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آخرین تیشه به ریشه هویت کرمان 

پل سازی در فرش
هتل سازی در عرش

با سرمایه گذاری پنجاه درصدی خانواده اسکندری زاده اتفاق افتاد  

احداث پیشرفته ترین بیمارستان 
خاورمیانه در کرمان
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عک

تـا یـک دهه پیـش کرمان شـهری بـود به ماننـد دیگر 
شـهرهای توسـعه نیافتـه و عناصـر هویتـی آن کامـا 
کرمـان  شـدید  عقبماندگـی  امـا  می آمـد  بـه چشـم 
بندرعبـاس کـه روزگاری  و  یـزد  از شـهرهایی چـون 
چنـان  بودنـد  کرمـان  اسـتان  تابعـه  شهرسـتان های 
چشـمگیر بـود و هسـت کـه عـده ای را بـه فکـر تغییـر 
و تحـول انداخـت. تغییـر و تحوالتـی که نـه از روی کار 
کاشناسـی بلکـه از روی سـلیقه و مزیت هـای اقتصادی 

می دهـد.   رخ 
گسـترش بیحسـاب و کتـاب شـهر از انتهـای دهـه ی 
هفتـاد آغاز شـد. از همان ابتـدای آغاز به کار شـوراهای 
شـهر و روسـتا تا همین امـروز همواره عـده  ی معدودی 
مـاک و سـرمایه دار که حمایـت برخی از سیاسـیون را 
نیز در پشـت سـر داشـته اند، قصد کرده اند تـا به دالیل 
خاصـی که خارج از حوصله بحث اسـت بتوانند شـهر را 
بـه داخل زمین های حاشـیه ای بسـط دهند. گسـترش 

شـهر از همان هنگام شـورای شـهر نخسـت و بـا الحاق 
تعـدادی از زمین هـای حاشـیه جنـوب شـهر آغاز شـد. 
چندی گذشـت و نوبت به شهرک سـازی بر روی مسـیر 
قنات هـا و سـفره های آب رسـید. سـپس زمین هـای 
غـرب شـهر، آن هـم در جاهایـی که گسـل رد می شـد. 
بعدهـا کسـانی کـه روزگاری از گسـل حـرف زدنـد بـه 

نادانـی و شـایعه پراکنی متهم شـدند. 
جمعیـت ثابـت بود. هنـوز خبـری از خشکسـالی و کوچ 
اجبـاری روسـتاییان به کرمـان نبود. به تدریج با سـاخت 
شـهرک ها و خانه هـای مدرن در حاشـیه شـهر، جمعیت 
بومـی از بافت قدیمی در شـرق شـهر به غرب شـهر نقل 
مکان کرد. ساختمان سـازی قوت گرفت و شـهرک از پی 
شـهرک سـر برآورد. کم کـم بافت قدیمـی و مهمتر بافت 
تاریخی شـهر خالی از سـکنه شـدند. بافت تاریخی شـهر 

کارکرد اقتصـادی و درآمدزایی اش را از دسـت داد. 
ادامه در صفحه 2

هفتـه گذشـته بـود کـه تفاهم نامـه ای در حـوزه سـامت کرمان میان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان و موسسـه خیریـه ماه بنی هاشـم رفسـنجان منعقد شـد. 
طبـق ایـن تفاهـم نامـه قرار اسـت بیمارسـتانی 550 تخـت خوابـی در کرمان و 

در محـل بیمارسـتان شـفای کرمان احداث شـود.
 بـه گفتـه کارشناسـان و مسـئوالن حـوزه سـامت احداث ایـن بیمارسـتان می 
توانـد آغازگـر تحـول در ایـن حوزه باشـد. بخصوص کـه معضل کمبـود تخت در 

کشـور مـا به طـور پررنگی محسـوس اسـت. 
معـاون درمـان وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در ایـن بـاره مـی 
گویـد: در حـال حاضـر بـا کمبود 80 هزار تخت در سـطح کشـور روبرو هسـتیم 
کـه بـرای خریـد آنهـا بـه 51 هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز اسـت. امـا نکته 

مهمتـری کـه محمـد حاجـی آقاجانـی بـه آن اشـاره می کنـد کمبـود اعتبارات 
دولتـی بـرای رفـع ایـن کمبـود اسـت. آقاجانـی مـی گویـد: اگـر بخواهیـم ایـن 
تعـداد تخـت را بـا بودجـه هـای دولتـی تامیـن کنیـم، حـدود 40 سـال طـول 

کشـد. می 
شـاه بیت سـخنان معـاون درمـان وزیر بهداشـت همیـن ناکافی بـودن اعتبارات 
دولتـی اسـت و احـداث این بیمارسـتان هـم دقیقـا از این جهت مـی تواند باعث 
تحـول در حـوزه سـامت شـود. چـرا کـه بـرای احـداث ایـن بیمارسـتان بخش 
دولتـی و خصوصـی بـا هـم مشـارکت مـی کننـد و ایـن امـر دقیقـا ذیـل مـدل 

اقتصـاد مقاومتی قـرار دارد. 
ادامه در صفحه 6
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تجلیل توزیع برق جنوب
از آزادگان

بـه گـزارش دروابط عمومی شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در طی مراسـمی که  
مناسـبت 26 مرداد سـالروز ورود آزادگان سـرافراز 
بـه کشـور در ایـن شـرکت بـا حضـور سـرهنگ 
حسـینخانی فرمانده بسـیج ادارات اسـتان کرمان؛ 
سـرگرد پاسـدار حیـدری فرمانـده بسـیج حـوزه 
مسـئول  همچنیـن  و  کرمـان  شهرسـتان  ادارات 
اسـتان کرمـان حجـه  تربیـت و آمـوزش بسـیج 
االسـام علیـدادی  و بـا حضـور 4نفـر از آزادگان 
و اعضـاء شـورای پایـگاه مقاومـت بسـیج شـرکت 
برگـزار گردیـد. در این مراسـم مدیرعامل شـرکت 
توزیـع بـرق جنـوب اسـتان  کرمـان ضمـن خیـر 
مقـدم بـه مدعویـن بـه بیـان عملکرد شـرکت در 
شـرکت  ایثارگـران  بـه  خدمـات  ارائـه  خصـوص 
پرداخـت و در ادامـه  بیـان داشـت: آزادگان عزیـز 
بـه عنوان الگوهائـی بی بدیل و جـاودان در عرصه 
مقاومـت هسـتند. مهنـدس عبدالوحیـد  و  ایثـار 
مهـدوی نیـا  اظهار داشـت: سـالروز ورود آزادگان، 
یـادآور روزی مبـارک اسـت کـه صابـران راسـت 
قامـت، پـس از سـالها دوری از وطن، با سـرافرازی 
ایـران  و  نهـاده  گام  بـه خـاک کشـور  افتخـار  و 

اسـامی را از عطـر وجـود خـود آکنـده کردنـد.

افتتاح پنج
پروژه برق در کرمان

پنـج پـروژه انتقال و فـوق توزیع برق به مناسـبت 
هفتـه دولـت در اسـتان کرمـان بـا صـرف 394 
مـی  بـرداری  بهـره  بـه  اعتبـار  ریـال  میلیـارد 
بـرق  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  رسـد.به 
منطقـه ای کرمـان ایـن پـروژه هـا شـامل پسـت 
پسـت  کهنـوج،  شـوباد  نیـروگاه  کیلوولـت   230
230 کیلوولـت سـیار در فهـرج بـم، خـط 132 
کیلوولـت اختیارآبـاد کرمـان، ترانس پسـت هلیل 
و افزایـش ظرفیـت پسـت کبوترخـان مـی باشـد. 
عـاوه بر بهـره برداری از پـروژه های فـوق، پروژه 
نیـروگاه  انتقـال 230 کیلوولـت دو مـداره  خـط 
سـمنگان سـیرجان بـا اعتبـار 60 میلیـارد ریـال 
نیـز کلنـگ زنـی مـی شـود. شـرکت بـرق منطقه 
ای در حـال حاضـر، تعـداد شـش پـروژه پسـت 
انتقـال شـامل سـه پـروژه پسـت 400 کیلوولـت 
در نظـام آبـاد، شـاهماران و بهرمـان و همچنیـن 
یـک پـروژه پسـت 230 کیلوولـت در زهکلـوت و 
دو پسـت 132 کیلوولـت در جهـاد آبـاد و کرمـان 
و همچنیـن تعـداد پنـج پـروژه خط انتقال شـامل 
خـط 400 کیلوولـت کهنـوج به جیرفـت به طول 
85 کیلومتـر، خـط 400 کیلوولـت جیرفـت بـه 
ارگ بـم بـه طـول 90 کیلومتـر، خـط دو مـداره 
230 کیلوولـت نیـروگاه شـوباد کهنـوج بـه طـول 
15 کیلومتـر، خـط دو مـداره 132 کیلوولـت در 
جیرفـت و خـط چهـار مـداره 132 کیلوولـت در 
کرمـان در دسـت اقـدام دارد که هزینـه ریالی این 
پـروژه هـا 770 میلیـارد ریـال و هزینـه ارزی 28 

میلیـون یـورو می باشـد.

رفع نواقص موجود در محور 
رفسنجان - سرچشمه 

گفـت:   رفسـنجان،  وشهرسـازی  راه  سرپرسـت 
و  راه  کل  اداره  راههـاي  وتوسـعه  مدیـر سـاخت 
دوبانـده  ازپـروژه  از  کرمـان  اسـتان  شهرسـازي 
نمـودن محوررفسنجان-سرچشـمه بازدیـد کـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره راه وشهرسـازی 
رفسـنجان علـی عباسـی پور گفـت: مهنـدس علي 
کارآموزیـان در جلسـه ای مشـترک بـا مهنـدس 
عباسـلومجری طـرح هـای عمرانـی مجتمـع مس 
نواقـص  مذکـور  پـروژه  وپیمانـکاران  سرچشـمه 
موجـود درایـن محـوررا مطـرح وبـه پیمانـکاران 
جهـت رفـع آنهـا تاکیـد کـرد. وي اظهـار داشـت: 
درادامـه ایـن جلسـه چگونگـی تکمیل سـاختمان 
راهدارخانه واحداث سـوله نمک وآشـیانه ماشـین 
آالت جهـت عملیـات راهـداری زمسـتانی مـورد 

بررسـی قرارگرفـت.

پیـام مـا- به نظر می رسـد اعتـراض دوسـت داران طبیعت 
نتیجـه داده اسـت. اعتراضـی کـه از فضای مجازی و شـبکه 
هـای پیـام رسـان موبایلـی شـروع شـد و واکنش اسـتاندار 
کرمـان را در پـی داشـت. چنـدی پیش این خبر در شـبکه 
هـای اجتماعـی نشـر شـد کـه شـهرداری کرمـان مصمـم 

اسـت برای ایجاد دسترسـی جدید شـهرک شـهید مطهری 
بـه بلـوار شـهید صدوقی کرمـان ، یـک خیابـان را در میان 
ایـن پـارک احـداث کنـد و ایـن خبـر بـا اعتراض گسـترده 
دوسـت داران طیعـت مواجـه شـد. معترضـان می گوینـد 
در حـال حاضـر دو مسـیر دسترسـی میان شـهرک شـهید 

مطهـری و بلـوار شـهید صدوقـی وجـود دارد و نیـازی بـه 
ایجـاد مسـیر جدیـد نیسـت. بـه همیـن منظـور گروهـی 
از مـردم طبیعـت دوسـت کرمـان در اعتـراض بـه تصمیـم 
شـهرداری بـرای قطع برخـی درختان پارک جنگلی شـهید 
باهنـر ایـن شـهر، صبـح پنجشـنبه در محـل این پـارک به 
ورزش صبحگاهـی پرداختنـد و پس از ورزش ، با در دسـت 
داشـتن دسـت نوشـته هایی در جلـوی دیوار نیمـه تخریب 
پارک جمع شـده و خواسـتار بازنگری مسـئوالن درتصمیم 
خـود برای احداث خیابـان در میان درختـان پارک جنگلی 
شـهید باهنـر کرمـان شـدند. پـس از این اتفـاق، اسـتاندار 
کرمـان بـه صـورت سـرزده بـه همـراه فرماندار، سرپرسـت 
معاونـت عمرانـی اسـتانداری، سرپرسـت شـهرداری کرمان 
و برخـی از مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی از ایـن پـارک 

کرد.  بازدیـد 
علیرضـا رزم حسـینی کـه عصـر جمعـه بـه پـارک جنگلی 
رفتـه بـود گفـت: بعـد از پخش ایـن خبر از صدا و سـیمای 
مرکـز کرمـان تصمیـم گرفتم شـخصا از محل اجـرای طرح 
بازدیـد کنـم. آنطـور کـه ایسـنا نوشـته اسـتاندار کرمان به 
محـض ورود بـه پارک جنگلـی در جمع کثیـری از طبیعت 
دوسـتان کرمانـی قـرار گرفـت کـه بـا شـعار » درختـان 
نهایـت  در  بودنـد.  رفتـه  اسـتقبالش  بـه   « بماننـد  بایـد 

اسـتاندار طـی بازدیـد از محـل اجـرای ایـن طـرح گفـت: 
اجـازه قطـع هیـچ درختـی را نخواهیـم داد زیـرا بـا قطـع 
درختـان مخالفیـم لـذا پـارک جنگلـی شـهید باهنـر بایـد 
بـه شـکل خـود باقی بمانـد. علیرضا رزم حسـینی با تشـکر 
از مطالبـه گـری مـردم، افزود: یکماه گذشـته مشـاور طرح 
احـداث دو مسـیر دسترسـی میان شـهرک شـهید مطهری 
و بلـوار شـهید صدوقـی انتخـاب شـده تـا طـرح جامعـه و 

کارشناسـایی شـده ای ارائـه دهـد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: تـا طـرح کارشناسـایی شـده ای از 
طـرف مشـاور طـرح ارائه نشـود هیچگونه اقدامـی در پارک 
جنگلـی شـهید باهنـر صـورت نمـی پذیـرد زیـرا معتقدیم 
کـه ایـن پـارک و فضـای آن بایـد حفـظ شـود. در ادامـه 
سرپرسـت معاونـت عمرانـی اسـتانداری کرمان یادآور شـد: 
بـه مـردم کرمـان اطمینـان صد در صـد می دهـم که هیچ 
درختـی قطـع نخواهـد شـد، ایـن خیابـان بسـیار باریـک 
خواهـد بـود و احـداث آن بنابـر طـرح تفصیلـی اجتنـاب 
ناپذیـر اسـت. ابوالقاسـم سـیف الهـی گفـت: ایـن معبـر به 
نفـع پـارک خواهـد بود زیـرا پـارک جنگلی که امـروز هیچ 
نمایـی نـدارد، با احـداث این خیابـان یک نمای زیبـا مانند 
پـارک مـادر بـه شـهر اضافـه خواهد شـد و تعرضـی در کار 

. نیست

ادامه از صفحه اول
آنهـا کـه در بافـت قدیمی شـهر ملکی داشـتند یـا آن را با بهای 
انـدک فروختنـد و یا نگه داشـتند و بـه بهای کمی اجـاره دادند. 
بهـای کـم اجاره ها توجـه زاغه نشـینان و افاغنه خسـته از جنگ  
را بـه سـوی بافـت قدیمـی شـهر جلـب کـرد. همانطـور کـه 
کم کـم شـهر گسـترده  می شـد، مـردم بومی هـم در دیگـر نقاط 

جدیداالحـداث شـهر سـکنی می گزیدند. 
بومی هـا رفتنـد و فرهنـگ زندگـی چندصـد ساله شـان را کـه 
یکـی از عناصـر هویتـی محات بـود با خـود بردنـد. در اثر کوچ 
بومیـان به دیگر نقاط شـهر و البته غرب شـهر، کسـانی در بافت 
قدیـم سـاکن شـدند کـه بـا فرهنـگ محلـه قدیمـی همخوانی 
نداشـتند. تـا پیـش از ایـن نـه اسـمی از آن محله شـنیده بودند 
و نـه خاطـره ای در ذهـن داشـتند پـس به محل زندگیشـان هم 
رغبتـی نداشـتند. از هر فرهنـگ و سـلیقه ای در محات قدیمی 
سـاکن شـدند و ایـن بـود کـه بـه یک بـاره امنیـت هـم از میان 
رفـت. همسـایه های قدیمـی رفته بودنـد و آنها هم کـه مقاومت 
کـرده بودنـد با ناامن شـدن محله شـان مجبـور به کـوچ اجباری 
شـدند. شـهرداری هم بـه بهانه خالی بـودن خانه ها یـا جرم خیز 
بـودن آن هـا مـاده 110 شـهرداری ها را پیراهن عثمـان می کرد. 
تخریـب و تخریـب و تخریـب. طـوری کـه بـرای مثـال دیگـر از 
محلـه گلبازخـان جـز یـک تکیـه و یکـی دو خانـه تاریخـی که 
احتمـاال آن هـا هـم امـروز و فـردا با همین مـاده قانونـی تخریب 

می شـوند، چیـزی باقـی نمانده اسـت.
حل شدن فرهنگ بومی

آغـاز  زمـان  در  درسـت  غیربومی هـا  ورود  بعـدی  مـوج 
خشکسـالی های پـی در پـی بـود که بنـا به گـزارش مرکـز آمار 
ایـران طـی سـالهای 85 تـا 90 حـدود یکصدهـزار نفر به شـهر 
کرمـان وارد شـدند. جمعیتـی که نه تنها از جمعیـت بومی تاثیر 
نیافـت بلکـه به دلیل زیرسـاخت های ضعیف فرهنگـی اقتصادی 
در سـال های اخیـر، فرهنـگ جمعیـت بومی را هـم در خود حل 

کرد!
امـا چـه بر سـر محله هـای جدیـد و شـهرک ها آمد. بسـیاری از 
محله هـا و شـهرک های قارچ گونـه جدیـد فاقـد عناصـر هویتـی 
بودند. همین حاال هم در بسـیاری از آن ها نه پارک، نه مدرسـه، 
نـه مسـجد و نـه حتی یـک درمانـگاه در مواقـع ضـروری وجود 
نـدارد. اینگونـه شـد کـه جمیعـت به غـرب شـهر کوچ کـرد اما 
نیـازش بـه بافت قدیمـی باقی ماند. البته در این میان هم کسـی 
از مسـئوالن شـهرداری و شـورای شهر نگفتند که گسترش شهر 
چقـدر هزینـه و فشـار به بخـش خدمـات شـهری وارد می کند. 
کسـی نگفت تکلیـف شـبکه های آب و برق، فاضاب، راه سـازی، 
بـاره  بافـت اجتماعـی و... چـه می شـود. بـه یـک  فرهنـگ و 
هزینه هـای شـهر افزایش یافـت. شـهرداری از بی پولـی می نالید 

و برای کسـری بودجه پروانه سـاختمان بیشـتری مـی داد. اعام 
شـدن کرمـان به عنوان یک کانشـهر خود معضلـی بر معضات 
افـزود و شـهرداری مجبـور بـه درآمدزایـی شـد امـا شـهرداری 
کرمـان راه درآمـد دیگـری نداشـت و در طـول سـالیان بـه ایـن 
مسـاله توجه نشـده بود. حتی شـهرداری به بهانه فرسـوده بودن 
و مـردم بـه دلیـل ناآگاهی، بافـت تاریخی را تخریـب کردند و به 
جـای آن آپارتمـان سـاختند. بافـت تاریخی از میـان رفت و تنها 
امیـد کرمـان برای کسـب درآمـد هم از پـی آن. اگـر اندکی هم 
کـه بـه یکـی دو بنـای تاریخـی توجـه شـده، توجهـی جزیره ای 

بـوده و نـه کان نگری همـه جانبه.
هرچنـد کـه هنـوز هم کرمـان این قابلیـت را دارد تا با بازسـازی 
بافـت تاریخـی و آثـار تاریخـی در معـرض خطـر درآمدزایـی 
کنـد. همین قـدر کـه قانونـی تصویب شـود تـا در همـه ی نقاط 
شـهر بلندمرتبه سـازی اجرا نشـود و در معماری سـاختمان های 
جدیـد در محـات تاریخی شـهر بجای شیشـه و سـنگ، از آجر 
قزاقـی وکاهـگل اسـتفاده شـود، تـا انـدازه ای هویت شـهرمان را 
برگردانده ایـم. درسـت ماننـد شـهرهای دیگـر جهـان که ممکن 
اسـت معمـاری داخـل خانـه مـدرن باشـد امـا نمـای بیرونـی 
سـنتی. همیـن االن در چنـد ده متـری حمـام تاریخی باغ لـَـله 
آپارتمان هایـی چند طبقه از سـنگ بنا شـده یـا در محله خواجه 

خضـر، همـه روی بـه نمـای آلومینیـوم آورده اند.
نیاز کرمان به بافت تاریخی

تـردد هـزاران خـودرو به مرکز شـهر به معضل ترافیـک، آلودگی 
هـوا و صـوت دامـن زد و سـفرهای درون شـهری را افزایـش داد. 
مسـکن مهر در حاشـیه و سـاخت مجتمع های درمانی در مرکز 
شـهر، نادیده گرفتـن پارکینگ مجتمع های تجاری و مسـکونی، 
بـه سـیاهه این معضـات افـزود و این همه شـاید در طول کمی 
بیش از 10 سـال رخ داد اما هیچ کرمانی نه آن روز متوجه شـد 

و نـه امـروز کـه  چه بر سـر شـهر و هویتش آمده اسـت.   
حاال یک دهه گذشـته و بی برنامگی مسئوالن دیروز در گسترش 
شـهر و البته عدم توسـعه یافتگی اقتصادی سـبب شده مسئوالن 
امـروز کرمـان بـه فکـر بیفتنـد. عـده ای بـه فکـر سـاخت پـل 
افتاده انـد تـا مثا ترافیک تسـهیل شـود؛ آن هم در مرکز شـهر، 
در نقـاط پـر تراکـم، در نقاطـی کـه طبـق آیین نامه هـای علمی 
شهرسـازی نبایـد پلـی سـاخته شـود. حتـی در پیشـرفته ترین 
شـهرهای جهـان هم چنیـن کاری انجـام نمی دهند. مسـئوالن 
کرمـان نـه تنهـا از بایـی کـه سـر تهـران آمـد درس نگرفته اند 
بلکـه همان تهرانی های پر اشـتباه را به اسـتمداد طلـب کرده اند. 
گویـی آنهـا نه یـزد و اصفهـان را دیده انـد و نه تبریز و شـیراز را. 
احتمـاال آنها تنهـا بندرعباس را دیده اند اما اصول شهرسـازی آن 
را ندیده انـد.در بندرعبـاس بـرج زیـاد سـاخته  اند اما بـه مانند ما 

برج  العـرب را در شهرشـان نسـاخته اند. 

در اصفهان با آن همه درآمدزایی که از راه گردشـگری می شـود، 
هنوز در »قله« کوه صفه هتل نسـاخته اند اما ما در حال سـاخت 
هتـل در قلـه کوه هـای صاحـب الزمان هسـتیم! اگـر در اصفهان 
هتلـی در کـوه صفه هسـت، آن را امروز نسـاخته اند بلکه مربوط 
به بقایای یک دژ باسـتانی اسـت که آن را به هتل سـنتی تبدیل 
کرده  انـد! شـاید از سـاخت تله کابین همـگان بهره مند شـوند اما 
روشـن نیسـت از سـاخت هتل در کوه صاحب الزمان کرمان چه 
کسـی یا کسـانی ذینفع خواهند شـد؟! طبیعت، محیط زیسـت، 

مردم، مسـئوالن و یا...؟! 
کوهنـوردِی کرمانی هـا حرکتـی فرهنگـی اجتماعـی اسـت کـه 
سالهاسـت در فضایـی سـالم و تقریبـا بـدون حمایـت دولتـی 
شـکل گرفتـه اسـت امـا مسـئوالن شـهر و اسـتان کوچکتریـن 
اهمیتـی بـرای ایـن حرکت خودجـوش اجتماعی قائل نیسـتند. 
در آینـده ای نزدیـک، سـاخت هتـل در قله کوه و شخصی سـازی 
آن بـرای عـده ای ثروتمنـد، عـادت سـالم اجتماعـی شـهروندان 
کوهنـورد کرمـان را بـه بدتریـن شـکل تحـت تاثیر قـرار خواهد 

داد.
بـه زودی روزی می رسـد کـه جماعـت کوهنـورد و ورزشـکار که 
رهسـپار قلـه و »کت حـال و حروم« معروفش هسـتند به باالی 
قلـه می رسـند و کافـه هتل بـرای درآمد بیشـتر به آنهـا قلیان و 
سـیگار تعـارف می کنـد. روزی می رسـد که بوی تعفـن فاضاب 
هـر گردشـگری را از صعـود بـه قله منصـرف می کنـد. روزی فرا 
می رسـد کـه نتـوان در هـر جایی از کـوه صعود کرد و لـذت برد، 
چـرا چون ملک شـخصی یا سـازمانی اسـت. روزی کـه کوه های 
صاحب الزمـان را شـخم زده انـد و از »شیوشـکان« باسـتانی تنها 

نامـی باقی مانده اسـت. 
در تبریـز همـه چیـز سـاخته اند و تقریبـا هیـچ چیـز بی جـا 
نسـاخته اند. بافـت تاریخـی را حفـظ کرده انـد و بناهایـش را بـه 
هتـل تبدیـل کرده انـد. هتـل را سـرمایه داری ایجـاد کـرده کـه 
احتمـاال در یکـی از 700 کارخانـه قطعه سـازی خـودروی تبریز 
سـهام دارد. کارخانـه را کسـی سـاخته کـه احتمـاال در بافـت 
تاریخـی تبریـز زیباتریـن خانـه را دارد و حتـی از راه همان خانه 
هـم کسـب درآمد می کنـد. البته سیتی سـنتر هم سـاخته اند اما 
نـه در کنـار بـازار تاریخـی تبریـز، در میـان همـان شـهرک های 
ناقـص سـاخته اند تـا امکاناتشـان کامل شـود. اصا آنقـدر مغازه 
کم سـاخته اند کـه به اقتصاد شهرشـان ضربه نخـورد. نکته قابل 

ذکـر اینسـت کـه اگر تعـداد واحدهـای تجاری در شـهری بیش 
از نیـاز شـهر شـود درآمـد بیـن تعـداد افراد بیشـتری امـا کمتر 
تقسـیم می شـود و کسـب و کارها سـودِده نخواهند بـود. همین 
مسـاله بـه نارضایتـی شـهروندان و معضـات اجتماعـی دامـن 

خواهـد زد.
سـاخت  حـال  در  تاریخیمـان  بـازار  کنـار  در  مـا  حـال 
سیتی سـنترهایی بـا واحدهـای تجـاری ای بیـش از حجره هـای 

هسـتیم! تاریخـی  بـازار 
در تبریـز پـل سـاخته اند امـا نـه در بافـت فشـرده و متراکـم. 
پـل سـاخته اند امـا نـه زشـت بلکـه سـعی کرده انـد بـه اثـری 
چشـم نواز بـدل شـود. در پلسـازی های اخیـر در کرمـان اصـا 
بـه زیبایـی پل هـا توجهـی نشـده درحالیکـه در همـه ی دنیـا 
پل هـا خـود تبدیـل بـه یـک اثـر معمـاری جاودانـه می شـوند. 
مثـال دم دسـتی اش هـم همـان پل معـروف طبیعـت در تهران 
اسـت. از همـه ی اینهـا کـه بگذریـم در تبریـز، با معمـاری به جا 
و دسـت درازی نکـردن بی جـا بـه طبیعـت فرهنـگ سـاخته اند. 
فرهنگسـرا و کتابخانه سـاخته اند؛ و از پی ده ها زلزله سـهمگین 
تاریخـی در ایـن شـهر و آن همـه خرابـی، همدلی سـاخته اند. و 
چنـان بازار تاریخیشـان را که همسـنگ بـازار خودمان اسـت به 
بهتریـن نحـو بـاز سـازی کرده انـد کـه به ثبـت جهانی رسـید و 

جایـزه بین المللـی آقاخـان گرفـت. 
ایـن همـه را نـه بـا بخش نامـه و حرکت انقابـی بلکه بـا رعایت 
قانـون و احتـرام به حفظ هویت شـهر و شـهروندان سـاخته اند. 

یـک شـبه نسـاخته اند بلکه صد سـاله سـاخته اند!
شـاید دیگـر از یـزد و بافت تاریخـی اش، و درآمدزایـی آن نیاز 
بـه گفتـن نباشـد. چـرا که اکثـر کرمانی هـا می داننـد در چند 
سـال گذشـته بافـت تاریخـی آن بـه ممـر اصلـی درآمـد یزد 
بـدل شـده اسـت. ای کاش مسـئوالن مـا بـه دیگر شـهرهای 
تاریخـی ایـران می رفتنـد و می دیدنـد کـه  در آن هـا همـه 
چیـز سـاخته اند و در عیـن حـال هویـت و فرهنـگ را حفـظ 
کرده انـد. بی شـک کسـی مخالـف سـاخت و سـاز و آبادانـی 
نیسـت امـا بایـد دیـد چـه بدسـت می آوریـم و چـه از دسـت 
می دهیـم! آیا درسـت اسـت کـه به هر قیمتی سـاخت و سـاز 
کنیـم تـا هویتمان را از دسـت بدهیـم؟! آیا مسـئوالن نظرات 
منتقـدان را هـم شنیده اند؟!مسـئوالن  مطئننا بایـد بدانند راه 

توسـعه از شـتابزدگی نمی گـذرد و نخواهـد گذشـت!

هیچ درختی در پارک جنگلی قطع نمی شود

آخرین تیشه به ریشه هویت کرمان 

پل سازی در فرش
هتل سازی در عرش

 برانوش غفاری

گزارش

انجام امکان سنجی 
11 خوشه کسب و 
کار در کرمان

مدیرعامل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان کرمـان گفت: از 
11 خوشه کسـب وکار شناسایی 
شـده ،خوشـه هـای کسـب وکار 
خرمـا و پسـته به مرحله توسـعه 
یافتگـی رسـیده و  خوشـه هـای 

کسـب وکار محصـوالت گلخانـه ای جنـوب و فـرش کرمـان و راور در دسـت 
اجراسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان  
مجیـد غفـاری مدیرعامـل ایـن شـرکت در جمع خبرنـگاران افزود: دو خوشـه 
کسـب وکار پتـه کرمـان و سـنگ های تزئینی هم شناسـایی شـده و مطالعات 
امـکان سـنجی آنهـا بـه پایان رسـیده اسـت. وی شناسـایی و توسـعه خوشـه 
هـای کسـب وکار را بعنـوان مدلـی توسـعه ای در راسـتای حفـظ و گسـترش 
صنایـع کوچـک دانسـت وگفـت: ارائـه تسـهیات درقالـب کمک هـای فنی و 
اعتبـاری  ونوسـازی، برگـزاری دوره هـای آموزشـی ،تورهای صنعتـی و حضور 
در نمایشـگاهها از دیگـر مـوارد حمایتـی می باشـند. وی گفت: 42 شـهرک و 
ناحیـه صنعتـی مصـوب دولتـی و یـک شـهرک صنعتـی خصوصی در اسـتان 
داریـم و واگـذاری زمین در 37 شـهرک و ناحیه صنعتی اسـتان کرمان درحال 

انجام اسـت .

حضور اتباع بیگانه، 
تهدید جدی برای 
شمال استان

محمـد مهـدی زاهـدی گفـت: 
کرمـان چاره ای بـه جز حرکت 
بـه سـمت صنعتی شـدن ندارد 
و در دولـت قبـل انتقـال آب از 
خلیج فـارس به کرمـان مصوب 

شـد و کار اجـرای ایـن پـروژه در دولـت یازدهـم آغـاز شـده و سـال آینـده 
وارد سـیرجان خواهـد شـد و حـدود 2 هـزار میلیـارد تومان هزینـه دارد. به 
گـزارش ایسـنا وی بـا اشـاره به دیگر مشـکل اساسـی اسـتان کرمـان گفت: 
مشـکل دیگـر کرمـان، حضـور اتباع بیگانه در شـمال اسـتان اسـت که یک 
تهدیـد جـدی بـه شـمار می رود، بـه ویـژه اتباع بیگانـه غیرمجاز بـه طوری 
کـه از جمعیـت حـدود 350 هـزار نفری اتباع بیگانه در شـمال اسـتان 100 
هـزار نفـر مجـوز دارنـد. نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
اسـامی اظهـار کرد: متاسـفانه شـمال اسـتان کرمـان محلی بـرای ترانزیت 
افـراد بیگانـه غیرمجـاز شـده کـه بـه صـورت قاچـاق وارد کشـور شـده و از 
کرمـان به سـایر اسـتان هـا توزیع می شـوند. وی افـزود: روزانـه بین 1500 
تـا 2 هـزار نفـر بـه صـورت قاچـاق وارد کرمـان می شـوند که متاسـفانه در 

بیـن اینهـا افـرادی که می خواسـتند بـه داعـش بپیوندند.

قرار گرفتن اخبار 
ویژه حج تمتع 
94 در پورتال 
فرودگاه های استان  
واطاعـات  اقدامـات  گزیـده 
حـج  فرودگاهـی  و  هوانـوردی 
تمتـع 94  اسـتان کرمـان اعام 
مدیـرکل  نخعـی  .محمـد  شـد 

فـرودگاه هـای اسـتان  اطـاع رسـانی شـفاف، دقیق ولحظـه ای بـه حجاج، 
مسـافران خصوصـا حـوزه بین الملل و نیـز مخاطبین را مهم و کارسـاز خواند 
و در جمـع اصحـاب رسـانه تاکیـد کـرد: بـه منظور اسـتحضار عمـوم حجاج، 
مسـافران و مخاطبیـن حـج بخشـی تحـت عنـوان  »اخبـار ویـژه حـج تمتع 
94« در پورتـال روابـط عمومـی ایـن اداره کل پیش بینـی گردید. وی بخش 
هـای ایـن حـوزه را شـامل اخبـار و اطاعاتـی همچـون نقشـه هـای  پایانـه 
حجـاج، محـل تجمع و اسـتقرار کاروان ها، هشـدارهای پلیسـی و بهداشـتی، 
گـزارش تصویـری و اهـم اقدامـات صـورت گرفته در ایـن پایانه بـه اختصار و 
اخبـار مرتبـط بـا حـج اعام کـرد. نخعـی در ادامه تاکیـد کرد کـه پروازهای 
امسـال حجـاج  از سراسـر  اسـتان  کرمـان    بـا 9 سـورتی پـرواز پهـن پیکر 
توسـط شـرکت هواپیمائـی ماهـان از 13 تـا 15  شـهریور با پشـتیبانی کلیه 
نهادهـای مجـری عملیـات حـج از فرودگاه بیـن المللی کرمان بـه جده انجام 

شـد. خواهد 

جانمایی 11 میلیون 
هکتار اراضی ملی 
کرمان در بانک 
کاداستر

مدیـرکل ثبـت اسـناد و امـاک 
اسـتان کرمـان از جانمایی و ورود 
اطاعـات ثبتـی نزدیـک بـه 11 
میلیـون هکتـار از مراتـع، اراضی 

ملـی و مـوات در بانـک جامـع کاداسـتر اداره کل ثبـت اسـناد و اماک اسـتان 
کرمـان خبـر داد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک 
اسـتان کرمـان رضا طالبـی زاده ضمـن اعام اینکه در اسـتان کرمـان مجموعا 
18 میلیـون هکتـار اراضی ملـی و موات داریم گفت: در حـال حاضر نزدیک 11 
میلیـون هکتـار از ایـن اراضی در با مختصـات UTM در بانک جامع کاداسـتر 
اسـتان جانمایی و تعداد 151 سـند مالکیت برای این اراضی در سـال گذشـته 
صـادر شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه تصویـب قانـون جامـع کاداسـتر و تکلیف 
دسـتگاه های متولی زمین و مسـکن در خصوص ارائه مسـتندات مالکیت خود 
به ادارات ثبت اسـناد و اماک ادامه داد: در حال حاضر در اداره کل ثبت اسـناد 
و امـاک  اسـتان کارگـروه تخصصـی حفظ حقوق بیـت المال زیر نظر شـورای 
حفـظ حقـوق بیت المـال اسـتان کرمان به صـورت ماهانـه در محـل اداره کل 

ثبت اسـناد و اماک اسـتان  تشـکیل  می شـود.

نماینده مردمشهرک های صنعتی  ثبت اسناد و امالک فرودگاه 

کرمان ویچ
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 صادق زیبا کالم - استاد دانشگاه

  اگـر بخواهیـم اصول سیاسـت خارجی را که 
بـر پایـه  عـزت و حکمـت و مصلحـت اسـتوار 
اسـت، بـر اوضـاع و شـرایط پیچیـده  امـروز 
دنیـا و وضـع خـاص خودمـان تطبیـق دهیم، 
باشـک فراسـت، ابتکار عمل، پُـرکاری، دقت 
و پایبنـدی شـدید بـه اصـول و آرمان ها، جزو 
وظایـف عمومی دسـتگاه دیپلماسـی ماسـت. 
سـفارت انگلسـتان بعـد از نزدیـک بـه چهـار 
سـال قـرار اسـت فـردا مجـددا فعالیـت خود 
را آغـاز کنـد و بـرای گشـایش آن، فیلیـپ 
اسـت  قـرار  انگلسـتان  وزیرخارجـه  هامونـد، 
رسـما در مراسـم افتتاحیه آن شـرکت کنند. 
پرسـش اساسـی از معترضـان آن اسـت کـه 
در  انگلسـتان  سـفارت  بـه  ورود  از  هـدف 
سـال90 چـه بـود و ایـن اقـدام چـه نتایجـی 
بـرای مـا بـه بـار آورد؟ واقعیـت آن اسـت که 
حـرکات اگـر شـتابزده باشـد بـه جـز ضـرر 
بـر  در  ملـی حاصلـی  منافـع  بـرای  زیـان  و 

نخواهـد داشـت.
 بـاال رفتـن از دیوار سـفارت انگلسـتان باعث 
آن نشـد تـا جایگاه ایـران درعرصه مناسـبات 
بین المللـی باالتـر برود و فشـارها علیـه ایران 
از سـمت اتحادیـه اروپـا و مجموعـه غرب کم 
شـود. جدا از ایـن هزاران ایرانـی در این چند 
سـال بـرای اخـذ ویـزای انگلسـتان مجبـور 
شـدند بـه ترکیـه یـا امـارات برونـد. ماجرای 
سـفارت انگلسـتان جز اینکـه درآمدی نصیب 
هواپیمایـی کشـورهای ترکیـه و امـارات کند 
سـودی کـه مـا در پـی بـه دسـت آوردن آن 
بودیـم حاصل نکرد. بسـیاری از هـزاران نفری 
کـه مجبوربودنـد برای اخـذ ویزای انگلسـتان 
بـه امـارات یـا ترکیـه برونـد بـا هواپیمایـی 
در  البتـه  می کردنـد.  سـفر  کشـورها  ایـن 
کنـار آن سـودی هـم بـرای صنعـت توریسـم 
و هتل هـای ترکیـه و امـارات داشـت. گفتنـی 
اسـت دکتـر صالحـی بـه عنـوان وزیـر امـور 
خارجـه وقـت ایـن عمـل را تاییـد نکردند اما 
برخـی که طرفـدار ایـن حرکت بودنـد وی را 

بـه بـاد انتقـاد گرفتند.
پاسـخگویی خـود  وظیفـه  بـه  مجلـس  اگـر 
از  شـماری  کـم  دسـت  می کـرد  عمـل 
نماینـدگان بایـد این سـوال را در صحن علنی 
مجلـس مطـرح می کردنـد که مسـئولیت این 
اقـدام بـر عهده کـدام جناح سیاسـی اسـت؟ 
کشـورها  سیاسـت های  اخاقـی،  ماحظـات 
و  رفتـار  در  و  می دهـد  قـرار  تحت تاثیـر  را 
ایـن  ایجـاد می کنـد،  اعمالشـان محدودیـت 
بـدان معنـا نیسـت کـه شـیوه حاکم بـر نظام 
سـلطه بین الملـل را بپذیریـم، امـا در همیـن 
وضعیـت هم کشـورها براسـاس جایگاهشـان 
موضوعـات  مـورد  در  بین الملـل  نظـام  در 
حـادث شـده مسـئولند و در برابـر موضوعات 

مختلـف بایـد واکنـش نشـان دهنـد.
ایـن واکنـش بـر اسـاس نظامـات حاکـم بـر 
هر کشـوری اسـت کـه در سـاختار بین الملل 
تعریـف شـده و مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه 
اسـت. بـر ایـن اسـاس ازسـرگیری روابـط بـا 
انگلسـتان در سطح بازگشـایی سفارتخانه این 
کشـور درایـران در راسـتای توافـق هسـته ای 
قابـل ارزیابی اسـت و اکنون نه تنها انگلسـتان 
بلکه اکثر کشـورهای اروپایی خواسـتار بهبود 
روابـط اقتصـادی و سیاسـی بـا ایران هسـتند 
لـذا باید چنیـن اقدامات تعاملـی را ارج نهاده 

و بـه اسـتقبال آن برویم.

رهبـر انقـاب اسـامی صبـح دیـروز در دیـدار بـا دسـت 
انـدرکاران و کارگـزاران حـج و سـفرهای عتبـات، حـج را 
ضامـن »تـداوم اسـام« و مظهـر »وحـدت و عظمـت« امت 
اسـامی خواندنـد و بـا تأکیـد بـر توجـه همزمـان بـه ابعـاد 
اجتماعـی و فـردی ایـن فریضـه بـزرگ، انتقـال تجربیـات 
را  حـج  عظیـم  کنگـره  در  ایـران  ملـت  بخـش  وحـدت 
موجـب همبسـتگی، همدلـی و اقتدار بیشـتر امت اسـامی 
برشـمردند. گزیـده سـخنان آیـت اهلل خامنـه ای را در یر به 

نقـل از ایسـنا بخوانیـد:
 حج مظهر و فرصت واقعی »وحدت اسامی« است.

 حـج، نمونـه ای معنادار از تشـکیل امت اسـامی و فرصت 
بسـیار بـزرگ بـرای همزبانـی، همدلـی و ابـراز همـدردی 

مسـلمانان جهان اسـت.
 بیـان و انعکاس تجربیـات مفید ملتهای مسـلمان، تقویت 

امـت اسـامی را به همراه مـی آورد.

 مـردم مـا بـا درکـی سـتایش برانگیـز، دریافتـه انـد کـه 
اسـتکبار جهانـی و صهیونیـزم، دشـمن حقیقـی و لجـوج 
ملـت ایـران و امـت اسـامی انـد و بـه همین دلیـل در همه 
اجتماعـات عظیـم ملی و اسـامی، علیه آمریـکا و صهیونیزم 

شـعار داده انـد.
 در 36 سـال اخیر، اسـتکبار گاه دشـمنی با ایران را از زبان 
و رفتـار کشـورهای دیگر پیگیری کرده اسـت امـا ملت ایران 
همیشـه متوجـه بـود که ایـن کشـورها فریب خـورده و آلت 

دسـتند و دشـمن واقعی، همان آمریکا و اسـرائیل است.
 مـردم ایـران بـا وجـود همـه اختـاف هـای » عقیدتـی، 
فکـری و سیاسـی« و تفاوتهـای قومیتـی، وحـدت ملـی را 

اند. کـرده  حفـظ 
 زورگویـان جهانـی، ایجـاد خشـونت و تفرقه به نام اسـام 
را کامـًا جـدی دنبـال میکنند و در تاشـند با بدنـام کردن 
دیـن مبیـن اسـام، بـه جـان هـم انداختـن ملتهـا و حتـی 

ایجـاد درگیـری میـان یک ملـت، امـت اسـامی را تضعیف 
کننـد کـه انتقال تجربیات وحدت بخش و دشـمن شناسـانه 

ملـت ایـران بـه دیگر ملتهـا در ایام حـج میتواند ایـن توطئه 
را خنثـی کند.

دشمن واقعی امریکا و اسرائیل است
  خبر

نظر نهایی تأیید یا رد 
صالحیت ها

با ما است
هـای  صحبـت  بـه  هـا  واکنـش 
دربـاره شـورای  روحانـی  حسـن 
دارد.  ادامـه  همچنـان  نکهبـان 
حسـن  گذشـته  چهارشـنبه 
مشـترک  نشسـت  در  روحانـی 
هیات دولت و اسـتانداران سراسـر 
کشـور گفتـه بود: شـورای نگهبـان حکم »چشـم« و دولـت حکم »دسـت« را در 
برگـزاری انتخابـات دارد و چشـم نمـی تواند کار دسـت را بر عهده بگیـرد. رئیس 
جمهـور ادامـه داده بـود: مـا فقط باید زمینه را بـرای برگزاری یک انتخابات سـالم 
و باشـکوه آمـاده کنیـم. مگر مجلـس اول پس از انقاب اسـامی کـه در آن زمان 
حتـی شـورای نگهبـان نیز وجـود نداشـت و همه حتـی گروهک های مخـرب در 
آن حضـور داشـتند بهتریـن مجلـس تاریـخ این کشـور نبـود؟ ملت ایـران ملتی 
بالـغ، باتجربـه و بـزرگ اسـت کـه بـه خوبی بـرای آینده خـود تصمیـم می گیرد. 
حـاال پـس از واکنـش رسـانه هـای مختلـف به ایـن اظهـار نظرها، نخسـتین فرد 
از شـورای نگهبـان در ایـن ارتبـاط صحبت کـرد. معـاون اجرایی شـورای نگهبان 
گفـت: نظـر نهایی تأیید یـا رد صاحیت ها طبق قوانین با شـورای نگهبان اسـت. 
سـیامک ره پیـک، معـاون اجرایی شـورای نگهبان و عضـو حقوقدان این شـورا در 
واکنـش بـه سـخنان اخیـر رئیس جمهـور به تسـنیم گفت: نظـر نهایی و بررسـی 
صاحیت هـا از جهـت تأییـد یـا عدم تأیید صاحیت هـا طبق قوانیـن متعدد پس 
از اینکـه ابتدائـاً ثبت نـام در دسـتگاه اجرایـی، وزارت کشـور و تشـکیل پرونده در 
هیئـت اجرایـی صـورت می گیـرد، در مرحله آخـر نظر نهایـی را شـورای نگهبان 
اعـام می کنـد و ایـن امـر مبتنـی بـر قوانینـی اسـت کـه سـال ها اجرایـی شـده 
اسـت. وی افـزود: البتـه غیـر از بحـث بررسـی صاحیت ها کـه بخشـی از برآیند 
انتخابـات اسـت، برگـزاری انتخابـات در روز برگـزاری، شـمارش آرا و بحث هـای 
پـس از آن از وظایـف دسـتگاه اجرایـی اسـت و دسـتگاه نظارتـی هـم در تمـام 
ایـن فرآیندهـا نظـارت می کنـد و تمامـی اینها در قوانین پیش بینی شـده اسـت. 
ره پیـک خاطرنشـان کـرد: حتی در شـعب اخـذ رأی پیش بینی شـده کـه عوامل 
نظارتـی چـه وظایفی دارنـد و عوامل اجرایی چه وظایفی را به عهـده دارد و تمامی 
ایـن مراحـل برگزاری انتخابات سال هاسـت که اجرایی شـده و در آینده هم انجام 
خواهـد شـد. عضـو حقوقدان شـورای نگهبـان دربـاره این سـخنان رئیس جمهور 
»شـورای نگهبان ناظر اسـت و مجری نیسـت و کسـی که باید بگوید فردی برای 
شـرکت در انتخابات صالح اسـت یا خیر، هیئت اجرایی اسـت« تأکید کرد: قانون 
اساسـی نظارت بر انتخابات را به عهده شـورای نگهبان گذاشـته اسـت. نظارت هم 
بر اسـاس قانون عادی و هم تفسـیر قانون اساسـی به عهده شـورای نگهبان اسـت 

و عـام و اسـتصوابی اسـت یعنـی مؤثر اسـت.

فعاًل قصدی برای 
اعزام سفیر به 
انگلیس نداریم

وزارت  آمریـکای  و  اروپـا  معـاون 
خارجـه بـا بیـان اینکـه مناسـبات 
لنـدن در سـطح کاردار  تهـران و 
خواهـد بـود، گفـت: فعـًا بحـث 
اعزام و تعیین سـفیر را در دسـتور 
فـارس  گـزارش  بـه  نداریـم.  کار 
معـاون  روانچـی  تخـت  مجیـد 
اروپـا و آمریـکای وزارت امـور خارجـه کشـورمان دیـروز و در خصـوص بازگشـایی 
سـفارتخانه های ایـران و انگلیـس در لندن و تهران با اشـاره به سـفر فیلیپ هاموند 
وزیر خارجه انگلیس اظهار داشـت: امروز آقای هاموند در راس یک هیأت سیاسـی 
و اقتصـادی بـه تهـران سـفر و سـفارت انگلیـس در تهـران را بازگشـایی می کند و 
همزمـان نیز سـفارت ایـران در لندن با حضـور مهدی دانش یزدی معـاون اداری و 
مالـی وزارت خارجـه گشـایش خواهد یافت. وی با اشـاره به اینکه بخش کنسـولی 
سـفارت ایـران در لندن مدتهاسـت خدمات کنسـولی را به ایرانیـان مقیم انگلیس 
ارائـه می دهـد، خاطرنشـان کـرد: قرار اسـت در مرحلـه اول در سـفارتخانه های دو 
کشـور روادیـد دیپلماتیـک و خدمـت صـادر شـود و در آینـده نزدیـک و پـس از 
تکمیـل کادر سـفارتخانه ها، روادیـد عـادی و مسـافرتی صـادر خواهد شـد. معاون 
وزیـر خارجـه همچنیـن در خصوص سـطح روابـط ایـران و انگلیس با بیـان اینکه 
پـس از بازگشـایی سـفارتخانه ها روابط دیپلماتیـک از سـطح کارداری و غیر مقیم 
بـه کاردار مقیـم تغییـر خواهـد یافـت، گفـت: آقای جی شـارما بـه عنـوان کاردار 
انگلسـتان در تهـران و محمـد حسـن حبیـب اهلل زاده بـه عنـوان کاردار ایـران در 
لنـدن مشـغول به فعالیت خواهند شـد. معاون وزیـر خارجه درباره خسـارت وارده 
به سـفارت انگلسـتان نیـز عنوان کـرد: موضوع پرداخت خسـارت به انگلسـتان در 
دسـتور کار مذاکرات قرار دارد و باید کار کارشناسـی در این خصوص انجام شـود. 
وی همچنیـن تصریـح کـرد: مـا بـرای برقـراری رابطـه و بازگشـایی سـفارتخانه ها 

هیـچ شـرطی را نپذیرفتـه و نخواهیـم پذیرفت.
گفتنی سـت خبر بازگشـایی سـفارت انگلسـتان در ایران روز گذشـته به خبر اول 
اکثـر رسـانه هـا بـدل شـده بـود. خبـر بازگشـایی سـفارت انگلیـس را خبرگزاری 
رویتـرز داده بـود و نوشـته بـود: یـش از یک دهه اسـت که انگلیسـي ها گاه و بیگاه 
ایـران را متهـم بـه دخالـت در امـور کشـورهاي دیگر در منطقـه مي کننـد اما روز 
یکشـنبه هامونـد بـه تهـران مـي رود که میـزان ذخایـر گاز آن حتي از روسـیه هم 
بیشـتر اسـت. گفتـه مي شـود کـه در ایـن سـفر نمایندگان شـرکت تجاري شـل، 

آقـاي وزیـر را همراهي خواهنـد کرد.«
هامونـد در تهـران با حسـن روحانـي رییس جمهـور، علي اکبر والیتي مشـاور مقام 
معظـم رهبـري و محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجه کشـورمان دیـدار خواهد 

کرد.

رنو 25 میلیون 
تومانی جایگزینی 

برای پراید
مدیـران رنـو خبـر از مذاکـره با 
بـزرگ  خودروسـازان  از  یکـی 
محصـول  تولیـد  بـرای  ایرانـی 
کوئیـد  نـام  بـا  رنـو  جدیـد 
داده انـد.  قیمـت ایـن خـودرو 
بـه  و  اسـت  دالر  هـزار  پنـج 
گفتـه یکـی از مدیـران رنو قرار اسـت در ایـران با قیمـت 25 میلیون تومان 
عرضـه شـود تـا بتـوان این خـودرو را جایگزین پرایـد کرد.  البتـه آنطور که 
اقتصـاد نیـوز نوشـته اگـر قیمـت خـودرو را پنج هـزار دالر در نظـر بگیریم 
ایـن خـودرو را می تـوان بـا سـاخت داخـل مناسـب بـا قیمـت 20 میلیون 
تومـان هـم در ایـران عرضه کـرد. اتفاقی که بـه احتمال زیـاد نخواهد افتاد.

 البتـه تنـدر 90 هـم کـه روزگاری ال 90 نـام داشـت قرار بود در سـال 83 
کـه قیمـت یـورو نزدیـک هزار تومـان بود بـا قیمت شـش هـزار 700 یورو 
جایگزیـن پیـکان شـود. اتفاقی که دسـت خوش تاخیـر فراوان شـد تا آنکه 
ایـن خـودرو بـا قیمـت 11 تـا 14 میلیـون تومـان در سـال 86 کـه قیمت 

پرایـد هفـت میلیـون تومان بـود وارد بازار شـود.
بـرای همیـن عمـا پرایـد بـود کـه جایگزیـن پیـکان شـد. حـاال هـم   
شـبهه های فراوانـی وجـود دارد کـه کوئیـد جایگزیـن پرایـد شـود. بـا این 
همـه برخـی امیدوارنـد پراید هـم مانندپیکان در چهار سـال آینده تولیدش 
متوقـف شـود.اما رنو کوئیـد چگونه خودرویی اسـت. این خودرو توسـط رنو 
در هنـد معرفـی شـده و قرار اسـت در این کشـور بـرای اولین بـار با درصد 
سـاخت بـاال و در حـدود 98 درصـد تولید شـود. این محصول بـر روی پلت 
فـرم جدیـد CMF-A رنـو طراحی شـده اسـت.پلت فرمی کـه یک کاس 
کوچـک تـر از پلـت فـرم تنـدر 90 و هـم انـدازه با پلـت فرم پراید اسـت. 

موتـور ایـن خـودرو هـم همانند خـودرو ماتیـز سـه سـیلندر و دارای حجم 
800 سـی سـی یعنـی نصـف خـودرو تنـدر 90 اسـت . ایـن موتـور 58 
اسـب بخـار قـدرت تولیـد می کنـد . که 50 اسـب بخـار کمتـر از تندر 90 
اسـت .بـه اشـتباه برخـی در بـازار ایـران گمـان مـی کننـد این خـودرو در 
ایـران جایگزیـن تنـدر 90 خواهـد شـد امـا کوئیـد بـا موتوری با 50 اسـب 
بخـار قـدرت ضعیـف تـر و یـک سـایز کوچک تـر بدنـه، رقیب جـدی برای 
جایگزینـی پرایـد و تیبـا اسـت. هنـوز شـرکت ایرانـی کـه قـرار اسـت این 
خـودرو درآن تولیـد شـود مشـخص نشـده ولـی بـه احتمـال زیـاد سـایپا 

خواهـان ایـن خودرو اسـت. 

خودروسازان وزارت امور خارجه  شورای نکهبان 

فیلتر شدن 
سایت های فاقد مجوز 

ربطی به انتخابات 
مجلس ندارد

از فیلتـر شـدن  ارتباطـات  وزیـر 
تعـدادی از سـایت های فاقد مجوز 
بـا هماهنگـی وزارت ارشـاد خبـر 
داد و تاکیـد کـرد کـه ارتباطـی 
میـان ایـن موضـوع بـا در پیـش 
بـودن انتخابـات مجلـس، وجود نـدارد. محمود واعظـی وزیر ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات در گفتگـو با خبرنگار مهر درباره تعامل ایـن وزارتخانه با وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی بـرای فیلترینگ سـایت های خبـری فاقد مجوز هیئـت نظارت 
بـر مطبوعـات، خبرگزاری هـا و پایگاه هـای خبـری، گفـت: از نظر دولـت، هویت 
یـک سـایت هـم ماننـد روزنامـه و خبرگـزاری، بایـد مشـخص باشـد و در مقابل 
آنچـه که مطرح می کند، پاسـخگو باشـد. متاسـفانه در گذشـته سـایت های زیاد 
و عجیـب و غریبـی راه انـدازی شـده اند و مبـادرت به انجـام فعالیت های مختلفی 
می کننـد. وی افـزود: طـی یـک مرحلـه و بـر اسـاس هماهنگـی که انجام شـده 
بـود، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی فهرسـتی از برخـی از این سـایت ها را که 
هویتشـان نامشـخص اسـت، به ما ارائه کرده بود که این سـایت ها مسـدود شـد. 
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات گفـت: اطاع دقیقـی از تعداد این سـایت ها 

نـدارم ولـی خیلـی از آنهـا سـایت هایی بودنـد کـه خیلی هـم معـروف نبودند. 

از مصادره ابن سینا 
جلوگیری کنید

نظـام  سـازمان  کل  رئیـس 
بـه  اشـاره  بـا  کشـور  پزشـکی 
عصـب  پیونـد  نخسـتین  اینکـه 
انسـانی عالم را ابوعلی سـینا انجام 
داده اسـت، گفـت: دولـت بـرای 
جلوگیـری از مصـادره شـخصیت 
مجامـع  در  ابن سـینا  ایرانـی 
بین المللـی توجـه ویـژه ای مبذول کنـد. به گـزارش خبرآناین علیرضـا زالی در 
مراسـم رونمایـی از مجسـمه شـیخ الرئیس ابوعلی سـینا در سـالن مشـاهیر برج 
میـاد اظهـار کـرد: در بین سـتارگان ایرانی ابوعلی سـینا شـخصیت نامی اسـت 
کـه بـرای همـه ایرانیـان می توانـد درس آمـوز باشـد و هنـوز نیـز دسـتاوردها و 
مطالـب علمـی ابوعلی سـینا از طـراوت علمی بـه روزی برخـوردار اسـت.  وی با 
اشـاره بـه برخـی از اولین ها و دسـتاوردهای ابن سـینا عنوان کرد: روش تشـریح 
عصـب ابن سـینا هنوز با جدیدتریـن روش هـای آناتومی برابری می کنـد و باالتر 
از آن اینکـه نخسـتین پیونـد عصـب و بخیه دو عصب در عالم توسـط ابن سـینا 
صـورت پذیرفتـه اسـت و ایـن اطاعـات در کتب غربی ها به ثبت رسـیده اسـت 
ولـی متاسـفانه آنها ابن سـینا را یک پزشـک عربـی معرفی می کنند و مـا باید از 
مصـادره ایـن فرد علمی کشـورمان جلوگیـری کنیـم. زالی تصریح کـرد: برخی 
از کشـورها در تـاش هسـتند تـا ابن سـینا را یـک پزشـک عربی معرفـی کنند.

توهین به هیچ 
یک از مراجعین را 

نمی پذیریم
قضایـی  دسـتگاه  رئیـس 
گفـت: اخـاق حرفه ای بسـیار 
حائـز اهمیت اسـت و باید مورد 
توجـه قـرار گیـرد، بـه همیـن 
دلیـل معاونـت فرهنگـی را در 
قـوه قضاییه تاسـیس کردیـم. به گزارش ایسـنا  آیـت اهلل آملی الریجانی در 
دیـدار مدیـران و اعضـای هیات علمـی دانشـگاه های علوم پزشـکی تهران 
بـا وی کـه بـا حضـور وزیـر بهداشـت و رئیـس سـازمان نظام پزشـکی در 
حـوزه  ریاسـت قـوه قضاییه برگـزار شـد، اظهار کـرد:  بین جامعه پزشـکی 
و دسـتگاه قضایی مسـائل بسـیار متعددی وجـود دارد که خوشـبختانه در 
ایـن راسـتا تعامـل بسـیار خوبـی نیـز شـکل گرفتـه اسـت. آملی الریجانی 
بـا اشـاره بـه برخـی از حـوادث اخیـر گفـت: مـا عاقـه و توقـع نداریم که 
نسـبت بـه جامعـه پزشـکی توهینی به وجـود بیایـد و در دسـتگاه قضایی 
توهیـن بـه سـاحت هیچ یـک از مراجعیـن را قبـول نداریم، البتـه از طرف 
دیگـر دسـتگاه قضایـی توقعاتی دارد. بسـیاری از مسـائل به جـای آنکه در 
رسـانه ها مطـرح و حواشـی را بـه وجـود بیـاورد مـی توانسـت بـا درایت و 

آگاهـی تدبیـر شـود و این کار شـدنی اسـت.

ادعاهای اوباما
بی اساس 

و تکراری است
سـخنگوی وزارت امـور خارجه 
اتهامـات و ادعاهـای مطـرح شـده 
علیـه جمهوری اسـامی ایـران در 
مقالـه رئیس جمهور آمریـکا را بی 
اسـاس دانسـت و آن را رد کرد . به 
گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسـی 
رسـانه ای وزارت امـور خارجه،مرضیـه افخم گفت: ادعاهای تکـراری مقامات امریکا 
کـه همسـو بـا منافع رژیـم صهیونیسـتی و برای کسـب رضایت البی هـای طرفدار 
اسـرائیل مطرح می شـود، نشـانگر تردیـد و عمق سـردرگمی مسـئولین امریکایی 
در ترجیـح منافـع ملـی خـود اسـت. سـخنگوی وزارت امـور خارجه با بیـان اینکه 
سیاسـت خارجـی آمریـکا بشـدت اسـیر رقابت هـای سیاسـی و حزبی داخـل این 
کشـور اسـت، افزود: وجه مشـترک جنگ طلبـان و مدعیان دیپلماسـی در آمریکا، 
تکیـه بـر ایـده های موهـوم و خطرناک و هراس افکنی اسـت که تاکنـون هزینه ها 
و خسـارت های جبران ناپذیری را برای جهانیان در پی داشـته اسـت و امروزیکی از 
از ریشـه های اصلی ناامنی بین المللی اسـت. افخم تصریح کرد:رژیم صهیونیسـتی 
مهمترین منبع بی ثباتی و گسـترش تروریسـم در خاورمیانه اسـت و حمایت دولت 
هـای آمریـکا از ایـن رژیـم و سیاسـت ایجـاد و حمایت از گـروه های تروریسـتی و 

آمـوزش و تجهیـز آنهـا؛ امریکا را در موضـع متهم قرار داده اسـت.

نظام پزشکی  وزارت امور خارجه قضاییه وزیر ارتباطات 

کاغذ اخبار

رئیـس جمهـور گفـت: دیـن مـا بـه جـای واژه جنـگ از 
واژه دفـاع اسـتفاه کـرده اسـت پـس همـه جنگ هایـی 
ابتدایـی  جنگ هـای  ولـو  اسـت  دفاعـی  جهـاد  اسـام 
اسـام. گزیـده صحبـت هـای حسـن روحانی در مراسـم 
گرامیداشـت روز صنعـت دفاعـی را به نقـل از خبرآناین 

در زیـر بخوانیـد:
  مـا اهل تجاوز نبوده و نیسـتیم، سیاسـت ما سیاسـت 
تنـش زدایـی، همگرایـی و اعتمادسـازی بـا دنیـا اسـت. 
ایـران ثابـت کـرده اهـل تجـاوز نیسـت، اهـل فرهنـگ و 

است. نوعدوسـتی 
 بازدارندگـی تنهـا بـا صنعـت دفاعـی و نظامـی حاصل 

نمـی شـود نیـاز بـه قـدرت فرهنگـی، علمی ، سیاسـی و 
اقتصـادی هـم داریـم و ایـن قدرت هـا بایـد در کنار هم 

قـرار گیرنـد تـا قـدرت ملی محقق شـود.
 آرمـان مـا، آرمـان دفاع اسـت نـه جنگ، دیـن و نظام 
مـا مـردم سـاالر اسـت و جنـگ سـاالر نیسـت، زیـرا مـا 

بدنبـال جنـگ و تجاوز نیسـتیم.
 مـا اهـل فرهنـگ، کتـاب و هنـر و تمدن هسـتیم و به 
همیـن دلیل اسـاس راهبرد جمهوری اسـامی ایران یک 
راهبـرد بازدارندگی و دفاع اسـت و سیاسـت ما سیاسـت 

تنـش زدایـی و همگرایی و اعتمادسـازی با دنیا اسـت.
 وقتـی مـی گوییم سیاسـت تنـش زدایـی، همگرایی و 

اعتمادسـازی، ایـن منافاتـی بـا قـدرت دفاعـی و صنعت 
نظامـی مـا نـدارد؛ مـا زمانی مـی توانیـم با طـرف مقابل 
خـوب مذاکـره کنیـم و گفـت و گـوی ثمربخش داشـته 

باشـیم کـه توانمنـد و قوی باشـیم.
 مـا از هر کجا الزم بدانیم سـاح می خریـم و منتظر اجازه 
کسـی نیسـتیم و اگـر الزم بدانیم سـاح خود را بفروشـیم، 

بـدون توجـه به هیچ  قطعنامـه ای ایـن کار را می کنیم.
 مـا نیازمنـد بـه قـدرت ملـی هسـتیم، حال بخشـی از 
ایـن قـدرت ملـی قـدرت سیاسـی و بخشـی از آن قدرت 
اقتصـادی اسـت و قـدرت هـای  و  نظامـی و فرهنگـی 

مختلـف در کنارهـم قـدرت ملـی را مـی سـازد.

دین و نظام ما مردم ساالر است
  رئیس جمهور
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تا این شماره روزنامه به خاطرات و فعالیت های سیاسی آقای صنعتی و کودتای 28 مرداد 1332 و نظری بر دکتر مظفر بقایی و مهندس سید احمد رضوی داشتیم. در این شماره به ادامه فعالیت های 
سیاسی آقای صنعتی بعد از سال 1332 ش. می پردازیم

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

یک کمی هم حزب مردم زنده باد
 بخش بیست و نهم

ادامه فعالیت های سیاسی
فعالیت هـای  ادامـه  در  محمـد صنعتـی  امـا 
سیاسـی خـود اضافه می نمایـد:  »بعـد از وقایع 
کودتای 28 امرداد سـال 1332، تا سـال 1339 

ش، بـه هیـچ فعالیـت سیاسـی روی نیـاورده و 
بـه تعبیری ایـن مقطـع، دوران انزوای سیاسـی 
بنـده بـود و تنهـا به امـور اقتصـادی و اجتماعی 
از  جهـت  تمایلـی  گونـه  هیـچ  و  می پرداختـم 
سـرگیری فعالیت های سیاسـی نداشـتم، تا این 
کـه در سـال 1340 ش. بـا تأسـیس »کانـون 
توسـط »حسـن   علـی منصـور«  مترقـی« کـه 
)1( صـورت گرفـت، بـه عضویت کمیته اسـتان 
ایـن جمعیـت درآمـدم. حتـی پـس از آن کـه 
حکـم نخسـت وزیری بـه وی ابـاغ گردیـد، در 
جلسـه ای کـه کانـون مترقی جهت بررسـی این 
جریـان در تهـران تشـکیل داده بـود، شـرکت 

داشتم.
در سـال 1341 ش. پـس از آن کـه منصـور 
بـه  داد،  تشـکیل  را  نویـن«  »ایـران  حـزب 
عضویـت و جـزو اعضـای کمیتـه اسـتان ایـن 

درآمـدم. حـزب 
البتـه شـایان ذکـر اسـت، قبـل از تأسـیس 
 ،30 دهـه ی  اواخـر  در  نویـن،  ایـران  حـزب 
بـه  ملیـون«  »حـزب  و   )5( مـردم«  »حـزب 
در  ایـران،  شـهرهای  دیگـر  و  تهـران  ماننـد 

کرمـان نیـز تشــــکیل گردیـده و  افـرادی از 
رجـال و متنفذیـن محلـی بـه یکـی از دو حزب 
مزبـور پیوسـته بودنـد )6(. بعدهـا پس از سـال 
1341 ش. کـه منصـور حـزب »ایـران نویـن« 

)7( را تشـکیل داد، گروهـی هـم بـه ایـن حزب 
پیوسـتند و حتی شـعری بـه طنـز در این مورد 

در بیـن مـردم پخـش شـده بـود:
حزب ایران نوین پاینده باد

یک کمی هم حزب مردم زنده باد
در  ش.   1347 سـال  در  تقدیـر،  هـر  بـه 

جلسـه ای کـه در منزل پدری بنده )8( تشـکیل 
گردیـد از آنجایـی کـه بنـا بـه تشـخیص افـراد 

حـزب مردم، مـن جـزوه فعالین 
کرمـان  اجتماعـی  و  سیاسـی 
شـناخته شـده بـودم، بـه همراه 
تعـدادی از اعضـای حـزب مردم 
و افـراد دیگـر جهـت عضویت در 
انجمـن شـهر کاندیـد گردیـدم.

»... هـم زمـان بـا صـدور ایـن 
اعامیـه حـزب مـردم نخسـتین 
کاندیـدای انجمـن شـهر را نیـز 
از شهرسـتان کرمـان اعام کرد، 
در حالـی که بـرای تهـران هنوز 

تصمیمـی اتخاذ نشـده اسـت. 
در  مـردم  حـزب  کمیتـه 
کرمـان، دکتر علی ایرانی، سـاالر 
کانتـری، علـی ارجمنـد، عباس 
توکلـی و مهنـدس سروشـیان را 
اعضـای حـزب و محمدعلـی  از 
یاسـایی، جـواد ابراهیمی، محمد 
جـواد  داودی،  حسـن  صنعتـی، 
رشـیدفرخی، مهـدی مهرابـی و 
غیـر  از  را  میرحسـینی  محمـد 
حزبی هـا معرفی کرده اسـت. در 
مقابـل اعام سـکوت و همچنین 
نامزدهـای  لیسـت  نخسـتین 
حـزب مـردم، فروتن سـخنگوی 
 ... کـرد:  اعـام  اکثریـت  حـزب 
حـزب ایـران نویـن این سـکوت 

را بـه عنـوان شکسـت تبلیغاتـی تلقـی می کند، 
چـون بـه نظر مـا سـکوت در برابـر تبلیغاتی که 
خودشـان شـروع کـرده بودنـد در حقیقـت یک 
سـکوت اضطـراری اسـت ... وی افـزود: مطلـب 
جالـب دیگـر ایـن کـه هم زمـان با این سـکوت 
انتخاباتـی  قیافه هـای  نخسـتین  اضطـراری، 
حـزب اقلیـت هم از کرمـان ظاهر شـد. تعدادی 
از ایـن نامزدهـا همـان کسـانی هسـتند کـه در 
انتخابـات مجلـس شـورای ملـی از طـرف حزب 
همـان  یعنـی  بودنـد،  شـده  کاندیـدا  مزبـور 
خان هـا و فئودال زادهـا کـه وجـود ایـن قبیـل 
افـراد در لیسـت نامزدهـا ی حـزب مـردم باعث 
شکسـت آن حزب در آن انتخابات شـد ...«. )9(.

بـه هـر تقدیر فعالیت سیاسـی بنده تا شـروع 
انقـاب  حرکـت و مبـارزات مـردم در جریـان 
اسـامی سـال 1357 ش. بدین سـان گذشت« 

.)10(

پی نوشت:
)1( ـ حسـن علـی منصـور؛ »در سـال 1302 در تهران متولد شـد. 
پـدرش علـی منصـور )منصورالملـک( و مـادرش دختـر ظهیرالملـک 
رییـس بـود. پـس از اخـذ دانش نامـه در رشـته علـوم سیاسـی، بـه 
خدمـت وزارت امـور خارجـه درآمـد. از اهـم مناصـب وی می تـوان به 
ایـن موارد اشـاره نمود: ریاسـت دفتر نخسـت وزیری در سـال 1330و 
1334، معاونـت وزارت بازرگانـی و قائم مقامی دبیر کل شـورای عالی 
اقتصـاد در سـال 1336، معـاون نخسـت وزیر و دبیر کل شـورای عالی 
اقتصاد در سـال 1337، وزیر کار و بعد وزیر بازرگانی در سـال 1338، 
تشـکیل کانـون مترقـی در همین ایـام، معاون نخسـت وزیر و دبیر کل 
شـورای عالـی اقتصـاد در کابینه شـریف امامی، ریاسـت هیئـت مدیره 
و مدیـر عامـل شـرکت بیمـه ایـران در کابینـه علـم، نفـر دوم تهـران 
در انتخابـات دوره بیسـت و یکـم، تشـکیل حـزب ایـران نویـن در این 
دوران، انتخـاب بـه نخسـت وزیری در اسـفند 1342، تصویب نامـه ی 
مصونیـت مستشـاران نظامـی امریـکا در مجلس سـنا و شـورای ملی، 
از جنجالی تریـن مباحثـی بـود کـه در زمان نخسـت وزیری او روی داد 
کـه متعاقـب آن مخالفـت امام خمینـی )ره( و تبعید ایشـان به ترکیه 
و دیگـر اشـتباهات اقتصـادی و سیاسـی او باعـث شـد تـا در روز اول 
بهمـن 1343 در مقابـل در ورودی مجلس شـورای ملی مـورد اصابت 
سـه گلولـه محمـد بخارایـی درآیـد و پس از پنـج روز درگذشـت. وی 
صاحـب ترجمـه، مـردی متکبـر، فرصت طلب و مغـرور بود. سـخنران 
و ناطـق بـود ولـی گفتارش محتـوا نداشـت و برخاف پـدرش تودار و 
محیـل نبـود. زبان هـای انگلیسـی و فرانسـه را به خوبی تکلـم می کرد 
ولـی مقدمـات زبـان فارسـی و عربـی را در حـد تحصیـل یـاد گرفتـه 
بـود«. برگرفتـه از: عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجـال سیاسـی و نظامی 

معاصـر ایـران، ج 3، ص 1546 تـا 1552.
اعـام  منصـور  حسـن علی  نخسـت وزیری  جلسـه  ایـن  در  ـ   )2(
گردیـد. عطـاءاهلل خسـروانی )وزیـر کار( در حـال سـخنرانی و محمـد 

صنعتـی بـا عامـت × مشـخص گردیـده اسـت )محمـد صنعتـی(.

)3(ـ  در عکـس سـعیدی فیروزآبـادی )اسـتاندار( حضـور دارد. این 
اجتمـاع در میـدان ژاندارمـری )قره نـی، شـهدای انتظامـی( تشـکیل 

گردیـده بـود )محمـد صنعتی(.
)4( ـ همـان گونـه کـه قبـًا هـم متذکـر شـدم، در  ایـن مقطـع 
زمانـی، اکثـر سـخنرانی ها و تجمع هـای مردمـی در میـدان مشـتاقیه 
برگـزار می شـد. البتـه در سـال های 1320 تـا 1332 ش. در ضلـع 
شـمالی میـدان مشـتاقیه )مابیـن خیابـان زریسـف و ناصریـه، بـاالی 
سـاختمان گاراژ مسـافربری ایـران پیمـا( دفتـر شـرکت نفـت قـرار 
داشـت و سـخنرانی ها و اجتماعـات کـه اکثـراً وابسـته به حـزب توده 
بـود، در ایـن ضلـع میـدان صـورت می گرفـت. از حـدود سـال 1340 
ش. بـه بعـد، سـخنرانی ها و اجتماعـات مردمـی به ضلع غربـی میدان 
مشـتاقیه )ابتـدای خیابان ناصریـه( انتقال یافت و سـخنرانان از بالکن 
سـاختمان سـه طبقـه ی دینیـار سـخنرانی می نمودند و مـردم هم در 
پاییـن سـاختمان اجتمـاع می نمودنـد. در ضلـع دیگـر میـدان )حدود 
درب مسـجد جامـع( دفتـر حـزب زحمتکشـان قـرار داشـت و معموالً 
دکتـر مظفـر بقایـی کرمانـی از بالکـن همیـن سـاختمان سـخنرانی 
می کـرد و طرف دارانـش نیـز در پایین سـاختمان اجتمـاع می نمودند. 
از دیگـر وقایـع تاریخـی حادث شـده ایـن دوران در میدان مشـتاقیه، 
بایسـتی بـه اجتمـاع طـرف داران جمعیـت هـواداران صلـح در سـال 
1330 ش. )مابیـن خیابـان شـریعتی و میـرزا رضـا کرمانـی، حـدود 
دفتـر حـزب زحمتکشـان( اشـاره نمـود، کـه به دلیـل نداشـتن مجوز 
قانونـی، ایـن اجتماع منتهـی به درگیری آنـان با نیروهـای انتظامی و 
کشـته شـدن یـک نفر گردیـد. در روز 28 امرداد سـال 1332 ش. نیز 
بایسـتی از به دار آویختن جنازه متاشـی شـده سـرگرد سـید محمود 
سـخایی و عمـل ناجوانمردانـه و شـنیع افـرادی به جنـازه وی )مابین 

خیابان هـای ناصریـه و شـریعتی( یـاد کنـم )محمـد صنعتی(. 
)5( ـ در خصـوص پیشـینه ایـن حزب آمـده: »... پـس از کودتای 
ایـران  28 مـرداد 1332 و قدرت یابـی مجـدد محمدرضـا پهلـوی، 
شـاهد اسـتندادی دوبـاره بـود. در قالـب ایـن اسـتبداد، محمدرضـا 

سیاسـی،  زمینه هـای  در  اصاحاتـی  ایجـاد  بـه  دسـت  پهلـوی 
اقتصـادی و اجتماعـی زد. در راسـتای اصاحـات سیاسـی، شـاه در 
سیاسـت خارجـی بـا آمریکا هـم گامـی بیشـتری از قبل نشـان داد. 
در صحنـه داخلـی پـس از تثبیـت  اوضـاع، سیسـتم دو حزبـی را به 
نمایـش گذاشـت. ایـن کار بـه علت مشـکاتی که در خـارج و داخل 
کشـور بـرای او وجـود داشـت و همچنیـن منافعـی که بـرای وی در 
برداشـت بـه تبعیـت از کشـورهای غربـی به ویـژه انگلیـس و آمریکا 
در ایـران انجـام گرفـت. در ایـن سیسـتم، حـزب اکثریـت، ملیـون و 
اقلیـت، مـردم نـام داشـت ...« )اللـوی، محمـود: حـزب مـردم، ص 
257(. »اولیـن قـدم در راه تأسـیس حـزب )مـردم( را اسـداهلل علم، 
دوسـت نزدیـک شـاه برداشـت. او موجودیت حـزب مـردم را در روز 
پنجشـنبه 26 اردیبهشـت 1336 بـا همـکاری و مشـارکت عده ای از 
روشـنفکران و دانشـگاهیان در مصاحبـه ای مطبوعاتی تشـکیل حزب 
مـردم را اعـام و اهـداف ایـن حـزب را تشـریح کـرد ... علـم، هـدف 
حـزب را از لحـاظ رژیم سیاسـی، حفـظ و اسـتقال و تمامیت ارضی 
و جغرافیایـی سیاسـی کشـور، حفـظ کلیـه آزادی هایـی کـه قانـون 
اساسـی و منشـور سـازمان ملـل متحـد و اعامیـه حقـوق بشـر بـه 
همـه افـراد داده و از لحاظ سیاسـت خارجی، حفـظ و ایجاد رابطه ی 
حسـنه و حسـن تفاهـم کامـل را با کلیه کشـورهایی که به اسـتقال 
و تمامیـت ارضـی کشـور مـا احتـرام می گذارنـد، اعـام داشـت و 
از لحـاظ رژیـم اقتصـادی، اصاحـات در امـور کشـاورزی، صنعتـی، 
)شـاهدی،  کـرد«  اعـام  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اداری،  بازرگانـی، 
مظفـر: مـردی برای تمـام فصول؛ اسـداهلل علم و سـلطنت محمدرضا 
پهلـوی، ص 302(. ایـن حـزب بـه مـدت هفـده سـال فعالیـت نمود 
و در ایـن مـدت افـرادی چـون: اسـداهلل علـم، یحیـی عـدل، علینقی 
کنـی، ناصـر عامـری و محمـد فضائلـی دبیرکلـی حـزب را عهـده دار 
بودنـد. از آنجایـی کـه ایـن حـزب و حـزب رقیـب )حـزب ملیـون( 
منشـأ غیـر مردمـی داشـتند و ایجـاد آن هـا از بـاال بـود، بـه همیـن 
جهـت ایـن احـزاب را فرمایشـی و یـا دسـتوری می خواندنـد و حتی 

ارگان )حـزب مـردم و ملیـون( به عنـوان احزاب »بلـه و البته قربان« 
مشـهور شـدند. این حزب و ملیون سـرانجام پس از دسـتور تشـکیل 
حـزب رسـتاخیز، منحـل و در حـزب جدیـد ادغـام شـدند )برگرفته 
از: صارمـی شـهاب، اصغـر: احـزاب دولتـی و نقـش آن هـا در تاریـخ 

معاصـر ایـران، ص 125(. 
در خصـوص تشـکیل حزب ملیون نیـز آمده: »... شـاه در ماقات با 
دکتـر نصـرت اهلل کاسـمی، تاش کـرد این گونـه وانمود کنـد که گویا 
خـود وی بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت کـه تشـکیل احزاب سیاسـی 
بـرای کشـور و آتیـه آن ضرورت دارد. او از کاسـمی خواسـت تا حزبی 
را تشـکیل دهـد کـه نماینده و سـخنگوی اکثریـت پارلمانـی و دولت 
وقـت )دکتـر منوچهـر اقبـال( باشـد؛ حـزب ملیـون ایـن گونه شـکل 
گرفـت و دکتـر کاسـمی بـه عنـوان دبیـرکل حـزب تعییـن شـد ...« 

)آبادیـان، حسـین: دو دهـه واپسـین حکومت پهلـوی، ص 70(.
)6 (ـ  نکتـه جالـب و قابـل توجـه ایـن کـه در کرمـان برخـی افراد 
اگـر خـود در حـزب مـردم عضـو شـده بودند، بـرادر، پسـر و یـا یکی 
از خویشـاوندان نزدیـک خـود را وادار بـه ثبـت نـام در حـزب ملیـون 
می کردنـد تـا بدیـن واسـطه در منافـع احتمالـی هر دو حزب شـریک 
باشـند. بـه خاطـر دارم یکـی از افـراد متنفـذ کرمـان در هـر دو حزب 
ثبـت نـام نمـوده بود و وقتـی یکی از دوسـتان از وی دلیـل این کار را 
پرسـید، گفـت: چـون مـن، نه بـرادر و نه پسـر و نـه فامیـل نزدیک و 
مـورد اعتمـاد دارم، بـرای آن کـه از قافله دیگر دوسـتان عقـب نمانم، 

خـودم در هـر دو عضـو ثبت نـام کـرده ام )محمـد صنعتی(.
از مرحـوم شـجاع  منزلـی  نویـن در کرمـان  ایـران  ـ حـزب   )7(
)روبـروی کوچه بیمارسـتان ارجمند، جای فعلی پاسـاژ شـجاع( اجاره 
نمـوده بـود و دفتـر خـود را در ایـن مـکان تشـکیل داده بـود )محمد 

. ) صنعتی
)8( ـ همین منزل فعلی، واقع در خیابان عباس صباحی.

)9( ـ روزنامه آیندگان، شنبه 7 شهریور 1347، شماره 213.
)10( ـ برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر 1392.
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ورزش

خبر

نیکزاد خبر داد: 
موفقیت دختران کیوکشین کار 

کرمانی در مسابقات کشوری
موفقیـت  از   iku کاراتـه  کیوکوشـین  سـبک  مسـئول 
ورزشـکاران اعزامـی این تیم به مسـابقات کشـوری خبر داد.

محمـد رضـا نیکـزاد امـروز در گفـت وگـو بـا واحـد خبـر 
اداره کل ورزش و جوانـان بـا بیـان ایـن خبر اظهار داشـت: 
مسـابقات کیوکوشـین کاراتـه iku سـی ام  مـرداد مـاه بـه 
میزبانـی تهـران برگـزار شـد. در ایـن مسـابقات خانـم هـا 
بهـاره ذوالعلـی ، عهدیـه نیـک طبـع و اسـماء رضوانـی نیـا 
بـه مقـام نخسـت و قهرمانـی رسـیدند. وی افـزود: ریحانـه 
سـادات میرزایـی ، مرضیـه علینقی زاده و نجمه سـقایی به 
مقـام دوم رسـیدند و عاطفـه زاهـدی ، نگین مظفـری زاده 
و مینـو نامجـو بـه عناوین سـومی مسـابقات دسـت یافتند. 
نیکـزاد گفـت: هدایت این تیـم در این دوره از مسـابقات بر 

عهـده سـعیده میرزایـی بود .

جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان 
دولت برگزار می شود

مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان گفت: با شـرکت 
نفـر سـومین دوره جشـنواره فرهنگـی  از 2 هـزار  بیـش 
در  باهنـر  شـهید  گرامیداشـت  دولـت  کارکنـان  ورزشـی 

می شـود. برگـزار  کرمـان 
محمـود محمودی نیـا اظهـار داشـت: جشـنواره فرهنگـی 
ورزشـی شـهید باهنر ویژه کارکنـان دولت چهارم شـهریور 
مـاه بـا حضور بیـش از 2 هزار نفـر از کارکنان دسـتگاه های 
دولتـی در 10 رشـته ورزشـی افتتـاح می شـود. مدیـرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان بیان کرد: این جشـنواره با 
شـعار دولـت تدبیـر و امیـد، دولت همـدل مـردم و با هدف 
رونـق سـامت و ترویـج ورزش همگانـی در بیـن کارکنـان 
دسـتگاه های دولتـی برگـزار می شـود. وی بـا بیـان اینکـه 
برگـزاری ایـن جشـنواره یکی دیگـر از اهـداف و برنامه های 
مـد نظـر اداره کل ورزش و جوانـان در طرح توسـعه ورزش 
همگانـی و قهرمانـی اسـت، گفـت: در یک سـال و نیم اخیر 
سـه دوره جشـنواره فرهنگـی ورزشـی کارکنـان دولـت در 
کرمـان برگـزار شـده اسـت. محمودی نیـا خاطرنشـان کرد: 
این جشـنواره در بخش انفرادی در رشـته های دارت، شـنا، 
شـطرنج، بدمینتون، دوومیدانی، تنیـس روی میز و آمادگی 
جسـمانی و در رشـته های تیمی در طناب کشـی، فوتسال و 

والیبـال در دو بخـش آقایـان و بانـوان برگزار می شـود.

تیم کاراته استان کرمان در بخش
 کاتا نایب قهرمان کشور شد

رییـس انجمـن کاراتـه کارگـران اسـتان کرمان گفـت: تیم 
هـای کاتـای ایـن اسـتان در رده هـای سـنی نونهـاالن، 
نوجوانـان و جوانـان در مسـابقات کشـوری در مجموع مقام 

دوم را کسـب کـرد.
محسـن رشـیدی نـژاددر گفت گـو با خبرنـگار ایرنـا افزود: 
مسـابقات کاراتـه )کاتـا( قهرمانی کشـور در روزهـای 22 و 
23 مـرداد مـاه در اسـتان مرکزی و شـهر اراک برگزار شـد.

ایـن  در  ورزشـکار  بـا 22  اسـتان کرمـان  داد:  ادامـه  وی 
مسـابقات شـرکت کرد و توانسـت مقام دوم کشـوری را بعد 
از اسـتان تهـران کسـب کنـد و تیـم هـای فـارس و قـم به 

ترتیـب سـوم و چهارم شـدند.
رشـیدی نـژاد گفت: کاتاروهـای کرمان در قسـمت انفرادی 
دوم،  مقـام  شـعاعی  شـیخ  ابوالفضـل  توسـط  توانسـتند 
ساالرعباسـی مقـام دوم، حمیـد رضـا پوراعمـاء مقام سـوم 
و امیـر حسـن معیـن الدینـی مقام سـوم انفرادی را کسـب 
کننـد. وی ادامـه داد: در مسـابقات کاتای تیمـی نیز در رده 
نوجوانـان تیـم کاتـای کرمان)شـهر اختیـار آباد( مقـام اول 
کشـوری و تیـم کاتـای کرمان باشـگاه )شـهدا( مقام سـوم 
کشـوری را کسـب کردنـد. وی بیـان کـرد: در مسـابقات 
کاتـای جوانـان تیم کاتای کرمان )شـهر اختیار آبـاد ( مقام 
سـوم کشـوری و تیم کاتای کرمان )شـهر زنگی آباد ( مقام 

چهـارم کشـوری را بـه دسـت آوردند.
وی بـه اسـامی مربیـان کـه در ایـن مسـابقات تیـم اسـتان 
کرمـان را همراهـی کردنـد اشـاره کـرد و گفـت: مربیـان 
مهـدی شـجاعی،ناصر  یعقوبـی،  ناصـر  محمـدی،  مهـدی 
را  تیـم  ناصـر هاتفـی  و  زاده،  فاضلیـان، هـادی حسـینی 

کردنـد. همراهـی 
سـرمربی اعزامـی تیم کاتای اسـتان در مسـابقات کشـوری 

در اسـتان مرکـزی )اراک ( محسـن رشـیدی نـژاد بود.
تیـم کاتـای اسـتان کرمان سالهاسـت که در جمع سـه تیم 

برتر کشـور قرار دارد.

مجیـد کهتـري  در  رابطـه بـا علـت حـذف 
زهـرا نعمتي از مسـابقات جهاني آلمـان براي 
کسـب سـهمیه پارالمپیک، اظها ر کرد: پس از 
نشسـتي که فدراسـیون جانبـازان و معلوالن، 
کمیتـه ملـي پارالمپیـک و انجمـن تیر و کمان 
معلوالن داشـت تصمیـم بر این شـد که براي 
حفـظ انسـجام تیمي، زهـرا نعمتـي تیم  ملي 
را در مسـابقات جهانـي آلمـان بـراي کسـب 
سـهمیه پارالمپیـک همراهـي نکند تـا بتواند 
پـس از ریـکاوري و اسـتراحت خـود را بـراي 
مسـابقات آسـیایي تایلنـد کـه آن هـم بـراي 
کسـب سـهمیه پارالمپیک اسـت، آماده کند.

وي خاطـر  نشـان کـرد: ایـن تصمیـم گیـري 
تنهـا بـه ایـن دلیـل اسـت کـه وي قـرار بـود 
بعـد از مسـابقات جهانـي دانمـارک کـه براي 
کسـب سـهمیه المپیک بود، هماننـد ابراهیم 
رنجبـر دیگـر در جـا م جها ني لهسـتان حضور 
نداشـته باشـد و بـا شـرکت در اردوهـاي تیم 

را  خـود  بتوانـد  معلـوالن  و  جانبـازان   ملـي 
بـراي مسـابقات جهانـي آلمـان آمـاده کنـد، 
امـا متاسـفانه وي بـا وجـود قولـي کـه بـه 
مربـي و انجمـن تیر و کمـان داده بـود، هـب 
ایـن موضـوع عمـل نکـرد و از دانمـارک براي 
حضـور در اردوي یـک هفته اي در لهسـتان و 
شـرکت در مسـابقات جـا م جها نـي لهسـتان 
عـازم این کشـور شـد. هـر چند کـه وي طي 
ایمیلـي کـه به مـن داده بـود اعام کـرده بود 
کـه بیسـت و هشـتم مرداد مـاه بـراي حضور 
در آلمـان در اردوي تیم  ملـي معلوالن حضور 
خواهـد داشـت، امـا مـا بـه ایمیـل وي هیـچ 

پاسـخ مثبتـي ندادیم.
کهتري خاطر  نشـان کرد: پیـش از اعزام وي به 
مسـابقات جهانـي آلمان مـا به وي اعـام کرده 
بودیـم کـه آلمـان بـراي مـا بـه خاطـر کسـب 
سـهمیه پارالمپیک مهم تر  از لهسـتان اسـت و 
براي شـرکت در مسـابقات جهانـي آلمان نباید 

بـه جـا م جها نـي لهسـتان بـرود. البتـه ایـن به 
منزلـه حـذف زهرا نعمتي از مسـابقات کسـب 
سـهمیه پارالمپیـک نیسـت، زیـرا مـا فرصـت 
دیگـري بـه وي داده ایـم تـا با عملکـردي بهتر 
و موفق تـر براي کسـب سـهمیه پارالمپیک در 

تایلند حضور داشـته باشـد.
مـا  کـه  چنـد  هـر  کـرد:  تصریـح  کهتـري 
بـراي  نعمتـي  زهـرا  بـه  اي  دوبـاره  فرصـت 
کسـب سـهمیه پارالمپیـک داده ایـم، امـا وي 
بـه مـا اعـام کـرده کـه بایـد در ایـن زمینـه 
بررسـي هاي الزم را انجـام بدهـد و تصمیـم 
نهایـي خـود را بـه کمیتـه ملـي پارالمپیـک 
ایـن  امیـدوارم کـه نعمتـي در  اعـام کنـد. 
زمینـه عاقانـه  و منطقـي تـر برخـورد کند و 

تصمیـم درسـتي در ایـن زمینـه بگیـرد.
وي در پایـان ترکیـب تیـم  ملـي تیر و کمـان 
معلـوالن اعزامـي به مسـابقات جهانـي آلمان 

را بـه شـرح زیـر اعـام کرد.

غامرضـا  رنجبـر،  ابراهیـم  مـردان:  ریکـرو 
حیمـي ر

ریکـرو زنـان: راضیه شـیر محمـدي و محدثه 
کهنسـال کامپونـد مـردان: شـهاب ریحانـي ، 
)W1 هـادي نـوري و مجید کاکـوش )کاس

کامپونـد زنـان: سـمیه عبـاس پـور و فرزانـه 
عسـگري

ایـن مسـابقات دوم شـهریور مـاه بـه مدت 9 
روز در شـهر دوناشـینگن آلمان برگزار خواهد 

. شد

زهرا نعمتی خط خورد
خبر

رضا سلطانی، مدیر تیم های ملی پرورش اندام کشور: 

برخی از مربیان ورزش را صرفا تجاری می بینند
مجـاز  غیـر  مـواد  و  پودرهـا  از  اسـتفاده  روزهـا  ایـن 
بدنسـازی بـرای رسـیدن بـه اندامـی ظاهـرا مناسـب 
بـرای بسـیاری از ورزشـکاران تبدیل به یـک نوع واگیر 
شـده اسـت. واگیری که آسـیب هـای جسـمی جبران 
ناپذیـری را بـه دنبال دارد و بـا روش های بعضا عجیب 
و غریـب روی اهـداف کوتاه مدت و مضـر تمرکز کرده، 
آن هـم بـدون هیچگونه نظارت و پیگیـری بر روی این 

نـوع دارو هـا می باشـد.
رضا سـلطانی، مدیـر تیم های ملی پرورش اندام کشـور 
دربـاره تبدیـل شـدن این مکمـل ها به یـک معضل در 
رشـته بدنسـازی مـی گویـد: اسـتفاده از مکمل هـای 
ورزشـی بایـد با تجویز پزشـک متخصص یا کارشـناس 
تغذیـه ورزشـی همـراه باشـد. در ایـن زمینه ما شـاهد 
بـروز مشـکاتی در ارتبـاط بـا تهدید سـامت افـراد و 
ورزشـکاران هسـتیم کـه اغلب این موارد بـه دلیل عدم 
مشـورت با پزشـک و کارشـناس تغذیه متخصص است 
و بـا توجـه به میلیونـی بـودن مخاطبان پـرورش اندام 
و بدنسـازی کـه از یـک نوجـوان 15 سـاله تـا یک فرد 
سـالمند را شـامل می شود ورزشـکاران باید از آگاهی و 

دانـش فنـی مربی باشـگاه خود مطمئن باشـند.
سـلطانی در بـاره نحـوه تظـارت و برخورد بـا متخلفین 
مـی گوید: حتی رشـته های ورزشـی دیگر نیـز با توجه 
بـه اینکـه مـا رشـته مـادر هسـتیم بـه مـا نیـاز دارند، 
پـس یـک مربـی بدنسـاز در یک باشـگاه نقـش مهمی 
در سالم سـازی روح وجسـم جامعه هـدف برعهده دارد 
و بایـد بگویـم کـه این امـر را به فدراسـیون مـا محول 
نکـرده اسـت، امـا تـا جایی که در حـد توانمـان بوده از 
طریـق کانال هایـی که داشـتیم، افراد را شناسـایی و با 

خاطیـان برخـورد کرده ایم.
برگـزاری  شفاف سـازی،  اصـل  در  مـا  وظیفـه  البتـه 
سـمینارهای آموزشـی و کارگاه هـا و توجیـه مربیـان 
اسـت، امـا الزم اسـت کـه وزارت ورزش و جوانان بحث 
نظـارت را بـه فدراسـیون مـا واگـذار کنـد بـا توجـه به 
اینکه فدراسـیون پـرورش اندام یک فدراسـیون بزرگی 
اسـت و بیـش از 8 هـزار باشـگاه زیـر نظـر مـا فعالیت 

می کننـد.
بـرای مثال اگـر بحث صـدور مجوز و نظارت باشـگاه ها 
را وزارت ورزش و جوانـان به فدراسـیون پـرورش اندام 
محـول کند، این فدراسـیون بـا ضمانت خـود از طریق 
هیئت هـای اسـتانی و نیروهـای متخصـص و کارآمـد 
و فنـی کـه چالش هـا را بهتـر می شناسـند، می  توانـد 
نظـارت بهتـری هـم داشـته باشـند بـرای مثـال مـا 
در تهـران بیـش از 2 هـزار باشـگاه فعـال داریـم، امـا 
تعداد ناظران از سـوی وزارت ورزش از تعداد انگشـتان 
دسـت هـم کمتـر اسـت و آیـا این تعـداد انـدک زمان 

رسـیدگی بـه 2 هـزار باشـگاه را دارند.
وی در خصـوص نظارت بر واردات مکمل های ورزشـی 
اظهـار داشـت که در ایـن زمینه دسـتگاه های مختلفی 

از جملـه وزرات ورزش و جوانـان، وزارت بهداشـت و 
درمـان، وزارت صنعـت، معدن و تجارت هسـتند که در 

واقـع مدیریت هـای در ایـن زمینـه را دارند.
سـلطانی دربـاره فعالیـت پزشـک متخصص در باشـگاه 
هـا گفـت: باشـگاه های ورزشـی بـه نوعـی بنگاه هـای 
اقتصـادی محسـوب می شـوند، زیرا بـرای برخـی افراد 
بـه نوعی اشـتغالزا بوده اند، مثا باشـگاه های بدنسـازی 
در دو شـیفت صبـح و عصر به تفکیـک خانم ها و آقایان 
کار می  کننـد، یـک باشـگاه مثـا در شـیفت صبح یک 
مدیـر و سـه مربـی، یـک نظافتچـی و یـک بوفه گردان 

دارد کـه ایـن 6 نفـر 6 خانـواده را سرپرسـتی می کنند 
و شـیفت عصـر هـم همین وضعیـت را دارد.

کسـب درآمد باشـگاه های ورزشـی بـرای تامین هزینه 
هایشـان حیاتی اسـت، امـا هزینه ورزش کـردن هم در 

باالست. جامعه 
سـلطانی در ایـن بـاره مـی گوید: یک باشـگاه بـا توجه 
بـه تورمـی کـه در جامعـه وجـود دارد بایـد هزینه های 
تامیـن کنـد و در مرحلـه نخسـت درآمـدزا  را  خـود 
شـود مثـا اجـاره یـک باشـگاه کـه بیـن یـک میلیون 
تـا 5 میلیـون تومـان اسـت در حـال حاضـر در برخـی 

شـهرهای بـزرگ کشـور بـه 20 میلیون تومان رسـیده 
و شـهریه باشـگاه ها از 50 هـزار تومـان بـه 60 هـزار 
تومـان و یـا از 60 هـزار تومـان بـه 80 هـزار تومـان 
رسـیده اسـت و روی ایـن موضوع هیچ نظـارت دقیقی 

نـدارد. وجود 
سـلطانی بـا تاییـد ایـن امر کـه فـروش ایـن مکمل ها 
بـرای برخـی باشـگاه هـای ورزشـی تبدیـل بـه نوعـی 
کسـب درآمـد شـده اضافه کـرد: قطعا بایـد در این امر 
نظارت هـای دقیقـی صورت بگیـرد، برخـی از مربیان و 
افـراد ورزش را صرفـا تجـاری می بینند و بـه هیچ وجه 
هـدف سالم سـازی افـراد جامعـه را در ذهـن ندارنـد. 
برخـی افراد فقـط به دنبـال منافع مادی خود هسـتند 
برخـی یک سـرمایه بیکار داشـته اند، یک باشـگاه زدند 
و دو سـه تـا از قهرمانـان ما را بـه عنوان مربـی معرفی 
کرده انـد تـا مجـوز گرفته انـد، بعـد آن مربـی یـک فرد 
آشـنا را کـه دارای کارت مربـی درجـه سـه بـوده بـه 
دلیـل ارزان تـر بودن به باشـگاه آورده اسـت و به نوعی 

بـا هـم همـکاری می کنند.
وی در ادامـه کمیسـیون مـاده پنـج را بـرای لغو مجوز 
باشـگاه های متخلـف مسـئول دانسـت و گفـت: متولی 
باشـگاه های ورزشـی کمیسـیون مـاده  صـدور مجـوز 
پنـج اسـت، البته رئیـس کمیسـیون ماده پنـج در این 
زمینـه خیلـی فعالیـت می کنـد و در چند مـاه اخیر در 

رتبه بنـدی باشـگاه ها فعـال بـوده اسـت.
هایـی  خبـر  صحـت  رد  خصـوص  در  سـلطانی  رضـا 
مبنـی بـر اسـتفاده از مکمل هـای غیرمجـاز و تولیدات 
زیرزمینی از سـوی پزشـکان اذعان داشـت: مکمل های 
ماننـد  داروهـا  هسـتند،  دسـته  دو  داروهـا  و  غذایـی 
اسـتروئیدهای آنابولیـک، پروهورمون هـا، هورمون های 
رشـد و آمفتامین هـا کـه اصـا به هیـچ عنوان نـه ما و 
نـه هیچ پزشـکی بـرای ورزشـکاران توصیـه نمی کنند.

ایـن  بـه  حتمـا  می کنـم  تقاضـا  خانواده هـا  از  مـن 
مسـئله دقـت کننـد، فرزنـدان آنهـا ایـن داروهـا را بـه 
هیـچ وجـه کـه بـه صـورت آمپـول و قـرص هسـتند 
غیرمجـاز  مکمل هـای  ایـن  کننـد،  مصـرف  نبایـد 
اثـرات بسـیار زیان بـاری را بـرای ورزشـکار بـه دنبـال 
دارنـد، خانواده هـا بـه عنـوان یـار کمکی مـا در صورت 
مشـاهده تجویـز ایـن داروهـا مـوارد را بـه هیئت هـای 

اسـتانی و یـا فدراسـیون گـزارش دهنـد.
سـلطانی هیچکـس را مسـئول نظـارت بـر ایـن امـر 
ندانسـت و گفـت: بایـد واقعیت هـا را بگوییـم، واقعـا ما 
نمی دانیـم کـه مسـئولیت نظـارت در این امـر به عهده 
کیسـت، مثـا زمانـی کـه در کیـف نوجـوان 16 تا 17 
سـاله تستوسـترون پیـدا می کننـد این دو حالـت دارد، 
یـا بـه پزشـک مراجعـه کـرده و پزشـک به وی نسـخه 
داده اسـت که در اینجا پزشـک متخلف اسـت یا اینکه 
خـودش بـه داروخانـه رفتـه و تهیه کرده کـه اینجا هم 

داروخانـه تخلـف کرده اسـت.

براسـاس مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـاک و مـاده اصاحـی 59- آئیـن نامـه قانـون ثبـت 
اشـخاصی کـه در سـه ماهـه اول )فروردیـن، اردیبهشـت، خـرداد( سـال 1394 نسـبت به اماک 
مجهـول المالـک بخـش هـای 8 و 18 کرمـان حـوزه ثبتـی شهرسـتان راور تقاضای ثبـت نموده 

انـد بـه شـرح زیـر آگهی مـی گردد:
»بخش 18 کرمان«

3 فرعـی از 357- اصلـی آقـای مهـدی محمـودی خورنـدی ششـدانگ خانـه نیمه تمـام واقع در 
راور خیابـان اربعیـن غربـی کوچـه دارایـی به مسـاحت 323/40 متـر مربع.

یـک فرعـی از 747- اصلـی آقـای سـجاد کرباسـی دهوجـی از مـوازی سـه دانـگ مشـاع از کل 
ششـدانگ خانـه و باغچـه واقـع در راور خیابـان اربعین غربی کوچه شـماره 5 به مسـاحت 1349 

متـر مربع. 
1758 فرعـی مفـروز از 241 فرعـی از 1893- اصلـی آقـای علـی واثق ده علی ششـدانگ کارگاه 
واقـع در راور خیابـان امـام خمینـی )ره( ابتـدای جـاده راور بـه مشـهد بـه مسـاحت 833/8 متر 

مربع. 
648 فرعـی مفـروز از 176 فرعـی از 2057- اصلی آقای محمدرضا کمسـاری بنانی از ششـدانگ 

خانـه واقـع در راور خیابان پرسـتار پشـت بیمارسـتان به مسـاحت 348/50 متر مربع. 
649 فرعـی مفـروز از 147 فرعـی از 2057- اصلی آقای حسـین روحانی راوری ششـدانگ زمین 

واقـع در راور خیرآبـاد کوچه شـهید کمالـی به مسـاحت 651/40 متر مربع. 
650 فرعـی مفـروز از 62 فرعـی از 2057- اصلـی خانم فاطمـه عبداللهی حوری ششـدانگ خانه 

واقـع در راور خیرآبـاد روبـروی مسـجد امام حسـین )ع( به مسـاحت 313 متر مربع. 
652 فرعـی مفـروز از 164 فرعـی از 2057- اصلـی آقـای رسـول اسـدی راوری و خانـم فاطمـه 
خواجویـی راوری بالمناصفـه ششـدانگ خانـه واقع در راور خیابـان ولیعصر جنوبی کوچه شـماره 

27 بـه مسـاحت 383/5 متـر مربع.

»بخش 8 کرمان«
531- اصلـی آقـای حسـین حسـن زاده گورکـی ششـدانگ مزرعـه چشـمه رود غدیـر واقـع در 
راور کوهسـاران چشـمه رود غدیـر بـه مسـاحت 1109 متـر مربـع بـا حقابـه از مقـررات توزیـع 

عادالنـه آب.
532- اصلـی آقـای حسـین حسـن زاده گورکـی ششـدانگ بـاغ گردویی واقـع در راور روسـتای 

چشـمه رود غدیـر بـه مسـاحت 1500 متـر مربع.
لـذا براسـاس مـاده 16 قانـون ثبـت و مـاده 86- آئین نامـه قانون مذکور هر شـخصی که نسـبت 
بـه امـاک مـورد تقاضـای ثبـت ایـن آگهـی واخواهـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را بـه صـورت کتبی و مسـتقیما بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـاک شهرسـتان راور تسـلیم نمایـد ضمنـا بـه اسـتناد تبصـره 2 مـاده واحـده قانـون 
تعییـن تکلیـف پرونـده هـای معترضـی ثبـت مصـوب 1373/2/25 معترضیـن باید ظـرف مدت 
یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت نسـبت بـه تقدیم دادخواسـت به مرجـع ذیصاح 
قضائـی اقـدام نماینـد در غیـر اینصـورت متقاضـی ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی مـی توانـد بـه 
دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امـاک تسـلیم نمایـد اداره ثبـت بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتی را بـا رعایـت مقررات 
ادامـه میدهـد چنانچـه بیـن متقاضیـان و دیگـری قبـل از انتشـار آگهی دعـوی در جریان باشـد 
مـی توانـد گواهـی دادگاه مشـعر به طـرح دعوی بـه اداره ثبت تسـلیم نماید واال حق آنها سـاقط 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز پنجشنبه 1394/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه 1394/6/1
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رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده 

نایب قهرمانی 
حمید جعفری در 
اساللوم کشور

رقابت هـاي اتومبیـل رانـي 
کشـور  قهرمانـي  اسـالوم 
اتومبیـل  پیسـت  در  دیـروز 
برگـزار  تهـران  آزادي  رانـي 
شـد و در پایان این مسـابقات 

در کاس 2000 سـي سـي حمیـد جعفـري از کرمـان بـه عنـوان نایب 
قهرمانـي مسـابقات دسـت یافـت . دومیـن دوره رقابت هـاي اتومبیلراني 
اسـالوم قهرماني کشـور در پیسـت اتومبیلراني آزادي تهران برگزار شـد 
و نفـرات برتـر ایـن رقابـت ها معرفـي شـدند از جمله میتـوان به کاس 
2000 سـي سـي اشـاره کرد کـه در ایـن کاس نماینده کرمـان، حمید 
جعفـري بـه مقـام نایـب قهرمانـي ایـن دوره از مسـابقات دسـت یافـت. 
حمیـد جعفـري کـه پیـش از ایـن سـابقه قهرماني در کشـور را نیـز دارا 
میباشـد در ایـن مسـابقات نتوانسـت مقانمي بهتـر از دومي دسـت پیدا 
کنـد و پـس از علـي اکبـر مقیمـي از تهران بر سـکوی دوم بـه کار خود 
پایان داد. نجم الدین ویسـي از کرمانشـاه نیز به عنوان سـومي مسـابقات  

. سید ر

پیشکسوتان کرمان 
بر سکوی قهرمانی 
کشور ایستادند

در پایـان ایـن رقابتهـا کـه 
عصـر دیـروز بـه پایان رسـید، 
رشـته  در  قهرمانـي  مدعیـان 
هـاي  رده  در  و  میانـداري 
سـني 60 تا 70 و70+ سـال با 

یکدیگـر به رقابت پرداختند، اسـتان کرمان توانسـت بـا 63 امتیاز و غلبه 
بـر دیگـر حریفان خـود در مجموع امتیازات رشـته و رده هاي سـني یاد 
شـده بـه عنـوان قهرمانـي کشـور ایـن دوره از پیکارهـاي پیشکسـوتان 
در سـال 1394 دسـت یابد. پیشکسـوتان استانهاي گلسـتان، مازندران، 
کرمانشـاه، همـدان و یـزد بـه ترتیـب بـا 60، 32، 31، 28 و 27 امتیـاز 
در رده هـاي دوم تـا ششـم قـرار گرفتند.   نتایج به دسـت آمـده در رده 
هـاي سـني مختلـف به شـرح ذیـل اسـت:    )رشـته میانـداري انفرادي 
در رده سـني 70+ سـال: محمدحسـن دانشـور )مازندران(، احمد طالبي 
)کرمـان(، خیرالـه غنودي )گلسـتان  )رشـته میانـداري انفـرادي در رده 
سـني 60 تـا 70 سـال: ناصـر مسـعودي )کرمـان(، جهانبخـش معقولي 

)کرمانشـاه( و علـي قیصـري راد )گلسـتان(

میانداري اتومبیل راني 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1394 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور
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نظـر به اینکه اماک مشـروحه ذیـل در هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی حـوزه ثبتـی راور 
مـورد رسـیدگی و در مالکیـت نامبـردگان قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 
3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و بـا عنایت به 
اینکـه نسـبت به قسـمتی از اماک مذکـور قباً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده 
و تقدیـم نشـده، لـذا برابـر مـاده 13 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون مذکور 
آگهـی نوبتـی و تحدید حدود بصورت همزمان به شـرح ذیل منتشـر می گردد:

11 فرعـی از 200- اصلـی ماشـااهلل خواجویـی راوری از موازی چهل و هفت 
سـهم از یکصد و هشـتاد سهم ششـدانگ خانه واقع در راور خیابان قدس کوچه 
شـهید عوضـی بخـش 18 کرمان بـه مسـاحت 503/41 متر مربع بـه حدودات 
شـماال بطـور 13/4 متـر دیواریسـت به کوچه شـرقا بطـول 35/65 متـر درب و 
دیواریسـت به کوچه جنوبا در 3 قسـمت که قسـمت دوم شرقی است بطولهای 
10/10 متـر و 0/30 متـر و 4/6 متـر همگی دیواریسـت به کوچه غربا اول بطول 
8/6 متـر دیـوار مشـترک بـا خانـه رسـول شـمس الدینـی پـاک 10 فرعی از 
200 اصلـی دوم بطـول 28 متـر دیـوار بـه دیـوار خانه عباس جعفـری پاک 8 
فرعی از 200- اصلی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ ملک اولیه پاک فوق 
قبـًا تحدیـد حدود بعمل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید حدود 

مضبـوط در پرونده می باشـد. 
مـوازی  از  راوری  کاربخـش  محسـن  آقـای  اصلـی  از 269-  فرعـی   16
یکصدوپنـج سـهم از سـیصد و ده سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان 
اربعیـن غربـی کوچـه شـماره 27 بخـش 18 کرمان بـه مسـاحت 248/81 متر 
مربـع بـه حدودات شـماال بطـول 10 متر دیواریسـت بـه ممر و جـوی عمومی 
شـرقا اول بطـول 15/2 متـر دیـوار اختصاصی به منزل ماشـااهلل کاربخش پاک 
269 اصلـی دوم کـه شـمالی اسـت بطـول 20/5 متر دیوار اختصاصـی به منزل 
اخیـر الذکـر سـوم بطـول سـه متـر درب و دیواریسـت بـه کوچه جنوبـا بطول 
31/10 متـر دیـوار اختصاصـی به زمیـن یحیی کمالـی پـاک 269 اصلی غربا 
بطـول 18/2 متـر مرزیسـت بـه دیـوار منـزل علیرضـا زحمتکـش پـاک 269 
اصلـی. در ضمـن نسـبت به کل ششـدانگ ملک اولیـه پاک فوق قبـًا تحدید 
حـدود بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبوط در 

پرونـده می باشـد. 
6 فرعـی از 520- اصلـی آقـای محمود نخعی ده علی از موازی یک سـهم و 
سـه چهارم سـهم از شـش سـهم ششـدانگ مغازه مشـتمل بر انبار واقع در راور 
خیابـان امـام )ره( بعـد از چهـار راه قـدس بخـش 18 کرمان به مسـاحت 500 
متر مربع به حدودات شـماال در سـه قسـمت که قسـمت دوم غربی اسـت اول 
و دوم بطـول هـای 12/2 متـر و 5/8 متـر مرزیسـت بـه دیوار مغـازه پاک 520 
اصلـی سـوم بطـول 17/4 متـر دیوار مشـترک با خانه پـاک 520 اصلی شـرقا 
بطـول 19 متـر دیـوار بـه دیـوار خانه پـاک 520 اصلی جنوبا در سـه قسـمت 
کـه قسـمت دوم غربـی اسـت اول بطـول 20/7 متر دیـوار به دیـوار خانه پاک 
2 فرعـی از 498 اصلـی دوم و سـوم بـه طـول هـای 7/4 متـر و 12/20 متـر 
دیواریسـت بـه زمین پـاک 520 اصلی غربا بطـول 9/6 متر درب و دیواریسـت 
بـه پیـاده رو خیابـان امـام )ره(. در ضمـن نسـبت به کل ششـدانگ ملـک اولیه 
پـاک فـوق قبـا تحدید حـدود بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه 

تحدیـد حـدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
2 فرعـی 1174- اصلی آقای حسـین یـزدی زاده راوری از موازی 14 سـهم 
از 55 سـهم ششـدانگ مغازه واقع در راور بلوار اربعین شـرقی بخش 18 کرمان 
بـه مسـاحت 42 متـر مربع به حدودات شـماال بطول 3/4 متر دیـوار اختصاصی 
بـه زمیـن حسـن سـلمانی پـاک 1174 اصلـی شـرقا بطـول 12/1 متـر دیوار 
مشـترک بـا مغـازه علی غیاثی پـاک 1174 اصلـی جنوبا بطـول 3/5 متر درب 
و دیواریسـت به پیاده رو خیابان اربعین شـرقی غربا 12/25 متر دیوار مشـترک 
بـا مغـازه خدیجه قدیر پـاک 1174 اصلی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ 
ملـک اولیـه پـاک فـوق قبـًا تحدید حـدود بعمل آمـده اسـت و حـدود برابر 

صورتجلسـه تحدید حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
24 فرعـی از 1239- اصلـی آقـای محمد علی آبـادی راوری از مـوازی 200 
سـهم از 300 سـهم ششـدانگ کارگاه واقـع در راور خیابان امـام رضا )ع( بخش 
18 کرمـان بـه مسـاحت 77/95 متر مربع به حدودات شـماال بطـول 9/64 متر 
دیـوار مشـترک با کارگاه فاطمه دانشـی پـاک 21 فرعی از 1239 اصلی شـرقا 
بطـول 12/65 متـر مرزیسـت به دیـوار ملک مجید شـبان فوزی پـاک 1239 
اصلـی جنوبـا بطول 4/7 متر مرزیسـت بـه دیوار مغازه محمد علـی آبادی پاک 

1239 اصلـی غربـا بطـول 10 متـر درب و دیواریسـت بـه پیاده رو خیابـان امام 
رضـا )ع(. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ ملک اولیه پـاک فوق قباً تحدید 
حـدود بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبوط در 

پرونده می باشـد. 
29 فرعـی از 1522- اصلـی آقـای حسـین یوسـفی فـوزی و خانـم بتـول 
احمـدی برهـان آبادی بالمناصفه از موازی 72 سـهم و دو سـوم سـهم مشـاع از 
کل 96 سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابان 17 شـهریور کوچه شـماره 
9 بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 317/5 متر مربـع به حدودات شـماال بطول 
10/35 متـر دیواریسـت به منزل حسـن احمدی پاک 1522 اصلی شـرقا اول 
بطـول 16/2 متـر دیواریسـت به منزل محمـد رضا احمدی پـاک 1522 اصلی 
دوم بطـول 4/8 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه جنوبـا اول بطـول 10/7 متر 
دیـوار بـه دیوار منـزل آقای محمد شـریف زاده پـاک 1522 اصلـی دوم بطول 
8/5 متـر دیـوار بـه دیوار منـزل محمد احمدی پـاک 1522 اصلـی غربا بطول 
23/9 متـر دیوار مشـترک با منزل مسـعود بقایی پـاک 1522 اصلی. در ضمن 
نسـبت به کل ششـدانگ ملک اولیه پـاک فوق قباً تحدید حـدود بعمل آمده 

اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدید حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
85 فرعـی 1628- اصلـی آقـای حجـت اله زاده نخعـی راوری از مـوازی 57 
سـهم و یـک بیسـت و چهارم سـهم از 96 سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور 
خیابـان گلـزار کوچه شـماره 37 بخـش 18 کرمان به مسـاحت 134 متر مربع 
بـه حـدودات شـماال بطول 8 متـر درب و دیواریسـت به کوچه شـرقا اول بطول 
8/45 متـر دیـوار بـه دیـوار دوم بطول 8/35 متر مرزیسـت به دیـوار خانه زینب 
قنبـری پـاک 1628 اصلـی جنوبـا بطـول 9/2 متـر دیواریسـت به خانـه ورثه 
نیکخـواه پـاک 1628 اصلـی غربـا بطـول 14/5 متـر مرزیسـت به دیـوار خانه 
علـی زاده نخعـی پـاک 1628اصلـی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ ملک 
اولیه پاک فوق قباً تحدید حدود بعمل آمده اسـت و حدود برابر صورتجلسـه 

تحدیـد حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
9 فرعـی از 1677- اصلـی خانم محبوبه رحیمیان از موازی 93 سـهم و یک 
ششـم سـهم مشـاع کل 288 سـهم ششـدانگ خانه واقع در راور خیابان گلزار 
بخـش 18 کرمان به مسـاحت 140/3 متـر مربع به حدودات شـماال بطول 8/3 
متـر دیواریسـت بـه منزل حسـین صالح پاک 1677 اصلی شـرقا بطـول 16/8 
متر دیواریسـت به منزل ماشـااله کاربخش پاک 1677 اصلی جنوبا بطول 8/3 
متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه غربـا اول بطـول 6/10 متر دیوار مشـترک با 
منـزل حسـین عابدینی پاک 1677 اصلـی دوم 10/9 متر دیـوار اختصاصی به 
منـزل پـاک اخیـر الذکر. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ ملـک اولیه پاک 
فـوق قبـًا تحدیـد حدود بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید 

حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
1715 فرعـی مفـروز از 7 فرعـی از 1893- اصلی آقای علـی پژوهش راوری 
از مـوازی 490 سـهم مشـاع از کل 570 سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور 
خیابـان قـدس غربی جنـب کمربندی بخـش 18 کرمان به مسـاحت 373/25 
متـر مربـع بـه حدودات شـماال بطـول 21/85 متر دیواریسـت به منـزل فاطمه 
خواجویـی پـاک 7 فرعـی از 1893 اصلـی شـرقا بطـول 15/35 متـر دیـوار 
مشـترک بـه منـزل حبیب خواجویی پـاک 7 فرعی از 1893 اصلـی جنوبا اول 
بطـول 7 متـر دیوار مشـترک به منزل محمد کاربخش پـاک 7 فرعی از 1893 
اصلـی دوم بطـول 14/6 متر دیـوار به دیوار منزل ابراهیم نخعـی پاک 7 فرعی 
از 1893 اصلـی غربـا بطـول 19/3 متـر درب و دیواریسـت به کوچـه. در ضمن 
نسـبت به کل ششـدانگ ملک اولیه پـاک فوق قباً تحدید حـدود بعمل آمده 

اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدید حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
1753 فرعـی مفـروز از 226 فرعـی از 1893- اصلی آقای محمد یزدان پناه 
ده علی از موازی 7 سـهم و پنج هشـتم سـهم از کل 30 سـهم ششـدانگ خانه 
واقـع در راور خیابـان امـام خمینی )ره( کوچه شـماره 40 بخـش 18 کرمان به 
مسـاحت 493/52 متر مربع به حدودات شـماال اول در دو قسـمت که قسـمت 
دوم غربـی اسـت بطول هـای 13/5 متر و 1/5 متر دیوار مشـترک با منزل خانم 
اقـدس آژ پـاک 226 فرعـی از 1893 اصلی دوم بطول 8/2 متر دیوار مشـترک 
بـا منـزل رضا نخعی پاک 226 فرعی از 1893 اصلی شـرقا بطـول 23/55 متر 
دیـوار مشـترک بـا منزل عباس نخعی پـاک 226 فرعـی از 1893 اصلی جنوبا 
اول بطـول 19/7 متـر دیـوار اختصاصـی به زمیـن ورثه مهـدی کاربخش پاک 
411 اصلـی دوم بطـول 2/40 متـر دیواریسـت بـه کوچه غربا بطـول 21/7 متر 
درب و دیواریسـت بـه کوچـه. در ضمـن کل ششـدانگ ملک اولیـه پاک های 
فـوق قبـًا تحدیـد حدود بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید 

حدود مضبـوط در پرونده می باشـد. 
327 فرعـی مفـروز از 27 فرعـی از 1894- اصلی آقای غامرضـا یزدی زاده 
راوری از مـوازی 1/5 دانـگ مشـاع از کل ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابان 
امـام رضـا )ع( خیابـان ابوذر بخـش 18 کرمان بـه مسـاحت 248/30 متر مربع 
بـه حـدودات شـماال بطـول 25/8 متـر دیـوار مشـترک بـا منـزل علـی غفاری 
پـاک 27 فرعـی از 1894 اصلی شـرقا بطول 9/10 متر دیوار مشـترک با منزل 
طاهـره عزیـزی پـاک 27 فرعی از 1894 اصلـی جنوبا بطـول 23/6 متر و دوم 
بصـورت پـخ بطـول 3/6 متـر درب و دیواریسـت به کوچـه غربا بطـول 7/5 متر 
درب و دیواریسـت بـه کوچـه. در ضمـن کل ششـدانگ ملک اولیـه پاک های 
فـوق قبـًا تحدیـد حدود بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید 

حـدود مضبـوط در پرونده می باشـد. 
364 فرعـی مفـروز از 27 فرعـی از 1894- اصلـی آقـای سـیدعلی خـادم 
نخعـی راوری نـژاد موازی 1/5 دانگ مشـاع از کل ششـدانگ خانه واقـع در راور 
خیابـان ابـوذر بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 374/5 متـر مربع به حـدودات 
شـماال بطـول 15/4 متـر دیـوار اختصاصی به بـاغ آقای غامرضا غفـاری پاک 
27 فرعـی از 1894 اصلی شـرقا در دو قسـمت به طول هـای 13/4 متر و 9/05 
متـر درب و دیواریسـت بـه پیـاده رو خیابـان ابوذر جنوبـا در دو قسـمت اول به 
صـورت پخـی اسـت بـه طـول هـای 2 متـر و 10/7متـر درب و دیواریسـت به 
کوچـه غربا در دو قسـمت شکسـته بـه طول هـای 13/85 متـر و 12 متر دیوار 
اختصاصـی بـه باغ غامرضـا غفاری پـاک 27 فرعی از 1894 اصلـی. در ضمن 
نسـبت به کل ششـدانگ ملک اولیه پـاک فوق قباً تحدید حـدود بعمل آمده 
اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدیـد حدود مضبـوط در پرونده می باشـد. 
366 فرعـی مفـروز از 27 فرعـی از 1894- اصلـی خانم سـمیه یـزدی زاده 
راوری و آقای مجید عزیزی یوسـف آبادی بالمناصفه از موازی 1/5 دانگ مشـاع 
از کل ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان شـهدای سـرباز بخـش 18 کرمان 
بـه مسـاحت 606/3 متـر مربع بـه حدودات شـماال بطـول 22/15 متـر درب و 
دیواریسـت بـه کوچـه شـرقا بطـول 27/3 متـر دیوار مشـترک به منـزل عباس 
عزیـزی پـاک 27 فرعـی از 1894 اصلـی جنوبـا اول بطـول 12/7 متـر دیـوار 
مشـترک بـه منزل ماشـااهلل عزیزی پـاک 27 فرعی از 1894 اصلـی دوم بطول 
10/10 متـر دیـوار مشـترک به منزل علی زارع پاک 27 فرعـی از 1894 اصلی 
غربـا بطـول 26/65 متر دیوار مشـترک به منزل محمد عزیـزی پاک 27 فرعی 
از 1894 اصلـی. در ضمـن نسـبت بـه کل ششـدانگ ملـک اولیـه پـاک فـوق 
قبـًا تحدیـد حدود بعمل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید حدود 

مضبـوط در پرونده می باشـد.
269 فرعـی مفـروز از 13 فرعـی از 1895- اصلـی آقای حبیب اله عسـکری 
ده مودی از موازی 17 سـهم و یک نهم سـهم مشـاع از کل 96 سـهم ششدانگ 
خانـه واقـع در راور خیابـان گلـزار کوچـه شـهید آشـوری بخـش 18 کرمان به 
مسـاحت 322/10 متـر مربـع بـه حـدودات شـماال اول بطـول 3/4 متـر درب 
و دیواریسـت بـه کوچـه دوم بطـول 9/10 متـر دیـوار مشـترک بـه منـزل رضا 
عسـکری پاک 13 فرعی از 1895 اصلی شـرقا اول در سـه قسـمت که قسمت 
اول و سـوم دیوار مشـترک و قسـمت دوم دیوار به دیوار اسـت بطول های 3/55 
متـر و 12 متـر و2/3 متـر بـه منزل محمد نیکـروش پاک 12 فرعـی از 1895 
اصلـی دوم بطـول 8 متـر دیـوار مشـترک بـا منـزل علـی احمدی پـاک اخیر 
الذکـر جنوبـا بطول 12/25 متر دیوار مشـترک با منزل ماشـااهلل نیکروش پاک 
13 فرعـی از 1895 اصلـی غربـا بطول 26/2 متر دیوار مشـترک با منزل مهدی 
عسـکری پـاک 13 فرعـی از 1895 اصلی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ 
ملـک اولیـه پـاک فـوق قبـًا تحدید حـدود بعمل آمـده اسـت و حـدود برابر 

صورتجلسـه تحدیـد حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
یـک فرعـی از 2044- اصلـی آقـای علی حمیـدی راوری از مـوازی 4 دانگ 
مشـاع از کل ششـدانگ مغـازه مشـتمل بر انبـار و راهـرو واقـع در راور خیرآباد 
بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 77 متر مربع به حدودات شـماال بطـول 7 متر 
درب و دیواریسـت به پیاده رو خیابان خیرآباد شـرقا بطول 11 متر دیواریسـت 
بـه منـزل حبیبـه حمیدی پـاک 2044 اصلـی باقیمانـده جنوبا بطـول 7 متر 
مرزیسـت بـه دیـوار پـاک اخیر الذکـر غربا بطـول 11 متر مرزیسـت بـه دیوار 
منزل حسـن حشـمدار پاک 2044 اصلی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ 
ملـک اولیـه پـاک فـوق قبـًا تحدید حـدود بعمل آمـده اسـت و حـدود برابر 

صورتجلسـه تحدیـد حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
611 فرعـی مجـزی شـده از 110 فرعـی از 2057- اصلـی آقـای مهـدی 
جعفـری خیرآبادی از موازی 60 سـهم مشـاع از کل 96 سـهم ششـدانگ خانه 

واقـع در راور خیابـان گلنار کوچه شـهید جعفری بخش 18 کرمان به مسـاحت 
255/3 متـر مربـع بـه حدودات شـماال بطـول 14/35 متـر دیواریسـت به خانه 
پـاک 456 فرعـی از 2057 اصلـی شـرقا بطول 18/75 متر دیواریسـت به خانه 
پـاک 456 فرعـی از 2057 اصلـی جنوبـا در دو قسـمت اول بطـول 7/55 متر 
دیواریسـت بـه زمیـن پاک 110 فرعـی از 2057 اصلی دوم بطـول 5 متر درب 
و دیواریسـت به کوچه بن بسـت غربا در سـه قسـمت که قسـمت دوم جنوبی 
اسـت اول بطـول 4/7 متـر دیواریسـت دوم بطـول 0/85 متر مرزیسـت به دیوار 
خانـه پـاک 612 فرعی از 2057 اصلی سـوم بطول 13/95 متر دیوار مشـترک 
بـا خانـه و بـاغ پـاک 457 فرعـی از 2057 اصلـی. در ضمـن نسـبت بـه کل 
ششـدانگ ملـک اولیه پاک فوق قبـًا تحدید حدود بعمل آمده اسـت و حدود 

برابـر صورتجلسـه تحدید حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
639 فرعـی مجـزی شـده از 110 فرعـی از 2057- اصلی آقای یوسـف زاده 
جعفری راوری از موازی 60 سـهم مشـاع از کل 96 سهم ششدانگ خانه واقع در 
راور خیابـان معلم بخش 18 کرمان به مسـاحت 185/40متـر مربع به حدودات 
شـماال بطـول 8/85 متـر ته دیوار مشـترک بـا منزل معصومه محمـودی پاک 
110 فرعـی از 2057 اصلـی شـرقا بطـول 18 متر دیوار مشـترک بـا منزل ورثه 
احمـد علمـدار پـاک 110 فرعـی از 2057 اصلی جنوبا بطـول 8/75 متر درب 
و دیواریسـت بـه کوچـه غربـا بطـول 18 متـر دیـوار مشـترک با منـزل مهدیه 
محمودی پاک 110 فرعی از 2057 اصلی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ 
ملـک اولیـه پـاک فـوق قبـًا تحدید حـدود بعمل آمـده اسـت و حـدود برابر 

صورتجلسـه تحدید حـدود مضبوط در پرونده می باشـد.
640 فرعـی مفـروز از 110 فرعی از 2057- اصلی خانم معصومه محمودی 
خورنـدی از مـوازی 60 سـهم مشـاع از کل 96 سـهم ششـدانگ خانـه واقـع 
در راور خیابـان معلـم بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 160/20 متـر مربـع به 
حـدودات شـماال بطـول 8/9 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه شـرقا بطـول 
18/05 متـر دیـوار مشـترک به منزل ورثه احمـد علمدار پـاک 110 فرعی از 
2057 اصلـی جنوبـا بطـول 8/85 متر دیوار مشـترک به منزل یوسـف جعفری 
پـاک 110 فرعـی از 2057 اصلـی غربا اول بطول 1/20 متر دیوار مشـترک به 
منـزل مهدیـه محمـودی پاک 110 فرعـی از 2057 اصلی دوم بطـول 16/85 
متـر دیـوار مشـترک بـه منزل محمـد کاربخـش پـاک 110 فرعـی از 2057 
اصلـی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ ملـک اولیه پاک فـوق قبًا تحدید 
حـدود بعمـل آمده اسـت و حدود برابر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبوط در 

پرونده می باشـد. 
217 فرعـی از 2207- اصلـی آقـای محمـد رضا کمالی پـور راوری از موازی 
670 سـهم و سـه هشتم سـهم مشـاع از کل 1560 سهم ششـدانگ خانه واقع 
در راور خیرآبـاد کوچـه شـهید محمـود کمالـی بخـش 18 کرمان به مسـاحت 
606/7 متـر مربـع بـه حـدودات شـماال بطـول 19/4 متـر دیـوار اختصاصی به 
زمیـن محمـد کمالی پـاک 2207 اصلی شـرقا بطول 28/4 متر دیواریسـت به 
بـاغ داود مرشـد زاده پـاک 215 فرعـی از 2057 اصلی جنوبا در سـه قسـمت 
که قسـمت دوم شـرقی اسـت اول و دوم دیوار اختصاصی به طول های 12/10 
متـر و 3 متـر بـه خانه مریـم کمالی پـاک 2207 اصلی سـوم بطـول 9/3 متر 
درب و دیواریسـت بـه کوچـه غربـا بطـول 31/7 متر دیـوار اختصاصـی به خانه 
الهـام کمالـی پاک 2207 اصلی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ ملک اولیه 
پـاک فـوق قبـًا تحدید حـدود بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه 

تحدیـد حدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
لـذا بدینوسـیله به اطاع عموم می رسـاند اشـخاصی که نسـبت به ماهیت 
ملـک معتـرض هسـتند ظـرف مـدت 90 روز از انتشـار آگهـی و اشـخاصی که 
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی معتـرض هسـتند ظـرف مـدت 30 روز از 
انتشـار آگهـی مطابـق مـاده 86 آیین نامـه قانون ثبـت اعتراض خـود را کتباً به 
واحـد ثبتـی تسـلیم نمایند و ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض به 
اداره ثبـت محـل، دادخواسـت الزم به مرجع قضایی تقدیـم و گواهی مربوطه را 
بـه ایـن اداره تحویـل نمایند در غیر اینصـورت متقاضی ثبت یـا نماینده قانونی 
وی مـی توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت 
را دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم نماینـد اداره ثبـت بـدون توجه بـه اعتراض 

عملیـات را بـا رعایت مقـررات ادامه مـی دهد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 94/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 94/6/1
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یادداشت

یک عنصر معمولی
 محمد حسین کریمی

بـه  اینکـه  بـا  زنهـا موجـودات عجیبـی هسـتند 
جذابیتشـان امیـدی ندارنـد ولـی بـه ایمـن وف 
نشـدنی دارنـد؛ نگاهشـان که میکنـی میبینی چه 
راحـت از حسادتشـان میبخشـند و ایـن میـان از 
کینـه شـان پژمردگـی را دسـت چیـن برمیدارند 
و وقتـی پژمـرده شـد کمـی از گیـس هایـش را 
میچینـد، زانـوان و پلکهایـش را میکشـد، آنقـدر 
کـه دلـش بـرای خـودش تنـگ شـود. بـا مـه ای 
انـگاری بـا  از اشـکهایش میلـرزد کـه  برخاسـته 
پـای پیـاده تمـام گردنـه هـای پاییـز چالـوس را 
دویـده . طبیعتـش زیر بـاران پوسـت پژمرده اش 
را میشـورد، پلکهـای خاطراتش با غبـاری از کینه 
درون اعمـاق خـاک وجودش بلعیده میشـود؛ و به 
خوابـی عمیـق از زور هـق هق هایش فـرو میرود. 
مـادر طبیعت بـه روی دوردانـه اش لحافی از برف 
سـفید ،سـرد و سـنگین بـا دوختی از نـخ دلتنگی 
میکشـد. ولـی زنهـا خـواب میبیننـد ، شـاید آنها 
همیـن  بـرای  داشـتند،  چشـم  اول  قلـب  جـای 
خیلـی راحـت فرق بیـن ، قرمـز و ارغوانی و الکی 
و سـرخابی را میداننـد. خـواب دیـدن رنگهاسـت 
بـدون ذره ای نـور، دیـدن امید پشـت سـنگرهای 
فروریختـه آخریـن خـط دفاعـی . خـواب بیـدار 
نگهـش میـدارد تا وقتـی که پلک برف از سـیاهی 
کمـی سـرخی زد، همـان دمـی کـه بـوی نـور را 
فهمیـد، کمـی صبـر میکنـد صـدای بـه روی هم 
لغزیـدن شـنها و ماسـه هـا، نمـوره ای از رطوبـت 
رهـا شـده در بسـتر خـاک وجـودش را مـزه مـزه 
میکنـد و در آخـر خبـری از ، تـن تکیـده و سـیاه 
بـرف نیسـت.همراه عصـاره پژمردگیـش ، حیاتـی 
بـرای  وازدگیـش  از چفـت  را  تـازه رسـتاخیزش 
سـبز شـدن بیـرون میکشـد ، بـا اولیـن لبخندش 
بـاز تبدیـل به موجـودی عجیـب میشـود. اینها را 
مـادرم میگفتـف وقتـی کـه از همـه روز خسـته 
بـود. ایـن را بـا همـه وجـودش فریـاد میکشـید 
امـا چشـمانش آرامـش خیـرات میکـرد. خـودش 
را درختـی قطـور میدیـد کـه میـوه ایـش پایـش 
نیافتـاده . امـا بـا همـه سـوز حرفهایـش برایـم از 
هـا خـودش  روز  کـه  میگفـت  امیـدی  از  برایـم 
گـم میکـرد و شـاید هفتـه هـا دنبالش میگشـت، 
و در آخـر کـه بـه مـا میرسـید پـری از سـیمرغ 
 ، وآتـش مـی زد  بیـرون میکشـید  از آسـتینش 
قصـاوت زندگـی دود شـدن جوانیـش را نشـانم 
میـداد و شـعله های گـرم چشـمانش مردانگیم را 
گـرم نگـه میداشـت، گرمایی که برای سـوختن تا 

نیاز داشـتم. سـاختن 

با سرمایه گذاری پنجاه درصدی خانواده اسکندری زاده اتفاق افتاد  

احداث پیشرفته ترین بیمارستان 
خاورمیانه در کرمان

 رضا عبادی زاده
ادامه از صفحه اول

مـدل اقتصـادی کـه اسـتاندار کرمـان بارها و بارهـا گفته 
حاضـر اسـت در کرمان به طـور آزمایشـی آن را اجرا کند 
و بـه نظـر مـی رسـد تفاهـم نامـه میـان علوم پزشـکی و 
موسسـه خیریـه بـه مدیریت خانـواده اسـکندری زاده هم 

در ایـن راسـتا قرار داشـته باشـد.
این تفاهم نامه مدل جدیدی در اقتصاد

 درمان است
اسـتاندار کرمان در این ارتباط گفت: در حال حاضر کرمان 
از نظـر بهـره مندی از تخت های بیمارسـتانی پیشـرفته با 
کمبود شـدید مواجه اسـت.علیرضا رزم حسینی افزود: بعد 
از مطالعـات و تدوین سـند درمان اسـتان کرمان مشـخص 
شـد کـه کرمان نیـاز به چنـد بیمارسـتان خصوصـی دارد 
تـا کمبـود تخـت را جبـران کنـد .وی بـا اشـاره بـه اینکه 
هـدف دولـت تقویـت بخـش خصوصـی در حـوزه درمـان 
اسـت اظهـار کـرد: خانـواده دکتـر اسـکندری زاده عاقـه 
خـود را بـرای احداث بیمارسـتان جدید شـفا کرمان اعام 
کـرده انـد. اسـتاندار کرمـان گفـت: ایـن کار بیمارسـتانی، 
مـدل جدیـدی در حـوزه اقتصـاد درمـان اسـت کـه مـی 
توانـد الگویـی برای سـایر افـرادی باشـد که عاقـه مند به 

سـرمایه گـذاری در حوزه سـامت هسـتند .
این تفاهم نامه الگوی سایر حوزه هاست

سرپرسـت معاونـت عمرانـی اسـتانداری کرمـان هـم در 
گفتگـو بـا »پیـام مـا« بـه ایـن نکتـه اشـاره مـی کنـد. 
در  کـه  مشـارکتی  گویـد:  مـی  الهـی  سـیف  ابوالقاسـم 
از  یکـی  گیـرد  مـی  صـورت  بیمارسـتان  ایـن  سـاخت 
نادرتریـن مشـارکت هایی اسـت که در سـطح اسـتان رخ 
داده اسـت و ایـن مشـارکت ذیل نـگاه اقتصادی اسـتاندار 
کرمـان کـه همـان اقتصـاد مقاومتـی اسـت روی داد. وی 
افـزود: بهتریـن روش سـرمایه گـذاری مشـارکت بخـش 
خصوصـی و دولتـی اسـت. چرا کـه دولت اگـر بخواهد به 
تنهایـی سـاخت و سـاز کند مـدت زمان زیـادی طول می 
کشـد و حتـی بعضـا پـروژه هـا به نتیجـه نمی رسـد. وی 

تصریـح کـرد: بخش خصوصی گره گشـای این مشـکات 
اسـت و باعـث می شـود پروژه هـا هم از نظـر زمانی و هم 

از نظـر کیفـی رونـد مناسـب تـری را طـی کنند.
سـیف الهـی دربـاره تفاهـم نامـه امضـا شـده میـان علـوم 
پزشـکی کرمان و موسسـه خیریه ماه بنی هاشم رفسنجان 
هم گفت: دوسـتان ما در دانشـگاه علوم پزشـکی طرحی را 
بـرای مشـارکت بخش خصوصی آمـاده کردند کـه با تایید 
اسـتاندار محتـرم همـراه شـد و موسسـه خیریـه مـاه بنی 
هاشـم رفسـنجان با مدیریت خانواده اسـکندری زاده که از 
چهـره هـای موجه کرمان هسـتند وارد قضیه شـد و تفاهم 
نامـه ای امضا شـد. سرپرسـت معاونت عمرانی اسـتانداری 
افـزود: قـرار بـر ایـن اسـت در مجموعـه زمین بیمارسـتان 
شـفا بیمارسـتانی 550 تخـت خوابـی احداث شـود که 50 
درصـد هزینـه های آن را دولـت و 50 درصد دیگر را بخش 
خصوصـی که همـان موسسـه خیریه ماه بنی هاشـم تامی 
مـی کنـد. وی بـا بیـان اینکـه 3 تـا 6 ماه پـس از قـرارداد 
بایـد عملیـات اجرایـی آغـاز شـود و طـی 3 سـال بـه بهره 
یـک دوره کـه در محاسـبات  در  برسـد گفـت:  بـرداری 
قراردادی مشـخص می شـود، بخش خصوصی بیمارسـتان 
را اداره مـی کنـد و پـس از دوره مشـخص شـده که قریب 
بـه 20 سـال خواهد بود بیمارسـتان به دولـت برمی گردد.  
سرپرسـت معاونـت عمرانـی اسـتانداری کرمان با اشـاره به 
اینکـه بیمارسـتان شـفا در حـال حاضـر هـم مـی بایسـت 
550 تخـت خوابـی باشـد امـا بدلیل مشـکاتی کـه دارد، 
ظرفیـت کمتری دارد گفـت: در حوزه اقتصـادی این پروژه 
افـق بسـیار روشـنی دارد و قطعـا مـی توانـد الگویـی برای 

دیگـر حوزه ها باشـد.
سرمایه گذاری سه هزار میلیاردی

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان هـم در ایـن بـاره 
گفـت: طـرح بیمارسـتان 550 تختخوابـی شـفا کرمـان 
تدویـن شـده اسـت کـه امیدواریـم هرچـه زودتـر کلنـگ 
اجرایـی آن بـه زمیـن زده شـود .دکتـر علـی اکبـر حـق 
دوسـت گفـت: این بیمارسـتان جایگزین بیمارسـتان شـفا 

کنونـی اسـت کـه 150 تختخـواب بیشـتر از بیمارسـتان 
فعلـی خواهـد داشـت .وی بـا اشـاره بـه اینکـه 50 درصـد 
سـرمایه گذاری توسـط سـرمایه گـذار و 50 درصـد دولتی 
خواهـد بـود گفـت: بـرآورد مـی شـود حـدود سـه هـزار 
میلیـارد ریال سـرمایه گـذاری برای اجرای ایـن طرح مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد که حداکثر طی شـش سـال سـرمایه 
اولیـه برمـی گردد و پس از 10 تا 11 سـال سـود سـرمایه 
حاصـل مـی شـود .وی اظهـار کـرد: بـه سـرمایه گـذاران 
تعهـد مـی کنیم برای بخـش خصوصی این بیمارسـتان در 
زمینـه تامیـن نیـروی انسـانی تسـهیات خوبـی دهیم که 
اطمینـان کافـی برای بخـش خصوصی ایجاد شـود .رییس 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان در پایان گفت: نیاز اسـتان 
کرمان به بیمارسـتانی مدرن و پیشـرفته بسـیار زیاد اسـت 
و در ایـن قسـمت عقـب ماندگی تاریخـی و زیـادی داریم.
جایگاه خیریه را در همه حوزه ها نشان می دهیم

قائـم مقـام رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان در امور 
مشـارکت هـای اجتماعـی، سـازمان هـای مـردم نهـاد و 
خیریـه هـای حـوزه سـامت نیـز گفـت: موسسـه قمـر 
بنـی هاشـم بـه دنبـال مالکیـت خدمـات درمانـی بسـیار 
 . باشـد  برتـر  بتوانـد در خاورمیانـه  تـا  اسـت  پیشـرفته 
دکترعلـی اسـکندری زاده افـزود: ایـن کار از آبـان مـاه 
سـال گذشـته آغاز شـده اسـت و به دلیل عدم اسـتقبال 
بخـش خصوصـی، بخـش خیریـه وارد شـده اسـت .وی 
عنـوان کـرد: ایـن کار فرصـت خوبـی اسـت کـه جایـگاه 
بخـش خیریـه را در مسـایل اقتصادی، درمانی، بهداشـتی 

و سـایر حـوزه هـا نشـان دهیـم.  گفتنـی سـت موسسـه 
خیریـه مـاه بنـی هاشـم در تاریـخ 20 آبـان مـاه سـال 
1392 بـا شـماره ثبـت 10881 تاسـیس شـده اسـت. در 
سـایت ایـن موسسـه هـدف اصلی ایـن مجموعـه ارایه ی 
خدمـات بـه کـودکان بـی سرپرسـت از قبیـل نگهـداری، 
تحصیلـی، مالی، مسـکن، درمـان، جهیزیه، اشـتغال، ارایه 
ی خدمـات بـه معلولیـن از قبیـل توانمندسـازی، تـوان 
تـوان  اجـرای طـرح هـای مختلـف  نگهـداری،  بخشـی، 
بخشـی CBR ، ارایـه ی خدمـات مختلف بـرای افراد بی 
بضاعـت، بیمـار، بی سرپرسـت و... از قبیـل دارو و درمان، 
کمـک هزینـه تامیـن و تعمیـر مسـکن ذکر شـده اسـت.

امید به تغییر فرهنگ سرمایه گذاری
نکتـه مهمـی کـه باید در سـاخت این بیمارسـتان در نظر 
گرفـت، حضـور پررنـگ بخش خصوصـی اسـت بگونه ای 
کـه بنـا بـه گفتـه رئیـس اتـاق بازرگانـی کرمـان و ایران 
خیلـی از کرمانـی هـا بـه خاطـر چشـم زخـم حاضـر بـه 
سـرمایه گذاری در کرمان نیسـتند و در اسـتان های دیگر 
سـرمایه گـذاری مـی کنند، حـاال با ایـن سـرمایه گذاری 
در حـوزه سـامت کـه همـواره کرمـان در آن مشـکات 
زیـادی داشـته، نـه تنهـا مـی تـوان امید بـه بهبـود یکی 
از مشـکات در حـوزه سـامت داشـت بلکـه ایـن حرکت 
و ایـن حجم سـرمایه گـذاری مـی تواند فرهنگ سـرمایه 
گـذاری در کرمـان را تغییـر دهـد و کرمانـی هـا دیگر به 
خاطـر چشـم زخـم سـرمایه هایشـان را بـه دیگر اسـتان 

نبرند. هـا 

فرهنگ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی نوبتی و تحدیدی موضوع ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی )سه ماهه اول سال 1394( اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

خبر

بزرگداشت داوود رشیدی
و تقدیر ویژه از داوود دانشور

بـا تصمیـم شـورای سیاسـت گـذاری چهارمیـن 
بزرگداشـت دوره چهـارم  تیاتـر شـهر  جشـنواره 
ایـن رویـداد تیاتـری شـهرداری تهـران بـه داوود 
سـینمای  تیاتـر  پیشکسـوت  هنرمنـد  رشـیدی 
ایـران اختصـاص یافـت. بـه گـزارش سـایت ایران 
تیاتر ، سـه دوره گذشـته جشـنواره با بزرگداشـت 
نصیریان،اسـماییل  علـی  همچـون  هنرمندانـی 
و  بـوده  همـراه  اهـری  محـب  حسـین  و  خلـج 
امسـال جشـنواره تیاتر شـهر در بزرگداشت داوود 
رشـیدی برگـزار خواهـد شـد. شـورای سیاسـت 
گـذاری جشـنواره مقـرر کـرد کـه از دوره چهـرم 
بـرای تجلیـل از هنرمندان فعـال و موثر در عرصه 
هنرهـای نمایشـی ، عـاوه بر بزرگداشـت هنرمند 
پیشکسـوت ، از یـک هنرمنـد نیـز تقدیـر ویـژه  
شـود. بنـا به ایـن تصمیـم در چهارمین جشـنواره 
تیاتر شـهر از داوود رشـیدی هنرمند پیشکسـوت 
تیاتـر در زمینـه بازیگـری و کارگردانـی و پژوهش 
تیاتـر، بـه پاس سـالها فعالیت آموزشـی و علمی و 
تالیـف و اجـرای نمایش های مختلـف تقدیر ویژه 

شـد.   خواهد 
و  مترجـم  کارگـردان،  بازیگـر،  رشـیدی  داوود 
مـدرس تیاتر و سـینما متولـد سـال1312 تهران 
، دانـش آموختـه کارگردانـی و بازیگـری تیاتـر از 
ژنـو و موسـس گـروه تیاتـر امـروز اسـت. داوود 
رشـیدی بیشـتر به عنوان بازیگر شـناخته میشود 
ولـی او از پیشـگامان تیاترنو در ایـران بوده و پس 
از انقـاب هـم بـا جـرای چنـد نمایـش جریـان 
سـاز نقـش زیـادی در رشـد تیاتـر کشـور داشـته 
اسـت. او در طـول سـالها فعالیـت هنـری خود که 
از هفـت سـالگی و در تیاتـر آغـاز شـد تـا کنـون 
اثـر هنـری در زمینـه  از صـد و سـی  در بیـش 
نقـش  کنندگـی  تهیـه  و  ،کارگردانـی  بازیگـری 
داشـته اشـت. داوود دانشـور نویسـنده ، کارگردان 
و بازیگـر و مترجـم، متولـد سـال 1330 تهـران 
فـارغ التحصیـل تیاتر کـه اهالی تیاتر او را بیشـتر 
بـه عنـوان پژوهشـگر آثـار تحقیقـی و مترجم آثار 
نویسـنده هـای مطـرح یـا کمتـر شـناخته شـده 
تیاتـر میشناسـند. آخریـن نمایـش داوود دانشـور 
در مقـام مترجـم و کارگـردان ، نمایـش »چکامـه 
رسـتاخیز« نوشـته آرتورمیلـر بـود کـه در سـال 

1392 در مجموعـه تیاتـر شـهر اجـرا شـد. 
هنرمنـد  از  تقدیـر  و  بزرگداشـت  مراسـم 
اختتامیـه  آییـن  در  کشـور  تیاتـر  پیشکسـوت 
چهارمیـن جشـنواره تیاتـر شـهر برگـزار خواهـد 
توسـط  شـهر  تیاتـر  جشـنواره  چهارمیـن  شـد. 
سـازمان فرهنگـی و هنـری شـهرداری تهـران در 
هشـت بخـش و با حضـور گروهـای منتخب از 26 
شـهریور تـا دوم مهـر در سـالن هـای تیاتر شـهر 

میشـود. برگـزار  تهـران 
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اختصاص 20 میلیارد ریال 
تسهیالت سرمایه در گردش به 

کشاورزان جنوب کرمان
مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان 
گفـت: مبلـغ 20 میلیارد ریال تسـهیات سـرمایه در 
گـردش به ایـن بخش اختصاص داده شـده اسـت. به 
گـزارش خبرگـزاری فـارس منصـور شـریف در جمع 
خبرنـگاران اظهـار داشـت: میزان تسـهیات سـرمایه 
میلیـارد   12 حـدود  گذشـته  سـال  در  گـردش  در 
ریـال بـوده اسـت. وی از افزایـش 40 درصـدی ایـن 
تسـهیات در سـال جاری خبـر داد و بیـان داشـت: 
طـی سـال جاری مبلـغ 20 میلیـارد ریـال تسـهیات 
سـرمایه در گـردش بـه ایـن بخـش اختصـاص داده 
شـده اسـت. شـریف تصریـح کـرد: این تسـهیات در 
راسـتای کاشـت، داشـت و برداشـت محصوالت باغی، 
زراعـی و گلخانـه ای بـه کشـاورزان جنـوب کرمـان 
پرداخت می شـود. شـریف بهـره این تسـهیات را 10 
درصـد ذکـر و تصریح کـرد: متقاضیان این تسـهیات 
اکنـون بـه بانـک معرفـی شـده و در حال انجـام روال 
باغبانـی  بـرای دریافـت آن  هسـتند. مدیـر  قانونـی 
گفـت:  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
تعـداد متقاضیان تسـهیات سـرمایه در گردش سـال 
گذشـته حـدود 70 نفـر بـود در حالـی که ایـن تعداد 

در سـال جاری بـه حـدود 120 نفـر می رسـد.

بخش عمده مدارس جیرفت 
نیازمند تعمیر و بازسازی است

مدیـر آمـوزش و پـرورش جیرفت گفـت: بخش عمده 
مـدارس ایـن شهرسـتان نیازمند تعمیر و یا بازسـازی 
کامـل اسـت کـه در ایـن زمینـه نیازمنـد مشـارکت 
بیشـتر مـردم هسـتیم. به گـزارش خبرگـزاری فارس 
احمـد اسکندری نسـب در حاشـیه بازدیـد از اجـرای 
پـروژه مهـر در مدارس این شهرسـتان اظهار داشـت: 
فضـای  نظـر  از  مـدارس  آماده سـازی  راسـتای  در 
فیزیکـی، تجهیـزات آموزشـی و سـاماندهی نیروهـا 
تمـام  در  مهـر  پـروژه  تحصیلـی  سـال  آغـاز  بـرای 
مـدارس جیرفـت در حـال اجـرا اسـت. وی بـا بیـان 
اینکـه در ایـن پـروژه تعمیـر و تجهیـز، آماده سـازی 
فضاهـای فیزیکـی مـدارس و تأمین فضـای الزم برای 
کاس، کارگاه، نمازخانـه و ... در حـال انجـام اسـت، 
تصریـح کـرد: بخشـی از اقدامات تعمیـر صندلی های 
فنـی  دانش آمـوزان  کارآمـوزی  عنـوان  بـه  مـدارس 
انجـام می شـود و گروه هـای جهـادی، خیـران و طرح 
هجـرت هـم در ایـن پـروژه مشـارکت دارنـد. مدیـر 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان جیرفـت بـا اشـاره بـه 
فعالیـت هفت کمیتـه در پروژه مهر شهرسـتان افزود: 
بخـش عمـده مـدارس شهرسـتان جیرفـت نیازمنـد 
تعمیـر و یا بازسـازی کامل هسـتند کـه در این زمینه 
نیازمنـد مشـارکت هـر چه بیشـتر مردم هسـتیم که 
بـا تشـکیل مجمع خیـران گام هـای قابـل توجهی در 

منطقـه در ایـن راسـتا برداشـته می شـود. 

جشنواره مدیحه سرایی و 
چاووشی خوانی رضوی در 

جیرفت پایان یافت
جشـنواره مدیحه سـرایی و چاووشـی خوانی رضوی از 
سـری برنامه هـای سـیزدهمین جشـنواره بین المللی 
امـام رضـا )ع( بـا معرفـی نفـرات برتـر در جیرفـت 
پایـان یافت. به گـزارش خبرگزاری فارس جشـنواره 
سـری  از  رضـوی  چاووشـی خوانی  و  مدیحه سـرایی 
برنامه هـای سـیزدهمین جشـنواره بین المللـی امـام 
رضـا )ع( چهارشـنبه شـب بـا معرفی نفـرات برتر در 
ایـن شهرسـتان پایـان یافـت. هیئـت داوران در این 
جشـنواره در بخش مدیحه سـرایی، علـی داداش زاده 
از اسـتان اردبیـل را بـه عنوان رتبه نخسـت، سـعید 
محمدحسـین  و  دوم  نفـر  را  اردبیـل  از  دوسـتان 
باغبانـی از شهرسـتان جویبـار اسـتان مازنـدران را 
بـه عنـوان نفـر سـوم معرفـی کـرده کـه بـا دریافت 
نقـدی  جایـزه  و  تقدیـر  لـوح  جشـنواره،  تندیـس 
تجلیـل شـدند. در این آییـن، روح اهلل زارع از اسـتان 
بوشـهر رتبـه نخسـت بخـش چاووشـی خوانی را بـه 
خـود اختصاص داد و عیسـی عتاب دار از شهرسـتان 
مینـاب و غـام گلپـران از شهرسـتان میناب اسـتان 
هرمـزگان بـه ترتیـب حائـز رتبه هـای دوم و سـوم 
جشـنواره شـدند که بـا دریافـت تندیس جشـنواره، 
لـوح تقدیـر و جایـزه نقـدی تجلیـل شـدند. هیئـت 
داوران امیررضـا رحیمـی را بـه دلیل اجـرای مطلوب 
چاووشـی خوانی بـا توجـه بـه شـرایط سـنی ایشـان 

شایسـته تقدیر دانسـت. 

شـامگاه 20 مردادمـاه همایـش تمدن هلیـل در هفته فرهنگی 
اقتصـادی اسـتان کرمـان در بـرج میاد تهـران برگزار شـد. در 
ایـن همایش نسـبت به معرفـی تمدن هلیل تاکید شـد. در این 
مطلـب نگاهـی انداختـه ایـم به وعـده هایی کـه دربـاره تمدن 

هلیـل در همایش مربوطه داده شـد:
رزم حسینی/استاندار کرمان

 هلیـل تمـدن بسـیار مهمـی اسـت و براسـاس مطالعـات 
کارشناسـان بایـد توجه ویـژه ای در جمهوری اسـامی و دولت 

درخصـوص تمـدن جیرفـت کرمـان صـورت بگیـرد. 
 شـش مـاه قبـل موافقتنامـه سـه جانبـه ای بیـن میـراث 
فرهنگـی کشـور، مرکز اسـناد ملی ایـران و اسـتانداری کرمان 
امضـا شـده اسـت کـه امیدواریـم در سـال آینـده کنفرانـس 
جهانـی تمـدن جیرفـت را در کرمـان و جیرفـت برگـزار کرده 
ضمـن آنکـه بدنبـال آن هسـتیم کـه در برنامه ششـم توسـعه 
زیرسـاخت هـای مربـوط بـه ایـن کنفرانـس و اساسـا تمـدن 

هلیـل را قـرار دهیم. 
 امیدواریـم ایـن تمـدن غنـی و دیرینـه بتوانـد ظرفیـت های 

مهمـی را کـه در جنـوب وجـود دارد معرفـی کند. 
محی الدین طیبی/رئیس کارگروه تمدن هلیل

 چه سـخت اسـت سـخن رانـدن از تمدن هلیل.هلیـل امروزه 

توجـه جهـان را بـه خـود جلـب مـی کنـد. هلیـل یـک تمدن 
خفتـه در خاک اسـت.

  درود بـه وارثـان ایـن تمـدن. درود بـر شـهدای هلیـل رود. 
سـپاس از یاران هلیل. کسـانی که امروز در راسـتای حفظ این 
تمـدن کهـن لحظـه ای از پا ننشسـتند تا به نیـاکان خود ثابت 

کنند کـه ادامه دهنـده راه آنان هسـتند. 
 از اسـتاندار مـی خواهم نگـذارد کاوش هـا در منطقه متوقف 

شود.
علیدادی/مدیر اکتشافات حوزه هلیل 

 بسـیاری از مستشـرقینی کـه جنـوب شـرق ایـران را مـورد 
مطالعـه قـرار داده بودنـد، این ناحیـه از ایران را خالـی از تمدن 
مـی دانسـتند. اما امـروز کرمان بواسـطه همین بیابـان ها یکی 

از بهتریـن جاذبـه های گردشـگری را دارد. 
 مستشـرقین یک نسـخه را برای جنوب شـرق ایران پیچیده 
بودنـد کـه تمدن نـدارد. امـا ما صحبـت از حـوزه ای می کنیم 
کـه بـا بخش های شـمالی کرمـان متفـاوت اسـت. تعریفی که 
از حـوزه جنـوب کرمـان داریم حـوزه درون فرهنگـی جنوب را 

داریم. 
 تمـدن هلیـل برمولفه هایـی از جمله آب، خـاک حاصلخیز و 

محصوالت متنوع اسـتوار اسـت

 مـا اکنـون مشـغول کاوش در تپـه گاو کشـی هسـتیم و در 
حـال سـال یابـی هسـتیم و کاوش مـا ادامـه دارد. 

 مـا ارتبـاط بسـیار نزدیکـی را بیـن جیرفـت و بیـن النهرین 
داریـم و مـی توانیـم بگوییم تمـدن هلیل با تمدن هـای بزرگ 

عصـر خـود در ارتباط بوده اسـت. 
از وجـود کارگاه اشـیا هنـری در کنارصنـدل و   شـواهدی 
منطقـه تمـدن هلیـل وجـود دارد و همچنیـن رگـه هایـی از 
سـنگ مـس هـم دیده شـده اسـت و ظـروف فلـزی هـم از آن 

دوران پیـدا شـده اسـت. 
 مـا فکـر مـی کنیـم یـک دوره خـا وجـود دارد که تـا دوره 
هخامنشـی مـی توانـد شـکل گرفته باشـد. ما فرض مـی کنیم 
منطقـه بـه یک مـدت طوالنی دچار خشکسـالی شـده اسـت و 

از دوران هخامنشـی دوبـاره شـکل گرفته اسـت. 
 تـا بـه االن که بررسـی هـای ما کامل نشـده بیـش از 2200 
بنـای تاریخـی در حـوزه تمـدن هلیـل مـورد شناسـایی قـرار 

اسـت. گرفته 

در سمینار تمدن هلیل چه وعده هایی داده شد؟
جشنواره

تمدن هلیل، کهن ترین گهواره گاه تمدِن جهان
 سید محی الدین طیبی

معمای خط
نمونـه هایـی از خـط بـر روی گل رس در »هلیل رود« 
پیـدا شـده کـه بـه گفتـه کارشناسـان ایـن خط قـرن ها 
قدیمـی تـر از خـط میخـی اسـت. ایـن خـط یـک خـط 
آمـده  دسـت  بـه  آثـار  نیسـت،   )symbolic( سـمبلیک  
نشـان دهنده آن اسـت کـه ایـن خـط در زمـره خطـوط 
جـای  سـمبولیک  خطـوط  گـروه  در  و  بـوده   Linear
نمی  گیرنـد. دوم ایـن کـه خـط کشـف شـده در جیرفـت 
شـباهتی بـه هیچ یـک از خطـوط باسـتانی دیگـر نـدارد 
و می تـوان رواج آن را تقریبـاً همزمـان بـا اختـراع خـط 
سـومری دانسـت. ایـن یافته هـا تغییـرات و دگرگونی های 
زیـادی را در باورهـای گذشـته درباره پیشـتازی و سـابقه 

خـط در تمـدن بیـن النهریـن بـه وجـود آورده اسـت.
باستانشناسـان بـه دلیـل منحصـر بـه فـرد بـودن، ایـن 
آثـار را بـا نـام خـط شـرقی معرفـی کـرده   و امیـد دارنـد 
بتواننـد در آینـده آن را بخواننـد. تـا قبـل از کشـف  ایـن 
نمونـه خط هـا کـه آن هـا را روی چنـد لـوح باسـتانی پیدا 
کـرده  انـد، فقـط از 2 خـط باسـتانی میخـی و هیروگلیـف 
بـه عنـوان نمونه هـای باسـتانی یاد می شـد که اینـک باید 
در آن تجدیـد نظـر کـرد. از دیـدگاه بسـیاری از باسـتان 
شناسـان، چهـار لـوح گلی کشـف شـده در محوطـه پیش 
از تاریـخ شـهر دقیانوس که بر روی آن ها خطوط هندسـی 
کهن تریـن خـط جهـان نقش بسـته آخرین حلقـه هویتی 
تمدن »ارت« اسـت که دانشـمندان در رمزگشـایی از آن ها 
ناتـوان مانده انـد. خـط تمدن هلیـل رود، به صورت اشـکال 
هندسـی هسـتند که هیچ گونـه معادل یا شـبیهی ندارند و 

تاکنـون کسـی موفـق بـه خواندن آن ها نشـده اسـت. 
راز مهرهای سر به مهر 

ُمهرهـای یافـت شـده بـا نقـوش مختلـف در منطقـه 
متعلـق بـه بازرگانانـی بوده کـه از نقاط دیگر بـرای خرید 
کاال بـه »جیرفـت قدیـم« مـی آمدنـد و از ایـن ُمهـر هـا 
بـرای ُمهـر و موم کاال ها اسـتفاده می کردنـد. تعداد زیاد 
مهرهـا و تنـوع طـرح هـا نشـان مـی دهـد که خریـداران 
زیـادی از نقـاط مختلـف خـارج از منطقـه بـه ایـن شـهر 
انـد. چنـد سـالی بـود کـه کارشناسـان بـه  مـی آمـده 
اشـیایی بـا فـرم مشـابه هـم )بـا نقـوش مختلـف و مزین 
بـه نگیـن های قیمتی( در کشـورهای مصر، تاجیکسـتان، 
مغولسـتان، افغانسـتان و بین النهرین برخورد می کردند، 
بـدون آن کـه بتوانند مبدأ آنان را پیـدا کنند. متخصصان، 
ایـن اشـیاء را »کیف دسـتی« مـی نامند و تـا کنون هیچ 
کاربـرد خاصـی بـرای این اشـیا معلوم نشـده بـود. اکنون 
پـس از کاوش هـای »جیرفـت« متخصصـان پی بـه مبدأ 
سـاخت ایـن اشـیای گـران بها بـرده انـد. خانـم پیتمن و 
آقـای مجیـد زاده معتقدنـد کـه ایـن اجسـام بـرای وزن 
کـردن دقیـق سـنگ ها و نگیـن های گـران بها اسـتفاده 
مـی شـده انـد. بـه دلیـل تراکـم مهـر هـا و سـنگ وزن 
هـا خانـم پیتمـن معتقـد اسـت که:»جیرفت؛ الـدورادوی 

خریـداران سـنگ هـای قیمتـی بوده اسـت.« 

 تجارت جهانی 
بـدون تردید بایـد بگویم که گسـتردگی و تنوع تجارت 
این منطقه در دنیای باسـتان همگان را شـگفت زده کرده 
اسـت. تمـدن جیرفـت در زمـان خـودش از هـر سـمت و 
سـوی جغرافیایـی کـه در نظـر بگیریـد، از شـرق، جنوب، 
شـمال و غـرب بـا همسـایگانش روابـط مسـتقیم تجاری 
داشـته اسـت. در واقـع ایـن جـا بـرای همـه تمدن هـای 
اطـراف شـناخته شـده بـود و پـل ارتباطـی بین سـکونت 
گاه هـای بشـری در افغانسـتان، هند، جنـوب خلیج فارس 
محسـوب  )بین النهریـن(   رودان  میـان  تمدن هـای  و 

می شـده اسـت.
تنـوع گسـترده مهرهـا و اثرات پیدا شـده آن ها نشـان 
می دهـد که ایـن منطقه، مرکـزی برای تجـارت بازرگانان 
میـان رودان  تمدن هـای  تـا  سـند  رود  دره  تمـدن  از 
)بین النهریـن(  بـوده اسـت. مـواد خـام سـنگی از جاهایی 
مثـل بدخشـان و نقـاط دیگـر بـه ایـن منطقـه می آمـده 
و اینجـا بـه اشـیا و ابـزار قیمتـی تبدیـل می شـده اسـت. 
ظـروف تولیـدی در جیرفـت را پیـش از ایـن در عـراق، 
سـوریه، ازبکسـتان، عربسـتان و هند یافته اند و این نشـان 
دهنـده بزرگـی صنعـت و تجـارت در جیرفـت و حجـم 
بـاالی صـادرات ایـن تمـدن بـوده اسـت. می تـوان ایـن 
نتیجه گیـری را کـرد که تمـدن هلیـل رود، از مراکز اصلی 
تجـارت جهانـی در هزاره سـوم پیش از میاد بوده اسـت.

مهد صنعت 
نقطـه تعجـب برانگیـز در آثار به دسـت آمـده از تمدن 
هلیـل رود آن اسـت کـه گلدان هـای کلرویتـی مربوط به 
هـزاره سـوم قبـل از میـاد کامًا برای باسـتان شناسـان 
ناشـناخته نبـود. برخـی از ایـن آثـار پیـش تـر در مـاری 

Marie جلگـه فـرات، جلگه سـند و سـواحل خلیـج فارس 

و حتـی تپـه یحیی شناسـایی شـده اند. تشـابه بسـیار آن 
هـا، متخصصـان را بـه فکـر فرو برده اسـت. در ایـن میان 
پیرآمیـه  Pierre  Amite  بـی آن که اطاعی از سـر منشـأ 
آن ها داشـته باشـد، از نوعی سـبک بین فرهنگی سـخن 
مـی گفـت. از این پـس می دانیم که این اشـیا به شـکلی 
صنعتی در جیرفت سـاخته شـده اند و در تمامی مشـرق 
زمیـن در نتیجـه تجـارت منتشـر شـده انـد بـه همیـن 
دلیـل مـی تـوان ایـن حـوزه را به عنـوان مهـد صنعت در 

عصـر باسـتان نام گـذاری کرد.
 ساختمان سازی مدرن 

واژه زیگـورات، یک لغـت میان رودانـی )بین النهرینی(  
اسـت و نمی دانیـم کـه در اینجا چه نام داشـته اسـت. در 
نـگاه اول می بینیـم تختگاهـی اسـت کـه طبقـات پلکانی 
دارد. مسـلم اسـت کـه ایـن سـاختمان های پلکانـی در 
جیرفـت،  قدیمی تـر از زیگورات هـای تمدن میـان رودان 

. هستند
 قدیمی تریـن زیگورات بیـن النهرین، مربـوط به هزاره 
سـوم پیش از میاد اسـت و به تمدن سـومری ها و شـهر 
اور تعلـق دارد کـه پایـه اش مربع شـکل بـوده و 120 متر 
در 120 متـر اسـت. در حالـی کـه پایه سـاختمان پلکانی 
پیـدا شـده در کناره هلیـل رود در پایـه 400 متر در 400 
متـر بنـا شـده و بـه هـزاره چهـارم پیـش از میـاد تعلق 
دارد. در سـاخت ایـن بنـا، بیش از 4 میلیون خشـت گلی 
بـه کار رفتـه و تحقیقـات مـا نشـان می دهد کـه در عمق 
12 متـری تپه هـا، آثـار و الیه هایـی بـه مراتـب قدیمی تر 
از الیه هـای فوقانـی قـرار دارد. طبقـه اول این سـاختمان 
بـزرگ، 90 هـزار متـر مربـع و طبقـه دوم، 22 هـزار متـر 

مربع مسـاحت دارد. در تحقیقاتی که در زمسـتان 2005 
بـا کمـک دسـتگاه هـای الکتریکـی )مقاومـت کهربایی ( 
در تپـه باسـتانی »ُکنـار صنـدل«  انجـام شـده، نتیجـه 
مقاومـت زمیـن نشـان مـی دهد کـه در عمـق 12 متری 
زیـر تپـه هـا آثـار و الیـه هایـی بـه مراتـب قدیمـی تر از 

الیـه هـای فوقانی وجـود دارند.
ایـن  بـه دسـت آمـده در کشـفیات  آجرهـای پختـه 
منطقـه حتـی از نمونـه هایـی کـه بـه تمـدن هارپایـی 
)کـه بـه تمدنـی در نواحـی بلوچسـتان پاکسـتان و ایران 
تعلـق داشـته( نسـبت مـی دهنـد، بزرگتـر و بهترنـد و 
آن احتمـال ایـن کـه یکـی از مراکـز تمـدن هارپایـی را 
عـاوه بـر ایندوس باید در حـوزه هلیـل رود و جازموریان 
جسـت، قوت می بخشـد. گذشـته از آن که ایـن تنها می 
توانـد بـه یکـی از ادوار تاریخـی آن تمدن مربوط شـود و 
چـه بسـا در ادوار دیگـر مـی توانسـته خاسـتگاه تمدنـی 
مسـتقل و حتـی رقیـب برای حـوزه »ایندوس« باشـد؛ به 
ویـژه ایـن که مطالعـات اخیر عـاوه بر ارتباط بـا عیام و 
شـوش، نوعـی ارتبـاط را بین این منطقه با ترکمنسـتان و 
مـگان )Magana( و دیلمون )Dilmun( برای ادواری نشـان 

مـی دهد.
 آراتای گمشده

دیـر زمانـی اسـت که باسـتان شناسـا ن در لـوح های 
گلـی یافـت شـده از بیـن النهریـن بـه نـام تمدنی بـه نام 
»آراتـا« برخـورد کرده بودنـد؛ اما تا کنون اثـری از چنین 

تمدنـی پیدا نشـده بود.
در یکـی از ایـن الواح »مردوک« پادشـاه سـومر )هزاره 
سـوم پیـش از میـاد( از زبـان »ای نانـا« بـزرگ تریـن 
الهـه خـدای سـومریان، مـردم »آراتـا« را کـه بـه تازگـی 
تحـت سـلطه سـومریان درآمـده بودنـد زنهار مـی دهد و 
مـی گویـد کـه اگـر مـی خواهنـد پـس از شکسـت تحت 
سـلطه سـومر به زندگی خـود آزادانه ادامه دهنـد، باید از 
گنجینـه هـای گران بهایی کـه در اختیار دارنـد به عنوان 

خـراج بـه او بپردازند.
در یکـی از ایـن الـواح مسـیر فرسـتاده مـردوک بـرای 
بـردن پیـام بـه نزد مـردم »آراتا« چنین شـرح داده شـده 
اسـت:»از اوروک بـه آنشـان و از آنشـان بـه سـمت شـرق 

بایـد چندیـن کـوه را پشـت سـر می گذاشـته اسـت.« 
پروفسـور مجیـد زاده و هیـأت همـراه او اعتقـاد کامل 
دارنـد کـه ایـن مسـیر، مسـیری اسـت کـه فرسـتاده از 
سـومر به سـمت کرانـه های »هلیـل رود« پیموده اسـت. 

سخن پایانی 
در پایـان بایـد گفت امـروزه، یافته هـای  جیرفت  افق 
دیگـری از فرهنـگ هـای شـرق را گشـوده اسـت. امروزه، 
کارشناسـان و خاورشناسـان هـم صـدا بـر یـک باورند که 
در تاریـخ مـردم شناسـی 2 دوره وجـود دارد. یکـی دوره 
پیش از کشـفیات جیرفت و دیگری پس از کشـفیات آن. 
پـس از این کشـفیات اسـت که تاریـخ تمدن جهـان باید 

از نو نگاشـته شـود.

جنوب

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 139460319007009653هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم اکرم کبیری فرزند  محمد بشـماره شناسـنامه 
2939 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 223 متـر مربـع تحت 
پـاک 1736 فرعـی از 20 اصلـی واقـع در بخـش 6 کرمـان به آدرس کرمـان- قائم ابـاد- خیابان 
فردوسـی- فردوسـی 4 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای علـی ایاقـی حسـینی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/1           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/15          

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2129

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 139460319007006763هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای عزیزاهلل کافـی زاده درختنجانـی فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 174 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
649/18 مترمربـع تحـت پـاک 226 فرعـی از 137 اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک2 فرعی 
از 137 اصلـی واقـع در بخـش 8 کرمـان به آدرس کرمـان کوهپایه- ده لولو جنب شـرکت تعاونی 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای اسـداله خواجـه حسـینی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 

اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/1          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/15          

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2180               

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 139460319007007528هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای محمود نصری فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 24 صادره از کرمان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 711/03 متر مربع 
تحـت پـاک8751 فرعـی از 6 اصلـی واقـع در بخش 4 کرمان بـه آدرس کرمان خیابان اسـتقال 
کوچـه شـماره 10 غربـی 7 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای حاج محمـد کریم داورپنـاه محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/1                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/15          

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2196               

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 139460319007007218هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمدعلـی رضایـی فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 712 صـادره از رفسـنجان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 343/34 
مترمربـع تحـت پـاک 4454 فرعـی از 2788 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک 1299 فرعی 
از 2788 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان مالـک اشـتر شـمالی نبـش 
کوچـه 44 خریـداری از محـل مالکیـت آقای محمدرضا هروی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/15          
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 139460319007012912هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محسـن میرشـکاری کوهـی فرزند احمد 
بشـماره شناسـنامه 6992 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 251 
متـر مربـع تحت پـاک 13830 فرعـی از 4776 اصلی واقـع در بخش 1 کرمان بـه آدرس کرمان 
بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچه 35 خریـداری از محل مالکیـت آقای حسـین ایرانمنش محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/15          
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 139460319007009975هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقـای محمد عنایتی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
1 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت 117/80 مترمربع تحت پاک 
13942 فرعـی از 3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 223 فرعـی از 3968 اصلی واقع 
در بخـش 2 کرمـان به آدرس کرمان سراسـیاب کوچه قدمگاه شـهید بختیـاری خریداری از محل 
مالکیـت آقـای علـی اکبـر اشـرف پـور محـرز گردیده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/1         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/15          

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2217 
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خبر آخر

دومین ساالنه عکس کرمان سوم تا پنجم شهریور برگزار می شود

»لطفا با دوربین وارد شوید« 
دبیـر سـاالنه عکـس کرمـان گفـت: قـرار بـود ایـن سـاالنه از اول تـا 
پایـان شـهریور مـاه در کرمـان برگـزار شـود کـه بـه دلیل فشـردگی 
مقـاالت دو روز افتتاحیـه بـه تعویـق انداختـه شـده و در روز سـوم 
شـهریور سـاعت 18:30 دقیقـه این نمایشـگاه با حضـور 17 میهمان 
افتتـاح خواهـد شـد. مسـعود زنـده روح کرمانـی در نشسـت خبـری 
»دومیـن سـاالنه عکس کرمان« گفت: خوشـبختانه قـدم در برگزاری 
دومیـن سـاالنه عکـس کرمان گذاشـتیم و فکر نمی کردیـم این اتفاق 
در کرمـان بـه صـورت ملی انجام شـود. وی هدف از برگـزاری دومین 
سـاالنه عکـس کرمـان را افزایش سـطح علمی، آموزشـی و پژوهشـی 
عکاسـان اسـتان کرمـان در تعامـل بـا هنرمندان کشـور عنـوان کرد 
و گفـت: نخسـتین بـار در سـطح شـهر و اسـتان کرمـان نسـبت بـه 
برگـزاری یـک همایـش تخصصـی متنـوع شـامل نمایشـگاه عکس و 
مباحـث میـان رشـته ای اقـدام کردیم و تمامـی فعالیت هـا متمرکز 
بـر ارایـه ی مقـاالت پژوهشـی، برگـزاری نشسـت هـای تخصصـی و 
نمایشـگاه در یـک مـورد و موضـوع خـاص در ایـن زمینـه خواهـد 
بـود. زنـده روح کرمانـی اظهـار کرد: نمایشـگاه دومین سـاالنه عکس 
کرمـان در دو بخـش برگـزار خواهـد شـد که یـک بخـش آن مربوط 
بـه عکاسـان اسـتان کرمـان اسـت کـه هر عـکاس مـی تواند بـا پنج 
عکـس در ایـن سـاالنه شـرکت داشـته باشـد ضمـن آنکـه عکس ها 
بایـد در حیطـه جغرافیایـی کرمـان باشـد و بخـش دیگرمربـوط بـه 
میهمانـان ویـژه از اسـتان های هرمـزگان ، یزد و فارس اسـت که در 
ایـن بخـش تعـداد 20 عکس از عکاسـان سرشـناس با موضـوع اعام 
شـده بـه نمایـش در خواهـد آمد.  مدیر هنری سـاالنه عکـس کرمان 
هـم گفـت: امسـال در بخـش مقـاالت حـدود 200 صفحـه مقالـه به 
جشـنواره رسـیده اسـت. مهـدی جعفـری افـزود: همچنیـن 800 اثر 
از 185 عـکاس بـه دبیرخانـه رسـیده کـه از بیـن آنهـا 126 قطعـه 
عکـس انتخـاب شـده اسـت.  وی بیـان کـرد: عکـس هـای منتخـب 
و  کننـده  عکاسـان شـرکت  پیشکسـوت،  عکاسـان  بخـش  در سـه 
تقدیرشـدگان سـال قبـل بـه نمایش گذاشـته می شـود. مدیـر موزه 
هنرهـای صنعتـی کرمـان هم گفـت: در رویکـرد جدید هیـات امنای 
مـوزه صنعتـی اجـرای نمایشـگاه هـای گروهـی بـا جامعـه هـدف و 
مخاطـب وسـیع تـر و زمـان طوالنـی تـر پیش بینی شـده تـا بتوانیم 
در زمـان طوالنـی تـر کل مخاطبـان و عاقـه منـدان اسـتان پهنـاور 
کرمـان اسـتفاده کننـد. میثـم ثمرخـی افـزود: یکـی از اتفـاق هـای 
خـوب سـال گذشـته برگـزاری نمایشـگاه سـاالنه عکس کرمـان بود 
کـه خوشـبختانه مخاطـب خوبی داشـت و از نظر کیفی هـم نیازهای 
مـوزه، جامعـه هنری و عاقـه مندان کرمـان را برآورده کـرد. دومین 
سـاالنه عکـس کرمان بـا حمایـت انجمن عکاسـان ایـران و همکاری 
هنـری  و  فرهنگـی  معاونـت  اسـامی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره کل 
شـهرداری و حـوزه هنـری کرمـان در محـل مـوزه هنرهـای معاصـر 

صنعتـی کرمـان برگـزار می شـود.
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عکس از محمد تاجیک

این است معامله اي که 
عصر ما با ما کرده است.

از روي خندق متالشی 
لباس مرتبی پوشیده ایم

راه می رویم، دوستانمان را می بوسیم، 
در جلسات مربوط به

دموکراسی می نشینیم
در حالی که، مسئله اصالً این نیست! 

چیزي در درون ما مدام
می سوزد و می پوسد.

عکس روزسینما

از رئیس جمهور پاداش نگیرید
سینما شهر 

تماشا
ساعات نمایش 

فیلم :
سالن یک
ساعت 17
ساعت 19
ساعت 21

حاج قاسم در کربال
شـبکه هـای اجتماعـی عراقـی از سـفر سـردار قاسـم سـلیمانی 

فرمانـده سـپاه قـدس بـه کربـا خبـر دادنـد.

عکس نوشت مناسبت

روز پزشک
یکـم شـهریور مـاه روز پزشـک اسـت. اول شـهریور مـاه، همزمان 
بـا زادروز بوعلـی سـینا، بـه پـاس تألیفـات و خدمـات وی، بـه علوم 
پزشـکی و فعالیت وی در این رشـته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک 
نـام گـذاری شده اسـت. بـه همیـن مناسـبت دیـروز در مراسـمی بـا 
حضور سیدحسـن هاشـمی وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی 

در مـوزه مشـاهیر بـرج میـاد از تندیـس این سـینا رونمایی شـد.

کتاب

آلزایمر
نوشته :دکترساندرا کابوت

ترجمه مریم ظهیر کارشناس تغذیه
ازدسـت دادن فکروذهـن یـک انسـان فاجعـه اسـت. خوشـبختانه 
راهایـی وجـود دارد کـه بتـوان از زوال عقـل و آلزایمر جلوگیـری نمود یا 
پیشـرف آن را کنـد کـرد یـا در مراحـل اولیـه متوقـف نمـود.  همه کس 

مـی تواند ایـن راه کارها را بیاموزد.
ایـن کتـاب بـرای کمـک به شـما 
بـرای حفاظت ازسـلولهای مغزتان 
وعوامـل  زمـان  غـارت  برعلیـه 
موثرداخلـی وخارجـی که تخریب 
این سـلولها را سـرعت می بخشند 

نوشـته شـده است.
کتابفروشـی  کرمـان:  در 
روبـروی  اسـتقال  پاپیـروس- 
بانـک  سیدالشـهدا  بیمارسـتان 
کتـاب آزادی ابتـدای شـریعتی - 
داروخانه دکتـر بهاءالدینی انتهای 

شـفا

سید حامد ثمره طاهری نسب
کالس سوم دبستان میثم

دانش آموز ممتاز

جناب آقای سعید کوشش
 انتصاب شایسته جناب عالی

را به سمت سرپرست روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

را تبریک می گوییم. 
 علی امیرتیموری- نکیسا خدیشی 


