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یادداشت

اصالحیه 
اصالحیه آگهی ارزیابی 

کیفی ) 93-94( شرکت 
گاز چاپ شده در تاریخ 

94/8/4 که موضوع آگهی 
تهیه مصالح و اجرای 

حدود 17 کیلومتر شبکه 
توزیع روستاهای نارپ 
بردسیر و مدت زمان 

اجرا 120 روز می باشد 
صحیح است.  

چهاردهمین نمایشـگاه کتاب کرمان از شـنبه شـانزدهم آبان در 
محـل نمایشـگاه هـای بین المللـی جنوبشـرق در اتوبـان باغین 
آغـاز به کار کرده اسـت. اگرچـه این رویداد بزرگ فرهنگی سـال 
هـای پیـش هـم در کرمان برگزار می شـد اما تفـاوت هایی میان 
نمایشـگاه امسـال با سـال های پیش وجـود دارد. همیـن تفاوت 
هـا باعـث بوجـود آمـدن نظـرات متفاوتی دربـاره این نمایشـگاه 
شـده اسـت. در حالی که تا سـال 93 نمایشـگاه کتاب کرمان در 
مصلی این شـهر واقع در بلوار شـهید عباسـپور برگزار می شـد، با 
تکمیل سـاخت مجتمع نمایشـگاه های بین المللی جنوبشرق در 
20 کیلومتری شـهر کرمان چهاردهمین نمایشـگاه کتاب کرمان 

هـم بـه آن جا رفـت. اگرچه مجتمع نمایشـگاه هـای بین المللی 
جنوبشـرق فضـای نمایشـگاهی مجهـزی دارد و بـرای برگـزاری 
چنین نمایشـگاه هایی سـاخته شـده اما عده ای معتقدند بدلیل 
دوری راه تـا شـهر کرمـان، تعداد شـرکت کنندگان در نمایشـگاه 
کتـاب کـم مـی شـود. البته انتقـال نمایشـگاه کتاب بـه مجتمع 
اسـتاندارد نمایشـگاهی جنوبشـرق بـه گفته مدیـرکل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان، عالوه بر تامین ایمنی، مشـکالت 
کمبـود فضـای پـارک خودروهـا را نیـز بر طـرف کـرده و هزینه 

هـای برگزارکنندگان را کاهش داده اسـت 
صفحه 5

   صفحه  6

فرصت تاريخي رزم 
و  پهناورتریـن  بي شـك 
کشـور  اسـتان  بي نظیرتریـن 
و  تریـن  نجیـب  و  کرمـان 
سیاسـي ترین و سـخت کـوش 
دوره  اغـاز  بـا  مردمـش  تریـن 
اقـای  جمهـوری  ریاسـت 
روحانـی و اسـتانداری اقای رزم 
حسـینی دوره اي اسـتثنایی و تاریخـی را تجربـه می 
کننـد. آرایش سیاسـی کشـور، مالحظـات، تهدیدها 
و عملکردهـای گذشـته و پذیرفتـن واقعیتهـای تلـخ 
از سـوی حاکمـان و متولیـان و بـزرگان جنـاح هـاي 
رقابتـی  از  پـس  و  نهایتـا  کریمـان  دیـار  سیاسـی 
نفـس گیـر کرمـان را صاحـب اسـتانداری نـه از بین 
دو جنـاح قدرتمنـد!! بلکـه از جمـع سـرداران دفـاع 
جنـگ  از  پـس  دوران  اقتصـادی  فعـال  و  مقـدس 
کـرد. انتخـاب علیرضـا رزم حسـینی از سـوی دولت 
روحانـی صحنـه ای دیگـر را ایجـاد کـرد تـا اینبـار 
همـت، تـالش، مدیریـت، توانمنـدی و اراده و از همه 
مهمتـر وفاداری مـردی دیگر از رزمنـدگان و دالوران 
کرمانـی بـه ارزشـها و اصـول انقـالب و همسـنگران 
شـهیدش به بوته ازمایش گذاشـته شـود و چشـمان 
تیزبیـن و هوشـیار مـردم دیـارش بار دیگـر نظاره گر 
عملکـرد خدمتگـذاری دیگـر و اینبار از قلـب کرمان 
باشـد. علیرضـا رزم حسـینی نامـی کـه در ابتـدا در 
لیسـت پیشـنهادی هیچیـك از جناحهـای قدرتمند 
قـرار  جـوان  واعتدالیـون  اصولگرایـان  و  کارگـزاران 
نداشـت در توافقـی بـر اسـاس واقعیتهـا و بمنظـور 
و  اسـتعدادها  همـه  بکارگیـری  و  تـوازن  ایجـاد 
ظرفیتهـای کرمـان مظلـوم سـکان کشـتی بظاهـر 
ارام اسـتان دلیـران را بدسـت گرفـت و اغازگر فصلی 
نـو در تاریـخ کرمـان شـده اسـت. بعنـوان فـردی که 
از نزدیـك شـاهد عملکـرد اسـتانداران و متولیـان و 
حاکمـان اسـتان از ابتـدای انقـالب تاکنـون بـوده ام 
بـا قاطعیـت و بـر اسـاس شـواهد تاریخی مـی گویم 
پشـتیبانی و حمایـت اکثریت مسـئولین ارشـد نظام 
کـه بـا کمـال افتخـار کرمانـی هسـتند،حمایت همه 
جانبه مجسـمه تقوا و نجابت اقا سـید یحیی جعفری 
نماینـده محتـرم ولـی فقیـه و امـام جمعـه عزیـز و 
گرانقـدر کرمـان، ائمـه جمعـه و نماینـدگان مجلس 
و ایثـار گـران و یـادگاران سـالهای حماسـه و خون و 
فضـای ارام، میـدان وسـیع خدمـت بـه محرومیـن و 
مردمـی نجیـب و کـم نظیـر در هیچ زمانی بـه مانند 
ایـن دوره بـرای اسـتاندار و همکارانـش فراهـم نبوده 
اسـت . فرصتـی تاریخـی و بـی نظیـر و طالیـي کـه 
همـه ظرفیتهـای اسـتان و بخصـوص نیروی انسـانی 
گرانقدر و ارزشـمند ان بدون توجـه به گرایش فکری 
وسیاسـی ان امکان رشـد و شـکوفایي و خدمت همه 
جانبـه را پیـدا کـرده اسـت و همه قدرتهای سیاسـی 
کـه در پلـه اي باالتـر در صحنـه سیاسـی کشـور نیز 
نقـش تعییـن کننـده اي دارند اکنـون با اعتقـاد و یا 
بـه اجبار!! راهی جز همراهی و پشـتیبانی از سـکاندار 
اسـتان ندارنـد. نگاهی دقیق به ارایش اجرائی اسـتان 
و بخصـوص کادر اصلـی اسـتان نشـان از بلوغ، سـعه 
صـدر و امیـد بـه بالقوه شـدن  ظرفیتهایی اسـت که 
بعضـا از سـر قصـور یـا تقصیـر در سـالهای گذشـته 
مغفـول مانده اسـت. من از دخالتها، اعمـال نفوذهای 
پیـدا و پنهـان و تحمیـل ها...و بعضا کار شـکنی های 
موذیانـه سیاسـیون حرفـه ای و عدم اختیـارات کافي 
اسـتاندار بخوبـي اگاهـم و میدانـم کـه بسـیاري از 
نیروهـاي توانمند اسـتان یا هنوز امـکان خدمت پیدا 
نکـرده انـد و یـا متاسـفانه بـا اعمـال نفوذها و سـهم 
خواهـي هـاي بانـدي و جناحـي از میانـه راه خدمت 
بازمانـده انـد و یا انچنان  تحت فشـار قـرار گرفته اند 
تـا عطـاي خدمت را بـه لقایش ببخشـند و نهایتا این 
امـکان بـراي نماینـده عالي دولـت فراهم نشـده تا با 
جابجایـي و تبدیـل بـه احسـن! کـردن مدیرانـي که 
خسـته و بعضـا ناتـوان هسـتند خوني تـازه را در رگ 
پیکـره اجرایي و سـرعت بخشـیدن به خدمت سـریع 
تـر و بیشـتر بـه مردم جـاري سـازد. امـا! ایـن موانع 
هرگـز نبایـد بهانه اي بـراي حتي یك لحظـه درنگ، 

نـا امیـدي شـکوه و شـکایت و کنـدي کار باشـد.
علیرضـاي عزیـز! همرزمـان دیـروز و امـروزت در 
سـالهاي اتش و خون و سـرداران سیاسـي و فرهنگي 
اسـتان در کمك به روند انتخاب توخط را شکسـتند!! 
و تـو اینـك علمدار قافله اي و همه وهمه پشـتیبان و 
حامـي تـو تا فرزند دیگـري از خطه کریمان حماسـه 
اي نـو بسـازد و از فرصـت شـگفت انگیـزي کـه خدا 
بـه پـاس مجاهـدت خالصانـه اش در جنـگ کـه تـا 
اسـتانه شـهادت و بـه تعبیـري تـا شـهادت رسـیده 
اسـت فراهـم کرده تـا فرمانده بسـیجي ثـاراهلل دیروز 
نـه در رداي تاجـري موفـق!! بلکـه در قامـت حاکمي 
سـرفراز و سـرداري  در عالم سیاسـت و خدمت، دنیا 

و اخرتـش را یکجـا و در معاملـه اي طالیـي بخرد.
بیا به آیینه قران به آب برگردیم 

بیا به اسب حماسه رکاب بر گردیم
به دستهاي پر ازپینه سفره هاي تهي

به حرف اول این انقالب برگردیم
                                                یا علي مدد

1:بخشـي از شـعر مصطفي محدث خراساني قرائت شـده در هفتمین کنگره 
شـعر وادب دانشجویان کشـور تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنرکرمان
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سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,510,000
1,670,000

934,100
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پوند

35,550
38,560
53,800

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

مظفراسکندری زاده

بانوان می توانند بهترین مدیران مصرف آب در منازل 
و همچنین بهترین سفیران بخش آب باشند.

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت اول(

شمــاره مناقصه  :94/12085/ح ق
شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان درنظردارد عملیات آبرسـانی به مجتمع 
هـای روسـتایی درسـطح شهرسـتانهای رفسـنجان وانـار رابـا مشـخصات فنـی موجود 
دراسـناد مناقصـه ازطریـق مناقصـه عمومـی دومرحلـه ای به شـرکتهای واجد شـرایط 

واگـذار نماید.
  http://abfar.kr.ir : جهت اخذ اسناد به آدرس سایت

نشاني شرکت: کرمان - خیابان هزار و یکشب - کوچه شماره 21
-  نوع و کیفیت: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

- تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ310/300/000ریال
- مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 94/8/30

- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 94/9/12
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9/30صبح روزیك شنبه مورخ94/9/15

- مبلغ برآورد:101/260/763/978ریال
توضیحات :

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد 
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است  

 تبعیت ازدستورالعمل ایمنی الزامی است 

اداره روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب روستايی استان کرمان

سلطانی مدیر تیم های ملی پرورش اندام کشورمان پس از قهرمانی جهان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«:

همیشه مدیون
 مردم کرمان هستم

   صفحه  2

اعدام 3 نفر از متجاوزین به عنف
 در شهرستان بافت

17-619-6

فرداامروز

گزارش »پیام ما« پیرامون چهاردهمین نمایشگاه کتاب کرمان

نمایشگاه کتاب کرمان
در شش فرسخی

مديرکل ارشاد کرمان:

استقبال از نمايشگاه بیشتر نشود، کمتر هم نمی شود
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پیامک : 
50002203034 2

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

انجام 13 هزار نفر ساعت 
آموزش های عمومی و تخصصی

 در آبفارکرمان

رئیـس اداره منابع انسـانی وتحول اداری شـرکت آب 
وفاضـالب روسـتایی کرمـان گفـت: ایـن شـرکت موفق 
شـده اسـت بـا برگـزاری مـداوم آمـوزش هـای مـورد 
نیـاز کارکنـان جز5شـرکت برتـر کشورباشـد بـه گونـه 
ای کـه در سـال 93 درایـن مجموعه13هـزار و400نفر 
سـاعت آمـوزش هـای عمومـی وتخصصـی برگزارشـد.  
،محسـن  کرمـان  آبفـار  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کالنتـری در گفتگـو بـا خبرنـگار سـایت آبفـار کرمـان 
تعداد پرسـنل این شـرکت را561نفر در گسـتره اسـتان 
ذکـر کـرد وگفـت: از ایـن تعـداد نیـرو 195نفر رسـمی 
وپیمانـی ومابقـی بـه شـکل خرید خدمـت، قـراردادکار 
معیـن، پـروژه ای و طرحـی بـا ایـن شـرکت همـکاری 
انسـانی  منابـع  مدیریـت  در  افـزود:  وی  کننـد.  مـی 
بـه دنبـال انجـام فراینـد کار همـراه بـا توانمندسـازی 
ایـن راسـتا آمـوزش  انسـانی هسـتیم و در  نیروهـای 
تاثیـر بسـیار باالیـی دارد. کالنتـری بیان کـرد:در پایان 
هـر سـال آئیـن نامـه آموزشـی وزارت نیـرو براي سـال 
بعدبراسـاس تقویمـی کـه ازقبـل طراحـی شـده ابـالغ 
مـی شـودوماباارجاع بـه واحدهـاي ذیربط جهـت اعالم 
نیاز،برنامـه ریـزي الزم جهـت اجـراي دورههـا انجـام 
آبفـار  اداری  وتحـول  انسـانی  مدیرمنابـع  میدهیـم. 
کرمـان بـا تاکیـد براینکـه برخـی دوره هـای آموزشـی 
تخصصي مشـموالن در سیسـتم موجودمیباشد،تصریح 
کـرد: در سـال 93بالـغ بر175نفر مشـمول آمـوزش در 
شـرکت داشـتیم که بتعـداد 492نفر ودر قالـب 13هزار 
و400نفـر سـاعت دوره آموزشـی مورد نیاز بـه این افراد 
ارائـه شـد. وی اظهـار کـرد: از ایـن مجموع بـا توجه به 
ظرفیـت 25درصد آمـوزش عمومـی و75درصد آموزش 
تخصصـی 920نفرسـاعت آمـوزش عمومی )ارائه شـده(

و12هـزار و500نفـر سـاعت آمـوزش هـای تخصصـی 
برگزارشـد. کالنتـری بودجه هزینه شـده بـرای آموزش 
کارکنان این شـرکت در سـال 93را حـدود 700میلیون 
ریـال ذکـر کـرد وافـزود: در سـال جـاری و در 6ماهـه 
نخسـت سـال نیـز 540میلیـون ریـال تاکنـون بـرای 
برپایـی دوره هـای آموزشـی در نظرگرفتـه شـده وبایـد 
تـا پایـان سـال منتظر تخصیـص بودجه ومحاسـبه یك 
درصـد بودجه جاری باشـیم. مدیرمنابع انسـانی وتحول 
اداری آبفـار کرمـان خاطرنشـان کـرد: برای شـش ماهه 
نخسـت سـال تاکنـون 6هـزار و800نفـر سـاعت دوره 
آموزشـی بـرای کارکنـان ونیروهـای تحت پوشـش این 
شـرکت منظور شـده اسـت. وی برگزاری این دوره های 
آموزشـی را دردانشـگاه شـهید بهشتی)دانشـگاه صنعت 
وپژوهـش  آمـوزش  مرکـز  نیـز  و  اسـتان(  بـرق  و  آب 
اسـتانداري ذکـر کـرد وافزود: در سـال 92شـرکت آبفار 
در سـطح آموزشـی موفق شد رتبه سوم کشـور را از آن 
خـود کنـد وهرچنـد هنـوز رتبه بنـدی ها اعالم نشـده 
امـا امیدواریم درسـال 93نیز حداقل در جمع 5شـرکت 

کشورباشـیم.  برتر 

اختصاص 330میلیارد ريال 
تسهیالت جهت خريد تراکتور و 

کمباين و ادوات کشاورزی 
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  اعـالم  بـه  بنـا 
کشـاورزی اسـتان کرمـان ، مهنـدس عبـاس سـعیدي 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمـان گفت: 
در سـال جـاری 330 میلیـارد ریال اعتبـار جهت خرید 
تجهیـزات   ، کشـاورزی  ادوات   ، کمبایـن   ، تراکتـور 
مرغـداری، گاوداری، دامـداری، تجهیـزات گلخانـه هـا 
و تجهیـزات مراکـز ومـزارع شـیالتی بـه بهـره بـرداران 
بخـش کشـاورزی پرداخـت می شـود. عباس سـعیدی 
افـزود: بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی مـی تواننـد بـا 
مراجعـه بـه مدیریتهای جهاد کشـاورزی شهرسـتانها از 
تسـهیالت 5 سـاله با سود18 درصد اسـتفاده کنند. وی 
خاطـر نشـان کـرد: در پرداخـت تسـهیالت هیـچ گونه 
محدودیتـی وجـود نـدارد و تمامـی بهره بـرداران دارای 
شـرایط الزم، مـی تواننـد از ایـن تسـهیالت برخـوردار 

ند. شو

برگزاری همايش 
اهمیت آب و 
کشاورزی در بروات

و  آب  اهمیـت  همایـش 
کشـاورزي  مشـکالت  و  مسـائل 
)زنجـره، کانـال و مکانیزاسـیون( 
توابـع  از  بـروات  شـهر  در 
شهرسـتان بم با حضـور فرماندار، 
و  ادارات  بخشداران،مسـئولین 

بیش از 100 نفر از کشـاورزان در محل سـالن اجتماعات بخشـداري بروات برگزار 
گردیـد.در ابتـدا علیـدادي مدیر امـور منابع آب بـم در خصوص خاموشـي موتور 
پمـپ هـا در فصـل زمسـتان ونیـز صرفه جویـي در مصـرف منابع آبـي مباحثي 
عنـوان کـرد. در ادامـه فرمانـدار در نصـب کنتور هوشـمند جهت کلیـه چاه هاي 
دائـر در منطقـه تاکید نمود وسـپس قهـري مدیر جهادکشـاورزي، کشـاورزان را 
بـه اجـراي روشـهاي نوین آبیـاري واصـالح کانالهـاي انتقال جهـت صرفه جویي 
در آب کشـاورزي تشـویق نمـود و  مبـارزه بـا آفت زنجـره خرما را مهم دانسـت. 
وی گفـت: در مرحلـه اول باغـداران خـود بایـد بـراي مبـارزه بـا ایـن آفـت اقدام 
نماینـد ودر ایـن خصـوص کارشناسـان ایـن مدیریت بـراي راهنمایي هـاي الزم 
در خدمـت کشـاورزان خواهنـد بـود. وی افـزود: جهادکشـاورزي بـراي مکانیـزه 
کردن)خرید تراکتور،کمباین،سـمپاش وادوات کشـاورزي( کشـاورزي تسهیالتي 
بـا نـرخ 18درصـد و باز پرداخت 5 سـاله آمادگـي الزم را بـراي معرفي متقاضیان 

بـه بانـك دارد. 

همه راه های استان 
کرمان باز است

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
آغاز مـوج بارش بـاران پاییزی 
در محورهای شـمالی و جنوبی 
اسـتان از صبـح دیـروز گفـت: 
همه راه های اسـتان باز اسـت. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان خـداداد مقبلـی افـزود: بـارش 
  هـای اخیـر در اکثـر محورهـای شـمالی و جنوبـی اسـتان گزارش شـده 
اسـت. وی گفـت: بـا توجـه به شـدت بـارش در برخـی محورهـا، با همت 
و تـالش شـبانه  روزی راهـداران خـدوم و زحمت  کش ایـن اداره کل، همه 
محورهـا بـاز و تردد در همه جاده های اسـتان روان گزارش شـده اسـت. 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان از راننـدگان خواسـت به دلیل 
لغزندگـی جـاده هـا بـا احتیاط و سـرعت مطمئنـه حرکت و تـا جایی که 
امـکان دارد از سـفرهای غیـر ضروری اجتنـاب کنند. وی افـزود: کاربران 
جـاده ای قبـل از آغـاز هـر گونـه سـفر بـرون شـهری بـا سـامانه گویـا 
141 مرکـز مدیریـت راه هـا تمـاس بگیرند و از آخریـن وضعیت ترافیکی 
و شـرایط جـوی راه هـای اسـتان را مطلـع شـوند تـا بـا ضریـب ایمنـی 

بیشـتری سـفر کنند.

اتوبوس راهیان نور 
منوجان واژگون شد

بسـیج  سـازمان  مسـئول 
کرمـان  اسـتان  آمـوزی  دانـش 
گفـت: 40 دانش آموز سرنشـین 
اتوبـوس اردوی راهیـان نـور کـه 
دچار سـانحه رانندگی شـده بود 
هـم اکنـون سـالم هسـتند. بـه 
گزارش ایرنا یوسـف امیرشکاری 
دانـش  حامـل  اتوبـوس  افـزود: 

آمـوزان شهرسـتان منوجـان در قالـب اردوی راهیـان نور سـاعت یـك بامداد 
سـه شـنبه بـه دلیـل بارندگـی و لعزندگـی راه هـا در اسـتان فـارس، واژگون 
شـد. وی اظهـار کـرد: دانش آمـوزان اعزامی به مناطق عملیاتی هشـت سـال 
دفـاع مقدس روز دوشـنبه، منوجان در جنوب اسـتان کرمـان را به مقصد این 
مناطـق تـرک کردند.  مسـئول سـازمان بسـیج دانش آمـوزی اسـتان کرمان 
گفـت: چهـار دانـش آموز از سرنشـینان اتوبـوس حادثـه دیده به بیمارسـتان 
شـهیدان رجایـی و نمازی شـیراز منتقل و پـس از درمان مرخص شـدند. وی 
افـزود: 17 نفـر از دانـش آموزان سرنشـین این اتوبوس نیز به صورت سـرپایی 
مـداوا شـدند. امیرشـکاری گفـت: مربـی و سرپرسـت دانـش آمـوزان نیـز بـه 
دلیـل جراحـت جزئـی در بیمارسـتان تحت درمان قـرار دارنـد. وی بیان کرد: 
40 دانـش آمـوز حادثه دیده منوجانـی، هم اکنون به سـمت مناطق عملیاتی 

راهیـان نـور حرکـت کـرده اند.

خروج سامانه 
بارشی از اواخر وقت 
چهارشنبه از کرمان

بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
گفـت:  کرمـان  اسـتانداری 
از  کرمـان  اسـتان  در  بارندگـی 
دیـروز شـدت گرفت. بـه گزارش 
کرمانـی  صالحـی  محسـن  ایرنـا 
افـزود: احتمـال بروز مشـکل پس 
از بارندگـی های دیـروز در برخی 

مناطـق اسـتان وجـود دارد. وی گفـت: شـامگاه دوشـنبه تعـدادی از محورهای 
اصلـی از جملـه محـور منوجـان بـه سـمت بندرعبـاس در محـدوده اسـتان 
هرمزگان مسـدود و سـپس بازگشـایی شـد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کرمـان افـزود: بـارش های اصلی در کرمان از صبح سـه شـنبه آغاز و بیشـترین 
بـارش هـا در شهرسـتان سـیرجان )غرب اسـتان( گزارش شـد. وی اظهـار کرد: 
بیشـترین میزان بارش در 48 سـاعت گذشـته مربوط به شهرسـتان منوجان در 
جنوب اسـتان اسـت که 56 میلیمتر گزارش شـده اسـت. وی گفت: این سـامانه 
بارشـی تـا چهارشـنبه در کرمـان فعال اسـت و از اواخـر وقت چهارشـنبه از این 
اسـتان خـارج مـی شـود.  صالحـی افـزود: طبـق اعالم کارشناسـان هواشناسـی 
کرمـان، بیشـترین حجـم بارندگـی در جنوب و جنـوب غرب این اسـتان خواهد 
بـود. وی از دامدارانـی کـه از منطقه جازموریان در جنوب اسـتان برای چرای دام 

هـای خـود اسـتفاده مـی کننـد خواسـت از ایـن منطقـه خارج شـوند.

راه و شهرسازیهمايش آب بحرانراهیان نور

کرمان ویچ

تبريک آقای سلطانی، باز هم موفق شديد.
 خوشـبختانه ملـی پوشـان کشـورمان بـا درخشـش در این 
رقابـت هـا توانسـتند بـار دیگـر توانایـی های بـاالی خود را 
بـه نمایـش بگذارند. ایـن رقابت ها از نظر فنی در شـرایطی 
برگـزار شـد کـه جمعـی از تیـم هـای قدرتمنـد جهـان در 
اسـپانیا و به این مسـابقات اعزام شـده بودند . این موفقیت 
را بـه تمامـی اعضـا تیـم ملی تبریك مـی گویـم و امیدوارم 
در آینـده و در مسـابقات آتـی بـار دیگـر جوانـان الیـق و 
شایسـته ایرانـی بتواننـد در مسـابقات جهانی و بیـن المللی 
پـرورش انـدام خوش بدرخشـند و پرچم کشـورمان را باالتر 

از کشـورهای دیگـر برافراشـته کنند.
سطح کیفی رقابت های اسپانیا چقدر بود؟

  ایـن مسـابقات زیـر نظـر فدراسـیون جهانـی IFBB بـود. 
مسـابقات جهانی حرفـه ای زیرنظر این فدراسـیون برگزار می 
شـوند و قوی ترین فدراسیون دنیاسـت. فدراسیون های دیگر 
جانبـی هسـتند امـا IFBB مرجع اسـت و هر مسـابقاتی که 

برگـزار کند از باالتریـن کیفیت برخوردار اسـت.
از زمانـی کـه شـما مديـر تیـم هـای ملی پـرورش 
انـدام کشـورمان شـديد، موفقیـت هـای زيـادی را 
بـه همـراه تیـم ملی کسـب کـرده ايـد. دلیـل اين 

چیسـت؟ موفقیت هـا 
محتـرم  رئیـس  آمـدم،  فدراسـیون  بـه  مـن  کـه  زمانـی 
فدراسـیون بـه مـن اختیـار تـام داد. مـن هـم تمام تالشـم 
را کـردم تـا برای کشـورم افتخـار آفرینی کنـم. از آنجاییکه 
مـن زیـر و بـم ایـن رشـته را مـی شـناختم سـعی کـردم 
در حـد توانـم موانـع و کاسـتی هایـی کـه باعـث مـی شـد 
بچـه هـای مـا موفـق نشـوند را رفـع کنم. بـه عنـوان مثال 
اردوهـای مـا منظـم برگـزار شـد و انتخابی تیم ملـی بدون 

یـك حاشـیه کوچـك برگـزار شـد. خوشـبختانه بچـه های 
تیـم ملـی هـم بـه مـن اعتقـاد زیـادی دارنـد و هرچـه می 

گویـم بـا جـان و دل قبـول مـی کننـد.
برنامه بعدی تیم ملی کشورمان چیست؟

امشـب مـا عـازم مجارسـتان هسـتیم تـا در رقابـت هـای 
جهانـی فیزیـك شـرکت کنیـم. بـرای اولیـن بـار اسـت که 
در ایـن رقابـت هـا مـی خواهیـم شـرکت کنیـم بـه همین 
خاطـر خـودم همـراه تیـم ملـی بـه مجارسـتان مـی روم تا 
آشـنایی بیشـتری بـا این رشـته پیـدا کنیم و در ایـران هم 

ایـن رقابـت هـا را برگـزار کنیم. چرا کـه احتمـال المپیکی 
شـدن این رشـته وجـود دارد.

پیمـان  توسـط  هايـی  موفقیـت  کسـب  از  بعـد 
نصیـری و زهـرا نعمتـی، قهرمانی تیم ملـی پرورش 
انـدام کشـورمان بـه مديريـت يـک کرمانـی باعث 
خوشـحالی ورزش دوسـتان کرمانـی شـده اسـت.

من هم خوشـحالم که مردم خوشـحال شـدند. من همیشـه 
از خوشـحالی مـردم  مدیـون مـردم کرمـان هسـتم. مـن 
بیشـتر خوشـحال مـی شـوم تـا موفقیـت هایـی کـه خودم 
کسـب مـی کنم. این بـرای مـن خیلـی ارزش دارد که یك 
کرمانـی مدیـر تیـم هـای ملی اسـت و بـا هر موفقیـت تیم 
ملـی، نـام کرمان بـاال مـی رود. خوشـبختانه مـردم کرمان 
حـس کرمـان دوسـتی باالیـی دارنـد و مـن هرچـه دارم با 

حمایـت مـردم کرمـان بدسـت آمده اسـت.
اسـتعداد کرمانـی هـا در رشـته هايی مثـل پرورش 

انـدام چقدر اسـت؟
بچـه هـای کرمـان نه فقـط در پرورش انـدام بلکـه در همه 
رشـته ها اسـتعداد خوبی دارند اما متاسـفانه بـه خودباوری 
نرسـیدند. یعنـی علـی رغم اسـتعداد کافـی و تمریـن زیاد، 
بـه خودبـاوری نرسـیدند. در حالـی کـه اگـر کرمانـی ها به 
خودبـاوری برسـند مـی تواننـد پیشـرفت زیـادی داشـته 
باشـند. خـود من سـال 73 کـه این رشـته را شـروع کردم، 
در همـان سـال بـدون مربـی قهرمـان کشـور شـدم. بچـه 
هـای کرمـان در همـه زمینـه هـا هـم بایـد بـا توجـه بـه 

استعدادشـان بـه خودباوری برسـند.
صحبت خاصی اگر داريد بفرمايید.

ممنـون از وقتـی کـه در اختیار بنده گذاشـتید. جـا دارد از 
طریـق رسـانه شـما بـه خانـم زهـرا نعمتـی و آقـای پیمان 
نصیـری و همچنیـن ورزش دوسـتان کرمانـی، موفقیت این 
دو عزیـز را تبریـك بگویـم. برای هر دو نفـر آرزوی موفقیت 

دارم.

سلطانی مدیر تیم های ملی پرورش اندام کشورمان پس از قهرمانی 
جهان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«:

همیشه مدیون
 مردم کرمان هستم

افزایـش  خاورمیانـه  معدنـی  صنایـع  هلدینـگ  مشـاور 
ظرفیـت تولیـد فوالد را قابل تحقق دانسـت و گفت: سـاخت 
و سـاز در پـروژه های مسـکن مهـر تقاضای تصنعـی در بازار 
فـوالد ایجـاد کرد و زمان آن رسـیده که ما هـم مانند چنین 

و هنـد بـه سـمت افزایش ظرفیـت تولیـد برویم. 
بـه گـزارش اقتصـاد نیـوز، رضـا اشـرف سـمنانی بـا بیان 
اینکـه 2 بخـش مسـکن و صنعـت اصلی ترین محـرک های 
بـازار فـوالد هسـتند، اظهـار کـرد: در شـرایط فعلـی بخـش 

سـاختمان و صنایـع کشـور دچـار رکود شـده انـد و اگر این 
2 بـه صـورت اساسـی تـکان نخورنـد، بـازار فوالد هـم رونق 

نمـی گیرد. 
مشـاور هلدینگ صنایع معدنـی خاورمیانه )میدکو( افزود: 
بـرای عرضـه دپـوی محصوالت فـوالدی در انبـار کارخانه ها 
فقـط باید بسـتر صـادرات را فراهم کـرد و عـوارض صادرات 
فـوالد را حـذف کـرد و مالیـات کارخانه ها کاهـش پیدا کند 
تـا تولیـد رقابتـی انجـام شـود و هزینـه نهایـی تولیـد پایین 

بیایـد. بـا کاهش قیمـت از این طریـق به طـور حتم مصرف 
و تقاضـای بیشـتری در بـازار فوالد جذب می شـود. 

او بـا بیـان اینکـه افزایش 3 برابـری ظرفیـت تولید فوالد 
خیالـی نیسـت و قابـل تحقـق اسـت. گفـت: کارنامـه تولید 
واحدهـای فـوالدی نشـان مـی دهـد گرچـه بـازار شـرایط 
خوبـی نـدارد اما وضعیت تولید مناسـب اسـت. غیـر از چند 
سـال اخیـر کـه افزایش تقاضـا به صـورت تصنعتـی در بازار 
فـوالد بـاال رفـت. در طـرح جامع فـوالد پیش بینی شـده در 
سـال 1404 بـا رشـد جمعیـت کشـور بـه 90 میلیـون نفر، 
میـزان تقاضـای فوالد در داخل کشـور 27 میلیون تن شـود 

و مصـرف سـرانه فـوالد 400 کیلوگرم باشـد. 
اشـرف سـمنانی بـا اشـاره به نخسـتین حضـور دامپینگ 
چیـن و عرضـه محصـوالت فـوالدی ایـن کشـور زیـر قیمت 
بـازار داخلـی ایـران گفت: در سـال هـای 84 تـا 92 واردات 
فـوالد از چیـن بـه ایـران آغـاز شـد و ایـن مقطـع دامپینگ 
چیـن قـدرت رقابـت در صنعـت فـول را نشـانه گرفـت کـه 
بـا تقویـت ظرفیـت هـای صادراتـی کشـور بایـد آن خـال را 

کنیم.  برطـرف 
مشـاور هلدینـگ صنایـع معدنـی خاورمیانـه )میدکـو( با 

بیـان اینکـه در اهـداف طرح جامع فـوالد تنها صـادرات 15 
میلیـون تـن سـخت اسـت، گفـت: بـرای تحقـق آن باید در 
گام نخسـت قـدرت رقابـت در صنعت فـوالد افزایـش یابد و 
در مرحلـه دیگـر دولت و بخش خصوصی اکتشـافات سـنگ 
آهـن را فعـال کننـد و دولـت رویکـرد گذشـته را در حـوزه 
سـنگ آهـن دنبـال کنـد. او افـزود: همچنیـن مـی تـوان با 
احیـای پـروژه هـای سـاخت و سـاز و راه آهن کشـور از این 
صنایـع بـه عنـوان پیشـران هـای خـروج از رکـود اقتصـاد 
اسـتفاده کـرد زیـرا در اقتصـاد مقاومتـی یکـی از صنایـع 
پیشـران فوالد اسـت و قرار اسـت اقتصاد نفتی جای خود را 

بـه اقتصـاد معدنـی در کشـور دهد. 
اشـرف سـمنانی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 2 کشـور 
هنـد و چیـن در حـال افزایش ظرفیت تولید خود هسـتند و 
بیـش از 622 میلیـون تـن تولید فوالد در جهان سـهم چین 
اسـت و تولیـد فـوالد در هند قرار اسـت بـه 300 میلیون تن 
برسـد بـه همین دلیـل نباید ایـران خـود را در صنعت فوالد 

از تکاپـو بیندازد.

مشاور هلدينگ صنايع معدنی خاورمیانه)میدکو(:

مجوزهای کاغذی به جايی نمی رسند

استانداری

روز دوشـنبه بـار دیگـری خبـری خـوب در ورزش کرمان منتشـر شـد. پـس از افتخار 
آفرینـی پیمـان نصیـری  در کسـب سـهمیه پارالمپیـک و  کسـب سـهمیه المپیک توسـط 
زهـرا نعمتـی، تیـم ملـی پـرورش انـدام کشـورمان موفـق شـد قهرمـان جهـان شـود و 
از آنجایـی کـه مدیـر تیـم هـای ملـی کشـورمان فـردی کرمانـی اسـت، ایـن خبـر بـرای ما 
اهمیتـی ویـژه داشـت. رضـا سـلطانی ورزشـکار پر افتخـار کشـورمان که مدتی سـت به 
عنـوان مدیـر تیم هـای ملی پرورش اندام کشـورمان انتخاب شـده موفق شـد قهرمانی 
جهـان را بـرای ایـران بـه ارمغـان بیـاورد. در ایـن رابطه بـا وی گفت و گویـی کوتاه انجـام دادیم که در 

ادامـه مـی خوانید:

رضا عبادی زاده

گفتنـی اسـت  تیـم ملـی پـرورش انـدام ایـران 
در دوران حضـور رضـا سـلطانی بـه عنـوان مدیـر 
تیـم هـای ملـی موفق به کسـب عناویـن و قهرمانی 
هـای مختلفـی در مسـابقات جهانـی و بیـن المللـی 
خـود  مدیریـت  سـال  چنـد  در  وی  اسـت.  شـده 
ورزش  ایـن  بـرای  ارزشـمندی  هـای  قهرمانـی 
بـه دسـت آورده اسـت از جملـه قهرمانـی آسـیا 
سـریالنکا در سـال 1393،نایـب قهرمانـی جهـان 
قهرمانـی   ،93 سـال  در  برزیـل  مسـابقات  در 
در  اسـپانیا  کالسـیک  بـادی  مسـابقات  در  جهـان 
سـال 93، قهرمانـی در مسـابقات مسـتر المپیـای 
آماتـور روسـیه93 و همچنیـن قهرمانی در بازیهای 
آسـیایی تایلنـد پوکـت کـه حتـی منجـر بـه صعـود 
ایـران از پلـه ششـم بـه چهـارم رده بنـدی هـم 
شـد. سـلطانی همچنیـن رونـی کلمـن اسـطوره این 
رشـته کـه یکـی از محبـوب تریـن چهـره هـای ایـن 
رشـته در دنیـا اسـت را بـه ایـران آورد و حتـی او 
را بـه مـزار خـاک شـهیدان هم بـرد و رونـی کلمن 
مسـیحی در کمـال تعجـب جملـه زیبایـی در مـورد 
شـهیدان بـه زبـان آورد و گفـت شـهیدانی کـه در 

راه وطـن خـود جـان خـود ر ا داده انـد قهرمانـان 
موفقیـت  آخریـن  هسـتند.  حقیقـی  و  واقعـی 
سـلطانی هـم بـه قهرمانـی تیـم تحـت مدیریتـش 
در اسـپانیا برمـی گـردد. در ایـن رقابـت هـا ملـی 
پوشـان پـرورش انـدام کشـورمان در آخریـن روز 
از مسـابقات جهانـی 2015 اسـپانیا  توانسـتند بـا 
کسـب 4 مـدال طـال، 2 مـدال نقـره، یـک مـدال 
ششـمی  مقـام  یـک  و  چهارمـی  عنـوان  دو  برنـز، 
ایـن  دوره  نهمیـن  و  شـصت  قهرمـان  مقتدرانـه 

رقابـت هـا شـود.
ایـران  کالسـیک  بـادی  نفـره   4 تیـم  همچنیـن 
بـا یـک مـدال طـال، یـک مـدال نقـره و یـک مـدال 
برنـز نایـب قهرمانی دهمیـن دوره مسـابقات بادی 
ذکـر  شـایان  آورد.  بدسـت  را  جهـان  کالسـیک 
اسـت، محمـد زیـادی و وحیـد بادپـی ورزشـکاران 
دسـته قـدی 175 سـانتی متـر بـادی کالسـیک و 
یوسـف کرمـی یکـی از مربیـان تیم ملی کشـورمان 
بـه دلیـل عـدم صـدور روادیـد از سـوی سـفارت 
اسـپانیا از همراهـی تیـم ملی ایران در مسـابقات 

بازماندنـد. جهانـی 2015 
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خبر
فاطمه هاشمی:

 کانديدا بشوم
 از تهران می آيم

دربـاره  هاشـمی  فاطمـه  نوشـت:  جمـاران 
کاندیداتـوری خـود در انتخابـات مجلـس آینـده 
در  کاندیداتـوری  بـرای  تصمیمـی  هنـوز  گفـت: 
انتخابـات مجلـس نگرفتـه ام، ولـی اگـر بخواهـم 
ثبـت نـام کنـم قطعـا از تهـران کاندیـدا خواهـم 
شـد.  عضـو حـزب اعتـدال و توسـعه در خصـوص 
رابطـه اخـالق و سیاسـت، گفـت: مـن ایـن جمله 
را کـه مـی گوینـد »سیاسـت پـدر و مادر نـدارد« 
بـه هیـچ عنـوان قبول نـدارم. یـك سیاسـت مدار 
ورزیـده و سیاسـتمداری کـه مـی توانـد بـا تفکـر 
خـودش در جامعه منشـا خیر شـود، قطعـا اخالق 
برایـش حـرف اول را مـی زنـد و از اصـول اولیه او 

در کار سیاسـی خواهـد بـود. 
فاطمـه هاشـمی دربـاره مطالبـه 30 درصـدی 
انتخاباتـی  هـای  لیسـت  از  زن  سیاسـی  فعـاالن 
مجلـس آینـده نیـز گفـت: مطالبـه مـن باالتـر از 
30 درصـد بـرای زنـان در انتخابـات آتـی اسـت؛ 
چـرا کـه زنـان بایـد نسـبت بـه توانایـی هایشـان 
انتخـاب شـوند. مـا زنانی در کشـور داریـم که اگر 
در انتخـاب آتـی کاندیـدا شـوند، قطعـا بـا توجـه 
بـه توانایـی هایشـان باالتـر از 30 درصـد ترکیـب 

مجلـس آینـده را از آن خـود مـی کننـد.
وی تصریـح کـرد: 2 فاکتـور اصلـی و مهـم در 
انتخابـات مطـرح اسـت. اول اینکـه افـرادی کـه 
بـرای کاندیداتـوری اقدام مـی کنند، بایـد در بین 
مـردم شـناخته شـده باشـند. در انتخابـات هـای 
قبلـی بـه ایـن موضـوع اهمیـت داده نمـی شـد و 
زنـان کمتـر شـناخته شـده در انتخابـات کاندیـدا 
مـی شـدند و دوم اینکـه زنـان بایـد در انتخابـات 
هـا از زنـان حمایـت کننـد. اگـر فقـط زنـان در 
انتخابـات آتـی بـه زنـان رای دهنـد، آمـار حضـور 
بانـوان در مجلـس بیش از 30 درصد خواهد شـد.

شناسايی 6 نفر از 
جانباختگان فاجعه منا

سـازمان  رئیـس  نوشـت:  میـزان  خبرگـزاری 
حـج و زیـارت از شناسـایی پیکـر شـش تـن دیگر 
از زائـران فاجعـه منـا خبـر داد و گفـت: از طریـق 
پیکـر  ایـم  توانسـته  مفقـودان  بسـتگان   DNA
شـش نفر را شناسـایی کنیم که سـاعت 12 شـب 

هویـت ایـن افـراد تأیید شـد
 سـعید اوحـدی با بیـان این مطلب کـه مرجان 
نـاز قلیچـی فرمانـدار بنـدر ترکمـن یکی از شـش 
نفـر از مفقـودان فاجعـه منـا بـوده اسـت، افـزود: 
سـازمان حـج و زیـارت بـه خانـواده ایـن عزیـزان 
اطـالع رسـانی کرده اسـت. وی با بیـان این مطلب 
از سـوی  ارائـه مسـتندات گواهـی دفـن  بـا  کـه 
سـعودی ها، اجسـاد ایـن افـراد تأیید شـد، تصریح 
زائـران  پیکـر  از  نفـر  کـرد: در حـال حاضـر 19 
شناسـایی نشـده اسـت کـه آقـای رکـن آبـادی 
یکـی از این افـراد بوده و مهمتریـن مطالبات ما از 

سـعودی ها شناسـایی ایـن افـراد اسـت.

فروش 14 هزار پرايد
فـروش  و  یابـی  بـازار  معـاون  نوشـت:  ایرنـا 
گـروه خودروسـازی سـایپا بـا بیـان اینکـه تاکنون 
اسـتقبال خوبـی از خریـد خودروهـای بـا طـرح 
وام 25 میلیونـی بـه عمـل آمـده اسـت گفـت: تـا 
ظهـر سـه شـنبه 14 هـزار و 377 خـودرو گـروه 
اسـترضا  رفتـه  فـروش  بـه  سـایپا  خودروسـازی 
تقـی زاده افـزود: براسـاس آخریـن آمـار دریافتـی 
از نمایندگـی هـای گـروه خودروسـازی سـایپا از 
سراسـر کشـور، تـا پایـان روز نخسـت ثبـت نـام، 
بـرای  شـده  تاییـد صالحیـت  متقاضیـان  تعـداد 
خریـد خـودرو به هشـت هـزار و 538 نفر رسـید.

ازدحـام  شـاهد  اکنـون  هـم  یادآورشـد:  وی 
متقاضیـان خریـد در بسـیاری از نمایندگـی هـای 
گـروه خودروسـازی سـایپا هسـتیم و ظهـر سـه 
شـنبه فـروش ما از 14 هـزار و 377 خـودرو فراتر 

اسـت. رفته 

پذيرش دانشجويان 
ايرانی توسط امريکا 
نشانه ضعف نظام 
آموزشی اين کشور است

نخبـگان  ملـی  بنیـاد  رییـس 
معتقد اسـت پذیرش دانشـجویان 
نشـانه  امریـکا  توسـط  ایرانـی 
ضعـف نظـام آموزشـی آنهاسـت. 
بـه گزارش سـرویس علمی ایسـنا 

دکتر سـورنا سـتاری، معاون علمی وفناوری رییس جمهور در نشسـت هم اندیشـی 
بـا نفرات برتـر کنکور سراسـری ریاضی فیزیك کـه عصر دیـروز در محل بنیاد ملی 
نخبـگان برگـزار شـد، نیـروی انسـانی را مهمترین سـرمایه هر جامعه ای دانسـت 
و گفـت: کشـورها می تواننـد بـدون داشـتن منابـع و معـادن زیرزمینـی و تنهـا با 
تکیـه بـر تـوان نیـروی انسـانی پیشـرفت کننـد اما محـال اسـت بتواننـد تنها با 
اتـکا بـه موهبت هـای خـدادادی بـه پیشـرفت و توسـعه دسـت یابنـد. وی گفت: 
تغییر مسـتلزم صرف هزینه اسـت، برای تغییر فرهنگ نفتی کشـور و رسـیدن به 
نقطـه مطلـوب، نخبگان، محققان و اسـتعدادهای برتر باید بیـش از دیگران هزینه 
بپردازنـد و مسـؤولیت پذیر باشـند. فرد دانشـگاهی بایـد مدام از خود بپرسـد برای 
کشـور چـه کـرده و چه باری را از شـانه های جامعه خود برداشـته اسـت. سـتاری 
تأکیـد کـرد: کشـوری که بـا فـروش منابع طبیعـی امرار معـاش می کنـد، با پول 
حاصـل از خام فروشـی کارخانـه وارد و بـا هزینه دولتـی دانشـگاه را اداره می کند، 

هرگـز بـه علـم و فنـاوری و فرآیندسـازی احسـاس نیـاز نمی کند. 

نامه مقام معظم 
رهبری برکات زيادی 
برای توسعه کشور در 
بر خواهد داشت

معـاون اول رییـس جمهوری 
رهنمودهای مقـام معظم رهبری 
در خصـوص اقتصـاد مقاومتـی و 
حمایـت هـای ایشـان را فرصتی 
بسـیار خوب برای دولت دانسـت 

و گفـت: ایـن رهنمودهـا بـی تردیـد برکات زیـادی برای توسـعه کشـور و حل 
مشـکالت مـردم در بـر خواهـد داشـت. به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتر 
معـاون اول رییـس جمهـوری  گفـت: اقتصـاد مقاومتـی بـه معنـای این اسـت 
کـه اقتصـاد کشـور بتوانـد روی پـای خـود بایسـتد و از رشـد مسـتمر و پایدار 
برخـوردار بـوده و در عین حال در برابر شـوک های خارجی نیز مقاومت داشـته 
باشـد. معاون اول رییس جمهوری با تاکید براینکه این نخسـتین بار اسـت که 
یکسـری از سیاسـت هـای کلی ابالغی از سـوی مقام معظم رهبـری تا این حد 
مـورد توجـه یـك دولت قرار مـی گیرد، افـزود: دولت تدبیر و امید پـس از ابالغ 
سیاسـت هـای کلی اقتصـاد مقاومتی، وقـت ویژه ای بـرای تدویـن راهکارهای 
اجرایی این سیاسـت ها صرف کرده اسـت و در تهیه و تدوین برنامه ی ششـم 
توسـعه ی کشـور نیـز تـالش دولت ایـن بوده کـه روح حاکـم بر برنامه ششـم 

توسـعه مبتنـی بر سیاسـت های کلـی اقتصاد مقاومتی باشـد.

برنامه جديد ايران 
برای فروش مطمئن 
و پايدار نفت در 
پساتحريم

ایـران قصـد دارد پـس از رفـع 
تضمیـن  هـدف  بـا  هـا  تحریـم 
فـروش بلنـدت مـدت ومطمئـن 
نفـت و جلوگیـری از اعمال فشـار 
قـدرت هـای دیگـر، برنامـه خرید 

و سـاخت پاالیشـگاه در خـارج از کشـور را دنبـال کنـد. بـه گـزارش ایرنـا، خرید 
پاالیشـگاه، پتروشـیمی و پمپ بنزین در خارج از کشـور راهکار مناسـبی است که 
مـی توانـد از حجـم فشـارهای بین المللی بر صنعـت نفت ایران بکاهـد. به عقیده 
کارشناسـان، در دولـت گذشـته درآمدهـای نفتی کشـور رکوردشـکنی کـرد و به 
رقـم هـای بی نظیری رسـید که در طول تاریخ صنعت نفت ایران سـابقه نداشـته 
اسـت امـا بـا این حـال مقـام های وقـت می توانسـتند همانند سـایر کشـورهای 
صادرکننـده نفـت اقدام به خرید پاالیشـگاه در خارج از کشـور کنند. کارشناسـان 
تاکیـد مـی کننـد کـه اگـر دولـت وقـت، در زمانـی کـه تحریـم هـا هنوز شـدت 
نگرفتـه بودنـد اقـدام بـه خرید پاالیشـگاه های جدیـد در خارج از کشـور می کرد 
مـی توانسـت در مقابـل تحریـم ها مقاومت بیشـتری نشـان دهد. با توجـه به این 
مسـاله، وزارت نفـت قصـد دارد پـس از رفع تحریم ها برای جبـران کم کاری های 
گذشـته، سیاسـت خرید و سـاخت پاالیشـگاه در خارج از کشـور را پیگیری کند.

بنیاد ملی نخبگان پساتحريممعاون اول ريیس جمهور

کاغذ اخبار

رئیـس دفتـر مقـام معظـم رهبـری در نامه ای بـه معاون 
اول رئیـس جمهـور 4 توصیـه مقـام معظـم رهبـری بـه 
منظـور اجـرای موفـق برنامه هـای اقتصاد مقاومتـی را ابالغ 
کردنـد. به گـزارش خبرگزاری مهر، در نامه حجت االسـالم 
محمـدی گلپایگانـی رئیـس دفتـر مقـام معظم رهبـری به 
آمـده  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون  جهانگیـری  اسـحاق 
اسـت: »گـزارش ارسـالی جنابعالـی کـه حـاوی برنامه های 
اجـرای  در  دولـت  پروژه هـای  و  یازده گانـه طرح هـا  ملـی 
سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی بـود، بـه اسـتحضار 
مقـام معظـم رهبـری رسـید. معظم لـه ضمـن قدردانـی از 
اهتمـام دولـت نسـبت به ایـن موضوع و بـا تاکید بـر اینکه 
ایشـان اصـوال بنائی بـر تایید یا عـدم تاییـد برنامه هایی که 
تنظیـم و اجـرای آنهـا بر عهـده دولت هاسـت، ندارند، نکات 
ذیـل را در جهـت اجـرای موفق و موثـر برنامه هـای مذکور 

فرمودند: توصیـه 
بنیانـی،  )عدالـت  مقاومتـی  اقتصـاد  1-رویکردهـای 
مردمـی بـودن، دانش بنیانـی، درونزایـی و برونگرایـی( در 
همـه برنامه هـا )از جملـه برنامـه ششـم توسـعه و بودجـه 
حاکـم  اجرایـی  دسـتگاه های  فعالیت هـای  و  سـنواتی( 
گردیـده و اجـرای اقتصـاد مقاومتـی تنهـا منـوط بـه ایـن 
برنامه هـا نگـردد. بایـد اطمینـان حاصـل شـود کـه کلیـه 
اسـت. سیاسـت ها  ایـن  بـا  منطبـق  دسـتگاه ها  اقدامـات 

2- برنامـه اقتصـاد مقاومتـی نبایـد برنامـه ای مجـزا از 
برنامـه ششـم توسـعه باشـد. برنامـه اقتصـاد مقاومتـی باید 
در قالـب برنامـه ششـم توسـعه تدویـن و پیگیـری گـردد. 
در ابالغیـه سیاسـت های کلـی برنامه ششـم توسـعه بر این 

موضـوع تاکید شـده  اسـت.
مناطـق  و  اجرایـی  دسـتگاه های  نقـش  -تعییـن   3

اهـداف  و  پروژه هـا  اجـرای  زمان بنـدی  جغرافیایـی، 
پایـان دولـت یازدهـم(، میان مدت)پایـان  کوتاه مـدت )تـا 
برنامه ششـم( و بلندمدت)انتهای چشـم انداز بیسـت سـاله( 
صـورت پذیرفتـه و کلیـه دسـتگاه های اجرایـی نسـبت بـه 

پاسـخگو شـوند. آن 

4 -بـه حرکـت درآوردن و تعییـن نقـش آحـاد جامعـه 
جهـت مشـارکت در فعالیت هـای اقتصادی و توانمندسـازی 
آنهـا و بـه کارگیـری کلیـه ظرفیت هـای کشـور بـه ویـژه 
جوانـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه و برنامه هـا تنهـا ناظر بر 

بخش هـای دولتـی نباشـد.«

چهار توصیه رهبر انقالب
 برای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی

  رهبری

هفتمین جلسـه رسـیدگی به پرونده موسـوم به فسـاد نفتی صبح دیروز در دادگاه 
انقـالب به صـورت علنـی برگزار شـد. به گزارش انتخـاب بابك زنجانـی متهم ردیف 
اول سـاعت 8:30 ماننـد جلسـات گذشـته بـا تدابیـر امنیتـی وارد دادگاه انقـالب 
شـد. قاضـی صلواتـی ، »مرتضـی تـورک« معـاون دادسـتان تهـران را بـه منظـور 
ارائـه توضیحاتـی در مـورد توقیف، کارشناسـی و ارزشـیابی اموال بابـك زنجانی به 

جایـگاه دعـوت کرد.
  تـورک معـاون دادسـتان تهـران: زنجانـی از ابتـدا جهـت رد امـوال فهرسـتی از 
امـوال خود نوشـت و بـه دادسـتانی ارائه کرد/در این لیسـت هیچ نامـی از چاه های 
نفـت وی در عـراق و تاجیکسـتان و یـا اموالـی کـه وی در دو جلسـه قبـل دادگاه 
اعـالم کـرد نبود/دادسـتانی تهـران هیاتـی را به مالزی اعـزام کرد، نماینـده زنجانی 
بـه مـا گفت:پول آب،بـرق،گاز و تلفـن پرداخت نشـده و ما حقوق نگرفتـه ایم،لطفا 
بـه مـا کمك کنیـد/ بنا به اظهـارات نماینده زنجانـی در مالزی منظـور متهم نفتی 

از دفتـر بانـك FIIB در منطقـه الووان یـك اتـاق و چنـد رایانه بوده اسـت.
زنجانـی  بابـك  امـوال  از  یـك  هـر  تهران:بـرای  دادسـتان  معـاون  تـورک    
کارشـناس خبـره ای از دادگسـتری انتخـاب شد/جلسـات کارشناسـی بـا حضـور 
وکیل،خانواده،مدیـران منسـوبی زنجانی،اعضـای هیات مدیره و کارشناسـان برگزار 
می شـد/زنجانی بـرای برخـی از اموال خود از جملـه فرش های منزل و لـوازم اداری 
قیمت هایـی را می گفـت کـه مـورد پذیرش کارشناسـان خبـره دادگسـتری نبود و 

وی بـرای اظهـارات خـود سـندی هم نداشـت.
  تـورک معاون دادسـتان تهران:زنجانی مدعی اسـت لوسـترها،میز و لـوازم اداری 
دفتـر مرکـزی وی 4 میلیـارد تومـان می ارزد/متهـم نفتی مدعی اسـت لوسـترهای 
دفتـرش 1.5 میلیـارد تومـان ارزش دارد؛کارشناسـان ایـن اعتقـاد را ندارند/زنجانی 

بـرای دفتـر خـود 400 میلیـون تومان لوازم بدنسـازی خریـده بود.
  تـورک معـاون دادسـتان تهـران :زنجانـی ملـك »ایـران زمیـن« را بزرگتریـن 
دارایـی خـود در ایـران عنـوان می کند/منبـع پیـش پرداخـت خریـد ایـن ملـك 
از دارایـی وزارت نفـت بـوده اسـت/زنجانی ارزش ملـك »ایـران زمیـن« را 1700 
میلیـارد تومـان اعـالم کرده اسـت امـا کارشناسـان خبـره دادگسـتری ارزش ان را 

700 میلیـارد تومـان اعـالم کـرده انـد/ارزش کل دارایـی زنجانـی در ایـران 2595 
میلیارد تومان اسـت/زنجانی از لیسـت ابتدایی ارائه شـده به دادسـتانی 4 دسـتگاه 
خـودرو، یـك سـاختمان و 3 ویال را خارج کرد/زنجانی مدعی اسـت ویالی لواسـان 
کـه در لیسـت رد مـال بـوده متعلـق به مادرش اسـت و بـه همین خاطر از لیسـت 
رد مـال، ویـال را خـارج کردیـم امـا این ویـال همچنان در توقیف دادسـتانی اسـت/

هنـوز انتقال قطعی سـهام شـرکت ها بـه وزارت نفت صورت نگرفته اسـت/18 مورد 
از شـرکت ها و دارایی هـای اقـای زنجانـی تحویـل وزارت نفـت شـده اسـت.

  زنجانی:اقـای تـورک می گوییـد اموال مـن 2595 میلیـارد ارزش دارد، لطفا این 
مبلـغ را برداریـد و باقـی اموال را به خـودم بدهید.

  تورک معاون دادستان تهران:این هفته جلسه ای داریم.
  وکیـل بابـك زنجانی:مجموعـه دادسـتانی تهـران بـا زحمـات شـبانه روزی کار 
کارشناسـی را پیگیـری کردنـد و ما از دادسـتانی در مورد ارزیابی اموال متشـکریم، 

مشـکل ما کارشناسـی است.
قاضـی صلواتی:اقـای زنجانـی قـرار بـود امروز در مورد منشـا پول و شـخص شـیخ 
توضیحاتـی ارائـه کنید؛شـیخ کیسـت؟ بـا چـه ضمانتـی بـه شـما وام 15 میلیارد 

یورویـی داده؟ اصـال شـیخی وجـود دارد؟
زنجانـی: چنانچـه دادسـتانی می خواهـد بدانـد کـه شـیخ کیسـت بـرود در امارات 

شـکایت کند تـا بگویند شـیخ کیسـت)!(
نجفـی نماینـده دادسـتان تهران:مدعـی هسـتید »شـیخ حشـر« بـه شـما اعتمـاد 
بسـیار دارد/ایشـان را بـه دادگاه بیاوریـد شـهادت بدهد/بگوییـد شـرکت ایـن فـرد 

کجاسـت؟نام شـرکتش چیسـت؟
قاضـی صلواتی:یـك روز دیگـر به شـما بـرای ارائه مـدرک محکمه پسـند در مورد 

منشـا 15 میلیـارد یـورو و معرفی شـیخ حشـر فرصـت می دهم.
نجفی:به شیخ حشر بگویید به دادگاه بیاید.

بابك زنجانی:لزومی ندارد شیخ حشر به اینجا بیاید.
قاضی صلواتی:دادگاه می خواهد که شیخ حشر به دادگاه بیاید.

بابك زنجانی:بله می آید.
بابـك زنجانـی در بخشـی از دفاعیـات خـود اظهـار داشـت: میخواسـتم روز آخـر 
دادگاه اعـالم کنـم امـا چـون مجبورم کردیـد امروز اعـالم می کنم کـه همین االن 
22 میلیـارد یـورو پـول نقـد دارم. می خواسـتم روز آخـر دادگاه و زمانی کـه آقایان 
می گوینـد زنجانـی هیـچ پولـی نـدارد اعـالم کنـم اما مجبـور شـدم امـروز بگویم. 
زنجانـی خطـاب بـه نماینده دادسـتان گفـت: دلیل این کـه برایتان نوشـتم حاضر 
نیسـتم سـاعت، انگشتر، 4 ماشـین و دو موتورسـیکلتم را به وزارت نفت بدهید این 
اسـت که دوسـتم ندارم آقای زنگنه از سـاعتم اسـتفاده کند و سـوار ماشـینم شود.

رئیس جمهور پس
از رهبر عالی ترين  

مقام کشور است
محمدباقـر نوبخـت گفـت: دولت 
بـه عنوان مقام اجرایی مسـئولیت 
وقتـی  و  دارد  را  قانـون  اجـرای 
موضـع  نمی شـود  اجـرا  قانونـی 
گیـری می کنـد. گزیـده صحبت 
های سـخنگوی دولت در نشست 

خبـری صبـح دیـروزش را بـه نقـل از خبرآنالیـن بخوانیـد:
 مـا بـه اصـل 57 کـه تفکیـك قواسـت قائل هسـتیم. البتـه در اصـل 107 نیز 
آمـده کـه رئیـس جمهـور بعـد از رهبری عالی ترین مقام کشـور اسـت و ایشـان 

نظـر خـود را صمیمانـه در جمـع اصحاب رسـانه بیـان کردند.
 سیاسـت کوتـاه مـدت دولـت بـرای سـرعت بخشـی به سیاسـت رکـود اطالع 
رسـانی شـد. سـازوکارهایی در رابطـه بـا خـودرو مـورد توجـه قـرار گرفـت کـه 
دالل بـازی پیـش نیایـد. البتـه اگـر در ایـن فرآیند عـده ای بخواهنـد از فرصتی 
برخـوردار شـوند، سـازوکارهای مناسـب طراحـی مـی شـود. امـروز در اطالعیـه 

هایـی کـه در صنعـت خـودرو داده شـد بـه حداقـل می رسـد.
  شـاید ایـن طـور بتوانیـم پیامـی بـه خودروسـازان بدهیـم کـه فرصتـی برای 
اقبـال مجـدد مـردم فراهـم شـد کـه ان شـا اهلل بتوانند سـربلند بیـرون بیایند تا 
بـرای همیشـه اعتمـاد به صنعت خودروسـازی فراهم شـود. به حـد کافی نظارت 
بـر کیفیـت هسـت و اگـر کیفیـت فراهـم نشـود، خودروسـازان دگر عـذز وبهانه 

ندارند. ای 
 شـورای عالـی امنیـت ملی بـر روند برجـام نظارت داشـت و مصوبـه اخیر آنها 
قابـل اجراسـت. کمیتـه نظارت بـر اجرای برجام نیز به زودی تشـکیل می شـود.

 الیحـه شـفافیت هزینـه هـای انتخاباتی را بعـد از تعطیلی مجلس بـه پارلمان 
مـی بریم.

 بعـد از شـرایط برجـام کـه یك موفقیت بـرای ایرانیـان بود. نه تنهـا تحریم ها 
را از گرده مردم برداشـتیم، بلکه حقوق هسـته ای مان را در همه مجامع رسـمی 
جهـان بـه رسـمیت شناسـاندیم. در حالی کـه اینها حتی بـا اسـتفاده صلح آمیز 
هسـته ای در بوشـهر هـم مخالـف بودنـد. در این شـرایط بیـش از پیـش نیاز به 

همدلـی داریم.
 }دربـاره بابـك زنجانـی دوم{ نـه تنها وزارت نفت بلکه دسـتگاه هـای نظارتی 
هرجـا بداننـد کار خالفـی صـورت گرفتـه، ورود مـی کننـد اگـر اتفاق مشـابهی 

بیفتـد دولـت و قـوه قضائیـه اقـدام مقتضی را مـی کنند.
 } نـرخ سـود 18 درصد سـپرده هاي بانکي{ تصمیم در شـورای پـول و اعتبار 
گرفته شـده اسـت. دولت در پاسـتور تصمیـم نگرفته بلکه از طریـق اعضای خود 

در شـورای پـول و اعتبار نظراتش را بیـان مي کند.

دولت خبر

سیاسـتگذاری  شـورای  رییـس  نوشـت:  ایسـنا 
اصالح طلبـان بـا حضور در نمایشـگاه مطبوعـات با بیان 
اینکـه بحث ائتالف نسـبی بیـن دو جریـان اصالح طلب 
ائتـالف  مـورد  در  کرده ایـم،  مطـرح  را  اصولگـرا  و 
لیسـت  می کنیـم  تـالش  گفـت:  دولـت  حامیـان  بـا 
مشـترکی بـا حامیـان دولـت در انتخابات مجلـس ارائه 
دهیـم. محمـد رضا عـارف در نشسـت خبـری در مورد 
برنامه هـای اصالح طلبـان جهـت ائتـالف بـا اصولگرایان 
معتـدل و همچنیـن موضـوع سرلیسـتی اصالح طلبـان، 
گفـت: در حـال حاضـر بحـث سرلیسـتی موضوعیـت 
نـدارد. مهم تریـن مسـاله وجـود انسـجام اسـت کـه مـا 
در جبهـه اصالحـات پیونـد خوبـی داریـم و امیدواریـم 

هـم خودمـان و هم رقبایمان به انسـجام خوبی برسـند 
و  اصالح طلبـان  از  قـوی  لیسـت  دو  بـه  نهایـت  در  و 

اصولگرایـان در مجلـس برسـیم. 
عـارف توضیـح داد: موضـوع ائتـالف نسـبی بیـن دو 
جریان اصیل کشـور بدان معناسـت کـه مثال 10 درصد 
از لیسـت ها مشـترک باشـند. وی در مورد موضوع ارائه 
گزارش هایـی خـارج از مراکـز چهارگانـه بـرای تاییـد 
صالحیت هـا، گفـت: ان شـاءاهلل بـر اسـاس قانـون عمل 
شـود. رییـس شـورای سیاسـتگذاری اصالح طلبـان در 
پاسـخ بـه پرسشـی در خصـوص علـت حضـور نیافتـن 
حـزب اعتـدال و توسـعه در جلسـه ایـن شـورا علی رغم 
دعـوت قبلـی،  یادآورشـد: بنـده ایـن موضوع کـه حزب 

عدالت و توسـعه در جلسـه شـورا دعوت شـده و حضور 
ارتبـاط  از شـما شـنیدم. جبهـه اصالحـات  را  نیافتـه 
نزدیکـی با حـزب اعتـدال و توسـعه دارد. عـارف تاکید 
کـرد: از ابتـدا ایـن موضـوع وجـود داشـته کـه جبهـه 
اصالحـات بـا هـواداران دولـت بـه توافـق برسـد و یـك 
لیسـت بدهنـد. ما ایـن را دنبـال می کنیـم و خوش بین 
هسـتیم بـه نتیجـه برسـیم. عـارف تاکیـد کـرد:  اگـر 
خـدای نکـرده بـه همدلـی و اجماع خدشـه وارد شـود 
و رخنـه ای بـاز شـود شـانس نفـوذ بیشـتر می شـود اما 
نبایـد در سـال همدلـی و همزبانـی جریانـات مختلـف 
کشـور بـا نگاهـی از واژه نفـوذ بـرای تسـویه حسـاب و 

برخـورد جناحـی اسـتفاده کنند.

تالش می کنیم لیست مشترکی با حامیان دولت ارائه دهیم
محمدرضا عارف

دوست ندارم زنگنه سوار 
ماشینم شود

آگهی مزايده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
آگهی مزايده مال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرائی کالسـه9100057موازی یکصدو بیسـت  نهصدو نود و هفتم سـهم مشـاع 
از نـود وشـش سـهم ششـدانگ قطعـه زمیـن مزروعـی پـالک614- اصلی کـه سـند آن ذیل ثبـت 40658 
صفحه 226 دفتر 220 امالک با شـماره چاپی 264427 ثبت و صادر شـده اسـت، که طبق نظر کارشـناس 
رسـمی بـه مبلـغ 1/000/000/000 ریـال ارزیابی شـده و پالک فـوق دارای 10000مترمربـع عرصه که برابر 
گـزارش کارشـناس ملـك مزبـور در تصـرف مالك شـهاب کریمی می باشـد، مزایـده پالک فوق از سـاعت9 
الـی12 روز شـنبه مـورخ 94/09/07 در شـعبه اجـراء اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان جیرفت از طریق 
مزایـده بـه فروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ1/000/000/000 ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی 
نقـداً فروختـه مـی شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی های مربـوط به آب، بـرق اعم از حق انشـعاب و 
یاحـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مورد مزایـده دارای آنها باشـد، و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده 
مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختی بابت هزینـه های فـوق از محل مـازاد به برنده 
مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایده نقـداً وصـول می گـردد ضمنـاً چنانچـه روز مزایده 

تعطیـل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـداز تعطیلی در همان سـاعت ومـکان مقرر برگزار خواهد شـد.
تاریخ انتشار:94/08/20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت- جواد فاریابی

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

برابـر رای شـماره 139460319005000396 مورخ 1394/5/13 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك شـهداد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی موقوفـه  زهرا ربانی بشناسـه ملـی 14000698466 در ششـدانگ یـك درب باغ به 
مسـاحت 28010 مترمربـع پـالک 6 فرعی از 22- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس شـهداد، چهارفرسـخ، 
تـاج آبـاد خریـداری از مالـك رسـمی خانـم زهـرا ربانی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/08/20                                          تاریخ انتشار نوبت دوم:94/09/04

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده 
م الف 2812       



شماره پیاپی 491  
چهارشنبه 20 آبان ماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
50002203034 4

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

از این شماره روزنامه به اسناد و عکس هایی می پردازیم که در کتاب رهگذار عمر آقای محمد صنعتی منتشر گردیده و از هر کدام از آنان می توان به گوشه هایی از مسایل تاریخی، اقتصادی، 
سیاستی و اجتماعی کرمان در هفت دهه اخیر پی برد.

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

 داستان کارخانه برق ابوالقاسم هرندی
 بخش نود

تاریخ

رسـید مزبـور متعلـق بـه بنـگاه بـرق هرنـدی کرمان اسـت. در 
خصـوص مرحـوم ابوالقاسـم هرنـدی و کارخانـه بـرق باید ذکر 

نمود:
از  پـس  و  بـود  یـزدی  اصالتـاً  هرنـدی«  »ابوالقاسـم  مرحـوم 
مهاجـرت بـه کرمـان، به تجـارت پرداخـت و خیلـی زود دارای 
موقعیـت اجتماعـی و اقتصادی خوبی در این اسـتان گردید. در 
جریـان خریـد کارخانـه بـرق، هرندی دچـار مشـکالتی گردید. 
چـرا کـه او سـفارش خرید کارخانـه را به روسـیه داده بود و در 
زمان سـفر اول رضاشـاه بـه کرمان، این اقـدام او مبنی بر خرید 
کارخانـه بـرق از روسـیه، باعـث شـد تا رضاشـاه بـه وی ظنین 
گـردد و حتـی چنـدی بـه زنـدان افتـاد امـا بـا وسـاطت آیـت 
اهلل حـاج میـرزا محمدرضـا مجتهـد کرمانی، از دسـت پزشـك 
احمـدی در زنـدان قصـر تهـران رهایـی یافـت و جالـب آن که 
در سـال 1320 ش. در سـفر رضاشـاه بـه کرمـان )خـط سـیر 
تبعید او( در منزل ایشـان سـکنی داشـت. وی در امر تأسـیس 
کارخانه خورشـید، کارخانه سـیمان و احـداث کتابخانه هرندی 

نیـز نقشـی مهم داشـت.

امـا در خصـوص کارخانـه بـرق بایـد گفـت: ایـن کارخانـه در 
فروردیـن سـال 1311 ش. در کوچـه بـرق ـ حـد فاصـل بیـن 
خیابـان شـریعتي و بـازار عزیـز نصـب و توسـط مصطفي خـان 
کاظمـي، اسـتاندار وقـت ـ افتتـاح گردیـد، کارخانـه مزبـور که 
75 کیلـو وات قـدرت داشـت در آغـاز کار، قـادر بـود قسـمتي 
از بـرق شـهر را آن هـم از سـاعات اول شـب تـا ـ حداکثـر ـ 
سـاعت  12 تأمیـن کنـد. کادر فنـي این کارخانه عبـارت بودند 
از: عنایـت اهلل امیـدوار مشـهور بـه »خـان آقا« که مسـئول فني 
موتورخانـه بـرق بود و سـهـ  چهـار نفر کارگر مأمور سیم کشـي 
بعدهـا همچنیـن  هرنـدي،  بودنـد.  معابـر  در  نصـب چـراغ  و 
شـرکتي بـه نـام »شـرکت روشـنایي« با سـرمایه اولیه سـیصد 
هـزار ریـال تشـکیل داد و موتـور دیگـري به قدرت 195 اسـب 
خریـداري و نصب شـد و تعداد امتیاز بیشـتري هم داده شـد و 
کار سیم کشـي بـرق، آن هـم به صـورت هوایي، در معابر شـهر 
آغـاز گردیـد و براي روشـنایي قسـمتي از خیابان شـریعتي که 
از کوچـه چـراغ بـرق بـه طـرف غـرب شـروع شـده. در مسـیر 
سیم کشـي بـرق قـرار داشـت، تعـدادي شـعله بـرق 25 و 40 

واتـي نصـب گردید«. 

در متـن ایـن گواهـی نامه که بـرای آقای محمـد صنعتی صادر 
گردیده، آمده اسـت:

وزارت کشور ـ شهربانی کل کشور ـ شهربانی کرمان
تاریخ: 18 / 3 / 1339 ـ شماره: 39/ 54937 شخصی

ـ جـواز  کارخانـه: 42199  ـ شـماره  مردانـه  ـ  سیسـتم: ری 
گمـرک ـ  شـماره ـ

اجازه نامه
آقـای محمـد صنعتـی دارای شناسـنامه شـماره 5499 پسـر 
آقـای حاجـی مجاز اسـت یك دسـتگاه دوچرخه پایـی را که از 
معاینه اداره شـهربانی گذرانیده اسـت در تحت شـماره 54937 

شـخصی بـه کار بیندازد.
رییس شهربانی

رییس دایره راهنمایی و رانندگی 
]امضا[: از طرف: ستوان درخشان

]مهر[: شهربانی کرمان ـ دایره راهنمایی و رانندگی

همـان گونـه کـه در قسـمت های گذشـته ذکـر شـد، آقـای 
عبـاس  سـناتور  بـه سـفر  خاطـرات خـود  بیـان  در  صنعتـی 
روزنامـه  رییـس  و  سـنا  مجلـس  رییـس  )نایـب  مسـعودی 
اطالعـات( بـه کرمـان در دی ماه 1347 اشـاره نمـوده و گفتند 
سـناتور مسـعودی کـه جهت آشـنایی بیشـتر با مشـکالت این 
ناحیـه و دیـدار بـا اعضـای هیئـت مشـورتی، بـه کرمـان آمده 
بـود، در چنـد روزی کـه در کرمـان بـود بـه نقـاط مختلـف 
اسـتان )رفسـنجان، زرنـد، جیرفت( مسـافرت نمـود. در تمامی 
ایـن مسـافرت ها بنـده حضـور داشـته و توانسـتم بسـیاری از 
مشـکالت اسـتان و پیشـنهادهایی جهت مرتفع نمـودن آنان را 
بـه وی بازگـو نمایـم. یکی از مـواردی که بـا وی صحبت نمودم 
در خصـوص مسـئله تریـاک در ایران بـود. در جریان مسـافرت 
از رفسـنجان بـه طـرف معـادن مـس سرچشـمه، صحبـت از 
انجمـن »مبـارزه بـا دود« شـد کـه توسـط سـناتور »جهانشـاه 
صالـح« تأسـیس گردیـده بـود. سـناتور مسـعودی گفـت هـم 
اینـك الیحه ی منع کشـت خشـخاش و اسـتعمال مـواد مخدر 
در مجلـس مطـرح و جهت اعالم نظر به مجلس سـنا فرسـتاده 
شـده اسـت. بنـده بـه ایشـان گفتـم: هـم اینـك می تـوان در 
همیـن کرمـان انبارهایـی را بـه شـما نشـان داد کـه توسـط 
قاچاق فروشـان بالـغ بـر یـك تـن تریـاک در آنـان انبـار شـده 
اسـت. از طرفـی طـال و ثروت کشـور از مرز خارج می شـود و به 
جـای آن تریـاک از مـرز افغانسـتان وارد می شـود. بـا توجـه به 
زمین هـای مسـاعد جهت کشـت خشـخاش در ایران، آیـا بهتر 
نیسـت کـه کشـت آن در ایـران با نظـارت دولت انجـام گیرد و 
تحـت شـرایط و ضوابطـی، تریاک بـه افرادی خاص داده شـود، 
تـا از ایـن طریـق هـم از خـروج مقادیر زیـادی ثروت کشـور به 
خـارج جلوگیـری شـود و هـم دسـت قاچاقچیان کوتاه شـود و 
هـم دولـت بـر این امـر نظـارت کامل داشـته باشـد؟ ایشـان با 
شـنیدن سـخنان بنـده گفـت: حرف هایـت منطقـی اسـت، بـه 
تهـران کـه رفتـم در این خصوص با مسـئولین صحبـت خواهم 
کـرد و بـه نتیجـه ای منطقـی خواهیم رسـید. چنـدی بعد این 
امـر محقـق گردیـد؛ قانونـی تصویـب شـد کـه طبق مفـاد آن، 

کشـت خشـخاش با نظـارت دولـت صورت گرفـت. بـرای افراد 
بـاالی 60 سـال متقاضـی و برخی بیمـاران به تشـخیص دکتر، 
کارت دریافـت تریـاک )روزانـه تا 15 گرم( صـادر گردید. ضبط 
و انبـارداری تریـاک بـه عهده سـازمان تعـاون روسـتایی واگذار 
گردیـد و توزیـع تریـاک هـم توسـط داروخانـه بـا ارایـه کارت 

انجـام می گرفـت. )محمـد صنعتـی(. 

]متن سند[:
]آرم[: شهرداري کرمان

شماره: 5298 ـ تاریخ: 4 / 4/ 2537 ]1357[
ریاست محترم انجمن شهرستان کرمان

همـان طور کـه اسـتحضار دارید 
عملیـات  شـهرداري  طـرف  از 
بـه  خورشـید  خیابـان  احـداث 
طـرف شـمال شـروع شـده و بـا 
آراء کمیسـیون مربوطـه کـه در 
مسـتغالت  از  فقـره   58 مـورد 
جمـع  شـده،  صـادر  مسـیري 
ریـال   51383147 غرامـت  کل 
تعییـن شـده اسـت و تا کنـون با 
اعتبـاري کـه شـهرداري بـه این 
طـرح اختصـاص داده بـود، مبلغ 
32345282 ریـال بـه 44 نفر از 
مالکیـن مسـیري پرداخت نموده 
اسـت )توضیـح آن کـه 19 نفر از 
44 نفـر فوق الذکر چون قسـمتي 
از ملکشـان باقـي مي مانـد، تنهـا 
نصـف بهـاي قسـمت مسـیري را 
دریافـت کرده انـد و نصـف بقیـه 
موکول به دیوارکشـي بـر خیابان 
مي باشـد که قریبـاً انجـام داده و 
بـراي دریافـت باقي مانـده طلب 
مراجعـه  شـهرداري  بـه  خـود 
مي کننـد( و بـا این ترتیـب هنوز 
14 نفـر از مالکیـن مسـیري کـه 
منـازل خـود را تخلیـه کرده انـد 
پرداخـت  وجهـي  گونـه  هیـچ 
نشـده و 19 نفـر فوق الذکـر نیـز 
تنهـا یـك دوم بهـاي ملـك خود 
قریبـاً  و  داشـته اند  دریافـت  را 
بـراي دریافـت بقیـه آن پـس از 
خواهنـد  مراجعـه  دیوارگـذاري 
کـرد و بـه طـوري کـه مالحظـه 
 19037865 مبلـغ  می فرماییـد 
ریـال براي پرداخـت غرامت بقیه 
امـالک کسـر اعتبـار دارد و چون 
اعتبـار اختصـاص یافتـه بـه ایـن 

امـر کاًل بـه اتمـام رسـیده و در حـال حاضر شـهرداري به علت 
ضیـق مالـي کـه دارد به هیـچ وجه قادر بـه تأمین بقیـه اعتبار 
مـورد نیـاز نیسـت و بـا توجـه به ایـن که احـداث ایـن خیابان 
کمـك فوق العـاده  زیـادي بـه بهبـود ترافیـك شـهر مي کنـد 
و سـال هاي متمـادي مـورد تقاضـاي اهالـي بـوده و از طرفـي 
مالکیـن باقـي مانـده منازل خـود را تخلیـه کرده و مرتبـاً براي 
دریافـت بهـاي منـزل خـود بـه شـهرداري مراجعـه مي کننـد، 
خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد موجباتـي فراهـم فرماینـد 
کـه کمبـود اعتبـار فـوق بـه مبلـغ 19037865 ریـال از طرف 
انجمـن شهرسـتان بـه شـهرداري کمـك شـود تـا بـا همکاري 
برخـوردار  از آن  انجمـن محتـرم کـه همـواره شـهرداري  آن 
بـوده، ایـن طـرح بـه اتمـام رسـیده و بـه فوریـت بقیـه امالک 
نیـز خریـداري و تخریب و سـپس نسـبت بـه آسـفالت خیابان 
اقـدام شـود. قبـاًل از بذل توجـه و همکاري کلیه اعضـاء محترم 

مي نمایـد. سـپاس گزاري  شهرسـتان  انجمـن 
... بـذل توجـه خـاص و عرض تشـکر مجـددـ  ]امضا[: شـهردار 

کرمـان ـ علوي
]متن سند[:

]آرم[: شهرداري کرمان
شماره: 5298 ـ 

تاریخ: 2537/4/4 ]1357[
ریاست محترم انجمن شهرستان کرمان

پیـرو نامـه شـماره 5298 ]تاریـخ[ 37/4/4 ]1357[ و ضمـن 
اظهـار کمـال تشـکر از جناب عالي و کلیـه کمبـود اعتبار طرح 
امتـداد خیابـان خورشـید، خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد 
در مـورد ارسـال وجـه مورد تقاضـا و در صورتي کـه تمامي آن 
فعـاًل مقـدور نیسـت هـر مبلـغ کـه امـکان دارد اقـدام مقتضي 

معمـول فرماینـد تـا بتـوان بهاي منـازل اشـخاصي که 
منـزل آن هـا در طـرح قـرار گرفتـه و خریـداري و بعضـاً نیـز 
تخریـب شـده و همـه روزه بـراي دریافت به شـهرداري مراجعه 

مي کننـد، پرداخـت گـردد.
]امضا[: شهردار کرمان ـ علوي 
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پرونده

يادداشتخبر

کارکرد و ضرورت نمايشگاه کتاب و محصوالت 
فرهنگی در ايران

نمايشگاه کتاب
به سبک ايرانی

سپیده ايران منش

یـك- نمایشـگاه  بـه طـور تحت الفظـی محل و 
زمانـی بـرای عرضـه ی کاال تلقـی  می شـود و ایـن 
عــرضه بــیش تر از آن کـه هم چـون بـازار مکانی 
تــبلیغ  هـدف   بــاشد،  فــروش   و  خریـد  بـرای 
در  یعنـی  دارد.  عهـده  بـه  را  کاالهـا  معرفـی   و 
نمایشـگاه کـه معمـوالً زمـان خاصـی از سـال  را  
بـه  خود اختصـاص می دهـد، رقیبـان  تولیدکننده 
یـك محصـول حضـور می یابند تـا به مــخاطبان 
و ســایر  رقــیبان، آخریـن  محصـوالت خـود را 
محلـی  نمایشـگاه ها  معمـوالً  و  کننـد  معرفـی 
منعقـد  احیانـاً  و  کاال  تبلیـغ  بــرای  مــی شوند 
کتـاب  نمایشـگاه  در  کالن.  معامله هـای   شـدن  
ایـن  شـده،  عرضـه  محصـول  ماهیـت  بـه  نظـر 
موضـوع تـا حـدودی متفـاوت اســت. یعنـی در 
نمایشـگاه کتـاب ناشـران آخریـن  کتاب های  خود  
را بـرای معرفـی  بـه مخاطبـان حــرفه ای )یعنـی 
کتاب فروشـی ها   پژوهـش،  اهـل  دانشـگاهیان، 
و...(در  کنـار سـایر رقیبـان )ناشـران( بـا تخفیـف 
ویـژه ارائـه می کننـد. ایـن البتـه هیـچ  منافاتـی 
بـا حضـور مخاطبـان غیِرحرفـه ای  نـدارد و اتفاقـا 
زمـان مناسـبی برای تبلیغ مطالعه اسـت. شـنیده 

هـای مـا حاکـی از ایـن مطلـب اسـت. 
دو- ویژگـی اصیـل و منحصـر  به  فرد نمایشـگاه 
کتـاب ایرانی نقش فــروشگاهی  آن اسـت. یعنی  به 
دلیـل رقابتی نبودن  بازار  نشـر  ایـران، بحث رقابت و 
تبلیغات  برای در دسـت گرفتن بازار خـود بـه خــود 
بـه  جدیـد  کتاب هـای   میـزان   می شـود.  منتفـی 
انـدازه ای کـم اسـت  کـه  اگـر  هـر ناشـری بخواهـد 
فقط  مــحصوالت  سـال اخــیر خود را به  نمایشگاه  
بیـاورد، احتمـاالً نمایشـگاه  حجمی بسـیار کم تر از 
آن چـه هر سـال شـاهد آن هسـتیم، می یابـد. نظر 
به تــخفیف  ویــژه ی  نمایشگاه، اولین و اصلی ترین 
حرفـه ای   غیـر  خریـداران  نمایشـگاه  مخاطبـان 
سـایر   و  دانشـگاهیان  اوصـاف  ایـن  بـا  هسـتند. 
مخاطبـان  تخصصـی کتاب  نــیاز کتابی خـود را از 
مراکـز فـروش تأمین  می کننـد. می مانـد  مخاطبان 
غیـر حرفـه ای کـه آنها هـم بـه خاطر زمـان کم و 
محـدود و مسـافت زیـاد )از 10 صبح تـا 19-جاده 
باغیـن( اصال به نمایشـگاه نمیرسـند کـه بخواهند 
همـان زمـان کـم مطالعـه، طبـق آمـار بـه طـور 
متوسـط 2 دقیقه در شـبانه روز و بـه روایت بعضی 
دیگـر 7 دقیقـه را حفظ کنند. حضور طیف وسـیع 
فروشـندگان سـایر محصـوالت فرهنگـی و البتـه 
غیِرفرهنگی)اغذیـه فروشـی های رنگارنگ مسـتقر 
در محوطـه نمایشـگاه( دلیـل دیگـری  اسـت کــه  
نــشان گر مــاهیت بازاری نمایشـگاه کتـاب ایرانی 
اسـت. در نمایشـگاه بـه سـبك ایرانـی هم چنـان 
ناشـران تنهـا آخــرین  محصـوالت خــود را عرضه 
نمی کننـد، بلکـه تقریباً همـه ی کتاب هـای خود را 
از انبـار بیـرون می کشـند و به بهانـه ی  تخفیفی  که  
ناچیزی اش به زورِ به زحــمت تــا نمایشـگاه رفتن 
و هزینه هـای ایاب وذهـاب می رسـد، آن هـا را بـرای  

فـروش امیدوارانـه عرضـه می کنند. 
سـه- بـن کارتهـای تخفیفی کـه در ایـن دوره 
مختلـف  قشـرهای  بنـدی  سـطح  بـا  متاسـفانه 
جامعـه از عامـه تـا نخبه  به شـکل توهیـن آمیزی 
که سـطح معمـول مخاطبـان تا سـقف 30 تومان 
قـادر بـه خریـد اعتبـار بـن کارت هسـتند کـه 
کفـاف هزینـه بـاالی کتابهـا را نمیدهـد و همـه 

دسـت از پـا درازتـر روانـه خانـه مـی شـوند.
 مـن کـه با خـود فکـر میکـردم چگونـه از بین 
تـوده عظیم جمعیت بازدیدکننده خـود را به غرفه 
مـورد نظـر برسـانم ؛ با فضـای خالی نمایشـگاه رو 
بـرو شـدم . بـا همـه اینهـا نــمایشگاه ایــرانی بـا 
همین صـورت  فروشـگاهی اش، یك اتفـاق میمون 
اســت؛ رخدادی کــه هر سال گروه عظیم جوانان  
بـه هـر دلیلـی )حتـی گشـتن  در محوطـه ی   را  
روشـنفکری(  هـای  ژسـت  گرفتـن  و  نمایشـگاه 
بـه میـان محصـوالت جامعـه ی فرهنگـی ایــرانی  
می کشـاند؛ اتفاقی کــه از هر طرف حسـاب کنیم، 

وقوعش بــهتر از فــقدانش است.
 

چهاردهمیـن نمایشـگاه کتـاب کرمـان از شـنبه شـانزدهم 
آبـان در محـل نمایشـگاه هـای بیـن المللـی جنوبشـرق در 
اتوبـان باغیـن آغـاز به کار کـرده اسـت. اگرچه ایـن رویداد 
بـزرگ فرهنگـی سـال های پیش هـم در کرمـان برگزار می 
شـد امـا تفـاوت هایی میان نمایشـگاه امسـال با سـال های 
پیـش وجـود دارد. همیـن تفـاوت هـا باعـث بوجـود آمـدن 

نظـرات متفاوتـی درباره این نمایشـگاه شـده اسـت.
مسیر طوالنی تا نمایشگاه

در حالـی که تا سـال 93 نمایشـگاه کتاب کرمـان در مصلی 
ایـن شـهر واقـع در بلـوار شـهید عباسـپور برگزار می شـد، 
بـا تکمیـل سـاخت مجتمـع نمایشـگاه هـای بیـن المللـی 
جنوبشـرق در 20 کیلومتـری شـهر کرمـان چهاردهمیـن 
نمایشـگاه کتـاب کرمـان هم به آن جا رفـت. اگرچه مجتمع 
نمایشـگاه هـای بیـن المللی جنوبشـرق فضای نمایشـگاهی 
نمایشـگاه هایـی  برگـزاری چنیـن  بـرای  و  مجهـزی دارد 
سـاخته شـده امـا عـده ای معتقدنـد بدلیـل دوری راه تـا 
شـهر کرمـان، تعداد شـرکت کننـدگان در نمایشـگاه کتاب 
کـم مـی شـود. البتـه انتقـال نمایشـگاه کتـاب بـه مجتمع 
مدیـرکل  گفتـه  بـه  جنوبشـرق  نمایشـگاهی  اسـتاندارد 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان، عالوه بـر تامین 
ایمنـی، مشـکالت کمبـود فضـای پـارک خودروهـا را نیز بر 
طـرف کـرده و هزینـه هـای برگزارکننـدگان را کاهش داده 
اسـت امـا در حالـی که سـرانه مطالـع در کشـورمان چندان 
جالـب نیسـت و سـرانه مطالعـه کرمانـی هـا از دیگراسـتان 
هـای کشـور وضعیت بهتـری دارد و نمایشـگاه هـای کتاب 
مـی تواننـد در باال بـردن سـرانه مطالعـه تاثیرگذار باشـند، 
فاصلـه 20 کیلومتـری چهاردهمین نمایشـگاه کتاب کرمان 
بـا شـهر  باعـث شـده  به اعتقـا برخـی اسـتقبال کمتری از 
ایـن نمایشـگاه در مقایسـه بـا سـال هـای قبـل شـود. ایـن 
نکتـه را هـم فرامـوش نکنید که سـال گذشـته کرمـان جزو 
سـه اسـتان نخسـت در اسـتقبال از نمایشـگاه کتـاب بـوده 
اسـت. اگـر قبـال در مصلـی کرمـان جـای سـوزن انداختـن 
نبـود، امسـال شـلوغی بـه آن شـدت نیسـت. نکتـه ای کـه 
منتقـدان بـه آن اشـاره می کنند. جـواب حامیـان برگزاری 
نمایشـگاه در ایـن محـل هـم ایـن اسـت کـه فقـط کتـاب 
خـوان هـا بـه ایـن نمایشـگاه مـی آینـد. امـا ایـن نکتـه را 
نبایـد از یـاد ببریـم کـه فـروش کتـاب هـای دانشـگاهی و 
کنکـوری بـا تخفیـف در اینگونـه نمایشـگاه ها رایج اسـت، 
بدلیـل مسـیر طوالنی دانشـجویان و دانش آمـوزان کمتری 
مـی تواننـد به ایـن نمایشـگاه بیایند. عـالوه بر این کسـانی 
هـم کـه خودروی شـخصی ندارنـد و در طـول روز هم وقت 

چندانـی ندارنـد بایـد قیـد بازدیـد از نمایشـگاه را بزنند.
اظهارات متفاوت غرفه داران

کتـاب  نمایشـگاه  چهاردهمیـن  در  داران  غرفـه  از  یکـی 
کرمـان که فقـط کتاب های تخصصی پزشـکی می فروشـد 
بـه مـا مـی گویـد: نسـبت بـه سـال قبـل اسـتقبال خیلـی 
کمتـر شـده اسـت. وی ادامـه می دهـد: در حالـی که کتاب 
هـای تخصصـی پزشـکی بـه راحتـی گیـر نمی آیـد، فروش 
این کتاب ها نسـبت به سـال گذشـته کمتر از نصف اسـت. 
غرفـه دار دیگـری کـه کتـاب هـای ادبـی را عرضه کـرده و 

نقـش زیـادی در معرفـی نویسـندگان جوان کرمانی داشـته 
بـه مـا مـی گویـد: بـا توجـه بـه محـل برگـزاری نمایشـگاه 
حـدس مـی زدیـم اسـتقبال کمتر شـود از همیـن رو تعداد 
کتـاب هایـی که بـه نمایشـگاه آورده ایم زیاد نیسـتند. یك 
غرفـه دار دیگـر امـا معتقـد اسـت اسـتقبال کم بهتر اسـت. 
مسـئول ایـن غرفـه کـه به عرضـه کتاب هـای ادبـی،  رمان 
و داسـتان کوتـاه مـی پردازد به مـا می گوید: بـه خاطر این 
فاصلـه زیـاد فقـط کسـانی به نمایشـگاه مـی آیند کـه واقعا 

قصـد خرید دارند و کسـی سـیاهی لشـکر نیسـت.
مردم چه می گویند؟

اکثـر کسـانی که برای بازدید از نمایشـگاه کتـاب به کیلومتر 
20 جـاده باغیـن آمـده بودند نسـبت بـه فاصله زیاد با شـهر 
معتـرض بودنـد. پسـر جوانـی کـه همـراه بـا دوسـتش بـه 
نمایشـگاه آمـده بود به ما گفـت: این فاصله زیـاد آزار دهنده 
اسـت. چـرا کـه بایـد زمـان زیـادی را بـرای ایـن نمایشـگاه 
صـرف کنیـم و تقریبـا یـك نصفـه روز را فقـط بـه ایـن کار 
اختصـاص دهیم. فـرد دیگـری در این باره گفت: بسـیاری از 
دوسـتان مـن کـه کتاب خـوان هم نبودند سـال هـای پیش 
فقـط بـرای گشـتن به نمایشـگاه می آمدنـد امـا در نهایت با 
چنـد کتـاب از مصلـی بیـرون مـی رفتند امـا امسـال بدلیل 
فاصلـه زیـاد اصـال بـه نمایشـگاه نمی آینـد. مرد دیگـری اما 
مـی گوید: هـر خوبی هزینه ای دارد. سـال هـای قبل فضای 
مناسـبی بـرای برگـزاری نمایشـگاه کتاب نبـود و اصال محل 
برگـزاری اسـتاندارد نبود. امسـال اما در یك فضای اسـتاندار 

ایـن نمایشـگاه برگزار می شـود.
آمار چه می گوید؟

همانطـور کـه در جـدول مقایسـه نمایشـگاه هـای کتـاب 
برگـزار شـده در سـه سـال اخیر مشـاهده می کنیـد، تعداد 
ناشـران کرمانـی حاضر در نمایشـگاه کتاب به نسـبت سـال 
قبـل کاهش داشـته اند. البتـه تعداد کل ناشـران حاضر هم 
کم شـده اسـت. تعـداد غرفـه هـای نمایشـگاه چهاردهم به 

نسـبت نمایشـگاه های دوازدهم و سـیزدهم کمتر اسـت اما 
تعـداد کتـاب بیشـتری عرضه شـده اسـت. مجمـوع بازدید 
کننـدگان در سـال 92 و 93 بـه هـم نزدیـك اسـت و البته 
امیـدوار کننـده. بـا توجه بـه جمعیت شـهر کرمـان، بازدید 
310 هـزار نفـر از نمایشـگاه کتـاب آمـاری بسـیار خـوب و 
قابـل توجـه مـی باشـد. بـا توجـه بـه میـزان فـروش کلی و 
تعـداد بازدیـد کنندگان، به طور میانگین سـال گذشـته هر 
بازدیـد کننده حدود سـه هـزار و 800 تومان در نمایشـگاه، 
کتـاب خریـده اسـت. میـزان فـروش بـن کتـاب در یـك 
هفتـه برگـزاری نمایشـگاه سـال قبـل 600 میلیـون تومان 
بـوده اسـت. امسـال هـم در سـه روز اول نمایشـگاه به گفته 
مدیـرکل ارشـاد کرمـان حـدود 200 میلیـون تومـان بـن 
کتـاب فـروش رفته اسـت. حـاال باید دیـد با توجه بـه تغییر 
مـکان نمایشـگاه، آمـار بازدیـد و فـروش نمایشـگاه امسـال 
نسـبت بـه سـال قبـل بهتـر مـی شـود یـا بدتـر.   گفتنـی 
اسـت آمار نمایشـگاه های سـال 92 و 93 از سـایت موسسه 
از  ایـران و آمـار نمایشـگاه سـال جـاری  نمایشـگاه هـای 
صحبـت های مدیرکل ارشـاد کرمان برداشـته شـده اسـت.
مدیرکل ارشاد کرمان: استقبال از نمایشگاه بیشتر 

نشود، کمتر هم نمی شود
مدیـرکل اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی کرمـان در 
رابطـه بـا چهاردهمیـن نمایشـگاه کتـاب کرمـان بـه »پیام 
مـا« گفـت: بـا توجـه بـه سـاخت و سـازهایی کـه در شـهر 
کرمـان اتفـاق افتـاده و برخـی محورهـا مسـدود و ترافیـك 
زیادتـر شـده، برگـزاری نمایشـگاه در محـل فعلـی منطقی 
تـر اسـت. محمدرضـا علیـزاده افـزود: شـما تصـور کنیـد با 
وضعیـت االن شـهر نمایشـگاه کنـار مصلـی برگزار می شـد 
چـه اتفاقـی مـی افتـاد. در ضمـن سـال هـای پیـش بدلیل 
برگـزاری نمایشـگاه در فضایـی غیراسـتاندارد کتـاب هـای 
ناشـرین آسـیب دیـد و معتـرض بودنـد امـا امسـال دیگـر 
مشـکلی نخواهیـم داشـت. وی در پاسـخ بـه این سـوال که 

قبـول داریـد دانشـجویان و کسـانی کـه خودروی شـخصی 
ندارنـد بـه سـختی مـی تواننـد از نمایشـگاه بازدیـد کننـد، 
گفـت: هـر نیـم سـاعت یـك بـار یـك اتوبـوس از آزادی به 
سـمت نمایشـگاه مـی رود. همچنیـن بـا دانشـگاه باهنـر و 
هایـی  سـرویس  و  کردیـم  هماهنـگ  پـرورش  و  آمـوزش 
در نظـر گرفتیـم. مدیـرکل ارشـاد کرمـان دربـاره کاهـش 
اسـتقبال از نمایشـگاه هـم گفـت: اینگونـه نیسـت. تـا االن 
که سـه روز از نمایشـگاه گذشـته بازدیدکننده خیلی خوبی 
داشـتیم و حتـی دوشـنبه کـه بارانـی بـود هـم اسـتقبال 
آنچنـان کـم نشـد. در ایـن سـه روز حـدود 200 میلیـون 
تومـان بـن فروختـه شـده و مطمئـن باشـید اگر نسـبت به 
سـال قبـل اسـتقبال بیشـتر نشـود، کمتـر هـم نمی شـود. 
قبـول دارم کتـاب فروشـی هـا کمـی ضـرر مـی کننـد امـا 
برگـزاری نمایشـگاه کتـاب یـك سیاسـت کشـوری اسـت

علیـزاده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا تعـداد ناشـران 
کرمانـی شـرکت کننـده نسـبت بـه سـال قبـل کمتر شـده 
اسـت، اظهـار داشـت: 30 ناشـر کرمانی ثبت نـام کردند که 
وزارت 14 ناشـر را انتخـاب کرد. در ضمن بعضی از ناشـران 
مـا بصورت متمرکز شـرکت کـرده انـد. وی همچنین درباره 
انتقاداتـی مبنـی بـر ضـرر کتاب فروشـی های شـهر کرمان 
بـا برگـزاری نمایشـگاه کتـاب گفـت: برگـزاری نمایشـگاه 
هـای کتـاب یـك سیاسـت کشـوری اسـت. قبـول دارم که 
ضـرر مـی کننـد امـا ایـن یك سیاسـت کشـوری اسـت. در 
ضمـن خیلـی از کتـاب فروشـان به عنـوان نماینده ناشـران 
در نمایشـگاه حضـور دارنـد. صنـف کتـاب فروشـان هـم در 

برگـزاری نمایشـگاه بـه مـا کمك زیـادی کرد.
مدیرمسئول نشر فرهنگ عامه: سطح کیفی نمایشگاه 

بهتر شده است
مدیرمسـئول نشـر فرهنـگ عامه کـه در این نمایشـگاه هم 
حضـور دارد بـه »پیـام ما« گفت: محـل برگزاری نمایشـگاه 
از ایـن نظـر کـه فضایی اسـتاندارد دارد، خوب اسـت. سـال 
هـای گذشـته در کنـار مصلـی با چـادر محیط نمایشـگاهی 
ایجـاد می شـد کـه اصال اسـتاندارد نبـود و احتمـال حادثه 
هـم وجود داشـت. امسـال اما محیط کامال اسـتاندارد شـده 
اسـت. حسـین سـبزه صادقـی افـزود: حسـن دیگر هـم این 
اسـت کـه بدلیل فاصلـه زیاد، افـرادی به این نمایشـگاه می 
آینـد کـه هدفشـان واقعـا خریـدن کتـاب اسـت در حالـی 
که سـال هـای قبـل اینگونه نبـود. وی دربـاره اینکه ممکن 
اسـت برخیب دلیـل فاصلـه دور نتوانند به نمایشـگاه بیایند 
گفـت: چنـد سـرویس عمومـی قـرار داده شـده امـا قطعـا 
مشـکالتی وجـود خواهـد داشـت. جانمایی محل نمایشـگاه 
هـای بیـن المللـی بـد انجام شـده اسـت و می بایسـت این 
محـل را نزدیك تر به شـهر می سـاختند. سـبزه صادقی در 
پاسـخ بـه این سـوال که سـطح کیفـی نمایشـگاه چهاردهم 
در مقایسـه بـا سـال هـای قبـل چگونـه اسـت، گفـت: بهتر 
شـده اسـت. چنـد نشـر کـه در هیـچ نمایشـگاهی شـرکت 
نمـی کردنـد امسـال بـه نمایشـگاه کرمـان آمـده انـد، مثل 
نشـر ققنـوس. برخـی نشـرها هـم مثـل چشـمه بـه صورت 
گروهـی شـرکت کردند. در مجموع کیفیت نمایشـگاه کتاب 

امسـال باالتـر از سـال های پیش اسـت.

گزارش »پیام ما« پیرامون 
چهاردهمین نمایشگاه کتاب کرمان

نمایشگاه 
کتاب کرمان

 در شش فرسخی
  رضا عبادی زاده

جدول مقايسه نمايشگاه های کتاب برگزار شده در سه سال اخیر
سال 1394سال 1393سال 1392

مصلی امام علی- مرکز مکان برگزاری
شهر کرمان

مصلی امام علی-مرکز 
شهر کرمان

نمایشگاه بین المللی جنوبشرق- 20 
کیلومتری شهر کرمان

9-12 و 15:30-9-12 و 16-20ساعت بازدید
10 صبح الی 8 شب19:30

260300220تعداد غرفه
1914نامشخصتعداد ناشران کرمانی

320563500تعداد کل ناشران
50 هزار عنوان کتاب48 هزار عنوان کتاب38 هزار عنوان کتابتعداد کتاب عرضه شده

؟310 هزار نفر300 هزار نفرتعداد بازدیدکننده

یك میلیارد و 152 670 میلیون تومانمیزان فروش
؟میلیون تومان

200 میلیون تومان در سه روز اول 600 میلیون تومان500 میلیون تومانمیزان بن فروخته شده
نمایشگاه
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 پو
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319005000547 مـورخ 1394/6/28 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدعلی حسـینی نسـب فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 193 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـك بـاب خانه بـه مسـاحت 1640 مترمربع پـالک 1318 فرعـی از 47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 169 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، آخـر 
کوچـه سـلطان، سـمت راسـت خریـداری از مالـك رسـمی آقـای سـید ماشـاا... محمـدی و خانم رخسـاره نژاد 
قـادری محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/6

تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده

م الف 2754                        

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

برابـر رای شـماره 139460319005000553 مـورخ 1394/7/4 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملك 
شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علی پورشـیخعلی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 25 
صـادره از اندوهجـرد در ششـدانگ یـك بـاب خانه به مسـاحت 435 مترمربع پـالک 1889 فرعـی از یك اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 485 فرعـی از یك اصلی واقـع در بخش 25 کرمـان خریداری از مالك رسـمی 
آقـای حسـین کالنتـری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/6
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/20

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده
م الف 2730                        

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

برابـر رای شـماره 139460319005000579 مـورخ 1394/7/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـك شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای ماشـااهلل زارع یـزدی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 
305 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـك بـاب خانـه به مسـاحت 1505 مترمربع پـالک 1268 فرعـی از 47- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 724 و 723 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان به آدرس 
سـیرچ، کوچـه اسـدی خریـداری از مالـك رسـمی آقـای ابوتـراب مظفری کرمانـی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/6

تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده

م الف 2734                        

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

برابـر رای شـماره 139460319005000501 مـورخ 1394/6/17 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـك شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی محمدی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 9 
صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـك بـاب خانـه بـه مسـاحت 902 مترمربع پالک یـك فرعـی از 1227- اصلی 
واقـع در بخـش 24 کرمـان بـه آدرس گودیـز، کوچـه بیدار، نبش سـه راه خریـداری از مالك رسـمی آقای جواد 
ابراهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/6

تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده

م الف 2564        

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمدرضـا محمدحسـین زاده فرزنـد غالمرضـا مالـك ششـدانگ پـالک 758 فرعـی از 4 اصلی 
مجـزی شـده از 536 فرعـی از اصلـی مذکـور بخش 4 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 
12038 صفحـه 506 دفتـر 47 صادر و تسـلیم گردیده اسـت ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق 
امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت 
المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـك اصالحـی مـاده 120 آئین نامـه قانـون ثبت مراتـب در یك 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملك فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند 

واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/8/20

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2810

آگهی فقدان سند مالکیت
محسـن میرزائـی شـریفی زاده فرزنـد عبـاس مالك ششـدانگ پـالک 20075 فرعـی از 2787 اصلی 
بخـش 3 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 100298 صفحـه 83 دفتـر 409 صادر 
و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لـذا باسـتناد اصالح 
تبصـره یـك اصالحـی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبت مراتـب در یك نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـك فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیـت نزد 
خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/8/20

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2815

آگهی تحديد حدود اختصاصی 
ششـدانگ یـك بـاب خانـه دارای پـالک 1313 فرعـی مفـروز و مجـزی از 357 فرعـی از 47- اصلی 
بمسـاحت 755 متـر مربـع واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس: سـیرچ، خیابـان شـهدا انتهـای 
کوچـه 11 مـورد تقاضـای خانـم زهـرا صادقـی اندوهجـردی فرزنـد محمـد باسـتناد رای هیئت حـل اختالف 
ثبـت شـهداد بـه شـماره 94000500-1394/6/17 در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده 
3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده 13- آئیـن نامه 

قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقـر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1394/8/17 مالـك بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن  باسـتناد تبصره مـاده 13 قانون 
مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 9 صبـح روز یك شـنبه مـورخ 1394/9/15 شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـك یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار می گـردد کـه در موعد مقـرر در 
ایـن اعـالم بـه محـل وقـوع ملـك حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی 
مالـك انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی آئیـن نامـه قانـون ثبـت پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی 
تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد و پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بود. 
تاریخ انتشار: 1394/8/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد- حسین تقی زاده 
م الف 2808  

آب مایع حیات است
اما جاروی حیاط نیست

روابط عمومی روزنامه پیــام مــا
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حقوق و حوادث

آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
 اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجراي پـروژه هـاي ذیـل را ازطریـق مناقصـه عمومـي بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از کلیـه شـرکت هاي داراي صالحیـت دعوت مي شـود جهت دریافت اسـناد  

مناقصـه بـه اداره پیمـان و رسـیدگي و یـا سـایت عمومي مناقصـات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نمایید.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال( موضوع شماره اگهي
مناقصه)ریال(

مدت انجام 
پروژه )روز(

نوع 
نوع مناقصهفهرست بهاءتضمین

روکش آسفالت محورهاي چهل تخم زید آباد- کروک تاج آباد- 94-8-149
12/444/439/59144/000/000270دولت آبادکروک- سه راهي نارا نظام آباد در شهرستان بم

کي
 بان

مه
ت نا

مان
ض

تجمیعي راه وباند 
سال94

ي 
وم

عم
اي

له 
رح

دوم

4/371/958/39320/000/000360احداث وتکمیل راه روستایي دران کوهپایه درشهرستان کرمان94-8-150

9/937/334/59736/400/000180بهسازي محور حسین آباد – گروه- راین درشهرستان کرمان94-8-151/138

ي 
وم

عم
ي 

ه ا
حل

مر
دو

د(
دی

تج
(

عملیات راهداري جاري وزمستاني در راههاي اصلي وفرعي 94-8-152/137
آزاد2/000/000/000365-وروستایي در سطح استان کرمان

محل و مهلت دریافت اسناد:خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان -اداره پیمان و رسیدگي از تاریخ94/08/20لغایت94/08/25
محل و مهلت تحویل پاکات :خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان- دبیرخانه مدیریت حراست حداکثرتاساعت 10صبح روزچهارشنبه مورخ94/09/04

محل و تاریخ بازگشایي پاکات: اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزچهارشنبه مـورخ94/09/04
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

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

برابـر رای شـماره 139460319013000514مـورخ 94/5/7هیـات موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـك بافت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای گرامی کفاش پـور فرزند 
امیـر بشـماره شناسـنامه 84 صـادره از بافـت در یك باب خانـه به مسـاحت 249/80 مترمربع 
پـالک 1151 فرعـی از 987 اصلـی قطعـه یـك بخـش 40 کرمـان واقـع در بافت بلوار شـهداء 
خیابان شـهید ناجی خریداری از مالك رسـمی آقای حسـن شـکوه زاده محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/20                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/7

رئیس ثبت اسناد و امالک- وهب نعمتی     
م الف 583

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

برابـر رای شـماره 139460319005000161 مـورخ 1394/2/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملك شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمـد محمدی 
خبیصـی فرزنـد غالمرضـا بشـماره شناسـنامه 121 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـك باب 
خانـه بـه مسـاحت 140 مترمربـع پالک یـك فرعـی از 799- اصلی واقع در بخـش 23 کرمان 
بـه آدرس شـهداد، بلـوار کشـاورز کوچه شـهید مومنی خریـداری از مالك رسـمی آقای محمد 
موسـائی خبیصـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/6              تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/20

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده

خبر

انفجار پژو 405 در پارکینگ خانه
صبح روز سـه شـنبه خـودروی 405 در پارکینگ خانه 
ای کـه درمجـاورت یـك مهـد کودک مـی باشـد، منفجر 

. شد
صاحـب خـودرو در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پیـام مـا 
گفـت: ماشـین را روشـن کردم کـه موتورش گرم شـود و 
خـودم بـه داخـل سـاختمان بازگشـتم که ناگهـان صدای 
از  کـه  آتـش  هـای  و شـعله  را شـنیدم  انفجـار  مهیـب 
پارکینـگ زبانـه می کشـید به شـدت مـرا بهـت زده کرد. 
در ابتـدا فکـر کـردم بمـب منفجر شـده اسـت امـا بعد از 
چنـد لحظـه متوجـه شـدم ماشـینم منفجر شـده اسـت.  
طـی تمـاس بـا مرکـز آتـش نشـانی، مامورین به سـرعت 
خـود را بـه محـل رسـانده و آتـش را مهـار کـرده بودنـد. 
خوشـبختانه در این حادثه آسـیب جانی به شـخصی وارد 
نیامـده اسـت.  ماشـین منفجر شـده، پـژو 405، مدل 82 
بـود کـه بـه گفتـه ی صاحـب آن 15 هـزار کیلومتـر کار 

بود.  کـرده 

رهايي کودك 10 ساله از 
دست آدم ربايان 

از آزادي  انتظامـي »فهـرج« اسـتان کرمـان  فرمانـده 
کـودک 10سـاله پـس از 16 روز از دسـت آدم ربایـان بـا 
تـالش مامـوران پلیـس امنیـت عمومـي ایـن فرماندهـي 

خبـر داد. 
پنجـم  در  گفـت:  زاده«  پنجعلـي  »مهـدي  سـرهنگ 
آبانمـاه سـال جـاري این کودک در شـهر خرم آبـاد ربوده 
و آدم ربایـان از خانـواده اش جهـت آزادي وي مبلغ 500 
میلیـون تومان درخواسـت مـي کنند.  این مقـام انتظامي 
اظهـار داشـت: کـودک ربـوده شـده پـس از ربوده شـدن 
بـه شهرسـتان فهـرج انتقـال مـي یابـد.  وي ابراز داشـت: 
پس از بررسـي هـاي اولیه توسـط مامـوران پلیس آگاهي 
فرماندهـي انتظامـي شهرسـتان خـرم آبـاد و شناسـایي 
خودرو آدم ربایان و اسـتعالم پالک خودرو مشـخص شـد 
بـه احتمال زیـاد آنها در شهرسـتان فهرج سـکونت دارند.  
اطالعاتـي  اقدامـات  در  گفـت:  زاده  پنجعلـي  سـرهنگ 
شـبانه روزي مامـوران پلیـس اطالعات کرمان بـا ماموران 
پلیـس آگاهـي خـرم آبـاد، محـل نگهـداري فـرد ربـوده 
شـده شناسـایي و در این زمینه دو متهم دسـتگیر شـدند.  
وي تصریـح کـرد: آدم ربایـان پـس از تکمیـل پرونـده به 
مقـام قضائـي تحویل داده شـدند وخوشـبختانه کودک در 
صحـت و سـالمت کامل به آغـوش خانواده اش بازگشـت.  
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان فهـرج افـزود: جرائم خشـن 
موجـب ایجـاد جـو بدبینـي و احسـاس ناامنـي در جامعه 
مـي گـردد که پلیـس با ایـن مـوارد قاطعانه برخـورد مي 

. کند

فرمانده انتظامي استان: 
برای تسهیل سرمايه گذاری در کرمان 
بايد بروکراسی را به حداقل برسانیم 

فرمانـده انتظامـي اسـتان در دیـدار بـا شـهردار کرمان 
گفـت: پیشـرفت ُکنـد کرمـان ناشـي از عدم هم پوشـاني 
ارگان هـاي مختلـف اسـت و مـا بایـد شـرایط امنیتـي 
مطلـوب بـراي جـذب سـرمایه را در اسـتان بـه وجـود 

آوریم. 
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ »رضا بني 
اسـدي« در دیـدار با شـهردار کرمان، گفـت: همواره نقش 
کرمـان در سـطح کشـور تعییـن کننـده بـوده اسـت و ما 
توقـع داریـم در مباحـث عمرانـي نیـز چنیـن جایگاهـي 
داشـته باشـیم. وي افـزود: پیشـرفت کنـد کرمـان ناشـي 
از عـدم هـم پوشـاني ارگان هـاي مختلف اسـت و منفعت 
همـکاري مـا، در نـگاه کالن بـه خـود مـا و مردم بـاز مي 
گردد. سـرهنگ بني اسـدي بـه وجـود آوردن زمینه هاي 
اسـتقبال از سـرمایه را امـري ضروري خوانـد و گفت: باید 
بـا همـکاري هـم شـرایط امنیتـي مطلـوب بـراي جـذب 
سـرمایه را در اسـتان بـه وجـود آوریـم و بـا بـه حداقـل 
رسـاندن بروکراسـي اداري کار سـرمایه گذاران را تسـهیل 
کنیـم. وي همـکاري پلیـس بـا شـهرداري کرمـان را یك 
همـکاري مسـتمر خوانـد و بیـان داشـت: مسـدود شـدن 
میـدان آزادي توفیقـي اجباري شـد تا مردم شـهر کرمان 
اسـتفاده بیشـتر از کمربنـدي شـهري را در دسـتور کار 
خـود قـرار دهند. فرمانـده انتظامي اسـتان در پایان اظهار 
داشـت: نیازمنـد یـك بسـیج عمومـي بـراي پیشـبرد کار 
هسـتیم و بایـد بـا تدابیـري از بـه زحمـت افتادن بیشـتر 

مـردم جلوگیري شـود.

تعـدادی از متهمیـن پرونـده ی مهاجمیـن بـه علـی 
مطهـری کـه موتورهـای سـنگین بـه همـراه و نقـاب بـر 
چهـره داشـتند در میدان گل سـرخ کـه در خروجی بلوار 
فـرودگاه قـرار دارد بـه دور خـودرو حامل مطهـری حلقه 
زدنـد و جلـوی حرکـت آن را گرفتنـد و شیشـه هـای آن 

را شکسـتند.

چهارمیـن جلسـه رسـیدگی بـه اتهامـات مهاجمین به 
علی مطهری در شـیراز سـاعت 08:30 روز سـه شـنبه در 

شـعبه 101 دادگاه کیفری شـیراز آغاز شـد. 
 مصطفـی تـرک همدانـی وکیـل مداقـع علـی مطهری 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا گفـت: پیـش از این سـه نشسـت 
دادگاه بـه بررسـی اظهـارات مسـئوالن دانشـگاه شـیراز و 

دانشـجوی دعـوت کننـده از آقـای مطهـری و اتهامـات 
کسـانی کـه در حملـه فیزیکی بـه آقای مطهـری دخالت 

داشـتند بررسـی شـده است . 
تـرک همدانـی ادامه داد: در این جلسـه قرار اسـت که 

بـه اتهامات ضاربان اصلی رسـیدگی شـود. 
وکیـل مدافـع مطهـری ادامـه داد: از انجـا کـه امـروز 
علـی مطهـری شـاکی پرونـده، شـخصا در جلسـه دادگاه 
حضـور مـی یابـد و مـا از دادگاه خواسـته ایـم تا بـه نکته 
هـای باقـی مانـده دراین پرونده در این جلسـه رسـیدگی 
شـود و امیـد اسـت ایـن نشسـت آخریـن جلسـه دادگاه 

 . شد با
گفته می شـود پرونده رسـیدگی به اتهامات مهاجمین 
بـه خـودروی علی مطهـری 11 متهم دارد کـه از بین این 
افـراد 8 نفـر به صورت مسـتقیم به این نماینـده تهران در 
مجلس شـورای اسـالمی حمله کردند و 3 نفـر از متهمان 

نیز از مسـئوالن دانشـگاه شیراز هستند. 
علی مطهری سـاعت 16 روز دوشـنبه 18 اسـفند وارد 
فرودگاه شـیراز شـد و قـرار بود سـاعت 18:30 همان روز 

در سـالن حکمت دانشـگاه شیراز سـخنرانی کند. 
طبـق اخبـار منتشـر شـده، تعـدادی از ایـن افـراد که 
موتورهـای سـنگین بـه همـراه و نقـاب بر چهره داشـتند 

در میـدان گل سـرخ کـه در خروجـی بلـوار فـرودگاه قرار 
دارد بـه دور خـودرو حامـل مطهـری حلقه زدنـد و جلوی 

حرکـت آن را گرفتنـد و شیشـه هـای آن را شکسـتند. 
پـس از حملـه موتورسـواران بـه خـودرو مطهـری، این 
وسـیله نقلیـه بـه کالنتـری مسـتقر در مسـیر فـرودگاه 
شـیراز منتقـل شـد، ایـن نماینـده مجلـس که بـه دعوت 
تشـکل دانشـجویی فرهنـگ و سیاسـت دانشـگاه شـیراز 
بـرای سـخنرانی در ایـن دانشـگاه به شـیراز رفته بـود، تا 
چنـد سـاعت همچنان برای ایراد سـخنرانی اصرار داشـت 
امـا موتورسـواران همچنـان در بیـرون کالنتـری حضـور 

داشتند. 
مطهـری از حـدود سـاعت 4 بعدازظهر که وارد شـیراز 
شـد تـا حـدود سـاعت 19:30 بـرای حفـظ امنیـت در 
کالنتـری حضـور داشـت ولی بـا لغـو برنامه سـخنرانی او، 
بـه فـرودگاه شـیراز منتقـل شـد و در سـاعت 9 شـب به 

بازگشـت.  تهران 
بـرای  داشـت  تاکیـد  وی  کـه  بـود  حالـی  در  ایـن 
سـخنرانی و بـه دعـوت دانشـگاه، به شـیراز آمده اسـت و 
بایـد مقدمـات برگزاری جلسـه فراهم شـود اما مسـئوالن 
وقـت اسـتانی و شهرسـتانی شـیراز سـعی داشـتند او را 

متقاعـد بـه برگشـت بـه تهـران کننـد.

آغاز چهارمین جلسه دادگاه مهاجمین
 به علی مطهری

دادگاه

اعدام 3 نفر از متجاوزین به عنف
 در شهرستان بافت

وزیر اطالعات خبر داد

متالشی شدن چندین گروه تروریستی
از  بافـت  شهرسـتان  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
اجـرای حکـم اعـدام  سـه نفـر از متجاوزین بـه عنف در 

شهرسـتان بافـت خبـر داد.
بـه نقـل از روابـط عمومـی و ارتباطـات دادگسـتری 
اسـتان کرمـان، محسـن نیـك ورز در تشـریح جزئیـات 
ایـن خبـر اظهـار داشـت: پـس از چندین ماه رسـیدگی 
مدافـع  وکالی  و  متهمـان  دفاعیـات  اسـتماع  قضایـی، 
ایشـان و اثبـات اتهـام در محضـر دادگاه بـر اسـاس ادله 
و مـدارک پرونـده، بـه ویـژه فیلم هـای مسـتهجن تهیه 
شـده از سـوی متهمـان، آقایـان )ه. م(، )الـف. ع( و )ن. 
ح ( بـه اتهـام زنـای به عنف از سـوی شـعبه دوم دادگاه 
کیفـری یـك اسـتان کرمان به حد شـرعی قتـل )اعدام( 

گردیدند. محکـوم 
بافـت  شهرسـتان  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
خاطرنشـان سـاخت: بـا اعتـراض متهمـان و وکالی آن 
هـا، پرونـده بـه دیـوان عالـی کشـور ارسـال شـد و این 
مرجـع نیـز پـس از رسـیدگی مجـدد حکـم صـادره را 
مطابـق بـا شـرع و قانـون تشـخیص داد و آ ن را تأییـد 

. د کر
خصـوص  در  صـادره  اعـدام  حکـم  داد:  ادامـه  وی 
94/08/19  پـس از  محکومان صبح  سه شنبه مورخ  
طـی کلیـه مراحل و تشـریفات قانونـی در محوطه زندان 

بـه مرحلـه اجـرا در آمد.
نیـك ورز گفـت: عـالوه بـر معدومیـن مذکـور، آقـای 
)م. ص( نیـز بـه اتهـام آدم ربایـی و معاونـت در زنـای 
بـه عنـف بـه 15 و 25 سـال حبـس و تبعیـد محکـوم 

گردیـده اسـت.
دادسـتان عمومـی و انقـالب بافت اعالم کرد: حسـب 
محتویـات پرونـده اتهامی آقایـان ) ه. م(، )الـف. ع(، )ن. 
ح( و )م. ص(، بـه اتفـاق متهـم متوفـی ) م. ح(، اقدام به 
برنامـه ریـزی و طراحـی عملیـات مجرمانـه خطرنـاک و 
سـازمان یافتـه به جهت ربـودن و تجاوز به بـزه دیدگان 

کـه دو خواهـر می باشـند، کردند.
وی عنـوان داشـت: طراحـی مجرمیـن  بـه ایـن گونه 
بـوده که متهـم )م. ص( با هویت مجعـول و تحت عنوان 
خواسـتگاری پـای خـود را به منـزل قربانیان بـاز نموده 
و ضمـن رفـت و آمـد باخانـواده آن هـا، اعتمـاد آنـان را 

جلـب و مقدمـات عملیـات مجرمانـه را فراهـم نمودند.
تاریـخ  در  ص(  )م.  متهـم  کـرد:  بیـان  ورز  نیـك 
دد  و  شـوم  اهـداف  اجـرای  راسـتای  در   93/02/21
منشـانه گـروه بـه بهانـه صـرف نهـار و گـردش، نامـزد 
صـوری اش را بـه همـراه خواهـرش بـه منطقـه ای کـه 
حـدود سـی کیلومتر از شـهر بافـت فاصله داشـته برد و 
پـس از اسـتقرار و در اجرای نقشـه طراحی شـده، متهم  

بـه بهانـه آوردن آب از چشـمه و پس از برقـراری تماس 
تلفنـی بـا دوسـتانش، از قربانیـان حادثـه جـدا و از آن 

منطقـه دور شـد.
دادسـتان عمومـی و انقـالب بافت ادامـه داد: متعاقب 
آن سـایر متهمـان بـا در دسـت داشـتن چاقـو، قمـه و 
اسـپری گاز اشـك آور در حالـی کـه صـورت هـای خود 
را پوشـیده بودنـد به منطقـه هجوم آوردنـد و قربانیان را 
بـه شـدت مـورد آزار و اذیـت جنسـی و تجاوز بـه عنف 
قـرار دادنـد و از قسـمت هایـی از اعمـال مجرمانـه خود 

فیلـم تهیـه کردند.
وی اظهـار داشـت: پـس از حضـور و طـرح شـکایت 
توسـط قربانیـان حادثـه در پلیـس اطالعـات و امنیـت 
شهرسـتان بافـت مراتـب جهـت کسـب دسـتور و مجوز 
و  شناسـایی  ادلـه،  آوری  جمـع  منظـور  بـه  قضایـی 
دسـتگیری متهمـان بـه اطـالع قاضـی کشـیك رسـید، 
دسـتور قضایـی الزم در ایـن خصـوص صـادر و عملیات 

شناسـایی متهمـان آغـاز گردیـد.
ایـن مقـام قضائی خاطرنشـان سـاخت: پـس از انجام 
کارهـای اطالعاتـی دقیـق و شناسـایی متهمـان، چهـار 

نفر دسـتگیر شـدند.
نیـك ورز افـزود: بعـد از پیگیـری های الزم مشـخص 
از  یکـی  در  نیـز  متـواری   متهمیـن  از  یکـی  گردیـد 
شـهرهای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـر اثـر عارضه 
جسـمانی فـوت نمـوده و جسـد وی به شهرسـتان بافت 
منتقـل و مرگ وی از سـوی پزشـکی قانونی تأیید شـد.

توطئـه  سـازی  خنثـی  و  کشـف  از  اطالعـات  وزیـر 
تروریسـتی دشـمنان جمهـوی اسـالمی به ایـران در ماه 
محـرم خبـر داد و گفـت: 14 نفـر از عوامـل تروریسـتی 
صفـی آبـاد دزفول و 10 نفر از عوامل شـبکه تروریسـتی 

در شـرق کشـور شناسـایی و دسـتگیر شـدند.  
و  االسـالم  حجـت  ایرنـا،  خبرگـزاری  از  نقـل  بـه 
خبـری  نشسـت  در  علـوی  محمـود  سـید  المسـلمین 
خـود افـزود: عوامل شـبکه تروریسـتی شـرق کشـور در 
اسـتان هـای گلسـتان، مازنـدران، تهـران و سیسـتان و 

داشـتند.  فعالیـت  بلوچسـتان 
وی افـزود: همچنیـن بـا هوشـیاری سـربازان گمنـام 
امـام زمـان )عـج( 14 نفـر از عوامـل تروریسـتی صفـی 
آبـاد دزفول دسـتگیر شـدند کـه 8 نفر از ضاربـان اصلی 

آن در اسـتان خوزسـتان بودنـد. 
در جریـان حادثـه تروریسـتی صفـی آبـاد دزفول که 
طـی آن دو نفـر از هموطنانـی کـه در حال آماده سـازی 
حسـینیه بـرای ایـام عـزاداری محـرم بودند به شـهادت 

رسـیدند و دو نفـر دیگـر نیز مجروح شـدند. 
مقاطعـی  از  را  و صفـر  ایـام محـرم  اطالعـات  وزیـر 
بـرای  آن  از  تروریسـتی  هـای  جریـان  کـه  دانسـت 
ضربـه زدن بـه برنامه هـای عـزاداری حضـرت اباعبداهلل 
الحسـین )ع( بـا جدیـت بیشـتری اسـتفاده مـی کننـد 
و افـزود: تحمـل امنیـت بـی بدیلـی کـه در جمهـوری 
بیـن  دشـمنان  بـرای  فرماسـت  حکـم  ایـران  اسـالمی 
المللـی و منطقه ای سـنگین اسـت. در طول سـال های 
گذشـته تمـام توانشـان را بـه کار گرفته انـد و با حمایت 
از جریـان هـای تروریسـتی تـالش کـرده انـد تـا امنیت 

جمهـوری اسـالمی ایـران را بـه چالـش بکشـند. 
پـروردگار در سـال هـای  بـه لطـف  ادامـه داد:  وی 
گذشـته تیـم هـای مختلفـی را سـربازان گمنـام امـام 
زمـان )عـج( در تـور اطالعاتـی خـود قـرار داده انـد کـه 
در جریـان آن تعـدادی از آنهـا و سـرکردگان ایـن گروه 
هـای تروریسـتی به هالکت رسـیده و یا دسـتگیر شـده 
انـد کـه بخشـی از آنهـا با مصاحبـه ها و گفـت و گوهای 

خبـری بـه اسـتحضار ملـت ایران رسـیده اسـت. 
و  ایـن کـه در کشـورهای منطقـه  بیـان  بـا  علـوی 
فرامنطقـه ای صـدای انفجـار بـه گوش می رسـد اما در 
جمهـوری اسـالمی ایـران امنیـت بی بدیلی وجـود دارد 
کـه دشـمنان را تحقیـر کـرده ؛ گفـت: در کشـورهایی 
همچـون تونـس، عربسـتان، کویـت، فرانسـه و ترکیـه 
دسـت  از  را  جانشـان  مـردم  کـه  داد  رخ  انفجارهایـی 
دادنـد امـا هوشـیاری سـربازان گمنـام امام زمـان )عج( 
باعـث شـد تـا اهـداف تروریسـتی در ایـران بـه نتیجـه 

 . سد نر
هـای  جریـان  از  بیانیـه  ایـن  در  داد:  توضیـح  وی 

القاعـده درخواسـت شـده بـود کـه اسـلحه خـود را بـه 
سـمت جمهـوری اسـالمی ایران نشـانه روند کـه پس از 
بررسـی ها مشـخص شـد ایـن بیانیه مربوط بـه 7 الی 8 
مـاه پیـش بـوده که بـی بی سـی در آسـتانه مـاه محرم 

آن را منتشـر کـرد. 
وزارت  آن  دنبـال  بـه  داد:  ادامـه  اطالعـات  وزیـر 
عالـی  کمیتـه  و  داد  خـرج  بـه  حساسـیت  اطالعـات 
تکفیـری بـا جلسـات فشـرده تر از مـاه ها قبـل از محرم 
بـه ایـن موضوعـات توجه جـدی کـرد و به تمـام ادارات 
کل اطالعـات اسـتان هـا تذکر دادیـم که تمـام حرکات 

مشـکوک را زیرنظـر بگیرنـد. 
علـوی افـزود: علیرغـم تـدارک زیـاد دشـمن بـرای 
انجـام اقدامـات تروریسـتی بـه لطـف خـدا و هوشـیاری 
سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( تمامـی حـرکات و 

توطئـه هـای آنهـا خنثـی شـد. 
وی خاطرنشـان کـرد: بـه لطـف خـدا در ایام عاشـورا 
جـای جـای کشـور از امنیـت کامـل برخـوردار بـود و با 
عنایـت امـام زمـان )عـج(، ادعیـه رهبـر معظـم انقـالب 
نیـروی  سـپاه،  اطالعاتـی  هـای  دسـتگاه  همـکاری  و 
انتظامـی، بسـیج، ارتـش و دسـتگاه قضایـی توطئـه هـا 

شـد.  خنثی 
علـوی تاکیـد کرد: سـربازان گمنـام امام زمـان )عج( 
هـر  و  دارنـد  اطالعاتـی  اشـراف  کامـل،  هوشـیاری  بـا 
حرکتـی را قبـل از آن کـه منجـر بـه بروز جنایتی شـود 
بـه زیـر ضربـه بـرده و توطئـه هـا را خنثـی مـی کنند. 
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صبـح از خـواب بیـدار شـدم و با دیـدن بـاران رحمت 
ایـن  از  پیـش  از خانـه  ام گریخـت.  بـه سـرعت  شـادی 
بـا دیـدن بـاران هلهلـه می کـردم و خـدا را بارهـا شـکر 
زمین هـای شـهرمان سـیر آب می شـود،  کـه  می نمـودم 
امـا بـه تازگـی فقـط خـدا را شـکر می گویـم و یـواش و 
بی سـرو صـدا بـه راه می افتـم. هرچنـد رانندگـی کال در 
کرمـان امـر بسـیار خطیر و جانکاهی اسـت، امـا رانندگی 
بـا موتورسـیکلت دیگر برای خـودش مصیبتی اسـت، که 
هرکسـی توانایـی رودر رویـی با آن را نـدارد. هرچقدر هم 
مبـادی آداب و پیـرو قوانین راهنمایی و رانندگی باشـی و 
تمـام سـعی ات راهم بکنی کـه کسـی را آزار ندهی بازهم 
هـر از چنـدی بانـوان محترم با دیدن شـما بر فـراز موتور 
جانـدار  ایـن  وای  ای  می گوینـد:  یکدیگـر  بـه  سـیکلت 
خطرنـاک آمـد کـه مزاحمت ایجـاد کند. و چنـد دیالوگ 
دیگـر هـم گفته می شـود که از ذکـر آنهـا دوری می کنم. 
امـا موتـور سـواری زیـر بـاران و در کرمـان  دیگـر از آن 
کارهایـی اسـت کـه بـا تخصص حاصـل شـده می توانم به 
راحتـی مشـغول بـه انجـام ژانگولر بشـوم و شـغل بی مایه 
و فایـده ی  نویسـندگی را بـه کنـاری بگذارم. بـه هر حال 
دالیـل خیلی شـادمان نشـدنم را به اختصـار ذکر می کنم:

1ـ به محض بارش باران شـهر ما تبدیل به مجموعه ای 
از چاله هـا و تله هایـی می شـود کـه گویـا ویت کونگ هـا 

بـا همیـن تله هـا و جنـگ روانـی چاله چولـه ای آمریـکای 
جهان خـوار را از کشورشـان بـه در کردند.

پیـدا  مهربـان  انسـان  عـده ای  شـهرما  در  هنـوز  2ـ 
می شـوند کـه زیـر آفتـاب سـوزان و یـا دیـر وقـت شـب 
و دم صبـح دلشـان بـه حـال مـا پیـادگان می سـوزد و بـا 
نیـش ترمـزی شـادمان می کننـد و چنـد قدمی بـه مقصد 
نزدیك مـان می نماینـد امـا ایـن خیرین به واسـطه خیس 
بـودن خلـق پیاده و از نگرانی کثیف شـدن فرش ماشـین 
و روکـش صندلـی بـا حالـت خاصـی خودشـان را بـه آن 

کوچـه می زننـد و مـا را ندیـده می گیرنـد.
3ـ اگـر بیرون از خانه باشـید و باران شـروع بـه باریدن 
بکنـد احتمـاال آمـاده نیسـتید و لـپ تاپ و کتـاب و دفتر 
و خالصـه زندگی تـان در معـرض خطر غرق شـدگی قرار 

می گیـرد و دریـغ از حمـل و نقـل عمومی.
4ـ برخـی از دوسـتان مترصـد موقعیتـی هسـتند کـه 
مظلومـان  مـا  رخ  بـه  را  مهربانی شـان  و  لطـف  مراتـب 
بکشـند. در نتیجـه بـه مجرد دیـدن چالـه ای آب، جوری 
از تـوی چالـه و از کنـار مـا می گذرنـد، کـه در کسـری از 
ثانیـه کل محتویـات چالـه از سـر تـا پـای عابـر پیـاده را 
می پوشـاند و موجبـات انبسـاط خاطـر دوسـت سـواره را 
فراهـم می کنـد و دیگـر اهمیتـی هـم نـدارد کـه لبـاس 
پلوخـوری  شـما نابود شـد و یـا اینکه شـما در این سـرما 

بـا لبـاس خیـس سـینه پهلو می کنیـد و تـا آسـتانه مرگ 
قـدم زنـان و کمـاکان پیـاده خواهیـد رفت.

5ـ از آنجایـی کـه در یکـی از صاف تریـن شـهرهای 
جهـان زیسـت می کنیـم و بـه گفتـه مسـئولین گینـس 
شـاقول ترین کوچـه و خیابان هـای جهـان را مـا داریـم 
احتمـال زمیـن خـوردن و یـا درواقـع شـیرجه زدن بـه 
حفره هـای آب درون شـهری بسـیار کـم و تقریبـا نزدیك 

بـه صفر اسـت.

6ـ از آنجـا کـه همه جـای شـهر بـه لطـف مسـئولین 
وقـت شـناس و آینده بیـن شـهرداری و شهرسـازی و .... 
درگیرعملیات هـای عمـران و نوسـازی و بـه سـازی و… 
آب  گرفتگـی،  گل  کوچکتریـن  کـه  مطمئنـم  می بینـم 
گرفتگـی، تصـادف موتورسـیکلت، اتوموبیـل و یـا حتـی 
هرگونـه  پیشـاپیش  و  نیسـت  امکان پذیـر  دوچرخـه  ای 

می دانـم. دشـمنان  دسیسـه ی  را  حادثـه ای 
عرفان الدین زارعی

باز باران با ...
طنز

فرهنگ شهروندی

افقی
1-قرارداد - وارون و واژگون

2-مخترع زیردریایی - بینی - فیلمی از یدا... صمدی
3-دور دهان - بداخمی - استوار و محکم

4-اسـتخوان بـاالی ران - ارتبـاط - ناراسـتی - حرف دهن 
کجی

5-کوشـیدن - صحنه نمایش - سـازمان جاسوسـی آمریکا 
- الیه سـوراخ شـده جـو زمین

6-شاعر بوستان و گلستان - از شهرهای استان سمنان
7-پوشیده گویی - اخمو - از ماههای سریانی

8-بشـقاب بـزرگ - بنـام تریـن ملکـه فرعـون - نوعـی 
ابـرو خالکوبـی 

9-محکم و استوار - مرکب دان - یاقوت
10-نام پدر داریوش اول - زورگو

11-دومیـن مهره گـردن - بوی خوب زیر شـکم آهو - آب 
بند - نشـان افتخار

12-هرگـز نـه عـرب - مـوی فـر - دربردارنده - سـوره 78 
قـرآن کریم

13-حیوانی که سـرش را بریده باشـند - باغ خرما - رودی 
در فرانسه

14-نوعی گیاه علوفه - خودرویی کره ای - بیماری گواتر
15-نوعی کامیون - از خوانندگان موسیقی پاپ ایران

عمودی
1-شهری در استان کرمان - سرکه

2-غیر خالص - خودکار معروف - حسگر الکترونیکی
3-آزاد و رها - بخیل و خسیس - از بانکهای ایران

4-ضمیـر مخاطـب عـرب - نیایش - محـل ورود - عظمت 
شکوه و 

5-کمیابـی - دشـت - یـار محفـل گل و پروانـه - قیمـت 
بازاری

6-خورشیدی - قربانی شدن

7-دوسـتان - اسـباب بـازی مـورد عالقـه دختـر خانمها - 
خدمتگزاران

8-الهه عشق و زیبایی - نوعی کرم - شیرینی عزا
9-دور کـردن و رانـدن - حکومـت شـورایی - نوعی دوخت 

درز و چیـن در لبـاس زنانه
و  کهنگـی   - پاشـایی  مرتضـی  مرحـوم  از  10-آلبومـی 

دیرینگـی
11-کافی - فریاد - سال ترکی - چاق نیست

12-تیرانـداز - کالم تعجـب زنانـه - اشـرف مخلوقـات - 
کم خیلـی 

13-نژاد مردم عربستان - ویراستن - ریشه
14-قنات - پایتخت یونان - پافشاری نمودن

15-از رودهای دریاچه ارومیه - از ذرات بنیادی
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زمسـتان بـرای خیلـی از ماهـا فرصـت خوبـی اسـت 
کـه پالتـوی جدیدمـان را بپوشـیم و یـا دسـتکش های 
چرم مـان را بـه رخ دیگران بکشـیم و شـاید هـم اگر همه 
چیـز طبـق برنامـه پیـش رفـت اندکـی بـرف بازی هـم 
بکنیـم و شـادی و نشـاط بـه قلوب مـان برگـردد. گاهـی 
اوقـات هـم پیـش می آیـد کـه از باریـدن بـاران رحمـت 
ناراحـت بشـویم مثال وقتی که ماشـین را تازه شسـته ایم 
یـا وقتـی کـه کفش هـای گران قیمـت پلوخوری مـان  و 
تـوی چالـه ای پـر از آب و گل فـرو مـی رود و آنچه ناسـزا 
از کالس دوم دبسـتان یـاد گرفته ایـم بـه چالـه ی آب و 
گل و آنچـه در حاشـیه ی آن قـرار دارد نثـار می کنیـم 
امـا بـرف و بـاران بـه همیـن چنـد خـط خاطـرات خوب 
و هیجان انگیـز و گاهـی هـم خنـده دار خالصه نمی شـود 
و چـه آگاه بودنـد پـدران مـا، وقتـی کـه ضـرب المثلـی 
سـاختند کـه می گفـت )تابسـتون پـدر یتیمـون( و بـه 
قـول معروف زمسـتان پوسـتین افزوده بر تـن کدخدایان 

را / ولیکـن پوسـت خواهـد کنـد مـا یـکال قبایـان را.
تجربه می کنیـم  در حـال حاضـر  کـه  هوایـی  و  آب   
احتماال شـروع سـردترین زمسـتان کرمان باشـد، هرچند 
برای دوسـتانی که ماشـین لوکس شـان را سـوار می شوند 
و با خیال راحت زمسـتان و تابسـتان بـا یك لباس راحت 
در شـهر می چرخنـد و همیشـه هـم ابـراز می دارنـد کـه 
عاشـق زمسـتان هسـتند مشـکل خاصـی پیـش نیاید اما 
عـده ی کثیـری از مـردم همیـن جامعـه را قشـر ضعیفی 
تشـکیل می دهـد که آنچنـان هم خوشـحال نمی شـوند، 
ایشـان همیشـه رویشـان را بـه سـیلی سـرخ کرده انـد و 
مناعـت طبـع اجـازه نمی دهد که حتـی گالیـه ای بکنند 
از اوضـاع فعلـی امـا حقیقـت از چشـم دنبـال کننـده ی 
آن پنهـان نمی مانـد و اگـر اندکـی دقـت کنیـد می بینید 
کـه موتورسـوارانی که از سـرکار به منـزل برمی گردند به 
انـدازه یـك صعـود بـه اورسـت لباس گـرم پوشـیده اند و 
همیشـه  نگراننـد مبـادا ترمز خودشـان یا اتومبیل پشـت 
سـر درسـت کار نکنـد و فاجعـه ای گریبان گیر خودشـان 
ایـن  در  کنـم  خالصـه  بشـود.بگذارید  خانواده ایشـان  و 
سـردترین زمسـتان پیشـنهاد می کنـم که طبـق معمول 
مـا کرمانی هـا خوی مهربـان و کویری خـود را به دیگران 
نشـان بدهیـم و بـا کمك هـای نقـدی و غیـر نقـدی بـه 
خیریه هـا و ان جی اوهایـی کـه در زمینه هـای آمـوزش و 

بهداشـت و ... فعالیـت می کننـد، دل همشـهریان خود را 
شـاد کنیم و حتـی برای لحظه ای لبخند را بر لب ایشـان 
و فرزندانشـان بنشـانیم. همیـن امـروز صبـح کودکـی را 
دیدم که دسـتهایش به شـدت خشـکی کرده بـود و روی 
صورتـش هـم جای سـالمی از سـرما زدگی  باقـی نمانده 
بـود. فقـط چشـمهایش مثـل دو روزنـه ی روشـن کـه از 
پـس پـرده ای کثیـف و خـاک گرفتـه ی پنجـره ای، نویـد 
تابـش پـر نـور خورشـید را مـی داد بـه دنبـال گوجه هـا 
می چرخیدنـد، سـبدی بـود مملو از میو ه های پالسـیده ی 
 غیـر قابـل مصـرف کـه گوشـه ای از پیـاده رو را اشـغال 
کـرده بـود و عابریـن تمـام سعی شـان را می کردنـد بـه 
ایـن سـبد کـه زیـر بـاران داشـت تبدیل بـه یکـی دیگر 
از تصاویـر چشـم خراش شـهری می شـد نگاهـی نکننـد. 
بـه طرفـش کـه رفتـم اول کمـی ترسـید اگـر بـا ایـن 
مبحـث آشـنا باشـید بواسـطه تجربـه زیـاد خشـونت در 
همیـن سـالهای اولیـه ی زندگـی ایـن بچه هـا به سـختی 
بـه شـما اعتمـاد می کننـد امـا همین کـه اعتمادشـان را 
جلـب کنی دیگـر تبدیل به یکـی از اعضای خانواده شـان 
نمی کننـد. فراموشـتان  راحتی هـا  ایـن  بـه  و  می شـوی 

خالصـه چنـد کالمـی کـه بـا این کـودک صحبـت کردم 
میوه هـای  برداشـتن  بـرای  را  وی  مـادرش  فهمیـدم 
پولـی بخاطرشـان  پالسـیده و خرابـی کـه میوه فـروش 
از  دور  میوه فروشـی های  بـه  روز  هـر  نمی کنـد  طلـب 
محل سکونت شـان می فرسـتد کـه مبادا کسـی فرزندش 
را در حـال برداشـتن این میوه هـا ببیند. شـرمنده ی آبرو 

داری بعضـی از همشـهریان می شـوم وقتـی زندگـی این 
پسـربچه را بـا کارهـای روزانـه ایشـان مقایسـه می کنم ، 
البتـه فرامـوش نکنیم که ایـن کودک دغدغـه بزرگ تری 
هـم داشـت و آن طلب کـردن یك ملیون تومـان از طرف 
مدرسه شـان بـود کـه مراتـب را بـه آمـوزش و پـرورش 
اطـالع دادیـم و امیدواریـم کـه دوسـتان پیگیـری کننـد 
کـه اصـال این کـودک درسـت متوجـه مقدار شـهریه اش 
شـده یـا عـددی را بـه اشـتباه گـزارش داده چـون یـك 
ملیـون واقعـا مبلـغ زیادی اسـت برای یك سـال تحصیل 

در دوره دبسـتان.
بـه هرحـال راه هـای دیگری هم هسـت که بشـود این 
صحنه هـا را بـه حداقـل رسـاند از راه حل هـای دولتی که 
بگذریـم صرفـا چند پیشـنهاد مردمی ارائه می دهم باشـد 
کـه دولـت هـم در رویکـردی کالن اقـدام بـه ریشـه کنی 
فقـر در کشـور کنـد هرچنـد شـاید عملـی به نظر نرسـد 
امـا نظریـات زیـادی عملـی بـه نظـر نمی رسـیدند کـه 
امـروز تبدیـل بـه واضحـات شـده اند. فـرض کنیـد چنـد 
سـال پیـش در شـرکتی کسـی داشـت پیشـنهاد می داد 
کـه بیاییـد از تمـام سـطح کـره زمیـن عکـس بگیریـم و 
ماشـین هایی را بفرسـتیم کـه از تمام شـهرها بـا کوچه ها 
و پـس کوچه هـا عکس بگیرنـد و این ها را در سـروری بار 
گـذاری کنیـم تا همه مـردم به رایـگان بتواننـد وجب به 
وجـب کره زمیـن را روی کامپیوتر یا گوشـی موبایلشـان 
ببیننـد آیـا ایـن طـرح بـه نظرتـان دیوانـه وار نمی آیـد؟ 
مطمئـن باشـید فقـر هـم اگر همه ی ما دسـت به دسـت 

هـم دهیـم و دولـت هـم کمك های کافـی را انجـام دهد 
روزی بـار سـفر از کشـور بسـیار غنـی مـا می بنـدد امـا 
در حـال حاضـر مـا می توانیـم 1- بـه جـای انبـار کـردن 
لباس هایـی کـه احتمـال پوشیدنشـان خیلـی کـم اسـت 
محله بدهیـم  کاسـب های  بـه  را  اضافه مـان  لباس هـای 
و از آنهـا بخواهیـم بـه نیازمندانـی کـه بـه آنهـا مراجعـه 
کشـورها  دیگـر  مثـل  2-می توانیـم  بدهنـد.  می کننـد 
سـایبان های کوچکـی را در هـر محلـه ای درسـت کنیـم 
و تمـام وسـایلی کـه برای ما اسـتفاده چندانـی ندارند اما 
ممکـن اسـت مشـکالت زیـادی از دیگـران را حـل کنند 
زیـر آن سـایبان ها بگذاریـم تـا هـر کـس کـه نیـازدارد 
از آنجـا بـردارد و بـه کسـی هـم رو نزند.3-برنامه هـای 
جالبـی در حـال حاضـر در کشـورما در جریان هسـتند 
کـه به ایـن فرهنگ هـا کمـك می کننـد مثـال )اهداتك( 
سـایتی اسـت که گوشـی های قدیمی و دسـت دوم شـما 
کـه در کشـوهای تان خـاک می خـورد را می گیرنـد و بـه 
کسـانی می دهنـد کـه همیـن گوشـی کـه از نظـر شـما 
قدیمی اسـت بـرای آنها برخـورداری بزرگـی از تکنولوژی 
ایـن صفحـه  بـه  محسـوب می شـود،اگر مایـل هسـتید 

)http://ehdatech.ir(برویـد
نیسـتید؟  موافـق  مـوارد  ایـن  از  هیچ کـدام  بـا   -4
سه شـنبه شـب ها بچه هـای طلـوع بـرای تقسـیم غـذای 
رایـگان بیـن معتـادان و بی خانمان هـای شـهر بـه میدان 
بیـرم آبـاد و یـا دیگـر نقـاط شـهر می رونـد و بـا وعده ای 
غـذای گـرم از ایـن مـردم پذیرایـی می کننـد و در عیـن 
حـال هم از ایشـان دعـوت می کنند که اگـر تمایل دارند 
بـا برنامه هـای طلـوع و مراکـزی کـه بـا ایشـان همکاری 
می کننـد اقـدام بـه تـرک اعتیـاد بنماینـد و دوبـاره بـه 

آغـوش جامعـه وخانـواده بازگردنـد.
5- اگـر کاسـب مطمئنـی سـراغ داریـد کـه می توانید 
از چنـدی کـه خریـد  اعتمـاد کنیـد هـر  او  بـه  کامـال 
می کنیـد چندهـزار تومـن بیشـتر بپردازیـد و بگوید این 
را بـذار بـرای کسـی کـه می آیـد خریـد کنـد امـا پـول 
کـم مـی آورد و یا همراهش نیسـت.راه های زیـادی وجود 
حرکـت  یـك  چشم داشـت  بـدون  می توانیـم  کـه  دارد 
بـزرگ و سـازماندهی شـده توسـط دولـت خودمـان بـه 
داد خودمـان برسـیم، همـه ی مـا می توانیـم خیر باشـیم 

بیاییـد از همیـن امـروز شـروع کنیـم.

کتاب بشنويد

هـر روز صبـح از خـواب بیـدار می شـویم. دسـت و 
مختصـری  صبحانـه  احتمـاالً  می شـوییم.  را  رویمـان 
می خوریـم. اگـر کمـی دلمـان بـه حـال سـالمت دهان 
و دنـدان  خودمـان و حـال مزاجـی دور و بری هایمـان 
بسـوزد، مسـواکی می زنیم و راهی محل کار می شـویم. 
بسـته به شـغلمان 8 سـاعت یا بیشـتر مشـغول کاریم. 
بعـد خسـته از کار برمی گردیـم خانـه و چنـد سـاعتی 
پـای تلویزیـون یـا پـای کامپیوتـر وقـت می گذرانیم تا 

وقـت خـواب شـود و بـاز فـردا روز از نـو روزی از نـو.
ایـن احتماالً تصویـر یك شـبانه روز از زندگی خیلی 
از آدم هـای ایـن شـهر اسـت. آدم هایی که توی شـتاب 
زندگـی شـهری غـرق شـده اند و وقـت سـر خارانـدن 
میزگـردی  صبـاح  چنـد  هـر  هـم  مسـئولین  ندارنـد. 
تشـکیل می دهنـد و از سـرانه پاییـن مطالعـه گالیـه 
می کننـد. امـا بعیـد اسـت وضعیـت مطالعـه خودشـان 
از  باشـد.  داشـته  جامعـه  باقـی  از  کمـی  دسـت  هـم 
آدمـی کـه روزی هشـت سـاعت یـك جـا نشسـته و از 
چشـم هاش کار کشـیده، چقدر می شـود انتظـار مطالعه 

داشت.
بـا ایـن حـال رسـانه ها همچنـان بـه تولیـد محتـوا 
ادامـه می دهنـد. از بیـن صـد سـایت پربازدیـد ایرانـی 
در رده بنـدی الکسـا، 43 سـایت در حوزه تولیـد محتوا 
فعالیـت می کننـد. در کنـار ایـن سـایتها، رسـانه های 
چاپـی بسـیاری هـم مشـغول کارنـد. در نتیجـه هر روز 
هـزاران مطلـب در حوزه هـای مختلـف تولید می شـود. 
را  پیـدا کردن شـان  نـه کسـی حوصلـه  مطالبـی کـه 
دارد، نـه فرصـت خواندن شـان. حقیقـت تلـخ اسـت. ما 
ایـن روزهـا ترجیـح می دهیـم بـا اسـمارت فون هایمان 

باشیم. مشـغول 
امـا در همیـن زندگـی پـر شـتاب امـروز، زمان هـای 
مرده ای هسـت کـه می شـود از آنها بهتر اسـتفاده کرد. 
مثـل زمانـی کـه هـر روز در راه خانـه تـا محـل کار و 
بالعکـس سـپری می کنیـم. در یـك سـواری طوالنی در 
متـرو، یـا وقتـی پشـت فرمـان تـوی ترافیـك سـنگین 
شـهر گیـر افتاده ایـم. یـا حتی وقتـی در خانه مشـغول 
کارهـای روزمره ای مثل آشـپزی هسـتیم. موقعیت های 
بسـیاری هسـتند کـه در آنهـا چشـم ها و دسـتهایمان 
مشـغولند. امـا گوش هایمـان، آزادند و رها. چه می شـد 
اگـر می توانسـتیم زحمـت مطالعـه را بـه گوش هایمـان 
موبایـل  اپلیکیشـن  یـا  وبسـایت  کافیسـت  بسـپریم؟ 
را  عالقه تـان  مـورد  موضـوع  کنیـد،  بـاز  را  ناملیـك 
انتخـاب کنیـد و از بیـن بیـش از 200 مقالـه صوتـی 
کـه از بهتریـن رسـانه های نوشـتاری انتخـاب شـده اند، 
پادکسـت های  بشـنوید.  را  عالقه تـان  مـورد  مطلـب 
سـرعت  وجـود  بـا  نتیجـه  در  کم حجم انـد.  ناملیـك 
پاییـن اینترنـت، سـریع بارگـذاری می شـوند. بـا ایـن 
وجـود اپلیکیشـن موبایـل ناملیـك ایـن امـکان را هـم 
بـه شـما می دهـد کـه بـا فعـال کـردن ویژگـی دانلـود 
خـودکار، مطالـب محبوب تـان را در زمان دسترسـی به 
اینترنـت دانلـود کنیـد تـا در مواقعـی کـه بـه اینترنت 
دسترسـی نداریـد هم بتوانیـد آنها را به صـورت آفالین 

. ید بشنو

ناملیـك  کار  بـه  از شـروع  کـه  کوتاهـی  مـدت  در 
می گـذرد، مخاطبـان اقبـال خوبی به آن نشـان داده اند. 
کسـب جایـگاه سـوم در رویـداد جهانـی سیداسـتارز 
تهـران هـم توجـه بسـیاری را بـه ایـن سـرویس جلـب 
کـرد و رسـانه هایی همچـون همشـهری جـوان، کلیك 
جام جـم، روزنامـه ایـران، اصفهـان امـروز و فایننشـال 
تریبـون اسـتفاده از آن را بـه مخاطبین شـان توصیـه 
دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش  کـه  روزهایـی  در  کردنـد. 
بی وقفـه بـه تلویزیـون، مانیتـور کامپیوتـر و نمایشـگر 
پیشـنهاد  ناملیـك  دوخته ایـم،  چشـم  موبایل مـان 
دوش  از  را  روزه  هـر  بـار  از  بخشـی  تـا  خوبیسـت 
چشـم هایمان برداریـم و از گوش هایمـان بهتر و بیشـتر 

اسـتفاده کنیـم.
اگـر گوشـی اندروییـدی داریـد می توانیـد ناملیك را 
در بـازار جسـت و جـو کنیـد و به راحتـی آن را نصـب 
نماییـد. لینك سـایت ناملیـك هم بـرای عالقمندان در 

پایـان مطلـب درج گردیده:
http://www.namlik.me

کارهای کوچک، نتایج بزرگ
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در حاشیه

دست نوشته های
 يک مرد بی فرهنگ

بـه رسـم عـادت قدیمی بـا هـزار شـوق و ذوق در ظهر 
دوشـنبه به نمایشـگاه کتـاب رفتم. من هرسـاله بـه دلیل 
مشـغله مجبورم برای لـذت بردن از ایـن مهمانی فرهنگی 
در بیـن دو شـیفت صبـح و عصـرکاری خود به نمایشـگاه 
بـروم و اسـتراحت ظهرگاهی خود را با نهـاری در آن مکان 
عوض کنم. البته حسـن این قضیه این اسـت که نمایشـگاه در این سـاعت 

خلـوت بـوده و مـن میتوانـم در بین کتابها پـرواز کنم.
هرچند دوری نمایشـگاه از شـهر مشـقتهای خاص خود را داشـت و باید 
25 کیلومتر فاصله کرمان تا باغین را با ماشـین شـخصی طی میکردم- آن 

هـم در ایـن گرانـی بنزین- ولی عشـق بـه کتابها مرا به انجا می کشـاند.
نمیدانـم چـرا از همـان ابتدا همـه چیز در ذوق میزد.سـازه هـای 2 پاره 
سـاخته شـده در نمایشـگاه بین المللی که هیچ قرابتی با فرهنگ نداشت و 
بیشتر به درد نمایشگاههای خشن و بی روح سازه و ساختمان و ماشین و ... 
می خورد تا سـرویس بهداشـتی که با کمترین تابلو راهنمایـی در دورترین 
جـای ممکـن بـا مسـیری کـه از میان خاکهـا می گذشـت. بعـد از گرفتن 
وضـو و اقامـه نماز، به بهشـت کتابها وارد شـدم.از همان ابتدا مشـخص بود 
که نمایشـگاه نسـبت به سالهای قبل بسـیار جمع و جورترشـده بود. هم از 

نظـر تعداد ناشـران، هم تعداد کتابها و نیـز تعدادآدمها.
درابتـدا ماننـد آدمـی بسـیار با فرهنگ به سـمت بانك جهـت خرید بن 
هـای تخفیـف رفتم. خبری از صف نبود. نیازی به سـروکله زدن با مسـوول 
باجـه جهـت افزایش میزان بن و اسـتفاده از کارت ملی غیر نبود. همان اول 
مبلـغ یکصدهزارتومـان بن به من داد و دوسـتانه پیشـنهاد کـرد در صورت 
نیـاز مجدد فقط کافیسـت شـماره ملی یکی از اقـوام را به یاد بیـارم. از این 

روحیه انسـان دوسـتی و فرهنگی وی بـه وجد آمدم.
معمـوال هـر سـال به علـت کمبود وقـت تعـداد زیـادی از غرفه هـا را از 
دسـت مـی دادم یـا بـه طور سرسـری نـگاه میکـردم اما امسـال بـه همت 
برگزارکننـده گان در کوچك سـازی نمایشـگاه، این اتفـاق نامیمون صورت 
نگرفـت و بنـده موفـق شـدم برخـالف تصـور و برنامـه ریـزی اولیـه، ظرف 

مـدت یـك سـاعت چندیـن نوبـت به طـور کامل آنـرا بازدیـد کنم. 
از مزیتهـای دیگـر نمایشـگاه امسـال تعـداد کـم و محـدود غرفـه های 
تخصصـی بـود کـه حداکثـر بـه 2-3 غرفه محـدود می شـد و البتـه تعداد 
کتابهـای موجـود در ان غرفـه هـا روی هـم به انـدازه یك کتابفروشـی هم 

نبود.
هرسـال در غرفـه هـای کـودکان و کمـك آموزشـی هـم غلغله بـود اما 
امسـال دریـغ از کوچکتریـن جنـب و جوشـی. کمـك اموزشـی هـا که به 
طبقـه دوم و در فضای محدودی تبعید شـده بودند، آنهم بدون کوچکترین 

عالیمـی که راهنمـای بازدیدکنندگان باشـد.
متاسـفانه علیرغـم حضـور نامهـای بزرگـی کـه گاها سـالهای قبـل در 
نمایشـگاه شـرکت نمیکردنـد و امسـال بودنـد، مـن هرچه گشـتم چیزی 
نیافتـم. نـه کتـاب چاپ جدیـدی، نه اتفاق تـازه ای و نه شـور و هیجانی در 

ایـن بـزم فرهنگی.
متاسـفانه روی انـرا نداشـتم کـه به بانـك برگـردم و بن ها را پـس بدم، 
پـس به ناچـار علیرغم میـل باطنی اقدام بـه خرید تعدادی کتاب آشـپزی 

و گل ارایـی و امثالهـم برای دوسـتان و آشـنایان کردم.
شـاید تنها لذت نمایشـگاه خرید از غرفه »نشـرنون« بـود که به تنهایی 
بیشـتر از تمامـی ارگانهـا و سـازمانهای مربوطه ، اقـدام به اطالع رسـانی از 
زمـان و مـکان برگـزاری و دعـوت از عمـوم در شـبکه هـای اجتماعی برای 

حضـور در این حرکـت فرهنگی کـرده بود.
و البتـه خریـد کتاب گزیده ای از خاطرات اسـطوره بزرگ و شـهید زنده 
ایـران سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی و همچنیـن خریـد کتاب«عقاید یك 

دلقـك اثـر هاینریش بل«
پـس از آنکـه با هـزاران زحمـت مبالغ ناچیز بـن را خرج کـردم به خانه 
برگشـتم، درحالـی که ذهنـم درگیر آن بـود که شـاید برگزارنکردن چنین 

نمایشـگاهی اساسـا بهتر از برگزاری با این شـرایط و کیفیت باشـد.
نمایشگاهی که در ان نه ناشر راضی هست 

 چندیـن تـن از ناشـران عـدم اقبـال عمومـی را باعـث ضـررده بـودن 
نمایشـگاه و عـدم تمایل به حضـور دوباره در دیار کریمـان ذکر میکردند- و 

نـه مخاطبـی کـه با این شـرایط سـخت به نمایشـگاه مـی رود.
البتـه در ایـن فکرهـا بودم که با پایان نمایشـگاه قطعا دسـت انـدرکاران 
از اسـتقبال بی نظیر مردم و رضایت مندی باال سـخن می سـرایند و بدی 
آب و هـوا و بـاران را نیـز در ریزش احتمالی و اندک مخاطب مقصر میدانند 

و موفقیت خود را جشـن میگیرند. 
تنهـا چنـد سـاعت بعد بود کـه یکـی از عزیـزان برگزارکننـده از فروش 
بیـش از صدمیلیون تومان بن کتاب و اسـتقبال خوب مـردم خبر داد و من 
ناخـودآگاه یـاد مـردی از جنـس مـردم افتادم، زمانـی که فریـاد میزد همه 
چیـز ارزان شـده و همـه مـردم در رفاه کامل هسـتند و مـردم چیز دیگری 

را حـس میکردنـد با پرسـیدن قیمت گوجه از سـر کوچه.

واکنش جالب امیر تتلو به حاشیه های
 اخیر فیتیله ای ها

امیـر تتلـو پیرامون حواشـی به وجـود آمده در خصـوص برنامه فیتیله 
ای هـا بـا انتشـار تصویـری که در آن نوشـته شـده بـود »من ترکـم« در 
صفحه اینسـتاگرام خود نوشـت: اگه کسـی شـوخی کرد یا اشـتباه کرد و 
معذرت خواهی کرد سـریع می بخشـیمش و دلمون گنده تر و جنبمون 
بیشـتر از ایـن حرفاسـت. در همیـن راسـتا؛ رئیـس رسـانه ملـی بـا ابراز 
تأسـف عمیق از خطا و سـهل انگاری غیرقابل گذشـت در بخشی از برنامه 
»فیتیله هـا« در روز جمعـه 15 آبـان گفـت: با مدیـران و عناصر دخیل در 
ایـن مسـئله تأسـف بار کـه موجب رنجـش خاطـر هموطنان عزیـز آذری 
زبـان شـده اسـت برخورد جـدی و رسـیدگی کامل می شـود. سـرافراز با 
اشـاره بـه برکنـاری و توبیخ دو نفر از مدیران شـبکه دو سـیما و چند نفر 
از عناصـر و عوامـل تولیـد و نظـارت این برنامـه افزود: رسـانه از خطای به 
وجـود آمـده پوزش می طلبـد و در ایفای وظایف خـود در تحکیم وحدت 

اقـوام و انسـجام ملـی با همتـی مضاعف تالش خواهـد کرد.

تهديد به بمب گذاری در ساختمان 
مايکروسافت در مونیخ

از 1800 کارمنـد حاضـر در دفتـر مایکروسـافت در مونیـخ  بیـش 
پـس از اعـالم هشـدار بـه بمب گـذاری، ایـن سـاختمان را تـرک کردنـد. 
بـه گـزارش خبرآنالیـن، پلیـس ضمـن تأییـد ایـن خبـر از جعلـی بودن 
اطالع رسـانی  هنـگام  نفـر  گفـت 1800  و  داد  خبـر  امنیتـی  هشـدار 
در سـاختمان بودنـد کـه بالفاصلـه بـرای حفـظ جانشـان، آنجـا را تـرک 
کردنـد. سـاختمان مایکروسـافت در منطقـه لهـوف در شـهرک صنعتـی 
در 19 کیلومتـری شـمال مونیـخ واقع شـده اسـت و بـه نوشـته روزنامـه 
محلـی »Süddeutsche« تمـاس تلفنـی دروغیـن در سـاعت 12:06 
به وقت محلی گرفته شـده اسـت. به نوشـته ایـن روزنامه پلیـس بالفاصله 
سـاختمان و محـل اطـراف آن را برای یافتن بمب احتمالی جسـتجو کرد 
امـا چیـزی پیدا نکرد و به همیـن خاطر کارمندان به محل کارشـان پس 

از چنـد سـاعت معطلی بازگشـتند.

فريدون زندی:

فوتبال ايران کثیف است
بازیکـن دورگه فوتبال ایران که با لهجه شـیرین فارسـی اش در زمانی 
کـه تـازه بـه تیم ملی آمـده بود در دل مـردم جا گرفته بود، سـه روز قبل 
از فوتبـال خداحافظـی کـرد تـا مهمان ویـژه برنامه نـود باشـد. زندی در 
بخشـی از صحبـت هایـش درباره تعبیر خـود از عدم حضور در اسـتقالل 
گفـت: مـن دقیقا نمـی دانم. اما می خواسـتم بـدون دریافت پـول به این 
باشـگاه برگـردم. بـه آنها گفتم اگـر بازی کنم پـول بگیرم امـا مثل اینکه 
این باشـگاه هیچ پولی نداشـت. شـاید من جمالتم را اشـتباه گفتم. وقتی 
بـه ایـران آمـدم خیلـی از برخورد مردم خوشـحال شـدم. مـن هیچ وقت 
از آمدنـم بـه ایـران پشـیمان نیسـتم. مـی دانسـتم فوتبـال ایـران خیلی 

کثیف اسـت. 

عکس: نوید دهقان کوهستانی

بارون و دوست دارم هنوز

چون تو رو یادم میاره

حس میکنم پیش منی

وقتی که بارون می باره

بارون و دوست دارم هنوز

بدون چتر و سرپناه

یغما گلرویی

عکس نوشت

گردشگری

کوير شهداد
بـا کلـوت هـای منحصربـه  زیباتریـن کویرهـای دنیـا  از  یکـی 
فـردش در منطقـه شـهداد کرمـان قـرار دارد تـا جایـی کـه میتوان 

ایـن منطقـه را نمایشـگاهی از زیباییهـای کویـر نامیـد.

نمایشگاه

نمايشگاه آموزشی »زندگی سالم با ديابت«
نمایشـگاه آموزشـی »زندگـی سـالم با دیابـت« 23 تـا 25 آبان ماه 
در سـالن دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی فیاض بخش کرمـان برگزار 
می شـود. ورود عمـوم بـرای حضـور در ایـن نمایشـگاه سـه روزه آزاد 

است.
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اهمیت ارتباط شهر با شهروندان
زندگـی در آپارتمان هـای کوچـك و نداشـتن فضـای 
کافـی، همـه ی مـا را بـر ایـن مـی دارد کـه سـری به شـهر 
بزنیـم. توقـع ما این اسـت که فضای مناسـبی بـرای حضور 
در شـهر وجود داشـته باشـد. در شهرهای پیشـرفته زندگی 
پیـاده در شـهر یـك رکـن اساسـی بـه شـمار مـی رود زیرا 
حضـور مـردم و تعامـل آنهـا بـا یکریگـر منجـر بـه نشـاط 
اجتماعی شـده و توامان اقتصاد شـهری نیز رشـد می کند. 

درواقع در شـهرهای پیشـرفته به جای ترویج شـهر خودرو محور به دنبال تحقق 
شـهرهایی انسـان محورنـد. در ایـن شـهرها خیابان هـا را تعریـض نمی کننـد که 
الین هـای حرکـت ماشـین را افزایـش دهند بلکه با کوچـك کردن سـواره راهها و 
تعریـض پیاده راهها حرکت و حجم حضور ماشـین در شـهر را محـدود می کنند. 
در حالیکـه تعریـض خیابان هـا در کرمان تعریض سـواره راههاسـت آنهم با عقب 
رانـدن مغازه هـا، خانه هـا، و به طور کلی سـاختمانها. تعریض خیابان هـا در کرمان 
بـه معنـی این اسـت کـه سـاختمان های موجود حالتـی موقتـی دارنـد و باید به 
زودی تخریب شـوند. و این باعث می شـود تعلق خاطر نسـبت به این سـاختمانها 
کـه بخشـی از حیطـه ی عمومی هسـتند از بین بـرود. در واقع شـهرداری باید به 
جـای یـك سـازمان خدماتـی بـه یـك نهـاد اجتماعـی تبدیل شـود تـا بتواند به 

انسـان و حضـور واقعـی او در شـهر فکـر کنـد و در جهـت آن حرکت کند.
در یـك شـهر زنـده و پویـا، پاتوقهایـی فرهنگـی وجـود دارد. پاتوق هایی برای 
جمـع شـدن هنرمنـدان در حوزه هـای مختلف، تا بـا یکدیگر وارد تعامل شـوند و 
تعامـالت خـود را با گذاشـتن نمایشـگاهها و ورکشـاپ ها در فضای باز شـهری، یا 
گالری ها، نمایشـگاهها و فرهنگسـراها به شـهر بکشـانند. معماری فضاهای پیاده 
ای کـه در آن بـه کـودکان، سـالخوردگان و معلـوالن فکر شـده اسـت مـی تواند 
انسـان های زیـادی را بـه خـود دعـوت کنـد و حیـات اجتماعـی شـهر را بهبـود 
ببخشـد. و چـه بسـا پیاده راههـا مکانهـای مناسـبی بـرای تاثیـرات فرهنگـی و 
اجتماعی هسـتند. به این صورت که در یك شـهر پویا آسـیب ها و گسسـت های 
اجتماعـی بـه واسـطه ی حضور انسـانها کاهش مـی یابند. یعنی همـه ی مردم با 
هـر سـطح اجتماعـی در پیـاده راهها حضور می یابنـد. با هم تعامل مـی کنند. با 
هـم سـوژه ی یـك نقاش می شـوند. بـا هم به موسـیقی یك هنرمند موزیسـین 
خیابانـی گـوش می کنند. بـا هم در هر مناسـبات اجتماعی دیگری شـرکت می 
کنند. و حتی این مناسـبات شـکاف های بین نسـلی را به واسـطه ی حضور مردم 
در هـر سـنی کاهـش داده و آنهـا را بـه هم نزدیـك می کنـد. و همچنین حضور 
مـردم در پیاده راههـا امنیـت فضای شـهری را باال بـرده و می توانـد امنیت دولت 

محـور را بـه امنیـت جامعه محـور تبدیل کند.
هـر شـهری سـهمی از فضای سـبز، بـاغ شـهری، و پیـاده راه دارد و نمی توان 
این سـهم را نادیده گرفت و فقط شـهر را به زیر سـاختمانها، خیابان ها و اتوبان ها 
بـرد. تمـام نیـاز مردم یك شـهر ماندگاری در یـك فضا مثل خانه، محـل کار و یا 
حرکت سـریع با ماشـین نیسـت. مردم نیاز دارند در شـهر حرکتی آرام و همراه با 
مکـث داشـته باشـند . تا بتوانند بـرای خود عالیقـی پیدا کننـد. پاتوق هایی برای 
خـود بیابنـد. مزه هـا و طعم هایـی را پیـدا کننـد. بازی هایی را شـکل دهنـد. آنها 
بایـد با شـهر معاشـقه کنند تا آن شـهر را مال خـود بداننـد و در نهایت بتوانند به 
آن تعلق خاطر داشـته باشـند. در هر صورت بخشـی از کیفیت زندگی در توسـعه 
ی فـردی و اجتماعـی حاصـل مـی شـود کـه بخشـی از ایـن توسـعه ی فردی- 
اجتماعـی  مـی توانـد در شـهر ظهـور یابد. وقتی در شـهر فقط به حرکت سـریع 
توجـه شـود دافعه در شـهر برای حضور مـردم کاهش می یابـد و جاذبه ی حضور 
از بیـن مـی رود. در حالیکـه به واسـطه ی حضـور پیاده راههای مناسـب و دعوت 
کننـده و همچنیـن فضاهـای خدماتی در این مسـیرها زندگی در شـهر معنا می 
یابد. در واقع زندگی درشـهر راهی سـت برای فرار از یکنواختی زندگی که در آن 
مـی توانـی تجربه هـای جدیدی را برای خـود رقم بزنی یا تجربه هـای لذت بخش 
کشـف شـده ی خـود را پی بگیری.  عمـده ترین ایده های ایده پـردازان، در حوزه 
ی شـهر را مـی توان در شـش گروه خالصـه کرد:  ایده هایی با مالحظات زیسـت 
محیطـی و پایـداری، ایده هایـی بـا تاکیـد بـر ادراک فضایـی و بصـری، ایده هایی 
بـا رویکـرد تقویـت مناسـبات اجتماعـی، ایده هایـی بـا تاکیـد بر گسـترش پیاده 
مـداری، ایده هایـی بـا رویکـرد ایجاد امنیت و انسـان مـداری در فضای شـهری با 
مالحظـات محیطـی- رفتاری. یعنی تمام ایـن ایده پردازان، شـهرها را در رابطه با 
مـردم مـورد تفکـر قـرار می دهنـد پس چطور می شـود کـه امـروز فعالیت های 

مـا در کرمان، شـهر را با آسـایش حضور ماشـین معنـا می کند.

کیمیا سعیدی


