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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,070,000
 9,070,000
 4,620,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,530,000
1,720,000

929,170

دالر
يورو
پوند

32,930
37,200
51,517

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس دوگانه

36,600,000
31,300,000
36,000,000

تيبا 
سايپا 111

مگان 2000 فول

24,400,000
19,200,000

122,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو، اتوماتيک 

2,700,000,000
2,040,000,000

920,000,000

فرداامروز

پایان مسابقات
اسب سواری
جام الماس کویر
گفتگوی پیام ما با مهدی بذرافشان
 درباره اقتصاد هنر:

خانه  پدری که
 خانه تئاتر شد

7

6

کارگران کرمان 
اعالم جرم 
کرده اند
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان: 

کاداستر یک کار 
بزرگ اجتماعی است

4
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آگهی ممیزی مراتع
جهت صدور پروانه مرتعداری )پروانه چرای دام(

در حوزه استحفاظی شهرستان کرمان 
استان کرمان

صفحه 6

فروش استثنائی
یک واحد پزشکی )مطب( با شرایط عالی و قیمت 
مناسب در مجتمع پزشکی باران به نشانی خیابان 

جهاد بین کوچه ۳ و ۵، به فروش می رسد. 
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۷۷۴۸۹۴-۰۹۱۳۳۴۰۶۱۷۴   

آگهي  مناقصه عمومي  )نوبت دوم(
اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمـان در نظـر دارداجـراي پـروژه ذيـل را ازطريـق مناقصـه عمومـي به پيمانـكار واجد 
شـرايط واگـذار نمايـد . از كليـه شـركت هاي داراي صالحيـت دعـوت مـي شـود جهـت دريافـت اسـناد مناقصه بـه اداره 

پيمـان و رسـيدگي و يـا سـايت عمومـي مناقصـات كشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نماييد.
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محـل و مهلـت دریافـت اسـناد: خيابـان آيـت ا...صدوقـي اداره كل راه و شهرسـازي اسـتان كرمـان -اداره پيمـان و 
رسـيدگي از تاريـخ 94/03/26 لغايـت94/03/30

محـل و مهلـت تحويـل پـاكات: خيابـان آيـت ا...صدوقـي اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمـان- دبيـر خانـه مديريت 
حراسـت حداكثرتاسـاعت 10صبـح روزدوشـنبه مـورخ 94/04/08

محل و تاریخ بازگشایي پاکات: اداره كل راه و شهرسازي استان كـــرمان ساعت12روزدوشنبه مـورخ94/04/08
مدت اعتبار پيشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

رژه عوارض شهرداری
روی مغز پزشکان

 رضا عبادی زاده
دريافـت عـوارض از پزشـكان توسـط شـهرداری ايـن 
روزهـا دردسـر سـاز شـده اسـت. از يـک طـرف سـازوكار 
دريافـت عـوارض از پزشـكان مـورد اعتـراض ايـن قشـر 
واقـع شـده و از طـرف ديگر شـهرداری معتقد اسـت عدم 
پرداخت عوارض در چند سـال اخير باعث شـده پزشـكان 
بـه ايـن ارگان بدهی داشـته باشـند. در اين شـماره »پيام 

مـا« به ايـن ماجـرا پرداختـه ايم. 
از سـال 87 بـود كـه اختـالف ها بـاال گرفـت. نه فقط 
در كرمـان بلكـه در كل ايران شـهرداری هـا قصد دريافت 
عـوارض از پزشـكان را داشـتند و پزشـكان ايـن كار را 

خـالف قانـون مـی دانسـتند. بارهـا و بارهـا شـهرداری ها 
بـا ارسـال نامـه ای به پزشـكان اخطـار دادند كـه عوارض 
خـود را سـريعا پرداخـت كننـد و هربار هم نظام پزشـكی 
بـه ديـوان عدالـت اداری اعتـراض مـی كـرد و رای به نفع 
پزشـكان صـادر می شـد. نمونـه يكـی از اين اختـالف ها 
خبـری بـود كه فروردين ماه 93 در سـايت نظام پزشـكی 
برخـی شـهرها منتشـر شـد: »بـا توجه بـه نامـه 676/15 
مـورخ 1393/1/17 در خصـوص عـوارض كسـب و پيشـه 
اداري عمليـات  ادالـت  ديـوان  قـرار موقـت  اسـتناد  بـه 
اجرايـي اخـذ عـوارض مشـاغل از پزشـكان موقتـاً متوقف 
شـده اسـت امـا راي قطعـي هنوز صـادر نشـده و پيگيري 

هـاي الزم در معاونت نظارت و برنامه ريزي سـازمان نظام 
پزشـكي در حـال انجام ميباشـد . نظام پزشـكی به عنوان 
نهـاد حامـی پزشـكان در ايـن بـاره  ايـن ماجـرا هنوز هم 
ادامـه دارد امـا شـهرداری ها كار خـود را شـروع كردند.«

 پزشـكان اعتقـاد دارنـد  برابـر تبصـره مـاده 1 قانـون 
نظـام صنفـی كشـور مصـوب 1382/12/24 ،صنوفـی كه 
قانـون صنفـی  از شـمول  قانـون خـاص هسـتند  دارای 
مسـتثنی ميباشـند كـه سـازمان نظـام پزشـكی و حرفـه 
پزشـكی از آن جمله اسـت و اين جمله يعنی پزشـكان از 

پرداخـت عـوارض معاف هسـتند.
صفحه 3

بـا انصـراف محسـن مهرعليزاده، 
اتـاق  رئيـس  جالل پـور،  محسـن 
معـادن  و  صنايـع  و  بازرگانـی 
رياسـت  انتخابـات  شـد.  ايـران 
اتـاق بازرگانـی و صنايـع و معـادن 
ايـران در حالـی امـروز برگـزار شـد 
كـه محسـن مهرعليزاده و محسـن 
ايـن  رياسـت  نامـزد  جالل پـور، 
انصـراف  بـا  و  بودنـد  شـده  اتـاق 

مهرعليـزاده، جال ل پـور رئيـس اتاق 
آفتـاب،  گـزارش  بـه  شـد.  ايـران 
از  پيـش  كـه  جالل پـور  محسـن 
و  ايـران  اتـاق  رئيـس  نائـب  ايـن 
رئيـس اتـاق بازرگانـی كرمـان بـود 
را بـه عنوان موسـس انجمن پسـته 

. سـند می شنا
هيـات  هفتـم  دوره  در  وی 
ايـران  بازرگانـی  اتـاق  نماينـدگان 

اتـاق  رئيسـه  هيـات  عضـو  هـم 
بازرگانـی ايران بود. در اين جلسـه، 
مهرعليـزاده پـس از اعـالم انصـراف 
جالل پـور،  بـا  رقابـت  از  خـود 
تشـكيل اتاقـی نيرومند كـه حاصل 
كار جمعی باشـد را خواسـتار شـد. 
وی بـا بيـان ايـن كـه اتـاق آينـده 
باشـد كـه  اتاقـی عضو محـور  بايـد 
تصميـم گيرنـده اصلـی آن اعضـای 

اتـاق هسـتند، ادامـه داد: بيـش از 
3 ميليـون سـاعت تجربـه اعضـای 
وجـود  ايـران  بازرگانـی  اتاق هـای 
نشـده  اسـتفاده  آن  از  كـه  دارد 
اسـت. او اظهـار اميـدواری كـرد كه 
اتـاق ايـران در دوره هشـتم اتاقـی 
مطالبه گـر حقـوق بخـش خصوصی 
و نـه اتاقـی نـق زن و تنهـا انتقادگر 

از دولـت باشـد.

پیشخوان

مهندس پور اسماعیلي شهرداري 
منطقه دو کرمان در گفتگو با پیام ما

بودجه شهرداری 
کرمان با گستردگی 
شهر همخوانی ندارد
در ۲ سال آینده با اتمام پروژه های قرارگاه 

خاتم چهره شهر کرمان کامال تغییر خواهد کرد

سکان پارلمان اقتصادی ایران در دستان یک کرمانی

رهن و اجاره
۷ واحد آپارتمان نوسازکلید نخورده در یک مجتمع 

یک و دو خوابه در خیابان جهاد جهت اجاره و 
رهن طبق نظر متقاضی تک یا یک جا۷۵ تا ۹۰ متر 

۰۹۳۹۸۵۰۲۸۷۴

صفحه ۸

محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی در کرمان عنوان کرد: 

 دو سال 
آواربرداری

محمـد علـی نجفی، مشـاور حسـن روحانی 
و از چهـره هـای مطرح اصالح طلـب در دولت 
سـالروز  در  سـخنرانی  بـرای  اميـد  و  تدبيـر 
پيـروزی حسـن روحانـی در انتخابات رياسـت 

جمهـوری 92 بـه كرمـان آمـد. 
محمـد علـی نجفـی در اولين برنامـه اش از 
شـركت فـرش كرمـان بازديـد كـرد. ديـدار بـا 
اسـتاندار كرمـان، بازديد از چند بنـای تاريخی 

در  نجفـی  برنامـه هـای محمدعلـی  ديگـر  از 
سـفر بـه كرمـان بـود امـا اصلـی تريـن برنامه 
خانـه  در  سـخنرانی  رئيـس جمهـور،  مشـاور 
شـهر كرمـان بـود. محمـد علـی نجفـی كـه 
سـازندگی  كارگـزاران  حـزب  بنيانگـذاران  از 
محسـوب مـی شـود، در خانـه شـهر كرمـان 

سـخنان جالبـی بـر زبـان رانـد.
ادامه در همين صفحه

»نه« به سیاست های دولت های نهم و دهم
محمـد علی نجفـی همانطور كه پيش بينی می شـد 
ابتـدا بـه انتخاب حسـن روحانـی و نه گفتن بـه جريان 
احمـدی نـژاد پرداخـت. وی البتـه برگزاری اين جلسـه 
را بـرای بـه رخ كشـيدن پيـروزی يـک جريان سياسـی 
ندانسـت و گفـت:  اسـتفاده ای كـه مـی شـود از ايـن 
مجالـس برد، بايد به سـه مقولـه پرداخته شـود و مقوله 
اول چرايـی ايـن انتخاب در 24 خرداد 92 اسـت. نجفی 
ادامـه داد: نگرانـی توام با آگاهی مردم از وضعيت كشـور 
در آن زمـان و آينـده كشـور موجب رخداد حماسـه 24 
در سـال 92 بـود و طـرح ايـن پرسـش كـه اگـر آن نوع 
مديريـت و جريـان بخواهـد بـرای چهار يا هشـت سـال 
ديگـر اداره كشـور را عهده دار شـود، آينـده فرزندان آنها 
و آينـدگان چه خواهد شـد؟ فراگيری وسـيع مشـكالت 
و بحـران هايی كه از نظر اقتصادی و سياسـی، اجتماعی 
كشـور را احاطـه كرده بـود، از نظر موقعيـت بين المللی 
شـاهد نـزول فاحشـی در منزلت كشـور بوديـم و از نظر 
ارتباطـات بيـن المللی مـا را در انـزوای كامل قـرار داده 
بود و شـاخص های اقتصادی در يكی از بدترين شـرايط 
بعـد از انقـالب قـرار داشـت. مشـاور رئيـس جمهـوری 
اظهار داشـت: بدهـی دولت به بخـش خصوصی، كاهش 
سـرمايه اجتماعـی و ... را قبـل از انتخابات شـاهد بوديم 
و شـرايطی بـه وجـود آمـده بـود كه مـردم را نسـبت به 
آينـده خـود نگـران كرده بـود و مـردم احسـاس كردند 
تنهـا راه نجات كشـور اين اسـت كـه پای صنـدوق رای 
آمـده و دولتـی متكـی بـر واقـع بينـی و عقـل گرايی را 
سـر كار بياورنـد. نجفـی رای خـرداد 92 را »نـه« بـه 
سياسـت هـای اعمال شـده در دولـت های نهـم و دهم 
دانسـت و گفـت: مـردم در سـال 92، »نـه« بزرگـی بـه 
سياسـت های اعمال شـده در هشـت سـال قبل از آن را 
دادنـد و اعـالم كردنـد كـه اين سياسـت ها مـورد قبول 
عامـه مردم نيسـت. وی حاصـل رای مردم را انتظار سـه 
خروجـی از دولـت دانسـت و گفت: نخسـتين خروجی، 
بازگردانـدن آرامـش بـه كشـور و ايجاد يک فضـای اميد 
و اطمينـان بـه آينده در فضای كشـور بـود. انتظار ديگر 
مـردم از دولت جديد، تلطيف فضای بين المللی نسـبت 
بـه ايـران و برقـراری تعامل سـازنده با دنيا بـود. تعاملی 
كـه در چهارچـوب ارزش ها و اصول و احتـرام متقابل با 
دنيا باشـد. چيزی كه در سـال های قبل از دسـت رفته 
بـود. خروجی سـوم مـردم از انتخابـات سـال 92، ايجاد 
گفتمـان ملـی بـرای پيشـرفت و توسـعه در كشـور بود. 
مـردم احسـاس می كردنـد كـه از نظر تمـدن و قابليت 
هـای فيزيكـی كـه از بسـياری كشـورها برتر بوديـم، از 
جهاتـی از آنهـا عقب افتـاده ايم و انتظار داشـتند دولتی 

سـر كار بيايـد كـه گفتمـان توسـعه و پيشـرفت را بـر 
كشـور حاكـم كنـد و دغدغه اصلی آن پيشـرفت كشـور 

در عرصـه های ختلف باشـد.
دستاورد دو ساله دولت قابل دفاع است

نجفـی بـا بيـان اينكـه هـدف دولـت تدبيـر و اميد و 
همـه تـالش آن در ايـن 22 مـاه دنبـال كردن اين سـه 
هـدف در چهارچـوب فعاليـت هـای مختلف بوده اسـت 
گفت:دولـت تدبيـر و اميد همواره به دنبال آن اسـت كه 
فضايـی در كشـور ايجـاد كنـد كـه بتوانـد به مشـكالت 
مـردم بـه درسـتی پاسـخ بدهد. تاحـدوی دولـت در هر 
سـه مقولـه موفـق عمل كرده اسـت و رسـيدن بـه ايده 
آل هـا مسـئله ای دراز مدت اسـت كه نياز بـه زمان دارد 
و بـرای رفـع كردن امور منفـی و ايجاد امـور مثبت بايد 
صبور باشيم.مشـاور رئيـس جمهور افزود: نبايـد از جاده 
انصـاف خـارج شـويم بايد به صـورت عاقالنه و براسـاس 
واقعيـت ها،عملكـرد دولت را مورد بررسـی قـرار بدهيم 
و بـا ايـن موضـوع و اصـل، بع اعتقـاد بنده و بسـياری از 
كارشناسـان، دسـتاورد دوسـاله دولـت قابل دفاع اسـت. 
وی ادامـه داد: بايـد توجـه كنيم كه وضعيت كشـورمان 
در زمـان گرفتـن مسـووليت اداره كشـور در سـال 92 
چگونـه بـود؟ و اكنـون به چه مرحله ای رسـيده اسـت؟ 
بخـش عمـده ای از آن مشـكالت هنـوز سـايه سـنگين 
خـود را بـر فعاليـت هـای دولـت تحميـل كـرده و آوار 
بزرگـی از مشـكالت و مصائـب و سـوء مديريـت و سـوء 

تدبيـر در كشـور ايجاد شـده بود.
آواربرداری بنای ریخته شده

نجفـی در ادامـه انتقاداتش از دولت هـای نهم و دهم 
را تندتـر كـرد. او عملكرد دولت محمود احمـدی نژاد را 
بـه زلزلـه ای تشـبيه كـرد كه باعـث ريخته شـدن بنای 
كشـور شـده اسـت و دولـت تدبيـر و اميـد می بايسـت 
در اوليـن اقـدام آواربـرداری كنـد. وی گفـت: اوليـن كار 
دولـت تدبيـر و اميـد، آواربـرداری و آمـاده كـردن فضـا 
بـرای سـاختن بنای مورد نظـر بود. نجفی افـزود: بدهی 
دولـت بـه بخـش خصوصـی يكی از مشـكالتی بـود كه 
دولـت با آن روبرو شـده بـود به طور مثال شـركت برق، 
16 هـزار ميليـارد تومان به پيمانكاران خـود بدهكار بود 

و دولـت در چنيـن فضايـی بر سـركار آمـده بود.
صحبت های احمدی نژاد نتیجه ایده آلیزم ناشی 

از توهم بود
مشـاور رييـس جمهوربا بيان اينكه دولـت يازدهم در 
زمانـی كشـور را تحويـل گرفت كـه آثار تحريـم خود را 
در كشـور نشـان داده بود گفت: يک هفته قبل از صدور 
قطعنامـه تحريم عليه ايـران، رييس جمهـور وقت ايران 
مـی گفـت غيرممكـن اسـت كـه عليه مـا قطعنامـه ای 

صـادر شـود كـه ايـن نتيجه ايـده آليـزم ناشـی از توهم 
بود! 

ارتباط تلفنی با اوباما از موضع عزت بود
نجفـی درادامـه دربـاره بهتـر شـدن چهـره ايـران در 
مجامـع بيـن المللی صحبت كـرد و گفـت: در نيويورک 
همـه روسـای جمهـور درخواسـت مالقـات بـا دكتـر 
روحانـی را داشـتند و تقريبـا رييـس جمهـور ايـران بـا 
همه سـران كشـورهای حاضـر در نيويورک بـه جز اوباما 
مالقـات داشـتند ضمـن آنكـه بايـد بپذيريم كـه ارتباط 
تلفنـی دكتـر روحانـی بـا رييـس جمهـور امريـكا نيز از 

موضـع عـزت و قـدرت ايـران بود.
اینکه با رفع تحریم ها همه مشکالت حل می شود 

یک شانتاژ شناخته شده است
مشـاور رييس جمهـور اذعان كرد: عـده ای می گويند 
دولت فكر نكند كه همه مشـكالت كشـور بـا رفع تحريم 
حـل می شـود. اين حرف درسـتی اسـت و هيچ كـدام از 
دولتـی هـا نيـز تاكنون نگفته انـد كه با برداشـتن تحريم 
هـا مشـكالت كامـل حـل مـی شـود. ايـن يـک شـانتاژ 
شـناخته شـده و برخالف مشی اسالم اسـت. نجفی ادامه 
داد: اگـر بـه قيمـت امـروز كل حجـم واردات و صـادرات 
كشـور 120 ميليارد دالر باشـد، حداقل گـران خريدن در 
واردات و ارزان فروشـی در صـادرات 15 درصـد ايـن عدد 
معـادل 18 ميليـارد دالر را تشـكيل می دهـد. اگر همين 
عـدد سـاالنه بـه علـت تحريـم از مـا گرفتـه نمـی شـد، 
حداقـل دولـت مـی توانسـت 500 هـزار فرصـت شـغلی 
بـرای جوانـان ايجاد كنـد. وی افزود: برداشـتن تحريم ها 
مسـئله كمی نيسـت و ارتباطـات بانكی ما با كشـورهای 
بيـن المللـی قطع شـده اسـت كـه ايـن امر هزينـه های 
زيادی روی دسـت كشـور گذاشـته اسـت. ايـن پولی كه 

هـدر مـی رود، چه كسـی بايد پاسـخ بدهد؟
خوشبختانه به جز دول نهم و دهم، در همه دولت 

ها سابقه دارم
نجفـی در پايـان گفت: مـردم در انتخابات 92 نشـان 
دادنـد كـه نگرانند. اما امروز عده ای وانفسـا می گويند و 
دلواپسـی مـی كنند و اين دلواپسـی به اين دليل اسـت 
كـه می ترسـند امسـال در انتخابـات از فضای سياسـی 
كشـور حـذف شـوند. وی ادامـه داد: مـن خوشـبختانه 
خوشـبختانه بـه جـز دول نهم و دهم، در همـه دولت ها 
سـابقه دارم و مـی بينـم كه حسـن روحانی جـزو رئيس 
جمهورهـای مظلوم اسـت. البته نظـام حكومتی به گونه 
ای اسـت كـه نفـر اول اجرايـی كشـور همـواره مظلـوم 
واقـع مـی شـود. مشـاور رييـس جمهـور تصريـح كـرد: 
شـعار روحانی تنها نيسـت كـه اخيرا در فضـای مجازی 

شـكل گرفتـه مايه قـوت قلب دولت اسـت.

محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی در کرمان عنوان کرد: 

 دو سال آواربرداری

حجت االسالم علی رفیعی وکیل آباد
امام جمعه محترم فاریاب

ــان  ــرم ت ــواده محت ــما و خان ــه ش ــان را ب ــر گراميت ــت خواه درگذش
تســليت عــرض ميكنــم و آرزوی صبــر و ســالمتی برايتــان دارم.

ابراهیم تاجیک سرپرست امور فرهنگی و نماینده هنرمندان 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاریاب
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یادداشت

خط قرمزی که از آن رد شدند! 
نعمت احمدی* 

 از آن روزی كـه محمـود احمدی نـژاد كابينـه را خط 
قرمـز خـود ناميـد مدت ها گذشـته اسـت. جملـه ای كه 
بـا تعجـب از زبـان كسـی كـه ناظـر بـر اجـرای قانـون 
اساسـی بـود، شـنيده شـد. اگـر رئيـس جمهـور سـابق 
بـه پاكدسـتی كابينـه خـود همانگونـه كـه بـر زبـان می 
رانـد بـاور داشـت، بايد مـی گفت: ايـن دولت پاكدسـت 
اسـت و مـن نسـبت بـه تحقيـق از دولتيـان پيـش قـدم 
هسـتم. محمـود احمدی نـژاد هرنـوع تحقيـق و بررسـی 
نسـبت بـه اعضـای كابينه خـود را خط قرمز اعـالم كرد. 
كاش بـا اعـالم خـط قرمـز اعضـای كابينـه ، بـر اعمـال 
آنـان نظـارت مـی شـد تـا نيـازی بـه برخـورد بـه علـت 
عملكـرد اعضا كابينه نباشـد. دوره دوم خصوصا دو سـال 
پايانـی دولـت محمـود احمدی نـژاد را بايـد بـه واكاوی 
نوعـی تقابـل ديكته شـده و هدايـت شـده در زمينه های 
مختلف دانسـت . در اين نوشـتار به 3 نفر از كسـانی كه 
بـه محمـود احمدی نژاد نزديـک بودنـد و در همان زمان 

در مضـان اتهـام قرارداشـتند می پـردازم : 
محمدرضا رحیمی 

 محمدرضـا رحيمـی كه با آن سـخنان خـود در جمع 
مديـران ديـوان محاسـبات كـه بـا حضـور احمدی نـژاد 
برگـزار شـده بـود، از دولـت پاكدسـت وی يـاد كـرد كه 
ديـوان محاسـبات به لحاظ پاكدسـتی اطرافيان وی دوره 
آرامشـی خواهـد داشـت و نهاد مسـئول تفريـغ بودجه را 
در خدمـت دولـت معرفـی كـرد و بـر پله هـای نردبـان 
ترقـی پـا گذاشـت تـا معـاون اولـی پيـش رفـت . اما در 
همـان زمان هم سـابقه قابل دفاعی نداشـت و شـد آنچه 
نبايـد مـی شـد بـه اتهـام مالی بـه مـدت پنج سـال بايد 

در زنـدان بماند.
حمید بقایی 

حميـد بقائـی 46 سـاله كـه آقـای محسـنی اژه ای 
سـخنگوی قـوه قضائيـه روز دوشـنبه 18 خـرداد گفـت 
كـه بازپـرس پرونـده او را احضار و برای او قرار بازداشـت 
از يـاران اسـفنديار  بقائـی  صـادر كـرده اسـت. حميـد 
رحيـم مشـايی اسـت زمانـی كـه محمـود احمدی نـژاد 
شـهردار تهـران شـد و رحيـم مشـايی را بـه شـهرداری 
تهـران بـرد حميـد بقائی رئيس دفتر مشـايی شـد وقتی 
كـه اسـفنديار رحيم مشـايی به رياسـت سـازمان ميراث 
معـاون  عنـوان  بـه  را  بقايـی  رسـيد، حميـد  فرهنگـی 
خـود انتخـاب كـرد. در ايـن پسـت بـود كـه بـه جمـع 
يـاران نزديـک احمدی نـژاد پيوسـت. دوره دوم رياسـت 
جمهـوری محمـود احمدی نـژاد بـود كه حميـد بقايی به 
رياسـت سـازمان ميـراث فرهنگی و گردشـگری رسـيد، 
محسـوب  هـم  جمهـور  رئيـس  معاونـت  كـه  رياسـتی 
می شـد. دو سـالی رياسـت حميـد بقايی بر اين سـازمان 
طـول كشـيد، هرچنـد بـا شـكايت شـاكی خصوصـی در 
ديـوان عدالـت اداری ، رئيـس سـازمان ميـراث فرهنگی 
از خدمـات  انفصـال  بـه 4 سـال  بقايـی  يعنـی حميـد 
دولتـی محكـوم شـد، حكمی كـه در مرحلـه تجديد نظر 
نقـص شـد و ايـن بقايـی بـود كـه تا سـال 90 كمـاكان 
معـاون رئيس جمهـور و رئيس سـازمان ميـراث فرهنگی 
باقـی مانـد، ايـن تنهـا پسـت ثابتـی نبـود كـه حميـد 
بقايـی آنـرا يـدک می كشـيد در ايـن سـال ها بـا حفـظ 
سـمت دبيـر شـورای عالـی مناطـق آزاد كشـور، مشـاور 
رئيس جمهـور در امـور آسـيا، سرپرسـت نهـاد رياسـت 
جمهـوری و درنهايـت معـاون اجرائی رئيـس جمهور هم 
نصيـب وی شـد . ظاهـرا در پسـت دبيری شـورای عالی 
مناطـق آزاد كشـور اسـت كـه پرونده هـای قضائی حميد 
بقايـی شـكل مـی گيرند، اگـر در دولـت اول احمدی نژاد 
از غالمحسـين الهـام بـه عنـوان ابوالمشـاغل يـاد مـی 
احمدی نـژاد  رياسـت جمهوری  دوم  دوره  در  كردنـد، 
ايـن حميـد بقايـی بود كه بـه ابوالمشـاغل معروف شـد. 
معـاون اجرائـی رئيس جمهـور مشـاور رئيس جمهـور در 
امـور آسـيا، دبيـر شـورای عالی مناطق آزاد و پسـت های 
ايرانيـان  اسـم   از  بقايـی كـه  اقتصـادی ديگـر حميـد 
بـرای فعاليت هـای اقتصادی سـود مـی برد . از دانشـگاه 
ايرانيـان در هميـن چنـد  تـا دهكـده  ايرانيـان گرفتـه 
كيلومتـری تهـران اتوبان - سـاوه تهـران- از اكبر تركان 
بـه عنـوان عملكـرد بقائی ياد مـی كنند ، فـردی كه می 
توانـد كدهـای پر رمـز و رازی از عملكرد حميـد بقايی را 

در اختيـار مسـئوالن قـرار دهـد.
سعید مرتضوی 

سـعيد مرتضـوی هم به عنـوان عضـوی از حلقه ياران 
احمدی نـژاد در دوره دوم رياسـت جمهـوری او بـه ايـن 
حلقـه پيوسـت . وی هرچنـد بـا تأخيـر بـه حلقـه ياران 
محمود احمدی نژاد وارد شـد. بعد از وقايع سـال 88 - اما 
بـه سـرعت جـای خود را در ايـن حلقه پيدا كـرد .جمله، 
كابينـه خـط قرمـز من اسـت را محمـود احمدی نـژاد در 
فـرودگاه و هنـگام سـفر خارجی وقتی كه خبر بازداشـت 
مرتضـوی را شـنيد بـر زبـان آورد . سـعيد مرتضـوی بود 
كـه محمـود احمدی نـژاد رئيـس قـوه مجريـه را تـا مرز 
تقابـل بـا دو قـوه پيـش بـرد. فيلـم بـرداری و پخش آن 
بـه صـورت مسـتقيم از راديـو و سـپس تلويزيـون آنهـم 
در صحـن علنـی مجلـس در حالـی كـه علـی الريجانـی 
، رئيـس قـوه مقننـه هـم ماننـد ميليونهـا نفـر شـنونده 
و بيننـده ايـن عمـل بـود ، حادثـه ای كـه تـا هميشـه 
در تاريـخ مجلـس خواهـد مانـد ، محمـود احمدی نـژاد 
بـرای حفـظ مرتضـوی صنـدوق تأميـن اجتماعـی را بـه 
سـازمان تبديـل كـرد. وقتـی ديـوان عدالـت اداری عليه 
مرتضـوی كـه ديگر نـه رئيس صنـدوق تأميـن اجتماعی 
كـه بـا ارتقاء صنـدوق به سـازمان بـر روی كاغـذ رئيس 
سـازمان تأميـن اجتماعـی بـود، و وزيـر كار و رفـاه بـه 
مجلـس احضـار و بـا اسـتيضاح از كابينـه خـارج شـد، 
آئيـن نامـه سـازمان را تغييـر دادنـد تـا سـازمان تأميـن 
اجتماعـی از دايـره اختيـار وزيـر رفـاه كـه مجلـس مـی 
توانسـت از او بازخواسـت كنـد خـارج و درحـوزه معـاون 
اول رئيس جمهـور قـرار گيـرد كه معاونيـن رئيس جمهور 
بـه مجلس پاسـخگو نمی باشـند، همه ايـن اقدامات تنها 
بـرای حفـظ يـاران بـود البته با ايـن بازداشـت ها نه خط 
قرمـزی باقـی نمانـده بلكـه گويـا ديگرانی به صـف و در 

نوبـت بايد پاسـخگو باشـند .
* حقوقدان

سـفرهای  ادامـه  در  جمهـور  رئيـس 
اسـتانی اش بـه خراسـان شـمالی رفـت. 

در  را  روحانـی  هـای  صحبـت  گزيـده 
جمـع مـردم خراسـان شـمالی بـه نقـل از 

خوانيـد: مـی  زيـر  در  خبرآناليـن 
ملـت  پيـش  سـال  دو  خـرداد   24  
انتخـاب  را  مسـيری  مـا  كـرد  اعـالم  مـا 
اقـوام  همـه  مسـير  آن  در  كـه  می كنيـم 

باشـند. يكديگـر  كنـار  و  متحـد 
 مـا در روز 24 خـرداد دو سـال پيش 
بـه همـه اعـالم كرديـم آسـتانه تحمـل را 
بـاال و باالتـر می بريـم. ايـن جنـاح و آن 
جنـاح ايـن حـزب و آن حزب ايـن قوميت 
و يـا آن قوميـت ايـن لهجـه و گويـش يـا 
آن لهجـه و گويـش همـه مـا در پی هدف 

واحديم.
ركـود  شـرايط  در  می دانيـد  شـما   

و  می شـود  كاسـته  توليـد  روز  بـه  روز 
اگـر توليـد كاسـته شـد دسـت نياز مـا به 

می شـود دراز  بيگانـه 
 آنهـا كـه به مـا ظلـم كردنـد آنها كه 
زنجيـر تحريـم را بـرای ملـت مـا آمـاده 
كردنـد بداننـد هـر جنسـی كـه از خـارج 
تـا  بـه دسـت شـما رسـيده حداقـل 10 
15 درصـد گرانتر به دسـت شـما رسـيده 
يعنـی ايـن پول از جيب شـما داده شـده.

مهـم  تحريـم  می گوينـد  كـه  آنهـا    
نيسـت گويـی از جيـب مـردم بی خبرنـد.

 آنهايـی كـه می گوينـد مـا در برابـر 
ديپلمات هـای  بـا  رشـيد  باقامتـی   1+5

كارآزمـوده نبايـد حـرف بزنيـم و مذاكـره 
كنيـم گويـی از زندگـی مـردم بی خبرنـد.

تـا  اسـت  ننشسـته  دولـت  ايـن   
ديگـران در مذاكـرات هسـته ای در برابـر 
حـرف حـق مـا تسـليم بشـوند يا نشـوند 
ايـن دولـت ننشسـته اسـت تـا تحريم هـا 

شـود. برطـرف 
 از روز آغـاز دولـت در شـرايط تحريم 
بـرای  مـردم  رفـاه  بـرای  قـدم  بـه  قـدم 
خدمـات اجتماعـی بـا كمـک شـما مـردم 

داشـت. برخواهيـم  و  برداشـته ايم  قـدم 
 مـا تحريـم را بـا كمـک شـما مـردم 

لغـو خواهيـم كـرد.

آن هایی که می گویند تحریم مهم نیست از جیب مردم بی خبرند

به تیم مذاکره 
کننده هسته ای 
اعتماد داریم

رئيـس كميسـيون آمـوزش 
و تحقيقـات مجلـس در نطـق 
ميـان دسـتور خـود در جلسـه 
علنـی ديـروز مجلـس بـا بيـان 
اسـالمی  ايـران  ملـت  اينكـه 
هرگز زيـر بـار زياده خواهی ها و 

زيـاده طلبی هـای آمريـكا نخواهنـد رفت گفـت: تيم مذاكـره كننده محكم 
و اسـتوار و بـدون انعطـاف در مقابـل ايـن زياده خواهی هـا بايسـتد. گزيـده 
سـخنان محمـد مهدی زاهـدی را به نقـل از خانه ملت در زيـر می خوانيد: 
 24 خرداد سـالگرد حماسـه سياسی انتخابات سـال 91 است كه ملت 
عزيز ايران اسـالمی با حضور پرشـكوه در صحنه توانسـتند »نه« بزرگی به 
شـيطان بـزرگ و ايـادی او در منطقه بگويند و دولتی برآمـده از آرای مردم 
را انتخـاب كننـد تا به دنيا ثابت شـود جريـان فتنه جـز دروغ و ايجاد نفاق 

در كشـور نظر و كار ديگری نداشـته و ندارد.
 ضمـن ابـراز اعتماد به تيم مذاكره كننده هسـته ای كشـورمان، اعالم 
مـی كنيـم ملـت ايـران اسـالمی هرگـز زير بـار زيـاده خواهـی هـا و زياده 
طلبـی هـای امريـكا نخواهنـد رفت و تيـم مذاكـره كننده بـا حمايت های 
مـردم و رهبـری عزيز، محكم و اسـتوار و بدون انعطـاف در مقابل اين زياده 

خواهی ها بايسـتد.
 انتظـار اسـت فضـای علمـی در دانشـگاه ها ارجـح بر فضای سياسـت 
زدگـی باشـد تـا رشـد علمـی وفناوری كشـور دچـار افت نشـود كـه امروز 

آثـار و تبعات آن را شـاهد هسـتيم.
 از دولـت بـه ويژه رياسـت جمهوری و  وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
انتظـار می رود مراقبت شـود دغدغه هـای فرهنگی از جمله رخنه فرهنگی 
و جنـگ فرهنگـی كه مقام معظم رهبـری بارها در مورد خطـرات آن تذكر 
داده انـد را جـدی گرفته و نگرانی امت اسـالم،علمای عظـام و مراجع تقليد 

را لحاظ نمايند.
 انتظـار اسـت بـرای رفع مشـكالت اقتصـادی و خروج از ركـود نگاه به 
داخـل و اقتصـاد مقاومتـی در راس باشـد تـا نگاه  بـه بيرون و بـه ويژه نگاه 

بـه مذاكرات و توافـق با 5+1.
 بارهـا توسـط نماينـدگان در اين مورد )مسـائل معيشـتی فرهنگيان( 
تذكـر داده شـده و حتـی نظر كارشناسـی كميسـيون بـرای رئيس جمهور 
ارسـال شـده و در شـورای عالی انقـالب فرهنگی نيز در نطـق های پيش از 
دسـتور اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته و از مجلس و دولت درخواسـت 
تشـكيل كارگروه مشـترک شـده اما متاسـفانه هيچ عنايتی نشـده است تا 

ايـن كه نماينـدگان ناگزير به پيگيری اسـتيضاح وزير شـدند.
 اميـد اسـت دولـت كـه اميـد  و تدبيـر را بـه عنـوان شـعار محـوری 
خـود قـرار داده  در ايـن خصـوص نيـز راسـتی آزمايـی را عمال به مـردم و 

فرهنگيـان نشـان دهد.

استعفای ۲۲ نفر
 از مدیران 
وزارت کشور برای 
کاندیداتوری مجلس

چيزی بـه 28 خـرداد نمانده 
احتمـاال  كـه  روزی  اسـت. 
سـازمان  مديـران  از  تعـدادی 
هـای دولتی بـرای كانديداتوری 
خـود  مناصـب  از  مجلـس  در 

اسـتعفا مـی دهنـد. تاكنـون از دولـت 22 نفـر اسـتعفا داده انـد. رقمـی كـه 
تـا 28 خـرداد قطعـا زيادتـر هـم مـی شـود. رئيـس سـتاد انتخابـات كشـور 
از اسـتعفای 22 نفـر از مديـران عالـی وزارت كشـور بـه منظـور شـركت در 
انتخابات مجلس شـورای اسـالمی خبر داده اسـت.  به گزارش فارس محمد 
حسـين مقيمـی رئيـس سـتاد انتخابات كشـور در پاسـخ بـه اين سـؤال كه 
تاكنـون چـه تعـداد از مسـئوالن و مقامـات وزارت كشـور از جملـه مديـران 
اسـتانداری هـا و فرمانداری هـا بـرای شـركت در انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـالمی اسـتعفا دادنـد گفـت: بـا توجـه بـه بخشـنامه ای كـه از سـوی وزير 
كشـور ابـالغ شـد تمـام مقامـات و مديـران وزارت كشـور كـه قصد شـركت 
در انتخابـات مجلـس را داشـتند می بايسـت تـا اسـفند مـاه سـال گذشـته 
اسـتعفاء خـود را تقديـم مقام باالتـر خود به جهـت موافقت ارائـه می كردند. 
وی افـزود: بـر اسـاس اين بخشـنامه كه هـدف آن كاهش مشـكالت اجرايی 
و دوركـردن دولـت از حاشـيه ها در اسـتفاده از منابع دولتـی از انتخابات بود 
تاكنـون 22 نفـر از مقامـات وزرات كشـور شـامل مديـران اسـتانداری ها و 
فرمانداری هـا از سـمت خـود اسـتعفاء دادند كه بـا تمام آن ها موافقت شـده 
اسـت. رئيس سـتاد انتخابات كشـور با اشـاره بـه جزئيات ايـن 22 نفر صريح 
كـرد: 2 معـاون اسـتاندار، 6 مديـر كل، 2 معـاون مديركل،1 سرپرسـت دفتر 
آمـوزش و پژوهـش اسـتانداری، 5 فرماندار، 4 بخشـدار و 1 شـهردار از جمله 
كسـانی بودنـد كه از سـمت خود اسـتعفا دادنـد. مقيمی همچنين در پاسـخ 
بـه ايـن سـؤال كه آيا نامه درخواسـتی وزرات كشـور و سـتاد انتخابات مبنی 
بـر برگـزاری انتخابـات الكترونيكـی در 9 كالن شـهر بـرای تأييـد نهايـی به 
شـورای نگهبان ارسـال شـده اسـت يا خير؟ اظهار داشـت: نامه درخواسـتی 
مـورد نظـر بـا امضـای رحمانـی فضلـی در 19 خـرداد بـه شـورای نگهبـان 
ارسـال شـد. وی خاطـر نشـان كـرد: البتـه تـا قبـل از ارسـال ايـن نامـه نيز 
وزارت كشـور همـكاری و تعامل هـای بسـيار خوبـی پيرامون بحـث برگزاری 
انتخابـات الكترونيكـی و دربـاره سـاير موضوعـات ديگـر بـا شـورای نگهبان 
داشـته اسـت. رئيـس سـتاد انتخابـات كشـور همچيـن گفـت: در ايـن نامـه 
نوشـته شـده اسـت با توجه بـه تصويب هيأت وزيـران، وزرات كشـور در نظر 
دارد انتخابـات را در برخـی شـعب و كالن شـهرها بـه صـورت الكترونيكـی 
برگـزار كند. لذا خواهشـمند اسـت كه شـورای نگهبان نظر خـود را پيرامون 
ايـن موضـوع اعـالم كند. مقيمـی تصريح كرد: برگـزاری انتخابـات به صورت 
الكترونيكـی در 9 كالن شـهر و در برخـی شـعب مـورد نظـر حتمـاً و بايد به 

تأييـد شـورای نگهبان برسـد.

یکتا، کارگزاران 
دوم می شود؟

انـگار كـه قـرار اسـت تاريـخ 
تكرار شـود. البته كمـی با تاخير. 
اواخـر دولـت آيـت ا... هاشـمی 
مديـران  از  جمعـی  كـه  بـود 
دولـت او اقدام به تاسـيس حزب 
كارگزاران سـازندگی كردند. اين 
حـزب تاثيـر زيـادی در انتخابات 

هـای پـس از دولـت هاشـمی داشـت و هنوز هـم از احـزاب قدرتمند كشـور 
محسـوب می شـود. حـاال گروهی از وزيـران دولتهای نهم و دهـم قصد دارند 
تشـكلی را كـه نـام »جبهـه يـاران كارآمـدی و تحول ايـران اسـالمی«)يكتا( 
نهـاده انـد اعـالم موجوديت كننـد. بـه گـزارش خبرآنالين اين تشـكل اعالم 
كـرده همايـش اعـالم موجوديت خـود را امـروز در مجتمع فرهنگی شـهدای 
هفـت تيـر برگـزار می كنـد. ايـن جبهـه كـه تالش مـی كند خـود را جـدا از 
احمـدی نـژاد بدانـد در شـورای مركـزی خـود از عناصـر حلقـه موسـوم بـه 
»انحرافـی » اسـتفاده نكـرده امـا اعضـای آن تا كنـون كمترين انتقادهـا را به 
شـخص احمدی نژاد داشـته اند و معلوم نيسـت در آينده منتقد وی باشـند. 
كمـا اينكـه در جريـان بازداشـت بقايی هيچيـک از آنها واكنش مثبت نشـان 
ندادنـد. يـاران احمـدی نـژاد گفته اند هدف شـان از نشكل،بررسـی و گزارش 
مشـكالت كشـور به صـورت شـفاف در موضوعات سياسـت خارجـی، داخلی، 
اقتصادی،فرهنگـی و آسـيب های اجتماعـی بـه مسـئوالن اسـت.  فريـدون 
عباسـی رئيـس سـابق سـازمان انـرژی اتمـی دربـاره ارتبـاط ايـن مجمـع با 
احمدی نـژاد گفتـه بـود: اين مجمـع به صـورت جداگانه فعاليت هـای خودش 
را دنبـال می كنـد و احمدی نژاد هم افراد و سـاز و كار خـودش را دارد. گفتنی 
اسـت دبيـر ايـن جبهه تا تشـكيل جلسـه و مشـخص شـدن شـورای مركزی 
برعهـده حميدرضـا حاجـی بابايـی وزير آمـوزش و پروش دولـت دهم خواهد 
بـود. بـا ايـن حـال هنـوز خبـری در ايـن مـورد كـه اين تشـكل درخواسـتی 
برای فعاليت قانونی كرده باشـد منتشـر نشـده اسـت. اسـامی منتشـر شده از 
برخـی از اعضـای هيات موسـس  اين تشـكل نشـان مـی دهد افراد يادشـده 
در ميـان اعضـای دولـت احمـدی نـژاد، ضعيف تر از همـكاران خود بـوده اند. 
حميدرضـا حاجـی بابايی وزير آمـوزش و پرورش دولت دهم،فريدون عباسـی 
دوانـی رئيـس سـازمان انرژی اتمـی دولت دهـم، محمد مهدی زاهـدی وزير 
علـوم و تحقيقـات دولـت نهم،كامـران دانشـجو  وزير علـوم و تحقيقات دولت 
دهـم، سـيد محمـد حسـينی  وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی دولـت دهم، 
محمـد حسـن طريقـت منفـرد وزير بهداشـت دولت دهـم، مسـعود زريبافان 
رئيـس بنياد شـهد دولـت دهم، محمد عباسـی وزيـر ورزش و جوانـان دولت 
دهم،مصطفـی محمـد نجـار وزيـر دفـاع دولت نهـم و وزير كشـور دولت دهم 
، لطـف اهلل فروزنـده معـاون پارلمانـی دولت دهـم، عليرضا علی احمـدی وزير 
آمـوزش و پـرورش دولـت نهم،ابراهيـم عزيزی معـاون توسـعه و برنامه ريزی 
دولـت نهـم از اعضای اين تشـكل هسـتند. هنوز معلوم نيسـت نجار كه پيش 
از اين عضو نيروهای مسـلح بوده اسـت،حق عضويت در اين تشـكل سياسـی 

را دارد يـا خير.

انتخاباتقوه قضائیه

دولت 

نماینده

اسـتانی  طـرح  اسـاس  بـر  نماينـدگان 
شـدن انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی 
مصـوب كردنـد كـه محـدوده جغرافيايـی 

يـک  مجلـس  انتخابـات  در  اسـتان  هـر 
حـوزه اسـتانی محسـوب شـود كـه تعـداد 
نماينـدگان آن معـادل تعـداد نماينـدگان 

اسـتان  در  موجـود  انتخابيـه  حوزه هـای 
اسـت. بـه گـزارش خبرآناليـن، نمايندگان 
در نشسـت علنـی 24 خردادماه مجلس در 
جريان بررسـی طرح اسـتانی- شهرسـتانی 
انتخابـات  انتخابيـه  هـای  حـوزه  شـدن 
يـک  گـزارش  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
فوريتـی ماده يک اين طـرح را با 112 رأی 
موافـق، 47 رأی مخالـف و 6 رأی ممتنـع 
از مجمـوع 206 نماينـده حاضر در جلسـه 
تصويـب كردنـد. براسـاس مـاده يـک طرح 
اسـتانی شـدن انتخابـات مجلـس شـورای 

اسـالمی، محـدوده جغرافيايـی هـر اسـتان 
در انتخابـات مجلـس يـک حـوزه اسـتانی 
محسـوب می شـود. در تبصـره ايـن مـاده 
تعـداد نماينـدگان هر حوزه اسـتانی معادل 
انتخابيـه  حوزه هـای  نماينـدگان  تعـداد 
مسـتند  كـه  اسـت  اسـتان  در  موجـود 
حوزه هـای  محـدوده  تعييـن  قانـون  بـه 
انتخاباتـی مجلس شـورای اسـالمی مصوب 
آن  بعـدی  اصالحيه هـای  و   1366/1/30
نماينـدگان  همچنيـن  شـده اند.  تعييـن 
خانـه ملـت بـا تصويـب مـاده 2 ايـن طرح 

داوطلبـان  از  هريـک  كـه  كردنـد  مقـرر 
بـرای  منحصـرا  بايـد  مجلـس  نمايندگـی 
يكـی از حـوزه هـای انتخابيـه موجـود در 
اسـتان ثبـت نـام كننـد. ثبت نـام در بيش 
از يـک حـوزه انتخابيـه ، موجـب لغـو ثبت 
نـام و محروميت از داوطلبـی نمايندگی آن 
دوره انتخابـات مجلـس خواهـد شـد.  ايـن 
در حالـی اسـت كـه اكثريت نماينـدگان با 
مسـكوت مانـدن اين طـرح مخالفـت كرده 
و خواسـتار ادامه بررسـی بندهای ديگر آن 

در جلسـات بعـدی مجلـس شـدند.

تصویب طرح استانی شدن انتخابات در مجلس 
مجلس

بسته شدن محور 
راور-مشهد توسط 

مردم راور
رحمانی/خبرآناليـن:  حبيـب 
بدليـل  راور-مشـهد  محـور 
كـودک  يـک  فـوت  و  تصـادف 
راور بسـته شـد.  توسـط مـردم 
كودكـی  شـدن  كشـته  بدنبـال 
6 سـاله در جـاده راور -مشـهد، 
يـک نيمـه روز اين جاده بسـته شـد. اين كودک 6 سـاله با نـام اميرمهدی در 
اثـر تصـادف بـا يـک تريلی جـان خـود را از دسـت داد. گفتنی سـت تاكنون 
چنديـن تصـادف در منطقه مسـكونی آبكوهـی واقع در جاده راور-مشـهد رخ 
داده اسـت و كشـته شـدن اين كودک 6 سـاله باعث شـد مردم برای ساعاتی 
اجـازه تـردد را در ايـن جـاده ندهنـد. معـاون فرمانـدار راور، رئيـس شـورای 
شـهر، مسـئولين نظامی و انتظامی و معاون مديركل راه و شهرسـازی كرمان 
بـا حضـور در بيـن مـردم در مسـجد فاطميه راور سـعی در آرام كـردن مردم 
داشـتند و قـول دادنـد بزودی بـا نصب چندين چـراغ راهنما و نصب سـرعت 
گيـر در مسـير از وقـوع تصادفـات بعدی جلوگيـری كنند. الزم به ذكر اسـت 
برخـی از مـردم راور خواهـان حضـور وزيـر راه در ايـن محـور شـده انـد تـا 
هرچـه سـريع تر نسـبت بـه رفع خطـر تصـادف در  ايـن منطقه اقدام شـود.

یارانه ها
سه شنبه در حساب 

سرپرستان خانوار
هـا  يارانـه  هدفمنـدی  قانـون 
فـاز  وارد  جـاری  ابتـدای سـال  از 
جديـدی شـده اسـت و مسـئوالن 
دولتـی بـه دنبـال كاهـش 3 هـزار 
ميليـارد تومانـی سـقف پرداختـی 
دنبـال محـدود  بـه  نقـدی  يارانـه 
بگيـران  يارانـه  ليسـت  كـردن 
هسـتند. در هميـن رابطـه در نخسـتين مـاه از سـال جـاری يارانـه نقـدی 200 
هـزار نفـر از افـراد پردرآمـد جامعـه كـه از ميـان پزشـكان، صرافـان، دارنـدگان 
خودروهـای لوكـس و اعضـای هيـات مديـره بانـک هـا بودنـد حـذف شـد. يارانـه 
خردادماه هم تاكنون به حسـاب سرپرسـتان خانوار واريز نشـده اسـت كه سـازمان 
هدفمندسـازی يارانـه هـا دربـاره واريز يارانـه نقـدی خردادماه اطالعيه صـادر كرد. 
بـر اسـاس ايـن اطالعيه، يارانه خردادماه از سـاعت 24 روز سـه شـنبه هفته جاری 
واريـز و قابـل برداشـت خواهـد بود. متـن ايـن اطالعيه بدين شـرح اسـت: احتراما 
بدينوسـيله بـه اطـالع مـردم شـريف ايران مـی رسـاند »پنجـاه و دوميـن« مرحله 
يارانـه نقـدی مربـوط بـه خردادمـاه سـال جـاری، همانند ماه های گذشـته بـه ازاء 
هـر نفـر، 455000 ريـال سـاعت 24 سـه شـنبه مـورخ 1394/3/26 بـه حسـاب 
سرپرسـتان محتـرم خانوارهـا واريز و قابل برداشـت خواهد بود. اكبـر ايزدی رئيس 

هيـأت مديـره و مديرعامـل سـازمان هدفمندسـازی يارانـه هـا

هدف اصلی 
قدرت طلبان، ورود 
به مجلس خبرگان 

است
دبير شـورای نگهبان تأكيد كرد: 
ما بر سـه اصـل »شـرع«، »اخالق« 
و »قانـون« تأكيـد داريـم و سـعی 
انجـام  را  خـود  وظيفـه  می كنيـم 
دهيـم. بـه گـزارش تسـنيم  احمـد 
جنتی در همايش روسـای دفاتر نظارت و بازرسـی انتخابات اسـتان های سراسر كشور 
گفـت: نبايـد در برابـر آثـار تحريم هـا بر اقتصاد كشـور، بـه گونه ای سـخن بگوئيم كه 
دشـمن گمـان كنـد بـا تـداوم تحريم ها مـی توانـد ما را تسـليم كنـد. وی افـزود: در 
انتخابـات نيـز مشـكل شـورای نگهبـان بـا كسـانی اسـت كه هـدف آنها نشسـتن بر 
كرسـی های مجلـس خبرگان و مجلس شـورای اسـالمی »به هر قيمتی« اسـت. زيرا 
آنهـا نيـز شـورای نگهبـان را مانع خـود می داننـد. وی هـدف اصلی قـدرت طلبان را 
ورود بـه مجلس خبرگان دانسـت و افـزود: نمايندگی مجلس خبرگان منافع اقتصادی 
نـدارد. امـا آنهـا قصـد دارند بـا ورود بـه اين نهاد بـرای آينده كشـور برنامه هـای خود 
را پيـش ببرنـد. وی با تشـريح محورهـای اصلی رويكردهـای رسـانه ای قدرت طلبان، 
عليـه شـورای نگهبـان گفت: مهم تريـن تالش آنها »تضعيف شـورای نگهبـان« و »بد 
بيـن كـردن مـردم بـه شـورای نگهبان« اسـت تا نظـارت ايـن نهـاد را در جامعه »بی 

اعتبار« جلـوه دهند.

خبر خبر خبر
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خبر
برگزاری نمایشگاه جاذبه های 

طبیعی استان کرمان 
و  طبيعـی  منابـع  كل  اداره  عمومـی  روابـط  مسـئول 
آبخيـزداری اسـتان گفت:اسـتان كرمـان دارای جاذبـه هـای 
منابـع طبيعـی منحصـر بـه فـردی اسـت كـه برخـی از آنهـا 
مثـل كلوتهـای شـهداد، پـارک نبكاهـا و دره راگـه رفسـنجان 
در دنيـا در نـوع خـود بـی نظيرنـد ولـی بدليـل عـدم معرفـی 
و ارائـه مطلـوب آنهـا بعضـا بـرای مـردم اسـتان هم ناشـناخته 
مـی باشـند. محمـدی در هميـن خصـوص اعـالم كـرد كـه 
روابـط عمومـی اداره كل منابـع طبيعـی و آبخيـزداری اسـتان 
كرمـان بـا تمـام محدوديت هـای اعتبـاری و نيروی انسـانی از 
تمامـی امكانـات خود جهـت رفع ايـن مهجوريـت و مظلوميت 
اسـتفاده نمـوده و سـعی خواهـد نمود اسـتان كرمـان و جاذبه 
هـای طبيعـی بيشـمار آنـرا آنگونه كه هسـت به عالقـه مندان 
بشناسـاند و در هميـن راسـتا بـا نصـب و تعبيه 25 عـدد تابلو 
بـه ابعـاد 1x2 متـر در نمـای جنوبـی اداره كل واقـع در بلـوار 
جمهـوری اسـالمی و نمايـش جاذبـه هـای منابـع طبيعـی در 
قالـب پوسـتر و بنـر آنـان را در معرض ديـد عالقه منـدان قرار 
داده اسـت. وی افزود: پهناورترين اسـتان ايـران يعنی كرمان با 
برخـورداری از متنوع ترين و بيشـترين سـطح معـادن و جاذبه 
هـای منابـع طبيعـی و كم ياب تريـن و ارزشـمندترين گياهان 
داروئـی و همچنيـن آثـار و ابنيـه تاريخـی و كوههـای بلنـد و 
مرتـع و كويرهـای زيبـا و شـب هـای پرسـتاره و بدليـل قـرار 
گرفتـن در اقليـم خشـک معموال بعنـوان يک اسـتان كويری و 
خشـک به مخاطبـان معرفی گرديده اسـت در حاليكه برخی از 
مناطـق اسـتان جنگلی و پوشـيده از درختـان و گياهان مرتعی 
اسـت كـه جلوه هـای زيبائـی از طبيعـت را به نمايـش گذارده 
اسـت كـه بـر احسـاب رسـانه و قلـم اسـت كـه آنـان را آنگونه 
كـه هسـت بـه مخاطبان خـود معرفـی كنند تا شـاهد رشـد و 

شـكوفائی و توسـعه همـه جانبه اسـتان باشـيم.

نداشتن صنف اصلی ترین مشکل 
صنایع دستی شهرستان بم 

اداره ميـراث فرهنگی،صنايـع  ابـادی رئيـس  رسـول اسـد 
دسـتی و گردشـگری شهرسـتان بـم از آموزش رايـگان صنايع 
دسـتی بـه مناسـبت هفتـه صنايـع دسـتی  خبـر داد و اظهـار 
داشـت:به مناسـبت هفتـه صنايع دسـتی جلسـه ای بـا فعاالن 
صنايع دسـتی و مربيان اين حوزه داشـتيم و مقرر شـد آموزش 
صنايـع دسـتی بـرای عمـوم  در ايـن يک هفتـه رايگان باشـد. 
بـه گـزارش ارگ نيـوز وی بـا بيـان اينكـه كارهـای توليـدی با 
20 درصـد تخفيـف در هفتـه صنايـع دسـتی بـه خريـداران 
ارائـه شـود گفت:هنرمنـدان ايـن حـوزه هنرهـای خودشـان را 
بصـورت نماديـن در بازارچـه سـوغات و صنايع گردشـگری بم 
واقـع در پاسـاژ فرشـته اين شهرسـتان  به نمايـش ميگذارند تا 
عمـوم مـردم بتواننـد از نزديک با صنايع دسـتی شهرسـتان بم 
اشـنايی پيـدا كننـد همچنين كسـانی كـه راغب بـه يادگيری 
بودنـد مـی تواننـد آمـوزش رايـگان ببيننـد. ايـن مسـئول در 
خصـوص وضعيـت صنايـع دسـتی در شهرسـتان بـم تصريـح 
كـرد:در يـک سـال اخيـر باتوجـه بـه ايجـاد بازارچـه صنايـع 
دسـتی در پاسـاژ فرشـته بـم، صنايـع دسـتی از حالت سـكون  
تحـرک پيـدا كـرده كـه در حـال حاضر بيـش از 30 فروشـگاه 
فروشـگاه صنايـع دسـتی در سـطح شهرسـتان داريـم كـه 20 
فروشـگاه آن  آمـوزش، توليـد و فـروش را انجـام مـی دهنـد و 
بيشـترآنهايی كه در اين پاسـاژ مشـغول به كار هسـتند اسـتاد 
می باشـند. وی در خصوص اصلی ترين مشـكل صنايع دسـتی 
بـم گفت:مشـكلی كـه صنايع دسـتی بيشـتر با آن روبرو اسـت 
نداشـتن صنـف اسـت، كـه اميدواريـم بـا كمـک مسـئوالن و 
لطفـی كه دارنـد بتوانيم صنف صنايع دسـتی را در شهرسـتان 
راه انـدازی كنيـم كـه صنايـع دسـتی پربارتر و پوياتر شـودچرا 
كه شـهر مـا پتانسـيل خوبـی دارد و هنرمندان زيـادی در اين 
حـوزه وجـود دارد و از طرفـی بـا وجـود گردشـگرپذير بـودن 
شـهر صنعتگـران می توانند بازار فروش خوبی در سـطح شـهر 

داشـته باشند .

تکذیب خبر »روی زمین ماندن« 
محصوالت کشاورزان

رييـس سـازمان جهـاد كشـاورزی جنـوب اسـتان كرمـان 
گفـت: انعـكاس مطلـب و عكسـی در يكـی از رسـانه هـا مبنی 
بـر اينكـه محصـول كشـاورزان روی زميـن مانـده، از دپـوی 
محصـوالت خريداری شـده توسـط دولـت بود و صحـت ندارد. 
ايسـنا سـيديعقوب موسـوی در ديـدار مديـران  بـه گـزارش 
جهـاد كشـاورزی بـا اسـتاندار كرمان به مناسـبت هفتـه جهاد 
كشـاورزی اظهـار كـرد: كشـاورزی يكـی از اركان اقتصـاد ملی 
بـوده و اسـتان كرمـان از قديـم يكـی از كانـون هـای اصلـی 
در  ركودهايـی  دارای  كرمـان  اسـتان  در  و  اسـت  كشـاورزی 
سـطح ملـی هسـتيم. وی افـزود: دولـت تدبيـر و اميـد تـالش 
هـای بسـياری در بخـش كشـاورزی انجـام داده و طـی يـک 
سـال گذشـته تحوالتـی متناسـب بـا نيازهـای روز در مديريت 
منابـع انسـانی جهـاد انجام شـد و ديـدگاه كالن جهـاد جنوب 

همراهـی بـا سياسـت هـای دولت اسـت.

هزینه سنگین مبارزه با انشعابات 
غیرمجاز برق در جنوب استان

 معـاون فـروش و خدمات مشـتركين شـركت توزيع نيروی 
بـرق جنوب اسـتان كرمـان گفت: سـاالنه بيـش از 10 ميليارد 
ريـال و در بعضـی مواقـع بيـش از 13 ميليـارد ريـال بـرای 
جمـع آوری انشـعابات غيرمجاز بـرق در مناطق تحت پوشـش 
ايـن شـركت هزينـه مـی شـود. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـركت توزيـع  نيـروی بـرق جنـوب اسـتان كرمـان  پرويـز 
سعيدعسـكری افـزود: پيـش بينـی می شـود كه در سـالجاری 
15 هـزار اشـتراک غيرمجـاز بـرق در مناطـق تحـت پوشـش 
ايـن شـركت وجود داشـته باشـد.  وی خاطرنشـان كرد: سـال 
گذشـته 14 هـزار و 667 و سـال 92 تعـداد 11 هـزار و 796 
انشـعاب غيرمجـاز جمـع آوری شـد كـه عمدتـا در شـهرهای 
جنوبـی اسـتان كرمـان بـوده اسـت.  وی اظهـار كـرد: سـال 
گذشـته نزديـک بـه 38 تـن و در سـال 92 هـم 27 تـن كابل 
غيرمجـاز جمع آوری شـد كه ايـن رقم افزايـش 140 درصدی 
را نشـان مـی دهـد.  سعيدعسـكری تصريح كرد: برخی اسـتان 
هـا در زمينـه انشـعابات غيرمجـاز هزينـه ای پرداخـت نمـی 
كننـد در حالـی كـه كرمـان در هـر شـهر پليـس بـرق دارد تا 
كابـل هـای غيـر مجـاز كـه بـه بيت المـال ضـرر می رسـاند و 

چهـره شـهر را هـم مخـدوش مـی كنند، جمـع آوری شـود.

رژه عوارض شهرداری
روی مغز پزشکان

 رضا عبادی زاده

دريافـت عـوارض از پزشـكان توسـط شـهرداری ايـن روزهـا 
دردسـر ساز شـده اسـت. از يک طرف سـازوكار دريافت عوارض 
از پزشـكان مـورد اعتـراض اين قشـر واقع شـده و از طرف ديگر 
شـهرداری معتقـد اسـت عـدم پرداخـت عـوارض در چند سـال 

اخير باعث شـده پزشـكان به اين ارگان بدهی داشـته باشند. در 
ايـن شـماره »پيـام ما« بـه اين ماجـرا پرداختـه ايم. 

از سـال 87 بـود كـه اختـالف هـا بـاال گرفـت. نـه فقـط در 
كرمـان بلكـه در كل ايران شـهرداری هـا قصد دريافـت عوارض 

از پزشـكان را داشـتند و پزشـكان ايـن كار را خـالف قانـون می 
دانسـتند. بارهـا و بارهـا شـهرداری هـا بـا ارسـال نامـه ای بـه 
پزشـكان اخطـار دادند كـه عوارض خود را سـريعا پرداخت كنند 
و هربـار هـم نظام پزشـكی به ديـوان عدالـت اداری اعتراض می 
كـرد و رای بـه نفـع پزشـكان صـادر مـی شـد. نمونـه يكـی از 
ايـن اختـالف هـا خبـری بـود كـه فروردين مـاه 93 در سـايت 
نظـام پزشـكی برخـی شـهرها منتشـر شـد: »بـا توجـه بـه نامه 
676/15 مورخ 1393/1/17 در خصوص عوارض كسـب و پيشـه 
به اسـتناد قـرار موقت ديوان ادالـت اداري عمليـات اجرايي اخذ 
عـوارض مشـاغل از پزشـكان موقتـاً متوقف شـده اسـت اما راي 
قطعـي هنـوز صـادر نشـده و پيگيـري هـاي الزم در معاونـت 
نظـارت و برنامـه ريـزي سـازمان نظـام پزشـكي در حـال انجام 
ميباشـد . نظام پزشـكی بـه عنوان نهـاد حامی پزشـكان در اين 
بـاره  ايـن ماجـرا هنوز هم ادامه دارد اما شـهرداری هـا كار خود 

را شـروع كردند.«
 پزشـكان اعتقـاد دارنـد  برابـر تبصـره مـاده 1 قانـون نظـام 
صنفـی كشـور مصـوب 1382/12/24 ،صنوفی كـه دارای قانون 
خـاص هسـتند از شـمول قانـون صنفی مسـتثنی ميباشـند كه 
سـازمان نظـام پزشـكی و حرفـه پزشـكی از آن جملـه اسـت و 
ايـن جملـه يعنـی پزشـكان از پرداخت عـوارض معاف هسـتند. 
شـهرداری هـا امـا در مقابـل مـی گوينـد: بـر اسـاس مصوبه ای 
از سـال 1382 صاحبـان داروخانه هـا، آزمايشـگاه ها و كليـه ی 
بهـای  بايسـتی  پزشـكان،  و  پزشـكی  بـه  وابسـته  صنف هـای 
خدمـات شـهری و عوارض محلی خـود را پرداخـت كنند. عالوه 
بـر اين برخی شـهرداری ها همچون شـهرداری كرمـان با ارجاع 
اين مسـئله به كميسـيون مـاده ی 77 كه با حضـور نمايندگانی 
از قوه ی قضاييه، وزارت كشـور و شـورای اسـالمی شـهر تشكيل 
می شـود، موفـق به كسـب جواز قانونـی برای دريافـت عوارض از 
پزشـكان شـد گرچـه هنوز هـم كشـمكش بين نظام پزشـكی و 

شـهرداری ها ادامـه دارد. 
پرداخت عوارض 10 ساله برای مطب 6 ساله

جـدای از اين كشـمكش كـه در كل ايران بين نظام پزشـكی 
و شـهرداری هـا ادامـه دارد، پزشـكان كرمانـی از نحـوه عملكرد 

شـهرداری در ايـن ماجـرا گلـه دارند. يكی از پزشـكان بـه »پيام 
مـا« می گويـد: كار شـهرداری كرمان حرفه ای نيسـت. يک نفر 
را فرسـتاده انـد كـه از روی تابلوهـای پزشـكان در سـطح شـهر 
اسـامی را بـر مـی دارد و بعد نامـه ای مبنی بـر پرداخت عوارض 
به دسـت پزشـک می رسـد. دكتر خليلـی زاده افزود: متاسـفانه 
اصـال سـازوكار درسـتی را پـی نگرفتـه انـد و فقـط بـا توجـه به 
تابلـو نامـه مـی زنند كه عـوارض را از سـال 83 تـا 93 پرداخت 
كنيـد. در حالـی كـه برخـی پزشـكان اصـال از سـال 83 مطـب 
نداشـته انـد. وی اظهـار داشـت: به عنـوان مثال برخی پزشـكان 
از سـال 90 مطـب خـود را بـاز كـرده انـد امـا بايد عـوارض را از 
سـال 83 بـه بعـد را بدهنـد آن هـم بـدون اينكه مطبی داشـته 
انـد. ايـن پزشـک ضمـن اشـاره بـه اينكـه رقـم هـای محاسـبه 
شـده هـم مبنـای درسـتی ندارند گفت: متاسـفانه در ايـن اقدام 
حتـی فـردی كه از روی تابلو اسـامی را برداشـته تفاوت پزشـک 
متخصـص و عمومـی را لحـاظ نكـرده و فرضـا بـرای پزشـک 
پوسـت و مو نوشـته پزشـک متخصص كه اينگونه نيسـت اما آن 
پزشـک پوسـت و مـو حـاال بايد عـوارض يک پزشـک متخصص 
را بپـردازد. يـک پزشـک ديگـر هـم بـه »پيـام مـا« مـی گويـد: 
بـرای مـن 2 نامـه آمده برای اخذ عوارض ارسـال شـده، يعنی از 
مـن خواسـتند دو بـار عـوارض بدهم. يـک بار به عنوان پزشـک 
عمومـی و يـک بار هم پزشـک متخصـص. وی افـزود: در نامه از 
مـن خواسـته انـد عوارض سـال هـای 82 تـا 92 را بپـردازم در 
حالـی كـه من بعد از سـال 88 مطب خـود را داير كـردم و نمی 
دانـم بـر اسـاس چـه قانونی می بايسـت عـوارض سـال هايی را 

كـه مطب نداشـته ام، بپـردازم.
وكيـل پزشـكان كرمـان در ايـن رابطـه بـه »پيام مـا« گفت: 
اخـذ عـوارض توسـط شـهرداری هـا در قانـون آمـده امـا اينكه 
پزشـكان هـم مشـمول ايـن قانـون بشـوند يـا نـه هنـوز قطعی 
نشـده اسـت. كمالـی افـزود: آخـر ايـن هفته قـرار اسـت ديوان 
عدالـت اداری رای قطعـی را صـادر كنـد. وی اظهـار داشـت: 
جامعـه پزشـكی جـزو اصناف ملی اسـت و صنفی محلی نيسـت 
بنابرايـن قوانينـی كـه بـرای ايـن قشـر تصويـب مـی شـود بايد 

ملـی باشـند و نـه محلی. 

اسـتاندار كرمـان شـامگاه شـنبه در گفت و 
گـوی خبـری ويـژه شـبكه كرمان حضـور پيدا 
كـرد. گزيـده صحبت هـای رزم حسـينی را به 

نقـل از ايرنـا در زيـر مـی خوانيد:
 24 خـرداد مـاه مصـادف بـا انتخـاب رييس 
جمهـور توسـط مـردم هوشـمند و عزيـز ايران 
اسـت كـه اقـدام تاريخـی انجـام دادنـد و دكتر 
روحانـی نيـز موضوع اعتدال را مطـرح كردند و 

دولـت تدبيـر و اميـد سـر كار آمد.
 در اسـتان سـعی كرديـم از همه گـروه های 
سياسـی كشـور و كرمـان انتخاب كنيـم و نيت 
مـان ايـن اسـت و همواره سـعی كرديـم از يک 
جانبـه گرايـی پرهيز و در حوزه سياسـت از هر 
جناحـی اسـتفاده كنيم و به دنبـال حذف هيچ 

جناحی نيسـتيم.
 ديگـر ادبيـات تخريبـی نمـره ای نـزد مردم 
نـدارد و مـردم كارنامـه گـروه های سياسـی را 

بررسـی مـی كنند.
 در چارچـوب ايـده مثلـث توسـعه اقتصـادی 
چنـد محـور عمرانی بويـژه در شـهر كرمان در 
حـال اجراسـت زيـرا معتقديـم عقـب افتادگی 

هايـی در شـهر كرمان وجـود دارد.
 احيـا و بازسـازی محـور گردشـگری ميـدان 
كـه  بـازار  طـرف  دو  و  مشـتاقيه  بـازار  ارگ، 
كاروانسـراها هسـتند در برنامـه مـا قـرار دارد 
و همچنيـن كـف سـازی و بهسـازی درهـا و 

داريـم. كار  دسـتور  در  را  بـازار  ديوارهـای 
ميراثـی  اينكـه  بـر  عـالوه  آبـاد  فتـح  بـاغ   
و  مركـز  دارد،  قدمـت  و  اسـت  فرهنگـی 
ميـوه  دارويـی،  گياهـان  انـواع  از  كلكسـيونی 
جـات و آنچـه در كويـر قابـل برداشـت اسـت 

بـود. خواهـد 
 مـا دنبـال جايگاهـی بـرای بـاغ فتـح آبـاد 
هسـتيم كـه در هيـچ جـای ايـران نيسـت و به 

سيسـتم مديريتـی بـاغ پيشـنهاد داديـم تمام 
كاركنـان آن بايـد آمـوزش ديـده باشـند، هـر 
گردشـگردی وارد اين باغ شـود بايـد راهنمايی 
بگيرنـد و بـه مـردم آمـوزش داده شـود در هـر 
مرحلـه ای كه به سـمت باغ می رونـد در مورد 

محصوالتـی كـه آنجـا هسـت توضيـح دهد.
 روز اول كـه بـه محـل بـاغ رفتم، كشـاورزی 
آنجـا بـود و گفـت مـی خواسـتند با لـودر اين 
از خاكـش در زميـن هـای  بنـا را تخريـب و 

كشـاورزی اسـتفاده كننـد.
شـهر  در  روشـنايی  افزايـش  زمينـه  در   
اقداماتـی را پيگيـری مـی كنيـم و اميدواريـم 
تـا چنـد مـاه آينـده نورپـردازی شـهر را انجام 

دهيـم.
 حضـور قـرارگاه خاتـم االنبيـاء را در پـروژه 
هـای شـهری كرمان يـک اتفاق تاريخی اسـت.

 از ابتـدای انقـالب تاكنـون 14 پـل در شـهر 

كرمان احداث شـده اما در هشـت ماه گذشـته 
قـرارداد احـداث 13 پـل ديگر در شـهر كرمان 
بـا قـرارگاه خاتـم االنبياء بسـته شـده اسـت و 
قـرار اسـت در مـدت 20 مـاه تمام پـروژه های 

13 گانـه را بـه پايان برسـانند.
 مـا بـرای تخريـب نيامديـم اما مبـارزه با اين 
حاشـيه نشـينی يک پيش خريد آبادانی اسـت.

نداشـتن  بحـث  كرمـان  اسـتان  اينكـه   
اختيـارات اسـتانی را يـک مشـكل عنـوان می 
كنـد صدايـی از سـر دلسـوزی اسـت كـه بلند 

شـده اسـت.
 همدلـی و همزبانـی در اسـتان كرمان وجود 
دارد و ائمـه جمعـه برای تعالی اسـتان دولت را 

همراهی مـی كنند.

استاندار کرمان:

 ادبیات تخریبی نزد مردم ارزشی ندارد

خبر

سید علی موسوی مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری کرمان:

در قانون کسی از پرداخت هزینه خدمات شهری معاف نیست
طبق تعريف قانونی كه از شـهرداری به عمل آمده اسـت، شـهرداری سـازمانی 
مردمـی مـی باشـد كه وظيفـه اش خدمات شـهری اسـت و در ازای ايـن خدمات 
بايـد هزينـه هايـی را از اشـخاص حقيقـی دريافت كند. بر همين اسـاس شـورای 
اسـالمی شـهر تعرفـه ای را بـرای پزشـكان و سـاير شـهروندان وضع كرده اسـت. 
طبـق قانـون ماليـات بـر ارزش افزوده شـورای شـهر مـی تواند عـوارض را وضع و 
پـس از تاييـد آن توسـط اسـتاندار بـه عنـوان نماينده وزير كشـور، شـهرداری آن 

را وصـول كند.
قانونـی هـم كه شـورای شـهر تصويب كـرده مربوط بـه وصول هزينـه خدمات 
شـهری از پزشـكان از سـال 83 اسـت و همـه هزينـه هـا بـه تاييـد اسـتانداران 
وقـت رسـيده اسـت. بـا ورود نظـام پزشـكی بـه ايـن ماجـرا زمـان وصـول هزينه 
خدمـات شـهری از پزشـكان طوالنـی شـد امـا چـون شـهرداری مجـری قوانينی 
هسـت كـه شـورای شـهر وضع مـی كند، نسـبت به وصـول ايـن هزينه هـا اقدام 
كـرد. شـهرداری مبلغـی را كـه بايـد وصـول كنـد مطالبه كـرد و پزشـكان به كميسـيون مـاده 77 دعوت شـدند. اين 
كميسـيون با شـنيدن ادعاهای طرفين، حق را به شـهرداری داد و رای صادر شـد.  بسـياری از پزشـكان هم عوارض 
خـود را پرداخـت كردنـد و مـورد تقديـر شـهرداری قرار گرفتنـد. رای هايی را كه كميسـيون ماده 77 صـادر می كند 

قطعـی اسـت و مبالغـی هـم از طريـق اجـرای ثبت قـوه قضائيه وصول شـد.
در مـورد شـكايت بـه ديـوان عدالـت اداری هـم بايـد بگويـم تعداد زيادی از پزشـكان نسـبت بـه ايـن رای به اين 

ديـوان شـكايت كردنـد كـه در آنجـا هـم محكوم شـدند و ديـوان عدالـت اداری رای بـه نفع شـهرداری داد.
در اين چند سـال مكاتبات زيادی با نظام پزشـكی داشـتيم كه ليسـت پزشـكان و تاريخ تاسـيس مطب پزشـكان 
را بـه مـا بدهنـد امـا نظـام پزشـكی وقـت كشـی كـرد وهمـكاری نكـرد. بـه هميـن دليـل مجبـور شـديم بر اسـاس 
تابلوهـای پزشـكان بـرای آن هـا ابالغيه ای بفرسـتيم و هر پزشـكی كه نسـبت به تاريخـی كه بـرای پرداخت عوارض 
مشـخص شـده اعتـراض دارد مـی توانـد به شـهرداری مراجعـه كند. چرا كه كميسـيون مـاده 77 محل رفـع اختالف 
اسـت. كمـا اينكـه پزشـكانی بـه اين كميسـيون آمدنـد و با ارائـه مسـتندات قانونی تاريخ واقعی تاسـيس مطب شـان 
را اعـالم كردنـد و شـهرداری هـم پرونـده ها را اصالح كـرد. در مورد پزشـک عمومی و متخصص هـم، بدليل اينكه در 
تابلـوی برخـی پزشـكان عمومـی فرضا نوشـته شـده دكتر فالنـی- گوش حلـق بينی، و ننوشـته پزشـک عمومی، اين 

پزشـكان متخصـص فـرض شـده انـد كه بـه همان طريـق باال مـی توانند پرونـده را اصـالح كنند.
برخـی مـی گوينـد فقـط در كرمـان از پزشـكان هزينـه خدمـات شـهری می گيرنـد در حالی كـه بنا بـه اطالعات 
رسـيده در شـهرهای يـزد، اهـواز، اصفهـان، شـيراز و ... هم پزشـكان هزينه خدمات شـهری را پرداخت مـی كنند. در 
قانـون هيـچ كسـی از پرداخـت هزينـه خدمـات شـهری معاف نشـده اسـت و در سراسـر كشـور هـم اين قانـون اجرا 

می شـود.
مـا بـا پزشـكان همـكاری هـای الزم را انجـام مـی دهيـم. مثـال هزينـه مصـوب بـرای تعرفه هـم طبق نـرخ همان 
سـال بـرای پزشـكان در نظـر گرفتـه شـده اسـت در حالـی كه طبـق قانون در صـورت عـدم پرداخت هزينـه خدمات 
شـهری مـی بايسـت ايـن هزينه طبق آخرين نـرخ مصوب دريافت شـود و يا جريمـه ديركرد پرداخـت هزينه خدمات 

شـهری برای پزشـكان در نظر گرفته نشـده اسـت. 
مـردم از شـهرداری انتظـار دارنـد اگـر از آن هـا هزينـه خدمـات شـهری را مـی گيريـم از جامعه پزشـكی هم اين 
هزينـه را دريافـت كنيـم امـا متاسـفانه تنهـا صنفی كه عـوارض را پرداخـت نمی كند، پزشـكان هسـتند. همه اصناف 

بـه شـهر خدمـات مـی دهند ولـی هزينه خدمـات شـهری را هم مـی پردازند.

اصالحیـه در شـماره 392 پيـام مـا مـورخ 20 خـرداد، در گزارشـی بـا عنـوان »دروغ مـرغ جيـوه ای« بـه اشـتباه عكس سـيد داود ملكی معـاون محترم پرورشـی آمـوزش و پرورش كرمـان به جـای عكس دكتر صبـاغ معاونت سـالمت اداره 
دامپزشـكی كرمان منتشـر شـده بود كـه از نامبـردگان پوزش مـی طلبيم.

دکتر سید علی اکبر طاهری رئیس سازمان نظام پزشکی کرمان:

منتظر تفسیر قانون از طرف دیوان عدالت اداری هستیم
بحـث جامعـه پزشـكی با شـهرداری بيشـتر ماهوی اسـت تا شـكلی. منظور از 
ماهـوی بـودن اين اسـت كـه جامعه پزشـكی به اسـتناد قانـون ماليات بـر ارزش 
افـزوده كـه مبنـای تصميمات شـورای شـهر اسـت از پرداخت عـوارض و ماليات 
معـاف اسـت. شـورای شـهر كرمـان طبـق مـاده 50 ايـن قانـون، تصويـب كـرده 
كـه از پزشـكان عـوارض بگيـرد. مـا بـه اسـتناد تبصـره مـاده 50 قانـون ماليـات 
بـر ارزش افـزوده مـی گوييـم اصنافـی كـه بـر اسـاس متـن قانـون قبـال تعييـن 
تكليـف شـدند ديگـر شـورای شـهر حق نداشـته مجددا بـه اين بحـث ورود كند. 
در نهايـت بدليـل اينكـه نظـام پزشـكی ايـن مصوبه شـورای شـهر را غيـر قانونی 
مـی دانسـته بر سـر اعـداد و ارقـام هيچگونه مذاكره ای نشـده اسـت. شـهرداری 
هـم يـک سـری ارقـام را بـدون كارشناسـی تصويـب كـرده و  مبلـغ هايـی برای 
پزشـكان صـادر كـرده و در نهايـت پزشـكان را بـه كميسـيون مـاده 77 دعـوت 
كردنـد  و بـدون اينكـه كوچكتريـن اسـتماعی انجـام شـود رای اجرايـی را صادر 

كردند. رفتاری كه سـال گذشـته در كميسـيون ماده 77 با پزشـكان شـد نامناسـب بود. اظهارات پزشـكان مسـموع 
نبـود و بـدون توجـه بـه دفاعيـات پزشـكان رای را صـادر كردنـد و باعـث ضربـه حيثيتـی بـه جامعه پزشـكی شـد و 
برخـی پزشـكان از شـهر كرمـان به ديگر شـهرها مهاجـرت كردند. نكتـه بعدی به مبالغـی بر می گردد كه شـهرداری 
تعينـن كـرده اسـت. شـهرداری ايـن مبالـغ را بـدون پايه و اسـاس تعيين كرده اسـت و اگـر طبق قانون قرار می شـد 
شـهرداری از جامعـه پزشـكی عـوارض بگيـرد بهتـر بـود قبـل از تعييـن مبلغ با نظـام پزشـكی كرمـان هماهنگ می 
كـرد. وقتـی نظـام پزشـكی احسـاس كـرد علـی رغم همـه پيگيـری ها بـه نتيجـه و تفاهمی با شـهرداری نمی رسـد 
مجبـور بـه استفسـار و نـه شـكايت، از ديـوان عدالـت اداری شـد. نظـام پزشـكی شـكايت نكرده اسـت بلكـه از ديوان 
عدالـت اداری خواسـته اسـت قانـون را تفسـير كنـد كـه آيـا شـهرداری به اسـتناد مـاده 50 قانـون ماليات بـر ارزش 
افـزوده مـی توانـد از پزشـكان عـوارض بگيـرد يـا خيـر. نكتـه اصلی اينجاسـت كـه خدمت پزشـكان ملی اسـت و لذا 

تعييـن عـوارض محلـی بـرای شـغلی كه ملی اسـت اشـكال دارد. 
بايـد بـه ايـن نكته نيز اشـاره كنـم كه جامعه پزشـكی به هيچ عنـوان با پرداخت عوارض مشـكلی نـدارد و موضوع 
اصلـی بـر سـر مبالـغ نيسـت. پزشـكان هميشـه حاضرنـد به بهبود توسـعه شـهر كمـک كنند و اگـر قانونـی مبنی بر 
پرداخـت عـوارض توسـط پزشـكان وجـود داشـته باشـد، قطعا پزشـكان ايـن كار را انجـام می دهنـد و در ايـن ميان 
سـازمان نظـام پزشـكی مـی تواند تسـهيل كننده امر باشـد. جـدای از اين،   تخفيف هايی كه پزشـكان به شـهروندان 
عزيـز مـی دهنـد بيـش از اين هاسـت كه نشـان می دهـد جامعه پزشـكی در جهت رفاه مـردم از هيچ امـری كوتاهی 
نمـی كنـد. بنابرايـن هيـچ پزشـكی با مبلـغ و هزينه عوارض مشـكل نـدارد بلكه موضوع مـورد اختالف ماهوی اسـت.

در صورتـی كـه شـهرداری بخواهـد مـكان هايـی ماننـد فرهنگسـرای سـالمت بـرای شـهر كرمـان بسـازد جامعه 
پزشـكی بـدون هيـچ چشمداشـتی و بـدون هيـچ تبصـره قانونـی بـا كمـال ميـل حاضـر بـه كمـک و همـكاری بـا 
شـهرداری اسـت. امـا متاسـفانه در بحـث عـوارض، شـهرداری با يک سـری تبليغـات هدف دار سـعی در تحت فشـار 
قـرار دادن جامعـه پزشـكی دارد و اينطـور بـه جامعه القا می كنـد كه جامعه پزشـكی با مبلغ مشـكل دارد كه اينطور 

نيسـت. شـهرداری بايـد بدانـد كه پزشـكان احتـرام مـی خواهند.
در پايـان ذكـر ايـن نكتـه ضـروری اسـت كـه نبايـد صنعت توريسـم درمـان را بـا ناراضی كـردن جامعه پزشـكی، 
فـدای مسـائل و مبالـغ ناچيـز بكننـد.  بايـد در نظـر داشـت صنعـت توريسـم درمـان و جلـب بيمـار از اسـتان هـای 
همجـوار بـا ارائـه كار خـوب از طـرف پزشـكان كرمانـی نـه تنهـا باعـث رونق كار پزشـک می شـود بلكه سـبب رونق 

صنعـت گردشـگری كرمـان هـم مـی شـود و در نهايـت ايـن صنعـت به توسـعه شـهر كمک مـی كند.
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در شماره قبل و در خصوص فعالیت های اقتصادی آقای محمد صنعتی، به آغاز به کار وی در تنها واحد تولیدی مهم کرمان در آن روزگار یعنی کارخانه خورشید اشاره شد و از 
این گذر اشاراتی نیز به وضعیت کارخانه خورشید، کارگران و دیگر مسایل آن تا تعطیلی این کارخانه گردید. در این شماره در ادامه فعالیت هایی آقای صنعتی، به تالش خستگی 

ناپذیر وی در انجام فعالیت های اقتصادی متعدد و همچنین پیگیری وی در زمینه احقاق حقوق کارگران کرمانی در آن دوران خواهد شد 

 نوشیروان کیهانی زاده

  دستور احیاء صنعت فرش ایران با 
اصالت باستاني اش

شـاه اسـماعيل صفـوي كـه در مـارس 1502 ميالدي 
شـيعه اثني عشـري را مذهب رسـمي ايرانيـان اعالم كرد 
سـه مـاه بعـد ، 15 ژوئـن هميـن سـال، دسـتوري بـراي 
احيـاي صنعـت فـرش ايران بـه همـان گونه كـه در عهد 
ساسـانيان بـود صـادر كـرد كـه در آن تأكيد بر بازگشـت 
بـه اصالـت قديم فرش ايران و اسـتفاده از نقـش و تصوير 
گياهـان و حيوانات شـده بـود. در دوران سـلطه ايلخانيان 
و پـس از ورود ايـالت تـرک مـاوراء النهـر به ايـران، بافت 
فـرش در ايـران تغيير يافته و فرشـهاي كوچک با اشـكال 
هندسـي ويـژه مفـروش كـردن چـادر و خيمه باب شـده 
بـود. شـاه اسـماعيل كه يـک حكومـت مركـزي نيرومند 
در ايـران بـه وجـود آورده بـود در سـال 1508 بغـداد را 
تصـرف كـرد و در سـال 1510 ميالدي ازبكها به رياسـت 
حكومـت  و  شكسـت  هـم  در  را  شـيباني  محمدخـان 
سـمرقند را بـه »بابـر« از اميـران تيمـوري سـپرد، ولـي 
در اوت 1514، نيروهـاي او بـه علـت نداشـتن اسـلحه 
آتشـين- تـوپ و تفنـگ- از ارتـش عثمانـي در دشـت 
چالـدران شكسـت خوردنـد و اين شكسـت مقدمه صدها 

سـال جنـگ ميـان ايـران و عثمانـي )تركيه( شـد.

قالیچه پارسي ۴ میلیون دالري
فـروش يک قاليچه پارسـي 390 سـاله در حّراج سـوم 
ژوئـن 2008 اشـياء تاريخـي و هنـري در نيويـورک بـه 
مبلـغ چهـار ميليـون و 450 هـزار دالر توجـه مخاطبـان 
رسـانه هـا را بـراي مدتي از گزارشـهاي سياسـي برگرفت 
و بـه هنـر ايراني معطوف سـاخت. سـاير اخبـار آن بخش 
خبـري رسـانه هـاي صـوت و تصويـري، مربوط بـه ديدار 
نخسـت وزيـر عـراق در تهـران بـا رهبـر ايـران و دريافت 
ايـن اخطـار از او بـود كـه با آمريـكا موافقتنامـه اي مبني 
برمانـدن نيروهـاي آن كشـور بعد از سـال جـاري 2008 
در عـراق امضـاء نكند؛ همچنين درخواسـت تكراري بوش 
از سـران كشـورهاي مـورد بازديـد در اروپا كه بـر تحريم 
ايـران بيفزاينـد و ....  قاليچـه پارسـي كـه بفـروش رفـت 
بافـت اصفهـان )پايتخـت وقت( در دوران پادشـاهي شـاه 
عبـاس يكـم بـود كـه در بافـت آن نـخ ابريشـم و هفـده 
رنـگ مختلـف بـكار رفتـه اسـت. ايـن قاليچـه متعلـق به 
بانـو »دورس ديوک« بود كه در 1993 فوت شـده اسـت. 
پروفسـور آرتـر پـوپ ايرانشـناس بنـام در تاليـف خـود 
»مـروري بـر هنرهـاي ايرانـي« بـه چگونگي ايـن قاليچه 

اشـاره كرده اسـت.

لغو امتیاز نفتي دو کمپانی
 آمریکایي در ایران

25 خرداد سـال 1317 )15 ژوئن 1938( و پنج سـال 
پـس از تصويـب تمديـد قـرارداد امتيـاز نفـت انگلسـتان 
بـه مـدت 60 سـال در مجلـس!، دولـت وقت امتيـاز نفت 
شـمال را كـه قبـال بـه دو شـركت آمريكايـي داده شـده 
بـود لغـو و كان لم يكن اعالم داشـت. در سـال 1312 كه 
مذاكـره بـراي تمديد قـرارداد نفـت انگلسـتان در جريان 
بـود، نظـر بـه مالحظـات روابـط بـا مسـكو، نفت شـمال 
ايـران )اصطالحا، ازحوزه قرارداد( مسـتثني شـده بود. در 
آن زمـان دولـت مسـكو بـا آمريـكا معارضـه نداشـت و به 
بـاور تاريخنـگاران، لغـو قـرارداد كمپانـی هـای آمريكايی 
خواسـت دولـت لندن بود زيراكـه نمی خواسـت در ايران 

حتی رقيب انگلوساكسـون داشـته باشـد.

دوران کوتاه نافرمانی های
 مسلحانه در ایران

از نخسـت  يـزدی  بركنـاری سـّيد ضيـاء طباطبايـی 
وزيـری و دادن مقـام او بـه قـوام السـلطنه و عيان شـدن 
مداخـالت خارجـی در ايـران )برغـم كنـار رفتـن دولـت 
نافرمانـی  چنـد  وقـوع  سـبب  اسـتعمارگری(  از  مسـكو 
مسـلحانه در ايـران وقت شـده بود. درحالی كه سـرهنگ 
محمدتقـی خـان پسـيان در خراسـان و ميـرزا كوچـگ 
تهـران  بـا ضعـف هـای حاكمّيـت در  خـان در گيـالن 
بـه مخالفـت برخاسـته بودنـد، 25 خـرداد 1300 سـاعد 
تنكابنـی ـ افسـر ارتـش و پسـر سپهسـاالر ـ تنكابـن را 
تصـرف و اعـالم كـرده بـود كـه بـه تهـران نيـرو خواهـد 
فرسـتاد تـا وطـن را نجـات دهـد. پنـج روز بعـد احسـان 
و كالردشـت  بـا هميـن هـدف چالـوس  مازندرانـی  اهلل 
را تصـرف كـرد و در نقطـه ای ديگـر از مازنـدران، اميـر 
مويّد سـوادكوهی دسـت بـه نافرمانـی مسـلحانه زده بود. 
دولـت تهـران بـرای حـل مسـئله از اميـر مويّد آغـاز كرد 
و سـرتيپ اميـر احمـدی )بعـدا سـپهبد( را بـا يـک واحد 
قـزاق بـه مازنـدران فرسـتاد و وی با خشـونت تمـام امير 

مويـد را شكسـت داد و اردوگاه اورا بـه آتـش كشـيد.

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

کارگران کرمان اعالم جرم کرده اند
 فصل سوم/قسمت اول 

تأسیس کارگاه های صنعتی و حرفه ای 
تجـارب  خورشـيد  كارخانـه  در  كـه  صنعتـی  محمـد 
و  ريخته گـری  زمينـه  در  خوبـی  فنـی  مهارت هـای  و 
جـوش كاری فرا گرفته بـود، پس از بيرون آمـدن از كارخانه 
تصميـم گرفـت تـا بـا تأسـيس كارگاه فنـی، اين مسـير را 

ادامـه دهـد )1(. وی در ايـن خصـوص می گويـد: 
پـس از آن كـه خورشـيد كارخانـه ی خورشـيد بعـد از 
چندين سـال كار و تالش كارگـران در جوار هياهوی احزاب 
سياسـی، رو بـه افـول نهـاد، و برايم مسـجل گرديـد، دير يا 
زود بـرای آخريـن بـار صدای بـوق تعطيلی كامـل كارخانه 
بـه گوش تمـام اهالی شـهر خواهد رسـيد، تصميـم گرفتم 
تـا از تجـارب و مهارتـی كـه در اين چنـد سـال در كارخانه 
فـرا گرفتـه بودم نهايـت اسـتفاده را بكنم و چـون از جوانی 
در تصميم گيری هـای مهـم زندگيمـ  چه در امور سياسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـیـ  بـه تعبيـری اهـل خطـر كـردن و 
ريسـک بـودم، لـذا در ايـن برهـه نيـز تصميم گرفتـم برای 
اوليـن بـار منشـأ ايده هـا و فعاليت هـای جديدی در شـهرم 
باشـم؛ برای همين ابتـدا كارگاه ريخته گری فلزی تأسـيس 
كـردم )2(. چنـدی بعـد بـا دايـر نمـودن كارگاه لوله كشـی 
آب و نصب تلمبه های كشـاورزی، بدين كار مشـغول شـدم. 
بـا شـروع به كار گسـترده ی كارخانـه ی برق كرمـان و دادن 
امتيـاز بـرق بـه منـازل شـخصی و ديگـر اماكـن، در زمينه 
سيم كشـی بـرق  منـازل و اماكـن عمومـی شـهر كرمـان 

فعاليت نمـودم )3(. 
در حـدود سـال  1338 ش. زمانـی كـه دكتـر »منوچهر 
اقبـال )4( « نخسـت وزير وقـت بـه كرمان مسـافرت نموده 
بود، شـرح حالی از خود نوشـته و در آن توضيح دادم؛ چون 
ايـن اسـتان به رغم مسـاحت زياد و جمعيـت آن از امكانات 
فنـی و حرفـه ای مناسـبی برخـوردار نمی باشـد و اهالـی 
جهـت مرتفـع نمـودن نيازهـای خود مجبـور به مسـافرت 
بـه اسـتان های ديگر می باشـند، در صـورت اختصـاص وام، 
تصميـم دارم كارگاه تـراش كاری فلـزی تأسـيس نمايـم. با 
كسـب موافقت و دسـتور وی، توانسـتم با دريافـت 50 هزار 
تومـان وام، بزرگ تريـن و مدرن تريـن دسـتگاه تـراش كاری 
ـ بـا طـول 3 متـر ـ را خريـداری و كارگاهـی مجهـز در 
كرمـان واقـع در خيابان تهـران )50 متری ميـدان باغ  ملی( 
راه انـدازی و دايـر نمايـم. در ايـن كارگاه فنـی كـه حـدود 
يـک دهـه فعاليت داشـت، امـور تـراش كاری، درب و پنجره 
پروفيل سـازی انجـام و بـرای اوليـن بـار سـاخت تانكرهای 
مـواد نفتـی در كرمـان آغـاز گرديـد. چنـدی بعد شـعباتی 
از ايـن كارگاه جهـت تانكـر سـازی مواد نفتی در شـهرهای 
بندرعبـاس و زاهـدان نيـز داير نمـودم و كليـه نيازهای اين 

مناطـق به تانكـر را برطـرف نمودم. 
اعتراض به مشکالت و نواقص شهری کرمان

قبـل از پرداختـن بـه شـرح ايـن موضوع بايسـتی عرض 
نمايـم، از آنجايـی كـه همواره توسـعه و پيشـرفت زادگاهم 
و انجـام صحيـح و اصولـی امـور عمرانـی كرمـان را مد نظر 

داشـتم، بـا مشـاهده موانـع و مشـكالت موجـود و اهمـال 
مسـئولين، مـوارد مذكـور را از طريـق نامه، شـكوائيه، اعالم 
جـرم، مقـاالت روزنامـه ای و ... به سـمع مسـئولين مربوطه 
رسـانده و درخواسـت برطـرف شـدن موانـع و اصـالح امـور 
می نمـودم، از جملـه در جريـان لوله كشـی آب آشـاميدنی 
شـهر كرمان، هنگامی در سـال 1337 ش. پروژه لوله كشـی 
خيابـان شـريعتی در دسـت اجـرا بـود، بنـده با مشـاهده ی 
لوله كشـی،  و مسـير  لوله هـا  تعبيـه  در  اشـكاالت عمـده 
مقالـه ای در روزنامـه فاتـح كرمـان نوشـتم و مشـكالت و 

نواقـص را تذكـر دادم. 
چنـدی بعـد »عبدالوهاب اقبال« )5( اسـتاندار كرمان در 
نامـه ای بـه بنـده، ضمن تشـكر از اعالم مشـكالت و نواقص 
مربوطه، نوشـته بود كه اين مسـايل به مسـئولين سـازمان 
آب منتقل گرديده و دسـتور داده شـده اسـت سريعاً نسبت 

به رفـع آن اقـدام گردد.
يـا در ارديبهشـت سـال 1342 ش. بـا مشـاهده ظلمـی 
كـه بـه كارگران كرمانی می شـد، در پی درخواسـت روزنامه 
كيهـان مبنـی بـر اعـالم مشـكالت كارگـران ايـران، بـرای 
اوليـن بـار صـدای كارگـران مظلـوم كرمانـی را بـه گـوش 

تمامی مسـئولين كشـور رسـاندم« )6(. 
حمایت از کارگران بومی

از آنجايـی كـه مرور مطالـب منتشـره در روزنامه های آن 
دوره می توانـد بيانگـر گوشـه هايی از مشـكالت و موانـع آن 
روز كرمـان باشـد، عينـاً تمامی متن مزبـور ارائـه می گردد: 
»آقـای محمـد صنعتی اولين كارگری هسـت كـه از كرمان 
در اقتـراح كيهـان شـركت كرده انـد. ايشـان ضمـن تشـكر 
از اقـدام موثـر كيهـان، مشـكالت و گرفتاری هـای كارگران 

كرمـان را مطـرح كرده انـد كـه در ذيـل چاپ می شـود. 

اكنـون كـه باب اقتراح در كيهان گشـود شـده و هر كس 
بـا نظـر تيزبين خـود مشـكالت اين اسـتان فراموش شـده 
را مطـرح می سـازد، مـن هم تصميـم گرفتـم گرفتاری های 
كارگـران را بازگـو كنـم. گاهـی مطالبی مطرح می شـود كه 
خود آن ها مشـكل اسـت؛ قابـل بحث از جملـه چندی قبل 
در يكی از همين مطالب نوشـته شـده بود كه كرمان كارگر 
فنـی ندارد و الزم اسـت يک كادر ورزيده فنی تربيت شـود. 
آمديـم و ايـن نظـر قبول شـد و عـده ای هم تربيـت و آماده 

شـدند، آن وقت تكليفشان چيست؟ 

در شـهری كه هنوز ادارات و مؤسسـات دولتی احتياجات 
خودشـان را از مركـز تأميـن می كننـد و حاضر نيسـتند ده 

شـاهی بـه جيـب كارگر كرمانـی برود. در شـهری كـه اداره 
فرهنـگ سـاختن ميـز و صندلـی آهنـی دبسـتان ها را بـه 
مقاطعـه يـک كفـاش می دهد كه او بـرود و از تهـران كارگر 

بيـاورد و ايـن كار را انجـام دهد. 
در شـهری كه اردوی كار در و پنجره مورد نياز خود را با 
يک مؤسسـه تهرانـی قرارداد می بندد، حـال آن كه كارگران 
مطلـع كرمانـی از هـر لحـاظ در تهيـه آن هـا ورزيده ترنـد و 
خالصـه در شـهری كـه نمی گذارند يـک كارگر بـا تكيه به 
نيـروی خود و كار خويشـتن جلـو افتاده و عـده ای را به كار 
گمـارده، يـک كارگاه مجهزی به وجـود آورد، چگونه عده ای 
ادعـا می كننـد كرمـان احتياج به كارگـر فنـی دارد؟ آيا اين 
مبالغه نيسـت؟ همين موضـوع كارهای فنـی اردوی كار كه 
اكنـون مسـئله روز مـا كارگـران در و پنجره سـاز كرمانـی 
اسـت و چنـد موضوع ديگـر را مطرح می كنم تـا بدانيد چرا 

كرمـان عقب افتـاده و محكوم به زوال اسـت.
اردوی كار )7( مشـغول سـاختمان سـازی اسـت كـه 
احتيـاج بـه تعداد زيـادی درب و پنجره دارد، مسـئولين امر 
بـا يـک مؤسسـه ای كـه مركـز آن در تهران اسـت قـرارداد 
بسـته كـه كار را او تهيـه و تحويـل دهـد. آن وقـت همـان 
شـخص كه مأمور اين كار شـده، آمده مبلغی از ما كارگران 
كرمانـی بگيـرد و همـان كار را بـه مـا واگذار كنـد، ولی اين 
بـار سـكوت را شكسـته و دسـت بـه فغـان و فريـاد زده ايم؛ 

حـاال ايـن فريـاد بـه جايی برسـد يـا نـه، با خدا اسـت.
شـهرداری رفسـنجان برای انجام يک مناقصـه 700000 
ريالی برای چراغ سـازی و لوله كشـی ميدان مجسـمه شـهر، 
پروانـه و گواهـی طبقه بنـدی درجه يـک سـازمان برنامه را 
مطالبـه می كنـد!! اداره فرهنگ 500 عدد ميـزی را كه قرار 
بـود هـر عـدد 1300 ريـال بـه يـک كفـاش بدهـد تـا او با 
شـركت كارگـران تهرانـی تهيـه نمايـد، بـا آن كه مـا 790 
ريـال پيشـنهاد كرديـم و 510 ريـال برای هـر ميز تخفيف 
داديـم، بـاز هـم كار بـه همـان كفاش باشـی واگـذار گرديد. 
شـما را بـه خـدا اين هـا درد نيسـت؟ آيـا باز هـم بايد گفت 
كرمـان كارگـر فنـی الزم دارد؟ آيا باز هـم حمايت از صنايع 

محلـی را بايد عنـوان كنند؟
اميدواريـم ايـن بابی كه كيهان افتتاح كرده موجب شـود 
دسـتگاه های دولتـی قـدری به خـود آيند كه اگـر كاری به 
مـا بدهنـد و پروانه درجه يک سـازمان برنامه مطالبه نكنند 
و هـزاران بـازی ديگـر درنياوردنـد. اميـد مـا همين اسـت و 
حـاال كـه برنامـه دولـت هـم روی هميـن موضـوع تنظيـم 
شـده، اميدواريـم كسـانی كه تا به حال مايـل نبودند كرمان 
ترقـی كنـد، ايـن بـار بگذارند نتيجـه ای عايـد مردم شـود. 

محمد صنعتـی« )8(. 
اعالم جرم بر علیه شرکت مقاطعه کاری 

محمـد صنعتـی در ادامه ی ايـن مبحـث آورده: »از ديگر 
مـوارد، مقالـه ای بود كه بنده چند روز بعد از بيان مشـكالت 
كارگـران كرمانـی، عليه يكـی از شـركت های مقاطعه كاری، 
اعـالم جـرم نمـودم. جريـان بديـن صـورت بـود كـه يكـی 
از شـركت های مقاطعـه كاری كـه مجـری طـرح سـاخت 
خانه هـای سـازمانی )9( شـهر كرمان بـود، بـا آوردن كارگر 
از تهـران و در پـی اعتـراض كارگران كرمانی نسـبت به اين 

امـر، مدعـی شـده بود كـه كرمـان كارگر فنی نـدارد. 
»چنـدی پيش يكـی از كارگـران كرمانی مقالـه ای برای 
كيهـان فرسـتاد و شـكايت كـرد كـه در كرمان بـا اين همه 
كارگـران فنی كه دارد، مؤسسـات دولتـی احتياجات خود را 
از مركـز تهيـه می كننـد و ايـن وضع بر كسـاد بـازار كمک 
فـراوان كـرده؛ اداره فرهنـگ سـاختن ميـز و صندلی آهنی 
دبسـتان ها را بـه يـک كفاش بـه مقاطعـه داده و او از تهران 
كارگـر آورد و كار را انجـام داده اسـت. اردوی كار نيـز در و 
پنجـره مورد نياز سـاختمان خـود را به تهران سـفارش داده 
اسـت و بـرای ايـن كـه با يـک مؤسسـه در تهـران قـرارداد 
بسـته و مؤسسـين آن مؤسسـه بـه كرمـان آمدند تـا همان 
كار را بـه كارگـران كرمانـی سـفارش دادند، ولـی خود پول 
زيـادی ببرنـد و مـزد كمـی بـه كارگـران بدهنـد. در حالی 
كـه اگـر اردوی كار هميـن كار را ابتـدا به كارگـران كرمانی 
سـفارش مـی داد، می توانسـت بـا پـول كم تـری آن را تمـام 
كنـد، و ما اين بار سـكوت را شكسـتيم و بـه روزنامه كيهان 
متوسـل شـديم تا اوليای امور بدانند چگونه در كرمان برای 
كار كارگـران محلی ارزش گذاشـته نمی شـود و با اين وضع 
بحـران بـی كاری كرمـان بدتـر شـده و بهتـر نخواهـد شـد. 
اينـک خبرنـگار ما می نويسـد بـه دنبال چـاپ مقالـه آقای 
صنعتـی، صاحـب كارگاه صنعتـی كرمـان و شـكايت كليه 

صاحبـان كارگاه هـای صنعتـی كرمـان در روزنامـه كيهان، 
آقـای حائری زاده معاون فنی اسـتانداری موضـوع را تعقيب 
كرد و از مسـئولين اردوی كار و شـركت مقاطعه كاری آسـا 
كـه كارهـای اردوی كار را انجام می دهند، توضيح خواسـت. 
شـركت مذكـور كـه كليـه كارهـای خـود را بـا اسـتفاده از 
كارگـران غيـر كرمانی انجام می دهد )در حالـی كه كارگران 
كرمانـی بـه علـت كسـاد بـازار همـه بی كارنـد و صاحبـان 

كارگاه هـا در معـرض نابودی می باشـند(.

در پاسـخ اعتـراض اسـتانداری و اردوی كار طـی نامـه ای 
نوشـته اسـت كه كارگران كرمانـی مجرب و ورزيده نيسـتند و 
شـركت ناچار اسـت از كارگران غيـر بومی اسـتفاده نمايد و به 
دنبال اين جريان، آقای صنعتی اعالم جرمی تسـليم دادسـتان 
كرمـان نمـوده و تقاضـا كـرد كه شـركت آسـا به علـت عنوان 
نمـودن مطالـب كذب در بـاره كارگـران كرمانی مـورد تعقيب 
قـرار گيـرد. وی در تماسـی كـه خبرنگار مـا در دادگسـتری با 
آقـای صنعتـی گرفت، نام  برده اظهار داشـت پـس از آن كه كار 
را بـه مـا نـداده و هزار بهانه تراشـيده اند، با كمـال بی انصافی به 
كارگـران نجيـب كرمانی اهانت نمـوده و متعذر شـده اند كه ما 
از عهـده انجام كار برنمی آييم، در حالی كه شـركت آسـا اولين 
كار مقاطعـه خـود را در كرمـان انجام می دهد و معلوم نيسـت 
از كجـا فهميـده و تجربـه دارد كـه كارگـران كرمانـی مجـرب 
نيسـتند ... مـا موضـوع را تعقيـب می كنيـم و تـا زمانـی كه از 
مـا اعـاده حيثيت نشـود، بی كار نخواهيم نشسـت و هـر كاری 
می كنيـم كه در آينده هر مؤسسـه ای كه خواسـت با شـركتی 
قـرارداد ببنـدد يكی از مـواد قراردادش اين باشـد كـه كارگران 

كرمانـی انجـام دهند. محمد محمـدی )11(.

پيـرو خبـر قبلـی در مـورد اعـالم جـرم آقـای صنعتـی 
صاحـب كارگاه صنعتـی كرمـان عليه شـركت سـاختمانی 
آسـا، در تماسـی كه خبرنگار ما بـا آقای علی زاده دادسـتان 
شهرسـتان كرمـان گرفـت، وی اظهـار داشـت موضـوع بـه 
آقـای تمـدن بازپرس شـعبه دوم ارجاع شـده، ولـی نكته ای 
كـه بـه نظـر مـن ]می آيـد[ مقامـات دولتـی بايـد مـد نظر 
داشـته باشـند، ايـن اسـت در قراردادهـا به ايـن نكته توجه 
شـود و مقاطعـه كاران مخصوصاً تعهد نماينـد كارهای فنی 
در صورتـی بـه خـارج سـفارش شـود كـه كارگـران فنـی 

مربـوط بـه آن كار در كرمـان نباشـد« )12(. 
آری از آنجايـی كـه بـه تـوان، مهـارت و سخت كوشـی 
اعتقـاد داشـته و دارم، در آن  كارگـران كرمانـی همـواره 
دوره بارهـا در خصـوص ظلـم و اجحافـی كـه بـه اين قشـر 
زحمتكـش و نجيب جامعه می شـد، اعتراض نمـودم و برای 

احقـاق حقـوق آنـان بـه هـر كاری دسـت زدم« )13(.

پی نوشت:
)1(ـ  البتـه از حـدود سـال های 1332 ش. هـم زمان با فعاليـت در كارخانه 
خورشـيد، در منـزل اقـدام بـه تأسـيس كارگاه فنـی كوچكـی نمـوده بـودم و 
امـوری چون سيم كشـی بـرق، لوله كشـی آب و ... منـازل را نيز انجـام می دادم 

)محمـد صنعتی(.
)2(ـ  ايـن كارگاه در خيابـان تهران )شـهيد بهشـتی فعلـی( نزديک ميدان 

باغ ملـی بود.
)3(ـ  ايـن كارخانـه در يكـی از كوچه هـای خيابـان شـريعتیـ  كوچه چراغ 
بـرقـ  بـود و در ابتـدا تنها 75 كيلو وات قدرت داشـت كه پس از تاريک شـدن 

هـوا تا حدود سـاعت 10 شـب كار می كـرد )محمد صنعتی(.
)4(  ـ وی از سـال 1336 بـه مـدت سـه سـال و نيـم نخسـت وزيـر بـود. 
بـرادرش عبدالوهـاب اقبـال نيز از سـال 1338 تـا 1340 ش. اسـتاندار كرمان 

بود.
)5(ـ  عبدالوهاب اقبال؛ »شـهردار، نماينده ی مجلس، اسـتاندار، نايب التوليه، 
ملی گـرا، متولـد 1285 ش. فرزنـد حـاج ابوتـراب اقبال التوليه و بـرادر منوچهر 
اقبـال، ماننـد پـدر بـه كار ملـک داری و اجـاره داری مشـغول بـود. مدتـی بـه 
شـهرداری مشـهد رسـيد، ولی اين سـمتش ديری نپائيد. در دوره ی شـانزدهم 
قانون گـذاری كـه بـرادرش وزيـر كشـور بود، از كاشـمر وكيـل شـد. در دوره ی 

داشـت.  وكالـت  نيـز  هفدهـم 
كرمـان  اسـتاندار  هـم  مدتـی 
ش/   1338 مـرداد  )از  شـد 
1959 م. تا اسـفند 1340 ش/ 
1962 م.( بعد از اسـتانداری به 
نيابت توليت آسـتانه ی حضرت 
ولـی  رسـيد،  )س(  معصومـه 
كاری از پيـش نبـرد. با مصدق 
پيوند دوسـتی بست«. برگرفته 
حـال  شـرح  باقـر:  عاقلـی،  از: 
رجال سياسـی و نظامی معاصر 
ايـران، ج 1، ص 159 و 160.

متـن  از  برگرفتـه  ـ   )6(
مصاحبـه بـا محمـد صنعتـی، 

.1392 آذر 
سـال  حـدود  در  ـ   )7(
1340 ش. در زمينـی )روبروی 
شـركت بـرق پانصد دسـتگاه( 

مجموعـه ای به نـام اردوی كار يا كانون كارآموزی درسـت شـده بود. 
كار ايـن مركـز ايـن بود كه به پسـران بی سرپرسـتی كـه جمع آوری 
و نگـه داری می شـدند. در ايـن مـكان كارگاه های مختلـف نجارخانه، 
درب و پنجره سـازی و ... سـاخته بودنـد و بـه ايـن بچه هـا حرفـه ای 

آموختـه می شـد )محمـد صنعتـی(.
)8(ـ  روزنامه كيهان، 5 ارديبهشت 1342.

)9(ـ  منظـور خانه هـای سـازمانی واقـع در خيابان ابوحامد اسـت 
كـه چنـد سـال پيـش تمامـی تخريـب و بـه جـای آن هـا، اكنـون 
سـاختمان های جديـد و پارک شـورا احـداث گرديده اسـت )محمد 

صنعتی(.
)10(ـ  وی پـدر سـردار غالمرضـا كرمی )نماينـده دو دوره كرمان 

در مجلس شـورای اسـالمی( است.
)11(ـ  وی سـال ها خبرنـگار روزنامـه كيهـان در كرمـان بـوده و 
اخيـراً خاطـرات آن دوران خـود را در چند جلد كتاب منتشـر نموده 

است.
)12(ـ  روزنامه كيهان، 20 ارديبهشت سال 1342.

)13(ـ  برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر 1392.

امروز در تاریخ
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5 تکنولوژی5

 10 وينـدوز  اصلـی  ويژگی هـای  از  يكـی 
مايكروسـافت، دسـتيار صوتـی نـام آشـنای ايـن 
كمپانـی يـا همـان كورتانـا خواهـد بـود، از ايـن 
رو توشـيبا نيـز در نظـر دارد تـا از ايـن ويژگـی 
شـنيده ها  آورد.  عمـل  بـه  ويـژه ای  اسـتقبال 
وينـدوز  لپ تاپ هـای  كـه  دارد  ايـن  از  حكايـت 
10 توشـيبا از ايـن پـس پذيـرای كليـد فيزيكـی 
جديـدی بـا عنـوان كورتانـا خواهنـد بـود كـه با 
اسـتفاده از آن می توان دسـتيار صوتی هوشـمند 

مايكروسـافت را مسـتقيما اجـرا كـرد.
توسـط  شـده  ارائـه  اطالعـات  براسـاس   
جـف بارنـی، قائـم مقـام و مديـر ارشـد توشـيبا 
تمـام  روی  پـس  ايـن  از  توشـيبا  آمريـكا،  در 
لپ تاپ هـای وينـدوز 10 خـود كليـدی فيزيكـی 
را بـا عنـوان كورتانـا اضافـه خواهـد كـرد. مـكان 
بـاالی سـمت  قسـمت  در  فيزيكـی  كليـد  ايـن 
چـپ كيبـورد خواهـد بود. با فشـردن ايـن كليد، 

دسـتيار صوتـی وينـدوز اجـرا شـده و در انتظـار 
دريافـت فراميـن كاربـر خواهـد بـود.

كورتانـا بـرای اوليـن بـار در جريـان كنفرانس 
بيلـد 2014 به همـراه ويندوزفـون مايكروسـافت 
معرفـی شـد كـه هـدف از آن تعامـل بـا كاربران 
در  كليـد  صفحـه  از  اسـتفاده  بـه  نيـاز  بـدون 
گوشـی های هوشـمند بود. با اسـتفاده از فشـردن 
كليـد جسـتجو در ويندوزفـون كاربـران قادرند تا 
ايـن دسـتيار صوتـی را بـه منظـور صـدور انـواع 
اضافـه  مسـيريابی،  قبيـل  از  صوتـی  فراميـن 
كـردن يـادآوری و شـماری ديگـر از وظايف اجرا 
كننـد. امـا بـا اسـتفاده از وينـدوز 10 كاربـران 
قـادر خواهنـد بـود تا ايـن دسـتيار صوتـی را در 
كامپيوترهـای دسـكتاپ خـود نيـز اجـرا كننـد.

اجـرای  در  كاربـران  از  بسـياری  تجربـه ی 
از طريـق گفتـن  دسـتيار صوتـی مايكروسـافت 
بـا مشـكالتی همـراه   Hey Cortana عبـارت 

بـوده اسـت، از ايـن رو بـه نظـر می رسـد اجـرای 
دسـتی كورتانـا بسـيار كاربردی تـر خواهـد بـود.

در  كورتانـا  كليـد  تعبيـه ی  اصلـی  ايـده ی 
اسـت  منظـور  ايـن  بـه  وينـدوزی  لپ تاپ هـای 
تـا ايـن مفهـوم كـه كورتانـا هميشـه در انتظـار 
اجـرای دسـتورات كاربـر اسـت، بـه كاربـران القا 
شـود. توشـيبا بـرای بهبـود تجربـه ی اسـتفاده از 
كورتانـا، تعـدادی از بهتريـن ميكروفون هـا را نيز 
در محصوالتـش تعبيـه خواهـد كـرد تـا كورتانـا 
به راحتـی بـه آنچـه كـه كاربـران می گوينـد، پی 

. د ببر
كـردن  اضافـه  كـه  بپرسـيد  خـود  از  شـايد 
چنيـن كليـدی بـه محصـوالت چه مزيتـی دارد؟ 
بـرای اجرای كورتانـا بايد كاربر يـا روی صفحه ی 
می بـرد،  بهـره  لمـس  قابليـت  از  كـه  نمايشـی 
از  بهره گيـری  عـدم  در صـورت  و  كنـد  كليـک 
صفحـه ی نمايـش لمسـی بـا اسـتفاده از مـاوس، 

روی آيكـون كورتانـا كليـک كنـد، امـا بـا وجـود 
كليـد فيزيكـی، ديگـر نيازی به اين كارها نيسـت 
و می تـوان به راحتـی كورتانـا را اجرا كـرد. انتظار 
مشـابهی،  اقـدام  در  نيـز  مايكروسـافت  مـی رود 
قابليـت اجرای مسـتقيم كورتانا را بـه ماوس های 

توليـدی خـود اضافـه كند.
بـه  كورتانـا  فيزيكـی  كليـد  شـدن  اضافـه 
كيبـورد را می توان يـک تغيير بزرگ در سـاختار 
صفحـه ی كليد هـا خوانـد. پيـش از اين در سـال 

1995، بـا معرفـی وينـدوز 95، كليـد فيزيكـی 
در  شـد.اگرچه  اضافـه  كيبوردهـا  بـه  وينـدوز 
وينـدوز 8 مايكروسـافت پشـتيبانی از صفحـه ی 
نمايـش لمسـی را بـه سيسـتم عامل خـود اضافه 
كـرد، امـا بسـياری از مانيتورهـای مورد اسـتفاده 
پشـتيبانی  لمسـی  قابليـت  از  كاربـران  توسـط 
نمی كننـد و بـه روشـنی می توان ديد كـه ماوس 
و كيبـورد محبوب تريـن روش بـرای ارتبـاط بـا 

اسـت. پی سـی ها 

توشیبا کلید فیزیکی کورتانا را به لپ  تاپ  های 
ویندوز ۱۰ اضافه می  کند

اخبار آبفاتکنولوژی

مدیر امور مشترکین امور 
آبفای کرمان منصوب شد

طاهـری  محمـد  سـوی  از  حكمـی  طـی 
مديرعامـل و رئيـس هيئت مديره شـركت آبفـای كرمان 
، سـيد رضـا آل طـه مديـر امـور مشـتركين امـور آبفـای 
كرمـان شـد. در ايـن حكم آمده اسـت: جناب آقای سـيد 
رضـا آل طـه احترامـاً نظر بـه مراتـب تعهد،شايسـتگی و 
تجربيـات ارزشـمند جنابعالـی و پيشـنهاد مديريـت آب 
نامـه  شـيوه  باسـتناد  و  كرمـان  شهرسـتان  فاضـالب  و 
مديـره  هيـات   1389/9/29 مصـوب  مديـران  انتصـاب 
محتـرم شـركت، به موجـب اين حكم از تاريـخ 94/3/23 
بـه مدت دو سـال بـه عنوان »مديـر امور مشـتركين امور 
آبفـای كرمـان« منصـوب می شـويد.اميد اسـت بـا اتكال 
بـه خداونـد متعـال ،ضمـن تحكيـم همـكاری و همدلـی 
سـازمانی ،تعامـل مسـتمر و موثـر بـا سـاير مديريتهـا و 
چارچـوب  در  تابعـه  شـهرهای  فاضـالب  و  آب  ادارات 
هـای  برنامـه  و  اهـداف  تحقـق  در  مقـررات  و  ضوابـط 
شـركت موفـق و مؤيد باشـيد. محمد طاهـری مديرعامل 

آب آبفـای كرمـان

یک حلقه چاه در شهر ماهان وارد 
مدار بهره برداری شد

يـک حلقـه چـاه بـه عمـق 227 متـر و دبـی 30 ليتر 
بـر ثانيـه در شـهر ماهـان وارد مـدار بهـره بـرداری شـد. 
غالمرضـا زيـن الدينـی مدير امـور آب شهرسـتان كرمان 
گفـت: بـه منظـور جبران كمبود آب شـهر ماهـان پس از 
دريافـت مجـوز حفـر چـاه، عمليـات حفـاری يـک حلقه 
چـاه در سـال 93 آغـاز شـد كه چـاه شـماره )3( بـه نام 
سـردار شـهيد علی آقـا ماهانی پس از حفـر و تجهيز وارد 
مـدار بهـره بـرداری شـد. وی افـزود: عمق اين چـاه 227 
ليتـر بـا دبـی 30 ليتـر بـر ثانيه می باشـد. گفتنی اسـت 
منابـع تامين آب شـهر ماهان با 6600 اشـتراک از طريق 

4 حلقـه چـاه می باشـد.

قطع آب مشترکان پر مصرف
 قانونی می شود

قائـم مقـام وزير نيرو گفت: 527 شـهر در سـال جاری 
دچـار تنـش آبـی شـده كـه 10 شـهر بيشـتر از پارسـال 
نشسـت  حاشـيه ششـمين  در  محمـودی  سـتار  اسـت. 
برنامـه آسـيايی مديريـت آب هـای زيرزمينـی در مناطق 
نيمه خشـک )G-WADI ( در جمـع خبر نـگاران افزود: 
پنج شـهر سـنندج ، بندرعباس، كرمان، اصفهان و شـرق 
آبـی شـرايط حادتـری دارد. محمـودی  از نظـر  تهـران 
ادامـه داد: بـا نزديـک شـدن بـه تابسـتان بـا محدوديـت 
ابـی مواجـه می شـويم و بارندگی هـای سـال ابـی جـاری 
نيـز نسـبت به ميانگيـن بلندمدت 20 درصد و نسـبت به 
پارسـال 14 درصـد كاهش نشـان می دهد كـه اثار ان در 
روسـتا ها و شـهرها مشـهود خواهـد بـود. وی در باره آب 
روسـتاها نيـز گفـت : پارسـال 6000 روسـتا دچـار تنش 
ابـی بـود كـه امسـال بـه 5هـزار و300 تـا 400 روسـتا 
رسـيده و نيازمنـد ابرسـانی بـا تانكـر اسـت. محمـودی 
از مـردم خواسـت ماننـد سـال گذشـته در مصـرف اب 
صرفه جويـی كننـد و تاكيـد كـرد: ميانگيـن صرفه جويی 
10 تـا 15 درصـد اسـت كـه در برخـی شـهر هـا تـا 5 

درصـد ودر برخـی ديگـر تـا 20 در صـد می رسـد.

پایش مشترکین و شبکه توزیع
 شهر ماهان

عمليات پايش مشـتركين و شـبكه توزيع شـهر ماهان 
انجـام شـد.  نفـره  دو  اكيـپ  توسـط 70  روز  دور  طـی 
غالمرضـا زيـن الدينـی مدير امـور آب شهرسـتان كرمان 
گفـت: بـه منظـور بهبـود وضعيـت كيفـی آب و گـذر از 
بحـران تابسـتان 94 در شـهر ماهـان، عمليـات پايـش 
مشـتركين و شـبكه توزيـع شـهر ماهـان در دسـتور كار 
قـرار گرفـت. وی افـزود: در اين راسـتا 140 نقـر در قالب 
70 اكيـپ دو نفـره عمليـات فـوق را طـی دو روز انجـام 
دادنـد. زيـن الدينـی ادامـه داد: در ايـن پايـش نقاطی از 
شـبكه كـه شكسـتگی و فرسـودگی داشـتند و همچنين 
انشـعابات غيـر مجاز شناسـايی شـدند كه با رفـع معايب 
بـه ظرفيـت تاميـن آب شـهر افـزوده خواهـد شـد و اين 
امـر رضايتمنـدی مشـتركين را بـه همراه خواهد داشـت. 
مديـر امـور آب شهرسـتان كرمـان از همـكاری و حمايت 
مسـئولين قضايـی، كالنتـری، بخشـداری ، امـام جمعه و 
سـاير ارگان هـای ذيربـط در اين عمليـات قدردانی نمود.

گوگل و سرویس 
جدید اشتراک 
گذاری عکس

گـزارش  اسـاس  بـر 
شـركت  احتمـاال  بلومبـرگ، 
سـرويس  زودی  بـه  گـوگل 
وب  تحـت  اشـتراک گذاری 
تصاويـر و فضای ذخيره سـازی 
اپليكيشـن ها را بـرای اولين بار 

از پلتفـرم گـوگل پـالس جدا می كند و در نهايت سرويسـی مجـزا برای به 
اشـتراک گـذاری تصاوير معرفی خواهد كرد.  بر اسـاس گـزارش بلومبرگ 
و افـراد آگاه، گـوگل بـه زودی در كنفرانس توسـعه دهنـدگان I/O كه در 
مـاه آينـده برگـزار می شـود، از سـرويس جديـد اشـتراک گـذاری تصاوير 
رونمايـی می كنـد. بـه نظـر می رسـد گـوگل ايـن سـرويس را در رقابت با 
اينسـتاگرام و فيسـبوک ايجـاد می كنـد، امـا در هرحـال سـرويس جديد، 
دارای قابليتـی بـرای بـه اشـتراک گـذاری تصاويـر در توييتر و فيسـبوک 
هـم خواهـد بود. پيش از ايـن چنين خبرهايی در خصوص گوگل منتشـر 
شـده بـود و بلومبـرگ نيـز سـال گذشـته به اطـالع رسـانده بود. سـاندار 
پيچايمعـاون ارشـد گـوگل، در مـاه مارس اعـالم كرد كه گـوگل به زودی 

سـرويس تصاويـر و شـبكه ی اجتماعـی را جـدا خواهـد كـرد.

ويچـر3 از جملـه عنوان هـای بسـيار خوبـی به حسـاب می آيد كـه مدتی پيش 
راهـی بـازار شـد و با اسـتقبال خوبی از سـوی بازيكننـدگان مواجه شـد. نقدهای 
مثبـت و نمايـش  بسـيار خوبـی كـه اين عنوان داشـت، باعث شـد كـه ويچر 3 در 

مـدت 2 هفتـه به فروش 4 ميليون نسـخه دسـت پيـدا كند.
در اينكـه بـازی The Witcher III Wild Hunt يكـی از بهترين بازی های 
سـال 2015 به حسـاب می آيـد شـكی نيسـت و بازيكننـدگان زيـادی ايـن عنوان 
 Marcin Iwinski را در روزهـای ابتـدای عرضـه، تهيـه كردنـد. به تازگی آقـای
رييـس اسـتوديوی CD PROJEKT RED از اسـتقبال بازيكننـدگان تشـكر 

كـرد و گفـت: »19 مـی يـک روز حسـاس بـرای CD PROJEKT RED به حسـاب می آمد. ما بـازی ويچر 3 كه يـک عنوان نقش آفرينـی در فضايی 
Open-World بـود را راهـی بـازار كرديـم. بـازی ای كـه پـس از سه سـال كار منتشـر شـد. از روز اول مـا بازخوردهای بسـيار مثبتی دربـاره اين بازی 
داشـتيم و از پشـتيبانی بازيكنـان برخـوردار بوديـم و در زمـان عرضـه نيـز حضـور آن هـا را در كنـار خـود احسـاس كرديم كه ايـن موضـوع باعث قوت 

بود.« مـا  قلب 
او در ادامـه صحبت هايـش بـه ايـن موضـوع اشـاره كرد كه:» مـن آرزو می كنم كه هر بازی سـازی بـا چنين جامعه خوبـی از طرفـداران و عالقه مندان 
روبـه رو باشـد. مـا نقدهـا و بازخوردهـای بسـيار خوبـی را نيـز از سـمت رسـانه های مختلـف دريافـت كرديـم. به دسـت آوردن ميانگيـن امتيـازات باالی 
90 روی تمـام پلتفرم هايـی كـه بـازی روی آن عرضـه شـد، باعـث شـد كـه رويای مـا به حقيقـت تبديل شـود. همچنين در اينجـا بايد از چهـار ميليون 
بازيكنـی كـه ايـن عنـوان را از زمـان عرضـه تاكنـون تهيه كرده انـد تشـكر كنـم. چهـار ميليـون نفـر از عالقه منـدان بـه بازی هـای نقش آفرينـی كه پول 
خودشـان را به زحمـت به دسـت آورده انـد و ايـن بـازی را خريـداری كرده انـد، انـرژی بسـيار خوبی بـه ما منتقـل كردند. ما هم سـعی داريم برای تشـكر 

از ايـن افـراد و اسـتقبال بی نظيـر آن هـا، DLC هـای مختلفـی را به صـورت هفتگـی و رايگان برای ايـن عنوان عرضـه كنيم.«

پیغام ارتقای فروش خیره کننده بازی ویچر ۳
رایگان به ویندوز۱۰

مايكروسـافت مدت بسياری 
اسـت كـه در حـال توسـعه ی 
آخريـن نسـخه از وينـدوز خود 
بـوده و در طول چنـد ماه اخير 
بيلدهـای متنوعـی را بـرای آن 
حـال  اسـت.  كـرده  منتشـر 
بسـياری از كاربـران وينـدوز 7 
و 8 در سراسـر جهـان، آيكـون 

جديـدی را در نـوار وظيفـه و در بخـش اعالن هـا دريافـت كرده انـد كـه با 
كليـک و طـی كـردن مراحل آن ارتقـا رايگان به ويندوز 10 ميسـر خواهد 
شـد.  مايكروسـافت عـزم خـود را جـزم كـرده تـا نسـخه ای بی نظيـر از 
وينـدوز 10 ارائـه كنـد. اما پيش از عرضه ی رسـمی اعالنيـه ای را به برخی 
كاربـران وينـدوز 7 و 8 نمايش داده اسـت. بر اسـاس ايـن اعالنيه، كاربران 
بـا كليـک كـردن بـر روی آن بـه صفحـه ی ارتقای رايـگان به وينـدوز 10 
هدايـت می شـوند. آنهـا در ايـن صفحـه با ارائـه ی آدرس ايميل، نسـخه ی 
رايـگان وينـدوز 10 را دانلـود خواهنـد كـرد. بـا ايـن حـال مايكروسـافت 
تاريـخ دقيـق رونمايـی از نسـخه ی نهايـی وينـدوز 10 را روز هفتـم مرداد 
اعـالم كـرده اسـت؛ اگـر قصد خريـد وينـدوز 10 را داشـته باشـيد بايد تا 

اواخـر مـاه آگوسـت منتظر باشـيد.

نرم افزارمجازی بازی

زمانبندی رویدادهای E3 2015 و برنامه شرکت ها
 تهیه و تنظیم: آرین اسدی

 روزهـای آخـر خـرداد هر سـال با برگزاری نمايشـگاه 
E3  و بازی هـای ويديويـی رنـگ و بـوی خاصـی دارد. 
ايـن  در  مخاطبـان  عالقـه ی  مـورد  كارهـای  از  يكـی 
روزهـا، تماشـای بازی هـا بـه شـكل زنـده يـا خوانـدن 
اخبـار كنفرانس هـا اسـت. در ادامـه می توانيد از سـاعت 
برگـزاری كنفرانس هـا بـه وقت تهـران و عناويـن بازی ها 

شـويد.  مطلع 
نمايشـگاه E3 2015 چنـد روز ديگـر بـا كنفرانـس 
شـركت بِِتسـدا آغـاز می شـود تـا جامعـه ی بازی هـای 
ويديويـی، يكـی ديگـر از مهم تريـن رويدادهـای خـود 

سـپری كنـد.
رويـداد. E3 2015 از آن نظـر حائـز اهميـت اسـت 
از  مـرزی  بـه  خانگـی  كنسـول های  هشـتم  نسـل  كـه 
را  خـود  پرچمـداران  بتواننـد  تـا  رسـيده اند  پختگـی 
معرفـی كننـد و البتـه ميزبـان خوبـی بـرای محصـوالت 
اسـتوديوهای مختلـف باشـند. سـونی و مايكروسـافت به 
رسـم هميشـگی خـود، نطـق اختصاصی خواهند داشـت 
و در ايـن بيـن نينتنـدو بـا يـک نمايـش از پيـش آماده 

شـده بـه ايـن نمايشـگاه خواهـد آمـد. 

 کنفرانس مایکروسافت 
دوشنبه 25 خرداد - ساعت 21

بـرای  را  بزرگـی   E3 تـا  دارد  قصـد  مايكروسـافت 
ماننـد  بزرگـی  نام هـای  كنـد.  برگـزار  خـود  هـواداران 
Forza، Halo و Tomb Raider در نمايشگاه امسال 
حضـور خواهند داشـت امـا E3 بدون سـوپرايز و معرفی  
بازی هـای هيجان انگيـز معنايـی نـدارد. با اين كـه  امكان 
دارد بـازیCrackdown  و بـازی اسـتوديو پالتينيـوم 

گيمز يعنی Scalebound در نمايشـكاه امسـال حاضر 
 Gears of نباشـند امـا بـاز هم می توانيـم برای نمايـش
War جديـد لحظـه شـماری كنيـم. فقط كافی اسـت تا 

سـاعت 21 روز دوشـنبه صبـر كنيم.

کنفرانس سونی
 سه شنبه 26 خرداد - ساعت 5:30 بامداد

حرف وحديث هـای  و  شـايعات  از  پـر  همـواره   E3
فضـای  برگـزاری،  از  پيـش  كـه  اسـت  آن  پيرامـون 
مجـازی را پـر می كننـد تـا روزی برسـد كـه بـه صورت 
رسـمی روی ِسـن بـه نمايـش درآينـد. حـاال پيـش از 
كـه  می دانيـم  جـاری،  سـال   E3 نمايشـگاه  برگـزاری 
نسـخه كالكشـن سـری Uncharted را خواهيـم ديـد. 
می توانيـم منتظـر Dark Souls 3 باشـيم و در نهايت، 
 The ماننـد سـنت چند سـاله، اين روزها شـايد بـاز هم

ببينيـم!  را  تريكـو  و   Last Guardian

نمایش از پیش آماده شده نینتندو
سه شنبه 26 خرداد - ساعت 20:30

نينتنـدو بـار ديگر با يـک همايش نينتنـدو دايِركت از 
پيـش آمـاده شـده و بـه E3 خواهـد آمد و انتظـار داريم 
اخبـار زيـادی پيرامـون بازی هـای آن در طـول برگزاری 
نمايشـگاه بشـنويم. هـواداران نينتنـدو می تواننـد منتظر 
 Mario Kart بـازی  بـه  راجـع  اطالعاتـی  شـنيدن 
باشـند.   Super Smash Bros الحاقـی  بسـته  و    8
همچنيـن بـه نظر می رسـد E3 امسـال می توانـد ميزبان 

بـازی Starfox نيز باشـد. 

نمایشگاه بازی های پی سی
چهارشنبه 27 خرداد - ساعت 4:30 بامداد

بـرای اوليـن بار در تاريـخ E3، كنفرانسـی اختصاصی 
در زمينـه ی كامپيوترهای شـخصی برگزار خواهد شـد و 
ِ ی اِم دی و وب سـايت پی سـی  گيمـر، اين رويداد  شـركت ا
را برگـزار خواهنـد كـرد. بـا حضـور شـركت هايی ماننـد 

بليـزارد، پارادوكـس و كريِتيـو اَسـمبلی، حـاال E3 برای 
مخاطبـان بازی هـای پی سـی نيـز لـذت بخـش خواهـد 

بود. 

کنفرانس الکترونیک آرتز
 سه شنبه 26 خرداد - ساعت 00:30 بامداد

سـتارگان  جنـگ  جديـد  نسـخه  نمايـش  جـز  بـه 
داشـت  انتظـار  می تـوان  كـه   Battlefront يعنـی 
مـدت زيـادی از كنفرانـس الكترونيـک آرتـز را به خود 
اختصـاص دهد، می توانيم اميد داشـته باشـيم تا شـايد 
ايـن شـركت چشـم مـا را به جمـال گيم پلی بـازی تازه 
Mirror›s Edge Catalyst روشـن  معرفـی شـده 
 Need كنـد. همچنيـن نسـخه بازسـازی شـده سـری
For Speed هـم می توانـد يكـی از اهرم هـای قـدرت 
امسـال محسـوب شـود. در   E3 آرتـز در  الكترونيـک 
ايـن بيـن، بازی هـای ورزشـی ايـن شـركت نيـز حضور 

داشـت. خواهند 

 کنفرانس یوبی سافت 
 سه شنبه 26 خرداد - ساعت 2:15 بامداد

 Assassin›s انتظـار می رود كه نسـخه جديد سـری
Creed يعنـی Sydicate بـه نمايـش غالـب كنفرانس 
يوبی سـافت بـدل شـود و اطالعـات و جزييات زيـادی از 
ايـن بـازی را بـه هـواداران ارائـه كنـد امـا در ايـن بيـن 

مشـتاق هسـتيم تـا نمايش هـای گيم پلی و البتـه جذابی 
 Rainbow Six Siege و The Division از بـازی
ببينيـم. خيلـی دور از ذهن نيسـت كه شـاهزاده پارسـی 

بـار ديگـر روی ِسـن E3 بيايـد و خودنمايـی كند!

کنفرانس ِبِتسدا
 دوشنبه 25 خرداد - ساعت 6 بامداد

شـركت بِِتسـدا نيز با كنفرانسـی ويـژه و اختصاصی پا 
بـه E3 سـال جـاری خواهـد گذاشـت. بـه لطـف معرفی 
پيـش از موعـد بازی Fallout 4، حـال می توانيم منتظر 
معرفـی جزييـات بيشـتری از اين بـازی در كنفرانس اين 
شـركت باشـيم. همچنيـن شـنيده ها حاكـی از حضـور 
نسـخه جديـد سـری Doom در ايـن كنفرانـس دارد. 

شـايد از Battlecry هـم اخبـاری به گوش برسـد!  

کنفرانس اسکوئرِانیکس 
سه شنبه 26 خرداد - ساعت 21:30

شـركت اسـكوئراِنيكس نيز به برگـزاری يک كنفرانس 
اختصاصـی در نمايشـگاه E3 امسـال خواهـد پرداخـت، 
بـزرگ،  بازی هـای  نشـر  لطـف  بـه  شـركتی كـه حـاال 
می توانـد ويترينـی از بازی هـای مختلـف را نمايـش داده 
و دربـاره جزييـات آن هـا صحبـت كنـد. به نظر می رسـد 
جديـد  نسـخه  شـركت،  ايـن  كنفرانـس  سرسـبد  گل 
 Mankind Devided يعنـی   Deus Ex سـری 
باشـد. مطمئنـا اگـر ايـن شـركت گيم پلـی از ايـن بازی 
را نمايـش دهـد، می توانـد نگاه هـای زيادی را به سـمت 
خـود جلـب كنـد. از طـرف ديگر بسـياری عقيـده دارند 
كـه اسـكوئراِنيكس در كنفرانـس امسـال خـود از نسـحه 
جديد سـری پرطرفـدار Hitman رونمايـی خواهد كرد. 
البتـه شـايد ايـن شـركت نگاهـی بـه طرفـداران قديمی 
خـود يعنـی دوسـت داران نقش آفرينی هـای ژاپنـی نيـز 

بيندازد. 



شماره پیاپی 394   دوره جدید شماره 25
دوشنبه 25 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

66 فرهنگ

                                                         علیجان غضنفری

ماجرای
پراید و پرادو

بخش دوم

- آقا، قيمت اين پرادو اآلن چنده؟ 
البـد مديـر نمايشـگاه ديـده بـود كـه از پشـت پرايـد 
و  انداخـت  مـا  بـه  آميـزی  تحقيـر  شـديم.نگاه  پيـاده 

كارتـون!« رد  بريـن  آقـا،  گفت:»هيچـی 
پسـرم را ديـدم كه از خشـم مـی خواهد منفجر شـود 
و اآلن اسـت كـه بپرد روی سـر يارو. بالفاصلـه رفتم توی 
سـينه اش و كشـيدمش كنـار و ماليم بهـش گفتم:»آخه 
پـدر، مـن و تـو از پرايـد پياده شـديم و يه راسـت رفتيم 
سـراغ گرون ترين ماشـين نمايشـگاه. معلومـه طرف فكر 
مـی كنـه داريـم دسـتش ميندازيم. بعدشـم حق بـا اونه. 

مـن و تـو اين جا چـی كار مـی كنيم؟!
بايـد بريـم سـراغ بنگاه هـای معامالتـی ماشـين های 
دسـت دوم امـا تـو بـه خرجـت نميـره، ايـن دفعـه اگـه 
می خـوای سـراغ ايـن نمايشـگاه ها بـری، الاقـل پرايـد و 

50 متـر جلوتـر يـا عقب تـر پـارک كـن.
-: غلـط كـرده مرتيكـه پول شـناس خدانشـناس، مـن 
نشـونش ميـدم ببيـن كـی بهت گفتـم، من اگه يـه روزم 
از عمـرم مونـده باشـه، باالخـره يكـی از ايـن ماشـينارو 

می گيـرم!
راسـتش دلـم خيلـی بـراش سـوخت، سـعی كـردم 

كنـم. آرومـش 
-: آخـه پسـرم از ديوار راسـت كه نمی شـه بـاال رفت، 
پـرادو خريـدن بـرای خودمـون غيرممكنـه، آدم عاقـل 

بـرای كار غيرممكـن اعتبـار خودشـو خـرج نمی كنـه؟!
-: حاال می بينی كه من غيرممكنو ممكن می كنم!

نمايشـگاه بعـدی برعكس خيلـی مـودب جوابمون رو 
داد: - واهلل ايـن كـه جلـو همـه پاركـه 350 قيمتشـه، 
هميـن مـدل ارزون ترشـم داريـم يـه نمونـه 250، يكـی 
ديگـه ام هميـن مـدل داريم كـه قيمتش صد و هشـتاده.

-: اين همه تفاوت قيمت از كجا مياد؟
از تغييراتـی كه توی موتور و گيربكسشـون داده شـده 
و يـا اطـاق و تجهيـزات داخلـی، سـمند خودمونـو ببيـن 
سـه چهـار نـوع مختلفـه و هـر كـدوم يـه قيمتـی داره، 

پـرادو هـم همينطور.
خونـه كـه برگشـتيم، الزم ديـدم كـه جـدی باهـاش 
صحبـت كنـم، گفتـم: خب پسـرجون معلوم هسـت توی 
چـه وهم و خيالی داری سـير ميكنی؟ چشـماتو درسـت 
بـاز كـن و واقعيتـو ببيـن، پوالمـون از 20 ميليـون بـاال 
نميـره و تـو دنبـال ماشـين 200 ميليونـی هسـتی؟ اگه 
تـو سـرت به جايـی خـورده خواهشـاً منو دنبـال خودت 

نكشـون كـه كم كـم مضحكـه غريب و آشـنا ميشـيم!
امـا  نيومـد،  مـن  سـراغ  ديگـه  هفتـه ای  دو  حـدود 
امـا چـه  مشـخص بـود كـه يـه كارايـی داره می كنـه، 
كاری مـن نمی دونسـتم. يـه روز عصـر مـن از كار آمـده 
و مشـغول اسـتراحت بـودم كـه سراسـيمه و هيجـان زده 
وارد شـد، سـالمی بـه مـادرش داد و باعجلـه گفـت: بابـا 
خوابـه يـا بيدار؟! مادرش جـواب داد: تازه ناهـار خورده و 
خوابيـده، خسـته بـود، يواش حـرف بزن بيـدارش نكنی.

مـن تـوی خـواب و بيـداری حرفاشـونو می شـنيدم، 
پسـرم خـودش رو بـاالی سـر مـن رسـاند و شـروع كرد 

صـدا زدن: بابـا! بابـا بيـدار شـو، كارت دارم.
هرچـی مـادرش مخالفـت كرد دسـت بردار نبـود! من 
كـه مشـاجره اونـارو می شـنيدم بـه مـادرش گفتـم: من 

بيـدارم، بـذار ببينـم چـی می گه؟!
-: بابـا ديـدی می گفتـی مـا نمی تونيـم پـرادو بخريـم 
مگـه اينكـه معجـزه ای اتفـاق بيفتـه، حـاال اون معجـزه 

اتفـاق افتـاده بـه شـرط آنكـه تـو مخالفـت نكنی!
- بشين درست حرف بزن، ببينم چی ميگی؟!

-: غـالم شـاه ميـرزا قبول كـرده باغ خودمـون روتوی 
روسـتا 200 ميليـون بخـره، اينـم پول پـرادو، امـا بابا تو 

رو خـدا نـه نگو.
- ايـن آقـای وكيـل چه نقشـه ای تو سـرش داره؟ اون 
كـه تـا چهـار مـاه پيـش از 50 ميليـون باالتـر نمی رفت، 
هرچنـد مـن هيچ وقـت قيمتـی روش نگذاشـتم و فقـط 

نمی فروشـم. می گفتـم 
-: نشـنيدی؟ همين سـه مـاه پيش حكم شـش دانگ 
اربابـای  يـک شـهرک تـازه تاسـيس رو بـرای يكـی از 

جيرفـت گرفتـه در برابـر 500 ميليـون حق الوكالـه.
حـاال 200 ميليونشـو ميـده بابت گسـترش باغ جلوی 
ويـالش، هيـچ ميدونـی اگـه اين يـه هكتار باغ مـا بخوره 
سـر بـاغ چنـد هكتـاری و ويـالی خـودش، ديگـه غـالم 
شـاه ميـرزا نيسـت، شـدادبن عـاد ميشـه و باغـش هـم 

شـداد؟! بهشت 
-البد ما هم ميشيم عمله ی ظلم شداد؟!

-: بـس كـن بابـا اون خريـداره و مـا هم فروشـنده، او 
هـم راضـی بـه ايـن معامله شـده تـا تنـور گرمه نـون رو 
بچسـبون، راستشـو بخـوای مـن معتقـدم خـدا آرزوهای 
مـا رو ديـده و حاالم يه گوشـه چشـمی بهمـون انداخته، 

پـس خواهشـاً خرابـش نكن.
-خرابـش نمی كنـم بابـا، امـا مـا اونقـدر سـمن داريم 
كـه ياسـمن تـوش گـم ميشـه! يكيـش هميـن مسـاله 
خونـس، اگـه ايـن خونـه كلنگـی رو تعميـر كنيـم بهتره 
يـا ماشـينی كـه چشـم غريـب و آشـنا را بـه روی مـا باز 

! ؟ ميكنه
-: بابـا خواهـش ميكنـم، چيـزی نگـو، بـذار يـه بـارم 
شـده مـا لـذت سـوار شـدِن يـه ماشـين شاسـی بلند رو 
می گفـت،  كيخسـرو  درويـش  رحيـم  كنيـم،  احسـاس 
فالنـی نميدونـی رانندگـی بـا ايـن پـرادو چـه كيفـی به 
آدم ميـده، شاسـی های بلنـدش طوری بهـت ابهت ميده 
كـه فكـر ميكنـی سـلطان جـاده تويـی، بـه هر ماشـينی 
كـه ميرسـی بـه طـور طبيعـی خودشـو كنـار ميكشـه و 
بهـت راه ميـده، آن هـم نه از تـرس، از روی احتـرام و تو 

آن بـاال، پشـت فرمـان از غـرور لبريـز ميشـی.
ادامه دارد ...

گفتگوی پیام ما با مهدی بذرافشان درباره اقتصاد هنر:داستان

خانه  پدری که خانه  تئاتر شد
 حدیث کریمی فر

 چـه عاملـی باعـث شـد خانـه ی پـدری را 
تبدیـل به پالتـوی نمایـش کنیـد و خودتان 

شـوید؟ مستاجر 
در گذشـته پـدرم ايـن خانـه را بـرای 

مـادرش مـی خـرد كـه بـه بچـه 
هـای مـردم قـرآن يـاد 

در  مـن  دهـد... 
هميـن خانه به 

آمـدم  دنيـا 
بـزرگ  و 

شـدم. 
بعـد از 
ت  فـو
ر  پـد
يـن  ا

نـه  خا
مـن  بـه 

بـرادرم  و 
سـيد  ر

قتـی  و . . .
سـتم  ا خو
خانـه  ايـن 
پالتـو  بـه  را 

كنـم  تبديـل 
بـرادرم سـهمی 

! سـت ا نخو
ايـن كـه چرا مـن تنهـا دارايـی ام را صرف چيـزی كنم 
كـه اطمينـان داشـته باشـم سـرمايه اش برنمـی گـردد به 
سـابقه ی مـن در بنيـاد حفظ آثار دفع مقـدس برمی گردد 
و تاثيـری كـه از خاطـرات آدمای جنگ به من منتقل شـد. 
اگـر مـی خواهی تغييرو تحولـی ايجاد كنی بايـد از خودت 
شـروع كنـی، من معمـوال غر نمی زنـم و درخواسـتی برای 

خودم نـدارم...
 از همـان ابتـدا قـرار بود ایـن مکان جایـی برای 

اجـرای نمایش باشـد؟
سـال 89 هيـچ آموزشـگاه بازيگری در كرمان نبـود. اول 
تصميـم داشـتم آموزشـگاهی تاسـيس كنـم... در نهايـت 
در پروسـه ی 6 ماهـه ايـن خانـه تبديـل بـه پالتـوی 100 
متـری جمـع جورشـد. امـروز از اين مـكان بـرای تمرين و 

اجـرا اسـتفاده می 
شـود. همـواره تئاتر 

برنامه دارد. هرشـب 
تئاتـر  همـواره    
پیشـنهاد چه کسـی 
و بـا چه اهدافـی بوده 

اسـت؟
پيشنهاد آن از 
بابک  طـرف 
قيقـی  د

وعبدالرضـا قـراری مطـرح شـد كـه اين نـام دارد كشـوری 
مـی شـود. 

درسـال های قبـل بهمـن و اسـفند اجراهايـی داشـتيم 
كـه ايـن اجراهـای مـداوم پايان سـال بـه نمايش هـا ضربه 
مـی زد)كرمـان ظرفيت ايـن تراكم را ندارد( فصل تابسـتان 
كـه فصـل فراغـت دانـش آمـوزان اسـت مـا اجـرا نداشـيم 
.خواسـتيم  مكانی معرفی كنيم كه اجرای مسـتمر داشـته 
باشـد وخانواده ها هرشـب كه خواستند بتوانند تئاترببينند.

ايـن تغييـر كاربری قطعـا هزينه بر بـوده اسـت.آيا برای 
ايجاد پالتو دولت يا سـازمانی به شـما كمک كـرد؟ تا امروز 
يـک ريال كمک نشـد ! فقـط در روزهـای پايانی دولت قبل 
،ارشـاد كرمـان مبلغ يک ميليـون و پانصد هـزار تومان  آن 

هـم نه بـه پالتو به مهدی بدرافشـان واريـز كردند.

در دولـت تدبيـر و اميد آيا اهالـی تئاتر به همياری دولت 
،اميدوار هسـتند؟ راسـتش بـه دولت جديد خيلـی اميدوار 
نيسـتم. تكليـف دولـت بايـد با حـوزه ی نمايش مشـخص 
باشـد! تـا دولـت تئاتـر را به عنوان يـک عنصر ضـروری در 
جامعـه  نپذيـرد اوضاع به همين شـكل اسـت. پيشـنهادم 
اين اسـت مديـران فرهنگی ارشـاد  يک سـيمينار ضرورت 
تئاتـر برای مديـران برگزار كنند .مدير موفـق نبايد به تئاتر 
ماننـد يـک كاال نـگاه كنـد. بليـط واقعـی تئاتـر در كرمان 
35 هزارتومـان اسـت امـا چنـد نفـر تـوان ايـن پرداخت را 
دارد ! مديـركل ارشـاد مديـر جـوان با انرژی و بـا نيت پاک 
اسـت امـا در ايـن دو سـال عملكردشـان غيرفرهنگـی بود. 
مشـكل مديـران مـا اين اسـت  كـه اگر نقد شـوند فكر می 
كنند به شـخص ايشـان نقد وارد شـده ،در صورتی كه اين 
متوجـه جايـگاه حقوقـی آن هاسـت... به نظر مـن بهترين 
مديـر كشـور در مجموعـه ی ارشـاد تنهـا 5 درصـد موفق 

عمل مـی كند.
 آیـا رونـق تئاتر تنهـا در گروه همـت مدیران 

رشـاد است؟
حـوزه ی فرهنگ پروسـه ی 50 سـاله اسـت 
بايـد از فرهنـگ و با همكاری همه ی سـازمان 
ها شـروع كنيم .معـادن وصنايع اسـتان كه 
از ايـن سـرزمين درآمـدی سرشـار دارند 
بـه حـوزه ی  را   آن  از  بخشـی  بايـد 
فرهنـگ اختصـاص دهند. اسـتاندار 
محتـرم در جلسـه ای گفتنـد كـه 
فـرش قرمـز جلوی سـرمايه گذار 
مـی  پهـن  خصوصـی  بخـش 
كننـد... بـرآوردی كـه بـرای 
توليـد اثر اسـت بيـن 50 
تـا 80 ميليـون تومان 
متوسـط  طـور  بـه 
اسـت همواره تئاتر 
داشـت  كار  7تـا 
ی  هزينـه 
هـر اثـر بطـور 
 60 متوسـط 
ميليـون هم باشـد جمعا 
420 ميليـون با ملک و مكان وتبليغـات باالی يک ميليارد 
اسـت... ايـن اوليـن سـرمايه گـذاری در حـوزه ی فرهنـگ 
بـه خصـوص تئاتـر مـی باشـد.خوب اسـت اسـتاندار فرش 
قرمـزش را بـرای سـرمايه گذارهـای فرهنـگ وهنـر پهـن 
كنـد. دربـاره ی صـدا سـيما بايد مـورد بغرنجـی بگويم كه 
تعرفـه ای  بـرای تبليغ تئاتر در نظـر می گيرد با تبليغ يک 
شـركت خودرو سـازی يكسـان هسـت !مسـله ی نهادهای 
امنيتـی هـم شـده دسـت آويـزی بـرای كمـک نكـردن به 
حـوزه ی فرهنـگ وهنر)دين ما با هنر هيـچ منافاتی ندارد(
 آیـا ایجاد خانـه ی هنرمندان در کرمـان می تواند 

بـه رونق هنرهـا کمک کند؟
بـه عقيـده ی مـن جريـان خانـه ی هنرمنـدان جريان 
خوبـی اسـت نه به ايـن معنا كـه ارشـاد از وظايفش فاصله 

بگيـرد! البتـه بـرای ايـن كـه خانـه ی هنرمندان بـه كمال 
برسـد و بـه خانـه ی ذهـن آقـای جوشـايی نزديـک شـود 
شـايد15 سـال طول بكشـد.بايد اختالف ها حل شـود واين 

مسـتلزم گفتگـو و تعامـل بين هنرمندان اسـت. 
 پالتـوی مـوج نو بافـت فرسـوده ای دارد،فکر می 
کنیـد تا چند سـال با ایـن وضعیـت دوام بیاورید؟ 

يـادگاران صنتـی دو جريـان خصوصـی  و  نـو  مـوج 
تئاتـر در كرمـان هسـتند ايـن دو تـا مركـز اگـر تعطيل 
شـود مـا شكسـت نمـی خوريم امـا اين جريان شكسـت 
مـی خـورد و دود آن هـم اول بـه چشـم دولت مـی رود. 
وقتـی باغ اسـاطير تعطيل شـد گفتـم وظيفه ارشـاد بود 
، جلسـه ی بحـران تشـكيل مـی داد. مـا انگيـزه ی دلی 
و روحـی داريـم. امـا در نهايـت يكـی دوسـال ميتوانيـم 
تحمـل كنيم .مـن اگر نتوانـم در حـوزه ی اقتصاد كاری 
كنـم خانـواده ام آسـيب مـی بيننـد )هـر چند تـا امروز 
هـم ايثـار كـرده انـد.( ايـن پايـان غـم انگيـز همـه ی 

فضاهـای خصوصی اسـت. 
 پالتـوی موج نو از لحاظ بصری اسـتاندارد نیسـت 

برای تجهیـز آن چه راهکاری اندیشـیده اید؟
بخش پالتو اش بازسـای شـده چرا كه امنيت مخاطب مهم 
بوده اسـت اگر شـهرداری وشـورای شـهر به مـا مجوزتغيير 
كاربـری بدهنـد از لحاظ بصـری ورودی و سـالن انتظار هم 
شـكيل می شـوند. شـهرداری بايد كلی هزينه كند تا خانه 
ی فرهنـگ ايجـاد كنـد. اگـر بـه اين مـكان به چشـم خانه 
ی فرهنگ نگاه شـود بسـياری از موانع برداشـته می شـود. 
بهار امسـال شـاهد فراوانی تئاترها در سـطح شهر بوديم 
آيـا اوج نمايـش كرمـان در روزهـای اخير بوده اسـت؟ دهه 
60 تئاتـر قدرتمنـد و مردمـی بـود... امـروز هـم بـه لحـاظ 
تخصـص وتكنيـک دوره ی خوبی اسـت .با توجـه انرژی كه 
بـرای اطـالع رسـانی می كنيم  اسـتقبال خوب اسـت البته 
نـه انـرژی كـه بـرای توليـد اثـر مـی گذاريـم )ما تـا لحظه 
ی توليـد اثـر حرفـه ای كار مـی كنيـم  اما مرحلـه دوم كه 

اجراسـت ضعـف داريم(.
 برای جذب اسپانسر خصوصی فکری کرده اید؟

خوشـحال می شـويم صنايع اسـتان اسپنسر فعاليت هنری 
شـوند. البتـه بايـد كارشناسـان خبـره تعيين كننـد به چه 
كسـانی كمک شـود.اگر جمـع تصميم بگيـرد در صد خطا 
كمتـر اسـت. رشـد يک فـرد خـاص و عـدم توجه بـه افراد 
ديگـر بـدون تخصص باعث رشـد جريـان ناعادالنـه ای می 
شـود ،اگر از كار هنری درسـت حمايت شـود تاثير آن را در 

سـالهای بعد مـی بينيم . 
 چه انتظاری از مردم برای حمایت از هنر دارید؟

روز اول تاسـيس مـوج نـو نگـران مردم محلـه بودم كه 
اشـكالی در زندگـی و كسبشـان بوجـود بيايداما بـه مرور 
زمـان در يافتـم كـه چه مـردم مهربـان و باغيرتـی داريم 
.نمونـه اش چنـد روز قبـل اسـت كـه كسـبه ی محـل به 
اداره ی زيباسـازی اجـازه ندادنـد بنـر خـدای كشـتار در 
بياورنـد ! مـا بـرای اجـرا بـه مغـازه دارهـای محلـه بليـط 
مهمـان داديـم امـا از اجـرای خـدای كشـتار مـردم بليط 

شـان را مـی خرند...

مهدی بذرافشان متولد کرمان فارغ االتحصیل رشته ی تئاتردر سال 78،از 
معدود هنرمندانی است که مصداق این بیت است )ای کوشش نشسته جایی 
نمی رسی ،پایی برهنه ساز که دست دعا کم است( او بدون حمایت از جایی 

خانه ی پدری اش را تبدیل به پالتوی نمایش با نام موج نو کرد.

آگهی ممیزی مراتع
جهت صدور پروانه مرتعداری )پروانه چرای دام(

در حوزه استحفاظی شهرستان کرمان استان کرمان
باسـتناد تبصـره يـک مـاده 3 قانـون حفاظـت و بهـره بـرداری از جنگلهـا و مراتع كشـور مصـوب 1346/5/30 و اصالحـات بعدی و در اجـرای بند 24 و 29 دسـتورالعمل ضوابط و شـرايط بهره بـرداری صحيح از 
مراتـع بمنظـور چـرای دام بـه اطـالع كليـه مرتعـداران، دامـداران ذينفـع و صاحبـان پروانه مرتعـداری )پروانه چرای دام( می رسـاند هيأت مميـزی مراتع بمنظـور تعيين دامـداران ذيصالح و مميـزی مراتع ييالقی 
جهـت صـدور پروانـه مرتعـداری )پروانـه چـرای دام( در تاريخهـای ذكر شـده براسـاس جـدول ذيل در مراتـع حضور خواهند داشـت. لذا مقتضی اسـت كليه مرتعـداران و دامداران ذينفـع در تاريخهای مورد اشـاره 
ضمـن حضـور در مرتـع، درخواسـت كتبـی و مـدارک و سـوابق قانونـی كـه دامـداری آنها را بـه اثبات می رسـاند با اخذ رسـيد به هيـأت اعزامی تحويل تـا برابر مقررات درخواسـت آنها مورد رسـيدگی قـرار گرفته 

و اقـدام قانونـی الزم صـورت پذيـرد. بديهـی اسـت در صورت عـدم مراجعـه در زمان تعيين شـده اعتراضات و تقاضـای بعدی مورد رسـيدگی قـرار نخواهد گرفت. 

تاریخ حضور هیأت ممیزی
نوع ممیزی

نوع مرتع تجدید ممیزینام مرتع  ممیزی جدید
94/4/14 لغايت 94/4/15 * ييالقی قتلی راين
94/4/16/ لغايت 94/4/18 * ييالقی چاه شور كريم آباد گاوخانه
94/4/20 لغايت 94/4/22 * ييالقی گودر راين
94/4/23 لغايت 94/4/25 * ييالقی چشمه سكل راين )زمان آباد
94/4/28 لغايت 94/4/30 * ييالقی هشتادان گلبافت
94/4/31 لغايت 94/5/3 * ييالقی گيسين
94/5/4 لغايت94/5/6 * ييالقی فوسک

94/5/10 لغايت 94/5/12 * ييالقی كشيتوئيه شهداد
94/5/13 لغايت 94/5/15 * ييالقی دارسنوئيه
94/5/17 لغايت 94/5/18 * ييالقی ده شيب

مهدی رجبی زاده
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمان  م الف 164



شماره پیاپی 394   دوره جدید شماره 25
دوشنبه 25 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 ورزش7

پیروزی دوباره ایران مقابل
 قهرمان المپیک

تيـم ملـی واليبال ايـران كه نخسـتين ديـدار خود 
برابـر تيم قدرتمند روسـيه را با پيروزی بـه پايان برده 
بـود، در دوميـن ديـدار هـم برابـر اين تيم بـه پيروزی 
رسـيد تـا موقعيت خـود را در جدول رده بنـدی بهبود 

. ببخشد
تيم هـای ملـی واليبـال روسـيه و ايـران از سـاعت 
19:40 يكشـنبه در چارچـوب ديدارهـای هفته پنجم 
ليـگ جهانـی ديـدار دوم خـود را در شـهر كازان آغاز 
كردنـد كه در پايان شـاگردان اسـلوبودان كـواچ موفق 
شـدند بـا نتيجـه 3 بـر صفـر حريـف خود را شكسـت 
دهنـد و بـا كسـب 6 امتيـاز بـا ارزش ايـن كشـور را 

كنند. تـرک 
:B جدول رده بندی گروه

1- آمريكا 17 امتياز
2- لهستان 11 امتياز

3- ايران 7 امتياز
4- روسيه يک امتياز

کسب مدال طال توسط 
سیرجانی ها در مسابقات پرسه 

سینه
مسـابقات پرس سـينه مشـترک آسـيا و اروپا هفته 
گذشـته با شـركت 9 كشـور در تركيه برگزار شـد و با 

قهرمانـی نمايندگان كشـورمان پايان يافت.
ايـن  ايـران در  اسـالمی  نماينـده جمهـوری  تيـم 
مسـابقات بـا 8 ورزشـكار توانسـت بـه مقام اولـی اين 
مسـابقات دسـت يابـد و تيـم هـای تركيـه و آلمان به 
ترتيـب دوم و سـوم شـدند. در ايـن تيـم دو ورزشـكار 
سـيرجانی نيـز حاضـر بودنـد كـه رتبـه هـای برتـر 
را بـه دسـت آوردنـد مرتضـی دولـت آبـادی در وزن 
منفـی 140 كيلوگـرم و اميـن جهانگيـری در وزن 90 
كيلوگـرم بـه مـدال طـال دسـت يافتنـد. ضمـن اينكه 
اميـن جهانگيـری بـا زدن وزنـه 260 كيلـو گـرم بـه 
علـت سـنگينی ايـن وزنـه نسـبت بـه وزن خـودش 
بـه عنـوان قهرمـان قهرمانـان معرفـی و كمربنـد طال 
گرفـت. شـايان ذكـر اسـت نفـرات برتـر به مسـابقات 
جهانـی اوكرايـن كـه شـهريور امسـال در آن كشـور 

برگـزار مـی شـود اعـزام می شـوند.

ذوب آهن قید چند بازیکن 
تیمش را زد

سـنگين  پيشـنهادات  بـا  ذوب آهـن  مربيـان 
مخالفـت  قـرارداد  تمديـد  بـرای  بازيكنـان  برخـی 

كردند. 
اعضـای كادرفنـی ذوب آهـن مجبـور شـدند قيـد 
بزننـد.  را  تيم شـان  بازيكـن  چنـد  قـرارداد  تمديـد 
در مذاكراتـی كـه مربيـان ذوب آهـن بـا تعـدادی از 
بازيكنـان ايـن تيـم كـه قرارداشـان بـه پايان رسـيده 
اسـت، داشـتند آنها رقم های پيشـنهادی خود را برای 
تمديـد قـرارداد اعـالم كردنـد. در اين بين تعـدادی از 
نفـرات بودنـد كـه خيلـی بيشـتر از رقم قـرارداد خود 
در فصـل گذشـته می خواسـتند كـه اين مسـئله مورد 

موافقـت گل محمـدی و دسـتيارانش قـرار نگرفـت.
مربيـان ذوب آهـن به اين دسـته از نفرات تيم شـان 
اعـالم كرده اند كـه نمی توانند بـا رقم پيشـنهادی آنها 
كنـار بياينـد و اگـر باشـگاهی پيـدا می شـود كـه اين 
پـول را بـه آنهـا می دهد، راهـی آن تيم شـوند. چنين 
مسـئله ای باعـث شـده مربيـان ذوب آهن به فكـر پيدا 
كـردن بازيكـن جانشـين بـرای بازيكنانـی باشـند كه 

خواسـته غيرمعقـول بـرای تمديد قـرارداد دارند.
قاسـم حدادی فـر،  رضايـی،  كاوه  دهنـوی،  قاسـم 
كارلـوس سـانتوز و چنـد بازيكـن شـاخص ديگر فصل 
پيـش ذوب آهـن قراردادشـان با اين باشـگاه بـه پايان 

است. رسـيده 

دبيـر هيـات سـواركاري اسـتان كرمـان 
رقابـت  ايـن  حاشـيه  در  جمعـه  شـامگاه 
هـا  گفـت 102 شـركت كننـده از سراسـر 
كشـور از روز چهارشـنبه گذشـته بـه مـدت 
سـه روز در باشـگاه سـواركاري الماس كوير 
بـه رقابـت پرداختنـد .محمـد ماليـري بيان 
كرد: در اين مسـابقات سـواركاراني از استان 
هـاي قم، اصفهـان، تهران، خراسـان رضوي، 
يـزد و كرمـان در گـروه هـاي سـني نونهال، 
نوجـوان، جوان و بزرگسـال حضور داشـتند. 
بـا  وي گفـت: آخريـن مسـابقات پـرش 
اسـب در سـطح كشـوري 19 سـال پيش در 
كرمـان برگزار شـده بـود .ماليری افـزود: در 
گـروه مالكان اسـب هـا و پـرش از روي مانع 

120 سـانتيمتري، كميـل موحـدي با اسـب 
بـا اسـب  زاده  خـان مولـي و آرش حسـن 
باربـد هـر دو از كرمان به ترتيـب اول و دوم 
شـدند.دبير هيات سـواركاري اسـتان كرمان 
گفـت: همچنيـن مجيـد مجيـدي بـا اسـب 
آرگنـات از قـم، مصطفـي دهقانـي بـا اسـي 
وينسـي و حسـين يعقوبـي با اسـب آپاسـان 
هـر دو از كرمـان بـه ترتيب رتبه هاي سـوم 

تـا پنجـم را كسـب كردند.
وي بـا اشـاره بـه مشـخص شـدن برترين 
B و پـرش  بزرگسـال  هـا در گـروه سـني 
افـزود:  سـانتيمتري   135 مانـع  روي  از 
داود پوررضايـي بـا اسـب يونيـور، ابوالفضـل 
عليرضـا  ويـزارد،  اسـب  بـا  محمـدزاده 

خوشـدل بـا اسـب سـامانتا، محمدحسـين 
مـكاري با اسـب تورنتو و مسـعود مـكاري با 
اسـب شـرلوک مي هـر چهار نفـر از تهران و 
عليرضـا عامـري بـا اسـب تاقمـي از اصفهان 

بـه ترتيـب اول تـا ششـم شـدند.
ماليـري گفـت: همچنيـن در رده اسـب 
ايراني و پرش از روي مانع 120 سـانتيمتري 
از  پينتـون  اسـب  بـا  افالطونيـان  حسـين 
كرمـان، محمـد حسـين مـكاري بـا اسـب 
بـا  عسـكري  عليرضـا  اصفهـان،  از  مخمـل 
اسـب آرتيـن، رحمـان زنگي آبادي با اسـب 
گيـو و كميل موحـدي با اسـب ويكتوريا هر 
سـه از كرمـان بـه ترتيـب رتبه هـاي اول تا 

پنجـم را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

يوسـف كرمـی، قهرمـان تكوانـدوی ايران 
در  ورزش  دارم  اعتقـاد  گفـت:  جهـان  و 
كشـورمان گران شـده اسـت و ايـن موضوع 
در عـدم اسـتقبال جوانـان از ورزش نقـش 

غيـر قابـل انـكاری دارد.
كرمـی ادامـه داد: در ايـن سـال ها هزينه 
ورزش كـردن در كشـورمان بسـيار باال رفته 
و ايـن موضـوع سـبب دور شـدن نوجوانان و 
جوانـان از محيط های ورزشـی شـده اسـت. 
هزينـه اسـتفاده از اسـتخر در ايـن سـال ها 
در  روزهـا  ايـن  و  داشـته  صعـودی  رونـد 
خوشـبينانه ترين حالـت بـه 20 تـا 30 هزار 
تومـان رسـيده و ايـن در حالـی اسـت كـه 
بـازی كـردن در سـالن های  فوتبـال  بـرای 
ورزشـی دو سـه برابر ايـن مبلغ بايـد هزينه 
شـود. همچنيـن به دليل سـاخت وسـازهای 

صـورت گرفتـه، فضايی برای بـازی كودكان، 
نوجوانـان و جوانـان در كوچه هـا نيـز فراهم 
نيسـت و ديگـر نمی شـود به صـورت رايگان 

كرد. فعاليـت 
كرمـی يـادآور شـد: در مقابل گران شـدن 
رونـد   قهوه خانه هـا  ورزشـی،  محيط هـای 
ايـن  و  دارنـد  هزينه هـای خـود  در  نزولـی 
سـنی  رده هـای  بـرای  مناسـبی  بسـتر 
مختلـف ايجـاد كـرده تـا بـه جـای حضـور 
محيط هـا  ايـن  در  ورزشـی،  مكان هـای  در 
سـرگرم شـوند و اوقات خـود را بگذرانند! به 
طـور قطـع وقتـی از آسـيب های اجتماعـی 
صحبـت می كنيـم بايسـتی بـه يـاد بياوريم 
كـه خودمـان نيز در بـروز ايـن ناهنجاری ها 
دخيـل هسـتيم و بـا تصميم گيری هايـی كه 
انجـام می دهيـم فضـا را بـرای رخ دادن اين 

معضـالت آمـاده می كنيـم.
در  حضـورش  دربـاره  پايـان  در  كرمـی 
تكوانـدو نيـز گفـت: مـن فعـال ارتباطـی بـا 
فدراسـيون نـدارم امـا در تـالش هسـتم بـا 
راه انـدازی يـک آكادمـی تكوانـدو، به صورت 
آمـوزش  را  عالقمنـدان  اصولـی  و  درسـت 
دهـم كـه بـه اميد خـدا در حال طـی كردن 

مراحـل قانونـی آن هسـتم.
گرانی ورزش حدود سـه سـالی اسـت كه 
گريبـان گيـر ورزش بـه خصـوص در حوضه 
جوانـان شـده. ايـن موضـوع در حالـی بارها 
وبارهـا مـورد تاكيـد بسـياری از مسـئولين 
در  هنـوز خبـر چندانـی  كـه  گرفتـه  قـرار 
عرصـه عمـل نيسـت وبسـياری از جوانـان 
درايـن بـاره و بـه ويـژه در محافل دوسـتانه 
خـود از ايـن موضـوع ناراحـت وگاليـه منـد 

آخريـن  برطبـق  ديگـر  سـوی  از  هسـتند. 
91،ميـزان  سـال  بودجـه  بـاره  در  آمارهـا 
 40 جوانـان  ورزش  بـه  يافتـه  اختصـاص 
مسـئله  ايـن  كـه  يافتـه  افزايـش  درصـد 
لـزوم برنامـه ريـزی بيشـتر را بـرای هزينـه 
كـردن ايـن بودجـه افـزوده شـده بـرای امر 
ورزش عمومـی جوانـان دارد. درايـن ميـان 
در مـورد تاثيرات گسـترش فضای ورزش در 
ميـان جوانـان در چنـد سـال اخيـر مسـائل 
زيـادی مطـرح شـده اسـت وكارشناسـان به 
دفعـات به مزايـای برنامه ريزی بـرای آن در 
مقابـل مضـرات نبـودن آن اشـاره كـرده اند.

امـا آنچـه كه به نظر می رسـد كمـی ناديده 
گرفتـه شـده نظـر خـود جوانـان اسـت كـه 
بايـد بيـش از گذشـته در ايـن بـاره شـنيده 
شـود،درهمين بـاره مهـدی كـه يـک جوان 

ليسـانس  فـوق  دوره  سـاله   23 دانشـجوی 
اسـت مـی گويـد: تـا چنـد سـال پيـش كه 
هزينـه هـا كمـی پاييـن تر بـود با دوسـتانم 
حداقـل هفتـه ای يـک بـار به سـالن فوتبال 
مـی رفتيـم امـا در شـرايط فعلی كـه هزينه 
هـا اجاره سـالن بـرای دو سـاعت بـه حدود 
70 هزارتومـان رسـيده اسـت ،ديگـر نه من 
ونـه دوسـتانم عالقـه ای بـه هزينـه كـردن 
ايـن مقـدار پول نداريـم وترجيح مـی دهيم 
بـه ديگرتفريحـات بپردازيـم به طـوری كلی 

ورزش را كنـار گذاشـته ايـم.
صحبتهـای ايـن جـوان در حالـی بيـان 
مـی شـود كـه كارشناسـان ادامـه ايـن روند 
وافسـردگی  داننـد  مـی  مضـر  بسـيار  را 
وميـل بـه خانـه نشـينی وانـزوا را از اوليـن 
ای  سـئله  شـمارند.  برمـی  آن  پيامدهـای 
كـه واضـح اسـت افزايـش مـداوم قيمـت ها 
و ثابـت مانـدن درامـد هـا اسـت. بـه همين 
جوانـان  ورزش  هزينـه  كـه  وقتـی  دليـل 
از جوانـان ترجيـح  بـاال مـی رود بسـياری 
مـی دهنـد كـه بـه جـای پرداختن پـول در 
ايـن مـورد بـه هزينـه كـردن پـول خـود در 
مسـائل ديگـری بپردازنـد وحتـی بـه تدريج 
ايـن فكـر در ميـان آنها گسـترش پيـدا می 
كنـد كـه اوقـات فراغـت خـود را بـا مسـائل 
ديگـری بـه غير از ورزش پر كنند. در بسـيار 
از نقـاط دنيـا دولتها بـرای كشـاندن جوانان 
بـه سـمت ورزش ازمشـوقهای قابـل توجهی 
دولتهـا  ايـن  انگيـزه  كننـد.  مـی  اسـتفاده 
بسـيار هوشـمندانه اسـت، يعنـی مـی دانند 
كـه اگـر چنيـن كاری را انجـام ندهنـد بايد 
دراينـده ای نـه چنـدان دور ايـن هزينـه را 
در مسـائل ديگـری صـرف كننـد. مسـائلی 
كـه صرفـا جنبـه درمانـی موقـت دارد نـه 
از  بسـياری  نمونـه  عنـوان  بـه  پيشـگيری! 
كارشناسـان اجتماعـی دربرآوردهـای خـود 
هزينـه آسـيبهای اجتماعـی ماننـد اعتيـاد 
را محاسـبه مـی كننـد وبـه اين ترتيـب اين 
موضـوع را در قالـب يـک كارپژوهشـی بـه 
دولـت گوشـزد مـی كننـد كـه اگـر شـرايط 
تفريحـات سـالم ومهمتـر ازآن وزش عمومی 
را فراهـم نكنـد در آينـده بايد هزينـه انجام 
نـداده درايـن راه را خـرج كنترل آسـيبهای 
اجتماعـی ماننـد رخـوت وافسـردگی وحتی 
اعتيـاد جوانـان كنـد. بايـد سـريعتر فكـری 
بـرای كاهـش هزينـه هـای ورزش جوانـان 
رايـگان  دادن  قـرار  اختيـار  در  وحتـی 
مكانهـای ورزشـی بـه جوانـان كـرد تـا ايـن 
قشـر مهـم جامعـه ايران بـدون هيـچ مانعی 
بـه اين سـمت گرايـش كنند.اگـر بودجه كم 
شـده ويـا به هر حـال دراين زمينه مشـكلی 
وجـود دارد بايـد از بودجـه ورزش حرفه ای 
كـم وبه بودجـه  ورزش عمومـی اضافه كرد.

چـرا كـه در شـرايط امـروز جامعـه مـا نيـاز 
بـه ورزش عمومـی وحضـور فعـال جوانـان 
درايـن زمينه بـاری كاهش زمينـه معضالت 

اجتماعـی ضـروری اسـت.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007002109 هيـات اول موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک كرمـان تصرفات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضی آقای فـرزاد مالئی درختجانی فرزند ابراهيم شـماره شناسـنامه 3098 صادره 
از كرمان در ششـدانگ يک باب سـاختمان به مسـاحت 216/27 متر مربع پالک 13629 فرعی از 4776 
اصلـی واقـع در بخـش 1 كرمان بـه آدرس كرمان بلوار آيـت اله خامنه ای كوچه 39 اواسـط كوچه روبروی 
موتـور سـازی خريـداری از محـل مالكيت آقای شـاهپور كيانيان محرز گرديده اسـت لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالكيـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاريخ انتشـار اوليـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايی تقديم نمايند. بديهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذكور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/11     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/25

1042 كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007001659 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم ايران شـعله فرزند اكبر بشـماره شناسـنامه 417 صادره از شـهداد در ششـدانگ 
يـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 131/10 متـر مربع تحـت پـالک 13476 فرعـی از 3968 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 413 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 كرمان به آدرس كرمان سراسـياب 
فرسـنگی چهـار بـاغ شـمالی سـمت چـپ كوچـه 2 خريـداری از محـل مالكيـت خانـم فاطمـه حيدری 
فرسـنگی محـرز گرديده اسـت. لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از 
تاريـخ انتشـار اوليـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت يـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/11         تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/25
1089     كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319007041460 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک كرمـان تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی ميرزائـی فرزنـد حبيب اله بشـماره 
شناسـنامه 10 صـادره از رايـن در ششـدانگ يـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـات فوقانـی بـه 
مسـاحت 252/68 متـر مربـع تحـت پـالک 2524 فرعـی از 2942 اصلـی واقـع در بخـش 3 كرمان 
بـه آدرس كرمـان خيابـان گلدشـت كوچه 44 منزل 2 سـمت چپ خريـداری از محـل مالكيت آقای 
عبدالرسـول هدايـت محـرز گرديـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريخ انتشـار اولين آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه اين اداره 
تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـی تقديـم نمايند. بديهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذكور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/25

1091 كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمان
امين رضا قوام 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک كرمـان تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـيد عباس دشـتی رحمت 
آبـادی فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 47517 صـادره از يـزد در ششـدانگ يـک زميـن بـا 
مسـاحت 26532 متـر واقـع در كرمـان- شـرف آبـاد كوچه بی بی عصمـت ملک آباد مسـتوره بخش 
1/4 كرمـان خريـداری شـده اسـت.  لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در يـک نوبـت آگهی می 
شـود چنانچـه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
بـا شـماره 09176146099 تمـاس حاصـل فرماينـد. بديهـی اسـت در صـورت عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار: 1394/3/25

پایان مسابقات اسب سواری
جام الماس کویر

خبر خبر

بانوی کرمانی 
بهترین مربی
 فوتبال ایران

كرمـان  از  جعفـری  مرضيـه  از 
و  محمـدی  گل  يحيـی  كنـار  در 
برنريـن  عنـوان  بـه  منصوريـان 
در  كشـور  فوتبـال  فصـل  مربيـان 
دو قسـمت بانـوان و آقايـان تجليل 
شـد . در گـرد همايي كـه در اراک 
و بـه منظـور تجليـل از مربيان برتر 

فوتبـال كشـور برگـزار شـد , مرضيـه جعفـري عنـوان بهتريـن مربي بانوان كشـور 
در فصـل قبـل مسـابقات را از آن خـود كـرد . در ايـن مراسـم كـه به همـت هيئت 
كانـون مربيـان فوتبـال ايـران برگـزار شـد يحيـي گل محمـدي بـه عنـوان بهترين 
مربـي سـال انتخـاب شـد، عليرضـا منصوريـان، سـرمربي تيـم فوتبال نفـت تهران 
بـه عنـوان بهتريـن مربـي ليـگ برتر انتخاب شـد حسـين فركـي هم عنـوان مربي 
ويـژه انتخـاب شـد كـه توانسـت دو سـال پياپـي تيم هـاي فـوالد و سـپاهان را بـه 
قهرمانـي برسـاند. عنـوان بهتريـن مربـي برتـر فوتبـال بانـوان بـه مرضيـه جعفري  
بانـوي شايسـته از كرمـان رسـيد كـه توانسـته بـود در دوره هـاي اخيـر بـه همراه 
تيـم خـود مقامهـاي بسـياري را كسـب كنـد .ايـن گونـه اتفاقـات و تجليل هـا نيز 
نشـانی از پتانسـيل بـاالی فوتبال كرمان اسـت كه مدتهـا بود زير خورشـيد كرمان 

رنـگ باختـه بود.

تیم کرمان قهرمان 
جودوی نونهاالن 
رئيـس هيئـت جـودوی اسـتان 
برتـر  نفـرات  گفـت:  كرمـان 
مسـابقات قهرمان نونهاالن اسـتان 
معرفـی و كرمان قهرمـان اين دوره 

. شد
 محمـد اكبـری اظهـار داشـت: 
ايـن دوره از مسـابقات بـه منظـور 
شناسـايی نخبگان و اسـتعدادهای 
حضـور  بـا  اسـتان  جـودوی 

شـركت كنندگانی از شهرسـتان های اسـتان برگـزار شـد. در پايـان ايـن مسـابقات 
تيـم كرمـان به مقام نخسـت تيمی مسـابقات دسـت يافـت و تيم های رفسـنجان و 

كهنـوج بـه ترتيـب بـه عناويـن دومـی و سـومی بازی هـا رسـيدند.
اكبـری ادامـه داد: محـراب ميرزايـی و علی اميری از رفسـنجان، حبيـب بالنگی 
از كهنـوج، كيان پورخوش سـفر و عليرضـا ابراهيم آبادی از كرمان، حسـين ميرزايی 
رفسـنجان، سـلمان بـاالور از كهنـوج، محمـد مهـدی دولت آبـادی، نويـد قاصـدی، 
رضاپـور، اميرمحمـد صادقی، سـيدابوالفضل روح االمينی و حسـام اميـری از كرمان 

در اوزان مختلـف ايـن مسـابقات بـه مدال طـال و عنـوان قهرمانی دسـت يافتند.
وی در پايـان گفـت: تيـم كرمـان در مجمـوع تيمی با هشـت طال، چهـار نقره و 
پنـج برنز به مقام نخسـت مسـابقات رسـيد و رفسـنجان با سـه طـال و دو نقره دوم 

شـد و كهنـوج بـا دو طـال و دو نقره به عنوان سـومی بسـنده كرد.

فوتبالجودو

ورزش گران شده
 قهوه خانه ارزان!
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آمادگی شهرستان کهنوج برای حضور در 
هفته فرهنگی کرمان

جلسـه ای در فرمانـداري كهنـوج بـا حضـور صمدانی فرمانـدار كهنوج، 
مديـران  كهنـوج،  شـهردار  عطاپـور  كهنـوج،  شهرسـتان  داران  بخـش 
ادارات ارشـاد و ميـراث فرهنگـي و ايـزدی معـاون برنامـه ريـزي اقتصادي 
ابتـداي ايـن جلسـه ياسـر سـليماني دبيـر  فرمانـداري برگـزار شـد. در 
جشـنواره توضيحاتـي در خصوص برنامه هـاي اجراي جشـنواره ارائه كرد. 
در ادامـه جلسـه فرمانـدار توضيحاتـي در خصـوص معرفـي ظرفيـت هاي 
شهرسـتان كهنـوج داد و تأكيـد كـرد در اوليـن فرصـت ممكن جلسـه اي 
بـا حضـور تمامـي مسـئولين شهرسـتان كهنـوج ، فاريـاب و قلعـه گنـج 
برگـزار كننـد تـا بـا مشـورت همـه مسـئولين بـراي معرفي ظرفيـت هاي 
مختلـف شهرسـتان كهنـوج تصميم گيري شـود و عنوان كرد: شهرسـتان 
كهنـوج در قالـب معرفـي صنايع دسـتي ،عشـايري و معرفـي ظرفيت هاي 
اقتصـادي برنامـه هـاي بـراي راه اندازي غرفه ها و نمايشـگاه هـاي خواهد 
داشـت. شـهردار كهنوج هـم در اين جلسـه گفت: شـهرداري كهنوج غرفه 

اي بـراي معرفـي شـهر كهنـوج برنامـه ريزي خواهـد كرد. 

راه اندازی دبیرخانه جشنواره در جنوب 
استان در فرمانداری جیرفت

 جلسـه اي در فرمانـداري جيرفـت بـا حضـور ياسـر سـليماني دبيـر 
جشـنواره، امينـي روش فرمانـدار جيرفـت، فرمانـدار عنبـر آبـاد، شـهردار 
جيرفـت، رئيـس شـوراي شـهر جيرفـت، رئيـس ارشـاد جنـوب، رئيـس 
أتـاق بازرگانـي جنـوب، معـاون جهـاد كشـاورزي جنـوب، رئيـس ميـراث 
فرهنگـي جنـوب و معـاون صنعـت و معدن جنـوب برگزار شـد. در ابتداي 
جلسـه سـليماني دبيـر جشـنواره گزارشـي از رونـد برنامه هاي جشـنواره 
و جلسـاتي كـه بـا مديـران جنـوب اسـتان داشـت ارائـه كـرد و در ادامـه 
فرمانـدار جيرفـت بـه ارائـه توضيحاتـي در خصـوص اهميـت ظرفيـت هـا 
جنوب اسـتان بخصوص شهرسـتان جيرفت پرداخت و از مديران سـازمان 
هـاي جنـوب اسـتان خواسـت كـه بـه بهترين نحـوه ممكـن بـا دبيرخانه 
جشـنواره همـكاري كننـد. در ادامه مديران سـازمان هـاي مختلف جنوب 
اسـتان بـه ارائـه گـزارش كارهـاي كه در خصـوص برنامـه هاي جشـنواره 
دبيرخانـه  گرديـد  مصـوب  جلسـه  ايـن  در  پرداختنـد.  انـد  داده  انجـام 
جشـنواره در جنوب اسـتان در محل فرمانداري جيرفت راه اندازي بشـود.

معرفی طرح های پارک علمي وفناوري  
کرمان در هفته فرهنگی کرمان

جلسـه ای بـا حضـور ياسـر سـليماني دبيـر جشـنواره، دكتـر مظفـري 
رئيـس كميتـه فرصـت هـاي سـرمايه گـذاري و دكتـر قـوام مديـر پـارک 
علمـي وفنـاوري اسـتان كرمان برگزار شـد. در ابتداي جلسـه سـليماني و 
مظفـري بـه تشـريح برنامه هـاي جشـنواره وكميتـه فرصت هاي سـرمايه 
گـذاري پرداختنـد و در ادامـه مديـران پـارک بـه گـزارش برنامـه هـاي 
خـود بـراي جشـنواره پرداختنـد.  در ايـن جلسـه مقرر شـد كـه مجموعه 
و شـركت هـاي زيـر مجموعـه پـارک علمـي و فنـاوري بـا پنـج غرفـه بـه 
معرفـي طـرح هـاي خـود در جشـنواره بپردازنـد و طـرح هـاي سـرمايه 
گـذاري خـود را تحويـل كميتـه فرصت هاي سـرمايه گـذاري داده بدهند.

۵۳ روز تا برگزاری 
هفته فرهنگی 

استان کرمان در 
برج میالد

۱۶ الی ۲۳ 
مردادماه

مکان:
 برج میالد تهران

ثبـت  مديـركل  طالبـی زاده   
اسـناد و امـالک اسـتان كرمـان در 
مراسـم افتتـاح آرشـيو الكترونيكـی 
ايـن اداره كل  اظهـار داشـت: ايـن 
حاكميتـی  سـازمان  يـک  سـازمان 
 10 امـروز  متاسـفانه  ولـی  اسـت 
شهرسـتان اسـتان فاقـد اداره ثبـت 
و  سـازمانی  چـارت  كـه  هسـتند 
تشـكيالتی بـه سـازمان مديريـت و 
برنامه ريـزی ارسـال شـده امـا هنوز 
ايـن چارت را مصـوب نكرده اند. وی 
ادامـه داد: تثبيـت مالكيـت مردم و 
دولـت، ثبت شـركت ها و موسسـات 
غيرتجـاری، اجرای وصول اسـنادی 
ماننـد مهريـه و قبـوض آب از ديگر 
فعاليت هـای ثبـت اسـناد و امـالک 
 212 حاضـر  حـال  در  و  اسـت 
دفترخانه اسـناد رسـمی، 122 دفتر 
ازدواج و 22 دفتـر طالق در اسـتان 
كرمـان در حـال فعاليـت هسـتند.

كـرد:  اضافـه  طالبـی زاده 
ايـن  اينكـه  وجـود  بـا  متاسـفانه 
سـازمان، سازمانی حسـاس است از 
فضای اداری و سـاختمان مناسـبی 
برخـوردار نيسـت و در حـال حاضر 
اداره شهرسـتان در يكـی از طبقات 
اداره مركـزی قـرار دارد كـه بـرای 
رفـع ايـن معضـل زمينی با وسـعت 
4800 متـر برای احداث سـاختمان 
خريـداری  شهرسـتان  اداره  اداری 
بـه  راسـتا  هميـن  در  نامـه ای  و 
تهـران ارسـال شـده كـه اميدواريم 
محتـرم  اسـتاندار  پيگيری هـای  بـا 
اداره  سـاخت  بـرای  الزم  بودجـه 

شـود. تاميـن  شهرسـتان 
از  اسـتعالمات  داد:  ادامـه  وی 
ادارات ثبـت بـه روز شـده اسـت كه 
بـا ثبـت آنـی اسـناد شـاهد افزايش 
سـرعت و دقـت در انجـام معامالتی 
هسـتيم كه در دفاتر انجام می شـود 
و ايـن مسـاله موجـب جلوگيـری و 
مفاسـد شـده  از  بسـياری  كاسـتن 
اسـت. وی بـا اشـاره به كمبـود نيرو 
در اداره كل ثبـت اسـناد و امـالک 
اسـتان كرمـان گفـت: اكنـون 389 
پسـت در اسـتان كرمـان داريـم كه 
حـدود 58 پسـت بالتصـدی اسـت 

و در حـال حاضـر 68 نفـر نيـروی 
قـراردادی در اين سـازمان مشـغول 
به كار هسـتند. مديركل ثبت اسـناد 
و امالک اسـتان كرمان خاطرنشـان 
مطالبـات  وصولـی  ميـزان  كـرد: 

بانک هـا در سـال گذشـته برابـر بـا 
58 ميليـارد تومـان و در دو ماهـه 
 300 و  ميليـارد   2 جـاری  سـال 
ميليـون تومـان بـوده كه بـه خزانه 
اسـتان واريـز شـده اسـت و بـا اين 

سـازمان  دوميـن  درآمـد  ميـزان 
پردرامد اسـتان بـوده كه متاسـفانه 
از ايـن ميـزان هيـچ مبلغـی نصيب 
در  وی  نمی شـود.  سـازمان  خـود 
ادامـه بـا عنـوان ايـن مطلـب كـه 

كاداسـتر يـک كار بـزرگ اجتماعی 
اسـت تصريـح كـرد: اكنـون اسـناد 
بايد به صورت رسـمی وارد سيسـتم 
كاداسـتر شـوند تا سـند بـرای افراد 

شـود. صادر 

دولت الکترونیک گامی بزرگ 
در راستای ریشه کنی فساد 

اداری است 
همچنين در اين مراسـم اسـتاندار 
اداره ثبـت  كرمـان  اظهـار داشـت: 
اسـناد يک نهاد زيرساختی محسوب 
می شـود و به روز رسـانی اين سازمان 
و نهادهـای زيرمجموعـه ی آن يـک 
نيـاز اسـت. علی رضـا رزم حسـينی 
افـزود: بنـا داريم در اين اداره و سـاير 
را  ادارات سيسـتم دولت الكترونيـک 
راه انـدازی و سـرعت دهيـم و تمـام 
انجـام  بـرای  الزم  زيرسـاخت های 
اين كار فراهم اسـت. وی تصريح كرد: 
بـا اجـرای اين طـرح زمينه فسـاد در 
ادارت كاهـش و ميـزان رضايتمندی 
مـردم نيـز از ادارت افزايـش خواهـد 
يافت و در سـال جـاری اقدامات الزم 
بـرای تامين بودجـه الزم برای تغيير 
فرايندهـا را انجـام خواهيـم داد. رزم 
حسـينی بـا اشـاره بـه ايـن مطلـب 
كه بسـياری از مـردم هنوز بـه دليل 
ناآشـنايی با سيستم كاداستر و دولت 
الكترونيـک بـه صـورت حضـوری به 
ادارت مراجعـه می كننـد بيـان كـرد: 
اطالع رسـانی های الزم بايـد در ايـن 

خصـوص بايـد انجام شـود.
كـرد:  اضافـه  كرمـان  اسـتاندار 
در  اسـناد  ثبـت  ادارات  راه انـدازی 
ثبـت  اداره ی  فاقـد  شهرسـتان های 
ايـن  و  اسـت  پيگيـری  دسـت  در 
ادارات به تدريـج و براسـاس ضوابـط 
دولـت راه انـدازی خواهنـد شـد. وی 
بـا اشـاره بـه اينكـه طـرح كاداسـتر 
يک طـرح زيربنايـی و توسـعه ای در 
كشـور اسـت يـادآور شـد: ايـن طرح 
5 سـاله پيش بينـی شـده اسـت امـا 
مـوارد  برخـی  در  اين كـه  به دليـل 
موجـب كنـدی رونـد كار شـده بايد 
زودتـر بـه اتمام برسـد. اين مسـئول 
بـا اشـاره به وجـود مشـكل در زمينه 
اسـناد اراضی كشـاورزی برای اجرای 
طرح هميـاران آب در اسـتان كرمان 
عنـوان كـرد: اجـرای طرح كاداسـتر 
يـک حركـت ملـی و اقدامـی بـزرگ 
اسـت و همـه بايد برای تندتر شـدن 

رونـد ايـن طـرح كمـک كنيم.

گسـتره فعاليتهای شهرداری ها بسيار 
وسـيع اسـت  بـه عنـوان مثـال تنظيف 
بـزرگ   ، معابرجديـد  ايجـاد   ، شـهرها 
راههـا ، پلهـا ، پاركهـا ، آسـفالت معابـر 
، پرداخـت غرامـت امـالک در مسـير و 
ساير فعاليت ها ی شـهرداريها ، بدون در 
اختيار داشـتن منابع درآمدی مسـتمرو 
اعتبـارات كافی امكان پذيـر نخواهد بود  
لـذا بـه رغم آنكه بسـياری از شـهروندان 
وپرداخت هـای  عـوارض  افزايـش  از 
مختلف به شـهرداريها ناراضی هسـتند ، 
مشـكالت مالی شـهرداريها جهت تامين 
بسـياری از هزينه های جـاری و عمرانی 

بـه قـدرت خـود باقی اسـت.
يكـی از مسـائل مهـم شـهرداريها در 
سراسـر جهان، ايجاد منابـع كافی درآمد 
و تاميـن هزينـه خدمات شـهری اسـت 
. در ايـران ايـن مسـئله بارويكـرد دولت 
مبنـی بـر خـود كفـا شـدن شـهرداريها 
، ابعـاد جـدی تـری يافتـه و شـهرداريها 
بـرای تاميـن درآمد مـورد نيـاز اقدامات 
مختلـف  هـای  عرصـه  رادر  متعـددی 
انجـام ميدهنـد. مهمتريـن ايـن برنامـه 
ها فـروش تراكم و عوارض صـدور پروانه 
هـا ی سـاختمانی اسـت بـه نحويكـه 
امـروز تقريبا بيـش از 70 درصـد درآمد 
شـهرداريها وابسـته به بخش سـاختمان 

باشـد. می 
اما در شـرايط كنوني كه بازار ساخت 
و سـاز مسـكن در كشـور بخصـوص در 
كرمـان راكد اسـت شـهرداري اين منبع 

درآمـد خود را از دسـت داده اسـت.
شـهرداري منطقـه دو كرمـان  نيـز 
هماننـد سـاير مناطـق بـه رغم داشـتن 
مشـكالت مالـي و نداشـتن بودجه كافي 
توانسته اسـت فعاليت هاي خوب ، مثمر 

ثمـر و در خـور تقديـري انجـام دهد.
بـراي اطالع از چگونگـي فعاليت هاي 
عمرانـي و خدمات شـهري در منطقه دو 
شـهري كرمـان بـا شـهردار ايـن منطقه 
بـه گفـت و گـو نشسـتيم كـه از نظرتان 

مي گـذرد؛

شـهرداري منطقـه دو كرمـان كـه با 
روي بـاز پذيـراي مـا بـود در ايـن بـاره 
گفـت: بـا درآمدهـای شـهرداری همـان 
ميـزان كاری كـه شـهرداری انجـام مـی 

دهـد معجزه اسـت. 
بيـان  بـا  اسـماعيلی  پـور  محسـن 
ايـن كـه بودجـه شـهرداری كرمـان بـا 
گسـتردگی شـهر همخوانی ندارد، گفت: 
بطوريكـه رقـم قـرارداد قـرارگاه خاتـم 
االنبيـا 1,5 برابر درآمد شـهرداری اسـت 
و مـا چـاره اي  بـه جـز كمـک گرفتن از 

بخـش خصوصـی نداريـم.
وي  بـا بيـان اينكـه، آنچـه كـه يـک 
شـهر را مـی توانـد آبـاد كنـد مـردم آن 
شـهر هسـتند و شـهرداری صرفـا امانت 
دار اسـت، گفـت: مهمتريـن پـروژه در 
محـدوده منطقـه 2 شـهری كرمـان و 
شـهرداری كرمان طرح بلوار كوثر اسـت 
كـه در ادامـه بلـوار 45 متـری سـيدی 
شـروع و بـه فـرودگاه ختـم مـی شـود.

تـا  كوثـر  پـل  فاصلـه  افـزود:  وی 
فـرودگاه 6,5 كيلومتـر اسـت كـه عرض 
بانـد ايـن بلـوار 45 و 60 متـری اسـت. 
شـهردار منطقـه دو شـهری كرمـان 
بـا اشـاره بـه اينكـه، شـهرداری جـزی 
نهادهايـی اسـت كـه بودجـه آن را مردم 
پرداخـت مـی كننـد اظهار كـرد: فضای 
اداری منطقـه، فضـای مناسـبی نيسـت 
لـذا سـاخت و احـداث سـاختمان جديد 
بـرای شـهرداری را آغـاز كـرده ايم كه تا 
2 سـال آينـده بـه بهـره بـرداری خواهد 
رسـيد. همچنيـن مقـداری فضای سـبز 
جديـد بـرای منطقـه تعريف كـرده ايم.

تاريخـی  بنـای  وجـود  دربـاره  وی 
كـوره داوودی در منطقـه 2 شـهرداری 
كرمـان نيـز گفـت: بـا ميـراث فرهنگی 
گردشـگری مذاكـره كـرده ايـم كه يک 
طـرح ارايه دهنـد كه ضمن فضا سـازی 
ايـن منطقـه، بـه ايـن آثـار تاريخـی نيز 

لطمـه ای وارد نشـود.
پوراسـماعيلی در ادامـه توضيح طرح 
هايـی كـه در حـال اقدام هسـتند اذعان 

كـرد: روسـازی پيـاده رو بلـوار كوثـر را 
آغـاز كـرده ايم ضمن آنكـه فضای پارک 
هايـی را طراحـی كرده ايم كـه با 4000 

تـا 4500 متـر در نظر گرفتـه ايم.
وی ادامـه داد: پارک شـاخص منطقه  
دو شـهری كرمـان، پارک مادر اسـت كه 
يـک آب نمـا در وسـط آن طراحی شـده 
اسـت ايـن در حالی اسـت كه متاسـفانه 
در ايـن منطقـه از شـهر به دليـل تراک 
زياد سـاخت و سـازها، پارک های محله 
ای زيـادی وجـود نـدارد و اكنون نزديک 
به 2 سـال اسـت كه گرفتار بحث شبكه 

آب خام برای فضای سـبز هسـتيم.
شـهردار منطقـه  دوشـهری كرمان با 
اشـاره بـه اينكـه سياسـت ما اين اسـت 
كـه هيـچ فضـای سـبزی بـا آب شـرب 
پـارک  كـرد:  تصريـح  نگـردد  آبيـاری 
سـازی آسـان اسـت امـا اصلـی تريـن 
مشـكل آن ايجـاد فضـای سـبز اسـت. 
تـالش مـا اين اسـت كـه فضاهای سـبز 

محلـه ای را افزايـش دهيـم.

وی بـا بيـان اينكـه، در صـدور پروانه 
در 2 سـال گذشـته افت داشته ايم بيان 
كـرد: يـک اتفـاق بـدی كـه در كرمـان 
از  مهاجـرت  كـه  اسـت  ايـن  داده،  رخ 
درون شـهر بـه سـمت غرب انجام شـده 
اسـت و درون شـهر خالـی شـده اسـت. 
كـه ماحصـل آن فقـط تراكـم جمعيتی 
و افزايـش قيمـت زميـن در ايـن منطقه 

اسـت. بوده 
دو  منطقـه   افـزود:  پوراسـماعيلی 
شـهری درآمـد بااليـی نسـبت به سـاير 
مناطـق شـهری كرمـان دارد )بطوريكـه 
منطقه 4 شـهری درآمـد آن به اندازه ای 
كـه حتـی زباله هـای آن را جمـع آوری 
كند نيسـت( اما ما نمـی توانيم خدمات 
شـهرداری را به همه يكسـان ندهيم اين 
در حالـی اسـت كـه 50 درصـد درآمـد 
ايـن منطقـه به شـهرداری مركـزی داده 

می شـود. 
وی ادامـه داد: همچنيـن بايد مدنظر 
از  توجهـی  قابـل  درصـد  كـه  داشـت 

منطقـه 2 شـهری هنـوز شـكل نگرفته 
اسـت و زميـن خالی و سـاختمان خالی 
زيـاد در ايـن منطقـه وجـود دارد ضمن 
آنكـه تراكم جمعيتی زيادی نيـز در اين 

منطقـه وجود نـدارد.
شـهردار منطقـه  دو شـهری كرمـان 
بـا بيـان اينكـه، درآمـد شـهری كرمـان 
در شـهرداری بـا وسـعت شـهری هـم 
خوانـی نـدارد اظهـار كرد: اگـر بخواهيم 
شـهر كرمـان را آنچـه كـه مـردم انتظار 
دارنـد مقايسـه كنيم مـی بينيـم كه به 
چنديـن برابـر بودجـه درآمـدی اكنـون 

هسـتيم. نيازمند 
وی بـا بيـان اينكـه كسـانی كـه بـه 
شـهر كرمان سـفر مـی كنند متاسـفانه 
در  و چيـزی  رهگـذر هسـتند  بيشـتر 
كرمـان خـرج نمی كننـد. تصريـح كرد: 
بايـد به سـمتی برويـم كه جاذبـه هايی 
گردشـگری خوبـی را در كرمـان ايجـاد 
كنيم كه سـرمايه گـذاری در آن شـكل 

گيرد.

بـا  كـرد:  تصريـح  پوراسـماعيلی 
ميـزان  همـان  شـهرداری  درآمدهـای 
كاری كـه شـهرداری انجـام مـی دهـد 
معجـزه اسـت. بطوريكـه رقـم قـرارداد 
قـرارگاه خاتـم االنبيـا 1,5 برابـر درآمـد 
شـهرداری اسـت و مـا چـاره بـه جـزی 
كمک گرفتـن از بخش خصوصی نداريم 
و معتقديـم در شـرايط كنونـی، بخـش 
خصوصـی بـازوی شـهرداری بايد شـود.

شـهردار منطقـه دو شـهری كرمـان 
بـا اشـاره بـه وظايـف واحـد اجراييـات 
شـهرداری اذعـان كـرد: واحـد اجراييات 
شـهرداری وظايـف مختلفـی از جملـه 
نظارت بر سـاخت و سـاز، سـد معبر و ... 
را دارد. امـا آنچـه تاكيد اين واحد اسـت 
مبارزه با حاشـيه نشـينی اسـت به گونه 
ای كـه بيشـترين عملكرد ايـن واحد در 

مبـارزه بـا حاشـيه نشـينی بوده اسـت.
 وی بـا بيـان اينكـه، برخـی از مـردم 
لطـف  كـم  سـبز  فضـای  بـه  نسـبت 
هسـتند ادامه داد: متاسـفانه عدم اطالع 

مـردم از قوانيـن و همچنين خريد زمين 
هايـی بـدون اسـتعالم كـه متعلـق بـه 
دولـت اسـت معضـالت زيـادی را بـرای 
شـهرداری منطقـه دو بـه همراه داشـته 
اسـت كه اميدواريم مـردم در اين زمينه 
بـا دقـت بيشـتری نسـب بـه خريـد و 
فـروش ملک و زميـن خود اقـدام كنند.

شـهردار منطقـه  دو شـهری كرمـان 
بـا اشـاره بـه اينكـه، روزانه حـدود 100 
تـن زبالـه از ايـن منطقـه جمـع آوری 
مـی گـردد تصريح كـرد: برخـی از افراد 
و مغازه داران شـب هـا زباله های خود را 
بيـرون نمی گذارند و صبح هـا آنها را در 
پيـاده رو و يا در جـوی آب رار می دهند 
كـه جمـع آوری آنهـا بـرای شـهرداری 

هزينـه بر اسـت.
پوراسـماعيلی بـا بيـان اينكـه در 2 
سـال اينـده با اتمـام پروژه هـای قرارگاه 
خاتـم چهره شـهر كرمـان كامـال تغيير 
نشـان  خاطـر  پايـان  در  كـرد  خواهـد 
كرد: سـعی ما اين اسـت كه شـهر را در 
خـور شـهروندانش بسـازيم. روزی برای 
شـهرداران لـذت بخش اسـت كـه ارباب 
رجـوع خواسـته اش آسـفالت، جـدول و 
فضـای سـبز نباشـد ضمـن آنكـه بايـد 
بدانيـم مـردم به جـای آنكه شهرنشـين 

باشـند بايد شـهروند باشـند.
اقدامـات صـورت  بـه  بـا اشـاره  وی 
گرفتـه در شـهرداری ادامـه داد: رينـگ 
دور شـهر تقريبا كامل شـده  و در آينده 
ای نـه چندان دور عمال كسـی كـه وارد 
شـهر كرمـان می شـود می توانـد بدون 

ترافيـک از شـهر خارج شـود.
پوراسـماعيلی ادامـه داد: بـه عنـوان 
يک شـهروند شـرايط شـهر كرمان قابل 
مقايسـه بـا 15 سـال گذشـته نيسـت 
و ان شـاءاهلل روزی برسـد شـهر كرمـان 
وضعيـت مناسـب تـری داشـته باشـد و 
بتوانيم درخواسـت هـای مـردم را انجام 

دهيم.
وی همـكاری بين شـهرداری و مردم 
را الزم دانسـت و گفـت: همـكاری بيـن 

مـردم و شـهرداری بايد دو طرفه باشـد.
شـهردار منطقه دو كرمـان اختصاص 
بـرای  مناسـب  اداری  فضـای  دادن 
اختصـاص  دو،  منطقـه  شـهرداری 
فضاهای سـبز در بلوار پزشـک و حاشيه 
بلـوار حجـاج، اصـالح معابـر و پيـاده رو 
از جملـه  بلـوار هوانيـروز را  سـازی در 
برنامـه هـای شـهرداری منطقـه كرمان 

عنـوان كـرد.
از  گذشـته  در  اينكـه  بيـان  بـا  وی 
شـهرداری منطقـه ی دو كرمان از لحاظ 
مالـی به عنـوان قلـب تپنده شـهرداری 
كرمـان  نام برده می شـد، گفـت: از نظر 
درآمدی شـهرداری منطقـه دو وضعيت 
بهتـری نسـبت بـه سـاير شـهرداری ها 

دارد.
علـت  كرمـان  دو  منطقـه  شـهردار 
شـهرداری  درآمـدی  بهتـر  وضعيـت 
از  شـهروندان  مهاجـرت  را  دو  منطقـه 
مركـز به غرب شـهر اعالم كـرد و گفت: 
شـهر ناگهـان از درون خالی و به سـمت 
غـرب پيـش روی كـرده اسـت و تراكـم 

جمعيتـی را جابـه جـا كـرده اسـت.
وی ادامـه داد: محالتـی كـه تـا 40 
سـال قبـل هيچ واحـد مسـكونی در آن 
هـا وجود نداشـت اكنون رونـق گرفته و 
محالتـی چـون شـريعتی و زريسـف كه 
رونـق شـهر بـوده به سـمت غرب شـهر 

كشـيده شـده است.
پوراسـماعيلی گفـت: درسـت اسـت 
منطقـه دو شـهری از نظـر درآمـد در 
سـطح باالتـری قـرار داشـته امـا ايـن 
شـدن  داده  ارائـه  يكسـان  بـر  دليلـی 
خدمـات شـهرداری نيسـت و تـا سـال 
گذشـته 60 درصـد درآمـد منطقـه دو 
بـه شـهرداری مركـزی اختصـاص مـی 

گرفـت.
وی افـزود: امسـال 50 درصـد درآمد 
عمرانـی منطقه بـوده و 50 درصد نيز به 
مركز فرسـتاده می شـود و صرف حقوق 
نيروهـای رسـمی و همچنيـن مسـائل 

عمرانی شـهر می شـود.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان: 

کاداستر یک کار بزرگ اجتماعی است
 الهام پی پر

مهندس پور اسماعیلي شهرداري منطقه دو کرمان در گفتگو با پیام ما

بودجه شهرداری کرمان با گستردگی شهر همخوانی ندارد
 در ۲ سال آینده با اتمام پروژه های قرارگاه خاتم چهره شهر کرمان کامال تغییر خواهد کرد


