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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

907,000
908,000
460,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

260,000
170,000
92,964

دالر
يورو
پوند

3,306
3,695
5,262

پژو 206تيپ 2 
GLX 405 پژو
پژو پارس دوگانه 

32,400,000
27,400,000
36,000,000

L90E1 تندر
SL 111پرايد
رنو مگان1600

37,500,000
18,300,000
65,500,000

مزدا 3 تيپ 3 
جنسيس کوپه

پورشه 911 

132,000,000
245,000,000

1,460,000,000

فرداامروز

باید در برابر تهدید، 
تطمیع و فشاِر
جو عمومی ایستاد
با کنار گذاشتن حسین میرزایی

امید فدایی 
مدیر شرکت نمایشگاه های
جنوب شرق شد
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8

قتل ناجوانمردانه 
افشار طوس به فرمان 
مظفر بقایی

محمد جهانشاهی:

سایز بسیاری از مدیران 
به سایز استان نمی خورد

4
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کرمان برای زمین خواران نا امن شد

راه و شهرسازی سد راه زمین خواران

گزارش اختصاصی پیام ما از دریافت شهریه در مدارس دولتی

شهریه زورکی
اساسـی جمهـوری  قانـون  ام  سـی  اصـل  طبـق 
اسـامی ایـران دولـت موظـف اسـت دولـت موظـف 
اسـت وسـائل آموزش وپـرورش رایـگان را براي همه 
ملـت تـا پایان دوره متوسـطه فراهم سـازد و وسـائل 
تـا سـرحد خودكفائـي كشـور  را  تحصيـات عالـي 
بـه طـور رایـگان گسـترش دهـد. سرپرسـت جدیـد 
اداره آمـوزش و پـرورش كرمـان هـم روز یکشـنبه 
در كنفرانـس مطبوعاتـی اش بـر ایـن اصـل تاكيـد 
كـرد و گفـت: خدمـات آموزشـی در ایـران رایـگان 
اسـت و هيـچ مدرسـه  دولتـی در كشـور بـرای ایـن 
خدمـات هزینـه دریافـت نمی كنـد. داود ملکـی بـا 

دسـته بندی  اسـتان  در  مـدارس  اینکـه  بـه  اشـاره 
پـرورش  و  آمـوزش  در  شـهریه  افـزود:  شـده اند 
جایگاهـی نـدارد و مـدارس دولتـی فقط بـرای انجام 
كارهـای فرهنگـی و برگزاری كاس هـای فوق برنامه 
ایـن  پرداخـت  كـه  می كننـد  دریافـت  را  مبالغـی 
مـدارس  كـرد:  اضافـه  اسـت. وی  اختيـاری  مبالـغ 
غيردولتـی بـرای ارائـه خدمـات آموزشـی بخشـی از 
هزینه هـا راطبـق یک فراینـد دریافـت می كنند و در 
صـورت مشـاهده تخلف بـا متخلفين برخـورد قانونی 

شـد. خواهد 
ادامه در صفحه 3

از قدیـم االیـام وجود داشـتند. افرادی كه اراضـی دولتی را با 
اسـتفاده از نفـوذ و البتـه با تخلف های زیادی بدسـت می آورند 
و یـا بـا شناسـایی خـا های قانونـی و گاه نيـز با جعل اسـناد و 
مداركی به سـو اسـتفاده هـای مالی و ملکی مـی پردازند. زمين 
خـواری از جملـه جـرم هایی اسـت كه بـه راحتی نمی تـوان با 
آن مقابلـه كـرد. در گـزارش كميسـيون اصل 90 آمده اسـت » 
زمين خـواري، جـرم پيچيده اي اسـت كه دسـت هاي زیـادي در 
پـس آن دیـده مي شـود، برخـورد قاطـع قضایـي مي توانـد ایـن 

دسـت ها را قطـع كند. 
صفحه 3

یادداشت روز

بردیا امیرتیموری

آگهي مناقصه عمومي)نوبت دوم(
    اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمـان در نظـر دارداجـراي پـروژه ذیـل را ازطریـق مناقصـه عمومي بـه پيمانکار واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد . از كليـه شـركت هاي داراي صاحيـت دعـوت مـي شـود جهـت دریافـت اسـناد  مناقصـه بـه اداره 

پيمـان و رسـيدگي و یـا سـایت عمومي مناقصـات كشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نمایيد.
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270 000ر000ر159 -  عمليات گشت راهداري
در راههاي استان 94-4-66/59

محـل و مهلـت دریافـت اسـناد: خيابـان آیـت ا...صدوقـي اداره كل راه و شهرسـازي اسـتان كرمـان -اداره پيمـان و 
تاریخ94/04/10لغایـت94/04/14 از  رسـيدگي 

محـل و مهلـت تحویل پـاكات: خيابان آیـت ا...صدوقـي اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمـان- دبير خانـه مدیریت 
حراسـت حداكثرتاسـاعت 10صبح روزچهارشـنبه مورخ94/04/24

محل و تاریخ بازگشایي پاكات: اداره كل راه و شهرسازي استان كـــرمان ساعت12روزچهارشنبه مـورخ94/04/24
مدت اعتبار پيشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان

آگهی مزایده شهرداری کهنوج
مرحله دوم

شـهرداری كهنوج در نظردارد به اسـتناد مجوز شـماره101 مورخ94/3/17 شـورای 
محتـرم اسـامی شـهر نسـبت به فـروش تعـداد 19 قطعـه زميـن تجـاری واقع در 
بلوارجنـب ميدان بهشـت زهرا، جنب دادگسـتری شهرسـتان كهنوج بـا قيمت پایه 
هـر متـر مربـع 8/000/000 ریال كـه از طریق مزایـده كتبی اقدام نمائيـد. بنابراین 
از  كليـه متقاضيـان شـركت در مزایده دعـوت بعمل می آید كه پيشـنهادات خودرا 
در پاكـت الک مهـر شـده بـه واحـد دبيرخانـه شـهرداری تحویـل و رسـيد دریافت 

ئيد. نما
توضیحات:

1- متقاضيـان مـی تواننـد جهـت بازدیـد از قطعـات یـاد شـده بـه واحـد امـاک 
شـهرداری مراجعـه نماینـد.

شـماره   بـه حسـاب  را  خـود  پيشـنهادی  قيمـت  درصـد   5 بایـد  متقاضيـان   -2
0105885642003 نـزد بانـک ملی به عنوان سـپرده شـركت در مزایـده به همراه 

درخواسـت و قيمـت پيشـنهادی بـه واحـد دبيرخانـه شـهرداری تحویـل نماینـد.
3- تاریخ برگزاری مزایده94/4/15 ساعت 10 صبح می باشد.

4- شهرداری رد یا قبول یک یاهمه پيشنهادت یا تجدید مزایده مختار است.
5- درصـورت انصـراف برنـده مزایـده سـپرده ایشـان  ضبـط و بـه نفـردوم واگـذار 

شـد. خواهد 
6- كليه هزینه های درج آگهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

عباس عطاپور وزیری
شهرداركهنوج

اشتباه لپی یا بزرگ نمایی 
عمدی آقای مدیر كل 

در جلسـه هـم اندیشـی شـورای مركزی جشـنواره 
فرهنگـی اقتصـادی كرمان كه بـا حضور خبرنـگاران و 
مسئولين جشـنواره در محل سالن پيامبر اعظم برگزار 
شـد مدیر كل فرهنگ ارشـاد اسـامی به عنـوان عضو 
شـورای مركـزی جشـنواره و دبيـر كميتـه فرهنگـی 
در ضمـن  ارشـاد  محتـرم  مدیـر كل  گفـت.  سـخن 
مطالبـی كـه در رابطـه با برنامـه هـای آن كميته بيان 
داشـت بخـش ویژه ای از سـخنان خود را به جشـنواره 
ایـن  اسـتان كرمـان اختصـاص داد و در  مطبوعـات 
بـاره گفـت: »800 اثـر بـه دبيرخانه جشـنواره رسـيده 
یعنـی اینکـه 800 خبرنـگار و نویسـنده در جشـنواره 
مطبوعـات كرمـان شـركت كردنـد كـه در قيـاس بـا 
جشـنواره مطبوعـات ایـران كه 4000 نفر شـركت می 
كننـد رقـم 800 نفر جشـنواره مطبوعـات كرمان قابل 
عنایـت خواهـد بود« فـارغ از اینکه 800 اثر رسـيده به 
جشـنواره ارتباطـی با تعـداد خبرنگاران و نویسـندگان 
مطبوعاتـی كرمـان نـدارد و با توجه به اینکه هركسـی 
مـی توانـد در دو رشـته و هـر رشـته 3 اثر ارسـال كند 
عمـًا تعـداد نویسـندگان از حـدود 170 نفـر تجـاوز 
نمـی كنـد كـه البتـه در پرسشـی از همـکاران مربوط 
بـه جشـنواره هميـن آمار یعنـی حدود 170 نویسـنده 

حکایـت دارد.
ادامه در صفحه 2

 طبق قانون اساسی دولت موظف است تحصیل رایگان را برای همه ملت فراهم كند.
 مدارس هیات امنایی حق دریافت وجه در زمان ثبت نام ندارند

 هر مبلغی كه گرفته می شود باید با رضایت مردم باشد.
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یادداشت

چرا ظریف به تهران 
برگشت؟
 سعید جعفری پویا

جـواد ظریف نخسـتين باریسـت كـه در حين برگـزاری مذاكرات 
هسـته ای بـه تهـران بـاز می گـردد. همـه وزرای خارجه كشـورهای 
دیگر در طی این دو سـال وسـط گفتگوها برای مشـورت به پایتخت 
هـای خـود مـی رفتند و پـس از وقفـه ای كوتـاه دوباره بـه مذاكرات 
هسـته ای می پيوسـتند اما رفتن نخسـتين بار ظریف سـر و صدای 
زیـادی در رسـانه هـای جهـان بـه پـا كـرده اسـت. تحليل هـا حول 
ایـن سـفر ظریف هـم متفاوت بـود. عـده ای معتقد بودند پيشـنهاد 
جدیـدی از سـوی غـرب روی ميـز قـرار گرفتـه كـه وزیـر خارجـه 
كشـورمان را قانـع كـرده بـرای مشـورت و طـرح ایـن پيشـنهاد تازه 
بـه ایـران بـرود. از آن سـو بخشـی دیگـر از تحليلگران اسـتدالل می 
كننـد آقـای ظریـف برای چک كـردن نهایی همه توافقـات و راه حل 
هایـی كـه روی ميـز اسـت بـه تهـران مـی رود. ایـن دسـته بـر این 
باورنـد گفتگوهـا بـه مرحلـه حساسـی رسـيده و توافـق بيـش از هر 
زمـان دیگری در دسـترس اسـت. بنابراین ظریف بـه این جمع بندی 
رسـيده بایـد بـرای آخرین صحبـت ها نزد مقامات ارشـد نظـام برود 
و تایيـد نهایـی آنها را از مجموعه توافقـات و تفاهمات حاصله دریافت 
كند. دسـته سـوم اما بدبين تر هسـتند و اظهـار می دارنـد مذاكرات 
در یـک قدمـی شکسـت اسـت و ظریـف مـی خواهـد بـرای اطـاع 
دادن از ایـن وضعيـت بـه تهـران برود. بر این اسـاس ایـن تحليلگران 
بـر ایـن باورنـد وزیـر خارجه كشـورمان بـا علـم نزدیک بـودن پایان 
تلـخ گفتگوهـا می خواهد با سـفر بـه تهران مقام ارشـد كشـور را در 
جریـان ایـن روند چالش برانگيز قرار دهد. از آنسـو بـرای ارائه تحليل 
بهتر از چرایی سـفر وزیر خارجه كشـورمان شـاید بهتر باشد به آنچه 
روی ميز بر سـرش توافق شـده و آن مسـائلی كه بر سر آن اختافات 

همچنان پابرجاسـت نگاهی دوبـاره بيندازیم.
بر سر چه مواردی توافق شده؟

تـا ایـن لحظـه دو طـرف بـه ایـن توافـق رسـيده اند كـه تحریم 
هـای اقتصادی اعـم از بانکی، انـرژی، نفتی و بازرگانـی در روز اجرای 
توافـق كنار گذاشـته شـوند. ایـن موضوع كـه همواره به عنـوان یکی 
از اصلـی تریـن نيازهـای ایـران در طـول مذاكـرات مطـرح می شـد 
حاال در دسـترس اسـت و شـاید از معدود مواردی باشـد كه دو طرف 
نظراتشـان نسـبت به آن از لوزان به این طرف تغييری نداشـته است. 
موضـوع درصـد غنـی سـازی هـم دیگر امـری اسـت كه توافقـات بر 
روی آن قطعـی بـه نظـر مـی رسـد و عدد 3 درصـد مورد نظـر ایران 
و 5+1 اسـت. همچنيـن مسـئله نيروگاه هـای اراک و نطنـز هم باید 
پایـان یافتـه ارزیابـی كرد اما مباحث كوچکی بر سـر فـردو همچنان 
باقيسـت كـه روزنامه نگاران غربی معتقدند نباید چنـدان آن را جدی 
گرفـت. مرجعيـت آژانـس دیگـر موردی اسـت كه مذاكـره كنندگان 
بـر سـر آن بـه توافـق قطعـی دسـت یافتـه انـد و هـر نوع مشـکل و 
اختـاف نظـر بـا مراجعـه بـه ایـن نهـاد بين المللـی تعييـن تکليف 
خواهـد شـد. همچنيـن ایـران و 5+1 پذیرفته اند كه توافـق نهایی با 
اعام بيانيه شـورای امنيت رسـميت خواهد یافت و به متن سياسـی 
تحـت عنـوان یـک معاهـده بيـن المللـی امضا نخواهد شـد. بـه این 
معنـا كـه دو طرف می پذیرند همه سـاز و كارهـا در همان چارچوب 
شـورای امنيـت رفـع و رجـوع شـود. اتفاقـی مهم بـرای ایـران كه تا 

انـدازه زیـادی بـه ایـن تفاهم رسـميت ویژه ای می بخشـد.
اختالف ها چقدر جدی هستند؟

امـا بـه بحـث اختاف هـای شـش گانـه ایـران و 5+1 پرداختيم. 
موضوعاتـی كـه هرچند حائـز اهميتند امـا در عين حال اوال نسـبت 
بـه مسـائل توافـق شـده از درجـه اهميتـی كمتـری برخوردارنـد و 
همچنين اختاف بر سـر آنها كليدی و بحرانی نيسـت. یک خبرنگار 
فرانسـوی در ایـن رابطـه بـه مـن می گویـد: این بحث هـا و جدل ها 
تـا آخریـن لحظـه عـادی اسـت و حتمـا دو طـرف سـعی مـی كنند 
بـر مواضـع هميشـگی شـان پایـداری بـه خـرج دهند امـا مهمترین 
موضـوع این اسـت كـه آنقدر ایـده های ایـران و كشـورهای غربی به 
یکدیگـر نزدیک شـده كـه بعيد اسـت در دقيقـه 90 دو طرف حاضر 
شـوند بـرای برخی برداشـت هـای متفاوت زیـر ميز مذاكـرات بزنند. 
ضمن اینکه ایران و غرب پشـتوانه دو سـال مذاكرات طاقت فرسـای 
سياسـی را بـا خـود بـه همـراه دارنـد در نتيجه عـزم جـزم دو طرف 

حتمـا توافـق را روی ميز مـی آورد. 

آخرین
وضعیت پرونده 
سعید مرتضوی

سـعيد  پرونـده  قاضـی 
مرتضـوی از درخواسـت مجـدد 
دادگاه برای اسـتعام از سازمان 
تاميـن اجتماعی بـه دليل نقص 
اسـتعام قبلـی خبـرداد. قاضی 
محمدرضـا محمـدی كشـکولی 
در گفتگـو بـا خبرنگار مهر در مـورد آخرین وضعيت پرونده سـعيد مرتضوی 
و اینکـه آیـا اسـتعاماتی كـه قرار بـود از سـازمان تامين اجتماعـی و وزارت 
رفـاه بـه دادگاه ارسـال شـود موثـر بوده اسـت، گفت: پاسـخ اسـتعامات به 
دادگاه ارسـال شـد امـا ناقـص بود و درخواسـت كردیـم كامل ارسـال كنند. 
قاضـی پرونده رسـيدگی بـه اتهامات سـعيد مرتضوی، افزود: احتمـاال دادگاه 
تـا 2 جلسـه دیگـر بـه پایـان می رسـد. وی در مـورد اینکـه آیا تا 2 جلسـه 
دیگـر تمـام پرونـده هـای مفتـوح در مـورد ایـن متهـم بـه پایان می رسـد، 
گفـت: هـر سـه پرونـده ایـن متهـم را تـاش مـی كنيم تـا دو جلسـه دیگر 
یعنـی در نيمـه نخسـت امسـال بـه پایـان برسـانيم. به گـزارش مهر، سـعيد 
مرتضـوی بعنـوان متهـم در پرونـده حـوادث كهریـزک، تحقيـق و تفحـص 
در سـازمان تاميـن اجتماعـی و شـکایت چنـد شـاكی خصوصـی در حـال 

اسـت. محاكمه 

كلید حل مشکالت 
خارج از كشور 

نیست
اقتصـادی  كميسـيون  عضـو 
مجلـس شـورای اسـامی بـا بيان 
ایـران  اقتصـاد  از  خـارج  اینکـه 
مشـکات  حـل  بـرای  كليـدی 
نـدارد، گفـت: در صـورت  وجـود 
توافـق هـم اقتصـاد بـه وضعيـت 
سـال 90 برمـی گـردد كـه هيـچ 
ُگلـی بر سـر مـردم نزده بودیـم. محمدرضا پـور ابراهيمی در گفتگو بـا مهر اقتصاد 
مقاومتـی را تنهـا كليـد حـل مشـکات اقتصـادی كشـور خوانـد و گفـت: اقتصاد 
مقاومتـی در ادبيـات اقتصادی كشـورها سـابقه دارد؛ تاب آوری اقتصـاد مصداق آن 
اسـت و بـه هيـچ وجه بـه معنای اقتصـاد ریاضتـی نيسـت. نماینده مـردم كرمان 
و راور در مجلـس شـورای اسـامی یکـی از موضوعـات مهـم و اساسـی اقتصـادی 
در كشـورها در یـک دهـه اخيـر را »تـاب آوری« اقتصـادی خوانـد و گفـت: هـدف 
كشـورها ایـن بـوده كـه به نحـوی عمـل كنند كـه اقتصادشـان در برابـر تاطم ها 
مصـون بمانـد كه این موضوع در كشـورهای جنوب شـرقی آسـيا و اروپایی سـابقه 
دارد. وی ادامـه داد: دو موضـوع سـيکل های رونق و ركود در دنيا و سـوانح طبيعی 
در جهـان در اتخـاذ سياسـت های »تـاب آوری اقتصـادی« تاثيـر داشـته اسـت كه 
در ایـران بـا اضافـه شـدن محـور دیگـری تحـت عنـوان تحریـم ها سياسـت های 

»اقتصـاد مقاومتـی« تنظيـم شـد.

چون حکومت 
اسالمی تاسیس 

كرده ایم باید زینت 
اسالم باشیم

تشـخيص  مجمـع  رئيـس 
مصلحـت نظـام گفت: بایـد زینت 
اسـام باشـيم، چـرا كـه حکومت 
اسـامی تأسـيس كردیـم و اگـر 
بـرای اسـام عيب و ننگ باشـيم، 
خيلـی سـنگين اسـت و هيـچ پاسـخی در بـارگاه عـدل الهـی نداریم. بـه گزارش 
فـارس آیـت ا... هاشـمی در ایـن مراسـم كـه آقایـان دكتـر والیتـی رئيـس مركز 
تحقيقـات اسـتراتژیک و دكتـر محسـن رضایـی دبيـر مجمع تشـخيص مصلحت 
نظـام بـه همراه معاونين حضور داشـتند، با بيان اینکه جامعه بـه لحاظ اقتصادی، 
فرهنگـی و ارتباطـات دچار مشـکاتی شـده اسـت كه بعضـاً گرفتاری هـای برای 
خانواده هـا و جوانـان بـه وجـود آورده اسـت، گفـت: بایـد در این ماه بـرای رهایی 
از همه ی مشـکات دعا و به دنبال آن عمل كنيم. هاشـمی رفسـنجانی با اشـاره 
بـه وجـود جریان هـای خطرنـاک تروریسـتی در منطقـه، بـه ویژه در كشـورهای 
سـوریه، عـراق، افغانسـتان، پاكسـتان و چند كشـور دیگر، خاطر نشـان كـرد: این 
گروه هـا بسـيار نيرومند و خشـن عمـل می كننـد و می بينيم چگونه بـرای جهان 
اسـام مشـکل آفرینی می كننـد و بر طبل اختافـات مذهبی و ایجـاد تفرقه بين 

پيـروان مذاهـب مختلـف اسـام می كوبند.

خبرخبر خبر

عوامـل  از  را  »اقتـدار«  رهبرانقـاب 
و  برشـمردند  قضایـی  دسـتگاه  اسـتقال 

بيـان داشـتند: اقتـدار طلبی قـوه قضایيه، 
قـدرت طلبی متعـارف سياسـی و جناحی 

و  قاطعيـت  معنـای  بـه  بلکـه  نيسـت 
اسـت.  حـق  حـرف  سـر  بـر  ایسـتادگی 
گزیـده سـخنان رهبـری را در زیـر به نقل 

از خبرآنایـن مـی خوانيـد:
 بایـد در برابر عوامـل مخدوش كننده 
اسـتقال قضـا از جملـه تهدیـد، تطميـع، 
رودربایسـتی و فشـاِر جـو عمومی ایسـتاد 
و بـر رفتـار و روش صحيح قضـا تکيه كرد.

 اقتـدار طلبـی قـوه قضایيـه، قـدرت 
طلبـی متعارف سياسـی و جناحی نيسـت 
بلکـه بـه معنای قاطعيـت و ایسـتادگی بر 

سـر حـرف حق اسـت.

 افزایـش تعـداد زندانيـان  از زوایـای 
و  اخاقـی  خانوادگـی،  مالـی،  مختلـف 
بـا  بایـد  اجتماعـی هزینـه سـاز اسـت و 
تمركـز بـر راه حلهای مختلـف، برای عاج 

آن فکـری جـدی كـرد.
 بـرای مقابلـه با تبعـات منفی افزایش 
زندانيـان مالـی و زندانيان مـواد مخدر نيز 
بایـد دنبـال پيشـنهادها و راه حلهـای تازه 

بود. ای 
و  روشـن  برنامـه  بـر  كـردن  تکيـه   
مـدون، بـه حركت دقيق در مسـير چشـم 
انـداز  آینـده كمـک مـی كنـد و مانـع از 

گرفتـار شـدن در كشـمکش هـای روزمره 
شـود. می 

 قانـون، راه پيشـرفت كشـور را هموار 
مـی كنـد و چنانچـه برخی قوانيـن ایراد و 
یـا بـا یکدیگر تعـارض دارنـد، بایـد آنها را 
اصـاح كـرد اما بنده بـه هيچ وجـه قانون 

گریـزی را قبـول ندارم.
ركـن  سـه  از  یکـی  قضایيـه  قـوه   
اساسـی كشـور و مجـری بخـش مهمی از 
احکام اسـامی اسـت لـذا انتظـار هرگونه 
تـاش، مجاهدت و تحمل سـختی در این 

قـوه انتظـار بـه جایی اسـت.

باید در برابر تهدید، تطمیع و فشاِر جو عمومی ایستاد

به نام اسالم 
سوءاستفاده كردن 
ظلم بزرگی است 
ریيـس  روحانـی  حسـن 
مراسـم  جمهـور كشـورمان در 
ضيافـت افطار با خادمـان قرآن 
كریـم و ذاكـران اهـل بيت )ع( 
اجـاس سـران  در سـالن  كـه 
اینکـه  بيـان  بـا  شـد  برگـزار 
خادمـان قـرآن مجيـد فرزندان 

جامعـه مـا، خوانـدن و فهميـدن قـرآن و عمـل كـردن بـه آن را می آموزند 
خاطرنشـان كـرد: اگرچـه حتـی نـگاه كـردن بـه مصحف قـرآن كریـم نيز 
از عبـادات اسـت. گزیـده سـخنان روحانـی را بـه نقـل از ایسـنا در زیر می 

خوانيـد:
  افتخـار انقـاب اسـامی و نظـام مـا ایـن اسـت كـه همـواره از روز 
نخسـت بـه قـرآن كریم و اهـل بيت عصمـت و طهـارت متصل بوده اسـت 
و چنان چـه ایـن دو صقـل بـزرگ نباشـد، سـعادت نيـز نخواهد بـود. كتاب 

خـدا و عتـرت پيامبـر هـر دو سـعادت مان را تضميـن می كننـد.
  بـی تردیـد انقاب اسـامی ایـران از قرآن و اهل بيت بـوده و پيروزی 
مـا نيـز در سـایه قـرآن و اهـل بيـت )ع( اتفـاق افتـاده اسـت، چيـزی جـز 
قـرآن و اهـل بيت )ع( نمی توانسـت مـردم را به خيابان ها بـرود. راه اتصال 
مـردم و امـام نيـز از ایـن راه بـود كـه ایشـان مرجع مـردم بـرای فهم دین 

و اسـام بودند.
  بـرای حفـظ و ادامـه ایـن نظـام و رسـيدن بـه اهـداف آن راهـی جز 
قـرآن و اهـل بيـت )ع( در اختيـار نداریـم. ایـن دو می تواننـد هم سـعادت 

ایـن دنيـای مـا را تضميـن كننـد و هـم سـعادت دنيـای دیگر را.
 گاهـی می شـود از بهتریـن تعليمـات الهـی نيـز سـوء اسـتفاده كـرد. 
چشـم یک نعمت خداسـت اما گاهی از آن اسـتفاده های نادرسـت می شـود 
و فکر، اندیشـه و عقـل نيـز از جمله نعمات حق هسـتند، اما چقدر بد اسـت 
كـه از آن هـا سـوء اسـتفاده شـود؛ چه ظلمـی باالتر از این اسـت كـه به نام 

حـق و قـرآن به قـران و راه آن خيانـت كنند و افتـرا ببندند.
  بـه نـام دیـن و بـه نام اسـام سوءاسـتفاده كـردن ظلم بزرگی اسـت 
و خـدا نکنـد كـه روزی بـه نـام قـرآن مـردم را جـذب كنيـم و در جمعـی 
سـخنی بـر خـاف رضـای قـرآن و نـازل كننـده آن بر زبـان بياوریـم. خدا 
نکنـد كـه بـه نـام اهـل بيـت )ع( مـردم را جمـع كنيـم و سـخنی خـاف 

رضـای خانـدان رسـالت و اهـل بيـت عصمـت بگویيم.
 مشـاهده كردیـم كـه چطـور توانسـتند جامعـه مـا را و بخـش بزرگی 
از نسـل مـا را از مسـير هدایـت گمـراه كنند. در سـال های ابتـدای انقاب 
نيـز دیدیـم كـه بـا شـهيد بهشـتی چـه كردنـد. در آن روزهـا ایـن امـکان 
وجـود نداشـت كـه باالی منبرها یـا حتی در دانشـگاه ها و جامعه از شـهيد 

بهشـتی تجليـل كرد.

13 هزار میلیارد 
تومان تخلف
در قشم!

حيـاط  قشـم،  آزاد  منطقـه 
برخـی مدیـران دولـت   خلـوت 
گذشـته بـود، بریـز و بپاش هـا 
رانتـی  واگذاری هـای  برخـی  و 
در آن دولـت حـاال در محاكـم 
اسـتان در حال رسـيدگی است 

و تـا اینجـای كار بـه بازداشـت دو مدیـر و ممنوع الخـروج شـدن یکـی دیگر 
منتهی شـده اسـت، عمده تخلف هـا در واگذاری مدیریـت و اراضی »فرودگاه 
قدیـم قشـم« و »بنـدر درگهـان« صـورت گرفته. رقـم تخلف هـا در واگذاری 
در هـر دو منطقـه چيـزی حـدود 13 هـزار ميليارد تومـان می شـود؛ 9 هزار 
ميليـارد تومـان در فـرودگاه قدیـم و چهـار هزار ميليـارد تومـان در درگهان. 
»شـهریار مشـيری« كـه چنـد ماهـی در دولـت یازدهـم مدیـر منطقـه آزاد 
قشـم شـده بـود در گفت وگـو با »شـرق« از مسـتندات به دسـت آمده در این 
جسـت وجوها و واكاوی هـا خبـر داده و دربـاره تخلف هایـی گفتـه كـه حـاال 
مـردم جزیـره را بـا وضعيـت نامعلـوم اقتصـادی مواجـه كـرده اسـت. اغلـب 
ایـن تخلف هـا در دوره مدیـران منتصـب از سـوی حميـد بقایی انجام شـده 
اسـت. مشـيري بـا همراهـي یک تيـم كارشناسـي از تهـران و بندرعباس، به 
مسـتنداتي مبنـي بر فسـاد اقتصـادي در این منطقه دسـت یافته كه نشـان 
دهـد برخـی در آن مـدت جزیـره را غـارت كرده انـد. مشـيری در این گفتگو 
گفتـه: كل بانـد فـرودگاه و بـرج مراقبـت قشـم فروختـه شـد. می دانيـد كه 
براسـاس قانـون خصوصی سـازی، تنها مدیریـت فـرودگاه را می تـوان واگذار 
كـرد. وقتـی گروهـی به قانون باور نداشـته باشـند، خروجی اش این می شـود 
كـه نه تنها كل فـرودگاه را فروختند كـه روی باندش شهرک سـازی كرده اند. 
وی ادامـه داده: ایـن فـرودگاه در جنـگ جهانـی اول فـرودگاه فعالـی بوده و 
ارزش تاریخـی دارد. 20 هـزار هکتـار از اراضـی ایـن فـرودگاه را در زمـان 
مدیریـت آقـای موسـوی- از مدیـران منصـوب منطقـه آزاد از سـوی حميـد 
بقایـی- بـرای شهرک سـازی و كاربـری مسـکونی، بـا عنـوان پروژه شـهرک 
طایـی )Golden City( واگـذار می كننـد. زميـن را قيمـت كـرده و همان 
موقـع آن را متـری 90 هـزار تومـان می فروشـند. تحقيقـات مـا نشـان داد 
زميـن آن  سـوی خيابـان- مجاور فـرودگاه- همان موقع متـری 800 تا 900 
هـزار تومـان فـروش می رفتـه اسـت. تخلـف دیگـر اینکـه بـدون آنکـه پول 
بگيرنـد، زميـن را بـه قيمـت 17 ميليـارد تومـان و با اقسـاط هفت سـاله و از 
دم قسـط فروخته انـد و هيـچ پيش پرداختـی در كار نبـوده اسـت. مشـيری 
همچنيـن گفتـه: آن شـركتی كـه طـرف قـرارداد بـوده، سـرمایه آورده ای 
نداشـته و سـرمایه  گذار هم نبوده و به عنوان یک شـركت در فروش شـركت 
كـرده و قـرارداد واگـذاری را می بندند. جالب اسـت بدانيد وقتـی پای قرارداد 
می آیـد، هنـوز مراتـب ثبـت شـركت را نيـز طـی نکـرده بـود و درواقـع یک 
شـركت صـوری بـوده اسـت. به این ترتيب تحت عنـوان یک نام جلـو می آیند 

و تـازه بعـد از عقـد ایـن قـرارداد می رونـد و آن شـركت را ثبـت می كننـد.

رد پای تركها در 
ماجرای گم شدن 
دكل ایرانی

از  یکـی   93 سـال  مهرمـاه 
شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
یـک  شـدن  گـم  از  اسـامی، 
دكل نفتـی در كشـور خبـر داد 
و 14  نماینـده مجلـس شـورای 
اسـامی بـا امضای نامـه ای، به 

هيئـت رئيسـه خواسـتار پيگيـری ایـن موضوع شـدند. از آن زمـان تاكنون 
اظهـار نظرهـا و موضـع گيـری هـای زیـاد و اغلـب غيـر رسـمی  از ایـن 
ماجـرا شـنيده و دیـده شـده و ماجـرا در هالـه ای از ابهـام باقـی مانده بود 
تـا اینکـه بـا گذشـت بيـش از 9 مـاه از ایـن جریـان، این بـار با خبـر وزیر 
نفـت در خصـوص گـم شـدن ایـن دكل، موضـوع وارد فـاز جـدی شـد بـه 
طـوری كـه هفتـه گذشـته وزیـر نفت به طـور رسـمی گم شـدن این دكل 
را تایيـد كـرد. آنطـور كه ایلنا نوشـته بيـژن زنگنه ماجرای گم شـدن دكل 
را مربـوط بـه دولت گذشـته عنـوان و اظهار كـرد كه موضوع مفقود شـدن 
دكل نفتـی 78 ميليـون دالری متعلـق به ایـران واقعيـت دارد و با پيگيری 
و شـکایت مـا پرونـده ای در این خصوص تشـکيل شـده اسـت.   یکشـنبه 
حجـت االسـام و المسـلمين غامحسـين محسـنی اژه ای نيـز در مـورد 
ورود قـوه قضائيـه بـه قضيـه دكل نفتـی گـم شـده، اظهـار كـرده تاكنـون 
كـه گزارشـی بـه دسـت مـا نرسـيده، ولـی در صورتـی كـه گزارشـی از هر 
مرجـع رسـمی در ایـن خصـوص وارد قـوه قضائيه شـود، رسـيدگی خواهد 
شـد. دكل »دیـن« موسـوم بـه دكل گمشـده بـه ارزش 78 ميليـون دالر 
در سـال 1390 و توسـط دولـت گذشـته از كشـور تركيـه خریـداری شـد 
ولـی هرگـز وارد ایـران نشـد. اميرعبـاس سـلطانی نماینـده مـردم بروجـن 
در مجلـس شـورای اسـامی در خصـوص وضعيـت پيگيری دكل گمشـده 
بـه خبرنـگار ایلنـا گفـت: این مسـئله یکی از مباحـث اساسـی و در اولویت 
اصلـی پيگيـری مجلـس اسـت. وی بـا تاكيـد بر اینکـه قضيـه تحویل دكل 
فقـط روی كاغـذ بـوده و در عمـل دكلی در كار نبوده اسـت، اظهار داشـت: 
آن زمـان تاسيسـات دریایـی بـا یـک شـركت تركيـه ای قراردادی بسـته و 
بواسـطه آن شـركت تركيـه ای بـا یـک شـركت رومانيایـی قـراردادی مـی 
بندنـد كـه مبلـغ قـرارداد ایران بـا تركيـه 92 ميليـون دالر بـوده در حالی 
كـه شـركت ترک با شـركت طـرف رومانيایی قرارداد را با مبلـغ 62 ميليون 
دالر منعقـد مـی كنـد. سـلطانی ادامـه داد: تـا به اینجا شـركت مـی بينيم 
كـه بيـن قرارداد شـركت تركيه بـا ایـران و رومانی 30 ميليـون دالر فاصله 
وجـود دارد و ضمـن اینکـه فقـط13.5 ميليـون دالر بـه حسـاب شـركت 
رومانيایـی واریـز مـی شـود لـذا ایـن شـركت بـا توجه بـه اینکه تمـام پول 
واریـز نشـده بود از تحویـل دكل خودداری مـی كند. وی خاطرنشـان كرد: 
شـركت تاسيسـات دریایـی و سـازمان بازرسـی قضيـه را پيگيـری كـرده و 
پرونـده بـه مفاسـد اقتصادی ارجاع داده شـده و درخواسـت داده شـده كه 

مبلغـی كـه بـه شـركت رومانيایـی داده شـده بـه ایـران برگردد.

دولتقشممجلس

انـد  گفتـه  غربـی  هـای  دیپلمـات 
مهمتریـن اختافـات ميـان ایـران و گروه 
1+5 هـم اكنـون بـر سـر زمانبنـدی رفـع 

تحریـم ها و بازرسـی از تاسيسـات هسـته 
بـه گـزارش عصرایـران  ایـران اسـت.  ای 
و  هـا  دیپلمـات  و  مقامـات  از  بسـياری 

منابـع آگاه ایرانـی و غربی نيـز می گویند 
مذاكـرات هسـته ای در ویـن بـه بعـد از 
پایـان مهلـت از پيـش تعيين شـده یعنی 
سـه شـنبه 9 تيرمـاه طول خواهد كشـيد. 
ایـن در حالی اسـت كـه دولـت آمریکا در 
صورتـی كه تـا روز 10 ماه آینـده ميادی 
)جـوالی( متـن توافق هسـته ای بـا ایران 
را بـه كنگـره آمریـکا ارائـه نکنـد، كنگـره 
بـه جـای 30 روز، 60 روز مهلـت خواهـد 
داشـت متـن توافـق را بررسـی كنـد. در 
صـورت امضـای ایـن توافـق، نـزاع هسـته 

ای 12 سـاله ميـان ایـران و غـرب پایـان 
مـی یابـد و بـاب برداشـتن تحریـم هـا از 

ایـران نيـز بـاز می شـود.
خواسـت  كـه  غربـی  دیپلمـات  یـک 
نامـش فـاش نشـود بـه رویتـرز گفـت: به 
نظـر می رسـد دربـاره مسـائل فنـی ما نه 
تنهـا پيشـرفت نکـرده ایم بلکـه در برخی 
از مسـائل فنـی پسـرفت داشـته ایـم. یک 
رویتـرز  بـه  هـم  دیگـر  غربـی  دیپلمـات 
گفـت: دو نقطـه اختافـی اصلـی وجـود 
دارد. مـدت و زمـان كاهـش تحریـم های 

ایـران در مقابـل اقدامات هسـته ای تهران 
بـرای  بازرسـی  ابزارهـای  و  چگونگـی  و 
اینکـه ایران نتوانـد در عمل بـه تعهداتش 

اختـال ایجـاد كنـد.
رویتـرز اضافـه كـرد: مذاكـره كنندگان 
مـی  همچنيـن  اروپایـی  و  آمریکایـی 
خواهنـد وسـيله ای داشـته باشـند كه اگر 
ایـران بـه تعهداتـش در توافق هـای آینده 
پایبنـد نبـود بتوانند تحریم هـای آمریکا و 
اتحادیـه اروپا و سـازمان ملـل متحد عليه 

تهـران را بازگرداننـد.

2 اختالف اصلی مذاكرات هسته ای؛ تحریم ها و بازرسی
1+5

یادداشت روز

اشتباه لپی یا بزرگ نمایی عمدی 
آقای مدیر كل

ادامه از صفحه اول
 و امـا پرسشـی كـه ذهـن را آزار می دهد اعـام این اطاعات 
غلـط از سـوی متولـی دسـتگاه فرهنـگ اسـتان چـه دليلـی می 
توانـد داشـته باشـد؟ آیـا متوليان جشـنواره اطاعات را به شـکل 
غلـط بـه مدیـر كل محتـرم ارشـاد انتقـال داده انـد یـا ارائـه این 
اطاعـات غلـط و بزرگنمایـی غير مسـئوالنه در حضور اسـتاندار 
تعمـداا صـورت گرفتـه اسـت مشـخص نيسـت ولـی آنچـه كـه 
بسـيار شـفاف اسـت مدیر كل پس از حدود دو سـال سـکانداری 
دسـتگاه فرهنگ اسـتان كرمـان و بـا وضعيت اسـفبار مطبوعات 
اسـتان كـه اكثـر قریـب بـه اتفـاق آنهـا در 4 صفحـه و مطالـب 
غيـر توليـدی منتشـر می شـوند چگونـه به فکـر ارائه آمـار 800 
نویسـنده مطبوعاتـی حتـی بـی كيفيت افتاده اسـت. آیـا جناب 
فاح در طول این دو سـال متوجه ضعف كيفی نشـریات اسـتان 
نشـده اسـت و آیـا ایـن نکته بـرای ایشـان مغفـول اسـت؟! البته 
اگـر بنـا را بـر ایـن بگذاریـم كـه ایشـان فکـر مـی كننـد 800 
نویسـنده و خبرنـگار در اسـتان وجـود دارد بـه نظـر ایشـان كـه 
بـه نوعـی كارشـناس مسـائل فرهنگی هسـتند بایسـت وضعيت 
مطبوعـات اسـتان بهتـر مـی بـود و نشـریاتی با صفحات بيشـتر 
و اخبـار توليـدی و گـزارش هـای پژوهشـی می داشـتيم. آیا می 
تـوان بـه صـرف ارائه آمـار 800 نویسـنده و خبرنگار به اسـتاندار 
در حضـور اكثـر قریـب بـه اتفـاق مدیـران اسـتان آنهـا را قانـع 
كـرد كـه وضعيـت اظهـر من الشـمس نشـریات اسـتان را از نظر 
ظاهـر و كيفيـت فرامـوش كرده و بـاور كنند ما با 800 نویسـنده 
كارآزمـوده و خبرنـگار كار بلـد رو بـه رو هسـتيم. آیـا بهتـر نبود 
جنـاب آقـای فـاح قبـل از دادن آمارهـای جـذاب ایـن چنينـی 
نگاهـی بـه مطبوعات محلـی اسـتان بياندازند و حداقـل آنها را با 

اسـتانهای مطـرح كشـور در ایـن زمينه قيـاس كنند. 
خوشـبختانه از زمان ریاسـت جمهـوری جناب آقـای روحانی 
مدیران كان كشـور دسـت از ارائـه دادن آمارهای عجيب  غریب 
برداشـته انـد. اميدواریـم ایـن اتفـاق در سـطح مدیـران ميانـی 

دسـتگاه هـا و بـه ویـژه در 
نهادینـه  نيـز  هـا  اسـتان 
واقعيـت  بـا درک  تـا  شـود 
هـا بتوانيـم شـرایط را تغيير 

دهيـم.
برای شـنیدن صحبت 
هـای مدیر كل ارشـاد از 

كنید: اسـتفاده  رمزینه 
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هشدارهای فرمانده انتظامی
 بم به مردم 

انتظامـی  فرمانـده  فـداء  رضـا  محمـد  سـرهنگ 
شهرسـتان بـم با اشـاره بـه دسـتگيری چند سـارق و 
كشـف امـوال مسـروقه در مخفيگاه سـارقان در زمينه 
پيشـگيری از سـرقت بـه شـهروندان توصيـه هایـی را 

كـرده اسـت كـه در زیـر مـی آید:
دیـوار  ارتفـاع  در  الزم  اسـتانداردهای  رعایـت   -
، اسـتحکام  اماكـن خصوصـی  منـازل و حصاركشـی 
درب و پنجر ه های سـاختمان ، اسـتفاده از تجهيزات 
ایمنـی ضـد سـرقت و نرده كشـی مناسـب از اقدامات 
مهـم پيشـگيری از سـرقت منـازل و اماكن اسـت زیرا 
همـان طـور كـه اسـتحکام ابنيـه در مقابـل بایـای 
طبيعـی ماننـد سـيل ، زلزلـه ، صاعقه و .. ضـروری  و 
از وقـوع حـوادث پيشـگيری مـی نماید بهـره گيری از 
اسـتانداردهای خـاص انتظامـی در هنـگام طراحـی و 
اجرای عمليات سـاخت و سـاز سـاختمان هـا و اماكن 

نيـز بایسـتی مـورد توجـه قـرار گيرد.
بررسـی هـای بعمـل آمـده در خصـوص چگونگـی 
وقـوع سـرقت هـای خـرد در شهرسـتان بـم حاكـی 
وسـایل   ، مالکيـن  و  مالباختـگان  اغلـب  كـه  اسـت 
نقليـه خـود را در حالی كه سـوئيچ و مـدارک مالکيت 
)خـودرو( در داخـل وسـيله نقليه قرار دارد در حاشـيه 
خيابـان و یـا در مقابـل منـازل مسـکونی خـود حتـی 
بـرای مـدت های طوالنـی تـرک نمـوده و در مواردی 
نيـز عليرغـم بـه همـراه داشـتن سـوئيچ، خـودرو را 
بـا درب بـاز بـدون قفـل و وسـایل ایمنـی تـرک مـی 
نماینـد كـه ایـن سـهل انـگاری باعـث فراهـم آمـدن 

بسـتری بـرای وقـوع سـرقت مـی گـردد.
سـرهنگ محمـد رضـا فـداء از شـهروندان محتـرم 
تقاضـا نمود در هنـگام مراحعه به مراكز خرید وسـایل 
نقليـه خـود را بـه پاركينـگ هـای عمومـی موجود در 
سـطح شـهر انتقـال دهنـد و از توقف و پـارک طوالنی 
مـدت در مقابـل منازل خودداری و وسـيله نقليه را در 

پاركينـگ منـزل خود پـارک نمایند.
 فرمانـده انتظامی  شهرسـتان بـم از اصناف محترم 
فروشـگاه  تـا  نمـود  درخواسـت  نيـز  بـم  شهرسـتان 
را  هـای خصوصـی خـود  كارگاه  و  هـا  مغـازه  و  هـا 
بـه تجهيـزات ایمنـی ضدسـرقت تجهيـز و بـا نصـب 
دوربيـن هـای مدار بسـته بيـش از گذشـته در اجرای 
تدابيـر پيشـگيرانه از وقـوع جرائـم بـه ویژه سـرقت و 

جرائـم مرتبـط همـکاری نماینـد.
 سـرهنگ فدا نصـب دوربين های مدار بسـته را در 
بعضی از اماكن مانند آرایشـگاه و سـالن های ورزشـی 
زنانـه ممنـوع اعـام و در راسـتای همـکاری و تعامـل 
پليـس با صنـوف از آمادگی معاونت فنـاوری اطاعات 
و ارتباطـات »فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان بم » در 

نصـب دوربيـن های پایشـی خبر داد.

گزارش اختصاصی پیام ما از دریافت شهریه در مدارس دولتی

شهریه زورکی
 رضا عبادی زاده

ادامه از صفحه اول
پول می گیرند، اجباری هم می گیرند

در حالی كه در قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران 
بـر تحصيـل رایگان بـرای ملـت تاكيد كرده اسـت، برخی 
مـدارس دولتـی اما هزینـه هایـی را از مـردم دریافت می 
كننـد. مـادر یـک دانـش آمـوز بـه »پيام مـا« مـی گوید: 
بـرای ثبـت نـام دختـرم در پایه اول دبسـتان در مدرسـه 
ای حوالـی خيابـان اقبـال بيـش از 10 بار یه یک مدرسـه 
مراجعـه كـردم تا دختـرم را با هـزار منت ثبت نـام كنند. 
وی افـزود: گفتنـد بـرای ثبـت نام بایـد 300 هـزار تومان 
یکجـا بپـردازی تـا دخترت را ثبـت نام كنيـم. در حاليکه 
ایـن مبلـغ زیـاد تفـاوت چندانـی بـا مـدارس غيرانتفاعی 
نـدارد. مـادر یـک دانـش آمـوز دیگـر هـم بـه »پيـام ما« 
مـی گویـد: هر سـال بـرای ثبـت نام دختـرم در مدرسـه 
ای در بلـوار جمهـوری مبلغـی را از مـن مـی گيرنـد و به 
هيـچ عنـوان هـم اختياری نيسـت و مـی گوینـد اگر پول 
ندهـی خبـری از ثبـت نـام نيسـت. وی ادامـه داد: سـال 
قبـل نزدیـک بـه 100 هزار تومان از من گرفتند و امسـال 
مـی خواهنـد 200 هـزار تومان بگيرند. در طول سـال هم 

بـرای برنامـه های مختلـف پول مـی گيرند.
مدارس هیات امنایی حق دریافت پول را دارند

رئيـس سـتاد ثبـت نـام آمـوزش و پـرورش كرمـان 
بـه »پيـام مـا« گفـت: مـدارس دولتـی كـه بـه صـورت 
هيـات امنایـی اداره می شـوند و مـدارس نمونـه دولتی، 
اسـتعدادهای درخشـان و شـاهد می تواننـد مبلغی را به 
عنـوان فعاليـت های فـوق برنامـه دریافت كننـد. محمد 
اسـامی افـزود: مبالـغ دریافتـی هـم قاعـده ای دارد و 
انجمـن اوليـا و مربيـان یک مدرسـه پيشـنهاد می دهند 

و شـورای تصویـب آمـوزش و پرورش رقمـی را به عنوان 
شـهریه تصویـب مـی كننـد. وی اظهـار داشـت: خـود 
انجمـن اوليـا و مربيان مدرسـه شـهریه پيشـنهادی را به 
آمـوزش و پـرورش اعـام مـی كننـد و معمـوال آمـوزش 
و پـرورش بـا كمـی تعدیـل مبلـغ، آن را تایيـد ميکنـد. 
اسـامی در پاسـخ بـه این سـوال كـه دریافت پـول برای 
ثبـت نـام توسـط مـدارس غيـر قانونـی اسـت یـا خيـر 

گفـت: اگـر هيـات امنایـی باشـند، غيـر قانونی نيسـت.
چیزی به عنوان شهریه نداریم

مسـئول روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش كرمـان 
بـه »پيـام مـا« گفـت: چيـزی بـه نـام شـهریه نداریـم 
و اگـر هـم مدرسـه ای پـول بگيـرد بـه عنـوان برنامـه 
هـای فـوق برنامـه اسـت. تقـی زاده افـزود: اگـر خافـی 
اتفـاق بيفتـد مـردم مـی تواننـد بـه كارشناسـان ارزیابی 
عملکـرد و سـتاد ثبـت نـام آمـوزش و پـرورش شـکایت 

كننـد و مطمئـن باشـند كـه آمـوزش و پـرورش كرمان 
بـا حساسـيت پيگيـری می كنـد.  وی اظهار داشـت: اگر 
كسـی اعتراضـی دارد بایـد كتبا اعتراض و شـکایت خود 
را بـه آمـوزش و پـرورش ارائـه دهنـد تـا پيگيری شـود. 
تقـی زاده در پایـان گفـت: هـر مبلغـی كـه گرفتـه مـی 

شـود بایـد بـا رضایـت مردم باشـد.
معضل مدارس هیات امنایی

اسـتعدادهای  و  دولتـی  نمونـه  مـدارس  از  جـدای 
درخشـان، مـدارس دولتی دیگری هسـتند كـه از دانش 
آمـوزان شـهریه مـی گيرنـد. ایـن مـدارس بـه مـدارس 
هيـات امنایـی شـهرت دارنـد و بسـياری از مـدارس بـه 
هميـن بهانـه بـه اجبـار از والدیـن هزینـه دریافـت مـی 
كننـد. طبـق آیين نامـه و دسـتورالعمل اجرایی توسـعه 
مشـاركت هـای مردمی به شـيوه مدیریت هيـات امنایی 
در مـدارس منابـع مالی مدارس هيـات امنایی عبارتند از 
1. اعتبـارات دولـت كه در قالب بخشـی از سـرانه هزینه 
تمـام شـده با توجه بـه مقـررات آموزش و پـرورش و در 

قالـب قـرارداد فيمابين پرداخـت می شـود.این اعتبارات 
مطابـق تبصـره 2 مـاده 14 قانـون شـوراهای آمـوزش 
و پـرورش مصـوب مجلـس شـورای اسـامی،به صـورت 
كمـک تلقـی می گـردد. 2. وجوهـی كه از ارائـه خدمات 
آموزشـی و پرورشـی فـوق برنامـه )اضافه بـر برنامه های 
رسـمی آمـوزش و پـرورش( دریافـت می شـود. 3. هدایا 
و كمـک هـای مردمـی داوطلبانـه كـه در خـارج از فصل 
)موعـد( ثبـت نـام دانـش آمـوزان در چارچـوب مقررات 
اباغـی آمـوزش و پـرورش دریافت مـی شـود. همانطور 
كـه در متـن بـاال آمـده هيـچ مدرسـه ای حتـی هيـات 
امنایـی نبایـد به اجبار از كسـی پول بگيـرد در حالی كه 
برخـی مـدارس بـه ایـن بهانـه تا زمانـی كه پـول نگيرند 

حاضـر بـه ثبت نـام دانش آمـوزان نيسـتند.
مدارس هیات امنایی حق دریافت وجه در زمان 

ثبت نام ندارند
چندی پيش دبيركل شـورای عالـی آموزش و پرورش 
هـم گفتـه بود: یکی از مـوادی كه قانون گـذار در اختيار 
هيئـت امنـا قـرار داده اتخاذ تصيم در مـورد برنامه ریزی 
و برگـزاری كاس هـای فـوق برنامـه ،جبرانـی ،تکميلی 
و نظيـر آن اسـت كـه مـی تواننـد در زمانی غيـر از زمان 
ثبـت دانـش آمـوزان  از اوليـا آنها وجـه دریافـت كنند . 
مهـدی نویـد ادهـم ادامـه داده بـود: وجـه  تعيين شـده  
در مناطـق مختلـف متفاوت اسـت و بر اسـاس اقتضائات 
منطقـه در نظـر گرفتـه مـی شـود و پرداخـت آن بـرای 
دانـش آمـوزان اختيـاری اسـت. بنابرایـن طبـق صحبت 
هـای دبيـركل شـورای عالی آمـوزش و پـرورش دریافت 

وجـه اختياری اسـت.
گفتنـی اسـت شـاید مدارسـی هـم باشـند كـه بـرای 
ثبـت نـام وجهـی را دریافـت نمـی كننـد كـه در ایـن  

گـزارش بـه آنهـا پرداختـه نشـده اسـت.

تابستان که می شود، برای دانش آموزان مدارس تعطیل می شود اما برای پدران و مادران 
آن ها آغاز دغدغه ثبت نام برای سال تحصیلی بعدی است بخصوص اگر پدر و یا مادری 
بخواهد مدرسه فرزندشان را عوض کند و یا فرزندشان تازه بخواهد به مدرسه برود.

از قدیـم االیـام وجود داشـتند. افـرادی كه 
اراضـی دولتـی را با اسـتفاده از نفـوذ و البته با 
تخلـف هـای زیـادی بدسـت مـی آورنـد و یـا 
بـا شناسـایی خـا هـای قانونـی و گاه نيـز بـا 
جعـل اسـناد و مداركی به سـو اسـتفاده های 
مالـی و ملکـی مـی پردازنـد. زمين خـواری از 
جملـه جـرم هایی اسـت كـه به راحتـی نمی 
تـوان بـا آن مقابله كرد. در گزارش كميسـيون 
اصـل 90 آمـده اسـت » زمين خـواري، جـرم 
زیـادي  دسـت هاي  كـه  اسـت  پيچيـده اي 
در پـس آن دیـده مي شـود، برخـورد قاطـع 
قضایـي مي توانـد ایـن دسـت ها را قطـع كند. 
هرچنـد بـه نظر مي رسـد سـازمان هاي دولتي 
بایـد در واگذاري هـا دقـت كنند تـا زمين ها و 
مسـتغات بـه نـام مـردم و كام زمين خـواران 
رهـا نشـود.« مدت هاسـت بر لـزوم مبـارزه با 
زميـن خـواری تاكيـد مـی شـود و حـاال اداره 
كل راه و شهرسـازی استان كرمان با همکاری 
دسـتگاه قضا و دیگر نهادهای دولتی توانسـته 
در ایـن اسـتان فضـای نـا امنی را بـرای زمين 

خواران بوجـود آورد. 
رفع تصرف 275 هکتار امالک دولتی

مدیـركل راه و شهرسـازی اسـتان كرمـان 
از رفـع تصـرف 275 هکتـار  چنـدی پيـش 

امـاک دولتـی در كرمان خبـر داد. به گزارش 
روابط عمومی راه و شهرسـازی كرمان خداداد 
عنـوان  بـه  زمين خـواری  بـا  مبـارزه  مقبلـی 
اقدامی ارزشـمند و دشـوار نام برد و از حمایت 
اسـتاندار كرمان و معاونان وی، شـورای تامين 
و دسـتگاه قضایـی اسـتان كرمـان بـرای ورود 
تقدیـر  زمين خـواری  بـا  مبـارزه  بحـث  بـه 
كـرد و ابـراز داشـت: طـی سـال های گذشـته 
و قبـل از سـال 92 پرونده هایـی را در حـوزه 
امـاک در محاكـم قضایـی داشـتيم كـه دوره 
طوالنـی را طـی می كردنـد تا منجر بـه صدور 
رای و رفـع تصـرف شـود. مقبلـی بـا اشـاره 
بـه اینکـه گاهـی رسـيدگی بـه پرونده هـای 
مرتبـط بـا زمين خـواری تا سـه سـال به طول 
مـدت  ایـن  در  كـرد:  تصریـح  می انجاميـد، 
گاهـی متصرف اراضی تصرف شـده را سـاخته 
و فروختـه بـود و حـق دولـت ضایع می شـد و 
مشـکاتی را برای همکاران مـا از نظر حقوقی 
ایجـاد می كـرد. وی یـادآور شـد: با پشـتيبانی 
و حمایـت اسـتاندار كرمان در بحـث مبارزه با 
زمين خـواری ایـن اقـدام در محاكـم قضایی و 
پيگيـری مـوارد حقوقی سـرعت یافـت و رفع 
تصـرف از متصرفـان صـورت گرفـت. مدیركل 
راه و شهرسـازی اسـتان كرمـان گفـت: سـال 

93 مبـارزه بـا زمين خـواران به جد در دسـتور 
كار قـرار گرفت و اسـتاندار كرمان و یا معاونان 
اسـتاندار و دادسـتان و یا نماینده وی در محل 
رفـع تصرف حضور پيـدا می كردند و به صورت 
دائمـی از ابتـدا تا انتهـای كار حضور داشـتند 
و كار بـه بهتریـن نحـو و بـا كمتریـن حاشـيه 
اجتماعـی برگـزار می شـد. مقبلی اضافـه كرد: 
عـزم مسـئوالن اسـتان كرمـان جزم اسـت تا 
بـا پدیـده زمين خـواری مبارزه جـدی را انجام 
دهنـد و تا كنـون توفيق خوبـی در این زمينه 
داشـته ایم. وی خاطرنشـان كرد: اطاع رسـانی 
خوبـی بـه مـردم انجـام شـد، زیـرا بعضـی از 
مـردم ملک دولتـی را ناآگاهانه از زمين خواران 
بـزرگ خریـده بودند و احسـاس كردیم برخی 
از تصرفـات ناآگاهانه بـوده و بدون اطاع انجام 
شـده اسـت و مـا به ایـن بحـث ورود كردیم و 
رفـع تصـرف در مراجـع قضایـی مطرح شـد و 
بـا صـدور حکم قاضی توانسـتيم، رفـع تصرف 
را داشـته باشـيم. این مسـئول ادامـه داد: طی 
سـال گذشـته 275 هکتـار امـاک دولتی در 
حـوزه اداره راه و شهرسـازی رفـع تصرف شـد 
و 458 پرونـده در محاكـم قضایـی صدور رای 
شـده كـه 232 رای بـه نفـع دولـت و حـدود 
130 رای بـر عليـه دولـت صادر شـده اسـت.

کاهش 70 درصدی تصرف اراضی 
دولتی

و  راه  كل  اداره  حقوقـی  و  امـاک  مدیـر 
از  هـم  كرمـان  اسـتان  شـمال  شهرسـازی 
برخـورد جـدی راه و شهرسـازی كرمـان بـا 
پدیـده زميـن خـواری خبـر داد. سـيد ناصـر 
اشـرفي گفـت: توقـف در زمين خـواری اتفـاق 
نمی افتـد، امـا كاهـش را بـه جـد بایـد بگویم 
بـا اقداماتـی كـه در شـورای تامين و دسـتگاه 
قضایـی اسـتان كرمـان انجـام شـده، كاهـش 
را  دولتـی  اراضـی  تصـرف  در  درصـدی   70
داشـته ایم و ورودی پرونده ها با سـال گذشـته 

قابل مقایسـه نيسـت. وی تصریح كرد: كرمان 
را بـر 12 حـوزه ثبتـی تقسـيم بندی كردیم و 
بـا حفاظت از اراضی در اسـتان 275 هکتار در 
سـال 93 و سـه ماهه نخسـت سـال جاری از 
چنگ متصرفان آزادسـازی شـده اسـت. مدیر 
امـاک و حقوقـی اداره كل راه و شهرسـازی 
اسـتان كرمـان گفـت: 740 هـزار هکتـار از 
اراضـی تحـت تصـدی ماسـت و باید نقشـه را 
تهيـه و در طـرح كاداسـتر اداره ثبت اسـناد و 
امـاک جانمایـی كنيـم و نقشـه راه هـا را هم 
در كاداسـتر قـرار دهيـم تا از دسـت اندازی در 

حریـم راه هـا و جاده هـا جلوگيـری شـود.

كرمان برای زمین خواران نا امن شد

راه و شهرسازی سد راه زمین خواران
خبر

دریافت وجه مغایر با قانون اساسی است
یـک حقوقـدان و وکیـل پایـه یـک دادگسـتری بـه »پیـام ما« گفـت: طبـق قانون اساسـی دولت 
موظـف اسـت تحصیـل رایـگان را بـرای همـه ملـت فراهـم کنـد. نعمـت احمـدی افـزود: اگـر هـم 
مدرسـه ای مـی خواهـد وجـه دریافت کند بایـد در قالب کمک های داوطلبانه مردمی باشـد و این 
کمـک هـا نبایـد بـه زور و اجبـار باشـد. وی اظهـار داشـت: در سـال های گذشـته که ایـن مدارس 
هیـات امنایـی از دانـش آمـوزان پـول هایـی را گرفتـه انـد، بایـد مشـخص شـود در چـه جاهایـی 
هزینـه شـده اسـت. احمـدی تصریـح کـرد: نکته بعـدی این اسـت که اگـر دانش آمـوزی در حوزه 
جغرافیایـی یـک مدرسـه باشـد و آن مدرسـه بـه عنوان یک مدرسـه هیـات امنایی پـول بخواهد، 
امـا آن دانـش آمـوز تـوان پرداخـت پـول را نداشـته باشـد، تکلیف چیسـت؟ اگر آن دانـش آموز 
را ثبـت نـام نکننـد، خالف قانون اساسـی اسـت. این حقوقدان در پایان خاطرنشـان کـرد: اگر هم 
یـک مقـام مسـئول ایـن دانـش آمـوز را ثبـت نام کنـد، آن کـودک در بین هـم مدرسـه ای هایش 

انگشـت نمـا مـی شـود و تبعات بـدی خواهد داشـت.

برگزاری دوره 
آموزش تخصصی 
ویژه قاریان قرآن 
كریم در كرمان

بـا حضـور قـاری بيـن المللـی 
آمـوزش تخصصـی  مصـری دوره 
صـوت و لحـن قـرآن كریـم ویـژه 
قاریـان و حافظـان كرمـان برگزار 
شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 

اداره كل اوقـاف و امـور خيریـه اسـتان كرمان،حجت االسـام سـيد رضا فاطمی 
اظهـار كـرد:در راسـتای توسـعه فرهنـگ قرآنـی و ارتقـاء سـطح كمـی و كيفـی 
تـاوت و قرائـت هـای قرآنـی با حضور قـاری بين المللـی مصـری ،دوره آموزش 
تخصصـی صـوت و لحـن ویژه چهـره ها و نخبـگان قرآنی اسـتان كرمـان برگزار 
شـد. وی ادامـه داد: ایـن دوره بـا حضـور قاریـان و حافظـان برجسـته اسـتان 
)خواهـر و بـرادر( زیـر نظر »احمد شـهات احمد الشـين« در محل تـاالر پردیس 
مركـز فرهنگـی و مذهبـی عباسـعلی شهرسـتان كرمـان برگـزار شـد.   فاطمی ، 
تقویـت شـور و انگيـزه قرآنـی در ميان مـردم و ترویـج هنر قرائت قـرآن و ترویج 
نغمه هـای دینـی و الهـی را از اهـداف برنامـه های سـازمان اوقاف با بهـره گيری 
از  تـاوت قـراء مصـری در كشـور دانسـت و گفت: تاوت های اسـاتيد برجسـته 
قرائـت قـرآن مصـری می توانـد در بـاال بردن سـطح كيفی تـاوت قاریـان ایرانی 

باشـد. موثر 

پرداخت  از چهار 
هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی در 
جیرفت 
از  گفـت:  جيرفـت  فرمانـدار 
ابتـدای فعاليـت دولـت یازدهـم و 
در راسـتای توسـعه شهرستان در 
بخـش هـای مختلـف، چهـار هزار 
و 737 ميليـارد ریـال تسـهيات 

بانکـی بـه متقاضيـان پرداخت شـده اسـت. به گـزارش ایرنـا، احمـد امينی روش 
در جمـع خبرنـگاران افـزود: بانـک هـا در زمينـه پرداخـت تسـهيات همـکاری 
بسـيار خوبـی بـا سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی داشـته انـد و در ایـن زمينه 
توفيقـات خوبـی حاصـل شـده اسـت. وی بـا بيـان ایـن مطلب كـه بانـک ها می 
تواننـد بـا پرداخـت تسـهيات بـه عنـوان بـازوی محـرک بخش خصوصـی عمل 
كننـد، خاطرنشـان كـرد: ایـن ميـزان تسـهيات طی دو سـال توسـط بانک های 
سـپه، ملی، كشـاورزی، مسـکن و صنـدوق كارآفرین اميد در بخـش های مختلف 
اعـم از صنعت و معدن، كشـاورزی، مسـکن، خدمات و سـایر طـرح های حمایتی 
پرداخـت شـده اسـت. فرماندار جيرفت خاطرنشـان كرد: با توجه بـه ضررورت راه 
انـدازی صنایـع تبدیلـی بخش كشـاورزی و توسـعه سيسـتم های آبيـاری نوین، 
بانـک كشـاورزی در ایـن زمينـه همـکاری بسـيار خوبـی را بـا مجموعـه اداری 

شهرسـتان و بخـش خصوصی داشـته اسـت.

پلمپ 10 كارگاه 
ساختمانی در

 شهر كرمان 
اداره  بازرسـی  اداره  ریيـس 
كل تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی 
اسـتان كرمان گفت: در راسـتای 
تشـدید اجـرای تبصره یـک ماده 
 10 تعـداد  كار،  قانـون   105
بـه  و  پلمـپ  سـاختمانی  كارگاه 
دسـتگاه قضایـی معرفـی شـدند. 

هـادی آرميـن در گفـت و گـو با ایرنـا با بيـان اینکه آمـار حـوادث كارگاه های 
سـاختمانی رو به افزایش اسـت، افزود: جلسـاتی با دسـتگاه قضایی، شـهرداری 
و دیگـر ارگان هـای مربـوط برگـزار و ایـن نتيجـه حاصل شـد كه بایـد اجرای 
تبصـره یـک مـاده 105 قانـون كار كـه مربـوط بـه نظـارت بـر كارگاه هـای 
سـاختمانی مـی باشـد تشـدید شـود. وی خاطرنشـان كـرد: گروه مشـتركی از 
نماینـدگان دسـتگاه هـای مربوط تشـکيل و بازدیـد از كارگاه های سـاختمانی 
مدنظـر قـرار گرفـت و اكنـون دو هفتـه از شـروع نظـارت هـا مـی گـذرد كه تا 
امـروز حـدود 10 كارگاه سـاختمانی پلمـپ و بـه دسـتگاه قضایی معرفی شـده 
انـد و ایـن بازرسـی هـا همچنـان ادامـه دارد. وی افـزود: این نظارت بـه منظور 
جلوگيـری از تلفـات و حـوادث در كارگاه هـای سـاختمانی بـرای كارگـران و 
پيشـگيری از بـروز مشـکات عدیـده ای كـه بـرای كارفرمایـان بـه وجـود می 

آیـد، در حـال انجام اسـت.

انهدام
باند كالهبرداری 
در كرمان

سـوم  شـعبه  بازپـرس 
انقـاب  و  عمومـی  دادسـرای 
بـزرگ  بانـد  انهـدام  از  كرمـان 
جعـل اسـناد دولتی، چـک های 
كرمـان  شهرسـتان  در  تقلبـی 
ایسـنا  گـزارش  بـه  داد.  خبـر 

ایمـان شهسـواری بـا اعـام ایـن خبـر بيـان كـرد: در پـی وصـول خبرهایـی 
اقدامـات  كرمـان  اسـتان  در  فعاليـت  دامنـه  بـا  بانـدی  فعاليـت  بـر  مبنـی 
اطاعاتی، امنيتی و قضایی از سـوی بازپرسـی شـعبه سـوم دادسـرای كرمان 
و پليـس آگاهـی كرمـان انجـام گرفت. وی بـا بيان اینکـه متهمـان اصلی این 
بانـد دسـتگير شـدند كـه اقـدام بـه خریـد كاال از طریـق چـک هـا و اسـناد 
تقلبـی مـی كردنـد عنـوان كـرد: اعضـای ایـن بانـد كاهبـرداری با اسـتفاده 
از دسـته چک هـای جعلـی كاالهـای گوناگونـی خریـداری كردند. شهسـواری 
تصریـح كـرد: تحقيقـات از اعضـای بانـد بـزرگ كاهبـرداری ادامـه دارد و تا 
كنـون  بيـش از 36 فقـره سـند جعلی از این باند كشـف شـده اسـت. بازپرس 
شـعبه سـوم دادسـرای عمومـی و انقـاب كرمـان با بيـان اینکه سـركرده این 
بانـد سـابق دار مـی باشـد، ابراز كـرد: تا كنون ایـن پرونده 12 شـاكی داردر و 

تحقيقـات در ایـن زمينـه ادامـه دارد.

تعاون، كار و رفاه اجتماعی  اوقاف و امور خیریه دادگستری فرماندار جیرفت
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 پاهای افشارطوس را باز نمود و او را از غار خارج و به زمین 
مسطح پایین غار آورده و همین که سرگرد بلوچ او را به زمین 
گذاشت، مجدداً پاهای او را بست و دستمال به دهان وی فرو 
برد و دستمال دیگری هم به روی دهان او می بندد و به عالوه 
دستمال دیگری که روی چشم افشارطوس از موقع دستگیری 

بسته بودند، پایین کشیده و محکم جلوی دماغ او می بندد

در شماره قبل خاطرات آقای محمد صنعتی در خصوص کودتای 28 مرداد سال 1332 در کرمان تقدیم خوانندگان محترم شد. در این شماره روزنامه بر اساس کتاب خاطرات ایشان اشاره ای به واقعه ربوده شدن و 
قتل سرلشکر افشار طوس خواهیم داشت. چرا این موضوع ضمن آن که یکی از وقایع مهم آن دوران است، از طرفی همواره از دکتر مظفر بقایی کرمانی به عنوان طراح این جریان یاد شده است:

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

قتل ناجوانمردانه افشار طوس به فرمان مظفر بقایی
 بخش سیزدهم

در  نظامـی  فرمانـدار  اعالمیـه 
سرلشـکر  قتـل  و  ربـودن  خصـوص 

)1( طـوس  افشـار 
نظامـی  سـازمان  از  صحبـت  كـه  حـال 
و كميتـه مجـازات شـد، بـد نيسـت جهـت 
اطـاع بيشـتر خواننـدگان محتـرم، بـه متن 
اعاميـه فرمانـدار نظامـی كـه در آن بـه طور 
مشـروح، ماجـرای ربـودن و قتـل سرلشـکر 

افشـار طـوس آمـده اسـت، اشـاره گـردد: 
ایـن كـه فرمانـدار نظامـی در  بـه  »نظـر 
ربـودن  بـه  راجـع  اعاميـه خـود  نخسـتين 
افشـار  سرلشـکر  تيمسـار  مرحـوم  قتـل   و 
طـوس وعـده داده بـود كـه نتيجـه تحقيقات 
را بـه تفضيـل بـا ذكـر نـام توطئـه كنندگان 
در  جـرم  معاونيـن  و  مرتکبيـن  معرفـی  و 
دسـترس اطاع عمومی بگـذارد، بدین جهت 
اطاعـات زیـر را با دالیـل به اسـتحضار عامه 
بازجویی هـای  مجمـوع  از  آنچـه  می رسـاند. 
كـه از متهميـن بـه عمـل آمـده و اقاریـر و 
اعترافـات صریـح آن هـا مسـتفاد می گـردد، 
واقعه ی دسـتگيری تيمسـار فقيد به شـرحی 

اسـت كـه در ذیـل نگاشـته می شـود.
از  كـه  بازنشسـته  افسـران  از  عـده ای 
بازنشسـتگی خـود عصبانـی شـده  پيشـامد 
بودنـد، تصميـم می گيرنـد كـه بـه وسـایلی 
متوسـل شـده تـا بتواننـد بـه مقـام و شـغل 
خـود برگردنـد تـا با قـدرت و قوت بيشـتری 
دولـت را تضعيف و از ایـن راه به مراد خویش 
نایـل گردنـد. ایـن فکـر و اندیشـه آن هـا را 
بـه طـور كلـی وادار كـرد كـه بـه اشـخاص 
مخالـف دولـت مراجعـه و از طرفـی مخالفين 
هـم درصـدد بودنـد كـه از وجـود ناراضی هـا 
اسـتفاده نماینـد. در خـال این امر »حسـين 
خطيبـی« كـه از دوسـتان صميمـی و عوامل 
مجـری فکـر آقـای دكتـر بقایی اسـت، موقع 
بـرده  نـام  بازنشسـتگان  را مغتنـم شـمرده، 
را بـه خـود جلـب و اوليـن ماقـات بيـن او 
و »سـرتيپ زاهـدی« )2( صـورت می گيرد و 
خطيبـی ضمـن مذاكـرات با سـرتيپ زاهدی 
چنيـن وانمـود می كنـد كه بـا كليـه مقامات 
دسـتگاه های  تمـام  از  و  مربـوط  كشـور 
انتظامـی بـا اطـاع از جزئيات جریانـات نقل 
و انتقـال ارتـش و شـهربانی و دسـتوراتی كه 
می دهنـد، همـان روز باخبـر می شـود. بـر اثر 
مذاكـره طرفيـن، سـرتيپ زاهدی به افسـران 
هـم دسـت خـود مراجعـه و بـا آن هـا در این 
خصـوص مذاكـره به عمـل آورده و پس از آن 
جلسـات عدیده بين آن ها و حسـين خطيبی 
خطيبـی  مذاكـرات،  طـی  در  و  تشـکيل 
را  افشـارطوس  سـرتيپ  اگـر  كـه  می گفـت 
دسـتگير و چنـد روزی مخفی كنيم، مسـلماً 
اوضـاع بـر می گردد و بـه جای افشـار طوس، 
سـرتيپ دفتـری را انتخاب خواهنـد كرد و به 
طـور خاصه خطيبـی به آن ها نویـد می داده 
اسـت كـه در آینـده نزدیکـی حکومـت را به 
واسـطه ربـودن ریاسـت سـتاد ارتـش و آقای 
دكتـر فاطمـی سـاقط خواهيـم كـرد. آن گاه 
دكتـر بقایی به مقام نخسـت وزیری رسـيده و 
پسـت های مهـم به هر یـک از آقایـان واگذار 

شـد.  خواهد 
كابينـه ای را كـه قـرار بود تشـکيل بدهند 
از ایـن قـرار بـود: آقـای بقایـی نخسـت وزیر، 
»مزینـی« ریيس سـتاد ارتـش، دكتر »منزه« 

وزیـر بهـداری، سـرتيپ »بایندر« وزیـر دفاع 
ملـی بـا وزارت دیگـر. سـرتيپ زاهـدی هـم 
جـزو كابينـه بـود و سـایر امـراء هـم مقـرر 
شـد كه جـزو كابينه باشـند و دوباره سـرگرد 
»بلـوچ« شـغل معينـی در نظـر گرفته نشـده 
بـود فقـط موكـول بـه ميـل خـودش شـده 
كـه هر شـغلی كـه بخواهـد از قبول ریاسـت 
ژاندارمـری بـه او بدهنـد و نيـز قرار گذاشـته 
بودنـد كـه پـس از دسـتگيری افشـار طـوس 
و توليـد تشـنج در كشـور دكتـر »فاطمـی« 
و تيمسـار »ریاحـی« و دكتـر »معظمـی« و 
دكتـر »شـایگان« و مهنـدس »زیـرک زاده« 
و تيمسـار »مهنـا« معـاون وزارت دفـاع ملی 
دسـتگير شـوند. مجمـوع محتویـات پرونـده 
نشـان می دهد كـه منظور خطيبـی از تماس 
افسـران مخالـف و مذاكـره بـا آن هـا فقـط و 
فقـط فعاليت برای نخسـت وزیری آقای دكتر 
بقایـی بوده اسـت و برای رسـيدن بـه مقصود 
مقدمتـاً ایـن طـور تشـخيص می دهنـد كـه 
در اول امـر باید سـرتيپ افشـارطوس ریيس 
شـهربانی را دسـتگير و مخفـی كـرد تا دولت 
ضعيـف و ناتـوان گـردد و باالخـره رفته رفته 
ایـن فکـر مشـئوم بـه اطـاع و دسـتور آقای 
بقایـی در افسـران نضـج گرفتـه و بـه این جا 
اوليـن قـدم تضعيـف  منتهـی می شـود كـه 
دولـت، از بيـن بـردن عوامـل عمـده و موثـر 
در كار دولـت اسـت و بایسـتی در نخسـتين 
وهلـه تيمسـار افشـارطوس ریيس شـهربانی 

را از بيـن بـرد.
ایـن تصميـم از ناحيـه حسـين خطيبی و 
سـرتيپ زاهدی و سـرتيپ مزینی و سـرتيپ 
دكتـر منـزه و سـرتيپ باینـدر گرفته شـده و 
جلسـاتی بـرای حـل قضيـه و عملـی نمودن 
تصميـم مزبـور و تمریـن ورزش بـرای اجرای 
منظـور تشـکيل و بدیـن صـورت و كيفيـت 
مشـق می كردنـد ... حسـين خطيبـی در این 
ضمـن بـا فقيـد مزبـور تمـاس گرفتـه و او را 
بـه منـزل خویـش دعـوت و چنـد شـب در 
انتظـار او بوده انـد ولـی موفق بـه ماقات وی 
نمی شـوند و حتـی اميرعایی كـه برای بردن 
تيمسـار فقيـد چند شـب متوالياً با اسـب در 
محـل حاضـر می شـده، چون ماقـات حاصل 
نمی شـده، اسـب ها را بـر می گرداند. حسـين 
خطيبـی چنـد سـاعت قبـل از ورود ریيـس 
شـهربانی، نوكـر خـود را از منـزل خـارج و 
بـه او دسـتور می دهـد كـه بـرود بـه گردش 
و طفـل 9 سـاله خـود را هـم تسـليم نوكـر 
كـرد كـه بـه منـزل مـادرش در جـای دیگـر 
ببـرد. عـده ای را كه در آن شـب بـرای عملی 
كـردن منظـور حاضـر كـرده بودنـد عبـارت 
بـوده از: حسـين خطيبـی ـ سـرتيپ زاهدی 
ـ سـرتيپ بایندرـ  سـرتيپ مزینیـ  سـرتيپ 
دكتـر منـزه و سـرگرد بلوچ قرائـی و به عاوه 
عـده ای دیگـر را كـه عبارتند از: احمـد، نوكر 
سـرگرد بلـوچ قرائی و امير رسـتمی و افشـار 
بلـوچ قرائـی  قاسـملو و شـهریار بـرادر زاده 
بـرای كمـک حاضـر كرد و ایـن عـده قبل از 
آمـدن بـه منـزل خطيبـی در خيابـان ارامنه 
بازنشسـته  افسـر  شـفقی  سـرهنگ  منـزل 
ژاندارمـری اجتمـاع كـرده و امير رسـتمی را 
از پيـش مأمـور خریـدن طناب كردنـد و قرار 
بـر این شـده كه دكتـر منزه داروی بيهوشـی 
و وسـایل دیگـر را حاضـر نمایـد. چهـار نفـر 

اخيـر به اتفاق سـرگرد بلوچ قرائی و سـرتيپ 
منـزه از خانـه سـرهنگ شـفقی موقعـی كـه 
و  فـرا گرفتـه خـارج شـده  را  تاریکـی هـوا 
بـه منـزل خطيبـی وارد می شـوند. بنابرایـن 
ایـن جمـع عـده توطئـه كننـدگان از اصلـی 
و فرعـی ده نفـر بـوده كـه در خانـه حسـين 
خطيبـی اجتمـاع و با همدیگر قرار گذاشـتند 
كـه اوالً نـام همگی به مسـتعار حبيب باشـد 
و ثانيـاً موقعـی كـه تيمسـار فقيـد نشسـت، 
عامتـی را كـه عبـارت از كلمـه »بفرمایيـد« 
سـرتيپ  ابتـدا  كـرده،  اسـتعمال  را  باشـد 

مزینـی درب را بـاز و دیگـران یـک مرتبـه به 
اتـاق پذیرایی سـرازیر شـوند و امير رسـتمی 
دهان و چشـم های ریيس شـهربانی را بسـته 
و افشـار قاسـملو دست راست و شـهریار پای 
چـپ او را ببنـدد و سـرگرد بلـوچ قرائـی بـه 
اتفـاق نوكـرش نيـز دهـان و دسـت های وی 
را ببنـدد و خطيبـی بـا اسـلحه آن مرحـوم 
را تهدیـد كنـد و سـرتيپ مزینـی بـا عبداهلل 
اميرعایـی هـم موافقت كرده و دیـم زار تلو را 
كـه نزدیـک لشـکرک می باشـد و جنب ملک 

اوسـت معيـن نمود.
 /1  /31 شـب  در  نـام  بـردگان  بالنتيجـه 
1332 همگـی در منـزل خطيبـی جمـع تـا 
مزبـور  فقيـد  آن كـه در حـدود سـاعت 9، 
برحسـب وعـده بـه منـزل حسـين خطيبـی 
منفـرداً وارد می شـود و پـس از مدتی مذاكره 
عامـت اسـتعمال و ناگهـان توطئه كننـدگان 
وارد اتـاق و مشـغول كارزار می شـوند. شـش 
افشـار  بلـوچ و  از سـرگرد  نفـر كـه عبـارت 
و  رسـتمی  اميـر  و  بلـوچ  احمـد  و  قاسـملو 
شـهریار و خطيبـی طبـق دسـتور و قـرارداد 

معهـود مشـغول كار شـده و سـرتيپ مزینـی 
و سـرتيپ بایندر، سـرتيپ زاهدی و سـرتيپ 
منـزه بـا آنان همـکاری كرده و سـرتيپ منزه 
هـم اتـر بـه دمـاغ ریيـس شـهربانی بـه كار 
بـرده و آمپولـی هـم تزریـق می كنـد. پس از 
انجـام این اعمـال، ریيس شـهربانی مدهوش 
و فـوری او را در پتـوی متعلـق بـه سـرگرد 
بلـوچ كـه نوكـر او احمد آورده بـود پيچيده و 
او را از منـزل خطيبـی خـارج و در اتومبيلـی 
حاضـر كـرده بـود گذاشـتند و سـرگرد بلوچ 

و احمـد و شـهریار و افشـار قاسـملو و اميـر 
رسـتمی در همـان اتومبيـل سـوار شـدند و 
سـرتيپ باینـدر و زاهـدی و منـزه بـه اتفـاق 
خـود سـرتيپ مزینـی در ماشـين دیگـر كـه 
و  نشسـته  بـود  منـزه  سـرتيپ  بـه  متعلـق 
هـر دو اتومبيـل بـه طـرف تلـو حركـت كرد 
و هميـن كـه نـام بـردگان بـه نزدیکـی تلـو، 
دم قهـوه خانـه محـل انشـعاب جـاده مـال رو 
لتـون از جـاده فشـم می رسـند، چـون راه از 
آنجـا بـه مقصد كـه در اراضـی دیم زار باشـد 
اتومبيـل رو نبـود، اميـر عایـی كـه یکـی از 
دوسـتان صميمـی سـرتيپ مزینی اسـت، به 
اتفـاق عبـاس نـام كدخـدای ده خـود و با دو 
اسـبـ  طبـق قـرار قبلـیـ  در محـل حاضـر 
شـد. احمـد بلـوچ نوكـر سـرگرد بلوچ سـوار 
یکی از اسـب ها شـده و بسـته محتوی هيکل 
روی  خـود  جلـوی  را  افشـارطوس  تيمسـار 
اسـب گذاشـته و اسـب دیگـر را نيـز افشـار 
قاسـملو سـوار و بـه طـرف غـار مقصـد كـه 
عبـداهلل اميرعایـی بـه اتفاق سـرتيپ مزینی 
قبـًا تعييـن كـرده بودنـد می رونـد. سـرگرد 
بلـوچ قرائـی و عبـاس كدخـدا پيـاده دنبـال 

آنـان حركـت می كننـد.
پـس از رسـيدن بـه غـار، تيمسـار فقيد را 
در آن جـای داده، عبـاس كدخـدا اسـب ها را 
بـه محل خـود بـر می گرداند و سـرگرد بلوچ 
قرائـی و احمـد بلـوچ و افشـار قاسـملو بـرای 
سـرتيپ  می ماننـد.  جـا  همـان  در  كشـيک 
باینـدر و سـرتيپ منـزه  مزینـی و سـرتيپ 
و سـرتيپ زاهـدی در همـان موقـع كـه دم 
قهـوه خانـه نزدیـک تلـو رسـيده بودنـد بـا 
اتومبيـل بـه شـهر مراجعـت می كننـد. عصر 
روز سـه شـنبه مزینـی بـرای رسـاندن آذوقه 
و بـا اتفـاق اميرعایـی بـه ناظم آبـاد رفتـه و 
از آنجـا بـا اسـبی كـه اميرعایی تهيـه كرده 
بـود بـه اتفـاق نوكـر او به طـرف غـار رفته با 
سـرگرد بلـوچ قرائی ماقات و از احوال اسـير 
بدبخـت استفسـار و می فهمنـد كـه تيمسـار 
فقيـد هنـوز زنده اسـت و خواربـار را به آن ها 
تحویـل داده و بـه شـهر مراجعـت می كنـد.

روز چهارشـنبه دوم اردیبهشـت خطيبـی 
بـه سـرتيپ زاهدی اطـاع می دهد كـه الزم 
اسـت آقایـان بـه منـزل دكتـر بقایـی بيایند. 
سـرتيپ زاهـدی نيـز بـه سـرتيپ باینـدر و 
سـرتيپ مزینـی اطـاع می دهد كه بـه منزل 
بقایـی برونـد و نـام بـردگان هـم بـه منـزل 
بقایـی رفتـه و بـا خطيبی كـه در آنجا حضور 
داشـت مذاكـرات شـروع می شـود. خطيبـی 
از  اوراقـی  كـه  می گویـد  مذاكـرات  ضمـن 
جيب تيمسـار افشـار طوس كشـف شـده كه 
حاكی اسـت از آن كه مشـاراليه می خواسـته 
اسـت تمـام شـماها را تـرور كنـد و كودتـا 
كـه  نوشـته شـده  یادداشـت ها  در  و  نمایـد 
آقـای جهانگيـر تفضلـی در مـاه هـزار تومان 
از شـهربانی پـول می گيـرد و از ایـن مثال هـا 
بسـيار می گفـت ولـی همين كه یادداشـت ها 
از خطيبـی مطالبـه می شـود، پاسـخ می دهد 
كه یادداشـت ها نـزد دكتر بقایـی و در محلی 
محفوظ اسـت و چنانچه سـرتيپ افشارطوس 
زنـده بمانـد، همه ماهـا را از بيـن خواهد برد 
بایـد  و  بـود  نخواهيـم  باقـی  كـدام  هيـچ  و 
دسـتور داد او را از بيـن ببرنـد و دكتـر بقایی 
بـه محـض آن  را دارد.  نيـز هميـن عقيـده 

كـه خطيبـی سـعی می كنـد كـه احساسـات 
سـرتيپ زاهـدی و باینـدر و سـایرین را بـه 
قتـل تيمسـار فقيـد جلـب و موافـق نمایـد 
بـه زاهـدی، چـون می دانسـت  و مخصوصـاً 
كـه عاقه زیـادی به سرلشـکر زاهـدی دارد، 
وانمـود می كـرد كه اوضـاع به زیان سرلشـکر 
مزبـور اسـت. در اثنـا ایـن مذاكـرات، دكتـر 
بقایـی هـم وارد می شـود و سـرتيپ منـزه به 
دكتـر بقایـی می گویـد آقـای خطيبـی اظهار 
مـی دارد كه بایسـتی تيمسـار افشـارطوس را 
از بيـن برد، شـما هـم به این عمـل موافقيد؟ 
دكتـر بقایـی در پاسـخ عـاوه بـر تصدیـق، 
چـون  می گویـد  و  می كنـد  هـم  تائيـد 
نگاه داری سـرتيپ افشـارطوس مشـکل است 

بهتریـن راه از بيـن بـردن اوسـت.
و در پایـان مذاكـرات، نهـار صـرف و نـام 
بـردگان از منـزل دكتـر بقایـی خـارج و بـه 
منـزل سـرتيپ مزینـی می رونـد و در آنجـا 
مذاكراتـی می شـود و ضمنـاً هـم می گوینـد 
كـه ایـن دامـی بـوده اسـت كـه دكتـر بقایی 
خودشـان  نقشـه  اجـرای  بـرای  خطيبـی  و 
و  شـده ایم  گرفتـار  هـم  مـا  و  كشـيده اند 
سـرتيپ  كـه  می گيرنـد  تصميـم  باالخـره 
مزینـی بـرای انجـام مأموریـت خـود یعنـی 
اباغ دسـتور كشـتن تيمسـار افشـارطوس به 
محافظيـن بـه محـل عزیمت نمایـد و پس از 
آن كـه نام بـرده دنبـال مأموریت خـود رفته 
و بـه محافظيـن تيمسـار فقيـد ابـاغ نمـود 
كـه بایسـتی افشـارطوس را كشـت، سـرتيپ 
بایندر و سـرتيپ منـزه نيز دنبـال او می روند 
كـه شـبانه او را به شـهر برگرداننـد. و همين 
كـه امـر ابـاغ انجـام یافـت، سـرتيپ مزینی 
شـبانه بـا سـرتيپ باینـدر و سـرتيپ منزه به 

شـهر مراجعـت می كننـد. 
سـرگرد بلـوچ بـر اثـر پيغـام مزینـی همان 
شـبانه افشارطوس و دو نفر محافظ را از خواب 
بيـدار كـرده و بـه عنـوان این كـه می خواهيم 
بـه شـهر برویـم، پاهـای افشـارطوس را بـاز 
نمـود و او را از غـار خـارج و بـه زمين مسـطح 
پایيـن غـار آورده و هميـن كـه سـرگرد بلوچ 
او  پاهـای  بـه زميـن گذاشـت، مجـدداً  را  او 
را بسـت و دسـتمال بـه دهـان وی فـرو بـرد 
او  بـه روی دهـان  و دسـتمال دیگـری هـم 
می بنـدد و به عاوه دسـتمال دیگری كه روی 
چشـم افشـارطوس از موقع دسـتگيری بسـته 
بودنـد، پایيـن كشـيده و محکـم جلـوی دماغ 
او می بنـدد و ضمنـاً قبـل از بسـتن دمـاغ بـه 
افشـار قاسـملو دسـتور می دهـد كه دسـتمال 
دیگـر آلـوده بـه اتـر را جلـوی دمـاغ او بگيرد 
و افشـار هـم هميـن عمـل را انجـام می دهـد 
و بعـد از ارتـکاب و طـی ایـن اعمال، سـرگرد 
فقيـد  تيمسـار  گـردن  بـه  را  طنـاب  بلـوچ 

پيچيـده و كشـيده می شـود.
جسـد  قاسـملو  افشـار  و  بلـوچ  سـرگرد 
كـه  گودالـی  پـای  مـی آورد  را  افشـارطوس 
قبـًا احمـد بلـوچ كنـده و حاضـر كـرده بود 
می گذارنـد و چـون گـودال به قامت تيمسـار 
رسـا نبـود بـا لگـد روی صـورت و بـدن او 
می زنـد تـا در گـودال جـای بگيـرد و بعـد 
عبـاس كدخدا و احمد بلوچ و افشـار قاسـملو 
روی جسـد خاک می ریزند، او را می پوشـانند 
و پـس از فراغـت از ایـن جنایت كاری هـا بـه 

شـهر مراجعـت می كننـد«. )3(.

پی نوشت:
)1( ـ »محمـود افشـارطوس، فرزند شبل السـلطنه، متولد 1286 ش. تهران، پـس از انجام تحصيات 
ابتدایـی و متوسـطه وارد دانشـکده افسـری شـد و پـس از طـی مراحـل نظامـی با درجه سـرگردی 
بـه اداره امـاک پهلـوی كـه زیـر نظـر كریـم آقـا بوذرجمهـری اداره می شـد منتقـل و بـه ریاسـت 
امـاک اختصاصـی در شـمال منصـوب شـد. رویـه وی در ایـن مأموریـت بـرای حفـظ امـوال شـاه 
بسـيار خشـن و حتـی خون بـار بـود؛ در خوش خدمتـی و غضـب امـوال از هيـچ كوششـی فروگـذار 
نکـرد و حتـی دسـت بـه شـکنجه و ایـراد ضرب و جـرح و سـایر كارهای غيـر انسـانی زد. به طوری 
كـه پـس از شـهریور 1320 روزنامه هـا مرتبُاً در بـاره ی اعمـال و فجایع او در مأموریت شـمال مقاله 
می نوشـتند، ولـی مـرور زمـان پرده ای بـر اعمال او كشـيد. در سـال 1330 درجه سـرتيپی گرفت و 
چـون بـا خانـواده بيـات و مصدق قرابت سـببی داشـت، مـورد توجه ریيـس دولت وقت واقع شـد و 
در اوایـل 1331 بـه جـای سـرتيپ زنگنه، فرمانـدار نظامی تهـران گردید. چند ماهی در این سـمت 
بـود تـا ایـن كـه در اوایـل بهمـن 1331 بـه جـای سـرتيپ كمـال به ریاسـت شـهربانی كل كشـور 
منصـوب شـد. در همـان سـال بـه اتفـاق جمعـی از افسـران طـرف دار نهضت ملـی، گروهی بـه نام 
افسـران ملـی تشـکيل دادنـد كـه دكتـر مظفـر بقایی نيـز در جلسـات اوليـه ی آن شـركت می كرد. 

افشـارطوس در آن موقـع در خنثی سـازی توطئه هـای مخالفيـن نقش اساسـی ایفا می نمـود. در 31 
فروردیـن 1332 ربـوده شـد و جنجـال سياسـی بزرگـی در كشـور برپـا گردیـد. تمام دسـتگاه ها به 
تـاش افتادنـد تـا او را پيـدا كنند. سـرانجام پس از سـه روز جنازه اش در تپه های تُِلو كشـف شـد ... 
افشـارطوس پـس از مقتـول شـدن به درجه سرلشـکری ارتقـاء یافت و جنازه اش با مراسـم باشـکوه 
خاصـی دفـن گردیـد و مجلـس ختـم مجللـی از طـرف دولـت برگـزار شـد ... افشـارطوس افسـری 
خشـن، جبـار، متهـور، امـا در عيـن حـال درسـت كار بـود ...«. تلخيـص از: عاقلـی، باقر: شـرح حال 

رجـال سياسـی و نظامـی معاصـر ایـران، ج 1، صـص 154 تا 156.
)2(ـ  »فضـل اهلل زاهـدی معـروف بـه بصيـر دیـوان، متولـد 1272 ش، همدان. پدرش خـرده مالک 
و پيشـکار و جلـودار اميرافخـم قره گوزلـو بـود. وی پـس انجـام تحصيـات مختصـر بـه قزاق خانـه 
رفـت و دوره آموزشـگاه افسـری را طـی و در سـال 1293 ش. سـتوان سـوم شـد و در تيـپ همدان 
مشـغول كار گردیـد. در پـی رشـادت هایی كـه در جریـان چند مخاصمـه داخلی از خود نشـان داد، 
موجـب توجـه قـرار گرفـت و در نتيجـه درجـات نظامـی را سـریعاً دریافـت كـرد و در سـال 1300 
سـرتيپ شـد. در سـركوبی سـميتقوی كرد، قهرمان ایـن فتح گردید و بـه دریافت عالی ترین نشـان 
ارتشـی آن روز كه ذوالفقار نام داشـت، مفتخر شـد. در جریان دسـتگيری شـيخ خزعل نيز شـركت 

داشـت تـا آن كـه بـه ریاسـت اداره كل امنيه مملکتـی منصوب، و از آنجا به شـهربانی منتقل شـد و 
ریيـس نظميـه كشـور گردیـد. در پـی فرار یکی از زندانيان، موجب خشـم رضاشـاه قـرار گرفت و به 
زنـدان افتـاد. در شـهریور 1320 بـرای بار دوم به ریاسـت شـهربانی كل كشـور رسـيد. در 1322 به 
جـرم همـکاری بـا آلمان ها بازداشـت شـد. در 1328 به ریاسـت شـهربانی منصوب گردیـد و چندی 
هـم سـناتور انتصابـی همـدان بـود. در 1330 بـه وزارت كشـور معرفـی شـد و دكتر مصـدق نيز در 
معرفـی اوليـن هيئـت وزیـران خـود، زاهـدی را در وزارت كشـور تثبيـت نمـود. در مـرداد 1330 از 
عضویـت كابينـه مصـدق كنـار رفـت و خود تدریجـاً داعيه نخسـت وزیری پيـدا كـرد و از 1331 در 
مقـام مبـارزه بـا دولـت برآمد. به دنبال ربوده شـدن و قتل افشـار طـوس )ریيس شـهربانی مصدق( 
وی رسـماً تحـت تعقيـب قـرار گرفـت ولـی بـه مجلس رفـت و در آنجـا متحصن شـد. سـرانجام در 
25 مـرداد 1332 فرمـان ریاسـت دولـت را از شـاه گرفـت و بـا كودتـای آمریکایی هـا روز 28 مرداد 
بـر اوضـاع مسـلط شـد، درجه سـپهبدی گرفـت و تا فروردیـن 1334 در مصـدر قدرت قرار داشـت 
...«. تلخيـص از: عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سياسـی و نظامی معاصـر ایـران، ج 2، صص 753 

.759 تا 
)3( ـ روزنامه شکيبا، پنجشنبه 17 اردیبهشت 1332، شماره 67.

سـردبیر: مطالـب ایـن صفحـه روایتی اختصاصی اسـت از آنچـه در روزهـای پيش و پـس از كودتای 28 مـرداد در 
كرمـان رخ داد، ایـن مطالـب بـرای اوليـن بـار و بـه طور كامـا اختصاصی در پيام ما منتشـر می شـود و خوانـدن آن را 

بـه همه محققيـن و عاقمنـدان رویدادهـای تاریخی توصيه می شـود.
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آیفون
آیا دكمه هوم آیفون در 
201۶ حذف خواهد شد؟ 

بـر اسـاس شـایعات مندرج در وبسـایت هـای خبری 
كمپانـی اپـل در سـال 2015 دو آیفـون جدیـد بـا نـام 
هـایiPhone6S و iPhone6SPlus معرفـی خواهـد 
نمـود كـه انتظـار می رود ظاهر آنها شـبيه بـه دو آیفون 
برخـی شـایعات  دیگـر  از طـرف  باشـد.  پـاس   6 و   6
جدیـد خبـر از احتمـال اعمـال تغييـرات بنيادیـن در 
بـه  دهنـد.  مـی   2016 سـال  در  هـا  آیفـون  طراحـی 
توسـعه  در حـال  اپـل  Digitimes كمپانـی  گـزارش 
 Touch and Display Driver Integration
single-chip یـا TDDI اسـت تـا در آیفـون هـای 
آینـده بـه كار گرفتـه شـود. دكمـه هـوم آیفـون را مـی 
شناسـيد، ایـن دكمـه یکـی از علـل طـول نسـبتاً زیـاد 
ایـن موبایـل هـا نسـبت به عرض آنهـا به شـمار می رود 
و بـا توجـه بـه نقـش حياتی حسـگر اثـر انگشـت كه در 
یکـی دو سـال اخيـر در این دكمـه قرار گرفته اسـت به 
نظـر نمـی آیـد كه بـه راحتـی بتـوان آن را حـذف كرد. 
امـا بـه لطـف تکنولـوژی TDDI single chip امکان 
حـذف دكمـه هـوم آیفـون مطـرح خواهـد شـد، اوليـن 
قـدم در این راسـتا هـم با معرفـی Force Touch اپل 
كـه گفته شـده اسـت بـه زودی در آیفون ها نيـز به كار 
گرفتـه می شـود برداشـته شـد. در صـورت صحت پيش 
بينـی فـوق انتظـار می رود كـه در آیفون هـای آینده از 
هـر كجـای تصویر بتـوان به عنـوان دكمه هوم اسـتفاده 
كـرد، هـر چند هنـوز اپل در ایـن زمينه توضيحـی ارائه 

اسـت. نداده 

فروش 53 میلیون آیفون در
سه ماهه دوم 2015

آمـار  از   Apple Insiders گـزارش  اسـاس  بـر 
منتشـر شـده توسـط Morgan Stanley ، كمپانـی 
 53 فروشـی   2015 سـال  دوم  ماهـه  سـه  در  اپـل 
ميليونـی را بـرای آیفـون هـا بـه ثبـت خواهد رسـاند. 
فـروش  مـورد  در  كـه  مختلفـی  اخبـار  رغـم  علـی 
قـوی آیفـون هـا بـه گـوش مـی رسـد برخـی سـایت 
هـای خبـری از فروش كمتـر از انتظار اپل واچ سـخن 
مـی گوینـد و عـدم ارائـه هـر گونـه آمـاری در ایـن 
رابطـه توسـط اپـل هـم بـه شـایعات دامـن مـی زنـد. 
البتـه بـه گفتـه Morgan Stanley فـروش سـاعت 
هوشـمند اپـل در حـد قابـل قبولـی بـوده و اپـل در 

ایـن زمينـه نگرانـی خاصـی نـدارد.
بایـد در نظـر داشـت كـه حـدود یـک مـاه  البتـه 
بـه سـه ماهـه دوم و  ارائـه آمـار رسـمی مربـوط  تـا 
گـزارش مالـی ایـن دوره اپـل باقـی مانـده اسـت و بـا 
توجـه بـه اینکـه ایـن كمپانی هنـوز توضيحی رسـمی 
در ایـن رابطـه منتشـر نکـرده اسـت احتمـال دارد كه 
آمـار فـوق بـا مقـداری خطـا ارائـه شـده باشـد. به هر 
ترتيـب بـه نظـر مـی آیـد كـه یـک سـه ماهـه موفـق 

دیگـر از اپـل در آسـتانه پایـان پذیرفتـن اسـت.

نابغه ای که گوگل در 18 سالگی استخدام کرده بود

حاال استارت آپ 15 میلیون دالری دارد
 به كوشش آرین اسدی

افـراد زیادی شـانس ایـن را پيـدا نمی كننـد كه قبل 
از تمـام كـردن دانشـگاه در گـوگل كار كننـد. ولی برای 
Larry Gadea داشـتن شـغل در گـوگل درسـت بعـد 
از پایـان دبيرسـتان و در سـن 18 سـالگی امـری عـادی 
محسـوب می شـد. حـاال پـس از گذشـت چنـد سـال، او 

صاحـب اسـتارت آپ 15 ميليـون دالری خـود اسـت.
گادا برنامه نویسـی را از 8 سـالگی آغاز كرد؛ او عاشـق 
كامپيوتـر بـود و تـا قبـل از دبيرسـتان بـازی كامپيوتری 
 Google برای Plug-in می سـاخت. ولی سـاخت یـک
Desktop Search باعـث شـد تـا او در رادار گـوگل 
دیـده شـود. چيزی كـه او سـاخته بود به كاربـران كمک 
می كـرد تـا فایل هـا را پيـدا كـرده و در كامپيوترشـان 
 Google آن  از  پيـش  كـه  چيـزی  كننـد؛  فهرسـت 
امـر  ایـن  نداشـت.  را  قابليتـش   Desktop Search
ویژگـی جسـتجو را بسـيار كاربردی تـر كـرد و خيلی زود 

اسـتفاده از آن متـداول شـد.
لری گادا در این مورد می گوید:

در آن زمـان Google Desktop Search اجـازه 
پاگ ایـن نمـی داد و كار مـن در واقـع نوعـی هـک بـود 
كـه گـوگل را مجبـور می كـرد بـه پاگ ایـن هـا قابليـت 

دهد. اجـرا 
یـک روز وقتـی كـه او دانش آمـوز دبيرسـتانی بـود، 
ایميلـی تصادفـی از گـوگل دریافـت كرد. او كه ترسـيده 
بـود كـه شـاید كار غيـر قانونـی انجـام داده اسـت، بـا 
نگرانـی ایميـل را بـاز كـرد. در ایميـل نوشـته شـده بود:

چـرا ایـن كارها را بـه تنهایی انجـام می دهـی؟ چرا با 
مـا این كارهـا را انجـام نمی دهی؟

لری گادا ادامه می دهد:
آن هـا از مـن خواسـتند تا بصـورت تمام وقـت با آن ها 
همـکاری كنـم و من خيلـی هيجان زده بـودم كه در 18 

سـالگی پيشـنهادی از گوگل دریافت كرده ام.
گـوگل  داشـت؛  وجـود  بـزرگ  مشـکل  یـک  ولـی 
نمی دانسـت كـه گادا ایـن قـدر جـوان اسـت.با توجـه به 
ایـن كـه لـری گادا یـک نوجـوان كانادایی بود، بـرای كار 
تمـام وقـت در آمریـکا نيـاز بـه ویـزا داشـت و از آنجا كه 
مـدرک دانشـگاهی نداشـت، غيـر ممکـن بود كـه ویزای 

شـود. تأیيد  او 
گادا  گـوگل،  در  وقـت  تمـام  كار  بجـای  بنابرایـن 
در طـول تابسـتان قبـل از رفتـن بـه دانشـگاه در دفتـر 
كارآمـوزی  بـه  گـوگل   Mountain View مركـزی 
پرداخـت. پـس از ایـن كـه دوره كارآموزی او تمام شـد، 
گـوگل پيشـنهاد جدید بـه او داد. گـوگل او را بـه عنوان 
 Google( كانـادا  گـوگل  مهندسـان  اوليـن  از  یکـی 
Canada( اسـتخدام كـرد و بـه او اجـازه داد كـه طـی 
4 سـال تحصيـل دانشـگاهی خـود بـه صـورت پاره وقـت 

كار كنـد.
را  جدیـدی  چيـز  كـه  خواسـت  گادا  كالـج،  از  بعـد 

بـود؛  تـازه ای  اسـتارت آپ  یـک  تویيتـر  كنـد.  امتحـان 
بنابرایـن گادا از ریيـس خـود در گـوگل درخواسـت كرد 
كـه آیـا او می توانـد بيـن گادا و تویيتـر ارتبـاط برقـرار 

؟ كند
ریيسـم مـرا بـه یکـی از بنيـان گـذاران تویيتـر یعنی 
او ویليامـز معرفـی كـرد. مـن بـا آن هـا مصاحبه كـردم و 
آن هـا اوليـن كسـانی بودنـد كـه به مـن پيشـنهاد دادند.

از مهندسـان  در سـه سـال بعـد گادا بعنـوان یکـی 
پشـتيبانی در تویيتـر مشـغول بـه كار شـد. در اینجا بود 
بهينه سـازی  فنـاوری  كـرد؛  درسـت  را   Murder كـه 

 Fail Whales دیتاسـنتر كـه نقش مهمـی در كاهـش
)اصطاحـی كـه از آن بـرای كرش هـای متعـدد تویيتـر 
در سـال های ابتـدای كارش اسـتفاده می شـد( ایفـا كرد.

ولـی در سـال 2012 گادا خواسـت تـا كار جدیدی را 
امتحـان كنـد. ایـن بـار او می خواسـت تا شـركت خود را 

راه انـدازی كند.
او تقریبـاً یـک سـال زمان صـرف كرد تا ایـده ای برای 
شـروع كارش پيـدا كنـد. در نهایـت ایـن ایـده در حيـن 
دیـدن دوسـتانش در شـركت اپـل و گـوگل بـه ذهنـش 

رسيد.

خيلـی عجيـب بـود كـه اپل و گـوگل به محـض ورود 
بـه شـركت از شـما می خواسـتند تـا اطاعـات خـود را 
در كامپيوتـری در قسـمت پذیـرش تایـپ كنيـد؛ ولـی 
شـركت های كوچک تر چنين فناوری نداشـتند. شـخصی 
كـه در قسـمت پذیـرش كار می كـرد بایـد ميـز كارش را 
تـرک می كـرد تا فـرد مورد نظر شـما را پيدا كنـد یا این 

كـه اصـا كسـی نبود كـه به داد شـما برسـد.
گادا بعدهـا متوجـه شـد كـه شـركت های بـزرگ بـه 
افـراد  ورود  كنتـرل  نرم افـزار  خـود  مهندسـان  كمـک 
یـا اربـاب رجـوع را توسـعه داده انـد؛ ولـی شـركت های 
در  را  كاری  انجـام چنيـن  بـرای  منابـع الزم  كوچکتـر 

نداشـتند.  اختيـار 
 Envoy نـام  بـه  نرم افـزاری  گادا   2013 سـال  در 
سـاخت كـه می شـد از آن در اداره هـا بـرای ثبـت نـام 
افـراد و ردیابـی ماقـات كننده هـا اسـتفاده كـرد. روال 
كار ایـن طوراسـت كـه افرادی كـه وارد اداره می شـوند 
از طریـق یـک نرم افـزار آیپـد اطاعـات خـود را وارد 
ثبـت  آیپـد  طریـق  از  هـم  آن هـا  عکـس  و  می كننـد 
حتـی  نرم افـزار  ایـن  از  نسـخه  جدیدتریـن  می شـود. 
را  افـراد  تصویـر  و  می فرسـتد  آیفـون  بـه  را  اعاناتـی 
روی اپـل واچ نمایـش می دهـد. بنابرایـن وقتـی شـما 
بـا  اسـت  قـرار  كـه  كسـی  و  باشـيد  اداره ای  كارمنـد 
شـما ماقـات كنـد وارد اداره می شـود، شـما باالفاصلـه 
متوجـه می شـوید كـه او آمـده و در حـال حاضـر كجـا 
اسـت از ایـن رو می توانيـد بـه اسـتقبال او رفتـه  یـا او 

را راهنمایـی كنيـد.
از  بيـش  در  و  شـد  معـروف   Envoy زود  خيلـی 
 Airbnb، 1000 اداره از جملـه در شـركت هایی مثـل
قـرار  اسـتفاده  مـورد  تسـا   و    Pandora، GoPro
گرفـت و تمـام ایـن اتفاقات بـدون هيـچ تبليغاتی و فقط 
از روی تبليـغ چهـره به چهـره بود كه افـرادی كه از این 
نـرم افـزار رضایـت داشـتند آن را به شـركت های همکار 

خـود هـم معرفـی می كردنـد.
در  مـا  بـه  بتوانـد  بهتـر  موفقيت هـا  ایـن  شـاید 
شـركت  دالری  ميليـون   15 سـرمایه گذاری  درک 
كریـس  همـکاری  بـا    Andreessen Horowitz
دیکسـون دیگـر كارآفریـن آمریکایـی در Envoy كمک 
كنـد. ایـن سـرمایه گذاری پـس از پرداخـت 1.5 ميليون 
 ،Salesforce دالر از سـوی مارک بنيـوف- مدیرعامـل
آدام دی آنجلو- مدیر عامل Quora و جرمی اسـتاپلمن 

مدیـر عامـل Yelp در نوامبـر سـال 2014 اسـت.
دیکسـون در مـورد لـری گادا می گویـد: اگـر امـروز 
چرخـی در سـيليکون ولـی بزنيـد، تقریباً به هر اسـتارت 
آپـی كـه سـر بزنيـد در قسـمت پذیـرش بـا نـرم افـزار 
Envoy مواجـه می شـوید. تقریبـاً ایـن نرم افـزار تبدیل 
بـه یـک الزام در اداره ها شـده اسـت. لری یـک اعجوبه و 

كارآفریـن فوق العـاده در سـيليکون ولـی اسـت.

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

برابـر رای شـماره 139460319007003609هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای فرهاد سـاالری پـور فرزند غامعباس بشـماره شناسـنامه 5734 صـادره از 
كرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 357/25 متـر مربع كـه مـوازی 89/31 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـاک 6865 فرعـی از 13 
اصلـی واقـع در بخـش 4 كرمـان بـه آدرس كرمـان بلـوار جمهـوری اسـامی خيابـان شـهيد زینهـاری كوچه 
شـماره 6 خریـداری از محـل مالکيـت خانـم فاطمـه نجفـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولين آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/23
كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره 139460319007005557هيـات دوم موضوع قانـون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای محمد سـام فرزند عبدالحسـين بشـماره شناسـنامه 275 صادره از زرند در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 183/96 متـر مربع تحت  پـاک 21 فرعـی از 3265 اصلی واقـع در بخش 1 
كرمـان بـه آدرس كرمـان خيابـان فتـح ابادان كوچه 3 دسـت چـپ فرعی اول خریـداری از محـل مالکيت آقای 
مجيـد ابراهيمـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/23
كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام

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

برابـر اراء شـماره 139360319007032670 و 139360319007032667هيـات دوم موضوع قانون 
تعييـن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
كرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مجيد غفـاری هروزی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 3 
صـادره از كرمـان نسـبت بـه چهار دانگ مشـاع و خانم اعظم حسـن زاده چترودی فرزند حسـين به شناسـنامه 
شـماره 5 صـادره از كرمـان نسـبت بـه دو دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 200 متر مربع 
تحـت پـاک 11 فرعـی از 4254 اصلـی واقـع در بخـش 1 كرمان بـه آدرس كرمـان بلوار شـهداء خانوک كوچه 
38 خریـداری از محـل مالکيـت آقـای حسـين خدایی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولين آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/9                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/23

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام

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

برابـر رای شـماره 139360319007040828 و رای اصاحـی 139460319007007084هيـات 
دوم موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای عليرضا قاسـمی فرزند حسـنجان 
بشـماره شناسـنامه 926 صـادره از كرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت 149/31 متر مربع 
تحـت پـاک 13619 فرعـی از 4776 اصلـی واقـع در بخـش 1 كرمـان به آدرس كرمـان بلوار ایـت اله خامنه 
ای كوچـه 45 خریـداری از محـل مالکيـت آقـای رضا رشـيد فرخی محرز گردیده اسـت. با ایـن توضيح كه در 
آگهـی قبلـی مسـاحت مـورد تقاضا اشـتباه چاپ و منتشـر گردیده كـه بدین ترتيـب اصاح می گـردد. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در یـک نوبت بـه فاصله 30 روز آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار این آگهـی به مدت یک 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذكـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1394/4/9                                

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک بـاب خانـه و بـاغ نخياتـی پـاک شـماره101فرعی از496- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 10فرعـی از496- اصلـی ملکـی علـی احمـدی واقـع در 
حسـين آبـاد شـهر قلعـه گنـج قطعـه چهـار بخش46كرمان مالکيـت اقـای عباس احمـدی نژاد فرزند حسـن 
بمسـاحت4309مترمربع تحدیـد حـدود بعمـل نيامده ویا از نوبت خـارج گردیده و اعمال تبصـره ذیل ماده15 
قانـون ثبـت ميسـر نمی باشـد. لذا حسـب درخواسـت كتبـی مالک تحدیـد حـدود اختصاصی پـاک مزبور از 
سـاعت8 صبـح روز چهـار شـنبه مورخـه94/04/31 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمـد. لذا بدینوسـيله به 
مجاوریـن و مالکيـن رقبـه فـوق اخطـار می شـود كـه در موعد مقـرر در محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه تحدیـد حـدود بـا معرفـی مالک  انجـام و چنانچـه كسـی واخواهی بر حـدود و حقـوق ارتفاقی 
آن دارد مـی توانـد از تاریـخ تنظيـم صورتجلسـه  تحدید حـدود لغایت سـی روز واخواهی خود را بـه این اداره 
تسـليم و اال پـس از انقضـاء مهلت مذكور هيچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود . ضمناً باسـتناد ماده86 قانون 
ثبـت معترضيـن بایـد ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان 

كهنـوج نسـبت به تسـليم دادخواسـت بـه مرجع ذیصـاح اقـدام نمایند.
تاریخ انتشار: سه شنبه 94/04/09

رئيس ثبت اسناد و اماک كهنوج- اصغر نارویی
 

آگهی نوبت اول مزایده فروش ملک 
نظـر بـه اینکـه اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاه حقوقـی جيرفـت در پرونـده اجرایـی كاسـه 
930168 در نظـر دارد ششـدانگ یـک بـاب خانـه مسـکونی تحـت پـاک 1936فرعـی از574 
اصلـی واقـع در بخش45كرمـان عرصه:بـا كاربـری مسـکونی بـه ميـزان 242/00مترمربـع و اعيان: سـازه 
مصالـح بنایـی غيرمسـطح .سـقف طـاق ضربی.نـازک كاری انـدوه گچ.كـف موزایيـک و نمـا سـيمان تخته 
مالـه ای حصاركشـی و محوطـه سـازی امتيـاز آب 1/2 اینـچ تلفـن و بـرق سـه فـاز واقع در خيابـان قرنی 
شـرقی كوچـه شـماره3 قطعـه سـوم از بـر خيابان سـمت راسـت بـا قيمـت پایـه 1/263/900/000 ریال 
و یـک قطعـه زميـن كشـاورزی از گـروه یـک چاه شـماره3 به شـماره پروانـه 6939 مورخـه 1368/1/28 
از اراضـی شـركت تعاونـی توليـدات كشـاورزی كاركنـان سـازمان عمران دارای سـند عادی واقع در شـهر 
جيرفـت ضلع شـرقی شـهرک انقاب بـه ميزان یک هکتـار )10/000متـر( با قيمت پایـه 930/000/000 
ریـال متعلـق بـه ورثـه مرحـوم حيدرعلـی باغ پـرور صوفيانـی  را از طریق مزایده به فروش رسـاند جلسـه 
مزایـده مورخـه1394/04/29 سـاعت 8/30 بـا حضـور نماینـده دادسـتان محتـرم عمومـی و انقـاب در 
محـل دفتـر اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاه حقوقـی برگزار ميگـردد و متقاضيـان خرید بایسـتی 5 روز 
قبـل از جلسـه مزایـده قيمـت پيشـنهادی خـود را به همـراه 10 درصـد قيمت پيشـنهادی بـه این مرجع 
تحویـل نماینـد لـذا مراتـب جهـت اطاع از افـرادی كه تمایل به خرید و شـركت در جلسـه مزایـده دارند 

در یکـی از روزنامـه هـای كثيراالنتشـار درج و آگهـی مـی گردد.
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی جيرفت- محمد ساالری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک شـماره 8410فرعـی از2-  اصلـی مفـروز 
و مجـزی شـده از پـاک 120فرعـی از2- اصلـی واقـع در حيـدر آبـاد شـهركهنوج قطعـه یـک 
بخش46كرمان مالکيت اقای رضا عباسـی پلگ آباد فرزند غامحسـين بمسـاحت279/60مترمربع 
تحدیـد حـدود بعمـل نيامـده ویـا از نوبـت خـارج گردیـده و اعمال تبصـره ذیل مـاده15 قانون ثبت ميسـر 
نمـی باشـد. لذا حسـب درخواسـت كتبی مالک تحدیـد حدود اختصاصی پـاک مزبور از سـاعت8 صبح روز 
سـه شـنبه مورخـه94/04/30 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمد. لـذا بدینوسـيله به مجاوریـن و مالکين 
رقبـه فـوق اخطـار مـی شـود كـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
تحدیـد حـدود بـا معرفـی مالـک  انجـام و چنانچه كسـی واخواهی بـر حدود و حقـوق ارتفاقـی آن دارد می 
توانـد از تاریـخ تنظيـم صورتجلسـه  تحدیـد حـدود لغایـت سـی روز واخواهـی خود را بـه این اداره تسـليم 
و اال پـس از انقضـاء مهلـت مذكـور هيچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود . ضمناً باسـتناد مـاده86 قانون 
ثبـت معترضيـن بایـد ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان 

كهنـوج نسـبت به تسـليم دادخواسـت بـه مرجع ذیصـاح اقـدام نمایند.
تاریخ انتشار: سه شنبه 94/04/09

رئيس ثبت اسناد و اماک كهنوج- اصغر نارویی

 آگهی فقدان سند مالکیت
چـون آقـای حميـد كریمـی نيـا فرزنـد احمـد بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده 
ادعـا و اعـام نمـوده كـه سـند مالکيـت پـاک شـماره622فرعی از1 اصلـی واقـع در قطعـه یـک 
بخش46كرمـان كـه ذیـل ثبـت5163 صفحه116دفتر32بنـام آقـای حميـد كریمـی نيـا صـادر و تسـليم 
گردیـده و سـپس بموجب خاصه معاملـه شـماره.......دفترخانه.........بنام..........انتقال قطعی داده شـده اسـت 
كـه بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و با تجسـس فراوان پيـدا نشـده و از ایـن اد اره تقاضای صدور سـند 
مالکيـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده اسـت لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده و بـر حسـب دسـتور اصاح 
تبصـره یـک مـاده 120آئيـن نامـه قانون ثبـت مراتب دریـک نوبـت در یکـی از روزنامه ها آگهـی می گردد 
تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجـام معامله نسـبت بـه ملک پـاک مرقوم ویـا وجود اصل سـند 
مالکيـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی كه)یـک نوبـت اسـت( ظـرف مدت 
10 روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکيـت كتبـاً بـه اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان كهنـوج اعام 
نماینـد و بدیهـی اسـت پـس از انقضاء مهلـت مقرر در آگهـی 10 روز هيچگونه ادعایی از هيچ كس مسـموع 
نخواهـد بـود و ایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صـدور سـند مالکيت المثنـی بنام مالـک اقدام 

نمود. خواهـد 
رئيس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كهنوج- اصغر ناروئی

خصـوص  در  اخبـاری  انتشـار  از  پـس 
عرضـه ی زودتـر از موعد مقرر گلکسـی نوت 
5 بـه بـازار برای رقابـت یا آیفـون 6S، حال 
شـنيده ها حکایـت از ایـن دارد كـه كمپانی 
كـره ای، گلکسـی S7 را نيز بـه جای نيمه ی 
اول سـال 2016 ميادی، نيمه ی دوم سـال 

جـاری روانه ی بـازار خواهـد كرد.
در  منتشـر شـده  گزارش هـای  براسـاس 
نظـر  در  سامسـونگ  كـره ای،  رسـانه های 
دارد تا گلکسـی S7 را در نيمه ی دوم سـال 
 6S 2015 ميـادی بـرای رقابـت با آیفـون
روانـه ی بـازار كنـد. رسـانه های كـره ای این 
خبـر را بـه نقـل از منابـع داخلـی منتشـر 
كرده انـد. بـه گفته ی ایـن افراد، سامسـونگ 
كار روی گلکسـی S7 را 2 تـا 3 مـاه پيـش 

اسـت.  كـرده  آغـاز  هميشـگی  موعـد  از 
سامسـونگ در اوایـل سـال جـاری ميـادی 
بـازار  روانـه ی  را   S نسـل جدیـد گلکسـی 
كـرده و آغـاز رونـد طراحی و توليـد پيش از 
موعـد این گوشی هوشـمند، عرضـه ی آن در 

اواخـر سـال 2015 را نویـد می دهـد.
براسـاس اطاعات ارائه شـده، سامسونگ 
چرخـه ی كاری 12 ماهـه دارد. سامسـونگ 
بـه منظـور مقابله بـا آیفـون 6S درنظر دارد 
تـا پرچمـدار خـود را در نيمـه ی دوم سـال 
جـاری ميـادی روانه ی بـازار كنـد. در كنار 
 ،S7 عرضـه ی گلکسـی نـوت 5 و گلکسـی
یـک  بـر عرضـه ی  مبنـی  نيـز  گمانه هایـی 
از پرچمـداران سامسـونگ  نسـخه ی دیگـر 
ایـن  بنابـر شـنيده ها  منتشـر شـده اسـت. 

دارد،  نيـز  بزرگ تـری  سـایز  كـه  نسـخه 
 Galaxy S7( پـاس  اج   S7 گلکسـی 

نـام خواهـد گرفـت.  )Edge Plus
چنيـن  گرفتـن  پيـش  در  هرچنـد 
سياسـتی می توانـد عرصـه را در نيمه ی دوم 
سـال بـرای اپل تنـگ كنـد، اما سامسـونگ 
را نيـز از دسـت یافتـن بـه فـروش باالتر در 
مـورد پرچمـدار كنونـی بـا مشـکاتی روبرو 
خواهـد كـرد. دیروز گزارشـی منتشـر شـده 
 45 فـروش  پيش بينـی  از  نشـان  كـه  بـود 
ميليـون دسـتگاه گلکسـی S6 و S6 اج تـا 

پایـان سـال داشـت.
خصـوص  در  شـایعات  انتشـار  از  پـس 
دوم  نيمـه ی  در   7 اس  گلکسـی  معرفـی 
بازاریابـی  تيـم  ميـادی،  جـاری  سـال 

سامسـونگ در واكنـش بـه این خبـر، تغيير 
برنامه هـای سامسـونگ را در مـورد عرضه ی 
پرچمدارانـش بـه بـازار، منفـی عنـوان كرد. 
یکـی از اعضـای تيـم بازاریابـی سامسـونگ 
در ایـن خصـوص چنيـن اظهـار نظـر كـرده 

: ست ا
تعهـدات خـود  بـه  كمپانـی سامسـونگ 
مبنی بـر عرضه ی گوشـی های هوشـمندش 

در زمان هـای مشـخص شـده پایبنـد اسـت 
و محصـوالت سـری گلکسـی S نيـز از ایـن 

نيسـت. قاعده مسـتثنی 
بـا ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد مقابلـه 
بـا نسـل جدیـد آیفون هـا بر دوش گلکسـی 
هوشـمندی  گوشـی های  سـایر  و   5 نـوت 
خواهـد بـود كه ایـن كمپانـی طـی ماه های 

پيـش رو روانـه بـازار می كنـد.

گلکسی اس 7 برای رقابت با آیفون 6S، نیمه ی 
دوم 2015 روانه ی بازار می شود

موبایل
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فواید روزه داری
 مهدی حسن نژاد خبرنگار حوزه مذهب پیام ما

یکـی از فوایـد روزه نگهـداری زبـان اسـت. نگهداری 
از 1- تهمـت زدن 2- توهيـن 3- دروغ 4- فحش دادن. 
مـا وقتـی بـرای روزه داری آمـاده مـی شـویم اول بایـد 
مواظـب زبـان خود باشـم. وقتـی روزه ایم بـا زبان خود 
موجـب گنـاه نشـویم و بـا زبـان خـود ذكـر یـا صلوات 
بگویيم شـاید از دروغگویی جلوگيـری نمایيم. همانطور 
كـه امـام علـی )ع( می فرماینـد: َصـوُم الَقلِب َخيـٌر ِمن 
ِصيـاِم اللِّسـاِن َو َصـوُم اللِّسـاِن َخيـٌر ِمـن ِصيـاِم الَبطِن؛ 
روزه قلـب بهتـر از روزه زبان اسـت و روزه زبـان بهتر از 

روزه شـکم است.
روزه خـود آدابـی دارد كـه بایـد آن را انجـام داد و 
از همـه محرمـات پرهيـز نمـود. ما بایـد از مـاه مبارک 

رمضـان بـه نحـو احسـن اسـتفاده كنيم. 

آرام آرام بـه شـب هـای قـدر نزدیـک مـی شـویم 
شـبهایی كـه بـا فضليت اسـت. باید قدر این سـه شـب 
را دانسـت . كسـانی كـه در طول سـال گنـاه انجام داده 
انـد مـی تواننـد در این شـب توبـه نمایيـد و از خداوند 
مهربـان عفـو خویـش را درخواسـت كننـد. مـاه مبارک 
رمضان ماه خودسـازی اسـت انسـان می توانـد در طول 
ایـن مـاه خـود را از گنـاه پاک نمایـد. با توجه بـه آیات 
سـوره قـدر می توان بـه فضيلت های شـب قدر پـی برد:

1. قرآن در آن نازل شده است.
2. عبادت و احيای آن معادل بيش از هزار ماه است.

3. خيرات و بركات الهی در آن شب نازل می شود.
4. رحمت خاص خدا شامل حال بندگان می گردد.

5. فرشتگان و روح در آن شب نازل می گردند.
شـب قـدر از شـب های مقـدس و متبـرک اسـامی 
اسـت. خداونـد در قـرآن مجيـد از آن بـه بزرگـی یـاد 
كـرده و سـوره ای نيـز به نام »سـوره قدر« نـازل فرموده 
اسـت. در تمـام سـال، شـبی به خوبـی و فضيلت شـب 
قدر نمی رسـد. این شـب، شـب نـزول قرآن، شـب فرود 
آمـدن مائکـه و روح نيـز نـام گرفته اسـت. عبـادت در 
شـب قـدر برتـر از عبادت هزار ماه اسـت. در این شـب، 
مقـدرات یـک سـال انسـان ها و روزی ها، عمرهـا و امور 
دیگـر مشـخص می شـود. مائکـه در این شـب بر زمين 
فـرود می آینـد، نـزد امام زمان)عـج( می رونـد و آنچه را 
بـرای بنـدگان مقـدر شـده بـر ایشـان عرضـه می دارند. 
شـب زنده داری و تـاوت قـرآن و مناجـات و عبـادت در 
ایـن شـب، بسـيار توصيـه و تأكيـد شـده اسـت. شـب 
قـدر فرصتـی اسـت زریـن و طایـی بـرای شستشـوی 

آینـه دل. ایـن شـب بهتریـن فرصت اسـت تـا خوبی ها 
را جایگزیـن بدیهـا، صلـح و صفـا را جایگزیـن اختـاف 
و تفرقـه، احسـان و نيکـی را جایگزیـن ظلـم و سـتم، 
احسـان بـه والدیـن را جایگزیـن عـاق والدیـن و صلـه 
رحـم را جایگزیـن قطـع رحم نمایيـم. نيکو و شایسـته 
اسـت بـا صدقـات قدمی در جهـت آبادانـی خانه آخرت 
برداریـم و بـا اعمـال نيـک و خيـر، ثـواب دو چنـدان 
می كنيـم،  شـب زنده داری  كـه  قـدر  شـب  در  ببریـم. 
خداونـد نـام مـا را در گـروه نيک بختـان ثبـت می كنـد 
و آتـش جهنـم را بـر مـا حـرام می سـازد. آیـا توفيقـی 
باالتـر از ایـن هسـت كـه آتش جهنـم بر ما حرام شـود 
و بـه خـدا نزدیک تـر شـویم؟دعاهای شـبهای رمضـان 
مجموعـه ای اسـت روشـنی بخش كـه بـا تکـرار تـاوت 
آنهـا، آموزش هـای آن ها بـه صورت هدف هایـی برای ما 
در می آینـد. پـس هنـگام خوانـدن ایـن ادعيه شایسـته 
و بهتـر اسـت مفهـوم آنها را نيـز همواره مدنظر داشـته 
باشـيم و بـا تـاش و كوشـش به سـوی ایـن هدف های 

مطرح شـده در دعاهـا گام برداریـم.
 رمضـان مـاه رحمـت و مغفرت اسـت انسـان در این 
مـاه مـی توانـد دل و قلـب خـود را از كينـه بشـوید و 
همـه را دور ریـزد. انسـانهایی كـه در طول مـاه مبارک 
روزه داشـته انـد در روز عيـد فطر خوشـحال و شـاداب 
هسـتند. آنهـا كه عمـداً روزه نگرفته اند سـرافکند اند و 
در مقابـل خداونـد متعـال خجالت زده و شـرمنده اند و 
آنـان در مقابـل خداوند مردود شـده اند انشـاا... خداوند 

روزه و نمـاز قبـول كنـد و ما را بخشـد. 

گردشـگری یـا توریسـم یـک صنعـت و 
تجـارت مهـم در دنيـا قلمـداد شـده اسـت 
توریسـت های  و  جهانگـردان  روزه  هـر  و 
نقـاط  در  مهـم  مکان هـای  از  زیـادی 
ایـن  كـه  می كننـد  بازدیـد  دنيـا  مختلـف 
دارد.  به دنبـال  را  خوبـی  آوری  ارز  مسـاله 
و  پهنـاور  منطقـه ای  نيـز  كرمـان  اسـتان 
دارای پيشـينه تاریخـی چندهزارسـاله كـه 
گردشـگری  عرصه هـای  و  جاذبه هـا  دارای 
بسـيار زیبـا و دیدنـی اسـت امـا متاسـفانه 
به نسـبت دیگـر مناطق كشـور این اسـتان 
بی مهـری  مـورد  گردشـگری  صنعـت  در 
واقـع شـده وهماننـد یـک كـودک معلـول 
نيازمنـد توجـه ویـژه و درمـان خاص اسـت 
بـه هميـن منظـور بـه سـازمان كل ميـراث 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
اسـتان رفتيم اما متاسـفانه انگار قرار اسـت 
صندلـی  شـاهد  همچنـان  گذشـته  طبـق 
خالـی ایـن مدیـر باشـيم زیـرا ایشـان هـم 
در اداره حضـور نداشـتند بنابراین به سـراغ 
محمد جهانشـاهی و با ایشـان بـه گفت وگو 

نشسـتيم.
سرپرسـت معاونت گردشـگری سـازمان 
صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  ميـراث 
خصـوص  ایـن  در  نيـز  اسـتان  دسـتی 
گفـت: ميـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری دارای سـه حـوزه تخصصـی و 
یـک حـوزه شـبه نظامـی متفـاوت اسـت و 
فـردی كـه سـکان ایـن اداره را در دسـت 
می گيـرد بایـد بـه ایـن مسـاله توجـه ویژه 
داشـته باشـد كـه آیـا توانایی رسـيدگی به 
چنيـن وظایف مهمـی را دارد و سـپس كار 
را قبـول كنـد زیـرا ایـن دسـتگاه نيـاز بـه 
مدیـری كاربلـد، پرنفـوذ، باتجربـه و مـورد 

تایيـد مدیـران اسـتان دارد.
افـراد  اكثـر  گفـت:  محمـد جهانشـاهی 
بـر مسـند مدیریـت  تکيـه زدن  خواسـتار 
بررسـی شـود  بایـد  امـا  سـازمان هسـتند 
كـه چـه اتفاقاتـی درون ایـن دسـتگاه رخ 
می دهـد كـه افـراد پـس از ورود بـه ایـن 
مجموعـه نمی تواننـد كار ادامـه دهنـد و از 

می شـوند. خـارج  سيسـتم 
وی تاكيـد كـرد: ظرفيت هـا در كرمان به 
چشـم نمی آیـد و سـایز بسـياری از مدیران 
نبایـد  البتـه  نمی خـورد  اسـتان  سـایز  بـه 
از ایـن مسـاله برآشـفته شـد بلکـه بایـد بـا 
منطـق بـه این اصـل كه آیـا توانایـی انجام 
داریـم  گرفته ایـم  برعهـده  كـه  را  كاری 
بيندیشـيم و اجـازه دهيـم تـا افـراد الیق و 

كاربلـد وارد صحنـه شـوند.
اسـتان  معاونـت گردشـگری  سرپرسـت 
یـادآور شـد: متاسـفانه كسـبه بـازار كرمان 
فقـط از پـول ایرانی در دادو سـتد اسـتفاده 
عـدم  همچنيـن  و  امـر  ایـن  و  می كننـد 
واجـد  اعتبـاری  كارت هـای  از  اسـتفاده 
شـرایط الزم بـرای اسـتفاده توریسـت های 
خارجـی در بخـش فـروش صنایع دسـتی و 

... اثـر منفـی دارد.
وی افـزود: در گذشـته بـه ایـن مسـاله 
توجـه نشـده و در حال حاضر نيـز تحریم ها 
مزیـد بـر علت برای عـدم رسـيدگی به این 
مسـاله شـده اسـت در حالـی كـه قبا یک 
توریسـت ها  ورود  هنـگام  اعتبـاری  كارت 
بـه كشـور در اختيارشـان گذاشـته می شـد 
كـه ایـن مسـاله نيـز اكنـون متوقـف شـده 
اسـت كـه بنـا بـر پيشـنهاد و پيگيری هایی 
كـه كردیـم بـه زودی ایـن مسـاله نيـز رفع 
خواهـد شـد و گردشـگران می تواننـد با در 
بـه  اقـدام  اعتبـاری  كارت  داشـتن  دسـت 

كنند. خریـد 
ایـن مسـئول اضافـه كـرد: دليـل اصلـی 
گردشـگری  توسـعه  و  پيشـرفت  عـدم 
كسـی  تاكنـون  كـه  اسـت  ایـن  اسـتان 
بـرای ایـن مسـاله ارزش قائل نشـده اسـت 
بحث هـای  در  اسـتان  اولویت هـای  و 
كشـاورزی و صنعـت معـدن بـوده كـه این 
مسـاله موجـب غافل شـدن مدیران اسـتان 

اسـت. بـوده  گردشـگری  صنعـت  از 
مدیریـت   متاسـفانه  كـرد:  تصریـح  وی 
غلـط و عـدم آگاهی مدیـران سـبب از بين 
رفتـن بسـياری از ارزش هـای مـا در بخـش 
گردشـگری شـده كـه امـروز می توانسـتند 
یـک  در  البتـه  باشـند.  ارزشـمندی  گنـج 
مقولـه  دولـت   در  كوتـاه  زمانـی  بـازه ی 
گردشـگری جـدی گرفتـه شـد كـه شـاهد 
تحـرک خوبـی در ایـن بخش بودیـم به طور 
از  بيـش  حضـور  شـاهد  سـاليانه  مثـال 

40هـزار گردشـگر در ارگ بـم بودیـم.
توجـه  گذشـته  در  افـزود:  جهانشـاهی 
مدیران از سـمت گردشـگری به كشـاورزی 
و صنعـت و معـدن معطوف شـد و مناطقی 
روزگاری  كـه  هرمـزگان  و  یـزد  ماننـد 
فرهنگـی  ميـراث  مدیریـت  زیرمجموعـه 
چشـم انداز  بـه  توانسـتند  بودنـد  كرمـان 
خوبـی دسـت یابنـد و ایـن نشـانگر نـگاه 

واقع بينانـه یزدی هـا بـود كـه در دل ایـن 
را  زیرسـاخت ها  و  امکانـات  جـدی  نـگاه 
بـرای توسـعه فراهـم كردنـد امـا متاسـفانه 
مهجـور  همچنـان  كرمـان  در  گردشـگری 

واقـع شـده اسـت.
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب 
كـه گردشـگری تنهـا و بـه حـال خـود رها 
بـوده گفـت: ایـن امـر موجب عـدم پرورش 
گردشـگری  زیرمجموعـه ی  بخش هـای 
كارهایـی  نيـز  برخـی بخش هـا  در  و  شـد 
متاسـفانه  كـه  گرفـت  صـورت  غيرعلمـی 
به دليـل تخصصـی نبودن موفق نشـد رشـد 
متناسـبی را به دسـت بيـاورد و اكنـون این 

مسـاله مشکل سـاز شـده اسـت.
مـا محکـوم بـه توسـعه هسـتيم/ سـایز 
بسـياری از مدیـران بـه اسـتان نمی خـورد
وی بـا بيـان اینکـه افـرادی كـه خـوب 
عمـل می كننـد را بایـد الگـوی خـود قـرار 
دهيـم تاكيد داشـت: مـا محکوم به توسـعه 
بـا  بایـد  و  هسـتيم  تـازه  حركت هـای  و 
و  مناسـب  تبليغـات  و  خـود  به روزرسـانی 
گسـترده و مطالبه گـری به دنبـال تحوالتـی 

عطيـم در ایـن مقولـه باشـيم.
جهانشـاهی ادامـه داد: از بـدو راه انـدازی 
براسـاس  كشـور  در  گردشـگری  صنعـت 
طـرح  داشـت  وجـود  كـه  دغدغـه ای 
مطـرح  انسـانی  نيروهـای  توانمندسـازی 
شـد كـه اسـتان كرمـان بهتریـن كار را در 
ایـن زمينـه انجـام داد اكنـون نيـز در حال 
تقویـت بنيـه علمـی كارشناسـان هسـتيم، 
پایـش این مرحله انجـام و عيب  و ایرادهای 
واحدهـا بـه افـراد گوشـزد شـده و ایـن در 
حالـی اسـت كـه امـروز تنبيـه ، تشـویق و 
گذشـته  سـال های  بـه  نسـبت  مـا  پلمـپ 
بروخوردهـا  ایـن  و مطمئنـا  بيشـتر شـده 
بـه نفـع مـا خواهد بـود.  جهانشـاهی اظهار 
كـرد: در حـال حاضـر به دنبال فعـال كردن 

آژانس هـای مسـافرتی و بهبود بخشـيدن به 
اوضـاع آنهـا هسـتيم و سـال 95 را به عنوان 
سـال سـفر بـه كرمـان مد نظـر قـرار دادیم 
كـه ایـن مسـاله آژانس هـای گردشـگری را 

درگيـر خواهـد كـرد.
ارتباط افکار عمومی با گردشگری 

قطع است
وی بيـان داشـت: ارتبـاط افـکار عمومی 
بـا گردشـگری قطـع اسـت و ایـن به دليـل 
اسـت  آموزش هـای الزم  و  تبليغـات  عـدم 
كـه سـعی كردیـم بـا همـکاری شـهرداری 
مـردم و حتـی مسـئولين را بـا ایـن مقولـه 
كـه گردشـگری می تواند شـغل ایجـاد كند 
آشـنا كنيـم. بـه زودی در حـدود 40 نقطـه 
را در دسـترس  آموزشـی الزم  نـکات  نيـز 

عمـوم قـرار خواهيـم داد.
اسـتان  معاونـت گردشـگری  سرپرسـت 
افـزود: متاسـفانه در بخـش حمـل و نقـل 
ریلـی از كيفيـت و كميت خوبی در اسـتان 
برخـوردار نيسـتيم كـه ایـن مسـاله را بـه 
سـازمان مركـزی كشـور اعـام كردیـم كه 
مناسـبی  حركت هـای  شـاهد  اميدواریـم 

در ایـن بخـش باشـيم. وی افـزود:. كرمـان 
الماسـی اسـت كـه غبـار گرفته و كـی قادر 
بـه دیـدن تالو آن نيسـت و باید به سـمت 
برداشـتن غبـار از روی ایـن المـاس برویـم 
تـا درخشـش آن به چشـم جهانيان برسـد. 
بـا  اسـتان  گردشـگری  سرپرسـت 
داشـت:  ابـراز  سـازی  فرهنـگ  بـر  تاكيـد 
و  زیرسـاخت  توسـعه  فرهنگ سـازی، 
آمـوزش بایـد دارای توسـعه متـوازن باشـد 
در  كارنکـردن  همسـان  متاسـفانه  ولـی  
گردشـگری  ركـود  موجـب  بخش هـا  ایـن 
شـده اسـت. جهانشـاهی خاطرنشـان كـرد: 
متاسـفانه برخی افـراد برای پيشـرفت خود 
آمارهـای نادرسـت ارائه می كننـد كه باعث 

عـدم  كرمـان  اسـتان  در  و  اسـت  تاسـف 
مهم تریـن  از  یکـی  عمـل  در  هم گرایـی 
وی  اسـت.  شـده  پيشـرفت  عـدم  دالیـل 
اضافـه كـرد: متاسـفانه به بخـش خصوصی 
نيـز ماننـد بخش دولتی ایراداتی وارد اسـت 
و یکـی از مهمتریـن ایـن ایرادات نداشـتن 
خاقيـت و در پيش گرفتن روندی یکسـان 

در ایـن بخـش اسـت.
شهرسـتان كرمـان به عنـوان بزرگتریـن 
كانون توسـعه جنوب شـرق كشـور نتوانسته 
در زمينـه گردشـگری رشـد كنـد و افـراد 
حرفـه ای بودن خودشـان را در عمل نشـان 
نداده انـد و متاسـفانه بسـياری از واحدهـای 
گردشـگری مـا هنـوز بـا اینترنـت وفضـای 
مجـازی بيگانـه هسـتند كـه در نظـر داریم 

بـا ارائـه آموزش هـای الزم تحولـی در ایـن 
بخـش به وجـود آوریـم.

گردشـگری  وضعيـت  از  آگاهـی  بـرای 
بـه بـازار سـنتی كرمـان كـه محـل بازدیـد 
گردشـگران اسـت رفتيـم و پـای صحبـت 
تعـدادی از بازاریان حاضر نشسـتيم. یکی از 
بازاریـان قدیمی كرمان كه در زمينه اشـياء 
سـنتی و آنتيـک فعاليت می كنـد می گوید: 
ليدرهـا و راهنماهایـی كـه گردشـگران را 
خوبـی  اطاعـات  از  می كننـد  راهنمایـی 
برخـوردار نيسـتند و با اینکـه كرمان از نظر 
تاریخی دارای پيشـينه بلند و آثار باسـتانی 
وجـود  بـا  متاسـفانه  امـا  اسـت  بی همتـا 
پتانسـيل های فـراوان بخش گردشـگری در 

اسـتان همچنـان مهجـور مانده اسـت.
داشـت:  ابـراز  سـلطانی  خليفـه  اصغـر 
افـراد  بـه  كار  سـپردن  و  غلـط  مدیریـت 
و  آشـفتگی ها  ایـن  سـبب  غيرمتخصـص 
در  گردشـگری  ارزش هـای  رفتـن  بيـن  از 
اسـتان شـده كـه مسـئولين رده  بـاال بایـد 
بـه ایـن مسـاله بـا دیـد وسـيع تری بنگرند.
دور  سـال های  در  كـرد:  تصریـح  وی 
شـاهد حضـور پررنـگ گردشـگران خارجی 
در بـازار كرمـان بودیم ولی متاسـفانه امروز 

ایـن مسـاله بسـيار كمرنگ شـده اسـت.
بازار كرمان بازاری فاقد تجارت با ارز

به سـراغ سـعيد گـودرزی یکـی دیگر از 
بازاریـان كـه بـه جمـع آوری اشـياء عتيقـه 
می پـردازد رفتيـم وی بـا اشـاره بـه وجـود 
برخـی خرابی های سـازه بـازار ابراز داشـت: 
متاسـفانه ميـراث فرهنگـی  بـه تعميـر و 
سـاختمانی  خرابی هـای  از  بسـياری  رفـع 
بـازار توجـه نمی كنـد و در برخـی مـوارد 
نيـز بازاریـان بـا هزینـه شـخصی اقـدام بـه 
تعميـرات می كننـد كه ميـراث فرهنگی در 
ایـن مـوارد نيـز سـنگ اندازی می كنـد در 
حالـی كـه توقـع داریـم ایـن نهـاد بـه این 

مسـاله رسـيدگی كنـد.
وی افـزود: ميـزان ورود گردشـگران بـه 
اسـتان در سـال جـاری بـه شـدت كاهـش 
داشـته و یکـی از عمده تریـن دالیل كاهش 
می تـوان  را  اسـتان  بـه  گردشـگران  ورود 
نهادهـای  مدیریتـی  سيسـتم  در  ضعـف 

مربـوط بـه ایـن بخـش داشـت.
ایشـان اضافـه كـرد: نبـودن صرافـی نيز 
یکـی دیگـر از مشـکات اساسـی در بـازار 
كرمـان اسـت كه گردشـگران بـا آن مواجه 

. هستند
همسان کار نکردن موجب رکود 

گردشگری شده است
بازاریـان  از  روشـن ضميـر یکـی دیگـر 
اسـت  فعـال  پتـه  فـروش  عرصـه  در  كـه 

از  گردشـگران  متاسـفانه  می گویـد: 
بـه  ليدرهـا  كـه  خاصـی  فروشـگاه های 
آنـان معرفـی می كننـد خریـد می كننـد و 
در صـورت مراجعـه بـه مـا و دیگـر كسـبه 
حتـی 500 یـورو هـم خریـد نمی كننـد كه 
ایـن به دليل نداشـتن پـول كافـی ایرانی در 
دسـت ایـن افـراد و یـا نداشـتن كارت های 
اعتبـاری اسـت كـه قـادر بـه خرید باشـند.

ليدرهـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نيـز  وی 
گردشـگران را بـه مغازه هایـی خـاص بـرای 
خریـد می برنـد تصریح كـرد: ليدرهـا اجازه 
خرید از افرادی غير از كسـانی كه خودشان 
سـازمان  و  نمی دهنـد  می كننـد  معرفـی 
ميـراث فرهنگـی بایـد فرهنگ ورفتـار غلط 
ليدرهـای تورهـا را بهبـود بخشـد زیـرا این 
مسـاله بـرای صنعت توریسـم مانند ویروس 

ست. ا
منسوخ کردن مسگری، ضربه ای 
مهلک به بدنه گردشگری استان

سـرافراز یکـی دیگـر از كسـبه كـه بـه 
فـروش اقـام و ظروف مسـی اشـتغال دارد 
اظهـار كـرد: متاسـفانه شـهرداری بـا بهانـه 
كـردن آلودگـی صوتـی توسـط مسـگران، 
از  مسـگر  اسـتادان  جمـع آوری  بـه  اقـدام 
راسـته مسـگران بـازار سـنتی كـرد و با این 
كار متاسـفانه بسـياری از افراد دست از كار 
كشـيدند در نتيجـه ایـن صنعـت هم اكنون 
در كرمـان در حـال منسـوخ شـدن اسـت .

وی كـه یکـی از اسـاتيد مسـگری نيـز 
ایـن  در  روزگاری  كـرد:  تصریـح  اسـت 
راسـته شـاهد چکـش زدن مسـگران بودیم 
مـا  همـکاران  از  بسـياری  متاسـفانه  ولـی 
در  هنـر  ایـن  و  شـده اند  بيـکار  اكنـون 
كرمـان در حـال از بيـن رفتـن اسـت امروز 
فروشـگاه های كرمـان بـا اینکـه این اسـتان 
بـه بهشـت معـادن شـهرت دارد متاسـفانه 
محـل فـروش اقـام و سـاخته های دسـت 
ظـروف  و  اسـتان ها  دیگـر  صنعت گـران 
مسـاله  ایـن  كـه  شـده اند  تبدیـل  چينـی 

اسـت. دردآور 
صنایـع  كارشـناس  ُدرک زاده  سـميه 
 دسـتی نيـز ابراز داشـت: گـذر زمـان باعث 
ایـن هنـر  احيـاء مجـدد  رونـد  كندشـدن 
می شـود و صـدای چکـش مسـگران امتياز 
ویـژه ای بـرای بـازار محسـوب می شـد كـه 
نقـش  توریسـت  جـذب  در  می توانسـت 

ویـژه ای را ایفـا كنـد.
وی اضافـه كـرد: متاسـفانه هتل هـا نيـز 
از امکانـات مناسـبی برخـوردار نيسـتند و 
متاسـفانه شـاهد غيرحرفـه ای بـودن رفتـار 
مهمانـداران هتل هـا هسـتيم كه ایـن برای 

اسـتانی ماننـد كرمـان تاسـف بار اسـت.
ُدرک زاده اضافـه كـرد: هتـل داران بایـد 
آموزش های الزم را ببينند و اسـتانداردهای 

الزم را نيـز در هتل هـا رعایـت كننـد.
از  ماموریـت  بـرای  كـه  زاهـدی  علـی 
یکی از اسـتان های غرب كشـور بـه كرمان 
آمـده اسـت ابـراز كـرد: طبـق شـنيده ها و 
تعاریفـی كـه از كرمان شـنيده بـودم برای 
آمـدم  بـازار  بـه  مسـگران  راسـته  دیـدن 
امـا متاسـفانه بـا سـکوت در ایـن راسـته 
مواجـه شـدم كه این سـکوت سـهمگين و 
دردآور اسـت و صدای ضربـات چکش های 
می توانسـت  ظـروف  تـن  بـر  مسـگران 
بـرای گردشـگران و توریسـت ها جالـب و 

باشـد. خاطره انگيـز 
سـعيد گـودرزی نيز یکی دیگر از كسـبه 
بـا اشـاره بـه سـکوت در راسـته مسـگرها 
جمـع آوری  طـرح  گفـت:  اسـت  غم انگيـز 
مسـگران از ایـن راسـته ضربـه مهلکـی بـه 
بدنـه گردشـگری در اسـتان زده و بـا ایـن 
و  شـده  خانه نشـين  مسـگری  اسـاتيد  كار 
شـاهد انتقـال ایـن حرفـه و هنر بـه افاغنه 
و رشـد بی رویـه اسـتادهاكارهای افغانـی با 

حقوقـی ناچيـز در پسـتوها بودیـم.
گـودرزی اضافـه كـرد: متاسـفانه هنـوز 
بـه  شـهرداری  نامهربانی هـای  شـاهد  هـم 
ایـن راسـته هسـتيم و هرچندوقـت یک بار 
ماموریـن شـهرداری خواسـتار جمـع آوری 
دیگ هـای مسـی از بازار مسـگرها هسـتيم 
و سـوال ایـن اسـت كـه بـازار مسـگرها اگر 
دیـگ مسـی را بـه نمایش نگـذارد پس چه 

چيـزی را بـه معـرض نمایـش بگـذارد.
وی بـا ابـراز تاسـف از ایـن مسـاله گفت 
كاش مسـولين مـا بـه جـای ضربـه زدن به 
كار  از  جلوگيـری  و  تاریخی مـان  هویـت 
هنرمنـدان ایـن صنـف از آنان تقدیـر كرده 
را  مسـگری  عنـوان  تحـت  جشـنواره ای  و 

می كردنـد. برگـزار 
ایـن شـهروند تاكيد كرد: مسـئولين باید 
صدایـی را كـه بـه ظاهـر آزاردهنـده عنوان 
كردنـد در واقـع آرامش دهنـده بـود را بـه 
شـهر بر گرداندنـد زیـرا ایـن مسـاله حتـی 
یکـی از بهتریـن راه هـای جـذب گردشـگر 

ست. ا

گردشگری کرمان؛ کودکی معلول به امید درمانی خاص
 الهام پی پر

گزارش
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تيـم فوتبـال مـس كرمـان كـه سـالهای 
نـه چنـدان دور در فوتبال كشـورمان حرفی 
بـرای گفتن داشـت حـاال مدتی اسـت كه به 
وضعيـت اسـفباری دچـار شـده و در نهایـت 
پـس از ناكامـی باشـگاه مـس در حضـور در 
ليـگ برتـر فوتبـال كشـور مسـوولين به فکر 
راه حـل افتـاده انـد. ایـن مسـائل درحالـی 
اسـت كه زمـان نه چنـدان زیادی به شـروع 
ليـگ برتـر باقـی مانـده و بسـياری از تيم ها 
حتـی خرید های خـودرا نيز انجـام داده اند.
روز یکشـنبه منبعـی آگاه خبر از برگزاری 
اجاسـی در دفتـر مدیرعامـل صنایـع ایـران 
در شـهر تهـران خبـر داد.  هفتـم تيـر مـاه 
جلسـه ای بـا حضـور هيئـت مدیـره باشـگاه 
جعفـری  حـاج  از  متشـکل  كرمـان  مـس 
)رئيـس هيئـت فوتبـال كرمـان(، دالوری و 
محمـودی نيـا )مدیـر كل ورزش و جوانـان 
كرمـان( كـه همگـی عضـو هيئـت مدیـره 
باشـگاه مس نيز هسـتند در دفتـر مراد علی 
زاده، مدیرعامـل صنایـع ایران برگزار شـد تا 
در بـاره خریـد باشـگاه فوتبالـی در ليگ برتر 
بـه مذاكـره بپردازنـد تـا شـاید بـه راه حلـی 

كارآمـد بـرای رهایـی از ایـن تنگنا برسـند و 
فوتبـال كرمـان پـس از مدتهـا ناكامـی طعم 
ليـگ برتر را بچشـد و خود را بـه همان مس 

قدیمـی نزدیـک تـر كند.
مـس  تصميمـات  پيرامـون  جلسـه  ایـن 
كرمـان بـرای فصـل آینـده برگـذار شـد و 
قـرار بـود تصميمـات نهایـی در مـورد خرید 
امتيـاز یـک تيـم ليـگ برتـری توسـط مس 
كرمـان گرفتـه شـوند. یکی دیگر از شـایعات 
بـه گـوش رسـيده مسـئله یک تيمی شـدن 
كرمـان و خریـد امتيـاز یـک تيـم واليبـال 
ميباشـد.  رفسـنجان  بـرای  برتـری  ليـگ 
بـه صورتـی كـه شـهر كرمـان فقـط و فقـط 
صاحـب یـک تيـم فوتبـال محلـی باشـد و 
رفسـنجان به داشـتن یک تيـم واليبال ليگ 

برتـری بسـنده كنـد.
مـا نيـز پيگيـر شـدیم تـا بتوانيـم حداقل 
وظيفـه خـود را، یعنـی خبر رسـانی به مردم 
را در حوضـه ایـن خبـر بـه عمـل بياوریـم. 
بـه هميـن جهت بـا ابتـدا بـه سـعيد قرائی، 
فرهنگـی  باشـگاه  عمومـی  روابـط  مسـول 
تـا  تمـاس گرفتيـم  ورزشـی مـس كرمـان 

آخریـن اخبـار و تصميمـات جلسـه را جویـا 
شـویم. سـعيد قرائی بـا اینکه شـخصا تهران 
نبـود امـا طبق گفته هـای وی هنوز باشـگاه 
مـس كرمـان تصميم مشـخصی در خصوص  
خریـد امتيـاز یـک تيم ليـگ برتـری نگرفته 
نگرفتـه و تصميمات ابتدایی گرفته شـده در 
صورتـی كـه تایيـد شـوند به صورت رسـمی 
اعـام خواهـد شـد و هنوز هيچ چيز رسـمی 
نيسـت. وی در خصـوص سـوال مـا كـه آیـا 
قـرار اسـت باشـگاه مـس كرمـان دسـت بـه 
خریـد یـک تيـم واليبال ليـگ برتـری برای 
رفسـنجان بزنـد و فقـط یـک تيـم محلـی 
فوتبال برای داشـته باشـد اظهار داشـت: این 
مسـئله در حـد یـک پيشـنهاد مطرح شـده 
و هنـوز بـه شـکل جـدی پيگيری نشـده اما 
جزو برنامه های در دسـت بررسـی ميباشـد. 
وی در خصـوص كيفيـت این امر افـزود: این 
طـرح بسـيار طـرح خـوب و منطقی اسـت و 

اگـر عملی شـود بسـيار مفيـد خواهـد بود.
از مسـول روابـط عمومـی باشـگاه  پـس 
اداره كل ورزش  رئيـس  نيـا،  بـا محمـودی 
و جوانـان كرمـان تمـاس گرفتيـم تـا اخبـار 

بيشـتر را از وی كـه شـخصا هـم در هيئـت 
مدیـره باشـگاه مـس كرمان و هم در جلسـه 
تمـاس  ایـن  متاسـفانه  امـا  حضـور داشـت 
در  دیـروز  وی  نداشـت.  بـر  در  ای  نتيجـه 
گفتگـو بـا خبرگـزاری نسـيم خاطـر نشـان 
كـرده بود: قطعـا خرید امتياز یـک تيم ليگ 
برتـری اتفـاق نخواهـد افتـاد و مـا درصـدد 
هسـتيم بـا برنامـه ریزی مناسـب بسـترهای 
حضـور یـک نماینـده از فوتبـال كرمـان بـه 

ليـگ برتـر را فراهـم كنيـم.
سـپس بـه سـراغ حـاج جعفـری، رئيـس 
هيئـت فوتبـال كرمـان و عضو هيئـت مدیره 

باشـگاه مـس رفتيم تا شـاید اخبـار جدیدی 
را از وی بشـنویم. وی در مصاحبـه بـا پيـام 
مـا بـه نوعی تـوپ را بـه دالوری، سـخنگوی 
هيئـت مدیـره باشـگاه پـاس داد كـه تماس 
هـای مکـرر پيـام مـا بـا وی نيـز بـی پاسـخ 

ندند. ما
امـا در نهایـت سـوال اساسـی كـه پيـش 
مـی آیـد این اسـت كه بـا توجه بـه صحبت 
هـا واظهـارات اعضای سـازمان ليـگ ميبنی 
بـر اینکـه امتيـاز یک تيـم نباید از اسـتانش 
خـارج شـود، خریـد امتيـاز یـک تيـم ليـگ 

برتـری توسـط مـس قانونی اسـت؟ 

درخواسـت باشـگاه ها بـرای بازیکنـان سـرباز: یـک 
فصـل دیگـر بـه آنهـا فرصـت بدهيـد! یـک سـری از 
بازیکنـان ليـگ برتـری كـه تنهـا یـک تـرم دیگـر از 
باتکليـف  مانـده،  باقـی  دانشـگاه  در  تحصيل شـان 
مانده انـد كـه به خدمـت سـربازی بروند یا نـه. در ميان 
ایـن بازیکنـان، بـه جـز اسـماعيل شـریفات، بازیکنـان 
دیگـری مثـل عليرضـا بيرانونـد و... هـم حضـور دارنـد. 
باشـگاه ها  یکسـری  شـده  باعـث  ظاهـرا  مسـاله  ایـن 
نامـه ای بنویسـند و بـه سـازمان نظـام وظيفه بفرسـتند 
تـا اجـازه حضـور ایـن بازیکنـان بـرای بـازی در فصـل 
پانزدهـم در باشـگاه های خـود صـادر شـود. ایـن نامـه 
بـه دسـت سـازمان نظـام وظيفـه عمومـی رسـيده یـا 
نـه، مشـخص نيسـت امـا بایـد دیـد در صورتـی كـه 
ایـن سـازمان برسـد چـه تصميمـی گرفتـه  نامـه بـه 
می شـود. شـاید بهتریـن راه ایـن اسـت كـه ایـن فصـل 
هـم بـه ایـن بازیکنـان فرصـت داده شـود. چـرا كـه به 
خاطـر كارت هـای جعلـی معافيـت از خدمـت یکسـری 
بازیکنـان، االن تيم هـای نظامـی كـه می تواننـد بازیکن 
سـرباز جـذب كننـد، مملـو از ایـن بازیکنـان شـده اند. 
پـس شـاید بهتر باشـد با این درخواسـت موافقت شـود 
تـا بلکـه بازیکنـان متخلف سـربازی خـود را بگذرانند و 
پـس از آن نوبـت بـه بازیکنانی مثـل شـریفات، بيرانوند 

و ... برسـد.
بحـث بازیکنـان سـرباز یکـی از دغدغه هـای بـزرگ 
بـرای  خوزسـتان  فـوالد  سـرمربی  اسـکوچيچ  دراگان 

فصـل بعـد بـود. اسـکوچيچ بـه محـض اینکـه بـه ایران 
رسـيد از باشـگاه خواسـت وضعيـت چند بازیکن سـرباز 
را بررسـی كنـد. در ایـن ميـان عـاوه بـر نام هایی مثل 
بازیکنـان  دیگـر  و  بختيـار رحمانـی  رفيعـی،  سـروش 
فـوالد كـه متخلف شـناخته شـده بودند، نام اسـماعيل 

شـریفات هـم بـه چشـم می خـورد.
نـه مشـکل كارت جعلـی معافيـت  البتـه شـریفات 
از خدمـت داشـت و نـه از رفتـن بـه خدمـت سـربازی 
فـرار كـرده بـود. او فقـط یک مشـکل خاص داشـت كه 
مرتبـط بـا تحصيلش بود. ظاهرا اسـماعيل شـریفات كه 
در مقطـع كارشناسـی در یکـی از دانشـگاه های پيام نور 
خوزسـتان مشـغول به تحصيل اسـت، االن نزدیک به 8 
سـال اسـت كه از معافيـت تحصيلـی اسـتفاده می كند. 
ظاهـرا طبـق قانـون هـر شـخص در مقطع كارشناسـی 
می توانـد تنهـا 5 سـال از معافيـت تحصيلـی بهـره ببرد 
كـه شـاید بـه خاطـر اینکـه شـریفات در دانشـگاه پيام 

نـور تحصيـل می كنـد ایـن مدت زیاد شـده باشـد.
بـه هر حال اسـماعيل شـریفات تـرم آینـده، آخرین 
تـرم كارشناسـی خـود را می گذرانـد و بعـد از آن بایـد 
بـه خدمـت سـربازی بـرود. بـه هميـن دليـل دراگان 
خوزسـتان  فـوالد  باشـگاه  مسـووالن  از  اسـکوچيچ 
بـرای فصـل آینـده  بازیکـن را  ایـن  خواسـت تکليـف 
مشـخص كننـد. طولـی نکشـيد كه خبر رسـيد باشـگاه 
فوالد خوزسـتان از سـازمان نظام وظيفه استعام گرفت 
و مشـخص شـد شـریفات بـرای فصـل آینـده مشـکلی 
بـرای حضـور در فـوالد خوزسـتان و بـازی در ليگ برتر 
نـدارد امـا ظاهرا مسـووالن سـازمان نظام وظيفـه از این 
مسـاله اطـاع چندانـی ندارنـد. بـر این اسـاس بـه نظر 
می رسـد اسـماعيل شـریفات ایـن فصل باید بـه خدمت 
سـربازی بـرود اما باشـگاه فوالد خوزسـتان بـدون توجه 
بـه ایـن مسـاله قـرارداد شـریفات را به مـدت یک فصل 
دیگـر تمدیـد كـرد. آن هم با مبلغی بسـيار بـاال. مبلغی 

حـدود یـک ميليـارد و 400 ميليـون تومان.
ایـن در حالـی اسـت كـه شـنيده می شـود سـازمان 
نظـام وظيفـه ایـن فصـل هم بـه صـورت خيلـی جدی 
در حـال بررسـی وضعيـت بازیکنـان ليـگ برتـر اسـت 
تـا آنهایـی كـه مشـمول خدمـت سـربازی می شـوند را 
بـه تيم هـای نظامی بفرسـتد. ظاهـرا در این ليسـت نام 
اسـماعيل شـریفات هـم بـه چشـم می خـورد و بـه نظر 
می رسـد او هـم جـزو بازیکنانـی اسـت كـه ایـن فصـل 
بایـد بـه خدمـت سـربازی بـرود امـا چـرا باشـگاه فوالد 
خوزسـتان بـا یک بازیکـن كه ظاهرا سـرباز اسـت، باید 
قـرارداد یـک ميليـارد و 400 ميليون تومانـی امضا كند 
كـه اتفـاق عجيبی اسـت. به هر حال بـه زودی خبرهای 
تازه ای در مورد ليسـت سـربازان جدید از سوی سازمان 
نظـام وظيفـه منتشـر می شـود كه بـه نظر می رسـد نام 
اسـماعيل شـریفات مهاجم فوالد خوزسـتان هم در این 

ليسـت قرار دارد.

اردوی تيـم ملـی تيـر و كمـان در مجموعـه ورزشـی 
آزادی تهـران برگـزار می شـود. در ایـن اردو كـه بـرای 
مسـابقات جهانی دانمارک برگزار می شـود یک ورزشـکار 
طـای  مـدال  كـه  نعمتـی  زهـرا  دارد.  حضـور  نخبـه 
حـاال  دارد  اختيـار  در  را  لنـدن  پارالمپيـک  بازی هـای 
می خواهـد یـک حضـور باشـکوه در بازی هـای المپيـک 
داشـته باشـد. بانویی كـه در دوران جوانـی ورزش تکواندو 
را انجـام مـی داد بـا یک سـانحه رانندگی زندگـی اش وارد 
شـرایط جدیـدی شـد. او در همـان سـانحه رانندگـی بـا 
معلوليـت روبـه رو شـد اما ظاهرا بـرای اینکه نشـان بدهد 

معلوليـت، محدودیـت نيسـت عزمـی راسـخ داشـت.
زهـرا نعمتـی بعـد از روبـه رو شـدن با معلوليت سـعی 
كـرد ورزش خـود را ادامـه بدهـد تا بتوانـد زندگی بهتری 
را بـرای خـود رقـم بزنـد و بـه هميـن دليـل هـم خيلـی 
زود بـه یکی از ورزشـکاران با اسـتعداد در ورزش معلوالن 
تبدیـل شـد. قهرمانـی جهـان و پارالمپيک اثبـات كننده 
ایـن ادعـا اسـت كـه او یـک ورزشـکار توانـا اسـت. زهـرا 
نعمتـی بـا طـای بازی هـای پارالمپيـک لندن نشـان داد 
كـه می توانـد در ورزش ایـران حرف هـای زیـادی بـرای 
گفتن داشـته باشـد. ركـوردی كـه او در پارالمپيک لندن 
از خـود بـه جـا گذاشـت، باعث شـد تـا همـگان از همان 
روز جـور دیگـری بـه ایـن بانـوی ورزشـکار نـگاه كننـد. 
در بازی هـای لنـدن زهـرا نعمتـی در همـان دور نخسـت 
ركورد بازی های پارالمپيک را شکسـت. او در دور نخسـت 
613 امتيـاز بـه دسـت آورد كه یـک ركـورد در بازی های 
پارالمپيک محسـوب می شـد. از همان موقع باورها درباره 
زهـرا نعمتـی ایـن بـود كـه او می توانـد بـه موفقيت های 
بيشـتری برسـد و هميـن باورها بـه او كمک كـرد تا یک 
تصميـم تاریخـی بگيـرد. زهـرا نعمتـی بعد از رسـيدن به 
مـدال طـا در بازی هـای اینچئـون تصميـم گرفـت كـه 
بـرای رسـيدن بـه بازی های المپيک با ورزشـکاران سـالم 
رقابـت كنـد و حـاال او در اوليـن مسـابقات گزینشـی كه 
رقابت هـای جهانـی دانمـارک خواهـد بـود اولين شـانس 
خـود را امتحـان می كنـد. زهـرا نعمتـی بـه همراه سـایر 
اعضـای تيـم ملی تيـرو كمـان در اردوی تداركاتـی برای 
مسـابقات جهانی اسـت. حاال پا به پای ورزشـکاران سـالم 
تمریـن می كنـد و اميـدوار اسـت كـه بتوانـد خيلـی زود 

موفقيـت بـزرگ خود را به دسـت بيـاورد.
نکتـه جالـب توجـه اینکـه مربيـان تيـم ملی شـرایط 
او را ایـده آل توصيـف می كننـد. آنهـا معتقدنـد كـه زهرا 
نعمتی به لحاظ جسـمانی در شـرایط ایـده آل قرار گرفته 
و بـه لحـاظ فنـی هـم شـرایط خوبـی دارد و بـا توجـه به 
فرصـت یکماهـه كـه تـا مسـابقات جهانـی باقـی مانـده 
او بـرای مسـابقات دانمـارک كامـا بـه شـرایط ایـده آل 
می رسـد و بـرای كسـب سـهميه تـاش خواهـد كـرد. 
رونـد كسـب سـهميه بازی هـای المپيـک بـه این شـکل 
اسـت كـه در مسـابقات جهانـی در بخـش انفـرادی زهرا 
نعمتـی ایـن شـانس را دارد كـه در صـورت قـرار گرفتـن 

در بيـن هشـت نفـر اول جواز حضـور در بازی هـای ریو را 
بـه دسـت بيـاورد. همين شـانس بـرای او در بخش تيمی 
هـم وجـود دارد. در تيمـی هم اگـر او در بين هشـت تيم 
برتـر قـرار بگيـرد، می توانـد سـهميه حضـور در بازی هـا 
را بـه دسـت بيـاورد. بعـد از مسـابقات جهانـی دانمـارک 
رقابت هـای قهرمانـی آسـيا در تایلند دوميـن رویداد برای 
كسـب سـهميه المپيک خواهد بـود. در تایلنـد چهار نفر 
اول شـانس گرفتن سـهميه را خواهند داشـت و سـومين 
رویداد گزینشـی هم خرداد سـال 95 برگزار خواهد شـد.

در مسـابقات گزینشـی هـر چـه جلوتـر برویـم شـاید 
سـطح مسـابقات پایين تر باشـد آن هـم به واسـطه اینکه 
بيشـتر مدعيـان مجـوز حضـور در بازی هـا را می گيرنـد 
امـا در عيـن حـال گرفتـن سـهميه در ایـن رقابت هـا هم 
مشـکل تر خواهـد شـد چـرا كـه تعـداد نفـرات كمتـری 
شـانس حضـور در بازی هـای المپيـک را خواهند داشـت. 
در سـومين و آخرین مسـابقات گزینشـی بـرای بازی های 
المپيـک كه بـه ميزبانـی تركيه برگـزار خواهد شـد فقط 
دو نفـر اول سـهميه خواهنـد گرفـت. با این شـرایطی كه 
از نعمتـی در ایـن گـزارش آمد باید بگویيم كه او سـه گام 

تـا رسـيدن به یـک موفقيت بـزرگ و باشـکوه دارد.
بـود كـه حـاال  پارالمپيـک  بانـوی طایـی  اوليـن  او 
می خواهـد در مسـيری بـه موفقيـت برسـد كـه می تواند 
یـک چالش جدیـد در ورزش جانبـازان و معلوالن باشـد. 
زهـرا نعمتـی اگـر بتوانـد سـهميه حضـور در بازی هـای 
المپيـک را بگيـرد دریچه ای به سـوی موفقيت خواهد بود 
و بسـياری دیگـر از ورزشـکاران با اسـتعداد در این بخش 
هسـتند كـه منتظر هسـتند تـا آنها نيـز گام در مسـيری 

بگذارنـد كـه زهـرا نعمتـی آغازگـر احداث آن اسـت.

خرید امتیاز تیم لیگ برتری منتفی شد
 وصال روحیان

خبر خبر

سه گانه زهرا نعمتی یک میلیارد و 400 میلیون برای بازیکن سرباز

فریدون زندی:
من در شرایط سخت انگیزه ام

بیشتر می شود

ایـن بازیکـن كـه هنـوز در آلمـان حضـور دارد، دربـاره 
آخریـن شـرایط خـود توضحاتـی مـی دهد.

وی دربـاره حضـورش در آلمـان و مسـابقه خيریـه می 
گویـد: بـرای تعطيـات بـه آلمان آمـدم ولـی فرصتی هم 
شـد تـا بـرای تيـم سـابقم یعنی لوبـک بـازی كنـم. البته 
یـک بـازی انجـام نـدادم. عـاوه بـر لوبـک برای یـک تيم 
دیگـر هـم بـه ميدان رفتم كـه در هر دو مسـابقه گل زدم.

سـه تيـم در ایـن بـازی هـا حضـور داشـتند كـه تمام 
درآمـد ایـن مسـابقات صرف كارهـای خيریه خواهد شـد. 
ایـن سـه تيـم از شـمال آلمـان بودنـد. مـن هـم دو بازی 
انجـام دادم كـه در هـر دو مسـابقه برنـده شـدیم و مـن 
گل زدم. زنـدی دربـاره تمریناتـش در ماههـای گذشـته و 
آمادگـی اش مـی گویـد: خدا را شـکر در ایـن مدت خيلی 
تمریـن كـردم. حتـی در تعطيات كـه خيلـی از بازیکنان 
اسـتراحت داشـتند مـن بـه تمریناتـم ادامـه دادم. از نظر 
بدنـی شـرایط خيلـی خوبـی دارم. مخصوصـا حضـور در 
تمرینـات اسـتقال به من كمـک زیادی كرد تا پيشـرفت 
فوتبـال  از  آلمانـی هـا هـم فهميدنـد كـه هنـوز  كنـم. 

خداحافظـی نکـرده ام و مـی گفتنـد آمـاده هسـتی.
فریـدون زنـدی دربـاره زمـان بازگشـتش بـه فوتبـال 
زمـان خاصی را مشـخص نکـرد اما هنـوز اميـدوار بود كه 
بـه بـازی ادامـه دهـد و خاطر نشـان كرد كه همـه چيز به 
پيشـنهادات تيمها و شـرایط بستگی دارد و دوست دارد در 
تيمـی بازی كنـد كه بتواند خودش را نشـان دهد و دوباره 
پيشـرفت كنـد اما حاضـر نيسـت در هر تيمی بـازی كند 
و بيشـتر تمایـل بـه بـازی در پایتخـت را دارد.  وی درباره 
انگيـزه و اراده اش ميگویـد: من در شـرایط سـخت انگيزه 
ام بـرای كار كـردن بيشـتر مـی شـود. االن هـم دوسـت 
دارم برگـردم و دوبـاره بـازی كنم. خيلی انگيـزه دارم و در 

صـورت بازگشـت دوبـاره، تمام تاشـم را مـی كنم.

كواچ:
تیم های قدرتمند را باید با سرویس 

تحت فشار بگذاریم

اسـلوبودان كـواچ در نشسـت خبـری بعـد از دوميـن 
مسـابقه ایـران و لهسـتان در هفتـه هفتـم ليـگ جهانـی 
افـزود: بـازی را خيلی خوب شـروع كردیم. در سـت دوم و 

سـوم در اسـپک مشـکل داشـتيم. 
وی بـا بيـان اینکـه وقتـی بـا تيـم قدرتمنـدی ماننـد 
لهسـتان بـازی مـی كنيـم بایـد ایـن تيـم را بـا سـرویس 
تحـت فشـار قـرار مـی دادیـم، گفـت: امشـب متاسـفانه 
نتوانسـتيم آنـان را تحت فشـار قرار دهيم. متاسـفانه برای 
پيـروزی در ایـن مسـابقه نتوانسـتيم از انرژی تماشـاگران 

اسـتفاده كنيـم و شـرمنده آنـان شـدیم.
وی در بـاره تعویـض هـای متعـدد در ایـن مسـابقه و 
حضـور عليـزاده و مرنـدی با هـم گفت: در طـول تمرینات 
عليـزاده در تـوپ گيـری خيلـی خـوب كار مـی كـرد و 
نتيجـه  تغييـر  بـرای  از هـر شـانس خودمـان  خواسـتم 
اسـتفاده كنـم. وقتی نتوانسـتيم، مرندی دوبـاره به ميدان 
برگشـت. تيم ملـی واليبال ایـران در دومين مسـابقه برابر 
لهسـتان در هفتـه هفتم ليگ جهانی سـه بـر یک مغلوب 
شـد. ملی پوشـان كشـورمان در هفته هشـتم و پایانی دور 

مقدماتـی در تهـران بـه مصاف روسـيه مـی روند.

ویال در ده باال 
داراي جوی آب هميشگي  68 قصب 

220 متر ساختمان بسيار لوكس 40 متر سرایداري
آب ، برق، كاز ، تلفن  سند مالکيت 

طراحي اسپانيایي  داري استخر و ابشار
قيمت 12500000000 ریال

Aدفتر 122 متري در برج آبنوس
با دكوراسيون بسيار زیبا  ده خط تلفن

سيستم مركزي دوربين مدار بسته
مبلمان خارجي سانترال مركزي با پاركينگ

قيمت 6000000000 ریال

09139875355

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

برابـر رای شـماره هـای 139460319007002725هيـات اول موضوع قانون تعييـن تکليف وضعيت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای یاسـر حاجـی زاده خنامانی فرزند سـبزعلی بشـماره شناسـنامه 88 صادره 
از بردسـير در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 234/22 متـر مربـع تحـت پـاک 13830 فرعی 
از 3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 كرمـان بـه 
آدرس كرمـان بزرگـراه امـام بلوار شـهرک صنعتی كوچه شـماره 16 خریـداری از محل مالکيت خانم شـيرین 
فرهمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/26                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/9

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 
م الف 1292

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

برابـر رای شـماره هـای 139460319007003278هيـات اول موضوع قانون تعييـن تکليف وضعيت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم سـودابه حسـنی شـهدادی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 27 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 101/25 متـر مربـع تحـت پـاک 13846 فرعـی از 
3968 اصلـی مفـروز و مجـزی از پـاک 405 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخش 2 كرمان بـه آدرس كرمان 
سرآسـياب خيابـان شـهيد ابراهيمی شـمالی كوچـه 4 خریـداری از محل مالکيـت آقای عباس جبـاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولين 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/26                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/9

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 
م الف 1334

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

برابـر اراء شـماره هـای 139460319007005032 و 139460319007005087هيـات اول موضوع 
قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک كرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای حسـين طاهـری منـش فرزند اكبر بشـماره 
شناسـنامه 15114 صـادره از كرمـان و آقـای اميـر طاهـری منـش فرزنـد اكبـر به شناسـنامه شـماره 2325 
صـادره از كرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یک باب كارگاه به مسـاحت 1458/98 متر مربـع تحت پاک 728 
فرعـی از 3989 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 16 فرعـی از 3989 اصلـی واقـع در بخـش 2 كرمـان 
بـه آدرس كرمـان خيابـان شـاه نعمـت اله ولـی روبروی پمـپ بنزین خریـداری از محـل مالکيت آقـای جليل 
دیلمانيـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/26                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/9

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه به شـماره پـاک 2611 فرعـی از 12 اصلـی به مسـاحت 277/23 
متـر مربـع مـورد تقاضای آقای/خانم اسـام حيدری مارانی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 7174 
واقـع در رابـر قطعـه 1 بخـش 42 كرمـان نياز بـه تحدید حـدود دارد اعمال تبصـره ذیل مـاده 15 قانون ثبت 
هـم ميسـر نمـی باشـد لذا حسـب درخواسـت كتبـی نامبـرده آگهی تحدیـد حـدود اختصاصی پـاک مرقوم 
بدینوسـيله منتشـر و عمليات تحدیدی آن سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 94/4/30 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک و مجاورین رقبـه مرقوم اخطار می شـود كه در موعـد مقرر در این اعـان در محل 
وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه كسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد بر طبـق ماده 20 
قانـون مـی توانـد از تاریـخ تنظيم صـورت مجلس تحدیـدی 30 روز اعتراض خـود را كتباً و مسـتقيماً به اداره 
ثبـت تسـليم نمایـد ضمنـاً متذكـر مـی گـردد برابر مـاده 86 آئيـن نامـه اصاحی قانـون ثبت معتـرض ظرف 
مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض بـه ایـن اداره بایسـتی با مراجعـه به مرجـع ذیصاح قضائی نسـبت به 
تقدیـم دادخواسـت اقـدام و گواهـی را بـه ایـن اداره تقدیـم نمایـد در غير اینصـورت متقاضی ثبت یـا نماینده 
قانونـی وی مـی تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عدم تقدیـم دادخواسـت دریافت و به ایـن اداره 

تسـليم نماینـد اداره ثبـت بـدون توجـه به اعتـراض عمليات ثبتی را بـا رعایت مقـررات ادامـه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 94/4/9   

رئيس اداره ثبت اسناد و اماک بافت- وهب نعمتی  م الف 323

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانه به شـماره پـاک 2577 فرعـی از 12 اصلـی به مسـاحت 213/85 
متـر مربـع مـورد تقاضـای آقای/خانـم اسـماعيل فيروزی فرزنـد درویش به شـماره شناسـنامه 279 
واقـع در رابـر قطعـه 1 بخـش 42 كرمـان نيـاز بـه تحدیـد حـدود دارد اعمـال تبصره ذیـل مـاده 15 قانون 
ثبـت هـم ميسـر نمی باشـد لـذا حسـب درخواسـت كتبی نامبـرده آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی پاک 
مرقوم بدینوسـيله منتشـر و عمليات تحدیدی آن سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 94/4/30 در محل شـروع 
و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک و مجاوریـن رقبـه مرقـوم اخطـار می شـود كـه در موعـد مقـرر در این 
اعـان در محـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچه كسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد 
بـر طبـق مـاده 20 قانـون مـی توانـد از تاریـخ تنظيـم صـورت مجلـس تحدیـدی 30 روز اعتـراض خـود را 
كتبـاً و مسـتقيماً بـه اداره ثبـت تسـليم نمایـد ضمنـاً متذكـر مـی گـردد برابر مـاده 86 آئين نامـه اصاحی 
قانـون ثبـت معتـرض ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض بـه ایـن اداره بایسـتی بـا مراجعـه بـه 
مرجـع ذیصـاح قضائـی نسـبت بـه تقدیم دادخواسـت اقـدام و گواهی را بـه ایـن اداره تقدیم نمایـد در غير 
اینصـورت متقاضـی ثبـت یا نماینـده قانونی وی مـی توانند بـه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهـی عدم تقدیم 
دادخواسـت دریافـت و بـه ایـن اداره تسـليم نماینـد اداره ثبـت بـدون توجه به اعتـراض عمليات ثبتـی را با 

رعایـت مقـررات ادامـه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 94/4/9   

رئيس اداره ثبت اسناد و اماک بافت- وهب نعمتی
م الف 324

سفارش آگهی
0939-974-422۶
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جلسه ستاد اجرایی جشنواره با فرماندار و 
مدیران شهرستان ارزوئیه

ایـن جلسـه بـا حضـور یاسـر سـليمانی دبيـر جشـنواره و فرماندار 
و مدیـران اجـرای شهرسـتان برگـزار شـد و برنامـه هـای شهرسـتان 
ارزوئيـه در خصوص جشـنواره اسـتان كرمان مورد جمـع بندی نهای 
قـرار گرفـت و تصميماتـی در خصـوص نحـوه معرفـی ظرفيـت های 

شهرسـتان ارزوئيـه گرفته شـد.

جلسه شورای مركزی جشنواره
جلسـه ای در محـل بـاغ صبـا بـا حضـور اعضـای شـورای مركزی 
جشـنواره اسـتان كرمـان برگـزار شـد. در ابتـدای جلسـه دبيرهـای 
كميتـه هـای مختلف جشـنواره گزارش عملکـرد كميته خـود را ارائه 
كردنـد ودر ادامه جلسـه اعضای شـورای مركزی برنامـه باقی مانده تا 
زمـان جشـنواره را در قالب رونمای از فرش هزار یک شـب جشـنواره 
در چهارچـوب برگـزاری مراسـم افطـاری و برنامه ریـزی در خصوص 
برنامـه هـای تبليغاتی قبل و زمان برگزاری جشـنواره بویـژه برگزاری 

چندیـن كنفرانـس مطبوعاتی را مورد بررسـی قـرار دادند.

جلسه ستاد اجرای جشنواره با فرماندار و 
مدیران شهرستان بافت

این جلسـه با حضور یاسـر سـليمانی دبير جشـنواره و آقای حمزه 
ای فرمانـدار و مدیـران اجـرای شهرسـتان برگـزار شـد و برنامـه های 
شهرسـتان بافـت در خصـوص جشـنواره اسـتان كرمـان مـورد جمع 
بنـدی نهـای قـرار گرفـت و تصميماتـی در خصـوص نحـوه معرفـی 
ظرفيت های شهرسـتان بافت گرفته شـد. و همچنين در این جلسـه 
مقـرر شـد كـه دبيرخانـه ای در فرمانـداری بافـت جهـت پيگيـری 
كارهـای جشـنواره در شهرسـتان هـای بافـت ،رابـر ،ارزوئيه تشـکيل 

شود.

جلسه دبیر جشنواره با مسئولین راور
این جلسـه بـا حضور یاسرسـليمانی دبير جشـنواره و فرماندار،امام 
جمعـه،در ابتـدای جلسـه سـليمانی توضيحاتـی در خصـوص برنامـه 
هـای جشـنواره ارائـه كردنـد و ادامـه فرمانـدار و امـام جمعـه محترم 
شهرسـتان توضيحاتـی در خصوص ظرفيت های این شهرسـتان ارائه 
كردند.و در این جلسـه مقرر شـد یـک غرفه به فرمانداری شهرسـتان 
بـا هـدف معرفـی ظرفيت هـای شهرسـتان داده شـد و همچنين یک 
غرفـه بـرای معرفـی وعرضـه فـرش راور نيز در نظـر گرفته شـد.و در 
ایـن جلسـه تأكيـد شـد كـه مسـئولين شهرسـتان ظرف یـک هفته 
آینـده طـرح های خـود را در قالب كارگروه های فرصت های سـرمایه 
گـذاری تحویـل دبير خانـه بدهند.های خود را در قالـب كارگروه های 
فرصـت های سـرمایه گـذاری تحویل دبيـر خانه بدهند.هـای خود را 
در قالـب كارگـروه هـای فرصـت های سـرمایه گـذاری تحویـل دبير 

خانـه بدهند.

38 روز تا برگزاری 
هفته فرهنگی 

استان كرمان در 
برج میالد

1۶ الی 23 
مردادماه

مکان:
 برج میالد تهران

k e r m a n f e s t i v a l . i r

عکس از کیارنگ عالیی

دوربین ها مصرانه مکان 
ها را ضبط می کنند در 
حالی که مدت هاست 

انسان ها صحنه را خالی 
کرده و به جایی نا معلوم 

عزیمت کرده اند و چیزی 
جز زوال و ویرانی در مقابل 
دید این دوربین ها نیست 

همه چیز ماهیت اصلی 
خود را از ادست داده است 
به جز دوربین ها که نقش 

خود را از یاد نبرده اند

عکس نوشت 

دیالوگجاذبه

آبشار سه كنج
 روسـتای سـکنج در 50 كيلومتـری جنـوب شـرقی شـهر كرمـان و در 
سـمت چـپ جـاده ماهان-بـم در دامنـه كـوه سـکنج قـرار دارد. در شـرق 
ایـن روسـتا و بـا فاصلـه ای كمتـر از 4 كيلومتـر، تنگـه ای پـر از درخـت با 
دیوارهـای سـنگی بلنـد و رودخانـه ای پرپيـچ  و خم و خروشـان وجود دارد 
كـه بی شـک زیباتریـن و جالـب توجـه تریـن رودخانـه در نزدیکـی مركـز 
اسـتان می باشـد. چشـمه و آبشـار سـکنج پـس از حـدود 4 سـاعت پيـاده 

روی در دره خنـک و زیبـای سـکنج واقـع شـده اسـت.

آذر )خـزر معصومـی(: زنا زود پير می شـن، می دونـی چرا؟ چون 
عروسـک بـازی شـونم جدیـه، رو عمرشـون حسـاب می شـه. از دو 
سـالگی مـادرن. بعـد مادر برادرشـون ميشـن. بعد مادر شوهرشـون 
ميشـن. باباشـون كه پا به سـن می ذاره ازشـون پرسـتاری یه مادرو 
می خـواد. گاهـی وقتـا حتـی مـادر مادرشـونم ميشـن. مـن شـوهر 
نکـردم. ولـی مـادر مـادرم بـودم، مـادر پـدرم بـودم، مـادر بـرادرم 

بودم...

انتصاب

با كنار گذاشتن حسین میرزایی
امید فدایی مدیر شركت نمایشگاههای 

جنوبشرق شد
روز گذشـته و طـی حکمـی از سـوی 
نمایشـگاههای  شـركت  مدیـره  هيـات 
مهنـدس  كرمـان  اسـتان  جنوبشـرق 
اميـد فدایـی بعنـوان مدیرعامـل شـركت 
نمایشـگاههای جنوبشـرق اسـتان كرمـان 
معرفـی شـد. اميـد فدایـی كـه سـابقه ی 
سـالها فعاليـت در حـوزه نمایشـگاهی را 
حالـی سـکان  در  دارد  خـود  پرونـده  در 
مدیریـت شـركت نمایشـگاههای اسـتان 
را بـر عهـده مـی گيـرد كـه ایـن شـركت 

بـا مشـکات فراوانـی روبروسـت. عـدم بهـره منـدی از تقویـم نمایشـگاهی 
مشخص،نداشـتن نيـروی كارامـد تخصصی ، نبـود برنامه ریـزی بلند مدت و 
فاصلـه گرفتـن از فضای تخصصی نمایشـگاهی از جمله آنهاسـت.  فدایی در 
گفتگـوی تلفنـی بـا روزنامـه »پيـام ما« ضمـن ابراز تشـکر از اعتمـاد هيات 
مدیره شـركت نمایشـگاههای اسـتان گفت: در گذشـته كارهایی شـده است 
و بنا داریم با اسـتفاده از برنامه ریزی دراز مدت قطار نمایشـگاههای اسـتان 
را بـه ریـل تخصـص گرایی و اسـتاندارد های بيـن المللی نزدیـک كنيم. وی 
اضافـه كـرد: در ایـن مسـير از تجربه همه دوسـتان فعال در زمينـه برگزاری 

نمایشـگاهها بهـره خواهيـم بـرد.

رسانه

اقتدای سردار سليمانی و فرماندهان سپاه به محسن رضایی 
ایـن عکس را پایگاه اطاع رسـانی محسـن رضایی منتشـر كرده 

است.

کتاب

بیستمین نشست »یک مؤلف، یک كتاب«
نقد و بررسی كتاب »دوئل دو صندلی خالی«

مجموعه شعر مجيد رفعتی شاعر كرمانی
چهارشنبه 10 تيرماه 1394 از ساعت 17:30

در سالن اجتماعات فرهنگ سرای مس سرچشمه
بـرای هماهنگـی جهـت ایـاب و ذهـاب بـا شـماره 09133978051  

تمـاس بگيریـد

چهره

پاریـس(  در   1394 تهـران-  در   1322( عـدل  شـهریار 
و  معمـاری  و  هنـر  تاریـخ  كارشـناس  ایرانـی،  باستان شـناس 
كارشـناس پرونده هـای ثبـت ميـراث جهانـی در ایران بود. شـهریار 
عـدل در 31 خـرداد 1394 بـه دليـل ایسـت قلبی در شـهر پاریس 
درگذشـت. در ابتـدا مقـرر بود كه پيکـرش پس از انتقـال به تهران، 
در قطعـه نـام آوران بهشـت زهـرا بـه خـاک سـپرده شـود. مراسـم 
تشـييع پروفسـور »شـهریار عدل« دیـروز در حالی بـا حضور معاون 
رئيس جمهـور برگـزار شـد كـه بـا وجود تاش هـای چنـد روز اخير 
بـرای دفـن ایـن چهـره مانـدگار در یـک محـل باسـتانی، پيکر وی 

احتمـاال بـه هـرات منتقـل و كنـار جـدش دفـن خواهـد شـد.


