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پوند
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پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس دوگانه

36,200,000
30,900,000
36,000,000

تيبا 
سايپا 111

مگان 2000 

24,300,000
19,300,000

117,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو کوپ 

2,700,000,000
2,040,000,000

134,000,000

فرداامروز

بارش تگرگ های
تخم مرغی در

کهنوج

نقش کرمان
در توسعه گردشگری

یادداشتی از یاسر سیستانی نژاد
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رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات کرمان در 
بازدید از »پیام ما«:

پیشرفت جز با همدلی و 
تالش حاصل نمی شود

انتقاد مدیرکل ورزش و 
جوانان کرمان
از تماشاگرنماها
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان:

ارتقای کیفیت آب رفسنجان با 
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فرماندار رودبار جنوب:

متهمان فاجعه رودبارهنوز فراری هستند

آگهی مناقصه شماره 23/الف/3-94 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تجهیـز چاههـای اسـتان بـا مبلـغ بـرآورد 
۲/۲۲۸/۳۹۲/۶۴۰ ریـال را از محـل اعتبـارات داخلـی از طریـق برگـزاری مناقصه بـه پیمانکار واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد لـذا از کلیه شـرکت کننـدگان واجد شـرایط کـه دارای گواهـی صاحیت در 
رشـته تاسیسـات و تجهیـزات یـا گواهی کسـب از صنف مکانیک در رشـته تعمیر پمـپ و همچنین 
دارای تجربـه و سـوابق کاری در زمینـه تعمیـر و تجهیـز و نگهـداری چاههـای آب دعوت می شـود 
حداکثـر تـا تاریـخ ۹۴/۳/۲۳ جهـت دریافـت اسـناد مناقصه بـه آدرس کرمـان بلـوار ۲۲ بهمن دفتر 

قراردادهـای شـرکت مراجعـه نمایند. 
تضمین شرکت در مناقصه: ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۳ مورخ ۹۴/۴/۲
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج ساعت ۹ مورخ ۹۴/۴/۳

)ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد(
روابط عمومی و آموزش همگانی

گزارش »پیام ما« از وضعیت دست فروشان

نانی که آجر
می شود

دانش آموز
مبینا شعاعی
کالس اول دبستان
ممتاز درسی

دانش آموز
هانیه خالقی

کالس سوم دبستان
ممتاز درسی

نعمت احمدی در گفتگوی اختصاصی با »پیام ما«:
 شهرداری ها به جای حذف، دست فروشان را سامان دهی کنند

 دست فروشی در تمام دنیا یک معضل است.
  متاسفانه نه فقط در کرمان بلکه در کل ایران شهرداری ها نگاهی علمی به این معضل ندارند و نگاهشان یا 

چشم پوشی مطلق است و یا حذف مطلق. درحالی که باید دست فروشان را سامان دهی کنند.
صفحه ۳

شامگاه پنجشنبه 14 خردادماه در پی اختالفی ناموسی بین دو طایفه در رودبار جنوب پنج نفر از اعضای دو طایفه کشته شدند که متاسفانه در بین کشته شدگان یک کودک دو ساله نیز وجود داشت. در صفحه ۳ بخوانید

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

روغن خالص
شترمرغ

معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، 

ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد

ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز 

دست  )100درصد گیاهی(
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بارش تگرگ های تخم مرغی
در کهنوج

در شـهر کهنـوج باریدن تگـرگ هایی به انـدازه تخم 
مرغ خسـاراتی را بـه اموال مـردم وارد نمود.

شـنبه بعـداز ظهـر بـاران شـدیدی در شـهر کهنـوج 
شـروع بـه باریـدن نمـود و بـه صـورت ناگهانـی قطرات 
بـاران تبدیـل بـه تگـرگ هایـی بـه انـدازه تخـم مـرغ 
شـدند. در اثـر بـارش ایـن تگرگ هـای بزرگ به شیشـه 

و بدنـه برخـی اتومبیـل هـا خسـارت وارد شـد.
فرمانـدار کهنـوج در گفتگو با »پیام ما« گفت: شـنبه 
بعـداز ظهـر حوالی سـاعت 5 بـاران شـدیدی در کهنوج 
باریـد کـه پـس از حـدود یک سـاعت این بـاران، تکرگ 
شـد. صمدانـی افزود: خوشـبختانه االن فصل کشـاورزی 

نیسـت و آسـیبی به کشـاورزی کهنوج وارد نشـد.
وی اظهـار داشـت: بدنـه برخـی ماشـین هـا آسـیب 
دیـد و آب گرفتگـی معابـر بدلیـل ایـن بـارش سـنگین 
تاحـدودی بـرای مـردم مشـکل بوجـود آورد کـه امـروز 

آب گرفتگـی معابـر رفـع شـد.
فرمانـدار کهنـوج در پایـان گفـت: خوشـبختانه ایـن 
تگـرگ غیـر عادی که تاکنون در کهنوج سـابقه نداشـته 

هیـچ گونه خسـارت جانی نداشـت.

مرگ مشکوک سرباز پلیس راه
بم پور- ایرانشهر

حبیـب رحمانـی/ خبـر آنایـن- سـرباز وظیفـه رضـا 
محمـودی خورنـدی راوری کـه پـس از گذرانـدن دوره 
آموزشـی نظـام وظیفـه بـرای گذرنـدان دوران خدمتش 
بـه پاسـگاه پلیـس راه بـم پور-ایرانشـهر اعزام شـده بود 
بـا اصابـت یـک گلوله به سـینه اش کشـته شـد. وی که 
تنها ۱۹ سـال داشـت در دوازدهمیـن روز خدمتش پس 
از دوره آموزشـی بـود.  غـام علـی محمودی پدر سـرباز 
کشـته شـده به گفـت: تنهـا فرزند پسـرم سـرباز وظیفه 
رضـا محمـودی بـه هنـگام نگهبانـی در برجـک دیـده 
بانـی پلیـس راه بـم پور-ایرانشـهر در جنـوب سیسـتان 
و بلوچسـتان بـا اصابـت یک گلوله به سـینه اش کشـته 
شـد کـه پس از تحویـل جنازه توسـط مردم راور تشـیع 
و در محـل عمومـی بهشـت زهـرای راور بخـاک سـپرده 
شـد. ایـن رزمنـده هشـت سـال دفـاع مقـدس افـزود:  
هنـوز هیـچ مقـام رسـمی درباره چگونگی کشـته شـدن 

فرزنـدش صحبتـی نکـرده اند.  

نظر ظریف درباره »آنقدر قطعنامه صادر 
کنید تا قطعنامه دان تان پاره شود«

روزنامـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  خارجـه  وزیـر   
علیـه  قطعنامـه  پشـت  قطعنامـه  »وقتـی  کـه  اعتمـاد 
ایـن سـخن را شـنیدید  ایـران صـادر می شـد و شـما 
کـه »آنقـدر قطعنامـه صـادر کنیـد تـا قطعنامه دان تـان 
پـاره شـود« به عنـوان کسـی که بـا حقـوق بین الملل و 
مناسـبات دیپلماتیک آشـنایی داشـتید، چه حسـی پیدا 
می کردیـد؟« گفـت: حتمـا با آن سیاسـت موافـق نبودم 
امـا مـن نـه آن زمـان قصـد داشـتم  درباره ایـن موضوع 
صحبـت کنـم و نـه االن به مصلحـت کشـور می دانم که 
یکدیگـر را متهـم کنیـم. در حـال حاضـر مـا در داخـل 
ایـران بایـد یـک جبهـه متحـد واحـد باشـیم در برابـر 
کسـانی کـه می خواهنـد به کشـور مـا و مردم ایـران زور 
بگوینـد وخواسـت خودشـان را تحمیـل کننـد. معتقدم 
کـه امـروز زمان کشـمکش های سیاسـی و ایـراد گرفتن 
از همدیگـر نیسـت و همـه همان گونـه کـه مقـام معظم 
رهبـری امسـال را سـال همدلی و همزبانـی نامیدند،باید 
یـک دل و یـک زبـان بـرای رسـیدن به یـک راه حلی که 
مـورد حمایـت رهبـری باشـد و منافـع مـردم را داشـته 
باشـد بـه سـمت حـل پرونـده هسـته ای و تحقـق منافع 

ملـی حرکـت کنیم.

در حال کم کردن 
تعداد پرانتزها 

هستیم
عضـو  عراقچـی«  »عبـاس 
ایـران،  ای  هسـته  تیـم  ارشـد 
بـا بیـان اینکـه محصـول نهایی 
توافق هسـته ای، سـندی بسیار 
جامـع  ضمایمـی  بـا  مفصـل 
قسـمت  گفـت:  بـود،  خواهـد 
هـای مختلـف این متـن و ضمائم آن هنوز در پرانتز اسـت، اختاف هسـت، 
کار پیـش مـی رود، امـا خیلـی کنـد و آهسـته. بـه گـزارش ایرنـا عراقچـی 
پیـش از تـرک ویـن، بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: یـک ضمیمـه مربـوط به 
بحـث تحریـم ها اسـت و همـه جزییاتی که مربـوط به تحریم ها می شـود، 
قوانینـی کـه برداشـته می شـود و تاثیـر این قوانیـن در عمل بـا جزییات در 
ضمیمـه بحـث خواهـد شـد. عراقچی اظهـار داشـت: ضمیمه دیگـر، مربوط 
بـه بحـث هـای فنی و ابعـاد مختلف هسـته ای اسـت؛ اینکـه در تصمیماتی 
کـه گرفتـه شـده و راه حـل هایی کـه در لـوزان به دسـت آمـده، چگونه در 
عمل اجرا می شـود. این عضو ارشـد مذاکره کننده هسـته ای خاطر نشـان 
کـرد: یـک ضمیمـه دیگـر در خصـوص همکاری هـای صلح آمیز هسـته ای 
بـا ایـران خواهد بـود؛ اینکه کشـورها در چه حـوزه هایی می تواننـد با ایران 

کنند.  همـکاری 

چه می خوانید...
آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی در جلسـه مجمع تشـخیص مصلحت نظـام درباره نحـوه انتخاب رهبر انقاب پـس از ارتحال امـام خمینی صحبت 
هایـی را مطـرح کـرده کـه در صفحـه »کاغـذ اخبـار« می توانیـد بخوانیـد. صحبت های حسـن روحانی دربـاره تحریم هـا و چند خبـر کوتاه از 

دیگـر مطالب این صفحه هسـتند.

خبر

در  رفسـنجانی  هاشـمی  اکبـر  اهلل  آیـت 
نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  جلسـه 
برگـزاری مناسـب مجلـس خبـرگان رهبری 
بـرای  را  امـام)ره(  از رحلـت حضـرت  پـس 

مقاطـع  از  یکـی  نظـام،  رهبـری  تعییـن 
درخشـان انقـاب اسـامی ذکر کـرد. گزیده 
صحبـت های هاشـمی رفسـنجانی را به نقل 

از انتخـاب در ادامـه مـی خوانیـد:

 بعـد از رحلـت امـام اعضـای خبـرگان 
تهـران  بـه  جلسـه  تشـکیل  بـرای  شـبانه 
فراخوانـده شـدند تـا خللـی در اداره کشـور 

نشـود. ایجـاد 
نفـر قصـد داشـتند   در آن زمـان ۱۴ 
جریـان انتخـاب رهبـری را بـه نحـو دیگری 
رقـم بزننـد کـه اکثریـت اعضـا بـا تصمیـم 
قاطـع خـود، رهبـری آیـت اهلل خامنـه ای را 

اعـام کردنـد.
 بحـث شـورایی یا فـردی بـودن رهبری 
در آن زمـان مطـرح و موافقیـن و مخالفینـی 

داشت.
 شـخص آیت اهلل خامنـه ای در موافقت 
بـا رهبری شـورایی سـخنرانی کردنـد که در 
نهایـت در رأی گیـری، ۴5 نفـر به فـرد و ۳5 
نفـر بـه شـورایی رأی دادنـد کـه در نتیجـه 
بـا رد نظریـه شـورای رهبـری، بـه انتخـاب 

رهبـری معظـم انقاب رسـیدیم.
 مباحـث انجـام شـده در مـورد انتخاب 
شـورایی ثبـت و ضبط شـده اسـت کـه البته 

هنـوز قابـل انتشـار و بازگویی نیسـت.
 برگـزاری باشـکوه مراسـم رحلت معمار 

بـزرگ و بنیانگـذار جمهـوری اسـامی ایران 
بحمـدهلل در سراسـر کشـور با شـکوه فـراوان 
برگزار شـد که این شـکوه حکایت از آن دارد 
کـه مردم همچنـان به راه و سـیره امام راحل 

وفادارند.
 سخنان ارزشـمند و رهنمودهای ایشان 
)رهبـر انقـاب( در ایـن مراسـم، شـکوه این 

ایـام را کامـل کرد.
 پانـزده خـرداد نقطـه عطفـی در تاریـخ 
مبـارزات مردم ایران علیه رژیم سـتم شـاهی 

و طاغـوت بود.

14 نفر قصد داشتند جریان انتخاب رهبری را به نحو دیگری رقم بزنند

عدم تایید
 تشکیل نهاد عالی 
اصالح طلبان

حسـین مرعشـی سـخنگوی 
پاسـخ  در  کارگـزاران  حـزب 
بـه ایـن سـوال کـه هفته نامـه 
مسـئول  سـردبیری  )بـه  صـدا 
حـزب(  ایـن  سیاسـی  کمیتـه 
خبـر از برگـزاری اولین جلسـه 

نهـاد عالـی اصاح طلبـان داده اسـت. آیـا ایـن نهـاد بـه تازگـی در بیـن 
اصاح طلبـان تشـکیل شـده اسـت؟ بـه تسـنیم گفـت: خبـر دوسـتانم در 
هفته نامـه صـدا را تاییـد نمی کنـم. وی با اشـاره بـه اینکه نهـاد جدیدی در 
بیـن اصاح طلبـان شـکل نگرفتـه اسـت، افزود: رئیـس دولـت اصاحات بر 
حسـب ضرورت هایـی، افـرادی را بـرای رایزنی، مشـورت و همفکری دعوت 
می کنـد و ایـن جلسـه هـم با عنوان بررسـی مسـائل مهم کشـور، بررسـی 
نحـوه کمـک اصاح طلبـان بـه دولـت و مسـائل مربـوط بـه مجلـس آینده 
برگـزار شـد. عضو ارشـد حزب کارگـزاران تصریـح کرد: شـورای هماهنگی 
احـزاب اصاح طلـب فعالیت هـای احـزاب را بـا یکدیگر هماهنـگ می کنند 
و شـورای مشـورتی در حـد سیاسـت های کان جبهـه اصاحات مشـورت 
می دهـد. مـا فقـط ایـن دو شـورا را در بیـن اصاح طلبـان داریم.حسـین 
مرعشـی تاکیـد کـرد: جلسـه ای کـه بـه آن اشـاره می کنیـد یـک جلسـه 
دوسـتانه بـوده کـه حـدود یـک مـاه پیـش برگزار شـد و قـرار نیسـت این 

جلسـه بـه یـک نهـاد جدیـد تبدیل شـود.
هرچـه بـه انتخابـات نزدیک تـر می شـویم فعالیت جریان های سیاسـی 
کشـور هـم بیشـتر مـی شـود. اصـاح طلبـان کـه پـس از پیروزی حسـن 
روحانـی در انتخابـات ۹۲ فضـا را بـرای فعالیـت فراهـم تـر دیـده انـد بـا 
تشـکیل جلسـات گاه و بیگاه سـعی در ارائه لیسـت واحدی برای انتخابات 
مجلـس دارنـد. در همیـن راسـتا هفتـه نامـه »صدا« بـه سـردبیری محمد 
قوچانـی، مسـئول کمیتـه سیاسـی حـزب کارگزاران از تشـکیل نهـاد عالی 
اصـاح طلبـان خبر داده بود. »صدا« نوشـته بود: نهاد عالـي اصاح طلبان، 
مجلـس مشـورتي اسـت کـه در آن سـران جریـان اصاحـات و نمایندگان 
احـزاب موثـر حضـور دارند. »صدا« ادامـه داده بود: در پایان همین جلسـه، 
آنهـا قـراري نیز بـا یکدیگر گذاشـتند: اول آنکه از دولـت بخواهند از حقوق 
همـه نامزدهـا دفـاع کنـد، دوم راهبـرد اصـاح طلبـان نیـز در انتخابـات 
حمایـت از دولـت باشـد. تاکید سـوم اعضا بر ایـن بود که فقط یک لیسـت 
در انتخابـات منتشـر شـود و در شـهرهایي کـه تـک نامـزدي هسـتند نیـز 
فقـط یـک نامـزد معرفـي گردد. نکتـه چهـارم این بود کـه به تمـام اصاح 
طلبـان ابـاغ و اعـام شـود که علیـه یکدیگـر مصاحبـه نکننـد. تندروها و 
جریـان مخالـف بـه این موضوع نـه تنها دل بسـتهاند، بلکه امیدشـان براي 
تفـرق اصـاح طلبـان و بیاثـر کردن آنها این اسـت کـه اعضا علیـه یکدیگر 
مصاحبـه کننـد و راه و روش دولـت و یـا جریـان اصاحـات را زیـر سـوال 

ببرنـد. بـه موضـوع چهـارم در این جلسـه تاکید اکید شـد.

معاون احمدی نژاد، 
»جهانگیری« را به 
شکایت تهدید کرد

حمید بقایي، مرد پشـت پرده 
احمدي نـژاد  محمـود  دولـت 
معاون اول دولت حسـن روحاني 
را تهدیـد بـه شـکایت مي کنـد. 
ایـن  مسـووالن  کـه  مي گویـد 
دولـت تخلـف کرده انـد. این بـار 
سـوژه موردنظـر حمیـد بقایـي 

یـک صنـدوق قرض الحسـنه در نهـاد ریاسـت جمهوري اسـت. صندوقـي کـه 
۲۸سـال سـابقه فعالیت دارد و دولت قبل آن را پس از تغییر اساسـنامه به یک 
موسسـه خصوصـي تبدیـل کـرده بود امـا در دولـت یازدهم با تشـکیل هیات 
امنـاي جدیـد از سـوي نهـاد ریاسـت جمهوري، مجـددا بـه دولـت بازگردانده 
شـد. آنطـور که اعتماد نوشـته خبر بازگشـت ایـن صندوق بـه مجموعه دولت 
را دو هفتـه پیـش مرتضي بانک، معاون کل نهاد ریاسـت جمهوري داده و گفته 
بـود کـه »صندوق قرض الحسـنه شـهید باهنـر و رجایـي با پیگیـري حقوقي، 
اقدامـات قانونـي و هماهنـگ با بانـک مرکزي و سـازمان ثبت اسـناد به دولت 
یعنـي مرجـع اصلـي خود بازگردانده شـد.« او امـا یک خبر دیگر هـم داده بود 
و اعـام کـرده بـود کـه »اکنـون پرونـده اي در این زمینـه در دسـتگاه قضایي 
تشـکیل شـده اسـت تـا به موضوعـات مختلف آن رسـیدگي شـود.« حـاال دو 
هفتـه از ایـن خبـر گذشـته و حمیـد بقایـي واکنـش نشـان داده و اتهامـات 

بسـیاري را روانـه دولـت کرده اسـت.
بقایـی در مصاحبـه اي بلندبـاال اعام کرد که »متاسـفانه برخي مسـووالن 
ارشـد دولـت آقـاي روحاني پـس از اسـتقرار، در اقدامي غیرقانونـي با تصرف 
صندوق قرض الحسـنه شـهیدان رجایي و باهنر، مبادرت به تغییر اساسـنامه 
و درج نـام خـود بـه عنـوان اعضـاي هیـات امنـاي آن کرده اند.« بـه گزارش 
آریـا، وي کـه بـراي شـکایت از اسـحاق جهانگیـري، معـاون اول دولت اعام 
آمادگـي کـرده در ادامـه اتهـام جابه جایـي اسـناد را بـه مسـووالن دولـت 
فعلـي وارد کـرده و گفتـه اسـت کـه »ایـن آقایـان بـا جابه جـا کردن اسـناد 
و مـدارک و ثبـت آن، صنـدوق را بـه نـام خـود منتقـل و بـه دروغ اعـام 
مي کننـد: »ایـن صنـدوق دولتـي اسـت و بـه همین علت مـا آن را بـه دولت 
بازگرداندیـم«. نکتـه اصلـي اظهـارات و اتهامـات حمید بقایي اینجاسـت که 
او بـا توجـه بـه واگـذاري ایـن صندوق بـه بخش خصوصـي در دولت سـابق 
هنـوز خـودش را رییـس هیـات امناي ایـن صنـدوق مي دانـد و در این مورد 
مي گویـد: »در حـال حاضـر، رییس هیـات امنـاي خودخوانده ایـن صندوق، 
آقـاي جهانگیـري اسـت و بنـده بـه عنـوان رییـس هیـات امنـاي قانونـي از 
ایشـان بـه اتهـام سوءاسـتفاده از مقام، شـکایت کیفري خواهم کرد و ایشـان 
بایـد پاسـخگو باشـند کـه بـا چـه ادلـه و براسـاس چه منطـق قانونـي، یک 
مجموعـه غیردولتـي را تصـرف کـرده، بـه نـام خـود منتقـل کـرده و حتـي 
برخـي آقایـان، بـراي انحـراف افـکار عمومـي و سـایرین، بـا انجـام عملیـات 
ایذایـي و مصاحبه هـاي متعـدد، مدعـي دولتي بـودن صنـدوق و بازگرداندن 

آن بـه دولـت مي شـوند.«

بنزین دیگر گران 
نمی شود

وزیـر نفـت بـا تاکید بـر این 
کـه اصا بحثـی بـرای افزایش 
نـدارد  وجـود  بنزیـن  قیمـت 
گفـت کـه سـهمیه های موجود 
تـا پایان شـهریور معتبر اسـت، 
ایـن دسـت کـه  از  وشـایعاتی 
پیـدا  افزایـش  نرخ هـا  دوبـاره 
می کنـد درسـت نیسـت و این 

حرفهـا مصـداق بـارز تشـویش افکارعمومـی اسـت. در حالی کـه کمتر از 
یـک ماه اسـت کـه سـهمیه بنزیـن 7۰۰ تومانی حذف شـده اسـت، وزیر 
نفـت گاه و بیـگاه مـی بایسـت پاسـخگوی سـواالتی در این ارتباط باشـد. 
بخصـوص کـه اخیـرا خبرهایـی مبنی بـر افزایـش مجدد قیمت سـوخت 
در صـورت افزایـش بهـای نفت مطرح شـده اسـت. وزیر نفت امـا افزایش 
مجـدد قیمـت بنزیـن را تکذیـب کـرده و ایـن شـایعات را مصـداق بـارز 

تشـویش افـکار عمومی دانسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بیـژن زنگنـه در مـورد ایـن کـه آیـا افزایـش نـرخ 
بنزیـن بـرای اجـرای فـاز سـوم هدفمنـدی و یـا تامیـن کسـری بودجـه 
بـوده اسـت گفـت: افزایش بنزین بـه دلیل هیچ کـدام از این مـواردی که 
مطـرح کردیـد نیسـت، طبق قانـون دولت موظف بـود که تا پایـان برنامه 
پنجـم کـه امسـال سـال پایانـی آن هسـتیم قیمت هـا را بـه حـدود ۹۰ 
درصـد فـوب خلیـج فـارس برسـاند کـه در هیچ مـوردی ایـن کار صورت 
نگرفتـه بـود. وی افـزود: جدای از در آمـد برای هدفمندی مـا برای بهینه 
سـازی مصـرف، نیاز بـه متعادل کـردن قیمت هـا داریم تا بتوان بسـیاری 
از مشـکات مصـرف بـی رویـه را حـل کنیـم، کاری کـه امسـال کردیـم 
تاکیـد بـر آن بـود تـا جایـی کـه می شـود قیمت هـا را تـک نرخـی کنیم. 
وزیـر نفـت بـا بیـان این که سـال گذشـته قیمـت بنزین سـه نرخـی بود 
گفـت: اوایـل سـال گذشـته بنزیـن ۴۰۰ تومانـی داشـتیم و بنزیـن 7۰۰ 
تومانـی اضافه شـد اواسـط سـال بنزیـن ۴۰۰ تومانـی را بـه 7۰۰ تومانی 
در کارت هـا تبدیـل کردیم، بدین شـکل که هـر لیتر بنزیـن ۴۰۰ تومانی 
بـه دو سـهمیه بنزیـن 7۰۰ تومانـی تبدیـل شـد، امسـال بنزیـن را تـک 
نرخـی کردیـم و بـا این رویه سـهمیه ها برداشـته شـد. زنگنه بـا بیان این 
کـه سـال گذشـته متوسـط نـرخ مصرفـی بنزیـن ۸۰۰ تومان بـود گفت: 
تقریبـا ۳۰ درصـد از بنزیـن کشـور بـا نرخ هـزار تومان فروخته می شـود، 
در زمـان سـهمیه بنـدی فسـادهای زیـادی وجود داشـت، درسـت اسـت 
کـه عمـوم مـردم بـه سـامت زندگـی می کننـد امـا عـده ای بـا کارهـا و 
فضاهایـی که ما درسـت کردیم در درونشـان شـیطان رخنه کـرد و باعث 
انجـام فسـادهایی شـد، درهمـان دوران بسـیاری از جایـگاه داران به دلیل 
همیـن سـهمیه ی 7۰۰ تومانـی و نـرخ بنزیـن آزاد هزار تومانـی به زندان 
افتادنـد. وزیـر نفـت اضافـه کـرد:  اکنـون با تک نرخـی شـدن بنزین همه 

بایـد کار کنند.

وزیر نفتحزب کارگزاران 

مجمع تشخیص مصلحت نظام 

شکایت

حسـن  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
روحانـی رئیـس جمهور در مراسـم دهمین 

جایـزه ملـی محیط زیسـت بـا بیـان اینکه 
بـی تردیـد بهره بـرداری ناصحیح و حسـاب 

مخاطـره  دچـار  را  مـا  طبیعـت  از  ناشـده 
خواهـد کـرد. گفـت: اگـر در عرصـه محیط 
میانـه  حـد  و  شـده  روی  زیـاده  زیسـت 
زیسـت  شـرایط  بقـاء  در  نشـود  مراعـات 
محیطـی و متنعـم شـدن انسـانهای امـروز 
و بویـژه فـردا ناموفـق خواهیـم بـود. گزیده 
صحبـت هـای روحانی را به نقـل از انتخاب 

در زیـر مـی خوانیـد:
ارومیـه کارهـای    در مـورد دریاچـه 
خوبـی شـده، ولـی کار طوالنـی نیاز اسـت، 
ایـن دریاچـه در طـول ۱۰ سـال گذشـته 

تخریـب شـده اسـت.

 اگر کسـی دنیـای خـود را جهنم کرد 
در آخـرت هـم بایـد منتظـر جهنـم باشـد، 
ایـن بهشـت و جهنـم بـه رفتـار ما بـا خود، 
انسـانها و طبیعـت بسـته اسـت  و  در برخی 
از احادیـث آمـده اسـت کـه برخـی از ایـن 
بایـای طبیعـی بـه خاطـر اعمال ما اسـت.

 اینکـه می گوئیـم تحریـم ظالمانـه از 
بیـن بـرود برخـی چشـم خـود را بی خـود 
نچرخاننـد، تحریـم هـا بایـد از بیـن برونـد 
تـا سـرمایه گـذار بـه کشـور بیایـد و بایـد 
سـرمایه گـذاری انجام شـود از مشـکل آب 
خـوردن مـردم تـا مشـکات مالـی و بانکی 

مـردم حل شـود.
 کسـانی که باعث ایجاد ایـن تحریم ها 

شـدند در حق مـردم خیانت کردند.
  برخـی در آغـاز نمـی دانسـتند کـه 

دارد . عواقبـی  چـه  تحریم هـا  ایـن 
   اینکـه وقتـی مـی گوییـم تحریم هـا 
برداشـته شـود به ایـن معنا این نیسـت که 
در مقابل دشـمن تسـلیم شـویم این اسـت 
بلکـه باید تـاش کنیم و پا پیـش بگذاریم، 
حـاال عـده ای حـرف مـی زننـد که بایـد به 

خـدا تـوکل کـرد و کار را پیـش برد.

کسانی که باعث ایجاد تحریم ها شدند در حق مردم خیانت کردند
دولت

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )51-94( نوبت اول
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی مـی تواننـد از زمـان درج اولیـن نوبت آگهـی با ارائـه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7-۱۶ و چهارشـنبه ها 
7-۱5( بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در کرمـان- بلـوار ۲۲ بهمـن- حدفاصل سـه راه ادیب با چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهت اعام آمادگـی مراجعه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافت 
و بـا توجـه بـه مفـاد آن مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه، تنظیـم و تکمیـل و حداکثر تـا ۱۴ روز تقویمی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت آگهـی به دبیرخانه کمیتـه فنی و بازرگانـی/ هیئت انتخاب مشـاور )اتاق 
۱۰5( تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت توزیـع اسـناد مناقصـه منوط بـه ارزیابی کیفی مناقصه گران توسـط کمیته فنی و بازرگانی می باشـد. )نوع تضمین شـرکت در مناقصـه: ضمانت نامه بانکی/رسـید بانکی( 
متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطاعات بیشـتر به سـایت www.nigc-kerman.ir  و پایگاه اطاع رسـانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسـبت به ثبت نام در سـایت پایگاه اطاع 

رسـانی مناقصات اقـدام نمایند. 
 مبلغ تضمین

)ریال(
 مدت زمان اجرا

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

۱۴/۹۰۰/۰۰۰ ۲7۰ روز ۹۴-5۱ دو یک  تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل ۸۰۰ انشعاب پلی اتیلن بصورت
پراکنده در روستاها و توابع شهرستان رفسنجان ۱/۴۰5۳۸۹ ۱

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
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3 کرمان ویج3

خبر
بررسی طرح توسعه جنگل دست کاشت 
جیرفت با حضور وزیر جهاد کشاورزی 

به گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان  محمـود حجتـی وزیر جهاد کشـاورزی از اجـرای طرح 
توسـعه جنـگل دست کاشـت جیرفـت بـه میـزان ۴۰۰ هکتـار 
بازدیـد کـرد و بررسـی های الزم در زمینـه اجـرای مطلـوب 
ایـن طـرح انجـام شـد. مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان گفـت: طـرح توسـعه جنـگل دست کاشـت بـه 
میـزان ۲ هـزار و ۹۰۰ هکتـار در کل منطقـه جنـوب کرمـان 
اجـرا می شـود. محمدحسـن کردسـتانی اظهـار کـرد: این طرح 
تاکنـون بـه میـزان ۸۰ هکتـار در منطقـه جنـوب اسـتان اجرا 
شـده کـه ۴۰۰ هکتـار آن در شهرسـتان جیرفـت اسـت. وی 
تصریـح کـرد: اعتبار اجـرای طرح توسـعه جنگل دست کاشـت 
در جیرفـت ۲۴۰ میلیـون تومـان بـوده و در این راسـتا تاکنون 

اقدامـات خوبـی انجام شـده اسـت.

نیاز جنوب کرمان به 10 پایگاه اورژانس 
جاده ای دیگر

مدیـر مرکـز حـوادث و فوریـت های پزشـکی جنوب اسـتان 
کرمـان گفـت: برای رسـیدن بـه اسـتاندارد جهانی کـه هر ۳5 
کیلومتـر بایـد یـک پایـگاه اورژانـس در جـاده هـا باشـد به ۱۰ 
پایـگاه دیگـر در منطقـه جنـوب کرمـان نیـاز داریـم. ابراهیـم 
محمـدی در حاشـیه افتتاح پایـگاه اورژانس جاده ای روسـتای 
دهنـو فتـح المبیـن از توابع بخـش مرکزی جیرفـت در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: در حال حاضـر ۲5 پایـگاه فوریت 
هـای پزشـکی )اورژانس ۱۱5( در این منطقـه فعالیت دارد. وی 
گفـت: ۱۸ پایگاه جـاده ای و هفت پایگاه شـهری خدمات اولیه 
درمانـی را بـه صـورت رایـگان به مـردم ارایـه می کننـد. وی با 
اشـاره بـه فعالیـت پایـگاه اورژانس جـاده ای در روسـتای دهنو 
فتـح المبیـن افـزود:  این پایـگاه هم اکنـون در یـک کانکس و 
بـا اعتبـار ۲ میلیـارد و 5۰۰ میلـون ریـال مـورد بهـره بـرداری 

قـرار گرفت. 

بهره برداری از گیاهان دارویی بدون
 اخذ مجوز ممنوع

و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  بـرداری  بهـره  اداره  مسـوول 
بـرداری و  بهـره  آبخیـزداری اسـتان کرمـان گفـت: هرگونـه 
برداشـت از گیاهـان دارویـی - صنعتـی جـز مصـارف انـدک 
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  از  مجـوز  اخـذ  نیازمنـد  خانگـی 
آبخیـزداری اسـتان اسـت. بـه گـزارش ایرنـا نعمـت اهلل مددی 
افـزود: برداشـت گیاهـان دارویـی بـه انـدازه مصـارف خانگی و 
بیـن سـه تا پنج کیلوگرم مانعـی ندارد اما جمـع آوری، حمل و 
نقـل و دپـو کـردن هر گونه گیـاه دارویی بدون داشـتن مجوز و 
هماهنگـی با ایـن اداره کل، خاف قانون اسـت و یگان حفاظت 
اسـتان و نیـروی انتظامـی با این گونـه افراد برخـورد می کنند. 
وی بـا بیـان اینکه اسـتان کرمـان از نظر تنوع و میـزان گیاهان 
دارویـی جـزو اسـتان های برتر کشـور اسـت، خاطرنشـان کرد: 
تعداد ۳۸۶ گونه گیاهی در سـطح اسـتان شناسـایی شده است 
کـه نزدیـک بـه هفـت گونـه آن از جمله انغـوزه شـیرین، زیره 
سـیاه و آویشـن به عنوان گونه گیاهی شـاخص اسـتان مشـهور 

. هستند

آمادگی 959 واحد مسکن مهر در 
جنوب کرمان برای بهره برداری

مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب کرمان گفـت: ۹5۹ واحد 
مسـکن مهـر در ایـن منطقـه آمـاده بهـره بـرداری و تحویل به 
صاحبـان آنهاسـت. یه گـزارش ایرنا محمد سـاردویی افـزود: از 
ایـن تعـداد واحـد مسـکونی 5۶۴ واحـد بـه صـورت تعاونـی و 
۳۹5 واحـد بـه صـورت خـود مالـک اسـت. وی گفـت: عملیات 
اجرایـی چهـار هزار و ۶7۰ واحد مسـکن مهـر در جنوب کرمان 
آغـاز شـد کـه تاکنـون ۲ هـزار و ۴۰۰ واحـد بـه بهره بـرداری 
رسـیده اسـت. وی خاطرنشـان کرد: پرداخت نشدن سهم آورده 
متقاضیـان و عمـل نکـردن برخـی از تعاونـی ها به تعهداتشـان 

بخشـی از مشـکات موجود در مسـکن مهر اسـت.

طرح همیاران آب، آژیر خطری برای 
مصرف بی رویه آب در کشاورزی 

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی شمال اسـتان کرمان گفت: 
در ۲۰ سـال گذشـته؛ ۴۲ هـزار هکتـار آبیـاری تحت فشـار در 
اسـتان اجرا شـده بود اما تنها در سـال گذشـته توانسـتیم ۱۰ 
هزار و 5۰۰ هکتار اراضی کشـاورزی در اسـتان را تحت آبیاری 
تحـت فشـار قرار دهیـم. به گـزارش ایسـنا عباس سـعیدی در 
جلسـه شـورای حفاظت منابع آب اسـتان کرمان اظهـار کرد: با 
جامعـه کشـاورزی زیـادی در ارتباط هسـتیم و طـرح همیاران 
آب، آژیـر خطـری بـرای آنهـا بود که خوشـبختانه افـراد زیادی 
بـرای همـکاری در اجرای طـرح، آموزش و خامـوش کردن چاه 
هـا بـه مـا مراجعـه مـی کننـد. وی بـا اشـاره بـه برنامـه هـای 
صـورت گرفتـه درخصـوص آمـوزش بهـره بـرداران، راه اندازی 
مراکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی دهسـتان هـا را راه انـدازی 
کنیـم کـه ایـن مراکـز تا کنـون در ۳۴ مرکز فعال شـده اسـت.

متهمان
فاجعه رودبار 
هنوز فراری هستند

در  جنـوب  رودبـار  فرمانـدار 
گفـت:  مـا«  »پیـام  بـا  گفتگـو 
مراسـم تشـییع جنـازه مقتولین 
روز  صبـح  کامـل  امنیـت  در 
شـنبه برگـزار شـد. عطـا ناوکـی 
افـزود: شـنبه بـا سـران طوایـف 

جلسـه دیگـری برگـزار کردیـم و آن هـا قـول دادنـد نهایـت همـکارای را بـا 
مـا بـرای دسـتگیری قاتـان انجـام دهنـد. وی اظهـار داشـت: حتـی بـا گروه 
هـای دیگـری از ایـن دو طایفـه جلسـه داشـتیم تا زودتـر این پرونـده تکمیل 
شـود. ناوکـی دربـاره امنیـت منطقـه گفت: بـا حضـور مسـئوالن امنیتی مثل 
سـرهنگ ناظـری و سـرهنگ فرشـید و یـگان هـای ویـژه منطقـه از امنیـت 
کافـی برخـوردار اسـت و اوضـاع بـه حالـت عـادی بازگشـته اسـت. فرمانـدار 
رودبـار جنـوب در پاسـخ به این سـوال کـه احتمـال درگیری هـای بعدی هم 
وجـود دارد یـا نـه، گفت: مقداری نگرانی وجود داشـت اما در جلسـه با سـران 
طوایـف بـا صحبـت هایی که داشـتیم خطر بـروز درگیری در آینده رفع شـد. 
گفتنـی سـت در پی اختافی ناموسـی بیـن دو طایفه در رودبـار جنوب 5 نفر 
از اعضـای دو طایفـه کشـته شـدند که متاسـفانه در بین کشـته شـدگان یک 

کـودک دو سـاله نیـز وجـود داشـت.

تهیه و اجرا 
طرح های عمرانی 
باید بر اساس اصول 
کارشناسی 
فرمانـدار جیرفـت گفـت: برای 
منابـع،  هدررفـت  از  جلوگیـری 
بایسـتی  عمرانـی  هـای  طـرح 
و  کارشناسـی  اصـول  اسـاس  بـر 
تهیـه  آینـده  نیـاز  بـا  متناسـب 
و اجـرا شـود. بـه گـزارش ایرنـا، 

احمـد امینـی روش افـزود: از توان و ظرفیـت موجود منطقه برای رفع مشـکات 
موجـود در فـرودگاه اسـتفاده مـی کنیـم. وی ادامـه داد: اجـرای طرح هـا حتما 
بایـد از پشـتوانه کارشناسـی برخـوردار باشـد زیـرا در غیـر ایـن صـورت چنـد 
سـال بعـد بایـد دوبـاره کاری صـورت گیـرد کـه این بـه معنـی هدررفـت منابع 
اسـت. امینـی روش خاطرنشـان کرد: سـاماندهی محورهـای منتهی بـه فرودگاه 
در دسـتور کار قـرار دارد زیـرا معتقدیـم کـه ایـن ورودی، پیشـانی شـهر اسـت. 
وی تصریـح کـرد: تامیـن آب فـرودگاه پیگیـری مـی شـود تـا در مـدت کمتر از 
۱۰ روز این مشـکل توسـط اداره آب و فاضاب روسـتایی مرتفع شـود. فرماندار 
جیرفـت خاطرنشـان کـرد: بایـد فضای سـبز و بلوار داخلـی فرودگاه سـاماندهی 
شـده و یـک فضـای زیبـا ایجاد شـود. وی ادامـه داد: تمـام این مشـکات تنها با 
تخصیـص اعتبـار مرتفـع نمـی شـود بلکـه کمـی خاقیت مـی تواند بسـیاری از 

معایـب موجـود را حـل کنـد.

ضرورت آشنایی 
دانش آموزان با 
آموزش های فنی در 
کالس های اوقات 
فراغت

فرمانـدار بـم گفـت: در ایـام 
را  دانش آمـوزان  بایـد  تابسـتان 
بـا آموزش هـای فنـی و حرفـه ای 
اجتماعـی  امـور  همچنیـن  و 

آشـنا کنیـم. بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس رضـا اشـک ضمـن تاکید بـر گام 
برداشـتن در راسـتای پیشـبرد اهـداف نظـام مقـدس جمهوری اسـامی اظهار 
کـرد: هـر چـه داریـم از رهبری هـای پیامبرگونـه امـام خمینی )ره( اسـت. وی 
خاطرنشـان کـرد: برخـورد مناسـب بـا دانش آمـوزان، آمـاده کـردن امکانـات و 
وسـایل سرمایشـی، تامین بـرق و آب در محل هـای برگزاری آزمون سراسـری، 
حضـور نیروهـای اورژانـس و آتش نشـانی از ضروریاتـی اسـت کـه باید توسـط 
ادارات مربوطـه انجـام شـود. فرمانـدار بـم با بیان اینکـه همـه ادارات موظف به 
همـکاری بـا آمـوزش و پـرورش هسـتند، تصریـح کـرد: باید لیسـت حوزه های 
آزمون به ادارات ارسـال شـود تا مشـکات موجود بررسـی گردد. اشـک اضافه 
کـرد: آینـده کشـور در دسـت همیـن دانش آمـوزان و دانشـجویان اسـت لـذا 
می طلبـد تـاش کنیم تـا آینده ای روشـن برای آنهـا فراهم کنیـم. وی تصریح 
کـرد: در ایـام تابسـتان بایـد کاری کنیم تا دانش آمـوزان بـا آموزش های فنی و 

همچنیـن امـور اجتماعی آشـنا شـوند. 

ضرورت 
هوشمندسازی 
تاکسی ها در کرمان 
مدیرعامـل نظـارت و مدیریـت 
ضـرورت  بـر  کرمـان  تاکسـیرانی 
هوشمندسـازی تاکسـی ها و عبور 
کـرد.  تاکیـد  سـنتی  سیسـتم  از 
بـه گـزارش مهـر مجید عسـکری 
اظهـار داشـت: مـا باید با علـم روز 
دنیـا پیـش برویـم؛ ضمـن اینکـه 

تکنولـوژی بـرای راحتـی بشـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ بنابرایـن، در تاش 
هسـتیم تـا از ایـن تکنولـوژی بـرای سـهولت کار مسـافران و راننـدگان تاکسـی 
اسـتفاده کنیـم. وی ادامـه داد: پیـش از ایـن پرداخـت الکترونیکـی را در برخـی 
تاکسـی ها بـا کمـک بانـک رسـالت راه انـدازی کردیـم؛ چـرا کـه دنبـال بودیـم تا 
شـهروندان بتواننـد بـرای پرداخـت کرایه  تاکسـی از تمـام کارت های عضو شـتاب 
اسـتفاده کننـد و مـردم هـم اسـتقبال کردند، امـا وقتی بانـک مرکزی اعـام کرد 
کـه بـه ازاء هـر تراکنـش، ۱۲۰ تومـان از حسـاب کارت کسـر می شـود، عاقانـه 
نبـود ایـن رونـد ادامه پیـدا کند؛ چرا که مسـافر بـرای پرداخت ۶۰۰ تومـان کرایه  
تاکسـی، بایـد ۱۲۰ تومـان حـق تراکنـش بـه بانـک پرداخـت می کـرد؛ بنابرایـن، 
طـرح را متوقـف کردیـم. عسـکری افـزود: در ادامه، بـا برخی شـرکت های موجود 
در کشـور مذاکراتـی انجـام دادیـم و دنبـال ایـن بودیـم تـا پرداخـت الکترونیکی، 
هـم بـا کارت های شـتاب و هم بـا کارت الکترونیکی شـهروندی امکان پذیر باشـد.

چه می خوانید...
دسـت فروشـی یـک معضـل اجتماعـی اسـت. در صفحه »کرمان ویج« به این مسـئله پرداخته شـده اسـت. اخبـار کوتاه کرمان و شهرسـتان هـای کرمان 

دیگـر مطالب این صفحه هسـتند.

فرمانداری جیرفتفرمانداری بمتاکسیرانی کرمان فرمانداری رودبار

گزارش »پیام ما« از وضعیت دست فروشان

نانی که آجر می شود
 رضا عبادی زاده

مهمانان ناخوانده خیابان
در هـر شـهری دیده می شـوند. فقـط مخصوص کان 
شـهرها و مراکز اسـتان ها نیسـتند. دسـت فروشـانی که 
در خیابـان های شـلوغ شـهر دیـده می شـوند و از طریق 
فـروش جنـس هایـی کـه معمـوال ارزان تـر از مغـازه هـا 
هسـتند پولـی بدسـت مـی آوردنـد و زندگی شـان را می 
گذراننـد. دسـت فروشـی بـه عنـوان گوشـه ای از زشـتی 
و نازیبایـی شـهری سـت کـه معلـول عوامـل اجتماعـی 
فراوانـی اسـت. ایـن معضـل اجتماعی از دسـت به دسـت 
هـم دادن عوامـل گوناگـون اجتماعـی بوجود آمده اسـت. 
معضلـی کـه بـه زیبایـی شـهری لطمه مـی زنـد و همین 
ناهنجـاری باعـث شـده در اکثـر شـهرهای کشـور بـا این 
پدیـده برخـورد کننـد. همانطـور کـه در کرمـان هـم بـا 
دسـت فروشـان برخورد می شـود و شـهرداری کرمان آن 
هـا را از سـطح شـهر جمـع می کنـد. محمد رضـا نارویی  
از جمـع آوری هـزار و ۲۶۱ دسـت فـروش در کرمـان در 
سـال ۹۳ خبـر داده بـود و به مهر گفته بود: دستفروشـان 
از نقـاط مختلـف شـهر کرمـان از جمله بازار جمـع آوری 
و وسـایل آنهـا بـه انبار شـهرداری انتقـال داده شـد. مدیر 
واحـد اجرائیـات و امـور انتظامی شـهرداری کرمـان ادامه 
و  کفـش  کیـف،  شـده  آوری  جمـع  وسـایل  اکثـر  داد: 

پوشـاک بوده اسـت.
مجبوریم

اگـر از میـدان آزادی تـا چهارراه طهماسـب آبـاد پیاده 
برویـد حداقـل بـا چنـد دسـت فـروش مواجه می شـوید 
کـه در حـال فـروش جنـس هایشـان هسـتند. در ایـن 
راسـته بیشـتر دسـت فروشـان در کار پوشـاک هسـتند 
و شـال و روسـری از اجناسـی سـت کـه در بسـاط شـان 
پیـدا مـی شـود. بـه طـرف دسـت فروشـی کـه بـه نظـر 
مـی رسـد بیـن ۳۰ تـا ۳5 سـال سـن داشـته باشـد می 
روم. فکـر مـی کنـد مـی خواهـم روسـری بخرم و سـریع 
قیمـت روسـری هـای مختلـف را مـی گویـد. از او مـی 
پرسـم چرا دسـت فروشـی می کنـد که جواب مـی دهد: 
از بدبختـی. خریـدار نیسـتی مزاحـم نشـو. بـا ایـن جواب 
مشـخص مـی شـود که چنـدان روی خوشـی به کسـانی 
کـه خریـدار نیسـتند نشـان نمـی دهـد. بـه او مـی گویم 

تـا حـاال مامـوران شـهرداری بسـاطش را جمع کـرده اند 
و ایـن پاسـخ را مـی دهـد: کار شـهرداری همیـن اسـت 
دیگـر. تقریبـا ماهـی یـک بـار گیری به مـا می دهنـد اما 
مجبورم بازهم دسـت فروشـی کنـم. اگر ایـن کار را نکنم 

از کجـا نـان بخورم؟
انتهـای خیابـان بهمنیـار و نزدیکی های میـدان آزادی 

هـم دسـت فروشـانی از نوع دیگـر پیدا می شـوند. کاالی 
آن هـا نه پوشـاک که سـبزی اسـت و معموال جـوان تر از 
دسـت فروشـان راسته شـریعتی هستند. پسـر جوانی که 
روی پل نشسـته و حواسـش به سـبزی هایش اسـت می 
گویـد: اگـر همین درآمـد بخور نمیر را از دسـت فروشـی 
از مـن بگیرنـد، خانـواده ام بـا مشـکل مواجـه می شـوند. 

وی ادامه می دهد: دسـت فروشـی که کار خوبی نیسـت. 
در گرمـا و سـرما بدون سـرپناه بایـد در خیابان بنشـینی 
تـا شـاید یکـی جنسـی بخـرد. حتمـا از اجبـار اسـت که 
حاضریـم ایـن سـختی هـا را بـه جـان بخریـم. از او مـی 
پرسـم تـا بـه حال از طـرف شـهرداری با او برخـورد کرده 
انـد کـه مـی گوید: دو سـه باری بـوده اما من بیشـتر فرار 
مـی کنـم گرچـه کـه سـبزی هایـم را جمـع مـی کننـد. 
در حیـن صحبـت بـا من فـردی مـی خواهد از او سـبزی 
بخـرد و همیـن باعـث مـی شـود صحبـت بـا این دسـت 

فـروش خاتمـه یابد.
پاک کردن صورت مسئله دردی را دوا نمی کند

بـه جمـع آوری  اقـدام  در حالـی شـهرداری کرمـان 
دسـت فروشـان مـی کنـد کـه این افـراد بدالیـل مختلف 
فرهنگـی و اجتماعـی مجبور به دسـت فروشـی شـده اند. 
قطعـا نمـی تـوان از ایـن مسـئله چشـم پوشـی کـرد که 
دسـت فروشـان بـا فـرار از مالیـات و عرضـه اجناسـی که 
اکثـرا قاچاق هسـتند موانع زیادی را بر سـر راه پیشـرفت 
اقتصـادی جامعـه ایجـاد مـی کننـد امـا بـا حذف دسـت 
فروشـان تنها صورت مسـئله پـاک می شـود در حالی که 
بایـد به چرایی شـکل گیری این مسـئله در جامعه پاسـخ 
داد.  قطعا سـوء مدیریت اقتصادی در سـالیان اخیر باعث 
شـده سیسـتم اقتصادی مجاز کشـور نتواند افـراد جویای 
کار را جـذب کنـد و برخـی از افـراد بـرای فـرار از فقـر 
مجبـور می شـوند به شـغل هایـی رو بیاورند کـه در نظام 

طبقـه مندی مشـاغل هیـچ تعریفـی ندارند. 
در حـال حاضـر در جامعه جـوان ایران بازار کار کسـاد 
اسـت و تقاضـا بـرای کار زیـاد و ایـن عامـل باعـث مـی 
شـود افـراد جویـای کار بـه جـای رفتن به سـوی کسـب 
درآمدهـای نامشـروع، در پـی راهی مشـروع برای کسـب 
درآمـد حـال باشـند و از ایـن رو به دسـت فروشـی پناه 
ببرنـد. البتـه این موضوع بیشـتر درمـورد اقشـار کم توان 
و آسـیب پذیـر اجتماعـی صدق مـی کند. بـرای حل این 
معضـل به جای برخوردهای سـلبی و پـاک کردن صورت 
مسـاله بایـد دسـتگاه هـای دولتـی بـا همـکاری بخـش 
خصوصـی و سـمن هـا اقداماتـی را بـرای فراهـم کـردن 

زمینـه هـای کارآفرینـی و اشـتغال انجـام دهند. 

نعمت احمدی در گفتگوی اختصاصی با »پیام ما«:
شهرداری ها به جای حذف، دست فروشان را سامان دهی کنند

نعمت احمدی به »پیام ما« می گوید: اصوال مالکیت خیابان 
عمومی است و مدیریت آن به عهده شهرداری ست بر 

همین اساس موضوعی به نام سد معبر در خیابان ها پیش 
می آید. این وکیل پایه یک دادگستری افزود: دست 
فروشی در تمام دنیا یک معضل است. یک عده ای که 
سرمایه اندکی دارند در مکان هایی که پرتردد هستند 

بساط پهن می کنند. این معضل نه فقط در ایران بلکه در 
تمام دنیا وجود دارد. وی اظهار داشت: دست فروشی 

در کشورهایی که بیشترین توریست را دارند بیشتر دیده می شود اما در کشورهای پیشرفته 
دست فروش ها را سامان دهی می کنند. احمدی تصریح کرد: مثال در رم شهرداری مکان هایی را 
که کمترین مزاحمت را برای مردم ایجاد می کند برای دست فروشان در نظر گرفته است و یا در 
استکهلم منطقه ای را برای دست فروشان در نظر گرفته اند که مسقف است و شهرداری بدلیل 

سردی هوا برای دست فروشان محیط مسقفی را ایجاد کرده است. وی با اشاره به نگاه صفر و 
صدی به معضل دست فروشی در ایران گفت: در ایران یا آنقدر مسئله دست فروشی را ول می 
کنند که از سد معبر هم می گذرد و به مزاحمت و ناامنی برای مردم تبدیل می شود و یا آنقدر 
حساسیت به خرج می دهند که درگیری هایی ایجاد می شود و نتیجه هایی مثل کشته شدن در 
درگیری و یا خودسوزی دست فروش را بدنبال دارد. احمدی افزود: متاسفانه نه فقط در کرمان 

بلکه در کل ایران شهرداری ها نگاهی علمی به این معضل ندارند و نگاهشان یا چشم پوشی 
مطلق است و یا حذف مطلق. درحالی که باید دست فروشان را سامان دهی کنند.

نعمت احمدی درباره نوع برخورد ماموران شهرداری با دست فروشان می گوید: هیچ کدام از 
این ماموران حق دستگیری دست فروش را ندارند. دستگیری به عهده هیچ مقامی به جز مقام 

قضایی نیست و فقط در مواردی که جرم مشهود است پلیس می تواند وارد عمل شود. این 
حقوقدان افزود: مامورین سد معبر نه حق دستگیری دست فروش را دارند و نه می توانند 

امول دست فروش را تخریب کنند. تنها حق قانونی ماموران سد معبر صورت برداری از اموال 
و اجناس دست فروش است و بعد مقام قضایی باید برای این اموال تعیین تکلیف کند. وی 

تصریح کرد: اگر مامور سد معبری ا یک دست فروش را تخریب کند، آن دست فروش می تواند 
به دستگاه قضا شکایت کند. احمدی در پایان گفت: البته معموال دست فروشان به دلیل ترس 
از اینکه با اقدام علیه مامور سد معبر ممکن است دیگر نتوانند در یک منطقه دست فروشی 

کنند از حق خود کوتاه می آیند.

چندی پیش بود که مدیر واحد اجرائیات و امور انتظامی شهرداری کرمان از جمع آوری هزار و 
2۶۱ مورد دستفروش از سطح شهر کرمان توسط ماموران این واحد درطول سال 93 خبر داد. 
دستفروشانی که در گوشه خیابان بساط پهن می کنند و از راه فروش اجناس مختلفی که اغلب 

پوشاک هستند سعی در گذر عمر و زندگی دارند. برخی معتقدند در حالی که از نظر شرایط شغلی و 
بازار کار، کشور در حال حاضر در شرایط مساعدی به سر نمی برد، برخورد با دست فروشانی که تنها 
منبع درآمد خود و خانواده شان همین بساط پهن کردن کنار خیابان است، ناپسند است و یا حداقل 
در شرایط فعلی الزم نیست. برخی می پرسند در نبود شرایط مساعد شغلی، برخورد با افرادی که 

تنها منبع درآمدی شان از همین بساط کنار خیابان است، آیا اقدام درستی است؟

مرکـزی  شـورای  عضـو  شـهابی  حسـین 
خانـه مطبوعـات ایـران و رئیس هیـات مدیره 
خانـه مطبوعـات کرمـان بـا حضـور در دفتـر 
روزنامـه  ایـن  دفتـر  از  مـا«  »پیـام  روزنامـه 
بازدیـد کـرد و بـا سـردبیر و اعضـای تحریریه 
شـهابی  حسـین  کـرد.  گفتگـو  مـا«  »پیـام 
گفت: روزنامه نگاری از مشـاغل سـختی سـت 
کـه همـه ما بـه دشـواری هـای آن واقفیم اما 
روزنامـه نـگاری موفـق اسـت که چشـم بیدار 
مرکـزی  باشـد. عضـو شـورای  یـک جامعـه 
افـزود: خوشـبختانه  ایـران  خانـه مطبوعـات 
کیفیـت نشـریات کرمانی رو به افزایش اسـت 
و امیدواریـم ایـن رونـد افزایـش کیفیـت بـا 
سـرعت بیشـتری ادامـه داشـته باشـد. وی با 
اشـاره بـه اینکـه کرمـان همـواره چهـره های 
رسـانه ای بزرگـی بـه ایـران معرفـی کـرده 
اسـت، گفت: باید دسـت به دسـت هـم دهیم 

تـا رسـانه هـای کرمانـی از نظـر کیفیـت در 
بیـن دیگـر اسـتان هـا پیشـتاز باشـند و ایـن 
مهـم جز بـا همدلی اهالـی مطبوعات و تاش 
فراوان بدسـت نمـی آید. رئیس هیـات مدیره 
خانـه مطبوعـات کرمـان خطـاب به سـردبیر 
»پیـام مـا« گفـت: انتشـار »پیـام مـا« بـا این 
سـبک و سـیاق جدیـد را هـم بـه شـما و هم 
بـه جامعـه مطبوعاتـی کرمـان تبریـک مـی 
گویـم و امیـدوارم روزنامه »پیام مـا« در دوره 
جدیـد انتشـار خـود بتوانـد از سـتون هـای 

اصلـی پیشـرفت نشـریات کرمانـی باشـد.
سـردبیر »پیام ما« ضمن تشـکر از حسـین 
شـهابی گفت: شـاید در برداشـت اول انتشـار 
یک روزنامه محلی سـاده تـر از یک از روزنامه 
سراسـری بـه نظر برسـد ولی در واقـع چنین 
نیسـت. در یـک روزنامـه محلـی بـا تـک تک 
مدیـران و مسـئوالن دولتـی و حتـی بخـش 

خصوصـی بایـد تعامـل خـارج از چهارچـوب 
هـای اصـول حرفـه ای روزنامه نگاری داشـته 
باشـیم. بردیـا امیر تیمـوری افـزود: در چنین 
فضایـی حرکـت بـر مدار بـی طرفـی، صداقت 
و انصـاف و عمـل کـردن بـه عنـوان چشـمان 
نافـذ جامعـه و نقـد صاحبـان قـدرت و ثروت 
سـخت تـر مـی شـود. بـا شـناخت همـه این 
مخاطـرات و همچنیـن نبـود نیـروی حرفـه 
ای روزنامـه نـگاری و وجـود خـط قرمزهـای 
مرئـی و نامرئـی، حفـظ تعـادل و راه رفتـن 
در ایـن مسـیر سـخت تـر اسـت. وی تصریـح 
کـرد: در دوره جدید انتشـار »پیام ما« سـعی 
معتـدل  و  مسـتقل  ای  روزنامـه  ایـم  کـرده 
گام  درسـتی  و  امانـت  نهایـت  در  و  باشـیم 
برداریـم. سـردبیر روزنامـه »پیـام مـا« گفت: 
بـا توجـه بـه دریافـت مجـوز روزنامـه »پیـام 
مـا« بـا تکمیـل کادر تحریریـه و فنـی خـود 

در یـک مـاه آینده انتشـار روزانه خـود را آغاز 
خواهـد کـرد و قصـد داریـم در کوتـاه تریـن 
زمـان ممکـن صفحـات روزنامـه را از هشـت 
بـه دوازده افزایش دهیـم.  امیرتیموری اظهار 
عنـوان  بـه  مـا«  »پیـام  امیدواریـم  داشـت: 
نشـریه مسـتقل و بی طـرف در این مسـیر پر 
مخاطـره بتوانـد نقـش موثری برای توسـعه و 

اعتـای نام اسـتان کرمـان ایفا کند. حسـین 
شـهابی هم بـا تبریک دریافت مجـوز روزنامه، 

بـرای »پیـام مـا« آرزوی موفقیـت کرد.
گفتنـی اسـت مدیـر مسـئول هفتـه نامـه 
ایـن  پایـان  در  شـورای  در  هفتـه«  »پایـان 
دیـدار در شـورای تیتـر روزنامـه »پیـام مـا« 

حضـور پیـدا کـرد.

رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات کرمان در بازدید از »پیام ما«:

پیشرفت جز با همدلی و تالش حاصل نمی شود

خبر
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وضعیت کرمان در آن روزگار بسیار آشفته و 
نابهنجار بود و اکثریت مردم که دارای شغل 
کشاورزی و کارگری بودند از حداقل زندگی 

بهره ای نداشتند؛ این امر در سال های وقوع جنگ 
جهانی دوم مضاعف شده بود و به رغم آن که 

نانواخانه ای در کرمان توسط مسئولین تأسیس 
شده بود اما باز مشکالت زیادی در میان بود.

چه می خوانید...
در صفحه »تاریخ« قسمت دوم خاطرات محمد صنعتی را می توانید بخوانید. 

حاج محمد صنعتی به واسطه ی هفت دهه حضور فعال و مستمر و تجارب ارزنده در عرصه های مختلف استان، و به مدد حافظه قوی و مطالعات گسترده اش در حوزه های متعدد، چونان گنجی ارزنده در 
حوزه تاریخ و به تعبیری آرشیو شفاهی این دیار محسوب می گردد.  این مهم وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که وی در بیان خاطرات و شرح رخدادها و وقایع با ارائه مستندات و منابع موثق همچون 
روزنامه ها، مجالت، کتاب ها، اسناد و عکس ها، جایی برای شک و تردید نگذاشته و با وسواسی خاص به شدت از روایات و مطالب مبهم و بی پایه و اساس پرهیز می نماید.  خوشبختانه چندیست آقای 
محمد صنعتی با همتی مثال زدنی- چونان ایام گذشته کمر همت را بسته و با نگارش خاطرات و فعالیت های خود در هفت دهه اخیر، خدمتی شایان به تاریخ و فرهنگ کرمان نموده است و ماحصل آن 

مجموعه ای گشته است، بالغ بر 900 صفحه.  از جمله محاسن این مجموعه، عالوه بر ذکر خاطرات و فعالیت های آقای صنعتی، توجه به بسیاری از وقایع و رخدادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
ورزشی کرمان است و به تعبیری گوشه ای از زوایای تاریک و ناگفته این ایام به تصویر کشیده است.  بسیار خرسند و خوشوقتیم که هم زمان با انتشار این مجموعه ارزنده توانسته ایم با کسب اجازه از 

آقای محمد صنعتی، قسمت هایی از این مجموعه را به صورت متوالی- با رعایت اصل امانت داری و ترتیب توالی زمانی- در هر شماره روزنامه منتشر و تقدیم خوانندگان نمائیم.

 نوشیروان کیهانی زاده

شکست نظامي ساالرالدوله
در نهاوند

۱۸ خـرداد ۱۲۸۶ )هشـتم ژوئـن ۱۹۰7( در نهاونـد 
نبـرد دیگـري میان نیروهـاي هـوادار سـاالرالدوله و قواي 
دولتـي روي داد که صدها کشـته و زخمـي برجاي گذارد. 
در ایـن نبـرد، سـاالرالدوله کـه مدعـي تـاج و تخـت بـود 
شکسـت یافـت و فـرار کـرد. سـاالر )ابوالفتـح میـرزا( که 
سـومین پسـر مظفرالدین شـاه قاجـار بود خـودرا محق به 
سـلطنت کـردن مـي پنداشـت. مورخـان دولتـي عملیات 
سـاالر را تحـت عنـوان »فتنـه سـاالر« وارد تاریـخ ایـران 

اند. کـرده 

خلع ید از »BP« در ایران
هیـات خلـع یـد از کمپانی انگلیسـی بی پـی )بریتیش 
پترولیـوم BP( در منابـع نفـت ایـران ۱۸ خـرداد ۱۳۳۰ 
درمیـان اسـتقبال تـوده هاي مردم وارد خوزسـتان شـد و 
از روز بعـد کار خـود را آغاز کرد. مهنـدس مهدي بازرگان 
و دکتـر متیـن دفتري )نخسـت وزیـر پیشـین( از اعضاي 
هیـات بودنـد کـه از سـوي دکتـر مصـدق رئیـس دولـت 
وقـت مامـور نظـارت بـر امر خلـع یـد در نفت ایران شـده 
بودنـد. ایـن هیـات بـا مشـایعت دهها هـزار نفـري تهراني 
هـا به خوزسـتان رفتـه بود. انعـکاس عکس و خبـر بدرقه 
و اسـتقبال پرشـور بـا پرچـم و پـاکارد و ابراز احساسـات 
میهنـي از ایـن هیات در رسـانه هاي ملل دیگر، انگلیسـي 
هـا را بیـش از پیش نگـران آینده خـود در منطقه نفتخیز 
دکتـر مصـدق  روز  در همیـن  بـود.  خاورمیانـه سـاخته 
نخسـت وزیر وقت پیشـنهاد انگلسـتان مبني بر مشـارکت 
5۰ ـ 5۰ در نفـت ایـران را رد کـرد و اعـام داشـت کـه 
همانند سـایر کشـورها، انگلسـتان هم مـي تواند فقط یک 

خریـدار خارجـي نفـت ملت ایران باشـد.

آخرین سفیر امریکا وارد تهران شد
 William Healy Sullivan ویلیام هیلي سـولیوان
)سـالیوان( کـه از سـوي جیمـي کارتـر رئیـس جمهـوري 
وقـت آمریـکا بـه عنـوان سـفیر تازه ایـن کشـور در تهران 
تعییـن شـده بـود و انتصـاب او بـه تصویب سـناي آمریکا 
رسـیده بـود ۱۸ خـرداد ۱۳5۶ )هشـتم ژوئـن ۱۹77( در 
میـان نگراني شـاه از ایـن انتصاب وارد تهران شـد. وي در 
عیـن حال آخرین سـفیر آمریـکا در ایران بشـمار مي آید. 
سـولیوان ازمـردم ایالـت رودآیلنـد آمریـکا )متولـد اکتبـر 
۱۹۲۲( هنـگام ورود بـه تهـران 5۶ سـاله و قبـا سـفیر 
آمریـکا در الئـوس و فیلـي پین بود که در طـول ماموریت 
او، نظـام حکومتـي هـر دو کشـور تغییـر یافتـه بـود و بـه 
همیـن لحـاظ، انتصـاب تازه او باعث انتشـار تفسـیر هایي 
در رسـانه هـاي اروپـا شـده بـود کـه نوشـته بودنـد کارتر 
)رئیـس جمهـور وقت ایـاالت متحده( با شـاه که دوسـت 
دولتهـاي حـزب جمهوریخواه آمریـکا بوده چنـدان خوب 
نیسـت و انتصاب سـولیوان به همین سـبب بوده و در این 

زمینـه پیـش بینـي هایي کـرده بودند.

ملی شدن بانک ها در ایران
شـوراي انقـاب از ۱۸ خـرداد ۱۳5۸ )هشـتم ژوئـن 
۱۹7۹( بانکهـاي غیـر دولتـي ایـران را ملـي اعـام کـرد. 
ایـن تصمیـم ۲۴ بانـک غیـر دولتـي و بانـک مختلـط را 
)کـه با مشـارکت بانکهـاي خارجي تاسـیس شـده بودند( 
شـامل شـد. بـه عـاوه، اعام شـد کـه ایـن بانکها بـا هم 
ادغـام و بانکهـاي بزرگتـري را بـه وجود خواهنـد آورد. در 
همان سـال قانون اساسـي جمهوري اسـامي در اصل ۴۴ 
خـود تاسـیس بانک و بیمـه غیر دولتي را ممنوع سـاخت.

پیوستن ایران به جنبش 
غیرمتعهدها

هشـتم ژوئـن ۱۹7۹ نشسـت وزیـران کشـورهاي غیـر 
متعهـد )بـي طـرف( در نخسـتین جلسـه خـود عضویـت 
ایـران در ایـن جنبـش را تصویـب کـرد. ایـن نشسـت در 
کلمبـو پایتخـت سـریانکا تشـکیل شـده بـود. ایـران از 
زمـان اشـغال نظامي توسـط متفقین در ۱۹۴۱ )شـهریور 
۱۳۲۰(، از متحـدان غـرب به شـمار مي رفـت و به همین 
سـبب دائما با شـوروي و کشـورهاي سوسیالیسـتي دیگر 

داشـت. درگیري 

درگذشت پدر علوم کامپیوتر
متیسـون  »الـن  درگذشـت  سالگشـت  ژوئـن  هفتـم 
ترنینـگ« بـود کـه به پـدر علـوم کامپیوتر معروف اسـت. 
»الن« درسـال۱۹5۴ درگذشـت. او که یـک ریاضیدان بود 
بـا کمک قواعد لگاریتـم و اطاعات مصنوعي )آرتیفیشـل 
ایتلیجنـس( موفـق بـه سـاخت ماشـیني )کامپیوتر( شـد 
کـه مي توانسـت فکر کنـد. به همین سـبب کامپیوترهاي 

اولیـه بـه ترنینـگ مشـین )به اسـم او( معـروف بودند.

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

رهگذار عمر
 قسمت دوم 

وضعیت زنان و ارزاق عمومی و خوردن خون 
گوسفندان به جای غذا

بـا مظالبـی که در شـماره قبل خونده ایـد در ادامه  باید 
بگویـم، در زمـان کودکـی خـود، کـه هـم زمـان بـا جنگ 
جهانـی دوم و اشـغال ایـران توسـط متفقیـن بـود، شـاهد 
صحنـه هـا و وقایـع زیـادی بـودم کـه بـه رغم کمی سـن 
و سـال، بسـیاری از رنـج و مشـکات مردم و خانـواده خود 
را بـه وضـوح لمـس می کـردم. مثًا بـه خوبی یـاد دارم، از 
منـزل مـا به بعـد بیابان بـود و چـون کشـتارگاه کرمان در 
خیابـان جهـاد فعلـی )کوچه معـروف بـه کشـتارگاه( قرار 
داشـت، در آن دوران هـر روز تعـداد زیـادی زن و مـرد و 
بچـه، بـا کاسـه و قـدح هایی به دسـت به طرف کشـتارگاه 
مـی رفتنـد و موقـع بازگشـت، تعـداد اندکـی شـادمان از 
ایـن موفقیـت بودنـد که توانسـتند مقـداری خـون از ذبح 
گوسـفندان به دسـت آورند، تـا با مخلوط نمـودن مقداری 
پیـاز سـرخ کـرده در خون و گـرم نمـودن آن، غذایی تهیه 

و خانـواده خـود را از گرسـنگی نجـات دهند. 
»آب داغـو« غـذای اکثریـت خانـواده های کرمـان بود؛ 
مقـداری روغـن- و در اکثر موارد تکه ای چربی گوسـفند- 
بـا پیـاز، نمـک و زردچوبـه در آب ریختـه و پـس از مدتی 
حـرارت دادن، بـه عنوان غـذا می خوردنـد. در برخی موارد 
مقـداری »بابونـه« به ایـن آب اضافه می کردنـد که در این 

صـورت بـه آن»قاتق بابونه« مـی گفتند. 
خانـواده هایـی کـه دارای گوسـفند و یـا گاوی بودند، از 
وضعیـت بهتـری برخـوردار بودنـد. چـرا که می توانسـتند 
از شـیر آن، انـواع لبنیـات را بدسـت آورنـد. خرید گوشـت 
ماننـد اکنـون نبـود، یـاد دارم در محلـه ما قصابـی بود که 
هـر هفتـه زن او بـه واسـطه آشـنایی بـا اهالـی محلـه، به 
درب منـازل مراجعـه و مقـدار گوشـت مـورد نیـاز هفتگی 
آنـان را مـی پرسـید، که معموالً بـه درب منـازل مراجعه و 
مقـدار گوشـت مورد نیـاز هفتگی آنـان را می پرسـید، که 
معمـوالً تـوان مالی اکثـر خانـواده ها جهت خرید گوشـت 
در حد »۱5 سـنگ« و یا »7 ترم« )۱۴( بود. در آن دوران، 
روزهـای متعـددی چـون دیگـر خانـواده هـای کرمانـی- 
غـذای خانواده ما شـامل تنهـا مقدار کمی نـان کوپنی بود 
و مجبـور به امسـاک در خـوردن آن بودیم. حتـی یک روز 
بـه جـای نان، خرمـا خوردیـم؛ بعدهـا دانسـتم آن روز نان 
در شـهر وجـود نداشـت و بـه تمامـی مـردم به جـای نان، 

خرمـا داده بودند. 
وضعیـت کرمان در آن روزگار بسـیار آشـفته و نابهنجار 
بـود و اکثریـت مردم که دارای شـغل کشـاورزی و کارگری 
بودنـد از حداقـل زندگـی بهـره ای نداشـتند؛ ایـن امـر در 
سـال هـای وقـوع جنـگ جهانـی دوم مضاعف شـده بود و 
بـه رغـم آن کـه نانواخانـه ای در کرمان توسـط مسـئولین 
تأسـیس شـده بـود اما باز مشـکات زیـادی در میـان بود. 

دخالت کنسول انگلیس در ارزاق عمومی
 شهر کرمان 

حـال کـه صحبـت از کمبـود نـان شـد، بـد نیسـت به 
قسـمتی از خاطـرات اسـتاندار وقـت کرمـان، سـید مهدی 
فـرخ )۱5( کـه اشـاره ای بـه مسـئله ی کمبـود نـان دارد 
بشـود تـا خواننـدگان اطاعات جامـع تـری از جزئیات آن 

دوران بـه دسـت آوردنـد. 
فـرخ، در مـورد وضعیت کرمـان و به ویژه قحطـی نان در 
آن دوران آورده: »کرمان وضع آشـفته و بلبشـوئی داشت؛ نه 
آبش بود و نه نانش. مشـکل نان در کشـورهای جنگ زده و 

یا ممالک اشـغال شـده بزرگترین مشـکل هاسـت. زیرا آنان 
که مسـتغنی هسـتند از تـرس قحطی بیش از نیـاز خویش 
آذوقـه می خرند و الجرم دسـت نیازمنـدان از رزق روز کوتاه 
و در ایـن میـان دالالن و شـاطران، میـدان دار معرکـه انـد و 
از نـان مـردم مـی دزدنـد و گنـدم روی گنـدم در انبارها می 
چیننـد تـا بود و نبودشـان را گران تر از قبل بفروشـند و من 
در کرمـان، در اسـتانی از کشـوری جنـگ زده، دچـار چنین 
وضع تأسـف بار و شـرم آوری شـده بودم. روزی سـیزده تن 
گنـدم بـه نانوایـان تحویـل مـی شـد که نـان شـهر را تهیه 
بکننـد امـا نـان ابـداً قابـل خـوردن نبـود معلـوم نبـود چه 
کثافتـی را بـا آرد گندم قاطـی می کردند که نـان به صورت 
ورقـه هـای حلبـی در می آمد و گرسـنگان نیـز رغبت نمی 
کردنـد آن را بـه دهـان نزدیـک کننـد. مـن ناچـار حضرات 
نانوایـان را احضـار کـردم و عـده ای را تنبیه و عـده ای دیگر 
را بـا تـوپ و تشـر روانـه ی محل کارشـان کردم و خـودم در 
آن هـرج و مرج در انتظار مروت آقایان نشسـتم. یکی دو روز 
فـی الواقـع مـروت بـه خـرج دادنـد و وضـع نان خوب شـد. 
امـا پـس از یکـی دو روز بـاز آش، همـان آش بـود و کاسـه 
همـان کاسـه. ایـن بـار چیزهایی بـه عنـوان هدیـه از قبیل 
شـال و پالتـو و غیـره خریـدم و در پاتوق نانوایان شـخصاً به 
آنهـا اهـدا کـردم کـه شـاید از راه تشـویق بتوانم دل سـنگ 
آنـان را نـرم کنـم، ولی حضـرات هدیه مـرا گرفتنـد و باز به 
جـای نـان، ورقـه های حلبـی به خورد مـردم دادند و شـاید 
در دل مـی گفتنـد که ببیـن روزگار چه شـده که حاکم هم 

بـه مـا باج مـی دهـد!... یـک روز پنـج تـن )۱۶( از بازرگانان 
محتـرم و شـریف کرمان، از قبیـل آقایان »هرنـدی« )۱7( و 
»دیلمقانـی« )۱۸( را جمـع کـردم و از هـر یـک، سـه هـزار 
تومـان قرض کـردم و رفتم در بیرون شـهر گاراژ مخروبه ای 
را کرایـه کـردم. مردم شـهر سراسـیمه شـده کـه حاکم می 
خواهـد به جای حفظ شـهر، خـط اتوبوس رانـی راه بیاندازد. 
چنـد روز بعـد در همـان گاراژ مخروبـه )۱۹( پنـج دکه 
تافتون پزی و بیسـت و پنج دکه سـنگک پزی راه انداختم 
و بعـدش اداره ی امـور آنجـا را واگـذار کـردم بـه آقـای 
»کرمانـی« کـه از محترمیـن محـل بـود و یـک روز صبـح 
هـم بی خبـر و نابهنگام هر چـه دکان نانوایی در شـهر بود 
بسـتم و جلـوی آن دکان هـای بسـته یک مأمور گذاشـتم 
کـه نـان هـای خودمـان را کـه در تنورهـای خودمـان می 
پختیـم بـه مردم بفروشـند. نـان هـای ارزان، خـوب، بدون 
وجـود بازارهـای سـیاه. سـابقاً روزی ۱۳ تـن گنـدم مـی 

دادیـم و نـان بـی نهایـت خوبو مأکـول بـود )۲۰(.
فـرخ در ادامـه خاطراتش، از ترفندهـای مختلف عده ای 
از نانوایـان سـودجو و همچنیـن ورود کنسـولگری انگلیس 
بـه ایـن جریـان یـاد نمـوده: »... یـک روز آقـای »بنـی 
آدم« )۲۱( شـهردار مـا بـا رنـگ و رخسـار پریـده پیـش 
مـن تشـریف آوردنـد و چیـزی گفتند کـه حیران شـدم... 
]ایشـان گفتنـد[: آقـای فرخ، سیاسـت داخل شـده اسـت! 
سـپس آقـای بنـی آدم بـه مـن گفـت: از دیشـب چند تن 
از مسـتخدمین قونسـولگری انگلیس با لباس فورم علناً به 
میـان مـردم آمـده و آنـان را علیه ماهـا و له نانوایان شـهر 
تحریـک مـی کنند. دیـدم قضیـه دارد بیخ پیـدا می کند، 
فی الواقع سیاسـت داخل نان شـده اسـت، و ایـن برای من 
عجیـب بـود. زیرا جناب قونسـول چـه امتیـازی از من می 
خواسـتند کـه نـان را علی الحسـاب گـرو برداشـته بودند؟

بـه هـر تقدیـر چـاره ای نبـود، بـه اتفـاق شـهردار راه 
افتادیم و دیدم بله، پیشـخدمت های قونسـولگری انگلیس 
سـخت در تکاپو هسـتند، من اجباراً همان شـب به جناب 
قونسـول تلفـن کـردم و به ایشـان گفتم: لطفـاً مصرف نان 
روزانـه ی شـما هـر مقدار اسـت بفرمائید من شـخصاً برای 
شـما روانـه کنـم و از ایـن به بعـد نوکران حضـرت علی به 
هیـچ نحـو حـق ندارنـد داخـل خیابان شـده، دار و دسـته 

بیاندازند.  راه 
بـا ایـن تلفن، نوکران قونسـولگری یکـی دو روزی غاف 
کردنـد امـا پس از این مدت باز سـر و کله شـان پیدا شـد؛ 

همـان لبـاس ها و همـان کاه هـا. این بار آنها را دسـتگیر 
کـرده و توقیفشـان کردیـم اما بـا کمال تعجب مسـئله ای 
دسـتگیرمان شـد کـه کلـی باعـث خنـده و در عیـن حال 
تأسـف گردیـد. مـی دانید چـرا؟ آنهایـی که توقیـف کرده 
بودیـم، پیشـخدمت قونسـولگری انگلیـس نبودنـد، زیـرا 
واقعـاً پیشـخدمت های قونسـولگری جا خـورده بودند و از 
قونسـولگری بیـرون نمـی آمدند. البد می پرسـید پس این 
عـده کـی ها بودنـد؟ بله، این هـا همان شـاطرها بودند که 
لباس مسـتخدمین قونسـولگری را از قرار شـبی سه تومان 
کرایـه کـرده بودنـد تـا شـهر را شـلوغ بکنند و کسـی هم 
یـارای جلوگیـری از آنان را نداشـته باشـد و همـه بپندارند 
که مسـئله ی نان شـهر مورد توجه سـیمرغ اسـت... باری 
دیـدم اصـًا با ایـن جماعت شـاطر معامله مان نمی شـود. 
یـک روز اجبـاراً ایـن جماعـت آزاد شـده و آزادی یافتـه 
را جمـع و سـوار کامیـون شـان کـردم و روانـه کـردم بـه 

بندرعبـاس. دسـت بـر قضـا کامیـون حامل بـار نیـز بود و 
بـارش شـاخ بز بـود، و اینان سـوار شـاخ بز شـدند و رفتند 
و حتمـاً حـاال هـم که ایـن قضیه را مـی خوانند صـد هزار 

دشـنامم می دهنـد« )۲۲(.
فـرخ در انتهـای حکایت نان کرمـان آورده: »... روزی که 
قـرار شـد من کرمان را تـرک کرده وزیر کابینـه ی مرحوم 
سـهیلی )۲۳( بشـوم، یـک روز آقـای »کرمانـی«... نزد من 
آمـد و گفت: پس از شـما ممکن اسـت این مؤسسـه دچار 
انـواع بایـا بشـود، بهتـر اسـت تا شـما در کرمان تشـریف 
داریـد دخـل و حسـاب آن را روبـراه بکنیم. مـن در حضور 
رییـس عدلیـه و مدعی العموم اسـتیناف و رییس اقتصاد و 
رییـس مالیه و فرمانده لشـکر به حسـاب های فـروش نان 
هـا رسـیدگی و نتیجه ی کارمان این شـد کـه پس از چند 
مـاه، پانـزده هـزار تومـان قرضـی را کـه از بازرگانان شـهر 
گرفتـه بـودم پـس دادیم و بیسـت و یـک هزار و ششـصد 
تومـان هـم سـود خالص داشـتیم کـه آن را هـم در حضور 
همیـن آقایـان، بـه داراالیتام صنعتـی زاده واگـذار نمودیم، 
یعنـی ایـن که مـردم نـان خـوب و ارزان خوردنـد، و نفعی 
هـم بـه ایتـام شـهر رسـید... اگرچنـد تـن جز شـاخص بز 

نصیبی نیافتنـد« )۲۴(.
البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـود کـه وضعیـت 
معیشـتی نابسـامان مـردم فقـط مختـص به زمـان جنگ 
نبـود، هـر چنـد در ایـن زمـان شـدت یافته بـود، امـا این 
وضعیـت تـا سـال هـای بعـد نیـز ادامـه داشـت و تأمیـن 
معـاش بـه سـختی و با مـرارت بسـیار حاصل مـی گردید. 
بـد نیسـت در ایـن خصوص به خاطـره ای اشـاره نمایم 
کـه در عیـن مضمـون طنزآمیز آن، حقیقتی تلـخ در باطن 
خـود دارد. حـدود سـال ۱۳۳7، روبـروی خیابـان گنجعلی 
خـان، مغازه کفاشـی بود که صاحـب آن »آقا علی کفاش« 
و در جـوار آن نیـز مغـازه خیاطـی مرحـوم »محمـد علـی 
مهرالحسـنی« قـرار داشـت. ایـن محـل در اکثـر عصرهـا 
پاتـوق تعـدادی از فرهنگیـان چـون مرحوم مهـدی عدل، 
متقی، فرسـوده و... بود. گاهی مرحوم »افراسـیاب بهزادی« 
کـه دارای شـکمی برآمده بود نیز بدین جمع می پیوسـت 
و سـاعاتی به بحـث و گفتگو می پرداختند. یک روز شـکم 
برآمـده ی افراسـیاب بهـزادی سـوژه جمع شـده بـود و هر 
کـس بـه طنـز مطلبـی در ایـن مـورد مـی گفت. یکـی از 
حاضریـن رو بـه مرحـوم بهـزادی کرد و گفـت: بگو ببینیم 
راز بـه وجـود آمـدن ایـن شـکم برآمـده چیسـت؟ مرحوم 
افراسـیاب بهـزادی بـا تفاخر و غـرور، در جواب، دسـتی به 
شـکم خـود زد و گفـت: »دوسـتان عزیـز، فکـر نکنیـد که 
شـکم مـن بی دلیـل برآمده شـده اسـت، این شـکم روزی 

یک تومـان خرجش اسـت«. 
یـا در حـدود سـال هـای ۱۳۳7 ش. کـه در روسـتای 
نـگار بـه نصب موتـور چاه آب بـرای زمین های کشـاورزی 
»محمد خان عامری« مشـغول بودم، کدخـدای آنجا روزی 
در هنـگام صرف غـذا برایم تعریف نمود کـه اولین بار برنج 
را در زمـان خدمـت سـربازی دیده و خـوردم! وی برایم می 
گفـت؛ تـا قبـل از آن در نـگار اصـًا برنـج وجود نداشـته و 
هیـچ کـدام اهالـی از این غذا خبری نداشـتند. بـرای اولین 
بـار در زمـان خدمت سـربازی هنگام گرفتن غـذا، دیدم در 
یقاویـی مقـداری کرم سـفید ریختنـد. با تعجـب به یکی 
از سـربازان دیگـر گفتـم: این کـرم های سـفید را برای چه 
بایـد بخوریـم؟ او بـا خنـده گفت: ایـن ها کرم نیسـتند، به 
ایـن هـا پلو مـی گویند و بـه عنوان غـذا باید خـورد )۲5(. 

پی نوشت:
)۱۴(- واحـد اوزان در گذشـته بـه این صـورت بود: ۱- چـارک، یعنی یک چهارم 
یـک مـن )البته یک من آن دوره از سـه کیلوگرم قدری بیشـتر بود(. ۳۰ سـنگ، 
نصـف یـک چـارک بـود. ۱5 سـنگ، نصـف ۳۰ سـنگ، و هفـت تـرم، نصـف ۱5 

سـنگ می شـد )محمد صنعتی(. 
)۱5(- معتصـم السـلطنه فـرخ؛ »سـید مهـدی فرخ، ملقـب به معتصم السـلطنه، 
فرزنـد سـید محمـد سـادات تهرانـی، در سـال ۱۳۰۴ ق. متولـد گردیـد. پـس از 
اتمـام تحصیـات مقدماتـی بـه مدرسـه علـوم سیاسـی راه یافت و دوره مدرسـه 
مزبـور را قبـل از مشـروطیت پایـان داد و بـه خدمـت وزارت امور خارجـه درآمد. 

در اداره تذکـره و دفتـر وزارتی مشـغول کار شـد. 
وی در طـول عمـر ۸۸ سـاله خـود، عهـده دار مشـاغل و مناصب بسـیاری چون: 
نایـب قنسـول ایـران در باطـوم و گنجـه، نماینـده مجلس شـورای ملـی از تربت 
حیدریـه، سـرحددار سیسـتان، کارگـزار گیان، ریاسـت اداره تحریـرات روس در 
وزارت امـور خارجـه، کارگـزار کل خراسـان )پـس از کودتـای ۱۲۹۹(، ریاسـت 
حسـاب داری و مدیـر کل مالـی وزارت امـور خارجـه )۱۳۰۲(ِ، وزیـر مختار ایران 
در افغانسـتان )۱۳۰5(، معاونت وزارت معارف و نایب التولیه مدرسـه عالی سـپه 
سـاالر، حاکـم رضائیه )۱۳۱۴(، رئیـس اداره کل صناعات و سـپس وزیر صناعات 
ایـران )۱۳۱۶(، اسـتاندار فـارس )۱۳۱۹(، اسـتاندار کرمان )۱۳۲۰(، وزیر کشـور 
)۱۳۲۱(، نماینـده مـردم زابـل و سیسـتان در مجلـس شـورای ملـی، اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی و غربـی، سـفیر کبیـر ایـران در چیـن )۱۳۲7(، ریاسـت کل 
شـهربانی )۱۳۲۹(، سـناتور انتصابـی آذربایجان در مجلس سـنا، اسـتاندار فارس 

)۱۳۳۴(، اسـتاندار خراسـان )۱۳۳5( و سـناتور انتصابـی تهـران بود.
فـرخ قریـب نیـم قـرن بـه طـور متوالی مصـدر مشـاغل و مقامـات مختلـف بوده 
اسـت، در عمـر سیاسـی خود هفـت مرتبه اسـتاندار و پنج نوبت وزیر و سـه دوره 
سـناتور و دو دوره نماینـده مجلـس و دو دفعـه سـفیر کبیـر بـوده اسـت. فرخ در 
تمـام مـدت خدمات خـود در کارهـا، قاطعیت داشـته، با قـدرت و انضباط خاص 

امـور مربوطـه را اداره نموده اسـت. 
وی در اواخـر عمـر به انتشـار خاطـرات زندگانی سیاسـی خود پرداخت. گذشـته 
از ایـن کـه ایـن خاطـرات الیحـه ی دفاعیـه زندگانی سیاسـی او بود، بـه افرادی 
کـه در طـول حیات خود با آنها مناسـباتی داشـته اسـت، انتقام گیری محسـوب 

مـی گـردد. فـرخ این خاطـرات را در کمـال بی پروایـی و یک جانبه به رشـته ی 
تحریـر درآورده و در حقیقـت تحریف تاریخ اسـت. او در ۸۸ سـالگی در تهران در 
گذشـت«. برگرفتـه از: عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامـی معاصر 

ایـران، ج۲، ص ۱۰۸۲ تـا ۱۰۸5. 
در مورد حکومت وی در کرمان آمده: »در فروردین سـال ۲5۰۰ ]۱۳۲۰ش.[ سـید 
مهـدی فـرخ کـه از رجـال ایـران بـود، به اسـتانداری کرمـان منصـوب ... و بـه این 
شـهر حرکـت نمـود... در زمـان این اسـتاندر باد شـدیدی وزیدن نمود و شـدت آن 
بـه قـدری بـود که چنار سلسـبیل کـه درختی صد سـاله و بسـیار تنومند بـود، باد 
انداخت...«. برگرفته از: همت، محمود: کرمان؛ شـهر شـش دروازه، ص ۱۳7 و ۱۳۸. 
)۱۶(- فـرخ در خاطـرات خـود تنهـا از دو نفر )هرندی و دیلمقانی( نام برده، سـه  
نفـر دیگـر عبـارت بودنـد از: آقایان: محمـد ارجمنـد، کرمانیان )که شـیرخوارگاه 
واقـع در خیابـان وحشـی بافقـی بـا موقوفـات او اداره مـی شـد( و غامرضـا آگاه 

)محمـد صنعتی(. 
)۱7(- مرحـوم »ابوالقاسـم هرنـدی« اصالتـاً یـزدی بـود و پـس از مهاجـرت بـه 
کرمـان، بـه تجارت پرداخـت و خیلـی زود دارای  موقعیت اجتماعـی و اقتصادی 
خوبـی در ایـن اسـتان گردیـد. اولیـن کارخانـه تولیـد بـرق کرمـان )۱۳۱۱ش.( 
توسـط وی تأسـیس گردیـد. هـر چند ایـن اقدام او مبنـی بر خریـد کارخانه برق 
از روسـیه، باعـث شـد تـا رضاشـاه به وی ظنیـن گـردد و حتی چندی بـه زندان 
افتـاد امـا بـا وسـاطت آیت اهلل حـاج میـرزا محمدرضا مجتهـد کرمانی، از دسـت 
پزشـک احمـدی در زنـدان قصـر تهـران رهایـی یافـت و جالـب آنکـه در سـال 
۱۳۲۰ ش. در سـفر رضاشـاه بـه کرمـان )خـط سـیر تبعیـد او( در منزل ایشـان 
سـکنی داشـت. وی در امر تأسـیس کارخانه خورشید، کارخانه سـیمان و احداث 

کتابخانـه هرنـدی نیز نقشـی مهم داشـت. 
)۱۸(- نـام واقعـی وی »احمـد یزدان پناه« اسـت. او در ابتدا مباشـر یکی از تجار 
تبریـزی مقیـم کرمـان به نـام »دیلمقانی« بـود که پس از فـوت وی، نـام او را بر 
خـود نهـاد و بـا تجـارت و صادرات فـرش و احیای روسـتاهای متعـدد در منطقه 
زرنـد و کاشـت درخت پسـته، یکـی از بزرگ تریـن متمولیـن و متنفذین کرمان 
گردیـد. همی مسـئله، به ویـژه نوع برخورد مسـتبدانه وی باعث قتـل او در جاده 

زرند- کرمان شـد.. 
)۱۹(- منظـور گاراژ مرحـوم محمـود لقمانـی، واقـع در خیابـان سـپه، )مقابـل 

بیمارسـتان باهنـر فعلـی( اسـت، کـه هنـوز درب آن نانواخانـه مشـخص اسـت 
)محمـد صنعتـی(. 

)۲۰(- فـرخ، سـید مهـدی: خاطـرات سیاسـی فـرخ، بـه اهتمـام و تحریـر پرویز 
لوشـانی، ص 5۱۰ تـا 5۱۳. 

)۲۱(- احمـد علی بنی آدم؛ »فرزند شـریف الدوله کاشـانی، متولـد ۱۲۹۲ش. در 
کاشـان. تحصیـات خـود را در کرمـان و تهـران به پایـان برد و لیسـانس حقوق 
گرفـت و بـه وزارت کشـور داخل شـد. مراحلـی را در آن وزارتخانـه پیمود. مدتی 
فرمانـدار تهـران و کفیـل اسـتانداری مازندران بود. )شـایان ذکر اسـت وی از ۱۹ 
آذر ۱۳۲۰ تـا خـرداد ۱۳۲۲ شـهردار کرمـان نیـز بـود(. دو نوبـت در سـال های 
۱۳۳۶ و ۱۳۴۱ ش. بـه اسـتانداری کرمـان انتخـاب شـد. خیلی خـوب کار کرد و 
مـردم کرمـان همیشـه از او بـه نیکـی یاد مـی کنند. مـردی ادب دوسـت و ادب 
پـرور بـود. بـه فضا و شـعرا احترام می گذاشـت و محافـل ادبی را رونـق می داد. 
چنـد بـار سـکته کـرد. نیمـی از بدنش فلج گردید و سـال هـا خانه نشـین بود. با 
ایـن حـال از مصاحبـت فضـا و ادب غافـل نمی شـد«. برگرفتـه از: عاقلـی، باقر: 

شـرح حـال رجال سیاسـی و نظامی معاصـر ایـران، ج۱، ص ۳۱۳. 
همـان گونـه کـه ذکـر شـد، وی در کرمـان به ویـژه در نـزد اهل فرهنـگ و هنر 
دارای مقبولیـت و جایگاهـی ارزنـده بود، بـر این مدعا می توان به شـعری از زنده 

یـاد دکتر باسـتانی پاریزی اشـاره نمـود که در مورد وی سـروده: 
در کشور ما آدم دانا کم نیست

اما همه کار دست دانا نیست
بنگر به مثل وزارت کشور را 

کز همه عضوش یکی »بنی آدم« نیست
)۲۲(- فـرخ، سـید مهـدی )معتصم السـلطنه(: خاطرات سیاسـی فـرخ، ص 5۱۴ 

.5۱5 تا 
)۲۳(- منظـور علـی سـهیلی اسـت که خود وی نیز در سـال ۱۳۱7ش. اسـتاندار 

کرمان شـد.
)۲۴(- فـرخ، سـید مهـدی )معتصم السـلطنه(: خاطرات سیاسـی فـرخ، ص 5۱۴ 

.5۱5 تا 
)۲5(- از ایـن دو خاطـره مـی تـوان از طرفـی بـه محدودیـت و مشـکات معاش 
مـردم آن روزگار، و همچنیـن بـه ارزش پول در آن ایام پـی برد )محمد صنعتی(. 

امروز در تاریخ
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5 سالمت5 چه می خوانید...
صفحه »خودرو« این شماره به مرسدس بنز GLA اختصاص دارد. این صفحه را از دست ندهید.

مرسدس بنز GLA به کرمان می آید

طراحی بدنه 
مرسـدس بنـز GLA نـه تنهـا یکـی از زیباتریـن بنزهـا در 
میـان محصـوالت فعلـی ایـن برند می باشـد، بلکه یکـی از جذاب 
تریـن کـراس اوورها در سراسـر دنیاسـت. GLA فقـط از فرم ها، 
برجسـتگی و فـرو رفتگی و خطوط زیبا بهـره نمی برد بلکه بخش 
هـای مختلف بدنـه، کاماً با یکدیگر تناسـب دارند. مرسـدس بنز 
GLA، کوچـک تریـن کـراس اوور/شاسـی بلنـد در خـط تولیـد 
مرسـدس بنـز می باشـد و به جرأت مـی توان گفت کـه زیباترین 
محصـول تولیـدی ایـن برنـد آلمانـی در حـال حاضر اسـت اما نه 

به طـور کامل!
مرسـدس بنـز GLA به عنـوان یکی از اولین محصـوالت این 
برنـد بـا زبـان طراحـی جدیـد، الهـام بخـش طراحـی GLA نیز 
بـوده اسـت. چـراغ هـای زیبای CLA و سـایر محصـوالت جدید 
مرسـدس بنـز در GLA خـود نمایـی مـی کنـد، امـا بـه صورتی 
پختـه تـر و زیباتـر. خـط باالیـی ایـن چـراغ ها با شـیبی بیشـتر 
در GLA اسـتفاده شـده کـه در امتـداد و بـا عبـور از گلگیر جلو، 
خـط شـانه ای را تشـکیل مـی دهد کـه با کاهـش ارتفـاع، پیش 
از رسـیدن بـه گلگیـر عقـب در بدنـه محو می شـود. گوشـه های 
داخلـی چـراغ هـای جلـو، اندکـی پایین آمـده اند که ایـن ویژگی 
را در میـان محصـوالت مرسـدس بنـز تنهـا در GLA مـی تـوان 

مشـاهده کـرد و سـایر مدل هـا، فاقـد این ویژگی هسـتند. 
در کل، نمـای جلـو با وجود چراغ هـای زیبا، جلو پنجره تخت، 
کاپوت کشـیده همراه با دو برجسـتگی و دو دریچه ورودی هوا در 
طرفین سـپر جلو، یک مرسـدس بنز امروزی و مدرن را به تصویر 
می کشـد. در نمای جانبی نیز خطوط و برجسـتگی ها این امر را 
ثابـت می کنـد و بر ادعای مامبنی بـر »زیباترین محصول تولیدی 
مرسـدس بنز« صحه می گذارد. مرسـدس بنز از دماغه تا سـتون 

C، حقیقتـاً زیبـا و بی نقص اسـت و از هیچ نظر نمـی توان ایرادی 
را به آن وارد شـده دانسـت. اما به محض اینکه از سـتون C عبور 
مـی کنیـد و بـه نمـای عقب می رسـید، بـا خودرویـی مواجه می 

شـوید که به هیچ وجه »مرسـدس بنز« نیسـت. 
محصـوالت اخیـر مرسـدس بنـز از چـراغ هـای باریـک افقـی 
)نظیـر AMG GT و GLE( در عقـب بهـره مـی برند یا همانند 
نسـل جدید سـدان S یا C، چـراغ های عمـودی باریکی در عقب 
دارنـد امـا GLA با فـرم متوازی اضـاع مانند خـود، به هیچ یک 
از محصـوالت جدیـد ایـن برنـد شـبیه نیسـت. ایـن چراغ هـا در 
کنـار موقعیـت نصـب پـاک بـه شـکل ذورنقه بـر عکـس، باعث 
شـده تـا تصویـری از یـک چهـره در حـال خنده بـا دهان بـاز در 

ذهـن تداعی شـود. 
از جلـو تـا سـتون C، بـا مشـاهده GLA لبخنـدی بـر لبـان 
شـما نقـش می بنـدد امـا با رسـیدن به نمـای عقب، ایـن لبخند 

وارونـه می شـود! 
مشخصات فنی و آزمایش رانندگی

 ،GLA موتورهـای در نظـر گرفتـه شـده بـرای کـراس اوور
شـامل سـه واحـد دیزلـی و چهار واحـد دیزلی می شـود که قوی 
تریـن آنهـا بـا پسـوند AMG ۴5 از ۳۶۰ اسـب بخـار بهـره می 
بـرد. نسـخه مورد آزمایش، GLA۲5۰ اسـت و با سـود جسـتن 
از موتـور چهـار سـیلندر خطـی به حجـم دو لیتر و بـا کمک یک 
توربوشـارژر، مـی توانـد ۲۰۸ اسـب بخـار نیـرو و ۳5۰ نیوتن متر 
 ،GLA ۲5۰ گشـتاور را تولیـد کند. ایـن رقم برای جثه کوچـک
کافـی بـه نظر می رسـد امـا در عمل، خـاف آن ثابت می شـود. 
واکنـش پـدال گاز بـه آهسـتگی صـورت مـی گیرد و بـه محض 
فشـردن آن، هیـچ اتفاقـی نمـی افتـد و بایـد فشـار بیشـتری بر 
آن وارد نماییـد. همچنیـن زمـان تعویـض دنـده گیربکـس هفت 

سـرعته دو کاچه آن نیز کاماً محسـوس است. شاید مهندسین 
مرسـدس بنـز، عمـداً این ویژگـی ها را در شـرایط عـادی در نظر 
گرفتـه اند تـا حالت رانندگـی را بر روی اسـپرت تنظیم کنید که 
واکنـش پـدال گاز و زمـان تعویض دنده ها، سـریع تر می شـوند. 
در حالـت Manual نیز، راننده تعویض دسـتی دنـده را از طریق 

پـدال های پشـت فرمان بـر عهده دارد. در نسـخه مـورد آزمایش 
کـه کامـًا فول آپشـن بـود و از رینگ هـای بزرگ بهـره می برد، 
سـواری نرمـی را کـه از یـک شاسـی بلند/کـراس اوور انتظـار می 
رفت را به سرنشـینانش هدیه نمی داد. اما این تعلیق خشـک، در 
جـاده هـای پر پیـچ و خم، ویژگی های خود را آشـکار می سـازد. 
هندلینـگ چابـک و دقیـق GLA، سـواری بـا آن را لذت بخش 
مـی کنـد که از ایـن حیث به هـاچ بک های نظیـر فولکس واگن 
گلف و فورد فیسـتا، شـبیه اسـت.  GLA بخش عمده هندلیگ 
خوبـش را بایـد مدیون فرمان بی نظیرش باشـد کـه بازخودرهای 
مسـیر را به خوبی بـه راننده انتقال می دهد ضمـن اینکه پایداری 
و چسـبندگی اش به سـطح جاده را نیز باید مدیون سـامانه چهار 
چـرخ محـرک Matic۴ باشـد. بـا راندن آن مخصوصاً در سـرعت 
هـای بـاال و جـاده هـای پرپیچ و خـم، به هیچ وجه احسـاس نمی 

کنیـد که سـوار بر یک شاسـی بلند/کراس اوور هسـتید. 
در بحـث سـرعت و شـتاب نیـز، GLA در حـد معقولـی قرار 
دارد. شـتاب صفر تا ۱۰۰ آن به طور رسـمی، ۶.۸ ثانیه اعام شـده 
اسـت کـه بـرای خودرویـی در ایـن کاس کاماً عادی می باشـد. 
رقبـای GLA یعنـی آئـودی Q ۳ و ب ام و X ۱، صفـر تا ۱۰۰ را 
بـه ترتیـب در ۸ ثانیه، و ۶.۳ ثانیه می پیماینـد. بنابراین GLA از 
ایـن حیـث، از رقیـب باواریایی خود، عقب می افتـد.  تا به اینجای 
کار، عملکرد اسـپرت و هندلینگ GLA ۲5۰ رضایت بخش بوده 
امـا از آنجایـی کـه ایـن خـودرو، یـک کـراس اوور اسـت، بایـد در 
مسـیرهای ناهموار هم بتواند خودی نشـان دهـد. GLA ۲5۰ به 
لطـف ارتفاع ۲۰ سـانتی متر از سـطح زمین و سـامانه چهار چرخ 
محرک )شـامل کنترل حرکت در سراشـیبی و حالـت آفرود برای 
گیربکـس(، عملکـرد قابل قبولی را در مسـیرهای ناهمـوار دارد اما 
از سـوی دیگـر، سـامانه تعلیق خشـک و تایرهـای بـزرگ، مانع از 
آن مـی شـوند کـه GLA، تمـام قابلیـت های آفـرود خـود را در 
مسـیرهای ناهمـوار بـه نمایش بگـذارد. بنابرایـن GLA همچون 
بسـیاری از کـراس اوورهای دیگر، هندلینـگ را فدای قابلیت های 

آفرود کرده اسـت.
بخریم یا نخریم؟

حـاال کامـًا درک می کنیم کـه چرا خریداران، اشـتیاق باالیی 
را بـه خریـد کـراس اوورهـای کوچک نشـان می دهند. سـرعت و 
شـتاب خـوب در کنـار فضای مناسـب بـرای پنج سرنشـین، ابعاد 
کوچـک و قابـل قبول برای اسـتفاده روزمره شـهری و از همه مهم 
تـر، ارتفـاع قابـل قبول از سـطح زمیـن که آنهـا را قادر می سـازد 
تـا در مسـیرهای ناهمـوار، عملکـرد خوبـی را از خـود بـه نمایش 
 GLA ۲5۰ بگذارنـد. حـال اگـر بخواهیم در مورد مرسـدس بنـز
قضـاوت کنیـم باید بگوییم کـه در کنار تمام خوبـی هایش، نقص 
هایـی را نیـز دارد. سـواری خشـک آن، در حد یک هاچ بک اسـت 
و نه یک شاسـی بلند. تایرهای بزرگ نیز باعث شـده اند تا سـر و 
صدای سـطح آسـفالت در کابین، کاماً حس شـود عاوه بر اینها، 
بایـد واکنش آهسـته پـدال گاز و فضای کمتر فضای بار نسـبت به 
رقبـا را بـه ضعف هـای آن افـزود. البته نباید هندلینـگ بی نظیر، 
کیفیـت سـاخت بـاال و کابیـن فـوق العـاده آن را از قلـم انداخت. 
بنابرایـن اگـر عملکـرد اسـپرت و ظاهـر زیبـا برایتان مهم اسـت، 
نیـازی بـه فکر کـردن دربـاره گزینه ای بـه غیـر از GLA ندارید 
چـون زیباتـر از آن در بـازار کـراس اوورهای کوچک وجـود ندارد. 
امـا اگـر فضـای بـار و راحتی سـواری، مدنظرتـان می باشـد، بهتر 

اسـت بـه طـور کل، GLA را فراموش کنید. 

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۳۸۰۶۹ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای غامعلی زندوکیلی فرزند اسـداله بشـماره شناسـنامه ۱۱۹۲ صادره از ماهان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۹۰/5۸ متـر مربـع تحـت پـاک ۲۱۲7۲ فرعـی از ۲7۸7 اصلی 
واقـع در بخـش ۳ کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان شـهاب کوچـه ۴۶ پـاک ۳۱ خریداری از محـل مالکیت 
آقـای احمـد تجربـه کار محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱5 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۱ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف ۱۱۶۴

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۳۰55 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم ناهید سـبز بلوچ بم فرزند مرتضی بشـماره شناسـنامه ۱۴5 صادره از کرمان در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان دوبلکـس بـه مسـاحت ۶۲۱/۶۳ متر مربع تحـت پاک 7۶5 فرعـی از 5 اصلی واقـع در بخش 
۴ کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان هـزار و یکشـب کوچـه شـماره ۱ پـاک ۱۶ خریـداری از محـل مالکیت 
آقـای غامرضـا نظریـان محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱5 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۱ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف ۱۲۰7 

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۰77۶ هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای عرفان چناریـان نخعی فرزند ناصر بشـماره شناسـنامه ۲۸۹۱۲۱۱۴۲۰ صـادره از کرمان در یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۹۱/5۶ متـر مربع تحـت پـاک ۱۳57۹ فرعـی از ۴77۶ اصلی واقـع در بخش ۱ 
کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه آیـت اله خامنه ای کوچه ۱7خریداری از محل مالکیت رسـمی آقایان شـاهرخ 
و رسـتم کیانیـان محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه ۱5 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۱
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

 ۱۲۰5

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۰77۴ هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانم اکرم توکلی چترودی فرزند مراد بشـماره شناسـنامه ۶۲ صادره از کرمان در ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۲۴۴/5۸ متـر مربـع تحت پـاک ۱۳57۸ فرعی از ۴77۶ اصلـی واقع در بخش ۱ کرمـان به آدرس 
کرمـان بزرگـراه آیـت اله خامنه ای کوچه ۱7 خریداری از محل مالکیت رسـمی آقایان شـاهرخ و رسـتم کیانیان 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۱
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

    ۱۲۰۳

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۴۱5۳5 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم پوران تیما فرزند اسـداهلل بشـماره شناسـنامه ۳ صادره از کرمان در ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۲5۶/۸۹ متـر مربـع تحت پـاک ۱۳7۸۰ فرعـی از ۳۹۶۸ اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک ۸۹۹ 
فرعـی از ۳۹۶۸ اصلـی واقـع در بخش ۲ کرمان به آدرس کرمان خیابان شـهید قدوسـی کوچه ۱ خریداری از محل 
مالکیـت خانـم بـی بی سـیده گنجعلیخانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 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: ۱۳۹۴/۳/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۱ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف ۱۱۸۱    

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۳۸۸۸۴ هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای سـیدرضا حسـینجانی زاده فرزند سـیدعلی بشـماره شناسـنامه ۳۱ صادره از کرمان در 
ششـدانگ یک باب سـاختمان مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت ۱۸۰ متر مربع تحت پاک ۲۱۲۹۱ فرعی 
از ۲7۸7 اصلـی واقـع در بخـش ۳ کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه امام جنـب مخابرات کوچـه 5۶ خریداری از 
محـل مالکیـت آقـای عباس بانـک توکلی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۹۰۱

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۰5۸۹ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمه حسـنی فرزند علـی بشـماره شناسـنامه ۱۰۱ صادره از شـهداد در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۹7/۶۰ متر مربع تحـت پـاک ۱۳77۸ فرعـی از ۳۹۶۸ اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴۲۱ فرعـی از ۳۹۶۸ اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان بـه آدرس کرمـان 
سرآسـیاب فرسـنگی خیابـان شـهید صیـاد شـیرازی خریـداری از محـل مالکیت آقـای غامعلی عباسـچیان 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۸۹۳ 

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۱۸۸۶ هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبت اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای ابراهیم نزومی پوراکبرآبادی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۴ صادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت ۶۳۳/۸ متر مربـع تحت پاک ۲۱۴۳۹ فرعـی از۲7۸7 اصلـی واقع در بخش 
۳ کرمـان بـه آدرس کرمـان میـدان رسـالت ۳۰ متری حجت خریـداری از محل مالکیت مرحـوم حاج محمود 
پـورزاده حسـینی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱5 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۹۸۱   

پرچـم دار  می رفـت  انتظـار  درحالی کـه 
محصوالت خانواده سـمند از همان پیشـرانه 
گیربکـس  و  شـده  داده  وعـده  توربـوی 
اتوماتیـک برخـوردار باشـد، متأسـفانه، ایـن 
سـاختار  بـر  تکیـه  فنـی،  بُعـد  در  خـودرو 

قدیمـی و تکـراری سـمند و پـژو ۴۰5 دارد 
و تنهـا از نظـر طراحـی ظاهـری و مقـداری 
سـمند  محصـوالت  سـایر  از  هـا  آپشـن  از 
بـا  اسـت.بااین حال،  متفـاوت  سـورن،  و 
ورود ایـن خـودرو بـه خیابان هـا و افزایـش 

تولیـد آن بـه روزانـه ۱۰۰ دسـتگاه، نوبـت 
گیربکـس  از  اسـتفاده  بـرای  برنامه ریـزی 

اسـت. آن  در  اتوماتیـک 
بـه گفتـه هاشـم یکـه زارع، مدیرعامـل 
پیش فـروش  جدیـد  دور  ایران خـودرو، 
دنـا بـا قیمـت مصـوب ۴۲ میلیونـی آغـاز 
می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه قبـًا، 
ایران خـودرو ایـن قیمـت را قبـول نکـرده 
و صـادرات دنـا را بـر فـروش داخلـی آن 
ترجیـح داده بـود. امـا اینـک بـه گفته یکه 
زارع، تأمیـن تقاضـای داخلـی در اولویـت 
این شـرکت قـرار دارد! به گفتـه مدیرعامل 
ایران خـودرو، از ۱۱ هـزار خـودروی دنـای 
دسـتگاهان  هـزار   ۸ شـده،  پیش فـروش 
تحویـل شـده و مابقی نیز بـه زودی تحویل 
متقاضیـان خواهـد شـد. همچنیـن تولیـد 
دنـا بـا گیربکـس اتوماتیـک نیز در دسـتور 

کار ایـن شـرکت قـرار دارد.

چـرا  بسـیارند.  دنـا  مـورد  در  سـؤاالت 
موتـور  بـا  ابتـدا  همـان  در  خـودرو  ایـن 
نشـد؟  ارائـه  اتوماتیـک  گیربکـس  و  توربـو 
آیـا هـدف ایـن بـود کـه بعدهـا بتـوان راه 
را بـرای افزایـش قیمـت آن بـاز گذاشـت؟ 
پلتفـرم پـژو ۴۰5 به کجـا و به چـه قیمتی، 

خواهـد رسـید؟ و آیـا مقاصـد صادراتـی که 
ایران خـودرو بـرای دنـا پیش بینـی می کـرد، 
حاضـر نشـده اند تـا ایـن خـودرو را بـا ایـن 
قیمـت خریـداری نمایند؟ یا اینکـه ماجرای 
خودروسـازان و شـورای رقابـت و تهدیدهـا، 

همـه یـک دعـوای زرگـری بوده انـد.

برنامه ریزی برای دنا با گیربکس اتوماتیک
خبرخودرو

کراس اوورها، خودروهایی هستند که بر روی پلت فرم خودروهای سواری ساخته می شوند اما با ارتفاع بیشتر از یک سواری، می توانند مسیرهای ناهموار را در نوردند. بنابراین ب ا م و X۱، مرسدس بنز GLA و 
آئودی Q 3، از خودو سازان آلمانی راهی بازار شدند.  این کراس اوورها با توجه به ابعاد کوچکشان، در حقیقت، هاچ بک هایی با قابلیت های خارج از جاده هستند. در منطقه آزاد ارس، دو دستگاه مرسدس بنز 250 

GLA را مورد آزمایش قرار دادیم تا ببینیم به چه دلیل خریداران، اشتیاق باالیی برای کراس اوورهای کوچک دارند. و از آنجا که نمایندگی انحصاری بنز در کرمان توسط گروه خودرویی دلیلی در حال تجهیز و راه 
اندازی می باشد احتمال ورود این خودرو به مرزهای سرزمینی کشور توسط گروه خودرویی دلیلی بسیار است برای همین به معرفی کامل این خودرو محبوب و پر فروش جهانی پرداختیم و امیدواریم هر چه زودتر 

همشهریان با تالش های گروه خودرویی دلیلی بتوانند هر چه زودتر با این خودرو محبوب برانند و از بابت گارانتی و خدمات پس از فروش هم خیالشان راحت باشد.

GLA مرسدس بنز مشخصات
 شاسی بلند چهاردر/پنج سرنشین/

چهار چرخ محرک آرایش بدنه

خطی چهار سیلندر/بنزین سوز/
توربوشارژ شده موتور

حجم موتور ۱۹۹۱ سی سی
 ۲۰۸ اسب بخار در 55۰۰ دور در

دقیقه بیشینه قدرت

 ۲5۸ پوند فوت در ۱۲5۰ دور در
دقیقه بیشینه گشتاور

هفت سرعته اتوماتیک دو کاچه گیربکس

۶.۸ ثانیه  شتاب صفر تا
صد

طول ۴۴۱7 میلی متر
عرض ۱۸۰۳میلی متر
 ارتفاع ۱5۲۴ میلی متر
فاصله محورها ۲7۰۰ میلی متر

افزایش قیمت خودروها و نعل وارونه
در حالـی کـه پیـش از ایـن مهم تریـن دلیل گرانی شـدید 
چنـد سـال اخیـر بـازار خـودرو، تبعـات ناشـی از تحریـم و 
افزایـش نـرخ ارز اعـام می شـد، بـا گشـایش چشـم اندازی 
افزایـش  ایـران و کشـورهای غربـی و  جدیـد در مذاکـرات 
احتمـال رفـع حصـر، انتظـار می رفـت تـا خبرهـای خـوش 

ارزانـی در بـازار خـودرو نیـز کم کـم بـه گـوش برسـد.
امـا امـان از بـازاری کـه بـر مبنـای کاسـبی بنا شـده زیرا 
اینـک همـان افرادی کـه از تأثیر تحریم هـا می نالیدند و آن را 
بهانـه و دسـتاویزی برای توجیـه گرانی ها می دانسـتند، دیگر 
قیمـت خـودرو را متأثـر از شـرایطی دیگر می داننـد که با لغو 
تحریـم و کاهـش نرخ ارز نیـز نباید به ارزانی آن امید داشـت. 
بـه همیـن دلیـل و بـرای گرفتـن زهـر چشـم و رفـع حالـت 
انتظـار در بـازار بـرای ارزان شـدن خودروهـا، خودروسـازان و 
مرتبطـان بـا آنهـا به سـرعت دسـت بـه کار شـده و بـا ایجـاد 
جـو گرانـی و خبرهـای مربـوط بـه آن، قصـد دارند تا تیشـه 
بـر ریشـه آرزوهای به حق مشـتریان خـودرو بزننـد. در اولین 
قدم و درسـت پس از انتشـار اخبار مثبت از مذاکرات هسـته 
ای، نعـل وارونـه خودروسـازان بـا افزایـش قیمـت بـه بهانـه 

افزایـش مالیات کوبیده شـد.
البتـه رئیـس شـورای رقابـت سـقف ایـن افزایـش را ۸۰۰ 
هـزار تومـان اعـام کـرده کـه در برخـی خودروها بـا ارقامی 
بیشـتر مواجـه می شـویم کـه باعـث می شـود دوبـاره بـازی 
بی ثمـر بـده بسـتان ایـن شـورا و خودروسـازان مدتـی بـه 
جریـان بیافتـد. اکنـون قیمـت کارخانـه تنـدر E۲ بـه ۳7.۲ 
میلیـون و قیمـت پـژو ۲۰۶ تیـپ 5 به ۳۶.7 میلیون رسـیده 
 ۴7.۲ قیمتـی  خـودرو  ایـران  اتوماتیـک   ۹۰ تنـدر  اسـت. 
میلیونـی دارد کـه ۱۰ میلیـون افزایـش قیمـت بابـت یـک 
گیربکـس اتوماتیـک بـرای آن قابـل توجیـه نیسـت. قیمـت 
دنـا هـم ۴۲.۴ میلیـون تومـان اعـام شـده اسـت. از سـویی 
خودروسـازان هـم در همیـن زمـان، تقاضـای افزایـش قیمت 
داده انـد. دالیـل ایـن شـرکت ها، افزایش ۱۰ درصـدی قیمت 
ارز مبادلـه ای، افزایـش ۱7 درصدی حقـوق کارگران، افزایش 
۶ درصـدی قیمـت مـواد اولیـه و افزایـش مالیـات نسـبت به 
بـرآورد  خودروسـازان  انجمـن  دبیـر  اسـت.  گذشـته  سـال 
افزایـش 5 تـا ۱۰ درصـدی قیمـت خودرو در سـال جـاری را 
کرده اسـت. صنعت خودروسـازی ایـران، بیمارتر از آن اسـت 
کـه بتـوان بـه درمـان آن در کوتاه مـدت اندیشـید و الاقـل 
نمی تـوان بـا آرزو و رؤیـا بـه بهبـود شـرایط آن و نزدیکـی بـا 

اسـتانداردهای روز دنیـا دل بسـت.

خودروهای چینی »آشغال« هستند؟
کیفیـت  از  کارشناسـان  برخـی  ایـن  از  پیـش  اگرچـه 
خودروهـای چینـی انتقـاد کـرده بودنـد امـا در جدیدتریـن 
اظهـار نظـر در این زمینه یکـی از نمایندگان مجلس شـورای 
اسـت.  دانسـته  »آشـغال«  را  چینـی  خودروهـای  اسـامی 
و  تحریم هـا  تشـدید  دنبـال  بـه  و ۱۳۹۲  سـال های ۱۳۹۱ 
کاهـش و توقف تولیـد برخی خودروهای داخلـی، خودروهای 
چینـی بـا اسـتفاده از خـاء ایجـاد شـده در بـازار توانسـتند 

جـای پـای خـود را در بـازار ایـران محکـم کننـد.
البته گذشـته از فرصت ایجاد شـده ناشـی از کاهش تولید 
خودروهـای داخلـی، خودروهـای چینـی وارد شـده بـه ایران 
از چنـد ویژگـی بـه روز بـودن ظاهـر و تنـوع و زیبایـی نیـز 
برخـوردار بودنـد؛ ویژگی هایـی کـه هنـوز هـم در خودروهای 
پرتیـراژ داخلـی در حـال تولیـد در کشـور دیـده نمی شـود. 
در ایـن زمینـه بـه دلیـل همیـن ویژگـی بـه روز بـودن ظاهر 
و البتـه پایین تـر بـودن قیمـت خودروهای چینی در مقایسـه 
بـا خودروهـای کره ای و اروپایـی وارداتی، ایـن خودروها مورد 
اسـتقبال بخشـی از جامعه مصرف کننده ایرانی قـرار گرفتند.

بـا ایـن حـال برخـی کارشناسـان اگرچـه تنـوع ظاهـری 
خودروهـای چینـی را از ویژگی هـای مثبـت ایـن محصوالت 
می داننـد امـا در عین حـال معتقدنـد که خودروهـای چینی 
از کیفیـت الزم برخـوردار نبـوده و تنها ظاهر مناسـبی دارند. 
البتـه نگاهـی به جدول رده بنـدی کیفی خودروهـای تولیدی 
و مونتـاژی در کشـور نیـز نظـر ایـن کارشناسـان را تائیـد 
می کنـد به گونـه ای کـه بیشـتر خودروهـای چینـی مونتاژی 
در کشـور در رتبه هـای کیفـی میانی و انتهایـی این رده بندی 
قـرار داشـته و کیفیـت پایینـی دارنـد. در ایـن شـرایط یکـی 
از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی در جدیدترین اظهار 
نظـر در ایـن زمینـه از خودروهـای چینـی وارداتی بـه عنوان 
»آشـغال« یاد کرده اسـت. جلیـل جعفری بنه خلخـال اظهار 
کـرده اسـت: » مـا از وزارت صنعت می خواهیـم جلوی دالالن 
بی کیفیـت  خودرو هـای  واردات  بـا  کـه  کسـانی  بگیـرد؛  را 
چینـی شاسـی بلنـد و سـواری بـازار را از خودرو های آشـغال 
چینـی پـر کرده انـد«. ایـن عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس 
بـا بیان اینکـه خودروهـای بی کیفیـت چینی خطـرات جانی 
بـرای مـردم دارنـد، خاطرنشـان کرده اسـت:« ایـن خودروها 
یکسـری قوطی هـای خالی هسـتند کـه درون آنها پوچ اسـت 
و معلـوم نیسـت وزارت صنعـت چطـور مجـوز واردات به این 
خودروهـا می دهـد، چه کسـانی پشـت این کار هسـتند و چه 

پول هایـی جابجـا می شـود«.
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66 چه می خوانید...فرهگ
در صفحـه »فرهنـگ« ایـن شـماره یـک شـاعر گمنـام کرمانی معرفی شـده اسـت. یادداشـت یاسـر سیسـتانی نـژاد دربـاره نقـش کرمان در 

توسـعه گردشـگری کشـور را از دسـت ندهید.

اخبار آبفا

صنعـت  عنـوان  بـه  امـروز  گردشـگری 
بـدون دود در جهـان شـناخته شـده و همـه 
کشـورهای جهـان مـی کوشـند تـا بـه انحای 
بـه داخـل  را  مختلـف، گردشـگران خارجـی 
کشـور خـود بکشـانند تـا ضمـن شناسـاندن 
فرهنـگ و سـنن خـود از مواهـب اقتصـادی 
منـد  بهـره  نیـز  گردشـگران  رونـد  و  آینـد 
شـوند. کشـور ایران نیـز از این قاعده مسـتثنا 

نیسـت. امـا در سـال های گذشـته بـه دالیلی 
کـه بسـیاری از آن هـا به تحریم هـای جامعه 
جهانـی علیـه ایـران بـر مـی گشـت، صنعـت 
گردشـگری خارجـی مـا رو بـه ضعـف نهـاد. 
گردشـگری داخلـی نیـز بـه دلیل ضعـف بنیه 
اقتصـادی هموطنـان مـان که آن هـم ارتباط 
مسـتقیمی بـا تحریـم هـای اقتصادی داشـت 

شـد. کمرنگ 

خوشـبختانه با روی کار آمـدن دولت کنونی 
و بـه ویـژه پـس از توافـق ژنـو در پاییـز سـال 
گذشـته پـای گردشـگران خارجـی دوبـاره بـه 
میهـن تاریخـی مـان بـاز شـد و شـاهد رفـت و 

آمـد میهمانـان خارجـی هسـتیم.
سـاله،  بیسـت  انـداز  چشـم  سـند  طبـق 
درآمدهای ناشـی از گردشـگری در سال ۱۴۰۴ 
بایـد بـه بیـش از ۳۰ میلیـارد دالر برسـد؛ امـا 
طبـق گفتـه رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی 
کشـور ایـن رقـم در حـال حاضر بیـن 7 تا 7/5 
میلیـارد دالر در نوسـان اسـت. اگـر آن گونـه 
کـه سـلطانی فر مـی گویـد در افق چشـم انداز 
بایـد ایـران سـاالنه ۲۰ میلیون نفر گردشـگر را 
بپذیـرد تـا بتوانـد بـه درآمد مـورد نظر دسـت 

کند. پیـدا 
ایـران تحـت عنـوان یـک  از  فـر  سـلطانی 

»کشـور مـوزه« و دارای نزدیک بـه یک میلیون 
محوطـه تاریخـی یـاد کرده اسـت. 

از آن جایـی کـه تـا سـال ۱۴۰۴ یـک بـازه 
و جبـران دوره  مانـده  باقـی  زمانـی  ده سـاله 
هشـت سـاله گذشـته هم بر عهده ایـن دولت و 
دولـت هـای بعـدی اسـت، و این امیـدواری هم 
وجـود دارد کـه پس از توافق هسـته ای میزبان 
گردشـگران بیشـتری باشـیم، انتظـار مـی رود 
کـه زیرسـاخت هـای گردشـگری در شـهرهای 

گردشـگرپذیر و تاریخـی تقویت شـود.
بـدون شـک، اسـتان کرمـان نیـز یکـی از 
شـهرهای گردشـگر پذیـر ایران اسـت و بخش 
تاریخـی  محوطـه  میلیـون  »یـک  از  بزرگـی 
ایـران« را تشـکیل مـی دهـد. البـد مسـئوالن 
اداره کل میـراث فرهنگـی و کمیسـیون هـای 
مختلـف گردشـگری و نهادهـای ذیربـط  بـه 

ایـن موضـوع واقـف هسـتند کـه  خوبـی بـه 
از  گردشـگری  و  رفاهـی  هـای  زیرسـاخت 
هـم  و  و...  بهداشـتی،هتل  امکانـات  جملـه 
چنیـن نـاوگان حمـل و نقـل - کـه بـه گفتـه 
رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور بـه 
علیـه  جامعـه جهانـی  هـای  تحریـم  واسـطه 
ایـران »زمیـن گیـر« شـده اسـت- از ملزومات 
ایجـاد  بـا  تنهـا  و  اسـت  گردشـگری  توسـعه 
ایـران  تـوان  مـی  مناسـب  هـای  زیرسـاخت 
عزیزمـان را کـه جـزو ۱5 کشـور اول جهـان 
در حـوزه گردشـگری مـی باشـد را از رتبـه۴5  
مناسـب  جایگاهـی  بـه  خارجـی  گردشـگری 

شـأن ایـن سـرزمین اهورایـی رسـانید.
اسـتان کرمـان بـه واسـطه ظرفیـت هـای 
تاریخـی و گردشـگری فراوانـی کـه دارد مـی 
توانـد در ایـن زمینـه نقشـی مهـم ایفـا کنـد.

نقش کرمان در توسعه گردشگری
  یاسر سیستانی نژاد

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۳5۰۹ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای سـید حسـن سـجادی فرزند سـید موسـی بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از بهابـاد در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۰۰/۸۰ متر مربـع تحت پـاک ۱۳7۶۶ فرعـی از ۴77۶ اصلی واقع 
در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه آیت اله خامنـه ای کوچه ۳۱ کوچه الزهـرا )س( بعد از چهار کوچه 
درب ششـم خریـداری از محـل مالکیـت آقـای شـاپورکیانیان محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف  ۹۲۳ 

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۰۱۲۰ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای جال جال پور فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه ۳۴۲ صادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت ۱5۱/۹۴ متر مربع تحت پـاک 7 فرعی از۲۲۲۰ اصلی واقـع در بخش ۳ کرمان 
بـه آدرس کرمـان خیابان شـهاب خیابان گوهری خیابان نگارسـتانی کوچه غربی ۱۶ سـمت راسـت خریـداری از 
محـل مالکیـت خانـم عادلـه توکلی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۹۸۳ 

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۴۲۴5۹ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی خانم معصومه احسـن فرزند محمدرضا بشـماره شناسـنامه ۲5 صادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۸۱/7۸ متـر مربع کـه مـوازی ۳۰/۳۰ متر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـاک ۴۰7 فرعـی از ۱۶ اصلـی واقـع در بخـش ۴ کرمان به 
آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان شـهید زینهـاری کوچه ۲۳ سـمت چپ کوچه امـام رضا )ع( خریـداری از 
محـل مالکیـت آقای حسـین رشـید فرخی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۹۳۹    

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

برابـر آراء شـماره هـای ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۳۶۹5۲ و ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۳۶۹5۴ هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمید حسـنی فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 
۱۱۴۶ صـادره از رفسـنجان و خانـم مهدیـه مـرادی فرزند جواد به شناسـنامه شـماره ۱۲۸5 صـادره از کرمان 
بالمناصفـه در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 5۰7/75 متر مربـع تحت پاک ۴۶۰۳ فرعـی از 5 اصلی 
واقـع در بخـش ۴ کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان شـفا کوچـه ۶ پاک ۳۴ خریـداری از محـل مالکیت آقای 
محمـد حسـین نظریـان محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱5 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۹۳5   

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۳۸۳۳5 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد علـی اله وردی بمـی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 5۱۳ صـادره از بم در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۱۳۰/77 متـر مربع تحـت پـاک ۱۳5۱۶ فرعـی از ۴77۶ اصلی واقع 
در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان باسـتانی پاریـزی کوچـه ۲۹ خریـداری از محـل مالکیت آقای 
سـید عبـاس عمرانـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱5 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف  ۹5۲ 

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۰۰۶۸ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای مهدی اکبری جور فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 5۳۲ صادره از زرند در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت ۱۳۶/75 متر مربع که مـوازی ۲۲/۹7 متر مربع از ششـدانگ عرصه  مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـاک ۴۰۳۶ فرعـی از ۱۰ اصلـی واقع در بخـش ۴ کرمان به 
آدرس کرمـان محمـد آباد خیابان کمیل ۳۰ سـمت چپ منزل ۴ خریداری از محـل مالکیت آقای اکبر ایرانمنش 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله ۱5 روز آگهی می شـود. در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۹۸7   

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۴۱۴۸5 هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای مجید عبدالرزاقی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه ۴۹۳ صادره از راین در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۳۳/۰۳ متـر مربـع تحـت پـاک ۱۳7۳۲ فرعـی از ۳۹۶۸ اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک ۸۹۹ فرعـی از ۳۹۶۸ اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان بـه آدرس کرمـان بلوار تـره بار 
داخـل خاکی کوچه 7 سـمت راسـت )کوچه بسـیج( سـمت چپ منزل دهـم خریداری از محـل مالکیت آقای 
شـاپور فروهـر محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف  ۹۸۹   

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۳۸۲۱۴ هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای محمد رمضانی مظفرآبادی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه ۶7 صـادره از راین 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴۳7/۹۲ متـر مربع تحت پـاک 5۹ فرعـی از ۱۲75 اصلـی واقع در 
بخـش ۲۸ کرمـان بـه آدرس کرمان- راین خیابان مطهری کوچه شـهید راسـخی فر خریـداری از محل مالکیت 
آقـای مرتضـی قانـع میرحسـینی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شـود. در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۸7۱ 

یادداشت

معرفی یک شاعر گمنام

والی کرمانی
 فاطمه امیری/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،مدرس دانشگاه صنعت و معدن کرمان

ایـن  ترویـج  و  بومـی  و  ملّـی  فرهنـگ  بـا  آشـنایی 
فرهنـگ و هنـر غنـی به منظـور ایجاد پشـتوانه ای برای 
تعالـی ادب و مطالعـات فرهنگی فرزندان ایـن مرز و بوم، 
نیازمند بررسـی نسـخ بـاز مانـده از دانشـوراِن فرهیختة 
کشـورمان مـی باشـد، کـه در  پهنـة آسـمان پر سـتارة 
علـم و هنـر ایران زمیـن از دل قرون و اعصار گذشـته، تا 
زمـان حاضـر همـواره ستارگانِدرخشـانی همچـون گوهر 
شـبچراغ در قلب ظلمت دیجور نابسـامانی و ناسـازگاری 
انوارشـان  پرتـو  کـه   انـد،  گرفتـه   روزگاردرخشـیدن 
روشـنگر مقاطعـی از تاریـخ و فرهنـگ ایـن دیار گشـته 
اسـت. در ایـن میـان گاه بـه بزرگانـی بر مـی خوریم که 
بـه رغـم خدمـات شـایان توجهـی کـه در دورة خویـش 
عرضـه داشـته اند-بـه دالیـل متعـدد- در فـراز و فـرود 
هـای روزگار و در شـعبده های چرخ بازیگر به فراموشـی 
سـپرده شـده انـد کـه گاه بـه دسـت آمـدن رّد پایـی از 
آنان )پیدا شـدن سـند، عکـس و یا آثاری( مـی تواند در 
زدودن غبـار مهجوریـت و گمنامـی از چهـره شـان مؤثر 
بـوده و بهـره منـدی هر چـه بیشـتر جامعـة فرهنگی از 

شـیوة تفّکر،سـخن و شـعر این شـاعران باشـد.
والـی یکـی از شـعرای گمنـام  کرمـان اسـت، کـه در 
شـرایط نابسـامان تاریخی دسـت به قلم برده و اشـعاری 
بـا مضمـون های :سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی، عارفانه، 
عاشـقانه و... به رشـته نظم درآورده اسـت. در این مطلب 
بـه معرفـی والـی کرمانی، ملقـب به گنجی مـی پردازیم. 
راجـع بـه والـیـ   تـا آنجـا کـه جسـتجو شـد-  تنها در 
تذکـرة پیمانـه مطلبـی آمـده، مقالـة حاضـر بـر اسـاس 
نسـخة شـماره  5۲۸۰ محفـوظ در کتابخانـة مجلـس 

شـورای اسـامی ارائـه گردیده اسـت.
 در سـال ۱۰۴۳ امیـر خـان مهره دار با لشـکر کرمان 
ماموریـت یافـت تـا بـه خراسـان رفتـه بـه دفـع ازبـکان 
بپـردازد و مـدت دو سـال بـا آن طایفـه جنـگ نمـود.و 
سـرانجام در سـال ۱۰۴5 فوت کردد، پس از در گذشـت 
امیـر خـان حکومتی کرمان به جانی خان شـاملو رسـید.

جانـی خـان بـا تفنگچیـان کرمان جهـت تسـخیر بغداد 
ماموریـت یافـت در ایـن جنگ بیشـترتفنگچیان رشـید 
کرمـان بـه قتل رسـیدند. )وزیری،۱۳۸( همزمـان با قتل 
عـام تفگنچیـان کرمانـی؛ »والـي کرمانـي« شـاعر توانا و 
بلنـد طبـع کرمانـی قلم به دسـت گرفتـه و تمامی آنچه 
را کـه بـر کرمـان و مـردم کرمان گذشـته در شـعر خود 
آشـکار  می کند. تا آنجا که بررسـی شـد از والی کرمانی 
در هیـچ منبعـی سـخنی نرفتـه اسـت، تنهـا در تذکـرة 
پیمانـه اشـاره ای گـذرا بـه  نـام این شـاعر شـده، در آن 
جـا آمـده؛ والـی، معاصر نجـف قلی بیگ بختیاری اسـت 

کـه تخلّـص خـود را از محمـد طاهر نصـر آبـادی دارد و 
در آغـاز جوانـی وفـات یافتـه اسـت، و دیگـر میـرزا والی 
بخارایـی منشـی امـام قلـی خان اسـت. )گلچیـن،5۴7( 
ایـن کلـی تریـن مطلبی اسـت که در مـورد والـی داریم. 
همچنیـن در جایـی دیگـر آمـده: میـرزا فضیـل بخاری، 
قابلَیتـی در شـعر داشـته، منشـی عبدالعزیـز خـان بود، 
والـی تخلَـص داشـته اسـت. )نصرآبـادی،۶۲۸( بـر طبق 
جسـتجوهایی کـه انجـام شـد، و بررسـی دقیـق اشـعار 
والـی، از جملـه؛ سـبک و دورة ، متوجـه شـدیم کـه این 
غیـر از والـی کرمانـی اسـت. اطـاع مـا از زندگـی والـی 
بسـیار انـدک اسـت، آنچـه از نـام و لقـب و وطنـش می 
دانیـم از فحوای شـعر خود اوسـت . بنابر آنچـه از تحریر 
نسـخه او بـر مـی آیـد مربـوط بـه اواخـر قـرن ۱۱ مـی 

باشـد.تخلَصش والی اسـت.
آن خـال نیـز نقطـة فرمـان فتنه اسـت  والی تـرا تطاول 

آن زلـف بـس نبود
کیـن فعـل در جبلّـت چـرخ کبـود نیسـت والـی وفـا و 

مردمـی از چـرخ دون مخـواه
والی در شـعرش اشـاره به محل تولد و نشـو و نمایش 
در کرمـان مـی کند، که جای شـکی بـرای کرمانی بودن 
وی نمـی باشـد اما بر اسـاس همین بیت، اجـداد خود را 

اهل نجف مـی داند:
گـر چـه باشـد خـاک کرمـان مولد و منشـای مـن  مایة 

تخمیـر بنیـادم بود خـاک نجف
عندلیِب چمِن کرمان است  مرغ آوارة آن بوم اکنون

در قصیده ای اشاره می کند به نسب و اجدادش:
گر چه نام اجدادم در نسـب سـاطین اسـت  در شکست 

خود بینی در حسـب همان طینم
  همچنیـن والـی خود،کرمانـی بـودن خـود را در ایـن 

قطعـه ثابـت کـرده اسـت.)گلچین،5۴7(
ُدرد ایـاغ کشـور کرمـان دو شـخص بـود کز مکرشـان ز 

بـاده تهي شـد ایـاغ ما
زینـان خـراب گشـت چو دل هاي عاشـقان کشـت امید 

و حاصـل بوسـتان و باغ ما
اّول چـو فـوت گشـت جمالي ز فـوت او في الجمله شـد 

پدیـد رفاه و فـراغ ما
زان پـس کمالـي از سـر بغـض و عنـاد بـود پیوسـته از 

کمـال بـدي در سـراغ مـا
چـون داغ بـود ازو دل مـا وقـت نـزع گفـت تاریـخ فوت 

ماسـت همیـن حـرف داغ ما
 گذری بر دیوان والی

دیـوان والـی چهـار هـزار صـد و شـصت بیـت اسـت 
نامـه،  سـاقی  دو  ۱77غـزل،  قصیـده،  شـامل:5۶  کـه 

و  بنـد  ترکیـب  قطعـه،۱۴  رباعـی، ۱۸  ۳مثنـوی،۱۰5 
همچنیـن۳۸ غزل ترکی اسـت. بخش اول دیوان شـامل: 
قصائـد، غزلیـات، رباعـی و مثنـوی، ترکیب بند هاسـت. 
در بخـش قصائد والی با اقتدار و قدرت وارد شـده اسـت، 
قصایـد بلندی در مدح و منقبـت امامان معصوم)علیهمه 
سـام( و حضـرت علـی)ع( و امـام حسـین)ع( دارد. و 
همچنیـن چندیـن قصیـده در مـدح شـاه عبـاس دوم 
و شـاه صفـی  دارد. بـه نابسـامانی و آشـفتگی کرمـان و 
مـردم کرمـان در زمـان جانـی خـان شـاملو اشـاره مـی 
کنـد، و همـواره شـکایت از حاکمان شـرع زمـان خویش 
دارد.  همچنیـن قصیـده ای طوالنی در مورد اصطاحات 
پزشـکی و نجومـی دارد. در قسـمت غزلیـات تـا آنجا که 
توانسـته به زیبایی به تصویر سـازی پرداخته و از عناصر 
اصلـی سـبک هنـدی سـود مـی جوید، غـزل ها بیشـتر 
بـا مضامیـن پختـة عرفانـی همراه اسـت، روی هـم رفته 
والی را باید شـاعری غزلسـرا دانسـت که با سـوِز عاشقانة 
خویـش غـزل هنـدی را بـه زیبایـی بـه تصویر کشـیده 
اسـت. بخـش دوم دیـوان والـی را سـاقی نامه)مثنوی( او 
تشـکیل مـی دهـد کـه شـامل ۲7۶ بیـت اسـت، بخش 
سـوم دیوان سـاقی نامه دوم اسـت که ابتـدای آن افتاده 
اسـت و در مجمـوع ۲۰ بیـت اسـت. سـر فصـل هـای 
سـاقی نامـه عبارتنـد از: در توحیـد، در نعـت پیامبر، در 
منقبـت حضـرت علی)ع(، خطـاب به سـاقی، در توصیف 
شـراب، در توصیـف میخانه، در توصیـف بهار، در توصیف 
روزگار، در توصیـف قضـا و قـدر، وغنیمت دانسـتن عمر 

می باشـد.
والـی شـاعری اسـت مسـلمان و قطعـاً شـیعة دوازده 
امامـی اسـت،در ابتـدای بسـیاری از قصائـد خـود پس از 
حمـد و سـتایش خداونـد بـه سـتایش پیامبـر )ص( می 

پردازد.
از معجز اشـارة انگشـت احمدی شـق تا شـده اسـت می 

رسـدش افتخار ماه
آن سـروی کـه از شـرف پـای ناقه اش آمـد ز روی خاک 

بـرون صد هـزار ماه
طاهـا کـه حرف مضمـر اعداد روی اوسـت کامل شـود ز 

یمـن وی اندر شـمار ماه                                                                                    
و سـپس زبـان بـه مدح امـام اول شـیعیان علـی بن ابی 

طالـب می گشـاید که:
از لطمـة تمـّوج آن بـر کـران کشـد تـا صبـح بـر بسـاط 

جهـان عنبـر آفتاب
اول رخ نیـاز بـه سـوی نجـف نهـد هـر صبحدم که سـر 

زنـد از خـاور آفتاب
یعنـی جنـاب حیـدر صفدر کـه از شـرف او را فلک غام 

بود چاکـر آفتاب
یعنـی جنـاب حیـدر صفدر کـه از شـرف او را فلک غام 

بود چاکـر آفتاب
صـد سـال اگـر عـروج نمایـد کجـا کنـد منجـوق میـل 

روضـة او افسـر آفتـاب
شـاها ز بـس کـه در دل والی والی تسـت معزول گشـته 

اسـت ازین کشـور آفتاب

ارتقای کیفیت آب رفسنجان با 
سرمایه گذاری 220 میلیارد تومانی

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان گفت: 
رفسـنجان نخسـتین شـهری اسـت کـه به عنـوان پایلوت 
سـرمایه گذاری  شـاهد  آب  کیفیـت  ارتقـای  زمینـه  در 
گـزارش خبرگـزاری  بـه  اسـت.   تومانـی  میلیـارد   ۲۲۰
فـارس محمد طاهری در جلسـه سـتاد مثلث توسـعه این 
شهرسـتان اظهـار کرد: با برگـزاری جلسـات هفتگی برای 
برنامه ریـزی می کنیـم. مدیرعامـل  مدیریـت آب اسـتان 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه در 
اسـتان کمبـود آب شـرب داریم و رفسـنجان هم مسـتثنا 
نیسـت، تصریـح کـرد: در رفسـنجان بایـد بهتـر از جاهای 
دیگـر آب مدیریـت شـود. وی تصریـح کـرد: اگـر هر چیز 
بـه انـدازه نیـاز مصـرف شـود، مشـکلی ایجـاد نمی شـود، 
مـردم حمایـت خوبـی داشـته اند و مسـئوالن هـم در این 
زمینـه کمـک کرده اند. طاهـری افزود: با حمایـت نماینده 
مـردم رفسـنجان در مجلـس و فرمانـدار، فراخـوان ورود 
سـرمایه گذار بـه بخـش آب و فاضـاب داده شـد کـه این 
نـوع سـرمایه گذاری به دلیـل طوالنـی بـودن نرخ برگشـت 
سـرمایه اش، کار طاقت فرسـایی اسـت. وی در ادامه گفت: 
آب تنهـا کاالیـی اسـت کـه امـکان خلق آن توسـط بشـر 
وجـود نـدارد، چراکـه محصولی اسـت که در شـبانه روز به 
آن نیـاز داریـم و بایـد کیفیـت خوبـی داشـته باشـد. این 
مسـئول با اشـاره بـه اینکه نماینده شهرسـتان رفسـنجان 
در مجلـس بـه صـورت ثانیـه ای مشـکل آب رفسـنجان را 
پیگیری می کرد، اضافه کرد: رفسـنجان نخسـتین شـهری 
اسـت کـه به عنوان پایلـوت در زمینـه ارتقـای کیفیت آب 
شـاهد سـرمایه گذاری ۲۲۰ میلیـارد تومانـی اسـت. وی 
خاطرنشـان کـرد: سـرمایه گذاران در حـوزه آب در صورتی 
موفـق هسـتند کـه بسـتر سـرمایه گذاری به خوبـی فراهم 

شود.

بازسازی بیش از 29 کیلومتر شبکه 
آبرسانی استان کرمان

طـی دو مـاه نخسـت سـال جـاری ۲۹ کیلومتـر و ۸۸ 
متر شـبکه آبرسـانی اسـتان بازسازی شـد. محمد طاهری 
مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره شـرکت آبفای اسـتان 
کرمان گفت: به منظور رسـاندن آب سـالم و بهداشـتی به 
مشـترکین همچنیـن جلوگیری از هـدرروی آب، اصاح و 
بازسـازی شـبکه فرسـوده و قدیمـی آبرسـانی مـی باشـد. 
وی افـزود: در همیـن راسـتا طـی دو مـاه نخسـت سـال 
جاری  ۲۹ کیلومتر و ۸۸ متر شـبکه آبرسـانی اسـتان در 
شهرسـتان های بافـت )۴75۰ متر(، بردسـیر )۱۴۰ متر(، 
بـم )۲7۰ متـر(، جیرفت )۲۹5۰ متر(، رفسـنجان )۱۶۲۰ 
متر(، زرند )۸۳۰ متر(، سـیرجان )۶۰۰5 متر(، شـهربابک 
 5۰۰( ،کهنـوج  متـر(   ۱۰۰۲۳( کرمـان   ، متـر(   ۱۳5۰(
متـر ( و کوهبنـان )5۰۰ متـر( بازسـازی شـد. طاهری در 
ادامـه نتایـج حاصـل از اجـرای عملیات اصاح و باز سـازی 
شـبکه آب رسـانی در ایـن شـهر را جلوگیـری از هدررفت 
آب آشـامیدنی در شـبکه توزیع، کاهش حـوادث، اتفاقات، 
تعدیـل و تقویـت فشـار در شـبکه آب رسـانی برشـمرد. 
مدیرعامـل آبفـای کرمـان همچنیـن اذعـان داشـت: طی 
همیـن مـدت ۱۲۸۲5 متـر شـبکه آبرسـانی اسـتان در 
شهرسـتان هـای بافـت )۲۲۰۰ متـر(، بردسـیر )۹۰ متر(، 
بـم )۲5۰۰ متـر(، رفسـنجان )۳۳۰۰ متـر(، زرنـد )5۰۰ 
، شـهربابک )۲۲۰ متـر( و کرمـان )۴۰۱5 متـر(  متـر( 

یافت. توسـعه 

بازسازی بیش از 10 کیلومتر شبکه 
آبرسانی شهرستان کرمان 

در دو ماه نخسـت سـال جـاری ۱۰ کیلومتـر و ۲۳ متر 
شـبکه آبرسانی شهرسـتان کرمان بازسـازی شد. غامرضا 
زیـن الدینـی مدیر امور آب شهرسـتان کرمـان گفت: طی 
دو ماه نخسـت سـال جاری ۱۰ کیلومتر و ۲۳ متر شـبکه 
فرسـوده در شـهرهای اختیارآباد )۶۰ متر(، جوپار )۱۸۳۸ 
متـر(، رایـن )۶۰ متـر(، زنگـی آبـاد )۱۰۰ متـر(، شـهداد 
)۲۲۰۰ متـر(، کاظـم آبـاد )5۲5 متـر(، کرمـان )۳۱۴۰ 
متـر(، گلبـاف )۱۹۰۰ متـر( و محـی آبـاد )۲۰۰ متـر( 
بازسـازی شـد. مدیـر امور آب شهرسـتان کرمـان در ادامه 
بیـان داشـت: طی ایـن مدت ۴۰۱5 متر شـبکه آبرسـانی 
شهرسـتان در شـهرهای کرمـان )۳5۶5 متـر(، گلبافـت 

)۳7۰ متـر( و محـی آبـاد )۴۰۱5 متـر( توسـعه یافت.
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کارلـوس کـی روش شـب گذشـته 5۰ ماهگـی حضـور 
خـود در فوتبـال ایـران را بـا حضـور بازیکنـان و برخـی 
مسـووالن فدراسـیون فوتبـال در آکادمـی المپیک جشـن 

فت. گر
50 ماه پرتغالی با کارلوس کی روش

در  سـاله  روش ۶۲  کـی  »ورزش سـه«،  گـزارش  بـه 
مـدت حضـور در ایـران عنـوان خاصـی کسـب نکـرده اما 
در دو تورنمنـت مهـم )جـام ملت های آسـیا ۲۰۱5 و جام 
جهانـی ۲۰۱۴( حضـور قابـل قبولـی داشـته اسـت. او در 
سـمت سـرمربی ایـران و ۴۹ بـازی روی نیمکت بـوده که 
۲۶ برد، ۱5مسـاوی و ۸ باخت در کارنامه او به چشـم می 
خـورد.  ایـن مربی پرتغالی که سـابقه حضـور در تیم های 

بزرگـی مثل رئال مادرید، اسـپرتینگ و منچسـتریونایتد را 
در کارنامـه دارد بـدون تردید محبـوب ترین مربی خارجی 
تاریـخ فوتبـال ماسـت. مربـی ای کـه البتـه همـواره زیـر 

تازیانـه منتقدان قرار داشـته اسـت.
درصد موفقیت

بـا نگاهـی بـه آمـار کـی روش در دوران سـرمربیگری 
بـه نتایـج مشـابهی مـی رسـیم. او مربـی ای اسـت کـه 
معـدل پیـروزی هایـش در دوران سـرمربیگری نزدیـک به 
55درصـد بـازی هاسـت که این عـدد در ایـران 5۳ درصد 
اسـت. تیـم ملـی ایـران در زمـان کـی روش ۸۶ گل زده 
و ۳5 گل خـورده داشـته کـه آمـار قابـل قبولی محسـوب 

شـود. می 

بزرگترین حسرت
مهمتریـن حسـرت دوران سـرمربیگری کارلـوس کی 
روش در ایـران معطـوف بـه دو بـازی سرنوشـت سـاز 
اسـت؛ اول بـازی مقابـل آرژانتیـن کـه نمایـش درخـور 
تحسـین ملـی پوشـان بـا همه شایسـتگی ها با شکسـت 
۱ بـر صفـر بـه پایـان رسـید و دوم بـازی مقابـل عـراق 
کـه قضاوت نادرسـت داور اسـترالیایی ایـران را در صعود 
جمـع ۴ تیـم آسـیا بازداشـت. نکتـه جالب در مـورد هر 
دو ایـن مسـابقات موضـوع داوری اسـت و اینکـه اگر کی 
روش در ایـن دو بـازی سرنوشـت سـاز خوش شـانس تر 
بـود، جایـگاه بـی رقیـب در تاریـخ فوتبـال ایـران پیـدا 

کرد. مـی 

خوش شانسی ها
امـا کـی روش مربـی کاما بدشانسـی هم نبوده اسـت. 
او در چنـد بـازی حسـاس ملی مثـل ازبکسـتان )مقدماتی 
جـام جـام جهانـی ۲۰۱۴( و کـره جنوبـی )بازی برگشـت 
مقدماتـی جـام جهانـی ۲۰۱۴( از نمایـش ضعیـف تیمش 
بیشـترین بهـره را گرفتـه اسـت. دو بـرد ۱ بـر صفـری که 

منجـر بـه صعـود ایـران به جـام جهانی ۲۰۱۴ شـد.
مهمترین تصمیم

خـط زدن مهـدی رحمتـی دروازه بـان سـابق تیم ملی 
ایـران کـه در اوج محبوبیت به سـر می برد، خبرسـازترین 
تصمیـم حرفـه ای کارلـوس کـی روش در ایـران اسـت. 
تصمیمـی کـه ایـن سـرمربی را بـه عنـوان چهـره قاطع و 
بـی انعطـاف در حـوزه انضباطـی به سـایرین معرفـی کرد. 
همچنیـن اعطـای بازوبنـد کاپیتانـی بـه جـواد نکونـام به 
جـای علـی کریمـی یکی دیگـر از کلیـدی تریـن تصمیم 
هـای کـی روش اسـت. تصمیمـی که آینـده حضـور او در 

ایـران را دسـتخوش تحولـی مثبـت کرد.
بزرگترین ناکامی

دو شکسـت مقابـل بوسـنی در جـام جهانـی ۲۰۱۴ و 
عـراق در جـام ملـت هـای آسـیا ۲۰۱5 بزرگتریـن ناکامی 
هـای دوران حضـور 5۰ ماهـه کی روش در ایران محسـوب 
می شـود. شکسـت مقابل عراق اگرچه با تصمیمـات داوری 
اتفـاق افتـاد، امـا کـی روش هـم در حفـظ بـازی و پیروزی 
مقابـل عـراق نـه چنـدان قدرتمنـد موفـق عمل نکـرد. دو 
شکسـت یکـ  صفـر مقابل لبنـان و ازبکسـتان )در تهران( 
نیـز از شکسـت هـای مهم کـی روش محسـوب می شـود.

با ارزش ترین دستاورد
کارلـوس کی روش در دوران حضور در فوتبال ایران موفق 
بـه سـاخت تیمی شـده که منضبـط و بـاکاس نمایش می 
دهـد. تیـم ملـی در دوران سـرمربیگری کـی روش کمترین 
تنـش و اخبـار منفـی را داشـته و ایـن سـرمربی بـا کنتـرل 
کامـل اتفاقـات ذهنیـت خـود را برفضـای تیـم حاکـم کرده 
اسـت. اعتماد شـدید بازیکنـان و عاقه آنها به کـی روش نیز 
چیـزی اسـت کـه کمتـر در رده ملـی تجربه اش کـرده ایم.

منتقدان چه می گویند؟
منتقـدان سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران وی را بـه 
ارائـه بـازی هـای دفاعـی و محتـاط متهـم مـی کننـد و 
همچنیـن عقیـده دارنـد ایـن مربی بـه اندازه دسـتمزدش 
در فوتبـال ایـران موثر عمل نکرده اسـت. منتقـدان دائمی 
سـرمربی تیـم ملـی در ایـن مـدت افـرادی مثـل حمیـد 
درخشـان )سـرمربی سـابق پرسـپولیس(، محمـد مایلـی 
کهن)سـرمربی سـابق تیم ملی(، امیر قلعه نویی )سـرمربی 

سـابق اسـتقال(، مجیـد جالـی و ... بـوده اند.
50 ماهگی

کارلـوس کـی روش در آغـاز حرکت به سـوی سـومین 
تورنمنـت مهـم خـود در فوتبال ایـران قـرار دارد. تیم ملی 
ایران روز بیسـت و ششـم خـرداد اولین بازی رسـمی خود 
در رقابـت هـای مقدماتـی جـام جهانـی ۲۰۱۸ روسـیه را 
آغـاز مـی کنـد. تورنمنتـی کـه می توانـد موفقیـت بعدی 
آقـای سـرمربی پرتغالی را شـکل بدهد و عمر حضـور او را 

بـه ۶۰ تـا 7۰ ماه برسـاند.

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۴۲77۱ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد رحیمـی برجـی فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه ۸۰۶ صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت ۱5۰ متـر مربع تحت پـاک ۲۱۲۶۶ فرعـی از ۲7۸7 
اصلـی واقـع در بخـش ۳ کرمـان بـه آدرس کرمان میدان رسـالت بلوار رسـالت کوچه رسـالت 5 خریـداری از 
محـل مالکیـت آقـای عبدالحسـین سـام زاده محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود. در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف  ۹75  

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۰7۰۳۹۱57 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای موسـی شـورآبادی تکابی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه ۴ صادره از شـهداد 
در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۲5۲/۶۸ متر مربـع تحت پاک ۱۳55۸ فرعـی از ۴77۶ اصلی 
واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار آیت الـه خامنـه ای کوچـه ۳۹ انتهای کوچه فرعی سـمت 
راس خریـداری از محـل مالکیـت آقایـان پرویـز و بهـرام کیخانـزاده محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهی می شـود. در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۱۰۰۸     

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

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰7۰۰۳۹۶۰ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علـی خرمـی نیـا فرزنـد اسـمعیل بشـماره شناسـنامه ۲۲۶۹ صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱5۱/۶۰ متـر مربع تحت پـاک ۳۹۱ فرعی از ۴۲۱۹ 
اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان به آدرس کرمان خیابان سـرباز کوچـه ۳۲ خریداری از محـل مالکیت آقای 
حبیـب الـه ثمـره فیلسـوفی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
۱5 روز آگهـی مـی شـود. در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۳/۱۸ 
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان

امین رضا قوام 
۱۰۰۸۳

آگهی حصر وراثت 
خانـم ربابـه نخعی خیرآبادی فرزند علی جان دارای شناسـنامه شـماره ۳ بشـرح دادخواسـت شـماره 
فوق مورخه ۱۳۹۴/۱/۳۱ توضیح داده شـادروان حسـین شـهریاری خیرآبادی فرزند اکبر بشناشـنامه شـماره 

۸ در تاریـخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ در شـهر راور فـوت شـده و وراثت منحصر الفـوت وی عبارتند از:
۱- ربابه نخعی خیرآبادی به شماره شناسنامه ۳ تولد ۱۳۲۹ همسر متوفی 

۲- طوبی شهریاری خیرآبادی به شماره شناسنامه 7 تولد ۱۳۱7 خواهر متوفی 
۳- عباس شهریاری خیرآبادی به شماره شناسنامه ۸ تولد ۱۳۱۴ برادر متوفی 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف 
تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
نسرین خیراندیش  - دبیر شورای حل اختاف شماره ۴ شهرستان راور 
م الف 7۸      

آگهی حصر وراثت 
آقـای علـی شبسـتری نژاد راوری فرزند حسـین دارای شناسـنامه شـماره ۱7۸ بشـرح دادخواسـت 
شـماره فـوق مورخـه ۱۳۹۴/۳/۲ توضیـح داده شـادروان ربابه صادقـی نژاد فرزند محمد بشناسـنامه 

شـماره ۲7۶۴ در تاریـخ ۱۳۹۴/۲/۶ در شـهر راور فـوت شـده و وراثـت منحصـر الفـوت وی عبارتند از: 
۱- مریم شبستری پور راوری به شماره شناسنامه ۱۶ تولد ۱۳۳5 فرزند متوفی 

۲- فاطمه شبستری پور راوری به شماره شناسنامه ۳7۴ تولد ۱۳۴۹ فرزند متوفی 
۳- علی شبستری پور راوری به شماره شناسنامه ۱7۸ تولد ۱۳۳7 فرزند متوفی 

لـذا مرتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف 
تقدیـم نمایـد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختاف شماره ۴ شهرستان راور 
م الف 7۹ 

تلفن
سفارش آگهی

۰ ۹ ۳ ۹ 5 7 ۴ ۴ ۲ ۲ ۶

جامعه چه می خوانید...
مدیر کل ورزش و جوانان کرمان از رفتار برخی هواداران مس انتقاد کرده است. صفحه »ورزش« امروز را از دست ندهید.

داخلی
استقالل تهران

ورودی: آندو تیموریان*
خروجی: -

استقالل خوزستان
ورودی:-

خروجی:-

پدیده
ورودی:-

خروجی:-

پرسپولیس
ورودی: فرشـاد احمـدزاده، جـال حسـینی*،علیرضا 

* تی عز
محمـد  طارمـی*،  مهـدی  اومانـا،  مایـکل  خروجـی: 

گابریـل* فرنانـدو  نـوری*، 

تراکتورسازی
ورودی:-

خروجی: فرشاد احمدزاده *آندرانیک تیموریان

ذوب آهن
ورودی: مهدی رحمتی*

خروجی:- 

راه آهن
ورودی:-

خروجی:- 

 سایپا
ورودی:-

خروجی:-  

 سپاهان
ورودی:-

خروجی:-    

صبای قم
ورودی:-

خروجی:-    

فوالد خوزستان   
 ورودی:-
خروجی:-

گسترش فوالد
ورودی:-

خروجی:-    

ملوان
ورودی:-

خروجی:-    

نفت تهران
ورودی:-

خروجی: علیرضا عزتی*

نفت مسجدسلیمان
ورودی:-

خروجی:-

خارجی
اورتون

ورودی: تام کلورلی

لیورپول
ورودی: میلنر

منچسترسیتی
ورودی: میلنر

منچستریونایتد  
 خروجی: تام کلورلی

بارسلونا
خروجی: ژاوی

یوونتوس
ورودی: دیباال

میالن  
خروجی: اسین

* احتمالی

جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل  نیـا  محمـودی 
اسـتان کرمـان و عضـو هیـات مدیـره باشـگاه 
صنعـت مـس کرمان دربـاره اتفاقات بـازی مس 
کرمان و اسـتقال خوزسـتان که با شکسـت دو 
بـر صفر مـس و بازمانـدن تیم کرمانـی از صعود 
بـه لیـگ برتـر همـراه شـد توضیحاتـی را ارائـه 
کـرد. گزیـده حـرف هـای محمـودی نیـا را بـه 
نقل از سـایت باشـگاه مـس در زیر مـی خوانید:

 فشـاری کـه روی مجموعه باشـگاه و کادر 
فنـی بـود و اتفاقاتی کـه برخی افـراد از خارج از 
اسـتان برنامه ریـزی کـرده بودنـد در ایـن بـازی 
تاثیـرات خـود را گذاشـت و این تیم موفق نشـد 

بازی خوبی داشـته باشـد.
 فوتبـال هـواداران خیلی زیـادی در کرمان 
و دنیـا دارد، مردمـی هـم کـه پـای تلویزیـون 
می نشـینند ایـن تیـم را دعا می کنند و دوسـت 
دارنـد تیمشـان بـه لیـگ برتـر برسـد و عده ای 

پیـروزی دعـا  بـرای  هـم در همیـن ورزشـگاه 
کردنـد، همـه ایـن افـراد جایـگاه خوبـی دارند.

 نکتـه مهمـی کـه تمـام مسـئوالن اسـتان 
را  بـا شـجاعت آن  و  بـه آن فکـر کننـد  بایـد 
درسـت کننـد، این اسـت که وقتی یک حسـاب 
سرانگشـتی می کنیـم می بینیـم کـه طـی چند 
سـال اخیر حـدود ۱۰ تـا ۱۲ مدیرعامـل آمدند 

و رفتنـد.
و  شایسـته  مدیـران  افـراد  ایـن  تمـام   
باشـخصیتی بودنـد کـه از جمله افـراد توانمند و 
پیشکسـوت ورزش اسـتان و کار مدیریتی را بلد 
هسـتند امـا گاهـی در همیـن سـکوها بـه آنهـا 

می شـد. بی احترامـی 
 فحـش و ناسـزاهایی کـه شـنیدند، موجب 
شـد تـا انگیـزه آنهـا کـم شـود بـا این حـال نیز 

عـده انگشت شـماری باقـی ماندند.
 تعـداد هـواداران واقعـی گسـترده اسـت و 

تنهـا عـده  محـدودی بـه دنبال حاشـیه درسـت 
کـردن هسـتند، آنهـا می گوینـد مـا بـا حرکاتی 
سـرمربی  و  مدیرعامـل  می دهیـم  انجـام  کـه 

می کنیـم. عـوض 
ایـن  سـرانجام  و  عاقبـت  مدیرسـوزی   
رفتارهـا اسـت و مـا هنوز نتوانسـتیم یـک مدیر 
را دو سـال در باشـگاه مـس کرمـان نگـه داریم.

 فـردی کـه می خواهـد در این باشـگاه کار 
اساسـی انجـام دهـد و مدیریـت کند، پنج سـال 
زمـان می خواهـد، یعنـی سـیف الدینی نیـز بـه 
پنـج سـال زمان بـرای صعـود تیم به لیـگ برتر 
نیـاز دارد امـا مطمئـن هسـتم بـا اتفاقـات ایـن 
بـازی، اکنـون انگیزه هـای وی کم شـده اسـت.

 اینکـه ما فضـا را به تعداد انگشت شـماری 
دادیـم کـه چند نفـر از آنهـا فقـط نقش محوری 
تنهـا  و  کردیـم  مدیرسـوزی  واقـع  در  دارنـد، 
مدیـران را از دسـت داده ایـم، چراکـه هـرکاری 

کـه کرده انـد مـا هیـچ حرفـی نزده ایـم.
حـرف  ایرانمنـش  آقـای  زمانـی  یـک   
روی  کـه  افـرادی  ایـن  زد،  مـن  بـه  قشـنگی 
سـکوها هسـتند همـه هـوادار هسـتند و تنهـا 
عـده کمـی هسـتند کـه نمی داننـد ایرانمنـش 
مدیـر و پیشکسـوت اسـت بـه همیـن دلیـل هر 
کاری کـه دلشـان می خواهـد می کننـد و هیـچ 

کـس هـم هیچـی بـه آنهـا نمی گویـد.
در  جایگاهـی  حتـی  کـه  نفـری  چنـد   

اجتمـاع هـم ندارنـد به راحتـی این ورزشـگاه را 
تحریـک می کننـد و تمام زحمات مدیـران را به 
هـدر می دهنـد و این درحالی اسـت کـه تاکنون 

بـا آنهـا هیـچ برخوردی نشـده اسـت.
 اگـر در ایـن قضایـا نیـروی انتظامـی هـم 
شـاهد  را  بدتـری  اتفاقـات  مـا  می کـرد  ورود 
بودیـم کـه انعکاس هـای بـدی هم داشـت و این 
حرکـت بـه نوعـی تحریـک تماشـاگر را در پـی 

داشت.

انتقاد مدیرکل ورزش و جوانان کرمان
از تماشاگرنماها

1500 روز همراه با شکست ها و پیروزی ها

50 ماه پرتغالی با کارلوس کی روش

نقل و انتقاالت خبر

باشگاه 
صنعت مس 
جریمه نشد

کرمـان  مـس  کـه  حالـی  در 
مـدت هاسـت کـه درگیـر پرونده 
مـی   گفتـه  اسـت،  شـده  تبانـی 
شـود تحقیقات دربـاره این تیم در 
کمیته اخاق تکمیل شـده اسـت 
و ایـن کمیتـه تخلـف این باشـگاه 
را تبانی تشـخیص نداده اسـت. به 

گـزارش »ورزش سـه«، در هفتـه هـای پایانـی لیـگ یـک بـود که صحبـت هایی 
دربـاره تخلفـات مشـکوک بـه تبانـی باشـگاه مـس شـنیده شـد. در همـان روزها 
کمیتـه اخـاق بـه ماجـرا ورود کـرد و به ایـن پرونده رسـیدگی کرد. بـا این حال 
منابـع آگاه بـه ایـن موضوع شـهادت می  دهند کـه در تحقیقات کمیتـه اخاق به 
ایـن نتیجه رسـیده شـده که مـس کرمان تخلف کرده اسـت اما این تخلف شـروع 
یـک تبانـی بـوده نه خـود تبانی. در واقع اسـتدالل کمیتـه اخاق این اسـت که با 
جابجایـی ۱۰ میلیـون تومـان امکان اینکـه بازیکن یا داوری کـم کاری کند، وجود 
نداشـته. امـا ایـن موضـوع می  توانسـته شـروع یـک تبانی بزرگ باشـد کـه خیلی 
زود جلـوی آن گرفتـه شـده اسـت. با ایـن اوصاف احتمـاال متخلفـان پرونده مس 
مجـازات خواهنـد شـد. امـا خود باشـگاه مس بـا جریمـه ای روبه رو نخواهد شـد. 
۲ سـال گذشـته تیـم شـهرداری تبریز بـه دلیل تبانی بـه لیگ دو سـقوط کرد اما 

ایـن اتفـاق بـه احتمال زیـاد برای باشـگاه مـس نخواهـد افتاد.

لیگ یک
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عکس از مهتاب فرح بخش

چیزهایی پشت پنجره
اقتباسـی آزاد از نمایشـنامه »اسـب های پشـت پنجره« نوشته 

ماتنی ویسـتی 
کاری از گروه تئاتر شعله

کارگردانان: عبدالرضا قراری و هادی زینلی
ملیـکا  بازیگـران: 
گوهـری،  اسـماعیل 
مهـدی  دوده،  مهـدی 
صـادق زریسـفی، مهدی 
عبـاس زاده، سـارا باقری، 
شـریفی،  خواجـه  زهـرا 

میرزایـی احسـان 
 5 تـا  خـرداد   7 از 
سـاعت   ۱۳۹۴ تیرمـاه 
۱۹:۴5 بـه جـز شـنبه ها

مطهـری  خیابـان 
غربـی کوچه شـماره ۲5 

نـو مـوج  تئاتـر  خانـه 

دست یاري به علف دادیم و ذرت شد

دست یاري به آتش دادیم و موشك 

شد

مردد و 

محتاط

دست یاري مي دهیم 

به آدم ها 

بعضي آدم ها

نخستین تصویر یکی از 1۷5 شهید غواص 
دست بسته تفحص شده عملیات کربالی چهار

تهـران پیکـر مطهـر یکـی  صبـح دیـروز در معـراج شـهدای 
دادن  نشـان  بـرای  کربـای چهـار  عملیـات  غـواص  از شـهدای 

ایـن  مظلومیـت 
در  شـهیدان 
نمایـش  معـرض 
قـرار گرفـت. این 
در  مطهـر  پیکـر 
معرض  بـه  حالی 
گذاشـته  دیـد 
شـد کـه دسـتان 
شـهید  ایـن 
بزرگـوار در زمان 
بسـته  شـهادت 

بـود. شـده 
عکس از 

ابوالفضل امان ا...

عکس نوشت 

سینمارسانه

سایت کرمان سینما
سـایت کرمان سـینما وابسـته به موسسـه وآموزشـگاه سینمایی 
و انیمیشـن پـاروز اسـت. در ایـن سـایت عـاوه بـر اخبار سـینمای 
ایـران، خبرهایـی در ارتبـاط بـا سـینمای کرمـان هـم منتشـر می 
شـود. عـاوه بـر خبـر در سـایت کرمان سـینما مـی توانیـد از فیلم 

هـای روی پـرده سـینماهای کرمـان هـم مطلع شـوید.
www.kermancinema.ir

در دنیای تو ساعت چند است؟
فیلمی به نویسندگی و کارگردانی صفی یزدانیان

بازیگران:لیـا حاتمـی، علـی مصفـا، زهـرا حاتمـی، ابراهیـم ضمیر، 
کریسـتف رضاعی، لی لی ساعدسـمیعی، پیـام یزدانی، زینب شـعبانی، 
اردشـیر کاظمـی، آیدیـن بهنامـی، عفـت جمالی پـور، محمـد فتحی، 
حبیـب پورسـیفی، محمـد دزفولـی زاده، سـیده نیلوفر یزدان پرسـت، 
سـیده نرگس یزدان پرسـت، اِلـدار اَرکاک، کتایـون صابرفخـر، آرمیـن 

زائرثابت
خالصه فیلم:

گلـی بعد از بیسـت سـال زندگی 
در فرانسـه یک بـاره تصمیم می گیرد 
به ایران و به زادگاهش، شـهر رشـت 
سـفری کنـد. فرهـاد در رشـت بـه 
اسـتقبالش مـی رود و می گویـد کـه 
آشـنایی قدیمی اسـت، اما گلی اصًا 

او را بـه یاد نمـی آورد.
نمایـش در سـانس هـای  ۱7 ۱۹  
۲۱در سـالن شـماره دو سـینما شهر 

تماشـا کرمان

رویداددیالوگ

اسـتاد )عـزت ا... انتظامـی(: ایـن سـه کلمـه ای کـه بهـت میگم 
یـادت نره؛عشـق، ایمـان، مرگ

شـاگرد )محمدرضـا فروتـن(: همون سـه کلمه ای کـه هر آدمی 
بایـد تنهـای تنهـا تجربه کنه.

اسـتاد : تنها عاشـق میشـی ،  تنهـا ایمان میـاری و تنها میمیری 
... مـن نمـی تونـم بتو ایمـان قرض بدم

چهل سالگی، فیلمی به کارگردانی علیرضا رئیسیان

سخنرانی تاریخی دکتر مصدق در دادگاه الهه
۱۹ خـرداد ۱۳۳۱ خورشـیدی یـادآور سـخنرانی تاریخـی دکتـر 
محمـد مصـدق در دادگاه الهـه اسـت. دکتـر مصـدق در ایـن نطق، 
پـرده از جنایـات شـرکت نفت انگلیس بـا ایران بر مـی دارد و از زیان 
هـای معنـوی و سیاسـی و مالـی کـه طـی بیـش از شـصت سـال بر 

ملـت ایران وارد شـده، سـخن مـی گوید.
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