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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

947.500
949.000
500.500

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

277.500
186.500
96.866

دالر
يورو
پوند

3.319
3.763
5.088

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 دوگانه

رانا

32.800.000
31.500.000
32.500.000

تيبا
سايپا 111

مزدا 3 تيپ 3

24.300.000
21.000.000

132.000.000

J5 جک
ام وي ام 530

سراتو 1600

48.700.000
43.000.000
75.000.000

فرداامروز

در حاشیه تخریب قسمتی از پارک زندگی

شهرداری بودجه
اضافه دارد؟

»مس کرمانیکو«
برای ثبت در تاریخ

سـه شـنبه گذشـته صحن علنی مجلس شـورای 
اسـامی شـاهد تصویـب طرحـی بـود کـه خواسـتار 
اسـتمرار صاحیـت نماینـدگان مجلـس نهـم مـی 
ابتـدای  نگـران کننـده کـه در همـان  شـد.طرحی 
انتشـار خبـر در فضـای مجـازی و رسـانه هـا موضع 
گیـری هـای متفاتـی نسـبت بـه آن شـکل گرفـت . 
طـرح دو فوریتـی کـه تصویـب آن در سـال پایانـی 
دوران نمایندگـی مجلـس نهمـی هـا شـائبه هـای 
سیاسـی بـودن آنـرا بیشـتر می کـرد. تصویـب طرح 
بهانـه ای بـود تـا پیگیر تماس بـا آقـای پورابراهیمی 
نماینـده کرمان و راور در مجلس باشـیم . نایب ریس 
کمیسـیون اقتصـادی مجلس در گفتگویـی تلفنی با 
خبرنـگار »پیـام  ما« گفـت:» متن بیان شـده در این 
الیحه اشـتباه شـده بـود . یعنی بایـد بعضی جمات 
دیگـر مـی آمد. این قضیـه منتفی اسـت .« وی ادامه 
داد:»موضـوع مـا بحـث حـوزه هیـات هـای اجرایـی 
بـود که بعـدا موضـوع عـوض شـد.« پورابراهیمی در 

پاسـخ به این سـوال که به این طـرح رای مثبت داده 
یـا منفـی ، گفـت:» بـا آنچه کـه االن آمـده رای مان 
منفـی بـود ، ولـی بـا آن موضوعـی که خودمـان نظر 
داشـتیم و بـا ایـن متـن متفاوت بـود رای مـا مثبت 
بود.«ایشـان افـزود:» متنی نوشـته شـد که قـرار بود 
در بحـث هیات هـای اجرایی یک چارچوب گذاشـته 
شـود کـه در شـهرهایی کـه بحـث هـا و نظـر هایی 
هسـت هیات هـای اجرایـی درگیـر نشـود.«در ادامه 
و بـرای روشـن شـدن رای نماینـده کرمـان بـه طرح 
جنجالـی مجلـس سـوال خـود را تکـرار کردیـم کـه 
پورابراهیمـی روز سـه شـنبه در مجلـس چـه رایـی 
بـه ایـن طـرح داده اسـت؟ گفـت:» رای مـن مثبـت 
بـود. اما این بحـث دیگر موضوعیت ندارد. اشـکاالتی 
پیـش آمـده بود.شـما هم ایـن موضـوع را کار نکنید 
چون منتفی شـده اسـت.« شـایان ذکر اسـت مطابق 
بـا پیـش بینـی هـا شـورای نگهبان ایـن طـرح را رد 
کـرد و آنـرا مغایـر بـا قانون اساسـی تشـخیص داد.      
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جستجوگران
 الیکــــ 
چگونه فکر می کنند؟

آب تنی در نهر
 مؤیدی
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یادداشت

آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
اداره کل راه و شهرســازي اســتان کرمــان در نظــر دارداجراي پروژههــاي ذیــل را ازطریــق 
مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. از کلیــه شــرکت هاي داراي 
صاحیــت دعــوت مــي شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه اداره پیمان و رســیدگي 

و یــا ســایت عمومــي مناقصــات کشــور بــه آدرس iets.mporg.ir مراجعــه نماییــد.

شماره 
مبلغ برآورد)ريال( موضوع اگهي
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بهسازي کمربندي 94-2-23
000ر000ر68754ر111ر631ر15غربي زرند

کي
 بان

مه
ت نا

مان
ض

تجمیعي 
راه و باند 
سال94

عمومي 
دو مرحله 

اي
94-2-24

بهسازي محور 
زرند – کوهبنان 

)حد فاصل 
ده زوئیه – 
طغرالجرد(

000ر000ر728154ر107ر926ر48

ــي اداره کل راه و شهرســازي ــت ا...صدوق ــان آی ــت اســناد: خیاب ــت دریاف  محــل و مهل
ــت 94/02/17 ــخ94/02/16 لغای ــیدگي از تاری ــان و رس ــان - اداره پیم ــتان کرم اس

ــازي ــي اداره کل راه و شهرس ــت ا...صدوق ــان آی ــاکات :خیاب ــت تحویل پ ــل و مهل  مح
 اســتان کرمان- دبیــر خانــه مدیریــت حراســت حداکثــر تــا ســاعت 10صبح روز

ــورخ 94/02/27 ــنبه م یکش
 محــل و تاریــخ بازگشــایي پــاکات: اداره کل راه و شهرســازي اســتان کـــــرمان

94/02/27 مـــورخ  ساعت12روزیکشــنبه 
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

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

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان

پورابراهیمی در گفتگو با  :

به طرح استمرار صالحیت نمایندگان
مجلس نهم رای مثبت دادم

شايان ذكر است مطابق با پيش بينی ها شورای نگهبان اين 
طرح را رد كرد و آن را مغاير با قانون اساسی تشخيص داد

دكتر مهدی جهانگيری، 
فرزند خصال خويشتن

 علی شهيدی زندی
خانـواده جهانگیـری از جملـه خانواده 
هایـی اسـت کـه فرزندان شـان هـر کدام 
بـه نوعـی بـرای اسـتان و میهـن افتخـار 
آفریـن بـوده اند. »محمد« شـان در هویزه 
شـد.  چمـران  دکتـر  جاویـدان  همسـفر 
»یعقوب« شـان در عملیات بدر به یوسـف 
گمگشـته مبدل شـد. برادرانی کـه رفتند 
کاری حسـینی کردند و برادرانی که مانده 
انـد در تـاش انـد تـا کاری زینبـی کنند. 
شـاید نامدارتریـن برادرشـان اسـحاق 
باشـدکه سـال های سـال در جایگاه های 
گوناگـون بـه ایـران اسـامی مـان خدمت 
کـرد و اکنـون هـم در کسـوت معاونـت 
کشـتی  عرشـه  در  جمهـور  رییـس  اول 
اجرایی نظام سـکنی گزیـده. دیگری ردای 
معلمـی بر تن داشـته و سـکان آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمان را در دسـت دارد و 
دیگری»دکتـر مهـدی جهانگیری« اسـت 
کـه رد پایش را در بسـیاری از زمینه های  
مدیریت توسـعه اقتصادی کشور و حرکت 

هـای و عـام المنفعـه مـی تـوان دید.
ادامه در صفحه 8

با انحصار پروازهای کرمان توسط شرکت هواپیمایی ماهان صورت گرفت 

معلوالن کرمان از پرواز جا می مانند
رضـا عبـادی زاده - معلـوالن هم 
جزئـی از جامعـه هسـتند. حقوقشـان 
از دیگـران نـه تنهـا کمتر نیسـت بلکه 
بدلیـل شـرایط خاصـی کـه دارنـد باید 
بیشـتر از دیگـران حمایـت شـوند. امـا 
گاهـی وقت هـا اتفاقات بگونـه ای دیگر 
رقم مـی خورند. حتی اگـر قانونی برای 
حمایت از معلوالن وجود داشـته باشـد. 
شانزدهم اردیبهشت ماه 1383 مجلس 
شـورای اسـامی  قانونـی بـه نـام قانون 

جامـع حمایـت از معلوالن مشـتمل بر 
شـانزده مـاده و بیسـت و چهـار تبصره 
تصویب کرد و شـورای نگهبـان هم این 
قانـون را تاییـد. طبـق ماده چهـارم این 
قانـون معلـوالن می تواننـد در اسـتفاده 
از امکانات ورزشـی، تفریحـی، فرهنگی 
و  وسـایل حمـل و نقـل دولتـی ) متـرو، 
هواپیمـا، قطـار( از تسـهیات نیـم بهـا 

گردند. بهره منـد 
صفحه 3
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

يادداشت

حاال نوبت عربستان است
نعمت احمدي

چـرا منطقـه خاورمیانـه نـاآرام اسـت؟ ایـن ناآرامي ها چرا 
در دیگـر مناطـق دنیا به این گسـتردگي وجود ندارد، شـمال 
آفریقـا هـم در تـب ناآرامي هـا مي سـوزد. الجزایـر و لیبـي 
دو کشـور نفتخیـز شـمال آفریفـا هـم تـاوان سـختي دادند، 
امـا وضـع خاورمیانـه وضعیتـي دیگـر دارد، شـریان حیـات 
کشـورهاي صنعتـي در خاورمیانـه مي جوشـد، شـاهراه نفتي 
دنیـا از خلیـج فـارس مي گـذرد، آیـا تاکنون فکـر کردید چرا 
ظـرف 30 سـال گذشـته عفریـت جنـگ در منطقـه فریـاد 
امکانـات  ایـران،  علیـه  عـراق  تحمیلـي  جنـگ  مي کشـد؟ 
دو کشـور مهـم نفتخیـز را هـدر داد. خرابي هـاي ناشـي از 
جنـگ تحمیلي هشـت سـاله تا هنـوز از اقتصاد ایـران تغذیه 
مي کنـد. عـراق عامـل جنـگ بـا ایـران هزینـه اي سـنگین تر 
پرداخـت کـرد، دیکتاتـور متجاوز عـراق، ثروت کویـت را هم 
بـه آتش کشـید. بـا جنگ هایي که صـدام معـدوم در منطقه 
بـه راه انداخـت نـاوگان جنگـي امریـکا را وارد خلیـج فـارس 
کـرد. خرابي هـاي ناشـي از حملـه عـراق بـه کویـت و ویراني 
عـراق ناشـي از دو جنـگ امریـکا علیه عراق، بسـتر مناسـبي 
اسـت کـه کمپاني هـاي غربـي پول هـاي نفتـي این کشـور ها 
را تصاحـب کننـد. هم اکنـون جنـوب خلیج فارس بـه حیاط 
خلـوت غربي هـا تبدیل شـده اسـت. طرح هاي نوظهـوري که 
در حاشـیه جنوبـي خلیـج فـارس به وسـیله غربي هـا کلنگ 
مي خـورد، قلـک دایمـي کشـورهاي غربـي اسـت کـه همـه 
ثـروت شیخ  نشـین ها را در خـود جمـع مي کند. مدت هاسـت 
عربسـتان در حاشـیه امـن قرار گرفته و با صـادرات میلیون ها 
بشـکه نفت در روز حسـاب هاي بانکي شاهزادگان و وابستگان 
دربـار سـعودي را در بانک هـاي غربـي پـر و پرتـر مي کنـد، 
باید اسـامي صاحبان حسـاب بانکي که ظاهرا شـیوخ منطقه 
هسـتند تغییـر کند و به نـام کمپاني هاي غربـي و دولت هاي 
آنـان بشـود. گفتـه مي شـود بیـش از یـک تریلیـون ذخیـره 
ارزي دولـت عربسـتان اسـت و بـا فـروش روزانـه 10 میلیون 
بشـکه نفـت حتـي بـا قیمـت 50 دالر، هـر روز برایـن ثروت 
افـزوده مي شـود. ثـروت عربسـتان آنقدر بـاال رفته کـه دیگر 
فـروش جنگ افـزار نظامي هـم نمي توانـد آن را ببلعد، دولتي 
کـه فاقـد ارتش قدرتمنـد زمیني اسـت، از تسـلیحات مدرن 
هوایـي برخوردار اسـت. کارشناسـان نظامي خصوصـا آنهایي 
کـه در زمینه سـاح هاي مـدرن تخصص دارند بـر این باورند 
کـه بسـیاري از تسـلیحات دریافتـي عربسـتان از جعبه هـاي 
اولیـه بیـرون آورده نمي شـود، جعبه هایي که باز نشـده کهنه 

شـده اند.  
بـه بـاور مـن غرب نسـخه جدیدي بـراي منطقـه عموما و 
بـراي عربسـتان خصوصا پیچیـده، اگر توانسـت ذخایر لیبي، 
کویـت و عـراق را در جنگ بـا بهانه بهار عربي به تـاراج ببرد، 
عربسـتان را وادار کـرد کـه هزینـه ماجراجویي هـاي غرب در 
منطقـه را بپردازد. حاال نوبت ثروت انباشـت شـده عربسـتان 
اسـت کـه یکجـا در جیـب کمپاني هـاي غربـي ریخته شـود. 
گروه گرایـي عربسـتان و حمایـت این کشـور از پوسـیده ترین 
عقایـد جاهلـي منطقـه کـه متاسـفانه رنـگ اسـامي هم به 
آن داده انـد، بهانـه مناسـبي اسـت کـه غـرب در ظاهـر براي 
نجـات منطقه از داعش، آسـمان و دریاي منطقـه را جوالنگاه 

خود سـازد.
بـر ایـن باورم کـه هدف بعدي عربسـتان اسـت، مرگ ملک 
عبدالـه و ظهـور نسـلي جدیـد از شـاهزادگان عـرب کـه اتفاقا 
مشـق سیاسـت نکرده اند و اسـیر دست مشـاورین جنگي غرب 
هسـتند. از طـرف دیگر بـرق دالرهـاي نفتي فرصت مناسـبي 
اسـت که عربستان هم سرنوشـتي همانند کویت، عراق و لیبي 
پیدا کند. یمن سـاعت شـني سـقوط عربسـتان به کویرستاني 
اسـت که مي خواهند سـاعت زمان عربسـتان را از نو به حرکت 
درآورنـد. میلیاردهـا پـول عربسـتان اسـت که همه را وسوسـه 
کـرده و تیم جدید حاکمان این کشـور اسـت که سـاعت زمان 
را کـوك کـرده اسـت یمـن خوشـبختي کـه در ادل از آن بـه 
بهشـت یـاد مي کردند بـدون وجود چاه هـاي نفـت و دارا بودن 
قبایـل متفـرق پایان ثروت عربسـتان اسـت. هرجنـگ بهانه اي 
دارد کـه با تکیه برآن بهانه شـروع مي شـود و در نهایت اهدافي 
دارد، امـا جنـگ عربسـتان در یمن اگر بـه ظاهر بهانـه اي دارد 
کـه بـه حمایت منصور شـروع شـده، به یقین فاقد هـدف براي 
عربسـتان اسـت، عربسـتان بـا ایـن بمبـاران بي حاصـل درهوا 
و بـه تازگـي بـا جنـگ توپخانـه اي در مرزهـاي خـود بـا یمـن 
دنبـال چیسـت؟ کارشناسـان جنگـي منطقـه مي داننـد کـه 
بـا بمبـاران یمـن نمي تـوان انقـاب درونـي ایـن کشـور را فرو 
نشـاند، بمبارانـي بي هـدف و نتیجه، نیـروي زمیني عربسـتان 
هـم بي انگیزه تـر از آن اسـت کـه وارد جنگي منطقه اي بشـود. 
لشـکر کوچک عربسـتان از بدو تشـکیل تا امروز کدام پیشرفت 
نظامـي را داشـته اسـت، ایـن لشـکر در جنـگ زمینـي آن هم 
بـا افـرادي کـه بـا تکیـه بـر اعتقـادات خـود وارد نبرد شـده اند 
کارایـي الزم کـه هیـچ، کمتریـن انگیـزه را نـدارد. عربسـتان 
تاکنـون بـه ظاهـر از همه تنش هـاي منطقـه خـود را دور نگه 
داشـته و از ایـن تنش هـا سـود بـرده، نفـت موتـور جنگ هـاي 
منطقه اي سـود برد، حاال نوبت عربسـتان اسـت. در کوتاه مدت 
عربسـتان عرصه اي خواهد شـد که سوداگران اسـلحه میداندار 
آن هسـتند، بایـد بیش از هـزار تزبون ثروت عربسـتان جابه جا 
بشـود، بایـد میلیاردهـا پول صرف اسـلحه هایي بشـود که تنها 
بـراي کارخانجـات سـازنده آن سـودآورند، بمـب سـاعتي فقیر 
کردن عربسـتان آمـاده انفجار اسـت، دولتمردان مـا باید و باید 
خـود را از منطقه مین گذاري شـده اي که بـراي تصاحب ثروت 
عربسـتان ترسـیم شـده دور نگـه دارنـد. به سـادگي مي شـود، 
غـرش توفانـي کـه در صحاري عربسـتان به صدا درآمده اسـت 

را شـنید. آتـش ایـن توفـان مـا را در خود فـرو نبرد.

آیـت اهلل رفسـنجانی  بـرای بزرگداشـت 
امیرکبیـر  بـه دانشـگاه صنعتـی  روز معلـم 
رفـت و بـه سـخنرانی پرداخـت. روز قبـل از 
حضـور آیـت اهلل، مخالفـان او بـا تجمـع در 
مقابـل دفتـر معتمـدي، رییس این دانشـگاه 

خواسـتار لغـو ایـن مراسـم شـدند. 
گـزارش  فـارس  کـه خبرگـزاري  آنطـور 
داده دانشـجویان در ایـن تجمع با در دسـت 
داشـتن پاکاردهایـي بـا ایـن عناویـن کـه 
دانشـگاه  در  جایـي  امریـکا  بـا  »سازشـگر 
نـدارد«، »حمایـت از فتنه گـر خیانت اسـت 
بـه رهبـر«، »دانشـگاه را قربانـي بازي هـاي 
سیاسـي نکنیـد«، »آیـا دانشـگاه بـه احزاب 
جـاي  »بـه  مي شـود؟«،  فروختـه  سیاسـي 
رشـد  فکـر  بـه  پرتنـش  افـراد  از  دعـوت 

علمـي کنـد شـده باشـید« و »روز معلـم را 
اعتـراض  نکنیـد«  آلـوده  سیاسـي کاري  بـا 
خـود را بـه ایـن برنامـه اعـام کردنـد امـا 
درنهایـت دیـروز رییـس مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام بـه دانشـگاه امیرکبیـر رفت 
و بـه سـخنرانی پرداخـت. البتـه ایـن حضور 
همانطـور کـه پیـش بینـی مـی شـد ایـن 
حضـور بـدون حاشـیه همـراه نبـود.  پیـش 
رفسـنجانی،  هاشـمی  آیـت اهلل  حضـور  از 
جمعی از دانشـجویان در اعتـراض به حضور 
دانشـگاه  اجتماعـات  سـالن  مقابـل  در  وی 
تجمـع کردنـد. در مقابـل طرفـداران او بـا 
دادن شـعارهایی حمایت خود را از هاشـمی 
بـه  معتـرض  دانشـجویان  کردنـد.  اعـام 
حضـور آیـت اهلل رفسـنجانی در هنـگام ورود 

خـودروی حامـل رئیـس مجمـع تشـخیص 
سـر  اعتراضـی  شـعارهای  نظـام،  مصلحـت 
بـه  وی  ورود  از  ممانعـت  قصـد  و  دادنـد 
بـه  رفسـنجانی  ولـی  داشـتند  را  دانشـگاه 
سـالن اجتماعـات دانشـگاه رفـت و بـه ایراد 

پرداخـت. اش  سـخنرانی 
گفـت:  رفسـنجانی  هاشـمی  اهلل  آیـت 
در  انقـاب  از  پیـش  مـن  سـخنرانی های 
سـاز  مسـاله  همیشـه  امیرکبیـر  دانشـگاه 
اعتبـار  دانشـگاه  ایـن  افـزود:  وی  می شـد. 
از  یکـی  امـروز  و  داده  ایـران  بـه  زیـادی 
رئیـس  اسـت.  کشـور  علمـی  اسـتوانه های 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظام در بخشـی 
از  کـرد:  از صحبت هـای خـود خاطرنشـان 
چیزهایـی کـه در اختیـار مـا نیسـت زمـان 
ظهـور و قیامـت اسـت و ایـن حرفهایـی که 
ظهـور  فـردا  یـا  امـروز  می گوینـد  برخـی 

اسـت. دروغ  می شـود، 
وی بـا اشـاره به هفتـه گرامیداشـت مقام 
بـه  ایـن روزهـا  مـا  معلـم گفـت: معلمـان 
دلیـل اعتراض هـای بحـق خـود کاس ها را 
تعطیـل می کننـد و البتـه کسـی هـم مانـع 

آنهـا نیسـت و نبایـد باشـد. 

هاشـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه شـهادت 
شـهید مطهری گفـت: التقاطی هـا و چپی ها 
از قبل انقاب کینه شـهید مطهری را به دل 
گرفتـه بودند و در نهایت او را شـهید کردند. 
وی بـا اشـاره به روزهـای اول انقـاب گفت: 
اوایـل انقـاب خیلـی آزادی بـود و هر کس 
هرچـه می خواسـت، می گفـت. هاشـمی بـا 
تأکیـد براینکـه وظیفـه ماسـت کـه نگذاریم 
در جامعـه تشـتت ایجاد شـود، گفـت: ما در 
سـال حسـاس انتخابات هسـتیم. در سـوریه 
دارنـد تـا محاصـره دمشـق پیـش می رونـد.  
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام با 
تاکیـد بـر اینکـه بایـد منطـق در اختـاف 
نظرهـا حاکـم شـود افـزود: اگـر اختافـات 
مناسـب بیان شـود مشـکات حل می شـود. 
در انتخابـات نمـی توانیـم بگوییـم همـه بـه 
یـک جـا رای دهنـد . بایـد بـا آزادی ، ادب، 
منطـق و بـا پذیـرش نظـر اکثریـت وحـدت 

خـود را حفـظ کنیم.
در ایـن فضـا اگـر تحریـم هـا هـم رفـع 
نشـد ما مسـیر خـود را ادامه مـی دهیم ولی 
اگـر تحریـم هـا رفـع شـد خواهیـم دید چه 
فضایی برای توسـعه کشـور فراهم می شـود. 

وی ادامـه داد: ایـران و پایـگاه آن در منطقه 
بـدون حضـور مردم و اسـتحکام رابطه دولت 
بخوبـی  را  خـود  نقـش  نمی توانـد  ملـت  و 
ایفـا کنـد، در جنـگ هـم بـا حضـور مـردم 

توانسـتیم از مخاطـرات آن عبـور کنیـم.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام 
مبـارزه  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن 
خوبـی در دنیـا شـروع کـرده اسـت افـزود: 
متوجـه  دنیـا  کشـورهای  اکثریـت  اکنـون 
شـدند کـه منطق ما صلح اسـت و مـا دنبال 
هسـته ای  انـرژی  از  آمیـز  صلـح  اسـتفاده 
هسـیتم البتـه کنگـره و البی اسـرائیل علیه 
مـا فعـال شـده انـد، بنابرایـن مـا در داخـل 
کشـور نبایـد بـرای کسـانی کـه در جهـت 
می کننـد  تـاش  مـا  مـردم  حـق  گرفتـن 

مشـکل درسـت کنیـم.
معتـرض  دانشـجویان  اسـت  گفتنـی 
پایـان  تـا  رفسـنجانی  آیـت اهلل  حضـور  بـه 
اجتماعـات  سـالن  مقابـل  وی،  سـخنرانی 
دانشـگاه تجمـع کردنـد و در هنـگام خـروج 
و  سـردادند  را  شـعارهایی  دانشـگاه،  از  وی 
از دانشـجویان در  برخـی دیگـر  در مقابـل 

دادنـد. شـعار  وی  از  حمایـت 

آيت اهلل رفسنجانی به دانشگاه اميركبير رفت

نمی توانيم بگوييم همه به يک جا رای دهند

نظر شورای نگهبان 
درباره استانی شدن 
انتخابات

سـخنگوی شـورای نگهبـان 
دربـاره  شـورا  ایـن  اظهارنظـر 
طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات 
مجلـس را بـه نهایی شـدن این 
گفـت:  و  کـرد  موکـول  طـرح 
در بررسـی صاحیـت نامزدهـا 

رفتارهـای ساختارشـکنانه لحـاظ خواهـد شـد. نجـات اهلل ابراهیمیـان در 
پاسـخ بـه پرسشـی در خصـوص موضـع شـورای نگهبـان نسـبت بـه طرح 
اسـتانی شـدن انتخابـات مجلـس کـه هـم اکنـون در مجلـس در دسـت 
بررسـی اسـت اظهـار داشـت: ایـن طرح هنـوز مراحـل قانونی خـود را طی 
نکـرده و بـرای اظهارنظـر به شـورا واصل نشـده اسـت، بنابراین شـورا هنوز 

نظـر رسـمی در ایـن بـاره نـدارد.
وی بـه سـابقه طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات مجلـس در دوره هـای 
گذشـته اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: در سـال 1386 طـرح مشـابهی از 
مجلس به شـورای نگهبان رسـید و شـورا مخالفت خود را با اسـتانی شـدن 
انتخابـات بـه نحـوی کـه در آن طـرح آمده بود، اعـام کرد و دلیـل آن نیز 
مغایـرت طـرح بـا آن دسـته از اصـول قانون اساسـی بـود که ناظر بـر تکیه 
بـه آراء عمومـی و مشـارکت مردمـی اسـت؛ اگـر طـرح کامـا شـبیه طرح 

قبلـی باشـد، بایـد گفـت کـه رویه شـورا همان اسـت.

اگر بگم بگم كار 
خوبی بود محکوم 
نمی شد

یـک  در  باهنـر  محمدرضـا 
نشسـت خبـری کـه در محـل 
جامعـه مهندسـین برگزار شـد، 
اظهـار کـرد: مـا در انتخابات در 
قرمـز  خـط  دو  ائتاف هایمـان 
داریـم و مراقبـت می کنیـم کـه 

ایـن دو جریـان وارد ائتـاف نشـوند و در آن نفـوذ نکننـد امـا مابقـی قابـل 
مذاکـره هسـتند. وی افـزود: گفت وگـو درباره ائتاف زیاد اسـت و جلسـات و 
رفـت و آمدهایـی هسـت کـه خیلی هـا رسـانه ای می شـود و خیلی ها نـه. اما 
جبهـه پایـداری و جبهه پیـروان به طور رسـمی با هم مذاکره ای نداشـته اند. 
نایـب رئیـس مجلس در پاسـخ به سـوال دیگری اظهار کرد: متأسـفانه برخی 
بداخاقی هـا وقتـی بـه انتخابـات نزدیـک می شـویم شـایع می شـود. البتـه 
انتخابـات در کشـور مـا یک فرصت اسـت و از افتخـارات بزرگ ما این اسـت 
کـه انتخابـات  متنـوع و متعـددی بعـد از پیـروزی انقـاب انجـام شـده کـه 
شـادابی و طـراوت ایجـاد می کنـد، امـا برخـی بداخاقی هـا اوضـاع را کـدر 
می کنـد. مـا توصیـه می کنیـم ایـن کارهـا انجـام نشـود و هیـچ کـس برای 
بیـرون بـردن رقیـب دنبـال روش هـای غیراخاقی نباشـد، اگر بگـم بگم کار 
خوبـی بـود محکوم نمی شـد. دبیـرکل جامعه مهندسـین دربـاره حزب علی 

الریجانـی گفـت: مـن عضـو ایـن حزب نیسـتم.

برگزاری آزمون 
۲ بار در سال برای 
پذيرش دكتری

سـنجش  سـازمان  رئیـس 
بـه  اشـاره  بـا  کشـور  آمـوزش 
نامـه  آییـن  جدیدتریـن  ابـاغ 
شـیوه پذیـرش دکتـری، درباره 
شـیوه  تغییـرات  جزئیـات 
دوره  در  سـنجش  و  پذیـرش 

دکتـری دانشـگاهها گفـت: بـرای ورود بـه دوره دکتری دانشـگاه هـا و مراکز 
آمـوزش عالـی دولتـی آییـن نامه ای تدوین شـده اسـت کـه در واقع شـیوه 
پذیـرش و سـنجش دانشـجو در ایـن مقطـع مـورد بازنگـری قـرار گرفـت.  
خدایـی خاطرنشـان کـرد: در ایـن آییـن نامـه چند هـدف و سیاسـت دیده 
شـده اسـت. اولیـن هدف تفکیـک فرآیند سـنجش علمی از فرآینـد پذیرش 
دانشـجو اسـت. پس از آن اعتباربخشـی و استانداردسـازی آزمون هاسـت و 
دیگـر اینکـه به گروه های آموزشـی اختیار داده شـده اسـت کـه این موضوع 
نیـز در جهـت اسـتقال دانشـگاه هاسـت. هـدف دیگـر نیـز ایجـاد امـکان 
شـرکت متعـدد داوطلـب و توجه جـدی به سـوابق علمی آموزشـی داوطلب 
اسـت.  وی اضافـه کـرد: هـدف ایـن اسـت کـه آزمـون دکتـری بـر اسـاس 
یکسـری مـواد امتحانی شـامل آزمون عمومی و اسـتعداد تحصیلـی و آزمون 
تخصصـی شـامل دروس پایـه و اصلی بـه تعداد بیـش از دو بار برگزار شـود. 
آزمـون در سـال اول آییـن نامـه یعنـی سـال 95 دوبـار برگـزار خواهد شـد.

چه می خوانيد...
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـا همـه حواشـی که وجود داشـت به دانشـگاه امیر کبیـر رفت و سـخنرانی کرد. این موضوع سـوژه امـروز صفحه 
»کاغـذ اخبـار« اسـت. در حاشـیه یادداشـتی از نعمـت احمدی مـی خوانید. تخلف میلیـاردی در صندوق رفاه دانشـجویی و سـخنان روحانی در 

آییـن نکوداشـت روز معلـم از دیگر مطالب این صفحه هسـتند.

سياستآموزشسياست

وزارت علـوم بـاز هـم خبـر سـاز شـده و یـک تخلف 
دیگـر از وزارت علـوم دولـت دهم را رو کـرده. البته این 
بـار وزیـر علـوم دسـت به افشـاگری نـزده و دبیر سـتاد 
مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی خبـر را اعام کرده اسـت. 
کاظـم پالیـزدار بـه فـارس گفتـه: پرونـده فسـاد مالـی 
32 میلیـاردی بـرای رسـیدگی بـه آیـت اهلل  الریجانـی 
متهمـان  تعقیـب  دسـتور  ضمـن  ایشـان  و  رسـیده 
فروردیـن 94(،  )پنـج  تهـران  دادسـتان  بـه  مربوطـه، 
خواسـتار رسـیدگی و برخـورد قاطـع بـا عوامـل دخیل 
در ایـن پرونـده شـده اند. پالیـزدار دراین بـاره ادامه داده: 
»براسـاس اهتمـام و پیگیـری جدی شـخص وزیر علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و ارائـه گـزارش جامـع ایشـان بـه 
دبیـر مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی، صندوق مذکـور در 
بـازه زمانـی 10 ماهـه )از تاریـخ 20 مهـر 91 لغایـت 
20 مـرداد 92(، مبـادرت بـه عقـد 14 فقـره قـرارداد 
سـرمایه گذاری )بـا موضوع هـای مسـتقل( بـه مبلغ 51 

میلیـارد تومـان بـا سـه شـرکت خـاص می کنـد.
از سـوي  تعهـدات  ایفـاي  عـدم  بـه  توجـه  بـا  امـا 
شـرکت هاي طـرف قـرارداد در زمـان مقـرر و همچنین 
احتمـال وجـود سـوءجریانات جـدي مالـي و مدیریتـي 
مسـووالن وقـت آن صنـدوق در سـرمایه گذاري منابـع 
مالـي صـورت گرفتـه، ایـن موضـوع پـس از بررسـي و 
رسـیدگي ابعاد آن در دبیرخانه سـتاد هماهنگي مبارزه 
بـا مفاسـد اقتصـادي، بـراي احقـاق حقـوق بیت المال و 
تسـریع در فرآیند رسـیدگي به تخلفات حادث شـده در 
مورخ 1393/12/27 از سـوي معـاون اول رییس جمهور 
بـه ریاسـت قـوه قضاییـه ارسـال مي شـود.« بـا انتشـار 
ایـن خبـر، کیـوان مرادیـان رییس سـابق صنـدوق رفاه 

دانشجویان 
- کسـي که 
مظـان  در 
قـرار  اتهـام 
در  دارد- 
بطـه  ا ر

بـا مسـائلي کـه پیرامـون دوره مدیریتـي وي عنـوان 
مي شـود، گفـت: همـان طـور کـه بارهـا اعـام شـده 
صنـدوق  مي دهـد  نشـان  انـکار  غیرقابـل  اسـناد  و 
از  رفـاه دانشـجویان در زمـان مـن و همکارانـم جـدا 
بودجه هـاي جـاري 204 میلیـارد تومـان ذخیـره را بـه 
دولـت یازدهـم تحویـل داد در حالـي کـه زمانـي که ما 
صنـدوق را در سـال 89 تحویـل گرفتیـم دو میلیـارد 

بـود. موجـود  ذخیـره  تومـان 
 بـه گـزارش فـارس، وي بـا تاکیـد بـر اینکـه بارهـا 
بـه او اعـام شـده کـه ایـن دولت قصد تسـویه حسـاب 
سیاسـي دارد، گفـت: بارهـا گفته انـد کـه خزانه ها خالي 
اسـت ولـي یکـي از صندوق هاي پـر از ذخیـره، صندوق 
رفـاه دانشـجویان بـود امـا از همـان ابتـداي جابه جایـي 
دولـت شـاهد سیاسـي کاري ها در وزارت علـوم هسـتیم 
کـه بـه صنـدوق رفـاه دانشـجویان هـم مرتبـط شـده 
اسـت. مرادیـان در دفاع از دوران تصـدي خود در وزارت 
علـوم ادامـه داد: حـدود یـک سـال و نیم تـاش کردند 
کـه پرونده سـازي کننـد و حتـي برخـي مسـتندات را 
برداشـتند تـا کارهـا ناقـص جلـوه داده شـود در حالـي 
کـه اگـر تخلفـي صـورت گرفتـه اسـت بایـد رسـیدگي 
بـه تخلـف سـریع تر انجـام مي شـد پـس چرا ایـن همه 

مـدت بـه طـول انجامیده اسـت؟

رئیـس جمهور کشـورمان دیـروز در آئین نکوداشـت 
نهـاد  بهشـتی  شـهید  سـالن  در  کـه  معلـم  مقـام 
ریاسـت جمهوری برگـزار شـد، گفـت:  نمی شـود بـه هر 
کسـی گفـت که تـو مجتهـدی و می توانی اجتهـاد کنی 
آن وقـت سـنگ رو سـنگ بنـد نخواهد شـد؛ نمی توانیم 
بـه قـوه قهریه نظام که دسـتبند و کلت همراهش اسـت 
بگوییـم بیـا و اجتهـاد کـن این گونه نمی شـود، اسـام و 
تقویـت نظام بر این اسـت که هر کـس کار خود را انجام 
دهـد، امـا مـا کار خود را انجـام نمی دهیـم و می خواهیم 
کـس دیگـری بیایـد انجام دهـد و آن وقت نیـز خودمان 
می رویـم کار دیگـران را انجـام می دهیـم. روحانـی بـا 
بیـان اینکه ما نباید در سـنگاخ کار کنیـم و زمین برای 
مـا صاف شـده اسـت و بایـد از آن بهره بـرداری کنیم، به 
موضـوع اینترنت اشـاره کـرد و اظهار داشـت: اینترنت و 
ابـزار جدیـد یک شمشـیر دو لبه اسـت که هـم می تواند 
سـود داشـته باشـد و هـم می توانـد خطرنـاك باشـد که 
یکـی از وظایـف مهـم آمـوزش و پـرورش ایـن اسـت 
کـه نحـوه اسـتفاده درسـت از ایـن ابـزار را بـه جوانان و 
نوجوانـان مـا آموزش دهنـد. وی تصریح کرد: متاسـفانه 
مـا یکسـری سـخت گیری هایی را می کنیـم کـه مثـا 
می گوییـم نمی شـود زبـان را یـاد گرفـت خـوب در این 
صـورت دانش آمـوز مـی رود در کاس هـای خصوصـی 
زبـان را یـاد می گیـرد اینکـه بگوییـم اال و بـاهلل باید یک 
زبـان فارسـی یـاد گرفتـه شـود و هر کسـی هـم که در 

ایـن  دنیـا 
را  زبـان 
نمی فهمـد 

مشـکل 
خـودش اسـت و بـرود یـاد بگیـرد راه صحیـح نیسـت. 
امـروز برخـی از زبان هـا زبـان علـم هسـتند و بـدون 
مجهـز شـدن بـه آن نمی تـوان بـه علـم و اعمـاق علـم 
ورود پیـدا کنیـم. رئیس جمهـور گفـت: حـاال این فرض 
را قبـول می کنیـم کـه به خاطـر برخـی از محدودیت ها 
نمی تـوان برخـی از هنرهـا را در مـدارس یـاد داد ولـی 
ایـن را نیـز بدانیـم کـه جوانـان ما هنـر را دوسـت دارند 
و می رونـد در کاس هـای خـارج از مدرسـه آن را فـرا 
او  اگـر کاس هـا را دو قفلـه کنیـم  می گیرنـد. حتـی 
مـی رود در خانـه دوسـتش کاس می گـذارد و جمـع 
می شـوند و هنـر را یـاد می گیرنـد پـس محـدود کـردن 
هنـر نیسـت مصـون کـردن هنـر اسـت. روحانـی بـه 
موضـوع راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر اشـاره 
کـرد و افـزود: همـگان دیدند که بـرای اولین بار امسـال 
کارگـران تظاهـرات خـود را برگـزار کردند و این سـابقه 
نداشـته اسـت حتـی وقتی بـا مـن در این باره مشـورت 
کردنـد گفتـم اشـکالی نـدارد؛  می خواهـم بگویـم کـه 
ایـن دولـت حـق اعتـراض را برای تمـام اقشـار و اصناف 
محفـوظ می دانـد و به رسـمیت می شناسـد بایـد فضا را 

بـاز کنیـم و حـق اعتـراض دهیـم.

نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه 125 نماینـده 
مجلـس بـرای ابقای کیـوان مرادیـان در صنـدوق رفاه 
دانشـجویان فرجـی دانـا، وزیـر علـوم وقـت را تحـت 
فشـار گذاشـته بودنـد. در قسـمتی از ایـن نامـه آمـده 
بـود: عملکـرد مورد تحسـین صندوق رفاه دانشـجویان 
طـی سـه سـال گذشـته در سـایه مدیریـت شایسـته 
محقـق  مرادیان کوچکسـرایی  کیـوان  آقـای  جنـاب 
محتـرم  نماینـدگان  بـا  خـوب  تعامـل  اسـت،  شـده 
مجلـس شـورای اسـامی به ویـژه اعضـای کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقـات، ارتقـای تشـکیاتی صنـدوق بـه 
منظـور چابک سـازی و تسـریع در پرداخـت وام هـا و 
بخـش  ظرفیـت  از  اسـتفاده  دانشـجویی،  تسـهیات 

غیردولتـی در راسـتای حکـم برنامـه پنجـم توسـعه و 
افزایـش قابـل توجـه کمـی و کیفـی ضریـب پوشـش 
دانشـجویان متقاضـی دریافـت تسـهیات بـدون وقفه 
آن هـم در شـرایط تحریـم از نقـاط قـوت کارنامـه و 
بیانگـر قابلیت هـا و ظرفیت هـای بـاالی ایشـان اسـت. 
بـه همیـن خاطـر بـر خـود فـرض می دانیـم از ایـن 
زحمـات بی شـائبه بـه مصـداق حدیث شـریف »من لم 
یشـکر المخلـوق لم یشـکر الخالـق« تشـکر و قدردانی 
این چنیـن  تقویـت  و  حمایـت  شـک  بـدون  کنیـم. 
مدیـران مدبـر توانمنـد، دلسـوز و پـاك در ادامـه روند 
مطلـوب خدمت رسـانی بـه دانشـجویان عزیـز کشـور 

مـورد انتظـار نماینـدگان ملـت اسـت.

نامه 1۲5 نماينده مجلس به فرجی دانا برای ابقای مراديان

نمی توانيم به قوه قهريه نظام كه 
دستبند و كلت همراهش است 
بگوييم بيا و اجتهاد كن

تخلف 3۲ ميلياردی
در صندوق رفاه دانشجويی

خبرخبر

جمعـی از بازاریـان خیابـان شـهید رجایـی جیرفـت 
نسـبت بـه برخـورد بـد مامـوران شـهرداری ایـن شـهر 
معتـرض هسـتند. یکی از مغازه داران بـه پیام ما گفت:» 
مامـوران شـهرداری برخورد بسـیار بدی بـا برخی مغازه 
داران دارنـد و بـا بعضـی از مغـازه داران دیگـر دوسـت 
هسـتند و کاری بـا آن هـا ندارنـد.« وی ادامـه داد:» این 
مامـوران شـهرداری بدون دلیلی درسـت اقـدام به پلمپ 
مغـازه هـا می کننـد.« این مغـازه دار افـزود:» دیروز هم 

مامـوران شـهرداری برخورد مناسـبی نداشـتند و همین 
موضـوع باعث شـد مغـازه داران تـا سـاعت 4 بعدازظهر 
مغـازه هایشـان را بـاز نکننـد.« وی در پایان گفـت:» ما 
دیـروز بـه فرمانـداری رفتیم و عـاوه بر اعتراض نسـبت 
بـه ایـن رفتار مامـوران شـهرداری از فرماندار خواسـتیم 
نسـبت بـه جمـع آوری جمعه بازاری کـه در خیابان یک 
طرفـه برگـزار مـی شـود اقـدام کند و جمعـه بـازار را به 

خـارج از شـهر ببرنـد که ایشـان قول همـکاری داد.« 

اعتراض جمعی از بازاريان جيرفت نسبت 
به عملکرد ماموران شهرداری

خبر
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خبر
پنجمين جشن ارديبهشت تئاتر 

جنوب كرمان برگزار می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمان گفت: 
پنجمین جشـن اردیبهشـت تئاتر جنوب کرمان چهارشنبه 
9 اردیبهشـت ماه در محل سـالن اجتماعات شهید مداحی 
پـور جیرفـت برگزار می شـود. حجت االسـام سـید احمد 
حسـینی افـزود: ایـن آییـن سـاعت 16:30 عصر بـا حضور 
هنرمنـدان و پیشکسـوتان عرصـه هنر تئاتر جنـوب کرمان 
برگـزار مـی شـود. وی اظهـار داشـت: همچنیـن تجلیل از 
انجمـن هـای فعالـی کـه در زمینـه اقتصـاد هنر پویـا بوده 
انـد، تجلیـل از نهادهـا، موسسـات و آموزشـگاههای آزاد 
هنـری بـا تکیـه بر خصوصی سـازی هنر در سـال 93 که با 
اجـرای تئاتـر همکاری داشـته اند انجام می شـود. وی ادامه 
داد: همچنیـن تجلیـل از پیشکسـوتان و هنرمنـدان فعال و 
حامیـان سـال 93 تئاتـر ، تجلیل از خانـواده هنرمندانی که 
در سـال گذشـته دار فانـی را وداع گفتـه انـد از دیگر برنامه 

هـای این جشـن خواهـد بود. 

بايد به دنبال جذب مشاركت
مردم باشيم

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  کردسـتانی  مهنـدس 
اّبخیـزداری جنـوب کرمـان بـا تنی چنـد از همـکاران خود 
بـا حضـور در اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان بـا 
مهنـدس صفـرزاده مدیرکل حفاظت محیط زیسـت کرمان 
، دیـدار و گفتگو کرد. مهندس کردسـتانی گفت: بر اسـاس 
فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در دیدارشـان بـا دسـت 
انـدرکاران منابـع طبیعـی و محیط زیسـت ، ایشـان تأکید 
بـر تعامـل و همـکاری بیـش از پیش دسـتگاه هـای متولی 
را داشـتند بـه همیـن دلیـل به نظـر ما بـر اسـاس قانون و 
همچنیـن سـخنان رهبـری فرزانه کـه حجت را بـر ما تمام 
کردنـد ، بـا جدیـت به دنبـال تحقق خواسـته هـای معظم 
له هسـتیم تا شـاهد حفظ انفال و محیط زیسـت به عنوان 
سـرمایه هـای این ملت باشـیم .مدیـرکل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان بـا اذعـان این مطلب کـه برای 
تحقـق اهداف سـازمانی بایسـتی به دنبال جذب مشـارکت 
مـردم باشـیم گفـت: درصـدد هسـتیم تـا یـک همایـش 
منطقـه ای را بـا محوریـت حفظ انفال و محیط زیسـت را با 

سـران طوایف منطقه داشـته باشـیم. 

صدور سند قطعی 300 هکتار از اراضی 
جنوب كرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، سـعید زابلـی در حاشـیه جلسـه بررسـی 
طرح هـای کشـاورزی و تولیدی کمیسـیون مـاده دو اظهار 
داشـت: امـور اراضی سـازمانی حاکمیتی اسـت کـه وظیفه 
مشـی های  خـط  تعییـن  و  برنامه ریـزی  سیاسـتگذاری، 
اساسـی در زمینـه اراضـی بـه ویـژه عرصه هـای زراعـی و 
باغـی را در راسـتای نیل بـه اهداف وزارت جهاد کشـاورزی 
عهـده دار اسـت. مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه تعییـن تکلیـف و اتمام 
امـور باقیمانـده ماننـد اصاحات ارضی، کاشـت موقـت و ... 
انجـام می شـود، گفت: از جمله مشـکات امـور اراضی عدم 
تمدیـد قـرارداد پـس از اتمام مـدت اجاره اسـت. وی گفت: 
پنـج فقـره از ایـن پرونده هـا در زمینـه واگـذاری اراضـی به 
میـزان 27.5 هکتـار، پنـج فقـره در مـورد تمدید قـرارداد و 
اخـذ اجاره بهـا به میزان 118 هکتـار و 782 مترمربع و پنج 
فقـره دیگـر نیـز بـرای صدور سـند قطعـی به میـزان 298 

هکتـار مـورد بررسـی و اخـذ تصمیم قـرار گرفت.

تصويب مرز هوايی از نيازهای فرودگاه 
جيرفت است

فـرودگاه  نیازهـای  از  یکـی  گفـت:  فرمانـدار جیرفـت 
جیرفـت تصویـب مـرز هوایی اسـت که مقدمات آن شـروع 
شـده اسـت. احمد امینی روش افـزود: ظرفیت های منطقه 
در قالـب کتابچـه ای بـرای ارایه به کارگـروه مرزهای هوایی 
کشـور در حـال تدویـن اسـت. وی بیـان کـرد: بـا توجه به 
مشـکل آب آشـامیدنی فرودگاه جیرفت سـعی می شود در 
مـدت یک هفته این مشـکل حـل و فصل شـود. وی گفت: 
رفع مشـکل روشـنایی باند فرودگاه هم در دسـتور کار قرار 
دارد و تـاش مـی کنیـم بـا تامیـن اعتبـار ایـن مشـکل را 
برطـرف کنیـم. فرماندار جیرفـت ادامـه داد: تکمیل تمامی 
زیرسـاخت هـای فـرودگاه جیرفـت در اولویـت برنامه های 
پیـش رو در سـال جـاری اسـت. وی بـا اشـاره بـه ایـن که 
فـرودگاه جیرفـت به مدت چند سـال غیر فعـال بود گفت: 
فعالیـت مجدد این فـرودگاه و از سـرگیری پروازهـا ارمغان 

دولـت تدبیـر و امیـد به مـردم جنوب کرمـان بود.

با انحصار پروازهای کرمان توسط شرکت هواپیمایی ماهان صورت گرفت 

معلوالن کرمان از پرواز جا می مانند

معلـوالن هـم جزئـی از جامعه هسـتند. حقوقشـان از 
دیگـران نه تنها کمتر نیسـت بلکه بدلیل شـرایط خاصی 
کـه دارنـد بایـد بیشـتر از دیگـران حمایـت شـوند. امـا 
گاهـی وقت هـا اتفاقات بگونـه ای دیگر رقم مـی خورند. 
حتـی اگـر قانونی بـرای حمایت از معلوالن وجود داشـته 
باشـد. شـانزدهم اردیبهشـت ماه 1383 مجلس شـورای 
اسـامی  قانونـی بـه نام قانـون جامع حمایـت از معلوالن 
مشـتمل بر شـانزده ماده و بیسـت و چهار تبصره تصویب 
کـرد و شـورای نگهبـان هـم ایـن قانـون را تاییـد. طبق 
مـاده چهـارم این قانـون معلـوالن می توانند در اسـتفاده 
از امکانـات ورزشـی، تفریحی، فرهنگی و  وسـایل حمل و 
نقـل دولتـی ) مترو، هواپیمـا، قطار( از تسـهیات نیم بها 

گردند. بهره منـد 
 متن این قانون در سـایت مرکز پژوهش های مجلس 
شـورای اسـامی هـم وجـود دارد. قانونـی کـه همانطور 
از نامـش برمـی آیـد بـرای حمایـت از معلـوالن تصویب 
شـده و اجـرای آن از آنجاییکـه مصوبـه مجلـس اسـت، 
الزامـی سـت. مطابـق بـا این قانـون تمامی شـرکت های 
هواپیمایـی دولتـی می بایسـت برای معلوالن تسـهیات 
ویـژه ای همچـون بلیـط نیـم بها در نظـر بگیرنـد. اما در 
برخـی مـوارد دیـده شـده نه تنهـا ایـن قانون اجـرا نمی 
شـود بلکه برخی شـرکت هـای هواپیمایـی کاما عکس 
ایـن قانـون عمـل می کنند.  بـا توجه به آنکـه این قانون 
تنهـا وسـایل حمـل و نقـل دولتـی را موظف بـه اجرایی 
کـردن و صـدور بلیـط نیم بها بـرای معلوالن کرده اسـت 
سـایر شـرکت های هوایی بـه هیچ عنوان حاضر نیسـتند 
کـه چنین قانونـی را اعمال کـرده و برای معلـوالن بلیط 
بـا تخفیـف 50 درصـد صـادر کننـد. بایـد توجه داشـت 
مسـیرهاي  تمـام  در  دولتـی  هوایـی  شـرکت های  کـه 
هوایـی پـرواز ندارنـد و گاه نیاز اسـت که معلول از سـایر 
خطوط هوایی اسـتفاده کند. در شـهر کرمان اما مشـکل 
از کـم بـودن مسـیرهای هوایـی پـرواز گذشـته و عمـا 
هیچگونـه شـرکت هواپیمایـی دولتـی از کرمـان پـرواز 
نمـی کنـد و همـه پروازهـا در کرمـان از طریق شـرکت 
هواپیمایـی ماهـان انجـام می شـود و این شـرکت حاضر 

بـه فـروش بلیـط نیـم بهـا بـه معلوالن نیسـت. تـا پیش 
از ایـن شـرکت هواپیمایـی هما کـه دولتی سـت و طبق 
قانـون موظـف به فروش بلیـط نیم بها به معلوالن اسـت 
هفتـه ای یـک پـرواز از فـرودگاه کرمـان داشـته که این 
پـرواز هـم اکنـون قطع شـده و معلـوالن کرمانـی از این 

حق محـروم شـده اند.
روابط عمومی ماهان:

دولتی نیستیم
کارشـناس ارتباطـات داخلـی هواپیمایـی ماهـان بـه 
»پیـام مـا« مـی گویـد: طبق مـاده چهـارم قانـون جامع 
حمایـت از معلـوالن، شـرکت هـای هواپیمایـی دولتـی 
موظـف بـه ارائـه تسـهیات نیـم بهـا هسـتند و ماهـان 
چنیـن الزامـی ندارد. سـلطانی افزود: شـرکت هواپیمایی 
از منابـع عمومـی کشـور اسـتفاده نمـی کنـد  ماهـان 
مشـمول ایـن قانـون نمـی شـود. وی عـدم انجـام پـرواز 
شـرکت همـا از کرمـان را بـه شـرکت ماهـان مربـوط 

ندانسـت.

روابط عمومی بهزیستی:
ماهان کمک زیادی به معلوالن کرده است

مسـئول روابـط عمومـی سـازمان بهزیسـتی کرمـان 
بـه «پیـام مـا« مـی گویـد: هواپیمایـی ماهـان علـی 
رغـم اینکـه دولتـی نیسـت و دسـتورالعملی بـرای ارائه 
تسـهیات بـه معلـوالن نـدارد امـا  تـا بحـال کمـک 
هـای زیـادی بـه معلـوالن کـرده اسـت. پهلـوان افزود: 
ایـن شـرکت جاهایـی کـه احسـاس کنـد معلـول نیـاز 
بـه کمـک دارد بـا معرفـی نامـه ای کـه بهزیسـتی می 
فرسـتد همـکاری مـی کنـد و بلیـط نیـم بها صـادر می 
کنـد. وی در پایـان گفـت: شـرکت ماهـان بـا همکاری 
بهزیسـتی کمـک هایی به معلـوالن کرده که در سـطح 

کشـور بـی نظیر اسـت.
ذکر چند نکته در اینجا ضروریست:

پروازهایـش  افزایـش  بـا  ماهـان  یکـم هواپیمایـی 
در کرمـان کـه بـا توجـه بـه خاسـتگاه کرمانـی ایـن 
شـرکت، مـردم کرمان توقـع افزایـش پرواز را داشـتند، 

باعث شـده شـرکت هواپیمایـی هما پـروازی در کرمان 
نداشـته باشـد و معلـوالن کرمانـی از حقـی کـه قانـون 

برایشـان قائـل شـده محـروم شـدند. 
نکته مهم اینجاسـت که اغلب سـفرهای معلوالن برای 
درمان اسـت. بدلیل شـرایط خـاص معلوالن امـن ترین و 
راحت ترین راه برای سـفر کردن اسـتفاده از هواپیماسـت. 
معلوالنـی کـه نمـی تواننـد مسـافت هـای طوالنـی را بـا 
وسـایل نقلیـه زمینـی طـی کننـد مجبورنـد از هواپیمـا 
اسـتفاده کننـد. اما بدلیل قیمت بـاالی بلیط هواپیما همه 
معلـوالن امکان سـفر بـا هواپیمـا را ندارند و گاهـی اوقات 
بایـد قیـد سـفر بـا هواپیمـا را بزنند حتـی اگر سفرشـان 
بـرای درمان باشـد. ایـن را هم باید در نظـر گرفت که یک 
فـرد معلـول ماننـد افـراد عـادی توانایـی کسـب درآمد را 
نـدارد و شـرکت ماهان بـا درانحصار گرفتـن پروازها عما 

ایـن حـق را از معلـوالن کرمانی گرفته اسـت.

و جانبـازان کـه در جنـگ  قهرمانـان وطـن  دوم: 
معلـول شـده انـد و بـه گـردن همه مـردم حـق دارند و 
قطعـا باید نسـبت بـه دیگر افراد اولویت داشـته باشـند، 
از حـق تخفیـف 50 درصـد اسـتفاده مـی کننـد ولـی 
بـرای سـایر  را  ماهانایـن سـرویس  متاسـفانه شـرکت 

معلـوالن در نظـر نگرفتـه اسـت.

سـوم: سـهامدار عمده هواپیمایی ماهان نهادیسـت 
کـه خـودش را یـک خیریه مربـوط به کرمان مـی داند. 
آیـا این نهـاد خیریـه نمی توانـد حداقل بـرای معلوالن 
شـهری که خاسـتگاه رشـد این شرکت اسـت تسهیات 

ویـژه ای در نظـر گیرد؟

چهـارم: یـک سـری هواپیمـا بابت طلـب ایـران از 
مصـر، از طـرف مصـر بـه ایـران داده شـد و بـه لطـف 
شـرکت  بـه  هواپیماهـا  ایـن  وقـت  جمهـور  رئیـس 
هواپیمایـی ماهـان تعلـق گرفـت پـس نمـی شـود این 
نکتـه را کتمـان کـرد کـه شـرکت هواپیمایـی ماهان با 

کمـک بودجـه عمومـی پـا گرفتـه اسـت.

افق ديدمان را 
بايد بازتر كنيم

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان از تدویـن نقشـه توسـعه 
درمـان اسـتان خبـر داد و گفت: 
درمـان  وضعیـت  نقشـه  ایـن 
سـال   15 تـا   10 در  را  اسـتان 
آینـده مشـخص مـی کنـد کـه 
در نـوع خـود بـی نظیـر اسـت. 
دوسـت  اکبرحـق  دکترعلـی 

درنشسـت بـا روسـای مراکـز تحقیقاتـی این دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان با 
بیـان اینکه مشـکات و دغدغـه های بخش پژوهـش را می دانم، گفـت: اما باید 
بـا شـرایط موجود طرحـی نو  دراندازیـم. وی با بیان اینکه پژوهـش زمانی موثر 
اسـت کـه یـا ثـروت ایجاد کند، یا مشـکات را رفع کند و یا شـیوه هـای نوینی 
را ارائـه دهـد تاکیـد کرد:  بایـد دنبال عملیاتی شـدن پژوهش ها باشـیم و باید 
بتوانیـم  بـا انجـام کار هـای پژوهی خلق ثـروت نماییم که برای رسـیدن به ابن 
نقطـه ایده آل بسـیار کار داریـم. وی ضمن بیان این مطلب که در این دانشـگاه 
در زمینـه تحقیـق و پژوهـش کاهلـی وجـود دارد، اظهـار کـرد: افـق دیدمان را 
بایـد بازتـر کنیم.عـاوه بـر اینکه باید بـه دنبال ایجـاد مراکز تحقیقاتـی و چاپ 
مقـاالت در مجـات بیـن المللـی باشـیم، باید دانـش فنی تحقیـق و پژوهش را 

بـه شـکل واقعـی و دقیـق بـه دانشـجویان ارائـه دهیم. 

كشف مواد مخدر 
از متهم پای ميز 
محاكمه

انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
حیـن  منوجـان  شهرسـتان 
بازجویـی و رسـیدگی بـه پرونـده 
یـک دختر جوان پس از مشـکوك 
شـدن بـه حـرکات متهم، دسـتور 
بازجویـی بدنـی وی را صـادر کرد 
کـه منجـر بـه کشـف مـواد از وی 

شـد. بـه گزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان کرمـان پس از پایـان بازجویی 
متهـم و زمانـی کـه دختـر جـوان بـرای اخـذ امضـاء بـرگ بازجویـی جلـوی میز 
قاضـی ضیـاء الدینـی حاضـر شـد، دادسـتان از نحـوه بلنـد شـدن متهـم بـه وی 
مشـکوك و پس از بازرسـی توسـط کارمندان خانـم واحد حفاظت دادسـرا، مقدار 
15کیلوگـرم مـواد مخـدر از نـوع تریـاك از دور بـدن متهـم کشـف شـد.  متهـم 
بـه همـراه مـادر خـود بـه اتهام حمـل و نگهـداری مـواد مخدر بـه مـدت کمتر از 
48 سـاعت قبـل از بازجویـی در دادسـرا منوجان در بازداشـتگاه منطقـه انتظامی 
شهرسـتان بازداشـت بـوده انـد و مامـوران بـه علـت نداشـتن مامـور ویژه نسـوان 
متوجـه نگهـداری مـواد مخدر توسـط متهمین نشـده بودنـد. محمـد ضیاءالدینی 
دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان منوجـان وجود مامور بازرسـی نسـوان در 
منطقه انتظامی این شهرسـتان را ضروری دانسـت و تاکید کرد: مسـووالن مربوط 

بایسـتی تدابیـر الزم را در ایـن جهـت اتخـاذ نماینـد.

دريافت تأييديه 
سازمان آتش نشانی 
برای ساختمان های 
چهار طبقه به باال

شـهری  خدمـات  معـاون 
شـهردار کرمـان بـر لـزوم دریافت 
آتش نشـانی  سـازمان  از  تاییدیـه 
نقشـه و هم چنیـن صـدور  بـرای 
پروانـه ی پایان کار سـاختمان های 

چهارطبقـه و باالتـر خبـر داد. علـی بابایـی تاکیـد کرد: صـدور پروانـه ی پایان کار 
سـاختمان منـوط بـه تجهیـز سـاختمان ها بـه وسـایل و تجهیـزات اطفـا و اعـام 
حریـق اسـت. وی بـا بیـان این کـه صدور گواهـی پایـان کار سـاختمان ها مبنی بر 
صـدور گواهی ایمنی سـاختمان از سـوی سـازمان آتش نشـانی خواهد بـود، گفت: 
در راسـتای ایمنـی سـاختمان های چندطبقـه و رعایـت ملـی مقررات سـاختمان، 
طـرح ممیـزی سـاختمان های بلندطبقـه، شـهرك ها و بررسـی شـرایط آن هـا به 
منظور تطبیق با شـرایط اسـتاندارد توسـط سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی 
شـهرداری کرمـان اجـرا شـد . بابایـی ادامـه داد: بـر اسـاس تحقیقـات میدانـی و 
مطالعاتی که به مدت شـش ماه توسـط این سـازمان انجام شـد، متاسـفانه شـاهد 
توجه نداشـتن بسـیاری از مالـکان بـه رعایـت مسـایل و نصـب امکانـات ایمنی در 
سـاختمان ها بودیـم. وی بـا اشـاره بـه این کـه هم اکنـون، 821 سـاختمان بـاالی 

چهارطبقـه در شـهر کرمـان در حـال سـاخت اسـت.

جزئيات وثيقه خروج 
از كشور دانش آموزان 
و دانشجويان

عمومـی  وظیفـه  معـاون 
اسـتان  انتطامـی  فرماندهـی 
بـرای  وثیقـه  گفـت:  کرمـان 
خـروج از کشور)سـیاحتی( بـرای 
آمـوزان  مشـموالن)دانش  همـه 
میلیـون   150 دانشـجویان(  و 
ریـال کـه در ایـن رابطـه اسـتثنائا 

ضمانتنامـه بانکـی بـه مبلـغ 150 میلیـون ریـال از هـر بانـک معتبر خواهـد بود. 
سـرهنگ«محمود پارسـا افـزود:  آن دسـته از متقاضیـان معافیت تحصیلـی دارای 
شـرایط ادامه تحصیل در خارج از کشـور برای مقطع تحصیلی متوسـطه تا مقطع 
دکتـرای تخصصـی بایـد پس از اتمـام تحصیل به موقـع، به کشـور مراجعه و خود 
را بـرای تعییـن تکلیـف خدمت وظیفه عمومـی معرفی کنند.  وی افزود: براسـاس 
اباغیـه جدیـد سـازمان وظیفـه عمومـی ناجـا از تاریـخ 94/3/1 ایـن مشـموالن 
هنـگام ورود بـه سـن مشـمولیت برای صـدور معافیـت تحصیلی مانند مشـموالن 
متقاضـی معافیـت تحصیلـی خـارج از کشـور بـرای بهـره منـدی از معافیـت باید 
مبلـغ وثیقـه تعییـن شـده طبق مـاده 36 قانـون وظیفه عمومـی را تامیـن کنند. 
معـاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمان بـا بیان اینکـه وثیقه 
بـرای خـروج از کشـور بـرای زیـارت )عربسـتان و عـراق( مبلـغ 20 میلیـون ریال 

اسـت تاکیـد کـرد: تحویـل چـک، سـند، سـفته و ... وجاهـت قانونـی نـدارد.

چه می خوانيد...
طبـق قانـون حمایـت از معلـوالن، این قشـر تسـهیات ویـژه ای در اسـتفاده از هواپیما دارند اما همه شـرکت ها بـه این قانون عمـل نمی کنند. 

چرایـی ایـن موضـوع را در صفحـه »کرمـان ویج« بخوانیـد. تخریب پارك زندگـی و چند خبر کوتـاه از دیگر مطالب این صفحه هسـتند.

اواخـر اسـفند مـاه سـال گذشـته بـود که 
پـارك زندگـی در بلوار پرسـتار کرمـان آماده 
شـد. پارکـی بسـیار زیبـا کـه بـا اسـتقبال 
کرمانـی هـا و مسـافران نـوروزی همراه شـد 
و تقریبـا در اکثـر سـاعات ایـن پـارك مملـو 
از جمعیـت بـود.در قسـمتی از پـارك زندگی 
بـا مجسـمه گـذر زندگی بـه تصویر کشـیده 
در  بزرگـی هـم  و هفـت سـین  بـود  شـده 
همـان قسـمت وجـود داشـت. قسـمت دیگر 
پـارك را هـم آب نمـا و گلـدان هـای گل پـر 
کـرده بودنـد. پـس از ایـام نـوروز و در اواخـر 
فروردیـن مـاه قسـمت دوم این پارك توسـط 
شـهرداری منطقه 2 کرمان تخریب شـد و در 
حـال حاضـر تنها قسـمت گـذر زندگـی این 
پـارك بـه حالت قبـل باقی مانده اسـت. البته 
گـذر زندگـی ایـن پارك هـم در حـال حاضر 
قابـل رویت نیسـت. تخریب قسـمت دوم این 

پـارك باعث انتقـاد تعـدادی از صاحب نظران 
شـده و شـهروندان شـده بود. به عقیده آن ها 
بـه جای صرف بودجه برای سـاخت قسـمتی 
از ایـن پـارك فقـط برای یـک ماه، بهتـر بود 
را در  بودجـه  شـهرداری منطقـه 2 همیـن 
بهبـود اوضـاع آسـفالت خیابـان هـا و کوچـه 
های منطقه 2 شـهری کرمان خـرج می کرد 
حتـی اگـر هزینه سـاخت و تخریب فـاز دوم 

پـارك زندگی بسـیار ناچیز باشـد.
كارشناس خدمات شهری شهرداری منطقه ۲:

 فقط يک محوطه مربع شکل
 تخريب شد

بـرای اطـاع از دلیل تخریب قسـمت دوم 
ایـن پـارك بـا کارشـناس خدمـات شـهری 
شـهرداری منطقـه 2 کرمان تمـاس گرفتیم. 
معیـن الدینـی بـه »پیـام مـا« گفـت: پـارك 
زندگـی تخریـب نشـده. ایـن پـارك دو فـاز 

داشـت که فـاز اول یـا همان در گـذر زندگی 
مانـدگار خواهـد بـود و در حال مقاوم سـازی 
فـاز  دربـاره  هایـش هسـتیم. وی  مجسـمه 
دوم ایـن پـارك افـزود: زمیـن فـاز دوم مالک 
داشـت و اگـر ایـن زمیـن بـه حالـت قبلـی 
خـود باقـی مـی مانـد بر زیبایـی فـاز اول هم 
تاثیـر مـی گذاشـت. بـه همیـن دلیـل مـا با 
مالـک هماهنـگ کردیـم یـک سـری المـان 
هـای موقـت داخـل آن گذاشـتیم تـا بعـد از 
تعطیـات بتوانیم آن هـا را جمع آوری کنیم. 
بـه عنـوان مثال مـا گل هـا را در گلـدان قرار 
دادیـم تـا جمـع آوری راحـت باشـد و هزینه 
زیـادی نداشـته باشـد. بـه ایـن کارشـناس 
خدمات شـهری شـهرداری گفتیم کـه عاوه 
بـر ایـن گل هـا و گلـدان هـا، یـک آب نمـا 
هـم در فـاز دوم بـوده کـه تخریـب شـده که 
وی در جـواب گفـت: تنهـا تخریـب مـا یـک 

مقـدار بلـوك و سـیمان بـود و مـا سـنگ ها 
و حتـی آجرهایـی راکـه در آنجـا کار کـرده 
بودیـم سـالم درآوردیـم. حتـی طاق، فـواره، 
بـدون  را  نمـا  آب  هـای  گلـدان  و  سـاعت 
محوطـه  یـک  فقـط  و  درآوردیـم  تخریـب 
مربـع شـکل تخریـب شـد. معیـن الدینـی 
ادامـه داد: تمامـی المـان هـای کار شـده در 
نقاط دیگر شـهر قابـل اسـتفاده خواهند بود 
و بایـد جانمایـی شـوند. از همـان اول قرار ما 
همیـن بـود کـه فـاز دوم موقـت باشـد. وی 
دربـاره هزینـه هـای فـاز دوم گفـت: هیـچ 

کـدام از المـان هایـی کـه هزینـه داشـتند 
از بیـن نرفتـه انـد و قابـل اسـتفاده هسـتند 
و فقـط در حـد 200 بلـوك و چنـد پاکـت 
سـیمان هزینـه ای بـوده کـه قابل برگشـت 
نیسـت. هـر عمرانی مقـداری تخریـب دارد. 
نمـی شـد کـه آن زمیـن را خالـی بگذاریـم. 
ایـن کارشـناس در پایان گفـت: مالک زمین 
فـاز دوم پـارك زندگـی هیـچ هزینـه ای از 
شـهرداری بـه عنـوان اجـاره نگرفـت و بـا 

شـهرداری همـکاری کاملـی انجـام داد.

در حاشيه تخريب قسمتی از پارک زندگی

شهرداری بودجه اضافه دارد؟

چنــدی پیش علی همت محمودنژاد، رئیــس انجمن دفاع از حقوق 
معلوالن ایران به خبرگــزاری CHN گفته بود: با آنکه هیچ قانونی 
معلوالن را از حق خود جهت ورود به هواپیما منع نکرده اســت ولی 
بســیاری از شرکت های هواپیمایی از انجام این کار سر باز می زنند 
و هیچ واحد نظارتی پاسخگوی این نقض حقوق شهروندی نیست. 
آنطور که وی گفته عدم برخورد مناســب با معلوالن و پذیرش آنها 
در شــرکت های هواپیمایی داخلی با وجود پیگیری های پیاپی که در 
این خصوص انجام شــده است از دیرباز ســابقه داشته و همواره 
ادامه دارد. به گفته رئیس جامعه معلولین کشــور در بســیاری از 

شهرســتان ها باالبر و بیمار بر جهت حمل معلول به سمت هواپیما 
وجود ندارد و اگر هم داشته باشیم بعضا استاندارد نیست. این ابزار 
تنها در تهران مورد اســتفاده قرار می گیرد بیمار در تهران توسط 
باالبر سوار هواپیما می شود ولی در شهرستان این امکان وجود ندارد 
و گاه عنوان می شــود که یا باید بر کول یکی از همراهان سوار شود 
که خارج از شان معلول اســت یا باید از طریق پله پایین بیاید که 
خود خطرات بسیاری را برای معلول به همراه دارد.  خطوط هوایی از 
به صرفه نبودن استفاده از باالبرها می گویند و به این دلیل از انجام آن 
سرباز می زنند. به گزارش CHN، این درحالی است که در ماده پنج 

آیین نـامه های اجرایي»قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن« مورخ 
84/3/9 عنوان شده است: کلیه شرکت ها و سازمان های حمل و نقل 
عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آیین نامه موظفند 
طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی خود 
)ایستگاه ها، بنادر و فرودگاه ها( و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط 

بر اساس ضوابط و مقررات برای معلوالن اقدام نمایند.
البته در کرمان باالبر مناسب و استاندارد برای سوار شدن معلوالن در 
داخل فرودگاه وجود دارد و در این زمینه مشکلی نیست، ولی در صورتی 
با هزینه ای گزاف معلوالن پول سوار شدن به هواپیما را داشته باشند.

 رضا عبادی زاده

قانونشهرنظام وظيفهعلوم پزشکی

گزارش اختصاصی
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نگاهی به کودکان کار و خیابان کرمان

کاوه های اعماق ...
 عرفان زارعی-فعال حقوق كودكان

کاوه  های اعماق
»در شهر بی خیابان می بالند 

در شبکه مویرگی پس کوچه و بن بست 
آغشته دود قاچاق و زرد زخم 

قاب رنگین در جیب و تیر کمان در دست ....«

-احمد شاملو-
انقـاب کبیر فرانسـه به طـور ناگهانی و در خـاء زاده 
نشـد. انقـاب چیـن و کوبـا هـم بـا زیـاد شـدن شـکاف 
بیـن طبقـات آغـاز نشـد و در همیـن مـام وطـن هـم به 
محـض دیـدن کاروان پـر زرق و بـرق شـاه و ملکـه و فقر  

و فاکـت در حاشـیه شـهر ها نطفـه انقاب بسـته نشـد، 
بایـد بـه گذشـته برگشـت بایـد نـگاه کنجکاومـان را بـه 
عقب تـر از این  هـا برانیـم، جایی کـه کودکی از گرسـنگی 
و بیمـاری بـه خـود می پیچـد و پـدرش از بیـکاری به هر 
دری می زنـد و مـادر بـه ناچـار...، لحظه دردناکـی که این 
سـه آهـی می کشـند و نـگاه پـر از کینـه و رنجشـان را 
بـه خانـواده ای می دوزنـد که تنهـا دغدغه ی آن روزشـان 
همیـن  در  اسـت«.  رسـتوران  کـدام  در  شـام  »صـرف 
لحظـه نطفـه مهمترین د  ردهای بشـری بسـته می شـود. 
لحظـه ای کـه کسـی می گویـد گـر بـر فلکم دسـت بدی 
چـون یـزدان ...و سـناریوی الیـزال فلـک نـو در افکنـدن 
کلیـد می خـورد،  بـه عقیـده من مدت هاسـت سـناریوی 

خـروش مسـتضعفین جهـان نیـز کلیـد خورده اسـت.
نقاشـی کـه می بینیـد اثـر کودکـی اسـت به نـام علی 
آچکزهـی کـه مـن حتـی نمی دانـم بایـد فامیـل اش را 
سـرهم بنویسـم یـا جـدا؟ کـه از همـه دنیـا جـدا افتـاده 
اسـت،  علـی کوچولو تنهـا کودك خیابان کرمان نیسـت، 
او تنهـا بچـه ای نیسـت کـه حـق تحصیـل از وی دریـغ 
شـده اسـت، تنها کودکی نیسـت کـه از خدمـات درمانی 
برخـوردار نمی شـود و اگـر اندکـی بـه آمـار و ارقـام نـگاه 
کنیـم به احتمال 62% به زودی کسـی از او سوءاسـتفاده 
جنسـی خواهـد کرد و شـاید هم بـه احتمـال 71% بر اثر 
تصـادف اتومبیـل بمیـرد و کسـی نباشـد کـه گلـی را به 
طـرف شـما بگیـرد و بقیـه بسـتنی اسـکوپی کـه خریده 

ایـد بـا دیـدن ایـن کـودك کوفتتان شـود .
علـی در حـال حاضـر 9 سـاله اسـت،  امـا آیـا ایـن 

نمی انـدازد؟ یـاد کودکـی 6 سـاله  را  نقاشـی شـما 
می دانیـد چـرا؟ می دانیـد چـرا کـودك 6 سـاله شـما 
نقاشـی بسـیار کامـل تـر و خاقانه تـر از علـی می کشـد 
و  می کنـد،    اسـتفاده  نقش  هـا  و  رنگ هـا  از  بهتـر  و 
می دانـد کـه بـدن انسـان گـردن دارد! و جـای منطقـی 
بـرای پا هـای انسـان  ها و دیـوار منازل در نظـر می گیرد؟ 
سـاده اسـت،  کودك شـما در صلـح زندگـی می کند اما 
علـی و تمـام کـودکان شـبیه وی شـبانه روز می جنگند.

علـی از شـش سـالگی کار می کنـد و ایـن خبـر را 
بدهـم کـه کودکـی کـه کار می کنـد بـه خاطـر تکـرار 

عملـی مکانیکـی در مـدت زمـان طوالنـی دچـار کاهش 
آی-کیـو و خاقیـت در ادامـه می شـود. علـی هـر روز 
بـرای زنـده مانـدن تا یـک روز دیگر می جنگـد،  از صبح 
در تعقیـب ریالـی شیشـه پاك می کند،  گل می فروشـد،  
فـال می فروشـد،  ازبیـن ماشـین  هایی که دیوانـه وار در 
حرکتانـد جـان بدر می بـرد، دسـت  های کوچکـش را به 
د هـان می بـرد نـه بـا غـذا کـه بـه قصـد گـرم شـدن و 
اجتمـاع شـما را نـگاه می کننـد کـه از پشـت شیشـه  ها 
مشـغول انتخـاب غـذا و اتومبیـل جدیـد هسـتید،  کـه 
بـرای  او  و  می پوشـید  هزارتومانـی   300 کفش  هـای 

تحصیـل بـه سـالی 120 هـزار تومـان محتاج اسـت.
علـی یـک کـودك نیسـت،  علـی نماینده یـک طبقه 
اسـت علـی نماینـده نسـلی از کـودکان بی هویت اسـت،  
کودکانـی کـه بی سرپرسـت و بـد سرپرسـت می دانیـم 
امـا حاضـر نیسـتیم بپذیریـم که ایـن جامعه قبـل از هر 

چیـز، پـدر و مادر همیـن کودکان اسـت.
علـی کـودك کار اسـت، کودکـی کـه در گیـر و دار 
مناسـبات بـازار و بی توجهـی جامعـه گـم شـده اسـت،  
علـی همـه کودکانی اسـت کـه از گرسـنگی می نالند که 
از نبـود سـرپناه عمـری را در خرابه  هـا بـه سـر می کنند 
کـه از نبـود تحصیـات کـم بهـا تریـن مشـاغل را بـه 
علـی  می شـوند،   نامیـده  بزهـکار  و  می گیرنـد  عهـده 
آن چیـزی اسـت کـه همـه مـا از آن می ترسـیم،  علـی 
علـی  اش  می دانیـم  نفریـن  مـا  کـه  اسـت  سرنوشـتی 
پادافـره گنـاه نکـرده اسـت،  علـی قربانـی جنـگ اسـت 
و همزمـان جنگجـو، علـی انسـانی اسـت زیـاده انسـانی 
علـی کاوه ایسـت از کاوه  هـای اعماق کـه »از پـا درآمدنا 
درفشـی بلنـد بـه کـف دارد«. علـی امـروز کار می کند و 
فـردا فقـط و فقـط از آن اوسـت، او و تمام مسـتضعفین 
علـی  بـه  متعلـق  سـتون  ایـن  پـس  ایـن  از  جهـان. 
کوچولو هاسـت و هـر هفتـه عکـس و نقاشـی از یکـی از 
ایـن کاوه  هـای اعمـاق چـاپ خواهد شـد تا به یـاد همه 
مـا بیانـدازد کـه مـا در مقابل علی  هـا مسـئولیم که خود 
را شـیعه امامـی  بـه ایـن نـام می دانیـم و تـا امثـال علی 
در خیابان  هـا سـرگردان و گرسـنه اند مسـلمان واقعـی 

نمی شـویم.    محسـوب 

چه می خوانيد...
کـودکان کار جـزء آسـیب پذیرتریـن افـراد جامعـه هسـتند. این موضوع سـوژه امروز صفحه »جامعه« اسـت. پیشـنهاد ما به شـما این اسـت که 

مصاحبـه بـا اعضـای گروه موسـیقی آدور که مطلـب دیگر این صفحه اسـت را از دسـت ندهید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319002011469 هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض  
متقاضـی آقای موسـی رکیده پور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 1064 صادره از کهنـوج در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 469/20 مترمربـع پـاك 881 فرعـی از 497 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاك 13 فرعی از 
497 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نـورك آبـاد قلعـه گنج بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
نـورك احمـدی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر ناروئی
م الف 10042

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319002010161 هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض  
متقاضـی آقـای حسـین اوژنـد فرزنـد مراد بشـماره شناسـنامه 1854 صـادره از کهنـوج در یک بـاب مغازه به 
مسـاحت 140 مترمربـع پـاك 24 فرعـی از 880 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 880 اصلـی قطعـه 
پنـج واقـع در منوجـان – ده میـرزا )توحیدآبـاد( – روبـرو پمـپ بنزین خریـداری از مالک رسـمی آقای عباس 
دوراندیـش محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر ناروئی
م الف 10043

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319002011261 هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض  
متقاضـی آقـای داود ذاکـری فرزنـد مختـار بشـماره شناسـنامه 1120 صـادره از منوجان در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 3178/82 مترمربـع پـاك 681 فرعـی از 690 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 690 اصلـی 
قطعـه پنـج واقع در حسـین آباد منوجـان بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عبـاس دوراندیش 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر ناروئی
م الف 10041

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی 

برابـر شـماره رای 139360319002008133 هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض  
متقاضـی آقـای سـیف الـه راونـد فرزنـد رحیـم بشـماره شناسـنامه 460 صـادره رودبـار در یک قطعـه زمین 
مزروعـی مشـتمل بـر بـاغ به مسـاحت 25148 مترمربـع پـاك 5 فرعـی از 178 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاك 178 اصلـی قطعه سـه واقـع در آبسـردوئیه رودبار بخش 46 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 
رحیـم راونـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر نارویی
م الف 10045

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 1393603190020111468 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقای محسـن رکیده پور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 55 صـادره از کهنوج در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 457/22 مترمربع پـاك 880 فرعی از 497 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاك 13 
فرعـی از 497 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نورك آبـاد قلعه گنج بخـش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای حسـین احمـدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر ناروئی
م الف 10039

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای اصاحی شـماره 139360319002011479 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بامعارض  متقاضی آقای ابراهیم طاهری نسـب فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 2280 صادره از کهنوج در 
یـک بـاب مغـازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 28 مترمربع پـاك 879 فرعی از 497 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاك 13 فرعـی از 497 اصلـی قطعـه چهار واقـع در نورك آبـاد قلعه گنج بخـش 46 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای نـورك احمـدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر ناروئی
م الف 10040

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی 

برابـر شـماره رای 139360319002011109 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه  ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای کرم دیناربر فرزند جان اهلل بشـماره شناسـنامه1644 صـادره از کهنوج در 
یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 21 مترمربع پـاك 871 فرعـی از 497 اصلی مفـروز و مجزا شـده از پاك 13 
فرعـی از 497 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نورك آبـاد قلعه گنج بخـش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
نـورك احمـدی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر نارویی
م الف 10046

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابـر شـماره رای 139360319002011258 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه  ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای جال بیت الهی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه3 صـادره از کهنوج در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3043 مترمربـع پـاك 680 فرعـی از 690 اصلی مفـروز و مجزا شـده از پاك 
690 اصلـی قطعـه پنـج واقع در حسـین آباد منوجان بخـش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عباس 
دوراندیـش محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/29

رئیس ثبت اسناد و اماك – اصغر نارویی
م الف 10047

مـی گویند سـبک خاصـی را دنبـال نمی 
کننـد و کارشـان موسـیقی سـت. دو تـن از 
اعضـای گـروه موسـیقی آدور کـه 4 سـال 
از شـکل گیـری آن مـی گـذرد در حالـی 
دیگـر  روز  دو  کـه  نشسـتند  مـن  روبـروی 
کنسـرت دارنـد. کنسـرتی کـه بـا حمایـت 
سـرزمین عطـر پنـج شـنبه سـاعت 19:45 
در سـینما شـهر تماشـا برگـزار مـی شـود و 
اعضـای این گـروه امیـد زیادی بـه موفقیت 
ایـن اجـرا دارنـد. مصاحبـه »پیـام مـا« بـا 
افشـاری، گیتاریسـت و خواننـده و  عرفـان 
سـبحان مهنـی، نوازنـده بیـس این گـروه را 

در زیـر مـی خوانیـد:
• دربـاره شـکل گيـری گـروه آدور 

. ييد بگو
عرفـان: بچـه هـای موسـیقی در کرمان 
تقریبـا همدیگـر را مـی شناسـند و ما هم به 
نوعـی کارمان خـاص بود و تصمیـم گرفتیم 
کـه یـک گـروه تشـکیل دهیـم. به جـز من 

و سـبحان، محمـود کاربخش درامر و سـعید 
چنگیـزی گیتارسـت گـروه هسـتند. همـان 
زمـان هـر کـدام یـک ایـده ای دادیـم و بـه 

تدریـج گروهمـان شـکل گرفت. 
سـبحان: کرمـان شـهر کوچکـی سـت. 
تهـران هـم کـه باشـی نوازنـده هـا یکدیگـر 
را پیـدا مـی کننـد. مـا 4 نفـر هـم همدیگر 
را پیـدا کردیـم و بـا توجـه به نزدیکـی ایده 
گـروه  یـک  قالـب  در  توانسـتیم  هایمـان 

فعالیـت کنیـم.
عرفـان: البتـه اسـاس گـروه بـر اسـاس 

قـدرت نوازندگـی شـکل گرفـت.
سـبحان: مهـم ایـن بـود اعضـای گـروه 
دنبـال کار هنری باشـند. در این چند سـال 

افـرادی هـم بودنـد کـه آمدنـد و رفتند.
• اوليـن فعاليت رسـمی گـروه آدور 
هميـن كنسـرتی سـت كه قرار اسـت 
اول  برگـزار شـود. چـرا  پنـج شـنبه 
آهنـگ منتشـر نکرديـد و يـا آلبـوم 

نداديـد و بعد كنسـرت برگـزار كنيد؟
سـبحان: بـه دالیـل مختلفی مثـل هزینه 
هـای بـاالی ضبـط و پخـش موفـق نشـدیم 

بدهیم. آلبـوم 
عرفـان: البتـه تقریبـا یـک آلبـوم آماده 
داریـم و فقط میکس و مسـتر نهایـی مانده. 
امیـدوارم بعد از کنسـرت بتوانیـم آلبوممان 

را منتشـر کنیم.
• هدفتـان از برگزاری اين كنسـرت 
چيسـت؟ دوسـت داريد بعـد از آلبوم 

چـه اتفاقی بـرای تـان بيفتد؟
بداننـد  مـردم  داریـم  دوسـت  عرفـان: 
گـروه آدور وجـود دارد. در همین حد بدانند 

کافـی سـت. البتـه فعـا کافی سـت.

کـه  چیـزی  ایـن  بـر  عـاوه  سـبحان: 
از  مـردم  داریـم  دوسـت  گفـت  عرفـان 
کنسـرت اینقـدر لـذت ببرنـد کـه آلبوممان 
کـه منتشـر شـد را بـا جـان و دل بخرنـد.
كنسـرتتان  كنيـد  فـرض  حـاال   •
تمام شـد و آلبـوم هم داديـد. بعد چه 

اتفاقـی قـرار اسـت بيفتـد؟ آدور می 
خواهد در كجای موسـيقی ايـران قرار 

؟ د بگير
عرفـان: ایـن گـروه صـد در صـد بایـد 
بـه یک جایـی برسـد. متاسـفانه ایـن روزها 
بـرای گـوش مـردم احتـرام قائل نیسـتند و 
مـا مـی خواهیـم ایـن احتـرام را برگردانیم. 
سـبحان: مـن دوس دارم در عرصه های 
بیـن المللـی فعالیـت داشـته باشـم. چـه در 
قالـب همـکاری با گـروه هـای خارجی و چه 

فعالیـت گروه آدور در سـطح بیـن المللی.
عرفـان: هـدف مـا در ایـن گـروه ایـن 
از  تـری  پررنـگ  نقـش  هنـر  کـه  اسـت 

باشـد. داشـته  معروفیـت 

• يعنـی معـروف شـدن را دوسـت 
نداريـد؟

سـبحان: چـه کسـی از شـهرت بـدش 
مـی آیـد؟ هیچکـس.

عرفـان: نـه. منظـورم ایـن نبـود. چـون 
باشـد  نداشـته  فیدبـک  اگـر  گروهـی  هـر 

قـادر بـه ادامه کار نیسـت. منظـورم این بود 
هـدف مـا صرفـا معروفیـت نیسـت و ارزش 

هنـری بـرای مـا مهمتـر اسـت.
داريـد  كـه  كنسـرتی  دربـاره   •
بگوييـد. چـرا مـردم بـه اجرای شـما 

بياينـد؟
عرفـان: زحمـت خیلی زیادی کشـیدیم 
بـرای ایـن اجرا. سـورپرایزهای خوبـی داریم 
و مطمئن باشـید کسـانی که به کنسـرت ما 

مـی آیند پـس از اجـرا راضی خواهنـد بود.
سـبحان: این کنسـرت با همه کنسـرت 
متفـاوت  کرمـان  در  شـده  برگـزار  هـای 

خواهـد بـود.
عرفـان: واقعـا متفـاوت خواهـد بـود. به 
عنـوان مثـال دو قطعـه را بـه صـورت بداهه 
نـوازی اجرا مـی کنیم. یعنی گـروه در حین 
اجـرا تصمیـم مـی گیـرد کـه ریتـم چگونـه 

شد. با
داريـد  اگـر  پايانـی  صحبـت   •

. ييـد بگو
عرفان: از آوای آرشـه که بـرای برگزاری 
کنسـرت به مـا کمک کرد تشـکر می کنیم. 
تشـکر ویـژه ای هـم از سـرزمین عطـر باید 
بکنـم کـه اسپانسـر ایـن اجراسـت و واقعـا 

حمایـت خوبـی از مـا انجام داده اسـت.
سـبحان: عـاوه بـر سـرزمین عطـر از 
مسـئوالن ارشـاد کرمـان هـم ممنونیـم که 

نهایـت همـکاری را بـا مـا انجـام دادنـد.

اين كنسرت با همه كنسرت ها متفاوت است
مصاحبهيادداشت

كرمان در گذار تاريخ
 سهيال نعمت-دانش آموخته ی مرمت

ایـن سـتون، بـه تجسـم رویدادهـا و حـوادث و زخـم 
هایـی کـه بر پیکـر این شـهر درطـول تاریخ نشسـته ودر 
قالـب و فـرم معمـاری وسـاختمان هایی که بنا شـده، فرو 
ریختـه ویا باغروربرجـای مانده اند وبـه رخدادهایی که این 
بناهـا تماشـاگر آن هـا بـوده انـد تعلـق دارد.ازاین شـماره 
تاهرزمـان کـه خداونـد یاری کنـد ودر توان این نویسـنده 
نـو پا ودوسـتدار کرمان وکرمانی باشـد در هـر نوبت با هم 
گوشـه ای از تاریـخ کرمـان وبناهای شـهرمان را یادی می 
کنیـم تابدانیـم چگونـه کرمان این شـد که کنون هسـت 
و بیاندیشـیم کـه چگونـه مردمانی بوده ایم ،کیسـتیم وبه 
کـدام سـرمنزل راهـی می شـویم. در ایـن هفتـه و یکـی 
دوشـماره آینـده باهـم نگاهـی مـی اندازیـم بـه مجموعه 
باشـکوه گنجعلـی خـان بـه مجموعـه ای که بـه گونه ای 
مـی تـوان گفـت آبـروی میـراث فرهنگـی شـهرمان و از 
جاذبه هـای مهم توریسـتی کرمان محسـوب می شـود.به 
مجموعـه ای نظـر بیافکنیم که با گذشـت چهارصد سـال 
ازعمـر پرفـراز ونشـیب خود  پر از شـکوه هرروز مشـتاقانه 
درانتظـار ماسـت که بـه دیـدارش برویـم تابتواند همچون 
وبـه  بکشـد  نفـس  و  تپنـده شهرباشـد  نبـض  گذشـته 
هسـتی خـود ادامـه دهد.مجموعه ای که حتمـا همگی ما 
کرمانـی هـا بارها آن را دیـده ایم از بـازارش خریدها کرده 
وحمـام وضرابخانه وکاروان سـرا و آب انبارش را به تماشـا 
رفتـه ایـم وعطـر خـوش عطـاری هـای زیـر گنبـد چهار 
سـوق زیبایـش وصـدای چکـش های مسـگرها کـه حاال 
دیگرخاموش شـده اند و به فراموشـی سـپرده شـده اند و 
همـه وهمـه از کودکـی هایمـان خاطـرات زیبا بـا خود به 
همـراه دارد ،نگاهـی بیندازیم .آن چه را کـه درباه اش می 
دانیـم مرورکـرده وآنچـه را که نمی دانیـم به طور مختصر 

در دوسـه شـماره از هفتـه نامـه بخوانیم .
شـاه  دسـتور  بـه  صفویـه  دوره  در  مجموعـه  ایـن 
عبـاس اول بـه دسـت گنجعلـی خان کـه ازسـال 1005 
تـا1034ه.ق برکرمان حکومت می کرد سـاخته شـد.پس 
از ولـی خـان افشـار حاکم کرمـان که در سـال1004ه.ق 
در گذشـت ودر جـوار مقبـره شـاه نعمـت اهلل بـه خـاك 
سـپرده شـد شـاه عباس حکومـت کرمان را بـه گنجعلی 
خـان مرحمـت فرمود.گنجعلـی خـان کسـی بـود که به 
عقیـده نصـراهلل فلسـفی نویسـنده کتـاب زندگانـی شـاه 
عبـاس اول :«از اوان کودکـی شـاه عبـاس ،هنگامـی کـه 
دور از پـدر در هـرات بـه سـر مـی بـرد بـه خدمـت وی 
داخـل گشـته ودر آغـاز پادشـاهی وی در خراسـان جان 
فشـانی هـا وخدمـات بسـیار کـرده بـود وشـاه عبـاس 
چنـدان بـدو عاقه داشـت کـه بابـا خطابش مـی کرد.«

مجموعـه ای کـه گنجعلی خـان بنا کرد شـامل میدان 
،بـازار ،آب انبار)کـه بـه اسـم پسـرش علـی مـردان خـان 
اسـت(،کاروان سـرا وبـه قولـی مدرسـه ،حمـام وضرابخانه 
وچهـار سـوق می باشـد.این مجموعه براسـاس وقـف نامه 
ای کـه جزاسـناد چاپـی آسـتان قـدس رضـوی اسـت در 
میـدان بلـده )شـهرداری(کرمان بـر روی دکان هـا و خانه 
هـای قدیمـی شـهر سـاخته شـد چنانچـه در وقـف نامـه 
عینـا آمـده اسـت:«در میـدان بلـده کرمـان ،دکاکین1]بـا 
دال منصـوب جمـع دکان[ ودکان چـه ها وقطعـات اراضی 
حوالـی میـدان از مالـکان خریـداری نموده عمـارات وابنیه 
خـان هـا ودکاکیـن را منهـدم نمـوده وهمـوار سـاخته 
محـل آن را حمـام وبـازاری بنـا نمـوده .حمـام ، مشـتمل 
بـر باغچـه ها و اراضـی خالیه جانـب جنوب حمـام وموقع 
حمـام مزبـور ضلع جنوبی میـدان مزبـوره اسـت ...«عاوه 
بـر مجموعه گنجعلـی خـان از دیگرآثار عـام المنفعه  این 
حکمـران مـی تـوان بـه ربـاط زیـن الدین بـر سـر راه یزد 
وکرمان،حـوض خـان بـر سـر راه کرمـان به مشـهد وقنات 
شـهر آبـاد اشـاره کـرد کـه سـهمی از مجموعه وقنـات به 

آسـتان قـدس رضـوی اختصاص داشـته اسـت.
پیش از شـرح تک عناصر سـازنده مجموعه در شـماره 
بعـدی هفتـه نامـه  بـد نیسـت ماجـرای خـراب کـردن 
منـازل مـردم وسـاختن مجموعـه را بـه دسـت گنجعلی 
خـان بـه نقـل از کتـاب تاریـخ زندگانی شـاه عبـاس اول 

نوشـته نصـراهلل فلسـفی را عینـا درزیربیاورم.
»وقتـی نـزد شـاه عبـاس از گنجعلـی خـان حاکـم 
کرمـان سـعایت ]بدگویـی [کردندکـه مـردی سـتمکار 
ونادرسـت وبـا رعایـا بدرفتـار است.شـاه چـون گنجعلـی 
خـان را از جوانـی می شـناخت وبا اخاق و رفتار او آشـنا 
بود؛گفتـه سـاعیان]بدگویان[ را نپذیرفـت ولـی برای این 
کـه حقیقـت امـر را دریابد ،بی خبـر وتنهـا از اصفهان به 

یـزد و از آن جـا بـه کرمـان رفت.
ادامه دارد...

محل فروش بلیط: چهارراه طهماسب آباد- ابتدای 
فردوسی- روبروی کانون هنر- سرزمین عطر

تلفن تماس: 32230068-32220129
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يادداشت

چرا سواد رسانه ای
مهم است

 هايده فصيحی
امـروز در دنیایـی زندگی میکنیم که خـواه ناخواه در 
شـرایط اشـباع رسـانه ای قـرار دارد. فضـای پیرامون ما 
سرشـار از اطاعـات اسـت. به عنـوان مثال وقتـی تلفن 
همـراه یکنفـر بـه صـدا درمیاید، ایـن اطاعـات موجود 
در فضـا اسـت کـه پل ارتبـاط او با تماس گیرنده شـده؛ 
یـا زمانیکـه یـک مـودم میتوانـد افـراد را بـه جهـان بی 
انتهای اینترنت بکشـاند، نشـانه ای دیگر اسـت از همین 
شـرایط حاکمیت اشـباع رسـانه ای بر جهـان؛ و یا حاال 
کـه میلیونهـا روزنامـه و مجلـه و کتـاب و خبرگـزاری و 
شـبکه ی تلویزیونـی بـر زمیـن و زمـان می بـارد، همه 
نیـاز دارنـد به اینکـه در برابـر چنین فضایـی، چتری بر 

سـر بگیرنـد و یـک رژیـم مصرفی اتخـاذ کنند.
هایشـان  انتخـاب  در  اینکـه  بـه  دارنـد  نیـاز  همـه 
بیشـتر دقـت کنند، درسـت ماننـد انچه مـردم در مورد 
تغذیـه ی خودشـان عمـل میکننـد. چون مـردم اکنون 
باسـوادتر شـده انـد، مراقـب هسـتند کـه در غذایی که 
مصـرف میکننـد چقـدر کلسـترول، ویتامیـن و یـا مواد 
دیگـر بایـد باشـد؛ در فضای رسـانه ای هم باید دانسـت 
چـه مقـدار بایـد در معرض رسـانه های مختلـف اعم از 
دیـداری، شـنیداری و نوشـتاری بود و چـه چیزهایی را 

انها برداشـت.  از 
حرکـت  اطاعاتـی  راههـای  بـزرگ  در  کـه  زمانـی 
مـی کنیـد، سـواد رسـانه ای میتوانـد بـه شـما بگویـد 
چـه مقـدار از وقتتـان را در چـه سـایت هایـی- اعـم از 
شـناخته شـده و ناشـناخته - و چه مقدار از ان را فرضاً 
در چـت روم هـا بگذرانیـد. بنابرایـن میتـوان گفـت که 
هدایـت سـواد رسـانه ای در نخسـتین گامهـای خـود، 
تنظیـم یـک رابطـه ی منطقـی و مبتنـی بـر هزینـه - 

فایـده بـا رسـانه ها اسـت.
 بـه ایـن معنـا کـه در برابـر رسـانه ها چـه چیزهایی 
بـه دسـت  را  و چـه چیزهایـی  میدهیـم  از دسـت  را 
میاوریـم؟ و بـاز بـه عبـارت بهتـر، در مقابـل زمـان و 
هزینهایـی کـه صـرف میکنیـم، در نهایـت چـه منافعی 
به دسـت میاوریـم؟ بنابراین یکی از اهداف اصلی سـواد 
رسـانه ای ایـن اسـت که اسـتفاده مبتنی بـر اگاهی و با 

فایـده از اطاعـات را تامیـن کنـد. 
برخـي از توانایـی هایـي کـه میتوان در سـایه  سـواد 

رسـانه اي کسـب کـرد از ایـن قرارند: 
1- توانایی اسـتفاده از تکنولوژی روز از جمله کامپیوتر، 

براي پـردازش و تولید اطاعات 
و  علّـي  روابـط  مـورد  در  گیـری  نتیجـه  توانایـی   -2

هـا رسـانه  گزارشـهای  میـان  معلولـي، 
3- توانایـی تشـخیص تاثیـر تحریـف، کلیشـه سـازی، 

تبلیغـات و خشـنونت در رسـانه هـای دیـداری
4- توانایی تشـخیص تفسـیر و بوجود اوردن تصویرهای 

بصری
5- توانایی مصرف انتقادی و نه منفعانه از رسانه ها

6- توانایـی اتخـاذ رژیـم مصرفـی رسـانه ای؛ کسـي که 
از سـواد رسـانه ای برخـوردار اسـت میتواند به درسـتي 
تصمیـم بگیـرد؛ کـه چـه مقـدار و چگونـه از غذاهـای 
رسـانه ای اسـتفاده  کـرده و در معـرض چه بخشـهایی 

از رسـانه قـرار بگیرد .
و  سیاسـي  اجتماعـی،  تحلیـل  و  تجزیـه  توانایـی   -7

هـا.  رسـانه  اقتصـادي 

چه می خوانيد...
در ایـن شـماره از روزنامـه پیـام مـا گزارشـی از صفحه های پـر مخاطب فیس بوك برای شـما داریم. پیـج هایی که رقابت برای بیشـترین الیک 
را دارنـد. در ایـن بیـن بـا یکـی از گردانندگان این صفحه ها مصاحبه شـده اسـت. همچنیـن به دلیل اهمیت موضوع »سـواد رسـانه ای« مقاله ای 

را در صفحـه دنیـای مجازی امروز از خانم هایده فصیحی منتشـر شـده اسـت.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004001537 مـورخ 1393/06/25 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه  ثبـت ملک راور تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای مصطفی نخعی خیرآبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1393 صـادره از راور در 
دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 210/80 مترمربع پـاك 362 فرعـی از 1894- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 20 فرعی مکـرر از 1894- اصلی واقـع در راور خیابان امام رضا)ع( کوچه شـهید 
تویسـرکانی بخـش 18 کرمـان خریداری از محل مالکیت آقای ابوالحسـن فخری راوری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 32

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004001536 مـورخ 1393/06/25 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه  ثبـت ملک راور تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی خانم مهرنـاز آذین فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 2980390097 صـادره از کرمان در 
چهار دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 210/80 مترمربع پاك 362 فرعی از 1894- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 20 فرعی مکـرر از 1894- اصلی واقـع در راور خیابان امام رضا)ع( کوچه شـهید 
تویسـرکانی بخـش 18 کرمـان خریداری از محل مالکیت آقای ابوالحسـن فخری راوری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 31

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004001126 مـورخ 1393/05/30 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه  ثبـت ملـک راور 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضـی خانـم مریـم مرشـد زاده راوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 335 
صـادره از راور در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 483/80 مترمربع پـاك 1733 
فرعـی از 1893- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاك 12 فرعـی از 1893- اصلی واقـع در راور خیابان قدس 
غربـی بعـد از سـه راه فاطمیـه بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیت آقای حمـزه مرشـد زاده و غیره 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت 
بـه ایـن اداره ارائـه  نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده  م الف 36

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004002644 مـورخ 1393/11/29 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه  ثبـت ملک راور تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضی خانم فاطمه اسـمعیلی طاشـکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 6581 صـادره از راور در 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 402/10 مترمربـع پـاك 367 فرعـی از 1894- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 13 فرعـی از 1894- اصلـی واقـع در راور خیابان امام رضا کوچه شـهید 
تویسـرکانی بخـش 18 کرمـان خریداری از محل مالکیت آقای سـید محمـد علوی رضـوی راوری محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 35

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004000101 مـورخ 1393/01/23 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه  ثبـت ملک راور تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای سـید عماد مرتضـوی راوری فرزند سـید محمد بشـماره شناسـنامه 720 صـادره از 
تهـران در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 1840/90 مترمربع پـاك 533 فرعـی از 1942- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاك 8 فرعـی از 1942- اصلـی واقـع در راور خیابـان امـام خمینـی )ره( بخـش 18 کرمـان 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای موسـی هنرمند ابراهیمـی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 28    

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004002643 مـورخ 1393/11/29 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه  ثبـت ملک راور تصرفـات مالکانه 
بامعارض  متقاضی آقای علی عابدینی طاشـکی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 2 صادره از راور در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 402/10 مترمربع پـاك 367 فرعـی از 1894- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاك 13 فرعـی از 1894- اصلـی واقـع در راور خیابـان امـام رضا کوچه شـهید تویسـرکانی 
بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیت آقای سـید محمد علـوی رضـوی راوری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 34

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004000098 مـورخ 1393/01/20 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه  ثبـت ملک راور تصرفـات مالکانه 
بامعارض  متقاضی خانم عفت مرتضوی راوری فرزند سـید محمد بشـماره شناسـنامه 32528 صادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 804/15 مترمربع پـاك 534 فرعی از 1942- اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـاك 8 فرعـی از 1942- اصلـی واقـع در راور خیابـان امام خمینـی )ره( بخش 18 کرمـان خریداری از 
محـل مالکیـت آقـای موسـی هنرمنـد ابراهیمی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه  نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 27    

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004001125 مـورخ 1393/05/30 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه  ثبـت ملک راور تصرفـات مالکانه 
بامعارض  متقاضی آقای محمد عارفی نژاد راوری فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 270 صادره از راور در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت 483/80 مترمربع پـاك 1733 فرعـی از 1893- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 12 فرعـی از 1893- اصلـی واقـع در راور خیابـان قـدس غربـی بعـد از سـه راه 
فاطمیـه بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیت آقای حمـزه مرشـد زاده و غیره محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 37

پسـندیده شـدن. مسـاله ایـن اسـت. لذتـی کـه در 
سـالهای اخیـر زیـر زبـان آدم هـای معمولـی هـم مـزه 
کـرده اسـت. پسـندیده شـدن پیـش از ایـن تنهـا بـه 
هنرمنـدان ، ورزشـکاران و چهـره هـای معـروف بـازار 
سیاسـت تعلـق داشـت . امـا تولـد رسـانه هـای نویـن 
بـازی آدم مشـهور هـا را بـه هم زد. رسـانه هـای جدید 
تـر از جدیـد در کمتـر از یـک روز مـی تواننـد چهـره 
مشـهور بسـازند. کافـی سـت حرکـت ناخـودآگاه و یـا 
خـودآگاه تـو مقابل دوربین یک شـهروند کنجـکاو قرار 
بگیـرد. کار تمـام اسـت . دیـده مـی شـوی، کپـی مـی 
شـوی و بـه هـزاران گروه و صفحه فرسـتاده می شـوی. 
برای شـهرت کافی سـت در سـن یک نوجوان دبستانی 
باشـی کـه تعریـف »شـیب دار« بـه ذهنت نرسـد.معلم 
از دسـتپاچگی تـو ویدئـو تهیـه کنـد و کار تمـام اسـت 
. فضـای مجـازی آدرس خانـه تـک تـک انسـان هـای 
سـالهای اخیـر اسـت. تـو آنقـدر معـروف مـی شـوی 
کـه »شـیب دار« گفتنـت همـه را مـی خندانـد.در این 
گـزارش سـعی داریـم سـراغ صفحاتـی برویم کـه برای 
پسـندیده شـدن تـاش مـی کننـد. سـوداگران شـبکه 
مجـازی کـه برای هر الیک گل از گل شـان می شـکفد. 

فیس بوک چه داشت؟
تریـن  مهـم  بتـوان جـزء  را شـاید  بـوك«  »فیـس 
اتفاقـات یکصـد سـال اخیـر حیـات بشـر و یا پیشـرفت 
تکنولـوژی دانسـت . شـبکه ای کـه بـا خاقیـت یـک 
آمریکایـی به دنیـا آمد. »مارك زاکربرگ« و دوسـتانش 
در دانشـگاه »هاروارد«توجـه جهانیـان را بـه خود جلب 
نزدیـک  هـم  بـه  آدمهـا  شـد.  کوچـک  دنیـا  کردنـد. 
شـدند. ارتباطـات قـوت گرفـت . دهکـده جهانی »مک 
لوهـان« محقـق شـد. دولـت هایـی بـا قـدرت همیـن 
شـبکه اجتماعـی بـه خطـر افتادند. بهـار عربـی وزیدن 
گرفت.دیپلماسـی پیرهنـی تـازه بـه تن کـرد. آدرس ها 
از دنیـای واقعـی بـه دنیـای مجازی کـوچ کردنـد. اتاق 
هـای گفتگـو) چـت روم هـا( جـان تـازه ای گرفتنـد. 
اعضـای فیـس بـوك توانسـتند دوسـتانی کـه سـالها از 

آنهـا خبـر نداشـتند را پیـدا کنند.
داشـتن دوسـت بیشـتر حـاال ارزش بیشـتری دارد.

تعـداد »فرنـد« هـا حـرف آخـر را می زنـد.  کسـانی که 
تـا دیـروز در گوشـه ای بیـکار بودنـد حـاال از نـان و آب 
خـود مـی زنند تا بیشـتر در فیـس بوك وقـت بگذرانند. 
خطـر اعتیـاد بـه اینترنـت جـدی تر شـد. در کنـار همه 
اینهـا ایـن ارزش فیـس بـوك ، ایـن شـرکت خصوصـی 
آمریکایـی سـت کـه بـاال می رفت. حـاال مـردم در فیس 
بـوك بودنـد. متن های یکدیگـر را می خواندنـد و به آن 
واکنش نشـان مـی دادند. با الیک کـردن  تصویر ، ویدئو 
یـا متـن دوستشـان در خوشـحالی او سـهیم بودنـد. این 
فیـس بوك بـود که محبوبیت را می سـنجید. هنرمندان 
بـا همـه قوانیـن دسـت و پا گیـر دولتی راهی جزء سـفر 
بـه فیـس بـوك نداشـتند.مخاطبان آنهـا به فیـس بوك 
رفته بودند. حسـاب کاربری رایگان ، دسترسـی سـاده با 

وجـود فیلترینـگ، لذت بخـش بودن فضای غیر رسـمی 
همـه و همـه ابتـدا مردم جهـان و در ادامه ایرانیـان را به 

فیـس بوك فرسـتاد.
صفحات پرمخاطب

بعـد از ورود بـه فیـس بـوك »یـوزر« می توانـد برای 
هـر موضوعـی کـه عاقه مند هسـت ، صفحه بسـازد. در 
خـارج از ایـران ایـن صفحـات توسـط کارخانه هـا ، برند 
هـای معتبـر و اشـخاص مشـهور بـه منظـور تبلیغـات و 
ارتبـاط بـا مخاطب سـاخته می شـد. اما در ایران بیشـتر 
صفحـات پیرامـون  سـرگرمی هـای مجـاز و غیـر مجـاز 
شـکل گرفـت . نـه اینکـه در کشـور هـای دیگـر از ایـن 

خبـر هـا نیسـت ، بلکه به نظـر می رسـد ماموریت فیس 
بـوك در ایـران دچـار تغییـر شـده بـود. پیش پـا افتاده 
تریـن دلیلـی که برای این موضوع از سـوی کارشناسـان 
ارایـه می شـود، عدم فرهنگ سـازی در خصوص شـبکه 
هـای مجـازی همزمان بـا ورود آنها به ایران اسـت. وجود 
صفحاتـی کـه در اصطـاح دنبال الیک مـی گردند دلیل 
بـر این نیسـت که صفحات مفیدی شـکل نگرفته اسـت 
. در ادامـه بـه تعـدادی از ایـن صفحات بـه قولی بی خود 

و بـی جهت سـری میزنیم.
هیچ چیز و همه چیز

محتـوای صفحـه بسـیار سـاده اسـت و هیـچ خـط 
مشـی سیاسـی ، اجتماعـی و حتـی اقتصادی نـدارد. به 
گفتـه امین ایـده مطالب اتفاقات دم دسـتی اطرافشـان 

اسـت . بـه همـه چیز بـه دید سـرگرمی نگاه مـی کنند 
نـه بیشـتر و اعتقـاد دارنـد کـه فضـا بـه قدر کافـی تلخ 
اسـت. بایـد دسـت از خشـک و جـدی بـودن برداریـم 
و کمـی بخندیـم. تقریبـا پسـتی در صفحـه دیـده نمی 
شـود کـه اتفاقـات سیاسـی را دسـتمایه طنز قـرار دهد 
. علتـش را کـه از امیـن می پرسـم ، مـی گوید:»آنهایی 
کـه کارتـون کار مـی کننـد یا تصویر سـازی مـی کنند 
بیشـتر به مسـائل سیاسـی مـی پردازند و جو سیاسـت 
زنـده االن هـم خـوراك خوشـمزه ای بـرای آنهـا فراهم 
مـی کنـد و کـم کـم مـردم سیاسـت زده می شـوند. ما 
سـعی مـی کنیم نه به سیاسـت کار داشـته باشـیم ، نه 

مسـایل اقتصـادی و حتـی اجتماعی. اما بـه همه چیز و 
همـه هـم کار داریم و سـعی مـی کنیم اتفاقـات روزمره 

خـود را بـه زبـان کارتون سـاده روایـت کنیم.

یک صفحه معموال مردانه
صفحـه سـبیلوها 2 سـالی هسـت کـه در فیس بوك 
فعالیـت دارد. بـا نزدیـک بـه 19 هزار عضو کـه به گفته 
یکـی از مدیـران صفحـه اغلـب پسـر هسـتند . در ایـن 
صفحـه اغلـب آنهایـی کـه عضـو هسـتند عکـس هایی 
از سـبیل خـود بـه اشـتراك مـی گذارنـد و از بازدیـد 
کننـدگان بـرای تصویـر سـبیل خود نمـره مـی گیرند. 
در توضیـح ایـن صفحـه نوشـته شـده اسـت :» همـه 
برابرنـد ، امـا سـبیلو هـا برابرترنـد« گفتگـو بـا یکـی 

از مدیـران ایـن صفحـه خالـی از سـرگرمی نبـود. از او 
در مـورد انگیـزه اش از سـاخت ایـن صفحـه پرسـیدم 
کـه پاسـخ داد:» مـن و 2نفـر از دوسـتانم در دانشـگاه 
تنهـا سـبیلو هـای کاس بودیم. بقیه پسـر هـا یا ریش 
داشـتند و یـا سـبیل خـود را مـی زدنـد. در اویل سـال 
کـه روی ما اسـم هـم گذاشـته بودند.گربه مـادر بزرگه! 
بـه همیـن دلیـل گفتیـم صفحـه ای بزنیم تا سـبیل رو 

بـه جایـگاه واقعـی خـودش برگردونیم!«
موفرفری ها …

موفرفـری هـا هـم حکایتی شـبیه سـبیلو هـا دارند. 
بـرای  را  انگیـزه  بیشـترین  فرفـری  و  مجعـد  موهـای 
سـاختن ایـن صفحـه داشـته اسـت . »موفرفـری هـا« 
قدمـت بیشـتری هـم دارد. نزدیـک بـه چهـار سـال بـا 
بیـش از 25 هـزار عضو.موفرفـری هـای سراسـر ایـران 
و ایرانـی هـای خـارج از کشـور بـه این صفحه پیوسـته 
انـد. آنهـا تصاویـر خـود را در ایـن صفحـه اجتماعی به 
اشـتراك مـی گذارنـد و از خاطـرات جالـب خـود برای 
سـایر اعضـاء مـی نویسـند. کار تـا آنجـا پیـش رفت که 
همـه مـو فرفـری هـای پایتخـت چنـد بـاری دور هـم 
جمـع شـدند. هـر چنـد در کرمـان ایـن اتفـاق هنـوز 
هـم  کرمانـی  هـای  فرفـری  از  تعـدادی  امـا  نیفتـاده 
خودشـان را بـه جمـع سـایر فر خـورده هـا در پایتخت 
رسـاندند. صفحـه »مو فرفری هـا« اما به نظـر متفکرانه 
تـر حرکـت مـی کند.انها هـر چند وقـت یکبار مسـابقه 
ای بیـن فرفـری طبیعی و فرفری سـاختگی می گذارند 
و دنبـال کننـدگان صفحـه بـه نسـبت تشـخیص خـود 
رای مـی دهنـد و در پایـان فرصـت رای گیـری نتیجـه 

اعـام می شـود.
کرمان ایونت

کرمـان ایونـت نـام صفحه مجـازی دیگـری در فیس 
بـوك اسـت کـه ادمیـن آن تـاش مـی کند تـازه ترین 
رویـداد هـای دولتـی و غیر دولتـی را به اطـاع اعضای 
نمایشـگاههای  قبیـل  از  هایـی  برنامـه  برسـاند.  خـود 
اسـتان کرمـان یا کنسـرت هـای مختلـف و خیریه هاو 
… ایـن صفحـه از حالـت سـرگرمی کمتـری برخـوردار 
اسـت و تنهـا زمانـی کـه یـک رویـداد تـازه در صفحـه 
قـرار مـی گیـرد اعضا نسـبت بـه آن واکنش نشـان می 

دهـد  .
کرمونی های اهل دل

 »کرمونـی هـای اهـل دل « بیـش از 9 هـزار عضـو 
مطالـب  بـه  ادمیـن  تاییـد  بـا  گـروه  اعضـای   . دارد 
خاصـی  محـور  مطالـب  کننـد.  مـی  پیـدا  دسترسـی 
ندارنـد. هـر یـک از اعضـا بـا توجـه بـه عاقـه خـود 
مطلبـی را نشـر مـی دهـد. برخـی مسـائل مربـوط بـه 
شـهر از عملکرد شـهرداری و بیمارسـتان تا سـایر موارد 
دولتـی و غیـر دولتـی اینجـا اطاع رسـانی می شـود و 
اعضـا نظـر مـی دهند. اعضـا مناسـبت هـای مختلف را 
بـه یکدیگـر تبریک و تسـلیت مـی گوینـد و گاه به گاه 

لطیفـه ای را بـه اشـتراك مـی گذارنـد.

ماموریت فیس بوک در ایران دچار تغییر 
شده بود. پیش پا افتاده ترین دلیلی که 

برای این موضوع از سوی کارشناسان 
ارایه می شود، عدم فرهنگ سازی در 
خصوص شبکه های مجازی همزمان با 

ورود آنها به ایران است.

جستجوگران الیکــــ چگونه فکر می کنند؟

  نکيسا خديشی
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بـرای نسـل جدید اهل مطالعـه که کرمان 
قدیـم را به یاد نمـی آورد، دیدن عکس هایی 
کـه مربوط به آن دوران اسـت جذابیتی تمام 
دارد. از درختـان چنـار و نهـر مؤیـدی کـه از 
حاشـیه خیابـان شـاپور )شـریعتی کنونـی( 
مـی گذشـت تنها خاطـره ای در زهـن پیران 
بـه جـا مانده اسـت. آن نهـر جای خـود را به 
الیـن اتوبـوس شـرکت واحـد داده و درختان 

چنـار هـم بـه تاریخ پیوسـته اند. مغـازه های 
خشـت و گلـی هـم کمر شـکن شـده انـد تا 
کلینیـک هـا و پاسـاژها و سـیتی سـنترها با 
قامتـی افراشـته در خدمـت زندگـی هـای پر 
زرق و بـرق و مـدرن امروزی باشـند.آن هایی 
کـه قـدم زدن زیـر سـایه درختـان چنـار را 
تجربـه کـرده اند و صـدای شرشـر آب جاری 
دارنـد، در کنـار  را در گـوش  نهـر مؤیـدی 

خرسـندی که از پیشـرفت و ترقی شهرشـان 
دارنـد شـاید از یـادآوری خاطـرات آن روزها 

اشـک در چشـمخانه مـی گردانند.
دو عکـس کـه در این یادداشـت مشـاهده 
مـی کنیـد از »مجله شـهرداری کرمـان« که 
بـه بررسـی عملکـرد شـهرداری پرداختـه در 
دهـه 40 برگرفته شـده اسـت. ایـن مجله در 
آرشـیو ارزشـمند حـاج محمد صنعتـی »مرد 

اسـناد و تصاویـر« موجود اسـت. 
اسـتاندار  و  شـهردار   ،1 شـماره  عکـس 
کرمـان را در حـال بازدیـد از نهـر مؤیـدی 
پیـش از سـرپوش شـدن نشـان مـی دهـد. 
)تصویـر مـردی کـه بـدون پیراهـن در حـال 
آب تنـی در نهـر اسـت خودنمایی مـی کند.(

عکـس شـماره 2، وضعیـت نهـر مؤیـدی 
پس از پوشـیده شـدن را نشـان می دهد که 
در آن دیگـر از آب تنـی شـهروندان خبـری 

. نیست
آقـای  از جنـاب  تشـکر  و  تقدیـر  ضمـن 

همیشـه  کـه  صنعتـی 
خاطـرات و تصاویر و اسـناد 
سـخاوتمندانه  را  خـود 
جـوان  نسـل  اختیـار  در 
مطبوعاتـی قـرار داده انـد و 
پیشـقراول جریـان خاطـره 
تاریـخ  شـرح  و  گویـی 
انـد،  بـوده  شـهر  شـفاهی 
ایـن تصاویـر را به ایـن امید 
چـاپ مـی کنیـم کـه دیگر 
بزرگان و موسـپیدان شهر و 
اسـتان کرمان نیز به تأسـی 
از ایشـان عکس ها و نوشـته 
های خـود را برای اسـتفاده 
مخاطبـان در اختیـار »پیام 
مـا« بگذارنـد و نسـل جوان 
را از تصاویـر و مطالـب بـه 
جای مانـده از دوران جوانی 

خـود بهـره منـد سـازند. 

آب تنی در نهر مؤيدی
پيشه پدری

ميرآب
 پيام ما

شـغل هایـی کـه در قدیـم وجود داشـته انـد و اتفاقاً 
جـزو مهمتریـن شـغل هـای زمـان خـود بـوده انـد. در 
حالـی کـه  امـروزه جـز نامـی از آن هـا در کتـاب هـا و 
سـایت هـا مختلـف دیده نمی شـود. شـاید مـردم امروز 
نـام »میـراب« را هـم نشـنیده باشـند و نداننـد کـه کار 
او چـه بـوده؛ امـا هنـوز هـم نسـل هـای قدیم کـه دهه 
پنجـاه زندگـی خـود را می گذراننـد اهمیت این شـغل 

را در روزگاران گذشـته مـی داننـد.
تعريـف  از  مختصـری  شـرح  بـه  زيـر  متـن 

اوسـت؛ وظيفـه  انجـام  چگونگـی  و  ميـرآب 
میـر آب یعنـی امیـر آب یـا رئیـس آب در واقـع میر 
آب مدیـر و محاسـبه گـر زمان و سـاعت آبی و تقسـیم 
گـر عادالنـه و تعییـن زمـان تحویـل دادن آب قنـات به 
افـراد بـوده اسـت. شـغل میـرآب ممکن اسـت بـه طور 
وراثتـی باشـد و یـا انتخابـی امـا از آنجـا کـه حسـاب و 
کتاب و دانسـتن زمان سـهام کار سـاده ای نبوده اسـت 
میـرآب بـه طـور دایمـی بـه ایـن شـغل ادامه مـی داده 
اسـت ولی دسـتمزد وی را سـهامداران  قنـات در پایان 

سـال و یـا نـوروز تعییـن می کـرده اند.

آبیـار و تقسـیم کننده را میـرآب می گفتنـد. میـرآب 
صـورت  آب  تقسـیم  کـه  )محلـی  خانه فنجـان  در 
می گرفتـه( می نشسـت و بنابـر ابزاری)دیـگ وفنجـان( 
تقسـیم  را  کشـاورزی  آب  داشـت،  اختیـار  در  کـه 
می کـرده و دسـتمزد خـودش را هـم از سـهم آب قنات 
بـر مـی داشـت. از ابتدای کشـف قنـات، تعییـن زمان و 
تقسـیم عادالنـه آب بیـن سـهامداران توسـط میـرآب و 
بـا ابـزار سـاعت آبـی یـا فنجـان انجام می شـده اسـت. 
سـاعت آبـی از کاسـه یا فنجـان )دقیقه شـمار(، دیگ پر 
از آب، سـنگ های کوچک یا تشـله، محاسـبه گر انسـانی 
یـا میـرآب و محـل اسـتقرار کـه بـه آن خانـه  فنجـان 
می گفتنـد و میـراب بـه طـور دایمـی در آن اسـتقرار 

داشـت، تشـکیل می شـده اسـت.
فنجـان یـک کاسـه مسـی کوچک بـا روزنـه ای در 
وسـط آن اسـت و چنـد درجـه یـا عامـت عـددی در 
بدنـه داخلـی آن کـه بـر روی آب هـای یـک دیـگ 
بـزرگ قـرار می گیـرد. این وسـیله برای تعییـن دقیق 
زمـان اسـتفاده از آب قنـات و تقسـیم عادالنـه زمـان 
توزیع سـهم هریک از سـهامداران اختراع شـده است، 
بـرای  و  پیـدا کـرد  بعدهـا کاربردهـای دیگـری  امـا 
تعییـن بزرگتریـن روز سـال، طوالنی ترین شـب و روز 
و تعییـن اوقـات شـرعی در دوره اسـامی بـه کار برده 

می شـد. 

روح انگیز سینمای ایران
صدیقـه سـامی نژاد در روز 3 تیـر 1295 در شـهر بـم 
)اسـتان کرمـان( متولـد شـد و در سـال 1308 بـه همراه 
همسـرش دماوندی که در اسـتودیو امپریـال فیلم بمبئی 
بـه کار اشـتغال داشـت بـه هندوسـتان مهاجـرت کـرد 
و پـس از 18 سـال بـه ایـران بازگشـت. تحصیـات وی 
سـیکل اول دبیرسـتان و پیشـه اصلـی او پرسـتاری بـود.  
بـه دلیل بازی در سـینما مـورد انتقاد شـدید خانواده اش 
قـرار گرفـت و مجبور شـد مدتـی را در انـزوا بگذراند. وی 
در سـال 1349 در مسـتند »سـینمای ایران از مشـروطه 
تا سـپنتا« بخشـی از این مصائب را شـرح داد و به تلخی 

گریست.
روح انگیـز پـس از سـه بـار ازدواج ناموفـق )که دومین 
آنهـا بـا نصـرت اهلل محتشـم بـود( در حالـی کـه فرزندی 
نداشـت سـی سـال آخر عمر را بـه تنهایی زندگـی کرد و 
زمانـی که درگذشـت بسـیاری تصـور می کردند او سـالها 

پیش از آن درگذشـته اسـت.
روح انگیز سـامی نژاد تا صبح 10 اردیبهشـت 1376 در 
طبقـه پایین خانـه ای دو طبقه واقع در خیابان پاسـداران 
تهـران، سروسـتان ششـم زندگـی می کـرد و در بعـد از 
ظهـر چهارشـنبه دهـم اردیبهشـت 1376 در تهـران در 
سـن 81 سـالگی درگذشـت و در بهشـت زهـرا بـه خاك 

سـپرده شد.
لُـر  دختـر  نـام  بـا  ایرانـی  ناطـق  فیلـم  نخسـتین 
در  فیلـم  ایـن  شـد.  سـاخته  مـاه 1312  فروردیـن  در 
هندوسـتان و در کمپانـی امپریال بمبئـی کلید خورد و از 

بهـره گرفـت. فیلـم سـازی هندوسـتان  امکانـات 
فیلـم برگرفتـه از داسـتان عامیانـه جعفـر و گلنار بود 
و بـه شـرح زندگـی دختری مـی پرداخت کـه از کودکی 
توسـط راهزنـان دزدیـده شـده و در قهـوه خانـه ای کار 
مـی کـرد و مـورد توجـه راهزنـی به نـام قلی خـان قرار 
گرفـت. امـا »گلنـار« بـا یکـی از مامـوران دولتی بـه نام 
»جعفـر« آشـنا می شـود. جعفـر و گلنار به هـم دل می 
بندنـد و جعفـر بـا قلی خـان گاویـز می شـود و پس از 
طـی حوادثـی، گلنـار را از دسـت قلـی خـان نجـات می 

دهـد و بـا او ازدواج مـی کند.
کارگـردان فیلـم »دختـر لُر« عبدالحسـین سـپنتا بود 
و یکـی از مشـکات او یافتـن بازیگر مناسـب بـرای نقش 

گلنـار بود.
سـپنتا بـرای یافتـن بازیگـر نقـش »گلنار« کوشـش 
زیـادی کـرد . بسـیاری از زنـان ایرانـی حاضر بـه بازی 
در فیلـم هـای سـینمایی نبودنـد و یا این که اسـتعداد 
بازیگـری نداشـتند. سـپنتا در جسـت و جوهایـش بـه 
نتیجـه نرسـید و سـرانجام روح انگیـز سـامی نـژاد کـه 
بـه  بـود  امپریـال  اسـتودیو  از کارکنـان  یکـی  همسـر 
کمـک او آمـد و حاضـر شـد کـه در ایـن فیلـم ایفـای 

کند. نقـش 

لهجـه غلیظ کرمانی به شـیرینی و جذابیـت بازی اش 
افزود.

روح انگیـز سـامی نـژاد قبـل از ایـن که در فیلـم بازی 
کنـد، از اسـب بـه زمیـن افتـاد و کفـش پاشـنه بلندش، 
جراحـت عمیقـی در بـدن او ایجاد کرد کـه در بمبئی زیر 
عمـل جراحـی قرار گرفت و همین حادثه سـبب شـد که 

هرگـز بچه دار نشـود.
روح انگیـز به همـراه گروه فیلم برداری به هندوسـتان 
و در شـرایط سـخت  نـام چمـود رفـت  بـه  در محلـی 
محیطـی، در ایـن فیلم بـازی کرد. نقش مقابـل او را خوِد 
کارگـردان، یعنـی عبدالحسـین سـپنتا بر عهده داشـت.

سـپنتا در بازیگردانی بیشـتر متاثر از بازیگری سینمای 
هنـد بود و مبالغه در حرکات دسـت و چهـره  از ویژه گی 
هـای ایـن نـوع بازیگـری اسـت. این شـیوه به بـازی روح 
انگیـز نیـز راه یافتـه بـود و بـه بـازی او شـکلی کارتونی و 
کاریکاتـوری بخشـیده بـود. اما با ایـن همه، تماشـاگران، 
روح انگیـز را در نقـش گلنـار، کامـا باور کردنـد و چهره 

او در قالـب گلنـار برای همیشـه در تاریخ سـینمای ایران 
جاودانه شـده است.

روح انگیـز در نقـش گلنـار، بـا وجـود شـیطنت هایی 
کـه نشـان مـی داد، در نهایت بیش تر تیـپ زن معصوم و 
فرشـته گـون را تصویـر می کـرد. او عفیف بـود و هرگز پا 

از دایـره اخاقیـات بیرون نمی گذاشـت.
سـر انجـام فیلـم دختر لُر در مـدت 155 دقیقـه آماده 
شـد و در سـی آبان 1312 در سـینماهای مایاك و سـپه 

بـه نمایش عمومـی در آمد
روح انگیـز سـامی نـژاد پـس از فیلـم »دختـر لُـر« در 
سـال 1314 یکـی از نقـش هـای فیلـم شـیرین و فرهاد 
را بـازی کـرد. این فیلم نیز سـاخته عبدالحسـین سـپنتا 

بـود و روح انگیـز در ایـن فیلم در نقش ِشـکر ظاهر شـد.
روح انگیز پس از فیلم »شـیرین و فرهاد« از همسـرش 
»دماوندی« جدا شـد و با نصرت اهلل محتشـم از بازیگران 
سرشـناس تئاتـر ازدواج کرد . ایـن ازدواج مدت زیادی به 
طول نکشـید و محتشـم در بازگشـت به ایران، روح انگیز 

سـامی نـژاد را غیابی طاق داد.
روح انگیـز پـس از هیجده سـال اقامت در هندوسـتان 
بـه ایـران بازگشـت. او پـس از بازگشـت بـه ایـران، بـرای 
بـه  رو  خانـواده  مخالفـت  بـا  سـینما  در  کارش  ادامـه 
رو شـد. جامعـه سـنتی ایـران ، روح انگیـز را بـه عنـوان 
بازیگـر سـینما نمی پذیرفـت. او به خاطـر آزارهایی که از 
خویشـان و آشـنایان و مـردم دیـد، بعـد از دو فیلـم دیگر 

هرگـز حاضـر نشـد در فیلمـی ایفـای نقـش کند.
روح انگیـز سـامی نژاد خود در این بـاره می گفت: »به 
خاطـر ناراحتـی هایی کـه در موقع فیلم بـردرای و بعد از 
آن چـه از طـرف فامیـل و چـه از طـرف مـردم کشـیدم، 
هرگـز راضـی نشـدم در فیلـم دیگـری بـازی کنـم. هـر 

موقـع کـه از در شـرکت می آمدیم بیـرون ، مجبور بودیم 
سـه نفـر مسـتحفظ داشـته باشـیم. یـک شـوفر و دو نفر 
کمک شـوفر که کسـی بـه اتومبیل مان آسـیب نرسـاند. 
هـر جایـی هـم که مـی رفتیم یـا بایـد یک چیـزی روی 

سـرمان مـی انداختیـم تا کسـی ما را نشناسـد.
اگـر می رفتیم سـی تـَون ، کانادرای بهمـون پرت می 
کـردن ، پـی بگـم واهلل!  من کـه برای همین از آرتیسـتی 
دسـت کشـیدم. از بـس کـه سـختی از مـردم کشـیدم. 
وقتـی سـر کار فیلـم بـرداری وارد مـی شـدیم تکلیفـی 
نداشـتیم. بـرای همیـن دسـت کشـیدم. گاهـی وقـت ها 
فکـرم می رسـید کـه دو مرتبه بـرم به کاری شـروع کنم. 
چـون هـم در هندوسـتان و هـم در ایـران ، مـن را مـی 
خواسـتن؛ امـا همیـن سـختی هـا و ناراحتـی هایـی کـه 
ایرانـی هـا و مـردم به مـن دادن  ترك کردم و چند سـاله 
گوشـه نشـینم و میل ندارم کسـی بدونه من کجا هسـتم. 
از روزی کـه ایـن هجـده سـال اومـدم ، همین سـختی را 

دارم می کشـم.«
 ِ بـرادر  بـا  در سـال 1339  نـژاد  سـامی  انگیـز  روح 
»ماشـااهلل عمرانـی« ازدواج کـرد کـه این ازدواج ده سـال 
ادامـه یافـت. در سـال 1349 وقتـی شـوهر او زنـی دیگر 
گرفـت، روح انگیـز از او جدا شـد و تا سـال 1364 در یک 
خانـه دو طبقـه زندگـی مـی کـرد و در این سـن به دلیل 
کهولـت و احتیـاج با ارتبـاط بیش تر با خانـواده خانه اش 
را فروخـت و بـه طبقـه پایین خانـه خواهـرزاده اش  نقل 

مـکان کرد.
در ایـن خانـه همـه کارهایش را خودش انجـام می داد 
و از نظـر مالـی نیـز مسـتقل بـود. در سـال 1374چشـم 
هایـش به بیمـاری آب مرواریـد دچار و به ناچـار جراحی 
شـد و پـس از جراحـی نیـز خانـه نشـین بـود و دیگـر 
نتوانسـت خـودش خریدهایـش را انجـام بدهـد و خواهـر 

زاده اش بـه او رسـیدگی مـی کـرد.
دهـم  روز  ازظهـر  بعـد  در  نـژاد  سـامی  انگیـز  روح 
یـک  و  مـاه سـال 1376 در سـن هشـتاد  اردیبهشـت 

درگذشـت. سـالگی 

چه می خوانيد...
همانطـور کـه از اسـم صفحـه »یادنگاشـت« بـر مـی آید مطالبی در این صفحه کار می شـود که بیشـتر مربوط به گذشـته هاسـت. سـوژه اصلی 
ایـن صفحـه امـروز دربـاره صدیقه سـامی نژاد اسـت و در حاشـیه این صفحه با پیشـه هایی آشـنا می شـوید که شـاید در زمان امـروزی چندان 

نامی از آن ها نباشـد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004000992 مـورخ 1393/05/18 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی خانم زهرا خیراندیش شـورکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 469 صـادره از 
راور در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 281/30 مترمربـع که میـزان یکدانگ از کل 
ششـدانگ عرصـه ملـک به مسـاحت 46/88 مترمربـع متعلق به وقف می باشـد پاك 59 فرعـی از 1896 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 1 فرعی از 1896 اصلـی واقع در راور خیابان امام رضا کوچه شـماره 1 بخش 18 
کرمـان خریـداری از محـل مالکیـت مالک رسـمی آقای سـید محمـد مرتضوی و غیـره محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 29

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319007037158 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم بتول زیدآبادی نژاد فرزند علی بشـماره شناسـنامه 4466 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 249/50 مترمربع تحت پاك 13480 فرعـی از 4776 اصلی واقع در بخـش 1 کرمان به ادرس 
کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای 31 بعد از 20 متری کوچه امام حسـن عسـکری )ع( سـمت راسـت خریداری از 
محـل مالکیـت آقای شـاهپور کیانیان محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 10025   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004002243 مـورخ 1393/09/17 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای هادی منوچهری پناه راوری فرزند غامرضا بشـماره شناسـنامه 2237 صادره 
از راور در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 383/95 مترمربع پاك 1744 فرعـی از 1893- اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاك 419 فرعـی از 1893- اصلـی واقـع در راور خیابان گلنار کوچه شـهید جعفری بخش 18 
کرمـان خریـداری از محـل مالکیـت آقای غامرضـا منوچهری پناه راوری مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده    م الف 33   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004000995 مـورخ 1393/05/18 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانه بامعارض  متقاضی آقای روح اله خواجوئی راوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 456 صادره از راور در 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 281/30 مترمربع که میزان یکدانگ از کل ششـدانگ 
عرصـه ملـک بـه مسـاحت 46/88 مترمربـع متعلق بـه وقف می باشـد پاك 59 فرعـی از 1896 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاك 1 فرعـی از 1896 اصلـی واقع در راور خیابـان امام رضا کوچه شـماره 1 بخش 18 کرمان 
خریـداری از محـل مالکیت مالک رسـمی آقای سـید محمد مرتضـوی و غیره محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده    م الف 30

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بر طبقـه فوقانی پـاك 2 فرعـی از 4252 اصلـی بخش 2 
کرمـان واقـع در خ سـرباز کوچـه 26 اولیـن چهـار کوچـه سـمت چپ مـورد تقاضـای خانم شـهربانو 
خواجویـی نیـاز بـه تحدیدحـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هم میسـر نمی باشـد لذا 
حسـب درخواسـت 93/36022/ و مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیدحـدود آن باسـتناد تبصره 5 قانـون مزبور 
منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز 94/3/5 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا به 
مالـک )مالکیـن امـاك مجـاور( رقبه مزبـور اخطار می گردد کـه در موعد مقـرر در این اعـان در محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی 
بـر حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضی داشـته باشـد بر طبق مـاده 20 قانـون حداکثر ظرف مـدت 30 روز 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـام نمایند و ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ اعـام اعتـراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و 
رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلت 
یـاد شـده و ارائـه گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنام 

وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعائی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار : 94/2/15

کفیل اداره ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام    م الف 10038   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319007037088 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای حسـن موسـی زاده رئیسـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از بم در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 210 مترمربع تحـت پـاك 13627 فرعـی از 3968 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاك 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه ادرس کرمـان شـهرك امام 
حسـن عسـکری )ع( کوچـه شـهید علی قاسـمی خریداری از محـل مالکیت آقـای فریبرز عیش آبـادی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 1394/02/15

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 10049

آگهی تاسيس
خاصـه اظهارنامـه و اساسـنامه شـرکت خدماتی فراز سـیرگان )سـهامی خاص( کـه در تاریـخ 1386/11/23 
تحـت شـماره 8692 در دفتـر ثبـت شـرکت هـای کرمان به ثبـت رسـیده و در تاریـخ 1386/11/23 از لحاظ 
امضـاء ذیـل ثبـت تکمیـل گردیـده بـرای اطـاع عمـوم در روزنامه رسـمی جمهوری اسـامی ایـران آگهی می شـود: 
1- موضـوع شـرکت: پشـتیبانی – تاسیسـات- تخلیـه و بارگیـری توسـط نیـروی انسـانی – باغبانـی - طبـخ و توزیـع 
غـذا – خدمـات تنظیـف اداری و ارگان هـای دولتی پس از کسـب مجـوز از مراجع ذیصاح. 2- مدت شـرکت: از تاریخ 
ثبـت بمـدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شـرکت: کرمان- شـهرك پیروزی پردیس شـرقی 2 ، 4- سـرمایه شـرکت مبلغ 
یـک میلیـون ریـال منقسـم به یکصد سـهم ده هـزار ریالی بـا نام که این مبلـغ تماماً طـی گواهی شـماره 940/1060 
مورخـه 1386/11/13 بانـک رفـاه کارگـران شـعبه بلـوار جمهوری اسـامی کرمـان پرداخـت گردیده اسـت. 5- اولین 
مدیـران شـرکت: اعظـم تیرافکـن بسـمت مدیر عامـل و رئیس هیئـت مدیره و حشـمت منتظری بسـمت نایب رئیس 
هیئـت مدیـره و مهـدی تیرافکـن بسـمت عضـو هیئـت مدیره بمـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد. 6- دارنـدگان حق 
امضـاء: کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و بانکـی بـا امضـاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت و سـایر نامه 
هـای اداری بـا امضـاء مدیـر عامـل و مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد.  7- بـازرس اصلـی و علی البـدل: امیـر تیرافکن 

بسـمت بـازرس اصلـی و محمد محسـنی تکلو بسـمت بـازرس علی البـدل بمدت یکسـال انتخـاب گردیدند.
مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان – اسماء فرج پور  م الف 10050

آگهی ابالغ معرفی داور
خانـم نجمـه صادقـی فرزنـد عبـاس دادخواسـتی مبنـی بـر  تقاضـای گواهـی عـدم امـکان سـازش بـرای 
طـاق بـه طرفیـت خوانـده آقـای هـادی عارفـی نـژاد فرزنـد علـی  بـه ایـن دادگاه تقدیـم کـه بـه کاسـه 
9309983444100377 در شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقـی راور به ثبت رسـیده اسـت با عنایت به اینکه 
جهـت پرونـده قـرار ارجـاع امـر بـه داور صـادر گردیـده و خوانـده نیـز مجهـول المـکان می باشـد لـذا بنا بـه تقاضای 
خواهـان و حسـب تجویـز مـاده 73 قانـون آئیـن دادرسـی مدنی مراتـب در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار درج و 
آگهـی مـی گـردد تـا خوانـده ظرف مهلت یـک هفته از نشـر آگهی یـک از ارقاب خـود را کـه دارای حداقل 40 سـال 
سـن، باسـواد، متاهـل، متعهـد، و آشـنا به مسـائل شـرعی و خانوادگی باشـد به عنـوان داور بـه دادگاه معرفـی در غیر 

اینصـورت دادگاه غیابـاً نسـبت بـه انتخـاب داور اقـدام خواهـد نمود٪
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی  م الف 45

آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم صدیقه حسـنی پور راوری زاده فرزند حسـین دارای شناسـنامه شـماره 390  بشـرح دادخواسـت شماره  
فوق مورخه 1394/01/26 توضیح داده شـادروان حسـین حسـن پورراوری زاده فرزند رضا بشناسـنامه شـماره 50 در 
تاریـخ 1393/11/11 در شـهر راور فـوت شـده و وراثـت منحصر حین الفوت وی عبارتند/عبارتسـت از: 1- خانم لیلی 
قشـاقی شـماره شناسـنامه 217 متولد 1321 همسـر متوفی 2- خانم صدیقه حسـنی پور راوری زاده شماره شناسنامه 390 
متولد 1355 فرزند متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختاف تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور- نسرین خیراندیش  م الف 46

    عکس شماره 1- شهردار و استاندار کرمان را در حال بازدید از نهر مؤیدی

    عکس شماره 2-  نهر مؤیدی پس از پوشیده شدن

 ياسر سيستانی نژاد

يادمـــــــان

روح انگیز در نقش گلنار، با وجود شیطنت هایی 
که نشان می داد، در نهایت بیش تر تیپ زن 

معصوم و فرشته گون را تصویر می کرد. او 
عفیف بود و هرگز پا از دایره اخالقیات بیرون 

نمی گذاشت.
سر انجام فیلم دختر لُر در مدت 155 دقیقه 

آماده شد و در سی آبان 1312 در سینماهای 
مایاک و سپه به نمایش عمومی در آمد
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7 ورزش7

و  مغـز  جـراح  سـمیعی،  پروفسـور 
االسـام  حجـت  همـراه  بـه  اعصـاب، 
یونسـی، وزیر اسـبق اطاعات و دسـتیار 
وزارت  محـل  در  رئیس جمهـور،  ویـژه 
ورزش، بـا محمـود گـودرزی دیـدار کرد.

و  مغـز  جـراح  سـمیعی،  پروفسـور 
االسـام  حجـت  همـراه  بـه  اعصـاب، 
و  اطاعـات  اسـبق  وزیـر  یونسـی، 
دسـتیار ویـژه رئیس جمهـور، در محـل 
گـودرزی  محمـود  بـا  ورزش،  وزارت 

کـرد. دیـدار 
سـمیعی،  پروفسـور  دیـدار  ایـن  در 
دیـدار  ایـن  از  ابـراز خوشـحالی  ضمـن 
گفـت: آنچـه بـرای مـن در ایـن دیـدار 
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت اینکه 
علمـی  و  دانشـگاهی  کامـًا  در جمعـی 

حضـور دارم و درمـورد سـامتی مـردم 
می کنیـم. اثربخـش  گفت وگویـی 

وی در ایـن دیـدار  بـا تاکیـد بـر ایـن 
موضـوع کـه اساسـاً در  مجامع سیاسـی 
کامـًا  فـردی  و  نمی کنـم  پیـدا  ورود 
اظهـار  هسـتم،  دانشـگاهی  و  علمـی 
داشـت: ایرانـی بـودن را بـه عنـوان یـک 
اصـل پذیرفته ام  چراکـه معتقدم  اصالت 
و کسـی  آنهااسـت  ریشـه   بـه  انسـان ها 
کـه  اصالـت  خـود را فرامـوش کنـد، به 
درخـت بـی ریشـه ای شـبیه اسـت کـه 

ثمـر و میـوه ای نخواهـد داد.
حـال  در  افـزود:  سـمیعی  پروفسـور 
حاضـر اعتبـار مـن در آلمـان، نـزد صدر 
اعظـم و مـردم ایـن کشـور،  بـه خاطـر 
بـودن  پروفسـور  یـا  و  بـودن  پزشـک 

نیسـت، بلکـه به خاطـر ایرانی بـودن من 
اسـت کـه نسـبت بـه آن بسـیار تاکیـد 
داشـته ام. بـه قـول شـولدر صـدر اعظـم 
وقت آلمـان، کـه در سـفری بـا مـن بـه 
بـود، کشـور و مردم ایـران  آمـده  ایـران 
را، بایـد از نزدیـک دیـد و با آنهـا ارتباط 
داشـت تـا بتوان بـه خوبی و بـه  فرهنگ 

واالی  آنهـا پـی بـرد.
و  ایرانـی  برجسـته  جـراح  ایـن 
خـود  بـودن  بی عاقـه  از  بین المللـی، 
و  گفـت  سـخن  سیاسـت  بـه  نسـبت 
خاطرنشـان کـرد: در هـر کجا که باشـم؛ 
معتقـدم  و  نـدارم  کاری  سیاسـت،  بـا 

اسـت. سیاسـت  از  برتـر  طبابـت، 
بـا  خـود  دیـدار  سـمیعی،  پروفسـور 
و  خـوب  بسـیار  دیـداری  را،  گـودرزی 

خوشـحال کننده توصیـف کـرد و گفـت: 
خوشـحالم از اینکـه مسـئولیت ورزش و 
سـامت مـردم کشـورم بـه عهـده فردی 

اسـت. دانشـگاهی 
ضمـن  نیـز  جوانـان  و  ورزش  وزیـر 
ابـراز خوشـحالی متقابـل از ایـن دیـدار، 
تـاش در حوزه هـای ورزش، سـامت و 
همچنیـن فرهنـگ را، فرصـت و نعمـت 
بسـیار ارزشـمندی توصیـف کـرد و گام 

اقدامـی  را،   مسـیر  ایـن  در  برداشـتن 
بـزرگ و مهم بـرای ارتقا سـامتی مردم 

دانسـت .
عنـوان  بـه  سـمیعی  پرفسـور  از  وی 
افتخـاری ملـی در حـوزه پزشـکی یـاد 
نشسـت ها  ایـن  قطعـاً  افـزود:  و  کـرد 
می توانـد راهکارهـای مناسـبی را در دو 
بخـش ورزش و سـامت مـردم، پیـش 

ایلنـا روی مـا بگـذارد./ 

ديدار پروفسور سميعی با وزير ورزش در سئول

خبر

مستندات نساجی
مورد قبول كميته اخالق 

قرار نگرفت؟
باشـگاه نسـاجی قائمشـهر در اواسـط لیگ 
امسـال مدارکـی علیـه باشـگاه مـس کرمـان 
جمـع آوری کـرد کـه نشـان مـی داد باشـگاه 
حـال  در  بیرونـی  کمک هـای  بـا  کرمانـی 
نتیجـه گرفتـن اسـت. آنهـا پـس از تکمیـل 
ایـن مـدارك و پـس از پایـان لیـگ، آن را در 

اختیـار کمیتـه اخـاق قـرار دادنـد.
پیاپـی  اخـراج   ورزش،  بانـک  گـزارش  بـه 
کرمـان،  مـس  رقیـب  تیم هـای  بازیکنـان 
در  متوالـی  بـازی  پنالتـی در چنـد  گرفتـن 
دیگـر  مـورد  چنـد  و  بـازی  پایانـی  دقایـق 
کـه مدیرعامـل تیـم مازندرانـی همـه را طی 
پرونـده ای بـه کمیتـه اخـاق بـرد تـا حـق 

بگیـرد. را  تیمـش 
بازی هـای  بـرای  وقتـی  اینکـه  جالب تـر 
پایانـی مـس کرمـان ناظـر داوری گذاشـتند 
و پـای رییـس کمیتـه داوران بـه میـان آمد، 
از دسـت  امتیـاز   5 بـازی  دو  در  کرمانی هـا 
دادنـد و ایـن بـرای درودگر نشـانه خوبی بود. 
امـا تنهـا نشـانه خوبـی بـود و سـند محکمـه 

پسـندی بـه حسـاب نمی آمـد.
طبـق آخریـن اخبـار رسـیده بـه خبرنـگار 
فدراسـیون  اخـاق  کمیتـه  ورزش،  بانـک 
فوتبال مسـتندات باشـگاه نسـاجی قائمشـهر 
و  ندانسـته  کافـی  را  تبانـی  اثبـات  بـرای 
احتمـاال فردا )دوشـنبه( باشـگاه مـس کرمان 

را در ایـن پرونـده تبرئـه خواهـد کـرد.
ختـم  جـا  همیـن  بـه  ماجـرا  ایـن  البتـه 
نخواهـد شـد. بلکـه مسـی ها پـس از اینکـه 
متوجـه شـدند در ایـن پرونده پیـروز خواهند 
شـد، از مدیرعامل نسـاجی قائمشـهر شکایت 
دادگاه  بـه  را  او  دارنـد  قصـد  و  کرده انـد 
بکشـانند. شـاید با ایـن کار، مدیـران تیم های 
دیگـر هـم پیگیـر حـق باشگاه شـان نباشـند.

»مس کرمانیکو« برای ثبت در تاریخ

سعيد قرايی
بـازی هایی هسـتند کـه ریشـه در تاریـخ دارند حتی 
اگر مصافشـان به تعداد انگشـتان یک دسـت هم نباشـد. 
درسـت مثـل بـازی مـس کرمان و مـس رفسـنجان که 
ایـن هفته و هفته ی آینده در حسـاس ترین مقطع لیگ 

یـک برگزار می شـود....

شـاید مـس کرمـان و مس رفسـنجان بیشـتر از یک 
بـازی رسـمی بـا یکدیگـر انجام نـداده اند اما شـاید همه 
بـازی نکردن هـای آن ها جنگ سـردی بوده اسـت برای 
ایـن »مـس کرمانیکـو« که با شـمایلی دیگر برگـزار می 
شـود.  تـا جایـی که پیـران فوتبال کرمـان به یـاد دارند، 
بـازی تیم های کرمانی با رفسـنجانی همیشـه حسـاس 

بـوده اسـت و از قدیـم االیـام کـری فوتبالی بیـن کرمان 
و رفسـنجان همیشـه داغ بـوده اسـت.... نقطه مشـترك 
تمامـی ایـن کـری خوانـی ها نیـز ار فسـنجان ایـن بود 
کـه شـما کرمانی هـا حق مـا را در فوتبـال خـورده اید!!

حقـی کـه البتـه هیـچ گاه مشـخص نشـد بـر چـه 
معیاری تفسـیر می شـده اسـت امـا جوانترهـای فوتبال 
کرمـان نیـز بـه خوبـی در خاطـر دارند که در همه سـال 
هایـی کـه مـس کرمـان در لیـگ برتـر بـازی مـی کرد، 
این صحبت را با سـنگینی می بایسـت بشـنوند که حق 
مـس رفسـنجان اسـت کـه در لیـگ برتـر بـازی کند نه 
مـس کرمـان!! ادعایـی کـه البتـه آن هـم جز یک شـعار 

احساسـی متـر و معیـار دیگری نداشـت.
حـاال همـه ایـن سـابقه تاریخـی و ایـن حـرف هـای 
زخـم دار جمـع مـی شـود و یـک بـاره مـس کرمانیکـو 
در حسـاس تریـن جای ممکن شـکل می گیـرد و قطعا 
همـه ایـن ها کافی اسـت که ایمـان بیاوریم، بـازی های 
رفـت و برگشـت پلی آف چه بازی هـای مهمی در تاریخ 

فوتبـال کرمان محسـوب می شـود.
شـاید در پایـان دور رفت که مس رفسـنجان با اقتدار 
در صـدر و مـس کرمـان بـا حقـارت در تـه جـدول بود، 
هیچکـس حتـی فکـر ش را هـم نمـی کـرد کـه دو تیم 

قـرار اشـد در پایـان نیـم فصـل دوم در اتوبـان کرمـان - 
رفسـنجان کـورس صعـود بـه لیـگ برتـر را بگذارنـد اما 
بهرشـکل مـس رفسـنجان به همـان اندازه کـه در حفظ 
صدرنشـینی خـود کوتاهـی کـرد، مـس کرمـان بـرای 
جسـتن بـه بـاالی جـدول زرنگـی نشـان داد تا حـاال در 

یـک بـازی کامـا حیثیتی بـه مصـاف یکدیگـر بروند.
امـا بـه طـور قطـع و یقیـن بـازی رودروی دو تیـم با 
تمـام بـازی های لیگ یـک آن ها در ایـن فصل متفاوت 
اسـت و هیـچ تیمـی نمـی خواهـد در ایـن چشـم هـم 

چشـمی مسـی کم آورده باشـد.
ایـن بـازی از آن دسـت مسـابقاتی مـی شـود کـه تـا 
سـال های سـال می شـود در رابطه با آن صحبت کرد و 
قصـه گفـت... قهرمـان این بـازی می تواند یک عمر سـر 
خـود را بـاال نگـه دارد و از ان بگوید و قطعـا در این بازی 
ها همیشـه بردار کوچکتـر زرنگ بازی هـای خاص خود 

را ارایـه خواهد کرد.
مصـاف فوتبالـی کرمان و رفسـنجان ریشـه در تاریخ 
فوتبـال اسـتان داردو فصـل پلـی آفـی مـس کرمانیکـو 
رفسـنجان و کرمـان مـی توانـد نقطـه اوج این داسـتان 
باشد....چشـم هـا را گرد مـی کنیم و منتظـر این مصاف 

تاریخـی در دو هفتـه پیـش رو مـی مانیم...

چه می خوانيد...
فـردا بـازی حسـاس دو تیـم کرمانـی در مرحله حذفی برگزار می شـود، سـوژه امروز صفحـه »ورزش« به همین موضوع اختصاص دارد. دیدار پروفسـور سـمیعی 

بـا وزیـر ورزش مطلب دیگر این صفحه اسـت.
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۰۹۱۳۸۳۵۱۰۹۰

فروش خانه
خانه مسکونى 

دوطبقه)بم(
شخصى ساز. هر دو 
طبقه تکمیل كابینت. 

پرده. برق و آب هر واحد 
مجزا. طبقه دوم كف 

گرانیت. هر دو واحد یک 
خوابه

۰۹۱۳۶۳۵۸۶۹۵

ترجمه
ترجمه روان متون عمومى و 
تخصصى زبان انگلیسى به 

فارسى
۰۹۳۷۵۹۵۲۷۲۸

باغ فروشی در 
ماهان

صد و پنجاه قصب

همراه با سند معتبر
۰۹۱۴۰۵۴۹۴۵۴

فروش ویژه
روغن شترمرغ
رفع و باز كننده چین و 

چروک، 
رفع لکه و جای جوش، 
ترمیم زخم و جای زخم،
 ترمیم ترک شکم و پا، 
ماسک گیاهى سفت 
كننده و شاداب كننده 

صورت 

۰۹۳۶۹۴۴۹۸۲۷

معماری داخلی
مهندس خدیش

۰۹۱۳۷۵۶۷۸۴۷

خدمات چاپ 
و طراحی

كلیه خدمات چاپ و 
طراحى بروشور، كتابچه، 
كارت ویزیت، تراكت، 

پوستر و...

بدون واسطه 
۰۹۱۲۵۸۳۸۴۹۴

همکار خانم 
جهت کار در 
مشاور امالک
ساعات كار : ٩ الي 
٣٠/۱2 و ۱٧ الي 2۱

امالک حسیني
۳۲۴۳۴۷۴۶
۳۲۴۷۷۳۲۶

پراید ۱۳۲ 
فول مدل ۹۲
كامال سالم ، بدون رنگ

قیمت ۱8 میلیون
شهر سیرجان

۰۹۱۳۳۷۹۰۸۷۹

داف بی دماغ 
موتور گیربکس 

دینفراسیل بنز مدل۱٣54 
سابقه بیمه۱٠سال كارت 

هوشمند
۰۹۱۳۹۳۹۷۲۶۲

سمند X7 تمیز 
و خونگی
سمند معمولى
جلوپنجره ای

۰۹۱۳۲۹۱۱۳۷۷ سوله اجاره ای
شرف اباد

دارای دفتر كار/ برق سه 
فاز/اب/تلفن/گاز/ ارتفاع 

سقف ٣.5 و 4.5 متر
آرایشگاه ۳۲۴۷۰۰۴۹

زنانه
به یک شاگرد اصالح 

كار ماهر، یک شیفت در 
آرایشگاه زنانه واقع در بلوار 

جهاد نیازمندیم

 ۰۹۳۶۳۲۳۶۱۴۹ 

فروش ویالیی 
آدرس خیابان سرباز ٣٠ 
دوعدد آشپز خانه انباری 

جدا حیاط بزرگ
گاراژ زیر بنا۱8٠ بیست 
سال ساخت كامال جادار 

باز سازی شده

بازاریاب۰۹۳۵۴۳۰۸۵۵۲
جهت پرزنت كردن 

ادارات ، موسسات و مراكز 
دولتى

۰۹۱۳۷۶۶۲۳۵۸

فروش
زمین

زمین مسکونى دارای 
سند ثبتى شمالى و 

جنوبى

واقع در خیابان 
کمیل

۰۹۳۶۳۵۷۷۴۷۰

زمنــــدیـــــــها نیــــــــا

3
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3
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فرزند خصال خويشتن

 علی شهيدی زندی

ادامه از صفحه اول
و  نردبـان شـهرت  از  کـدام  بـرادران هیـچ  ایـن  کـه  اسـت  جالـب 
محبوبیـت و مقبولیـت یکدیگـر بـاال نرفتـه انـد و همـه فرزنـد خصـال 
خویشـتن انـد. ایـن را بـه درسـتی از نحـوه اندیشـه و تفاوت دیـدگاه ها 
و حسـن مدیریـت شـان می تـوان دریافـت. مهـدی جهانگیـری به حق 
یکـی از مـردان مؤثـر اقتصـاد ایـران اسـت. مـردی کـه موتـور محـرك 
بخـش عمـده ای از اقتصـاد و کارآفرینـی کشـور اسـت. تاسـیس بانـک 
گردشـگری و ترسـیم نقشـه راه موفقیـت آمیـز آن بهتریـن شـاهد ایـن 
ادعاسـت. مهـدی جهانگیـری هیچـگاه از آموختـن و تحصیـل دسـت 
نکشـید و توانسـت در کنـار تجـارب ارزنـده مـدرك PHD  خـود را در 
رشـته اقتصـاد بیـن الملـل اخـذ کنـد جهانگیری توسـعه گردشـگری را 
نسـخه ای بـرای حل مشـکات کشـور مـی دانـد. همان موضـوع مهمی 
کـه بسـیاری از آن غافـل بـوده انـد. وی صـادرات غیـر نفتـی را راهـکار 
خـروج از بحـران اقتصـادی کنونی و همسـو با اقتصـاد مقاومتی می داند 
که در  جهت تقویت آن گام های عملی بسـیاری برداشـته نشـده اسـت. 
طـرح ایـن موضـوع نمایـان گـر آن اسـت کـه او درد را فهمیده اسـت و 

درمـان را نیـز هم.
و البتـه مهـدی جهانگیـری کـه در کنـار پسـت هـای مدیریتـی و 
تحقیقاتـی در حالـی بـه عنوان مرد کارآفرین سـال انتخاب می شـود که 
هرگـز از یـاد محرومـان نیز غافـل نبوده اسـت. دکتر مهـدی جهانگیری 
در کنـار گـروه مالـی گردشـگری اقـدام بـه تاسـیس موسـه خیریه یاس 
فاطمـه النبـی )س( نمـوده اسـت و با طـرح ابتکاری بی نظیـر »کیمیای 
دانـش« خـود کمـر همت بـه توسـعه فضاهـای امـوزش در محرومترین 
نقـاط ایـن سـرزمین بسـته اسـت ایـن حرکـت به بسـیاری دیگر نشـان 
داد کـه وقتـی ایـده هـای خیرخواهانه یک مـرد بزرگ پشـت یک گروه 
مالـی قدرتمنـد باشـد فعالیـت این گـروه به سـودآوری محـدود نخواهد 
شـد و حمایـت از طبقـه ضعیـف جامعـه مـی تواند پیوسـت همیشـگی 
فعالیـت هـای اقتصـادی یک مجموعـه بـزرگ و موفق باشـد و می توان 
سـودآوری یـک مجموعـه مالی را هم جهت بـا حمایت از مـردم نیازمند 
قـرار داد. حضـور شـخص مهـدی جهانگیـری در ایـن روسـتاها و کلنگ 
زدن طـرح احـداث مـدارس آن هم در خیریه ای که بـا نام خاص فاطمه 
زهـرا مزیـن اسـت از مهـدی جهانگیری نـه تنها یـک مدیر موفـق مالی 
بلکـه یـک چهره خیـر و ماندگار برای مـردم ایران علـی الخصوص مردم 
کرمـان سـاخته اسـت امـروز او نـه تنهـا مایه مباهـات سـرزمین مادری 
اش کرمـان بلکـه افتخـار ایران اسـت. با اعتمـاد فعالین بخـش اقتصادی 
و انتخـاب وی بـه عنـوان نایـب رئیس اتاق تهـران می توان امیدوار شـد 
امثـال چهـره های توسـعه گرایی چـون جهانگیـری را در آینـده اقتصاد 
کشـورمان بیشـتر داشـته باشـیم.  توسـعه و کارآفرینـی مـدار حرکـت 
دانـش محـور دکتـر جهانگیـری اسـت. آن هـم در خیریه ای کـه به نام 
نامـی فاطمـه زهـرا مزین اسـت. امـروز او نـه تنهـا مایه مباهـات کرمان 

کـه افتخـار ایران اسـت. به امیـد آن روز

هنرمنـد  شـریفیان«  »محسـن 
بنـام بوشـهری در اختتامیه همایش 
بـه  ملـی خلیـج فـارس، هدیـه ای 
وزارت  محتـرم  وزیـر  جنتـی  علـی 
خطرنـاك  را  آن  و  تقدیـم  ارشـاد 
عنـوان کـرد. گـروه موسـیقی لیـان 
در روز ملـی خلیج فارس در بوشـهر 
و بـا حضـور وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی با اسـتقبال زیـادی به روی 
صحنـه رفـت و محسـن شـریفیان، 
سرپرسـت گروه لیان پـس از اجرای 
نی انبـان  سـاز  جدیـد،  اثـر  چنـد 
خـود را بـه وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
از  پـس  او  کـرد.  تقدیـم  اسـامی، 

اهـدا سـازش به علـی جنتـی گفت: 
نـاك  خطـر  بسـیار  هدیـه  »ایـن 
شـایان  کنیـد.«  احتیـاط  و  اسـت 

ذکـر اسـت که شـریفیان، سه شـنبه 
گذشـته )هشتم اردیبهشـت ماه( در 
مراسـمی کـه به مناسـبت رونمایـی 

از آلبـوم جدیـدش »نی مـه«، بـروی 
لنـج برگزار شـد، گفته بـود: »برخی 
کشـورها می خواهنـد کـه ایـن سـاز 
و  کننـد  ثبـت  خودشـان  به نـام  را 
کـه  زیـرا  بدهیـم  اجـازه  نبایـد  مـا 
ایـران  بـه  متعلـق  تنهـا  نی انبـان 
بـا  شـریفیان  بـدون شـک  اسـت.« 
اهـدا نی انبـان خود به وزیـر فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی در روز ملـی خلیج 
پیـش  از  بیـش  حمایـت  فـارس، 
مسـووالن برای شناسـاندن و صیانت 
از این سـاز اصیل را خواسـتار شـده 
اسـت تـا از دزدیـدن هویـت ایرانـی 

جلوگیـری شـود.

این هدیه بسیار خطر ناک است و احتیاط کنید!

افتخاري كه بايد براي ايران باشد 
 نيره طاهری 

باقـي  بـه رقابـت هـاي فرمـول یـک  تـا رسـیدن   یـک قـدم 
اسـت؛ همـان فرمـول یکـي کـه بسـیاري در حسـرت حضـور در 
رقابت هایـش هسـتند. کـوروش محمدخانـي جوان ایرانـی مي تواند 
یـک قـدم باقیمانـده را بردارد امـا این موفقیـت که براي نـام ایران 
اسـت مسـتلزم دسـت بـه دسـت هـم دادن هاسـت. همـه مي دانند 
مسـابقات فرمـول یـک یکـي از بزرگ تریـن رقابت هـاي ورزشـي 
دنیاسـت امـا ورود بـه آن آسـان نیسـت و بـه گفتـه حمیدرضـا 
مهرعلـي رئیـس سـابق فدراسـیون اتومبیلراني، ورود بـه این رقابت 
فرمـول پیچیـده اي دارد. پیچیدگـي رقابـت هـاي فرمـول یـک بـه 
انـدازه اي اسـت کـه اهـل ایـن رشـته از آن بـه مافیـاي فرمـول 
یـک یـاد مي کننـد. ورود بـه فرمـول یـک آسـان نیسـت و نبایـد 
اینچنیـن تصـور کـرد کـه بـراي جـذب راننـدگان پولـي بـه آنهـا 
پرداخـت مي شـود بلکـه ایـن راننـدگان فرمـول یـک هسـتند کـه 
بایـد بـراي جـذب شـدن هزینـه اي را در نظـر داشـته و بپردازنـد. 
کـوروش تمـام ایـن مسـیر سـخت را پیمـوده و اکنـون یـک پلـه 
بایـد بـاال بـرود تـا افتخـاري نصیـب ایـران کنـد و آن هـم »ورود 
آن طـور  اسـت.  یـک«  فرمـول  بـه مسـابقات  نخسـتین مسـلمان 
کـه شـنید شـده بـا کشـور قطـر در جهـت پشـتیباني و بـه نوعـي 
اسپانسـري کـوروش محمدخانـي صحبـت شـده اسـت یعنـي او 
بـا پرچـم ایـران و اسپانسـري قطـر گام در رقابتهـا بگـذارد.  اگـر 
نخسـتین مسـلمان با اسپانسـري کشـور ایـران و با پرچـم پرافتخار 
کشـورمان در رقابت هـاي فرمـول یـک حضور داشـته باشـد بهتر از 
ایـن نیسـت کـه قطـر خود را شـریک ایـن افتخـار بدانـد؟ کوروش 
محمدخانـي ایـن روزهـا دلگیـر اسـت و در دل مي گویـد: »از وقتي 
مسـابقات را در انگلیـس شـروع کـردم همیشـه بـا پرچم ایـران در 
رقابت هـا حضـور یافتم و پرچم سـه رنگ کشـورم را بـا قراردادهاي 
کان تعویـض نکـردم؛ حـاال پـاداش وفـاداري بـه وطـن پذیـرش 
اسپانسـري کشـور همسـایه اسـت؟« او بـراي برداشـتن گام نهایي 
بـا یـک مشـکل مواجـه اسـت و مي گویـد: »بزرگ تریـن مانعـي که 
بـر سـر راه مـن قـرار دارد، بحـث تامیـن منابـع مالـي اسـت چون 
اتومبیلرانـي از پرهزینه تریـن ورزش هاسـت.« تاکنـون 14میلیـارد 
تومـان بـراي این رشـته هزینه کـرده و اکنون انتظـار دارد که براي 
ورود بـه رقابت هـاي فرمـول یـک مسـاعدت هایي از سـوي دولت و 
بویـژه وزارت ورزش و جوانـان صـورت گیـرد. کـوروش محمدخاني 
حـاال نخسـتین راننـده ایرانـي اسـت کـه مي توانـد در رقابت هـاي 
فرمـول یـک شـرکت کنـد، امـا حضـور در ایـن رقابت هـا حداقـل 
پنـج میلیـون دالر هزینـه دارد. بـا ایـن حـال او امیـدوار اسـت که 
رئیس جمهـور بـا توجـه بـه وعده هایي که دربـاره پیشـرفت ورزش 
کشـور داده اسـت وزیـر ورزش و جوانـان را مجـاب بـه حمایـت از 
او کنـد. افتخـاري بـه نامي »نخسـتین مسـلمان از کشـور ایران در 

فرمـول یک«. مسـابقات 

آخر

بدون شرح

خبر آخر


