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هـر کرمـان، یکشـنبه شـب بـا حضور رییـس و سـایر اعضای 
شـورا، شـهردار کرمان، معـاون فنی عمرانی شـهردار، نمایندگان 
قـرارگاه سـازندگی خاتـم و نماینـده  ی مشـاور گارنـو تشـکیل 

. شد
بـا  از مالقاتـش  سـخنگوی شـورای اسـالمی شـهر کرمـان 
آیـت اهلل جعفـری، نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان خبـر 
داد و گفـت: نگرانـی آیـت اهلل جعفـری از تعطیلـی پروژه هـای 
عمرانـی شـهر برطرف شـد. با ارایـه جزئیات پروژه های شـهری 
بـه ایشـان اعالم کـردم هیچ پـروژه ای در کرمان تعطیل نیسـت. 
شـهرداری و شـورای شـهر، با حمایت آقای رزم حسـینی عزم را 

جـزم کـرده انـد که پـروژه هـا را بـه اتمام برسـانند.
حجت االسـالم محمـد ربانـی زاده بـا اشـاره بـه پـروژه بـام 
اظهـار داشـت: بارهـا اعـالم کرده ایم که شـورای اسـالمی شـهر 
و شـهرداری هیـچ مشـکلی بـا اجـرای پروژ ه  بـام کرمـان ندارند 
و ظاهـراً سـرمایه  گـذار راغـب به ادامـه ی کار و سـرمایه گذاری 

ندارد.
وی گفـت: اگـر بـه هـر دلیلـی سـرمایه گـذار رغبتـی بـه 
ادامـه  کار نـدارد. شـهرداری مـی تواند بـا راه اندازی تلـه کابین 
واحدهـای خدماتـی مختلف از جمله کافی شـاپ و فسـت فود و 

رسـتوران نیـز راه انـدازی کنـد و منبع درآمدی برای شـهرداری 
می شـود. 

علـی بابایـی شـهردار کرمـان نیـز بـا بیـان اینکـه دربـاره ی 
اجـرای پـروژه ی بـام کرمـان بـا سـرمایه گذار در حـال مذاکـره 
هسـتیم، گفـت: 15 کانتینر، قطعـات تله کابیـن از مقصد ایتالیا 

در حـال بارگیری اسـت.
در  گفـت:  کرمـان  شـهردار  فنی عمرانـی  معـاون  ادامـه،  در 
میدان آزادی، از 870 شـمع، 570 شـمع و هم چنین 80 درصد 
خاکبـرداری  و قسـمت اول سـقف زیرگـذر اسـتقالل نیـز بتـن 

ریزی شـده اسـت.
رییـس شـورای اسـالمی شـهر کرمـان خواسـتار بـه اتمـام 
رسـاندن دو تقاطـع ولیعصـر و میدان آزادی تا 22 بهمن امسـال 
شـد و گفـت: اگـر موانعی هم بر سـراه وجود دارد کـه نمی توان 

ایـن دو تقاطـع را پایـان داد بـه اطالع ما برسـانید.
پنجعلـی زاده نیز خواسـتار ارایه برنامه زمانبنـدی پروژه هایی 

شـد که تا اسـفندماه باید به اتمام برسـند.
فرقانـی در پاسـخ گفت: قبـال صحبتی در خصـوص اتمام این 

دو پروژه تا اسـفندماه با ما نشـده اسـت.
صفحه 3

بدهـی  دقیـق  رقـم  زنجانـی  بابـک  وکیل مدافـع 
موکلـش را اعـالم کـرد و گفـت: طبـق اعـالم قاضـی 
صلواتـی در دادنامـه  صـادره، متهـم ردیـف اول پرونده 
نفتـی بـه رد مال یک میلیـارد و ۹۶7 میلیـون و 500 
هـزار یـورو در حـق شـرکت نفت محکوم شـده اسـت.

رسـول کوهپایـه زاده  گفـت: در حکمـی کـه قاضی 
صلواتـی بـرای موکلم صـادر کـرده، میـزان بدهی وی 
مشـخص شـده و موکلـم بـه رد یـک میلیـارد و ۹۶7 
میلیـون و 500 هـزار یـورو محکوم شـده اسـت؛ البته 
ایـن رای قطعـی نیسـت.  وی افزود: دوسـتان شـرکت 

نفـت مدعـی هسـتند کـه امـوال بابـک زنجانـی یـک 
ششـم بدهـی اش را پوشـش نمـی دهـد کـه درسـت 
نیسـت؛ زیـرا ارزش امـوال داخلـی موکلـم در جلسـه 
 ۶00 و  هـزار   2 دادسـتان  معـاون  سـوی  از  دادگاه 
میلیـارد تومـان اعـالم شـد کـه ایـن امـوال 30 درصد 
بدهـی موکلم را پوشـش می دهد.  کوهپایـه زاده یادآور 
شـد: دادنامـه اصلـی پرونده، رایی اسـت کـه دادگاه در 
خصـوص شـکایت شـرکت نفـت اعـالم کـرده و رای 
دادگاه در خصـوص  اسـت کـه  رایـی  نیـز  اصالحـی 
شـکایت بانـک مسـکن و تامیـن اجتماعی اظهـار نظر 

کرده اسـت؛ هـر چند کـه در خصوص شـکایت تامین 
اجتماعـی فقـط اعـالم کرده کـه موکلم الشـه 5 چک 
را مسـترد کنـد کـه ایـن کار هم دو سـال پیـش انجام 
شـده و راجـع به بانک مسـکن هم گفته کـه مبلغی را 
موکلـم به بانک مسـکن بدهکار اسـت، البتـه به فرض 
صحـت هـم ایـن موضـوع یـک اختـالف حقوقـی بین 
مـوکل و بانـک مسـکن بـوده و فاقـد وصـف کیفـری 
اسـت. وی افـزود: از آنجـا که رای اصالحـی پرونده 30 
فروردیـن ابـالغ شـده تـا 20 اردیبهشـت مـاه فرصـت 

کافـی داریـم تـا اعتـراض مـان را ارایـه دهیم.

کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی اعالم کرد

رقم دقیق بدهی بابک زنجانی

   صفحه  8

رئیس دانشگاه 
علوم پزشكي 
کرمان مشاور 

وزیر بهداشت شد

مجید انصاری:

 از نظر رئیس جمهور 
نمایندگان زن 
مجلس ۱8 نفر 

هستند

تجلیل از 
کارگران نمونه 
مجتمع سنگ 
آهن جالل آباد

اولین موتور 
جستجوی
 ماهواره ای

امالک راه اندازی 
شد

   صفحه  7   صفحه  2   صفحه   3   صفحه   2

نظر  سیاحان خارجی
در مورد

عبور 
مارکوپولو

 از کوهبنان
4

عارفان علم عاشق می شوند
بهترین مردم معلم می شوند

مدیریت، معاونین و آموزگاران محترم دبستان 
غیردولتی مهر ۱و 2 فرا رسیدن روز معلم را 

تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات شما 
کمال تشكر را داریم.

جمعی از اعضای انجمن اولیاء دبستان مهر ۱ و 2 
جهانی مقدم، پارساپور، تقی زاده، میرزایی، یزدانی و اعالیی

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

پیامما»ترسازهمسر«رابررسیمیکند

درآغوشهراس
   صفحه  5

در آخرين جلسه شوراي شهر كرمان روى داد

رونمايي از آب نماي موزيكال 
در محل شوراي شهر كرمان

درفاصلهدوهفتهبهپایانمسابقاتلیگدستهیک

امیدکرمانیهابرایصعود
کمرنگترشد
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کرمانویچ

اقتصادی

سقف وام های بانكی 
شكست

شـبکه بانکـی در عملکـردی بـی سـابقه، در 
سـال گذشـته بالغ بر 417 هـزار میلیـارد تومان 
تسـهیالت بـه بخـش هـای مختلـف اقتصـادی 
پرداخـت ایـن در حالـی اسـت کـه انتظـار بانک 
مرکـزی با توجـه به خطرهای تورمـی رقمی دور 

از 340 هـزار میلیـارد تومـان نبـود.
بانـک مرکـزی اعـالم کـرد کـه شـبکه بانکی 
در 12 ماهـه سـال 13۹4 حـدود 417 هـزار و 
300 میلیـارد تومـان تسـهیالت پرداخته اسـت. 
ایـن رقـم با رشـد 22 درصدی در قیاس با سـال 

قبـل همـراه بود.
ایـن عملکـرد نشـان می دهد کـه بانکها حدود 
75 هـزار میلیـارد تومـان نسـبت بـه 12 ماهـه 
سـال 13۹3 بیشـتر تسـهیالت پرداخته انـد. این 
رقـم بالـغ بـر پیـش بینـی بانـک مرکـزی بـرای 
تسـهیالت دهی اسـت. چراکه به گفتـه مدیرکل 
اعتبـارات بانـک مرکـزی قـرار بود در سـال قبل 
بانکهـا حـدود 20 درصـد بیـش از پیـش بینـی 

سـال قبـل تسـهیالت ارائـه کنند.
در سـال 13۹3 بانک مرکزی اعـالم کرده بود 
کـه با توجـه به منابـع موجود بانکهـا، پیش بینی 
می شـود کـه حداکثر حـدود 285 هـزار میلیارد 
تومـان تسـهیالت اعطـا کننـد امـا روند بـه گونه 
ای پیـش رفـت کـه انتهـای سـال بالـغ بـر 340 

هـزار میلیـارد تومـان وام بانکی داده شـده بود.
ایـن عملکـرد شـبکه بانکـی البتـه بـا واکنش 
منفـی بانـک مرکـزی مواجه بود چـرا که موجب 
هـزار  ایـن 340  تامیـن  بـرای  بانکهـا  تـا  شـد 
بانـک  از  برداشـت  اضافـه  بـه سـمت  میلیـارد، 
مرکـزی و بـه تبـع آن افزایـش بدهـی آنهـا بـه 
ایـن بانـک حرکت کنند کـه خود عامـل افزایش 
نقدینگـی و تـورم بـود. از ایـن رو بانـک مرکـزی 
زنـگ  توانـد  مـی  رونـد  ایـن  کـه  کـرد  اعـالم 
خطـری بـرای تحـت تاثیـر قـرار دادن سیاسـت 

کنتـرل تـورم باشـد.
بـه هـر حال در این شـرایط سـال گذشـته هم 
تسـهیالت دهـی بانکهـا بـار دیگـر سـیر صعودی 
طـی کـرد و بـر خـالف پیش بینـی حـدود 340 
هـزار میلیـاردی ، بالـغ بـر 417 هـزار میلیـارد 
تومـان منابـع در ایـن بخـش پرداخـت شـده که 
البتـه در فضایـی کـه بانکهـا همـواره از تنگنـای 
مالـی اظهار ناتوانی در تسـهیالت دهـی دارند این 
ابهـام مطـرح اسـت که کسـری این رقم سـنگین 
را از کجـا تامیـن کرده اند؟ آیا محـل تامین منابع 
مـازاد بازهـم اضافه برداشـت از بانـک مرکزی بود 
و یا آزادسـازی بخشـی از سـپرده های قانونی که 
در سـال گذشـته و در قالـب بسـته تسـریع رونق 

اقتصـادی مصـوب و اجرایی شـد؟
ایـن در حالی اسـت که به اعتقاد کارشناسـان 
و مدیـران بانک مرکزی الزم اسـت تا در شـرایط 
نقدینگـی،  تامیـن  در  بانکهـا  موجـود  خـاص 
افزایـش  طریـق  از  پـول  خلـق  تـوان  افزایـش 
بانک هـا،  سـرمایه  کفایـت  بهبـود  و  سـرمایه 
کاهـش تسـهیالت غیرجـاری و بازگردانـدن آنها 
بـه مسـیر صحیـح اعتباردهـی بانک هـا، افزایش 
بهـره وری در تامین سـرمایه در گـردش تولیدی، 
پرهیـز از فشـارهای مضاعـف بـر دارایـی بانک ها 
و ترغیـب بنگاه هـای تولیـدی بـه سـمت بـازار 
ابـزار مهـم درتامیـن  بـه عنـوان یـک  سـرمایه 
مالـی طرح هـای اقتصـادی به طور ویـژه ای مورد 

توجـه قـرار گیرد.

معاون کل سـازمان توسـعه تجـارت از همکاری شـرکت 
سامسـونگ بـرای توسـعه اینترنـت ایـران و ارائـه خدمـات 

مربـوط بـه نسـل پنجـم اینترنـت تلفـن همـراه خبـر داد 
نهایـی  بـازار  دیگـر  ایـران  کـه  کـرد  اعـالم  همچنیـن  و 

کار  جهـت  ایـن  از  و  بـود  نخواهـد  کـره ای  محصـوالت 
خودروسـازان کـره ای در بـازار ایـران سـخت خواهـد شـد.

محمدرضـا مـودودی بـا بیـان ایـن کـه اسـناد و توافـق 
نامه هـای بیـن دو کشـور ایـران و کـره بـا رویکـرد سـرمایه 
گـذاری و مشـارکت در تولید اسـت، گفـت: در مالقات ها و 
اسـنادی کـه میـان ایـران و مقامات کـره ای مـورد مذاکره 
قـرار گرفتـه اسـت، دیگر قرار نیسـت ایـران به عنـوان بازار 

محصـوالت نهایـی کره ای باشـد.
ماننـد  صنایعـی  اسـاس  همیـن  بـر  داد:  ادامـه  وی 
خودروسـازی نیـز از این قاعده مسـتثنا نیسـتند و شـرکت 
هـای بزرگـی ماننـد هیونـدای و کیـا که سـابقه حضـور در 
بازار ایران را داشـتند دیگر قرار نیسـت به سـادگی گذشـته 
بـه کار خـود ادامـه دهند و قطعـا باید وارد حوزه مشـارکت 

در تولیـد و انتقـال تکنولـوژی شـوند.
ایـران همچنیـن  معـاون کل سـازمان توسـعه تجـارت 
دیگـر صنایـع را نیـز از ایـن قاعـده در عقـد تفاهـم هـای 
همـکاری جـدا ندانسـت و اظهار کـرد: ایدرو بـه طور جدی 
در صنایع سـاخت کشـتی، ماشین آالت کشـاورزی، توسعه 
و سـاخت خـودرو هـای برقـی و غیره نیـز وارد مذاکـرات با 

شـرکت های کره ای شـده اسـت کـه در روزهـای پیش رو 
نهایـی خواهند شـد.

وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه ورود کره ای هـا به حوزه 
نیروگاهـی و ارائـه خدمـات فنـی مهندسـی در ایـن زمینـه 
نیـز ایـن ورود را مبتنـی بر همـکاری های دوجانبه دانسـت 
و گفـت: در سـندهای همـکاری بـا کشـور کـره، قرار اسـت 
شـرکت سامسـونگ بـرای توسـعه اینترنـت کشـور و ارائـه 
خدمـات مربـوط بـه نسـل پنجـم اینترنـت تلفـن همـراه با 

ایـران وارد همکاری شـود.
مـودودی زمینـه هـای فـوالدی را از دیگـر زمینـه هـای 
همـکاری ایـران و کـره اعالم کـرد و گفت: سـرمایه گذاری 
و توسـعه صنعـت فـوالد نیـز از دیگـر زمینه هـای همکاری 
اسـت کـه شـرکت هایی مانند شـرکت پوسـکو کـه یکی از 
شـرکت هـای بـزرگ و بـه نام جهـان اسـت، قرار اسـت در 

داخـل ایران سـرمایه گـذاری کند.
وی بـا اشـاره بـه برنامه هیات تجاری کره ای در روز سـه 
شـنبه، از دیـدار ایـن هیات با اتـاق های بازرگانـی خبر داد 
که در آن دیدارها امضای هشـت سـند همکاری در دسـتور 

کار قرار دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت:

ایران دیگر بازار خودروهای کره ای نیست

    دولت

1  رهبر انقالب در ديدار معلمان:  زبان علم فقط انگلیسی نیست 
بـه گـزارش قـدس آنالیـن و بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر حفظ و نشـر 
آثـار آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای، به مناسـبت هفته ی معلم، هـزاران نفـر از معلمان، 
فرهنگیـان و دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیـان سراسـر کشـور با حضور در حسـینیه  
امـام خمینـی )ره( بـا حضرت آیـت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسـالمی دیـدار کردند.

برخی محورهای سخنان رهبر معظم انقالب در این دیدار بدین شرح است:
ـ جامعـه ی معلمـی کشـور یک کار دشـوار را با بـازده مادی انـدک برعهده گرفته. 
مواجهـه ی تربیتـی با نوجوان کار کوچکی نیسـت بخشـی از انگیزه ی معلمی، عشـق 

و محبت و احسـاس مسـئولیت است.
ـ از جامعـه ی معلمـی کشـور سپاسـگزاری می کنـم. مسـئوالن از مسـائل مـادی 

معلمـان غافل نشـوند.
ـ زبـان علـم فقط انگلیسـی نیسـت. اصـرار بـر ترویج انحصاری انگلیسـی ناسـالم 
اسـت. زبان های دیگر مثل اسـپانیولی، فرانسـه، آلمانی و کشـورهای شـرقی هم زبان 
علمنـد کشـورهای دیگـر جلـوی نفـوذ زبـان بیگانـه را می گیرنـد. نمی گویـم از فردا 

آمـوزش انگلیسـی را تعطیـل کنیم، امـا بدانیم چـه می کنیم.
ـ »هویـت مسـتقل« اولیـن چیـزی اسـت که بایـد در جـوان پرورش دهیـم؛ بعد 
از آن نوبـت اقتصـاد مقاومتـی اسـت. بارهـا بـه مسـئوالن، عمومـی و خصوصی تذکر 
داده ام امـا الگـوی مصـرف اصـالح نشـده اسـت؛ ایـن بچـه پولدارهای نوکیسـه که با 
آن خودروهـای کذایـی در خیابان هـا هسـتند بـه همیـن خاطر اسـت. ایـن را باید از 

کودکی یـاد داد.
- وقتـی مقابـل دشـمن از نشـان دادن قـدرت بترسـیم، دشـمن پـررو می شـود، 

می گوینـد ایـران در خلیج فـارس رزمایـش نداشـته باشـد؛ چـه غلـط هـا!
- از آن طـرف دنیـا می آیـد رزمایـش برگـزار می کنـد؛ خـب برویـد همـان خلیج  
خوک هـا، اینجـا چـه می کنیـد!؟ خلیـج فـارس خانـه ی ما اسـت. جای حضـور ملت 

ایـران اسـت، این طـور بایـد بـا قدرت هـای زیاده خـواه مواجه شـد.

2  شطرنج باز ايرانی پناهنده آمريكا شد؟ 
بـه گـزارش پایـگاه 5۹8 بـه نقـل از میـزان، فهرسـت رتبـه بنـدی بین المللـی 
اول مـاه مـی میـالدی شـطرنج منتشـر شـد و در این فهرسـت خبـری از نام الشـن 
مـرادی، اسـتاد بـزرگ کشـورمان بیـن ورزشـکاران ایرانی نبـود. مرادی کـه در حال 
حاضر دانشـجوی دانشـگاه تگزاس آمریکا اسـت در درخواسـتی از فدراسـیون جهانی 
عضویت خود در فدراسـیون شـطرنج کشـورمان را به حالت تعلیق درآورد و در سایت 
فدراسـیون جهانـی و در پروفایـل این شـطرنج باز مقابل گزینه فدراسـیون مربوط نام 
فدراسـیون جهانی شـطرنج درج شـده اسـت. این در شـرایطی اسـت که مثال مقابل 
نام فدراسـیون احسـان قائم مقامی گزینه فدراسـیون شـطرنج ایران درج شـده است. 
بـا این شـرایط و درخواسـت عجیب الشـن مـرادی از فدراسـیون جهانی شـطرنج به 
نظـر می رسـد ایـن ورزشـکار قصـد اخـذ پناهندگـی کشـور آمریـکا را دارد. مهـرداد 
پهلـوان زاده رئیـس فدراسـیون شـطرنج   تاییـد ایـن خبر اظهار داشـت: این مسـئله 

بـه درخواسـت الشـن مـرادی صـورت گرفـت و وی برای این کـه این اتفـاق رخ دهد 
شـخصا از فدراسـیون جهانی درخواسـت کرده اسـت.

3   انصارى: از نظر رئیس جمهور نمايندگان زن مجلس 1۸ نفر هستند
سـاعت24- معـاون پارلمانـی رئیس جمهور گفت: بررسـی اعتبارنامـه نمایندگانی 
کـه به تایید شـورای نگهبان می رسـند، براسـاس آییـن نامه داخلی مجلـس برعهده 
مجلـس اسـت.   مجیـد انصاری در مراسـم بزرگداشـت مقـام معلم که پیـش از ظهر 
امـروز در شهرسـتان چهاردانگـه برگـزار شـد بـا اشـاره به اینکـه خانم هـا در مجلس 
آینـده باید یک سـوم کرسـی های مجلـس را هدفگذاری کننـد اظهار داشـت: از دید 
دولـت و آقـای رئیـس جمهـور نماینـدگان زن مجلـس 18 نفـر هسـتند نـه 18 نفر 
منهـای 1. وی افـزود: نمایندگانـی بـه تاییـد شـورای نگهبـان می رسـند و مـردم به 
آنهـا رای می دهنـد، از اینجـا بـه بعـد طبـق آیین نامه داخلـی مجلس کـه قوی ترین 
قانـون اسـت و همچنیـن براسـاس مـاده 30 آیین نامـه داخلـی مجلس رسـیدگی به 
اسـناد و اعتبارنامـه داوطلبـان پـس از انتخـاب شـدن برعهـده مجلس اسـت. معاون 
پارلمانـی رئیس جمهـور ادامـه داد: امـام بار هـا تاکید داشـتند که مجلس در بررسـی 
اعتبارنامه هـا دقـت کنـد و خـود بنـده 4 دوره در مجلـس حضـور داشـتم و در ایـن 
رابطـه مجلـس و کمیسـیون تحقیـق مجلـس بایـد بررسـی های الزم را انجـام دهـد 
و تصمیم گیـری کنـد چـرا کـه منتخبـان مـردم را فقـط منتخبـان مـردم )مجلس( 
می تواننـد تعییـن تکلیـف کننـد بنابرایـن نمایندگـی مـردم اعتبارنامه ها را بررسـی 
می کننـد و اگـر در جایـی مسـئله ای بـود مجلـس تصمیم گیـری می کند. ایـن روند 

پیش از این سـابقه داشـته اسـت.

4  سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر )عج( تعطیل رسمی شد
 پایـگاه خبری تحلیلـی جمهوریت:نمایندگان مـردم در خانه ملـت موافقت کردند 
تا هشـتم ربیع االول سـالروز شـهادت حضرت امام حسـن عسـگری)ع( و آغاز امامت 

حضـرت ولیعصر )عـج( به عنوان تعطیل رسـمی انتخاب شـود. 
گفتنـی اسـت غالمرضا کاتـب، کمال الدیـن پیرمـوذن و احمد توکلی هـر یک در 
اخطارهـای جداگانـه ای عنـوان کردنـد کـه این تعطیلی بـه اقتصاد کشـور ضربه می 
زنـد و بـار مالـی را بـرای دولت به همـراه دارد. بـه گفته کاتب قرار بود در کمیسـیون 
مشـترک اینگونـه تصویب شـود که تعطیلی ایـن روز جایگزین یکـی از تعطیلی های 
رسـمی شـود. از سـوی دیگـر احمد توکلـی در اخطـار خود بـه این نکته اشـاره کرد 
کـه اینگونه تعطیالت رسـمی در کشـورهای دیگر مدیریت شـده اسـت کـه ابوترابی 
فـرد نایـب رئیـس مجلس گفـت در برخـی از ایـن کشـورها دو روز در هفته تعطیلی 

رسـمی دارنـد که این موضوع در کشـور ما مرسـوم نیسـت.

5  ريیس جمهورى كره جنوبی:  ايران امید مردم كره جنوبی براى 
وحدت صلح آمیز دو كره است و ما از آن حمايت می كنیم

بـه گـزارش سـرویس سیاسـی پانـا، پـارک روز دوشـنبه در نشسـت خبـری 
مشـترک بـا حسـن روحانـی رییس  جمهوری اسـالمی ایـران افـزود: در دیدار دو 
جانبـه بـا رییـس جمهوری ایـران در مـورد نظرات دولت کـره جنوبـی در زمینه 

فعالیـت هسـته ای کـره شـمالی و خلع سـالح این کشـور توضیحاتی بیـان کردم.  
وی قطعنامـه 2207 کـه اخیـرا در ایـن زمینـه تصویب شـده اسـت را بـا اهمیت 
دانسـت و یـادآور شـد مـا از همـکاری ایـران تقدیـر و برای صلـح و ثبـات پایدار 

منطقـه آسـیای شـرقی و وحـدت صلح آمیـز دو کـره تاکیـد داریم.
رییس جمهـوری کـره جنوبـی دیـدار بـا رییـس جمهوری اسـالمی ایـران را با 
هـدف توسـعه روابط دوجانبـه و نخسـتین گام تاریخی دانسـت و اظهارامیدواری 
کـرد: دو کشـور در طـول مسـیر صلح و موفقیـت به عنوان دوسـت و همراه خوب 

در کنـار هـم ایسـتاده و ایـن روابط را پیـش ببرند.

6  پاسخ محسن رضايی به ادعاى ملک سلمان
سـاعت24- در پـی ادعای ملک سـلمان مبنـی بر دخالت ایران در کشـورهای 
منطقـه و حمایـت جمهوری اسـالمی از گروه های تروریسـت، سرلشـکر محسـن 

رضایـی به اظهارات او پاسـخ داد.
متـن پاسـخ محسـن رضایـی بـه این شـرح اسـت: آقـای ملـک سـلمان، بنظر 
می رسـد بـا قـرآن بیگانه ایـد. خوب اسـت به جای چاپ قـرآن در تیـراژ میلیونی، 

یکبـار بـه خود زحمـت بدهید و نسـخه ای از آنهـا را بخوانید.
ُفـوَن الَْکلَِم  اگـر چنیـن کنیـد در می یابید که این سـخن شـما، مصـداق »یَُحِرّ
َعـْن َمواِضِعـِه« اسـت. یعنـي دفاع از مظلـوم را »دخالـت« مي پنداریـد و حمایت 
از ظالـم و سـتمگر را »حـق قانونـي خود« مي دانیـد. پیوند نامیمون شـما با رژیم 
صهیونیسـتی، یـک فاجعـه دینـي اسـت کـه جـا دارد در جهان اسـالم بـراي آن 

عـزای عمومی اعـالم گردد.
 بدانیـد مـادام کـه شـما و رژیم اِشـغالگر صهیونیسـتی، بـا پشـتوانه آمریکا به 
کشـورهای اسـالمی حملـه کنیـد مـا بـه مظلومانـی کـه مـورد تجـاوز شـما قرار 
می گیرنـد کمـک می کنیـم. مطمئـن باشـید کـه »َو َسـیعلَموا الّذیـَن َظلَمـوا أَی 

ینَقلِبوَن«. َمنَقلَـٍب 

7  سجادى: ما اصولگرايان مثل سال 92 شكست خورديم
بـه گـزارش انتخـاب و به نقـل از آفتاب یزد کمال سـجادی، سـخنگوی جبهه 
پیـروان خـط امـام و رهبـری درگفـت و گویـی اطهار کـرد: مـا اصولگرایـان باید 
بپذیریـم کـه در ایـن انتخابـات همچون انتخابات سـال ۹2 شکسـت خوردیم که 
دلیـل اصلـی آن هـم خود مـا اصولگرایـان بودیم که نتوانسـتیم بـا برنامه و طبق 

آن میثاقـی کـه قبل از لیسـت بسـته بودیم رفتـار کنیم.
 وی همچنیـن دربـاره ریاسـت مجلـس گفت: بـا توجه به ترکیبـی که مجلس 
بـه خـود گرفتـه اسـت که مجلـس اصالح طلبـی و معتدل اسـت می تـوان گفت 
ریاسـت بایـد بـه نـام آقـای عارف باشـد ولی ایـن موضـوع را هم عنـوان کنم که 
آقـای الریجانـی چهـره خوبی از خـود در بین اصـالح طلبان حاضـر در مجلس و 
هـم در خـارج از مجلـس بـه جا گذاشـته اسـت کـه نمی تـوان به راحتـی از این 

موضوع عبـور کرد.

۸  واكنش مینو خالقی : شكايت می كنم 
بـه گـزارش راه امـروز، متـن بیانیه مینـو خالقـی در واکنش به انتشـار تصاویرش 

در فضـای مجازی به این شـرح اسـت:
هو العادل

یـا ایهـا الذین آمنو اجتنبوا کثیراً ِمن الّظن اّن بَْعَض الّظِن اثٌم
در کمـال تأسـف افـرادی بی هویت و منفعت طلب که در رسـیدن بـه منافع و 
مطامـع سیاسـی خـود تمامی اصول شـرعی و قانونـی را زیر پـا می گذارند ؛ اقدام 
بـه انتشـار تصاویـر جعلـی و انتسـاب بی شـرمانه آن هـا بـه اینجانـب در فضـای 
مجـازی نموده انـد ؛ بدیـن وسـیله ضمـن تکذیـب شـدید هرگونـه ارتبـاط ایـن 
تصاویـر جعلـی بـه خـود ، از کلیـه مراجـع ذی صـالح تقاضـا می نمایـم در جهت 
حفـظ شـئون جامعـه اسـالمی و حـق خـود به عنـوان زنـی مسـلمان و پایبند به 
اصـول شـریعت اسـالمی بـا جدیت کامل بـا برهم زننـدگان امنیت روانـی جامعه 
و مرتکبیـن جـرم افتـرا در ایـن زمینـه برخـورد نماینـد. ضمناً پی گیـری قضایی 
ایـن موضـوع توسـط اینجانـب در حـال انجام اسـت. قطعـاً مرتکبین ایـن اعمال 
شـنیع بایـد خـود را آمـاده پاسـخگویی در محضـر عـدل الهـی و سـپس قانون و 

ملـت نماینـد. و العاقبـه للمتقین

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 13۹4۶031۹008003۹75هیـات موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقـای ابراهیم 
سـعادت فـر فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 1181 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به 
مسـاحت 2۶5 مترمربـع پـالک 8۹2 فرعـی از 75۶1 اصلی واقع در بخـش 13کرمان زرند 
خیابـان امیرکبیـر کـوی 21 خریـداری از محل مالکیـت غالمعباس نظریان مالک رسـمی 
محـرز گردیـده اسـت. لذابه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی 
می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه ایـن اداره 
تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خودرا 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور وعدم 

وصـول اعتراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:۹5/02/14               تاریخ انتشارنوبت دوم:۹5/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا 
م الف 35            

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی           

 برابـر رای شـماره 13۹4۶031۹008003۶34هیـات موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای سـید 
احمـد ایـزدی یـزدان آبـادی فرزند سـید حسـین بشـماره شناسـنامه ۶45 صـادره از در 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 533/85 مترمربع پالک 2 فرعـی از 12۶41 اصلـی واقع در 
بخـش 13 کرمـان یزدانشـهر خیابـان انقالب جنب حسـینیه خریـداری از محل مالکیت 
سـکینه ایـزدی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 

دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خودرا به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـندمالکیت 

صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:۹5/02/14                       تاریخ انتشارنوبت دوم:۹5/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا 
 م الف 34                          

    
آگهی فقدان سند مالكیت 

خانـم نرجـس اشـرف گنجوئـی فرزنـد اکبـر بموجـب وکالتنامـه شـماره 
20۶775-۹4/12/۶ دفترخانـه 4 کرمـان و ۹8۶۹-۹1/3/22 دفترخانه 21۹ 
رامسـر از طـرف ورثـه زهرا آقائی پور و اکبر اشـرف گنجوئـی فرزندان عباس 
و علـی مالـک ششـدانگ پـالک 535 فرعـی از 3۹۶8 اصلـی بخـش 2 کرمـان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 34۹۹ صفحـه 4۶2 دفتـر 34 صـادر و تسـلیم گردیده 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـالک مزبـور بعلت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبـت مراتب در یـک نوبت در 
تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس 
از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر این صـورت پـس از مدت 

مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: ۹5/2/14          

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان کرمان- محمود مهدی زاده 
م الف 10۹ 

متن آگهی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 25۹۹ فرعـی از 2۹42 اصلـی واقـع در 
بخـش 3 کرمـان بـه مسـاحت 323/13 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابـان 
میرزاآقاخـان جنوبـی کوچه ۶7 مورد تقاضای آقای/خانم سـیف اهلل غالمی قریه 
میرزایـی و مهـر النسـا دولتی راینی تاکنون تحدید حدود نشـده و نیاز به تحدیـد حدود دارد 
و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک 
بـه شـماره 40۹2-۹5/2/11 بدینوسـیله آگهی تحدیـد حدود اختصاصی منتشـر و عملیات 
تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز ۹5/3/5 در محل شـروع و بعمل خواهد آمـد لذا به مالک یا 
مالکیـن املـک مجـاور رقبه مزبور اخطار می گردد کـه در موعد مقرر در ایـن اعالن در محل 
ووقـع ملـک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت به حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مهلـت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـاً به ایـن اداره اعـالم نماید و ظرف مـدت یکماه از تاریخ اعـالم اعتراض 
مهلـت دارنـد تـا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم 
دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت 
یـاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی به نام 

وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار:۹5/2/14

رئیس ثبت  اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان کرمان- محمود مهدی زاده  م الف 107 

متن آگهی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک ۶ فرعـی از 4222 اصلی واقـع در بخش 
2 کرمـان بـه مسـاحت 175/10 مترمربـع واقـع در خیابـان سـرباز کوچـه 34 
مـورد تقاضـای آقای/خانـم سـکینه سراسـیابی تاکنـون تحدید حدود نشـده و 
نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمال تبصـره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد 
لـذا حسـب درخواسـت مالک بـه شـماره 414۹-۹5/2/11 بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود 
اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 8 صبح روز ۹5/3/5 در محل شروع و بعمل 

خواهـد آمـد لـذا به مالک یـا مالکین امالک مجاور رقبـه مزبور اخطار می گـردد که در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن در محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن 
اعتراضی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبـاً به این اداره اعالم نمایـد و ظرف مدت یکماه از 
تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلت دارنـد تا به دادگاه صالحـه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 
نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت 

عملیـات ثبتـی بنام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: ۹5/2/14
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آگهی مزایده مال غیرمنقول 
اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرائـی 
کالسـه 8/۹40148 صـادره از شـعبه دادگاه حقوقـی کرمان ملـک به آدرس 
کرمان خیابان عطار کوچه 5 شـمالی نبش شـرقی 1 با مشـخصات: اسـکلت 
اجـرای، سـقف گنبـدی، نمـا آجـری کـف موزاییک بـه مسـاحت 15 قصب 
که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزش ششـدانگ بـه مبلـغ 5250/000/000 
ریـال ارزیابـی و تقویـم شـده از طریـق مزایـده به فروش برسـاند لـذا طالبیـن خرید می 
تواننـد ضمـن بازدیـد از منزل موصـوف ظرف مدت 5 روز تـا قبل از روز برگـزاری مزایده 
پیشـنهاد خریـد خـود را بانضمـام 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی کـه به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری بشـماره 21712۹3۹51000 واریز خواهند نمود در پاکت در بسـته تحویل 
اجـرای احـکام نماینـد. جلسـه مزایـده راس سـاعت10 صبـح مورخـه 13۹5/03/03 بـا 
حضـور نماینـده دادسـتان منعقد و شـخصی برنده مزایده خواهد شـد کـه باالترین مبلغ 
را پیشـنهاد نمـوده باشـد در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10 درصـد مبلـغ واریزی به 

نفـع دولـت ضبط خواهد شـد.
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 8 دادگستری کرمان- محسن ذکائی م الف 2۹0
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رئیس دانشگاه علوم پزشكي 
کرمان مشاور وزیر بهداشت شد

سـید حسـن قاضـي زاده هاشـمي در ایـن ابـالغ 
آورده اسـت، نظـر بـه توانمنـدي و تجربیـات جنابعالي 
در حـوزه مدیریـت، بهینـه سـازي و تحلیـل اطالعـات 
نظام سـالمت، بدین وسـیله با حفظ سـمت بـه عنوان 
مشـاور اینجانب و سرپرسـت رصد خانـه اطالعات نظام 
سـالمت منصـوب مـي شـوید. وي چنیـن ادامـه داده 
اسـت، انتظـار مـي رود بـا همـکاري تنگاتنگ بـا دفتر 
مدیریـت آمـار و فنـآوري اطالعـات ایـن وزارتخانـه، 
نسـبت بـه نهادینـه و عملیاتي سـازي نظـام تجمیع و 
پایـش اطالعـات و نیـز کاربـردي سـازي اطالعـات در 
حـوزه تصمیـم گیري مدیران حوزه سـالمت در سـطح 
سـتاد و دانشـگاه هـا اقـدام نماییـد. وزیـر بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکي در ادامـه آورده اسـت، امید 
دارم تـالش هـاي شـما، نظامـي هماهنـگ از اطالعات 
قابـل اعتمـاد و یکپارچه را براي ترسـیم تصویر صحیح 
گذشـته، حـال و پیش تصویـري از آینـده فراهم نماید. 
دکتـر علـي اکبـر حقدوسـت داراي دکتـراي تخصصي 
آمـار و اپیدمیولـوژي و فوق لیسـانس آمار از دانشـکده 
بهداشـت دانشگاه لندن - انگلسـتان و دکتراي پزشکي 

از دانشـگاه علـوم پزشـکي ایران اسـت.

تجلیل از کارگران نمونه 
مجتمع سنگ آهن جالل اباد

همزمـان بـا هفتـه کار و کارگـر طـی مراسـمی از 
کارگـران نمونه مجتمع سـنگ اهن جـالل اباد تجلیل 
بعمـل امـد. مدیـر مجتمع جـالل ابـاد در این مراسـم 
ضمـن تبریـک این روز بـه کارگران سـختکوش افزود: 
قشـر کارگر از شـریف ترین اقشـار جامعه هسـتند که 
در خـط مقـدم جبهـه اقتصـادی بـه فعالیت مشـغول 
بـوده و مـا حصل زحمـات این عزیزان اسـتقالل میهن 
اسـالمی و قطع وابسـتگی به بیگانگان می باشـد. سید 
فرهـاد اسـالمی با اشـاره به نامگـزاری سـال 13۹5 به 
نـام اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمل گفـت: امیدواریم 
در سـال جـاری بتوانیم اهداف برنامـه اقتصاد مقاومتی 
مـد نظـر مقام معظـم رهبـری را جامه عمل پوشـانده 
و سـهم خـود را کـه تولیـد هـر چـه بیشـتر و تکیه بر 
تولیـدات داخلـی اسـت را بـه بهتریـن نحـو بـه انجام 
برسـانیم. در ادامـه ایـن مراسـم از 13 نفـر از کارگـران 
نمونـه ایـن مجتمع بـا اهدا لـوح سـپاس تقدیر بعمل 

امد.

راه اندازی دهمین جایگاه سوخت 
ترافیـک  و  نقـل  و  حمـل  سـازمان  مدیرعامـل 
شـهرداری از راه اندازی جایگاه جدید سـوخت در شـهر 

کرمـان خبـر داد.
علـی زنگی آبـادی با بیـان این که موقعیت  سـنجی 
و نظـارت بـر جایگاه های سـوخت، بر عهده ی سـازمان 
افـزود: دهمیـن جایـگاه  اسـت،  ترافیـک شـهرداری 
سـوخت سـی.ان.جی. در بـزرگ راه غربـی، محـدوده ی 
دانشـگاه بعثـت در سـال جاری سـاخته می شـود. وی 
بـا اشـاره بـه سـامان دهی پارکینگ های عمومی شـهر 
گفت: 18 پارکینـگ خصوصی و 15 پارکینگ عمومی 
سـامان دهی  شـهرداری  ترافیـک  سـازمان  سـوی  از 
مدیـر  شـده اند.  مشـخص  یک سـان  تابلوهـای  بـا  و 
عامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری با 
بیـان این کـه شـهروندان می تواننـد درخواسـت ایجاد 
کننـد،  ارسـال  ترافیـک  سـازمان  بـه  را  سـرعت کاه 
خاطرنشـان کـرد: در مبانـی ترافیکـی، سـرعت کاه در 
معابـر درجـه یـک و دو، نقطـه ی حادثه خیز محسـوب 
شـده و تنهـا در معابر درجه سـه و بـا تاییدیه ی پلیس 

راهـور ایجـاد می شـود.

کاغذاخبار

نشسـت عمومـی شـورای اسـالمی 
شـهر کرمان، یکشـنبه شـب بـا حضور 
رییس و سـایر اعضای شـورا، شـهردار 
کرمـان، معـاون فنی عمرانـی شـهردار، 
نماینـدگان قـرارگاه سـازندگی خاتم و 
نماینده  ی مشـاور گارنو تشـکیل شـد.
 پروژه بام كرمان منبع درآمدى 

براى شهردارى
سـخنگوی شـورای اسـالمی شـهر کرمـان از مالقاتش 
بـا آیـت اهلل جعفـری، نماینده ولـی فقیه در اسـتان کرمان 
خبـر داد و گفـت: نگرانـی آیـت اهلل جعفـری از تعطیلـی 
پروژه هـای عمرانـی شـهر برطـرف شـد. بـا ارایـه جزئیات 
پـروژه های شـهری به ایشـان اعـالم کردم هیـچ پروژه ای 
در کرمـان تعطیـل نیسـت. شـهرداری و شـورای شـهر، با 
حمایـت آقـای رزم حسـینی عـزم را جـزم کـرده انـد که 

پـروژه هـا را بـه اتمام برسـانند.
حجت االسـالم محمـد ربانی زاده با اشـاره بـه پروژه بام 
اظهـار داشـت: بارهـا اعـالم کرده ایم که شـورای اسـالمی 
شـهر و شـهرداری هیـچ مشـکلی بـا اجـرای پـروژ ه  بـام 
کرمـان ندارنـد و ظاهـراً سـرمایه  گـذار راغـب بـه ادامه ی 

کار و سـرمایه گـذاری ندارد.
وی گفـت: اگـر بـه هـر دلیلی سـرمایه گـذار رغبتی به 
ادامـه  کار نـدارد. شـهرداری مـی توانـد بـا راه انـدازی تله 
کابیـن واحـد های خدماتـی مختلف از جمله کافی شـاپ 
و فسـت فـود و رسـتوران نیـز راه انـدازی کنـد و منبـع 

درآمـدی بـرای شـهرداری می شـود. 
علـی بابایـی شـهردار کرمـان نیز با بیـان اینکـه درباره 
ی اجـرای پـروژه ی بـام کرمـان بـا سـرمایه گذار در حـال 
مذاکـره هسـتیم، گفـت: 15 کانتینـر، قطعات تلـه کابین 

از مقصـد ایتالیـا در حـال بارگیری اسـت.
 معاون فنی عمرانی شهردار كرمان خبر داد: 
اتمام تقاطع شهید بادپا تا اسفندماه سال جارى

در ادامـه، معـاون فنی عمرانـی شـهردار کرمـان گفـت: 
در میـدان آزادی، از 870 شـمع، 570 شـمع و هم چنیـن 
زیرگـذر  سـقف  اول  قسـمت  و  خاکبـرداری   درصـد   80

اسـتقالل نیـز بتـن ریزی شـده اسـت.
رییس شـورای اسـالمی شـهر کرمان خواسـتار به اتمام 
رسـاندن دو تقاطـع ولیعصـر و میدان آزادی تـا 22 بهمن 
امسـال شـد و گفت: اگـر موانعی هم بر سـراه وجـود دارد 
کـه نمـی تـوان ایـن دو تقاطـع را پایـان داد به اطـالع ما 

برسانید.
ارایـه برنامـه زمانبنـدی  پنجعلـی زاده نیـز خواسـتار 
پروژه هایـی شـد کـه تـا اسـفندماه باید بـه اتمام برسـند.

فرقانـی در پاسـخ گفـت: قبـال صحبتـی در خصـوص 
اتمـام ایـن دو پـروژه تـا اسـفندماه بـا مـا نشـده اسـت.

پنجعلـی زاده گفت: صحبت ها شـده اسـت و قرار شـد 

تا اسـفندماه تمام شـوند.
فرقانـی ادامـه داد: تقاطـع شـهید بادپـا تـا اسـفند ماه 
تمـام خواهد شـد اما در خصـوص آنچه که آقای مشـرفی 
در مـورد دو پـروژه دیگر می خواهند محقق نخواهد شـد. 
معـاون فنـی  عمرانی شـهردار کرمان گفت: اگـر در میدان 
آزادی مشـکل تملـک حل شـود، بـه جز جابه جایـی فیبر 

نـوری، دیگـر مانعی وجـود ندارد.
 مدير پروژ ه  قرارگاه خاتم در كرمان:

 اجراى زيرگذر براى ما به عنوان پیمانكار به 
صرفه تر است

فاضـالب  و  از شـرکت آب  اسـتعالم  پاسـخ  ادامـه  در 
اسـتان کرمـان در خصوص اجـرای تقاطع سـمیه بصورت 
زیـر گـذر ارایـه شـد، مبنـی بـر اینکـه »بـه دلیـل اجرای 
محـدوده  و  جهـاد  خیابـان  در  فاضـالب  شـبکه  طـرح 
تقاطـع سـمیه و عـدم تغییـر در طـرح فاضـالب، تقاطـع 
غیرهمسـطح سـمیه بـه صـورت روگـذر اجـرا شـود تـا از 

بـروز مشـکالت بعـدی جلوگیـری شـود.«
همچنیـن نمایندگان و مشـاور قرارگاه سـازندگی خاتم 
مشـکالت اجرای تقاطع غیرهمسـطح  بصـورت زیرگذر را 
برخـورد بـا خـط اصلی فاضـالب، هزینه بـاال، نیاز بیشـتر 
بـه جابه جایی تاسیسـات، مـدت زمان باالی اجـرای پروژه 
و مسـدود شـدن تمـام مسـیرها اعـالم کردنـد. همچنین 
انحـراف ترافیـک به جای انسـداد ترافیـک، تملک کمتر و 
نیـاز کمتـر بـه جابه جایی تاسیسـات، از جملـه مزیت های 

اجـرای روگذر برشـمردند.
مدیـر پـروژه قـرارگاه خاتـم در کرمـان بـا اشـاره بـه 
بـاال بـودن سـطح آب هـای زیرزمینـی در کرمـان گفـت: 

حفاری هـا مشـکالت زیـادی بـه همـراه دارد.
موسـی نجفـی اظهار داشـت: در اجـرای روگـذر نیازی 
بـه مسـدود کردن مسـیرها نیسـت و بـا انحـراف ترافیک 
مشـکل عبـور و مـرور خودروهـا حـل مـی شـود، امـا در 
زیرگـذر مجبوریـم مثـل میـدان آزادی تمـام مسـیرها را 
مسـدود کنیـم. نجفـی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاخت پل با 
روش سـگمنتال، بـه زیبایی شـهر کمک می کنـد، گفت: 
مـدت اجـرای پـروژه به صورت روگذر نسـبت بـه زیرگذر، 
بـه نصـف می رسـد. همچنیـن در  روگذر فقط ۶4 شـمع 
بایـد اجـرا شـود، اما اگـر بصورت زیـر گذر باشـد به 400 

شـمع نیـاز داریم.
مدیـر پـروژه ی قـرارگاه خاتـم در کرمـان تصریح کرد: 
معارضـان ملکی در زیرگذر بسـیار بیشـتر از روگذر اسـت 
و همـه ایـن مـوارد هزینه اجـرای طرح به صـورت زیرگذر 

را افزایـش خواهد داد.
معمـاری،  کمیسـیون  رییـس  زاده  پنجعلـی  یاسـین 
شهرسـازی و کالنشـهر شـورای اسـالمی شـهر کرمان در 
ایـن خصـوص گفـت: نمایندگان قـرارگاه سـازندگی خاتم 
توضیحـات را براسـاس آن چیـزی کـه بـه نفـع قـرارگاه 

خاتـم اسـت، ارایه مـی دهند و بـا توجه به اینکـه طراحی 
و اجـرا بـا قـرارگاه خاتـم اسـت، سـعی مـی کننـد راحت 

تریـن شـیوه را مـد نظـر قـرار دهند.
مدیـر پـروژ ه  قرارگاه خاتـم گفت: اگر طراحـی و اجرا با 
قـرارگاه خاتم اسـت، اما عامل چهارم )مشـاور( شـهرداری 
و شـورا بـر تمـام جزییـات طرح ها نظـارت دارند و بسـیار 

دقیـق طرح هـا را کنترل مـی کنند.
نجفـی اظهـار داشـت: قـرارگاه خاتـم بـه دنبال کسـب 
سـود و منفعـت نیسـت و در قالـب انجـام یـک کار ملی و 

میهنـی فعالیـت مـی کند.
وی تصریـح کـرد: اگر از دیـدگاه پیمانکار نـگاه کنیم، 
اجـرای ایـن تقاطع به شـکل زیرگـذر برای ما سـودآورتر 
اسـت. چـرا کـه در زیرگـذر بایـد 100 هـزار مترمکعـب 
بتـن ریـزی انجام دهیم کـه این میـزان در روگذر به 25 
هـزار مترمکعـب کاهـش می یابـد. مدیـر پروژ ه  قـرارگاه 
خاتـم در کرمـان افـزود:در هـر مترمکعـب بتـن ریـزی، 
200 کیلوگـرم آرماتـور مصرف مـی کنیـم. بنابراین، اگر 
بخواهیـم عاقالنـه و براسـاس کسـب منفعت مـادی نگاه 
کنیـم، اجـرای زیرگـذر بـرای ما بـه عنـوان پیمانـکار به 
صرفـه تـر اسـت. نجفـی بـا اشـاره بـه اینکـه در روگـذر 
باید هشـت سـتون اجرا کنیـم، اما در زیرگـذر باید 400 
پایـه اجـرا شـود، گفـت: در روگذر هیـچ تملکـی نداریم، 
امـا در زیرگـذر بایـد تملک انجام شـود. بنابرایـن، خیلی 
بـه نفع ماسـت کـه پول خـواب دسـتگاه هـا را بگیریم و 
منتظـر بمانیـم تـا شـورا و شـهرداری تملک هـا را انجـام 

دهند.
وی تاکیـد داشـت: بـا اجـرای زیرگـذر تمـام مسـیرها 
را مسـدود مـی کنیـم و دیگـر هیـچ نگرانـی نداریـم، امـا 
در اجـرای روگـذر بایـد درحالـی کـه خودروها عبـور می 
کننـد کار کنیم و مسـئولیت ترافیـک و اتفاقات و حوادث 

را بپذیریـم.
مدیـر پـروژه قـرارگاه خاتـم در کرمـان گفت: عـالوه بر 
همـه ایـن مـوارد، آب هـای سـطحِی زیرگـذر را بـه کجـا 
مـی خواهیـد هدایـت و دفـع کنیـد و برق پمپـاژ آب های 

سـطحی را چگونـه می خواهیـد تامیـن کنیـد.
پنجعلـی زاده در پاسـخ گفـت: مـی تـوان در زیرگـذر 
سـمیه بدون اجرای شـمع و مشـابه کاری کـه در زیرگذر 

جبلیـه انجـام شـد، از باکـس  های بتنـی اسـتفاده کرد.
بابایـی گفـت: اسـتفاده از باکس های بتنـی در زیرگذر 
حداکثـر تـا عرض شـش متـر امکان پذیـر اسـت. بنابراین 

حتمـاً باید شـمع اجرا شـود.
نجفـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـطح شـهر بـه دلیـل 

وجود سـرباره هـای سـاختمانی، امکان اسـتفاده از باکس 
بتنـی نیسـت، اظهار داشـت:اگر زیرگذر سـمیه به سـبک 
زیرگـذر جبلیـه اجرا شـود، هر سـه مـاه یک متـر زیرگذر 

بـاال مـی آید.
مدير پروژه قرارگاه خاتم در كرمان: شهردارى 

بايد پاسخگو هزينه خواب دستگاه ها باشد
مدیـر پـروژه قـرارگاه خاتـم در کرمـان بـا تاکیـد بـر 
تعییـن تکلیـف مابقـی پـروژه هـا اظهـار داشـت: هزینـه 
خـواب دسـتگاه هـای مـا در تقاطـع هوانیـروز از هزینـه 

تملـک هـای ایـن محـدوده بیشـتر شـده اسـت.
وی گفـت: شـورای اسـالمی شـهر کرمان یـا باید مجوز 
ادامـه ی کار در بقیـه ی پـروژ ه ها را ارایه کنـد و یا مجوز 

خـروج دسـتگاه های ما از کرمـان را بدهد.
نجفی در پایان تاکید داشـت: اعضای شـورای اسـالمی 
شـهر بـه دلیـل هزینـه ای که خواب دسـتگاه هـای ما در 
پـی دارنـد و شـهرداری کرمان باید این هزینـه را پرداخت 
کند، در آینده باید به اداره کل بازرسـی پاسـخگو باشـند.

در پایـان بـا کلیات اجرای تقاطع غیرهمسـطح سـمیه 
و تجهیـز کارگاه در محـل طـرح موافقـت شـد. تصمیـم 
گیـری در خصـوص نحـوه انجام پـروژه بصـورت زیرگذر و 

یـا روگـذر به جلسـه ی بعـد موکول شـد.
بـه  توجـه  بـا  جلسـه  پایـان  در  کرنـا  گـزارش  بـه 
درخواسـت شـهرداری کرمان در مورد پل های شـرف آباد 
و امیرکبیـر، بـا کلیـات اجـرای این دو طرح با شـرایط زیر 

شـد: موافقت 
الـف- قـرارگاه خاتـم از سـال ۹۶ بـه بعـد هزینه  هـای 
پل هـا را مطابـق توافق نامـه ی اولیـه، 50 درصـد زمیـن و 

50 درصـد وجـه نقـد دریافـت کند.
ب- ایـن موافقـت، اضافـه بر هشـت پل قبلی اسـت که 

در موافق نامه ی پیشـین ذکر شـده اسـت.
آب نماى موزيكال در شوراى شهر كرمان

قابـل ذکر اسـت بـه دلیل بارش بـاران در روز یکشـنبه 
از سـقف سـالن برگـزاری جلسـات شـورای شـهر کرمـان 
آب بـاران چکـه مـی کـرد و تعـدادی از اعضـای شـورا و 
خبرنـگاران در مـدت زمـان جلسـه نگـران ایـن موضـوع 

بودنـد کـه سـقف ریـزش نکند. 
همانطـور کـه در عکـس ها مـی بینید بـرای جلوگیری 
از روان شـدن آب در کـف سـالن سـطل هایـی را در زیـر 
نقاطـی قـرار دادند کـه آب باران چکه می کـرد. همچنین 
آب بـاران بـر روی دیوارهـا جـاری بود. در اواسـط جلسـه 
بابایـی شـهردار کرمـان نیـز با خنده گفت: شـورای شـهر 

کرمـان آبنمای موزیـکال دارد.

در آخرين جلسه شوراي شهر كرمان روى داد

رونمايي از آب نماي موزيكال 
در محل شوراي شهر كرمان

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله اى شماره 1-95/02 )نوبت اول(
مجتمـع کک سـازی و پاالیـش قطـران زرنـد در نظـر دارد انجـام خدمـات مربـوط بـه ایاب و ذهاب پرسـنل سـاکن شهرسـتان زرنـد و کرمان شـاغل در این مجتمـع و انجام امـور مربوط به حمـل و نقل و 
ماشـین آالت سـبک برای مدت سـه سـال را از طریق مناقصه عمومی به یک شـرکت توانمند حائز شـرایط واگذار نماید. بدینوسـیله از کلیه شـرکتهای فعال در زمینه مناقصه تقاضا می شـود در صورت 

تمایـل جهـت کسـب اطالعات بیشـتر و دریافت اسـناد مناقصه به شـرح ذیل اقـدام نمایند. 
1- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 7 جاده زرند به کرمان، مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند، دفتر امور حقوقی و قراردادها.

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹5/2/20 لغایت ساعت 15 مورخ ۹5/2/2۶
3- مـدارک مـورد نیـاز جهـت دریافـت اسـناد: الـف- فیش واریـزی )به مبلغ 300/000 ریال به حسـاب شـماره 1251231۹/3۹، نزد بانک ملت شـعبه شـهید بهشـتی زرند کد 44۶44 بنام شـرکت تهیه 

و تولیـد مـواد معدنـی ایـران- مجتمع کک سـازی و پاالیش قطـران زرند( ب- معرفی نامـه کتبی در صورت اعـزام نماینده.
4- زمان ارائه پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ ۹5/03/08

5- محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: دفتر کمیسیون معامالت مجتمع، یکشنبه مورخ ۹5/03/0۹
۶- مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/500/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال( 

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند م الف 54
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کرمون

داستان

نخسـتین سـیاحان خارجی که از کوهبنـان دیدن کرده و 
دربـاره این محـل مطلبی نوشـته اند، چند نفر ونیـزی بودند 
کـه یکـی از آن ها »مارکوپولو« نام داشـت و بعدها سـفرنامه 
مشـهوری کـه راهنمـای سـیاحان بـود، نوشـتند کـه بـه نام 
مارکوپولـو، نامگذاری شـده اسـت.  اکثر سـیاحان بـرای آنکه 

در ایـن سـفرنامه از کوهبنـان )بـه نظر آن ها( بیـش از اندازه 
تعریـف و توصیـف شـده، بـه کوهبنان آمـده انـد. وقتی یکی 
از آنهـا بـه نام فرانشـی در سـال 1۹41 مقالـه ای در این باره 
نوشـت، ادعا کـرد کوهبنان فعلی، آن کوهبنـان »مارکوپولو« 
نیسـت و اگـر هـم باشـد، یـک مرتبـه ویـران شـده و دوباره 

جـای آن آبـادی سـاخته و بـه همـان نـام نامیـده می شـود 
و ایـن آبـادی کوچـک، نمـی توانـد آن کوهبنان مـرز کرمان 
باشـد، بـا آن همـه اهمیتـی کـه مارکوپولودرباره آن نوشـته 
اسـت. هـر چند نظریه فرانشـی را سـایر محققیـن رد کردند. 
بـه دلیـل آنکه مـرز کرمـان و یزد، همـان کوهبنان بـوده که 
باعـث اختـالف یـزدی هـا و کرمانـی هـا بـوده و کوهبنـان 
مدتـی از طـرف حـکام یـزدی اداره می شـد و بافـق و بهاباد 
نیـز از توابـع آن بـوده اسـت. اکثـر سـیاحان خارجـی کـه به 
کوهبنـان آمـده انـد، درباره نوشـته هـای مارکوپولـو تحقیق 
کـرده انـد و نحـوه رفتن مارکوپولـو از کرمان تـا کوهبنان که 
هفـت روز بـه طـول انجامید و نظریـه او در ایـن راه که هفت 
روز زیـاد اسـت و آیـا از راه زرنـد یا جـای دیگر بـه کوهبنان 

رفته اسـت. 
هـر کـدام دربـاره این راه و خـود کوهبنان مطلبی نوشـته 
انـد کـه خالصـه آنهـا بدیـن قـرار اسـت. سـایکس در کتاب 
ده هـزار مایـل در ایـران )صفحـه 273( چنیـن می نویسـد: 
ایـن قسـمت از لـوت دیگـر مـورد بازدید قـرار نگرفته اسـت. 

امـا مـن مـی دانـم کـه تمام ایـن لـوت کویـر اسـت و تقریباً 
قطعی اسـت که مارکوپولـو، آخرین تجربیات ناگـوارش را در 
طبـس واقـع در 150 مایلی کوهبنان به دسـت آورده اسـت. 
اسـتوارت مـی نویسـد: خیلـی برایـم جالب اسـت کـه درباره 
کوهبنـان بشـنوم و یا ایـن محل را ببینـم. زیـرا مارکوپولو از 
آن بـه منزلـه یکـی از آبـادی های بزرگ سـر راهـش یاد می 
کنـد. یـول، درباره عبـور مارکوپولـو از کوهبنان می نویسـد: 
مـا مـی توانیـم مطمئن باشـیم که حـاال در کوهبنـان جایی 
وجـود نـدارد کـه بتـوان از آن بـه نام شـهر بزرگ یـاد کرد و 
همچنیـن نمـی توان باور کـرد که در زمـان مارکوپولو چنین  
شـهری وجـود داشـته اسـت.  ارهـو کریـده، اسـتاد باسـتان 
شـناس می نویسـد: در مشـرق کوهبنان نزدیکی های تخت 
امیـر، مجموعـه ای از ابزار و آالت اواخر دوران میان سـنگی و 
دوران نوسـنگی بـه دسـت آمد. تکه های سـنگ سـه پهلوی 
سـاییده شـده کـه شیشـه را خـط مـی انداخـت و ایـن تکه 
های سـنگ وسـیله صید برای بشـر دوران میان سـنگی بود 

کـه آنهـا برای شـکار بر سـر مـی زدند.

نظر سیاحان خارجی در مورد 

عبور مارکوپولو از کوهبنان

گردشگری

علی اکبر عربی
حـرم مطهـر امامـزاده زیدبـن علـی در شـمال غربـی 
روسـتای ده علـی از توابع شهرسـتان کوهبنان واقع شـده 

ست. ا
بنـا بـر قولـی کـه از قدیـم در افواه مـردم بـوده و کتاب 
تاریـخ امـام زادگان آن را تأئیـد مـی کند چنین اسـت که: 
امامـزاده زیـد بـن داوود بـن زیدبـن علی بن الحسـین)ع( 
از نـوادگان امـام سـجاد )ع( مـی باشـد کـه در جریانـات 
سیاسـی بعـد از شـهادت امـام رضـا)ع( در ایـران متـواری 
شـده اسـت و از طرف حاکم وقت برای سـر ایشـان جایزه 

گردید. تعییـن 
لـذا ایشـان بـرای نجـات خـود از این شـهر به آن شـهر 
و از ایـن روسـتا بـه آن روسـتا در حرکـت بوده تـا این که 
به روسـتای کهن در 20 کیلو متری شـرق محل شـهادت 
و از آنجـا بـه رتـک در ۶ کیلومتـری محـل شـهادت آمده 
اسـت. باالخـره ایشـان بـه محلـی که اکنـون مرقـد مطهر 
آن جنـاب واقـع گردیـده رسـیده، در اینجا بـه چوپانی که 
بوکنـی داشـته و گوسـفندان خـود را در آن نگهـداری می 
کـرده پناهنـده شـده اسـت؛ امـا چوپـان که به شـخصیت 
ایشـان پـی بـرده بـود نیمـه هـای شـب بـه طمـع جایـزه 
ایشـان را به شـهادت رسـانده، سـر مبارک آن بزرگوار را از 
تـن جـدا می کنـد. پیکـر مطهر ایشـان را در همـان محل 
دفـن کـرده و سـر آن بزرگـوار را بـرای دریافـت جایـزه به 
بـم کـه محل حکومـت وقت بـوده منتقـل می نماید. سـر 
مبـارک آن حضـرت را در همـان جـا دفـن می کننـد. لذا 
امامـزاده زیدبـن علـی دارای دو مقبـره می باشـد که یکی 
در محـل دفـن پیکـر مطهـر آن حضـرت و دیگـری در بم 
کـه سـر آن بزرگـوار مدفون اسـت و به راس الزید مشـهور 

است.
    بـه قولـی دیگـر این کـه در حدود اوایـل دهه 1380 
از طـرف مؤسسـه دائرةالمعـارف بقـاع متبرکـه بـه قلـم 
محمـد مهـدی فقیـه محمـدی جاللی)بحرالعلـوم( تدوین 
شـده منتشـر گردیـده اسـت و نسـب ایشـان را بـا شـش 

واسـطه بـه حضـرت علی)ع(می رسـاند.
او می نویسـد:»وی سـیدی جلیـل القدر، عظیم الشـأن 
و دینـدار بـود، او از شـهدای بنـام اهـل بیـت اسـت، کـه 
بـر طبـق تذکـره هـای محلی به دسـت عمـال خـوارج به 

شـهادت رسـیده است.«
زیـد  امامـزاده  دربـاره جـد  نّسـابه  عمـری  ابوالحسـن 
بـن علـی مـی نویسـد:»فرزندان جعفـر بـن محمـد اُبلّه بر 
اثـر ظلـم عمـال عباسـی در شـهر هـای مختلـف مخفی و 
متفـرق شـدند، لـذا اسـحاق و یعقـوب فرزنـدان جعفـر به 
قـم و مظفـر بـه فـارس و محمـد و هاشـم بـه ری سـپس 
بـه کرمان منتقل شـدند. سـید محمد در کرمـان مخفیانه 
مـی زیسـت تـا اینکـه صاحـب فرزندی بـه نام احمد شـد. 
احمـد نیـز 3 فرزنـد ذکـور داشـت کـه یکـی از آنها سـید 

حسـین پـدر امامـزاده زید اسـت.
    سـید حسـین در بـم سـکونت داشـت و از موقعیـت 

خوبـی برخـوردار بـود، در آن جـا صاحـب فرزنـدی به نام 
زیـد شـد. زیـد سـیدی جلیـل القـدر و دینـدار بـود. او به 
همـراه دیگـر امامـزادگان در قیـام علیـه خـوارج شـرکت 
داشـت و پـس از شکسـت قیام مذکـور تحت تعقیـب قرار 
گرفـت و عاقبـت به دسـت جاسوسـان خوارج در روسـتای 
ده علـی به شـهادت رسـید. بدنـش در این روسـتا مدفون 
و سـر مقـدس او را در بـم نـزد حاکـم آن جـا بردند و سـر 
انجـام سـر مقـدس در باعـی مدفون شـد که امـروز زیارت 

گاه دوسـتداران اهـل بیـت)ع( در بم اسـت«. 
    بـه سـال 10۶8 ه ق  یـک زوج بـه نـام هـای محمد 
و حلیلـه بنایـی برمدفـن پیکـر ایشـان سـاختند و سـنگی 
بـر بـاالی سـردر حرمخانـه نصب نمـوده اند که ابیـات زیر 
روی آن نقـش بسـته اسـت و اکنون موجود می باشـد. نام 
امامـزاده، بانیـان و مـاده تاریـخ آن)خجسـته( بـه حـروف 

ابجد مشـخص شـده است.
انجام گرفت این جلیله

بی شبهه خجسته شد خجسته
مدفون شد اندرین بوم
از سعی محمد و حلیله
تاریخ عمارت خجسته

زیدبن علی شهید معصوم
    مشـخصات سـاختمان قدیم امام زاده به شـرح ذیل 

بـود کـه نگارنده اندکـی در ذهن دارد.
1- صحـن: محوطـه ای بـا ابعـاد تقریبـی 20*10 متـر 
بـود کـه اطـراف آن را سـرصفه ها و تـاق نماهائـی احاطه 
کـرده بـود کـه عمـق صفـه هـا تقریبـاً یـک متـر بـود، در 
بعضـی از ایـن سـر صفـه هـا بـه اتاقـی یـا محوطـه ای باز 

شـد. می 
مثـاَل ضلـع شـمالی کـه 3 سـر صفه داشـت  از راسـت 
بـه چپ سـر صفـه اّول خالی  سـرصفه دّوم بـه حرمخانه و 
سـرصفه سـّوم به یـک انبـاری راه داشـت و در ضلع غربی 
نیـز دو سـرصفه ودو تـاق نمـا وجود داشـت، یک سـرصفه 
بـه مسـجد امامـزاده یـک سـرصفه بـه انبـاری و دو تـاق 
نمـای دیگـر خالـی بـود. در ضلـع شـرقی که قرینـه ضلع 
غربـی بود یک سـرصفه و سـه تـاق نما بود که از سـرصفه 
دری بـه سـه بـاب صفـه بـزرگ وارد مـی شـد کـه رو بـه 
صحـرای زیـدی قرار داشـت. ضلـع جنوبی کـه قرینه ضلع 
شـمالی بـود فقـط سـر صفـه میانـی بـه خـارج از امامزاده 

راه داشـت و دو تـای آن خالـی بود.
2- حرمخانـه:از صفه میانی ضلع شـمالی صحن توسـط 
یـک راه رو تقریبـاَ یـک و نیـم متـری بـه حرمخانـه وارد 
مـی شـد. حرمخانـه اتاقـی چهار گـوش با سـقفی گنبدی 
کـه بـا گـچ سـفید کاری شـده بود و زیـر سـقف را با رنگ 
سـیاه نقاشـي کرده بودند. همچنین زیر سـقف به اسـامی 

چهـارده معصـوم مزین شـده بود.
روی حرمخانـه گنبـدی اسـتوانه ای شـکل که قسـمت 
بـاالی آن از محـل کتیبـه گنبدی شـکل بود قرار داشـت. 
بدنـه ایـن گنبـد را بـا گچ سـفید کـرده بودند. حـد فاصل 

بدنـه و سـر گنبـد کتیبه مانندی بـود که با قطعـات آیینه 
هـای حـدود 20*30 سـانتي متـری مزییـن کـرده بودند 
و از دور نـور افشـانی مـی کـرد. کـه متأسـفانه در دهـه 
چهـل کل گنبـد را با سـرامیک پوشـاندند و جـای آینه ها 
کتیبـه سـوره مبارکـه انشـراح بـا زمینـه الجـوردی نصب 
شـد. همچنیـن ضریـح چوبـی روی قبـر امـام زاده بود که 
در اوایـل دهـه 1380  جـای خـود را بـه ضریحـی فلـزی 
نـو داده اسـت. ضریـح قبلـی را اکنـون در گوشـه ای از 
حرمخانـه قـرار داده انـد. چنـد قندیـل نیـز از سـقف روی 
ضریـح آویـزان بـود که فعـاًل در انبـار نگهداری می شـود.

همچنیـن دو شبسـتان یکی در شـرق و دیگری شـمال 
حرمخانـه بـه صـورت خصوصـی سـاخته بودنـد کـه قبور 

خانوادگـی بانیـان آن هـا به محسـوب می شـد.
3- بیرون از سـاختمان امامزاده سـمت شرق ساختمان 

سـه صفـه آجری بود کـه فضای مناسـبی برای اسـتراحت 
مسـافران و زوار به شـمار می رفت. در دو سـمت شـمال و 
جنـوب ایـن سـه صفـه دو اتاق بـود که بـه عنـوان انباری 

از آنها اسـتفاده می شـد.
4- در ضلـع جنوبـی در قسـمت  درب ورودی صحـن 
در دو طـرف راهـرو دو اتـاق بـود کـه خـادم امامـزاده در 
آن زندگـی مـی کـرد و یـک تیر چوبـی بلند جلـوی درب 
ورودی نصـب بـود کـه شـب هـا فانوسـي را توسـط طناب 
بـاالی آن مـی فرسـتادند تـا راه نمایـی بـرای مسـافرین 

. شد با
البتـه از بنـای قدیـم چیـزی باقـی نمانـده به جـز چند 
قطعـه عکـس، چون در سـال هـای اخیر آن سـاختمان را 
ویـران نمـوده و بـه جـای آن سـاختمانی جدیـد در حـال 

اسـت. احداث 

درباره امام زاده زيد كه در بم و كوهبنان بارگاه دارد

يک كبوتر در دو حرم

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش چهلم

... با عجله همان چوبی که در سـرش طاسـچه 
ای بود برداشـته و در کاغذهای مخصوص عطاری 
کـه در کاغـذ گـری نزدیـک خانـه مـا از کهنـه و 
گونـی و برگ های پوسـیده و پهن سـاخته شـده 
بـود ریختـه و پیچیـده به دسـت بیمار مـی داد و 
پولـش را دریافـت می داشـت. با آنکـه آقا محمد 
چهل سـال متجاوز از سـنش می گذشـت، مویی 
در صورتـش دیـده نمـی شـد و از فـرط کشـیدن 
تریـاک صورتـش ماننـد خواجـگان بـی مـو بود و 
صدایـش آهسـته بـود. چنـد روزی نگذشـت کـه 
دواهـا را شـناختم و حتـی هـر وقـت آقـا محمـد 
مشـغول تریـاک کشـیدن مـی شـد کار او را مـن 
مـی کـردم  و بـرای آنکـه مشـتریان رم ننماینـد 
بـه اصـرار زیـاد بـه مـادرم گفتـم کـه دسـتمالی 
در اطـراف کالهـم بپیچـد. در ظاهـر بـرای آنکـه 
گـوش هایم از سـرما محفـوظ بماند امـا در باطن 
مـی خواسـتم به حکیم باشـی یعنی آقـا غالمرضا 
شـبیه شـوم موقـع رفتن بـه دکان هم سـعی می 
کـردم کـه مثـل آقـا غالمرضـا راه بـروم. کمـی 
کمـرم را خـم مـی گرفتـم و چنـان راه مـی رفتم 

کـه گویـی مردی سـی چهل سـاله هسـتم.
روزی آقـا محمـد بـرای آنکـه بـه آزادی بتواند 
تریـاک بکشـد و کیـف چرتش پـاره نشـود، دواها 
را یکـی بـه یکـی بـه مـن شناسـاند. دسـت روی 
خانـه چوبی که جای خاکشـیر گـذارده بود گفت 
ایـن هـا خاکشـیر اسـت. بـه هـر مزاجی سـازگار 
اسـت. اگر بیمـاری آمد و ما نبودیـم چند مثقالی 
از ایـن خاکشـیرها را در کاغـذی پیچیـده و بـه 
دسـتش بـده و یـک تنبلـو بگیر و باز دسـت روی 
خانـه دیگـری گذارده گفت این دوا شـاتره اسـت. 
اگـر کسـی اسـهال داشـته باشـد چنـد مثقـال از 
ایـن شـاتره را در کاغـذی پیچیـده بـه دسـتش 
بـده بگـو آن را در دو اسـتکان آب ماننـد چـای 
دم کنـد و بیاشـامد. اگـر روز بعـد آمـد و گفـت 
خـوب نشـدم، از ایـن خانـه کـه در آن کلپـوره 
اسـت چنـد مثقال بـه او بـده! اما کلپـوره را نباید 
دم کـرد بلکـه در آب خیسـانیده بعد شـیره آن را 
از پارچـه نازکـی بیـرون کننـد و خالصـه هر روز 
نـام دوا و طـرز معالجـه ای را مـی آموختـم. بعداً 
متوجـه خانـه های چوبـی که در عقـب دکان بود 
شـدم ایـن خانه ها مرکب از ریشـه هـای مختلف 

گیاهـان و اشـجار بود. 
یـک نفـر دالک همیشـه رو بـه روی دکان مـا 
قـدم مـی زد و منتظـر مـی شـد کـه از هـر کس 
کـه آقـا غالمرضـا بگویـد خـون بگیـرد و یـا اگـر 
دندانـش درد مـی کنـد بـا گاز انبـری کـه همراه 
داشـت آن را در بیـاورد چـون آقـا غالمرضـا بـه 
پولـی  کننـدگان  مراجعـه  از  طبابـت  مناسـبت 
دریافـت نمی داشـت و بـه همان فـروش دوا قانع 

بـود. هـر روز سـی چهـل مشـتری داشـتیم. 
بعضـی از بیمـاران بـه آقـا محمـد پسـر آقـا 
گفتنـد  مـی  و  بودنـد  متعقـد  بیشـتر  غالمرضـا 
پسـرش از خـودش حـاذق تـر اسـت. آقـا محمد 
بـا آن کـه سـن و سـالی نداشـت متصـل سـیگار 
و تریـاک می کشـید. مرتـب چای گـرم و پررنگ 
خیلی شـیرین مـی خـورد. از اینکه بـه او بگویند 
آقـا محمـد خوشـش نمی آمـد و به مـن فهمانید 
کـه هر وقـت او را بخواهـم صدا کنـم کلمه دکتر 
را در جلـو اسـمش بگویـم و اگـر کسـی مـی آید 
و نباشـد بگویـم دکتـر باالی سـر مریضـی رفته و 

نیـم سـاعت دیگـر خواهـد آمد. 
در ایـن دکـه کوچـک در زیـر قوطـی و جعبـه 
های چوبی و گوشـه و کنارش موشـها در سـوراخ 
هـا النـه زیـادی داشـتند و صبـح کـه درب دکـه 
بـاز می شـد موشـها را مـی دیدم با کمـال آزادی 
روی دواهـای خشـکیده جـور واجور در جسـت و 
خیـز بودنـد و همـه جا را پـر از فضله مـی کردند 
و آنقـدر بـی بـاک بودند کـه روز روشـن در روی 
طبلـه  و جعبـه هـا جسـت و خیـز مـی کردند. و 
گاهـی مـن ماننـد شـکارچی کمین کـرده با یک 
ضربـه چـوب سـرطاس کـه دوا برمی داشـتم آنها 
را مـی کشـتم و خونشـان جـاری می شـد عقیده 
پـدر و پسـر هـر دو بـر ایـن بـود کـه دوا هـر چه 
تلـخ تـر و زمخـت تـر باشـد اثرش بیشـتر اسـت 
اگـر از یکـی از بیمـاران مـی گفـت کـه رفتـه ام 
بـه مریضخانـه و دکتـر انگلیسـی به جـای تریاک 
کشـیدن و اینکـه ایـن سـورمه هـای شـما را در 
را  سرهایشـان  کـرده  منـع  بریـز  خـود  چشـم 
جنبانیـده و بـا ترحم زیـاد به آن بیمار نگریسـته 
و مـی گفتنـد اینهـا دلشـان بـه حال ما نسـوخته 
مـی آینـد بـه ایـران جوهریـات خودشـان را بـا 

جـان مـا تجربـه کنند. 
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کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.
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زندگی

نكته
چهارگام برای رسیدن به 

احساسات مثبت
اسـترس، تنفـر، خشـم، احسـاس گنـاه و تـرس همـه 
یـک نقطـه اشـتراک دارنـد و آن،ایـن اسـت کـه هیچ 
کـدام حـس خوبـی ندارند.حتی به زبـان آوردن هریک 
از ایـن کلمـات هم مـی تواند احساسـی ناخوشـایند را 
تداعـی کنـد، امـا نمی تـوان از احساسـات منفـی فرار 

کـرد و بایـد راهـی بـرای رویارویـی با آنهـا یافت.
دکتـر فرشـاد نجفـی پـور در گفـت و گـو بـا روزنامـه 
ایـران، مـی گویـد: بیشـترافرادی کـه تنفـر، خشـم و 
تـرس را تجربـه کـرده انـد بـه دنبـال راهـی هسـتند 
کـه احساسـات منفـی خـود را مهـار کننـد. در پاسـخ 
بـه ایـن افـراد مـی تـوان گفـت که همـه احساسـات و 
حتـی احساسـات منفی،همیشـه حـرف هـای مهمـی 
بـرای گفتـن دارنـد. از ایـن رو نبایـد آنهـا را فراموش، 
بـرای  بایـد  مقابـل  در  کنیـم.  یـا سـرکوب  خامـوش 
دسـتیابی بـه پیـام نهفته این احساسـات راهـی بیابیم. 
مـی  ادامـه  در  ورزشـی  روانشناسـی  متخصـص  ایـن 
افزایـد: مـی تـوان تنهـا بـا چهـار گام پیـام نهفتـه در 
احسـاس را پیـدا کـرد اما فرامـوش نکنیم کـه نباید به 

هیـچ وجـه دو گام اول را حـذف کـرد.
گام اول

 نفـس تـان را بیـرون بدهیـد دکتر نجفی پـور با تأکید 
بـر اینکـه یـک لحظـه احسـاس را بـه حـال خـودش 
بگذاریـد، خاطرنشـان مـی کنـد: قبـل از هـر کار بایـد 
را سـر جایـش چسـبانده رهـا  تنشـی کـه احسـاس 
کنیـد. بـرای ایـن کار سـه بـار نفـس عمیـق بکشـید. 
هنـگام بـازدم همـه اعضـای بـدن از سـر تا نـوک پا را 
کنتـرل کنیـد تـا بتوانید اعضـای تحت فشـار را بیابید؛ 
هـر عضلـه ای که سـفت بـود، شـل کنید و نفـس تان 

را بیـرون بدهیـد.
گام دوم

واقعیـت،  بـر  شـاهدی  ناراحتـی  ایـن  کـه  بپذیریـد   
متخصـص  ایـن  اسـت  تـان  بـودن  زنـده  و  تمامیـت 
تصریـح مـی کنـد: هرچـه سـایه خـود را انـکار کنیـد 
بیشـتر بـه آن بـدل خواهیـد شـد. نگرانـی و تـرس ها 
بخشـی از زندگـی مـا را تشـکیل مـی دهنـد. همـه 
انسـان هـا بـی قیـد و شـرط آن را تجربـه مـی کنند و 
بـا احساسـات منفـی و ناخوشـایند روبـه رو می شـوند. 
راهگشـا  تنهـا  نـه  احساسـات  ایـن  گرفتـن  نادیـده 
نخواهـد بـود بلکـه آرامش فـرد را هم تحـت تأثیر قرار 
مـی دهـد. حقیقت این اسـت کـه مثبـت و منفی های 
زندگـی درکنـار هـم هسـتند و هیـچ کـس نمی توانـد 
بخشـی از وجودش را انکار کند، کسـی کـه از وضعیت 
فعلـی خـود ناراضـی اسـت نمـی توانـد آینـده را از آن 
خـود کنـد. بنابرایـن بهتـر اسـت احساسـات خـود را 
انـکار نکنیـد تـا عقـل تان سـالم بمانـد در ایـن مرحله 
پـس از سـه بـار تنفـس عمیـق با خـود بگوییـد: »من 
درحـال کسـب تجربـه ای جدیـد هسـتم. مـن بـرای 
کشـف پیـام احساسـاتم آمـاده ام.« سـپس لحظـه ای 
آرام بنشـینید و نفـس عمیـق بکشـید و خـود را بـرای 

برداشـتن گام بعـدی آمـاده کنیـد.
گام سوم

 کنجـکاوی کنیـد دکتـر نجفـی پـور تأکیـد مـی کند: 
احساسـات، واکنـش بـه تصـور مـا از لحظه وقـوع یک 
رویـداد اسـت و البتـه مـی توانـد نمایانگـر توقع هایـی 
باشـد کـه بـرآورده نشـده انـد یـا اینکـه تـرس مـا از 
نرسـیدن بـه خواسـته هـا باشـد. از ایـن رو بهتر اسـت 
بدانیـد درمـورد شـما کـدام درسـت اسـت. کنجکاوی 
احساسـی اسـت کـه بهـای چندانـی بـه آن داده نمـی 
کـه  بـه طـوری  بـود،  کارگشـا خواهـد  بسـیار  شـود 
سـقراط مـی گویـد: »کنجـکاوی، مـادر عقـل اسـت.« 
ببینیـد  و  کنیـد  کنجـکاوی  بکشـید،  عمیـق  نفـس 
چـه توقعـی داشـته ایـد کـه عملی نشـده اسـت. برای 
احسـاس خـود حرمـت قائل شـوید و علـت را دریابید: 
»مـن غمگینم چـون... من عزادارم چـون... من ناامیدم 
چـون... من متنفرم چون....« کشـف زمینه احساسـات 
باعـث می شـود گام بعـدی را کشـف کنیـد. ناگهان آن 
نیـروی منفی خودبـه خود ناپدید می شـود. کنجکاوی 
بـه تـرک عادت هـم کمک می کنـد و می تواند منشـأ 

تغییـرات مثبـت و پایدار باشـد.
گام چهارم

 بـه دنیـای پیرامـون خـود توجـه کنید ایـن متخصص 
در خاتمـه توصیـه مـی کنـد: ببینیـد کجـا هسـتید، 
داشـته هایتـان را ببینیـد، عالیـق تـان را بیابیـد ایـن 
یافتـه هـا را هم با احساسـات فعلـی تان همـراه کنید. 
انـدوه و ترس را با شـکرگزاری، ناکامـی و ناامیدی را با 
مهربانـی، تنفر را با امید، خشـم را با شـوق و حسـادت 
را بـا بخشـش، کم اثـر کنید؛ بپذیرید بدون احساسـات 
منفـی، احساسـات مثبـت معنـا ندارند. مغز یـک کلید 
روشـن ، خامـوش دارد کـه وقتـی احساسـات منفـی 
روشـن می شـوند احساسـات مثبت خاموش می شـوند 

و برعکـس. از ایـن کلید خـوب اسـتفاده کنید.

ایـن روزهـا بـازار خبرهـای حوزه ی 
و  روان  و  اسـت  داغ  بسـیار  حـوادث، 
احساسـات جامعـه را درگیر خود کرده 
اسـت. در کنـار همـه ی آسـیب هـای 
بـارزی کـه در آن دیـده مـی شـود، 
مـواردی هـم وجـود دارد کـه نیـاز بـه 
توجـه ی ویـژه دارد و  بایـد دقیـق تـر 
شـد.  بسـیاری از این جرایم و حوادث 

متاسـفانه در کانـون خانـواده اتفـاق مـی افتـد. 

کانـون خانـواده ای که همیشـه مکانی امن  بـرای زندگی 
بوده اسـت. هر کسـی، هر کجا که غمگین می شـود، آسـیب 
مـی بینـد، بـه درون خانـه مـی خـزد تا خانـواده بـرای همه 
زخـم هایـش مرهم باشـد. به همین دلیل اسـت کـه حوادث 
در کانـون خانـواده دردنـاک تر می شـوند. وجـود تناقض در 
جنایـات خانوادگی اسـت کـه ذهن فرد فرد جامعـه را درگیر 
خـود مـی کنـد.  چه می شـود خانـواده ای که خـود مصداق 
امنیـت اسـت، بزرگتریـن نـا امنـی هـا را در بطـن خـود می 
پـرورد؟ نـا امنـی هایـی کـه حتی فکـر کـردن بـه آن، حال 

انسـان را دگرگـون مـی کنـد. در ایـن نوشـته مـی خواهیـم 
از چنـد بعـد حـوادث تلـخ خانوادگـی را بررسـی کنیـم. در 
حـوادث خانوادگـی گاهی پدر خانـواده، گاهی مـادر ، خواهر 
و بـرادر در حـق دیگـری جنایـت و ظلمی را روا مـی دارد که 
نتیجـه ی آن،  پشـت هـر انسـانی را مـی لرزاند. خبـر آزار و 
اذیـت »اعظـم« آن هـم به مدت چندین سـال و شـکنجه ی 
نمـود یافتـه بیسـت ویـک روزه ی او، ما را بر این داشـت که 
سـر فصلـی  بگشـاییم کـه از دیربـاز در جامعـه ی مـا وجود 
داشـته اسـت؛ ولـی گاهـی فرامـوش مـی شـود و حادثـه ی 
تلخـی چـون ماجرای اعظم دوبـاره یادمان می انـدازد: »ترس 

همسر«.  از 
ترس از همسر

داسـتان اعظـم و هـزاران اعظـم دیگـر همـه و همـه بیان 
تلخـی اسـت از ترس از همسـر ،همسـری که قرار بـود تکیه 
گاه شـود. همسـری کـه قـرار بـود مانـع همه ی تـرس های 
دنیـا گـردد، تا لبخندی بنشـاند بـه لب های شـریک زندگی 
اش .چـه بالیـی بـر سـر ایـن احسـاس آمـده اسـت کـه این 
چنیـن  بـا انتظـاری کـه از او مـی رفـت غریبگـی مـی کند 
و نـه تنهـا جلـوی آسـیب را نمـی گیـرد بلکـه به او  آسـیب 
مـی زنـد؟ در ماجـرای تلـخ اعظـم، قطعـا مـواد مخـدر بـی 
تاثیـر نبوده اسـت؛ امـا مگر کم هسـتند معتادینی کـه زن و 
بچـه دارنـد؟ آیا همـه این زن هـا و  کودکان را سـوزاندن در 
صنـدوق داغ تهدیـد مـی کند؟ آیـا همه آن کـودکان با چاقو 
زخمـی مـی شـوند ؟ همه ی زن ها بسـته می شـوند یا روی 
سـیمان کشـیده می شـوند؟ آیـا واقعا مـواد مخدر ایـن را به 
روز خانـواده مـی آورد؟ در ایـن کـه اعتیـاد در ایـن حادثـه 
و هـزاران حادثـه ی مشـابه نقـش داشـته و دارد و عقـل را 
زایـل مـی کند هیچ شـکی نیسـت؛ امـا آیا ایـن مـواد، از هر 
نوعـی که باشـد با انسـانیت چنان مـی کند که بـا چاقو بدن 
همسـر و فرزنـدان را زخمـی کنـد و از جیـغ هـای آن ها به 
خاطـر درد هایشـان لذت ببرد؟ این رفتار سادیسـمی ریشـه 
هـای عجیبـی دارد کـه قطعـا نمـی توانـد فقط و فقـط مواد 
مخدر باشـد. درسـت اسـت که اعتیاد چهره ی کریهی دارد؛ 
امـا آیـا مـی تواند ایـن رفتار ضد انسـانی را توجیـه کند؟ اگر 
اعتیـاد دلیـل اصلـی این ماجـرا باشـد آیا همین یـک حادثه  
عـزم ملـی را بـرای برچیـدن مـواد مخـدر جـزم نمی کنـد؟ 
مـاده ی مخـدر شیشـه که مرد خانـواده می گویـد با مصرف 
آن نفهمیـده  کـه چه کرده اسـت هـر روز به گونـه  ای قربانی 
مـی گیـرد. آیـا همیـن یـک دلیـل کافـی نیسـت کـه همـه  
در ایـن زمینـه فعـال شـوند، تـا دیگر دختـر بچـه ای از پدر 
نهراسـد ، زنـی از همسـرش نگریـزد؟ ایـن ترس از همسـر از 
کجـا بر سـر زنـان آمده اسـت. در ماجـرای اعظـم او 21 روز 
زندانـی شـده بـود؛ امـا قبـل از آن چـه؟ مگـر فقـط در گذر 
همیـن چنـد روز همسـرش رفتاری غیر انسـانی با او داشـته 
اسـت؟ جـواب مثبـت بـه ایـن سـوال  بسـیار بعیـد  و دور از 

ذهن اسـت.  

يک قدم مانده تا مرگ
اعظم سـال ها، روحی و جسـمی شـکنجه شـده؛ اما بیان 
نکـرده بـود. صورتش پر از زخم هایی سـت کـه خیلی از آنها 
مـاه هـا عمر  دارنـد و دقیقـا در لحظه ای که فقـط یک قدم 
بـا مـرگ فاصلـه داشـت دربـاره آن ها لب به سـخن گشـود.

چـه شـده کـه ایـن همـه سـال نگفته شـکنجه شـده، کتک 
خورده و سـوزانده شـده اسـت؟ جامعه به چه سـمتی می رود  
وقتـی  زنـی آن قـدر از شـوهر خـود بترسـد کـه همـه چیز 
را بپذیـرد و حتـی کتـک خـوردن تـا زمانـی که او را نکشـد 
برایـش قابـل تحمـل باشـد؟  اعظـم و اعظم هـای جامعه ی 
مـا در طـول سـال هـا از چـه ترسـیده اند کـه آن قـدر خود 
را بـی کـس احسـاس کـرده اند که بـودن در کنار کسـی که 
آزار مـی دهـد، شـکنجه می کنـد، کتک می زنـد را پذیرفته 

و ادامـه مـی دهند؟
شـاید پـدر، بـرادر و یا یکـی از اعضای خانـواده اش،  تکیه 
گاه اش باشـد؛ ولـی اگـر کسـی نبـود  بایـد شـرایط را هـر 
چـه هسـت بپذیـرد و دم نزنـد. در بعضـی از شـرایط پـدر یا  
بـرادری وجـود دارد؛ اما تـوان حمایت وجود نـدارد و این که 
آیـا او خـود از انسـانی که توان شـکنجه ی انسـان دیگری  را 
پیـدا کـرده اسـت، و غم بـار تر این کـه آن دیگری همسـر و 

فرزندش باشـد، نمی هراسـد؟
اگر شكايت كند آبرويش می رود

 اگـر کـه بترسـد دیگـر هیچ کس را نـدارد و ایـن زن باید 
در خفـا اشـک بریـزد و زخـم هایـش را تنهایی مرهـم  کند. 
وقتی  دردهای اعظم را شـنیدیم بغضـی تلخ،حنجره هایمان 
را فشـار داد و خـود را البـه الی لحظـات ترسـناکی کـه او 
و کودکانـش تجربـه کـرده بودند گذاشـتیم. ماننـد اعظم در 
جامعـه ی مـا کم نیسـت؛ زنانی که مـی ترسـند و اجازه می 
دهنـد تـا شوهرشـان هر آن چه مـی خواهد بر سـر او بیاورد. 
وقتـی زنـی ایـن بـاور را دارد کـه اگر شـکایت کنـد آبرویش 
مـی رود، بایـد  در آن لحظـه بـه حال خود افسـوس بخوریم 
کـه جامعـه ای را شـکل داده ایـم کـه در آن او  از حرف های 
ما می ترسـد. تاسـف بخوریم که جامعه ای را شـکل داده ایم 
کـه یـک زن در آن از تـرس ایـن کـه بعـد از جدایـی نتوانـد 
زندگـی کنـد، سـال هـا زخـم داشـتن بر تنـش را، بـه زخم 

زبـان هـای ما ترجیـح بدهد. 
در جامعـه ای کـه بـا حمایـت قانونـی، ایـن امـکان وجود 
دارد کـه مـادری از دیـدن کـودک خـود محـروم شـود و 
همیشـه حسـرت دیـدار او را داشـته باشـد.  تنهـا ایـن دلیل 
بـرای او کافی اسـت که ترجیـح دهد که آزار ببینـد؛ اما کنار 
کودکانـش نفـس بکشـد. در جامعه ای که زن مـی داند  بعد 
از جدایـی اگـر کاری نداشـته باشـد، اگـر حامـی ای نباشـد، 
سـرگردان خواهـد مانـد و آینـده ی روشـنی بـرای او وجـود 
نـدارد. آیـا در دامـان ایـن مادران درد کشـیده کـه تمام روح 
و روانشـان زخمـی اسـت، کودکانـی سـالم رشـد مـی کند؟  

کـودکان آن هـا در آغـوش هـراس بـزرگ شـده اند.

پیام ما »ترس از شوهر« را بررسی می كند

درآغوش هراس

زندگـی  سـبک  و  خانـواده  مباحـث  کارشـناس  یـک 
توانـد زندگـی  بهتریـن عملـی کـه مـی  اسـالمی گفـت: 
زوج هـا را محکـم کنـد و از گزنـد کـه آسـیب هایـی کـه 
تهدیدشـان مـی کننـد. در امـان بـدارد اعتمـاد و تعهـد به 

یکدیگـر اسـت.
بـه گـزارش فـارس، حجت االسـالم سـید مهـدی واعظ 
و  بنیـادی  هـای  مولفـه  از  یکـی  گفت:خانـواده  موسـوی 
تاثیرگـذار در جامعـه اسـت کـه نقـش بسـیار پـر اهمیتـی 
درتربیـت افراد و شـخصیت سـازی آنها در جامعـه را دارد.

وی ادامـه داد: متاسـفانه هـر چه جامعه به سـمت و سـوی 
صنعتـی شـدن و متحـول شـدن پیـش مـی رود عواطـف 
انسـانی نیـز کمتـر و بسـیار دورتـر از یکدیگـر می شـود و 
ایـن یعنـی مـرگ عواطـف بین انسـان هـا، که باعـث بروز 
مشـکالت بسـیار قابـل اهمیتی بیـن خانواده هـا و افراد در 

جامعـه می شـود. 
کارشـناس مباحـث خانـواده بـا بیـان اینکـه در چنیـن 
جامعـه ای هیـچ گونـه عاطفـه، هم دلـی و احساسـاتی رد 
و بـدل نمـی شـود، افـزود: مشـکالت بـزرگ و کوچـک از 
همیـن جـا آغـاز می شـود چرا که هـر کس بـرای خودش 

زندگـی مـی کنـد و فقـط خـودش را مـی بیند.
موسـوی، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در جامعـه ای کـه 

عواطـف در آن مـرده باشـد دوام زندگـی مشـترک در آن 
بـه صفـر مـی رسـد، ادامـه داد: هنگامیکه در یـک زندگی 
هیچگونـه  والدیـن  و  فرزنـد  و  شـوهر  و  زن  مشـترک، 
احترامـی بـه هـم نگذارنـد و هیـچ گونـه محبتـی نسـبت 
بـه هـم نداشـته باشـند چگونه مـی خواهنـد در کنـار هم 

مشـکالت خـود و زندگـی خـود را از بیـن ببرنـد.
وی تصریـح کـرد: وقتـی والدیـن در قبـال وظایف خود 
نسـبت بـه فرزندانشـان و فرزندان نسـبت بـه وظایف خود 
در قبـال والدینشـان کوتاهـی مـی کننـد چگونـه انتظـار 
دارنـد در یـک خانواده موفـق ادامه زندگی دهنـد و همین 

امـر در جامعـه نیـز مصـداق پیدا مـی کند.
کارشـناس مباحـث خانـواده بـا اشـاره به اینکـه تحکیم 
خانـواده در یـک جامعـه بـه مولفـه هـای زیـادی بسـتگی 
دارد، تشـریح کـرد: در جامعـه ای کـه جوانـان آن هیـچ 
گونـه عالقـه ای بـه ازدواج ندارنـد موفقیـت در آن بسـیار 
کـم اسـت، در واقـع در ابتـدا بایـد زمینه های یـک ازدواج 

موفـق را بـرای جوانـان فراهـم کرد.
موسـوی، ادامـه داد: برقـراری روابـط درسـت و سـالم 
و  تعهـد  اعتمـاد،  صمیمیـت،  خانـواده،  اعضـای  میـان 
و  زندگـی سـالم  یـک  تریـن عوامـل  از مهـم  پیشـگیری 
مسـتحکم اسـت کـه هـر یـک از آن هـا دارای یـک دنیـا 

معنـی و دلیـل اسـت.وی در پایـان بـه جوانـان و زوجیـن 
جـوان توصیـه کـرد: بهتریـن عملـی که مـی توانـد زندگی 

شـما را محکـم کنـد و از گزندهـا در امـان بـدارد اعتماد و 
تعهـد بـه یکدیگراسـت.

خوشبختی همسران 
نگاه

نجمه سعیدی

آگهی مزایده مال غیر منقول 
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههـای عمومی و انقـالب شهرسـتان کرمان در 
نظـر دارد در خصـوص پرونده اجرائی کالسـه ۹50200 له آقای حمید روشـنی 
مشـهد طرقـی علیـه آقای افشـین وهابـی دایر بـر مطالبه طلب ششـدانگ یک 
قطعـه زمین فاقد سـند ثبتی به آدرس کرمـان- بلوار هوانیروز )طاهرآبـاد( کوچه جنب بوتان 
گاز متعلـق بـه آقـای شـکراله وهابی کـه طی سـند دسـتی مـورخ 1384/۶/5بـه وی واگذار 
گردیـده بـا مشـخصات ذیل از طریق مزایده بفر وش برسـاند. ملک مذکور بـا کاربری تجاری، 
مسـکونی و بصورت مفروز و عرصه آن به مسـاحت 1250 مترمربع میباشد و ارزش ششدانگ 
ملـک مرقـوم بـه میـزان 1/500/000/000 ریال )یـک میلیارد و پانصد میلیون ریال( توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده جلسـه مزایـده در مـورخ 13۹5/3/3 راس 
سـاعت 10 صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محل اجـرای احکام حقوقی برگـزار میگردد. 
متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمن هماهنگی بـا اجرای احـکام حقوقی 5 روز قبـل از تاریخ 
مزایـده مـی تواننـد از ملک بازدیـد و در صورت تمایل به شـرکت در مزایـده 10 درصد مبلغ 
پیشـنهادی )حداقل قیمت فروش مبلغ ارزیابی شـده می باشـد( خود را به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری 21712۹3۹51000 نزد بانک ملی واریز و قبض آن را به همراه پیشـنهاد کتبی 
در پاکـت در بسـته و تـا قبل از برگزاری جلسـه مزایـده تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت 
شـخصی به عنوان برنده مزایده شـناخته می شـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد 
و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلغ پیشـنهادی به نفع دولـت ضبط خواهد 
شـد ضمناً دایره اجرا هیچگونه مسـئولیتی در قبال معامله معارض و یا سـند رسـمی نخواهد 
داشـت برنـده مزایـده مـی تواند وفق مقررات جهت تنظیم سـند اجـاره به اداره اوقـاف و اخذ 

سـند رسـمی نسـبت به اعیانی از طریق ثبت اسـناد اقدام نماید.
اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی و انقالب شهرستان کرمان- خواجوئی م الف 28۶ 

آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 9۱002۱0
مریـم  )خانـم  بسـتانکار  کـه  فـوق  کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
گلبازخانـی( جهـت وصـول مهریـه خـود مبـادرت بـه بازداشـت و مزایـده 
سـهم االرث بدهـکار )آقـای سـید محمـود طیـب زاده( از پـالک 41۹۹ 
اصلـی واقـع در بخـش دو کرمان را نموده و طبق نظریه کارشـناس رسـمی 

مورخه ۹3/10/13 بیسـت و چهار سـهم از ششـدانگ یکبابخانه مخروبه واقع در خیابان 
شـاهزاده محمـد، غربـی نـه، دارای کدپسـتی: 7۶1۶۶7۹578 دارای عرصـه طلـق، بـه 
مسـاحت 5۶1/81 مترمربـع و بنـای مفیـد 250 مترمربـع اعیـان که یـک مجموعه یک 
واحـدی در آن احـداث گردیـده، بـا حـدود اربعه شـماال: اول دیوار مشـترک بـا خانه 33 
فرعـی از 4010 اصلـی دوم درب ودیواریسـت بـه کوچـه شـرقا: دیـوار مشـترک بـا خانه 
پـالک 4147 غربـا: اول دیواریسـت بـه خانـه 11 فرعـی از 4010 اصلی دوم دیواریسـت 
بـه خانـه 52 فرعی از 4010 اصلی سـوم دیواریسـت بـه خانه 41 فرعـی از 4010 اصلی 
جنوبـا: دیـوار مشـترک با خانـه پالک 42۹7 کـه ارزش 5۶1/81 مترمربـع عرصه به قرار 
هـر متـر مربـع هشـت میلیـون ریـال، ارزش 280 مترمربـع اعیان بـه قرار هـر مترمربع 
هشـتصد هـزار ریـال، ارزش حیـاط سـازی و دیوارکشـی، امتیـاز آب، بـرق، گاز و تلفـن 
یکصـد میلیـون  ریـال، کـه مقـدار 24 سـهم، سـهم االرث مدیـون از پالک فـوق اعم از 
عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقـات بـا در نظـر گرفتـن قیمت روز ملـک معادل یک 
میلیـارد و دویسـت و چهـار میلیـون و ششـصد و بیسـت هـزار ریـال تقویـم مـی گـردد 
بنابرایـن مـوازی ده سـهم و سـه چهـارم سـهم مشـاع از بیسـت و چهـار سـهم از نـود و 
شـش سـهم ششـدانگ پـالک فـوق از سـاعت ۹ الـی 12 روز یکشـنبه مـورخ ۹5/3/۹ 
در اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریـق 
مزایـده بـه فـروش می رسـد. مزایـده از مبلغ پانصـد و نه میلیـون و پانصد و سـه هزار و 
پانصـد و چهـل و دو ریـال )50۹/503/542( ریـال جمـع کل طلـب و هزینـه ها شـروع 
و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـداً فروختـه مـی شـود الزم بـه ذکر اسـت پرداخت 
بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حق انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـم عشـر و حق مزایـده نقـداً وصول مـی گردد 
ضمنـاً چنانـچ روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در 

همـان سـاعت و مـکان مقرر برگـزار خواهد شـد.
تاریخ انتشار: ۹5/2/14

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- سید رضا انصاری 
م الف 111

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

 برابر آراء شماره های  13۹5۶031۹0۶2000057 و 13۹5۶031۹0۶20000۶2 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد مهـدی زاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 487۹ 
صـادره از گلبـاف در دو باب خانـه به مسـاحت 170.۹5.200.84 مترمربع پالکهای 3 و 4 
فرعـی از    -1113 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -1113 اصلی واقـع در گلباف 
خیابـان امـام خمینـی )ره( خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین مهـدی زاده گوکی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز 
آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:۹5/01/30                  تاریخ انتشارنوبت دوم:۹5/02/14

رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف- محمد مقصودی   م الف ۶۹       

        
آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
 برابـر رای شـماره 13۹5۶031۹0۶2000050 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـد محمدخانـی گوکی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 35۹ صـادره از گلباف در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 230/77 مترمربع پـالک 1 فرعـی از 2031 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 2031 اصلـی واقع در گلباف خیابان شـهید صدوقی بن بسـت اول 
سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی صغـری میرتاج الدینـی محرز گردیده اسـت. لذا 

بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15 روز آگهی می شـود درصورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:۹5/01/30                     تاریخ انتشارنوبت دوم:۹5/02/14

رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف- محمد مقصودی 
م الف ۶7  

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـر رای شـماره13۹5۶031۹0۶200004۶هیات اول موضوع قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم کبری کاشـی گوکی 
فرزنـد محمدعلـی بشـماره شناسـنامه 211 صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه مشـتمل 
بـر بـاغ به مسـاحت 878/۹0 مترمربـع پالک 17 فرعـی از 111۹- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پالکهـای 4 فرعـی از 111۹ اصلـی و 1118- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان 
ولیعصـر نرسـیده بـه میدان امـام حسـین )ع( خریداری از مالک رسـمی آقـای علی ایازی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز 
آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهـد شـد.

تاریخ انتشارنوبت اول:۹5/01/2۹                   تاریخ انتشارنوبت دوم:۹5/02/13
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی

 م الف 58   
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

فرهنگوهنر

شعر
از آخرین شعرهای احمد شاملو

»برای خاطر تو«

»دستانم را با درختان گره خواهم زد
و در انتهای سبز رشد،

با نور در افق پیامی خواهم نوشت،
برای خاطر تو.

در چشمانم هزار ستاره می کارم
می دانم سبز خواهد شد، 

برای خاطر تو.
ُهـرم  در  سـوخته  جان هـای  ِسـتیِغ  فـراز  بـر 

عشـق آتـش 
معبـدی مـی سـازم و مـاه را بـه نگهبانـی آن 

خواهـم داشـت،
برای خاطر تو.

در آتشدان صبح، آتشی از ایثار برمی افروزم
می دانم پایدار خواهدماند،

برای خاطر تو.
از شکسته های دل گلدانی می سازم
و خود را، به تمامی، در آن می کارم

مـی دانـم خـون خواهـم خـورد، رشـد خواهم 
، د کر

سبز خواهم شد،
برای خاطر تو.

از »صمـد« خواهم خواسـت همـۀ ماهیان قرمز 
را

به طغیان در برابر تکرار فراخوانَد،
برای خاطر تو.

ذّره ذّرة خورشـید را در شـب افشـان خواهـم 
، د کر

می دانم که دوستش خواهی داشت،
برای خاطر تو.

فضا را از صدا پرخواهم کرد،
می دانم منفجر خواهدشد،

برای خاطر تو.
پرندگان مهاجر را، به مهمانِی پرواز،

در آسمان آبی اندیشه های خود فرامی خوانم،
برای خاطر تو.

آب دریاها را به »خوابگه مورچگان« خواهم بست
و خواب را از دیدگان خفته؛ ـ خفتگان

این قرن مبتالـ 
خواهم تکاند. می دانم موج برخواهد خاست

بیدارخواهدشد،
برای خاطر تو.

یأس را در مهمانِی اّمید به دارخواهم زد؛
غم را در سالگرد »تولّدی دیگر«

برای سرو  وداع خواهم گفت
برای خاطر تو.

امید خواهم داشت سرود خواهم خواند،
شعر خواهم گفت،

برای خاطر تو.
خـود را به دار عشـق مـی آویزم و حـرف آخرم 

این اسـت:
دوستت دارم، برای همیشه،

»آزادی« *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*)»بـرای خاطر تـو«، از آخرین شـعرهای احمد 
شاملوسـت که از نوار پیاده شـده اسـت(.

امکان اسکان، محل اسـتراحت، 7500 پارکینگ و اینترنت 
از امکانات رفاهی بیسـت و نهمین نمایشـگاه بین المللی کتاب 

تهران در شـهر آفتاب اعالم شـد. 
فرهنگی-هنـری  سـازمان  رئیـس   - صالحـی  محمـود 
شـهرداری تهران - روز دوشـنبه 13 اردیبهشـت در نشسـتی 
دربـاره نمایشـگاه کتـاب تهـران گفـت: بـا توجه به قول سـال 
گذشـته آقای قالیباف )شـهردار تهران( نمایشگاه کتاب امسال 
در شـهرآفتاب برگزار می شـود. فـردا با حضور حسـن روحانی 
رئیس جمهـوری، علـی جنتـی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
و محمدباقـر قالیبـاف شـهردار تهران فاز اول نمایشـگاه شـهر 
آفتـاب و بیسـت و نهمین نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهران 
افتتاح خواهد شـد. این نمایشـگاه از روز 15 اردیبهشت ماه کار 

خـود را آغـاز خواهـد کرد. 
رئیـس سـازمان فرهنگی-هنـری شـهرداری تهـران درباره 

فـاز اول شـهر آفتـاب اظهـار کـرد: فاز اول شـامل سـه سـالن 
بـا مسـاحت 57 هـزار مترمربـع می شـود. بـرای شـهر آفتـاب 
تاکنـون 7500 پارکینـگ آماده سـازی شـده اسـت. امیدواریم 
مـردم تهـران از وسـایل نقلیـه عمومـی اسـتفاده کننـد تـا 
کسـانی که از شهرسـتان ها برای بازدید از نمایشـگاه به تهران 
می آینـد بتواننـد از ایـن امـکان اسـتفاده کننـد. متـرو شـهر 
آفتـاب هفته گذشـته به بهره برداری رسـیده اسـت. همچنین 
اینترنت و سـرویس های بهداشـتی برای اسـتفاده عموم فراهم 

است.  شـده 
صالحـی درباره امکان اقامت برای بازدیدکنندگان در شـهر 
آفتـاب بیـان کـرد: امکان اسـکان جانبی تا حدی فراهم شـده 
اسـت ،امـا هتل آپارتمان ها و هتل هـای پنج سـتاره در فاز دوم 
بـه بهره بـرداری می رسـند. فعـال بـا سـازمان های دیگـر مثـل 
مجموعـه اسـکان مرقد حضـرت امام )ره( رایزنی شـده اسـت 

تـا امکان اسـکان بـرای دانشـجویان، طـالب و بازدیدکنندگان 
شهرسـتانی فراهـم شـود. همچنیـن بخـش خصوصـی امکان 

اسـتراحت میـان روزی و تغذیـه را فراهـم می کند. 
در  تهـران  شـهرداری  فعالیت هـای  دربـاره  ادامـه  در  او 
 1300 کـرد:  اظهـار  تهـران  کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه 
مترمربـع بـرای غرفـه فرهنگسـرای کتـاب پیش بینـی شـده 
اسـت کـه در آن خدماتـی به مـردم ارائـه می شـود. محل این 

غرفـه در ورودی شـهر آفتـاب تعبیـه شـده اسـت. 
رئیـس سـازمان فرهنگی-هنـری شـهرداری تهـران درباره 
ناشـران حاضـر در نمایشـگاه کتـاب گفـت:  در این نمایشـگاه 
ناشـر  عمومـی، 3۶0  ناشـر  شـامل ۹03  کـه  ناشـر   2000
آموزشـی  ناشـر  و 140  بین الملـل  ناشـر  دانشـگاهی، 270 

می شـوند، حضـور پیـدا خواهنـد کـرد. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه 27 کشـور مهمـان نمایشـگاه کتاب 
۹5 هسـتند، بیـان کرد: ما از کشـورهایی همچون ارمنسـتان، 
ایتالیـا، آرژانتیـن، ترکیه، تونس، چین، ژاپن، فرانسـه، نیجریه، 
هلنـد و... در ایـن دوره میزبانـی می کنیـم. همچنیـن مهمـان 
ویژه امسـال کشـور روسـیه اسـت که سـال گذشـته ایـران را 
مهمـان ویـژه نمایشـگاه کتـاب مسـکو کـرده بود. یـک غرفه 
270 متری به روسـیه اختصاص داده شـده اسـت که پنج نفر 
از مقامـات، شـش عامل اجرایی و 30 ناشـر و نویسـنده در آن 

حضـور پیدا خواهنـد کرد. 
حسـن ناصری پور معاون فرهنگی-هنری شـهرداری تهران 
نیـز دربـاره فعالیت های شـهرداری تهران در نمایشـگاه کتاب 
اظهـار کرد:  فرهنگسـرای کتاب برای افزایش سـرانه مطالعه از 
هنرمنـدان محبوب برای شـرکت در نمایشـگاه کتـاب دعوت 
کـرده اسـت. در ایـن طرح از کسـانی همچون علـی نصیریان، 
سـیما تیرانـداز،  فریبـا متخصـص، بهـروز افخمـی، حمیدرضا 

آذرنـگ، نیکـی کریمی، فریبا کوثـری، بهاره رهنمـا و... دعوت 
شـده اسـت کـه کتاب هـای عمومـی یـا آثـار خودشـان را در 

غرفـه بخوانند. 
معـاون فرهنگی-هنـری شـهرداری تهـران همچنین اظهار 
کـرد: هـر روز در فضـای غرفـه 10 تئاتـر کـه بـا موضـوع 
کتـاب و کتاب خوانـی ارتبـاط دارد، اجـرا می شـود. در کنـار 
ایـن فعالیت هـا بـرای جذابیـت بیشـتر از فعالیت هـای هنری 

همچـون موسـیقی اسـتفاده خواهـد شـد. 
همچنیـن حامد طراحـی رئیس فرهنگسـرای کتاب گفت: 
در فضـای غرفه سـال گذشـته تنهـا 100 نفر برای نشسـت ها 
جا می شـدند اما امسـال فضا برای اسـتفاده شـرکت کنندگان 
بـه 250 نفـر افزایـش یافتـه اسـت. همچنیـن تلویزیون هـای 
شـهری تعبیه شـده اسـت که مـردم بتواننـد از بیـرون فضای 
داخلی را ببینند. سـال گذشـته موسسه همشهری نشریه های 
مدت گذشـته خـود را ارائـه می کـرد، امـا امسـال هـم فـروش 
و عضویـت در محـل و هـم فـروش آنالیـن در غرفـه را قـرار 

داده ایم. 
سـپس ناصـری معـاون فرهنگی-هنـری شـهرداری تهران 
دربـاره سـایر فعالیت هـای غرفه فرهنگسـرای کتـاب گفت: از 
دیگـر فعالیت هـا می توانـم به نشسـت ها، رونمایی هـای کتاب 
و ارائـه دسـتاوردهای سـازمان در طـول یـک  سـال گذشـته 
اشـاره کنـم. همچنیـن پاتوق کتـاب و ثبت نـام رایـگان برای 
کتابخانه هـای عمومـی در مـدت نمایشـگاه برپـا خواهـد بود. 
از  یکـی  گفـت:  نیـز  »فرهنـگ کارت«  طـرح  دربـاره  او 
طرح هـای ویـژه ارائـه کارت تخفیف بـرای خرید کتاب اسـت 
کـه تاکنـون 10 هـزار کارت 50 هـزار تومانـی آمـاده شـده 
اسـت. جشـنواره کتاب شـهر نیز از نمایشـگاه کار خود را آغاز 

می کنـد و تـا هفتـه کتـاب ادامـه می دهـد. 

امكانات رفاهی نمایشگاه کتاب اعالم شد 
 خبر

افتتاح نمایشگاه 
کتاب با حضور 
رئیس جمهور 
بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه 
تهـران  کتـاب  بین المللـی 
سـاعت ۹:30 روز سه شـنبه 14 
اردیبهشـت ماه با حضـور رئیس  
افتتـاح  کشـورمان  جمهـور 

می شـود. 
در مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه دکتـر حسـن روحانـی رئیس جمهـور 
کشـور، نماینـده رئیس جمهوری روسـیه در امور فرهنگـی، علی جنتی وزیر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، محمدباقـر قالیباف شـهردار تهران، سـیدعباس 
صالحـی رئیـس بیسـت و هشـتمین نمایشـگاه بین المللـی کتاب تهـران و 
جمعی از مسـئوالن کشـوری، ناشـران و اهل رسـانه حضور خواهند داشـت.  
بـر اسـاس ایـن گـزارش، مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه در سـالن ملـل 
مجموعـه نمایشـگاهی شـهر آفتـاب مقابل میـدان فرهنگ برگزار می شـود.  
بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه بیـن المللی کتـاب تهران با شـعار »فـردا برای 
خوانـدن دیـر اسـت...« از 15 تـا 25 اردیبهشـت در مجموعـه نمایشـگاهی 

شـهر آفتـاب برگـزار می شـود.
 مجموعـه شـهر آفتـاب در اتوبـان خلیـج فـارس، روبـه روی حـرم مطهر 

امـام خمینـی )ره( قـرار دارد. 

تصویرسازی برای یک رمان نوجوان

تصویرهایی برای 
قلعة سموران

زینـب  تصویرسـازی  بـا 
امیری مقـدم اولین اثـر نوجوان 
توسـط  علیمـرادی  منصـور 
می شـود.  منتشـر  نشـرنون 
عنـوان  بـه  کـه  رمـان  ایـن 
هجدهمین عنـوان از »منظومه 

داسـتان ایرانـی« نشـر نون منتشـر خواهد شـد نـام »قلعۀ سـموران« را بر 
پشـت جلـد خواهـد داشـت. »قلعۀ سـموران« اثر داستانی سـت کـه برپایۀ 
یـک افسـانۀ بومـی شـکل گرفتـه اسـت و در 8فصل نگاشـته شـده اسـت.  
منصورعلیمـرادی داسـتان نویس این رمان را با نثری آشـنا بـرای نوجوانان 
نگاشـته و تصاویـر آن بـه صورت فول فریم توسـط زینـب امیری مقدم خلق 
شـده اند. تاکنـون از علیمرادی دو مجموعه داسـتان »زیبای هلیـل« و »نام 
دیگـرش باد اسـت سـینیور« و دو مجموعه شـعرکوتاه با عنـوان »لیکوها« 

شـده اند.  منتشـر  نشـرنون  در 
عنـوان  و  دارد  تصویرسـازی  ارشـد  کارشناسـی  امیری مقـدم  زینـب 
مدیرهنـری مجلـه فرهنگـی هنـری »ُجنـگ مـس« را نیـز برعهـده دارد. 
مراحـل طراحـی »قلعۀ سـموران« به اتمام رسـیده و این رمـان نوجوان به 

زودی توسـط نشـرنون منتشـر خواهـد شـد.

به تماشای مستند 
»سهراب« بروید 
»سـهراب«  مسـتند  فیلـم 
توکلـی  رقیـه  کارگردانـی  بـه 
داود  تهیه کنندگـی  و 
نمایـش  بـه  سـماواتی یار 

 . یـد می آ ر د
سـاعت  از  مسـتند  ایـن   ،
17 تـا 1۹ روز سـه شـنبه 14 

اردیبهشـت مـاه جـاری در تـاالر ناصـری خانـه هنرمنـدان ایـران اکـران 
می شـود. 

طبـق اعـالم سـازندگان؛ این مسـتند به بازنمایـی گوشـه هایی دیدنی 
و شـنیدنی از دوره هـای کودکـی، رشـد و هنرهـای شـعر و نقاشـی و نیز 
مـرگ شـاعر بلنـدآوازه معاصـر میهن مان سـهراب سـپهری می پـردازد. 

مسـتند سـهراب بـا حضـور و سـخن یکـی از خواهـران سـپهری، ژاله 
صادقیـان گوینـده ، دکتـر جهانگیـر کازرونـی، دکتـر فیلسـوفی، دکتـر 
مدیحـی، اسـتاد محمدرضـا اصالنی، اسـتاد پرویز کالنتری و اسـتاد صائم 

کاشـانی همراه اسـت. 
برنامـه نمایـش مسـتند سـهراب بـا میزبانـی انجمـن تهیه کننـدگان 

سـینمای مسـتند ایـران برگـزار می شـود. 

برگزیدگان
 جایزه ادبی »چهل« 
معرفی شدند 
در  »چهـل«  جایـزه  تندیـس 
نخسـتین دوره بـه ترتیـب حـروف 
الفبـا بـه پیمـان اسـماعیلی، حامـد 
اسـماعیلیون، حامـد حبیبی، محمد 
خـرم  یزدانـی  مهـدی  و  طلوعـی 
رسـید. ایـن جایـزه داستان نویسـان 
حداقـل  کـه  را  سـالی  تـا 40   35

سـه کتـاب منتشـر کرده انـد داوری کـرده اسـت.  در نخسـتین دوره جایـزه »چهـل«، 
فرشـته احمدی، کوروش اسـدی، یونس تراکمه، محمد حسـینی، علی خدایی، ابوتراب 
خسـروی، بلقیس سلیمانی، محمدحسن شهسـواری، ناهید طباطبایی، مجید قیصری، 
مدیا کاشـیگر، محمد کشـاورز، مهسـا محب علی، محمد محمدعلی و جواد مجابی کار 
داوری نویسـندگان بیـن 35 تـا 40 سـال را بـر عهـده داشـتند.  در ایـن دوره از جایزه، 
آرش آذرپنـاه، پیمـان اسـماعیلی، حامـد اسـماعیلیون، علی چنگیـزی، حامد حبیبی، 
مریـم حسـینیان، فرزام شـیرزادی، محمد طلوعـی، اولدوز طوفانی، منصـور علیمرادی، 
مرتضـی کربالیی لـو، شـاهرخ گیـوا، جـواد مـاه زاده، شـیوا مقانلـو، بهاءالدین مرشـدی، 
مهـدی یزدانی خـرم، فرشـته نوبخـت و شـهریار وقفی پور داوری شـدند.  مکتـب تهران 
بناسـت هرسـاله جایـزه  ادبـی »چهـل« را برگـزار و امیدهای ادبیات داسـتانی ایـران را 
معرفـی کنـد. هیـات امنای ایـن جایزه ناهیـد طباطبایی،  جالل تهرانی  و محمدحسـن 
شهسـواری هسـتند. همچنین سمیرا سـپهرنیا دبیر اجرایی، مازیار تهرانی مدیر هنری، 

و ابراهیـم حسـینی دبیـر عکـس نخسـتین دوره جایـزه  ادبـی »چهـل« بودنـد. 

کتابنمایشگاه جایزهمستند

تخفیف 50 درصدی 
یک ناشر در 
نمایشگاه کتاب 
آثـار  تشـریح  بـا  ناشـر  یـک 
در دسـت انتشـار خـود در سـال 
13۹5، از اختصـاص تخفیف 50 
کتاب هـای  کلیـه  بـه  درصـدی 
برپایـی  ایـام  در  انتشـاراتش 
نمایشـگاه کتاب تهـران خبر داد. 

، آرش سـلطانعلی - مدیر انتشـارات ایده - با اشـاره به رویکرد این انتشـارات 
دربـاره تولیـدات خـود در سـال ۹5 اظهار کـرد: تولیدات انتشـارات در دو حوزه 
اصلـی »هنـر« و »ارتباطـات و تبلیغات« اسـت و از آنجا که ما در موسسـه ایده 
در کنـار کار انتشـارات بـه فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی در ایـن حوزه هـا 
نیـز می پردازیـم، تـالش داریم تا با شناسـایی خألهـای موجود، آثاری منتشـر 
کنیـم کـه جواب گـوی نیاز روز جامعـه باشـد.  او افزود: طراحـی مجموعه هایی 
چـون »10«، »100« و مجموعـه »یـاد« کـه در حـوزه هنـر و کتاب هایـی که 
در حـوزه »ارتباطـات و تبلیغـات« منتشـر کردیـم، دقیقاً بر اسـاس همین نیاز 
بـوده اسـت کـه در سـال ۹5 بـا انـرژی مضاعفـی به ایـن مجموعه هـا خواهیم 
پرداخـت.  وی دربـاره مجموعه های در دسـت انتشـار نشـرش گفـت: مجموعه 
»یـاد« از مجموعه هـای فاخـر و قابـل توجهـی اسـت کـه تـا کنـون »علـی 
حاتمـی« بـه قلـم عبـاس بهارلـو و »احمـد محمـود« بـه قلـم حسـین جاوید 
از ایـن مجموعـه منتشـر شـده اسـت و آثـاری چون »صمـد بهرنگی« نوشـته 
حسـین اصـل عبداللهـی، »عبدالحسـین نوشـین« نوشـته احسـان حاجی پور، 
»سـیمین دانشـور« نوشـته سـیدجواد میرهاشـمی، »محمـد قاضـی« نوشـته 
عبـاس سـلیمی و »حسـن مقـدم« نوشـته رضـا آشـفته در سـال ۹5 منتشـر 
خواهنـد شـد.  سـلطانعلی بـه مجموعـه »10« اشـاره کـرد و گفـت: هـر کدام 
از آثـار مجموعـه »10« بـه معرفـی 10 چهره شـاخص و تأثیرگـذار در یکی از 
رشـته های هنرهای تجسـمی می پردازد. »10 طـراح کاریکاتـور« و »10 طراح 
صحنـه« تـا کنون منتشـر شـده و »10 مجسمه سـاز« نوشـته مهسـا تهرانی و 
»10 طـراح« نوشـته حسـن موریزی نـژاد زیـر چـاپ و »10 طـراح گرافیـک« 
در دسـت انتشـار اسـت.  این ناشـر همچنین دربـاره مجموعـه »100« توضیح 
داد: ایـن مجموعـه بـا هـدف مستندسـازی در حـوزه فرهنـگ به گـردآوری و 
جمـع آوری 100 سـند و تصویـر در حوزه هـای مختلف فرهنگی می پـردازد که 
ایـن موضوع یکـی از خألهای اساسـی موجود در این زمینه به حسـاب می آید. 
»100 آگهـی مطبوعـات پیـش از انقـالب«، »100 اعالن و اعالمیـه« و »100 
پرتـره از تختـی« آثاری هسـتند کـه تا کنون از این مجموعه منتشـر شـده اند. 
در حـال حاضـر هـم از این مجموعه کتاب »100 پوسـتر اجتماعی« که حاصل 
برپایـی نمایشـگاهی بود که موسسـه ایده در سـال 13۹3 با دعـوت از طراحان 
برجسـته گرافیـک دنیـا در خانه نمایشـگاهی برپا کرد منتشـر خواهد شـد.  او 
بـا اشـاره بـه حضور فعال ایـن انتشـارات در بخش ناشـران عمومی نمایشـگاه 
کتـاب، از ارائـه کتاب هـای ایـن نشـر بـا تخفیـف ویـژه خبـر داد و گفـت: بـر 
اسـاس تصمیمـی کـه در جلسـه دبیران نشـر گرفته شـد، بنـا داریم تـا کلیه 
آثـار انتشـارات ایـده را در زمان برپایی نمایشـگاه کتاب، بـا 50 درصد تخفیف 

بـه عالقه منـدان عرضـه کنیم. 

مروری بر مجموعه شعر »قرارگاه ناخوشی« 
سروده مازیار نیستانی

 هویت بخشی به 
گزاره ای زبانی

مجموعـه  امیرحسـین بریمانی- 
شـعر »قـرارگاه ناخوشـی« در سـال 
بـه  بوتیمـار  انتشـارات  توسـط   ۹1
چـاپ رسـید. شـعر فارسـی از قـرن 
هـای نخسـتین تا بـه امروز، فـارق از 

تغییرهـای فرمـی، دچـار تغییرات مضمونی و محتوایی نیز گشـته اسـت. تحقیق اینکه 
تغییـرات کـدام یـک از لحاظ زمانی بر دیگری مقدم اسـت، شـاید امری ناممکن باشـد 
امـا نگارنـده مطلـب بـر تقـدم تغییـرات محتـوا بـر فـرم عقیده داشـته اسـت. چـرا که 
تغییـرات محتوایـی دارای جایگشـت هـای بیشـتری نسـبت بـه فـرم انـد، بدین جهت 
سـریع تـر از ُفـرم هـا دچار تغییر و پوسـت انـدازی می شـوند. هر ُفرمی پتانسـیل های 
خاص خود را برای شـکل گیری محتوا دارد. دلیل نوشـتن سـطور قبلی، اقتباس مازیار 
نیسـتانی از سـطری از شعر شـاملو است. شعر شـاملو بدین گونه بوده است : »آی عشق 
چهره آشـنایت پیدا نیسـت« و اقتباس نیسـتانی بدین گونه : »آی عشـق چهره مادر... 
پیـدا نیسـت«. این بررسـی تطبیقـی قابل تعمیـم به تمامی ایـن مجموعه شـعر مازیار 
نیسـتانی اسـت. چرا که جهان بینی شـاعر در تمام، یا دسـت کم اغلب سطور و انتخاب 
واژگان او نمـود مـی یابـد و نـوع نگـرش کلی او را نسـبت به امر شـعری بیـان می کند. 
شـاید انتخـاب سـطری از مجموعه شـعر بـرای تحلیل، نوعـی پیش داوری تعبیر شـود 
و نگارنـده مطلـب بـا عالقـه و عقیده به بدخوانـی پُل دومانـی، ابایی از افراطـی گری در 
قرائت متن ندارد. محتوای عاشـقانه شـعر از حافظ و سـعدی تا شـاملو و امروز، به سمت 
عصیانگـری و تردیـد در هسـتی و امکان وجودیـت، رد ایده آل گرایی در روابط عاشـقانه 
و همچنیـن نفـی زیباشناسـی عارفانـه حرکت کـرده اسـت. تجلی این حرکـت در طی 
چنـد قـرن را می توان در همین مجموعه شـعر به خوبی مشـاهده کـرد. از نمونه تردیِد 

زیباشناسـانه در »قـرارگاه ناخوشـی« مـی توان اشـاره کـرد به :  »دوسـتت دارم«
دهان باز کرد و گفت: دوستت دارم.

 مازیـار نیسـتانی بـا هویـت بخشـی بـه گـزاره ای زبانـی سـعی در نفی نظـام های 
ممکـِن امـر واقـع دارد و بدیـن طریـق روح عصیانگـر خـود را در مقوله عشـق متجلی 
مـی کنـد. هدفمندی چنین سـطوری مانـع از قرائت آن بـه عنوان یک بازِی سـطحِی 
زبانـی مـی گـردد و فقـط در یک جابجایی در معادالت مرسـوم زبان هسـتی نمی یابد، 
بلکـه همـواره خـود را قابـل تامل معرفی مـی کند و نشـانی از طنز و تمسـخر در خود 
ندارد. مازیار نیسـتانی اگر قصد تمسـخر داشته باشـد، حرفش را در مرسوم ترین شیوه 
بیانـی و سـاخت زبانـی می زند تا از انتقـال تمام و کماِل معنا مطمئن گـردد و به چند 

معنایـی بـودن متن دامن نمـی زند : 
تو گفتی : بعد از این تنهات نمی گذارم

و بعد گفتی : در خانه َمردم منتظر است.
چنان که از نام این مجموعه شـعر پیداسـت، ناخوشـِی نیسـتانی به انگیزه سـرودن 
و به شـعریت رسـاندن نوشـتار او بدل گردیده و عصیانگری »من« چون ذهنیتی قاطع 
و غیرقابـل تغییـر در جهـان شـعری او همـواره حاضـر اسـت. از دیگـر وجوه »قـرارگاه 
ناخوشـی« می توان به اسـتفاده نیسـتانی از ایدئولوژی اشـاره کرد. او با اشـاره مستقیم 
بـه »ایده آل گرایی هگل« و »اگزیستانسیالیسـم« از پنداشـت های مخاطب فرهیخته 
در جهـت فضاسـازی و ایجـاد درون مایـه هـا اسـتفاده مـی کنـد. به طور کلـی عناصر 
شـعری مازیار نیسـتانی چیزی نزدیک به ژسـتوال بودن و ظاهرسـازی ها هسـتند اما 
مهـارت نیسـتانی در بکارگیری به جا و متناسـب با فضای شـعرش، ابـژه ها را هدفمند 

سـاخته و در سـطح رها نمی کند.

ناگفته هایی 
از زندگی و موسیقی 
محمدرضا لطفی

مـرگ  سـالروز  دومیـن  در 
مراسـم  لطفـی  محمدرضـا 
برگـزار  وی  زادگاه  در  یابـودی 
مناسـبت  همیـن  بـه  شـد. 
کـرده  گفت وگویـی  دویچه ولـه 
بـا محمدجمال سـماواتی، یکی 

از شـاگردان ایـن موسـیقیدان کـه به نکات گفته نشـده ای درباره موسـیقی 
اسـت.  کـرده  اشـاره  لطفـی 

به مناسـبت دومین سـالروز فـوت محمدرضا لطفی، مراسـم یادبودی در 
تـاالر فخرالدین اسـعد گرگانی در شـهر گـرگان که زادگاه لطفی محسـوب 

می شـود، برگزار شـد.
علیرضـا  کامـکار،  قشـنگ  تعریـف،  صدیـق  شـکارچی،  اکبـر  علـی 
میرعلینقـی و امیـر عطایـی از جملـه مهمانـان ایـن مراسـم یادبـود بودند. 
در ایـن مراسـم گـروه همنـوازان »شـیدا« بـه خوانندگی امیر اثنی عشـری 

قطعاتـی از سـاخته های محمدرضـا لطفـی را اجـرا کردنـد.
بـه همیـن مناسـبت دویچه ولـه بـا یکـی از شـاگردان بنـام محمدرضـا 
لطفـی مصاحبـه ای انجـام داده اسـت. محمدجمـال سـماواتی کـه سـابقه 
همـکاری بـا گروه شـیدا در کنار محمدرضـا لطفی را در کارنامـه خود دارد 
و از منتقدین به نام موسـیقی محسـوب می شـود پس از گذشـت دو سـال 
از فـوت محمدرضـا لطفـی در گفت وگـو بـه انتقادهایـی کـه بـه موسـیقی 

لطفـی می شـد، می گویـد.
سـماواتی بـه انتقـادات افـرادی کـه لطفـی را بـه خاطـر آواز خوانـدن 
در کنسـرت هایش مـورد نقـد قـرار داده بودنـد، پاسـخ داده و دلیـل ایـن 

بیـان می کنـد. را  آوازخوانـی 
بـه کارنامـه پربـار محمدرضـا لطفـی در تربیـت  سـماواتی همچنیـن 
شـاگردانش اشـاره کـرده و بـه معرفـی آنهـا می پـردازد و روی نـکات کمتر 
لطفـی دسـت  نوازندگـی محمدرضـا  مـورد شـیوه  در  پرداختـه شـده ای 
و  تـار  نوازنـده  آهنگ سـاز،  موسـیقیدان،  لطفـی،  محمدرضـا  می گـذارد. 
سـه تار، همچنیـن پژوهشـگر و مـدرس موسـیقی سـنتی ایرانـی بـود کـه 
در 12 اردیبهشـت بـه خاطـر ابتـال بـه بیمـاری سـرطان در بیمارسـتان 
پـارس تهـران درگذشـت و پیکـرش را در زادگاهـش، شـهر گـرگان بـه 
خـاک سـپردند. لطفـی در سـال 1353 بـه عضویت گـروه علمی دانشـکده  
موسـیقی درآمـده بـود. او در همیـن سـال همـکاری خـود را با رادیـو آغاز 
کـرد و بـه مدت یـک و نیم سـال به عنـوان مدیر گروه موسـیقی دانشـکده  
موسـیقی هنرهـای زیبـای تهـران به کار مشـغول شـد و پـس از آن، از این 

سـمت اسـتعفا کرد.
فعالیت هـای  از مهم تریـن  راه انـدازی گـروه »شـیدا« در سـال 1354 
هنـری لطفـی بـود. بـرای سـال های طوالنـی پـس از انقـالب در خـارج از 
ایـران سـکونت داشـت امـا پـس از بازگشـت بـه ایـران گروه هـای سـه گانه 
بازسـازی شـیدا، همنوازان شـیدا و بانوان شـیدا را تاسـیس کرد و اجراهای 

بـه یادماندنـی را بـه روی صحنـه برد.

موسیقیشعرکتاب
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»منـزالن« نخسـتین سـامانه هوشـمند خریـد، فروش، 
اجـاره آپارتمـان، امالک و مسـتقالت به سـبک ماهواره ای 
اسـت  نقشـه  در  ملـک  درخواسـتی  محـدوده  تعییـن  و 
مالـکان،  بیـن  بهینـه  ارتباطـات  برقـراری  آن  هـدف  و 

متقاضیـان و مشـاوران امـالک اسـت.
موتـور جسـتجوی امـالک »منـزالن« بـرای اولیـن بـار 
بـا بهـره گیـری از نقشـه ماهـواره ای گوگـول، از مرزهـای 
بـرای  را  جدیـدی  فضـای  و  رفتـه  فراتـر  فعلـی  سـنتی 
عالقمنـدان بـه جسـتجوی اینترنتی مسـکن فراهـم آورده 
اسـت. در ایـن سـامانه از جدیدتریـن تکنولوژی هـای روز 
دنیـا بـرای رسـاندن کاربران بـه نتیجه مورد نظر اسـتفاده 

است. شـده 
در منـزالن می توانیـد ملـک خـود را در هرجای کشـور 
کـه باشـد بصـورت رایـگان معرفی کنیـد. تعییـن موقعیت 
دقیـق ملک روی نقشـه و افزودن تصاویـر و فیلم از زوایای 

مختلـف یکـی از قابلیت هایـی اسـت کـه در ایـن سـامانه 
باعـث جذابیـت بیشـتر آگهی هـا می شـود.ارتباطات بیـن 
مالـکان، متقاضیـان و مشـاوران امـالک در ایـن سـامانه 
برقـرار شـده  بفـرد  و منحصـر  بصـورت کامـاًل هوشـمند 
اسـت. بـه ایـن نحـو کـه متقاضیـان می توانند درخواسـت 
خـود را بـا توجـه بـه نـوع ملـک، بودجـه، متـراژ و منطقه 

ملـک ثبـت کنند.
بـرای  هدفمنـد  و  خـودکار  بطـور  درخواسـت  ایـن   
دیگـر  عبـارت  بـه  می شـود.  ارسـال  امـالک  مشـاوران 
بجـای اینکـه متقاضـی بصـورت فیزیکـی در آژانس هـای 
مسـکن حضـور یابد، درخواسـت وی به تک تک مشـاوران 
امالکـی کـه عضـو ایـن سـامانه هسـتند ارسـال می شـود. 
همچنیـن یـک متقاضـی می توانـد از فایل هـای جدیـدی 
کـه در سـامانه ثبـت می شـوند و مطابـق بـا خواسـته او 

اسـت باخبـر شـود.

سیسـتم بصـورت اتوماتیـک آخریـن امالک ثبت شـده 
را بـرای مشـاوران امـالک بـا توجـه بـه تخصـص کاری و 
بیـن  ارتبـاط  و  می کنـد  ارسـال  آنهـا  فعالیـت  محـدوده 
مالـکان و مشـاوران امـالک به ایـن نحو بصورت هوشـمند 
برقـرار می شـود. همچنیـن در ایـن سـامانه می تـوان بـه 
لیسـت کاملـی از آژانس هـای مسـکن مجـاز منطقـه و نیز 

دسترسـی  امـالک  مشـاوران 
پیـدا کـرد.در حـال حاضـر نرم 
افـزار اندرویـد منـزالن جهـت 
کاربـران  راحت تـر  اسـتفاده 
دریافـت  قابـل  آن  امکانـات  از 

. ست ا

اولین موتور جستجوی ماهواره ای
امالک راه اندازی شد

خبر

تکنولوژی

شـباهت هواپیمـا و پرنـدگان، یکـی از اولیـن پرسـش ها 
و چالش هـای کودکانـه ای اسـت کـه بدون تردیـد زمانـی در 
ذهـن اغلـب ما بازتاب داشـته و سـواالت بیشـماری را سـبب 
شـده اسـت. برخـی از مـا با پاسـخ بزرگترهـا قانع شـده ایم و 
برخـی شـاید حتی جواب درسـت را هم نگرفتـه و کاًل از خیر 
مسـاله گذشـته ایم. اگـر ایـن پرسـش هنـوز هم گوشـه ای از 

ذهـن شـما را قلقلـک می دهـد در ادامـه بـا ما باشـید:
تفاوت پرواز پرندگان شكارى با ساير پرنده ها

سـنقرها،  قرقی هـا،  عقاب هـا،  ماننـد  شـکاری  پرنـدگان 
جملـه  از  شـاهین ها  و  کورکورهـا  کرکس هـا،  سـارگپه ها، 
پرندگانـی هسـتند کـه می تواننـد مسـافت زیـادی را بـدون 
بـال زدن طـی کننـد. اگـر بـه سـاختار بال هـای آنهـا دقـت 
کنیـد، اولیـن چیـزی کـه خواهیـد دیـد بال هـای عریـض و 
نـوک تیز اسـت. در حالیکـه در پرندگانی مثـل قرقاول، کبک 
و اردک، بال هـا کوتـاه و لبـه آنهـا تقریبـاً گـرد اسـت. بدیهی 
اسـت کـه سـاختمان بال ها و نحوه پـروازی که بدان ها اشـاره 
شـد، منجـر بـه تفـاوت محسـوس میـان قـدرت و مسـافت 
پـروازی پرنـدگان شـکاری می شـود. پـرواز هواپیماهـا نیـز 
در اصـل حاصـل الگوبـرداری از پرنـدگان باالخـص پرنـدگان 
شـکاری اسـت که بـا بال هـای بـاز در آسـمان اوج می گیرند. 
جالـب اینجاسـت کـه این الگوبـرداری هنـوز که هنوز اسـت 
تکمیـل نشـده و شـاهد این مدعـی نیز سـاخت جدیدترین و 

آئرودینامیک تریـن نسـل هواپیماهـای شـکاری اسـت.
امـا سـوال اینجاسـت کـه چـرا سـاختمان بال هـا و نحـوه 

پـرواز پرنـدگان شـکاری بـا سـایر پرنده هـا فـرق دارد؟
پاسـخ بـه ایـن سـوال سـاده اسـت: چگونگـی زندگـی، 
سیسـتم تغذیه و شـرایط محیط زیسـت مهمتریـن عامل این 

تفاوت آشـکار اسـت.
راز و رمز پرواز

زمانـی که یک پرنده بال می زند، نخسـت نیـروی مقاومت 
هـوا بـه زیـر بال هایش فشـار وارد می کنـد و در اصـل همین 
نیـرو اسـت که پرنـده را به بـاال می کشـد. اما هنـگام حرکت 
بـه جلـو، نیـروی مقاومت هـوا که در جلـو و زیـر بال ها وجود 
دارد، همـراه بـا حالـت خـاص بـال زدن، باعـث می شـود کـه 
هـوا بـا فشـار به عقـب رانـده شـود و در نتیجه پرنـده به جلو 

حرکـت و در عیـن حـال به باال صعـود کند.
تفـاوت پرنـده و هواپیمـا در ایـن اسـت کـه در هواپیمـا 
بال هـا ثابـت هسـتند ولی در پرنـدگان بال ها به بـاال، پایین و 
حتـی عقب حرکـت می کنند یعنـی در اصل نیـروی حرکتی 
پرنـده، حاصـل بـال زدن اسـت امـا در هواپیمـا بال هـا بـه 
شـکلی طراحی شـده اند که هوا را سـریعتر در قسـمت باالی 
بال هـا جابجـا کننـد. در نتیجـه زمانیکـه هوا سـریعتر جابجا 
می شـود، فشـار هـوا نیز بالطبـع کاهش پیـدا می کند. فشـار 
بـاالی بال هـای هواپیمـا کمتـر از فشـار زیر بال ها اسـت. این 
تفـاوت فشـار در جـای خـود نیرویـی بـر بال هـا وارد می کند 
کـه در عمـل باعث می شـود تـا بال ها به سـمت باال کشـیده 

شوند.
از طـرف دیگـر حالت و شـکل بـدن پرندگان کامـاًل دوکی 

خاطـر  بـه  آنهـا  بـال  و  اسـت   )Aerodynamic( شـکل 
وضعیـت مقعر و سـطح وسـیعی که بواسـطه حضـور پرها در 
آن ایجـاد می شـود، می توانـد مثـل هواپیمـا فشـار هـوا را در 
سـطح بـاالی باالها کاهش دهنـد ولی بالعکـس در زیر بال ها 
حداکثـر فشـار را داشـته باشـند. پـس راز پـرواز پرنده هـا در 
اصـل حاصل عوامـل مکانیکی ناشـی از رابطه متقابـل پرها و 
فشـار هوا اسـت و عیـن همین مسـاله منتهی بـا تفاوت هایی 
ایـن  نیـز صـدق می کنـد. در هواپیمـا  خـاص در هواپیمـا 
طراحـی خارق العـاده حاصـل از ذهـن بشـر اسـت کـه جـای 

کمبودهـای طبیعـی را گرفته اسـت.
يک مثال ساده

یـک تکـه کاغـذ را باالی دهان خـود نگه داریـد و بر باالی 
آن بدمیـد. دمیـدن شـما باعـث می شـود کـه هـوا در بـاالی 
آن بـه سـرعت جریـان پیـدا کنـد امـا هـوا در پایین بـه این 
سـرعت حرکـت نمی کنـد پـس کم کـم می بینیـد کـه کاغذ 
بلنـد می شـود. ایـن امـر مشـابه همـان اتفاقی اسـت کـه در 
هواپیمـا می افتـد، سـرعت بـاالی هواپیمـا در حین پـرواز نیز 
بـه همیـن خاطر اسـت چـرا که اگـر سـرعت اینقدر نباشـد، 
امـکان پـروازی وجـود نـدارد. سـرعت جریـان هـوا در بـاال و 
پاییـن بـال هواپیمـا بـا یکدیگـر فـرق دارد و به همیـن دلیل 
اسـت کـه بـال هواپیما بلنـد می شـود. از ایـن تاثیـر در زبان 
 )Bernoulli Effect( »علمـی تحـت عنـوان »اثـر برنولـی
یـاد می شـود. برنولـی دانشـمندی بود کـه راز اختالف فشـار 
را بـر بـاال و پاییـن بـال یا در اصـل همان عامـل حرکت رو به 

بـاال را کشـف کرد.
طراحی منحصربفرد

اگـر بـه بـال هواپیمـا دقـت کنیـد، متوجه شـکل خاصی 
می شـوید کـه بـه ایـن شـکل خـاص )Airfoil( می گوینـد. 
ایـن واژه در حقیقـت اشـاره دارد به همان سـطح بال هواپیما 
که برای برخاسـتن از زمین و حفظ کنترل بوسـیله ي جریان 
هـوا طراحـی شـده اسـت. همانطـور کـه پیش تـر هم اشـاره 
شـد، این فشـار اسـت که عامل حرکت هواپیما اسـت. فشـار 
زیـادی کـه در زیـر بـال ایجـاد می شـود آن را بـه سـمت باال 

یعنـی جایـی کـه در عمـل فشـار کمتـر اسـت، می رانـد یـا 
اصطالحـًا هـل می دهد.بعضـی هواپیماهـا عینـاً الگوبـرداری 
هسـتند.  شـکاری  پرنـدگان  باالخـص  پرنـدگان  از  شـده 
 Dassault( و هواپیمای )Gulfstream G650( هواپیمای
7X Falcon( کـه انتهـای بـال آنها رو به باال اسـت نمونه ای 
از الگوبـرداری از سـر شـاهپرهای پرندگان شـکاری هسـتند. 
ایـن بال هـای نوک تیـز در اصـل باعث انعطاف پذیری بیشـتر 
هواپیمـا می شـوند. در سـر بال هـای ایـن هواپیماهـا نه تنهـا 
جریان هـای گردابـی هـوا از بیـن مـی رود بلکـه در عین حال 
طـول بـال 8 درصـد کوتاهتـر و اسـتحکام بال نیز چنـد برابر 
می شـود.نوک بال هـای داسـو فالکـن 7 ایکس مثـل پرندگان 
شـکاری رو به بـاال اسـت.بعضی از بمب افکن ها هم بر اسـاس 
چنیـن الگوبرداری هایـی طراحی شـده اند. )Spirit B2( یک 
نـوع بمب افکـن رادارگریـز اسـت که بـه آن شـبح می گویند. 
ایـن بمب افکن یک هواپیمای چندمنظوره اسـت که شـرکت 
 )Northrop Grumman( کمپانـی  همـراه  بـه  بوئینـگ 
طراحـی کـرده و 44.75 میلیـارد دالر هزینـه کل ایـن پروژه 

بوده اسـت.
اگر از سـمت جانبی به آن نگاه کنید، شـباهت محسوسـی 
میـان آن و قرقی هـا )Hawks( می بینیـد. قرقی ها پرندگانی 
بـا بال هـای کوتـاه و گـردن و دم دراز هسـتند کـه نسـبت 
بـه سـایر اعضـای خانـواده قوش هـا کوچکتـر هسـتند. پرواز 
فـوق سـریع، فـرم خـاص دوکـی بـدن و نـوک رو پاییـن این 
پرنـده عینـاً ویژگی هایی اسـت کـه در ایـن بمب افکن خاص 
نیـز الگوبـرداری شـده اسـت.تحقیقات دانشـمندان دانشـگاه 
کالیفرنیـای جنوبـی نشـان داده کـه هـر چقـدر زاویـه بـال 
هواپیماهـا مثـل پرنـدگان بیشـتر و بدنـه آنها چاق تر باشـد، 
نه تنهـا بهتـر و سـبک تر پـرواز می کننـد بلکـه حتـی از نظـر 
مصرف سـوخت نیز کارآمدتر هسـتند. همانطور که مشـاهده 
مـی کنیـد، شـباهت میـان پرنـدگان و هواپیماهـا تنهـا در 
ظاهرشـان نیسـت بلکـه در عمـل ایـن واقعیت هـای فیزیکی 
هسـتند کـه بهتریـن شـکل در هواپیماهـای مـدرن در حال 

هسـتند. الگوبرداری 

 Huawei Mate 9 شایعاتی در باب
پرچم دار جدید چینی ها

دار  پرچـم  عرضـه  زمـان  از  مـاه   ۶ حـدود  در 
قدرتمنـد و خـوش سـاخت کمپانـی هواوی موسـوم 
بـه Mate 8 مـی گـذرد و حـال شـایعاتی در بـاب 
 9 Mate نسـل جدیـد ایـن دیوایـس کـه بـا نـام
شـناخته می شـود منتشـر شـده اسـت. بـه گزارش 
وبسـایت GizmoChina، موبایل Mate 9 هواوی 
 Kirin بـا چیپسـت خانگـی و هشـت هسـته ای
۹۶0 راهـی بازار خواهد شـد. در قسـمت پشـت این 
محصـول نیـز دوربینی 20 مگا پیکسـل قـرار خواهد 
داشـت و بـه نظـر مـی آیـد کـه حرکـت هـواوی در 
P9 کـه منجـر به همـکاری با Leica برای سـاخت 
دوربیـن هـای دوگانـه 12 مگا پیکسـل شـده اسـت 
در ایـن دیوایـس انجـام نخواهـد شـد. متأسـفانه در 
ایـن خبر اطالعات بیشـتری در باب مشـخصات و یا 
تاریخ عرضه موبایل Mate 9 منتشـر نشـده و صرفاً 
به عرضه در سـال 201۶ اشـاره شـده اسـت. چینی 
ها در زمان عرضه Mate 8 توانسـتند نظر بسـیاری 
از کارشناسـان بـازار را به محصـول جدید و قدرتمند 
خـود جـذب کننـد و انتظـار مـی رود که نسـل آتی 
ایـن دیوایس نیز دیوایسـی رده باال و خوش سـاخت 

باشد.

 Mi Bunny ساعت هوشمند
شیائومی، برای کودکان

سـاعت  سـاخت  بـه  مربـوط  اخبـار  دنبـال  بـه 
هوشـمندی توسـط کمپانـی شـیائومی، چینـی هـا 
 Mi Bunny اولین سـاعت هوشـمند خود را با نـام
دارد!  قیمـت  دالر   4۶ فقـط  کـه  نمودنـد  معرفـی 
البتـه ایـن سـاعت بـا مدلـی کـه در شـایعات از آن 
صحبـت شـده بـود تفـاوت دارد و بـا هدف کـودکان 
سـاخته شـده اسـت. پشـتیبانی از Wi-Fi، بلوتوث 
و GPS/GLONASS در ایـن سـاعت هوشـمند 
وجـود دارد و دکمـه SOS نیـز بـر روی آن طراحی 
شـده که با لمس آن مشـخصات لوکیشـن به همراه 
صـدای چنـد ثانیـه ای ضبـط شـده ارسـال خواهـد 
 Mitu شـد. گفتنیسـت کـه این محصـول که با نـام
Watch نیـز شـناخته مـی شـود در صورتـی کـه 
کـودک از حـدود تعریـف شـده بیـرون بـرود پیـام 
هشـدار را بـرای والدیـن ارسـال خواهـد نمـود. بـا 
توجـه بـه وجـود سـیم کارت بـر روی ایـن سـاعت، 
امـکان برقـراری تمـاس هـم وجـود خواهد داشـت. 
هـای  دیوایـس  بـا   Mi Bunny کـه  گفتنیسـت 
دارای اندرویـد 4٫2 و باالتـر سـازگار خواهـد بـود. 
بدنه پالسـتیکی، بند سـیلیکونی، باتـری 300 میلی 
آمپر سـاعت و 37 گرم وزن از جمله مشـخصات این 
محصـول هسـتند. هنـوز مشـخص نیسـت کـه این 
سـاعت در چـه مناطقی از جهان عرضه خواهد شـد.

آینه ی هوشمند برای حمام
 Ryan( نلـوان»  «رایـان  کـه  جدیـدی  آینـه ی 
Nelwan( سـاخته، از یـک صفحـه نمایش لمسـی 
بهـره می بـرد کـه می توانـد موسـیقی و فیلـم پخش 
بـه  را  عکس هـا  کـه  دارد  را  ایـن  توانایـی  و  کنـد 
نمایـش در بیـاورد و با مرورگر آن در اینترنت گشـت 
و گـذار کرد.آینـه ی هوشـمند جدیـدی که سـاخته 
شـده می توانـد برنامه هـای مختلفـی را اجـرا کنـد.

ایـن آینـه هنـوز در مرحلـه ی آزمایشـی قـرار دارد و 
نامـی هـم برای آن در نظر گرفته نشـده اسـت. رابط 
تلفن هـای  و  تبلت هـا  آینـه هماننـد  ایـن  کاربـری 
همـراه هوشـمند طراحی شـده و کاربران بـه راحتی 
می تواننـد بـا آن کار کننـد. بـا لمـس کـردن ایـن 
آینـه می تـوان برنامه هـای مختلـف را اجـرا کـرد و 
بـا صفحـه کلید مجازی کـه بـرای آن در نظر گرفته 
شـده، تایـپ کـرد. حتـی می توان بـه وسـیله ی این 
آینـه بـرای خودتـان تاکسـی بگیرید و بـه مکانی که 
می خواهیـد برویـد.از دیگـر ویژگی هـای ایـن آینـه 
می تـوان بـه تنظیم کردن دمـای خانه بـا برنامه های 
مختلفـی کـه روی آن نصـب می شـود، اشـاره کـرد. 
ایـن آینه ی هوشـمند به خوبـی با وسـیله های دیگر 
هـم ارتبـاط برقرار می کند و در مقایسـه بـا آینه های 
معمولـی کاربردهای بیشـتری دارد.آینـه ای که رایان 
نلـوان سـاخته شـده، بـا سیسـتم عامـل مخصـوص 
خـودش کار می کنـد. در ادامـه می توانیـد ویدیـوی 
منتشـر شـده از ایـن محصـول را ببینیـد. شـاید در 
آینـده از این آینه هـا در خانه هایمان اسـتفاده کنیم.

معرفی دوربین جدید الیكا بدون 
صفحه نمایش

کمپانـی الیـکا محصول جدیدی از سـری دوربین 
هـای M خـود معرفـی نمـوده اسـت کـه نسـبت به 
نسـخه هـای پیشـین تفـاوت محسوسـی دارد، در 
ایـن دوربیـن که با نـام M-D Typ 2۶2 شـناخته 
مـی شـود بر خـالف عمـوم دوربیـن هـای دیجیتال 
 LCD موجـود در بـازار خبـری از صفحـه نمایـش
نیسـت و ایـن محصـول بـا هـدف عالقـه منـدان به 
سیسـتم سـنتی عکاسـی طراحی شده اسـت. پیش 
از ایـن نیـز الیـکا دوربیـن دیجیتـال بـدون صفحـه 
 M Edition مـدل  بـود،  نمـوده  عرضـه  نمایـش 
۶0 کـه سـاخت و عرضـه محـدودی داشـت بـدون 
 M-D Typ امـا بـازار شـد  وارد  نمایـش  صفحـه 
2۶2 اولیـن محصـول تولیـد انبـوه ایـن کمپانـی بـا 
چنین مشـخصه ایسـت. امکان تنظیم سـرعت شاتر، 
دهانه و حساسـیت در این دوربین به شـکل دسـتی 
وجـود دارد. گفتنیسـت کـه تمامی تصاویـر با فرمت 
DNG RAW ثبـت مـی شـوند و امـکان ثبـت 
ویدیـو در ایـن دیوایس وجود ندارد. حسـگر 24 مگا 
پیکسـل CMOS، محـدوده ایـزو 200 تـا ۶400 و 
امـکان ثبـت 3 تصویـر در ثانیه در حالـت Burst از 
دیگـر مشـخصات ایـن دوربیـن گران قیمـت 5۹۹5 

دالری خواهـد بـود.

هواپیماها
چقدر شبیه پرندگان هستند؟

 خبر

افقی
1-در طب و داروسازی بکار می رود- ناو گروه

2-خـون بهــا- نمایـان- از اثـار دیدنـی و باسـتانی اسـتان 
رس فا

3-چیستان- نسب شناس- سوره 34
4-هنـوز بیگانـه- مخفـف گاه- غـده فوق کلیه- به سـیگار 

نند ز
5-شـهری در اسـتان لرسـتان- عالقه مند- بازیکن سـابق 

ریـال مادرید
۶-پرتیراژترین روزنامه شیلی- نظیر

7-تلخ- چیره دست- شاه پرست
درخـت  ارژانتیـن-  در  شـهری  مـردم-  هـای  8-گـروه 

ایـران شـمال  نیـروگاه  جنگلـی- 
پـول  ماننـد-  و  مثـل  زاویـه-  گیـری  انـدازه  ۹-واحـد 

هـا سـامورایی 
10-خسته و درمانده- مرکز ساحل عاج

11-نمد زین- ورزش ذهنی- اثر کریستوفر فرانک
12-نشـانه اسـم مصـدر- سیسـتم- هـر فصل یسـنا- نفوذ 

بـه یـک سیسـتم کامپیوتری
13-نگهبانی- سبک ادبی صایب- وحشت
14-از سازهای موسیقی- چشم- به سوی

15-مـدت زمانـی که زمین نسـبت بـه یک سـتاره ثابت یک 
دور در مسـیرش به دور خورشـید می چرخـد- جزوه دان

عمودی
1-منش و رفتار انسانی- از اصحاب کهف

2-دسـت پیمـان- مجموعـه قطعـات فلـزی کـه اغلـب به 
شـکل میلگرد اسـت و برای اسـتحکام بخشـی به بتن بکار 

میـرود- حـرف عطف
3-بـا اهمیـت- سـرخ کـم رنـگ- گـرداوری شـده- حالل 

برخـی مشـکل ها

4-مرض پوستی- یک عامیانه- تاالر
5-پزشـکی- مدرسـه عالـی رشـته هـای فنـی- از مراکـز 

اسـتانی
۶-عضو پا- عنصر رادیو اکتیو- از حروف یونانی

7-واضح- حرف 30- باخبر
8-اصیل و نجیب- تشابه

۹-به خاطر اینکه- جیحون- شتر قربانی
10-درون دهان- توده غیر طبیعی بافتی- زاپاس

11-فرستادن- شهری در استان اذربایجان غربی- بگذار
12-اسباب ورزشی- نقشه فرنگی- وادار کردن

باسـتان-  از خدایـان  المـان-  انـداز- رودی در  13-دوش 
مثلث نـوک 

14-پهلوان- اثر کارلو کلودی- زودباور
15-راسته ای از پرندگان- کیمیا

حل جدول شماره 6۱5
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خیریه

یازدهمین بازارچه خیریه زنجیره امید
زمـان : 20 و 21 اردیبهشـت ماه سـاعت : 18 الـی 23 مکان : بلوار 

راه آهـن ، تـاالر مجلل ، جنب تاالر شـبهای ماندگار

نمایشگاه

دوچرخه الی
نمایشـگاه نقاشـی الهه یوسفی گشـایش جمعه 10 اردیبهشت ماه 
این نمایشـگاه الی 1۹ اردیبهشـت دایر می باشـد سـاعت بازدید : 17 
الـی 21 مـکان : خیابان شـریعتی 1۹ ، نگارخانه دیبا نگارخانه شـنبه 

هـا تعطیل می باشـد .

ورزش
در فاصله دو هفته به پایان مسابقات لیگ دسته یک

امید کرمانی ها برای صعود کمرنگ تر شد
هـادی کاربخـش- دو هفته به پایـان رقابت های فصل ۹4-۹5 لیگ دسـته 
اول ایران،جـام آزادگان باقـی مانـده و بجـز پیـکان کـه بـا برد ایـن هفته خود 
مقابـل پـاس همدان،صعـودش به لیـگ برتر را قطعـی کرد، هنـوز روی کاغذ 
شـش تیـم دیگر شـانس رسـیدن بـه رتبه هـای باالی جـدول و قـرار گرفتن 
در جمـع سـه تیـم صعـود کننده به لیـگ برتـر را دارند.هفته 3۶ ایـن رقابتها 
عصـر روز گذشـته در نقـاط مختلـف ایـران برگـزار شـد و در آن از جمـع تیم 
هـای باالنشـین، فقط  تیم صعـود کرده پیکان و صنعت نفت آبـادان بودند که 
موفق به شکسـت حریفان شـدند و سـایر مدعیان با تسـاوی به کار خود پایان 
دادند تا حساسـیت و هیجان همچنان در این مسـابقات حاکم باشـد.عصر روز 
گذشـته و در حساسـترین بـازی ایـن هفته که هـم از لحاظ امتیـازی و هم از 
نظـر حیثتـی برگزار می شـد مـس کرمان در بابـل میزبان تیـم متمول خونه 
بـه خونـه بود.ایـن بـازی از چند نظر قابـل توجه بـود، اول اینکه دو تیم شـانه 
بـه شـانه هـم و فقط با یـک امتیاز تفـاوت در جـدول رده بندی قرار داشـتند 
و بـرد هرکدام میتوانسـت گام بلندی باشـد برای راهیابی به لیـگ برتر. در آن 
سـو اتفاقـات هفتـه های گذشـته و جابجایـی اکبر میثاقیـان از تیـم بابلی به 
شـهر کرمـان و حواشـی کـه بعـد ار آن گریبانگیر دو تیم شـد، به حساسـیت 
هـای ایـن بـازی افزوده بـود.در این بـازی زور هیچ کدام از تیم ها بهم نرسـید 
و در پایـان دو تیم به نتیجه تسـاوی 2-2 رضایـت دادند.گلهای تیم مس را در 
این بازی علی یونسـی و فرزاد حسـینخانی در دقایق 57 و 80 و دو گل خونه 
بـه خونـه را روح اهلل باقـری و علیرضـا نظیف کار به ثمر رسـاندند.با این نتیجه 
هرچنـد دو تیـم روی کاغـذ هنوزاندک شانسـی برای صعود دارند اما کارشـان 
بـه اگـر و امـا کشـید وباید تا هفتـه های آینده منتظـر ماند و دیـد، بخصوص 
بـا بـرد پرگلـی که صنعـت نفت آبـادان این هفتـه به دسـت آورد هـم اکنون 
به همراه ماشـین سـازی تبریز دو تیمی هسـتند که بعد از پیکان، بیبشـترین 
شـانس را بـرای صعـود دارند.تیـم  زرد پـوش آبادانی بعد از برد شـیرین هفته 
گذشـته اش مقابـل مـس در کرمـان و در ادامـه رونـد خـوب نتیجـه گیـری 
اش بـا نـادر دسـت نشـان، ایـن هفتـه میزبـان تیـم شـهرداری اردبیـل بود و 
در پایـان موفـق شـد ایـن تیم را بـا نتیجه 5-0 شکسـت دهـد و گامی بزرگ 
بـرای صعـود بـردارد.دو تیـم دیگـر کرمانی یعنی مـس رفسـنجان و گل گهر 
سـیرجان برابر حریفان خود یعنی پارسـه تهران و نسـاجی مازندران با نتیجه 
مسـاوی متوقـف شـدند تـا جایگاه آنهـا در جـدول رده بندی نسـبت به هفته 
قبـل دسـتخوش تغییر زیادی نگردد.ماشـین سـازی تبریز نیـز علیرغم اینکه 
مقابـل میهمـان خود،گیتی پسـند اصفهان به نتیجه ای بهتر از تسـاوی بدون 
گل دسـت نیافـت اما بـرای صعود به لیگ برتـر، از دو بـازی باقیمانده فقط به 
2 امتیـاز نیـاز دارد تـا بـه عنوان تیم دوم جشـن صعـود بگیرد.در دیـدار مهم 
ایـن هفتـه تیـم قعرنشـین فوالد یزد دسـت بـه کار بزرگـی زد و تیـم مدعی 
فجرسپاسـی را بـا نتیجـه 1-0 شکسـت دهـد.در بـازی های دیگـر این هفته 
تیـم هـای آلومینیومـی اراک و هرمـزگان وخیبر خـرم آباد، تیم هـای داماش 
گیالن و نفت مسـجد سـلیمان و ایرانجوان بوشهررا شکست دادند.با این نتایج 
دامـاش گیـالن و پـاس به همـراه آلومینیوم هرمـزگان که از هفتـه های قبل 
سـقوطش مسـجل شـده بود، در منطفه خطر قرار گرفتند.حال باید نشست و 
دیـد در هفتـه هـای آتی چه سرنوشـتی در انتظار تیـم ها خواهد بـود و کدام 

تیـم هـا صعـود و کدامیک سـقوط خواهند کرد.

اطالعات

سكه

۱0,430,000 ریال طرح جدید

۱0,430,000 ریال طرح قدیم 

5,400,000 ریال نیم سكه 

ربع سكه  2,930,000 ریال

یک گرمی 2,000,000 ریال

طال

۱,069,920 ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,427,280 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,567 ریال دالر آمریكا

39,630 ریال یورو

9,460 ریال درهم امارت

5,380 ریال  یوآن 

50,500 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,500,000 تومان

رانا LX  32,800,000 تومان

سوزوکی ویتارا  ۱۱4,000,000 تومان

سایپا SE ۱۱۱     20,500,000 تومان

7۱,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   45,500,000 تومان

لیفان X60  52,900,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هواى كرمان

8 تا 26 /نیمه ابری امروز

9 تا 27 /نیمه ابری فردا

عکس: یاسر خدیشي

زندگی به هیچ روی اسرار آمیز نیست. 

زندگی بر هر برگ هر درخت، بر تک 

تک شاخهاي درختان نوشته شده؛ 

زندگی در هر یک از انوار زرین آفتاب 

گنجانیده است. به هر چه بر می خوری 

زندگی است، با تمام دردهاي که داردو 

ساخته ي توست.

عکس نوشت


