
مهندس مقبلی وضعیت مسکن مهر استان 
را تشریح کرد؛

پایان کار  ۷۰ درصد 
مسکن مهر استان کرمان

رهبر انقالب در دیدار مردم قم:

حتی کسانی
 که نظام

 را قبول ندارند 
در انتخابات 
شرکت کنند

منصور دامغانی رییس هیئت گلف استان کرمان 
در گفت و گو با پیام ما:

گلف تنها ورزش 
سرمایه داران نیست
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آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه خرید و نصب تجهیزات معاینه فنی ماشـین آالت سـبک سـاخت کشـور آلمـان اقدام 
نمایـد لـذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای زیر حداکثـر تا تاریـخ 94/10/30 جهت 
دریافـت اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهید صدوقی شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعه 

نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط می تواننـد با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام 

شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه میـزان 100،000،000 ریـال در وجه شـهرداری بـم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه 

باشـد. الزامی می 
3-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به همکاری نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- مدت خرید و نصب تجهیزات یک ماه می باشد.

6- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 03444219960 تماس حاصل نمایند.
علیرضا ریاضی- شهردار بم

فراخوان اجرای طرح های
عمرانی- اقتصادی شهرداری کرمان

شـهرداری کرمـان قصـد دارد نسـبت بـه اجـرای طـرح هـای عمرانـی و اقتصادی خـود با مشـارکت سـرمایه گـذاران حقیقی یا 
حقوقـی بخـش خصوصـی اقـدام نماید. از این رو از همه سـرمایه گـذاران- پیمانکاران و کسـانی که توانایی مالـی و اجرایی انجام 
طـرح هـای ذیـل را  دارنـد، درخواسـت مـی گردد بـا ارائه پیشـنهاد خود جهـت انتخاب طـرح و مذاکره بـرای چگونگـی اجرا به 
معاونـت برنامـه ریـزی و اقتصـای شـهرداری کرمـان واقع در خیابان فردوسـی - کوچـه 4- واحد6 مراجعـه نمایند. تا با اسـتفاده از 

سـازوکارهای کارشناسـی و پـس از تصویب شـورای محترم شـهر اقـدام گردد.

طرح های قابل سرمایه گذاری )فراخوان 20(

ف
محل اجرانام پروژهردی

ف
محل اجرانام پروژهردی

مجتمع-تجاری و اداری و 1
اجرای طرحهای قلعه 9جنب بازار مظفریپارکینگهای طبقاتی

اطراف قلعه هادختر و اردشیر

طرح بهسازی شهری و 2
احداث رستوران و مجتمع 10خیابان نیکزادبازگشایی بلوار نیکزاد

پذیرایی و تفریحی
بلوار شهید صدوقی 
مجموعه پارک باهنر

3
اجرای طرح بهسازی شهری 
و بازگشایی بلوار شهیدان 

اعتباری
مکان مناسبساماندهی مشاغل مزاحم11خیابان شهید اعتباری

مجموعه تولیدی و نمایشگاه 4
گل و گیاه

محل تولید گل و گیاه 
طرح های مختلف بازیافت 12شهرداری

و ضدعفونی زباله
جاده کوهپایه سایت 

بازیافت

احیاء و نوسازی بافتهای 5
فرسوده در بلوکهای مصوب

بلوکهای مصوب 
احداث اتوبانک13بافتهای فرسوده

بزرگراه امام انتهای خیابان 
24 آذر - روبروی ساختمان 
جدید شهرداری منطقه 2.

احداث مجموعه فرهنگی، 6
تجاری میالد

جنب مسجد امام
احداث پارکینگ مکانیزه 14

ابن سینا
کرمان -خیابان جهاد- 

انتهای خیابان ابن سینا- 
مقابل مجتمع بعثت

بلوار شاهد-مقابل پایانه احداث پل عابر پیاده7
15مسافربری آدینه

احداث مجتمع 
تفریحی،کافی شاپ و 

رستوران
ضلع شرقی دریاچه پارک 

پردیسان قائم

بزرگراه امام-مقابل احداث پل عابر پیاده8
مسجد ابوالفضل

معاونت برنامه ریزی اقتصادی شهرداری کرمان  -تلفن تماس: 034-32227806 
آدرس: کرمان خیابان فردوسی- کوچه 4 -ساختمان معاونت برنامه ریزی و اقتصادی -امور سرمایه گذاری

استاندار کرمان در همایش بزرگداشت روز صادرات و 
تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان:

 پروژه ها 
را با

دست خالی 
انجام دادیم

 معاون سازمان توسعه تجارت ایران: 

به صادرات به دید تخصصی 
نگاه کنیم

 رییس اتاق بازگانی ایران خبرداد: 
برداشته شدن تحریم های بانکی 
حداکثر تا دو هفته آینده  
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
 در 9 ماهه  سال جاری
 800 میلیون دالر  صادرات داشته ایم

در هفته کرمان در »آپ ارت مان« محمد صنعتی و نعمت احمدی تاریخ کرمان را ورق زدند

کرمانیان؛ مشروطه خواهانی 
گمنام در تاریخ

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با مهدی ثانی 
به بهانه ی پرفورمنس منا

از لحد رقص کنان برخیزم
حدیث کریمی فر

تاق علی؛ یادگار دوران 
مهرپرستی کرمانیان

یاسر سیستانی نژاد

   صفحه  8

   صفحه  7

   صفحه  4

سفیر ایران در امارات
به تهران بازگشت

------------------------------------------------------  صفحه 3
رئیس ستاد انتخابات استان کرمان خبر داد

آغازرسیدگی به شکایت داوطلبان 
ردصالحیت شده مجلس شورای اسالمی
------------------------------------------------------  صفحه 2

فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج غدیر 
اداره کل راه آهن کرمان معرفی شد

------------------------------------------------------  صفحه 2

شرکت آبفار کرمان در سطح دوم 
ارزیابی عملکرد شرکتهای آبفار 

کشور قرار گرفت
------------------------------------------------------  صفحه 3

قانون جدید
پیش فروش خودرو

------------------------------------------------------  صفحه 6
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر

جهت حل معضل پدیده 
ریزگردها و هجوم شن های روان 
در شهرستان های شرقی استان 
به همکاری صدا و سیمای مرکز 

کرمان نیازمندیم

مهنـدس رجبـی زاده مدیـر کل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا واحـد 
اطـالع رسـانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اعـالم کـرد: متعاقب بازدید مهنـدس جاللی رئیس 
سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری و اسـتاندار 
و معـاون عمرانی اسـتانداری کرمـان از کانون های 
بحرانـی فرسـایش بـادی و محـل برداشـت گـردو 
غبـار در شهرسـتان های ریـگان، فهرج و نرماشـیر 
و آنهـم در روزیکـه طوفـان شـن در ایـن مناطـق 
آرامـش و آسـایش را از مـردم سـلب کـرده بـود، 
از  واقعـی  درک  و  الزم  حساسـیت  خوشـبختانه 
معضـل موجـود بوجود آمـده و زمینه جهـت ایجاد 
یـک تحـرک جـدی در ایـن خصـوص فراهـم مـی 

شد. با
اسـت جرایـد محلـی،  بـه همیـن جهـت الزم 
رسـانه هـا و خصوصا صدا و سـیمای مرکـز کرمان 
بـه ایـن مـوج حساسـیت هـا و واقعیـت هـا دامـن 
زده و بـا انعـکاس واقعی مشـکل مـردم محروم این 
مناطـق توجـه مردم و مسـئولین را بـه آن معطوف 

دارند.

رجبـی زاده با اعالم اینکه این مشـکل در سـتاد 
مدیریـت بحـران وزارت کشـور کـه تحـت مدیریت 
آقـای نجار اسـتاندار سـابق اسـتان اداره می شـود 
نیـز طـرح موضـوع شـده و نیـز بـا دقت مسـایل و 
مشـکالت موجـود را رصـد مـی کند ادامـه داد: که 
شـاید نجابـت و مقاومت و مهجوریت مردم اسـتان 
باعـث شـده علی رغـم اینکه عمق و وسـعت پدیده 
ریزگردهـا و طوفـان هـای شـن در ایـن مناطـق از 
مشـکل کـم آب شـدن و بحـران دریاچـه ارومیـه 
بنـا بـه اذعـان مسـئوالن بیشـتر اسـت متاسـفانه 
بحـران ایـن مناطـق بـه خوبـی در بین مسـئولین 
کشـوری شـناخته نشـده اسـت. و بـه همین جهت 
بـر همـه آنانـی کـه دل در گـرو عمـران و آبادانـی 
اسـتان داشـته و چشمشـان از اشـک چشـم قریب 
دویسـت هـزار نفر از مـردم این مناطق کـه همواره 
در گردو غبار ایام سـال سـوزناک اسـت می سـوزد 
الزم اسـت کـه هم اکنون همتشـان را بـر حل این 

معضـل جـزم نماینـد کـه فردا شـاید دیر باشـد.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
در همیـن رابطـه آمادگـی اداره متبوعـش را جهـت 
هرگونـه همـکاری و مسـاعدت و پذیـرش نظـرات، 
انتقادات و پیشـنهادات کارشناسـان و صاحب نظران 

اعـالم کرد.

مأموریت های نیروی 
انتظامی متنوع، متکثر 
و شبانه روزی است

اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی 
مأموریت هـای  گفـت:  کرمـان 
نیـروی انتظامـی در واقع متنوع، 
و  اسـت  شـبانه روزی  و  متکثـر 
تمـام ایـام سـال حتـی روزهای 
تعطیـل را بـه خـود اختصـاص 

می دهـد.  سـردار رضـا بنـی  اسـدی در مراسـم آغـاز دوره بصیرت افزایـی 
کارکنان سـتاد فرماندهی انتظامی اسـتان کرمان گفـت: مأموریت های نیروی 
انتظامـی در واقـع متنـوع، متکثر و شـبانه روزی اسـت و تمام ایام سـال حتی 
روزهـای تعطیـل را به خود اختصاص می دهـد. وی افزود: همـکاران ما قاعدتاً 
از منظر روحی، روانی و فیزیکی درگیر یکسـری مسـائل و مشـکالت هسـتند 
و بایـد فرصتـی را بـرای تقویت بنیـه روحی و روانی  آنهـا و همچنین آگاهی از 
مسـائل روز دنیا ایجـاد کرد. بنی اسـدی تصریح کرد: دوره هـای بصیرت افزایی 
ویـژه کارکنـان فرماندهـی انتظامی اسـتان از سـال 82 آغاز شـده و دوره های 
بصیرتـی بـرای رده هـای مدیریتـی و تخصصـی اسـتان در مرکز و قـم برگزار 
می شـود.  وی عنـوان کـرد: دوره بصیرتـی برای رؤسـای کالنتری هـا، مدیران 
میانـی بـه منظـور نزدیکی در حوزه عملیاتـی آنها در مرکز اسـتان با همکاری 

همـکاران مـا در سـتاد برگـزار می شـود.

برگزاری جشن های 
انقالب به مدت 10 شب 
در خانه شهر کرمان

عمومـی  روابـط  کل  مدیـر 
برگـزاری  از  کرمـان  اسـتانداری 
جشـن های انقـالب به مـدت 10 
شـب در خانه شـهر کرمـان از 12 
تـا 22 بهمـن مـاه سـال جـاری 
خبـر داد. »نقی عظیمی زاده« 17 

دیماه در جلسـه مشـترک شـورای هماهنگی روابط عمومی دسـتگاه های اجرایی 
و شـورای اطـالع رسـانی اسـتان کرمـان بـا اعـالم این خبر اظهـار کرد: هـدف از 
برگـزاری جلسـه مشـترک ایـن دو شـورا، نزدیـک کـردن دیدگاه هـای دو طرف 
مـی باشـد زیـرا معتقدیم در آسـتانه دهـه مبارک فجـر مهمترین وظیفـه روابط 
عمومی هـا و اصحـاب رسـانه، ایجـاد امیـد و امیدآفرینی در سـطح جامعه اسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه باید گزارشـات را با صداقـت به مردم اطالع رسـانی کنیم 
تصریـح کـرد: بـر اصـل صداقت تاکیـد داریم و به دنبـال اطالع رسـانی مبتنی بر 
شـفافیت در اسـتان هسـتیم زیـرا این موضـوع از تاکیدات مقام معظـم رهبری و 
از شـعارها و سیسـاتهای اصلـی دولـت تدبیر و امید اسـت. وی با تاکیـد بر اینکه 
ایـام اهلل دهـه فجـر نبایـد صرف بـه آذین بنـدی خیابانهـا و ادارات محدود باشـد 
تصریـح کـرد: باید بتوانیم در این ایـام اهلل دهه فجر، دسـتاوردهای انقالب را برای 
نسـل امـروز تبییـن کنیـم که در این راسـتا مقرر شـده اسـت به مدت 10 شـب 
جشـن های انقالب همانند سـال های گذشـته در خانه شـهر کرمان برگزار شـود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمان خبر داد:

امدادرسانی به 
2397 نفر گرفتار 
سیل اخیر

 مدیـر عامـل جمعیـت هـالل 
احمر اسـتان کرمان از امدادرسانی 
بـه2397 نفـر در حـوادث سـیل 
،27 نفـر در حـوادث جـاده ای و 3 

نفـر در حـوادث کوهسـتانی در یـک هفتـه گذشـته در سـطح اسـتان خبـر داد. 
»علـی گنـج کریمـی« از وقـوع سـیل در یـک هفتـه گذشـته خبـر داد و افـزود: 
22 مـورد سـیل و آبگرفتگـی در سـطح اسـتان اتفـاق افتـاد ، کـه بـا اعـزام 38 
تیم عملیاتی متشـکل از 138 نجاتگر و پرسـنل، امدادرسـانی به آسـیب دیدگان  
انجـام شـد. وی تعـداد حادثـه دیدگان متاثـر از سـیل را 2397 نفر اعـالم کرد و 
اظهـار داشـت: نجاتگران جمعیـت هالل احمر اسـتان به 2397 نفر امدادرسـانی 
کردنـد و 60 نفـر از آسـیب دیـدگان را به صورت موقت اسـکان اضطـراری دادند. 
مدیـر عامل جمعیت هالل احمر اسـتان کرمان از 8 مورد حادثـه جاده ای در یک 
هفته گذشـته در سـطح اسـتان خبر داد و تصریح کرد: نجاتگران حاضر در پایگاه 
هـای امـدادو نجـات جـاده ای در سراسـر اسـتان بـه 27 نفـر از حادثـه دیـدگان 
امدادرسـانی کردنـد. وی تصریـح کـرد: مجمـوع کل آمبوالنس هـای اعزامـی در 
حـوادث جـاده ای 14 دسـتگاه بـود و 4 نفـر از آسـیب دیـدگان را بـا تجهیـزات 

امـدادی رهـا سـازی کردند.

آغازرسیدگی به 
شکایت داوطلبان 
ردصالحیت شده 
مجلس شورای اسالمی

 رئیس سـتاد انتخابات اسـتان 
بـه  رسـیدگی  آغـاز  از  کرمـان 
شـکایت داوطلبـان رد صالحیـت 
شـده انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـالمی از فـردا خبـر داد. حمید 

ذکااسـدی در جمـع خبرنـگاران با اشـاره بـه اینکه طبـق تقویم انتخاباتـی امروز 
19 دی مـاه آخریـن روز اعـالم شـکایت داوطلبـان رد صالحیـت شـده به هیئت 
نظـارت اسـتان کرمان اسـت، گفت: رسـیدگی به شـکایت ایـن افراد از فـردا 20 

دی مـاه آغـاز مـی شـود و تـا 26 دی مـاه ادامـه خواهـد داشـت. 
وی ادامـه داد: در هیئـت نظـارت صالحیـت داوطلبـان مورد بررسـی قرار می 
گیـرد و حتـی ممکـن اسـت افـرادی که صالحیـت آنها تایید شـده اسـت بعد از 
بررسـی در هیئت نظارت اسـتان کرمان رد صالحیت شـوند. ذکااسدی از افزایش 
128 درصدی شـمار داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شـورای اسـالمی 
در اسـتان کرمـان خبـر داد و افـزود: 267 نفـر بـرای ایـن دوره از انتخابـات در 
اسـتان کرمـان ثبـت نـام کرده انـد. رئیس سـتاد انتخابات اسـتان کرمـان یادآور 
شـد: در هشـتمین دوره مجلس شـورای اسـالمی 161 نفر و در نهمین دوره نیز 
117 نفـر بـرای نمایندگـی مـردم اسـتان کرمان در مجلس شـورای اسـالمی نام 

نویسـی کردند. 

استاندارینیروی انتظامی سیاستهالل احمر

کرمان ویچ

همایـش بزرگداشـت روز صـادرات 
و تجلیـل از صـادر کننـدگان نمونـه 
گذشـته  روز   94 سـال  در  اسـتان 
بـا حضـور  بازرگانـی  اتـاق  در محـل 
سـازمان  معـاون  کرمـان،  اسـتاندار 
از  جمعـی  و  ایـران  تجـارت  توسـعه 

شـد. برگـزار  مسـئولین 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
اینکـه  کرمـان ظرفیـت  صـادرات در 
حوزه هـای مختلـف را دارد گفـت: آمـار صادراتی کـه امروز 
اعـالم شـد تنهـا آمـار صـادرات از گمـرک اسـتان کرمـان 
اسـت امـا متاسـفانه بسـیاری از صـادرات اسـتان از گمرک 
هـای دیگـر ماننـد بندرعبـاس صـورت مـی گیرد و بـرآورد 
مـا حـدود چهـار میلیـارد دالر صـادرات محصوالت اسـتان 

اسـت. کرمان 
علیرضـا رزم حسـینی اظهـار داشـت: همـه مـی پرسـند 
کـه برجـام چه شـد، اما کسـی نمـی پرسـد اگر برجـام نبود 
چـه می شـد. دولـت یازدهم نمـی خواهد سـیاهنمایی کند، 
دولـت تدبیـر و امیـد تاکنون خدمـات درخشـانی را به مردم 
ارائـه کـرده اسـت، آینـدگان قضـاوت خواهنـد کرد کـه ما از 

چـه جنگ قطعـی فـرار کردیم.
اسـتاندار کرمـان گفـت: این دولـت بر اسـاس تعهدی که 
بـه ملـت و مقام معظـم رهبری دارد و در مسـیری که بر پایه 
منویـات رهبـری در حـال انجـام اسـت بـه حول و قـوه الهی 
بـا همراهـی شـما این مسـیر را دنبـال خواهد کرد تا کشـور 

آینده درخشـانی خواهد داشـت. 
وی تصریـح کـرد: چـرا تا دو سـال قبل کمپین تشـکیل 
ندادنـد کـه زمین خـواری، حاشیه نشـینی و حضـور افـراد 
معتـاد در خرابه هـا را مطـرح کننـد. اسـتاندار کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه مـا تمامـی پـروژه هـا را بـا دسـت خالـی 
انجـام داده ایـم، گفـت: مـا تمامی پـروژه هایی که در شـهر 
و اسـتان کرمـان در حـال اجراسـت را با نفت بشـکه ای 25 
دالر و نـه دوران فراوانـی و نفـت بشـکه ای 140 دالر اجـرا 

کنیم. مـی 
رزم حسـینی در ادامه گفت: تعیین سرنوشـت این کشـور 
بـا انتخابات اسـت، در نتیجه مـا باید نمایندگان دلسـوز و نه 
عافیـت طلـب را انتخـاب کنیم. بایـد نمایندگانـی را انتخاب 
کنیـم کـه هویـت داشـته و مطالبه گر باشـند و بـا دولت در 

توسـعه اسـتان و کشـور همراهی کنند.
مـی  سـال   20 آب  حـوزه  گفـت:در  کرمـان  اسـتاندار 
خواسـتند بـرای آب شـهر کرمـان تصمیم گیـری کنند ولی 
نتوانسـتند امـا در ایـن دولت تصمیم گیری شـد و در مسـیر 

اجـرا قـرار گرفت.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران: 
به صادرات به دید تخصصی نگاه کنیم

معـاون سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در ایـن همایـش 
بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـتن تحریم ها خبر بسـیار خوشـی 
اسـت، گفـت: تحریم هـا تنها وزنـه ای بـر پـای صادرکننده و 
دیـواری در مسـیر رقابـت بودنـد. ازایـن رو مـا هنـوز بایـد با 

نام هـا و برندهـای قدرتمنـد رقابـت کنیـم.
محمدرضـا مـودودی افزود: از سـال 2009 تاکنون با موج 
رکـود در دنیـا مواجه شـدیم، تا قبل از آن بـه ازای هر کاالی 
تولیـدی دو برابـر بـازار داشـتیم و از 2011 تاکنـون بـه ازای 
هـر کاال تنهـا یک بـازار وجـود دارد. وی گفت: در شـش ماه 
اخیـر مـوج عظیمـی از هیات هـای تجـاری بـه سـوی ایـران 
آمده  انـد وامـا در همیـن شـش مـاه بار منفـی ایران هراسـی 
بسـیار کاهـش یافـت. معاون سـازمان توسـعه تجـارت ایران 
افـزود: مـا بـه صـادرات بـه دیـد تخصصـی نـگاه نمی کنیـم، 
شـرکت های بزرگی نداریـم که به صورت تخصصـی صادرات 
کننـد و مگابرندهایـی نداریـم کـه از جایـگاه خـود بـه نفـع 
صـادرات بهـره ببرنـد. مـودودی تصریـح کـرد: مـا در بخش 
صـادرات جـوان هسـتیم و اگر نتوانیـم شـرکت های بزرگ و 
قـوی در امـر صـادرات خلـق کنیـم قطعـا سـهم خـود را در 
بـازار از دسـت خواهیـم داد و عدم وجود چنین شـرکت های 
بزرگـی باعث شـده کـه مـا در کاالهای خـود با خـود رقابت 

کنیـم که ایـن امر بسـیار فرسـوده کننده اسـت.
وی اظهار داشـت: سـازمان توسـعه تجـارت مصوبه گرفته 
کـه 200 میلیـارد تومـان بـه عنـوان کمـک سـود و ارائـه 
تسـهیالت در اختیـار صادرکننـده قـرار دهـد و در بخـش 

نرم افزارهـا نیـز 50 میلیـارد تومـان دریافـت داشـتیم.
رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران خبرداد: برداشته شدن تحریم های بانکی 

حداکثر تا دو هفته آینده  
رییـس اتـاق بازگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایران 
در ایـن همایـش گفت: هر سـرمایه گذاری کـه بخواهد جهت 
سـرمایه گذاری در کشـور حضور پیـدا کند، اولیـن نگاه مورد 

توجـه، وضعیـت روانـی و آرامـش حاکم بر جامعه اسـت.
محسـن جـالل پـور در بـاره وضعیـت امـروز تحریم هـا و 
همچنیـن اجرایـی شـدن برجـام گفـت: در 3 مـاه گذشـته 
مجموعـه ای در کشـور بـه طور شـبانه روزی مشـغول تحلیل 
بـرروی راهنماهای فارسـی برجام در بعـد اقتصادی بودند که 
در ایـن راسـتا اتـاق بازرگانـی ایـران نیز مسـئولیت خطیری 
داشـت کـه طـی هفته هـای گذشـته بـه تدویـن آییـن نامه 

اجرایـی برجـام پرداخت.
وی گفـت: حداکثـر تـا دو هفتـه آینـده تمـام تحریم های 
بانکـی از روی نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران و بانک هـای 

کشـور برداشته می شـود و گشـایش اعتبـار و همـه نقـل و 
انتقـاالت ارزی در آینـده نزدیـک بـرای فعاالن اقتصـادی به 
حالـت عـادی و قبل از تحریم هـای دهه گذشـته برمی گردد.

رییـس اتـاق بازگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایران 
افزود: کشـوری که حـدود 78 میلیون نفـر جمعیت، بیش از 
چهـار و نیـم میلیـون نفر حقـوق بگیـر تقریبا پنـج برابر نرم 
منطقه ای و حدود سـه میلیون مسـتمری بگیر و بازنشسـته 
دارد و بودجـه ای کـه بیـش از 70 درصـد آن از منابـع نفتی 
تامیـن می شـده اداره کردنش بـه صورت معمولـی پرداخت 

حقـوق و یارانـه تقریبا غیر ممکن اسـت.
جـالل پـور اظهـار داشـت: اینکـه مـا بـاالی 500 هـزار 
میلیـارد تومـان بدهـی را بـر گـردن دولتی می بینیـم که در 
روزمرگـی و هزینـه روزانـه خودش درگیر اسـت توقـع این را 
داشـته باشـیم که اشـتغال بیـش از پنج میلیون بیـکاری که 
عمـده آنهـا تحصیالت دانشـگاهی دارند را بتواند سـاماندهی 
کنـد انتظـاری دور از واقعیـت اسـت کـه بتواند عملی شـود.

وی تصریـح کـرد: در ایـن فضـا بایـد ایجـاد یـک امنیـت 
روانـی بـرای حضور سـرمایه گذار فراهم شـود و این مسـاله با 
کمـک آحاد مردم، مقامـات، مراجع عظام و... بدسـت می آید 
توقـع نیـز یـن اسـت کـه آرامـش در فضـای سـرمایه گذاری 
ایجـاد شـود و اینکـه بـه هـر دلیلـی ایـن فضـا را مخـدوش 

کنیـم گناهی نابخشـودنی اسـت.
وی گفـت: آنچه در سـال آتـی اولویت اول اسـت قیمت و 
کیفیـت قابـل رقابت در تولیدات اسـت و در فضـای تعامل با 
دنیـا اولویـت اصلـی ما رفـع موانـع مزاحم که در طول سـال 

هـای گذشـته بوجود آمـده و وظیفه دولتمردان ماسـت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

 در 9 ماهه  سال جاری 8۰۰ میلیون دالر
 صادرات داشته ایم

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان نیز در 
ایـن همایش گفت: در سـال 93، رشـد صادرات مـا به میزان 
20 درصـد بـوده اسـت و بـرای پنـج سـال آینـده نیـز رشـد 

سـاالنه  هشـت درصـد پیش بینی شـده اسـت.

محمـود سـلطانی زاده افـزود: در 9 ماهـه  سـال جاری هم 
800 میلیـون دالر صـادرات داشـته ایم و تـا پایـان سـال بـه 

رقمـی بیـش از سـال گذشـته خواهیم رسـید.
وی بـا اشـاره بـه اینکه دانـش صادراتی ما در حـد و اندازه 
کامـل نیسـت گفت: بـا اسـتفاده از دانش هایی که به وسـیله 
مربیـان داخلـی و خارجی داریـم، باید به بخـش صادرکننده 

کنیم. کمک 
سـلطانی زاده اظهار داشـت: صادرکنندگان باید به اهمیت 
اسـتفاده از شـبکه های مجـازی و تجـارت الکترونیـک پـی 

ببرنـد و اسـتفاده کنند.
در پایـان ایـن مراسـم از 13 صادر کننده برتر تجلیل شـد 

که اسـامی در زیر آمده اسـت: 
1- علی پورجعفری مدیرعامل شرکت ایلیا گستر سیرجان

2-  زهـره مـرادی مدیرعامـل شـرکت گسـترش بازرگانـی 
ن ما کر

3- سـید ضیـاء حسـینی مدیرعامـل شـرکت راشـا پسـته 
سـیرجان

 4- سیدآرش علوی مدیرعامل شرکت پارسان دی سمبل 
5- محمدربانی مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان

 6- سـیدمحمد حسـینی نژاد یـزدی پور مدیرعامل شـرکت 
کاشـی و سـرامیک فخار رفسنجان

 7- سـیدرضا حسـینی نـژاد یـزدی پـور مدیرعامل شـرکت 
کاشـی و سـرامیک برلیان رفسـنجان 

8- فروزان طیبی مدیرعامل شرکت روغن موتور پردیس 
9- سـیدمنصور عمرانی مدیرعامل شـرکت شـیمیایی خوش 

چسب 
10- مرتضـی تـاج الدینی مدیرعامل شـرکت نشـاط آفرینان 

یر کو
11- محمـد محققـی مدیرعامل شـرکت فرومولیبـدن کویر 

رفسنجان
12- محمدعلـی نژاد محمـودی مدیرعامـل محتـرم شـرکت 

مولیبدن   ربـاط 
13- مهدی پاکدل مدیرعامل شرکت شیر پگاه کرمان

استاندار کرمان در همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان:

 پروژه ها را با
دست خالی انجام دادیم

فرمانـده جدیـد پایـگاه مقاومـت بسـیج غدیـر اداره کل 
راه آهـن کرمـان باحضـور مشـاور مدیـر عامـل و فرمانـده 
مرکز مقاومت بسـیج راه آهن ج.ا.ا، مسـئول سـازمان بسیج 
کارمندان سـپاه ثاراهلل اسـتان کرمان، مدیر سـازمان بسـیج 

ادارات اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و جمعـی از اعضـای 
شـورای پایـگاه در سـالن اجتماعـات اداره کل معرفی شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راه آهـن کرمـان: 
در ایـن مراسـم سـید مصطفـی داودی سرپرسـت راه آهـن 

بـه حاضریـن  آمـد گویـی  کرمـان ضمـن عـرض خـوش 
درجلسـه گفـت: انقـالب مـا بـا کلمـه بسـیج عجیـن بـوده 
و هسـت، بـه طـوری کـه خیلـی هـا فکـر مـی کردنـد بعد 
از جنـگ اثـر بسـیج وتفکـر بسـیجی کمرنـگ خواهد شـد 
ولـی بحـول و قـوه الهـی اینچنین نبـوده و ماهرچـه به جلو 
پیـش مـی رویم اثر گـذاری آن را دربدنه کشـور ملموسـتر 

و بیشـتر می شـود.
فرمانـده جدیـد پایـگاه غدیـر راه آهـن کرمـان افـزود: 
روحیه بسـیجی بـرکات گسـترده ای را درجامعـه به همراه 
داشـته اسـت وکارکنان ایـن اداره کل نیز با ایـن روحیه در 

تمامـی قسـمت ها مشـغول خدمـت گذاری هسـتند.
وی همچنیـن بـه تعـداد 12حلقـه صالحین درایـن اداره 
کل اشـاره کـرد و گفـت تعـداد 227 نفر از کارکنان شـاغل 
درایسـتگاه کرمـان وزرند دارای پرونده بسـیجی که210نفر 
دارای پرونـده فعـال و17نفـر دارای پرونـده عادی هسـتند. 
در ادامـه جلسـه سـرهنگ پاسـدار داود عباس زاده مشـاور 
مدیـر عامـل و فرمانـده مرکز مقاومت بسـیج راه آهـن ج.ا.ا 
افـزود: حضـور در بسـیج یـک عمـل صالـح و عبادت اسـت 
کـه نه برای چشـم داشـت دنیا و مقـام و منصـب، بلکه کار 

بـرای خداسـت و کسـی کـه بـرای رضـای خـدا کار میکند 
ظرفیت بـی نهایت اسـت.

عبـاس زاده ادامه داد: بسـیجیان بایـد قدردان این نعمت 
الهـی باشـند و بـا اخالص هر چـه بیشـتر در عرصه خدمت 
رسـانی بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران تالش 
نمایند. سـرهنگ پاسـدار محمـد علی میری مدیر سـازمان 
بسـیج ادارات اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نیزبه عملکرد 
وهمـکاری خـوب مهنـدس داودی در منطقـه جنوبشـرق 
اشـاره و بیـان کـرد فرهنگ احسـاس مسـئولیت و فرهنگ 
داشـتن بصیـرت دوخصوصیـت بارز و عمـده در تعریف یک 
بسـیجی اسـت، بـه طـوری کـه ایـن دو درکنـار هـم کامل 
مـی شـود و فقدان یکـی از آنـان باعث نقصـان دیگری می 

شـود و فـرد در انتخـاب راه دچار اشـتباه مـی گردد.
رضـا  حمیـد  پاسـدار  سـرهنگ  نیـز  جلسـه  پایـان  در 
سـپاه  کارمنـدان  بسـیج  سـازمان  مسـئول  حسـینخانی 
ثـاراهلل اسـتان کرمـان ضمـن تقدیـر از زحمـات مهـرداد 
پاسـیار فرمانـده سـابق پایگاه غدیر، سـید مصطفـی داودی 
سرپرسـت اداره کل راه آهـن کرمـان را بـه عنـوان فرمانده 

جدیـد ایـن پایـگاه معرفـی نمـود. 

فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج غدیر
اداره کل راه آهن کرمان معرفی شد
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کاغذ اخبار

حضـرت آیـت اهلل خامنه ای صبح شـنبه در دیدار پرشـور 
هـزاران نفـر از مردم قم، با تجلیل از قیام تاریخ سـاز 19 دی 
1356 مـردم ایـن شـهر و تشـریح علل و عوامـل »ماندگاری 
انقـالب«، تاکیـد کردنـد: در پرتـو حضـور آگاهانـه همگانی، 
مانـدگاری انقـالب، آرامـش و سـکینه ملـت و پیـروزی بـر 

توطئـه های دشـمنان امـکان پذیر خواهد شـد.
ایشـان »شـجاعت و بصیـرت مـردم و احسـاس تکلیِف به 
هنـگام بـرای ورود به میـدان«، را عناصر اصلـی قیام 19 دی 
خواندنـد و افزودنـد: آن قیـام تاریخـی در دفـاع از امـام )ره( 
شـکل گرفـت و حـوادث بعـد از آن منجر به پیـروزی انقالب 

اسـالمی شد.
شـرایط  در  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  انقـالب،  رهبـر 
حاکمیـت دیکتاتـوری وابسـته و مـورد حمایـت قدرتهـای 
اسـتکباری را از لحـاظ محاسـبات مـادی، غیرممکن و محال 
خواندنـد و خاطرنشـان کردنـد: ایـن پیـروزی نشـان دهنده 
وجـود سـنن الهـی یعنـی قوانینـی در عالم خلقت اسـت که 

انسـانهای مـادی از درک آنهـا عاجزنـد.
نظـام  نیـز  کنونـی  شـرایط  در  کردنـد:  تأکیـد  ایشـان 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـا جبهـه گسـترده دشـمنان اعم 
از امریـکا و رژیـم صهیونیسـتی، ایـادی و عوامـل اسـتکبار و 
عوامـل تکفیـری و داعـش مواجـه اسـت کـه اگـر بـه لـوازم 
سـنت الهـی یعنـی »ایسـتادگی، بصیـرت و عمـِل در لحظه 
نیـاز«، عمـل کنیـم قطعـاً همانند پیـروزی انقالب اسـالمی 

مـی تـوان بـر ایـن جبهـه گسـترده غلبـه کرد.
رهبـر انقالب اسـالمی سـپس به موضـوع علـت و چرایی 
»مانـدگاری انقـالب اسـالمی« در مقایسـه با برخـی حوادث 

مهـم تاریـخ معاصر ایـران و جهـان پرداختند.
بـا اشـاره بـه دو حادثـه  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای 
»نهضـت ملـی شـدن صنعـت نفـت« و »قیام مشـروطیت« 
گفتنـد: در نهضـت ملـی، خواسـت مـردم، یـک خواسـت 
حداقلـی و عبـارت از کوتاه شـدن دسـت انگلیس از سـرمایه 

ملـی نفـت بـود و در قیـام مشـروطیت نیـز خواسـت مردم، 
حداقلـی، و عبـارت از محـدود شـدن اختیـارات و قـدرت 

مطلقـه پادشـاه بـود.
ایشـان افزودنـد: ایـن دو حادثـه بـا اینکـه دارای اهدافـی 
حداقلـی بودنـد و مـردم هـم در صحنـه حضـور داشـتند 
آنکـه  بـا  ایـران  اسـالمی  انقـالب  ولـی  شکسـت خوردنـد 
دارای یـک هـدِف حداکثـری، یعنی اسـتقالل همـه جانبه و 
سـرنگونی حکومـت پادشـاهی و اسـتبدادی بود، بـه پیروزی 

رسـید و مانـدگار شـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تأکید کردند: اگـر جوانان به 
تحلیـل درسـتی از ایـن واقعیـت برسـند دیگر تـالش برخی 
بـرای نشـاندن بـذر ترس و رعـب و ناامیـدی در دل مردم به 
نتیجـه نخواهـد رسـید و راه صحیـح آینده کشـور مشـخص 

خواهد شـد.
ایشـان همچنیـن بـه تغییر مسـیر انقالب های فرانسـه و 
شـوروی و از بیـن رفتـن آن انقـالب ها اشـاره و خاطرنشـان 
کـه  اسـت  انقالبـی  تنهـا  ایـران  اسـالمی  انقـالب  کردنـد: 
توانسـته مانـدگاری خـود را بر اسـاس اصـول و آرمـان های 

اولیـه حفـظ کند.
رهبـر انقـالب اسـالمی در بخش دیگـری از سخنانشـان، 
طبیعـت انتخابـات را دادِن نفـِس تـازه بـه ملـت برشـمردند 
افزودنـد: احسـاس مسـئولیِت مـردم کـه در حضـور در  و 
انتخابـات جلوه گر می شـود و دشـمن را ناکام مـی گذارد از 

عناصـر »مانـدگاری انقالب« اسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای دو مسـئله را در انتخابـات 
در  شـرکت  »اصـل  اول؛  خواندنـد:  فـراوان  اهمیـت  دارای 
بـه  رأی  و  کـردن  انتخـاب  »درسـت  دوم؛  و  انتخابـات« 

اصلـح.« نامزدهـای 
ایشـان بـا تأکید مجـدد برضرورت شـرکت همـه واجدان 
افزودند:همچـون گذشـته  انتخابـات  شـرایط رأی دادن در 
اصـرار داریـم که همه، حتی کسـانی که نظـام را و رهبری را 

قبـول ندارنـد پای صندوقهـا بیایند چرا کـه انتخابات متعلق 
بـه ملـت، ایـران و نظام جمهوری اسـالمی اسـت.

حضـرت آیت اهلل خامنه ای شـرکِت همـگان در انتخابات 
را موجـب پایـداری و تقویـت نظام اسـالمی، اسـتمرار تأمین 
امنیـت کامـل، افزایـش اعتبـار و آبـروی ملـت در چشـم 
جهانیـان و باعـث ابّهـت جمهـوری اسـالمی ایـران در نـزد 

خواندند. دشـمنان 
رهبـر انقـالب در تبییـن اهمیـت فـراوان رأی دادن بـه 
نامزدهـای صالـح افزودند: آرا و سـالیق مختلف، ایـراد ندارد، 
مهـم آن اسـت کـه تـالش و دقـت کنیـم کـه انتخـاب مـا، 

انتخاب درسـتی باشـد.
ایشـان افزودنـد: اگـر ایـن دقـت صـورت گیرد حتـی اگر 
برخـی منتخبـان، بعـداً مطلـوب از آب در نیاینـد، »تالش و 
دقـت رأی دهنـده برای انتخـاب نامزدهای شایسـته«، مورد 

رضایـت پـروردگار خواهـد بود.
رهبـر انقـالب، تـک تـک نماینـدگان مجلس را در شـکل 
گیـری حرکـت و مواضـع خانـه ملـت، دخیـل دانسـتند و 
افزودنـد: بـه همین علت، مردم همه اسـتانها و شـهرها، باید 
در انتخـاب نماینـدگان خود، کاماًل دقت کنند و در درسـتی 

انتخاب، بـه اطمینان برسـند.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای مجلس خبرگان را نیز بسـیار 

مهـم خواندنـد و یـادآور شـدند: برخـالف برخـی تصورهـا، 
مجلس خبرگان برای سـالی یکی دو بار جلسـه و سـخنرانی 
تشـکیل نمـی شـود بلکه مـی خواهـد روزی که رهبـر فعلی 
در قیـد حیـات نیسـت، »رهبـر« یعنـی کلیـدداِر حرکـت 

انقـالب را انتخـاب کنـد و این مسـئله بسـیار مهم اسـت.
ایشـان بـا تأکیـد بـر ضـرورت دقـت کامـل در انتخـاب 
بـه ترکیـب  افزودنـد: بسـته  نامزدهـای مجلـس خبـرگان 
خبـرگان، آنهـا ممکن اسـت در هنـگام ضرورت، شـخصی را 
بـه رهبـری انتخاب کننـد که با تـوکل به خدا و با شـجاعت 
در مقابـل دشـمنان بایسـتد و راه امـام را ادامه دهـد اما این 
احتمـال نیـز وجـود دارد کـه فردی بـا ویژگی هـای متفاوت 
را بـه رهبـری برگزیننـد، بنابرایـن بایـد با تحقیـق و دقت و 

شـناخت و اطمینـان بـه آنهـا رأی داد.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای حضـور در انتخابـات و بویژه 
دقـت در انتخـاب »نامزدهـای صالـح یـا اصلـح« را موجـب 
تحقـق دو هـدف عالی خواندنـد: ماندگاری انقـالب و آرامش 

و سـکینه ملت.
ایشـان در پایـان سخنانشـان تأکیـد کردنـد: مانـدگاری 
انقـالب و ایسـتادگی امیدوارانـه و پـر آرامـش مـردم، یقینـاً 
باعـث پیـروزی ملـت بـر امریـکا و توطئـه هـای دشـمنان 

شـد. خواهد 

رهبر انقالب در دیدار مردم قم:

حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در 
انتخابات شرکت کنند

  رهبری

شرکت آبفار کرمان 
در سطح دوم ارزیابی 
عملکرد شرکتهای 
آبفار کشور قرار گرفت

فاضـالب  و  آب  شـرکت 
روسـتایی اسـتان کرمان بر اساس 
ارزیابـی شـرکت مهندسـی آبفای 
گرفتـن  قـرار  بـه  موفـق  کشـور 
ارزیابـی عملکـرد  در سـطح دوم 

شـرکتهای آبفـار کل کشـور شـد ولـوح این افتخـار بـه مدیرعامل شـرکت آبفار 
کرمـان اهـداء گردیـد. این لوح در مراسـم  گردهمایـی مدیران ارشـد وزارت نیرو 
کـه در تهـران برگـزار شـد توسـط مهندس رحیـم میدانی  معـاون وزیـر نیرو در 
امـور آب و آبفـا بـه مهنـدس علـی رشـیدی رئیـس هیئت مدیـره ومدیـر عامل 
شـرکت آب وفاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان اهـداء شـد. در قسـمتی از ایـن 
لـوح آمـده اسـت : »توسـعه وبالندگـی صنعـت آب و برق و دسـتیابی به توسـعه 
پایـدار، مرهـون حرکـت نظـام منـد تمامـی ارکان در راسـتای سـند چشـم انداز 
وبرنامـه هـای راهبردی وزارت نیرو می باشـد. اینک که تالشـهای آن شـرکت در 
دسـتیابی به اهداف سـالیانه، منجر به قرار گرفتن در سـطح دوم ارزیابی عملکرد 
سـال 93 شـرکت هـای آب وفاضـالب روسـتایی گردیـده، از اهتمـام مدیـران 
وکارکنـان خـدوم آن شـرکت قدردانـی نمـوده وتوفیـق روزافزون آن شـرکت در 
ارتقـای کمیـت وکیفیت خدمت رسـانی به مردم شـریف کشـورمان را از خداوند 

خواسـتارم.« متعال 

آبفار

اخبار آبفا
رجایی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بافت: 

بهره برداری پروژه آبرسانی 
ارزوئیه بافت همزمان 

با ایام اهلل دهه فجر
فاضـالب  و  آب  امـور  مدیـر  رجایـی  تیمـور 
پـروژه  بـرداری  بهـره  اعـالم  بـا  بافـت  شهرسـتان 
آبرسـانی ارزوئیـه بافـت همزمـان بـا ایـام اهلل دهـه 
فجـر بـا اعتبـار 75000 میلیـون ریـال کـه عملیات 
اجرایـی آن از سـال 1387 آغـاز شـد افـزود: بـرای 
اجـرای ایـن پـروژه تاکنون یـک باب مخـزن 1000 
مترمکعبـی سـاخته شـده و 2 حلقـه چـاه نیـز حفر 
گردیده اسـت. رجایـی در ادامه از احداث سـاختمان 
،سـاختمان  مترمربـع   150 زیربنـای  بـا  نگهبانـی 
کلرزنـی و حصارکشـی آنهـا بـه میـزان 1000 هکتار 

صحبـت کـرد. 
رجایـی در پایـان افـزود: در ایـن پروژه، بـا اجرای 
25 کیلومتـر خـط انتقـال ،آب از قادرآباد بـه ارزوئیه 

یابد.  مـی  انتقال 

صمدانی مدیر امور مناطق و هماهنگی شهرهای تابعه 
امور آب و فاضالب شهرستان کرمان: 

توسعه و بازسازی 4754 متر 
شبکه آبرسانی شهرهای تابعه 

کرمان در سه ماه
حمیـد صمدانـی مدیـر امـور مناطـق و هماهنگی 
شهرسـتان  فاضـالب  و  آب  امـور  تابعـه  شـهرهای 
کرمـان بـا بیـان اینکـه طـی سـه مـاه مهر،آبـان و 
تابعـه  شـهرهای  آبرسـانی  شـبکه  متـر   2612 آذر 
 ،)1170( ماهـان  شـهرهای  در  کرمـان  شهرسـتان 
چتـرود )140(، رایـن )15(، گلبـاف)155(، جوپـار 
)60(، محـی آبـاد )460(، زنگی آبـاد )464(، اختیار 
متـر   )18( شـهداد  و   )30( باغیـن   ،)100( آبـاد 
بازسـازی شـد افـزود طـی همیـن مـدت 2142 متر 
شـبکه آبرسـانی در شـهرهای ماهـان، چترود،رایـن، 

زنگـی آبـاد، باغیـن و کاظـم آبـاد توسـعه یافـت.

حمید صمدانی مدیر امور مناطق و هماهنگی 
شهرهای تابعه امور آب و فاضالب شهرستان کرمان:

مخزن 5000 مترمکعبی اختیارآباد 
کرمان شستشو شد

حمیـد صمدانـی مدیـر امـور مناطـق و هماهنگی 
شهرسـتان  فاضـالب  و  آب  امـور  تابعـه  شـهرهای 
مترمکعبـی   5000 مخـزن  شستشـوی  از  کرمـان 
اختیارآبـاد با هدف ارتقای سـطح کیفی و بهداشـتی 
آب بـرای توزیـع بـه شـهروندان خبـر داد و افـزود 
بـر  مبنـی  شـده  بنـدی  زمـان  برنامـه  اسـاس  بـر 
توزیـع آب سـالم مطابـق بـا اسـتاندارد هـای جهانی 
بهداشـت آب، تمـام مراحـل شستشـو تحـت نظارت 
دفتر کنترل کیفی و بهداشـت آب و فاصالب اسـتان  

انجام شـده اسـت. 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و 
فاضالب شهرستان سیرجان:

 بازسازی و توسعه بیش از 25 
درصد شبکه آبرسانی استان در 

شهرستان سیرجان 
هیئـت  رئیـس  و  مدیرعامـل  میرشـاهی  مجیـد 
مدیـره شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان سـیرجان 
بـا بیـان اینکـه طی هشـت ماه نخسـت سـال جاری، 
52 کیلومتـر بازسـازی و توسـعه شـبکه آبرسـانی در 
افـزود: بـا  انجـام شـده اسـت  شهرسـتان سـیرجان 
توجه به اینکه شـبکه فرسـوده آبرسـانی نقش مهمی 
در افزایـش هـدرروی و پـرت آب دارد، بـه منظـور 
کاهـش هـدرروی آب و همچنین رسـاندن آب سـالم 
و بهداشـتی به مشـترکین ،بازسـازی شـبکه فرسـوده 
در دسـتور کار قـرار گرفـت. در ایـن راسـتا، از ابتدای 
ایـن شـبکه  از  توجهـی  قابـل  سـال جـاری بخـش 
بازسـازی شـد و طـی هشـت مـاه مجمـوع بازسـازی 
و توسـعه شـبکه آبرسـانی در شهرسـتان سـیرجان 
بیش از 25 درصد مجموع بازسـازی و توسـعه شـبکه 
آبرسـانی استان می باشـد. میرشـاهی در پایان اذعان 
داشـت: مجموع شـبکه توزیـع آب شهرسـتان 1200 
کیلومتـر مـی باشـد که 60 درصد آن فرسـوده اسـت 
و اگر سـالی 60 کیلومتر از شـبکه فرسـوده بازسـازی 
شـود،12 سـال طـول خواهـد کشـید کـه بازسـازی 

تمـام شـبکه فرسـوده بـه اتمام برسـد.

سفیر ایران در 
امارات به تهران 
بازگشت

خارجـه  وزارت  تصمیـم  بـا 
کشـورمان سـفیر ایران در امارات 

بـه تهـران بازگشـت.
سـفیر  فیـاض،  رضـا  محمـد 
در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
مقصـد  بـه  را  امـارات  ابوظبـی 

تهـران تـرک کـرد. در پـی تحـوالت صـورت گرفتـه در روابـط ایـران و امـارات 
عربـی متحـده و تصمیـم ایـن کشـور جهت کاهـش روابطـش با ایران به سـطح 
کاردار در راسـتای حمایت از عربسـتان سـعودی، سـفیر جمهوری اسالمی ایران 

در امـارات بـه تهـران بازگشـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش هم چنین در راسـتای سـطح کاهش روابـط بین این 
دو کشـور تعـداد دیپلمات هـای ایرانـی حاضـر در دوبـی و ابوظبـی بـه 15 نفـر 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت و قرار شـده 8 نفـر در سرکنسـولگری دوبـی و 7 نفر 
در سـفارت ایـران در ابوظبـی بـه فعالیت خود در این کشـور عربـی ادامه دهند، 

اسـامی ایـن افـراد بـه وزارت خارجه امارات ارائه شـده اسـت.
کاهـش تعـداد دیپلمات هـای ایرانـی در ایـن کشـور بـه درخواسـت دولـت 
امـارات عربـی متحـده صورت گرفته اسـت. بازگشـت سـفیر جمهوری اسـالمی 
ایـران بـه تهـران نیـز در واکنش به ایـن موضوع و بـه درخواسـت وزارت خارجه 
کشـورمان صـورت گرفتـه گرچه مدت ماموریت سـفیر نیـز در اوایـل بهمن ماه 
بـه اتمـام می رسـید. هم چنیـن خـرازی، معـاون مدیـرکل خلیـج فـارس وزارت 

خارجـه بـه عنـوان کاردار جدیـد ایـران به دولـت امارات معرفی شـده اسـت.
کشـور امارات در روز دوشـنبه هفته گذشـته در راسـتای حمایت از عربستان 
سـعودی ضمـن احضـار سـفیر ایـران بـه وزارت خارجـه ایـن کشـور و ارائـه 
یادداشـتی اعتراض آمیـز بـه وی بـه خاطـر حمـالت صـورت گرفتـه به سـفارت 
عربسـتان در تهـران و کنسـولگری این کشـور در مشـهد، سـفیر خـود از تهران 

را نیـز فراخواند.
در پـی اقـدام نابخردانـه عربسـتان سـعودی مبنی بر اعدام شـیخ نمـر، رهبر 
شـیعیان عربسـتان و اعتراضـات صـورت گرفته بـه این موضوع، عده ای خودسـر 
در اقدامـی غیرمسـووالنه بـه اماکـن دیپلماتیک ریاض در تهران و مشـهد حمله 
کردنـد. ایـن موضـوع با واکنش تمامی مسـووالن لشـکری و کشـوری جمهوری 
اسـالمی ایـران مواجـه شـد و همـه آن هـا اتفاقـات رخ داده را نادرسـت عنـوان 
کردنـد. رییس جمهـور نیـز در نامـه ای بـه آیـت اهلل آملـی الریجانـی رییس قوه 
قضاییـه خواسـتار شناسـایی و مجـازات هرچـه زودتـر عامالن این حوادث شـد. 
طبـق گفتـه دادسـتانی تهـران و نیـروی انتظامـی تعـدادی از ایـن نیروهـای 

خودسـر شناسـایی و دستگیر شـده اند. 

مهندس مقبلی وضعیت مسکن 
مهر استان را تشریح کرد؛

پایان کار
 70 درصد مسکن 
مهر استان کرمان

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان اعـالم کـرد: در 
واحـد   2200 افتتـاح  صـورت 
سـال  پایـان  تـا  مهـر  مسـکن 

جـاری، تعـداد واحدهـای بـه بهره برداری رسـیده در اسـتان کرمـان فراتر از 
30 هـزار واحـد می شـود و بقیـه واحدها هم سـال آینده افتتاح خواهد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی راه وشهرسـازی کرمـان ،مهنـدس خـداداد 
مقبلـی در گفـت وگـو یـی در مـورد وضعیـت مسـکن مهـر اسـتان کرمـان 
گفـت: کل مسـکن مهـر ایـن اسـتان 43 هـزار و 469 واحـد اسـت کـه 32 
هـزار و 810 واحـد در شـهرهای باالی 25 هزار نفر و 10 هـزار و 659 واحد 

در شـهرهای زیـر 25 هـزار نفـر جمعیـت واقع شـده اسـت.
وی در خصـوص واحدهـای افتتاح شـده در شـهرهای بـاالی 25 هزار نفر 
گفـت: از مجمـوع  32 هـزار و  810 واحـد در این شـهرها تاکنـون 18 هزار 
و 407 واحـد بـه بهره بـرداری رسـیده  و 2000 واحـد نیـز تـا پایـان امسـال 

قرار اسـت افتتاح شـود.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان اضافه کـرد: مابقـی واحدها که 
بالـغ بـر 12 هـزار و 403 واحد می شـود در سـال 95 به بهره بـرداری خواهد 

رسید.
وی ادامـه داد: در شـهرهای زیـر 25 هـزار نفـر نیـز که اجـرای پروژه های 
مسـکن مهـر بـر عهـده بنیاد مسـکن اسـتان اسـت، تاکنـون از مجمـوع 10 
هـزار و 659 واحـد، تعـداد 9500 واحـد بـه بهره بـرداری رسـیده و تحویـل 

متقاضیـان شده اسـت.
بـه  امسـال  نیـز  دیگـر  واحـد   200 بناسـت  افـزود:  مقبلـی  مهنـدس 
بهره بـرداری برسـد کـه در ایـن صورت بـا 2000 واحـدی که قرار اسـت در 
شـهرهای بـاالی 25 هـزار نفر در سـال جـاری افتتاح شـود تا پایان امسـال 
تعـداد واحدهـای بـه بهره برداری رسـیده در کل شـهرهای اسـتان کرمان به 

30 هـزار و 107 واحـد خواهـد رسـید.
وی اضافـه کـرد: مابقـی واحدهـای واقع شـده در شـهرهای زیـر 25 هزار 
نفـر کـه 959 واحد می شـود، ان شـاهلل سـال آینده بـه بهره برداری می رسـد 
و بـه ایـن ترتیـب در سـال 95 بـا افتتـاح 13 هـزار و 362 واحـد، پرونـده 

مسـکن مهـر در اسـتان کرمان بسـته خواهد شـد.

با ماموران خاطی 
حادثه سفارت 
برخورد شود

رییـس  جمهـوری بـا اشـاره بـه 
اعـدام نابجـا و ظالمانـه شـیخ نمـر 
گفـت:  عربسـتان،  شـیعیان  رهبـر 
ایـن عالـم گرانقـدر به دالیـل واهی 
و انتقاد از حاکمیت دولت عربسـتان 
بـه زندان رفـت و به نـاروا محکوم و 

اعـدام شـد کـه در عـرف قانونی هیچ کشـوری فـردی به دلیل انتقاد، سـر بریـده و به 
صـورت فجیـع اعـدام نمی شـود.

حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانی در جلسـه هیـأت دولت، افـزود: جهان 
اسـالم و همـه آزادیخواهـان جهـان و همچنین مـردم و مسـئولین ایـران از این عمل 

دولـت عربسـتان متأثر گشـته و آن را محکـوم کردند.
 دولـت یازدهـم موفقیت هـای بسـیار زیـادی بـه دسـت آورده و چهـره جمهـوری 
اسـالمی ایـران در افـکار عمومی، رسـانه ها و مسـئولین سیاسـی در جهـان ارتقاء پیدا 
کـرده اسـت تا جایی که قطعنامه )wave( در سـازمان ملل متحد بـه اتفاق آراء تایید 

و ایـران پرچمدار مبارزه با تروریسـم و خشـونت شـد.
 افـرادی کـه از روی نادانـی و یـا وابسـتگی بـه ایـن اماکـن حملـه نمودنـد، مجـرم 
هسـتند و از قـوه قضائیـه نیز تقاضا دارم قاطعانه و خارج از سـیر طبیعـی پرونده های 

قضایـی این موضـوع را بررسـی نماید.
 اماکـن و میهمانـان دیپلماتیـک از لحـاظ قانونـی و بین المللـی دارای مصونیـت 
هسـتند و حملـه بـه این اماکن در کشـور، خالف شـرع و قانون، حمله بـه آبروی نظام 

جمهـوری اسـالمی ایـران و هماننـد حمله بـه خانه مردم اسـت.
 حملـه کننـدگان بـه اماکـن دیپلماتیـک از فرهنـگ اسـالمی، ایرانـی و قانـون دور 

. هستند
 رژیم صهیونیسـتی و عربسـتان سـعودی، در کنـار یک گروه افراطـی در آمریکا از 
همـان ابتـدای مذاکـرات، تمـام تـالش و تـوان خـود را بکار بسـتند تا ایـن توافق به 
نتیجـه نرسـد و بعـد از توافـق نیـز در مراحـل اجـرای حقوقـی و قانونی برجـام مانع 
ایجـاد کردنـد و تـا امـروز نیـز بـه توطئه هـای خـود ادامـه می دهنـد اما بـه حول و 
قـوه الهـی دولـت و ملت ایـران به همـه اهـداف و موفقیت های خود دسـت خواهند 

یافت.
 متأسـفانه دولت عربسـتان سـعودی که دولت یک کشـور اسالمی اسـت، از مدت ها 
قبل تالش کرده تا نزاع شـیعه و سـنی را مطرح و تشـدید نماید و جلوه ایران هراسـی 

را در افـکار عمومی جهان بوجود آورد.
 رییس جمهوری با اشـاره به حمایت های مالی و تسـلیحاتی از تروریسـم منطقه ای 
و همچنیـن حمـالت هوایی و موشـکی عربسـتان به مـردم مظلوم یمن و مانع تراشـی 
هـا در راه پیروزی هـای دولت هـای عـراق و سـوریه در سـال های گذشـته، گفت : تمام 
ایـن اقدامـات بـرای ایجـاد فاصله بیشـتر بین شـیعه و سـنی و تشـنج زایی در منطقه 

است.

بین المللراه و شهرسازیدولت

برای نظافت حیاط به جای مصرف آب، بهتر است از جاروب استفاده شود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 63/الف/1۰-94 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه: توسـعه و بازسـازی قسـمتی از شـبکه توزیـع آب شـهر کرمـان )منطقـه شـاهرخ آبـاد و فـرح آبـاد( را بـا بـرآورد 

2/711/050/879 ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی و براسـاس فهـارس بهـای سـال 94 به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهی صالحیت 
انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند و گواهـی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعوت می شـود حداکثر تـا پایان وقـت اداری 94/10/23 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امور 

قراردادهـای شـرکت آبفـا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمـن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 14/700/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر  

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/11/3 
- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 94/11/4

- افتتاح پاکات ج )پیشنهاد قیمت( پس از ارزیابی در همان روز مورخ 94/11/4
- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها 

روابط عمومی و آموزش همگانی 



شماره پیاپی 537  
یکشنبه 20 دی ماه 1394 

w w w . p a y a m e m a . i r

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

کرمون

داستان

روزگاری که گذشت 

عبدالحسین صنعتی زاده

بخش نهم

... بـا سـابقه ای کـه از طرز سـواالت رفقا داشـتم 
یقیـن حاصـل کـردم کـه مـرده ام و اکنـون این 
صحرا، صحرای محشـر اسـت. از رفقـا هیچ کدام 
نبودنـد و ایـن مـن بـودم کـه آن حمـال مـرا در 
پشـت داشـت. بعـد از مدتی به خود جـرأت داده 
بـه آن حمالـی کـه مرا به پشـت کرده بـود و تند 
مـی رفـت گفتـم ای بـرادر مـرا کجـا مـی بری؟ 
ایـن جا کجاسـت؟ رفقای مـن در کجا هسـتند؟ 
امـا آن حمـال یـک کلمـه پاسـخ نگفت. بـاز هم 
تکـرار کـردم. گفتم ای بـرادر مرا کجـا می بری؟ 
ایـن جـا کجاسـت؟ چـرا جواب مـرا نمـی دهی؟ 

بـاز او کلمـه ای اظهـار نکرد.
 دیگـر حـرف زدن را بـی فایـده دانسـتم و یقین 
کـردم کـه مـرده ام و اینـک ایـن همـان برزخی 
اسـت کـه گفتـه انـد و حـرف زدن هم فایـده ای 
نـدارد و چـون مسـافتی دیگـر حمال مرا بـرد. از 
دور مختصـر آبـادی و چنـد نخل خرمـا به نظرم 
آمـد. بـا خـود گفتـم البـد در این جا کـه آخرین 
مرحلـه مـرگ اسـت. بایـد صدهـا هـزار سـال تا 
قیامـت به سـر ببـرم. حمال مـرا بـه چهاردیواری 
کـه درب کوتاهـی داشـت داخل کرد و در وسـط 
آن جـا بـه زمیـن گـذارد و دیگر چیـزی نگفت و 
رفـت. بـه زحمت بـه هر طرفـی نگریسـتم. چند 
نفـر زن دیدم بـا روبندهایی که معمـوال زن های 

بندرعبـاس به سـر مـی زنند. 
صـورت شـان را پوشـانده و فقـط سـوراخ بـرای 
چشـم هـای شـان بـاز بـود. آن ها به جلـوی من 
آمدنـد و مثـل ایـن بود که مرا تماشـا مـی کنند. 
بـا خـود گفتـم خواهرهـا این جـا کجاسـت؟ مرا 
چـرا بـه ایـن جـا آورده انـد؟ رفقـای مـن کجـا 
دفعـه  چندیـن  هـا  آن  از  نفـر  یـک  هسـتند؟ 
سـرش را تـکان داده و ابـداً جوابـی نـداد. مجدداً 
گفتـم خواهر من مسـافر هسـتم. سـه نفـر رفیق 
داشـتم. بـا مـن از کرمـان به ایـن جـا آمدند. آن 
هـا کجـا رفتنـد؟ چـرا مـرا این جـا آوردنـد؟ در 
ایـن دفعـه هـم ایـن زن چندیـن بـار سـرش را 
تـکان داده و حرفـی نـزد. لحظـه بـه لحظـه هـر 
چـه می گذشـت این جـواب ندادن هـا موضوعی 
را کـه در خاطـرم نقـش بسـته بود. یعنـی مردنم 
را تقویـت مـی کـرد. بـه نوعـی کـه از تـرس و 
وحشـت از حـال رفتم و به پشـت افتـادم. در این 
ضمـن کربالیـی اکبر دایـی تو پیدا شـد. از دیدار 

گرفتم.  او جانـی 
گفتـم ای آقـا کربالیـی اکبـر ایـن جا کجاسـت؟ 
مـرا چـرا این جـا آورده اند؟ رفقـای دیگر ما کجا 
هسـتند؟ کربالیـی اکبـر هـم جلو آمـده چندین 
دفعـه سـرش را تـکان داد و حرفـی نـزد. در این 
دفعـه صـدای نحیف و ناتـوان خـود را بلند کرده 
گفتـم چـرا جـواب حـرف های مـرا نمـی دهی؟ 
مـی گویـم ایـن جـا کجاسـت؟ چـرا مرا ایـن جا 
آورده ایـد؟ باز کربالیی اکبر سـرش را جنبانید و 
رفـت و مـرا تنهـا گذارد. نـه قوه و طاقـت آن که 
برخاسـته دنبـال او بـروم در مـن وجود داشـت و 
نـه می توانسـتم صـدای خـود را بلند کـرده و او 
را بخوانـم. خالصـه پـس از مدتـی کربالیـی اکبر 
آمـد و کاغذپـاره ای بـه دسـتش بـود و بـا زغال 
کلماتـی روی آن نوشـته و بـه دسـتم داد و بـه 
زحمـت توانسـتم آن را بخوانـم. نوشـته بـود مـا 
جـواب سـواالت تـو را مـی دهیـم و معلـوم مـی 

شـود گوش شـما کـر شـده و نمی شـنوید.
 آن وقـت دانسـتم کـه کـر شـده ام. سـایر رفقـا 
هـم رسـیدند و از ایـن کـه گوشـم کـر شـده و 
نمـی توانـم صـدای آن هـا را بشـنوم متاسـف 
شـدند و ایـن واضـح بـود همـان موقعـی که من 
زیـر باالپـوش هـا و خورجیـن های رفقا دسـت و 
پـا زده و بـرای آن کـه تنفـس کنـم تـکان هـای 
پـاره  گوشـم  هـای  پـرده  بـودم.  داده  شـدیدی 
گشـته و کـر شـده بـودم. دیگـر صدایـی نمـی 
شـنیدم و بـه خاطـرم آمـد کـه چگونـه در شـب 
اول مسـافرت بـرای آن که بـه آزادی فکر کنم از 
خـدا مـی خواسـتم کـه کر باشـم و اینـک دعایم 

مسـتجاب شـد و کـر شـده بـودم.
همـان شـب در خـواب شـخصی را دیـدم کـه به 
مـن خطـاب کرد پرسـید مـی خواهی کر باشـی 
یـا نجـس. فکـر کـردم ایـن چـه سـوالی اسـت 
کـه از مـن ایـن شـخص مـی کنـد و می پرسـد 
مـی خواهـی کـر باشـی یـا نجـس. نجـس بودن 
کـه خـوب نیسـت. پـس بهتـر اسـت کـه بگویم 
مـی خواهـم کـر باشـم. در جـواب ایـن پاسـخ 
گفت:»کـر هسـتی!« و از نظـرم غایـب گردیـد.

تـاق علـی یا طـاق علـی نـام تاقی 
اسـت واقـع در کـوه کـم ارتفاع شـرق 
تـاق  ایـن  داخـل  در  کرمـان.  شـهر 
کـه هاللـی بـا رنـگ سـفید نقاشـی 
شـده »یـا علـی« نوشـته شده اسـت. 
سـفید  قدیـم  در  علـی«  یـا  رنـگ» 
آن  رنـگ  در  اخیـراً  امـا  بـوده  رنـگ 
دسـتکاری شده اسـت. نوشـته آن قدر 
بـزرگ اسـت کـه از مسـافت های دور قابل شناسـایی اسـت. 
عالقه منـدان بـه کوهنـوردی در کرمـان از قدیـم بـه صعـود 
بـه ایـن کـوه و رسـیدن بـه تـاق علـی عالقه منـد بوده انـد. 
صخره هـای واقـع در مسـیر این تاق بسـیار صـاف و صیقلی 

اسـت و صعـود را بسـیار دشـوار می کنـد.
ایرانیـان باسـتان، مهرپرسـت بودند. آنها پرستشـگاه های 
ویـژه داشـتند. یکـی از آن هـا در کرمان اسـت. در آن زمان 
از صخره هـای سـخت، گنبـدی را بـرای مراسـم آیینـی بـه 
شـکل یـک اسـتوانه بـزرگ ماننـد منشـور کـوروش ماننـد 

چشـم بزرگـی بـه انـدازه 70 متر تراشـیدند.
ایـن سـنگ  نگاره تندیسـی از سـایه انسـان نما اسـت که 
در طاق نمـای صخـره ای ایـن کوه هـا بـه چشـم می خـورد 
پایتخـت کشـوری  در  بـزرگ  پرسـتش گاهی  ظاهـر  بـه  و 
باسـتانی بوده اسـت که امروزه مـردم کرمـان از آن با عنوان 

تـاق »یـا علـی«  یـاد می کنند.
بـا تحقیقـات صـورت گرفتـه یـک پژوهشـگر کرمانـی 
مشـخص شـد کـه در دو نوبت از سـال سـایه ایـن صخره ها 
بـه شـکل نیمـرخ یـک انسـان در می آیـد که طبـق نظریات 
کارشناسـان بـر طبـق آثـار مکتـوب زمـان قدیم این سـایه 

انسـان نما مربـوط بـه آییـن مهـر یا میتراییسـم اسـت.
مهرپرسـتی بـر پایـه پرسـتش میتـرا »در پارسـی میانـه 
مهـر نـام دارد« خدای خورشـید و عدالـت در دوران پیش از 
آییـن زرتشـت نهادینه شـد، ایرانیان پیش از زرتشـت دینی 
چندخدایـی داشـتند کـه میتـرا گرانقدرترین خـدای آنها به 

می آمد. حسـاب 
میتـرا از دل سـنگ درون غـاری بـه دنیـا می آیـد کـه 
برخـی زاده شـدن مهـر از درون سـنگ را اسـتعاره از فـروغ 

ناشـی از برخـورد دو سـنگ بـه هـم می داننـد.
ناصر شـجاعی، پژوهشـگر آثار باسـتانی در خصوص شرح 
اکتشـافاتش در کرمـان می گویـد:»در حومـه شـهر کرمـان 
قبرسـتانی وجـود دارد کـه همجـوار کوه های شـرقی کرمان 
بوده و نام باسـتانی آن شیوشـگان اسـت و اثر سـنگی دست 

کنـد عظیمـی در دل صخره هـای آن حک شـده اسـت.«
وی ادامـه می دهد:»بنـده از  سـال هـا قبـل دسـت کنـد 
مذکـور را مورد کنکاش قرار دادم و با سـایر دسـت کندهای 
مشـابه در ایـران مـورد مقایسـه قـرار دادم، این دسـت کند 
بزرگتـر از یـک زمیـن فوتبال اسـت و در صخـره رو به روی 
آن هـم آثـار ظریف تـری وجـود دارد کـه بـه صـورت نقـش 
برجسـته صخـره ای و دسـت کنـد نمایـان اسـت و بنـده 
مطالعاتـم را در حوزه هـای میدانـی، مکتـوب و سـایر منابـع 

بـه انجام رسـاندم.«
شـجاعی ادامـه می دهد:»ایـن آثـار بسـیار رمزگونـه بنـا 
شـده اند و جهـت رمزگشـایی ایـن آثـار باسـتانی از اسـاتید 
حوزه هـای باسـتان شناسـی، ادبیـات کهـن ایرانـی، نجـوم، 
اسـطوره شناسـی، زمین شناسـی، هنر)انیمیشـن، گرافیک، 

نقاشـی، مجسمه سـازی، ریاضـی، معمـاری و فلسـفه سـود 
بردم و توانسـتم راز بزرگی را که در ورای سـازه نیم گنبدی 

وجـود دارد، رمز گشـایی کنـم.«
ایـن پژوهشـگر آثـار باسـتانی می افزاید:»ایـن آثـار که از 
هالـه تقدس گونه ای از سـایه تشـکیل شـده اسـت، نشـانگر 
تمـدن پیشـرفته ای از یـک قـوم هوشـمند در عصر باسـتان 
کارشناسـان  برخـی  نظریـه  طبـق  و  می دهـد  گواهـی  را 
قدمـت ایـن آثـار مربوط به 12 هزار سـال قبـل تخمین زده 
می شـود که این تصویر سـایه ای شـکل در دو موسـم از سال 
در وسـط ظهـر کامـل می شـود و ماننـد یک سـاعت آفتابی 

کامـاًل دقیـق عمـل می کند.«
گفتنـی اسـت آثـار بـه دسـت آمـده در منطقـه شـهداد 
کرمـان گـواه آن اسـت کـه مـردم ایـن سـرزمین در ابتـدا 
خدایانـی را پرسـتش می کردنـد کـه هریک از آنـان به نوعی 
نـوع  تاکنـون دو  و  در سرنوشـت بشـر دخالـت داشـته اند 
از خدایانـی کـه هـر دو نیـز مؤنـث بودنـد، در ایـن زمینـه 
شناسـایی شـده اند. یکـی از ایـن خدابانوها، الهه کشـاورزی 
و فراوانـی اسـت کـه احتمـاالً همـان »اینانـا«؛ خدابانـوی 
نیکـوکاری عیالمیـان و سـومریان اسـت. نقـش ایـن خدا بر 
روی یکـی از مهرهـای اسـتوانه ای بـه صـورت بانویی نشـان 
داده شـده اسـت کـه بـر روی زمیـن نشسـته و نُـه شـاخه 
گنـدم )سـنبله( بـه صـورت نُـه شـعاع از بدنـش روییـده 
اسـت. خدابانـوی دیگـر خدایـی اسـت کـه حامـی حیوانات 
و نگهدارنـده و زیادکننـده آنـان بـه شـمار مـی رود و نشـانه 

آن شـاخ یا کاله شـاخداری اسـت که بر سـر دارد. سـومین 
خدایـی کـه می تـوان از آن نـام بـرد خـدای باران اسـت که 
هنـوز نـام وی مشـخص نشـده؛ اما نقـش او بـر روی صفحه 
فلـزی در حالـی کـه گروهـی از انسـان ها و جانـوران اهلی و 
وحشـی از او طلـب آب می کننـد وجـود دارد. بـه طـور قطع 
بـرای هریـک از ایـن خدایـان، نیایشـگاه های ویـژه ای وجود 
داشـته و اربـاب مذهب نیز بـرای امور مذهبـی در آن به کار 

می پرداختنـد.
در دوره هـای بعـد آییـن مهرپرسـتی جایگزین پرسـتش 
خدایـان متعـدد شـد. قبرسـتان کشـف شـده در عباس آباد 
نـوق علیـا واقع در شهرسـتان رفسـنجان نشـانگر گسـترش 

آییـن مهرپرسـتی در این اسـتان اسـت.
قبرهـای ایـن گورسـتان همگـی رو بـه خورشـید بـوده و 
مربـوط بـه دوران قبـل از ظهور دین زرتشـت در این منطقه 
می باشـد. پـس از آییـن مهرپرسـتی، آییـن مزدایـی ظهـور 
کـرد و بیـن پیـروان ایـن دو مذهـب اختالف عقیده آشـکار 
شـد؛ امـا آییـن مزدایی نتوانسـت پیـروان زیـادی را به خود 
جلـب کنـد. بنابـر روایـات ایرانـی پـس از آییـن مزدایـی و 
چنـد سـده قبـل از میالد مسـیح در ایـران پیامبـری ظهور 
کـرد کـه او را »زراتوشـتر« می خواندنـد. بنابرایـن دین ملی 
ایرانیـان پیـش از اسـالم متأثـر از نـام وی،»زرتشـتی« نـام 
گرفـت. آییـن زرتشـت هماننـد دیگر ادیـان الهی بر اسـاس 
یکتاپرسـتی پایه ریـزی شـده و یکی از مظاهر پـرارج معنوی 
ایـران اسـت. ایـن آییـن از روزگار مادهـا تـا انقـراض دولت 

ایرانیـان بـه شـمار می رفـت. در  ادیـان زنـده  از  ساسـانی 
کرمـان نیـز ایـن آییـن از رایج تریـن و پایدارتریـن آیین هـا 
بـه شـمار می رفتـه اسـت و حتی بعـد از ظهور اسـالم و فتح 
کرمـان در حـدود سـال 24 هجری قمری، تـا دوره حکومت 
عمـر بـن عبدالعزیز در بسـیاری از آتشـکده های زرتشـتیان 
کـه بـه آن »مجوسـیه« می گفتنـد، آتـش مقـدس افروخته 

می شـد. 
زمانـی کـه کرمـان بـه دسـتور عمـر بـن الخطـاب فتـح 
گردیـد )در سـال 24 هجـری قمـری(، یـک نفـر از اعـراب 
در کرمـان باقـی مانـد تا کسـانی که بـه دین اسـالم گرایش 
پیـدا می کننـد را راهنمایـی نمایـد امـا در ایـن زمـان عـده 
زیـادی بـه دیـن اسـالم نگرویدنـد. در سـال 31 هجـری 
قمـری، عبـداهلل بن عامر از سـوی عثمان مأمـور فتح کرمان 

و گرفتـن جزیـه عقب مانـده شـد. 
را  مانـده  عقـب  جزیـه  کرمـان  مـردم  سـال  ایـن  در 
پرداختنـد و عـده زیـادی نیـز بـه دیـن اسـالم روی آوردند. 
مسـلمانان در کرمـان در آغـاز پذیـرش اسـالم پیـرو مذهب 
اهل سـنت بونـد و با شـکل گیری مذاهب فقهی، مسـلمانان 
کرمـان پیـرو مذهـب حنفی و شـافعی شـدند. شـافعیان در 
قطب الدیـن(  )جانشـین  خانـم  تـرکان  حکومـت  دسـتگاه 
جایـگاه ویـژه ای داشـتند. آنان دارای مدرسـه علمیـه بودند 
و جالل الدیـن سـمعانی از علمـای بزرگ مذهب شـافعی در 
آن شـهر دارای مقـام قضـاوت بـود. در زمـان طاهریان مردم 

کرمـان بـه مذهـب شـیعه روی آوردند. 

تاق علی؛ یادگار دوران مهرپرستی کرمانیان

آگــــــــــهی مزایده
هیـات تنیـس اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعـداد 2 بـاب مغازه جنـب درب ورودی باشـگاه تنیـس واقـع در خیابان اقبـال رو بـه روی کوچه 

شـماره 1 را براسـاس شـرایط و مشـخصات قید شـده در فـرم های مربوط بـه مزایده بـه صورت رهـن و اجاره به مدت یکسـال واگـذار نماید. 

از متقاضیـان درخواسـت مـی شـود ضمـن تحویل فـرم هـای مزایـده و مطالعه دقیق شـرایط پاکـت پیشـنهاد خـود را همراه مـدارک مورد 

درخواسـت و بـه صـورت الک و مهر شـده تـا تاریـخ 94/10/24 به آدرس زیـر تحویل و رسـید دریافـت نمایند. 

آدرس: کرمان خیابان اقبال- باشگاه تنیس اقبال ساعت مراجعه 14 الی 16                          تلفن تماس: 034-32458080

مبلغ کارشناسی پایه )ریال( متراژ )متر مربع( مغازه
13500000 17 مغازه اول )جنب درب باشگاه(
29000000 74 مغازه دوم

نتایـج شـمارش آرا انتخابـات جمعیت 
حضـور  بـا  کرمـان  آزادي  و  توسـعه 
نماینـدگان اسـتانداري کرمـان اعـالم 

. شد
نـو؛  گفتـار  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
توسـعه  جمعیـت  کنگـره  نخسـتین 

اعضـاي  بـا حضـور  کرمـان  آزادي  و 
هـاي  شـخصیت  جمعیـت،  ایـن 
و  شـد  برگـزار  اسـتاني  و  کشـوري 
اعضـاي شـوراهاي راهبـردي، مرکزي 
انتخـاب  کنگـره  راي  بـا  بازرسـي  و 

شـدند.

ترتیـب  بـه  آرا  ایـن  شـمارش  نتایـج 
اسـت: زیـر  شـرح  بـه  راي  کسـب 

اعضاي شوراي راهبردي:
1- حسین مرعشي

2- مجید انصاري
3- حسین امیري

4- یداهلل اسالمي
5- محمد تقي بختیاري
6- سید حسن خوشرو

7- مجید دبستاني
اعضاي شوراي مرکزي:

1- محمد فرشاد
2- علي مصطفوي

3- رضا تاجیک
4- ابراهیم جهانگیري

5- سینا رحیم پور
6- محسن برازوان

7- محمد رضا نژاد حیدري
8- علي شفیعي

9-محمد میرزایي
10- مصیب ساالر پور

11- احسان جمالي زاده
12- سجاد صفاهاني

13- عنایت اهلل رییسي
14- منصور حسین شاهي

کرسي شهرستان ها:
انار- سعید میر حسیني

ارزوییه- شیرباز شرفعلي پور
بافت- داریوش مفلحي

بردسیر- محمد ملک قاسمي
بم- عباس استقامت

جیرفت- اکبر خزاعي
رابر- علي خدادادي

راور-رضا روحاني
رفسنجان- محمدعلي دهقان

رودبار جنوب-اسماعیل پهلواني پور
ریگان- ابراهیم رحیمي

زرند- محمد علي عرب نژاد
سیرجان- جالل گل محمدي

شهربابک- نظام محمودي

عنبر آباد- درویش بلوچي
فاریاب- اسماعیل تاجیک

فهرج- مهدي فهیمي
قلعه گنج- علي احمدي

کرمان- علي محمد مشرفي
کهنوج- اصغر اسماعیلي

کوهبنان- مهدي سیف اللهي
منوجان- یوسف ساالري
نرماشیر- یوسف مشکي

علي البدل:
1- ناهید افتخاري
2- فرامرز صادقي
3- علي اسماعیلي

هیات بازرسي:
1-احمد یوسف زاده

2- مصطفي حمیدیان
3- علي امیني

نتایج انتخابات جمعیت توسعه و آزادي کرمان مشخص شد 
 خبر

نمای از تاق علی که سایه نگاری نیمرخ انسان در آن به وضوح دیده می شود

یاسر سیستانی نژاد
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ورزش و ورزشکار

خبر

سوشا مکانی آزاد شد
بـه گـزارش حـوزه ورزشـی پـارس نیـوز، بهنام 
علـی محمـدی وکیـل سوشـا مکانـی در گفت وگـو 
بـا فـارس، با اعـالم ایـن خبـر گفـت: اعتراضی که 
مـا بـه قـرار بازداشـت موقت سوشـا داشـتیم مورد 

قبـول واقـع  و ایـن قرار شکسـته شـد.
بازداشـت  قـرار  اسـاس  بـر همیـن  افـزود:  وی 
مـوکل مـن بـه قـرار وثیقـه تبدیـل شـد و سوشـا 
دیـروز پـس از طـی مراحـل اداری از زنـدان اویـن 
بیـرون می آید امـا تحقیقـات همچنان ادامـه دارد.

در  از حضـور  پـس  دیمـاه   13 مکانـی  سوشـا 
دادسـرای فرهنـگ و رسـانه و ارائـه توضیحاتـی با 
دسـتور بازپـرس بازداشـت موقت شـد و پرونده اش 

بـه دادگاه رفـت.
شـخصی  عکس هـای  از  تعـدادی  تازگـی  بـه 
دروازه بـان تیم پرسـپولیس در شـبکه های مجازی 
منتشـر و سـبب شـد، هـم سوشـا مکانـی و هـم 
زنانـی کـه در ایـن عکس هـا تصویرشـان مشـخص 

اسـت، شـکایت کننـد.

تصمیم غیرفوتبالی ها برای 
قوهای سپید

اعضـای هیـات مدیـره ملـوان طـی بیانیـه ای 
اعـالم کردنـد این باشـگاه قدیمی به خاطـر رعایت 
نشـدن عدالـت و زدن کـد خدمـت شـریفی بـرای 
تراکتورسـازی، از لیـگ برتـر کناره گیـری خواهند 

. د کر
خبرنـگار بانـک ورزش در ایـن رابطه با پیشـگاه 
هادیـان، معـاون فنـی باشـگاه ملوان تمـاس گرفت 

کـه او از ایـن مسـاله اظهـار بی اطالعـی کرد.
ایـن  حالـی  در  ملـوان  مدیـره  هیـات  اعضـای 
بیانیـه را رسـانه ای کـرده انـد کـه بعید اسـت این 
تهدیـد بـه مرحلـه عمـل برسـد و آنهـا بتواننـد در 
ادامـه مسـابقات شـرکت نکننـد؛ تصمیمـی کـه به 
نظـر مـی رسـد غیرفوتبالـی هـا نقش بیشـتری در 
آن داشـته باشـند تـا اعضـا و مدیـران فوتبالی این 

. تیم
بایـد منتظـر مانـد و دیـد ملوانـی هـا در نهایت 
چـه تصمیمـی در ایـن رابطه خواهنـد گرفت و چه 
بـر سـر یکـی از قدیمی تریـن تیم های لیـگ برتر 

ایـران خواهـد آمد.

اسماعیل زاده
 به گیتی پسند پیوست  

بـا  توافـق  از  پـس  زاده  اسـماعیل  افشـین   
گیتـی  فوتبـال  تیـم  بـه  باشـگاه  ایـن  مسـئولین 

پیوسـت. پسـند 
اسـماعیل زاده سـابقه بازی در تیـم های بیرامار 
پرتغـال ، پرسـپولیس تهـران ، دامـاش گیـالن  و 
تیـم ملـی نوجـوان و جوانـان  و امیـد ایـران را در 
کارنامـه خـود دارد و نیـم فصـل اول را در لیـگ 

دسـته اول و مـس کرمـان گذرانـد.
 

دروازه بان ملی پوش ازبک
مدنظر پرسپولیس 

دروازه بـان ملـی پـوش ازبـک گزینه مـورد نظر 
باشـگاه پرسـپولیس شد. 

ایگناتی نسـتروف کـه در حال حاضر در عضویت 
باشـگاه لوکوموتیو تاشـکند قرار دارد،گزینه باشگاه 
پرسـپولیس بـرای حضـور در جمـع سرخپوشـان 
اسـت.وی کـه 32 سـال سـن دارد،مذاکـرات اولیه 

را بـا باشـگاه پرسـپولیس انجام داده اسـت.
بـه سـرانجام  مذاکـرات طرفیـن  در صورتیکـه 
برسـد، نسـتروف تـا پایـان هفته بـه ایـران خواهد 

. مد آ
ملـی  تیـم  پیراهـن  بـا  بـار  کـه 90  نسـتروف 
ازبکسـتان بـه میـدان رفتـه است،سـابقه بـازی در 

دارد. را  بنیـادکار  و  پاختاکـور  تیـم هـای 
پرسـپولیس طـی روزهـای گذشـته مذاکراتی با 

علیرضـا بیرانونـد داشـت امـا به نتیجه نرسـید.
بـا  ایـن باشـگاه بـه جـز نسـتروف، مذاکراتـی 

اسـت. بوگالـو هـم داشـته 

بـه  سـیزدهم  لیـگ  حالیکـه  در 
نیـم  طوالنـی  تعطیـالت  ایسـتگاه 
فصـل رسـیده کـه اکثـر تیمهـا در 
حـال برطـرف کـردن نقـاط ضعـف 
ای  بهانـه  همیـن  و  هسـتند  خـود 
تاریخچـه  کلـی  مـرور  بـه  تـا  شـد 
لیـگ برتـر ایـران کـه در دوره هـای 
مختلـف بـا عناویـن گوناگـون برگـزار شـده و همچنیـن 

بپردازیـم.  دوره  هـر  گل  اقـای 
لیگ منطقه ای:        

1349: تـاج )اسـتقالل( - آقـای گل: حسـین کالنـی از 
پرسـپولیس بـا 7 گل زده

1350: پرسـپولیس تهـران - آقای گل: حسـین کالنی و 
صفـر ایرانپاک هر دو از پرسـپولیس بـا 11 گل زده

جام تخت جمشید:
غالمحسـین  گل:  آقـای   - تهـران  پرسـپولیس   :1352

بـا 15 گل زده )اسـتقالل(  تـاج  از  مظلومـی 
1353: تاج )اسـتقالل( - آقای گل: غالمحسـین مظلومی 
از تاج )اسـتقالل( و عزیز اسـپندار از ملوان با 10 گل زده

1354: پرسـپولیس تهـران - آقـای گل: نـادر نورایـی از 
همـا بـا 18 گل زده

1355: پـاس تهـران - آقای گل: غالمحسـین مظلومی از 
تاج )اسـتقالل( با 19 گل زده

1356: پـاس تهـران - آقـای گل: عزیز اسـپندار از ملوان 
بندرانزلـی با 16 گل زده

1357: ایـن دوره بـه علـت انقـالب شـکوهمند اسـالمی 
ناتمـام مانـد - آقـای گل: حسـین فرکی از پـاس با هفت 

گل زده ) تـا پیـش از لغو مسـابقات(
لیگ قدس:

محمـد  گل:  آقـای   - تهـران  اسـتقالل   :69-1368
گل زده   16 بـا  ملـوان  از  احمـدزاده 

مسابقات جام آزادگان:
از  پیـوس  فرشـاد  گل:  آقـای   - تهـران  پـاس   :1370

گل زده  11 بـا  پرسـپولیس 
1371: پـاس تهـران - آقای گل: جمشـید شـاه محمدی 

از کشـاورز با 11 گل زده
1372: سـایپای تهـران - آقـای گل: عباس سـیمکانی از 

ذوب آهن بـا 17 گل زده
1374: سـایپای تهـران - آقـای گل: فرشـاد پیـوس از 

بـا 20 گل زده پرسـپولیس 
75 - 1374: پرسـپولیس - آقـای گل: محمـد مومنی از 

پلـی اکریـل اصفهان بـا 19 گل زده
اصغـر  علـی  گل:  آقـای   - پرسـپولیس   :1375  -  76

گل زده  18 بـا  بهمـن  از  مدیرروسـتا 
حسـین  گل:  آقـای   - تهـران  اسـتقالل   :1376  -  77

گل زده  15 بـا  تبریـز  شـهرداری  از  خطیبـی 
78 - 1377:پرسـپولیس - آقـای گل: عبدالجلیـل گل 
چشـمه از ابومسـلم و کـورش برمـک از تراکتورسـازی با 

گل زده  11

79 - 1378: پرسـپولیس - آقـای گل: مهنـد المهدی از 
صنعـت نفـت آبادان بـا 15 گل زده

80 - 1379: اسـتقالل تهـران - آقـای گل: رضا صاحبی 
از ذوب آهـن اصفهـان با 14 گل زده

لیگ برتر:
81 - 1380: پرسـپولیس - آقـای گل: غالمرضـا عنایتی 

از ابومسـلم با 17 گل زده
ادمونـد  گل:  آقـای   - اصفهـان  سـپاهان   :1381  -  82

بـا 12 گل زده از سـپاهان  بزیـک 
83 - 1382: پـاس تهـران - آقـای گل: علـی دایـی از 

بـا 16 گل زده پرسـپولیس 
84 - 1383: فـوالد خوزسـتان - آقـای گل: غالمرضـا 

عنایتـی از اسـتقالل بـا 20 گل زده
85 - 1384: اسـتقالل - آقـای گل: غالمرضـا عنایتـی از 

اسـتقالل با 21 گل زده
86 - 1385: سـایپای کـرج - آقـای گل: عرفان اولروم از 
ابومسـلم و مهـدی رجب زاده از ذوب آهـن با 17 گل زده

87 - 1386: پرسـپولیس - آقای گل: محسـن خلیلی از 
پرسـپولیس و هـادی اصغری از راه آهـن با 17 گل زده

از  برهانـی  آرش  گل:  آقـای   - اسـتقالل   :1387  -  88
گل زده  21 بـا  اسـتقالل 

89 - 1388: سـپاهان اصفهـان - آقـای گل: عمادرضا از 
سـپاهان با 19 گل زده

90 - 1389: سـپاهان اصفهان - آقـای گل: رضا نوروزی 
از فوالدخوزسـتان با 24 گل زده

کریـم  گل:  آقـای   - اصفهـان  سـپاهان   :1390  -  91
گل زده  21 بـا  سـایپا  از  انصاریفـرد 

92- 1391: اسـتقالل تهـران - آقـای گل: سـیدجالل 
رافخوایـی از ملـوان بندرانزلـی بـا 18 گل زده

92-1393:فـوالد خوزسـتان-اقای گل:کریم انصاریفرد از 
تراکتورسـازی با 16 گل زده

93-1394:سـپاهان اصفهان-آقای گل:لوسـیانو ادینهو از 
تراکتورسـازی با 20 گل زده

رده بندی قهرمانان در لیگ برتر:
1- سـپاهان بـا 5 قهرمانـی، یـک نایـب قهرمانـی و یـک 

سـوم عنوان 
2- اسـتقالل بـا 3 قهرمانـی، 3 نایب قهرمانـی و 3 عنوان 

می سو
3- پرسـپولیس بـا 2 قهرمانـی ،1 نایـب قهرمانـی و 2 

عنـوان سـومی
4- پاس تهران یک قهرمانی و 2 نایب قهرمانی

5- فوالد خوزستان 2قهرمانی و 2 عنوان سومی
6- سایپا البرز با یک قهرمانی و یک عنوان سومی

7- ذوب آهـن اصفهـان بـا 3 نایب قهرمانـی و یک عنوان 
می سو

8- تراکتورسازی تبریز با 3 نایب قهرمانی
9- استقالل اهواز با یک قهرمانی

10- صبای قم و مس کرمان با یک عنوان سومی

از  یکـی  دامغانـی  منصـور 
سـابقه  بـا  و  تجربـه  بـا  مدیـران 
سـال   14 کـه  باشـد  مـی  اجرائـی 
ورزش  کل  اداره  در  کار  سـابقه 
تربیـت  کرمان،مسـئول  جوانـان  و 
بدنی شهرسـتان رفسـنجان،معاون 
تربیـت بدنـی و مسـئولیت هیـات 
شهرسـتان  ورزشـی  هـای  انجمـن 
کرمـان را طـی سـالهای گذشـته بـر 
گلـف  هیئـت  رییـس  اکنـون  وی  اسـت.  داشـته  عهـده 
کرمـان اسـت. پیـام مـا بـه بهانـه رونـق ایـن ورزش در 
اسـتان بـا وی مصاحبـه ای ترتیـب دادیـم کـه در ذیـل 

خوانیـم:  مـی 
دربـاره ورزش گلـف بـه صـورت مختصرتوضیـح 

: هید د
ُگلْـف یکـی از بازیهـا یـا ورزشـهای فضـای آزاد اسـت 
کـه در آن بازیکنـان بطـور فـردی یـا تیمـی بـه  وسـیله  
چوبهـای گوناگـون ویـژه ای پرتـاب یـک تـوپ از نقطـه 
نخسـت بـازی بـه درون یـک سـوراخ بـه  وسـیله یـک یـا 
چنـد ضربـه پیاپی و بر طبـق قانون های ویـژه ای صورت 

باشـد. گرفته 
ورزش وودبال چیست؟

رشـته ورزشـی وود بـال یکی از رشـته هایی اسـت که 
در دهه های اخیر در جنوب شـرق آسـیا و کشـور تایوان 
شـکل گرفتـه، ایـن ورزش ترکیبـی از گلـف و چـوگان 
اسـت کـه تمـام ابـزار و وسـایل آن از چوب تهیه شـده و 
در عیـن سـادگی قوانیـن و بازی آن، از قابلیت دسترسـی 
باالیـی برای همـه افراد جامعـه برخوردار اسـت.انجام این 
بـازی در زمیـن هـای چمـن، سـاحلی و حتـی روی شـن 

امـکان پذیـر اسـت.. قوانیـن آن ایـن امـکان را مـی دهد 
کـه بـه صـورت گروهـی و فـردی به ایـن بـازی پرداخت.

ازویژگیهـای مهـم گلف و وودبال این اسـت که محدودیت 
سـنی نـدارد و افـراد از کودکـی تـا کهنسـالی مـی توانند 
ایـن ورزش را انجـام دهنـد و حتـی در سـطوح بـاالو تیم 

هـای ملی هـم حضور داشـته باشـند.  
یک مسـابقه وودبال به 3 شـکل مسـابقه های انفرادی: 
رقابـت یـک نفره به عنـوان رقابت فردی و واحد، مسـابقه 
هـای 2 نفـری: رقابـت 2 نفـره بـه عنـوان رقابـت فـردی 
و واحـد، مسـابقه هـای تیمـی: یـک تیـم بـا 4 تـا 6 نفـر 

بازیکـن بـه عنـوان یک تیـم رقابتـی برگزار می شـود.
گلف از چه تاریخی وارد استان کرمان شد؟

 ورزش گلـف از سـال 88 در کرمان شـروع به کار کرد 
و اکنـون بـا کمـال افتخـار اعـالم مـی کنیـم کـه در زیر 
شـاخه هـای دیگـرش مثـل وودبـال و مینـی بـال هم در 
حـال فعالیـت مسـتمر هسـتیم.ضمن اینکـه بـرای اولین 
بـار سـال گذشـته کرمـان در زمینـه وودبـال هـم خانم و 
هـم آقا نایب قهرمان شـدند. امسـال دونفـر از کهنه کاران 
و دو نفـر از تـازه کاران شـرکت کردند که توانسـتند رتبه 

دهـم مسـابقات را کسـب کنند.
آیـا مشـکالت و کمبـودی در این رشـته ورزشـی 

وجـود دارد؟
 مهمتریـن مشـکل این رشـته کمبود امکانـات و زمین 
اسـت.برای گلـف نیـاز بـه زمینـی در حـدود 60 هکتـار 
هسـتیم کـه متاسـفانه بازیکنان مـا در زمیـن فوتبال تیم 
تمریـن مـی کنـد کـه مسـاحتش تقریبـا 5 هکتار اسـت. 
اگـر امکانـات زمیـن تمریـن در حـد مسـاعد و مطلـوب 
باشـد شـاهد نتیجـه های بسـیار خوبی در ایـن ورزش در 

سـطح اسـتان و کشـور خواهیـم بود..
از هیئت گلف و فعالیت هایش بگویید:

هیئـت قبـال بـه صـورت فـردی مدیریـت می شـد اما 
االن گروهـی اسـت و تمـام تالشـمان را مـی کنیـم تـا 
ورزشـکاران و جوانـان عالقمنـد را به بهتریـن نحو هدایت 

کنیـم همچنیـن .
بـه منظـور اشـاعه  فرهنـگ ورزش بخصـوص ورزش 
وود بـال دوره مقدماتـی امـوزش وودبال با بهـره گیری از 
اسـاتید مجـرب این رشـته  از فدراسـیون گلـف جمهوری 
اسـالمی در حـال برگـزاری اسـت.. هیئـت گلـف اسـتان 
در راسـتای فراگیـر کـردن ورزش وودبـال بـه آمـوزش 
داوطلبان این رشـته ورزشـی از سراسر اسـتان پرداخته و 
برنامـه ریزی هـای الزم برای تهیه ابزار و ادوات اموزشـی، 
تشـکیل تیـم، برگـزاري رقابت، اعزام به رقابـت هاي برون 

اسـتانی وکشـوری،برگزاري دوره هاي آموزش مربیگري و 
داوري در حـال انجام اسـت.

هزینـه هـای ایـن ورزش بسـیار باالسـت بـرای 
همیـن همه آن را ورزشـی برای سـرمایه داران می 

؟ نند ا د
همـه براین  باور غلط هسـتند کـه ورزش گلف، ورزش 
سـرمایه داران اسـت و تنهـا قشـر متمول جامعه و از سـر 
فراغـت زیـاد می توانند بـه این ورزش بپردازنـد .در حالی 
کـه مـا تمـام امکانات را بـرای عالقمندان بصـورت رایگان 
در اختیارشـان قـرار مـی دهیم..  امید اسـت بـا توانایي و 
تجربـه مدیریتـي کـه دارم وبا بهـره گیري از کارشناسـان 
و صاحـب نظـران، موجبـات تعمیم وگسـترش این رشـته 
و  منـد  عالقـه  وجوانـان  نوجوانـان  بیـن  در  را  ورزشـي 

مسـتعد کرمـان بیـش از پیـش فراهم آورم

منصور دامغانی رییس هیئت گلف استان کرمان در گفت و گو با پیام ما:

گلف تنها ورزش سرمایه داران نیست

گفت و گو

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

برابـر رای شـماره 7780 مورخـه 1394/09/30 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک بم تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای منصور شـیرزاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 162 شـماره ملی 3110982471 
صـادره از بـم در ششـدانگ یـک بـاب خانه و باغ بـه مسـاحت 4618.55 مترمربع پـالک 17 فرعـی از3051 
اصلـی واقـع در شهرسـتان بـم روسـتای امیرآبـاد بخـش 30 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم مهین 
بانـوی امیربهـزادی محـرز گردیـده اسـت . لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/4

محمد امیری خواه- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

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

برابـر رای شـماره 7778 مورخـه 1394/09/30 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بـم تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علیرضـا دریجانـی فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 569 شـماره ملی 
3111108619 صـادره از بـم در ششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچه به مسـاحت 619.9 مترمربـع پالک 19 
فرعـی از1397 اصلـی واقع در شهرسـتان بم روسـتای دهبکری بخـش 33 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای عبـاس احسـانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/4

محمد امیری خواه- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 139460319062000747 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای رمضان حـاج خلیلی گوکی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 373 صـادره از گلباف 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 473/861 مترمربـع پالک 2 فرعـی از 2410 اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پالک 2410 اصلی واقع در جنب مدرسـه دسـتغیب کوچه حمزه خریداری از مالک رسـمی ورثه خیرالنسـاء 
شـیری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود 
در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اسـت در صورت 

انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/20
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی

 م الف 2951                   

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 139460319062000739 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم شـهناز رحیمی خبیصی فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 2090 صـادره از گلباف در 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 250/99 مترمربع پـالک 1 فرعـی از 2520 اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
2520 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان منتظری انتهای خیابان سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی خانم 
خـاور محسـنی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دونوبت بـه فاصلـه 15روزآگهي 
مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـي تقدیم نمایند. بدیهي اسـت در 

صـورت انقضـاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/20
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  م الف 2956     

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 139460319005000502 مـورخ 1394/6/17 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای رسـول اسـماعیلی سـیرچی فرزند عباس 
بشـماره شناسـنامه 77 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 315 مترمربع پالک 
1285 فرعـی از 47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک یـک مکـرر از 299 فرعـی از 47- اصلـی 
واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، خیابـان آبگـرم، خیابـان گلسـتان، روبروی مجتمـع رفاهی 
فرهنگیـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود اسـمعیلی سـیرچی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد. بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/20
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده 
م الف 2947                  

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم سـیده آزیتـا شـیرازی فرزنـد ضیاالدین مالک ششـدانگ پـالک فرعـی 5051 از 2787 اصلی 
بخـش 3 کرمـان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 44074 و 109619 صفحـه 124 و 173 
دفتـر 155 و 442 صـادر و تسـلیم گردیـد ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتب یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت نزد 
خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به 

صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/10/20

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2995

آگهی های تحدید حدود عمومی سال 1394 شهداد
بموجـب دسـتور مـاده 14 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک آگهـی تحدیـد حـدود عمومـی قسـمتی 
از امـالک واقـع در بخـش هـای 23 و 26 شـهداد، سـیرچ در تعقیـب آگهـی هـای قبلی منتشـر و 

عملیـات تحدیـد حـدود امـالک از سـاعت 9:00 صبـح بشـرح ذیـل بعمـل خواهـد آمد:
از بخش 23 کرمان

- پـالک 3 فرعـی از 1401- اصلـی آقـای حجـت ابراهیمـی زاده خبیصـی ششـدانگ زمیـن مشـتمل بر 
سـاختمان بمسـاحت 1765 مترمربـع واقـع در شـهداد خیابـان تمـدن نبـش کوچه شـماره 4 

در روز سه شنبه مورخ 1394/11/13
از بخش 26 کرمان

- پـالک 1309 فرعـی مفـروز و مجـزی از 658 فرعـی از 47- اصلـی خانـم فـرخ تـاج خالقی ششـدانگ 
یکبابخانـه و باغچـه بـه مسـاحت 1030 مترمربـع واقـع در سـیرچ جاده سـیرچ بـه کرمان بعـد از گلخانه 

براهیمی  ا
- پـالک 1316 فرعـی مفـروز و مجـزی از 149 فرعـی از 47- اصلـی آقـای سـید محمد خلیل سـعیدی 

خبیصـی ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 459 مترمربـع واقع در سـیرچ رودخانـه کوچه عالم        
در روز چهارشنبه مورخه 1394/11/14

- پـالک 1325 فرعـی مفـروز و مجـزی از 81 فرعـی از 47- اصلـی آقـای عزیـزاهلل احمـد زاده سـیرچی 
ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 598 مترمربـع واقـع در سـیرچ خیابـان شـهدا کوچه شـماره 9 

- پـالک 773 فرعـی از 47- خانـم طاهـره رجبـی و غیـره ششـدانگ یکبابخانـه واقع در سـیرچ نرسـیده 
علـی آباد 

در روز پنج شنبه مورخه 1394/11/15
لـذا بموجـب مـاده 14 قانـون ثبـت امالک به مالـک و مالکیـن امالک مجاور اخطار می شـود کـه در روز 
سـاعت مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حضـور بـه هـم رسـاند چنانچه هـر یـک از صاحبان 
امـالک و یـا نماینـده قانونـی آنهـا در موقـع تحدید حـدود حاضر نباشـند مطابق مـاده 15 قانـون مذکور 
تحدیـد حـدود ملـک آنهـا بـا حـدود اظهـاری شـده از طـرف مجاوریـن و یـا صاحبـان امـالک بـه عمل 
خواهـد آمـد کسـانیکه بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آنها کـه در موعد مقـرر حاضر نبـوده اعتـراض دارند 
مطابـق مـاده 20 قانـون ثبـت می تواننـد حداکثر سـی روز پس از تنظیم صورتجلسـه تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره ارائـه تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد و پـس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: 1394/10/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد- حسین تقی زاده 
م الف 2984

سپیده ایران منش

آنچه در ادوار مختلف لیگ های فوتبال ایران گذشت

هادی کاربخش
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تکنولوژی

خبر

قانون جدید پیش فروش خودرو
در حالیکـه در ماه هـای اخیـر برخـی خریـداران 
پـالک  نداشـتن  دلیـل  بـه  وارداتـی  خودروهـای 
موفـق بـه تحویل گرفتن خـودروی خـود در موعد 
مقـرر نشـده اند، براسـاس یـک قانـون جدیـد ایـن 
بـه  نسـبت  اطمینـان  از حصـول  پیـش  شـرکتها 
بـه پیش فـروش آن  شـماره گذاری خـودرو مجـاز 
نخواهنـد بـود. تاخیـر در تحویـل خـودرو از جمله 
و  خودروسـازان  عملکـرد  از  نارضایتـی  دالیـل 
واردکننـدگان خودرو اسـت. نحویل نـدادن خودرو 
در موعـد مقـرر در خودروهـای داخلـی بیشـتر در 
تحویـل محصوالتـی چـون تنـدر 90 اتفـاق افتاده 
و در بیشـتر خودروهـای وارداتـی نیـز موضوعـی 
فراگیـر اسـت. یکـی از دالیـل تاخیـر در تحویـل 
مناسـب  هماهنگـی  عـدم  وارداتـی،  خودروهـای 
در  و  شـماره گذاری  بـرای  خـودرو  واردکننـدگان 
نتیجـه تاخیـر در شـماره گذاری و گرفتـن پـالک 
خـودرو اسـت. ایـن وضعیـت در تدویـن اصالحیـه 
حقـوق  از  حمایـت  قانـون  اجرایـی  آیین نامـه 
مصرف کننـدگان خـودرو مـورد توجـه قـرار گرفته 
اسـت به گونـه ای کـه عرضه کنندگان خـودرو پیش 
از حصـول اطمینـان نسـبت بـه تامیـن خـودرو و 
شـماره گذاری آن در موعـد مقـرر، مجـاز بـه پیش 
فـروش آن نخواهنـد بـود. در ایـن زمینـه در مـاده 
7 اصالحیـه آیین نامـه اجرایـی قانـون حمایـت از 
حقـوق مصرف کننـدگان خودرو قید شـده اسـت:« 
حصـول اطمینان از تامیـن CBU/CKD خودرو 
و  آمـاده(  یـا خـودروی  قطعـات خـودرو  )واردات 
شـماره گذاری  از  اطمینـان  حصـول  همچنیـن 
خـودرو در موعـد مقرر، از جمله شـرایط الزم برای 
پیـش فـروش خـودرو اسـت«. اصالحیـه آیین نامه 
اجرایـی قانـون حمایـت از حقـوق مصرف کنندگان 
خـودرو اخیـرا در کمیسـیون زیربنایـی دولـت بـه 
تصویـب رسـیده اسـت. این قانـون پـس از ابالغ از 
سـوی معـاون اول رییس جمهـوری، اجرایی خواهد 

 . شد

موتورهای توربو برای لکسس

لکسـس در حـال کـوچ بـه سـمت موتورهـای 
توربـو اسـت. در حالـی کـه پیـش از ایـن یکـی از، 
تنفـس طبیعـی بـه عنـوان یکـی از نقـاط قـوت 
نهایتـاً  می شـد،  عنـوان  شـرکت  ایـن  موتورهـای 
لکسـس نتوانسـت از مزایـای توربـو شـدن چشـم 

پوشـی کنـد.
توربـو،  موتـور  بـا  لکسـس  خـودروی  اولیـن   
 RX و IS بـود. سـپس مدل های NX کـراس اوور
نیـز ایـن پیشـرانه را انتخـاب کردنـد و در مرحلـه 
بعـد نوبـت RC و GX اسـت. در حـال حاضر تنها 
موتـور توربـو، از نـوع چهـار سـیلندر و 2.0 لیتری 
می باشـد امـا شـاید موتورهـای حجیـم 8 سـیلندر 
ایـن شـرکت نیـز در مدل هـای LX و غیـره نیـز 
بـا پیشـرانه های کوچکتـر توربـو جایگزیـن شـوند. 
حرکـت بـه سـمت موتورهای توربوشـارژر بـا توجه 
بـه بهـره وری بهتر در مصرف سـوخت و بـا درنظر 
گرفتن اسـتانداردهای سـخت گیرانه تـر آالیندگی، 

اجتنـاب ناپذیر اسـت.
 مارک هـای المانـی نظیر مرسـدس، BMW و 
آئـودی بـه شـدت در حـال اسـتفاده از انـواع توربو 
هسـتند و مشـتریان نیز عالقه مند بـه خودروهایی 
بـا ایـن تکنولـوژی می باشـند. به گونـه ای که حتی 
خریـداران عـادی و بـدون اطالعـات فنـی نیـز بـه 
می گردنـد.  توربـو  پسـوند  بـا  خودرویـی  دنبـال 
موتـور چهـار سـیلندر 2.0 لیتری توربوی لکسـس 
235 اسـب بخار قدرت و 350 نیوتن متر گشـتاور 
 200T NX تولیـد می کنـد. ایـن موتـور در مـدل
بـا یـک گیربکـس شـش سـرعته اتوماتیـک و یک 
سیسـتم کنتـرل پویـای گشـتاور جفـت می شـود. 
البتـه انـواع دیگـری از انتقال نیرو بـرای این موتور 

در مدل هـای دیگـر قابـل انتخـاب می باشـند. 

بیشترین تاکسی های فرسوده تهران 
را چه خودرویی تشکیل می دهد؟

نقـل از  خبرآنالیـن، موضوع نوسـازی نـاوگان حمل و نقل 
عمومـی پیـش از ایـن بارهـا توسـط تاکسـی داران و تاکسـی 
رانان در سـرویس مشـکالت مردم مطرح شـده اسـت. پس از 
اینکـه مدیرعامل سـازمان تاکسـی رانی تهران اعـالم کرد 17 
هـزار خودروی فرسـوده در تهران تـردد می کند   و محمدباقر 
نوبخـت، رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور نیز در 
پاسـخ به این درخواسـت اعالم کرد نوسـازی ناوگان فرسـوده 
تاکسـی در دسـتور کار دولـت قـرار دارد   رئیـس اتحادیـه 
تاکسـیرانان شـهری نیـز اعـالم کـرد بایـد در کل کشـور 90 
هزار تاکسـی فرسـوده، نوسـازی و با خودروی جدید جایگزین 
شـوند.اکنون شـهرداری تهـران اعـالم کرده حـدود 15 درصد 
از تاکسـیهای شـرق تهـران، خودروهای مسـتعمل پیـکان به 
شـمار مـی رونـد کـه قاعدتـا دارای آالیندگی زیادی هسـتند.

در ایـن رابطـه شـهردارمنطقه 8 از فعالیـت 2700 دسـتگاه تاکسـی در منطقه و فرسـودگی 15 درصد آن ها خبـر داد.بهمن 
نـوری بـا اشـاره بـه اینکه تاکسـی هـای فرسـوده فعـال منطقه عمومـا پیکان تاکسـی هسـتند گفت: مالـکان ایـن خودروها 
بـرای تعویـض خـودروی فرسـوده خـود ثبـت نـام کرده انـد اما تاکنـون اقدامـی از سـوی مسـئوالن مربوطه بـرای جایگزین 
کـردن ایـن خودروهـا انجام نشـده اسـت.او گفت: هـر خودروی فرسـوده تا چنـد برابر یک خـودروی معمولـی آلودگی ایجاد 
مـی کنـد و بـه ایـن دلیل ضرورت دارد در نوسـازی خودروهای فرسـوده در ناوگان حمـل و نقل عمومی و تاکسـیرانی، دولت 

از شـهرداری بـرای نوسـازی ایـن خودروهـا حمایت کند.

خبر

رنو در ایران به کجا می رسد؟
در شـرایطی که گفته می شـود قـرارداد ایران خـودرو و پژو تا 
چنـدی دیگر و همزمان با سـفر رئیس جمهوری به فرانسـه امضا 
می شـود، به نظـر می رسـد در ایـن سـفر تـا حـدی تکلیـف رنـو 
دیگر خودروسـاز فرانسـوی )برای حضور در ایران( نیز مشـخص 
خواهـد شـد. رنـو اگرچـه در دوران تحریم، مانند پـژو عمل نکرد 
و به طـور کامـل از صنعـت و بـازار خـودرو ایـران خارج نشـد، اما 
فعالیت هایـش را بـه حداقـل رسـاند تـا هـم قوانیـن تحریـم را 
رعایـت کـرده باشـد و هـم بـازاری بـزرگ و پرسـود را از دسـت 
ندهد.اگر نگاهی به اظهارات مسـووالن این خودروسـاز فرانسـوی 
طی دو سـه سـال گذشـته بیندازیم، متوجه می شـویم رنویی ها 
همـواره از تمایـل خـود بـرای مانـدن در ایران صحبـت به میان 
آورده و حتـی خواسـتار گسـترش فعالیت هایشـان در صنعـت و 
بـازار خـودرو کشـور شـده اند. ایـن در حالـی اسـت کـه ظاهـرا 
خودروسـازان ایرانـی چنـدان از رفتـار گذشـته رنو راضـی نبوده 
و قصـد دارنـد در قراردادهـای جدیـد خـود بـا ایـن خودروسـاز، 

شـروط جدیـد و احتمـاال سـختی را لحـاظ کنند. از آن سـو رنـو نیز که قصد توسـعه فعالیت هایـش در ایـران را دارد، هوس خرید 
سـهام خودروسـازان داخلـی را کـرده و از ایـن راه می خواهـد خـود عنـان تولید و فـروش محصوالتش را در بازار کشـور به دسـت 
بگیـرد. بـا ایـن حـال رنو هنوز روی خوشـی از خودروسـازان ایرانی )برای انتقال سـهام( ندیده و مشـخص نیسـت در نهایت به این 
هـدف بـزرگ خـود خواهد رسـید یا همچنان باید زیـر لوای شـرکت های داخلی کار کند. در این شـرایط برخی منابـع آگاه عنوان 
می کننـد کـه احتمـاال در جریـان سـفر رئیس جمهور به فرانسـه، مذاکراتی بر سـر نـوع فعالیت رنـو در ایران نیز انجام خواهد شـد 

و بایـد دیـد خودروسـاز فرانسـوی می توانـد همتایـان ایرانی خـود را به فـروش سـهام، راضی کند؟

برند

قیمت خودروهای 
داخلی کاهش یابد

دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
عالمـه طباطبایی گفت: در شـرایط 
تشـدید آلودگـی هـوا بایـد قیمـت 
خودروهـای داخلی کاهـش یافته و 
منطقـی شـود در آن صـورت مردم 
خـود بـه خـود نسـبت بـه از رده 
خـارج کـردن خودروهای فرسـوده 
اقـدام خواهند کرد.علی خاکسـاری 

اظهـار کـرد: سیاسـت ایجـاد زمینـه بـرای از رده خـارج شـدن خـودکار خودروهای 
فرسـوده بایـد جایگزیـن سیاسـت از رده خـارج کـردن ایـن خودروها توسـط دولت 
شـود.وی ادامـه داد: بایـد قیمـت خـودرو بـه قـدری بـا قـدرت خرید مردم تناسـب 
داشـته باشـد که مصرف کنندگان پس از مدتی اسـتفاده از خودرو به صورت خودکار 
نسـبت بـه تعویـض آن اقـدام کنند.خاکسـاری بـا بیـان اینکـه مصرف کننـدگان در 
صـورت داشـتن قـدرت خرید ترجیح می دهند هر چند سـال یک بار خـودروی خود 
را بـا خـودروی صفـر کیلومتـر تعویض کنند، خاطرنشـان کـرد: با این حـال در حال 
حاضـر بـه دلیـل متناسـب نبودن قیمـت خودرو بـا قـدرت خریـد مصرف کنندگان، 
افـراد حتـی نمی تواننـد نسـبت بـه جایگزینـی خودروهـای فرسـوده خـود اقـدام 
کنند.ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو ادامـه داد:  بنابرایـن در چنین شـرایطی دولت 
مجبـور می شـود از منابـع عمومـی کشـور تسـهیالت ارزان قیمت در اختیـار مالکان 
خودروهـای فرسـوده بگـذارد در حالیکـه از نظـر عدالت اجتماعی صحیح نیسـت که 

منابـع عمومـی کشـور صـرف عـده خاصی شـود.

قیمت

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 57-94-7
مناقصه واگذاری امور آتش نشانی و اطفاء حریق اداره کل راه آهن کرمان )نوبت دوم(

اداره کل راه آهن کرمان در نظر دارد بنا بر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید. 
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: تجدید مناقصه واگذاری امور آتش نشانی و اطفاء حریق اداره کل راه آهن کرمان 

2- محل انجام کار: اداره کل راه آهن کرمان 
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: 

مهلت دریافت اسناد از تاریخ 94/10/21 لغایت 94/10/28 و محل دریافت اسناد اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و پشتیبانی )امور قراردادها( 
متقاضیـان مـی تواننـد بـا در دسـت داشـتن معرفـی نامه کتبی و واریـز مبلغ 100/000 ریال به شـماره حسـاب 2176403803004 نزد بانک ملی جهت دریافت اسـناد ارزیابی به نشـانی کرمـان- جاده تهـران اداره کل راه آهن 

کرمـان اداره تدارکات و پشـتیبانی )امـور قراردادها( مراجعه نمایند. 
دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت http://iets.mporg.ir امکان پذیر می باشد. 

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده:
از تاریخ 94/10/29 لغایت 94/11/14 به مدت 14 روز کاری و محل تحویل اسناد تکمیل شده اداره منابع انسانی و رفاه اداره کل راه آهن کرمان می باشد. 

5- هزینه دو نوبت چاپ آگهی پس از یک ماه توسط برنده مناقصه پرداخت می شود. 
پس از ارزیابی کیفی از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

6- دارا بودن گواهی رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی الزامی می باشد. 
7- مناقصه به صورت 1 مرحله ای برگزار و مدت انجام کار 1 سال می باشد. 

م الف 584

تولید خودروهای 
سبز مبنای تولیدات 
ایران خودرو و سایپا 
قرار گیرد

رئیسـه  هیـأت  عضـو  یـک 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: موتـور خودروهای پرمصرف 
آالیندگی هـای  نظـر  از  ایرانـی 
زیسـت محیطی با اسـتانداردهای 

جهانـی فاصلـه دارد. بـه همیـن دلیل باید فکری اساسـی بـرای آنها کـرد و کاهش 
زمـان معافیـت خودروهـای صفـر از معاینـه فنـی دردی را از آلودگـی هـوا درمـان 
نمی کنـد. اهلل وردی دهقانـی گفـت: تـا زمانـی کـه تولیـد خودروهـای سـبز مبنای 
تولیـدات ایـران خودرو و سـایپا قرار نگیرد، آلودگی هوای کالن شـهرها و شـهرهای 
بـزرگ مهـار نمی شـود. نماینـده مـردم ورزقـان در مجلـس بـا طـرح این ابهـام که 
معاینـه فنـی خودروهـای صفـر چقـدر در ماهیت و کیفیـت خودروهـای پرمصرف 
داخلـی تأثیرگذار اسـت، گفـت: موتور اتومبیل طوری طراحی شـده کـه در صورت 
عملکـرد ضعیـف آن در مراکـز معاینه فنـی تنظیم می شـود، اما تنظیـم موتور این 
خودروهـا در مـوارد بسـیاری ظـرف مـدت کوتاهـی مجـدد بـه هم می خـورد. پس 
بنابرایـن خودروهـا هـر روز بایـد به مراکز معاینه فنـی مراجعه کننـد؟ آیا با کاهش 
مـدت معافیـت ایـن خودروهـا از پنـج سـال بـه سـه یـا دو سـال، مشـکل آلودگی 
هـوا برطـرف می شـود؟ وی بـا تأکیـد بـر اینکه بـرای کاهـش آلودگـی هـوا باید از 
اسـاس تدبیـر کـرد، گفـت: اسـاس کار ایـن اسـت کـه خودروسـازان موتورهایی را 
روی خودروهـا سـوار کننـد کـه کمتریـن آالیندگـی و مصـرف سـوخت را داشـته 
باشـند. تولیـد خودروهـای هیبریـدی و برقـی بهتریـن جایگزین بـرای خودروهای 
بنزین سـوز و گازوئیل سـوز اسـت. تـا زمانی کـه خودروسـازان ایرانی به این سـمت 
حرکـت نکننـد با کم و زیاد شـدن مـدت معافیـت خودروهای صفـر از معاینه فنی 
مشـکل آلودگـی هـوای تهران و سـایر کالن شـهرها رفع نمی شـود. ایـن عضو هأت 
رئیسـه کمیسـیون و معـادن مجلس معافیت پنج سـاله خودروهای صفـر از معاینه 
فنـی را زمانی تصمیمی درسـتی دانسـت که مبتنی بـر فناوری ها و اسـتانداردهای 
روز دنیـا تولیـد شـوند. دهقانی متذکر شـد: خودروی صفری کـه نتواند حداقل پنج 
سـال بـه طـور ثابت و بدون نیـاز به معاینه فنی کار کند، خودرو نیسـت. متأسـفانه 
موتـور خودروهـای پرمصـرف ایرانی فاقد اسـتانداردهای روز و از رده خارج هسـتند 
بـه همیـن دلیـل سـوخت خودرو بـه صـورت ناقـص می سـازند و آالیندگی محیط 
زیسـت را بـه شـدت افزایـش می دهنـد. نماینـده مردم ورزقـان در مجلس توسـعه 
نـاوگان حمـل و نقل اتوبوسـی و تاکسـی را مشـروط به اصالح یا تجهیـز موتورهای 
ایـن خودروهـا دانسـت و افـزود: متأسـفانه نـاوگان حمـل و نقـل عمومی بـه دلیل 
تجهیـز نبـودن بـه موتورهـای بـا فنـاوری روز و با حداقـل آالیندگی خـود به عامل 

آلودگـی هـوای کالن شـهرها مبدل شـده اند.

نهایی شدن قرارداد 
جدید پژو با 
ایران خودرو

ایـن  از  پیـش  درحالی کـه 
جدیـد  شـرکای  از  ایران خـودرو 
جهانـی خـود در مقابـل پـژو یاد 
می کـرد و بـا یـادآوری بدعهدی 
و مشـکالت سـابق خـود بـا ایـن 
شـرکت  ایـن  به نوعـی  شـرکت، 

فرانسـوی را پـس مـی زد امـا بـر هـر ناظـر باریک بینـی ایـن بـازی نـخ نمـای 
سیاسـتمداران و مدیـران داخلـی رو بـود و می شـد فرجـام ایـن داسـتان را 
بـا تمدیـد مجـدد همـکاری بـا پـژو پیش بینـی کـرد. هرچنـد شـاید بـا وجود 
مشـکالت سیاسـی موجـود، هنـوز بـرای ورود برندهـای جهانـی به بـازار ایران 
زود باشـد امـا نکتـه مهم تـر ایـن اسـت که منافـع شـرکت های داخلـی نیز در 

ارائـه خودروهـای متنـوع و روز جهانـی کمتـر تأمیـن می گـردد.
دبیـر کل سـومین همایـش بین المللـی صنعـت خـودرو ایـران از انعقـاد 
قـرارداد مشـارکت ایران خـودرو و پـژو در سـفر ریاسـت جمهوری به فرانسـه و 
یـا در زمـان برگـزاری این همایش خبر داد. ساسـان قربانی در نشسـت خبری 
اظهـار کـرد: انعقـاد قـرارداد همـکاری ایران خـودرو و پـژو بسـته بـه رویکـرد 
مدیرعامـل ایران خـودرو یـا در حاشـیه سـفر ریاسـت جمهوری به فرانسـه و یا 

بـه سـومین همایـش بین المللـی صنعـت خـودرو صـورت خواهـد گرفت.
وی بـا بیـان اینکه این همایش در سـالن اجالس سـران برگزار خواهد شـد، 
خاطرنشـان کـرد: بیـش از 500 مهمان خارجی از 300 شـرکت خودروسـازی 
و قطعه سـازی از 25 کشـور جهـان در ایـن همایـش حضـور خواهنـد داشـت.

از  قطعه سـازی  و  خودروسـازی  شـرکت های  ارشـد  مدیـران  داد:  ادامـه  وی 
کشـورهایی چـون آلمـان، ایتالیـا، فرانسـه، ژاپن، کره جنوبـی، اتریش، اسـپانیا 
و سـوئد از جملـه شـرکت کنندگان در سـومین همایـش بین المللـی صنعـت 

خـودرو خواهنـد بود.
قربانـی افـزود: زمـان برگـزاری ایـن همایـش از آذرمـاه بـه نهـم اسـفندماه 
تغییـر یافـت تا بـا اجرایی شـدن برجـام شـرکت های خارجی بیشـتری امکان 

حضـور در ایـن همایش را داشـته باشـند. 
در ایـن نشسـت خبـری محمدرضـا نجفی منش، عضـو هیئت مدیـره انجمن 
قطعه سـازان ایـران نیـز اظهـار کـرد: طبـق مذاکرات صـورت گرفته با شـرکت 
پـژو مقـرر شـده که ایران بـه مرکز صـادرات قطعات محصوالت پـژو در منطقه 
تبدیـل شـود.وی بـا بیـان اینکـه بـا رنـو نیسـان نیـز بـرای تبدیـل ایـران بـه 
مرکـز قطعـات محصـوالت این شـرکت مذاکره شـده اسـت، تصریح کـرد: پژو 
می خواهـد سـاخت داخـل محصوالتـش در ایـران را بـه بیـش از 80 درصـد 

افزایـش دهد.

ماجراهای واردات 
آئودی توسط
 رامک خودرو

کسـب  خبـر  کـه  زمانـی 
نمایندگـی رسـمی واردات آئودی 
رامـک  توسـط  کشـورمان  بـه 
خودرو منتشـر شـد، بسـیاری به 
وقوع چنین امری مشـکوک بوده 
و ایـن ادعا را تنها کسـب مجوزی 

داخلـی بـرای عرضه این محصوالت می دانسـتند.آفتاب پشـت ابـر نماند و خیلی 
زود بـا بیانیـه محکـم آئـودی در رد ارتبـاط رسـمی بـا رامک خـودرو همه چیز 
آشـکار شـد. آئـودی اعـالم کـرد که هیـچ نماینـده رسـمی توزیع و خدمـات در 
ایـران نـدارد و بـه خریـداران ایـن شـرکت ها نیـز هشـدار داد.امـا رامـک خودرو 
در زمـان اعـالم شـده مراسـم خـود را بـا حضور چهره های ورزشـی و سـینمایی 
برپـا کـرد و 9 خـودروی روز آئـودی شـامل A4 سـدان، A5 کابریولـت، کوپه و 
اسـپرت بک، A7،A6، شاسـی بلند کوچـک Q3، شاسـی بلند متوسـط Q5 و 
خـودرو رودسـتر TT را بـه نمایـش گذاشـت. همچنیـن ارزان تریـن مـدل هـم 
A4 بـا قیمتـی در محـدوده 300 میلیـون تومـان اعالم شـد.با این وجـود برای 
رفـع ایهـام بـه وجـود آمـده، این شـرکت اعالم کـرد که مجـوز فعالیت خـود را 
از نمایندگـی آئـودی در ایتالیـا اخـذ کـرده اسـت و از طریـق ایـن نمایندگـی، 
محصـوالت آلمانـی را وارد کشـور می کنـد. بدیـن ترتیـب می تـوان گفـت کـه 
رامـک خـودرو تنهـا در ایـن قضیه یـک واردکننـده خودرو بـوده و نبایـد انتظار 
مـواردی چـون گارانتـی، بازدیدهـای دوره ای، فراخوان هـا و تأمین قطعـات را در 
حـد اسـتانداردهای مورد پذیرش آئودی از آنها داشـت.رامک خـودرو امروز برای 

روشـن شـدن موضـوع بیانیـه ای را منتشـر نمود:
“ایـن شـرکت در خصـوص مـوارد مطروحه و چگونگـی تعامالت با شـرکت 
آئـودی، ضمـن اطمینـان بخشـیدن به مشـتریان خـود تأکیـد دارد بـا عنایت 
بـه روال قانونـی موجـود در کشـور و بـدون وجـود قراردادهـای معتبـر کـه 
مـورد تائیـد وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و سـازمان های تابـع آن اسـت، 
عرضـه خـودرو امـری غیرممکـن اسـت، لـذا ایـن شـرکت کلیـه مجوزهـا و 
صحه گذاری هـای قانونـی را طـی کرده و باالترین سـطح اسـتانداردهای فروش 
و خدمـات پـس از فـروش را ارائـه خواهـد کرد.گـروه صنعتـی رامـک خـودرو 
ضمـن درک حساسـیت مسـئولیت های قانونی خود در مقابـل مصرف کنندگان 
الزم بـه توضیـح می دانـد کـه ارتبـاط غیرمسـتقیم عرضه کنندگان خـودرو در 
کشـور بـا شـرکت های مـادر، طـی سـال های اخیـر امری عادی اسـت کـه این 
موضـوع ناشـی از شـرایط سیاسـی خارجـی کشـور بـوده و بدیهی اسـت که با 
ایـن اوصـاف خللـی بـه کیفیـت ارائـه خدمـات پـس از فـروش خودروهـا وارد 

نمی شـود.”

نفتدولتدولت
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چنـدی می گـذرد از زمانی که نشـر علم، کتاب 
جالبی به نام پزشـک پادشـاهان منتشـر کرد.

 بیمـاری، فقیـر و غنـی نمی شناسـد و حاکمان 
درگیـر  دیگـر  انسـان های  ماننـد  را  پادشـاهان  و 
کـه  اسـت  خاطـر  همیـن  بـه  درسـت  می کنـد، 
پزشـکان همیشـه بـه حریـم شـخصی و خلـوت 
پیـدا  راه  پادشـان  و  سـالطین  قدرتمندتریـن 
آگاهـی  آنهـا  اسـرار  ناگفته تریـن  از  و  می کردنـد 

می کردنـد. پیـدا 
ایفـا  چندگانـه  نقشـی  دربارهـا،  در  پزشـکان 
اشـخاص  درمانگـری  بـه  فقـط  گاه  می کردنـد، 
اکتفـا می کردنـد و گاه بـا زیرکـی از جایگاهـی که 
بـه دسـت می آوردنـد بـرای ارتقـای بهداشـت و 
سـالمت جامعـه هم بهـره می بردنـد و البته بعضی 
اوقـات پـا را فراتـر از ایـن می نهادنـد و حتی باعث 

اجتماعـی-  دگرگونی هـای  و  تغییـرات  از  برخـی 
سیاسـی هـم می شـدند.

با داشـتن چنین زمینه ذهنی از نقش پزشـکان 
در دربارهـا، خانـم دکتر آن ماری مولن - پزشـک 
و فلیسـوف- بعـد از چنـد سـال پژوهـش، زیـر و 
رو کـردن اسـناد و سـفر بـه کشـورهای مختلـف، 
حضـور  تاریخـی  نمونه هـای  اسـت  توانسـته 
پزشـکان در دربارهـا را گـردآوری کنـد و اثـری 
قابـل توجـه بیافرینـد. ایـن کتـاب فقـط توصیـف 
خشـک، روابط پزشـکان و پادشـاهان نیست، بلکه 
بـا خوانـدن فصل هـای مختلـف آن بـه نوعـی می 
توانیـم تاریخ را مـرور کنیم و در جریان پیشـرفت 

تدریجـی دانـش پزشـکی هـم قـرار بگیریم. 
کتـاب سرشـار از واقعیات و نکات مغـز تاریخی 
تاریـخ  مـورد  در  هـم  و  پزشـکی  مـورد  در  هـم 

ایـن  در  البتـه  و  دنیاسـت  اجتماعـی  و  سیاسـی 
ایـران و پزشـکان  بـه  زیـادی  میـان در جاهـای 

ایرانـی هـم اشـاره شـده اسـت.
ایـن کتاب توسـط علـی اصغر سـعیدی ترجمه 
شـده اسـت و انتشـارات علم آن را در 590 صفحه 
)بـدون در نظـر نمایـه( بـا بهـای 45500 تومـان 
منتشـر کرده اسـت. اگر زمانی در دوران نوجوانی، 
شـیفته کتاب سـینوهه بودید بـا آن ترجمه ظاهرا 
نامعتبـر بودیـد، بایـد بگویـم که این کتـاب گرچه 
داسـتانی نیسـت، امـا شـکل گسـترده و فراگیـر 
همـان کتاب، با محتوایی مسـتند اسـت و  ُجنگی 
محسـوب می شـود از تاریـخ، پزشـکی و فرهنـگ 
کـه بـه بـاور مـن، ارزش خریـد و مطالعـه را دارد. 
نیـز  و  پزشـکان  بـه  را خصوصـا  کتـاب  مطالعـه 

عالقه منـدان تاریـخ توصیـه می کنـم.

پزشک پادشاهان
معرفی کتاب

فرهنگ و جامعه

 از تجربـه ی شـخصی خـودم مـی 
گویـم بعـد از مدتها نمایشـی دیدم 
کـه هیـچ نقـش اولـی نداشـت بـی 
کـرد  مـی  روایـت  ادعـا  و  تکلـف 
از  پیـش  مـاه  چنـد  کـه  ای  حادثـه 
سـر گذارانده بودیـم؛ فاجعه ی منا 
برخـی متاثر شـدند برخـی به تالفی 
و جنـگ با سـعودی ها اندیشـیدند، 
امـا  سـاختند!  جـک  اتفـاق  ایـن  از  خیـال  بـی  برخـی 
هنرمنـدان بـی حاشـیه کرمانـی اثـر زیبایی خلـق کردند. 
وقتـی بـه تماشـای ایـن کار رفتـم بـه گمانم به حـج رفته 
بـودم ...در منـا نـرده هـا را کشـیدند؛ راه هـا را بسـتند 
و تشـنه و بـی جـان در آفتـاب سـوزان رهایـم کردنـد...
جمعیـت زیـادی کـه همراهـم بودنـد، مبهـوت و گریـان 

یادشـان آمـد از زخمـی کـه کهنـه نمـی شـود.
بـه بهانـه ی پرفورمنـس منـا گفتگـو کردیـم بـا اسـتاد 
مهـدی ثانـی و دو کارگردانش  سـید مجتبی  میرحسـینی، 

حسـام اسـدی شـکاری  کـه در ادامـه مـی آید:
مهدی ثانـی: وقتـی پیشـنهاد همـکاری در پرفورمنس 
منـا بـه من داده شـد دوسـتان کارهـای اصلی را انجـام داده 
بودنـد از مـن خواسـتند )سـید میرحسـینی و آقای اسـدی(

گفتـار زنـدگان را بنویسـم ... سـال هاسـت کـه بـه دلیـل 
کسـالتم کار نمـی کنـم، در ضمـن ایـن شـیوه هـا هنـوز در 
سـطح ایـران بـه درسـتی درک نمـی شـوند! ولی ایـن کار از 
لحـاظ شـیوه ی اجرایـی بـه تعالـی و واالیی رسـیده بـود. از 

چنـد جهـت ایـن کار را دوسـت دارم.
کار اصـال جنبـه فرمایشـی و برای خوش آمد کسـی نبود! 
پرفورمنـس فـوق العـاده ایسـت. بایـد بگویم از همین سـالن 
هایـی کـه پرفورمنـس اجرا شـده انقـالب هـا و دگرگونی ها  

ایجاد شـده اسـت. 
خالقیـت مراحلـی دارد؛ خالـق یـک اثـر، اول پدیـده ی 
جهـان خلقـت هسـتی را مـی بینـد و بعـد بخشـی را  کـه 
تاثیـر مـی گـذارد و مـی سـوزاند آدم را دنبـال مـی کنـد تا 
بـه شـناخت کافی برسـد و بعد حتمـا بـه ادراک مواجهه می 
رسـد چـون ایـن ادراک چیزی از شـناخت باقی نمـی گذارد 
و هنرمنـد آن را بـه خلـوت می برد و خلق می کند. گارسـیا 
مارکـز مـی گوید: شـما وقتـی کـه از پدیـده ی جهانی مثل 
یـک لیـوان آب پرشـدید و بـه ادراک خالقیت رسـیدید این 
سـریز مـی کنـد، آن سـرریز هنر اسـت. یـا این کـه  کبریت 
برداریـد بـه نـخ پیـه وجودیتـان بزنیذ این روشـن می شـود 
کـه از روشـنایی آن دیگـران بهـره می گیرنـد آن داغ ترین و 
سـوزنده تریـن قطـره ای که از نخ وجود شـما مـی چکد این 

هنـر وخالقیت اسـت.
 یـک نمایـش بایـد چند جهت داشـته باشـد تـا پذیرفته 
شـود. در مرتبه اول تماشـاگر فضا را بپذیـرد و ارتباط بگیرد، 

بعـد از ارتبـاط  مخاطـب جـذب کار شـود طوری کـه بعد از 
جذبـه آن قـدر غـرق می شـود کـه کاله از سـرش بیفتد هم 
نمـی فهمـد... بعـد از جذبـه هیـچ چیـز صـورت نمـی گیرد 

مگـر آن که تاثیـر بگیرد.
من از سـال 43 کار می کنم. چندین کتاب و نمایشـنامه 
چـاپ کـردم ...در تهـران تئاتـر و پرفورمنـس زیـاد دیـده ام. 
در کرمـان پرفورمنـس پوریـا قلـی پـور را مـی پسـندم ولی 
پرفورمنس منا از بهترین هاسـت که تنظیمش در فضاسـت! 
فضاسـت کـه نظـم را ایجـاد کـرده است.میزانسـن هایی که 
در این کار اسـت آزاد و روان و مسـتحیل اسـت. نیما یوشیج 
مـی گوید: من عاشـقم برآن چه رونده اسـت...این کار بوسـه 
ای بـر جـان شـما میزنـد بزنـد کـه داغـی اش تـا ابـد بر دل 

شـما بماند.
سـه دهـه پیش جوانـان مـا رفتند غـرب تئاتـر خواندند... 
کسـانی مثل زنـده یاد سـمندریان اعتقاد داشـت که نمایش 
هایـی مثـل نقالـی و سـیاه بـازی را نباید دسـت زد به همان 
شـیوه ی قدیمـی بایـد اجـرا شـود! در صورتـی کـه فکر می 
کنـم ایـن ها را باید در میـدان نمایش ایرانـی آورد و امروزی 
کـرد. مـن همـه ی هنرمنـدان را دوسـت دارم کسـی کـه به 
هنـر پـا میگـذارد پـا بـه وادی معرفـت مـی گـذارد و نمـی 
شـود دوسـتش نداشـت. ما در این کار سـعی کردیم معرفت 
را بیـان کنیـم ...ببینیـد حافـظ چگونـه مانـدگار شـد. اکثـر 
آیـات قـرآن تاثیری بر عمق جانش گذاشـته اسـت. شـنیدم 
مجتهـدی در قنوتـش از حافـظ مـی خواند: »از لحـد، رقص 

کنـان برخیزم.« 
ایـن قـدر  بایـد بگویـم کـه  دربـاره ی واقعـه ی  منـا 
احساسـی ام که اشـک شـاید سـیالب می شـد ملت شـیعه 
ی مـا بـه زیـارت رفتـه اند امـا در آفتاب سـوزان رهایشـان 
انـد و نفـس شـان را بنـد آوردنـد. مـن امیـدوارم  کـرده 
کـه مسـئوالن از تئاتـر کـه نجیـب تریـن و شـریف تریـن 
هنرهاسـت)  مجموعـه حـس هـای هنـری جهـان اسـت( 
بیشـتر حمایـت کننـد. رفتـن به سـمت تئاتر شـهامتی می 
خواهـد بایـد واال و شـیدا شـوی و از تعلقات جهـان بگذری 
بـه نظـر من رمـز و راز جاودانگـی در معنویت هنـر خوابیده 
اسـت. جوانانـی کـه در ایـن مـدت بـه تماشـای ایـن کار 
آمدنـد ما  را در آغوش کشـیدند.... شـاید وادارشـان کردیم 

بـه سـمت معنویـت گام بردارنـد.
میرحسـینی: آن قـدر عمـق فاجعـه زیـاد بود احسـاس 
کـردم تئاتـر نمی تواند جوابگو باشـد. جسـته گریخته درباره  
پرفورمنـس مطالعه داشـتم. هنـر مکتب های مختلـف دارد، 
در تئاتـر هـم زیـاد داریـم .اگر اشـتباه نکنـم پرفورمنس بعد 
از جنگ جهانی دوم شـکل گرفت. شـیوه ی اجرایی متفاوت 
کـه ترکیبی از سـبک هـای متفاوت باشـد کـه روح اعتراض 

رو بـه یـک مسـئله بیـان مـی کـرد. مثـل جنـگ آمریـکا و 
ویتنام که از هنرهای دیگر مثل موسـیقی ،نقاشـی، مجسـمه 
سـازی اسـتفاده می کـرد تا مخاطـب را درگیر مسـئله کند. 
گاهـی بعضـی از پرفورمنـس ها جنـگ را خاتمـه دادند. من 
نسـبت بـه حج که در دین ما سـفارش شـده ،اعتـراض ندارم 
بـه عمـل مسـدود کـردن مسـیرها اعتـراض کـردم. در ایـن 
کار چنـد تـا اِلِمـان داشـتم. فیگور بـدن های لخـت و افتاده، 
مخاطـب بـا کـف پایـش جنـازه را حـس کنـد ، هـم چنین 
خفگـی و تشـنگی را ... نـه ایـن که فریب بخـورد بلکه درگیر 

شود.
مـن کـه چنـد سـالی اسـت ترک خبـر کـرده ام. جسـته 
گریختـه شـنیده بـودم که تعـداد زیادی از هم وطنـای ما در  
منـا جانشـان را از دسـت داده اند. اما  دیـدن عکس و فیلمی 
از منـا بود)آقـای اسـدی در اختیـارم گذاشـت( کـه در عمق 
جانـم تاثیـر گذاشـت. همـکاری من و آقای اسـدی با شـرح 
وظایـف همـراه بـود. بـه ایـن صـورت کـه طراحی میزانسـن 
و دکـور و بازیگردانـی بـه عهـده مـن بود امـا کارهـای دیگر 
چـون آوردن گریمـور و دوخـت لباس و دکـور انتخاب بازیگر 
بـه عهـده ایشـان بـود. هـدف مـان ایـن بـود کـه قضیـه یخ 

نکنـد و لوث نشـود.
مـی خواسـتم منـا در ایـن مجموعـه اتفـاق بیفتـد. روزها 
ایـن جـا مـی نشسـتم تـا ببینـم چگونـه اجـرا مـی شـود. 
موسـیقی و دکـور مـا بـر  اسـاس همیـن پالتو طراحی شـد. 

البتـه پالتـوی همایون بود اما وقت ها پر شـده بود. همیشـه 
دلهـره داشـتم کـه آیـا طـرح اول خـوب از کار در مـی آید و 
حـق مطلـب را ادا مـی کنیم یا نه ! در نمایش اسـتاد بیضایی 

)نوشـته ی ایشـان( هـم ایـن دلهره را داشـتم...
خیلـی اتـود زدیـم اما تا آهـن نخریدیم و نصبـش نکردیم 
خیالـم راحـت نشـد. تا شـب اجرا  فکـر نمی کردم اسـتقبال 
شـود. بـرای خـودم خیلـی شـگفت آور بـود کـه در کرمـان 

چنیـن برخوردی بـا پرفورمنس شـود .
حسـام اسدی شـکاری: من از سـال 80 وارد کار تئاتر 
شـدم و در همیـن مـدت کارهـای کـودک و پرفورمنـس بـا 
گـروه آقایـان قلـی پور،شـریفی و شـهدادی انجـام داده ام. 
در رقصنـده بـاد بـا پوریـای قلـی پـور و آرزوی زبـان بسـته 
همـکاری داشـتم.اما پرفورمنـس منـا اولیـن کار مشـترک 

کارگردانـی مـن  بـا آقـای میرحسـینی بود. 
دربـاره پرفورمنـس مطالعاتی داشـتم. پایان نامـه خواهرم 
کـه دکتـرای شهرسـازی دارد  دربـاره فضاهـای پرفورمنـس 
اخیـرا پرفورمنـس  بـود.  از همـان  زمـان در ذهنـم  بـود، 
شـهدای غـواص و کار آب را در تهـران دیـدم... خیلـی عالقه 
داشـتم ایـده منـا بصـورت پرفورمنـس در کرمان اجرا شـود.

ایمـان داشـتم  ایـن کار کـه موضـوع روز ایـران و جهـان 
اسـالم اسـت اسـتقبال می شـود. ما می خواسـتیم این حس  
را ملمـوس کنیـم و مردم بدانند که وفات یافتـگان و خانواده 

ی آنـان چه دردی کشـیدند.

ادبیات درمانی
بنویس و بخوان تا 

حالت بهتر شود!
چه نوع نوشتنی جنبه درمانگری دارد؟

بولتـون می گویـد اگـر نوشـتن نوعی فکـر کردن 
جریـان  بـه  کـه  نوشـتنی  آن گونـه  پـس  اسـت، 
اسـت،  نزدیـک  فهمیـدن  و  کـردن  فکـر  طبیعـی 
می توانـد جنبـه ی درمانـی داشـته باشـد. نوشـتنی 
کـه درگیـر و بند دسـتور زبان نیسـت؛ قرار نیسـت 
مقدمه، بدنه و پایان داشـته باشـد. قرار نیسـت بین 
جمالتـش رابطـه ی عقالیـی معنـادار وجود داشـته 
باشـد. قـرار نیسـت بیـن جمالتـش الزامـاً رابطه ی 
علـت و معلولـی وجـود داشـته باشـد. نوشـتنی  که 
در آن اطالعـات، مـوازی بـا هـم، بی ربـط بـه هـم 
و گاهـی در تداعی هـای غیرقابـل فهـم کنـار هـم 
نوشـتن  اسـت  معتقـد  بولتـون  می گیرنـد.  قـرار 
آزاد بـه معنایـی کـه بیـان شـد، می توانـد جنبـه ی 
جلسـات  در  می گویـد  او  باشـد.  داشـته  درمانـی 
نوشـتن درمانی دو قاعـده وجـود دارد. اول این کـه 
هرچـه می نویسـی درسـت اسـت. هیـچ نوشـته ی 
اشـتباهی وجـود ندارد؛ حتـی اگر متنی که نوشـته 
دوم  باشـد.  کلمـه  یـک  تکـرار  همـه اش  می شـود 
این کـه ایـن نوشـتن نیـاز بـه از پیـش فکـر کـردن 
نـدارد. از پیش فکـر کردنی که بولتـون از آن حرف 
می زنـد بـا رونـد فکرکردنی کـه در جریان نوشـتن 

رخ می دهـد، متفـاوت اسـت.
آن چـه نوشـته ای ترجمه ی دنیای درونی توسـت 
را  اسـت کـه می شـود آن هـا  اطالعاتـی  و حـاوی 
تحلیـل کـرد، تعبیـر کـرد و بـه شـناختی از دنیای 

درون رسـید.
حـرف بولتـون بـه ایـن معنـی اسـت کـه در این 
نـوع نوشـتن نیـازی بـه فکـر کـردن بـه درسـت 
بـودن شـیوه نوشـتن، نیازی بـه فکر کردن بـه زیبا 
نوشـتن، جـذاب نوشـتن، منطقی نوشـتن، متفاوت 
نوشـتن و امثـال آن وجود نـدارد. بولتـون می گوید 
از لحظـه ای کـه قلـم را روی کاغـذ می گـذاری باید 
بنویسـی تـا لحظـه ای کـه زمانـت تمـام می شـود. 
جمـالت ربطـی بـه هـم ندارنـد؟ از زبان فارسـی به 
ترکـی و بعـد سـوئدی پریـده ای؟ نوشـته ات اصـاًل 
جمله بنـدی ندارد و فهرسـتی از کلمـات غیرمرتبط 
اسـت؟ هیچ کـدام مهـم نیسـت. آن چـه نوشـته ای 
ترجمـه ی دنیـای درونی توسـت و حـاوی اطالعاتی 
اسـت کـه می شـود آن هـا را تحلیـل کـرد، تعبیـر 

کـرد و بـه شـناختی از دنیـای درون رسـید.
انواع نوشتن درمانی: از آزادنویسی تا 

داستان نویسی
آزادنویسـی تحـت سرپرسـتی نوشـتن  درمانگـر، 
نوشـتن  جلسـات  در  نوشـتن  شـیوه ی  رایج تریـن 
 درمانـی اسـت. بـا این حـال از فرم های نوشـتن هم 
بـا حفظ قاعده اصلی ای کـه بولتون از آن ها صحبت 
خـاص  هدف هـای  بـا  درمانـی  نوشـتن  در  کـرده 
شعرنویسـی،  داستان نویسـی،  می شـود.  اسـتفاده 
رویـا نویسـی، دیالوگ نویسـی، نامه نویسـی، خاطره 
 نویسـی و باالخـره اتوبیوگرافی نویسـی از فرم هـای 
ویـژه ی نوشـتن اسـت کـه در نوشـتن درمانـی بـا 
هدف هـای خاص اسـتفاده می شـود. هریـک از این 
فرم هـا، برای نـوع خاصی از دسـت یابی به اطالعات 
یـا بـرای گروه هـای سـنی متفـاوت کارکـرد پیـدا 
می کنـد. مثـال نامه نویسـی در مـواردی کـه قضاوت 
در مـورد مسـاله ای صـورت گرفتـه یـا بایـد صورت 
بگیرد، بیشـتر اسـتفاده می شـود. دیالوگ نویسی در 
بررسـی مشـکالت زناشـویی کارکرد بیشـتری دارد. 
اتوبیوگرافی نویسـی اغلـب بـه کمـک میان سـاالنی 
کـه گرفتـار پوچـی شـده اند، می آیـد یـا در مـوارد 
تراژیـک زندگـی کارکـرد  بـا بخش هـای  مواجهـه 
نوشـتن  شـیوه های  میـان  در  امـا  می کنـد  پیـدا 
دارد.  وسـیعی  کاربـرد  داستان نویسـی  غیـرآزاد، 
بولتـون در تعریـف داسـتان می گویـد داسـتان های 
ما همیشـه بازنمایی سـمبلیکی از خودمان هستند. 
بـه عبارتـی دیگر مـا در داسـتان هایمان خودمان را 
می نویسـیم. مهـم نیسـت شـخصیت های داسـتان 
بـه ظاهـر چقـدر از آن چـه کـه مـا هسـتیم دوراند، 
یـا فضـای داسـتانی چقـدر بـا فضـای زیسـتی مـا 
متفـاوت اسـت. انسـان قدرت سـاخت سـمبل هایی 
را دارد کـه گاهـی پیـدا کردن رابطـه ی ارجاعی اش 
بـا منشـاء بسـیار مشـکل می شـود امـا غیرممکـن 

. نیست
نوشتن شادی می آفریند، شادی درمان 

می کند
در کنـار همـه ی آن چه که درباره نوشـتن درمانی 
گفتـه شـد، رونـد نوشـتن چیـزی بـا ارزش تـر در 
نوشـتن درمانی  قصـد  بـه  نوشـتن  دارد.  خـودش 
بـه فرآیندهـای خالقـه بسـیار نزدیـک اسـت و بـه 
همیـن دلیل هـم شـادی آفرین و لذت بخش اسـت. 
فرآینـد نوشـتن درمانی سـفری اکتشـافی به دنیای 
و  دردآور  گاهـی  پرهیجـان،  سـفری  اسـت؛  درون 
متاثرکننـده امـا در نهایـت آزادکننـده ی بعضـی از 
احسـاس  شـده.  دربنـده  خواسـته های  و  حس هـا 
گم شـدگی،  احسـاس  اسـارت،  احسـاس  گنگـی، 
احسـاس تیـره و نامعلـوم بـودن گذشـته و آینـده، 
بـا خـود اضطراب و گاهی افسـردگی مـی آورد. لذت 
نوشـتن در یک فرآیند خود اکتشـافی، لذت زدودن 
روشـن تر  لـذت  اسـت.  شـخصی  تصویـر  از  غبـار 
دیـدن گذشـته، حتی اگر چندان دل چسـب نباشـد 
و شـفاف تر دیـدن اینـده ای کـه انتظـارش را داریم. 
لـذت کمتـر ترسـیدن از چیزهایـی که قبـاًل با خود 

وحشـت می آوردنـد.
سپیده کیانی وبالگ یک پزشک

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با مهدی ثانی به بهانه ی پرفورمنس منا

از لحد رقص کنان برخیزم

ادبیات

افقی
1-تردید - یکی از غذاهای ایرانی و نوعی دمپختک

2-تراموا - بلیغ - آدرس
3-نصرت - توبه کننده - ملخ دریایی

4-خدای من - ضمیر غایب - سرود و نغمه - سزاوار
5-ضمیـر متصـل دوم شـخص مفـرد - سـالخورده - نام 

گلی
6-هزینه ها - ماهی فروش - لحظه

7-نخستین - برادر حضرت موسی )ع( - دیروز
8-آمرزش - تیره روز، بیچاره - دودل

9-هنوز آدم نشده! - سخت، آهنین - دشنام
10-جامد - ماه یازدهم - مهم بودن

11-آتشگیر - از سازهای موسیقی - توان
12-بعـد از ایـن - تـکاور - عالمـت مفعـول بی واسـطه 

- حمـام تکی
13-دردمنـدی - آتشـگاه حمـام هـای قدیمـی - تـن و 

جسم
14-نام ها - تباه و گندیده - بی پروایی

15-مثلـی بـا مفهـوم در هـر کاری مداخلـه کـردن - 
مرواریـد
عمودی

1-از شهرستان های تهران - دوره تحصیلی ابتدایی
2-نوشتن به شیوه قدیمی ها - پرحرف - جواب

3-رخسار - بی دین - نژاد روسی
4-امـر بـه آوردن - بزرگـوار و سـربلند - ریشـه - یـاری 

دهنده
5-دوسـتان - نظـارت بـر حسـن اجـرای سیاسـت های 
کلـی نظـام از اختیـارات ایشـان اسـت - یـک خودمانی

6-تیشـه - چلـه کمان - امروزه از وسـیله های ورزشـی 
ست ا

7-همان آیه اسـت - اثری از ناصر خسـرو - شهرسـتانی 
مرزی در شـمال آذربایجان شرقی

8-نوازش - رنگ آرامش - عتاب
9-نوعی طالق - مری - خویشاوندی

10-فلـزی سـفید کـه در طـب بـه کار مـی رود - سـگ 
بیمـار - ورزش مـادر

11-هرگز نه - وقت و هنگام - مرطوب
12-سـنگ قیمتـی - جنبـش - لبـاس شـنا - مرکـز 

یونـان
13-آخر، عاقبت - ضد غلط - لکن

14-یـک تـای کفـش - نشـانگان نقص ایمنی اکتسـابی 
- منهدم شـده

15-نوعـی سـاز زهـی و آرشـه ای - مسـئول کاروانسـرا 
قدیم در 
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چهارشنبه  شامگاه 
از  صنعتـی  محمـد 
اجتماعـی  فعـاالن 
اسـتان  سیاسـی  و 
نعمـت  و  کرمـان 
احمدی حقـوق دان مشـهور کرمانی 
در هفتـه کرمـان کـه از دوازدهم دی 
در  تهـران  آپارتمـان  کافـه  در  مـاه 
حـال برگزاری اسـت، به مـرور وقایع 

پرداختنـد. مـرداد   28 کودتـای 
تاریخ کرمان ورق خورد

پنجمین روز هفته کرمـان در »آپ 
ارت مـان«، روز ورق خـوردن تاریـخ 
معاصـر کرمـان بـود. محمـد صنعتی 
و  نعمـت احمـدی مـی بایسـت در 
معاصـر  تاریـخ  عنـوان  بـا  نشسـتی 
کرمـان حضـور پیـدا کنند و بـه مرور 
اتفاقاتی کـه در کودتـای 28 مرداد در 
کرمـان رخ داده بـود بپردازنـد. محمد 
صنعتی که بـه تازگی خاطـرات هفت 
دهـه فعالیـت سیاسـی، اجتماعـی و 
ورزشـی خـود را در کتابـی بـا عنـوان 
»رهگـذار عمـر« منتشـر کـرده، نیـم 
سـاعت قبل از شـروع نشسـت به کافه 

آمد.  آپارتمـان 
اسـتقبال گـرم پـگاه آهنگرانـی و 
محمـد  شـد  باعـث  مهسـا حکمـت 
و  همسـر  بـا  همـراه  کـه  صنعتـی 
دختـرش بـه آپارتمـان آمـده بودنـد، 
چند دقیقه ای دور یک میز بنشـینند 
و از هفتـه کرمـان بگوینـد. هرچـه به 
زمـان آغـاز ایـن نشسـت نزدیـک تـر 
مـی شـدیم، بـه جمعیـت حاضـر در 
کافـه هـم اضافـه مـی شـد و حاضران 
بـی صبرانـه منتظـر شـنیدن از تاریخ 
در سـاعت  بودنـد. سـرانجام  کرمـان 
19:30 نشسـت تاریـخ معاصـر کرمان 

آغـاز شـد.
بردیـا  نشسـت  ایـن  مجـری 
نـگاران  روزنامـه  از  امیرتیمـوری 
شـناخته شـده کرمـان بـود. وی در 
ابتـدای ایـن نشسـت گفـت:  محمـد 
صنعتی تاریخ شـفاهی اسـتان کرمان 
ایشـان  خاطـرات  از  کتابـی  اسـت. 
بـه نـام رهگـذار عمـر منتشـر شـده 
کـه بـه اتفاقـات مختلـف کرمـان در 
شـده  پرداختـه  اخیـر  دهـه  هفـت 
اسـت. ایـن کتـاب بـه نوعـی تاریـخ 
معاصـر ایـران بـا محوریـت کرمـان 
اسـت. امیرتیمـوری افـزود: یکـی از 
بـرگ هـای بد تاریـخ کرمان کشـتن 
بـوده  سـخایی  سـرگرد  وحشـیانه 
اسـت و آقـای صنعتـی ایـن موضـوع 
را بـا جزئیـات در کتاب خاطراتشـان 
بیـان کردنـد و در ایـن نشسـت هـم 
اتفـاق نگاهـی  ایـن  بـه  قـرار اسـت 
بیندازیـم. امیرتیموری سـپس با ارائه 
توضیحاتـی دربـاره نعمـت احمـدی، 
از محمـد صنعتـی خواسـت تـا زمان 
رسـیدن نعمـت احمـدی توضیحاتی 
را دربـاره کرمـان قدیـم ارائـه کنـد.
کرمان دروازه ورود به هند بود

اینکـه  بیـان  بـا  محمـد صنعتـی 
خالصـه ای از جریانـات مختلـف از 
اخیـر  سـال   100 در  کـه  اتفاقاتـی 
رخ داده اسـت را آمـاده کـرده بـودم 
گفـت: بعـد از صحبـت بـا مسـئوالن 
برگـزاری، قـرار شـد نشسـت مـا بـه 
وی  باشـد.  گفـت  و  گـپ  صـورت 
از دو  تاریـخ معاصـر کرمـان  گفـت: 
جنـگ جهانـی اول و دوم تاثیر گرفته 
اسـت. در زمـان جنـگ اول جهانی و 
پـس از آن از ملـت هـای مختلـف در 
مملکـت مـا حضـور داشـتند. روس 
هـا و آلمـان هـا هـم در کرمـان در 
1294 حضـور فعـال داشـتند. در آن 
موقـع ایـن دو کشـور بـا هـم رقابـت 
داشـتند. روس و انگلیـس هـم با هم 
و یـک گـروه هم بـا آلمان هـا رقابت 
انگلیـس هـا در آن زمـان  داشـتند. 

یـک ارتشـی بـه نـام  spr در جنوب 
مملکـت مـا ایجـاد کردند. انگلسـتان 
در کرمـان هـم مـی خواسـت قدرت 
داشـته باشـد چرا کـه کرمـان دروازه 
ورود بـه هندوسـتان بـود. سـایکس 
مـی گویـد منظـور از تشـکیل پلیس 
جنـوب مقابلـه بـا آلمـان هـا و حفظ 
امنیـت دروازه ورود بـه هنـد بود. وی 
اضافـه کـرد: در زمانـی که انگلیسـی 
هـا پلیـس جنـوب را ایجـاد کردنـد، 
آلمـان هـا هـم خیلـی فعـال بودنـد. 
قـدرت آلمـان هـا اینقـدر بـود کـه 
هفـت بانـک شـاهی را غـارت کـرده 
بودنـد. یکـی از هفـت بانـک غـارت 

شـده در کرمـان بـود. 
ماجرای شکل گیری گروه 

عیاران
دربـاره  سـپس  پیشکسـوت  ایـن 
نحوه رفتار سـردارانی که در آن زمان 
به کرمـان می آمدنـد توضیحاتی داد 
و گفـت کـه بیشـتر این سـرداران در 
کرمـان دسـت به کشـتار و غارت می 
زدنـد. او بـا اشـاره بـه توهیـن هایـی 
کـه سـربازان خارجـی در آن زمان به 
کرمانـی هـا مـی کردنـد گفـت: عده 
ای از جوانـان زورخانـه ای کار، روزها 
و شـب هـا بـه حفـظ نوامیـس مردم 
مـی پرداختنـد و بـه گـروه عیـاران 

شـدند. معروف 
صنعتی با اشـاره به قحطی بسـیار 
جنـگ  از  پـس  کرمـان  در  وسـیع 
جهانـی دوم، بـه ذکـر خاطـره ای از 
حـاج علـی اکبـر صنعتـی پرداخـت 
و گفـت: در چهارسـوق کرمـان عـده 
ای بـه طرفـداری از روس هـا و آلمان 
هـا سـخنرانی مـی کردند. حـاج علی 
اکبـر صنعتـی از آن جا رد می شـده. 
مـی رود و مـی گویـد شـما از آلمـان 
هـا، روس هـا و اتریشـی هـا صحبت 
کردیـد اما کلید کار دسـت انگلیسـی 
هـا اسـت. عـده ای بـه حـاج اکبـر 
فحاشـی مـی کنند کـه از انگلیس ها 
حمایـت کردی. حاج اکبـر پایین می 
آیـد و می گوید شـما کـه حرف های 
مـن را شـنیدید امـا مـن چـون کـر 
هسـتم حرف های شـما را نشـنیدم.

جرقه مشروطیت از کرمان 
زده شد

مسـئله  گفـت:  صنعتـی  محمـد 
بعـدی کـه مـی خواهـم به آن اشـاره 
کنـم بـه چوب بسـتن آیـت اهلل حاج 
میـرز محمدرضـای کرمانـی بـود که 
در 115 سـال قبـل و قبـل از انقالب 
مشـروطیت از روحانیـون مبـارز بود.

نعمـت احمدی کـه دقایقی بود به 
نشسـت تاریـخ معاصـر کرمـان آمده 
بـود گفت: با فلک شـدن ایشـان، تیر 
مشـروطیت زده شـده بـود. محمـد 
صنعتـی هـم در پاسـخ گفـت: بلـه. 
علمـای ایـران بـا هـم متحد شـدند. 
براسـاس آنچه ناظم االسـالم کرمانی 
نوشـته، جرقـه مشـروطیت بـا فلـک 
محمدرضـای  میـرزا  حـاج  کـردن 

کرمانـی از کرمـان زده شـد.
چگونگی ورود محمد صنعتی به 

مسائل سیاسی کرمان
دربـاره  سـپس  صنعتـی  محمـد 
مسـائل  بـه  ورودش  چگونگـی 
سیاسـی کرمـان توضیحاتـی را ارائه 
کارگـر  مـن  مـرداد   28 در  کـرد: 
کارخانه خورشـید کرمـان بودم. من 
از سـال 1326 کارگـر آن کارخانـه 
شـدم. چـون کارخانه خورشـید تنها 
مجتمـع کارگـری و غیرکارگـری در 
اسـتان بود کـه 430 کارگر داشـت، 
سیاسـی بود. آن موقع فعالیت حزب 
توده بسـیار زیـاد بود. اکثـر کارگران 
وابسـته بـه تـوده بودنـد. ایـن باعث 
شـد من در مسـائل سیاسـی کرمان 

وارد شـوم. 
نعمت احمدی: صنعتی تاریخ 

شفاهی معاصر کرمان است
نعمت احمدی بـا بیان اینکه آقای 
صنعتی تاریخ شـفاهی معاصر کرمان 
هسـتند گفت:  یکـی از ایرادات تاریخ 
اجتماعـی مـا ایـن اسـت که کسـانی 
کـه در متن قضایـا بودنـد وارد تاریخ 
مـا نشـدند و تاریـخ نویسـی نکردند. 
ایـن اسـت کـه مـا یـک تاریـخ کلی 
داریـم. وی افـزود: غربـی هـا حداقل 
از انقـالب فرانسـه بـه بعد توانسـتند 
تاریـخ شـفاهی را وارد متـن بکننـد. 

خدا نگهدارد احسـان یارشـاطر را که 
تاریـخ شـفاهی را شـروع کـرد. مـا از 
مشـروطه تـا االن هـر نسـلمان یـک 
جنبـش یـا انقـالب را از سـر گذرانده 
و 99 درصـد آن مغفـول مانده اسـت. 
حوادثـی که جناب صنعتـی در تاریخ 
معاصـر مـی گوینـد خصوصـا دربـاره 
حضـور نیروها در کرمان و یا کشـتن 
سـرهنگ سـخایی مهم اسـت. ایشان 
گفتند کرمـان دروازه هند بـود. واقعا 

هـم بوده اسـت. 
بیشترین قسمت از جنوب شرقی 

ایران در دوره پهلوی 
از دست رفت

این حقوقدان ادامه داد: بیشـترین 
قسـمت خـاک مـا در دوره پهلوی در 
جنـوب شـرقی کشـور از مـا گرفتـه 
شـده اسـت در حالـی کـه در تاریـخ 
اسـت.  نشـده  اشـاره  آن  بـه  اصـال 
بـدون  مـا  خـاک  بخـش  بیشـترین 
اینکـه در متون تاریخی نوشـته شـود 
منطقـه  در  پهلـوی  دوره  اوایـل  در 
گـذاری  میـل  در  شـرقی  جنـوب 
قبـال  رفـت.  از دسـت  مـرزی  هـای 
مـی گفتنـد کرمـان و مکـران. االن 
مکـران کجاسـت؟ تعمـدا مکـران را 
در تاریـخ معاصـر حـذف کردنـد. این 
اتفـاق شـوم افتـاد و بیشـترین بخش 
گـذاری  میـل  بـا  را  مـا  اسـتراتژی 

مـرزی گرفتنـد.
ایران باعث کشف امریکا شد

دربـاره  را  توضیحاتـی  احمـدی 
نقـش ایـران در کشـف امریـکا ارائـه 
کـرد: ایـران و عثمانـی باعـث کشـف 
امریـکا شـدند. از همیـن کرمـان مـا 
ادویـه بـه اروپـا مـی رفـت. ایـران و 
عثمانـی جنـگ کردنـد و راه ادویـه 
بسـته شـد. اروپا دیگر ادویه نداشـت. 
اسـپانیا کـه در اوج قـدرت بود هرچه 
واسـطه شد نتوانست مسـیر صادرات 
ادویـه را بـاز کنـد و آقـای کریسـتف 
کلمـب می گویـد من از طـرف دیگر 
مـی روم به سـمت هنـد. اولین جایی 
که کشـف کـرد اسـمش را گذاشـت 
هنـدوراس و بعـد هـم کـه امریـکا را 

کرد. کشـف 

تاریخ معاصر ایران از جنگ 
های بین ایران و روسیه آغاز 

می شود
ایـن حقوقـدان با اشـاره بـه اینکه 
تاریـخ معاصـر ایـران از جنـگ هـای 
مـا با روسـیه شـروع می شـود اظهار 
ایـن  هـم  امـر  ایـن  دلیـل  داشـت: 
بـود کـه بـرای اولیـن بـار بود کـه با 
اروپایـی هـا سـروکار داشـتیم. بـرای 
نخسـتین بـار بـا غیرمسـلمان روبـرو 
امـا  کرمـان  معاصـر  تاریـخ  شـدیم. 
50 سـال قبـل از ایـن تاریـخ اسـت. 
از روزی کـه آغا محمدخـان قاجار به 

آمد. کرمـان 
کرمان در طول تاریخ معاصرش 

همواره لگد خورده است
تاریـخ  کـرد:  اضافـه  احمـدی 
معاصـر کرمـان تـا انقالب مشـروطه 
لگـد خـورده اسـت. لطفعلـی خـان 
در  مـردم  کـرد.  فـرار  کرمـان  بـه 
زمـان محاصـره کرمـان توسـط آغـا 
محمدخـان از قحطـی گوشـت گربـه 
و سـگ می خوردند. کرمان شکسـت 
خـورده از وضعیـت آغـا محمـد خان 
کـه بـه دروغ مـی گوینـد 70 مـن 
چشـم در آورد، در فقـر کامـل قـرار 
مـی گیـرد. این وضـع ادامـه پیدا می 
کنـد تا زمـان ناصرالدین شـاه. وی با 
اشـاره بـه آقا خـان محالتـی گفت: او 
علیـه شـاه طغیـان مـی کنـد و شـاه 
را ادب  تصمیـم مـی گیـرد کرمـان 
کنـد. امـا در دوران ناصرالدیـن شـاه 
مـی رسـیم به میـرزا رضـای کرمانی. 

کرمانی ها در مشروطه جان 
دادند

احمـدی با بیـان اینکه مظفرالدین 
شـاه بعـد از دیـدار بـا میـرزا رضـای 
کرمانـی مـی گویـد مـن اگـر قـدرت 
داشـتم خـاک کرمان را بـه توبره می 
کشـیدم خاطرنشـان کرد: مشـروطه 
از کرمـان شـروع شـد. تیـر را میـرزا 
رضـای کرمانی زد. جانـش را کرمانی 
دیگـران  را  سودشـان  و  دادنـد  هـا 
بردنـد. وی افـزود: مـا تا انقـالب یک 
وزیر کرمانی جز سـام نداشـتیم. سام 
هم در دوره شـاه مغضوب شـد. مهناز 

افخمـی هم مشـاور وزیر بـود. ما یک 
وزیـر و نصفـی در کابینه داشـتیم. در 
تمام این مدت اسـتان کرمان آسـیب 
دیده بـود. خصوصـا در دوره قاجارها. 

زندانی شدن صنعتی به دلیل 
ماجرای کشک و بادمجان

نعمـت احمـدی سـپس از محمـد 
صنعتـی پرسـید کـه 28 مـرداد در 
کرمـان یـک روز دیرتـر از دیگر جاها 
اتفـاق افتـاد. حـاال سـوال این اسـت 
که سـخایی 28 مرداد کشـته شـد یا 

29 مـرداد؟
پاسـخ  در  هـم  صنعتـی  محمـد 
رئیـس  سـخایی  سـرگرد  گفـت: 
را  ایـن  اول  بـود.  کرمـان  شـهربانی 
 32 سـال  مـرداد   28 کـه  بگویـم 
چهارشـنبه بـود. بـود. مـن آن زمـان 

بـودم. ملـی  جبهـه  عضـو 
زحمتکشـان  عضـو  احمـدی: 

یـد؟ د بو
صنعتی: خیر.

احمدی: کشک و بادمجان چه؟
صنعتـی: ده روز هـم مـن بخاطـر 
ماجـرای موسـوم بـه کودتای کشـک 
و بادمجـان زندان بودم. )شـرح کامل 
ایـن ماجـرا در کتـاب رهگـذار عمـر 

وجـود دارد.(
سخایی را به جیپ بستند و در 

خاک کشیدند
 28 بحـث  بـه  پیشکسـوت  ایـن 
مـرداد برگشـت و گفـت: 25 تـا 28 
مـرداد سـه روز تاریـخ سـاز بـود کـه 
شـاه رفتـه بـود. تـا 28 مـرداد تمـام 
کرمـان  در  بـود.  شـاه  علیـه  ایـران 
حـزب تـوده جداگانه فعالیت داشـت. 
اضافـه کنـم کـه یـک  را هـم  ایـن 
جمعیتـی در کرمـان بـود که هـوادار 
سـید احمـد رضـوی بـود. جمعیـت 
عمـران و آبـادی کرمان. حـزب توده 
بـا دکتر بقایـی و حزب زحمتکشـان 
نوشـته  براسـاس  بـود.  مبـارزه  در 
خلیـل ملکـی دوسـتانی کـه از حزب 
چیـز  همـه  شـدند  منشـعب  تـوده 
داشـتند جـز رهبـری. بقایـی هیـچ 
نداشـت و فقط رهبری داشـت و شـد 
رهبـر حـزب زحمتکشـان.  صنعتـی 

ادامـه داد: مرحـوم سـرگرد سـخایی 
علیـه  شـعارهایی  روز  سـه  آن  در 
شـاه داده بـود. مـن از طرف سـرگرد 
سـخایی علیـه شـاه سـخنرانی مـی 
کـردم و آقـای ایـران منـش از طرف 
حـزب تـوده. البتـه نـوع صحبـت ها 
فـرق می کـرد. آن هـا در سـخنرانی 
هایشـان توهیـن مـی کردنـد. در آن 
سـه روز مـا علیه شـاه سـخنرانی می 
کردیـم. کودتا که شـد تحـت تعقیب 
قـرار گرفتیـم. آن سـه روز هـم در 
کرمـان تـا زمانی کـه رادیـوی تهران 
بـه دسـت میراشـرافی نیفتـاد هیـچ 
خبری نشـد. در 28 مرداد تعدادی از 
افسـران به همراه برخـی از طرفداران 
بقایی مقابل شـهربانی آمدند. سرگرد 
سـخایی در حـال صحبـت کـردن بـا 
مـردم بـود. دسـتور تیرانـدازی هـم 
نـداد. شـهربانی آن زمـان متصـل به 
زنـدان شـهر بـود. زنـدان شـهر بـه 
حمـام ارتـش متصـل بـود. از حمـام 
ارتـش بـه مرکـز دژبـان ارتـش مـی 
رسـید. در آن جـا سـاختمان سـتاد 
بـود. بعـد از جمـع شـدن افسـران و 
طرفداران بقایی، سـرگرد سـخایی به 
سـاختمان سـتاد رفت و نزد سـرتیپ 
امـان پور پناهنده شـد. ایـن را بگویم 
کـه امـان پـور مخالـف مصـدق بـود 
امـان  آقـای  داد.  نمـی  نشـان  امـا 
پـور بـه عـوض حمایـت و حفاظـت 
از سـرگرد سـخایی، بـه کسـانی کـه 
مقابـل سـتاد بودنـد اشـاره کـرد که 
سـخایی در سـتاد اسـت. یـک نفـر 
هـم از بـاالی طبقه سـوم سـاختمان 
سـتاد، سـخایی را بـه پاییـن انداخت 
و بعـد هـم او را به جیپ بسـتند و در 
خـاک کشـیدند. بعد هم بـه درختی 
در میـدان مشـتاقیه آویزانـش کردند 
و سـپس پشـت گنبد جبلیه خاکش 
کردنـد. سـرگرد سـخایی سـاعت 5 
بعـداز ظهـر 28 مـرداد کشـته شـد.

محمـد  از  امیرتیمـوری  بردیـا 
صنعتـی پرسـید کـه یک نفر ایشـان 
را انداخـت پاییـن یـا یـک جمعیت؟ 
نـه.  داد:  پاسـخ  صنعتـی  محمـد 
یـک نفـر انداخـت و بعـد جمعیـت 

جلـو آمـد.
امیرتیمـوری همچنیـن گفـت که 
برخـی مـی گویند سـرگرد سـخایی 
پسـرخاله دکتـر مصـدق بـوده اسـت 
کـه محمـد صنعتـی ایـن موضـوع را 

رد کـرد.
سخنرانی مظفر بقایی یک ماه 

پس از کودتای 28 مرداد 
بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  صنعتـی 
 28 وقایـع  در  بقایـی  مظفـر  نقـش 
مـرداد گفـت: آقـای بقایـی خـود را 
سـهامدار 28 مرداد می دانسـت. یک 
مـاه بعـدش در کرمـان آمـد و گفـت 
مـن آمـدم دسـت کسـانی را ببوسـم 
کـه مامـور خاطی مصـدق السـلطنه 
را بـه سـزای اعمالـش رسـاندند. بعد 
گفـت اگـر اولیـن کسـی کـه ضربـه 
را بـه سـخایی زده در ایـن جمعیـت 
باشـد می خواهم دسـت او را ببوسم. 
یـک نفـر مـی آیـد بـاال و مـی گوید 
مـن بـودم. او دسـت بقایـی را مـی 
بوسـد. بعـد آن فـرد بـه مـردم مـی 
گویـد کـه مـن دسـت کسـی را کـه 
رئیـس خـودش یعنـی افشـار طوس 

را کشـته اسـت، بوسـیدم.
دستگیری به دلیل خوردن یک 

ظرف کشک و بادمجان
نعمـت  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
ماجـرای  بـه  اشـاره  بـا  احمـدی 
کودتای کشـک و بادمجـان گفت: در 
دوره دانشـجویی، من یک همکالسی 
داشـتم کـه بعـدا قاضی شـد. ایشـان 
ماجـرای دسـتگیری بقایـی را بـرای 
مـن گفـت. بقایـی یک تشـکیالتی را 
راه انداخـت بـرای آباد کـردن جنگل 
قائـم. گفتـه بودنـد کـه مـی خواهند 
ایـن هـا را بگیرنـد. پرونـده را به این 
همکالسـی سـابق مـا داده بودند. این 
همکالسـی بـه من می گفت دوسـت 
دارم بفهمـم  کـه بقایـی چطور آدمی 
اسـت. بعـد گفـت کـه مـن بقایـی را 
متهـم کـردم به خـوردن یـک ظرف 
کشـک و بادمجان. یعنی اگـر پرونده 
بازداشـت اولیـه بقایـی در کرمـان را 
بخوانیـم ایـن هـا را می بینیـد. برای 
دسـتگیر کردنـش به خوردن کشـک 

و بادمجـان متهمـش کردنـد.
میزبانی نعمت احمدی از بچه 

های سیاهکل
نعمـت احمـدی در پایـان نشسـت 
خاطـره ای هـم از میزبانـی بچـه های 
واقعه سـیاهکل گفـت. ایـن حقوقدان 
اظهـار داشـت: مـا در خانـه ای بـزرگ 
از  بمـی  زندگـی مـی کردیـم. چنـد 
دوسـتان ما بودند و اتـاق گرفته بودند. 
گفتنـد مـا مهمـان داریم و جـا نداریم 
اگـر مـی شـود بـه خانـه شـما بیاییم. 
قبـول کردیـم. مهمـان هـا بـه خانه ما 
آمدنـد.  کتـاب هـای مـا را کـه دیدند، 
مـی  کـه  چیسـت  هـا  ایـن  گفتنـد 
خوانیـد و چنـد کتاب جامعه شناسـی 
بـه من معرفی کردنـد. دو روز ماندند و 
رفتند. گذشـت و شـد نوروز سـال 50. 
یعنـی اسـفند 49. روزی مـا از کوچـه 
بـرق آمدیـم بیـرون و دیدیـم عکـس 
ایـن بچـه ها را روی شیشـه تی بی تی 
زدنـد. من گفتم این ها را می شناسـم. 
همراهـی مـن گفت کـه بگو ایـن ها را 
نمی شناسـی. این ها همـان بچه های 
سـیاهکل بودند. حمید اشـرف، عباس 
دانش بهـزادی و قندی و تعدادی دیگر 
کـه آن زمان می خواسـتند بـه زاهدان 
برونـد و اسـلحه تهیه کننـد و در میانه 

راه بـه خانـه مـا آمـده بودند.
پـس از دو سـاعت گـپ و گفـت 
احمـدی  نعمـت  و  محمـد صنعتـی 
در  کرمـان  معاصـر  تاریـخ  نشسـت 
رسـید.  پایـان  بـه  آپارتمـان  کافـه 
تاریـخ کرمـان  آن  نشسـتی کـه در 

خـورد. ورق 
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