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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

8,955,000
8,955,000
4,740,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,640,000
1,700,000

918,560

دالر
يورو
پوند

33,570
37,400
52,987

  SE 111 سايپا
 تندر 90 
 LX رانا

 19,900,000
34,500,000
31,200,000

ELX سورن
X60 ليفان

x33 ام وی ام

35,400,000
57,500,000
70,200,000

تويوتا کروزر 
لندکروزر

گراند ويتارا 8

345,000,000
930,000,000
130,000,000

فرداامروز
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پیشخوان

بازگشت صنعت خودرو 
ایران به مسیر پیشرفت

---------  صفحه 3 ---------

رییس پارک علم و فناوری:

جشنواره تجاری سازی 
فناوری های پیشرفته مهرماه 

برگزار می شود
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صنعت مس 1       گیتی پسند اصفهان 0

نارنجی پوشان 
آتشین آغاز کردند
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خانواده اسکندری زاده
 با مشارکت علوم پزشکی بیمارستان 

550 تختخوابی می سازد
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نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

امیدواریم نمایندگان در بررسی 
برجام خوب عمل کنند

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان 
همانطـور کـه پیـش از ایـن بـا میانه روی 
بـه بیـان مواضـع خویـش مـی پرداخـت 
ایـن بـار از نمایندگان مجلس خواسـته در 

بررسـی برجـام خـوب عمـل کننـد.
آیـت ا... جعفری به مناسـبت 26 مرداد 
سـالروز ورود آزادگان به کشـور در دیدار با 
جمعـی از آزادگان گفـت: زمانـی کـه دین 
و ایمـان به خدا نباشـد، دنیا روی سـعادت 
تریـن  کوچـک   5+1 و  دیـد  نخواهـد  را 

ایمانـی ندارنـد. آیـت ا... جعفـری با اشـاره 
بـه بررسـی برجام توسـط مجلس شـورای 
اسـامی بیان کـرد: امیدواریـم نمایندگان 

در ایـن زمینـه خـوب عمـل کنند.
بـه گـزارش ایسـنا  آیت ا... سـیدیحیی 
جعفـری همچنیـن اظهار کـرد: زمانی که 
رفتـار بعثـی هـا را بـا اسـراء مـی خوانـم، 
و  خوانـدن  کنـم،  تحمـل  توانـم  نمـی 
مـن  بـرای  هـا  شـکنجه  ایـن  شـنیدن 
بـه  اسـت، خداونـد چـه طاقتـی  سـخت 

آزادگان عنایـت کـرده کـه توانسـته انـد 
را  وسـطایی  قـرون  هـای  شـکنجه  ایـن 

کننـد؟ تحمـل 
 امـام جمعـه کرمـان بـا بیـان اینکـه 
اجـر آزادگان از خیلـی هـا بیشـتر اسـت 
هـای  سـختی  تقـوا  و  ایمـان  بـا  آنهـا  و 
افـزود:  کردنـد  تحمـل  را  اسـارات  دوران 
بـه  بزرگـی  خدمـت  خمینـی)ره(  امـام 
کشـور کردنـد و آزادگان بـرای خـدا رفته 
و سـختی هـا را تحمـل نمودنـد. بنـده به 

حـال شـما غبطـه می خـورم، نبایـد غرور 
داشـته باشیم و شـما آزادگان از ایثارگران 

و اولیـاءا... هسـتید. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان 
متعـدد  گفـت: کشـور گرفتـار مشـکات 
اسـت  سیاسـی  و  فرهنگـی  اقتصـادی، 
مـی  دروغ  همـواره  غربـی  مسـتکبران  و 
گوینـد، اقـدام روحانـی در بحـث هسـته 
ای خـوب بـود امـا غربـی هـا دائـم تهدید 

مـی کننـد. 

آگهی خرید
اداره کل بیمـه سـامت اسـتان کرمـان قصـد دارد از میـان سـاختمانهای موجـود در شـهر بافت سـاختمانی با 
شـرایط ذیـل را جهـت کاربـری اداره دولتـی خریـداری نمایـد. از فروشـندگان حقیقـی یا حقوقـی دارای ملک 
بـا شـرایط مذکـور تقاضا می شـود مسـتندا مـورد نیاز )شـامل تصویر سـند ملکـی، تصویر پایـان کار بـا پروانه 

سـاختمان، تصویـر نقشـه هـای سـازه و معمـاری( را بـه آدرس ذیل تحویـل نمایند .
مشخصات ملک مورد نیاز:

1- متراژ تقریبی 450 مترمربع که دارای بخش اداری- غیرمسکونی و پارکینگ باشد.
2- از پایان کار آن بیش از یکسال نگذشته باشد.

3- دارای کلیه انشعابات برق، آب، تلفن و گاز )طبق استاندارد مورد نیاز اداری(
4- سند به صورت 6 دانگ ملک باشد.

5- ساختمان موجود در بافت مرکزی شهر در اولویت می باشند
در صـورت نیـاز بـه اطاعـات تکمیلـی بـه واحـد سـاختمان اداره کل بیمـه سـامت بـه آدرس کرمـان، بلـوار 
جمهـوری اسـامی، حدفاصـل چهـار راه فرهنگیـان و چهـار راه شـفا مراجعه و یـا با تلفـن 32111042 تماس 
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جناب آقای مهندس طاهری 
مدیریت محترم برق شهرستان کرمان

 بدین وسیله از زحمات جنابعالی و همکاران محترم خصوصاً جناب آقای مهندس محسنی در خصوص 
تأمین روشنایی و احداث شبکه برق معابر شهر اختیارآباد تقدیر و تشکر می گردد.

عمومـي شهرداری و شورای اسالمی شهر اختیارآباد روابـط  گـزارش  بـه   
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال 
محمـود  مهنـدس  کرمـان،  اسـتان 
عالـي  کمیتـه  جلسـه  در  شـهبا 
بهبـود بهـره بـرداري گفـت: امـروزه 
صنعـت بـرق بـا شـرایطي کـه دارد،  
صادقانـه و بـدون ادعـا بـراي حفـظ 
تـاش  بـرق  شـبکه  نگهـداري  و 
مـي کنـد. بـا تاش هـاي همـکاران 
صنعـت برق، امـروزه کمترین تبعات 
ناشـي از خاموشـي هـا را در اسـتان 
کرمـان داریـم که قابل تقدیر اسـت. 
مدیـران امورهـاي اجرایـي بایسـتي 
از  ناشـي  تبعـات  و  مصـرف  رشـد 
مصـرف  مدیریـت  اعمـال  عـدم 
نماینـدو  اعـام  فرمانـداران  بـه  را 
بدیهیسـت  اگـر میـزان مصـرف بـر 
اثـر گرماي هـوا  نا متعـارف افزایش 

یابـد، احتمـال خاموشـي بـا برنامـه 
بـود. ناپذیرخواهـد  اجتنـاب 

مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروي 
بـرق شـمال اسـتان کرمان بـا تاکید 
بـر پیگیـري برنامـه هـاي در دسـت 

توسـعه  گفـت:  شـرکت  اجـراي 
کلیدهـاي 20 کیلـو ولت در شـبکه 
20 کیلو ولت در دسـت اقدام اسـت 
کـه بـا برنامـه ریـزي هـاي صـورت 
سکسـیونرهاي  نصـب  و  گرفتـه 

و  کلیدهـا  سـازي  بهینـه  گازي، 
سکسـیونرهاي نصب شـده در پست 
هـاي زمیني در سـال جـاري قدرت 
ولـت  کیلـو   20 شـبکه  در  مانـور 
بـراي همـکاران بخش بهـره برداري 

افزایـش خواهـد یافـت.
بـا  کـرد:   نشـان  خاطـر  شـهبا 
همـکاري معاونت هـاي بهره برداري 
و مشـترکین تـا پایـان سـال 94 ، 
ولـت  کیلـو   20 فیدرهـاي  تمامـي 
شـرکت،  یعني 236 فیـدر به صورت 
آنایـن در دیسـپاچینگ قرائـت مي 
شـوند که قـرارداد فـاز اول آن براي 
72 فیـدر شـهر کرمان منعقد شـده 
اسـت و امیدواریـم بتوانیـم تـا پایان 
سـال رفتـار بـار فیدرها را در سـطح 
کنتـرل  مرکـز  طریـق  از  شـرکت 

شـبکه رصـد کنیـم.

مهندس محمود شهبا، مديرعامل شركت توزيع نیروي برق شمال استان كرمان:

 اگر رشد مصرف برق كنترل نشود
احتمال خاموشي با برنامه وجود دارد

بابایی، کارنما و ایرانمنش گزینه های شورا

چه کسی شهردار می شود

24 درصد پروژه های نیمه تمام کرمان به بهره برداری رسید

سنگ هایی
که استاندار از چاه 

بیرون می آورد
 اتمـام پروژه هـای نیمه تمـام دولت قبلـی نیاز 
بـه 1/5 برابـر بودجه سـاالنه دولـت دارد اما دولت 
یازدهـم تصمیـم گرفتـه پروژه هـای نیمه تمـام و 
رهـا شـده در دولـت گذشـته را بـه بهره بـرداری 
برسـاند. همیـن اسـت کـه علیرضا رزم حسـینی، 
اسـتاندار کرمـان از بـه پایـان رسـاندن 24درصـد 
از پروژه هـای نیمه تمـام خبـر داده اسـت؛ خبـری 
نویدبخـش  کرمانی هـا  بـرای  می توانـد  کـه 
اتفاقـات خوبـی باشـد. روزهـای پایانـی خردادماه 

امسـال بـود که اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول 
رییس جمهـوری ایران در مصاحبه با ایسـنا گفت: 
از ابتـدای کار یکـی از سیاسـت های دولت یازدهم 
ایـن بـوده کـه طرح هـای نیمه تمـام موجـود بـه 
بخـش خصوصـی واگـذار شـود چراکـه سـرمایه 
مـورد نیاز تکمیـل این طرح ها بیـش از 400 هزار 
میلیـارد تومـان اسـت امـا بودجـه عمرانـی دولت 

حـدود 30 هـزار میلیـارد تومان اسـت. 
صفحه 2
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خبر

پروژه های نیمه تمام
 سدی برای رشد صنعت

علی اكبر مشرفی
ريیس خانه صنعت و معدن استان كرمان

اکنـون مدتـی اسـت کـه بـر اسـاس اولویت بنـدی 
دولـت  در  رهـا شـده  و  نیمه تمـام  پروژه هـای  دولـت 
قبلـی، فعـال می شـوند و رو بـه پیشـروی هسـتند تا به 
بهره بـرداری برسـند. اولویت بنـدی دولـت در راه انـدازی 
پروژه هـای نیمه تمـام ایـن اسـت کـه از پروژه هایـی که 
بیشـترین پیشـروی را داشـته اند شـروع کنـد. در ایـن 
سیاسـت گذاری 2 اتفـاق مثبـت می افتد؛ نخسـت آنکه 
پروژه هـای نیمه تمـام بـا سـرعت بیشـتری پیشـروی 
دلیـل  بـه  ایجـاد شـده  تـورم  آنکـه  دوم  و  می کننـد 
پروژه هـای نیمه تمـام تا حـدی مهار می شـود. واحدهای 
نیمه تمام در اسـتان کرمان از ۸5 درصد پیشـروی شروع 
می شـود تـا پروژه هایـی کـه فقـط کلنگ زنی شـده و به 
حـال خود رها شـده اند. بیشـتر ایـن پروژه ها در اسـتان 
کرمـان پروژه هـای عمرانـی هسـتند کـه بخـش قابـل 
توجهـی از آنهـا به بهره برداری رسـیده اسـت. خبری که 
در ایـن باره منتشـر شـده اسـت، می گویـد 24 درصد از 
پروژه هـای نیمه تمـام بـه پایـان رسـیده اند و ایـن خبـر 
می تواند نویدبخش رشـد اقتصادی و صنعتی در اسـتان 
کرمـان باشـد. اکنـون یکـی از موضوعاتی کـه در زمینه 
پروژه هـای نیمه تمـام در اسـتان کرمـان اهمیـت زیادی 
دارد پروژه هـای صنعتی اسـت. در بعضی از شـهرک های 
کـه  هسـتند  پروژه هایـی  کرمـان  اسـتان  صنعتـی 
نیمه تمـام مانده انـد و بـرای راه انـدازی و بـه بهره برداری 
رسـاندن آنهـا نیز باید تاش شـود. در 2 سـال گذشـته 
کارهـای خوبی در این زمینه انجام شـده اسـت اما هنوز 
ظرفیـت کار زیـادی در ایـن پروژه هـا وجـود دارد. رشـد 
صنعتی چه در اسـتان کرمان و چه در هر نقطه دیگری 
از دنیـا نیاز به زیرسـاخت های الزم خـودش دارد. اگر در 
اسـتان کرمان می خواهیم به رشـد صنعتـی و اقتصادی 
برسـیم بایـد زیرسـاخت های مـورد نیـاز را تامین کنیم. 
بخـش قابل توجهـی از پروژه هـای نیمه تمـام در حـوزه 
عمرانی اسـت. با اینکه شـاید در نگاه نخسـت این رشـد 
صنعتـی و پروژه هـای عمرانـی بـا هـم ارتبـاط چندانی 
نداشـته باشـند امـا درواقـع اینطـور نیسـت. پروژه هـای 
عمرانـی در حوزه آب، بـرق، گاز، راه و موارد دیگر درواقع 
همـان زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای بخـش صنعت 
اسـت. متاسـفانه یکی از مشـکاتی که اسـتان کرمان از 
آن رنـج می بـرد اختـاف بیـن زیرسـاخت های موجـود 
در شـمال و جنـوب اسـتان کرمان اسـت. خوشـبختانه 
نیـاز  از زیرسـاخت های مـورد  شـمال اسـتان کرمـان 
برخـوردار اسـت امـا جنـوب اسـتان اینگونه نیسـت. به 
عبارتـی می تـوان گفـت رشـد شـمال و جنـوب اسـتان 
کرمـان متـوازن نیسـتند.  در خیلـی از نقـاط جنـوب 
ابتدایـی آمـاده  اسـتان کرمـان هنـوز زیرسـاخت های 
نیسـت و ایـن موضـوع باعـث می شـود سـرمایه گذاران 
رغبتـی بـرای سـرمایه گذاری در جنـوب اسـتان کرمان 
نداشـته باشـند. در صورتی که جنوب اسـتان کرمان به 
زیرسـاخت های مناسـب دسـت یابـد طبیعی اسـت که 
جـذب سـرمایه گذار نیـز راحت تـر می شـود و در ایـن 
صـورت می توان توقع رشـد صنعتی و رونـق اقتصادی را 
داشـت. اکنون اولویت های دولت برای به پایان رسـاندن 
ایـن پروژه هـا براسـاس درصـد پیشـروی آنهاسـت. این 
اولویت بنـدی بـرای بعضـی از نقاط اسـتان اولویت بندی 
مناسـبی اسـت امـا برخـی دیگـر از نقـاط اسـتان نیـاز 
بـه اولویت بنـدی دیگـری هـم دارنـد. در صورتـی کـه 
دولـت نیازسـنجی درسـتی از مناطـق جنـوب اسـتان 
کرمـان داشـته باشـد، می توانـد اولویت بنـدی راه اندازی 
پروژه هـای نیمه تمـام را هـم بـر همیـن اسـاس وضـع 
کنـد. یکـی از راه هایـی کـه می توانـد کمـک زیـادی به 
تامیـن زیرسـاخت های الزم بـرای بخش صنعت داشـته 
باشـد، تکمیل همیـن پروژه های نیمه تمام اسـت. دولت 
می توانـد بـا حمایـت ویـژه از جنـوب اسـتان کرمـان 
پروژه هـای نیمه تمـام را بـه بهره بـرداری برسـاند. از این 
طریـق شـهرک های صنعتـی جنوب اسـتان کرمـان به 
زیرسـاخت های مورد نیاز تجهیز می شـوند و شاهد رشد 
صنعتـی خواهیـم بـود. تاثیر راه انـدازی و بهره بـرداری از 
پروژه هـای عمرانـی در بخش صنعت نیاز به 3 تا 4 سـال 
زمـان دارد. بـه عبارتـی باید این مـدت از بهره بـرداری از 
پـروژه بگـذرد تـا تاثیـر آن در صنعـت مشـخص شـود.  
دلیل این اتفاق در 2 مقوله مشـخص می شـود؛ نخسـت 
آنکـه پروژه هـای عمرانـی پروژه های دیربازده هسـتند و 
در خیلـی مواقـع عمر پـروژه طوالنی اسـت و دلیل دوم 
اینکـه پروژه هـای عمرانـی به طـور مسـتقیم در صنعت 
تاثیـر نمی گذارنـد. این پروژه ها بیشـتر زیرسـاخت هایی 
هسـتند کـه براسـاس آنهـا سـرمایه گذاران اقـدام بـه 

راه انـدازی واحدهـای صنعتـی می کنند.

و  سـاله   ۸ بچـه  دختـر  یـک  گیـری  گـروگان 
از  کـه گذشـت  ای  در هفتـه  در کهنـوج  اسیدپاشـی 
مهمتریـن خبرهـای اسـتان کرمـان بـود. آن طـور که 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان گفتـه ربـودن دختر 
۸ سـاله بدالیـل امنیتـی نبـوده و بـاج خواهـی علـت 

اصلـی ایـن کار بـوده اسـت.
 گـروگان گیـران ایـن دختـر را در خیابـان شـهید 
دسـتغیب مـی دزدنـد و و او را از شـهر خـارج و بـه 

ارتفاعـات صعـب العبـور جنـوب اسـتان مـی برنـد. 

اصلـی  علـت  خواهـی  بـاج   گفـت:  چناریـان 
هـم  آن  علـت  کـه  شـده  مطـرح  گروگان گیـری 
وابسـتگی بـه مـواد مخـدر بـوده و از آنجا که بسـتگان 
درجـه یـک این دختـر بچه در زنـدان هسـتند ربایش 
ایـن کـودک به خاطـر ارتباطـات قبلی بـا خانواده وی 

بـوده اسـت.
 سـردار چناریـان گفـت: گروگان گیران بعـد از ربایش 
ارتفاعـات  در  و  کـرده  خـارج  شـهر  از  را  او  دختربچـه 
صعب العبـور جنـوب اسـتان کرمـان نگهـداری کرده انـد 

ویـژه  تیـم  اقـدام،  ایـن  از  پلیـس  اطـاع  از  کـه پـس 
تشـکیل و اقدامـات اطاعاتـی انجـام شـد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه باتوجـه به شـرایط سـنی و 
جنسـیت ربـوده شـده، تـاش مضاعفـی بـرای تعییـن 
سرنوشـت ایـن دختـر بچـه انجـام گرفت تصریـح کرد: 
ایـن کـودک  بـرای  اذیت هایـی  و  آزار  گروگان گیـران 

داشـته انـد و چنـد جـا از بـدن وی را سـوزانده اند.
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده   
اینکـه ایـن کـودک در تاریـخ 21 مـرداد حوالـی کـوه 
شـد  آزاد  کهنـوج(  و  عنبرآبـاد  بیـن  بهادرآباد)جـاده 
یـادآوری کـرد: بـا پیگیری هـای اطاعاتـی انجام شـده 
در ابتـدا عامـل اصلـی ایـن ربایـش و بعـد از آن نیـز 
انتقـال و  از هم دسـتان وی کـه در ربـودن،  نفـر  سـه 
نگهـداری کـودک نقش داشـته اند دسـتگیر و همچنین 
دو دسـتگاه خودرویـی کـه در ربایش این کـودک مورد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه بودنـد توقیـف شـدند.
کهنـوج  در  پاشـی  اسـید  بـه جریـان   وی سـپس 
اشـاره و اظهـار کـرد: فـردی اهـل مشـهد بـه دلیـل 
شهرسـتان  در  مالـی،  مشـکات  بـا  شـدن  مواجـه 

کهنـوج اقـدام بـه دایـر کـردن لـوازم صنفـی یدکـی 
کـرده و چنـد نفـر را بـه کار می گیـرد که یکـی از آنها 
خانـم بوده اسـت. سـردار چناریان ادامـه داد: به دلیل 
شـاغل بـودن خانـم در ایـن مغـازه و بنـا بـه مسـایل 
اجتماعـی کـه در آنجـا وجـود داشـته اسـت، ذهنیتی 
و  فروشـنده  ایـن  بیـن  کـه  افـرادی  و  بسـتگان  بیـن 
خانـم در ارتبـاط بوده انـد پدیـد آمـده کـه منجـر بـه 
بـروز اختافاتـی شـده اسـت که بـه راحتـی قابل حل 

اسـت.  بوده 
دو  گفـت:  کرمـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
اقدامـی  در  خانـم،  ایـن  بـا  مرتبـط  بسـتگان  از  نفـر 
تافی جویانـه بـه مغـازه دار اسـید پاشـیده و متـواری 
می شـوند کـه یکـی از آن هـا در کمتر از یک سـاعت و 

نفـر دیگـر نیـز چنـد سـاعت بعـد دسـتگیر شـد.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این اسیدپاشـی مسـاله 
بـه  منجـر  کـه  بـوده  مطـرح  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
اختـاف دو نفـر و در نهایـت اسیدپاشـی شـده اسـت 
تصریـح کرد: متاسـفانه در ایـن میان شـاگرد مغازه دار 

نیـز آسـیب دیده اسـت.

 اتمـام پروژه هـای نیمه تمام دولت قبلی نیاز بـه 1/5 برابر 
بودجـه سـاالنه دولت دارد امـا دولت یازدهـم تصمیم گرفته 
پروژه هـای نیمه تمـام و رهـا شـده در دولـت گذشـته را بـه 
بهره بـرداری برسـاند. همیـن اسـت که علیرضا رزم حسـینی، 
اسـتاندار کرمـان از به پایان رسـاندن 24درصـد از پروژه های 
بـرای  می توانـد  کـه  خبـری  اسـت؛  داده  خبـر  نیمه تمـام 
کرمانی هـا نویدبخـش اتفاقـات خوبی باشـد. روزهـای پایانی 
خردادمـاه امسـال بـود که اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول 
رییس جمهـوری ایـران در مصاحبه با ایسـنا گفـت: از ابتدای 
ایـن بـوده کـه  از سیاسـت های دولـت یازدهـم  کار یکـی 
طرح هـای نیمه تمـام موجـود بـه بخـش خصوصـی واگـذار 
شـود چراکـه سـرمایه مورد نیـاز تکمیـل ایـن طرح ها بیش 
از 400هـزار میلیـارد تومـان اسـت اما بودجـه عمرانی دولت 
حـدود 30هـزار میلیارد تومان اسـت. این در حالی اسـت که 
منابـع بودجـه عمومـی دولـت از لحـاظ درآمدهـا و واگذاری 
دارایی هـای سـرمایه ای و مالـی و مصـارف بودجـه عمومـی 
دولـت از حیـث هزینه هـا و تملـک دارایی های سـرمایه ای و 
مالـی در سـال 94 کمتـر از 275هـزار میلیارد تومان اسـت. 
بـا اینکـه میزان بودجه سـاالنه دولت بسـیار کمتـر از میزان 
سـرمایه الزم بـرای بـه پایـان رسـاندن پروژه هـای نیمه تمام 
دولـت قبلـی اسـت اما به نظر می رسـد اسـتان کرمـان برای 
بـه پایـان رسـاندن ایـن پروژه هـا پیش قـدم شـده اسـت. به 
گفتـه فـرج ا... عارفـی، نماینـده مجلـس شـورای اسـامی 
پروژه هـای نیمه تمـام یکـی از دالیـل ایجـاد تورم هسـتند و 
بـرای جلوگیـری از آن بایـد ایـن پروژه ها را به پایان رسـاند. 
دربـاره اسـتان کرمـان امـا پرسـش هایی وجـود دارد ماننـد 
اینکـه ایـن پروژه هـا در چـه حوزه هایـی بودند و چـه تاثیری 

در حـوزه صنعـت و معـدن می توانند داشـته باشـند؟ 
بخش قابل توجهی از پروژه ها به پایان نرسیده است

فـرج ا... عارفـی، نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در 
مجلـس شـورای اسـامی دربـاره پروژه هـای نیمه تمـام در 
دولت هـای گذشـته و تاثیـر آنها بر اسـتان کرمـان می گوید: 
اسـتان  در  نیمه تمـام  پروژه هـای  از  توجهـی  قابـل  تعـداد 
کرمـان وجـود دارد. ایـن پروژه هـا از 10درصـد تـا ۸0درصد 
پیشـروی داشـته اند امـا بخش قابـل توجهی از آنهـا هنوز به 
پایـان نرسـیده اسـت. عارفی ادامـه می دهد: ایـن پروژه ها در 

طـول سـال های گذشـته تعریـف و به صـورت نیمـه کاره رها 
شـده اند. نخسـتین تاثیـر ایـن پروژه ها اثـر تورمی اسـت که 
بـر اقتصـاد اسـتان و کشـور می گذارنـد. طرح هـای عمرانـی 
اقتصـاد منطقـه آسـیب  بـه  نرسـند  بهره بـرداری  بـه  اگـر 
می رسـانند. ایـن نماینـده خانـه ملـت در ادامـه بـا اشـاره به 
اینکـه ایـن طرح ها بـر اثـر نیازهای موجـود زمان خودشـان 
تعریـف شـده اند، می گویـد: این طرح ها بـر اثـر نیازهایی که 
وجود داشـته تعریف شـده اند و به پایان نرسـیدن آنها یعنی 
پابرجایـی مشـکاتی کـه وجود داشـته اند. وی با بیـان اینکه 
ناتمـام مانـدن پروژه هایـی کـه وارد مرحلـه اجـرا می شـوند 
اکنـون  می گویـد:  دارد،  زیـادی  تاثیـر  کشـور  اقتصـاد  در 
تـاش دولـت بـر ایـن اسـت کـه ایـن پروژه هـا را بـه پایـان 
برسـاند. بـرای ایـن کار پروژه هایـی کـه بیـش از 70درصـد 
پیشـروی داشـته اند در دسـتور کار قـرار گرفته انـد. نماینـده 
مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد با اشـاره به اینکه عملکـرد دولت 
بـرای بـه پایان رسـاندن پروژه هـای نیمه تمام اسـتان کرمان 
قابـل قبـول اسـت، ادامـه می دهـد: سـال گذشـته دولت در 
ایـن زمینـه عملکـرد خوبـی داشـت و امیدواریم امسـال این 

عملکـرد بهبـود یابد.
عارفـی دربـاره واگـذاری پروژه هـای نیمه تمـام بـه بخش 
تـا  داد  اجـازه  دولـت  بـه  مجلـس  می گویـد:  خصوصـی 
پروژه هـای نیمه تمـام را بـه بخـش خصوصـی واگـذار کنـد. 
علـت ایـن تصمیم گیـری و ایـن اجـازه هـم در ایـن بـود که 
ایـن پروژه ها با سـرعت بیشـتری به بهره برداری برسـند. وی 
ادامـه می دهـد: دولـت بایـد متناسـب بـا شـرایط منطقه ای 
بـه  می تـوان  را  پروژه هایـی  چـه  کـه  کنـد  تصمیم گیـری 
بخـش خصوصـی واگـذار کـرد و چـه پروژه هایـی را دولـت 
بایـد بـه بهره بـرداری برسـاند. به عنـوان مثـال طرحـی کـه 
در کانشـهرها توجیـه اقتصادی داشـته باشـد، بـرای بخش 
تـا  دارد  سـرمایه گذاری  در  بیشـتری  اولویـت  خصوصـی 
طرحـی کـه در مناطق محـروم یکی از اسـتان های دورافتاده 
بـه نسـبت مرکـز وجود داشـته باشـد. ایـن نماینـده مجلس 
شـورای اسـامی در ادامـه می گویـد: دولت بایـد پروژه هایی 
را کـه بـرای بخـش خصوصـی قابـل سـرمایه گذاری اسـت، 
واگـذار کنـد و پروژه هایـی کـه بخـش خصوصـی تمایلـی 
پایـان  بـه  خـودش  را  نـدارد  آنهـا  در  سـرمایه گذاری  بـه 

برسـاند. عارفـی با بیـان اینکه بخـش عمـده ای از پروژه های 
نیمه تمـام در اسـتان کرمـان بـه حـوزه راه سـازی مرتبـط 
می شـود، می گویـد: راه یکـی از مهم تریـن زیرسـاخت های 
صنعتـی اسـت و به طـور قطع می تـوان گفت این زیرسـاخت 
بـر رشـد و توسـعه صنایع اسـتان کرمـان هم می توانـد تاثیر 

زیادی داشـته باشـد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان در حـوزه صنعت 
و معـدن ظرفیت هـای بسـیار مناسـبی دارد، می گویـد: در 
مـوارد قابـل توجهی دیده شـده کـه سـرمایه گذاران آمادگی 
دارنـد بـرای راه انـدازی واحدهـای تولیـدی اقـدام کننـد اما 
مشـکل زیرسـاخت وجـود دارد. عارفـی در ادامـه می گویـد: 
بخـش خصوصـی در اسـتان کرمـان آمـاده سـرمایه گذاری 
اسـت امـا یکـی از مشـکاتی کـه پیـش روی ایـن بخـش 
وجـود دارد نبـود زیرسـاخت اسـت. بـا برطـرف کـردن ایـن 
مشـکات می تـوان بـه توسـعه بیشـتر در اسـتان کرمـان 
امیـد داشـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در صـورت بـه پایـان 
رسـیدن پروژه هـای زیرسـاختی، صنعت و تجارت پیشـرفت 
زیـادی در اسـتان کرمـان خواهـد داشـت، توضیـح می دهد: 
یکـی از پروژه هـای نیمه تمـام اسـتان کرمـان کـه اهمیـت 
بسـیاری دارد، فـرودگاه این اسـتان اسـت. اکنـون پروازهای 
ورودی و خروجـی در فـرودگاه کرمـان انجـام می شـود امـا 
سـاخت بخشـی از این فـرودگاه همچنـان به پایان نرسـیده 
اسـت. عارفـی در پایـان می گویـد: اتمـام پروژه هـای حـوزه 
راه و دیگـر زیرسـاخت ها باعث رشـد سـریع سـرمایه گذاری 
می شـود و این موضوع برای اسـتان کرمان اهمیت بسـیاری 
دارد. افزایش حجم سـرمایه گذاری باعث اشـتغالزایی بیشـتر 

و به صـورت کلـی رونـق اقتصـادی اسـتان می شـود.
تامین زیرساخت ها مشوق سرمایه گذاران است

محمـود اسکندری نسـب، رییس سـازمان صنعـت، معدن 

و تجـارت جنـوب اسـتان کرمـان دربـاره تکمیـل 24درصد 
از پروژه هـای نیمه تمـام اسـتان کرمـان می گویـد: بـا اینکـه 
ایـن پروژه هـا در اعتبـارات عمرانـی اسـتانداری اسـت اما در 
تامیـن زیرسـاخت ها کمـک می کنـد و تامیـن زیرسـاخت ها 
یعنـی جـذب هرچـه بیشـتر سـرمایه گذار؛ زیرسـاخت هایی 
ماننـد آب، بـرق، گاز، راه و چنـد مـورد دیگر که در فهرسـت 
ایـن پروژه هـا قـرار دارد. اسکندری نسـب بـا اشـاره بـه اینکه 
پروژه هـای صنعتـی در ایـن بخـش وجـود ندارنـد، توضیـح 
می دهـد: بـر خـاف اینکـه ممکن اسـت تصـور شـود ایجاد 
راه هـا در حـوزه صنعت می تواند تاثیر بسـیار مفیدی داشـته 

باشـد، اینطور نیسـت. 
راه زیرسـاخت بسـیار مهمـی اسـت اما نـه زمانـی که در 
مسـیر صنعـت نباشـد. وی ادامـه می دهد: بیشـتر پروژه های 
راه سـازی در زمینـه ارتبـاط روسـتایی و 2 یـا چنـد بانـده 
کـردن مسـیرهای موجـود اسـت کـه ایـن پروژه هـا در واقع 
بـرای بخـش صنعت، نتیجـه چندانی ندارند. رییس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجارت جنوب اسـتان کرمـان درباره دیگر 
زیرسـاخت ها می گویـد: در حوزه هـای آب، بـرق و گاز امـا 
اینطـور نیسـت. بـه عبارتـی تامیـن ایـن زیرسـاخت ها در 
سـطح اسـتان و جنـوب اسـتان کرمـان تاثیـر بسـیار زیادی 
در بخش صنعت و معدن می تواند داشـته باشـد. اسـکندری 
نسـب بـا اشـاره بـه اینکـه بخشـی از درآمـد معـادن باید به 
بودجـه اسـتان برسـد، می گویـد: ایـن بودجه هـا اکنـون بـه 
اسـتان وارد نمی شـود و در صورتـی کـه ایـن بودجه ها دیده 
شـود می تـوان آنها را در بخش راه سـازی هزینه کـرد. از این 
طریـق می تـوان از راه های اصلی مسـیرهایی را بـرای معادن 
منشـعب کـرد. وی ادامـه می دهـد: در مجمـوع ایـن نـوع از 
پروژه هـای راه سـازی هیـچ کمکـی بـه بخش هـای صنعـت، 

معـدن و تجـارت نمی کنـد.

كودک آزاری در جريان 
گروگان گیری دختر 8 ساله

24 درصد پروژه های نیمه تمام کرمان به بهره برداری رسید

سنگ هایی که استاندار از 
چاه بیرون می آورد

 امیر مهرزاد

خبر

سوختن 10 هکتار
 از منابع طبیعی 
رابر در آتش 
سـهل  گفـت:  رابـر  فرمانـدار 
 انـگاری گردشـگران 10 هکتـار از 
منابـع طبیعی منطقه گردشـگری 
را  رابـر  تنـگل هونـی شهرسـتان 
علیجـان  کشـاند .  آتـش  کام  بـه 
سـلیمانی در گفتگـو بـا فـارس در 

رابـر اظهـار داشـت: 10 هکتـار از منابع طبیعی منطقه گردشـگری و خـوش آب و 
هوای تنگل هونی شهرسـتان رابر به دلیل سـهل انگاری گردشـگران در شـعله های 
آتـش سـوخت . وی گفـت: بـا وصـول خبـری مردمـی مبنـی بـر آتش سـوزی در 
منطقـه گردشـگری تنـگل هونـی بـه منطقـه مراجعـه و بـا همراهی خـوب مردم 
منطقـه و نیروهـای منابـع طبیعـی با ماشـین آالت آتش نشـانی و امکانـات موجود 
اقـدام بـه مهـار آتـش کردیم. سـلیمانی افـزود: در این آتش سـوزی که بـه مدت 6 
سـاعت ادامـه داشـت انواع گونه هـای ارزشـمند مرتعی از جملـه اورس ، بنـه ، بادام 
و کهکـم از بیـن رفتنـد. وی بیـان داشـت: ایـن منطقه یکـی از مناطـق خوش آب 
و هـوای شهرسـتان رابر اسـت کـه در این فصـل افراد زیـادی برای تفریـح در آنجا 
حضـور پیـدا می کننـد و یکـی از دالیـل عمـده آتش سـوزی روشـن کـردن آتـش 
توسـط همیـن مردمـی اسـت. فرماندار رابـر از عموم مردم درخواسـت کـرد  قبل از 
تـرک منطقـه نسـبت به خامـوش کردن آتشـی کـه روشـن کرده اند، اقـدام کنند.

مردم نبايد معطل 
مديران ضعیف 
بمانند

بیـان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
معطـل  نبایـد  مـردم  اینکـه 
مدیـران ضعیـف بماننـد خطـاب 
به فرمانـداران و شـهرداران تاکید 
کـرد: پیمانـکاران ضعیفـی را که 
نمـی تواننـد همـراه بـا سـرعت 

توسـعه پیـش برونـد ، حذف کنید تا پیشـرفت متوقف نشـود. به گزارش ایسـنا 
علیرضـا رزم حسـینی در دیـدار بـا فرمانـدار، شـهردار و اعضـای شـورای شـهر 
شهرسـتان بـم گفـت: برنامـه اسـتانداری این اسـت کـه با فرمانـدار، شـهردار و 
اعضـای شـورای شـهر شهرسـتانهای اسـتان دیدار داشـته اشـد تـا از نزدیک در 
جریـان مشـکات آنهـا قـرار بگیریـم. اسـتاندار کرمان با بیـان اینکه شـهرداران 
بایـد تفکـر دولتـی را رها کنند گفـت: مدیران نبایـد تنها به منابع نقـدی که در 
اختیارشـان قـرار مـی گیـرد اکتفا کنند بلکه باید بـا توجه به منابـع اعتباری که 
در آینـده بـه دستشـان می رسـد پروژه تعریـف کننـد. وی ادامه داد: پیشـرفت 
کشـور کاری سـخت و زمـان بـر اسـت و باید بـرای آبادانی شـهر و اسـتان خلق 
ثـروت کنیـم و نمـی توان تنها منابـع نقد را به مدیران بدهیـم و آنها خرج کنند. 
وی افـزود: نـگاه مدیریـت اسـتان به تمام شهرسـتانها نگاه عدالتی اسـت و برای 

مـا هیـچ شهرسـتانی بـا هم فـرق نـدارد.

ورود روزانه  600 
نفر اتباع بیگانه 
غیرمجاز به كرمان

امنیتـی  و  سیاسـی  معـاون 
گفت:روزانـه  کرمـان  اسـتاندار 
600 نفـر اتبـاع بیگانه بـه صورت 
کرمـان  اسـتان  وارد  قاچـاق 
اضافـه  مسـئول  ایـن  می شـوند. 
بـرای  پیشـگیرانه  قوانیـن  کـرد: 

برخـورد قاطـع با اتبـاع بیگانه غیرمجـاز را نداریم و حـدود ۸0 درصد جابه جایی 
اتبـاع بیگانـه و 60 درصـد قاچـاق مواد مخدر از مسـیر اسـتان کرمان اسـت. به 
گـزارش فـارس حمید ذکاء اسـدی در جلسـه پیشـگیری از وقوع جـرم در محل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: بایـد بـا بحـث آدم ربایـی بـه صورت 
عمقی تـر برخـورد کنیـم. وی بیـان داشـت: 60 تا 70 درصـد قاچـاق و ترانزیت 
بین المللـی موادمخـدر از اسـتان کرمان می گـذرد، اما با توجه بـه اینکه در بحث 
موادمخـدر افـراد با اعتماد و سـابقه ای که با طرف مقابل دارند، مـواد را رد و بدل 
می کننـد، لـذا اگـر اقدام بـه موقع بـرای پرداخـت پول صـورت نگیرد، چـاره ای 
غیـر از ربایـش فرد یـا اقوام نزدیـک وی ندارد. معاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار 
کرمـان اضافـه کـرد: آدم ربایـی بـا انگیـزه مواد مخـدر تا زمانـی که مـواد مخدر 
باشـد، همچنـان ادامـه می یابد و همه دسـتگاه های ذی ربط اعتـراف می کنند در 

بحـث برخـورد بـا مـواد مخـدر ناموفـق بوده اند. 

معرفی فرصت های 
سرمايه گذاری 
در حوزه راه و 
شهرسازی

رییس روابط عمومـی اداره کل 
کرمـان  اسـتان  شهرسـازی  و  راه 
از  بخشـی  کل  اداره  ایـن  گفـت: 
توانمنـدی هـای اسـتان در زمینه 

راه، مسـکن و سـاختمان را در نمایشگاه فرصت های سـرمایه گذاری استان کرمان 
کـه در بـرج میـاد تهـران دایر شـده بـود، به نمایش گذاشـت. بـه گـزارش روابط 
عمومـی ایـن اداره کل علی شـهیدی افزود: سـعی شـد با توزیع ویـژه نامه و تراکت 
و همچنیـن از طریـق بروشـور و نصب بنـر توانمندی های اسـتان در حوزه عمرانی 
بـه نمایش گذاشـته شـود. وی بیان کـرد: بازدیدکننـدگان با حضور در غرفـه راه و 
شهرسـازی در جریـان خدمـات و فرصـت های سـرمایه گذاری در بخش مسـکن، 
راه و شهرسـازی قـرار گرفتنـد. وی گفـت: برگـذاری ایـن گونـه نمایشـگاه هـا می 
توانـد فرصـت خوبی بـرای معرفـی توانمندی های اسـتان در زمینـه های مختلف 
باشـد. شـهیدی افزود: راه زیربنای هرگونه توسـعه و پیشـرفت اسـت از این رو این 
اداره کل بخشـی از توانمنـدی هـای خـود را در این نمایشـگاه به نمایش گذاشـت. 
نمایشـگاه فرصت های سـرمایه گذاری اسـتان در حاشـیه هفته فرهنگی اقتصادی 
کرمـان بـه مـدت یـک هفتـه در بـرج میـاد تهـران دایر شـد و جمعه گذشـته به 

کار خود پایـان داد.

استاندارفرماندار رابر راه  و شهر سازیمعاون استاندار

کرمان ویچ
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اتهام مجرمانه
 علیه آيت اهلل هاشمی

 نعمت احمدی . حقوق دان

بعـد از اعـام آمادگـی آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
بـرای شـرکت در انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری، 
پیش بینـی هجمـه دوبـاره علیـه ایشـان دور از ذهـن 
نبـود. گروه هایـی کـه سـالیان سـال اسـت شـخصیت 
زودرس  اعـام  می کننـد،  تخریـب  را  هاشـمی  آقـای 
اینکـه  به ویـژه  برنمی تابنـد،  را  انتخابـات  در  حضـور 
هشـت مـاه تـا انتخابـات اسـفند ماه باقـی مانده اسـت. 
رویـه معمـول »آیـت اهلل« از انتخابـات مجلس ششـم تا 
انتخابـات سـال 92 بـه ایـن شـکل بود کـه تـا روزهای 
منتهـی بـه نام نویسـی و حتـی سـاعات پایانـی مهلـت 
آیـا  نمی دانسـتند  هـم  ایشـان  نزدیـکان  نام نویسـی، 
برنامـه ای بـرای شـرکت در انتخابـات دارنـد یـا خیـر؟ 
کمااینکـه در انتخابـات سـال 92 تا صبح نام نویسـی هم 
اکثـر افـرادی که بـا آقای هاشـمی از نزدیـک در تماس 
بودنـد، باتکلیـف بودنـد. حـال که هشـت مـاه مانده به 
نام نویسـی انتخابـات خبـرگان، آقـای هاشـمی بـا ایـن 
ادبیـات و فراخـوان، هـم بـه حضـور خـود جنبـه عینی 
و واقعـی دادنـد و هـم از همه کسـانی که خـود را واجد 
صاحیـت شـرکت در انتخابات برای حضـور در مجلس 
خبـرگان می داننـد درخواسـت کردنـد با نام نویسـی در 
انتخابـات بـه وظیفه خـود عمـل کنند. مدتـی قبل هم 
از حـاج حسـن آقـای خمینـی کـه ایشـان را »عامـه« 
خواندنـد نیز درخواسـت حضور در انتخابات را داشـتند. 
همچنیـن با تکیـه بر اهمیت و جایـگاه مجلس خبرگان 
از رأی دهنـدگان خواسـتند بـا شـرکت فعـال خـود در 
انتخابـات بـه وظیفـه ملی- اسـامی خـود جامـه عمـل 
بپوشـانند. طبیعـی بـود عـده ای واکنـش نشـان دهند، 
حتـی بـه صفـت »عامـه«ای که بـه حاج  حسـن آقای 
خمینـی دادنـد، اعتـراض شـد. البتـه بـر منتقـدان هم 
پوشـیده نیسـت صفت »عامـه« کمترین عنوانی اسـت 
کـه بـه شـخصیت علمی حاج حسـن آقـا می تـوان داد، 
امـا کسـی بـاور نداشـت از تریبـون مجلس کـه جایگاه 
مقدسـی اسـت، نماینـده ای به خـود اجازه دهـد رئیس 
منصـوب  کـه  را  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
مقـام  معظـم  رهبـری اسـت بـه »مقابلـه بـا ارزش هـای 
انقـاب اسـامی« متهـم کنـد و با زبـان تهدیـد بگوید: 
»مطمئـن باشـید اگـر دوبـاره بخواهید از خطـوط قرمز 
انقـاب، امـام، شـهدا و جوانـان غیـور ایـن زمـان عبـور 
کنیـد و مسـیر فتنـه را ادامـه دهیـد، در ایـن صـورت 
و درحالی کـه ملـت حجـت را بـر شـما تمـام کـرده بـا 
هـزاران لشـکر عشـق، آمـاده مقابـل شـما و فامیل های 
ثـروت و خانواده هـای قـدرت هم فرهنـگ بـا فتنـه کـه 
در پـی تبدیل نظام امامت به سـلطنت هسـتند، خواهد 
ایسـتاد و کار را بـرای همیشـه تمـام خواهـد کـرد...« 
سـخنان بـاال حتمـا وصف مجرمانـه دارد. خطـوط قرمز 
مدنظـر قرائت کننـده نطـق مذکـور از تریبـون مجلـس، 
کـدام اسـت؟ آیـا تشـخیص او که سـابقه انقابـی اش را 
بـا آقـای هاشـمی نمی توان مقایسـه کـرد،  معیـار عبور 
از خطـوط قرمـز اسـت؟ وی بـه  عنوان نماینـده مجلس 
بایـد بدانـد کـه نمی تـوان از تریبـون مجلـس سـخنانی 
گفـت کـه اثبـات آن نیـاز بـه رأی دادگاه دارد. آیـت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی، صرف نظـر از سـابقه انقابـی خود 
از دهـه 40 تـا بـه حـال، هم اکنـون بـا حکـم باالتریـن 
مقـام نظـام، ریاسـت مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام 
را برعهـده دارنـد و عـاوه بـر آن، نماینـده اول خبرگان 
رهبـری از تهـران هسـتند آن هـم بـا فاصلـه آرای چند 
صـد هزار نفری نسـبت به دیگـر نمایندگان تهـران. اگر 
آقـای هاشـمی خطـوط قرمـز نظـام را رد کرده باشـند، 
امثـال آن نماینـده تندرو نیسـتند که حجـت را بر آقای 
هاشـمی تمام شـده بداننـد، بلکـه هسـتند دیگرانـی که 
جایگاهـی رفیع تـر و قانونی تر از ایشـان دارنـد و منافع و 

مصالـح نظـام اجـازه سـکوت بـه آنـان نمی دهد.
وقتـی از تریبـون مجلـس گفتـه شـود »...آقـای 
را  خـود  کـه  می خواهنـد  شـما  از  مـردم  هاشـمی، 
انقـاب و نظـام  از ایـن  خانه نشـین کنیـد و بیـش 
را زحمـت ندهیـد...«، آیـا بـزرگان نظـام جـزء مـردم 
نیسـتند کـه نـه تنهـا چنیـن درخواسـتی از آقـای 
هاشـمی ندارنـد، بلکـه تنظیـم سیاسـت کان نظـام 
را از مجمـع تشـخیص مصلحـت نظامـی می خواهنـد 
کـه ریاسـت آن بـا آقای هاشـمی اسـت و آن مردمی 
کـه پـس از ثبت نـام ایشـان در انتخابـات سـال 92، 
سـتادهای  تأسـیس  بـه  زائدالوصـف  خوشـحالی  بـا 
انتخاباتـی خودجـوش در سراسـر کشـور پرداختند و 
در تهـران، در میـدان فاطمـی تجمـع کردنـد، از کره 
دیگـری آمده انـد؟ »مجلـس در رأس امـور اسـت« و 
نماینـدگان قـرار بـوده کـه »عصـاره فضائـل ملـت« 
باشـند. طبیعـی اسـت که ملـت از عصاره خـود توقع 
دارد چارچـوب قوانیـن را در گفتـار، کـردار و رفتـار 
خـود به  ویـژه در تریبـون مجلـس رعایـت کننـد. هر 
نماینـده برابـر اصـل ۸4 قانـون اساسـی در برابر تمام 
ملت مسـئول اسـت و برابر اصـل ۸6، همه نمایندگان 
اظهارنظـر  در  نمایندگـی  وظایـف  ایفـای  مقـام  در 
و اعـام رأی خـود کامـا آزادنـد، امـا از منظـر علـم 
حقـوق، ایـن آزادی متکـی بـه اصـول اولیـه ای اسـت 
کـه چارچـوب آن را قانـون تعیین کرده اسـت. تهدید 
از تریبـون مجلـس آن  هـم بـا این ادبیات که »مسـیر 
فتنـه را ادامـه ندهیـد« یـا »تبدیـل نظـام امامـت به 
سـلطنت«، اتهامـی سـنگین اسـت و به یقیـن بـرای 
کسـی کـه نتوانـد اتهام هایـی از ایـن دسـت را اثبات 
کنـد مسـئولیت کیفـری دارد. سـوگند نمایندگی بار 
سـنگینی اسـت کـه نماینـده بایـد نگهبان آن باشـد. 
اختـاف سـلیقه و برخـورد و تضـارب آرای جناح های 
تخریـب،  امـا  پویاسـت،  جامعـه  الزمـه  سیاسـی 
توهیـن و تهدیـد صرف نظـر از وصـف مجرمانـه آن و 
بـار کیفـری ای کـه بـه گفتـاری از ایـن دسـت تعلق 
می گیـرد، برازنـده جایـگاه نمایندگـی و نماینـدگان 
نیسـت. آنان براسـاس سـوگند جاله، متعهـد و ملزم 
اظهارنظرهـا،  و  نوشـته ها  و  گفته هـا  »در  شـده اند 
اسـتقال کشـور و آزادی مـردم و تأمیـن مصالـح آنها 
را مدنظـر داشـته باشـند«. امیـد اسـت در ایـن چند 
مـاه باقی مانـده از عمـر مجلـس نهم، برخی افـراد این 
سـوگند را کـه هنـگام ورود بـه مجلـس خورده انـد، 

دارند. پـاس 

از چهـره هـای  چنـد روز پیـش محمدرضـا داوری 
رسـانه ای نزدیـک بـه محمـود احمـدی نژاد گفتـه بود 
احمدی نـژاد و وزرایـش خواهـان مناظـره بـا مسـئوالن 
دولـت یازدهـم هسـتند. حـاال سـخنگوی دولـت پاسـخ 

داوری را داده اسـت. 
بـه گـزارش خبرآناین، محمدباقر نوبخت در نشسـت 
خبـری دیـروز خـود در پاسـخ بـه سـوال خبرآناین که 
بـه پیشـنهاد مناظـره احمدي نـژاد و وزرایـش از رئیس 
جمهـور و وزراي دولـت یازدهـم اشـاره داشـت گفـت: 
حتمـا مسـئولین دولـت قبـل حـرف هایـی دارنـد کـه 
پیشـنهاد مناظـره مـی دهنـد و ما اسـتقبال مـی کنیم.

آنهـا مـی توانندحرف هایشـان را به رسـانه ها منتقل 
کننـد و حتـی اگـر مطالـب انتقـادی و یا پیشـنهادهای 
اصـاح گرانـه ای دارنـد، مـی تواننـد در فضـای عمومی 
مطـرح کننـد و مـا حتمـا از شـنیدن آنها اسـتقبال می 

. کنیم
وي دربـاره موضـوع شـکایت هـای مسـئولین دولـت 
قبـل از مسـئولین فعلـی و اینکـه دولـت قصـد واکنـش 
متقابـل دارد یـا نـه، نیز گفت: مـا به دنبال آن نیسـتیم 
کـه چون اسـناد و مـدارک در اختیـار دولت قـرار دارد، 

ایـراد برخـی اتهامـات علیه دولـت قبل را شـروع کنیم.
قـوه  اتهامـات،  بـه  رسـیدگی  مرجـع  معتقدیـم  مـا 
قضاییـه اسـت و اخاقـی نیسـت ما یـک جانبـه چیزی 
مطـرح کنیـم. بـه ویـژه کـه برخـی از آنهـا در زنـدان 
هسـتند و امـکان پاسـخگویی ندارنـد. بنابرایـن ما همه 

اسـناد خـود را بـه قـوه قضاییـه ارائـه مـی کنیـم.
نوبخـت بـا بیـان اینکـه »ظاهـرا سـناریویی شـروع 
و کارگردانـی مـی شـود کـه متناظـرا بـرای مسـئولین 
بـه دسـت  را مطـرح کننـد«،  اتهاماتـی  فعلـی  دولـت 
انـدرکاران ایـن سـناریو توصیـه کرد که از هیـچ موردی 
اغمـاض نکننـد و حتمـا همـه مـوارد را بـه قـوه قضاییه 
ارائـه دهنـد بـه جـای اینکـه تشـویش اذهـان عمومـی 
کننـد. وي افـزود: دکتر میرکاظمی نماینده باشـخصیت 

و اصولگـرا و معتقـد بـه قیامـت اسـت.
 ایشـان هـم اگـر فکـر مـی کننـد تخلفـی از سـوی 
مسـئولین دولتـی در پرونـده کرسـنت صـورت گرفتـه 

حتمـا بـه قـوه قضاییـه ارجـاع دهنـد.
 ایـن پرونـده تـازه باز نشـده و ده سـال اسـت که در 
حال رسـیدگی اسـت. سـخنگوی دولت دربـاره انتصاب 
فرمانداران همسـو هم گفـت: قبول کنیـم نماینده عالی 

دولـت در اسـتان هـا اسـتانداران و در شهرسـتان هـا 
هسـتند. فرمانداران 

آنهـا باید دقیقا سیاسـت هـای دولت تدبیـر و امید را 
اجـرا کننـد. بنابراین اگر همسـو نباشـند امـکان اجرای 
سیاسـت هـای دولـت در نزدیک تریـن فاصله بـه مردم 
صـورت نخواهـد گرفـت. لذا وزارت کشـور تـاش کرده 
تـا االن ایـن همسـویی وجـود داشـته باشـد و  امیدوارم 
آن  بـه  زودتـر  هرچـه  دارد  وجـود  ناهماهنگـی  اگـر 

کند.  رسـیدگی 
نوبخـت بـا اشـاره بـه ارائـه الیحـه برجام  بـه مجلس 

گفـت: اصـرار مجلـس درایـن بـاره بـر مبنـای دو اصـل 
76 و 125 قانـون اساسـی اسـت. در اصـل 76 امـده که 
در صـورت تاییـد شـورای عالـی امنیـت ملـی قراردادها 
و معاهـدات بیـن المللـی ایـران الزم االجراسـت و در 
اصـل 125 هـم عنـوان شـده اگـر رییـس جمهـور و یـا 
نماینـده ایشـان بخواهـد قـراردادی را امضـا کنـد حتما 

بـه تصویب مجلـس نیـاز دارد. 
در برجـام قرار نیسـت رییس جمهور سـندی را امضا 
کنـد و ایـن صرفـا یـک تفاهـم کلی بیـن ایران و شـش 

کشـور است. 

مسئوالن دولت قبل به جای مناظره
در رسانه ها حرف بزنند

  خبر

امیدی برای بابک 
زنجانی اگر باشد با 

دادن اطالعات است
وزیـر دادگسـتری شـفاف سـازی 
مـدار  قانـون  دولـت  را ضـرورت 
عنـوان کـرد و درخصـوص بابـک 
زنجانـی گفـت: اگر امیـدی برای 
وی باشـد بـا دادن اطاعـات بـه 
قـوه قضاییه اسـت نه نـدادن آن. 
گزیـده صحبـت هـای مصطفـی 

پورمحمـدی را در زیـر بـه نقـل از ایرنـا مـی خوانیـد:
 قانـون انتشـار اطاعـات کـه مدتهـا آیین نامـه اش بـدون تصویب مانـده بود 
در ایـن دولـت تصویـب و ابـاغ شـده اسـت کـه در آن قانون سـه سـال به همه 
دسـتگاه هـای اجرایـی فرصـت داد تـا خودشـان را آمـاده کننـد هـر اقدامی در 
دسـتگاه مربوطـه روی مـی دهـد، به مـردم اطاع رسـانی کننـد و دیگر چیزی 

قابـل پنهـان کردن وجود نداشـته باشـد.
 مرجـع ملـی تا کنون بیشـتر مباحث خارجی را تعقیب می کـرده؛ یعنی ما باید 
در مجامـع بیـن المللـی از وضعیت داخلی کشـور، امـور اداری، مسـایل اقتصادی 
مالـی دفـاع مـی کردیـم؛ بازرسـانی کـه از خـارج از کشـور می آمدنـد هماهنگی 

هـای الزم را انجـام و بـه سـواالت بازرسـان بیـن المللی جواب مـی دادیم.
 در دولـت یازدهـم اقدامـات ارزشـمندی در پیشـگیری و بازدارندگـی صـورت 
گرفتـه و حساسـیت جدی و دقیقی وجود داشـته اسـت و همچنـان دارد اعمال 

می شـود.
 دولـت در کان دو هدف روشـن را تعقیب کرده اسـت که یکـی از آنها پرونده 
هسـته ای بـود و بایـد آن را بـه جایی می رسـاند؛ بـدون تردید دسـتارود دولت 

در این زمینه چشـمگیر قابل تقدیر و بسـیار بسـیار بزرگ اسـت.
 نکتـه دومـی کـه دولـت در ایـن مقطـع در حـال آن انجـام آن بـود نظـم 
بخشـیدن بـه ایـن بی سـامانی، به هـم ریختگی هـا و بی نظمی هایی اسـت که 
در امـور ایجـاد شـده و آثار مخرب شـدیدی در عرصه های مختلـف مانند تورم، 
بیـکاری، کاهـش جـدی تولیـد ناخالص داخلی و رشـد گذاشـته بـود و باید این 
مشـکات اساسـی را نخسـت متمرکـز می کردیـم؛ مانند یـک بیمار اورژانسـی 
کـه بـه عمل هـای جراحـی متعـددی نیـاز دارد باید نخسـت تثبیـت موقعیت، 
وضعیـت و عائم حیاتی اولیه برسـد و سـپس روی آن عمل جراحـی انجام داد .

تثبیـت  بـرای  آینـده  سـال  دو  در  دولـت  بـزرگ  هـای  رسـالت  از  یکـی   
دسـتاوردهای موجـود، اجـرای موفـق برجـام و توافق هسـته ای اسـت که حتما 
بایـد نگـران تخریـب آینده توافق هسـته ای از دسـت تخریب کننـدگان، جنگ 
طلبـان و معاندیـن و معارضیـن آن باشـیم؛ موقعیـت فعلـی را بایـد تثبیـت و 
خصوصـا در داخـل بایـد از حالـت رکـود خارج کنیـم و در حوزه اقتصـادی نیز ، 

رونـق اقتصـادی جامعـه را متحـول کنیم.
  کسـری بودجـه بـرای همـه نهادهـا اسـت؛ دولت 240 هـزار میلیـارد تومان 
بـرای ایـن وزارتخانه پیـش بینی کرده کـه امیدواریم تامین شـود؛ اما در الیحه 
بودجـه ایـن میـزان اعتبـار وزارت دادگسـتری بـه 220 هـزار میلیـارد تومـان 
رسـید و بعیـد نیسـت تا پایان سـال جاری به 190 هـزار میلیارد تومان برسـد. 
ایـن سـایه ای اسـت کـه بر همـه بخش هـای اقتصادی کشـور خواهـد انداخت 
و ایـن فقـط بودجـه جـاری ما اسـت و بـا آن مـی توانیم حقـوق و دسـتمزد را 

تعییـن کنیم.

سخنان رهبری 
درباره سیاست های 
ايران فصل الخطاب 

است
تحقیقـات  مرکـز  رییـس 
اسـتراتژیک بـا بیـان ایـن که هر 
بـدون  سـوریه  بـرای  حلـی  راه 
رضایـت دولـت و ملـت سـوریه، 
پذیرفتـه نیسـت، گفت: سـخنان 
رهبـری در مـورد سیاسـت جمهـوری اسـامی ایـران در رابطـه بـا سـوریه و 

اسـت.  الخطـاب  فصـل  منطقـه  کشـورهای 
بـه گـزارش ایرنـا، علـی اکبـر والیتـی در دیـدار وزیـر اطاع رسـانی سـوریه 
افـزود: رابطـه ایـران وسـوریه رابطـه ای راهبـردی و اسـتراتژیک اسـت و ایـن 
مربـوط بـه دیـروز و امروز نیسـت، بلکه از ابتدای انقاب شـکل گرفتـه و تکامل 
بیشـتری یافتـه اسـت. وی گفـت: در دنیا هیچ کـس تردید ندارد کـه این رابطه 
اسـتراتژیک اسـت؛ دولت و ملت سـوریه و بشـار اسد امتحان سـختی را طی این 
پنـج سـال گذرانـده انـد و با سـربلندی از ایـن امتحان بیـرون آمده انـد. رییس 
مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک خاطرنشـان کـرد: شـاید در ابتدا کسـی بـاور نمی 
کـرد دولـت و ملت سـوریه بـا امکانات محـدود بتواند در برابر تهاجـم جهانی که 

در واقـع مـی تـوان گفـت جنـگ جهانی کوچک اسـت، مقاومـت کند. 
والیتـی افـزود: هـدف اولیه کسـانی که به سـوریه تهاجم کردند چـه از درون 
و چـه از بیـرون، فقـط سـوریه نبـود؛ بلکـه هجمـه در برابـر خـط مقاومـت بود 
کـه در اهـداف اولیـه خـود شکسـت خورده انـد؛ امـروز کار به جایی رسـیده که 
دشـمنان قسـم خورده سـوریه به این نتیجه رسـیده اند که مسـاله سـوریه راه 

نـدارد.  نظامی  حل 
وی ادامـه داد: حرکـت دیـروز کـه شـورای امنیـت در سـازمان ملـل متحـد 
انجـام داد معلـوم نیسـت حرکـت کامـا مفیـدی بـه نفع سـوریه باشـد اما یک 
واقعیـت را نشـان مـی دهـد کـه در صحنـه بیـن المللـی و نـزد کسـانی کـه در 
شـورای امنیـت نفـوذ دارنـد، بـه طـور قطـع مشـخص شـده اسـت کـه )بحران 

سـوریه( راه حـل نظامـی نـدارد بلکـه راه حـل باید سیاسـی باشـد .
 والیتـی افـزود: بایـد ایـن را اضافـه کنـم، راه حلی کـه بدون رضایـت دولت 
و ملـت سـوریه و از خـارج از مرزها باشـد پذیرفته نیسـت. وی به سـخنان رهبر 
معظم انقاب اشـاره کرد و گفت: سـخن بسـیار ارزشـمند و راهبردی رهبری در 
جمـع مجمـع جهانی اهـل بیت)ع( در مـورد سیاسـت جمهوری اسـامی ایران 

در رابطـه بـا سـوریه و کشـورهای منطقه فصل الخطاب اسـت . 
احوالپرسی رهبر معظم انقالب از بشار اسد

عمـران زعبـی وزیـر اطاع رسـانی سـوریه در ادامـه این نشسـت با اشـاره به 
شـخصیت والیتـی گفـت: روز گذشـته افتخـار دیـدار با مقـام معظم رهبـری را 
داشـتم و ایشـان کلمـات روشـنگر و گویایـی را مطـرح فرمودند و بـرای ما مهم 
بـود که وقتی ایشـان سـخنرانی کردند از ما پرسـش مشـخصی کردنـد و احوال 

بشـار اسـد رئیس جمهور سـوریه را پرسـیدند.
 وزیـر اطاع رسـانی سـوریه بـا بیـان اینکـه در موضـوع مقام معظـم رهبری 
سـخن گفتـن آسـان نیسـت، خاطر نشـان کـرد: خداوند بـه من کمک کـرد در 
محضـر رهبـری سـخن بگویـم و تاکیـد کـردم که بشـار اسـد و تمام سـوری ها 
ایمـان دارنـد که این دسـت های مبارک باعث پیروزی سـوریه در این مشـکات 

و نبردهـا خواهد شـد. 

بازگشت صنعت 
خودرو ايران به
مسیر پیشرفت

نشـریه المانیتور طی گزارشی 
انـداز صنعـت خـودرو  از چشـم 
هـا  تحریـم  لغـو  از  پـس  ایـران 
نوشـت: بـا وجـود چالـش هایـی 
ایـن  پیشـرفت  مسـیر  در  کـه 
صنعـت وجـود دارد، ظاهـرا ایـن 

بخـش بـه صـورت تدریجـی بـه مسـیر پیشـرفت بازخواهـد گشـت.
 بـه گـزارش خرداد،  سـایت تحلیلی »المانیتور« با انتشـار گزارشـی نوشـت:« 
صنعـت خـودرو یکی از مسـائل مهمی اسـت کـه بعـد از توافق هسـته ای ایران 
بـا شـش قـدرت جهانـی در رسـانه هـای ایـران بـه طـور جـدی مـورد بحـث و 
گفت وگـو قـرار گرفتـه اسـت. این پایـگاه در ابتـدا دالیل اهمیت صنعـت خودرو 
ایـران بـرای اقتصـاد کشـور و همچنیـن دالیـل وجـود بحـث و گفت وگوهـای 
متعـدد حـول ایـن موضـوع را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.« بـر اسـاس این 
گـزارش ایـران بزرگتریـن تولیـد کننـده خـودرو در خاورمیانه می باشـد و البته 
تـا قبـل از آن کـه تحریم هـای اقتصـادی بـر ایـران تحمیل شـود این کشـور در 
جایـگاه یازدهمیـن تولیـد کننـده خودرو در سراسـر جهـان قرار داشـت. بخش 

خـودرو بعـد از نفـت دومیـن صنعـت بزرگ کشـور محسـوب می شـود. 
بـه طـور قطع بیـش از 700 هزار کارگر در کارخانه های این صنعت مشـغول 
بـه کار اسـت. یـک روزنامـه نـگار ایرانی آشـنا به صنعـت خـودرو گفت:«تحریم 
هـای اقتصـادی، مخصوصـا زمانـی که ایـن صنعت آماده پیشـرفت بزرگـی بود، 

عقـب رفـت عظیمی بـرای صنعت خـودرو ایران به حسـاب مـی آمد«. 
وی همچنیـن تاکیـد کـرد کـه تحریـم هـای غربـی نـه تنهـا پیشـرفت این 
صنعـت را متوقـف نمـود بلکه بـه تولید و قیمـت آن هم لطمه وارد کـرد. چراکه 
از سـویی بـه علـت تحریـم هـا تولیـد کاهـش یافـت و از سـوی دیگر بـه خاطر 
همیـن تحریـم ها قیمـت خودرو بـه طـور ناگهانی حـدود 300 درصـد افزایش 
یافـت بدیـن ترتیـب تولید از 1.5 میلیون خودرو در سـال به کمتـر از 700 هزار 
دسـتگاه کاهـش یافـت و نکتـه مهـم دیگر آنکـه از کیفیـت خودرو هـای تولید 

ایران هم کاسـته شـد. 
معـاون وزیـر صنعـت ایران طی نشسـت اخیر با هیـأت اقتصادی سـوئیس از 
طرحـی خبـر داد کـه ظرفیـت تولیـد خـودرو را تا سـال 2021 به سـه میلیون 

خـودرو در سـال افزایش مـی دهد. 
وی همچنیـن تاکیـد کـرد ایـران بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف نیازمنـد 
همـکاری شـرکت هـای تولیـد خـودرو بیـن المللـی مـی باشـد. بر اسـاس این 
گـزارش ایـران بـه قطعـات کامپیوتـری خـاص و قطعـات حسـاس مربـوط بـه 
خـودرو نیـاز دارد از ایـن رو در زمـان تحریم مجبور بود بـا تولیدکنندگان چینی 

وارد همـکاری شـود.
حـال بـا برداشـتن تحریـم ها شـرکت هـای خـودرو غربی بر سـر بـازار ایران 
بـا چیـن وارد رقابت شـده انـد. المانیتور در پایان نوشـت: با وجـود چالش هایی 
کـه در مسـیر پیشـرفت ایـن صنعـت وجـود دارد، ظاهـرا این بخش بـه صورت 
تدریجـی بـه مسـیر پیشـرفت بازخواهد گشـت و با طـرح های مشـترکی که در 
حـال شـکل گیـری اسـت امیـد آن وجـود دارد که این کشـور نه تنهـا مقصدی 
بـرای محصـوالت خارجـی خواهد بود بلکه به عنـوان مرکز و محلـی برای تولید 

و صـادرات عمـل خواهد کرد.

خودرو خبر دادگستری

آگهی احضار متهم
بدینوسـیله بـه متهـم آقای حسـن عزیـز آبادی، فاقد مشـخصات دیگـر و فعا مجهـول المکان وفق مـاده 174 
قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری ابـاغ مـی گردد ظـرف مدت یک مـاه پس از انتشـار ایـن آگهی جهـت دفاع از 
بـزه انتسـابی خـود دایر بـر ورود به عنف و ضرب و جرح عمدی حسـب شـکایت آقـای مجید اماندادی، موضـوع پرونده 
کاسـه 94099۸3430200054 در شـعبه دوم دادیـاری بـم حاضـر شـوید. در غیـر اینصـورت بـه اتهـام شـما غیابـی 

رسـیدگی و تصمیـم مقتضی اتخاذ خواهد شـد. 
  سید علی متولی- دادیار شعبه دوم دادسری عمومی و انقاب بم

م الف 10 
آگهی احضار متهم

بدینوسـیله بـه متهـم آقـای محمـد رسـول محمـدی افشـار فرزنـد محمـد، فاقـد مشـخصات دیگـر و فعـا 
مجهـول المـکان وفـق مـاده 174 قانـون آئین دادرسـی کیفری ابـاغ می گردد ظـرف مدت یک مـاه پس از 
انتشـار ایـن آگهـی جهـت دفـاع از بـزه انتسـابی خود دایـر بر ایـراد ضرب و جـرح عمدی، توهین و فحاشـی حسـب 
شـکایت آقـای میثـم ایمان دهگودی و خانم سـکینه شـیرزاده، موضوع پرونـده کاسـه 94099۸3430200143 در 
شـعبه دوم دادیـاری بـم حاضـر شـوید. درغیـر اینصـورت بـه اتهـام شـما غیابی رسـیدگی و تصمیـم مقتضـی اتخاذ 

خواهد شـد. 
سید علی متولی - دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب بم
م الف 11

آگهی ابالغ رای 
به تجویز ماده 1۸0 قانون آیین دادرسـی در امور کیفری و به موجب دادنامه شـماره 9309973451200۸70 
صـادره از دادگاه عمومـی شهرسـتان ریـگان محکوم علیـه آقای ایوب مهماندار ریگی محکوم اسـت به تحمل یک سـال 
حبـس تعزیـری درجـه شـش. رای صـادره غیابی و ظـرف مهلـت ده روز از تاریخ نشـر آگهی قابـل واخواهـی در دادگاه 

عمومی شهرسـتان ریگان می باشـد.
قربان شاهینی - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهـان سـکینه پریوشـی دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانده فقیر شـه بخـش به خواسـته طاق به درخواسـت 
زوجـه تقدیـم دادگاه هـای عمومی شهرسـتان بخش ریگان شهرسـتان بم نموده که جهت رسـیدگی به شـعبه 
اول دادگاه عمومی شهرسـتان ریگان واقع در اسـتان کرمان - شهرسـتان ریگان - دادگسـتری شهرسـتان ریگان ارجاع 
و به کاسـه 93099۸3451201266 ثبت گردیده که وقت رسـیدگی آن 1394/06/09 و سـاعت 10:00 تعیین شـده 
اسـت. بـه علـت مجهول المـکان بودن خوانـده و درخواسـت خواهان و به تجویـز ماده 73 قانـون آئین دادرسـی دادگاه 
هـای عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یک نوبـت در یکی از جرایـد کثیر االنتشـار آگهی می 
شـود تـا خوانـده پس از نشـر آگهـی و اطاع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعه وضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم 

دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقرر فـوق جهت رسـیدگی حاضر گردد.
کاظم رشیدی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی احضار متهم
بدینوسـیله بـه آقای علی رئیسـی نیا فرزند خـان محمد متولد 1351/05/10 به شـماره شناسـنامه 1419 فاقد 
مشـخصات دیگـری وفـق مـاده 115 قانون آئین دادرسـی در امور کیفـری احضار و اباغ می گـردد ظرف مهلت 
یـک مـاه از تاریـخ ابـاغ جهت دفـاع از بزه انتسـابی دائر بر آدم ربائـی در دادسـرای عمومی و انقاب شهرسـتان ریگان 

حاضـر شـوید در غیـر اینصـورت به اتهام شـما غیابا رسـیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شـد.
علی سخنگو - جانشین دادستان دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ریگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهـان علـی غامشـاه زاده زابلـی دادخواسـت به طرفیـت خوانده فـرزاد گشـوادی و بهناز شـمس المعالی به 
خواسـته الزام به تنظیم و انتقال سـند رسـمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرسـتان بخش ریگان شهرسـتان 
بـم نمـوده کـه جهـت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه عمومی شهرسـتان ریگان واقـع در اسـتان کرمان – شهرسـتان 
ریـگان ارجـاع و بـه کاسـه 94099۸3451200152 ثبـت گردیـده کـه وقـت رسـیدگی آن 1394/06/01 و سـاعت 
10:00 تعییـن شـده اسـت. بـه علـت مجهـول المکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهان و بـه تجویز مـاده 73 قانون 
آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد 
کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تا خوانده/متهم پس از نشـر آگهـی و اطاع از مفـاد آن به دادگاه مراجعـه و ضمن اعام 
نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهت رسـیدگی حاضـر گردد.
کاظم رشدفی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی احضار متهم 
بدینوسـیله بـه آقـای محمـد صالح میر بلوچ زهـی فرزند ادریس فاقد مشـخصات دیگری وفق مـاده 174 قانون 
آئیـن دادرسـی در امـور کیفـری مصـوب 1392 احضـار و ابـاغ می گـردد ظرف مهلت یـک مـاه از تاریخ اباغ 
جهـت دفـاع از بـزه انتسـابی دائـر بر سـرقت گوشـی موبایـل در دادسـرای عمومـی و انقاب شهرسـتان ریگان 

حاضـر شـوید در غیـر اینصـورت به اتهام شـما غیابا رسـیدگی و تصمیـم مقتضی صادر خواهد شـد.
علی سخنگو - معاون دادستان دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ریگان

آگهی معرفی داور
بدینوسـیله بـه آقـای مهـدی ره گویی فرزنـد عباس مجهول المـکان اباغ و اخطـار می گردد کـه جهت پرونده 
طـاق خـود بـا خانم سـمیه ملک آبادی ظـرف مدت یک مـاه داور خود را به ایـن دادگاه معرفـی نمائید در غیر 

اینصـورت دادگاه غیابا اتخـاذ تصمیم می نماید.
کاظم رشدی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسـیله بـه آقـای الیاس زراد فاقد مشـخصات دیگر وفق مـاده 115 قانون آئین دادرسـی در امور کیفری احضار 
و ابـاغ مـی گـردد تـا در وقت رسـیدگی مورخـه 1394/5/11 سـاعت 12 جهت دفاع از بزه انتسـابی دائر بر سـرقت خودرو 
حسـب شـکایت آقای احمد مرادی ناصر آبادی و کیفر خواسـت صادره از دادسـرای شهرسـتان ریگان در شـعبه اول دادگاه 
عمومی شهرسـتان ریگان حاضر شـوید در غیر اینصورت به اتهام شـما غیابا رسـیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شـد.
کاظم رشیدی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی حصر وراثت
خانـم خیـر بـی بـی سـابکی ژنـد فرزنـد علـی دارای شناسـنامه 6050002991 بشـرح دادخواسـت شـماره 
267 مـورخ 1394/4/20 توضیـح داده شـادروان علـی سـابکی ژنـد فرزند قاسـم بشناسـنامه 1016 در تاریخ 
1393/12/7 در شـهر ریـگان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتنـد از : 1- خیر بی بی سـابکی ژند 
فرزنـد قاسـم ش ش 6050002991  همسـر دائمـی متوفـی 2- قاسـم سـابکی ژند فرزنـد مـراد ش ش 1013  پدر 
متوفـی 3- حمیـد سـابکی ژنـد فرزنـد علـی ش ش 6050255652 فرزند متوفی  4- آرمین سـابکی ژنـد فرزند علی 

ش ش 6050373043 فرزنـد متوفـی 5- بنیامیـن سـابکی ژنـد فرزنـد علـی ش ش 6050349355 فرزنـد متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن ابراز شـود 

از درجـه اعتبار اسـت.
دفتر شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان ریگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شـاکی سـکینه پریوشـی دادخواسـت بـه طرفیـت خوانده/متهـم فقیر شـه بخش به خواسـته طاق 
بـه درخواسـت زوجـه تقدیـم دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان بخـش ریـگان شهرسـتان بـم نمـوده کـه 
جهـت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه عمومـی شهرسـتان ریـگان واقـع در اسـتان کرمـان - شهرسـتان ریـگان - 
دادگسـتری شهرسـتان ریـگان - کـد پسـتی: 7691711933 تلفـن: 03444361317 - 03444361217 ارجاع 
و بـه کاسـه 93099۸۸3451201266 ثبـت گردیـده کـه وقـت رسـیدگی آن 1394/05/07 و سـاعت 12:00 
تعییـن شـده اسـت. بـه علـت مجهول المـکان بـودن خوانده/متهـم و در خواسـت خواهان/شـاکی و بـه تجویز ماده 
73 قانـون آیییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبـت در 
یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی می شـود تـا خوانده/متهـم پس از نشـر آگهی و اطـاع از مفاد آن بـه دادگاه 
مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق 

جهـت رسـیدگی حاضر شـود.
کاظم رشیدی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهـان عـذرا پلنگـی و محمـد سـلطانی پـور دادخواسـت بـه طرفیـت خوانـده گشـواد گشـوادی و هرمـز 
کشـاورزیان و فـرزاد گشـوادی بـه خواسـته طـاق بـه درخواسـت الـزام بـه تنظیم سـند رسـمی ملـک تقدیم 
دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان بخـش ریگان شهرسـتان بـم نموده که جهت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه عمومی 
شهرسـتان ریـگان واقـع در اسـتان کرمـان - شهرسـتان ریـگان - دادگسـتری شهرسـتان ریـگان ارجـاع و بـه کاسـه 
94099۸3451200251 ثبـت گردیـده کـه وقت رسـیدگی آن 1394/06/29 و سـاعت 10:00 تعیین شـده اسـت. به 
علـت مجهـول المـکان بـودن خوانـده و در خواسـت خواهـان و به تجویـز مـاده 73 قانون آیییـن دادرسـی دادگاه های 
عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبت در یکـی از جراید کثیر االنتشـار آگهی می شـود 
تـا خوانـده پـس از نشـر آگهـی و اطـاع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامـل خود نسـخه دوم 

دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی حاضر شـود.
کاظم رشیدی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

کاغذ اخبار
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از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری های جناح های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، 
کمیته مجازات و ... به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر )به ویژه دکتر بقایی( از مطرح ترین چهره های سیاسی 

ایران در چند دهه ی اخیر به شمار می آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن ها کرمانی بودند و سال ها در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین کننده ای داشته اند، دیدگاه تعدادی 
از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می آوریم.

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

اعالم انقراض سلطنت توسط مهندس رضوی
 بخش بیست و هفتم

گوشه هایی از نطق مهندس رضوی
»... امـا در 29 مهـر وقتـی کـه مـا این جـا قانون 
را انشـاء و تصویـب می کردیـم آنچـه بـه نظـر مـن 
می آیـد چندین موضـوع در نظر نماینـدگان محترم 

بود. 
اول موضـوع جزایـر بحریـن. دوم قرارداد شـیات 
سـوم  خـزر.  دریـای  در  ماهـی  صیـد  بـه  مربـوط 
موضـوع قـرارداد مربـوط بـه نفـت جنـوب. چهـارم 
موضـوع مطالبـات مـا از دولت شـوروی کـه منظور 
مطالبات طا و ارزی اسـت. پنجـم موضوع مطالبات 
مـا از متفقیـن بابـت راه آهـن و سـایر خسـاراتی که 
در نتیجـه جنـگ بـه مملکـت ما وارد شـده. ششـم 
موضوع آب هیرمند و کمبود سـهم ایران و صدماتی 
کـه به سیسـتان در ایـن زمینه خورده شـده. هفتم 
موضـوع قسـمتی از امور مربـوط به شـط العرب و از 
ایـن قبیـل. ایـن 7 مطلبی که عرض کـردم از جمله 
اسـت  بـوده  مطالبـی  و صریح تریـن  شـاخص ترین 
کـه در آن جلسـه تاریخـی موقـع تصویـب قانـون 
نماینـدگان ملـت ایـران در نظـر داشـتند. بنـده در 
بحـث امـروز خـودم فقط 3 موضـوع از ایـن مطالب 
را مطـرح می کنـم و نسـبت بـه آن هـا اطاعاتـی را 
کـه بـه نظـرم می رسـد بی فایـده نباشـد بـه عـرض 

نماینـدگان محتـرم می رسـانم ...
در  شـیات  قـرارداد  شـیات.  موضـوع  اول 
1306 بـه تصویـب مجلـس ایـران رسـیده. طبـق 
ایـن قـرارداد یـک شـرکت مختلطـی بیـن ایـران و 
شـوروی تشـکیل شـده اسـت. دو طـرف ایـران و 
شـوروی سـهام متسـاوی دارنـد؛ 50 درصـد ایـران 
سـال   25 قـرارداد  مـدت  شـوروی.  درصـد   50 و 
اسـت عوایـدی کـه در مقابـل کـه در مقابـل ایـن 
امتیـاز بـه ایـن قـرارداد اقتصـادی ایـن شـرکت به 
مملکـت ایـران می پـردازد به سـه قسـمت تقسـیم 
شـده اسـت: مبلـغ مقطـوع بسـیار جزیـی ۸0 هزار 
تومـان در سـال سـود قطعـی داده می شـود. ایـن 
عایـدات البتـه در تنزیـل و تنزیل کـه در مقام ریال 
و تومـان که امروزه شـاهد آن هسـتیم و هنوز ادامه 
دارد داده می شـود. ولـی بـا ایـن تنزیـل و تنزیلـی 
کـه شـاهدش هسـتیم متاسـفانه هنـوز ندیدیـم که 
اقدامات سـریع و شـدیدی برای جلوگیـری از آن به 

عمـل بیایـد، هنـوز امـر معینـی نیسـت. 
بعـد آنچـه کـه اهمیـت دارد 50 درصـد منفعـت 
خالـص ایـن شـرکت اسـت که بایسـتی بـه مملکت  
ایـن  عملیـات  مـدت  تمـام  در   ... بپـردازد  ایـران 
شـرکت، مـا در ایـن شـرکت 3 نفـر نماینـده داریم. 
ایـن آقایـان بـه طوری کـه بنـده خاطـرم می آید از 
بهتریـن حقوق بگیرهـای دولت هسـتند. همیشـه از 
پسـت هایی کـه خیلـی مـورد طلـب و لطـف یعنـی 
مـورد طلـب سـوگلی ها و مـورد لطـف وزراء بـوده 
اسـت، همیـن شـیات بـود. مـن نمی دانـم واقعـاًُ 
ایـن آقایـان در جریـان ایـن مدت چـه طور اساسـُاً 
بـا چنیـن قیمت هایـی موافقـت کرده انـد! ... بایـد 
درسـت رسـیدگی بشـود، بایـد دیـد کـه اوالً هیئت 
مدیـره اقداماتـی را کـه بایـد بکنـد کـرده یـا نه؟ و 
باالخـره آیا وزراء اقداماتی کرده انـد؟ و آیا اگر دولت 
ایـران اقدامات شایسـته یـک دولت ملت خـواه را به 
عمـل آورده اسـت بـه چـه جوابـی از طـرف دیگـر 
ایـن شـرکت اقتصـادی نایـل شـده اند؟ و بـه هـر 
حـال در صـورت اخیـر جـداً از دولت خواسـتارم در 
ایـن موضـوع اقـدام بکند و بـه عنوان ایـن که چند 
سـال بیشـتر از ایـن قـرارداد باقی مانـده اکتفا نکند 
و حقـوق حقـه ی ملت ایـران را با قـدرت قانونی که 

در دسـت دارنـد مسـترد کنند ...
موضـوع  مهم تریـن  شـاید  کـه  سـوم  موضـوع 
مذاکـره امـروز مـن اسـت کـه موضوع شـرکت نفت 
جنـوب اسـت و از ایـن نظـر باید موضـوع بزرگ تر و 

مهم تر حسـاب شـود کـه اهمیـت حیاتی آن شـاید 
بیشـتر از ایـن اسـت کـه همـه افـراد ایـن مملکـت 

دارند. 
سـرمایه  کـه  اینسـت  می بینیـم  مـا  کـه  آنچـه 
طبیعـی و خـدادادی کـه در شـکم کشـور و زمیـن 
بـا  بـوده اسـت،  نهـاده  بـه ودیعـه  ایـران  مقـدس 
ایـن  خارق العـاده ای  و  عجیـب  حـدت  و  سـرعت 
سـرمایه از شـکم زمیـن خارج می شـود و از دسـت 

ملـت ایـران مـی رود ...
 اگـر بـه ارقامـی کـه در سـال نامه 1326 گمرک 
کـه 7 ـ ۸ روز پیـش منتشـر شـده اسـت ماحظـه 
هیجـده  گذشـته  سـال  در  کـه  می بینیـم  کنیـم، 
میلیـون تـن مواد سـوخت از کشـور ما خارج شـده 
اسـت. اگـر شـما در حـدود 3 میلیـون تـن مـوادی 
کـه در کشـور ایـران مصـرف می شـود و یـا مصرف 
کارخانه هـای شـرکت اسـت، یعنـی دو میلیون یک 
اگـر  تـن یـک قسـمت.  قسـمت و ششـصد هـزار 
این هـا را در نظـر بگیریـد ماحظـه خواهیـد کـرد 
کـه در حـدود 21 میلیـون تـن نفـت و مـواد نفتی 
از شـکم زمیـن ایـران ـ همـان سـرزمینی کـه در 
فـراز آن میلیون ها مردم شـب شـام ندارنـد ـ خارج 
شـده اسـت! خود شـرکت قیمتـی که در سـال نامه 
گمـرک اعـام کـرده، هـزار میلیـون تومـان اسـت 
ولـی ایـن قیمـت هـم موهوم اسـت و بیشـتر از این 
اسـت و خیلـی بیشـتر از این هـا. ولـی اگـر همیـن 
قیمـت چهـار برابـر قیمـت صـادرات مملکتی شـما 
بـوده یعنی در سـال 1326، تمام صـادرات مملکتی 
شـما 230 میلیـون تومـان بـوده اسـت و صـادرات 
مـواد نفتی شـما بـه قیمتی که شـرکت نفـت اعام 
کـرده 1000 میلیون تومان اسـت، متجـاوز از چهار 
برابـر تمـام صادرات کشـور ایـران . این رقـم موهوم 

اعـام شـده شـرکت نفت اسـت ... 
اول ایـن کـه »شـرکت نفـت انگلیـس و ایـران« 
اسـمش هـم  انگلیـس. چـون  و  ایـران  نـه  اسـت، 
انگلیـس و ایـران اسـت، این شـرکت دارنـده امتیاز 
فعلـی اسـت و در عیـن حـال دارای شـرکت های 

اطـاع  مـن  آنچـه  تقریبـاًُ  و  اسـت  زیـادی  تابعـه 
حاصـل کـردم در تمـام مناطـق روی زمیـن دسـت 
دارد و عملیـات و معاملـه دارد ... شـرکت نفت ایران 
و انگلیـس االن صـد هـزار میـل مربـع یعنـی یـک 
ششـم تمـام مملکـت را در اختیـار امتیـاز خـودش 
دارد. بنـا بـر قـرارداد »دادرسـی« ایـن شـرکت تـا 
ایـران  در  عملیـات  حـق  ش.[   1339 ]م.   1960
داشـته اسـت. بنا بر قـرارداد جدید )مکی ـ رسـمی 
نیسـت( تـا 1993 ]م. 1372 ش.[ تصمیم بر غارت 

ثـروت ملـی مـا گرفته انـد ... 
مـاده 16  ایـن اسـت کـه شـرکت سـعی می کند 
حتی االمـکان از کارمنـدان و کارگـران و مهندسـین 
ایرانـی اسـتخدام کنـد. ببینیـم آیـا شـرکت در این 
مـورد بـا حسـن نیـت رفتـار کـرده اسـت؟ چنیـن 
نیسـت البتـه یک فوایـدی هم دارد. شـرکت مبلغی 
را معلـوم کـرد و یـک محصلینـی را بـرای خـارج 
جهـت تحصیـل فرسـتاد ولـی وقتـی کـه حسـاب 
کنیـد فقـط مسـتخدمین جـزء و آن مسـتخدمینی 
کـه همـه کارگرهـا و عمله هـا و گل کارهـا باشـند، 
ایرانی هسـتند. تمام مشـاغل حسـاس اعـم از فنی، 
صنعتـی، مالـی، دفتـری، اسـتخدامی تمـام این هـا 
آن جایـی کـه نقطه حسـاس اسـت در دسـت تبعه 
ایرانـی نیسـت. چـرا ایـن طور اسـت و آن طـور که 
بنـده اسـتنباط می کنم این اسـت که شـرکت عالماً 
و عامـداً ایرانی هـا را دور نگـه می دارد، چـرا دور نگه 
مـی دارد؟ برای این که مبـادا روزی تحصیل کرده ای 
ایرانـی قادر باشـند کـه ایـن شـرکت را اداره بکنند 

  .)1( »...
 انقراض سلطنت

سیاسـی  زندگـی  فرازهـای  مهم تریـن  از  یکـی 
مهندس رضوی، سـخنرانی مشـهور وی در میتینگ 
روز 25 مـرداد 1332 در میـدان بهارسـتان بود، که 
بعـداً ایـن سـخنرانی بهتریـن بهانـه و  مستمسـک 
قـرار  وی  دادگاه  جلسـات  در  کودتاچیـان  بـرای 

. فت گر
بـه دنبـال وقایع متعـددی کـه از روز 30 تیر ماه 

ایـن سـال ـ به دنبـال سـقوط کابینه ی احمـد قوام 
و روی کار آمـدن مجـدد دکتـر مصـدق ـ تـا خروج 
شـاه و حملـه بـه خانه دکتـر فاطمـی و ... روی داد، 
بهارسـتان  میـدان  در  مـرداد  روز 25  در  تجمعـی 

گرفت. انجـام 
»... میتینـگ در میـدان بهارسـتان بسـیار عظیم 
بـود و بـرای نخسـتین بـا شـعار »مـرگ بـر شـاه 
خائـن« دایمـاً از سـوی مـردم داده می شـد. در این 
میتینـگ از وکای سـابق و عضـو جبهه ملی، جال 
و  زیـرک زاده  مهنـدس  شـایگان،  دکتـر  موسـوی، 
مهنـدس رضـوی صحبت کردنـد و از اعضای دولت، 
دکتـر فاطمـی سـخنرانی کرد ... مطالب گفته شـده 
پیرامـون  سـخنرانان  تمـام  سـوی  از  میتینـگ  در 
تقبیـح کودتـا و دعوت مـردم به هوشـیاری و توجه 
بیشـتر بود. در بیانـات دکتر فاطمی حمات بسـیار 
سـختی به شـخص محمد رضا شـاه و رضا شـاه بود 
کـه همیـن نطـق نیـز مـورد اسـتناد شـاه و دادگاه 
نظامـی علیـه دکتـر فاطمـی شـد. در ایـن میتینگ 
بـرای نخسـتین بـار هـدف سـخنرانان و مـردم در 

جهـت نفـی رژیم سـلطنتی بـود ... 
آن گاه دکتـر حسـین فاطمـی در میـان غریـو 
شـادی مـردم کـه چنـد دقیقـه ای ادامـه داشـت، 
سـخنرانی خود را آغاز کرد و مسـتقیماً شـاه را مورد 
حملـه قـرار داد. وی ضمـن تقدیـر از حمایت مردم 
گفـت: هموطنـان، فرزنـد آن پـدری کـه قـرارداد 
را شـصت سـال تمدیـد کـرد می خواسـت   1933
نهضـت شـما از بیـن ببـرد. پـدرش بیسـت سـال 
عامـل کمپانـی نفت جنـوب بود و چهل سـال دیگر 
را برای پسـرش گذاشـت. دکتر فاطمی به دسـایس 
اسـتعمار سـیاه و سرخ اشـاره کرد و هر دو را از نظر 
ملـت محکـوم سـاخت و گفـت کـه خاین همیشـه 
خائـف اسـت. او همچنیـن گفت کـه فرزنـد پهلوی 
می خواسـت بـه جنـگ ملـت بـه جنـگ خـدا بـه 
جنـگ اجتمـاع که نمونـه عالی ترین اراده خداسـت 

بـرود و خـدا او را بـر زمیـن زد.
آخریـن ناطـق مهنـدس احمـد رضـوی بـود. وی 

سرنوشـت  و  اداره  در  ملـت  اراده  تشـریح  بـا  نیـز 
خـارج  کشـور  از  پادشـاه  اکنـون  گفـت:  مملکـت 
شـده، تکلیـف مملکت بایـد به وسـیله دولت تعیین 
گـردد. مهنـدس رضـوی در پایـان سـخنان خـود 
قطعنامـه میتینـگ را قرائـت کـرد و مـردم بـا بلند 
کـردن دسـت و گفتـن صحیح اسـت، آن را تصویب 
کردنـد. در ایـن قطعنامـه تعقیـب و مجـازات فوری 
کودتاچیـان و تشـکیل شـورای موقـت سـلطنت و 
تعییـن تکلیـف آینـده ملت قید شـده بـود ...« )2(.

در  رضـوی  مهنـدس  سـخنرانی  خصـوص  در 
پایـان  در   ..« اسـت:  آمـده  بهارسـتان  میـدان 
تریبـون  پشـت  بـه  رضـوی  مهنـدس  میتینـگ، 
مـی رود و از مـردم حضـور فعال و همراهی مسـتمر 
سـخنانش  از  بخشـی  در  او  می شـود.  خواسـتار  را 
کـه بسـیار نزدیـک بـه دیـدگاه دکتـر فاطمـی بود، 
چنیـن گفـت: ... هموطنان من، امـروز دیگر اراده ی 
یـک نفـر، هر کسـی که باشـد، سرنوشـت کشـور را 
نمی توانـد تغییـر دهد. امـروز اراده ی ملـت ایران به 
صـورت نهضت ملـی ظاهر شـده و ارابه ی سیاسـت 
مملکـت را بـه دسـت دکتـر مصـدق، نخسـت وزیر 
سـالخورده و بـا تدبیـر مـا قـرار داده و هیـچ قوه ای 
نیـز در اراده و خواسـت ملـت ایران و در سرنوشـت 
مملکـت تأثیـر نـدارد. تکلیـف مملکـت اکنـون کـه 
شـاه از کشـور خـارج شـده اسـت بـه وسـیله دولت 
تعییـن بایـد گـردد. او در پایـان سـخنانش چنـد 
درخواسـت از دولـت دکتـر مصـدق را بـه عنـوان 
قطعنامـه ی مراسـم امـروز مطـرح می کنـد: مصدق 
می بایسـت انفصـال پادشـاهی کـه پشـت بـه ملـت 
کـرده و بـا ایـن کار خود مثًا سـعی کـرده از منافع 
خارجی هـا حمایـت کنـد را اعـام کنـد. در بهبـود 
و  ایـران کوشـش عملـی  وسـایل معـاش طبقـات 
حقیقـی بـه کار برد. مخالفـان نهضت ملـی را از هر 
دسـته و طبقه که باشـند سـرکوب کند و در نهایت 
بـا اصاح قانون انتخابات، شـرایط را بـرای برگزاری 

دوره هیجدهـم مجلـس فراهـم کنـد ...« )3(.
مهنـدس رضـوی در سـخنرانی خـود در میـدان 
بهارسـتان، بـه »انقـراض سـلطنت« اشـاره نمـود، 
ایـن مهـم و همچنیـن سـخنرانی های دکتـر علـی 
شـایگان و دکتـر فاطمـی، خشـم شـدید شـاه را به 
همـراه داشـت، از ایـن رو پس از کودتـا و در جریان 
محاکمـات، باعـث احـکام حبس ابد و اعـدام بود. بر 
ایـن مدعـا می توان به گوشـه ای از بیانات دادسـتان 

ارتـش اشـاره نمود:
»... باالخره شـایگان سرسـخت، رضوی سرسخت 
و فاطمـی گناهـکار، خواهـی نخواهـی بـه گناه خود 
اعتـراف نمودنـد و امـا ایـن کـه درخواسـت عفـو و 
بخشـش می نماینـد، از نظـر دادسـتان ارتـش ایـن 
موضـوع خـود دامـی اسـت بـرای ایـن کـه شـاید 
موفـق شـوند بـا حیلـه و اسـتغاثه و تضـرع چنـد 
صباحـی بـه زندگـی خود ادامـه دهند، بـه این امید 

کـه از لحـاظ آنـان روزهـای طایی برسـد. 
بهارسـتان،  میـدان  در  صریحـاً  و  علنـاً  رضـوی 
اعـام می کنـد. شـایگان داد  را  انقـراض سـلطنت 
سـخن دهـد و مقدمـات جمهـوری دمکراتیک توده 
را فراهـم کنـد. فاطمـی هـم تـا آن اندازه سرمسـت 
شـود کـه سـرمقاله در روزنامـه ی »باختـر امـروز« 
بنویسـد و بـه مقدسـات ملـی مـا توهیـن فـراوان 
نمایـد و غـرور ملـی مـا را خفـه و خامـوش سـازد، 
ریاسـت  معاونـت  مقـام  احـراز  انتظـار  بـه  مثـًا 

این هـا کوبیـده شـدند.  فعـًا  جمهـوری. 
فلسـفه تعقیـب و مجـازات هـم جز ایـن نخواهد 
بـود. بـه هیـچ وجـه قصـد انتقـام در بیـن نیسـت. 
باقـی نمی مانـد جـز بـا مجـازات  هیـچ جامعـه ای 
تشـویق  واقـع  در  خائنیـن  مجـازات  کـه  خائنیـن 

  .)4( اسـت«  خادمیـن 
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يادداشت

توسعه شهری و مشاركت مردم
به قلم مهندس رياضی شهردار بم

توسعه شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای 
در حال توسـعه، عوارض و مسـائل گوناگونی را به همراه 
داشـته اسـت. ظهور شـهرهای کوچک پدیده ای اسـت 
کـه  بسـیاری از کشـورهای مختلف و از جملـه ایران با 
آن روبرو هسـتند. مزایای شـهرهای کوچـک در تعادل 
بخشـی در توسـعه  ی منطقه  ای و زندگی در شـهرهای 
کوچـک، باعـث شـده اسـت تـا در سـال های اخیـر در 
سیاسـت گذاری توسـعه شـهری و ملی توجه بیشتری را 
بـه خود جلـب کنند. این شـهرها بـا وجود نقـاط قوت 
و فرصت هـای متنـوع پیـش رو، بـه لحـاظ مدیریتـی به 
ویـژه در امـور مالـی با مشـکات زیادی روبرو هسـتند. 
دل  در  گرایش هـای شـهری،  بـا  کوچـک،  شـهرهای 
خـود، سـادگی را دارنـد و غالباً از مناسـبات اقتصادی و 
اجتماعـی کوچکـی برخوردارند، این شـهرها با ماهیتی 
ویـژه، دارای مشـکات خـاص خـود )از جملـه منابـع 
مالی ناپایدار، ضعف نیروی انسـانی و فنی و ...( هسـتند 

و از ایـن رو نیازمنـد مدیریـت ویژه می باشـند. 
بررسـی ها نشـان می دهد کـه عمده ترین مسـأله بر 
سـر راه مدیریت شـهری در شـهرهای کوچک، مسـائل 
مالـی و کمبـود منابـع مالی پایدار اسـت، کـه البته این 
ضعـف با مشـکاتی همچون عـدم اسـتفاده از فرصت-

هـای موجود تشـدید می شـود.
و  شـهر  بـرای  پایـدار  درآمـد  و  مالـی  تامیـن 
اسـتفاده از تجربه هـای بخـش خصوصـی، از نیازهـای 
کوچـک  شـهرهای  در  شـهری  مدیریـت  ضـروری 
اسـت. همزمـان ایـن شـهرها بایـد بـه رفع مشـکاتی 
در عرصـه نیـروی انسـانی، فنـی و ظرفیـت  سـازی در 
حوزه هـای مختلـف توجـه جدی نشـان دهنـد. اگرچه 
محدودیـت منابـع مالـی خـود عاملـی اصلـی در دامن 
زدن به سـایر مشـکات، همچون کاسـتی زیرساخت ها 
مقایسـه  امـا  اسـت،  فنـی  و  انسـانی  ظرفیت هـای  و 
شـهرهای مختلـف نشـان می دهد که مدیریت شـهری 
و نـوآوری مدیران شـهری بـه عنوان یـک عامل تعیین 
کننـده، نقشـی اساسـی در کاهـش مشـکات مالـی و 
مـادی شـهرهای کوچـک دارد. همچنیـن شـهرهای 
و  اجتماعـی  ویژگی هـای  و  وضعیـت  دارای  کوچـک 
فرهنگـی خـاص هسـتند که بـرای این شـهرها ممکن 
از سـرمایه  اسـت بـه فرصت هـای ماننـد بهره گیـری 
اجتماعـی موجـود، و تهدیدهایـی مانند ندیـده گرفتن 

قوانیـن و مقـررات موجـود بیانجامـد.
همـه آنچـه گفتـه شـد در شـهری ماننـد بـم کـه 
پشـتوانه عظیمـی از تاریخ را در دل خـود دارد اهمیتی 
صـد چندان پیدا کرده اسـت. کار در این شـهر تاریخی 
کـه آوازه آن از مرزهـای جغرافیای ایران و آسـیا پا فراتر 
گذاشـته اسـت مسـولیت را سـنگین تر و حساسیت را 
باالتـر مـی بـرد. بعنـوان مثـال مبلمـان شـهری کـه 
جزعـی از فضای بصری شـهر را تشـکیل مـی دهد باید 
بـه نحـوی هدایت شـود که به بافـت تاریخـی و هویت 
بصری شـهر آسـیب نرسـاند. لذا این مهم کار را جدا از 

عـدم وجـود منابع مالـی کافی دشـوار می سـازد. 
میتوانـد  بدیـع  و  زیباسـازی  طرحهـای  احـداث   
باعـث رشـد زیباشـناختی خانـواده هـا دانـش آمـوزان 
و دانشـجویان و رشـد خاقیـات ذهنی و زیباشـناختی 

شـهروندان شـود .
شـهرداری و شـوراهای شـهر تمـام تـاش خـود را 
بـه کار مـی بندنـد تـا بـا زیبـا کـردن شـهر، بـه وجود 
آوردن مراکـز ، سـاختمانها ، پارکهـا و گردشـگاههای 
زیبـا و جالـب ، توجه گردشـگران و مسـافران داخلی و 
خارجـی را بـه شـهر جلب کند تـا از آن طریـق بتوانند 
هتلهـا ، مراکـز خریـد و باالخره تمامی مـردم را در امور 
اقتصـادی دخالـت دهد تا براسـاس آن اقتصاد شـهری 
بـه جریـان افتـاده و شـهروندان بـا کار و تاش بیشـتر 
زندگـی بهتـر و مرفه تری داشـته و از حقوق بیشـتری 
برخـوردار بـوده و شـهر نیز به پیشـرفت هـای فرهنگی 
، مالـی رسـیده  و در رتبـه باالتـری قرار گیـرد . در این 
میـان بودجـه های اختصاص داده شـده همیشـه نقش 

اصلـی را دارند . 
برنامـه هـای زیباسـازی و درختکاری و فضای سـبز 
دو برنامـه متقـدم در امـور شهرهاسـت کـه همـکاری 
مدیریـت شـهرداری و مشـارکت مـردم را مـی طلبـد . 
بـی تردیـد موفقیـت در این امـر نیازمنـد فعالیت های 
متعـددی اسـت . اینکـه کمیتـه ای با حضور مسـتقیم 
گـروه هـای مختلف مـردم برای امـور زیباسـازی و امور 
پارکهـا معین شـود تـا در نتیجه این امر ، شـهر به طور 
فعـال به سـمت زیباسـازی اماک خصوصی و سـرمایه 

گـذاری مردمـی در ایـن بخش متمرکز شـود.
در بسـیاری از شـهر هـای بـزرگ جهـان، ضوابـط و 
مقررات ویژه ای در ارتباط با سـیما و کالبد شـهر وجود 
دارد و گروهـی از برجسـته ترین افـراد بـا تخصص  هـای 
مرتبـط هنـر، زیبا سـازی و زیبایی شناسـی بـه کنترل 
طـرح هـای بـزرگ و کوچـک معمـاری و شـهری از 
سـاختمان ها  بیرونـی  نمـای  هماهنگـی  نظـر  نقطـه 
و محیـط شـهری یعنـی از جنبـه هـای رنـگ، حجـم، 
مصالـح مناسـب، فضای پـر و خالی نمـا و رعایت اصول 

هماهنگـی و تناسـبات و ... مـی پردازنـد .
تقریبـا در تمامـی شـهرهای جهـان، دولتمـردان و 
مدیـران شـهری همـراه بـا مردم سـعی میکننـد چهره 
بهتـری از شـهر خود بسـازند، زیـرا در اینصـورت عاوه 
بـر زیبایـی بصری و خوشـایندی سـاکنین شـهر باعث 
کننـد  بازدیـد  آن  از  بیشـتری  گردشـگران  میشـود 
و همتـراز بـا شـهرهای پیشـرفته و زیبـا و بـا کیفیـت 

جهـان، بـه رقابـت بپردازند.
در همین راسـتا دنبال ابداع روشـی برای مشـارکت  
دادن  مـردم در زیباسـازی شـهری در شهرسـتان بـم 
هسـتیم . از طرفـی تصمیـم داریم تا با حمایت شـورای 
اسـامی شـهر ، مـردم از آموزش هـای  الزم  برای یک 
زندگـی  شـهروندی موفـق برخـوردار شـوند.زیرا برخی 
شـهروندان هنوز به نقش زیبا سـازی شـهرها و تاثیرات 

روانـی آن بـر جسـم  و روان خود اطـاع ندارند.
زیـرا هنگامـی که از منزل شـخصی خـود خارج می 
شـویم در مـی یابیـم  کـه بـه محیطـی قدم  گذاشـته 
ایـم  کـه دیگـر کسـی در فکـر زیبـا نمودن آن نیسـت  
و شـهرداری نیـز از منابـع انسـانی کافـی بـرای حضور 
در تمامـی اجـزای شـهر برخـوردار نیسـت  و چه بسـا  
بـرای حضـور در تمامـی قسـمت های  شـهر ، نیـاز  به 
لشـکری  بیکـران از انسانهاسـت کـه امـکان تامین آن  
نیـز امـکان پذیـر  نخواهـد بـود  و تنهـا بایـد  روشـی 
جدیـد برای مشـارکت مـردم  در زیبا سـازی  کوچه ها  

خلـق خواهد شـد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شـاکی گلـی داسـار دادخواسـت به طرفیـت خوانده/متهم جعفر شـهیکی بر به خواسـته طاق 
بـه درخواسـت زوجـه تقدیـم دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان بخش ریـگان شهرسـتان بم نمـوده که 
جهـت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه عمومی شهرسـتان ریـگان واقع در اسـتان کرمان - شهرسـتان ریگان 
- دادگسـتری شهرسـتان ریـگان - کـد پسـتی: 7691711933 تلفـن: 03444361317 - 03444361217 
ارجـاع و بـه کاسـه 93099۸۸345120120۸ ثبـت گردیده که وقت رسـیدگی آن 1394/05/07 و سـاعت 
12:00 تعییـن شـده اسـت. بـه علت مجهـول المـکان بـودن خوانده/متهم و در خواسـت خواهان/شـاکی و به 
تجویـز مـاده 73 قانـون آیییـن دادرسـی دادگاه های عمومـی و انقاب در امـور مدنی و دسـتور دادگاه مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهی می شـود تـا خوانده/متهم پس از نشـر آگهـی و اطاع از 
مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و 

در وقـت مقـرر فوق جهت رسـیدگی حاضر شـود.
کاظم رشیدی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهـان مجیـد پارسـا دادخواسـت بـه طرفیـت خوانـده زهـرا سـنجریان هلیلـه ای به خواسـته -- به 
درخواسـت -- تقدیـم دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان بخـش ریـگان شهرسـتان بم نمـوده که جهت 
رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه عمومـی شهرسـتان ریـگان واقـع در اسـتان کرمـان - شهرسـتان ریـگان - 
دادگسـتری شهرسـتان ریـگان - کـد پسـتی: 7691711933 تلفـن: 03444361317 - 03444361217 
ارجـاع و بـه کاسـه 94099۸34512001۸7 ثبـت گردیـده کـه وقت رسـیدگی آن 1394/05/2۸ و سـاعت 
9:00 تعییـن شـده اسـت. بـه علت مجهـول المکان بـودن خوانده و در خواسـت خواهان و به تجویـز ماده 73 
قانـون آیییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتب یـک نوبت در 
یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی می شـود تـا خوانده پس از نشـر آگهـی و اطـاع از مفاد آن بـه دادگاه 
مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامـل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و در وقـت مقرر فوق 

جهت رسـیدگی حاضر شـود.
کاظم رشیدی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

 
آگهی احضار متهم 

بدینوسـیله بـه آقـای داود بلـوچ محمدرضائـی فرزنـد تـاج محمـد معـروف بـه نظـر فاقـد مشـخصات 
دیگـری وفـق مـاده 174 قانـون آئین دادرسـی در امـور کیفری مصـوب 1392 احضار و ابـاغ میگردد 
ظـرف مهلـت یـک مـاه از تاریـخ ابـاغ جهـت دفـاع از بـزه انتسـابی دائـر بر صـدور یـک فقره چـک بامحل 
بـه شـماره 59106237/1410 در دادسـرای عمومـی و انقـاب شهرسـتان ریـگان حاضـر شـوید در غیر این 

صـورت بـه اتهـام شـما غیابـا رسـیدگی و تصمیـم مقتضی صـادر خواهد شـد.
علی سخنگو - معاون دادستان دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ریگان

آگهی احضار متهم 
بدینوسـیله بـه متهـم آقـای ایمان رکن آبـادی فرزند معتمـد، فاقد مشـخصات دیگر، مجهـول المکان و 
متـواری وفـق مـاده 344 قانـون آئین دادرسـی کیفری احضار و ابـاغ می گرد در مـورخ 1394/06/09 
سـاعت 9 صبـح جهـت دفـاع از بـزه انتسـابی دایـر بـه تخریـب شیشـه خـودرو در شـعبه دوم دادگاه کیفری 
دو )102 جزایـی سـابق( حاضـر شـوید در غیـر اینصـورت بـه اتهـام شـما غیابـا رسـیدگی و تصمیـم مقتضی 

صـادر خواهـد گردید.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری دو پ

 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 13946031900700009۸هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای سـید حمیـد سـید رضائـی فرزند سـید جـواد بشـماره شناسـنامه 916 صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 270/96 متـر مربـع تحـت پـاک 13736 فرعـی از 
396۸ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۸99 فرعـی از 396۸ اصلی واقـع در بخش 2 کرمـان به آدرس 
کرمـان پشـت شـهربازی خیابـان اسـدآبادی کوچه شـماره 5 خریـداری از محـل مالکیت آقای حاج ماشـااهلل 
ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان

امین رضا قوام 

آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 139460319007005۸60هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه سـلمانی خنامان فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 30 صادره از رفسـنجان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 206/66 متر مربـع که مـوازی 6۸/56 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـاک 1۸145 فرعـی از 17۸3 اصلی 
واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمان بلـوار آزادگان کوچه 17 خریداری از محل مالکیت آقای هوشـنگ 
برخـوردار محـرز گردیـده اسـت. بـا ایـن توضیح کـه در آگهـی قبلی شـماره پاک اصلـی ملک اشـتباه چاپ 
و منتشـر گردیـده کـه بدیـن ترتیـب اصـاح مـی گـردد. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در یـک نوبت به 
فاصلـه 30 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار این آگهی بـه مدت یک مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1394/5/2۸                           

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان
 امین رضا قوام 

آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 13946031900700905۸هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای امید علـی امیری مقدم فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 3۸7 صـادره از رابر- بافت 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 175/45 متـر مربـع تحـت پـاک 13955 فرعـی از 396۸ 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۸29 فرعـی از 396۸ اصلی واقـع در بخش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب فرسـنگی بلـوار شـهید صیـاد شـیرازی کوچـه 34 فرعـی اول سـمت راسـت خریـداری از محـل 
مالکیـت خانـم بـاران گرگینـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 

از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

شـد.  خواهد  صادر 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان-امین رضا قوام 
م الف 2150

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 1394603190070105۸1هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد علی حمامـی زاده حرجنـدی فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 62 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 105 متـر مربع تحت پـاک 136۸۸ فرعی از 4776 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۸7 فرعـی از 4776 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمان بـه آدرس کرمان 
بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 27 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای کامیار سروشـیان محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان

 امین رضا قوام 
م الف 2120

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 1394603190070043۸3هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای غامرضا کریـم زاده محمدآبادی فرزند اسـداهلل بشـماره شناسـنامه 732 صادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 347/35 متر مربـع تحت پاک 3۸5 فرعـی از 4۸25 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان فیروزابـاد خیابـان ابوریحان شـرقی 3 درب چهارم 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت آقـای سـید رمضـان باغخانی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان

 امین رضا قوام 

در حاشـیه برگـزاری جشـنواره فرهنگـی و اقتصـادی 
اسـتان کرمـان در بـرج میـاد تهـران، رئیـس پـارک علم 
و فنـاوری اسـتان کرمـان از برگـزاری جشـنواره تجـاری 
سـازی فنـاوری های پیشـرفته در 22 مهرماه 1394  خبر 

داد.
ایـن  اصلـی  هـدف  کـرد:  اعـام  قـوام  عبـاس  دکتـر 
جشـنواره، شناسـایی ایـده هـای برتـر و معرفـی آنهـا بـه 
سـرمایه گـذاران اسـت و برنامـه آن معرفـی فرصـت هـای 

سـرمایه گـذاری و فـروش فنـاوری خواهـد بـود.
دکتـر قـوام حوزه هـای تخصصی زیسـت فنـاوری، طب 
سـنتی، تجهیزات پزشـکی، صنعت سـاختمان، انرژیهای نو، 
صنایـع معدنـی، اطاعـات و میکروالکترونیک، نفـت و گاز، 
سـلولهای بنیادی، خودرو، نسـاجی، کشـاورزی، نانوفناوری 
و سـایر حـوزه هـای مرتبـط بـا فناوریهـای پیشـرفته را به 

عنـوان محورهـای اصلی این جشـنواره ذکـر کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: این جشـنواره ارتباط چند سـویه 

ای را بیـن مخترعیـن، تولیدکننـدگان، سـرمایه گـذاران، 
خواهـد  برقـرار  بنیـان  دانـش  شـرکتهای  متخصصـان، 
نمـود و تـاش خواهـد شـد تـا شـبکه ارتباطـی منسـجم 
و مسـتحکمی بـا هـدف شناسـایی دسـتاوردهای بخـش 
علمـی و پژوهشـی و معرفی آنها به سـرمایه گـذاران بخش 
خصوصـی و همچنیـن بخـش صنعتی و خدماتی کشـور به 
منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای این بخـش برقـرار گردد.

دکتـر قـوام همچنیـن از تـاش بـرای جـذب نیازهـای 
تکنولوژیکـی سـازمانها و صنایـع و ارائـه آنهـا بـه صاحبـان 
فکـر و اندیشـه بـه منظور جهت دهـی به ایده هـا، طرح ها 
و اختراعـات تولیدی در راسـتای نیازهـای بخش صنعتی و 
خدماتـی کشـور و ایجـاد ثروت به عنوان سـایر اهـداف این 

جشـنواره نـام برد.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان کرمـان در ادامـه 
تاکیـد کـرد کـه طـرح هـای ارسـال شـده بـه دبیرخانـه 
جشـنواره پس از بررسـی توسـط هیأت داوران در نمایشگاه 

جانبـی جشـنواره بـه صـورت پوسـتر ارائـه خواهـد شـد و 
همزمـان بـا این جشـنواره، سـمینار تخصصی »آشـنایی با 
روش هـای نوین کارآفرینی و جذب سـرمایه گذار« توسـط 
مدرسـان بنـام دوره هـای مدیریـت، کارآفرینـی، اصـول و 
فنـون مذاکـره و روش هـای جـذب سـرمایه گـذار برگـزار 

شـد. خواهد 
در پایـان، دکتـر قـوام اظهـار امیـدواری کـرد کـه ایـن 
جشـنواره بـا اسـتقبال چشـمگیر ایـده پـردازان و فعـاالن 
حـوزه صنعـت و فناوری کشـور روبرو شـده و بطور منظم و 

سـاالنه برگـزار گردد. 

ريیس پارک علم و فناوری:

جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته 
مهرماه برگزار می شود

  خبر

شـهرداری کرمـان بـا سرپرسـت اداره مـی شـود. ایـن 
تصمیـم شـواری شـهر بـود. بـرای انتخـاب شـهردار قانـون 
سـه مـاه وقت گذاشـته. پـروژه های شـهری امـا وقت نمی 
شناسـند. قانونی نانوشـته می گویـد، باید منتظـر بمانیم تا 
شـهردار مشـخص شـود.اما سرپرسـت فعلـی شـهرداری در 
گفتگـوی هفتـه گذشـته بـا »پیـام ما« گفـت: همـه پروژه 
هـا روی روال اسـت. بابایـی کـه در ایـن روزهـا مسـولیت 
سرپرسـتی را پذیرفته ، خودش را برای نشسـتن بر کرسـی 

شـهرداری آمـاده کرده اسـت. 
بابایی؛ گزینه دم دست 

مهنـدس بابایـی از بدنـه شـهرداری به حسـاب مـی آید. 
سـالها در سـازمان پارکهـا کار کـرده و در 2 سـال گذشـته 
قائـم مقـام سـیف الهـی بـود. وی را مـی شـود بـه لحـاظ 
آشـنایی بـا پـروژه هـای شـهری بهتریـن گزینـه ارزیابـی 
کـرد. از خـم و چم شـهرداری مطلع اسـت و بـا پیمانکاران 
بـی  هـم  گویـا شـوراییان   . دارد  کامـل  آشـنایی  شـهری 
تمایـل بـه وی نیسـتند.  بابایـی هـم در روزهای گذشـته با 
معاونین و روسـای سـازمانها و شـهرداران مناطق شهرداری 
حسـابی گپ زده اسـت و از آنها خواسـته بیشـتر از گذشته 
تـاش کننـد. او حـاال بـدش نمی آید شـهردار شـود.  برای 
رسـیدن بـه صندلـی شـهرداری در خیابـان سـپه امـا کار 
دشـواری پیـش رو دارد. البـی هـای سیاسـیون را شـاید 
تاثیرگذارتریـن مسـاله در انتخـاب شـهردار دانسـت. بابایی 
امـا کمتـر وارد بـازی سیاسـت شـده اسـت. این مـی تواند 
نقطـه قـوت و ضعف برای وی باشـد. قوت از ایـن لحاظ که 
حساسـیت بازیگـران سیاسـت در کرمـان بـر روی وی زیاد 
نیسـت، و ضعـف بدیـن جهت که سیاسـی ها نگران شـوند 
کـه هـر لحظـه امـکان دارد توسـط گـروه مقابـل مصـادره 
شـود.  بابایـی امـا بـه شـهردار مسـتعفی دل بسـته اسـت. 
نـخ تسـبیح پـروژه هـای شـهری کرمـان بـه اسـتانداری 
گـره خـورده است.سـیف الهـی شـهردار سـابق در کسـوت 
جدیـد معاونـت عمرانی اسـتاندار بر عملکرد شـهردار آینده 
تاثیرگـذار خواهـد بـود. یقینـا گزینـه نزدیـک بـه وی از 
حمایت بیشـتری در سـاختمان شـهرداری برخوردار اسـت. 

برخـی هـم بـر ایـن عقیـده انـد کـه سـیف الهی همـه این 
پـازل را از قبـل طراحـی کرده اسـت . اسـتاندار کرمان هم 
در جریـان ماجـرا قـرار گرفته و مویدی و مشـرفی هم مورد 
مشـورت واقـع شـده انـد. و از پیـش تـر هـا قـرار بـوده که 

بابایی شـهردار شـود. 
ایرانمنش همچنان گزینه است

ایرانمنـش عضو فعلی شـورای شـهر اما همچنـان بعنوان 
شـهرداری  بدنـه  از  هـم  وی  اسـت.  مطـرح  گزینـه  یـک 
مرتبـط  ایرانمنـش  تحصیـات  شـود.  مـی  محسـوب 
بـا عمـران شهریسـت و پیـش از ایـن هـم از وی بعنـوان 
گزینـه شـهرداری یـاد می شـد. از روزهای ابتـدای پذیرش 
اسـتعفای شـهردار دوباره نام منصور ایرانمنش بر سـر زبان 
هـا افتـاد. منصـور کـه هـم اکنـون عضویـت در شـورا را در 
کیسـه دارد بـرای رسـیدن بـه کلیـد شـهرداری بایـد قیـد 
شـورا را بزند. سـابقه حضور وی در لیسـت انتخاباتی جبهه 
پایـداری امـا کار را بـرای وی سـخت کرده اسـت. موضوعی 
کـه خـودش شـفاهی تکذیـب کرده. امـا برای خالـی کردن 
دل اصـاح طلـب هـای شـورا و اسـتانداری چی هـا همین 

نیروهـای  و  کارشناسـان  از  برخـی  سـت.  کافـی  شـایعه 
شـهرداری بـرای شـهردار شـدن ایرانمنـش لحظه شـماری 
میکننـد. مویـدی هم جسـته گریختـه از وی بعنوان یکی از 
گزینـه هـا یاد مـی کند. ولـی به نظر آب شـهردار سـابق با 
وی در یـک جـو نمـی رود. در دوران شـورای چهـارم هم با 
سـیف الهـی چالـش هایی داشـته . حاال دسـت قضا سـیف 
الهـی را در اسـتانداری گذاشـته و انتخـاب شـهردار بـدون 
نظـر رزم حسـینی و نزدیکانـش کاری عبـث بـه نظـر مـی 
آیـد. همیـن موضـوع کار را بـرای منصـور خـان ایرانمنـش 
سـخت کـرده . ولـی وی همچنـان یکـی از گزینـه هـای 

احتمالـی رسـیدن بـه کلیـد شـهرداری کرمان اسـت.
کارنما آرام اما جدی

مهنـدس علی کارنما مدتی سـت که تنها سـه روز کاری 
را در کرمـان می گذراند. بخشـی از وقتـش را در تهران کار 
مـی کنـد و بـرای سـه روز از هفته بـه کرمان می آیـد. او از 
گزینـه هـای احتمالی برای نشسـتن بـر جایگاه شـهرداری 
کرمـان اسـت. کارنمـا یـار دوران جنگ سـیف الهـی بوده و 
بـا مویـدی رفاقتـی چند سـاله دارد. از بنیان گـذاران جهاد 

نصـر در کشـور بـوده و اکنـون ریـس هیـات مدیـره جهـاد 
نصـر اسـت. سـابقه عضویـت در شـورای شـهر را در پرونده 
دیدگاههـای   . آشناسـت  شـهرداری  فضـای  بـا  و  داشـته 
اصـاح طلبانـه وی باعـث شـده کـه گزینـه نزدیـک بـه 
بیایـد. در روزهـای گذشـته هـم  بـه حسـاب  اسـتانداری 
دیدارهایـی بـا برخـی از تاثیـر گـذاران در انتخاب شـهردار 
داشـته و بـا وی هـم رایزنـی شـده اسـت.  علـی کارنمـا را 
دفـاع مقـدس بـه رزم حسـینی ، سـیف الهی و حاج قاسـم 
سـلیمانی گـره زده اسـت. از این رو وی مـی تواند نصف  راه 
را طـی کرده باشـد. از سـویی دیگـر اصولگراهای شـورا هم 
نگرانـی از ابعـاد اصـاح طلبانـه وی نخواهند داشـت. چون 
وی همـواره بـر محـور اعتـدال حرکـت کـرده و به مسـائل 
عمرانـی آگاه اسـت. امـا ایـن همـه ماجـرا نیسـت . گوشـه 
چشـمی کـه ابوالقاسـم سـیف الهی احیانـا به کارنما نشـان 
داده اسـت پیـش تـر بـرای بابایـی هم رو کـرده اسـت. لذا 
گذاشـتن همه تخم مرغ های شـانس در سـبد سـیف الهی 
نمـی توانـد بـرای کارنمـا اطمینـان خاطـری ایجـاد کنـد. 
بـه هـر نحـو آنچـه پیداسـت علـی کارنمـا هـم حـاال برای 
شـهرداری کرمـان نامزد اسـت. کاندیدایی که تجربه سـالها 
کار عمرانـی را در پرونـده دارد و مـی توانـد دل شـورا را از 

بابـت حمایـت اسـانداری قـرص کند.
گزینه هایی که رد دادند

شـورای چهـارم کـه سـیف الهـی را از دسـت داده بـود 
در روزهـای رایزنـی بـه سـراغ گزینـه هـای صاحـب نـام 
رفـت. اعضـای شـورا هـم پیمان شـدن تـا بـا آوردن چهره 
ای بزرگتـر از سـیف الهـی خـود را ثابـت کننـد. و شـاید با 
ایـن انتخـاب بـی اعتنایی خود را به رفتن ابوالقاسـم سـیف 
الهـی نشـان دهنـد. اما تا امـروز تیرشـان به سـنگ خورده 
. چهـره هایـی همچـون :جـال مـاب ، دهمـرده و انجـم 
شـعاع از این دسـت بودند که دسـت رد به سـینه پیشـنهاد 
شـورا زدنـد. روزهـای آینده تا پایـان فرصت قانونی آبسـتن 
اتفاقـات مختلفـی خواهد بـود. البی شـوراییان و نمایندگان 
دولـت و مجلـس در کرمـان می تواند نقش اصلی را داشـته 

باشد. 

بابایی، کارنما ، ایرانمنش گزینه های شورا

چه کسی شهردار می شود
 نکیسا خديشی

شهر



شماره پیاپی 425  
چهارشنبه 28 مردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
50002203034 6

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 139460319007005۸03هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی خانم حمیده اکبری فرسـنگی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
72 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 217/50 مترمربـع تحت پاک 
134 فرعـی از 3315 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان سـرباز کوچـه 29 
انتهـای کوچـه خریـداری از محـل مالکیت آقای عبدالحسـین قرشـی محرز گردیده اسـت. ضمنا ملک 
دارای حقـوق ارتفاقـی مـی باشـد و حـق عبـور پـاک 6۸ فرعـی از 3315 اصلـی از ایـن پـاک مـی 
گـذرد و ایـن ملـک بایسـتی بعـدا با پـاک 6۸ فرعـی از 3315 اصلی ادغام شـود. لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         
      کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2144

آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره 139460319007009102هیـات  رای  برابـر 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی شـرکت مخابـرات اسـتان کرمان بشـماره شناسـه ملی 
10۸60267737 در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 940/40 متـر مربـع کـه مـوازی 
235/10 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد تحت 
پـاک 2902 فرعـی از 13 اصلـی واقـع در بخـش 4 کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری کوچه 
57 محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی تحديد حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک یـک فرعـی از 1۸16 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمان به 
مسـاحت 199/54 متـر مربـع واقـع در خارج شـهر کرمـان محله عباسـعلی مورد تقاضـای ورثه 
مرحـوم ابوالقاسـم برخـورداری تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمال 
تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالـک به شـماره 
16962-94/5/26 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود اختصاصی به اسـتناد تبصره ذیل مـاده 13 قانون 
تعییـن تکلیـف منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت ۸ صبـح روز 94/6/21 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین امـاک مجاور رقبـه مزبـور اخطار می گـردد کـه در موعد مقرر 
در ایـن اعـان در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام نماید و ظـرف مدت یکمـاه از تاریـخ اعام اعتـراض مهلت 
دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت 
را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائه 
گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبـت عملیات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 94/5/2۸

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2160

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 139460319007004404هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم رضیـه افضلی گروه فرزند امان اله بشـماره شناسـنامه ۸7 
صـادره از رایـن در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 174/70 متر مربـع تحت پاک 13۸96 
فرعـی از 396۸ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۸99 فرعـی از 396۸ اصلـی واقـع در بخش 2 
کرمـان بـه آدرس کرمـان شـهرک امـام حسـن عسـکری )ع( کوچـه گلسـتان فرعـی اول درب پنجـم 
سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت آقای ماشـااله ثمـره هدایت زاده محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11 
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام     م الف 2174

متن آگهی
آگهـی ابـاغ اجرائیـه کاسـه: 9200093 بدینوسـیله بـه آقـای پرویز رایـگان ابرقوئـی، فرزند 
جلیـل، ش.ش 946 بدهـکار پرونـده کاسـه فـوق کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته 
نگردیـده ایـد اباغ مـی گردد که بابـت یک فقره چک بامحـل به شـماره ۸9/۸/۸-330711 
مبلـغ 100/000/000 ریـال بدهـکار مـی باشـید که بـر اثر عـدم پرداخت وجه، بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه فوق در این اجـراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 1۸/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی شـما اباغ مـی گـردد از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون 

انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان
م الف 2130

آگهی صدور سند مالکیت
آقـای هـادی شـجاعی مالـک سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 1057 فرعـی از6 اصلی 
بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت 5653 صفحـه 103 دفتـر 21 صـادر 
درخواسـت   94/5/3  - و   /94/13730 شـماره  بـه  وارده  مشـروحه  بـه  باتوجـه  گردیـده  وتسـلیم 
صدورسـهم خـود را نمـوده ومدعـی هسـتند سـند مالکیـت پـاک مزبـور نزد آقـای مهدی شـجاعی 
میباشـد لـذا باسـتناد تبصـره سـه اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبـت مراتب در یـک نوبت  
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک 
فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه واعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور مالکیـت سـهم االرث خواهانها 

اقـدام خواهد شـد
تاریخ انتشار:94/5/2۸

کفیل ثبت شهرستان کرمان - امین رضا قوام
م الف 2111

آگهی فقدان سند مالکیت
صدیقـه باژیـان بوکالـت از طـرف امیرعبـاس سـعیدی گراغانـی بـا وکالـت صمدالـه گراغانـی 
مالـک ششـدانگ پـاک 24فرعـی از 3979 بخـش یـک کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح 
ثبـت شـماره 17966 صفحـه 335. دفتـر 113 صادر وتسـلیم ضمن. تسـلیم دوبرگ استشـهاد محلی 
تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود از بیـن رفته و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد بـر اصاح تبصره یـک اصاحی مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیـت نزد خـود میباشـد ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه واعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد
تاریخ انتشار:94/5/2۸ 

کفیل ثبت شهرستان کرمان - امین رضا قوام
م الف 2110

داستانک

ِكلو...ِكلو...ِكلوته
  سپیده ايران منش

آق بابا گف َور را بِِشن.ِمنو َزراَمم زودی شال و ُکا ِکردیم.
- نَنا توَمم بیا!

- ِدگـه چـی!؟ همینم مونده ! سـینما رفِتنـم َور چیِزمه؟! 
کـی کارارِ بکنه؟ 

- َمش ُصغرا و بی بی هستن.
- َمـش ُصغـرا پـا تِنـوره، بـی بیـم یِکـی رِ میخـوا مراقب 

باشـه. خودش 
آق بابا از تو حیاط داد زد: زودی َورهم بَِگرِدن شب شد.

َمّمـد تَرکـه پِِسِرُشـکراهلّل تازه تـو نوبِت شـِب اداره آب کار 
گرفتـه بـود، پـول خوبیـم اَبابِِتـش میگرف.با اوِلیـن پِس 
اندازشـم یـه مینـی بوسـو قرمـزی ِخریـده بود. شـکراهلّل 
َمـم گفتـه بـود اگه جلـوش خونـی نِریزی خیـر و برکتی 

نمیکنـه، شـیرینی بچه محاَمـم یـاِدت نِره.
مّمدتَرکـه َمم خروسـی سـر بریده بـود و قِبول ِکـرده بود 
همـه رِ ِسـوار کنـه بِبـره سـینما وِلـی میبـا هر کـی پول 
بلیـط خـوِدِش حسـاب کنـه. آق بابـا محکـم هولـم داد: 
َجلـدی بـرو ِجلـو یـه جـای خوبـی بگیـر! چـه َق َدس پا 
ِشـفتی، اَ خـوارِت یاد بگیر. ببین چه فرزه تا چشـم َورَهم 

زِدیـم َرف باال...
َزرارِ بیشـِتَر َم دوس میدوشـت.ُکفتاش میکشـید میگـف: 
دختـری دارم غـم ندارم،نِبـات نِباتـه َزرا نقل و نِباتـه َزرا...

حرصـم میگـرف،اَ َم ریزتـر بـود اَ بیـن دسـت و پـا مـردم 
میـرف جلو،خیلـی زِرِنگ بـود؛ اِگَرم نمیذوشـتن َشـافه 
بـازی اَخـودش در میوورد،گریـه میِکـرد:آخ دسـتم...پام...

ُگردپلوم...حالوَمـم رفتـه بـود کنـار فالی دخِتـِر اوس َمَمِد 
بّنـا نِشسـته بـود و ِی ریـز حـرف میزد)دختـو فِـت فِتو(. 
اگـه رضـا شهِسـواری کـه نیومـده ود ِدگـه ِدق میِکـردم. 
شـکراهلل یه ِچل بسـم اللهـی اُلِنگو ِکـرده بـود ِجلو آیینه 
ماشـیِنش یـه ریز چـار ُقـل و َواَن یـکاد میخوند.َمَمدعلی 
تاج گردوند عاشـق کاراته و بروسـلی بود. َورخاطِر همیَنم 
بِِشـش میگفتن)َمَملـی بروس(بـا قنِبرو دوسـه تـا اَ دوس 
رِفیقـا َشـرتِراز خودش ِسـوار شـدن،حاج علی و شـکراهلل 
َچپ َچپ نگاشـون میِکردن و زیرزیِرکایی میپاییِدنشـون. 
َمَمدتَرکـه ِسـوار شـدو عینـِک معروفشـو زد به چشـاش: 

ِدگـه نِبود؟بریم؟
از موقعـی کـه بـا اصغرسـیا یـه ِسـفری رفته بـودن بندر 
ریختـش تغییـر ِکـرده بـود. یـه َدس بِلوزَشـلوار تِمیـزی 
میِکـرد َور بِـرش ،چـار شـاخه ِشویدوشـم روغـن میـزد 
عینکیَمـم اَ همـو سـفرش ِخریـده بـود تـو آفتـاب سـیا 
میشـد، َم کـه اوموقـا رانمیبـردم میگفتـن فتوکرومیکـه! 
خاصـه رِسـیدیم...کاش کـه نمـی رسـیدیم...همه مثـه 
نِدیدپِدیدا رِختیم دور بوفه...َم یه پِپسـی اِستونَدم)پپسـی 
َمم پپسـیا قِدیم(َزراَمم یه کیسـه تخمه ای. نفری 5تومن 
بابـت بلیـط دادیـم رفتیـم تو.تَنـا چیـزی کـه َورخاطـرم 

مونـده اسـم فیلمه«داالهو«.
چراغـارِ خامـوش ِکـردن . بعـد از چنتـا پِیـام بازرگانـی و 
سـرود ملی و درود برخاندان شاهنشـاهی فیلم شـرو شد. 
تـا اسـم اَکتـرا فیلـم رو پـرده میوفتـاد مردم همه دسـت 
و صـوت میـِزدن. مـا تِلوزیـون نِدوشـتیم تـا اون موقـع 
َمـم سـینما نِرفتـه بودیـم هـاج و واج ِملِت نـگا میکردیم. 
هنـو چیـزی اَ فیلـم نگذشـته بـود که یـه مردیکـه چاق 
ِکلـی اومـد تـو بـا چـراغ مامورسـینما َرف رِدیـف جلو ما 
نشسـت،اگه بخـت برگشـته را میبـرد چـه بِایـی قـراره 
ِسـِرش بیـا هیـچ وق پاشـو تـو اون سـینما نمیذوشـت.با 
نشسـتن آقـای َکل پِـچ پِچـای َمَملـی بروس و دوسـتان 
ِشـرو شـد.- َم: شهسووو...شهسـو...ِغلط نِکنم ِخبراییه . ما 
مشـغول صحبـت بودیم کـه یهو َمِملی مثه فشـنگ پِرید 

بـا ِکِف دسـتش زد وسـط ِسـِر کلـو. مردیکـه بیچاره.
- ِکلو: مردیکه ناحسابی ای ِدگه چه کاریه؟!

- َمِملـی: ِمدیو)مهدی(ِمنو یادت نی؟کاس شیش،َمرسـه 
پهلوی،رِدیـف آخـر میشستی،مشـقاِت َم مینوشـتم بـرام 

کشـک میووردی؟
- ِکلو: اشتبا گرفتییییی)عصبانی(.

- َمملـی: صد سـالم بگـِذره اَیـادم نمیـره...َکل ِکردی فک 
ِکردی نِِمشناِسـِمت؟!

َمغلِته شـد...همه رِختـن سواشـون ِکردن...با صلوات ختم 
بخیرشـد.َهنو رو صنِدلیامـون نِِشسـته بودیـم کـه دوباره 

َمِملـی بلند شـد و ِشـدیدتراز قبـل زد تو ِسـِر ِکلو...
- َمملـی : هـر چـی فِک میکنم میبینـم خودتـی ِمدیو...

دیگه آشـنایی نمیدی هـااااا؟؟؟؟
بیچـاره ِکلـو ِکـف ِسـِرش قرمـز شـده بـود، ای بـار ِدگـه 
نمیشـد جلوشـون بگیری. دعوا باال گرف.َمِملی یه مشتی 
زد دوتـا خـورد. ِکلـو قِـوی تـر بـود، پِـک و پـوزه َمِملی ِر 
غرقـه خون ِکرد. اَسـینما ِکرِدنمـون بیرون...بعدا تو مینی 
بـوس فهمیدیـم که َمِملـی و رفقاش شـرط بسـته بودن 
سـِر یـه دور موتـور گازی بزنـن تـو ِسـِر ِکلو...عجـب چیِز 
ِخرابـی بـود ایـن َمِملو. یـادش بخیـررررر ،چـه َق دلم برا 
اون روزا تنـگ شـده چـه َق دلـم میخوا دوباره گیسـا َزراِر 
بکشـم آق بابـا دعوام کنـه؛ کِتکم بزنه ،با رضا شهسـواری 
بگریزیـم بریـم پولی که نَنا می داد ور خاطره نون، پپسـی 

بِخریم بخوریم...یـادش بخیرررررر

علی نفیسی تهیه کننده تئاتر:

هنر حرفه ای، یعنی هنری که از آن پول درآورد 
 سپیده ايران منش

اقتصاد در هر حرفه ای باید باشد
درگیـر  مـرا  ذهـن  مدتـی  هنـر  در  مالـی  مسـئله   
خـود کـرده اسـت. بـه نظـر مـن هنـر حرفـه ای یعنی 
هنـری کـه از آن بتـوان پـول درآورد و بتـوان چرخـه 
اقتصـادی را در آن وارد کـرد امـا درعرصـه تئاترعمـا 
درآمـد قابـل توجهـی بـه دسـت نمـی آیـد، مـن خـود 
در طـول هفت سـال اخیر بسـیار پـرکار بـودم، کارهای 
سـینمایی و تلویزیونـی بـه کنار امـا بـرای تئاتر کمدی 
 300 طاهـری  امیـد  کارگردانـی  بـه  »استشـمامات« 
از  دسـتمزدی  گونـه  هیـچ  و  کـردم  دریافـت  تومـان 
هیچکـدام از کار هایـی کـه در ایـن هفـت سـال کار 

کـردم از کارگردانهـای آن کارهـا دریافـت نکـردم. 
 چرخـه اقتصـاد اگـر در حرفـه ای نباشـد آن حرفـه 
مـی خوابـد. بـرای همیـن بـه نظـرم آمـد که بایـد یک 
سـری اتفاقـات در هنـر رخ دهـد تا هنر تئاتـر تبدیل به 
یـک حرفـه گردد، یعنـی بازیگـری و دیگـر تخصصهای 
تئاتـری بایـد تبدیـل بـه شـغل شـود، بـه همیـن دلیل 
تصمیـم گرفتـم خودم دسـت بـه تهیـه کنندگـی بزنم 
تـا ایـن کار باالخـره از جایـی شـروع شـود. پس بسـیار 
ای  آدمهـای حرفـه  تحقیـق کردم،بـا  زمینـه  ایـن  در 
تئاتـر ایـن مملکـت مثـل دکتر مهنـدس پـور، داریوش 
مودبیان، افشـین هاشـمی، نـادر فاح و چنـد نفر دیگر 
مشـورت کـردم یـا مثـا آقـای آلـن لکـوک فرانسـوی 
زمانـی کـه سـفری بـه ایـران داشـتند مصاحبـه ای را 
بـا وی ترتیـب دادم و بـا یـک سـری از دوسـتانم که از 
تئاتـری هـا و هنـری های کرمان هسـتند و هـم اکنون 
در سـوئد و آلمـان فعالیـت دارنـد تمـاس حاصـل کرده 

در ایـن زمینـه بـا آنها مشـورت کـردم. د
بـزرگ  و  متمـدن  نقـاط  اکثـر  در  حاضـر  درحـال   
دنیـا بازیگـران تئاتـر روزانـه دسـتمزد میگیرنـد البتـه 
ایـن را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه آنهـا از حمایـت 
مالـی دولـت هـم برخوردارنـد. مـن بـا خود فکـر کردم 
مینیاتـوری از ایـن اتفـاق را در کرمـان عملـی سـازیم، 
اینکـه مـی گویـم مینیاتـور یعنـی مقیـاس اش از آنچه 
که باید باشـد کمتراسـت. یـک کارگـر روزی 40 تا 45 
تومـان دسـتمزد میگیرد یعنی سـاعتی 5 تومـان یعنی 

اگـر یـک بازیگرتئاتربخواهـد مثـل یک کارگر دسـتمزد 
بگیـرد بـرای یـک جلسـه تمریـن سـه سـاعته باید 15 

هزارتومـان دریافـت کند.
  ایـن اتفـاق افتاد وما توانسـتیم یکسـری تجربیات را 
بـا آزمـون و خطـا کسـب کنیم. با وجـود اینکـه مبلغی 
کمتـر از ایـن در ایـن پروسـه داده شـد امـا توانسـتیم 
راه را بـرای دیگـران و پـروژه بعـدی خودمـان همـوار 
سـازیم بـه ایـن صـورت کـه مـن بـا حافظـه شـفاهی 
کاری نداشـتم و تمـام تجربیاتمـان اعـم از پیـروزی ها 
وشکسـت هـا را مکتوب کردیـم و االن اگر کسـی مایل 
بـه امتحـان این راه باشـد مـا میتوانیم اطاعـات تجربه 

شـده مکتوبـی را بـه او ارائـه دهیم.
کار کردن برای دل خود اشتباه است

 یک مجسـمه سـاز حرفه ای به چه کسـی میگویند؟ 
کسـی کـه از هنـرش در چرخـه اقتصـاد بهـره ببـرد، 

اینکـه مـن بـرای دل خـود کار میکنم اشـتباه اسـت. 
از  نوازنـده ای  از  تاریـخ تمدنـش   ویـل دورانـت در 
تئاترهـای یونـان باسـتان نوشـته کـه پـول کافـی برای 
خریـد سـنگ سـاخت منزلـش را نداشـت، درخواسـت 
و  دهنـد  قـرض  او  بـه  سـنگ  مقـداری  کـه  میکنـد 
قـول میدهـد تـا در نمایـش سـال آینـده قـرض خـود 
از آنجایـی کـه تماشـاچی آن زمـان هـم  بپـردازد.  را 
بـا تعاریـف خـوب و بـدی کـه تئاتـر آن زمـان داشـته 
اسـت، اگـر تئاتـر خوبی یا بـاب تعاریف خـود نمیدیدند 
اعتـراض شـدیدی نشـان داده و جلوی اجـرا را با پرتاب 
انجیـر و زیتـون و سـنگ ... میگرفتنـد. ایـن شـخص 
تحقیـق جامـه شناسـی انجـام میدهـد و سـال آینـده 
تئاتـری اجـرا میکنـد کـه مـردم آنقـدر سـنگ پرتـاب 
میکننـد کـه او میتوانـد قرضـش را ادا کنـد. ایـن یعنی 
اسـتفاده از علـوم دیگر بـرای وارد کـردن چرخه اقتصاد 

در هنـر. 
هنر باید به شغل واقعی نزدیک شود

 یکـی از مشـکاتی کـه بـا آن مواجـه شـدیم این بود 
کـه اطاعـات تاریخـی مکتوبـی پشـت سـر خودمـان 
نداشـتیم. بودند دوسـتانی که بعضا یک سـری کارهای 
شـبیه بـه ایـن را انجـام داده بودنـد امـا کاری بـه ایـن 
شـکل، یعنـی با دسـتمزد روزانه بـدون در نظـر گرفتن 

فـروش و بـا قـرارداد مکتـوب تجربـه دسـته اولـی بود . 
بـه گفتـه آقـای کمالـی، ایشـان بـه همراهـی نادرفاح 
انـد کـه  در زمینـه کار کـودک کارهایـی انجـام داده 
البتـه بـازار کار کـودک مولفـه هـای خـودش را دارد، 
یـا یکسـری کارهایی را هم دوسـتانی انجـام داده بودند 
کـه حالـت کدخدا منشـانه داشـته یعنـی کاری را اجرا 
بیـن  را  بـه دسـت آمـده  انتهـا مبلـغ  میکردنـد و در 
عوامـل تقسـیم میکردنـد، یا دوسـتانی هم بـوده اند که 
میگفتنـد فـان مبلغ بـرای کل پروژه،اما ما بـا بازیگران 
قـرارداد کتبی بسـتیم که شـما بـه عنوان بازیگـر مبلغ 
مشـخصی روزانـه، چـه بـرای تمریـن و چه بـرای اجرا، 
دسـتمزد خواهنـد گرفـت چه کار فـروش بـرود چه نه. 
ایـن بـه معنـی اسـت کـه مـا مـی بایسـت یـک نقشـه 
مـدون از پیـش طراحـی شـده میداشـتیم کـه تمـام 
جزئیـات را رسـم کـرده باشـد اعـم از انتخـاب عوامـل، 
مـدت و چگونگـی تمریـن، مدت و چگونگـی تبلیغات و 
اجـرا و ...   خـب البتـه بعضـی وقتها هم اوضـاع مطابق 
نقشـه پیش نمیرفت مثا پروسـه تولید کمی بیشـتر از 
برنامـه ریزیمـان طـول کشـید، یا شـبهایی هـم بود که 
تعـداد تماشـاچی و فـروش آن شـب از مقدار دسـتمزد 
عوامـل کمتـر شـد که خداروشـکر در شـب هـای دیگر 
ایـن قضیـه جبران شـد، خوشـبختانه ایـن اتفـاق افتاد 

امـا بـه شـکل مینیاتوری.
  در اینـکار 7 مـاه پروسـه تولیـد طـول کشـید کـه 
بسـیار زمـان بـر بـود امـا در پروسـه هـای بعـدی قصد 
داریـم زمـان تولیـد را کاهـش و میـزان دسـتمزدها را 
بـاال ببریـم. یعنـی از حالـت مینیاتـوری خـارج و بـه 
شـغل واقعـی نزدیـک شـویم. مـا در تجربه هـای قبلی 
کمـی یـاد گرفتیـم کـه چگونـه قبل از شـروع پـروزه و 
انتخـاب متـن و عوامـل یک پلـن فنی هنـری اقتصادی 
رسـم کنیـم و قصـد داریم در پـروژه بعدی کـه به امید 
خـدا طبـق زمـان بنـدی در دی مـاه اجـرا خواهد شـد 

آموختـه هایمـان را بـه کار بگیریـم. 
همه بازیگران وجه خود را دریافت کردند

 ایـن را هـم بگویـم کـه در کار آخـری همـه بازیگران 
طبـق قـرارداد شـان حتـی اگر کم هـم بـوده وجه خود 

را دریافـت کـرده اند. 

 ایـن نکتـه را دوسـتان بایـد مـد نظـر بگیرند کـه اگر 
میگوییـم کارگر سـاختمانی سـاعتی 5 تومان دسـتمزد 
میگیـرد، بعـد آن سـازه میلیـون هـا فـروش میکنـد، 
امـا یـک تئاتـر در کرمـان بیـن 5 تـا 10 میلیـون. مثا 
کار بیومـس بـا 43 شـب اجـرا حـدود 9میلـون تومـان 
فروخـت کـه 2میلیون و خـورده ای از آن را اهدا کردیم 
بـه کـودکان سـرطانی زنجیـره امیـد. البتـه بعضـی از 
کارهـا 20 میلیـون هـم فروش کـرده اند که این نشـان 
از پلن اقتصادی چند سـاله ای اسـت که برای کارشـان 
برنامـه ریـزی کـرده انـد کـه بایـد از تجربیـات آنها هم 

کرد. اسـتفاده 
  از آنجـا کـه بزرگتریـن مشـکلی که سـر راه مان قرار 
داشـت نبـود اطاعـات بـود. مـن همیـن جـا از طریـق 
رسـانه شـما اعـام میکنـم کـه مـا تجربیات مـان را در 
ایـن زمینـه مکتـوب کردیـم و حاضریـم بـه رایـگان در 
اختیارهـر شـخصی کـه تمایـل دارد از ایـن تجربیـات 
اسـتفاده کنـد قراردهیم و اگر ارشـاد یـا انجمن نمایش 
یـا هـر ارگان دیگری اسپانسـر شـود میتوانیـم آن را به 
صـورت جـزوه ای مجلـد در آوریـم و در اختیـار انجمن 

نمایـش یـا هر جـای دیگـر قـرار دهیم.
همه هزینه ها شخصی بوده است

 تشـکر ویـژه دارم از جناب آقای آقاعباسـی، که محل 
تمریـن )موسسـه یـادگاران صنعتی( را بـدون هیچگونه 
چشـم داشـت و هزینـه ای در اختیارمان قـرار دادند به 
مـدت 7 مـاه، در حالـی کـه مـن بـرای پـروژه دیگری، 
در جایـی دیگـر، تنهـا بـرای دو جلسـه تمریـن، پنجـاه 
تومـان هزینـه کـردم. بـا سـپاس از سـپهر دارابـی زاده 
عزیـز مسـئول هماهنگـی و نگهبـان مهربـان مجموعـه 
اسـکندر زمـان اسـفندیاری و رضـا شمسـی، سـلمان 
جهرمـی در شـهرداری کـه بخشـی از تبلیغات مـا را به 
رایـگان انجـام دادنـد یک تشـکر هم باید داشـته باشـم 
از انجمـن نمایـش کرمـان و مسـعود سـلطان زاده کـه 
داوطلبانـه پرداخـت هزینـه پیامـک هـای تبلیغاتـی ما 
را بـر عهـده گرفتنـد. ایـن را هـم بگویـم که مـن برای 
اینـکار بـه هیـچ جـا بـرای کسـب حمایـت چـه مالـی 
و چـه غیـر مراجعـه نکـردم و صـد در صـد هزینـه هـا 

شـخصی بوده اسـت.

تهیه کننده تئاتر و سینما یعنی نقش 
اولیه که کنترل تمام جنبه های تولید را 

به عهده دارد. از ایده اولیه نمایش تا 
استخدام بازیگران، نظارت بر کار، نظارت 
بر درستی مطالب و محتوای برنامه. اغلب 
مسئول کیفیت برنامه محسوب می شود. 

بیشتر نقش اجرایی یا مدیرعامل را دارد. 
متمرکز بر جنبه های اقتصادی کار است، 
مثل بودجه بندی و قراردادها. گاهی در 

کار روزمره تولید نیز درگیر می شود، مثل 
نوشتن متن، طراحی صحنه، انتخاب بازیگر 

وحتی در کارگردانی هم میتواند شرکت 
کند. تهیه کننده نفر اصلی است. ذوق و 

سلیقه تهیه کننده استعداد،ذهن و زمینه 
ای که از سرگذرانده محصول نهایی را 

ُمهر میزند. در کرمان در عرصه تئاتر علی 
نفیسی ) اومتولد 2 ابان 1358است. 
وی فعالیت هنری خود را از سال 69 

آغاز نمود و طی این مدت به نویسندگی، 
کارگردانی، طراحی صحنه واغلب بازیگری 

پرداخته است. وی مدتی است که در 
زمینه هنر به صورت آکادمیک تحصیل 

میکند.( دست به این کار زده و دو 
نمایش »ناخودآگاه« و »بیومس« را در 

سال جاری تهیه کنندگی کرده است. این 
امر بهانه ای شد برای گپ وگفت دوستانه 

پیام ما با وی که در زیر اهم صحبت های 
او را می خوانید:

فرهنگ
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عنوان چهارمی تیم كرمان در 
جشنواره مهر رضوی شنا

ورزش  کل  اداره  خبـر  واحـد  گـزارش  بـه 
و جوانـان در ایـن مسـابقات کـه بـا حضـور 53 
ورزشـکار از 15 اسـتان کشـور در 3۸ ماده و طی 
دو روز برگـزار شـد، خراسـان رضـوی بـا 163 
امتیـاز به مقام نخسـت رسـید . تیم هـای تهران 
و زنجـان بـا 151 و 93 امتیـاز بـه عناویـن دوم و 
سـوم رسـیدند و تیم کرمـان با 7۸ امتیـاز در پله 

چهـارم ایـن مسـابقات جـای گرفت.
تیـم شـنای زیـر 20 سـال معلولیـن کرمـان 
در ایـن مسـابقات بـه مربیگـری سـید شـورش 
دلپسـند و با کسـب 12 مدال بـه عنوان چهارمی 
ایـن مسـابقات دسـت یافـت. شـناگران کرمانـی 
ازایـن مسـابقات موفـق بـه کسـب 4 مـدال طا، 

4 مـدال نقـره و 3 مـدال برنـز شـدند .
سـینا ضیغمـی نـژاد، رامیـن شـاه خسـروی، 
ایلیـا کاظمیـه، ابولفضـل نگارسـتانی، امیـر رضـا 
نجفـی نـژاد، فـرزاد حسـین آبـادی اعضـا تیـم 

کرمـان در ایـن مسـابقات بودنـد.

آماده سازی 300 هیئت برای 
اجرای طرح توسعه

کرمـان  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
گفـت: در مرحلـه اجرایـی طـرح توسـعه ورزش 
همگانـی و قهرمانـی و افتتـاح آکادمی هـا، طـی 
سـه روز اخیـر با مسـئوالن 300 هیئت ورزشـی 

جلسـه توجیهـی برگـزار کرده ایـم.
 محمـود محمودی نیـا اظهـار داشـت: مرحلـه 
اجرایـی و راه انـدازی آکادمـی یکـی از مراحـل 
حسـاس و قابـل توجـه در طـرح توسـعه ورزش 

همگانـی و قهرمانـی اسـت.
وی افـزود: مـا بـرای توجیـه مسـئوالن تمـام 
هیئت هـای ورزشـی درگیـر بـا اجرای ایـن طرح 
در مرحلـه نخسـت در سـه روز اخیـر جلسـات 
فشـرده را بـا 300 هیئـت ورزشـی در سرتاسـر 
اسـتان کرمـان برگـزار کرده ایـم تـا بـا توجیـه 
مسـئوالن امـر خواسـته خـود را از اجـرای ایـن 

مرحلـه از آنـان مطالبـه کنیـم.
اجـرا  مرحلـه  در  داد:  ادامـه  محمودی نیـا 
و  همگانـی  ورزش  توسـعه  طـرح  راه انـدازی  و 
و  اسـتعداد ها  بـرای  آکادمـی   320 قهرمانـی 
نخبـگان 14 تـا 1۸ سـال ورزشـی در سراسـر 
اسـتان کرمـان فعالیـت خـود را از شـهریور ماه و 

آغـاز می کننـد. بـا هفتـه دولـت  همزمـان 
کرمـان  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـر کل 
خاطرنشـان کرد: در این آکادمی ها اسـتعداد یابی 
و نظـارت بـر فعالیـت نخبـگان ورزشـی انجـام 

می شـود .

پیگرينی آقای خاص را
 سر جايش نشاند

سـرخیو آگوئرو، ونسـان کمپانـی و فرناندینیو 
گل زدنـد تـا منچسترسـیتی در ورزشـگاه اتحـاد 
بـازی  دو  از  بعـد  و  بکوبـد  هـم  در  را  چلسـی 
فاصلـه ای پنج امتیـازی بـا مدافع عنـوان قهرمانی 
ایجـاد کند؛ سـیتی هفتـه اول هم همیـن نتیجه 
را در زمیـن وسـت برومویچ بـه دسـت آورده بـود 
و مانوئـل پیگرینی نخسـتین پیـروزی اش را برابر 
ژوزه مورینیـو از زمـان بازگشـت مربی پرتغالی به 
لیـگ برتـر رقـم زد. سـیتی حـاال بـا تفاضل گل 
بهتر نسـبت به لسترسیتی و منچسـتریونایتد در 

صدر جـدول قـرار دارد.
ایـن باخـت هفتـه سـخت  از طـرف دیگـر   
مورینیـو را تکمیـل کـرد کـه بـه خاطـر رفتارش 
بـا اوا کارنیـرو و جان فیرن، پزشـک چلسـی بعد 
از تسـاوی خانگـی هفتـه گذشـته با سـوانزی به 
شـدت مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه. چلسـی بـرای 
نخسـتین بـار بعـد از سـال 199۸ نتوانسـته در 
دو بـازی ابتـدای فصـل بـردی بـه دسـت آورد. 
جـان تـری کاپیتـان تیم میهمـان هـم روز بدی 
را پشـت سـر گذاشـت چون نیمه دوم بازی را از 
روی نیمکـت تماشـا کـرد، این نخسـتین بـار در 
177 بـازی چلسـی در لیـگ برتر بـا مورینیو بود 

کـه او کاپیتـان تیمـش را تعویـض کرد.

یکـی از بازیکنـان تیـم ملـی کشـورمان کـه خیلی هـا 
از آینـده درخشـان بـرای او صحبـت می کننـد و معتقدنـد 
او روزی می توانـد حتـی کاپیتـان تیـم ملـی شـود، مدتـی 
اسـت کـه به خاطـر مصدومیـت نمی توانـد بازی کنـد. این 
مصدومیـت ظاهـرا آنقدر طوالنی شـده که حوصلـه بازیکن 
مـورد نظر سـر رفتـه. بـه صورتی کـه تصمیم گرفتـه برای 
اینکـه در کنـار هم تیمی هایـش و البتـه دوسـتانش باشـد، 
یـک میهمانـی شـبانه بگیـرد. در این میهمانی کـه در خانه 
بازیکـن ملی پـوش برگزار شـد و تـا سـاعت 1، 2 بامداد هم 
ادامـه داشـت، انواع مشـروبات الکلـی و البتـه میهمانانی با 
لباس هـای خـاص حضـور داشـتند. در کنار ایـن میهمانان 
ویـژه هـم بازیکنـان دیگـری از جلمـه »م. د«، »م. چ« و... 
هـم بودنـد و همـه بـه جشـن و پایکوبـی می پرداختنـد که 
ناگهـان خبـر رسـید، پلیس از ایـن میهمانی مطلع شـده و 
دارد بـه خانـه بازیکـن ملی پوش مـی رود. اینکه چه کسـی 
ایـن خبـر را داده و چطـور مطلع شـده پلیـس دارد به آنجا 
مـی رود مشـخص نیسـت امـا همیـن خبـر آن هم سـاعت 
1، 2 نیمـه شـب باعـث شـد بازیکنـان پا بـه فـرار بگذارند 

بروند. و 
در ایـن میـان امـا بازیکـن ملی پـوش کـه میزبـان بـود 
جـز  چـاره ای  می شـد،  برگـزار  میهمانـی  خانـه اش  در  و 
مانـدن نداشـت چـون میهمانـان ویـژه او نمی توانسـتند بـا 
آن لباس هـای خـاص پـا بـه فـرار بگذارنـد و زمـان می برد 
تـا لبـاس خـود را عـوض کننـد و برونـد. بر همین اسـاس 
بازیکـن ملی پـوش در خانـه اش مانـد تـا حداقل مشـروبات 
الکلـی را جمـع کنـد امـا در همیـن حیـن پلیـس رسـید.

یعنـی دقیقـا زمانـی کـه هنـوز مشـروبات الکلـی روی 
لبـاس خـود را عـوض  بـود و میهمانـان ویـژه هـم  میـز 
نکـرده بودنـد. بـه این ترتیـب بازیکـن ملی پوش بـه همراه 
میهمانـان ویـژه اش دسـتگیر شـدند. اینکه میهمانـان ویژه 
چـه سرنوشـتی پیـدا کردنـد مشـخص نیسـت امـا بازیکن 
ملی پـوش راهـی زنـدان شـد. جالـب اینکـه مربـی سـابق 
تیـم بازیکـن مـورد نظـر، وقتـی از ایـن مسـاله خبـردار 
شـد، خیلـی تـاش کـرد تـا جلـوی زندانـی شـدن بازیکن 
ملی پـوش را بگیـرد امـا ظاهـرا تاش هـای او هـم بی ثمـر 

بـود و در نهایـت ایـن بازیکـن راهـی زنـدان شـد.

بازیکـن ملی پـوش تـا عصـر دیروز هـم در زندان به سـر 
 بـرد و معلـوم نیسـت باالخره تکلیـف او چه می شـود. آیا او 
می توانـد بـا وثیقـه بیـرون بیایـد یـا نه امـا گفته می شـود 
پلیـس بـه باشـگاه بازیکـن مـورد نظـر نامـه زده و از آنهـا 
خواسـته »م. چ« دیگـر بازیکنـی کـه در میهمانـی حضـور 

داشـت را معرفـی کنند.
 اینکـه واقعـا نامـه ای در کار بوده یا نه مشـخص نیسـت 
امـا معلـوم نشـده چـرا از »م. د« نامـی بـرده نمی شـود. 
می شـد  گفتـه  کـه  ملی پوشـی  بازیکـن  حـال  هـر  بـه 
مصدومیتـش بهبـود پیـدا کـرده و از ایـن هفتـه احتمـاال 
می توانسـت تیمـش را همراهـی کند، بدون شـک در بازی 
هفتـه چهـارم لیـگ برتـر هـم نمی توانـد در کنـار تیمـش 

باشـد. بـا ایـن اتفاقـات بایـد دیـد تکلیـف »م. د«، »م. چ« 
و دیگـر بازیکنانـی کـه هنـوز نـام آنهـا فـاش نشـده، چـه 
می شـود. آیـا آنهـا از لیسـت بازیکنـان تیم خارج می شـوند 

نه؟ یـا 
چیـزی کـه مشـخص شـده و البتـه عجیـب بـه نظـر 
می رسـد این اسـت کـه بازیکنـان مـورد نظر در باشـگاهی 
حضـور دارنـد کـه جزو بی حاشـیه ترین باشـگاه های کشـور 
محسـوب می شـد اما بـا این اتفاقـات احتماال باشـگاه مورد 
نظـر حداقـل در ایـن فصـل نمی توانـد عنوان بی حاشـیه را 
همـراه خود داشـته باشـد. مگـر اینکـه در مـورد بازیکنانی 
کـه در میهمانـی شـبانه حضـور داشـتند، تصمیمـی جدی 
بگیـرد کـه ایـن مسـاله هـم کمـی بعید بـه نظر می رسـد.

دستگیری بازيکن ملی پوش در پارتی شبانه
خبر

صنعت مس 1       گیتی پسند اصفهان 0

نارنجی پوشان آتشین آغاز کردند
 به كوشش وصال روحیان

لیـگ طاقـت فرسـای دسـته یـک کشـور با برگـزاری 
10 بـازي هفتـه اول خـود را پشـت سـر گذاشـت. ایـن 
در حالـي بـود کـه حتـي زمزمـه هایـي مبنـي بـر تعویق 
مسـابقات بدلیـل بدهـي مالیاتـي چنـد تیـم بـه گـوش 
میرسـید کـه در دقایـق آخـر، بـاز هـم بـا دسـتور تـاج 
ایـن مشـکل هم بـر طرف و بازیهاي دسـته یـک آزادگان 

کشـور عمـا آغـاز بـه کار کـرد .
میزبـان تیـم گیتـي پسـند اصفهـان بـود . تیـم مس 
کرمـان کـه با توجـه به رونـد یارگیري چنـدان انتظاري 
ازآن نمیرفـت تـا هماهنگـي الزم را داشـته باشـد امـا 
دور از انتظـار حاضـر شـد و موفـق شـد در یـک بـازي 
نفـس گیـر بخصـوص در دقایـق پایانـي حریـف جـوان 
خـود گیتـي پسـند را مغلـوب کند تـا به نوعـي از همان 
هفتـه اول بـراي رقبـا خط و نشـان کشـیده باشـد . تک 
گل مـس کرمـان را در ایـن بازي میاد پور صف شـکن 
مهاجـم شـمالي مـس کرمـان در دقیقـه 75 بـازي بـه 

 . ثمر رسـاند 
مسـی کـه بیـش از ۸0 درصـد تغییر نسـبت بـه فصل 
قبـل خـود داشـت دیـروز رسـما در ورزشـگاه خالـی از 
تماشـاگر مـس رونمایی شـد و خـارج از پیروزی شـیرین 
خـود، آنچـه که هـواداران مس را به شـدت امیـدوار کرد، 
بـازی روان و خـوب مسـی هـا به خصـوص در نیمـه دوم 

. بود
بگوویـچ کـه پیش از بـازی به اجیار چند مهـره خود را 
از دسـت داد، بـا توجـه به دسـت بازی کـه از لحاظ نفری 
در تیـم مـس داشـت بـه سـرعت تغییـرات الزم را در تیم 

خود پیـاده کرد.
دلیـل  بـه  مختـاری  محمـد  و  کاظمیـان  عبـاس 
محرومیـت و مصدومیـت در خـط دفاع مس غایب شـدند 
تـا فـرزاد حسـین خانـی به مرکز دفـاع مس منتقل شـود 
و ادریـس کوچکـی هم به سـمت راسـت خـط دفاع مس 
رود. عبـداهلل حسـینی زوج دفـاع میانی مس شـد و بهنام 
داداش ونـد هـم در سـمت چـپ خـط دفـاع قـرار گرفت.

وینگـو بـرای ایـن بازی ترجیـح داد تیم خـود به حالت 
4-3-3 در زمیـن بچینـد و بـا حضـور مرزبان، زنـده روح 
و پورصـف شـکن خـط میانی مـس محکم باشـد. در خط 
حملـه مـس نیز امرایـی، یونسـی و صادقی قـرار گرفتند.

در نیمـه اول آنچـه کـه خیلـی بـرای مسـی ها چشـم 
نـواز بـود بـازی فعاالنـه سـعید صادقـی و آمادگـی قابـل 
توجـه کیـوان امرایـی بـود به نحـوی که اگر علی یونسـی 
هـم دقـت باالتـری داشـت مـی توانسـت بـا اسـتفاده از 
موقعیـت تـک بـه تـک خـود، خیلـی زود مـس را به گل 

برسـاند. برتری 
تیـم گیتـی پسـند که در نیمـه اول برای کنتـرل بازی 
بـه زمیـن آمـده بـود اصـا فشـاری بر خـط دفاعـی مس 

وارد نکـرد و از همیـن رو بـود کـه نیمه اول بـازی دو تیم 
تـا حـد زیـادی متعـادل اما در زمیـن اصفهانی ها سـپری 

شود.
در نیمـه دوم از همـان ابتـدا بگوویـچ فرمـان حملـه 
همـه جانبـه را بـه مسـی هـا صـادر کـرد. نکته به شـدت 
امیـدوار کننـده ایـن بـود که مـس دیگر برای رسـیدن به 
گل برخـاف سـال قبـل بـه دنبـال اتفاقـات بـازی نبود و 
سـعی داشـت از روی برنامه به گل برسـد. بازی مسـی ها 
بـا شـروع نیمـه دوم به خصـوص در فـاز تهاجمی بسـیار 
خـوب و منظـم بود و سـه موقعیت مسـلم گلزنـی مس به 

خوبـی ایـن نکتـه را تائید مـی کرد.
نکتـه دلگـرم کننـده دیگـر بـرای مـس ایـن بـود کـه 
نیمکـت ایـن تیـم هـم به شـدت قوی بـود چراکـه بعد از 
تعویـض هـای این تیم بـود کـه راه گلزنی مس باز شـد... 
همـکاری شـجاعی و قهارپـور کـه بـه عنـوان بازیکنـان 
بـه  را  نهایـت موقعیـت  آمدنـد در  بـه زمیـن  تعویضـی 
پورصـف شـکن داد تـا بـا جایگـری عالـی خـود و گل بـه 
موقعـش صـف شـکن پیـروزی هـای مـس در ایـن فصل 

. شد با
البتـه بعد از این گل با فشـاری که بـرروی دورازه مس 
از سـوی حریـف ایجـاد شـد، در دو مـورد دفـاع مـس به 

شـدت اشـتباه کرد کـه تک به تـک دقیقه 90 بـازی اوج 
ایـن مسـئله بـود و این نشـان می دهـد که بـا وارد آمدن 
فشـار بـه دفـاع مـس، قابلیـت اشـتباه در ایـن خـط مس 
وجـود دارد. هرچند این مسـئله سـبب شـد که هـواداران 
مس درخشـش یوسـفی را هـم ببیند تا بـه آمادگی او نیز 
مطئمـن شـوند و از دروازه بـان خـود نیـز دلگرم باشـند. 
البتـه در هفتـه هـای آتی با هماهنگ شـدن بیشـتر خط 
دفاعـی و رسـیدن بازیکنـان تخصصـی ایـن پسـت مثـل 
مختـاری و حیـدری ایـن خط محکـم تر هم خواهد شـد.

مسـلما بازیکنـان دفاعـی مـس مثـل حسـین خانـی، 
مرزبـان و زنـده روح در بـازی هایی که مس بیشـتر تحت 
فشـار قـرار خواهـد گرفت نیـز هماننـد این بازی مسـلط 
کار خواهنـد کـرد تـا دروازه مـس همچنـان حفظ شـود.

بهرشـکل دلگرم کننـده تر از پیروزی و سـه امتیاز این 
بـازی، نمایـش هدفمند مـس در اولین بازی خـود بود که 
بـه قـول بگوویـچ بیشـتر از 60 درصد تـوان ایـن تیم هم 
نبـود و در هفتـه هـای آتـی قطعا مـی توانیـم منتظر یک 

مس جـذاب تر هم باشـیم.
وینگـو بگوویچ سـرمربی تیم مـس کرمان نیز شـامگاه 
دوشـنبه پـس از دیدار دو تیم مس کرمان و گیتي پسـند 
اصفهـان در خصـوص ایـن بـازی در جمـع خبرنـگاران 

گفـت: بازیکنـان مـا بـا تمام تـوان خـود در زمیـن حاضر 
شـدند و حتـي مي توانسـتند در نیمه اول به گل برسـند. 
وي ادامـه داد: اگرچـه مـا میزبـان این دیـدار بودیم اما 

بازي بدون تماشـاگر در خانه بسـیار سـخت اسـت.
سـرمربي تیـم مـس کرمـان گفـت: بعـد از اینکـه گل 
توسـط بازیکن ما به ثمر رسـید، ارشـاد یوسـفي در درون 
دروازه مـس بسـیار خوب کار کرد و در مجموع توانسـتیم 
بـه سـه امتیـاز اول و بسـیار مهم ایـن فصل دسـت یابیم.

وي مهمتریـن مشـکل تیم مس را جـذب چند بازیکن 
دیرتـر از سـایر بازیکنـان عنوان کـرد و گفت: تعـدادي از 
بازیکنـان تاثیرگـذار مـا مـدت کمي بـا تیم مـس تمرین 
کـرده انـد کـه بـا ادامـه تمرینـات، آمـاده تـر و هماهنگ 
تـر خواهنـد شـد و مـي توانیـم از ایـن بازیکنـان بیشـتر 

کنیم. اسـتفاده 
بگوویـچ بـا بیـان اینکـه در هفتـه اول فقـط 60 درصد 
تـوان تیـم را بـه نمایـش گذاشـتیم، اظهار کـرد: در هفته 
هـاي آینـده به تیمـي خطرناک تـر براي حریفـان تبدیل 

خواهیم شـد.
نکتـه قابـل توجـه دربـاره بـرد مـس ایـن اسـت کـه 
نارنجـی پوشـان اولیـن بار اسـت کـه هفته اول لیـگ را با 

پیـروزی آغـاز کـرده اند.

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007009011هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد بهـادری فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 6 صـادره از اراک در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 1۸0/95 متـر مربع تحت پـاک 2150۸ فرعـی از 27۸7 اصلی واقـع در بخش 3 
کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان مالک اشـتر جنوبی کوچه شـماره 9 سـمت راسـت قطعه 2 خریـداری از محل 
مالکیـت خانـم بـی بـی پایـور محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         
        کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2102

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007010705هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم فرشـته ابراهیمی کرچی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 3444 صادره از راین در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 150/96 مترمربع تحـت پاک 136۸7 فرعـی از 4776 اصلـی واقع در بخش 
1 کرمـان بـه آدرس کرمـان فیروزابـاد بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچه 23 خریـداری از محـل مالکیت آقای 
جلیـل رشـید فرخـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/2۸                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/11                         

       کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2094

فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی )94-83( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی می تواننـد از زمـان درج اولین نوبت آگهی بـا ارائه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری ) شـنبه تا سـه 
شـنبه  7-16 و چهارشـنبه هـا  7-15 ( بـه دفتـر امـور قـرار داد هـا واقـع در کرمـان - بلـوار 22 بهمـن - حـد فاصل سـه راه ادیب با چهار راه  شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان 

کرمـان  جهـت اعـام آمادگـی مراجعـه و اسـناد ارزیابـی کیفـی را دریافـت و بـا توجـه بـه مفاد آن مـدارک مورد نیـاز  را  تهیـه ،  تنظیم و تکمیـل و حداکثر تـا  14  روز تقویمـی پس از تاریخ چـاپ آخرین 
نوبـت آگهـی بـه،  دبیرخانـه کمیتـه فنـی و بازرگانـی / هیئـت انتخاب مشـاور ) اتاق 105 ( تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منوط بـه ارزیابی کیفی مناقصه گران توسـط کمیته فـــنــی و 
بازرگانی می باشـد .)نوع تضمین شـرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی / رسـید بانکی ( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطاعات بیشـتر به سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطاع رسـانی 

مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت نام در سـایت پایگاه اطاع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.
مبلغ تضمین

)ریال(
مدت زمان اجرا

)روز ( شماره مناقصه تعداد نوبت تعداد مرحله موضوع کد فراخوان ردیف

93/000/000 365 روز 94-۸3 دو یک  تامین احتیاجات وسائط  نقلیه
شرکت گاز استان کرمان 1/413246 1

روابط عمومی شركت گاز استان كرمان

ورزش
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تجدید آگهی مزایده عمومی
سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در نظر دارد تعداد 11 )یازده( دستگاه خودرو با مشخصات و محل استقرار به شرح ذیل

1- وانت مزدا دوکابین مدل ۸0 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 92۸/45/الف12 
2- وانت مزدا دو کابین مدل ۸0 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 734/45/الف13
3- وانت مزدا دو کابین مدل ۸1 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 926/45/الف11
4- وانت مزدا دو کابین مدل ۸2 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 279/45/الف11
5- وانت مزدا دو کابین مدل 79 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 796/45/الف11
6- وانت مزدا دو کابین مدل ۸1 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 95۸/45/الف11
7- وانت مزدا دو کابین مدل ۸0 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 467/45/الف13
۸- وانت مزدا دو کابین مدل ۸0 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 942/45/الف12

9- وانت مزدا تک کابین مدل ۸0 محل استقرار مدیریت جهاد کشاورزی جیرفت به شماره انتظامی 593/45/الف14
10- لندروور پاژن سواری مدل ۸3 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت به شماره انتظامی 1۸2/45/الف11
11- وانت مزدا دو کابین مدل ۸1 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت به شماره انتظامی 929/45/الف11

از طریـق مزایـده عمومـی بـه فـروش می رسـاند متقاضیان مـی توانند از تاریـخ درج آگهی بمدت 10 روز کاری با اسـتثناء ایـام تعطیل از خودروهـای مورد مزایده 
بازدیـد و پیشـنهادات خـود را همـراه بـا قبض فیش واریزی به حسـاب سـیبا 2174203965004 با مأخـذ 10– قیمت پیشـنهاد در پاکت هـای جداگانه حداکثر 
تـا تاریـخ 94/6/11 بـه اداره امـور قراردادهای سـازمان تحویل و رسـید دریافت دارند. پیشـنهادات رسـیده راس سـاعت 9 با حضـور اعضاء کمیسـیون معامات در 

محل سـالن کنفرانس سـازمان مفتوح نفرات اول و دوم اعام خواهد شـد. حضور پیشـنهاد دهندگان در جلسـه مزایده آزاد اسـت.
 به پیشنهادات مبهم- مشروط- مخدوش فاقد سپرده قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ بازگشایی: 94/6/14

ُدرج- معاون توسعه مديريت و منابع انسانی 
م الف 94/35

شماره پیاپی 425  
چهارشنبه 28 مردادماه 1394 

و  احـداث  بـرای  همـکاری  تفاهم نامـه   
 24 شـنبه  عصـر  شـفا  بیمارسـتان  تجهیـز 
مردادمـاه در سـتاد سـرمایه گـذاری سـامت 
اسـتان و بـا حضـور اسـتاندار، میـان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان و موسسـه خیریـه ماه 

بنـی هاشـم رفسـنجان منعقـد شـد.
بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی دانشـگاه، 
اسـتاندار کرمـان در نشسـت سـتاد سـرمایه 
حـال  در  گفـت:  اسـتان،  سـامت  گـذاری 
حاضـر کرمـان از نظـر بهـره منـدی از تخـت 
هـای بیمارسـتانی پیشـرفته با کمبود شـدید 
مواجـه اسـت.علیرضا رزم حسـینی افزود:بعـد 
از مطالعـات و تدویـن سـند درمـان اسـتان 
کرمان مشـخص شـد کـه کرمان نیـاز به چند 
بیمارسـتان خصوصـی دارد تا کمبـود تخت را 

کند. جبـران 
وی بـا اشـاره بـه اینکه هدف دولـت تقویت 
بخـش خصوصـی در حوزه درمان اسـت اظهار 
کـرد: خانـواده دکتـر اسـکندری زاده عاقـه 
خـود را بـرای احداث بیمارسـتان جدید شـفا 

کرمـان اعام کـرده اند.
کار  ایـن  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
بیمارسـتانی، مـدل جدیدی در حـوزه اقتصاد 

درمـان  اسـت کـه مـی توانـد الگویـی بـرای 
بـه  منـد  عاقـه  کـه  باشـد  افـرادی  سـایر 
سـرمایه گـذاری در حـوزه سـامت هسـتند 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در  .رییـس 
نشسـت سـتاد سـرمایه گـذاری سـامت در 
دفتـر اسـتاندار گفت: طـرح بیمارسـتان 550 
تختخوابـی شـفا کرمـان تدویـن شـده اسـت 
کـه امیدواریـم هرچـه زودتـر کلنـگ اجرایی 

آن بـه زمیـن زده شـود.
گفـت:  دوسـت  حـق  اکبـر  علـی  دکتـر 
ایـن بیمارسـتان جایگزیـن بیمارسـتان شـفا 
کنونـی اسـت کـه 150 تختخـواب بیشـتر از 

داشـت. خواهـد  فعلـی  بیمارسـتان 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 50 درصد سـرمایه 

گـذاری توسـط سـرمایه گـذار و 50 درصـد 
دولتـی خواهـد بـود گفـت: بـرآورد می شـود 
سـرمایه  ریـال  میلیـارد  هـزار  سـه  حـدود 
گـذاری برای اجـرای این طرح مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد کـه حداکثـر طـی شـش سـال 
سـرمایه اولیـه برمـی گـردد و پـس از 10 تـا 
11 سـال سـود سـرمایه حاصل می شـود .وی 
اظهـار کـرد: بـه سـرمایه گـذاران تعهـد مـی 
کنیـم بـرای بخـش خصوصی این بیمارسـتان 
در زمینـه تامیـن نیـروی انسـانی تسـهیات 
خوبـی دهیـم کـه اطمینان کافی بـرای بخش 

خصوصـی ایجـاد شـود .
کرمـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
گفـت: نیـاز اسـتان کرمـان بـه بیمارسـتانی 
و  اسـت  زیـاد  بسـیار  پیشـرفته  و  مـدرن 
و  تاریخـی  ماندگـی  ایـن قسـمت عقـب  در 
زیـادی داریـم .قائـم مقـام رییـس دانشـگاه 
مشـارکت  امـور  در  کرمـان  پزشـکی  علـوم 
هـای اجتماعـی، سـازمان هـای مـردم نهـاد 
نیـز گفـت:  و خیریـه هـای حـوزه سـامت 
موسسـه قمـر بنی هاشـم بـه دنبـال مالکیت 
خدمـات درمانـی بسـیار پیشـرفته اسـت تـا 

باشـد.  برتـر  خاورمیانـه  در  بتوانـد 

دکترعلی اسـکندری زاده افـزود: این کار از 
آبـان ماه سـال گذشـته آغاز شـده اسـت و به 
دلیل عـدم اسـتقبال بخش خصوصـی، بخش 
خیریـه وارد شـده اسـت .وی عنـوان کرد: این 
کار فرصـت خوبـی اسـت کـه جایـگاه بخـش 
درمانـی،  اقتصـادی،  مسـایل  در  را  خیریـه 

بهداشـتی و سـایر حـوزه هـا نشـان دهیم.
محمـد  علـی  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
اسـکندری زاده رییـس هیـات امنـا و هیـات 
هاشـم  بنـی  مـاه  خیریـه  موسسـه  مدیـره 
رفسـنجان  نیـز ضمن قدر دانی از مسـئوالن 
اسـتان، اظهـار امیـدواری کـرد: هـر آنچه که 
خدمـت  ارائـه  جامعـه  بـرای  دارد  تـوان  در 

. کند

خانواده اسکندری زاده
با مشارکت علوم پزشکی بیمارستان 

550 تختخوابی می سازد

عکس از مهران مافي بردبار

تا چشم از خواب باز مي کنم،از بودن خود به 
شگفت در مي آیم ،

و همچنان حیرت زده بر جا مي مانم.
چرا شادي از میان رفتن درد و رنج کمتر از 

اندوهي است که از پایان یافتن شادي پدید 
مي آید؟ 

چون هنگامي دچار اندوهي ، به سعادتي،مي 
اندیشي که به سبب اندوه از آن بي نصیب 

مانده اي و در حال آنکه 
در آغوش خوشبختي هرگز از اندیشه ات نمي 

گذرد،
که از چه رنج هایي بر کنار مانده اي، زیرا 

خوشبخت بودن در نظرت امري طبیعي است.

هنرکتاب

كبد چرب برگشت پذير است
نوشته دکتر ساندرا کابوت.

ترجمه مریم ظهیر )کارشناس تغذیه (
آیا کبد شما یک بمب ساعتی است؟

کبد چرب می تواند:
– سامت شمارا به خطر بیا ندازد

– باعث اضافه وزن شود
– مانع کاهش وزن شود

– باعث بیماری قند شود
– باعث بروز ونارسایی کبد شود

این کتاب به شما برنامه ای 
برای درمان کبد چرب ارائه 

میدهد.عملکرد کبد را بهبود 
می بخشدوسامت شمارا باز می 

گرداند.
انتشارات آرتین طب 

درکرمان: کتابفروشی  - پاپیروس 
- استقال روبروی بیمارستان 
سیدالشهدا بانک کتاب آزادی 

ابتدای شریعتی - داروخانه دکتر 
بهاءالدینی انتهای شفا

قیام شالباف ها
آواز گروهی آکاپا پلی فنیک و رقص مدرن

اثر مسعود نکویی و پوریا قلی پور
زمان : 1 الی 15 

شهریور 1394 
ساعت 20:15

مکان : خیابان 
شریعتی، حدفاصل 
چهارراه طهماسب 

آباد و چهارراه 
باغملی

مجموعه تئاتر 
یارگاران صنعتی، 

سالن تئاتر همایون

خبر آخر

مطمئن باشید كار شما
در تاريخ ايران جاودان

خواهد بود
دربـاره 23  کـه  نفـر«  کتـاب »آن 23 
توسـط  عـراق  در  اسـیر  ایرانـی  نوجـوان 
اسـت،  شـده  نوشـته  زاده  یوسـف  احمـد 
توسـط یکـی از همـان نوجوانان به ایشـان 
تقدیـم شـد کـه رئیـس مجمـع تشـخیص 
و  ایشـان  از  تشـکر  بـا  نظـام  مصلحـت 
زندان هـای  در  ایرانـی  اسـیر  نوجوانـان 
عـراق، گفـت: مطمئن باشـید کار شـما در 
تاریـخ ایـران جـاودان خواهـد بـود. رئیس 
مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، بـا تأکید 
بـر اینکـه هـر ایرانـی بـا شـنیدن خاطرات 
بایـد  و  می کنـد  غـرور  احسـاس  آزادگان 
ایـن خاطرات به شـکل مکتوب یا شـفاهی 
در دسـترس مـردم قـرار گیـرد، گفـت: اگر 
صداوسـیما ایـن وظیفـه را برعهـده بگیرد، 
زیـرا  اسـت،  کـرده  مانـدگاری  خدمـت 
میلیون هـا بیننـده دارد و به مـردم روحیه، 
می دهـد.  مقاومـت  قـدرت  و  ایثـار  درس 
البتـه نبایـد با نـگاه و تعصب های سیاسـی 
آزادگان  خاطـرات  دلنشـین  متـن  بـرای 

کننـد. حاشیه سـازی 
فرمانـده هشـت سـال دفـاع مقـدس بـا 
بیـان اینکـه افتخاراتـی کـه اسـرای ایرانی 
در دوران جنـگ از خـود باقـی گذاشـتند، 
در تمـام تاریـخ جنگ هـای دنیـا بی نظیـر 
اسـت، اظهار داشـت: آزادگان سـرمایه های 
زنـده و بـا ارزشـی هسـتند کـه بـه انـدازه 
تاریـخ جنگ، بـرای مردم آموزنده هسـتند 
ایـران  تاریـخ  در  فیلمـی  هـر  از  بیـش  و 
مانـدگار و بـر روحیـه جوانـان تأثیرگذارند. 
دوران  بـه  رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل 
و  اشـاره  زندان هـا  در  خویـش  شـکنجه 
تصریـح کـرد: مـن کـه در زنـدان بـودم و 
بارهـا بارهـا مـورد اذیـت و آزار و شـکنجه 
مـا  اسـرای  کـه  می دانـم  گرفتـم،  قـرار 
تحمـل زنـدان آن هـم بـه عنوان اسـیر در 

دارد. سـختی هایی  چـه  دشـمن  دسـت 


