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قدیمی و فعال سابق سیاسی:

کرمانی
غالم

خانه زاد 
نیست

4

رئیس جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان  عنوان کرد

پیش بینی کاهش  
25 درصدی 

سطح زیر کشت 
ذرت در جنوب 
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رشد 11 درصدی 
مصرف آب
 در کرمان

---------  صفحه  2 ---------

سدها متهمان اصلی بحران آب در ایران؟

تا نقشه جامع آب 
کشور نباشد نمی توانیم 

سدسازی را زیر 
سوال ببریم )بخش دوم(
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کرمان قهرمان 
مسابقات 

اتومبیل رانی 
اساللوم کشور
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   فراخوان مزایده 028/م95/7                         فروش 2 واحد تجاري و 4 واحد مسكوني در شهر كرمان  )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام  مزایده

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 14000275775- کد اقتصادی 411371938916گزار نشانی

شرایط فروش توضیحات  مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار )ریال

 قیمت پایه مزایده
)ریال مساحت کاربری پالک ثبتی نشانی  شماره

واحد ردیف

 50 درصد نقد و
 50 درصد اقساط

دو ساله

داراي 5 واحد پارکینگ شماره 42-41-
 43-44-45هریك به مساحت 12متر

مربع واقع در حیاط مجتمع
000ر000ر650 000ر000ر000ر13 226/01 تجاري

 پالک 2169فرعي مجزي شده
 از1983فرعي از 4810 اصلي

بخش 1کرمان

 کرمان - خیابان شهید کامیاب حد
 فاصل کامیاب 2و4هفتمین واحد

تجاري از سمت گذر شرقي مجتمع
55 1

 50 درصد نقد و
 50 درصد اقساط

دو ساله

 داراي 3 واحد پارکینگ شماره
 68-69- 70 هریك به مساحت 12متر
 مربع بانضمام اعیان نیم طبقه فوقاني به

مساحت 61/ 38متر مربع

000ر000ر283 000ر000ر650ر5 65/67 تجاري
 پالک 2170فرعي مجزي شده
 از 1983فرعي از4810اصلي

بخش1کرمان

 کرمان - خیابان شهید کامیاب حد
 فاصل کامیاب 2و4ششمین واحد

تجاري از سمت گذر شرقي مجتمع
56 2

 داراي انباري قطعه27به
 مساحت8/25مترمربع و پارکینگ

 قطعه19به مساحت11/52مترمربع و
تراس قطعه15به مساحت10/15مترمربع

000ر000ر80 000ر000ر600ر1 78/06 آپارتمان
 پالک 2190فرعي مجزي شده
 از 1983فرعي از4810اصلي

بخش1کرمان

 کرمان - خیابان شهید کامیاب حد
 فاصل کامیاب 2و4 - جنوب شرقي

طبقه اول بلوک 4
15 3

 داراي انباري قطعه13به
 مساحت8/35مترمربع و پارکینگ

 قطعه52 به مساحت11/52مترمربع
000ر000ر78 000ر000ر550ر1 78/06 آپارتمان

 پالک 2206فرعي مجزي شده
 از 1983فرعي از4810اصلي

بخش1کرمان

 کرمان - خیابان شهید کامیاب حد
 فاصل کامیاب 2و4 - جنوب شرقي

طبقه دوم بلوک 4
30 4

 داراي انباري قطعه14به
 مساحت8/35مترمربع و پارکینگ

قطعه51 به مساحت11/52مترمربع
000ر000ر75 000ر000ر500ر1 77/54 آپارتمان

 پالک 2205فرعي مجزي شده
 از 1983فرعي از4810اصلي

بخش1کرمان

 کرمان - خیابان شهید کامیاب حد
 فاصل کامیاب 2و4 - شمال شرقي

طبقه دوم بلوک 4
31 5

 داراي انباري قطعه30به
 مساحت7/65مترمربع و پارکینگ

قطعه50 به مساحت11/52مترمربع
000ر000ر73 000ر000ر450ر1 77/54 آپارتمان

 پالک 2221فرعي مجزي شده
 از 1983فرعي از4810اصلي

بخش1کرمان

 کرمان - خیابان شهید کامیاب حد
 فاصل کامیاب 2و4 - شمال شرقي

طبقه سوم بلوک 4
46 6

  اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
http//iets.mporg.ir/  یا سایت )پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور( محل

دریافت اسناد
از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یك هفته مهلت

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبیرخانه مدیریت حراست محل
دریافت اسناد

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روز مهلت

)اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )اتاق جلسات محل
دریافت اسناد

طبق اسناد مزایده زمان
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

در گفت و گو با مهدی قراری زاده و سیروس خالقی دو کاراته کا موفق کرمانی عنوان شد: 

پیشرفت کاتا بیشتر از 
کومیته است

 اناهلل واناالیه راجعون
 متاسفانه مطلع شدیم در پی حادثه تصادف 
خودروی سواری همشهریانمان در جزیره 
قشم، برادر جوان جناب آقای مهندس 

باقری »فرماندار محترم شهرستان ریگان« و 
همچنین برادرزاده جوان جناب آقای جعفر 
توسلی و همچنین جوان برومند خانواده 
محترم برائی نژاد به دیار باقی شتافتند.

 لذا ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت
 این واقعه تلخ ، آرزوی صبر و بردباری
 برای خانواده های محترم  از دست 

رفتگان این حادثه، داریم.
 روحشان شاد و غرق در رحمت الهی باد.

خانواده خدیشی

محمد صنعتی پیشکسوت و خیر ورزش یار کرمانی:

جناح بازی
کنار رود، ورزش 
پیشرفت می کند
   صفحه  3

انتقاد مسئوالن استان از همكاری نكردن برخی بانک ها در اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی

دست تولید 
زیرچرخ شبكه بانكی

مدیرعامـل بانـك توسـعه صـادرات در حالـی گفته که 
اسـتان کرمـان در اولویـت دریافـت تسـهیالت دو هـزار 
میلیـارد ریالـی بـه بنگاه هـای کوچـك و متوسـط اسـت 
بانکـی  شـبکه  از  کرمـان  اسـتاندار  گذشـته  شـب  کـه 
درخواسـت کـرد توجه بیشـتری در این خصوص داشـته 

. شند با
علـی صالح آبـادی مدیرعامـل بانـك توسـعه صـادرات 
ایـران خبـر داده که اسـتان های تهـران، کرمـان، فارس، 
لیسـت  در  اول  اسـتان  پنـج  یـزد،  و  رضـوی  خراسـان 
اعطـای تسـهیالت دو هـزار میلیـارد ریالی بـه بنگاه های 
کوچـك و متوسـط هسـتند. آنطور که خبرگـزاری صدا و 
سـیما نوشـته ایـن بانك اعالم کـرده که در حـال حاضر، 

تسـهیالت بـه بنگاههـای کوچـك و متوسـط فعـال در 
صنایعـی ماننـد فـرش، خشـکبار و مـواد غذایـی، آبزیان، 
چـرم، زعفـران و سـایر حـوزه هایـی کـه دارای ارزش 
افـزوده، بـه ویـژه در حـوزه صادراتـی هسـتند در فرایند 
پرداخـت اسـت. ایـن اقـدام بانـك توسـعه صـادرات در 
راسـتای تصمیمـی اسـت کـه دولـت گرفـت و بر اسـاس 
و  کوچـك  بنگاه هـای  شـد  موظـف  بانکـی  شـبکه  آن 
متوسـط کـه از بازار محصول مناسـبی برخـوردار بوده اند 
را تأمیـن مالـی کنـد. اوایـل اردیبهشـت ماه گذشـته بود 
کـه بانـك مرکـزی بخشـنامه ای در ایـن خصـوص صادر 

 . د کر
صفحه 2
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا

پایان عملیات اجرایی  آب رسانی 
به مسکن فرهنگیان انار 

بـا اعتبـاری بالـغ  بـر یـك میلیـارد ریـال؛ 
آب رسـانی به مسـکن فرهنگیان انـار به پایان 
رسـید. عبـاس فرازمنـد ناظـر عالـی پـروژه 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان گفت: 
»بـا اعتبـاری بالغ بـر یـك میلیـارد ریـال پس 
از اجـرای 4 کیلومتـر لوله گـذاری بـه مسـکن 
فرهنگیان انار آب رسـانی شـد.« وی افزود: »با 
اتمـام ایـن پـروژه سـاکنین 42 واحد مسـکن 
فرهنگیـان از نعمـت آب سـالم و بهداشـتی 

بهره منـد شـدند.«

پیشرفت 70 درصدی آب رسانی 
به شهر بهرمان

عملیـات آب رسـانی به شـهر بهرمـان با 70 
درصد پیشـرفت در حال انجام اسـت. حسـین 
چـرخ انـداز سرپرسـت شـرکت آب و فاضالب 
شهرستان رفسـنجان گفت: »به منظور اجرای 
عملیـات آب رسـانی بـه شـهر بهرمان،تاکنون 
12 کیلومتـر خـط 300 پلی اتیلـن اجراشـده 
و یـك حلقـه چـاه نیـز حفـر و تجهیـز شـده 
اسـت.« وی افـزود: »عملیـات سـاخت مخزن 
2000 مترمکعبـی نیز ادامـه دارد.« چرخ انداز 
در ادامـه بیـان داشـت: »درمجموع ایـن پروژه 

تاکنون 70 درصد پیشـرفت داشـته اسـت.«

واگذاری بیش از یک هزار و 100 
فقره انشعاب آب در استان 

طـی یـك مـاه 1105 فقره انشـعاب آب در 
اسـتان کرمـان واگـذار شـد. محمـد طاهـری 
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان کرمـان گفـت: »طـی مـاه 
گذشـته به منظـور واگـذاری انشـعاب آب بـه 
مشـترکین جدید، بیش از 30 کیلومتر شبکه 
آب رسـانی در اسـتان کرمـان توسـعه یافـت و 
1105 فقـره انشـعاب آب در اسـتان کرمـان 
واگذار شـد.« وی افزود: »انشـعابات ذکرشـده 
در شهرسـتان های سـیرجان )182(، کهنـوج 
)52(، کرمان )340( ،رفسـنجان )168( ،بافت 
)33( ،بردسـیر )25(، بـم )70(، جیرفت )61(، 
،راور )9( و  ،عنبرآبـاد )14(  شـهربابك )62( 
زرنـد )89( فقـره بـه متقاضیان واگذار شـد.«

رشد 11 درصدی مصرف آب
 در کرمان

در  کرمـان  شهرسـتان  در  آب  مصـرف 
مقایسـه با مدت زمان مشـابه سـال قبـل، 11 
درصـد رشـد داشـت. غالمرضـا زین الدینـی 
مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان کرمان 
گفـت: »مصـرف آب در شهرسـتان کرمـان 
طی 4 ماه نخسـت سـال جاری در مقایسـه با 
مدت زمان مشـابه سـال قبل، 11 درصد رشـد 
داشـت.« وی افزود: »بیشـترین رشـد مصرف 
کمتریـن  و  درصـد(   56( بـا  اختیارآبـاد  در 
میـزان رشـد در شـهداد بـا )1 درصـد رشـد( 
داشـته ایم.« زین الدینـی در ادامـه همچنیـن 
اذعـان کـرد: »در شـهرهای باغیـن، جوپـار، 
چتـرود و محـی آبـاد بـا کاهـش مصـرف آب 
در مقایسـه بـا مدت زمـان مشـابه سـال قبـل 

بودیم.« مواجـه 

تعویض بیش از پنج هزار دستگاه 
کنتور خراب آب در استان 

جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  طـی 
5059 دسـتگاه کنتـور خـراب آب در اسـتان 
کرمـان تعویـض شـد. محمـد طاهـری رئیس 
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  و  هیئت مدیـره 
از  »یکـی  گفـت:  کرمـان  اسـتان  فاضـالب 
مهم تریـن راه های جلوگیری از هـدر رفت آب 
و کاهـش آب بدون درآمد در شـرکت های آب 
و فاضـالب توجـه بـه امـر تعویـض کنتورهای 
خـراب و تعویـض به موقـع آن هـا اسـت.« وی 
سـال  ابتـدای  از  راسـتا  همیـن  »در  افـزود: 
جـاری تا پایـان تیرماه، 5059 دسـتگاه کنتور 
بردسـیر،  بافـت،  شهرسـتان های  در  خـراب 
زرنـد، سـیرجان،  رفسـنجان،  بـم، جیرفـت، 
کهنـوج  و  کرمـان   عنبرآبـاد،  شـهربابك، 
دسـتگاه تعویـض گردیـد.« طاهـری تصریـح 
کـرد: »تعویـض کنتور کاری مسـتمر و دائمی 
اسـت زیرا عواملـی مانند قدمت کنتـور، نوع و 
جنـس کنتـور، سـختی و سـبکی آب عبوری 
از کنتورهـا و ... تأثیـر مسـتقیم بـر عمر مفید 
آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل  دارد.«  کنتورهـا 
اسـتان یـادآور شـد: »در هـر دوره از قرائت که 
توسـط قاریـان کنتـور انجـام می شـود تعـداد 
جدیـدی از کنتورهـای مشـترکان به لیسـت 

کنتورهـای خـراب افـزوده می شـود.«

کرمان ویچ

بانـك  مدیرعامـل 
صـادرات  توسـعه 
در حالـی گفتـه کـه 
در  کرمـان  اسـتان 
دریافـت  اولویـت 
تسـهیالت دو هـزار میلیـارد ریالی 
بـه بنگاه هـای کوچـك و متوسـط 
اسـت کـه شـب گذشـته اسـتاندار 
کرمان از شـبکه بانکی درخواسـت 
ایـن  در  بیشـتری  توجـه  کـرد 

باشـند. داشـته  خصـوص 
مدیرعامـل  صالح آبـادی  علـی 
بانك توسـعه صـادرات ایـران خبر 
داده که اسـتان های تهران، کرمان، 
یـزد،  و  فـارس، خراسـان رضـوی 
پنـج اسـتان اول در لیسـت اعطای 
تسـهیالت دو هـزار میلیـارد ریالی 
بـه بنگاه هـای کوچـك و متوسـط 
خبرگـزاری  کـه  آنطـور  هسـتند. 
صـدا و سـیما نوشـته ایـن بانـك 
اعـالم کـرده کـه در حـال حاضـر، 
تسـهیالت به بنگاههـای کوچك و 
متوسـط فعـال در صنایعـی ماننـد 
فـرش، خشـکبار و مـواد غذایـی، 
آبزیان، چرم، زعفران و سـایر حوزه 
هایـی کـه دارای ارزش افـزوده، به 
ویژه در حوزه صادراتی هسـتند در 
فراینـد پرداخـت اسـت. ایـن اقدام 
بانك توسـعه صـادرات در راسـتای 
تصمیمی اسـت کـه دولت گرفت و 
بر اسـاس آن شـبکه بانکی موظف 
شـد بنگاه هـای کوچك و متوسـط 
مناسـبی  محصـول  بـازار  از  کـه 
برخـوردار بوده انـد را تأمیـن مالـی 
کند. اوایل اردیبهشـت ماه گذشـته 
بود کـه بانك مرکزی بخشـنامه ای 
در ایـن خصـوص صـادر کـرد. در 
ایـن بخشـنامه تأکیـد شـده بـود 
کـه »در راسـتای رسـالت شـبکه 

بانکـی کشـور جهـت تأمیـن مالی 
نظـام اقتصـادی کشـور و با اشـاره 
به فرمایشـات مقام معظـم رهبری 
- مدظلـه العالـی- در ابتدای سـال 
فعال سـازی  ضـرورت  بـر  مبنـی 
صنایـع  تولیـدی  ظرفیت هـای 
کوچـك و متوسـط و ارتقـاء تـوان 
همچنیـن  و  آن هـا  رقابت پذیـری 
برجسـته  نقـش  بـه  عنایـت  بـا 
تولیـدی  واحدهـای  بی بدیـل  و 
ایجـاد  در  متوسـط  و  کوچـك 
اشـتغال و تحقـق اهـداف اقتصـاد 
مقاومتی، الزم اسـت تا در شـرایط 
مؤسسـات  و  بانك هـا  حاضـر، 
اعتبـاری غیـر بانکی نقـش مؤثرتر 
از  حمایـت  جهـت  را  کاراتـری  و 
بنگاه هـای کوچك و متوسـط ایفاء 

 » . کنند
رتبه پایین كرمان در تسهیالت 

پرداختی
در حالـی کـه مدیرعامـل بانـك 
قرارداشـتن  از  صـادرات  توسـعه 
اول  اسـتان   5 بیـن  در  کرمـان 
خبـر  تسـهیالت  اعطـای  لیسـت 
سـازمان  سرپرسـت  کـه  داده 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمـان روز گذشـته در کمیته رفع 
موانـع تولیـد اسـتان بـه پرداخـت 
تسـهیالت بـه واحدهـای صنعتـی 
نیمـه فعال اشـاره و بیان کـرد: »از 
مجمـوع واحدهای نیمه فعـال و یا 
دارای بیـش از 60 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی، حـدود 22 مـورد موفـق 
بـه دریافـت تسـهیالت بـه مبلـغ 
480 میلیاردریـال شـده انـد.« بـه 
گـزارش روابط عمومی اسـتانداری 
نـژاد  حسـینی  مهـدی  کرمـان 
افـزود: »جایگاه اسـتان از نظر رتبه 
تسـهیالت پرداختـی بـه واحدهای 

و  فعـال  نیمـه  ومعدنـی  صنعتـی 
بـا بیـش از 60 درصـد پیشـرفت، 
رتبـه 19 کشـوری اسـت کـه رتبه 
خوبی نیسـت.« وی اظهار داشـت: 
»در سـه مـاه امسـال 439 واحـد 
از طریـق سـامانه بهیـن یـاب ثبت 
نـام کرده اند و شـش هـزار و 300 
میلیارد ریـال در این رابطه مصوب 

شـده اسـت.«
انتقاد استاندار از شبكه بانكی 
عدم همـکاری بانك ها در زمینه 
رفـع موانـع تولید از نکاتـی بود که 
اسـتاندار کرمـان در جلسـه رفـع 
موانـع تولیـد بـه آن اشـاره کـرد. 
آنطـور کـه پایـگاه خبـری »کرمان 
نـو« نوشـته، بـا توجـه بـه آمـاری 
کـه از سـوی مسـئولین سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
در این جلسـه ارائه شـد سـه بانك 
کشـاورزی، ملـت و صنعت و معدن 
همـکاری  بیشـترین  ترتیـب  بـه 
داشـته اند.  را  تسـهیالت  ارائـه  و 
رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان در 
صحبت هایش در این جلسـه از سه 
بانك نامبرده تشـکر کرد و تقاضای 
توجه بیشـتر سـایر بانك هـا به این 
قضیـه را داشـت. او با بیـان این که 
»نترسـید، شـما عوض نمی شوید« 
بـه مدیـران بانك هـا می گفـت اگر 
بـا تهـران مشـکلی داریـد بـه مـا 
اعـالم کنیـد. اسـتاندار بـه بانك ها 
ایـن قـول را داد کـه به گونـه ای با 
مدیـران عامل صحبـت می کند که 
مشـکلی برای مدیران اسـتانی این 
بانك هـا بـه وجـود نیایـد و تاکیـد 
تقویـت  دنبـال  بـه  »مـا  می کـرد 
شـما هسـتیم نـه تضعیف شـما«.

شرط اعطای تسهیالت
اعطای این تسـهیالت شـروطی 

بـا بخشـنامه ای کـه  دارد. همـراه 
اردیبهشـت ماه  مرکـزی  بانـك 
بـود، پیوسـتی هـم  صـادر کـرده 
وجـود داشـت که اولویـت پرداخت 
تسـهیالت به واحدهـای تولیدی را 
مشـخص می کـرد. بـر این اسـاس 
متوسـطی  و  کوچـك  بنگاه هـای 
کـه از سـوي کارگـروه تسـهیل و 
رفـع موانـع تولیـد معرفی شـده در 
قـرار  اولویـت دریافـت تسـهیالت 
واحدهـاي  همچنیـن  می گیرنـد. 
تولیـدي کـه تعدیـل نیرو نداشـته 
یـا در صورت تعدیل نیـرو، دریافت 
را  امـکان  ایـن  تسـهیالت جدیـد 
تـا  مي کنـد  فراهـم  آن هـا  بـراي 
شـرایط بازگشـت بـه کار نیروهاي 
کننـد،  فراهـم  را  تعدیل شـده 
واحدهـاي تولیـدي کـه بـه دلیـل 
از  خـود  مطالبـات  وصـول  عـدم 
دولتـي،  اجرایـي  دسـتگاه های 
شـرکت هاي دولتـي و وابسـته بـه 
دولـت نتوانسـته اند تعهـدات خـود 
را در قبـال شـبکه بانکـي کشـور 
تولیـدي  واحدهـاي  کننـد،  ایفـا 
کـه داراي تـوان صادراتـي بـوده و 
اسـتمرار عملیـات تولیـدي آن هـا 
مي توانـد باعـث افزایـش صـادرات 
غیرنفتـي کشـور شـود، واحدهـاي 
عملیـات  اسـتمرار  کـه  تولیـدي 
دالیلـي  بـه  بنـا  آن هـا  تولیـدي 

خـارج از حیطـه اختیار مدیـران و  
بـر اسـاس شـرایط کالن اقتصادي 
نظیر نوسـانات ناگهاني شـدید نرخ 
برابـري اسـعار با مانع مواجه شـده  
کـه  تولیـدي  واحدهـاي  و  اسـت 
در  را  قبلـي  دریافتـي  تسـهیالت 
محـل موضـوع قـرارداد تسـهیالت 
اعطایي مصرف کرده اند، در اولویت 
دریافت تسـهیالت قـرار می گیرند. 
همچنیـن بنگاه هـای مشـمول این 
نداشـتن  از شـرایط  دسـتورالعمل 
بدهـی غیر جاری، چك برگشـتی، 
مفـاد  و  مالکانـه  نسـبت  رعایـت 
شـاخص های  رعایـت  آیین نامـه 
مالی در اعطای تسـهیالت سـرمایه 
در گـردش بـه اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی توسـط بانك هـای دولتی 
به منظـور بهره منـدی از تسـهیالت 
و تعهدات مسـتثنی هسـتند. برای 
خوانـدن تمامـی شـروطی کـه در 
پیوسـت بخشـنامه بانـك مرکـزی 
آمـده بـود، از رمزینـه زیر اسـتفاده 

. کنید

انتقاد مسئوالن استان از همكاری نكردن برخی بانک ها در اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی

دست تولید 
زیرچرخ شبكه بانكی

مدیـر صنایـع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
صنایـع  طـرح   16 »تعـداد  گفـت:  کرمـان  جنـوب 
کشـاورزی در منطقـه بـا اعتباری معـادل 158 میلیارد 

ریـال مصـوب شـد.« 
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، مهندس فاطمه میرسـاردو در جلسـه 
رفـع موانـع بانکـی طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی اظهار 
صنایـع  طـرح   16 تعـداد  جلسـه  ایـن  »در  داشـت: 
کشـاورزی در منطقـه بـا اعتباری معـادل 158 میلیارد 
ریـال مصـوب شـد.« وی بیـان داشـت: »ایـن طرح هـا 
محصـوالت  نگهـداری  سـردخانه  واحـد   9 شـامل 
...«، چهـار  و  پیـاز  کشـاورزی »خرمـا، سـیب زمینی، 
واحـد بسـته بندی »خرمـا، خـوراک دام بر پایـه علوفه 

و حبوبـات و خشـکبار«، روغن کشـی و فرآورده هـای 
کنجـد، تولیـد خـوراک دام و طیـور و واحـد فـرآوری 
محصـوالت لبنـی »شـیر، ماسـت، دوغ و ...« اسـت.« 
مدیـر صنایـع کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان ادامـه داد: »همچنیـن در حـال حاضر 
تعداد شـش فقـره پرونده بـه مبلغ 64.7 میلیـارد ریال 
مراحـل نهایـی خـود را طـی می کننـد.« میرسـاردو 
تصریـح کـرد: »بـر همین اسـاس از مجریـان طرح های 
پیشـرفت  آنـان  پروژه هـای  کـه  کشـاورزی  صنایـع 
فیزیکی بیش از 60 درصد  دارند، درخواسـت می شـود 
هرچـه سـریع تر از طریـق ثبت نام در سـامانه بهین یاب 
و تکمیـل پرونـده در مدیریـت صنایـع کشـاورزی این 
سـازمان برای طـرح در کمیسـیون رفع موانـع تولید و 

اخـذ تسـهیالت اقـدام کنند.«

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
کشـت  زیـر  سـطح  می شـود،  »پیش بینـی  گفـت: 

ذرت 25 درصـد در ایـن منطقـه کاهـش یابـد.« 
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
یعقـوب  سـید  دکتـر  کرمـان،  جنـوب  کشـاورزی 
موسـوی اظهـار داشـت: »بـا وجـود برنامـه ابالغـی 
وزارت جهـاد کشـاورزی از سـطح 16 هـزار هکتار، 
طـرح  سیاسـت های  راسـتای  در  سـازمان  ایـن 
همیـاران آب بـرای تحقـق عملیـات اجرایی کشـت 
ذرت در سـطح 12 هـزار هکتـار برنامه ریـزی کرده 

» ست. ا
واصلـه  »برابـر گزارش هـای  داشـت:  بیـان   وی 
هکتـار   500 و  هـزار   8 میـزان  ایـن  از  تاکنـون 
موسـوی  اسـت.«  یافتـه  تحقـق  اجرایـی  عملیـات 

تصریـح کـرد: »از سـطح 12 هـزار هکتـار حدود 2 
هـزار هکتـار آن علوفـه ای اسـت که تاکنـون 800 
هکتار کشـت شـده و همچنین 10 هـزار هکتار آن 
دانـه ای اسـت کـه تاکنـون 8 هـزار هکتـار کشـت 

است.« شـده 
 وی بـا اشـاره بـه اینکه تاکنـون یك هزار و 400 
هکتـار از مـزارع ذرت بـه آبیـاری تیپ مجهز شـده 
اسـت، افـزود: »پیش بینـی می شـود، این سـطح به 

بیـش از 2 هـزار هکتار توسـعه یابد.« 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
ادامـه داد: »پیش بینی می شـود، سـطح زیر کشـت 
ذرت در ایـن منطقـه حـدود 25 درصـد نسـبت به 

برنامـه ابالغـی کاهـش یابد.«

مدیر صنایع جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
خبر داد

تصویب 16 طرح صنایع 
کشاورزی با اعتبار
158 میلیارد ریال

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
عنوان کرد

پیش بینی کاهش
 25 درصدی سطح زیر 
کشت ذرت در جنوب 

 خبر خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

آگهی مزایده مال منقول
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگسـتری شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد 
در خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 2/951257 لـه آقای احمدحسـن 
زاده علیـه اقـای محمدنـژاد مومنـی دایربـر مطالبـه طلـب یك دسـتگاه 
کامیـون جرثقیـل متعلـق بـه خوانـده فـوق الذکـر بـا شـماره انتظامـی 
113ع78ایـران-45 از نـوع بنـز تیـپ 911مـدل 1973 رنـگ نارنجـی بـا جرثقیل 
منصوبـه بـه روی آن از نـوع تادانـو واقع در کرمـان پارکینگ امیرکبیر واقـع در بلوار 
پزشـك و ارزش خـودرو مذکـور به میـزان 370/000/000 ریال توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده جلسـه مزایده در مورخ 95/6/15 راس سـاعت 
9 صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محـل اجرای احـکام حقوقی برگـزار میگردد 
متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی 5 روز 
قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از خـودرو واقـع در آدرس فـوق الذکـر بازدیـد 
و درصـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی )حداقـل 
قیمـت فـروش پایه ارزیابی شـده می باشـد( خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری 
2171293951000 نـزد بانـك ملـی واریز و قبـض آن را به همراه پیشـنهاد کتبی 
در پاکـت دربسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده تحویـل ایـن اجـرا نمایند 
بدیهی اسـت شـخصی بـه عنوان برنده مزایده شـناخته میشـود کـه باالترین قیمت 

را پیشـنهاد داده باشـد و درصورت انصراف برنده مزایده ده درصد مبلغ پیشـنهادی 
بـه نفـع دولت ضبـط خواهد شـد.

اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری شهرستان کرمان- حسینی 

آگهی فقدان سند مالکیت
اقـای منصـور دررانی احـد از ورثه مرحـوم یداله دررانی مالك ششـدانگ 
پـالک 5 فرعـی از 4481 اصلـی بخـش 1 کرمـان کـه سـند مالیکت آن 
بشـرح ثبت شـماره 4738 صفحه 580 دفتر 43 صادر و تسـلیم گردیده 
ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیـت پـالک مزبور بعلت مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده 
لـذا باسـتناد اصـالح تبصره یـك اصالحی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب 
در یـك نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـك فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نماینـد در غیرایـن صـورت پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 95/5/31

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان - عیسی حافظی فر
از طرف، مصیب افشارمنش
رونوشت* مدیریت محترم ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره(

آگهی فقدان سندمالکیت
خانـم طاهـره کمالی ایسـینی فرزندعباس به شـماره شناسـنامه26354 
صـادره ازبندرعبـاس مالـك ششـدانگ یکبابخانـه دارای پـالک 4368 
فرعـی از2-اصلـی واقـع درکهنـوج بخـش 46 کرمـان که سـندمالکیت 
آن ذیـل ثبت13828 صفحه7دفتر71به شـماره چاپی004310سـری الف سـال83 
صادروتسـلیم گردیده ضمن تسـلیم یك برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضاشـده 
مدعی اسـت سـندمالکیت پـالک مزبوربه علت نامعلـوم معدوم گردیده ودرخواسـت 
سـندمالکیت المثنـی نموده،.لذاباسـتنادتبصره یـك اصالحـی ماده120آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتـب  یـك نوبـت آگهـی مـی شـودتاچنانچه کسـی مدعـی انجـام 
معاملـه نسـبت بـه ملـك فـوق الذکریاوجـود سـندمالکیت نزدخودمیباشـدظرف 
مـدت10 روزازتاریخ انتشـارآگهی به اداره ثبت شهرسـتان کهنـوج مراجعه واعتراض 
خودراضمـن ارایـه اصـل سـندمالکیت یاسـندمعامله تسـلیم نماید واال پـس ازمدت 

مذکورنسـبت بـه صدورسـند مالکیت المثنـی اقدام خواهدشـد.     
رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج -   اصغر نارویی

اگرچه مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات روز 
گذشته از در اولویت 
بودن واحدهای تولیدی 
استان کرمان در پرداخت 
تسهیالت خبر داد اما 
استاندار کرمان از 
همکاری نکردن برخی 
بانک ها انتقاد کرد 
و سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
استان رتبه کرمان از 
نظر تسهیالت پرداختی را 
خوب ندانست.
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ویژه

محمد صنعتی پیشكسوت و خیر ورزش یار كرمانی:

جناح بازی كنار رود، ورزش پیشرفت می كند

چـه  جوانـی  و  نوجوانـی  دوران  در   
می دادیـد؟ انجـام  ورزشـی 

حـدود  از  یعنـی   1327 سـال  از  مـن 
فوتبـال،  بـا  را  ورزش  پیـش  سـال   68
دوچرخه سـواری و باسـتانی شـروع کردم. از 
سـال 1331 عضو تیـم ملی فوتبـال کرمان 

شـدم.
 بعد از تیم شما تیم کلنی آمد؟

نـه. مـن در همـان تیـم کلنـی بـودم. در 
انجـام  هـم  دوچرخه سـواری   1331 سـال 
سـه روزه  اتوبوس هـا  درحالی کـه  مـی دادم، 
کرمـان تا تهـران را طـی می کردنـد، من به 
همـراه یکـی از دوسـتانم بـه نـام علی خـان 
ایران منـش شـش روزه مسـافت بیـن کرمان 
تـا تهـران را بـا دوچرخـه طـی کردیـم. در 
هـر شـبانه روز حـدود 200 کیلومتـر رکاب 
می زدیـم. بـا توجـه بـه شـرایط آن زمان که 

نـه آسـفالتی بـود و نـه امکانـات رفاهی بین 
راه بـود، ایـن کار را انجام دادیـم و آن موقع 

موردتوجـه مـردم قـرار گرفت. 
 واقعـاً کار بزرگـی بود. فکـر نمی کنم 

که االن کسـی بتواند.
بـه دلیـل عالقـه و جوانـی توانسـتیم این 
کار را انجـام دهیـم. 20 سـالگی بود و عالقه 

داشـتیم در اجتماع فعال باشـیم.
پول، سیاست و رقابت، ورزش را 

مختل كرده
 در آن زمـان، بیشـتر چه ورزش هایی 

موردتوجه مـردم بود؟
فوتبـال  البتـه  فوتبـال.  همـه  از  بیـش 
فوتبالیسـت  دارد.  فـرق  االن  بـا  موقـع  آن 
کفـش نداشـت. تـوپ و لبـاس را خـودش 
تأمیـن می کـرد. فوتبالیسـت ها بـا عشـق و 
عالقـه خودشـان تـوپ درسـت می کردند و 

بـه دلیـل همیـن عشـق و عالقـه باپشـتکار 
زمـان  آن  در  می کردنـد.  ورزش  زیـادی 
 65 داشـتیم.  ارزنـده ای  فوتبالیسـت های 
فوتبالیسـت  حجـری  عبـاس  پیـش  سـال 
کرمانـی، عضـو تیم ملـی فوتبال ایـران بود. 
چـون پـول بـه ورزش نیامـده بـود با عشـق 
و عالقـه ورزشـکاران در فوتبـال و در دیگـر 
رشـته ها مثل کشـتی و باسـتانی پیشـرفت 
می کردنـد. امـا از وقتی کـه پـول بـه ورزش 
آمـد، سیاسـت و رقابت هم آمدنـد. مقداری 

ورزش مختـل شـد.
را  اسـتان  فوتبـال  تیم هـای  بـازی   

می کنیـد؟ نـگاه 
بلـه. می بینـم. مـن در مراسـم رونمایـی 
از پیراهـن تیـم مـس حضـور داشـتم. آقای 
ابراهیـم زاده آن شـب حرف هـای خوبـی زد 
و خیلـی باعالقـه صحبـت می کـرد و انـگار 

داشـته  پیشـرفت  مـا  فوتبـال  می خواهـد 
صحبـت  عالقـه  و  عشـق  بـا  زیـرا  باشـد 
نمی گفـت. سـخن  تشـریفاتی  و  می کـرد 

 انتظـارات از اسـتان کرمـان بیشـتر 
اسـت و اسـتعدادهای زیادی داریم اما 
معرفـی نمی شـوند. بـه نظر شـما چرا 

اسـت؟ این گونه 
ورزشـکاری کـه بایـد کار بکند تـا هزینه 
هـم  ورزش  و  کنـد  تأمیـن  را  زندگـی اش 
می شـود.  سـخت  مقـداری  یـك  بکنـد، 
بایـد بـه ورزشـکاران توجـه شـود. برخـی 
در  بایـد  بی حدوحسـاب  ولخرجی هـای  از 
رشـته های ورزشـی بـه ورزشـکاران واقعـی 
داده شـود. وقتی از ورزشـکار حمایت شـود 
موردتوجـه  فعالیتـش  بفهمـد  ورزشـکار  و 
ایـن منجـر  و  کار می کنـد  باعالقـه  اسـت 
بـه پیشـرفت می شـود. البته االن بـه برخی 
ورزشـکاران یـك میلیـارد می دهند تـا بازی 
کنـد، این رقمی اسـت که باعـث کندی کار 

می شـود.
استاندار كرمان به ورزش عالقه مند 

است
و  ورزش  کـه  اسـت  وقتـی  چنـد   
جوانـان اسـتان مدیرکل نـدارد. وقتی 
ورزش مدیرکل نداشـته باشـد، چقدر 

می خـورد؟ لطمـه  اسـتان  ورزش 
همـه  و  نباشـد  مسـئول  وقتی کـه 
دسـت اندرکاران دسـت دوم و دسـت سـوم 
منتظر مسـئول باشند و ندانند چه سیاستی 
را بایـد اجـرا کننـد، اصـاًل پیشـرفت نداریم. 
اگـر سیاسـت از ورزش کنـار می رفـت ایـن 
مسـائل پیـش نمی آمـد. بـا توجـه بـه اینکه 
اسـتاندار کرمان بسـیار بـه ورزش عالقه مند 
تـالش  ورزش  پیشـرفت  بـرای  و  اسـت 
می کنـد اگـر جناح بـازی را کنـار بگذاریـم، 

می کنـد.  پیشـرفت  ورزش  مسـلماً 

 شـما اگـر مسـئول بودیـد، مدیرکل 
ورزش  بـه  بیشـتر  بودیـد،  ورزش 
یـا  می کردیـد  توجـه  همگانـی 

؟ نـی ما قهر
ورزش همگانـی پایه قهرمانی هسـت. اگر 
ورزش همگانـی نباشـد، ورزش قهرمانی هم 
وجـود نخواهـد داشـت. نبایـد بـه قهرمانـی 
تکیه شـود. االن کشـتی فرنگـی در المپیك 
بـود،  کـرده  تکیـه  قهرمانـان  روی  چـون 

خورد. شکسـت 
موفـق  را  ورزش  کـدام  کرمـان  در   

دیدیـد؟
خـوب  فوتبالـی  غیـر  ورزش هـای 
تکوانـدو کـه 20 هـزار  مثـل  کارکرده انـد. 

جـوان در اسـتان بـه ایـن رشـته مشـغولند 
کـه جـای خوشـحالی دارد. ایـن بـه خاطـر 
دلسـوزی های آقای رشیدی اسـت. بنابراین 
اگـر قـدر ورزشـکار را بداننـد و حرفـش را 

می کنـد. پیشـرفت  ورزش  بفهمنـد، 
 خیلـی از ورزشـکاران مطـرح مـا یا 
شـمالی هسـتند یا جنوبی. اسـتعداد 
ورزش هایـی  چـه  در  را  کرمانی هـا 
می دانیـد؟ در یـک مقطـع در کاراتـه 
خوب بودیـم و در یک مقطـع هندبال. 

امـا افـت کردیم.
در همه رشته ها استعداد داریم.

افراد دلسوز را مسئول ورزش كنند
 باشـگاه مس کرمان تغییـر مدیریت 
زیـادی دارد. همین االن مدیر باشـگاه 
تغییـر کرده. عـدم ثبات چقـدر لطمه 

می زنـد؟
وارد  لطمـه  خیلـی  قطعـاً  ثبـات  عـدم 
می آیـد،  مسـئولی  یـك  وقتـی  می کنـد. 

فقـط 5 تـا 6 ماه زمـان می خواهد تـا به کار 
آشـنا شـود تـا برنامه هایـش را پیـاده کنـد. 
برنامه هایـش  کـردن  پیـاده  دنبـال  وقتـی 
برکنـاری اش پیـش می آیـد  بـرود، زمزمـه 
و  مدیـر می شـود  دلسـردی  باعـث  ایـن  و 
درنهایـت کاری جلـو نمی رود. درگذشـته ما 
در همیـن اسـتان کرمان مدیـران 14 یا 15 
سـاله داشـتیم. مثـاًل آقای سـید ابوالحسـن 
مهدوی 14 سـال مسـئول ورزش بود. چون 
جـوان بـود، کرمانـی و دلسـوز بـود، ورزش 
پیشـرفت کـرد. آقـای نـژاد زمانـی 5 سـال 
مسـئول ورزش بـود. چون خـودش قهرمان 
بـود و خاک کشـتی را خورده بود دلسـوزی 
خوبـی  پیشـرفت  دوران  آن  در  داشـت. 

داشـتیم. باید افـراد دلسـوز و وارد به ورزش 
را مسـئول ورزش کننـد نـه اینکه هرکسـی 
کـه بیـکار شـد را مدیـرکل ورزش بگذارند.

 شیرین ترین خاطره ورزشی شما؟
شـیرین ترین خاطـره ورزشـی مـن به 65 
سـال پیـش و طـی کـردن مسـافت کرمان 
تـا تهـران بـا دوچرخـه بـود. اولیـن بـار که 
روزنامه هـای  را  دوچرخـه ام  و  مـن  عکـس 
لـذت  مـن  بـرای  کردنـد  منتشـر  تهـران 

داشـت. شـهریور 1331 بـود.
 چه نصیحتـی به جوانـان و نوجوانان 

عالقه منـد بـه ورزش دارید؟
و  باشـند  داشـته  اعتمـاد  خودشـان  بـه 
باپشـتکار و بـا کنـار گذاشـتن بدبینـی جلو 
بـد  را  دوستشـان  نخواهنـد  یعنـی  برونـد. 
کننـد تا خودشـان جلو بروند بلکه با عشـق 
و عالقه و پشـتکار خودشـان پیشرفت کنند. 
متأسـفانه در حـال حاضـر جوانان مـا کاری 
بـه مطالعه کـردن ندارند. زیـاد دنبال ورزش 
نمی رونـد و گاهـی اوقـات بـه دلیـل رفتـار 

مسـئولین دلسـرد می شـوند.
توجه نكردن به جوانان باعث 

دلسردی می شود
 بعضـی از هیـات هـای ما گیـر حتی 
یک میلیـون پول هسـتند و نمی توانند 
تیم هایشـان را به مسـابقات کشـوری 
برخـی  در  درحالی کـه  بفرسـتند 
هزینـه  هنگفتـی  مبالـغ  باشـگاه ها 
می شـود. ایـن صورت خوشـی نـدارد.
بـه  قبـل  مـاه   2 به عنوان مثـال  بلـه. 
میـل  رفتـم.  انقـالب  باسـتانی  زورخانـه 
زورخانـه و تختـه نداشـتند. بعـد از 2 مـاه 
زورخانـه  ایـن  بـه  نتوانسـت  هیچ کـس 
کمـك کنـد و پیـش مـن آمدنـد و گفتنـد 

یك میلیـون و 800 هـزار تومـان پـول میل 
زورخانـه و تختـه را بـده. دلسـوزی دیگـر 
 17 جوانـان  کـه  ازاین جهـت هسـت  مـن 
رشـته های  در  می خواهنـد  سـاله   18 یـا 
مختلـف مسـابقه دهنـد امـا کرایـه اتوبوس 
و یـا قطـار را ندارنـد و پیـش مـن می آیند. 
حـاال هزینـه چقـدر می شـود؟ حـدود 600 
یـا 700 هـزار تومـان. یعنـی چنـد جـوان 
بـرای یـك مسـابقه یـك هزینـه ای بـرای 
رفتـن بـه مسـابقه می خواهنـد امـا ندارنـد. 
ایـن عـدم توجـه اسـت و باعـث دلسـردی 

می شـود. جوانـان 
 صحبت پایانی؟

مجـدداً از برنامه هـای صداوسـیما تشـکر 
می کنـم. درگذشـته سـال هایی بـود که جز 
تعـارف در رادیـو و تلویزیـون نداشـتیم امـا 
امـروز درد مـردم را می گوینـد و مسـئولین 
تأثیـر  هـم  درصـد   10 اگـر  و  می شـنوند 
ایـران  پیشـرفت  باعـث  باشـد،  داشـته 

می شـود.

پیام ما- برنامه عصر ورزش شـبکه کرمان در اولین قسـمت فصل جدید خود به سـراغ یکی از پیشکسـوتان 
مطـرح ورزش اسـتان رفـت. محمـد صنعتـی کـه سـال گذشـته به عنـوان یکـی از پنـج خیـر ورزش یـار کشـور 
معرفـی شـد در ایـن برنامه درباره مسـائل مختلفی ازجمله تغییـر و تحـول در اداره کل ورزش و جوانان کرمان 
صحبت کرد. او معتقد اسـت که ورود سیاسـت به ورزش، مشـکل ایجاد کرده و تنها در صورت کنار گذاشـتن 
جناح بـازی، ورزش پیشـرفت می کنـد. صنعتـی همچنیـن از دسـت اندرکاران می خواهـد کـه هـر مدیـری را کـه 
بیـکار شـد بـه ورزش نیاورنـد چراکـه ورزش بـه مدیـران دلسـوز و وارد نیازمنـد اسـت. در ادامـه مشـروح 

صحبت هـای محمـد صنعتـی در برنامـه عصـر ورزش را می توانیـد بخوانید:
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کرمون

داستان

تنهایـی  بـه  روزگاری سوسـکی  روزی 
زندگـی مـی کـرد و مونـس و همدمـی 
نداشـت. بـه فکـر افتـاد کـه بـه دنبـال 
همسـری مناسـب بگـردد. بـه سـراغ یك 

چوپـان رفـت و گفت:»مـن تـك و تنهـا 
هسـتم و شـوهری نـدارم. آیـا تـو شـوهر 
گفت:»بلـه  چوپـان  شـوی؟«  مـی  مـن 
مـی شـم.« سوسـك گفت:»اگـر بـا هـم 

زنـی؟«  مـی  چـه  بـا  مـرا  کنیـم  دعـوا 
چوپـان گفت:»بـا همین چـوب چوپانی!« 
نمـی  چوپـان  زن  گفت:»مـن  سوسـك 

شـم، اگـه بشـم کشـته مـی شـم.« 
سوسـك رفـت و رفـت و رفـت تـا بـه 
گفت:»مـن  قصـاب  بـه  رسـید.  قصابـی 
مـی خـوام زنـت بشـم، شـوهر مـن مـی 
شـی؟« قصـاب گفت:»حاضرم.« سوسـك 
گفت:»اگـه یـه وقـت بـا هـم دعـوا کنیم 
مـن رو بـا چی می زنـی؟« قصـاب گفت: 
»بـا همیـن سـاتور!« سوسـك گفت:»من 
زن قصـاب نمـی شـم. اگـه بشـم کشـته 

شـم.« می 
سوسـك رفـت و رفـت و رفـت تـا بـه 
خـوام  مـی  گفت:»مـن  رسـید.  آهنگـر 
شـی؟«  مـی  مـن  شـوهر  بشـم.  زنـت 
آهنگـر قبـول کـرد. سوسـك گفت:»اگـه 

بـا هـم دعـوا کنیـم، مـن رو بـا چـی می 
زنـی؟« آهنگـر گفت:»بـا همیـن چکـش 

آهنگـری!«
سوسـك رفـت و رفـت و رفـت تـا بـه 
بزرگـر رسـید. دوبـاره همـان حـرف ها را 

زد. برزگـر گفت:»بـا بیـل مـی زنـم!«
سوسـك از همـه ایـن هـا گذشـت تـا 
بـه مـوش رسـید. بـه او گفت:»مـن یکـه 
و تنهایـم و دلـم مـی خـواد که شـوهری 
داشـته باشـم.« مـوش گفت:»من هم تك 
و تنهایـم. بیـا و زن مـن بشـو.« سوسـك 
گفـت:» مـن زن تـو مـی شـم.« مـوش و 
سوسـك عروسـی کردنـد. سوسـك او را 
بـه النـه بـرد. مـوش هـر روز و شـب می 
رفـت و بـادام و گـردو از صاحـب خانـه 
مـی دزدیـد و بـه النـه اش مـی بـرد و با 
سوسـك بـه خوبـی و خوشـی زندگی می 

 . د کر
یـك روز صاحـب خانـه با خبر شـد که 
چیـزی از بادام و گردو باقی نمانده اسـت 
و فهمیـد کار مـوش اسـت. مـوش را پیدا 
کـرد و با چوب دسـتی بر سـر مـوش زد. 
مـوش بـه سـوراخ خزیـد و ُمرد. سوسـك 
دوبـاره تنهـا و بـی کـس شـد. شـب هـا 
کنـار جسـد موش گریـه می کرد و شـعر 
مـی خواند:»عزیـزم بـا وقارم آقا موشـك/ 
تـو رفتـی از کنـارم آقـا موشـك/ خوشـا 
شـب هـای دزدی کردنـت موش/خوشـا 

انجیـر و کشـك آوردنـت موش«
و باالخـره سوسـك در غـم تنهایـی و 
انـدوه از دسـت دادن مـوش ُمـرد و النـه 

مـوش خلـوت و خامـوش شـد.
)افسـانه هـا و ترانه هـای عامیانه بافت 

و رابر، حسـین شهابی( 

خاله سوسکه
افسانه

رضا خان در خانه هرندی
پـور ثانی مـی گوید کـه در بازار 
مالبمانعلـی  قبـر  کنـار  گاه  قـدم 
)راجـی کرمانـی( کـه مسـقف هـم 
بود، قصابی داشـتم. 60 سـال پیش 

گوشـت کیلویـی 9 قـران بود.
هـر روز صبـح زود به کشـتارگاه 
مـی رفتـم. گوسـفند را شـقه مـی 
وسـط  کـه  مغـزی  حـرام  کـردم. 
شـقه بـود به عنوان دسـت مـزد به 
خودم تعلق می گرفـت. آن زمان از 
حـرام مغز برای سـاختن سـفیداب 
اسـتفاده می کردنـد. از همان پولی 
کـه از راه قصابـی بـه دسـت آورده 
بـودم، در قبرسـتان سـید حسـین 
اتاقی سـاختم بـرای این کـه مادرم 
را در آن دفـن کنم. در سـال 1329  
ایـن اتـاق را سـاختم. حـاال اجـازه 
نمـی دهنـد خـودم را در آن اتـاق 

کنند. دفـن 
از 8  ادامـه مـی دهـد کـه  وی 
را شـروع کـردم.  قصابـی  سـالگی 
پـدرم فـوت کـرده بـود. نزد مـادرم 
از  را  زندگـی مـی کـردم. قصابـی 
حـاج اکبـر یـزدان پناه یـاد گرفتم. 
سـال ها نـزد او به این کار مشـغول 
شـنیدم  کـه  بـودم  بچـه  بـودم. 

رضاخـان به کرمان آمـده و در خانه 
هرنـدی اقامـت دارد. 

عضویت در حزب زحمتكشان 
پورثانـی در مـورد عالقـه خـود 
در  کـه  گویـد  مـی  سیاسـت  بـه 
جوانـی وارد کارزار سیاسـی شـدم. 
بـه حزب زحمتکشـان کـه رهبری 
اش بـا آقـای دکتـر مظفـر بقایـی 
مـن  عقیـده  بـه  پیوسـتم.  بـودم 
دکتـر بقایـی مـردی آزادی خـواه، 
وطن پرسـت و مبـارز بـود. مصدق 
و بقایـی در ابتـدا با هـم بودند. بعدا 
بیـن ایـن دو نفر اختالف افتـاد و از 
هم جـدا شـدند.  او اظهـار می دارد 
کـه مـن سـال 1328 تـا انقـالب 
اسـالمی کـه حـزب زحمتکشـان، 
فعالیـت داشـت، عضـو ایـن حـزب 
بـودم. در جریانـات سـال 57 هم از 
انقـالب حمایت کـردم، همان گونه 
کـه دکتـر بقایـی حمایت کـرد. در 
داشـتم.  شـرکت  هـا  پیمایـی  راه 
معلمـان آمـوزش و پـرورش کرمان 
بـرای  بودنـد، مـا  اعتصـاب کـرده 
معلم هـا سـبد گل مـی بردیـم و از 

آن هـا حمایـت مـی کردیـم.
قیام برای راستی و درستی

قدیمـی  سیاسـی  فعـال  ایـن 

کرمـان در ادامـه خاطـرات خـود از 
مبـارزات سیاسـی ادامـه مـی دهد 
کـه شـعار حـزب زحمتکشـان این 
بود:»مـا برای راسـتی و آزادی قیام 
کـرده ایـم.« من بـه خاطـر همین 
شـعار به این حزب و شـخص دکتر 
بقایـی عالقـه مند شـدم. عـالوه بر 
قاسـم  حـاج  ماننـد  افـرادی  مـن 
مهرابـی، محمـد محمدی)روزنامـه 
نـگار(، هنرمنـدی هـا و... از جملـه 

طرفـداران بقایـی بودنـد. 
بنی صدر و مهمانی كشک و 

بادمجان
دردسـرهایی  دربـاره  پورثانـی 
فعالیـت سیاسـی  بـه خاطـر  کـه 
برایـش پیـش آمـده مـی گوید که 
مـا همـه سـاله در روز 14 مـرداد 
مـاه در جنـگل قائـم نهار کشـك و 
بادمجـان مـی خوردیـم. مهمانانـی 
از تهـران، شهرسـتان هـا و خـود 
کرمـان به نهـار کشـك و بادمجان 
دعـوت مـی کردیـم. تعـداد زیادی 
کـوار در جنـگل برپـا کـرده بودیم. 
موعـد  طبـق  نیـز   1359 سـال 
هـر سـاله مراسـم ناهـار را برگـزار 
کردیـم. بنـی صدر)رییـس جمهور 
بـرای  تهـران  از  وقت(هواپیمایـی 

دسـتگیری دکتـر بقایی بـه کرمان 
فرسـتاد. حتـی یـك چمدان پـر از 
دسـتبند نیـز فرسـتاده بودنـد تـا 
را دسـتبند  او  اطرافیـان  و  بقایـی 
زده بـه تهـران منتقل کننـد. آقای 
و  کـرد  مقاومـت  کرمانـی  فهیـم 
بـا ایـن توجیـه کـه کرمـان حـوزه 
قضایـی مـن اسـت و تـا زمانـی که 
جـرم بقایـی و دیگـران بـرای مـن 
ثابـت نشـود، کسـی را بـه تهـران 
نمی فرسـتم، بـا او همـکاری نکرد. 
در نتیجـه هواپیمـا خالی بـه تهران 
بازگشـت. مـن جـزو کسـانی بودم 
کـه بازداشـت شـدم. یك شـب هم 
در بازداشـتگاه بودم که بعد از دادن 

توضیحـات آزاد شـدم.
روی قبرش نوشتند

»سید محمود«
او حـوادث 28 مـرداد سـال 32 
و  ایـن گونـه شـرح مـی دهـد  را 
مـی گوید کـه روز28 مـرداد اوضاع 
کرمـان به شـدت ملتهب بـود. من 
و تعدادی از دوسـتان از راسـته بازار 
بـه طـرف میـدان ارگ رفتیـم. دو، 
سـه تا پاسبان ایسـتاده بودند. حاج 
آقـا مهرابـی بـه پاسـبان هـا گفت 
برویـد عقب، جمعیت شـما را نابود 
مـی کند. در میـدان ارگ بودیم که 
سـرگرد سـخایی با ماشـین ارتشی 
آمـد. دو سـه تـا تیـر هوایـی زد و 
داخـل شـهربانی رفـت. شـهربانی، 
آمـوزش و پـرورش، سـتاد ارتـش 
همـه به هـم راه داشـتند. سـرگرد 
سـخایی از شـهربانی به ستاد ارتش 
رفـت. عـده ای لبـاس شـخصی که 
به رکن2  مشـهور بودنـد و در واقع 
نیروهـای مخفـی اطالعاتـی بودند 
و تعـدادی شـهربانی چـی)کارآگاه( 
ارتـش حرکـت  بـه سـمت سـتاد 
کردنـد. زمانـی که سـخایی کشـته 
شـد مـن آن جـا نبـودم. بعـداً در 
همین جا)خیابان شـریعتی کنونی، 

دیـدم  مشـتاق(   میـدان  نزدیـك 
کـه جنـازه سـخایی را بـه دنبـال 
ماشـین بـر زمین می کشـند و می 
آورنـد. همیـن اطراف هم جنـازه را 
آویزان کردند. سـپس در قبرسـتان 
سـید حسـین )کنار گنبـد جبلیه( 
دفـن شـد. روی قبـرش هـم فقـط 

محمود« نوشتند:»سـید 
كرمانی؛ غالم خانه زاد نیست

پورثانـی با تمجید از مـرام دکتر 
بقایـی ادامـه مـی دهـد کـه دکتـر 
بقایـی خانه و زندگی بسـیار سـاده 
ای داشـت. همـه خانـه و زندگـی 
دکتـر بقایـی چنـد تـا کتـاب بـود. 
دم کوچـه بـاغ سـردار تهـران خانه 
ای داشـت که کرمانی هـا به دیدن 
او مـی رفتند. سـخنرانی های دکتر 
شـلوغ  بسـیار  کرمـان  در  بقایـی 

می شـد.
یکـی از خصوصیـات دکتر بقایی 
ایـن بـود کـه روی حرف خـود می 

ایستاد.
اقبـال  مثـاًل زمانـی کـه دکتـر 
بـرادرش  بـود.  وزیـر  نخسـت 
عبدالوهـاب اقبـال اسـتاندار کرمان 
بـود. منوچهـر اقبال )نخسـت وزیر 
ارسـال  شـاه  بـه  تلگرافـی  وقـت( 
کـرده و نوشـته بود:»چاکـر و غالم 
خانـه زاد؛ دکتـر منوچهـر اقبـال«
دکتـر بقایـی در اعتـراض به این 
طـرز نامـه نوشـتن نخسـت وزیـر 
گفـت:»در زمـان قدیـم، در خانـه 
اشـراف زاده هـا غـالم و کنیـز بوده 
اسـت. اگـر بچـه اربـاب بـه کنیـز 
نزدیـك مـی شـد و کنیز بچـه دار 
مـی شـد، بـه آن بچـه مـی گفتند 
غالم خانـه زاد اسـت. کرمانی غالم 

خانـه زاد نیسـت.« 
یکی از نکات جالب کار سیاسـی 
دکتـر بقایی این بـود که در مجلس 
شـانزدهم و هفدهـم هـم زمان هم 
از کرمـان و هـم از تهـران  وکیـل 

شـد. روزنامـه ها در بـاره این قضیه 
نوشـتند:»برومند بـاد آن همایـون 
درخـت/ هم از شـهر کرمـان وکیل 

اسـت؛ هـم از پایتخت«
جنگل كاری با پول گدایی

حـزب  سـابق  عضـو  ایـن 
زحمتکشـان، احـداث جنـگل قائم 
کرمـان را یکـی از اقدامـات بقایـی 
معرفـی مـی کنـد و می گویـد که 
بقایـی به تازگی از خـارج آمده بود. 
بـه فکر تاسـیس جنگل قائـم افتاد. 
مؤسسـان جنـگل قائـم بـا دسـت 
خالـی کار کردنـد. وزیر کشـاورزی 
بقایـی  از  آمـد.  بـه کرمـان  وقـت 
ایـن  بـا چـه پولـی  پرسید:»شـما 
جـا را سـاخته ایـد؟« بقایی پاسـخ 
مـردم!«  از  گدایـی  پـول  داد:»بـا 
وزیر کشـاورزی دسـتور داد مبلغی 
بـه جنگل قائـم کمك شـود. وقتی 
کـه ایـن دسـتور داده شـد، بقایـی 
گفت:»دیدیـد آقـا گفتـم بـا پـول 
گدایـی؟ این پولـی که شـما دادید 

هـم پـول گدایـی اسـت.«
او در ادامـه مـی گویـد کـه نهال 
جاهـای  از  را  قائـم  جنـگل  هـای 
مختلـف آوردند. بعضـی از درختان 
هم بـه صورت بذر کاشـته شـد. به 
ایـن صـورت که میـوه هـای کاج را 
هـم در آب می خیسـاندند. تخم ها 
را در مـی آوردنـد و مـی کاشـتند.

مـن عضو هیـات امنـای جنگل 
قائم هسـتم. در کتابـی که مرحوم 
دربـاره جنـگل  محمـد محمـدی 
قائـم نوشـته، نـام مـن در ردیـف 
چهاردهـم آمـده اسـت. در حـال 
حاضـر بسـیاری از اعضـای هیـات 
امنـا از دنیا رفته انـد و تعداد کمی 
در قیـد حیـات هسـتند. مـن زنده 
هسـتم و تـا جایـی کـه خاطـرم 
هوشـنگ  ناصـر،  دکتـر  هسـت 
ارجمنـد و محمـد صنعتـی نیز در 

قیـد حیـات هسـتند.

گفت و گو با »محمدحسین پورثانی« كاسب قدیمی و فعال سابق سیاسی:

كرمانی
غالم خانه زاد نیست

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و بیست پنج

و  بازیکنـان  ایـن  ]نویسـنده[  کـه  وقتـی 
مخلوق خیالی را می سـازد هوشـیارانه متوجه 
ایـن نکتـه اساسـی باشـد کـه عـده آنـان زیاد 
نشـوند و قسـمی نگـردد کـه خیـال مطالعـه 
کننـده زیاد متوجه اشـخاص مختلـف گردد و 
حافظـه اش خسـته و ناچـار شـود از خوانـدن 
کتاب منصـرف گردد. اگر نویسـنده ای متقدر 
و توانـا باشـد بـدون آن که متوسـل بـه به کار 
بـردن لغـات و کلمـات غیرمصطلـح شـود و یا 
بـرای فضـل فروشـی بعضـی جمـالت عامیانه 
را بـه کار ببـرد، بـدون هـر پیرایـه ای مقصـود 
و هـدف را سـاده و همـه کـس فهـم بـه روی 
کاغـذ بیـاورد آهنـگ و تـن جمالت بسـته به 
انتخاب سـابقه خـودش می باشـد. صحبت ها 
از ادبیات امروزی و رسـم تازه و جدیدی اسـت 
کـه امـروزه در دنیای متمدن معمول و متداول 
اسـت چه از این ادبیـات جدید کارهای مهمی 

سـاخته می شـود.
نویسـنده امروزی آن چه را که دسـت بشـر 
بـه دامانـش نمـی رسـد و ماننـد میـوه ای در 
بـاالی شـاخه هـای درختـی آویختـه اسـت 
کاری مـی کنـد کـه بالقـوه تخیـل و حسـاب 
دقیق آن را در دسـترس خیال انسـان قرار می 
دهـد و یـا قوانین مفیـدی را که هنـوز در عالم 
وضـع نشـده خلـق کـرده و ماننـد بـذری کـه 
در کشـت زاری مـی پاشـند پاشـانده و بعـد از 
چنـدی همـان گفته ها به سـر زبان هـا افتاده 
و عاقبـت جامـه عمـل می پوشـد. اگـر بگویم 
بیـش تـر ایـن اختراعـات و کشـفیاتی کـه در 
امـروزه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه در اول در 
دمـاغ های نویسـندگان بـه وجود آمـده و آنان 
بـه صـورت های مختلـف آن ها را در داسـتان 
هـا و نوشـته هـای خـود بـه نـوع بشـر عرضه 

داشـته انـد اغراق نگفتـه ام.
مطالعه یك کتـاب صد صفحه کوچکی می 
توانـد به اندازه صرف وقـت و مخارج گزافی که 
شـخص در سیر و سـیاحت عالم متحمل شده 
ارزش داشته باشد، و خواننده ای در رختخواب 
خـود در حـال اسـتراحت بـدون آن که صدمه 
و ناراحتـی های سـفرهای طوالنـی را متحمل 

شـده باشـد همان کیفیت را احساس نماید.
نویسـنده امروزی چنان در نوشـتن داستان 
و کتـاب خـود بایـد مهـارت به خـرج دهد که 
همـه خسـته شـدگان از زندگانـی و آن هایـی 
کـه از یـاس و ناامیدی کارشـان بـه جایی می 
کشـد کـه خودکشـی مـی نماینـد چـون بـه 
مطالعـه آن کتـاب مشـغول مـی شـوند همـه 

شـداید و نامالیمـات را فرامـوش نمایند.
آن قدرهـا دیـری نمـی گـذرد کـه تـو مـا 
را ادبیـات کهنـه و فرسـوده کـه از سـر تـا تـه 
صحبتـی بـه جز، می، سـاقی، سـاغر، مسـتی، 
از خـود بـی خبـری، و تشـبیه هـای اسـاس و 
غیرمـوزون چیـزی در بر ندارد تغییـر می یابد 
و بـه جـای آن هـا آثـاری بـرای تقویـت روح و 
آرامـش و تسـکین خاطـر و جنـگ بـا اوهام و 
خرافـات و راه نمایـی بـرای بـه دسـت آوردن 
زندگـی مرفـه و اینکه با چه تمهیـد و تدبیری 
آدمیـان خـود را گرفتـار غـم و انـدوه نسـازند، 
معمول و متداول خواهد گشـت. کار و فعالیت 
نویسـندگانی کـه از ایـن بـه بعـد ظهـور مـی 
نماینـد و ادبیاتـی که از خود باقـی می گذارند 
خیلـی مشـکل و بسـته بـه شـانس و اقبـال 
آینـدگان اسـت تـا آنان چـه خدماتـی را انجام 
داده و بـه آخـر برسـانند و اکنـون باز به پاسـخ 
سـئواالتی که شـده بود می پردازم، این که آیا 
کتاب هایـی که درباره فنون نویسـندگی های 
مختلف تالیف شـده می تواند مورد اسـتفاده و 
راهنمایـی قرار گیرد نمـی توانم بگویم مطالعه 
آن کتاب ها برای نویسـنده شـدن کافی است. 
زیـرا اگـر فی الواقـع مطالبی کـه در این کتابها 
بـرای نویسـنده شـدن نوشـته انـد کافـی بود 
خـود مولفیـن ایـن کتاب هـا بایسـتی از خـود 

آثـار جاویدانـی باقی گذارده باشـند.

شـاید در همیـن شـهر کرمـان هزار بار بلکه بیش تـر از کنار مغازه ای عبور کرده باشـید. 
شـاید صـد بـار بلکـه بیـش تر بـه سـوی آن مغازه نـگاه کـرده باشـید و ده بار بلکـه بیش تر 
پیرمـردی را در مغـازه اش دیـده باشـید. امـا توجـه نکـرده باشـید. یـا ندانسـته باشـید که 

برخـی از همیـن افـراد مسـن در دل خـود چه گنجینه هایـی از خاطـرات دارند.
راهنمایـی شـدم.  پورثانـی«  مغازه»محمـد حسـین  بـه  تلفنـی  تمـاس  یـک  بـا  بـار  ایـن 
گفتـه بودنـد کـه یـک قصـاب قدیمـی اسـت. وقتـی بـه مغـازه اش رفتـم، روی یـک صندلی 
نشسـته بـود. کتابـی در دسـت داشـت. بیـش تر کـه دقـت کردم.»تاریخ مطبوعـات کرمان« 
نوشته»اسـماعیل رزم آسـا« بـود. کتـاب هـای دیگـری هـم دور و بـرش پیـدا مـی شـد. عکس هـای قدیمی 
هـم بـر دیوارهـا نصـب شـده بـود. عکس هایـی از ابوالقاسـم کاشـانی، مظفـر بقایـی و ابوالقاسـم هرندی و 

دیگرانـی کـه برخـی آشـنا بودنـد و عـده ای نـا آشـنا.
بـا »پورثانـی« به صحبت نشسـتم. متولد 1310 خورشـیدی اسـت. از کودکی به قصابی پرداخته اسـت. 
در جوانـی بـه سیاسـت روی آورده و بـه حـزب زحمتکشـان عالقه منـد شـده اسـت. در این حزب بـه فعالیت 
پرداخته و زمانی هم که حزب از رونق افتاده از سیاسـت کنار کشـیده و در حال حاضر در سـن 85 سـالگی 

بـا خاطـرات خود زندگـی می کند.

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

از راست: محمد محمدی )روزنامه نگار( - سرهنگ سعیدی- محمد حسین پورثانی- 
)...( - دکتر مظفر بقایی - نشسته ابوالقاسم هرندی 
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تکنولوژی

خبر
دبیر شورای عالی فضای مجازی: 

تصمیمی برای فیلتر 
شبکه های اجتماعی 

خارجی نداریم

دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی بـا رد 
تصمیـم این شـورای پیرامـون انتخاب سـرور 
بـرای تلگـرام، اعـالم کرد کـه در حـال حاضر 
تصمیمـی بـرای فیلتـر شـبکه های اجتماعی 
خارجـی نداریم. سـید ابوالحسـن فیروزآبادی 
در مـورد خبرهـای منتشـر شـده در مـورد 
اسـتعالم نهادهـای ناظـر و مسـئوالن اجرایی 
بـرای ظرفیت سـنجی انتقـال سـرور تلگـرام و 
انتخاب دیتاسـنتر مناسب اعالم کرد: »تاکنون 
صحبتـی در ایـن زمینـه از سـمت مـا صورت 
نگرفتـه اسـت، اما کسـی که این حـرف را زده 
بایـد در رابطـه با نحوه ی اسـتعالم و مذاکراتی 
که انجـام داده اظهـار نظر کنـد.« فیروزآبادی 
بیـان کـرد: »پیـش از ایـن هم گفته بـودم که 
بـرای  کشـور  در  فعـال  بـزرگ  شـرکت های 
انتقال سرورهایشـان اعـالم آمادگـی کرده اند. 
بـرای انجـام این انتقال سـرور قطعاً بایـد وارد 
مذاکـره با بخش های خصوصی کشـور شـوند 
تـا بتواننـد از ظرفیت هـای آنهـا بهـره  ببرند.« 
دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی در مورد 
احتمـال فیلتـر شـدن شـبکه های اجتماعـی 
کـه بعـد از مهلـت یك سـاله بـه ایـران نیایند 
گفـت: »هنـوز هیـچ تصمیمـی دربـاره فیلتر 
شـدن این شـبکه های اجتماعی گرفته نشـده 
و زمانـی هم به شـکل دقیق بـرای اجرای این 

کار مشـخص نشـده است.«

نشـان  جدیـد  تحقیقـات 
گرفتـن  قـرار  کـه  اسـت  داده 
روشـن  آبـی  نـور  معـرض  در 
هماننـد نورهـای سـاطع شـده از 
می توانـد  هوشـمند  گوشـی های 
انسـان  بـدن  متابولیسـم  روی 
بـه  امـر  ایـن  بگـذارد کـه  تاثیـر 
طـور بالقـوه باعـث افزایـش وزن 
شـده و همچنیـن می توانـد روی 
توانایی هـای بـدن مـا در تنظیـم 

باشـد. اثرگـذار  گلوکـز  مقـدار 
مطالعـه ای کـه به تازگـی انجام 
شـده، یافته هـای مطالعـات قبلی 
صـورت  تحقیقـات  همچنیـن  و 
مجـددا  را  موش هـا  روی  گرفتـه 
تاییـد می کنـد، امـا ایـن مطالعـه 
همچنیـن یك گام فراتر گذاشـته 
و بـرای اولیـن بـار در آن نشـان 
داده شـده اسـت کـه یـك ارتباط 
بـا  نـور  میـزان  بیـن  مسـتقیم 
سـوخت و سـاز بـدن وجـود دارد. 
همـه ی  بـرای  خبـر  ایـن  شـاید 
کسـانی که همـواره در حال چك 

هوشـمند  گوشـی های  کـردن 
هسـتند مهـم و قابل توجه باشـد. 
محقـق سرپرسـت ایـن پژوهـش 
 )Kathryn Reid( کاترین ریـد
در  وسـترن  نـورث  دانشـگاه  از 

می گویـد: ایلینویـز 
ایـن نتایج شـواهد بیشـتری را 
در اختیارمـان گذاشـتند؛ پیرامون 
معـرض  در  گرفتـن  قـرار  اینکـه 
نور روشـن، سوخت وسـاز بـدن را 

تحـت تاثیـر قـرار می دهـد.
بـرای روشـن تر شـدن موضوع، 
بایـد اشـاره کنیم که ایـن مطالعه 
نـور  دربـاره ی  خـاص  طـور  بـه 
نیسـت  هوشـمند  گوشـی های 
شـدید  آبـی  نـور  ارزیابـی  بـه  و 
شـده  مشـخص  می پـردازد. 
آبـی  اسـت کـه طـول موج هـای 
دارای بزرگتریـن تاثیـر در ریتـم 
هسـتند.  مـا  بـدن  شـبانه روزی 
ایـن ریتم بـه صورت یك سـاعت 
نـور  توسـط  کـه  اسـت  درونـی 
کنتـرل می شـود و وقـت خوردن، 

هورمون هـای  انتشـار  و  خـواب 
قـرار  تاثیـر  تحـت  را  مـا  بـدن 
می دهـد. ایـن نـور از نوعی اسـت 
گوشـی ها  طریـق  از  فقـط  کـه 
کامپیوتـر  نمایـش  صفحـه ی  و 

می شـود. سـاطع 
 امـا پرسـش این اسـت کـه نور 
بـا سوخت و سـاز بـدن انسـان چه 
رابطـه ای دارد؟ چنـد سـال پیش، 
کـه  افـرادی  دریافتنـد  محققـان 
اکثریـت نور روشـن دریافتی بدن 
خـود را قبـل از ظهرهـا دریافـت 
افـرادی  بـه  نسـبت  می کننـد 
ایـن  پایانـی روز  کـه در سـاعات 
نورهـا را دریافـت می کننـد، وزن 

کمتـری دارنـد.
نیـز  موش هـا  روی  مطالعـات 
نشـان داده  کـه وقتـی حیوانـات 
بـه جـای یـه سـیکل متوالـی از 
نـور  زیـر  روشـنایی،  و  تاریکـی 
ثابـت نگه داشـته می شـوند، آنگاه 
تجزیـه گلوکـز در بدن آنهـا دچار 
مشـکل شـده و وزن بیشـتری را 

در قیـاس بـا گـروه دیگـر اضافـه 
. می کننـد

 بـرای آزمایش این همبسـتگی 
انسـان،  در  مسـتقیم  طـور  بـه 
ایـن تیـم پژوهشـی 19 داوطلـب 
آنهـا  و  انتخـاب کردنـد  را  سـالم 
در  شـده  کنتـرل  شـرایط  در  را 
روز  مـدت چهـار  بـه  آزمایشـگاه 
رژیـم  بـا  را  آنهـا  و  داشـته  نگـه 
غذایی مشـابه مـورد آزمایش قرار 

دادنـد.
 در دو روز اول، همـه ی آنهـا در 
طـول سـاعات بیـداری خـود زیر 
نـور کـم نگـه داشـته شـدند. در 
روز سـوم، آنهـا بـه طـور تصادفی 
بـه دو گـروه تقسـیم شـدند. یك 
مقـدار  بـه  مدتـی  بـرای  گـروه 
سـه سـاعت قبـل از ظهـر و گروه 
دیگـری نیـز بـه همیـن مـدت در 
سـاعت های پایانـی روز در معرض 
تابـش ایـن نوع نـور قـرار گرفتند.
گـروه پژوهشـی به ایـن نتیجه 
در  گرفتـن  قـرار  کـه  رسـیدند 
معـرض نور روشـن باعـث افزایش 
مقاومـت بـدن در برابـر انسـولین 
افـرادی  عبارتـی،  بـه  می شـود. 
کـه تحـت تاثیـر نـور شـدید قرار 
گرفتـه بودند، در قیـاس با افرادی 
که در سـاعات قبـل از ظهر چنین 
بودنـد،  کـرده  دریافـت  را  نـوری 
میـزان کمتـری از قنـد خـون را 
گـردش  جریـان  از  توانسـته اند 
و  کننـد  حـذف  بدنشـان  خـون 
رفتـن  باالتـر  باعـث  امـر  همیـن 

انسـولین در آنهـا شـده اسـت.
 بـه خصـوص در هنـگام شـب، 
نـور  معـرض  در  گرفتـن  قـرار 
روشـن بـا بـاال رفتـن سـطح قند 
یـك  ایـن  بـود.  همـراه  خـون 
موازنـه ی بـزرگ اسـت، بـه دلیل 
اینکـه داشـتن سـطح قنـد خـون 
بـاال در بلندمـدت باعـث افزایـش 
خطـر ابتـال بـه دیابت می شـود و 
همچنیـن می تواند باعـث افزایش 
چربـی افـراد و از سـویی افزایـش 
وزن افـراد شـود. یکـی از محققان 
 Ivy( ایـن گـروه، آیـوی چونـگ

می گویـد: چنیـن   )Cheung
نشـان می دهـد  مـا  یافته هـای 
در مـواردی کـه افـراد در سـاعات 
را  غذایـی  وعـده ی  یـك  غـروب 
صرف کـرده و همزمـان نیز تحت 
گرفتـه  قـرار  شـدید  نـور  تابـش 
باشـند، انسـولین قـادر بـه پاییـن 
آوردن سـطح قند خون بـه مقدار 
پایـه ای مجـاز بـرای بـدن انسـان 

نبـوده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه ایـن نتایـج 
نمونـه  جامعـه  یـك  اسـاس  بـر 
آمده انـد،  دسـت  بـه  کوچـك 
بنابرایـن کار بیشـتری بـه منظور 
بررسـی یافته هـای آن مـورد نیـاز 
اسـت. امـا ایـن اولین باری اسـت 
کـه یـك ارتبـاط مسـتقیم از این 
نوع در انسـان مشـاهده می شـود، 
دارای  اخیـر  یافتـه ی  بنابرایـن 

اهمیـت زیـادی اسـت.
 تیـم پژوهشـی هنـوز بـه طـور 

قطعـی نتوانسـته اند توضیح دهند 
کـه چـرا قـرار گرفتـن در معرض 
بـدن  روی  را  تاثیـر  ایـن  نـور، 
می گـذارد. اما شـاید بتـوان گفت 
کـه با انجـام کارهایـی مانند چك 
در  هوشـمند  تلفن هـای  کـردن 
حالت روشـنایی کامل در سـاعات 
شـب، ممکـن اسـت به بـدن خود 
آسـیب وارد کنیـم. چونـگ بـاور 

دارد کـه:
نتایـج ایـن مطالعـه تاکیـد می 
کنـد کـه نـوع روشـنایی محیـط 
روی سـالمت مـا اثـر می گـذارد.

امـا یـك موضـوع کامال روشـن 
می توانیـم  مـا  اینکـه  اسـت؛ 
تغییـر  بـا  را  بـدن  متابولیسـم 
معـرض  در  قرارگیـری  میـزان 
نـور تحـت تاثیـر از نـوع مثبت یا 
منفـی قـرار دهیـم. ریـد در ایـن 

اسـت: گفتـه  بـاره 
بسـیار  روشـن  نـور  اثـر  ایـن 
جالـب و خوشـایند اسـت، امـا ما 
درک  را  رفتـار  آن  علـت  هنـوز 
تئـوری،  حالـت  در  نکرده ایـم. 
شـما می توانیـد از نـور بـه منظور 
متابولیـك  عملکـرد  دسـتکاری 

کنیـد. اسـتفاده 
فرامـوش  میـان،  ایـن  در   
را  اسـتفاده  بهتریـن  کـه  نکنیـد 
 Night( از قابلیـت شـیفت شـب
Shift( روی آیفـون خـود ببریـد. 
گفتنی اسـت که ایـن پژوهش در 
مجلـه ی PLOS ONE منتشـر 

شـده اسـت.

تاثیر نامطلوب نورهای آبی 
روی سوخت  و ساز بدن انسان

 در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  کـه 
برابـر اراء هیاتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي 
فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي منطقه دو 
کرمـان  تقاضـای ثبـت انها پذیرفتـه و ادامه عملیات 
ثبتـی انهـا مطابق قانون مذکور تجویز گردیده اسـت 
بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخش 
محـل وقـوع ملـك و مشـخصات مالك یـا مالکین ) 
متقاضیـان ثبـت ( واقع در بخشـهای ) 2و3 و 6و 28 
(حـوزه ثبتـی منطقـه دو شهرسـتان کرمـان بشـرح 
ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتي که  شـخص  یا 
اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند بتواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت 
یـك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسلیم سـند مالکیت 
بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع مراجـع متضـرر بـه 

دادگاه نخواهـد بود.
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کرمان
1  فرعـی از 1615  اصلـی  -  اقـای  محمـد خـدک  
فرزنـد  علـی  بـه شناسـنامه شـماره  52  صـادره 
نسـب  ابـادی  بتـول همـت  و خانـم   از  کرمـان  
توخـر فرزنـد  حسـین   به شناسـنامه شـماره  145 
صـادره از  کرمـان  بالمناصفه  در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان بـه مسـاحت   310  متر مربـع  به ادرس 
کرمان خیابان  امام  روبروی  ضلع  شـرقی  مسـجد   
امـام  )ره (  خریـداری  از محـل مالکیـت  حسـین 

همـت ابـادی  -  ردیـف هـای  5312 و 5310
52  فرعـی از 2203  اصلـی  -  اقـای  احمـد علـی 
نـادی  فرزنـد  امـان الـه  بـه شناسـنامه شـماره  1  
صادره از  بافت در ششـدانگ  یکباب مغازه مشـتمل 
بـر طبقـه  فوقانـی  بـه مسـاحت   49/56  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان خیابـان  مصطفـی  خمینـی  بین  
مالکیـت    محـل  از  خریـداری    47 و   45 کوچـه  

اسـداهلل جوانمـرد - ردیـف  940
3  فرعی از 2276  اصلی  -  اقای  عباسـعلی دانائی  
فرزنـد  حسـن  بـه شناسـنامه شـماره  214 صادره 
از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان  بـه 
مسـاحت   102  متر مربـع  به ادرس کرمان خیابان  
میرزا رضا  کوچه  شـماره  10  اولین فرعی  سـمت 
چـپ  خریـداری  از محـل مالکیـت  حسـن دانایـی 

-  ردیـف  1331
103  فرعـی از 3307  اصلـی  -  خانـم اعظمـه  

شـریف زاده  بهزادی   فرزند  علیجان  به شناسـنامه 
شـماره  11 صـادره از  بـم  در ششـدانگ  یکبـاب  
مغـازه  بـه مسـاحت   33/31  متـر مربع  بـه ادرس 
کرمـان خیابـان  17 شـهریور  نبـش  کوچـه  35  
خریـداری  از محـل مالکیـت  علـی اکبـر داوری -  

ردیـف  139
13283  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  
از 3968  اصلـی -  خانـم  ملیحـه  840  فرعـی 
ابراهیمـی پـور فرسـنگی  فرزند  علی  به شناسـنامه 
شـماره  40  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   163/27 متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان سراسـیاب فرسـنگی  خیابان  شـهید  
مغفـوری  19  جنـب  مدرسـه  خریـداری  از محـل 
مالکیت  شـرکت خوش طعم  بنیاد  مسـتضغفان  و 

جانبـازان  -  ردیـف  9305
14418  فرعی از 3968  اصلی مجزی شـده از  899  
فرعـی از 3968  اصلـی -  اقای  محمد  اثنی عشـری  
شـعبجره   فرزند  حسـین  به شناسـنامه شـماره  18 
صـادره از زرنـد  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به 
مسـاحت   153 متـر مربع  به ادرس کرمـان  بزرگراه  
امـام  شـهرک  صنعتـی  کوچـه  10  چهـار کوچـه  
سـمت  چپ  فرعی  اول  خریداری  از محل مالکیت  

حسـین  بردسـیری   -  ردیف  1322
شـده  مجـزی  اصلـی    3968 از  فرعـی    14634
از  899  فرعـی از 3968  اصلـی -  اقـای  بهنـام 
بـه  مرتضـی   فرزنـد   حرجنـدی   خورشـیدی 
شناسـنامه شماره  0 وشـماره ملی  2980409227  
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  
بـه مسـاحت   187/10 متـر مربع  بـه ادرس کرمان 
سراسـیاب  شـهرک  صنعتـی  خریـداری  از محـل 
مالکیت  ماشـااله ثمره هدایت زاده  -  ردیف  3765

14672  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  
از 3968  اصلـی -  خانـم عصمـت  705  فرعـی 
روغنگـر میرزائـی  فرزنـد  قاسـم  بـه شناسـنامه 
شـماره  13301 صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  
یکباب  سـاختمان  به مسـاحت   122 متر مربع  به 
ادرس کرمان سراسـیاب  خیابـان  ابراهیمی  جنوبی  
کوچـه  4 خریـداری  از محـل مالکیت  اکبر احمدی 

نـژاد  -  ردیـف  2970
5555   فرعـی از 3982  اصلـی مجزی شـده از  74  
فرعـی از 3982  اصلـی -  اقـای  فاطمـه  غضنفـری  
صبـاغ  فرزنـد  حسـین   بـه شناسـنامه شـماره  3 
یکبـاب   ششـدانگ   در  رفسـنجان   از   صـادره 
سـاختمان  بـه مسـاحت  108/01  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمان  خیابان سـیذ جمال الدین  اسـدابادی  
کوچـه  45 خریـداری  از محـل مالکیـت  حبیب اله 

ثمـره فیلسـوف  - ردیـف  1252
5580   فرعی از 3982  اصلی مجزی شـده از  124  

فرعـی از 3982  اصلـی -  خانـم  کنیـز  میرزایـی 
ملـك ابـادی  فرزنـد  محمـد  به شناسـنامه شـماره  
1 صـادره از  زرنـد  در ششـدانگ  اعیانـی  یکبـاب  
سـاختمان  بـه مسـاحت  217  متـر مربـع  کـه 
مـوازی   ششـدانگ عرصه مورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  
خیابـان شـهید  مصطفـی خمینی شـهرک جماران  
خریـداری  از محـل مالکیت  وقف  - ردیف  11174

137   فرعـی از 4160  اصلـی  -  اقـای  حسـین  
عبـاس پـور  فرزند  ماشـااهلل   به شناسـنامه شـماره  
3057 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  بـه مسـاحت  156/25  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  خیابان سـرباز  کوچـه  33 خریداری  
از محـل مالکیـت  اسـداله باغخانی - ردیـف  3182

555   فرعـی از 4220  اصلـی مجـزی شـده از  42  
فرعـی از 4220  اصلـی -  اقـای  سـید  علـی قربانی  
فرزنـد  سـید اسـداهلل   بـه شناسـنامه شـماره  166  
صـادره از گلبـاف  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  
بـه مسـاحت  221/55  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  
خیابـان سـرباز  کوچـه  43  غربی  5  خریـداری  از 

محـل مالکیـت  جـواد  ایرانمنـش  - ردیف  307
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کرمان
12921  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای  محمـد 
رضا عسـکری  فرزند  حسـین  به شناسـنامه شماره   
35560  صادره از  رفسـنجان  در  ششدانگ  یکباب   
سـاختمان  مشـتمل  بر طبقه  فوقانی  به  مسـاحت  
537/70  متـر مربـع   کـه مـوازی  194/34 متـر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  جهـاد  کوچه  73  سـمت  چـپ  خریداری 
از محـل مالکیـت  بتـول  و  مهـری  میـر  حسـینی   

- ردیـف   2072
19296  فرعـی از  1783   اصلـی -  خانـم  مهرنـاز  
دادبخـش   فرزنـد  محمـد  رضـا  بـه شناسـنامه 
شـماره   352  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب   سـاختمان  بـه  مسـاحت  248/46  متـر 
مربـع   کـه مـوازی  89/79  متـر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره  نامبرده   
قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  بلـوار  ازادگان  کوچـه  
17 جنوبـی  2 سـمت  چـپ  درب اول  خریـداری 
از محـل مالکیـت  فتـح الـه  و غالمرضا انجم  شـعاع   

- ردیـف   2414
19348  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای  علیرضـا  
ارشـادی  فرزنـد  اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره   9  
واحـد   یـك   از  کرمـان  در  ششـدانگ   صـادره 
تجـاری  مشـتمل  بـر طبقـه  فوقانـی  به  مسـاحت  
153/25  متـر مربـع   که مـوازی  54/21 متر مربع 

از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در 
اجـاره  نامبـرده   قرار دارد بـه ادرس کرمان  خیابان  
بهمنیـار  نبـش  کوچـه  19  خریـداری از محـل 

مالکیـت  محمـد  غفـوری   - ردیـف   3191
221  فرعی از  2785  اصلی -  اقای  داود شادروان  
فرزنـد  نجـف  بـه شناسـنامه شـماره   217 صـادره 
از  بافـت  در  ششـدانگ  یکبـاب   سـاختمان  بـه  
مسـاحت  250  متـر مربع  که مـوازی  20/83  متر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد  بـه ادرس کرمـان  
شـرف ابـاد  کوچـه   قائـم  21  خریـداری از محـل 
مالکیـت  جلیـل  مظهری  و  غیره   - ردیف   2356

2073   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  محسـن 
رجبعلـی  پـور فرزنـد  رضـا  بـه شناسـنامه شـماره   
یکبـاب   از  کرمـان   در  ششـدانگ   85 صـادره 
سـاختمان  بـه  مسـاحت  258/75  متـر مربـع بـه 
ادرس کرمـان  بلـوار  شـیخ  احمـد  کافـی  شـمالی  
کوچـه  94  جنـب  پـالک  67  خریـداری از محـل 

مالکیـت  عالیـه  هـروی - ردیـف  164
11532  فرعـی از  2787   اصلـی -   خانـم  صدیقه  
نصیـری  پـور فرزند  حسـین  به شناسـنامه شـماره   
بردسـیر در  ششـدانگ  یکبـاب   از   251 صـادره 
سـاختمان  بـه  مسـاحت  259/65  متـر مربـع بـه 
ادرس کرمـان  خیابان  شـیخ  احمـد  کافی  جنوبی  
کوچـه  24  خریـداری از محـل مالکیـت  ورثه  علی  

اکبـر  تدیـن  - ردیـف  3406
18149   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  کرامت  
سـلیمانی   فرزنـد  ابراهیـم  بـه شناسـنامه شـماره   
یکبـاب   ششـدانگ   در   بافـت   از   صـادره   263
سـاختمان  بـه  مسـاحت  368/87  متـر مربـع بـه 
ادرس کرمـان  بلـوار  رسـالت  کوچـه  رسـالت  5  
سـمت  راسـت  درب  ششـم  خریـداری از محـل 
مالکیـت  محمـد  رضـا  سـام  زاده  - ردیـف  1881

22466   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقای  عزیز اله 
فرامـرز پـور دارزینـی   فرزند  خیراله  به شناسـنامه 
شـماره   532  صادره از  بم  در  ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه  مسـاحت  170/50  متـر مربـع بـه 
ادرس کرمان  بلوار  رسـالت  کوچه  17 چهار کوچه  
اول  سـمت  راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت  

محمـود  حسـینی  - ردیف  4172
اقـای      - اصلـی     2787 از   فرعـی     22513
سـیروس یزدان پنـاه گوهرریـزی  فرزند  افراسـیاب  
بـه شناسـنامه شـماره   30 صـادره از  ماهـان   در  
ششـدانگ  یکباب  ساختمان  به  مساحت  203/60  
متـر مربـع بـه ادرس کرمان  خیابان  شـهاب  کوچه  
شـماره  9  خریـداری از محـل مالکیـت  محمـود  

تدیـن  - ردیـف  2713
22580  فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  عبـاس 

امانـدادی قطـب ابـادی  فرزنـد  علی  به شناسـنامه 
شـماره   3122  صـادره از  کرمـان   در  ششـدانگ  
یکباب  سـاختمان  به  مسـاحت  250  متر مربع به 
ادرس کرمـان  بلوار  رسـالت  کوچـه  12  خریداری 
از محـل مالکیـت  حـاج  محمـود پورزاده  حسـینی   

- ردیـف  1665
22670  فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  احمـد  
نصیـری پـور  فرزند  علی   به شناسـنامه شـماره   5  
صادره از  ماهان   در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان   
بـه  مسـاحت  193/23   متر مربع بـه ادرس کرمان  
گلدشـت  کوچـه  26 خریـداری از محـل مالکیـت  

فاطمـه  هـروی    - ردیـف   252
1162  فرعـی از  2942   اصلـی -   اقـای  عبـاس  
نصیـری پـور  فرزنـد  غالمحسـین   بـه شناسـنامه 
شـماره   210  صـادره از  بردسـیر در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان   بـه  مسـاحت  288 متـر مربع 
به ادرس کرمان  خیابان  گلدشـت  کوچه  32  یك 
منـزل  بـه اخـر  مانـده  خریـداری از محـل مالکیت  

عبدالرسـول  هدایـت  - ردیـف   1098
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1799  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای  رضـا  رمضان  
زاده  فرزنـد  حسـن   بـه شناسـنامه شـماره   6 
صادره از  بم  در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به  
مسـاحت  198/09 متـر مربع بـه ادرس کرمان  قائم  
ابـاد  خیابـان الهیـه  شـرقی  جنـب  سـوپر مارکـت  
رحمانـی  خریداری از محـل مالکیت  محمد  ایالقی 

حسـینی - ردیـف   155
1801  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای  حسـین 
عامـری   فرزنـد  قنبـر  بـه شناسـنامه شـماره   31  
صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  
بـه  مسـاحت  263/12 متـر مربـع بـه ادرس کرمان  
قائـم  ابـاد  ولی عصر  7  خریـداری از محل مالکیت  

مهـری نظریـان  - ردیـف   216
1802  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای  مصطفـی 
عامری   فرزند  حسـین  به شناسـنامه شـماره   42  
صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  
مشـتمل بـر طبقـه فوقانی  بـه  مسـاحت  263/12 
متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  قائـم  ابـاد  ولـی عصر  
7  خریـداری از محـل مالکیـت  مهـری نظریـان  - 

ردیـف   217
1810  فرعی از  20   اصلی -  خانم مطهره  دولتی 
راینی  فرزند  ماشـااهلل   به شناسـنامه شـماره   201  
صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  
مشـتمل بر طبقات  فوقانی  به  مسـاحت  184/10 
متـر مربـع بـه ادرس کرمان  قائـم  ابـاد  کوچه ولی 
عصـر  9 خریـداری از محل مالکیـت  مهدی نظریان  

- ردیف   218
1815  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای  رمضـان  

زاده عبـاس  زرنـدی   فرزنـد  عبـاس  به شناسـنامه 
شـماره   2  صـادره از  زرنـد  در  ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  بـه  مسـاحت  225 متـر مربـع به ادرس 
کرمـان  قائـم  ابـاد خیابـان  مولـوی  کوچـه  18 
خریـداری از محـل مالکیـت  علـی ایالقی  حسـینی  

- ردیـف   156
326 فرعـی از  63   اصلـی -  اقـای  علیرضـا  تـاج 
بـه شناسـنامه  الدینـی  ماهانـی  فرزنـد  مظفـر  
شـماره   746  صـادره از  کرمـان  و  اقـای  محسـن  
تـاج الدینـی  ماهانـی  فرزنـد  مظفـر  به شناسـنامه 
شـماره   3880  صـادره از  کرمـان   بالمناصفـه  در  
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی  بـه  مسـاحت  225 متـر مربـع بـه ادرس 
کرمـان  حاجی  اباد  پردیـس  کوچه  10  خریداری 
از محـل مالکیـت  یوسـف  نظریـان  - ردیـف  هـای  

3969  و  3968
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 

کرمان
3  فرعـی از  105 اصلـی -  اقـای  علیرضـا  زابلـی  
شـهرکی  فرزنـد  مرتضـی   بـه شناسـنامه شـماره   
4088  صـادره از  رایـن  در  ششـدانگ  یکبـاب  
مغـازه  بـه  مسـاحت  22/01 متـر مربـع بـه ادرس  
رایـن  خیابـان  امـام  خریـداری از محـل مالکیـت  

اکبـر  زابلـی  شـهرکی   - ردیـف   7166
4  فرعـی از  105 اصلـی -  اقـای  هـادی  زابلـی  
شـهرکی  فرزنـد  مرتضـی   بـه شناسـنامه شـماره   
72  صـادره از  رایـن  در  ششـدانگ  یکبـاب  مغازه  
بـه  مسـاحت  21/05 متـر مربـع بـه ادرس  رایـن  
خیابـان  امـام  خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر  

زابلـی  - ردیـف   7167
اقـای  حسـین   اصلـی -   از  635   158  فرعـی 
میرزایـی  فرزنـد  ابراهیـم   بـه شناسـنامه شـماره   
3520  صـادره از  رایـن  در  ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  بـه  مسـاحت  506/43   متـر مربـع بـه 
ادرس  کرمـان - رایـن  خیابان  کاشـانی  کوچه  12  
خریـداری از محـل مالکیـت  شـکراله  دهقانـی  - 

ردیـف   2317
امیـر  رضـا   اقـای     - اصلـی  از  974  فرعـی    1
غالمـی  فرزنـد  حسـین   بـه شناسـنامه شـماره   
2980670601   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  375  متـر مربع 
بـه ادرس  رایـن  خیابان  17  شـهریور کوچه روحی 
خریـداری از محـل مالکیـت  مهدی  چابـك  راینی   

- ردیـف   2677
تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه  1395/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم :  یکشنبه  1395/06/14
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اگهی مرحله شانزدهم ) منطقه دو كرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  منطقه  دو شهرستان كرمان
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ورزش و ورزشکار

جونم وشتون بگه

در  فوتسـال  داور  دو  موقـت  بازداشـت   
تبریـز فـرودگاه 

هـا کجـو؟ چـرا؟ ورخاطر چی؟ نکنـه حبویی 
اشـتون گرفتن؟

 پوالدگر: بیگی و مهماندوست مزدورند!
معلومـه همچینـم پـوالد اِودیـده ای نیسـتی 

ها.
 لیـال رجبی بعد از بازگشـت بـه ایران: هیچ 

جـا خونه آدم نمی شـه
هـا خوارم بشـم، تو ا خیلیـا باغیرتری، خوش 

اووردی. اومدی صفا 
 نتایـج پینـگ پونـگ بـازان مـا در المپیك 

نبود غیرعـادی 
پس میخواسـتن ای مداال کشـوروا دیگه غیر 

باشن. عادی 
 صادقیان: امسال می خواهم کارت نگیرم

هـا قربونت بشـم، بشـین تـو خونتـون یه قل 
دو قـل بـازی کن بلکـم کارتویـی نگیری.

 6 دلیـل عـدم موفقیت مس رفسـنجان در 
فصـل جدید 

بـه گمونـم زمیـن و داورو و تماشـاگرا حریف 
و چغوتـا آسـمون و پرچمـو کنـار زمیـن و 

حاجـی تـاج مقصـرن.

می خوام بگم چند تا نمونه ی خوب
ز ورزشی ظریف و ناز و محجوب

رشته ای که پول ما رو بلعیده
به ریش فدراسیون هم خندیده

رشته ی سالم ولی پر در آمد
بذار بگم حوصله ام سر اومد
رشته ی مایه ی خجالت ما
ورزش پول دارای راحت ما
فوتبال محبوب تمام مردم

ورزش بی یال و کوپال و بی دم
اوضاع فوتبال ما خیلی خوبه

تو جدول فیفا جامون تو جوبه
ادعـــا دارن همه تا آســمون

بی ادبی هم شده اخالقشون
شوخی هاشون زشت و بد وزننده است

ســـوژه ی خوبی برا مـرد خنـده است!
وقت المپیـك مدال از ُکشتیه
اما پــول فوتبالمون مـشتیه

فوتبال ما خیلی مامانی شده 
ریش و سیبیل توش بایگانی شده

چونکه می خوان اطراف وخوب ببینن
ابـــروهارو از زیــر و رو میچیـنن

برای آیـرودیـنـامیـکه واال
که بینی ها تیز شده رو به باال

جیب بازیکن ها که منقبض شد
غیرت فوتبال ما منقرض شد
خداکنه فوتبال ما عالی شه

از پول بی زبون ما خالی شه
 مرتضی رحیمی

 چـه مقـام هایـی تـا کنون 
اید؟  کـرده  کسـب 

قـراری زاده: تقریبـا در تمامی 
ردهـای سـنی مقـام هـا و رتبـه 
هایـی را در سـطح کشـور کسـب 
کـرده ام امـا آنچـه که باعث رشـد 
و پیشـرفت بیشـتر مـن در کنـار 
تمریناتـم بود، حضور در مسـابقات 
بـرون مـرزی و بیـن المللی اسـت 
و  مدال هـا  ایـن  مهتریـن  کـه 

از:  عبارتنـد  رتبه هـا 
طـال انفـرادی کاپ جهانی انگلیس 
کاپ  تیمـی   برنـز  سـال2008، 
 ،2008 سـال  انگلیـس  جهانـی 
گوجـوکای  آسـیا  انفـرادی  طـال 
تایلنـد2011، طـال انفـرادی لیگ 
طـالی  و   2013 ترکیـه  جهانـی 
جهانـی  مسـابقات  در  انفـرادی 

.2013 هنـد  گوجـوکای 
پـس از اینکـه از سـال1392 بـه 
آمـدم،  در  ملـی  تیـم  عضویـت 
صـورت  بـه  را  ذیـل  مقام هـای 
انفـرادی کسـب کـردم که شـامل: 
برنز جهانـی اندونـزی 2015، برنز 
پنجمـی  مالـزی2013،  آسـیایی 
جهانـی اسـپانیا2013،  طال کاراته 
وان ترکیـه2014 و طـال کاپ آزاد 
تایلنـد در سـال 2015 می باشـد.

خالقـی:  بنده نیـز دررشـته کاتا 
و کلیـه ردهـای سـنی مقـام های 
کشـوری زیـادی هم در مسـابقات 
سـبکی و هـم مسـابقات آزاد دارم 

که مهمترین آنها عبارتند از؛
طـال انفـرادی کاپ جهانی انگلیس 
کاپ  تیمـی  طـال  سـال2008، 
جهانـی انگلیس سـال 2008، طال 
تیمی مسـابقات اروپایـی بیرمنگام 
جهانـی  تیمـی  نقـره   ،2008
گوجـوکای هنـد 2013 ونقره بین 
ودوسـتی  وحـدت  جـام  المللـی 
ارومیـه در سـال 93. ضمـن اینکه 
در حـال حاضر با داشـتن مقام اول 
کشـور و کسـب نفر برتـر اردوهای 
تیـم ملـی کاتـا، بـرای مسـابقات 

جهانـی اتریـش امـاده میشـوم.
 دلیـل موفقیت هـای خود را 

در چه مـی بینید؟
عنایـت  اول  زاده:  قـراری 
خداونـد و دعـای خیر پـدرو مادرم 
و دوم زحمـات مربی عزیزم وسـوم 
نظـم و تالش و تمرینـات بی وقفه 
کـه زندگی خـودم را خالصه کردم 
در درس و تمریـن. امیدوارم نتیجه 
زحماتـم را خداونـد بـه مـن هدیه 
کنـد همـان گونـه کـه تـا کنـون 

لطفـش نصیـب مـن بوده اسـت.

منـان  خداونـد  لطـف  خالقـی: 
کـه  مـادرم  پـدرو  خیـر  دعـا  و 
مـن  حامـی  و  مشـوق  همیشـه 
بودنـد همچنیـن زحمـات مربـی 
اسـتاد مهـدی محمـدی.  عزیـزم 
نظـم درتمرینـات، زحمات شـبانه 
و  منظـم  ریـزی  برنامـه  و  روزی 
خـوب نیز یکی از عوامـل موثر در 
راه پیشـرفت در این ورزش اسـت. 
خداونـد،  بـه  باعنایـت  امیـدوارم 
اولیـن مـدال جهانی کاتـا انفرادی 
را بـرای کشـور عزیـزم بـه ارمغان 

 . م ر بیا
 وضعیـت کاراتـه اسـتان را 

چگونـه اسـت؟
اسـتان  کاراتـه  قـراری زاده: 
متشـکل از بهتریـن وفنـی تریـن 
مربیان اسـت و پتانسـیل قوی دارد  
و در کاتـا یـك قطـب در کشـور 
هسـتیم. همـان طـوری کـه آگاه 
هستید، امسـال در تیمی و انفرادی 
رکورد شـکن شـدیم و امیدوارم در 
کومیتـه هـم زمین های مهیا شـود 
و  افزایـش  کومیتـه  قهرمانـان  تـا 

عنـوان دار شـوند.
دارای  اسـتان  کاراتـه  خالقـی: 
بهتریـن وفنـی ترین مربیان اسـت 
و در رشـته کاتـا پتانسـیل قـوی 

دارد ورکوردهـای قابـل توجـه ای 
در کاتـا دارد وامیـدوارم مـن نیـز 
بتوانـم یـك رکـورد از خـودم بـا 
مـدال جهانـی بجا بگـذارم ولی در 
کومیتـه متاسـفانه فقـط مختـص 
شـده بـه هـم باشـگاهی اینجانـب 
آقـای قـراری. امیـدوارم بـا برنامـه 
ریـزی کـه در هیـات شـده یـك 
داشـته  کومیتـه  در  هـم  جهـش 

باشـیم.
شـما  آتـی  هـای  برنامـه   
چیسـت و برای چه مسابقاتی 

آمـاده مـی شـوید؟
قـراری زاده: انشـاهلل بـا دعـا 
خانـواده  حمایـت  و  ملـت  خیـر 
وتـالش مربی ام قصـد دارم مدال 

و  امیـد  رده  جهانـی  و  آسـیایی 
کاراتـه  آلبـوم  بـه  را  بزرگسـاالن 

اضافـه کنـم. اسـتان 
بـا  حاضـر  درحـال  خالقـی: 
درهفتـه،  کاتـا  تمریـن  6جلسـه 
3جلسـه  کار بـا وزنـه و3 جلسـه 
کار هـوازی، بـا تـوکل بـه خـدا و 
دعـای خیرهمشـهریان و حمایـت 
ها و پشـتیبانی هـای مربی ام فقط 
بـه مـدال کاتا انفـرادی جهانی می 
اگـر خـدا کمکـم کنـد  اندیشـم. 
و بـد شاسـی نیـاورم، در اتریـش 
بـه  را  کشـورم  پرصالبـت  پرچـم 

آورد.  درخواهـم  اهتـزاز 
 و سخن پایانی شما....؟

از  دارم  وظیفـه  زاده:  قـراری 

مسـولین ورزش اسـتان و هیـات 
کاراتـه و مربیـان محتـرم تیم ملی 
روحانـی  خمامـی،  فریـد  اسـاتید 
و مربیـان محتـرم بدنسـاز اسـتاد 
اسـتاد  و  حسـینی  محمـد  سـید 
کوهی تشـکر و قدردانـی نمایم که 

همـواره مـرا یـاری کردنـد.
خالقـی: الزم مـی دانـم از همـه 
پیشکسـوتان، مربیـان وهمرزمانـم 
در کاراته اسـتان و هیـات کاراته و 
مربیـان محترمی کـه ک.چکترین 
نکتـه را هـم بـه بنده یـاداوری می 
کننـد، تشـکر و قدردانـی کنـم، به 
ویژه از مربی بدنسـازم اسـتاد سید 
محمـد حسـینی کـه دیـن بزرگی 

به گـردن مـن دارند.

در گفت و گو با مهدی قراری زاده و سیروس خالقی، دو كاراته كا موفق كرمانی عنوان شد: 

پیشرفت كاتا بیشتر از كومیته است
ورزش کاراتـه در اسـتان کرمـان دارای سـابقه و قدمـت بسـیاری مـی باشـد کـه با 
زحمـات عـده زیـادی از اسـاتید این فن، روز به روز پیشـرفت و عالقمنـدان زیادی را 
بـه خـود کسـب کـرده اسـت. در این بیـن بوده و هسـتند ورزشـکارانی که بـا جدیت 
خـود و صـرف فعـل خواسـتن بـه رتبـه ها و مـدارج باالیـی در داخـل و خـارج از ایران 

دسـت یافتـه و برای کشـورمان افتخـار آفرین شـده اند.
مهـدی قـراری زاده و سـیروس خالقـی دو تـن از ایـن جوانـان کـم نـام و نشـان امـا 
موفـق کرمانـی هسـتند کـه بارهـا در سـطح مسـابقات داخلـی و بیـن اللملـی مقام کسـب کـرده اند.

مهدی قراری زاده متولد سـال 76 کرمان. کاراته را از 6 سـالگی زیر نظر سنسـی سـامع محمدی در 
باشـگاه المـاس شـروع  واز سـال 92 تـا 94  بـه عضویـت تیم ملـی کاراتـه در رده نوجوانـان جوانان 
در آمده اسـت.همچنین  سـیروس خالقی نیز متولد1370  کرمان اسـت و کاراته را از 5سـالگی با 
اسـتاد صادقی شـروع و سـپس زیر نظر اسـتاد مهدی محمدی  در باشـگاه الماس ادامه واز آن زمان 
تا کنون در رشـته کاتا زیر نظر ایشـان ، بطور حرفه ای مشـغول فعالیت ورزشـی می باشـد. مصاحبه 

کوتاهـی را بـا ایـن دو ورزشـکار جـوان و آینـده دار انجـام دادیم کـه در زیر با هم مـی خوانیم.

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

رشـته ی  در  اتومبیل رانـی  مسـابقات 
از  ورزش کار   68 حضـور  بـا  اسـاللوم، 
12 اسـتان کشـور، در پیسـت دهکـده ی 

برگـزار شـد. کرمـان  مانـدگار 

ورزش  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مسـابقات  کرمـان،  اسـتان  جوانـان  و 
بـا  اسـاللوم،  رشـته ی  در  اتومبیل رانـی 
حضور 68 ورزش کار از 12 اسـتان کشور، 

کرمـان  مانـدگار  دهکـده ی  پیسـت  در 
برگـزار شـد.

در پایـان مسـابقات محمدرضـا نیکزاد، 
دبیـر هیـأت موتورسـواری و اتومبیل رانی 
اسـتان کرمـان، از قهرمانـی تیـم کرمـان 
در ایـن دوره مسـابقات خبـر داد و گفت: 
 12 از  ورزش کار   68 مسـابقات  ایـن  در 
اسـتان کشـور شـامل اسـتان های کرمان، 
سیسـتان  و بلوچسـتان، خراسـان رضوی، 
فـارس،  یـزد،  البـرز،  جنوبـی،  خراسـان 
مازنـدران، اردبیـل، خوزسـتان، تهـران و 
قزویـن حضور داشـتند کـه در پایان و در 
بخـش تیمی، تیـم کرمان اول، سیسـتان 
 و بلوچسـتان دوم و تهـران سـوم شـدند.

 1500 منهـای  کالس  در  افـزود:  وی 

سی سـی بانـوان نیـز بـه ترتیـب خانم هـا 
»ثریـا  کرمـان،  از  خداپرسـت«  »الهـام 
و  بلوچسـتان  و  سیسـتان   از  یزدانپنـاه« 
»محبوبـه واحدیـان« از کرمـان، اول تـا 

سـوم شـدند.
منهـای  کالس  در  داد:  ادامـه  نیکـزاد 
»فائـزه  هـم  بانـوان  سی سـی   2000
»سـیما  شـد،  اول  تهـران  از  محبـی« 
یزدانپنـاه« از کرمـان به مقام دوم رسـید 
و »فاطمـه احمدی« از کرمان سـوم شـد.
کالس  در  هم چنیـن  کـرد:  بیـان  وی 
آقایـان،  سی سـی   1500 منهـای 
»محمدعلـی کربالیـی« از یـزد، »وحیـد 
بلوچسـتان  سیسـتان  و  از  شـهریاری« 
و  سیسـتان  از  توسـلی کیا«  »بهـرام  و 

بلوچسـتان، به ترتیب اول تا سـوم شدند.
و  موتورسـواری  هیـأت  دبیـر 
در  افـزود:  کرمـان  اسـتان  اتومبیل رانـی 
آقایـان  سی سـی   2000 منهـای  کالس 
هـم، »حسـن منتظـر« از مازنـدران اول، 
و  دوم  قزویـن  از  غالمیان فـر«  »یاشـا 
»علی رضـا غالمـی« از خراسـان جنوبـی 

شـدند. سـوم 
نیکـزاد ادامـه داد: در کالس آزاد نیـز 
»علی اکبـر مقیمـی« از تهـران اول شـد، 
»حمیـد جعفری« از کرمان بـه مقام دوم 
رسـید و »مصطفـی پورحسـینی« از یـزد 

مقـام سـوم را از آن خـود کـرد.
در پایـان این مسـابقات کاپ اخالق به 

»امیـر امیری« از کرمان اهدا شـد.

کرمان قهرمان مسابقات اتومبیل رانی اساللوم کشور
 خبر

آگهی ارزیابی كیفی » انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید، ساخت و نصب كاال و تجهیزات 
طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان كرمان« فرآیند شماره 16/ ب/ 95 )نوبت دوم(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور » انجام خدمات بازرسـی فنی بر خرید، سـاخت 
و نصـب کاال و تجهیـزات طرح آبرسـانی به شـهرهای شـمالی اسـتان کرمان« با رعایـت آئین نامه خرید خدمات مشـاوره از 
بیـن شـرکت های تشـخیص صالحیت شـده دارای ظرفیت خالـی انجـام کار در پایه 1 گروه تخصصهای مشـترک تخصص 
بازرسـی فنـی، نسـبت بـه ارزیابی کیفی مشـاوران اقدام نماید. لـذا از کلیه مشـاوران ذیصالح دعوت بعمل مـی آید حداکثر 
تـا سـاعت 14 روز سـه شـنبه 1395/06/9 نماینـده خویـش را جهت ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب 
جاری شـماره 2165083975007 این شـرکت نزد بانك کشـاورزی شـعبه شـریعتی کرمان و دریافت اسـناد ارزیابی کیفی 
به نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره    2 ، طبقه همکف، اتاق 131 دفتر 
قراردادهـا، کتبـا معرفـی و اعـزام نماینـد. شـایان ذکر آنکه هـر یك از مشـاوران باید مـدارک ارزیابی کیفی تکمیل شـده را 
در بسـته بندی الک و مهر شـده که در ظهر آن موضوع و شـماره فرآیند، شـماره  های تلفن ، دورنگار و نیز کدپسـتی آن 
مشـاور محترم درج شـده باشـد، قرارداده و این بسـته را حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1395/06/17 در قبال اخذ 
رسـید در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یك طبقه همکف، اتاق 105، 
دبیرخانـه محرمانـه دفتـر حراسـت تحویل نمایند. ضمنـا این آگهی در سـایت معامـالت آب به نشـانی www.wrm.ir و 
همچنیـن سـایت پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات بـه نشـانی www.iets.mporg.ir و سـایت آب منطقـه ای کرمان 

www.krrw.ir درج و منعکس گردیده اسـت.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
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شماره پیاپی 702  
یکشنبه 31 مردادماه 1395 

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

پیامک : 
500022030347

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

https://telegram.me/payamema

جامعه

حل جدول شماره 701

افقی
1-بیماری لقوه - موافقت کردن با یکدیگر

2-وسـیله پخـش فیلـم - بـه جـا آوردن عهـد - اسـتخوان 
بدن بنـدی 

3-نمایش فیلم - از شعب دین مسیحیت - داستان کوتاه
4-سـاز کلیسـا - بـدی کـردن - سـنگ انداختـن - نشـانه 

مفعولـی
5-وسـیله طبـخ چـای - صحنـه نمایـش - پاسـخ مثبـت - 

آداب و رسـوم
6-نویسـنده پررویـی - گیاهی اسـت خار دار .بوتـه آن بزرگ 

و دارای برگهـای بریده
7-خمیازه - آسوده - بیابان

8-قلعه حکومتی - هر سی روز یکبار - گل ته حوض
9-ابزار جنگ - پدر - از پوشاکهای زمستانی

10-نام قدیم شهر ارومیه - حنا
11-نشـانه الهی - خوی و سرشـت - خدای مصری - شـهری 

در استان گیالن
12-کالم صریح - ظاهر عمارت - گل دندان نشین - پرچم

13-ویران و خراب - نسخه برداشتن - کالم تنفر
14-جزیـره تفریحی ایتالیا - شـهر نیروگاه شـمالی - نظارت 

مراقبت و 
15-دلبستگی خالص - تحصیل کرده

عمودی
1-پوشـیدنی و جامـه - کشـوری در آمریـکای مرکـزی بـه 

پایتختـی سـان خـوزه
2-بزرگترین سرخرگ بدن - دوشیزه - یك دفعه
3-اثر پا - فیلمی از پیتر ویر - خبرگزاری اتریش

4-مرزبان - نوعی پلنگ - برانگیختن - جنگ و رزم
5-هجـوم . حملـه - بهر و قسـمت - امت هـا - عالمت مصدر 

جعلی
6-مسیحی - فیلمی از شهرام اسدی

7-کشوری افریقایی - نجات و خالص - پسوند نسبت
8-فراوانی - زن و فرزند - از فرشتگان شب اول قبر

9-پسوند آلودگی - برگشتن از دین - سبزی خورشی
10-تمام شدن موعد - چنین معنی میدهد

11-خـم پارچـه - در نجـاری فراوان اسـت - دزد کامپیوتری 
- شـهری در آذربایجان شـرقی

12-هـوو - گوجـه فرنگـی پختـه شـده - بینی - شـهری در 
لمان آ

از  متـد عکسـبرداری  توسـعه  کاشـف   - 13-پـژواک صـدا 
فرآیندهـای هسـته ای - هـزار کیلـو گـرم

14-واحد پول قدیم هلند - کوره آجر پزی - موضوع ها
15-فیلمی از مسعود آب پرور - عبادتی که واجب نباشد
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سدها متهمان اصلی بحران آب در ایران؟

تا نقشه جامع آب كشور نباشد نمی توانیم سدسازی را زیر سوال ببریم
قسمت دوم

 یعنـی االن آب را یـک کاالی اقتصادی 
؟ نمی بینیم

براسـاس  آب  االن  خیـر،  مسـگرپور: 
بـرای  ابـزار  فقـط  بخشـی نگر  سیاسـت های 
تأمیـن منافـع مـورد نیـاز اسـت. درواقـع بـه 
می کنیـم،  نـگاه  منبـع  یـك  عنـوان  بـه  آن 
آن هـم نـه منبعـی کـه تجدیدپذیـر باشـد و 
سرمایه بین نسـلی اسـت. بـرای همیـن اسـت 
کـه اینـك شـاهد آن هسـتیم کـه چاه هـای 
طـی  کـه  آبـی  و  کردیـم  حفـر  را  بسـیاری 
بـه  زیرزمینـی  سـفره های  در  سـال  هـزاران 
وجـود آمـده و ذخیـره شـده بـود را بی مهابـا 
مصـرف کردیـم. عمـاًل با ایـن کار آینـده را از 
بیـن بردیـم. مـا اجـازه نداریم منابـع آیندگان 

را مصـرف کنیـم..
دربـاره  شـما  حاجی کریـم  آقـای   
سدسـازی چطـور فکر می کنیـد؟ عالوه 
بر انتقـادی که بـه سـدها وارد می دانند 
مبنـی بر تغییـر اکوسیسـتم های محیط 
زیسـتی و بحـث تبخیـر گفته می شـود 
در بسـیاری نقـاط منافـع سـیالب ها از 
منافـع سـد بیشـتر بوده اسـت. بـا این 
توصیـف فکـر می کنیـد بـا توجـه بـه 
گسـتره جغرافیایـی کشـورمان و اقلیم 
آن سـاخت ایـن همـه سـد الزم بـود یا 

می شـد برخـی سـدها را نسـاخت؟
زنجیـره  یـك  آب  مدیریـت  حاجی کریـم: 
بـا  هـم  آن  اسـت  پیچیـده  بسـیار  پیوسـته 
حـوزه نفـوذی به انـدازه تك تك افـراد جامعه. 
بنابرایـن به صـورت مطلـق نمی توانیـم بگوییم 
سـاخت همـه سـدها ایـراد داشته اسـت. سـد 
بـه عنـوان یـك سـاختار فیزیکـی بخشـی از 
یـك نظـام توزیـع و مدیریـت آب اسـت و در 
ایـن نظـام، آبخـوان هـا، شـبکه های آبیـاری 
پایین دسـتی و ..... الزم اسـت. چه بسـا بخشی 
از این سـدها بـه دلیل تغییرات اقلیمی شـاید 
کارکرد سـابق را نداشـته باشـد. اما نگاه کنیم 
ببینیـم در همیـن سـیل اخیـر در خوزسـتان 
اگـر سـدهایی مانند دز نبود چه بر سـر شـهر 
اهـواز می آمـد. بنابر نظـر کارشناسـان اهواز با 
دبـی آب 5هزارمترمکعـب بر ثانیـه کاماًل غرق 
می شـود و سـیل اخیر برای سـاعاتی دبی آبی 
برابـر 15هـزار مترمکعـب بر ثانیه داشـت. اگر 
ایـن سـدها نبودنـد االن مشـخص نبود سـیل 
اخیـر چـه تأثیـرات مخربـی بـر شـهر اهـواز 
می داشـت. بنابرایـن بهتـر اسـت بـرای پاسـخ 
دادن بـه این پرسـش مقایسـه ای انجـام دهیم 
بیـن مقدار تخریب سـیل ها در یـك یا دودهه 
اخیر وسـال های پیش از سـاخته شدن سدها. 
امـا بـا همـه ایـن اوصـاف بـاز هـم نمی توانیم 
بـه طـور مطلـق بگوییـم سدسـازی ها اشـتباه 
ایـن  امـا  بوده اسـت.  درسـت  کامـال  یـا 
سدسـازی ها بـا بخشـی نگری درارتبـاط بـوده 
و مدیریتـی جامـع بـر آن حاکـم نبوده اسـت، 
بخشـی از ایـن سـدها هنـوز به کارکـرد اصلی 
ایـن سـدها  از  برخـی  در  نرسـیده اند،  خـود 
تکمیـل  پایین دسـت  آبیـاری  شـبکه  هنـوز 
کشـور  آب  جامـع  نقشـه  اگـر  نشده اسـت. 
تهیـه و تدویـن می شـد آن وقت میشـد گفت 
کـدام سـد الزم بوده و کدام سـد می توانسـت 

نباشـد. تهیه و تدوین نقشـه جامع آب کشـور 
کاری نیسـت کـه صرفـاً توسـط وزارت نیـرو 
ممکـن باشـد یـا بـه طـور عـام دولـت. بایـد 
بخـش خصوصـی در صنعـت، بخش خصوصی 
در کشـاورزی و محیـط زیسـت در تهیـه آن 
نقـش داشـته باشـند و پیوسـت های مختلـف 
فرهنگـی، اجتماعـی و محیط زیسـتی آن نیز 
آمـاده شـود. امـا االن بخواهیـم بدون داشـتن 
نقشـه جامع آب کشـور بگوییم چه تعداد سـد 
مفیـد و چـه تعداد سـد بـدون کارکـرد داریم 

امکان پذیـر نیسـت.
 آقـای خزاعی شـما بـه سـبب تجریه 
زمینـه  در  علمی اتـان  تخصـص  و 
داشـته اید.  فعالیت هایـی  سدسـازی 
ایـران  در  مـا  موافقیـد کـه  آیـا شـما 
بایـد ایـن همـه سـد می سـاختیم تا در 
مناقطـی می توانسـتیم سـد نسـازیم و 
بـا شـیوه های دیگـری بـه مدیریت آب 

بپردازیـم؟
و  فنـی  جهـت  بـه  مـا  ببینیـد  خزاعـی: 
مهندسـی در دوره معاصـر دیـر بـه سدسـازی 
رسـیدیم. درسـت اسـت که در تاریخ سـوابقی 
در زمینه سدسـازی داشـته ایم امـا در 100 تا 
150 سـال اخیـر کمتـر بـه ایـن کار پرداخته 
بودیـم. در نتیجـه وقتـی به این علـم و مهارت 
رسـیدیم به نوعی سـعی کردیم جبران مافات 
کنیـم. بـا ایـن حـال بـه هیـچ وجـه نمی توان 
سدسـازی را منتفـی دانسـت زیرا یك پروسـه 
تأمیـن آب اسـت آن هم در کشـور مـا که آب 
و هوایـی یکنواخـت نـدارد. گاهـی باران هـای 
خشکسـالی های  گاهـی  و  داریـم  سیل آسـا 
بنابرایـن اگـر قـرار اسـت نقـدی  درازمـدت. 
بـه سدسـازی کنیـم باید هـر سـد را از منظر 
خـودش نـگاه کنیـم و نمی توانیـم یـك حکم 
بـرای همـه سـدهایی کـه سـاخته ایم  کلـی 
صادر کنیم. در بررسـی سـدها نیز باید ببینیم 
سـد بـه چـه منظـوری طراحـی شـده، بـرای 
تأمیـن آب، بـرای تولید بـرق ، برای جلوگیری 
از سـیالب ها و بعـد بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ 
دهیـم کـه آیـا خدمـات تکمیلـی این سـدها 
نیـز سـاخته شـده اند؟ آیا مـا به سـهم محیط 
زیسـت در ایـن سـدها توجـه کرده ایـم و یـا 
همانطور که دوسـتان اشـاره کردند آیا شـبکه 
زیردسـت را سـاخته ایم؟ در خیلـی جاهـا مـا 
دچار مشـکل هسـتیم زیـرا اطالعـات جامعی 
از آب و هـوا و تغییـرات اقلیمـی نداشـته ایم و 
دوره های خشکسـالی و ترسـالی را مورد توجه 
قـرار نداده ایـم. بنابراین اگر اطالعاتـی از آنچه 
خشکسـالی هـای بلندمدتـی که هر 50 سـال 
یکبـار گریبان کشـورمان را می گرفـت در این 
محاسـبه ها می داشـتیم شـاید برخی سدهای 
سـدهای  از  بعضـی   شـاید  نمی سـاختیم.  را 
تعـدادش  هـم  ایـن  کـه  نمی شـد  سـاخته 
انـدک اسـت. امـا در مـورد تأثیر سدسـازی بر 
خشـك شـدن دریاچـه ارومیـه بایـد عوامـل 
دیگـری را هـم ببینیـم کـه تأثیـر فراوانـی در 
مصـرف آب هـای زیرزمینی داشته اسـت. حفر 
چاه هـای متعـدد و عمیـق و اسـتفاده بیـش 
از حـد از منابـع تجدیدشـونده در کنـار نـوع 
کشـاورزی بدون بهـره وری در بحـران دریاچه 

ارومیـه نقش داشـته اسـت. 
مـن در عیـن حـال کـه می گویـم نهضـت 
سدسـازی بسـیار خوب بوده تأکیـد می کنمم 
کـه مثـل هـر کار دیگری نیـاز به نقد داشـته 

است.
 چطور می شـود این نقـد را عملی کرد؟ 
االن وزارت نیـرو بـاز هـم بر سدسـازی 
تأکیـد دارد ولـی شـما می گوییـد کـه 
نقشـه جامع آب کشـور نداریم و آمایش 

سـرزمین هم انجام نشـده اسـت. 
آمایـش  طـرح  و  برنامـه  بایـد  مسـگرپور: 
سـرزمین به طور کامل در کشـور انجام شـود 
تـا اسـتعدادهای زیسـت محیطی، کشـاورزی، 
صنعتـی، معدنـی، انسـانی و نظایـر آن مـورد 
مطالعـه قرارگیـرد و بعـد جانمایـی سـازه ها 
آن صـورت  نظایـر  و  و صنایـع  از سـد  اعـم 
گیـرد. جانمایـی سـدها، صنایـع و نوع کشـت 
و براسـاس آن طـرح جامـع آب بایـد از ایـن 
ایـن  جـای  شـود.  منتـج  سـرزمین  آمایـش 

مطالعـه خالـی اسـت .
 و ایـن آمایـش سـرزمین وظیفـه چه 

کسـی یـا چـه نهـادی بوده اسـت ؟
مسـگرپور: سـازمان برنامه بودجـه یا همان 
سـازمان مدیریـت و برنامـه  ریـزی کـه سـالها 
تعطیـل شـد و دوبـاره در دولـت فعلـی احیـا 
سـازمان  در  سـرزمین  آمایـش  دفتـر  شـد. 
همیـن  بـه  اساسـاً  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
دلیـل  بـه  بودولـی  شـده  راه انـدازی  منظـور 
از  یکسـری  اخیـر  سـال های  در  کم توجهـی 
اسـتان ها خودشـان این کار را شـروع کردند . 
کار آمایش سـرزمین به صـورت منطقه ای کار 
صحیحـی نیسـت و بایـد بـه صـورت یکپارچه 

انجـام گیـرد .
خزاعـی: قطعـاً بـرای انجـام چنیـن کاری 
حضور بخـش خصوصی ضروری اسـت. بخش 
خصوصـی بـه معنای زنجیره ای ارزشـی غیر از 
دولـت. اخیـراً می بینیم که بسـیاری از بزرگان 
و متخصصـان بـه آب توجـه ویـژه ای دارنـد و 
نسـبت بـه بحـران آب هشـدار می دهنـد. این 
خوب اسـت امـا کافی نیسـت زیرا مـا نیازمند 

تغییر نـگاه به آب هسـتیم.
بـه  بحث هـا  در  غالبـاً  االن  حاجی کریـم: 
موضـوع پدیدآمـدن بحـران اشـاره می شـود. 
بایـد توجـه کنیـم که ایـن بحـران و موقعیتی 
کـه در آن قـرار داریـم یـك فرصـت بی بدیـل 
و بزنـگاه تاریخـی اسـت. یـك تصمیم گیـری 
صحیح می تواند بخشـی از اشـتباهات گذشته 
را جبـران کنـد. اشـتباهاتی که در 100 سـال 
اخیـر رقـم خورده اسـت. این فرصـت با همین 
وضعیـت بحـران آب و طبیعت و اقلیم کشـور 
بـه مـا داده شده اسـت. االن ایـن فرصـت را 
داریـم کـه آب بـه گفتمـان غالـب کشـورما 
تبدیـل شـود و برگردیـم به گذشـته و ببینیم 
چـه کارهایـی کردیم؛ اگـر سدسـازی کردیم، 
اگر الگوی کشـتی که سـالها توسـط پدرانمان 
اگـر  داده ایـم،  تغییـرش  را  مي شـد  انجـام 
دیدگاه هـای صرفـاً اقتصـادی و کوتـاه مـدت 
را وارد کشـاورزی کردیـم، اگـر صرفـاً بـا نگاه 
منطقـه ای سدسـازی کردیـم، اگر شـبکه های 
پایین دسـتی سـدها را نسـاختیم و اگرهـای 
بسـیار دیگر برگردیم و همه این مسـائل را به 
صـورت جامـع نگاه کنیـم. در مدیریت کسـی 
هنرمنـد اسـت کـه بتوانـد از بحـران فرصـت 
بسـازد. در همـه ایـن سـال ها مـا از ظرفیـت 
و  کرده ایـم  غفلـت  خصوصـی  بخـش  هـای 
کنشـگران حـوزه آب و بـه طـور کلـی زنجیره 
و  تصمیم گیری هـا  در  را  حـوزه  ایـن  ارزش 
تصمیم سـازی هـا دخالـت نداده ایـم و امـروز 
بـا تبدیـل گفتمان و بحـران آب بـه موضوعی 
ملـی، فرصـت داریـم تـا از برآیند نظـرات این 

افـراد تصمیم گیـری کنیـم.
  بسـیارخب، فـرض کنیـد همـه ایـن 
جامع نگری هـا صـورت گرفـت و طـرح 
نقشـه جامـع آب  و  آمایـش سـرزمین 
هـم تدویـن شـد. آیـا ایـن اراده وجود 
دارد که اگر سـدی مخل به اکوسیسـتم 
اسـت حذف شـود و آن را تخریب کنند؟ 
بـه نظـر می رسـد همیـن االن مقاومـت 

شـدیدی در این بـاره وجـود دارد؟
مسـگرپور: در مـورد تخریب سـدها و مثالی 

کـه ایـن روزهـا همـه از سـد گتونـد می آورند 
بایـد بگویـم کـه مطالعـات زیـادی روی آن 
شده اسـت و امـروز امـکان تخریب آن نیسـت 
چـون تبعـات زیـادی بـرای پایین دسـت آن 
هـم  مناسـبی  راه حل هـای  می زنـد.  رقـم 
بـرای رفـع مشـکل آن دیـده شـده اسـت و 
مطالعـات  ایـن  اجراسـت.  در حـال  می دانـم 
هـم در دانشـگاه تهـران انجـام شده اسـت. اما 
بایـد بـه نکتـه دیگـری توجـه کنیـم. بحـث 
سـد  مدیریـت  اسـت.  سـازه  یـك  مدیریـت 
می توانـد بـه ایـن نحـو باشـد کـه امـروز کـه 
روزگار خشکسـالی اسـت هیچ آبی پشـت سد 
نـگاه ندارنـد و همـه آب آن را تخلیـه کننـد. 
الزامـاً کـه نباید آب را پشـت سـد نـگاه دارند. 
بحـث مدیریـت بهره بـرداری از سـدها حـرف 
سـال های  در  مدیریـت  ایـن  می زنـد.  را  اول 
ترسـالی و خشکسـالی بایـد متفـاوت باشـد. 
در گذشـته مـردم یـك روسـتا بـرای آنکـه از 
فواید سـیالب اسـتفاده کنند عمـداً جلوی آب 
را نـگاه می داشـتند و بعـد بـا تخریـب یکباره 
می کردنـد  ایجـاد  یـا سـد سـیالب  بنـد  آن 
الزم  منافـع  بـه  پایین دسـت  غرقـآب  بـا  تـا 
برسـند. بدین ترتیـب نوعـی مدیریـت منابـع 
اسـت  ممکـن  وصـف  ایـن   بـا  می کردنـد. 
برخـی سـدها الزم باشـد کـه تخریـب شـوند 
امـا الزم  انجـام شـود.  ایـن تخریـب  بایـد  و 
اسـت سـراغ بهـره وری برویـم. یکـی از عللـی 
کـه شـرایط کنونـی را بـرای ما رقم زده اسـت 
اسـتفاده از منابـع زیرزمینـی بوده اسـت. اگـر 
بخواهیـم مشـکالت مربوط به بـروز بحران آب 
را حـل و فصـل کنیـم بایـد این چرخـه و این 
زنجیـره اسـتحصال تـا مصـرف آب را بـه طور 
کامـل ببینیـم. ایـن نـوع نـگاه خـود اشـتغال 
ایجـاد می کند، فرصت پژوهشـی رقـم می زند 
و موجـب می شـود ببینیـم چگونـه در منابـع، 
در انتقـال آب، در الگـوی کشـت، در اسـتفاده 
از سـم و کـود و کاهـش زهـاب و بهینه کردن 
نـوع محصـول بایـد عمل کنیـم بهینه سـازی 
از  پـرت محصـول  کاهـش  تبدیلـی،  صنایـع 
دیگـر نیازمندیهـای ما در کاهـش مصرف آب 
اسـت. بـرای ایـن بحـث مثالـی می زنم؛ شـما 
یـك کیلـو سـبزی خـوردن می خریـد و پـس 
از پاک کـردن و تمیـز کـردن آن چیزی حدود 
100 گـرم سـبزی خـوردن بـه سـفره شـما 
می رسـد. بعـد همـان 900 گرم اضافه سـبزی 
بـه ذباله تبدیل می شـود و دوبـاره برای حمل 
آن بـه بیـرون از شـهر هزینـه می شـود. بـرای 
ورود آن بـه شـهر نیـز کـه هزینـه شـده بـود. 
حـال اگـر همیـن سـبزی در محـل کاشـت، 
و بسـته بندی  دسـتچین شـود و ضدعفونـی 
شـود عمـاًل 100گـرم سـبزی حمـل و نقل و 
بـرای ورود بـه شـهر هزینـه می شـود و نهایت 
گـرم هـم مصـرف می شـود.  آن 100  همـه 
پـس امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـری بحث 
بهـره وری مطرح اسـت و اینجا نقطه ای اسـت 
کـه ایجـاد اشـتغال بـه همـراه دارد و همـه 

ذینفعـان نیـز بـه کارگرفتـه می شـوند. 
حاجی کریـم: شـاید تصمیم گیـری دربـاره 
فشـارهای  سـبب  بـه  سـد  یـك  تخریـب 
باشـد  سـخت  خیلـی  سیاسـی  و  اجتماعـی 

و نشـود کاری صـورت داد. امـا کشـور مـا و 
مـردم مـا نشـان داده انـد کـه وقتـی خواسـته 
ای ، خواسـته همـه آنهاسـت این پتانسـیل را 
دارنـد که کار نشـدنی را به کار شـدنی تبدیل 
کننـد. اتفاقاتـی کـه در سـال های اخیـر رخ 
داده مؤیـد همیـن گام هـای بزرگـی اسـت که 

برداشـته اند.  مـردم 
مسـگرپور: با ایـن کار یکپارچگی اجتماعی 
کـه  اینجاسـت  می آوریـم.  وجـود  بـه  نیـز 
می توانیـم ایـن بحـران را بـه فرصـت تبدیـل 
کنیـم . بـرای نمونه مـا در فدراسـیون صنعت 
آب ایـران با تجمیع دسـت اندرکاران و تشـکل 
هـای صنعـت آب ، می خواهیـم بـه افزایـش 

برسـیم. بهره وری 
 همـه آنچـه مـرور کردیـد و بـه ویژه 
فقـدان مدیریـت یکپارچـه در عرضـه 
و تقاضـا یـا عـدم مشـارکت ذی نفعـان 
در تصمیم گیـری دربـاره منابـع آب در 
کنـار نبـود نقشـه جامـع آب و یـا عدم 
انجـام آمایش سـرزمین بـرای جانمایی 
طرح ها نشـان از این دارد کـه حکمرانی 
مطلوبـی در زمینـه مدیریـت منابع آب 
نداریـم . همـه در حال طـرح بحران آب 
و  اقلیـم  تغییـر  از  ناشـی  مشـکالت  و 
خشکسالی هسـتند. آیا شـما راهکاری 
بحـران  ایـن  از  برون رفـت  بـرای  هـم 

رید؟ دا
حاجی کریـم: باید اول واقعیتـی را بپذیریم. 
اقلیـم مـا سـرزمینی اسـت کـه 85درصـد آن 
خشـك و بیابانی اسـت و بعد بـه دنبال راهکار 
بـرای برون رفـت از بحـران کنونـی بگردیـم. 
ممکـن اسـت گفتـه شـود فعـاًل پتانسـیل در 
سدسـازی وجـود دارد و اگـر سدنسـازیم چـه 
ایـن پرسـش و  بـه  پاسـخ  کنیـم؟ در مقـام 
البتـه بـه صـورت تئـوری بایـد بگویـم دنیای 
امـروز دنیـای گـذر از سـخت افزار بـه نرم افزار 
اسـت و ایـن یعنـی همـان افزایش بهـره وری. 
اتخاذراهکارهایـی کـه بتوانیـم ثـروت موجـود 
را چندیـن برابـر کنیـم، ما کشـوری هسـتیم 
بـا تلفات بسـیار در شـبکه آبیاری. اگـر تلفات 
شـبکه ای آب را کاهش دهیم، تلفات آبرسـانی 
ازهـزاران  را بـه حداقـل برسـانیم می توانیـم 
میلیـارد تومان هزینه  های مسـتقیم و چندین 
برابـر آن هزینـه هـای غیر مسـتقیم اجتماعی 
و سیاسـی و .... بـرای انتقـال حوضه به حوضه 
آب جلوگیـری کنیـم و در مقصـد طرح هـای 
انتقـال بـا افزایـش بهـره وری آب مشـکل را 
دانشـگاهی  پتانسـیل  از  مـا  اگـر  رفع کنیـم. 
خـود بـه درسـتی و به موقـع اسـتفاده کنیـم، 
و  فاضـالب  و  آب  تصفیه خانه هـای  از  اگـر 
نیـروی انسـانی بـه درسـتی اسـتفاده کنیـم 
می توانیـم بـر بهینه کردن و باالبـردن راندمان 
در همـه تأسیسـات آب و فاضـالب کشـورمان 
اسـتفاده کنیم، ما فارغ التحصیالت کشـاورزی 
بـه وفـور داریـم و می توانیـم در بهینـه کردن 
تولید کشـاورزی اسـتفاده کنیم. سـرانه تولید 
کیلوگرمی در دنیا متوسـط تولیـد 2 کیلوگرم 
در هـر متـر مکعـب اسـت و در ایـران حـدود 
یـك کیلوگرم و این در مقایسـه با کشـورهای 

دنیـا زیبنـده جامعـه ما نیسـت.
آقـای خزاعـی شـما بایـن بحـث موافقیـد 
بـه ویـژه در شـرایطی کـه در کشـور از هـر 
خشـك  از  مـردم  آه  بلندشـدن  شـاهد  سـو 
شـدن رودخانـه زاینـده رود یـا از مشـکالت 
دریاچـه ارومیـه یا نشسـت زمیـن در فارس و 
خشك شـدن منابـع آب زیرزمینـی ایـن خطه 
یا در کرمان مسـائلی از این دسـت هسـتیم و 
یـا مـردم چهارمحـال و بختیاری که مناقشـه 
بـر سـر انتقـال آب را شـاهدیم و همـه این هـا 
از عـدم حکرانـی مطلـوب در زمینـه  نشـان 

منابـع آب دارد.
خزاعـی: آب یـك ثـروت عمومی اسـت. ما 
نیـاز به مدیریـت منابـع آب داریـم . بنابراین 
هرکسـی بـه انـدازه سـهم خویـش و نسـبت 
بـه آنچـه در تأمیـن منافـع ملی ایفـا می کند 
بایـد بتوانـد ازایـن منابـع برخـوردار باشـد و 
اینگونـه نیسـت کـه دراختیـار کسـی باشـد. 
اینـك  و  بوده ایـم  غافـل  آن  از  کـه  چیـزی 
می خواهیـم در فدراسـیون صنعـت آب ایران 
بـا کمـك اندیشـمندان و متخصصـان آب و 
بهـره گرفتن از تجریه سـایر نهادها و ارگان ها 
انداختـن  صحیـح  کانـال  بـه  کنیـم  عملـی 
مدیریـت منابع آب اسـت. باید متوجه باشـیم 
کـه بـه همـان انـدازه ای کـه صنایع بـا هزینه 
باالیـی آب مـورد نیاز خـود را تأمین می کنند 
کشـاورزی مـا با قیمـت اندکـی آب را مصرف 
می کنـد. بایـد از تجریـه سـایر کشـورها نیـز 
بهـره بگیریـم زیـرا ایـن موضـوع منحصـر به 
ایـران نیسـت و االن در آمریـکا نیـز مواجه به 

کم آبـی هسـتند.

فریدون خزاعی - رضا حاجی كریم - اسماعیل مسگرپورطوسی



عکس: یاسر خدیشی

اینجا دنبال من نگرد 

دیگر تمام من کویریست 

که جان داده

دست نوشته هاعکس نوشت

معمار شهر كرمان!
مجتبـی یـزدان پنـاه، اسـتاد گرافیـک در کانـال 
شـخصی خـود در تلگرام با عنوان دسـت نوشـته 
هـا یادداشـتی در ارتبـاط با لقـب دادن بـه برخی 

مسـئوالن نوشـته است: 
در حالـی کـه از باخـت سـیف الهـی معـاون عمرانـی اسـتانداری در مقابل 
شـورا و سـعید گیالنـی یکـی دو هفتـه ای نگذشـته و از طرفـی بعضـی از 
مدیـران مرتبـط بـا مسـولیت ایشـان از وی بعنـوان مدیری کـه عقیده ای 
بـه کار کارشناسـی نـدارد یـاد میکنند که سـعی در اجرا برنامـه های خود  
دارد کـه نمونـه اش هزینـه سـاخت زیـر گـذر جبلیه که هنـوز چند ماهی 
از سـاخت آن نگذشـته و شـهرداری کرمـان مجبـور به تصحیـح مجدد آن 
بـا صـرف هزینـه های باال شـده اسـت . امـروز صبـح بسـیاری از صفحات 
مجـازی شـاهد متنی بودنـد که از وی به عنوان سـردار سـازندگی و معمار 
شـهر کرمان یاد شـده . بدون شـك با  نشـر چنین نامه ای سراسـر تعریف 
و تمجیـد  در هفتـه هـای آتـی بایـد منتظـر خبرهـای بیشـتری از معمار 

شـهر کرمان بود.
 متـن ایـن نامـه را بطـور کامل جهـت قضـاوت شـما در زیر می 

آورم: 
سـالم و درود خدا بر سـردار سـازندگی کرمان جناب آقای مهندس سـیف 
الهـی عزیـز و بزرگـوار . روزهـای دیـار پهنـاور کریمـان از پی هم گذشـت 
و گذشـت تـا اینکـه سـکان هدایـت نهـاد خدمتگزار شـهرداری بـه بزرگ 
مردی رسـید که کارنامه موفق ایشـان در مدیریتهای قبلـی زبان زد خاص 
و عـام بـود ، او آمـد تـا بـه تمام ناکامـی های گذشـته پایان دهـد، نیك به 
خاطـر داریـم کـه مدیران شـهری قبل ، حتـی در احداث تنهـا تقاطع غیر 
هم سـطح شـهر کرمان سـالها وقـت صرف کردند تـا این پـروژه را به پایان 
رسـاندند، امـا حضـور پر فروغ جنـاب آقای مهندس سـیف الهـی در رآس 
هـرم شـهرداری موجـب شـد تـا ایـن شـهر کویـری طـی چنـد سـال و با 
سـرعت غیر قابل تصور از گذشـته خـود فاصله گیرد، احـداث دهها تقاطع 
غیر هم سـطح، به راه انداختن نهضت آسـفالت، احداث بوسـتانهای زیبا و 
با نشـاط، تعریض معابری که سـالها موجب گره کور ترافیکی شـده بودند، 
توجـه خـاص بـه مبلمـان  و فضای سـبز شـهری، تکمیل کمربندی شـهر 
کرمان در کوتاهترین زمان ممکن، سـاماندهی جنگل  قائم، جلب سـرمایه 
گـذار در طرحهـای مختلف و ایجاد بسـتر مناسـب در زمینه مشـارکتهای 
مردمـی و صدهـا دسـتاورد مهـم دیگـر از جمله توفیقات انسـان خـدوم و 
شایسـته ای اسـت کـه چهـره ی شـهر کرمـان را بـه زیبایی هر چـه تمام 
دگرگـون سـاخته اسـت، ضمن خدا قـوت جانانه به جناب مهندس سـیف 
الهـی عزیـز که خدمات ارزشـمندش از چشـمان تیز بین اهـل انصاف بدور 
نخواهـد مانـد رجاء واثق داریم که حضور ایشـان در حـوزه معاونت عمرانی 
اسـتانداری کرمان موجب آن گردد تا سـایر شـهرهای اسـتان نیز همگام با 
شـهر کرمان به سـوی آبادانی و عمران گامهای محکم و پر شـتابی بردارند 
، لـذا کمتریـن تقدیر آن اسـت تـا از صمیم قلب برای معمـار بزرگ کرمان 
کـه وجـود گرانقـدر خـود را وقف خدمت به مـردم فهیم و قدرشـناس دیار 
کریمـان نمـوده آرزوی صحت و سـالمت و توفیقات بیـش از پیش نمائیم.

ذکر خیرتان در خیل عاشقان فراموش مباد .

 اطالعات

سكه

11,130,000 ریال طرح جدید

11,155,000 ریال طرح قدیم 

5,610,000 ریال نیم سکه 

2,910,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,134,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,511,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,360 ریال دالر آمریکا

40,080 ریال یورو

9,670 ریال درهم امارت

5,41Z0 ریال  یوآن 

46,230 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای كرمان

14 تا 31/آفتابی امروز

13 تا 30/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امـکان انتخـاب صندلـی در اسـتان 
بـرای  را  خـود  آمادگـی  کنسـرت  کرمـان  اسـت.  کرمـان 
همـکاری بـا برگزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهای 

فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـك مرجـع فـروش بلیط نیسـت 
بلکـه مـی توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطه بـه صورت 

آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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w w w . p a y a m e m a . i r
پیامک : 

50002203034

شماره پیاپی 702  آخر
یکشنبه 31 مردادماه 1395  8

روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 86 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
 روزنامه های کشور

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقیم تحریریه:32471390 

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ: مهدوی

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

نمایش

هفتمین اجرای گروه موسیقی هفتواد
در دوشب متفاوت به سپرستی مجتبی دل زنده

28 و 29 مـرداد ماه / مـکان جاده تهران مجتمع فرهنگی 
زغال سـنگ/ ساعت :20:30

مجتبی یزدان پناه


