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ارسـال  از  خودروسـازان  انجمـن  مشـاور 
درخواسـت اصـاح قیمـت انـواع خودروها به 
شـورای رقابت خبر داد و گفت: خودروسـازان 
منتظـر اعـام قیمت هـای جدیـد خـودرو از 
سـوی شـورای رقابـت هسـتند. بـه گـزارش 
اقتصـاد نیـوز داوود میرخانی رشـتی با اشـاره 
بـه اینکـه از سـال 93 تـا کنـون هیـچ مجوز 
افزایـش قیمتـی بـرای خودروسـازان صـادر 
نشـده، گفـت: واحدهای تولید کننـده خودرو 
هـم اکنـون برخـی خودروهـا را بـا ضـرر و 
کمتـر از قیمـت تمـام شـده وارد بـازار مـی 
کننـد کـه بـه نظـر می رسـد بهتـر اسـت در 
قیمـت آنهـا اصاحاتـی صـورت گیـرد. او در 
خصـوص میـزان افزایـش قیمت هـا در سـال 
95 افـزود: در سـال 93 شـورای رقابـت بـا 
افزایـش 3 درصدی قیمـت خودروها موافقت 
کـرد کـه به نظر می رسـد بـا توجه بـه تثبیت 
اسـت  بهتـر  گذشـته  سـال  دو  در  قیمـت 
متناسـب  قیمتـی  افزایـش   95 سـال  بـرای 
در  اقتصـادی خودروسـازان  واقعیت هـای  بـا 
نظـر گیـرد. مدیـر عامـل ایـران خـودرو در 
دهـه 60 افـزود: تثبیـت قیمـت خـودرو در 
برخـی  دخالـت  و  طـول سـال های گذشـته 
نهادهـای قیمت گـذاری سـبب شـده برخـی 
خودروسـازان بـزرگ مـا ضـرری در حدود 5 
هـزار میلیـارد تومان بـه خود ببیننـد و امروز 
به جایی برسـند کـه توانایـی پرداخت حقوق 
کارگـران خـود را نداشـته باشـند و در بـه در 
بـه دنبـال منابـع مالـی بـوده تـا هزینه هـای 

جـاری خـود را بپردازنـد.
میرخانـی گفـت: سـوال مـا از شـورای رقابت 

دولت هـا  دنیـا  کجـای  در  کـه  اسـت  ایـن 
نامیـده می شـود،  انحصـاری  کـه  را  کاالیـی 
قیمت گـذاری می کننـد؟ آیـا دولـت آمریـکا 
بـرای گوشـی هـای اپل کـه انحصاری اسـت، 
بـه تعییـن قیمت می پـردازد؟ مشـاور انجمن 
اعـام  رقابـت  خودروسـازان گفـت: شـورای 
کـرده اگـر خودروسـازان دو درصـد بهره وری 
را در واحدهـای خـود بـه دسـت نیاورنـد، دو 
درصـد از قیمـت خودرو هـای تولیـدی آنـان 
کـم خواهـد کـرد یـا اینکـه در صـورت بـاال 
نبـردن کیفیت بـه کاهش قیمـت محصوالت 

آنهـا دسـت خواهـد زد. 
رقابـت  شـورای  آیـا  کـه  اینجاسـت  سـوال 
متولـی بهره وری و کیفیت اسـت کـه بخواهد 
در ایـن خصـوص تصمیـم بگیـرد؟ میرخانـی 
افـزود: منطـق تولیـد در هـر جـای دنیا حکم 

می کنـد کـه واحدهـای تولیدی قیمـت تمام 
شـده یـک محصـول را محاسـبه کـرده و بـا 
درصـدی سـود کـه رقابتـی باشـد آن را روانه 
بـازار کننـد امـا جای پرسـش اسـت کـه چرا 
شـورای رقابـت بـازار را رقابتـی نمی کنـد و 
فضایـی را بـه وجود نمـی آورد که با سـازوکار 
مشـاور  شـوند؟  تعییـن  قیمت هـا  بـازار، 
انجمـن خودروسـازان افـزود: درخواسـتی که 
شـورای  بـه  خودروسـازان  سـوی  از  اخیـرا 
رقابـت ارسـال شـده در حقیقـت می خواهـد 
تـورم انباشـه تولیـد طـی دو سـال گذشـته 
را در قیمت هـای سـال 95 اعمـال کنـد. در 
حقیقـت خودروسـازان با ایـن افزایش قیمت 
دو سـال  در  قیمت هـا  تثبیـت  دارنـد  قصـد 
گذشـته و نـرخ تورم تولید در سـال 93 و 94 

را جبـران کننـد.
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رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
کرمان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«:

 زلزله بم
گردشگری 
یزد را از 
کرمان جلو 
انداخت
 با اصرار مدیرکل میراث فرهنگی
کمپ کویری شهداد را اجاره کردیم

 منطقی نیست که یک کمپ را بگیری
بازسازی کنی در حالی که مشخص نیست این 
کمپ یک سال بعد در اختیار تو است یا نه 
 در دوران طالیی برای توسعه گردشگری کرمان 
قرار داریم

 پروژه های عمرانی اگرچه بر چهره شهر تاثیر 
گذاشتند اما نهایتا به نفع گردشگری استان هستند
 اگر حریم کوه و جنگل رعایت شود
با پروژه هتل بام موافق هستم

شالباف پیشکسوت کرمانی در گفت و گو با پیام ما:

76 سال کار می کنم؛ هنوز بیمه نیستم

ملک به شکل ویالیی یا مجموعه آپارتمان حداقل در دو واحد مجزا 
یا بیشتر با حداقل 300 مترمربع زیر بنا در مجموعه نیازمندیم.
- در محدوده خیابان های خورشید، جهاد، اقبال، حافظ، 24 آذر، 

آزادگان، بلوار شیراز، بهمنیار و امام جمعه
- جهت قرارداد 3 ساله

تلفن تماس: 09355250005 و 09194251972

مشاور انجمن خودروسازان خبر داد:ملک با موقعیت اداری جهت اجاره نیازمندیم

 خودروسازان منتظر افزایش قیمت ها

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

بهتر از
آیت اهلل خامنه ای 
نداشته و نداریم 
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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

خبر

ورود نیروهای استخدامي جدید 
به شرکت توزیع نیروي برق شمال 
بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیـع نیروي 
مـاه  اردیبهشـت  کرمـان،در  اسـتان  شـمال  بـرق 
سـالجاري تعـداد 728 نفـر متقاضـي کار، در آزمـون 
ایـن  از  و  کردنـد  شـرکت  نیـرو  وزارت  اسـتخدامي 
تعـداد 44 نفـر برگزیـده و پـس از گذرانـدن مراحـل 
شـرکت  در  نفـر   22 گزینـش  و  علمـي  مصاحبـه 
توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان مشـغول 
بـه کار شـدند. محمـود شـهبا، مدیرعامـل شـرکت 
توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان بـا تاکید 
بـر رسـالت سـنگین کارکنـان خدمتگزارصنعـت برق 
گفـت: همـکاران مجموعـه صنعت برق بانـي صنعتي 
هسـتند کـه زیرسـاخت توسـعه اقتصـادي، اجتماعي 
و فرهنگـي جامعـه اسـت و هـر برنامـه اي کـه دولت 
براي توسـعه و تعالي کشـورتدوین کند، بـدون انرژي 
الکتریکـي پایـدار و مطمئـن قطعـا به نتیجـه نخواهد 
رسـید. شـهبا درجمـع نیروهـاي اسـتخدامي جدیـد 
خاطـر نشـان کـرد: صنعتـي کـه بـه آن وارد شـده 
ایـد، 32 میلیـون مشـترك در سراسـر کشـور دارد و 
سـاالنه 1میلیـون و 500 هـزار مشـترك جدیـد نیـز 
بـه آن اضافـه مي شـود. اوج بار صنعت در کل کشـور 
51 هـزار و 700 مـگاوات در سـال 94 بـوده و پیـش 
بیني مي شـود در سـال جدید و با شـرایط اقتصادي 
پسـا تحریـم اوج بـار افزایـش پیداکنـد کـه الزمـه 
پاسـخگویي مناسـب بـه ایـن افزایش نیاز بـه مصرف 
بـرق ، عـاوه بـر تجهیـزات و امکانـات فني مناسـب، 
داشـتن نیروهـاي متخصص، متعهد و دلسـوز اسـت.  
وي بـا اشـاره بـه همـت صادقانـه کارکنـان صنعـت 
بـرق بـراي آبادانـي کشـور گفـت: اگـر امـروز صنعت 
بـرق علیرغم تمامـي تحریم ها و کمبودهاي گذشـته 
سـربلند بیـرون آمده اسـت، مرهـون پشـتکار، همت 
و تـاش شـبانه روزي کارکنـان متعهـدي اسـت کـه 
تمامـي تـوان خـود را در راه خدمـت به مـردم به کار 
بسـتند تـا رسـالت ایـن صنعـت را کـه تامیـن بـرق 
مطمئـن و پایـدار مشـترکین اسـت، بـه خوبـي بـه 
انجـام رسـانند. شـهبا همچنین گفت: از سـال 1311 
کـه اولیـن کارخانـه چـراغ بـرق کرمان بـا نصب یک 
دیـزل ژنراتـور 50کیلـو واتـي کار خود را شـروع کرد 
و تنها در سـاعات محدودي از شـبانه روز مسـیرهاي 
مشـخصي از معابـر شـهر را روشـن مي کرد تـا امروز 
کـه تنهـا در محـدوده شـمال اسـتان کرمـان 567 
هـزار مشـترك از نعمـت بـرق برخوردارنـد و زندگـي 
اجتماعـي مـردم بـا لحظـه اي وقفـه در بـرق مختـل 
مـي شـود، زحمـات و تـاش هاي بسـیاري کشـیده 
شـده و کسـاني در سـخت ترین شـرایط و با کمترین 
امکانات و در گرما و سـرما بیشـترین جان فشـاني ها 
را بـراي روشـن کـردن چـراغ خانه هاي مـردم به کار 
بسـتند و امروز مسـئولیت حفظ و تعالـي صنعت برق 
بـر عهـده کسـاني اسـت که بایسـتي با درك درسـت 
از میـراث گذشـتگان، اندیشـه خوب و تـاش مداوم، 
زمینـه رشـد خود و ایـن صنعت را بـراي خدمتگزاري 
بهتـر بـه مـردم فراهـم نماینـد. در ادامه نـادر خواجه 
پـور، معاون منابع انسـاني شـرکت توزیـع نیروي برق 
شـمال اسـتان کرمـان ضمـن تبریـک ورود نیروهاي 
جدیداالسـتخدام به عرصـه خدمتگـزاري وزارت نیرو 
گفـت: تفـاوت بخـش توزیـع در مقایسـه بـا تولیـد و 
انتقـال، اربـاب رجـوع پذیر بـودن آن اسـت و ویژگي 
بـارز کارکنـان آن در مقایسـه بـا سـایر بخـش هـا 
اینسـت که بایسـتي روحیه برخورد شایسـته با ارباب 

رجوع  داشـته باشـند. 

خدمات رایگان کارگاه سیار 
خدمات فنی خودرو مرکز فنی و 

حرفه ای بافت در ایام نوروز
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل آمـوزش فنی 
و حرفـه ای اسـتان کرمـان، علیرضـا سـاجقه رئیس 
مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای بافـت گفـت: ایـن 
مرکـز آمـوزش  هرسـاله بـا اسـتقرار کارگاه سـیار در 
ورودی شـهر،  خدمات رایـگان خودرو از قبیل تنظیم 
بـاد، تنظیـم موتـور و سـایر خدمـات فنـی خـودرو را 
به مسـافران نـوروزی ارائه مینماید. وی گفت: امسـال 
نیـز طبـق روال هرسـاله از بیسـت و  پنجـم اسـفند 
مـاه لغایـت چهاردهم فروردین ماه خدمـات فوق ارائه 
گردیـد که موجبات رضایت همشـهریان و مسـافرین 
نـوروزی را در بـر داشـت. وی افـزود: امیدواریـم در 
سـالهای آتـی نیـز خدمت گـذار مـردم شـریف ایران 

باشیم. اسـامی 

برگزاری مراسم 
بزرگداشت روز زن 
در صنعت، معدن و 
تجارت جنوب 
بـه مناسـبت میـاد حضـرت 
روز  بزرگداشـت  و  فاطمـه )س( 
مـادر و روز زن، از بانـوان شـاغل 
و  ،معـدن  صنعـت  سـازمان  در 
تجـارت جنـوب کرمـان تجلیـل 

شـد. بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت این مراسـم 
بـا حضـور رئیـس سـازمان و بانوان شـاغل در سـازمان برگـزار شـد. در ابتدای 
مراسـم محمـود اسـکندری نسـب رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
جنـوب کرمـان ضمـن تبریـک والدت حضرت زهـرا )س(، روز مـادر و روز زن، 
بـه فرازهایـی از تاریـخ زندگـی آن بانوی گرانقدر اشـاره و نامگـذاری این روز را 
به عنوان بزرگداشـت مقام مادر و زن، بسـیار نیکو و ارزشـمند برشـمردند. وی 
همچنیـن بـه ضـرورت الگوبـرداری بانـوان از زندگـی دخت گرانقـدر نبی اکرم 
)ص( در تمامـی شـئون زندگی اشـاره و عملکرد ایشـان در تمامـی حوزه های 
زندگـی را الگـوی بـی بدیـل زن مسـلمان دانسـتند. دکتـر محمود اسـکندری 
نسـب در ادامـه از تـاش های بی وقفـه، خالصانه و بی توقع بانوان سـازمان در 
جهـت تعالـی اهداف سـازمانی علیرغم وظایف سـنگین خانوادگی آنها، تشـکر 
و قدردانـی نمود. شـایان ذکر اسـت در پایان مراسـم بـا اهدا لـوح از بانوان این 

سـازمان تقدیـر بعمـل آمد.

بازدید بیش از 600 
هزار مسافر نوروزی 
از شهرستان بم

شـهردار بـم گفـت: بیـش از 
از  نـوروزی  مسـافر  هـزار   600
28 اسـفند سـال گذشـته تا 13 
فرودیـن سـال جـاری از جاذبـه 
گردشـگری  و  تاریخـی  هـای 
ایـن شهرسـتان بازیـد کردند. به 

گـزارش ایرنـا علیرضـا ریاضـی ایرنا افـزود: پذیرش میهمـان نـوروزی در نقاط 
مختلـف شهرسـتان بـم طی سـال جـاری بیـش از 25 درصـد افزایش داشـته 
اسـت. وی ادامه داد: حدود 28 هزار گردشـگر طی نوروز سـال گذشـته از ارگ 
قدیـم بـم بازدیـد کردند کـه این رقم در سـال جاری بـه 37 هزار نفـر افزایش 
یافتـه اسـت. ریاضـی گفـت: طبـق آمـار نماینـده اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان در بم، 66 هـزار بازدیـد از جاذبه 
هـای تاریخـی، فرهنگی، مذهبی و جشـنواره های این شهرسـتان انجام شـده 
اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: مکانهـای گردشـگری از جمله امامزاده اسـیری و 
امامـزاده زیـد بـم طـی ایام نـوروز سـال جاری بـه منظور اسـکان گردشـگران 
مهیـا شـده بـود. وی افـزود: تورهـای بم گـردی نیز بـرای نخسـتین مرتبه در 
ایـام نـوروز در ایـن شهرسـتان راه انـدازی شـد و گردشـگران مـی توانسـتند 
همراه با راهنمایان گردشـگری و با اسـتفاده از اتوبوسـهای شـهرداری از جاذبه 

هـای ایـن شهرسـتان دیـدن کنند.

شهرداری بمصنعت، معدن و تجارت

کرمان ویچ

 کرمـان در نـوروز 95 هم مثـل چند سـال اخیر در 
جـذب گردشـگر از همسـایه هـای خود عقـب افتاد. 
حاال اسـتان فـارس از قدیم در جذب گردشـگر موفق 
تـر از کرمـان عمل مـی کـرد و فاصلـه معنـاداری با 
کرمـان داشـت اما اسـتان یزد چند سـالی می شـود 
کـه از کرمان سـبقت گرفته. امسـال هم شـب اقامت 
یـزدی هـا 900 هزار و شـب اقامـت کرمـان 720 هزار 
نفـر بـود. فکـر مـی کنید چـرا علـی رغم پتانسـیل 
بیشـتر اسـتان کرمان، اسـتان یزد در گردشـگری از 

کرمـان موفق تـر عمل مـی کند؟
ببینیـد بـه نظـر مـن دو موضـوع باعث شـده از اسـتان 
هـای همسـایه و اسـتان یـزد عقـب بیفتیم. اولیـن موضوع 
زلزلـه دلخـراش بـم بـود. زلزله بـم اثری بـود که مسـافران 
زیـادی بـرای بازدیـد از آن بـه اسـتان کرمـان سـفر مـی 

کردنـد. در برخـی سـال هـا حتی این اثـر تاریخی در کشـور 
جـزو پربازدیدتریـن هـا قرار مـی گرفـت. زلزله بم کـه اتفاق 
افتـاد عـاوه بـر ایـن که ارگ بـم را از لیسـت مسـافران کنار 
بـرد، باعـث ترس هم شـد. بـه طوری کـه عموم شـب اقامت 
هـای مسـافران در دو سـه سـال بعـد از زلزلـه بـه پـارك ها 
و مـکان هـای بـدون سـقف انتقـال یافـت. پـس از زلزلـه بم 
هـم متاسـفانه یـک توریسـت را از یکـی هتـل هـای کرمـان 
دزدیدنـد. ایـن موضـوع باعث شـد تـا برخی کشـورها کرمان 
را در لیسـت سـیاه خـود قـرار دهنـد و بـه مردم کشـور خود 

توصیـه کردنـد به اسـتان کرمـان سـفر نکنند. 
 هنـوز برخی مناطق کرمان در لیسـت سـیاه برخی 

هستند. کشورها 
بـا تـاش های انجام شـده اسـتان کرمان از لیسـت سـیاه 
خارج شـده اما هنوز برخی مناطق در لیسـت سـیاه هسـتند 
و بـر صنعـت گردشـگری کرمـان تاثیـر مـی گـذارد. حـاال 
شـما تصـور کنیـد زلزلـه بم و لیسـت سـیاه چـه تاثیـری بر 
گردشـگری کرمان گذاشـتند. گردشـگران کمتری به کرمان 
آمدنـد. دقـت کنیـد که وقتـی گردشـگر کمتـری بیاید، یک 
شـهر در مواجـه بـا گردشـگران تمریـن خوبـی نمـی کنـد و 
نمـی توانـد در ایـن بخش خود را رشـد دهـد. االن این اتفاق 
بـرای کرمان افتاده اسـت. در این میان اسـتان یـزد از فرصت 
اسـتفاده کـرد و گردشـگران را جـذب کـرد. با جذب بیشـتر 
گردشـگر، مراکز گردشـگری هم خود را رشـد و توسعه دادند 
و در نتیجـه یـزد از اسـتان کرمـان جلو افتـاد و فاصله گرفت. 
البتـه بـا تاش های صـورت گرفته در سـال هـای اخیر، من 
خـوش بیـن هسـتم که در چند سـال آینـده ایـن فاصله کم 

شـود و کرمـان بـه جایگاه خـود برگردد.
 در بحـث مثلث طالیی گردشـگری هم اسـتان یزد 
در کنـار دو اسـتان فـارس و اصفهـان قـرار گرفته و 

عمـال کرمان را جا گذاشـته اسـت.
بلـه. امـا در کرمان هـم اقدامات خوبی قرار اسـت رخ دهد. 
کمیسـیون گردشـگری اتـاق بـا همـکاری اداره کل میـراث 
فرهنگـی کرمـان قصـد دارد در اردیبهشـت مـاه نمایشـگاه 
گردشـگری برگـزار کند. بحث اولتـرا ماراتن کویر لـوت را در 
اردیبهشـت ماه داریم و قرار اسـت گروه موسـیقی از فرانسـه 
بـه باغ شـازده بیایـد و اجرا کند. بـا برگزاری اولتـرا ماراتن به 
دنیـا اثبات خواهد شـد کـه کویر لـوت امن اسـت. امیدواریم 
ایـن اقدامـات در کنـار راه انـدازی هتـل کویـری قلعـه گنج، 
کمـپ کویـری شـهداد، زائـر سـرای ماهـان و دیگـر کارهـا 

کمـک کنـد که ایـن نقیصـه را برطـرف کنیم. 
 بـه کمپ کویری شـهداد اشـاره کردیـد. کمپی که 
شـرکت عمـران علـوی ماهان بـه مدیرعاملی شـما، 

اخیـرا مسـئولیت آن را قبـول کرده.
مـا در شـرکت عمـران علـوی ماهـان، جـدای از هفت باغ 
علـوی که به گردشـگری کمـک می کنـد، دو کار را در حوزه 

گردشـگری انجـام مـی دهیـم. زائرسـرای ماهـان را تحویـل 
گرفتیـم و انشـااهلل یکـی از زیباتریـن زائرسـراهای کرمـان 
خواهـد شـد. کمـپ کویـری شـهداد را هم یک هفتـه قبل از 
عیـد نـوروز اجـاره کردیم و تا امـروز حدود 40 درصـد در آن 
پیشـرفت داشـتیم. زیرسـاخت هایی مثل آب و برق را تامین 

کردیـم. آالچیـق هـای قدیمـی را ترمیـم و 8 آالچیق 
هـم اضافـه کردیم. در ایـام نوروز 

بـه  هـم 

طـور میانگین شـبی 30 ماشـین بـه آن جا می آمـد و اقامت 
داشتند.

 امـا انتقاداتـی هـم وجـود دارد. برخـی مسـافران 
گالیـه داشـتند که در سـرویس های بهداشـتی مایع 
دستشـویی نبـوده. انتقـاد بـزرگ تـر اما بـه هزینه 
دریافتـی بـرای یـک شـب اقامـت برمـی گـردد. از 
برخی 30 هزارتومان گرفته شـده، برخـی 25 و برخی 
20 هزارتومـان. آیـا معیـاری بـرای اخـذ هزینـه یک 

شـب اقامـت وجود نـدارد؟
مـا یـک هفته قبـل از نوروز کمـپ را تحویـل گرفتیم و با 
مشـکات زیـادی روبـرو بودیـم. لوله هـای آب پوسـیده بود. 
بـرق هـم مشـکل داشـت. بچه هـای مـا تـا روز 12 فروردین 
آن جـا کار کردنـد. ایـن را در نظـر بگیریـد که بـرای کوچک 
تریـن نقصـی باید از شـهداد به کرمـان می آمدند تا مشـکل 
حـل شـود. بـه عنـوان مثـال ما بـرای شسـت و شـوی کمپ 

یـک تانکـر می خواسـتیم کـه ناچار شـدیم از کرمـان ببریم. 
امـا بـه نظـر مـن در مجمـوع بـا توجـه بـه ایـن فاصلـه کم، 
راضـی کننـده بـود. در مورد بلیـت هم ما تصمیـم گرفتیم از 
هـر ماشـین 30 هزارتومـان بگیریـم. بعد گفتند کسـی نمی 
مانـد. قیمـت را 10 هـزار تومان کردیـم. برای پیـش نیامدن 
مشـکاتی کـه گفتیـد هـم بـه زودی بلیت چاپ می شـود تا 

نیاید. تخلفی پیـش 
 اسـتاندار کرمان و مدیرکل میـراث فرهنگی همواره 
در صحبـت هایشـان از بخش خصوصی مـی خواهند 
وارد بخش گردشـگری شـوند. نمی گویم وارد نشـده 
انـد، امـا بـه نظر مـی رسـد آن طـور که بایـد بخش 
اسـت.  نایسـتاده  گردشـگری  کار  پـای  خصوصـی 

شـما بـه عنـوان رییس کمیسـیون 
بازرگانـی  اتـاق  گردشـگری 

مشـکل را چـه مـی دانید؟
بدلیـل  متاسـفانه  ببینیـد 
وجود قوانیـن مزاحم و گیرهای 
قانونی، دسـت بخـش خصوصی 
بسـته اسـت. بـه عنـوان مثـال 
شـما دقت کنیـد همین کمپ 
کویـری شـهداد، طبـق قانون، 
یـک سـاله بـه مـا اجـاره داده 
شـده اسـت. اگر زمان قرارداد 
طوالنـی تر بـود، قطعـا ما هم 
بهتـر بازسـازی مـی کردیـم. 

اما یـک هفته بـه عید 96 
بایـد کمـپ را تحویـل 

میـراث  و  بدهیـم 

فرهنگـی مجـددا از طریـق آگهـی بایـد ایـن کمـپ را اجاره 
دهـد. حـاال اگـر یکی پیـدا شـود باالتر از مـا پیشـنهاد دهد، 
کمـپ بـرای یک سـال در اختیـار اوسـت. اینگونه یک سـال 
زحمـت مـا هم هیچ می شـود. خانـه هایی هم کـه در اختیار 
میـراث فرهنگی اسـت همین مشـکل را دارند. ایـن واگذاری 
یـک سـاله باعث شـده تـا بخـش خصوصـی چنـدان رغبتی 
نداشـته باشـد. در کرمـان هم بـه همین دلیـل در این بخش 

کار زیـادی انجـام نمی شـود. 
 شـما کـه این مشـکل را می دانسـتید پـس چطور 

کمپ شـهداد را اجـاره کردید؟
آقـای وفایی مدیرکل میراث اصرار زیادی داشـتند البته ما 
هـم عاقـه مند بودیـم. اما اگر دقت کنید منطقی نیسـت که 
یـک کمـپ را بگیری، بازسـازی کنـی در حالی که مشـخص 
نیسـت ایـن کمـپ یـک سـال بعـد در اختیار توسـت یـا نه. 
یـک نکتـه دیگـر هـم در رابطه بـا خانه هایـی کـه در اختیار 

میـراث فرهنگی اسـت و بخش خصوصی باید آن هـا را اجاره 
کنـد بگویـم کـه یکـی دیگـر از مشـکات این اسـت کـه در 
واگـذاری خانـه هـا، کارشـناس واگـذاری از تهران مـی آید و 
بـا توجـه به شـرایط تهـران، رقم هـای سرسـام آوری را اعام 

مـی کنـد و بـرای بخـش خصوصی مشـکل پیش مـی آید.
 خب راه حل این مشـکل چیسـت؟ شـما بـه عنوان 
نماینـده بخـش خصوصـی چـه راهـکاری بـرای حل 

ایـن مشـکل دارید؟
مـا پیشـنهادی دادیـم کـه گروهی بـرای مشـخص کردن 
گیرهـای قانونـی تعیین شـود و پس از مشـخص کـردن این 
قوانیـن، به مسـئوالن گردشـگری کشـور اطاع داده شـود و 

نیـن  ا قو
اصـاح شـوند. اگـر بخش خصوصـی وارد صنعت گردشـگری 
شـود، توسـعه ایـن صنعت شـتاب بیشـتری می گیـرد. برای 
مشـارکت بخش خصوصی، دولت باید زیرسـاخت ها را ایجاد 

کنـد.
 همـکاری کمیسـیون گردشـگری اتـاق بـا میراث 

فرهنگـی در چه سـطحی اسـت؟
خوشـبختانه همـکاری فـوق العـاده خوبـی وجـود دارد. آن 
هـا حمایـت خوبی از کمیسـیون می کننـد. باید بـه این نکته 
اذعـان کنـم کـه دوران آقـای وفایـی از بهتریـن دوران هـای 
میراث فرهنگی کرمان در سـالیان اخیر اسـت. استاندار کرمان 
هـم خوشـبختانه حامی گردشـگری اسـت و فکر مـی کنم در 

دوران طایـی بـرای توسـعه گردشـگری کرمان قـرار داریم.
 بـه همـان بحث مسـافران نـوروزی برگردیـم. فکر 
مـی کنیـد پـروژه هـای عمرانـی کـه در کرمـان در 
حـال اجراسـت، چقدر بـر شـب اقامت کرمـان تاثیر 

؟ شت ا گذ
قطعـا پـروژه هـای عمرانـی نمـی گذاشـتند شـهر چهـره 
خوبـی داشـته باشـد و مسـافران اذیـت مـی شـدند امـا ایـن 
پـروژه هـا ارزشـمند هسـتند و اگـر بـه سـرانجام برسـند، 
شـهر کرمـان چهـره بهتـری پیـدا مـی کنـد و نهایتا بـه نفع 

گردشـگری اسـتان خواهـد شـد.
 امسـال دو پرونـده کویـر لـوت و قنـات هـا را در 
یونسـکو داریـم و احتمـال دارد ثبـت جهانی شـوند. 
ایـن موضـوع در خـارج شـدن بخـش هایـی از کویر 
لـوت از لیسـت سـیاه تاثیـر دارد. چقـدر امیدوارید 

کویـر لـوت ثبـت جهانی شـود؟
مـن خـوش بیـن هسـتم کـه هـر دو پرونـده ثبت شـوند. 
ثبـت کویـر لوت حتما بر لیسـت سـیاه هـم تاثیر مـی گذارد. 
ایـن را هـم بگویـم مـا از طریـق آقای جـال پور پیگیـر رفع 
ایـن مسـئله هسـتیم. جـدای از لیسـت سـیاه، ثبـت جهانی 
کویـر لـوت و قنـات هـا تاثیـر مثبتی بـر گردشـگری کرمان 

گذاشـت. خواهد 
 بـه عنـوان سـوال آخر، از شـما بـه عنـوان رییس 
کمیسـیون گردشـگری اتـاق کرمـان می پرسـم که 
چـه نظـری دربـاره پـروژه هتـل بـام کرمـان دارید؟ 
پروژه ای که بسـیار جنجالی شـده اسـت و موافقان و 

دارد. زیـادی  مخالفان 
ببینیـد اگـر یک سـری اصـول را رعایـت کنیـم، قطعا این 
پـروژه می تواند مفید باشـد. همه کشـورها از همـه جاذبه ها 
بـرای صنعـت گردشـگری خـود اسـتفاده مـی کننـد. ما هم 
اگـر بتوانیـم بـا رعایـت حریـم کـوه و جنـگل، ایـن پـروژه را 
اجـرا کنیـم، من موافقم. در خیلی از کشـورها هتـل روی کوه 
سـاخته شـده. مثـا در یکـی از بندرهـای مالـزی، هتلـی در 
ارتفاع 2 هزار متری روی کوه سـاخته شـده اسـت و مشـکلی 

پیـش نیامده اسـت.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«:

 زلزله بم، گردشگری یزد را
از کرمان جلو انداخت

در حـال تهیـه گـزارش »کرمـان همچنـان در حاشـیه مهمـان خانـه هاسـت« بـودم 
کـه مهـدی سیاوشـی، رییس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی کرمـان را دیدم. 
از او در ارتبـاط بـا عقـب افتـادن کرمـان از اسـتان هـای همسـایه در زمینـه جـذب 
گردشـگر پرسـیدم. سیاوشـی در پاسـخ بـه من گفت کـه به دفترش بـروم تا مفصل 
بـه سـوالم جـواب دهـد. همیـن امـر منجـر بـه انجـام مصاحبـه ای یـک سـاعته بـا وی 
شـد. مهدی سیاوشـی در دولت اصالحات در اسـتانداری کرمان پسـت های مختلفی 
از جملـه معاونـت امـور عمرانـی داشـته و حـاال عـالوه بـر مدیرعاملـی شـرکت عمـران 
علوی ماهان )مجری محور گردشـگری هفت باغ(، رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق 
بازرگانـی کرمـان هـم هسـت. روز گذشـته در محـل شـرکت عمـران علـوی ماهـان با 
مهـدی سیاوشـی در ارتبـاط بـا برخی مسـائل حوزه گردشـگری اسـتان کرمـان صحبت کـردم. ماحصل این 

مصاحبـه را در ادامـه مـی خوانید:

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

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

 برابـر رای  شـماره 139460319013001397 مـورخ 94/11/28 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
درواحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بافـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبر 
شـیخ اسـدی فرزنـد امـان الـه بشـماره شناسـنامه 798 صـادره از بافـت در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 343/24 مترمربـع پـاك 266 فرعـی از 36 اصلی قطعـه دو بخش 
40 واقع در مرزغان بزنجان خ سـید الشـهداء کوچه 5 خریداری از مالکین رسـمی مشـاعی 
محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی 
مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این 
اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـودرا بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1394/12/25                      تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/1/17

رئیس ثبت اسناد و اماك- وهب نعمتی   
م الف 751       

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

برابـر رای شـماره 11299 مورخـه 1394/12/12 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک بـم تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانـم مهرنـاز نادعلـی زاده فرزند امان 
اهلل بشـماره شناسـنامه 1017صـادره از بم کدملـی 3111083543 در ششـدانگ  یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 421.5 مترمربـع پاك 6 فرعـی از4212 اصلـی واقع در شـهربم خیابان 
22 بهمـن کوچـه شـماره 8  بخـش 29کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه 
مومـن زاده و معصومـه مومـن زاده محـرز گردیده اسـت . لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 

سـندمالکیت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/12/26                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/1/17 

محمد امیری خواه- رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان بم

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

برابـر رای  شـماره 139460319013001262 مـورخ 94/11/14 هیـات موضـوع  
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
درواحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بافت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای فرشـید 
مداحـی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 295 صـادره از بافـت در یک باب خانه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 451/40 مترمربـع پـاك 3 فرعـی از 948 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاك 1 فرعـی از 948 اصلی قطعه یک بخـش 40 کرمان واقـع در خیابان 
طالقانـی شـرقی کوچـه 3 خریـداری از آقـای مهـدی کاویانـی احـدی از ورثه مالک رسـمی 
محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی 
مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـودرا بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور وعدم 
شـد. صادرخواهـد  مالکیـت  سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول 

تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/17
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/1/17

رئیس ثبت اسناد و اماك- وهب نعمتی    
م الف 723                 

 زلزله بم تاثیر منفی بر گردشگری کرمان گذاشت
 عموم شب اقامت های مسافران در دو سه سال بعد از زلزله به پارک ها و مکان های بدون سقف انتقال یافت

 زلزله بم و قرارگیری کرمان در لیست سیاه برخی کشورها باعث شد یزد از ما پیشی بگیرد
 یک هفته قبل از نوروز کمپ کویری شهداد را تحویل گرفتیم و با مشکالت زیادی روبرو بودیم

 واگذاری های یک ساله باعث شده تا بخش خصوصی چندان رغبتی برای حضور در گردشگری نداشته باشد
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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

کاغذ اخبار

رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام گفت: مسـؤوالن به ویـژه نظامی 
هـا بـه خوبـی مـی داننـد کـه صنایـع موشـکی در زمـان جنـگ کـه مـن 
فرماندهـی آن را داشـتم، از صفـر توسـط نیروهـای جهـاد سـازندگی، سـپاه 
پاسـداران و ارتـش شـروع شـد. بـه گـزارش روابـط عمومی مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام آیـت اهلل اکبر هاشـمی رفسـنجانی دیروز  با بیـان این مطلب 
افـزود: )ایـن صنعـت( بعدهـا در زمان ریاسـت جمهـوری ام تقویت شـد و من 
همیشـه بـر ضـرورت تکمیل و تقویت پـروژه  موشـکی ایران به عنـوان قدرت 
دفاعی و بازدارنده تأکید داشـته و دارم. هاشـمی رفسـنجانی در جواب سـؤال 
یکـی از حاضـران کـه پرسـیده بـود: »ماجرای سـخن شـما درباره موشـک و 
گفتمـان کـه در توییتـر منتشـر شـده بـود، چیسـت که باعـث سوءاسـتفاده 
بعضی هـا بـرای القـاء اختاف بین شـما و مقام معظم رهبری شـده اسـت؟«، 
گفـت: نقـل ایـن جملـه بـرای من هـم تازگـی داشـت و گفتـم که اصـل آن 
جملـه را بیاورنـد کـه آوردنـد و دیـدم کـه مربـوط به تاریـخ 14 آبـان 1387 
یعنـی هفـت سـال قبـل و در مصاحبـه  مفصل با یـک گروه فیلمسـاز هلندی 
بـا موضـوع »تاریخچـه کاربـرد سـاح های شـیمیایی علیـه ایـران«، اسـت.  
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، بـا ابراز تأسـف از تحریـف و تقطیع 

خودسـرانه ایـن جملـه و سـوء برداشـت از آن و تعجیـل بعضـی از جریان ها و 
گروه هـا بـرای سـوء اسـتفاده از ایـن جملـه، گفـت: اوالً بـه عنـوان کسـی که 
در طـول دوران زنـدان ستمشـاهی، قرآن تفسـیر می کردم، مصداق و تفسـیر 
ةٍ َوِمـن ِرباِط الَخیـِل تُرِهبوَن بِِه  عملـی آیـه  »َوأَِعـّدوا لَُهم َما اسـَتَطعُتم ِمـن ُقوَّ
ِ َوَعُدوَُّکـم« را در شـرایط موجود که دشـمنان، انقاب، ایران و اسـام  َعـُدوَّ اهللَّ
را تهدیـد می کننـد، تجهیـز قـوای نظامـی کشـور، از جملـه تقویـت قـدرت 

موشـکی کشـور را الزم می دانـم. 
ثانیـاً اگـر عامـه  مـردم هم نداننـد، مسـؤوالن به ویـژه نظامی ها، بـه خوبی 
می داننـد کـه صنایـع موشـکی در زمـان جنـگ کـه مـن فرماندهـی آن را 
داشـتم، از صفـر توسـط نیروهـای جهاد سـازندگی، سـپاه پاسـداران و ارتش 
شـروع شـد و بعدها در زمان ریاسـت جمهوری ام تقویت شـد و من همیشـه 
بـر ضـرورت تکمیل و تقویـت پروژه ی موشـکی ایران به عنوان قـدرت دفاعی 
و بازدارنـده تأکیـد داشـته و دارم. وی در بخـش دیگـری بـا تأکید بـر جایگاه 
والیـت فقیـه در تفکـرات شـیعی، گفـت: بارهـا گفتـه ام، هـم به عنـوان اصل 
والیـت فقیـه بایـد از رهبـری نظـام حمایت کـرد و هم به عنوان شـخص ولی 

فقیـه، کسـی بهتـر از آیت اهلل خامنـه ای نداشـته و نداریم. 

هاشـمی رفسـنجانی به آثار جهاد سـازندگی در نخسـتین سـال های پس 
از پیروزی انقاب اسـامی، دوران دفاع مقدس و دوران سـازندگی اشـاره کرد 
و گفـت: سنگرسـازان بی سـنگر در خطـوط مقـدم بـرای رزمنـدگان خاك ریز 
مناطـق  در  ایـران  روسـتاهای  بـه  سـازندگی  دوران  در  بعدهـا  و  می زدنـد 
دورافتـاده می رفتنـد و گاهـی مجتمع هـای صنعتـی می سـاختند تـا جوانـان 
در روسـتا بماننـد. رئیس مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، به سـابقه  فعالیت  

جهـاد سـازندگی بـرای دسترسـی ایران بـه موشـک های دوربرد اشـاره کرد و 
گفـت: اولیـن موشـک را جهـاد سـازندگی به کمک سـپاه پاسـداران سـاخت 
کـه بـه نوعـی مهندسـی معکـوس از موشـک هایی بود کـه از برخی کشـورها 
بـه شـکل خیلـی محـدود می گرفـت. وی افـزود: اواخـر جنگ اولین موشـک 
هفتـاد کیلومتـری را سـاختیم و کـم کـم موشـک را در ایـران یـک صنعـت 

بومـی کردیم.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

بهتر از آیت اهلل خامنه ای نداشته و نداریم 

مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اخبار آبفا

نماینده ولی فقیه:

سپاه در مورد انتخابات آینده به 
روشنگری می پردازد

میـزان نوشـت:نماینده ولـی فقیـه در ســپاه در 
ادامـه بـا اشـاره به اولویـت امسـال سـپاه در رابطه 
بـا تحـول و تعالـی بیـان داشـت: موضـوع امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر و نیـز ایجـاد بســـترهای 
الزم بـرای تحقـق ایـن فریضـه در سـپاه در سـه 
شناسـاندن  منکـر،  و  معـروف  شـناختن  بخـش 
عنـوان  بـه  بایـد  آن  اجـرای  و  منکـر  و  معـروف 
اولویـت کاری در سـپاه پیگیـری شـود لـذا در این 
راسـتا سـپاه بایـد پیشـرونده و پیشـبرنده کشـور 
باشـد. حجـت االسـام علی سـعیدی تصریـح کرد: 
ابتـدای ســال آینده و امسـال کشـور درگیر فضای 
سیاسـی انتخابات ریاســت جمهـوری خواهد بود و 
متأسـفانه مـی بینیم کـه هنوز مهر تأییـد انتخابات 
مجلس خشــک نشـده یک عده سـخن از انتخابات 
بعـدی مـی زننـد که ایـن اقدامـات زودتـر از موعد 
نیـز ناخوشـایند اسـت، امـا در این مسـئله ســـپاه 
همچنـان موضـوع روشـنگری و بصیـرت را ادامـه 

خواهـد داد.

آیت اهلل هاشمی رسما انتساب توئیت 
جنجالی به خود را تکذیب کرد

تابناك نوشـت: رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظـام در دیـدار بـا دبیـر و مدیـران دبیرخانـه ایـن 
مجمـع بـه صراحـت از حسـاب توییتـری منتسـب 
بـه خـود تبـری جسـتند و انتسـاب آن را تکذیـب 
کردنـد. انتشـار یـک توئیـت در حسـاب منتسـب 
بـه آیـت اهلل هاشـمی کـه بـا تذکـر جـدی و علنی 
رهبـر انقـاب همـراه شـد، مطالبـه افکارعمومـی 
دربـاره موضع گیـری شـفاف و سـریع رئیس مجمع 
نوشـته  ایـن  قبـال  در  نظـام  تشـخیص مصلحـت 
کوتـاه را در پـی داشـت؛ مطالبـه ای کـه امـروز بـا 
تکذیب رسـمی شـخص هاشمی رفسـنجانی، پاسخ 
داده شـد. »دنیـای فـردا دنیای گفتمان هاسـت، نه 
دنیـای موشـک هـا«؛ ایـن توئیتـی بود که حسـاب 
کاربـری منتسـب بـه آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
در اوج چالـش موشـکی میان ایران و غرب منتشـر 
کـرده بـود و اسـباب ناراحتـی دلسـوزان انقـاب و 
در رأس ایشـان، رهبـر انقـاب اسـامی را در پـی 
داشـت و ایشـان در اقدامـی کم سـابقه بـه صراحت 
داشـتند.  گیـری  موضـع  تعبیـر،  ایـن  قبـال  در 
در  فروردیـن  یازدهـم  روز  رهبـری  معظـم  مقـام 
سخنرانی شـان تأکید کردنـد: »روزگار، روزگار همه  
چیـز اسـت، وگرنـه بـه  راحتـی و بـه  صراحـت حق 
ملـت را خواهنـد خـورد. اگـر ایـن حـرف از روی 
ناآگاهـی گفتـه شـده باشـد، یک مسـأله اسـت اما 
اگـر از روی آگاهـی باشـد خیانـت اسـت« و بدیـن 
ترتیـب حساسـیت ها نسـبت بـه تعبیـر عجیبی که 
در حسـاب توئیتـر هاشـمی بـه کار برده شـده بود، 
دو چنـدان و پاسـخ خواهی از هاشـمی یـک مطالبه 

شـد. عمومی 
در ایـن میـان، هرچنـد انتظـار می رفـت موضـع 
هاشـمی در قبـال این توئیت پیـش از واکنش رهبر 
انقاب مشـخص شـود اما در روزهای بعد از موضع 
گیـری هاشـمی نیـز اطاعیـه یـا گفتـار رسـمی از 
هاشـمی منتشـر نشـد و صرفـاً رسـانه های نزدیـک 
بـه رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت نظـام، موضع 
گیری هـای متناقضـی در ایـن رابطـه داشـتند کـه 
دامنـه اش از عـدم ارتبـاط ایـن حسـاب توئیـت بـا 
دفتر هاشـمی و اداره اش توسـط یکی از دوستداران 
هاشـمی تا اداره این حسـاب توسـط معاون سردبیر 
سـایت هاشـمی و بدون هماهنگی با هاشـمی ـ در 
خصـوص متن هـای منتشـره ـ را شـامل می شـد. 
سـرانجام آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در دیـدار 
محسـن رضایـی و مدیـران دبیرخانـۀ مجمـع بـه 
صراحـت از ایـن توییـت تبـری جسـت و انتسـاب 
ایـن  در  هاشـمی  اهلل  آیـت  کـرد.  تکذیـب  را  آن 
دیـدار گفـت: »زمـان جنـگ حتـی یـک موشـک 
هـم نداشـتیم؛ امـا بعـداً به لحـاظ علمی بـه جایی 
رسـیدیم کـه می توانسـتیم موشـک قـاره پیما هم 
بسـازیم« و در ادامـه بـر لـزوم حفـظ و توسـعه این 

ابـزار مهـم تأکیـد کردند.

رییـس جمهـور گفـت: ما حـق نداریـم در زندگـی خصوصی 
مـردم مداخلـه کنیم،مـردم بایـد بـه ما اعتمـاد کننـد. نکند 
خـدای نکرده شـبکه اجتماعی بیگانـه قابـل اعتماد تر از یک 
شـبکه داخلـی شـود. حسـن روحانـی ایـن صحبت هـا را در 
نشسـت با وزیـر، معاونان و مدیـران ارشـد وزارت ارتباطات و 
فنـاوری اطاعـات عنـوان کـرد. گزیـده صحبت های حسـن 
روحانـی را در ادامـه بـه نقـل از  پایـگاه اطاع رسـاني دولت 

بخوانید:
  نبایـد اجـازه دهیـم فضـای امیـد و تاشـی که بـه وجود 
آمـده از بیـن بـرود. زمـان انتخابـات رقابت و بحـث کنیم اما 
وقتـی انتخابـات بـه پایـان رسـید دیگـر نبایـد آثـارش ادامه 

یابـد تا بـه انتخابـات بعدی برسـد.
 فضـای امـروز پـس از برجـام بایـد مـورد بهـره بـرداری و 
اسـتفاده قـرار گیـرد، در ایـن فضـا بایـد سـرمایه داخلـی را 

کنیم. جـذب 
 پیشـرفت در رقابت سـالم بوجـود می آیـد و اگر موضوعی 
در انحصـار دولـت یـا نهـادی باشـد دردسـر ایجاد مـی کند، 

اگـر اکنـون در دنیـا رقابـت نبـود آیـا شـما با همیـن قیمت 
خدمـات ارتباطـی به مـردم ارائـه مـی کردید؟ رقابـت باعث 
مـی شـود که قیمت را کاهـش دهید و کیفیـت را باال ببرید.

  بایـد در ایـن شـبکه ارتباطات مـردم امن تر باشـد. وزارت 
ارتباطـات امیـن مردم اسـت. شـما امکاناتی در اختیـار دارید 
کـه مـی توانیـد مکالمـات مـردم را گـوش کنید امـا این کار 

خیانـت در امانت اسـت.
 اصل بر امنیت ارتباطات اسـت که اسـام و قانون اساسـی 

بر آن تاکید کرده اسـت.
  ایـن تفکـر را کـه اگـر یک امکانـی موجب ایجـاد ضرر در 
قسـمتی شـده، بایـد بـه طـور کامـل آن را کنـار زد و نادیده 

گرفـت، موجـب اختال در زندگی بشـر اسـت.
  اگـر در جامعـه ای همـه چیز پیشـرفت کرده باشـد اما در 
آن جامعـه دروغ و تهمـت باشـد آبروی هم ریخته شـود و هر 
کـس صبـح از خانـه بیـرون بیاییـد نداند تا شـب چه بر سـر 

آبرویـش می آید آن پیشـرفت فایـده ای ندارد.
 اگـر از علم سوءاسـتفاده شـده اسـت ، نمـی توانیم بگوییم 

کـه بایـد آن را تعطیـل کـرد همانگونـه کـه در نوشـته ای 
توهیـن و خافـی انجـام شـده نمی تـوان گفت همـه قلم ها 

را باید شکسـت.
  ممکـن اسـت چاقویی دسـت فـردی را بریده باشـد، نمی 
تـوان همـه چاقوهـا را جمع کرد چـرا که زندگـی مختل می 
شـود. برخـی افـراد ابـزاری دارنـد و آن نـه گفتـن بـه همـه 

چیز اسـت.

 اگـر برجـام نبـود امـروز نمـی توانسـتیم حتی یک بشـکه 
نفـت صـادر کنیـم. در آغـاز دولـت تدبیـر و امیـد غربـي ها 
تصویـب کـرده بودنـد کـه فـروش یک میلیـون بشـکه نفت 
ایـران را بیسـت درصـد کاهـش دهنـد و بـه صفـر برسـانند. 
آنهـا می خواسـتند قـدرت و نقش ایـران را در صحنـه انرژی 
بـه صفر برسـانند و مـا را از ایـن صحنه به طـور کامل حذف 

بودند. کـرده 

حسن روحانی:

حق مداخله در زندگی خصوصی مردم
را نداریم

    دولت

1  حکم اعدام بابک زنجانی ابالغ شد
بـه گـزارش ایلنـا رسـول کوهپایه زاده بـا اعام خبر ابـاغ حکم بابک زنجانـی به وی 
عنـوان کـرد: صبح دوشـنبه حکم موکلم از سـوی شـعبه 15 دادگاه انقـاب به بنده 
ابـاغ شـد. در واقـع از دوشـنبه پروسـه ابـاغ حکـم بابک زنجانی آغاز شـده اسـت، 
چراکـه حکـم صادر شـده 318 صفحه اسـت و ما بایـد از آن یادداشـت برداری کنیم 
و چـون یادداشـت برداری از ایـن صفحـات زمان بر اسـت، وقتی همه آن را یادداشـت 
کردیـم از آن روز حکـم ابـاغ شـده تلقـی می شـود و از آن زمـان مـا 20 روز بـرای 
اعـام اعتـراض خـود فرصـت داریم. به نوشـته ایلنا، وکیـل بابک زنجانی با اشـاره به 
مفـاد حکـم، یـادآور شـد: اصل حکـم   همان چیزی اسـت که پیـش از این از سـوی 
سـخنگوی قـوه قضاییـه اعـام شـده بـود و بـر اسـاس آن هر سـه متهم پرونـده به 
اتهـام فسـادفی االرض بـه اعـدام محکوم شـده بودنـد. در حال حاضر نیـز حکم اباغ 
شـده بـه مـا، حاکی از رای به افسـاد فـی االرض و اعدام بـرای بابک زنجانی اسـت. او 
افـزود: حکـم دو متهـم دیگـر این پرونـده هنوز بـه وکای آن ها اباغ نشـده اسـت، 
ابتـدا بایـد پروسـه اباغ حکم متهم ردیف اول طی شـود و پـس از آن حکم دو متهم 

دیگـر بـه وکای آن ها اباغ خواهد شـد.

2   رییـس قـوه قضاییه: بـا اینکه اعالم کـرده ام ممنـوع التصویری 
قانونـی اسـت، برخی می گویند درسـت نیسـت

آیـت اهلل آملـی الریجانی در جلسـه مسـئوالن عالی قضایـی گفت: دادسـتان تهران 
بنابر اختیارات و مسـتندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده اسـت و سـخنگوی 
قـوه قضاییـه نیز بارها این موضوع را مسـتنداً تبیین و تشـریح کرده اسـت؛ بنده نیز 
در پاسـخ بـه دبیر شـورای عالی امنیت ملی مسـتندات این موضوع را اعـام کرده ام 
بـا ایـن وجـود برخی هـا اعام کـرده اند که ایـن ممنوع التصویری درسـت نیسـت 
و هیـچ مسـتند قانونـی نـدارد. رئیـس قوه قضاییـه با تاکید بـر اینکه نقد سـالم این 
نیسـت کـه یـک موضوع را بـدون آنکه حـرف طـرف مقابل را بشـنوند؛ بارهـا تکرار 
کننـد گفـت: مجری قانـون فهم خود از قانـون را اجرا می کند و قاضی نیز براسـاس 
فهـم خـود از قانـون، حکـم صـادر مـی کنـد و لـذا تکـرار زیـر سـوال بـردن برخی 
اقدامـات قانونـی، فراتـر از قانـون و در واقـع تخریـب و تضعیـف قـوه قضاییه اسـت. 
رئیـس دسـتگاه قضـا در ادامـه بـا تاکید بر اینکـه اگر توانایی موشـکی کشـور را زیر 
سـوال ببریـم و بـه بهانـه نقـد آن را تخریب و تضعیـف کنیم به کشـور خیانت کرده 
ایـم افـزود: زیر سـوال بردن توانایی هـای دفاعی، امنیتی و نظامی کشـور، عملکردها 
و اصـول و آرمـان هـای نظـام بـه بهانه نقد از سـوی افـراد مختلف، منصفانه نیسـت 
و نبایـد در کشـور بـاب شـود. آیـت اهلل آملـی الریجانـی با اشـاره به اینکـه از جمله 
در مقـام نمایندگـی مجلـس نیـز نمی توان هـر افترا و توهینـی را به اسـتناد آزادی 
بیـان مطـرح کـرد گفت: با توجه به تفسـیر اصل 86 قانون اساسـی توسـط شـورای 
محتـرم نگهبـان در سـال 80، تردیـدی وجـود نـدارد که در جـرم توهیـن و افتراء و 
سـایر جرایـم هیـچ فرقی بیـن نماینده مجلـس و غیر نماینـده مجلس وجـود ندارد 
و تشـخیص جـرم هـم جز با قاضی رسـیدگی  کننده نیسـت. رئیس دسـتگاه قضا با 

تاکیـد بـر اینکـه نبایـد صحنـه را بـرای ورود افـرادی کـه توانمنـدی هـای امنیتی، 
نظامـی و آرمـان هـا و اصـول نظـام را  تخریـب و تضعیـف مـی کننـد باز گذاشـت، 
ابـراز امیـدواری کـرد بـا توجه به ارشـادات مقام معظـم رهبری، مردم و مسـئوالن با 

همدلـی و وحـدت مسـیر روشـن و رو بـه تکامل انقـاب اسـامی را طی کنند.

3  اخراج پزشـک قزوینی کـه بیماران اورژانسـی را در ایـام نوروز 
بود نکـرده  مداوا 

سـامت آناین نوشـت: رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین جزئیاتی بیشـتری را 
دربـاره اخراج پزشـکی کـه بیماران اورژانسـی را در ایام نـوروز مداوا نکرده بـود، ارائه 
کـرد.  پزشـک متخصصی روز هشـتم فروردیـن 1395 در یکی از مراکز آموزشـی - 
درمانی تابعه دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین از معاینه بیماران اورژانسـی امتناع کرد 
و در نتیجـه این اقدام به دسـتور ریاسـت دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین قـرارداد وی 
بـا این دانشـگاه لغو شـد. منوچهـر مهـرام، رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین در 
ایـن بـاره بـه سـامت آناین گفـت: این دکتـر جراح متخصص چشـم بیمارسـتان 
بوعلـی قزویـن در تعطیات نوروزی کشـیک بوده اسـت و در حالـی که چند مریض 
بدحـال، مجـروح و تصادفـی را به بیمارسـتان آورده بودند که آسـیب چشـمی دیده 
بودنـد، وی از بـر سـر بالیـن بیمـاران حاضـر نمی شـود و از ویزیت بیمـاران مجروح 
امتناع می کند. وی افزود: این پزشـک در شـیفت کشـیک خود حاضر نمی شـود و 
حتـی زمانـی کـه بـا وی تماس تلفنی گرفته می شـود نیـز از مراجعه به بیمارسـتان 
خـودداری می کنـد و بـه تلفن هـای هیـات رئیسـه بیمارسـتان نیز واکنشـی نشـان 
نمی دهـد. مهـرام بـا اشـاره بـه اینکه این پزشـک در پاسـخ بـه تلفنهای انجام شـده 
بـه فحاشـی و بددهنـی هـم پرداخته اسـت، اظهار داشـت: ایشـان در این بـاره بهانه 
آورده کـه کارانه هـای پرداختـی بـه وی کـم اسـت و از معاینـه بیمارانی که شـرایط 
بسـیار بدی داشـتند، نیز خـودداری می کنـد. رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین 
تصریـح کرد: وی سـرانجام با دعـوا و درگیری و مداخله همه مسـئوالن عصر آن روز 
بـه بیمارسـتان مـی رود و بیمـاران را معاینـه می کنـد که در   همـان زمان نیـز رفتار 
ناشایسـتی داشـته و بددهنـی می کند. وی افـزود: بنابراین من در ایـن زمینه نامه ای 
نوشـتم که نه تنها قرارداد ایشـان با دانشـگاه علوم پزشـکی لغو شـود، بلکه در تمام 

واحدهـای تابعـه نیز وی اجازه ورود و کار را نداشـته باشـد.

4   مصباحی مقدم: وزیر ارشاد به روزنامه آفتاب یزد تذکر دهد
نماینـده مـردم تهـران طـی تذکـر شـفاهی در صحـن علنـی بـه وزیـر ارشـاد، از او 
خواسـت نسـبت بـه سـرمقاله روزنامـه آفتـاب یـزد واکنش نشـان دهد. بـه گزارش 
خبرآنایـن، غامرضـا مصباحـي مقدم به اسـتفاده از عبارت »جمعه سـیاه« توسـط 
یکـي از نماینـدگان در نطـق خـود اشـاره کـرد و گفـت: اسـتفاده از ایـن عبـارت به 
مصلحـت نبـود. گاهي یک نماینده نسـبت به انتخابـات تهران اظهارنظـر مي کند و 
متاسـفانه روزنامه هـا نظـر او را بـه عنـوان نظـر یک جریان سیاسـي نقـل مي کنند. 
ایـن در حالـي اسـت که این جریان سیاسـي سـخنگو دارد و سـخنگویان همـواره از 
حماسـه مـردم در روز 7 اسـفند تقدیـر کرده و مشـي رهبري را در ایـن زمینه درپي 

گرفتنـد. عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز ادامـه داد: روزنامه آفتـاب یزد در سـرمقاله 
خـود کـه موضـع این روزنامه اسـت، یک جریـان سیاسـي را مورد تضییع قـرار داده 
و گفتـه که شکسـت خـوردگان نتیجـه انتخابات را بـر نمي تابند. ایـن حرف خاف 
واقـع اسـت و نبایـد در فضاي رسـانه اي اسـتمرار یابـد. وي از وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـامي خواسـت که به ایـن روزنامه تذکر دهد. گفتني اسـت باقري بنـاب نماینده 
بنـاب در نطقـش از خریـد و فـروش راي در حـوزه انتخابیـه اش سـخن گفتـه و 7 
اسـفند کـه انتخابـات مجلس دهم برگزار شـده بـود را »جمعه سـیاه« خوانـده بود. 
اظهارات وي روز گذشـته بافاصله با تذکر حجت االسـام حسـن ابوترابي فرد نایب 

رئیـس مجلس روبرو شـد.

5   قربانی: ابطال آرای مینو خالقی توسـط شـورای نگهبان، اقدامی 
است قانونی 

معـاون قضایـی دیـوان عدالـت اداری، ابطـال آرای مینـو خالقی توسـط شـورای 
نگهبـان را بـه جهت اسـتصوابی بودن نظارت این شـورا، اقدامی قانونی برشـمرد. 
حجـت االسـام موسـی قربانـی نماینـده ادوار پنجم تا هشـتم مجلـس، در گفت 
و گـو بـا خبرآنایـن در خصـوص مبانی قانونی ابطـال آرای مینـو خالقی منتخب 
سـوم مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـامی از سـوی شـوراری نگهبان گفت: 
شـورای نگهبـان بـر اسـاس قانـون، نظـارت تـام و اسـتصوابی دارد. بـا توجـه به 
اینکـه ایـن اتفـاق برای بار نخسـت اسـت کـه روی داده و در کلیـه مراحل قانون 
نیـز اصاحیـه وجـود دارد، ایـن اقـدام شـورای نگهبـان طبـق قانون انجام شـده 
اسـت. وی در واکنـش بـه اینکـه برخـي تصمیم گیري دربـاره مینو خالقـي را به 
بررسـي اعتبارنامـه وي در مجلـس منـوط مي دانند و نه شـوراي نگهبـان، اظهار 
کـرد: بـر اسـاس آییـن نامـه داخلـی مجلـس شـورای اسـامی، ایـن مجلس در 
امـوري تصمیـم گیـری مـی کند کـه از دیـد شـورای نگهبـان دور افتاده باشـد. 
امـا اگـر در مـورد ایـن موضـوع شـورای نگهبـان تصمیمـی اتخـاذ کـرده باشـد، 
دیگـر بـه دخالـت مجلس نیـاز نیسـت. در این مـورد هم وقتـي شـوراي نگهبان 
یـک نامـزد را رد صاحیـت کرده باشـد، دیگر کار به بررسـي اعتبـار نامه وي در 

مجلـس نمي رسـد.

6   روزنامـه جوان: سلحشـور هم سـرطان داشـت، چـرا دولت فرق 
می گـذارد؟

روزنامه جوان نوشـت:دم دمای نوروز گفتند شـجریان سـرطان دارد؛ مگر می شـود 
رمضـاِن بچگی هـا را بی ربنـای او فرامـوش کنیـم. بچـه مذهبـی و غیرمذهبـی 
برایـش طلـب عافیـت کرده انـد و می کننـد. مـن و تـو هـم خطـا می کنیـم مثل 
شـجریان امـا هرچیـزی به جـای خـود. تنـدروی نداریم.   ایـن روزها هـم خبر از 
حـال نه چنـدان مسـاعد عبـاس کیارسـتمي مي دهند. رئیس سـازمان سـینمایي 
برایـش طلـب دعـاي عمومـي مي کنـد یـا وزیـر بهداشـت همیشـه در صحنـه! 
بـه سـراغش مـي رود و رسـماً پیگیـر حـال او مي شـود. خیلـي هـم خـوب؛ بـه 
امیـد و طلـب عافیـت هنرمنـد و نامي یعني همان سـرمایه هایي که اشـاره شـد، 
مبـادا فقـط در حـال نزار به فکرشـان باشـید و بشـوید دکتر ویژه شـان. مـا براي 
کارگـري کـه در انتظـار تخـت خالي بیمارسـتان دولتي هسـت نیز طلـب عافیت 
داریـم؛ پیـام دعـاي عمومـي و غیرعمومـي هـم الزم نیسـت. کاش مي شـد کـه 
همه دکترشـان وزیرشـان بـود. باز هـم  اي کاش این دوسـتان در رأس، خودي و 
نخـودي نمي کردنـد یـا حداقـل اینطـور بـه نظـر نمي رسـید. خدا رحمتـش کند 
فـرج اهلل سلحشـور چندیـن مـاه خبـرش پیچیـد کـه سـرطان دارد مثـل اسـتاد 
شـجریان. ولـي دولتي هـا و مدیران جـز یکي دو نفـر مثل همین رئیس سـازمان 
سـینمایي، بقیـه ولي سـراغش را نگرفتنـد. همه را مثـل هم دریابید. اشـتباهات 
سـهوي اسـت ولي گوشـزد کردن هـاي ماها عمـدي. امثـال خدابیامرز سلحشـور 
کـه از دسـت رفتنـد گرچه فعل و آثارشـان فکـر نمي کنم از خاطره مـردم ایراني 
و کشـورهاي همسـایه بـرود، امـا تـا دیر نشـده وزیـر و رئیـس و بقیه، حواسـتان 
باشـد کـه مـردم شـما را مي بیننـد هرچنـد مثـل همیشـه از دسترسـي به شـما 
دورنـد متأسـفانه. حواسـتان بـه بقیه باشـد تـا انگ و برچسـبي نخوریـد که چرا 
تفـاوت؟ کـم نیسـتند امثال محمدعلي کشـاورز، هنرمندان مریـض  احوال و یکي 

مثـل احمـد عزیزي...
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قسمت هیجدهم
اکثـر اوقـات از فقـر و پریشـانی مـردم رنـج می بـردم و 
هـر وقـت در فکـری فـرو می رفتم چـون گوشـهایم کر بود 
می توانسـتم بدون خسـتگی یک سـاعت بیشـتر فکر کنم 
و وقتـی مطلـع شـدم حدیـث معتبر اسـت که یک سـاعت 
فکـر برابـر هفتـاد سـال عبادت اسـت همیشـه به ایـن کار 

ادامه مـی دادم. 
عاقبـت در میـان تمـام کارهایـی کـه ممکن بود شـروع 
کنـم، صنعـت نسـاجی را پسـندیدم. خصوصـاً کـه عمویم 
بافنـده بـود و از اینکـه مانند سـایر مردم دکانـی را باز کرده 
و در کنار اجناس آن دکان عاطل و باطل نشسـته و سـاعات 
عمـر عزیـز را بـه امید آن کـه عابـری از آن سـوی بگذرد و 
متاعـی بخـرد تلـف نمایم خـودداری کـردم خشـنود بودم 
و چـون بیشـتر مـردم کرمـان ابـا عـن جـداً) جـد در جد( 
آشـنا به بافندگی خصوصاً شـال و قالی بافی هسـتند، بدون 
معطلـی و دردسـر کار بافندگـی مـن راه افتـاد. در اول یک 
دسـتگاه و بعد چند دسـتگاه کارخانه نسـاجی که بافندگان 
آن هـا بـا پـا و دسـت کار مـی کردنـد بـه راه انداختـم و به 
واسـطه خوبـی و فراوانی مصالح اولیه خصوصـاً کورك نرم و 
پشـم گوسـفند همان پارچه هایی که در بـدو کار بافته می 
شـد بسـیار خوب از کار درآمد. چه با سـابقه ای که زن های 
کرمانـی از ریسـندگی بـا چـرخ های دسـتی داشـتند تار و 
پـود پارچـه ها بـه خوبی تدارك می شـد و به انـدك زمانی 
انـواع پارچـه هـای کورکـی و طاقـه هایـی را کـه بـه طرح 
شـال هـای شـیروانی بافته می شـد شـیروان می بافتـم. از 
آن کارخانـه کوچـک به نام شـیروانی بیرون مـی آمد و می 
توانسـتم از او عموی خود که با سـر رشـته بود کمک های 
زیـادی بگیـرم و حولـه هایـی بـرای حمـام و دسـت و روی 
خشـک کـردن کـه خیلی محکم و بـا دوام تـر از حوله های 
خارجـی بـود می بافتم و به واسـطه محسـناتی که داشـته 
همـه اعیـان و اشـراف کرمـان و حـکام و ماموریـن دولتـی 
مشـتری مـا شـدند و بـه نوعی ایـن پارچـه ها مـورد توجه 
قـرار گرفـت که حسـام الملـک حاکـم کرمان مرا خواسـت 
و خیلـی تشـویق کـرد و دسـتور داد در همـان ارك دولتی 
دسـتگاه های خود را کار گذاشـتم و راه نجات هموطنان را 
منحصـر بـه این می دانسـتم که همـه کار کننـد و به همه 
مـی گفتـم بـی کاری و تنبلـی مادر تمـام بدبختـی ها می 
باشـد. هر کس کار نداشـت و کار نمی کرد او را مذمت می 
کـردم. روزی در یکـی از مجالس بزرگ که تمـام روحانیون 
و آخوندهـا و مجتهدیـن بـا یکدیگر بر سـر موقوفات جنگ 
و دعـوا داشـتند مـن هـم حضـور داشـتم و عقیـده مـرا در 
خصـوص اختافـی کـه داشـتند پرسـیدند. گفتم مـردم از 
شـما تقلید می کنند. اگر شـما کار و زحمت بکشـید مردم 
هـم کار مـی کننـد. زیـرا آنـان به شـما بایـد تأسـی کنند. 
گفتنـد چـه کاری غیـر از اجتهـاد از دسـت مـا بر مـی آید. 
گفتم شـما باید بـه حضرت مرتضی علی تأسـی کنید. مگر 
نـه اینکـه آن بزرگـوار برای یهودی آب کشـی می کـرد، در 
صورتـی کـه کار خافـت را هـم داشـت؟ با تعجـب گفتند 
مثـا آقـای حاج میـرزا محمدرضا آیـت اهلل چه مـی توانند 
بکننـد؟ چـون آقـای آیـت اهلل بنیـه و قـوه خوبـی داشـت 
گفتـم ایشـان در ضمـن اجتهـاد زراعـت و باغبانـی نمایند. 
البتـه وقتـی کـه مـردم دیدنـد آیـت اهلل بـا آن همـه علم و 
کمـال و زهـد و تقـوی بیـل هـم مـی زنـد و از زحمـت و 
دسـت رنـج خـود زندگـی مـی نمایـد و بـه هیچ وجه سـر 
بار کسـی نیسـتند مـردم هـم همه تقلیـد می نماینـد. هر 
کسـی مـی رود دنبـار کار. چـون آیـت اهلل آقای حاج شـیخ 
علـی نود سـال متجـاوز عمر داشـت و همیشـه چـرت می 
زد و بـه خیـال خودشـان کاری از دسـتش برنمـی آمـد او 
را نـام بردنـد و گفتنـد آیـا آیـت اهلل آقـای حاج شـیخ علی 
چـه بکننـد؟ گفتـم بـرای همـه حتی مردمـان کـور و کر و 
افلیـج کار فراهم اسـت. هر کسـی بایـد کاری را که از عهده 
انجامـش برآیـد بر عهـده بگیـرد. آقای حاج شـیخ علی هم 
ممکـن اسـت هـر روز چند من پشـم را از هم بـاز کرده و به 
اصطـاح کرمانـی ها پشـم بشـند. واال اگر غیر از این باشـد 
همـه مقلدیـن کـه از آقایان تقلیـد می نمایند بایـد از صبح 
تا شـام بنشـینند و چـرت بزنند. یـک دفعه همـه زدند زیر 
خنـده و مجلـس تغییـر کـرد و بـه جـای جنـگ و نـزاع به 
صلـح و آشـتی گراییدنـد. امـا ملتفـت بـودم کـه بعضی به 
یکدیگـر مـی گفتنـد که این شـخص کـر مصلحتی اسـت 
و گوشـش مـی شـنود و بـرای اینکـه ایـن حرف هـا را بزند 

خـودش را بـه کری زده اسـت. 

دهخـدا در ذیل معنی شـال آورده اسـت:»پارچه پشـمی 
یـا کرکـی مخصـوص کـه در شـهرهای ایـران بـه ویـژه در 
کرمـان و مشـهد و خلخـال بافتـه مـی شـود و بـرای پالتـو 
و لبـاس هـای زمسـتانی بـه کار مـی رود و همچنیـن در 
خصـوص شـعرباف آورده:»کسـی کـه پارچه ابریشـمی اعا 

بافد.« 
سـابقه بافندگـی در کرمان شـاید بسـان تاریـخ این دیار 
باشـد، بـه نحـوی کـه حتی برخـی از اسـتادان، ریشـه لغت 
»کرمـان« را در صنعـت بافندگی مردمان این سـرزمین می 

داننـد و کرمـان را محـل بافندگی برشـمرده اند. 
قدیمی ترین سـندی کـه داللت بر رواج صنعت نسـاجی 
در ایـن منطقـه دارد، به اواخـر دوره اشـکانیان و اوایل دوره 
ساسـانی برمـی گـردد و آن داسـتان دختـر هفتـواد و دیگر 

دختـران اسـت که به کار ریسـیدن نخ اشـتغال داشـتند. 
در گـزارش های»مارکوپولو« از کرمـان، می توان از رواج 
مصنوعـات در ایـن دوره پی برد:»... دختـران و زنان کرمانی 
پارچـه هـای ابریشـمی و بـا ظرافـت بسـیار در هـر رنگ به 

اشـکال حیوانـات و پرندگان و سـایر نقوش مـی بافند...«

اشـتغال قشـر وسـیعی از جامعه کرمان بدیـن صنعت در 
دوره قاجاریـه، عـاوه بر افزایـش کمی شـال در کیفیت آن 
نیـز تأثیـر داشـت. در گزارش هایـی که از ایـن دوره موجود 
اسـت، از اشـتغال افـراد زیـادی در ایـن عرصـه یـاد شـده 
اسـت. بـه عنوان نمونـه در گزارش سـال 1265 ق/1849 م 
از 25000 نفر جمعیت شـهر کرمان به 2200 کارگاه شـال 

بافی و 220 کارگاه پشـم بافی اشـاره شـده اسـت. 
میـرزا تقـی خـان امیـر کبیر در زمـان صدارتش دسـتور 
داد عـده ای از شـال بافـان کرمـان بـه کشـمیر فرسـتاده 
شـوند تـا ایـن هنر را به حـد اعلـی بیاموزند تا در بازگشـت 
موجـب رونـق شـال کرمـان شـوند و همچنیـن دسـتور داد 
نیمـی از مالیـات شـهر کرمان صرف رونق شـال بافی شـود. 
اهـدا و اعطـای شـال در ایـن دوره بسـیار متـداول بـود، 
چـرا کـه عـاوه بـر آن که شـال بـه عنـوان یک اثـر هنری 
شـناخته مـی شـد، از نظـر مـادی هـم دارای ارزش باالیـی 
بـود. لذا همـواره بهترین نوع شـال توسـط دربـار خریداری 
و در صنـدوق خانـه مبارکـه نگهـداری مـی شـد و در موارد 
مختلـف بـه دیگـران اهـدا مـی گردیـد. از جملـه مـی توان 
زمانـی کـه حاکـم یکـی از ایـاالت به دلیـل خدمـات، مورد 
عنایـت شـاهی قرار مـی گرفت و جهت ابراز عنایات شـاهانه 
طـاق شـالی ممهـور به مهر شـاه برای او فرسـتاده می شـد 
و به طور معمول در آن شـهر طی مراسـمی خلعت شـاهانه 

بـر دوش حاکـم قرار مـی گرفت. 
ادوارد بـراون نیز در سـفر به کرمـان )1305 ق/1888م( 

به کارگاه های شـال بافی این شـهر سری زده و در خصوص 
وضعیـت اسـفبار و نابهنجـار این قشـر عظیـم جامعه کرمان 
و همچنیـن وضعیـت و قیمت شـال آورده:»8 ژوئن، مطابق 
بـا 28 رمضـان- امـروز من بـرای تماشـای یکـی از کارخانه 
هـای شـال بافـی کرمـان رفتـم و رسـتم و نایـب حسـن و 
میـرزا یوسـف تبریزی با مـن بودند. راه ما از محلی موسـوم 
بـه »بـازار شـنبه« مـی گذشـت. هفتـه ای یـک روز در آن 
محـل بـازار بـود و مـا چـون روز شـنبه از آنجـا عبـور مـی 
کردیـم، عـده کثیـری از مـردم در بـازار دیـده مـی شـدند. 
کارخانـه شـال بافـی عبـارت از اتـاق بزرگـی بود کـه یازده 
کارگاه در آن دیـده مـی شـد ولی دو یا سـه کارگاه آنها کار 

مـی کردند.
زیبایـی، ظرافت و کیفیت شـال کرمانی در پوشـش دوره 
قاجاریـه، بـه ویـژه سـاطین، امـراء، اشـراف، ثروتمنـدان و 
حتـی طبقـه متوسـط نیـز تأثیـر داشـت. در گذشـته طرح 
رایـج لباس و پوشـاك عهـد قاجار، طرح بتـه ای و محرمات 
بـود کـه نمونه شـال هـای بافته شـده در کرمـان این نقش 
را بـه زیباتریـن شـکل بـه دنیای نسـاجی اهدا کرده اسـت. 
در لبـاس هـای دوران قاجاریـه اسـتفاده از شـال هـای کـم 
نظیـر کرمانـی بسـیار رایـج بـوده اسـت. بـه گونـه ای کـه 
حتـی در لبـاس هایی بـا پارچه های غیر از شـال، اسـتفاده 
از حاشـیه دوزی شـال در سـر آسـتین هـا و یـا یقـه لباس 

بسـیار رایـج بوده اسـت.
برگرفته از کتاب صاعقه نوشته استاد مجید نیک پور

شال کرمان در گذر تاریخ
 تاریخ

دسـتی  صنایـع  از  یکـی  شـالبافی 
کرمـان اسـت. روزگاری اغلـب مـردم 
کرمـان بـه ایـن حرفـه مشـغول بـوده 
طـرح  خـود  هـای  دسـت  بـا  و  انـد 
هـای آسـمانی را بـر تـن شـال کرمان 
مـی نشـاندند و به سراسـر جهـان می 
پراکندند تـا اثبات کننـد که:»هنر نزد 
ایرانیـان اسـت و بـس.« اگر شـالبافان 
توانایـی آن را نداشـتند کـه از شـهر و روسـتای محل زندگی 
خـود ُجنـب بخورنـد، آفرینش هـای صنعتی آن هـا مرزها را 
در مـی نوردید و به کاخ خلفای عباسـی و پادشـاهان گوشـه 
گوشـه جهـان می رفـت و خزانه های سـاطین را ارزش می 
بخشـید و ایـن جا بود که شـال کشـمیر در پیش پای شـال 
کرمـان رنـگ می باخت.  گره گره شـال کرمـان آذین بخش 
دوش قصـر نشـینانی بـود کـه مـورد مرحمت شـاهان قاجار 
قـرار مـی گرفتند. شـورش شـالبافان در دوران قاجـار نمایان 
گـر نقـش موثر این قشـر زحمتکـش و هنرمنـد در معادالت 

سیاسـی روزگار رونـق شـال کرمان اسـت. 
در گـذر زمان، صنعت شـالبافی روز بـه روز به محاق رفت 
تـا بـه نقطـه ای کـه امروز هسـت رسـید. امـروز دیگـر بازار 
شـال بـه گرمـی و رونـق آن روزهـا نیسـت؛ امـا هنـوز هم از 
قبیلـه شـالبافان فرزندانی به یـادگار مانده که با سرانگشـتان 
خـود بـر تن  کویـری پارچه ها، بوتـه می نشـانند. حاج علی 

میراحمـدی یکـی از بازماندگان آن قبیله اسـت.  
میـر احمـدی 82 سـال سـن دارد. امـا هنوز سـالم و سـر 
حـال و شـاداب اسـت. او در ایـن سـن و سـال هـر روز اذان 
صبـح از خـواب بلنـد مـی شـود و پشـت دار شـالبافی اش 
مـی نشـیند و سرانگشـتان پـر تاشـش تـا دم اذان ظهـر از 
حرکـت بـاز نمی ایسـتد. حـاج علـی در خانه خشـت و گلی 
بـی آالیشـش در گوشـه ای از روسـتای هوتـک با همسـرش 
»بانـو نصـرت درویـش پـور« روزگار مـی گذرانـد و صفـا و 
صمیمـت پـدر بزرگ ها و مـادر بزرگ ها را در رفتارهایشـان 
حفـظ کـرده انـد. ایـن را از مهـر و محبـت حاج علـی به نوه 

کوچولویـش مـی شـود فهمیـد. کارگاه شـالبافی هـم ده هـا 
سـال اسـت کـه در اتاقـی کوچـک و در همین خانه خشـت 
وگلـی بـر پاسـت. حاج علی از پیشـه آبـاد اجـدادی اش با ما 
گفت از زمان های قدیم و از سـخت گیری اسـتادان شـالباف 
تـا زمـان امـروز و از بـی مهر دوسـتان. با همه شـیرین زبانی 
در کامـش حقیقـت تلخـی وجـود دارد که خاصـه اش بی 
توجهـی جامعـه و مسـووالن بـه هنری اسـت کـه او با خون 
دل تـا بـه امروز زنده نگهش داشـته اسـت. از بیمـه نبودن و 

نیازمنـدی بـه کمک هـای کمیتـه امداد!
حاج علی درباره شال و شالبافی اش می گوید: 

1- شـالبافی را از پـدرم یـاد گرفتـم جـد در جـد شـالباف 
هسـتیم. از شـش سـالگی مـرا بـه شـالبافی فرسـتادند و تـا 
امـروز هـم ایـن کار را ادامـه داده ام. 76 سـال اسـت کـه 
شـالباف هسـتم. آن روزهایی که ما پیش اسـتاد کار یاد می 
گرفتیـم سـال های قحطـی بود که حتـی نان بـرای خوردن 

نداشـتیم، امـا گذشـت. اآلن هـم بعـد از 76 سـال کار، هنوز 
بیمه نیسـتم و از کمیته امداد مسـتمری ناچیـزی می گیرم.

2- در قدیـم تـا جایـی که یادم می آید بیـش از 200 کارگاه 
شـالبافی در همین روسـتای هوتک وجود داشـت. در بعضی 
خانـه هـا سـه، چهـار تـا دار شـالبافی دایـر بـود و همـه بـا 
جدیـت بـه کار مشـغول بودنـد. کـم کـم پسـته کاری رونق 
گرفـت. کارخانـه ذوب آهن هم راه افتاد و خیلی ها شـالبافی 
را رهـا کردنـد و به باغداری پسـته و کارگـری ذوب آهن وارد 
شـدند. گفتنـد شـالبافی درآمـد نـدارد؛ امـا مـن ایـن کار را 

رهـا نکردم. 
3- رزق و روزی مـا از همیـن راه اسـت. از بچگـی شـغلم 
همیـن بـوده اسـت. گاهی اوقافت شـال هایی که مـی بافتیم 
فـروش مـی رفـت و گاهـی وقـت هـا هـم بـازار کسـاد بـود. 
زمـان هایـی کـه شـال بـازاری نداشـت بـه کارهـای دیگری 
رو مـی آوردم. خشـت مالـی، کهکینـی )چـاه کنـی(. یـا بـه 

کشـاورزان کمـک مـی کـردم هـر کاری کـه از دسـتم برمی 
آمـد انجـام مـی دادم. همـه کارهـای دنیـا را کـرده ام. 

4- مـن همیـن حـاال مـی توانـم هفـت نـوع شـال ببافـم از 
شـال بقچـه ای گرفتـه تا نمـدی. شـال ها روی دسـتم نمی 
مانـد. دیـر یـا زود بـه فروش مـی رسـند؛ اما زحمـت زیادی 
هـم دارد. سـر قیمـت هـم بایـد بـا مشـتری ها یـک جوری 
کنـار بیاییـم. مثـا همیـن شـالی که اینجا هسـت )با اشـاره 
بـه شـال آمـاده ای کـه در کارگاه موجـود اسـت( یـک هفته 
طـول می کشـد تا بافته شـود. روزی هم هشـت سـاعت کار 
مـی بـرد. از اذان صبـح کـه نمـازم را مـی خوانـم پشـت دار 
شـالبافی مـی نشـینم و تا اذان ظهـر هم بلند نمی شـوم. اما 

فقـط 200 هـزار تومـان فروخته می شـود. 
5- هفـت فرزنـد دارم. پسـرم،عباس، شـالبافی بلد اسـت. به 
خیلـی هـا شـالبافی را یـاد داده ام. اعتقـادم ایـن اسـت آدم 
وقتـی کاری بلد اسـت باید بـه دیگران یاد بدهد. ثـواب دارد. 
بعضـی هـا مـی آینـد پیـش مـن چنـد روزه شـالبافی را یاد 
مـی گیرنـد. امـا بعضـی دیگر هـم ممکن اسـت 2 ماهـه یاد 
بگیرنـد. برخـی از کسـانی هـم که بـه آن ها آمـوزش داده ام 
کارگاه دایـره کـرده انـد و در حـال شـالبافی هسـتند. شـال 
هایشـان هـم فروختـه مـی شـود و مّمـر درآمـدی برایشـان 
اسـت. در حال حاضر هم حدود سـی، چهل کارگاه شـالبافی 

در هوتـک وجـود دارد. 
6- نخـی کـه در بافت شـال ها بـه کار می رود مثـل نخ پته 
اسـت؛ امـا یـک کم کلفـت تر از نخ پتـه. هر چه نـخ نازك تر 
باشـد شـال زیباتر می شـود. از شـال می شـود هم به عنوان 

پتـه، پرده، پشـتی، رومیزی و.... می توان اسـتفاده کرد. 
7- آقـای رزم حسینی)اسـتاندار( اسـفند94 بـه هوتک آمد. 
شـرح حالـم را گفتـم. از ایـن کـه بیمه نیسـتم و... اسـتاندار 
قـول مسـاعد داد که مشـکلم را برطـرف کند. فـردای همان 
روز خانمـی بـا من تماس گرفت. پسـرم مدارك مـورد نیاز را 
برایشـان برد. اما تا حاال خبری نشـده اسـت. خـودم هم وارد 
نیسـتم و پـی گیری نکردم. از آقای اسـتاندار مـی خواهم که 

لطـف کنند و رسـیدگی نمایند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکباب سـاختمان پـاك 2543 فرعـی از 2942 اصلی مجزی شـده 
از اصلـی مزبـور واقـع در بخـش سـه کرمـان بـه مسـاحت 106/42 مترمربـع واقع در 
کرمـان انتهـای میرزاآقاخـان جنوبـی بیـن کوچـه 74 و 76 مـورد تقاضـای خانـم مطهـره 
پـور مـرادی تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره 
ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 
490-95/1/14 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود اختصاصی به اسـتناد تبصـره ذیل ماده 13 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـر و 
عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 95/2/7 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد لذا 
بـه مالـک یـا مالکیـن اماك مجـاور رقبـه مزبور اخطار مـی گردد کـه در موعد مقـرر در این 
اعـان در محـل وقـوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته 
باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتباً به ایـن اداره اعام نمایـد و ظرف مدت یکمـاه از تاریخ اعام 
اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیـم دادخواسـت نموده و 
رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از 
مضـی مهلـت یاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیات 

ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونه ادعایـی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 95/1/17

محمود مهدی زاده- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 2
م الف 4 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای محمـد محمـدی زاده تهـرودی فرزنـد علـی مالک ششـدانگ پـاك 7 فرعی از 
1193- اصلـی واقـع در گلبـاف بخـش 27 کرمـان که سـند مالکیت آن به شـرح ثبت 
2192 صفحـه 504 دفتـر 18 بـه شـماره چاپـی 775876 صـادر و تسـلیم گردیـده، 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیق امضاء شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـاك مزبـور به علـت جابجایـی مفقود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده، 
لـذا باسـتناد تبصـره یک اصاحـی ماده 120 آییـن نامه قانـون ثبت مراتب یـک نوبت آگهی 

مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر یا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت گلباف 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال 

پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
رئیس ثبت اسناد و اماك گلباف- محمد مقصودی 
م الف 1

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای غامرضـا هورفـر کرمانی باسـتناد معرفینامـه 20272 مـورخ 94/9/30 از طرف 
بانـک ملـی ایـران مالـک ششـدانگ پـاك 3515 و 3520 بخـش 1 کرمان که سـند 
مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 631 صفحه 41 دفتر 8 صادر و تسـلیم گردید. ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـاك مزبور بعلت 
جـا بـه جایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـاح تبصره 
یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در 
ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 95/1/17

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 1 
م الف 12 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای غامرضا هورفر کرمانی باسـتناد معرفینامه شـماره 20272 - 94/9/30 از طرف 
بانـک ملـی ایـران مالـک ششـدانگ پـاك 3518 و 3519 اصلی بخـش 1 کرمان که 
سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 630 صفحه 37 دفتر 8 صادر و تسـلیم گردیده ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاك مزبور 
بعلـت جـا بـه جایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لـذا باسـتناد اصاح 

تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آئین نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر 
بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 95/1/17

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 1 
م الف 13 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139404019061000418/1
بدینوسـیله به مجید محمودی بدهـکار پرونده کاسـه 139404019061000418/1 
کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر 
193565 بیـن شـما و بانـک رفـاه مبلـغ 888454280 بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما اباغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر می گـردد ظرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار آگهی 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان- مطهره شاه محمدی 
م الف 14 

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول 
اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختـاف دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده کاسـه 940977 اجرایـی لـه خانم صدیقه محمد شـاهی سـیرچی علیه خانم 
بتـول قهـار زاده یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پراید بـه رنـگ نقـره ای متالیک مدل 
1387 بـه شـماره انتظامـی 692 د 74- ایـران 65 متوقـف در پارکینگ مهـدی واقع در چهار 
راه ارگ کـه طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان به مبلـغ 95/000/000 ریال 

ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده به فروش برسـاند لـذا جلسـه مزایده در 
مـورخ 95/2/4 راس سـاعت 10 صبـح در محـل دفتـر اجرای احکام شـوراهای حـل اختاف 
دادگسـتری کرمـان و بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـتان برگزار مـی گردد عاقمنـدان به 
خریـد مـی تواننـد تـا یـک هفته قبـل از جلسـه مزایـده از خـودروی مذکـور بـه آدرس فوق 
بازدیـد و 10 درصـد قیمـت مـورد نظر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی 
مرکـزی کرمـان واریـز و فیـش آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در داخل پاکت درب بسـته 
تحویـل ایـن اجـرا نماینـد بدیهی اسـت کسـی برنده مزایده شـناخته می شـود کـه باالترین 
قیمـت را تقاضـا نمایـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد واریزی به نفـع دولت 

ضبط خواهد شـد. 
اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان 
م الف 20 

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

 برابـر رای  شـماره 139460319013001244 مـورخ 94/11/12 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بافـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای امیـن زارع 
منصـوری فرزنـد ابراهیم بشـماره شناسـنامه 8 صـادره از رابر در ششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 336/57 مترمربـع پـاك4011 فرعـی از 12 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاك 
1152 فرعـی از 12 اصلـی قطعـه یـک بخـش 42- کرمـان واقـع در رابـر خیابـان آیـت اهلل 
خامنـه ای خریـداری از مالک رسـمی آقای نعمت اهلل کریم قاسـمی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهـی می شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند ازتاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1394/12/24                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/1/17

رئیس ثبت اسناد و اماك- وهب نعمتی   م الف 753          

شالباف پیشکسوت کرمانی در گفت و گو با پیام ما:

76 سال کار می کنم؛ هنوز بیمه نیستم

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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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

شهر

گزارش

رییس شورای شهر کرمان خواستار شد: 

برنامه ریزی برای ساخت 
دروازه  قرآن شهر کرمان

جلسـه ی شـورای شـهر کرمان طبـق روال هر هفته 
یکشـنبه برگزار شد.

رییس شـورای اسـامی شـهر کرمان در این جلسـه 
ضمـن تشـکر از شـهردار کرمـان بـه دلیـل تشـکیل 
کمیتـه ای بـرای تحقق شـعار امسـال گفت: از شـهردار 
کرمـان درخواسـت داریم که هـر دو ماه یکبار گزارشـی 
از فعالیـت هـای ایـن کمیته به شـورای اسـامی شـهر 

کرمـان ارائـه کند.
علـی اکبـر مشـرفی در بخش دیگـری از سـخنانش 
خواسـتار کاهـش 10 درصـدی هزینه هـای جـاری و 
افزایـش 10 درصـدی هزینـه هـای عمرانـی شـهرداری 
کرمان شـد. وی اظهار داشـت: در سـال جاری باید برای 
سـاخت دروازه  قـرآن شـهر کرمـان، برنامـه ریزی شـود.

مشـرفی با اشـاره به سـفر معـاون اول رییس جمهور 
بـه کرمـان و بازدیـد وی از پروژه هـای شـهری، تصریـح 
کـرد: آقـای جهانگیـری قـول دادنـد در سـفر رییـس 
جمهـور بـه اسـتان کرمان، شـش میلیـارد تومـان برای 

بازسـازی بافـت قدیـم کرمـان اختصـاص پیـدا کند.
رییـس شـورای اسـامی شـهر کرمـان در پایـان از 
شـهردار کرمـان بـه دلیـل اقدامات خوبـی کـه در نوروز 
امسـال بـرای پذیرایـی از مهمانان نـوروزی انجام گرفت، 
تشـکر کرد. سـخنگوی شورای اسامی شـهر کرمان هم 
در این جلسـه از شـهردار کرمـان برای اقدامـات نوروزی 

و پذیرایـی از مهمانـان تشـکر کرد.
حجت االسـام محمـد ربانـی بـه نامگـذاری امسـال 
توسـط رهبر معظـم انقاب با عنوان »اقتصـاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« اشـاره و گفت: از اعضای شـورای اسـامی 
شـهر کرمـان درخواسـت دارم طرح ها و ایـده های خود 
را بـرای تحقـق شـعار امسـال رهبـر معظم انقـاب ارائه 

کنند.
محمـد یاسـین پنجعلـی زاده نیـز در ایـن جلسـه با 
اشـاره بـه اینکـه عملکـرد سـال گذشـته ی شـهرداری 
کرمـان مـورد قبـول اعضـای شـورای اسـامی شـهر و 
مـردم کرمان اسـت، اظهـار داشـت: تاش شـبانه روزی 
شـهردار کرمان و پرسـنل شـهرداری در روزهـای پایانی 
سـال گذشـته و ایـام نـوروز بـرای پذیرایـی از مهمانـان 

نـوروزی نیـز، جـای تقدیـر دارد.
وی در ادامه افزود: بودجه  سـال 95شـهرداری کرمان 
600 میلیـارد تومـان مـی باشـد. امیدواریـم بـا تـاش 
شـهردار کرمان و همکاران شـهردار، بودجه امسال بطور 
کامل محقق شـود. وی از شـهردار کرمان تقاضا کرد که 
رونـد بازنشسـته شـدن نیروهایـی کـه خدمـت آن ها به 
پایان رسـیده، ادامه پیدا کند و افزود: در سـال گذشـته، 
شـاهد تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در شـهرداری کرمـان 
بودیـم، از جملـه ایـن کـه حـدود 200 نفـر از نیروهای 
شـهرداری کـه بـه مـرز بازنشسـتگی رسـیده بودنـد، 
بازنشسـته شـدند و البته نیـروی دیگری هـم جایگزین 
آن هـا نشـد. رویا دیوان بیگـی نیـز از برنامه های فرهنگی 
شـهرداری در ایـام نـوروز 95 تشـکر کـرد و گفـت: بـا 
توجـه بـه ظرفیت هـای صنعتـی اسـتان در زمینه مس 
و فوالد، خواسـتار سـاخت المان هایی بـرای معرفی این 

ظرفیت هـا در سـطح شـهر کرمان هسـتیم.
مویـدی ضمـن تشـکر از اقدامـات شـهرداری کرمان 
در ایـام نـوروز و پذیرایـی از مهمانـان نـوروزی گفـت: 
خواسـتار نظـارت بیشـتر در رابطه بـه واگـذاری پروژه ها 

بـه پیمانکاران هسـتیم.
علـی منصـوری نائـب  رییس شـورای اسـامی شـهر 
کرمـان هـم در ایـن رابطه بـا تاکید بر این کـه پروژه های 
شـهری بایـد بـه پیمان کارانی کـه توانایـی انجـام کار را 
دارنـد، واگـذار شـوند، گفت: گاهـی برخی پیمـان کاران 
در هنـگام برگـزاری مناقصـه، قیمـت پایین تـری اعـام 
می کننـد، امـا توانایـی انجـام کار را ندارنـد و در آینـده 
شـهرداری بـا مشـکل مواجـه می شـود. بنابرایـن، بایـد 
حتمـاً توانایی پیمان کاران بـرای اجـرای پروژه ها مدنظر 

قـرار گیرد.
زهرا لری رییس کمیسـیون خدمات شـهری شورای 
اسـامی شـهر کرمـان از اقدامـات نـوروزی شـهرداری 
کرمـان از فعالیت هـای شـهرداری در راسـتای مناسـب 
سـازی فضاهای شـهری برای جانبازان و معلوالن تشـکر 
کـرد و گفـت: در اواخر سـال گذشـته، از محل نوسـازی 
نـاوگان اتوبـوس  رانـی بازدید داشـتیم کـه اتوبوس هایی 

ویـژه ی معلـوالن نیز در دسـت سـاخت بود.
لـری افـزود: همچنیـن مناسـب  سـازی پارك هـا و 
ایجـاد رمپ هایـی برای اسـتفاده ی معلوالن جای تشـکر 

دارد و امیدواریـم ایـن رونـد ادامه داشـته باشـد.
ماه بانـو معصـوم زاده رییـس کمیسـیون بهداشـت 
شـورای اسـامی شـهر کرمـان نیـز ضمـن تشـکر از 
شـهردار کرمان بـه  دلیل اقدامات نـوروزی و فعالیت های 
شـهرداری در سـال گذشـته، بـه برگـزاری نشسـت این 
کمیسـیون اشـاره کرد و از جانمایی پنج تابلوی شـهری 

مختـص پیام هـای بهداشـتی خبـر داد.
صدیقـه زاهدی رییس کمیسـیون اجتماعی شـورای 
اسـامی شـهر کرمـان هـم ضمـن تشـکر از شـهردار 
راه انـدازی  بـه  بخشـیدن  سـرعت  خواسـتار  کرمـان، 
اتوماسـیون شـهرداری شـد. وی افـزود: هم چنیـن بایـد 
المان هایـی دربـاره ی کتـاب و ترویـج کتاب خوانـی در 

شـهر کرمـان سـاخته شـود.
مهنـوش مؤمنی عضو شـورای اسـامی شـهر کرمان 
هـم با اشـاره بـه اقدامات شـهرداری در ایام پایانی سـال 
گذشـته گفـت: خوش بختانـه فعالیت هـای شـهرداری، 
حتـی در روزهـای ابتدایـی سـال هـم ادامـه داشـت که 
جـای تشـکر دارد. وی اظهـار امیـدواری کرد زیباسـازی 
شـهر کرمـان همواره در طول سـال ادامه داشـته باشـد.

زهـرا ایرانمنـش رییـس کمیسـیون بانـوان، خانواده 
و مشـارکت های مردمـی هـم ضمـن تشـکر از اقدامـات 
بزرگداشـت  بـه هفتـه ی  نـوروزی شـهرداری کرمـان، 
مقـام زن اشـاره کـرد و خواسـتار تقدیر از بانوان شـاغل 
در شـهرداری شـد. وی بـا اشـاره بـه نامگـذاری امسـال 
توسـط رهبر معظـم انقاب با عنوان »اقتصـاد مقاومتی، 
اقـدام و عمـل« گفت: امیدواریم امسـال شـاهد اقـدام و 
عمل در رابطه با سـاخت سـومین پارك بانوان در شـهر 
کرمان باشـیم. ایرانمنش گفت: به زودی طرح مشـترك 
شـهرداری کرمـان و آموزش و پرورش مبنی بر اسـتفاده 
ی بانـوان از مـدارس سـطح شـهر بـرای ورزش، در سـه 

مدرسـه در شـهر کرمـان آغاز می شـود.

در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  اماکی  کـه برابـر اراء هیاتهای  حل 
اختاف  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي  ناحیـه  دو شهرسـتان کرمان  
تقاضـای ثبـت انها پذیرفتـه و ادامه عملیات ثبتی انها مطابـق قانون مذکور 
تجویـز گردیـده اسـت  بـه ترتیب شـماره پـاك فرعـی از اصلـی  و بخش 
محـل  وقـوع  ملک و مشـخصات مالک یا مالکین ) متقاضیـان ثبت ( واقع 
در بخشـهای  ) 2- 3-6- 28 (  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  
میشـود تـا  در صورتـي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیان اعتراضي داشـته باشـند بتواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـي بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضـاي مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسلیم سند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور 

مانـع مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

9776  فرعی از 3968  اصلی مجزی شـده از  758  فرعی از 3968  اصلی 
-  اقای محمد عسـکری فرسـنگی     فرزند   اصغر   به شناسـنامه شـماره  
141  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   
362/65  متر مربع  به ادرس کرمان  سراسـیاب فرسـنگی  خیابان شـهید 
مغفـوری  کوچـه  10 خریـداری  از محل مالکیت  سـید عبـاس ابراهیمی 

پـور   - ردیـف   3696
13700  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  
اصلـی -  خانـم  کبـری دهقانیـان      فرزنـد   کاظم  به شناسـنامه شـماره  
244 صادره از بم   در ششدانگ  یکباب  ساختمان  به مساحت   146/15   
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  سراسـیاب  جاده جدید ماهان کوچه  شـماره  
8  خریـداری  از محـل مالکیـت  میرزا عبـاس ابراهیمی  و غیـره   - ردیف   

10723
13771  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  759  فرعـی از 3968  
اصلـی -  اقـای حسـین حسـن شـاهی کـوه جفتانـی  فرزنـد  حسـن  بـه 
شناسـنامه شـماره  1329 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  به مسـاحت   125/76   متر مربع  به ادرس کرمان  سراسـیاب  
کوچـه شـهید مغفـوری  10 شـرقی  2  خریداری  از محل مالکیت   سـید 

عبـاس ابراهیمـی  پـور فرسـنگی   - ردیـف  11434
13932  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  
اصلـی -  خانـم اشـرف کریمـی ده مائـی   فرزنـد  کریـم  بـه شناسـنامه 
شـماره  2  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مساحت   
282/29   متر مربع  به ادرس کرمان  جاده قدیم ماهان  کوچه  مشـایخی   

خریـداری  از محـل مالکیـت  علی علـی احمدی   - ردیـف  1385
13933  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  
اصلـی -  خانـم  شـهربانو  کریمـی ده مائـی   فرزند  کریم  به شناسـنامه 
شـماره  1  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مساحت   
272/76   متر مربع  به ادرس کرمان  جاده قدیم ماهان  کوچه  مشـایخی   

خریـداری  از محـل مالکیـت  علی علی احمـدی   - ردیف  1383
13999  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  846  فرعـی از 3968  
اصلـی -  خانـم  مریـم طایفـه  رشـیدی   فرزنـد  رحمـت  بـه شناسـنامه 
شـماره  6050159750  صادره از  ریگان  در ششـدانگ  یکباب  ساختمان  
بـه مسـاحت   114/06   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  - بلوار 
شـهیدان ماهانـی  کوچـه شـماره  4  نبش کوچه  سـمت  چـپ  خریداری  

از محـل مالکیـت   عبـاس ابراهیمـی  پور    - ردیـف  3079
14028  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  629  فرعـی از 3968  
اصلـی -  خانـم  مریـم  ملکـی فرسـنگی   فرزنـد  عبـاس   بـه شناسـنامه 
شـماره  74  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه 
مسـاحت   316/35  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  فرسـنگی  
خیابـان  صیـاد  شـیرازی  کوچـه  شـهید مغفـوری  خریـداری  از محـل 

مالکیـت  محمـد  علـی ملکـی  - ردیـف  9613
14078  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 3968  
اصلـی -  خانـم  اقـدس سـلطانی   فرزنـد  علـی   به شناسـنامه شـماره  9  
صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مسـاحت   129/50   
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  خیابان  سـرباز  خیابان  شـهید  قدوسـی ده  
متـری  قائـم  کوچـه  شـهید صـدر الدینـی  خریـداری  از محـل مالکیـت  

عبدالحسـین  گنجعلیخانـی   - ردیف  2678

14082  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  743  فرعـی از 3968  
اصلی -  خانم  زهرا صادقی نژاد  فرسـنگی   فرزند  حسـین  به شناسـنامه 
شـماره  121 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه 
مسـاحت   249/44  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  خیابـان  
شـهید  احمـدی  شـرقی 4   خریـداری  از محـل مالکیـت  فاطمـه جمعه 

فرسـنگی   - ردیـف  11037
14083  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  743  فرعـی از 3968  
اصلی -  اقای محمد جواد رضائی پور   فرزند  اکبر   به شناسـنامه شـماره  
62  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  مشـتمل بر طبقه 
فوقانـی  بـه مسـاحت   128/54  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  سراسـیاب  
خیابـان  شـهید  احمـدی  نبـش شـرقی 4   خریـداری  از محـل مالکیـت  

فاطمـه جمعه فرسـنگی   - ردیـف  11034
14084  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  743  فرعـی از 3968  
اصلـی -  اقـای منصـور رضائـی پور فرسـنگی   فرزند  اکبر   به شناسـنامه 
شـماره  28  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه 
مسـاحت   138/14  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  خیابـان  
شـهید  احمـدی  شـرقی 4   خریـداری  از محـل مالکیـت  فاطمـه جمعه 

فرسـنگی   - ردیـف  11030
14147  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  845  فرعـی از 3968  
اصلی -  اقای محمد رضا حیدری فرسـنگی   فرزند  قاسـم   به شناسـنامه 
شـماره  393  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان بـه 
مسـاحت   846/12  متر مربع  به ادرس کرمان  سراسـیاب  بلوار شـهیدان  
ماهانی -  ماهانی 11 درب پنجم  سـمت چپ  خریداری  از محل مالکیت  

قاسـم   جمعه فرسـنگی   - ردیف   4404
14150  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  
اصلـی -  اقـای  غامرضـا  اسـمعیلی باقـر ابـاد  ریگ   فرزنـد   رجبعلی  به 
شناسـنامه شـماره  2 صادره از  کرمان  در ششدانگ  یکباب  ساختمان  به 
مسـاحت   875   متر مربع  به ادرس کرمان  جاده  ماهان روبروی گلخانه  

شـهرداری    خریـداری  از محـل مالکیـت   جواد االئمـه  - ردیف   3764
14414  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  758  فرعـی از 3968  
اصلـی -  اقـای  محمـد عسـکری  فرسـنگی   فرزنـد   اصغر  به شناسـنامه 
شـماره  141 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه 
مسـاحت   248/60   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  فرسـنگی  
خیابان  شـهید مغفوری   خیابان  شـهیدان اشـرف گنجوئی  خریداری  از 

محـل مالکیـت   سـید عبـاس ابراهیمـی  پـور   - ردیـف   3695
14470  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  758  فرعـی از 3968  
اصلی -  اقای  حسـین بهزادی گوکی   فرزند  احمد  به شناسـنامه شـماره   
5626  صـادره از گلبـاف   و خانـم  فاطمـه  خواجوئی  گوکـی  فرزند  علی   
بـه شناسـنامه شـماره  716  صـادره از  کرمـان  بالمناصفـه  در ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  به مسـاحت   119  متر مربع  بـه ادرس کرمان  توکل  
اباد  خیابان  شـهید  قدوسـی   کوچه  24  سـمت  چپ  خریداری  از محل 

مالکیـت  ماشـاالعه ثمره  هدایت زاده  - ردیفهـای   715 و 716
3850   فرعی از 3982  اصلی مجزی شـده از  63  فرعی از 3982  اصلی 
-  اقـای  محمـد جمشـیدی  گوهـری   فرزند  اکبر   به شناسـنامه شـماره   
114  صـادره از  حـوزه  11 کرمـان  و خانم  گیان  علی حسـینی جوپاری   
فرزنـد  حاجـی   بـه شناسـنامه شـماره  26  صـادره از  حـوزه  11 کرمـان  
بالمناصفه  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  مشـتمل برطبقه فوقانی   به 
مسـاحت   345  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  خیابان  اسـد ابـادی  کوچه  
31  خریـداری  از محـل مالکیـت  ورثـه  شـیخ االسـامی  و  ورثـه محمد  

علـی  وزیری - ردیفهـای  3800 و  3801 
5347   فرعی از 3982  اصلی مجزی شـده از  20  فرعی از 3982  اصلی 
-  اقای  محمود  عابدی  فریزنی  فرزند   حسین   به شناسنامه شماره   7  
صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان   به مسـاحت   367/70  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  سـید  جمـال الدیـن اسـد ابـادی   
کوچـه  17  خریـداری  از محل مالکیت  شـهریار فرهمنـد  - ردیف   833

5472   فرعـی از 3982  اصلـی مجـزی شـده از  2  فرعـی از 3982  اصلی 
-  اقـای  محمـد  حفیظـی صدوقی  فرزند  عیسـی   به شناسـنامه شـماره   
233  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   بـه مسـاحت   
160/50  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  شـهید دسـتغیب  کوچه  50   

خریـداری  از محـل مالکیـت   عصمـت  وزیـری   - ردیف    524
31   فرعـی از 4398  اصلـی  -  اقـای   مجیـد  بنـی اسـدی   فرزنـد  علی   
بـه شناسـنامه شـماره   256   صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  

سـاختمان   بـه مسـاحت   149  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  
سـرباز  کوچه  43  سـمت  چپ منزل چهارم  خریداری  از محل مالکیت  

محمـود  منشـی زاده   - ردیـف   4729 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

1201  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای   محمـد رضـا رسـتمی   فرزنـد  
حسـین   به شناسـنامه شـماره   290  صادره از   کرمان   در  ششـدانگ  
یکباب   سـاختمان  مشـتمل بر طبقه  فوقانی   به  مسـاحت 73/50   متر 
مربـع  کـه موازی  24/65  متر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقـف و در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد   بـه ادرس کرمـان  بلـوار  جانباز بر 
خیابـان   خریـداری از محـل مالکیـت   جـواد رشـید  فرخـی    - ردیـف   

1479
9043  فرعی از  1783   اصلی -  اقای   حسـین  هماهودی   فرزند  کرم   
بـه شناسـنامه شـماره   175  صـادره از   کرمـان   در  ششـدانگ  یکبـاب   
سـاختمان  به  مسـاحت 263/48   متر مربع  که موازی  95   متر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره  نامبـرده   قرار دارد   
بـه ادرس کرمـان  خیابـان  24 اذر  کوچـه  61  خریـداری از محل مالکیت  

ماشـااله ثمـره هدایـت زاده    - ردیف    1577
18466  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای  فرهـاد  ادهمـی فرزنـد  مهدی  
بـه شناسـنامه شـماره   567  صـادره از   کرمـان   در  ششـدانگ  یکبـاب   
سـاختمان  کاربـری  مغـازه  بـه  مسـاحت   40  متـر مربـع  کـه مـوازی  
14/38  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد   بـه ادرس کرمان  بلوار  جهـاد  ابتدا  20 متری  
دانشـجو  مغـازه  دوم  سـمت  راسـت   خریـداری از محـل مالکیت   سـید 

هاشـم میـر حسـینی   - ردیـف   8213
18942  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای   علـی بلوچ میرزا بیگی    فرزند  
مـراد  بـه شناسـنامه شـماره   307 صـادره از   جیرفـت   در  ششـدانگ  
یکبـاب   سـاختمان  بـه  مسـاحت 152/20  متر مربع  که مـوازی  54/64  
متـر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره  نامبرده   
قـرار دارد   بـه ادرس کرمـان  خیابان  بهنیار  کوچه  28   خریداری از محل 

مالکیـت   عبدالـه عدل اسـفندیاری  - ردیف    105
19004  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای   مهـدی احمدی زاده سـیرچی   
فرزنـد  محمـود   بـه شناسـنامه شـماره   290  صـادره از   کرمـان   در  
ششـدانگ  یکبـاب   سـاختمان  بـه  مسـاحت 492/70   متـر مربـع  کـه 
مـوازی  177/82  متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد   بـه ادرس کرمـان  بلـوار  شـیراز  خیابـان  
شـهید نـادری  خریـداری از محـل مالکیـت   فـروغ  مرتضـوی   - ردیـف    

3070
19023  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای   مهـدی  رضائـی  فـر  فرزنـد  
غامحسین    به شناسنامه شماره   13   صادره از   شهداد   در  ششدانگ  
یکبـاب   سـاختمان  کاربـری   داروخانـه   بـه  مسـاحت 30/72  متر مربع  
کـه مـوازی  11/10  متر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد   بـه ادرس کرمـان   خیابان  رجائی  جنب  
تکیـه  ابوالفضـل  )ع(  خریـداری از محل مالکیت   ماشـااهلل ثمـره  هدایت 

زاده   - ردیـف    2127
19024  فرعـی از  1783   اصلـی -  خانـم  نسـرین  پـور  شـیخعلی 
اندوهجـردی   فرزنـد  محمـد   بـه شناسـنامه شـماره   727  صـادره از   
کرمان   در  ششـدانگ  یکباب   سـاختمان  کاربری  داروخانه  به  مسـاحت 
34/02   متـر مربـع  کـه مـوازی  11/58  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه 
مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره  نامبرده   قـرار دارد   به ادرس کرمان  
خیابـان  رجائـی  جنـب  تکیـه ابوالفضـل  ) ع(  خریـداری از محل مالکیت  

ماشـااله ثمـره  هدایـت زاده - ردیـف    2128
19025  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای   محمـد  زنگـی ابـادی    فرزند  
صفر  به شناسـنامه شـماره   629 صادره از   کرمان   در  ششـدانگ  یکباب   
سـاختمان  بـه  مسـاحت   230  متـر مربع  که مـوازی  83/12   متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده   قرار 
دارد   بـه ادرس کرمـان  خیابـان  24 اذر  هاشـم نادری  غربی  7  خریداری 

از محـل مالکیـت   محمد  سـبزه بلوچ  - ردیـف    1363
115  فرعـی از  2225   اصلـی -   خانـم  حکیمـه  عبدالرزاقی  فرزند  اکبر  
بـه  شناسـنامه  شـماره   1137  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان   مشـتمل  بر طبقه  فوقانی  به  مسـاحت  285/01  متر مربع 
بـه ادرس کرمـان  بلـوار سـاوه  کوچـه 3  انتهای کوچه  خریـداری از محل 

مالکیـت  محمدعلی جـوادی- ردیف 252

2572  فرعـی از  2787   اصلـی -  اقـای محمـد پـور نامـداری   فرزنـد  
حسـین   به شناسـنامه شـماره   34306  صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان بـه  مسـاحت  177/15  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  
خیابـان شـهاب  خیابـان شـهیدان اعتبـاری  کوچه شـهیدان اعتبـاری  2  
پـاك  31  خریـداری از محـل مالکیـت   اختـر جوادی   - ردیـف   3362

5049  فرعی از  2787   اصلی -  خانم  کشـور  سـعید   فرزند  ماشـا اله   
به شناسـنامه شـماره   2031  صادره از  بردسـیر   در  ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان به  مسـاحت  142/35  متر مربع به ادرس کرمان  خیابان شـیخ  
احمـد کافـی   کوچـه  25 درب  پنجم  سـمت راسـت   خریـداری از محل 
مالکیت    محمود پورزاده  حسینی  و  احمد  تجربه  کار  - ردیف   1214

5294  فرعـی از  2787   اصلـی -  اقـای   عطـااهلل  معیـن الدینـی   فرزند  
امامعلی  به شناسنامه شماره   63 صادره از  بردسیر  در  ششدانگ  یکباب  
سـاختمان به  مسـاحت  126/40  متر مربع به ادرس کرمان  خیابان شـیخ  
احمـد کافـی  شـمالی  کوچـه 21  پـاك  13  خریـداری از محل مالکیت   

حـاج محمـود  پورزاده  حسـینی  - ردیف  4015
22475  فرعـی از  2787   اصلـی -  اقـای  مسـلم  نـژاد  دالوری فرزنـد  
فنبـر  بـه شناسـنامه شـماره   1528  صـادره از  کرمـان   در  ششـدانگ  
یکباب  سـاختمان  به  مسـاحت  138   متر مربع به ادرس کرمان  میدان  
رسـالت  کوچـه   7   انتهـای  کوچـه   خریـداری از محـل مالکیـت  اختـر  

جـوادی  - ردیـف   2319
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1788  فرعی از  20   اصلی -  خانم  اسـماء طهماسـبی  کوهپایه   فرزند  
محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  1117 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب سـاختمان   بـه مسـاحت   240  متـر مربـع  بـه ادرس  قائـم ابـاد  
بلوار  قائم اباد  کوچه  شـماره  10 سـمت  چپ خریداری از محل مالکیت  

علـی  ایاقـی   - ردیـف   393
1816  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای  محمـد رضـا  پـور کریمـی   فرزنـد  
علـی   بـه شناسـنامه شـماره  3  صـادره از  جیرفت  در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان   بـه مسـاحت   194/90  متـر مربع  بـه ادرس  قائم اباد   کوچه  
شـماره  6   سـمت  راسـت  درب  دوم  خریـداری از محـل مالکیـت  علـی  

ایاقـی   - ردیـف   1522
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

20  فرعـی از  2825   اصلـی -  اقـای  جعفـر  نقـدی  نـژاد   فرزنـد  امیـد  
علـی   بـه شناسـنامه شـماره  10  صـادره از  رایـن   در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان   بـه مسـاحت   268   متـر مربـع  به ادرس  کرمـان  راین  بلوار  
ولـی  عصـر  )عـج( کوچـه  بعـد  از چهـار راه  تـراش   خریـداری از محـل 

مالکیـت  سـید  مهـدی  میر حسـینی   - ردیـف   1349 
اگهی اصالحی مر حله اول ناحیه دو کرمان 

در اجـرای  مقـررات  قانـون مذکور و ایین نامه اجرایی مربوطه  بدینوسـیله  
اماکـی  کـه برابـر اراء هیئـت نظـارت و یـا هیاتهـای  حـل اختـاف  یـا 
دسـتور رییـس ثبـت  اگهـی انها تجدیـد  گردیده اسـت  ) اگهـی اصاحی 
( بـه ترتیـب شـماره پـاك فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل وقـوع ملک و 
مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخـش  ) 3 ( 
حـوزه ثبتـی ناحیه دو شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  میشـود تا  در 
صورتي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند بتواننـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن آگهي به 
مـدت  یـک مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 

مراجـع قضایي تقدیـم نمایند
.بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکر اسـت صدور 
و تسـلیم سـند مالکیـت بـر اسـاس قانون مذکـور مانـع مراجع متضـرر به 

دادگاه نخواهـد بود
21654  فرعی از 2787  اصلی -  اقای  وحید خالقی  فرزند  حسـین   به 
شناسـنامه شـماره  308  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب  ساختمان  
مشـتمل بـر طبقـه  فوقانـی  بـه مسـاحت   84/20  متـر مربع   بـه ادرس 
کرمـان  خیابـان  شـهید مصطفی خمینی  قبـل از کوچه  7  خریـداری از 
محـل مالکیـت  حـاج محمود پورزاده حسـینی   - ردیـف  5008  ) با قید 
به اینکه در اگهی منتشـره قبلی  شـماره پاك  فرعی ملک  اشـتباه چاپ 

و منتشـر گردیـده که بدین ترتیب اصـاح میگردد (
رییس اداره ثبت اسناد و اماك  ناحیه دو شهرستان کرمان
محمود مهدی زاده  

اگهی مرحله اول ) ناحیه  دو کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ((

شـهر  اسـامی  شـورای  جلسـه 
کرمـان یکشـنبه بـا حضـور شـهردار 

شـد. برگـزار 
جلسـه  ایـن  در  کرمـان  شـهردار 
عملکـرد  از  گزارشـی  ی  ارائـه  بـه 
شـهرداری بـرای نـوروز 95 پرداخت.

علـی بابایی با اشـاره بـه نامگذاری 
امسـال به عنـوان »اقتصـاد مقاومتی، 
راسـتای  اقـدام و عمـل« گفـت: در 
تحقق شـعار امسـال در اولین روز کاری جلسـه ای با حضور 

مدیـران در شـهرداری برگـزار کردیم. 
در  مقاومتـی  اقتصـاد  ی  کمیتـه  انـدازی  راه  از  وی 
شـهرداری کرمـان خبـر داد و تصریـح کـرد: برای برداشـتن 
گامـی موثـر در جهـت تحقق فرمایـش رهبر معظـم انقاب 
در سـال جـاری بـه زودی با حضور یکی از اسـاتید دانشـگاه، 
موضـوع اقتصاد مقاومتی را برای پرسـنل شـهرداری تشـریح 

کرد. خواهیـم 
شـهردار کرمـان تصریـح کـرد: از سـال گذشـته اقتصـاد 
مقاومتـی را در شـهرداری کرمـان، بـا کاهـش هزینـه هـا و 
افزایـش بهـره وری آغـاز کردیـم و امسـال هـم ایـن موضوع 
بـا برنامـه ریـزی دقیـق تـر در دسـتور کار تمـام سـازمان ها 

قـرار دارد.
بابایـی اظهـار داشـت: سـال گذشـته 132 نفر از پرسـنل 
شـهرداری بازنشسـته شـدند و نیروی دیگری نیـز جایگزین 

آن ها نشـد.
شـهردار کرمان با اشـاره بـه واگذاری کشـتارگاه به بخش 
خصوصـی، افـزود: بـا برگشـت 57 نفر نیـروی کشـتارگاه به 

شـهرداری نیز مخالفـت کردیم.
بابایـی گفـت: مجموعـه ی آکواریـوم به بخـش خصوصی 

واگـذار شـده و همچنیـن واگذاری مجموعـه ی گل وگیاه به 
بخـش خصوصی نیز در دسـتور کار اسـت.

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش اظهار داشـت: در ایام 
نـوروز به هیـچ وجه تعطیلی نداشـتیم و تکمیل پـروژه های 
نیمـه کاره در روزهـای پایانـی سـال و ایام نوروز، در دسـتور 

کار قرار داشـت.
بابایـی با اشـاره بـه اتمام سـاخت زیرگـذر گنبدجبلیه در 
روزهـای پایانی سـال 94 و شـیب این زیر گـذر، گفت: برای 
پروژه هـای شـهری، بایـد شـیب بیـن سـه تـا شـش درصـد 
رعایـت شـود که در ضلع شـرقی زیرگـذر علی رغـم این که 
جـا داشـتیم تا شـیب مایـم تری داشـته باشـیم، امـا برای 
اینکـه تعـداد درختان بیشـتری باید قطع می شـد و ما نمی 
خواسـتیم درخت بیشـتری قطع شـود، شـیب شـش درصد 
را رعایـت کردیـم. در ضلـع غربـی هـم محدودیـت میـراث 
فرهنگـی داشـتیم و بایـد فاصلـه ی 90 متری بـا گنبدجبلیه 
را رعایـت مـی کردیـم کـه در ایـن ضلـع هـم نیـز حداکثـر 

شـیب رعایت شـده است.
شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه لوپ شـمال شـرقی 
پـل دانـش یکـی از پروژه هایی بـود که معطل مانـد، تصریح 
کـرد: حدود 10 میلیـارد تومان برای تملـک اماك محدوده 
ی پـل هزینـه شـد. قول داده بودیم که سـاخت لوپ شـمال 
شـرقی پـل دانـش تـا ایـام نـورز به پایـان برسـد که با سـه 
روز تأخیـر کار انجـام و تـردد خودروهـا از روی ایـن لـوپ 

آغاز شـد.
بابایـی در ادامـه بـه بخـش دیگـری از اقدامـات نـوروزی 
شـهرداری اشـاره و گفـت:  شـن ریـزی اطـراف دریاچـه ی 
جنـگل قائـم، تعویـض و رنـگ آمیـزی جـدول هـا در نقـاط 
مختلـف شـهر، اجـرای بانـد کنـدروی گنبـد جبلیـه، نصب 
پرچـم رنگی و بنرهای خوش آمدگویی، نصب سـه مجسـمه 

ی باسـتانی پاریزی، میرزارضـا کرمانی و گنجعلیخان، اجرای 
طرح دار قالی و پته در بلوار باسـتانی پاریزی و آماده سـازی 
12 پارکینـگ از دیگر اقدامات نوروزی شـهرداری می باشـد.

وی بـا اشـاره به اینکـه اقدامات نـوروزی با ابتکار پرسـنل 
شـهرداری بـا کمترین هزینـه انجام شـد، افزود: اجـرای 12 
سـفره ی هفـت سـین، اجـرای المـان هـای نـوری در نقـاط 
مختلـف شـهر، اجـرای رفیـوژ و گل کاری خیابـان شـهید 
مصطفـی خمینـی، گل کاری اطراف دریاچـه ی جنگل قائم، 
پاکسـازی گلـزار شـهدا، اجـرای برنامـه ی زنـده ی حاجـی 
برپایـی  بپـرس«،  »از مـن  ایسـتگاه هـای  برپایـی  فیـروز، 
نمایشـگاه صنایـع دسـتی در پـارك مطهـری، برپایـی تـور 
»کرمون گـردون«، نصـب تابلوهـای شـعار امسـال، نظـارت 
دقیـق بـرای جلوگیـری از حاشـیه نشـینی و تـاش بـرای 
نظافت سـطح شـهر در ایام نـورز از دیگر اقدامات شـهرداری 

در نـوروز 95 بـود. شـهردار کرمـان در ادامـه بـه هفتـه ی 
بزرگداشـت مقـام زن اشـاره و تصریح کرد: بـا توجه به اینکه 
250 نفـر از پرسـنل شـهرداری را بانـوان تشـکیل می دهند، 
طـی چنـد روز آینـده مراسـم تجلیـل از بانـوان شـاغل در 

شـهرداری برگـزار خواهد شـد.
وی افـزود: همچنیـن در روز دوم اردیبهشـت مـاه کـه 
بـه عنـوان روز »زمیـن پـاك« نـام گذاری شـده اسـت، طی 
آیینـی بـا عنـوان »پاکبان آسـمانی« از خانـواده ی پاکبانانی 
کـه در حـوادث مختلـف در حیـن انجـام کار فـوت کرده اند، 

تجلیـل می شـود.
شـهردار کرمـان در پایـان از آمـاده سـازی پـارك انتهای 
خیابـان 24 آذر تـا اوایـل اردیبهشـت مـاه خبـر داد و اظهار 
داشـت: در تـاش هسـتیم که ایـن پـارك در تاریـخ چهارم 

اردیبهشـت مـاه بـا نام »پـارك رادیـو« افتتاح شـود.

توضیح شهردار کرمان درباره علت شیب تند زیرگذر جبلیه به اعضای شورای شهر:

نمی خواستیم
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فرهنگ و هنر

خبر
سقف یارانه عیدانه کتاب، مورد استفاده 

کتاب خوان ها قرار نگرفت 

 مائده  بیشتر از میهمان بود
حضـور اهالـی کتـاب در طـرح عیدانـه کتـاب که 
بـا تخصیص 900 میلیـون تومان یارانه از 15 اسـفند 
تـا 15 فروردیـن ماه در کتاب فروشـی هایی از سراسـر 
کشـور اجـرا شـد، کم تر از سـقف یارانه درنظـر گرفته 

شـده بود.
یکشـنبه 15 فروردین مـاه- طـرح عیدانـه کتـاب 
 20 تخصیـص  بـا  کـه  طرحـی  رسـید؛  اتمـام  بـه 
درصـد تخفیـف یارانـه ای، قصد داشـت اهالـی کتاب 
را در ایـام نـوروزی بـه کتاب فروشـی ها جـذب کنـد. 
امـا گزارش هـای منتشـر شـده از ایـن طـرح نشـان 
می دهـد کـه حضـور و اسـتفاده اهالـی کتـاب از ایـن 
طـرح، کمتـر از میـزان یـک یارانـه ای بود کـه برگزار 

کننـدگان بـرای آن درنظـر گرفتـه بودنـد.
بنـا بـر اعـام خانـه کتـاب، بـا پایـان یافتـن طرح 
»عیدانـه کتـاب« که با شـعار »امسـال کتـاب عیدی 
دهیـم« در بـازه زمانـی یک ماهـه از 15 اسـفند 94 
تـا 15 فروردیـن 95 در سـطح کشـور اجـرا شـد، 43 
میلیـارد و 752 میلیـون و 729 هزار و 45 ریال کتاب 
بـا تخفیـف 8 میلیـارد و 750 میلیـون و 545 هزار و 
805 ریـال بـه فـروش رفتـه اسـت. این یعنـی میزان 
اسـتفاده از یارانه خرید کتاب، به سـقف 900 میلیون 
تومانی که مجید جلیسـه مدیرعامـل خانه کتاب- در 
نشسـت خبـری این طـرح گفته بود، نرسـیده اسـت. 
ایـن در حالـی بـود کـه ایشـان در آن جلسـه حتی از 
امـکان افزایـش یارانه در صورت اسـتقبال از این طرح 

خبـر داده بود.
برگـزاری چنیـن طرح هایـی کـه بـا تخفیف هـای 
یارانـه ای همـراه می شـود، اگرچـه تاثیرات مشـخصی 
در حمایـت از اهالـی مطالعـه بـا خـود دارد و به آن ها 
امـکان خریـد کتاب هـای بیشـتری -حتـی بـه اندازه 
20 درصـد تخفیـف یارانـه ای- می دهـد، دارد امـا بـه 

حـد نصـاب نرسـیدن خرید ها، پیـام دیگـری دارد!
بـه نظـر می رسـد ایـن رویـداد، گواهـی روشـن 
بـر ایـن مدعـا باشـد کـه فرهنـگ و فرهنگ سـازی، 
امـری زمان بـر اسـت و بـرای محقق کردن شـعارهای 
فرهنگـی، بایـد از ریشـه ها شـروع کـرد، نه از شـاخ و 
برگ هـا! بـه عبـارت دیگـر در ایـن حـوزه از فرهنگ، 
افزایـش  و  کتاب خوانـی  فرهنـگ  ترویـج  شـعار 
نـرخ سـرانه مطالعـه در کشـور بایـد بـا تخصیـص 
سـرمایه های ملی از سـنین کودکی آغاز شـود؛ به این 
امیـد کـه نسـل های بعـدی، رفته رفتـه قریـِن کتاب 
و مطالعـه شـوند. حـال آنکـه عمـده فعالیـت مدیران 
فرهنگـی در دهه هـای اخیر، مبتنی بـر اقداماتی بوده 
کـه مخاطبان بزرگسـال را مـورد نظر قرار داشـته اند. 
حـاال اینکـه در همیـن حد نیـز چقدر موفـق بوده اند، 
جـای بحـث دارد اما قطعـا با این رویه هـای مدیریتی، 
بـه نظر نمی رسـد آینده روشـنی در دیـدرِس فرهنگ 

عمومـی کشـور وجود داشـته باشـد.
در طـرح »عیدانـه کتـاب« هـر نفر می توانسـت تا 
سـقف یـک میلیـون ریـال خریـد کتـاب از20 درصد 
تخفیـف اسـتفاده کنـد و موسسـه خانـه کتـاب بـه 
نمایندگـی از طـرف معاونـت امـور فرهنگـی مبلـغ 
تخفیـف را بـه کتابفروشـان پرداخت خواهـد کرد و بر 
اسـاس گـزارش خانه کتـاب، در طـرح عیدانـه کتاب 
در 31 اسـتان و با مشـارکت 327 کتابفروشـی دارای 
فروش، 286 هزار و 744 نسـخه کتاب از سـوی 103 
هـزار و 168 نفـر خریـداری شـده اسـت. در این طرح 
کـه با هـدف اختصاص یارانـه خرید کتـاب به صورت 
مسـتقیم از سـوی دولـت بـه مردم اجرا شـد، اسـتان 
اصفهـان با 59 کتابفروشـی فعال خود توانسـت با 18 
هـزار و 574 خریـدار در صـدر پرفروش تریـن اسـتان 
بـر اسـاس خریـدار قـرار بگیرد و اسـتان تهـران با 86 
کتابفروشـی و بـا اختـاف پنج هـزار خریدار توانسـت 
بـا 13 هـزار و 574 خریـدار، رتبـه دوم پرفروش ترین 
اسـتان ها بـر اسـاس خریـدار را بـه خـود اختصـاص 
دهـد. همچنین اسـتان خراسـان رضوی با مشـارکت 
31 کتابفروشـی و 9 هـزار و 983 خریدار، رتبه سـوم 

طـرح عیدانـه کتـاب را از آن خـود کرد.
اسـتفاده نشـدن تمام یارانه تخصیص یافته در این 
طـرح، یـادآور بیتـی از محمدکاظـم کاظمی؛ شـاعر و 
غزل سـرای شناخته شـده اسـت که: »ظاهرا بیشتر از 
مائـده مهمـان دیدیم/ رمـه آنقدر ندیدیم کـه چوپان 
دیدیـم«. البتـه اگر مائـده را معـادل بگیریم بـا یارانه 
تخصیـص یافتـه و میهمـان هم مشـتریان کتـاب در 
ایـن طرح باشـد، باید گفـت برگزار کنندگان، بیشـتر 
از میهمان هـای ایـن ضیافـت تهیـه و تـدارك دیـده 

بودند.

محمدرضـا شـجریان در پـی احوالپرسـی وزیر بهداشـت ، 
در پیامـی صوتـی کـه از طریـق فضای مجازی ارسـال شـد، 
ضمـن قدردانـی از دکتـر حسـن هاشـمی اعام کـرد که در 
سـامت اسـت. پـس از احوالپرسـی تلفنـی وزیر بهداشـت و 
درمـان از محمدرضـا شـجریان، کـه دوم فروردیـن امسـال 
انجـام شـد، وی هفتـه گذشـته بـرای دومیـن بـار، از طریق 
مشـاور اطـاع رسـانی خود جویـای احـوال اسـتاد آواز ایران 
شـد.محمدرضا شـجریان نیز در پاسـخ به این احوالپرسی در 
پیامـی صوتـی کـه از طریـق شـبکه اجتماعـی تلگـرام برای 
عباس زارع نژاد، مشـاور اطاع رسـانی وزیر بهداشـت ارسـال 
کـرد از پیگیـری وزیـر بهداشـت قدردانـی کـرد و گفـت که 
در سـامت است.اسـتاد شـجریان در ایـن پیـام صوتی گفته 
اسـت : سـام، دکتر هاشـمی، ممنونـم که پیگیـر احوال من 
هسـتید، مـن الحمـدهلل حالم خوب اسـت و در کنـار خانواده 
هسـتم، تـا دو یا سـه ماه دیگر نیـز کار درمان مـن به نتیجه 
مطلـوب مـی رسـد، بـه دوسـتان بگوییـد حالم خوب اسـت.

محمدرضا شـجریان اسـتاد آواز ایـران از مدتی پیش به علت 
بیمـاری در بیمارسـتانی در خارج از کشـور بسـتری شـده و 

تحـت درمان اسـت.
انتشـار خبر بیماری شـجریان که نوروز امسـال با انتشـار 
پیـام ویدئویـی وی بـه یـک باره در صـدر اخبار هنـری قرار 
گرفـت، واکنـش ها و بازتـاب های مختلفـی را در جامعه به 

همراه داشـته است.
هنرمنـدان و چهره هـای مختلـف در پیام هـای مکتـوب 
نشـان  واکنـش  اتفـاق  ایـن  بـه  و صفحـات شخصی شـان 
داده انـد تـا سـطح ایـن واکنش هـا در ایـام نـوروز یکـی از 

خبرسـازترین موضوعـات فضـای مجـازی باشـد.
 وزیـر ارشـاد در یادداشـتی بـه خبر بیمـاری محمد رضا 

شـجریان واکنش نشـان داد.
علـی جنتـی در ایـن یادداشـت نوشـت:» به نـام خداوند 
ایـران  آواز  اسـتاد  بیمـاری  خبـر  انتشـار  آفریـن.  جـان 
محمـد رضـا شـجریان ، موجـی ازعواطـف و احساسـات را 
، فرهیختـگان وخیـل عاقـه منـدان  در بیـن هنرمنـدان 
وی برانگیخـت و همـگان بـرای شـفای عاجـل او دسـت به 
دعا برداشـتند . خوشـبختانه اخبـار واصلـه از روحیه مثبت 
و بانشـاط و بهبـود وضعیـت عمومـی وی حکایـت دارد . 
از خداونـد متعـال سـامتی و شـفای سـریع وکامـل ایـن 

خواننـده محبـوب را خواسـتارم.«
حجت االسـام نقویـان  نیزدر سـخنرانی خود در مسـجد 
نـور تهران و در مراسـم ترحیـم مادر همسـر رییس جمهور 
بـه  ممنوعیـت فعالیت های محمدرضا شـجریان و همچنین 

بیمـاری او اشـاره و از این مسـئله اظهارنارضایتی کرد.
 پیـش از او  نیزبسـیاری از شـخصیت  های سیاسـی در 
کنـار اهالـی موسـیقی و دیگـر هنرمنـدان دربـاره  بیمـاری 
شـجریان و همچنیـن ماجـرای ممنوعیـت  وی از فعالیـت 
اظهـار نظـر کرده انـد؛ در ایـن میـان می تـوان بـه سـخنان  
حسـن هاشـمی وزیر بهداشـت اشـاره کـرد. دکتـر »محمد 
جـواد ظریـف« نیـز در پیـام نـوروزی خـود کـه بـه زبـان 
نوشـت:  کـرد،  منتشـر  توئیتـرش  صفحـه  در  انگلیسـی 
»نـوروزی شـاد و سـالی توأم با سـامت و موفقیـت را برای 

تمامـی هم میهنـان ایرانـی خـود آرزومنـدم، کسـانی کـه با 
افتخـار نماینـده ایـران و فرهنـگ آن در سرتاسـر جهـان 

هسـتند.« 
توسـط  عیـد  تبریـک  تصویـری  فایـل  انتشـار  از  پـس 
تـازه ای  مـوج  بیمـاری اش؛  اعـام  و  محمدرضـا شـجریان 
در واکنـش بـه ممنوع الفعالیتـی ایـن اسـتاد آواز آغاز شـد.  
هرچنـد جبهه گیری هـای مردمـی و رسـانه ای بـه یکبـاره 
شـدت گرفـت اما در نهایـت منجر به واکنش هایی از سـوی 
صداوسـیما و وزارت ارشـاد شـد.در ایام نوروز صداوسـیما از 
وضعیـت سـامتی محمدرضـا شـجریان خبـر داد و دربـاره  
برنامه هـای هنـری ایـن اسـتاد آواز در ایـران گفـت. پس از 
آن هـم وزیـر ارشـاد در پیامـی بـرای محمدرضـا شـجریان 
آرزوی سـامتی کـرد. در کنـار ایـن مسـائل خبـری کـه 
در شـبکه های اجتماعـی دسـت بـه دسـت می شـد؛ اقـدام 
ارشـاد بـرای انتشـار آثـار محمدرضـا شـجریان و برگـزاری 
کنسـرت وی بـود. 14 فروردیـن فـرزاد طالبـی مدیـرکل 
و  شـجریان  فعالیـت  وضعیـت  دربـاره   موسـیقی  دفتـر  
انتشـار آثـار او گفـت: تاش خـود را بـرای برداشـتن موانع 
فعالیـت محمدرضـا شـجریان می کنـد تـا آثـار او به دسـت 

مخاطبانـش برسـد.
 وی اظهـار کـرد: دفتـر موسـیقی تـاش خواهـد کـرد 
محدودیت هـای  و  موانـع  تمامـی  جـاری  سـال  در  تـا 
اسـتاد شـجریان رفـع شـود. بـه خصـوص آثارشـان همگی 
مجوزهـای الزم بـرای انتشـار را بگیرند تا جامعـه  عاقه مند 
بـه موسـیقی ایرانـی و همچنیـن ایشـان بتواننـد از این آثار 
بهره بگیرند. محمدرضا شـجریان از سـال 88 تا کنون هیچ 
گونه فعالیتی در فضای رسـمی موسـیقی کشـور نداشـته و 

صـدا و تصویـر او نیـز از صداوسـیما پخـش نمی شـود.

درمـان  رونـد  بـه  روزانـه  از رسـیدگی  وزیربهداشـت    
عبـاس کیارسـتمی خبـر داد ، عباس کیارسـتمی کارگردان 
سـینما چنـد روزی اسـت در یکی از بیمارسـتان های تهران 

بسـتری شـده و تحـت درمان قـرار دارد.
وضعیـت  دربـاره  بهداشـت  وزیـر  هاشـمی  سیدحسـن 
درمانـی کارگـردان طعـم گیـاس گفـت: وضعیـت درمانـی 
آقـای کیارسـتمی بـه صـورت روزانـه تحـت پیگیری اسـت.

مرکـز  رئیـس  و  بهداشـت  وزیـر  مشـاور  زارع نـژاد  عبـاس 
روابـط عمومـی و اطاع رسـانی وزارت بهداشـت نیـز دربـاره 
وضعیـت درمانـی عباس کیارسـتمی اظهارداشـت: حال وی 
از حالـت وخیـم خارج شـده و وضعیت باثباتی اسـت و روند 
بهبـودی وی رونـد رضایـت بخشـی اسـت و نظـارت کاملی 
نیـز از طـرف دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران انجام می شـود.

وی گفـت: همچنیـن تیمـی به سرپرسـتی معـاون درمان از 
طـرف وزیـر بهداشـت در این باره مأمور شـده و نظارت کامل 
دارنـد، ان شـاءا... وضعیـت ایـن هنرمنـد کشـورمان نیز بهتر 
شـود و خبرهـای بهتـری داشـته باشـیم، البتـه این مسـئله 
نافـی مسـئولیت های خانـه سـینما و سـازمان های هنـری و 
ارشـاد نیسـت زیـرا ایـن هنرمند وقتـی بیمار شـد به بخش 
خصوصـی بـرای درمـان مراجعـه کـرد و مـا نیـز بـه محض 
اطـاع اقدامـات الزم را انجـام دادیـم ولـی فعـًا بـه دلیـل 
وضعیـت ایـن هنرمنـد امـکان انتقالـش بـه بخـش دولتـی 
وجـود ندارد.وزیـر ارشـاد نیزگفـت: عبـاس کیارسـتمی بـا 
حضور پزشـکان متخصـص تحت مراقبت و رسـیدگی جدی 
اسـت.علی جنتـی دربـاره رونـد درمانـی عباس کیارسـتمی  
گفـت: بـه محـض این که توسـط رئیس سـازمان سـینمایی 
از ماجـرا مطلـع شـدم، بافاصلـه بـا دکتـر هاشـمی وزیـر 
بهداشـت تمـاس گرفتـم و وضعیت ایشـان را تشـریح کردم.

او افـزود: بـه قـرار اطـاع، گویا وزیر بهداشـت هم خودشـان 
سرکشـی کردنـد و در حـال حاضـر پزشـکان متخصـص را 
فراخوانـده اندتـا ایشـان تحـت مراقبـت و رسـیدگی باشـد. 
معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی ایران و سرپرسـت تیم 
درمـان عبـاس کیارسـتمی بـا بیـان ایـن کـه طبـق آخرین 
پاتولـوژی تاکنـون بیماری سـرطان برای وی گزارش نشـده 
اسـت، گفـت: خوشـبختانه حـال عبـاس کیارسـتمی رو بـه 
بهبـود بوده و در حـال خروج از وضعیت بحرانی  اسـت.دکتر 
رضـا پایـدار دربـاره آخرین وضعیـت عباس کیارسـتمی، که 
چندی اسـت اخبار بیماری او در رسـانه ها دسـت به دسـت 
می شـود گفـت: جلسـه ای دربـاره رونـد درمان کیارسـتمی 
برگـزار شـد.وزیر بهداشـت در ایـن زمینـه دسـتور دادند که 
عـده ای از اسـتادان مجرب، کار درمان ایـن کارگردان ارزنده 
کشـورمان را پیگیـری کننـد. بر این اسـاس امروز جلسـه ای 

برگـزار و مسـائل درمان کیارسـتمی بررسـی شـد.
حریرچـی یـادآور شـد: در ایـن جلسـه بنـا شـد؛ تیـم 
درمانـی کیارسـتمی هـر دوروز یـک بـار تشـکیل جلسـه 
دهنـد و رونـد درمانـش را پیگیری کننـد.وی با بیـان اینکه 
خوشـبختانه کیارسـتمی در حـال خـروج از وضعیت بحرانی 
و رو بـه بهبـود اسـت، افزود: شـرایط کیارسـتمی نسـبت به 
چنـد روز گذشـته بسـیار بهتـر شـده و وضعیتـش در حـال 
خـروج از بحـران اسـت.پایدار خبـر ابتـای ایـن کارگـردان 
کشـورمان بـه سـرطان دسـتگاه گـوارش بدخیـم را تکذیب 
کـرد و گفـت: چنیـن چیزی بـرای وی مطرح نیسـت و اصا 
بیماری سـرطان برای کیارسـتمی مطرح نشـده است. طبق 
آخریـن پاتولـوژی نیز سـرطان گزارش نشـده بلکـه بیماری 
او پولیـپ روده اسـت و بـر ایـن اسـاس قسـمتی از روده که 
دارای یـک زایـده بـوده، برداشـته شـده بنابرایـن بدخیمـی 
در کار نبـوده اسـت.وی برخـی شـایعات مبنـی بـر رخ دادن 
قصـور پزشـکی در عمـل جراحـی اول کیارسـتمی را نیـز 
تکذیـب کـرد .سـخنگوی تیـم پزشـکی عباس کیارسـتمی 
در دومیـن گـزارش از رونـد درمانی این فیلمسـاز برجسـته 
کشـورمان اطاعـات تـازه ای ارائـه کـرد؛ وضعیـت قلـب و 
فشـارخون کیارسـتمی در وضعیـت ثابـت و تحـت کنتـرل 
قـرار گرفتـه اسـت. ، بـه گفتـه سـخنگوی تیـم پزشـکی، 
کیارسـتمی  قبلـی،  پیش بینی هـای  برخـاف  خوشـبختانه 
نیـازی به عمـل جراحی جدیـد نـدارد و ادامه رونـد درمانی 
او بـا دارو امکان پذیـر اسـت.در حـال حاضـر درمـان ایـن 
برنـده نخـل طـای جشـنواره کـن، بـا آنتی بیوتیک تراپـی 
عبـاس  پزشـکی  تیـم  داشت.سـخنگوی  خواهـد  ادامـه 
بیهوشـی،  بـر متخصصـان جراحـی،  کیارسـتمی مشـتمل 
عفونـی و مغـز و اعصاب در مـورد دوره نقاهت این فیلم سـاز 
اظهارنظـر نکـرد و طـول مـدت نقاهـت را بـه ثبات شـرایط 
درمانـی منـوط دانسـت.رئیس کل سـازمان نظـام پزشـکی 
نیـز پـس از اطـاع از بسـتری شـدن عبـاس کیـا رسـتمی 
در یکـی از بیمارسـتان های تهـران، بـه عیـادت وی رفـت و 
در جریـان رونـد درمانـی او قـرار گرفت.علیرضـا زالی گفت: 
کلیـه امکانـات درمانـی بـرای ایشـان مهیاسـت و امیدواریم 
پـس از طـی دوره نقاهـت ایـن کارگـردان ارزنـده کشـور به 

فعالیت هـای حرفـه ای بازگـرد

آخرین خبرها از وضعیت سالمت شجریان و کیارستمی

مراسـم بدرقـه و وداع بـا قاسـم هاشـمی نژاد از مقابـل 
منـزل ایـن نویسـنده و منتقـد فقیـد بـرای خاك سـپاری 

پیکـر او در بهشـت زهـرا )س( برگـزار شـد. 
بدرقـه  مراسـم  فروردین مـاه   15 یکشـنبه  روز  صبـح 
قاسـم هاشـمی نژاد بـا حضـور آشـنایان و تعـدادی از اهـل 
فرهنـگ و هنـر از مقابـل منـزل او در خیابـان بهـار برگـزار 

شـد. البتـه پیکـر هاشـمی نژاد در بهشـت زهـرا )س( بـود 
بنابرایـن حاضـران سـاعتی در مقابـل منـزل او گـرد هـم 
آمدنـد و بـه بازماندگانـش تسـلیت گفتنـد. آن هـا در ادامه 
بـرای خاك سـپاری پیکـر این نویسـنده و منتقد به بهشـت 

زهـرا )س( رفتنـد. 
رئیسـیان،  علیرضـا  پـوری،  احمـد  تراکمـه،  یونـس 

و  امرایـی  اسـداهلل  معتقـدی،  محمـود  مقربیـن،  شـهاب 
علی اکبـر شـیروانی )تدوین گـر کتـاب گفت وگوهـای قاسـم 
هاشـمی نژاد  بدرقـه  مراسـم  در  از حاضـران  هاشـمی نژاد( 

بودنـد. 
علـت  بـه  فروردین مـاه  دوم  روز  از  هاشـمی نژاد  قاسـم 
عفونـت ریـه در بیمارسـتان شـریعتی تهران بسـتری بود و 

درگذشـت.  فروردین مـاه   13
و  منتقـد  نویسـنده،  سـال 1319،  متولـد  هاشـمی نژاد 
روزنامه نـگار بـود. او از دهه 40 در مطبوعات نقد می نوشـت 
و در سـال 1358 رمان پلیسـی »فیل در تاریکی« را منتشر 

کرد. 
نمایـش منظـوم اثر تـی. اس. الیوت )تهران: نشـر مرکز(، 
بشـنو، آدمـک! از ویلهلـم رایـش )تهـران: انتشـارات کتـاب 
ایـران - چـاپ دوم: انتشـارات نیلوفر(، خوابگـران از ریموند 
چندلـر )تهـران: انتشـارات کتاب ایـران( و من منـم: کتابی 
دربـاره خـودکاوی اثر راتـان لعل، از آثار ترجمه ای او اسـت. 
رسـاله  آینـه،  دو  و  سـیبّی  النسـاء،  خیـر  همچنیـن 
عرفانـی،  قصه هـای  طبقه بنـدی  و  تبییـن  و  تعریـف  در 
سـرود رسـتگاری و در ورق صوفیـان از دیگـر آثـار قاسـم 

هسـتند هاشـمی نژاد 

 وداع با قاسم هاشمی نژاد 
 خبر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 45/1/1 )نوبت دوم(
نام دستگاه: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان 

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 
موضوع مناقصه: خرید 15 تن قیر mc2 و 2000 تن آسفالت 19-0 مجتمع خدماتی- رفاهی محور کرمان- رفسنجان 

میزان سپرده شرکت در مناقصه: دویست و چهل و چهار میلیون ریال ) 244000000 ریال(
محـل دریافـت اسـناد: دبیرخانـه اداره کل حمـل و نقـل و پایانـه های اسـتان کرمان واقـع در کرمان بلـوار جمهوری اسـامی بعد از پل 

راه آهـن روبروی سـالن ورزشـی فجر 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 12 روز پنج شنبه 95/1/19

مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 95/2/7
محـل تسـلیم پیشـنهادات: دبیرخانـه اداره کل حمـل و نقـل و پایانه های اسـتان کرمـان واقع در کرمـان بلوار جمهوری اسـامی بعد از 

پـل راه آهن روبروی سـالن ورزشـی فجر 
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/2/7 واقع در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان 

سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است. 
آگهی فوق در سایت پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به نشانی www.icts.mporg.ir قابل رویت می باشد. 

سایر اطاعات و جزئیات در اسناد ارزیابی مندرج است. 
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان
م الف 11

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی:
 به اطاع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون. 

مالیاتهای مستقیم می رساند، مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معامات فصل زمستان 94 از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir و یا به صورت لوح فشرده )CD( حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان
م الف 2 
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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

از هموطنـان مـا کـه نـگاه  آلمانی هـا برخـاف برخـی 
تحسـین آمیز بـه پدیـده هیتلـر دارنـد، بـا توجـه بـه تجربه 
عینـی و تاریخـی فاشیسـم، نـگاه منطقی تـری نسـبت بـه 

نازیسـم و دوران حکومـت هیتلـر دارنـد. 
بگذریـم کـه در اثـار شـاخص ترین نویسـندگان آلمانـی، 
نوعـی عـذاب وجدان بابـت، انفعـال جامعه آلمـان که باعث 
قدرت گیـری تفکـرات فاشیسـتی شـد بـه خصـوص در دو 

سـه دهـه بعـد از جنـگ جهانـی دوم بـه چشـم می خورد.
در کتاب »او بازگشـته اسـت«، تیمور ورمش سـعی کرد 
بـا زبـان طنز بـه قضیه بنگـرد، طنزی کـه البتـه در الیه ای 
نهانـی، اندیشـه در خـود مسـتتر داشـت و آن ایـن بـود: در 
یـک جامعـه بـاز، آگاه و مـدرن، در صـورت ظهـور مجـدد 
دیکتاتورهـا، از آنها کاری بیشـتر از دلقک شـدن برنمی آید! 
ایـن گـزاره البتـه شـرطها دارد و در جوامـع زیـادی، تکـرار 
چندبـاره تاریـخ، با تغییـر مختصر در پوسـته، امری طبیعی 
اسـت. ایـن جوامـع اصـوال اسـتعداد کافـی برای پیشـبینی 
خطـر و امـکان ظهـور مجـدد پوپولیسـت ها و خودکامـگان 
را ندارنـد. دو سـه روز پیـش متوجـه شـدم کـه بـه فاصلـه 

کوتاهـی از انتشـار کتـاب، ایـن کتـاب دسـت مایه سـاخت 
یـک فیلـم هم شـده اسـت، ایـن فیلم توانسـته اسـت برای 
سـه هفتـه پیاپـی در صـدر فیلم های پرفـروش آلمـان قرار 
 Inside بگیـرد و انیمیشـن جـذاب جدیـد پیکسـار یعنـی
Out را بـه رتبـه پایین تـر تنـزل بدهـد. کارگـردان فیلـم 
-دیویـد ونـدت- در گفتگـو بـا گاردیـن گفتـه اسـت کـه 
آلمانـی بایـد بتوانند بـه هیتلر بخندند و فقـط او را در قالب 
یـک هیوالی مسـئول کشـتارها و هولوکاسـت، نبیننـد. اما 
ایـن بایـد خنده ای باشـد کـه در گلویتـان گیر کند و شـما 
بـه صـورت همزمـان بابـت کارهایـی کـه )هیتلـر بـا انفعال 

شـما انجام داده( شـرمزده باشـید. 
داسـتان کلـی کتـاب و فیلـم را شـاید برخـی از شـماها 
بدانیـد: هیتلـر ناگهـان بلنـد می شـود و در حالـی کـه هیچ 
خاطـره ای از حـوادث بعـد از پایـان جنـگ جهانـی دوم در 

سـال 1945 نـدارد، وارد آلمـان کنونـی می شـود.
 شـماری او را تنهـا آدم عجیـب و غریبـی می پندارنـد، 
امـا برخـی هـم بـه ایـن فکـر می افتنـد کـه امـا می توانـد 
سـوژه مناسـبی بـرای یک شـوی تلویزیونی باشـد. کتبا »او 

بازگشـته اسـت«، در آلمـان به تنهایـی 14 میلیون نسـخه 
فـروش داشـته اسـت. )14 میلیـون را مقایسـه کنیـد بـا 
پرفروش تریـن کتاب هـای مـا کـه اگـر 5 بـار هـم تجدیـد 
چـاپ شـوند، نهایتـا در خوشـبینانه ترین حالـت بـه فروش 

تنهـا زیرنویـس  چنـد ده هـزار جلـدی می رسـند!( فعـا 
انگلیسـی ایـن فیلـم، منتشـر شـده اسـت، امیدواریـم کـه 
مترجمـان، زیرنویـس فارسـی ایـن فیلم را هم در دسـترس 

مـا قـرار بدهند.

 بازگشت هیتلر، فیلم شماره یک سینماهای آلمان
خبر

جامعه و فرهنگ

متاسـفانه مشـکلی در حـال حاضـر 
بـرای اهـل ادب و فرهنـگ بسـیار درد 
آور شـده و آن دوری عمـوم مـردم از 
مطالعـه اسـت و بدبختانـه روز بـه روز 
کتـاب  و  می شـود  بدتـر  اوضـاع  هـم 
نخوانـدن تبدیـل بـه یـک ارزش شـده  
گاهـی دیـده می شـود کـه بعضـی از 
نوجوانـان و جوانان بـا افتخار می گویند 
مـا اهـل کتـاب خوانـدن نیسـتم و یـا 
اصـا حـال و حوصلـه ی کتاب خوانـدن را نداریـم کـه معمـوال 
مـن بـه ایشـان) البته اگر گوش شـنوایی باشـد( کتـاب صوتی 
را پیشـنهاد می کنـم کـه در ابتدا بـرای نابینایان تولید می شـد 
و عـده ای کتـاب را می خواندنـد و صدای ضبط شـده ی خود را 
بـا نـام کتـاب به اشـتراك می گذاشـتند و یا می فروختنـد و در 
نتیجـه کسـانی کـه وقـت مطالعـه ندارند و یـا مدت زیـادی از 
محـل کار تـا منـزل تـوی ترافیک وقت شـان بـه هدر مـی رود 
پخـش  یـا  و  در گوشـی  را  متعـددی  کتاب هـای  می تواننـد 
ماشین شـان داشـته باشـند و در ترافیـک بجـای موزیک هـای 
بـی کیفیـت و درگیری با سـایرین به کتاب هـای خوب و حتی 

شـاهکارهای ادبـی ایـران و جهـان گـوش جان بسـپارند.
در وبـاگ یـک پزشـک به مطلـب جالبی در همیـن زمینه 

برخـوردم کـه خواسـتم با شـما هـم آن را به اشـتراك بگذارم:
فرانـک مجیـدی: در طوِل سـال هایی که در »یک پزشـک« 
از مطالـِب گوناگـون نوشـته ایم، به خوبـی از بازخـورِد مطالـب 
متوجـه شـده ایم کـه چـه نـوع پسـت هایی، بیشـتر بـه مـذاق 
خواننـدگاِن وبـاگ، خوش می آیند. در این میان، همیشـه یک 
حقیقـِت آزاردهنـده بـرای من و بـرادرم وجود دارد: پسـت های 
مربـوط بـه معرفـِی کتـاب، هیچوقت بازدیـدی در خـورِ انرژی 
و زمانـی کـه صـرِف نوشـتن درباره شـان شـده و باالتـر از آن، 
شـأن خـوِد اثر، بازدید و نشـانی از جلب توجـه مخاطب ندارند. 
نظراتـی به مهر نوشـته می شـود، اما میـزاِن آن، قابـل رقابت با 
میزان کامنت های پسـت های فـن آوری نیسـت. از این واقعیت 
آمـاری، می شـود یـک نتیجه ی بسـیار تلـخ گرفت: بیشـینه ی 

جامعـه ی مـا، عاقه ای به کتـاب خوانـدن، ندارد!
ایـن یـک واقعیـت آزاردهنـده اسـت. وقتـی از خیلی هـا 
می پرسـیم کـه چـرا کتاب نمـی خواننـد، بهانه  هـای مختلفی 
ایـن  بـا  کتـاب.  گرانـِی  و  وقـت  نداشـتن  مثـل  می آورنـد، 
وجـود، همـه ی مـا وقِت زیـادی بـرای مطالب بدون سـندیت 
شـبکه های مجـازی مانند تلگـرام داریم و به راحتـی، تمام آن 
چـه را در آن می بینیـم می پذیریـم. مـن دو روز قبـل، وقـت 
زیـادی را در تلگـرام، صـرف جـدال بـر سـِر ایـن موضوعـات 
کـردم کـه عکـس دکتـر مصـدق در دادگاه نظامـِی پـس از 
کودتـا، عکـس ایشـان در دادگاه الهـه نیسـت، آن هـم در 
حالیکـه سـر جای نماینـده ی انگلسـتان نشسـته اند. دقیقاً در 
کانـال گـروه دیگـر هـم داشـتم توضیح مـی دادم کـه آموزش 
انیشـتین،  بـه  دکتـر حسـابی  توسـط  هفت سـین  سـفره ی 

یـک داسـتان کامـًا تخیلـی اسـت و همزمـان در یـک گروه 
دیگـر توضیـح مـی دادم چـرا نامه ی منسـوب بـه امیرکبیر به 
ناصرالدین شـاه دربـاره ی اینکه مملکت داری به سـفارش عمه 

و خالـه نمی شـود، جعلـی اسـت.
خیلی دردناك اسـت که ما راهِ غلط را برای کسـب اطاعات 
عمومـی در پیـش گرفته ایـم و میل بـه افتخارات آریایـی را در 
میـان اطاعـات سـطحی و بیهـوده ی چنیـن کانال هایـی ارضا 
می نماییـم. مـا وقـت فراوانی بـرای ایـن شـبکه های اجتماعی 

داریـم، امـا وقت بـرای کتاب؟!
بسـیار خب، مشـکل کامًا مشـخص اسـت. اما هر مشکلی، 
راه حلـی دارد. در نوشـته های بسـیاری در »یـک پزشـک«، از 
کتاب هـای صوتـی برای تـان گفتیـم. اگـر وقت کتـاب خواندن 
نداریـم، می شـود وقـت آزاد در متـرو یا اتوبـوس را صرف گوش 
کـردن بـه کتـاب کرد و چـه بهتـر کـه اجراهایی حرفـه ای در 
کتابخوانی، ما را مشـتاق بیشـتر شـنیدِن کتاب هـا بکند! پس، 

ایـده ای جالـب در ذهـن گروهـی از هنرمنـدان، شـکل گرفت، 
یـک پـروژه ی کتابخوانـی، کـه به مراتـب کامل تـر از پروژه های 

دیگـر با ایـن هدف، در کشـور بوده اسـت.
معرفی پروژه ی واو

جمعی از هنرمندان نامِی عرصه ی دوبله، همچون اسـتادان: 
بهرام زند )+، +(، ژرژ پطروسـی، خسـرو خسروشـاهی و سـرکار 
خانـم زهـره شـکوفنده و همچنیـن شـاعران و نویسـندگانی 
ماننـد حافـظ موسـوی، ع. پاشـایی و سـارا محمدیـان اردهالی 
و بازیگرانـی چـون مسـعود رایـگان، رویـا تیموریـان، مهتـاب 

نصیرپـور و حبیـب رضایـی، یک فراخـوان جمعـی داده اند.
آن هـا از تمـام کتابخوان هایـی کـه صـدای مناسـبی بـرای 
کتابخوانی دارند، نویسـندگان و شـعران، ناشران و استودیوهای 
صدابـرداری، بـرای همکاری دعـوت کرده اند. هدف، این اسـت 
کـه اثـر نویسـندگان و شـاعران و آن چـه در انتشـاراتی هایی 
کـه مایـل به همـکاری هسـتند، به چاپ رسـیده، بـرای عموم 

مـردم، روخوانـی شـود و در دسـترس قـرار گیرد. نویسـندگان 
می تو.اننـد صـدای خاصـی را از میان متقاضیـان انتخاب کنند 
کـه اثـر آن هـا را اجـرا کننـد یـا خـود، بـه اجـرای داسـتان یا 
شعرشـان بپردازنـد. بنابرایـن طبعـاً عاوه بـر گوینـده، به یک 
اسـتودیوی مناسـب هم نیاز اسـت تا امـکان همکارِی افـراد از 
سرتاسـِر ایـران زمین، در این پـروژه وجود داشته باشـد. در این 
میـان، بـر این موضـوع هم تأکید می شـود کـه ایـن کار، صرفاً 
عام المنفعـه نیسـت و عوایـد حاصـل از آن، در اختیـار گوینده، 
صاحـب اثـر، ناشـر و اسـتودیو قـرار خواهـد گرفـت. بنابـر این 
کتابخوانـی، می توانـد ممـّر درآمدی بـرای همـکاران این طرح 

نیز باشـد.
باید چکار کنیم؟

1- به سایت »واو« بروید
2- در آن عضـو شـوید و نمونـه ی صـدای خـود را در آن جا 
پـس از عضویت، آپلود کنید. )تجربه ی شـخصِی من این اسـت 
کـه بهتر اسـت ایـن نمونه ی صـدا، در زمانی کوتاه ضبط شـود 

و حجیم تـر از 2 مگابایت نباشـد.(
و  خوش صـدا  دوسـتان  می توانیـد،  کـه  جایـی  تـا   -3
کتاب خوان تـان را به شـرکت در پروژه تشـویق کنید. همچنین 
از آشـنایاِن ناشـر، نویسـنده یا اسـتودیودارتان کمک بخواهید.
هرچنـد، بـا توجـه به مشـکاتی کـه در فرسـتادِن نمونه ی 
صـدای خـودم داشـتم، متوجـه شـدم هاسـتینِگ این سـایت، 
بـا توجـه بـه هـدف گسـترده ای کـه دارد، ضعیـف اسـت و 
دسـت اندرکاران ایـن طـرح، می بایسـت بطور جدی بـرای رفع 
ایـن نقـص، به فکـر باشـند. اسـتقبال زیـاد از چنیـن طرحی، 
ابـداً دور از تصـور نبـوده و نیسـت و سـایت نباید هنـگام آپلود 

فایل هـای صوتـی اینقـدر ُکنـد عمـل کند یـا داون شـود.
شـخصاً ایـن کار را به دو هدِف عمده انجـام دادم. اول این که 
باورِ شـخصی ام و یکی از اهدافی که در وباگ نویسـی داشـتم، 
تعالـِی کتابخوانی اسـت. چه بهتر که این کتابخوانی، به سـیاِق 
دنیـای مـدرن امروز، به سـمِت »کتاب ِشـَنوی« هـم پیش رود. 
دیگـر آن کـه احتـرام زیادی بـرای دعوت کننـدگان ایـن پروژه 
قائلـم. بزرگانـی ماننـد آقایـان زند، خسروشـاهی و پطروسـی، 
بخِش بزرگی از خاطرات شـیرین و فراموش نشـدنِی سـینمایی 
و تلویزیونـِی مـن را سـاختند. آن ها با مرارت و کیفیـت فراوان، 
سـریال ها و فیلم هایـی را دوبلـه کردنـد که هرگـز از عزیزترین 
جـای ذهن مـان پـاك نمی شـود. چطـور ممکـن اسـت حـاال 
آن هـا مـرا دعـوت بـه طرحی چنیـن فرهیخته کننـد و من در 

انجامـش، کوتاهی کنم؟!
مهـم نیسـت مـن یـا شـما بـرای همـکاری در ایـن طـرح، 
پذیرفته نشـویم. مهم آن اسـت کـه »واو« ما را به هـدِف واالی 
جامعـه ی کتابخـوان نزدیـک می کنـد، اسـتعدادهای پنهـان 
گویندگی را آشـکار می سـازد و گویندگان، ناشران، نویسندگان 
و صاحبـاِن اسـتودیوها، مردم را به هـم نزدیک می کند. همه ی 
این هـا، بخاطـر یـک هـدِف بـزرگ اسـت کـه در اسـِم پـروژه 

مسـتتر اسـت: چـون واو، حرِف ربط اسـت!

 ارزان و راحت سفر کنیم
عرفان زارعی

کلمـه ی هیچهایـک هـم مثـل پیتـزا و کامپیوتر 
وارد ادبیـات روزمره ی اهل سـفر و هیجان دوسـتان 
ایـران شـده، اگـر بـه ویکی پدیـای فارسـی مراجعه 
می شـوید:)هرچند  مواجـه  متـن  ایـن  بـا  کنیـد 
احتمـاال دوسـتانی کـه اهـل هیچهایک و مسـافرت 
بـا مـردم هسـتند از این ترجمـه اسـتقبال نخواهند 

) د کر
رایگان سـواری یـا بـه انگلیسـی هیـچ هایکینـگ 
بـر  شـدن  سـوار   )hitchhiking انگلیسـی:  )بـه 
خـودرو یـا کامیـون عبـوری به قصـد سـفر و بدون 

پرداخـت کرایـه اسـت.
رایگان سـواری نوعـی مسـافرت رایگان اسـت که 
فـرد مسـافر معموالً با ایسـتادن کنار جاده و نشـان 
دادن انگشـت شسـت یـا اشـارات مختلـف خواهان 
آن می شـود تـا رانندگانـی کـه مایل به سـوار کردن 
او باشـند متوقف شـوند. این مسـافرت ممکن اسـت 

کوتاه مـدت یـا طوالنی باشـد.
انجـام  را  کار  ایـن  مختلـف  افـراد  از  بسـیاری 
بایـد  شـما  نیسـتند  موفـق  همـه  ولـی  می دهنـد 
نشـان بدهید که می خواهید سـوار ماشـین بشـوید 
و باید ژسـت بگیرید. این ژسـت گرفتـن چند روش 
معمولـی  ژسـت  یـک  شـمالی  آمریـکای  در  دارد: 
هسـت کـه بـه ماشـین عبـوری انگشـت شسـت را 
نشـان می دهنـد و ماشـین هم می ایسـتد و مسـافر 
جهـان  دیگـر  بخش هـای  در  می کنـد.  سـوار  را 
نیـز ایـن روش شـایع اسـت کـه بصـورت معمولـی 
می ایسـتند و انگشـت شسـت را بـه سـمت مقصـد 
اشـاره می کنند و همزمان دسـت دیگر را به سـمت 
پاییـن تـکان می دهنـد. البتـه ایـن نـوع فرهنـگ 
تـا حـدودی نشـان می دهـد کـه رایگان سـواری در 
کشـورها و نقـاط مختلـف بـا هم کمـی فـرق دارد. 
بهتـر اسـت اسـم شـهری کـه می خواهیـد بـه آن 
برویـد را هـم روی یـک کاغذ درشـت بنویسـید که 
اگـر مسـیر راننـده به آن شـهر می خورد برای شـما 

کند. توقـف 
بـه دلیل مخاطـرات احتمالی در برخی کشـورها 
رایگان سـواری ممنـوع می باشـد و حتـی در برخـی 
از جاده هـا تابلوهایـی مبنی بر ممنوعیـت این عمل 
نصـب اسـت کـه در صورت درخواسـت سـفر مفتی 

در ایـن مسـیرها، ممکن اسـت فرد جریمه شـود.
چهار چـوب  بـا  متـن  ایـن  مطالعـه ی  از  پـس   
سـفرهای هیچهایکـی و یـا بهتـر بگویـم مسـافران 
عـده ای  هرچنـد  و  شـده اید  آشـنا  صلواتـی 
ممکن اسـت بگوینـد ایـن کار امنیت چندانـی ندارد 
و بـه ریسـک اش نمـی ارزد، امـا در ایـن تعطیاتـی 
از هیچهایکرهـای  زیـادی  تعـداد  بـا  کـه گذشـت 
ایرانـی و خارجـی آشـنا شـدم و بـا تجربیات شـان 
و لـذت سـفرهای اینچنینـی آشـنا شـدم و جالـب 
اینجاسـت کـه روز بـه روز هموطنـان بیشـتری بـه 
ایـن شـکل مسـافرت گرویـده مي شـوند و هرچنـد 
ایـن کار سـالها در اروپـا و کشـورهای دیگـر عمـر 
دارد امـا بـه تازگـی در وطـن ماهـم طرفدارانـش را 
پیـدا کـرده و بـه قـول ایشـان نـه تنهـا مسـافرت 
لـذت بخش تـر می شـود و بـا انسـان های دیگـری 
آشـنا می شـوند و اگر مثـا بلیط اتوبـوس بگیرند تا 
بندرعبـاس بایـد سـاکت و آرام بنشـینند و آنجا هم 
پیـاده بشـوند امـا در این حالـت نه تنهـا در مصرف 
انـرژی و سـوخت صرفه جویـی می شـود و شـخصی 
کـه مشـغول سـفر بـه تنهایی اسـت چند نفـر را هم 
سـوار می کنـد و هم صحبـت و دوسـت های جدیدی 
پیـدا مي کنـد و از طرفـی مردم را بـه فرهنگ خوب 
دوست داشـتن یکدیگـر و کمک کـردن بـه همدیگر 
مـن  مثـل  شـخصی  بـرای  و  می کنـد  تشـویق 
یـاد آوری خوبـی خواهـد بـود کـه دوبـاره بـا مـردم 
هـم صحبـت بشـوم و ایـن شـانس را داشـته باشـم 
کـه از تجربیـات و آموزه هـای دیگـران پنـد بگیرم و 
در هر شـهر هم دوسـتانی داشـته باشـم که پس از 
ایـن اگـر به شـهر مـا آمدنـد چنـد وعـده ای هم به 
منـزل مـن بیاینـد و مـن هـم اگـر دوباره گـذرم به 
آنجـا افتـاد بدانم کـه میزبانـی مثل خودم همیشـه 
منتظـرم هسـت و در حـال حاضـر کـه خانواده های 
زیـادی بـه تـک فرزنـدی روی آورده انـد و بچه های 
آنهـا دیگـر طعـم خالـه و عمـو داشـتن را نخواهنـد 
چشـید ایـن کار می توانـد راه خوبی برای گسـترش 
روابط دوسـتی در سراسـر کشـور باشـد و از همه ی 
ایـن مسـائل گذشـته وظیفـه ی هـر مسلمانی اسـت 
عمـل  ایـن  و  کنـد  کمـک  مانـده  راه  در  بـه  کـه 
اشـتراکات مذهبی زیـادی هم با ما مسـلمانان دارد 
کـه معتقدیـم مهمـان حبیب خداسـت و هر کسـی 
روزی اش را بـا خـودش مـی آورد و مهمـان داشـتن 
باعـث خیـر برکـت می شـود. بـه قـول معـروف تـو 
نیکـی می کـن و در دجله انـداز که ایـزد در بیابانت 
دهـد بـاز. بـه گفتـه ی ایـن “مسـافران بین راهـی” 
بسـیار برای شـان پیش آمده کـه راننده ای ایشـان را 
سـوار کـرده و گفتـه کـه اگـر شـما نبودیـد و با من 
حـرف نمی زدیـد مسـلما پشـت فرمـان بـه خـواب 
فرمـان  پشـت  کـه  آنهـا خواسـته  از  یـا  می رفتـم 
بنشـینند و بجـای او رانندگـی کننـد و تـا مقصـد 
خـود راننـده فرصت داشـته که اسـتراحت کند و یا 
مـوارد دیگـری کـه به هرحـال یک دوسـت خوب و 
بـا اخـاق در سـفر بـودن و نبودنـش خیلـی تفاوت 
بزرگـی را ایجاد می کند و مسـلما بـودن با وی تاثیر 
بسـیار خوبـی دارد و حال مشـکات زیادی خواهد 
بـود هرچنـد هـر گلی خـاری هـم دارد و بایـد قبل 
از اعتمـاد کامـل کـردن بـه هر کسـی تمـام جوانب 
امـر را بسـنجیم و بـا هرکسـی ندیـده و نشـناخته 
عقـد اخـوت نبندیم امـا تـا کارهای جدیـدی انجام 
ندهیـم تجربیـات جدیـدی نخواهیـم داشـت و بـه 
قـول معـروف حتی اشـتباهاتی که دیگـران مرتکب 
شـده اند دیگـر ارزش تکـرار کـردن نـدارد و دیگـر 

وقـت اشـتباهات جدید اسـت.
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که مي پیچد در تمامي وجودم

همچون و هم باال مي*رود 

در تنم و مي دانم

به زودي از خستگي

و براي بازي مي ایستي.

عکس نوشت

خبر آخر

ثریا حکمت به کما رفت
ایسنا نوشت : ثریا حکمت بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به کما رفت.

 ایـن بازیگـر کـه در اوایـل سـال جدیـد بـه دلیـل مسـمویت دارویـی بـه 
بیمارسـتان منتقـل شـده بـود با بهبود نسـبی شـرایطش ترخیص شـده بود 
کـه بامـداد 16 فروردیـن ماه به دلیل تشـنج بـار دیگر به بیمارسـتان منتقل 
شـد و بـه کمـا رفـت.  دختر ثریـا حکمت هم دربـاره وضعیت مـادرش گفت: 
بنابـر اعـام پزشـکان مـادرم به دلیل لخته شـدن خـون به کما رفته اسـت و 
در حـال حاضـر منتظر 
جهـت  هماهنگـی 
ثریـا  هسـتیم.  انتقـال 
از  بیـش  کـه  حکمـت 
12 سـال اسـت فعالیت 
در  نـدارد  بازیگـری 
»نقطـه  چـون  آثـاری 
»تصویـر  ضعـف«، 
»خواسـتگاری«،  آخر«، 
و  قـو«  »آواز  »نیـش«، 
ماندنـی  به یـاد  فیلـم 
ناصـر  ایـران«  »ای 
تقوایـی به ایفـای نقش 

اسـت. پرداختـه 

سینما

بادیگارد
بادیـگارد زندگـی یـک محافظ شـخصی یا همـان بادیگارد فرنگیـان را تصویر 
می کنـد. ایـن بادیـگارد بخشـی از زندگـی خـود را بـه محافظـت از جان یک 
شـخصیت مهـم می گذرانـد امـا از جایـی می فهمـد کـه این شـخصیت بیش 
از آن کـه بـه فکـر مصالـح نظـام باشـد به فکر منافع شـخصی اسـت و همین 
موضـوع اسـت که بادیگارد را آشـفته می کنـد. کارگردان و نویسـنده:  ابراهیم 

حاتمـی کیـا بازیگـران:  پرویـز 
پرسـتویی، مریا زارعـی، بابک 
حمیدیـان، امیـر آقایـی، فرهاد 
قائمیان، دکتـر محمود عزیزی، 
محمـد حاتمـی، علـی یعقوبی، 
پـدرام شـریفی، دیبـا زاهـدی، 
کیمیا حسـینی، شـیا خداداد، 
پریـوش نظریـه، سـید احسـان 
امانـی، کامران نجـف زاده، امین 
سـلیمانی،  حمیدرضـا  میـری، 
چنگیـز ناروئـی، محمـد ربانی، 

ساالری سـیامک 
سینما آسیا
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در حاشیه

مهدی هاشمی تا چه زمانی بستری می ماند؟
وکیل مدافـع مهـدی هاشـمی گفـت: مـدت زمان بسـتری آقای هاشـمی در 
بیمارسـتان بسـتگی به نتیجه آزمایش ها دارد. به گزارش ایسـکانیوز، سیدوحید 
ابوالمعالـی بیـان ایـن مطلـب، اظهار کـرد: موکلم در راسـتای بیمـاری که دفعه 
قبـل مـورد عمـل جراحی قرار گرفته بود، در بیمارسـتان بسـتری شـده اسـت. 
وی بـا یـادآوری اینکه بیشـتر از دو روز اسـت که آقای هاشـمی در بیمارسـتان 
بسـتری شـده اسـت، گفـت: از آنجا که ایـن موضوع مربـوط به پرونده سـامت 
وی اسـت، از بیان جزییات بیشـتر درباره آن معذورم. ایسـنا نوشـت، این دومین 
بـار اسـت که مهـدی هاشـمی در زمـان سـپری کـردن دوران محکومیت خود 
در بیمارسـتان بسـتری می شـود. وی برای نخسـتین بار دی ماه سـال 94 برای 

درمـان بیماری خود به بیمارسـتان منتقل شـد.

مزایای ازدواج با دختران روس برای غیرروس ها
بـه گزارش«توریسـم آنایـن« بـه نقـل از خدمـت ،خبرگـزاری ها گزارشـی 
مبنـی بـر بررسـی قانونـی در پارلمـان روسـیه بـا موضـوع ازدواج غیـر روس بـا 
دختـران مجـرد ایـن کشـور منتشـر کـرده انـد.  »والدیمیـر بعرطـچ« رییـس 
مجلـس روسـی مبارزه بـا پدیده »پیـر دختری« )ترشـیدگی( در روسـیه گفته 
هفتـه آینـده پارلمان روسـیه قانون جدل برانگیـزی با موضـوع ازدواج غیر روس 
هـا بـا دختـران مجرد روس را بررسـی می کند. والدیمیر بعرطـچ در ادامه گفته 
اسـت: قانونـی کـه قـرار اسـت در پارلمان بررسـی شـود تاکید می کنـد که هر 
بیگانـه ای کـه کـه بـا یک دختـر روسـی ازدواج کنـد، 15 هـزار دالر بـه اضافه 

تابعیـت روسـی دریافت خواهـد کرد.

خداحافظی رشیدپور از تلگرام
واکنـش تنـد کاربـران شـبکه های مجازی پـس از شـوخی رشـید پور درباره 
تغییـر عکـس حسـاب های کاربـری بـه پرچـم ایـران این مجـری را مجبـور به 
تـرك فضـای مجازی کـرد. به گـزارش خبرگـزاری خبرآناین، رشـیدپور گفته 
بـود کـه اگر تصویر حسـاب کاربری تلگرام خـود را به پرچم ایـران تغییر ندهید 
حسـابتان مسـدود خواهـد شـد. البتـه ایـن اقـدام رشـیدپور بـا واکنش بسـیار 
بـدی روبـه رو شـد، طـوری کـه این مجـری را بـه سـمت خداحافظـی از فضای 
مجازی سـوق داد. رشـیدپور در آخرین پسـت خود در این باره نوشـت : »نیمه 
شـب اسـت و مـن از خوانـدن ایـن همـه فحش رکیـک و برخـورد زننـده دیگر 
تعجـب نمـی کنـم و ایـن خیلی بـد اسـت . یعنی دیگر بـه فحـش و پرخاش و 
رفتارهـای تنـد عـادت کرده ایم . یک شـوخی بسـیار سـاده را برخـی به کجاها 
ربـط مـی دهند! واقعا شـرم می کنـم . دوربین مخفی های خارجـی را دیده اید 
؟ چقـدر راحـت لبخنـد می زننـد و به هم احتـرام می گذارند. عجـب ... همه ی 
تلویزیون هـای معـروف دنیـا از سـی ان ان تا بی بی سـی و غیره این شـوخی ها 
را بـا شـدت بیشـتر انجام مـی دهند و هیـچ اتفاقی هم نمی افتـد . فقط لبخند 
زدن و کمـی دور شـدن از فضـای خشـک و جـدی را به هـم یـادآوری می کنند 
.هـم وطـن عزیـزم . پـای فضـای مجـازی نشسـته ای و بـه خاطـر اینکـه با تو 
شـوخی کـرده ام و خواسـته ام پرچم کشـورت را منتشـر کنی انـواع فحش های 
کثیـف را مـی نویسـی . واقعـا با این شـوخی چه آسـیبی بـه تو رسـید ؟ دقیقا 
چـه صدمـه ای وارد شـد ؟ اما من از خواندن این همـه بی مباالتی و بی حرمتی 
کـم کـم ناامید می شـوم و مثـل خیلی از رفقـای دیگر تصمیم می گیـرم که از 
فضـای مجـازی خداحافظی کنم . آنها ظاهـرا عاقل تر از من بودند. شرمسـارم«

ورزش

مس باز هم باخت 

هادی کاربخش
هفتـه سـی و دوم لیگ دسـته اول فوتبـال ایران جـام آزادگان، عصر 
دیروزدوشـنبه  در شـهرهای مختلـف ایـران بـه پایان رسـید و تیم های 
اسـتان کرمـان صاحـب یـک برد و یـک باخت و یک تسـاوی شـدند.در 
یکـی ازمهمتریـن ایـن بازیهـا کـه بـه میزبانی خرم آبـاد ومیـان دو تیم 
خیبـر ایـن شـهر و مس کرمـان برگزار شـد تیـم میزبان بـا دو گلی که 
در دقایـق 57و64 توسـط علـی صدرا و شـهاب دارایـی وارد دروازه مس 
کـرد بـه سـه امتیـاز مهـم ایـن بـازی دسـت یافـت و تـا حـدی از قعر 
جـدول جـدا و بـه مانـدن در لیگ دسـته یـک امیـدوار شـد، هرچند با 
ایـن نتیجـه تیـم مس کـه از دقیقـه 56 با اخـراج بهنـام داداش وند، ده 
نفـره بـازی مـی کرد از صـدر جدول دور شـد و اولین باختـش را با اکبر 
میثاقیـان تجربـه کـرد.در دیگـر دیـدار مهم ایـن هفته مس رفسـنجان 
احیـا شـده، میزبـان فجـر سپاسـی شـیراز بـود که دو تیـم در پایـان به 
تسـاوی یـک بر یـک رضایـت دادنـد و امتیـازات را تقسـیم کردند، گل 
فجـر را احمـد حسـن زاده و گل مـس را بهـرام رشـید فرخـی بـه ثمـر 
رسـاندند.اما گل گهر در سـیرجان موفق شـد میهمانش، داماش گیان 
را در حالیکـه در ابتـدا بـا یـک گل حسـین حجازیـان عقب افتـاده بود 
در پایـان بـا دو گل مجیـد جالـی فر و اسـماعیل کیانی شکسـت دهد 
و تـا حـدودی وضعیـت خود را در جدول رده بندی سـر و سـامان دهد.
در سـایر بازیهـا بـه غیـر از بـازی دو تیم ماشـین سـازی و ایرانجوان 
کـه تـا لحظـه چـاپ روزنامـه بـه پایـان نرسـیده بـود تیـم هـای فوالد 
یزد،نسـاجی و شـهرداری اردبیل، حریفان خود را شکسـت دادند و بازی 
تیم های آلمینیوم اراك با پیکان،پارسـه با نفت مسـجد سـلیمان ونفت 
آبـادان بـا خونـه بـه خونه با تسـاوی بـه پایان رسـید.با ایـن نتایج مس 
کرمـان هـم امتیـاز بـا فجروبـا یـک پلـه سـقوط به پلـه چهـارم رفت و 
مـس رفسـنجان در همـان رتبـه قبلـی اش یعنی پنجـم باقـی ماند اما 
گل گهـر سـیرجان با این سـه امتیاز بـه جایگاه دوازدهم جـدول صعود 
کرد.حـال بایـد منتظـر مانـد و دیـد ایـن روند نتیجـه گیری تیـم های 
کرمانـی تـا کجـا ادامـه خواهـد داشـت و در پایـان جایگاه واقعی شـان 

کجـا خواهـد بود.


