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خبر نخست

بخـش  بـه  کرمـان  بیسـیم  تاکسـی  واگـذاری  ماجـرای 
خصوصـی از همـان ابتـدا بـا حاشـیه هـای زیـادی روبرو شـد 
وُ بـا گذشـت بیـش از سـه مـاه از ایـن ماجـرا همچنـان ایـن 

دارد. ادامـه  حواشـی 
چنـد ماهـی اسـت کـه تاکسـی بیسـیم کرمـان بـه بخـش 
خصوصی واگذار شـده اسـت. واگـذاری که در راسـتای اجرای 
اصـل 44 قانـون اساسـی، مـی بایسـت از سـال هـا پیـش در 
دسـتور کار قـرار گیـرد. موضوعـی کـه مدیرعامـان اسـبق 
تاکسـیرانی کرمـان هـم به دنبـال آن بودنـد اما به سـرانجامی 
بـود کـه مدیرعامـل  اردیبهشـت مـاه سـال جـاری  نرسـید. 
سـازمان تاکسـیرانی کرمـان از واگذاری تاکسـی بیسـیم 133 
بـه بخـش خصوصـی خبـر داد. آنطـور کـه مجیـد عسـکری 
گفتـه بـود تاکسـی بیسـیم کرمـان در تاریـخ 11 خـرداد مـاه 

از طریـق مزایـده عمومـی واگـذار مـی شـد و همه موسسـات 
و شـرکت هـای دارای مجـوز حمـل و نقل عمومی از سـازمان 
تاکسـیرانی کرمـان که حداقل 10 سـال سـابقه مفیـد و معتبر 
در امورحمـل و نقـل داشـتند مـی توانسـتند در ایـن مزایـده 
شـرکت کننـد.  این مزایـده اما به جـای خردادمـاه، در تیرماه 
برگـزار شـد و شـرکت حمل و نقل درون شـهری سـیر جنوب 
موفـق شـد مزایـده را بـا رقـم پیشـنهادی باالیـی ببـرد. رقـم 
پیشـنهادی ایـن شـرکت پرداخـت ماهانـه 22 میلیـون تومان 
به سـازمان تاکسـیرانی کرمان بـود و در نهایت هم برنده شـد. 
کـف پیشـنهاد در این مزایده ماهی هشـت میلیـون تومان بود 
و ایـن شـرکت بـا پیشـنهاد رقمـی نزدیـک بـه سـه برابـر رقم 

کـف مزایـده برنده شـد. 
  صفحه  2

  رانندگانـی کـه نسـبت به پرداخـت ۱۳ درصد پورسـانت معتـرض بودند و حاضـر به امضای 
قرارداد نشـدند از سـرویس خارج شدند

در نشست پیگیری پروژه های شهری عنوان شد:

پیاده راه شدن خیابان شریعتی
و میدان مشتاق در سال های آینده

جلسـه پیگیـری پـروژه هـای عمرانـی و شـهری 
شـب گذشـته در دفتـر اسـتاندار کرمان برگزار شـد. 
اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه گفت: بـا اصاحاتی 
کـه قـرار اسـت انجـام شـود بایـد میـدان به شـکلی 
طراحـی شـود کـه از حالت فعلی که حالـت خفگی و 
تاریکـی دارد درآیـد. علیرضا رزم حسـینی افزود: باید 
کاری شـود کـه وقتی مردم شـب هـا وارد میدان می 
شـوند احسـاس امنیت کامل کنند.  وی تصریح کرد: 
دیـد از داخـل میـدان بایـد جوری باشـد که مسـجد 
مشـتاقیه دید داشـته باشـد. البتـه این حـرف به این 
منظـور نیسـت کـه درخـت ها قطع شـوند. اسـتاندار 
کرمـان با اشـاره بـه اینکه نـود درصـد کار هیچ گونه 
آسـیبی بـه میـراث فرهنگی نمـی زند اظهار داشـت: 
اگـر قـرار بـر بـی دقتـی بـود ایـن جلسـات را برگزار 
نمـی کردیـم. مـا مـی خواهیـم کار بـا کارشناسـی 
دقیـق انجـام شـود. چـرا کـه مدیریـت شـهر کرمان 
بـه نظرات کارشناسـی اهمیت می دهـد. علیرضا رزم 
حسـینی در ادامـه بـا اشـاره به موضـوع اتبـاع بیگانه 
گفـت: با طراحی میدان مشـتاق بسـاط اتبـاع بیگانه 
برچیـده خواهـد شـد. در گذشـته اگـر حساسـیت 

وجـود داشـت وضعیت بـازار اینگونـه نبود.
سـیف الهـی معـاون عمرانـی اسـتاندار هـم گفت: 
یکـی از اهـداف اصلی ما این اسـت که اگـر به نقاطی 
رسـیدیم کـه می تـوان در آن نقـاط کار بهتری انجام 
داد بایـد تغییـرات را ایجـاد کنیـم. وی افـزود: اگـر 
تغییـرات را ایجـاد نکنیـم کارغیر معقولـی انجام داده 
ایـم. تغییرات هم بایـد با حداقل ایرادات انجام شـود. 
سـیف الهـی همچنین از پیاده راه شـدن شـریعتی و 

میـدان مشـتاق در پنـج تا ده سـال آتی خبـر داد.
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معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری 
کرمـان با اشـاره به اینکه اسـتان کرمـان در رابطه 
بـا مبـارزه بـا مـواد مخـدر تقریبـا در خـط اول 
مبـارزه کشـور قـرار دارد، گفـت: اگـر بـه اسـتان 
کرمـان در زمینه هـای کمک هـای مختلف صورت 
بگیـرد از هزینـه هـای بعـدی جلوگیـری خواهـد 
شـد. به گزارش ایسـنا حمیـد ذکاء اسـدی دیروز 
بـا موضـوع  اروپـا  اتحادیـه  بـا هیـات  در دیـدار 
بررسـی رونـد اجـرای فعالیـت های سـال 2015 
اتحادیـه اروپـا در حوزه اتباع و پناهندگان اسـتان 
کرمـان گفـت: اسـتان کرمـان بـا وسـعت بیش از 
183 کیلومتـر مربـع و بـا در بـر گرفتـن حـدود 
یـازده درصد کل کشـور پهناورترین اسـتان ایران 

اسـت کـه متوسـط کشـورهای اروپایی اسـت. 
وی گفت: اسـتان کرمان اسـتانی مرزی نیست 
امـا بـا مشـکات مـرزی از جملـه ترانزیـت مـواد 
مخـدر و عبـور اتبـاع خارجـه غیرمجـاز از مرزهـا 
اسـت.  مواجـه  کرمـان،  اسـتان  از  آنهـا  عبـور  و 
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری 
کرمـان از هیـات اتحادیه اروپایی درخواسـت کرد 
تـا بیمـه افاغنـه سـاکن در کشـور ایـران از جمله 
اسـتان کرمـان را پیگیـری نماینـد تـا در صـورت 
بـروز حـوادث، بخشـی از هزینـه هـای درمانـی 

شـود. تامین 
 ذکا اسـدی بـه دسـتور مقـام معظـم رهبـری 
خارجـه  اتبـاع  فرزنـدان  تحصیـل  بـر  مبنـی 
غیرمجـاز اشـاره کـرد و افـزود: طـی این دسـتور 
وزارت آمـوزش و پـرورش و بـه تبـع آن اداره کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کاس هـای آموزشـی 
را بـرای تحصیـل دانـش آمـوزان اتبـاع خارجـه 
غیرمجـاز دائـر نموده اسـت. وی با اشـاره به اینکه 
اسـتان کرمـان در رابطـه با مبـارزه با مـواد مخدر 
خاطـر  دارد،  قـرار  مبـارزه  اول  خـط  در  تقریبـا 
نشـان کـرد: اگر به اسـتان کرمـان در زمینه های 
از هزینـه هـای بعـدی  مختلـف صـورت بگیـرد 

جلوگیـری خواهـد شـد. 
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری 
کرمان ضمن تشـکر از دفتر کمیسـاریاری سازمان 
ملـل متحـد کرمـان در خصـوص سـاخت فضـای 
آموزشـی ویـژه پناهنـدگان، گفـت: امید اسـت با 
سـاخت فضـای بهداشـتی )بیمارسـتان( نیـز این 

اقدامـات تکمیل شـود.
سـازمان  عالـی  کمیسـاریای  دفتـر  رئیـس 
ملـل متحـد کرمـان هـم گفـت: در حـال حاضـر 
شـرایط بازگشـت بـرای پناهندگان فراهم نیسـت 
امـا در آینـده نزدیـک بـا بهبـود یافتـن وضعیـت 
منطقه، شـرایط برای بازگشـت پناهنـدگان فراهم 
خواهد شـد. »جوزپـه دی کارو« از سـخاوتمندی 
جمهـوری اسـامی ایـران در خصـوص توجـه بـه 
پناهنـدگان در طـی چنـد سـال گذشـته تشـکر 
کـرد و یـادآور شـد: اولویت هـای مدیریت اسـتان 
بـا  خارجـی  اتبـاع  و  پناهنـدگان  خصـوص  در 
اولویتهـای کمیسـاریای عالی سـازمان ملل متحد 
از جملـه بحث آمـوزش و بهداشـت مطابقت دارد. 
ویـژه  آموزشـی  بـه سـاخت فضـای  دی کارو 
پناهندگان در اسـتان کرمان اشـاره کـرد و گفت: 
معتقدیـم که موضوع بهداشـت و آمـوزش موجب 
تغییـر زندگـی پناهنـدگان خواهـد شـد کـه بـا 
همـکاری خوبـی که بیـن دفتر کمیسـاریای عالی 
سـازمان ملـل متحـد کرمـان بـا اداره کل امـور 
اتبـاع و مهاجریـن خارجـی اسـتان وجـود دارد، 

مـی تـوان در مسـیر درسـت گام برداشـت.
 وی یادآور شـد: در پایان سـفر هیـات اروپایی 
بـه اسـتان کرمان و در جلسـه جمـع بندی مجدد 
در خصـوص مباحـث آموزشـی و بهداشـتی تاکید 
عالـی  کمیسـاریای  دفتـر  رئیـس  شـد.  خواهـد 
سـازمان ملـل متحد کرمان افـزود: در حال حاضر 
شـرایط بازگشـت بـرای پناهندگان فراهم نیسـت 
امـا در آینـده نزدیـک بـا بهبـود یافتـن وضعیـت 
منطقه، شـرایط برای بازگشـت پناهنـدگان فراهم 

خواهد شـد.

برگزاری سومین 
همایش فصلی 
فرماندهان بسیج 
ادارات در شرکت گاز

فصلـی  همایـش  سـومین 
فرماندهـان پایـگاه مقاومت بسـیج 
ادارات اسـتان کرمـان برگزار شـد. 
ودیعتـی مدیـر عامـل شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان ضمـن اعـام ایـن 

خبـر ادامـه داد: سـومین همایش فصلـی فرماندهان پایـگاه مقاومت بسـیج ادارات 
اسـتان کرمـان  بـه میزبانی شـرکت گاز طی یک روز و با حضور سـرهنگ حسـین 
خانی مسـئول سـازمان بسـیج کارمندان اسـتان کرمان و سـرگرد جالی مسـئول 
بسـیج ادارات کل اسـتان کرمان  و فرماندهان بسـیج ادارت برگزار شـد. مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان درابتـدای همایش به نقش و جایگاه بسـیج اشـاره کرد 
و گفـت : چتـر بسـیج و بسـیجی امـروزه تهدیدی برای دشـمنان نظـام در داخل و 
خارج شـده اسـت و بسـیار جای خرسـندی اسـت که ادارات و ارگانهای دولتی نیز 
بـا تشـکیل حلقه های بسـیج در تامین امنیت سـهیم شـده اند. مهنـدس ودیعتی 
در ادامـه افـزود: بسـیج از بدنـه و متـن مـردم تشـکیل شـده و بـه لطـف خداونـد 
اکنـون جایـگاه بسـیج در کشـور در وضعیت درخشـانی قـرار دارد و ایـن مهم باید 
همچنـان در همـه مقاطـع و در جـای جـای ایران اسـامی درخشـنده تـر گردد و 
مثـل دریایـی خروشـان،پربرکت و پـر فیـض در تمامی زمینـه هـا و در روح و روان 

همـه مـا جریـان بگیرد.

اضافه شدن سه نفر 
به جمعیت بیکاران 
در هر دقیقه

رفـاه  و  کار  تعـاون،  معـاون 
اجتماعـی گفـت: در هـر دقیقه 
سـه تـا 3.5 نفـر بـه جمعیـت 
مـی  اضافـه  جامعـه  بیـکاران 
شـود. بـه گـزارش مهـر، محمد 
خواجه زاده در کارگروه اشـتغال 

شهرسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای رفـع مشـکل بیـکاری تمامی 
دسـتگاه ها باید مشـارکت داشـته باشـند، اظهار کرد: باید در راسـتای ایجاد 
اشـتغال پایـدار گام برداریـم. وی با اشـاره بـه اینکه در هر دقیقه سـه تا 3.5 
نفـر بـه جمعیـت بیـکاران اضافـه می شـود، گفـت: باید بـرای جلوگیـری از 
تشـدید معضـل بیـکاری چاره اندیشـی اساسـی صـورت گیرد. خواجـه زاده 
تصریـح کـرد: چنانچـه ایـن رونـد ادامـه پیدا کنـد تعداد بیـکاران در سـال 
1400 بـه 30 میلیـون نفر خواهد رسـید. معاون اشـتغال تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی ادامـه داد: همچنیـن تعـداد فـارغ التحصیان دانشـگاهی تا مدت 
گفتـه شـده بـه 11 میلیـون نفـر مـی رسـد. وی ادامـه داد: این تعـداد افراد 
اگـر براسـاس برنامـه ریـزی و در رشـته هـای مورد نیـاز جامعه مشـغول به 
تحصیـل شـوند مـی توانـد فرصتـی خـوب در راسـتای اسـتفاده از سـرمایه 

باشند. انسـانی 

تلفیق مهارت و 
شجاعت با فرهنگ 
بسیجی مانند دوران 
دفاع مقدس پیروزی 
بخش است

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه 
مهنـدس  کرمـان،  اسـتان  ای 
جهانگیـری در همایـش بسـیج و 

کارآفرینـی  کـه همزمـان بـا هفته بسـیج و هفتـه کارآفرینی در مجتمـع مراکز 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای کرمـان برگـزار شـد با اشـاره بـه فرهنگ پشـت میز 
نشـینی گفـت: بـه جمعیت جـوان کشـور باید بـه مثابه یـک فرصت نگریسـته 
شـود و برنامـه ریزی صحیح در مسـیر آمـوزش و کار آفرینی این افراد در مسـیر 
رشـد و شـکوفایی اقتصـادی و ایجـاد شـغل گام برداریـم. وی همچنیـن روحیه 
سـخت کوشـی  را که از خصوصیات بسـیجی می باشـد، عاملی برای ترویج کار 
آفرینی و رشـد و توسـعه  اقتصادی دانسـت و افزود ترویج فرهنگ و روحیه کار 
آفرینـی منجـر به پاییـن آوردن هزینـه های تولیـد، باال رفتن کیفیـت تولیدات 
داخلـی و رقابـت پذیری بیـش از پیش محصوالت در بازار  های جهانی دانسـت. 
رضـا اسـماعیلی مدیرکل تعـاون، کار ورفاه اجتماعی اسـتان نیز ایجاد شـغل در 
بخـش هـای صنعـت و کشـاورزی را بـا هزینه بسـیار زیاد دانسـت و بـر ارتقای 

سـهم اسـتان در ارزش افـزوده تولیـدات مختلـف تاکیـد کرد.

آغاز برداشت 
زعفران از مزارع 
جیرفت

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی جنـوب کرمـان گفت: 
برداشـت زعفران از مـزارع بخش 
جبالبـارز جیرفـت آغـاز شـد و تا 
نیمه آذر سـال جـاری ادامه دارد. 
بـه گـزارش ایرنـا سـید یعقـوب 

موسـوی با اشـاره به سیاست های سـازمان جهاد کشـاورزی در راستای مصرف 
بهینـه آب افـزود: کاشـت زعفران در سـال جاری یکـی از برنامه هـای مهم این 
سـازمان در راسـتای ارتقـاء راندمان آب اسـت. وی بـا بیان اینکه زعفـران برای 
رشـد به آب بسـیار کمی نیـاز دارد گفت: تولید زعفران، صرفـه اقتصادی باالیی 
دارد و بهتریـن جایگزیـن بـرای سـایر محصـوالت پر مصـرف در آب اسـت. وی 
بیـان کـرد: برنامه ریزی های مناسـبی برای افزایش کاشـت زعفـران در جنوب 
کرمـان انجـام و در همیـن راسـتا ارقـام مختلفـی از ایـن محصـول در منطقـه 
جنـوب کرمـان کاشـته شـده اسـت. وی اظهـار کـرد: سـازگاری ارقـام زعفران 
بـا اقلیـم جنـوب کرمـان در آینده نزدیک، مشـخص و بـه کشـاورزان اعام می 
شـود. مدیر جهاد کشـاورزی جیرفت نیز گفت: بخش جبالبارز این شهرسـتان 
یکـی از مناطـق مسـتعد تولیـد زعفـران اسـت کـه کشـاورزان مـی تواننـد بـا 
جایگزیـن کـردن و تولید ایـن محصول از صرفـه اقتصادی آن بهره مند شـوند.

تعاون، کار و رفاه اجتماعیشرکت گاز جهاد کشاورزی فنی و حرفه ای

کرمان ویچ

ماجـرای واگـذاری تاکسـی بیسـیم کرمان 
بـه بخـش خصوصی از همـان ابتدا با حاشـیه 
هـای زیـادی روبـرو شـد وُ با گذشـت بیش از 
سـه مـاه از ایـن ماجـرا همچنان این حواشـی 

دارد. ادامه 
واگذاری تاکسی بیسیم به بخش خصوصی

چنـد ماهـی اسـت کـه تاکسـی بیسـیم کرمـان بـه بخش 
خصوصـی واگذار شـده اسـت. واگـذاری که در راسـتای اجرای 
اصـل 44 قانـون اساسـی، مـی بایسـت از سـال هـا پیـش در 
دسـتور کار قـرار گیـرد. موضوعـی کـه مدیرعامـان اسـبق 
تاکسـیرانی کرمـان هـم به دنبـال آن بودنـد اما به سـرانجامی 
نرسـید. اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـود کـه مدیرعامـل 
سـازمان تاکسـیرانی کرمـان از واگذاری تاکسـی بیسـیم 133 
بـه بخـش خصوصـی خبـر داد. آنطـور کـه مجیـد عسـکری 
گفتـه بـود تاکسـی بیسـیم کرمـان در تاریـخ 11 خـرداد مـاه 
از طریـق مزایـده عمومـی واگـذار مـی شـد و همه موسسـات 
و شـرکت هـای دارای مجـوز حمل و نقـل عمومی از سـازمان 
تاکسـیرانی کرمـان که حداقل 10 سـال سـابقه مفیـد و معتبر 
در امورحمـل و نقـل داشـتند مـی توانسـتند در ایـن مزایـده 

کنند.  شـرکت 
شرکت سیر جنوب با 22 میلیون برنده شد

ایـن مزایـده امـا بـه جـای خردادمـاه، در تیرمـاه برگـزار 
نقـل درون شـهری سـیر جنـوب  و  و شـرکت حمـل  شـد 
موفـق شـد مزایـده را بـا رقـم پیشـنهادی باالیـی ببـرد. رقم 
پیشـنهادی ایـن شـرکت پرداخت ماهانـه 22 میلیـون تومان 
بـه سـازمان تاکسـیرانی کرمـان بـود و در نهایـت هـم برنـده 
شـد. کـف پیشـنهاد در ایـن مزایـده ماهـی هشـت میلیـون 
تومـان بـود و ایـن شـرکت بـا پیشـنهاد رقمی نزدیک به سـه 
برابـر رقـم کـف مزایـده برنده شـد. در حالـی که بـا واگذاری 
تاکسـی بیسـیم بـه بخـش خصوصی انتظـار می رفـت اوضاع 
ایـن مجموعـه بهتـر از قبل شـود، اما حواشـی دسـت از سـر 

برنداشت. بیسـیم  تاکسـی 
اعتراض و اعتصاب تعدادی از رانندگان

پـس از واگـذاری اما برخـی از رانندگان دسـت به اعتراض 
و اعتصـاب زدنـد. اولیـن اعتـراض علنـی راننـدگان تاکسـی 
بیسـیم کرمـان اوایـل مرداد ماه سـال جاری بود کـه تعدادی 
از آن هـا مقابـل اسـتانداری کرمـان جمـع شـدند و گفتند تا 
وضعیـت شـان مشـخص نشـود بـه کار خـود برنمـی گردنـد. 
در نهایـت هـم بـا صحبت هـای مسـئوالن تاکسـیرانی اوضاع 
کمـی آرام تـر شـد. امـا چنـد مـاه بعـد مجـددا اعتـراض هـا 
بـاال گرفـت. مهـر مـاه هـم وقتـی راننـدگان تاکسـی بیسـیم 
کرمـان بـه خواسـته هـای خـود نرسـیدند در میدان شـورای 

شـهر کرمـان جمـع و رسـیدگی به مشـکات صنفـی خود را 
خواسـتار شـدند. پـس از ایـن اعتـراض هـا، پیمانـکار با کمی 
از مواضـع خـود کوتـاه آمد اما راننـدگان باز هم قانع نشـدند. 

چرایی اعتراض رانندگان
اصلـی ترین مشـکل ایـن راننـدگان پورسـانت پرداختی به 
پیمانـکار از هـر سـرویس اسـت. تـا قبـل از خصوصـی شـدن 
تاکسـی 133، هـر راننـده ماهانـه می بایسـت 80 هـزار تومان  
بـه عنوان پورسـانت به تاکسـیرانی بپـردازد. پـس از خصوصی 
سـازی امـا پیمانـکار مطابـق عـرف آژانس هـای کرمـان اعام 
کـرد بـه ازای هـر سـرویس راننـده موظـف اسـت 20 درصـد 
شـد  باعـث  راننـدگان  شـدید  اعتـراض  بپـردازد.  پورسـانت 
پیمانـکار پورسـانت دریافتـی را بـه 13 درصـد از هر سـرویس 
کاهـش دهـد امـا راننـدگان هنوز هم معتـرض بودنـد. چرا که 
بـا توجـه بـه اینکـه کـف کار یـک راننـده در هـر روز 50 هزار 
تومـان در نظـر گرفتـه شـده، هـر راننـده مـی بایسـت حداقل 
روزی شـش هـزار و 500 تومـان بـه عنـوان حـق سـرویس به 
پیمانـکار بدهـد کـه ماهـی 195 هزارتومـان مـی شـود و ایـن 
یکـی از موضوعـات مـورد اعتـراض راننـدگان تاکسـی بیسـیم 

ست. ا
یک راننده:

 ما را ندید می گیرند
یکـی از راننـدگان تاکسـی بیسـیم در این ارتباط بـه »پیام 
مـا« گفت: چـون باید ماهـی 22 میلیون به شـهرداری بدهند، 
مـی خواهنـد همـه هزینه هـا را از مـا بگیرند. عبدالهـی افزود: 
چنـد مـاه اسـت کـه درگیریـم. بـه فرمانـداری هـم مراجعـه 
کردیـم. قـول دادنـد مشـکات حـل شـود امـا هیـچ اتفاقـی 
نمـی افتـد. بـدون اینکه کارشناسـی شـود تاکسـی بیسـیم را 
خصوصـی کردنـد. با کلـی دوندگـی پورسـانت 20 درصدی را 
بـه 13 درصـد رسـاندیم امـا همیـن هـم به مـا فشـار وارد می 
کنـد. بعـد هـم اگـر پورسـانت آژانس هـا 20 درصد اسـت، آن 
هـا بـا ما فرق دارنـد. ما اگر می خواسـتیم آژانس باشـیم دیگر 
هزینـه نمـی کردیـم که تاکسـی داشـته باشـیم و پروانـه بهره 
بـرداری نمـی گرفتیـم. وی اضافـه کـرد: قـراردادی کـه بـا مـا 
مـی بندنـد کامـا یکطرفه اسـت. اصا مـا را ندید مـی گیرند. 
در سـال 30 روز مرخصـی در نظـر گرفتـه شـده امـا تعطیات 
رسـمی را هـم جـزو مرخصـی هـای مـا قـرار داده انـد. یعنـی 
عمـا مرخصـی نداریـم. ایـن راننـده با اشـاره بـه اینکـه به ما 
گفتـه انـد بـرای تعویض بیسـیم هـا باید یـک میلیـون تومان 
ودیعـه بدهیـم اظهـار داشـت: مبلغـی را هـم بایـد بـه عنـوان 
ضمانـت وصـول ماهانه پورسـانت ها بدهیـم. در مقابل اما هیچ 
تعهـدی بـرای ما قائل نیسـتند. نه بیمـه تکمیلی، نه ایسـتگاه 

اسـتراحت. برای 

نماینده رانندگان:
 گفتند اگر قرارداد نبندیم از سرویس خارجمان می 

کنند
نماینـده رانندگان تاکسـی بیسـیم کرمـان به روزنامـه »پیام 
مـا« در ایـن ارتبـاط گفـت: از همان زمانـی که 133 آغـاز به کار 
کـرد قـرار بـود خصوصـی شـود و همه مدیـران تاکسـیرانی می 
گفتنـد ایـن مجموعـه را به خـود راننـدگان می دهنـد. منوچهر 
حسـین زاده افـزود: در مزایده سـال جاری هـم من به نمایندگی 
از رانندگان شـرکت کردم و مبلغ پیشـنهادی ما هم 12 میلیون 
و 800 هـزار تومـان بـود کـه تاکسـی 133 از دسـت نـرود امـا 
پیمانـکار فعلـی 22 میلیون پیشـنهاد داد. وی دربـاره 13 درصد 
پورسـانت هـم گفـت: مـی گویند 2 درصـد هم به شـما تخفیف 
دادیـم وگرنـه عـرف آژانـس هـا 15 درصد اسـت اما ایـن را نمی 
بیننـد که رانندگان آژانس ماشـین شـخصی دارند و نه تاکسـی، 
بعـد هـم یـک راننـده آژانس هر وقـت خواسـت نمـی رود اما ما 
موظفیم روزی هشـت سـاعت کار کنیم. اگر هم یک روز سـرکار 
نرویـم بایـد 13 درصـد کـف کار را کـه شـش هـزار و 500 مـی 
شـود بپردازیـم. ایـن انصاف اسـت؟ االن هـم به ما گفتـه اند اگر 
تـا امروز قـرارداد نبندیـم، از سـرویس خارجمان مـی کنند. این 
راننـده بـا اشـاره بـه اینکـه پرداخـت حداقـل ماهـی 195 هـزار 
تومـان بـرای راننـدگان سـنگین اسـت گفـت: همـان زمـان که 
پورسـانت 80 هـزار تومـان بـود بعضـی راننده ها بدلیل مشـکل 
مالـی توانایـی پرداخـت نداشـتند چه برسـد به حاال کـه حداقل 
195 هـزار تومـان شـده اسـت. حسـین زاده اضافـه کـرد: ما اگر 
مـی خواسـتیم 15 درصـد پورسـانت بدهیـم خب از همـان اول 
مـی رفتیـم در آژانـس کار می کردیـم نه اینکه به جای ماشـین 

شخصی، تاکسـی بخریم.
مدیرعامل تاکسیرانی کرمان:

 با این رفتارها دیگر هیچ کس حاضر به سرمایه 
گذاری در این بخش نمی شود

  مدیرعامـل تاکسـیرانی کرمان اما نظـر دیگری دارد. مجید 
عسـکری بـه »پیام ما« گفـت: مزایده ای قانونی برگزار شـده و 
برنده هم اعام شـده اسـت و کسـی نمـی تواند به ایـن مزایده 
اعتـراض کنـد. االن سـه ماه اسـت کـه پرونده در بازرسـی هم 
بررسـی شـده و مشـکلی نـدارد. وی افـزود: برنـده مزایـده چه 

بـا یـک میلیـون چـه 22 میلیـون، هیـچ ربطـی بـه پرداختی 
راننـدگان نـدارد و طبـق کارکـرد راننـده پرداختـی مقـرر می 
شـود. عـرف آژانـس هـا در کرمـان هم بیـن 15 تـا 20 درصد 
اسـت امـا پرداختی راننـدگان 133 فقط 13 درصد اسـت. وی 
اضافـه کـرد: مـا قبا چـون پرداختـی راننـده ها کم بـود فقط 
14 میلیـون روی پرداختـی راننـدگان می گذاشـتیم تا حقوق 
پرسـنل را بدهیـم. وی در واکنش به این که رانندگان تاکسـی 
133 معتقدنـد  آژانـس نیسـتند، اظهار داشـت: تاکسـی 133 
یـک آژانس محسـوب می شـود و ما برای حمایـت از راننده ها 
اجبار کردیم که تاکسـی داشـته باشـند. مدیرعامل تاکسیرانی 
کرمـان بـا بیـان اینکه تاکنون از رانندگان حمایت شـده اسـت 
گفـت: اگـر ایـن رفتارها ادامـه داشـته باشـد و کاری کنیم که 
پیمانـکار بـرود، دیگـر هیچ کس حاضر به سـرمایه گـذاری در 
این بخش نیسـت. عسـکری در پایان اظهار داشـت: تعدادی از 
راننـده هـا پـس از صحبت با ما متوجه شـدند کـه روال قانونی 
اسـت امـا عـده ای که دنبـال منافع خـود هسـتند و مزایده را 

نبردنـد، مشـکل ایجاد مـی کنند.
تاکسی بیسیم پنچر می شود!

در حالـی کـه بیـش از سـه مـاه از واگـذاری تاکسـی بیسـیم 
بـه بخـش خصوصـی گذشـته اسـت، مشـکات راننـدگان ایـن 
مجموعـه بـا سـرمایه گـذار تمامـی نـدارد. آنطور کـه مدیرعامل 
تاکسـیرانی کرمـان گفتـه روزانـه حدود یـک هزار تا یـک هزار و 
500 تمـاس بـا ایـن مجموعه برقرار می شـود. بنابراین تاکسـی 
بیسـیم به عنـوان یکـی از پرکارتریـن آژانس های شـهر کرمان، 
بـه شـهروندان زیـادی خدمات می دهـد. حاال اما با حل نشـدن 
مشـکات بیـن رانندگان و سـرمایه گـذار خبرهایی مبنـی بر از 
سـرویس خـارج شـدن تعـدادی از راننـدگان معتـرض به گوش 
مـی رسـد و بـا ایـن وضعیـت حداقل بـرای مدتی تاکسـی 133 

نمـی توانـد خدمات مناسـبی به شـهروندان ارائـه دهد.
گفتنـی اسـت در آخریـن دقایـق تنظیـم گـزارش خبـر 
رسـید رانندگانـی که نسـبت بـه پرداخت 13 درصد پورسـانت 
معتـرض هسـتند و حاضـر بـه امضـای قـرارداد نمی شـوند از 
سـرویس خارج شـده اند و باید تا امشـب بیسـیم های خود را 
تحویـل دهند. بـا این وضعیت تعـدادی از راننده های تاکسـی 

بیسـیم بیکار شـده اند

مشکالت بین پیمانکار و رانندگان تاکسی 133 تمامی ندارد

تاکسی بیسیم  در 
دست انداز خصوصی سازی

پیـام مـا- شهرسـتان ریـگان در شـرق کرمـان مدتـی 
اسـت کـه درگیـر مشـکات زیسـت محیطـی مـی باشـد. 
پدیـده ریزگردهـا در این شهرسـتان به حـدی بحران ایجاد 
کـرده کـه هـر هفتـه تقریبـا خبرهایـی مبنـی بـر بسـتری 
شـدن تعـدادی از مـردم ایـن شهرسـتان در مراکـز درمانی 

بـه گـوش می رسـد. 
روز گذشـته هـم مجـددا وقوع پدیـده ریزگردهـا در این 
شهرسـتان باعـث شـد حـدود 30 ریگانـی در بیمارسـتان 

بسـتری شـوند. دیـروز امـا تنهـا مسـئله ریـگان ریزگردهـا 
نبـود، طوفـان شـن در ایـن شهرسـتان باعـث قطع شـدن 

برق 25 روسـتا شـد.
فرماندار ریگان: ریگان تنها مانده است

گذشـته  روز  اتفاقـات  بـا  ارتبـاط  در  ریـگان  فرمانـدار 
ریـگان بـه روزنامـه »پیـام مـا« گفـت: یـک سـال اسـت 
کـه مـا گفتـه ایـم هیـچ گونـه دسـتگاهی بـرای پایـش در 
ایـن منطقـه وجـود نـدارد و مـا اصـا نمـی توانیـم بفهیـم 

کـه آلودگـی هـوا در اثـر پدیـده ریزگردهـا چنـد برابر حد 
اسـتاندارد مـی شـود.

 امیـن باقـری افزود: روز گذشـته مشـکل مـا دو چندان 
شـد چـرا که بـر اثـر طوفـان شـن، ریزگردهـا هم تشـدید 
شـدند و بـرای مـردم مشـکات زیـادی پیـش آمـد. وی با 
اشـاره بـه قطـع بـرق 25 روسـتا در ریـگان اظهـار داشـت: 
بـه  و  شـدند  تنفسـی  مشـکات  دچـار  هـم  ریگانـی   30
مراکـز درمانـی مراجعـه کردنـد. یـک سـال اسـت کـه مـا 
ایـن مشـکات را داریـم اما متاسـفانه اقـدام مثبتی صورت 

اسـت. نگرفته 
فرمانـدار ریـگان اذعـان داشـت: وضـع بـه قـدری حـاد 
شـده کـه امـام جمعـه ریـگان هـم در خطبـه هایـش بـه 
وضعیـت بـد ریزگردهـا اشـاره کـرد. باقـری تصریـح کـرد: 
بـا ایـن وضعیـت چـه دلیلـی دارد کـه مـردم در ریـگان به 
زندگـی خـود ادامـه دهنـد؟ وقتی ایـن همه مشـکل وجود 
دارد قطعـا از ایـن شـهر مهاجـرت مـی کننـد و بـا توجـه 
بـه اهمیـت ویـژه ایـن شهرسـتان کـه در 60 کیلومتـری 
بلوچسـتان قـرار دارد، خالـی از سـکنه شـدن ریـگان اصا 
مناسـب نیسـت. وی اضافـه کـرد: مـا مـی گوییـم بیاینـد 

دسـتگاه نصـب کنند، شـاید وضع ریـگان از اهـواز هم بدتر 
باشـد. وقتـی دسـتگاهی بـرای پایش وجـود ندارد، شـدت 

خطـر هـم مشـخص نمی شـود.
مدیرکل محیط زیست کرمان: بودجه نداریم

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان کرمـان در ارتبـاط بـا 
وضعیـت ریزگردهـا در ریـگان گفـت: بحـث ریزگردهـا و 
تثبیـت شـن هـای روان در حـوزه منابـع طبیعـی اسـت و 
آن اداره قطعـا اقدامـات زیـادی انجـام داده اسـت. محمـود 
صفـرزاده افـزود: اما در بحث پایش، در راسـتای سـفر خانم 
ابتـکار بـه کرمـان قرار شـد بـرای ایـن منطقـه و همچنین 

تـاالب جازموریـان مطالعـات جامعـی انجام شـود.
در بحـث ایجـاد ایسـتگاه هـای پایـش در آن منطقه هم 
قـرار اسـت از محل اعتبـارات ملی درصـدی تخصیص داده 

شود. 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا تاکنون اقـدام به 
ایجـاد ایسـتگاه پایـش در ریگان نکـرده اید گفـت: به علت 
کمبـود بودجـه نتوانسـتیم بحث پایـش را انجـام دهیم. اما 
قـرار شـده اعتبـاری تخصیـص داده شـود تا ایسـتگاه های 

پایـش را مسـتقر کنیم. 

ریزگردها همچنان در ریگان ترکتازی می کنند

ریگان »هوا« ندارد

خبر

رضا عبادی زاده
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استفتاء از مقام رهبری 

درخصوص برندهای آمریکایی
 در ایران

بخـش اسـتفتائات پایگاه اطاع رسـانی دفتر مقام 
معظـم رهبـری بـه اسـتفتایی درخصـوص برندهای 

آمریکایـی در ایران پاسـخ داد.
بـه گـزارش خبرآناین، پایگاه اطاع رسـانی دفتر 
مفـام معظـم رهبـری دربـاره ایـن اسـتفتاء نوشـته 
اسـت: حضرتعالی دسـتور ممنوعیـت ورود برندهای 

مصرفـی از آمریـکا را صـادر فرمـورده اید.
1- آیـا این یک دسـتور حکومتی برای مسـئوالن 
اسـت یـا دسـتور شـرعی بـرای متدینین نیز هسـت 
و بـرای آنـان نیـز مصـرف مـواد مصرفـی آمریکایـی 

حرمت شـرعی دارد؟
2- آیـا در صورتـی کـه برنـدی مشـابهت اسـمی 
بـا برندهـای آمریکایـی داشـته باشـد امـا متعلـق به 
یـک مسـلمان شـیعه ایرانـی باشـد و هیـچ ارتباطی 
بـا آمریکایـی ها نداشـته باشـد و حتی رقیـب آن ها 

باشـد، نیـز ممنوع اسـت؟
ج 1و2( بـه طـور کلـی اگـر خریـد و فـروش این 
تولیـدات موجـب تقویـت دولـت حقیـر و غاصـب 
و  اسـام  بـا  راه دشـمنی  در  یـا  و  اسـرائیل شـده 
مسـلمین بـه کار مـی رونـد، خریـد و فـروش آن ها 
بـرای هیـچ کـس جایـز نیسـت و ااّل اشـکال نـدارد.

سرلشکر سلیمانی:

 یک لشکر از ایران ببرم سوریه 
جنگ را تمام می کنیم

سـردار شـهید حسـین همدانـی در گفـت و گـو 
بـا  پایـگاه اطاع رسـانی جـوان همدان در تشـریح 
نقشـه ایران برای نجات سـوریه از دسـت تروریست 
هـا گفتـه بود: » یکـی از کارهایی که مـا آنجا انجام 
دادیـم کمـک بـه ایجـاد نیروهـای مردمی بـود. در 
ابتـدا آنهـا میگفتنـد شـما آمـده ایـد اینجـا یـک 
ارتـش دیگـر بـرای مـا درسـت کنیـد؟ پولـش چه 
میشـود؟ تسـلیحاتش؟ میگفتیـم راهبـرد مـا ایـن 
اسـت، مشـارکت مـردم بـرای کمک به دولـت برای 
عبـور از بحـران. وقتـی هم کـه نقش ایـن نیروها به 
اثبـات رسـید و مـا با ایـن نیروهـا دمشـق را نجات 
دادیـم. آمدنـد گفتند ایـن را ببرید زیـر نظر ارتش! 
گفتیـم ایـن کار درسـت نیسـت. اگـر میخواهیـد 

ارتـش را تقویـت کنیـد نیـرو جـذب کنید. 
ایـن مدل اسـامی و تفکر بسـیجی اولین ویژگی 
کـه دارد این اسـت که داوطلب اسـت. نیروی ارزان 
قیمـت و پرسـودی اسـت. واقعـاً متوجـه نبودنـد تا 
زمانـی کـه نتیجـه ایـن فعالیتهـا را دیدند.دآموزش 
خدمـه تانـک در ارتش یک سـال طول میکشـد، ما 
نیروهـا را در طـول 12 روز آمـوزش میدادیـم. وزیر 
دفـاع اصـًا قبـول نمیکـرد تا اینکـه آمدنـد همانجا 
کـرده  تعجـب  واقعـاً  و  پرسـیدند  فنـی  سـؤالهای 
بودنـد. اگـر ما نیروهـا را از ایـران میبردیم میگفتند 
ایـران آمـوزش دیـده انـد. امـا مـا همـان جوانـان 
بسـیج کردیـم  را  علـوی سـوری  و  سـنی، شـیعه 
چراکـه ایـن تدبیـر رهبر انقـاب بود کـه از جوانان 
خـود آنهـا اسـتفاده کنیـم برای دفـاع، وگرنـه حاج 
قاسـم سـلیمانی گفتنـد مـن یـک لشـگر از ایـران 
ببـرم سـوریه جنگ را تمـام میکنیـم. اآلن چندصد 
مربـی کانـون فرهنگـی تربیـت کـرده ایم فرسـتاده 
ایـم بـه مناطـق مختلـف سـوریه حتی روسـتاهایی 

کـه داعـش هسـت، تـا کار فرهنگـی بکنند. 
خـأ  شـد  انجـام  کـه  خطایـی  آن  بنابرایـن 
بـرای  هـم  پلیـس  یـک  حتـی  بـود.  سـاختاری 
اعتراضـات مـردم تربیـت نشـده بـود و این مشـکل 
سـاختاری موجب این مشـکل شـد. اآلن هـم هنوز 
دوسـتان  کمـک  بـا  کـه  پلیـس  جدیـد  سـاختار 
نیـروی انتظامـی در آنجـا تهیـه کـرده ایـم پیـاده 

اسـت.« نشـده 

توضیحات دادستان کشور درباره 
آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام

حجت االسـام و المسلمین سـید ابراهیم رئیسی 
در جمـع خبرنـگاران در خصـوص آخریـن وضعیـت 
کـه  صورتـی  در  کـرد:  اظهـار  تلگـرام  فیلترینـگ 
شـبکه های اجتماعـی بـه مقـررات و ارزش های نظام 
بـی توجه باشـند، ادامـه کار آن ها در کشـور به هیچ 

عنـوان امکانپذیـر نخواهـد بود.

کاغذ اخبار

وزیـر امـور خارجـه گفـت: دو قطعنامـه ای کـه روز جمعه 
کمیتـه سـوم مجمـع عمومـی ملـل متحـد در حـوزه حقـوق 
بشـر تصویـب کرد شـاید یکـی از طنزهـای تلخ روزگار باشـد. 
محمدجـواد ظریـف دیـروز در مراسـم بزرگداشـت هفتادمین 
سـالگرد تاسـیس سـازمان ملـل متحـد کـه در محـل مرکـز 
مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شـد افزود: کشـورهایی که 
نه از قانون اساسـی و نه از انتخابات خبر دارند از انتخابات آزاد 
در سـوریه صحبت می کنند. وی ادامه داد: کسـانی که داعش 
را پـرورده انـد نسـبت بـه کسـانی کـه بـا داعـش مبـارزه می 
کننـد خرده می گیرند و متاسـفانه به دلیـل برخی ماحظات 
رای مـی آورنـد. ظریـف اضافـه کـرد: اینها نگرانی هـای عمده 
ای اسـت کـه در برخـورد با ملل متحد و در رسـیدگی به سـاز 
و کارهـای ملـل متحـد باید مورد توجـه قرار گیـرد. ظریف در 

بخشـی از صحبـت هایش گفـت: مطمئنا هفتادمین سـالگرد 
ملـل متحـد بایـد فرصتـی را فراهم کنـد که تـاش های ملل 
متحـد را در حوزه مختلـف ارج نهیم و معموال در محیط هایی 
کـه دیـدگاه سیاسـی- امنیتـی بـر سـایر اقدامات ملـل متحد 
حاکـم می شـود زحمات ملل متحـد کمتر مورد بررسـی قرار 
مـی گیـرد و ما در تاریخچه هفتادسـاله ملـل متحد همه چیز 

را بـا هم بررسـی مـی کنیم. 
وی افـزود: هفتادمین سـالگرد ملل متحـد فرصتی را فراهم 
مـی کنـد تا نگاهی بـه توفیق ها و ناکامی هـای ملل متحد در 
همـه موضوع هـا، از همکاری هـای بین المللی برای پیشـبرد 
توسـعه و ارتقـای حقوق بشـر که در منشـور ملـل متحد آمده 
تـا جلوگیـری از جنـگ کـه هـدف اصلـی ملل متحد اسـت و 
پایـه گـذاران ملـل متحـد بـرای آن گرد هـم جمع شـده اند، 

بپردازیـم. وزیـر امـور خارجـه اضافه کـرد: ما بایـد این تحلیل 
را در قالـب آرمانگرایـی واقـع گرایانـه ببینیـم یعنـی اگـر این 

سـازمان نبـود چـه اتفـاق هایـی مـی افتـاد، نـه اینکـه ایـن 
سـازمان چگونـه در قالـب دیـدگاه هـای ما عمل مـی کرد.

وزیر امور خارجه:

 دو قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی ملل 
متحد طنز تلخ روزگار است

  دولت

قـرار بود عصر پنج شـنبه در قرچـک گردهمایی اصاح 
طلبان با حضور موسـوی الری وزیر کشور دولت اصاحات 
برگزار شـود. این گردهمایی امـا به دلیل تجمع غیرقانونی 
برخـی افراد برگزار نشـد. در بین تجمـع کنندگان مخالف 
نقـوی حسـینی  طلبـان،  اصـاح  گردهمایـی  برگـزاری 
نماینده مجلس هم حضور داشـت. پـس از لغو گردهمایی 
اصـاح طلبـان و درگیـری هایـی کـه در ورامیـن پیـش 
آمـد، وزیـر کشـور از پیگیـری این مسـئله توسـط وزارت 
کشـور خبـر داد. حـاال حسـینعلی امیـری در گفت وگـو با 
ایلنـا در مـورد اقـدام غیـر قانونـی تندروهـا در قرچـک در 
بهـم زدن همایـش اصاح طلبـان عنـوان کـرد: سیاسـت 

وزارت کشـور ایـن اسـت کـه از تجمعـات قانونـی حمایت 
می کنـد و به ویـژه در آسـتانه انتخابـات حضـور تشـکل ها 
و احـزاب شناسـنامه دار را مبـارک می داند. قائـم مقام وزیر 
کشـور افـزود: معتقدیـم وجود و حضـور این تشـکل ها در 
گـرم کـردن تنـور انتخابات و شـو انتخاباتی نـه تنها مفید 
اسـت بلکـه خواسـته وزارت کشـور هم همین اسـت برای 
همیـن نسـبت بـه آنچـه در قرچـک اتفـاق افتـاد، اظهـار 
تاسـف می کنیـم.  امیـری یـادآور شـد: در پـی ایـن اتفاق 
وزیر کشـور به اسـتاندار مربوطه دسـتور داد عوامل، آمران، 
معاونان، مباشـران و مشـاوران اتفاقی که در قرچک رخ داد 
هرچه زودتر شناسـایی و معرفی شـوند. سـخنگوی وزارت 

کشـور ادامـه داد: در حـال حاضر اسـتانداری با تکلیفی که 
وزیـر کشـور بر عهده آنها گذاشـته در حـال پیگیری اتفاق 
اسـت برای همیـن االن هرگونـه پیـش داوری در خصوص 
ایـن حادثـه زودهنـگام اسـت. امیـری در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال که آیـا هماهنگـی الزم بـا نیروهای انتظامـی برای 
ایـن همایـش بـه عمل آمـده بود، گفـت: وقتی بـرای یک 
همایـش مجوزهای قانونـی صادر می شـود همه تمهیدات 
الزم نیـز در آن دیـده خواهد شـد و این هماهنگی ها برقرار 
شـده بـود. بـرای همین این مسـئله هـم در حال بررسـی 
اسـت کـه اگر فـردی از وظایف خود سـهل انگاری کرده در 

گـزارش نهایـی این مسـاله نیز قید شـود.

سخنگوی وزارت کشور در واکنش به بر هم خوردن گردهمایی اصالح طلبان در قرچک:

نسبت به آنچه که در قرچک اتفاق افتاد، متاسفیم  

وزارت کشور 

70 دالر قیمت 
منصفانه هر 
بشکه نفت

وزیـر نفـت گفـت: تصمیمی 
بـرای بازگشـایی دفتـر شـرکت 
جنوبـی  آمریـکای  در  نفـت 
ایسـنا،  گـزارش  بـه  نداریـم. 
بیـژن زنگنـه در حاشـیه مجمع 
گاز  صادر کننـده  کشـورهای 

دربـاره ی قیمـت منصفانـه هر بشـکه نفـت اظهار کـرد: االن اکثریـت اوپک 
معتقدنـد کـه قیمـت حـدود 70 دالر قیمـت مناسـبی اسـت. وی دربـاره 
اختافـات روسـیه و برخـی کشـورهای عربـی کـه باعـث سـقوط قیمـت 
نفـت شـده اسـت، تصریح کـرد: روسـیه عضو اوپک نیسـت و اعضـای اوپک 
تصمیمـات خـود را عقـا مشـروط به تصمیمـات خـارج از اوپـک بکنند. ما 
عـده ای هسـتیم کـه دور هم جمع شـده ایم و خودمـان در مـورد کارهایمان 
تصمیـم می گیریـم. وزیر نفـت ادامه داد: اول الزم اسـت همگرایـی در اوپک 
ایجـاد شـود و سـپس در نانـو اوپـک. در حـال حاضـر اوپک خود بـه تنهایی 
همگـرا نیسـت. زنگنـه دربـاره نامه دومـی که به اوپک فرسـتاده بـود، اظهار 
کـرد: نامـه من در مـورد این بود که اوپک سـقف 30 میلیون بشـکه ای خود 
را رعایـت کنـد و بازگشـت ایـران را نیـز منظـور کنـد و این نامـه دوم تاکید 

جدی تـری بـر ایـن مسـاله بـود.

وزیر نفت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 7-94/09 )نوبت اول(
مجتمـع کک سـازی و پاالیـش قطـران زرنـد در نظـر دارد اجـاره ماشـین آالت سـنگین مـورد نیـاز خـود را از طریـق مناقصه عمومـی به یک شـرکت توانمند حائز شـرایط واگـذار نماید. 

بدینوسـیله از کلیـه شـرکتهای فعـال در زمینـه مناقصـه تقاضـا مـی شـود در صـورت تمایل جهت کسـب اطاعـات بیشـتر و دریافت اسـناد مناقصه به شـرح ذیل اقـدام نمایند. 
1- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 7 جاده زرند به کرمان، مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند، دفتر امور حقوقی و قراردادها.

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 94/9/7 لغایت ساعت 15 مورخ 94/9/14
3- مـدارک مـورد نیـاز جهـت دریافـت اسـناد: الـف- فیش واریـزی )به مبلغ 300/000 ریال به حسـاب شـماره 12512319/39، نزد بانک ملت شـعبه شـهید بهشـتی زرنـد کد 44644 

بنـام شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی ایـران- مجتمع کک سـازی و پاالیش قطـران زرند( 
ب- معرفی نامه کتبی در صورت اعزام نماینده 

4- زمان ارائه پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94/9/28
5- محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: دفتر کمیسیون معامات مجتمع، یکشنبه مورخ 94/9/29

6- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(
7- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند 
م الف 500 

دوازدهمیـن جلسـه رسـیدگی بـه اتهامـات متهـم ردیـف 
اول پرونـده فسـاد نفتـی در شـعبه 15 دادگاه انقـاب دیـروز 
بـه ریاسـت قاضی صلواتـی  برگزار شـد. در جلسـه اول، دوم و 
سـوم کیفرخواسـت 237 صفحه ای این پرونده قرائت شـد و در 
جلسـات چهـارم، پنجم و ششـم رسـیدگی به ایـن پرونده نیز 
بیـش از 60 صفحـه از دفاعیـات 200 صفحـه ای بابک زنجانی 
متهـم ردیف اول قرائت شـد.  در جلسـه هفتـم محاکمه بابک 
زنجانـی ، مرتضـی تـورک معـاون دادسـتان تهـران بـه ارائـه 
توضیحاتـی در مـورد توقیـف، کارشناسـی و ارزشـیابی امـوال 
متهـم نفتـی پرداخـت.  در جلسـه هشـتم نیز وکیل شـرکت 
HK و زیـر مجموعـه شـرکت نفـت ایـران بـه قرائت شـکایت 
خـود از متهم نفتی پرداخت.  در جلسـه نهـم نیز وکای بانک 
مسـکن و سـازمان تامین اجتماعـی به قرائت شـکایات خود از 
متهـم نفتـی پرداختنـد و بابـک زنجانـی ادامه دفاعیـات خود 
را بیـان کـرد.  در جلسـه دهـم و یازدهـم نیـز متهـم نفتی به 
قرائـت ادامـه دفاعیـات خـود پرداخـت. خاصه از آنچـه که در 
دادگاه دیـروز بابـک زنجانـی گذشـت را بـه نقـل از میـزان در 

ادامـه بخوانید: 
 سـوال هـای قاضـی صلواتی از بابـک زنجانی متهـم را به 
چالـش کشـید/نحوه افزایـش سـرمایه بانـک FIIB ،چگونگی 
ایجـاد شـرکت SCT BANKERS دبی،نحـوه خرید ملک 

ایـران زمین  
 قاضـی صلواتـی: دادسـرا مدعـی اسـت شـما در حیـن 
فـروش بانـک FIIB بـه بانـک ملـت افزایش سـرمایه داشـته 
ایـد؟/ بابک زنجانی:شـخصا افزایش سـرمایه داده ام/بانک ملت 
یـک یـورو هـم به مـن کمـک نکرد/برگـه افزایش سـرمایه که 
از محـل منابع خودم هسـت موجود اسـت/بانک ملـت اصا در 

خـارج از کشـور پول نداشـت.  
 قاضـی صلواتی:شـرکت SCT BANKERS دبی اصا 
وجـود خارجی دارد؟/بابک زنجانی:در سـال SCT 87 کیش را 
افتتـاح کردیم و شـعبه کیـش را در DIFC دبی ثبت کردیم.  
کسـی  چـه  از  را  زمیـن  ایـران  صلواتی:ملـک  قاضـی   
خریدی؟/بابـک زنجانی:ایـران زمیـن را بیـن سـال هـای 88 و 
89 از شـرکت »الف-الـف« خریدم/اصل زمیـن را 280 میلیارد 
تومـان خریـدم کـه 9 هـزار متـر تجـاری داشـت/40 میلیـارد 

تومـان روز اول پرداخـت کردم/قاضـی صلواتـی:45 میلیـارد 
تومـان، ایـن 45 میلیـارد تومـان از کجا تامین شـده اسـت؟ از 
منابـع بانـک ملـت بوده؟/بابـک زنجانی: ملـک ایـران زمین را 
225 میلیـارد خریدم/قاضـی صلواتی:پـس چـرا قیمت ملک را 
بـاال مـی برید؟ قیمـت اولیه 240 میلیـارد بوده اسـت/ملک را 
چگونـه خریدید؟/بابـک زنجانی:گفتـم فقـط نقد می خـرم اما 
انهـا گفتنـد نـه باید شـرایطی بخری/سـه چک 77 میلیـارد و 
500 میلیونـی دادم/قاضـی صلواتی:بانک الف چک سـوم شـما 

را بـه علـت پاس نشـدن بـه اجرا گذاشـته اسـت.  
 قاضـی صلواتی:منابـع دو چـک اولـی که پاس کـردی از 
کجـا تامین شـده بـود؟ از پـول نفت نبـود؟ اقـای زنجانی این 
پـول هـا از محـل فـروش وون هـای شـرکت ن بـود که شـما 
مجـاز به تبدیل ان هـا به ریال نبودی/بابـک زنجانی:پول هایی 
کـه در دو چـک اول پرداخـت کـردم از محل منابع سـه بانک 
داخلـی بـود کـه بـرای انهـا حوالـه زده بـودم/ان هـا در مقابل 
حوالـه هـا بـه مـن وون داده بودند/ایـن پـول ها برای شـخص 

خـودم بود/قاضـی صلواتی:پـول هـا بـرای تو نبوده اسـت؟ 
 قاضـی صلواتی:آقـای زنجانی بـرای واردات جرثقیل های 
پـل صدر حداقل 12 میلیون یورو از محل اعتبارات شـرکت ن 
برداشـته اید که مجاز نبودید/بابک زنجانی:اینطور نبوده اسـت.  
 قاضـی صلواتـی: اقـای زنجانـی کل ملـک ایـران زمیـن 
امـده اسـت،چرا مـی  بـرای شـما 300 میلیـارد تومـان در 
خواهـی قیمـت را بـاال ببری؟/بابـک زنجانی:اینطـور نیسـت/

قاضـی صلواتی:ثابـت میکنم کـه چرا می خواهی قیمـت را باال 
ببـری/در 30 اردیبهشـت 92 وزارت نفـت ملک ایـران زمین را 
824 میلیـارد تومـان کارشناسـی کـرد امـا بـه فاصله سـه ماه 
و بـا اعتـراض شـما ملک ایـران زمین دوباره کارشناسـی شـد 
و ملـک 1760 میلیارد تومان کارشناسـی شـد/گزارش موثقی 
داریـم کـه کارشناسـی دوم را مخـدوش میکند/از اقـای تورک 
مـی خواهم دوباره کارشناسـی را انجام دهند تـا در صورتی که 
تخلفـی صـورت گرفتـه اسـت افراد بـه مراجع قضایـی معرفی 

شوند. 
 قاضـی صلواتی:ملـک ایران زمین را در کـدام دفترخانه 
ثبـت کردید/بابک زنجانی:دفترخانـه ای در میدان هفتم تیر/

قاضی صلواتی:اقـای »م-ن« نماینده حقوقی وقت وزارت نفت 

در دفترخانـه بابـت سـند قطعـی مشـتمل بـر رهن از شـما 2 
میلیـارد و 500 میلیون تومـان می گیرد/پرونده اقـای »م-ن« 
در دادسـرا باز اسـت و به زودی به دادگاه می اید/سـردفتر هم 
از شـما 8 میلیـارد و 800 میلیـون تومان می گیرد/هزینه ثبت 
ایـن سـند 10 میلیـون تومان بـوده است/سـردفتر به دادسـرا 
احضـار شـود/نجفی نماینده دادسـتان:این اتفاق افتاده اسـت. 

 SCT قاضی صلواتی:اقای زنجانی سـرمایه اولیه شـما در 
دبی چقـدر بود؟/بابـک زنجانی:یادم نیسـت/قاضی صلواتی:من 
یادتـان مـی انـدازم، 104 میلیـون دالر بـوده اسـت/مدارک 
 SCT/دبـی وجـود نـدارد SCT پرونـده مـی گوینـد بانـک

سـاخته ذهن شماسـت. 
دادگاه  بـا  زنجانـی  صلواتی:اقـای  قاضـی   
صداقـت داشـته باش/قرارباشـد منکـر همه چیز 
شـوید دادگاه سـند دارد/بابـک زنجانی:اگـر مـی 
خواهیـد همه را قبول کنم/قاضی صلواتی:با سـند 

و مـدرک صحبـت کنیـد. 
 * بابـک زنجانی:در جلسـه چهارشـنبه گفتم 
12 میلیارد یورو دارم/قاضی صلواتی:گفته بودید 
کـه 22 میلیارد یـورو دارید کـه 10 میلیارد آن 

کم شـد/بابک زنجانی:نه کم نشـده است/22 
میلیـارد یـورو داریم اما 12 میلیـارد آن از 

جانـب من قابل تصمیم گیری اسـت/در 
مـورد 10 میلیـارد آن بدهی فارکسـی 

و ... داریم. 
زنجانی:بازپـرس  بابـک   
مختلـف  افـراد  از  پرونـده 

سـری  یـک  و  پرسـیده  سـوال 
اسـت/قاضی  سـاخته  را  مـوارد 

صلواتی:دادسـتانی هـم مـی گوید حرف 
ذهـن  پرداختـه  و  سـاخته  شـما  هـای 

بیاوریـد.   مـدرک  شماسـت. 

 قاضـی صلواتی:شـما بـه وزارت نفـت بدهـی داریـد یـا 
ندارید؟/بابـک زنجانی: دارم/قاضـی صلواتی:بدهی به بیت المال 

را بپردازیـد و تمـام. 
 قاضـی صلواتی:آقـای زنجانـی دادگاه از شـما مـی خواهد 
کارگـزاران بانکتـان را معرفـی کنید می گویید نمـی توانم، آن 
وقت از نماینده دادسـتان می خواهید در مورد حسـاب هایتان 

کند)!( صحبت 
 دادگاه بـه پایـان رسـید. جلسـه بعـدی امروز برگـزار می 

شود.

بانک زنجانی در دوازدهمین جلسه دادگاه:

بانک ملت یک یورو هم به من کمک نکرد
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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

 رهگذار عمر
 بخش نود و هفت

تاریخ

بـه موجـب مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد و اماک 
و مـواد اصاحـی 59 و 64 آییـن نامـه قانـون و 
همچنیـن تبصـره 4 مـاده 2 قانـون و مـواد 2 و 3 
قانـون اصاحـی و حـذف مـوادی از قانـون ثبـت 
اسـناد بدیـن وسـیله فهرسـت امـاک مجهـول المالکی که در سـه 
ماهـه دوم سـال 94 از بخـش یـازده کرمـان تقاضـای ثبـت آنهـا 
پذیرفتـه شـده بـه ترتیـب پـاک و نـام متقاضـی و سـهام مـورد 

تقاضـا بـه شـرح ذیـل آگهـی می شـود: 
1( پـاک 4576 اصلـی موقوفـه حـاج محمد جمال بدعـوی تولیت 
دفتـر نمایندگـی اوقـاف و امـور خیریـه انـار شـش دانـگ باغچه به 

مسـاحت 307/80 مترمربـع واقع در روسـتای شـاهم آبـاد انار. 
2( پـاک 4666 اصلـی موقوفـه حـاج مـا محمدرضا انـاری بدعوی 
تولیـت دفتـر نمایندگـی اوقاف و امـور خیریه انار شـش دانگ باغچه 

بـه مسـاحت 467/26 مترمربع واقع در روسـتای شـاهم آبـاد انار. 
3( پـاک 4677 اصلـی موقوفـه حـاج محمد جمال بدعـوی تولیت 
دفتـر نمایندگـی اوقـاف و امـور خیریـه انار شـش دانگ مسـجد به 

مسـاحت 3774 مترمربـع واقع در روسـتای شـاهم آبـاد انار. 
4( پـاک 1 فرعـی مجـزی شـده از 9875 اصلـی حجـت بلوچـی 

انـاری شـماره شناسـنامه 1540 صـادره از انـار فرزنـد اکبـر شـش 
دانـگ خانـه بـه مسـاحت 240/20 مترمربـع واقـع در خیرآبـاد انار 

بـه آدرس انـار خیابـان شـریعتی کوچـه 12.
ابراهیـم  اصلـی   9982 از  شـده  مجـزی  فرعـی   1 پـاک   )5
انـار  محمدحسـینی زاده انـاری شـماره شناسـنامه 36 صـادره از 
فرزنـد جواد شـش دانگ خانه بـه مسـاحت 436/50 مترمربع واقع 
در هرمزآبـاد انـار بـه آدرس انـار خیابـان امـام خمینـی )ره( کوچه 

.20
6( پـاک 1 فرعـی مجـزی شـده از 10649 اصلـی خانـم سـیمین 
صوراسـرافیل اناری شـماره شناسـنامه 1 صـادره از انار فرزند اسـد 
شـش دانـگ خانـه بـه مسـاحت 200/70 مترمربـع واقـع در راس 

التحـت انـار بـه آدرس انـار خیابـان امـام زاده کوچه 10. 
7( پـاک 11418 فرعـی از 11007 اصلـی سـعید جوزمی شـماره 
ملـی 5420008521 فرزنـد محمـد شـش دانـگ زمیـن محصـور 
بـه مسـاحت 219/75 مترمربـع واقـع در نوشـهر انار بـه آدرس انار 

انتهـای بلـوار جمهوری اسـامی. 
8( پـاک 11419 فرعـی از 11007 اصلـی مهـدی حسـینی نـوه 
اکبرآبـادی شناسـنامه 3621 صـادره از انـار فرزنـد حسـین شـش 

دانـگ خانـه مسـاحت 313/10متـر مربـع واقـع در انـار بـه آدرس 
طالقانی. خیابـان  انـار 

9( پـاک 11420 فرعـی از 11007 اصلـی محمـد حسـینی نـوه 
اکبرآبـادی شـماره شناسـنامه 88 صـادره از انـار فرزنـد حسـین 
ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 313/10 مترمربـع واقـع در انـار بـه 

آدرس انـار خیابـان طالقانـی. 
10( پـاک 11425 فرعـی از 11007 اصلـی رضـا عباسـی نـژاد 
شـماره شناسـنامه 143 صـادره از انـار فرزنـد عبـاس ششـدانگ 
انـار  بـه آدرس  انـار  واقـع در  بـه مسـاحت 222 مترمربـع  خانـه 

خیابـان حافـظ. 
بـراوی  مصطفـی  اصلـی   11007 از  فرعـی   11427 پـاک   )11
شـماره شناسـنامه 1548 صـادره از انار فرزند علی ششـدانگ خانه 
بـه مسـاحت 310 مترمربـع واقـع در انـار بـه آدرس انـار خیابـان 

طالقانـی کوچـه 32.
قربانـی  محسـن  اصلـی   11007 از  فرعـی   11428 پـاک   )12
شـماره شناسـنامه 12 صـادره از انـار فرزنـد حسـین و خانـم زهـرا 
حاجـی زاده جلگـه ئـی شـماره شناسـنامه 2 صـادره از انـار فرزند 
محمـد بالمناصفه ششـدانگ خانه به مسـاحت ششـدانگ 313/10 

مترمربـع واقـع در انـار بـه آدرس انـار خیابـان طالقانـی. 
لـذا بـه اسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچه شـخص یا اشـخاص 
حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه امـاک تقاضـای ثبـت شـده ایـن 
آگهـی اعتراضـی داشـته باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول 
حداکثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت 
انـار تسـلیم نمـوده و رسـید دریافـت دارنـد. ضمنـا طبـق مـاده 
واحـده قانـون مربـوط بـه اعتراضـات پرونـده هـای ثبتـی مصـوب 
1373 معتـرض بایسـتی ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
واخواهـی خـود بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم را بـه دادگاه صالحه 
تقدیـم و گواهـی الزم را ارایـه نماینـد و چنانچـه بیـن تقاضا کننده 
و دیگـری قبـل از انتشـار نوبـت اول آگهـی دعوایی در دادگسـتری 
در جریـان باشـد طبـق مـاده 17 قانون ثبـت طرف دعوی بایسـت 
ظـرف مـدت مذکـور و گواهـی دادگاه مبنـی بر جریان دعـوی را از 

دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره ارایـه نماینـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/8/3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/9/1

کفیل ثبت اسـناد و اماک انار- حسین طالبی زاده 
م الف 2668

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 94 حوزه ثبتی انار بخش یازده کرمان
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سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ماخبر

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

باشـیم.
خواننـدگان محتـرم لطفـا سـواالت خـود را در 
رابطـه با تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره ۱0009۳5۳4۱2500 پیامـک کنید تا از 
طریـق دکتر صفـا با پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

سـتون چـاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: ۳247820۳

www.drsafa.org
بـا پیوسـتن بـه کانـال تلگـرام مرکز پزشـکی 
زیبایـی دکتـر صفـا از مهمتریـن و جدیدتریـن 
خدمـات زیبایـی ایـن مرکـز مطلـع شـده و از 
خدمـات مشـاوره رایـگان و انالین بهـره ببرید.

Telegram.me/safacenter

0913...4932
خانمـی 32 سـاله هسـتم. در اینترنـت خوانـدم کـه با 
زدن نمـک و آبلیمو روی مسـواک می تـوان دندان ها را 
به راحتـی سـفید کرد. آیا چنین چیـزی حقیقت دارد؟ 
پاسـخ: در حقیقـت ایـن ترکیـب بـه علـت خاصیـت 
سـایندگی نمـک و اسـیدی آبلیمـو، الیـه روی مینای 
دنـدان را برمـی دارد و اسـتفاده مـداوم از آن بـه دندان 
را  پوسـیدگی  احتمـال  بنابرایـن  می رسـاند  آسـیب 
افزایـش می دهـد و دنـدان به گرما، سـرما و شـیرینی 
حسـاس می شـود. همچنین بعـد از قطع مصـرف آن، 
دندان هـا دوچنـدان رنـگ می گیرند چون سـطح مینا 
بـر اثـر آسـیب دیدگی رنگ پذیرتـر از قبـل می شـود.

0933...7134
خانمـی 31 سـاله هسـتم کـه حـدود 4 سـال پیـش 
فکـر می کـردم دندان هایـم کمـی متمایـل بـه بیـرون 
هسـتند. ارتودنسـی کردم اما االن خیلی پشیمانم زیرا 
دندان هایـم خیلـی عقب رفته اسـت و فـرم نازیبایی به 
صورتـم می دهـد. به خصـوص وقتی می خنـدم. با چند 
متخصـص مشـورت کـرده ام امـا عقیـده آنهـا بـر این 
اسـت کـه راه حـل مناسـبی وجـود نـدارد. می خواهـم 
بدانـم با پیشـرفت روش هـای زیبایی آیـا راه حلی برای 

درمـان دندان هـای مـن وجود نـدارد؟
پاسـخ: بایـد از نزدیـک وضـع دندان هـای شـما را دید 
امـا باتوجـه بـه درمـان ارتودنسـی انجـام شـده، انجام 
مجـدد ارتودنسـی به نظر صاح نباشـد، بهتر اسـت به 
یـک متخصص ترمیمـی مراجعه کنید تا بـا روش های 
ترمیمـی ماننـد المینیـت شـاید بتـوان دندان هـا را 

طـوری تغییـر داد کـه جلوتـر به نظر برسـند.
0936...1983

دختـری 15 سـاله بـا وزن 53 کیلوگـرم و قـد 155 
سـانتی متر هسـتم. بیمـاری دیابـت نـوع یـک دارم و 
شـکمم هم بزرگ شـده اسـت بـه طوری کـه در هفته 
گذشـته یک کیلـو وزن اضافه کـردم. درحقیقت هفته 
بـه هفته درحال چاق شـدن هسـتم،  خواهش می کنم 

کمکـم کنیـد تـا بتوانم شـکمم را کوچـک کنم. 
پاسـخ: رژیم غذایی شـما به دلیل اسـتفاده از انسـولین 
بایـد بـه گونـه ای طراحـی شـود کـه خطـر افـت قند 
خـون بـه حداقـل ممکن برسـد. طبیعتا شـما نیازمند 
رژیـم غذایـی خاصی هسـتید که با تغییر هوشـمندانه 
الگـوی غذایی غلط گذشـته،  بتواند هم سـامت شـما 
را حفـظ کـرده و هم بـه کاهش وزن شـما کمک کند. 
توصیـه می کنـم بـه یـک متخصـص خـوب تغذیـه یا 

یـک متخصـص خوب غـدد مراجعـه کنید.
0935...8981

دندان هایـم از لثـه رویـش کرده انـد؛ چه کار بایـد انجام 
دهـم. تـا به حال هیچ اقدامـی در این زمینه نداشـته ام و 
االن دیگر رشـد دندان هایم کامل شـده اسـت. پزشکان 
می گوینـد باید قبـل از رویش کامل دندان ها ارتودنسـی 
می کـردم. آیـا االن راهـی وجـود نـدارد یا با ارتودنسـی 

امـکان این هسـت که دندان هایم درسـت شـود؟
پاسـخ: رویـش نابجـا یا همـان رویـش خـارج از قوس 
دندان هـای نیـش در فـک بـاال نمـای نسـبتا شـایعی 
مـی  رود.  به شـمار  ارتودنسـی  مشـکات  میـان  در 
دندان هـای  در  قـوس  از  خـارج  نیش هـای  مشـکل 
شـما درصورتی کـه بـا ناهنجاری هـای اسـکلتی همراه 
نباشـد، طـی یـک دوره درمانی عادی ارتودنسـی ثابت 
قابـل انجـام خواهد بود. سـن شـما مانعی بـرای انجام 
درمـان نیسـت. توصیه پزشـکانی هم که عنـوان کرده 
بودنـد بهتـر بـود قبـل از رویش کامـل دندان هـا برای 
ارتودنسـی اقـدام می کردیـد نظر درسـتی بوده اسـت. 

احتماال درباره سـه راه اصلی اطمینان از سـامت، زیبایی 
و جوانـی پوسـت، یعنی محافظت از پوسـت دربرابـر آفتاب، 
سـیگار نکشـیدن و ترک سـیگار و رژیم غذایی سالم و تاثیر 
ایـن سـه عامـل بـر سـامت و زیبایـی پوسـت شـنیده اید. 
بعـاوه مـوارد ذکـر شـده، طیـف گسـترده ای از ویتامین ها 
و آنتـی اکسـیدان هـا نیز قادر بـه بهبود سـامتی و کیفیت 
پوسـت و در نتیجـه زیبایـی پوسـت صورت و بدن شـما می 
باشـند. ویتامیـن C, ویتامیـن E و سـلنیوم بـرای زیبایـی 

پوسـت شما
تحقیقـات نشـان مـی دهنـد کـه ویتامیـن C, ویتامیـن 
E و سـلنیوم بـه محافظـت از پوسـت دربرابـر آسـیب هـای 
آفتـاب بـه پوسـت و سـرطان پوسـت کمـک مـی نمایـد و 
حتـی ممکـن اسـت، بعضـی از رنـگ رفتگـی هـا و چـروک 
هـای پوسـتی را درمـان نماینـد. ایـن آنتـی اکسـیدان ها با 
افزایش سـرعت سیسـتم بازسـازی پوسـت و با مهار آسـیب 

هـای بیشـتر بـه زیبایـی پوسـت کمـک مـی نمایند.
کوآنزیم Q10 برای زیبایی پوست شما

هـای  اکسـیدان  آنتـی  انـواع  از  یکـی   Q10 کوآنزیـم 
طبیعـی درون بـدن بوده که به رشـد سـلول هـا و محافظت 

از آنهـا در برابـر نابسـامانی هـای سـرطان کمک مـی نماید.  
 Q10 بنظـر می رسـد کـه کاهش سـطح طبیعـی کوآنزیـم
کـه در بزرگسـالی و پیری رخ می دهد، با پیرشـدن پوسـت 
در ارتبـاط اسـت. یکـی از تحقیقـات اخیـر نشـان مـی دهد 
کـه گذاشـت کوآنزیم Q10 برروی پوسـت بـه کاهش وقوع 
چیـن و چـروک بـرروی پوسـت کمک مـی نمایـد. کوآنزیم 
Q10 پیشـنهادی بیشـتر تحقیقـات بـا غلظـت 0,3 درصـد 

می باشـد.
آلفا لیپوئیک اسید برای زیبایی پوست شما

ایـن آنتـی اکسـیدان زمانیکـه وقتـی بشـکل موضعـی 
اسـتفاده مـی شـود، قـادر بـه محافظـت از پوسـت دربرابـر 
آسـیب نـور خورشـید مـی باشـد. محققانـی کـه انـواع کرم 
هـای 3 تـا 5 درصـد ایـن آنتـی اکسـیدان را بررسـی کرده 
انـد، نتیجـه گرفتـه انـد اگـر این کـرم هـا یـک روز درمیان 
اسـتفاده شـده و کـم کم میـزان مصرف آنها بـه روزی یکبار 
برسـد، بعضـی از آسـیب هـای آفتـاب بـه پوسـت را بهبـود 

بخشـد. می 
رتینوئیک اسید برای زیبایی پوست شما

باشـد.  A مـی  نـوع فعـال ویتامیـن  اسـید  رتینوئیـک 

بـرای درمـان چیـن و چـروک  اسـید موضعـی  رتینوئیـد 
هـا، لـک هـای پوسـتی ناشـی از افزایـش سـن و خشـکی 
و خشـونت پوسـت ناشـی از قـرار گرفتـن در برابـر آفتـاب 
اسـتفاده مـی شـود. رتینوئیـک اسـید در انـواع کـرم و ژل 
ماننـد موجـود بـوده و معمـوال یکبـار در روز مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیرد. هرچند متخصصان پوسـت برایـن باوربودند 
کـه رتینوئیـک اسـید پوسـت را در برابر آفتاب حسـاس می 
کنـد، امـا هم اکنـون قبـول دارند که ایـن مکمل بـه بهبود 

آسـیب هـای آفتـاب بـه پوسـت کمـک مـی نماید.
اگـر از رتینوئیـک اسـید بـا غلظت بـاال و مقادیـر و تعداد 
بـاال اسـتفاده نماییـد، ممکن اسـت باعث سـرخی، خشـکی 
شـدید پوسـت و پوسـت انداختن شـود. توصیه می شود که 
از ایـن مکمـل در مقادیـر 0,01 درصـد در انـواع ژل ماننـد 
و 0,1 درصـد در انـواع کـرم ماننـد اسـتفاده کـرده و هر دو 
تـا سـه شـب یکبـار بـرای بازگشـت تاثیـرات نور بر پوسـت 

اسـتفاده شود.

مکمل های الزم برای زیبایی پوست صورت و بدن
   زیبایی

با طب سنتی از بوی بد دهان
خالص شوید

خطاهایي که حین مسواک زدن 
مرتکب مي شویم!

همـه مـا می دانیـم کـه 
مراقبـت از دهـان و دنـدان 
فـردی  بهداشـت  جـزء 
امـا  می شـود  محسـوب 
گاهـی پیـش می آیـد کـه 
بـاز  مراقبت هـا  وجـود  بـا 
هـم دچـار بـوی بـد دهان 
موضـوع  ایـن  می شـوید. 
حضـور شـما را در جامعه، 
محل کار، دانشـگاه و حتی 
بـا  دوسـتان تان  میـان  در 
روبه رو می کند.  مشـکاتی 
پـس اگـر از جمله کسـانی 
هسـتید که بوی بـد دهان 
می دهد،حتمـا  آزارشـان 
باشـید.  درمـان  فکـر  بـه 
عباسـیان،  علیرضـا  دکتـر 
سـنتی  طـب  متخصـص 
می گویـد؛ بـوی بـد دهـان 
دارد.  متفاوتـی  دالیـل 
بنابرایـن در وهلـه اول باید 
و  کـرده  بررسـی  را  علـت 

سـپس درصـدد درمـان برآییـد. گاهـی حتما بایـد از یک 
دندانپزشـک کمـک بگیریـد، چراکـه از بین بـردن بوی بد 
دهـان با غذاهـا و قرص های معطـر، درمانی موقتی اسـت. 

سکنجبین عسلی بخورید
زمانـی کـه بـوی بـد دهـان بـا غـذا خـوردن از بیـن 
نمـی رود، غـذا سـر دل تـان می مانـد و نمی توانیـد آن را 
خـوب هضم کنید. بـه عنوان نکته اول بایـد بدانید خواب 
روز بـرای شـما بسـیار بـد اسـت و بـوی بـد دهان تـان را 
تشـدید می کنـد. بهترین درمان بـرای این افـراد خوردن 
شـربت سـکنجبین عسلی اسـت. یعنی سـکنجبین را که 
اصـوال بـا سـرکه و شـکر درسـت می کنیـد، ایـن بـار بـا 

سـرکه و عسـل آمـاده و میـل کنید. 
استفاده از خوشبوکننده ها راه حل درمانی نیست

فـردی کـه حـرارت معـده اش باالسـت، هـر خوراکـی 
مثـل هـل، دارچیـن، بهارنارنـج، گاب و هـر چیـزی را 
کـه عطـر ایجـاد می کنـد بخـورد سرپوشـی می شـود بـر 
بـوی بـد دهانـش. در واقع مصـرف هر خوراکـی معطری 
بـه صـورت موقـت مفیـد خواهـد بـود اما بـه یاد داشـته 
باشـید کـه خـوردن ایـن مـواد معطـر درمـان محسـوب 
نمی شـود. می توانیـد از قرص هـا، آدامـس و ترکیباتی که 
اسـانس لیمـو، نعنـا، دارچیـن و اسـطوخودوس دارند هم 
بـه عنـوان خوشـبو کننـده دهـان اسـتفاده کنیـد. خال 
کـردن دندان هـا را فرامـوش نکنیـد چـون گاهـی لثـه 
فـرد عفونـی نیسـت و دندان هایـش هم خراب و پوسـیده 
نیسـتند امـا مـواد غذایـی الی دنـدان باقـی می مانـد و 

دهانـش بـوی بـدی می گیـرد. 
از ترکیب کف دریا و نمک دریایی کمک بگیرید 

نوعـی از بـوی بـد دهـان هـم بـه دلیـل خراب شـدن 
دندان هـا ایجـاد می شـود. این افـراد باید به دندانپزشـک 
مراجعـه کننـد تـا مشـکل دندان های شـان را رفـع کنند 
امـا راهنمـای طـب سـنتی بـه ایـن افـراد ایـن اسـت که 
ترکیـب کـف دریـا، نمـک دریایـی و خاکسـتر صـدف 
را )اگـر پیـدا کردنـد( بـا هـم مخلـوط و روی دندان هـا 
بگذارنـد. اگـر هم خاکسـتر صدف پیـدا نکردنـد، ترکیب 
نمـک دریایـی و کـف دریـا کفایـت می کنـد. ایـن کار 
بـد  بـوی  کمـک می کنـد مشـکات دندان هـا کمتـر و 

دهـان هـم کاهـش پیـدا کند. 
سرکه غرغره کنید

نـوع دیگری از بوی بد دهان هم مربوط به لثه هاسـت؛ 
لثه هایـی کـه شـل و محل تجمع مـواد عفونی می شـوند. 
ایـن افراد وقتی مسـواک می زنند،سـریع دندان های شـان 
شـروع بـه خونریـزی می کنـد. درمان مناسـب بـرای این 
افـراد حجامـت یـا فصد اسـت کـه خونگیری از یکسـری 
رگ هـای خـاص انجـام می شـود. بـه غیـر از ایـن قرقـره 
کـردن سـرکه از هـر نوعـی بـرای این افـراد مفید اسـت. 
اگـر بوی بـد دهان زیـاد اسـت،می توانید از ترکیـب گیاه 
مـورد و سـرکه بـرای قرقـره کـردن اسـتفاده کنیـد. اگـر 
پـودر مـورد اذیت تـان می کنـد، ایـن گیـاه را در سـرکه 
از آن بـرای قرقـره کـردن  بجوشـانید، صـاف کـرده  و 

کنید. اسـتفاده 

احتمـاال شـما نیز روزانه دو الي سـه بار دنـدان هایتان 
را مسـواک مـي زنید و شـاید تصور مي کنیـد در این کار 
خبـره شـده ایـد. امـا بایـد بدانیـد بـدون اینکـه متوجـه 
بشـوید خطاهایـي مرتکـب مـي شـوید. در ایـن مطلب با 
5 خطایـي کـه اغلـب ما حیـن مسـواک زدن مرتکب مي 

شـویم آشـنا خواهید شد.
1.عجلـه مـي کنیدبـه عقیـده ي کارشناسـان یکـي از 
خطاهـاي شـایع مسـواک زدن زمانـي کوتاهي اسـت که 
بـراي ایـن کار اختصـاص داده مـي شـود. بـراي اینکـه 
بـه خوبـي دنـدان هایتـان را مسـواک بزنیـد بایـد حدود 
دو دقیقـه وقـت بـراي ایـن کار صـرف کنیـد. زمانیکـه با 
عجلـه مسـواک مـي زنید نمـي توانیـد جرم هـاي دندان 
را از بیـن ببریـد. نتایـج یـک پژوهـش انگلیسـي نشـان 
مـي دهـد دو سـوم افـرادي که از بیمـاري مربـوط به لثه 
رنـج مـي برنـد افرادي هسـتند که بـا وجـود توصیه هاي 
دنـدان پزشـک شـان بـاز از اختصـاص دادن دو دقیقه به 
مسـواک زدن کوتاهـي کـرده انـد. زمانیکه مسـواک را به 
دسـت مي گیرید به سـاعت خـود نگاه کنیـد و دو دقیقه 
از وقـت بـا ارزش تان را به این کار مهـم اختصاص دهید.

2. دقـت نمـي کنیدخطـاي دیگـري که زیـاد مرتکب 
مـي شـوید ایـن اسـت کـه حیـن مسـواک زدن برخـي 
از مناطـق دهـان را فرامـوش مـي کنیـد. بایـد بـا دقـت 
یکسـان جلـو، عقـب و روي دندان ها و همچنیـن لثه ها، 
زبـان و کام را تمیـز کـرد. اغلب بخش هایـي از دهان که 
مسـواک بـه راحتي بـه آنجا نمي رسـد مثل دنـدان هاي 

عقب رهـا مي شـوند. باید 
توجه داشـته باشـید که با 
حوصلـه و دقـت مسـواک 
در  افـراد  برخـي  بزنیـد. 
مسـواک زدن تمـام دندان 
هـا تنبلـي بـه خـرج مـي 

. هند د
 3. مسـواک را بیـش از 
حـد روي دندان ها فشـار 
مـي دهیدآیا از آن دسـته 
افرادي هسـتید کـه تصور 
مـي کننـد هر چه بیشـتر 
دهنـد  فشـار  را  مسـواک 
دنـدان هـا بهتـر تمیز مي 

ند؟ شو
بایـد بگوییم متاسـفانه 
بـه  کنیـد.  مـي  اشـتباه 
کار بـردن انـرژي زیـاد در 
حیـن مسـواک زدن از آن 
رایجـي  خطاهـاي  دسـته 
اسـت کـه تمـام مراجعین 
پزشـکان  دنـدان  بـه 
مرتکـب مي شـوند. فشـار 
دادن مسـواک روي دنـدان هـا باعـث مـي شـود بافـت 
لثـه هـا از دنـدان ها فاصلـه بگیـرد و از بین بـرود. حتي 
امـکان دارد بـه حساسـیت دندانـي یـا افتادگـي دنـدان 
دچـار شـوید. خاصـه اینکـه بـا دنـدان هایتـان مهربان 
باشـید. دنـدان پزشـکان توصیـه مـي کننـد از مسـواک 
هـاي نـرم اسـتفاده کنیـد. زیـرا اینگونـه مسـواک ها به 
دنـدان آسـیب نمـي رسـانند و راحـت تـر روي دنـدان 

هـا مـي لغزنـد.
 4.حـرکات تـان اشـتباه اسـت اگـر مسـواک زدن از 
رشـته هـاي المپیـک بـود بـه نظرتـان چـه امتیـازي از 
هیـات داوران دریافـت مـي کردیـد؟ اگـر مسـواک را بـه 
صـورت افقـي از عقـب بـه جلـو و بـر عکـس روي دندان 
هایتـان مـي کشـید امتیـاز باالیي نسـیب تان نمي شـد. 
مسـواک را بـا حـرکات دوراني کوتاه و مایـم روي دندان 
هـاي تـان حرکـت دهیـد. نزدیـک لثه هـا یـک زاویه ي 
45 درجـه بـه مسـواک بدهیـد و از باال به پایین مسـواک 

نید. بز
5. در اسـتفاده از خمیـر دنـدان زیـاده روي مـي کنید 
زیـاده روي در خمیـر دندان في نفسـه آسـیبي به دندان 
هـا نمـي زنـد امـا امـکان دارد بـه خاطـر اینکـه دوسـت 
نداریـد دهانتـان پـر از کـف باشـد زمـان مسـواک زدن 
را کوتـاه کنیـد. بـراي کـودکان الیـه ي نازکـي از خمیـر 
دنـدان کافیسـت و براي بزرگسـاالن انـدازه ي یک نخود 

یـا تیلـه بـس اسـت و بهتـر اسـت زیـاده روي نکنید.

قهوه و شکالت 
تلخ دوست دارید؟ 
احتمال دارد مشکل 
روانی داشته باشید! 
کارشناسـان در یـک تحقیـق 
منحصـر بفـرد دریافته انـد عاقـه 
بـه طعـم تلـخ ماننـد قهوه هـای 
بسـیار تلخ می تواند نشـان دهنده 
احتمالـی ابتـای افـراد بـه نوعی 

بیماری روانی باشـد.  بر اسـاس تحقیقات انجام شـده افرادی که به نوشـیدنی های 
تلـخ، کاکائـوی بـدون شـکر و چـای تلـخ پـر رنـگ عاقمنـد هسـتند دچـار 
گرایش هـای روانـی دو قطبی،  افسـردگی،  خودخواه بودن،  عدم احسـاس مهربانی 
و عطوفـت و عاقمنـد بـه انجـام اعمـال منفـی و حتی جرائـم بوده اند. بررسـی ها 
نشـان می دهنـد، این نتایـج حاصل تحقیقات پژوهشـگران دانشـگاه اینسـبروگ 
کشـور اتریش بر روی یک هزار نفر در دو گروه آزمایشـی نوشـیدنی های شـیرین 
و نوشـیدنی های تلـخ بوده اسـت. کارشناسـان بـر این اسـاس اعتقـاد دارند توجه 
مـردم بـه نوشـیدنی های تلخ می تواند نشـان دهنـده نیمه تاریک شـخصیت آنها 
باشـد. کارشناسـان پس از آزمایش تمایل به نوشـیدنی های تلخ در سـال های آتی 
دریافته اند افراد متمایل بیشـتر دچار انواع جرائم و حتی داشـتن سـابقه کیفری و 
زندان شـده اند. کارشناسـان اعتقاد دارند نوعی رابطه بین ارسـال دسـتور از طرف 
مغز جهت انتخاب نوشـیدنی های تلخ و داشتن رفتارهای پرخاشـگرانه وجود دارد. 

شگفتی های
 بدن انسان  
بـه گـزارش ایندپندنت، شـاید 
برایتـان  نـکات  ایـن  دانسـتن 

باشـد:    آور  شـگفت 
1- بـدن از .7,000,000,000
000,000,000,000,000,00

0 اتم تشـکیل شـده اسـت. 
 3- اسـید معـده می توانـد فلـز 

را حـل کند. 
 4- الیـه بیرونـی پوسـت بـدن هـر 2 تـا 4 هفتـه می ریـزد. در سـال وزن 

پوسـت مـرده بـدن حـدود 700 گـرم می شـود.  
و  قلـب  عضـات  سـلول های  چشـم،  عدسـی  درونـی  سـلول های   -  5
نورون هـای قشـر مغـز تنهـا سـلول هایی هسـتند کـه همیشـه بـا شـما 

ننـد.   می ما
6- اگـر قـرار باشـد تمـام چروک هـای مغـز را بـاز کنیـد، انـدازه روبالشـی 

می شـود.  
7- 10 درصد روز درحال پلک زدن هستید.  

8- چشـم ها می تواننـد بین 2,3 تـا 7,5 میلیون رنگ مختلف را تشـخیص 
دهند.  

9- بینی می تواند یک تریلیارد بوی مختلف را تشخیص دهد.        

این غذاها را میل 
کنید و بیشتر 
کالری بسوزانید!

کمـی سـرعت دادن بـه سـوخت 
و سـاز بـدن آنچنان کار دشـواری 
نیسـت. تنها کافیسـت این غذاها 
راه  خـود  غذایـی  برنامـه  بـه  را 

. هید د
1- فلفل تند: ترکیب کپسایسـین 

کـه فلفـل تنـدی خـود را از آن دارد، بـا باال بردن سـرعت سـوخت و سـاز و مهار 
هـوس غذایی ارتباط مسـتقیم دارد.

2- غـات کامـل: غـات کامـل حـاوی مقدار زیـادی فیبـر و کربوهیـدرات های 
پیچیـده هسـتند، کـه بـه باال بردن سـرعت سـوخت و سـازتان کمک مـی کند. 

فقـط دقـت کنید تـا از غـات کامل واقعـی را میـل کنید.
3- قهـوه: کافئین به شـکل طبیعی سیسـتم عصبی مرکـزی را تحریک می کند، 

نوشـیدن روزانه قهوه می تواند 5 تا 8 درصد سـرعت متابولیسـم را باال ببرد.
4- سـرکه: سـرکه مزایـای فراوانی بـرای سـامت دارد از جمله توانایی سـوزاندن 
چربـی. تحقیقـات نشـان داده اسـیدی در سـرکه موجـود اسـت کـه بـه ژن هـا 
سـیگنال مـی فرسـتد تـا چربـی هـا را بشـکنند. همچنیـن اسـتفاده از مقداری 
سـرکه پـس از خـوردن کربوهیـدرات هـای تصفیه شـده باعـث می شـود از باال 

رفتـن ناگهانـی قند خـون جلوگیری شـود.

درمان گرفتگی 
بینی با چای گوجه

در  نکنیـد!  تعجـب 
جفـت   4 انسـان،  جمجمـه 
وجـود  سینوسـی  مجـرای 
روزنـه ای  تمامشـان  کـه  دارد 
وقتـی یـک  دارنـد.  بینـی  بـه 
مجرا هـا  ایـن  از  تـا  چنـد  یـا 
می گیـرد، گرفتگـی سینوسـی 

رخ می دهـد. از طرفـی گوجـه فرنگـی خـواص و فوایـدی دارد کـه بـرای 
معالجـه و درمـان گرفتگی بـه کار می آید. با دسـتوری کـه در ادامه آمده، 
می توانیـد در خانـه هـم چـای گوجـه تهیـه کنیـد هـم از شـر گرفتگـی 
بینـی رها شـوید. در کتـاب »دایره المعـارف درمان خانگی« نوشـته دکتر 
مایـکل مـورای آمده اسـت که گوجه سرشـار از مواد آنتی اکسـیدانی بوده، 
یـک ضـد باکتری خـوب محسـوب می شـود و در درمان سـرماخوردگی و 
برطرف شـدن گرفتگی سینوسـی بسـیار مفید اسـت. دو گوجه تازه را در 
دو لیـوان آب بجوشـانید. دو حبـه سـیر خرد شـده و 6 یا 7 دانه خرد شـده 
فلفـل بـه آن اضافـه کنیـد و بگذاریـد تـا 10 دقیقه بجوشـد. گوجـه را در 
آب، کامـا لـه کنیـد و بعـد آبـش را بگیریـد. سـعی کنیـد آن را داغ داغ 
بخوریـد و پیـش از قـورت دادن بگذاریـد چنـد دقیقـه در گلویتـان بماند.

تحقیق دانستنی ها درمانتغذیه
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خودرو

خبر

جلوگیری از تحویل خودروهای
 »تک ایربگ« با وام 25 میلیونی

رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران از نظـارت بـر 
توزیـع خودروهـا در طـرح خرید خودرو بـا وام 25 میلیون 
تومانـی خبـر داد و گفـت: صاح نمی دانـم خودروهای تک 

ایربـگ تحویل مردم شـود. 
نیـره پیروزبخـت گفـت: براسـاس مصوبـه دولـت، تنهـا 
بخـش محـدودی از خودروهـا اجازه تولید با تـک ایربگ را 
دارنـد و بـر این اسـاس، صـاح نمی دانم که ایـن خودروها 
در قالـب پرداخـت وام 25 میلیونی خـودرو به مردم عرضه 

شوند. 
رئیس سـازمان ملی اسـتاندارد ایران افزود: این سازمان 
بررسـی هـای الزم بر روی تحویل خودروهـا در قالب طرح 
خریـد اعتبـاری خـودرو صـورت خواهد داد تـا خودروهای 

ایـن طرح بـه صورت تـک ایربگ عرضه نشـوند. 
وی تصریـح کـرد: همچنیـن نظـارت کافـی بـر اجـرای 
طـرح خریـد اعتبـاری لـوازم خانگـی هـم صـورت خواهد 
گرفـت تـا مردمی کـه از این کارت ها اسـتفاده مـی کنند، 

لـوازم خانگـی اسـتاندارد بخرند. 
طـرح خریـد اعتباری خـودرو با وام 25 میلیـون تومانی 
بـه مـدت شـش روز و با ثبـت نـام 110 هـزار متقاضی، از 
سـوی دولـت برای تحریـک تقاضا و فـروش خودروهای در 

انبـار مانـده خودروسـازان از هجدهـم ابان ماه آغاز شـد. 
همچنیـن طـرح خریـد اعتباری کاالهـای بـادوام با وام 
تـا سـقف 10 میلیـون تومانـی نیـز قـرار اسـت از اواسـط 

هفتـه آینـده اجرایی شـود. 
هنـوز دولـت هیـچ آمـاری مبنـی بـر تعـداد متقاضیان 
حضـور در ایـن طـرح ارایـه نکـرده و بـه صـورت رسـمی، 

زمـان آغـاز توزیـع ایـن کارت هـا اعام نشـده اسـت. 
کارت  توزیـع  بـا  اول  فـاز  در  اسـت  قـرار  طـرح  ایـن 
اعتبـاری میـان کارمنـدان دولـت و بازنشسـتگان از سـوی 

دولـت اجرایـی شـود.

علت فروش نرفتن سوبارو در ایران

سـوبارو لگاسـی 2015، محصولـی اسـت که بـه تازگی 
در سـبد خودرویـی شـرکت سـیف خـودرو قـرار گرفتـه 
اسـت. سـوبارو، برنـدی ژاپنی اسـت که به سـاخت خودرو 
بـا موتورهـای باکسـر پرتـوان و کـم اسـتهاک معـروف 

ست.  ا
در بسـیاری از نقـاط جهـان محصـوالت ایـن کمپانی را 
ضـد مـرگ می نامنـد، از آن جهت کـه خرابی این ماشـین 
کم اسـت و حتـی گاهی در میـان برندهـای ژاپنی ، عمری 
بیشـتر از تویوتـا دارد. امـا هنـوز در ایـران ایـن بـاور جـا 
نیافتـاده اسـت و شـاید دلیـل آن، شـیوه قیمت گـذاری 
ایـران  بـازار  در  لگاسـی  باشـد.  خـودرو  سـیف  شـرکت 
تـوان رقابـت بیشـتری بـا تویوتـا کمـری دارد، ایـن روزها 
بـا قیمـت 223 میلیـون تومـان از طـرف شـرکت فروخته 
می شـود کـه 48 میلیـون تومـان از کمـری هیبریـد فول، 

گران تـر اسـت. 
هم چنیـن ایـن ماشـین رقیبی فرانسـوی به نام سـفران 
دارد کـه در نسـخه 2016، قیمـت 180 میلیـون تومان را 

به خـود اختصاص داده اسـت. 
همیـن اختـاف قیمـت باعـث شـد تـا مشـتریان  بـه 
کمبـود  دیگـر  مسـاله  نرونـد.  لگاسـی  سـوبارو  سـمت 
طبـق  و  اسـت  شـرکت  ایـن  فـروش  از  پـس  خدمـات 
مرکـز  یـک  فقـط  سـایت شـرکت  در  منـدرج  اطاعـت 
خدمات پس از فـروش در ایـران دارند.بـه ایـن معنـی کـه 
مشـتریان نمی تواننـد بـه خدمـات سراسـری و یک پارچه 
هـم  طرفـی  از  و  کننـد  اعتمـاد  سـیف خودرو  شـرکت 
قیمـت باالتـری نسـبت بـه رقبـا بپردازنـد. پـس شـاید 
بهتـر باشـد قیمـت ایـن ماشـین در حـد رقبایـش تعیین 

شـود تـا شـانس خـود را بسـنجد. 

از   2016 مـدل  خودروهـای  واردات  حالیکـه  در 
تابسـتان امسال به کشـور آغاز شد فهرسـت خودروهای 
وارداتـی بـه ایـران طـی هفت مـاه امسـال حاکـی از آن 
اسـت کـه ایـران در ایـن مـدت مجموعـا حـدود 2400 

دسـتگاه خودروی سـواری مدل 2016 را به کشـور وارد 
اسـت. کرده 

اگرچـه رونـد واردات خـودرو از ابتـدای سـال جـاری 
ماه هـا  اکثـر  در  و  گرفتـه  پیـش  در  را  نزولـی  سـیل 

واردات خـودرو نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 
کاهشـی بیـش از 50 درصدی را نشـان می دهد، واردات 
خودروهـای مـدل 2016 طـی ایـن هفـت مـاه از حدود 
300 دسـتگاه تـا مرداد مـاه به حدود 2400 دسـتگاه تا 

پایـان مهر رسـید.
بـر اسـاس گزارش گمـرک که طـی ماه های گذشـته 
دسـت بـه انتشـار بخشـنامه هایی بـرای تشـریح نحـوه 
اسـت،  کـرده   2016 مـدل  خودروهـای  قیمت گـذاری 
مـدل  واردات  بـه  اقـدام  همـه  از  بیـش  واردکننـدگان 
2016 خـودروی هیونـدا سـانتافه کرده اند که بر اسـاس 
بخشـنامه گمـرک این خودرو در حـدود 26 هزار و 450 

دالر ارزش گـذاری شـده اسـت.
امسـال  هفت ماهـه  در  کـه  می دهـد  نشـان  آمارهـا 
مجموعـا حدود 112 دسـتگاه بـی ام و و 65 دسـتگاه بنز 
مـدل 2016 بـه کشـور وارد شـده اسـت.همچنین 230 
دسـتگاه خـودروی کیـا هاچ بـک پیکانتـو کـه 11 هـزار 
دالر ار زش گـذاری شـده و 67 دسـتگاه تویوتـا یاریـس 
هاچ بـک، 65 دسـتگاه آئـودی، کمتـر از 100 دسـتگاه 
کیـا اوپتیمـا بـا ارزش گمرکـی 21 هـزار و 555 دالر و 

20 دسـتگاه النتـرا نیـز خریـداری شـده اسـت.

امـا پرطرفدارتریـن خودروهـای 2016 ای از سـوی 
واردکننـدگان هیونـدا سـانتافه و کیـا سـراتو بوده اسـت 
کـه واردات هـر کـدام بـه ترتیـب در مـدت مذکـور بـه 
بیـش از 800 و حـدود 340 دسـتگاه می رسـد، قیمـت 
ایـن خودروهـا نیـز بـا سیسـتم ارزش گذاری گمـرک به 
ترتیـب در حـدود 26 هـزار و 450 و 18 هـزار و 500 
دالر اسـت.  بعـد از ایـن دو مـدل، کیـا اسـپورتیج بـا 
ارزش گمرکـی 21 هـزار و 150 دالر و هیونـدا هـاچ بک 
ولوسـتر به ترتیـب از جملـه پرطرفدارتریـن خودروهای 
مـدل 2016 بـرای واردات بودنـد کـه واردات هـر کـدام 
بـه ترتیـب بـه حـدود 240 دسـتگاه و 135 دسـتگاه 
 42 ایـران  امسـال  هفت ماهـه  در  همچنیـن  می رسـد. 
دسـتگاه تویوتـا هایلوکـس، 16 دسـتگاه میتسوبیشـی، 
16 دسـتگاه تویوتـا کمـری، یک دسـتگاه هونـدا آکورد، 
 200 حـدود  و  توسـان  هیونـدا  دسـتگاه   30 حـدود 

دسـتگاه کیـا استیشـن مـدل 2016 وارد کشـور شـد.
مجموعـا طـی هفـت ماهـه امسـال بـا کاهشـی 70 
درصـدی کمتـر از 23 هـزار و 800 دسـتگاه خـودروی 
سـواری بـه کشـور وارد شـده کـه بـر اسـاس ایـن ارقام 

2400 دسـتگاه آن مـدل 2016 اسـت.

واردات خودرو 20۱۶ به 2400 دستگاه رسید
واردات

اولین تجربه رانندگی با هوندا آکورد 2016
 به کوشش آرین اسدی

هـای  سـدان  کاس  در  کـه  مدت هاسـت  آکـورد  هونـدا 
خانوادگـی یـک خـودروی معیار محسـوب می شـود. آکورد در 
ایـن کاس نسـبتاً خسـته کننده بـا خودروهایـی مثـل تویوتا 
کمـری، نیسـان آلتیما، فورد فیـوژن و هیوندای سـوناتا رقابت 
می کنـد و هونـدا می دانـد کـه کـم کاری در ایـن کاس، ایـن 
شـرکت را از گردونـه ی رقابـت خـارج می کنـد. هونـدا آکـورد 
2016 بـرای کسـب موفقیـت و فـروش بـاال در ایـن کاس 
خودرویـی پرفـروش و رقابتی، تغییرات جدیدی داشـته اسـت 
و حـاال این سـری از آکورد در بخش تکنولوژی پیشـرفته ترین 
آکـورد تولیدشـده تـا به امروز اسـت. هونـدا در این خـودرو بر 
روی ایمنـی تمرکـز کـرده اسـت امـا ایـن امر باعث نشـده که 

هونـدا از دینامیـک رانندگـی غافل شـود.=
یکـی از برتری هـای آکـورد بـر کمـری سیسـتم منحصربه فرد 
ایـن سیسـتم  هونداسـت.   )LaneWatch( کنتـرل مسـیر 
هنـگام گـردش و روشـن کـردن راهنمـای سـمت راسـت بـا 
اسـتفاده از یک دوربین کوچک در سـمت آینه ی بغل شـاگرد 
به صـورت زنـده تصویـر نقاط کور را بر روی کنسـول وسـط به 
نمایـش درمـی آورد. بـه نظـر می رسـد کـه ایـن سیسـتم یک 
اختـراع فوق العـاده باشـد چـرا کـه بسـیار کاربـردی اسـت و 
هوندا تنها خودروسـازی اسـت که چنین سیسـتمی را بر روی 
خـودروی خـود قرار داده اسـت. ایـن دوربین ها هـم به صورت 

اسـتاندارد روی تمـام تریـم هـای آکورد نصب شـده اسـت. 
حقایق خودرو

موتور: 
1. چهـار سـیلندر 2,4 لیتری با 185 اسـب بخار نیـرو و 245 

نیوتن متر گشـتاور 
2. شـش سـیلندر 3,5 لیتری با 278 اسـب بخار نیـرو و 356 
نیوتن متر گشـتاور گیربکس: شـش سرعته دسـتی/اتوماتیک، 

 CVT
به صـورت   CVT سـیلندر  چهـار  بـرای  سـوخت  مصـرف 

 7,6/6,4/8,7 ترتیـب  بـه  شـهری  ترکیبی/جـاده ای/ 
تجهیزات ایمنی جدید

هونـدا بـرای این خـودرو پکیـج ایمنی فعالـی در نظر گرفته 
اسـت کـه هونـدا سنسـینگ نـام دارد. ایـن پکیـج به صورت 
اسـتاندارد بـر روی تریـم تورینـگ قـرار گرفته اسـت. البته 
وجـود  مدل هـا  تمامـی  در  پکیـج  ایـن  سـفارش  امـکان 
دارد. در ادامـه ویژگی هـای ایـن پکیـج ایمنـی را معرفـی 

می کنیـم. 
ترمزهـای پیـش برخـورد و هشـدار برخـورد از جلـو: ایـن 
تشـخیص  مکانیسـم  )بـا  رادار  از  بهره گیـری  بـا  سیسـتم 
نزدیـک شـدن بـا سـرعت بیش ازحـد بـه خـودروی جلویی( 
از برخـورد بـا خـودروی جلویـی جلوگیـری می کنـد. در این 
مواقـع ابتـدا خودرو با هشـدار صوتـی و تصویری راننـده را از 
ایـن امـر مطلـع می کنـد. در وهلـه ی بعـد و در صـورت اعتنا 
نکـردن بـه ایـن هشـدار، خـودرو بـا ترمـز گرفتـن و کاهش 
سـرعت مانـع برخـورد می شـود. هونـدا اعـام کـرده اسـت 
کـه ایـن سیسـتم بـرای خـودرو و عابـر پیـاده تفـاوت قائـل 
می شـود و عملکـرد مطلـوب را مطابـق با آن تنظیـم می کند. 
راننـدگان همچنیـن می توانند مشـخص کنند کـه خودرو در 

چـه فاصلـه ای بـه راننـده هشـدار دهد. 

سیسـتم کمکـی ماندن در مسـیر: این سیسـتم که بین 
سـرعت های 72 تـا 144 کیلومتـر بـر سـاعت کار می کنـد 
بـا اسـتفاده از دوربیـن و تشـخیص خطـوط جـاده بـه راننده 
کمـک می کنـد کـه بیـن خطـوط جـاده بمانـد. در صورتـی 
کـه راننـده بـدون روشـن کـردن راهنمـای گـردش در حال 
انحـراف از مسـیر باشـد، خـودرو بـه راننـده هشـدار می دهد 
و اگـر راننـده بـه ایـن اعـان اعتنـا نکنـد، خـودرو بـرای 
مانـدن در الیـن، خـودش فرمـان را به آرامـی بـه حالـت قبل 

برمی گردانـد. 
سیسـتم هشـدار خـروج از جاده یـا الین: این سیسـتم 
هـم ماننـد سیسـتم کمکـی مانـدن در مسـیر از سنسـور و 
دوربین هـا کمـک می گیـرد و در حالـت خـروج از الیـن بدون 
روشـن کـردن چـراغ  راهنما، بـه راننده هشـدار می دهـد و به 
همـان ترتیـب در صورتـی کـه راننـده اقدامـات الزم را انجـام 
ندهـد خـودرو فرمـان را بـه حالـت قبـل برمی گردانـد و در 

صـورت لـزوم ترمـز می گیـرد. 
کـروز کنتـرل تطبیقی: ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از رادار، 
فاصلـه ی بیـن آکـورد و خـودروی جلویـی را حفـظ می کنـد. 
راننـده ی آکـورد می توانـد دقیقاً مشـخص کند کـه می خواهد 
در جـه فاصلـه ای از خودروی جلویی قرار گیـرد. بعد از تنظیم 
کـردن سیسـتم آکورد بـرای حفظ فاصلـه ترمز می گیـرد و یا 

سـرعت را افزایـش می دهد. 
در بررسـی ایـن خـودرو این سیسـتم ها عملکـرد فوق العاده ای 
داشـتند امـا ایـن بررسـی در یـک روز آفتابـی انجـام شـد. 
همان طـور کـه هونـدا هـم اعام کـرده اسـت این سیسـتم ها 
به شـدت بـه آب وهـوا وابسـته هسـتند و تحـت شـرایط آب و 
هوایـی مختلف عملکـرد متفاوتـی دارند. تویوتـا کمری رقیب 
مسـتقیم هونـدا آکـورد هـم از چنیـن سیسـتم های ایمنـی 
هشـدار/ترمز بهـره می گیرد اما کمری قادر نیسـت در شـرایط 
تصـادف بیـن خطوط فرمـان را کنتـرل کند. این نقطـه تمایز 
در سیسـتم های ایمنـی، طرفـداران ایمنی خودرو را به سـمت 

آکـورد سـوق می دهد. 

ظاهر اصالح شده
آکـورد 2016 تغییـرات ظاهـری مختلفـی داشـته اسـت. این 
تغییـرات بـا کـروم بیشـتر در سـپرهای جلـو آغاز می شـود و 
بـا رینگ هـای جدیـد، چراغ هـای جلـو و عقـب جدیـد دنبال 
-LED می شـود. گلگیرهـای جلـو و عقـب بهینـه شـده اند و

هـای بیشـتری در خـودرو بـکار گرفته شـده اسـت. آکـورد با 
تغییـرات بـه وجـود آمده جمـع و جورتر و شـیک تر از قبل به 
نظـر می رسـد، بااین حـال هنـوز هویـت خـود را حفـظ کـرده 
اسـت. بـه کار بـردن طراحـی تهاجمـی در عرصـه طراحـی 
سـدان هـای خانوادگـی همیشـه اغراق آمیـز اسـت، هونـدا بـا 
علـم بـر این موضـوع از طرح های غلـو شـده ی تهاجمی )مثل 
لکسـس( فاصلـه گرفـت و طراحـی درخوری بـرای این کاس 

در نظـر گرفت. 
جـدا از کـروم استفاده شـده در سـپرهای جلو، وجهـه ی آکورد 
حاال واقعاً خوب شـده اسـت. کـروم به کاررفتـه در آکورد کوپه 
بـه حداقـل رسـیده اسـت و همیـن جلـوه ی خـودرو را بهتـر 
کـرده اسـت و هونـدا بهتر اسـت این دسـتور عمـل را در مدل 
سـدان هـم به کار ببـرد. حتی اگر هونـدا ایـن کار را هم نکند 

طراحـی هوشـمند و اسـپرت آکـورد حرفه ای باقـی می ماند. 
کابین

دوتایـی  صفحه نمایـش  همـان  همچنـان  هونـدا  متأسـفانه 
بـدون کلیـد قبلـی را بـر روی سیسـتم اطاعـات و سـرگرمی 
ایـن خـودرو قـرار داده اسـت. یکـی از بزرگ تریـن معضـات 
آزاردهنـده هـم نبـود کلیـد مناسـب بـرای حجم صدا اسـت. 
و  آرام  راحـت،  کابیـن  آکـورد،  خـاص  رویـه  ایـن  از  جـدا 
خوش سـاخت اسـت و تمـام قسـمت های کابیـن قابل توجـه و 

هدفمنـد طراحـی شـده اسـت. 
و  بلوتـوث  بـه  مجهـز  اسـتاندار  به صـورت  خـودرو  ایـن 
صفحه نمایـش لمسـی 7 اینچـی شـده اسـت )اسـتاندارد بـر 
روی مدل هـای EX و باالتـر(. صفحه نمایـش لمسـی جدیـد 
گوشـی های  اشـاره ای  میانبرهـای  حـاال  هـم  خـودرو  ایـن 
می کنـد.  درک  را  انتخـاب  و  سـوایپ  زوم،  مثـل  هوشـمند 

کار بـا رابـط کاربـری سیسـتم اطاعـات و سـرگرمی خـودرو 
چنـدان راحـت نیسـت امـا آن قدرهـا هـم بد نیسـت کـه قید 
آن را بزنیـم. بـا کمـی کار کـردن بـا ایـن سیسـتم، قلـق آن 
را یـاد می گیریـم و از آن بـه بعـد دیگـر در کار کـردن بـا این 
سیسـتم بـه مشـکل برنمی خوریـم. وقتی کـه فهمیدیـم هوندا 
بـرای تریـم های LX سـطح پایین این خـودرو صفحه نمایش 
لمسـی در نظـر نگرفته واقعاً افسـوس خوردیم چـرا که امروزه 
صفحه نمایـش لمسـی بـر روی خودروهـای ارزان تـر هـم قرار 
می گیـرد؛ امـا یـک نکتـه ی مثبـت! می توانیـد در ایـن تریـم 
از شسـتی کنتـرل حجـم صـدا اسـتفاده کنیـد. ایـن روزها با 
پیشـرفت تکنولوژی، خودروسـازان باید صفحه نمایش لمسـی 

را به صـورت اسـتاندارد بـرای خـودرو در نظـر بگیرنـد. 
صنـدوق ایـن خـودرو بـا 31,1 لیتـر افزایـش حجـم حـاال 
447,4 لیتـر فضـا بـرای بار مهیـا می کند. هوندا آپشـن جدید 
گرم کـن صندلـی عقـب و صندلی هـای عقـب 40/60 جـدا/

جمـع شـونده را اضافـه کـرده اسـت امـا تریـم LX و آکـورد 
کوپـه همچنـان صندلی هـای عقـب یک تکـه ای دارنـد. مـدل 
سـدان بـرای راننـده و سرنشـین بسـیار راحـت و جادار اسـت 
و بـا دیـد خـوب هیـچ مشـکل ارگونومیکـی در خـودرو دیده 

نمی شـود. 
سواری

رانندگـی با آکورد دیفرانسـیل جلو درسـت مثل سـابق اسـت 
یعنـی همـان نرمـی، اطمینـان و راحتـی. هونـدا ادعـا کـرده 
اسـت کـه هندلینـگ این خـودرو هیجان انگیز اسـت. در عمل 
شـاید ایـن تعریـف کمـی اغراق آمیـز باشـد ولـی بااین حـال 
هندلینگ اسـپرت این خودرو کامًا مناسـب اسـت و هرکسی 
را راضـی می کنـد.  موتـور چهار سـیلندر این خـودرو نیازهای 
رانندگـی بیشـتر مـردم را برطرف می کند امـا نهایت قدرت در 
دور موتـور باالتـر بـه دسـت می آیـد بنابراین کمـی باید صبور 
باشـید. اگـر صبـر پایینـی داریـد بهتـر اسـت بـرای رانندگی 

هیجان انگیـز موتـور شـش سـیلندر را انتخـاب کنید. 
هونـدا گیربکـس CVT ایـن خـودرو را هم دسـت کاری کرد. 
گیربکس این خودرو حاال بهینه شـده اسـت و پاسـخ مناسـب 
و درسـتی بـه تعویـض دنـده می دهـد و قـدرت را به خوبـی 
منتقـل می کنـد. بدنـه ی خـودرو مسـتحکم تر از قبـل اسـت. 
ایـن بدنه بـا هندلینگ بهتـر و فرمانپذیـری الکتریکـی دوباره 
تنظیم شـده مثـل سـابق در جـاده سـبک و شـناور نیسـت. 
ترکیـب ایـن بهبودهـا مطمئنـاً احسـاس تسـلط بر خـودرو را 

بیشـتر بـه شـما القـا می کند. 
نتیجه ی نهایی بررسی هوندا آکورد 20۱۶

قـدم  درسـتی  مسـیر  در  شـده  به روزرسـانی  آکـورد  هونـدا 
برداشـته اسـت. تجهیـز به پیشـروترین تکنولوژی هـای ایمنی 
و پویایـی رانندگـی بسـیار مناسـب، ایـن خـودرو را به سـطح 

اسـت.  جدیدی رسـانده 
هونـدا پیش بینی کرده اسـت که آکورد از سـوی دسـتگاه های 
دولتـی در صـدر ایمن تریـن خودروهـا قـرار می گیـرد. ترکیب 
کـردن ایـن ویژگـی بـا شـهرت هونـدا در ماهیـت اسـپرت و 
مورداطمینـان بـودن خودروهایـش، ایـن سـدان خانوادگی را 
بـدون شـک تبدیـل بـه یـک خـودروی پرفـروش در کاسـی 

رقابتـی می کنـد. 

باسـتناد مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـاک و مـواد اصاحـی 59 و 64 آئیـن نامـه قانـون ثبـت اسـامی 
کسـانیکه در سـه ماهـه دوم سـال 1394 )تیـر- مـرداد- شـهریور( نسـبت بـه امـاک مجهـول المالـک از 

بخشـهای 29 لغایـت 33 کرمـان تقاضـای ثبـت بعمـل آمـده بشـرح زیـر آگهـی مـی شـوند.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان

3 فرعـی از 5284- اصلـی آقـای احمـد صالحـی زاده رئیسـی سـه دانگ از ششـدانگ سـاختمان تجاری و مسـکونی به مسـاحت 108/59 
مترمربـع واقـع در خیابـان امـام- روبـروی کلینیـک امـام رضـا )ع( کـه در آگهی قبلـی نام متقاضی اشـتباهاً حسـن چاپ گردیـده و مدت 

اعتـراض از تاریـخ انتشـار آن بمـدت یکماه می باشـد.
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳0 کرمان

3 فرعی از 1127- اصلی خانم صغری غدیری پور ششدانگ خانه واقع در دهشتر بم کوچه شهید ترکپور شماره 7 بمساحت 311 مترمربع. 
4 فرعـی از 1127- اصلـی آقـای حسـین رنجبـر ششـدانگ خانـه واقـع در دهشـتر بـم کوچـه شـهید ترکپـور شـماره 7 بمسـاحت 174 

مترمربع.
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳۱ کرمان

4 فرعی از 2756- اصلی آقای علی جعفری برواتی ششدانگ زمین بمساحت 1114 مترمربع واقع در بروات سفلی بم.
3 فرعـی از 2881- اصلـی خانـم مریـم صالحـی زاده ششـدانگ خانه واقـع در بروات بلـوار معلم خیابان ابوذر کوچه شـماره 17 بمسـاحت 

مترمربع.   284/30
39 فرعـی از 3206 اصلـی آقـای علی اسـام دوسـت ششـدانگ خانـه بمسـاحت 472/23 مترمربع واقع در بـروات بلوار جنوبـی )ولیعصر( 

کوچه شـماره 29.
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳2 کرمان

17 فرعی از 3552- اصلی آقای رضا سام نژاد کروکی ششدانگ باغ واقع در اراضی روی جوی کروک جنب جاده آسفالته بم- کروک 
5236- اصلـی موقـوف میـرزا صـدرا تحـت تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریه شهرسـتان بم ششـدانگ یک قطعـه اراضی مزروعی مشـهور 

بـه کهـن میج واقـع در قریـه قطب آباد نرماشـیر.
5556- اصلی آقای رضا سام نژاد کروکی ششدانگ خانه و باغچه بمساحت 1139 مترمربع واقع در اراضی کروک بم. 

لـذا باسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچه شـخص یـا اشـخاصی حقیقی یا حقوقی نسـبت به امـاک تقاضا شـده در این آگهـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی حداکثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتراض خـود را کتبـاً به این اداره تسـلیم و رسـید 
دریافـت نماینـد چنانچـه بیـن متقاضیـان و دیگـری قبل از انتشـار آگهـی نوبت اول دعوی در دادگسـتری در جریان باشـد طبـق ماده 17 
قانـون ثبـت طـرح دعـوی مـی بایسـت ظـرف مدت مذکـور گواهی مشـعر بـر جریـان دعـوی را از دادگاه اخـذ و ارائـه نمایـد واال حق وی 

سـاقط خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/8/3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/9/1

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک بم
محمد امیری خواه
م الف 2714

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۳94 شهرستان بم
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بـرزو آمیغـی؛ معـروف به »میـز بـرزو« یا »آمیـز برزو« 
مدیر دبیرسـتان ایرانشـهر کرمـان بود.

او در سـال 1271 خورشـیدی در کرمـان بـه دنیـا آمد. 
پـدر او مرزبـان نـام داشـت. او پـس از گذرانـدن دوران 
کودکـی و تحصیات ابتدایی همراه خانواده به هندوسـتان 
سـفرکرد. در سـال 1298 به کرمان بازگشـت. شهرت وی 
بـه خاطر مدیریت طوالنی مدت او بر دبیرسـتان ایرانشـهر 

اسـت. بوده  کرمان 
 میـرزا بـرزو در بیـن دانـش آمـوزان بـه دقـت، سـخت 
ایرانشـهر  دبیرسـتان  داشـت.  و جدیـت شـهرت  گیـری 
کرمـان در مـدت خدمت نامبرده به عنـوان یکی از بهترین 
و خوشـنام تریـن مراکـز فرهنگـی کرمـان و ایران شـهرت 
داشـته اسـت. عـده ای از شـاگردان او در ایـران و خـارج از 

ایـران بـه مدارج علمـی باال و مقـام وزارت رسـیدند. دکتر 
محمـود روح االمینـی و پرویـز شـهریاری از شـاگردان او 
بوده اند.میـرزا بـرزو در هفتم مـرداد ماه سـال 1348 دیده 

از جهـان فرو بسـت.
امروز در شـهر کرمان خیابانی که دبیرسـتان ایرانشـهر 
و آتشـکده زرتشـتیان کرمـان در آن قـرار دارد بـه نام وی 
نامگـذاری شـده اسـت. یکـی از شـاعران کرمانـی بـه نـام 
توران شـهریاری در مورد آمیغی شـعری سـروده اسـت که 

بـا ایـن ابیـات آغاز می شـود:
برزوی آمیغی مدیری کاردان بود

هم خادم فرهنگ و هم پاکیزه جان بود
آن مرد فرهنگی به یمن عشق پاکش
بی شک مدیر الیقی در آن زمان بود

برزو آمیغی؛ معلمی به یاد ماندنی
 یادبود

کرمون

عطـا احمـدی را همـه می شناسـند 
و نامـش را مـی داننـد. گرچه هر کاری 
کـه کـرده، بـه دور از نام خواهـی بوده 
و آن طـور کـه خودش مـی گوید برای 

رضـای خدا. 
او بـا ایـن که از ُشـهرت فـرار کرده، اما شـهرت به 
دنبالش دویده اسـت. کیسـت که »عطا« را نشناسـد؟ 
چـرا کـه همه، شـاگردش بوده انـد و یکـی از مزایای 
شـغل معلمـی همیـن اسـت. آن هـم معلمـی مثـل 
عطـا. خیلـی از معلـم هـا هسـتند کـه بـه کاس می 
رونـد و درس مـی دهنـد و بـا صـدای زنـگ، معلمی 

شـان هم تمـام می شـود.
نمـی  بازنشسـتگی  عطـا  مثـل  هایـی  معلـم  امـا 
شناسـند. آن ها در مدرسـه و کوچه و خیابان و شـهر 
و... هـم معلـم انـد. آن هـا تا آخریـن نفـس معلم اند 
و دانـش آمـوزان شـان هـم همیشـه دانـش آموزنـد. 
خواه آن دانش آموز اسـتاندار شـده باشـد یا شـهردار 
یـا معـاون اسـتاندار و یـا مدیر مسـوول یـک روزنامه!

همیـن چنـد هفتـه پیـش بـود کـه کاس درس 
نمادیـن عطا با حضور شـاگردان قدیمی اش تشـکیل 
شـده بـود. عکسـی کـه در نشـریات منتشـر شـد از 
حضـور رزم حسینی)اسـتاندار(، ذکا اسـدی و سـیف 
الهـی )معاونـان اسـتاندار( و فردوسـی)مدیر مسـوول 
نشـریه فـردوس کویـر( خبـر مـی داد و همیـن طور 

دیگرانـی کـه مـن آنهـا را نمی شـناختم.
چنـد هفتـه قبـل تـرش هـم )تابسـتان امسـال( 
رسـاندن  بهانـه  بـه  بـودم.  رفتـه  عطـا  نـزد  خـودم 
روزنامـه پیـام مـا. روزنامـه کـه در آن بـا محمدعلـی 
علومـی مصاحبـه کـرده بـودم. مصاحبـه ای دربـاره 

پهلـوان!« عطـای  »رمـان 
 رفتـم تـا ببینـم مـردی کـه از کودکـی همیشـه 
نامـش را بـه نیکـی شـنیده بودم کیسـت. نـام نیکی 
و  پـدرم  از  از معلـم هایـم مـی شـنیدم.  دائـم  کـه 

دیگـران. 
در مدارسـی درس خوانـده بـودم کـه مـی گفتنـد 
همـان  از  انـد.  شـده  سـاخته  او  نظـارت  بـا  همـه 
روز اولـی کـه بـه مدرسـه شـهدای 30 رفتـم و در 
از شـهدای 19  و  دادم  تحصیـل  ادامـه  شـهدای11 
دیپلـم گرفتـم. همـه و همـه بـا نـام عطـا شـناخته 

مـی شـدند، بـدون ایـن که نامـی از او 
بـر جایـی از مـدارس

نقـش بسـته باشـد. آن روزی کـه نـزد او رفتـم، 
همیـن هـا را بـه عطـا گفتـم. 

بـه عطـا گفتم:»معلمـم بـه مـا گفته بـود که 
مـدارس شـهدا را شـما سـاخته ایـد و مـن 

مخالفـت کـردم و گفتـم کـه نـام کـس 
مدرسـه  سـردر  کتیبـه  در  دیگـری 

کـرد  توجیهـم  معلـم  کـه  اسـت.« 
کـه...

بـه  عطـا  قهقهـه  صـدای 
هـوا رفـت که:»مـی خواسـتن 
اسـم مـِن ور سـر در مدرسـه 
بزنـن. گفتـم اگـر بزنِـن مـی 
اوسـتاها  اسـم  تُنبونِمـش... 
گفـت  و  گفـت  و  بزنِـن«  رو 
هـای  آدم  همـه  از  گفـت.  و 
خوبـی کـه در عمـرش دیـده 
کـه  کسـانی  همـه  از  اسـت. 
مـی گفت نـان حال خـورده 

انـد و دل به دنیای فانی نبسـته 
انـد. از کتابـی می گفـت که »پند 

چـاپ  بـه  و  نهـاده  نامـش  پـدر« 
اسـت.  نرسـانیده 

پنـد پـدر را ندیـده ام و نخوانـده ام؛ 
امـا آن طـور کـه محمدعلـی علومـی مـی 

گویـد مجموعـه جهان بینـی عطاسـت. علومی 
برداشـت های زیبایی از شـخصیت عطـا دارد. بارها 

پیرامـون شـخصیت او صحبـت کـرده اسـت.
علومـی؛ عطـا را پهلـوان مـی دانـد و تعریفـی کـه 
از پهلـوان ارائـه مـی دهـد فردی اسـت که شـاخصه 
هـای آییـن جوانمـردی را در حد اعـا در خود جمع 
کـرده و عرفـان نظـری را در حـد نیـاز می شناسـد و 
آن را عملـی مـی کنـد. علومـی، پهلوانـان را عارفـان 
اجتماعـی مـی دانـد کـه در کنـار تقویـت روح بـه 
ورزش جسـم نیـز نظـر دارنـد تـا بتواننـد بـا روح و 

جسـم سـالم بـه خدمـت جامعه بشـتابند.
هـم اینـان هسـتند کـه در اجتمـاع حضـور دارند 
مـی  علومـی  انـد.  دخیـل  اجتمـاع  پیشـرفت  در  و 

ایـن گوید:»طبـق ایـن تعریـف، عطا یـک پهلوان اسـت.« بخـش  نویـد  عطـا  ماننـد  افـرادی  وجـود 
آییـن  و  جوانمـردی  کـه  اسـت  شـیرین  حقیقـت 
کسـانی  و  نیسـت  گذشـتگان  بـه  متعلـق  پهلوانـی 
هسـتند کـه در اجتمـاع مـدرن امـروز نیـز بـا ایـن 
آییـن زندگـی مـی کنند و بـه قـول عطا:»خیلی هم 

هسـتند.« راحـت 

روزگاری که گذشت
بخش چهارم

عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی

آری،  ایـن فشـار روزگار و بـی کسـی او  را زودتـر از 
اقتضـای سـن و سـالش بیـدار و هوشـیار سـاخته بـود. 
مـی گفـت با تمـام ایـن مصیبت هـا، بچه گنجشـکی را 
تربیـت کـرده بـودم کـه آزادانـه همـه جـا همراهـم می 
آمـد. حتـی وقتـی هم در عقـب دکان اسـتادم نشسـته 
بـودم، آن گنجشـک پـس از آنکه مدتی طوالنی به سـیر 
و گشـت مـی رفـت، باز پـرواز کنان می آمد و یکسـر در 

بغلـم جا مـی گرفت. 
بـا چاقـوی کوچکـی کـه داشـتم از چـوب و تختـه، 
چرخـی سـاخته بـودم کـه اگـر از یـک طـرف آن را می 
گردانیـدم از طـرف دیگـر چندیـن دفعـه مـی چرخیـد. 
در عقـب پسـتوی تاریکـی کـه شـب هـا تنهـا و یکه 
مـی خوابیـدم،  آیینـه ای را گـذارده بـودم و از هـر بچـه 
ای کـه مـی خواسـت همـزاد خـودش را ببینـد یـک 
جندک)پـول هـای کـم بهـای قدیمـی( گرفتـه و او در 
مقابـل آن پسـتو مـی ایسـتاد و مـن بـا سـرعت درب را 
بـاز کـرده و بـه محـض آنکـه آن بچه شـبیه خـودش را 
مـی دیـد فـوری در را می بسـتم و فرصت نمـی دادم تا 

بـه آن تعبیـه ای کـه کـرده بـودم پـی ببرد. 
روزهـا و هفتـه و مـاه ها می گذشـت و مـن از مکتب 
خانـه رو برگردانیـده و بـه هـر کار مشـکلی حاضر بودم 
تـن دهـم به شـرط آنکه بـه مکتب خانـه گـذارم نیافتد 

و بـه آنجا پـا ننهم. 
وقتـی کـه مـی دیـدم دیگـران همه قلـم برداشـته و 
مطالـب خودشـان را روی کاغـذ مـی نویسـند مـن هـم 
هـوس ایـن کار را مـی کردم و بـدون آنکه حـروف الفبا 
را بشناسـم خطوطـی بر روی کاغذ می کشـیدم و چنان 
ایـن خطـوط بـی معنـی را ریـز و مرتـب می نوشـتم به 
نوعـی کـه از چنـد متـری اگـر کسـی مـی دیـد یقیـن 

داشـت که شـخص بـا سـوادی نامه نوشـته. 
روزهـا آرام نمـی گرفتـم و بـا یـک عـده بچـه هـای 
یاغـی و طاغـی ماننـد خـود بـه سـیر وگردش مشـغول 
می شـدیم. روزی در بیرون شـهر بنا را بـر این گذاردیم 
کـه همگـی بـه صیـد و گرفتن بچـه های گنجشـک در 
النـه هایشـان بپردازیم. در بـاالی دیواری کـه ارتفاعش 
بـه پنـج شـش متـر مـی رسـید، النـه هـای گنجشـک 
توجـه مـا را جلـب کـرد. همـان آمـد و رفت گنجشـک 
هـا مـا را بـر ایـن داشـت کـه با شـوق زیـاد به ایـن کار 
مشـغول شـویم. از آن دیـوار بـا چسـتی و چاالکـی بـاال 
رفتیـم. دو گنجشـک مـاده و نـر در اطـراف آن محوطه 
پـرواز کـرده و بـه این طـرف و آن طـرف مـی پریدند و 
سـر و صـدای زیادی مـی دادند. دسـتم را در سـوراخی 
فـرو بـردم و چنـد گنجشـک مـرده بـه دسـتم آمـد و با 
تعجـب آن النـه را گـذارده و بـه سـوراخ دیگری دسـت 
فـرو بردم. در این سـوراخ بچه گنجشـک هـا زنده بودند  
و همیـن کـه آنهـا را در آوردم مادرشـان چنـان خودش 
را بـه صـورت مـن زد کـه ناچـار شـدم خـودم را به یک 
طـرف بگیـرم و نتوانسـتم تـوازن خـود را حفـظ کنـم و 
از همـان بـاالی دیـوار در جـوی آبـی که از آن سـو می 
گذشـت افتـادم و پایـم شکسـت. درد و شکسـتگی پای 
راسـتم به قدری شـدید بود کـه ناله و فریادم بلند شـد. 
هـم بـازی ها از تـرس آن که گرفتار مسـئولیتی نشـوند 
و پـدر و مـادرم از آنهـا مواخـذه بکنند مرا تنهـا گذارده 
و فـرار کردنـد. چندیـن سـاعت در آنجـا کـه خلـوت و 
آدمـی یافـت نمـی شـد بـا درد شـدیدی می سـاختم و 
مـی سـوختم و تصادفـاً اگـر یـک نفـر از شـاگردان عبـا 
بـاف پـدرم کـه نامش اسـداهلل بـود از آن جا نگذشـته و 
مـرا ندیـده بـود بیشـتر صدمه مـی خوردم. آن شـخص 
بـه سـر وقتـم آمـد. در اول از جوی آب بیرونم کشـید و 
بعـد هـم مـرا به پشـت کـرده و به خانـه نزد پـدرم برد. 
ای بسـا اگـر دیگـری بـه جـای پدرم بـود مرا به دسـت 
شکسـته بنـد هـای ناشـی مـی داد و آنهـا از عهـده بـر 

نیامـده و پایـم را ناقـص مـی کردند. 
امـا او خـودش بـا مهـارت زیـادی پایـم را بـه گـچ 
گرفـت و پـس از یکـی دو روز کـه کمـی آرام گرفتـم 
نقـل  برایـش  را  و شـرح چگونگـی گنجشـک گرفتـن 
کـردم، فکـری عجیـب و غریـب بـه نظرش آمـد و از آن 
تصادفـی کـه آن طـور مـرا زمین گیـر کرده بـود مصمم 
شـد نتیجـه ای بگیـرد. بـا مهربانـی از مـن پرسـید اگر 
گفتـی وقتـی که تـو در سـوراخ اولی دسـت فـرو بردی 
و ماحظـه کـردی کـه گنجشـک ها مـرده بودنـد و آن 
گنجشـک هـا بـه تـو کاری نداشـتند و چون در سـوراخ 
دومـی دسـت فرو بـردی همـه زنـده بودند و مادرشـان 
خـودش را بـه صـورت تـو زد چـه جهـت داشـت. اگـر 
جـواب صحیـح دادی یـک قـران بـه تـو می دهـم و اگر 
نتوانسـتی جـواب درسـی بدهـی بایـد یک قـران بدهی. 
هـر چـه فکـر کـردم نتوانسـتم جـواب بدهـم. او بـرای 
اینکـه حـس مسـابقه را در مـن پدیـد آورد گفـت چون 

جـواب صحیـح نـدادی یـک ریـال باختی. 

عطا؛ یک پهلوان است

داستان

افقی
1-میمنت و خجستگی - پایتخت هلند

2-کیمیـای جدیـد - تـر و تازگـی - واحـد پـول قدیمی 
ایران

3-گرفتـاری - فصـل پاییـز - بهبـود یافتـن مریـض - 
نوعـی زغـال

4-برهنه - بخت و اقبال - تزیین ناخن
5-گل نومیدی! - ستاره شناس - قدرت و توان

6-مورد نیاز نیمرو - بوی رطوبت - شکلک
حـق  فارسـی  معـادل   - چکـش  خـور  سـری  7-تـو 

سـر روییدنـی   - التدریسـی 
8-نیـروی حیـات - مـزه اسـیدی - پسـوند شـباهت - 

ن معد
9-شامل شدن - خیال کردن - طاق وایوان

10-از عوامل بیماری زا - ناگهانی
11-فـاش کـردن خبـر - آلبومـی از محمـد اصفهانـی - 

مقـام مـدال طا
12-پیشکش - پادشاه افشاری - طایفه

13-دل آزار کهنـه - تنـه درخـت - مـوزه پاریـس - پـا 
فزار ا

14-فراغ و سکون - نوعی کینه - گردنکش
15-سرد و گرم روزگار چشیده - بنگاه و تشکیات

عمودی
1-باهم شریک شدن - ساخت مدارک دروغین

2-نمـره عالـی دانـش آمـوز - شـهری در اسـتان گیان 
- واحـد پـول هلند

3-دسـتور و حکم - سـمت راسـت - حکمت ارسـطویی 
- حـرف ندا

4-دوازده کیلوگـرم - بلنـد مرتبـه - معـادل فارسـی تله 
تکست

5-زیانکار - کم پشت - بزرگتر
6-فریزر - از آثار دیدنی سمنان

7-رسم کننده - رایزنی - از افعال ربطی
8-بـی خطـر - گهـواره - دندانـه شـانه - تکـه پارچـه 

کهنه
9-نوعـی پیشـونده فعـل ماضـی - کیفـر - محـل پخت 

ن نا
10-وعـده غذایـی شـب - عالـی تـر و بلندتـر - گـرگ 

ب عر
11-بدبو شدن - مادر ترکی - چارچوب

12-سارق - شکیبا و بردبار - ترش و شیرین
13-بیماری - مرزبان - از انواع ماهی - دهان

14-امتیاز انگلیسی - خبره و وارد - از درختان جنگلی
15-بلندگو - دست و پای خود را گم کردن
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در حاشیه

واکنش آیت اهلل جنتی به برخی لطیفه ها
واکنـش  شـجونی،  المسـلمین  و  حجت االسـام  نوشـت:  ایسـنا 
آیـت اهلل احمـد جنتـی بـه برخـی لطیفه هایـی که دربـاره او سـاخته 
شـده اسـت را روایـت کـرد. شـجونی در گفت وگـو بـا »خبرآنایـن« 
گفـت: یـک بـار آقـای جنتی مـرا دیـد و گفت شـجونی مـن مواضع 
تـو را کـه می خوانـم خوشـم می آیـد. گفتـم آقـای جنتی مـن فرزند 
دفـاع می کنـم.  هـم  از شـما  دفـاع می کنـم.  انقـاب  از  و  انقابـم 
گفـت »از مـن؟ مگـر دربـاره مـن چـه می گویند کـه تو از مـن دفاع 
می کنـی؟« گفتـم می گوینـد »اولیـن خواسـتگار حضـرت حـوا تـو 
بـودی! منتهـا چـون سـنت باال بود او را بـه تو ندادنـد و آدم رفت و با 
حـوا ازدواج کـرد«. آیت اهلل جنتی هم شـروع کرد بـه خندیدن. گفت 
»دیگـر چـه می گوینـد؟« گفتـم می گوینـد »حضـرت آدم بـه خـدا 
گفـت خدایـا ایـن پیرمـرد کیسـت کـه اینجـا می پلکـد؟ خـدا گفت 
ایـن جنتـی اسـت، قبـل از مـن هـم اینجـا بـود«. بـاز هـم خندید و 
گفـت »دیگـر چـه می گوینـد؟«. گفتـم می گویند »خدا رفت بهشـت 
را بسـازد دیـد تـو در آنجـا نشسـته ای. گفـت تـو کـی هسـتی و تـو 
پاسـخ دادی من جنتی هسـتم. لذا خدا بهشـت را سـاخت و اسـم آن 

را جنـت گذاشـت«. بـاز هـم خندید.

بازیگران معروف ایرانی
 که هنوز مجرد هستند!

در ایـن مطلـب نگاهـی انداختـه ایـم بـه بازیگرانی که فعـا مجرد 
: هستند

نیکـی کریمی:  ایـن بازیگر سال هاسـت کـه زندگی مجـردی را 
بـا زندگی متاهلـی عوض کرده اسـت.

مهتـاب کرامتـی: سـال ها قبل بـا بابک ریاحـی، نوازنـده مطرح 
گیتـار الکترونیـک ازدواج کـرد. امـا ایـن ازدواج بعـد از مدتـی بـه 
جدایـی کشـید و بعـد از آن هـم خانـم بازیگـر تصمیـم بـه ازدواج 

. فت نگر
بهـرام رادان: بازیگـر 36 سـاله چند بـاری گرفتار شـایعه ازدواج 

شـد، امـا تـا بـه امروز تـن بـه ازدواج نـداده و همچنان مجرد اسـت.
محمدرضـا گلـزار: هرگـز تـن بـه ازدواج نـداد و تـا بـه امـروز 
کـه مـرز 38 سـالگی را رد کـرده اسـت، تصمیـم به تشـکیل خانواده 

اسـت. نگرفته 
هدیـه تهرانـی: هدیه تهرانـی چند سـال قبل با هومـن بهمنش 
فیلمبـردار سرشـناس ازدواج کـرد. هـر چنـد کـه بهمنـش آن روزها 
شـهرت امـروزش را نداشـت، امـا در کمـال تعجـب ازدواج آنها دیری 
نپاییـد و خیلـی زود بـه جدایی انجامیـد. بعد از آن خانـم تهرانی تن 

بـه ازدواج نداد.
طنـاز طباطبایـی، مهـراوه شـریفی نیا، النـاز شاکردوسـت، بابـک 
حمیدیـان، سـیاوش خیرابـی، مصطفی زمانـی، هانیه توسـلی، حامد 
بهـداد و پارسـا پیروزفر از دیگر بازیگرانی هسـتند کـه در حال حاضر 

مجـرد می باشـند.

کتاب

کتاب » گرافیک اطالع رسان 2« منتشر شد
چـاپ نخسـت کتـاب » گرافیـک اطاع رسـان 2« تألیـف آلبرتـو کایرو با 
ترجمـه احمد اشـرفی و مریم سـلیمی از سـوی انتشـارات سـروش وارد بازار 
نشـر شـد. گرافیـک اطاع رسـان نوعی نمایشـگر بصـری اطاعات اسـت که 
اطاعـات را بـه زبانـی سـاده و فهـم پذیر بـه کمـک ابزارهایی ماننـد نمودار، 
جـدول، تصویرسـازی، عکـس، شـمایل، نقشـه و ... در قالـب هـای نمایشـی 
ایسـتا)ثابت( بر هم کنشـی )تعاملی(، متحرک، آناین و چند رسـانه ای ارائه 
مـی کنـد. فـروش اینترنتـی کتاب نیز از طریق سـایت انتشـارات سـروش به 

نشـانی: http://soroushpublishingco.ir  امـکان پذیر اسـت.

نمایشگاه

نمایشگاه صنایع دستی در کرمان
زمان : 28 آبان ماه الی 5 دی ماه

سـاعت بازدیـد : صبـح ها از سـاعت : 9 الی 12 و عصر ها سـاعت: 
16 الی 21

مکان : موزه باغ هرندی

ویژه

400 کیلومتر رکاب زنی برای توجه به بحران آب
گـروه دوچرخـه سـواری برنـا با شـعار ›چـرا جامعه بحـران آب را 
جـدی نمـی گیـرد؟‹ 400 کیلومتـر را از سـیرجان بـه مقصـد کلوت 
هـای شـهداد رکاب زدنـد. ایـن گـروه که صـد و نود و نهمیـن برنامه 
رکاب زنـی خـود را انجـام مـی دهنـد از جمعـه حرکـت خـود را از 
سـیرجان آغـاز کردنـد و بـا گذر از شهرسـتان بردسـیر، صبـح دیروز 

وارد کرمان شـدند.

تئاتر

تئاتر “پل”
نویسنده: محمد رحمانیان

کارگردان ها: امین شجاعی - حمید نژادی
12 آبان لغایت 20 آذر
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
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