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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,070,000
 9,070,000
 4,620,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,530,000
1,720,000

929,170

دالر
يورو
پوند

32,930
37,200
51,517

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس دوگانه

36,600,000
31,300,000
36,000,000

تيبا 
سايپا 111

مگان 2000 فول

24,400,000
19,200,000

122,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو، اتوماتيک 

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

920,000,000

فرداامروز

مسمومیت کارگران 
کارخانه روغن گلناز 
کرمان

آبادانی مانا 
در گرو همت مردم
 یاسر سیستانی نژاد

3

6

سیاوشی رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی:

برگزاری هفته فرهنگی 
کرمان یک فرصت است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان: 

هالل احمر
 باید مردمی تر شود

3
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با برگزاری جشنواره فرهنگی و اقتصادی کرمان در برج میالد تهران:

کرمان میزبان ایران می شود
 پیام ما

اسـتان کرمـان ظرفیـت های 
فراوانـی برای توسـعه ملـی دارد. 
اما متاسـفانه بـا تبلیغات سـوئی 
بـه  هـا  کرمانـی  جانـب  از  کـه 
دیگـر هـم میهنـان مـان القا می 
شـود کرمـان را شـهری کویـری 
و فاقـد ظرفیـت هـای الزم برای 
توسـعه اسـتان می داننـد. غافل 
از ایـن که این اسـتان 25 درصد 

باغـات کشـور را در خـود جـای 
داده و حجـم وسـیعی از مرکبات 
مـورد نیـاز کشـور را تأمیـن می 
کنـد. از سـوی دیگـر بـه علـت 
فراوانـی و تنـوع معادنـی کـه در 
اسـتان  دارد  وجـود  ایـن خطـه 
نامیـده  معـادن  بهشـت  کرمـان 
کرمـان  جشـنواره  اسـت.  شـده 
در صـدد اسـت تـا در نیمـه دوم 
کرمـان  جشـنواره  در  مردادمـاه 

کـه در تهـران برگـزار می شـود 
هـای  توانمنـدی  معرفـی  بـه 
کرمـان  اقتصـادی  و  فرهنگـی 

بپـردازد.
یاسر سـلیمانی دبیر جشنواره 
کرمان شـب گذشـته مهمـان ما 
بـود تا بـه پرسـش های پیـام ما 
در خصـوص جشـنواره پیـش رو 
پاسـخ گویـد. متـن گفـت و گـو 
بـا وی در صفحه 8 آمده اسـت.

پیشخوان

هواپیمایي ماهان
بر فراز بام جهان

---------  صفحه 2 ---------

دستگیري 3 مجرم اصلي 
نزاع طایفه اي شهرستان 

رودبار جنوب
---------  صفحه 3 ---------

دلیل افزایش قیمت تندر، 
بازنشستگی پراید 
و شریک آمریکایی

---------  صفحه 5 ---------

مقایسه حق پخش 
تلویزیوني در لیگ هاي 

بزرگ جهان
---------  صفحه 7 ---------

شهردار چرا استعفا کرد، چرا ماند؟! 

 استعفای مشقی
سیف الهی در گفت و گو با پیام ما: خیال کاندیداهای مجلس راحت من نمی آیم

سـیف الهـی بـرای برداشـتن قـدم اول، اسـتعفا و حضـور احتمالـی در انتخابات 
مجلـس بـا مخالفـت هـای بسـیاری مواجه شـد.

از ابتـدای صبـح دیـروز و در اولیـن واکنش به اسـتعفای شـهردار، مویدی رییس 
شـورای شـهر گفت: که شـورا موافق این اسـتعفا نیسـت، خبرگزاری ایسـنا از قول 
وی نوشـت: کـه آقـای سـیف الهـی سـوگند خـورده کـه بـرای انتخابـات مجلـس 
اسـتعفا نـداده اسـت. در جلسـه عصر روز  گذشـته اسـتاندار در خالی کـه  همراه با 
شـهردار مسـتعفی در آیین افتتاح کمربند سـبز شـهر حضور یافته بود گفت: بعید 

مـی دانم اسـتعفای آقای  شـهردار جدی باشـد!
ایـن اظهـار نظرهـا در مرحلـه اول جدی بودن سـیف الهـی در اسـتعفا و مقاصد 
بعـدی وی را نشـانه رفتـه بـود و شـاید هـم سـیگنالی بـود بـرای  این که شـهردار 

بدانـد از کاندیداتـوری او در چـه حد اسـتقبال می شـود.

جلسـه غیرعلنی فوق العاده شـورای شـهر از سـاعت 8/30 دیشـب برای بررسـی 
ایـن اسـتعفا بـا حضـور  14 نفر از اعضای شـورای شـهر تشـکیل شـد و تا سـاعت 
11 شـب  ادامـه پیـدا کـرد، در پایـان جلسـه مشـخص شـد کـه تمامـی  اعضـای 
شـورای شـهر بـا اسـتعفای شـهردار مخالفت کـرده انـد و البته شـهردار نیـز قبول 

کـرده کـه بماند.
سـیف الهـی در حـال خـروج از جلسـه بـه خبرنـگار پیـام ما کـه تنهـا خبرنگار 
حاضـر در محـل بـود گفـت: هنـوز تـا انتخابـات مجلـس زمان زیـادی باقـی مانده 

اسـت و کار در شـهرداری کرمـان کمتـر از  حضـور در مجلـس نیسـت.
وی در پاسـخ بـه خبرنـگار پیـام ما که اصرار داشـت سـیف الهی دلیل اسـتعفای 

خـود را بگوییـد، گفت: خیـال کاندیداهـای مجلس راحت مـن نمی آیم.

بانک صاردات اریان
مدیریت شعب استان کرمان

درپنجمین اجالس جهاني نشان منتخب

نشان زرین برترین بانک ایراني 
به بانک صادرات ایران اهدا شد

نشـان زریـن برتریـن بانـك ایرانـي در پنجمیـن اجـاس 
جهاني نشـان منتخب به دکتر لــله گانـي، مدیرعامل و نائب 

رئیـس هیـات مدیـره بانك صـادرات ایـران، اهدا شـد.
درایـن اجاس که بارویکرد مشـتري مداري و توسـعه بازار 
و بـا همـکاري مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي اتـاق بازرگاني، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزي ایـران بـا حضـور مدیـران عالي 
کشـور در حـوزه هـاي صنعت، تجـارت و مدیریت و اسـتادان 
برجسـته جهانـي حـوزه برنـد و مشـتري مـداري،  در مرکـز 
همایـش هـاي بین المللي سـازمان صدا و سـیما برگزار شـد، 
از خدمـات متنـوع و عملکـرد بانك صـادرات ایـران در زمینه 

مشـتري مـداري و تکریـم اربـاب رجوع تقدیر شـد .
در ایـن همایش، اسـتادان برجسـته بین المللـي حوزه برند 
و مشـتري مـداري بـا محوریـت اهمیـت راهبـردي تحقیقات 
بـازار، نقـش روابـط عمومـي و تبلیغـات در توسـعه بنـگاه 
هـاي اقتصـادي، بـازار رقابتـي، فـروش پایـدار و برند سـازي 
و همچنیـن انتقـال دانـش فني و الگـو برداري از کشـورهاي 
صنعتـي در حـوزه هـاي برندینـگ مشـتري مـداري و بهبود 

عملکـرد بـه سـخنراني پرداختند.

 افتخاري دیگر

بانک صادرات ایران حائز نشان 
پیشگام در استقرار نظام اقتصاد 

مقاومتي در بین بانک ها شد
بانـك صـادرات ایـران بـه عنـوان پیشـگام در اسـتقرار 
نظـام اقتصـاد مقاومتـي، موفـق بـه کسـب لـوح تقدیـر و 
تندیـس در اولیـن دوره جایـزه اقتصاد مقاومتـي با رویکرد 

ارتقـا و بهـره وري شـد.
ایـن عنـوان پـس از بررسـي هـاي انجـام شـده و طـي 
فراینـد ارزیابـي جایـزه ملـي مدیریـت بـه بانـك صـادرات 
ایـران تعلـق گرفـت و لـوح تقدیـر و تندیـس مربوطـه طي 

آییـن ویـژه اي بـه مدیرعامـل ایـن بانـك اعطـا شـد.
بانـك صـادرات ایـران در راسـتاي اجرایي شـدن برنامه 
اقتصـادي دولـت و رونـق کسـب و کار، تدابیـري  هـاي 
بـراي عملیاتـي شـدن سیاسـت هـاي اقتصـاد مقاومتـي 
اتخـاذ و در همیـن راسـتا از ابتـداي سـال جـاري با هدف 
افزایـش رونـق اقتصـادي، مبـادرت بـه ارایـه بسـته هـاي 
حمایتـي بـه فعـاالن اقتصـادي و کارآفرینان نموده اسـت 
کـه در ایـن عرصه در شـمار بانك هاي پیشـتاز محسـوب 

شـود. مي 

انتخـاب آقـای محسـن جاللپور رییـس اتـاق کرمـان به 
عنـوان رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
ایـران را بـه هـم اسـتانی های عزیـز بـه خصـوص فعـاالن 

می گوییـم. تبریـك  اقتصـادی 
روابط عمومی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

آگهی مناقصه    نوبت دوم
)ساختمان اداری شهرداری چترود(

شـهرداری چتـرود در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ۹4/ش11 مـورخ ۹4/1/30 شـورای اسـامی اجرای پروژه سـاخت سـاختمان اداری 
شـهرداری و شـورا را بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار کنـد لـذا از پیمانکارانی کـه دارای رتبـه بنـدی از معاونت عمرانـی اسـتانداری بوده و 

تجربـه فعالیـت در امـور مزبـور را دارا مـی باشـند دعـوت بعمل  مـی آید.
شرایط مناقصه

1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 300/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
2- برآورد اولیه اجرای پروژه 5/850/000/000 ریال براساس بخشنامه انعقاد پیمان طبق شرایط عمومی   می باشد. 

3- تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹4/3/20 لغایت ۹4/4/3 
4- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹4/4/3

5- تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 12 روز ۹4/4/4
۶- محل دریافت اسناد مناقصه: دفتر فنی شهرداری )مبلغ 300/000 ریال( جهت دریافت اسناد مناقصه پرداخت شود. 

۷- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

۹- تمامـی مـدارک بایـد داخـل پاکـت جداگانـه الـف و ب و ج بصـورت الک و مهـر تحویـل دایره فنی گـردد و به اسـناد فاقد مـدارک کافی و 
مخـدوش ترتیـب اثر نخواهد شـد. 

10- در صورتـی کـه نفـر اول حاضـر بـه انجـام قـرارداد نشـود مبلـغ ضمانـت نامـه شـرکت در مناقصه به نفـع شـهرداری ضبط و بـا نفر بعدی 
قـرارداد منعقد مـی گردد.

شماره تماس: 034332۷1500
علی طاهری- شهردار چترود

جناب آقای محسن جاللپور 
انتخـاب شایسـته جنابعالـی به ریاسـت اتاق بازرگانی ایـران را تبریك عـرض نموده و توفیق روزافزون شـما 

را از خداوند متعال خواسـتاریم.
بردیا امیرتیموری - نکیسا خدیشی
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پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

یادداشت

هواپیمایي ماهان
بر فراز بام جهان

توپولـف  مسـافربري  هواپیمـاي  دوفرونـد  فـرود  بـا 
روسـي در فـرودگاه کرمان جمع دانشـگاهي ما ودر راس 
 ان سـیید حسـین مرعشـي اسـتاندار به هوا پرواز کردیم.

خـط  یـك  ایجـاد  مانـدگار  و  سـخت  کار  اول  مرحلـه 
هوایـي مسـتقل بـراي کرمان سـرفراز بـه پا یان رسـیده 
بود،حسـین اقـا خبـر را بافاصله با هیجـان زاید الوصفي 
بـه اقاي هاشـمي رفسـنجاني اعـام وگفت :جنـاب اقاي 
 هاشـمي از حمایت وهمراهي اتان کمال تشـکر را داریم.

دوم  دسـت  توپولـوف  فرونـد  دو  بـا  کـه  هوایـي  خـط 
مسـافربري ودو فرونـد هواپیمـاي از رده خـارج انتونـوف 
بـاري روسـي اغـاز بـکار کـرد، اکنـون بـه لطـف خـدا 
وهمـت مدیـران الیـق و کاردان اش یکـي از مطمئـن 
تریـن و افتخـار امیزتریـن خطـوط هوایـي ایـران وخاور 
میانـه میباشـد و اینبـار نام ماهـان به نمایندگـي از همه 
کرمانیـان نـه بـر بام اسـمان پـر سـتاره کرمان کـه بربام 
اقصـي نقـاط جهـان هـر روز و هـر شـب طنیـن انـداز 
اسـت، انـگاه کـه خلبانـان ایرانـي وبخصـوص کرمانـي 
اش بـا لهجـه شـیرین به همـه برجهـاي مراقبـت جهان 
حضـور سـتاره کرمـان را اعـام وخواسـتار امـاده کـردن 
 باندهـا بـراي فـرود پرنـده زیبـاي کرمانـي مـي شـوند.

یـاد  زنـده  اسـتانداري  زمـان  از  بخصـوص  کـه  ماهـان 
مسـعود محمـودي رحمـت اهلل علیـه وپیگیـري مثـال 
زدنـي اش بـراي  تعییـن مدیـر الیق،کاربلـد و امتحـان 
پـس داده اش در همـه صحنـه هـاي ایثـار و درایـت و 
هوشـمندي یکبـاره ودر اوج تحریـم هـاي ضد بشـري و 
مردم سـتیزي اوج بـي نظیرش را اغاز کـرد، اکنون پرواز 

بـر فـراز بـام جهـان رانشـانه رفتـه اسـت . ان شـاءاهلل
 بخش هایي از دل نوشته هاي غریبي
پرواز مستقیم منچستر
 تهران هواپیمایي ماهان
مظفر اسکندري زاده

سرداران سپیده
مادران خورشید

دفـاع  سـال  هشـت  طـول  در  بگویـم  صادقانـه 
چشـم  بـه  کـه  اوري  حـزن  صحنـه  ودههـا  مقـدس 
دیـدم و گریسـتم ،هیـچ واقعـه اي هیـچ حادثـه اي و 
هیـج روضـه و مقتـل خوانـي اینگونـه کـه دیـدن پیکـر 
بـه  اتـش  بـا دسـتهاي بسـته  ثـاراهلل  غواصـان مظلـوم 
در  سـحر  اسـت.  نکـرده  محـزون  مـرا  انداختـه  جانـم 
 کنـار ابهـاي کلگـون خلیـج فـارس ودور از چشـم همـه 
وروبه خوزسـتان وخرمشهر وابادان و  اروندخروشان ونهر 
علـي شـیر و...هر چه فریاد وعقده داشـتم بر سـر سـنگ 
دالن نامـردي که شـیر بچه هاي کرمان وایران را دسـت 
بسـته بـه گـودال قتلـگاه بردنـد و بـر پیکـر مطهرشـان 
خـاک ریختنـد و زنـده بگـور کردنـد ،اوار کـردم واز این 
قسـاوت کـم نظیر تاریخ بشـریت زار زار گریسـتم وعقده 
 دل وا کـردم. 1۷5 سـردار سـپیده، 1۷5 مـادر خورشـید

انـد  گرفتـه  مـاوا  بهشـت  در  سـپیده  سـرداران  اینـك 
و نمـي دانـم  چنـد مـادر خورشـیدپس از سـالهاانتظار  
وچنـد  انـد  پیوسـته  انهـا  بـه  منتظـر  چشـمهاي  بـا 
انـد.  400  انتظـار نشسـته  بـه  مـادر دیگـر همچنـان 
سـپیده  سـردار  غـواص  خورشـیدکرماني،400  مـادر 
تـا  کردنـد  حـق  ربوبـي  اسـتان  راتقدیـم  کرمانـي 
کثیـف پـاي  زیـر  میهـن  از خـاک  وجـب  یـك   مبـادا 

متجـاوزان سـنگ دل بمانـد وسـاالر شـهیدان بـي یاور. 
مـن امـروز از بانو حاجیه فاطمه سـلیماني مـادر فرمانده 
شـهید زنـده ثـاراهلل  و غـواص دلیـر ارونـد خروشـان بـه 
نمایندگـي از مـادران 400 سـردار سـپیده غـواص یـاد 
میکنـم ویـاد همـه مادران و شـیر زنـان خطه دلیـران را 
گرامـي میـدارم  و به همـه اربابان وحامیـان نامرداني که 
سـرداران سـپیده و شـیران ایـران را بـا دسـتهاي بسـته 
وبـا قسـاوت تمـام زنده بـه گورکردنـد با همـه وجود مي 
گویـم: منتظـر یاران ثـاراهلل باشید،وسـیعلم الذین الظلمو 

اي منقلـب ینقلبون...
 مظفر اسکندري زاده
شنبه 23خرداد سال یاس 13۹4

معـاون اول رئیـس جمهـور در  کنگـره ملـی 
بـه سـواالت خبرنـگاران  مهـر 15  پرسـش 
اسـحاق  هـای  صحبـت  گزیـده  داد.  پاسـخ 

جهانگیـری را بـه نقـل از خبرآنایـن در زیـر 
مـی خوانیـد:

 کشـور بـه دالیـل متعـددی در سـال های 

۹0، ۹1 و ۹2 دچـار تحریـم های ظالمانه ای 
شـد و در داخل کشـور به دلیل سـوءمدیریت 
هـا، مشـکات روزافـزون بر ملت حاکم شـده 

بود.
 مـردم نسـبت بـه کارآمدی مدیـران تردید 
پیـدا کرده بودند، اما سـرانجام گره مشـکات 
بـه دسـت مـردم بـاز شـد و موضـوع کلیدی 
ایـن اسـت کـه در چنیـن شـرایطی مـردم 

نقـش آفرینـی کردند.
 مهمتریـن کار دولـت حرکـت در چارچوب 

بوده اسـت. قانون 
 در دو سـال اخیـر اقدامـات بسـیار زیـادی 
در آمـوزش و پـرورش انجـام گرفته اسـت به 

طـوری کـه در جلسـات دولـت هنگامـی که 
فانـی از برنامـه های محوری خود سـخن می 
گفـت موجـب تحسـین همـه دسـتگاه های 

اجرایـی کشـور می شـد.
 درسـت نیسـت که بـه دلیل ایـن اقدامات، 
وزیـر اسـتیضاح شـود بلکـه وزیـر آمـوزش و 

پـرورش بایـد مورد تشـویق قـرار گیرد.
و 300  میلیـون   2 روزانـه  سـال ۹0  در   
بشـکه نفـت بـا قیمـت 110 تـا 120 دالر و 
گاهـی 140 دالر صادر می کردیـم، اما روزی 
کـه مـا دولـت را تحویـل گرفتیـم، بـه دلیل 
شـرایط تحریـم، صـادرات بـه یـك میلیـون 
بشـکه رسـید که در سـال ۹2 هر بشکه 102 

یـا 105 دالر فروختـه مـی شـد، امـا از اوایل 
امسـال هر بشـکه نفت را به 50 دالر فروخته 
ایـم و درآمـد دولت بـه همین انـدازه کاهش 

اسـت. یافته 
 در سـال ۹2 ذخیـره برخـی از کاالهـای 
اساسـی در حـد چنـد روز بـود بـه گونـه ای 
کـه در برخـی از شـهرها تنهـا 3 روز ذخیره 
در  کـه  االن  همیـن  امـا  داشـتیم،  گنـدم 
روز   200 هسـتیم،  گنـدم  برداشـت  فصـل 
گنـدم در انبارهـا ذخیـره داریـم و کشـور به 
جهـت ذخیـره کاالهـای اساسـی بـه گونـه 
ای هدایت شـده اسـت کـه هیـچ دغدغه ای 

نـدارد. وجود 

فانی باید تشویق شود نه استیضاح

باید با دولت 
همدل بود

کرمانـی  موحـدی  اهلل  آیـت 
در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ 
بـه سـوالی مبنـی براینکـه آیـا 
قائـم مقامـی حجـت االسـام و 
المسـلمین سـید رضا تقوی در 
جامعـه روحانیـت را تاییـد می 
کنیـد، تصریـح کرد: بله ایشـان 
بـه عنـوان قائـم مقـام جامعـه 

روحانیـت فعالیـت مـی کنند. بـه گـزارش ایلنا دبیـر کل جامعـه روحانیت 
مبـارز در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه می گوینـد جامعتیـن می خواهـد بـه 
صـورت مصداقـی در انتخابـات مجلـس ورود کنـد آیـا این مسـئله را تایید 
می کنیـد خاطـر نشـان کـرد: باالخـره جامعـه روحانیـت دربـاره مجلـس 
بی تفـاوت نخواهـد بـود و بـه هـر شـکل ممکـن نظـر خـود را در ایـن باره 

اعـام مـی کند.
 وی دربـاره ارزیابـی اش از عملکـرد دولـت در دو سـال گذشـته ابـراز 
داشـت: فکـر مـی کنـم دولت هـم نقاط مثبـت و هم نقـاط ضعفی داشـته 
و هـردو بـا هـم بـوده اسـت و ان شـاهلل سـعی کنند نقـاط ضعـف را برطرف 
سـازند. نائـب رئیـس مجلـس خبرگان رهبـری در پاسـخ به این سـوال که 
بـه نظر شـما چقدر احسـاس می شـود کـه باید حمایـت بیشـتری از دولت 
صـورت گیـرد؟ بیـان کـرد: رهبـری فرمودنـد کـه امسـال، سـال همدلی و 
همزبانـی اسـت و ایـن وظیفـه اسـت و بایـد بـا دولـت همـدل بـود البتـه 
همدلـی یـك طرفـه نیسـت ودولت هـم باید با مردم همدل باشـد و سـعی 
کنـد مشـکات مـردم را تـا حـدی کـه مقـدور اسـت حـل کنـد. موحـدی 
کرمانـی دربـاره دیـدار خـود با آیت اهلل جنتـی و مصباح یـزدی عنوان کرد: 
یـك دیـداری در ایـن باره داشـتیم امـا اینکه بعدا ایـن دیدار مجددا باشـد 

یا نباشـد هنـوز تصمیمـی نگرفتـه ایم.
دبیـر کل جامعـه روحانیـت مبارز دربـاره نتایج آن دیدار یادآور شـد: در 
مجمـوع خـوب بـود و هر چه همدلی بیشـتر باشـد بهتر اسـت. وی در باره 
برهـم زدن سـخنرانی هـا و باالخـص ایجاد بـی نظمی در سـخنرانی رئیس 
جمهـور در حـرم امـام یادآور شـد: اینکار صحیح نیسـت و توصیـه می کنم 
کـه ایـن کارهـا را انجـام ندهند. عضـو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام در 
رابطـه بـا برگـزاری تجمعاتـی علیه تیـم مذاکره کننـده گفت: آقـا فرمودند 
کـه بایـد هیـات مذاکـره کننـده را قبـول داشـته باشـیم؛ اینها دلسـوزند و 
از مـا هسـتند و تاششـان ایـن اسـت تـا حداالمـکان موفـق شـوند. البتـه 
رهبـری بـه آنهـا تذکرهایـی داده کـه باید مـورد توجه قرار گیـرد که عمده 
تذکرهـا ایـن اسـت کـه متوجه باشـند دشـمن غـدار و دروغگو و مسـتکبر 
اسـت. خبرنـگاری مجددا پرسـید آیا شـما تجمعات علیه مذاکـرات را تایید 
مـی کنیـد کـه دبیـر کل جامعـه روحانیـت مبـارز پاسـخ داد: نـه، راهـش 
تجمـع نیسـت. اگـر آنهـا حرف حسـابی دارنـد بایـد آن را با هیـات مذاکره 

کننـده مطـرح کنند و تجمـع فایـده ای ندارد.

مسمومیت زائران 
عربستانی عمدی 
نبوده است

هفتـه گذشـته بود کـه خبر 
عربسـتانی  زائـران  مسـمومیت 
از  نفـر   4 فـوت  و  مشـهد  در 
آنـان بـه تیتر یـك خبرگـزاری 
هـا بدل شـد. شـایعات در مورد 
بـود  زیـاد  مسـمومیت  ایـن 

و وزیـر بهداشـت هـم در صحبـت هایـی گفتـه بـود از نظـر پزشـکی ایـن 
اسـت. بـوده  عمـدی  مسـمومیت 

دربـاره  تحقیقـات  نتایـج  آخریـن  دربـاره  ذوالفقـاری  حسـین  حـاال 
حادثـه مسـمومیت شـماری از اتبـاع عربسـتانی در مشـهد گفتـه: در پـی 
بررسـی هایی کـه صـورت گرفـت، از نظر آزمایشـگاهی معلوم شـد که علت 
مسـمومیت زائـران عربسـتانی در مشـهد، انتشـار گاز ناشـی از قـرص برنج 
بـود. به گزارش ایسـنا،معاون امنیتـی و انتظامی وزارت کشـور تصریح کرد: 
در بررسـی های صـورت گرفتـه از نظـر قضایی، بـا احضار و بازداشـت مدیر 
هتـل و چهـار نفـر از کارکنان هتل، اعـام کردند که قـرص برنجی را که،به 
علـت عـدم آگاهی، تصور نمـی کردند مشـکلی ایجاد کنـد، در طبقه پنجم 
هتـل بـرای کشـتن حشـرات مـوزی اسـتفاده کـرده بودنـد. وی افـزود: بر 
اسـاس نظـر کارشناسـان و متخصـص معلوم شـد کـه از طریق کانـال کولر 
بخشـی از آن اثـرات ایـن سـم گذاشـته شـده در آنجـا بـه طبقـات چهارم 
و طبقـات پایین تـر هتـل تسـری پیـدا مـی کنـد و موجب مسـمومیت می 
شـود. ذوالفقـاری گفـت: بـا توجـه به اعـام نظـر وزارت بهداشـت و درمان 
در ارتبـاط بـا اصل نوع مسـمومیت، و همچنیـن بازجویی هایی کـه از مدیر 
هتـل و کارکنـان صـورت گرفـت، نتیجـه گرفته شـد که هیـچ گونه عمدی 
از ناحیـه هیـچ فـرد، گـروه و جریانـی در کار نبـوده اسـت؛ بلکـه در ایـن 
مـورد صرفـا مثـل خیلی از موارد دیگر، از قرص برنج اسـتفاده شـده اسـت. 
ذوالفقـاری کـه بـا برنامه »من طهران« شـبکه خبـری العالـم گفت وگو می 
کرد،خاطرنشـان کـرد: ایـن نـوع قرص برنـج خطرناک اسـت و مدیر هتل و 
کارکنـان ایـن موضـوع را نمـی دانسـتند. این نـوع قرص ها از سـال 138۹ 
توسـط وزارت بهداشـت و درمـان ممنـوع اعـام شـده اسـت، و کسـی کـه 
ایـن نـوع قـرص را فروختـه، شناسـایی شـده و اکنـون تحـت تعقیـب قرار 

گرفته اسـت.
وی در پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا در هتل توحید فقط شـهروندان سـعودی 
اقامـت داشـتند و آیـا شـهروندان ایرانـی هـم بودنـد و چـرا قربانیـان ایـن 
حادثـه شـهروندان سـعودی بودند، تصریح کـرد: این افراد سـاعت دو و نیم 
صبـح روز شـانزدهم خـرداد توسـط کاروان نورالمهدی )عـج( وارد فرودگاه 
مشـهد مـی شـوند و بافاصلـه بـه هتـل توحیـد منتقـل و در طبقـه دوم و 
چهـارم مسـتقر مـی شـوند. این اتفاق هـم که می افتد کسـی نمی دانسـته 
اسـت چـون از قبـل قرص برنـج در طبقه پنجـم برای دفع حشـرات موذی 

کارگذاشـته شـده بود.

گزاره  برگ ملی 
خطوط قرمز هسته ای 
با امضاهای تکراری

برخـی  در  یکشـنبه  روز 
خبرگـزاری هـا خبـری مبنـی بر 
امضـای بیـش از پنـج هـزار نفـر 
از فعـاالن رسـانه ای کشـور پـای 
بیانیـه ای موسـوم بـه گزاره بـرگ 
ملی منتشـر شـد. در ابتدای متن 

ایـن خبـر آمده اسـت: »جمعـی از مدیران و خبرنگاران رسـانه ها طومـار گزاره 
برگ ملی هسـته ای را که شـامل ۶ اصل رعایت اصول توافق هسـته ای توسـط 
تیـم مذاکره کننده کشـورمان بـود امضاء کردنـد.« دراین گزاره برگ هسـته ای 
اعـام شـده اسـت »منافـع و عـزت کشـور و شـش اصـل بایـد در توافقنامـه 
هسـته ای رعایـت شـود و گرنه مصداق توافق بد اسـت و یك قـرارداد تحمیلی، 
اسـتعماری و غیرقانونـی و نامشـروع اسـت و هیـچ کـس از طـرف ملـت ایران 
اجـازه امضـای قراردادی بدون رعایت اول شـش گانه را نـدارد«. نکته اصلی اما 
لیسـت اسـامی امضاکنندگان نامه اسـت. در این لیسـت اسـامی معروفی مثل 
حسـین شـریعتمداری، رابعه اسـکویی، نظام الدین موسـوی، حدیث فوالدوند 
و چندیـن اسـم مطـرح دیگـر بـه چشـم مـی خـورد امـا این لیسـت بـا روش 
هـای عجیـب و غریبـی از پنـج هزار نفر گذشـته اسـت. آنطور کـه خبرآناین 
نوشـته ایـن نـوع تنظیـم فوری گـواه از کپـی و دخیره کـردن گروهی اسـامی 
دارد. تکـرار برخـی از اسـامی حتـی تـا سـه بـار از دیگـر عجایـب ایـن طومـار 
اسـت. در زیـر نـام تعدادی از امضـا کنندگان این گـزاره برگ را مـی بینید: 1. 
حسـین شـریعتمداری 2. سـیدنظام الدین موسـوی 3. مجید قلیزاده 4. عباس 
توانگـر 5. علـی پیرعلـی ... 1۶۹۹. قاعـد1۷08. مختار1۷1۹. شـرقی ... 4۶5۷. 
حدیـث فـوالد ونـد 4۶۶5. الله اسـکندری 4۶۶۶. امیـن حیایـی 4۶۷5. رابعه 
اسـکویی 4۶81. محمـد ابراهیـم همـت 4۶43. قاسـم سـلیمانی ... ۶2۷. نامو 
نـام خانوادگـی ... 3534. سـید محمود احمـدی نـژاد ... 4۶۷2. ذاکر اهل بیت 
4۶03. منصـور عرضـی ...4۶0۶. فائـزه هاشـمی 4۶22. میر حسـین موسـوی 
دو گـروه زیـر هـم تکرار شـده اند:2243. محمـود قربانی قره باشـی 2244. 
سـمیرا نیستانی 2245. هاشم شـیرازیان 224۶. سمیرا حریری 224۷. فاطمه 
معلمـی 2248. اکـرم روح ازاد 224۹. الهـام ازاد زاده 2250. علـی احسـان فـر 
2251. احسـان عباسـی و 225۷. محمـود قربانـی قرهباشـی 2258. سـمیرا 
نیسـتانی 225۹. هاشـم شـیرازیان 22۶0. سـمیرا حریـری 22۶1. فاطمـه 
معلمـی 22۶2. اکـرم روح ازاد 22۶3. الهـام ازاد زاده 22۶4. علـی احسـانیفر 

22۶5. احسـان عباسی
با توجه به زمان انتشـار، به نظر می رسـد پایگاه اطاع رسـانی بسـیج رسـانه 
اولیـن منبـع خبر مذکور باشـد، امـا خبرگزاری فـارس هم سـاعتی بعد بیانیه 
فـوق را بـا 22 امضا بیشـتر و بـه عنوان خبر دسـت اول بـر روی خروجی خود 
قرار داد؛ خبری که به نقل از بسـیج رسـانه و فارس در بسـیاری از سـایت های 
رجانیـوز، جوان آنایـن،  تسـنیم،  نسـیم،  از جملـه  و خبرگزاری هـا  خبـری 

جام نیـوز، تابناک و ... منتشـر شـد.

خبربرگ ملی

دولت 

خبر

معـاون قـوه قضائیـه بـا بیـان ایـن کـه 
جسـتجو از گناهـان خانـه مـردم یـا حریـم 
هـای خصوصی مـردم صحیح نیسـت گفت: 

کسـی حق نـدارد بـه حریم خصوصـی افراد 
گزیـده  شـود.  وارد  هـا  موبایـل  جملـه  از 
صحبـت هـای هـادی صادقـی را بـه نقـل از 

تسـنیم در زیـر بخوانیـد:
از شـرع مقـدس  برآمـده  قوانیـن مـا   
اسـت و اجـرای قانون همان اجرای شـریعت 

ست. ا
  افـرادی کـه متصـدی هـر مسـئولیتی 
هسـتند نبایـد برخـورد سـلیقه ای کننـد و 
همچـون یـك مجتهـد نظـر داده و بگویـد 
مـن می خواهـم این جـوری دیـن را فهمیده 
و اجـرا کنـم؛ چـرا که ایـن رفتار غلـط بوده 
و اگر چنین باشـد دیگر سـنگ روی سـنگ 

بنـد نمی شـود.
  بعضـی هـا بـه غلـط مـی گفتنـد کل 

ماشـین حریم خصوصی اسـت، ولی درسـت 
کـه  خـودرو  از  بخشـی  آن  کـه  اسـت  آن 
می شـود  دیـده  معابـر  در  و  اسـت  نمایـان 
جـز حریـم عمومـی حسـاب می شـود و آن 
بخـش هایـی که خـود به خود مخفی اسـت 
حریـم  عقـب  صنـدوق  یـا  داشـبورد  مثـل 
خصوصـی محسـوب مـی شـود و پلیـس یـا 
همـکاران قضایی اگر تخلف مشـهودی را در 
خـودرو ها دیدنـد باید جلوگیـری و برخورد 
کننـد و اگر مشـهود و مشـاهده پذیـر نبود، 

نبایـد تجسـس کنند.
پیـام هشـت  در  )ره(  امـام    حضـرت 

مـاده ای خود کـه اوایل انقـاب آن را صادر 
فرمودنـد بـه زیبایـی بـه ایـن مـوراد تاکیـد 
کـرده اند؛ بـه عنـوان نمونه ایشـان فرمودند 
منظـور  بـه  قضایـی  مجـوز  بـا  اگـر کسـی 
از  بازرسـی  بررسـی مسـائل امنیتـی بـرای 
منـزل ضـد انقابـی کـه احیانـا قصـد بمـب 
امـا در کنـار آن،  گـذاری دارد ورود کـرد؛ 
جرایـم و تخلفـات دیگری را مشـاهده نمود، 
امـام در اینجـا صراحتـا فرمودنـد کـه حـق 
ندارنـد آن جنبـه دیگـر را در تعقیب قضایی 
قـرار دهـد، ولـی باید امـر به معـروف و نهی 

از منکـر کنـد.

کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد مانند موبایل را ندارد
قوه قضائیه 

بررسی پرونده 
اختالس صندوق 

رفاه در قوه قضاییه 
امـور  سـازمان  رییـس 
بـا  علـوم  وزارت  دانشـجویان 
اشـاره بـه اختـاس 32 میلیاردی 
در  دانشـجویان  رفـاه  صنـدوق 
ایـن  گفـت:  گذشـته  دولـت 
پرونـده در قـوه قضاییـه در حـال 
رسـیدگی اسـت و نتیجـه آن از سـوی قـوه قضاییـه اعـام می شـود. بـه گزارش 
ایسـنا دکتـر مجتبـی صدیقـی در مراسـم بدرقـه کاروان اعزامـی بـه رقابت های 
بیست وهشـتمین یونیورسـیاد ورزشـی دانشـجویان جهان و در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه این مسـاله به دادگاه رسـیده و در حال بررسـی اسـت، اظهار کرد: 
چندیـن پرونـده وجود دارد که تك تك در حال بررسـی اسـت و پس از بررسـی 
نتایـج آن اعـام می شـود. وی در پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه گفته می شـود 
رییـس اسـبق صنـدوق در کمیسـیون آمـوزش حضور پیـدا کرده، گفـت: رییس 
اسـبق صنـدوق در جلسـه حضـور پیدا یافـت و مسـائلی را مطرح کـرد، بنابراین 
قـوه قضاییـه وارد کار شـد. رییـس سـازمان امـور دانشـجویان در ادامـه در مورد 
احـکام بورسـیه نیـز گفـت: هر حکمـی که به دانشـگاه ها اباغ شـده، دانشـگاه ها 
بـه دانشـجویان ابـاغ کرده انـد امـا ممکن اسـت یك دانشـگاهی حضـوری اعام 

کـرده باشـد و دانشـگاه دیگـری بـه صـورت کتبـی.

حمید بقایی
به اوین رفت؟

می دهـد  نشـان  بررسـی ها 
رئیـس  معـاون  بقایـی  حمیـد 
بـه  توجـه  بـا  سـابق  جمهـور 
گذشـته  هفتـه  در  بازداشـتش 
در زنـدان اویـن بـه سـر می بـرد. 
پـرس و جوی فارس از مسـئوالن 
قضایـی حکایـت از آن دارد ایـن 
فـرد دوران بازداشـت موقتـش را 
در زنـدان اویـن می گذرانـد. حجت االسـام محسـنی اژه ای در تاریـخ 18 خرداد 
امسـال و در هشـتادمین نشسـت خبـری خـود بـا اصحـاب رسـانه از بازداشـت 
حمیـد بقایـی خبـر داد. وی افـزود: حمیـد بقایـی معـاون رئیـس جمهور سـابق 
پرونـده اتهامـی در قـوه قضاییـه داشـت کـه بازپـرس پرونـده ایـن فـرد را امروز 
بـرای بازجویـی احضـار کـرد. سـخنگوی قـوه قضاییـه تصریـح کـرد: پـس از 
برگـزاری جلسـه بازپـرس پرونـده بـرای این شـخص قـرار بازداشـت صـادر کرد 
و بـه ایـن ترتیـب ایـن فـرد اکنون در بازداشـت به سـر می بـرد. محسـنی اژه ای 
گفـت: متأسـفانه بـه دلیـل مسـائل قانونـی از بیـان جزئیـات اتهامـی ایـن فـرد 
معـذور هسـتم. حمیـد بقایـی معـاون محمود احمـدی نـژاد در دولت دهـم بود. 
قبـل از بقایـی، رحیمـی معـاون اول محمـود احمـدی نـژاد هم بازداشـت شـده 
بـود. گفتنـی سـت بقایـی قبـل از بازداشـتش جهانگیـری را بـه شـکایت تهدید 

کـرده بـود.

نامشخص بودن 
زمان اجرای حکم 

مهدی هاشمی
وکیـل مهـدی هاشـمی گفت: 
مـا منتظـر ابـاغ حکـم از سـوی 
هسـتیم.  احـکام  اجـرای  دایـره 
سـیدمحمود علیـزاده طباطبایـی 
باشـگاه  بـا  گـو  و  گفـت  در 
زمـان  خصـوص  در  خبرنـگاران؛  
هاشـمی،  مهـدی  حکـم  اجـرای 
اظهارداشـت:  حکـم مهـدی هاشـمی فعـا در دادگاه تجدید نظر اسـت و هنوز به 
دادگاه صادرکننـده ارجـاع نشـده اسـت. وی در پاسـخ به این سـوال که پروسـه 
اجـرای حکـم موکلـش طی چه بـازه زمانـی انجام می شـود،  تصریح کـرد: زمانی 
کـه حکـم مهدی هاشـمی از دادگاه بـه دایره اجـرای احکام قضایی ارجاع شـود، 
قطعـا اجـرا خواهـد شـد. وکیل مهدی هاشـمی خاطرنشـان کـرد: زمـان اجرای 
حکـم مشـخص نیسـت و مـا منتظـر ابـاغ آن از دایـره اجـرای احـکام هسـتیم. 
گفتنـی اسـت؛ دادگاه مهـدی هاشـمی که از اردیبهشـت ماه سـال ۹2 آغـاز و تا 
20 بهمـن 13۹3 طـی 28 جلسـه بـه طـول انجامیـده بـود نهایتا با اعـام حکم 
10 سـال حبـس بـرای وی و بـا خواسـت متهم پرونـده راهی دیوان عالی کشـور 
بـرای تجدیـد نظرخواهـی شـد. در نهایـت سـخنگوی دسـتگاه قضـا طـی هفته 
گذشـته در جمـع خبرنـگاران از تاییـد حکم 10 سـال حبس مهدی هاشـمی به 

اتهـام اختـاس و ارتشـاء خبـر داد.

تالش دولت برای 
رفع تحریم های 

ظالمانه 
معـاون  نوبخـت  محمدباقـر 
رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور 
مـا  گفـت:  شـد.  کرمانشـاه  وارد 
امـروز هـر چـه داریـم بـه برکـت 
خـون شهداسـت کـه امیدواریـم 
روح بلنـد و ملکوتـی ایـن عزیزان 
از مـا راضـی و خشـنود باشـد. بـه گـزارش ایسـنا وی با اشـاره به اعمـال تحریم 
هـای ظالمانـه دشـمنان علیـه نظـام جمهـوری اسـامی گفـت: رئیـس جمهـور 
و دولـت یازدهـم بـا جدیـت در تـاش هسـتند تـا ایـن تحریـم هـای ظالمانـه 
را کـه ناجوانمردانـه علیـه ایـران اسـامی اعمـال شـده اسـت، بردارنـد. معـاون 
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد: بـا حفـظ عـزت و اقتـدار کشـور در جهـت تامین 
منافـع کشـور گام برمـی داریـم. وی بـا بیـان اینکـه محبوبیـت نظام وابسـته به 
رضایتمنـدی مـردم اسـت، گفت: پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، دولت های 
مختلفـی آمـده و رفته انـد، امـا آنچـه کـه باقـی می ماند تـاش در جهـت تامین 
خواسـته های مردم اسـت کـه دولت یازدهم در این راسـتا اهتمـام دارد. برگزاری 
جلسـه تخصصـی بـا جمعـی از مدیـران اسـتان و شـرکت در مراسـم 24 خرداد 
»بـه مناسـبت سـالروز پیروزی دکتر حسـن روحانی بـه عنوان رئیـس جمهوری 
اسـامی ایران« از جمله برنامه های سـفرهای کاری نوبخت در کرمانشـاه اسـت.

قانون دولت قانون قانون
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خبر
مایه کوبی 5 هزار رأس دام علیه 

بیماری آنتروتوکسمی در بم
مدیر شـبکه دامپزشـکی بم گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنـون بیـش از 5 هـزار رأس دام سـبك در شهرسـتان 
شـدند.  واکسـینه  آنتروتوکسـمی  بیمـاری  علیـه  بـم 
مسـعود اسـدی پور اظهـار داشـت: آنتروتوکسـمی بیماری 
پرخـوری یـا قلـوه نرمـی یکـی از مهم تریـن بیماری هـای 
باکتریایـی دام سـبك و عامـل ایجـاد آن باکتـری بـه نـام 
کلسـتریدیوم پرفرژنس اسـت کـه در صورت بـروز بیماری 
در گلـه موجـب تلفـات و خسـارات اقتصـادی زیـادی بـه 
دامـدار می شـود. وی تصریـح کرد: از عوامل مسـتعدکننده 
بیمـاری آنتروتوکسـمی یـا بیمـاری پرخـوری، تغییـر نوع 
مرتـع، ایجـاد آلودگی هـای انگلـی و تغییـرات ناگهانـی در 
جیره غذایی اسـت و با آزادسـازی توکسـین توسـط عامل 
ایـن بیمـاری سـبب نوعـی مسـمومیت حـاد خونـی در 
نشـخوارکنندگان می شـود و بیماری با اسـهال شدید، درد 
شـدید ناحیه شـکم و مـرگ ناگهانـی همراه اسـت. وی به 
برخـی از عائـم ایـن بیمـاری از جمله اسـهال موکوئیدی، 
از دسـت دادن اشـتها، زمین گیـری و ترشـح زیـاد بـزاق، 
درد ناحیـه شـکمی اشـاره کـرد کـه به واسـطه لگـد زدن 
بـه شـکم و قـوس کـردن ناحیـه کمر مشـخص می شـود. 
اسـدی پور بیـان کـرد: مصـرف بیش از حد شـیر یـا غذای 
بـا  تغذیـه  بزغاله هـا،  و  بره هـا  توسـط  »غـات«  دانـه ای 
جیـره غذایـی سرشـار از غـات و مـاده خشـك »یونجـه 
یـا علـف سـبز« زمینه سـاز بـروز بیمـاری آنتروتوکسـمی 
اسـت. رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان بـم عنـوان 
ایـن  از  پیشـگیری  و  راه کار در کنتـرل  کـرد: مهم تریـن 
بیمـاری رعایت اصـول مدیریت در تغییـرات جیره غذایی، 
اقدامـی  واکسیناسـیون  و  دام هـا  پرخـوری  از  ممانعـت 
تکمیلـی برای پیشـگیری از وقـوع بیماری آنتروتوکسـمی 
اسـت. وی اضافـه کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 
بیـش از 5 هـزار رأس دام سـبك در شهرسـتان بـم علیـه 
بیماری آنتروتوکسـمی واکسـینه شـدند. این مقام مسئول 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه این واکسـن بـه صـورت بهادار 
در مراکـز مایه کوبـی بخـش خصوصـی موجـود اسـت از 
دامـداران تقاضـا می شـود بـرای خریـد واکسـن و انجـام 

عملیـات مایه کوبـی بـه ایـن مراکـز مراجعـه کنند.

نصب صندوق های فروش در 
فروشگاه ها ضرورت دارد

مدیـر امـور مالیاتـی شهرسـتان جیرفـت گفـت: نصـب 
بـه  دارد.  ضـرورت  فروشـگاه ها  در  فـروش  صندوق هـای 
گـزارش فـارس مهـدی سـعید در جمـع خبرنـگاران بـا 
در  اقتصـادی  کـد  ثبت نـام  زمینـه  در  اینکـه  بـه  اشـاره 
جلسـات  کـرد:  اظهـار  داریـم،  مشـکل  بسـیار  جیرفـت 
مسـتمر بـا روسـای اصنـاف و واحدهـای فـروش در حـال 
برگـزاری اسـت. وی بـا بیان اینکه شـرط اصلـی اظهارنامه 
مالیاتـی ثبت نـام کـد اقتصـادی اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
ثبت نـام کـد اقتصـادی شـامل 45 مرحلـه اسـت کـه باید 
تمـام مراحـل آن را افـراد انجـام دهند تا به مرحلـه پایانی 
برسـند. سـعید تصریـح کـرد: 85 درصـد ارباب رجوع ها در 
کشـور کـد اقتصـادی دارنـد امـا بـه مرحلـه 45 ثبت نـام 

نرسـیدند. خود 

اعطای 5 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی به کشاورزان متضرر جنوب

رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
5 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیات بانکـی بـه کشـاورزان 
متضـرر شـده از افـت قیمـت برخـی از محصـوالت منطقه 
اعطا می شـود. سـید یعقوب موسـوی در همایـش »فرهنگ 
و مدیریت جهادی« با گرامیداشـت هفته جهاد کشـاورزی 
اظهـار داشـت: مدیریت جهـادی به معنای انجـام عجوالنه 
کارهـا نیسـت، بلکـه باید بـر مبنـای مجاهدت و کوشـش 
همـراه بـا تفکـر انجـام گیـرد. وی بیـان داشـت: مدیریـت 
جهـادی تلفیـق عوامـل اقیلمـی و غیر اقلیمی در راسـتای 
حداکثـر بهـره وری پایـدار از منابع اسـت به گونـه ای که با 
هـدف تأمیـن مایحتـاج مردم، حفـظ امنیت غذایـی و دید 
تجـاری و اقتصـادی بـه ایـن بخش حیاتـی نگاه می شـود. 
موسـوی بـا اشـاره به اینکـه بحث امنیـت غذایـی پیش از 
آن کـه بحثـی بهداشـتی و غذایـی باشـد بـه عنـوان یـك 
کـرد:  تصریـح  گرفتـه می شـود،  کار  بـه  حربـه سیاسـی 
سیاسـتمداران مـا کوشـیده اند کـه بـا خودکفایی بـه ویژه 
در بخـش محصـوالت اسـتراتژیك بـه مقابلـه با ایـن حربه 

برآیند.

سیاوشی رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی:

برگزاری هفته فرهنگی 
کرمان یک فرصت است

 رضا عبادی زاده

جلسـه دبیـر برگـزاری جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان و 
کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازگانی و صنایع و معـادن کرمان 
در اتـاق بازرگانـی کرمـان برگـزار شـد. در ایـن جلسـه یاسـر 

جشـنواره  دبیـر  سـلیمانی 
کرمـان،  فرهنگـی  هفتـه 
کمیتـه  عضـو  اسـدی 
جشـنواره  گردشـگری 
کرمـان،  فرهنگـی  هفتـه 
سیاوشـی رئیس کمیسیون 
بازرگانی،  اتـاق  گردشـگری 
مرکـز  رئیـس  رشـیدی 
بازرگانـی  اتـاق  تحقیقـات 
هتلـداران،  از  جمعـی  و 
فعـاالن  و  داران  رسـتوران 
گردشـگری کرمـان حضـور 

داشـتند.
برگزاری هفته 

فرهنگی کرمان یک 
فرصت است

رئیس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی کرمان ضمن 
تبریـك انتخـاب جـال پور بـه عنـوان رئیس اتاق ایـران گفت: 
مهرعلیـزاده احسـاس مـی کـرد رای نمی آورد بـه همین دلیل 
کنار کشـید. سیاوشـی افـزود: انتخاب ایشـان به عنـوان رئیس 
اتـاق یـك فرصت برای مـا کرمانی هاسـت بخصـوص در حوزه 
گردشـگری. بایـد مشـکات این حـوزه را رفع کنیـم. وی ادامه 
داد: اسـتاندار محتـرم هـم توجـه ویژه ای به بخش گردشـگری 
گردشـگری  توسـعه  بـرای  هـا  فرصـت  ایـن  از  بایـد  و  دارد 
اسـتفاده کنیـم. سیاوشـی تصریـح کرد: قصـد داریم نقشـه راه 
گردشـگری اسـتان کرمـان را ترسـیم کنیم تـا آن بخش هایی 

کـه اولویت دارند مشـخص شـوند.
کرمـان  بازرگانـی  اتـاق  گردشـگری  کمیسـیون  رئیـس 
برگـزاری هفتـه فرهنگی کرمان را یك فرصت دانسـت و گفت: 
همـه  در  هـا  کرمانـی  همـه 
بخـش هـا باید خود را نشـان 
دهنـد. آنطـور کـه مـن مـی 
دانـم همه بـزرگان کرمان در 
تهـران و در کرمـان با جدیت 
را دنبـال مـی  ایـن موضـوع 
کننـد. بنابراین فرصتی اسـت 

تـا کرمـان معرفی شـود.
کرمان در حوزه 

گردشگری حرف های 
زیادی برای گفتن 

دارد
هفتـه  جشـنواره  دبیـر 
فرهنگـی کرمـان هـم در این 
جلسـه گفـت: بانی جشـنواره 
هفتـه فرهنگـی کرمـان، شـهرداری تهـران و اسـتانداری کرمان 
هسـتند. یاسـر سـلیمانی افـزود: برگـزاری هفته هـای فرهنگی 
اسـتان هـا کمـك می کند مشـکات اسـتان هـا در حـوزه های 
مختلـف حـل شـود. وی تصریـح کـرد: کرمـان دارای پتانسـیل 
های زیادی اسـت و شـورای مرکزی جشنواره سـعی بر این دارد 
کـه تمام ظرفیت های اسـتان را معرفی کنـد که یکی از ظرفیت 
هـای کرمـان در بحـث گردشـگری اسـت. سـلیمانی در ادامه با 
اشـاره بـه  برنامـه هـای ویـژه گردشـگری در هفتـه فرهنگـی 
کرمـان گفت: صد سـفیر را از طریـق وزارت خارجه دعوت کرده 
ایـم و از طریـق ایـن سـفیران می تـوان جاذبه های گردشـگری 
کرمـان را بـه دیگر کشـورها معرفـی کنیم. دبیر جشـنواره هفته 

فرهنگـی کرمـان تصریـح کـرد: کرمـان نـه در منطقـه بلکـه در 
جهـان هـم در حوزه گردشـگری حرف بـرای گفتـن دارد و باید 
ظرفیـت هـای کرمـان معرفی شـود. وی اظهـار داشـت: ضریب 

گردشـگری کرمـان از خیلی 
از اسـتان هایـی کـه ظرفیت 
کمتـری نسـبت بـه کرمـان 
دارنـد کمتـر اسـت کـه باید 
بـا کمك همـگان ایـن وضع 

یابد. بهبـود 
بـه  اشـاره  بـا  سـلیمانی 
نیـاز صنعـت گردشـگری به 
سـرمایه گـذار گفـت: هـزار 
و 200 شـرکت را بـه هفتـه 
دعـوت  کرمـان  فرهنگـی 
مـی  ایـن  کـه  ایـم  کـرده 
توانـد باعـث جذب سـرمایه 
گـذار در کرمـان شـود. دبیر 
فرهنگـی  هفتـه  جشـنواره 

کرمـان افـزود: از همـه فعـاالن گردشـگری مـی خواهیم طرح 
هایـی را کـه دارنـد تا پنجـم تیرماه به کمیسـیون گردشـگری 
اتـاق بفرسـتند تـا از طریـف جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمان 
بتوانیـم در حـوزه گردشـگری سـرمایه گـذار جـذب کنیـم.

تهران را کرمانیزه می کنیم
عضـو کمیته گردشـگری جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمان 
گفـت: هفتـه فرهنگی کرمان فرصت خوبی اسـت بـرای تعامل 
کـردن بـا عاقمنـدان بـه گردشـگری. اسـدی افـزود: مطمئنـا 
ایـن  از طریـق  را  اسـتان  گردشـگری  مشـکات  تـوان  نمـی 
جشـنواره حـل کنیـم امـا ایـن جشـنواره فرصتـی اسـت برای 
توسـعه گردشـگری کرمـان. وی تصریح کرد: شـهرداری تهران 

یـك ارگان قدرتمنـد اسـت و در برگـزاری هرچـه بهتـر هفتـه 
فرهنگـی کرمـان تاثیـر زیادی می تواند داشـته باشـد. اسـدی 
خاطرنشـان کـرد: بـرای ایـن هفتـه پوشـش رسـانه ای خوبـی 
ایـم.  کـرده  بینـی  پیـش  را 
صـدا و سـیما، مطبوعـات و 
بیلبوردهای شـهر تهـران در 
اختیـار مـا قـرار مـی گیـرد 
مـی  کرمانیـزه  را  تهـران  و 

. کنیم
برگزاری جلسات دیگر 

در حوزه گردشگری
قـرار  جلسـه  ایـن  در   
آتـی  هـای  هفتـه  در  شـد 
اتـاق  در  دیگـری  جلسـات 
بازرگانـی کرمـان بـا حضـور 
برگـزار  گردشـگری  فعـاالن 
شـود تـا برنامه ریـزی دقیق 
معرفـی  بـرای  مناسـبی  و 
هرچـه بهتـر پتانسـیل هـای گردشـگری کرمـان حاصل شـود. 
فعـاالن گردشـگری در ایـن جلسـه پیشـنهادات خـود را ارائـه 
کردنـد. سیاوشـی هـم در پایـان ایـن جلسـه گفت: مـا کرمانی 
هـا خودمـان را دسـت کـم مـی گیریـم در حالی که پتانسـیل 
هـای زیـادی در کرمـان وجـود دارد. وی افزود: هفتـه فرهنگی 
کرمـان بهتریـن جـا بـرای معرفـی کرمـان اسـت و مـی تـوان 
بـرای صنعـت گردشـگری کرمـان را بـا جـذب سـرمایه گـذار 
توسـعه داد. رئیـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی در 
پایـان گفـت: تصور خیلی ها از اسـتان کرمان مناسـب نیسـت 
و در هفتـه فرهنگـی کرمـان مـی توانیـم ایـن تصور اشـتباه را 

تغییـر دهیـم.

دستگیري 3 مجرم اصلي نزاع طایفه اي 
شهرستان رودبار جنوب

فرمانـده انتظامـي اسـتان کرمـان گفت:هیـچ مجرمـي تـوان فـرار از 
قانـون را نـدارد و اقتـدار نظـام جمهـوري اسـامي اجـازه جـوالن را بـه 
مخـان نظـم و امنیـت نخواهـد داد.  بـه گزارش ایسـنا، سـردار حسـین 
چناریـان بـا اعـام خبـر دسـتگیري 3 مجـرم اصلـي نـزاع طایفـه اي 
شهرسـتان رودبـار جنـوب، گفـت: یـك مشـکل اجتماعـي- اخاقـي که 
مـي توانسـت بـا تدبـر افـراد ریش سـفید ختم به خیر شـود اما بـه دلیل 
تعصبـات بـي جـا به قتل 5 نفر و کشـته شـدن 2 نفر انجامیـد.  چناریان 

2 نفـر از کشـته شـدگان را کـودکان 3 و 4 سـاله ذکـر کـرد و گفـت: تعصبـات کورکورانـه افـراد بي گنـاه را به کام 
مـرگ کشـاند و اتفاقـي اجتماعـي را بـه اتفاقـي امنیتي بدل کـرد.  فرمانـده انتظامي اسـتان ضمن اشـاره به حضور 
سـریع پلیـس در محـل حادثـه چنیـن بیـان داشـت: در شـامگاه 14 خـرداد مـاه نزاعـي طایفـه اي اتفـاق افتاد که 
ضمـن طـرح موضـوع در  شـوراي تامیـن   دسـتگیري مجرمـان را دسـتور کار قـرار دادیـم.  وي افـزود: پلیس تمام 
تـاش خـود را کـرد و نهایتـا 3 نفـر از عوامـل اصلـي ایـن نـزاع کـه قصـد خـروج از اسـتان را داشـتند بـا اقداماتي 
اطاعاتـي بـه دام انداخـت.  گفتنی سـت شـامگاه پنج شـنبه 14 خرداد بود کـه در اثر درگیری طایفـه ای در رودبار 
جنـوب، پنـج نفـر کشـته شـدند کـه در بین کشـته شـدگان یـك کودک 2 سـاله هـم وجود داشـت. ایـن درگیری 
طایفـه ای از یـك مـاه قبـل در اثـر اختافی ناموسـی بـروز کرده بـود کـه در نهایت پایـان مرگباری داشـت. ناوکی 
فرمانـدار رودبـار جنـوب هفتـه گذشـته بـه »پیام ما« گفتـه بود که با ریش سـفیدان دو طایفه صحبت شـده اسـت 

تـا احتمـال درگیـری هـای بعدی کمتر شـود.

مسمومیت کارگران کارخانه روغن گلناز کرمان
تعـدادی از کارگـران کارخانه روغـن گلناز کرمان بدلیل مسـمومیت به 
بیمارسـتان کاشـانی )پیامبـر اعظـم( کرمـان منتقل شـدند و پـس از یك 
روز بـا رفـع خطـر از ایـن بیمارسـتان مرخـص شـدند. گفتنـی سـت این 
مسـمومیت اواخـر هفتـه گذشـته اتفـاق افتاد و خبرش رسـانه ای نشـد و 
بـه همیـن دلیـل اخبـار ضـد و نقیضـی از ایـن اتفاق بـه گوش رسـید. در 
خبرهـای غیر رسـمی تعداد مسـموم شـدگان را نزدیك بـه 50 نفر عنوان 
می کردند و دلیل مسـمومیت را آب اما رئیس مرکز بهداشـت شهرسـتان 
کرمـان ماجـرا را اینگونـه بـرای »پیام مـا« روایت مـی کند: ماجـرا به این 
شـدت نبـوده اسـت و اما خبر مسـمومیت صحـت دارد. دکتر ترابـی افزود: 
14 نفـر از کارگـران کارخانـه روغـن گلنـاز بدلیـل مسـمویمت بـه بیمارسـتان کاشـانی انتقـال داده شـدند و پـس از 

بهبـودی مرخـص شـدند. وی تصریـح کرد: در آزمایشـات اولیه مسـمومیت غذایی تشـخیص داده اسـت. 
منعمـی مسـئول ایمنـی کارخانـه روغـن گلنـاز بـه »پیام مـا« گفت: مـن در جریـان نیسـتم. وی وقتی با پرسـش 
هـای مکـرر خبرنـگار »پیام ما« روبرو شـد گفت: مسـمومیتی بوده امـا نه در حد 50 نفـر. بهتر اسـت از مدیر کارخانه 
بپرسـید. تمـاس خبرنـگار »پیـام مـا« با مدیریـت کارخانه روغـن گلناز بی نتیجـه بود و مدیـر این کارخانـه حاضر به 
پاسـخگویی در این رابطه نشـد. عدم پاسـخگویی مسـئوالن کارخانه گلناز کرمان شـائبه ها را در رابطه با مسـمومیت 
کارگـران ایـن کارخانـه افزایـش مـی دهد. اینکـه تعداد کارگرانی که مسـموم شـده اند بیشـتر از 14 نفر بـوده یا خیر 
موضوعـی سـت کـه مدیـران ایـن کارخانـه می بایسـت پاسـخ دهند. بخصـوص که شـایعاتی دربـاره تعداد بـاالی این 
مسـمومان بـه گـوش مـی رسـد و عدم اطاع رسـانی مناسـب از طـرف کارخانـه روغن گلناز، بیـم آن را مـی دهد که 

شـاید شایعات درسـت باشد. 

خبر       خبر

قول مساعد
 برای کمک به 
رانندگان تاکسی های 
دوگانه سوز

پخـش  شـرکت  مدیرعامـل 
فـرآورده های نفتـی منطقه کرمان 
گفـت: بـا توجـه بـه نبـود جایـگاه 
و  کرمـان  جنـوب  در  گاز  عرضـه 
پیگیری هایی که با سـتاد سـوخت 

کشـور صـورت گرفتـه بـرای پرداخت هزینه نقـدی به تاکسـی های دوگانه سـوز تا 
شـهریور امسـال قول مسـاعد داده شـده اسـت. به گزارش ایرنا جعفر سـاالری نسب 
در آییـن افتتـاح جایگاه عرضه سـوخت سیسـتانی در جیرفت که با حضـور فرماندار 
انجـام شـد افـزود: امیدواریم به ایـن وعده عمل شـود. وی با بیان ایـن که مکاتباتی 
بـرای احـداث جایـگاه عرضـه گاز در جنـوب کرمـان صـورت گرفته اسـت گفت: در 
صـورت گازرسـانی به ایـن منطقه جانمایی بـرای احداث جایگاه هـای عرضه گاز در 
شهرسـتان هـای جیرفـت، کهنـوج و بم انجام شـده اسـت. وی تصریح کـرد: برنامه 
شـرکت ملـی پخش فـرآورده های نفتـی منطقه کرمان در جنوب اسـتان، تسـهیل 
دسترسـی مردم به سـوخت اسـت که این مسـاله در دسـتور کار قرار دارد.  سـاالری 
نسـب گفـت: در صـورت تقاضا بـرای اخذ مجوز احـداث مجتمع خدمـات رفاهی در 
جنـوب کرمـان اسـتقبال می کنیـم. وی افـزود: با تعداد مجـوزی که صادر شـده تا 
2 سـال آینـده کمبودی در جایگاه سـوخت جنـوب کرمان نداریم و کسـانی هم که 

متقاضـی باشـند محدودیتی بـرای دادن مجـوز نداریم.

تشکیل کارگروه 
برای حفظ سهم 
استان کرمان از 
صندوق توسعه ملی

رییس سـازمان صنعـت، معدن 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  تجـارت  و 
در  سـرمایه  و  نقدینگـی  مجمـوع 
کل  بـرای  شـده  تعییـن  گـردش 
کشـور از صنـدوق توسـعه ملی در 
سـال جاری یکهزار و 400 میلیارد 

تومان اسـت که می طلبد کارگروهی در اسـتان تشـکیل شـود تا براسـاس پیگیری 
هـای این کارگروه، سـهم اسـتان از دسـت نرود. به گـزارش روابط عمومی سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان محمود سـلطانی زاده در سـومین کارگروه 
تسـهیل و رفـع موانـع تولید اسـتان کرمان افـزود: ایـن کارگروه می تواند متشـکل 
از اسـتانداری، سـازمان جهـاد کشـاورزی، خانـه صنعـت و معـدن و بانك ها باشـد. 
وی اظهـار کـرد: رفـع محدودیـت هـا در اختصاص زمین در شـهرک هـای صنعتی 
اسـتان کرمان با تکیه بر پشـتوانه کارشناسـی مناسـبی که در سـازمان های استان 
کرمـان وجـود دارد یکی از درخواسـت های حوزه صنعت اسـتان به شـمار می رود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آب مصرفـی در بخش صنعـت کمتر از یـك درصد مجموع 
آب مصرفـی در کشـور اسـت گفـت: نرخ آب صنعتـی از 12 ریـال در هر مترمکعب 
بـه چهـار هـزار ریال افزایـش یافته که مشـکات عدیـده ای را بـرای کارخانه هایی 

کـه در دوران رکـود اقتصـادی هسـتند، ایجاد کرده اسـت.

افزایش جایگاه 
های سوخت 
شهرستان جیرفت

پخـش  ملـی  شـرکت  رییـس 
جیرفـت  نفتـی  هـای  فـرآوده 
گفـت: بـا افتتـاح جایگاه سـوخت 
سیسـتانی در جیرفـت تعـداد این 
جایـگاه هـا در شهرسـتان بـه 15 
جایـگاه افزایـش یافت. بـه گزارش 
آییـن  در  سـاالری  احمـد  ایرنـا 

افتتـاح جایـگاه اختصاصی عرضه فرآورده های سـوختی سیسـتانی در جیرفت که 
بـا حضـور فرمانـدار برگزار شـد افـزود: تعـداد جایگاه های سـوخت در شهرسـتان 
جیرفت و عنبرآباد 20 جایگاه می باشـد که 15 جایگاه آن در شهرسـتان جیرفت 
فعالیـت دارد. وی تصریـح کـرد: ایـن جایگاه با شـاخص های ممتاز در مرکز شـهر 
احـداث شـده و بـا توجـه بـه موقعیت مکانـی خوب یکـی از شـلوغ تریـن جایگاه 

هـای شـهر محسـوب خواهد شـد.
 وی گفـت: جایـگاه سیسـتانی با اعتبـار 4۷ میلیارد ریال و اشـتغالزایی 11 نفر 
راه انـدازی شـده و 135 هـزار لیتـر ظرفیت ذخیره سـازی سـوخت دارد. سـاالری 
افـزود: امسـال 2 جایـگاه دیگـر که پیشـرفت فیزیکـی 80 درصدی دارنـد به بهره 
بـرداری خواهـد رسـید. به گفتـه وی روزانه در سـطح شهرسـتان 350 هـزار لیتر 
بنزیـن توزیـع می شـود. شهرسـتان جیرفـت با 280 هـزار نفر جمعیـت در فاصله 

230 کیلومتـری جنـوب کرمان واقع اسـت.

هالل احمر باید 
مردمی تر شود

هـال  جمعیـت  مدیرعامـل 
احمـر اسـتان کرمـان گفـت: باید 
شـدن  تـر  مردمـی  سـمت  بـه 
حرکت و از سـرمایه بـزرگ اعتماد 
مـردم و اعتبار نشـان هـال احمر 
صیانـت کنیـم. بـه گـزارش روابط 
احمـر  هـال  جمعیـت  عمومـی 
اسـتان کرمـان علی گنـج کریمی 

در جلسـه اعضـای شـورای اجرایی و روسـای شـعب جمعیـت هال احمر اسـتان 
افـزود: بایـد از همـه سـرمایه هـای مـادی و معنـوی صیانـت کنیـم. وی با اشـاره 
بـه گسـتره فعالیـت و نحـوه تعامـل مـردم و خیریـن با هـال احمر تصریـح کرد: 
صیانـت و التـزام عملـی بـه قانـون دسـتورالعمل هـای اجرایـی و مـوارد اباغی به 
صـورت شـرعی و قانونـی الزم اسـت. وی گفـت: ایـن نـوع نگـرش بایـد تبدیل به 
یـك رویـه ثابـت، مسـتمر و پایدار شـود تا مولفـه های ارتقـای جایگاه و شـاخص 

هـای جمعیـت بـه سـطح مـورد نظر برسـد. 
مدیرعامـل جمعیـت هـال احمـر اسـتان کرمـان افزود: یکـی از مـوارد مهمی 
کـه در سیاسـتگذاری جدیـد جمعیـت مرکز بـر آن تاکید می شـود، ایجـاد زمینه 
بـرای مردمـی تـر شـدن هرچه بیشـتر ایـن نهاد اسـت با ایـن دیدگاه کـه چالش 
هـا و مـواردی کـه در جریـان فعالیـت دولت هـا رخ می دهـد، تاثیر قابـل توجهی 

در فعالیتهـا و نحـوه انجـام وظایف این جمعیت نداشـته باشـد.

صنعت، معدن و تجارتشرکت نفت جیرفتهالل احمرشرکت نفت منظقه ای

کرنا: ابوالقاسـم سـیف الهی گفت: بـا اجرای 
فاز نخسـت کمربند سـبز، به ازای هر نفر سـه 
مترمربع به سـرانه ی فضای سـبز شـهر کرمان 

اضافه شـده است.
»بوسـتان  آبیـاری  افـزود:  سـیف الهی 
شـهرداری« از آب های زیرسطحی زیرگذرهای 
»ابـوذر« و »باقـدرت« تأمیـن می شـود و تمام 
بوسـتان نیـز بـه آبیاری قطـره ای مجهز شـده 
اسـت. وی ادامـه داد: در ادامه نیـز در هر چهار 
فصـل نهـاِل گلدانی در »بوسـتان شـهرداری« 

بـا  می تواننـد  شـهروندان  کـه  دارد  وجـود 
نـام  بـه  را  نهالـی  بوسـتان،  ایـن  حضـور در 
خودشـان غرس کنند. شـهردار کرمـان افزود: 
نهال هـای غـرس شـده دارای برچسـب به نام 
افـراد دارنـد؛ ضمـن این کـه شـماره ی نهـال 
نیـز بـه نام همـان فـرد در دفتر بوسـتان ثبت 
می شـود. سـیف الهی افزود: بولواری نیز وسـط 
»بوسـتان شـهرداری« در حـال زیرسـازی و 
آسـفالت اسـت کـه جـاده ی »جوپـاری« را به 
بولـوار »شـاهد« وصل می کنـد. وی ادامـه داد: 

در مجموعه هـای مختلـف ایـن بوسـتان نیـز 
مجموعه هـای تفریحـی ایجـاد و وسـایل بازی 
نصـب خواهد شـد. شـهردار کرمان بیـان کرد: 
عاوه بر اسـتفاده ی شـهروندان از این بوستان، 
از ایـن پـس امکان رصد کردن ایـن محدوده و 
جلوگیـری از تصرف اراضی را خواهیم داشـت.

سـیف الهی از اجـرای فاز دوم کمربند سـبز 
به وسـیله ی »جهـاد نصـر« خبـر داد و گفـت: 
فـاز دوم کمربنـد سـبز نیـز تا سـه مـاه آینده 
اظهـار  وی  رسـید.  خواهـد  بهره بـرداری  بـه 

امیـدواری کرد: بـا تاش تمام مدیران اسـتان، 
کویر گرم کرمان به شـهری سرسـبز و سربلند 
تبدیـل شـود. الزم بـه ذکر اسـت؛ در این آیین 

نهـال 1001 بـه نـام علی رضـا رزم حسـینی 
بوسـتان  در  وی  توسـط  و  کرمـان  اسـتاندار 

شـهرداری کاشـته شد.

شهردار کرمان در آیین افتتاح فاز نخست کمربند سبز:

150 هکتار به فضای سبز شهر کرمان اضافه شد

َشهرداری
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در این قسمت از زندگی نامه آقای محمد صنعتی و در خصوص ادامه فعالیت های اقتصادی ایشان، نظر خوانندگان محترم را به ساخت اولین چراغ راهنمایی در کرمان توسط 
کارگاه وی و همچنین ساخت و راه اندازی کارگاه تانکرسازی در استان کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان خواهیم داشت و در انتها، مروری اجمالی خواهیم داشت به هفت 

دهه فعالیت های اقتصادی آقای محمد صنعتی.

 نوشیروان کیهانی زاده

گزارش گزنفون از جنگ دو برادر بر 
سر پادشاهی

نبـرد کـوروش جـوان بـا بـرادرش اردشـیر دوم درناحیـه 
در کنـار فـرات )جنـوب غربـی بغـداد امـروز و شـمال شـهر 
بابـل وقـت( بر سـر پادشـاهی بـر امپراتوری پهنـاور ایـران که 
شـهریور )سـپتامبر( 401 پیـش از میـاد روی داد معروفیـت 
زیـاد دارد و در بسـیاری از کتـاب هـای درسـی ـ در سراسـر 
جهـان آمده اسـت زیراکه گزنفون تاریخ نگار وقت و از افسـران 
ایـن جنـگ، آن را در کتـاب خود »بازگشـت ده هـزار نفری« و 
بویـژه در فصـل )عبـور از ارتفاعـات( شـرح داده و مشـکات را 
دقیقا نوشـته اسـت. کـوروش جـوان پسـر داریـوش دوم و بانو 
»پَریسـا«، فرمانـدار قلمـرو یونانـی زبان هـای امپراتـوری ایران 
)ایونـی، آناتولیای غربی و بخشـی از سـوریه( پـس از مرگ پدر 
خـودرا شایسـته تـر از بـرادرشـ  اردشـیر دوم برای جانشـینی 
او و پادشـاهی ایـران می پنداشـت. به زعم او، برادرش اردشـیر 
فـردی ضعیـف النفـس، بـی تدبیـر و ترسـو بـود. کـوروش 
جـوان در ژوئـن 401 پیـش از میـاد )خردادمـاه( تصمیـم به 
برکنارکردن برادر و پادشـاه شـدن گرفـت، دوازده هزار و نهصد 
ِمرسـِنر یونانی )ده هزار و 400 پیاده سـنگین اسـلحه و دو هزار 
و پانصـد پیـاده سـبك( برگزیـد و با ایـن مرسـنرها و نیروهای 
پارسـی اش عازم پایتخت شـد. بسـیاری از نظامیان پارسـی او 
پس از رسـیدن بـه کوههـای Taurus از برادرُکشـی منصرف 
شـدند و بازگشـتند و برای کوروش هزار پارسـی، ۶00 نگهبان 
شـخصی و مرسـنرهای یونانی باقی ماندند. اردشـیر یك نیروی 
40 هـزاری نفـری به مقابله با برادر فرسـتاد و دو نیـرو در کنار 
فرات )عراق غربی امروز( به هم رسـیدند و در همان نخسـتین 
برخـورد، کـوروش کشـته شـد و افسـران یونانی زبـان تصمیم 
بـه مذاکـره بـه منظـور پایـان جنـگ و موافقـت بـا بازگشـت 
گرفتنـد ولـی درجریان رفتن بـه محل مذاکره بـه دام افتادند و 
کشـته شـدند و چند افسـر باقی مانده ازجمله گزنفون ده هزار 
باقـی مانده مرسـنرها )جنگجویان مـزدور( را با زحمـت زیاد و 
برخـورد با مشـکات متعدد از راههای کوهسـتانی )کردسـتان 
عـراق امروز( به سـاحل دریای سـیاه رسـاندند و از آنجا با قایق 
به وطن بازگشـتند.  اردشـیر دوم تا سـال 358 پیـش از میاد 

حکومـت کرد.

مبدا تقویم یزدگردي
تقویـم نـگاران ایرانـي روز 1۶ ژوئـن سـال ۶32 میـادي 
را مبـدا تقویـم یزدگـردي قراردادنـد. ایـن سـال، آغـاز پایـان 
امپراتـوري ایرانیـان به عنـوان یکي از دو ابر قـدرت وقت جهان 
بـود. فرامـوش نکنیـم که ایرانیـان بعـدا )درقرون وسـطا، عصر 
ظلمـت در اروپا( از طریق اندیشـه، دانـش و ادبیات ایرانزمین را 

ابـر قـدرت جهـان کردند.

ادامه مخالفت جدي با رئیس الوزرایي 
قوام السلطنه

سـاعد پسـر سپهساالر تنکابني که از بیسـت و پنجم خرداد 
1300 هجري خورشـیدي در تنکابن دسـت به قیام مسـلحانه 
زده و سـرگرم جمـع آوري نیـرو بـراي حملـه بـه تهـران بـود 
2۶ خـرداد در اجتماعي از تنکابني ها، قوام السـلطنه )نخسـت 
وزیـر منصوب احمدشـاه( را عامل حارجي )دولـت لندن( اعام 
کـرد و گفـت کـه باید ازمیـان برداشـته شـود. وي افـزوده بود 
کـه قصـد تجزیـه کشـوررا نـدارد تنهـا با نخسـت وزیـري قوام 
السـلطنه مخالـف اسـت زیرا کـه این انتصـاب را به زیـان ایران 
مـي دانـد و قیـام مسـلحانه او تنهـا با هـدف جلب توجه شـاه 
اسـت کـه حاضـر به شـنیدن حرف حسـاب نیسـت.  دو هفته 
پـس از تعییـن قـوام السـلطنه به جاي سـید ضیـاء طباطبایي 
بـه عنـوان رئیـس الـوزراء در خـرداد 1300، دامنـه مخالفت با 
ایـن انتصـاب بـه مازندران و گیان هم کشـانده شـده بـود. در 
خراسـان کلنـل محمـد تقي خان پسـیان دسـت بـه مخالفت 
بـا قـوام السـلطنه زده بود و انگلسـتان را عامل همه مشـکات 
و بدبختـي هـاي ایـران خوانـده و گفتـه بـود که انتصـاب قوام 
السـلطنه هم بـه اراده آن دولت اسـتعمارگر انجام شـده اسـت 
و در برابر سـلطه انگلسـتان باید ایسـتادگي )مسـلحانه( شود.

برکناري بني صدر
 از ریاست جمهوري

در پي عزل ابوالحسـن بني صدر از قائمقامي فرماندهي کل 
قوا در بیسـتم خـرداد 13۶0 و تظاهرات خیابانی مخالفان او در 
25 خـرداد، 2۶ خـرداد ایـن سـال، دو فوریت طـرح نمایندگان 
برای »بررسـي کفایـت او به عنوان رئیس جمهـور« در مجلس 
بـه تصویـب رسـید و از روز بعـد بررسـي طـرح آغاز شـد و نیز 
بحث از تشـکیل شـوراي موقت ریاسـت جمهوريـ  در صورت 
برکنـاری بنـی صـدر و انتخـاب زودرس رئیس جمهـور بعدی. 
بررسـی طـرح و بحث نمایندگان درباره آن تا عصر سـی و یکم 
خـرداد ادامـه یافـت و در رای گیری سـاعت 5 و 15 دقیقه بعد 
از ظهـر ایـن روز، 1۷۷ نماینـده بـه عدم کفایت بنـی صدر رای 
دادنـد و دقایقی بعد، هاشـمی رفسـنجانی رئیـس وقت مجلس 
در اجتمـاع گروهـی از مـردم کـه مقابل مجلس اجتمـاع کرده 
و خواهـان برکنـاری بنـی صـدر بودنـد حضور یافـت و تصویب 
طـرح را بـه اطاع آنان رسـانید و گفت که مصوبـه مجلس را تا 
سـاعتی دیگـر نزد امـام خواهد بُـرد و طبق قانون اساسـی، وی 

تصمیم گیرنده نهایی اسـت.

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

احداث اولین کارخانه تانکرسازی در شهرهای کرمان، 
بندرعباس و زاهدان

 فصل چهارم/قسمت اول 

ساخت و نصب اولین چراغ راهنمایی در کرمان
همـان گونـه کـه در سـطور قبـل ذکـر شـد، محمـد 
صنعتـی در کارگاه فنـی خـود منشـاء کارهـای متعـددی 
بـرای اولیـن در اسـتان کرمـان بـود و عـاوه بـر سـاخت 
درب و پنجـره آهنـی و سـاخت تانکـر، بـرای اولیـن بـار 

چـراغ راهنمایـی نیـز توسـط او سـاخته شـد. 

وی در ایـن مـورد می گوید: »در سـفرهای متعددی که 
بـه تهـران و دیگر شـهرهای ایران داشـتم، بارها چراغ های 
راهنمایـی نصـب شـده در میادیـن و چهارراه هـا را مـورد 
بررسـی قـرار داده و از ایـن طریـق بـه چگونگـی سـاخت 
و نحـوه کارکـرد آنـان مطلع گردیـدم. لذا در سـال 133۹ 
ش. در کارگاه خویـش در میـدان بـاغ ملی، بدون داشـتن 
هیـچ گونـه نقشـه و مدلـی و تنهـا بـر اسـاس مشـاهدات 
خویـش، اقـدام بـه سـاخت چـراغ راهنمایـی نمـودم و 
خوشـبختانه پـس از سـاخت و امتحـان اولیـه، آن را بـه 
اداره راهنمایـی و رانندگـی کرمـان هدیـه نمـودم و آنـان 
نیـز اولیـن چـراغ راهنمایی را در وسـط چهـارراه کاظمی 

نمودنـد« )2(.  نصب 

»اهـدای چـراغ راهنمایـیـ  هفتـه گذشـته یـك چراغ 
چـراغ  گردیـد.  نصـب  کاظمـی  چهـارراه  در  راهنمایـی 
مزبـور را کارگاه صنعتـی واقـع در خیابان تهران سـاخته و 
باعـوض بـه اداره راهنمایی و رانندگی کرمـان اهدا نموده 
اسـت. ]چـراغ راهنمایـی مزبـور[ نـه تنهـا از هر لحـاظ با 
چراغ هـای خارجـی رقابـت می کنـد، بلکه نـوع و جنس و 
سـاختمان آن نیـز بهتر از چراغ هایی اسـت کـه هر یك یا 

چنـد هـزار تومـان از خـارج وارد کشـور می کنند.
آقـای صنعتـی صاحـب کارگاه مزبور یکـی از کارگران 
فنـی و بـا ذوق کرمان اسـت که بر اثر جدیت و کوشـش 
مـداوم خود توانسـته در کرمان مؤسسـه فنـی آبرومندی 
بـه وجـود بیاورد و قسـمتی از احتیاجات مـردم را تأمین 
کنـد. اکثـر مـردم سفارشـات درب و پنجـره و ... را بـه 
ایشـان سـفارش می دهنـد، چـون کار وی واقعـاً رضایـت 
مراجعه کننـدگان را تأمیـن می کنـد. جـا دارد مقامـات 
مربوطـه بـه نحو شایسـته ای از ایشـان قدردانـی نمایند« 

 .)3(
احداث اولین کارخانه تانکرسازی در شهرهای 

کرمان، بندرعباس و زاهدان
محمـد  فنـی  و  اقتصـادی  فعالیت هـای  ادامـه ی  در 
صنعتـی، همـان گونـه کـه ذکر شـد، وی بـا دریافـت وام 
دسـتگاه  مدرن تریـن  و  بزرگ تریـن  تومانـی،  هـزار   50
تـراش کاری کرمـان را خریـداری و کارگاهـی مجهـز دایر 
نمـود. این کارگاه کـه از حدود سـال های 1338 تا 1348 
ش. فعالیـت داشـت، عـاوه بـر امـور تـراش کاری، درب و 
پنجـره پروفیل سـازی، بـرای اولیـن بار سـاخت تانکرهای 
مـواد نفتـی در کرمـان را انجـام داد. علـت روی آوردن 
وی بـرای اولیـن بـار بـه سـاخت تانکرهـای مـواد نفتی را 
می تـوان در همـان اعتقـاد وی به توان و مهـارت کارگران 
کرمانـی و رفـع نیازهـای اسـتان توسـط کارگـران فنـی 

دانسـت.  بومی 
بـر ایـن مدعـا می تـوان بـه گـزارش روزنامـه کیهـان 
بـا عنـوان: »بازدیـد مـردم کرمـان از کارگاه تانکرسـازی 
صنعتـی« اشـاره نمود که علـت تولید تانکرهـای نفتی در 

کرمـان بیان شـده اسـت: 

آقـای محمـد صنعتـی  بـه دعـوت  »چنـد روز قبـل 
منصـور  ملـك  آقـای  کرمـان،  صنعتـی  کارگاه  صاحـب 
اسـفندیاری )4( نماینـده کرمـان در مجلس شـورای ملی 
و عـده ای از اهالـی در محـل کارگاه حضـور یافتنـد و از 
تانکرهـای سـاخت کارگاه بازدیـد نمودنـد. در ایـن بازدید 
آقـای صنعتـی پس از خیـر مقدم به حضـار گفت: چندی 
قبـل کـه بـرای نصـب پمـپ بنزیـن در خیابـان شـاه )5( 
احتیـاج بـه تانکـری بـزرگ داشـتند و تهیـه آن از تهـران 
مشـکل بـود، ]بنـده[ داوطلـب شـدم آن تانکـر را بسـازم 
کـه خوشـبختانه مورد قبول واقع شـد. سـپس بـرای رفع 
مشـکل صاحبـان تلمبه هـا و کوره هـا و باالخـره آن ها که 
بـه تانکـر احتیـاج دارنـد و تهیـه اش از تهـران عـاوه بـر 
زحمـت زیـاد، واقعـاً گـران تمام می شـد؛ تصمیـم گرفتم 
کارگاه مسـتقلی تأسـیس کنـم و سـعی نمایـم بـا حداقل 

قیمـت تانکـری خـوب و بـدون عیـب عرضـه نمایم. 

خوشـبختانه نتیجه مطلوبی داشـت و اکنـون تانکرهای 
سـاخت ایـن کارگاه مخصوصـاً تانکرهـای ماشـینی بدون 
کوچك تریـن عیـب سـاخته می شـود و پیشـرفت مـا بـه 
نحـوی اسـت که هـم اکنـون بـا عظیم تریـن کارخانه های 

ایـران )از نظـر سـاخت و قیمـت( رقابـت می کند. 
آقـای صنعتـی افزود: انگیزه ما برای تأسـیس این کارگاه 
جز خدمت به همشـهریان عزیز و کسـب افتخاری شایسته 
برای اسـتان کرمان نیسـت، که خوشـبختانه موقعیت قابل 
ماحظـه ای بـه دسـت آورده ایـم و هـم اکنون عـده زیادی 
در کرمـان و شهرسـتان های اطـراف کـه تا کنون با بشـکه 
و بـه زحمـت گازوئیـل و غیـره تهیـه می کردنـد، صاحـب 
تانکرهـای بـزرگ و کوچـك هسـتند کـه بـا بهای نـازل و 
شـرایط سـهل از این کارگاه خریـداری نموده اند، مخصوصاً 
تانکرهـای پنجـاه هـزار لیتـری کـه در داخـل زمین نصب 
می شـود، خطـر آتش سـوزی و مضیقـه گازوئیـل را از بیـن 
بـرده اسـت. سـپس آقـای اسـفندیاری گفـت: چـون ایـن 
جانـب به داشـتن هر نـوع مصنوعی که نام ایـران مخصوصاً 
کرمـان را داشـته باشـد افتخـار می کنـم و واقعاً خوشـحال 
می شـوم، بازدیـد از ایـن کارگاه بی نهایـت مسـرورم نمـود 
زیـرا همـان طـور کـه آقـای صنعتی گفتنـد صـرف نظر از 
ایجـاد کار و مصـرف پـول کرمانی در همین اسـتان، هزینه  
زیـادی که در گذشـته صـرف خرید گران تـر و کرایه حمل 
تانکـر از تهـران بـه کرمـان می شـد، از بیـن رفتـه و همـه 
عاقه منـدان می تواننـد از نزدیك نمونه هـای مختلف تانکر 
را  مشـاهده نمـوده، نسـبت بـه خریـد آن اقـدام نماینـد. 
علی هـذا ایـن جانـب بـه نـام یـك کرمانـی عاقه منـد بـه 
کرمـان، ابتـکار و اسـتعداد و فعالیـت آقای صنعتـی را قابل 
هـر نـوع قدردانـی می دانم و امیدوارم سـایر همشـهریان ما 
نیـز در مـواردی دیگـر چنیـن برنامه هایی را شـروع نمایند 
تـا بـه تدریج ایـن شـهر از نظـر فرآورده هـای صنعتی جلو 
افتـاده، نتیجـه زحمات و تـاش کارگـران کرمانی به جیب 

سـایرین نرود« )۷(.
موفقیـت محمـد صنعتـی در سـاخت تانکرهـای مـواد 
نفتـی بـا کیفیـت خـوب و قیمـت ارزان تـر نسـبت بـه 
تهـران، نه تنها اسـتقبال مـردم کرمانـ  بـه ویژه صاحبان 
تلمبه هـا و کوره هـا ـ را بـه دنبـال داشـت، بلکـه پـای 
نیـز  را  مناطـق جنوب شـرق کشـور  متقاضیـان  تمامـی 
بـه کرمـان بـاز نمـود. محمـد صنعتـی در ایـن خصـوص 
می گویـد: »بـا اسـتقبال بسـیار خوبی کـه از ایـن تانکرها 
در اسـتان کرمـان شـد، خیلـی زود مشـاهده نمـودم کـه 
تعـداد زیـادی از اهالـی مناطـق سیسـتان و بلوچسـتان و 
بندرعبـاس نیـز جـزو مشـتریان کارگاه ما شـده اند و آنان 
بـا توجـه بـه کیفیت خـوب این تانکرهـا و قیمـت ارزان تر 
آنـان نسـبت به تهران، راغب هسـتند از ایـن کارگاه خرید 
نماینـد تـا این کـه به تهـران سـفارش دهند. از مشـاهده 
ایـن اوضـاع و علـم بـر نیـاز شـدید هم وطنـان خـود در 
ایـن مناطـق و اوضـاع بد مالـی بسـیاری از آنان، بـه ویژه 
روسـتائیان محـروم آن مناطـق کـه بـرای ذخیـره نفت و 
دیگـر مـواد نفتـی به تانکـر نیاز داشـتند، تصمیـم گرفتم 
تـا بـا ایجـاد شـعباتی در شـهرهای زاهـدان و بندرعباس، 
ضمـن گسـترش کارگاه صنعتـی خـود، بـا ارزان تر شـدن 
قیمـت تانکرهـا بـرای آنـانـ  با توجه بـه رفع نیـاز آنان از 
مسـافرت بـه کرمان و عـدم پرداخت کرایـه ی حمل تانکر 

از کرمـان بـه شـهرهای خـود، خدمتـی هر چنـد کوچك 
انجام دهم. لذا در سـال 1345 شـعبه تانکرسـازی کارگاه 
صنعتی در شهرسـتان زاهدان و سـپس شـعبه بندرعباس 

را راه انـدازی نمـودم« )8(. 
در ارتباط با تأسیس کارگاه تانکرسازی در شهر زاهدان 
می تـوان به گزارشـی کـه در روزنامـه کیهان اشـاره نمود: 
»کارگاه صنعتـی کرمـان یکی دیگـر از پدیده های صنعتی 
خـود را در جنـوب ایـران بـرای تأمیـن مـواد نفتـی مورد 
نیـاز روسـتاهای کرمـان و بلوچسـتان و سیسـتان به ثمر 
رسـانید و بـا سـاختن 5۶ تانکر 13 هزار لیتـری در کرمان 
و زاهـدان قدمـی اساسـی در راه احیـای صنعـت ایـن دو 
اسـتان برداشـت و ثابت کرد کـه کارگـران ایرانی با تاش 
و کوشـش ثمربخش خود نمونـه کادر فعاله مملکتند و در 
نقـاط دور افتـاده نیـز بـا عدم امکانـات می تواننـد کارهای 

بـزرگ صنعتـی را به بهتریـن وجهی انجـام دهند.
رقابـت  بـا  کرمـان  صنعتـی  کارگاه  کـه  روزی  از   
نفتـی  تانکرهـای  سـاخت  کارخانجـات  بـر  بی ماننـدی 
شـرکت های تعاونـی روسـتایی را کـه بـا وام شـرکت ملی 
نفـت سـاخته می شـود بـه دسـت آورد، تاشـی پیگیـر 
آغـاز شـد و کارگران کارگاه صنعتی کوشـش داشـتند که 
عـدم امکانـات و دوری راه را بـا نیـرو و اسـتعداد و ابتـکار 
خویـش جبـران نماینـد و خوشـبختانه در مـدت بسـیار 
کوتاهـی ایـن کار بـزرگ بـه بهتریـن وجهی انجام شـد و 
در هفته گذشـته تیمسار سـپهبد ]عبدالمجید[ نصراللهی 
)۹( اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان بـه اتفـاق چنـد تن 
از روسـای سـازمان های دولتـی سیسـتان و بلوچسـتان از 
شـعبه کارگاه صنعتـی کرمـان در زاهـدان بازدیـد کـرد و 

تـاش و کوشـش کارگـران کارگاه صنعتـی را سـتود. 

در این بازدید که روسـای شـرکت ملی نفت و سـازمان 
تعـاون روسـتایی اسـتان بلوچسـتان و سیسـتان حضـور 
داشـتند، از طـرف آقـای محمـد صنعتی توضیحـات الزم 
به اسـتحضار اسـتاندار رسـید و اسـتاندار پس از بازدید از 
تانکرهـای مـواد نفتی بـه ارزش کار پیگیری که به دسـت 
کارگـران ایرانـی بـا سـرعت و دقـت انجـام شـده اشـاره 
کـرد ... آقـای آراسـته رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی 
اسـتان ضمـن ارائـه نقشـه تانکرها گفـت: هدف سـازمان 
بـزرگ  برنامـه  ایـن  اجـرای  از  تعـاون روسـتایی کشـور 
آن اسـت کـه مـواد نفتـی بـه قیمـت اصلـی و دور از هـر 
گونـه آلودگـی و بـرای همیشـه در اختیار کشـاورزان قرار 
گیـرد و ایـن مخـازن که بـه ارزان تریـن قیمـت و بهترین 
جنـس و سـرعت سـاخته می شـود، نگرانـی روسـتائیان و 
بـه خصـوص از جهت سـوخت راحـت می کنـد ... « )10(.  
شـهرهای  در  صنعتـی  تانکرسـازی  کارگاه  فعالیـت 
کرمـان، بندرعبـاس و زاهـدان به اندازه ای گسـترش یافت 
کـه آقـای محمد صنعتـی جهـت جوابگوی بـه متقاضیان 
تانکـر و همچنیـن وسـواس در خصـوص رعایـت کیفیـت 
آنـان، مجبـور بـه تعطیلـی دیگـر فعالیت هـای صنعتـی 
)تـراش کاری، درب و پنجـره سـازی و ...( گردیـد و کارگاه 
وی در شـهر کرمـانـ  کـه به جاده تهـران منتقل گردیده 
بـود ـ و شـهرهای زاهـدان و بندرعبـاس تـا سـال 135۷ 
ش. تنهـا بـه سـاخت تانکرهـای مـواد نفتـی می پرداخت. 

شـایان ذکـر اسـت وی هـم زمـان بـا تـاش در ایـن 
عرصـه، در تمامـی مجامـع و محافـل اقتصادی، سیاسـی و 
اجتماعـی کرمـان نیز فعالیتی جدی داشـت، بـه نحوی که 
تقریبـاً در کلیـه اتحادیه هـا و کانون های صنفـی و کارگری 
عضـو و نقشـی موثـر ایفـا می نمـود؛ از سـال 1341 ش. در 
سـمت ریاسـت اتحادیه درب و پنجره سـازی، جـوش کاری، 
آهن فروشـی، لوله کشـی و ... اسـتان کرمان توانستند منشأ 
خدماتـی شـایان بـه کارگـران زحمتکـش ایـن واحدهـای 
خدماتـی داشـته باشـند. از سـال 134۹ ش. بـه مـدت 
چهـار سـال )11( بـا عنـوان معاون و مسـئول اتـاق اصناف 
کرمـان، توانسـت بـا تجاربـی که در امـور اقتصـادی و فنی 
حاصـل نمـوده بـود، تعاملی شـایان بین اصنـاف و مردم به 
وجـود آورد. آخریـن فعالیـت اقتصـادی محمـد صنعتی در 
زمینـه تجـارت آهـن آالت بـود. وی از سـال 135۶ ش. بـه 
ایـن عرصـه وارد و حتـی پـس از خاتمه دادن بـه کلیه امور 
اقتصـادی، نظـر به سـال ها تجارب و فعالیـت در عرصه های 
مختلـف، تـا سـال 1382 بـه درخواسـت اعضـای اتحادیـه 
آهن فروشـان، مسـئولیت این اتحادیه را عهده دار بود و هم 
اکنـون نیز کلیـه مجامـع و اتحادیه های صنفی در مسـایل 

مختلـف از نظریـات وی اسـتفاده می کنند.
نگاهی به راه طی شده 

صنعتـی در انتهـای بیـان فعالیت هـای اقتصـادی خود 
می گویـد: »بـا نظـری بـه گذشـته ی پـر نشـیب و فـراز 
خـود، بـه خاطر مـی آورم؛ آن شـبی را که پسـری نوجوان 
می بایسـت خیلی زود، برای همیشـه با دوسـتان مدرسـه 
و کوچـه، بازی و شـیطنت و ... خداحافظـی نماید. چرا که 
قـرار بـود از فـردا برگـی جدیـد در دفتـر زندگـی اش ورق 
بخـورد. آری، ماننـد هـر کسـی کـه قصـد انجـام ورود به 
مکانی ناشـناخته داشـته باشد، آن شـب ترس و اضطرابی 
عجیـب داشـتم. آیـا می توانـم بـا ایـن سـن و سـال، در 

دنیـای آدم  بزرگ هـا موفـق بشـوم؟
 بـا تـوکل بـه خـدا و زمزمـه ی ایـن کـه »مـن خواهم 
توانسـت در ایـن عرصـه جدیـد موفـق باشـم« شـب را به 
صبـح رسـاندم. اولیـن روز شـروع بـه کارم را هیـچ گاه 
فرامـوش نخواهـم کرد؛ نوجوانـی 14ـ  15 سـاله بودم که 
بـرای اولیـن بـار از سـر دِر زیبـای کارخانه خورشـید گذر 
کـردم؛ بـا دلـی پـر از شـور و شـوق، و امیـد بـه سـاختن 

زندگـی مطلـوب و خدمـت بـه خانـواده و همشـهریانم. 
و اکنـون کـه بـه گذشـته می نگـرم، از روزی کـه بـه 
کرمـان  خورشـید  کارخانـه  در  سـاده  کارگـری  عنـوان 
مشـغول بـه کار شـدم، تـا اکنـون کـه بیـش از شـش 
دهـه از آن زمـان گذشـته اسـت، بـه یـاری خداونـد و در 
سـایه ی اعتمـاد بـه نفـس، پشـتکار و تـاش بی وقفـه، 
مشـاغل زیادی را چـون: ریخته گری، تـراش کاری، درب و 
پنجره سـازی، تانکرسـازی، آهن فروشـی و ... را انجام داده 

و از هـر کـدام دنیایـی خاطـره و تجربـه آموختـه ام؛
موی سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده ام
به سـمت ها و مناصب رسـمی و افتخاری بسـیاری نایل 
آمـده ام، امـا چیـزی که همواره بـدان مفتخر و خوشـنودم، 
ایـن اسـت کـه دو اصـل در زندگـی ام، چـه در فعالیت های 
اقتصادی و چه در مسـایل سیاسـی، اجتماعی، ورزشـی و ... 
بـدان معتقـد و بـه آن باور داشـتم. اول این که شکسـت را 
هیـچ گاه قبول نکرده و تنها آن را تجربه ای جدید دانسـتم؛ 
در تاطـم زندگـی، بارها تمامـی دارایی، پس انداز و تاشـم 
بـه یـك بـاره نابـود گردیـد، امـا مأیـوس و ناامید نشـده و 
بـا اعتقـاد بـه رزاقیـت خداونـد، در سـایه تـاش مضاعـف 
توانسـتم از صفـر شـروع نمـوده و دوبـاره سـر پـا بایسـتم. 
دیگـر ایـن کـه در تمـام دوران فعالیت هـای اقتصـادی و 
دیگـر عرصه هـا، همـواره رضایت و خشـنودی مـردم را مد 
نظـر داشـتم و بدیـن بـاور بـودم که کسـب رضایـت مردم، 

یقیـن خشـنودی خدا را نیـز به دنبـال دارد. 
دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد« )12(.
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جمع آوری 100 فقره انشعاب 
غیرمجاز در شهر بم 

طـی مـاه گذشـته 100 فقـره انشـعاب غیـر مجـاز 
در شـهر بـم قطـع و جمـع آوری گردیـد. حسـن چـرخ 
انـداز مدیـر امـور آب شهرسـتان بـم گفـت: بـا توجـه 
بـه اینکـه قطـع انشـعابات غیـر مجـاز تأثیـر زیـادی بر 
رونـد توزیـع عادالنـه آب در بیـن شـهروندان و کاهـش 
آب بـدون درآمـد ایفـا مـی نمایـد ،عملیـات شناسـایی 
و قطـع انشـعابات آب غیـر مجـاز در شـهر بـم توسـط 
واحد مشـترکین امـور آب صورت می گیـرد. وی افزود: 
در همیـن راسـتا طی مـاه گذشـته 120 فقره انشـعاب 
غیرمجـاز در بـم شناسـایی شـد کـه از ایـن تعـداد 20 
فقـره تبدیـل بـه مجـاز شـد و 100 فقـره نیـز قطـع و 

جمـع آوری گردیـد.
و  آب  امـور  شـد:  متذکـر  پایـان  در  انـداز  چـرخ 
فاضـاب شهرسـتان بـم در چارچـوب وظایـف قانونی و 
نظارت هـای مسـتمر خود اقـدام به جمـع آوری این گونه 

انشـعابات در روزهـای پیـش رو خواهـد کـرد.

1164 فقره حوادث انشعابات و 
شبکه در رفسنجان برطرف شد

، 11۶4 فقـره  طـی دو مـاه نخسـت سـال جـاری 
حـوادث انشـعابات و شـبکه در شهرسـتان رفسـنجان 
رئیـس  و  مدیرعامـل  سـاالری  عبـاس  شـد.  برطـرف 
هیئـت مدیـره شـرکت آب و فاضاب رفسـنجان گفت: 
از ابتـدای سـال جـاری تا پایان اردیبهشـت مـاه 11۶4 
فقره حوادث شـبکه و انشـعابات در شهرستان رفسنجان 
برطرف شـد. وی افـزود: این تعداد حوادث شـامل ۶81 
مـورد )حـوادث انشـعابات(، 132 مورد )حوادث شـبکه 
مـی  فرعـی(  شـبکه  )حـوادث  مـورد   351 و  اصلـی( 
باشـند. سـاالری در ادامـه بیـان داشـت: حـوادث فـوق 
در شـهرهای انـار )133 مـورد(، بهرمـان )104 مـورد(، 
حسـین آبـاد گلشـن )111 مـورد(، رفسـنجان )۶85 
مـورد(، سرچشـمه )4۶ مـورد(، صفائیـه )44 مـورد( و 
کشـکوئیه )41 مـورد( رفـع گردید.مدیرعامـل آبفـای 
رفسـنجان در پایـان گفـت: طـی همیـن مـدت 2 فقره 
حـوادث خطـوط انتقـال در حسـین آبـاد گلشـن و 1 

فقـره در کشـکوئیه برطـرف شـد.

یک حلقه چاه در نودژ کهنوج 
وارد مدار بهره برداری شد

یـك حلقـه چـاه با دبـی 35 لیتـر بـر ثانیـه در نودژ 
بـه بهـره بـرداری رسـید. اکبر مشـایخی مدیـر امور آب 
شهرسـتان کهنـوج گفـت: بـا توجـه بـه کمبـود آب در 
شـهر نـودژ ، بـه منظور کاسـتن از بحـران آب و کم آبی 
در فصـل تابسـتان، یـك حلقه چـاه به عمـق 120 لیتر 
در شـهر نـودژ بـه بهره بـرداری رسـید. وی افـزود: دبی 
ایـن چـاه 35 لیتـر بـر ثانیـه می باشـد کـه بـا اعتباری 
بالـغ بـر 1 میلیـارد ریـال از محل اعتبـارات داخلی پس 

از حفـر و تجهیـز وارد مـدار بهـره برداری شـد.

اجرای 150 متر خط انتقال آب 
در منطقه قریه العرب کرمان

بـه منظـور وارد مـدار شـدن چاههـای حفـر شـده 
در منطقـه قریـه العـرب، طـی یـك روز 150 متر خط 
انتقـال اجرا گردیـد. روح اهلل ابارقی مدیر شـبکه توزیع 
آب شـهر کرمـان گفـت: بـه منظـور وارد مـدار شـدن 
چاههـای حفـر شـده در منطقـه قریـه العرب،طـی یك 
روز بـه طـور همزمـان بـر روی خـط انتقال ۶00، سـه 
نقطـه جهـت نصب سـه راهـی بـرش داده شـد و 150 
اجـرا گردیـد. وی  انتقـال چـدن داکتیـل  متـر خـط 
همچنیـن افزود: توسـط واحـدت اتفاقات امـور آب، در 
کوتاهتریـن زمـان ممکـن و طـی چند سـاعت 50 متر 
خـط انتقـال شـریف آبـاد کـه دچـار شکسـتگی شـده 
بـود ، همچنیـن 20 متر خـط انتقـال 400 قریه العرب 

بازسـازی شـد و خطـوط مذکـور وارد مدار شـدند.

دلیل افزایش قیمت تندر، بازنشستگی پراید و شریک آمریکایی
 تهیه و تنظیم: آرین اسدی

پـژو  یعنـی  هم وطنـش  خودروسـاز  برخـاف  رنـو 
ایرانـی  شـرکای  بـا  نیـز  تحریـم  روزهـای  آخریـن  تـا 
خـود باقـی مانـد تـا از سـرمایه گذاری خـود در اینجـا، 
پاسداشـت کنـد. بـا ایـن وجـود و علی رغم انتشـار بیانیه 
لـوزان سـوئیس، این شـرکت فرانسـوی سـطح همکاری 
خـود را بـه دلیـل اختافـات مالی بـا طرف هـای ایرانی، 

بـه پایین تریـن حـد ممکـن کاهـش داده اسـت.
در  می تـوان  را  شـرکت  ایـن  فعالیت هـای  کاهـش 
و  ایران خـودرو  شـرکت  دو  تولیـدی  تندرهـای  تعـداد 
سـایپا به وضـوح دیـد. در ایـن زمینـه محمـد قربانـی، 
معـاون برنامه ریـزی تولیـد شـرکت سـایپا، عنـوان کرده 
کـه عـدم ایفـای تعهدات شـرکت رنـو در تأمیـن قطعات 
ایـن خـودرو باعـث شـده تـا ظرفیـت تولید ایـن خودرو 
کاهـش پیـدا کنـد؛ به طوری کـه هم اکنـون پارس خودرو 
ظرفیـت تولیـد روزانـه 300 دسـتگاه تنـدر ۹0 را دارد، 
امـا روزانـه 50 تـا ۶0 دسـتگاه تنـدر ۹0 تولیـد می کند. 
وی همچنیـن افـزود کـه در حـال حاضـر پارس خـودرو 
بـا مذاکـره بـا رنـو به دنبـال افزایـش تحویـل قطعـات و 
رشـد تولیـد یـك خـودرو اسـت، امـا تاکنـون صحبتـی 
دربـاره افزایـش قیمـت تـك قطعـات تحویلـی از سـوی 
رنـو پـارس صـورت نگرفته اسـت، ضمن آنکه رنو سـطح 
همـکاری را کاهـش داده تـا محدودیت ها برطرف شـود. 
قربانـی بـا تأکیـد بـر اینکـه مشـکل اصلـی پارس خودرو 
تأمیـن قطعـات اسـت، تصریـح کـرد کـه هنـوز قـرارداد 
جدیـدی بـا رنـو منعقـد نشـده اسـت و در حـال مذاکره 
هسـتیم. وی در ادامـه با اشـاره به اینکه حـدود 12 هزار 
دسـتگاه از تعهـدات ایـن شـرکت به مشـتریان به سـال 
۹4 منتقـل شـده اسـت، اظهـار کـرد: در ماه هـای پایانی 
سـال ۹3 میـزان تقاضا در سـطح بازار افزایـش پیدا کرد 
بـه همیـن منظـور نتوانسـتیم به تمـام تعهـدات خود در 
سـال گذشـته عمل کنیم، اما در فروردین و اردیبهشـت 
امسـال بـه تمـام تعهـدات معـوق خـود عمـل خواهیـم 

. د کر
معـاون برنامه ریـزی تولیـد شـرکت سـایپا در ادامـه 
بـا اشـاره به اینکـه افزایـش یك میلیـون تومانـی قیمت 
پارس تنـدر بـا هماهنگـی شـورای رقابـت بوده اسـت در 
پاسـخ بـه سـؤالی مبنـی بـر اینکـه چـرا عـاوه بـر نـرخ 
یـك درصـدی مالیـات بـر ارزش افـزوده، قیمـت تنـدر 
۹0 افزایـش پیـدا کـرده اسـت، افـزود: مـا هیـچ افزایش 
بـدون  و  قانـون  خـاف  خـود  محصـوالت  در  قیمتـی 
هماهنگـی با شـورای رقابت اعمـال نکرده ایـم. خودروی 
پارس تنـدر پیـش از ایـن بـا یـك ایربـگ تولید می شـد، 
امـا براسـاس قانـون این خـودرو باید بـه دو ایربگ مجهز 
می شـد کـه این شـرکت نیز اطاعـات هزینه هـای نصب 
ایربگ را به شـورا ارسـال کـرد و هماهنگـی الزم را برای 
افزایـش هزینه هـای تولیـد آن بـا شـورای رقابـت انجـام 
داده اسـت. وی در انتهـا بـه ایـن نکته نیز اشـاره کرد که 

تجدیدنظـر در قـرارداد تنـدر-۹0 بـا رنـو در حـال انجام 
اسـت و پیگیـری خواهیـم کـرد تـا تولیـد افزایـش یابد، 
ایـن در حالـی اسـت کـه پارس خـودرو به طـور جـدی 

مذاکـره بـا رنـو را ادامه خواهـد داد.
بازنشستگی پراید

معـاون تولیـد سـایپا روز گذشـته همچنیـن در مورد 
ادامـه تولیـد پرایـد عنـوان کـرد کـه توقـف تولیـد ایـن 

امـا  اسـت،  شـده  برنامه ریـزی   ۹5 سـال  در  خـودرو 
اگـر بـازار کشـش داشـته باشـد، پرایـد را فعـًا تولیـد 
می کنیـم. قربانـی در مـورد هدف گـذاری شـرکت سـایپا 
سـال  هدف گـذاری  کـه  کـرد  اظهـار   ۹4 سـال  بـرای 
جاری در سـایپا تولید 584 هزار دسـتگاه خودرو اسـت. 
وی تصریـح کـرد: دو موضـوع زنجیـره تأمیـن و تأمیـن 
تقاضـای بازار از جمله راهبردهای سـایپا در سـال جاری 

اسـت و بـر ایـن اسـاس، هدف گـذاری افزایـش تولیـد و 
توسـعه صـادرات در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه 
همیـن دلیـل در سـال ۹3، صادرات با 120 درصد رشـد 
نسـبت به سـال ۹2، به 123 هزار دسـتگاه رسـیده و در 
سـال جـاری نیـز هدف گـذاری صـادرات بـا 120 درصد 
رشـد طراحـی شـده اسـت. قربانـی توسـعه محصـول را 
به عنـوان راهبـرد سـوم سـایپا در سـال جـاری عنـوان و 
تصریـح کـرد کـه بر ایـن اسـاس، تولیـد انبوه خـودروی 
H۳۳۳، تیباهاچ بـك و سـراتو در دسـتور کار قرار گرفته 
اسـت و سـاینا نیـز در نیمـه دوم سـال جـاری بـه تولید 
انبـوه می رسـد، ضمـن اینکه خـودروی آریو نیز تـا پایان 

اردیبهشـت شـماره گذاری خواهـد شـد.

شریک آمریکایی؟
وی در پاسـخ بـه سـؤال یـك از خبرنـگاران مبنی بر 
مذاکـره سـایپا بـا خودروسـازان آمریکایـی خاطرنشـان 
کـرد: مذاکـرات در سـطح سیاسـی بایـد اتفـاق بیفتد و 
سـطوح بـاالی کشـور ایـن مذاکـرات را پیگیـری کنند، 
ایـن در حالـی اسـت که سـایپا هنوز با طـرف آمریکایی 
وارد مذاکـره نشـده اسـت، امـا بنـا داریـم تـا در ادامـه 
را  وزارت صنعـت  برنامه هـای  و  مسـیر خـود، مدل هـا 
در مذاکـرات خـود پیـش برویـم. به گفتـه قربانـی، اگر 
قـرار باشـد شـرکای خارجـی بیشـتری را جـذب کنیـم 
بایـد بـه پیش شـرط های آن هـم توجه داشـته باشـیم، 
ایـن در حالـی اسـت کـه بخشـی از ایـن ارتباطـات بـه 
حوزه هـای سیاسـی برمی گـردد و اگـر دولـت بسـترها 
را فراهـم کنـد، از مذاکـره بـا خودروسـازان آمریکایـی 

می کنیـم. اسـتقبال 
سهم چینی ها در سایپا

معـاون تولیـد سـایپا در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگاری 
مبنـی بـر تغییر شـرایط بـرای شـراکت با خودروسـازان 
اروپایـی و آمریکایـی و تأثیـر آن در شـراکت بـا چینی ها 
گفـت: آنچـه برنامـه سـایپا اسـت، اختصـاص سـهم 5 
درصـدی بـه چیـن از تولیـدات ایـن شـرکت اسـت، این 
در حالـی اسـت کـه فـارغ از اینکـه طرف هـای شـراکت، 
از چـه کشـوری هسـتند، بـه کیفیـت و قیمـت اهمیـت 

می دهیـم.
Z300 یا زوتای S300 سایپا

وی اظهـار کـرد: از 584 هـزار دسـتگاه تولیـد در 
چینی هـا  بـه  دسـتگاه  هـزار   2۷ حـدود   ،۹4 سـال 
اختصـاص خواهـد یافـت، بنابرایـن اگـر بـازار نسـبت 
بـه تولیـد محصـوالت چینـی اقبال نشـان دهد، سـهم 
چیـن را بـاال خواهیـم بـرد. البتـه در ایـن میـان پاس 
کردن اسـتانداردهای مشـترک و امکان رقابـت قیمتی 
را نیـز درنظـر خواهیـم گرفت. بـه گفته قربانـی، ازنظر 
قیمـت و کیفیـت بایـد تولیـدات بـا چیـن قابـل رقابت 

. شد با

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 13۹4۶031۹00۷00322۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـك کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای افشـین پور سـیف الدینی فرزند محمد رضا بشـماره شناسـنامه 440 صادره 
از زرنـد در ششـدانگ یـك بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 22۷/۹۷ متـر مربـع که مـوازی 58/20 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـاک 28۶۷ فرعـی از 13 
اصلـی واقـع در بخـش 4 کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری اسـامی خیابان شـهید زینهـاری کوچه 
15 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای غامحسـین ایاقـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یك ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/12          تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/3/2۶ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 113۶     

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 13۹4۶031۹00۷000۷24 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـك کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای سـید هاشـم کاظمـی حرجنـدی فرزند سـید مهدی بشـماره شناسـنامه 
1۹45 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـك بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 1۶۶/1۷ متـر مربـع تحـت پـاک 
135۹0 فرعـی از 4۷۷۶ اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امـام پشـت پمپ بنزین 
گاراژ زرنـد جنـب شـرکت پروفیـل خریـداری از محـل مالکیت آقای رضا رشـید فرخـی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یك ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/12            تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/3/2۶ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام   م الف ۷85    

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 13۹3۶031۹00۷043021 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـك کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اصغـر رجایـی نژاد فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از بافت در 
ششـدانگ یـك باب سـاختمان بـه مسـاحت 24۹ متر مربع که مـوازی 82/۹3 متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـاک 18081 فرعی از 1۷83 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان 24 آذر خیابان شـهید هاشـم نادری غربی ۷ درب دوم سـمت چپ 
خریـداری از محـل مالکیـت خانـم اشـرف تقی زاده محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 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 مدت یـك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/12           تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/3/2۶ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 11۷0   

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

برابـر رای شـماره 13۹4۶031۹002001۶۷۹هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملك کهنـوج تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم روزان ملك رخشـائی فرزند کرمشـاه بشـماره شناسـنامه5۹3صادره ازجیرفت 
دریـك بـاب خانه به مسـاحت45۷/43مترمربع پاک۷3۶فرعـی از188اصلی مفروز ومجزی شـده ازپاک188 
اصلـی قطعـه سـه واقـع درشـهر رودباربخش4۶کرمـان خریـداری از مالك رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی 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 ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹4/03/12                      تاریخ انتشار نوبت دوم:۹4/03/2۶

 رئیس ثبت اسناد و اماک-اصغرناروئی- کهنوج
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی      
برابـر رای شـماره 13۹3۶031۹002010۶11هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـك کهنوج 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی خانم کلثوم دسـت خوان فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه1305صادره 
از رودبـار دریـك بـاب خانه بـه مسـاحت1334/۶4مترمربع پاک۶55فرعـی از188اصلی مفروز ومجزی شـده 
ازپـاک188 اصلـی قطعه سـه واقـع درتاج آبـاد رودباربخش4۶کرمان خریـداری از مالك رسـمی آقای و خانم 
هامحمدمهـدی ومهسـامهیمی وفاطمـه بیگ مـرادی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی 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 یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹4/03/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹4/03/2۶

 رئیس ثبت اسناد و اماک
اصغرناروئی- کهنوج

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

برابـر رای شـماره 13۹3۶031۹0020113۹۷هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـك 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای یوسـف نارویـی فـرد فرزنـد مرحـوم عزیـز بشـماره 
شناسـنامه2018صادره از رودبـار دریـك باب خانه بـه مسـاحت۶۶3/۷مترمربع پاک۷2۹فرعی از188اصلی 
مفـروز ومجـزی شـده ازپـاک188 اصلی قطعه سـه واقـع درشـهر رودباربخش4۶کرمان خریـداری از مالك 
رسـمی آقـای عبدالحسـین مهیمـی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 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:۹4/03/12                

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹4/03/2۶
 رئیس ثبت اسناد و اماک-اصغرناروئی- کهنوج

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

برابـر رای شـماره 13۹3۶031۹0022010484هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملك کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم فاطمه داوند فرزند عزیز بشـماره شناسـنامه45۶صادره ازرودبـار دریك باب 
خانـه بـه مسـاحت1۶45/2۹مترمربع پاک۶۹8فرعـی از188اصلـی مفـروز ومجزی شـده ازپـاک188 اصلی 
قطعـه سـه واقـع درشـهر رودبـار- شـهرک انقـاب بخش4۶کرمـان خریـداری از مالك رسـمی آقـای و خانم 
محمدمهـدی ومهسـا مهیمـی و فاطمه بیگ مـرادی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی 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 یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹4/03/12                  

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹4/03/2۶
 رئیس ثبت اسناد و اماک-اصغرناروئی- کهنوج

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  13۹3۶031۹002010504هیـات  شـماره  رای  برابـر 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـك کهنـوج تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم عالمـه دسـت خـوان فرزنـد غامرضـا بشـماره 
شناسـنامه۷0۹صادره از رودباردریـك بـاب خانـه به مسـاحت8۶۶/۹۷مترمربع پاک۶۹۹فرعـی از188اصلی 
مفـروز ومجـزی شـده ازپـاک188 اصلی قطعه سـه واقـع درشـهر رودباربخش4۶کرمان خریـداری از مالك 
رسـمی آقـای و خانـم هـا محمدمهـدی و مهسـا مهیمـی و فاطمه بیگ مـرادی محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹4/03/12             

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹4/03/2۶
 رئیس ثبت اسناد و اماک-اصغرناروئی- کهنوج

ارقـام  در  بازنگـری  متعـدد  خشـنامه های 
تسـهیات خـودرو، مسـکن و جعالـه در حالـی 
اخیـرا ابـاغ شـده اسـت کـه اثـری از اجـرا در 
ایـن  شـعب  بـه  مراجعیـن  و  نیسـت  بانك هـا 
روزهـا تنهـا پاسـخی کـه می شـنوند پرداخـت 
وام 10 میلیـون تومانـی کاال آن هـم بـه شـرط 

اسـت. سـپرده گذاری 
بـه گـزارش دنیـای خودرو بـه نقـل از فارس، 
شورای پول و اعتبار در سه دو جلسه اردیبهشت 
ماه خود سـقف تسـهیات خـودرو، کاال و خرید 
مسـکن در بانك هـا بـه غیـر از بانـك مسـکن را 
بـه ترتیـب 15، 10 و ۶0 میلیـون تومـان تعیین 
کرد. شـیوه نامه اجرایی مصوبه تسـهیات کاال و 
خودرو 11 خرداد ماه و تسـهیات مسـکن چند 
روز بعـد از آن اباغ شـد و در همین راسـتا برای 
نحـوه اجرایی شـدن این مصوبات بـه چند بانك 

کردیم. مراجعه 
 شرط سپرده گذاری

 برای پرداخت تسهیالت
بانك هـا  ایـن  همـه  مشـترک  فصـل 
پرداخت تسـهیات در صورت سـپرده گذاری 
از  یکـی  شـعبه  اعتبـارات  مسـئول  اسـت. 

بانك هـای غیردولتـی شـده بـه فـارس گفت: 
وام کاال و خـودرو نداریـم و تسـهیات خرید 
بـرای  اسـت؛  اعتبـاری  کارت  قالـب  در  مـا 
دریافـت وام هـم بایـد 8 مـاه پـول شـما در 

بمانـد. حسـاب 
کارمنـد یکی دیگـر از بانك هـای غیردولتی 
شـده می گویـد: وام 10 میلیـون تومانی کاال را 
بـا نرخ سـود 21 درصـد پرداخـت می کنیم اما 
متقاضـی بایـد معـادل 3 میلیـون تومـان را به 

مـدت ۹ مـاه سـپرده گذاری کند.
در  می خواهیـد  اگـر  می دهـد:  ادامـه  وی 
زمـان کوتاهـی وام را دریافـت کنیـد، معـادل 
30 درصـد وام در حسـاب جـاری کـه سـودی 
بـه آن تعلـق نخواهـد گرفـت، تا زمان تسـویه 

کامـل بلوکـه می شـود.
توقف پرداخت وام کاال، خودرو در یک 

بانک غیردولتی شده
بانـك  یـك  شـعبه  کارمنـد  بیـن  ایـن  در 
غیردولتـی شـده دیگـر هـم بـه مـا می گویـد: 
فعـا نـه وام کاال و نـه خودرو و مسـکن پرداخت 
نمی کنیـم؛  منتظر تصمیم مدیـران بانك در این 

هسـتیم. زمینه 

معادل 3۰ درصد مبلغ 
وام سپرده گذاری کنید

شـرایط پرداخت وام کاال در یك بانك دولتی 
هـم تقریبـا اینگونـه بـود. وام 10 میلیونی خرید 
کاال بـا نـرخ سـود 21 درصـد و سـپرده گذاری 
معـادل 30 درصـد. البتـه ایـن کارمنـد بانـك 
تاکیـد می کند پیش شـرط پرداخت تسـهیات 
بـه  معمـوال  بانـك  و  نیسـت  سـپرده گذاری 
مشـتریان بـا سـابقه خـود کـه حسـاب فعـال 
داشـته باشـند، تسـهیات می دهد اما اگر کسی 
در بـدو ورود بـه بانك متقاضی وام باشـد باید به 

ایـن نحـو سـپرده گذاری کنـد.
*پرداخـت تسـهیات ۶0 میلیونـی مسـکن 
بعـد از تسـویه بدهـی بانـك بـه بانـك مرکـزی

بانـك دولتـی دیگـر کـه کارمنـد آن  یـك 
می گویـد هنـوز اباغیـه وام خـودرو بـه شـعبه 
نرسـیده اسـت، به خبرنگار فارس مـی گوید: وام 
کاال 10 میلیـون تومـان و نـرخ سـود 24 درصد 
اسـت. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا وام 
خرید مسـکن هـم پرداخت می کنیـد، می گوید: 
هنـوز چنین امکانـی فراهم نشـده زیـرا در ابتدا 
بانك هایـی که بـه بانك مرکزی بدهکار هسـتند 

باید بدهی خود را تسـویه کـرده و بعد در صورت 
داشـتن منابع کافـی وام مسـکن پرداخت کنند.

بـه گـزارش فـارس، در همیـن رابطـه رئیس 
کل بانـك مرکزی در مراسـم افتتاح حسـاب وام 
مسـکن خانه اولی هـا در جمع خبرنـگاران گفته 
بـود: برخـی بانك ها بـه دلیل اینکه حسـاب آنها 
نـزد بانـك مرکـزی قرمز شـده بـود، نتوانسـتند 
وارد فراینـد پرداخـت وام شـوند، البتـه تعـدادی 
از بانك هـا بـا برطـرف شـدن ایـن مشـکل اقدام 
بـه پرداخـت تسـهیات کرده اند. بـرای پیگیری 
موضـوع بـا چنـد نفـر از کارمنـدان بانك هـای 
خصوصـی هـم صحبـت کردیـم کـه پاسـخ آنها 
عـدم پرداخت ایـن وام ها بـود. در واقع بانك های 
خصوصـی وامـی بـا عنـوان خریـد کاال، خریـد 

خـودرو و وام ۶0 میلیـون تومانی مسـکن ندارند 
و گویـا مصوبـات شـورای پول و اعتبـار در بخش 

اعتبـارات مشـمول ایـن بانك ها نمی شـود.
البتـه پیگیری هـا مـا نشـان می دهـد بانك ها 
وارد فراینـد پرداخـت وام مسـکن ۶0 میلیـون 
تومـان نشـده اند و تاکنـون فقـط تسـهیات 10 
میلیـون تومانی کاال عملیاتی شـده که آن هم با 

شـرط سـپرده گذاری است.
در ایـن بـاره مدتـی پیـش هـم سـید کامـل 
تقـوی نـژاد مدیرعامـل بانـك سـپه بـه فـارس 
شـرط  بـه  تسـهیات  پرداخـت  بـود:  گفتـه 
سـپرده گذاری در بانك هـا رواج یافته اسـت؛ این 
اقـدام بـه نوعـی نـرخ سـود تسـهیات را از رقم 

مدنظـر بانـك مرکـزی را باالتـر می بـرد.

خبری از وام  جدید خودرو در بانک ها نیست
خبر
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مریـض خانـه، آب انبـار، مسـجد، مکتـب 
یخـدان،  سـقاخانه،  عمومـی،  حمـام  خانـه، 
کاروانسـرا و... آیتـم هـای ضروری شـهرهای 
قدیـم اسـت. آیتم هایـی که نشـان از آبادانی 
و مدنیت یك سـرزمین دارد و دسـت بر قضا 
بـا رجـوع بـه تاریخچـه آن هـا در مـی یابیم 

کـه اکثریـت قریـب به اتفاق شـان به دسـت 
مـردم احـداث شـده اند.

در کرمـان قدیـم با نگاهی بـه عناوین این 
آیتـم هـا از مسـجد آقاغامعلـی و آقـا صادق 
گرفتـه تا بیمارسـتان ارجمنـد و راضیه فیروز 
و حمـام آقـا سـید علـی اتحـاد و دانشـگاه 

افضلـی پـور و... مـی تـوان ادعـای فـوق را 
کرد. تقویـت 

انـگار مـردم قدیـم بـه محـض ایـن کـه 
درآمدشـان از حد نیاز سـرریز می کرد، مازاد 
درآمـد خـود را صرف امـور عـام المنفعه می 
کردنـد و هـر کس متناسـب با تـوان خود در 
جهـت آبادانی شـهر و دیار خود می کوشـید.

دیرگاهـی اسـت کـه بـا ورود بـه روزگار 
نفـت،  بـه  اقتصـاد کشـور  اتـکای  و  مـدرن 
سـرمایه گـذاری هـای خیریـه نیـز از حالـت 
مردمـی خارج شـده و به عنـوان وظیفه ای بر 
دوش دولـت هـا قـرار گرفته و بالطبـع مردم 
نیـز انتظـار دارند که در آمدهـای نفتی صرف 

امـور همگانی شـود.
دیگر به ندرت شـاهد احداث بیمارسـتان، 
مدرسـه و... توسـط مـردم هسـتیم. سـرریز 

درآمدهـا نیـز تبدیـل بـه زمین و بـاغ و ملك 
شـخصی می شـود. آن هـم نه لزوماً در شـهر 
خود فرد بلکه در هر شـهر و کشـور و منطقه 
ای کـه در آینـده درآمد بیشـتری را عاید فرد 

ثروتمنـد کند.
اماکـن  ایجـاد  و  بهسـازی  و  بازسـازی 
رفاهـی البتـه از وظایـف دولـت هاسـت؛ اما 
تجربـه نشـان داده کـه امـوری کـه بـه طور 
مسـتقیم توسـط مردم اداره شـود پایدارتر و 
ماناتـر اسـت. نگاهـی بیندازید به مسـاجدی 
کـه هیـچ موقوفـه ای ندارند و تنهـا با کمك 
هـای نمازگـزاران  ده هـا و بلکه صدها سـال 
اسـت کـه آبـاد و پـر رونـق باقـی مانـده و 
امـروز نه تنهـا کاربرد مذهبی خـود را حفظ 
کـرده بلکـه اثـری تاریخـی نیـز بـه شـمار 

می آیـد.

بـه ویـژه  نهادهـای آموزشـی کشـور  بـر 
»آموزش و پرورش« کشـور الزم اسـت که در 
آمـوزه هـای خود تجدیدنظر کـرده و به جای 
بسـیاری از محفوظـات فـّرار و بـی کاربـردی 
کـه ذهـن کودکان فـرو می کنـد، جنبه های 
انسـانی وقـف و سـود رسـانی بـه هـم نوعان 
خـود را در قالـب کارهـای عـام المنفعـه نیز 
بیاموزنـد تـا کـودکان بداننـد و بـه این قضیه 
بـاور داشـته باشـند کـه ایجـاد یـك فضـای 
سـالن  کتابخانـه،  مصنوعـی،  سـبز، جنـگل 
تأتـر، نگارخانـه و... نیـز کار خیـر محسـوب 

شـود. می 
وقت آن رسـیده  که به سـنت پیشـینیان 
بازگردیـم و بـا نگرشـی مبتنـی بـر »خیـر«، 
موجبـات آبادانـی حسـاب شـده و پایـدار را 

آوریم.   فراهـم 

آبادانی مانا در گرو همت مردم
 یاسر سیستانی نژاد

یادداشت
                                                      علیجان غضنفری

ماجرای
پراید و پرادو

بخش سوم

-اما پسـرجان، اسـتهاکش از سـر من و تو زیاده، 
فقـط خریدن تنها که شـرط نیسـت!

-: اگـه دیدیم زیـاده میفروشـیمش، الاقل آرزوش 
بـر دلمـون نمی مونه!

-بـر دل تـو، نـه مـن، مـن کـه آرزوهـای محـال 
. نمی کنـم

-: بسـیارخوب آرزوهـای من، خوبـه؟ دیگه چیزی 
نگو، باشـه؟

ناچـار تسـلیم شـدم! همسـرم همیشـه می گفـت: 
برابـر خواسـته های غیرمنطقـی بچه هـا زود  تـو در 
تسـلیم میشـی و ایـن بـرای آن هـا خـوب نیسـت! 
راسـت می گفـت، بچـه به جـای اینکه خـودش یه یا 
اهلل بگـه و دسـت روی زانـوی خـودش بگیـره و بلند 
شـه، چشـمش بـه دسـت پـدر و مـادره و متکـی به 

خـود بـار نمیاد. 
جامعـه امروز مـا رو ببین، سـن ازدواج فرزندامون 
ایـن سـن و سـال  الـی 35 رسـیده، تـوی  بـه 30 
طـوری بی تفـاوت شـدن کـه ناچار پـدر و مـادر باید 
براشـون دسـتی بـاال بزنـن و اونـارو بفرسـتن خونـه 
بخـت، اون هـم از تـرس اینکـه بیخ ریش خودشـون 

نمونن! باقـی 
بـرای بیکاریشـون هـم بـه عقیـده اونا نـه جامعه، 
نـه دولـت، نـه تـورم، نـه تحریـم .... هیچـی مقصـر 
نیسـت فقـط پـدر و مـادر مقصـرن کـه مثـًا 10 
سـال پیـش بابـا حاضر نشـده مغازه فکسـتنی اش رو 
بفروشـه و آقا پسـر رو بفرسـته خـارج، اگه بـه موقع 
فرسـتاده بودنـش، اآلن المبورگینـی سـوار می شـد 

پراید! نـه 
چه دردسـرتان بدم، پسـره از بس ذوق داشـت دو 
هفتـه ای بـا وکالتی کـه از من گرفـت، کارارو راس و 
ریـس کـرد، ملـك رو فروخـت و باالخره بـا یه چك 
200 میلیونـی اومـد خونـه کـه:- بفرمـا، اینـم پـول! 
حـاال اجـازه میـدی برم دو تـا بلیط قطار بـرای هفته 

دیگـه بگیرم؟!
-برای کجا؟

-:تهرون دیگه!
دلـت  تـا  شـریعتی  خیابـون  تـو  چـرا؟  -تهـرون 
بخـواد ماشـینای شاسـی بلند هسـت، میترسـی بـه 

نخـورن؟! کاسـمون 
-: اذیـت نکـن بابـا، کاس چیه؟ من دارم حسـاب 
پولمـون رو میکنـم، هـر مـدِل ایـن ماشـینا حداقـل 
بـه  اینجـاس،  از  ارزون تـر  میلیـون  بیسـت  تهـرون 

نفعمونـه کـه بریـم تهـرون!
- پـس صبـر کـن مـادرت بیـاد بـا اونـم مشـورت 

بعد! کنیـم 
همسـرم کـه اومـد، طبق عـادت مألوفش کـه اگر 
اون نباشـه، مـا نـه می تونیـم رانندگـی کنیـم، نـه 
خریـد. دو پـا را تـوی یـك کفـش کـرد که مـن هم 
بایـد بیـام، اونجـا تهرونـه و شـمام دو تا شهرسـتانی 
سـاده، اگه نباشـم کاه سـرتون میـذارن و تازه وقت 
برگشـتن هنـگام رانندگـی خوابتـون می بـره، اونم با 
میشـه؟!  چـی  می فهمیـن  میلیونـی!   200 ماشـین 
البتـه خـدا اون روز رو نیـاره.... خاصـه اونقدر گفت 
و گفـت تـا ما هـم رضایـت دادیم کـه بدون ایشـون 
مـا نمی تونیـم قـدم از قـدم برداریـم و اگـر هـم تـا 
اینجـای زندگـی رسـیده ایم همـش نتیجـه کاردانـی 

اون اسـت و بـس!
هفتـه بعـد بنـده و شـازده پسـر و مـادرش عـازم 
ماشـین های  تنـوع  تهـرون  تـوی  شـدیم!  تهـرون 
شاسـی بلنـد، ژاپنی، کـره ای و چینی مـا را که هیچ، 
حتـی پسـرم را که بـا اون مارک ها و مدل ها آشـنایی 
داشـت دچار سـرگیجه کرده بود و فروشـندگان رند 
هـم کـه تصـور می کردنـد مـا بایـد پولـدار باشـیم، 
صـورت  بـه  را  گران تـر  ماشـین های  می خواسـتند 
قاطعیـت  بـا  ناچـار  بفروشـند.  مـا  بـه  شـرایطی 
مداخلـه کـردم و بـه شـازده خـودم حالی کـردم که: 
بچه جـون! ایـن بنـدگان خـدا تصـور کرده انـد که ما 
ممکـن اسـت پولدارتـر از آنچـه کـه هسـتیم باشـیم 
امـا تـو کـه می دونی به جـز ایـن 200 میلیـون پول 
باغمـون تـوی هفـت آسـمون خـدا دیگـه یـك تـك 
سـتاره هـم نداریـم. مـن ممکنه ماشـین را نشناسـم 
امـا داشـتن و نداشـتن را خـوب می فهمـم، بنابرایـن 
بیـن  تـوی می تونـی یـك پـرادوی خـوب و سـالم 
150 تـا 180 میلیـون بخـری والغیـر، چـون بـرای 
ایـن چنیـن ماشـینی پـول الزمـه تـا بتونیـم راحت 
و بی دغدغـه سـوارش شـیم حالیـت میشـه یـا نـه؟!

پسـره متوجـه شـد کـه بایـد کوتـاه بیـاد و جواب 
داد: نـه باباجون، حواسـم هسـت من هـم قصد ندارم 
بیـش از مبلغـی کـه گفتـی خـرج کنـم! سـه روزی 
در حوالـی پایتخـت دی اکسـید کربن تنفـس کردیم 
بناهـا،  پارک هـا،  دیـدن  بـرای  فرصتـی  بی آنکـه 
قلبـی  زیبایی هـای  دیگـر  و  موزه هـا  نمایشـگاه ها، 
تپنده ایران و خاورمیانه را داشـته باشـیم. روز سـوم 
سـوار بـر یك پـرادوی سـفید خـوش رنـگ متالیك 
دنـده اتوماتیـك عـازم کرمـان شـدیم. بـه راسـتی 
هـم پسـرک بـی راه نمی گفـت! بـه هـر ماشـینی که 
می رسـیدی، بـا احتـرام از سـر راهت کنـار می رفتند 
و تـو در ارتفاعـی باالتـر از دیگـر سـواری ها جـدی 

جـدی احسـاس می کـردی سـلطان جـاده ای!
ادامه دارد ...

داستان

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 هـای 13۹4۶031۹00۷002۷25هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـك کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای یاسـر حاجـی زاده خنامانی فرزند سـبزعلی بشـماره شناسـنامه 88 صادره 
از بردسـیر در ششـدانگ یـك بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 234/22 متر مربع تحـت پـاک 13830 فرعی از 
3۹۶8 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 8۹۹ فرعـی از 3۹۶8 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمـان به آدرس 
کرمـان بزرگـراه امـام بلـوار شـهرک صنعتـی کوچـه شـماره 1۶ خریـداری از محـل مالکیـت خانـم شـیرین 
فرهمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/4/۹

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 12۹2   

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 هـای 13۹4۶031۹00۷0032۷8هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـك کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم سـودابه حسـنی شـهدادی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 2۷ صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یـك بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 101/25 متـر مربـع تحـت پـاک 1384۶ فرعـی از 
3۹۶8 اصلـی مفـروز و مجـزی از پـاک 405 فرعـی از 3۹۶8 اصلـی واقع در بخش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سرآسـیاب خیابـان شـهید ابراهیمی شـمالی کوچـه 4 خریـداری از محل مالکیـت آقای عباس جبـاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یك مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/2۶                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/4/۹

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 1334   

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

برابـر اراء شـماره هـای 13۹4۶031۹00۷005032 و 13۹4۶031۹00۷00508۷هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـك کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای حسـین طاهـری منـش فرزند اکبر بشـماره 
شناسـنامه 15114 صـادره از کرمـان و آقـای امیـر طاهـری منـش فرزنـد اکبـر به شناسـنامه شـماره 2325 
صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یك باب کارگاه به مسـاحت 1458/۹8 متر مربـع تحت پاک ۷28 
فرعـی از 3۹8۹ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1۶ فرعـی از 3۹8۹ اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان 
بـه آدرس کرمـان خیابـان شـاه نعمـت اله ولـی روبـروی پمپ بنزیـن خریداری از محـل مالکیت آقـای جلیل 
دیلمانیـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/2۶                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/4/۹

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

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 13۹2۶013۹00۷02۷10۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـك کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم انیس ناصری فرزند ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه 1۶ صـادره از میرجاوه در ششـدانگ 
یـك بـاب خانه به مسـاحت 81/04 متـر مربع تحت پاک 125۹2 فرعـی از 3۹۶8 اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پاک 413 فرعی از 3۹۶8 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب فرسـنگی چهار باغ شـمالی 
خیابان شـهید ابراهیمی شـمالی 2 غربی خریداری از محل مالکیت خانم فاطمه حیدری فرسـنگی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/12            تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/3/2۶ 

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 10۷۷     

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 13۹4۶013۹00۷0033۶0 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملك کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای کیـان فیـوج الـه وردی فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 340 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـك باب سـاختمان به مسـاحت 200 متر مربـع تحت پـاک 135۹2 فرعی از 4۷۷۶ اصلـی واقع در 
بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 11 سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت 
آقـای ماشـااله رشـید فرخـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
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 مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/3/2۶ 
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابر اراء شماره 13۹4۶031۹00۷000۹۶۹ و 13۹4۶031۹00۷000۹۶8 و 13۹4۶031۹00۷000۹۶۶ 
و 13۹4۶031۹00۷004043 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملـك کرمان تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی آقایان محمد 
حسـین متقی پیشـه فرزند محمود بشـماره شناسـنامه ۶۹۷ صادره از کرمان و آقای محمد مهدی متقی پیشـه 
فرزند محمود به شناسـنامه شـماره 385 صادره از کرمان و خانمها شـهره متقی پیشـه فرزند محمود به شـماره 
شناسـنامه 155 صـادره از کرمـان و شـیرین متقی پیشـه فرزند محمود به شناسـنامه شـماره 4 صـادره از کرمان 
کمـا فرض اهلل در ششـدانگ یك باب سـاختمان به مسـاحت 1۹1۷/30 متـر مربع تحت پـاک 13810 فرعی از 
3۹۶8 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 845 فرعی از 3۹۶8 اصلی واقع در بخـش 2 کرمان به آدرس کرمان 
خیابـان شـهدای ماهـان )جـاده قدیـم ماهان( کوچـه شـماره 13 خریداری از محـل مالکیت آقـای محمود متقی 
پیشـه محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 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 به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـك ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹4/3/12        تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹4/3/2۶ 
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میـرزا  فرزنـد  نفیسـی،  سـعید 
بـه  )معـروف  ناظم االطبـا  علی اکبـر 
ناظم االطباء کرمانـی( و از اَحفاد حکیم 
)طبیـب  کرمانـی  عـوض  بـن  نفیـس 
نهـم هجـری(  ایـران در قـرن  نامـدار 
خورشـیدی   12۷4 خـرداد   18 در 
تحصیـات  آمـد.  دنیـا  بـه  تهـران  در 
سه سـاله ابتدایی را در مدرسـه شـرف، 
یکـی از نخسـتین مـدارس جدیـد کـه 
پـدرش تأسـیس کـرده بـود گذرانـد و 
مدرسـه  در  را  متوسـطه  تحصیـات 
دوره  کـه  مدرسـه ای  تنهـا  علمیـه، 
در  بهـار 1288  در  داشـت،  متوسـطه 

تهـران بـه پایـان رسـاند. 

پانزده سـاله بود که بـرادر بزرگترش 
دکتـر اکبـر مـؤدب نفیسـی او را بـرای 
ادامـه تحصیـل بـه اروپـا بـرد. نفیسـی 
تحصیـات خـود را در شـهر نوشـاتل 
سـوئیس و دانشـگاه پاریـس انجـام داد 
و در سـال 12۹۷ بـه ایـران بازگشـت. 
بـه  تهـران  دبیرسـتان های  در  ابتـدا 
و  پرداخـت  فرانسـه  زبـان  تدریـس 
مشـغول  عامـه  فوایـد  وزارت  در  بعـد 
خدمـت شـد. در سـال 12۹۷ بـه گروه 
نویسـندگان مجله دانشـکده پیوست و 
در مـدت یك سـاله فعالیـت این مجله 
بـا ملك الشـعرا بهـار همـکاری داشـت.

بـه  خورشـیدی   1308 سـال  در 
و  درآمـد  فرهنـگ  وزارت  خدمـت 
در  فرانسـه  زبـان  تدریـس  بـر  عـاوه 
دبیرسـتان ها، به کار آموزش در مدارس 
علوم سیاسـی، دارالفنون، مدرسـه عالی 
تجـارت و مدرسـه صنعتـی پرداخـت. 
در  تدریـس  بـه  بعـد  سـال های  در 
دانشـکده های حقـوق و ادبیات پرداخت 
و بـه عضویت فرهنگسـتان ایران درآمد. 
وی از آغـاز بنیـاِن دانشـگاه تهـران در 
جایـگاه اسـتاد دانشـکده حقـوق و پس 
ادبیـات  دانشـکده  اسـتادی  بـه  آن،  از 
همونـدان  از  نفیسـی  شـد.  برگزیـده 
پیوسـته فرهنگسـتان بـود و چندی در 
دانشـگاه های کابـل و شـهرهایی چـون 
و  دانشـگاه هایقاهره  کلکتـه،  دهلـی، 

بیـروت بـه آمـوزش پرداخـت.
تسلط به تاریخ و ادبیات ایران

تسـلط نفیسـی بـه تاریـخ و ادبیـات 
ایـران، باعـث شـده بـود تـا آثار تـازه و 
پژوهـش گرانـه ای پدیـد آورد و تعـداد 
بسـیاری از متن هـای منثـور و منظـوم 
فارسـی را بـه شـیوه ای علمـی منتشـر 
کنـد و از گمنامی بیـرون آورد. کتابخانه 
مـرور  بـه  و کم ماننـدی کـه  شـخصی 
زمـان فراهـم سـاخته بـود بـه او ایـن 
مهم تریـن  بـه  کـه  مـی داد  را  امـکان 
مآخذ تاریخی و ادبی دسترسـی داشـته 
شـفق  رضـازاده  صـادق  دکتـر  باشـد. 
درباره سـعید نفیسـی می نویسـد: »من 
در تمـام مدت شناسـایی او حیـران کار 
و کوشـش او بـودم. می توانـم بگویم که 
در همـه عمـر مـردی در کتاب دوسـتی 
و مطالعـه و فراوان نویسـی و کنجـکاوی 
عیـن  در  ندیـدم...  او  ماننـد  ادبـی 
و  بـود  هـم  تندنویـس  فراوان نویسـی 
اگـر قلـم برمی داشـت مدتـی نگذشـته 
مقالـه ای وافی و مطالبی کافی به رشـته 

تحریـر می کشـید... در هـر صـورت این 
گونـه ثمربخشـی حیـرت آور از نفیسـی 
عجـب نیسـت و در ایـن کار هیچ یـك 
از نویسـندگان و مؤلفـان زمـان مـا بـه 
پایـه او نمی رسـد و بایـد او را از حیـث 
تعـداد آثـار بـا امثـال یاقوت حمـوی یا 
ابوعلـی سـینا یـا غزالـی، و از متأخرین 
بـا مؤلف ناسـخ التواریخ مقایسـه کـرد... 
نـادری  اسـتعداد  خـود  او  تندنویسـی 
بـود کـه مـن در همـه عمـر بـر او ثانی 
ندیـدم. قلـم در الی انگشـتان باریـك 
او سـاز سـیال و سـیار و منبـع فیاضـی 
بـود کـه ایسـت نداشـت و اگـر آغـاز به 
نوشـتن می کـرد سـاعتی نمی گذشـت 
کـه سـتون ها و صحیفه هایـی مشـحون 
از عبارات شـایان و فارسـی استوار روان 
روی میـز تحریـر پخـش می گشـت و 
شـخص آنچـه را کـه سـحر قلـم عنوان 

داده انـد بـه چشـم می دیـد.
روش نویسندگی نفیسی

نثـر  مکتـب  بنیانگـذاران  از  وی 
دانشـگاهی اسـت کـه از جملـه ویژگی 
ایـن نثـر پیراسـتگی عبـارات در لفظ و 
معنـا بـوده، بـه طـوری کـه نویسـنده 
مـی کوشـید، اندیشـه خـود را چنـان 
سـاده بیـان کنـد کـه عبـارات او از هر 
گونـه پیچیدگـی دور بمانـد و بـه جای 
زیورهـای بیهـوده لفظـی، از اسـتحکام 

دسـتوری بهـره بگیـرد.
مدارج و افتخارات علمی نفیسی

جدیـد  نثـر  معمـار  را  نفیسـی 
معاصـر ایـران نامیده انـد و ایـن تبحـر 
و چیرگـی، ناشـی از احاطـه کامـل وی 
بـه زبان هـای یونانـی، التیـن، فرانسـه، 
روسـی، اردو، پشـتو، عربـی و فارسـی 
می باشـد. ترجمه هـای کم نظیـر اسـتاد 
شـهرت  دارای  بیگانـه  زبان هـای  از 
خاصی اسـت. بزرگترین خدمت اسـتاد 
فارسـی،  فرهنـگ  و  ادب  و  زبـان  بـه 
تصحیـح و تنقیـح متون قدیمی اسـت 
کـه از گوشـه های کتابخانه هـای جهان 
بیـرون کشـیده و روی آنهـا بـا جدیت 
تمـام کار کـرده و بـه صـورت کتـاب 
عرضه داشـته اسـت. یکـی از افتخارات 
بنیانگـذاری  و  احیـا  نفیسـی،  اسـتاد 
اسـت  تاریـخ  داستان نویسـی  شـیوه 
و  پرسـتی  وطـن  روح  آنهـا  در  کـه 
سلحشـوری و قهرمانی را تقویت کرده، 
جوانـان ایـران زمیـن را بـه حـب وطن 
ارضـی  تمامیـت  و  اسـتقال  و حفـظ 

فـرا می خوانـد. کشـور 

شخصیت و ُخلقیات نفیسی
بـه گفتـه اسـتاد عبدالحسـین زرین 
کـوب، نفیسـی شـخصیتی اسـت. چند 
بُعـدی: مـورخ، محقـق، ادیـب، منتقـد، 
نویسـنده، مترجـم، زبانشـناس، روزنامه 
نـگار . همسـرش پریمـرز نفیسـی مـی 
کتـاب  عاشـق  واقعـاً  نفیسـی  گویـد: 
بـود. او مصـرف مفیـد پـول را فقـط در 
خریـدن کتـاب مـی دانسـت. بـه طوری 
کـه ضـروری تریـن نیازهـای شـخصی 
خـود را در ایـن راه صـرف می کـرد. می 
گویند در مدرسـه شـاگرد زیـاد منظمی 
نبـود؛ امـا هوش و حافظـه اش عالی بود. 
مطالعـه را از همـان اوایل جوانی دوسـت 
داشـت. عقیده داشـت کتـاب باید چاپ 
شـود و بـه دسـت مـردم برسـد. کتـاب 
را نبایـد حبـس کـرد و جلوی پیشـرفت 
فکـری مـردم را گرفـت. بایـد وسـیله به 
دسـت مـردم داد تـا هـر کـس هـر قدر 
مایـل اسـت مطالعـه کند، و روشـن بین 
و روشـنفکر شـود و ایـن مسـئله را یـك 
قـدم اساسـی برای پیشـرفت جامعه و به 
خصـوص جوانان می دانسـت. هیچ وقت 
با هیـچ ناشـری در گرفتن حـق التألیف 
سـخت نمـی گرفت. سـعید نفیسـی در 
جمـع آوری کتـاب حریـص بـود، هـر 
نـوع کتـاب و نوشـته و مجلـه، مربوط یا 
نامربـوط بـه رشـته های تخصصـی خود 
جمـع مـی کـرد. حـدود پنجـاه سـال از 
دوران زندگـی را صـرف ایـن کار کـرد. 
شـاید بهتریـن مجموعـه کتـاب هـای 
روسـی دربـاره ایـران از آِن او باشـد. او 
مسـافرت  مناسـبِت  بـه  بـود  توانسـته 
هـای متعـددی کـه بـه شـوروی رفتـه 
بـود، در طـول چهـل سـال آخـر زندگی 
اش اکثـر آثـار روسـی دربـاره ایـران را 
بـود  مـردی  نفیسـی  کنـد.  گـردآوری 
پاکـدل و خوشـرو. وقتـی از کسـی مـی 
رنجیـد، رودرروی از او ِگلـه می کرد. اگر 
چـه در نویسـندگی بـی پـروا بـود و گاه 
نوشـته  هایش موجـب رنجش دوسـتان 
مـی گردیـد، چـون نیتـی پاک داشـت، 
خیلـی زود بـا دوسـتاِن آزرده، صفـا می 
کـرد. تنـد برمـی آشـفت و تندتـر از آن 
آرام مـی گرفـت. نفیسـی صاحب صفات 
برجسـته ای بـود کـه مجمـوع آن ها در 

کمتـر فـردی یافـت می شـد.
نفیسـی در 23 آبـان مـاه 1345 در 
سـن ۷1 سـالگی به علت بیماری آسـم 
رخت از جهان برکشـید و در گورستان 

ظهیـر الدوله به خاک سـپرده شـد.

نفیسی؛ معمار نثر جدید معاصر
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7 ورزش7

در  شـده  انجـام  تحقیقـات  براسـاس 
دانشـگاه تربیـت بدنـی رم ایتالیـا، تمرینـات 
ژیمناسـتیك بر روی ترامپولین باعث کاهش 
وزن و افزایش تراکم اسـتخوان می شـود. این 
تحقیـق کـه حدود 5 سـال به طـول انجامید 
ترامپولیـن  روی  بـر  پـرش  کـه  داد  نشـان 
مزایـای زیـادی را به همـراه دارد که از جمله 

آنهـا می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
مزایای فیزیکی

مزایای فیزیکی بسـیاری بـا پریدن بر روی 
ترامپولیـن به وجود می آید کـه عبارتند از:

روی  بـر  پریـدن  عروقـی:  قلبـی  تمریـن 
ترامپولیـن ضربـان قلـب را افزایـش می دهد 
و تمرینـی عالـی بـرای قلـب، مغـز و عضات 

بسـیار مهـم بدن اسـت.
بـرای  تمرینـی  عضـات:  بـرای  تمریـن 
عضـات پـا و عضـات شـکم اسـت و زمانی 
اتفـاق می افتـد کـه بـرروی ترامپولیـن چنـد 

دقیقـه فعالیـت کنیـد.

قلبـی  ورزش  از  ترکیبـی  وزن:  کاهـش 
عروقـی و تقویـت عضـات بـه کاهـش وزن 
عضـات  کـه  همانطـور  می کنـد.  کمـك 
متابولیسـم  افزایـش  در  می شـوند  تقویـت 
می شـود  منجـر  چربـی  سـوزاندن  بـه  کـه 
کمـك می کند. تمریـن قلبی عروقـی کالری 
ترامپولیـن  بـر روی  پریـدن  بـا  می سـوزاند. 
هفتـه،  در  بـار  دقیقـه، 4-3  بـرای 30-20 

بـود. شـاهد کاهـش وزن خواهیـم 
روی  بـر  پریـدن  انعطاف پذیـری:  بهبـود 
عضـات،  طـول  افزایـش  بـا  ترامپولیـن 
بهبـود  بـه  منجـر  و  کـرده  تقویـت  را  آنهـا 

می شـود. انعطاف پذیـری 
ورزش  اسـتخوان ها:  تراکـم  افزایـش 
را  عضـات  و  اسـتخوان  تراکـم  می توانـد 
تقویـت کنـد. افزایش تراکم اسـتخوان جهت 
ترمیـم  و  اسـتخوان ها  پوکـی  از  جلوگیـری 
اسـتخوان های شکسـته و یـا آسـیب دیـده 

کامـًا موثـر اسـت.

بهبـود مفاصـل، تانـدون و ربـاط: تقویـت 
کاهـش  بـه  رباط هـا  و  تاندون هـا  مفاصـل، 
انـواع آرتـروز و  ابتـا بـه برخـی از  شـانس 
کمـك  مفاصـل  ورم  بهبـود  و  درد  کاهـش 

. می کنـد
در  تعـادل  هماهنگـی:  و  تعـادل  توسـعه 
ترامپولیـن بر خـاف تعادل بـر روی هر چیز 
دیگـری اسـت. ترامپولین بـه طور مـداوم در 
حـال حرکـت اسـت و پرنده ها )ورزشـکاران( 
بایـد آگاه باشـند از مرکـز ثقـل نسـبت بـه 
را  خـود  تعـادل  زمان هـا  همـه  در  گرانـش 

کنند. حفـظ 
بهبـود ایسـتادن یا فـرود: همراه بـا تعادل 
می توانـد  ترامپولیـن  روی  از  پریـدن  بهتـر، 

اسـتقرار یـا فـرود را بهبود ببخشـد.
توسـعه مهارت هـای حرکتی: مغـز مجبور 
بـه عملکـرد دو طرفـه بـه هنگامی اسـت که 
فـرد در هـوا قـرار دارد. الزم اسـت هـر دو 
طـرف مغـز و بـدن بـرای حفـظ هماهنگی و 

تعـادل با هـم کار کننـد که ایـن مهارت های 
حرکتـی را افزایـش می دهـد.

مزایای آموزشی
طـور  بـه  کـه  بزرگسـاالن(  )و  کـودکان 
منظـم بـر روی ترامپولین پـرش می کنند به 
نتایـج مثبتـی از جملـه نتایج زیر می رسـند:

کنتـرل  و  تحصیلـی  موفقیـت  در  تاثیـر 
حرکـت بـدن: از آنجا کـه ترامپولیـن کنترل 
و هماهنگـی عضـات را می آمـوزد، بنابرایـن 
ایـن  از  کـه  هنگامـی  کـودکان  از  بسـیاری 
وسـیله اسـتفاده می کنند از شرایط تحصیلی 

بهتـری برخـوردار می شـوند.
اعتماد به نفس را بهبود می بخشد.

تـداوم آمـوزش: اغلـب طـول می کشـد تا 
افـراد مهارت هـای ترامپولین را کسـب کنند. 
امـا بـه دلیـل آن کـه وسـیله مذکـور بسـیار 
سـرگرم کننده اسـت لذا کـودکان از ورزش با 
آن لـذت می برنـد کـه نتایج فوق العـاده ای در 

دارد. پی 
در پایـان حتمـاً بـه خاطـر داشـته باشـید 
کـه ورزش ترامپولیـن بایـد با نظـارت مربیان 

و مطابـق ضوابـط انجـام گیرد.

جهـان  فوتبـال  در  کـه  کشـورهایي  در 
تلویزیونـي  پخـش  حقـوق  هسـتند،  پیشـرو 
مسـابقات یکـي از اصلي تریـن منابـع درآمـد 
فدراسـیون ها و باشـگاه ها محسـوب مي شـود. 
در واقـع »محصـول ورزشـي« کـه مسـابقه در 
یـك لیـگ یـا تورنمنـت اسـت، پایه و اسـاس 
»نمایـش تلویزیونـي« اسـت. فوتبـال در ایـن 
بیننـدگان  کلیـدي  محـرک  یـك  کشـورها 
تلویزیونـي اسـت و تلویزیـون نیـز در سـوي 
مقابـل، عامل کلیـدي درآمد در فوتبال اسـت. 
در برخـي از کشـورها حقوق پخـش تلویزیوني 
و  مي شـود  فروختـه  متمرکـز  صـورت  بـه 
برگزارکننـده لیـگ یا تورنمنـت درآمد حاصله 
را براسـاس معیارهایـي میـان اعضـاي خـود 
توزیـع مي کننـد. امـا در بازاریابـي غیرمتمرکز 
ایـن حقوق، هر باشـگاه خـودش حقوق پخش 
مسـابقاتش را بایـد بفروشـد. در ایـن کشـورها 
در مـورد اینکـه ایـن حقـوق بـه شـبکه هاي 
عمومـي و آ زاد یـا شـبکه هاي پولـي فروختـه 
شـود نیـز سیاسـت هاي متفاوتـي وجـود دارد. 
ایـن روش هـا مزایـا و معایبـي  از  هـر کـدام 
دارد کـه در نگاه مـان بـه نحـوه فـروش حقوق 
پخـش تلویزیونـي در پنج لیگ بـزرگ فوتبال 
جهـان یعني انگلیس،  اسـپانیا، ایتالیا، فرانسـه 
و همچنیـن دو کشـور ترکیـه و ژاپـن آنهـا را 

مـورد بررسـي قـرار مي دهیـم.
انگلیس

لیـگ برتـر انگلیـس از محل فـروش حقوق 
تلویزیونـي سـاالنه 1/3 میلیـارد یـورو درآمـد 
کسـب مي کنـد. در انگلیـس فـروش حقـوق 
پخـش بـه صـورت متمرکـز صـورت مي گیرد. 
مخالفیـن بازاریابـي متمرکـز همـواره درآمـد 
دلیـل  عنـوان  بـه  را  باشـگاه ها  بـراي  باالتـر 

بازاریابـي غیرمتمرکـز مطـرح  اصلـي برتـري 
وجـود  بـا  انگلیـس  لیگ برتـر  امـا  مي کننـد. 
فـروش متمرکـز، باالتریـن درآمـد را در جهان 
دارد. شـبکه پولـي bsky B بـراي خریـداري 
حق پخش مسـتقیم ۹2 بـازي لیگ برتر، 580 
میلیـون یـورو در هر فصـل پرداخـت مي کند. 
ایـن شـبکه بـه رغـم بـازار کوچکتر نسـبت به 
برخـي از رقبایـش، 8/5 میلیون مشـتري دارد 
کـه تعـداد قابـل توجهـي بـه شـمار مي آیـد.

انگلیـس در فـروش حقـوق پخـش تلویزیونـي 
در خـارج نیز پیشـرو اسـت. لیگ برتـر حقوق 
پخـش مسـابقات را در خـارج از بریتانیـا براي 
سـه سـال به مبلغ 825 میلیون یـورو فروخته 
اسـت، کـه سـهم هـر باشـگاه از ایـن محـل تا 
سـال 2010 سـاالنه حـدود ۶0 میلیـون یـورو 
مي شـود. یکـي از دالیـل اینکه هـر هفته لیگ 
برتر در شـش سـاعت متفاوت برگزار مي شـود، 
کشـورهاي  در  بازي هـا  پخـش  بـه  توجـه 
مختلـف به خصوص در شـرق دور اسـت. یکي 
از علت هایـي کـه لیـگ برتـر انگلیـس درآمـد 
بسـیار باالیـي از محـل فـروش حقـوق پخش 
تلویزیونـي کسـب مي کنـد، فـروش انحصاري 
بـه شـبکه اي پولـي اسـت. در واقـع بازي هـاي 
در  روز شـنبه  از سـاعت 22  تـازه  لیگ برتـر 
شـبکه هاي عمومـي قابـل دیـدن اسـت. ایـن 
بـه شـبکه bskyB ایـن امـکان را مي دهد که 

مشـتریان بیشـتري را جـذب کند.
اسپانیا

با لغـو بازاریابي نامتمرکز در ایتالیا، اسـپانیا 
از تابسـتان 2010 تنهـا بازار فوتبـال بزرگ در 
اروپـا خواهـد بـود کـه در آن حقوق رسـانه اي 
بـه صـورت نامتمرکـز توسـط خـود باشـگاه ها 
فروخته خواهد شـد. در حال حاضر این حقوق 

بـه دو آژانـس Audiovisualsport )شـبکه 
کانال پلوس(Mediapro  )شـبکه السکسـتا( 
فروختـه شـده اسـت. شـرکت کاتاالنـي »مدیا 
پـرو« در حـال حاضـر بـا اف ث بارسـلونا )تـا 
رئـال  و  یـورو(  میلیـون  سـاالنه 144   2013
مادریـد )تا 2013 سـاالنه 15۷ میلیـون یورو( 
قـرارداد دارد. از سـال 200۹ نیـز 38 باشـگاه 
از 42 باشـگاه حاضـر در دسـته اول و دوم، بـا 
»مدیاپـرو« قـرارداد مي بندند. البته ماه هاسـت 
کـه میـان این دو شـرکت رقیب دعواسـت، که 
بعضـا بـه دادگاه و گاهـي نیز بـه پخش تصاویر 
سـیاه کشیده شـده اسـت. به خاطر همین هم 
نشـریه اقتصادي »اسپانسـرس« نوشـته اسـت 
کـه بـه سـختي مي تـوان مسـیر تحـول بـازار 
فوتبـال و تلویزیـون اسـپانیا را پیش بیني کرد. 
در اللیـگاي اسـپانیا، هـر هفتـه در پنـج زمان 
مختلـف بازي هـا برگـزار مي شـوند. یـك بازي 
را نیـز هـر شـنبه مي تـوان بـه طـور مسـتقیم 
در شـبکه هاي عمومـي دیـد. در کل 113/2۶ 
ساعت از مسـابقات اللیگا در تلویزیون عمومي 
قابل تماشاسـت. بـه دلیل فـروش غیرمتمرکز 
حقـوق پخـش تلویزیون، 51درصـد کل درآمد 
باشـگاه هاي اسـپانیا از فـروش حقـوق پخـش 
درآمـد  سـهم  و  مي شـود  حاصـل  بازي هـا 
حاصل از اسپانسـرینگ و فـروش اقام تجاري 

تنهـا 25 درصد اسـت.
ایتالیا

فـروش  طریـق  از  ایتالیـا،   A سـري 
خـود  وسـیله  بـه  بازي هـا  غیرمتمرکـز 
باشـگاه ها، ۷50 میلیـون یـورو در سـال درآمد 
دارد. ویژگـي بازاریابـي نامتمرکـز و انفـرادي 
کـه  اسـت  ایـن  ایتالیـا  در  پخـش  حقـوق 
باشـگاه هاي سـري B، از آنجایـي کـه در ایـن 

فصـل هیـچ شـبکه  تلویزیونـي  حقـوق پخـش 
بازي هـاي آنها را نخرید، از باشـگاه هاي سـري 
A حـدود 105 میلیـون یـورو به عنـوان یارانه 
دریافـت مي کننـد، امـا ایـن فـروش نامتمرکز 
در ایتالیـا، در سـال هاي گذشـته یك وضعیت 
شـدیدا نامتعـادل را به وجـود آورده که موجب 
شـکل گیري یـك »جامعـه دو طبقه اي« شـده 
اسـت. به همیـن دلیل از فصـل 2010-2011 
اتفـاق  ایتالیـا  لیـگ  در  بـزرگ  تحـول  یـك 
تصمیـم   A سـري  گذشـته  سـال  مي افتـد. 
گرفـت کـه هماننـد انگلیـس، در ایتالیـا نیـز 
در  بازي هـا   22 سـاعت  از  تـازه  شـنبه ها 
تلویزیـون عمومـي قابـل دیـدن هسـتند. در 
کل بـا 1۹۷/22 سـاعت پخـش مسـابقات در 
تلویزیـون عمومي، سـريA از ایـن لحاظ پس 
از بوندس لیـگا قـرار دارد. در سیسـتم قبلي 5۶ 
از  ایتالیایـي  باشـگاه هاي  کل  درآمـد  درصـد 
محـل فـروش حقـوق پخـش تلویزیونـي بوده 
اسـت و 25 درصـد نیـز از محل اسپانسـرینگ 
و فـروش اقـام تجـاري، بـا متمرکـز شـدن 
ایـن  تلویزیونـي،  پخـش  حقـوق  بازاریابـي 
درصدهـا بـه احتمـال زیـاد بـه هـم نزدیك تر 

خواهنـد شـد.
فرانسه

حقـوق رسـانه اي لیگ دسـته اول فرانسـه 
نیـز به صـورت متمرکز توسـط سـازمان لیگ 
بازاریابـي  سیاسـت  امـا  مي شـود،  بازاریابـي 
لیـگ فرانسـه ایـن اسـت کـه میـزان بسـیار 
عمومـي  شـبکه هاي  بـه  بازي هـا  از  کمـي 
فصـل  در  مي شـود.  فروختـه  تلویزیـون 
کل  از  سـاعت   3۷/51 تنهـا   2004-2005
بازي هـا در تلویزیـون عمومـي پخش شـد. به 
همیـن خاطـر هـم 5۶ درصـد از درآمـد کل 

باشـگاه ها از همیـن محـل بوده اسـت. تازه از 
فصـل 200۹-2008 لیـگ فرانسـه تنها براي 
افـرادي کـه بـه شـبکه هاي پولـي تلویزیوني، 
حقـوق  صاحـب  همـراه  تلفـن  و  اینترنتـي 
مي دهنـد،  عضویـت  حـق  مسـابقات  پخـش 
قابـل مشـاهده اسـت. در تلویزیـون عمومـي 
تنهـا یکشـنبه ها خاصـه اي از بازي هـا پخش 
خواهد شـد. شـبکه هاي پولـي »کانال پلوس« 
)بیـش از هشـت میلیون مشـتري( و »اورنج« 
بـه خاطـر همیـن حقـوق انحصاري  کـه لیگ 
فرانسـه بـراي آنهـا تضمیـن مي کند، تـا سـال 
2011 هـر فصـل در مجمـوع ۶۶8 میلیـون 
یـورو مي پردازنـد. در خاصـه  بازي هـا کـه در 
تلویزیـون عمومي پخش مي شـود، مسـابقه اي 
نظـر  در  مي شـود  پخـش  یکشـنبه  روز  کـه 
گرفتـه نمي شـود. هـر هفته لیگ یك فرانسـه 

در چهـار زمـان متفـاوت برگـزار مي شـود.
ژاپن

 1۹۹3 سـال  در  ژاپـن  لیـگ«  »جـي 
راه انـدازي شـد و در سـال 1۹۹۹ به سیسـتم 
دو دسـته اي درآمـد. دسـته برتر، جـي- لیگ 
یـك ، 18 باشـگاه دارد و جـي - لیـگ دو 12 
باشـگاه، در جي- لیگ  یـك 30۶ بازي در 34 
هفتـه برگـزار مي شـود و در جـي - لیـگ دو 
2۶4 بـازي کـه در آن 12 تیـم هـر یك چهار 
بـار بـا هـم بـازي مي کننـد. هـر فصـل جي- 
لیـگ هماننـد اغلـب لیگ هـاي شـرق آسـیا 
از مـاه مـارس تـا دسـامبر برگـزار مي شـود. 
بازاریابـي حقـوق پخش بازي هـاي جي- لیگ 
ژاپـن نیز بـه صورت متمرکز توسـط سـازمان 
لیـگ انجام مي گیـرد حقوق پخش دو دسـته 

بـا هـم فروخته مي شـود.
ترکیه

حقـوق  نیـز  ترکیـه  لیـگ«  »سـوپر 
پخـش تلویزیونـي مسـابقاتش را بـه صـورت 
متمرکـز فروختـه و میـان باشـگاه ها توزیـع 
»دیجـي  پولـي  شـبکه  ترکیـه  در  مي کنـد. 
سـاالنه  را  بازي هـا  پخـش  حقـوق  تـرک« 
 ۹4 مي خـرد.  دالر  میلیـون   123 ازاي  بـه 
باشـگاه ها توزیـع  از آن میـان  میلیـون دالر 
مي شـود و 2۹ میلیـون دالر باقیمانـده نیـز 
بـه حسـاب فدراسـیون مـي رود. ۹4 میلیـون 
دالر پرداختـي بـه باشـگاه ها بـه ایـن صورت 
توزیـع مي شـود که هر باشـگاه براي شـرکت 
در هـر فصـل مبلغ 1/8 میلیـون دالر دریافت 
کشـور  محبـوب  باشـگاه  چهـار  مي کنـد، 
یعنـي گاالتاسـاراي، فنـر باغچـه، بشـیکتاش 
و ترابـوزان اسـپور نیـز هـر یك در هـر فصل 
3/3 میلیـون دالر مي گیرند. از حسـاب 41/4 
باشـگاه  باقیمانـده هـم هـر  میلیـون دالري 
دریافـت  را  سـهمي  مقامـش  بـه  توجـه  بـا 
اول  رده  در شـش  کـه  مي کند.باشـگاه هایي 
قـرار مي گیرنـد نیز یـك پـاداش 1/1 میلیون 

مي گیرنـد. فصـل  پایـان  در  دالري 

تأثیر مثبت ورزش ترامپولین بر کاهش وزن
خبر خبر

مقایسه حق پخش تلویزیوني در لیگ هاي بزرگ جهان

مربی مس کرمان:
در پلی آف فقط 
به هجمه و فشار 
باختیم

کرمـان  مـس  تیـم  مربـی 
معتقـد اسـت کـه تیم مـس در 
بازی هـای پلی اف برابر اسـتقال 
خوزسـتان فقط مغلوب هجمه و 

فشـار وارد شـده بـرروی ایـن تیم شـد و بـازی برابر ایـن تیم لیـگ برتری در 
پلی اف در شـرایط نابرابری انجام شـد و اسـتقال سـود این اتفاقات برای مس 
را بـرد. ولـی میرزایـی در رابطـه بـا بازی پلـی آف میگویـد: این بـازی مصداق 
کامـل بی انصافـی بـود. اگـر در همه جای دنیا بیـن تیم های لیـگ برتر و لیگ 
یـك بـازی پلـی آف برگـزار می شـود، دو تیم بـرای یارگیـری و بازی شـرایط 
برابـری دارنـد امـا شـرایط بـازی در لیـگ یك و لیـگ برتر ایـران اصـا برابر 
نیسـت ضمـن اینکـه تیـم حریف لیگ برتـری چهـار بازیکن خارجی داشـت 
کـه تیـم مـس در لیگ یـك از گرفتـن بازیکن خارجـی ممنوع بـود. میرزایی 
باشـگاه مس را یکـی از مجهزترین و حرفه ای ترین باشـگاه های ایران توصیف 
کـرد و گفـت امیـدوارم خیلـی زود ایـن تیم به حـق خود که حضـور در لیگ 
برتر اسـت دسـت یابد چراکه خیلی حیف اسـت مس را در لیگ یك ببینیم.

زیدان:
 آماده نبودم 
جانشین آنچلوتی 
شوم

اولیـن  در  کـه  آنچلوتـی 
فصـل حضـورش در رئـال، بـا 
دل  کوپـا  قهرمـان  تیـم  ایـن 
ری و  چمپیونزلیـگ شـد، ایـن 

فصـل نتوانسـت بـا ایـن تیـم به جامی دسـت پیـدا کنـد و از این باشـگاه 
اخـراج شـد.  از زیـدان بـه عنـوان یکـی از گزینـه هـای جانشـینی کارلتو 
نـام بـرده می شـد امـا در نهایت رافـا بنیتـس روی  نیمکت رئال نشسـت. 
زیـدان تاییـد کـرد که دوسـت دارد روزی سـرمربی رئال شـود امـا معتقد 
اسـت اکنـون زمـان  مناسـبی بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف نبـود.   او بـه 
خبرنـگاران گفـت: زیـدان، مربـی رئـال مادریـد؛ بـه نظـر خوب مـی آید. 
هرگـز بحـث جانشـینی آنچلوتـی  توسـط مـن مطرح نبـود. می خواسـتم 
بـا تیـم دوم رئـال ادامـه بدهـم زیرا هنـوز کاما آماده نیسـتم.  یـك مربی 
هرگـز کامـا آمـاده نیسـت. اگـر بخواهیم صبـر کنیم کـه همه چـراغ ها 
سـبز شـود، هرگـز چنیـن  فرصتی پیـدا نمی کنیـم؛ اما من آسـوده خاطر 

هسـتم و راه خـودم را مـی روم تـا زمـان مناسـب را پیـدا کنـم.

سامی خدیرا: 
جدایی من بخاطر 
پول نبود

طـی هفتـه گذشـته، برخی 
خدیـرا را متهـم به کـم کاری 
از  در فصـل پیـش و جدایـی 
رئـال بـرای بسـتن قـراردادی 
بهتـر متهـم کـرده اند امـا این 
هافبـك ملـی پـوش آلمانـی، 

 »Welt am Sonntag« همـه ایـن اتهامات را رد کرد و در مصاحبـه با
گفت:«کسـی نمـی توانـد مـرا بـه این اتهـام که به رئـال برای دسـتیابی 
بـه پـول بیشـتر خیانـت کـردم متهم کند . کسـی نمـی توانـد بگوید که 

بـرای رئال کـم گذاشـته ام. 
رئـال بـه من پیشـنهاد تمدید قرارداد بـا حقوقی عالـی داده بود و اگر 
در ایـن تیـم مـی مانـدم، دریافتـی سـالیانه ام بیشـتر بـود ولی بـه مدیر 
برنامـه هایـم کـه خـودش از هواداران سرسـخت رئال اسـت گفتـه بودم 

کـه قصد جدایـی دارم.
ایـن سـال آخر واقعا برای من خسـته کننـده بود و از حضـور در رئال 
خوشـحال نبـودم. بـا ایـن حال بایـد بگویم کـه در مجموع، 5 سـال فوق 

العاده عالی در رئال مادرید را پشـت سـر گذاشـتم.

لشکر کشی 
یانکی ها به تهران

آمریـکا درهفته ششـم لیگ 
و  جمعـه  بـازی  دو  جهانـی 
شـنبه آینده با ایـران دارد. این 
تیـم کـه سـفرش را از هفتـه 
سـاعت  کـرده،  شـروع  ششـم 
بامـداد فـردا بـا  1:30 دقیقـه 
25 نفـر وارد تهـران می شـود. 

رکـوردی کـه تـا قبـل از این حتی در تیم های کشـتی این کشـور سـابقه 
نداشـته اسـت. تیـم آمریکا بـرای جلوگیری از کمبـود بازیکـن در صورت 

بـروز مصدومیـت بـرای بازیکنـان بـا 25 ازیکـن بـه ایـران مـی آینـد.
فدراسـیون والیبـال ایـران بـه تافـی اسـتقبال خـوب آمریـکا در بازی 
رفـت، از ایـن تیـم در بخـش CIP پذیرایـی مـی کننـد. میثـم جعفـری 
مدیـر تشـریفات  فدراسـیون والیبـال در ایـن باره مـی گوید: بـرای اولین 
بـار اسـت که تیمـی 25 نفره از آمریکا بـه ایران می آیـد. داگ بیل رئیس 
فدراسـیون والیبـال آمریـکا هـم تیمش را در سـفر به تهـران همراهی می 
کنـد. ایـن تیـم  را در هتـل المپیك اسـکان مـی دهیم. تیم ملـی والیبال 
آمریـکا کـه حاال با 1۷ امتیاز صدرنشـین گروه B اسـت ،سـاعت 4 بامداد 

یکشـنبه هفتـه آینـده با پـرواز ایر فلـوت به مسـکو میرود. 

فوتبالفوتبالوالیبالفوتبال

شایعات نقل و انتقاالت
 فوتبال اروپا

انگلیس
تیـم لیورپـول قصـد دارد چارلـی آسـتین را بـه خدمـت 
نیوکسـل،  چـون  رقبایـی  بایـد  راه  ایـن  در  و  بگیـرد 

بزنـد. کنـار  را  پـاالس  کریسـتال  و  سـاوتهمپتون 
گرفتـن  خدمـت  بـه  خواهـان  یونایتـد  منچسـتر  تیـم 
سـرخیو رامـوس شـده کـه اخیـرا در توافقات بـرای امضا 

جدیـد بـا رئـال مادریـد بـه مشـکل برخـورد کـرده.
تیم منچسـتر سـیتی بـرای به خدمـت گرفتن پـل پوگبا 
بایـد قـراردادی بـا مجمـوع دسـتمزدهای 4 سـال و رقم 
انتقـال، بـه مبلـغ 155 میلیـون پونـد بـا ایـن بازیکن به 

برسـانند. امضا 
 کـه تیـم منچسـتر یونایتـد بـا جدایـی احتمالـی داویـد 
دخیـا و رفتنـش به رئال مادرید جاسـپر سیلسـن دروازه 
بـان جوان هلنـدی آژاکـس را جانشـین وی خواهد کرد.

خدمـت  بـه  بـرای  گوینـد  مـی  منچسترسـیتی  سـران 
گرفتـن پل پوگبا، کویـن دی بروین و رحیم اسـترلینگ، 
باشـگاه دیگـری بـا آن هـا رقابـت نمـی تواند بکنـد و آن 

هـا بـا پول نقـد بـه سـراغ بازیکنـان خواهنـد رفت.
تیـم آرسـنال قصـد دارد یـك هافبـك دفاعـی قدرتمنـد 
بـه خدمـت بگیرنـد و مـی خواهنـد بـرای الرس بنـدر از 

لورکـوزن مبلـغ 18 میلیـون پونـد را پیشـنهاد دهنـد.
بیـش از ۹0 درصـد اقدامـات الزم بـرای انتقـال رادامـل 
فالکائـو مهاجـم کلمبیایـی گلـزن از موناکـو بـه چلسـی 

صـورت گرفتـه اسـت.
تیـم لیورپـول قصـد دارد کارلـوس تـوز را تطمیـع نماید 
تـا بـه لیـگ برتـر انگلسـتان بازگـردد و برای بـه خدمت 
کـردن ایـن مهاجـم 15 میلیـون پونـدی با  پاریس سـن 
ژرمـن، اتلتیکـو مادریـد و بـوکا جونیـورز رقابـت خواهـد 

. کرد

ایتالیا
یوونتـوس به کارلـوس توز تا روز چهارشـنبه فرصت داده 
اسـت کـه تصمیـم خـود را مبنی بـر ماندن یا تـرک این 

باشـگاه اعام نماید.
 پپـه رینـا دروازه بـان تیـم بایـرن مونیـخ تنهـا پـس از 
گذرانـدن یـك فصل در آلمان به تیم سـابق خـود ناپولی 

گشـت. بازخواهد 
بعـد از بـازی ایتالیـا کرواسـی بوفون بـه ماریـو مانژوکیچ 
گفتـه کـه انتقال بـه یوونتوس بـرای این مهاجـم اتلتیکو 

مادریـد بسـیار مناسـب خواهد بود.
از  تاتنهـام هاتسـپرز قصـد دارد محمـد صـاح را  تیـم 
باشـگاه چلسـی بـرای یك فصـل کامل به صـورت قرضی 

بـه خدمـت بگیرد.
تیـم رم بسـیار بـه خدمـت گرفتـن کارلـوس بـاکا از تیم 
بـه زودی صـورت  انتقـال  ایـن  و  اسـت  نزدیـك  سـویا 

خواهـد گرفـت.

اسپانیا
بـه  در  نشـدن  موفـق  صـورت  در  مادریـد  رئـال  تیـم 
خدمـت گرفتن سـرخیو آگوئرو از منچسترسـیتی، مائورو 
ایـکاردی را از اینتـر میـان بـه خدمـت خواهنـد گرفت.

تیـم وولفسـبورگ در صـورت بـه فـروش رسـاندن بـاس 
دوسـت، ماریـو مانژوکیـچ را از اتلتیکو مادریـد به خدمت 

گرفت. خواهـد 
صورتیکـه تیم منچسـتر یونایتـد بخواهد جـان اوباک را 
از اتلتیکـو مادریـد بـه خدمت بگیـرد باید مبلـغ هنگفت 
32.5 میلیـون پونـد را بـرای ایـن دروازه بـان پرداخـت 

. کند
تیـم بارسـلونا مونیـر الحـدادی را بـه آژاکس بـرای فصل 

آینـده قرض خواهـد داد.
 بـا کاهـش رقـم جدایـی زودهنـگام مـارک بارتـرا از 50 
میلیـون یـورو بـه 12 میلیون یـورو حاال تیـم هایی چون 
منچسـتر سـیتی، تاتنهـام، لیورپـول، بایرن مونیـخ، اینتر 
میـان و بروسـیا دورتمونـد به جـذب ایـن بازیکن عاقه 

مند هسـتند.

آلمان
مقابـل  بـازی  از  پـس  ای  مصاحبـه  در  اوزیـل  مسـوت 
جبـل طـارق از هموطنـان خود متـس هوملـز و بندیکت 
هـوودس خواسـته کـه بـه لیـگ برتـر انگلسـتان بیاینـد 

چـرا کـه بهتریـن لیـگ دنیاسـت.

 فرانسه
 تیـم آرسـنال می خواهد الکسـاندر الکازتـه را به خدمت 
بگیـرد و در ایـن راه بایـد بـا پاریـس سـن ژرمـن رقابـت 

ید. نما
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عکس از مهران مافي بردبار

حتي اگر چشمانم 
آغا محمد خان را نبیند

نمایشـگاه گروهـي عکـس هـاي محمد خضـري مقـدم، محبوبه 
کاظمـي، یاسـر خدیشـي، مـژده مـوذن زاده، فاطمه یوسـف زاده و 

طاهـر محمـود آبـادي در نگارخانـه بهشـت کرمان
شـنبه   : افتتاحیـه 
از   13۹4 خـرداد   23
5 تـا 8:30 بعدازظهـر 
تـا  تـا  نمایشـگاه 
28 خـرداد مـاه ادامه 

داشـت. خواهـد 
بازدیـد  سـاعت 
تـا   5 عمـوم  بـراي 
بعدازظهـر   8:30

خیابـان  کرمـان 
حدفاصـل  بهمنیـار 
کوچـه15 و 1۷ پاک 

1۶۹

انسان که غرق شود قطعا می میرد
چه در دریا چه در رویا چه در دروغ چه در 

گناه چه در خوشی چه در قدرت چه در جهل 
چه در انکار چه در حسد چه در بخل چه در 

کینه چه در انتقام
مواظب باشیم غرق نشویم! 

انسان بودن، خود به تنهایی یک دین خاص 
است که پیروان چندانی ندارد.

عکس نوشت 

چهره

مرضیـه جعفـری، سـرمربی تیـم فوتبـال بانـوان شـهرداری بـم 
بـه عنـوان مربـی سـال فوتبـال بانـوان ایـران معرفی شـد. جعفری 
سـال هاسـت که بـا تیم شـهرداری بم بـر قله فوتبـال بانـوان ایران 

است. ایسـتاده 

دیالوگ روزنمایشگاه

نمایشگاه نقاشی فاطمه بلوردی
این نمایشگاه تا پایان خرداد ماه ادامه دارد

مـکان : خیابـان زریسـف ، خیابـان انقـاب ، نبـش کوچـه 13 ، 
کرمون کافـه 

خـان داداش )محمـد علی کشـاورز(: ای مـادر ... ای .... اینقدر از 
ما کار کشـیدن که شدیم بوفالــو !

غامحسـین)اکبر عبدی(:مـادر ُمـرد از بـس جـان ندارد...بیچاره 
پیـر شـده از بـس مرده

محمـد علـی کشـاورز)خطاب بـه مـادر( : ایـن دنیا اینقـد کثیفه 
کـه بـا اشـك های تـو هم پـاک نمیشـه ...

مادر، به نویسندگی و کارگردانی علی حاتمی

آقای رامین پسر! با شما هستم
  فرهاد عشوندی

یاسـین رامیـن در قـام یـك پـدر و یـك همسـر یادداشـتی در دفـاع از حـق 
شـهروندی خانـواده اش نوشـته کـه بـی شـك قابل دفـاع اسـت اما او در بخشـی 
از گفتـه هایـش نکتـه ای خطـاب بـه دولـت گفتـه که باعـث می شـود تنها چند 
سـئوال در ذهـن ایجـاد شـود. »و در پایـان بـه عنـوان یك تبعـه ایرانـی از رییس 
جمهور محترم صمیمانه درخواسـت میکنم ضمن همه مشـغله هایشـان تدبیری 
بـرای حفـظ حرمـت اشـخاص به ویـژه در فضای رسـانه ای بکنند چرا کـه پس از 
پایـان دوره ، خـود بیـش از پیـش درگیر آن خواهند شـد. « این ها بخشـی از نامه 
ای اسـت بـه قلـم یاسـین رامیـن. اینکـه او به عنـوان یك شـهروند ایرانـی و البته 
مهمتـر در مقـام یـك پـدر یا همسـر از کیـان خانـواده اش دفاع کنـد ، هیچ کس 
از او یـا امثـال او سـلب نمـی کنـد . بـی شـك او به عنـوان یك پدر و یك همسـر 
صاحـب ایـن حـق اسـت که تـا با تمـام وجـود از خانـواده اش دفـاع کنـد. اما این 
یادداشـت و بخصـوص خواسـته پایانـی او از دولـت بسـیاری از بچه هـای روزنامه 
نـگار را یـاد همیـن 4 یـا 5 سـال قبل مـی اندازد. یـاد روزهایـی که پدر یاسـین ، 
محمد علی رامین مسـئولیت معاونت مطبوعاتی کشـور را بر عهده داشـت. مردی 
کـه افـکاری بسـیار تنـدرو داشـت و از نگاهش نشـریات عامـه پسـند زرد بودند و 
مسـتحق تعطیلـی و نشـریات عمومی سیاسـی هـم دل در گرو غربی ها داشـتند 
و بارهـا ایـن انتقاداتـش را بـا بدترین و تندترین الفـاظ درباره ارباب جراید منتشـر 
کـرده بـود. یاسـین رامیـن البتـه دیدگاهـی متفـاوت از پـدر دارد امـا ایـن تفاوت 
دیـدگاه را ایـن روزهـا می تـوان دید نه در روزهایی که پدر مسـئولیت داشـت و او 

در کنـارش قرار مـی گرفت.
نگاهـی بـه یادداشـت نوشـته شـده پسـر محمد علـی رامیـن و نظرات مـردم ، 
خـود گویای خیلی از مسـائل اسـت. آنچه سـبب شـده تـا اینچنین پیـام های تند 
مخاطبـان ، تـازه آنهایی شـان که قابل تایید باشـند ، اینچنین تند و گس هسـتند 
، خاطـره ای اسـت کـه نـام او در ذهـن هـا تداعی مـی کند. او که پسـر محمدعلی 
رامین اسـت. مـردی که مدتی در دولـت احمدی نژاد معاون مطبوعاتی ارشـاد بود. 
همانـی کـه از ایـن روزنامـه به آن روزنامـه ، می رفت و تـرس را از ایـن تحریریه به 
تحریریـه ای دیگـر منتقـل مـی کـرد. پدری که آن روزها یاسـین سـفت و سـخت 
کنـارش مـی ایسـتاد و در دوران قدرتـش سـعی مـی کـرد از امتیـاز حضـورش در 
معاونـت مطبوعاتـی ، حاال به هر عنوانی بهره ببرد . هنوز با جسـتجوی نام یاسـین 
رامیـن ، اخبـار زیادی از ماجرای حضور او در کنار پدر در جشـنواره مطبوعات دیده 
می شـود. جایی که به نظر می رسـید مسـئولیت اجرایی داشـته اسـت. حتی اگر 
تمـام آنچـه انجـام مـی داده کمکـی بـی عایدی از یك پسـر بـرای پدر باشـد اما او 

آنجـا بوده اسـت ، در روزهای دشـوار مطبوعـات ؛درسـت در کنار پدر.
پـدری کـه ایـن روزها هیـچ دربـاره اش نمی گوید و پـدر هم البته هیـچ درباره 
پسـرش نمـی گوید . رامین که در مقام گشـت ارشـاد به روزنامه نـگاران نهیب می 
زد و افـکاری متفـاوت از نـگاه رایـج بـه مطبوعـات داشـت ، روزگاری بـرای انتشـار 
عکـس هـای هنرپیشـه هـای سرشـناس خانم که یکـی از سرشـناس تریـن های 
شـان همیـن خانـم مهناز افشـار بود ، ایـراد می گرفـت . این حق او بـود و حاال هم 

شـاید حق بسـیاری باشـد که بپرسند.
اینکه او درباره هنرپیشـه های خانم چه می اندیشـیده یا چه می اندیشـد ، باز 
مسـئله ای اسـت شـخصی... اما شـما که حاال از حفظ حرمت اشـخاص سـخن می 
گوییـد ، هیـچ گاه از رفتـاری که پدرتـان در این تحریریه یـا آن تحریریه به جوانان 
مـردم می زد آیا انتقادی داشـتید؟ شـمایی کـه در ان روزها کنارش ایسـتاده بودید 
.  آنچـه را امـروز اطـراف زندگـی تـان تجربـه می کنیـد  در خود و در آنچه کاشـته 

ایـد، جسـتجو کنید نه در بـاور مردم ؛آقـای رامین!

یادداشت

کجـا  از  کرمـان  جشـنواره   
گرفـت؟ شـکل 

از یـك سـال گذشـته یعنـی سـال 
فرهنـگ  و  اقتصـاد  سـال  کـه   ۹3
قالـب  در  تهـران  شـهرداری  بـود، 
هـای  هفتـه  فرهنگـی،  تعامـات 
فرهنگـی را شـروع کـرد. بـه دلیـل 
و  اسـت  پایتخـت  تهـران  اینکـه 
خـرده فرهنـگ هـای مختلفـی که 
زندگـی  تهـران  در  هـم  کنـار  در 
مـی کننـد، بـرای آشـنایی فرهنگ 
هـای مختلـف بـا هـم هفتـه هـای 
فرهنگـی شـکل گرفـت تـا بتوانیـم 
یـك آگاهی بخشـی در حـوزه های 
مختلـف فرهنگـی داشـته باشـیم و 
اسـتان های مختلـف در قالب هفته 
یـك  بـه  بتواننـد  فرهنگـی  هـای 
همیـن  در  برسـند.  اهـداف  سـری 
چارچوب ما جشـنواره کرمـان را به 
عنـوان هفتمیـن هفتـه فرهنگی در 

تهـران برگـزار خواهیـم کـرد. 
برگـزاری  از  را  هدفـی  چـه   
جشـنواره کرمـان دنبـال مـی 

کنیـد؟
مـا اول قصـد داریم هفتـه فرهنگی 
کرمـان متفـاوت تـر از هفتـه هـای 
فرهنگـی قبلـی باشـد. مثـا هفتـه 
اردبیـل یـك نگاه فرهنگـی صرف را 
دنبـال می کـرد. اما هفتـه فرهنگی 
کرمـان از قالب یك هفتـه فرهنگی 
خـارج شـده و قـرار اسـت بـه همه 
حـوزه هـا  از جملـه ظرفیـت هـای 
و  فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی، 
دیگـر حـوزه هـا بپردازیـم. قسـمت 
عمـده ای از کار مـا تقریبا اقتصادی 

ست. ا
 از چـه زمانـی برنامـه ریـزی 
جشـنواره  برگـزاری  بـرای 

شـد؟ شـروع  کرمـان 

از 20 بهمـن سـال گذشـته اولیـن 
یـك  کـه  بـود  ایـن  مـا  ماموریـت 
کنیـم.  ایجـاد  مرکـزی  شـورای 
شـورای مرکـزی هـم مـی بایسـت 
از مدیـران توانـای اسـتان تشـکیل 
نظـارت  بـا  شـورا  ایـن  شـود. 
و  اسـتان  مدیـران  مدیریـت  و 
گرفـت.  شـکل  تهـران  شـهرداری 
را  مرکـزی  کردیـم شـورای  سـعی 
بـه گونـه ای در نظـر بگیریـم کـه 
همـه ظرفیـت هـای اسـتان در آن 
باشـند.  داشـته  حضـور  نوعـی  بـه 
خوشـبختانه فـارغ از جریـان هـای 
شـکل  مرکـزی  شـورای  سیاسـی، 
گرفـت و بعـد بـه سـمت تشـکیل 
خوشـبختانه  رفتیـم.  هـا  کمیتـه 
و  اسـت  فراگیـر  مـا  هـای  کمیتـه 
انسـانی  منابـع  بـه  را  هـا  کمیتـه 
قدرتمنـدی واگـذار کردیـم. کرمان 
نـه تنهـا از نظـر اقتصـادی بسـیار 
منابـع  نظـر  از  بلکـه  اسـت  غنـی 
انسـانی هـم ظرفیـت هـای بسـیار 

دارد. زیـادی 
و  هـا  کمیتـه  مسـئوالن   
تاکنـون  جشـنواره  مدیـران 

داشـتند؟ فعالـی  حضـور 
بانـی ایـن جشـنواره دو نهاد اسـت. 
شـهرداری  و  کرمـان  اسـتانداری 
تهـران و یکـی از زیرمجموعـه های 
آن بـه نـام دبیرخانـه کانشـهرهای 
دبیرخانـه  ایـن  کار  کشـور.  کل 
بیـن  فرهنگـی  تعامـات  ایجـاد 
کانشـهرهای کشور اسـت و انتقال 
تجربیـات بـه شـهرداری تهـران. در 
مـورد حضـور مدیـران هـم، آقـای 
مدیـر  عنـوان  بـه  حسـینی  رزم 
حضـور  عیـد  از  بعـد  از  جشـنواره 
عیـد  از  قبـل  تـا  داشـتند.  فعالـی 
مـا بیشـتر بحـث راهبردی داشـتیم 

و بعـد از عیـد کار بیشـتر اجرایـی 
شـد. یعنـی قبـل از عیـد برنامـه ها 
تصویب شـد و مـورد تایید شـورای 
تاریـخ 8  از  گرفـت.  قـرار  مرکـزی 
پوسـتر  از  رونمایـی  کـه  اسـفند 

جشـنواره را داشـتیم کار محتوایـی 
را شـروع کردیـم و اوایـل فروردیـن 
مـاه بـا مشـخص شـدن نقشـه راه 
وارد بحـث اجـرا شـدیم. در حـوزه 
اجـرا محتـوا هـم پررنـگ تـر شـد. 

در  هایـی  برنامـه  چـه   
جشـنواره کرمـان قطعی شـده 

؟ سـت ا
تـا 12 شـروع  از سـاعت ۹ صبـح 
بـه کار جشـنواره اسـت؛ امـا بـرای 

بعدازظهرهـا برنامـه هـای ویـژه ای 
مهـم  از  موسـیقی  و  تیاتـر  داریـم. 
تریـن برنامـه هـای بعـد ازظهرهـا 
هسـتند. برنامـه موسـیقی و تیاتـر 
البتـه  داریـم.  را  شـمال  و  جنـوب 
تیاتـر و  بـه دلیـل شـهادت  2 روز 

نداریـم.  موسـیقی 
هایتـان  برنامـه  دیگـر  از    

. ییـد بگو
سـمینار بـم و زلزلـه، شـب شـعر و 
اهـل قلـم و رسـانه کـه آقـای فاح 
ایـن شـب هسـتند. بحـث  متولـی 
تمـدن اََرَت را داریـم و یك سـمینار 
تخصصـی هـم در این زمینـه داریم.
 مهمانـان غیـر کرمانـی هـم 
در ایـن هفتـه حضور پیـدا می 

؟ کنند
دعـوت  سـفیر  از 100  قطعـا.  بلـه 
کننـد.  پیـدا  حضـور  کـه  کردیـم 
ایـن  در  کشـور  ارشـد  مدیـران 
جشـنواره حضـور پیـدا مـی کننـد. 
دیگـر  از  اقتصـادی  هـای  هیـات 
کشـورها حضـور پیـدا خواهند کرد. 
ما از همه مسـئولین ارشـد کشوری 
هـم دعـوت بـه عمـل مـی آوریـم.
مراسـم  رسـانی  اطـالع   

بـود؟ خواهـد  چگونـه 
دو هفتـه قبـل از شـروع جشـنواره 
در شـبکه های مختلف رسـانه ملی 
اطـاع رسـانی انجـام خواهیـم داد. 
تهـران  شـهر  محیطـی  فضـای  در 
بیلبوردهـای تبلیغاتـی در اختیار ما 
خواهـد بـود و همچنیـن از طریـق 
تبلیغـات محیطـی شـهر کرمـان و 
شـبکه کرمـان اطـاع رسـانی مـی 

 . کنیم
 در حـوزه اقتصاد چـه برنامه 

هایـی دارید؟
توجـه ویـژه ای بـه ظرفیـت هـای 

مـی  جشـنواره  ایـن  در  اقتصـادی 
 50 گفـت  تـوان  مـی  و  شـود 
درصـد ظرفیـت ایـن جشـنواره بـه 
حـوزه اقتصـاد اختصـاص دارد. مـا 
کردیـم.  دعـوت  را  1200شـرکت 
بـه  را  فضایـی  خواهیـم  مـی  مـا 
تعامـل  یـك  کـه  آوریـم  وجـود 
جـذب  و  گیـرد  شـکل  اقتصـادی 
سـرمایه گـذار یکـی از ایـن تعامـل 
هـا مـی تواند باشـد. مجموعـه های 
قـوی اقتصـادی کرمـان مثـل مس 
سرچشـمه، گل گهـر و گـروه هـای 
خودرویـی در این نمایشـگاه حضور 
دارنـد و بـه جـز ایـن هـم کارگـروه 
مـی  سـرمایه  هـای  فرصـت  هـای 
کنیـم. یـك روز در دو نوبـت صبـح 
و بعدازظهـر تقریبـا 14 گـذاری را 
برگـزار کارگروه تشـکیل می شـود.
 صحبـت خاصـی اگـر باقـی 

بفرماییـد. مانـده 
هـدف مـا در ایـن جشـنواره معرفی 
اسـتان اسـت کـه بتوانیـم در حوزه 
های گردشـگری و اقتصـادی نتیجه 
گام  بتوانیـم  امیدواریـم  و  بگیریـم 
مثبتـی در توسـعه اسـتان کرمـان 

برداریم.

شـورای  اعضـای  معرفـی 
: ی کـز مر

حسـینی  رزم  علیرضـا  مهنـدس 
جشـنواره( )رئیـس 

رئیـس  )نایـب  اسـدی  ذکا  حمیـد 
جشـنواره(

دکتر سـید محمد حسـینی )رییس 
راهبردی( شورای 

یاسر سلیمانی )دبیر جشنواره(
فرشید فاح )دبیر فرهنگی(

حجـت االسـام والمسـلمین حاتـم 
پوری و حجت االسـام والمسـلمین 

و  مذهبـی  )کمیتـه  زاده  محمـد 
فرهنگـی(

دکتـر محمدعلـی شـجاعی )کمیته 
ورزش و جوانـان(

آقایان سیاوشـی، علیدادی و اسـدی 
)کمیته فرهنگی و گردشـگری(

سـرهنگ ابوالحسـنی )کمیته شهدا 
ایثارگران( و 

دکتـر پورنصاری )کمیتـه ارتباطات 
تبلیغات( و 

ابوسـعیدی  رسـتمی  اصغـر  دکتـر 
فنـاوری( و  علـم  )کمیتـه 

دکتر پیروز ارجمند )کمیته هنر(
مهنـدس جالپـور )کمیتـه صنایـع 

و معـادن(
دکتر عشـرت شـایق )کمیته مفاخر 

و نام آوران(
آقـای حمیدی )کمیته شـعر و اهل 

) قلم
دکتر رضا بهمنی )کمیته عشایر(

مهنـدس  و  سـعیدی  مهنـدس 
و  کشـاورزی  )کمیتـه  موسـوی 

غذایـی( محصـوالت 
دکتر شـاهید مظفـری بمی )کمیته 

فرصت های سـرمایه گذاری(
خانـم دکتـر سـیدی )کمیتـه مـواد 

غذایـی و لبـاس(
)کمیتـه  زاده  رجبـی  مهنـدس 

زیسـت( محیـط 
سـید محـی الدیـن طیبـی )رییس 

کارگـروه تمـدن هلیـل(
دکتـر علیرضا دلیری )عضو شـورای 

مرکزی(
پروفسـور کردوانـی )رییس کارگروه 

کویر شناسـی(
آقـای گاب زاده )رییـس کارگـروه 

کرمـان در گـذر تاریـخ(
دکتـر رحیم نـژاد )رییـس کارگروه 

بـم و زلزله(

پیـام مـا- اسـتان کرمـان ظرفیـت هـای فراوانی بـرای توسـعه ملـی دارد. اما 
متاسـفانه بـا تبلیغـات سـوئی که از جانـب کرمانـی ها به دیگـر هم میهنـان مان 
القـا مـی شـود کرمان را شـهری کویـری و فاقـد ظرفیت هـای الزم برای توسـعه 
اسـتان مـی داننـد. غافـل از این کـه ایـن اسـتان 25 درصد باغـات کشـور را در 
خـود جـای داده و حجم وسـیعی از مرکبات مورد نیاز کشـور را تأمیـن می کند. از 
سـوی دیگـر به علـت فراوانی و تنـوع معادنی که در ایـن خطه وجود دارد اسـتان 

کرمان بهشـت معادن نامیده شـده اسـت. جشـنواره کرمـان در صدد اسـت تا در 
نیمـه دوم مردادمـاه در جشـنواره کرمان که در تهـران برگزار می شـود به معرفی 

توانمنـدی هـای فرهنگـی و اقتصادی کرمـان بپردازد.
یاسـر سـلیمانی دبیـر جشـنواره کرمـان شـب گذشـته مهمـان مـا بود تـا به 
پرسـش هـای پیـام مـا در خصوص جشـنواره پیـش رو پاسـخ گوید. متـن گفت و 

گو بـه شـرح زیر اسـت:

با برگزاری جشنواره فرهنگی و اقتصادی کرمان در برج میالد تهران:

کرمان میزبان ایران می شود


