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پایان هفته سی و سوم جام آزادگان

نتایج خوب تیم های کرمانی

دیـدار اسـتاندار کرمـان بـا اعضـای شـورای اسـامی شـهر به 
مناسـبت سـال جدید که یکشـنبه در محل دفتر اسـتاندار انجام 
شـد بـدون جنجال نبـود. اگرچـه در ابتـدای این جلسـه صحبت 
هـای کلـی مطـرح شـد امـا هرچـه این دیـدار نـوروزی بـه پایان 

نزدیـک تـر می شـد، تنـش در آن بیشـتر می شـد.
در ابتـدای ایـن دیـدار رییـس شـورای شـهر کرمـان ضمـن 
تشـکر از حمایـت و زحمـات اسـتاندار در خصـوص پـروژه هـای 
شـهری اظهـار داشـت: در دولـت تدبیـر و امیـد شـاهد تغییـرات 
زیـادی در شـهر کرمـان بودیم و مـی دانیم جز با حمایت شـما و 
دولـت ایـن کار هـا صورت نمـی گرفـت و امیدواریم که در سـال 

95 نیز شـورای شـهر کرمـان را حمایت کنید. علی اکبر مشـرفی 
در ایـن جلسـه بـا اشـاره به سـفر قریـب الوقـوع ریاسـت جمهور 
گفـت: سـفر رییـس جمهـور در کرمـان بهترین فرصت اسـت که 

بیشـترین اسـتفاده را برای پیشـرفت شـهر کرمـان ببریم.
مشـرفی در ادامـه اظهار داشـت: اجرای تعـدادی از پروژه های 
جـاری بـا بودجـه شـهرداری امـکان پذیـر نیسـت و بـا توجـه به 
ملـی بـودن بعضـی از طـرح  هـا ماننـد پـروژه قلعـه دختـر، قلعه 
اردشـیر و متـرو مـی توانیـم از حمایـت هـای رییـس جمهـور 

کنیم.  اسـتفاده 
صفحه 2

عید دیدنی اعضای شورای شهر و استاندار کرمان چندان دوستانه نبود

گالیه های ناتمام
 استاندار کرمان:

اگر شورا همکاری کرده بود پروژه ها با سرعت بیشتری پیش می رفتند
سرمایه گذار پروژه هتل بام از ادامه کار منصرف شده است

اگر از اعضای شورای شهر بودم اختیارات را به رییس شورا و شهردار واگذار می کردم 
 معاون عمرانی استاندار:

راه اندازی کمپین در فضای مجازی منجر به عقب نشینی سرمایه گذار هتل بام شد
 معاون سیاسی امنیتی استاندار: 

کمپین مخالفت با هتل بام را یکی از اعضای شورا پایه گذاری کرد
 رییس شورای شهر: 

اطالعاتی که به استاندار می دهند اشتباه است
استاندار چطور از شورا می خواهد بدون دیدن کلیات، طرحی را تصویب کند؟

جزئیات قرارداد پروژه بام را ما امضا کردیم ولی تغییر دادند
 نایب رییس شورای شهر: 

در پروژه هتل بام سرمایه گذار دبه کرد، نه اعضای شورای شهر
 سخنگوی شورای شهر: 

در قضیه هتل بام، سرمایه گذار به دنبال بهانه بود
 عضو شورای شهر: 

یک بند قرارداد هتل بام که حذف شده بود را دوباره به آن اضافه کردند

ورزش صبحگاهی به میزبانی اداره کل 
بهزیستی استان کرمان برگزار شد

ورزش؛ عامل 
آشتی معلولین

با جامعه

 سرانجام 
اس-۳۰۰ به 
ایران رسید

گفت و گوی دبیر کل انجمن پسته ایران
 با شادروان ارسطو ایرانی در زمان حیات

طبیب
بیابان

بازدید وزیر بهداشت ودیگر مسئوالن
از مراکز نگهداری از معتادان هرندی

معتادان
بیمه درمان 

می شوند
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نظر احمدی شاعر  و  نمایشنامه نویس در 
گفتگوی اختصاصی با شهرام پارسا مطلق

تئاتر
بدون وجه 

نقادانه هیچ 
است 6

آگهی مزایده حضوری فروش ماشین آالت و ادوات کشاورزی
شـرکت کشـت و صنعـت فتـح و نصـر کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه فروش تعـدادی از ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی مسـتهلک 
خـود شـامل انـواع تراکتـور، موتـور دیـزل، الکتروموتور، بیـل مکانیکـی و... در سـال 1395 از طریق مزایـده حضوری اقـدام نماید. لذا 
متقاضیـان خریـد مـی تواننـد جهـت اعـام حضور در مزایـده و قبول شـرایط مزایده بـه صورت کتبـی در دفتر مرکزی شـرکت )واقع 
در کرمـان- بلـوار شـهید عباسـپور )پارادیـس( جنـب معاونـت عمرانـی اسـتانداری- سـاختمان مجتمـع اقتصـادی کمیته امـداد امام 
خمینـی )ره(- طبقـه اول واحـد فـروش( تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ 1395/1/30 اقـدام نمایند. جلسـه مزایـده در روز 
سـه شـنبه مـورخ 1395/1/31 راس سـاعت 9 صبـح در محـل مزرعه حوض دق شـرکت کشـت و صنعـت فتح و نصر کرمـان واقع در 

کیلومتـر 17 جـاده کرمـان- زرنـد برگزار خواهد شـد. 
تلفن تماس: 034-32716223-32734402

شرکت کشت و صنعت 
فتح و نصر کرمان 

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

نیم
تس

س: 
عک
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هـادی کاربخش- لیـگ دسـته اول فوتبـال ایران 
جـام آزادگان کـم کم به روزهای پایانی وحسـاس 
خـود نزدیـک مـی شـود و تیـم هـای صدرنشـین 
بـرای صعـود بـه لیـگ برتـر و تیـم هـای آخـر 
جـدول بـرای فـرار از منطقـه خطـر مـی جنگند.

روز  عصـر  مسـابقات  ایـن  سـوم  و  سـی  هفتـه 
گذشـته در شـهرهای مختلف برگزار شـد ودر روز 
شکسـت تیـم هـای صدرنشـین پیـکان و خونه به 
خونـه، بهتریـن نتیجـه را تیم های مسـی اسـتان 
کرمـان و ماشـین سـازی تبریـز به دسـت آوردند 
وبـا شکسـت حریفـان بـه رده هـای باالتـر جدول 

کردند. صعـود 
در بـازی هـای ایـن هفتـه، تیـم مـس کرمـان 
فـوالد  میزبـان  کرمـان  علـی  امـام  درورزشـگاه 
یـزد بـود و در حالیکـه بـا گل دقیقـه 20 رضـا 
نبـی زاده از میهمـان یـزدی خود عقـب بود ولی 
در پایـان بـا دو گلـی کـه سـعید دقیقـی و فرزاد 
خسـین خانـی در دقایـق 50 و 60 وارد دروازه 
حریـف کردنـد، بـه سـه امتیـاز شـیرین و حیاتی 
خـود دسـت یافتنـد و اولیـن خان از شـش خان 
باقـی مانـده صعـود بـه لیـگ برتـر را بـا موفقیت 
پشـت سـر گذاشـتند، اکنـون مـس باید خـود را 
بـرای بـازی حسـاس دیگـرش کـه هفتـه آینـده 
دراراک و در مقابـل آلمینیـوم ایـن شـهر برگـزار 

مـی شـود آمـاده کند.
تیـم هـای گیتـی پسـند اصفهـان و نفـت آبـادان 
هـم دسـت بـه کار بزرگی زدنـد و دو تیـم مدعی 
خونـه بـه خونـه بابل و گیتی پسـند را با شکسـت 
مواجـه کردنـد، بـا ایـن نتیجه مـس بـا 53 امتیاز 
بـه خونـه بـه خونـه رسـیدو بـا تفاضـل گل بهتـر 

باالتـر از ایـن تیم در مکان سـوم قـرار گرفت و به 
نوعـی مـی تـوان گفـت آه کرمانـی هـا یقـه بابلی 
هـا را گرفت.دیگـر تیم اسـتان کرمـان یعنی مس 
رفسـنجان در بوشـهر میزبانـش ایـران جـوان را با 
نتیجـه دو بـه یـک و بـا گل های حسـین فیوجی 
و بهرام رشـیدفرخی شکسـت داد تا با کسـب سـه 
امتیـاز از ایـن دیدار خـارج از خانه دررتبه ششـم 

جـدول قـرار بگیرند.
تیـم گل گهـر سـیرجان نیـز در این هفتـه نتیجه 
خوبـی گرفـت و در برابـر تیم مدعی صعـود یعنی 
فجـر سپاسـی  در شـیراز یـک امتیاز کسـب کرد 
تـا هـم جایـگاه خـود را در جـدول تثبیـت کند و 
هـم کاکوهـای شـیرازی را ناامیـد تـر از قبل.تـک 
گل گل گهـر را در ایـن بـازی مهـرداد عبدی وارد 

دروازه حریـف کرد. ماشـین سـازی تبریـز نیم در 
ادامـه رونـد روبـه رشـد خود در مسـجد سـلیمان 
تیم نفت این شـهر را شکسـت داد و بـا 55 امتیاز 
در مـکان دوم جـدول قـرار گرفت.بـا ایـن نتیجـه 
فاصلـه امتیـازی صـدر جـدول بـا تیـم دوم بـه 6 

امتیـاز کاهـش یافت.
در سـایر دیدارهـا تیـم هـای دامـاش گیـان و 
نسـاجی مازنـدران موفـق بـه شکسـت حریفـان 
خـود شـدند و دیـدار تیـم هـای پـاس همـدان با 
آلمینیـوم اراک و شـهرداری اردبیل بـا خیبر خرم 
آبـاد با تسـاوی بـه پایان رسـید. حال بایـد منتظر 
مانـد و دیـد در پایـان 5 هفتـه باقـی مانـده چـه 
نتایجـی رقـم مـی خـورد و سرنوشـت نهایـی تیم 

هـا چـه خواهد شـد؟ 

پس از انتشار چندباره خبر سفر قریب الوقوع به کرمان در سال گذشته و سفر نکردن؛

رییس جمهور باالخره به کرمان می آید
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خبر

اولترا ماراتن بین المللی لوت؛ 
مهم ترین رخداد گردشگری

هماهنگـی  جلسـه  گذشـته  روز  مـا-  پیـام 
برگـزاری اولتـرا ماراتـن بیـن المللـی بیابـان لـوت 
در محـل دفتـر مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان برگـزار شـد. 
در ایـن جلسـه عـاوه بـر وفایـی مدیـرکل میـراث 
اولتـرا  مدیراجرایـی  سیاوشـی  کرمـان،  فرهنگـی 
اتـاق  گردشـگری  کمیسـیون  رییـس  و  ماراتـن 
بازرگانـی، محمـودی نیا مدیـرکل ورزش و جوانان، 
افضلـی دبیـر اجرایـی اولتـرا ماراتن و مدیـر آژانس 
لـوت و نمایندگانـی از اورژانـس، نیـروی انتظامـی 
و دیگر دسـت انـدرکاران حضـور داشـتند. محمود 
وفایـی مدیـرکل میـراث فرهنگـی کرمـان در ایـن 
جلسـه گفـت: اولتـرا ماراتـن بیابان لـوت رخدادی 
بسـیار مهـم بـرای برای گردشـگری اسـتان کرمان 
خواهـد بود. وی افزود: اردیبهشـت مـاه این رویداد 
برگـزار مـی شـود و  انتظـار داریـم واقعا بـه عنوان 
مهـم تریـن رخـداد گردشـگری چنـد سـال اخیـر 
ایـن ماراتـن را تلقـی کنیـم. چـون ایـن رویـداد 
بازاریابـی بـرای  مـی توانـد در بحـث تبلیغـات و 
گردشـگری اسـتان موثـر باشـد. سیاوشـی مدیـر 
اجرایـی اولتـرا ماراتـن هـم در ایـن جلسـه گفـت: 
ماراتـن در بحـث معرفـی کویـر خیلـی مـی توانـد 
موثـر باشـد. وی افـزود: ایـن رویـداد مـی توانـد به 

دنیـا نشـان دهـد کرمـان امن اسـت.

محمد جهانشاهی، نماینده ایران 
در نشست گروه D8 در ترکیه

نشسـتی  جـاری  هفتـه  پایـان  مـا-  پیـام 
گردشـگری در ترکیـه بـا حضـور گـروه D8 برگزار 
مـی شـود. ایـن نشسـت در شـهر ترابـوزان ترکیـه 
و بـا موضـوع توسـعه گردشـگری روسـتایی برگزار 
مـی شـود. محمـد جهانشـاهی، معاون گردشـگری 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره 
گردشـگری کرمـان بـه عنـوان نماینـده سـازمان 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
جمهـوری اسـامی ایـران در این نشسـت شـرکت 
مـی کنـد. گـروه دی هشـت )D8( پانزدهـم ژوئن 
1997 از طریـق بیانیه اسـتانبول اعـام موجودیت 
کـرد. جمهـوری اسـامی ایـران، ترکیه، پاکسـتان، 
نیجریـه  و  مصـر  مالـزی،  اندونـزی،  بنـگادش، 
 D8 گـروه  اعضـای  هسـتند.   D8 گـروه  اعضـای 
و  هسـتند  توسـعه  درحـال  مسـلمان  کشـورهای 
ایـن گـروه در واقـع از جمله پیمان هـای منطقه ای 
مسـتحکم  روابـط  ایجـاد  منظـور  بـه  کـه  اسـت 
اقتصادی بین کشـورهای در حال توسـعه اسـامی 
و تقویـت نفـوذ ایـن کشـورها در بازارهـای جهانی 

تشـکیل شـده اسـت.

موزه نفت اردیبهشت سال 
آینده افتتاح می شود 

فاطمه پورمرادی

تاریخـی  :سـاخنمان  گفـت  کرمـان  اسـتاندار 
کنسـولگری انگلیـس به مـوزه نفت کرمـان تبدیل 
مـی شـود و در اردیبهشـت سـال آینـده افتتـاح 
مـی شـود . وی گفـت: این سـاختمان اتفاقـی پیدا 
شـد ومکانـی بـرای نگهـداری گوسـفندان تبدیـل 
شـده بـود کـه در سـال آینـده بـه عنـوان مـوزه 
انـدازی مـی شـود .وی عنـوان  نفـت کرمـان راه 
کـرد: بازسـازی میـدان مشـتاق مزیـت جدیـدی 
بـرای کسـبه ایـن محـل ایجـاد کـرده اسـت واین 
واحدهـای صنفـی نیـز بایـد نسـبت بـه مناسـب 
سـازی واحدهـای صنفـی خـود اقـدام کننـد. وی 
تاکیـد کـرد: بهسـازی بـازار قلعـه در دسـتور کار 
قـرار دارد و باید عملیاتی شـود و یکـی از بازارهای 
اظهـار  .وی  گیـرد  قـرار  اسـتان  دسـتی  صنایـع 
داشـت: پـروژه بـازار تاریخـی قلعـه دختـر آبـروی 
کرمـان و کرمانـی اسـت بایـد ظرف مـدت 15 روز 
اجرایـی شـود . وی تصریح کرد: کار بهسـازی خانه 
حـاج آقـا علـی در رفسـنجان بـه خوبـی در حـال 
پیشـرفت اسـت و این طـرح یکی از بهتریـن پروژه 

هـای عمرانـی اسـت . 

اخنصاص 25 میلیارد ریال برای 
موزه نفت در کرمان 

از  کرمـان  اسـتاندار  عمرانـی  امـور  معـاون 
اختصـاص دو میلیـارد و 500 میلیـون تومان برای 
راه انـدازی مـوزه نفـت کرمـان خبر داد. ابوالقاسـم 
سـیف الهی در جلسـه بررسـی پروژه های شـهری 
کرمـان گفـت: دو میلیـارد و 500 میلیـون تومـان 
بـرای بازسـازی سـاختمان کنسـولگری انگلیس در 
کرمـان در نظر گرفته شـده اسـت. وی عنوان کرد: 
ایـن مـکان بعـد از بازسـازی به مـوزه نفـت تبدیل 
خواهـد شـد. سـیف الهـی بـا اشـاره بـه بهسـازی 
بـازار  دوم  فـاز  گفـت:  کرمـان،  بـازار  نوسـازی  و 
ارگ تـا چهـار سـوق و قیصریـه ادامـه پیـدا کنـد. 
وی در خصـوص خانـه شـهر کرمـان گفـت: زیـر 
میـدان شـورا در طـرح نهایـی پارکینـگ طبقاتـی 
و روی سـقف آن میـدان ایجـاد مـی شـود. سـیف 
الهـی ادامـه داد: ایـن میـدان بـزرگ وسـعتی برابر 
مراسـمات  برگـزاری  امـکان  کـه  دارد  3.5هکتـار 
و راهپیمایـی هـا در ایـن مـکان وجـود دارد. وی 
از تبدیـل سـینما شهرتماشـای کرمـان بـه تـاالر 
از سـفر رئیـس جمهـور  بعـد  افـزود:  خبـر داد و 
اقـدام در خصـوص احـداث خانـه شـهر آغاز شـود. 
معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار کرمان گفـت: مبلغ 
هزینـه احـداث سـالن خانـه شـهر براسـاس نقشـه 
تعییـن شـده و با ظرفیـت مناسـب در زمین جنب 

سـاختمان شـهرداری احـداث شـود.

کرمان ویچ

دیـدار اسـتاندار کرمـان بـا اعضـای 
شـورای اسـامی شـهر بـه مناسـبت 
سـال جدید که یکشنبه در محل دفتر 
اسـتاندار انجام شد بدون جنجال نبود. 
اگرچـه در ابتـدای این جلسـه صحبت 
هـای کلـی مطرح شـد اما هرچـه این 
دیـدار نـوروزی به پایـان نزدیک تر می 

شـد، تنش در آن بیشـتر می شـد.
رییس شورای شهر: هر دو هفته یک بار باید با استاندار 

جلسه داشته باشیم
در ابتـدای ایـن دیـدار رییـس شـورای شـهر کرمـان ضمن 
تشـکر از حمایـت و زحمـات اسـتاندار در خصوص پـروژه های 
شـهری اظهـار داشـت: در دولت تدبیـر و امید شـاهد تغییرات 
زیـادی در شـهر کرمـان بودیـم و مـی دانیـم جـز بـا حمایـت 
شـما و دولـت ایـن کار ها صورت نمـی گرفـت و امیدواریم که 
در سـال 95 نیـز شـورای شـهر کرمـان را حمایـت کنید. علی 
اکبـر مشـرفی در ایـن جلسـه با اشـاره به سـفر قریـب الوقوع 
ریاسـت جمهور گفت: سـفر رییس جمهـور در کرمان بهترین 
فرصـت اسـت که بیشـترین اسـتفاده را برای پیشـرفت شـهر 
کرمـان ببریم. مشـرفی در ادامه اظهار داشـت: اجـرای تعدادی 
از پـروژه هـای جاری بـا بودجه شـهرداری امکان پذیر نیسـت 
و بـا توجـه بـه ملی بـودن بعضی از طـرح  ها مانند پـروژه قلعه 
دختـر، قلعـه اردشـیر و مترو می توانیـم از حمایت های رییس 
جمهـور اسـتفاده کنیـم. رییس شـورای شـهر کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه اقدامات اسـتاندار کرمان به شـیوه های مختلف برای 
آبادانـی ایـن بافت فرسـوده تصریح کرد: این بافـت نیاز به احیا 
دارد  و خواسـتار حمایت بیشـتر دولت در این زمینه هسـتیم. 
مشـرفی بـا اشـاره به محقق نشـدن بودجـه شـهرداری کرمان 
در سـال گذشـته گفـت: 600 میلیـارد تومـان بودجـه بـرای 
شـهر کرمـان در سـال جـاری نیـاز اسـت و در صـورت محقق 
شـدن ایـن بودجـه ممکـن اسـت بتوانیـم چهـار پـل قـرارگاه 
خاتم االنبیـاء )ص( را بـه اتمام برسـانیم. وی در پایان خواسـتار 
برگزاری جلسـه شـورای اسـامی شـهر با اسـتاندار کرمان هر 
دو هفتـه یـک بـار شـد تـا گـزارش عملکـرد شـورا بـه صورت 

مسـتقیم ارائه شود.
استاندار کرمان: شورا امانت دار رای مردم باشد

اسـتاندار کرمان نیز در این جلسـه گفت: اعضای شـورا شهر 
کرمـان باید امانتدار رای مردم باشـند و ایـن رای ها یک امانت 
مهـم و مسـئولیت آور هسـتند. علیرضـا رزم حسـینی اظهـار 
داشـت: بـه اقـرار همـه دسـت اندرکاران بایـد اقدامـات بهتری 
در شـهر کرمان انجام می گرفت و در دوران مسـئولیت سـیف 
اللهی شـهرداری سـابق کرمان اقدامات خوبـی از جمله مبارزه 
با حاشـیه نشـینی در شـهر کرمان انجام شـد. وی با اشـاره به 
اینکـه طـرح سـاماندهی حاشـینه نشـینی در ابتـدا در کرمان 
کلیـد می خـورد، افزود: اقدامـات خوبی برای مبارزه با حاشـیه 
نشـینی و زمیـن خـواری انجام شـد و بخش قابـل ماحظه ای 
از سـاخت و سـازها در مناطـق حاشـیه نشـین کاهـش یافت. 
اسـتاندر کرمـان گفـت: بـه عنـوان دولـت بـه دنبـال توسـعه 
شـهر نیسـتیم تا خدمات رسـانی مناسـب تـری به مـردم ارائه 
شـود. توسـعه و گستردگی شـهر، منزلتی برای شـهر نیست و 
گسـترده شـدن شـهرها موجب می شـود خدمات شـهری هر 
قدر هم که باشـد، نیاز مردمی را پاسـخگو نباشـد. رزم حسینی 
افـزود: مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی یکـی از کارهایی اسـت که 
بـه همت شـهرداری بایـد ادامه پیدا کند.همچنین کمیسـیون 
فرهنگـی شـورا باید همـکاری بیشـتری در این زمینه داشـته 
باشـد تـا بتوانیم آسـیب هـای اجتماعـی را کاهـش دهیم. وی 
در بخـش دیگـری از سـخنانش اظهـار داسـت: در پـروژه های 
شـهری بـه عنـوان مثال گود خشـت مـال ها که بعـد از حدود 
48 سـال آغـاز شـده، بـاور مـا بر این اسـت کـه کار تمـام می 
شـود و پیشـرفت خوبی تا پایان سـال در گودال خشـت مال ها 

خواهیم داشـت. 
شورا باید فرصت های جدید خلق کند

اسـتاندار کرمان همچنین گفت: شـهرداری و شـورای شهر 
بایـد در ابتـدا پـروژه هـا را مصـوب کنـد و سـپس فراخـوان 
سـرمایه گـذاری صورت گیـرد زیرا بـا منابع دولتـی نمی توان 
اقدامات توسـعه ای را در شـهر انجام داد. رزم حسـینی با اشاره 
بـه اینکـه تسـهیل در امـور مـردم و ایجـاد منابع جدیـد برای 
شـهرها و اداره شـهرها از اهـداف تشـکیل شـوراهای اسـامی 
شـهرها می باشـد، اظهـار داشـت: اگر شـورا فقـط ماموریتش 
ایـن باشـد کـه باالی سـر شـهردار قـرار گیـرد و بگویـد منابع 
بیاوریـد تـا مـا تصویب کنیـم دیگر شـورا چه منابعـی را خلق 
کـرده اسـت؟ شـورا بایـد فرصـت هـای جدیـد را خلـق کنـد. 
اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه اینکه در گذشـته شـورا خدمات 
خوبـی را ارائـه داده اسـت، افزود: ما می توانیم کار های بیشـتر 
از گذشـته انجـام دهیـم. اگر همدلـی در اعضای محترم شـورا 
باشـد کار جلو می رود و اگر سـرمایه گذار بداند شـورا دربسـت 
در اختیـار سـرمایه گـذار اسـت بـا عاقه مـی آیـد. وی افزود: 
مـا آمادگـی داریـم مانند سـابق با شـورا و شـهرداری همکاری 
کنیـم.  رزم حسـنی تاکیـد کرد: باید به سـمتی برویم که همه 
افراد با هر گرایشـی از چپ و راسـت در مسـیر توسـعه همدل 

و همراه باشـیم.

اگر از اعضای شورای شهر بودم اختیارات را به
رییس شورا و شهردار واگذار می کردم 

کـم کم لحـن اسـتاندار کرمان در این جلسـه تند شـد. وی 
بـا اشـاره بـه اینکه در زمان ریاسـت اقـای مویدی کارهـا زودتر 
پیـش مـی رفـت، گفت: شـورای شـهر باید بـرای اجـرای طرح 
هـای مختلـف رای گیـری کند و من اگر از اعضای شـورا شـهر 
بـودم اختیـارات را به رییس شـورا و شـهردار واگـذار می کردم 
تـا پـروژه ها با سـرعت بیشـتری انجام شـوند. رزم حسـینی با 
اشـاره بـه اینکه شـورا بایـد به پروژه ها سـرعت ببخشـد، اظهار 
داشـت: پـروژه هایـی داریـم کـه بعضـی سـرمایه گذارهـا را به 
دلیل بروکراسـی از ادامه کار منصرف شـده اند. اسـتاندار کرمان 
گفت: طرح سـاماندهی میدان مشـتاقیه آغاز شـده اسـت و می 
تـوان ایـن میـدان را به بهترین میدان مرکز اسـتان تبدیل کرد. 
شـورا برای اجرای پروژه ها باید سـرعت عمل داشـته باشـد در 
غیراینصورت شـهر سـاخته نمی شـود. رزم حسـینی افزود: اگر 
قـرار باشـد پـل ها را یکـی یکی انجـام دهیـم زمان بر اسـت و 
تـا پایـان دوره کار شـورا بـه نتیجه نمی رسـند. ما از شـورا پول 
نمـی خواهیـم و فقـط مـی خواهیـم شـورا پـروژه هایـی را که 

برای توسـعه شـهری می باشـد را مصـوب کند.
اگر شورا همکاری کرده بود پروژه ها با سرعت بیشتری 

پیش می رفتند
 اسـتاندار کرمـان در ادامـه با اشـاره بـه بیانیه ای که شـورا 
در پاسـخ بـه اظهـارات وی داده بـود، گفـت: ما نماینـده دولت 
و خدمتگـزار مـردم هسـتیم و شـما را تاییـد کـرده ایـم. مـن 
تهدیـد نمـی کنم و شـما اگـر همکاری کـرده بودید پـروژه ها 

بـا سـرعت بهتـری پیش مـی رفتند.
رییس شورا: اطالعاتی که به استاندار می دهند 

اشتباه است
مشـرفی از اسـتاندار کرمـان خواسـت که مصـداق بدهد که 
کدام پروژه درگیر بروکراسـی شـده اسـت و افـزود: در خصوص 
طرح فلکه مشـتاق عین خواسـته شـما عمل شـده است و من 
فکـر مـی کنـم اطاعاتی که در این خصوص بدسـت شـما می 
رسـد اشـتباه اسـت. همچنیـن در ارتباط با بسـتن میـدان نیز 
تاییـد شـما را گرفتیم کـه میدان مشـتاقیه را بعد از ابـام نوروز 
ببندیـم. رزم حسـینی در ادامـه رو بـه شـهردار کرمـان گفـت: 
چرا میدان مشـتاقیه را نبسـتید تا کارگاه دور میدان راه اندازی 
شـود؟ شـهردار کرمان در پاسـخ اظهار داشـت: به این دلیل کار 
انجـام نشـده اسـت که شـورا از من خواسـت تا کلیـات طرح را 

ارجـاع دهم تـا طرح تصویب شـود. 
استاندار چطور از شورا می خواهد بدون دیدن 

کلیات، طرحی را تصویب کند؟
مشـرفی نیـز افـزود: ما کلیـات طـرح تصویب کردیـم اما تا 
طـرح را نبینیـم کـه نمـی توانیم تصویـب کنیم و چطـور از ما 
انتظـار داریـد کـه قبل از بررسـی، طـرح را تصویب کنیـم و تا 

کنـون طرحـی نبـوده که بـه شـورا بیاید و تصویب نشـود.

نایب رییس شورا: در پروژه هتل بام سرمایه گذار دبه 
کرد، نه اعضای شورای شهر

منصوری، عضو دیگر شـورای شـهر کرمان اظهار داشـت: در 
خصوص پروژه بام کرمان کوتاهی از طرف اعضای شـورا نشـده 
اسـت و سـرمایه گذار دبه کرده اسـت. مشـرفی نیز در خصوص 
مخالفـت های اعضای شـورای شـهر با پروژه بـام کرمان، گفت: 
نگرانی اعضای شـورا در خصوص یکی از بندهای قرار داد اسـت 
که قید شـده اسـت شـهرداری باید تضمین دهد هر زمانی که 
پیمانـکار بخواهـد مـی توانـد کار را متوقف کند و از شـهرداری 
پـول بگیـرد. کـه در ایـن خصوص من با شـما صحبـت کردم و 
قرار بر این شـد که این مشـکل را رفع کنید. مشـرفی در ادامه 
اظهـار داشـت: مـا در خصوص پـروژه های خاتم نیـز مخالفتی 
نداریـم و با شـما همـکاری می کنیـم ولی متاسـفانه اطاعاتی 
که به شـما میرسـد اشـتباه اسـت. مشـرفی در ادامه گفت: من 
از اسـتاندار تقاضا دارم هر دو هفته یکبار با اعضای شـورا جلسه 

بگـذارد و اطاعـات را از ما بخواهد.
استاندار: سرمایه گذار پروژه هتل بام از ادامه کار 

منصرف شده است
اسـتاندار کرمـان نیـز در پاسـخ اظهـار داشـت: متاسـفانه 
سـرمایه گـذار پـروژه بـام کرمـان از ادامـه کار منصرف شـده 
اسـت و دالیـل انصـراف خـود را کامـا بـرای ما توضیـح داده 
اسـت. در خصـوص میـدان مشـتاقیه نیز من از موافقت شـما 
بـی اطـاع بـودم و االن موافقـت اعضـا را از زبـان شـما مـی 
شـنوم. رزم حسـینی افـزود: از شـورا شـهر مـی خواهم کتبی 
موافقیـت خـود را در خصوص اجـرای پروژه میدان مشـتاقیه 

اعـام کند. 
سخنگوی شورا: در قضیه هتل بام
 سرمایه گذار به دنبال بهانه بود

سـخنگوی شـورا در ادامـه رو بـه اسـتاندار گفت: شـما باید 
در خصـوص پـروژه هایـی که بار مالـی آن بر دوش شـهرداری 
اسـت مثـل پـروژه هـای قـرارگاه خاتم االنبیـا)ص( حـق را به 
شـورا بدهید که حساسـیت نشـان دهد با توجه که درآمدهایی 
کـه شـهرداری دارد.  حجت االسـام ربانی افـزود: در خصوص 
پـروژه بـام کرمـان معتقـدم که سـرمایه گـذار به دنبـال بهانه 
بـوده اسـت و شـورای شـهر بـی تقصیـر اسـت در صورتـی که 
مـن از طـرف اعضای شـورا شـهر همه جـا آمادگی خـود را در 
خصـوص اجـرای ایـن پـروژه اعـام کـردم. ربانی گفـت: ما به 
دنبـال فراری دادن سـرمایه گذار نیسـتیم اما صـاح نمیدانیم 
کـه در شـرایطی کـه شـهر دارد بـا اجـرای یـک پـروژه دیگـر 

ترافیـک شـهری را افزایـش دهیم.
رییس شورا: آقای سیف الهی هم گفتند این کار

»طرح هتل بام«، کاری نمی شود
اسـتاندار در پاسـخ گفـت: مـا صورت جلسـاتی بـا امضای 
ایـم کـه عمـل نشـده اسـت در  نماینـدگان شـما داشـته 
صورتـی کـه مـن مـی خواهـم بـه شـما کمـک کنـم. مـا به 

شـورا و رای مـردم احتـرام مـی گذاریـم.  مشـرفی نیـز در 
خصـوص پـروژه بام کرمـان خطاب به اسـتاندار گفـت: اقای 
سـیف الهی در جلسـه ای بـه ما گفتند ایـن کار »طرح هتل 
بـام«، کاری نمـی شـود. سـیف الهـی در ادامـه نیـز گفـت: 
مـا پیگیـری هـای الزم را بـرای اجـرای پـروژه بـام کرمـان 
انجـام دادیـم و بعـد از کلنـگ زنی بحث هـا در خصوص این 
پـروژه شـروع شـد و وقتی ایـن موسسـه مالی و اعتبـاری با 
جبهـه گیـری هـای متفـاوت در فضـای مجـازی روبرو شـد 
تصمیـم بـه عقب نشـینی گرفـت در صورتـی که قـرارداد با 
حضور اسـتاندار، مهندس مشـرفی و سـرمایه گذار امضا شـد 

و سـپس بـه شـورا بـرای تایید ارائه شـد.
جزئیات قرارداد پروژه بام را ما امضا کردیم

ولی تغییر دادند
مشـرفی نیـز در پاسـخ اظهـار داشـت: قـراردادی کـه مـا 
امضـا کردیـم و آنچـه کـه بـه شـورا آوردنـد در جزییـات 
تفـاوت هایی داشـت و من به اسـتاندار گفتم مشـکل دارد و 
اسـتاندار نیـز قبـول کرد. سـیف الهی: این بندی که مشـکل 
داشـت یـک اشـتباه تایپی بود و مـا می توانسـتیم به راحتی 
بـا مذاکـره ایـن مشـکات را رفع کنیـم. اسـتاندار نیز گفت: 
مـا همه مـی خواهیم ایـن طرح اجرا شـود، اما متاسـفانه به 
دلیـل مشـکاتی کـه در سـر راه بوجـود آمـد کار بـه کندی 
در حـال انجـام اسـت و در کمپینـی کـه راه افتـاد هیچ یک 

از اعضـای شـورا بـرای دفـاع پیش قدم نشـد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار: کمپین مخالفت با 
هتل بام را یکی از اعضای شورا پایه گذاری کرد

بـا  مـا  کـرد:  تصریـح  کمپیـن  خصـوص  در  جوانمـرد 
پیگیـری هایـی کـه کردیـم متوجـه شـدیم که ایـن کمپین 
از طریـق آقـای فـاح، مدیـر کل حـوزه اسـتاندار راه اندازی 
شـده اسـت.  ذکا اسـدی نیـز خطـاب بـه جوانمـرد گفـت: 
کمپیـن را یکـی  از اعضـای شـورا پایه گذاری کـرد و تا ]...[ 

بـا ایشـان برخـورد نکرد، دسـت نکشـید.
عضو شورای شهر: یک بند قرارداد هتل بام که 
حذف شده بود را دوباره به آن اضافه کردند

بابایـی شـهردار در ایـن هنـگام گفت: بـا پیگیـر های که 
تـا کنـون انجـام داده ام مشـخص شـده کـه سـرمایه گـذار 
پـای کار اسـت و حتمـا در قـرارداد قیـد خواهـد شـد کـه 
اگـر سـرمایه گـذار کوتاهی کند، شـهرداری قرارداد را فسـخ 
خواهـد کرد. یاسـین پنجعلـی زاده هم در خصـوص قرارداد 
پـروژه بـام کرمـان اظهـار داشـت: مـا قـراردادی را بـا آقای 
مشـرفی و شـهردار امضـا کردیم کـه یک بند از ایـن قرارداد 
حـذف شـد امـا  روز بعد که قرارداد به شـورا آورده شـد این 

بنـد دوبـاره اضافه شـده بود.
اسـتاندار کرمان از رسـانه ها خواسـت کـه مطالب 
جلسـات را بـه گونـه ای منتقـل نکننـد کـه باعـث 

ایجـاد تفرقه شـود.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012005607هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای محمد علی پلوئی فرزند نعمت اله بشـماره شناسـنامه 935 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی به مسـاحت 5725 مترمربع پاک 51 فرعـی از 4640 اصلـی واقع در 
بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان روسـتای عزت آباد موتـور پمپ عزت آبـاد خریداری از مالک رسـمی 
آقای/خانـم طیبـه و صالـح سـتوده نیـا و غیره محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی   م الف  1013     

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012005486هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محمد علی پلوئی فرزند نعمت اله بشـماره شناسـنامه 935 صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 16213/50 مترمربع پاک 47 فرعـی از 4640 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان 
بـه آدرس سـیرجان روسـتای عـزت آباد موتور پمـپ عزت آباد خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانم طیبه و 
صالـح سـتوده نیا و غیره محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی   م الف 1015         

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012005482هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محمد علی پلوئی فرزند نعمت اله بشـماره شناسـنامه 935 صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 22761 مترمربع پـاک 43 فرعـی از 4640 اصلی واقع در بخـش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان روسـتای عـزت آبـاد موتـور پمپ عـزت آباد خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانـم طیبه و 
صالـح سـتوده نیا و غیره محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی   م الف 1017    

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012005477هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد علی پلوئی فرزنـد نعمت اله بشـماره شناسـنامه 935 صادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 9805/50 مترمربع پـاک 48 فرعـی از 4640 اصلی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان روسـتای عـزت آباد موتور پمـپ عزت آباد خریـداری از مالک 
رسـمی آقای/خانـم طیبـه و صالـح سـتوده نیا و غیره محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  م الف 1019                           

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012004842هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محمد علی پلوئی فرزند نعمت اله بشـماره شناسـنامه 935 صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 20922 مترمربع پـاک 50 فرعـی از 4640 اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان 
بـه آدرس سـیرجان روسـتای عـزت آبـاد موتور پمـپ عزت اباد خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانم صالح 
و طیبـه سـتوده نیـا محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  م الف 1021    

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012005475هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای محمد علی پلوئی فرزند نعمت اله بشـماره شناسـنامه 935 صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت 12417مترمربع پاک 53 فرعـی از 4640 اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان روسـتای عـزت آبـاد موتـور پمپ عـزت آباد خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانـم طیبه و 
صالـح سـتوده نیا و غیره محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  
م الف 1019 

عید دیدنی اعضای شورای شهر و استاندار کرمان چندان دوستانه نبود

گالیه های ناتمام عطیه بهره بر
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کاغذ اخبار

روز گذشـته فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری 
اسـامی ایران از اتفاقی مهم در اسـفند ماه 94 پرده برداشت. 
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش گفت: اسـفند ماه یـک گروه 
داعـش وارد کشـور شـد که با آنهـا مقابله کردیـم و 2 نفر که 
بـا جلیقـه انتحـاری آمـده بودنـد را ازبیـن بردیم. بـه گزارش 
خبرگـزاری فـارس امیـر احمدرضا پوردسـتان فرمانده نیروی 
زمینـی ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران در نشسـت خبری 
کـه صبح دیـروز به منظور تشـریح برنامه هـا و توانمندی های 
نیـروی زمینـی در آسـتانه 29 فروردیـن مـاه )روز ارتـش و 
تجلیـل از حماسـه های نزاجـا( در سـتاد فرماندهـی این نیرو 
برگـزار شـد، با بیـان اینکه خـود را بـرای مقابله بـا تهدیدات 
مـرزی مجهـز کـرده ایـم، تصریـح کـرد: برخی از کشـورهای 
منطقـه می خواهنـد تهدیـد گروهـک هـای تروریسـتی بـه 
مرزهـای مـا برسـد امـا تهدیـدی نداریـم. پوردسـتان اضافـه 
کـرد: اسـفند مـاه یـک گـروه داعـش وارد کشـور شـد که با 
آنهـا مقابلـه کردیـم و 2 نفـر کـه بـا جلیقـه انتحـاری آمـده 

بودنـد را ازبیـن بردیم. وی درخصوص حضـور نیروهای ارتش 
در سـوریه نیـز گفـت: نزاجـا حضـور مستشـاری در سـوریه 
دارد. مـا داعـش را در حـدی نمی بینیـم کـه یـگان اعـزام 
کنیـم امـا وظیفـه خودمـان میدانیـم ایـن تهدیـد را تمام قد 
شناسـایی کنیـم. وی خاطرنشـان کـرد: حضور نزاجـا بعنوان 
یک یگان در سـوریه سـندیت نـدارد. فرمانده نیـروی زمینی 
ارتـش در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: مـا تـوان 
بالگـردی خـود را افزایـش دادیـم و گردانهای واکنش سـریع 
تشـکیل شـده انـد و در حـوزه مهمـات پرتابـی و هوشـمند 
نیـز 100درصد تولیـدات بومی داریم. پوردسـتان درخصوص 
تانـک جدیـد »کـرار« نیز گفـت: این تانـک تا این مـاه یا ماه 
آینـده رونمایـی شـده و در دو نیـروی زمینـی ارتش و سـپاه 
اسـتفاده می شـود. وی افـزود: بحـث خریـد تانـک T-90 در 
دسـتور کار اسـت و هرچنـد امریکایی هـا در ایـن بـاره یـاوه 
گویـی می کننـد امـا حرفهـای آنها بـرای مـا اهمیتی نـدارد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش از طراحـی و سـاخت 

سـامانه پدافنـد هوایـی 57 میلیمتری خودکششـی چرخ دار 
»بهمـن« بـا کارآیـی در جنگ هـای نیابتی، خـودروی 5 تُنی 
»کیان«، خودروی تجسسـی »شـهرام« )آزمایشـگاه متحرک 
نمونـه هـای هسـته ای( در روز چهارشـنبه خبـر داد و گفت: 
تعـداد زیـادی از تانک هـای »چیفتـن« بهینـه سـازی شـده 
و سـاح تـک تیرانـداز و انـواع خودروهـای مختلف سـبک و 
سـنگین تحویل یگان ها خواهد شـد. وی همچنین با اشـاره 
بـه روز ارتـش گفـت: ارتـش بـا فرمـان حضـرت امـام)ره( در 
بیسـت و نهـم فروردیـن جـان دوبـاره ای گرفـت و بـا تمـام 
تـوان تـاش کـرد اعتمـاد امـام را جلـب کنـد و اولیـن اقدام 
آن نیـز کمـک بـه تشـکیل سـپاه پاسـداران بـود که سـروان 
کاهـدوز مامـور بـه ایـن کار شـد. وی بـا بیـان اینکـه اقدام 
دیگـر ارتـش در ابتـدای انقـاب مبـارزه بـا ضد انقـاب بود، 
درخصـوص برنامه هـای روز ارتـش در نزاجـا تصریـح کـرد: با 
هدایـت فرمانـده کل ارتـش برنامـه های متنوعی دیده شـده 
کـه دیـدار بـا خانواده شـهدا و تجلیـل از جانبازان، مسـابقات 

قـران، اذان و حدیـث و سـخنرانی فرماندهـان در مـدارس و 
دانشـگاه ها از جملـه ایـن برنامـه هاسـت. وردسـتان برگزاری 
مراسـم جشـن سـربازی و صبحـگاه مشـترک و نیز دیـدار با 
وابسـتگان نظامـی در اول اردیبهشـت را از دیگـر برنامه های 
روز ارتـش عنـوان کـرد و گفـت: دسـتاوردهای جدیـد نزاجا 

نیـز روز چهارشـنبه رونمایـی خواهـد شـد. وی همچنیـن به 
رژه روز ارتـش بـا حضـور رئیـس جمهـور اشـاره کـرد اظهار 
نیـر  ارتـش  بالگردهـا و جنگنده هـای  ایـن رژه  داشـت: در 
حضـور دارنـد و یگان هـای شـناوری نیـز در آبهـای جنوبـی 

کشـور رژه خواهنـد رفت.

خبر

خبر
ورزش صبحگاهی به میزبانی اداره کل بهزیستی 

استان کرمان برگزار شد

ورزش؛ عامل آشتی 
معلولین با جامعه

فاطمه پورمرادی
ورزش صبحگاهـی به میزبانی اداره کل بهزیسـتی 
و بـه همـت انجمـن صبـح و ورزش اسـتان کرمـان 
از  کثیـری  جمـع  حضـور  بـا  گذشـته  پنجشـنبه 
ورزشـکاران و پیشکسـوتان در محل این اداره برگزار 
شـد. علیرضـا امینایـی مسـئول تربیت بدنـی و فوق 
برنامه اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمان در حاشـیه 
ورزش صبحگاهـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا گفت: 
آشـتی دادن معلولیـن و ناتوانـی هـای جسـمی بـا 
ورزش یکـی از اهـداف مهـم بهزیسـتی مـی باشـد.  
وی تصریـح کـرد: بـه ورزش از دیـدگاه توانبخشـی 
نـگاه مـی شـود که مـا بتوانیـم معلولین را بـا ورزش 
بـر  بـه همیـن جهـت همـه سـاله  آشـتی دهیـم. 
اسـاس تقویـم ورزشـی کارهـا روند خـود را طی می 
کننـد . نـگاه مدیـران مـا یـک نگاه ورزشـی اسـت و 
مـا بـه مقولـه ورزش بسـیار اهمیـت مـی دهیـم که 
ناتوانـی های جسـمی را بـا ورزش بـه توانایی تبدیل 
نمایـد. وی عنـوان کـرد: اداره بهزیسـتی، از افراد کم 
بینـا، نابینـا، کـم شـنوا، ناشـنوا و معلولیـن جسـمی 
و ذهنـی در زمینـه ورزش حمایـت مـی کنـد . ایـن 
مسـئول گفت: اداره بهزیسـتی اسـتان در رشته های 
فوتسـال، تنیـس روی میـز، دارت، شـطرنج در دو 
گـروه خانـم هـا و آقایـان مشـغول فعالیـت ورزشـی 
مـی باشـد .امینایـی افـزود: فرزنـدان تحـت حمایت 
بهزیسـتی در سـال گذشـته 8 مقام اول کـه 4 مدال 
طـا خواهـران و 4 مـدال طای برادران بـود را از آن 
خـود کردنـد. وی در پاسـخ به سـوال خبرنـگار ما در 
خصـوص ورزش تخصصـی خـود گفـت: ورزش مورد 
عاقـه مـن فوتسـال اسـت و هفتـه ای 3 روز در این 
مجموعـه ورزشـی واقـع در همیـن اداره تمریـن می 
کنـم.. وی ادامه داد: ما در گلسـتان سـامت و مراکز 
مختلـف برنامـه های شـاد ورزشـی و خنـده را انجام 
مـی دهیـم کـه خـود باعث بهبـود حـال بیمـاران و 
کاهـش مصـرف داروهـای آرامبخـش در ایـن مراکز 
بـود. وی اذعـان داشـت: مـا در سـال گذشـته در 
مجمـوع 13 مـدال کسـب کردیم که 7 تـای آن طا 
بود و توانسـتیم مقام اول را در کشـور کسـب کنیم. 
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: ورزش سـامت روح 

و روان اسـت.

اظهارات ترامپ علیه ایران، با 
تمسخر کاربران اینترنتی مواجه شد

ایرنا نوشـت: ترامـپ وعده داد در صورت رسـیدن 
بـه ریاسـت جمهـوری، بـه ایـران موشـک معیـوب 
بفروشـد‹، اظهاراتی که با تمسـخر کاربـران اینترنتی 

روبه رو شـد.
در  جمهوریخواهـان  نامـزد  ترامـپ«  »دونالـد 
انتخابات ریاسـت جمهـوری 2016 آمریـکا در جمع 
هـواداران خـود و در تازه تریـن موضع ضد ایرانی اش 
وعـده داد در صـورت رسـیدن به ریاسـت جمهوری، 
بـه ایـران موشـک معیوب بفروشـد‹، اظهاراتـی که با 

تمسـخر کاربـران اینترنتـی روبه رو شـد.
در  ترامـپ  شـده  منتشـر  ویدئـوی  اسـاس  بـر 
اینترنت ، وی در سـخنرانی میان هوادارانش در شـهر 
راچسـتر ایالـت ، مدعـی شـد کـه آمریـکا بر اسـاس 
توافـق هسـته ای بـه ایـران 150 میلیـارد دالر داده 
اسـت و ایـران بـه جـای بوئینـگ از ایربـاس هواپیما 

خـرد. می 
وی مدعی شـد: آنها از روسـیه موشـک می خرند. 
از همـه خریـد مـی کننـد بـه جز مـا. چرا؟ چـون ما 

خریـد )نظامی( ایـران را ممنوع کـرده ایم.
مواضـع ضـد ایرانـی و اظهـارات سـخیف نامـزد 
جمهوریخواهـان نیـز حتـی در میان کاربران شـبکه 
هـای اجتماعـی در آمریـکا بـا واکنـش هـای تنـدی 

علیـه وی روبـه رو شـد.
یکـی از کاربـران در مـورد ایـن اظهـارات نوشـت: 
موشـک  ایرانیهـا  بـه  کـه  کشـیده  نقشـه  ترامـپ 
قابـی بفروشـد و پولشـان را بـدزدد )یعنـی همـان 
کاهبـرداری(. کاربـر دیگـری بـا اشـاره بـه کتـاب 
پرفـروش ترامـپ بـه نـام هنـر توافـق )نـام کتـاب( 
مـی نویسـد: این هم حتمـاً از همان هنرهـای توافق 

! ست ا

سـرانجام پـس از گذشـت 9 سـال از امضـای قـرارداد 
خریـد اس-300،پـارت اول ایـن سـامانه وارد کشـور شـد. 
بـه گـزارش تسـنیم طبـق قـرارداد بیـن ایـران و روسـیه، 
ایـران 4 گردان از سـامانه پدافندی اس 300 به روز رسـانی 
شـده  را خریداری کرده اسـت. طبق اسـتاندارد قراردادهای 
خریـد اس 300 سـری پـی ام یـو، هر گردان از این سـامانه 
موشـکی، از 4 آتشـبار تشـکیل می شـود کـه هـر آتشـبار 
نیـز از 4 پرتابگـر موشـک و رادارهای جانبـی و خودروهای 
فرماندهی و پشـتیبانی تشـکیل می شود. سـخنگوی وزارت 
خارجـه گفـت که مرحله نخسـت قـرارداد اس 300 مسـیر 
اجرایـی را طـی کـرده اسـت. بـه گـزارش انتخـاب حسـین 
در خصـوص  خارجـه  وزارت  سـخنگوی  انصـاری  جابـری 
تحویـل سـامانه دفاعـی اس 300 بـه ایـران اظهـار داشـت: 
توافقـات جدیـدی بیـن دو کشـور بـرای اجـرای قـرارداد 
معوقـه حاصل شـده و در مسـیر اجراسـت، مرحله نخسـت 
ایـن قـرارداد مسـیر اجرایـی را طـی کـرده  اسـت. وی در 
نشسـت خبـری دیـروز ابـراز امیـدواری کـرد بـر اسـاس 
برنامـه جدیـد تا پایـان قـرارداد مراحل مختلـف اجرایی آن 
تکمیـل شـود. جنـد سـاعت بعـد سـخنگوی وزارت خارجه 
دربـاره مباحـث مطـرح شـده در نشسـت خبـری  خـود 
درمـورد تحویل سـامانه اس 300 به ایـران توضیح ضروری 

و مهمـی را منتشـر کرد. حسـن جابری انصـاری اعام کرد: 
بـا توجـه به انتشـار غیـر دقیق اظهـارات سـخنگوی وزارت 
خارجـه دربـاره اس 300 توسـط برخـی خبرگـزاری ها، به 
اطـاع مـی رسـاند آنچـه در نشسـت مطبوعاتی اعام شـد 
اجـرای مرحلـه نخسـت توافقـات ایـران و روسـیه در ایـن 

اسـت.  خصوص 
گفتنـی اسـت در سـال هـای اخیـر خبرهـای زیـادی 
دربـاره تحویـل اس 300 بـه ایـران شـنیده مـی شـد. امـا 
چـرا مهـم اسـت و چه مشـخصات فنـی دارد که سـد دفاع 
هوایـی ایـران را کامـل می کنـد؟ بـه گـزارش خبرآنایـن 
اس-300 یـک سـامانه موشـکی سـطح به هوای دوربـرد و 
خودکششـی بـا قابلیـت اسـتفاده در تمامـی ارتفاع هاسـت 
کـه در اواخـر دهـه 1970 توسـط شـرکت همکاری هـای 
صنعتـی آلمـاز بـرای نیـروی دفاع هوایی شـوروی سـاخته 
شـد. مدل هـای مختلـف ایـن موشـک در نام گـذاری ناتو با 
نام های سـام 10، سـام 12 و سـام 20 شـناخته می شـوند. 
ایـران در تـاش بـرای خریـد اس -PMU 300 بـوده کـه 
یکـی از پیشـرفته تریـن موشـکهای زمیـن بـه هواسـت و 
توانایـی آن را دارد تـا اهدافـی واقـع در ارتفـاع  حداکثر 27 
کیلومتـری را منهـدم سـازد. ایـن سـامانه توانایـی پیگیری 
همزمـان 100 هـدف و درگیـری همزمـان بـا 12 هـدف را 

دارد. زمـان آماده سـازی آن حـدود 5 دقیقـه و موشـکهای 
آن از نـوع انبارشونده اسـت کـه مانند مهمـات معمولی نیاز 
بـه هیچگونـه نگهـداری در مـدت عمـر مفید خـود ندارند. 
می تـوان گفـت که در مقابـل سـامانه اس-300 تقریباً همه 
جنگنده هـای نسـل چهـارم ماننـد اف-15 و اف-16 حرفی 

بـرای گفتـن ندارنـد. سـال گذشـته میـادی گزارش هایـی 
سـوریه  در  مسـتقر  اس-300  سـامانه  کـه  شـد  منتشـر 
موفـق بـه سـرنگون کـردن یـک فرونـد جنگنـده اف-16 
رژیـم صهیونیسـتی شـده اسـت. هر چنـد این خبر توسـط 

رسـانه های غربـی منتشـر نشـد.

 سرانجام اس-۳۰۰ به ایران رسید
  خبر

خبـر  گذشـته  روز  حالـی  در 
سـفر رییـس جمهـوری بـه کرمان 
جـاری  سـال  مـاه  اردیبهشـت  در 
سـال  یـک  در  کـه  شـد  منتشـر 
زبـان  از  بـار  چندیـن  گذشـته 
خبـر  اسـتان،  مختلـف  مسـئوالن 
بـه  روحانـی  الوقـوع  قریـب  سـفر 

بـود. شـده  منتشـر  کرمـان 
خبری که معاون عمرانی داد

باالخـره کاروان تدبیـر و امیـد بـه کرمـان مـی آیـد. 
ایـن خبـر را روز گذشـته ابوالقاسـم سـیف الهـی، معاون 
عمرانی اسـتاندار کرمان داده اسـت. وی البته اواخر سال 
گذشـته هـم این خبـر را بـه پیـام داده بود. سـیف الهی 
بهمـن مـاه 94 در ایـن رابطـه به پیـام ما گفته بـود: قرار 
بـود رییـس جمهـوری تـا قبـل از نـوروز 95 بـه کرمـان 
بیاینـد امـا بـا توجه بـه سـفرهای اروپایی ایشـان، برنامه 
سـفر به کرمان رییس جمهور به سـال 95 موکول شـده 
اسـت. سـیف الهـی در پاسـخ بـه این سـوال پیـام ما که 
آیـا حـدود زمان سـفر روحانی به کرمان مشـخص شـده 
اسـت اظهـار داشـت: آنطور که گفته شـده در بهار سـال 
95 آقـای روحانـی به کرمـان خواهند آمد.  روز گذشـته 
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـه خبرگـزاری مهر از 
سـفر رییـس جمهـور بـه اسـتان کرمـان در اردیبهشـت 

مـاه سـال جاری خبـر داد.
همه سفرهایی که انجام نشد

درحالـی قـرار اسـت رییـس جمهـور و کاروان تدبیـر 
و امیـد اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـه کرمـان بیایند 
کـه تقریبا یک سـال اسـت کـه خبر سـفر قریـب الوقوع 
روحانـی بـه کرمـان منتشـر مـی شـود امـا هربـار بـه 
دلیلـی ایـن سـفر صـورت نمـی گیـرد. اردیبهشـت مـاه 

سـال گذشـته بـود که بـرای اولین بـار خبر سـفر رییس 
جمهـور بـه کرمـان در رسـانه هـا نشـر شـد. سـفری که 
قـرار بـود در آن پـروژه پتروشـیمی کرمـان کلنـگ زنـی 
شـود. اردیبهشـت تمـام شـد و سـفری صـورت نگرفـت. 
چنـد مـاه بعـد و در مـرداد مـاه، علیرضـا رزم حسـینی 
اسـتاندار کرمـان در جلسـه راهکارهای اسـتان کرمان از 
سـفر قریـب الوقـوع روحانـی بـه کرمـان خبـر داد اما باز 
هـم ایـن اتفـاق نیفتـاد. در مهـر مـاه امـا شـهباز حسـن 
در مجلـس  و سـیرجان  بردسـیر  مـردم  نماینـده  پـور، 
عـاوه بـر اینکـه گفـت رییـس جمهـور بـه کرمـان مـی 
آیـد، از جزئیـات این سـفر هم پرده بر داشـت تـا این بار 
سـفر روحانـی بـه کرمـان قطعی بـه نظر آید. حسـن پور 
بـه فـارس گفتـه بـود: مقـرر شـده  اسـت حجت االسـام 
روحانـی دیدارهایـی بـا مـردم، نخبـگان و دیگـر اقشـار 
اسـتان کرمـان داشـته باشـد و چند طـرح را نیـز افتتاح 

خواهـد کـرد. یـک روز بعـد از ایـن صحبت های حسـن 
پور، در جلسـه اتاق فکر اسـتان کرمان هم از سـفر قریب 
الوقـوع روحانـی بـه کرمـان صحبـت شـد. در آن جلسـه 
فرهنگـی  مشـاور  آشـنا  از سـوی حسـام الدین  نامـه ای 
رئیـس جمهـور بـرای علیرضا رزم حسـینی ارسـال شـده 
بـود که از سـفر رئیس جمهور کشـورمان بـه کرمان خبر 
داده بـود. در بخشـی از نامـه ای کـه حسـام الدین آشـنا 
بـرای علیرضـا رزم حسـینی فرسـتاد آمـده بـود: نظـر به 
قریـب الوقـوع بودن سـفر کاروان تدبیر و امید به اسـتان 
کرمـان و نیـز اهمیـت ایـن گـزارش راهبردی )گزارشـی 
کـه اتـاق فکر هر اسـتان بـه رئیس جمهور مـی دهد( در 
فرآینـد توسـعه اسـتان و ارتقـای موقعیت نهاد دانشـگاه 
در سیاسـت گـذاری منطقه ای خواهشـمند اسـت زمینه 
همـکاری دسـتگاه های اجرایی اسـتان بویژه اسـتانداری 
کرمـان بـا دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان جهـت تهیـه 
گـزارش فـوق الذکـر فراهـم فرمایید. این نامـه و صحبت 
هـای حسـن پـور باعـث شـده بـود تـا سـفر روحانـی به 
کرمـان قطعـی بـه نظر رسـد امـا مهرماه هم تمام شـد و 
روحانـی بـه کرمـان نیامد. یک مـاه بعد امـا نوبت محمد 
مهـدی زاهـدی، نماینده مـردم کرمـان و راور در مجلس 
بـود کـه از سـفر احتمالـی رییـس جمهـور خبـر دهـد. 
زاهـدی گفتـه بـود: منتظر رئیـس جمهور هسـتیم تا به 
صـورت رسـمی عملیات پتروشـیمی کرمان آغاز شـود و 
وی قـول داده در آذرمـاه بـه کرمـان سـفر کنـد. آذرمـاه 
هـم تمام شـد و خبـری از سـفر کاروان تدبیـر و امید به 
کرمـان نشـد. باالخـره گمانـه زنی هـای زیاد باعث شـد 

تـا مدیـرکل حوزه اسـتاندار نسـبت بـه این امـر واکنش 
نشـان دهـد. فرشـید فـاح در آذر مـاه بـه خبرگـزاری 
مهـر گفـت: ابعـاد سـفر رئیس جمهـور به اسـتان کرمان 
مشـخص نیسـت و بـه محض قطعـی شـدن، جزئیات آن 
توسـط شـخص اسـتاندار کرمـان اعـام خواهـد شـد. او 
همچنیـن گفت که اسـتاندار کرمان به عنوان سـخنگوی 
دولـت و نماینـده عالی دولت در اسـتان کرمان به محض 
قطعـی شـدن سـفر رئیـس جمهـور بـه کرمـان، در ایـن 

خصـوص اطـاع رسـانی مـی کند.
کاروان تدبیر و امید باالخره به کرمان می رسد

حـاال پس از گذشـت یک سـال از انتشـار خبر »سـفر 
قریـب الوقـوع روحانـی به کرمـان« انگار واقعا قرار اسـت 
رییس جمهور کشـورمان به اسـتان کرمان سـفر کند. از 
آنجایـی کـه بـرای اولین بار اسـت کـه یکی از مسـئوالن 
اسـتانداری، مـاه سـفر رییس جمهـور به کرمـان را اعام 
مـی کنـد بـه همیـن جهـت بـه نظر مـی رسـد ایـن بار 
سـفر روحانـی بـه کرمان صورت بگیرد. ابوالقاسـم سـیف 
روز گذشـته  اسـتاندار کرمـان،  معـاون عمرانـی  الهـی، 
گفـت: رئیـس جمهـور طی اردیبهشـت ماه راهی اسـتان 
کرمـان خواهـد شـد. وی ادامه داد: جزئیـات در خصوص 

ایـن سـفر متعاقبـا اعام خواهد شـد.
کرمان در انتظار سمنان

شـایان ذکـر اسـت تاکنـون حسـن روحانی 25 سـفر 
درون کشـوری رفتـه اسـت. آخریـن سـفر کاروان تدبیـر 
و امیـد بـه یـزد بـود. روحانـی پیـش از ایـن بـه اسـتان 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  هرمـزگان،  خوزسـتان،  هـای 
اردبیـل،  بختیـاری،  و  چهارمحـال  لرسـتان،  ایـام، 
خراسـان رضـوی، زنجـان، گلسـتان، خراسـان جنوبـی، 
بوشـهر، اصفهـان، قم، گیـان، فارس، آذربایجان شـرقی، 
تهـران - غرب)شـهریار،مارد و قـدس(، تهـران - جنوب 
خراسـان  بهارسـتان(،  و  کریـم  غرب)اسامشـهر،رباط 
شـمالی، کردسـتان، همـدان، مازندران، خراسـان جنوبی 
و یـزد سـفر کرده اسـت. اگـر روحانی در اردیبهشـت ماه 
بـه کرمـان بیایـد، این اسـتان مقصد بیسـت و ششـمین 
سـفر اسـتانی رییـس جمهور خواهـد بود. البتـه ذکر این 
نکتـه ضـروری اسـت کـه احتمـال دارد رییـس جمهـور 
قبـل از سـفر به اسـتان کرمان، به اسـتان سـمنان سـفر 
کنـد و کرمـان مقصـد بیسـت و هفتمیـن سـفر روحانی 
شـود. چـرا که اسـتاندار سـمنان در تاریـخ  18 فروردین 
مـاه جـاری گفته بـود: رئیس جمهـور تا کمتـر از یک ماه 

آینـده بـه اسـتان سـمنان سـفر می کند. 

پس از انتشار چندباره خبر سفر قریب الوقوع به کرمان در سال گذشته و سفر نکردن؛

رییس جمهور
باالخره به کرمان می آید

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

وزیر اقتصاد فردا به کرمان می آید
گفتنـی اسـت در حالـی قرار اسـت مـاه آینده رییـس جمهور به کرمـان بیاید که یکـی از وزرای 
وی فـردا بـه کرمـان سـفر مـی کنـد. آنطـور کـه خبرگـزاری برنـا نوشـته حمید شـیخ اسـدی مدیر 
کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به اینکه دکتـر علی طیب نیـا وزیر اقتصاد 
بعـد از ظهـر چهارشـنبه 25 فروردیـن وارد کرمـان می شـود، گفت: این سـفر به منظـور پی گیری 
مسـائل بیمـه ای، مالیاتـی، بانکـی و اعتبـاری اسـتان صـورت مـی پذیـرد. وی بـا بیـان اینکه سـفر 
وزیـر اقتصـاد بـه کرمان به صورت یک روزه برنامه ریزی شـده اسـت و عصر پنجشـنبه کرمان را 
بـه مقصـد تهـران تـرک مـی کند، افـزود: در این سـفر کارخانـه فـوالد ایرانیان بردسـیر با حضور 
وزیـر اقتصـاد افتتـاح مـی شـود. شـیخ اسـدی دیـدار با آیـت اهلل جعفـری نماینـده ولـی فقیه در 
اسـتان و امـام جمعـه کرمـان و بازدیـد از تعـدادی از پـروژه هـای عمرانـی را از دیگـر برنامه های 
ایـن سـفر عنـوان کـرد و گفـت: در ایـن سـفر، جلسـه بـا شـورای معاونیـن اسـتانداری، جلسـه بـا 
فعالیـن اقتصـادی اسـتان و جلسـه شـورای هماهنگـی مدیـران تابعـه وزارت اقتصـاد در اسـتان 

کرمـان بـا حضـور وزیر اقتصاد تشـکیل می شـود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش از اتفاقی مهم در اسفند ماه 94 پرده برداشت:

داعش وارد خاک ایران شد اما آن ها را از بین بردیم
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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کرمون

داستان

روزگاری که گذشت
عبدالحسین صنعتی زاده
بخش بیست و چهارم

گاهـی کـه تنهـا می شـدیم به پـدرم مـی گفتم 
از بیـان بعضـی صحبـت هـا خـودداری کند بیشـتر 
مـردم از شـنیدن حـرف هائـی کـه میزنـی ناراحت 
مـی شـوند و اسـتهزاء مـی نماینـد. در جوابـم مـی 
گفـت گـوش هـای مـن که بـد حرفـی هـای آنها را 
نمی شـنود تـو هم آنچه را که می شـنوی نشـنیده 

 . بگیر
شـبی لنـگ لنـگان خسـته و مانـده بحـال زاری 
بخانـه آمد و در گوشـه ای خوابیـد و از اینکه یکعده 
از فراشـهای حکومتـی او را سـخت زده و سـرش را 
شکسـته و پشـت و پهلویـش را سـیاه کـرده بودنـد 
شـکایت داشـت. در عالـم طفولیـت بسـیار متألـم 
بـودم و افسـوس مـی خـوردم کـه چـرا نمـی توانم 
تافـی کنم و کسـانی کـه این طـور او را صدمه زده 

انـد تنبیـه نمایم. 
چـون ناراحتـی و انـدوه زیاد مرا در آن شـب دید 
بـرای آنکـه غصه نخورم گفـت فردا تو را به مدرسـه 
ای کـه بطرز جدید به تازگی تأسـیس شـده خواهم 
بـرد. در ایـن مدرسـه دیگـر چـوب و فلکـی در کار 
نیسـت و بـا مهربانـی و محبـت بـا بچـه هـا رفتـار 
خواهنـد کـرد و بهـر نحو و زبانی بود مـرا از ناراحتی 
بازداشـت و آن شـب را بامیـد فـردا کـه به مدرسـه 

خواهـم رفت بیشـترش بیـدار ماندم. 
روز دیگـر بـا آنکـه هنـوز پهلـو و کمـرش از درد 
آرام نگرفتـه بـود از خانـه در آمدیـم و در شـمال 
شـهر کرمـان به خانه آقا سـید حسـین پامناری که 
خانه اش را برای مدرسـه ای بنام مدرسـه ملی داده 
بـود رسـیدیم و از اینکـه شـاگردان همـه روی نیـم 
تخت نشسـته و در جلو رویشـان میز گـذارده بودند 
تعجـب کـردم چون ایـن مدرسـه را با مکتـب خانه 
ای کـه سـابقاً میرفتم مقایسـه کردم تفـاوت زیادی 
داشـت. و بـرای اولیـن دفعـه کتـاب جدیـدی بنـام 
اقبـال ناصـری بدسـتم دادنـد از عکس ها و نقاشـی 
هـای ایـن کتـاب بسـیار خوشـم مـی آمد. مدرسـه 
رفتـن مـن موجـب این شـد کـه از پدرم جدا شـوم 
و از کارهایـش بـی خبر مـی ماندم امـا او با همه ای 
نامایمـات و ضـرر و صدماتی که متحمل شـده بود 
بـاز دسـت از اراده  و کارهائـی کـه مـی کـرد برنمی 
داشـت. با آنکـه پولی کـه از فروش ششـدانگ خانه 
پـدری بـه دسـتش آمـده بـود تمـام شـده و احدی 
او  بـه کمـک  از مردمـان کرمـان یـک قـدم هـم 
برنداشـته بودنـد و بـا آنکـه عایـدی مختصـری کـه 
از کاروانسـرای هندوهـا به طور روزانـه نصیبش می 
شـد قطع شـده بـود و یا پارچـه هائی کـه بازحمت 
بافتـه و هرکـس به نوعـی و عنوانی از او نسـیه برده 
و دینـاری نمـی دادنـد بـاز هم از سـعی و کوشـش 
چیـزی فـرو گـذار نمـی کـرد تـازه بفکـر ایـن بـود 
کـه چگونـه تلمبـه ای بـرای آب کشـی بسـازد کـه 
بآسـانی از چـاه آب بیـرون بدهـد و دهقانـان بهتـر 
بتواننـد کشـت و زرع نماینـد. در اول نمونه کوچکی 
از آنچـه کـه فکـر کـرده  بـود مـی سـاخت و پـس 
از آنکـه موفـق میشـد نتیجـه بگیـرد بـدوات گرهـا 
کـه نـه ابـزار و نـه مصالحی کـه سـفارش او را انجام 
دهنـد داشـتند رجـوع میکـرد آنهـا هم پـول هائی 
دریافـت داشـته مطابـق سفارشـی که میـداد تلمبه 
ای از حلبـی هـای نـازک مـی سـاختند و او با شـور 
و عشـقی آن اسـبابی را کـه سـاخته بودنـد بخانـه 
آورده یکسـرش را در حـوض آب و یـک سـرش را 
در پشـت بـام مـی گذارد و چنـد دفعه با دسـت آن 
را بـه حرکـت مـی آورد پـس از لحظه ای فشـار آب 
و بـی دوامـی لحیـم هـا و نازکـی حلبی هـا موجب 
بـاز شـدن سـربندهای لوله شـده و بجـای آنکه آب 
به پشـت بـام برود از اطـراف لوله فـوران میزد چون 
شـریک و رفیق و کمکی نداشـت بدبختانه کارهائی 
را کـه شـروع کرده بـود هیچ کدام بجائی نمیرسـید 
و از همـه اینهـا بدتـر همـان تهـی دسـتی بـود کـه 
بـا عـدم سـرمایه هیـچ کـدام از آرزوهایـش صورت 
عمـل بخـود نمـی گرفـت.  روزی ایـن تهی دسـتی 
ماننـد عفریتـی مهیـب سـر از گریبان مـا درآورد به 
نوعـی کـه باندازه آنکـه وجهی برای خریـد نان الزم 
داشـتیم در بسـاط نبـود. نزدیـک ظهر مـرا صدا زد 
و یکـی از همـان چـرخ هـای آهنـی کـه برای سـه 
چرخـه ای سـاخته بود نشـان داده گفـت این چرخ 
را ببـر بـازار درب دکان آهنگـری به فـروش و پولش 

را بیـاور تـا نـان بخریم. 

 آقـای دکتـر در ابتدا خواهـش می کنـم خودتان 
را معرفـی بفرمایید؟ 

مـن ارسـطو ایرانـی کرمانـی هسـتم و دوران کودکـی ام را 
در کرمان بودم. فامیلی پدرم نفیسـی اسـت. ما 900 سـال 
نسـلمان پزشـک بودنـد. از مـا نفیـس که جد نفیسـی ها 
باشـد تـا پـدرم کـه اسمشـان میـرزا علـی بـود. آن موقـع 
شناسـنامه نبـود. منتها چـون تحصیل دانشـگاهی پدرم در 
هنـد و ایشـان تنها شـاگرد ایرانـی در آنجا بـود که تصدیق 
پزشـکی هـم گرفـت، بـه میـرزا علـی ایرانـی معروف شـد. 
وقتـی پـدرم برگشـتند، نماینـده کرمـان کـه بـا او آشـنا 
بودنـد، مـی گوینـد بـه کرمـان بـرو و آنجـا کار کـن. آقای 
دبسـتانی کـه وکیـل کرمـان بـود همـراه پـدرم بـه ثبـت 
احوالمـی رونـد کـه شناسـنامه بگیرنـد. وقتی می پرسـند 
کـه فامیلتـان را چـی بگذاریـم؟ پـدرم میگوینـد نفیسـی. 
آقـای دبسـتانی مـی گوینـد، میـرزا علـی خـان، اگـر تـو 
فامیـل نفیسـی بگیـری تصدیقت باطـل میشـود و باید راه 
بیافتـی بـروی هند عوض کنـی. بنابراین پـدرم فامیل خود 
را ایرانـی مـی گیرند. کرمانی را هم مرحوم دبسـتانی اضافه 
کردنـد چـون فامیلی خودشـان هـم دبسـتانی کرمانی بود. 
درکرمـان 2 نفـر طبیـب درس خوانـده بیشـتر نبـود. یکی 
پـدرم و دیگـری مرحـوم دکتر علـی اکبر وکیلـی بودند که 

ایشـان نیـز با مـا بسـتگی فامیلی داشـتند. 
مـن پـس از پایـان دبیرسـتان بـرای ادامـه تحصیـل بـه 
انگلیـس رفتـم کـه همزمـان شـد بـا ملـی شـدن نفـت و 
رابطـه هـا سیاسـی شـد و مـا اجبـاراً بایـد مـی رفتیـم بـه 
یـک کشـور انگلیسـی زبـان که مـن تصمیـم گرفتـم بروم 
آمریـکا. در آنجا در دانشـگاه یوتا در زمینه اقتصاد سیاسـی 
لیسـانس گرفتـم. بعـد از لیسـانس یـک مدتـی در آمریـکا 
کار کـردم و بعـد از 8 سـال بـه ایـران آمـدم. قصـد مانـدن 
نداشـتم و مـی خواسـتم برگـردم اما پـدرم گفت مـن از تو 
خواهشـی دارم، و آن اینکـه بمانی و برنگـردی و کمک من 

باشـی. مـن هـم همیـن کار را کردم.
 پدرتان در زمینه پسته هم کار می کردند؟ 

بلـه! یـک مزرعـه در راور داشـتند. حدود 20 هکتار پسـته 
داشـتند. پدرم سـنتی کار مـی کردند. مثًا اعتقاد داشـتند 
کـه بـه غیـر از آب قنـات نبایـد از آب دیگـری اسـتفاده 
بشـود. در صورتـی کـه تمام روسـتا چـاه عمیـق زده بودند 
و هـر کـدام از دوسـتان پـدرم 200 تـا 300 هکتـار پسـته 
کاری داشـتند. مـن دیـدم که پدرم مخالف حفر چاه اسـت 
تصمیـم گرفتـم برگـردم آمریـکا کـه همین داسـتان پدرم 
را مـادرم تکـرار کردنـد، بنابرایـن ماندم. چـون کار دیگری 
نمـی توانسـتم انجام دهم، تصمیـم گرفتم با مقـداری پول 

کـه از کار کـردن در آمریـکا داشـتم پسـته کاری کنم. 
 چرا پسته کاری برای شما جاذبه داشت؟ 

مـن اصـًا نمـی خواسـتم کارمنـد دولـت و حقـوق بگیـر 
باشـم. عاقـه داشـتم کـه کار آزاد بکنـم. وقتـی 16-15 
سـاله بـودم بـا تعـدادی از دوسـتان بـه شـکار رفتیـم کـه 
ماشـین، شـب در دق کبوترخـان در گل گیـر کـرد. مـن و 
بقیـه بچـه ها پیـاده تو تاریکـی 5 تا10 کیلومتـر راه رفتیم 
تـا بـه کبوترخـان رسـیدیم. بعـد از 4 روز رفتیم تا ماشـین 
را دربیاوریـم. تراکتـور نبـود. چند تا گاو حاضـر کرده بودند 
و بـا کلنـگ و بیل سـعی می کردیـم ماشـین را دربیاوریم. 
وقتـی در حـال کنـدن زمیـن بودیـم مـن دیـدم کـه یـک 

جایـی رسـیدیم به ماسـه.
ایـن گذشـت تـا وقتـی بـه آمریـکا رفتـم. زمانـی کـه در 
آمریـکا بـودم، دانشـگاه میسـوری یـک دوره سـه ماهـه در 
زمینـه کشـاورزی برگـزار مـی کرد کـه من شـرکت کردم. 
یـک مختصـری از هـر چیـزی را یـاد مـی داد. از جمله آب 
بـود که می گفت کجا آب هسـت، کجا نیسـت. چه دشـت 
هایـی آب هسـت، چـه دشـت هایـی آب نیسـت. یکـی از 
حـرف هـا آن بـود کـه در جایـی کـه زمیـن ُرس باشـد و 

زیـرش ماسـه باشـد، آب هسـت. مـن بـه یـاد دق کبوتـر 
افتادم. خـان 

بـه هـر تقدیـر سـال 1337 بـود کـه بـه فکـر افتـام بـروم 
کبوتـر خـان چـاه بزنـم. اولیـن کسـی کـه در کبوتـر خان 

چـاه زد، مـن بـودم. 50 هکتـار پسـته کاری کـردم.
 چـه قـدر هزینـه داشـت؟ شـما فرمودیـد پولی 

نداشـتید؟ 
پولـی کـه بتوانم ایـن کار را بکنم داشـتم. فقط پـول موتور 
را نداشـتم. قیمـت موتـور 28500 تومـان بـود. یکـی از 
دوسـتان کرمانـی بـه یکـی از آشـناهایش در تهـران تلفن 
زد کـه فانـی مـی آیـد آنجـا 3500 تومـان ازش بگیـر و 
25000 تومـان را ازش سـفته بگیر. ما ایـن کار را کردیم و 

موتـور را راه انداختیـم.
 زمین را خریدید؟ 

نه. بیابان بود.
 منابع طبیعی ایراد نمی گرفت؟ 

نـه. اصـًا منابـع طبیعی وجود نداشـت. اصـًا اداره آب هم 
وجـود نداشـت. وزارت نیـرو سـال 1345 یا 1346 درسـت 

. شد
پـس از آن بی پول شـدم. کسـی هـم نبودم کـه بخواهم از 
پـدرم پول بگیـرم. باالجبار رفتم سـازمان برنامـه در تهران 
تـا اسـتخدام شـوم. دوسـت مـن رئیـس دفتـر اقتصـادی 
سـازمان برنامـه بـود. گفتـم مـن آمـدم اینجـا کار بکنـم. 
گفـت از نظـر مـن قبـول اسـت ولـی بایـد مشـاور خارجی 
تأییـد کنـد. رفتـم پیـش آن آقـای آمریکایی که اسمشـان 
هانسـن بـود. او از مـن سـوال کرد چـرا می خواهـی دولتی 

باشـی؟ گفتـم اصـًا مـن نمـی خواهـم دولتـی باشـم. من 
مـی خواهـم شـغل آزاد داشـته باشـم و گفتـم مـن یـک 
سـازمان برنامـه کوچـک بـرای خـودم درسـت کـرده ام و 
وقتی درختانم بزرگ شـوند، سـازمان برنامه خـودم را دارم. 
ایـن حـرف مـن خیلـی اثر کـرد و گفـت تو قبول شـدی و 
مـن کارمند سـازمان برنامه شـدم. حقوق مـا حقوق خوبی 

بـود. حـدود 4300 تومان که از دو جا مـی گرفتیم، 2200 
تومـان از سـازمان برنامـه و 2100 تومـان از بنیـاد فـورد. 
ماهـی 1500 تومـان خرجـم بـود و بقیـه اش را هـم مـی 
فرسـتادم کرمـان بـرای نگهداری و سرکشـی باغات پسـته. 
هـر موقـع وقـت می کـردم هم مـی آمـدم کرمان. تا سـال 
1341 همـه فکـر مـی کردنـد من مخـم معیوب شـده که 
آنجـا بـاغ زده ام. همیـن کـه درختان پسـته به خـاک نرم 
رسـیدند و رشـد کردنـد، هجـوم پسـته کاری شـروع شـد. 
رفسـنجانی هـا همـه آمدند زمیـن گرفتند و چـاه عمیق و 
نمیـه عمیـق زدنـد. ما هـم گفتیم تـا نیامده انـد جلویمان 
را بگیرنـد 500 هکتـار زمیـن دیگر گرفتیـم. تراکتور زدیم 
و تصـرف کردیـم. تـا سـال 1346 کـه وزارت نیرو درسـت 
شـد و رفتـم از وزارت نیـرو پروانه گرفتم. اگر اشـتباه نکنم 
آن موقـع از بانـک صـادرات وام گرفتـم و چـاه دوم را حفر 

کردم.
 آن موقع تا چه عمقی به آب می رسیدید؟ 

چـاه اولـی بـه عمـق 100 متـر و چـاه دوم 150 متـر. آنجا 
مـی  را  دوم  کـردم. چـاه  بـاغ درسـت  هـم 150 هکتـار 
توانسـتم از درآمـد چـاه اول اداره کنم. تا بعد از چند سـال 
کـه درختـان چـاه دوم هـم به بـار آمدنـد. دقیقاَ سـال 53 
شمسـی بـود کـه چـاه سـوم و چهـارم را زدم و400 هکتار 
زمیـن گرفتـم وکاشـتم. من تـا آن زمـان هیـچ درآمدی را 
برداشـت نمـی کـردم. همه را خرج توسـعه می کـردم. 28 
سـال درآمـدم را خرج توسـعه کـردم و از آن بـه بعد درآمد 

را بر مـی دارم.
را توسـعه  باغـات  بعـد دیگـر  بـه  از آن زمـان   

ندادیـد؟ 
نـه. البتـه زمیـن بـه نـام خـودم ثبـت کـرده بـودم و وقتی 
انقاب شـد اشـخاصی حـدود 180 هکتـار زمیـن را از من 

گرفتنـد و چـاه زدند.
 فکـر مـی کنیـد چه چیـز به شـما کمک کـرد تا 

به یـک مالـک بـزرگ و موفق تبدیل شـوید؟ 
اول پشـتکارم بـود. در ظـرف 14 مـاه اول کـه چـاه اول را 
زده بـودم بـرای اینکـه 50 هکتار باغ بزنـم، در جاده خاکی 
کبوتـر خـان بـه کرمان شـاید 50 هـزار کیلومتـر رانندگی 
کـردم. دیگـر اینکه به این کار عاقه داشـتم. کشـاورزی در 

ژنـم بود. از سـمت مـادری قوی تـر بود.
 االن وضعیـت آب در منطقـه کبوترخـان چطـور 

؟  ست ا
در روسـتای الهیـه کـه مـن هسـتم هنـوز مشـکل جـدی 
نیسـت. البتـه عمـق چـاه هـا زیـاد شـده و آبدهـی هم کم 
شـده اسـت. مثـًا چـاه دومـم را 250 متر جا به جـا کردم. 

آبدهـی چـاه تقریبـاً نصف شـده بود.
 برای آینده چه کار می خواهید بکنید؟ 

هیـچ کاری نمـی توانیـم بکنیـم. تنهـا کاری کـه توانسـتم 
بکنـم ایـن بـود کـه آبیاری تحـت فشـار کردم. همـه 400 

هکتـار را در عـرض 5 مـاه آبیـاری تحـت فشـار کردم.
 آیا نتیجه خوبی داشته است؟ 

تـازه راه افتـاده ولی کارگـرم می گفت بسـیار خوب خیس 
خورده اسـت. تشـکیات سـابقم را هـم خراب نکـردم. من 

هیـچ وقـت آب را از تـو جـوی نمـی بردم. همیشـه بـا لوله 
مـی بـردم. ولـی حاال حسـنی کـه دارد آن اسـت کـه همه 

درختـان با هـم آب مـی خورند.
 توصیه تان به بقیه چیست؟ 

اگـر 10 هکتـار هـم دارنـد 100 درصد آبیاری تحت فشـار 
بکننـد. کار دیگـری نمـی توانیم بکنیـم. در انار آب بسـیار 

عالـی بـود ولی االن بسـیار تلخ و شـور هسـت.
 آینده کشاورزی منطقه را چه طور می بینید؟ 

خـراب. موضـوع فقط پسـته نیسـت. موضـوع هـر فعالیتی 
گفتنـد  مـی  جیرفـت  بـه  شـود.  مـی  انجـام  کـه  اسـت 
هندوسـتان ایـران. امـا روز بـه روز دارد خـراب تـر مـی 
شـود. روز به روز تعداد باغات بیشـتری خشـک می شـود. 
جیرفـت کـه زمانـی منبع آب کرمـان بود خـودش االن بی 
آب شـده اسـت. مـن نمـی دانـم دولـت مـی خواهـد چـه 

کار کنـد.
 آقای ایرانی اگر خاطره ای دارید بفرمایید؟ 

راجـع بـه آن موتـوری اسـت کـه گفتـم 28500 تومـان 
خریـدم و 25000 تومان سـفته دادم. مـن چون هیچ وقت 
تاجـر نبـودم سـفته را نمـی شـناختم. بعـد از اینکه سـفته 
دادم پیـش خـودم گفتـم تهران عجـب جای خوبی اسـت. 
امضـاء مـی دهی بهـت 25000 تومـان پول مـی دهند. اما 
ده روز مانـده بـود بـه سـر سـال، فروشـنده تلفن کـرد که 

یـادت باشـد سـفته ده روز دیگر مهلـت دارد.
گفتـم حتمـاً بایـد پول بدهـم؟ گفت پس چی مـی خواهی 
بدهـی؟ معلـوم اسـت. بایـد 25000 تومـان بدهـی. گفتـم 
االن نـدارم. گفـت اشـکال نـدارد. 9روز بعـد از سـر رسـید 

هـم وقـت داری. یعنـی می شـود 19روز .
روز بـه روز همیـن طـور می گذشـت و هیچ کـس هم نبود 
کـه بـه مـن پـول بدهـد. آمـدم کرمـان پیـش مـادرم کـه 
آرامـش بگیـرم. پـدرم رفیقی داشـت که بسـیار آدم خوبی 
بـود. بـه مـن می گفت خـان بابا. یـک روز بـرای دیدن من 
آمـده بـود و گفـت چـرا ایـن قدر تـو هـم رفتـه ای؟ وقتی 
داسـتان را شـنید 25000 تومان چک نوشـت و به من داد. 
اصـًا کـی فکـر می کرد کـه ایـن آقـا 25000 تومان چک 
بـه مـن بدهد. بـدون اینکـه من درخواسـت کنـم 25 هزار 

نوشـت. تومان چک 
از آن تاریخی که به من چک داد 17 سـال گذشـت. سـال 
1355 بـود. آن آقـا فـوت کرده بـود. یک روز بـا هواپیما به 
کرمـان مـی آمدم. وقتـی به فرودگاه رسـیدم دیدم پسـر و 
دختر ایشـان در فرودگاه هسـتند. گفتم شـما به اسـتقبال 
کـی آمدیـد؟ گفتنـد اسـتقبال شـما. فکرکـردم شـوخی 
مـی کننـد. گفتـم از کجـا مـی دانسـتید مـن در هواپیمـا 
هسـتم؟ گفتنـد تلفـن زدیـم منـزل، جـواب ندادیـد. پرس 
و جـو کردیـم و فهمیدیـم بـا هواپیما بـه کرمان مـی آیید. 
واقعیـت آن اسـت کـه پدرمـان فـوت کـرده و بانـک ملـی 
اعتبـارش را بسـته اسـت. مـا چنـد تـا آشـنا بردیـم، بانک 
سـفته هـا شـان را قبـول نکـرد. خاصـه، آنهـا 17 میلیون 
تومـان سـفته آوردنـد کـه من بـا کمال میـل امضـا کردم. 
ایـن بهتریـن خاطـره و درس خداشناسـی در زندگی برای 

مـن بود.

گفت و گوی دبیر کل انجمن پسته ایران با شادروان ارسطو ایرانی در زمان حیات

طبیب بیابان
حمید فیضی، دبیر کل انجمن پسته ایران 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای احمـد قاسـمی زاده و خانـم قمـر قاسـمی زاده خبیصـی فرزنـدان حسـن مالکیـن 
پنجدانـگ و یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 4173 فرعـی از 1783 اصلـی بخـش 3 
کرمان میباشـد که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 105725 و 14231 صفحه 71 و 341 
دفتـر 432 و 113 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و سـهمی آقـای احمـد قاسـمی زاده بموجـب 
نامـه شـماره 9410113871700434-94/7/8 اجـرای احـکام شـعبه 16 دادگاه خانـواده کرمان 
بازداشـت میباشـد ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـاک مزبور بعلت سـرقت مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد 
اصـاح تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق 
الذکـر بـا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد. 

تاریخ انتشار: 95/1/24
محمود مهدی زاده- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 2   م الف 30 

آگهی مزایده مال غیر منقول 
اجـرای احـکام شـعبه چهـارم دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در خصـوص 
پرونـده اجرائـی کاسـه 940066 لـه آقای غامرضا گلـزاری علیه آقای مهدی قاسـمی پور 
زرنـدی دایـر بر مطالبه طلب ششـدانگ پاک شـماره 2207 فرعـی از 3968 اصلـی، ثبت 9329 
بخـش دو کرمـان بـه آدرس کرمـان- خ دسـتغیب- چهـار راه سلسـبیل- موزاییـک سـازی مرمر 
و متعلـق بـه محکـوم علیـه فـوق بـا مشـخصات ذیـل از طریق مزایـده بفـروش برسـاند. 1- ملک 
مذکـور بـا کاربـری تجـاری و بصـورت مفـروز کـه در قسـمت شـرقی آن کًا بصورت تجـاری که 
سـه دهنـه آن دایـر و یـک دهنـه مخروبـه میباشـد و بقیه ملـک که با دیوار خشـت گلـی قدیمی 
محصـور بـود محـل کارگاه و یـک دهنـه مغـازه در انتهـای ضلـع جنوب غربـی کـه کًا متروکه و 
نیمـه مخروبـه مـی باشـد و 2- عرصـه و اعیانی با سـه دهنه مغـازه دایر موجود قدیمـی بر خیابان 
دسـتغیب بـه مسـاحت 110 مترمربـع بـا حـق اسـتفاده از آب و بـرق و امتیـاز تجـاری 3- عرصه 
باقیمانـده و مسـتحدثات واقـع در آن بـا موقعیـت تجـاری به مسـاحت 668 مترمربع می باشـد و 
ارزش ششـدانگ ملـک مرقوم بـه میـزان 10/750/400/000 ریال )ده میلیـارد و هفتصد و پنجاه 

میلیـون و چهـار صـد هـزار ریال( توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده جلسـه 
مزایـده در مـورخ 1395/2/12 راس سـاعت 10 صبـح بـا حضور نماینـده دادسـرا در محل اجرای 
احـکام حقوقـی برگـزار میگـردد متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمن هماهنگـی با اجـرای احکام 
حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده می تواننـد از ملک بازدیـد و در صورت تمایل به شـرکت در 
مزایـده 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی )حداقل قیمت فروش طبـق ارزیابی صورت گرفته میباشـد( 
خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری 2171293951000 نـزد بانـک ملی واریز و قبـض آن را 
بـه همـراه پیشـنهاد کتبی در پاکت در بسـته و تا قبل از برگزاری جلسـه مزایـده تحویل این اجرا 
نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی به عنـوان برنده مزایده شـناخته می شـود کـه باالتریـن قیمت را 
پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایده ده درصد مبلغ پیشـنهادی بـه نفع دولت 
ضبـط خواهـد شـد. ضمنـاً دایـره اجـرا هیچگونه مسـئولیتی در قبـال معاملـه معارض و یا سـند 
رسـمی نخواهـد داشـت برنـده مزایـده می توانـد وفق مقـررات جهت تنظیم سـند اجاره بـه اداره 

اوقـاف و اخذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانـی از طریق ثبت اسـناد اقـدام نماید. 
مدیر اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمان- خواجوئی   م الف 85                   

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )مرحله دوم(
اجـرای کاسـه  پرونـده  در  دارد  نظـر  در  کرمـان  دادگسـتری  احـکام حقوقـی  اجـرای 
940192/7 لـه آقـای اکبـر زنگـی آبـادی علیـه آقـای حسـین زنگـی آبـادی مـوازی 7/5 
سـهم از 96 سـهم پـاک ثبتـی شـماره 45 اصلـی بخـش 4 کرمـان واقـع در زنگی آباد چـاه تلبه 
هـای مشـهور بـه علـی محمدی متعلق بـه محکوم علیه فـوق الذکـر را از طریق مزایـده به فروش 
برسـاند. اراضـی مذکـور مشـتمل بـر دو طبقـه بـاغ مشـجر بـا آب اسـتحصالی از چـاه بـا شـماره 
صحرایـی 723 و 939 بـا مجمـوع آبدهی 27 لیتر در ثانیه آبیاری می شـود )قطعه اول باغ پسـته 
ای بـا درختـان 20 سـال بـه بـاال بمیـزان 12200 مترمربع و قطعه دوم باغ پسـته ای بـا درختان 
قدیمی تازه پیوند شـده بمسـاحت 54600 مترمربع( که از سـوی کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
4/800/000/000 ریال ارزش گذاری شـده اسـت جلسـه مزایده روز شـنبه 95/2/4 راس سـاعت 
10 صبـح در محـل اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان بـا حضور نماینده محترم دادسـتان 
برگـزار مـی گـردد. متقاضیان شـرکت در مزایـده بایسـتی 10 درصد قیمت پیشـنهادی خود را به 
حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی واریز و قبض آن را به همراه پیشـنهاد کتبی در پاکت 
در بسـته تا سـاعت مقرر روز مزایده به این اجرا تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت به پیشـنهاداتی که 
بعـد از سـاعت اعـام شـده واصل گردیـده ترتیب اثر داده نخواهد شـد. برنده مزایده کسـی اسـت 

کـه قیمـت باالتـری پیشـنهاد داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجه مزایـده را حداکثـر یک ماه 
پـس از برگزاری مزایده به حسـاب سـپرده دادگسـتری واریز نماید. در غیر این صـورت 10 درصد 
سـپرده وی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. متقاضیان جهـت بازدید مـی توانند بـا هماهنگی 

اجـرای احـکام بـه آدرس ملک مراجعـه نمایند. 
مدیر اجرای احکام شعبه هفتم حقوقی دادگستری کرمان- حسینی  
م الف 91

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 11301مورخـه 1394/12/12 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک بـم تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم راحله حافـظ آبادیـان فرزند رضا  بشـماره 
شناسـنامه 3432 صـادره از بـم  کدملی 3111455378 در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
251.20  مترمربـع پـاک 8 فرعـی از1627 اصلـی واقـع در شـهر بـم خیابـان  مصطفی خمینی 
کوچـه 4 بخـش 29کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمـد ایثار محـرز گردیده اسـت . 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان بم- محمد امیری خواه 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319013001279مـورخ 1394/11/17 هیـات موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک بافـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای جـواد دامـن افشـان فرزند 

گلمـراد بشـماره شناسـنامه 102 صـادره از بافـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 64/10 مترمربـع پـاک 1 فرعـی از 3581 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک اصلی 
مذکـور واقـع در بافـت خیابـان آیت اهلل سـعیدی قطعه یک بخـش 40 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای حسـن تقـوی بافتی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/9

رئیس ثبت اسناد و اماک- وهب نعمتی 
م الف 69                  

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319062000970هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سـید ابوالقاسـم میرحسـینی فرزند سـید اصغر 
بشـماره شناسـنامه 5336 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 734/92 مترمربـع 
پـاک 1 فرعـی از 1595 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 1595 اصلی واقع در گلباف خیابان 
بیمارسـتان آخریـن کوچـه سـمت چـپ خریـداری از مالک رسـمی خانم بـی بی کبـری میر تاج 
الدینـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی  م الف 28                    

ارسـطو ایرانـی کرمانـی را همـه در کرمـان بـه نـام دکتـر ایرانـی مـی شناسـند. اقتصـاد سیاسـی را در 
دانشـگاه یوتـا گذرانـد و پـس از اخـذ فـوق لیسـانس در همیـن رشـته از دانشـگاه اقتصاد لنـدن دکترای 

اقتصـاد را نیـز در اواخـر دهـه چهـل خورشـیدی از دانشـگاه تهـران دریافـت کـرد.
اگـر چـه بـه فراخـور تحصیـات، در سـازمان برنامه اسـتخدام شـد و بـا لیاقتی کـه از خود نشـان داد به 
سـرعت مـدارج ترقـی را در آن سـازمان و سـپس وزارت اقتصـاد طـی نمـود امـا بـه مـوازات آن بـا احداث 
باغـات پسـته در دق کبوتـر خـان و آباد کردن این منطقه، سـازمانی اقتصـادی برای خود و الگویـی از اراده 

و تـاش بـرای دیگـر باغـداران آن منطقـه باقی گـذارد. خود مـی گوید:
» من می خواستم سازمان برنامه کوچکی برای خودم داشته باشم.«

داستان ارسطو ایرانی کرمانی داستان دکتری است که یک بیابان را درمان کرد.

تا سال 1341 همه فکر می 
کردند من مخم معیوب شده 
که آنجا باغ زده ام. همین 
که درختان پسته به خاک 

نرم رسیدند و رشد کردند، 
هجوم پسته کاری شروع شد. 

رفسنجانی ها همه آمدند 
زمین گرفتند و چاه عمیق 
و نمیه عمیق زدند. ما هم 

گفتیم تا نیامده اند جلویمان 
را بگیرند 500 هکتار زمین 

دیگر گرفتیم. تراکتور زدیم و 
تصرف کردیم. تا سال 1346 
که وزارت نیرو درست شد و 
رفتم از وزارت نیرو پروانه 
گرفتم. اگر اشتباه نکنم آن 
موقع از بانک صادرات وام 

گرفتم و چاه دوم را حفر کردم
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خودرو

خبر

خرید سهام ایران خودرو توسط 
فیات تکذیب شد

شـرکت  توسـط  خـودرو  ایـران  سـهام  خریـد 
فیـات کـه روزهـای قبل در رسـانه ها منتشـر شـده 
بـود بوسـیله مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل 
گـروه صنعتی ایـران خـودرو تکذیب شـد. این خبر 
در روزهـای ابتدایـی سـال موجـب افزایـش قیمـت 
ایـران خـودرو در بـورس تهـران شـده بـود. ارزش 
سـهام ایـران خـودرو در روزهـای ابتدایـی سـال در 
بـورس بـا نـزول مواجـه شـده بـود کـه خبـر خرید 
سـهام ایـن شـرکت توسـط فیـات ارزش سـهام این 
خودروسـاز را در بـورس تهـران افزایـش داد.امـروز 
مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملل گـروه صنعتی 
ایـران خـودرو اعـام کـرد که هـر گونه گمانـه زنی 
و اظهارنظـر افـراد غیـر مرتبـط در خصـوص سـطح 
بـا شـرکت های  ایـران خـودرو  همـکاری  نحـوه  و 
خودروسـاز جهانی سـبب اختـال در روند مذاکرات 
جـاری ایـران خـودرو می شـود.مدیریت ارتباطـات 
ایـران خودرو بیـان کرد:»اخبـار گروه خودروسـازی 
تنهـا از سـوی مدیرعامـل و رسـانه هـای رسـمی 
ایـران خـودرو اطاع رسـانی مـی شـود. در چند روز 
اخیـر اظهارنظرهایـی در مورد نحوه همـکاری ایران 
خـودرو و خودروسـازان جهانـی منتشـر شـده کـه 

هیـچ یـک از آنهـا قابل اسـتناد نیسـت.«
شـرکت،  ایـن  ارتباطـات  مدیریـت  گفتـه  بـه 
همانگونـه که مدیرعامل گروه صنعتـی ایران خودرو 
پیشـتر اعـام کـرده اسـت، تمـاس هـا و مذاکـرات 
جدی گـروه صنعتـی ایران خـودرو و خودروسـازان 
جهانـی بـه صـورت مـداوم در حـال انجـام اسـت و 
جزئیـات و اخبـار مربوط بـه آن از سـوی مدیرعامل 
و رسـانه های رسـمی گـروه صنعتـی ایـران خـودرو 

اطاع رسـانی خواهـد شـد.«
مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـنT الملـل گـروه 
صنعتـی ایـران خودرو با اشـاره بـه اینکه ایـن گونه 
اظهارنظرهـای غیرمسـئوالنه، عاوه بـر غیرمرتبط و 
غیرمسـتند بـودن، در رونـد مذاکـرات و توافق هـای 
رسـانه ها  از  می کننـد،  ایجـاد  اختـال  موردنظـر 
درخواسـت کـرد بـا توجـه بـه حساسـیت مذاکرات 
و توافق هـای بیـن المللـی، اخبار و اطاعـات مربوط 
بـه ایـن همکاری هـا را فقـط از سـوی مدیرعامـل و 
رسـانه های رسـمی ایران خـودرو دریافت و منتشـر 

. کنند

به چه دلیلی مردم خودروی 
چینی می خرند؟

 بـه نقـل از ایسـنا ،عضـو هیـات علمی دانشـگاه 
اسـت  معتقـد  طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه 
مصرف کننـدگان ایرانـی بـه دنبال تنوع هسـتند به 
همیـن دلیـل سـراغ خودروهـای چینـی کـه ظاهر 
دارنـد،  بیشـتری  آپشـن های  و  هسـتند  به روزتـر 

می رونـد.
شـهرام آزادی اظهـار کـرد: تنـوع خودروهـای 
داخلـی در سـال های گذشـته پاییـن بـوده اسـت 
چـون  خودروهایـی  سال هاسـت  کـه  به گونـه ای 
می شـود. تولیـد  کشـور  در   405 پـژو  و  پرایـد 

وی بـا بیـان اینکـه مـردم دیگـر شـکل ظاهـری 
را   405 پـژو  و  پرایـد  چـون  خودروهایـی 
نمی پسـندند، خاطرنشـان کرد: بیشـتر خودروهای 
داخلـی دیگـر جذابیتـی بـرای مـردم ندارنـد بـه 
همیـن دلیـل مصرف کننـدگان سـراغ خودروهـای 
می روند.ایـن  مشـابه  هـای  قیمـت  بـا  چینـی 
کارشـناس صنعـت خـودرو ادامه داد: در سـال های 
و  کیفیـت  از  مصرف کننـدگان  انتظـارات  اخیـر 
ظاهـر خودروهـا افزایـش یافتـه و دیگـر نمی تـوان 
خودروهایـی کـه 20 سـال اسـت بـا یک شـکل در 

بـه آنهـا فروخـت. کشـور تولیـد می شـوند را 
وی افـزود: در ایـن زمینـه نکتـه مهـم این اسـت 
کـه سـطح فـن آوری و کیفیت برخـی از خودروهای 
چینـی عرضـه شـده در کشـور باالتـر از خودروهای 
داخلـی اسـت بـه ایـن دلیـل نیـز مصرف کننـدگان 
داخلـی  خودروهـای  بـه  را  چینـی  خودروهـای 
ترجیـح می دهنـد.آزادی بـا بیـان اینکـه چینی هـا 
بـه خوبـی توانسـتند موضوع کمبـود تنـوع در بازار 
خـودروی ایـران را تشـخیص دهنـد، تصریـح کـرد: 
در نتیجـه خودروسـازان چینی توانسـته اند با عرضه 
خودروهای جدید با ظاهر مناسـب و به روز، بخشـی 

از بـازار خودروهـای داخلـی را از آن خـود کننـد.

دنیـای خـودرو هـر از چنـد گاهـی بـا خودرو هایـی همـراه 
بـوده که تنهـا واژه ی شـاهکار توانایـی توصیف آن هـا را دارد 
کـه پـس از مدتـی از تولید خـارج شـده و به خاطـره تبدیل 
شـدند. امـا بعضی از شـرکت ها پـس از مدتی درصـدد تولید 
نسـل جدیـد شـاهکار خـود بـه ایده آل تریـن حالـت ممکـن 
می پردازنـد. در ادامـه بـه 7 مـورد از باشـکوه ترین بازگشـت 
خودرو هـا اشـاره خواهیـم کرد.بسـیاری از خودروسـازان در 
طـی سـال های فعالیتشـان، محصوالتـی تولیـد کرده انـد که 
بـه عنـواِن یـک نمـاد شـناخته شـده و یـاد آور بسـیاری از 
ریشـه های فرهنگی و ارزشـمند هسـتند. بعضـی از خودروها 
در زمـان عرضـه از هـر وجهـی بی نقـص بـوده و تبدیـل بـه 
نقطـه ی عطفـی در تاریـخ برنـد خود می شـوند. تولید نسـل 
جدید این دسـته از خودرو ها امری بسـیار دشـوار اسـت زیرا 
عاقه منـدان و طرفـداران آن هـا، توقـع باالیـی از سـازنده در 
ایـن راسـتا دارنـد و کوچک ترین اشـتباه منجر به خدشـه دار 
شـدن برنـد خودروسـازی می شـود. بـه همیـن دلیـل عموما 
خودروسـازان نسـل جدیدی از شـاهکار خود ارایه نمی دهند 

تـا آن را در تاریـخ جاودانـه کنند.
امـا دسـته ای دیگری از خودروسـازان وجـود دارند که نه تنها 
مشـکات ایـن مسـیر را بـه جـان می خرنـد، بلکـه بـا تاش 
مضاعـف محصولـی را روانـه ی بـازار می کننـد کـه عـاوه بر 
یادآوری خاطرات شـیرین نسـل پیشـین خود، عملکرد فراتر 
از انتظـاری نیـز بـه نمایش می گذارد. بسـیار خوشـحالیم که 
هنـوز هـم برخـی از ایـن نماد هـا و اسـطوره های ماشـینی 
تولیـد و بروزرسـانی می شـوند و در صفحـات کتـاب تاریخ به 

امـان خـود رها نشـده اند. 

فورد جی تی

 
یکـی از محصوالتـی کـه بـه  شـدت منتظـر ورودش بـه بازار 
گفتـه می شـود  اسـت.   GT فـورد  مـدل جدیـد  هسـتیم، 
قیمتـی در حـدود 400 هـزار دالر دارد پـس بـه هیـچ وجـه 
اتومبیـل ارزانـی نیسـت کـه همـه از پـس خریـدش برآیند؛ 
امـا وقتـی کـه تاریخچـه پـر افتخـار ایـن خـودرو را در نظـر 
می گیریـد و بـه یـاد می آوریـد کـه مـدل سـال 2005 ایـن 
ماشـین چـه هیوالیـی بـود، قیمتش بـا عقل جـور درمی آید.

فـورد GT جدیـد از یـک پیشـرانه ی 6 سـیلندر بـه همـراه 
دو توربوشـارژر اسـتفاده می کنـد که صدایی بسـیار خشـن و 
جـذاب بـه گوش می رسـاند. ماننـد مـدل GT40 اصیل، این 
خـودرو نیـز یکـی از اصلی تریـن گزینه هـای مناسـب بـرای 

انجـام مسـابقات اتومبیلرانی اسـت.

GT350 فورد موستانگ شلبی

 امسـال از نگاه مجـات متعدد خودرویی نسـل جدید جدید 
موسـتانگ GT350 برنـده ی عنـوان ماشـین سـال از لحاظ 
عملکـرد شـد. یکـی از دالیـل مهـم ایـن انتخاب پیشـرانه ی 
8 سـیلندر آن بـا تکنولـوژی میـل لنـگ تخـت بود کـه روح 
و قلـب ایـن خـودرو محسـوب می شـود. GT350 بـه طـور 
رسـمی از سـال 1970 تـا سـال گذشـته تولید نمی شـد، اما 
در نسـل جدیـد بـه قـدری پیشـرفت داشـته کـه گویـی در 
اشـتوتگارت سـاخته شـده اسـت نـه دیترویـت! پیشـرانه ی 
8 سـیلندر 5.2 لیتـری آن را بـا 526 اسـب بخـار همـواره 
می تـوان در دور موتورهـای بـاال نگـه داشـت. نمونـه ی اصلی 
موسـتانگ GT350 در زمان خود در پیسـت مسابقه همه ی 
رقیبانـش را بـه خـاک و خـون می کشـید و بـه علـت قیمت 
ارزانـی کـه داشـت خواهـان بسـیاری پیـدا کـرده بـود. مدل 
جدیـد نیـز ظاهـرا تمامـی ایـن مشـخصات را به ارث بـرده و 

جا پـای بـرادر بزرگـش نهاده اسـت.

 شورولت کامارو

 نسـل جدیـد کامـارو نسـبت بـه نسـل قبلـی خـود بسـیار 
قوی تـر و بـا تمرکـز بیشـتری بـر روی کیفیـت سـواری آن 
سـاخته شـده اسـت. جنـگ موسـتانگ و کامـارو از سـالیان 
پیـش همـواره در جریـان بـوده و طرفـداران هرکـدام نیـز 
متعصبانـه بـر روی انتخـاب خود اصـرار می ورزنـد. انصافا هم 
هـردوی خودرو هـای مذکـور در جدیدتریـن نسـل خـود بـه 
اتومبیلی هایـی خواسـتنی و فـوق العـاده تبدیل شـده اند که 

بـه هیـچ وجـه میـدان را بـرای دیگـری خالـی نمی کننـد.

Abarth 500 فیات 
شـرکت آبـارت تقویت کننده محصـوالت فیـات در دهه های 
50 و 60 میـادی بـوده اسـت. ایـن شـرکت در حـال حاضر 

توسـط فیات به طور کامـل خریداری شـده و زیرمجموعه ای 
از آن بـه حسـاب می آیـد. فیـات 500 آبارت، از سـال 2012 
در حـال تولیـد اسـت و بـه واسـطه ی پیشـرانه ی 4 سـیلندر 

توربو شـارژر خود، بسـیار سـریع اسـت.

 SS 695 ایـن خـودرو، نمونـه ی مدرن شـده ی فیات آبـارت 
سـال 1970 اسـت کـه بـا تقویـت موتـور، ترمزهـا، سیسـتم 
تعلیـق و سـایر اجـزای آن آمـاده ی رقابـت بـا بزگتـر از خود 
اسـت! در جهـان اتومبیـل همیشـه جایـی بـرای خودروهای 
کوچـک ولـی دارای شـخصیتی بـزرگ وجـود دارد و فیـات 

500 آبـارت یکـی از بهتریـن نمونه هـا اسـت.

370Z نیسان

 240Z 370 بـرای ادامـه راه داتسـونZ 350 وZ نیسـان 
کـه در دهـه 70 تولید می شـد، سـاخته شـدند. داتسـون در 
آن زمـان تمامـی مشـخصات یـک اتومبیـل اسـپرت روز را با 
قیمتـی بـاور نکردنـی بـه جهـان ارایـه داده بـود. 240Z بـه 
خـودروی »GT شـخصی« نیـز معـروف بـود زیـرا رانندگـی 
بـا آن در مسـافت های طوالنـی بسـیار لذت بخش بـود. ما از 
وجـود 240Z بسـیار خوشـحالیم چون نیسـان واقعـا به یک 
کوپـه اسـپرِت موتـور جلـو و چرخ محـرک عقب نیاز داشـت 
و بدیـن ترتیـب به درسـت ترین شـیوه ی ممکن، رونـد تولید 
خودرو هـای اسـپرت نیسـان را بنـا کـرد. 350Z و 370Z نیز 
بـه خوبـی ایـن راه را ادامه دادنـد و تمامی نیاز های عاشـقان 

خودرو هـای اسـپرت و چـاالک را برطـرف کردنـد.

فولکس واگن بیتل
 فولکس واگن غورباقه ای خودمان بی شـک یک سـر و گردن 

باالتـر از لیسـت باالسـت و بـه عنـوان یکـی از اصلی تریـن 
نمادهـای خودرویـی جهـان شـناخته می شـود. این ماشـیِن 
دوسـت داشـتنی بـا شـرکت در تبلیغـات و فیلم هـا بـه یـک 
سـتاره تبدیـل شـد و خیلـی زود طرفـداران زیـادی در همه 

جـای جهـان پیـدا کرد.

فولکـس واگـن بـر اثر فـروش کم این مـدل در سـال 1979 
دیگـر ایـن مـدل را به ایاالت متحـده آمریکا صـادر نکرد ولی 
در بازگشـتی قدرتمنـد در سـال 1997 تقریبا همـه نوع فرم 
و اتاقـی بـرای آن طراحی کرد کـه نیـاز خانواده های مختلف 
را پوشـش مـی داد؛ حتـی نمونـه ی شاسـی بلند ایـن خـودرو 
نیز سـاخته شـد. شـاید بیتل امـروزه بـرای اینکـه خودرویی 
گـران  کمـی  باشـد  مـردم  اقشـار  همـه ی  بـرای  مناسـب 
محسـوب شـود، امـا هنوز شـور و نشـاط فولکـس غورباقه ای 

اصلـی در آن وجـود دارد.

NSX آکورا 

 نسـل اول هونـدا NSX کـه در بـازاِر آمریـکا بـا نـام آکـورا 
NSX شـناخته می شـود از سـال 1990 تـا 2005 در حـال 
تولیـد بـود. حـاال ایـن اتومبیل جسـور ژاپنی بـا تاخیری 10 
سـاله دوباره برگشـته تـا جدیدتریـن تکنولوژی هـای خود را 
بـا قیمتـی بسـیار پایین تـر از رقیبانـش در اختیـار خریداران 
قـرار دهـد. موتور دسـت سـاز 6 سـیلندر به حجـم 3.5 لیتر 
بـا دو توربـو شـارژر و قدرت 570 اسـب بخار، سیسـتم چهار 
چـرخ متحـرک، سیسـتم هایبریـد و حداکثـر سـرعت 310 
کیلومتـر برسـاعت این خـودرو را در قلمرو سـوپر اسـپرت ها 
قـرار می دهـد. تمامـی ایـن مشـخصات عالـی را می تـوان بـا 

پرداخـت 150 هـزار دالر تصاحـب کرد.

باشکوه ترین بازگشت خودروها

ادامـه ی معرفـی  اسـت کـه در  اعـام کـرده  هیونـدای 
محصـوالت کم مصـرف و پـاک، تـا سـال 2020،  26 مـدل 
خودرو دوسـتدار محیط زیسـت را به محصـوالت خود اضافه 
خواهـد کرد.هیونـدای موتـورز، شـرکت مـادر خودروسـازان 
کیـا و هیونـدای، تصمیـم گرفته تـا در گامی بلنـد، 26 مدل 
اتومبیل دوسـتدار محیط زیسـت را که اصطاحا خودروهای 
سـبز نـام دارنـد را به سـبد محصوالت خـود اضافـه کند. در 
صـورت عملی شـدن ایـن تصمیم هیونـدای تبدیـل به یکی 
از مهمتریـن بازیگـران در عرصـه ی خودروهای سـبز خواهد 
شـد بطـوری که تنهـا تویوتا سـهم بیشـتری در این بـازار را 
از هیونـدای خواهـد داشـت.اضافه شـدن 26 مـدل خودروی 
دوسـتدار محیط زیسـت، تاثیر زیادی در گسـترش بازار این 
خودروهـا خواهد داشـت، حداقل 12 مـدل از آنها هیبریدی، 
شـش مـدل هیبریـدی پاگیـن، دو مدل سـلول سـوختی و 

دو مـدل هـم تمـام الکتریکی خواهنـد بود.
 اگـر ایـن خودروها با اسـتقبال خوبی از سـوی مشـتریان 
مواجـه شـوند، کیـا و هیوندای سـقف تولید را بـه 300 هزار 

دسـتگاه در سـال خواهنـد رسـاند کـه در مقایسـه بـا تیـراژ 
تولیـد 43 هـزار دسـتگاه در سـال 2015 رشـد قابل توجهی 
خواهـد بـود. حداقـل 11 مـدل از ایـن 26 خـودرو توسـط 
کیاموتـورز تولیـد خواهنـد شـد کـه کـراس اوور Niro کـه 
بتازگـی رونمایـی شـده، هـم یکـی از آن هـا اسـت. هیوندای 
هـم قصـد دارد تا با سـه گونـه ی هیبریدی، پاگیـن هیبرید 
پرفروش تریـن  بـا  مسـتقیم  رقابـت  بـه  ایونیـک  برقـی  و 
خـودروی سـبز دنیـا یعنـی تویوتـا پریـوس بپـردازد. لـی 
کـی سـانگ مدیـر بخش موتورهـای سـبز هیونـدای در این 

گفت: خصـوص 
بـرای کاهـش هزینه هـا ایـن خودروهـا در بخـش فنـی 
اشـتراکات بسـیاری بـا یکدیگر خواهند داشـت، بـرای مثال 
بهـره  یکسـان  قطـر  بـا  الکتروموتورهایـی  از  آنهـا  همگـی 
خواهنـد بـرد. بـرای تغییـر در قـدرت خروجـی نیـز تنهـا 
موتورهـا  در  متفاوتـی  پیچی هـای  از سـیم  کـه  کافیسـت 
اسـتفاده کـرد. واحـد کنتـرل موتورهـا نیـز یکسـان بـوده و 
همگـی آنهـا از یـک برد مدار چاپی اسـتاندارد بهـره خواهند 

بـرد.  تبدیـل شـدن هیونـدای از یک بازیگـر کوچک به یکی 
از تاثیرگذارتریـن  خودروسـازان ایـن عرصـه در عیـن اینکـه 
قـدم مهـم و بزرگی به حسـاب می آید، برای این خودروسـاز 

کـره ای ریسـک  هایی نیـز بـه همـراه دارد. 
قیمـت سـوخت در ایـاالت متحده هم اکنـون به کمترین 
میـزان خـود در 12 سـال گذشـته رسـیده اسـت کـه ایـن 

کاهـش قیمـت سـبب کاهـش فـروش خودروهـای برقـی و 
هیبریـدی در آمریـکا و حتـی در اروپـا شـده اسـت. حتـی 
تویوتـا نیـز پیـش بینی کرده اسـت که سـوخت ارزان قیمت 
فـروش مـدل پریـوس را هم کاهـش خواهـد داد. اگر همین 
بـرای هیونـدای سـخت تر هـم  یابـد شـرایط  ادامـه  رونـد 

شـد. خواهد 

هیوندای قصد تولید 2۶ خودروی سبز 
تا سال 2۰2۰ دارد

خبر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319013001278مـورخ 1394/11/17 هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک بافـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای سـامان دامـن افشـان فرزند 
گلمـراد بشـماره شناسـنامه 3120017523 صـادره از بافـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 64/10 مترمربـع پـاک 1 فرعـی از 3581 اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
اصلـی مذکـور واقـع در بافـت خیابـان آیت اهلل سـعیدی قطعـه یک بخـش 40 کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای حسـن تقـوی بافتی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/9

رئیس ثبت اسناد و اماک- وهب نعمتی  م الف 67  

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319062000977هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلباف تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا هشـتادانی فرزند نمکعلی بشـماره شناسـنامه 
4588 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و باغ به مسـاحت 2451/22 مترمربع پـاک 1 فرعی از 
1640- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1640- اصلی واقع در گلباف خیابـان طالقانی محله 
کـوش کوچـه شـهید میر تـاج الدینـی خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمدرضا منتصـر وزیری 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 

تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 
سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8
رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی   م الف 35     

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012005476هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمـد علی پلوئـی فرزند نعمت اله بشـماره 
شناسـنامه 935 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت 7384 
مترمربـع پـاک 52 فرعـی از 4640 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای 
عـزت آبـاد موتـور پمپ عزت آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانم طیبه و صالح سـتوده نیا و 
غیـره محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی   م الف 1014          

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شـماره 139460319012005487هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمد علـی پلوئی فرزند نعمت اله بشـماره شناسـنامه 
935 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه باغ به مسـاحت 8900 مترمربع پـاک 49 فرعی 
از 4640 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان روسـتای عزت آبـاد موتور پمپ عزت 

آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانم طیبه و صالح سـتوده نیـا و غیره محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی   م الف 1016         

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012004841هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای محمد علی پلوئی فرزند نعمت اله بشـماره شناسـنامه 935 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه بـاغ به مسـاحت 3984/27 مترمربع پاک 45 فرعـی از 4640 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان روسـتای عـزت آبـاد موتـور پمپ عـزت آباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم طیبـه و صالح سـتوده نیا و غیره محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  م الف 1020       

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012005606هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 

سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمـد علی پلوئـی فرزند نعمت اله بشـماره 
شناسـنامه 935 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی به مسـاحت 12179 
مترمربـع پـاک 44 فرعـی از 4640 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای 
عـزت آبـاد موتـور پمپ عزت آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانم طیبه و صالح سـتوده نیا و 
غیـره محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  م الف 1012       

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012004924هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمـد علی پلوئـی فرزند نعمت اله بشـماره 
شناسـنامه 935 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 7200/3 مترمربع 
پـاک 46 فرعـی از 4640 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای عزت آباد 
موتـور پمـپ عـزت آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم طیبـه و صالح سـتوده نیـا و غیره 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/1/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/8

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  م الف 1022            
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

فرهنگ و هنر

 بگذاریـد از آخـر شـروع کنیم،پایـان نامـه شـما در 
مقطع کارشناسـی ارشـد با موضوع»موانع رشـدو توسعه 
ریختارهـای نمایـش بومی-سـنتی تئاتـر ایران«بـود که 
موضـوع تـازه ای اسـت و تـا آنجـا کـه مـن مـی دانـم 
اسـتاد ناظـرزاده کرمانـی به دلیـل بدیع بـودن و اهمیت 
موضوع،پیشـنهاد چـاپ و انتشـار آن را داده اند،دلیـل 
انتخـاب ایـن موضوع و ضـرورت آن چـه بود؟موانع عمده 

رشـد تیاتـر در ایـران چه هسـتند؟
 البتـه جنـاب ناظـرزاده بـه من لطف دارند وخواسـته اند شـاگرد 
وسـواس  واسـطه  بـه  ایـن گذشـته  کننـد،از  تشـویق  را  خـود 
بیمارگونـه ای کـه در امـر پژوهش دارم از ایشـان خواسـتم اجازه 
بدهنـد مـدت بیشـتری روی ایـن موضـوع کار کنم هـر چند که 
ایـن پژوهـش به جز سـال هایـی که به صـورت جسـته گریخته 
بـه آن پرداختـم نیـز دو سـال بـه شـکل مـداوم وقت مـرا گرفت 
و بـرای انجـام آن بـه بسـیاری از منابـع رجـوع کـردم بـه طوری 
کـه بخشـی از ایـن منابع بـه بیـش از صدوپنجاه سـفرنامه تعلق 
داشـت، متاسـفانه در حـوزه نمایـش ایرانـی مـا به شـدت با فقر 
منابع روبرو هسـتیم،جالب اسـت بدانید اولین و شـاید مهمترین 
کتـاب دربـاره تاریـخ نمایـش ایـران که توسـط مجیـد رضوانی، 
 le theatre et la danse en iran بـه زبـان فرانسـه و بـا نـام
نوشـته شـده اسـت واتفاقا مرجع مهمی برای بیضایی در نگارش 
کتـاب نمایـش در ایـران و بسـیاری دیگـر بوده،هنـوز در این جا 
انتشـار پیـدا نکـرده، هـر چند که سـال هاسـت ترجمه شـده اما 
بـه دالیلـی نامعلـوم بـه آن مجـوز نـداده اند،بگذریم... متاسـفانه 
در زمینه آسـیب شناسـی تئاترسـنتی مـا وشـناخت دالیل عدم 
بالیدگـی آن،هیـچ پژوهـش مـوردی، علمـی و دقیقـی صـورت 
نگرفتـه و تنهـا بـه شـکل پراکنـده در این کتـاب یـا در آن مقاله 
وجسـتار،افرادی بـه طـور کلـی دالیلی بـرای آن برشـمرده اند و 
از همیـن دسـت اسـت بـه عنوان مثـال دالیلـی کـه بیضایی در 
ابتـدای کتـاب نمایـش در ایـران یـادآور شـده، و این هـا همه با 
وجـود آن می باشـد کـه بدون شـناخت اصولی ی موانع توسـعه 
تئاتـر، نمـی تـوان چشـم انـدازی بـرای تئاتـر ملی ترسـیم کرد 
یـا اصطاحـا دسـت به تدویـن سـند تئاتـری زد، و تـا راهبندان 
هـای ایـن حـوزه را نیابیم امیدی بـرای برون رفت از این شـرایط 
رکـود و وهـن نیسـت و باید با مرگ افرادی چون اسـتاد سـعدی 
افشـار یا مرشـد ترابی شـاهد پایان عمر آن دسـته از ریختارهای 
نمایـش سـنتی باشـیم که ایـن افراد تنها نمایشـگران واسـتادان 
آن بـوده انـد و سـال هـا این نمایـش ها را بـه تنهایـی و با خون 
دل و بـی مـزد ومنـت اجـرا کـرده وپیـش بـرده اند،نکتـه مهم تر 
ایـن کـه نمایـش ایرانی بدون داشـتن هویـت بومی و ملی دسـت 
آورد چندانـی بـرای ما نخواهد داشـت و نیزنمی تواند وارد گفتمان 
جهانـی تئاتـر بشـود. و امـا روش مطالعاتی ام در ایـن پژوهش،این 
پژوهـش بـر بنیاد مطالعات شـرایط امکان شـکل گرفتـه که پیش 
از ایـن در حـوزه تئاترایـران، سـابقه چندانـی ندارد.ایـن دسـت از 
مطالعـات که فرنگی هـا بـه آن feasibility study می گویند، 
بیشـتر در حـوزه مارکتینگ و مباحث مربوط بـه بازاریابی کاربرد 
داشـته ودر زمینـه تئاتـر درخـود غـرب هـم نوپـا مـی باشـد،در 
ایـن گونـه از مطالعـات شـرایطی کـه موجب شـکل گیـری یک 
پدیـده شـده اسـت و موانـع پیـش روی آن در جهـت رشـد و از 
سـویی ظرفیـت هـا و نقاط قـوت آن پدیده به طـور جامع و مانع 
بررسـی می شـود که ما در پژوهش خود بیشـتر به سـویه وشـق 
اول توجـه کـرده ایـم که البتـه در این مجـال بیـش از این جای 

پرداختـن به آن نیسـت.
 شما در این پژوهش به چه نتایجی رسیدید؟

دربـاره ی نتایـج این پژوهش اگر بخواهم چند گزاره را پشـت سـر 
هـم ردیـف کنـم در دام همان کلـی گویی ای خواهـم افتاد که آن 
را نقـد کـرده ام،پـس بگذارید به صـورت موردی دربـاره یکی دو تا 
از ایـن ریختارهـا و در واقـع زیرمجموعه های آنها سـخن بگویم،ما 
در ایـران نمایشـی بـه نـام پهلـوان کچـل داشـته ایـم که بـه باور 
تاالسـو، یکـی ازپژوهـش گـران غربـی تئاتـر ما،این نمایـش نیای 
نمایـش قـره گـوز ترکـی می باشـد کـه نمایشـی معـروف و مهم 
اسـت وهنوزهـم در ترکیه وحوزه آسـیای مرکزی اجرا می شـود،و 
امـا از نمایـش پهلـوان کچـل کـه روزگاری مرزهـای جغرافیایی و 
زبانـی را درمـی نوردیـده و در همـه جـا طرفدارانی داشـته امروزه 
هیـچ نشـانه ای در هیچ نقطـه ای از ایران دیده نمی شـود، این در 
صورتی اسـت که شـاید بتوان گفت این نمایش عروسـکی،انتقادی 
تریـن نمایـش سـنتی ما بـوده و در آن بـرای اولین بـار می بینیم 
یک شـخصیت متظاهر مذهبی که یکـی از کاراکترهای اصلی این 
نمایش اسـت،نقد شـده و برعلیه مذهبیون قشـری و ریاکار موضع 
گرفتـه مـی شـود، خـب حـاال بایـد پرسـید،چه اتفاقی افتـاده که 
ایـن نمایش بسـیار محبـوب و فراگیربـه کلی از سـپهر فرهنگی و 
هنـری جامعـه ما رخـت بربسـته؟یک عامل مهم مـی تواند همان 
نقطـه قوت این نمایش یعنـی انتقادی بودن آن باشـد که اصحاب 

قـدرت را خـوش نمی آمده اسـت.
 دالیـل فراموشـی یـا عدم رشـد نمایش های سـنتی ما 

؟ چیست
 یـک سـری ایـن دالیل ذاتی و یک سـری عرضی هسـتند،دالیلی 
بیرونـی و درونـی، شـاید بتـوان گفـت ایـن نمایـش کـه یکـی از 
گونه هـای ریختـاری کان تـر بـه نـام نمایـش هـای عروسـکی 
اسـت مانند بسـیاری از ریختارهای نمایش سـنتی مـا دچار نوعی 
اوتیسـم یا در خود ماندگی شـد و در نهایت به خاموشـی گرایید، 
ایـن نمایـش ازمشـکات عدیـده سـاختاری رنـج مـی بـرد که در 
ایـن ضیـق وارد آن نمـی شـویم؛ اما در مـورد پهلـوان کچل نکته 
تاسـف برانگیز دیگر آن اسـت کـه این نمایش جز معـدود نمایش 
هـای مناسـب کودکان و بیشـتر مخاطبانـش مربوط بـه این گروه 

سـنی بـوده انـد، و یـا دربـاره نمایـش سـیاه بـازی می بینیـم در 
دوران پهلـوی اول کـه ایـن نمایـش بسـیار فراگیر شـده بـود و به 
خانـه هـا و جشـن هـای خصوصـی مـردم راه پیـدا کـرده بـود به 
خاطـر زبـان تنـد خـود وآن کـه از قالـب طنـز بهره مـی گرفت تا 
حـرف هایـی علیه نظـام سیاسـی بزند، توسـط حکومـت محدود 
می شـود و نمایشـگرانش می بایسـت طرح نمایشـی این نمایش 
را کـه برپایـه بداهـه و بدون متن نمایشـی بـوده، پیـش از اجرا به 
شـهربانی تحویـل بدهنـد و در کشـور مـا این شـاید اولین شـکل 
مـدرن سانسـوردر بـاب تئاتـر باشـد کـه موجبات سسـتی و وهن 
ایـن گونـه نمایشـی را فراهـم کرد،یـا دربـاره تعزیه مـی بینیم در 
دوره پادشـاهی چـون ناصرالدیـن شـاه و بـه خاطـر حمایـت های 
گسـترده وی این نمایش به چنان جال و شـوکتی می رسـد که 
فرنگیـان عظمـت آن را هـم پایه اپراهـای بزرگ غربـی می بینند 
وهمیـن نمایش به فاصلـه کوتاهی از جانب پادشـاهی دیگر یعنی 
رضـا شـاه نمایشـی متحجرانه و بر ضـد تجدد خوانده می شـود،به 
طـوری کـه اجـرای آن کامـا ممنـوع اعـام می شـود و درسـت 
چنـد سـال بعـد ایـن نمایش توسـط شـاه جدیـد و فرزنـد همین 
پادشـاه در جشـن هنر شـیراز به عنـوان یکی از مظاهـر فرهنگ و 
هنـر ایرانـی با افتخار به جهانیان معرفی می شـود و اسـباب رشـد 
دوبـاره اش فراهـم مـی آید، ببینیـد یک پدیده فرهنگـی و هنری 
کـه بـرای پویایـی خود نیاز بـه آرامش و فضای با ثبـات دارد وقتی 
بـا ایـن گسسـت هـا آن هـم تنهـا در طی یک قـرن و نیـم مواجه 
مـی شـود چگونه مـی تـوان از آن انتظار رشـد و توسـعه داشـت، 
فرهنـگ و تاریـخ جامعـه ای کـه تـازه با گسسـت های بسـیار به 

خاطـر هجـوم و تسـلط بیگانگان نیـز روبرو بوده اسـت.
 جنبه نوآورانه پژوهش شما چیست؟

آن چـه مـن تـاش کـردم در ایـن پژوهـش انجـام بدهـم کـه 
متفـاوت بـا کار گذشـتگان باشـد،این بـود کـه به شـکل موردی 
همـه ریختارهای نمایش سـنتی و زیر مجموعه هـای آن را مورد 
بررسـی قـرار داده،و دالیـل عـدم رشـد هر کـدام از ایـن نمایش 
هـا را بیابیـم کـه در خاتمـه بـه یـک سـری دالیـل مشـترک در 
بیـن همـه آنهـا رسـیدم،مثا یکـی از ایـن دالیـل مشـترک کـه 
کمتـر بـه آن توجه شـده فقـدان فیزیکـی حضـور زن در نمایش 
سـنتی ماسـت مثا در تعزیـه زن حضور فعالـی دارد اما نقش آن 
توسـط کـودکان ایفـا می شـده و می شـود،و امـا در انتها شـاید 
برایتـان جالب باشـد کـه بدانید در بخشـی از ایـن پژوهش برای 
اولیـن بـار درمـورد ریشـه هـای نمایـش در تمـدن جیرفـت بـه 
شـکل مفصـل صحبـت شـده کـه شـاید بسـیاری از باورهـای ما 
را در حـوزه نمایـش نیـز بـا تردیـد روبـرو کنـد، به عنـوان مثال 
یکـی از نـکات جالـب در ایـن بـاره مهرهـای بـه دسـت آمـده از 
کنـار صنـدل جنوبـی) تمـدن جیرفت( اسـت کـه در آنها صحنه 
هـای داسـتانی و مراسـم مذهبی بازنمـود یافته،این طـور به نظر 
مـی رسـد،که نمایش هایـی بر اسـاس منظومه هایی کـه از بین 
النهریـن بـه دسـت مـا رسـیده و تمـدن جیرفـت بـا آن ارتبـاط 
داشـته،دراین ناحیـه اجـرا مـی شـده،منظومه هـای معروفی که 
یاکوبسـن آنهـا را نمایـش مذهبـی نامیـده و از آنها سـخن گفته 
ویـا چنـد پیکـره میمـون از حفاری ها به دسـت آمده که شـبیه 
عروسـک و دارای دسـت هـای متحرکـی هسـتند ماننـد پیکـره 
هـای دره سـند که عروسـک نامیده می شـوند، واینهـا می تواند 
دلیلی بر وجود نمایش عروسـکی باشـد خاصه به واسـطه شـکل 
و نـوع ایـن عروسـک ها، ویا بر روی بسـیاری از ظروف و اشـیا به 
دسـت آمـده از این منطقـه، تصاویری از،افـرادی در حال نواختن 
سـاز، نمایشـگری و رقـص و یا انجـام نوعی مراسـم مذهبی دیده 

می شـوند.
 اخیـرا تئاتر کرمان در سـطح ملـی با کارهـای متفاوت 
و خـاق جریـان سـاز شـده اسـت ومـوج تـازه ای را در 
مطبوعـات و رسـانه هـا آغـاز نمـوده اسـت، آیا شـما به 
وجـود جریانـی به نـام تئاتـر کرمان بـاور داریـد؟در این 

مـورد چگونـه فکر مـی کنید؟ 
متاسـفانه بـه جریانـی کـه شـما می گوییـد اعتقـاد نـدارم، بهتر 
بگویـم  تـر  اگـر درسـت  و  بگویـم مـا شـاهد تحـرکات  اسـت 
بروزعائمـی حیاتـی در مـورد تئاتـر هسـتیم کـه در نتیجه روی 
کار آمـدن دولـت جدیـد بـه وجـود آمـده چنـان کـه مـی دانیم 
تئاتـر در دولـت قبلـی دچـار نوعـی مـرگ مغـزی شـد و آنچـه 
امروز شـاهد آن هسـتیم شـاید به نسـبت خاموشـی چند سـاله 
تئاتـر در سـال هـای گذشـته خیلـی ارزشـمند وبـزرگ بـه نظر 
برسـد، کـه البتـه بیشـتر تحـت تاثیـر جـو امیدبخـش حاصل از 

ایـن تغییراسـت تـا لزومـا سیاسـت های دولـت جدید، چـون در 
دولـت جدیـد هم انگارشـاهد برنامـه خاصی بـرای فرهنگ و هنر 
نیسـتیم ومسـئوالن مربوطـه اتفاقـا سـعی مـی کنند به شـکلی 
رندانـه از زیـر بـار مسـئولیت هـای خـود شـانه خالـی کننـد وبا 
فرافکنی،کـم کاری را بـه چیزهـای دیگـر نسـبت بدهنـد،و ایـن 
رویـه را مـا در بـاب تـاش بـرای واگـذاری مسـئولیت ممیـزی 
کتـاب بـه خود ناشـران وهمچنین سـکوت در قبال لغو کنسـرت 
هـای موسـیقی، شـاهد بودیـم، ببینیـد اصـوال تئاتـر هنـری بـه 
شـدت وابسـته بـه دولـت اسـت و نیازمنـد حمایـت آن و این به 
واسـطه ذات ایـن هنر اسـت چرا کـه تئاتر بر عکس شعر،نقاشـی 
و بسـیاری از هنرهـا به شـکل گروهی تولید می شـود که همین 

تولیـد آن را هزینـه بـر مـی کنـد و امـا ایـن وابسـتگی تئاتـر به 
حمایـت هـای دولتـی از همـان ابتـدای شـکل گیـری ایـن هنر 
مشـهود اسـت آن چنـان کـه در یونـان باسـتان ایـن حکومـت 
اسـت کـه به شـکلی جدی پشـتیبان تئاتربـود و موجب توسـعه 
ایـن هنـر و بالیدگـی آن مـی شـود، وامـا نکتـه مهـم آن کـه به 
قـول فیلسـوف معاصـر آلـن بدیـو تیاتـر از شـدت وابسـتگی بـه 
دولـت چیـزی نـدارد کـه دربـاره آن بگویـد و امـا در ایـن جـا ما 
عکـس آن را مـی بینیم و دولـت در قبال حمایت خـود به دنبال 
تئاتـری اسـت کـه در خدمـت تعاریـف وارزش هـای آن بـوده و 
نیـز مطیـع و منقاد باشـد و نـه نقادانـه و تئاتربدون وجـه نقادانه 
خـود هیـچ اسـت، چرا کـه وجه با اهمیـت و ممیزه تیاتـراز دیگر 
هنرهـا همیـن ماهیـت آن اسـت وخب ببینیـد چنیـن تئاتر بی 
یـال وکوپـال و اشـکمی چـه از آب در می آید و امـا تئاتر متعهد 
هـم بـه واسـطه عـدم برخـورداری از حمایـت هـای دولتـی بـه 
محـاق رفتـه و هنرمندانـش بـی تفـاوت و خامـوش می شـوندو 
چنیـن اسـت که هویـت اندیش ترین وشـاید ایرانـی نویس ترین 
نویسـنده تئاتـرش مجبـور بـه مهاجـرت می شـود،اما برسـیم به 
تئاتـر کرمـان کـه از ایـن قائـده مسـتثنا نیسـت بـه اضافـه یک 
بدبختـی افـزون تـر کـه البتـه مهـم تریـن مشـکل تئاترهمـه 
شهرسـتان های ماست،مشـکلی آشـنا به نـام تمرکزگرایی،و این 
را همـه مـی دانیم کـه توجه و تجمیع بودجه مربـوط به پایتخت 
اسـت و نبـود عـد الـت درتقسـیم امکانـات فاجعـه به بـار آورده، 
ایـن امکانـات هـم سـخت افـزاری و هـم نرم افـزاری اسـت،عدم 
وجـود رشـته هـای نمایشـی دراکثـر دانشـگاه ها در شهرسـتان 
وفقـدان آمـوزش حرفـه ای و از سـویی کمبـود اماکنـی بـرای 
تمریـن و اجرا،مشـکات برآمـده از سیاسـت تمرکزگرایی و دیگر 
سیاسـت هـای ناکارآمد هسـتند، و چنین تئاتری غیـر حرفه ای 
محسـوب مـی شـود،بگذارید از تجربـه خـودم در کرمـان بگویم 
مـن وقتـی که پـس از اتمـام تحصیـات کارشناسـی بـه کرمان 
برگشـتم با تشـویق و توصیه دوسـتان تصمیم گرفتم با دوسـتم 
اقـای نیسـتانی بـرای اولیـن بـار در کرمـان تئاتـری بـه صحنـه 
ببرم،دردسـرتان ندهم،خاصـه بعـد از گذشـتن از هفـت خـان 
وعبور از سـد مشـکاتی چون اخـذ مجوز و گرفتـن پاتو که ماه 
هـا طـول کشـید، باالخره بـه مرحله انتخـاب بازیگررسـیدم،پس 
از گذشـت هفتـه هـا دو تـن کاربلدترین و متعهد تریـن بازیگران 
کرمـان را انتخـاب کردیم،واما در اولین جلسـه تمریـن با ناباوری 
دیـدم خبـری از این دنیـرو و الپاچینـوی کرمان نیسـت خاصه 
پـس از چنـد روز عـدم پاسـخ گویـی دوسـتان، فهمیـدم یکی از 
آنهـا در زندان جیرفت کاری فرهنگی به پسـتش خـورده و اتفاقا 
کاری هـم در زنـدان کرمـان به آن یکـی بازیگـر و پارتنرخود در 
نمایـش نـاکام مـن پیشـنهاد کـرده تـا الاقـل در خـارج نمایش 
مـن هـم شـده مشـارکتی داشـته باشند،شـما نمـی دانیـد مـن 
تنهـا بـرای جور کـردن پاتو در سـاعت هـای بدموقـع و خاصی 
کـه ایـن دو مـی توانسـتند حضـور به هم برسـانند چـه بدبختی 
هـا کـه کشـیدم، وامـا چرا ایـن اتفـاق افتاد؟آیـا مقصر دوسـتان 
بازیگـر بودند؟بایـد بگویـم خیـر این مشـکل به وجـود آمد چون 
تئاتـر مـا حرفـه ای نیسـت و معلوم اسـت خرج زن و بچـه از هر 
تعهـدی بـرای بـازی در نمایش من مهـم تراسـت،می دانید همه 
جـای دنیـا تعریـف تئاتـر حرفـه ای بـه آن تئاتـری اطـاق مـی 

شـود کـه عواملـش از طریـق تئاتـر زندگی خـود را تامیـن کنند 
یعنـی مکانیک بازیگر،بنا نویسنده،دسـتفروش کارگردان نباشـند 
و بـا ایـن مشـخصه که گفتیـم حتا تئاتـر پایتخت هـم حرفه ای 
نیسـت چـه برسـد بـه تئاتـر کوچـک و معصومانـه کرمـان وامـا 
نبریـدن تئاتـری هـا و ادامـه دادن آنها واقعا نشـان دهنده نجابت 
ایـن طایفـه هنـری می باشـد و تنهـا با تعبیـر کار آنها به عشـق 
خالصانـه و باعوض قابل توجیه هسـت، در اخـر امیدوارم آن چه 
را کـه شـما جریـان تئاتـر کرمـان مـی نامیـد مانند جریـان یک 

رودخانـه فصلـی نبـوده و ما شـاهد تداومش باشـم.
 امـروزه گفتـه مـی شـود تئاتـر هنـری اسـت بسـیار 
خـاص کـه مخاطبان محـدودی دارد و تقریبـا در جهان به 
موزه ها سـپرده می شـود،اخیرا شـما از دانشـگاه سوربن 
جدیـد بـرای ادامـه تحصیـل در مقطـع دکتـری پذیرش 
گرفته ایـد، چـه انگیزه ای شـما را برای ادامـه تحصیل در 

ایـن مقطـع متقاعد کرده اسـت؟
دربـاره بخـش اول سـوال شـما باید گفت بـه هیچ وجـه این گونه 
نیسـت و بگذاریـد بگویم چنین نگاهـی ازکجا آب می خـورد، این 
درسـت اسـت که گسـترش رسـانه های جمعی و خاصه سـینما و 
تلوزیـون باعـث کمتر شـدن مخاطـب تئاتر شـده امـا در این نگاه 
فقـط وجـه سـرگرم کننـده این هنـر لحاظ شـده وهمیـن جا در 
پرانتـز بگویـم حتـی بـا اندکی اغمـاض می تـوان گفت سـینما و 
تلوزیـون فرزنـدان تئاتر هسـتند ودرنگاهی که شـما اشـاره کردید 
نیـز بـه تغییـر و عـوض شـدن کارکـرد تئاتـراز گذشـته تا امـروز، 
بـه روز شـدن آن و شـکل گیـری ایـن همـه فـرم هـای اجرایی از 
تئاتـر بیومکانیـک گرفته تـا پرفورمنس آرت توجه نشـده،درهمان 
گذشـته ای هـم کـه تئاتـر کارکردی آیینی داشـته و هـدف غایی 
و اصلـی آن کاتارسـیس یـا تزکیـه بـوده نیـز مـی بینیـم که مثا 
در یونـان باسـتان آریسـتوفان سـقراط را بـه عنـوان مهـم تریـن 
فیلسـوف بـه بوتـه نقـد مـی کشـد و اصـوال تئاتـر کمـدی وی به 
شـدت انتقادی اسـت و شـاید از همین جاسـت که کمدی توسط 
سـقراط و افاطـون هنـری دون پایـه تلقی می شـود ونـازل تر از 
تـراژدی، نیـز ایـن نکتـه مهـم را فرامـوش نکنیـم کـه تئاتـر تنها 
هنـری هسـت کـه بـه شـکل کامـا مسـتقیم بـا تماشـاگر خـود 
ارتبـاط دارد و ایـن خصیصه به شـدت آن را تاثیرگـذار و اثر بخش 
مـی کنـد،و همچنیـن در ایـن باور نومیدانـه نقش تئاتر بـه عنوان 
یکـی از مهـم ترین ارکان تمدن وبسـط دهنده مفهوم دموکراسـی 
نادیـده گرفتـه شـده،تئاتر همیشـه مهم و تاثیـر گذار بـوده و این 
بـه خاطرمهـم ترین کارویـژه آن یعنـی دیالوگ می باشـد واین را 
هـم نبایـد فرامـوش کرد کـه تئاتر اصیـل عموما متعلـق به طبقه 
الیـت یـک جامعه اسـت وآنها قادر به کشـف معانی مسـتتر در آن 
هسـتند، و اتفاقـا بایـد گفـت امـروزه کارکردهای تئاتـر پررنگ تر 
هـم شـده،چرا راه دوری برویـم چند روز پیش گزارشـی می دیدم 
کـه از کاربـرد تئاترتوسـط هنرمنـدان سـوری در جهـت آموزش، 

ودرمـان مشـکات روحـی کـودکان متولـد شـده در کمـپ های 
پنـاه جویان و میزان تاثیرگذاری آن سـخن مـی گفت،امروزه تئاتر 
حتـی بـه کمک روانشناسـی آمده ومسـائل مربوط به پسـیکودرام 
در ایـن رابطـه بسـار جالب اسـت، بگذاریـد از گفتمانی مهم تحت 
توسـعه  بـرای  تئاتـر   (  theatre for development عنـوان 
TFD( یـاد کنم،ایـن گفتمـان از اندیشـه هـای پائولو فریـره اخذ 
شـده، وی روش هایی آموزشـی، مشـارکتی و ابداعی برای آموزش 
سـواد بـه بزرگسـاالن برزیـل بـه کار گرفت و هم وطنش آگوسـتو 
بـوال قالـب هـای کاربـردی نمایـش را دراین مسـیر مـورد آزمون 
قـرار داد،بـاری دیدگاه هـای فریره به عنوان ابـزاری برای ارتباطات 
توسـعه و تغییـر در جامعـه زمینـه سـاز تـی اف دی شد،بررسـی 
ارتباطـات مشـارکتی ثابـت می کند که گفنگو اسـاس پیشـبرد و 
توسـعه اسـت؛ در بطـن نمایش آموزش غیر رسـمی وجـود دارد،و 
نمایـش مـی تواند صـدا را به گروه هـای خامـوش درجامعه بدهد 
و آنهـا را از حاشـیه بـه متـن بکشـاند، از تئاترهایـی کـه تـی اف 
دی)TFD ( را بـه کار گرفتـه انـد مـی تـوان بـه تیاتـر الفراگـوا 
در هنـدوراس یـا تئاتـر ترونـو در الپـاز بولیوی اشـاره کـرد و یا ما 
در دیگر،سـبک هـا و شـیوه هـای اجـرای جدیـد هم چـون تئاتر 
روایـی برشـت، پرفورمانـس آرت و یا هپنینگ شـاهد تاثیرگذاری 
هـای زیـادی هسـتیم و موضوعاتـی از طریـق آنهـا مطـرح مـی 
شـود کـه حسـاس هسـتند مثـل مسـائل مربـوط بـه مهاجـران، 
مشـکات نـژادی و...،ضمنـا در مـورد تـی اف دی مـی تـوان بـه 

مقالـه ای ازهـادی خانیکـی و لیـدا کاووسـی در فصلنامـه علمی-
پژوهشـی علـوم اجتماعـی، رجـوع کـرد ودر همیـن فرانسـه مهم 
ترین فیلسـوف آنهـا الن بدیوازفرم نمایش نامه بـرای مطرح کردن 
اندیشـه هایـش اسـتفاده مـی کند و چندیـن نمایش نامه نوشـت 
کـه نشـان می دهد هنوز تئاتر به شـدت اهمیـت دارد و یا ژان پل 
سـارتر دربـاره یکـی از نمایـش نامه نویسـان معاصر کـه بارها حتا 
بـه خاطـر دزدی و خـاف زندان افتـاده کتابی تحت عنـوان » ژنه 
قدیـس« می نویسـد، و اصا این که فیلسـوفان فرانسـوی نمایش 
بنویسـند یک سـنت اسـت انـگار ژان ژاک روسـو،دیدرو و سـارتر 
همـه نمایـش نامـه نویـس هم بـوده انـد، چـرا راه دوری بـروم در 
ایران و در دوران مشـروطه روشـنفکران ما آن قدر به اهمیت تئاتر 
پـی بردنـد و نقش آن را در توسـعه دموکراسـی پررنـگ دیدند که 
خـود دسـت بـه نـگارش نمایش نامـه زدنـد و جالب ایـن که مهم 
تریـن پیشـگامان مشـروطه مثـل آخوندزاده یـا میرزا آقـا تبریزی 
نمایش نامه نوشـتند،،اتفاقا من بیشـتر به واسـطه اهمیـت تئاتر و 
کارآمـدی آن در جهـان امروز این رشـته را انتخـاب و دنبال کرده 
و مـی کنـم پـس بـا ایـن تفاسـیر مـن وقتـی پایانـی بـرای تئاتر 

متصـورم که انسـانیت به پایان رسـیده باشـد 
 شـما بیـش از یک دهه اسـت که به سـرودن شـعر آزاد 
مبـادرت مـی ورزید و کارهـای متفاوتی را از شـما خوانده 
ایـم،در یاداشـتی کـه بـه تازگـی منتشـر کـرده ایـد به 
محدودیـت هـای ذاتی شـعر اشـاره کردید، در ایـن مورد 
بیشـتر توضیح دهیـد،و بگوییـد اصوال شـعردر جامعه ما 

چه کارکـردی دارد؟
کارکـرد شـعر در جامعـه مـا بـا همه جـای دنیا فرق مـی کند،ما 
شـیره جان شـعر را کشـیده ایم ما شـعر را به غلط کردم انداخته 
یم،مـا ایرانـی هـا بدجـور بـه شـعر اعتیـاد داریم،شـعر افیـون 
ایرانیـان اسـت، حتمـا ایـن قـول معـروف را شـنیده ایـد کـه هر 
ایرانـی الاقـل یکبـار در عمـرش شـعری سـروده یا دیـوان حافظ 
در کنارکتـاب آسـمانی در خانه هـای ماسـت، بگذاریـد روشـن تر 
بگویـم وابسـتگی تاریخـی مـا بـه شـعر باعـث ایجـاد مشـکات 
بزرگـی بـرای ما شـده، مـن بارها هرچند به شـوخی، گفتـه ام ما 
سـه بـای سـیاه داریـم تریاک یا بـه طور کلـی مـواد مخدرالبته 
شـاید بعضـی هـا فقـط زرد رنگـش را دیده باشـند دیگـری نفت 
وبایای بی شـمار مختص به آن و سـومی شـعر البته اگردوسـت 
عزیـزم آقـای منشـی زاده بـه عنـوان سـراینده شـعرهای رنگـی 
ازمـن رنجیـده خاطـر نشـود،واما از گذشـته تا امروز اکثر روشـن 
فکـران تاثیرگـذار مـا شـاعر بوده انـد و جهان را با شـعر تفسـیر 
کـرده انـد، جهانی که با شـعر تفسـیر شـود چندان قابـل اعتماد 
نیسـت،ما دامـان کسـانی را چسـبیده ایم کـه افاطون آنهـا را از 
مدینـه فاضلـه بیرون کرد چون معتقد بود شـاعران با سـیرعقلی 
دیالکتیـک بـه شـعرنمی رسـند و بنـده ی الهامند،آفـت اصلـی 
شـعر ایـن بـوده کـه جلـوی تفکـر فلسـفی را گرفته اسـت،و اگر 

مـا به قـدر یـک صـدم شـاعرانمان نمایش نامـه نویس داشـتیم 
وضعمـان بهتـر از این هـا بود،چرا که نمایشـنامه چنـان که قبا 
هـم گفتـم فرهنـگ گفتگـو را به جامعـه انتقال می دهـد و یکی 
از مظاهـر اصلی تمدن و دموکراسـی اسـت،واما مـن آنجا که می 
گویـم شـعر بـه شـدت فـرم محـدود شـده ای دارد،منظـور مـن 
بیشـترمحدودیت های شـعر به نسـبت هنرهای دیگر اسـت مثل 
رمان،نمایـش نامـه یـا سـینما،تصور مـی کنـم انتظار ما از شـعر 
زیـاد اسـت، مـا قلـه های فتـح نشـده بسـیاری داریم،دو هـزار و 
پانصـد سـال از عمر درام می گذرد و ما حتا نمایش نامه نویسـی 
بـه قـدرت نمایش نامه نویسـان درجه سـوم غـرب نداریم،یا همه 
داشـته هـای مـا از رمـان مربـوط به بـوف کـور هدایت اسـت،ما 
کـدام رمـان نویـس برجسـته را داریـم کـه دنیـا او را بشناسـد و 
جـدی بگیـرد، وامـا بـاز ول کـن شـعر نیسـتیم و بـه جـای آن 
کـه زور بزنیـم و بـه حسـاب شـعرهای چنـد صدایـی بنویسـیم 
وبـه دنبـال تجربـه هـای عجیـب و غریـب و دوختـن وصله های 
ناجـور بـر قامـت فرمـی باشـیم کـه بسـیار محـدود اسـت، چـرا 
سـراغ فرم هـای دیگر نرویم،شـعر عرصـه حضور دیگری نیسـت 
شـعر حدیـث نفـس اسـت و امـا من نمـی دانم مـا چـه اصراری 
داریـم شـعرهایی کـه در آن دیالوگ بشـود بنویسـیم،این که می 
شـود نمایـش نامـه چرا همـان را نمی نویسـند؟،تازه ایـن ها کار 
آدم هـای کتـاب خـوان و باسـواد اسـت و فاجعـه آن جاسـت که 
بسـیاری هنـوز در پـی کشـف ظرفیـت های غـزل هسـتند،تازه 
عـده ای غـزل های پسـت مـدرن مـی گوینـد آدم دوسـت دارد 
از دسـت ایـن دسـته سـرش را بـه دیـوار بکوبـد، امـا در جهـان 
امـروز آیا شـعر در مقابل سـینما یـا رمان قدرتی دارد؟ متاسـفانه 
خیر،شـعر کام بنیـاد اسـت و رمـان و درام کنـش بنیـاد، ما باید 
هنرهـای هفتگانه از زیر سـایه شـعر بیـرون بکشـیم،آخر مگر ما 
چقـدر شـاعر مـی خواهیـم؟ لطفـا دقـت کنیـد من نمـی گویم 
شـعر نگوییم،شـعر بگویید،بگوییـد تا جانتـان در بیاید امـا از این 

امامزاده انتظار شـفا نداشـته باشـید،                                           
 حـرف هایتـان مـرا یاد ایـن جملـه سـارترانداخت، که 
مـی گوید: »شـاعر موجودی اسـت کـه از قبل شکسـت 
خـورده، زیـرا بـا امـر ناممکـن در افتـاده اسـت«)نقل به 
مضمـون( بـه نظر شـما شـعر و شـاعر چقـدر مـی تواند 

جهـان را جـای بهتری بـرای زندگـی بکند؟
پـس بگذارید من هم جوابم را مثل سـوال شـما با نقـل قولی آغاز 
کنم،تئـودور آدرنـو فیلسـوف آلمانی مـی گوید»پس از آشـویتس 
سـرودن شـعر کاری وحشـیانه اسـت« در ایـن گـزاره جـز صـادر 
کـردن یـک حکم برپایـان زیبایی، چیز دیگری نیز مسـتتر اسـت 
و آن اینکـه آدرنوقدرتـی بـرای شـعر در نظـر نمی گیـرد و به نحو 
دردناکـی ازعاجـز بودن شعرسـخن می گوید که انـگار کارش تنها 
بازتـاب زیبایـی ها و انسـانیت بـوده،و گرنه شـاعران را به شـورش 
علیـه زشـتی هـا دعوت مـی کرد،آخـر چطور بـا وجـود این همه 
شعرهلوکاسـت ر قـم مـی خورد؟یـاد قاتـل لـورکا افتـادم که می 
گفـت فرزندانـم بـا ترانـه هـای تـو بـه خـواب مـی رونـد، و امـا از 
سـویی دیگـر، در دوران جدیـد انگار هنـر در رابطه با امر سیاسـی 
معنـا پیـدا مـی کند و این میراث اندیشـه چپ اسـت که شـاید از 
شـعر انتظار زیادی دارد اینجا بیشـتر همان،امروزهم برد گلوله در 
سـوریه با برد شـعر آدونیس قابل مقایسـه نیسـت،باز هم جا دارد 
بگویـم اصوال شـعر در تاثیر گـذاری هم محدود اسـت وبنیان های 
فکـری را درگیـر نمـی کنـد بـرای آن که وقتش بسـیار کم اسـت 
مثـا مهمتریـن شـعری کـه این سـال هـا سـروصدا کرد،سـروده 
گونترگـراس بـود بـر ضـد جنایـت هـای رژیـم اسـرائیل خب چه 
اثـری گذاشـت؟ وامـا مارکس راجـع به رمـان باباگوریـو می گوید 
هـر آنچـه تا به حال فاسـفه نوشـته انـد یک طرف ایـن رمان هم 
یـک طرف)نقـل بـه مضمـون( راجـع بـه این کـه آیا شـعر جهان 
را جـای بهتـری مـی کنـد بایـد گفـت تنهـا آن را بـه قـول نیچه 
قابـل تحمـل مـی کنـد نـه متحـول، دربـاره مـا هم همین اسـت 
کـه بیشـترین کاربـرد کتـاب حافـظ مربـوط بـه فـال گیـری می 
شـود، در گذشـته شـعر مـا انقابی ترین و سیاسـی تریـن مصراع 
هایـش از ایـن دسـت بـوده، در میخانـه ببسـتند خدیا مپسـند یا 
بـود از بهـر خدا بگشـایند و شـاعر ما اهل درگیر شـدن نبـوده اما 
در عصـر جدیـد،در جامعـه ما هم شعربیشـتر تحت تاثیر اندیشـه 
چـپ سیاسـی قـرار مـی گیـرد، مخصوصـا پـس از نیما شـاعرانی 
چون شـاملو، اخوان،گلسـرخی تا آنجا که شـاملوبه شـاعری چون 
سـهراب که اتفاقا سـبک شـعری خاص خـودش را داشـته با زبان 
تحقیـر مـی گویـد چطور وقتـی لب جو سـر ادم ها را مـی برند تو 
مـی گویـی آب را گل نکنیم و خاصه این که شـاعران نیمایی می 
گفتنـد بـا شـعربه جنگ خود سـلطه بروید و آنها که می نوشـتند 
چـرا دیگر شـاعری نیمایی نیسـتیم مـی گفتند با شـعر به جنگ 
زبـان سـلطه بروید و اما کسـی از صلح، امید و فردا نمـی گفت .....  
ادامه دارد

نظر احمدی شاعر  و  نمایشنامه نویس در گفتگوی اختصاصی با پیام ما

تئاتر، بدون وجه نقادانه هیچ است

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 94 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان 
فروردین ماه سال جاری می باشد.  
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نظـر احمـدی متولـد جیرفت 
و  نویـس  نمایشـنامه  شـاعر، 
دانـش آموختـه تئاتراسـت که 
کارنامـه متفـاوت و پربـاری در 
حـوزه هـای شـعر و تئاتـر دارد 
و  اخیـرا دو مجموعـه شـعر  او 
یـک کتـاب در زمینـه تئاتـر در 
دسـت چـاپ و انتشـار دارد و 
همچنیـن جهـت ادامـه تحصیل 
در مقطـع دکتـری از دانشـگاه سـوربن جدیـد در 
پاریـس پذیـرش گرفتـه اسـت آن چـه در پـی مـی 
آیـد بخـش اول پاسـخ هـای او به پرسـش های من 

پیرامـون تئاتـر و شـعر اسـت:

شهرام  پارسا مطلق 
shahramparsa@

payamema.ir

نمایشـنامه، فرهنـگ گفتگـو را بـه جامعـه انتقـال مـی دهد و یکـی از مظاهـر اصلی 
تمدن و دموکراسـی اسـت، و اما من آنجا که می گویم شـعر به شـدت فرم محدود 
شـده ای دارد،منظـور مـن بیشـترمحدودیت هـای شـعر بـه نسـبت هنرهـای دیگـر 
اسـت مثل رمان،نمایش نامه یا سـینما،تصور می کنم انتظار ما از شـعر زیاد اسـت

فاجعه آن جاست که بسیاری هنوز در 
پی کشف ظرفیت های غزل هستند 

،تازه عده ای غزل های پست مدرن می 
گویند آدم دوست دارد از دست این 
دسته سرش را به دیوار بکوبد، اما در 
جهان امروز آیا شعر در مقابل سینما یا 
رمان قدرتی دارد؟ متاسفانه خیر،شعر 
کام بنیاد است و رمان و درام کنش 
بنیاد، ما باید هنرهای هفتگانه از زیر 
سایه شعر بیرون بکشیم ،آخر مگر ما 
چقدر شاعر می خواهیم؟ لطفا دقت 

کنید من نمی گویم شعر نگوییم،شعر 
بگویید،بگویید تا جانتان در بیاید اما از 
این امامزاده انتظار شفا نداشته باشید 

بخش اول
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بـا گذشـت بیـش از چهـار مـاه از تعطیـل شـدن معـدن 
چشـمه پودنـه، 257 کارگـر این معـدن همچنـان در انتظار 

پرداخـت مطالبـات مـزدی خود هسـتند
کارگـران چشـمه پودنه بـا اعام ایـن خبر به ایلنـا یادآور 
شـدند: پـس از تعطیلـی ایـن واحـد معدنـی قـرار شـد کـه 
مطالبـات پرداخـت نشـده 257 کارگر در سـه نوبت پرداخت 

شـود کـه هنـوز این اتفـاق نیفتاده اسـت.
معـادن  از  یکـی  پودنـه  چشـمه  سـنگ  زغـال  معـدن 
شهرسـتان کوهبنـان در اسـتان کرمـان اسـت کـه در سـال 
گذشـته بـا وجـود داشـتن 257 کارگـر بـه علـت مشـکات 

مالـی در آذر مـاه سـال گذشـته تعطیـل شـد.
در زمـان تعطیلـی ایـن واح معدنـی هرکـدام از کارگـران  
مبلغـی در حـدود شـش تا هفـت میلیون بابت مـزد ماههای 
)شـهریور، مهر، آبان و آذر( و پایان کار 93و 94 و عیدی 94 

از کارفرمـای خود طلبـکار بودند.

ایـن کارگـران از زمـان تعطیلـی محـل کارشـان بـرای 
پیگیـری معوقـات مزدی خـود چند نوبت تجمـع صنفی برپا 
کـرده بودنـد؛ در روز دوم اسـفند مـاه و در جریـان برپایـی 
آخریـن تجمـع صنفـی ایـن کارگـران اسـتانداری کرمـان با 
تشـکیل جلسـه ای ویژه در خصوص پرداخـت معوقات مزدی 
و بازگشـایی معدن چشـمه پودنـه تصمیماتـی را اتخاذ کرد.

آنزمـان گفتـه شـد کـه در این جلسـه بـه غیـر از اعضای 
شـورای تامیـن مدیریت معدن، پیمانکار معـدن و نمایندگان 
کارگـران و سـازمان تامیـن اجتماعی نیز حضور داشـتند که 
نهایتـا مقـرر شـد مطالبـات کارگـران در سـه نوبـت زمانـی 
چهارم اسـفند سـال 94 ) 40 درصد(، پانزدهم اسـفند سـال 
94 )40 در صـد( و بیسـتم فروردیـن سـال 95 )20 در صد( 

پرداخت شـود.
در ایـن رابطـه منابـع ایلنـا می گوینـد صرف نظـر از آنکه 
بـا گذشـت دو روز از سررسـید نوبـت سـوم کارفرمـا هنـوز 

بـه تعهـد خـود در خصـوص پرداخـت 20 درصـد باقیمانده 
طلـب کارگـران عمـل نکرده اسـت امـا در عین حـال یادآور 

می شـوند کـه در نوبت های قبلـی نیز کارفرما بصـورت کامل 
مطالبـات آنهـا را پرداخـت نکرده اسـت./ ایلنا

با به اتمام رسیدن زمان مقرر:
مطالبات کارگران چشمه پودنه پرداخت نشده باقی ماند

خبر

جامعه

 نخستین مرکز ویژه بانوان بهبود یافته در منطقه 
هرندی افتتاح شد

محلـه هرنـدی، شـامگاه شـنبه بـار دیگـر شـاهد حضـور 
مسـئوالن شـهرداری و بهداشـتی بود. مسـئوالنی که ساعتی 
مناطـق  شـمالی ترین  از  را  خـود  راه  نیمه شـب،  بـه  مانـده 
پایتخـت، بـه سـمت منطقـه 12 پیش گرفتنـد تـا از نزدیک 
تغییـرات هرندی را ببینند. مسـئوالن شـهرداری از زمسـتان 
جمـع آوری  بـه  اقـدام  مرحلـه،  درچندیـن  گذشـته،   سـال 
بودنـد،  کـرده  منطقـه  ایـن  معتـادان  و  کارتن خواب هـا 
کارتن خواب هایـی کـه در بدترین شـرایط، در بوسـتان بهاران 
زندگـی می کردنـد و صـدای اعتـراض اهالی محـل را درآورده 
بودنـد، همیـن هـم شـد تا آنهـا، همان مامـوران شـهرداری و 
نیـروی انتظامـی، درچنـد مـاه مانـده به  سـال جدید، بسـیج 
شـوند و ایـن کارتن خواب هـا و معتـادان را از بوسـتان خـارج 
چندین بـار  کارتن خواب هـا  ایـن  وسـایل  و  اسـباب  کننـد. 
ازسـوی افراد ناشـناس بـه آتش کشـیده شـد و درنهایت آنها 
بـا ضـرب و زور از بوسـتان رانـده شـدند. حاال 22روز گذشـته 
از  سـال جدیـد، وزیـر بهداشـت، معـاون اجتماعی شـهرداری 
تهـران و تعـدادی از اعضـای شـورای شـهر تهـران، مدیـرکل 
بهزیسـتی اسـتان تهـران، قائم مقـام وزیـر بهداشـت در امـور 
مشـارکت ها، همراه با فرزاد هوشـیار پارسـیان رئیس سـازمان 
رفـاه و خدمـات اجتماعی شـهرداری تهران شـامگاه شـنبه از 
محلـه هرنـدی بازدیـد کردنـد. درجریـان همیـن بازدیـد بود 
کـه نخسـتین مرکز بهـاران ویژه بانـوان معتـاد بهبودیافته در 

منطقـه 12 افتتاح شـد.
بـه گـزارش ایسـنا،  مسـئوالن در بازدیـد از ایـن مراکـز، 
بـا انبـوه خواسـته مددجویـان مواجـه شـدند، ارایـه خدمـات 
دندانپزشـکی و چشم پزشـکی، مهم تریـن خواسـته آنهـا بـود. 
همیـن هم شـد تا وزیر بهداشـت، وعده ارایـه خدمات درمانی 
ویـژه در ایـن مراکـز را بدهـد. او درهمین ارتبـاط توضیح داد: 
»افـرادی کـه در ایـن مراکز حضـور دارند، پـس از معاینه های 
پزشـکی، درصورت نیاز به مراکز بیمارسـتانی اعزام می شـوند 

تـا در آن جـا سـیر تکمیلـی درمـان برایشـان اجرایـی شـود. 
بسـیاری از افـرادی کـه در ایـن مراکـز حضـور دارنـد، پـس 
از یـک دوره تـرک اعتیـاد، دچـار بیماری هـای چشـمی و 
دندانپزشـکی می شـوند.« بـه گفتـه او، بـرای خدمـات دیگـر 
ماننـد انـواع عمل هـای جراحـی، دانشـگاه های مناطـق مامور 
شـده اند تـا در هرمنطقه ای کـه کمپی وجود دارد، دانشـگاه ها 

ورود جدی داشـته باشـند.
حسـن  هاشـمی، شـامگاه شـنبه، پـس از آن کـه از مرکـز 
بهـاران منطقـه 12 و مجتمع خاقیتـی- مهارتی صبح رویش 
بازدیـد کـرد، درجمـع خبرنـگاران حاضـر شـد و توضیحاتـی 
دربـاره بازدیـد از ایـن منطقـه داد: »شـهرداری تهـران بـودن 
این کـه مسـئولیتی در این زمینه داشـته باشـد، بـرای منطقه 
هرنـدی اقدامـات خوبـی انجـام داده، نمونـه آن هـم ایجـاد 
مجتمـع صبـح رویش ویـژه کودکان کار اسـت، ایجـاد چنین 
مجتمعی وظیفه دسـتگاه آموزشـی کشـور بوده، اما شهرداری 
ورود بسـیار خوبـی در ایـن زمینـه داشـته اسـت.«  هاشـمی 
درحاشـیه ایـن بازدیـد به جای خالـی معتـادان در ردیف های 
بودجـه ای اشـاره کـرد و گفـت: »متاسـفانه در هیـچ یـک از 
ردیف هـای بودجـه ای منابعی بـرای ارایه خدمات بـه معتادان 
دیـده نشـده و همـه اقدامـات انجام شـده براسـاس وظایـف 
انسـانی بـوده اسـت.« وزیـر بهداشـت درپاسـخ بـه این کـه 
آیـا چهره شـهر بـه دلیـل وجـود معتـادان متجاهر شایسـته 
اسـت یـا خیـر، بـا اعـام ناراحتـی از ایـن وضعیـت، توضیـح 
داد: »مسـئوالن در گذشـته و طـی 30 سـال پـس از انقـاب 
بایـد بـه این سـوال پاسـخ دهنـد که چـرا چهره شـهر به این 
شـکل درآمـده اسـت. مـن بـه وظایـف خـود در ایـن حـوزه 
عمـل می کنـم امـا سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر سال هاسـت 
کـه فعـال اسـت، امـا آیا تعـداد معتـادان کاهـش یافتـه؟ آنها 
بایـد بـه این سـوال پاسـخ دهند.« بـه اعتقاد  هاشـمی، باید از 
کمـک مـردم، خیـران و سـازمان های مردم نهـاد در حـل این 
مشـکل کمـک گرفـت: »جلـب مشـارکت های مردمـی برای 
مشـکات اجتماعی از اهمیت بسـیاری برخوردار است. دولت 

نیـز فضـای الزم را بـرای تحقق ایـن مهم ایجاد کرده اسـت.«
بـه گفتـه او، درحـال حاضـر 24 مرکـز توسـط شـهرداری 
تهـران راه اندازی شـده که وزارت بهداشـت مسـائل پزشـکی، 
درمانـی و روانشناسـی آنهـا را تأمین می کند. وزیر بهداشـت، 
بـا اشـاره بـه این بازدیدهـا تأکید کـرد: »در ایـن بازدید کوتاه 
و طبعـا هدایـت شـده، میـزان واقعـی آسـیب ها را نمی تـوان 
ارزیابـی کـرد. نیـاز داریـم بـا بازدیدهـای غیررسـمی و بدون 
حضـور مسـئوالن میـان معتـادان بیاییم تـا میزان آسـیب ها 
دقیق تـر مشـخص شـود.« او درحاشـیه همین بازدیـد از اجرا 

شـدن بیمـه درمـان معتادان خبـر داد.
حضور هیچ کس در مراکز »بهاران«

 اجباری نیست
حجت االسـام میثم امـرودی، معاون اجتماعی شـهرداری 
تهـران هـم در ایـن بازدیـد به سـابقه دوسـاله مطالعاتی طرح 
»انضبـاط شـهری« منطقـه 12، اشـاره کـرد و گفـت: »در 
بررسـی ها مشـخص شـد وقتـی فـرد مددجـو تـرک اعتیـاد 
می کنـد، بـه دلیـل پذیرش نشـدن ازسـوی خانـواده و جامعه 
بـار دیگـر گرفتـار می شـود. در ایـن میـان مرکـز کسـب وکار 
بهـاران حلقـه درمـان را کامـل می کنـد. افـراد در یـک دوره 
6 تـا 9مـاه در مراکـز بهـاران حضور دارند، سـپس بـه جامعه 
این کـه حضـور  بـر  تأکیـد  بـا  او  بازمی گردنـد.«  و خانـواده 
هیچ کـس در ایـن مراکـز اجبـاری و بـا حکم قضائی نیسـت، 
بـه اقداماتـی کـه برای ایجـاد انضباط شـهری در ایـن منطقه 
انجام شـده، اشـاره کرد: »درحال حاضر دو حفره آسـیب های 
اجتماعـی در تهران ایجاد شـده، شـهرداری تهـران با توجه به 
این کـه در محلـه هرندی دبیرسـتان دخترانه وجود نداشـت و 
دختـران بـه دلیل ناامنی توسـط خانـواده از رفتن به مدرسـه 
منع می شـدند، تـاش کرد زمینـه تحصیل کـودکان را ایجاد 
کنـد.« او بـا اشـاره بـه این کـه در ایـن منطقـه در مددسـراها 
ظرفیـت 300نفـره برای اسـکان شـبانه کارتن خواب هـا ایجاد 
شـده، یکـی از ضرورت هـای مراکـز را بکارگیـری متخصصان 
عنـوان کـرد و گفـت: »دو سـال زمـان نیـاز اسـت تـا نبـض 
زندگـی در ایـن محلـه بزنـد، منطقـه ای کـه 60 سـال گودال 
آسـیب زده بـوده، زمـان می بـرد تا درسـت شـود تـا زمانی که 
خرده فروشـان موادمخـدر این محل با کمک نیـروی انتظامی 
جمـع نشـوند، این محـل درسـت نخواهد شـد. شـهرداری با 
این کـه ایـن وظیفـه را نـدارد امـا هـر آنچـه داشـته، آورده تا 

فضـای زندگـی در ایـن محلـه را ایجـاد کند.«
او بـه وجـود دو سامانسـرا در ایـن منطقـه اشـاره کـرد و 
گفـت: »در ایـن دو مرکـز افـراد پرخطر نگهداری می شـوند 
ویـژه  بهـاران  مرکـز  دو  نیـز  امسـال  نخسـت  نیمـه  در  و 
بانـوان را داریـم کـه شنبه شـب نخسـتین مرکز ویـژه بانوان 
بهبودیافتـه افتتـاح شـد، ایـن مرکـز بـا ظرفیـت 150نفـر 
درحـال حاضـر پذیـرای 27نفـر از بانـوان بهبودیافته اسـت 
و بـه تدریج سـایر بانـوان بهبودیافتـه از کمپ شـفق به این 

مراکـز منتقـل خواهنـد شـد. دومیـن مرکـز نیز بـا ظرفیت 
150نفـر طی ماه هـای آینده بـه بهره برداری خواهد رسـید. 
در ایـن مراکـز بـرای کسـب وکار بانـوان از مـدل اجرایی در 
مراکـز کوثـر اسـتفاده می شـود.« او در ادامـه دربـاره کمپ 
شـفق هم توضیحاتی داد: »کمپ شـفق دراختیار شهرداری 
نیسـت و ایـن ارگان مسـئولیتی در آن جا نـدارد، با این همه 
اطـاع داریـم کـه حـدود 400 زن تحـت درمـان در آن جـا 
قـرار داشـتند کـه درحـال حاضر پـس از درمان تعـدادی از 
آنهـا بـا تعهد خانـواده درجمـع خانـواده پذیرفته شـده اند و 
27نفـر بـه مرکز بهـاران منتقـل شـدند و بیـش از 150نفر 
باقـی مانده انـد که بـه تدریج بـه دو مرکز بهاران آماده شـده 
ویـژه بانـوان منتقـل خواهنـد شـد.« او همچنین به جلسـه 
مشـترک خـود با اسـتاندار و نمایندگان سـایر دسـتگاه های 
مرتبـط تحـت عنـوان قـرارگاه آسـیب های اجتماعی اشـاره 
کـرد و گفـت: »قـرار اسـت بـه  زودی سـاقی ها از منطقـه 
هرنـدی جمـع آوری شـوند تا شـاهد بهبود بیـش ازپیش در 

ایـن منطقه باشـیم.«
 بـه گفتـه امـرودی، مرکـز بهـاران در خیابـان هرنـدی 
ظرفیـت پذیـرش 350 تـا 400 مددجـو را دارد کـه هم اینک 
120نفـر از مددجویـان در ایـن مرکـز پذیرش شـده اند: »44 
مرکـز بهـاران تاکنون در سـطح تهـران راه اندازی شـده که از 
ایـن تعـداد 23 مرکز آمادگـی پذیرش مددجویـان را دارد که 
این کار نیز با همکاری سـازمان بهزیسـتی و وزارت بهداشـت 
انجـام می پذیـرد.« شـامگاه شـنبه، پـس از افتتـاح نخسـتین 
مرکـز بهـاران ویـژه بانـوان، مجتبـی شـاکری عضـو شـورای 
اسـامی شـهر تهران درجمـع خبرنـگاران، توضیحاتـی داد و 
گفـت: »نمی تـوان بـا محدودکردن افـراد تغییر رفتـار در آنها 
مشـاهده کـرد. فـردی که تجربـه خطـا را بارها و بارهـا تکرار 
کـرده، بایـد برای برگشـت عاوه بـر کمک مراحل سـختی را 
پشـت سـر بگذارد.« او ادامه داد: »شـهرداری هیـچ وظیفه ای 
را در بخـش تأمیـن مسـکن، اشـتغال و معـاش افراد نـدارد و 
ایـن بـه  عهـده دولت اسـت و امیدواریـم دولت نیز بـه وظایف 

خـود عمـل کند.«
فاطمـه دانشـور رئیـس کمیتـه اجتماعـی شـورای شـهر 
هـم بـا حمایت از شـهرداری تهـران جهـت راه انـدازی مراکز 
بهـاران در سـطح شـهر، گفـت: »کارکـردن در مراکـز بهاران 
و به ویـژه بهـاران بانـوان بسـیار تخصصـی اسـت و متاسـفانه 
شـاهد هسـتیم کـه در مرکـز شـفق اتفاقـات خوبـی صورت 
نگرفتـه اسـت.« دانشـور بـا بیـان این کـه بایـد تمهیداتی نیز 
بـرای زنـان بـاردار در مرکـز بهـاران پیش بینـی شـود، افزود: 
»قطعـا ایـن بانوان نیاز بـه حمایت ویژه ای دارنـد و امیدواریم 
مـددکاران تخصصـی در مراکـز بهـاران بکارگیری شـوند.« او 
در ادامه از معاون امور فرهنگی شـهرداری تهران درخواسـت 
کـرد کـه بـه هیچ وجـه مراکـز بهـاران دراختیـار پیمانـکاران 

قـرار نگیرد.

دور کاری 

اگر در خانه کار می کنید این مهارت ها به 
دردتان خواهد خورد.

در  دورکاری  فرهنـگ  اسـت  هنـوز  کـه  هنـوز 
ایـران آنچنـان کـه بایـد، جـا نیافتـاده اسـت. در 
 Dell، مثـل  بزرگـی  شـرکت های  کـه  حالـی 
IBM، آمـازون و امریکن اکسـپرس بـه کارمندان 
خـود اجـازه می دهنـد که دسـت کم بخشـی از کار 
خـود را از همـان محـل خانه شـان انجـام بدهنـد. 
انجـام دادن کارهـا در خانـه می تواند یـک موهبت 
باشـد، شـما بـا لبـاس راحـت، در وضعیـت دلخواه 
می توانیـد بـه کارتـان برسـید، هـرگاه الزم باشـد 
لَختـی اسـتراحت کنیـد و حتـی از کـودکان خـود 

کنید. مراقبـت  هـم 
امـا در مقابـل، کار در خانـه می توانـد یک پرتگاه 
هـم باشـد، چرا کـه با کمـی بی دقتی و تلـف کردن 
وقـت، کیفیـت کار شـما کاهـش می یابـد و ممکـن 
اسـت نتوانیـد در موعـد مقـرر، کارهـا را تحویـل 
بدهیـد. اگـر جـزو کسـانی هسـتید کـه در خانـه 
کار می کنیـد، مثـا نویسـنده و مترجـم هسـتید یا 
در شـرکت و اداره ای مشـغولید کـه بـه شـما اجازه 
دورکاری را می دهـد، خوانـدن این پسـت می توانید 

برایتان سـودمند باشـد:
میزان مکالمه با تلفن و چک کردن شبکه های 

اجتماعی را محدود کنید
گرچـه چـک کردن زمان بندی شـده شـبکه های 
اجتماعـی در حین کار فی نفسـه چیز بدی نیسـت، 
در  مرتـب  دلبخواهـی،  و  افسارگسـیخته  اگـر  امـا 
باشـید،  داشـته  حضـور  اجتماعـی  شـبکه های 
نمی توانیـد از عهـده کارهایتـان برآییـد. شـما بایـد 
محـدود  هـم  را  خودتـان  تلفنـی  مکالمـه  میـزان 

. کنید
از مزیت ها و شرایط مثبت کار در خانه، 

حداکثر استفاده را ببرید
رئیـس شـما ممکـن اسـت اجـازه ندهیـد که در 
محـل اداره، موسـیقی بـا صـدای بلند گـوش کنید 
بهتـر روی یـک کار،  بـرای تمرکـز  یـا در کاناپـه 
دراز بکشـید! امـا در خانـه شـما ایـن محدودیت هـا 
را نداریـد و می توانیـد بـه هـر صـورت کـه راحـت 

هسـتید، کار کنیـد.
بـه خانـواده خود گوشـزد کنید کـه کار در خانه 
بایـد مقرراتـی را رعایـت  برایتـان اهمیـت دارد و 

! کنید
چالش برانگیـز  بسـیار  می توانـد  یکـی  ایـن 
شـما  خانـواده  اعضـای  اوقـات  بسـیاری  باشـد، 
تصـور می کننـد که چـون در خانه پشـت سیسـتم 
نشسـته اید، کارتـان زیاد جـدی نیسـت و می توانند 
مرتـب بـه اتاقتـان بیاینـد و با شـما گفتگـو کنند و 
رشـته افکار شـما را پـاره کنند، حتی ممکن اسـت 
بـدون ماحظـه برنامه ریزی هایـی برای شـما بکنند 
و در شـرایطی که کار جدی دارید، شـما را وادار به 
حضـور در یـک مهمانی کننـد. باید بـا آنها صحبت 
کنیـد و گوشـزد کنید کـه گرچه در خانه هسـتید، 
امـا شـما بایـد هـر روز، حجـم معینـی از کارهـا را 
انجـام بدهیـد. شـما بایـد در مـورد مسـئولیت های 

خودتـان، دقیـق بـا آنهـا گفتگـو کنید. 
چرت بزنید!

بـه  سـنتی  حالـت  از  کـه  شـرکت هایی  تعـداد 
درآمده انـد، خیلـی انـدک اسـت. بیشـتر شـرکت ها 
دوسـت دارنـد کـه کارکنانشـان در همـه سـاعاعت 
مقـرر پشـت میز نشسـته باشـند و اصا بـه کارایی 
و بهـره وری آنهـا فکـر نمی کننـد. امـا شـرکت هایی 
هـم هسـتند کـه خیلـی انعطاف پذیرنـد، در همین 
کـه  می دهنـد  اجـازه  خـود  کارکنـان  بـه  راسـتا 
دقایقـی چـرت بزننـد، نرمـش کننـد، تـا شـرایط 
بیشـتر  بهـره وری  و  ذهنی شـان مسـاعد خاقیـت 
شـود. خوشـبختانه کار در خانـه اجـازه می دهد که 
شـما بـا سیاسـت های سـنتی محدودکننـده روبـرو 
نباشـد و هـر گاه احسـاس کردیـد کـه الزم اسـت 
تکانـی بـه خودتـان بدهیـد یـا نیـم سـاعتی چرت 
بزنیـد، مشـکلی نداشـته باشـید. اما دقـت کنید که 
چرت هـا شـما تبدیل به خـواب و دوره هـای رخوت 

نشـود! طوالنی 
کار در خانه نباید باعث شود که مزایای 

مثبت ارتباط با همکاران خود را از دست 
بدهید

آنهـا  پیشـنهادات  و  همـکاران  از  نظرخواهـی 
می توانـد عیـوب کار را بـه شـما بنمایانـد و کارتـان 
ار ارتقـا ببخشـد، گرچـه کار در خانـه ممکن اسـت 
باعـث پیشـگیری از مزاحمـت برخـی از همـکاران 
شـود، امـا در مقابـل شـما از ماقـات رو در رو هـم 
محـروم می شـوید. بنابرایـن سـعی کنیـد بـه هـر 
صـورت ارتبـاط خودتـان را بـا دوسـتان و همکاران 
از آنهـا  خـود حفـظ کنیـد و بـه صـورت دوره ای 

نظرسـنجی کنیـد.
lifehacker.org/منبع

بازدید وزیر بهداشت ودیگر مسئوالن  از مراکز نگهداری از معتادان هرندی

معتادان بیمه درمان می شوند

توصیه

افقی
1-از جملـه نشـریاتی کـه سـازمانها و بنگاههای بـزرگ اقتصادی 
دولتـی یـا خصوصـی با ترتیب انتشـار منظـم و به صـورت مداوم 

منتشـر مـی کننـد یکی از القـاب حضرت علـی )ع(
2-مرکز استان مرکزی- مقابل شمال- دانه سحرآمیز

3-غیـر معمـول ، غیـر مناسـب- بیشـتر صندلـی هـا دارنـد- 
م سو مر

4-فیلمـی از علیرضـا داوود نـژاد- غـذای نـذری- شـتر بـی 
کوهـان- لـوس

5-ورزش مادر- نیرنگ- نوعی انگور
6-راز- کوچولو!- گریز غریزی- ترش و شیرین

7-صنعتـی در شـعر- مخفـف عجـل اهلل تعالـی فرجـه- مـدد 
سـربریده- چـاک دو کـوه

8-دهن دره- زد و خورد
9-دوسـت بدبـوی پیـاز- به معنـی بگـو- باالبر ماشـین- گلی 

شبو خو
10-میوه خوب- طرف- مثل ، نظیر- واحد والیبال

11-انتقـام گیرنـده- فرمان همه پرسـی از وظایـف و اختیارات 
..... اسـت- خودسازی

12-امر به پریدن- 92 سانتی متر- هرگز نه- امر به آمدن
13-نـام دخترانـه- سـازمان خواروبار و کشـاورزی ملل متحد- 

اختیاری
14-از جان گذشته- اهل هند- ایوان

15-مـورد نیـاز فرامـوش کار- بـه کشـوری گفتـه میشـود که 
دارای موقعیـت ممتـازی در روابـط بیـن الملل باشـد و توانایی 
تاثیرگـذاری در طـرح هـا و رخدادهـا در مقیـاس جهانـی را 

باشد داشـته 
عمودی

1-صفت کدبانو- یکی از صنایع دستی
2-تحسین فرنگی- دوخت درشت قابل دیدن- آشکار

3-گل همیشه بهار- افسانه سرا- ماه دوم تابستان
4-نیـروگاه شـمال ایـران- ضـد اصلـی- میـزان عمـر- کلمـه 

لی ا سو
5-دفعه- نوع دیگری از انگور- قمر مشتری

6-راوی- از حروف الفبا- نگاه خیره- کوه سیمرغ
7-کار نمایان- اتاقک آرامگاه- یاری و کمک
8-حرکت کرم- عناد- تکان خوردن- قرض

9-پوشـانیدن سـطح یک فلز به وسـیله فلزی دیگر- پزشـک- 
کتاب مقـدس هندوان

10-ضمیـر مودبانـه- محل وروود- سـاکنان محـل- تیرپیکان 
دار

11-آزاد و رها- رنجش- ساختمان
12-گـردش گروهـی- شـهر سـوهان- از نخسـتین شـهیدان 

اسـام- ضـد فتـق بـه معنی بسـتن
13-مرد خداشناس- صحیح- خنک ، سرد

14-رسم ، روش- نام دخترانه- ماقات
15-الیق- بد و زشت ، ناروا
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
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کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435827
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه:  شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عکس:  آیدا عباسي

من خواب دیده ام که کسي مي آید...

کسی دیگر

کسی بهتر

کسی که مثل هیچکس نیست، مثل پدر 

نیست ، مثل انسی

نیست ، مثل یحیی نیست ، مثل مادر نیست

و مثل آن کسی است که باید باشد...

کسي که در دلش با ماست،

در نفسش با ماست،

در صدایش با ماست...

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه نقاشی کودکان
آموزشـگاه آوای نقـش، نمایشـگاه نقاشـی کـودکان، افتتاحیـه 27 

فروردیـن مـاه، ایـن نمایشـگاه تا 1 اردیبهشـت ادامـه دارد
ساعت : 17 - 20، مکان : بیست متری نادر کوچه شماره 1

 عکس

تصاویر حمل تجهیزات اس-۳۰۰ در ایران
اولین محموله از سـامانه موشـکی اس 300 روز گذشـته وارد ایران 
شـد. خبرگـزاری خبرآنایـن عکس زیر را در این رابطه منتشـر کرد و 
نوشـت: تصویر حمل تجهیـزات و ادوات مروبط بـه اس 300 در ایران

 شعر

فصل پنجمی هم هست 
گـروه فرهنگ و هنـر- عادل وکیلی شـاعر جـوان متولد کرمان 
چندین سـال اسـت کـه شـعر آزاد می نویسـد؛ شـعرهایش عمدتا 
کوتـاه و حـاوی آنـات شـاعرانه انـد به نظر می رسـد همراه شـدن 
شـاعرانگی کارهایـش بـا فـرم، زبـان، تکنیـک و گسـترش دایـره 
واژگان و تجربـه هـای جدید سـطح کارهایـش را ارتقـا خواهد داد 

چنـد شـعر از او را مـی خوانیم:
1

دوستت دارم 
و در آغوش گرفتن دریا 

کار آسانی نیست. 
2

نیستی 
وماه مدام

دور زمین می چرخد
تا تو را پیدا کند 

3
دستی هست 

که قبل از 
رسیدن به هم 
ما را می چیند

4
برکف ساحل نشسته ام
آب از من باال می آید

ومن هنوز 
مشغول کشیدن چهره دریا هستم

5
تنهایی 

پرنده ایست 
که دانه دانه 

پرهایش را می چیند
6

فصل پنجمی هم هست 
در بهار پنهان شده

وقتی تو می آیی
 7

برکف ساحل نشسته ام
آب از من باال می آید

ومن هنوز 
مشغول کشیدن چهره دریا هستم

اطالعات

سکه

1۰,4۰۰,۰۰۰ ریال طرح جدید

1۰,۳9۰,۰۰۰ ریال طرح قدیم 

5,45۰,۰۰۰ ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,9۰۰,۰۰۰ ریال

یک گرمی 1,95۰,۰۰۰ ریال

طال

1,۰۶1,9۳۰ ریال هر گرم طای 18 عیار

1,41۶,29۰ ریال هر گرم طای 24 عیار

ارز

۳4,7۰7 ریال دالر آمریکا

۳9,۶۳۶ ریال یورو

9,52۳ ریال درهم امارت

۳9,۶8۰ ریال  یورو 

49,15۰ ریال پوند

خودرو

سمند LX  ۳۰,7۰۰,۰۰۰ تومان

رانا LX  ۳2,5۰۰,۰۰۰ تومان

سوزوکی ویتارا  114,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایپا SE 111     2۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

71,۳۰۰,۰۰۰ تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   4۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لیفان X60  52,9۰۰,۰۰۰ تومان

8۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   S5 جک

55,5۰۰,۰۰۰ تومان  55۰ MVM

آب و هوای کرمان

1۳ تا 2۶ /نیمه ابری امروز

11 تا 24 /نیمه ابری فردا

عادل وکیلی 


