینی بر 
انجـام اطاع رسـانی بـه موقـع در زمینـه بحران هـا تاکیـد 
کـرد و خواسـتار تامیـن ذخیـره مـورد نیـاز کاالی امدادی 
در اسـتان کرمـان شـد تـا در زمان بحـران احتمالـی دچار 
مشـکل نشـویم. اسـتاندار کرمـان در پایـان ابـراز داشـت: 

مسـائل و مشـکات احتمالـی را بایـد بـه دامداران گوشـزد 
کـرد تـا در زمـان بحران دچار مشـکل نشـوند.
کرمان آماده مواجهه با پدیده »ال نینو«

معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان هم گفـت: بحث 
پدیـده ال نینـو یا تغییـر آب و هوایی در سـال جاری مطرح 
اسـت و گرچـه اختافاتـی در ایـن زمینـه وجـود دارد، امـا 
تمهیـدات الزم در اسـتان کرمـان اندیشـیده شـده اسـت. 
ابوالقاسـم سـیف الهـی افـزود: اسـتان کرمـان در برابـر 20 
بـای طبیعـی قـرار گرفتـه و همیشـه در همـه زمان هـا 
به عنـوان یکـی از اسـتان های مـورد تهدیـد مطـرح بـوده 

ست.  ا
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری کرمان بیان داشـت: با 
توجـه بـه اینکـه امسـال وضعیت هوایـی ویژه ای در کشـور 
و جنـوب ایـران پیش بینـی شـده که اسـتان کرمـان را هم 
در برمی گیـرد، لـذا پیش بینی هـا و تمهیـدات الزم انجـام 

شـده است.
مدیرعامـل جمعیـت هال احمـر اسـتان کرمـان هـم در 
این جلسـه گفـت: بیشـترین میزان آسـیب دیدگان اسـتان 
کرمـان طی سـال جـاری را در حـوادث جاده ای داشـته ایم. 

علـی گنـج کریمـی افـزود: حلقـه امنیتـی یکـی از مـوارد 
اساسـی بـرای نیروهـای هال احمـر اسـت کـه بـه عنـوان 

نخسـتین نیروهـا در زمـان بحـران وارد عمـل می شـوند. 
کرمان در انتظار باران است

هـم  کرمـان  هواشناسـی  بینـی  پیـش  مرکـز  رئیـس 
در ایـن جلسـه از بارانـی شـدن آسـمان اسـتان در هفتـه 
جـاری خبـر داد. حمیده حبیبـی افزود: پایـان هفته جاری 
کرمـان  اسـتان  مناطـق  اکثـر  در  جـوی  ناپایداری هـای 
خواهیـم داشـت و ایـن هفتـه پیش بینـی شـدت باران ها را 

داریـم و کرمـان در انتظـار بـاران اسـت. 
وی از بـارش 62.5 میلیمتـری بـاران در جنـوب کرمـان 
طـی هفتـه گذشـته خبـر داد و افـزود: بـارش 66 میلیمتـر 

بـاران در جبالبـارز اتفاقـی نـادر بود.
 رئیـس مرکـز پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
کرمـان اضافـه کـرد:  براسـاس پیش بینـی فصلـی تـا پایـان 
زمسـتان میانگیـن بـارش ماهانـه از آذرمـاه تـا پایان سـال 
در حـد نرمـال و در اسـتان های غـرب و جنـوب غرب کمتر 
از حـد نرمـال بـوده و از دی مـاه هـوای گرم تـر از معمـول 

پیش بینـی شـده اسـت.

روز گذشته در شورای ستاد مدیریت بحران استان عنوان شد؛

کرمان آماده مواجهه با پدیده »ال نینو«

خبر

رضا عبادی زاده
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اخبار آبفا

مصرف شهروندان بیش
 از 1695000 مترمکعب آب

 در بردسیر
شـهروندان بردسـیر در 7 ماهـه نخسـت سـال 
جـاری ، 1695984 مترمکعـب آب مصـرف کردند. 
اکبر افضلی مدیر امور آب شهرسـتان بردسیر گفت: 
از ابتـدای سـال جاری تـا پایان مهر ماه مشـترکین 
آب  مترمکعـب   1695984، آبفـا  پوشـش  تحـت 
مصـرف نمـوده انـد کـه در مقایسـه بـا مـدت زمان 
مشـابه سـال قبـل کـه 1617118مترمکعـب بوده 
،78866 مترمکعـب افزایـش داشـته اسـت. مدیـر 
امـور آب و فاضـاب شهرسـتان بردسـیر همچنیـن 
از واگـذاری 185 فقـره انشـعاب آب طـی این مدت 
در شـهرهای بردسـیر )141(، گلـزار )22(،اللـه زار 
)14( و نـگار )8( فقـره واگذار شـد. افضلی در پایان 
از شـهروندان خواسـت بـا توجـه به وضعیـت منابع 
زیرزمینـی صرفـه جویـی در مصـرف آب را مد نظر 

باشند. داشـته 

سرپرست دفتر هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت آبفا کرمان 

منصوب شد
نـادر شاهسـون سرپرسـت دفتـر هیـات مدیره و 
مدیرعامـل شـرکت آبفا کرمان شـد. طـی حکمی از 
سـوی محمـد طاهـری مدیرعامـل و رئیـس هیئت 
مدیـره شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان،نـادر 
شاهسـون به سـمت »سرپرست دفتر هیات مدیره و 
مدیرعامل« شـرکت آبفا کرمـان منصوب گردید. در 
ایـن حکم آمده اسـت: جنـاب آقای نادر شاهسـون 
:احترامـاً نظر بـه مراتـب تعهد،شایسـتگی و کارایی 
جنابعالـی بـه موجب ایـن حکم از تاریـخ 94/8/14 
سرپرسـتی دفتر هیـات مدیره و مدیرعامل شـرکت 
آبفـا کرمـان به شـما محمـول می گردد.امید اسـت 
با اتـکال به خداونـد متعال،ضمن تحکیـم همکاری 
و همدلـی سـازمانی در چارچوب ضوابـط و مقررات 
مطابـق شـرح وظایف محولـه موفق و موید باشـید. 

محمـد طاهری-مدیرعامل

سرپرست مدیریت امور اداری 
شرکت آبفا کرمان منصوب شد

پیـام پاکدامـن سرپرسـت مدیریـت امـور اداری 
شـرکت آبفـا کرمـان شـد. طـی حکمـی از سـوی 
محمـد طاهـری مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره 
شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان،پیـام پاکدامن 
بـه سـمت سرپرسـتی مدیریـت امور اداری شـرکت 
آبفـا کرمـان منصـوب گردیـد.در ایـن حکـم آمـده 
اسـت: جنـاب آقـای پیـام پاکدامـن: احترامـاً نظـر 
بـه مراتـب تعهد،شایسـتگی و کارایـی جنابعالـی به 
موجـب ایـن حکـم از تاریـخ 94/8/14 سرپرسـتی 
مدیریـت امـور اداری شـرکت بـه شـما محمول می 
گردد.امیـد اسـت با اتـکال به خداونـد متعال،ضمن 
تحکیـم همـکاری و همدلـی سـازمانی در چارچوب 
ضوابـط و مقـررات مطابـق شـرح وظایـف محولـه 

موفـق و موید باشـید.
 محمد طاهری-مدیرعامل

کاغذ اخبار

معـاون عربـی آفریقایـی وزیـر امـور خارجـه با اشـاره به 
پیگیـری وزارت خارجـه دربـاره مفقـودان حادثـه منا گفت: 
متأسـفانه سـعودی ها همـه چیـز را موکـول بـه آزمایـش 
و  صـدا  از  گـزارش  بـه  کرده انـد.  اجسـاد  از  ای  ان  دی 
سـیما حسـین امیرعبداللهیان در حاشـیه مراسـم استقبال 
رسـمی از معـاون رئیس جمهـور آفریقـای جنوبـی افـزود: 
وضـع 25 مفقـود ایرانی در جلسـه ای که دوشـنبه گذشـته 
آقـای اوحـدی رئیـس سـازمان حـج و زیارت و سرکنسـول 
پیگیـری  تیـم  و  بهداشـت  وزیـر  بـا  جـده  در  کشـورمان 
سـعودی ها داشـت، پیگیـری شـد و آن هـا گفتنـد کـه باید 
منتظـر نتیجـه آزمایـش DNA، حداکثـر تـا یـک هفته یا 

10 روز آینـده باشـیم. 
وی تأکیـد کـرد: بـا جدیـت از طریق کانا ل هـای مختلف 
از سـعودی ها پیگیـر وضعیـت همـه مفقـودان تـا تعییـن 

سرنوشـت یکایـک آن هـا هسـتیم. وی دربـاره سرنوشـت 
رکن آبـادی سـفیر سـابق ایـران در لبنـان هـم کـه جـزو 
مفقـودان اسـت گفـت: آقـای رکن آبـادی تا آخریـن لحظه، 
زنـده در آمبوالنـس سـعودی ها قـرار داده شـد و امیدواریم 
هرچـه زودتـر خبـر مسرت بخشـی را در ایـن زمینه داشـته 

شیم. با
گفتنی اسـت هفته گذشـته در همایش سـفرا و روسـای 
نمایندگی هـای جمهوری اسـامی ایران در خارج از کشـور 
کـه  بـا تجلیـل از خانـواده هـای دیپلماتهـای جانباختـه 
کشـورمان در حادثـه منـا برگـزار شـد محمد جـواد ظریف 
دربـاره رکـن آبـادی گفتـه بـود: مـا و خانـواده دکتـر رکن 
هـر  امیدواریـم  و  هسـتیم  وی  بازگشـت  منتظـر  آبـادی 
شـود  مشـخص  مـا  بـرای  ایشـان  سرنوشـت  زودتـر  چـه 
.وزیـر خارجـه در خصـوص حادثـه منـا افـزود: در دسـتگاه 

دیپلماسـی شناسـایی عوامل مقصر ، چگونگـی اتخاذ تدابیر 
الزم بـرای احقـاق حقـوق جانباختـگان، اتخاذ پیـش بینی 

الزم بـرای جلوگیـری از وقـوع اینگونه رویدادهـا در اجرای 
حـج امـن بـرای سـالهای آینـده را در دسـتور کار داریـم.

سعودی ها تعیین وضع مفقودان منا را به 
آزمایش DNA موکول کردند

  خبر

اعالم لیست 
خودروسازانی که
وام 25 میلیونی 

می پذیرند
خـودرو  شـرکت های  لیسـت 
 25 وام  طـرح  در  کـه  سـازی 
میلیونـی خود قـرار دارنـد اعام 
نـوع  اسـاس 25  ایـن  بـر  شـد. 
خـودرو سـواری و 19 نـوع وانت 
و وانـت دیـزل وام دریافـت مـی کننـد.  آنطـور کـه تسـنیم نوشـته 25  نـوع 
خـودرو از شـرکت هایـی خودرو سـازی ایـران خودرو، سـایپا، پـارس خودرو ؛ 
کرمـان خـودرو، مدیـران خـودرو و خودرو سـازی رایـن و 19 نوع خـودرو غیر 
سـواری شـامل بهمـن دیـزل ، ایـران خـودرو دیـزل، پـارس خـودرو و زامیـاد 
معرفی شـد. لیسـت شـرکت های خودرو سـازی کـه در طـرح  وام 25 میلیونی 

خـود قـرار دارنـد اعام شـد.
 25. بـر ایـن اسـاس 25 نوع خـودرو سـواری و 19 نوع وانـت و وانت دیزل 
وام دریافـت مـی کننـد. بنا بر ایـن گزارش، شـرکت های ایران خودرو، سـایپا، 
پـارس خـودرو ؛ کرمـان خـودرو، مدیران خـودرو، و خـودرو سـازی راین برای 
ارائـه خـودرو اقسـاطی با  وام 25 میلیـون تومانی با دولت قرار داد بسـته اند و 
در ایـن طـرح مشـارکت دارند که طـی روز هایی آینده ممکن اسـت 1 خودرو 

سـازی دیگـر نیـز در این طرح مشـارکت کنند. 
همچنیـن بهمـن دیـزل ، ایـران خـودرو دیـزل،  پـارس خـودرو و زامیاد در 
بخـش وانـت و وانـت نیسـان و خـودرو هـای دیزلـی در ایـن طـرح مشـارکت 
خواهنـد داشـت کـه در روز هـای آینـده احتمـال دارد  1 تـا 2 خودرو سـازی 

دیگـر نیـز در ایـن طـرح مشـارکت کنند. 
بنـا بـر این اسـاس 25 نـوع خودورسـواری و 19 نـوع وانت و نیسـان وانت؛ 
وانـت دوکابیـن و خودروهـای دیزلـی در ایـن طـرح مشـارکت دارنـد. گفتنی 
اسـت روز جمعـه  بانـک مرکـزی و وزارت صنعـت با صدور اطاعیه مشـترکی، 
آغـاز اجـرای طـرح خریـد کاال و خـودروی ایرانی با چک و سـفته و بـدون نیاز 

بـه مراجعـه به شـعب بانکهـا را اعـام کردند.
 طبـق ایـن اطاعیـه  متقاضیـان طرح خـودروی ایرانـی می تواننـد از تاریخ 
هجدهـم آبـان 1394 بـا مراجعـه مسـتقیم بـه نمایندگی های مجاز نسـبت به 
خریـد دسـتگاه موردنظـر اقـدام کرده و بخشـی از بهـای دسـتگاه را به صورت 
نقـد و مابقـی را حداکثـر تـا 250 میلیـون ریال )کـه بیـش از 80 درصد بهای 
آن نباشـد( در قبـال ارایـه اسـناد تجاری )اقسـاط حداکثر 84 ماه با احتسـاب 
سـاالنه 16درصـد بـه صـورت چـک یـا سـفته( بـه نمایندگـی مجـاز پرداخت 

یند. نما

وقتی شورای نگهبان 
بر مجلس و مجلس 

بر دولت نظارت 
دارد، نبایدنگران 

نفوذ بود
عضـو کمیسـیون امنیت ملی 
مجلـس  خارجـی  سیاسـت  و 
معتقـد اسـت: به دنبـال صحبت 
و  نفـوذ  بـاره  در  اخیـر  هـای 
ایدئولوگ هـای دو  ایـن زمینـه، طبیعـی اسـت کـه  حساسـیت رهبـری در 
طـرف دربـاره ایـن مسـئله بحـث هایـی را مطـرح کننـد. احمـد بخشـایش 
اردسـتانی در گفـت و گـو بـا خبرآنایـن با اشـاره بـه اظهارات چنـدی پیش 
رحیـم پـور ازغـدی کـه مدعـی شـده بـود »آمریـکا در نهادهـای جمهـوری 
اسـامی آدم دارد« گفـت: بـا توجـه بـه فضـای فعلـی در کشـور و گفتمـان 
تدبیـر و اعتدالـی کـه روی کار آمـده طبیعـی اسـت که شـقاقی در سیاسـت 

بـه وجـود آمده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه اصا ذات سیاسـت تقسـیم به دو اسـت، گفت: در کشـور 
مـا نیـز یـک گروهـی ایـن طـرف موافـق و یـک گـروه در آن طـرف مخالـف 
هسـتند. بـه عنـوان مثـال گروهـی موافق برجـام و گـروه دیگر مخالـف برجام 
انـد و هـر دو گـروه بـرای اثبـات موافقت یـا مخالفتشـان در مضوعـات مختلف 
اظهـار نظرهایـی مـی کنند.  ایـن نماینده مجلس نهم خاطرنشـان کرد: شـاید 
صحبـت آقـای رحیـم پور ناظر به گذشـته باشـد. چـون در دولـت موقت آقای 
بـازرگان یـک نفـر را گرفتنـد )عباس امیـر انتظام( و چندین سـال هـم زندان 
بـود ولـي نپذیرفـت کـه جاسـوس بـوده اسـت. آن سـخنران هم قصد هشـدار 

داشـته اسـت و بـه طـور خاص نخواسـته فـردی را متهـم به جاسوسـی کند.
وی افـزود: بـه دنبـال صحبـت هـای اخیـر دربـاره بحـث نفوذ و حساسـیت 
رهبـری در ایـن زمینـه، طبیعـی اسـت کـه برایـن اسـاس، ایدئولوگ هـای دو 
طـرف دربـاره ایـن مسـئله بحـث هایـی را مطـرح کنند. بخشـایش اردسـتانی 
ادامـه داد: بـه عنـوان مثـال دولـت یازدهـم بحـث از این مـی کند که مـا باید 
وجهـه تعاملـی را دنبـال کنیـم و چـون درخـت انقـاب 37 سـال اسـت کـه 
تنومـد شـده اسـت، نبایـد از تعامـل هـراس داشـته باشـیم. بلکـه باید بـا دنیا 
صحبـت کنیـم و حتـی بایـد مواضـع خـود را بـه آن هـا سـرایت دهیـم. اما از 
طـرف دیگـر، منتقـدان دولـت مـی گوینـد که بایـد مراقب باشـیم کـه نفوذی 

هـا بـه منافـذ تصمیـم گیری کشـور وارد نشـوند.
 در صحبـت هـای رهبـری هـم ایـن نـکات وجـود دارد و در صحبـت هـای 
امـام راحـل نیـز وجـود داشـت که مـی فرمودند »هـر جا کـه آمریکایـی ها از 

شـما تعریـف کرند، ترس داشـته باشـید«.

ایران نقش عمده ای 
در تحوالت
منطقه دارد

مارتین شـولتز رییس پارلمان 
اروپا در نشسـت مشترک خبری 
با علـی الریجانـی رییس مجلس 
شـورای اسـامی نقش ایـران در 
تحـوالت منطقه را مهـم و عمده 
دانسـت و رییس مجلس شـورای 
اسـامی هـم از گفـت و گـو هـای سـازنده با شـولتز خبـر داد. رییـس مجلس 
شـورای اسـامی گفـت کـه مذاکـرات مفیـد و سـازنده ای بـا مارتیـن شـولتز 
رییـس پارلمـان اروپـا در زمینه همکاری هـای اقتصادی و بحـران های منطقه 

داشـته است. 
بـه گـزارش ایرنـا، علـی الریجانـی ظهـر دیـروز پـس از دیـدار بـا مارتیـن 
شـولتز رییـس پارلمـان اروپـا در نشسـت خبـری مشـترک افـزود: جمهـوری 
اسـامی ایـران و اروپـا سـابقه تاریخـی طوالنـی در زمینـه های مختلـف بویژه 
در زمینـه هـای اقتصـادی دارنـد و پـس از بحـث هایـی کـه بـا 1+5 در زمینه 
هسـته ای انجـام شـد زمینـه توسـعه ایـن همـکاری هـا افزایـش یافـت. وی 
بـه گفـت و گوهـای خـود بـا رییـس پارلمـان اروپـا اشـاره و خاطرنشـان کرد: 
مذاکـرات خوبـی در زمینـه گسـترش همـکاری اقتصادی ایـران با اروپـا انجام 
شـد، همچنیـن در زمینه مسـایل و مشـکات منطقه ای گفـت وگوهای مفید 

و سـازنده ای انجـام دادیـم.
 الریجانـی بـا بیـان ایـن که نقش اروپـا را در حل و فصل مسـایل مثبت می 
دانیـم ، گفـت: پارلمـان اروپـا جایـگاه مهمـی در تصمیـم سـازی ایـن اتحادیه 
دارد و تصمیم شـخص اقای شـولتز به عنوان یک سیاسـتمدار کارکشـته مهم 
اسـت بـه همیـن دلیـل وی مسـایل را از نزدیـک بررسـی مـی کنـد.  رییـس 
مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه سـفر کوتـاه رییـس پارلمـان اروپـا به 
ایـران ، ادامـه داد: در ایـن سـفر تـاش مـی کنیم مذاکـرات متعددی داشـته 
باشـیم. دیدارهـای متعـددی برای وی در نظـر گرفتیم تا بـرای دو طرف مفید 
باشـد. مارتیـن شـولتز نیـز بـا اشـاره بـه حضور ایـران در نشسـت ویـن درباره 
سـوریه نیـز اظهار داشـت: امیدواریم در مرحلـه بعدی بتوانیم به سـمت یافتن 
راه حلـی مناسـب حرکـت کنیـم. الزم اسـت دو طـرف تحـرک الزم را داشـته 
باشـند.  شـولتز بـا بیـان ایـن کـه در دهـه هـای اخیـر ایـران و اروپـا بـه هـم 
نزدیـک نشـده بلکـه دورتـر شـده انـد اظهارداشـت: ولـی امـروز ایـن فرصـت 
داریـم کـه بـه هـم نزدیـک شـویم.َ رییـس پارلمـان اروپـا تاکید کـرد: در یک 
دیالـوگ ملـی در داخل سـوریه مـی توان به یـک راه حل رسـید و باید در این 
راسـتا کسـانی کـه جنایـت جنگـی انجـام داده انـد مانند کسـانی کـه بمب بر 

سـر ملـت خود مـی ریزند پاسـخگو باشـند.  

مجلس امنیت ملی خودرو

آگهی مزایده
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در نظر دارد در اجرای ماده 176 برنامه 5 ساله توسعه و بخشنامه تفویض اختیار بند 12 تعداد 10 واحد از واحدهای استیجار در شهرستان بم با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 

1- فروش به صورت نقدی می باشد. 
2- برنده مزایده باید حداکثر طی 10 روز از زمان اعام نتایج به صورت کتبی نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی به حساب دستگاه مزایده گذار اقدام نماید. در غیر اینصورت اداره کل راه و شهرسازی نسبت به ضبط سپرده وی اقدام و هیچگونه اعتراضی به موضوع وارد نمی باشد. 

3- متقاضـی بایـد از تاریـخ انتشـار آگهـی در روزنامـه تـا تاریـخ اعـام شـده در ذیـل ایـن آگهـی پـس از بازدیـد از محـل و بـا علم و اطاع کامل درخواسـت خـود را در قالب فـرم ذیل و پاکـت الف و ب تکمیـل و بهمراه یک فقـره ضمانت نامـه بانکی معتبر به مبلـغ 5 درصد قیمـت کل پایه مزایـده و با اعتبار مهلت سـه ماهه 
و درج موضـوع آگهـی، کاربـری و مشـخصات زمیـن در ضمانـت نامـه صـادره بابـت سـپرده شـرکت در مزایـده در وجه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان اقدام و ضمیمه سـایر مدارک به دبیرخانه مرکـزی اداره کل واقع در خ کامیاب- روبروی یخدان مویدی- اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان- سـاختمان شـماره2 

تحویـل و رسـید دریافت نماید.
4- متقاضیان که در مزایده برنده شده اند اداره کل نسبت به عقد قرارداد براساس متراژ موجود اقدام خواهد نمود. 

5- به پیشنهادات فاقد سپرده و کمتر از 5 درصد و ناقص و مبهم و مشروط و مخدوش و تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد. 
6- چنانچه هر عملی اعم از حقوقی، ثبتی، فنی و یا وجود هر گونه مشکل دیگر منجر به عدم واگذاری و یا عدم تحویل زمین شود اداره کل راه و شهرسازی عیناً وجه پرداختی را به برنده مزایده مسترد نموده و هیچگونه زمینی به عنوان جایگزین واگذار نخواهد شد. 

7- به استناد بند 6 ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامات دولتی و کشوری مصوب 1337 چنانچه متقاضیان کارمند دولتی و یا وابسته به دولت می باشند. واجد شرایط شرکت در مزایده نمی باشند. 
8- پیشنهادات واصله توسط کمیسیون مزایده حداکثر ظرف ده روز پس از مهلت آگهی در محل اداره کل بازگشایی و به برندگان مزایده از طریق درج در تابلو اعانات اداره کل اباغ خواهد گردید. 

9- شرکت کنندگان باید مشخصات شرکای خود را در صورت وجود بطور کامل در فرم قید نمایند. در غیر اینصورت قرارداد بنام شرکت کننده ای که مشخصات کامل آن در فرم قید شده منعقد خواهد شد. 
10- چک شخصی یا مسافرتی یا تضمین شده مورد قبول نمی باشد. 

11- صدور سند منوط به ارائه پایانکار از سوی متقاضی )برنده مزایده( و تهیه صورتمجلس تفکیکی و اخذ اسناد تک برگ از سوی این اداره کل خواهد بود. 
مهلت شرکت در مزایده از تاریخ درج در روزنامه تا ساعت 14 روز شنبه 94/9/7 می باشد. 

تذکر مهم: چک تضمین شده یا چک مسافرتی و چک شخصی پذیرفته نخواهد شد. 
تذکر مهم: متقاضیان جهت دریافت مدارک و فرم های مربوط به اداره حراست مستقر در ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در بم به اداره راه و شهرسازی این شهرستان مراجعه نمایند. 

اینجانـب نـام و نـام خانوادگـی.............................. شـماره شناسـنامه................ صـادره از............... شـغل............. یـا شـرکت................ بـه شـماره ثبـت.................. بـه نمایندگـی................................ بـه نشـانی............................................. تلفـن.......... بـه اطـاع و امضـاء شـرایط خـاص مزایـده و قبـول مفـاد آن متقاضی خریـد زمین واقع در 
ردیـف................ بـه مسـاحت............... متـر مربـع موضـوع آگهـی مزایـده شـماره................... مـورخ................. منتشـر در روزنامه.......................... می باشـم و مبلغ پیشـنهادی خود را بـه میـزان.............................. ریال برای هر متـر مربع اعام می دارد. ضمناً اصـل ضمانتنامه بانکی شـماره................... مـورخ.................. به مبلـغ................... 

معـادل 5 درصـد قیمـت کل پایـه مزایـده در وجـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان ضمیمه ارسـال می گردد.
محل امضاء

تذکر مهم: پرکردن کلیه فضاهای خالی الزامی است
مشخصات اراضی 

5 درصد ضمانت شرکت در مزایدهقیمت کل قطعه )ریال(قیمت هر متر مربع )ریال(متراژ )مترمربع(شرح کاربریآدرسپالكردیف
50/9535000001783250008916250واحد مسکونیشمال غربی طبقه همکف بلوک 15 مجتمع 22 بهمن1657 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813اصلی بخش 29 کرمان1
50/3035500001785650008928350واحد مسکونیشمال شرقی طبقه همکف بلوک 15 مجتمع 22 بهمن1658 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813 اصلی بخش 29 کرمان 2
48/7531000001511250007556250واحد مسکونیجنوب غربی طبقه اول بلوک 8 مجتمع 22 بهمن1743 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813 اصلی بخش 29 کرمان3
50/0532000001601600008008000واحد مسکونیجنوب شرقی طبقه اول بلوک 8 مجتمع 22 بهمن1744 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813 اصلی بخش 29 کرمان4
70/50320000022560000011380000واحد مسکونیشمال غربی طبقه اول بلوک 8 مجتمع 22 بهمن1741 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813 اصلی بخش 29 کرمان5
70/50330000022560000011380000واحد مسکونیشمال شرقی طبقه اول بلوک 8 مجتمع 22 بهمن1742 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813 اصلی بخش 29 کرمان6
48/9031500001540350007701750واحد مسکونیجنوب غربی طبقه همکف بلوک 8 مجتمع 22 بهمن1631 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813 اصلی بخش 29 کرمان7
50/2030500001531100007655500واحد مسکونیجنوب شرقی طبقه همکف بلوک 8 مجتمع 22 بهمن1632 فرعی مجزی شده از 1018 و 1017 و 1016 فرعی از 2813 اصلی بخش 29 کرمان8
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

در ادامه خاطرات و فعالیت های آقای محمد صنعتی در عرصه ورزش و مدیریت ورزشی استان، به ادامه فعالیت های وی در دوران ریاست هیئت کشتی استان می پردازیم.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

رییس فدراسیون کشتی باید از اهالی کشتی باشد
 بخش هشتاد و هفت

تاریخ

در اسـفند مـاه 1383، محمـد صنعتـی )رئیـس هیئت 
بـه  کشـتی اسـتان( در مصاحبـه ای، مسـایل مربـوط 
کشـتی و دیگـر امـور ورزشـی اسـتان را مـورد انتقـاد و 
بررسـی قـرار داد، کـه قسـمت هایی از آن بدین مضمون 

ست: ا
»... در سـال 83 بیـن 40 الـی 45 مسـابقه در اسـتان 
در رده هـای مختلـف در سـطوح شهرسـتانی، اسـتانی 
و کشـوری برگـزار کرده ایـم و ایـن مسـابقات حاصـل 

برنامه هـا  ایـن  بـود کـه ماحصـل  برنامه ریـزی دقیـق 
تبـادل ورزشـی ورزش کاران اسـتان بـا دیگـر اسـتان ها 
شـد که با کسـب موفقیت در این مسـیر، کشـتی گیران 
مـا بـا روحیـه ای بهتـر بـه تمریـن می پرداختنـد تـا به 

عناوینـی خـوب دسـت یابند.
]وی در پاسـخ بـه علـت عـدم موفقیـت کشـتی گیران 
خاطـر  بـه  بزرگ سـاالن  گفـت[:  اسـتان  بزرگ سـال 
مشـکات مالـی کـه دارنـد، نمی تواننـد درسـت تمرین 
کننـد و در رقابت هـا حضـور دائمـی داشـته باشـند و 
عـدم تمریـن خـوب در بزرگ سـاالن باعـث شـده کـه 
بزرگ سـاالن در مسـابقات حضوری قوی نداشـته باشند 
و بـر همین اسـاس فعـًا ما بیشـتر حساسـیتمان را در 

قسـمت نوجوانـان و جوانـان داریـم.
]ایشـان در پاسـخ بـه وضعیـت امکانات کشـتی اسـتان 
گفـت[: مـا امکانـات فنی از قبیل سـالن، تشـک، وزنه و 
... را بـه طـور کامل در اختیـار داریم کـه جوانان بتوانند 

بـه سـالن های بیایند و بـه تمریـن بپردازند.
]در پاسـخ بـه سـوال وضعیـت خانـه کشـتی اسـتان 

گفـت[: شـهرداری قـرار بـود یـک زمینـی در اختیـار 
هیئـت کشـتی بگـذارد تـا مـا بتوانیـم در آنجـا خانه ی 
کشـتی را بسـازیم. امـا بـا جلسـاتی کـه بـا شـهردار و 
شـورای شـهر کرمان داشـتیم، آن ها زمین را با شـرایط 
ویـژه در اختیـار مـا می گذاشـتند و آن ایـن بـود کـه ما 
می بایسـت 3 طبقـه زیرزمیـن بـرای پارکینگ بسـازیم 
کـه خرج سـاخت این سـه طبقـه مبلغی در حـدود یک 
میلیـارد و دویسـت میلیـون تومان می شـد که بـرای ما 

مقـرون بـه صرفـه نیسـت و با این مسـایل پیـش آمده، 
خریـد زمیـن را مفیدتر دانسـتیم که ان شـاءاهلل تصمیم 

جدیـد خواهیـم گرفت.
]وی در خصوص تخریب سـالن کشـتی شـهید پذیرفته 
گفـت[: این سـالن در معرض تخریب اسـت. شـهرداری 
بـرای عریـض کـردن خیابـان می خواهـد ایـن سـالن را 

تخریـب کنـد و بـه ما قـول دادند بعـد از تخریـب به ما 
کمـک کننـد و این مسـئله مهم تریـن عاملی اسـت که 
مـا هر چـه زودتر سـاخت خانه کشـتی را شـروع کنیم.

]محمـد صنعتـی در خصـوص قول های شـرکت تجهیز 
مبنی بر سـاخت اماکن کشـتی در سـطح شـهر کرمان، 
بـا انتقـاد کار آنـان گفـت[: شـرکت تجهیـز اصـًا بـه 
فکـر ورزش نیسـت چـه برسـد بـه کشـتی. نه ایـن که 
ایـن آقایـان بـا ورزش همـکاری نمی کننـد بلکـه اگر از 

دستشـان برآیـد کارشـکنی نیـز می کننـد )1(.
پیشکسـوتان  از  تجلیـل  انجـام  خصـوص  در  ]ایشـان 
کشـتی گفت[: مـا می خواهیـم پیشکسـوتان را دور هم 
جمـع کنیـم و نگذاریم ایـن بزرگـواران فراموش شـوند 
و از آن هـا تـا وقتـی زنـده هسـتند تجلیـل کنیـم و از 
حضورشـان در برنامه هایمـان کمـک بگیریـم ...« )2(

محمـد صنعتـی کـه از دی مـاه سـال 1375 تـا 1384 
ش. و در طـول ریاسـت چهـار فدراسـیون کشـتی ایران 
)آقایـان: سـیروس پور، طالقانـی، خـادم و یزدانی خـرم( 
بـه عنـوان رییس هیئت کشـتی اسـتان کرمان، منشـاء 
خدمـات ارزنـده ای در اسـتان گردیـد، پـس از آن کـه 
زمزمه هـای انتخـاب یزدانـی خرم بدین سـمت به گوش 
رسـید، وی با صراحت و بـدون در نظر گرفتن مصلحت، 
بـه شـدت بـا انتخـاب ایشـان بـه ریاسـت فدراسـیون 
کشـتی مخالفـت نمـود و پـس از انتصاب وی، از سـمت 

ریاسـت هیئت کشـتی اسـتان کرمـان اسـتعفا نمود. 
و  صنعتـی  محمـد  دالیـل  و  مخالفـت  خصـوص  در 
در  زیـادی  مطالـب  اسـتعفای وی،  تبعـات  همچنیـن 
روزنامه هـا و جراید کشـوری و محلی منتشـر گردید که 

در اینجـا بـه گوشـه ای از آنـان اشـاره می گـردد.
در گـزارش روزنامـه روز ورزش بـا تیتـر »یزدانـی خـرم 
بـه درد کشـتی نمی خـورد« آمده اسـت: رئیـس هیئت 
کشـتی کرمـان گفـت: یزدانی خـرم را فرد الیقـی برای 

اداره فدراسـیون کشـتی نمی دانـم.
صنعتـی در ایـن بـاره بـه خبرنـگار باشـگاه خبرنـگاران 
گفـت: برای انتخاب رئیس فدراسـیون کشـتی از کسـی 
حمایـت می کنـم کـه جـزء خانـواده کشـتی باشـد و به 
کشـتی  فدراسـیون  اداره  درد  بـه  یزدانی خـرم  نظـرم 

نمی خـورد.
وی افـزود: در جلسـه ای کـه در مشـهد و در نشسـت 
هیئت هـای کشـتی  مسـئوالن  بـا  فدراسـیون  رئیـس 
برگـزار شـد، برنامـه خاصـی از سـوی یزدانی خـرم ارائه 

نشـده اسـت کـه ایـن نقطـه ضعـف بـرای اوسـت. 
صنعتـی گفت: مذاکره ای با سـایر مسـئوالن هیئت های 
کشـتی بـرای انتخاب رئیس نداشـتیم، اما بـه طور حتم 
گزینه هـای دیگـری به جـز یزدانی خرم بـرای حضور در 
انتخابـات ثبت نـام می کنـد کـه مـا نیـز بـه گزینـه اهل 

کشـتی رأی خواهیم داد.
رئیـس هیئـت کشـتی کرمـان گفـت: تیـم گل گهـر 
سـیرجان بـه عنـوان نماینده ایـن اسـتان در رقابت های 
لیـگ شـرکت می کنـد و مـا نیـز بـرای کسـب نتایـج 
درخشـان در رقابت هـای لیـگ از ایـن تیـم حمایـت 

خواهیـم کـرد« )4(.
محمـد صنعتـی به رغـم توصیه هـای متعـدد، همچنان 
بـا ورود آقـای یزدانـی خـرم بـه صحنـه کشـتی کشـور 
مخالفـت نمـوده و در مصاحبـه ای دیگـر بـا روزنامه روز 
ورزش بـا تیتـر »سـازمان تربیت بدنی، یزدانی خـرم را به 

کشـتی تحمیـل می کنـد« عنـوان نمود:
»رئیـس هیئـت کشـتی کرمـان گفـت: سـازمان تربیت 
بدنـی قصـد دارد یزدانی خرم را به کشـتی تحمیل کند، 

امـا اهالی کشـتی اجـازه ایـن کار را نمی دهند.
محمـد صنعتی در گفتگو با خبرنگار باشـگاه خبرنگاران 
افـزود: به اعتقاد من ریاسـت فدراسـیون کشـتی باید از 
اهالـی کشـتی باشـد و در بین افـرادی کـه در انتخابات 
ثبت نـام کرده انـد، افـراد کاردان و الیـق زیـادی بـرای 
حضـور در رأس مدیریت فدراسـیون کشـتی وجود دارد 
کـه یکـی از آن هـا را انتخـاب خواهیـم کـرد. چـرا کـه 
یزدانی خرم هیچ شـناختی از کشـتی ندارد و حضورش 

در ایـن رشـته بـه ورزش اول کشـور ضربـه می زند.
رئیـس هیئت کشـتی کرمان ادامه داد: خـادم و طالقانی 
از مدیران شایسـته و نامی فدراسـیون کشـتی بودند، به 

گونـه ای کـه طالقانـی در یـک سـال، 39 سـفر خارجی 
بـرای تیـم ملی ترتیـب داد، فدراسـیون نیز جـام تختی 

را بـه بهتریـن شـکل ممکن برگزار کـرد« )5(.
مخالفـت محمـد صنعتی بـا ریاسـت آقـای یزدانی خرم 
در  نیـز  بسـیاری  حاشـیه های  کشـتی  فدراسـیون  در 
کرمـان نیـز داشـت، از جملـه در روزنامه تنـاوران آمده:

»... جوانمـرد )6( در گفتگـوی چـاپ شـده خـود در 
صفحـه 10 نشـریه بـام کویـر در تاریخ 20 اردیبهشـت، 
دالیـل تغییر در هیئت کشـتی را چنین شـرح می دهد: 
»زمانـی کـه صنعتـی در انتخابـات فدراسـیون کشـتی 
صراحتـاً مقابـل یزدانی خـرم جبهه گیـری کـرد، عمـًا 
پـس از پیروزی او نتوانسـت در این هیئـت باقی بماند و 
درخواسـت تغییر او از فدراسـیون خواسـته شـد که من 
با در نظر گرفتن مصلحت کشـتی کرمـان با آن موافقت 
کـردم«. ایـن اظهـارات در حالی از سـوی جوانمرد مدیر 
کل تربیـت بدنـی گفتـه می شـود که خود او بهتـر از هر 
کسـی می دانـد کـه صنعتی ماه هـا پیش در اعتـراض به 

شـرایط موجود اسـتعفا داده بود.
زیـرا جوانمـرد در تاریـخ 85/9/12 و در جلسـه معارفـه 
خـود بـا اهالـی کشـتی ایـن اسـتعفانامه را در سـالن 
اجتماعـات تربیـت بدنـی در حضـور بیـش از 60 نفـر از 
اهالـی کشـتی و بزرگانـی چون اکبـر ایرانمنـش رئیس 
دانشـگاه تربیت بدنی، ارجمند معـاون وقت تربیت بدنی 

حراسـت  مسـئول  علیـزاده  و 
ایـن اداره از وی دریافـت کرده 
و  کشـتی گیران  همـه  و  بـود 
ایـن  شـاهد  ورزش  بـزرگان 
اسـتعفا بودنـد، حتـی زمانـی 
کـه صنعتی قصد ترک جلسـه 
را داشـت، همیـن آقایـان مانع 
وی شـدند و از ایشان خواهش 
کردنـد تـا پایان جلسـه حضور 

باشد. داشـته 
ایـن در حالی بـود که در تاریخ 
یزدانی خـرم  هنـوز   85/9/12
به ریاسـت فدراسـیون نرسیده 
بـود. صنعتـی در نامه اسـتعفا 
در  و   103 شـماره  بـه  خـود 
اسـت:  آورده  مذکـور  تاریـخ 
مرحلـه،  دو  در  »این جانـب 
 1350 سـال  از  اول  نوبـت 
از  دوم  نوبـت  1358و  تـا 
تاریـخ،  ایـن  تـا  سـال 1379 
بـه  خدمت گـزاری  افتخـار 
را  کرمانـی  کشـتی گیران 
بـه  بـا توجـه  داشـته ام حـال 
سـن بال که مـرز 75 سـالگی 
تـوان  می کنـم،  آزمایـش  را 
جسـمانی ام اجـازه فعالیـت در 
ورزش اول کشـور را نمی دهد، 
به همیـن دلیل از سـال 84 از 
جنـاب نژادزمانـی درخواسـت 

نمـودم فـردی شایسـته از اهـل کشـتی را بـه عنـوان 
بگیـرد«. رئیـس هیئـت در نظـر 

... جوانمـرد در تاریـخ 3 اسـفند 85 و چنـد روز مانـده 
بـه برگـزاری مجمـع عمومـی فدراسـیون کشـتی در 
تمـاس تلفنـی از محمـد صنعتـی می خواهـد کـه در 
دفتـر وی حضـور پیـدا کنـد و می گویـد کـه سـازمان 
از مـن خواسـته کـه شـما بـه یزدانی خـرم رأی بدهیـد 
و مـن بایـد بـه هـر شـکل شـما را بـرای رأی دان بـه 
یزدانی خـرم راضـی کنـم، حتی کلمـه رمزی بـرای رأی 
دادن در اختیـار محمـد صنعتـی قـرار گرفت تـا با درج 
آن در بـرگ رأی، مشـخص شـود کـه کدام اسـتان ها به 
یزدانی خـرم رأی داده انـد و رئیس هیئت کدام اسـتان ها 

بـه او رأی نـداده اسـت.
پس از گذشـت انتخابات ریاسـت فدراسـیون کشتی که 
بـا چنیـن اوصافـی بـه پایـان رسـید، صنعتـی در تاریخ 
85/12/26 و بـه شـماره نامـه 177 متـن اسـتعفایش 
را بـرای یزدانی خـرم رئیـس جدیـد فدراسـیون کشـتی 

می دارد.  ارسـال 
محمـد صنعتـی در ایـن اسـتعفا یـادآوری می کنـد که 
حداکثـر تـا اول اردیبهشـت 86 به همکاری خـود ادامه 
خواهـد داد و از اول اردیبهشـت مـاه اعـم از ایـن کـه 
جانشـین تعیین شـود یا نشود، مسـئولیتی در قبال این 

هیئـت نخواهـم داشـت ...« )7(.

پی نوشت:
)1(ـ  شـایان ذکـر اسـت سـالن چنـد منظـوره تختی در جوار اسـتادیوم  )1(ـ 
شـهید سـلیمی کیا کـه سـال ها در مرکـز شـهر کرمـان میعـادگاه بسـیاری از 
ورزش کاران کرمانـی در رشـته های والیبـال، هندبـال، بسـکتبال، تنیس روی 

میز، کشـتی، فوتسـال و ... بود و همچنین چندین نسـل از نوجوانان و جوانان 
کرمانی در مسـابقات آموزشـگاهی و باشـگاهی از این سـالن خاطرات بسیاری 
داشـتند، توسـط شـرکت تجهیـز بـه بهانـه سـاخت چندیـن سـالن مجـزا و 
مـدرن تخریـب گردیـد و متاسـفانه آن گونه که بنـده از مطلعین کسـب خبر 
نمـوده ام، ایـن شـرکت بـه 20 درصـد از قول هـای خـود نیـز جامعـه تحقـق 

نپوشـانده و متاسـفانه مجموعـه ای کـه بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایـی آن در 
قلـب شـهر واقع بـود و به سـهولت مـورد اسـتفاده ورزش کاران و تماشـاگران 
و مشـتاقان ورزش ایـن شـهر قـرار می گرفـت، از بیـن رفت )محمـد صنعتی(.

)2( ـ روزنامه کرمان ورزشی، سه شنبه 25 اسفند 1383.  
)3( ـ روزنامه روز ورزش، پنجشنبه 16 شهریور 1385، شماره 1241.

)4( ـ همان، همان شماره.
)5( ـ همان، سه شنبه 11 اسفند 1385، شماره 1369.

)6( ـ منظـور آقـای کمـال جوانمـرد، مدیـر کل تربیـت بدنـی وقـت اسـتان 
اسـت. کرمان 

)7( ـ روزنامه تناوران، دوشنبه 7 خرداد 1386، شماره 27.
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فرهنگ و هنر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9300269
طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصاحـی اجرای ثبت اسـناد و اماک بدینوسـیله بـه آقای محمد کمالی گوکـی فرزند عطاء اله به شناسـنامه 
شـماره 2980165425 ابـاغ میشـود موسسـه مالی و اعتباری ثامن الحجج شـعبه کرمان جهـت وصول مبلـغ 2/190/398/882 ریال موضوع 
الزم االجـرا بموجـب سـند شـماره 10879-91/10/10 و 11939- 92/3/30 و مبلـغ 109/519/944 ریـال نیمعشـر دولتـی علیـه شـما اجرائیه صادر 
نمـوده، بـا توجـه بـه اینکـه آدرس شـما طبق اعـام مامور اباغ شناسـایی نگردیده و بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت ابـاغ اوراق اجرائیه 
معرفـی نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره مشـخص نمیباشـد لذا طبق مـاده فوق ایـن آگهی یـک نوبت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار 
منتشـر و شـما از تاریـخ انتشـار کـه روز ابـاغ محسـوب می گردد ظـرف مـدت ده روز مهلت دارید که نسـبت به پرداخـت بدهی اقـدام نمائید. بدیهی 
اسـت در غیـر اینصـورت طبـق مقررات نسـبت بـه ادامه عملیـات اجرائی اقـدام خواهد شـد ضمناً بجز ایـن آگهی، آگهی دیگری منتشـر نخواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان- شاه محمدی

م الف 2791 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9200011
نظـر بـه اینکـه آقـای علی عسـکری گجگینی و حسـن سـلمانی زاده برفوئیـه بدهکار و راهن نسـبت به پرداخـت بدهی خـود در مهلت تعیین 
شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجرای مقررات مـاده واحده قانون اصاح مـاده 34 اصاحی قانون ثبت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت 

بسـتانکار ششـدانگ پـاک شـماره 2697 فرعـی از 4809 اصلـی واقـع در بخـش یـک کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان مهدیـه کوچه 55 شـرقی 2 
کدپسـتی 7614893681 کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 17353 صفحـه 287 دفتـر 110 اماک ثبت و صادر شـده اسـت بـا حدود اربعه: شـماالً 
بطـول 11/5 متـر دیـوار بـه دیـوار خانـه پـاک 2695 فرعـی از 4809 اصلـی شـرقاً بطـول 26/30 متـر دیوار بـه دیوار شـالوده خانه جز پـاک 4809 
اصلـی جنوبـاً اول بصـورت پـخ بطـول 3/95 متر درب و دیواریسـت به کوچـه دوم به طول 8/85 متر دیواری اسـت به کوچه غرباً بطـول 29 متر دیواری 
اسـت بـه زمیـن جـز پـاک 4809 اصلـی که بر طبق نظریه کارشـناس رسـمی مسـاحت ملـک بطـول 329 مترمربع ششـدانگ ملک متعلـق به وقف 

می باشـد پروانه سـاختمان و پایان کار ارائه نشـد و سـاختمان در دو طبقه احداث شـده اسـت. 
 طبقه همکف 

سـازه دیـوار آجـری، سـقف تیرآهنـی، نمـای جنوبی سـفال 5 سـانت، کف سـرامیک، دیوار هـال و اتاق ها تـا 1/10 متر سـرامیک مابقی رنـگ آمیزی، 
آشـپزخانه اپـن بـا رویـه سـنگ گرانیـت، کابینـت فلزی بـاال و پاییـن، آبگرمکـن گازی دیواری، کف آشـپزخانه سـرامیک، دیـوار کاشـی درب و پنجره 
فلـزی بـا نـرده، ابـزار گـچ و گچبـری پیـش سـاخته، سـرمایش کولر، سـرویس ها کاشـی و سـرامیک، دربهـا تخته سـه الیه، قدمـت حدود 25 سـال، 

لوله کشـی گاز. 
طبقه اول 

سـتون از قوطـی 9×9 و خرپـا و پرلیـن از قوطـی 8×4 و 4×4 بـه اضافـه پشـم شیشـه و تـوری و ورق کرکـره گالوانیـزه، دیـوار دو طـرف بلـوک 
سـفالی سـرویس حیـاط 1/80×1/70، کـف سـرامیک دیـوار کاشـی دارای امتیـاز آب، بـرق، گاز، تلفـن 1- عرصـه بـه مسـاحت 329 مترمربـع معادل 

2/760/000/000 ریـال 2- ارزش سـاختمان همکـف بـه مسـاحت حـدود 190 مترمربـع معـادل 570/000/000 ریال 3- ارزش سـاختمان طبقه اول 
بـه مسـاحت 180 مترمربـع معـادل 120/000/000 ریـال 4- ارزش امتیـازات منصوبه، حیاط سـازی، حصارکشـی، سـرویس حیاط و سـایه بان حیاط 
معـادل 80/000/000 ریـال جمـع کل ششـدانگ ملک مرقوم معـادل 3/530/000/000 ریال تقویم می گردد ملکی آقای حسـن سـلمانی زاده برفوئیه 
طبـق سـند رهنـی شـماره 8637-1390/10/25 دفترخانـه 103 کرمان در رهن موسسـه مالی و اعتباری ثامن الحجج واقع می باشـد از سـاعت 9 الی 
12 ظهر روز یکشـنبه مورخه 1394/9/8 اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان کرمان )شـعبه اجرا( واقع در ضلع شـمالی پارک نشـاط از طریق مزایده 
بـه فـروش مـی رسـد و مزایـده از مبلغ پایـه کارشناسـی 3/530/000/000 ریال کـه قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته 
خواهـد شـد فـروش کًا نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربـوط به آب و بـرق و گاز اعم از حق انشـعاب یا حق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهی داشـته باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد. بعهـده برنده مزایده اسـت ضمن آنکه پـس از انجام مزایـده در صورت وجود مـازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه 
هـای فـوق از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد میگـردد ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلی مزایده 

انجـام خواهـد شـد طالبیـن مـی توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار: 1394/8/17

کفیل ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2790

حمید نیك نفس متولد 1337 رفسـنجان به نسـلی 
از شـاعران کرمـان تعلـق دارد که پس از انقالب شـعر 
را بـا دغدغـه هـای جـدی شـروع کردنـد. او در طول 
قریـب به چهـار دهه عالوه بر شـعر و ادبیـات مدیریت 
را در عرصـه هـای به ظاهـر متناقض صنعتی، ورزشـی 
و فرهنگـی تجربـه کرده اسـت. کارنامـه ی حمید نیك 
نفـس در عرصـه هـای مختلـف کارنامه وزینی اسـت 
کـه مجال طـرح آن در این اشـاره کوتاه نیسـت. چهار 
دوره مدیریـت باشـگاه فوتبال مس از سـال هـای 76 تا 86، چندین سـال 
مدیریـت در بخش های روابـط عمومی، فرهنگی و ورزشـی در صنایع مس 
سرچشـمه و پس از آن در سـال 73 در سن 35 سـالگی عنوان جوان ترین 
بازنشسـته کشـور را از آن خـود کـرد. همزمان بـا فعالیـت در صنایع مس 
مدیریت ارشـاد شهرهای سـیرجان، شهربابك، بردسـیر، بافت و شهر مس 
سرچشـمه را برعهـده داشـت. پـس از بازنشسـتگی در موسسـه مفرغ با 
مهـدی محبـی کرمانی همکاری کـرد و امروز مدیر اسـتان کرمان شـرکت 
مـادر تخصصی میدکـو )صنایع فوالد( اسـت. او در مدت فعالیـت ادبی اش 
جلسـات شـعر مختلفـی را راه انـدازی و اداره کـرده اسـت. از جمله اولین 

جلسـات شعر در سـیرجان، بردسیر، مس سرچشـمه، بافت و شهربابك در 
دهه 60 تا جلسـه ی شـعر آفریدگاران فروتـن در اواخر دهـه 80 در کرمان.
نیـك نفس همچنین در شـعر طنز از نـام آوران این عرصه اسـت و ویژه 
نامـه هایـی چـون »قینـوس« ضمیمه طنز هفتـه نامه فـردوس کویـر و در 
حـال حاضـر »روزگـردون« ضمیمـه طنز هفتـه نامه پاسـارگاد بـه تالش و 
همکاری او منتشـر شـده و می شـوند. از او کتاب های »از خواجـو تا امروز« 
در زمینـه طنز کرمان، »نسـیم جـان« گـردآوری و تصحیح اشـعار درویش 
علـی کرمی، »چقـدر درخت، چقـدر پرنده« )بـا همکاری مهـدی صمدانی( 
گزیـده شـعر کرمان، مجموعه شـعر کوتـاه »سـاعت کالغ« و در سـال 93 
مجموعـه »چغوك اوچکو« تاکنون چاپ و منتشـر شـده انـد و کتاب هایی 
در زمینه شـعر و طنز در دسـت انتشـار دارد. در هفته گذشته جشن امضای 
چـاپ دوم مجموعه شـعر »چغوك اوچکو« در کتاب فروشـی شـهر فرهنگ 
کرمـان برگزار شـد. ایـن کتـاب در مهرماه امسـال در برنامه طنـز خندوانه 
توسـط عـادل فردوسـی پـور معرفـی شـده بـود.  از او درخواسـت گفت و 
گویـی را بـا روزنامـه »پیـام ما« داشـتم کـه بـا بزرگـواری و فروتنی خاص 
خـود پذیرفت و در طبقه هشـتم سـاختمان پاسـارگاد در دفتـر کارش با او 

گفـت و شـنودی صمیمانه انجـام دادم کـه می خوانید:

حمید نیک نفس در گفتگو با پیام ما: 

فرهنگ و هنر نباید دولتی و بخشنامه ای باشد

- شـما به نسـلی تعلـق داریـد که شـاید بتـوان به آن  
نـام تکنوکرات هـای فرهنگی داد، در حـوزه های متنوع 
و شـاید نامتجانسـی کار کـرده اید مدیریـت در صنایع 
مـس و فـوالد، فوتبال، فرهنـگ و هنر و شـعر چه رابطه 
ای میـان صنایـع ادبـی و صنایعـی مثل فـوالد  و مس و 
فوتبـال وجـود دارد؟ چگونه ایـن جمع به ظاهـر اضداد 

می دهید؟  سـامان  را 
چیـزی کـه خیلـی هـا در واقـع اشـتباه فکـر می کننـد و شـاید 
ذهنیـت غلطـی در مـورد شـعر دارنـد این اسـت که شـعر فقط 
» نشـین بـر لـب جوی و گـذر عمر ببیـن« و »به سـراغ من اگر 
می آییـد نـرم و آهسـته بیاییـد کـه مبـادا تـرک بـردارد چینی 
نـازک تنهایـی مـن« و عباراتـی از ایـن دسـت اسـت. مـن فکـر 
می کنم این طرز تفکر اسـاس کار نیسـت. شـعر قسـمت زیبایی 
از زندگـی اسـت ولـی قسـمتی از زندگـی اسـت نه همـه ی آن، 
خیلـی از دوسـتان ذهنیـت شـان از شـاعر یک آدم منـزوی بـا 
ظاهری متفاوت مثاً موهای بلند که در پشـت سـر بسـته شـده 
اند یـا ریـش متفـاوت و... چیزهایـی از این دسـت اسـت و شـاید 
عـده ای تصـور می کننـد کـه شـاعر و نویسـنده آدمی اسـت که 
روز تـا شـب می خوابـد و شـب تـا صبح بیـدار می مانـد؛ قلمی بر 
مـی دارد و می نویسـد. امـا مـن نـگاه دیگری بـه شـعر دارم علی 
رغـم ایـن کـه گاهـی اوقـات ممکـن اسـت با یـک بیـت شـعر 
دقایقـی گریـه کنـم در کنـار ایـن کارمنـد شـرکت مـس بودم 
صنعـت خشـنی مثـل صنعت مـس. عاوه بـر این بحـث ورزش 
برایـم جدی بود، من سـالها بازیکن تیم فوتبال مس سرچشـمه 
بـودم حـدود 10 سـال و به صورت حرفه ای فوتبـال بازی کردم.

- چه سال هایی در عرصه ی ورزش کار کردید؟
 مـن فوتبـال را از سـال 55 شـروع کـردم و از سـال هـای 61 تا 
66 عضـو تیـم مس سرچشـمه بـودم، مـدت کوتاهی سـرمربی 
تیـم مـس سرچشـمه بـودم و بعـد دیـدم بـه درد مربـی گـری 
نمی خورم، حدود 10 سـال در سـطح اسـتان فوتبـال را قضاوت 
کـردم و چهـار دوره مدیریـت باشـگاه مـس را برعهـده داشـتم؛ 
شـما تصـور  کنیـد بخواهـی در کنار شـعر نوشـتن بـا امیرقلعه 
نوعـی، فرهـاد کاظمی، پرویز مظلومی، نادر دسـت نشـان، صمد 
مرفـاوی، ذوالفقـار نسـب و ... سـر و کلـه بزنـی و تعامـل کنی و 
بـازی پیـروزی و اسـتقال را در کرمان مدیریـت کنی در چنین 
شـرایطی مـن نمی توانـم بگویـم که صرفـاً نیک نفس شـاعرم و 
بایـد حـوزه بسـیار آلـوده ی فوتبـال را مدیریـت کنـم. االن هـم 
در قالـب شـرکت مـادر تخصصی میدکـو برای اجـرای 23 پروژه 
صنعتـی در حـوزه هـای فـوالد و مس بـه عنوان نماینـده ی این 
شـرکت در اسـتان کرمـان همـکاری می کنـم. من در تمـام این 
سـال ها سـعی کـردم فوتبال و صنعـت را فرهنگی کنـم و علی 
رغـم چهـار دوره تـاش در فوتبـال بـه ایـن نتیجه رسـیدم که 
نمی شـود بـه راحتـی بـر خـاف جریان آب شـنا کـرد و ترجیح 
دادم کـه در سـال 86 و در اوج اقتـدار باشـگاه مـس از فوتبـال 

خداحافظـی کنم.
اطالعـات می بـارد  و دیـوار  از در  امـروز  - در جهـان 
اینترنـت ، شـبکه هـای اجتماعـی ، ماهواره ها، شـبکه 
هـای متعدد تلویزیونـی و رادیویی و ... شـما در جشـن 
امضـای مجموعـه شـعر »چغـوك اوچکـو« گفتیـد که 
دغدغـه ام بـرای حفـظ گویـش کرمانی منجر بـه چاپ 
ایـن کتـاب شـد. در چنیـن دنیایی آیـا می تـوان برای 
شـعر بـه خصـوص شـعر با یـك نـگاه بومـی ، محلـی و 

محـدود کار کـردی قائل شـد؟
می تـوان به شـعر بومی و محلـی مانند یک اثر باسـتانی و تاریخی 
مثـل بـاغ شـاهزاده و ارگ بم نگاه کرد. درسـت اسـت که شـاید 
دقیقاً یـک اثـر عینـی تاریخـی مثل مـوارد فوق نباشـد امـا باید 
بـه عنوان یـک زیبایـی و یک میـراث باقی بمانـد و در تمـام دنیا 
هـم همیـن کار را می کنند یعنی میراث فرهنگی شـان را عظیم 
تریـن و بزرگتریـن سـرمایه شـان می داننـد و بـه هر حال نسـل 
آینـده هـم حـق دارد از ایـن گویـش هـا و لهجـه هـا بهـره مند 
شـود و بدیـن سـبب ایـن میـراث معنـوی بایـد در جایـی ثبت 
شـود تا نسـل های آینده بتوانند با گذشـته شـان ارتباط برقرار 
کننـد، مـن اتفاقـاً فکـر می کنم هـر چه بیشـتر از عمر ایـن آثار 
و ابنیـه بگـذرد ارزش بیشـتری پیـدا می کنند و همیـن دغدغه 
مـرا واداشـت تـا در همین دنیـای ازدحام ارتباطـات و فناوری به 

سـراغ نوشـتن این کتـاب بروم.
- بـرای حفـظ این میـراث معنـوی و فرهنگـی )گویش 

کرمـان( بـه قول شـما؛ چـه بایـد کرد؟
اگـر بـه گذشـته برگردیـم پدربـزرگ هـا و مادربـزرگ هـا هنوز 
هـم بـا لهجـه کرمانی صحبت می کننـد و اصطاحاتـی را به کار 
می برنـد کـه خاص کرمان اسـت بـرای حفظ آن تمام اشـخاص 

حقیقـی و حقوقـی ایـن سـرزمین کـه در عرصـه فرهنـگ کار 
می کننـد، و نهـاد هـا و متولیـان فرهنـگ و هنـر وظیفـه دارند. 
هرچنـد کـه متاسـفانه بعصـی رسـانه ها کـه وظیفه سـنگینی 
هـم دارنـد مثـل تلویزیـون ، رادیـو و ... بعضـاً و ناخواسـته ایـن 
لهجـه زیبا و شـیرین را طـوری صحبت می کنند که بیشـتر یک 
»شـو«ی سـرگرم کننـده و یا یـک لهجـه سـطحی و وارفتـه را 

تداعـی می کنـد و این یـک نـگاه غیرمنصفانـه اسـت.
- در سـال هـای اخیـر داسـتان و تئاتـر کرمـان جهش 
خوبـی داشـتند و در سـطح کشـور مطـرح شـدند ولی 

شـعر کرمان بـا وجود سـابقه تاریخـی و اسـتعدادهای 
بالقـوه و بالفعـل نتوانسـت جریـان سـاز شـود، فکـر 
می کنید آسـیب های شـعر کرمـان چیسـت و دورنمای 

آن را چگونـه می بینیـد؟
شـعر یک هنـر خـاص اسـت بـه هـر حـال وزن و قافیه در شـعر 
کاسـیک و موسـیقی درونـی در شـعر سـپید شـاعر را محـدود 
می کنـد. ایـن محدودیـت در داسـتان و تئاتـر و موسـیقی کمتر 
وجـود دارد. حـال اگر شـاعر فرزند زمانه ی خود نباشـد و از زمان 
عقـب تـر باشـد ایـن وضعیـت وخیم تـر می شـود نه تنها شـعر 
کرمـان بلکه شـعر ایـران و جهان هـم دارد از قافله سـایر هنرها 
عقـب می مانـد و دوران رکـود خـود را طـی می کنـد. طبیعتاً در 
هـر جغرافیـا مقتضیـات فرهنگـی و باورهـای اجتماعـی، حتـی 
محدودیـت هـای سیاسـی و فرهنگـی روی ذهـن و کار شـاعر 
اثـر منفـی می گذارد متاسـفانه اتفاق شـگفت انگیـزی را در این 
سـال ها در شـعر ایران وکرمان شـاهد نیسـتیم و بیشتر می توان 

گفـت شـاعران از روی دسـت هم می نویسـند.
- مولفه های یك شعر موفق از نظر شما چیست؟

مـن فکـر می کنـم مهمتریـن ویژگی یـک شـعر  موفـق تاثیری 
کـه به جـا می گـذارد و ماندگاری آن اسـت. خود مـن وقتی یک 
شـعر خـوب می خوانـم موهـای دسـتم سـیخ می شـوند و ایـن 
گفتنـی و بیـان کردنی نیسـت یک شـعر موثـر و موفـق در جان 
آدمی جرقـه می زنـد و او را تـکان می دهد. پس از شـاعران موفق 
دهـه هـای 60 و 70 از جملـه قیصر امین پور، حسـن حسـینی، 
سـلمان هراتی ، حسـین منزوی و ... شـعر در الیه های سـطحی 
خـودش متوقـف ماند و بیشـتر بـه بـازی با یک سـری کلمات و 
تصاویـر زیبـای غیرمانـدگار بدل شـد امـروز اگر یک شـعر خوب 
در یـک شـبکه اجتماعـی منتشـر شـد همـه می خواهنـد مثـل 
آن شـعر بگوینـد هنـوز می بینیـم که حافـظ و سـعدی و موالنا 
و در معاصریـن شـاملو، فـروغ، سـهراب و اخـوان تجدیـد چـاپ 

می شـوند.
- ادبیـات و شـعر ما شناسـنامه ی فرهنگی ماسـت و در 
طـول تاریـخ جور همـه نداشـته هایمان را در فلسـفه و 
سیاسـت و جامعـه شناسـی و ... کشـیده اسـت چـرا با 
وجـود قلـه هـای آسـمان بـوس ادبیـات کالسـیك ما 
مثـل حافـظ، فردوسـی، مولـوی، سـعدی ، خیـام و ... و 
در ادبیـات معاصـر مثـل هدایت، شـاملو، فـروغ، دولت 

آبـادی و ... شـعر و ادبیـات مـا جهانی نمی شـود؟
جهانی شـدن فقط مختص شـعر یا هنر نیسـت وقتی در اقتصاد 
و سیاسـت مـا متاسـفانه یک نـگاه جهـان سـومی وجود دارد چه 

انتظـاری داریـم کـه ادبیات ما همپـای جهان بیش بـرود. هنر و 
فرهنـگ در کشـورهایی که به جایی رسـیده انـد در همه عرصه 
ها دولتی و بخشـنامه ای نیسـت ولی در جوامعی مثل کشـور ما 
بـا دغدغه ای که همیشـه مسـئولین داشـته اند، هنـر و فرهنگ 
دولتـی باقـی مانـده اسـت و چنین هنـری هیچ گاه بـه بالندگی 
نخواهـد رسـید. اگـر ظاهـراً چیـزی را به اهـل فن واگـذار کرده 
ایـم واقعـی نبـوده اسـت و این نـگاه حاکمیتی و از بـاال به پایین 
چندیـن قـرن در فرهنگ و هنر ما وجود داشـته و در آن رسـوب 

کرده اسـت 
- تـا آن جایـی که بـه خاطر مـی آورم در اواخـر دهه 70 
و اوایل دهه 80 جلسـات شـعر در کرمان فروغ بیشـتری 
داشـتند از جملـه جلسـه شـعر خواجـو، بـه مدیریت 
مرحوم مظهری، جلسـه شـعر آفریـدگاران فروتن که به 
مدیریـت خود شـما برگزار می شـد، تالش هـای مهدی 
صمدانـی و ... ولی به مرور از آن روشـنایی و اشـتیاق آن 
سـال ها کورسـوی شـلعه ای باقی مانده اسـت امروز به 
جز چند جلسـه ی کم رونق جلسـه ی شـعر پویا و فعالی 
کـه اکثریت شـاعران را گردهم بیـاورد؛ در کرمان وجود 
ندارد؛ تشـت هـا و اختالف نظرهـا در این بخش بسـیار 
زیـاد اسـت؛ فکـر می کنیـد چـه عواملی مـا را بـه این 

است؟ رسـانده  نقطه 
جامعـه از شـعر و شـاعری انتظـار بیشـتری دارد. ایـن که یـک 
شـاعر از حد یـک آدم صرفـاً رویاپـرداز و احساسـاتی خارج شـود 
و خـودش را بـا زمـان، زمانـی کـه با شـتاب شـگفت انگیـزی از 
خواسـته هـای سـطحی گذشـته عبـور می کنـد تطبیـق دهـد. 
طبیعتاً شـعر در گذشـته کارکرد بیشتری داشـته است چون در 
آن زمان گسـتردگی رسـانه های امروز وجود نداشـت. متاسـفانه 
در کرمـان هـر جـا انجمنـی شـکل گرفتـه اسـت یک یا چند نفر 
بـه عنـوان دبیر یـا مدیـر و یـا هـر عنوانـی خواسـته انـد باورها و 
اعتقـادات خودشـان را بـه دیگـران تحمیـل کننـد و بگویند که 
هـر کـس مثل مـن فکر نمی کنـد و شـعر نمی گوید اصًا شـاعر 
نیسـت و ایـن تنگ نظری هـا و انحصارطلبی هـا در عرصه های 
ادبـی و هنـری بسـیاری از شـاعران را خانـه نشـین کـرد مثـًا 
من یـادم هسـت در سـال های دهـه 60 در انجمن شـعر خواجو 
بـه عنوان یـک  شـاید غیرطبیعـی تریـن سـخن منظومی کـه 
مطلـب خنـده دار مطرح می شـد که شـاعری گفتـه: »من وضو 

بـا تپـش پنجره هـا می گیرم« )شـعر سـهراب(.
- در شـعر مـا در دهه های گذشـته دو آفـت مهم وجود 
داشـته اسـت یکی شـکل گرایـی افراطـی دهـه 70 و 
دیگـری سـاده نویسـی و ابتـذال کـه هـر دوی اینها به 
شـعر لطمـه هـای جـدی زد ایـن وضعیـت آیا به شـعر 

کرمـان هم قابل تسـری اسـت؟
تمـام ایـن جریانـات اجتنـاب ناپذیـر بـود و باید تجربه می شـد 
امـروز مخاطـب حرفـه ای و آگاه سـره را از ناسـره تشـخیص 
می دهـد. متاسـفانه ایـن نـگاه حداقلـی در شـعر کرمـان هـم 
وجـود دارد. مـا در کرمان یـاد نگرفتیم که انتقادپذیر باشـیم فکر 
می کنیـم کـه هـر طـور کـه مـا فکـر می کنیم درسـت اسـت و 
بقیـه طـرز تفکرها غلط اند بـه عنوان مثال من شـاید به انجمن 
خواجـو بعضـاً انتقـاد هم داشـته باشـم امـا معتقدم ایـن انجمن 

هـم کار بزرگـی را در شـعر کاسـیک انجـام داده اسـت.
مـا در انجمـن شـعر آفریـدگاران فروتـن سـعی کردیـم فضایی 
را ایجـاد کنیـم کـه بـه عنـوان مثـال مهـدی صمدانی، شـهین 
خسـروی و مازیـار نیسـتانی بیاینـد در یک جمع در کنـار حامد 
حسـین خانـی، محسـن کاشـانی و مهـدی گنجـی بنشـینند، 
همدیگـر را تحمـل کننـد، شـعر یکدیگر را منصفانه نقـد کنند و 
مهـم تـر از همـه از حال هـم باخبر شـوند و همدیگر را دوسـت 

باشند. داشـته 

- بـا این نـگاه حداکثـری و تعاملـی که شـما در انجمن 
آفریـدگاران فروتـن داشـتید چـرا این انجمـن تعطیل 

؟ شد

کار  سـال   35 حـدود  مـن  داشـت  شـخصی  دلیـل  دقیقـا 
نوعـی  بـه  بـودم؛  تنهـا  دسـت  همیشـه  و  کـردم  فرهنگـی 
از ادامـه ایـن رونـد خسـته شـدم. یک نفـر ایـن همـه آدم را 
دعـوت کنـد ، پذیرایـی کنـد و دغدغـه هایـی داشـته باشـد 
کـه بـه مسـئول یا ارگانـی برنخـورد و در ایـن کشـمکش از 
خـودم غافـل شـدم. حتـی در انجمـن طنـز هـم ایـن اتفـاق 
افتـاد؛ خیلـی از طنزپـردازان امـروز کرمـان از بچـه هـای آن 
انجمـن هسـتند کـه به همـت حوزه هنری تشـکیل می شـد، 

باالخـره بـه نقطـه ای رسـیدیم کـه از خـودم غفلـت کـردم. 
اخیـراً کمتـر در انجمن ها و شـب های شـعر شـرکت می کنم 
و بیشـتر بـه جمع آوری و انتشـار آثار خـودم می پردازم کاری 
کـه دوسـتانی از جملـه آقایـان میرافضلـی و شـریفی نعمـت 

آبـاد بـه بهتریـن نحـو انجـام می دهنـد. 
مدیـرکل سـابق فرهنـگ و ارشـاد کرمـان گفتنـد که 
»دولـت را بـا هنرمنـدان آشـتی دادم« و برای تاسـیس 
تشـکلی به نـام »خانـه هنرمنـدان« هم گام هـای اولیه 
برداشـته شـد؛ پـس از آن آقـای فـالح به اسـتانداری 
رفـت و آقـای علیـزاده جانشـین ایشـان شـد و ظاهراً 
ایـن ایـده کـه ایـده ی خوبـی هـم بـود در حـد همان 
حـرف های قشـنگ باقی ماند و متوقف شـد شـما فکر 
می کنیـد کـه سـپردن کار بـه دسـت خـود هنرمندان 
و حمایـت دولـت از آنهـا چقـدر می توانـد بـه رشـد و 

شـکوفایی فرهنـگ و هنـر کمـك کند؟
ایـن ایـده در صـورت تحقـق ایـده بسـیار خوبـی بـود ولـی این 
امـر بـه راحتی با تشـکیل چند جلسـه و رسـانه ای شـدن قابل 
تحقق نیسـت و باید یـک عزم جدی در همه مسـئوالن فرهنگی 
و هنـری و در همـه بخـش هـا بوجـود بیاید کـه متاسـفانه این 
زیرسـاختها فراهم نیسـت. مسـئولین دولتی فرهنگ و هنر باید 
بـه هنرمنـدان و هنرمندان بـه آنان اعتماد کننـد و این امر قطعاً 
بـه نفـع هـر دو گـروه اسـت زیـرا هنرمنـدان بخـش تاثیرگـذار 

جامعه هسـتند .
- در جامعـه ی مـا متاسـفانه کار حرفـه ای فرهنگـی و 
هنری مثل شـعر، نویسـندگی، تئاتر، نقاشـی، موسیقی 
و روزنامـه نـگاری از نظـر اکثریت اجتماع حرفه و شـغل 
محسـوب نمی شـود اکثـر هنرمنـدان کـه کار حرفـه 
ای می کنند یـا مشـاغلی دارنـد کـه بـا فرهنـگ و هنر 
سـروکار دارنـد از نظـر اقتصـادی در مضیقـه انـد و بـا 
توجـه به اینکه شـما در هر دو حـوزه ی فرهنگی، هنری 
و اقتصـادی کار می کنیـد در ایـن مـورد چگونـه فکـر 
می کنیـد و چـه راهکارهایی بـرای »غم نـان« و تقویت 

اقتصـاد فرهنـگ دارید؟
متاسـفانه ایـن تفکـر وجـود دارد و این مسـئله یک شـبه و یک 
روزه حـل نخواهـد شـد فرهنـگ اقتصاد هنـر باید بـه خانواده، 
مهدکـودک ، دبسـتان و دانشـگاه و همـه سـطوح اجتماعـی 
تسـری پیـدا کنـد و این نگاه بایـد از پایین به باال شـکل بگیرد 
و جزئـی از عادتهـا و باورهـای مـا بشـود در جوامعـی هسـت 
کـه نقـاش و موزیسـین بـه خیابان می آیـد و هنـرش را عرضه 
می کنـد و مـورد توجـه و اسـتقبال مـردم واقـع می شـود و از 

آن حمایـت می کننـد ولـی در جامعـه ما اگـر نقـاش و نوازنده 
ای در خیابـان هنـرش را عرضـه کنـد در اکثـر مـوارد با یـک 
نـگاه سـطحی و حتی ترحـم آمیز روبـرو می شـود در کنار این 
تـا زمانـی کـه نـگاه متولیـان فرهنگـی و سیاسـی بـه مقوله ی 
فرهنـگ و هنـر عـوض نشـود ایـن معضـل هـم چنـان باقـی 
خواهـد مانـد. شـوربختانه امـروز خریـد کتـاب ، تابلو نقاشـی، 
رفتـن بـه کنسـرت و سـینما و تئاتـر تقریبـاً از سـبد اقتصـاد 
اکثـر خانـواده هـا حـذف شـده اسـت حتـی افـرادی کـه غـم 
نـان ندارنـد. مـن بعضاً تابلوی نقاشـی می خـرم امـا وقتی مثا 
از یک اسـتاد مسـلم آبرنگ قیمت تابلواش را می پرسـم ایشـان 
تابلویـی را کـه در خـارج از کشـور ده ها میلیـون تومان قیمت 
می خـورد بـا نگرانی و اسـترس 50 یـا 100  هـزار تومان عرضه 

می کنـد و ... ایـن عمـق تـراژدی در هنـر ما اسـت. 
ایـن  ای  حرفـه  نویسـندگان  می پرسـیم  خـود  از  مـا  مثـا 
اسـتان مثـل محمد علـی علومی یا منصـور علیمـرادی چگونه 
زندگـی می کنند؟ یـا شـاعری کـه می خواهـد کتابـی را چـاپ 
کنـد بـه خاطر یک یـا دو میلیـون تومـان اثرش روی دسـتش 
می مانـد و ... آیـا بـا ایـن همـه پولـی کـه در ورزش  هزینـه 
می شـود مثـًا اگـر چنـد درصـد قیمـت خرید یـک بازیکـن 
فوتبـال بـرای هنرمنـدان در قالب یـک صنـدوق هزینـه شـود 
بسـیاری از دغدغـه هـای مـادی آنهـا از بیـن مـی رود. حتـی 
زمانـی کـه من در مدیریـت باشـگاه فوتبال مس بـودم اگر به 
برگزاری یـک جشـنواره فیلـم، عکس یـا چاپ یـک کتـاب و ... 
کمـک می کـردم مـورد اعتـراض و اتهـام  قرار گرفتـم که این 

وظیفه ی یـک باشـگاه نیسـت.
- مـن شـخصاً در مـورد شـعر طنز شـما فکـر می کنم 
که شـما حـرف های جـدی زیـادی دارید که بـه دالیلی 
نمی توانید یـا نمی خواهیـد آنها را مسـتقیم مطرح کنید 
و بـه این دلیل بیشـتر دغدغـه هایتـان را در قالب طنز 
بیـان می کنیـد آیا شـعر طنـز امکانـات بیشـتری برای 

بیان حـرف های ممنـوع ! دارد؟
مـن صادقانـه بگویـم زمانـی که بـا آقـای مهندس فردوسـی و 
روزنامـه »فـردوس کویر« آشـنا شـدم و قرار شـد ضمیمه طنز 
»قینـوس« را منتشـر کنم. این کار توسـط مسـئولین فرهنگی 
وقـت تحمـل نشـد و بعـد از حدود 2 سـال تعطیل شـد بعد از 
آن یـک تلنگـری بـه فضا و روحیه ی شـعری من خـورد و دیدم 
کـه شـعرهای جدی که گفتم و بیشـتر مناسـبتی و جشـنواره 
ای بودند یـا بـه جهـت ایـن کـه فـان مسـئول خوشـش بیاید 
و ... متوجـه شـدم کـه ایـن شـعرها بـه طنـز خیلـی نزدیک تر 
هسـتند. بـه ایـن خاطر سـراغ طنـز رفتـم و طبیعی اسـت که 
شـعر طنز ممکن اسـت ماندگاری شـعر جدی را نداشـته باشد 
امـا ارتبـاط سـریع تر و منطقی تـر با مخاطب برقـرار می کند و 
می توانـد از بعضـی خط قرمزهـا عبور کند البته این هنر شـاعر 
اسـت کـه بتوانـد فضا را تلطیـف کند که بـه جایـی برنخورد و 
شـخصیت کسـی را تخریب نکند و حتی دغدغه ی مسـئولینی 
کـه خـط قرمزهـا را تعییـن می کننـد، برطـرف کنـد و این ها 
بـود کـه مـن طنـز را جدی تـر گرفتـم می توانـم بگویـم دهها 
کتـاب آمـاده ی چـاپ در ایـن زمینـه دارم هر چند کـه در این 
عرصـه خـودم را مبتـدی می دانـم مثـًا مـن ظرف 10 شـبانه 
روز کل دیـوان حافـظ را بـه طنـز در آوردم و فکـر می کنـم 
طنازتـر از حافـظ در بحـث طنـز نداریم و این شـوخی با حافظ 
آنقـدر برایـم شـگفت انگیـز و اشـتیاق انگیز بود که تا ده شـب 
بـی وقفـه ادامه یافـت و تقریبـاً حـدود 500 غـزل حافـظ را به 
طنـز درآوردم و سـعی کـردم بـه سـاختار اصلـی شـعر لطمـه 
نخـورد و بـه فضـای سیاسـی و اجتماعـی امـروز هـم نزدیـک 

باشد.
- چنـد نمونـه از ابیـات طنـزی کـه بـا شـعر حافـظ 

نوشـتید؟
مثًا برای نمونه 

بیا که قصر اََمل سخت سست بنیاد است 
شبیه مسکن مهر است این یکی بنیاد

****
سحرم دولت بیدار به بالین آمد 

گفت برخیز: که این هم سفر استانی است
****

چهل سال بیش رفت که من الف می زنم 
رندی به طعنه گفت: نماینده می شوی

****
حافظ از وعده رندان جهان غافل شد 

نرود سهمیه نفت ولی از یادش
ادامه در صفحه 8

شهرام
 پارسا مطلق 

مسئولین دولتی فرهنگ و هنر 
باید به هنرمندان و هنرمندان 
به آنان اعتماد کنند و این امر 
قطعاً به نفع هر دو گروه است 

زیرا هنرمندان بخش تاثیرگذار 
جامعه هستند 

شوربختانه امروز خرید کتاب ، 
تابلو نقاشی، رفتن به کنسرت 
و سینما و تئاتر تقریباً از سبد 
اقتصاد اکثر خانواده ها حذف 

شده است حتی افرادی که غم 
نان ندارند. من بعضاً تابلوی 

نقاشی می خرم اما وقتی مثال از 
یک استاد مسلم آبرنگ قیمت 

تابلواش را می پرسم ایشان 
تابلویی را که در خارج از کشور 
ده ها میلیون تومان قیمت می 
خورد با نگرانی و استرس 50 
یا 100  هزار تومان عرضه می 
کند و ... این عمق تراژدی در 

هنر ما است. 

اگر چند درصد قیمت خرید 
یک بازیکن فوتبال برای 
هنرمندان در قالب یک 

صندوق هزینه شود بسیاری 
از دغدغه های مادی آنها 

از بین می رود. حتی زمانی 
که من در مدیریت باشگاه 

فوتبال مس بودم اگر به 
برگزاری یک جشنواره فیلم، 
عکس یا چاپ یک کتاب و ... 

کمک می کردم مورد اعتراض 
و اتهام  قرار گرفتم که این 
وظیفه ی یک باشگاه نیست
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سالمت

کلینیك زیبایی - پزشکی پیام ما

در ایـن سـتون قصـد داریـم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خواننـدگان مـان را در زمینـه 
هـای مختلف پزشـکی بدهیم. 
همچنیـن توصیـه هـای مهـم 
خـود  زبـان  از  را  سـالمتی 

باشـیم. داشـته  پزشـکان 
لطفـا  محتـرم  خواننـدگان 
سـواالت خـود را در رابطـه بـا 

تمـام رشـته هـای تخصصـی پزشـکی را به شـماره 
10009353412500 پیامـك کنیـد تـا از طریق دکتر 
صفـا با پزشـکان متخصص حـاذق شـهرمان در میان 

گذاشـته و پاسـخ را در ایـن سـتون چـاپ کنیـم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org
با پیوسـتن بـه کانال تلگـرام مرکز پزشـکی زیبایی 
خدمـات  جدیدتریـن  و  مهمتریـن  از  صفـا  دکتـر 
زیبایـی این مرکز مطلع شـده و از خدمات مشـاوره 

رایـگان و انالیـن بهـره ببرید.
Telegram.me/safacenter

0913...1323
مردی 38 سـاله هسـتم و در سـرم غده هایی وجود دارد 
کـه بـه مرور زمان رشـد می کنـد. در واقـع آنهـا را از مادرم 
بـه ارث بـرده ام و  بیـن 5 فرزنـد فقـط مـن بـه آن مبتـا 
شـده ام. علـت، عـوارض و راه درمـان ایـن غده ها چیسـت و 

آیـا فرزندانـم هـم بـه ایـن غده هـا مبتا می شـوند؟ 
پاسـخ:  ایـن غده هـا احتمـاال غده هـای چربی اسـت که 
در 20 تـا 30 درصـد از مـوارد بر اثر ژنتیک ایجاد می شـود. 
غـده چربـی اگـر بـزرگ نباشـد و از نظـر زیبایـی مشـکلی 
ایجـاد نکـرده باشـد، عارضـه ای نخواهد داشـت و نیـازی به 
درآوردن آن وجـود نـدارد اما اگر چسـبندگی داشـته باشـد 
یـا دردنـاک باشـد و بزرگ شـود الزم اسـت حتما بـه جراح 

مراجعـه و آن را خـارج کنید.
0937...9623

یـک خال مادرزادی بسـیار زیبـا روی بازویـم دارم. طول 
ایـن خـال بیضی شـکل پنـج میلی متـر اسـت و رنـگ آن 
قهـوه ای روشـن اسـت. چند سـالی اسـت وسـط ایـن خال 
قهـوه ای تیـره شـده و چند تار مو در آن رشـد کرده اسـت. 
گاهـی  اوقـات هـم خـارش می گیـرد. آیـا ممکـن اسـت به 
سـرطان پوسـت مبتـا شـوم؟ در ضمـن اختـال هورمونی 

دارم و تـار موهایم درشـت اسـت.
پاسـخ: خال هـای مادرزادی کـه اغلب دارای مو هسـتند، 
بهتـر اسـت در زمـان مناسـب بـه طـور کامـل جراحـی و 
برداشـته شـوند. البته ایـن جراحی روی بازو بـا خطر رخداد 
گوشـت اضافه همراه اسـت. این خال ها میـزان اندکی خطر 
تبدیل شـدن به سـرطان خـال یا مانـوم را دارنـد. در واقع 
هـر چـه خـال بزرگ تـر باشـد این خطر بیشـتر اسـت. اگر 
نمی خواهیـد از نظـر زیبایـی ایـن خـال را برداریـد، حداقل 
بهتر اسـت توسـط متخصص پوسـت تحت نظر باشـید و در 

صـورت لزوم بیوپسـی )نمونه بـرداری( انجـام دهید.
0936...6429

دختـرم چند سـال اسـت که موهـای سـرش را می کند؛ 
طـوری که گهـگاه یک قسـمت از موهایش خالی می شـود. 

باید چـه کار کنم؟
پاسـخ: ایـن اختـال »تریکوتیلومانیا« یا وسـواس کندن 
مـو نـام دارد کـه معمـوال مربـوط بـه موهای سـر اسـت اما 
گاهـی تسـری پیـدا می کنـد و فـرد موهـای مـژه، ابـرو و 
سـایر قسـمت های بدنـش را هـم می کنـد. به هر حـال این 
اختـال نوعـی عادت و وسـواس محسـوب می شـود طوری 
کـه فـرد احسـاس اجبـار بـه کنـدن مـو پیـدا می کنـد و با 
انجـام آن بـه نوعـی لـذت هـم می بـرد. درمان ایـن اختال 
کار راحتـی نیسـت امـا گاهـی اوقـات اسـتفاده از داروهـا 
بـرای کنتـرل وسـواس همزمـان بـا رفتاردرمانـی می توانـد 
کمک کننـده باشـد، پـس بایـد حتمـا او را نـزد روانپزشـک 

ببرید.
0937...6542

آیـا اسـتفاده از حنـای هندی برای رنگ کردن موی سـر 
برای خانم های باردار مشکل سـاز اسـت؟

پاسـخ: اگـر از منشـا آن مطمئـن هسـتید و می دانیـد 
فقـط گیاهـی اسـت، اسـتفاده از آن مشـکلی نـدارد امـا از 
آنجایـی کـه نمی توانیـم واقعـا از همه مارک هـا و موادی که 
فروختـه می شـوند مطمئن باشـیم، بهتر اسـت از رنگ های 
بـدون آمونیـاک اسـتفاده کنیـد. روی بسـته بندی این رنگ 
موهـا عبـارت »بدون آمونیاک« نوشـته شـده اسـت و انواع 
تولیـد  رنـگ مـو  ایـن  از  و معمولـی  مارک هـای مشـهور 

می کننـد.

مشـهور  ادویه هـای  از  یکـی   )cinnamon( دارچیـن 
اسـت، که در تعداد زیادی از خوراکی ها اسـتفاده می شـود. 
امـا در طب سـنتی ایـن خوراکی فقط ادویه نبـوده و خواص 
و فوایـد درمانـی نیـز دارد. دارچیـن بـه دودسـته دارچیـن 
سـیان )در آمریـکای جنوبـی می رویـد( و دارچیـن سـنا 
)یـا دارچیـن چینـی کـه در جنوب آسـیا می روید( تقسـیم 
می شـود. در قرون وسـطی دارچین برای درمان سـرفه، ورم 
مفاصل و گلودرد اسـتفاده می شـد. برطبـق تحقیقات جدید 
ثبت شـده در کتابخانه ملی پزشـکی ایـاالت متحده آمریکا، 

دارچیـن بـرای درمـان گرفتگی عضات، اسـتفراغ، اسـهال، 
عفونـت، سـرماخوردگی و بی اشـتهایی اسـتفاده می شـود. 
دارچیـن  انگلسـتان،  دیابـت  مرکـز  گفتـه  بـه  همچنیـن 
می توانـد قندخـون را در افـراد مبتـا بـه دیابت نـوع 1 و 2 
کاهـش دهـد، هرچنـد کـه تحقیقات بیشـتری بـرای اثبات 

ایـن ادعا نیاز اسـت. سـایر مـوارد عبارتسـت از:
عفونـت هـای قارچـی: برطبـق انسـتیتوی ملی سـامت 
در  موجـود  شـیمیایی  مـاده  )یـک  سـینامالدئید  آمریـکا، 
دارچیـن سـنا( می توانـد در مقابله با عفونت هـای باکتریایی 

و قارچـی کمـک کند.
دیابـت: دارچیـن می تواند سـطح قند و چربـی را در افراد 
مبتـا بـه دیابـت نـوع 2 بهبـود بخشـد. محققـان معتقدند 
مصـرف روزانـه 6 گرم دارچیـن می تواند بـه  کاهش گلوکوز 
سـرمی، تری گلیسـیرید و کلسـترول خون در افراد مبتا به 
دیابـت نـوع 2 کمک نماید. وجـود دارچیـن در رژیم غذایی 
افـراد دیابتـی می توانـد بـه کاهـش اثـرات جانبـی دیابت و 

بیمـاری هـای قلبی کمـک نماید.
بیمـاری آلزایمـر: برطبق تحقیقـات جدید، مـواد موجود 
در دارچیـن می توانـد از ابتا بـه بیماری آلزایمر پیشـگیری 

کـرده و یا سـرعت پیشـرفت ایـن بیماری را کـم نماید.
اچ آی وی: تحقیقـات جدیـد نشـان می دهـد که دارچین 
می توانـد بصـورت بالقـوه ضـد ویـروس اچ آی وی، مفیـد 
باشـد. کاراتریـن نـوع دارچیـن علیـه ویـروس اچ آی وی 1 

و 2 نـوع چینـی )سـنا( آن می باشـد.
دارچیـن   :)Multiple Sclerosis( اس  ام  بیمـاری 
می توانـد پیشـرفت بیمـاری ام اس را کاهـش داده و بجـای 
بعضـی از داروهـای گـران قیمـت کـه بـرای ایـن بیمـاری 

اسـتفاده می شـوند، مصـرف شـود.
کاهـش اثـرات منفی غذاهـای پرچـرب: رژیـم غذایی پر 
دارچیـن می توانـد اثـرات منفـی خوراکـی هـای پرچربی را 

کاهـش دهد.
*میزان مصرف توصیه شده دارچین

بعضـی از محققـان مصـرف روزانـه 2 تـا 4 گـرم پـودر 
دارچیـن را توصیـه می نماینـد و بعضـی دیگـر معتقدند این 
مقـدار بایـد بین 1 تا 6 گرم دارچین باشـد، بـا اینحال توجه 
داشـته باشـید مصـرف بیـش از انـدازه دارچیـن می توانـد 

مسـموم کننده باشـد. 
*ارزش غذایی دارچین

بـر طبـق دپارتمـان کشـاورزی ایـاالت متحـده، 10 گرم 
حاوی: دارچیـن 

24.7 کیلوکالـری انـرژی،0.12 گـرم چربـی،8.06 گـرم 
کربوهیـدرات و0.4 گـرم پروتئیـن می باشـد.

*خطرات و تداخات دارویی دارچین
عـوارض جانبـی: معمـوال دارچین اثـرات جانبـی خاصی 
نـدارد. مصـرف دارچیـن در بعضـی از افـراد باعـث واکنـش 
هـای آلرژیکی می شـود. همچنیـن مالیدن دارچیـن برروی 

پوسـت می توانـد باعـث سـرخی و التهاب پوسـت شـود.
تداخـات دارویـی: دارچیـن ممکـن اسـت بـا داروهـای 
آنتـی بیوتیـک، دیابـت، رقیق کننـده خون، داروهـای قلبی 
و بعضـی دیگـر از داروهـا تداخل داشـته باشـد، در اینباره با 

پزشـک خـود مشـورت نمایید.

خواص و فواید پزشکی دارچین 
برند

بررسی میکرونیدلینگ طبیعی ترین و موثرترین روش جوانسازی و ترمیم پوست  در گفت و گو با دکتر صفا

طبیعی جوان شوید!
ایـن روزهـا روش هـای بسـیار زیـاد و متنوعی بـرای جوان 
سـازی پوسـت، برطـرف کـردن جـای زخـم، سـوختگی 
هـای قدیمـی و همچنیـن رفـع تـرک هـای پوسـتی وجود 
دارد. برخـی از شـناخته شـده تریـن انـواع ایـن روش هـا، 
اسـتفاده از داروهـای موضعـی یا تکنیک های لیزر اسـت.

بـا ایـن حـال، در خیلـی از مـوارد بـا کمـک چنیـن روش 
هـای درمانـی و صـرف هزینـه هـم ممکـن اسـت بیماران 
بـه نتایـج دلخـواه و مـورد نظرشـان نرسـند. از ایـن رو، 
پژوهشـگران عرصـه پوسـت و مو، به فکر پیـدا کردن راه 
هـای جدیـد تـر و البته کم هزینـه تری بـرای درمان جای 
زخـم، خطـوط و تـرک هـای پوسـتی، جـوان سـازی و 
سـوختگی هـای قدیمی افتادنـد و »میکرونیدلینـگ« را به 
عنـوان یکـی از روش هـای مناسـب و کارآمـد در حوزه 

پوسـت و زیبایـی معرفـی کردند. 
امـروزه بـرای جـوان سـازی پوسـت روش هـای مختلفی 
وجـود دارد کـه هـر کـدام بـه نوبـه خـود قادرنـد در این 
امر نقش بسـزایی داشـته باشـند. امـا میکرونیدلینگ یکی 
از روش هایـی اسـت کـه امـروزه مخاطبـان زیـادی را بـه 
خود جلـب کرده اسـت. میکرونیدلینگ )CIT( روشـی 
اسـت که با تحریک کالژن سـازی باعث ترمیم سـاختار 
و عملکـرد پوسـت آسـیب دیـده و تغییـر یافته می شـود. 
برخـی افـراد فکـر مـی کننـد کـه فقـط کافـی اسـت بـا 
کمـک روش جـوان سـازی، پیری را از چهـره خود محو 
کننـد امـا نکتـه مهمـی کـه قبـل از انجـام ایـن روش هـا 
مدنظـر قـرار گرفتـه نمی شـود. طبیعی بـودن و ماندگاری 
روش اسـت. میکرونیدلینـگ جـزء یکـی از روش هایـی 
اسـت کـه بـه صـورت طبیعـی پوسـت را جوان مـی کند. 
در ادامـه بـا دکتـر عبـاس صفـا گفتگـو کـرده ایـم تـا بـا 

عملکـرد این روش بیشـتر آشـنا شـوید. 
 تاریخچه میکرونیدلینـگ و روش عملکرد آن را 

دهید؟  توضیح 
بازسـازی پوسـت صـورت را مـی تـوان در  تاریخچـه 
مصر باسـتان و اسـتفاده از ماسـک های خراش دهنده 
)ابریشـن( دارای پـودر مرمـر یافـت. اولین کسـانی که 
متوجـه مزایـای فـوق العـاده نیدلینـگ پوسـت شـدند 
دکتـر اورنتریـک و همکارانـش در سـال 1995 بودند و 
اصطـاح Subcision را آنهـا معرفـی کردنـد. در این 
روش سـوزن زیرجلدی از طریق ایجاد سـوراخی مجاور 
اسـکار، زیـر فـرو رفتگـی اسـکار یـا چـروک، فـرو برده 
مـی شـود. عمـل آزاد کـردن پوسـت از چسـبندگی به 
بافـت هـای عمیـق، موجـب باال آمـدن پوسـت و ایجاد 
زخمـی کنتـرل شـده مـی شـود کـه در نهایـت فرآیند 
بهبـود زخـم آغـاز شـده و بـا تشـکیل بافـت همبنـد 

فرورفتگـی اسـکار بهبـود مـی یابد.
طریـق  از  می تـوان  مـواردی  چـه  در 
کـرد؟ اقـدام  درمـان  بـرای  میکرونیدلینـگ 

انتشـار  افزایـش  بـا  پوسـت:  چـروک  و  چیـن   -1
فاکتورهـای رشـد و افزایـش تعـداد و بازسـازی رشـته 
هـای کاژن واالسـتین و ایجـاد اثـر سـفت شـدگی در 

هـا.  میوفیبریـل 
2- اسـکار )جـای زخـم و جراحـت( : بـا تخریـب بافت 
اسـکار و ایجـاد فرآینـد طبیعـی بهبـود زخـم و اسـکار 

)سـلول هـای سـازنده ماتین(
از طریـق  پوسـتی(:  )تـرک هـای  مـارک  اسـترچ   -3

اپیـدرم  تراکـم  بهبـود  و  بیشـتر  سـازی  کاژن 
4- ریـزش مـو: تقویـت و تحریـک فولیکول هـای مو با 

افزایـش میـزان مواد مغذی و خونرسـانی 
5- تیرگـی و لکه های تیره پوسـت: از طریق بازسـازی 
و  پوسـت(  سـطحی  هـای  )سـلول  هـا  کراتینوسـیت 

متعاقبـا افزایـش عوامـل روشـن کننده پوسـت 
جوانسـازی  بـرای  میکرونیدلینـگ  عملکـرد 

پوسـت بـه چـه صـورت اسـت؟
در میکرونیـد لینـگ روش درمـان بـه گونـه ای اسـت 
کـه تعـدادی سـوزن بسـیار ظریف و اسـتریل بـا عمق 
و سـرعت تعییـن شـده توسـط پزشـک )کـه براسـاس 

نـوع پوسـت و هـدف مـورد نظـر مشـخص مـی شـود( 
بـه طـور همزمـان وارد الیـه دوم پوسـت )درم( مـی 
شـوند. در ایـن زمان سیسـتم ایمنی بدن فعال شـده و 
سـبب افزایش انتشـار فاکتورهای رشـد و تولید رشـته 
هـای کاژن، االسـتین همچنین افزایـش ضخامت الیه 
اول پوسـت )اپیـدرم( مـی شـود. رشـته هـای کاژن 
واالسـتین در واقـع رشـته هـای پروتئینی هسـتند که 
وظیفـه اسـتحکام و حفـظ خاصیت ارتجاعی پوسـت را 
بـه عهـده داشـته و عامل اصلی در جوانسـازی پوسـت 

بـه شـمار مـی آیند. 
*نـکات مهم و قابـل توجه در ایـن روش درمانی 

اند؟  کدام 
• در صـورت مصـرف دارو یا هر گونـه بیماری و ضایعه 

پوسـتی حتما به پزشـک خود اطـاع دهید. 
•  بایـد ایـن نکتـه را مـد نظر داشـته باشـید که جهت 
مشـاهده نتیجـه مطلـوب یـک جلسـه درمـان کافـی 

. نیست
از روش درمانـی دیگـری  اخیـرا  •  در صورتـی کـه 
اسـتفاده کـرده ایـد، باید به پزشـک خود اطـاع دهید. 
میکرونیدلینـگ نسـبت بـه دیگـر روش هـای 

جـوان سـازی چـه مزیـت هایـی دارد؟ 
• یکـی از مهمتریـن مزایای میکرونیدلینگ این اسـت 

کـه در ایـن روش از فرآینـد ترمیـم طبیعی خـود بدن 
جهـت درمـان عملکرد و سـاختار پوسـت اسـتفاده می 

شود. 
•  پـس از انجـام میکرونیدلینـگ، ظاهـر پوسـت بـه 
سـرعت ترمیـم شـده و فـرد بـه راحتـی مـی توانـد به 

فعالیـت هـای روزمـره خـود بپـردازد.
•  ایـن روش بـدون درد و خونریـزی بـوده و هیچگونه 

عـوارض جانبی در پـی ندارد. 
•  میکرونیدلینگ نسـبت به سـایر روش هـای درمانی 

مقرون بـه صرفه تر اسـت. 
•  بـه دلیـل بسـته شـدن سـریع منافذ پوسـت، امکان 

عفونـت در ایـن روش بسـیار نادر اسـت.
•  بهبـود پوسـت در مـدت زمـان کمی پـس از درمان 
کامـا قابـل مشـاهده بـوده و با گذشـت زمـان به علت 
کامـل تـر شـدن فرآینـد درمـان، متقاضی حتـی نتایج 

بهتری مشـاهده خواهـد کرد.
در حیـن انجـام کار پزشـك چه مـواردی را باید 

رعایـت کند؟
1- اسـتفاده از دسـتگاه و مـواد بهداشـتی کـه دارای 

تاییدیـه هـای الزم هسـتند. 
2- اسـتفاده از سـوزن )کارتریج( های یـک بار مصرف، 

اسـتریل و ایزوله.

عطیه بهره بر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادذمه(
آگهی مزایده مال غیرمنقول

بموجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 9400159 له: اشـرف معروفی علیـه: ورثه 
سـهراب مهنـی پـور تشـکیل و نظـر بـه اینکـه مدیونیـن نسـبت بـه پرداخـت بدهـی 
خـود اقـدام ننمـوده اسـت ، برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفاد اسـناد رسـمی الزم 
االجـرا قانـون ثبـت اسـناد وامـاک کشـور بنا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقه 
ارزیابـی الزم توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجـام و پس از قطعیـت ارزیابی 
بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجرای نسـبت بـه مورد وثیقه سـه دانـگ یکبابخانه 
پاک188فرعی از576 اصلی به مسـاحت 479/50مترمربع ذیل ثبت 1948 صفحه70 
دفتـر20 ملکـی ورثه سـهراب مهنی پـور به آدرس جیرفـت، خیابان کشـاورزی جنوبی 
حـدود و مشـخصات شـماالً بطول24/88متـر شـرقاً بطول18/90متـر دیواریسـت بـه 
پـاک 86فرعـی از576 اصلـی جنوبـاً بطـول24/60درب و دیواریسـت بـه کوچـه غرباً 
بطول20/10متـر دیواریسـت بـه پاک86فرعـی از576 اصلـی برابر نظریه کارشناسـی 
: 1- عرصـه 479/50مترمربـع بـه ارزش431/500/000 ریـال 2- اعیـان بـه مسـاحت 
237مترمربـع بـا دیـوار باربـر آجـری بـه ارزش 335/500/000 ریـال 3- حصارکشـی 
با احتسـاب سـرویس بهداشـتی 20/000/000 ریال 4- حصارکشـی35/000/000ریال 
مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایـده بـا کلیـه متعلقـات و منصوبـات جمعـاً 
842/000/000 ریـال میباشـد. کـه مبنـا و پایـه مزایـده نیـز تعییـن میگردد، جلسـه 
مزایـده از سـاعت9 الـی12 صبح روز چهارشـنبه 94/09/04 در محل شـعبه اجراء اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک جیرفـت برگـزار »مزایـده از مبلـغ مذکـور شـروع و بـه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد. ضمنـاً فروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیه 
قبـوض آب و بـرق و غیـره تـا تاریـخ انجـام مزایده اعـم از اینکـه رقم قطعـی آن معلوم 

شـده یا نشـده بـه عهـده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار: 94/08/17

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک جیرفت

آگهی مناقصه شماره 48/الف/8-94 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد قرائـت کنتـور، توزیع قبوض، وصول مطالبات معوقه مشـترکین آب شـهر جیرفت و بلـوک و اپراتوری شهرسـتان جیرفت و توابع 

را از محـل اعتبـارات داخلـی، بـا بـرآورد تقریبـی 2/335/268/800 ریـال و از طریق برگـزاری مناقصه به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا از کلیه شـرکتهای خدماتی که دارای 

گواهـی صاحیـت ایمنـی و مجـوز از اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعی می باشـند دعوت می شـود ضمـن ارائه مجوز مزبور و ارائه رسـید واریز مبلغ 200/000 ریال به حسـاب شـماره 

18608083/53 بـه نـام شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان نزد بانک ملت شـعبه کرمـان، حداکثر تا پایان وقـت اداری 94/8/23 جهت دریافت اسـناد مناقصه به دفتـر قراردادهای 

شـرکت واقـع در کرمان، بلوار 22 بهمـن مراجعه نمایند. 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 13/600/000 ریال می باشد. 

آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب و ج )حاوی ضمانت نامه، مدارک مناقصه و پیشنهاد قیمت( به دبیرخانه شرکت: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 94/9/3

تاریخ افتتاح پیشنهادات: ساعت 9 صبح مورخ 94/9/4

)ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد(.
روابط عمومی آموزش همگانی
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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بـاغ »بیـرم آباد« در شـرقی ترین قسـمت کرمـان و در 
دامنـه هـای کـوه های مشـرف بر شـهر قرار گرفتـه، باغی 
تاریخـی کـه با وجـود قدمـت 480 سـاله اش؛ امـا دروازه 

هـای آن به روی مردم شـهر بسـته اسـت.
کرمـان مملـو از آثـار تاریخـی منحصـر بـه فـرد اسـت 
و ایـن شـهر رکـورد دار تعـداد آثـار تاریخـی ثبـت ملـی 
در کشـور اسـت، ایـن یعنـی تعـداد قابـل توجهـی از آثار 
تاریخـی در شـهر وجـود دارد کـه البتـه متأسـفانه برخی 
از ایـن آثـار بـا وجـود قدمـت قابل توجـه مورد بـی مهری 

تعجـب آوری قـرار گرفتـه انـد.
قدیمـی تریـن و منحصـر بـه فـرد تریـن بـاغ تاریخـی 
کرمـان بـا درختـان کهن و سـاختار زیبایش اسـم دیگری 
دارد و سـال هـا درهایـش بـه روی مـردم بسـته اسـت و 
کمتـر اطاعاتـی را مـی تـوان از قدمـت دقیـق ایـن بـاغ 
پیـدا کـرد. ایـن باغ بـه حدی مهجـور مانـده که بـا اینکه 
در شـهر کرمـان و در مجـاورت بنای تاریخـی تخت درگاه 
قلـی بیـگ و گنبـد جبلیه قـرار گرفتـه اما کرمانـی ها نیز 

از آن اطاعـات دقیقـی ندارنـد.
طی سـال هـای اخیر بـرج و باروهای این بـاغ کهن که 
480 سـال عمـر دارد مورد بازسـازی قرار گرفتـه؛ اما بنای 
درونـی بـاغ به شـدت آسـیب دیـده اسـت و به دلیـل رها 
شـدن و فرسـایش باد و بارش بـاران نمایی نیمـه ویرانه از 

خود به جای گذاشـته اسـت.
قـرار گرفتـن بـاغ در دامنـه کـوه هـای صاحـب الزمان 
موقعیـت بسـیار مطلوبی به ایـن بنای تاریخی داده اسـت 
و در صـورت مرمـت مـی توانـد موقعیتـی بسـیار مطلوب 

پیـدا کند.
ایـن بنـا در مجـاورت جنـگل انبـوه صاحـب الزمـان و 
مراکـز تفریحـی ایـن بخـش و همچنیـن بنـای تاریخـی 

درگاه قلـی بیـگ قـرار دارد.
ایـن بنـا را از یادگارهـای یکی از حکمـران های صفوی 
در کرمان به نام بیرام بیگ افشـار اسـت. بیرام بیگ فردی 
اسـت که در سـال هـای 916 هجری در کرمـان حکومت 
می کرده  و از سـرتیره قاسـملو محسـوب می شـده است. 

پس از اینکه افشـارها توسـط شـاه عباس سـرکوب شـدند 
ایـن بـاغ جـزو اموال حاکم وقـت گنجعلیخـان درآمد و در 
نهایـت در سـال های بعد توسـط فـردی به نـام قلی بیگ 

به آسـتان قدس واگذار شـده اسـت.
وسـعت ایـن باغ 5/4 هکتار اسـت که شـامل بـاغ های 
انبـوه و درختـان کهـن سـال و عمارت های داخلی اسـت.

ایـن بـاغ در حالـی مـدت هـا مـورد بـی توجهـی قـرار 
گرفتـه و عمـا از چرخه گردشـگری اسـتان کهـن کرمان 
حـذف شـده بـود کـه در نهایـت بـا پیگیـری اسـتاندار 
کرمـان، بـاغ بیـرم آبـاد طبـق توافقنامـه ای مـورد توجـه 
قـرار گرفـت و قـرار اسـت این بنـای قدیمی تا پایان سـال 

95 مـورد بازسـازی کامـل و بهـره بـرداری قـرار گیـرد.

باغ بیرم آباد 
میراث

کرمون

افقی
1-استخوان روی انگشت - صرفه جویی - شماره خانه

2-کسـی کـه پوسـت حیوانـات ذبـح شـده را مـی کنـد 
- بزرگتریـن بنـای خشـت و گلـی جهـان - تکیـه کام 

درویـش
3-محـل سـوخت اتومبیـل - کوشـش و تـاش - یـک 

پـارک جنگلـی گـرگان
4-رشـید و قـو ی هیـکل - نافرمانـی و لجاجـت - ابـر 

نزدیـک بـه زمیـن
5-بزرگترین شبکه جهانی - دیوار بلند

6-دچار اختال - نخسـتین امپراتوری جهان - خارپشـت 
استرالیایی

7-شیره انگور - آبگیر - ترس و هراس
8-تیـر پیکانـدار - شـب گذشـته - رجولیـت - حـرف ناز 

یها
9-پرهیزکاری - از جنس نر - کوتاه و ناقص

10-لبـاس تـازه پوشـیده - نظـر و نـگاه - مـاه دهـم سـا 
ل قمـری

11-سر و صدا و هیاهو - رازپوش
12-گوجـه فرنگـی پختـه شـده - صندلی دندان پزشـکی 

ضالت  -
13-کارگاه فیلمسازی - عقاب - مقام مدال برنز

14-خیمه صحرانشین - کمربند زمین - قطار زیرزمینی
15-ورودیه سینما - اهل سرگرمی - جمله های قرآنی

عمودی
1-خویشاوندی و قرابت - قرض دار - سوار
2-همین حاال - زیبا چهره - مرد تر شروی

3-فیلمـی از مهـدی صبـا غ زاده - گـردن - زبـان مـردم 
یلند تا

4-دنباله روی سوزن - روز تولد - مرتفع ترین سد اروپا
5-آداب و رسوم - کوهی در نیشابور

6-طبق معمول - جرقه آتش - غاف شمشیر
7-مقابل مادگی - نوعی زیرپوش - ضمیمه

8-گندم - نوعی حریر - کمیابی - حرارت و گرمی
9-تعبیر کردن سخن یا خواب - آماده کردن - معلق

10-صاحـب شـدن - انتهـا و پایان - از شـهرهای اسـتان 
کردستان

11-آب پس دادن ظرف - آزرده و دلخور
از   - مردانـه  نامهـای  از   - کـردن  دنبـال  و  12-تعقیـب 

جمـع ضمایـر 
13-دیبـای نـازک و لطیـف - آموختـه لقمـان - صداقـت 

نه میا عا
14-وسـیله ای بـرای جابـه جـا کردن اجسـام سـنگین - 

دریاچـه ای در آفریقـا - فریـاد تشـویق
15-موج دریا - دو نفر که سـن مشـترکی داشـته باشـند 

- قـوم ترکمنی

جدول ۴۸۷

پاسخ جدول ۴۸۶
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متـن زیـر حاصـل گفـت و گـو  بـا محسـن تجربـه کار 
مسـؤول مـوزه دیرینـه شناسـی کرمـان  اسـت کـه پس از 
سـال هـا فعالیـت در کرمـان قصد کـوچ به کـرج و برپایی 
این موزه را در آن شـهر دارد. تاش بسـیار انجام شـده که 
نگارنـده فقط راوی حوادثی باشـد که تجربـه کار برای وی 
نقـل کرده اسـت اما اگر قصـوری در بی طرفـی پیش آمده 
بایـد عـرض کنم:»هزار جهد بکردم که سـر عشـق نگویم/

نبـود بر سـر آتش میسـرم که نجوشـم« 
نمی دانـم چـرا هـر از چندی حوادثـی در کرمـان اتفاق 
می افتـد کـه آدم را متأسـف مـی کنـد. چندی اسـت کـه 
ماجـرای رخـت سـفر بسـتن آقـای تجربـه کار و تعطیلـی 
اولیـن مـوزه دیرینه شناسـی کرمـان تنهـا یـادآور گالیلـه 
اسـت و دیالـوگ معروفـش کـه پـس از آزادی از زنـدان 

کلیسـا گفت:»بـا ایـن وجـود هنـوز می چرخـد.«
 در پـی ایـن حـوادث بـرآن شـدیم کـه چنـد کامـی 
بـا وی هـم صحبت شـویم کـه حاصلـش کلماتی اسـت که 

روی ایـن صفحـه نقش بسـته اسـت. 
گالیلـه داسـتان مـا حدود 33 سـال هسـت کـه درگیر 
مطالعـه و کشـف و جمـع آوری انـواع فسـیل در کرمـان 
اسـت تـا جایی کـه سـال 82 به همت شـورای شـهر وقت 
و مجموعـه شـهرداری در محل پارک انقـاب )در نزدیکی 
قلعـه دختـر کرمـان( اولیـن مـوزه دیرینه شناسـی کشـور 
برای نگهـداری و نمایش عمومی مجموعه ارزشـمندی که 
تجربـه کار بعـد از سـال ها تحقیق و کندوکاو در زمسـتان و 
تابسـتان از کوه ها و دشـت های همین اسـتان فراهم آورده 
کـه بـه اعتـراف دانشـگاهیان و اهـل فـن برخـی از آنها در 

جهان بـی مانند هسـتند.
امـا داسـتان بـه همین جـا خاصـه نمی شـود و هنـوز 
بخش هـای تأسـف بـار دیگـر روایت باقـی اسـت. در پاییز 

89 و در غیـاب مدیـر آن مـوزه افـرادی در آن مـکان را 
می شـکنند و تمـام مجموعـه  را بـا صدمه فـراوان به بیرون 
از مـوزه منتقـل می کننـد و هرچند باور کردنی نیسـت؛ اما 
فسـیل ها و سـنگواره ها در گونی هایی انباشـته می شـوند و 
بـه همـت همین دلسـوزان جلـوی کشـتار گاه کرمـان که 
آن زمـان محـل تخیلـه نخاله هـای سـاختمانی هم بـوده 

می شـوند.  تل انبـار 
تـا تجربـه کار خبـر می شـود و بـه کرمـان بـر می گردد؛ 
تعـداد زیـادی از آثـار به دسـت آمـده کامًا تخریب شـده 
و باقـی  مانده هـا هـم صدمـات جبـران ناپذیـری خـورده 
بودنـد. حـاال روایت، کمی تأسـف بارتر می شـود. تجربه کار 
کـه عمـری را هزینه دیرین شناسـی در اسـتان کـرده بود، 
مشـکات مالـی چنـان به وی فشـار مـی آورد کـه تصمیم 
می گیـرد از کرمـان بـرود. چـرا کـه او هـم مثـل خیـل 
کثیـری از اهـل علـم و فرهنـگ، از نظر اقتصـادی بدهکار 
می نشـینی  کـه  حرفهایـش  پـای  پشتوانه اسـت.   بـی  و 
را  فرزنـدم  می گویـد  کـه  آنجـا  می شـوی.  زده  خجالـت 
بـه واسـطه نپرداختـن شـهریه دانشـگاه از جلسـه امتحان 

اخـراج کرده انـد!
 بـه هرحـال بـا خبـر شـدیم که پـس از دعـوت رییس 
مرکـز پژوهش هـای علمـی کـرج، تجربـه کار تصمیـم بـه 
مهاجـرت از اسـتان گرفتـه و مجموعـه   گـران بهـای او هم 
بـه زودی در تبعیـدی اجبـاری به کرج منتقل خواهد شـد 
و یکـی از جذابیت های دیرینه شناسـی و توریسـتی کرمان 
بـه سرنوشـت سـایر سـرمایه های اینچنینی مبتـا خواهد 

 . گشت
در راسـتای پیش گیـری از ایـن فاجعه اسـتانی، جمعی 
از اعضـای اتـاق بازرگانـی و دیگـر هـم اسـتانی ها بـر آن 
می شـوند کـه از رفتـن وی جلوگیری کنند. بـا این توجیه 
کـه حتـی اگر مجموعه او تنها سـنگ هایی از کوه و دشـت 
اسـتان باشـد بـاز هـم ارزش نگهـداری دارد. بـه عنـوان 
مثـال؛ باغ سـنگی که در سـیرجان سـاخته شـد، مگر جز 
تعـدادی سـنگ بسـته بـر شـاخه هایی خشـک اسـت کـه 
سـاالنه تعـداد زیـادی توریسـت را بـه خود جلـب می کند 
و سـیرجان بـه بهانـه لحظـه ای فیلم بـرداری از پیـر گم نام 
مسـتند  و  کارگردانـان  معروف تریـن  میزبـان  سـیرجانی 

سـازان کشـور بوده؟
 خوشـبختانه رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان قول هایی 
در راسـتای ایجـاد دوباره موزه دیرینه شناسـی داده اسـت.

)چـون مـکان قبلـی تبدیـل بـه تونل وحشـت شـده برای 
تفریـح جوانـان و نوجوانان شـده( که امید  همه دلسـوزان 
ایـن مجموعـه علی الخصوص شـخص تجربـه کار به همین 
وعده هاسـت کـه بتوانـد در کرمـان بمانـد و ایـن نـام پـر 
افتخـار اولیـن مـوزه دیرینـه شناسـی کشـور کمـاکان در 

کنـار نـام دیگر مفاخر اسـتان بدرخشـد. 
وی عـاوه بـر آنچـه خواندیـد روایـت کـرده کـه چنـد 
سـال پیـش دعـوت شـده بـود کـه مـوزه را در شـهر زیـر 
زمینـی حیلـه ور واقـع در دو کیلومتری کندوان برپا سـازد 
انگیزه هـای  و  مسـؤولین  وعده هـای  هـم  سـال  آن  کـه 
وطن دوسـتی مانـع از کـوچ وی بـه تبریـز شـده بـود. وی 
هنـوز »ز یاران چشـم یـاری دارد« و خیـل عظیمی از اهل 
علم و فرهنگ اسـتان هم مشـتاق دایر شـدن ایـن موزه در 
همیـن اسـتان و تماشـای سـنگواره های کرمـان در خـود 

اسـتان کرمان هسـتند. 

روزگاری که گذشت
بخش دوم

عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی

چـون پـدرم ثقـل سـامعه داشـت، گاهـی مـرا بـا 
خـود همـراه مـی بـرد و مردمانـی کـه می خواسـتند 
بـا او صحبـت نماینـد بـه وسـیله مـن بـا او صحبـت 
مـی داشـتند و تقریباً دیلماج او محسـوب می شـدم. 
مشـارالیه بـه واسـطه آنکـه پـرده هـای گوشـش پاره 
شـده بـود، هـر چند صـدا بلند هـم بود، چیـزی نمی 
شـنید. بایسـتی نـگاه بـه لـب و حـرکات آنهایـی کـه 
بـا او صحبـت مـی کردنـد کـرده و از حـرکات و بـاز 
و بسـته شـدن دهـان و لـب اشـخاص کلماتشـان را 
تشـخیص داده و پـی بـه مقصودشـان ببـرد. هر کس 
نمـی توانسـت بـا او صحبـت کنـد. خصوصـاً آنهایـی 
کـه دارای سـبیل بودنـد، چون سـبیل ها جلـو دهان 
و لـب هایشـان را می گرفـت، نمی توانسـتند مقصود 
خـود را بیـان نماینـد در هـر صورت خواهـی نخواهی 
واسـطه و مترجـم حرفهـای بـزرگ سـاالن بـودم و 
بدیهـی اسـت سـخنانی کـه بیـن مردمان سـالخورده 
بـر زبـان جـاری مـی شـد، غیـر از حرفهایـی بـود که 
بیـن اطفـال خردسـال زده مـی شـد و از ایـن جهـت 
مـن ایـن پیـش آمدی را کـه اجبـاراً برایـم روی داده 
بـود، بـرای خـود یـک کاس درس مهمـی تلقی می 
نمایـم و چـون بیشـتر روز را با هـم  در گفتگو بودیم، 
ایـن عادتی شـده بود و اگـر همراهش نبـودم، کارش 
لنـگ مـی مانـد و نمـی توانسـت بـا مـردم جـواب و 
از  ایـن جهـت غیـر  بـه  سـوال و داد و سـتد کنـد. 
موضـوع پـدر و فرزنـدی حقـی دیگـر هم پیـدا کرده 
بـودم و اکثـر اوقـات مسـائل زندگـی و گرفتاریهـا را 
بـا مـن در میـان میگذاشـت و چیـزی را پنهـان نمی 
کـرد. رای مـرا هـم در کارهـا مـی پرسـید و گاهـی 
بـه تعلیـم و تربیتـم همـت مـی گماشـت و نشـیب و 
فرازهـای زندگـی را شـرح و بسـط مـی داد و چـون 
در سـن هفـت سـالگی از طـرف مـادر یتیم شـده بود 
، بیشـتر اوقـات بـا گریـه صحبـت مـی کـرد. چنـان 
سـخنانش تاثـر آور بـود کـه مـرا هـم بـه گریـه مـی 
انداخـت. نقـل مـی نمـود پـدرش حاجـی عبدالعلـی 
پنبـه فـروش بـه عـزم آنکـه سـفر بیـت اهلل الحـرام 
نمایـد و متوجـه ایـن مسـئله نشـده بـود کـه نبایـد 
فرزنـدش را بـدون مـادر نـزد مردمانـی نـادان و بـی 
عاطفـه  بگـذارد و سـفر کنـد و بـه خیـال خـودش 
آسایشـم را در ایـن دیـده بـود که مـرا در نـزد عیالی 
کـه بجـای مـادر مـن گرفتـه بود نگـذارد . مـی گفت 
تنهایـی و یتیمـی و بـی کسـی در خانـه آقـا حسـن 
سـخت بـود ، خصوصـا کـه مـرا در پسـتویی تاریـک 
و نمنـاک منـزل داده بودنـد و نمـی دانسـتند ، نباید 
چنیـن رفتـاری را بـا طفل شـش هفت سـاله بنمایند 
و گمـان مـی کردنـد همین کـه غـذای مختصری در 
جلـو رویـم می گذارنـد از مـن پذیرایی کاملـی کرده 
انـد. روز بـه روز نحیـف و الغـر مـی شـدم و چـون 
ماههـا بـه حمام نرفتـه بودم و لباسـی هم کـه بتوانم 
عـوض کنـم ، نداشـتم سـراپای بدنـم را ناراحتـی فرا 
گرفتـه بـود و چنـان در عذاب بودم که بیشـتر شـبها 
خـواب نمـی رفتـم. زن پدرم هم مـرا ندیـده گرفته ، 

مثـل آنکـه در عالـم خلـق نشـده بودم. 
شـبی مـادرم را در خـواب دیـدم . دسـتهای خـود 
را بگـردن او افکنـدم از بویـش جانـم رمقـی گرفـت 
و زارزار گریسـتم و بـه او گفتـم ای مـادر خیلـی بـد 
کـردی کـه مرا تنها گـذارده و رفتی و او مرا بوسـید . 
وقتیکـه از خـواب بیـدار شـدم ، متکائی که زیر سـرم 
بـود از اشـک چشـمم خیس شـده بود نمـی دانم چرا 
پـدرم بـی آنکـه بـه فکـر من باشـد ایـن طور مـرا بی 

سـر و سـامان گـذارد و به مکـه رفت. 
مـی گفـت آقا حسـن بزاز و خانـواده اش از من کار 
مـی خواسـتند و بـه اینکه مـن طفلی نحیـف و ناتوان 
بـودم توجهـی نداشـتند. هر یـک از افراد خانـواده به 
نوعـی مـرا فرمان مـی داد. یک روز خود آقای حسـن 
بـزار یـک لنگـه  خربـزه کـه وزنـش دو مقابـل وزن 
مـن بـود خریـده و آنـرا به پشـت مـن گـذارده گفت: 
حاجیـو ایـن لنگـه خربـزه را ببر بـه خانه!  سـنگینی 
و لنگـری کـه ایـن بـار داشـت ، مـرا بـه ایـن طرف و 
آن طـرف کوچـه مـی بـرد و نزدیـک بـود ، زانوهایـم 
خم شـود ناگهان احسـاس کردم که کسـی سـنگینی 
ایـن بـار سـنگین را از پشـت من گرفـت و چون روی 
خـود را برگردانیـدم شـخص پینـه دوزی را که در آن 
حوالـی پینـه دوزی می کرد ، مشـاهده کـردم که آن 

را از پشـت مـن گرفت.

در حاشیه ممانعت از انتقال موزه دیرینه شناسی به خارج از استان؛

از تونل زمان تا تونل وحشت
 سهیال نعمت

داستان
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در حاشیه

دانشجویان تسخیر کننده النه جاسوسی
 امروز چه می کنند؟

بخـش خبـری 20:30 امشـب، مسـتندی دربـاره دیـروز و امروز دانشـجویان 
تسـخیر کننده النه جاسوسـی پخش کرد. به گزارش خبرآناین، 450 دانشـجو 
در 444 روز، 66 آمریکایـي سـاکن در سـفارت آمریـکا در ایـران را در 13 آبـان 
سـال 58 بـه گـروگان گرفتند. برخـي از این دانشـجویان در جبهـه هاي جنگ 
شـهید شـدند، برخـي بـه عالیترین مقـام هاي لشـگري و کشـوري رسـیدند و 
برخـي نیـز آنگونـه کـه در مسـتند تلویزیوني گفتـه شـد »از این ور بـوم، به آن 
طـرف بـوم افتادند«! در این مسـتند به فعاالن سیاسـي اصاح طلـب این روزها 
کـه از دانشـجویان پیـرو خـط امـام بودنـد هـم یـاد شـد. ابراهیـم اصغـرزاده به 
عنـوان نماینـده تهـران در مجلس سـوم معرفي شـد. حبیب اهلل بیطـرف اولین 
دانشـجویي کـه وزیـر شـد و 8 سـال در وزارت نیرو مانـد. رحمان دادمـان، وزیر 
راهـي کـه درگذشـت. معصومه ابتـکار، خواهر مـاري مترجم آن روزهـا و رئیس 
سـازمان دانشـجوي ایـن روزهـا معرف شـد. از عباس عبـدي به عنـوان روزنامه 
نگار و پژوهشـگر و از سـعید حجاریان به عنوان کارمند سـابق وزرات اطاعات، 
نـام بـرده شـد. محمدرضا خاتمـي نماینـده و نایب رئیس مجلس ششـم نامیده 
شـد کـه با آغـاز انقاب فرهنگي به سـپاه پیوسـته بود. محسـن میردامـادي به 
عنـوان نماینـده دوره ششـم مجلـس، اسـتاندار خوزسـتان و یکـي از بازداشـت 

شـدگان فتنه 88 معرفي شـد.

گفت وگو با رفیق احمدی نژاد کار دست
 رشیدپور داد

برنامـه ی »دیـد در شـب« کـه بـا اجـرای رضـا رشـیدپور از سـایت آپـارات 
پخـش می شـود، به تازگـی بـا حاشـیه ای جدیـد روبـرو شـده اسـت.»دید در 
شـب« برنامـه ای گفت وگومحـور اسـت کـه پنجشنبه شـب هـر هفته بـا حضور 
یـک چهـره ی شـاخص از دنیـای هنر، سیاسـت یـا ورزش برگـزار می شـود. این 
برنامـه کـه تاکنون میزبان چهره هایی نظیر کفاشـیان، شـیا خـداد، اکبر عبدی 
و امیرتتلـو بـوده اسـت، پنجشـنبه ی هفتـه ی گذشـته بـه دالیـل نامعلومـی در 
سـاعت مقرر پخش نشـد. مهمـان این قسـمت از برنامـه ای رشـیدپور، علی اکبر 
جوانفکـر مشـاوره رسـانه ای و مطبوعاتی احمدی نـژاد و یکی از دوسـتان نزدیک 
رئیس جمهـور دولـت نهـم و دهـم بـود کـه بنـا بـه اعام صفحـه ی رسـمی این 
برنامه، گفت وگویی جنجالی با رشـید پور داشـته و در بخش هایی از آن هاشـمی 
رفسـنجانی را بـه تهذیـب نفـس و رعایـت اخـاق فراخوانـده اسـت. این صفحه 
مطابـق معمـول قبـل از پخش برنامـه گزیده ای از ایـن گفت وگو را منتشـر کرد. 
کم کم اخباری مبنی بر سانسـور این قسـمت از »دید در شـب« و پخش نشـدن 
آن در فضای مجازی شـکل گرفت. رشـیدپور در این باره اطاعیه ای صادر کرد. 
در بخشـی از ایـن بیانیه آمده اسـت: ماجـرا از لحظه ای آغاز می شـود که برخی 
تیترهـای گفت وگـو مطابـق معمـول منتشـر و مهمان برنامـه معرفی گردیـد. از 
همـان لحظـه سـیل تماس هـا و پیام هـای دوسـتانه)!( آغاز شـد، توقـع هرکدام 
هـم متفـاوت بـود! »لطفا فان جمله ایشـان را حـذف کنید« ، »اصـا به نفعتان 
نیسـت که پخش شـود«، »در مورد فان مسـئول چه گفته شـده اسـت«، »اگر 
پخش شـود شـنبه...«. البته دریافت چنین پیام هایی برای سـازندگان این برنامه 
عـادی اسـت امـا زمانی موضوع خنده دار می شـود که هرکسـی در تـاش برای 
انتصـاب خـود بـه یکـی از نهادهـای امنیتـی باشـد! تاکید مـی کنیم کـه اجازه 
سانسـور ثانیـه ای از برنامـه را نخواهیـم داد، حتـی اگر به قیمت عـدم پخش آن 
باشـد. رشـید پـور پیـش از این نیز سـابقه ی تعطیلـی ناگهانـی برنامه هایی مثل 

مثلـث و مثلـث شیشـه ای را در کارنامه ی کاری خـود دارد.

فهیمه عسکرپور
قائـم  هیئـت  هم اندیشـی  نشسـت 
مقامـی و برگزیده شـدگان هفتمین دوره 
هیئـت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان اسـتان کرمـان  بـراي تبیین 
پیامدهـاي قانونـي انجـام وظایـف هیئت 
مدیـره سـازمان نظـام مهندسـي اسـتان 
کرمـان بـا حضـور اعضـاي هیئـت قائـم 
مقامي سـازمان نظام مهندسي ساختمان 

اسـتان برگزار شـد.
در نشسـت هم اندیشـی هیئـت قائـم 
مقامـی و برگزیده شـدگان هفتمین دوره 
هیئـت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان اسـتان کرمـان بـا موضوعات 
حاکمیـت قواعد شـرعی، قانون اساسـی، 
سـایر قوانیـن بـر اداره سـازمان اسـتان 
نظـام  قانـون  آنهـا،  وجـود  ضـرورت  و 
مهندسـی و کنتـرل سـاختمان و لـزوم 
رعایـت این قانون • مواد قانونی سـازمان 
نظام مهندسـی، سـازمان نظام مهندسی 
تشـکیل  چرایـی  و  اسـتان  سـاختمان 
آن، مقـررات ملـی سـاختمان و ماهیـت 
وجودی آن، اشـخاص حقوقی و نهادهای 
ذیربـط بـا موضوعـات مرتبط با سـازمان 
استان)وزارت راه و شهرسازی، استانداری، 
شـهرداری ها و غیـره( فلسـفه وجـودی 
سـازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کرمان، عملکرد هیئت مدیره دوره ششـم 
سـازمان اسـتان کرمان، ریشـه یابی علت 
تعطیلـی و آسیب شناسـی، جایگاه قانونی 
وزارت راه و شهرسـازی بـه قائـم مقامـی 
از هیئـت مدیـره سـازمان استان،رسـالت 
هیئـت مدیـره دوره هفتـم در خصـوص 
سـازمان  اعتـای  و  عملکـرد  بهبـود 
اسـتان کرمـان، اهـم تخلفـات انظباطی، 
انتظامـی، حرفـه ای و ارتـکاب جرائـم در 
بایسـته های  و  کرمـان  اسـتان  سـازمان 
قانونـی مربـوط بـه آنهـا، پای بنـدی بـه 
قوانیـن و مقررات مصـوب ، رعایت اخاق 
مهندسـی و شـئونات حرفـه ای و اصـول 

مدیریتی تشـریح شـد.
کار  در  اخـاق حرفـه ای  و  تعهـدات 

مهندسـان بایـد مـد نظـر باشـد
خـداداد مقبلـی رئیـس هیئـت قائـم 
مقـام سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان 
کرمـان در ایـن نشسـت،انجام خدمـات 
مهندسـی بـرای مـردم اسـتان را وظیفه 
سـازمان مهندسـی در اسـتان ها عنـوان 
کـرد و افـزود: خدمـات زیـادی در زمینه 
سـاخت و سـاز می توان برای مـردم انجام 

داد و فلسـفه وجودی نظام مهندسـی در 
اسـتان ها بـر همیـن اسـاس پایه ریـزی 

است. شـده 
امیدواریـم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کوتاهی هایـی کـه در دوره قبـل انجـام 
باشـد  درسـی  یـک  مـوارد  همـه  شـد؛ 
راسـتای  را در  آنهـا  بتوانیـم همـه  کـه 
بهینه سـازی و مدیریـت صحیـح بـه کار 
هیئـت  در  کـه  افـرادی  گفـت:  ببریـم، 
مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی انتخاب 
اسـتان  مهندسـی  نخبـگان  از  شـده اند 
هسـتند و یک فرصت اسـت کـه بتوانیم 
آنچـه در تـوان داریـم بـرای خدمـت بـه 
مـردم در زمنیـه مهندسـی ارائـه کنیـم.

رئیـس قائـم مقام سـازمان مهندسـی 
اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکـه در این 
چنـد سـال اخیـر خدمـات و تاش هـای 
خوبـی در زمینـه سـاخت و سـاز بـرای 
مـردم انجـام شـده اسـت، تصریـح کـرد: 
خدمـات  شـدند؛  انتخـاب  کـه  افـرادی 
بیشـتر و برنامه ریزی هـای بهتـری بـرای 

خدمـات نظام مهندسـی اسـتان بـه دور 
از هـر جنـاح و عقیـده ای داشـته باشـند.

اقدامـات  اگـر  کـرد:  بیـان  مقبلـی 
براسـاس چارچـوب سـازمان مهندسـی 
ملی سـاختمان باشـد و حـوزه عملکردی 
پیـش  مشـکلی  باشـد؛  راسـتا  ایـن  در 

آمـد. نخواهنـد 
وی خاطرنشـان کـرد: حیثیـت نظـام 
حرفـه ای مهندسـان بـرای هئیـت مدیره 
بایـد حائزاهمیت باشـد؛ همه تـاش این 
اسـت انتظاراتی کـه جامعه از مـا دارند را 

جامه عمل بپوشـانیم.
و  تعهـدات  اینکـه  بیـان  بـا  مقبلـی 
اخـاق حرفـه ای در کار مهندسـان بایـد 
مـد نظـر باشـد تـا رضایت منـدی جامعه 
حاصل شـود؛ گفـت: اگر اخـاق حرفه ای 
مدنظر نباشـد و شـئونات نظام مهندسی 

حرفـه  بـه  ضربـه ای  ندهیـم؛  انجـام  را 
مهندسـی زده ایـم.

وی با اشـاره به اینکـه همه منتخبین 
ایـن دوره هیئـت مدیـره سـازمان نظـام 
مهندسـي سـاختمان اسـتان کرمـان از 
نخبگان دانشـگاهی هسـتند، خاطرنشان 
کـرد: امیدواریـم نظـام مهندسـی کرمان 
در  مهندسـي  نظـام  بزگتریـن  از  یکـی 

زمینـه خدمـت و مدیریـت باشـند.
ایجاد رشته حقوق مهندسی در 

کشور ضروری است
محمـد حسـن زاده عضـو هیئـت قائم 
مقامي سـازمان نظام مهندسي ساختمان 
اسـتان کرمـان و  مهنـدس عمـران پایـه 
ارشـد که 27 سـال سـابقه کار مهندسی 
در محاسـبات، نظـارت واجـرا و 15 سـال 
به عنـوان وکیـل مهندسـی در دادگاه ها 
در زمینـه مهندسـی خدمت کرده اسـت 
نیـز در این نشسـت؛ با بیان اینکه رشـته 
حقـوق مهندسـی در جامعـه مهندسـی 
ضـروری ولـی مفقود اسـت، اظهـار کرد: 

ایجـاد رشـته حقوق مهندسـی در مقطع 
ارشـد و دکتـرا در دسـت پیگیری اسـت.

عضـو هیئـت قائـم مقامـي سـازمان 
نظام مهندسـي ساختمان اسـتان کرمان 
تصریح کرد: در دوره ششـم افرادی بودند 
مهندسـی  سـازمان  اداره  عهـده دار  کـه 
اسـتان بودنـد امـا در اواخر کار به دسـت 
خودشـان زمینـه ای را فراهـم کردنـد که 

نهـاد دولتـی وارد قضیه شـوند.
اعضای هیئت مدیره سازمان نظام 

مهدسی استان کرمان از افراد 
حرفه مند کامل انتخاب شدند

وی خاطرنشـان کـرد: اعضای منتخب 
هیئـت مدیـره سـازمان نظـام مهدسـی 
اسـتان کرمـان از افـراد حرفه منـد کامل 
در زمینه طراحی، نظارت و اجرا هسـتند.

حسـن زاده خطـاب به اعضـای هیئت 

مدیره، گفت: برخی از مهندسـین اسـتاد 
دانشگاه هسـتند که دانشجوی مهندسی 
می پرورانند اما این دانشـجوی مهندسـی 
زمانـی وارد حرفـه مهندسـی می شـود، 
نمی دانـد یافته هـا و دانـش خـود را بـه 
چه شـکلی ارائـه دهند که آسـیب نبیند 
و یـک واحـد درسـی مبنـی بـر ایـن امر 
وجـود ندارد آن مهندسـی کـه می خواهد 
خدمـات را ارائـه دهند چه جیـزی را باید 

رعایـت کند.
عضـو هیئـت قائـم مقامـي سـازمان 
اسـتان  سـاختمان  مهندسـي  نظـام 
کرمـان بـا اشـاره بـه پـروژه ای کـه منجر 
بـه تخریـب یک مسـجد در تهران شـد و 
شش نمازگران جانشـان را از دست دادند 
کـه ناظـر آن یک شـخص حقوقـی بود و 
موسـس این شرکت دانشجوی تاریخ بود، 
بیـان کرد: ما در حرفه مهندسـی در همه 
گرایـش ها متخصص هسـتیم امـا راجع 
بـه مسـائل حقوقـی  و قانونـی متخصص 
آگاه نیسـتیم کـه آسـیب عمـده اي کـه 
سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان ها مـی 
خورد از همین مسـئله اسـت و متأسفانه 
وقتـی یـک چنین خایـی وجـود دارد از 

ابـزار آن اسـتفاده نمی شـود.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حسـن زاده 
برعملکـرد مـا هم شـرع و قانون اساسـی 

حاکـم اسـت، تصریح کرد: هئیـت مدیره 
یک بـازوی حقوقـی خوب بـرای خودش 
تعریـف کنـد و مصوباتـش را از آن فیلتـر 

بگذارانـد.
وی بـا تأکیـد براینکـه یـک مهندس 
بایـد قانـون اساسـی را یـاد  سـاختمان 
بگیـرد زیـرا قانـون بر همه حاکم اسـت و 
ایـن قانون برگرفته از سـند فرادسـت که 

همان شـرع اسـت. 
عضـو هیئـت قائـم مقامـي سـازمان 
نظام مهندسـي ساختمان اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکـه دیـوان عالـی کشـور کـه 
باالتریـن سـازمان عالـی قضایـی اسـت 
ایـن گونه می نویسـند کـه مهندس ناظر 
مسـئولیت مطلق دارد، یادآورشـد: انتظار 
مـی رود در عملکـرد و انجـام خدمـات، 
مهندسـان قانون نظام مهندسـی کنترل 
قـرار  خـود  کار  سـرلوحه  را  سـاختمان 
دهنـد بـه ویژه در این 42 مـاده ای که در 

قانـون نظـام مهندسـی وجـود دارد.
وی با بیان اینکه هیئت رییسـه بازوی 
اجرایـی هیئت مدیره اسـت، تصریح کرد: 
هیئـت مدیـره جـق نـدارد کاری را انجام 
دهـد که هیئـت رییسـه تصویـب نکرده 
اسـت و مـاده 14 و 15 در ایـن زمینـه 
ماک اسـت و اگـر هیئت رئیسـه تخلف 
کند، هیئت مدیره بازخواسـت می شـود.

حسـن زاده بـا تأکیـد براینکـه نحـوه 
بایـد  مهندسـان  نظـارت  و  خدمـات 
براسـاس قانـون باشـد، ابراز داشـت: اعضا 
از هیئـت مدیـره انتظـار دارنـد، رأی کـه 
دادنـد و نباید به اعتمـاد اعضایی که رأی 

دادنـد، خایـی وارد شـود.
سازمان نظام مهندسی استان ها 

NGO نیست
وی خاطرنشـان کـرد: سـازمان نظـام 
مهندسـی اسـتان ها برخـاف بعضی هـا 
که می گویند NGO اسـت، نیسـت بلکه 
یک تشـکل صنفی، حرفـه ای و خصوصی 
اسـت کـه به اسـتناد بنـد یک مـاده یک 
قانـون ارتقا سـامت نظـام ارادی و مقابله 
بـا فسـاد برخـی از اقتـدارات حاکمیتـی 
توسـط قانون گـذار به آن سـازمان محول 

شـده است.
عضـو هیئـت قائـم مقامـي سـازمان 
نظام مهندسـي ساختمان اسـتان کرمان 
بـا تأکیـد براینکـه هـر عملکـردی دفاتر 
نمایندگـی یا عضـو هیئت مدیره داشـته 

باشـد اگر منفی باشـد همه اعضا مسئول 
انـد و باید پاسـخگو باشـند، گفـت: بحث 
مقـررات ملـی سـاختمان بـه جـد بایـد 
پیگیری شـود. وی بـا تأکید براینکه نحوه 
نظـارت و اجرا خدمات مهندسـی باید به 
درسـتی و براسـاس قوانیـن انجام شـود، 
بیان کـرد: ترویج مهارت ملی سـاختمان 
و آمـوزش بایدهای سـاختمانی به اعضای 

سـازمان ضروری اسـت.
حسـن زاده بـا اشـاره بـه اینکـه هـر 
مهنـدس جوانـی در اثـر ناآگاهـی به این 
بایسـته ها آسـیب ببینـد اعضـای هیئت 
مدیـره مسـئول هسـتند، تصریـح کـرد: 
نخسـتین قانونی که در زمینه سـاختمان 
و معمـاری وجـود دارد، بایـد اول عضـو 
سـازمان نظام مهندسـی شـوند تا بتوانند 

پروانـه و خدمـات مهندسـی بگیـرد. 

سازمان نظام مهندسی یك تشکل 
خصوصی اما نهاد دولتی بر آن نظارت 

دارد
وی بـا اشـاره بـه اینکه سـازمان نظام 
امـا  مهندسـی یـک تشـکل خصوصـی 
نهـاد دولتـی بـر آن نظـارت دارد و یکـی 
نظـارت  کـه  نهادهایـی  قوی تریـن  از 
جـدی بـروی سـازمان نظـام مهندسـی 
دارد سـازمان بازرسـی و در مرحلـه بعـد 
وزارت راه و شهرسـازی اسـت، اظهار کرد: 
بـازرس سـازمان ایـن توانایـی را دارد که 
اگـر تخلـف و جرمـی اتفاق بیفتـد، بدون 

تعـارف دسـتور بازداشـت می دهـد.
عضـو هیئـت قائـم مقامـي سـازمان 
نظام مهندسـي ساختمان اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: خوشـبختانه اعضـای هیئت 
رییسـه سازمان نظام مهندسـی این دوره 
اسـتان دارای تعامـل و همکاری هسـتند 
ایـن  از  بایـد  و  دارنـد  کـه خرسـندی  

فرصت اسـتفاده شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه سـازمان نظام 

مهندسـی اسـتان به این واسطه تأسیس 
شـده کـه خدمـات مهندسـی نظـم پیدا 
کنـد، تصریـح کـرد: اگـر اختافاتـی در 
سـازمان بـود نباید بـه گونه ای باشـد که 
موجـب تعطیلـی آن شـود بلکـه جمـع 
مهندسـان بـرای ایـن بسـیج شـدند کـه 
مقدرات مهندسـی و مهندسـان را سامان 
دهنـد و اگـر هـدف ایـن باشـد، سـایق 
شـخصی نمی توانـد بـر آن حاکـم باشـد.

حسـن زاده بـا بیـان اینکه بسـیاری از 
را  مهندسـی  نظـام  اداری  دسـتگاه های 
بـه خوبـی نمی شناسـند و برخـی از افراد 
نمی داننـد کـه نظـام مهندسـی شـرکت 
یادآورشـد: اعضـای  یـا موسسـه اسـت، 
هیئـت مدیـره و اعضـای نظام مهندسـی 
اسـتان می تواند سـازمان نظام مهندسـی 
را باقـدرت به همـه دسـتگاه های اجرایی 

به شـرط وفـاق معرفی کنند. عضو هیئت 
قائـم مقامـي سـازمان نظـام مهندسـي 
سـاختمان اسـتان کرمـان پایبنـدی بـه 
رعایـت  قانونـی،  بایسـته های  و  قوانیـن 
اخاق مهندسـی و شـئونات حرفـه ای را 

بسـیار مهم برشـمرد.
اعضای سازمان نظام مهندسی استان 

کرمان از افراد بسیار شایسته ای 
انتخاب شدند

غامِ علـي آجورلـو عضـو هیئـت قائم 
مقامي سـازمان نظام مهندسي ساختمان 
اسـتان کرمان نیز در این نشسـت، گفت: 
اعضـای سـازمان نظام مهندسـی اسـتان 
کرمان از افراد بسـیار شایسـته ای انتخاب 
شـدند تا بـرای اینکه بتواننـد در زیر چتر 
خدمات این اعضا اعتا سـازمان و جایگاه 
مهندسـی و خدمات خود را شاهد باشند. 
وی بـا اشـاره بـه دسـتگاه های نظارتی از 
جمله سـازمان بازرسـی کل کشور، گفت: 
نظـارت بـر اجرای صحیح قانون و حسـن 
جریـان امـور یکـی از مهم تریـن وظیفـه 

سـازمان بازرسی است.
عضـو هیئـت قائـم مقامـي سـازمان 
نظام مهندسـي ساختمان اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه هیئـت قائـم مقامی 
بـرای اجـرای تبصـره مـاده 26 از طریـق 
وزارت راه و شهرسـازی شکل گرفته است 
و علت تعصیلی دوره ششـم هیئت مدیره 
سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان کرمان 
عدم تشـکیل منظم و به هنگام جلسـات 
بـود، یادآورشـد: زیـرا بیـن آنهـا تعامل و 
همدلی وجود نداشـت همانند هنرمندان 
موسـیقی در یـک گـروه قرار باشـد سـاز 
خـودش را بـه دلخـواه بزنـد خروجی کار 
ناهنجـار خواهد بود و بـرای اینکه به نحو 
احـس خدمـات انجـام شـود بایـد تعامل 
و همدلـی در بیـن اعضـا و هیئـت مدیره 
وجود داشـته باشـد.  آجورلو خاطرنشـان 
بـا  اسـتان  مقامـی  قـام  هیئـت  کـرد: 
مدیریـت مدبرانـه خـود نگذاشـتند امـور 
جاری سـازمان فلج شـود و دومین کاری 
کـه انجـام شـد، مسـائل اصاح سـاختار 
امـور و اثربخشـی ها و تعامـات  بـود که 
در بهبـودی بهبـودی سیسـتم اثرگذاری 
داشـت. عضو هیئت قائم مقامي سـازمان 
نظام مهندسـي ساختمان اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: امیدواریم تمامـی زحمات به 
عنـوان زکات علم و عمـر خداوند بر همه 
قبـول کند و همـه قلم ها، میـز و صندلی 

هـا فقط یـک فرصت اسـت.

در نشست صمیمي رئیس قائم مقام سازمان نظام مهندسی استان کرمان با برگزیده شدگان هفتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح شد؛

گفتمان صمیمي از تبیین پیامدهاي قانوني انجام وظایف هیئت مدیره تا مدیریت مدبرانه 
هیئت قائم مقامي سازمان نظام مهندسي کرمان  
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ادامه از صفحه 5
- شـما چـه نگاهـی بـه مقوله ی 
»مخاطـب« در هنـر و به خصوص 

دارید؟ شـعر  در 
مـن معتقـدم هنـر بایـد چنـد وجهی 
باشـد و مخاطبش را بشناسـد ما نباید 
بگوئیـم کـه مخاطـب نمی فهمـد در 
دنیـای امـروز مخاطبان بسـیار باهوش 
هسـتند و بـه همیـن سـبب فضاهای 
ذهنی شـعرم را به چند دسـته تقسیم 
کـردم اگـر »سـاعت کاغ« را منتشـر 
کـردم در کنـارش »چغـوک اوچکـو« 
هـم دارم هـر چنـد امـروز اگـر قـرار 
بـود چاپ شـوند با وسـواس بیشـتری 
کار می کـردم مـا خیلـی وقت هـا گناه 
خـود را گـردن مخاطـب می اندازیـم 
ضمـن ایـن که کسـانی هـم کـه نگاه 
ویـژه ای بـه ادبیات دارنـد نباید انتظار 
داشـته باشـند تمام مخاطبین متقابًا 
توانایـی برقـراری ارتبـاط بـا ایـن نگاه 
پیشـرو را داشـته باشـند و بهتر اسـت 

توقعاتشـان را پاییـن بیاورند.
- عـده ای از شـاعران در زمانـه 
خـود قبـول عام یافتنـد و بعدها 
از  قبـل  مثـاًل  شـدند  فرامـوش 
انقـالب شـاعری بـه نـام مهدی 
بـا  رادیویـی  برنامـه  سـهیلی 
موضوع شـعر داشـت که بسـیار 
پرمخاطـب بـود و کتابهایش مثل 
اشـك مهتـاب، مشـاعره و ... بـه 
چاپ هـای متعددی می رسـیدند 
ولـی امـروز تقریبـاً از او خبـری 
نیسـت و کمتـر خوانده می شـود 
بـر عکس ایـن مورد را هـم داریم 
خـود  زمانـه   در  شـاعرانی  کـه 
مخاطـب کمتـری داشـته انـد و 
بعدها بیشـتر مـورد توجـه واقع 
شـدند بـه قطـع در ایـن مـورد 
نمی تـوان حکـم کلـی و واحـدی 
داد شـما چطـور فکـر می کنید؟

عـده ای از هنرمنـدان از زمانـه ی خود 
عقب ترنـد ولی آدمهایی مثل سـعدی 
و حافـظ خیلی از زمانـه ی خود جلوتر 
بودنـد. آدمهایی مثل مهدی سـهیلی و 
امثـال او کـه زمانی تریبون داشـتند و 
خدمـت هـم کردند امـروز مـورد اقبال 
نیسـتند ولـی ممکـن اسـت تعـدادی 
از همـان نسـل سـهیلی مـورد توجـه 
باشـند؛ زمـان بـی رحـم اسـت و اگـر 
نخواهیـم بـا زمـان پیش برویـم حذف 
خواهیم شـد اما شـاعرانی مثل شاملو، 
فـروغ و سـهراب کـه از زمانـه خـود 
جلوتـر بودند امروز مـورد اقبال و توجه 
هسـتند و پـس از این ممکن اسـت به 
دلیل سـرعت تحـوالت در آینده اقبال 

بـه آنهـا هم کم شـود.
- بنابرایـن شـما فکـر می کنیـد 
بیـش  دروغـی  »جاودانگـی« 

؟  نیسـت
جاودانگـی دروغ نیسـت مـن به یـک 
هنرمنـد بـه عنوان یـک اثـر تاریخـی 
نـگاه می کنـم همانطوری که باسـتانی 
پاریـزی را یـک اثـر باسـتانی می بینیم 
تخـت  مگـر می شـود  انسـان،  تا یـک 
جمشـید، باغ شـاهزاده فراموش شوند 
شـده  بزرگتـر  آدمهـا  اسـت  ممکـن 
باشـند ولـی گذشـته و تاریخـی کـه 

سـاخته انـد فرامـوش نمی شـود.
معرفـت  و  شناسـی  هسـتی   -
شناسـی شـما چـه رابطـه ای بـا 
می کنیـد  فکـر  آیـا  دارد  طنـز 

اسـت؟ شـوخی  جهان یـك 
آدم از هـر زاویه ای کـه به زندگی نگاه 
کنـد زندگـی همان طـور خواهـد بود. 
طنزپـرداز آدم شـادی نیسـت در واقع 
طنز نـگاه منطقی به زندگـی و جامعه 
از  نبایـد  آدم  می کنـد  تـر  راحـت  را 
زندگـی و دیگـران خیلی توقع داشـته 
باشـد خیلـی از تعارفـات و احترامـات 
زندگـی روزمره یـک طنـز تلـخ اسـت. 

و  گنـاه  بـرای  شـده  آفریـده  انسـان 
اشـتباه و در کنـارش بـرای دوسـتی، 
عشـق و تاثیرگـذاری همـه ارزش هـا 
نمی توانـد کامًا در یک آدم جمع شـود 
و گرنه فرشـته بودیـم و آدم نبودیم. در 
واقـع زیبایی و زشـتی در نگاه ماسـت. 
آدم هـا در آثـاری کـه از خـود به جای 
می گذارنـد باقـی می ماننـد و حیـات 
شـان در واقـع محـدوده ی تاثیرگذاری 

اسـت. آنها 
- »سـاعت کالغ« نـام مجموعـه 
شـعر سـپید کوتاهی بـود که در 
نشـر »نون« از شـما منتشـر شد 

چـرا کار آزاد را ادامـه ندادیـد؟
برخـاف تصـور عمـوم کار سـپید کـه 
تکلـف وزن و قافیـه کمتـر دارد خیلی 
سـخت اسـت؛ قدیـم می گفتنـد اگـر 
شـما انشـایی بنویسـد و وسـطش را با 
پـاک کـن، پاک کنید؛ می شـود شـعر 
نـو ولـی ایـن تصـور غلطـی اسـت بـه 
عنـوان مثـال »توانـا بـود هـر کـه دانا 
گفتـن«  »شـعر  نیسـت  شـعر  بـود« 

کاسـیک در واقـع بـه قـول قدیمی ها 
مثـل  اسـت  کـردن«  جـور  »شـعر 
اتفاقـی کـه در »چغوک اوچکـو« افتاد 
البتـه مـن سـعی کـردم به شـاعرانگی 
ایـن کارهـا لطمـه نخـورد مـن وقتـی 
می بینـم دوسـتانی کـه شـعر سـپید 
می نویسـند از جمله شـهین خسـروی 
نـژاد، مهدی صمدانی، محمد شـریفی، 
پارسـا  میرافضلـی، شـهرام  سـیدعلی 
مطلـق، مازیـار نیسـتانی، محمدعلـی 
قراچـه داغـی، کیمیا سـعیدی و ... چه 
زجـری متحمـل می شـوند و در واقـع 
عـرق ریـزان روح همین اسـت. به این 
نتیجـه رسـیدم در ایـن عرصـه ادامـه 
ندهـم، شـعرهای مجموعـه »سـاعت 
دل  و یـا  حـس  واقع یـک  در  کاغ« 
نوشـته ی کوتـاه بودند و من بـرای این 
هـا عـرق روح و جسـم نریختـه ام هـر 
چنـد کـه بزرگـواری مثـل هوشـنگ 
مـرادی کرمانـی بـا من تمـاس گرفت 
و گفـت: مـن بارهـا با خانمم »سـاعت 
کاغ« را خوانـده ایـم و لـذت برده ایم. 

مجموعـه ی »سـاعت کاغ« را شـاید 
در 4-3 سـاعت نوشـته ام و در حـال 
رانندگـی؛ بخشـی از شـعرهای مـن، 
در  کـه  هسـتند  خیابانـی  شـعرهای 
حالت رانندگی نوشـته شـده اند. البته 
در ایـن حالـت طنـز کارکرد بیشـتری 
افسـر  دارد مثـًا شـما می بینید یـک 
راهنمایـی سـر چهـارراه دارد تخمـه 
می خـورد طنـز به این سـادگی شـکل 
می گیـرد. البتـه شـعرهای بخـش دوم 
ایـن کتـاب »سـاعت 10« حاصل یـک 
دوره یکـی- دو سـاله هسـتند و مثـل 
کاغ از ذهـن من نپریدند و روی کاغذ 
نیامدند؛ در این مورد نگاه سـختگیرانه 
تری داشـتم مثل »زوزه ی روباه عاشـق 

را / خدایـی نیسـت«.
- از مجموعه شـعر طنـز »چغوك 
اوچکـو« بگوییـد چگونه شـکل 
گرفـت؟ تجربه کار با نشـر »نون« 
و محسـن بنی فاطمـه چطور بود؟

اصـًا این مجموعه طنز نیسـت ممکن 
اسـت طنز درونی و نهفته در آن باشـد 

من بـه اصطاحـات و گویـش کرمانی 
نگاهـی احتـرام آمیز دارم هـر چند که 
طنـز هـم مقـدس اسـت ولـی در این 
مـورد نخواسـتم نگاهی فکاهه داشـته 
باشـم و در ایـن قالـب بیـاورم. ایـن ها 
دغدغـه های مـن بودند. در مورد نشـر 
»نـون« با محسـن بنی فاطمـه قبل از 
ایـن که نشـر »نـون« را راه بیندازد که 
نونـی هم برایش جز خون دل نداشـته 
و نونی هم داشـته آجر شـده اسـت در 
انجمن آفریدگاران فروتن آشـنا شـدم 
و بـا وجـودی که مـن هم اصـرار کردم 
کـه این مجموعـه را چـاپ نکند چون 
می ترسـیدم روی دسـتش بمانـد ولی 
او چـاپ کـرد. امـا بـه محسـن بنـی 
فاطمـه بـه عنوان یـک آدم فرهنگـی 
اعتقـاد داشـتم حتـی »سـاعت کاغ« 
هـم بـا کمـک ایشـان در نشـر آمـوت 
چاپ شـد. امـا من بـه عنوان یـک آدم 
مسـئول ایـن دغدغـه را داشـتم که در 
توزیـع و پخـش ایـن کتاب به ایشـان 

کمـک کنم.
داریـد  خاصـی  حـرف  اگـر   -

؟ ئیـد ما بفر
مـن خوشـحالم روزنامـه ی »پیـام ما« 
عمومی تبدیـل  پیـام  به یـک  دارد 
فرهنگـی  کار  کـه  می دانـم  می شـود 
و روزنامـه نـگاری مشـکات زیـادی از 
جملـه مشـکات اقتصـادی و ... دارد 
از  ایـن کـه روزنامـه ی شـما  از  ولـی 
قالـب »آگهی نامه« خارج شـده اسـت 
و دغدغـه هـای فرهنگـی و هنری هم 
دارد جـای خوشـحالی دارد و امیدوارم 
روزی همـه نشـریات اسـتان کـه در 
کشـور از نظـر کمیـت رکـورد دارنـد. 
به یـک خودکفایی و آرامـش اقتصادی 
برسـند و بتواننـد به مقولـه ی فرهنگ 
و هنـر نـگاه جدی تری داشـته باشـند 
از جنابعالـی و همکارانتـان در روزنامـه 

»پیـام مـا« تشـکر می کنـم. 

حمید نیک نفس در گفتگو با پیام ما: 

فرهنگ و هنر نباید دولتی و بخشنامه ای باشد


