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ضمیمه رایگان شماره 621

تدبیر 
تنها نیست

بردیا  امیرتیموری/سردبیر

مقدم ریاست محترم جمهور و کاروان تدبیر و امید
 را به استان زرخیز کرمان گرامی می داریم.

نیستتدبیرتنها
همـه چیـز از آن روزی شـروع شـد کـه دکتـر محمدرضا 
عـارف در حرکتـی فداکارانـه و بـرای مصالـح اصالحـات و 
کشـور از نامـزدی انتخابات ریاسـت جمهـوری انصـراف داد. 
همـه نـگاه هـا بـه مـردی دوخته شـد کـه بـا کلیـد تدبیر و 
امیـد آمده بود تا هشـت سـال سـخت را از ذهن هـای مردم 
ایـران بزدایـد. او بـا صداقـت آمد تا بـه شـعارهای دروغ چیره 
شـود. او آمـد تـا از ایـران پیام تدبیـر و عقالنیـت را به جهان 
مخابـره کنـد و بـه دنیـا بگویـد مـردم ایـران مـردم نجیب و 
صلح دوسـتی هسـتند. اینک و در آغاز آخرین سـال ریاسـت 
جمهـوری دکتـر حسـن روحانی، وقتـی به گذشـته نگاه می 
کنیـم در مـی یابیم که چگونه تدبیر، کشـور را از پرتگاه های 
بسـیاری کـه در کشـاکش زمـان وجود داشـت، نجـات داده 
اسـت. امـروز دکتـر حسـن روحانـی به اسـتان کرمـان آمده 
اسـت. سـفری که چون سـفرهای سـلفش با اعانه برای مردم 
فقیـر و طـرح هایـی کـه در کسـری از دقیقـه تصویـب مـی 
شـدند، نخواهـد بـود. سـفری که شـاید بـرای مـردم محروم 
نامـه نویـس، تراول چـک های پنجاه هـزار تومانی بـه همراه 
نداشـته باشـد. سـفری کـه یقینـا طرح هـای بی سـرانجام و 
حـرف هـای پوپولیسـتی دسـتاورد آن نخواهـد بـود. رهاورد 
ایـن سـفر برنامه ریـزی و حاکمیت عقالنیت بـر حرکت های 
مـردم فریـب خواهـد بـود. امیدواریم مـردم شـریف و نجیب 
کرمـان کـه از دیربـاز بـه مهمـان نوازی شـهره عـام و خاص 
بودنـد، بـار دیگـر هوشـمندی و درایت خـود را در اسـتقبال 
جانانـه و حمایـت مردانـه از رییـس جمهـور حقوقـدان بـه 
تصویـر بکشـند تـا بسـیاری که ایـن روزها حسـابی دلشـان 
بـرای روزهـای فسـادهای میلیاردی تنگ شـده اسـت بدانند 
کـه »تدبیـر در کرمان تنها نیسـت« و مردم کرمان اسـتوار و 
محکـم در کنـار کاروان تدبیر و امید که رویکـردی عقالنی و 
عزت مدارانه داشـته اسـت، ایسـتاده اند و کوتاه نخواهند آمد 
و جـا نخواهند زد و تدبیر را، دکتر حسـن روحانـی را در ادامه 

مسـیر تنها نخواهند گذاشـت.

بردیا امیرتیموری / سردبیر
شـد  شـروع  روزی  آن  از  چیـز  همـه 
کـه دکتـر محمدرضـا عـارف در حرکتـی 
اصالحـات  مصالـح  بـرای  و  فداکارانـه 
ریاسـت  انتخابـات  نامـزدی  از  کشـور  و 
جمهـوری انصـراف داد. همـه نـگاه هـا به 
مـردی دوختـه شـد کـه بـا کلیـد تدبیر و 
امیـد آمـده بود تا هشـت سـال سـخت را 
از ذهـن هـای مـردم ایـران بزدایـد. او بـا 
صداقـت آمـد تا بـه شـعارهای دروغ چیره 
شـود. او آمـد تـا از ایـران پیـام تدبیـر و 
عقالنیـت را بـه جهـان مخابـره کنـد و به 
دنیـا بگویـد مـردم ایـران مـردم نجیـب و 

صلح دوسـتی هسـتند. اینک و 
در آغـاز آخرین سـال ریاسـت 
حسـن  دکتـر  جمهـوری 
گذشـته  بـه  وقتـی  روحانـی، 
نـگاه مـی کنیـم در مـی یابیم 
کـه چگونـه تدبیـر، کشـور را 
از پرتـگاه هـای بسـیاری کـه 
وجـود  زمـان  کشـاکش  در 

داشـت، نجـات داده اسـت. امـروز دکتـر 
حسـن روحانـی بـه اسـتان کرمـان آمـده 
اسـت. سـفری که چون سـفرهای سلفش 
بـا اعانـه بـرای مـردم فقیـر و طـرح هایی 
مـی  تصویـب  دقیقـه  از  کسـری  در  کـه 

شـدند، نخواهـد بـود. سـفری 
که شـاید بـرای مـردم محروم 
نامـه نویس، تـراول چک های 
پنجـاه هـزار تومانی بـه همراه 
کـه  سـفری  باشـد.  نداشـته 
یقینا طـرح های بی سـرانجام 
پوپولیسـتی  هـای  حـرف  و 
بـود.  نخواهـد  آن  دسـتاورد 
و  ریـزی  برنامـه  سـفر  ایـن  رهـاورد 
هـای  حرکـت  بـر  عقالنیـت  حاکمیـت 
مـردم فریب خواهـد بـود. امیدواریم مردم 
دیربـاز  از  کـه  کرمـان  نجیـب  و  شـریف 
بـه مهمـان نـوازی شـهره عـام و خـاص 

درایـت  و  دیگـر هوشـمندی  بـار  بودنـد، 
حمایـت  و  جانانـه  اسـتقبال  در  را  خـود 
مردانـه از رییـس جمهـور حقوقـدان بـه 
تصویـر بکشـند تا بسـیاری که ایـن روزها 
حسـابی دلشـان بـرای روزهای فسـادهای 
میلیـاردی تنـگ شـده اسـت بداننـد کـه 
»تدبیـر در کرمـان تنهـا نیسـت« و مـردم 
کرمـان اسـتوار و محکـم در کنـار کاروان 
تدبیـر و امیـد کـه رویکـردی عقالنـی و 
عـزت مدارانـه داشـته اسـت، ایسـتاده اند 
و کوتـاه نخواهنـد آمد و جـا نخواهند زد و 
تدبیر را، دکتر حسـن روحانـی را در ادامه 

مسـیر تنهـا نخواهنـد گذاشـت.

به بهانه سفر رییس جمهور به کرمان

تدبیر تنها نیست

ناشران، 
نویسندگان 

و شاعران 
کرمانی در 
نمایشگاه 
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
مناقصه گذار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضـوع مناقصـه: خریـد تسـمه نـوار نقالـه بـا ضخامـت 15 میلیمتـر و طـول 1350 متر جهت دسـاندری 
15/44 درجـه افـق زیـر 2400 معـدن هشـونی طبق مشـخصات کیفـی ذیل: 

Cord, Belt Tensile : 1250n/mm, Belt Width :800 mm, Belt Type : St 
Top+ Bottom Cover : 6+4 mm, Constructor : 7*7 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 95/03/03
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 230/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 95/03/16

تاریخ گشایش پاکتها: مرحله اول مورخه 95/3/17 و مرحله دوم مورخه 95/03/26
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

ضمناً این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 
تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای سـاختمان آتشنشـانی شـماره 3 بـه صورت سـرجمع اقـدام نماید لـذا از شـرکتهای واجد شـرایط 
درخواسـت مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 95/3/8 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی 

بـم، بلـوار شـهید صدوقـی شـهرداری بـم ، امورقراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 220،000،000 ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار 8 ماه می باشد.
4- برآورد بهنگام اجرای کار بر اساس فهرست بهای }ابنیه و تاسیسات{ سال 95 مبلغ 4،271،565،870 ریال می باشد .

 5-هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- ارائه رزومه کاری ، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهیدصدوقی ، شهرداری بم ، امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .
10- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند.

 علیرضا ریاضی شهردار بم

هر دوشنبه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران

به بهانه چاپ کتاب »رهگذر عمر« اثر استاد محمد صنعتی
که ذهن و سینه اش جوالنگاه تاریخ شفاهی کرمان است

هر که در عشق، سر از قله 
برآرد هنر است
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سفر
 رییس جمهوری

 به استان
دو روزه شد

نگاهی به مهم ترین 
دستاوردهای
دولت روحانی



شماره پیاپی 621  
سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 1395 
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پیامک : 
50002203034 2

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

خبر

در سال گذشته بیش
 از 7 هزار مورد نمونه آب شرب 

قلعه گنج آزمایش شد
بـرداری  بهـره  معـاون  نـژاد  ابراهیـم  مجتبـی 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در رابطـه 
بـا کیفیـت آب شـرب قلعـه گنـج گفـت: شـرکت 
هـای آب و فاضـالب وظیفـه تامیـن آب آشـامیدنی 
سـالم و بهداشـتی در شـهرها را بـه عهـده دارنـد.  
شـهر قلعـه گنـج نیـز به عنـوان یکـی از شـهرهای 
تحـت پوشـش این شـرکت از ایـن قاعده مسـتثنی 
نیسـت. وی افـزود: امـور آبفای قلعه گنج بر اسـاس 
بـه  شـده  تعییـن  اسـتاندارد  هـای  دسـتورالعمل 
صـورت روزانـه و در 5 نوبت میـزان کلر باقیمانده در 
آب تسـت مـی گـردد کـه ایـن نمونه گیری شـامل 
شـبکه توزیـع آب، مخـازن ذخیـره و منابـع تولیـد 

)چاههـا( می گـردد.
اسـتان  آبفـای  شـرکت  بـرداری  بهـره  معـاون 
کرمـان در ادامـه بیـان داشـت: طـی سـال گذشـته 
6963 مـورد آزمون کلرسـنجی، میکروبـی، کدورت 
و HPC از شـبکه ومخـازن و 130 مـورد آزمـون 
میکروبـی و کـدورت از چاهها به عمل آمـد. ابراهیم 
نـژاد در ادامـه بیـان داشـت: همچنیـن بـر اسـاس 
میـزان آب تولیـدی شـهر قلعه گنج در سـال 94 به 
مقـدار 1296462 مترمکعـب و جمعیت شهرسـتان 
14667 نفر میزان سـرانه تولید بـه ازاء هر نفر 242 
لیتـر بـر ثانیه می باشـد کـه از آمار اسـتاندارد باالتر 
مـی باشـد لـذا علـت عمـده کمبـود آب در بخشـی 
از شـهر قلعـه گنـج اشـتراکات غیر مجـاز و مصرف 
آب آشـامیدنی بـرای سـایر مصـارف مـی باشـد که 
ایـن موضـوع باعـث گردیـده در فصـول گـرم سـال 
شـهروندان منطقـه با مشـکل کمبود و کم فشـاری 

آب مواجه شـوند.

یکی از بحث های مهم اقتصاد 
مقاومتی مصرف صحیح

 و بهینه آب است
فرمانـدار جیرفـت گفـت: یکـی از بحـث هـای 
مهـم اقتصـاد مقاومتـی مصرف صحیـح و بهینه آب 
اسـت/48 حلقـه چـاه آرتزیـن که داشـتیم خشـک 
شـده اسـت. فرمانـدار جیرفـت در جلسـه شـورای 
حفاظـت از منابـع آب گفـت :یکـی از بحـث هـای 
مهـم اقتصـاد مقاومتـی مصرف صحیـح و بهینه آب 
اسـت و 48 حلقـه چـاه آرتزیـن کـه در شهرسـتان 
جیرفـت داشـته ایـم همگی خشـک شـده انـد. وی 
ضمـن تقدیـر و تشـکر از همـه مدیـران بخصـوص 
دادسـتان جیرفـت در بحـث مدیریـت آب در سـال 
94 گفـت: عـدد و ارقـام نشـان دهنـده ایـن اسـت 
کـه تـالش هـا بسـیار گسـترده بـوده و در کنـار آن 
همراهـی مـردم توانسـته درصـد بسـیار خوبـی از 
آب مدیریـت شـود. وی اظهـار کـرد: کشـور ما یک 
کشـور خشـک و نیمه خشـک اسـت و با بحران آب 
مواجـه هسـتیم و بـا ابـراز تاسـف گفت: ما در سـال 
هـای گذشـته نتوانسـتیم آب را مدیریـت کنیـم و 

سـوء مدیریـت داشـته ایم.
امینـی روش افـزود : چـاه هـای مجـاز ما بیشـتر 
از سـهمیه پرداخـت اسـت و باید ما علـی رغم همه 
مشـکالت ،وضعیـت آب در شهرسـتان را مدیریـت 
کنیـم .وی افـزود: امسـال حجـت بـر ما تمام شـده 
اسـت و بایـد وارد اقـدام و عمـل شـویم و یکـی از 
بحـث هـای مهـم اقتصـاد مقاومتـی بحـث مصـرف 
صحیـح و بهینـه آب اسـت. وی گفت: بایـد  طوری 
عمـل کنیـم کـه زمینـه نارضایتـی مردم در سـطح 
جامعـه فراهم نشـود و سـاماندهی مدیریت آب یک 
عـزم ملـی و همراهی مـردم را مـی طلبـد. فرماندار 
جیرفـت تصریح کـرد: عملکرد دسـتگاه های مذکور 
در بحـث مدیریـت آب بایـد ماهانه منعکس شـود و 
در بحـث کاری بـا هیچ مدیـری تعـارف نداریم. وی 
در پایـان از همـه مدیـران درخواسـت کـرد کـه در 
بحـث فرهنـگ سـازی و مدیریـت صحیـح و بهینـه 
آب از همـه رسـانه هـا کمـک بگیرند و رسـانه ها را 
تهدیـد نـه بلکـه یـک کمک بسـیار خـوب در بحث 
مدیریـت آب ببیننـد.  وی افـزود : چه اشـکال دارد 
کـه یـک رسـانه مـا را به چالش بکشـد و مشـکالت 
و کـم کاری هایـی که اگـر در بحـث مدیریت منابع 
آبـی داشـته ایـم به ما گوشـزد کنـد و ما عیـب کار 

خـود را در جهـت اصـالح بدانیم.

پیش بیني وزش
 باد همراه با گرد و 
خاك در روز سفر 
رییس جمهور

بینـي  پیـش  مرکـز  رئیـس 
اسـتان  هواشناسـي  کل  اداره 
کرمـان گفـت: وزش باد نسـبتا 
شـدید همـراه با گـرد و خاک تا 
چهارشـنبه براي برخـي مناطق 

اسـتان پیـش بینـي مي شـود. به گـزارش ایرنا حمیـده حبیبي افـزود: براي 
نواحـي شـمالي و جنوبي اسـتان آسـمان کمي تا ابري خواهد بـود و احتمال 
رگبـار پراکنـده و رعـد و بـرق در برخـي از نقـاط دور از انتظـار نیسـت. وي 
گفـت: همچنیـن بـراي مناطـق شـمالي و جنوبـي اسـتان کرمـان وزش باد 
همـراه بـا گـرد و خـاک را بـا سـرعت 25 تـا 30 کیلومتـر بـر سـاعت پیش 
بینـي مـي کنیـم. وي بیـان کـرد: بـراي نواحـي غربـي نیـز احتمـال رگبار 
پراکنـده و رعـد و بـرق را در ارتفاعـات خواهیـم داشـت. رئیـس مرکز پیش 
بینـي اداره کل هواشناسـي اسـتان کرمـان افـزود: براي مناطـق غربي گاهي 
اوقـات گـرد و خـاک و وزش بـاد بـا سـرعت 30 کیلومتر بر سـاعت را پیش 
بیني مي کنیم. وي گفت: آسـمان شهرسـتان کرمان براي سـه شـنبه کمي 
ابـري و از بعـد از ظهـر نیز رگبـار پراکنـده و وزش باد در برخـي نقاط پیش 

بینـي مي شـود. 

بـا  کرمـان  اسـتان  مالیاتـي  امـور  مدیـرکل 
اشـاره بـه اینکه مهلـت ارائـه اظهارنامـه مالیاتي 
اسـت،  خردادمـاه  پایـان  تـا  مشـاغل  صاحبـان 
گفـت: اداره کل  امـور مالیاتـي اسـتان کرمـان 
آمـاده دریافـت اظهارنامـه الکترونیکـي مالیاتـي 

صاحبـان مشـاغل اسـت.
امـور  اداره کل  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
بیـان  بـا  عابـدی   ، کرمـان  اسـتان  مالیاتـی 
اینکـه سـازمان امـور مالیاتـي کشـور از ابتـداي 
قانـون  اصالحیـه  اجـراي  بـه  موظـف  امسـال 
از  یکـي  گفـت:  اسـت،  مسـتقیم  مالیات هـاي 
تغییـر  جدیـد  قانـون  در  تغییـرات  مهم تریـن 
مالیاتـي صاحبـان  اظهارنامه هـاي  ارائـه  مهلـت 
بـه  مـاه  تیـر  از  حقیقـي(  )اشـخاص  مشـاغل 
خردادمـاه اسـت. وي بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن 
تغییـر بـا هـدف سـهولت و سـرعت بخشـیدن 

در ارائـه اظهارنامـه مالیاتـي و افزایـش راندمـان 
ارائـه خدمـات به مودیـان محترم صـورت گرفته 
اسـت، افـزود: بـا توجـه به اینکـه فـرم اظهارنامه 
الکترونیکي عملکرد سـال 1394 بر روي سـایت 
سـازمان قرارداده شـده اسـت، صاحبان مشـاغل 
مي تواننـد از هـم اکنـون بـا مراجعـه بـه سـامانه 
مالیاتـي  امـور  سـازمان  الکترونیکـي  عملیـات 
 WWW.TAX.GOV.IR کشـور بـه آدرس
نسـبت بـه ارسـال اظهارنامـه و پرداخـت مالیات 

بـه صـورت الکترونیکـي اقـدام کننـد.
مدیـرکل امور مالیاتي اسـتان کرمـان با تاکید 
بر اینکه سیاسـت سـازمان دریافـت اظهارنامه به 
صـورت کامـاًل الکترونیکـي اسـت و ارائه نسـخه 
کاغـذي بـه واحدهـاي مالیاتـي ضرورتي نـدارد، 
ادامـه داد: امیدواریـم صاحبـان محتـرم مشـاغل 
)اشـخاص حقیقـي( از هم اکنون نسـبت بـه ارائه 

اظهارنامه هـاي مالیاتـي خـود اقـدام کننـد تا در 
روزهـاي پایاني دچار مشـکل نشـوند.

در  فـردي  اگـر  خاطرنشـان کرد:  عابـدی 
موعـد مقـرر اظهارنامـه مالیاتـي خـود را ارائـه 
معافیت هـا  از  نمي توانـد  براینکـه  عـالوه  نکنـد 
شـده  پیش بینـي  قانـون  در  کـه  تسـهیالتي  و 
اسـتفاده کنـد، به هـر میزان درآمدي که کسـب 
ایـن  از  و  مي باشـد  مالیـات  مشـمول  مي کنـد 
بابـت مشـمول جریمـه عـدم تسـلیم اظهارنامـه 

مي شـود. نیـز 

اداره کل امور مالیاتي استان کرمان آماده دریافت 
اظهارنامه الکترونیکي صاحبان مشاغل است

پاسخگویی معاون 
رئیس جمهوری به 
مردم کرمان 
با سامانه سامد

رئیـس  اجرایـی  معـاون 
جمهـوری بـا حضـور در سـتاد 
مرکـزی ارتباطات مردمی سـفر 
ریاسـت جمهـوری در کرمان به 
برخـی تمـاس هـای مـردم بـا 

سـامانه سـامد پاسـخ گفـت. بـه گـزارش ایرنـا محمـد شـریعتمداری پس از 
افتتـاح سـامانه الکترونیکـی ارتباط مردم و دولت )سـامد( در شـهر کرمان به 
تمـاس هـای تلفنـی تعـدادی از مردم بـا این سـامانه پاسـخ داد. علیرضا رزم 
حسـینی اسـتاندار کرمان نیز بعد از بازدید روز گذشـته خود از روند آموزش 
کاربـران ایـن سـامانه بـه برخـی تمـاس های تلفنـی مردم اسـتان با سـامانه 
سـامد پاسـخ گفـت.  یکهـزار و 600 کاربر در چهار شـیفت کاری قرار اسـت 
در سـامانه سـامد انتقادات، پیشـنهادت و درخواسـت های مردمی را در سـفر 
رئیـس جمهـور ثبـت کننـد.  ایـن سـامانه تـا 24 سـاعت بعد از سـفر رئیس 
جمهـوری بـه کرمـان فعـال خواهد بـود.  مردم مـی توانند با شـماره 111 به 
صـورت رایـگان، مطالـب مـورد نظـر خـود را مطرح و کـد رهگیـری دریافت 
کننـد. مردم اسـتان کرمـان امروز بیسـت و یکم اردیبهشـت میزبـان کاروان 
تدبیـر و امیـد در بیسـت و هفتمین سـفر اسـتانی رئیس جمهوری هسـتند.

خبرمالیاتهواشناسی

کرمان ویچ

بـا  جلسـه شـورای شـهر کرمـان 
حضور تمامی اعضای شـورا، شـهردار 
کرمـان و مهمـان ایـن جلسـه انجـم 
شـهردار  ترافیـک  مشـاور  شـعاع، 
کرمـان یکشـنبه شـب برگـزار شـد. 

مشاور ترافیک شهرداری: با 
اجرای زیرگذر سمیه، فقط 

ترافیک جابه جا می شود
بـا  جلسـه  ایـن  در  شـعاع  انجـم 
اشـاره به اینکه قرار اسـت سـه تقاطع غیرهمسـطح سـمیه، 
شـرف آبـاد و امیرکبیر اجرا شـوند، گفـت: امیدواریم اجرای 
این سـه تقاطع برای توسـعه شـهر مفید باشـد. انجم شـعاع 
بـا تاکیـد بـر اینکـه ترافیـک یـک علـم اسـت و تجربـی و 
سـلیقه ای نیسـت، اظهار داشـت: بارها گفته شـده در شـهر 
تقاطـع غیرهمسـطح نمـی سـازند، مگـر در شـرایط خاص. 
همچنیـن تعریـض خیابـان منسـوخ شـده اسـت.  مشـاور 
ترافیـک شـهردار کرمـان بـا اشـاره به اینکه شـورا بـا انجام 
تحقیقـات علمـی شـهر را بررسـی کـرده، گفت: کارشـناس 
شـهر را مـدل کـرده و راهـکار بـه شـورا ارایـه داده اسـت 
الویـت بنـدی کـرده و اینکـه امـروز مـن نشسـته ام مـی 
گویـم انجـام دهیـد یـا ندهید کار درسـتی نیسـت. مشـاور 
ترافیـک شـهری بـا اشـاره بـه اجـرای تقاطع غیرهمسـطح 
سـمیه تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح  تنهـا کاری که 
انجـام مـی شـود این اسـت کـه ترافیک را از سـطح بـاال یا 
پاییـن مـی بریـد و بـه گره هـای اطـراف انتقال مـی دهید. 
در صورتـی کـه اطـراف ایـن تقاطع باز نیسـت. انجم شـعاع 
گفـت: شـما اول بایـد بررسـی کنیـد کـه مشـکل چهـارراه 
طهماسـب آباد چیسـت. آیا مشـکل کمبود پارکینگ اسـت 
یـا چـراغ قرمـز؟ االن همـه هـدف دارید کـه چـراغ قرمزها 
و میـدان هـا را حـذف کنیـد. وی گفت: وقتی شـما مسـئله 
پارکینـگ را حـل نکـرده ایـد، مطمئـن باشـید اجـرای این 
طـرح هم کمکـی به جریـان ترافیک نمـی کنـد. امیدواریم 
اجـرای تقاطـع غیرهمسـطح میـدان آزادی جـواب دهـد. 
بایـد گفـت که مشـکل میـدان آزادی و مشـتاق فقط چراغ 
نبـود و یکـی از مشـکالت اصلـی پایانه هـای اتوبوسـرانی و 
تاکسـیرانی بـود. انجم شـعاع با اشـاره به زیباسـازی میدان 
مشـتاق، گفـت: وقتی کـه از بازسـازی میدان انتقـاد کردیم 
گفتنـد شـما نمـی خواهیـد شـهر توسـعه یابد، بروید شـهر 
یـزد را ببینیـد. اما نمی گویند یزد 12 پایانه ی اتوبوسـرانی 

دارد امـا کرمـان یـک پایانـه هـم ندارد.
مشـاور ترافیـک شـهری بـا اشـاره بـه مدلسـازی شـهر 
توسـط کارشناسـان اظهـار داشـت: در این تحقیقـات آورده 
شـده اولویـت شـهر کرمـان ایـن اسـت کـه حـد فاصـل 

شـهدای خانـوک تـا فرودگاه سـاخته شـود تـا بـار ترافیکی 
جـاده تهـران و بلـوار جمهـوری به سـمت ایـن بلـوار برود. 
وی تصریـح کـرد: در ایـن طـرح آمـده اسـت کـه در دراز 
مـدت باغملـی تقاطع شـود بـه دلیل اینکه مسـیر شـریانی 
هفـت بـاغ بـه جـاده زرند مـی باشـد. همچنین در گذشـته 
4 راه سـمیه در طـرح تفضیلـی آمـده بود اما علمی بررسـی 
نشـده بـود. انجم شـعاع با اشـاره بـه اینکه مشـکل ترافیک 
بـا تقاطـع و تعریـض حـل نمی شـود، افـزود: باید سیسـتم 

اتوبوسـرانی را تقویـت کرد. 
ساخت پل های امام جمعه و فیروزه منطقی نیست

مشـاور ترافیـک شـهری سـاخت تقاطـع امـام جمعـه و 
فیـروزه را نیـز منطقـی ندانسـت و گفـت: بـا سـاخت ایـن 
تقاطـع بـار ترافیکـی چهارراه شـفا افزایـش می یابـد. انجم 
شـعاع تصریـح کـرد: البته مشـاوران قـرارگاه خاتـم نیز صد 
درصـد حـرف بـرای گفتـن و دفـاع دارنـد، اما واقعیـت  این 
اسـت کـه تقاطـع سـمیه، جـزو اولویت هـای مـا نیسـت و 
سـاخته  غیرهمسـطح  تقاطـع  چهـارراه،  ایـن  در  نبایـد 
شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا اجـرای تقاطع شـرف آباد 
رینـگ کمربنـدی شـهر بـدون چراغ قرمز بسـته می شـود، 
تصریـح کرد: سـاخت تقاطـع غیرهمسـطح امیرکبیـر، جزو 
اولویت هاسـت، امـا بایـد ببینیـم هزینـه آن چقـدر اسـت. 
مشـاورترافیک شـهری اظهـار داشـت: آیـا زمانی کـه چراغ 
سـبز 15 ثانیـه ای در ایـن تقاطع ترافیـک را حمل می کند 
آیـا درسـت اسـت کـه بـرای اجـرای تقاطـع غیر همسـطح 
امیـر کبیـر 100 میلیـارد خـرج شـود؟ انجـم شـعاع گفت: 
افـرادی کـه طـرح داده انـد، بایـد از خودشـان دفـاع کنند، 
امـا بـرای پـول خـرج کـردن و حـل کـردن مشـکل، بایـد 
بیشـتر فکـر کنید. وی افـزود: تصمیمـی بگیرید کـه بعدها 
نگویند در زمانی که آقای مشـرفی رییس شـورای اسـالمی 
شـهر و مهنـدس بابایی شـهردار کرمـان بود، این پـروژه ها 
سـاخته شـده اسـت. مشـاور ترافیـک شـهری بـا اشـاره به 
وجـود مشـکالت ترافیکـی در تمـام شـهرهای دنیـا تصریح 
کـرد: بایـد بـر همـان اسـاس کـه در دنیـا این مشـکالت را 

حـل کرده انـد، عمـل کنید.
چه دشمنی با چراغ قرمز دارید؟

انجـم شـعاع خطـاب بـه اعضای شـورا شـهر گفت: شـما 
چـه دشـمنی با چـراغ قرمزهـا دارید؟ چـراغ قرمـز چهارراه 
سـمیه، جـدا کننـده  ی ترافیـک این مسـیر اسـت و موجب 
می شـود بـا توقف در چهارراه سـمیه، تمام حجـم ترافیک، 
وارد خیابـان جهـاد نشـود. وی بـا اشـاره بـه طـرح سـامان 
دهـی حمـل و نقل و ترافیک شـهر کرمان گفـت: طبق این 
طـرح، در شـهر بـه پایانـه ی اتوبوسـرانی نیـاز داریم. ضمن 
اینکـه پایانـه ی اتوبـوس رانـی میـدان آزادی بایـد بـه زیـر 

پـل چهـارراه فرهنگیـان منتقل شـود تـا مـردم خودروهای 
خـود را در آن محـدوده پـارک کننـد و برای ورود به شـهر، 
از اتوبـوس اسـتفاده کننـد. مشـاور ترافیـک شـهری گفـت: 
کرمـان بـی آرتـی و اتوبـوس سـریع السـیر مـی خواهـد. 

کرمـان نیازی بـه مترو نـدارد. 
فتـح اهلل مؤیدی،رییـس کمیسـیون بودجـه نیـز اظهـار 
داشـت: بـرای طـرح جامـع حمـل و نقـل و ترافیـک شـهر 
کرمـان، 600 میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت. قـرار بوده 
قـرارگاه خاتـم، طـرح جامع ترافیـک و حمل و نقـل کرمان 
را در اجـرای پروژه هـا ببیننـد. انجـم شـعاع مشـاور ترافیک 
شـهردار کرمـان نیـز در ادامه گفـت: مطالعات حمـل و نقِل 
انجـام شـده در طـرح حمـل و نقـل و ترافیـک کرمـان، بـا 
مطالعاتی که مشـاوران خاتـم انجام داده اند، متفاوت اسـت.

وی افـزود: مطالعـات طـرح جامـع، در کل شـهر انجـام 
مطالعـه  را  چهـارراه  چنـد  خاتـم،  مشـاوران  امـا  شـده، 
کرده اند.ایـن طرح هـا، مشـکلی از ترافیـک شـهر حـل نمی 
کنـد. انجـم شـعاع بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه ی مشـاور 
اسـت تصمیـم گیـری کنـد کـه تقاطـع سـمیه زیرگـذر یـا 
روگـذر شـود، گفـت: شـاید اگـر سـیمای شـهری را نـگاه 
کنیـم، اجـرای زیرگـذر بهتـر اسـت، امـا بـا توجه بـه وجود 
زیرسـاخت هایی مثـل فاضـالب، بایـد بـه صـورت روگـذر 
اجـرا شـود. مشـاور ترافیـک شـهری تصریـح کرد: سـاخت 
پـل های شـرف آباد و امیرکبیر خوب اسـت، امـا اینکه االن 
زمـان اجـرای آن اسـت را قبـول نـدارم. وی بـا بیـان اینکه 
اگـر پـول داریـد، مـی توانیـد هزینـه کنیـد، گفـت: امـا در 
رابطـه بـا تقاطع غیرهمسـطح سـمیه، بایـد بین بـد و بدتر 
را امتحـان کنیـد. البته در سـاخت زیرگذر، مشـکل آب های 

زیرسـطحی و پمپـاژ را نیـز داریـم.
تغییرات در قرارداد پروژه بام کرمان

رییـس شـورای شـهر کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه حـل 
مشـکالت پـروژه ی بـام کرمـان گفـت: پـس از مذاکـرات 
و پیگیری هـای متعـدد توسـط شـهردار کرمـان، باالخـره 
مشـکالت در ارتبـاط بـا فسـخ قـرارداد ایـن پـروژه مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت و حـل شـد. مشـرفی بـا اشـاره بـه 
حـل دغدغـه هـای شـورا در خصـوص بـام کرمـان اظهـار 
داشـت: بـا توجه بـه نظریات شـورا و بـه نفع مـردم کرمان، 
تغییراتـی در قـرارداد صـورت گرفت. شـهردار کرمان نیز در 
ایـن خصـوص گفـت: مقـرر شـد حـدود پنـج هکتـار زمین 
باقـی مانـده بـا حفـظ کاربـری فضای سـبز جهت اسـتفاده 
ی عمـوم، در اختیـار سـرمایه گـذار قـرار گیـرد و چنانچـه 
الزم بـود پـروژه ای اجـرا شـود، شـهرداری برابـر مقـررات 
نسـبت بـه صـدور مجـوز اقدام کنـد، ضمـن اینکـه مغایر با 
کاربـری هتـل نباشـد.  بابایـی با اشـاره به اینکه مقرر شـده 
فضـای سـبز بام کرمـان، اختصاصی نشـود و برای اسـتفاده 
ی عمـوم باشـد،  تصریـح کـرد: موضـوع شـرایط فسـخ نیز 
نکتـه مهمـی بـود که اگر شـهرداری بـه هر دلیلـی کوتاهی 
مـی کـرد، بایـد طبـق روال قانونی هزینـه ی سـرمایه گذار 
را به عـالوه  خسـارت پرداخـت مـی کرد کـه در اصالحیه ی 
جدیـد، ایـن مـوارد در رابطـه بـا سـرمایه گـذار هـم صدق 

کند. مـی 
در ایـن جلسـه نیـز بـر سـرعت بخشـیدن بـه پـروژه ی 
پـل سـیدی تاکیـد شـد و مقرر شـد معاونـت فنـی عمرانی 
شـهرداری، شـنبه ی هر هفته گـزارش کار این پـروژه را به 

شـورای شـهر اعـالم کند.

در جلسه عمومی شورای شهر کرمان عنوان شد

حل مشکالت قرارداد
پروژه بام کرمان

در حالـی کـه پیـش از این گفته شـده بود حسـن روحانی 
و کاروان تدبیـر و امیـد سـفری یـک روزه بـه اسـتان کرمـان 
خواهند داشـت، عصر روز گذشـته طاهره قیومی رئیس مرکز 
ارتباطـات، اطالعـات و تبلیغـات دفتر رئیـس جمهوری گفت: 
بیسـت و هفتمیـن سـفر اسـتانی رئیـس جمهوری به اسـتان 
کرمـان دو روزه خواهـد بود. به گزارش ایرنـا طاهره قیومی در 

نشسـت هم اندیشـی با اصحاب رسـانه اسـتان کرمـان افزود: 
سـفر اسـتانی ریاسـت جمهوری بعد از چندین سـفر اسـتانی 
کـه یـک روزه انجـام شـده، دو روزه اسـت و دکتـر روحانـی 
صبح سـه شـنبه 21 اردیبهشت وارد اسـتان کرمان می شوند 
و بعـد از ظهـر چهارشـنبه این اسـتان را ترک مـی کنند. وی 
گفـت: اسـتقبال رسـمی از ریاسـت جمهـوری سـاعت 9:30 

در فـرودگاه کرمـان انجـام و سـپس دیـدار مردمـی ریاسـت 
جمهـوری در مصـالی کرمـان برگـزار مـی شـود. وی بیـان 
کـرد: دیـدار رئیـس جمهـوری بـا علمـا و برگزیدگان اسـتان 
سـاعت 16 فـردا )سـه شـنبه( برگزار می شـود. رئیـس مرکز 
ارتباطـات، اطالعـات و تبلیغـات دفتر رئیـس جمهوری گفت: 
جلسـه توسـعه سـرمایه گذاری نیز حدود سـاعت 17:30 روز 
سـه شـنبه برگـزار می شـود. وی افـزود: روز چهارشـنبه قرار 
اسـت رئیـس جمهـوری از یـک پـروژه بازدید داشـته باشـند 
کـه در صـورت قطعی شـدن اعـالم می شـود. قیومـی گفت: 
شـورای اداری و سـپس نشست خبری ریاسـت جمهوری نیز 
سـاعت 11 روز چهارشـنبه 22 اردیبهشـت برگزار می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هیـات دولت بـه شهرسـتان های 
اسـتان سـفر می کنند افـزود: آقایان انصاری معـاون پارلمانی 
رئیـس جمهـوری بـه جیرفـت، نعمـت زاده وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت بـه زرنـد، پورمحمـدی وزیر دادگسـتری به 
سـیرجان، علـوی وزیر اطالعـات به بافت و فانـی وزیر آموزش 

و پـرورش بـه رفسـنجان و انار سـفر مـی کنند.
 قیومـی گفـت: آقایـان یونسـی دسـتیار رئیـس جمهوری 
بـه قلعـه گنـج سـفر مـی کنـد و سـلطانی فـر معـاون رئیس 
جمهـوری بـه بـم، خانم مـوالوردی معـاون رئیـس جمهوری 
در امـور بانـوان و خانـواده بـه راور و کوهبنـان، خانـم ابتـکار 
رئیـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت بـه رودبـار و فاریاب، 

آقایان ترکان به شـهربابک و رضوی معاون توسـعه روسـتایی 
و مناطـق محـروم ریاسـت جمهـوری نیـز بـه فهـرج، ریـگان 
و نرماشـیر سـفر مـی کننـد. وی بـا اشـاره بـه افتتاح سـامانه 
سـامد در کرمان گفت: در این سـفر مقامات اسـتانی در مرکز 
ارتباطـات مردمـی حضـور مـی یابنـد و گاهـی بـه تلفـن هـا 
پاسـخ خواهنـد داد. وی بیـان کـرد: تاکید ریاسـت جمهوری 
بـر ایـن بوده کـه در سـفرهای اسـتانی از خبرنگاران اسـتانی 
بـرای اطالع رسـانی اسـتفاده شـود. رئیـس مرکـز ارتباطات، 
اطالعـات و تبلیغـات ریاسـت جمهـوری گفـت: فقـط یـک 
نماینـده از شـبکه خبـر در ایـن سـفر حضـور دارد و فرصـت 
مصاحبـه بـا رئیـس جمهـوری صرفـا مربوط بـه خبرنـگاران 

اسـتانی خواهـد بود. 
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان نیز در 
ایـن نشسـت گفـت: نشـریات اسـتان سـهم باالیـی در اطالع 
رسـانی صحیـح، دقیـق و بـه موقع رویدادهـای اسـتان دارند. 
محمدرضـا علیـزاده افزود: اسـتان کرمان بعد از تهـران از باب 
تعـداد نشـریات در رده دوم اسـت و از باب کمـی جایگاه ویژه 
ای را در کشـور بـه خـود اختصـاص داده اسـت. وی گفـت: 
رسـانه های اسـتان کرمـان در حوزه کیفی نیـز جایگاه خوبی 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. وی عنـوان کرد: بی شـک 
رسـانه های اسـتان کرمان در سـفر ریاسـت جمهوری نیز به 

نقـش تاثیرگـذار خـود عمل مـی کنند.

سفر رییس جمهوری به استان دو روزه شد
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کاغذ اخبار

امـروز حسـن روحانـی بـه کرمـان مـی آیـد. سـفری که 
تـا فـردا بعدازظهـر بـه طـول مـی انجامـد. در صفحـه دو و 
همچنیـن ویـژه نامـه ای که به مناسـبت این سـفر منتشـر 
کرده ایم، برنامه سـفر رییس جمهور آورده شـده اسـت. در 
ایـن مطلـب امـا مـی خواهیم بـه مهـم ترین دسـتاوردهای 
دولـت تدبیر و امید در سـه سـال گذشـته نگاهـی بیندازیم.

سیاست خارجی: برجام، حضور موثر در منطقه، 
تعامل با دنیا

مهـم تریـن دسـتاورد دولـت روحانـی در حوزه سیاسـت 
خارجـی قطعـا برجـام و توافق هسـته ای بوده اسـت. برجام 
در میانـه سـال 94 پـس از 12 سـال مذاکرات که دو سـال 
آخـرش جـدی تـر از همیشـه بـود، به دسـت آمـد. در دی 
مـاه 94 هـم برجام رسـما آغاز شـد. برجام چنان دسـتاورد 
بزرگـی بوده کـه دیگر دسـتاوردهای دولت تدبیـر و امید را 
تحـت الشـعاع قـرار مـی دهـد. چـرا که برجـام موجـب لغو 
تحریمهـای تجـاری، اقتصـادی، بانکـی، تکنولوژیکـی شـد. 
همچنیـن تهـران پـس از برجـام دیدارهـای متقابـل مقـام 
هـای ایرانـی و کشـورهای مختلـف جهـان بویـژه از اروپـا و 
همینطـور سـفرهای هیاتهـای مختلـف اقتصـادی وتجـاری 
وامضـای یادداشـت تفاهمـات همـکاری با چندکشـور مهم 

گردید.
امـا برجام تنها دسـتاورد دولت حسـن روحانـی در حوزه 
سیاسـت خارجـی نبـوده اسـت. از دیگـر نتایـج دیپلماسـی 
پویـای دولـت تدبیـر و امیـد کـه البتـه ایـن خودنیـز در 
سـایه برجـام حاصـل شـده اسـت، افزایـش نقـش و حضور 
ایـران در حل بحران سـوریه اسـت، ایـران در حالی در دوره 
پسـابرجام برای شـرکت در مذاکرات حل بحران سـوریه به 
صـورت رسـمی توسـط امریـکا و غرب دعوت شـد که پیش 
از آن از حضـور ایـران در رونـد حـل بحران سـوری ممانعت 
میشـد. ادامـه چنیـن روندی و مواجهـه واقع بینانـه ایران با 
تحـوالت مربوطـه، میتواند زمینه های تقویـت نقش منطقه 
ای ایـران را فراهـم نمایـد. دیـدار رسـمی حسـن روحانـی 
رییـس جمهـور اسـالمی ایـران از ایتالیـا و فرانسـه کـه بـه 
دعـوت رسـمی همتایـان ایشـان صـورت گرفـت و موجـب 
امضـای اسـناد مخالـف همکاریهای اقتصـادی، بانکی و فنی 
گردیـد و بالـغ بر پنجـاه میلیارد دالر قراردادهـای اجرایی را 
بـه ارمغـان خواهـد آورد. نقطه عطف جدیدی در مناسـبات 
ایـن  میگـردد.  محسـوب  اروپـا  ویـژه  بـه  باغـرب  ایـران 
سـفرهای متقابـل درسـال 94 درحالـی صـورت گرفـت که 
در دولتهـای هشـتم ونهم شـاهد چنین دیدارهایـی نبودیم 
و رییـس دولـت وقت بـا امریکای التین و برخی کشـورهای 
کوچـک منطقـه ای و فـرا منطقـه ای حشـر و نشـر داشـت 
کـه نـه تنهـا منافعـی بـرای ملـت ایـران در برنداشـت بلکه 

هزینـه هـای زیـادی نیز بـه کشـورتحمیل نمود.
اقتصاد: کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، بهبود 

فضای سرمایه گذاری
نـرخ تـورم کـه در مهر ماه سـال 1392 به بیشـتر از 40 
درصـد افزایـش یافته بـود در فروردین ماه امسـال به 10,8 

درصد رسـید. در سـایه این ثبات و آرامش، فضای سـرمایه 
گـذاری بهبـود یافـت و تولید جـان تازه ای گرفت. در سـال 
1393 اقتصـاد ایـران موفق شـد بعد از دو سـال رکود، وارد 
دوره بهبـود و رونـق اقتصـادی شـود. خوشـبختانه اقتصـاد 
ایـران در سـال 93 رشـد مثبـت اقتصـادی را در سـطح 3 
درصـد تجربـه نمـود. تولیـد ناخالـص داخلـی بـدون نفـت 
کشـور نیز که در سـال 1392 رشـد 1,1- درصدی داشـت 
در ایـن سـال رشـدی معـادل 2,8 درصـد پیـدا کرد. رشـد 
سـرمایه گـذاری نیـز کـه در سـال هـای 1391 و 1392، 
منفـی بـود در سـال 1393 مثبـت شـد و بـه 3,5 درصـد 
رسـید. صـادرات غیرنفتـی کشـور نیـز در سـال 1393 بـا 
رشـد قابـل توجه حـدود 19 درصدی به حـدود 50 میلیارد 
دالر رسـید. راهبـرد اصلی دولـت یازدهم بـرای رونق تولید 
داخلـی و ایجـاد فرصـت هـای جدید شـغلی، بهبـود محیط 
کسـب و کار و فضـای سـرمایه گـذاری اسـت. در سـال 93 
رتبه ایران در سـهولت کسـب و کار از 152 به 130 کاهش 
یافـت. همچنیـن دولـت روحانی موفق شـد پس از سـال ها 

تـالش، تعـدادی هواپیمـا به کشـور اضافـه کند.
داخلی: بیمه سالمت، حقوق شهروندی، عدالت 

اجتماعی، بازشدن فضای سیاسی
یکی از مهمترین وعده های دولت در زمینه ی سیاسـت 
هـا و برنامـه هـای اجتماعـی تحـول در حوزه ی سـالمت و 
گسـترش بیمـه ی همگانـی بـود. دولـت بـا طـرح بیمـه ی 
سـالمت توانسـت همـگام بـا بهـره منـد سـازی شـهروندان 
از خدمـات بهداشـتی و درمانـی، چشـم اندازهایـی امیـدوار 

کننـده در زمینـه ی تحول در بخش سـالمت پدیدار سـازد.
طـرح تحـول نظام سـالمت از اردیبهشـت 1393 در کشـور 
کلیـد خـورد و دسـتاوردهای ارزشـمندی نیـز بـه همـراه 
داشـت. از دیگـر برنامـه های دولت پیشـبرد فراینـد تدوین 
حقـوق شـهروندی و تبدیـل آن به یک سـند اسـت. در این 
چارچـوب رسـیدگی بـه وضعیت حقـوق زنـان، اقلیت های 
مذهبـی و قومـی و ... در زمـره ی اهـداف دولـت از ایـن 
اقـدام بـوده اسـت. در زمینـه ی سیاسـت هـای اجتماعـی 
بایـد گفـت، دولـت سـعی کـرده اسـت بـا افزایـش سـطح 
نشـاط و امیـد بـه زندگـی، بـه مطالبـه هـای شـهروندی 
پاسـخ گـو باشـد و الگویـی از یـک جامعـه ی مدنـی فعـال 
و پویـا را بـه تصویـر بکشـد. یکـی دیگـر از دسـتورکارهای 
مهـم دولـت در زمینـه ی مسـایل اجتماعـی برداشـتن گام 
هـای عملـی به سـوی تحقـق هـدف عدالت اجتماعـی بوده 
اسـت. در شـرایطی کـه طـی سـال هـای گذشـته برقراری 
عدالـت اجتماعـی از سـوی برخـی دسـته های سیاسـی به 
دسـتاویزی بـرای جلـب آرای شـهروندان تبدیل شـده بود، 
دولـت یازدهـم با فاصلـه گرفتن از شـعارگویی پا بـه کارزار 
عمـل نهـاد. در ایـن پیونـد، رفع بـی عدالتی های آموزشـی 
و توقـف فرایند بورسـیه هـای غیرقانونی نمونه یـی از اقدام 
هـای عملـی بـود کـه بـه رغم هزینـه های سیاسـی بسـیار 
در دسـتورکار وزارت علـوم دولـت نـو قرار گرفـت. در دولت 
روحانـی همچنیـن فضـای سیاسـی بـه نسـبت سـال هـای 
گذشـته بازتـر شـد و رییس جمهـور بارها و بارهـا از آزادی 

بیـان دفـاع کرد.

اعتدال و انسجام ملی
 دستاورد سیاسی دولت یازدهم

بسـیاری از کارشناسـان مسایل سیاسـی بر این باورند در 
سـال هـای اخیـر رخدادهایی در عرصه ی سیاسـی کشـور 
بـه وقـوع پیوسـت کـه در بیش از سـه دهه ی گذشـته کم 
سـابقه و در پـاره یـی مـوارد بـی سـابقه بـود. اقـدام هـای 
فراقانونـی و غیرقانونی برخی مسـووالن اجرایی، خدشـه دار 
کردن شـان نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـالمی و 
مسـووالن قضایی کشـور و تشـدید اختالفات قوه ی مجریه 
بـا 2 قـوه ی حکومتـی دیگـر، اتهـام زنـی هـای گوناگـون 
بـا هـدف از میـدان بـه درکـردن رقیبـان سیاسـی، رواج 
نوعـی ادبیـات سیاسـی غیـر سـازگار بـا هنجارهـای نظـام 
جمهـوری اسـالمی، تـالش بـرای به حاشـیه رانـدن جریان 
هـای اصیـل و ریشـه دار سیاسـی کشـور یعنـی اصولگرایی 
و اصـالح طلبـی بـا اهـداف گروهـی و در واقـع بانـدی از 
جملـه روندهایـی بود کـه بـا روی کار آمدن دولـت یازدهم 
متوقـف شـد. در شـرایطی که برخـی فرایندهـا و تصمیم ها 
در راس دسـتگاه اجرایـی کشـور وفـاق بین مسـووالن نظام 
را بـه شـکاف و واگرایی سـوق مـی داد، دورنماهای سسـت 
شـدن انسـجام ملی نیـز هویدا شـد و همین مسـاله نگرانی 
هـای بسـیاری را نـزد دلسـوزان نظـام و کشـور برانگیخـت. 
در چنیـن شـرایطی اعتدال بـه کلیدی برای گشـودن دری 
بـه سـوی بـرون رفـت از وضعیـت یـاد شـده تبدیل شـد تا 
فضای سیاسـی کشـور باز هم شـاهد آسـمانی آبی و هوایی 

قابـل تنفس باشـد.

سیاست

انتقاد تند سعید جلیلی از برجام:

برجام برای نگه داشتن سایه 
تحریم بر سر ایران است

سـعید جلیلـی بـه تنـدی از برجـام انتقـاد کرد. 
تشـخیص  مجمـع  عضـو  انتخـاب؛  گـزارش  بـه 
مصلحـت نظـام، بـا بیـان اینکـه اولیـن تحریم ها 
در زمینـه دفاعـی بود اما بیشـترین پیشـرفت ها 
هـم در همـان عرصه اتفـاق افتاد گفـت: بند 37 
برجـام تـالش دشـمن بـرای نگه داشـتن سـایه 
تحریـم بر سـر ایران اسـت. گزیـده صحبت های 

جلیلـی را در ادامـه بخوانیـد:
  اگـر اختالفـات بـا خوش بینـی برطـرف شـد 
کـه هیـچ، امـا اگـر یـک طـرف کمـاکان شـاکی 
انجـام  را  تعهـدات ام  همـه  مـن  گفـت  و  بـود 
داده ام، چـرا تـو انجـام نمی دهـی؟ بنـد 37 کلی 
امنیـت  شـورای  آن  »متعاقـب  کـه  می گویـد 
سـازمان ملـل می بایسـت منطبـق بـا رویه هـای 
خـود در خصـوص قطعنامـه ای بـرای تـداوم لغو 
تحریم هـا رأی گیـری کنـد.« یعنـی اگر شـکایت 
کردیـد کـه رفتـم تعهـدات ام را انجـام دادم، او 
انجـام نمی دهـد. در اینجـا چـه کار بایـد کـرد؟ 
آمدیـد  کـه  ممنـون  خیلـی  می گوینـد  آنهـا 
شـکایت کردیـد که آنهـا انجـام نمی دهند، چون 
شـکایت کرده ایـد بایـد یـک قطعنامـه تصویـب 
کنیـم کـه لغـو تحریم هـا به همـان میـزان ادامه 

نیابند! یـا  یابنـد 
 اگـر از همـان یـک نفری که شـکایت داشـتید 
مثـاًل امریـکا، بـه شـما گفتـه می شـود حـاال که 
از او شـکایت داریـد بایـد قطعنامـه ای بگذرانیـم 
کـه آیـا لغـو تحریم هایـی کـه تاکنون داشـته ایم 
ادامـه پیـدا کننـد یـا نکننـد. اگـر کشـوری کـه 
از او شـکایت کرده ایـد وتـو کنـد یعنـی همیـن 
لغـو ناچیـز هـم نبایـد ادامـه یابـد. عیـن سـند 
را برای تـان خوانـدم. می خواهـد سـایه اهـرم و 

سـالح تحریـم را بـر سـر یـک ملـت نگـه دارد.
اسـت  ایـن  بـه شـما می دهنـد  کـه   جوابـی 
کـه شـما شـاکی هسـتید و بایـد یـک قطعنامـه 
تصویـب شـود که اصاًل همـان هایـی را که عمل 
کرده ایـم ادامـه پیدا کننـد یا نکنند! اگـر یکی از 
کسـانی کـه حق وتـو دارنـد مخالفت کننـد آنها 
هـم ادامه پیـدا نخواهنـد کرد. این فضایی اسـت 

کـه آنهـا ایجـاد کرده اند!
او آمـد و بهانـه گرفـت کـه   اگـر هـم خـود 
ایـران فـالن کار را کـرده یـا چـرا نکـرده اسـت، 
بـه محـض اینکـه بخواهـد شـکایت کنـد بایـد 
چنیـن رونـدی طـی شـود کـه قطع نامـه در باره 
تحریم هـای لغـو شـده ادامـه پیـدا کند یـا نکند! 
حـاال در ایـن میـان فقط کافی اسـت شـاکی که 
حـق وتـو هـم دارد رأی ندهـد و دو بـاره همـه 
تحریم هـا بایـد برگردنـد. پس چگونه این سـالح 
بی تأثیـر می شـود؟ چگونـه بایـد این سـالح را از 

دسـت دشـمن گرفت؟
بیـان  آقایـان  همیـن  خـود  از  برخـی   
می کردنـد کـه مشـکالت مدیریتـی اسـت. اگر 
مدیریتـی اسـت پـس بایـد آنهـا را رفـع کـرد 
و مانـع آنهـا شـد. بایـد آنهـا را یکـی یکـی از 

برداشـت. میـان 
 اگـر زمانـی ادبیـات مـا تنـد بـوده اسـت یـا 
لبخنـد زده نمی شـد، پـس بایـد ایـن کار انجام 
شـود. ظاهـر همین بحثی که اخیراً مطرح شـده 
این اسـت کـه توافقی حاصل شـده کـه طی آن 
بایـد برخـی تحریم هـا برداشـته شـود؛ حداقـل 
اروپایی هـا ایـن کار را کننـد. امریکایی هـا کـه 
وعـده لغـو ندادنـد، فقـط گفته انـد بعضی هـا را 
بـرای مدتـی waive یعنـی اغمـاض می کنیم.

رونـد  ادامـه  بـا  گفـت:  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
بـه حـج  زائـران  اعـزام  امـکان  کارشـکنی های عربسـتان، 
فراهـم نیسـت. به گزارش ایسـنا  حسـین جابـری انصاری، 
در نشسـت خبـری خـود بـا خبرنـگاران در مـورد آخریـن 
مباحـث مربـوط بـه حـج و اخبـاری کـه در ایـن ارتبـاط 
منتشـر شـده اسـت، گفـت: روز گذشـته جلسـه شـورای 
عالـی حـج تشـکیل شـد و آخرین تحـوالت مربـوط به حج 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. سـخنگوی وزارت امـور خارجه 
سـعودی  عربسـتان  کارشـکنی های  متأسـفانه  داد:  ادامـه 
در مـورد رونـد اجرایـی کـه بایـد جهـت شـرکت زائـران 
ایرانـی بـه حـج طـی شـود ادامـه دارد. ایـن کارشـکنی ها 
ایـن  ادامـه دارد.  آغـاز شـده و همچنـان  قبـل  از مدتـی 
دیپلمـات عالیرتبـه کشـورمان تأکیـد کـرد: اگـر رونـد این 
کارشـکنی ها تـا روزهـای آتـی کـه روزهـای آخـر امـکان 
پیگیـری مسـائل مربـوط به حج اسـت ادامه پیـدا کند باید 
گفـت عمال عربسـتان سـد راه اعـزام زائران ایرانی از سـوی 
ایـران به حج شـده اسـت. وی گفـت: ما تا آخریـن لحظات 

امیدواریـم کـه عربسـتان از ایـن سیاسـت و رویـه اشـتباه 
دسـت بـردارد و بـه وظایف بدیهی و طبیعی خـود به عنوان 
میزبـان حـج متعهـد باشـد و عمـل کنـد. جابـری انصـاری 
بـار دیگـر تأکیـد کـرد: اگـر رویـه چند مـاه اخیر از سـوی 
عربسـتانی هـا همچنـان ادامـه پیـدا کنـد متأسـفانه امکان 
اعـزام حجـاج ایرانـی بـه حـج فراهـم نخواهد شـد. جابری 
انصـاری در پاسـخ بـه ایـن سـوال که برخـی از رسـانه های 
را  شـرط  ایـن  آمریکایی هـا  کـه  کرده انـد  اعـالم  غربـی 
مطـرح کرده انـد کـه اگـر ایـران در ارتبـاط بـا فعالیت های 
موشـکی خـود وارد مذاکره شـود آنهـا این امـکان را فراهم 
می کننـد کـه ایـران بـه دالر آمریـکا دسترسـی پیـدا کند، 
گفـت: موضـع ایـران در ارتباط بـا منظومه دفاعی موشـکی 
کشـورمان کامـاًل روشـن و مشـخص اسـت و مـا همـواره 
بـر ایـن موضـوع در عرصـه هـا و مذاکـرات مختلـف تأکید 
مـورد  در  ایـران  سیاسـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی  کرده ایـم. 
منظومـه موشـکی اش یـک سیاسـت ثابـت اسـت و تکـرار 
در  تغییـری  مقابـل هیـچ  و سیاسـت های طـرف  مواضـع 

ایـن سیاسـت اصولـی ایـران ایجـاد نمی کنـد، خاطرنشـان 
کـرد: منظومـه موشـکی ایران تابـع نیازهای امنیتی کشـور 
اسـت و مسـأله ای خـارج از گفت وگـو با هر بازیگری اسـت. 
جابـری انصـاری بـا تأکیـد بـر اینکـه منظومـه فعالیت های 
موشـکی ایـران دفاعـی اسـت و ایران همـواره ایـن موضوع 
را ثابـت کرده اسـت، گفـت: ایران هیـچ گاه تهاجمـی انجام 
نـداده بلکـه با مـرور تاریخ متوجه می شـوید کـه در معرض 
تهاجـم بـوده اسـت و بـر اسـاس ایـن تجربیـات و نیازهای 
طبیعـی کشـور سیاسـت های کشـور در ارتباط بـا منظومه 

دفاعـی تبییـن می شـود و همانطـور کـه گفتـم منظومـه 
فعالیت های موشـکی ایران دفاعی اسـت. سـخنگوی وزارت 
امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد اخبار منتشـر 
شـده در ارتبـاط بـا برگـزاری نشسـت گروه هـای تمـاس 
سـوریه در طـی هفته هـای آینـده در وین و اینکـه آیا ایران 
بـه ایـن نشسـت خواهـد رفـت، گفـت: رایزنی هایـی جهت 
برگـزاری دور جدیـد گفت وگوهـای گروه تماس سـوریه در 
جریـان اسـت و ایـن موضـوع بـه ایـران نیـز منتقـل شـده 

اسـت و در حـال بررسـی اسـت.

سخنگوی وزارت خارجه:

با ادامه روند کارشکنی های عربستان، امکان 
اعزام زائران به حج فراهم نیست

    دولت

آگهی مناقصه شماره ب/52-95/1 )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: یـک دسـتگاه جذب اتمی مـورد نیاز خود را از طریـق تولید کنندگان یا نمایندگان رسـمی آنها خریداری نمایـد. لذا واجدین 
شـرایط مـی تواننـد بـا ارائـه معرفی نامـه از تاریخ 95/2/22 لغایـت تاریخ 95/2/30 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به آدرس کرمان انتهـای بلوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضالب 

اسـتان- مدیریت بازرگانـی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 7/100/000/000ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 355/000/000 به صورت ضمانت نامه بانکی، یا چک تضمین شده در وجه شرکت آب و فاضالب
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 95/3/10

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 95/3/11
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات

پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرار می باشد. 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 

به بهانه سفر رییس جمهور به کرمان؛

نگاهی به مهم ترین دستاوردهای دولت روحانی
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کرمون

داستان

کرمان سـرزمینی مملـو از زیبایی و تحیر اسـت از بناهای 
تاریخـی و گنبـد جبلیـه اش که با شـیر شـتر سـاخته شـده 
تـا افسـانه کرم شـب تـاب قلعه دختـرش از گرمتریـن نقطه 
زمینـش تـا حکایت خانه های سـنگیش کـه در دل کوههای 
میمنـد کنـده شـد و از دهکـده زیبـای کوتوله های شـهداد 
تـا شـهر دقیانـوس در کرانـه رودخانه هلیلـی رود اما حکایت 
باغـی بزرگ کـه درختان چوبیـش میوه هایی از سـنگ داده 
انـد و ایـن روزهـا بـه سـوژه عکاسـان و گردشـگران تبدیـل 
شـده اسـت حکایتـی شـندینی تـر اسـت. در 40 کیلومتری 
جنوب شـرقی سـیرجان در جاده سـیرجان - بافت دهستانی 
اسـت بـه نـام بلـورد و روسـتایی میاندو آب نـام. این روسـتا 
نـه بـه دلیـل زیبایـی هایش شـهرت دارد و نه بـه محصوالت 
کشـاورزیش ایـن روسـتا بـه دلیـل وجـود یـک بـاغ عجیب 
شـهیر شـده اسـت. باغی شـش گوش با صدها درخـت بارور 
امـا ایـن بـاغ بـا سـیار باغهـا بسـیار متفاوت اسـت و نـه نیاز 
بـه آب دارد و نـه آفتـاب!  امـا سالهاسـت درختانش سـربلند 
ایسـتاده انـد و ایستادگیشـان را مدیون پیر مـردی کر و الل 
هسـتند که تک تک آنها را با دسـتانش و در سـکوت و بهت 

روسـتاییان و گردشـگران کاشت.

حکایت یک باغ عجیب که درختانش میوه سنگی 
می دهند

درختـان ایـن باغ تشـکیل شـده انـد از تنه هـای درختان 
خشـکیده و سـنگهایی کـه از شـاخ و بـرگ درختـان آویزان 

است.
داسـتان ایـن بـاغ از آنجـا آغـاز شـد کـه درویـش خـان 
اسـفندیاری کـه از زمین داران سـیرجان محسـوب می شـد 
در سـال 1340 پـس از اجـرای طرح اصالحـات ارضی میزان 
قابـل توجهـی از زمینهای خود را از دسـت داد و در نهایت به 
دلیـل عـدم آبیـاری زمینهای بارورش که سـالها بـرای آبادی 

آنهـا تـالش کرده بود جلوی چشـمانش خشـک شـد.
درویـش خـان که این ظلم را بار سـنگینی بـر دوش خود 
و خانـواده اش مـی دیـد پریشـان شـد و در صحـرای مجـاور 
یکـی از باغهایـش که پـس از اجـرای طرح اصالحـات ارضی 

کامال خشـک شـده بود چـادر زد.
شایعات متفاوت از انگیزه باغبان باغ سنگی

پـس از آن اقـدام بـه ایجـاد ایـن باغ کـرد اما اینکـه دلیل 
اصلـی ایجـاد ایـن باغ چـه بـوده اسـت حکایتهـای مختلفی 
دارد امـا بـه دلیـل کر و الل بـودن درویش خان هیـچ گاه راز 

احداث این باغ مشـخص نشـده اسـت. نکته عجیب اینکه در 
برخـی مـوارد تنه های درختان خشـک شـده و سـنگ های 
عظیمـی کـه به آنهـا آویزان شـده اسـت. آنقدر بزرگ اسـت 
کـه مشـخص نیسـت ایـن مـرد چگونـه از پـس احـداث باغ 
سـنگی برآمده اسـت. در سـال 1355 پرویز کیمیاوی بعد از 
بازدیـد از ایـن بـاغ شـگفت انگیـز تصمیم گرفت کـه فیلمی 
از زندگـی خـان بسـازد کـه در آن درویـش خـان و خانـواده 
اش نقشـهای اصلـی را ایفـا مـی کردنـد. ایـن فیلم توانسـت 
جایـزه های بسـیاری را در جشـنواره های داخلـی و خارجی 
از جمله جشـنواره خرس نقره ای فیلم برلین را کسـب کند.

در ایـن فیلـم نشـان داده شـده اسـت کـه پس از خشـک 
شـدن بـاغ هـای درویـش خـان، وی در چـادری نیمه شـب 
درحـال اسـتراحت بـوده کـه خـواب باغـی را مـی بینـد از 
سـنگ، پـس از آنکـه از خواب بیدار می شـود، به جسـتجوی 
سـنگها مـی رود و در بسـتر رودخانه و کـوه نزدیک به باغش 
سـنگ هـای سـوراخ شـده ای را مـی یابـد و آن هـا را با طی 
چندیـن کیلومتـر راه بـه محل احـداث باغ مـی آورد و از تنه 

درختـان آویزان مـی کند.
از خواب نما شدن تا اعتراض به خشک شدن باغها

امـا خانـواده درویـش خان چیز دیگـری را مـی گویند، به 
گفتـه خانـواده درویش خان بـه دلیل اینکه خـان گنگ بوده 
و نمـی توانسـته اعتـراض خـود را بـه از دسـت دادن زمیـن 
هایـش بیـان کند، این بـاغ را به سـبب نشـان دادن اعتراض 

بـه ظلمـی که بـر وی رفتـه بنا کرده اسـت.
درویـش خـان که زندگی خـود را از دسـت رفته می دیده 
اسـت، ابتـدا تنـه درختـان بـاغ خشـک شـده اش را از خاک 
بیـرون مـی آورد و بعـد به محـل احداث بـاغ منتقل می کند 
و در نهایـت بـه گفتـه روسـتاییان گودالـی به عمـق یک متر 
حفـر مـی کـرده و تنـه درخـت را در آن اسـتوار مـی کـرده 

است.
بـرای تهیـه سـیم برای اتصال سـنگ هـا به تنـه درختان 
السـتیک هـای فرسـوده خودروهـا را جمـع می کـرده آتش 

مـی زده و بعـد سـیم درون آن را خـارج مـی کرده اسـت.

راز سوراخ بودن سنگها
امـا در ایـن میـان چنـد نکته عجیـب وجود دارد نخسـت 
اینکـه تمـام سـنگهایی کـه بـه درختـان متصـل شـده انـد 
بـه طـرز ماهرانـه ای سـوراخ شـده انـد در حالـی کـه هیـچ 
دسـتگاهی برای سـوراخ کردن سـنگ ها وجود نداشـته و به 
نظـر مـی رسـد سـنگ هایی که سـوراخ شـده اند به وسـیله 
درویـش خـان از اطـراف و به خصـوص از کوه نزدیـک به باغ 
جمع آوری می شـده اسـت. برخی از سـنگها آنچنـان بزرگ 
هسـتند کـه یـک مـرد تنومنـد به سـادگی نمـی توانـد آنها 
را جمـع آوری کنـد. دوم اینکـه پـس از مـرگ درویـش خان 
یکـی از درختـان فرو می ریزد و برای سـرپا کـردن دوباره آن 
چندیـن مـرد از روسـتای اطراف به زحمت توانسـتند درخت 
را اسـتوار و سـنگها را مجـددا آویـزان کننـد بـا ایـن وجـود 
بایـد گفـت درویـش خـان تمام سـالهای عمـر خـود را برای 
سـاخت ایـن باغ سـنگی صرف کرده اسـت و برای سـاختش 
از تکنیـک هـای ویـژه ای اسـتفاده کـرده که با مرگـش آنها 

را بـه گـور برده اسـت.
باغ سنگی آینه ای از زندگی درویش خان

از سـوی دیگـر یـک نکتـه دیگـر نیـز قابـل توجـه اسـت 
آویـزان کـردن هـر سـنگ و احـداث هـر یکـی از درختـان 
کـه طـی سـالهای طوالنـی انجام شـده اسـت برای شـخص 
اسـت  بـوده  برخـوردار  خاصـی  معنـای  از  خـان  درویـش 
بطوریکـه هـر گاه در زندگـی درویـش خان اتفاقـی روی می 
داده اسـت یـک سـنگ و درخـت جدیـد بنا می کرده اسـت.

مثـال وقتـی نـوه اش بـه سـربازی مـی رود سـنگی گـرد 
هماننـد سـری تراشـیده را بـه درختـی آویـزان مـی کنـد و 
اگـر روز خاصـی بـوده درختـی دیگـر را بنـا بـه تفکـرش در 
خصـوص آن روز برپـا مـی کـرده اسـت. آنچـه کـه مسـلم 
اسـت درویـش خـان هیـچ گاه فکر نمـی کرد کـه روزی این 
بـاغ کـه از تفکراتـش نشـات گرفتـه تبدیـل شـود بـه مرکـز 
توجـه گردشـگران و عکاسـان. و سـرانجام درویـش خـان در 
19 فروردیـن سـال 1386 و در سـن 90 سـالگی در کنـار 

درختانـش جـان باخـت و همانجـا نیـز دفـن شـد.

حکایت باغی خشک که میوه های سنگی دارد
میراث

کتـاب را کـه دیـدم طبق عـادت، 
اگـر  کـه  تورقـی،  و  نگاهـی  ابتـدا 
بخوانـم.  داشـت،  خوانـدن  قابلیـت 
از  فراتـر  کتـاب  کشـش  و  گیرایـی 
آن چیـزی بـود کـه تصـور داشـتم. 
نـام »محمـد صنعتـی« را بـه عنوان 
در  چـه  اطالعـات  از  ای  گنجینـه 
سـینه و یـاد و چـه در خانـه و نیز به 
واسـطه فرزنـدان صالـح اش، بارهـا شـنیده بودم و از سـویی 
خیرمنـد بـودن ایشـان، بـه فراخـور، در همـه امور شایسـته. 
ایـن پیشـینه ذهنـی، گرایشـم را در بـاب شـناخت و هر چه 

بیشـتر وی دو چنـدان کـرد. 
گاهـی بـرون رفـت از مرز بـاور در باب انسـانیت و عشـق 
او بسـیار سـخت اسـت. اما در جـای جای ایـن کالس درس، 
همـه معـادالت فـرو می ریـزد و رد پای مردی بـی ادعا دیده 
مـی شـود که سـرزمین خسـت نـاک کویـر را صورتـی دیگر 
معرفـی مـی کند. شـاخصه کویر این اسـت کـه مردمانش را 
قانـع و آینده نگر می پروراند. به آسـمانش اعتمادی نیسـت، 
ابرهـا مـی آینـد و از باریـدن دریـغ مـی کننـد. ایـن ویژگی 
احـوال  بـر  تأثیـری مسـتقیم  جغرافیایـی و آب و هوایـی، 
مردمـان زمیـن لـوت می گـذارد، بـی آنکـه بدانند. تـرس از 
نداشـتن، آن هـا را بـه چاره فردا مـی اندازد و از آنـان مردان 
و زنانـی سـخت کـوش و پرتـالش می سـازد که بـه طبیعت 
سـخت جـان، خـو گرفتـه انـد. این نـوع زندگـی کـردن، در 
واقـع، در بیـن اهالـی ایـن دیـار، بـه ویژه کرمـان، بـرای آن 
کـس کـه از بیـرون نـگاه می کنـد، کاماًل آشـکار اسـت. چرا 
کـه میـراث از پـدران و آینـده نگری آنهـا برای فرزنـدان، در 
قریـب بـه اتفـاق اقشـار جامعـه، امـری معمولـی و مرسـوم 
بـوده و هسـت. از سـویی دیگر، مالحظـات تاریخـی با وجود 
مصائـب گوناگـون در همه دوران گذشـته، نوعـی حفاظت از 

خـود را در نهـاد اغلـب اهالـی این ناحیـه از کشـورمان، قرار 
داده و شـاید عامـه مـردم با وجود آن سـابقه هـا، کمتر زبان 
اعتـراض بـه نظـام گشـوده باشـند. گرچـه خالصانـی از ایـن 
خطـه بـه عنوان مـرگان عدالـت و مبـارزان طریـق حقیقت، 
تاریخـی و مثـال زدنـی شـده اند و نام آن بر کسـی پوشـیده 
نیسـت. میـرزا رضـای کرمانی، میـرزا آقاخـان کرمانی، احمد 
بهمنیـار، سـعید نفیسـی و... از گذشـته تـا امـروز بـا قلـم و 
اندیشـه حتـی جـان در راه اهداف متعالی شـان گذاشـته اند 

کـه تعداد آنهـا اندک نیسـت. 
در ایـن میـان، محمد صنعتی، نامی آشـنا در تاریخ معاصر 
خطـه کرمـان اسـت. سـوای از گفتـه هـا و تعاریـف مـردم، 
مسـتنداتی وجـود دارد که وی را بسـیار متمایز کرده اسـت. 
اسـنادی معتبـر در کتابی بـا نام »رهگذار عمر« که شـاهدی 
بـر هفـت دهه مبـارزه در همه عرصـه های زندگی اسـت. در 
ایـن مجموعـه 70 سـال تاریـخ را از البـالی خاطرات کسـی 
مـی یابـی که خـود یکی از نقـش آفرینـان آن میادیـن بوده 
اسـت. اقـدام آقـای صنعتـی در چـاپ ایـن اثـر مـی تواند به 
عنـوان الگویـی ارزشـمند و تأثیرگـذار بـرای آنان کـه راهنما 
می طلبند، باشـد. پشـتکار، پی گیری، جسـارت و نیت خیر 
او در همـه خاطراتـش، قابـل درک اسـت. در جایـی از کتاب 
بـه نقـل از آقـای محمـد علی گالبـزاده آمـده اسـت: »به یاد 
دارم یـک بـار بـر سـر موضوعـی که خـط قرمز منافـع مردم 
کرمـان را زیـر پـا می گذاشـت، محمـد طباطبایی، اسـتاندار 
وقـت کرمـان را به چالش کشـید. او ابتدا سـعی کرد صنعتی 
را متقاعـد کنـد، اما موفق نشـد و ایشـان همچنـان بر عقیده 
و آرمـان خـود پـای مـی فشـرد تـا اینکـه طباطبایـی گفت: 
ایـن فرمـان اعلـی حضرت اسـت. لحـن کالم صنعتـی کمی 
آرام شـد؛ امـا پافشـاری بـر دفـاع از حقوق مردمـی همچنان 

ادامه داشـت و...« )1(
فعالیـت در امور فرهنگی، سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی، 

ورزشـی و بیـش از هـر چیـز، دسـت داشـتن در امـور خیـر 
و عـام المنفعـه از آقـای محمـد صنعتـی، چهـره ای ارزشـی 

سـاخته کـه برای هـر کرمانـی، قابـل افتخار اسـت. 
همـه فعالیـت هایـش را در قالـب خاطـره هایـی کـه می 
تـوان »صفـر عشـق« نامید، گرد آورده اسـت که به کوشـش 
آقـای مجیـد نیـک پـور و بـا مقدمـه آقـای محمـد علـی 
گالبـزاده، در 862 صفحـه، توسـط انتشـارات ولـی، به تازگی 

چـاپ و منتشـر شـده اسـت. محمد صنعتـی، مـرد عمل که 
سـرافراز و فاتـح بـر قله عشـق ایسـتاده اسـت. 

»هر که در عشق سر از قله برآرد هنر است                         
همه تا دامنه کوه تحمل دارند« )2(

پی نوشت:
1- رهگذار عمر، ص 13

2- مژگان عباسلو 

به بهانه چاپ کتاب »رهگذر عمر« اثر استاد محمد صنعتی که ذهن و سینه اش 
جوالنگاه تاریخ شفاهی کرمان است

هر که در عشق، سر از قله 
برآرد هنر است

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش چهل و پنج

ایـن موفقیتـی کـه در فـروش چـای هـا پیـدا 
کـردم، بـه واسـطه همـان فـروش کبریـت هـا بود 
کـه بـه احمقـی بـه قلـم رفتـم و موجـب این شـد 
کـه به صداقت و سـادگی اشـتهار یابم و مشـتریان 
ایـن طـور فکر مـی کردند اگـر مغبون نشـوم الاقل 
کسـی را هـم مغبـون نمـی کنـم. پـس از یکـی دو 
هفتـه چند گونی قند و شـکر هم خریدم و کسـانی 
کـه بـه طور قسـطی به مـن اجناس مـی فروختند، 
متوجـه ایـن مطلـب بودنـد که دینـاری از سـرمایه 
خـود را تفریـط نمـی کنـم و بـا آنکـه در اطـراف 
کاروانسـرا چنـد دکان آجیـل و میوه فروشـی بود و 
آنهـا بـه اسـتادی و مهـارت اجناس خود را بـه بازار 
عرضـه داشـته و بـا انـواع آواز و جـار کشـیدن هـا 
توجـه عابریـن را جلـب می کردند. هیـچ گاه حاضر 
نمـی شـدم. حتی یـک دقیقـه از پهلوی سـکو دور 
شـوم و یـا گـول سـر و صـدای آن فروشـندگان را 
خـورده و دلـم را بـه هـوس عـادت دهـم. بعضی به 
مـن گفتند این بچه خسـیس اسـت و از دلش نمی 
آیـد کـه چیزی بخورد؛ امـا این طور نبـود. فکر من 
در تمـام ایـن سـخت گیـری ها بـه خودم ایـن بود 
کـه کاری کنـم اول سـرمایه ام زیـاد شـود و اعتبار 
پیـدا کنـم و همیـن کـه کارم گرفـت و موجـودی 
سـرمایه ام بـه قدری شـد که از عایـدی آن هر چه 
خـرج کنـم چیزی کاسـته نمی شـود، بـی مانع هر 
گونـه خرجـی را بنمایـم، بی اشـکال بـوده روزی از 
ایـن  اعتبـاری کـه پیـدا کـرده بـودم. بـرای اولین 
دفعـه معاملـه پـر منفعت و مفیـدی کـردم و آن از 
ایـن قـرار بـود کـه سـی صنـدوق چـای چینـی به 
طـور اشـتباه یـا بـرای آنکـه خواسـته بودنـد چای 
چینـی کـه در کرمـان متـداول نبـود رایـج شـود 
بـرای یـک نفـر از بازرگانـان هنـدو از هندوسـتان 
آورده بودنـد. ولـی چـون کسـی آشـنا بـه طعـم و 
رنـگ آنهـا نبـود مدتهـا ایـن چـای هـا در انبـار نا 
فـروش مانـده بـود و بـه هیـچ قیمتـی کسـی نمی 
خریـد تـا اینکـه تاجر هنـدو آن ها را به من نشـان 
داد و گفـت حاضرم به اقسـاط به قیمـت نازلی این 
سـی صنـدوق چای را به تو بفروشـم. چنـد مثقالی  
از آن چـای هـا را بـه طـور نمونه گرفتـه و به منزل 
بـرده دم کـردم. پـس از یـک ربـع سـاعت فضـای 
اطـاق را بـه نوعی معطر کـرد که چون پـدرم از راه 
رسـید از بـوی چـای ها خوشـش آمد. بـا همه این 
هـا بـرای آنکه مطمئن شـوم. تمام سـی صندوق از 
همـان رقمـی اسـت که مـن امتحـان کـرده ام می 
باشـد. بـاز روز بعـد چنـد مثقالـی از صنـدوق های 
دیگـر گرفتـه و بـاز امتحـان کـردم و همـان عطر و 
بـوی و کیفیـت را داشـت. پـس از اطمینـان کامل 
تمام سـی صنـدوق چای را بـه قیمت بسـیار نازلی 
بـه اقسـاط کثیرالمـدت خریـده و آنهـا را تحویـل 

گرفتم. 
روز بعد به هر شـخصی و آشنایی که می رسیدم 
مقـدار کمـی بـه رسـم نمونـه داده و خواهـش می 
کـردم آنهـا چایهـا را امتحـان نمایند. خوشـبختانه 
تمـام آن اشـخاص روز بعد طالب آن چای ها شـده 
و هـر کـدام به سـنگ متـداول شـهر کرمـان برای 
نمونه هفت درم یا سـی سـنگ خریدنـد و کارد که 
کوچـک مـن رونـق بـه خصوصـی گرفت و حسـن 
کار در ایـن بـود کـه از آن رقـم چـای سـی بـه جز 
من نداشـت و چای فروشـان از آنکـه بارها آن تاجر 
هنـدو بـه آنهـا مراجعـه کرده و بـا خواهـش و تمنا 
خواسـته بـود بـا آنهـا معامله کنـد و آنهـا حاضر به 
خرید نشـده بودند، سـخت پشـیمان شـدند و چون 
همـه روزه مشـتری هـا به آنهـا مراجعه مـی کردند 
و نداشـتند. حاضـر شـدند معاملـه ای را کـه نموده 
بـوده بـه مبلغی عـالوه حتی دو مقابـل قیمت اصل 
خریـد معاملـه نماینـد و من حاضر نشـدم. زیرا  آن 
چـای هـا منحصر بـه من بـود. در ظـرف ده دوازده 
روز آوازه مرغوبیـت چـای هـای دکـه مـن بـه همه 
جـا پیچیـد. حتـی ناظـر مخصـوص حاکـم هـم به 
سـراغم آمـد و مـن هـم بـرای آنکـه از حاکـم ها و 
ماموریـن دولتی دل پردردی داشـتم، در اول گفتم 
هـر چـه چای داشـتم فروختـه ام و بعد بـا صد آب 
تـاب بـه او گفتـم ممکن اسـت یکـی دو روز مهلت 
بدهـد برایش مقـداری باز خرید کنـم و دو روز بعد 
پـول خوبـی گرفته و بسـیار هم به خـان ناظر منت 
بـار کردم. متأسـفانه پیش آمدی این طـرز کار آرام 
و بـی دردسـر مرا به هـم زد و آن این بـود که چند 
نفـر بـازرگان یـزدی و تبریزی بـا برات بـازی مبلغ 
زیـادی از سـرمایه هندوهای سـاده لـوح طمعکار را 
نـزد خـود کشـیدند. بـه این طریـق کـه در کرمان 
هشـت قـران ده شـاهی از آنـان گرفتـه و ده قـرآن 
بـرات بـه مدت سـی یـا چهل روز بـه آنهـا فروخته 
و براتی نوشـته به نمایندگان خودشـان در اصفهان 
یـا تهـران مـی فرسـتادند که وصـول کـرده و برات 

نمایند.  روپیه خریـد 

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

سالمت

نیمی از زنان سالمند بی اختیاری 
ادرار را تجربه می کنند 

بـه گـزارش آنـا، پروفسـور سـیاوش فالحتـکار 
گفـت:  میانسـاالن،  در  ادرار  بی اختیـاری  دربـاره 
بی اختیـاری ادراری در میانسـاالن و سـالمندان از 
بیماری هـای آزاردهنـده و شـایع اسـت. در انسـان 
و  اسـت  ادرار  نگـه داری  و  ذخیـره  محـل  مثانـه 
بـه  نیـز  مجـرا  ارادی  غیـر  و  ارادی  ریشـه های 
نگهـداری ادرار کمـک زیـادی می کنـد. وی افزود: 
بیماری هـای مختلفـی می توانـد مثانـه و مجـرای 
ادراری را تحـت تاثیـر قـرار دهد و باعث مشـکالت 
ادراری در بیمـار شـود. علـل بی اختیـاری ادرار در 
زنـان بـا مـردان متفـاوت اسـت بـه طوری کـه در 
خانم هـا بی اختیـاری ادرار بـه صـورت شـایع تـری 
دیـده می شـود و بیـش از 50 درصـد جمعیت زنان 
میانسـال و سـالمند بـه نوعـی بی اختیـاری ادرار را 
تجربـه کرده انـد. او افـزود: اکثـر زنـان سـالمند و 
میانسـال بی اختیـاری خفیـف ادرار بـه خصوص در 
هنـگام سـرفه، عطسـه و یـا هـر دلیلـی کـه فشـار 
داخـل شـکم افزایـش یابـد تجربـه کرده انـد کـه 
بـه ایـن نـوع بی اختیـاری، بی اختیـاری استرسـی 
گفتـه می شـود.این پروفسـور اورولـوژی در ادامـه 
یـادآور شـد: ایـن نـوع بی اختیـاری در زنـان بـه 
دنبـال زایمـان و تغییـر وضعیـت مجـرای مثانـه 
رخ می دهـد کـه در اغلـب مـوارد بـا انجـام ورزش 
و درمان هـای طبـی قابـل درمـان اسـت.فالحتکار 
پروسـتات  اختـالالت  مـردان  در  اینکـه  بیـان  بـا 
می تواند باعث مشـکالت ادراری شـود، یادآور شـد: 
بایـد بدانیـم که اختـالالت مثانه به خصـوص مثانه 
عصبـی یکـی از دالیل شـایع بی اختیـاری ادرار در 
هر دو جنس اسـت. وی در پایان خاطرنشـان کرد: 
در بی اختیـاری ادرار بایـد بیمـار بـه طـور کامـل 
مـورد بررسـی باشـد و بـر اسـاس علـت بیمـاری 
درمـان آغاز شـود البتـه گاهی عفونت هـای ادراری 
هـم بی اختیـاری، سـوزش، بی اختیـاری فوریتی به 

همـراه دارد.

بهبود حافظه سالمندان
با رزماری

بـه گـزارش ایرنا ، بـادام، گـردو، اسـفناج، زغال 
اختـه، ماهـی، تخـم آفتابگـردان و سـایر مغزهـا، 
فـوق  غذایـی  مـواد  سـبز  سـبزیجات  و  حبوبـات 
العـاده ای هسـتند کـه در تقویـت حافظـه نقـش 
موثـری دارند و سـبب ارتقـای ظرفیـت فکر کردن 
و افزایـش عملکـرد مغـز مـی شـوند.با ایـن حـال، 
محققـان روش هـای دیگـری بـرای بهبـود حافظه 
یافتـه اند و گیـاه رزماری را در بهبـود حافظه موثر 
مـی دانند.هنگامـی کـه بـوی رزماری را استشـمام 
مـی کنیـد، ترکیبـات آن از طریـق شـش هـا وارد 
خـون و سـپس پیـام آن بـه مغز ارسـال می شـود، 
قسـمتی کـه بـه واقـع در شـیمی مغـز مـی توانـد 
موثـر باشـد. بـرای مشـاهده اثـر رایحه رزمـاری بر 
عملکـرد حافظـه سـالمندان، محققـان 150 نفـر 
بـاالی 65 سـال را به طـور اتفاقی در سـه اتاق قرار 
دادنـد که سرشـار از رایحه رزماری، اسـطوخودوس 
و یـا بـدون رایحه بـود. سـالمندان پـس از ورود به 
اتـاق هـای اختصـاص یافتـه بـه آنهـا، در آزمونـی 
بـرای ارزیابـی عملکـرد حافظـه شـرکت کردنـد و 
سـپس بررسـی داده های جمع آوری شـده نشـان 
داد کـه نتایـج آزمـون حافظـه افراد مسـن در اتاق 
سرشـار از عطـر رزمـاری بسـیار بهتـر از همتایـان 
آنهـا در دو اتـاق دیگـر بـود. همچنیـن براسـاس 
ایـن تحقیـق، رایحـه رزمـاری و اسـطوخودوس به 
ترتیب سـطح هوشـیاری و آرامش را در دو گروه از 
شـرکت کننـدگان در قیـاس با گروه سـوم افزایش 

اند.  داده 
بـر اسـاس یافتـه هـای ایـن مطالعـه، در اتاقـی 
کـه رایحـه رزماری پخش شـده بود، نمرات تسـت 
حافظـه سـالمندان بازنشسـته 15 درصـد افزایـش 
داشـت. ایـن یافته هـا مویـد مطالعات قبلی اسـت 
و نیـز نشـان مـی دهـد کـه رایحـه روغـن رزماری 
می تواند عملکرد شـناختی را در بزرگسـاالن سالم 
افزایـش دهـد. وی در عیـن حـال متذکـر شـد که 
بـرای  رزمـاری  عطرهـای  بالقـوه  مزایـای  تعییـن 
تمـام طـول عمر نیاز بـه تحقیق بیشـتری دارد.این 
مطالعـه در کنفرانـس سـاالنه انجمـن روانشناسـی 

انگلیـس در ناتینـگ هـام ارائه شـد.

 سـنگ قبرهایـی کـه گاه میزبـان اشـک هایی می شـوند 
کـه شـاید نبایـد ریخـت. در روزگار آهـن و سـنگ، روزگار 
صنعتی شـدن، هسـتند دسـتانی، که شـاید گرمای دستی یا 

نـگاه مهربانـی و یـا زبـان همراهی کفایتشـان کند.
کسـانی کـه همیشـه سـنگ زیریـن بوده انـد، پـدرو مادر 
هایـی که گاه در پشـت دل مشـغولی های اکثـرا تکراری هر 

روز برخـی فرزنـدان، در حصـار تنهایـی جـای گرفته اند.
بـه قول معـروف آخر بـی وجدانی اسـت، فرامـوش کردن 
رنـج و زحمتـی کـه در کودکـی و یـا هـر مقطعـی از زندگی 
بـر دوش آنـان بـوده وازهمـه چیـز خـود گذشـته تـا قدری 

فرزندشـان آسـوده باشند.
شـاید همـه اینها حاصل این باشـد که فرامـوش کرده ایم 
روح آدمـی همچـون گل به آبپاشـی نیـاز دارد.نـگاه مهربانی 
در چشـم پـدری خسـته و یـا لبخنـدی بر لـب مـادری رنج 
دیده،بسـیار ارزشـمند اسـت.بی جهـت نیسـت کـه مالـک 
آسـمان هـا و زمیـن جایگاهـی عظیـم و رفیـع بـه پـدران و 

مادران بخشـیده اسـت.

سالمندان در فرهنگ اسالمی
در فرهنـگ زندگـی سـاز اسـالم،بر تکریـم پیـران تأکیـد 
بسـیار شـده اسـت. وقتـی دفتـر سـخنان امامان معصـوم را 
ورق مـی زنیـم در ایـن باره اشـارات گویای بسـیار می یابیم. 
امـام صـادق علیـه السـالم مـی فرماینـد: »پیـران خویش را 
تکریـم و بـا خویشـان خـود، رفـت وآمدکنیـد.« و در جـای 
دیگـری فرمـوده انـد: »از ما نیسـت کسـی که به سـالمندان 
احتـرام نگـذارد و بـر کودکان شـفقت نـورزد« پیامبر اسـالم 
نیـز، بـاب دیگـری از اخالق اسـالمی را بـه روی ما گشـوده، 
مـی فرماینـد: »احتـرام و تعظیـم پیـران امـت مـن، تکریـم 

وتعظیـم من اسـت.«
 بی توجهی ممنوع

سـالمندی بـه عنـوان رونـد طبیعـی عمـر بشـر در اکثـر 
کشـورهای دنیـا از سـن 60 و یـا 65 سـالگی آغـاز می شـود. 
نـرخ رشـد کلـی جمعیـت جهـان حـدود 1,5 درصـد اسـت، 
ایـن نـرخ رشـد در مـورد جمعیـت سـالمندان جهان،سـاالنه 
بـه حـدود 2,4 درصـد مـی رسـد. تاملـی در آمارهـای پیـر 

شـدن جمعیت جهـان عددهای جالـب دیگـری را نیز عرضه 
مـی کند،وجـود حـدود 600 میلیـون سـالخورده در جهـان 
کـه پیـش بینـی مـی شـود، تعـداد آن هـا تـا سـال 2025 
میـالدی بـه یـک میلیـارد و 200 میلیـون نفـر برسـد. در 
میـان کشـورهای جهـان، ایـران نیـز از ایـن قافلـه گـذر عمر 
عقـب نمانـده اسـت. به طـوری که سرشـماری سـال 1355، 
وجـود یـک میلیـون و770 هـزار سـالمند را نشـان می دهد 
کـه ایـن تعـداد در آخریـن سرشـماری صورت گرفتـه، یعنی 
سـال 1385، بـه حـدود 5 میلیـون و 100 هـزار نفـر مـی 
رسـد. بـر همیـن اسـاس کارشناسـان پیـش بینی مـی کنند 
کـه جمعیـت سـالمندان ایـران در سـال2050 میـالدی بـه 
25 میلیـون نفـر بالـغ شـود کـه این رقـم حدود یـک چهارم 
جمعیـت آن زمان را تشـکیل خواهـد داد. از این گفته ها می 
تـوان نتیجـه گرفـت جمعیـت ایـران نیـز رو بـه پیـری نهاده 
اسـت. هـر چنـد جمعیـت سـالمندان کشـور در حـال حاضر 
زیـاد نیسـت، اما شـیب افزایش ایـن جمعیت در ایـران حتی 
از شـیب کشـورهای آسـیایی و در حال توسـعه بیشـتر است 
و مـا نیـز بـه عنـوان شـهروندی ایرانـی در کشـوری زندگـی 
مـی کنیم که سـن جمعیـت آن در حال افزایش اسـت.آمارها 
نشـان می دهد، حدود 7 درصد سـالمندان کشـور به تنهایی 
زندگـی مـی کننـد، 23 درصد بـا فرزندان و یا بسـتگان و 70 

درصـد نیـز بـا همسـر و فرزندانشـان زندگی مـی کنند. 
روح پدربزرگی 

از کارشناسـان مسـائل اجتماعـی،  اعتقـاد بسـیاری  بـه 
سـالمندان بـه دلیـل سـن بـاال، روحیـات خاصـی پیـدا می 
کننـد. ایـن روحیـات خـاص، آن هـا را در مواجهه با مسـائل 
زندگی حسـاس نموده اسـت. در نتیجه ایـن اتفاق، پدربزرگ 
و مادربـزرگ همیـن کـه دربـاره موضوعـی حسـاس مـی 
شـوند، ایـن حساسـیت را بـا واکنـش تنـدی از خـود نشـان 
مـی دهنـد. در چنیـن مواقعـی فرزندان فـرد سـالمند که از 
پـدر و مـادردر محیـط زندگی خـود نگه داری مـی کنند، به 
ایـن احسـاس دچـار مـی شـوند کـه سـالمند زندگی شـان، 
فـردی بهانـه گیر یـا به تعبیـری عامیانـه تر »غرغرو«اسـت.

در نتیجـه چنیـن احساسـی، پدربـزرگ یا مادربـزرگ پس از 
مدتـی به عنصر حاشـیه نشـین زندگی تبدیل شـده و اندک 
انـدک بـه فراموشـی سـپرده می شـوند. ایـن درحالی اسـت 
کـه از نظـر همیـن کارشناسـان، بـا فـرد سـالمند در محیط 
خانـواده مـی توان با شـیوه هـای بهتـری رفتار کـرد. در این 
شـیوه هـا، اسـتفاده بهتـر از توانمنـدی هـای فرد سـالمند و 
توجـه بـه نیازهـای آنان در چنین سـنی توصیه می شـود.در 
ارتبـاط با این نیازها سـهیال گرامی، کارشـناس ارشـد جامعه 
شناسـی می گوید: انتظارمان این اسـت که شـعار مسـئوالن 
درخصوص سـالمندان، جامه عمل بپوشـد و در جهت تحقق 
خواسـته های این قشـر و برطرف کردن مسـائل و مشـکالت 
بهداشـتی، تفریحـی و تغذیـه سـالمندان، کار عملـی صورت 

گیرد.
نعمت مادربزرگی

 روان شناسـان هـم در ایـن ارتبـاط بـه مـا مـی گوینـد: 
خانـواده هایـی کـه از پـدر و مـادر پیـر خـود نگـه داری می 

کننـد، بـه هرحـال و خواه ناخـواه با مشـکالت خاصی مواجه 
مـی شـوند، امـا نباید بـه دلیـل این مشـکالت فرد سـالمند 
را بـه حـال خـود رهـا کننـد. مـا در یـک جامعـه اسـالمی و 
شـرقی زندگـی مـی کنیـم، بـا روحیـات و عواطفـی کـه در 
میـان افـراد جامعـه و روابط آن هـا با یکدیگر قابل مشـاهده 
اسـت. در فرهنـگ و دیـن مـا نسـبت بـه احتـرام بـه پـدر و 
مـادر توصیـه های بسـیاری شـده اسـت. به نظر ایـن توصیه 
هـا کامالعقالنـی و درسـت عنوان شـده اسـت. هیچ انسـانی 
نمـی توانـد تصـور کند در سـنین پیـری از طـرف فرزندانش 
برخـورد بدی با اوصورت گیرد.حضـور پدربزرگ یا مادربزرگ 
در خانـه، باتوجـه بـه موقعیـت خانـواده های امـروزی که در 
بیشـتر آن هـا پـدر یا مـادر مشـغول به انجـام کار بیـرون از 
خانـه هسـتند، ایـن حسـن را دارد که بچـه ها در خانـواده از 

مراقبـت بیشـتری برخـوردار خواهنـد بود.
نـوه ها در سـایه ایـن مراقبت ها با پدربـزرگ و مادربزرگ 
خـود رابطـه عاطفـی برقـرار مـی کننـد و از تجربیـات مفید 
آن هـا در قالـب خاطـرات و قصـه هایشـان بهره مـی گیرند. 
اسـتفاده از ایـن تجربیـات، آزمـون زندگی را بـرای بچه های 
کوچـک خانـواده بـه موضوعـی دلپذیـر و سـاده تبدیـل می 
کنـد. شـاید از این رواسـت کـه معمـوال ارتبـاط عاطفی این 
دسـته از افـراد خانـواده بـا پدربـزرگ و مادربزرگ ها بیشـتر 
اسـت. دکتـر سـاالری در ارتبـاط بـا این موضوع نظـرش این 
اسـت کـه تمـام مشـکالت یـک سـالمند، مشـکالت عاطفی 
اسـت. آن هـا مـی خواهند کنـار جوانـان باقی بماننـد، چون 
جـوان بـه آن هـا نویـد زنـده بودن مـی دهـد. ایـن درحالی 
اسـت کـه جـوان مـا از این ارتبـاط فـرار می کند.سـالمندان 
دوسـت دارنـد از گذشـته صحبـت کننـد، چـون در گذشـته 
امـا جـوان، چـون در آینـده زندگـی  زندگـی مـی کننـد. 
مـی کنـد، بـه ایـن مسـئله توجـه نشـان نمـی دهد. بیشـتر 
جوانـان ما حوصله شـنیدن گفته هـای سـالمندان را ندارند. 
اکثـر سـالمندان، هدفشـان از بیـان برخی مسـائل بـه خاطر 
احساساتشـان اسـت، آن هـا از ایـن وحشـت دارنـد که نکند 

در نبودشـان بـرای بچـه هایشـان مشـکالتی پیـش بیاید.
کسانی که انتظار مرگ را میکشند

در کنـار همـه ایـن موارد شـاید پـدر و مادرهایـی که این 
روزهـا ناتـوان از برخواسـتن و خفتن در کنار پرسـتار خانگی 
بـا پلـک زدن ثانیـه هـای آخـر عمرشـان را مـی شـمارند 
منتظـر مـرگ هسـتند چـرا کـه برخـی از آنها مـی دانند که 
فرزندانشـان چشـم امیـد به امـوال آنها دوختـه انـد، آنها اما 
بـاز هـم دعـا خواهنـد کـرد کـه فرزندانشـان بـه آرزویشـان 
برسـند و خوشـحال شـوند.پدر بـزرگ هـا و مـادر بـزرگ ها 
فقـط حرمـت شناسـی مـی خواهنـد. احتـرام و حرمـت بـه 
سـالمندان، قدرشناسـی از زحماتـی اسـت کـه آنها بـرای ما 

متحمـل شـده اند. 
نبایـد فرامـوش کنیم تنهایـی همین نزدیکی اسـت مبادا، 
مادربزرگـی در قصـه هایـش بگویـد کـه فرامـوش شـدن از 
مـردن بدتـر اسـت ،آنگاه کـه می توانیـم انجام دهیـم درنگ 

کنیـم، کـه فرصت جبران نیسـت.
منبع باشگاه خبرنگاران جوان

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر رای شـماره 139460319012003797 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای جواد پـور مختار فرزند 
جعفـر بشـماره شناسـنامه 135 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعـه باغ به مسـاحت 34372 
مترمربـع پـالک 204 فرعـی از 4711 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان کهن شـهر 
موتـور قدیمـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـهراب ناوکـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/06                      تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/21

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی م الف 10100           

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  شـماره139560319008000168هیات  رای  برابـر 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم رخسـاره زعیمباشـی زرنـدی فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه 148 صـادره از زرنـد در یک بـاب کارگاه و تعمیرگاه به مسـاحت 244/86 مترمربع 
پـالک 1672 فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمان زرند خیابان ابوذر بیـن کوچه 11 و 13 
خریـداری از محـل مالکیـت سـلطنت کریمی مالک رسـمی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/21                  تاریخ انتشار نوبت دوم:95/03/4
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا م الف 37              

       
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابـر رای شـماره13946031908003937هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی ایـزدی یـزدان آبـادی فرزنـد عباس بشـماره 
شناسـنامه 663 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 1659/50 مترمربع پـالک 273 فرعی از 
18768 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمان یزدانشـهر خیابان ولیعصـر )عج( خریـداری از محل مالکیت 
محمدرضـا نظریـان مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه این 
اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبق مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/07             تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/21

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا م الف 24

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر رای شـماره13946031908003280هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجیـد یزدانـی احمدآبـادی فرزند محمود بشـماره 
شناسـنامه 77 صـادره از در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 508/47 مترمربـع پالک 99 فرعـی از 6342 
اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان زرنـد بلوار فردوسـی کـوی 35 خریـداری از محـل مالکیت مجتبی 
نظریـان مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسـلیم 

وپـس از اخذرسـید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/07                       تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/21

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا م الف 25

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر رای شـماره13946031908003287هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم سـکینه سـپهری فرزند رمضان بشـماره شناسـنامه 4 
صـادره از در یـک بـاب خانه به مسـاحت 300 مترمربع پـالک 60 فرعی از 2427 اصلـی واقع در بخش 
13 کرمـان زرنـد خیابـان زنبـق کـوی 3 خریـداری از محـل مالکیت سـید مجتبی موسـوی کسـروی 
مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دومـاه اعتـراض خودرابه ایـن اداره تسـلیم وپس از 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/07                        تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/21

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا م الف 28 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه 
و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر 
بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 

مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به مرجع قضائیـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- 1656 فرعـی مجـزی از 8 فرعـی از 2389 اصلـی آقـای ماشـااهلل مهدیـزاده گزوئی فرزند حسـن به 
شناسـنامه شـماره 4 در ششـدانگ خانه به مسـاحت 329/40 مترمربع واقع در بخش 13 کرمان زرند 

بلـوار تختـی کـوی 13 خریداری از محل مالکیت رسـمی سـکینه اکبر نـژاد زرندی مالکیـن اولیه. 
2- 2222 فرعـی از 7566 اصلـی آقـای سـید محمد امیری فرد فرزند سـید علی به شناسـنامه شـماره 
658 در ششـدانگ خانـه به مسـاحت 147/60 مترمربـع واقع در بخش 13 کرمـان زرند بلوار جمهوری 

نبـش کوچـه 6 خریداری از محل مالکیت رسـمی مجتبی حکمـت مالکین اولیه.
3- 1 فرعـی از 11828 اصلـی آقای مصطفی ایزدی یزدان آبادی فرزند علی به شناسـنامه شـماره 538 
در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 1503/02 مترمربـع واقـع در بخش 13 کرمـان یزدانشـهر خالق آباد 

خریـداری از محل مالکیت رسـمی عبداهلل سـیف الدینی شـمس آبـادی مالکین اولیه. 
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/07                  تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/21

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا م الف 18    

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر رای شـماره13946031908002550هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسـین صادقی حصنی فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 19 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 264/60 مترمربع پـالک 812 فرعـی از 5068 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 14 فرعـی از 5068 اصلـی واقـع در بخش 13 کرمان زرند شـهرک امام سـجاد 
)ع( کوچـه شـهید صادقی خریداری از محل مالکیت حسـین حسـن زاده مالک رسـمی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز آگهـی می شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/07                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/21
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا م الف 32          

قصه جوانان، پیر شده

بارهـا شـنیده ایـم کـه برخـی از افـراد میانسـال به ویـژه خانم 
هـا از ایـن شـکایت دارنـد کـه هرچقدر هـم از خواب شـان بزنند، 
بازهـم بـرای انجـام دادن خیلـی از کارهـا وقـت کـم مـی آورنـد. 
آنهـا مـی گوینـد چگونه می شـود بیـن مراقبـت از فرزندتـان که 
بـه شـما نیـاز دارد و یـا پـدر و مادرتـان کـه نیازمنـد توجـه تـان 
هسـتند و همچنین شـغلی که خودتان به آن احتیـاج دارید یکی 
را انتخـاب کنید. گاهی این افراد در مسـیر نگهداری عزیزان شـان 
بـه شـدت درمانـده شـده و احسـاس مـی کنند بیـن مراقبـت از 
والدیـن پیر و فرزندان شـان همچون سـاندویچی در حال فشـرده 
شـدن هسـتند. در واقـع بـه اینگونـه اشـخاص اصطـالح » نسـل 
سـاندویچی«  اطـالق شـده اسـت. آنهـا پـس از مدتـی به شـدت 
دچـار اضطـراب وافسـردگی می شـوند . این اشـخاص باید مراقب 
سـالمت خود باشـند تـا گرفتار عواقب بد خسـتگی جسـم و روح 
نشـوند. در واقـع عالیـم زیر هشـدار دهنـده و زنگ خطـری برای 
آنهـا محسـوب می شـود: خسـتگی ، به طـوری که با یک شـب و 
یـا دو شـب خوابیدن هـم برطرف نشـود،عدم احسـاس رضایت از 
زندگی،ناامیدی و احسـاس تنهایی دایمی، غافل شـدن از نیازهای 
اصلـی بـه علت نداشـتن وقـت ، انرژی یـا انگیـزه کافی،زودرنجی، 
کـم تحملـی، ناامیـدی و عصبانیت نسـبت به کسـانی کـه مراقب 
شـان هسـتند، غمگیـن بـودن و دایما گریسـتن، کم خوابـی یا پر 
خوابی، لذت نبردن از کارهایی که زمانی از انجام دادن شـان شـاد 
می شـدند، سـر دردهای مکـرر و یا تپش قلب، نگرانـی و اضطراب 

مزمـن درخصـوص اینکـه چگونه به تمام کارهایشـان برسـند.
چند راهکار

اگـر شـما وضعیـت نسـل سـاندویچی را داریـد راهنمایی های 
زیـر کمـک مـی کند کمتـر دچار اسـترس و افسـردگی شـوید:

1- اولیـن و مهـم تریـن کارها، مراقبـت از خود اسـت.چنانچه 
از نظر عاطفی یا سـالمت جسـمی در وضعیت مناسـبی نباشـید 
چگونـه از شـما می تـوان انتظار داشـت از دیگـران مراقبت کنید. 
تاآنجـا کـه می توانید اسـتراحت کنید، غذای سـالم مصرف کنید. 

زمانـی هم بـرای کارهـای خود اختصـاص دهید، حتـی اندک.
2- محدودیت هایتان را بشناسید.

ممکـن اسـت بـه نقطـه ای برسـید کـه احسـاس کنیـد نمی 
توانیـد همـه کارهـا را خودتـان بـه تنهایی انجـام دهیـد. وقتی به 
ایـن نقطـه رسـیدید حتمـا کمـک بگیرید. مسـئولیت هایتـان را 
اگـر امـکان دارد بیـن اعضـای خانـواده تقسـیم کنید. دوسـتان و 
همسـایه هـا نیز گزینه های خوبی هسـتند.اگر هم چنیـن افرادی 
در دسـترس نداریـد، با توجه به وضعیت مالی و نیـازی که والدین 

تـان دارنـد پرسـتار پـاره وقت یـا تمام وقـت اسـتخدام کنید..
3- برنامه ریزی مناسب داشته باشید.

در خصـوص کارهـای مربوط بـه والدین یا فرزنـدان تان برنامه 
ریـزی دقیقـی داشـته باشـید و تـا حد امـکان طبـق برنامه پیش 

بروید.
4- تحت هر شرایطی آماده باشید.

تمـام شـماره تلفن هـای ضـروری از جمله پزشـکان، داروخانه 
هـا و از ایـن قبیـل را در دسـترس داشـته باشـید تـا در صـورت 

ضـرورت بـه سـرعت از متخصصـان یـاری بطلبید.
5- جا به جا شوید.

اگـر والدیـن تـان دور از شـما زندگـی مـی کننـد ، بهتر اسـت 
تغییـر مـکان دهیـد یا اینکـه آنهـا را نزد خـود آورید. فاصلـه زیاد 
بیـش از هـر چیزی وقت تـان را هدر می دهد. امـا اگر نمی توانید 
ایـن کار را انجـام دهیـد یادتـان باشـد به طـور مرتـب والدین تان 
را بـه نـزد پزشـک بـرده و معاینات روتیـن را انجام دهیـد تا دچار 

مشـکالت ناخواسـته و جبران ناپذیر نشـوید. همچنین می توانید 
از برخی از افراد بخواهید که در نبود شـما به آنها سـر زده و شـما 

را در صـورت لـزوم خبر کنند.
6- مشورت با مشاور را از یاد نبرید.

هـرگاه احسـاس کردید دیگر نمـی توانید ادامـه بدهید و بیش 
از حـد خسـته شـده اید حتمـا با یک مشـاور صحبت کنیـد. این 
گونـه افـراد در مـورد چنین فشـارهایی آگاهی کافی داشـته و می 
تواننـد بـا توجـه به شـرایط تـان راه های مناسـبی پیـش رویتان 

بگذارند.

نگه داری از پدر و مادر پیر
یادداشت
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نمایشگاه کتاب

خبر
مجلد دوم آنتولوژی شاعران امروز در نمایشگاه 

کتاب بیست و نهم رونمایی شد

شعرهای دو شاعر کرمانی 
در آنتولوژی شاعران امروز

  مجلـد دوم از آنتولـوژی شـاعران امـروز بـا دو 
فـرم  جلـد شـومیز و جلـد سـخت در 274 صفحه و 
قطـع رقعـی در نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهران 
و در غرفـه ی انتشـارات سـرزمین اهورایـی واقـع در 
سـالن شـماره ی دو راهرو سـه غرفه ی شـماره 643 
عرضـه شـد. ایـن کتـاب کـه بـه صـورت دوره ای 
از طریـق فراخـوان اطالع رسـانی شـده و بـا روش 
می شـود  منتشـر  و  انتخـاب  گروهـی  کارشناسـی 
اکنـون با همـکاری گـروه داوران مجلـد دوم ) هرمز 
علیپـور، ابوالفضـل پاشـا، رویا تفتـی، بهـاره رضایی، 
روجـا چمنـکار ( منتشـر شـده اسـت. ایـن کتـاب 
متفاوتـی  از کارشناسـان  فراخـوان  از  در هـر دوره 
بهـره می گیـرد و شـاعران می تواننـد در هـر دوره 
بـا اشـعار جدیـد و یـا اشـعاری کـه در دوره قبلـی 
امتیـاز الزم را از داوران آن دوره کسـب نکرده انـد 
شـرکت کننـد. حضـور فارسـی زبانان از کشـورهای 
دیگـر در ایـن پـروژه آزاد اسـت. دو شـاعر کرمانـی ، 
شـهرام پارسـا مطلق و محمد یاسـر موسـی پـور در 
ایـن مجموعـه حضور دارند . از شـهرام پارسـا مطلق 
شـاعر ، نویسـنده و روزنامـه نگار  دو مجموعه شـعر 
بـا نـام هـای »روشـنایی نمنـاک یـک کبریـت « و 
»اسـکیزوکلمات« چاپ و منتشـر شـده  اسـت  از او 
چندیـن کتـاب از جملـه یـک مجموعه شـعر جدید 
و گزیـده شـعر آزاد اسـتان کرمان در دسـت انتشـار 
اسـت. محمـد یاسـر موسـی پـور از شـاعران خـوب 
اسـتان و دانـش آموختـه معمـاری اسـت. جلـد دوم 
کتـاب ]شـاعران امـروز[ بـه انتخـاب گـروه داوران با 
فروسـت 8 شـعر امـروز و بـا طـرح جلـد و گرافیـک 
نمایشـگاه  نهمیـن  و  بیسـت  در  مجیـد ضرغامـی 
بین المللـی تهـران سـالن 2 راهـرو 3 غرفـه شـماره 
643 انتشـارات سـرزمین اهورایی عرضه می شـود. و 
همزمـان از طریـق شـرکت های معتبـر پخش کتاب 
ماننـد پخـش گسـترش و پخش ققنوس بـه کلیه ی 
کتاب فروشـی های سـطح کشـور پخش خواهد شـد. 

مدیر اجرایی جشنواره موسیقی نواحی
اختتامیه جشنواره موسیقی 

نواحی در باغ فتح آباد کرمان 
برگزار می شود

مدیـر نهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی ایران 
از برگـزاری مراسـم اختتامیـه ایـن جشـنواره در باغ 

تاریخـی فتـح آبـاد کرمان خبـر داد. 
محمدرضـا علیـزاده بـه اسـتقبال بی نظیـر مردم 
اسـتان کرمـان از جشـنواره موسـیقی نواحی اشـاره 
کـرد و اظهـار کـرد: در اکثر بخش هـای برنامه امکان 

حضـور عمـوم به صـورت رایـگان وجـود دارد.
وی از برگـزاری آییـن اختامییـه در بـاغ فتح آباد 
خبـر داد و افـزود: ایـن آییـن روز دوشـنبه شـب بـا 
حضـور هنرمنـدان و مهمانـان ویژه برگزار شـد. دبیر 
نهمین جشـنواره موسـیقی نواحی ایران یادآور شـد: 
بـه دلیـل کمبود مـکان امکان برگزاری ایـن آیین به 

صـورت عمومی وجـود ندارد.
وی سـه فیلـم از شـش فیلم اکـران شـده در این 
جشـنواره را مربوط به اسـتان کرمان دانست و گفت: 
در ایـن بخـش بعـد از نمایـش فیلم کارشناسـان به 
نقـد آن اثـر پرداختنـد. علیـزاده موسـیقی نواحی را 
هویـت ملی هـر منطقـه و برگرفته از آداب و رسـوم 
دانسـت و اظهـار کرد: ایـن امر باعث تنوع موسـیقی 
نواحـی شـده بـه گونـه ای که هـر منطقه موسـیقی 
نواحـی خـاص خـود را دارد. وی اهمیـت برگـزاری 
جشـنواره موسـیقی نواحـی را مـورد توجه قـرار داد 
و افـزود: تـالش بـرای احیـا ایـن هنر باعـث ترغیب 
جوانـان بـرای فعالیت در زمینه این نوع از موسـیقی 
می شـود. مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
کرمـان ادامه داد: همچنین از دیگـر مزایای برگزاری 
این جشـنواره معرفی موسـیقی نواحـی و هنرمندان 
ایـن حـوزه اسـت و بهـا دادن بـه هنرمنـدان ایـن 
رشـته می توانـد بـه اصالـت فرهنـگ غنـی ایرانـی 
کمـک کنـد. وی عنـوان کرد: بعـد وقفه چند سـاله 
نهمیـن دوره جشـنواره موسـیقی نواحـی در کرمان 
برگزار و دبیرخانه آن در اسـتان راه اندازی شـد. دبیر 
اجرایـی جشـنواره موسـیقی نواحـی ایـران بـه تنوع 
موسـیقی نواحـی در مناطـق جنـوب، غرب و شـرق 
اسـتان کرمـان اشـاره و عنـوان کـرد: این امـر باعث 
وجود سـازهای متنوع نواحی در کرمان شـده اسـت.

علیـزاده اظهار کرد: برگزاری جشـنواره موسـیقی 
نواحـی طـی سـال های گذشـته در کرمـان باعـث 
شـناخت بیشـتر ایـن هنـر شـد بـه گونـه ای اخیـراً 
شـاهد فعالیـت پژوهشـگران در این زمینه هسـتیم.

ناشران، نویسندگان و شاعران کرمانی در نمایشگاه کتاب تهران

آگهی مناقصه شماره ب/52-95/3 )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: تعـدادی لولـه فـوالدی درز مسـتقیم 200 مـورد نیاز خـود را از طریق تولیـد کنندگان یا نمایندگان رسـمی آنهـا خریداری 
نمایـد. لـذا واجدیـن شـرایط مـی تواننـد بـا ارائـه معرفی نامـه از تاریـخ 95/2/22 لغایت تاریـخ 95/2/30 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به آدرس کرمـان انتهای بلـوار 22 بهمن 

شـرکت آب و فاضالب اسـتان- مدیریـت بازرگانـی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 1/650/000/000ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 82/500/000 به صورت ضمانت نامه بانکی، یا چک تضمین شده در وجه شرکت آب و فاضالب
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 95/3/10

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 95/3/11
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات 

پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرار می باشد. 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 

نشر فرهنگ عامه نشر نون
نشـر نـون بـه مدیر مسـئولی محسـن بنی فاطمه داسـتان نویـس و روزنامه نـگار از جمله نشـرهای موفق ادبـی و هنری 
کرمـان اسـت کـه در تهـران فعالیـت مـی کنـد و از سـال 1391 تـا کنون سـهم عمـده ای در چاپ و نشـر آثار شـاعران و 
نویسـندگان کرمانی داشـته اسـت، کیفیت برتر کتاب های این نشـر آن را به یکی از معتبرترین ناشـران کشـور بدل کرده 

اسـت. غرفه نشـرنون در نمایشـگاه کتاب تهران در سـالن شـماره 3 راهرو 3 قرار دارد. 

نشـر فرهنـگ عامـه به مدیر مسـئولی حسـین سـبزه صادقی شـاعر، نویسـنده، روزنامه نـگار و مدیر موسسـه فرهنگی 
و هنـری هـوای تـازه امـروز چندین سـال اسـت که آثـار متعـددی را از نویسـندگان کرمانـی در زمینه های شـعر، تاریخ، 
فرهنـگ عامـه و ...  منتشـر نمـوده و سـهم عمـده ای در معرفـی فرهنـگ و هنـر اسـتان کرمان داشـته اسـت.غرفه نشـر 

فرهنـگ عامـه در نمایشـگاه کتـاب تهران در سـالن شـماره 2 راهرو 5 قـرار دارد. 
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جدول شماره ۴۳۸

جامعه

دادرس  عاطفـه  بـا  دیـدار 
حادثـه ی بسـیار جالبـی بـود تلفنی 
بـا هـم صحبـت کردیـم و درباره ی 
مصاحبـه بـه او چیز هایـی گفتـم و 
از آنجائـی کـه اهـل کرمـان نبـود 
گفـت می آیـم تا هـم دفتـر روزنامه 
دربـاره ی  بیشـتر  هـم  و  ببینـم  را 
مـن  بـه  پیام مـا  سـفر  سـرویس 
توضیـح بدهیـد و... خالصـه آدرس 
را دادیـم و نیم سـاعت بعـد بدون دوباره آدرس پرسـیدن 
و یـا اینکـه تماسـی بگیـرد کـه من سـر کوچه ام یا پشـت 
در دفتـرم و غیـره خـودش را بـه دفتـر رسـاند و یکـی از 
همکارهـا صدایـم کـرد کـه خانمـی بـا شـما کار دارد، از 
تحریریـه کـه بیـرون آمدم دختـری را دیدم که سـه عدد 
نـان تـازه در دسـت راسـتش بـود و بـا دسـت دیگـرش 
هـم یـک پنیـر و یـک جعبه ی شـکالت را حمـل می کرد، 
باخـودم گفتـم  قاعدتـا بـرای اولیـن بـار کـه بـه جائـی 
مـی روی شـکالت کافی اسـت و نـان و پنیر دیگـر قضیه را 
خیلـی صمیمـی می کنـد، امـا بـه روی مبارک نیـاوردم و 
بعـد از سـالم و احوال پرسـی و تعـارف کردن شـکالت ها 
بیـن اهالـی تحریریـه ، اولیـن جملـه ی دادرس ایـن بـود:

مـن سـیزده روز از آخریـن نـان گرمـی کـه خـوردم 
می گـذرد اشـکال نـدارد بـا هـم نـان و پنیـر بخوریـم و 

کنیـم؟ صحبـت 
تـه لهجـه ی رشـتی داشـت و بـه هیـچ وجـه متکلـف 
نبـود و سـعی هـم نمی کـرد تـا لهجـه اش را پنهـان کنـد 
و چنـد جـا هـم در طـول بحـث بـا افتخـار از شـهر محل 
تولـدش و فرهنـگ آن منطقـه می گفـت که حسـرتش را 
خیلـی از همشـهریان روی دل مـا گذاشـته اند. خالصه در 
حـال خـوردن نـان و پنیـر و چایـی در دفتـر بودیـم کـه 
صفحـات قبلی سـرویس تازه تاسـیس سـفر را بـه او دادم 
و گفتـم نیـم نگاهـی بـه این نوشـته ها بیاندازد،  بسـیار از 
مطالـب خوشـش آمـد و گفت یـک مورد خیلـی خوب در 
کرمـان داریـد کـه مـن در سـفرم کشـف کـردم و مـا هم 
قـول دادیـم کـه آن را هـم بـه زودی در خواهیـم یافـت.
)دربـاره ی دختـری اروپائـی که با شـنیدن یک موسـیقی 
شـیفته ی فرهنـگ و هنـر ایـران مـی شـود و در حـال 
حاضـر در کرمـان بـه همـراه همسـر کرمانـی اش زندگـی 

می کنـد(
ایـن بانـوی ایرانگـرد خـودش را اینگونـه معرفـی کرد: 
مـن عاطفـه دادرس هسـتم 32 سـاله و اهـل رشـت از 
کودکـی آرزو داشـتم که ایـران و بعد هم جهـان  را بگردم 
و وقتـم را در سـفر بگذرانـم، همیشـه آرزو داشـتم کـه 
یـک ماشـین بگیـرم و بـا آن تمـام ایـران را بگـردم خوب 
طبیعتـا بـه واسـطه ی اینکـه دختر هسـتم و می خواسـتم 
تنهـا سـفر کنـم تـا بتوانم همه جـا را ببینم و بـا جامعه ی 
مقصـد بیشـتر در ارتبـاط باشـم تـا با همسـفرم) چـرا که 
وقتـی کـه بـا کسـی بـه سـفر مـی روم تمـام توجـه ام را 
ماطـوف آن فـرد مثـال مـادرم مي کـردم و در نتیجـه از 

سـفر چیزی دسـتگیرم نمی شد 
انـگار فقط یک مسـافت را رفته 
بـودم و هـدف من دیـدن صرف 
نبـود می خواسـتم آن منطقه را 
درسـت درک کنـم بـا فرهنـگ 
آنهـا آشـنا بشـوم و از زندگـی 
نتیجـه  در   )... و  بدانـم  آن هـا 
آرزوی من داشـتن یک ماشـین 
شـخصی بود کـه وسـایلم را در 
آن تلنبـار کنـم و شـروع کنـم 
بـه ایرانگردی و ایـن آرزو آنقدر 
وقتـی  حتـی  کـه  بـود  عمیـق 
تلویزیـون  از  کودکـی  در  کـه 
را  خـودم  می دیـدم  کارتـون 
در  جهانگـرد  شـخصیت  جـای 
انیمیشـن “ممـل” می گذاشـتم 

و آرزو داشـتم مثـل او بـه سـفر بـروم امـا خـوب عـده ی 
زیـادی آرزوهـای کودکـی را فرامـوش می کنند ولی سـفر 

چیـزی نبـود کـه از سـر من بـرود.
قبـل از توضیـح ادامـه ی ماجـرا، بگویم که پـدر من در 
جنگ تحمیلی 8 سـاله شـهید شـد و من حتی یکبار روی 
پـدرم را هـم ندیدم و درنتیجه ی مسـائلی کـه در ادامه ی 
زندگـی مـا پیـش آمد، همیشـه بـا خـودم می گفتـم باید 
زودتـر درس را تمـام کنـم و سـر کاری بـروم تـا بتوانـم 
بـرای خـودم ماشـین بخـرم و مـادرم و بـرادرم را ببـرم و 

تمـام ایـران را با هـم بگردیم.
از سـال 90 که ماشـین خریدم، با سـفرهای خانوادگی 
شـروع کـردم و بخاطـر اینکـه مـادرم و خواهـرم رانندگی 
کـردم.   رانندگـی  خـودم  را  مسـیرها  تمـام  نمی کننـد 
بـودم و سـفرهای 4 روزه و کوتـاه  آن زمـان 26 سـاله 
بهـار سـفر  پائیـز و  مي رفتیـم در واقـع مـن بیشـتر در 
می کنـم چـرا کـه تابسـتان خیلـی گـرم می شـود و عیـد 
هـم خیلی شلوغ اسـت و زمسـتان هم طبیعتا سـرد اسـت 
و فقـط همیـن دو فصـل می مانـد منهـای اوائـل فروردین 
عیـد  تعطیـالت  بواسـطه ی  گفتـم  همانطورکـه  کـه 
شـلوغی بیـداد می کنـد. خالصـه چنـد سـالی بـه همیـن 
وضعیـت گذشـت تـا مـن توانسـتم آذربایجـان غربـی و 
شـرقی زنجـان، کاشـان، همـدان، قزوین، مازنـدران و کل 
گیـالن را کامـل بگـردم و اآلن تمـام ییالق هـای گیـالن 
را خـوب می شناسـم و تمـام ایـن مناطـق را بـا ماشـین 
خـودم رفتـه ام و در نتیجـه هم شـناختی کـه از منطقه و 
مـردم داشـتم افزایـش پیدا کـرد و هم راه هـا و ترفندهای 
مختلـف سـفر را هـم یـاد گرفتـم و از تعمیـر اتوموبیـل 
گرفتـه تـا انـواع روش هـای پخت غـذا در طبیعـت و زنده 

مانـدن در شـرایط سـخت همه 
و  تجربـه  بـا  آرام  آرام  را  چیـز 
نـه  امـروز  و  آموختـم  مطالعـه 
تنهـا خـودم کـه خانـوده ام نیـز 
جزئیـات  بـا  را  گیـالن  تمـام 

می شناسـند.
امـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدم 
راضـی  مـرا  سـفرها  ایـن  کـه 
بـه  کـردم  شـروع  و  نمی کنـد 
دورتـر،  اندکـی  مسـافرت های 
تهـران  می رفتـم  صبـح  مثـال 
بـرای دیـدن یـک تاتـر و عصـر 
بـرای  و  برمی گشـتم  هـم 
رانندگـی  تاتـر 7 سـاعت  یـک 
می کـردم و هیجانـی کـه سـفر 
بـا  داشـت  مـن  بـرای  تنهایـی 
هیـچ چیـزی قابـل مقایسـه نیسـت، گاهـی هـم پیـش 
مثـال  می شـدم  دیگـران  تعجـب  باعـث  کـه  می آمـد 
یک بـار کـه از تهـران  بـه سـمت گیـالن بـه راه افتـاده 
بـودم نیمه هـای شـب بـه پلیـس راه رسـیدم و آنهـا هـم 
تمـام ماشـین را بـا دقـت گشـتند چـرا کـه مامورشـان 
بـرای اولیـن بـار دختـری را می دیـد کـه بـه تنهایـی و با 

هسـتند. سـفر  در  شـخصی  اتوموبیـل 
امـا خـوب همین هـا هسـتند کـه شـخصیت  انسـان را 
می دهنـد  شـکل  انسـان  بـه  آرام  و  می کننـد  آب دیـده 
سـختی هایی کـه درسـفر پیـش می آیـد هرکـدام مثـل 

یـک کالس درس اسـت.
اینگونـه بـود کـه من قبـل از عیـد تصمیم گرفتـم و با 
خـودم گفتـم بعـد از اتمـام تعطیـالت نـوروز می زنـم بـه 
جـاده و بخاطـر همیـن تصمیـم بـود کـه ناچار شـدم کل 
تعطیـالت عیـد را سـر کارم بمانـم و جـای همکارانـی که 
بـه مسـافرت نـوروز رفته انـد را به گونـه ای پر کنـم و تازه 
قـول دادم کـه در طـول سـفر هـم اگر مشـکلی پیش آمد 
در اولیـن مکانـی کـه به اینترنت دسترسـی داشـتم توقف 

کنـم و کارهـا را انجـام بدهـم کـه همینطور هم شـد.
مسـاله ی دیگـری کـه مـرا بـه سـفر کـردن تشـویق 
قشـم  می گفتنـد  مثـال  کـه  بودنـد  دوسـتان  می کـرد 

دیـده ای؟ را  رفته ای؟کرمـان 
و بـا خـودم فـک می کـردم واقعـا چقدر دردناک اسـت 
کـه مـن و عـده ی زیـادی از هموطنانم کشـور خودمان را 
ندیده ایـم و نقـاط زیـادی از وطـن خودمان هسـت که ما 
کامـال از آنهـا بی خبریـم امـا ترکیـه و ارمنسـتان را بهتـر 
از کشـور خودمـان می شناسـیم و بیشـتر از وطن مـان، در 

مناطـق تفریحـی ترکیه اوقـات فراغـت گذرانده ایم.

ایـن بود که شـروع کـردم و از گیالن به سـمت جنوب 
بـه راه افتـادم و یکـی یکی دوسـتان و آشـنایان و فامیل 
میزبـان مـن شـدند تـا امـروز کـه در کرمان بسـرمی برم، 
می کننـد  فکـر  مـن  کشـور  زنـان  از  برخـی  متاسـفانه 
کـه بـرای انجـام هـرکاری بایـد حتمـا مـرد باشـی و یـا 
بـا همراهـی یـک مـرد آن کار را انجـام بدهـی، امـا بایـد 
بگویـم کـه ایـن دوسـتان خودشـان را فرامـوش کرده اند 
و مهربانـی و خوبـی مردم کشـورعزیزمان را نیـز از خاطر 
برده انـد. سـفر نـه تنهـا یـک تفریح لوکـس نیسـت بلکه 
راهـی اسـت بـرای رشـد و شـناخت خـود و مردمـی که 
بیـن ایشـان زندگـی می کنیـم، شـاید تـا پیـش از ایـن 
سـفر بـا نـگاه دیگـری به مـردم نـگاه می کردم امـا امروز 
کامـال نـگاه مـن بـه مـردم تغییـر کـرده امـروز می دانـم 
یکدیگـر  بـه  از هرچیـزی می خواهنـد  قبـل  کـه مـردم 
کمـک کننـد و مهربانـی و مهمان نـوازی خصوصیت هائی 
اسـت کـه از مـردم مـا جداشـدنی نیسـت، هرچنـد در 
تمـام شـهرهایی کـه توقـف کـردم دوسـتان و آشـنایانی 
بودنـد کـه برخـورد گـرم و صمیمی ایشـان همیشـه این 
حـس را برایـم ایجـاد می کرد کـه انـگار در خانه ی خودم 
هسـتم و بـا مادر و خواهر خودم مشـغول چای نوشـیدن 
و حـرف زدن هسـتم و کوچکتریـن احسـاس غربتـی هم 
بـه مـن دسـت نـداد وعـالوه بـر دوسـتان و آشـنایانی 
کـه پیـش از ایـن در شـهرهای مختلـف ایـران داشـتیم 
دوسـتان جدیدیتـری هـم پیـدا کـرده ام و گویـی در هـر 
شـهری کـه رفتـه ام خانـواده ای جدیـد پیـدا کـرده ام و 
کـه  کـرده  غذایـی همراهـم  کرمانشـاهی ام  مـادر  مثـال 
در راه دیـدن خواهـر لـرم اگـر گرسـنه شـدم آن غـذا را 
بخـورم و همیـن اآلن هـم مـادر کرمانـی ام دائـم زنـگ 
می زنـد کـه کجایـی؟ نکنـد کـه شـام را بیـرون از خانـه 
بخـوری! و مـا غـذا نمی خوریـم تا تـو بیایی و همـه  دور 

یـک سـفره غـذا را صـرف کنیم.
از تمـام لذت هـا و خوبی هـای سـفر و دیـدن مکان های 
تاریخـی و آشـنایی بـا فرهنگ و رسـوم مردم کـه بگذریم 
زیباتریـن چیـزی کـه سـفر را برایـم خاطـره انگیـز کرده 
ایـن بـود کـه بـه طـور اتفاقـی در یافتـم حـاال کـه ایران 
را می گـردم می توانـم بـه درد مـردم بخـورم و مثـال شـما 
را کـه در کرمـان دیـده ام و فعـال کـودکان کار هسـتید با 
دوسـتانی کـه در شـهرهای دیگـر دقیقا در همیـن زمینه 
فعالیـت می کننـد آشـنا کنـم و باعـث ارتباطی بشـوم که 

شـاید بـه نفع ایـن کودکان باشـد.
مـا بایـد موقعیـت خودمـان را بهتـر بشناسـیم و یـاد 
بگیریـم کـه کم تـر بترسـیم مـن واقعـا سـفرم را بـا ترس 
داسـتان هایی  تمـام  باوجـود  امـا  کـردم  شـروع  لـرز  و 
کـه باعـث تـرس و وحشـت مـا می شـود بـه هیـچ وجـه 
و حتـی  نکـردم  تجربـه  را  بـدی  کوچکتریـن خاطـره ی 
وقتـی کـه ماشـین خـراب شـد و مجبـور شـدم چهـار 
سـاعت کنـار جاده وسـط بیابـان منتظـر خـودروی امداد 
بمانـم حتـی مزاحمـت کوچکـی را هـم تجربـه نکـردم و 
واقعـا آنقـدر امنیـت داریـم کـه خود مـن باورم نمی شـد.

سه زن ماجراجوی
1 . گرترود بل )1926-1۸6۸(

گرتـرود بـل بخاطر چیزهای زیادی معروف اسـت 
ولـی بهتریـن تصویری کـه از کارهـای او باقی مانده، 
تـالش هایـش بـرای تشـکیل ملـت عـراق بعـد از 
جنـگ جهانـی اول اسـت. او اولیـن زنی بـود که یک 
مـدرک دانشـگاهی تاریـخ از آکسـفورد دریافت کرد. 
اولیـن زنـی بود که یک گـزارش برای دولـت بریتانیا 
نوشـت. او دوبـار تمـام دنیـا را سـفر کـرد. او در کوه 
هـای سـوییس در کـوالک گیر کـرد و دو روز از یک 
طنـاب آویـزان بـود. او یکبـار بـرای دیـدن عمویش 
بـه تهـران سـفر کـرد. اطالعات بسـیار زیـادی که از 
خاورمیانـه داشـت بـه ارتـش بریتانیا کمک کـرد. او 
بـا پادشـاه آینـده ی عـراق دیـدار کـرد و بسـیار بـه 
او کمـک کـرد تـا بتواند تصمیـم بگیـرد. او در بغداد 
دفـن شـده اسـت، مرکـز کشـوری کـه خـودش آنرا 

ایجـاد کرد.
2 . ماری کینگزلی )19۰۰-1۸62(

مـاری کینگزلـی هیـچ وقـت بـه طـور رسـمی 
آمـوزش ندیـد ولی همـواره کمک پدرش در سـفرها 
و تحقیقاتـش بـود. پـس از مـرگ پـدرش او تصمیم 
گرفـت کار پـدر را دنبـال کنـد، تحقیـق راجـع بـه 
مذاهـب در آفریقـای غربـی. همـه ی کارشناسـان 
بـه او میگفتنـد کـه به این سـفر نـرود و اگـر میرود 
برایشـان نمونه هـای بیولوژیکی بیـاورد. برای همین 
او بـا وسـایل بسـیار کمـی شـروع بـه سـفر کـرد. او 
دو سـفر بـه آفریقـای غربی انجـام داد که آنهـا را در 
کتابـش توصیـف کرده اسـت. او بـا خود چنـد گونه 
ی جالـب گیـاه و جانـور آورد و سـه نـوع ماهـی که 
بعـد بـه نـام او نامگذاری شـدند. ولی نتیجـه ی مهم 
تـر سـفرش دیـد جدیدی بود کـه از آفریقـا به مردم 
داد. او پـس از زخمـی شـدن در جنـگ بوئـر دوم در 

آفریقـا از دنیـا رفت.
3. نلی بالی )1922-1۸64(

ماجراهـای نلـی بخاطـر کارکـردن در روزنامـه ی 
نیویـورک ورلـد بـود. اولین گـزارش او راجـع به یک 
تیمارسـتان زنانـه بـود.  او کـه تظاهـر بـه دیوانگـی 
کـرده بـود، تجربه هـای بسـیاری از بیماران بدسـت 
آورد. غـذا افتضـاح بـود، پرسـتاران خشـن بودنـد و 
بیمارسـتان به سـختی آنهمه آدم را در خود جا داده 
بـود. مقالـه ی او باعـث شـروع تغییرات بیمارسـتان 
هـای روانی شـد. دومیـن ماجراجویی او ایـن بود که 
تصمیـم گرفـت سـفری بـه دور دنیا در کمتـر از 80 
روز داشـته باشـد! او در پاریـس بـا ژول ورن مالقات 
کـرد کـه امیـد داشـت سـفرش را 79روزه بـه پایان 
ببـرد. بـا عبـور از دریاهـا، رد شـدن از کانـال سـوئز، 
دیـدن یـک جامعـه ی جذامـی چینـی و خریـدن 
یـک میمـون، بالی بـه نیویـورک بازگشـت، درمدت 

72روز و 6سـاعت و 11دقیقـه!

مصاحبه ی اختصاصی با عاطفه دادرس بانوی ایرانگرد

سفر مثل یک کالس درس است

نکته

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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  متن آگهی 
از  فرعـی   1740 پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
2975 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به مسـاحت 59/80 
مترمربـع واقـع در کرمان خ عاشـقان والیـت کوچه 14 مورد 
تقاضـای آقای/خانـم رمضـان انجـم شـعاع تاکنـون تحدیـد 
حـدود نشـده و نیـاز به تحدید حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیـل ماده 15 
قانـون ثبـت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 
4780-95/2/19 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و 
عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 95/3/12 در محـل شـروع و 
بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن در محل وقـوع ملک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مدت 
30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً به 
ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعـالم اعتـراض 
مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت 
نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و به این اداره تسـلیم 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائه گواهـی عدم 
تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامه 

خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود. 
تاریخ انتشار: 95/2/21

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان کرمان- محمود مهدی 
زاده 
م الف 136

آگهی مزایده نوبت اول 
در اجـرای اجرائیه شـماره 9310423444100048 صادره 
از شـعبه اول حقوقـی راور له ام البنین قاسـمی فرزند احمد 
و علیه آقای احمد سـاالری فرزند حسـین دایره اجرای احکام دادگسـتری 
شهرسـتان راور در نظـر دارد واحـد مسـکونی واقـع در شهرسـتان راور 
خیابـان امـام کوچـه الله دارای سـند ثبتی به مسـاحت عرصـه 547/20 و 
اعیـان 150 متـر مربع خشـت گلی به قیمـت کارشناسـی 482/096/000 
ریـال بـا احتسـاب امتیـاز آب، بـرق و گاز کـه براسـاس نظریـه کارشـناس 
بـرآورد گردیـده اسـت را از طریق مزایده به فروش برسـاند. جلسـه مزایده 
در روز سـه شـنبه مورخ 1395/03/11 سـاعت 9:00 صبح در محل اجرای 
احـکام مدنـی راور بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار مـی گـردد. لـذا 
طالبیـن خریـد مـی تواننـد ظـرف مـدت 5 روز تـا قبـل از روز برگـزاری 
مزایـده از ملـک مذکـور بازدید نمایند و شـخصی برنده مزایـده خواهد بود 

کـه باالتریـن قیمت را پیشـنهاد نموده باشـد. 
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان راور- 
مصطفی آبادیجو  م الف 24 
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اجرای گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان از دید مردم بهترین اجرای جشنواره موسیقی نواحی شناخته شد

منجـر  علمـي  پیچیـده  مسـائل  وجـود 
مي شـود تا سـراغ روش هـاي بهینـه ســازي 
رفتــه و مسـائل بسـیاری از جمله مسائل پر 
کاربـرد بهینه سـازی را به وسـیله آن ها حل 
کـرده و در واقـع بـا توجـه بـه زمانبـر بودن 
و پیچیدگـي روش هاي دقیق از روش هــاي 
بهینـه ســازي هوشمند اسـتفاده مي شـود. تاکنون روش هاي 
از مهـم تــرن  بهینه سـازي متعـددي معرفـي شـده اند کــه 
بهینه سـازي  الگــوریتم  الگوریتم هـاي  بـه  مي تـوان  آن هــا 
ازدحـام ذرات ، الگوریتـم ژنتیـک  اشـاره نمود.بارزتریـن انواع 

مسـائل بهینه سـازي عبارتنـد از: 
الف(مسـائل بـدون محدودیـت ب(مسـائل اجباري ج(مسـائل 

ترکیبـی ماننـد مسـائل چیدمان بسـته ها .
در حـل ایـن مسـئله ی پـر کاربرد بهینـه سـازی ترکیبی ، دو 
گـروه از الگوریتم هـا بـه کار گرفتـه می شـوند. دسـته ی اول 
الگوریتم هـای دقیق هسـتند کـه جواب بهینه مسـئله را برای 
هـر اندازه ورودی پیـدا می کنند. در این دسـته از الگوریتم ها، 
زمـان اجـرای الگوریتـم بـه انـدازه ی نمونـه مسـئله وابسـته 
اسـت و بـا افزایش انـدازه ی نمونه، زمـان اجـرای الگوریتم به 
صـورت نمایـی افزایـش می یابـد. کـه در واقع همیـن موضوع 
بزرگترین محدودیت این دسـته از الگوریتم ها اسـت. دسـته ی 
دیگـر، الگوریتم هـای بهینـه سـازی هسـتند که در سـال های 
اخیـر مـورد توجـه ویـژه ای قـرار گرفته اند. بـه بیانـی دیگر به 
دلیـل موفقیـت الگوریتم هاي بهینه سـازی از نـوع تکاملی در 
دسـتیابی بـه راه حل-هاي تقریبی در مسـائل فـوق، الگورتیم 
تکاملـی از نـوع ژنتیـک را بـکار گرفتیم . الگوریتـم ژنتیک که 
ازسـیر تکامـل انسـان الهـام گرفتـه و  بـر پایـه نظریـه تکامل 
در طبیعـت بنـا گردیـده  و نخسـتین بـار توسـط جـان هلند 
در دانشـگاه میشـیگان هلنـد در رسـاله اي بـا عنـوان »تطابق 
در طبیعـت و سیسـتم هاي مصنوعی« معرفی شـد و الگورتیم 
پـر کاربـرد دیگـر الگورتیـم بهینه سـازی ازدحام ذرات اسـت 
کـه یکـی از مهـم ترین الگوریتم های بهینه سـازی هوشـمند 
اسـت کـه در حـوزه هـوش ازدحامـی جـای مـی گیـرد. ایـن 
الگوریتم، توسـط جیمز کندی و راسـل سـی ابرهـارت معرفی 
گردیـد و بـا الهـام از رفتـار اجتماعـی حیواناتـی چـون ماهی 
هـا و پرنـدگان کـه در گـروه هایی کوچـک و بـزرگ کنار هم 
زندگـی مـی کننـد، طراحـی شـده اسـت. در الگوریتـم بهینه 
سـازی ازدحـام ذرات، اعضـای جمعیـت ، به صورت مسـتقیم 
بـا هـم ارتبـاط دارنـد و از طریـق تبـادل اطالعات بـا یکدیگر 

و یـادآوری خاطـرات خـوب گذشـته، بـه حـل مسـئله مـی 
پردازند.

درهمیـن راسـتا، ترجمـه یـک مقالـه ژورنالی که بـه حل یک 
مسـئله بهینه سـازی چند هدفـه معروف بنام چیدمان بسـته 
هـا  بـا الگورتیـم  هـای کامپیوتـری تحـت عنـوان الگورتیـم 
بهینـه سـازی ازدحـام ذرات و الگورتیـم ژنتیـک پرداخته نیز 

ارائـه می گـردد . 
 A Hybrid of Particle Swarm Optimization  «
 and Genetic Algorithm for the Bin-Packing

»Problem
 American Journal Of در  شـده  )پذیرفتـه    
Operations Research، اثـری ازمهندس شـیما شـفیعی 
دانشـگاه  از  کامپیوتـر  ارشـد  کارشناسـی  آموختـه  )دانـش 
طبـری بابـل، دکتـر همایـون مؤتمنـی ) عضـو هیئـت علمی 
دانشـگاه آزاد سـاری ( و دکتـر فرهـاد رمضانـی) عضـو هیئت 

علمـی دانشـگاه آزاد سـاری (( 
1-مقدمه :

در ایـن مقالـه روشـی نویـن مبتنی بـر الگوریتم بهینه سـازی 
اجتمـاع ذرات و ترکیـب آن بـا الگورتیـم ژنتیـک بـه منظـور 
حـل مسـئله ی چیدمـان بسـته ها ارائـه شـده اسـت. مسـئله 
چیدمـان بسـته ها یکـی از مسـائل پایـه ای در علـوم کامپیوتر 
اسـت کـه کاربردهـای فراوانـی در زمینه هایـی ماننـد صنایع، 
ریاضیـات کاربـردی، حمل و نقـل، برنامه ریزی تولیـد و افزایش 
کارایـی مـدارات مجتمـع دارد. یکـی از مشـکالت مربـوط بـه 
بهینـه  ایـن مسـئله ی  بـرای  بهینـه  پاسـخ  بـه  دسـتیابی  
سـازی، افزایـش زمـان رسـیدن بـه پاسـخ بهینـه بـا افزایش 
ابعـاد مسـئله اسـت. در مـدل پیشـنهادی، عـالوه بـر کمینـه 
کـردن فضـای تحت چیدمـان، افزایـش تعداد بسـته ها تحت 
چیدمـان در نظـر گرفتـه شـد. در نهایـت، کارایـی روش های 
پیشـنهادی در حـل مسـئله چیدمـان بسـته ها در مطالعـات 
عـددی مختلـف بـا نرم افـزار متلـب بررسـی شـده و مقایسـه 
نتایـج حاصـل از شبیه سـازی روش های پیشـنهادی بـا نتایج 
حاصـل از روش هـای پیشـین ماننـد الگوریتـم بهینـه سـازی 
ترکیـب   ( پیشـنهادی  روش هـای  کارایـی  ذرات،  ازدحـام 
الگورتیـم ژنتیـک و الگورتیـم بهینه سـازی ازدحـام ذرات ( را 
در کاهش چشـم گیر زمان دسـتیابی به پاسـخ بهینـه و بهبود 

آن نشـان می دهـد.
2- اهداف اصلی 

در همیـن راسـتا اهـداف اصلـی این مقالـه مبتنی بـر ترکیب 

الگورتیـم هـای کامپیوتـری : بهینه سـازی ازدحـام ذرات  و و 
ژنتیـک عبارتند از:

I. کمینـه کـردن فضـای تحـت چیدمـان بهینـه در فضای دو 
بعد 

II. بیشـینه کـردن تعـداد بسـته ها بـرای چیدمـان بهینـه در 
فضـای دو بعد 

III. قیـاس روش هـای پیشـنهادی بـه منظور ارزیابـی کارایی 
آنـان برای دسـت یابی بـه چیدمـان بهینه 

3- روش تحقیق
در مسـئله چیدمان بسـته ها ، بایسـتی مجموعه ای از بسـته ها 

بـه گونـه ای در فضـای دو بعـدی قـرار گیرنـد کـه همزمـان 
تعـداد  بیشینه سـازی  نظیـر:  اصلـی  اهـداف  از  مجموعـه ای 
بسـته های کاربـردی در فضـای دو بعـدی و کمینـه فضـای 
تحـت چیدمـان بـرآورده شـوند. هدف در ایـن مقالـه، ارائه ی 
تکنیکـی  مبتنـی بـر ترکیـب الگورتیـم ژنتیـک و الگورتیـم 
بهینـه سـازی ازدحـام ذرات بـرای دسـت یابی بـه چیدمـان 
بهینـه از طریـق ارزیابـی و قیـاس آنان اسـت. در ادامـه نتایج 
پیاده سـازی مسـئله چیدمـان بسـته ها و مبتنی بر هـر یک از 
روش هـای پیشـنهادی بـا بـه کارگیری نـرم افزار متلـب ارائه 

اسـت.  گردیده 
4-ارزیابی نتایج تجربی 

مسـئله بهینـه سـازی ترکیبـی چیدمـان بسـته ها و مبتنـي 
بـراي دسـت یابي  پیشـنهادی  فراابتـکاری  الگورتیم هـای  بـر 
پیاده سـازي گردیـد کـه در  بـه گونـه اي  بهینـه  بـه حالـت 
آن داده هـاي ورودي بـه صـورت تصادفـي و بـا متـد توزیـع 
یکنواخـت ایجـاد شـدند. یعنـي کدهاي پیاده سـازي  شـده به 
 صـورت  تصادفـي ، داده هـا را ایجـاد مي کننـد. ضمـن ایـن که 
زبـان برنامه نویسـي MATLAB هـم از توزیـع یکنواخـت 
 بـراي تولیـد ایـن اعدادتصادفـي اسـتفاده  مي کنـد و داده هاي 

 ورودي  شـامل  دو  بخـش انـدازه و مسـاحت بسـته هسـتند.
5- نتیجه گیری:

زمـان محاسـبات در حل مسـائل غیـر چند جمله ای سـخت  
مقیـاس بـزرگ از جملـه چیدمـان بسـته هـا دارای اهمیـت 
فراوانـی اسـت. در این مقاله روشـی نوین مبتنی بـر الگوریتم 
بهینـه سـازی ازدحـام ذرات و ترکیـب آن بـا الگورتیم ژنتیک 
بـه منظور حل مسـئله چیدمان بسـته ها ارائه شـد کـه دارای 
زمان محاسـباتی کمتری نسـبت به روش های پیشـین اسـت. 
در نهایـت، عملکـرد روش هـای پیشـنهادی بـر روی مسـئله 
نمونـه مـورد بررسـی قرار گرفـت و کارایـی آن از نظـر بهبود 

پاسـخ نشـان داده شد.

تلگرام نوشت

یک مطالبه درست

محسن جالل پور در کانال تلگرام خود نوشت:
در یکـي از قرارهـای کاری ایـن روزهـا، مدیرعامـل یکي از شـرکت 
هـاي ایراني-اروپایـي که فـردی شایسـته و محترم به نظر می رسـید، 
بـا انبوهـی کاغـذ و پرونـده بـه دیـدارم آمـد. توضیـح داد کـه پانـزده 
سـال اسـت با شـرکاي خـود در ایران سـرمایه گـذاري کـرده و در دو 
نقطـه کشـورکارخانه احـداث کـرده اسـت.متوجه شـدم کـه در حـال 
حاضـر بـا بیـش از 850  نفر کارگر و مهندس، قصد توسـعه و سـرمایه 
گـذاري جدیـد دارنـد. از مدتـي پیـش، شـرکاي ایراني،بـه دالیلی که 
موضـوع ایـن نوشـته نیسـت، شـکایتي علیـه سـهامداران اروپایـي بـه 
دادگاه تقدیـم کـرده اند و بیش از دو سـال اسـت که منتظر رسـیدگي 
و انشـاي راي هسـتند. امـا پرونـده در پیـچ و خم های قضائـی مانده و 

پاسـخ قابـل قبولـي دریافت نکـرده اند.
 ایـن فعـال اقتصـادی مثل هر سـرمایه گذاری،برای خـودش برنامه 
هایـی تنظیـم کـرده و مراجعـه اش به اتـاق ایران به ایـن دلیل بود که  
رئیـس اتـاق وسـاطت کنـد تـا پرونـده با سـرعت بیشـتري بـه جریان 
بیفتـد و بـه نتیجـه برسـد. ایشـان در صحبـت هایـش حتـي یـک بار 
از مـن نخواسـت کـه سـمت او یـا فـرد دیگـری را بگیـرم یا به کسـی 
سفارشـي کنـم. فقـط درخواسـت تسـریع در کار را داشـت. اختالف و 
دعـوا در کسـب وکار طبیعـی اسـت.مهم،مرجع حل اختالف اسـت که 
بایـد آگاه و آشـنا بـه اقتصـاد باشـد و بدانـد اطالـه اختـالف،کار را از 
آن چـه هسـت پیچیـده تـر مـی کنـد. بـراي تقویـت سـرمایه گذاري 
در کشـور،هم بـه فضـای مسـاعد کسـب وکار نیـاز داریـم و هـم بایـد 

وضعیـت دادگاه هـاي اقتصـادي را بهبود بخشـیم.

 اطالعات

سکه

10,330,000 ریال طرح جدید

10,320,000 ریال طرح قدیم 

5,310,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,880,000 ریال

یک گرمی 1,940,000 ریال

طال

1,056,260 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,408,590 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,464 ریال دالر آمریکا

39,474 ریال یورو

9,395 ریال درهم امارت

5,300 ریال  یوآن 

49,700 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,700,000 تومان

رانا LX  32,500,000 تومان

سوزوکی ویتارا  114,000,000 تومان

سایپا SE 111     20,600,000 تومان

71,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   46,000,000 تومان

لیفان X60  52,900,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

14 تا 29/نیمه ابری امروز

14 تا 29/نیمه ابری فردا

ضرورت الگورتیم های کامپیوتری در مسائل بهینه سازی

جدول 1: نتایج پیاده سازی مسئله چیدمان بسته ها مبتنی بر روش های پیشنهادی
Algorithm

5

Number of Items

10 15 20

PSO
Area (m2) 0.08 0.095 0.1425 0.2044

execution time (s) 4.437 52.391 257.713 563.794

PSO+ mutation
Area (m2) 0.04 0.080 0.1377 0.1776

execution time (s) 3.93 45.434 214.533 114.063

PSO+ crossover
Area (m2) 0.03 0.0918 0.1404 0.2000

execution time (s) 2.969 36.7040 172.069 421.934

شیما شفیعی


