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فروش ساختمان اداری، 
زمین تجاری و مسکونی 

با شرایط ویژه نقد و 
اقساط بلند مدت

 بدون کارمزد

دوست و برادر عزیزم جناب آقای مهندس مهدی خراسانی 
مسئول درآمد شهرداری نجف شهر

فقدان برادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای 

جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم. 

جهانشاهی- روزنامه پیام ما 

نشسـت اسـتانداران منطقـه پنـج کشـور در بجنورد بـه محلی 
بـرای درخواسـت اسـتانداران شـش اسـتان شـرقی کشـور بـرای 
توسـعه خطـوط ریلـی و ارتبـاط بیشـتر این اسـتان هـا از طریق 
ایـن خطـوط تبدیـل شـد. ایـن نشسـت کـه هفتمیـن نشسـت 
از سـری نشسـت هـای اسـتانداران منطقـه پنـج کشـور بـود، در 
روزهـای پنـج شـنبه و جمعـه گذشـته در بجنـورد، مرکز اسـتان 

خراسـان شـمالی برگزار شـد.

اسـتانداران شش اسـتان کرمان، یزد، سیسـتان و بلوچستان، 
خراسـان شـمالی، خراسـان رضوی و خراسـان جنوبـی در حالی 
در بجنـورد گردهـم آمدنـد کـه در سـال 95 نشسـت بجنـورد، 
اولیـن نشسـت اسـتانداران شـرق کشـور بـود. در ایـن نشسـت 
خبـاز اسـتاندار سـمنان هـم بـه عنـوان مهمـان ویـژه حضـور 

داشت.
صفحه 3

استانداران منطقه پنج کشور خواستار شدند

توسعه خطوط ریلی
شرق کشور

 هفتمین نشست استانداران منطقه پنج کشور در بجنورد برگزار شد
 استانداران کرمان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد و سیستان و بلوچستان در این 

نشست حضور داشتند
 این استانداران از دولت خواستند که زیرساخت ارتباط ریلی استان های شرق کشور را ایجاد کند

 پیشنهاد استاندار کرمان به استانداران منطقه پنج: نخستین راه آهن غیردولتی در شرق کشور تشکیل شود

نقدی بر صحبت های 
رییس هیات فوتبال استان کرمان

ابهام دارد
سعید قرایی- مدیر روابط عمومی تیم 

فوتبال صنعت مس کرمان

محمد رضا عارف:

 نباید تعهدی که 
به مردم دادیم را 

فراموش کنیم

تقدیر برق شمال 
استان از فرمانداران 

شهرهاي رفسنجان و 
زرند به دلیل همکاري 
با صنعت برق کرمان 

بخش سوم 
از ماجراهای 

زبل خان همسایه 
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آگهی مزایده فروش سردرختی خرما
شـرکت فتـح و نصـر کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه فروش محصـول سـردرختی خرمای مضافتی بـاغ های منوجـان و فدک خـود در سـال 1395 از 
طریـق مزایـده عمومـی اقـدام نمایـد. لذا متقاضیان خرید می توانند ضمن اخذ برگ شـرایط شـرکت در مزایـده از دفتر مرکزی شـرکت واقع در کرمان 
میـدان عاشـورا- بلـوار جانبـاز- جنـب امور عمرانی اسـتانداری- سـاختمان مجتمـع اقتصادی کمیته امـداد امام خمینـی )ره( طبقه اول- امـور اداری و 
یـا دفتـر منطقـه یـک شـرکت واقـع در شهرسـتان جیرفت بلـوار امام کوچه شـماره 12 پالک 6 پیشـنهاد کتبـی خود را در پاکت سربسـته، تا سـاعت 
12 روز یکشـنبه مورخ 1395/3/16 تحویل دبیرخانه شـرکت نمایند. حضور متقاضیان در زمان بازگشـایی پاکتها )سـاعت 12:30 همان روز( در دفتر 

مرکـزی شـرکت الزامـی بـوده و در صورت مسـاوی بودن قیمتها و با تشـخیص کمیسـیون معامـالت، بالفاصله مزایـده حضوری برگزار خواهد شـد. 
تلفن های تماس:

کرمان: 32734402-32716223                             جیرفت: 43316090-43316091
شرکت کشت و صنعت 
فتح و نصر کرمان

آگهی مزایده فروش سردرختی آلو
شـرکت فتـح و نصـر کرمـان در نظـر دارد نسـبت به فـروش محصول سـردرختی آلو باغـات مزرعه حسـین آباد لنگر خـود در سـال 1395 از طریق 
مزایـده عمومـی اقـدام نمایـد. لـذا متقاضیـان خریـد مـی توانند ضمن اخذ برگ شـرایط شـرکت در مزایـده از دفتر مرکزی شـرکت واقـع در کرمان 
میـدان عاشـورا- بلـوار جانبـاز- جنـب معاونـت عمرانی اسـتانداری- سـاختمان مجتمع اقتصـادی کمیته امـداد امام خمینـی )ره( طبقـه اول- امور 
اداری پیشـنهاد کتبـی خـود را در پاکت سربسـته، تا سـاعت 12 روز یکشـنبه مورخ 1395/3/16 تحویل دبیرخانه شـرکت نماینـد. حضور متقاضیان 
در زمـان بازگشـایی پاکتهـا سـاعت 12:30 همـان روز در دفتـر مرکـزی شـرکت الزامـی بـوده و در صـورت مسـاوی بـودن قیمتهـا و بـا تشـخیص 

کمیسـیون معامـالت، بالفاصلـه مزایده حضـوری برگزار خواهد شـد. 
تلفن تماس: 32716223-32734402

شرکت کشت و صنعت 
فتح و نصر کرمان

در حاشیه افزایش فشارها بر فرماندار جیرفت

آقای استاندار
از مدافعان قانون حمایت کنید
یادداشتی از رضا عبادی زاده

   صفحه  3

 ما
یام

س: پ
عک

گفتگو با چهار اجراگر جوان موسیقی کرمان

می خواهیم نگرش به کارمان مثبت شود
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

یادداشت

سفر به کره جنوبی ؛ سرزمین ققنوس

نظم، عامل پیشرفت کره
رشـد  دومیـن  جنوبـی  کـره 
چهـار  در  دنیـا  اقتصـادی  سـریع 
در  می باشـد.  دارا  را  اخیـر  دهـه 
ایـن کشـور، از سـال 1963 و فقط 
درآمـد  سـال،   40 مـدت  ظـرف 
سـرانه بـر حسـب قـدرت خریـد، 
برابـر   14 بـه  نزدیـک  چیـزی 
افزایـش یافت. دسـت یافتن بـه نتیجه ای مشـابه برای 
بریتانیـا بیش از دو سـده و برای آمریـکا در حدود یک 
و نیـم سـده زمـان بـرد. ایـن پیشـرفت قابـل توجه در 
مجامـع بین المللـی، صفـت »ببـر آسـیا« را بـرای این 
کشـور بـه ارمغـان آورده اسـت. کشـوری کـه طبـق 
مسـتندات تاریخی در سـال 1976 طی سـفر شـهردار 
سـئول بـه تهـران آرزوی برابـری با ایـران را داشـتند ، 
امـا علـت ایـن همـه پیشـرفت طی 40 سـال گذشـته 

چیسـت ؟
طـی سـفری کـه یک مـاه گذشـته بـه این کشـور 
داشـتم مـواردی نظـرم را جلب کرد که خالـی از لطف 
نیسـت. مهـم ترین عامل پیشـرفت این کشـور و آنچه 
بیـش از دیگـر مـوارد جلـب توجه مـی کنـد نظم می 
باشـد مـردم کشـور کـره مردمی بسـیار منظـم و تابع 
قوانین می باشـند این نظم شـامل همه چیز می شـود 
و شـما بـه عنوان یـک ناظر مـی توانید ردپـای نظم را 
در کلیـه زمینه ها مشـاهده نمایید ، نظـم در راه رفتن 
، رانندگـی ، لبـاس پوشـیدن و... وجـود دارد. عموما در 
رانندگـی مـردم کـره احترام بـه قانـون را مالحظه می 
کنیـد حرکـت بیـن خطـوط در خیابـان هـا ، بلوارها و 
اتوبـان هـا و... ، رعایـت فاصلـه طولـی بیـن خودروهـا 
و عـدم حرکـت بیـن خطـوط کامـال واضح می باشـد. 
نکتـه جالـب توجه دیگـر در این کشـور این اسـت که 
شـعار وجـود نـدارد بدیـن معنـی که هـر هدفـی پایه 
گـذاری مـی گـردد )شـعار( به منصـه ظهور می رسـد 
و بـه آن عمـل می شـود ؛ بسـیار مهم اسـت که هدفی 
پایـه گـذاری نگردد مگـر این که قرار باشـد بدان عمل 
گـردد. مـردم کشـور کـره بـرای بهداشـت و سـالمت 
فـردی اهمیـت زیـادی قائل هسـتند سـیگار کشـیدن 
در ایـن کشـور فقـط در مکانهـای خاصـی ممکـن می 
باشـد و اسـتعمال دخانیـات خـارج از ایـن مناطـق بـا 
جرائم سـنگینی روبروسـت. اهمیـت ورزش نیز به یک 
اصـل تبدیـل گشـته بـه نحـوی کـه سـالن بدنسـازی 
درسـاختمان بیشـتر شـرکت هـای ایـن کشـور بـرای 
اسـتفاده کارکنـان وجـود دارد. لبـاس پوشـیدن مردم 
دارای نظـم خـاص همراه با رعایت بهداشـت و تابعی از 
نحـوه پوشـش کشـورهای غربی اسـت ، امـا رگه هایی 
از اصـول بنیادی کشـور کره در پوشـش زنان مالحظه 
مـی گـردد کـه برهنگی بیـش از حد کشـورهای غربی 
را نـدارد. در کشـور کـره جنوبـی نظام خانـواده جایگاه 
خاصـی دارد و اهمیـت بـه ایـن موضوع باعـث گردیده 
کـه فسـاد اجتماعـی بـه شـدت پاییـن آمـده و امنیت 
اجتماعـی بـه نسـبت باالیـی در ایـن کشـور حکمفرما 
باشـد. بـا توجـه بـه آن چه کـه طـی مـدت اقامتم در 
ایـن کشـور مشـاهده کـردم بـه طـور میانگیـن مـردم 
کـره دارای IQ پاییـن تـری نسـبت بـه مـا ایرانـی ها 
 Team( هسـتند امـا بـه دلیـل نظـم و کار گروهـی
Working( شـاهد پیشـرفت قابـل توجهـی طـی در 
این کشـور هسـتیم. بازدیـد از کاخ های سـلطنتی این 
کشـور تجربـه جالبـی بـود. این بناهـا مجموعـه ای از 
کاخ هـای چوبـی هسـتند )مـردم کشـور عزیزمـان به 
لطـف سـریال هـای کـره ای با ایـن معماری آشـنایی 
کامـل دارنـد ( کـه طبـق گفتـه مترجـم مـا بـا حدود 
600 سـال قدمـت طـی ایـن مـدت حـدود 500 بـار 
مـورد هجـوم قـرار گرفتنـد و 300 بـار در جریـان این 
جنـگ هـا کامـال سـوخته و دوباره بازسـازی شـده اند 
ایـن قدمـت تاریخـی در مقابـل قدمت تاریخی کشـور 
پیشـرفت  از  نـدارد.  گفتـن  بـرای  حرفـی  عزیزمـان 
تکنولـوژی همیـن بـس کـه سـرعت اینترنـت در ایـن 
کشـور در آسـیا جـزو باالتریـن و برترین ها می باشـد 
بـه همیـن دلیـل مـردم کـره دچـار تکنولـوژی زدگی 
شـده و بیشـتر کارهـا را از این طریق انجـام می دهند 
و در صـورت نبـود ایـن زیـر سـاخت دچار سـردرگمی 
مـی گردنـد این رفتار در بین رانندگان تاکسـی بسـیار 
بـه وضـوح دیـده مـی شـد ، وای بـه زمانی کـه آدرس 
مد نظر شـما در دسـتگاه GPS تاکسـی پیدا نشـود !! 
احتـرام بـه تولیـدات داخلـی این کشـور توسـط مردم 
کامـال واضـح بـود عمـده خودروهـای ایـن کشـور از 
تولیدات داخلی می باشـند و مردم از کاالهای سـاخت 
داخـل اسـتفاده می کنند البته آزاد بـودن ورود خودرو 
و کاالهـای خارجـی باعـث شـده عـالوه بـر احتـرام به 
سـلیقه مـردم، تولیـد کننـدگان را مجبـور بـه افزایش 
کیفیـت متناسـب بـا محصـوالت خارجی کرده اسـت.

کرمان ویچ

در  را  جعفـری  حـاج  مـراد  آقـای  اخیـر  صحبت هـای 
کنفرانـس مطبوعاتـی خـود بایـد البتـه بـه فال نیـک گرفت 
و حـاال کـه فضایـی خـوب در راسـتای مطرح شـدن ابهامات 
فراهـم شـده اسـت، بایـد بـه صـورت کامال شـفاف بـه آن ها 
پرداخـت و البتـه در عیـن آن از زدن اتهامـات بی اسـاس و 
کشـاندن قضیه به موضوعاتی که البته فقط موجب تشـویش 
افـکار عمومـی می شـود بـه شـدت اجتنـاب کـرد و فقـط بر 
اسـاس ادلـه و اسـناد صحبـت نمـود بـدون هیچ سفسـطه و 
یـا فرافکنـی. در رابطـه با صحبت های ایشـان تمرکـز برروی 
چنـد موضـوع قابـل توجـه و البته مفیـد می باشـد و در کنار 
همـه صحبت هایـی کـه ایشـان مطـرح کردنـد و البتـه قابل 
تامل و بررسـی اسـت اما چند نکته وضوح بیشـتری داشـت. 
آقـای حاج جعفـری کـه در این فصل مسـئول مسـتقیم عقد 
قراردادهـای مربـوط بـه تیـم فوتبال مـس بـود و در رابطه با 
همیـن موضـوع نیز بیشـترین صحبت ها را علیه خود شـنید 
بـا دفـاع از عملکـرد خـود، آن را یـک کار بـزرگ و افتخـار 
آمیـز توصیـف کـرد. البته که بهرشـکل ایشـان در آن مقطع 
حسـاس خیلـی خوب ایـن کار را کرد و تیمـی که برای مس 
جـذب شـد، کامال فنی و البته مهندسـی شـده بـود و خیلی 
از نظـر فنـی شـاید در آن مقطع انتقادی بـر وی وارد نبود اما 
شـکل کار و تنظیـم قراردادهـا بـود که بعدها مسـائل زیادی 

را مطـرح کرد.
چـرا  کـه  می امـد  پیـش  سـوال  ایـن  اول  مرتبـه  در 
قراردادهـای بازیکنانـی کـه به مـس آمدند، نسـبت به فصل 
قبـل خـود آن بازیکنـان در تیم هـای سابقشـان، جهشـی 
مـاورای فوق العـاده پیـدا کرده بـود؟! بـا تصور اینکـه تعداد 
بازی هـای لیـگ یـک از 22 بـازی بـه 38 بازی نیـز افزایش 
پیـدا کـرده باشـد، امـا رقـم قـراداد بازیکنی که فصـل قبل 
بـرای مثـال20  تـا 35 میلیون تومان دریافت داشـته اسـت 
امـا ناگهـان در ایـن فصـل به نزدیکـی 150 میلیـون تومان 
برسـد البتـه موضوعی نیسـت که بتـوان با افتخـار از آن یاد 
کـرد... ضمـن اینکه نبایـد فراموش کنیم که رسـیدن تعداد 
بازی هـا بـه 38 موضوعـی نبـود کـه فقـط برای مـس اتفاق 
افتـاده باشـد و تمامـی تیم هـا بـا ایـن اتفاق دسـت و پنجه 
نـرم می کردنـد و اینکـه ایـن جهـش فوق العـاده در رابطـه 
بـا سـایر بازیکنـان تیم هـای دیگـر لیـگ یـک نیـز اتفـاق 
افتـاده باشـد البتـه موضوعی کامـال بعید اسـت... همچنین 
ایـن جهـش چشـمگیر و غیـر منطقـی فقـط در رابطـه بـا 
یـک یـا دو بازیکـن نبود که تعـداد زیـادی از بازیکنان مس 
بـا همیـن رویـه با تیـم فوتبال مـس قـرارداد خـود را امضا 
کردنـد... نکته تاسـف بار دیگـر این قراردادها این اسـت که 
در برابـر مبالغ سـنگین، مـدت عقد قراردادهـا نیز فقط یک 
سـال درج شـده اسـت که بـه غیـر از میالد پورصف شـکن 
قـرارداد اکثـر بازیکنـان اصلـی مـس در پایان ایـن فصل به 
اتمـام می رسـد و بـا توجـه بـه مبلـغ، مـدت قراردادهـا نیز 

کامـال قابـل تامـل اسـت. اینکـه چـه دلیلـی بـرای جهـش 
فوق العـاده قیمت هـای ایـن بازیکنـان بـوده اسـت و چـرا 
مـدت قراردادهـای آن هـا تـا ایـن حـد بی تناسـب بـا رقم 
آن بـوده اسـت، موضوعـی اسـت کـه شـاید پاسـخگویی در 
رابطـه بـا آن ابهامـات بیشـتری را رفع می کـرد. در رابطه با 
محاسـبه مبلـغ قـرارداد بازیکنان بـا تعداد بازی هـا نیز فقط 
می تـوان بیشـتر متعجـب شـد چراکـه بـر اسـاس افزایـش 
بازی هـا از 22 بـه 38 در هـر صـورت طبیعی اسـت که رقم 
نیـز بـه ازای هـر بـازی کمتر خواهد شـد امـا در اصل مبلغ 

ایـن اتفـاق بـه هیچ وجـه رخ نداده اسـت.
نکتـه دیگـری که آقـای حاج جعفـری به ان اشـاره نمود، 
بحـث عـدم دریافـت ریـال از سـوی مـس بابـت مدیریـت 
ایشـان بـود کـه البته در عشـق و عالقـه آقای حـاج جعفری 
بـه تیـم فوتبـال مـس جـای هیـچ شـکی نیسـت... امـا دو 
مـورد قـرارداد در زمان ایشـان کـه البته توسـط صحبت های 
ایشـان در همیـن کنفرانـس نیـز تائید شـد موضـوع دیگری 
را روشـن می کنـد. بـه گفتـه ی خود آقـای حاج جعفـری در 
زمـان سرپرسـتی وی در باشـگاه مس، قـراردادی با مبلغ 16 
میلیـون تومـان بـه ازای هـر بـازی مـس در کرمان بـا هیات 
فوتبـال کرمـان منعقـد می گـردد... یعنـی در واقـع باالترین 
رقـم ممکـن بابت قـرارداد دو نهـادی که آقای حـاج جعفری 
متصـدی اول آن اسـت امضـا می گـردد... این در حالی اسـت 
کـه بـه نظـر نمی رسـد هیچ هیـات فوتبالـی در لیـگ یک و 
حتـی بسـیاری در لیـگ برتـر بـه ازای برگـزاری بـازی اول 
تیمـش در شـهر خـود چنیـن رقمـی را بـه عنـوان مبلـغ 
دریافتـی داشـته باشـد و ایـن در حالی اسـت که در قـرارداد 
دیگـری بـا هیـات گلـف کرمـان که در زمـان تصدی ایشـان 
در باشـگاه مـس امضا شـده بود، باشـگاه را بـا مبلغی نزدیک 
بـه همیـن رقم به ایـن هیات نیـز بدهکار می کرد. بهرشـکل 
آقـای حاج جعفـری کـه بـرای صرفه جویـی در هزینه هـای 
باشـگاه مـس حتـی از حقـوق خـود نیز چشـم پوشـی کرده 
بـود، خیلـی بهتر می توانسـت قرارداد باشـگاه مـس با هیات 
فوتبـال و یـا هیـات گلـف را تنظیـم کنـد که رقـم پرداختی 
باشـگاه مـس بـه ازای انجـام هـر بـازی در کرمـان یـک رقم 

فوق العـاده نشـود.
نکتـه قابـل توجـه دیگـر کـه موجـب ناراحتـی شـدید 
آقـای حـاج جعفـری شـده بـود نیـز در ایـن بحـث قابـل 
توجـه اسـت. آقـای حـاج جعفـری به حـق خـود را یکی از 
افـراد مهـم فوتبـال کرمـان معرفـی می کنـد و قـدرت خود 
را هـم ناشـی از تیـم فوتبـال مـس می داند. در ایـن موضوع 
جـای هیـچ شـکی نیسـت و رئیـس هیـات فوتبـال کرمان 
بـه واسـطه تیـم فوتبـال مـس قـدرت خوبـی در نهادهـای 
فوتبالـی کشـور کسـب کـرده اسـت کـه البتـه جـا داشـت 
از ایـن قـدرت بـه سـود تیـم فوتبـال مـس نیـز اسـتفاده 
بیشـتری می کـرد. اگـر نقدی بـه آقای حاج جعفـری مطرح 

شـد کـه ایشـان را بـه شـدت ناراحـت نمـود بر این اسـاس 
بـود کـه چـرا وی در مقطعی که می توانسـت کمـک بزرگی 
بـه تیـم فوتبـال مـس انجـام دهـد از انجـام آن خـودداری 
نمـود؟! بهرشـکل زمانـی کـه آقای حـاج جعفری به سـمت 
سرپرسـتی باشـگاه مـس رسـید بـه نحـوی عمـل کـرد که 
جـو فدراسـیون علیـه مـس کرمـان کامـال شکسـته شـد تا 
جایـی کـه کمیتـه اخـالق کامـال بـه سـود مـس رای داد و 
حتـی محرومیـت مس از انجـام بازی خانگی هـم در عرض 
48 سـاعت بخشـیده شـد و ایـن همـان قـدرت بـه حقـی 

اسـت کـه آقـای حـاج جعفـری از آن صحبـت می کنـد.
امـا سـوال بـزرگ ایـن اسـت چـرا وی در حالـی کـه عضو 
هیـات مدیـره باشـگاه مـس بـود، و نزدیک بـه 3 ماه باشـگاه 
مـس زیـر بدترین هجمه ممکـن قرار داشـت، با وجـود توانی 
کـه در اختیـار داشـت تـا از طریق فدراسـیون ایـن موضوع را 
بـرای مس به سـمتی دیگر جهـت دهد عمال ایـن کار را نکرد 
تـا در نهایت همیـن موضوع نیز باعث حـذف تیم مس کرمان 
شـود. این موضوعی اسـت کـه بازهم آقای حـاج جعفری بهتر 
بـود در رابطـه بـا آن صحبت می کـرد تا اشـک کرمانی ها یک 
سـال قبل از اشک ایشـان در نیامده باشد و سرانجام فقط باید 
بـه ایـن موضـوع اذعـان کنیم کـه نه فقـط در مقطـع کنونی 
که تمامی مدیران عامل سـابق باشـگاه مس از ناصر شـهبازی 
گرفتـه تـا اکبر ایرانمنـش و البتـه دکتر سـیف الدینی همگی 
از عـدم تعامالت شـدید با هیـات فوتبال صحبـت می کردند و 
اینکـه هیـات فوتبال کرمـان خیلی در کنار باشـگاه مس برای 
موفقیـت تیـم فوتبالـش گام برنمی دارد و این موضوعی اسـت 
کـه در مصاحبه هـا و صحبت های خصوصی آن هـا بارها تاکید 
شـده بـود و از همیـن روسـت که مشـخص بـود در جایی این 
عـدم هماهنگـی در نهایـت بـه تقابـل خواهد کشـید کـه ای 
کاش ایـن اتفـاق هیـچ وقـت رخ نمـی داد و از سـال های قبل 
رویـه دیگـری اتخاذ شـده بود تا امـروز فضایی کامـال متفاوت 

را تجربـه می کردیم.

نقدی بر صحبت های رییس هیات فوتبال استان کرمان

ابهام دارد
سعید قرایی- مدیر روابط عمومی تیم فوتبال صنعت مس کرمان

شـرکت  شـرکت  معاونیـن  و  مدیرعامـل  حضـور  بـا 
توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان و فرمانـداران 
مشـترکین  وضعیـت  زرنـد،  و  رفسـنجان  شهرسـتانهاي 
کشـاورزي ایـن شـرکت بررسـي و از همکاري کشـاورزان و 

تقدیـر شـد. فـوق  مناطـق  فرمانـداران 
نیـروي  توزیـع  شـرکت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 

بـرق شـمال اسـتان کرمـان، مدیـر دفتـر مدیریـت مصرف 
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان گفت: 
تعـداد مشـترکین کشـاورزي شـمال اسـتان کرمـان کمتر 
از 1 درصـد از کل مجموعـه اشـتراکهاي شـرکت را شـامل 
از بـرق  مـي شـود کـه ایـن تعـداد بیـش از 43 درصـد 
مجموعـه را مصـرف مـي کننـد. رسـول عبدالهـي مصـرف 

بـاالي انـرژي در بخـش کشـاورزي را پیامـد 3 علت اصلي 
دانسـت و گفت: کشـت عمده کشـاورزان در شـمال استان 
کرمـان باغـات پسـته اسـت و در بحـث اسـتحصال آب از 
تجهیـزات پرمصـرف و غیرمـدرن ماننـد الکتروموتورهـای 
شـافت و غـالف اسـتفاده مي شـود کـه حداقـل 20 درصد 
نسـبت بـه سیسـتم هـاي شـناور ، مصـرف بـرق باالتـري 
دارنـد. عـالوه بر آن اسـتفاده از الکتروموتورهـاي باراندمان 
پاییـن و عمـق زیـاد چـاه هـا مصـرف انـرژي الکتریکـي را 

بـاال برده اسـت.
وي خاطـر نشـان کـرد: دیماند باالي مصارف کشـاورزي، 
از  عظیمـي  بخـش  و  بـرد  مـي  بـاال  را  خطـوط  ظرفیـت 
اعتبـارات مـورد نیـاز بـراي توسـعه شـبکه بایسـتي بـراي 
تامیـن بـرق چـاه هـاي کشـاورزي مصـرف شـود. از سـوي 
دیگـر بـا توجه بـه نرخ پاییـن تعرفه مشـترکین کشـاورزي 
سـرانه درآمـد ایـن شـرکت کـه بیـش از 40درصـد مصرف 
بـرق مشـترکین ما را کشـاورزان شـامل مي شـوند نسـبت 

بـه سـایر شـرکت هـاي توزیـع بسـیار پاییـن تر اسـت. 

کاهش آالینده هاي زیست محیطي 
 در ادامـه مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع 
نیروي برق شـمال اسـتان کرمان ضمن تشـکر از فرمانداران 
شهرسـتانهای شـمالي اسـتان کرمـان در حمایـت و توجیـه 
کشـاورزان بـراي کـم کـردن مصـرف در زمـان هـاي پیـک 
بـار تابسـتان گفـت: از مجمـوع 3313 مشـترک چـاه آب 
 2850 کرمـان،  اسـتان  شـمال  محـدوده  در  کشـاورزي 
اشـتراک چـاه آب کشـاورزي در طـرح هـاي مدیریـت پیک 
بـار با ما همکاري داشـتند کـه  نتیجه آن مدیریـت 19 هزار 
مـگاوات سـاعت انـرژي و 9300 تـن از آالیند ه هاي زیسـت 
محیطـي کاهـش پیداکـرده اسـت. عبدالهـي هـم چنیـن به 
نقـش کشـاورزان در مدیریـت پیـک بار تابسـتان اشـاره کرد 
و گفـت: باهمـکاري کشـاورزان در زمانهـاي پیـک بـار 58 
میلیـون مترمکعـب ذخیـره منابـع آبـي داشـتیم. وي خاطر 
نشـان کـرد: مشـترکین کشـاورزي به عنـوان یکـي از بخش 
هـاي تاثیرگـذار و پرمصرف با مدیریت صحیـح مصرف خود، 
مـي تواننـد مارا در تامیـن برق مطمئن وپایدار یـاري نمایند. 

تقدیر برق شمال استان از فرمانداران شهرهاي 
رفسنجان و زرند به دلیل همکاري با صنعت برق کرمان 

 خبر

حجت خالویی

تمامی مدیران عامل سابق باشگاه 
مس از ناصر شهبازی گرفته تا اکبر 
ایرانمنش و البته دکتر سیف الدینی 
همگی از عدم تعامالت شدید با هیات 
فوتبال صحبت می کردند و اینکه هیات 
فوتبال کرمان خیلی در کنار باشگاه 
مس برای موفقیت تیم فوتبالش گام 
برنمی دارد و این موضوعی است که در 
مصاحبه ها و صحبت های خصوصی آن ها 
بارها تاکید شده بود
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رییس هیات مدیره باشگاه مس: 

 ممکن است به این نتیجه برسیم که یک تیم فوتبال داشته باشیم

رییـس هیات مدیره باشـگاه مس کرمان از تغییراتی در شـیوه 
تیـم داری صنایـع مس در کرمان خبر داده اسـت. آنطور که مس 
پرس نوشـته مرتضـی دالوری پاریـزی در رابطه بـا اختالفاتی که 
بیـن مدیران دو تیـم فوتبال مس کرمان و مس رفسـنجان وجود 
دارد گفـت:  شـرایط در ایـن سـال ها بـه گونـه ای رقم خـورده که 
نـه تنها قـدر حمایت صنعت مـس در ورزش و سـرمایه گذاری در 
آن دانسـته نمی شـود بلکـه ایـن حمایـت گاهـی وجه المصالحـه 
دعواهـای درون منطقـه ای و رقابت هـای کاذب بیـن  شـهرها و 
گروه هـای ذی نفـع می شـود. طبیعتـا مـا بـه ایـن مسـئله واقفیم 
و عالقه مندیـم سـرمایه گذاری بـه نحـو اثرگـذاری صـورت گیرد. 
وی در ادامـه بـه طـور غیرمسـتقیم سیاسـت جدیـد صنایع مس 
در تیـم داری را عنـوان کـرد و افـزود: بـه مسـئوالن محلـی نیـز 
اعـالم کرده ایـم کـه اگـر دربـاره رویه هـای موجـود نظـری دارند، 
صراحتـا مطـرح کننـد تـا مـس فقـط در نقـش حامـی و ناظـر 
ظاهـر شـود. بنابرایـن در حـال حاضر در انتظار پاسـخ مسـئوالن 
شهرسـتان رفسـنجان هسـتیم. مجمع سـهامداران شـرکت مس 

هـر سـاله بودجه ای را بـرای ورزش مناطق ذی نفـع تصویب کرده 
اسـت. امسـال نیز این پیشـنهاد به مجمـع داده خواهد شـد و در 
صـورت تصویب بـه این مناطق اختصـاص داده می شـود. دالوری 
همچنیـن در واکنـش بـه ایـن موضـوع کـه برخی در رفسـنجان 
معتقدنـد چـون معـادن مـس در نزدیکـی این شهرسـتان اسـت، 
پـس اگـر قـرار اسـت فقـط یـک تیـم فوتبـال باشـد بایـد در 
رفسـنجان باشـد، اظهار داشـت: شـرکت مس مانند برخی صنایع 
از جملـه فوالد سـپاهان، ذوب آهـن یا خودروسـازان، یک کارخانه 
مسـتقر در یـک شـهر نیسـت بلکـه در مناطـق مختلـف کشـور 
گسـترده شـده اسـت و تشـکیالت متمرکز ورزش حرفه ای ندارد. 
ایـن صنعـت در شـهرهای مختلـف باشـگاه هایی بـرای پرداختن 
بـه ورزش دایـر کـرده و بـرای خـود نقشـی فراتـر از نظارت هـای 

راهبـردی و کنتـرل مالی قائل نیسـت. 
بنابرایـن مسـئوالن ایـن مناطـق بایـد تصمیماتـی بگیرند که 
تبعـات اجتماعـی آن مزاحمتـی بـرای صنعـت نداشـته باشـد. 
رییـس هیـات مدیره باشـگاه مس کرمان در پسـخ به این سـوال 

کـه آیـا صنایـع مـس قصـد دارد فقـط یـک تیـم فوتبال داشـته 
باشـد، ابـراز داشـت: ممکـن اسـت مـا هـم ماننـد خیلـی از افراد 
بـه ایـن جمع بنـدی رسـیده باشـیم کـه حضـور دو تیـم از یـک 
شـرکت و یـک اسـتان در رقابت هـای فوتبـال لیـگ دسـته یـک 
ایراداتـی دارد. پیشـنهادهای مشـخصی بـرای تغییـر اوضـاع ارایه 
شـده تـا سـرمایه گذاری های صنعـت در ورزش مناطـق اثرگذارتر 
شـود امـا تصمیـم نهایـی را بایـد مسـئوالن مناطق اتخـاذ کنند. 
آنهـا باید دالیل تصمیم شـان را بـا مخاطبان بازگـو کنند. طبیعتا 
هـر انتخابـی هزینـه ای دارد و صنعـت مـس عالقه منـد نیسـت 
هزینـه بـاور و انتخـاب مسـئوالن محلـی را بپـردازد. وی تصریـح 
کـرد: ممکن اسـت مسـئولی با هزینه کـردن در فوتبـال حرفه ای 
بـه دالیـل موجهی ماننـد؛ آماده نبـودن زیرسـاخت ها، محرومیت 
منطقـه، کم توجهـی بـه جوانـان، بـازده باالتـر در فعالیت هـای 
مشـابه یـا هـر دلیـل دیگـری مخالف باشـد. ایـن مسـئوالن باید 
نظـرات خـود را مطـرح کننـد و با گفتگـو زمینه را بـرای انتخاب 
مناسـب تر فراهـم آورنـد. میـزان بودجـه ای کـه مـس بـه ورزش 

ایـن صنعـت تخصیـص می دهـد، مشـخص اسـت. می تـوان آن 
را صـرف خریـد چنـد بازیکـن خـوب و مربـی نامـدار از سراسـر 
کشـور کـرد و بـه احساسـات و عواطـف عالقه مندان پاسـخ گفت 
یـا صـرف توسـعه و تجهیـز زیرسـاخت های ورزش، ورزش پایه و 
بهـره وری باالتـر کـرد. صنعـت مس برای هـر دو انتخـاب یا حتی 

انتخاب هـای دیگـر احترام قائل اسـت و نقش حمایتـی و نظارتی 
خـود را انجـام خواهـد داد. بـرای اینکـه امـور در مجـرای صحیح 
خـود قـرار گیرد و گشایشـی حاصل شـود باید فراتـر از هیجانات 
و عواطـف تصمیـم گرفـت و در مسـیر یک افق مشـخص و آینده 

پیش بینـی شـده حرکـت کرد.

خبر
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کاغذ اخبار

نشسـت اسـتانداران منطقـه پنج کشـور 
درخواسـت  بـرای  محلـی  بـه  بجنـورد  در 
کشـور  شـرقی  اسـتان  شـش  اسـتانداران 
بـرای توسـعه خطوط ریلی و ارتباط بیشـتر 
ایـن اسـتان ها از طریق ایـن خطوط تبدیل 
شـد. ایـن نشسـت کـه هفتمین نشسـت از 
سری نشسـت های اسـتانداران منطقه پنج 
کشـور بود، در روزهای پنج شـنبه و جمعه گذشـته در بجنورد، 
مرکـز اسـتان خراسـان شـمالی برگـزار شـد. اسـتانداران شـش 
اسـتان کرمان، یزد، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان شـمالی، 
بجنـورد  در  حالـی  در  جنوبـی  خراسـان  و  رضـوی  خراسـان 
گردهـم آمدند که در سـال 95 نشسـت بجنورد، اولین نشسـت 
اسـتانداران شـرق کشـور بـود. در ایـن نشسـت خبـاز اسـتاندار 

سـمنان هـم به عنـوان مهمـان ویـژه حضور داشـت.
نشست هایی برای گرفتن امتیاز بیشتر از دولت

نشسـت های منطقه ای اسـتانداران شـرق و یا همان منطقه 
پنـج کشـور در حالـی در بجنـورد برگـزار شـد که پیـش از این 
شـش نشسـت دیگر هـم با این عنـوان برگزار شـده بـود. هدف 
از برگـزاری نشسـت هـای اسـتانداران مناطـق مختلف کشـور، 
هماهنگـی بیشـتر بـه جهـت توسـعه اسـت و معمـوال در هـر 
نشسـت اسـتانداران یـک موضـوع خـاص را مدنظـر قـرار مـی 
دهنـد و سـعی مـی کننـد از دولت امتیازهـای ویـژه ای بگیرند. 
یکـی از مهم ترین نشسـت های اسـتانداران منطقه پنج کشـور 
اردیبهشـت مـاه گذشـته در کرمـان برگزار شـد. موضـوع اصلی 
آن نشسـت کـه با حضـور امین زاده معاون امور حقوقی ریاسـت 
جمهـوری برگزار شـده بود، افزایـش اختیارات اسـتانداران بود و 
در نهایـت هم سـندی در خصوص افزایش اختیارات اسـتانداران 
امضـا شـد و بـرای تحویل به رییـس جمهور، به معـاون حقوقی 

وی داده شـد. 
البتـه خروجـی این جلسـات الزامـا به معنـای موفقیت کامل 
ایـن اسـتانداران در خواسـته هایشـان نیسـت. همانطـور که در 
همـان نشسـتی کـه در کرمـان برگـزار شـد، معـاون حقوقـی 
رییـس جمهـور پـس از اصرار اسـتانداران شـش اسـتان شـرقی 
کشـور در خصـوص افزایـش اختیـارات اسـتانداران گفـت کـه 
ضعـف برخـی اسـتانداران کشـور در اجـرای وظایـف حسـاس 
محولـه و محـرز نبـودن میزان مسـئولیت پذیری آنهـا مانعی در 
مسـیر افزایـش اختیـارات اسـتانداران اسـت. وی اگرچـه حق را 
بـه اسـتانداران معترض حاضـر در جلسـه داد و آمادگی معاونت 
حقوقـی ریاسـت جمهـوری را برای کمـک مطالعاتـی و حقوقی 
در خصـوص تفویـض اختیارات بیشـتر به اسـتانداران اعالم کرد 

امـا تاکیـد کـرد کـه تفویـض اختیـارات ، معادله یـک مجهولی 
نیسـت کـه بـه راحتـی قابـل حـل باشـد چـرا کـه در گذشـته 
اختیاراتـی واگـذار شـد امـا بازخورد خوبـی نداشـت و به همین 
علـت هـم اکنـون مقاومـت هایـی در ایـن خصوص صـورت می 
گیـرد.  امیـن زاده بـه عنـوان مثـال بـه اختیاراتی کـه در حوزه 
مسـکن و نیـز در مناطـق آزاد تفویض شـد اشـاره کـرد و گفت 
بـه دلیـل برخـی مـوارد، بازخـورد مناسـبی از ایـن واگـذاری به 

نیامد. دسـت 
تاکید استانداران شرق کشور 
بر توسعه خطوط ریلی منطقه

بـه ماننـد نشسـت هـای پیشـین کـه یـک موضـوع اصلـی 
داشـت، ایـن بار هـم حاضران در نشسـت بر یـک موضوع خاص 
اصـرار ورزیدنـد. توسـعه خطـوط ریلـی شـرق کشـور و افزایش 
ارتباطـات ریلی شـش اسـتان منطقه، در نشسـت هفتم کشـور 
مـورد تاکیـد اسـتانداران منطقـه پنج کشـور قـرار گرفـت و در 
ایـن رابطـه صحبت کردنـد. در این میـان علیرضا رزم حسـینی 
اسـتاندار کرمـان پیشـنهادی را هم مطـرح کرد که مـورد توجه 

گرفت. قـرار 
استاندار کرمان: نخستین راه آهن غیردولتی در شرق 

کشور تشکیل شود
رزم حسـینی اسـتاندار کرمان در این نشست یکی از ظرفیت 
های کمتر توجه شـده این اسـتان ها را بخش معدن دانسـت و 
افـزود: بـا توجه بـه اعالم موافقت ضمنـی وزیر راه و شهرسـازی 
جهـت همـکاری بـه منظـور راه انـدازی راه آهـن خصوصـی، با 
همـکاری اسـتانداران منطقـه پنـج و بخش خصوصی مـی توان 
از ظرفیت و زیرسـاخت موجود برای تشـکیل نخسـتین راه آهن 
غیردولتـی بهره مند شـد. به گـزارش روابط عمومی اسـتانداری 
کرمـان وی بـا بیان اینکه ایجاد راه آهن توسـط بخش خصوصی 
گام مهمـی جهـت تحقـق اقتصاد مقاومتی اسـت، خاطر نشـان 
کـرد: از میان اسـتان های مناطق پنج کشـور اسـتانهای کرمان 
و یـزد ظرفیـت ایجـاد راه آهـن توسـط بخـش خصوصـی را دارا 
مـی باشـند. خبرگـزاری ایرنـا هـم گـزارش داد کـه علیرضا رزم 
حسـینی هـم چنیـن بـا اشـاره بـه ایـن کـه کرمـان بـه عنوان 
یکی از سـه اسـتان منتخب سـتاد اقتصاد مقاومتی کشـور برای 
اجـرای آزمایشـی برنامـه هـای این سـتاد انتخاب شـده اسـت، 
تاکیـد کـرد: هـر توفیقی کـه در ایـن عرصه حاصل شـود، نتایج 
و راهکارهـای آن را بـه سـایر اسـتان ها منعکـس خواهیم کرد.

هم صدایی استانداران شرق کشور 
بـه جز رزم حسـینی دیگـر اسـتانداران حاضر در جلسـه هم 
بر توسـعه خطوط ریلی تاکید کردند. اسـتاندار خراسـان جنوبی 

در ایـن نشسـت بـا تاکیـد براینکـه اقتصـاد اسـتان ها بـا اتصال 
شـبکه ریلـی رونـق بیشـتری می گیـرد، گفـت: دولـت یازدهم 
مصمـم اسـت ارتبـاط ریلـی اسـتان های منطقـه پنج کشـور را 
بـه صـورت شـبکه ای نهایـی کنـد چرا که ایـن ارتباطـات ریلی 
نقش مهمی در اقتصاد کشـور و سـایر اسـتان ها خواهد داشـت 
.وجـه ا.. خدمتگـزار بـا اشـاره به اینکـه موضوع اتصال به شـبکه 
ریلـی اسـتان هـا قابـل قیـاس با سـایر حوزه هـا نیسـت، افزود: 
ایـن اتصـال مـی توانـد نقـش مهمـی در تشـویق سـرمایه گذار 
در حـوزه انتقـال کاال ، مسـافر ، بـار و کاهـش آلودگـی زیسـت 
محیطـی و ایمنـی داشـته باشـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه سـهم 
صـادرات ایـران در مقایسـه بـا کشـورهای اروپایـی تنهـا یـک 
درصـد اسـت لذا باید مسـاله اتصال به شـبکه ریلی بیشـتر مود 
توجـه و پیگیـری قـرار گیـرد، یـادآور شـد: شـبکه ریلـی اصلی 
اسـتان هـای مناطـق پنـج کشـور از نظـر موقعیت بیـن المللی 
و وضعیـت خـوب ژئوپلیتیـک مورد توجـه دولت نیز هسـت که 
اتصـال ایـن شـبکه ریلـی میتواند از ایـن حیث بسـیار کارآمد و 

مفید باشـد.
اسـتاندار خراسـان شـمالی نیـز بـا اشـاره بـه قوانینـی نظیر 
توسـعه محـور شـرق و توسـعه ترانزیـت در ایـن منطقـه گفت: 
ایـن امر نیازمند هماهنگی بیشـتر اسـتانداران منطقه و انعکاس 
نیازهـای ایـن حـوزه بـه دولـت بویـژه وزارت راه و شهرسـازی 
اسـت. سـیدعلی اکبر پرویزی الزمه توسـعه هر چه بیشـتر این 
منطقـه را فعال تر شـدن پـروژه های زیرسـاختی در حوزه های 
ترانزیـت، انـرژی، آب و امثـال آن دانسـت و تصریح کـرد: اتصال 
ریلـی چابهـار بـه اینچه برون بسـیاری از مشـکالت این اسـتان 
هـا و دغدغـه های بخش خصوصـی را برطرف خواهـد کرد. وی 
بـا اشـاره بـه پیشـنهاد اسـتاندار کرمـان تاکیـد کرد: اصـل کار 
در اقتصـاد مقاومتـی بـر عهـده بخـش خصوصی اسـت و دولت 

فقـط متولی تامین زیرسـاخت هاسـت و نقش تسـهیلگری دارد 
و امیـدوار هسـتیم بخـش خصوصـی بتوانـد از ایـن فرصـت هـا 
نهایـت بهـره بـرداری را داشـته باشـد تـا بـا همـکاری دولـت، 
توسـعه محـور شـرق کشـور و توسـعه متـوازن در ایـن منطقـه 

شـکل بگیرد.
اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان نیـز بـا اذعـان بـه ایـن که 
تـا پیـش از ایـن بـه ظرفیـت عظیمـی مثل بهـره گیـری از آب 
های آزاد و اقیانوسـی کمتر توجه شـده بود، گفت: اسـتان های 
منطقـه پنـج بایـد بـه سـهم ملـی خـود از ایـن ظرفیت دسـت 
یابند.  علی اوسـط هاشـمی یکـی از ملزومات این امر را توسـعه 
شـبکه ریلـی و جـاده ای دانسـت و تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه 
توافـق های اخیـر جمهوری اسـالمی ایران با هند و افغانسـتان، 
چنانچـه در آینـده نزدیک کشـورهای چین و روسـیه هم به این 
محـور متصـل شـوند، چابهار بـه ›هـاب‹ منطقه تبدیـل خواهد 

شـد و مـا را از وابسـتگی بـه امـارات رها مـی کند.
علیرضـا رشـیدیان اسـتاندار خراسـان رضـوی هـم گفـت: 
شـاهرگ حیاتـی اقتصـاد مـا حـوزه حمـل و نقـل اسـت و بـا 
توجـه بـه ظرفیت های بسـیار باالی ترانزیتی این شـش اسـتان 
مـی تـوان در قالـب کریـدور شـمال-جنوب و نیـز فعـال کردن 
کریـدور شـرق بـه غـرب نقـش موثرتـری ایفـا کـرد. وی ادامـه 
داد: زیرسـاخت هـای موجـود در این اسـتان هـا در حوزه حمل 
و نقـل هوایـی، ریلـی و جـاده ای در کنـار ظرفیـت مهمی مثل 
بنـدر چابهارمـی تواند به تسـهیل تجارت، گسـترش صـادرات و 
واردات و ثـروت آفرینـی هـر چه بیشـتر در منطقه منجر شـود.
کشـور  اسـتانداران شـرق  درخواسـت  بـه  توجـه  بـا  حـال 
بـر توسـعه خطـوط ریلـی شـرق کشـور، بایـد دیـد دولـت چه 
امتیازاتـی را در ایـن خصـوص ایـن موضـوع در نظـر خواهـد 

گرفـت.

 یادداشت
در حاشیه افزایش فشارها بر فرماندار جیرفت

آقای استاندار، از مدافعان 
قانون حمایت کنید

رضا عبادی زاده

یک شـهدا و خانـواده شـهدا بـه دالیـل مختلف 
از اهمیـت باالیـی در بین مـردم ایـران برخوردارند 
و همـه مـا بـه نوعـی بـه ایـن عزیـزان بدهکاریم و 
هرچقـدر بـه این خانواده ها توجه شـود کم اسـت. 
جـدای از حمایـت هـای مـادی کـه می بایسـت از 
خانـواده معـزز شـهدا شـود، این افـراد بـه حمایت 
هـای معنـوی هـم نیازمندنـد. حمایـت هایـی کـه 
بـا برگـزاری مراسـم هایـی همچـون یادواره شـهدا 
ادا مـی شـود. از ایـن طریـق یـاد و خاطـره شـهدا 
هـم زنـده نگه داشـته می شـود و آرمان هـای این 
ایثارگـران عرصـه عشـق از خاطـر مـردم فرامـوش 
از  پاسـداری  آرمـان هایـی همچـون  نمـی شـود. 
معظـم  رهبـر  بیانـات  در  کـه  همانطـور  انقـالب. 
انقـالب در ارتبـاط بـا شـهدا آمـده اسـت کـه »آن 
انسـانی که در راه دفاع از ملت و کشـور و عدالت و 
حقیقـت و ایسـتادگی در مقابـل تجـاوز و زورگویی 
و دسـت اندازِی مراکـز قـدرت جهانـی وارد میـدان 
می شـود، بـرای ارزش می جنگـد. اگـر هیـچ کـس 
هـم او را نشناسـد و گمنـام بمیـرد و گمنـام بماند، 
در ملکـوت آسـمانها فرشـتگان الهـی او را بـا سـِر 
انگشـت بـه هـم نشـان می دهنـد.« دفاع از کشـور 
قانـون اساسـی  از  بـا دفـاع  انقـالب قطعـا جـز  و 
کشـورمان و حاکمیـت قانـون میسـر نخواهد شـد.
دو دوازدهـم اردیبهشـت مـاه گذشـته بـود کـه 
مراسـمی تحت عنوان یادواره شـهدا در شهرسـتان 
جیرفـت برگزار شـد. این مراسـم یک مهمـان ویژه 
داشـت. محمـود احمـدی نـژاد، رییـس دولت های 
نهـم و دهـم بـرای سـخنرانی به ایـن مراسـم آمد. 
مراسـمی کـه در آن شـعارهایی همچـون »شـعار 
هرچـی مـرده احمدی برمی گرده« سـر داده شـد. 
چنـد روز قبـل از برگـزاری ایـن مراسـم، صحبـت 
بـرای  مجـوز  نشـدن  صـادر  خصـوص  در  هایـی 
سـخنرانی احمـدی نـژاد از سـوی شـورای تامیـن 
شهرسـتان جیرفـت مطـرح شـد. فرمانـدار جیرفت 
بـه عنـوان رییـس شـورای تامیـن هـم در صحبت 
هایـش گفت اصال کسـی درخواسـت مجـوز نکرده 
اسـت و شـورای تامین از برگزاری چنین مراسـمی 
بـی خبـر مانـده. ایـن درحالـی بـود که در شـبکه 
هـای اجتماعـی هـواداران محمـود احمـدی نـژاد 
قبـل  روز  از دو  و  دادنـد  انجـام  زیـادی  تبلیغـات 
از مراسـم، بنرهـای زیـادی در سـطح شهرسـتان 
جیرفـت در خصوص سـخنرانی احمـدی نژاد نصب 
شـد. نکتـه جالب اینجـا بود کـه فرمانـدار جیرفت 
از عـدم اطالع بنیاد شـهید و آمـوزش و پرورش در 
ارتبـاط با دعـوت از محمود احمدی نـژاد خبر داد. 
سـه یـادواره شـهدا بـا سـخنرانی احمـدی نـژاد 
برگـزار شـد و بنـا به گـواه حاضران در این مراسـم 
و همچنیـن بـا توحـه به شـعارهای داده شـده، این 
مراسـم کمتـر به یادواره شـهدا شـبیه بـود. امینی 
روش فرمانـدار جیرفـت بـه عنـوان رییس شـورای 
تامیـن شهرسـتان جیرفـت و دیگـر مسـئوالن از 
حضـور در ایـن مراسـم کـه مجـوز قانونـی بـرای 
برگـزاری نداشـت خـودداری کردنـد. همیـن امـر 
باعث شـد تـا انتقادهای زیـادی از فرماندار جیرفت 
شـود و او را بـه عـدم توجـه به شـهدا متهـم کنند. 
در مقابـل امینـی روش هـم در مصاحبـه بـا »پیام 
مـا« بـه صراحت اعـالم کرد کـه دلیل حضـور پیدا 
نکردن در مراسـم یادشـده، سـخنرانی بدون مجوز 
محمـود احمـدی نژاد بـوده و نه یـادواره شـهدا. او 
همچنیـن از کسـانی کـه بـا اسـتفاده از نام شـهدا 
مراسـمی را بـرای سـخنرانی احمـدی نـژاد برگزار 

کـرده بودنـد انتقـاد کرد.
چهار نزدیک به یک مـاه از برگزاری آن مراسـم 
با سـخنرانی احمدی نژاد گذشـته اسـت. به همین 
میـزان فشـارها بـر مسـئوالنی کـه قصـد اجـرای 
قانـون را داشـتند زیـاد شـده اسـت. احمـد امینی 
روش فرمانـدار جیرفـت که در این مسـئله از قانون 
حمایـت کـرد امـروز تحت بیشـترین فشارهاسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای برگـزاری مراسـم 
هایـی اینچنینـی، طبـق روال معمول، می بایسـت 
از شـورای تامیـن مجـوز گرفـت چرا که این شـورا 
وظیفـه تامیـن امنیـت را برعهـده دارد. امـا برگزار 
کننـدگان مراسـم سـخنرانی احمـدی نژاد بـه این 
قانـون توجهـی نکردنـد و در عیـن تعجـب حـاال 
پـس از برگـزاری مراسـم بـدون مجـوز، بـه کسـی 
کـه فقـط می خواسـته بـه قانـون عمل کند فشـار 
امـروز  حالـی  در  جیرفـت  فرمانـدار  آورنـد.  مـی 
تحـت فشـار قـرار گرفتـه کـه تنهـا کارش حمایت 
از قانـون بـوده. قانونـی کـه شـهدا برای پاسـداری 
از آن جـان خـود را از دسـت دادنـد امـا امـروز بـه 
بهانـه برگـزاری مراسـم یادبـود برای همان شـهدا، 
بـه قانـون توجهـی نمـی شـود و مدافعـان قانون را 

تحـت فشـار مـی گذارند.
پنـج بـه نظـر می رسـد در چنیـن شـرایطی کـه 
طیـف حامـی احمدی نـژاد با تمـام توان و بـا زبان 
تهدیـد تمـام ابزارهـای خـود را بـر علیـه فرمانـدار 
قانـون مـدار جیرفـت بـه کار گرفتـه انـد ضـرورت 
حمایـت جـدی از وی توسـط اسـتاندار بـه عنـوان 
نماینـده عالـی دولت احسـاس می شـود، اسـتاندار 
کرمـان باید حساسـیت خود را به مسـائل سیاسـی 
افزایـش دهـد  و توجـه خـود را تنهـا بـه مسـائل 
عمرانـی معطـوف نکنـد، زیـرا ادامه این فشـارهای 
غیرقانونـی بـر کسـی که تنهـا از قانون دفـاع کرده 
فرمانـداران  سـایر  شـدن  دلسـرد  موجـب  قطعـا 
مدافـع قانـون خواهـد شـد و ایـن وضعیـت قطعـا 
بـرای بسـیاری دلچسـب خواهـد بـود  تا هـر آنچه 
کـه می خواهنـد بکننـد تـا فعالیـت هـای دولـت 
تدبیـر و امیـد را کمرنـگ جلـوه دهنـد و خـود را 
بـرای انتخابـات 96 بـا تخریـب دولـت روحانـی و 

کارگزارانـش بیـش از پیـش آمـاده کننـد.

1   سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نشست حامیان الریجانی
تسـنیم نوشـت:  نشسـت حامیان علـی الریجانـی رئیس مجالس هشـتم و نهم 
شـورای اسـالمی و منتخب مردم قم دیروز 7در تاالر مدرس سـاختمان مشـروطه 

مجلس برگزار شـد. 
سـردار قاسـم سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران نخسـتین 

سـخنران ایـن نشسـت بـود.
2    امام جمعه بافت:

مجلس خبرگان بصیرت سیاسی خود را در انتخاب آیت اهلل جنتی
 نشان داد

فـارس نوشـت: حجـت االسـالم مهـدی زاده امـام جمعـه بافـت گفـت: اعضای 
مجلـس خبـرگان رهبـری با بصیـرت سیاسـی و دشمن شناسـی خـود در انتخاب 

آیـت اهلل جنتـی، نشـان دادنـد کـه انقالبـی مانده اند.

3    آیت اهلل خاتمی: 
انتخاب آیت اهلل جنتی تودهنی به آمریکا و انگلیس بود

انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل سـیداحمد خاتمـی نقطه برجسـته پنجمیـن اجالس 
خبـرگان رهبـری را انتخـاب فقیـه مجاهـد آیـت اهلل جنتـی بـه ریاسـت مجلـس 
خبـرگان رهبری دانسـت و گفـت: آنچه خبرگان انجـام داد در حقیقت مردم انجام 
دادنـد و تودهنـی محکمی بـه آمریکا و انگلیس و رسـانه های ضداسـتکباری زدند.

4    آیت اهلل ممدوحی:
 انتخاب آیت اهلل جنتی مهر تاییدی بر انقالبی بودن مجلس خبرگان زد

تسـنیم نوشـت: آیـت اهلل ممدوحـی عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری انتخـاب 
آیـت اهلل جنتـی را مهـر تاییدی بـر انقالبی بـودن مجلس خبرگان دانسـت و گفت: 
ایـن انتخـاب، توطئه  هایـی را کـه دشـمنان بـرای بدسـت آوردن مجلـس خبرگان 

داشـتند را نقـش بـر آب کرد.

5    عارف: نباید تعهدی که به مردم دادیم را فراموش کنیم
ایرنـا نوشـت: محمدرضـا عـارف گفت: وزن لیسـت امیـد تهران از نظر شـناخت 
افـراد در مجلـس را مقایسـه کنیـد این پیـام زیـادی دارد چرا که مردم انسـجام را 
تحسـین کردنـد بنابرایـن نباید بـه تعهدی که به مـردم دادیم و میثاقی کـه با انها 

بسـته ایم را فرامـوش کنیم.

6    باهنر: به نظرم حتما عارف باید کاندیدا شود
ایسـنا نوشـت: رییـس جبهـه پیـروان خـط امـام و رهبـری پیش بینـی می کند 
کـه علـی الریجانی رئیـس مجلس دهـم خواهد شـد. محمدرضا باهنر با اشـاره به 
اینکـه گفته می شـود بهتر اسـت عـارف کاندیدای ریاسـت مجلس نشـود، تصریح 
کـرد:  بـه نظـرم حتما آقـای عارف باید کاندیدا شـود چـون اصال فعال سیاسـی که 

نمی توانـد اینگونـه عقب نشـینی کند.

7    آیت اهلل هاشمی:  هر زمان نگاه باندی، عامل تفرقه شد
حرکت توسعه کشور نیز متوقف شده است

ایلنا نوشـت: آیت اهلل هاشـمی رئیس مجمع تشـخیص مصلحت نظام در پیامی 
بـه مجمـع نماینـدگان ادوار مجلس شـورای اسـالمی گفـت: هر وقـت منافع ملی، 
اسـاس وحدت و همدلی شـده، کشـور در مسـیر پیشـرفت قرار گرفت و هر زمان 
نـگاه بانـدی و جناحـی، عامـل تفرقـه شـده، هـم حرکـت توسـعه کشـور در ابعاد 
داخلـی کنـد و متوقـف شـده و هـم در سیاسـت خارجـی بـرای دفـاع از عملکـرد 

انقـالب به لکنـت افتادیم.

8    حسام الدین آشنا: نگذاریم حاج قاسم را چون محسن و باقر
 به کارزار کلید و گاز انبر بکشانند

خبرآنالین نوشـت: مشـاور رییس جمهور در امور فرهنگی، در حسـاب توییتری 
خـود بـا اشـاره بـه برخـی اخبـار مبنـی بـر احتمـال حضـور سـردار سـلیمانی در 
انتخابات ریاسـت جمهوری سـال آینده، از او خواسـت که به عنوان اسـطوره ای در 
دفـاع از حـرم اهل بیت )ع( باقی بماند. حسـام الدین آشـنا در حسـاب توییتر خود 
نوشـت: بگذاریم حاج قاسـم در قله اسـطوره ای دفاع از حریم و حرم بماند،نگذاریم 

او را چـون محسـن و باقر بـه کارزار کلید و گاز انبر بکشـانند.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
                                          شماره مناقصه 95/4 )نوبت دوم(

شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در نظـر دارد نسـبت به شناسـایی و ارزیابـی کیفی شـرکتهای دارای 
صالحیـت بـه منظـور دعـوت در مناقصه محـدود جهت خرید، سـاخت و نصب لـوازم مربوط به اتاق سـرور 
اقـدام نماید. لذا بدینوسـیله از کلیه شـرکتهای صالحیـت دار، جهت دریافت اسـناد ارزیابی کیفی و تکمیل 

آنهـا به شـرح ذیـل دعـوت به عمل مـی آید. 
1- تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی به متقاضیان: از تاریخ 95/3/12 لغایت 95/3/25

2- تاریخ ارسال اسناد به شرکت مدیریت تولید برق کرمان: تا پایان وقت اداری چهارشنبه 95/4/9
3- محـل تحویـل و ارسـال اسـناد: اداره تـدارکات شـرکت مدیریت تولید بـرق کرمان واقـع در کیلومتر 20 

اتوبـان کرمـان- رفسـنجان نیروگاه سـیکل ترکیبی کرمان
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی توانیـد بـا شـماره تلفـن هـای 4-32521221-034 داخلـی 237 یا 

58120355-034 تمـاس حاصـل فرمائیـد.

استانداران منطقه پنج کشور خواستار شدند

توسعه خطوط ریلی شرق کشور

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

رنا
: ای

س
عک
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اطالع رسانی

فروش واحدهای تجاری، اداری، مسکونی، زمین، آموزشی و کشاورزی با شرایط ویژه 
)مزایده شماره95/38(

مجتمع اقتصادی منطقه شرق در نظر دارد تعدادی از امالک متعلق به خود واقع در استان کرمان را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
لـذا متقاضیـان خریـد مـی تواننـد بـرای بازدیـد از امـالک مـورد نظـر و کسـب اطالعـات بیشـتر از نحوه برگـزاری مزایـده و اخذ برگ شـرایط شـرکت در مزایـده از تاریـخ 95/3/5 لغایـت 95/3/12 همـه روز به جز ایـام تعطیل صبح 
از سـاعت 8 لغایـت 14 بـه دفاتـر فـروش امـالک مجتمـع بـه نشـانی: کرمان-میدان عاشـورا بلـوار جانباز جنب دفتر فنی اسـتانداری سـاختمان مجتمـع اقتصادی طبقه اول شـماره تمـاس: 32716510 و یا رفسـنجان خ پاسـداران- 

پاسـداران 2- بعـد از پایـگاه مقاومـت بسـیج. شـماره تمـاس: 34262108 و یـا بـه نشـانی اینترنتـی www.emdadimam.ir مراجعه و یا بـا تلفـن هـای 36235983 -035 و 09131547669 تماس حاصـل فرمایند. 
مالحظات:

1( متقاضیـان بـرای شـرکت در مزایـده مـی بایسـت سـپرده ای بـه میـزان 5 درصـد قیمت پایه مزایـده ملک مورد نظر خـود را طی چک بانکـی )رمزدار( در وجـه متقاضی بـا دو امضاء در ظهـر آن تهیه و تحویل واحـد فروش امالک 
نمـوده و رسـید دریافت نمایند.

2( متقاضیـان مـی بایسـت رسـید سـپرده ماخـوذه )قرمـز رنـگ( را بـه همراه فرم تکمیل شـده پیشـنهاد قیمت و فرم امضاء شـده شـرایط شـرکت در مزایده را داخـل پاکت مخصوص پیشـنهادات قـرار داده و پـس از درج فقط نام و 
نـام خانوادگـی بـر روی آن داخل صندوق پیشـنهادات انداخته شـود. 

3( فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است. 
4( پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است.

5( متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند. 
6( حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود. 

7( توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ردیف هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید به عمل آورند. 
8( دریافت اقساط طی چک های صادره از سوی بانک ها )به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت سفته معذور می باشیم. 

9( در صورت پرداخت نقدی الباقی من معامله مشمول 12 درصد تخفیف به ماخذ سال خواهد شد. 
10( در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت عودت داده خواهد شد. 

مهم:
* پیگیری اخذ مفاصا حسابهای الزم و پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند قطعی در خصوص آن دسته از امالکی که تفویض مالکیت آنها به صورت وکالتی درج گردیده است به عهده خریدار می باشد. 

* در خصـوص ردیـف 5 الـی 9 از کل مزرعـه 631 هکتـاری مسـاحت 14/8 هکتـار شـامل 3 قطعـه زمیـن، ترمینال فراوری پسـته، دفتـر مزرعه، چاه حسـین آباد به شـماره صحرائی 537 از مورد فروش مسـتثنی و راههـای ارتباطی 
بـا آنهـا مشـاعی می باشـد. ضمناً محصول سـال جـاری طبق نظر کارشـناس بـرآورد و تعیین تکلیف مـی گردد. 

زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ 95/3/13 ساعت 10 صبح. 
محل برگزاری مزایده: یزد- میدان مهدیه- ابتدای بلوار شهید منتظر قائم- مجتمع تجاری اداری نیلوفر- طبقه اول- دفتر منطقه شرق کشور 

مساحت عرصه آدرسشهرردیف
وضعیت شماره پروندهکاربرینوع ملکوضعیت ملک)سهم مجتمع(

سند
میزان 
مالکیت

نحوه 
انتقال 

سند
قیمت پایه )ریال(مدت اقساطپیش پرداخت

کرمان1
میدان عاشورا- بلوار جانباز تقاطع 

روبروی خیابان ورزش جنب دفتر فنی 
استانداری ساختمان مجتمع اقتصادی 

کمیته امداد امام خمینی )ره(

عرصه موقوفه 
1969/20 اعیان 

1547
تخلیه

ساختمان اداری 
مشتمل بر 4 

طبقه
3650/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-اداری

بلوار جمهوری اسالمی- چهار راه کرمان2
4 دانگ مشاع دارد-آموزشیزمینتخلیه2445/87فرهنگیان کوچه شماره 46

2444/100/000/000 ماهه40 درصدقطعیاز ششدانگ

کرمان3
بلوار شهید صدوقی )جاده تهران(- سه 

راه کشاورز جنب بنگاه آهن آالت 
عامری اراضی متین

تجاری 168/21 
تخلیهمسکونی 12393/58

زمین مشتمل 
بر 4 قطعه 

تجاری و 46 
قطعه مسکونی

تجاری 
36173/480/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونی

بلوار شهید صدوقی )جاده تهران(- کرمان4
محل سابق کارخانه متین

عرصه 14930/25 
تخلیهاعیان 2355

زمین محصور 
مشتمل بر دو 

باب سوله 
3657/500/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد--

کیلومتر 17 جاده کرمان زرند مزرعه کرمان5
حوض دق 

628/2 هکتار از 643 
هکتار به انضمام 5 

حلقه
وکالتیمشاعیدارد-کشاورزیمزرعه و چاه تخلیه

20 درصد زمان 
تحویل 15 

درصد
24115/467/000/000 ماهه

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 2(رفسنجان6

242/800/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 5(رفسنجان7

242/900/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 10(رفسنجان8

242/900/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 11(رفسنجان9

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 12(رفسنجان10

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 13(رفسنجان11

243/200/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه501/50خیابان جانبازان )قطعه شماره 14(رفسنجان12

243/200/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه501/10خیابان جانبازان )قطعه شماره 15(رفسنجان13

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 18(رفسنجان14

243/200/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه502/50خیابان جانبازان )قطعه شماره 25(رفسنجان15

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 27(رفسنجان16

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 28(رفسنجان17

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 33(رفسنجان18

243/200/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه501/10خیابان جانبازان )قطعه شماره 36(رفسنجان19

243/000/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 44(رفسنجان20

243/100/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 45(رفسنجان21

243/100/000/000 ماهه40 درصدقطعیششدانگدارد-مسکونیزمین تخلیه503/70خیابان جانبازان )قطعه شماره 46(رفسنجان22
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زندگی

نکته

توصیه هایی برای بعد 
از دعوای زوجین

طبیعـی  اتفـاق  یـک  شـوهری  و  زن  دعـوای 
اسـت؛ چـرا کـه زنان و مـردان بـا هم تفـاوت هایی 
دارنـد کـه موجـب بـروز ناسـازگاری میـان آن هـا 
مـی شـود؛ امـا چیزی کـه مهـم است،دانسـتن این 
مطلـب اسـت کـه وقتـی در اوج عصبانیت هسـتید، 
چـه بگوییـد تـا بعدهـا در رابطه تـان تاثیـر مخرب 

باشد. نداشـته 
در ایـن مطلـب بـه تعـدادی از رفتارهـای غلـط 
اشـاره خواهیـم کـرد که افـراد معمـوال بعـد از دعوا 

مرتکـب می شـوند. 
 بعد از دعوا با همسر سکوت نکنید

اگـر بعـد از دعـوا بـه زمان نیـاز داریـد تـا دوباره 
روحیـه خـود را به دسـت بیاورید، اشـکالی ندارد؛اما 
»راشـل  بگوییـد.  همسـرتان  بـه  را  ایـن  حتمـا 
سوسـمان«، روانپزشـک و متخصـص روابـط، معتقد 
اسـت اگر بعد از دعوا همسـرتان را از خـود برانید، او 
احسـاس مـی کند مـی خواهیـد او را تنبیـه کنید و 
بـه همیـن دلیـل، شـاید نتواند به سـمت شـما بیاید 
و احساسـاتش را بازگـو کنـد بـه جای ایـن کار به او 
بگوییـد: »احساسـات مـن به سـرعت احساسـات تو 
بـه حالـت قبلـی برنمـی گردند. بـه من فرصـت بده. 
وقتـی حالـم خوب شـد،در این بـاره بیشـتر صحبت 

کنیم.« مـی 
 بعد از دعوا حرف های همسرتان را به خاطر 

نسپارید
بگذاریـد هـر چـه همسـرتان حیـن دعـوا گفتـه 
اسـت، همـان جـا باقـی بماند. بـا این حال بـه گفته 
روان شناسـان، یکـی ازاشـتباهات زوج ها این اسـت 
از  بـه همسـر خـود نمـی گوینـد کـدام یـک  کـه 
کلماتـی کـه او در جـر و بحث به زبان مـی آورد، آن 
هـا را آزار مـی دهد.پـس حتمـا دربـاره کلماتـی که 
بـرای شـما آزار دهنـده اسـت، با همسـرتان صحبت 

. کنید
 تنها گفتن »ببخشید«

ارتبـاط  متخصـص  پـون«  نیسـتلوریا  »کافـی   
درمانـی مـی گویـد: وقتـی همسـرتان از شـما مـی 
خواهـد تنهایـش بگذاریـد یـا ایـن که خسـته شـده 
دهـد،  انجـام  دیگـری  کار  دارد  دوسـت  و  اسـت 
فقـط گفتـن» معـذرت مـی خواهـم« بـرای التیـام 
احساسـات او کافـی نیسـت و بایـد بگوییـد کـه من 
بـه دلیـل فـالن چیـز یـا... حـرف، از تـو معـذرت 
تراشـی  بهانـه  تندتـان،  برخـورد  بـرای  می خواهـم 
نکنیـد. شـما مـی توانیـد برای ایـن دعـوا میلیون ها 
بهانـه بیاوریـد؛ مثال بگویید: »روز کاری بدی داشـته 
ام، سـردرد دارم یـا شـب قبـل بـد خوابیـده ام«؛ اما 
ایـن جمـالت، مشـکل را حـل نمـی کنـد. بـه گفته 
دکتـر گـوالن: »اگـر شـما عصبانـی یـا خسـته اید و 
یـا از نظـر روحـی آسـیب دیـده ایـد، باید ایـن را به 
طـرف مقابلتـان بگویید. اگر یـک روز در محل کار یا 
هـر جـای دیگـری شـرایط بـدی را گذرانـده اید که 
موجب عصبانیت شـما شـده اسـت، قبل از رسـیدن 
بـه خانـه همسـرتان را از ایـن موضـوع مطلـع کنید 
تـا او بداند شـما بیشـتر از شـرایط عادی حسـاس و 

اید.« شـکننده 
از دعوا فرار نکنید!

بـه همسـرتان بگوییـد هر حـرف یا سـوالی دارد، 
مـی توانـد از شـما بپرسـد و دربـاره چیـز هایـی که 
بعـد از دعـوا هنـوز او را آزار می دهـد، صحبت کند. 
هرگـز به دلیل تـرس از دعوای مجـدد از این مرحله 
فـرار نکنیـد. اگـر با هم صحبـت نکنید، مشـکل تان 
حـل نشـده باقـی مـی مانـد و ناراحتـی هـا از بیـن 
نمـی روند. نسـبت بـه حرف های همسـرتان واکنش 
نشـان بدهیـد؛ مثـال به او بگوییـد: »بنابرایـن منظور 
تـو ایـن اسـت کـه... درسـت اسـت؟« و از او تاییـد 
بگیریـد تـا مطمئن شـوید منظـورش را فهمیده اید.

آزار کالمی ممنوع
چـه کار مـی کنید؟ دعوا؟ ! یادتان باشـد در زمان 
دعـوا حـق داد زدن و برچسـب زدن به همسـرتان را 
نداریـد؛ چـون تاثیـر آن بـه سـادگی از بیـن نمـی 
رود. بـه جـای ایـن کار، درزمـان خونسـردی دربـاره 

ناراحتـی تـان صحبـت کنید.
 روی دلیل دعوا تمرکز نکنید

تفـاوت دعـوای بـد و دعـوای خـوب، ایـن اسـت 
کـه در دعـوای خـوب شـما بـرای مسـئله ای کـه بر 
سـر آن جـر و بحـث کـرده ایـد، راه حـل پیـدا مـی 
کنید؛پـس بهتـر اسـت روی عواملـی کـه دعـوا را به 
وجـود آورده انـد، متمرکـز نشـوید و انـرژی تـان را 
صـرف پیـدا کـردن راه حـل کنیـد؛ مثـال شـوهرتان 
بـه شـما گفتـه اسـت از خانه پـول بیاورید، اما شـما 
فرامـوش کـرده ایـد. بعـد از یـک جـر و بحـث بـی 
اهمیـت بـه دسـتگاه خودپـرداز مراجعـه مـی کنیـد 
ومشـکل حـل مـی شـود. بـه جـای ایـن کـه تمـام 
روز دعوایتـان را بـه یـاد بیاوریـد و بـه دنبـال مقصر 
بگردیـد، سـعی کنیـد از با هـم بودنتان لـذت ببرید.

نگویید،منظورم این نبود
گفتـن این جمله مثل این اسـت کـه می خواهید 
صورت مسـئله را پاک کنید ایـن کار اوضاع را وخیم 
تـر مـی کنـد؛ زیرا جوابی که همسـرتان به شـما می 
دهـد، این اسـت کـه »چـرا منظـورت همیـن بود!« 
بازگشـت بـه گذشـته و تاکید بـر گفته هـای خود و 
طـرف مقابلتـان باعـث می شـود بـه جـای راه حل، 

بر آن چه گذشـته اسـت، تمرکـز کنید.
 بعد از دعوا خود را سرزنش نکنید

همه ما دوسـت داریم همسـری داشـته باشیم که 
بـرای رابطـه مان زمـان بگـذارد و دعوا کردن نشـان 
دهنـده این اسـت کـه هـر دو طـرف روی رابطه کار 
مـی کنند و این رابطه برایشـان مهم اسـت؛ بنابراین 
اگـر با همسـرتان جر و بحـث می کنید، بایـد از این 
بابـت خوشـحال باشـید کـه زندگی تـان را بـه حال 
خـودش رهـا نکـرده اید و هنـوز این زندگـی برایتان 
مهـم اسـت. به قـول قدیمی هـا، دعوا نمـک زندگی 
اسـت، فقـط درمصرف ایـن نمک زیـاده روی نکنید.

امـروز اتفـاق جالبـی افتـاد که مـرا از 
حسـی مثبـت لبریـز کـرد. مـردی، سـه 
طبقـه سـاختمان را بـاال آمـده بـود تـا از 
صاحـب خودرویـی کـه به گفتـه   ی او هر 
از شـب  پاسـی  تـا  روز و حتـی گاهـی 
جلـوی خانـه ی او مـی ایسـتد خواهـش 
کنـد کـه خودرویـش رو جـا به جـا کند.

او مـی گفـت: »بارهـا مجبـور شـده ام کـه بـرای رسـیدن به 
مقصـد، مسـیر  دیگـری را انتخـاب کنـم. دلـم نمـی آیـد 
پنجـرش کنـم. کاش پیـدا مـی شـد و اتومبیلـش را بـر مـی 
داشـت.« وقتـی ایـن مـرد از دفتـر خـارج شـد هنـوز عطـر 
انسـانیت کـه از وجـودش منتشـر شـد به مشـام می رسـید. 
ایـن اتفـاق، انگیـزه ای شـد برای نوشـتنم. حسـی آمـده بود 
و تـوی تمـام سـلول هـای وجـودم نشسـته بـود. آمـده بود و 
تمـام لحظـه هایـم را گـرم کـرده بـود. حسـی کـه بعضـی از 
اوقـات گمـش مـی کنیـم. حسـی کـه معنـی همـه ی حس 
هـای خوب اسـت. حسـی که بعـد ازهرنگاه انسـان دوسـتانه 
ای تجربـه اش کـرده ایم؛ زیاد وعمیق. ولـی گاهی انگار میان 
شـماره تلفن های مخاطبان گوشـی ،میان تصاویـر تلویزیون، 
میـان خبرهـای لحظه به لحظـه ی دنیا، میان لیسـت خرید، 
میـان کارهـای نکـرده ، میـان حسـاب وکتـاب هـای مالـی، 
پنهـان می شـود ونمی گـذارد لبخند را پیـدا کنیم. لبخندی 
کـه ایـن روزهـا راهی بـه چهـره ی بسـیاری از ما نمـی یابد.

لبخنـدی کـه به حـق معجـزه ی ارتباط اسـت. به هـر چهره 
ای کـه لبخنـد هدیـه کنـی؛ لبخند و یـا حداقل نـگاه محبت 
آمیـزی را هدیـه خواهـی گرفـت. در دنیایـی کـه  تکنولوژی 
حتـی تـو را از نـگاه و لمـس کـردن اجسـام واقعی فروشـگاه 
هـا و از هـم صحبتـی با فروشـنده  بـی نیاز می کنـد، ارتباط 
واقعـی و عاطفـی در تمامـی جوانـب بزرگترین قربانی اسـت.

لبخند وارتباط
جایـی خوانـدم کـه هنرمندی گفته بـود بدتریـن اختراع 
جدیـد، چـوب های منوپاد اسـت. اوگفتـه بود ازایـن اختراع 
بیـزار اسـت؛ زیرا قبـال مردم وقتی می خواسـتند بـا خانواده 
زده  لبخنـد  رهگـذری  بـه  بودنـد  مجبـور  بگیرنـد  عکـس 
و سـالم کننـد و از او بخواهنـد کـه از آنهـا عکـس بگیـرد؛ 
ولـی حـاال بـا منوپـاد ایـن اتفـاق نمـی افتـد. منوپـاد ها تو 
را از لبخند،سـالم و ارتبـاط بـی نیـاز مـی کنند. هـم چنین 
در دوسـتی های اینترنتـی و مجـازی هـر کـس مـی توانـد 
هنـگام تنهایـی، بـه صـورت مجـازی با کسـی کـه حتی در 
انسـان بـودن یـا ربـات بودنـش هم می توان شـک کـرد، به 
درد دل بپـردازد. چگونـه مـی تـوان بـه ایـن ارتبـاط اعتماد 
کـرد، هـر آن چـه کـه فـرد را بـه سـوی یـک ارتباط سـوق 
مـی دهـد، را می تـوان درایـن ارتبـاط مجـازی و غیرواقعـی 
بـه دسـت آورد. انسـان بـه واسـطه ی نیـازی کـه از ابتدای 
خلقتـش بـا او بوده، میل بـه ارتباط دارد و همیـن میل او را 
حیوانـی اجتماعـی کـرده اسـت. حـاال در دنیای بـا کمترین 

سـطح ارتبـاط واقعـی، انسـان به واسـطه نیاز ذاتـی خویش، 
بـه صـورت مجازی بـا دیگری ارتبـاط برقرارمی کنـد. دراین 
دنیـای غیـر واقعـی بـه واسـطه ی پنهـان بـودن حقیقـت، 
آسـیب هـای جدیـدی هم شـکل مـی گیـرد؛ زیرا همیشـه 
روح هـای بیمـاری پیـدا خواهد شـد کـه از افـرادی که تنها 
پناهشـان همیـن دنیـای مجـازی اسـت، سواسـتفاده کنند.  

فقدان عشق
گاهـی تنهایـی زنـی کـه خسـته از آشـپزخانه اش بـه 
دنیـای اینترنـت پنـاه بـرده وگاهـی کودکی کـه زندگی اش 
را بـا اسـتیکرهای تلگرام آذین بسـته و گاه حتـی مردی که 
بعـد از اولیـن صاعقـه ای کـه بـر زندگـی اش فـرود آمـده ، 
تنهایـی اش را بـا صفحـه فیـس بوکـش پر می کنـد، هدف 
ایـن بیمـاران می شـوند. وسـط این فقـدان ارتبـاط اصولی، 
گـم شـدن »عشـق« اتفـاق تلخـی اسـت کـه خواهـد افتاد.  
مفهومـی کـه از ابتـدای ایـن قصـه مرا مشـغول خـود کرده 
اسـت. همـه از ایـن نـاالن هسـتیم کـه چـرا اینترنـت باعث 
شـده اسـت فاصله ها زیاد و انسـان ها  تنها شـوند؛ اما هیچ 
کـس حاضـر نیسـت قدمـی بـردارد وهمـه فقـط به  شـعار 
دادن  اکتفـا مـی کننـد. اینترنـت و تمـام امکاناتـی کـه بـه 
واسـطه ی آن بـرای آدمـی مهیا شـده ، بسـیار مفیـد و الزم 
مـی باشـد؛ اما چیـزی که انسـان را نگران می کند اسـتفاده 
ی بی رویه از آن اسـت. وقتی عشـق گم شـود، مرد خانه به 
جـای ایـن کـه با همسـر خود حـرف بزنـد با همـکار هایش 
چـت مـی کنـد و این ارتبـاط حتـی برایش دلپذیرتر اسـت؛ 
زیـرا نیـاز  بـه بیـان واقعیـت نـدارد. انسـان هـا بـرای ایـن 
کـه بتواننـد روح و روان سـالمی داشـته باشـند نیازدارند که 

ارتبـاط واقعـی را درک کنند. 
گروه درمانی 

بـرای بسـیاری از دردهـا و بیمـاری هـای روح و روان، 
ارتبـاط واقعـی توصیـه می شـود. بسـیاری از روانشناسـان و 
روان پزشـکان، بـرای  درمـان بسـیاری از بیمـاری ها،»گروه 
درمانـی« را توصیـه کـرده و موثـر مـی داننـد. روانشناسـان 
اعتقـاد دارنـد وقتـی فـرد در ارتبـاط واقعـی با هم نـوع قرار 
بگیـرد، ضمـن ایـن کـه یـاد مـی گیـرد در لحظه، احسـاس 
از  ابـراز کنـد، در طوالنـی مـدت هـم  بسـیاری  را  خـود 
عقده هایـی کـه زمینـه سـاز دردهـای روحـی اش  شـده 
اسـت، را برطـرف می کند. این شـیوه ی درمـان، که مفید و 
موثـر بودنـش  مـدت طوالنی ای اسـت که ثابت شـده،دلیل 

واضحـی بـر تاثیـر ارتباط اسـت. 
حلقه ی گم شده

حلقـه ی گم شـده ی این ارتباطـات در دنیای کنونی چه 
بـه صـورت مجـازی و چه واقعی، بی شـک »عشـق« اسـت.

عشـق و محبـت به هـم نوع باعث می شـود که انسـان های 
بهتـری شـویم. وقتـی کـه نسـبت بـه همشـهری، همسـایه 
و همـکار خـود عشـق داشـته باشـیم ایـن احسـاس مثبت، 
زندگـی را رنـگ خواهـد بخشـید. باید کـودکان آموزش های 

الزم را در رابطـه بـا زندگـی بـا کیفیـت فـرا بگیرنـد. بیـان 
احساسـات در لحظـه، کلیـد بسـیاری از مشـکالت ارتباطی 
ما اسـت. هر فـردی در لحظه ی دلخوری، احسـاس منفی ای 
تجربـه مـی کنـد و اگـر بـا توجه بـه شـرایط موجـود بتواند 
ایـن حـس بـه وجـود آمـده را بـا بیـان آن تخلیه کنـد، این 
حـس هـای منفـی آنقـدر روی هـم تلمبـار نمـی شـوند که 
عشـق و محبـت را پنهـان سـازند. وقتـی هر فـردی بیاموزد 
برنخیـزد،  مقابلـه  بـه  و  بشـنود  را  دیگـری  نظـر   و  نقـد 
حس هـای منفـی ای کـه گاهـی مواقـع حتـی بسـیار هـم 
کوچـک هسـتند، تبدیـل بـه بهمنی نمی شـوند کـه گاهی 
عواطـف زیبـای انسـانی را زیـر آوار خـود دفن کنـد. نیاز به 
مشـاوره وآمـوزش روانـی و توجه ی جدی به سـالمت روانی 
افـراد بـه همان انـدازه ای اهمیت دارد که کشـف یک دارو و 
یـا تزریـق یک واکسـن مهـم اسـت و از نگاه دیگر مـی توان 
اهمیـت آن را چنـد برابـر دیـد. اکثریـت ما انسـان ها بدهی 
،وام ،عصبانیـت، بـی پولـی و تلخی هـای روزگار را چشـیده 
ایـم کـه روانمـان را آزرده اسـت. و بـی شـک بـا توجـه بـه 
همـه ی شـرایط،  هنرمنـدی اسـت کـه بتوانیـم هـر کـدام 
بـه نوعـی تـالش کنیـم تا عشـق باقی مانـده بین انسـان ها 

نشـود. منقرض 

»پیام ما« ارتباطات انسانی را بررسی می کند

عشق در حال انقراض

جلـوی آینـه نشسـته و بـه خودتـان لبخنـد بزنیـد. این 
کار تاثیـر بسـیار زیـادی روی احسـاس تـان می گـذارد. به 
گـزارش زندگـی آنالیـن، بـرای اینکـه بتوانیـم در زندگـی 
احسـاس آرامش داشـته باشـیم، روش های بسـیاری وجود 
دارد کـه اگـر دقـت کنیـم، اکثـر آنها سـاده و در دسـترس 
هسـتند. در واقـع احسـاس آرامش با تمرین هـای گوناگون 
در وجودمـان پـرورش مـی یابـد. یکـی از ایـن روش هـا 
و تمریـن هایـی کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن احسـاس بـی 
نظیـر مـی توانیـم انجـام دهیـم، در لحظـه زندگـی کـردن 
اسـت. البتـه در زمـان حـال زیسـتن به گونـه ای کـه انگار 
فردایـی وجـود نـدارد بسـیار مشـکل اسـت. برای ایـن کار 
بایـد زیبایـی تمـام لحظه های زندگـی وهر فعالیـت مان را 
بـه خوبـی بشناسـیم تـا بتوانیـم هسـتی را هرچـه کامل تر 
احسـاس کنیـم و بـه آرامش برسـیم. این زندگی ماسـت و 

بایـد حاالزندگـی کنیم.
روش های در لحظه زیستن

بـا شـش روش سـاده زیر مـی توانیـد لحظه لحظـه های 
زندگـی تـان را احسـاس کنید:

1- روی زمان حال متمرکز شوید 
بـرای اینکـه بتوانیـد در لحظـه زندگـی کنیـد بایـد روی 
زمـان حـال متمرکـز شـوید یعنـی روی کاری کـه انجـام 

تـان  اضطـراب  از  زیـرا  باشـید  داشـته  آگاهـی  می  دهیـد 
می کاهـد و سیسـتم ایمنـی بـدن تـان را افزایش مـی دهد.

2- به موارد کوچک زندگی تان توجه کنید 
بـه  حتـی  و  باشـید  داشـته  دقـت  تـان  اطـراف  روی 
کوچکتریـن مـوارد توجـه کنیـد و سپاسگزارشـان باشـید. 
چیزهایـی مثـل بسـتنی خـوردن، درسـت کـردن حبـاب 
صابـون و یا موسـیقی گـوش کردن ایـن موضوعات به شـما 

احسـاس بهتـری مـی بخشـند.
3- لبخند بزنید 

جلـوی آینـه نشسـته و بـه خودتـان لبخنـد بزنیـد. ایـن 
تـان مـی گـذارد.  زیـادی روی احسـاس  تاثیـر بسـیار  کار 
وقتـی لبخنـد مـی زنیم شـاد مـی شـویم و این شـادی روی 
چهره مـان منعکس شـده و آن را بـه اطرافیان خود نیز منتقل 
مـی کنیـم. لبخنـدزدن باعث می شـود قـدردان زندگی حال 
خـود بـوده و لحظـه هـای خـوب زندگـی را از دسـت ندهیم.

4- محبت کنید 
بـدون برنامـه قبلـی به دیگـران مهربانـی کنیـد. مثال اگر 
فـرد مسـنی را مـی بینید که بـاری در دسـت دارد در حمل 
آن بـه او کمـک کنیـد یـا چترتـان را با کسـی که زیـر باران 
اسـت شـریک شـوید. ایـن رفتارهـا کـه موجب لبخنـد زدن 
دیگـران مـی شـود، احسـاس خوبـی بـه شـما داده و کمک 

می کنـد کـه در لحظـه زندگی کنیـد. در واقع یکی از آسـان 
تریـن روش هایـی کـه کمـک مـی کنـد در لحظـه زندگـی 
کنیـم و زندگـی مان کیفیت خوبی هم داشـته باشـد، کمک 

کـردن بـه دیگـران بدون توقـع جبران آن اسـت.
5- تشکر کنید 

وقتـی دوسـت یـا هرکس دیگر به شـما محبتـی می کند 
از او قدردانـی کنیـد. نسـبت بـه هرچیـزی کـه در زندگـی 
داریـد شـاکر باشـید و بدانیـد ایـن احسـاس به شـما کمک 

مـی کند لحظـه های خـوب زندگی تـان را ازدسـت ندهید.
6- نگران نباشید 

اگرچـه کاری بسـیار سـخت اسـت امـا بدانیـد هـر لحظه 
کـه بـه آینده بـا نگرانی فکـر می کنیـد ، لحظـه ای از زمان 
حـال را از دسـت مـی دهیـد زیـرا نگرانـی، شـما را از زمـان 
حـال دور کـرده و به سـرزمین احتمـاالت آینـده پرتاب می 
کنـد بنابرایـن اگـر مشـکلی داریـد بـه جـای نگرانـی، برای 

یافتـن راه حـل هـای مناسـب متمرکز شـوید.

شش روش ارزان برای زندگی بهتر 
نگاه

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

برابـر رای شـماره 139560319062000175 هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای غالمرضا 
عاقلـی گوکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 136 صـادره از گلباف در یـک باب خانه به 
مسـاحت 447/04 مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 2314 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
2314 و 2313 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـالب محلـه محمـود آبـاد خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم فاطمـه زابلی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/23

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  
م الف 183 

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 
کرمان

نظـر بـه اینکـه ششـدانگ یـک بـاب خانه پـالک شـماره 52 فرعـی مفـروز از 1 
فرعـی از 2067- اصلـی مـورد تقاضای آقای محمـد یزدیزاده راوری و خانم صدیقه جسـمانی 
راوری واقـع در راور شـهرآباد بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 316/7 مترمربـع باسـتناد آراء 
شـماره 139460319004000198 و 139460319004000203 مروخ 1394/1/30 هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حوزه 

ثبتـی راور در مالکیـت نامبـردگان قرار گرفتـه و آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی منتشـر و 
در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و نیاز بـه تحدید حدود دارد لذا بر حسـب 
درخواسـت وارده بـه شـماره 95/11021/847/و-95/3/5 مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدید 
حـدود آن باسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود 
از سـاعت 9 صبـح روز دوشـنبه مـورخ 95/3/31 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا 
بدینوسـیله بـه مالـک و یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مذکـور اخطار می گردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضر گردنـد در صورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجام چنانچه شـخص و یا اشـخاصی بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند بـر طبـق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظـرف مدت 30 
روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتباً به ایـن اداره تسـلیم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـاً معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86- آئین نامـه قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت یکماه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم 
جهـت طـرح دعـوی بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد در غیـر اینصـورت متقاضـی ثبت یا 
نماینـده قانونـی وی مـی تواند به دادگاه مراجعـه و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت را دریافت 
و بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک راور تسـلیم نمایـد اداره ثبت بدون توجه بـه اعتراض عملیات 

ثبتـی را بـا رعایت مقـررات ادامه مـی دهد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان راور- مرتضی کاربخش راوری م الف 38

آگهی رأی هیئت 
در اجـرای بنـد 2 مـاده یـک قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و 
حمایـت از تولیـد و عرضه مسـکن بدینوسـیله به اطالع میرسـاند آقـای دادخدا 
عـزت آبـادی پـور در اجـرای قانـون فـوق الذکـر درخواسـت ثبـت ششـدانگ 
خانـه واقـع در روسـتای/ شـهر نجف شـهر را نموده اسـت که پس از رسـیدگی 
هیئـت موضـوع قانـون اخیرالذکـر رأی بـه صـدور سـند مالکیـت بنـام وی داده اسـت کـه 
شـماره 9251 فرعـی مجـزی شـده از- فرعـی از 5087 اصلـی بخـش 36 کرمـان برای آن 
تعییـن و بدینوسـیله بـه اطـالع عمـوم می رسـاند ظرف مـدت بیسـت روز از تاریـخ الصاق 

ایـن آگهـی چنانچه کسـی بـه تقاضای آقای/خانـم دادخدا عـزت آبادی پور معترض اسـت، 
اعتـراض خـود را کتبـاً به اداره ثبت اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاریخ تسـلیم ظرف مدت 
یـک مـاه دادخواسـت اعتراض بـر ثبت به مرجـع صالح قضایی تسـلیم و گواهـی مربوطه را 
بـه اداره ثبـت اسـناد سـیرجان ارائه نمایـد. چنانچه ظرف مـدت بیسـت روز از الصاق آگهی 
اعتـراض نرسـد و یـا معترض ظـرف یکماه از تاریـخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به 
مرجـع صالـح قضایـی را ارائـه ننماید سـند مالکیـت بنام متقاضی صـادر و تسـلیم میگردد. 

تاریخ انتشار: 95/3/8
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان- عباس ملکی 
م الف 333

آگهی رأی هیئت 
در اجـرای بنـد 2 مـاده یـک قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و 
حمایـت از تولیـد و عرضه مسـکن بدینوسـیله به اطالع میرسـاند آقـای دادخدا 
عـزت آبـادی پـور در اجـرای قانـون فـوق الذکـر درخواسـت ثبـت ششـدانگ 
خانـه واقـع در روسـتای/ شـهر نجف شـهر را نموده اسـت که پس از رسـیدگی 
هیئـت موضـوع قانـون اخیرالذکـر رأی بـه صـدور سـند مالکیـت بنـام وی داده اسـت کـه 
شـماره 21002 فرعـی مجـزی شـده از- فرعـی از 5087 اصلـی بخش 36 کرمـان برای آن 
تعییـن و بدینوسـیله بـه اطـالع عمـوم می رسـاند ظرف مـدت بیسـت روز از تاریـخ الصاق 
ایـن آگهـی چنانچه کسـی بـه تقاضای آقای/خانـم دادخدا عـزت آبادی پور معترض اسـت، 
اعتـراض خـود را کتبـاً به اداره ثبت اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاریخ تسـلیم ظرف مدت 
یـک مـاه دادخواسـت اعتراض بـر ثبت به مرجـع صالح قضایی تسـلیم و گواهـی مربوطه را 
بـه اداره ثبـت اسـناد سـیرجان ارائه نمایـد. چنانچه ظرف مـدت بیسـت روز از الصاق آگهی 
اعتـراض نرسـد و یـا معترض ظـرف یکماه از تاریـخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به 
مرجـع صالـح قضایـی را ارائـه ننماید سـند مالکیـت بنام متقاضی صـادر و تسـلیم میگردد. 

تاریخ انتشار: 95/3/8
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان- عباس ملکی 
م الف 333

نجمه سعیدی

وقتی فرد در ارتباط واقعی با هم نوع 
قرار بگیرد، ضمن این که یاد می گیرد 
در لحظه، احساس خود را ابراز کند، در 
طوالنی مدت هم  بسیاری از عقده هایی 
که زمینه ساز دردهای روحی اش  شده 
است، را برطرف می کند.



شماره پیاپی 635  
شنبه 8 خردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 6

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

فرهنگ و هنر

خبر
خرمشهر و تابوت های

 بی در و پیکر
بهزاد زرین پور

برای برادرم بهروز که کارون تمامش را پس نداد
آن وقت ها که دستم به زنگ نمی رسید

در می زدم
حاال که دستم به زنگ می رسد

دیگر دری نمانده است.
بر می گردم:

یکی دو روز مانده به زنگ های تفریح
»برنامه ی کودک« تازه تمام شده

و ما مثل همیشه توپ را می بریم که
طنین کشدار سوتی غریب

بازی را متوقف کرد
صدای گنجشک ها را برید

جنین کال زنی بر زمین افتاد
کارون یک لحظه زیر پل ایستاد

و ما به بازی جدیدی دعوت شدیم
که توپ هایش به جای گل آتش می شدند

گنجشک ها النه هایشان را پایین آوردند
ما بادبادک هایمان

و بزرگترها صدایشان را
از آن پس دیگر

زیر هیچ سقفی سفره پهن نشد
پیراهنم را در می آورم

کارون مرا به جا نمی آورد
رفتار تلخ آب

اجساد باد کرده را
از ذهن او به فراموشی دریا ریخته

انگار جز ماتم از این رود چیزی نمی توان گرفت
بر می گردم

بابای خط خورده ی مدرسه مان را
از زیر آوار دفتر بیرون می کشند

در یک دستش نقشه ایران مچاله شده
و در دست دیگرش

دستمالی مانده از رقص ها و گریه های محلی
و ما با کمال وحشت و بغض های طبیعی

ثانـوی  اطـالع  تـا  مدرسـه  تعطیلـی  از  توانسـتیم  نمـی 
نباشـیم خوشـحال 

روی میزهای ما تقویم جدیدی گذاشتند
که تمام روزهایش تا اطالع ثانوی قرمز بود.

به تیمار نخلهای سر خورده می روم
طناب می طلبند از من

چقدر شانه هایشان سوخته در حسرت »تاب«
و هنوز روزهای جمعه، سایه هایشان را تمییز می کنند.

بر می گردم
که تاب بیاورم

باد مشام شهر را پر از بوی انهدام کرده است
هیچ کس از مالمت آفتاب

به مالیمت بی اعتبار دیوارها پناه نمی برد
وعده های توخالی

شکم هایی که جای نان گلوله می خورند
و نمکی های ورشکسته ای

کـه گونـی هایشـان را بـرای سـاختن سـنگر بـه جبهـه 
فرسـتادند

وحشت، زبان مادربزرگ را چنان گرفته بود
که نمازهای ناخوانده اش را درست به جا نمی آورد

و آن ها که از ما کمی بزرگتر بودند
تفنگ ها و خیالهای ساده شان را بر می داشتند

و برای پس گرفتن خواب ها و رنگ های پریده ما
تا مرز باران و دیوانگی پیش می رفتند

و چند گلوله بعد
میان مصراعی شکسته تشییع می شوند

و ما که دیگر قافیه ای برای باختن نداشتیم
مرثیه های سپید می سرودیم

تا مادر در خانه را قفل کند
پدر در قفس را گشود

اما »کاکا یوسف«*
بی اعتنا از کنار درخت ها گذشت

و این ابتدای غربت و جیره بندی ماه
و امتداد شب های بی خیر و پنجره زیر خیمه هایی بود

کـه جـا بـه انـدازه کافـی بـرای خـواب هـای بـی جـای ما 
شتند ندا

روزهای اول
همه نماز و خیمه شان را شکسته برپا کردند

و هر جا می رفتند
کلید خانه شان را هم با خود می بردند

یادشان رفته بود
که پشت پایمان کسی آب نریخت

وقتی شهر را با خودش تنها می گذاشتیم.
تمام این سال ها

دلم یکپارچه آهن شده بود
غیر از محله کودکی ام

هیچ چیز نمی توانست بربایدش
اما حاال دیگر چگونه می توان

سر به هوا میان کوچه ها و میدان های »مین« دوید
و با شیطنت از روی آتشی پرید

که برای سوزاندن برپا شده است؟
چقدر بهانه می گیرم
من که این همه سال

چنان فقیر و سربه زیر خواب دیده ام
که یک ریال بهانه به دست هیچ کس نداده ام

فقط دلم می خواهد
دوباره با پول های توجیبی ام قلک بگیرم

اما این بار از گلوله و گندم پرش کنم
اما این بار

صدای باد در می آید
حس می کنم حرف های زیادی برای وزیدن دارد

انگشتم را خیس می کنم
و بی جهت دنبال باد می وزم

ساعت های عقب مانده
تفریح های زنگ خورده در حیاط مدرسه

نرده های درو شده
بذرهای عمل نکرده

نخل های روانی
عروسک هایی با آرایش نظامی یکدست

بانک هایی که خون در حساب هایشان جاریست
تابوتهای بی در و پیکر

شیروانی های بی پرو بال
ناودان های گرفته یی که در مرز بریدگی
هنوز احتمال بارندگی به کوچه می دهند

پنجره های وامانده
دیوارهای شکست خورده
و کوچه های له شده یی

که خیال بلند شدن ندارند
انگار هیچوقت چراغان نبوده اند

برادرم بهروز
در خیال های پرداخت نخورده اش

از این که کوچه یی به نامش خواهد شد
چقدر راضی بود

همیشه می گفت
دلم برای آنها که بی کوچه می میرند می سوزد

آی کوچه ها، کوچه ها
کدامتان تا همیشه بلند می مانید؟

آآی ی
کاروان خوش گل و الی

به ماهیان موج گرفته ات بگو
با بلم های به ماتم نشسته کنار بیایند

فسیل رقص های له شده را
از زیر آوار پل به موزه نمی برند

همان یا کریم است در گویش برخی از طوایف خوزستان*

  خانواده ها یتان مخالف این کارنبودند؟
شـاهین: اوایـل خانـواده، خیلـی مخالفـت کردند امـا کم کم 

موافق شـدند. 
عـارف: خانـواد ه ام همچنـان مخالـف ایـن امـر هسـتند اما 
وقتـی پیشـرفت مـن را مـی بینند تقریبـا می شـود گفت که 

نرم تـر شـده اند.
آرش: مادرم مخالف بوده و هسـت اما پدرم همیشـه حمایت 

کرده و تصمیم را به عهده خودم گذاشـته اسـت.
امیرحسـین: خانـواده مخالـف بودنـد چـون احسـاس مـی 
کردنـد ممکن اسـت بـه درس و عالقه های دیگـرم لطمه بزند  
امـا وقتـی دیدنـد کـه درسـم را همـان طـور خـوب ادامه می 

دهـم حمایـت کردند.
  اولیـن بـار کجا اجرا کردید؟ اسـترس هم داشـتید؟  

تعداداجراهایتـان تا به االن.
شـاهین: خـارج  از کشـور بـرای اولیـن بـار در مسـابقه ای 
شـرکت کردم و در  بین 40 نفرشـرکت کننده هفتم   و  بین 
شـرکت کننـدگان خارجـی اول شـدم؛ در ایـران برای بـار اول  
در  نمایشـگاه صوتـی تصویـری فسـتیوال ال جـی در تهـران 
اجـرا کـردم. چون تجربه خارج از کشـور  را داشـتم  استرسـم 

کمتـر بود.  
عـارف: سـفری به یـک کشـور خارجی داشـتم و بـه صورت 
خیلـی اتفاقـی پیـش آمد کـه 10 دقیقه در جشـنی اجرا کنم 
و این تجربه را داشـتم دسـتگاه اجرا با آن چیزی که همیشـه 
کار مـی کـردم متفـاوت بـود و خیلـی هـول شـده بـودم امـا 
خوشـبختانه کار را خـوب اجـرا کـردم و کسـی متوجـه نشـد  
کـه اجـرا کننـده عـوض شـده اسـت. در تهـران و شـیراز هـم 

اجرا داشـته ام. 
آرش: باشـگاه ورزشـی المپیـک اولیـن جایـی بـود کـه اجرا 
مانـدگار کـه یـک کار  تفریحـی  از آن دهکـده  بعـد  کـردم 
ابتـکاری بـود؛ در مشـهد هـم یک اجـرای کوچک داشـتم که 
بـه نسـبت کرمـان فیدبـک بهتـری داشـت. چـرا اسـترس که 
داشـتم امـا برای ایـن بوده که مثال دسـتگاهم عوض شـد و تا 
از سیسـتمش سـردر بیاورم استرس داشـتم. اجرا در مجموعه 
مانـدگار را خیلـی دوسـت داشـتم و عالقه مند بـودم  که ادامه 
پیـدا کنـد که به دالیلی نشـد اما همـان اجراها اسـتارتی برای 
کارمیوزیـک بـود.  در مجموعه ماندگار با عرفان شـریف آشـنا 
شـدم و صحبت هایی کرده بودیم یک سـری اختالف سـلیقه 
هـا وجـود داشـت کـه باالخـره یـه جایی بـه هم رسـیدیم که 
شـد کارمیوزیـک. اولیـن اجرایـم انـرژی زیادی داشـتم و اصال 
اسـترس نداشـتم و خیلـی خوشـحال بـودم که باالخـره به آن 
چیـزی کـه مـی خواسـتم رسـیدم و االن دوسـت دارم باز هم 

آن شـور و هیجان روز اول را داشـته باشـد.
امیرحسـین: اولیـن بـار در مسـابقات اتوموبیـل رانـی اجـرا 
کـردم. اسـترس نداشـتم فقط زمانی که سیسـتم صـوت دچار 
مشـکل شـد کمـی نگـران ایـن موضوع شـدم که قطعـی صدا 
داشـته باشـیم وگرنـه بـه کار خـودم اطمینـان کامـل داشـتم 
و استرسـی در ایـن بـاره نداشـتم. چندیـن اجرا در مسـابقات 

اتوموبیـل رانـی، مجموعـه مانـدگار و پـارک مادر داشـتم. 
  چـه مقدار سـلیقه شـخصی تـان را در اجراها یتان 

کنید؟ مـی  لحاظ 
شـاهین: کار مـا جـوری اسـت کـه سـلیقه خودمـان را فقط 
در تنهایـی مـی توانیـم اجرایـی کنیـم و بیشـتر بایـد به سـاز 

بنوازیم. مـردم 
عـارف: در اکثریت اجـرا هایمان مـا آن میکسـی را که مورد 
عالقـه مـان اسـت و ایـده آل اسـت را نمـی توانیم بـه صورت 
کامـل اجـرا کنیـم هم زمانـش زیاد اسـت و هم اینکه سـلیقه 
مـردم را در نظـر مـی گیریـم. ما معمـوال موسـیقی و کاری را 
از قبـل آمـاده نمـی کنیـم که بـا چه کاری شـروع کنیـم و از 
همـان ابتـدا توجـه می کنیـم که جمعیـت چه نوع موسـیقی 
و موزیکـی را مـی پسـندند. امـا یک سـری انتخاب آمـاده هم 
داریـم کـه اگـر اتفاقـی پیـش آمـد بـرای مـردم پخـش کنیم 
امـا خیلـی بسـتگی بـه سـلیقه و اسـتقبال حضار از موسـیقی 
در حـال پخـش دارد کـه چـه چیـزی را بیشـتر دوسـت دارند 

و می پسـندند.
آرش: مـا هـم باید سـلیقه خـود را و آنچه کـه از آن الگو می 
گیریـم در کار عملـی کنیـم و هـم ایـن کـه مقـدار زیـادی از 
اسـتقبال مردم از هر سـبک و موسـیقی را با آن ترکیب کنیم.
امیرحسـین: اوایل روی سـبک موسـیقیم مغرور شـده بودم 
کـه خیلی هـا انتقاد می کردنـد کمی تغییر بـده و تنوع ایجاد 
کـن  کـم کـم متوجه شـدم کـه بایـد با جمـع ذهنـم را یکی 
کنـم  و آنچـه کـه مخاطـب مـورد عالقه اش اسـت با سـلیقه 

خـودم ترکیـب کنم و اجـرا کنم.
  از اجرای دونفره بگویید؟

شـاهین: اجـرا در کنـار هـم نیـاز بـه تمریـن فـراوان دارد تا 
بتوانیـم بـه راحتـی هماهنـگ شـده و بـه اصطـالح مـا بک تو 
بـک باهـم اجرا کنیـم که خیلی هم خوب و دوسـت داشـتنی 

است.
عـارف:  اگـر در اجـرای دونفـره یـا دسـته جمعی اشـخاص 
در  سـعی  و  کننـد  پیـدا   تمریـن  در  را  اشتراکشـان  نقـاط 
هماهنگـی آنهـا داشـته باشـند  موفـق  مـی شـوند و خیلـی 
هـم اجـرای دو نفـره لذتبخـش اسـت. مـن تجربه بـک تو بک 
و اجـرای دونفـره را داشـتم بـه نظرم بایـد در اجـرای ترکیبی 
یـک کار گروهـی   خودخواهـی  جایـی نـدارد و باعـث بدتـر 

شـدن کار مـی شـود.
آرش : اجـرای دونفـره  در سیسـتم الکترونیک به این شـکل 
اسـت کـه انـگار دونفـر دارنـد بـا هم سـاز مـی زننـد و باید با 
یکدیگـر خودشـان را هماهنـگ کننـد  مـن یک دسـته سـاز 
همراهـم هسـت و دیگـری یک دسـته سـاز دیگر، باید سـعی 
کنیـم باهـم هارمونی  ایجـاد کنیم که لذت بخش و دلنشـین 

باشـد و تـوازن داشـته باشـد .علـم در زمینه موسـیقی برای ما 
در تمـام مراحـل اجراهایمـان چه انفرادی و چـه دونفره مهم و 
اصـل اسـت بـه نظرمـن قدرت شـنوایی بـاال و قـدرت عمل به 
موقـع دو فاکتـور اساسـی در اجـرای دونفـره اسـت و  چندین 

برابراجـرای انفـرادی لـذت دارد و انرژی مـی خواهد.
امیرحسـین: مـن  بـا آرش اجـرای مشـترک خیلی داشـتم 
و هیـچ گونـه مشـکلی  نبـود. چـون با هـم هماهنـگ بودیم و 

اجـرای دونفـره را دوسـت دارم.
  فضـای ایـن کار در کرمان چگونه اسـت و آینده اش 

را چگونـه می بینید؟ 
شـاهین: هر سـری کـه در کرمـان اجرا شـده حـدود 700-

800 نفر تماشـاچی داشـتیم. آینـده این کار تماما بسـتگی به 
پشـتکار خودمان دارد.

عـارف: در ایـران اسـتعدادهای خوبـی هسـت و فضـا خیلی 
رو بـه پیشـرفت اسـت و از زمانی که من شـروع کردم نسـبت 
بـه چنـد سـال اخیـر محیـط و مـردم خیلـی بهتر شـده اند و 

اسـتقبال بیشـتر شده.
آرش: خـب ایـن شـغل از نظـر مـادی خیلی تضمین شـده 
نیسـت ؛ دردسـرها و مشـکالت خـاص خـودش را دارد  در 
پایتخـت بـه خاطـر مرکـز بـودن کشـور کارهـا بـا کیفیت تر 
و جدیـد تـر اسـت  امـا همه تـالش بر ایـن داریم که نسـبت 
بـه فرهنگ  کشـور و مردممـان آن را سـازگارکنیم و مردم و 
مخاطبیـن بهتریـن آهنگ هـا را گوش بدهند  امـا در کرمان 
نسـبت بـه شـهر هـای دیگر هـم سـطح خـود خیلـی ناامید 
کننـده اسـت   و بسـیار ضعیـف عمـل کـرده امـا مـا چـون 
خودمـان کرمانـی هسـتیم و در کرمـان شـروع کردیـم و بـا 
یکدیگـر آشـنا شـدیم و از هم یـاد گرفتیم دوسـت داریم که 
شـهر کرمـان را بـه آن پیشـرفتی کـه دیگر شـهرها هسـتند 
برسـانیم البتـه ایـن فسـتیوال هـای دوره ای کـه تـا کنـون 
برگزار شـده بسـیار به پیشـرفت ایـن امر کمک مـی کند که 
جای تقدیر و تشـکر از ایشـان هسـت  که به نظرم هر سـری 

بایـد بهتـر و بهتر شـود.
امیرحسـین:  دوره اول با مشـکالت زیـادی روبروشـدیم که 
کنتـرل یـه سـری کارهـا از دسـت مـان در رفـت امـا تجربـه 
کسـب کردیـم و هـر سـری بهتـر و بهتـر شـد دم مـردم هـم 
خیلـی همـکاری کردنـد. کرمـان آینـده درخشـانی دارد و من 
نظـرم ایـن اسـت کـه کرمـان بازخوردهـای خوبـی در ایـن 
جریـان گرفتـه و بهتـر هـم خواهـد شـد  بـه هـر حـال تهران 

پایتخـت اسـت و امکانـات و سـطح رقابتـی متفـاوت اسـت.
  اگـر از کارتـان انتقـاد کننـد چـه عکـس العملـی 

خواهیـد داشـت؟
شاهین: از انتقاد به هیچ عنوان ناراحت نمی شوم.

عـارف: مـن بـه  نظـرات توجه مـی کنـم و گوش مـی دهم 
امـا آنالیـز مـی کنم ببینـم چه شـخصی و از روی چـه چیزی 
ایـن انتقـاد را دارد و آیـا نظـرش درسـت اسـت و باعـث بدتـر 

شـدن کار نمی شـود.
آرش: اولیـن بـار هـم که در یک باشـگاه ورزشـی اجـرا کردم 
واکنـش هـا هـم مثبـت بـود و هـم منفـی. تـوی هـر کاری 
همیشـه یـک سـری افـراد هسـتند کـه در کنـار موافقـان امر 

لفند. مخا
امیرحسـین: هیـچ وقـت ذهنـم را درگیـر و محـدود به یک 
سـبک نمـی کنـم و همـه سـبک و فرم موسـیقی گـوش می 
کنـم و دوسـت دارم. به سـلیقه های مختلف و نظـرات دیگران 

توجـه مـی کنم.
  برای کار شـما واژه اجراگر موسـیقی را انتخاب کرده 

انـد. از دید منفی مردم نسـبت به کارتـان بگویید.
شـاهین: گفتنـد کـه بایـد از واژه اجراگر موسـیقی اسـتفاده 
کنیـم کـه بـه نظـرم خیلـی سـلیقه ای اسـت امـا مـا احتـرام 

گذاریم. مـی 
عارف: متاسـفانه تبلیغـات به خوبـی انجام نگرفتـه و نگرش 
هـا درباره ایـن کار خیلی مثبت و خوب نیسـت. اکثریت مردم 
تصـور مـی کننـد کـه یک سـیم را بـه بانـد بـزررگ وصل می 
کنیـم و موسـیقی پخش می شـود و از چندو چـون کار اطالع 
چندانـی ندارنـد. دی وی جـی یعنی تصویری، پلـی کردن که 
در ایـران اجـرا مـی شـود امـا بـه صورتـی دارد اجرا می شـود 
کـه اپراتـور بـه صورت جداگانه پلـی می کند و تصویـر را برای 
اجـرا کننـده بـاال مـی آورد و مـا آن تصویر را با دسـتگاهی که 
مقابـل  خـود داریم اجـرا می کنیم. امـا در اصل دوتا دسـتگاه 
جداگانـه  دارد. اجراگرهـا تمام تالششـان را بـرای بهترین اجرا 
با دخیل کردن سـلیقه مخاطبان شـان می کنند. روانشناسـی 
در ایـن کار خیلـی پراهمیـت اسـت کـه بـا عملکـرد درسـت 

بتـوان بهتریـن اجـرا را ارائه کرد.
آرش: مـن زمانـی کـه شـروع کـردم احسـاس کردم کـه این 
کار ممکنـه از نظـر وجـه اجتماعـی خیلـی خوب و درخشـان 
نباشـد  و حتـی االن به خاطر فیدبک هـای اجتماعی از معادل 
انگلیسـی ایـن کار اصال خوشـم نمی یاد و همیشـه دنبال یک 
پسـوند و پیشـوند برایـش بودم یـا ترکیبی که خیلـی متفاوت 
تـر باشـد اگـر گروهی در ایـن کار بد کار کنند همـه ما را جزو 
ایـن بـد کار کـردن حسـاب مـی کننـد  و حتی بـرای انتخاب 
لیبـل هـم ترجیـح دادم اسـم و فامیل خـودم به تنهایی باشـد 
و بتوانـم بـه واسـطه آن یـک مسـیر تازه تـر و بهتـری را ادامه 
دهـم. مـن نگاهـم به این جریان تجاری نیسـت و بیشـتر برای 
دل خـودم انجـام مـی دهـم. لزوما هرجایـی برای اجـرا دعوتم 
کننـد نمـی روم. همـه جا مـی گویم هنـر چـون از درون بلند 
می شـود خیلی ارزشـمند اسـت و من برای هنر خـودم ارزش 
زیـادی قائلـم و مفـت هم آن را نمی فروشـم. بـرای همین هم 
هسـت کـه کار تجاریـم در ایـن جریـان خیلـی کمتر اسـت و  

راضی تر هسـتم .
امیرحسـین: خب خارج از کشـور خیلی با این کار آشـنایی 

دارنـد .مـن دوسـت دارم ایـن موضوع را در کشـور خـودم نیز 
جـا بیانـدازم و ادامه دهم تا مردم بیشـتر آشـنا شـوند فرهنگ 
سـازی شـود و بـه چشـم بد بـه آن نـگاه نکنند  ایـن کار مثل 
یـک هنـر اسـت و بایـد جای خـودش را بگیـرد.  بـرای خودم 
تـوی خانـه آهنـگ میکـس مـی کنـم و خیلـی لذت مـی برم 
بـرای خـودم بـرای تنهایـی خـودم اجـرا مـی کنـم  امـا برای 
مـردم بایـد یه پلـه از لذت خود کم کرد و سـلیقه مـردم را در 
نظـر گرفـت تا مـردم هم لـذت ببرند  امـا این که پولـی ، قرار 
باشـد بـرای سـلیقه خاصی کارکنـم یعنـی در ازای پـول زیاد 
چیـزی را اجـرا کنـم  که دیکته شـده باشـد به هیـچ عنوان با 

ایـن مدل سیسـتم هـا کنار نمـی آیم.
  راه جـا افتـادن ایـن هنـر در جامعـه و پیشـرفتش 

؟ چیست
شـاهین: برگـزاری همیـن اجراهایـی کـه تیـم کارمیوزیـک 
طراحـی مـی کننـد ،تبلیغـات و از همـه مهـم تـر آگاهـی که 

شـما رسـانه هـا مـی دهید.
عـارف: موزیـک الکترونیـک در ایران خیلـی جواب نـداده و 
اسـتقبال نشـده کـه بـا ارائه آثـار خـوب و حرفه ای اسـتقبال 

هـم بیشـتر خواهد شـد.
آرش: فرهنـگ سـازی ، کار درسـت، تبلیغات کافـی و اطالع 
رسـانی مناسـب، و این که همه ما سـوادمان را در زمینه ای از 
موسـیقی حـاال دامنـه ای از اجرا یـا دامنه ای از موسـیقی باال 
ببریـم  آثـار خـوب را اجـرا کنیم بقیـه هم صددرصـد این کار 
را ادامـه مـی دهنـد. اگـر خالقیتـی در کارمان باشـد و سـعی 
در ارائـه کاری جدیـد در هـر سـری داشـته باشـیم بـه نظـرم 
مخاطـب هـم بیشـتر جـذب مـی شـود و اسـتقبال زیـاد می 
شـود دیـد کامـال مثبتی بـه ایـن جریـان دارم حتی اگـر  هم 
زمانـی مـن نباشـم مطمئنـا بـه جاهای خوبـی خواهد رسـید   
افـراد خـوب جذب این مسـیر خـوب در این جریان می شـوند 
و نـه لزومـا هر کسـی کـه وارد این عرصه شـد و ارائـه  هر چه 
بهتـر ایـن برنامـه باعـث پیشـرفتش خواهد شـد چرا کـه این 
سـری ایـن اتفـاق افتـاد و برنامـه نمایشـی  و پرفورمنـس بـه 
آن اضافـه شـد کـه خیلی مـردم نظر مثبـت و خوبی داشـتند   
ایـن فسـتیوال هـا باعـث شـد مـن در طـی این شـش مـاه به 
انـدازه 2 سـال جلـو افتـادم چـون آدم هـای باتجربـه ای کنار 
مـن در ایـن فسـتیوال بودنـد کـه بـا آنهـا رقابت می کـردم و 
تـالش مـی کردم تک باشـم زمان زیـادی را گذاشـتم و خیلی 
چیـز هـا از بقیـه یـاد گرفتـم به نظـرم بـرای بقیه هـم همین 
طـور بـوده و همگـی یک پرش بـزرگ و بلند کاری را داشـتند 
و ایـن فسـتیوال هـا باعث سـرعت بخشـیدن به پیشـرفت کار 

شـده است .
امیرحسـین:  مردم باید با همه سـبک هالی موسـیقی آشـنا 
شـوند از ایـن گونـه اجراهایـی کـه زحمـات زیـادی برایشـان 
کشـیده می شـود اسـتفاده کنند. برگـزاری این  فسـتیوال ها 
باعـث شـده کـه ذهنیت مردم نسـبت بـه این کار عوض شـود 
و بفهمنـد کـه کار سـاده و پیـش پاافتاده و در حـد گرم کردن 

مجالس عروسـی و جشـن تولدها نیسـت. 
  اجراگـر در کار شـما زیاد اسـت، هر روز بیشـتر هم 
مـی شـوند. این جمعیـت زیاد کـه اکثریت هـم حرفه 
ای کار نمـی کنند آسـیبی به وجهه شـما نمـی زنند؟

شـاهین: به خاطر کـم بـودن دانـش واطالعات بعضـی ها به 
اشـتباه تصور می کنند این کار ضبط و پخش موسـیقی اسـت 
و نیـازی بـه خالقیـت و دانـش خاصی نـدارد، باهمیـن انگیزه 
هـا وارد ایـن کار شـده و باعث برداشـت های غلـط مخاطبین 

از آن می شـوند.
 عـارف: بایـد بگویـم خوشـبختانه یـا متاسـفانه اجراگـر در 
کرمـان زیاد شـده اسـت هم حس رقابت بیشـتر و بـا کار بد و 
بـدون تجربـه و مطالعه یک عده اسـم آن و فعـاالن عرصه اش 
را خـراب مـی کنند  چون مـردم کار را می بیننـد و تصور می 

کننـد کـه اجـرا کننده موسـیقی این گونه اسـت.
آرش: هـر چیـزی که زیاد شـود می شـود فرهنـگ؛ چیزی که 

کـم باشـد زیـاد در جامعه نفوذ پیـدا نمی کند.
و  بهترشـدن  باعـث  و  رود  مـی  باالتـر  رقابـت  امیرحسـین: 

شـود. مـی  کار  کیفیـت  باالرفتـن 
  کار کدام یک از دوستانت را بیشتر دوست داری؟

شـاهین: همـه ، دوسـتانم هسـتند و کار همـه شـان خوب و 
قابـل قبـول اسـت؛ دوسـتی و رفاقـت در کارمـان خیلـی زیاد 
اسـت. نمـی توانـم از شـخص خاصـی نـام ببـرم چـون همـه 

. بند خو
عـارف: کار همه دوسـتانم را دوسـت دارم و انصافا خیلی هم 
لـذت مـی برم از گـوش دادن به اجرایشـان به هر حـال رقابت 
بایـد وجـود داشـته باشـد برای بـاال رفتـن کیفیـت کار و ارائه 

بهتریـن آثـار به مـردم و مخاطبین. 
آرش: کار همه خوب است.

امیرحسـین: کار همه دوستانم را دوسـت دارم چون هرکدام  
سـبک منحصـر بـه فـرد خودشـان را دارنـد و واقعـا هـم عالی 
هسـتند در کشـور اشـکان محمدیـان کـه از دوسـتان هـم 

 . هستند
  سخن پایانی.

شـاهین: در انتهـا تشـکر مـی کنـم از شـما و روزنامـه وزین 
ما. پیـام 

عـارف: بـه دنبـال کارهای ویـژه و خـاص باشـیم تـا در این 
پیشـرفت کنیم. کار 

آرش: برنامـه ام ایـن اسـت کـه تخصصـی تـر کار کنـم و 
خـاص تـر باشـم  مطالعه و خالقیتم را بیشـتر کنـم تا کارهای 

جدیدتـری خلـق کنم .
امیرحسـین: هنـر بخصـوص موسـیقی خـط انتهـا نـدارد و 
همیشـه ادامـه دارد  مگـر ایـن کـه از آن زده شـوم کـه هیـچ 
وقـت چنیـن اتفاقی نمی افتد و موسـیقی و اجـرای آن یکی از 
اهـداف زندگیـم اسـت  موسـیقی حـس آرامش خوبـی به من 

مـی دهـد و نمـی توانـم آن را از زندگیـم حـذف کنم.

گفتگو با چهار اجراگر جوان موسیقی کرمان

می خواهیم نگرش به کارمان مثبت شود

دوره اول با مشـکالت زیادی 
روبروشـدیم که کنترل یه سری کارها 
از دسـت مان در رفت اما تجربه 
کسـب کردیم و هر سری بهتر و بهتر 
شـد دم مردم هم خیلی همکاری 
کردند. کرمان آینده درخشـانی دارد 
و من نظرم این اسـت که کرمان 
بازخوردهـای خوبی در این جریان 
گرفته و بهتر هم خواهد شـد  به هر 
حال تهران پایتخت اسـت و امکانات و 
سطح رقابتی متفاوت است.

چهـار دوره موسـیقی در قالـب فسـتیوال کارمیوزیـک  در کرمـان اجرا شـد 
بـه همیـن بهانـه  بـا چند تـن از اجرا کننـدگان موسـیقی در این فسـتیوال ها 

گفـت گویـی انجـام داده ام که مـی خوانید.
 شـاهین ایرانمنـش متولـد 66 در کرمـان ، از بچگـی کـی بورد مـی نوازد و 
عالقـه بـه موسـیقی الکترونیـک دارد. سـال 85 در کرمـان اولیـن کسـی بوده 
کـه ایـن کار را شـروع کـرده اسـت . عـارف زمانـی متولـد سـال 69 ؛ حـدود 
8-9 سـال اسـت کـه در ایـن زمینـه کار مـی کند و سـاز پیانو و سـاز کوبه ای 
مـی نـوازد . آرش یوسـفی متولـد 19 آبـان 67 در کرمـان اسـت و  لیسـانس 
عمـران دارد.  امیرحسـین ابراهیمـی متولـد سـال 69 ، لیسـانس معمـاری  و ایـن کار را از سـال 

86 شـروع کرده اسـت. 
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جامعه

سـیزدهم مـاه مـی پارسـال، مصادف بـا روز مـادر، یک 
زن کانادایـی بـه نـام »دانـا دیـر« Dana Dirr در حالی 
کـه به سـوی بیمارسـتانی حرکـت می کرد، تصـادف کرد 
و ضربـه مغزی شـد، او  پزشـک جـراح همان بیمارسـتان 
بـود. »دانـا« 35 هفتگـی حاملگـی اش را طی می کـرد. او 
پسـر پنـج سـاله ای بـه نـام »اِلـی« داشـت کـه در حـال 
مبـارزه بـا سـرطان بـود. در فیس بـوک او صفحـه ای بـا 
عنـوان »اِلـی مبـارز« بـرای مسـتند کـردن سـیر درمـان 

پسـرش درسـت کـرده بود.
یـک راننـده مسـت باعث تصادف شـده بـود روز بعد از 
 .J.S تصـادف، همسـر »دانـا«، آقـای »جان« یـا اختصـارا
در صفحـه فیس بوک اش نوشـت که همسـرش درگذشـته 
اسـت، امـا پیـش از مـرگ نـوزاد دخترشـان بـا سـالمت 
کامـل از بـدن مـادر خـارج شـده اسـت. خـب! تصدیـق 
می کنیـد کـه خبـر بسـیار غم انگیـزی اسـت، ایـن خبـر، 
بی شـک می بایسـت در روز مـادر، در رسـانه های دنیـا که 
در پـی انتشـار اخبـار جنجالـی هسـتند، سـر و صـدا بـه 
پـا می کـرد، امـا اینگونـه نشـد! چـرا؟ چـون کل داسـتان 
و  اینترنـت هویت هـای  در  بـود! گرچـه  اسـاس دروغ  از 
داسـتان های دروغیـن فـراوان هسـتند، امـا ایـن داسـتان 
دروغ از جهاتـی منحصـر بـه فـرد بـود چـرا که کسـی که 
داسـتان را جعـل کـرده بـود، بـه تدریج در طی 13 سـال 
خانـواده ای را کـه وجـود خارجـی نداشـت، در اینترنـت 
سـاخته بـود. بلـه! 13 سـال تمـام شـخصی بـه مـوازات 
مختلـف،  وب سـایت های  و  اجتماعـی  شـبکه های  ورود 
داسـتان دروغـی را بـه تدریج و بـه طـرز متقاعدکننده ای 
بـرای بقیـه تعریف کـرده بود. داسـتان از زن 22 سـاله ای 
شـروع شـده بـود کـه در خانـه پـدرش در اوهایـو زندگی 
می کـرد، خالـق داسـتان در طـی سـال های بـه تدریـج 
بـا قابلیت هـای شـبکه های اجتماعـی آشـنا شـده بـود و 
دانسـته بـود کـه چگونـه می توانـد دروغ هـای بزرگ تـری 

بگویـد و از سـادگی دیگـران اسـتفاده کنـد.
صفحـه فیس بـوک اِلی  پسـر مبتال به سـرطان خانواده 
دروغیـن- تـا زمـان فـوت »دانـا« 1100 َفن داشـت، روز 
بعـد از حادثـه رانندگـی دانـا، تعـداد َفن هـا بـه مراتـب 
بیشـتر شـد و بـه 6600 نفـر رسـید. البته خالق داسـتان، 
در پـی دریافـت پـول یـا کسـب سـود مالـی بـه شـیوه 
دیگـری نبـود، اتفاقـا او صفحـه ای بـرای کمـک بـه یـک 
نهـاد خیریـه کـه بـه بچه هـای سـرطانی کمـک می کند، 
بـاز کـرده بـود و از خواننـدگان خـود خواسـته بـود که به 
ایـن بنیـاد کمـک کننـد. در طی یـک روز بیشـتر از هزار 
دالر، پـول جمع شـده بـود. اما هر دروغـی، تاریخ مصرفی 
دارد، همزمـان بـا فـوت »دانـای« دروغیـن، افـراد زیادی 

درگیـر کشـف حقیقت و برمـال کـردن دروغ برآمدند، آنها 
در عـرض 24 سـاعت موفق شـدند هویت جاعل داسـتان 
را کشـف کننـد، او یک دانشـجوی پزشـکی مقیـم اوهایو 
بـه نـام واقعـی »امیلـی دیـر« بـود. نخسـتین چیـزی که 
باعث شـک شـده بود، عـدم بازتاب خبـری حادثه تصادف 
یـک  بـه  منجـر  ایـن شـک  بـود،  رسـانه ها  در  تراژیـک 
تحقیـق آنالیـن شـد. با اینکـه »دانـا« عکس هـای زیادی 
از فرزندانـش در اینترنـت گذاشـته بـود، اما حتـی یک بار 
هـم عکـس دسـت جمعی از آنها بـه نمایش نگذاشـته بود. 
بـا اسـتفاده از سـرویس های tineye.com و جسـتجوی 
تصویـر گـوگل، مشـخص شـد کـه عکس هایی کـه »دانا« 
از فرزندانـش گذاشـته بـود، در واقـع عکس هایـی بـود که 
جاعـل داسـتان از اینترنـت پیـدا کـرده بـود و بـه عنـوان 
فرزنـدان خـود معرفی کرده بود. تحقیق بیشـتر مشـخص 
کـرد کـه شـمار زیـادی از دوسـتان های فیس بوکـی دانـا 
و اعضـای خانـواده اش هـم جعلـی هسـتند و عکس هـای 
پروفایل هـای آنهـا متعلق به افـراد دیگری هسـتند. یعنی 
نه تنهـا خانـواده »دیـر« جعـل شـده بـود، بلکـه دروغگو، 
تعـدادی زیـادی دوسـت فیس بوکـی دروغـی هـم ایجـاد 
کـرده بـود. تصـور کنیـد کـه آدمـی از 13 سـال پیـش، 
زمانـی کـه سـایت Tripod محبـوب بـوده، شـروع بـه 
تعریـف داسـتان یـک خانـواده کنـد و بعـد بـا اسـتفاده 
عکـس  اشـتراک  سـایت های  مای اسـپیس،   ،Xanga از 
ماننـد Mobog و سـرانجام فیس بـوک بـه کارش ادامـه 
بدهـد! آخـر چـه انگیـزه و انـرژی ای باید پشـت سـر این 
 Yahoo! در  اکانتـی  حتـی  مـا  قصه گـوی  باشـد؟!  کار 
Answers داشـت کـه در آن بـه پرسـش های والدیـن 
هویـت  چگونـه  امـا  مـی داد.  پاسـخ  سـرطانی  بچه هـای 
واقعـی قصه گـو پیـدا شـد؟ یکـی از کسـانی کـه بـه بنیاد 
خیریـه ای حمایـت از بچه های سـرطانی کمک کـرده بود 
»امیلـی دیـر« نـام داشـت کـه نـام خانوادگـی یکسـانی 
بـه »دانـا دیـر« داشـت، ایـن مطلـب، صرفـا می توانسـت 
یـک تشـابه اسـمی باشـد، امـا ایـن طـور نبـود: پیـش از 
آن خانـواده »دیـر« در اقدامـی نمادیـن بـرای یـادآوری 
مقاومـت و مبـارزه کـودک سرطانی شـان، دسـت بندهایی 
درسـت کـرده بودند که برای دوسـتان آنالینشـان پسـت 
ایـن  فرسـتنده  آدرس  کـه  شـد  مشـخص  می کردنـد، 
دسـت بندها، آدرس »امیلـی دیـر« اسـت. وقتـی دروغ هـا 
مشـخص شـد و معلـوم شـد کـه امیلـی دیـر پشـت ایـن 
داستان هاسـت، امیلی نخسـت شـروع کرد بـه دروغگویی 
بیشـتر کـرد، امـا سـرانجام بـه کار خـود اعتـراف کـرد، از 
آنجـا کـه او در حـال تحصیـل پزشـکی بـود، می توانسـت 
داروهـای  ذکـر  بـا  را  سـرطانی  کـودک  داسـتان  همـه 

شـیمی درمانی و سـیر درمـان او، به طـرز متقاعدکننده ای 
کند. تعریـف 

تحقیـق بیشـتر کاربـران مشـخص کـرد کـه امیلـی، 
حـدود 20 پروفایـل مردانـه هـم درسـت کـرده بـود و در 
آنهـا تظاهـر می کـرد کـه مـرد خوش قیافـه کانادایـی بـا 
بیسـت و چنـد سـال سـن اسـت. از ایـن طریـق او حتـی 

نظـر تعـدادی از زنـان و دختـران را جلـب کـرده بـود.
ایـن خبـر کـه برایتـان نقـل کـردم، از زوایـای مختلف 
جالـب توجه اسـت و باید بـه آن دقت کرد:  نخسـت آنکه 
نشـان می دهـد، چگونـه مـاه پشـت ابـر پنهـان نمی مانـد 
و مـردم اگـر بخواهنـد، می تواننـد بـا ِخـَرد جمعـی خود، 
هـر دروغگویـی را رسـوا کننـد. در این قضیه، اگـر نیروی 
پژوهشـی صدهـا کاربر نبـود، هیچ وقت واقعیت مشـخص 
نمی شـد. در وبالگـی کـه آدرس آن در ذیـل مطلـب ذکر 
می شـود و یکـی از منابـع مقالـه اسـت می توانیـد ببینیـد 
کـه چگونـه صدهـا کاربـر بـا کمـک هـم پـرده از واقعیت 
امیلـی دیـر برداشـتند.*  از سـوی دیگـر این خبـر یک بار 
دیگـر به مـا گوشـزد می کند کـه در اینترنت بـه هویت ها 
سـودهای  و  روانـی  انگیزه هـای  کنیـم،  شـک  ادعاهـا  و 
ناپیـدای زیـادی، ممکـن اسـت بعضـی افـراد را به سـوی 

جعـل هویـت راهنمایـی کنند. 
طـوری که آنهـا با انـرژی باورنکردنـی ای هویتی جعلی 
بـرای خـود درسـت کننـد. جعـل هویـت در اینترنـت بـا 
اهـداف زیـادی صـورت می گیـرد، جلـب توجـه دیگـران 
را  مـردی  کاربـر  کـه  کنیـد  تصـور  آنهاسـت.  از  یکـی 
کـه مـی خواهـد وبالگـی بـاز کنـد و در آن ایـده و نـوع 
خاصـی از نـگاه را اشـاعه دهـد، بـا توجـه بـه نـوع خاص 
جامعـه در ایـران او بـه سـادگی متوجـه می شـود کـه اگر 
خـودش را یـک وبالگ نویـس زن جـا بزنـد، بـه مراتـب 
شـروع  پـس  می شـود،  بیشـتر  خوانندگانـش  تعـداد 
بـا  زن  یـک  زندگـی  داسـتان های  تعریـف  بـه  می کنـد 
و  ایده هـا  آن  قالـب  در  و  عاطفـی خـاص  جذابیت هـای 
دیـر«  »امیلـی  داسـتان  امـا  می کنـد!  بیـان  را  نظـرات 
نمونـه ای اسـت کالسـیک از اختالل روانـی ای که اختالل 
بـرای  می شـود.  نامیـده  اینترنتـی   Munchausen
اینکـه بدانیـم  مونچـاوزن چیسـت بایـد به قـرن هجدهم 
برگردیـم، در آن زمانـی یـک نجیـب زاده آلمانـی بـه نـام 
بـارون مونچـاوزن بعـد ازمدتی خدمـت در ارتش روسـیه 
و پـس از بازگشـت بـه میهن اش، شـروع به نقـل خاطرات 
عجیـب و غریـب و باورنکردنـی از آن سـفر کـرد. در ایـن 
خاطـرات او بـا انـواع دشـواری ها و مصائب روبرو می شـود 
و از همـه آنهـا جـان سـالم به در می بـرد، خاطـرات او در 
کتابـی در 34 فصـل جمـع آوری شـده اسـت و حتـی بـا 
اقتبـاس از ایـن کتاب چندیـن فیلم و انیمیشـن هم تهیه 
شـده اسـت.  خاطـرات آقـای مونچـاوزن یک جـوری آدم 
را یـاد خاطـرات باورنکردنـی آقـای همسـاده در مجموعه 
کاله قرمـزی 91 می انـدازد!! امـا جالـب اسـت بدانیـد کـه 

در روانپزشـکی بـرای نامگـذاری یـک اختـالل روانـی بـا 
مونچـاوزن،  بـارون  داسـتان های  نـوع خـاص  بـه  توجـه 
از نـام او اسـتفاده شـده اسـت. در روانپزشـکی اختاللـی 
داریـم بـه نام سـندرم مونچاوزن کـه در دسـته اختالالت 
سـاختگی قـرار می گیـرد، در ایـن اختـالل بیمـار بـرای 
جلـب توجـه یـا همـدردی دیگـران، شـروع می کنـد بـه 
تظاهـر به داشـتن بیمـاری یا ناخوشـی خاصی کـه وجود 
خارجـی ندارد، او اگر عالیمی از بیماری داشـته باشـد،  در 
آنهـا غلـو می کنـد، طـوری کـه پزشـکان شـک می کننـد 
و انـواع آزمایشـات را بـرای بیمـار درخواسـت می کننـد. 
بعضـی از کسـانی کـه ایـن مشـکل را دارنـد، در مـورد 
بیماری هـای تحقیـق زیـادی می کننـد تا منطبـق بر یک 
بیمـاری، عالیـم و نشـانه هایش را ابـراز کنند. آنها سـابقه 
جراحـی  عمل هـای  حتـی  و  طوالنی مـدت  بسـتری های 
متعـدد هـم دارنـد. البتـه توجه داشـته باشـد که سـندرم 
مونچـاوزن از اختـالل دیگـری به نـام خودبیمارانـگاری یا 
هایپوکندریـاز متمایـز اسـت، چرا کـه در آن اختالل خود 
فـرد آگاهانـه عالیـم بیمـاری را جعـل نمی کند و تالشـی 
آگاهانـه بـرای تقلیـد یک بیمـاری از خود بـروز نمی دهد. 
امـا نـوع خاصـی از سـندرم مونچـاوزن هـم وجـود دارد 
کـه در آن یـک فـرد تـالش می کنـد یـک فـرد دیگـر را 
بیمـار جلـوه دهـد. ایـن اختـالل، سـندرم مونچـاوزن بـا 
 Munchausen syndrome by proxy واسـطه یـا
نامیـده می شـود. مثـال مـادری ممکـن اسـت، پسـرش را 
کـه گاهـی مثل هر کـودک دیگـری دچار سـرماخوردگی 
پیشـرفته  تنفسـی  ناراحتـی  بـه  مبتـال  سـاده می شـود، 
جلـوه دهـد، بـر ایـن اسـاس فرزنـد بیچـاره نـزد چندین 
و چنـد متخصـص بیماری هـای تنفسـی بـرده می شـود، 
انجـام می شـود، اسـپرومتری  او  بـرای  انـواع آزمایشـات 
می شـود، برونکوسـکوپی می شـود و دسـت اخر پزشـکان 
درمی یابنـد کـه پسـر بیمـاری خـاص نـدارد، امـا مـادر 
و  می بـرد  اورژانس هـای  بـه  را  او  سراسـیمه  همچنـان 
امـا سـندرم  بـار در بیمارسـتانی بسـتری می کنـد.  هـر 
مونچـاوزن اینترنتـی، شـکل نوینـی از این اختالل اسـت، 
در ایـن اختـالل یـک کاربـر، در چت روم هـا، وبالگ هـا یا 
پروفایل هـای شـبکه های اجتماعـی، شـروع می کنـد بـه 
بیـان عالیـم یک بیماری و سـیر تشـخیص و درمان آن و 
مبـارزه خـود بـا بیمـاری. از ایـن طریق او در صـدد جلب 
توجـه و ترحـم دیگـران برمی آیـد. نخسـتین بار در سـال 
2000 یـک اسـتاد روانپزشـکی داشـنگاه آالبامـا بـه نـام 
»مـارک فلدمن« سـندرم مونچـاوزن اینترنتـی را توصیف 

و نامگـذاری کـرد.
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زبل خان همسایه 

عرفـان زارعـی- در قسـمت پیـش گفتیـم کـه 
همسـایه ی از جـان عزیزتر ما مشـغول سـخن گفتن 
از گیاهخواری و حفظ اکوسیسـتم بود و پسـرکی که 
از آن سـوی کوچه عبور می کرد و سـیگار می کشـید 
دقیقـا از روبـروی چهـره ی مـا که گذشـت دسـت از 
جان شسـت و سـیگار نیم کشـیده را پرت کرد روی 
زمیـن و من تـا آمـدم روی برگردانم دیـدم زبل خان 
نیسـت و بـا خـودم گفتم کـه دوبـاره شـیرجه زد تا 
فیلتـر هـا را از روی زمیـن بـردارد که دیـدم لوله ای 
از پنجـره بیـرون آمـد و زبل خـان گفـت با تـو چنان 
می کنـم کـه تو با اکوسیسـتم کردی و صـدای گلوله 

تمـام کوچه را پـر کرد.
آنجـا بـود کـه تصمیمـی کبری گونـه گرفتـم و 
بـا خـودم گفتـم اگـر آسـیبی بـه آن جوانک سـبک 
مغز رسـیده باشـد خـودم وظیفـه ی مدعی العموم را 
بـه عهده می گیـرم و دنبـال ماجـرا را می گیـرم را تـا 
قانـون جلـوی تغییـرات ناگهانی شـخصیت زبل خان 
را بگیـرد و از طرفـی مـن هم از سـعادت همسـایگی 
بـا ایـن شـکارچی دیـروز و بـودای امـروزی محـروم 
بشـوم و بتوانـم باقـی عمـرم را آنگونـه کـه صـالح 
می دانـم هـدر بدهـم، امـا وقتـی کـه دود از جلـوی 
چشـمانم کنـار رفـت و توانسـتم آن سـوی کوچـه را 
ببینـم با جوانکی روبرو شـدم که اشـک از دیدگانش 
جاری اسـت و داد می زنـد کجاسـت آنکـس کـه مـرا 
درمـان کـرد؟ کـو آن طبیـب و شـفاگر دردهـای 

من؟ العـالج 
زبل خـان هـم کـه گویـا فهمیـده بـود کـه دوباره 
اشـتباه بزرگـی کـرده و امـا بازهـم شـانس آورده و 
طبـق معمـول تیـرش بـه هـدف نخـورده ترسـان 
ترسـان بـه سـوی کوچه می آمـد که پسـرک دوید و 
خـودش را در آغوش وی و سـپس بر پاهای او افکند 
و اشـک ریزان و آه و نالـه کنـان شـروع کرد به شـرح 

داسـتان که :
هم اکنـون از مطـب پزشـکی می آیـم کـه از مـن 
قطـع امیـد کـرد و گفت تـو هرگـز نمی توانـی دیگر 
اجابـت مـزاج انجـام بدهـی و بعـد از ایـن همه وقت 
دوری از مسـتراح دیگـر کار از کار گذشـته و روده ی 
تـو تقریبـا از بیـن رفتـه و بایـد یکـی  دو متـری از 
آن را باعمـل جراحـی خطرناکـی جـدا کنیـم شـاید 
دوبـاره بتوانـی اجابـت مزاج کنـی و من هـم با کوله 
بـاری از غصـه و غـم داشـتم آخریـن نخ سـیگارم را 
می کشـیدم و بـه ایـن فکـر می کـردم کـه از ماسـت 
کـه بـر ماسـت، امـا ناگهـان ایـن فرشـته بـه نجات 
مـن شـتافت، ای عزیـز و بزرگـوار نـام تـو چیسـت 
کـه چنیـن بی ریـا و بـی ادعـا بـا لباس هـای الیـاف 
هـم  و  طبیعت هسـتی  دوسـت دار  هـم  طبیعـی ات 

دوسـت دار مـا اهـل لـذات طبیعـی و گیاهی.
زبل خـان بـه خود آمـد و سـینه اش را صاف کرد و 
گفـت: اهـل عرفان حلقوی مـرا به نام “ماهاسـبیلی” 
می شناسـند، چـرا کـه خـود را وامـدار ماهاریشـی 
می دانـم و سـبیل انبوهی هـم دارم اما شـما هر آنچه 

کـه دوسـت داری مـراد خود را خطـاب کن.
جوانـک کـه نمی دانـم از هیجـان و یـا تـرس و 
شـاید هـم بخاطـر بویـی کـه بـه مشـام می رسـید 
اشـک  از  پـر  چشـم های  بـا  و  مي لرزیـد  اندکـی 
همانطـور کـه بـه پـای همسـایه افتـاده بـود، گفت:
اسـتادم، ای اربـاب حلقوی، اسـتاد “ماهاسـبیلی” 
مـرا بـه شـاگردی خویـش بپذیـر تـا ادامه ی سـیر و 

سـلوک را در محضـر تو باشـم.
“ماهاسـبیلی”  پـس  زیـن  کـه  سـابق  زبل خـان 
خوانـده مي شـود دسـتی بـه سـبیل خـود کشـید و 
یـک دسـتش را روی سـر جوانـک گذاشـت و گفت: 
تـو  را به شـاگردی می پذیـرم مادامی که جـز اراده ی 
اسـتاد عمـل نکنـی و جانـت را در راه عرفان حلقوی 
و نـه عرفان هـای دیگـر در طبـق اخالص بگـذاری و 
هـر هفته هـم دو شـاگرد مثـل خـودت بیـاوری و در 
سـمت چـپ و راسـت خـودت گـذاری و آرام آرام با 
سیسـتم شـاگردی شـبکه ای دیگـران را هـم با علم 
شـناخت کائنات و دیدار محبت در سـرآچه ی جهان 
آیرودینامیـِک اگزیستانسـیال آشـنا کنی تـا همگان 

چـون خـودت معنـی جهـان را دریابند.
پیـش از آنکـه جوانـک جـواب دهد من بـه دنبال 
دسـتمالی جیب هایـم را گشـتم و بـه دسـتش دادم 
چـرا کـه از کلمـه ی آیرودینامیـِک اگزیستانسـیال 
بـه بعـد خـون از گـوش و دماغـش شـره می کـرد 
و نگـران بـودم کـه مبـادا ضربـه مغزی شـده باشـد 
امـا گویـا مشـکل جـدی نبـود و راحـت هـم بـا این 
ادبیـات زیـادی فخیـم آشـنا شـد و گفت: پیـر من و 
مـراد مـن همین جا بـاش تا بـروم و دیگر هـم دردان 
را از حواشـی آنـش دان )منقـل( بیـاورم و در کائنات 

شناسـی تـو غوطه ورشـان سـازم.
وی بـه سـرعت دور شـد و همسـایه ی مـا هـم 
نگاهـی  بـه مـن انداخـت و گفـت: دیدی کـه چطور 
ایـن نسـل تشـنه ی دانـش و آگاهـی هسـتند؟ امـا 
افسـوس کـه عـده ای هرچـه ماه را به ایشـان نشـان 
بدهـی فقـط تـا نـوک انگشـتت را نـگاه مي کننـد و 
بـه خانـه  بـه نشـانه ی تاسـف تـکان داد و  سـری 
برگشـت و در را محکـم بـه هـم زد و شـنیدم کـه از 

حیـاط بـه همسـرش گفـت:
زن بیـا کمک مـن زیر زمین رو تمیز کن شـاگرد 

دارم.
و خانـم هـم فرمودنـد: اگـر شـاگرد داری که بگو 
شـاگردت زیـر زمیـن رو تمیـز کنـه خودت هـم بیا 
کمـک مـن ایـن باقالی هارو پـاک کن ننه ات امشـب 

میـاد اینجـا فضولی...
و این داستان ادامه دارد.... 

پـی نوشـت: بـرای مطالعـه ی بخش های پیشـین 
ایـن داسـتان بـه سـایت payamema.ir  مراجعه 

. کنید

 ماجرای عجیب دروغ پردازی های خانم دکتر آینده

داغون شدیم آقو
طنز

افقی
1-از اثـار قدیمـی و دیدنـی اسـتان اردبیـل در تزدیکـی 

کراهـت سـاریجالو-  روسـتای 
2-کوچکترین ذره- نقش و نگار جامه- پماد قدیمی

3-کشـوری در قـاره کهـن- طلبـکار و وام دهنـده- خـط 
ش خو

4-مرکـز اسـتان کردسـتان- علـف خشـک- جنـس مدال 
می سو

5-خـط کـش رسـم- حضـور داشـتن- جانـدار- عالمـت 
مفعـول بـی واسـطه

6-دریاچه ای در اسیا- استارت قدیمی- صدای افسوس
7-همچنیـن- مـاه یازدهـم میالدی- رسـیدگی بـه جرایم 

سیاسـی و مطبوعاتی ... اسـت
8-جمله دستوری- نهی از گفتن- ارادتمند

9-تکیه گاه- مددرسانی- گهواره
10-نهر بسیار بزرگ- قدرت- جوش جوانی صورت

ان-  و عالمـت  زیـر حـرف  کبـود- حرکـت  11-سوسـن 
ریـه سـنگی گرانبهـا- 

12-بهشت- مخفف شاه- نازک ، کم قطر
بدهنـد- سـتاره-  عـروس  دیـدن  هنـگام  کـه  13-پولـی 

ایـران پـرور  ادب  اسـتان 
14-زاپاس خودرو- افتاب- زمان معین
15-ثروتمند- بی ریا ، بدون حقه بازی

عمودی
1-کشور اسیایی- درون صدف

بویـر  و  کهگیلویـه  مرکـز  اروپـا-  شـمال  در  2-کشـوری 
هنـدوان مقـدس  کتـاب  احمـد- 

3-شـهری در اسـتان مرکـزی- حریص- فرشـته شـب اول 
قبر

4-چاره اندیشی- مردود- اکسیر

5-عدد ورزشی- مقابل پیری- یکی از بخشهای اوستا
6-شـیر بیشـه- سـطل ابکشـی از چـاه- فالنـی- مخفـف 

ب خو
7-وسیله سنگ انداز- نفس سرکش- کوچه

8-مهتر قوم- نوعی عدسی- غوغا ، بلوا
9-کشـور مبارک- حشـره نیشـدار- فرایندی برای رسیدن 
بـه منافـع دلخـواه اقتصـادی و اجتماعـی در حالـی کـه 

محیـط زیسـت نیـز حفظ شـود
10-مظهر الغری- لنگرگاه- جد رستم- یار کلنگ

11-نوعی سس- عامل بیماری- روستا
12-الگو ، اسوه- نیم صدای االغ- پنبه زن

13-مقابل فرود- میهمانی ازدواج- سنگ انداز
14-گرو گذاشتن- طرد شده- شجاع ، دلیر

15-دیدنی و سرگرم کننده- نا امید ، رنجیده
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تصویری از تصادف دروغین

سایتی که توسط آن پول برای کودکان جمع می شد
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مرد منتظر است و خوب مي داند که او،

هیچ گاه نخواهد امد،

مرد،

تا آخرین نفس اینجا خواند ماند،

مرد اینجا خواهد مرد

عكس نوشت

تیاتر

 بچه ادم بدو 
نویسنده : علی عابدی

کارگردان : علی 
صمصامی

زمان : 1 الی 25 
خرداد

ساعت : 19:30
مکان : چهارراه کارگر 

- کارگر شماره یک 
-کوچه شماره یک 

بعد از چهارکوچه اول 
سمت راست مجموعه 

فرهنگی ورزشی 
شهرداری

خبر
پس از چهار ساعت جست و جو امدادگران

گردشگران اسپانیایی در کلوت های شهداد 
نجات یافتند

سرپرسـت معاونـت امـدادو نجـات اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اعزام 
سـه تیـم عملیاتـی بـه کلوت هـای شـهداد، گفت: پـس از چهار سـاعت 
جسـت و جـو امدادگـران گردشـگران اسـپانیایی در کلوت هـای شـهداد 

نجـات یافتند.
محمـد حیدری پـور در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: دو  تیـم 
گردشـگری از کشـور اسـپانیا در منطقـه کویری شـهداد)کلوت ها(پس 
از چهـار سـاعت جسـت وجو، در عمـق 38 کیلومتری کویر پیدا شـدند.
وی افـزود: کلوت هـای شـهداد بـا فاصلـه 100 کیلومتـری از شـهر 
کرمـان و 40 کیلومتـری از شـهر شـهداد منطقـه ای کویـری محسـوب 
می شـود و در بیـن زمین شناسـان به یکـی از قطب هـای گرمایی زمین 

اسـت. معروف 
سرپرسـت معاونـت امـداد و نجـات جمعیـت هـالل احمـر اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: پـس از تمـاس تلفنـی از مرکـز کنتـرل عملیات 
سـازمان امـداد و نجات با جمعیت هالل احمر اسـتان کرمـان، بالفاصله 
عملیـات جسـت وجو و نجات با اعزام سـه تیم عملیاتـی و 9 امدادگر در 

کلوت هـای شـهداد آغاز شـد.
حیدری پـور بـا اشـاره به واژگونی ماشـین این گروه توریسـتی، افزود: 
مصدومـان ایـن حادثـه در عمـق 38 کیلـو متـری کلوت هـای شـهداد 
پیـدا و پـس از ارائـه خدمـات امـدادی یک نفـر از آنها به مرکـز درمانی 

منتقل شـدند.
و  داد  خبـر  حادثـه  ایـن  آسـیب دیدگان  مناسـب  وضعیـت  از  وی 
خاطرنشـان کـرد : حادثه دیـدگان در مهمانسـرای جمعیـت هالل احمر 
اسـتان کرمـان اسـکان داده شـدند و عصـر امـروز چهارشـنبه  پنجـم 

خـرداد مـاه بـه کشـور خودشـان بـاز خواهنـد گشت./تسـنیم

 اطالعات

سکه

10,060,000 ریال طرح جدید

10,070,000 ریال طرح قدیم 

5,140,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,750,000 ریال

یک گرمی 1,880,000 ریال

طال

1,023,280 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,363,630 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,670 ریال دالر آمریکا

38,930 ریال یورو

9,600 ریال درهم امارت

5,300 ریال  یوآن 

53,100 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

16 تا 36 /نیمه ابری امروز

17 تا 36 /آفتابی فردا

بزودی

هر دوشنبه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران

جمع خوانی

جمع خوانی رمان بولوار پارادیس
نویسنده : مسعود ذوالعلی

زمان : چهارشنبه 12 خرداد ماه        ساعت 22


