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میان سـال  مـردی  مـی زد.  سـرفه 
کـه بـه دلیل سـرطان مغز اسـتخوان 
ماشـین  از  ناشـی  دود  نمی توانسـت 
کنـد.  تحمـل  را  آتش گرفتـه 
بـود و  پیچیـده  گردوخـاک در هـوا 
تانکـر آبی بـرای کم شـدن گردوغبار 
امـا  کـرد،  مـی  آب پاشـی  را  زمیـن 
کاری از پیـش نمی بـرد. فقـط فضای 
خـاک گرفتـه را گل آلـود مـی کـرد. 
دود آتـش نفـس افـراد سـالم را مـی 
بریـد و گلـوی همه را بـه خس خس 
قائـم  شـهرک  اینجـا  بـود.  انداختـه 
اسـت. جایـی در میـان شـهر، امـا بـا 
مـرد  نشـینی.  حاشـیه  مشـخصات 
میان سـال بـه سـرفه افتـاده، اولیـن 
تصویـری سـت کـه در ایـن شـهرک 
محـل  دیـروز  کـه  شـهرکی  دیـدم. 
برگـزاری مانـور زلزلـه بـود. سـاعت 
حوالـی 9 صبـح بـود که بـرای رفتن 
بـه ایـن شـهرک بـه خیابان زریسـف 
کنـی،  رد  کـه  را  کوچـه 46  رفتـم. 
بـه خیابـان منجـی می رسـی. انتهای 
خیابان منجی شـهرک »قائم« اسـت. 
برایـم باورکردنـی نبود کـه چند قدم 
آن طـرف تـر از محل زندگـی همه ما 

مـردم عـادی، خانواده هایـی در ایـن 
حـد  در  و  امکانـات  بـدون  شـهرک 
صفـر از نظـر اسـتانداردهای شـهری 
زندگـی می کننـد. هـر طـرف را کـه 
نـگاه می کـردم تلـی از خـاک و زباله 
بـه چشـم می خـورد. همـه کوچه هـا 
از  نشـانه ای  هیـچ  بودنـد.  خاکـی 
خدمات  شـهری در این شهرک دیده 
نمی شـد. محـل را که دیـدم بی خیال 
مانـور شـدم و به سـمت مردمی رفتم 

کـه نظاره گـر مانـور بودنـد. 
سـعی کردم بـا آنها هم کالم شـوم. 
گفت:»خانـم چـی  خانم هـا  از  یکـی 
میخـوای بگم. اگر بگویـم تو هم دیگر 
اینجـا نمی ایسـتی و مـی روی. از کدام 
مشـکل بگویـم؟ بگویـم کـه شـهرک 
قائـم کثیـف، خاکـی و ناامـن اسـت و 
موادفروشـان در ایـن محله خانه اجاره 
او کـه  کـرده و زندگـی می کننـد؟« 
نزدیک به 45 سـال داشـت خانه ای را 
با دست نشـان داد و گفـت: »این خانه 
چنـد روز پیـش بـه دلیـل نگهـداری 
گـروگان پلمـپ شـد، بچه هـای ما در 

ایـن شـهرک امنیـت ندارند.«
صفحه 3

رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن  
و متخصصان وزارت دفاع:

آمریکا فاقد 
صالحیت 

اخالقی برای 
اظهارنظر درباره 

ایران است
7

نمایشگاه پاییزه در 
شهرستان کهنوج 

برگزار می شود
---------  صفحه 2 ---------

نگاهی به مجموعه 
مسجد صاحب الزمان

چهار قرن 
نیایش
---------  صفحه 4 ---------

تجربه ای نو 
از گروه 

نمایش شن
---------  صفحه 6 ---------

سه مدل 
احتمالی جگوار 
برای حضور در 

بازار ایران
---------  صفحه  5 ---------

   صفحه  7

اهالی شهرک »قائم« در انتهای خیابان زریسف: آقای استاندار، آقای شهردار به دادمان برسید

زندگی کجایی؟ دقیقًا کجایی؟

روایت »پیام ما« از پرونده جنجالی شهردار فعلی و رقیب احتمالی روحانی

#امالک_نجومی_قالیباف



شماره پیاپی 712  
پنجشنبه 11 شهریورماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 2

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

افتتاح پروژه ایجاد 
تأسیسات تأمین، ذخیره 
و انتقال آب یزدان شهر 

 پـروژه ایجـاد تأسیسـات تأمیـن، ذخیره و 
انتقـال آب یزدان شـهر بااعتبـاری بالغ بر 57 
میلیـارد ریـال به بهره بـرداری رسـید. محمد 
و مدیرعامـل  رئیـس هیئت مدیـره  طاهـری 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمـان بابیان 
توضیحاتـی در رابطـه بـا مشـخصات پـروژه 
پـروژه  ایـن  شـده  هزینـه  »اعتبـار  گفـت: 
و  و داخلـی شـرکت آب  منابـع عمرانـی  از 
فاضالب کرمـان و معادل 57.641.000.000 
 3000 ذخیـره  احـداث  شـامل  و  ریـال 
مترمکعب،خریـد و اجـرای 8500 متـر خـط 
انتقـال بـه اقطـار 250 و 355 میلی متـر از 
جنس پلی اتیلن، بازسـازی شـبکه، بازسـازی 
120 فقـره انشـعاب، جـاری و تجهیـز یـک 
چـاه  و  مخـزن  برق رسـانی  و  چـاه  حلقـه 
اسـت.« رزم حسینی اسـتاندار کرمان در این 
مراسـم با تشـریح اقدامات صـورت گرفته در 
اسـتان در زمینه طرح همیـاران آب و اقتصاد 
فعالیت هـای عمرانـی شـرکت  از  مقاومتـی، 
مهندسـی آب و فاضـالب اسـتان کرمـان و 
موفقیت در پیشـرفت پروژه هـا قدردانی کرد.  
در ادامـه نیـز سـاختمان اداری آب و فاضالب 
یزدان شـهر با 120 مترمربـع زیربنا و 1000 
متـر اعیانـی بااعتبـاری بالغ بـر 1.5 میلیـارد 

ریـال افتتـاح گردید.

نمایشگاه پاییزه در 
شهرستان کهنوج برگزار 

می شود
رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان کهنـوج 
از برگـزاری نمایشـگاه پاییـزه در شـهریورماه 
خبـر داد. دهقـان گفـت: » این نمایشـگاه به 
جهـت تأمین اقـالم موردنیـاز دانـش آموزان 
برگـزار می شـود.« وی در تشـریح  عملکـرد 
واحدهـای  تعـداد  اصنـاف،  اتـاق  یک سـاله 
صنفـی شناسایی شـده فاقـد پروانـه را 255 
واحدهـای  از  بازرسـی  تعـداد گشـت های  و 
صنفـی سـطح شـهر را 25 واحد عنـوان کرد 
و افـزود: »در طـول  یـک سـال تعـداد 58 
پرونـده ارسـالی بازرسـی واحدهـای صنفـی 
متخلـف جهـت معرفی بـه تعزیرات داشـتیم 
شـکوائیه های  بـه  رسـیدگی  تعـداد  کـه 
مردمـی 480 فقـره اسـت.« دهقـان بابیـان 
اینکـه 13 اتحادیـه زیرمجموعه اتـاق اصناف 
کهنـوج فعـال هسـتند، اظهـار کـرد: »مـا در 
پروانـه   306 تعـداد  سـال  این یـک  طـول 
کسـب صـادر کردیـم درعین حـال 11 پروانه 
اقـالم  وی  اسـت.«  باطل شـده  نیـز  کسـب 
یـک  را  اصنـاف  اتـاق  بـرای  خریداری شـده 
دسـتگاه تلویزیـون، فاکـس، دسـتگاه تصفیه 
آب، یخچـال و اسـپیلت عنـوان کـرد.  رئیس 
اتـاق اصنـاف شهرسـتان همچنیـن شـماره 
تلفـن 4323130 را جهـت شـکایات مردمی 

از صنـوف و بـازار اعـالم کـرد.

شناسایی 30 واحد تولیدی 
مستعد دانش بنیانی در 

شهرک های صنعتی استان 
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی 
اسـتان کرمان از شناسـایی 30 واحد تولیدی 
مسـتعد دانش بنیانـی خبـر داد. در راسـتای 
صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  همـکاری 
اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک  بـا  کرمـان 
جهـت  در  مشـترک  فعالیت هـای  انجـام  و 
شناسـایی و سـوق دادن واحدهـای صنعتـی 
مسـتعد دانش بنیانی، دوره آموزشـی آشنایی 
شـرکت های  از  حمایـت  قانـون  مزایـای  بـا 
دانش بنیـان و فراینـد ثبت نام و سـیر مراحل 

دانش بنیـان شـدن برگـزار شـد.
شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
غفـاری  مجیـد  صنعتـی  شـهرک های 
»بـرای  گفـت:  شـرکت  ایـن  مدیرعامـل 
ابتـدا  یادشـده  آموزشـی  دوره  برگـزاری 
شـهرک ها  در  مسـتقر  صنعتـی  واحدهـای 
محصـوالت  دارای  کـه  صنعتـی  نواحـی  و 
و  تکنولـوژی جدیـد  از  برخـوردار  نوآورانـه، 
یـا صاحـب طرح هـا و ایده هـای نویـن بودند 
دسـتاوردهای  بـه  وی  شـدند.«  شناسـایی 
افـزود:  و  کـرد  اشـاره  دوره  ایـن  برگـزاری 
»برخـی از واحـد صنعتـی آمادگـی و تمایـل 
خـود را به دانش بنیان شـدن اعـالم کردند.«

کرمان ویچ

پیـام مـا- اگرچـه در هفته ها و 
ماه هـای گذشـته برخـی به شـدت 
را  و آن  انتقـاد کردنـد  برجـام  از 
اظهـارات  دانسـتند،  بی فایـده 
مدیرعامـل کرمانـی شـرکت مس 
توافـق  زیـاد  تأثیـر  بیانگـر  امـا 
هسـته ای بـر ایـن شـرکت بزرگ 

معدنـی و صنعتـی اسـت.
مـراد  احمـد  گذشـته  روز 
شـرکت  مدیرعامـل  علیـزاده، 
کـه  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی 
بـرای شـرکت در نشسـت سـتاد 
مقاومتـی  اقتصـاد  فرماندهـی 
مثلـث  دوم  -گام  کرمـان  اسـتان 
توسـعه اقتصـادی- منطقه ششـم 
شـامل شهرسـتان شـهربابک، بـه 
اسـتان کرمـان سـفرکرده بـود، از 
تأثیـر زیـاد توافـق هسـته ای بـر 

گفـت.  مـس  شـرکت 
آن طـور کـه ایرنـا نوشـته، وی 
گفـت: »مهم ترین گلوگاه شـرکت 
مـس، صـادرات آن اسـت که قبل 
از برجـام قفل شـده بـود ولـی بعد 
از برجام توانسـتیم با شـرکت های 
قـرارداد صادراتـی  دنیـا  مختلـف 

کنیم.« منعقـد 
احمـد  ایرنـا،  گـزارش  بـه   
»آخریـن  افـزود:  مرادعلیـزاده 
کـه  بـود  به گونـه ای  تحریـم 
از  صـادرات  امکانـات  همـه 
کامـاًل  کار  و  شـد  گرفتـه  مـا 

بـود.«  قفل شـده 
بدهی 13 هزارمیلیاردی

 قبل از برجام
وی بابیـان اینکـه خوشـبختانه 
تحریـم  ایـن  برجـام  از  بعـد 
از  خیلـی  و  مـس  شـرکت  از 

شـرکت های دیگر کشـور برداشته 
شـد و ما توانسـتیم با شرکت های 
ببندیـم،  قـرارداد  دنیـا  مختلـف 
 13 شـرکت  »ایـن  کـرد:  اظهـار 
هـزار میلیـارد ریـال بدهـی بانکی 
داشـت اما امـروز فقط چهـار هزار 
میلیـارد ریال بـه بانک هـا بدهکار 
هسـتیم و شـرکت در حـال نفس 

اسـت.«  کشـیدن 
»دوران  کـرد:  تصریـح  وی 
سـختی را در سـال های 91 تا 94 
به گونـه ای  پشـت سـر گذاشـتیم 
کـه رکـود، تحریـم و شـرایط بـد 
بـازار باعـث شـده بـود کار بـرای 
سـخت  بسـیار  مـس  شـرکت 

شـود.«
در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی   
چنین شـرایطی توانسـتیم قیمت 
تمام شـده مـس را کاهـش دهیـم 
و بـا حفـظ هزینه هـای جـاری و 
جلوگیـری از ورود بی رویـه نیروی 
انسـانی هزینه های نیروی انسـانی 
خاطرنشـان  نگهداریـم،  ثابـت  را 
کـرد: »امـروز نیـز همه همـکاران 
مـا در شـرکت مـس ایـران باهـم 
هم نظـر هسـتند که بازهـم قیمت 

تمام شـده را کاهـش دهنـد.« 

تأثیر برجام بر اقتصاد استان 
به روایت رزم حسینی

شـرکت  مدیرعامـل  حالـی  در 
ایـن  بـر  برجـام  تأثیـر  از  مـس 
شـرکت گفتـه کـه چنـدی پیـش 
ایـن  بـه  کرمـان  اسـتاندار  هـم 
موضـوع اشـاره کرده بـود. علیرضا 
 « کـه  بـود  گفتـه  حسـینی  رزم 
اسـتان  بـزرگ  شـرکت  چهـار  از 
خارجـی  مـراودات  کـه  کرمـان 
داشـته اند، اسـتعالم کتبـی شـده 
و همـه آن هـا بـه تأثیـرات مثبت 

تأکیددارنـد.«  برجـام 
اشـاره  مـس  شـرکت  بـه  او 
افـزود: »شـرکت مـس  و  داشـت 
تحریـم  لیسـت  در  کـه  ایـران 
از  برجـام  اجـرای  از  پـس  بـوده، 
آن  فـروش  و  تحریـم خارج شـده 
انجـام  مختلـف  کشـورهای  در 

» . د می شـو
 اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه بـا تحقـق برجـام وضعیـت 
شـرکت مـس ایـران بسـیار تغییر 
»ایـن  داد:  ادامـه  اسـت  کـرده 
شـرکت قبل از تحریم در آسـتانه 
نابـودی و فـروش آن بـا مشـکل 
حـال  در  امـا  بـود  شـده  مواجـه 
درازمـدت  قراردادهـای  حاضـر 
انجـام  را  مسـتقیم  فـروش  و 

 » می دهـد.
»شـرکت  کـرد:  بیـان  وی 
مـس در حـال حاضـر در حـوزه 
تجهیـز  بـرای  نیـز  تکنولـوژی 
شـرکت های  بـا  خـود  طرح هـای 
بزرگـی در حـال مذاکـره اسـت.« 
رزم حسـینی گفـت: »در حوزه 
پتروشـیمی  پـروژه  پتروشـیمی 

فجـر بـا تکنولوژی جدیـد از محل 
گاز طبیعـی بـرای اولیـن بـار در 
کشـور در اسـتان کرمـان اجرایی 

است.« شـده 
افـزود: »در زمـان تحریـم  وی 
حتـی شـرکت های چینـی جواب 
را  مـا  شـرکت های  ایمیل هـای 
نمی دادند امـا امـروز قراردادهایی 
بـا شـرکت های اروپایـی، ژاپنـی، 
یـک  بـا  و  آلمانـی  ایتالیایـی، 
واسـطه بـا آمریکایی هـا در حـال 

اسـت.«  مذاکـره 
»در  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
حوزه خودروسـازی نیـز گروه های 
مشـکالت  بـا  خـودرو  تولیـد 
بدهی هـای  ازجملـه  عدیـده ای 
بسـیار سـنگین روبـه رو بودنـد و 
با تولید سـاالنه 30 هزار دسـتگاه 
و اشـتغال 1500 نفـر بـه فعالیت 

می دادنـد.«  ادامـه  خـود 
وی اظهار کـرد: »پس از اجرای 
خودروسـازی  صنایـع  برجـام 

اسـتان کرمـان بـا ظرفیـت تولید 
در  خـودرو  دسـتگاه  هـزار   85
حـال فعالیـت اسـت و پیش بینـی 
می شـود تـا پایان سـال جـاری به 
تولیـد 110 هزار دسـتگاه افزایش 

» بد. یا
»در  گفـت:  حسـینی  رزم 
نیـز  فـوالد  و  گهـر  گل  صنایـع 
انتقـال  و  افزایش یافتـه  صـادرات 
می شـود  انجـام  به آسـانی  پـول 
فعالیـت  طـی  حـوزه  ایـن  در  و 
دولـت تدبیـر و امید، حـدود 100 
میلیـون یـورو فاینانـس خارجـی 

اسـت.« جذب شـده 
»دو  کـرد:  بیـان  وی   
بـا  نیـز  فـوالدی  بـزرگ  پـروژه 
میلیـارد   1.2 سـرمایه گذاری 
دالری بـرای هـر پروژه در اسـتان 
سـفر  در  و  دارد  وجـود  کرمـان 
ریاسـت جمهـوری بـه ایتالیا 1.4 
میلیـارد دالر مصوبـات مربـوط به 

اسـت.« بـوده  کرمـان 

روایت مدیرعامل شرکت مس از تأثیر توافق هسته ای بر این شرکت:

آخرین تحریم، امکان 
صادرات مس را از ما گرفت

در  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  قائم مقـام 
طـرح مسـکن مهـر گفـت: »پروژه هـای 
مسـکن مهـر در کشـور تـا پایـان سـال 

می رسـد.« اتمـام  بـه  جـاری 
و  راه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
اصغـری  احمـد  کرمـان  شهرسـازی 
مهرآبـادی شـامگاه سه شـنبه در نشسـت 
افـزود:  کرمـان  اسـتان  شـورای مسـکن 

»وظیفـه مـا در دولـت کمـک بـه اتمـام 
پروژه هـای مسـکن مهـر اسـت و نبایـد 
پـروژه مسـکن مهر برای سـال بعـد باقی 

بمانـد.« 
شـورای  »جلسـات  کـرد:  بیـان  وی 
مسـکن اسـتان به طور مسـتمر تـا زمانی 
برسـند  خـود  خواسـته  بـه  مـردم  کـه 
مـردم،  خواسـته  چراکـه  شـود  تشـکیل 

خواسـته دولـت اسـت.« قائم مقـام وزیـر 
راه و شهرسـازی در مسـکن مهـر گفـت: 
زیـادی  مشـکالت  دارای  مهـر  »مسـکن 
اسـت امـا خوشـبختانه توانسـتیم تعـداد 
750 هـزار واحـد مسـکن مهـر را تکمیل 
کنیـم و بـه متقاضیـان تحویـل دهیـم.«
 وی ادامـه داد: »امیدواریـم بـا تأمیـن 
پایـان  تـا  بتوانیـم  زیربنایـی  خدمـات 
سـال ایـن رقـم را بـه یک میلیـون واحـد 
اضافـه  مهرآبـادی  اصغـری  برسـانیم.« 
کـرد: »بـرای هریک از واحدهای مسـکن 
مهـر اسـتان کرمـان به طور متوسـط 12 
کمـک  یارانـه  محـل  از  ریـال  میلیـون 

گرفتیـم.« 
 2 هـم  امسـال  »بـرای  گفـت:  وی 
یارانـه  محـل  از  ریـال  میلیـارد  هـزار 
بـه مسـکن مهـر تخصیـص داده شـده و 
خواهـد  گذاشـته  اسـتان ها  اختیـار  در 
شـد.« قائم مقـام وزیـر راه و شهرسـازی 

محوطه سـازی  مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا 
مجتمع هـای مسـکن مهـر کرمـان افزود: 
زمین هـا  فـروش  محـل  از  »می توانیـم 
کنیـم.«  کمـک  محوطه سـازی  بـرای 

و  راه  وزارت  اینکـه  بابیـان  وی 
بـه  کمـک  در  تاکنـون  شهرسـازی 
تعاونی هـا مضایقـه نکـرده اسـت اظهـار 
کل  بـرای  حمایت هـا  »ایـن  کـرد: 
بـرای  نمی توانیـم  مـا  و  اسـت  اسـتان 
را  حمایت هایـی  جداگانـه  تعاونـی  هـر 

کنیـم.«  لحـاظ 
اصغـری مهرآبـادی همچنین با اشـاره 
اسـتان  بـه مشـکل مسـکن خبرنـگاران 
راه و شهرسـازی  کرمـان گفـت: »وزیـر 
دسـتوری در خصـوص واگـذاری زمیـن 
بـرای مسـکن خبرنـگاران کرمـان صـادر 

کـرده اسـت.«
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
کرمـان گفـت: »امـروز در سـطح اسـتان 

کرمـان 2 هـزار و 266 واحد مسـکن مهر 
محمدمهـدی  داریـم.«  متقاضـی  بـدون 
و  هـزار   2 »پرونـده  افـزود:  بلـوردی 
در  اسـتان  مهـر  مسـکن  واحـد   172
دسـتگاه های قضایـی مطرح اسـت و سـه 
هزار و 300 واحد مسـکن مهر در اسـتان 
بـا مشـکل نداشـتن تأمیـن مالـی اعضا و 

هسـتند.«  مواجـه  تعاونی هـا 
جنـوب  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت: »تعـداد متقاضیان 
مسـکن مهـر در جنـوب اسـتان کرمـان 

شـش هـزار و 423 نفـر اسـت.«
 محمـد سـاردویی افـزود: »تاکنـون 2 
هـزار و 641 واحـد در جنـوب اسـتان به 
بهره برداری رسـیده اسـت.« وی با اشـاره 
جنـوب  در  مهـر  مسـکن  مشـکالت  بـه 
اسـتان خاطرنشـان کـرد: »مجتمـع یک 
شـبکه  کهنـوج  واحـدی   500 و  هـزار 

فاضـالب نـدارد.«

با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت

بررسی مشکالت مسکن مهر کرمان

 خبر

از کاروان 91 نفره بازیکنان پارالمپیکی 
ایـران 9 نفـر کرمانی هسـتند. بـه عبارتی 
اسـتان کرمـان سـهم بیشـتری از سـایر 
دارد.سـرمربی  پارالمپیـک  در  اسـتان ها 
و دو بازیکـن تیـم ملـی والیبـال نشسـته 
ایـران از کرمـان هسـتند. پایـگاه خبـری 
»کرمـان نـو« در گفتگویـی بـا ایـن افراد 
بـه معرفـی تیـم ملـی والیبـال نشسـته و 

ایـن سـه نفـر پرداخته اسـت. 

تیـم  سـرمربی  ایران منـش«  »مریـم 
ملـی والیبـال نشسـته بانـوان جمهـوری 
اسـالمی از سـال 84 مربی گـری را آغـاز 
کـرده اسـت. وی با تیـم والیبال نشسـته 
بانوان کرمان در سـال 90 قهرمان کشـور 
و از سـال 92 به عنوان سـرمربی وارد تیم 
ایران منـش وضعیـت  ملـی شـده اسـت. 
اعـالم کـرد  را رضایت بخـش  تیـم ملـی 
دربازی هـای   94 سـال  کـه  می گویـد  و 

و  اروپایـی  کشـورهای  بـا  بین قـاره ای 
سـایر کشـورها بـازی کردیـم ایـن بـرای 
مـا شـانس بزرگـی بـود کـه توانسـتیم با 
رقبـای خودمـان در ریـو در ایـن بازی هـا 
روبـرو شـویم و از ایـن تیم هـا شـناخت 
بـه دسـت آوریـم. ایران منـش دو بازیکن 
کرمانـی را از افـراد مؤثـر تیـم می دانـد. 
کردسـتانی اشـاره دارد که از باتجربه های 
تیـم ملی و خلیـل زاده را بازیکن جوان و 

آینـده دار تیـم ملـی می دانـد.
پرچـم دار  کردسـتانی«  »عشـرت 
 2016 پارالمپیـک  در  ایـران  کاروان 
یـازده سـال اسـت کـه والیبال نشسـته 
بـازی می کنـد وی کـه سـابقه کاپیتانی 

تیـم ملی والیبال نشسـته ایـران را دارد 
بانـوان  نشسـته  والیبـال  کـه  می گویـد 
ایـران تا قبل 2010 حضور چشـمگیری 
نداشـته  بین المللـی  درصحنه هـای 
اسـت . امـا در سـال 2010 دربازی های 
آسـیا،دربازی های  سـوم  مقـام  گوانجـو 
پکـن سـال 2011 مقـام نایب قهرمانـی 
آسـیایی  پـار  مسـابقات  در  و  آسـیا 
اینچـوان کـره جنوبـی در سـال 2014 
سـهمیه  کسـب  و  نایب قهرمانـی  مقـام 
بـه گفتـه  را در کارنامـه دارد  المپیـک 
کردسـتانی هیـچ رشـته تیمـی بانوان از 
ایـران چـه سـالم و چـه معلـول تاکنون 
المپیـک  سـهمیه  دریافـت  بـه  موفـق 

یـا پارالمپیـک نشـده بـود و تیـم ملـی 
والیبـال نشسـته بانـوان نخسـتین تیـم 
درصحنـه  کـه  اسـت  ایرانـی  بانـوان 

اسـت. حاضرشـده  پارالمپیـک 
»بتـول خلیل زاده« دیگـر کرمانی تیم 
ملـی والیبـال نشسـته جمهوری اسـالمی 
ایـران متولـد 1371 سـال 92 وارد تیـم 
کرمـان و سـال 93 وارد تیـم ملـی شـده 
اسـت. خلیـل زاده چین و آمریـکا و رواندا 
را هم گـروه ایـران در ریـو معرفـی کـرد و 
همچنیـن بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه 
ایـران در گروه سـختی با چیـن قهرمان و 
آمریـکای نایب قهرمـان جهـان قرارگرفته 

است.

بانوان کرمانی تیم والیبال نشسته ایران
 از پارالمپیک می گویند

 خبر

خبر

یک هفته پس ازاینکه 
استاندار کرمان از تأثیر 
برجام بر اقتصاد استان و 
شرکت های بزرگ صنعتی 
و معدنی گفته بود، 
مدیرعامل شرکت مس 
ایران هم روایت دیگری از 
وضعیت آشفته این شرکت 
قبل از توافق هسته ای 
بیان کرد.
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کرمان درمان

سـرفه می زد. مردی میان سـال 
مغـز  سـرطان  دلیـل  بـه  کـه 
اسـتخوان نمی توانسـت دود ناشی 
از ماشـین آتش گرفتـه را تحمـل 
کنـد. گردوخـاک در هـوا پیچیده 
بـود و تانکـر آبـی برای کم شـدن 
گردوغبـار زمیـن را آب پاشـی می 
کـرد، امـا کاری از پیـش نمی برد. 
فقـط فضای خـاک گرفتـه را گل 
آلـود مـی کـرد. دود آتـش نفـس افـراد سـالم را مـی 
بریـد و گلـوی همـه را بـه خـس خـس انداختـه بـود. 
اینجـا شـهرک قائـم اسـت. جایـی در میان شـهر، اما با 
مشـخصات حاشـیه نشـینی. مـرد میان سـال به سـرفه 
افتـاده، اولیـن تصویری سـت که در این شـهرک دیدم. 
شـهرکی کـه دیـروز محـل برگـزاری مانـور زلزلـه بود. 
سـاعت حوالـی 9 صبـح بـود کـه بـرای رفتـن بـه این 
شـهرک بـه خیابـان زریسـف رفتـم. کوچـه 46 را کـه 
رد کنـی، بـه خیابـان منجی می رسـی. انتهـای خیابان 

منجـی شـهرک »قائـم« اسـت. برایـم باورکردنـی نبود 
کـه چنـد قـدم آن طـرف تـر از محـل زندگـی همـه ما 
بـدون  شـهرک  ایـن  در  خانواده هایـی  عـادی،  مـردم 
امکانـات و در حـد صفـر از نظر اسـتانداردهای شـهری 
زندگـی می کننـد. هر طـرف را کـه نگاه می کـردم تلی 
از خـاک و زبالـه بـه چشـم می خـورد. همـه کوچه هـا 
خاکی بودند. هیچ نشـانه ای از خدمات  شـهری در این 
شـهرک دیـده نمی شـد. محـل را کـه دیـدم بی خیـال 
مانـور شـدم و بـه سـمت مردمـی رفتـم کـه نظاره گـر 

بودند.  مانـور 
دل پردرد اهالی شهرک قائم

سـعی کـردم با آنهـا هم کالم شـوم. یکـی از خانم ها 
گفت:»خانـم چـی میخـوای بگـم. اگـر بگویـم تـو هـم 
دیگـر اینجـا نمی ایسـتی و مـی روی. از کـدام مشـکل 
بگویـم؟ بگویـم کـه شـهرک قائـم کثیـف، خاکـی و 
ناامـن اسـت و موادفروشـان در ایـن محلـه خانـه اجاره 
کـرده و زندگـی می کننـد؟« او که نزدیک به 45 سـال 
داشـت خانـه ای را بـا دست نشـان داد و گفـت: »ایـن 
خانـه چنـد روز پیـش بـه دلیـل نگهـداری گـروگان 
پلمـپ شـد، بچه های ما در این شـهرک امنیـت ندارند. 
زمانـی کـه فرزنـدم بـه مدرسـه مـی رود و بـا سـرویس 
خداراشـکر  هـرروز  می لـرزد،  تنـم  تمـام  برمی گـردد 
می کنـم کـه سـالم بـه خانـه بازگشـته و روز بعـد هـم 
پرسـیدم  او  از  وقتـی  می شـود.«  سـپری  همین طـور 
وضعتـان  بـه  رسـیدگی  بـرای  به جایـی  تاکنـون  کـه 
مراجعـه کردیـد، با خنـده گفـت: »ای بابـا. دلت خوش 
اسـت. کسـی پاسـخگو نیسـت. همین اآلن هم بـه دلیل 
برگـزاری مانـور یکـی از جوان هـای محـل کـه اعتراض 
کـرده بـود را بردنـد. متأسـفانه هـر برنامه ای که سـر و 
صـدای زیـاد، کثیـف کاری و گردوغبـار دارد را در ایـن 
شـهرک برگزار می کنند.« یکی دیگر از سـاکنین محله 
گفـت: » تعـدادی از خانه هـا را تخریـب کردنـد و دیگر 
هیچ رسـیدگی نکردنـد. حتی نخاله های سـاختمانی را 
هـم رهـا کردنـد و رفتنـد.« یـک دختر جـوان گفت: » 
تعـدادی از ایـن خانه هـا را به این دلیـل تخریب کردند 

کـه در طـرح قرار داشـتند، اما این در صورتی اسـت که 
همـه ما سـند زمیـن، پروانه سـاخت و پایـان کارداریم. 
چـرا همـان زمانـی کـه مـا ایـن خانه هـا را می خریدیم 

یـا می سـاختیم نگفتنـد کـه نباید بسـازید؟«
می گویند استاندار به فکر شهر است، پس چرا 

یک بار هم به شهرک قائم سر نزده؟
بـه  میان سـال  مـردی  کـه  بـود  داغ شـده  بحـث   
سـمت مـا آمـد و گفـت: »خانـم همیـن االن فرزند من 
را بـه کالنتـری بردنـد آن هـم فقـط بـه دلیـل اینکه به 
برگـزاری مانور در ایـن محله اعتراض کـرد. جرم فرزند 
من چیسـت؟ قاچاق کـرد؟ گروگان گیری کـرد؟ ایرانی 
هسـت یا نه؟ در این شـهر حقی دارد یا نه؟« وی افزود: 

» فقـط بـه دلیل اینکـه مادربزرگش مریض و از پسـرم 
خواسـته بود کـه بیاید بگویـد انفجار اتفـاق نیافتد باید 
بازداشـت شـود؟« همسـایه های مرد میان سـال نزدیک 
آمدنـد و او را دلـداری دادنـد زیـرا نگران حـال خراب و 
مریضـی او بودنـد. نمی خواسـتند بیشـتر از ایـن جوش 
بزنـد. پسـر بزرگـش از او خواسـت بـه خانه بـرود، اما او 
نمی توانسـت تـاب بیـاورد و از فرزنـدش بی خبر باشـد. 
مرتبـا پیگیـر وضعیت فرزندش از پرسـنل نیرو انتظامی 
حاضـر در محـل بـود. او دربـاره مشـکالت شـهرک هم 

گفـت: »همه جـا پـر از خـاک و آشـغال اسـت. دور و بر 
را نـگاه کنیـد. از چنـد نفر شـنیدم کـه اسـتاندار فعلی 
کرمـان خیلـی بـه فکر شـهر اسـت. اگـر واقعـاً این طور 
اسـت، چـرا یک بـار هـم بـه ایـن شـهرک بااین همـه 
مشـکل سـر نـزده؟ چنـد بار بـه اسـتانداری رفتیـم اما 

یک بـار هم بـه مـا توجـه نکردند.«
انگار در شهر کرمان نیستیم

 در میـان اعتراضـات این پدر، زن میان سـال دیگری 
بـه سـمتم آمـد و گفـت: »اینجا جـای زندگی نیسـت! 
اینجا پر از آشـغال اسـت. اگر کسـی نشـانی خانه ما را 
بخواهد راضی نیسـتم که بگویم در این شـهرک زندگی 

می کنـم چـون آن وقت فکـر می کنند ما هـم قاچاقچی 
و گـروگان گیـر هسـتیم.« دختـری بـه میان حـرف او 
پریـد و گفت:»اینجـا اصـاًل جـای زندگـی نیسـت.انگار 
که جزو شـهر کرمان نیسـت.« دریاچه ای را نشـانم داد 
و گفـت: » آن طـرف دریاچـه بـا این طـرف چـه تفاوتی 
دارد؟ یک طـرف جهنـم و طرف دیگر بهشـت اسـت. به 
شـهرداری رفتیـم و گفتیـم اگـر خانه های مـا در طرح 
اسـت خریـداری کننـد و مـا ازاینجـا برویـم به هرحـال 
بهتـر از بالتکلیفـی اسـت. در ایـن شـهرک حتـی یـک 
مغـازه هـم نیسـت تـا مـا مجبـور نباشـیم بـرای خرید 
مایحتـاج روزانـه بـه محله هـای دیگـر برویـم.«  مـرد 
میان سـالی صحبـت دختـر را قطـع کرد و گفـت: »من 
هفتـه ای یک بـار به خانـه ای کـه در اینجـا دارم می آیم 
چراکـه بـه دلیل کارم خـارج از کرمـان زندگی می کنم 
امـا همـان هفته ای یک بار هـم برای مـن زندگی کردن 
در ایـن خانـه سـخت اسـت. چندین بـار به اسـتانداری 
و شـهرداری مراجعـه کردم و گفتم که درسـت نیسـت 
ایـن شـهرک این قـدر مشـکل داشـته باشـد. در زمـان 
»سـیف الهی« به شـهرداری رفتم، اما فایده ای نداشـت 
و کاری انجـام نشـد.« وی افـزود: »اگـر ایـن محـل هم 
مثـل دیگـر محله هـای کرمـان بـود تـا االن آباد شـده 
بـود، امـا طرحـی را مصـوب کردنـد که 30 سـال همه 
اسـت.  کـرده  گیـر  گریبـان  را  محـل  ایـن  سـاکنین 
خانه هایـی را تخریـب و رهـا کردنـد و فقط بـرای مردم 
ایـن محـل خرابه هایـی گذاشـتند تـا اینجـا پر شـود از 

مـار و عقرب.« 
نه استانداری نه شهرداری، کاری نکردند

یکـی دیگـر از اهالـی گفـت: »اگـر یکـی از نزدیکان 
مسـئولین در ایـن شـهرک زندگـی می کـرد، هیچ وقت 
اینجـا به این شـکل نمی ماند.« حاال همه می خواسـتند 
صحبـت کننـد. به طوری کـه اجـازه تمـام شـدن حرف 
را  دلشـان  غصـه  پـر  سـفره  و  نمی دادنـد  را  دیگـری 
برایـم بـاز می کردنـد. زن دیگـری گفـت: » چنـد تـا از 
همسـایه ها بـه اسـتانداری و شـهرداری رفتنـد، تنهـا 
کاری کـه انجـام شـد ایـن بـود کـه زبالـه و نخاله هـا را 
جمـع کردنـد و رفتنـد و دیگـر پشـت سـر خـود نـگاه 

نکردنـد و دوباره این شـهرک به شـکل قبل برگشـت.« 
جوری با ما برخورد می شود که انگار 

حاشیه نشینیم
دختـری جـوان بـه همـراه برادر 4 سـاله اش سـمتم 
آمـد و گفـت: »بـردار مـن کوچـک اسـت. مـا جرئـت 
چـون  برداریـم  چشـم  او  از  خانـه  در  حتـی  نداریـم 
هرلحظـه می ترسـیم کـه مبـادا جانـوری او را نیـش 
بزنـد. چـرا مـا نبایـد مثل دیگـر مـردم کرمـان زندگی 
راحتی داشـته باشـیم. چـه تفاوتی بین من و دوسـتانم 
کـه در محله هـای دیگـر زندگـی می کنند وجـود دارد؟ 
نـه در زمیـن دیگـری خانه سـاخته ایم و نـه غیرقانونی 

ساخت وسـاز کرده ایـم. خانـه ما سـند و پروانه سـاخت 
دارد امـا زندگـی مـا شـده مثـل کسـانی کـه در زمین 
شـهرداری و غیرقانونـی زندگـی می کننـد. پـدرم وقتی 
هـوا تاریـک می شـود اجـازه نمی دهـد حتـی در حیاط 
خانـه خودمـان بـروم، البتـه مـن نسـبت بـه کار پدرم 
شـکایت نـدارم و کامـاًل بـه او حـق می دهـم چـون مـا 
حتـی در خانـه خودمان هـم امنیت نداریـم. خانواده ما 
پنـج نفره اسـت و شـب ها همه در یک اتـاق می خوابیم 
تـا اگر کسـی هـم وارد خانه ما شـد بتوانیـم از یکدیگر 
محافظـت کنیـم. مـا حتـی یک شـب هـم خـواب آرام 
نداریـم، ایـن در حالیسـت کـه اولیـن ره آورد نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران امنیت بوده اسـت.« 

مسئوالن جرئت دارند ساعت 12 شب به بعد به 
اینجا بیایند

واقعـاً  اگـر  » شـما  گفـت:  و  آمـد  دیگـری  دختـر 
می خواهیـد عمـق فاجعـه زندگـی در ایـن شـهرک را 
ببینیـد شـب ها سـاعت 12 بـه بعـد بـه اینجـا بیایـد.« 
بعـد هـم خندیـد و گفـت: » مطمئنـاً که نه شـما و نه 
مسـئولین هـم شـب ها جرئـت آمـدن بـه این شـهرک 
را ندارنـد، امـا مـا دخترهـای جـوان باید این شـرایط را 
تحمل کنیـم و بـه زندگـی در ایـن محـل ادامـه دهیم، 

چـون نـه خانـواده مـن و نـه دیگـر همسـایه ها آن قـدر 
تمکـن مالـی ندارند که خانه خـود را در اینجا رها کنند 
و بـه محل دیگری در شـهر کرمان بـرای زندگی بروند. 
در خیابـان هـم که نمی تـوان خوابید. حـاال تکلیف من 
و دیگر سـاکنین شـهرک قائم چیسـت؟« یکی دیگر از 
خانم هـا گفـت:» خانم اینجـا ما فقط یکی 2 تا مشـکل 
نداریـم. بلکـه هـزاران مشـکل داریم. اینجا اگـر در آتش 
هم بسـوزیم کسـی بـه داد مـا نمی رسـد. یک بـار یکی 
از خانه هـا آتـش گرفـت و 10 بـار به آتش نشـانی زنگ 
زدیـم، امـا نیامدنـد. اگـر این اتفـاق برای خانـه من هم 
پیـش می آمـد کسـی به جز همسـایه ها بـرای کمک به 

مـا نمی آمـد. در این شـهرک ما جرئت نداریم یک شـب 
هـم ماشـین را درب خانـه پـارک کنیـم چـون تا صبح 
یـا ماشـین را یکجـا می دزدنـد و یـا قطعـات ماشـین 
را می برنـد. تابه حـال چندیـن بـار سـیم های بـرق را 
دزدیده انـد امـا اگـر نیـروی انتظامـی به ایـن محل هم 
مثـل دیگر محله هـا اهمیت مـی داد ایـن اتفاق ها پیش 
نمی آمـد.« وی ادامـه داد: » مـا چـه گناهـی کرده ایـم 
کـه بایـد در ایـن محـل زندگی کنیـم؟ اگر چند سـال 
قبـل می دانسـتیم کـه قـرار اسـت این شـهرک به حال 
خـود رهـا شـود، تحـت هیـچ شـرایطی در اینجـا خانه 
نمی خریدیـم. بـه دلیل شـرایط زندگی در این شـهرک 

هـزاران مریضـی گرفته ایم.«
هیچ کس حاضر به زندگی در این شهرک نیست

»روزی کـه مـن در این محله زمیـن خریدم از آزادی 
هـم گران تـر بـود. همـه زمین هـا پـر از درختـان میـوه 
بـود. امـا حـاال هیچ کـس زمین هـای ایـن شـهرک را 
قصبـی یک میلیـون تومـان هـم نمی خـرد. حق دارنـد. 
کـی حاضـر اسـت پـول بـه حـال زمیـن و سـاختمانی 
دهـد کـه نمی توانـد حتی یک ثانیـه هـم در این زمین 
آرامـش داشـته باشـد و قرار باشـد با ترس ولـرز زندگی 
کند؟ شـب گذشـته در همین شـهرک چنـد قاچاقچی 
را دسـتگیر کردنـد. این شـهرک شـده محل اخفـا دزد، 
قاچاقچـی، گـروگان گیـر و معتـاد.« ایـن صحبت هـای 
یـک مـرد میان سـال اسـت کـه از فاصلـه دور این هـا 
ادامـه داد: »  او  به طـرف مـن می آیـد.  را می گویـد و 
دختـرم تـو خـودت حاضـری اینجـا زندگـی کنـی؟« 
لبخنـد تلخـی زدم و گفتم: نـه. جواب دیگری نداشـتم 
کـه بدهـم. بایـد چـه جوابـی مـی دادم. به عنـوان یـک 
خبرنـگار تنهـا کاری کـه می توانم انجام دهم این اسـت 
کـه درد دل هـای همشـهریانم را بـه گـوش مسـئوالن 
برسـانم تا شـاید قدم کوچکی برای حل مشـکالت این 

خانـواده ها برداشـته شـود.
مثل توپ پاسمان می دهند

زن دیگـری گفـت: » 20سـال اسـت کـه نامـه بـه 
شـهرداری و هـر جـا کـه فکـر می کـردم فرسـتادم. اما 
هرسـال جواب هـای متفاوتی شـنیدم. امـروز می گویند  
طـرح اسـت و پس فـردا می گوینـد از طرح بیـرون آمده 
و در آخـر هـم گفتنـد در طـرح میراث فرهنگی اسـت 
و بـه میـراث فرهنگـی هـم کـه مراجعـه کـردم گفتند 
در طـرح شـهرداری اسـت. مـا شـدیم مثـل توپـی که 
پاسـمان می دهنـد به دیگـری و اآلن هم برای آسـفالت 
کوچه هـا می گویند خانـه ای 2 میلیون تومـان پرداخت 
کنـد تا آسـفالت کنیـم، نصـف زمین های این شـهرک 
خالـی اسـت جـدا از آن هـم از کجـا 2 میلیـون بیاوریم 
و بـرای آسـفالت پرداخـت کنیـم. اگـر هم این پـول را 

داشـتیم چطور باید اعتمـاد می کردیم آن هـم بعدازاین 
همـه بدقولـی. بیاینـد و شـروع کننـد و قسـط بندی ما 

هـم پـول را پرداخـت می کنیـم.«
رویمان نمی شود بگوییم اینجا زندگی می کنیم

زن دیگـری گفـت: » همه مـا خانواده هـای آبروداری 
هسـتیم. 36 نفرمـان کارمنـد کمیته امداد هسـتیم. آیا 
بایـد در ایـن شـرایط زندگـی کنیـم؟ وقتـی 15 سـال 
قبـل بـرای خریـد زمین ها به شـهرداری رفتیـم گفتند 
اینجـا بلـواری 28 متـری و درخـت کاری می شـود امـا 
حـاال وضـع ما شـده این کـه می بینیـد. خانه هایمـان را 
بـرای فـروش گذاشـته ایم اما کسـی نمی خـرد. رویمان 
نمی شـود بـه کسـی بگوییـم در شـهرک قائـم زندگـی 
می کنیـم. فکـر می کننـد مـا هـم خالف کاریـم کـه در 

این محلـه زندگـی کنیم.«
تاکسی ها هم به داخل شهرک نمی آیند

یکـی از اهالـی شـهرک قائـم مـرا بـه  جلـوی درب 
خانـه اش و بـرد و گفـت: » ایـن خانـه مـن اسـت کـه 
اطرافـش پـر از زباله و نخاله سـاختمانی اسـت. از ترس 
جانورهـای گزنـده نمی توانـم بـه فرزندانـم اجـازه دهم 
از خانـه بیـرون آینـد. شـب ها که با تاکسـی به سـمت 
خانـه می آییـم قبـول نمی کننـد داخل شـهرک بیایند. 
حق دارنـد آن هـا هـم می ترسـند. 2 مـاه پیـش یکی از 
پسـرهای همسـایه سـر کوچه مردی را سـوار کرده بود 
تـا آخـر کوچـه کـه رسـیده بـود. همـان مـرد او را بـه 
زمیـن انداختـه و موتـورش را دزدید. با این شـرایط اگر 

بـه اورژانـس هـم زنـگ بزنیـم نمی آیند.«
به داد ما برسید

سـاعت بـه 12 نزدیـک شـده و دیگـر رمقـی بـرای 
حـرف زدن ندارنـد. زنـی حـدوداً 35 سـاله می گویـد: 
»خـدا کنـد کسـی بـه داد مـا برسـد.« ایـن حـرف، 
پایـان چنـد سـاعت درد دل اهالـی ای بـود کـه همانند 
دیگـر شـهروندان، از حقـوق  شـهروندی و امکانات اولیه 
برخوردارنـد امـا بـا بی توجهی مسـئوالن، نه تنهـا از این 
حقـوق برخـوردار نیسـتند که هـرروز باید با مشـکالت 

بسـیاری روبرو شـوند.

اهالی شهرک »قائم« در انتهای خیابان زریسف: آقای استاندار، آقای شهردار به دادمان برسید
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در گوشـه و کنـار ایـن شـهر مشـکالتی وجـود 
دارد کـه پنهـان اسـت. مشـکالتی که فقـط و فقط 
و مسـئوالن  دارنـد  آن سـروکار  بـا  شـهروندان 
توجهـی  آن هـا  بـه  یـا  و  هسـتند  بی خبـر  آن  از 
به طـور  شـهروندان  ازآنجایی کـه  نمی کننـد. 
مسـتقیم بـه همـه مسـئوالن دسترسـی ندارنـد، 
برخـی از ایـن مشـکالت تا سـال ها باقـی می مانند 
و رنجـش خاطـر مـردم را بـه دنبـال دارنـد. حـل 
ایـن مشـکالت هـم تنهـا از طریـق رسـاندن حرف 
اهالـی محلـه بـه مسـئوالنی همچـون اسـتاندار، 
شـهردار، فرمانـدار و ... اسـت. بـرای رسـاندن 
مشـکالت گوشـه و کنار شـهر به گوش استاندار، 
شـهردار و دیگـر مسـئوالن، روزنامـه »پیـام مـا« 
اقـدام بـه راه انـدازی صفحـه »کرمـان درمـان« 
بـه محله هـای  مـا  ایـن صفحـه  کـرده اسـت. در 
اهالـی  بـا  مختلـف سـر می زنیـم و در گفت وگـو 
یـک محلـه، سـعی می کنیم مشکالتشـان را به طور 
حـل  بـرای  مسـئوالن  تـا  دهیـم  پوشـش  ویـژه 
آن هـا فکـری بکننـد. در ایـن راه البتـه بـه کمـک 
شـهروندان عزیز نیازمندیم. چراکه شـما بهتر از 
ما مشـکالت محله و کوی خود را می دانید. اگر از 
این مشـکالت خسته شـده اید و مسئولی تاکنون 
بـرای حل این مشـکالت راهکاری نیندیشـیده، با 

مـا تمـاس بگیریـد تـا بـه محلـه شـما بیاییم.
راه های ارتباط با صفحه کرمان درمان:

تلفن: 32471390 
از شنبه تا چهارشنبه: ساعت 12 الی 20

جمعه ها: ساعت 14 الی 20
atiye@payamema.ir :ایمیل

kermandarman :کانال تلگرام
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کرمون

یادبود

کرمـان یکـی از کهن تریـن، ایالت های 
ایـران اسـت. می توان گفـت کرمان در هر 
زمـان دارای مـدارس و مکتـب خانـه های 
مخصـوص به خود بوده اسـت. امـا آن چه 
مسـلم اسـت از آغازین سـال هـای دوران 
اسـالمی مانند سـایر شـهرها دارای مکتب 
خانـه هـای مـورد نظـر ما بـوده اسـت. به 

زمـان امـروز مـی تـوان گفـت کـه دوران 
نیـاز  پیـش  در مکتـب خانـه،  تحصیلـی 
بـرای ورود بـه مـدارس قدیـم بوده اسـت. 
آموختـن  از  آمـوزان پـس  دانـش  یعنـی 
قـرآن و نوشـتن و خواندن صـرف و نحو و 
ادبیـات عـرب، مکتـب خانه را تـرک کرده 
و بـرای ادامـه تحصیل به مـدارس دینی و 

حـوزوی مـی رفتـه انـد. پس وجـود حوزه 
هـای دینی متعـدد در کرمان و شـهرهای 
بـدون وجـود  توانسـته  نمـی  اطـراف آن 

مکتـب خانه هـا معنی داشـته باشـد.
در آغـاز مشـروطه، مکتـب خانـه هایی 
معـروف در کرمـان داشـته ایم کـه نام آن 
هـا در اسـناد و یادداشـت هـای آن زمـان 
آمـده اسـت. بیـش تـر فرزنـدان خانـواده 
ثـروت منـد و حاکمـان قدرتمنـد  هـای 
امـکان رفتـن بـه مکتـب خانـه و باسـواد 
آن،  از  گذشـته  انـد.  داشـته  را  شـدن 
ثروتمنـدان و حاکمان بـرای فرزندان خود 
معلـم سـر خانـه و بـه زبـان امـروز معلـم 

خصوصـی، داشـته انـد. 
بر طبق نوشـته مرحوم دکتر ابوالقاسـم 
پور حسـینی، از نخستین شاگردان مکتب 
خانـه هـای ایـن دوران مـی تـوان از حاج 
آقاصـادق و آقـا محمـد علـی معلم)پـدر 
اسـتاد احمـد بهمنیار( نام بـرد. هم چنین 
میرزاآقاخـان کرمانـی که در سـال 1314 
ق در تبریـز بـه قتل رسـید و شـیخ احمد 

ادیـب و آقا حسـن از شـاگردان مکتب آن 
ها هسـتند. آقا محمد علـی، ادب و هیئت 
مراکـز  و  کردنـد  مـی  تدریـس  را  قدیـم 
تعـدادی  بـه  منحصـر  کرمـان  تحصیلـی 

مکتـب خانـه بود.
وزارت معارف و اوقاف و امور مسـتظرفه 
در 27 بهمن ماه سـال 1300 خورشـیدی 
در بیسـتمین جلسه شـورای عالی، مصوبه 
مهمـی درباره مکتـب خانه ها صـادر کرد. 
گـر چه ایـن مصوبه در آغاز فقـط تهران را 
مدنظر داشـت، انـدک اندک در شـهرهای 

دیگـر نیز عملی شـد:
1- مکتـب خانـه بایـد در جـای وسـیع و 
روشـن و بـی رطوبتـی تاسـیس گـردد و 
حتـی المقـدور از معابر عمومی دور باشـد 

تـا موجبـات خطـر فراهـم نیاید.
2- داوطلـب تاسـیس مکتـب خانـه بایـد 
الاقـل دارای سـواد فارسـی باشـد، یعنـی 
کتـاب سـاده و آسـان را بخواند و نوشـتن 
سـیاق را مختصـر بدانـد و سـن او کمتر از 

30 سـال نباشـد.

3- هیـچ کـس از ذکـور و انـاث مـأذون 
وزارت  اجـازه  بـدون  بعـد  مـن  نیسـت 
دیگـر  یـا جـای  در خانـه خـود  معـارف 

نمایـد. بـاز  مکتـب 
4- ترتیبـات و تحصیـالت مطابق دسـتور 

بود. وزارت خواهـد 
5- عـده اطفـال هـر مکتـب از سـی نفـر 

تجـاوز ننمایـد.
6- مفتـش؛ هـر مکتـب را تفتیـش کـرده 
و مداقـه کامـل در وضـع تحصیلـی و امور 
حفـظ الصحـه آن به عمـل خواهـد آورد.

7- تنبیه بدنی به کلی ممنوع است.
خانـه  در  دخترانـه  مکتـب  اگـر   -8
شـخصی باشد، مرد و پسـر بزرگ در تمام 
مـدت افتتـاح مکتب نبایـد در آن جا رفت 

نماید. آمـد  و 
9- وظیفـه آمـوزگار، مواظبـت کامـل 
طفـل و حسـن تربیـت و اخـالق او خواهد 
بـود و اطفـال را نبایـد به کار خانـه و بچه 
داری و هـر گونـه خدمـت دیگر واداشـت.
برگرفته از کتاب گنجینه 1

مکتب خانه در کرمان
آداب

شـرق  کیلومتـری  سـه  در 
نسـبتاً  کـوه  دامنـه  در  کرمـان 
»صاحـب  نـام  بـه  مرتفعـی 
از  گـذر  از  پـس  کـه  الزمـان« 
خیابـان بلنـدی کـه دو طرف آن 
را درختـان سرسـبز جنگلـی بـه 
نـام »قائـم« کـه بیش از شـصت 
کـرده؛  مصفـا  را  منطقـه  سـال 
دارد. قـرار  نـواز  چشـم  نمایـی 

دل  ناخـودآگاه  کـه  نمـا  ایـن 
هـر بیننـده ای را مشـتاق ورود 
همـان  کنـد  مـی  بـه حریمـش 
مسـجد صاحـب الزمان اسـت که 
محل سـابق آن در قسـمت وسط 
طبقـه اول مهدیـه، قـرار دارد و  
قدمـت آن به بیش از 400 سـال 

رسـد. می 
این مـکان به شـکل مربع و به 
مسـاحت تقریبـی50 ×40متر به 
طـرزی زیبـا و بـا سـبک آمیخته 
سـنتی و جدید، تجدید بنا شـده 

است.
 آثار تاریخی و باسـتانی در این 
محدوده-مسـجد- نسبت به دیگر 
از قدمـت بیشـتری  نقـاط شـهر 
شـهادت  بـه  اسـت؛  برخـوردار 
بعضـی از کتـاب هـای تاریخـی، 
قبـاًل شـهر کرمان در ایـن منطقه 
آن  در  زیـادی  و جمعیـت  بـوده 

زندگـی مـی کـرده انـد.
بـه گفتـه عـده ای از معمرین، 
در دامنه مسـجد صاحـب الزمان 

عـده ای از اولیـاء، اوتـاد، ابـدال، 
عرفـا و علمـاء دیـن آرمیـده اند.

دینـی،  جوامـع  از  بزرگانـی 
 ... هنـری  و  علمـی  مذهبـی، 
خـاک  بـه  گورسـتان  ایـن  در 
حضـرات  انـد؛  شـده  سـپرده 
میـرزا  حـاج  همچـون  آیاتـی 
محمـد رضـا کرمانی،حـاج میرزا 
علـی آقـا محرابـی کرمانـی، حاج 
سـید ابو طالـب امیر جهانشـاهی 

. نی( )سیسـتا
موزه سنگ جبلیه

اسـتان  سـنگی  بنـای  تنهـا 
کرمان-که سـنگ های ارزشـمند 
داده  جـای  خـود  در  را  تاریـخ 
اسـت، از جملـه ایـن آثار اسـت.

بنای معروف به
»حلیمه خاتون«

پیشـینیان  چـه  آن  بـه  بنـا   
نسـل بـه نسـل بازگـو کـرده اند، 
ایـن آرامـگاه متعلـق بـه بانویـی 
اسـت از نوادگان حضرت موسـی 
درون  الّسـالم  علیـه  جعفـر  بـن 
ایـن بنا مّحلـی که ابعـاد تقریبی 
8×8 مترمربع اسـت،ضریح چوبی 
کوچکـی بـر روی مقبره ای نصب 
شـده و در اطـراف داخـل آرامگاه 
کـه سـقف آن بـه طـرزی زیبـا و 
شـده،  سـاخته  شـکل،  گنبـدی 
از  آیاتـی  حـاوی  هایـی  کتیبـه 
مذهبـی  اشـعار  و  مجیـد  قـرآن 
در فضایـی آکنـده از معنویـت به 

چشـم می خـورد.
 تختگاه حبیب زرگر

مرحـوم حبیـب اهلل محمـدی، 
در  زرگـر،  حبیـب  بـه  مشـهور 
سـالهای 1330 و 1331ش پیش 
از آن کـه مهدیه شـهدا بنا شـود، 
جلـوی آرامـگاه حلیمـه خاتـون، 
محلـی بـه نـام تختـگاه حبیـب 
بـا  ای  باغچـه  و  سـاخته  زرگـر 
انـواع درختـان گل در جلوی آن 

احـداث کـرد.
هـا  سـال  آن  در  اینکـه  بـا 
وسـایط نقلیـه موجـود نبـود، بـا 
ایـن حـال، همه هفته شـب های 
جمعـه جمـع زیـادی از اهالـی و 
مشـتاقان اهـل بیـت)ع(در محل 
مذکـور حاضـر شـده و تـا صبـح 

بـه راز و نیـاز مـی پرداختنـد.
زرگـر  حبیـب  مرحـوم  قبـر 
ش،   1348 سـال  در  کـه  هـم 
در گذشـته کنـار همیـن باغچـه 
»غـار  و  علـی«  »طـاق  اسـت؛ 
قابـل  بناهـای  دیگـر  از  کفتـار« 
مسـجد  ایـن  اطـراف  در  ذکـر 

اسـت.
 مهدیه صاحب الزمان 

الزمان)عـج(  صاحـب  مهدیـه 
نامـی آشـنا بـرای دلسـوختگانی 
و  اسـتان  سراسـر  از  کـه  اسـت 
حتـی کشـور و از راه هـای دور 
و نزدیـک هر شـب جمعـه به آن 
جمعـه،  صبـح  تـا  می آینـد  جـا 

ندبـه را در مهدیـه زمزمـه کنند.
»مهدیـه« ایـن مـکان متبرکـه 
قدیمـی  بنـای  پیرامـون  در  کـه 
مسـجد صاحـب الزمان با اسـلوب 
و  امـروزی  معمـاری  شـیوه  و 
در سـمت جنوبـی گلـزار شـهدا 
احداث شـده، بنایی اسـت باشکوه 
و دارای معنویـت کـه همـه هفته 
صبـح هـای جمعـه بـا برگـزاری 
مراسـم روح بخـش دعـای ندبه و 
در سـایر ایـام سـال بـه مناسـبت 
های مختلف با تشـکیل جلسـات 
مذهبـی پذیـرای عـده زیـادی از 
عالقه منـدان و مشـتاقان خاندان 
عصمت و طهارت به ویژه دوسـت 
داران و شـیفتگان و منتظران امام 

زمـان می باشـد.
در قسـمت شـمال آن، مشرف 
الحسـین  بیـت  شـهدا  مـزار  بـر 
و در دو قسـمت و مقبـره آیـت 
امیـر  ابوطالـب  سـید  حـاج  اهلل 
جهانشـاهی معروف به سیسـتانی 
قـرار دارد و در طبقـه دوم آن نیز 
گلدسـته و سـالن هـای دیگـری 

اسـت. واقع شـده 
مهدیـه  جدیـد  سـاختمان   
شـهدا کنار بنای قدیمی مسـجد 
صاحب الزمـان و بـا همـت مـردم 
زمـان  امـام  عاشـق  و  بزرگـوار 
چندیـن  طـول  در  علیه السـالم، 
سـال سـاخته شـد چـون مـردم 

از دیـر بـاز شـبهای چهارشـنبه 
مذهبـی  مراسـم  در  جمعـه  و 
صاحب الزمـان  قدیمـی  مسـجد 

می کردنـد. شـرکت 
توسعه مسجد صاحب الزمان

 بنـای مهدیـه مسـجد صاحب 
الزمـان کرمـان در سـال 1368 
توسـط مرحـوم ابراهیـم مشـهور 
بـه حـاج محمـود ضیـاء عزیـزی 
پایـه گـذاری شـد. ایـن بنـا، در 
زمان حیـات مرحـوم ضیاعزیزی 
هـم  و  بـوده  متـر  و 800  هـزار 
اکنـون به بیـش از 10 هـزار متر 

وسـعت پیـدا کـرده اسـت.
 مسـجد صاحب الزمان کرمان 
جـدای از موقعیـت ویـژه مذهبی 
کـه دارد بـه لحـاظ فرهنگـی نیز 
بـه عنـوان اصلـی تریـن پایـگاه 
شـمار  بـه  اسـتان  در  مهدویـت 
مـی رود کـه مجمـوع هزینه کرد 
در بخـش سـاخت و سـاز جهـت 
توسـعه ایـن مـکان و برنامه های 
فرهنگـی سـاالنه هفـت میلیـارد 

ریـال برآورد شـده اسـت.
االسـالم  حجـت  گفتـه  بـه   
مسـئول  پـور،  عـرب  مهـدی 
هیئـت امنـای این مـکان مقدس 
همـه هزینـه هـای یـاد شـده از 
و  مردمـی  هـای  کمـک  محـل 

شـود. مـی  تأمیـن  خیـران 
خبرگزاری شبستان

نگاهی به مجموعه مسجد صاحب الزمان

چهار قرن نیایش 

حاج یونس زنگی آبادی

در سـال 1340 خورشـیدی در خانـواده ای 
متدیـن در روسـتای زنگـی آباد کرمـان دیده به 
جهان گشـود. پدرش مالحسـین، مردی مومن و 
عاشـق اهل بیت بـود. وقتی از دنیـا رفت، یونس 
دوازده سـال بیش تر نداشـت. پـس از فوت پدر، 
مـادرش بـا سـختی بـرای تامین زندگـی تالش 
کـرد. امـا از آن پـس یونس نوجـوان برای کمک 
بـه هزینـه زندگـی در کنـار درس خوانـدن بـه 
کارگـری روی آورد. با شـروع زمزمه های انقالب 
در حالـی کـه دانش آموزی دبیرسـتانی بـود، در 
تظاهـرات و حرکـت هـای انقالبی کرمـان نقش 

جدی داشـت. 
بـا پیـروزی انقـالب بـرای درگیـری بـا ضـد 
انقـالب بـه کردسـتان رفـت و در سـال 1360 
به اسـتخدام سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی در 
آمـد. تدبیـر، اخـالص و شـجاعت او در عملیـات 
هایـی چـون فتح المبین، بیت المقـدس، والفجر 
مقدماتـی، رمضـان، خیبر و بـدر زبانزد بـود. وی 
در 26 دی مـاه 1365 در عملیـات کربـالی 5 به 

شـهادت رسید.
زنگـی آبادی یکی از شـهدای بـی نظیر تاریخ 

است.  انقالب 
همسـرش در بیـان خاطـرات شـهید زنگـی 
آبـادی مـی گویـد کـه مـادر حـاج یونـس، خاله 
مـن بـود و فقـط دو تـا پسـر داشـت.حاج یونس 
و مرتضـی. خالـه ام چـون دختـر نداشـت، مـرا 
مثـل دختـرش مـی دانسـت. اگـر بـرای بچـه 
هـای خـودش لبـاس می خریـد، همیشـه برای 
مـن هم چیـزی مـی خرید. مـن یادم نمـی آید 
کـه مثال مـادر خـودم برایم کفش خریده باشـد. 
همیشـه مادر حـاج یونس برایم خریـد می کرد. 
روزهـای عیـد هـم برایـم پیراهنـی یـا چـادری 
مـی آورد. از همـان بچگـی بـا هـم رفـت و آمـد 

داشـتیم.. خانوادگی 
در همـان زمـان هـا بـود که مـن فهمیـدم او 
رسـاله امـام را دارد. یـک دفعـه کـه بـه خانـه ما 
آمـده بود به من گفت:من رسـاله امـام را دارم. به 
شـرط ایـن کـه هیچ کـس نفهمـد، مـی دهم تا 
تـو هم بخوانی. خودم شـب هـا آن را می خوانم. 
تـو هـم روزهـا بـرو و از زیـر کاه هـای کاهدانی، 

کتـاب را بـردار و بخوان! 
بعـد از اینکـه دوره راهنمایـی حـاج یونـس 
تمـام شـد، چـون تـوی زنگـی آبـاد دبیرسـتان 
نبـود، خاله ام حاج یونس و برادرش را برداشـت 
و رفتنـد کرمـان. در آن جـا اتـاق کوچکـی در 
خیابـان سـرباز اجـاره کردنـد. خالـه ام بـرای 
تامیـن کمـک خرجـی بـه خانـه یکـی از همان 
معلـم هایـی کـه در زنگـی آبـاد بچـه هایشـان 
را مـادری مـی کـرد، مـی رفـت و کار مـی کرد 
و کرایـه اتاقـی را کـه اجـاره کـرده بـود، در می 
آورد. امـا وقتـی حـاج یونـس سـوم دبیرسـتان 
را تمـام کـرد، مـادر حـاج یونـس بـه خاطـر 
مشـکالت زندگـی و سـختی هایـی کـه وجـود 
داشـت، دوبـاره بـه زنگـی آبـاد برگشـت. حـاج 
یونـس هم مجبور شـد سـال آخر دبیرسـتان را 
خـودش بـه تنهایـی در یـک اتـاق کوچکی که 

اجـاره کـرده بـود، زندگـی کند.
حـاج یونـس در جبهـه بـا همـه تـوان تالش 
مـی کـرد. خیلی کم مـی خوابید. چشـم هایش 
خاطـره خـواب را از یاد بـرده بود. انگاری چشـم 
هایـش سـفیدی نداشـت. مثـل خورشـید رنگ 
خـون گرفتـه بـود از زور خسـتگی. گوشـه چادر 
نشسـت و دسـت برد زیر خاک کف چادر. پشـته 
کوچکی سـاخت. بالشـی از خـاک بـرای خواب. 
رو کـرد بـه بچـه هـا و گفت:»مـن با اجازه شـما 
10 دقیقـه مـی خوابـم.« همیـن کـه سـرش به 
بالـش خاکی رسـید؛ به خوابی عمیق فـرو رفت. 
بچه ها سـاکت شـدند تا حاجی کمی اسـتراحت 
کند؛ می دانسـتند که چقدر خسـته اسـت. سـر 
ده دقیقـه؛ شـاید چند ثانیـه هم زودتـر، حاجی 
از خواب شـیرین برخاسـت و نشسـت. بچه ها با 
تعجب به حاجی نگاه کردند و پرسـیدند:»حاجی 

خوابت همیـن بود؟«
و  خندیـد  همیشـه  مثـل  یونـس  حـاج 
گفت:»تـوی جبهـه بیشـتر از 5 دقیقـه خـواب 
سـهم آدم نمـی شـود. مـن 48 سـاعت بـود که 
نخوابیـده بـودم؛ به انـدازه سـهمیه ام 10 دقیقه 

خوابیـدم.«

آثار تاریخی و باستانی 
در این محدوده-
مسجد- نسبت به 
دیگر نقاط شهر از 
قدمت بیشتری 
برخوردار است؛ به 
شهادت بعضی از کتاب 
های تاریخی، قبالً شهر 
کرمان در این منطقه 
بوده و جمعیت زیادی 
در آن زندگی 
می کرده اند.

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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 طرح کلید به کلید
برای جایگزینی 

تاکسی های فرسوده
طرحـي  خـودرو  ایـران  صنعتـي  گـروه 
راننـدگان  آن  براسـاس  کـه  کـرده  اجـرا  را 
تاکسـي  اسـقاط  روز  تاکسـي مي تواننـد در 
فرسـوده خود،  تاکسـي نـو را دریافـت کنند.

سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور در 
اجـراي طـرح نوسـازی نـاوگان و جایگزینـی 
90 هزار دسـتگاه تاکسـی فرسـوده بـا انعقاد 
قـراردادي بـه گـروه صنعتـي ایـران خـودرو 
تامین کننـده  به عنـوان  تـا  داد  ماموریـت 
اصلـی خودروهای این طـرح، جایگزینی 90 

هـزار تاکسـی فرسـوده را آغـاز کنـد.
نـاوگان و جایگزینـی 90  طـرح نوسـازی 
هـزار دسـتگاه تاکسـی فرسـوده در سـازمان 
دکتـر  حضـور  بـا  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
محمدباقـر نوبخـت، معـاون رئیس جمهـور و 
رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور 
رونمایـی شـد تـا بـا اجـراي ایـن طـرح ده ها 
هـزار تاکسـي فرسـوده از نـاوگان حمل ونقـل 
عمومـي خـارج و گامـي مهـم در رفـع بحران 
آلودگـي هـوا به ویژه در شـهر تهران برداشـته 
شـود. پـس از آن، گروه صنعتي ایـران خودرو 
برنامـه ریـزي و اجراي طـرح »کلید به کلید« 
را بـا هـدف تحویـل تاکسـي نـو در هنـگام 
اسـقاط خـودرو فرسـوده آغاز کـرد و همزمان 
بـا هفتـه دولـت بـه مرحلـه اجـرا رسـاند. بـا 
اجـراي این طـرح رانندگان و مالکان تاکسـي 
مي تواننـد تـا لحظـه دریافـت خـودرو جدید، 
تاکسـي قبلـي خـود را در اختیـار داشـته و 
از آن اسـتفاده کننـد. پیـش از اجـراي طـرح 
»کلیـد بـه کلیـد« مراحـل دریافـت تاکسـي 
جدیـد از زمـان اسـقاط خـودروي فرسـوده 
درآمـد  قطـع  و  مي کشـید  طـول  چندمـاه 
رانندگان تاکسـي،  مشـکالتي را بـراي آنها به 

مـي آورد. وجود 
طـرح  ایـن  پـرس،  ایکـو  از  نقـل  بـه 
همزمـان بـا هفته دولـت به صـورت کامل به 
مراحـل اجرایـي خود رسـیده اسـت و تعداد 
هفتـه  در  شـده  داده  تحویـل  تاکسـي هاي 
دولـت از مـرز یـازده هزار دسـتگاه گذشـت.
گـروه صنعتـي ایـران خـودرو بـراي اجـراي 
طـرح کلیـد بـه کلیـد، عالوه بـر همـکاري با 
مرکـز اسـقاط خـودرو در منطقـه کهریـزک 
تهـران، ده هـا مرکز اسـقاط دیگر در سراسـر 
کشـور را نیـز بـه همـکاري فراخوانـده تـا با 
همـکاري ایـن مراکـز،  تحویل خـودرو جدید 
در همان روز اسـقاط تاکسـي فرسـوده انجام 

. د شو

بدبیاری هایـی  تمامـی  به رغـم 
دامن گیـر  اخیـر  کـه طـی سـالیان 
ولـی  شـده،  بریتانیایـی  سـازندگان 
به جرئـت می تـوان این خطـه را یکی 
از مراکـز اصلـی لوکـس سـازان عالم 

بـه شـمار آورد.
بهتریـن  از  کـه  سـرزمینی 
اسـتادکاران تا مبرزترین ویژه سـازان 
را در دل خـود جـای داده و کمـاکان 
بـرق سـاخته هایش نفـس عشـاق را 
رولزرویـس،  می انـدازد.  شـماره  بـه 
جگـوار،  مارتیـن،  آسـتون  بنتلـی، 
رنجـروور و … تنهـا معـرف یک نام 
خشـک و خالی نیسـتند بلکـه کوله 
بـاری از تکنیـک، فـن آوری و تجربـه 
را نیـز بـا خـود بـه یدک می کشـند، 
تجربیاتـی که بسـیاری از سـازندگان 
از خیـر  دنیـا هـم  توانمنـد  و  قـدر 

بی بهره انـد. وجودشـان 
بنا بـه مندرجـات برخـی از منابع 
مطلع، احتمـاالً در آینـده ای نزدیک، 
 XE سـه مدل از جگـوار بـه نام های
خواهنـد  ایـران  راهـی   XJ و   ،XF
شـد؛ بـه همیـن بهانه سـعی نمودیم 
کـه نگاهـی گذرا بـه ویژگی هـای هر 

یک از این سـه داشـته باشـیم.
XE جگوار

کوچک تریـن مـدل در بیـن ایـن 
سـه گانه های جگـوار،XE نـام دارد. 
ایـن خـودرو یـک سـدان میان سـایز 
اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار، مـاه 
مـارس سـال 2014 میـالدی و در 
نمایشـگاه خـودروی ژنو پـا به عرصه 
وجـود نهـاد. تولیـد آن نیـز اندکـی 
بعـد و در مـاه آوریـل سـال 2015 
میـالدی آغـاز گردیـد. طـرح بدنـه 
ایـن خـودرو، امضای طراح بلنـدآوازه 
 IAN( بریتانیایـی بـه نام یان کالـوم
CALLUM( را در دل خـود جای 
جگـوار  از  خودرویـی  اولیـن  و  داده 
شاسـی  از  کـه  می آیـد  شـمار  بـه 
مونوکـوک آلومینیمـی بهـره می برد. 
تنهـا  مـدل  ایـن  حاضـر،  حـال  در 

در گونـه چهـار درب سـدان تولیـد 
می شـود و در بازارهـای جهانـی بـا 
خودروهایـی همچـون مرسـدس بنز 
کالس C، بـام و سـری 3 و لکسـس 
IS بـه رقابت و همـاوردی می پردازد.
بـا   XE جگـوار  هم اکنـون،   
نسـخه های متفاوتی از پیشـرانه های 
می شـود.  تولیـد  دیزلـی  و  بنزینـی 
خـودرو  ایـن  بنزینـی  پیشـرانه های 
در انـواع 4 سـیلندر )2 لیتـری توربو 
شـارژ( و 6 سـیلندر )3 لیتری سـوپر 
ایـن  در  می شـوند.  عرضـه  شـارژ( 
میـان، پیشـرانه 2 لیتـری بنزینی در 
دو نسـخه 197 و 237 بخـاری در 
دسـترس خریدارانـش قـرار می گیرد 
و نیـروی تولیـدی پیشـرانه 3 لیتری 
بنزینـی هـم معادل 335 اسـب بخار 

ست. ا
ایـن خـودرو 4  دیزلـی  پیشـرانه 
سـیلندر بـوده و 2 لیتـر حجـم دارد، 
ایـن پیشـرانه به سـامانه توربو شـارژ 
مجهـز و در دو نسـخه 161 و 178 
می شـود.  عرضـه  بخـاری  اسـب 
نیروی حاصل از پیشـرانه، به واسـطه 
گیربکس های 6 سـرعته دسـتی و یا 
 )ZF 8 سـرعته اتوماتیـک )سـاخت
خـودرو  ایـن  عقـب  چرخ هـای  بـه 

منتقـل می شـود. در حـال حاضـر، 
جگـوار XE فقـط در کشـور بریتانیا 

بـه تولیـد می رسـد.
خودرویـی  سـایت 
»AUTOEXPRESS« بریتانیـا، 
سـواری و هندلینـگ عالـی XE و 
آالیندگـی بسـیار پایین پیشـرانه اش 
را کـه موجـب معافیـت مالیاتـی آن 
شـده، جزو نـکات مثبت ایـن خودرو 
برشـمرده و در مقابـل، فضـای داخل 
جگـوار XE را کمـی تنـگ و سـایز 
صنـدوق عقـب آن را هـم کوچکتـر 
از رقبایـش ارزیابـی نموده اسـت. در 
عین حـال، کیفیـت پاییـن برخی از 
قطعـات موجـود در کابیـن را نیـز از 
دیگـر نکات منفی آن دانسـته اسـت.

گمرکـی  مقـررات  بـه  توجـه  بـا 
موجـود که تنهـا ورود خودروهایی با 
حجـم پیشـرانه زیر 2500 سی سـی 

را بـه کشـور مجاز دانسـته اسـت.
نسـخه  تنهـا  زیـاد،  احتمـال  بـه 
ایران زمیـن  راهـی  آن  لیتـری   2
خواهـد شـود. در حال حاضـر، بهای 
نسـخه های دولیتری جگـوار XE در 
بـازار امارات بیـن 169 هزار الی 200 

هـزار درهم اسـت.
از آنجایـی کـه شـتاب و سـرعت، 
بیشـتر  عالقـه  مـورد  مختصـات  از 
هم وطنانمـان اسـت، در ایـن متـن 
ارقـام مربـوط بـه شـتاب و سـرعت 
نسـخه های 2 لیتـری و 237 اسـبی 
 XE،XF نصب شـده در سـه مـدل
و XJ را ذکـر نمـودم. شـتاب صفر تا 
صـد نسـخه 2 لیتـری و 237 اسـب 
 6،8 معـادل   ،XE جگـوار  بخـاری 
ثانیه و سـقف سـرعت نهایـی آن که 
تـازه محـدود هم شـده برابر بـا 250 

کیلومتـر بر سـاعت اسـت.
XF جگوار

سـدان  یـک   XF جگـوار 
کـه  اسـت  اجرایـی  میان سـایز 
فصـل  در  آن  از  نسـل  نخسـتین 
بـه  میـالدی   2007 سـال  پاییـز 
نمایـش درآمـد، ولـی نسـل دوم و 
یـا فعلـی آن از مـاه سـپتامبر سـال 
دیـد  معـرض  در  میـالدی   2015
عمـوم نهـاده شـد. ایـن خـودرو نیز 
همچـون بـرادر کوچکتـرش XE از 
شاسـی تمـام آلومینیمی بهـره برده 
و طراحـی بدنـه آن نیـز توسـط یان 

اسـت.  پذیرفتـه  صـورت  کالـوم 
طیـف پرشـماری از پیشـرانه های 
بنزینـی و دیزلـی، چرخش چرخ های 
عهـده دار  را  اشـرافی  مرکـب  ایـن 
هسـتند. پیشـرانه های بنزینی شامل 
انـواع 4 سـیلندر )2 لیتـری مجهز به 
توربو شـارژ( و 6 سـیلندر )3 لیتری( 
هسـتند. تـوان خروجـی پیشـرانه 4 

سـیلندر بنزینـی معادل 237 اسـب 
بخـار اسـت و پیشـرانه 6 سـیلندر 
و  نسـخه 340  بنزینـی هـم در دو 
381 اسـب بخاری عرضه می شـوند.

پیشـرانه های دیزلـی هـم در انواع 
2 و 3 لیتـری عرضـه می شـوند. در 
ایـن میان، پیشـرانه 2 لیتـری دیزلی 
تنهـا در دو نسـخه متفـاوت 163 و 
179 اسـب بخاری عرضه می شـود و 
پیشـرانه سـه لیتری دیزلـی هم تنها 
در یک نسـخه 300 اسـب بخاری. به 
لحـاظ سیسـتم انتقـال قـدرت، این 
خـودرو از گیربکس هـای 6 سـرعته 
دسـتی،6 و 8 سـرعته اتوماتیک بهره 
می بـرد. در حال حاضـر، این مدل در 
کشـورهای همچون بریتانیا و هند به 
تولیـد می رسـد و عمـده رقبـای آن 
نیز در بازارهـای جهانی، خودروهایی 
 ،A6 همچـون بام و سـری 5، آئودی
مرسـدس بنـز کالس E و لکسـس 

هستند.  GS
 »AUTOEXPRESS« سایت
بریتانیـا، مـواردی از جملـه اسـتایل 

شـیک، اصـالح فضـای پـا در ردیـف 
عقـب و هزینه هـای نگهـداری پایین 
 XF جگـوار  مثبـت  نـکات  از  را 
برشـمرده اسـت؛ و در مقابـل، ایـن 
آن  منفی هـای  جـز  هـم  را  مـوارد 
دسـته بندی نمـوده اسـت: کیفیـت 
و کارایـی پیشـرانه بایـد بهتـر از این 
باشـد، برخـی از متریال بـه کار رفته 
پریمیـوم  چنـدان  خـودرو  ایـن  در 
از  گران تـر  آن  بهـای  نیسـتند، 

رقبایـش اسـت.
نسـخه های 2 لیتـری ایـن خودرو 
در بـازار امـارات، بـا بهایـی بین 179 
هـزار الـی 260 هـزار درهـم معاملـه 
می شـوند. شـتاب صفر تا صد نسخه 
2 لیتری و 237 اسـب بخاری جگوار 
XF معـادل 7 ثانیه و سـرعت نهایی 
آن معـادل 248 کیلومتـر بر سـاعت 

است.

XJ جگوار

سـه گانه های  ایـن  میـان  در 
 XJ انـدازه  بـه  هیچ کـدام  جگـوار، 
از مایه هـای تجمـل، زیبایـی و وقـار 
بـا  گربـه  ایـن  نیسـتند،  بهره منـد 
اصالـت بریتانیایی، رقیبی قـدر برای 
سرتاسـر  در  خـود  همتایـان  دیگـر 
عالـم به شـمار می آیـد و تنها نگاهی 
گـذرا بـه مشـخصات فنـی آن، آتش 
هـراس و تشـویش را در دل هـر برند 

می سـازد. شـعله ور  پرمدعایـی 
 مـدل XJ، سـدانی فـول سـایز 
محسـوب شـده و سـابقه ای نزدیـک 
بـه نیم قـرن را در کارنامه کاری خود 
بـه ثبـت رسـانده اسـت. نخسـتین 
نسـل از آن در سـال 1968 میالدی، 
پا به میـدان رقابت هـای جهانی نهاد 
و همیـن مـدل بـود که نام جگـوار را 

در سرتاسـر عالـم بلنـدآوازه نمود.
نسـل فعلـی ایـن خـودرو، بـرای 
نخسـتین بـار، در مـاه جوالی سـال 
2009 میالدی و در گالری ساعتچی 
بـا  و  لنـدن  )SAATCHI( شـهر 
حضـور مشـاهیری همچـون جی لنو 
)JAY LENO( و الی مک فرسـون 
 )ELLE MACPHERSON(

رونمایی شـد.
بدنـه این خـودرو، همچـون دیگر 
یـان  شـخص  توسـط  برادرانـش 
کالـوم تـراش خـورده و در طراحـی 
از  عناصـری  کـه  شـده  سـعی  آن 
نسـل های پیشـین XJ هـم حفـظ 
گـردد. از لحـاظ ابعـادی، این نسـخه 
پهن تـر، بلندتـر و به مراتـب بزرگتـر 
از اسـالف خـود بـه نظـر می رسـد. 
در حـال حاضـر، جگـوار XJ تنها در 
گونـه چهـار درب به تولید رسـیده و 
در بازارهـای جهانـی بـا خودروهایی 
مثل بام و سـری 7، مرسـدس کالس 
S و آئـودی A8 بـه رقابت تنگاتنگی 
طیـف  بـا  مـدل،  ایـن  می پـردازد. 
متنوعـی از پیشـرانه های بنزینـی و 

دیزلـی عرضـه می شـود.

ایـن  بنزینـی  پیشـرانه های 
 2( سـیلندر   4 انـواع  در  خـودرو 
 237 معـادل  توانـی  بـا  لیتـری( 
اسـب بخـار،6 سـیلندر )3 لیتـری( 
بـا توانـی معـادل 340 اسـب بخـار 
و در نهایـت 8 سـیلندر )5 لیتـری( 
هسـتند که البته پیشـرانه 5 لیتری 
هم در دو نسـخه 340 و 510 اسب 
پیشـرانه  بخـاری عرضـه می شـود. 
دیزلـی ایـن خـودرو هـم نسـخه ای 
توانـی  بـا  لیتـری(   3( سـیلندر   6

معـادل 275 اسـب بخـار اسـت.
 »AUTOEXPRESS« سایت
بریتانیـا، نـکات مثبـت این خـودرو 
طراحـی  همچـون  مـواردی  در  را 
تجربـه  خارق العـاده،  اسـتایل  و 
کیفیـت  و  لذت بخـش  رانندگـی 
و  اسـت  برشـمرده  کابیـن  بـاالی 
سواری سـفت و سـخت، هزینه های 
نگهـداری بـاال و فضـای کم سـر در 
ردیـف عقـب را هـم از نـکات منفی 

آن ارزیابـی نمـوده اسـت.
حاضـر  حـال  در  مـدل،  ایـن 
تنهـا در بریتانیـا و هنـد بـه تولیـد 
می رسـد. نسـخه های 2 لیتـری این 
خـودرو بـا بهایـی بیـن 259 هـزار 
الـی 320 هـزار درهـم در امارات به 

می رسـند. فـروش 
نسـخه  صـد  تـا  صفـر  شـتاب 
بخـاری  اسـب   237 و  لیتـری   2
و  ثانیـه   8،9 معـادل   XJ جگـوار 
 241 معـادل  آن  نهایـی  سـرعت 
کیلومتـر بـر سـاعت اسـت، علـت 
کنـدی عملکـرد پیشـرانه 2 لیتری 
در ایـن خـودرو نسـبت بـه انـواع 
و   XE مدل هـای  در  آن  مشـابه 
بزرگ تـر و  ابعـاد  بـه سـبب   ،XF
کـه  اسـت   XJ مـدل  باالتـر  وزن 
موجبـات  خـود  عوامـل  همیـن 
را  شـتاب گیری  امـر  در  تأخیـر 

می آورنـد. فراهـم 

سه مدل احتمالی جگوار برای حضور در بازار ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول
اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختالف دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده هـای کالسـه 950649و 947182 و 948840 اجرایـی له 
اقـای افالطـون خلیلـی و ایوب شـهابی بـا وکالت اقای محسـن اسـماعیلیان 
علیـه آقـای مصطفـی قربانـی ده باالیـی ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک بـاب خانـه 
مسـکونی بشـماره 7746 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش ثبتـی 2 کرمـان بـه 
مسـاحت عرصـه 246/5 مترمربـع کـه مقـدار 7/87 مترمربـع از عرصه متعلـق به وقف 
بـوده بـا حـدود اربعـه شـماال بطـول 16/75 متـردرب و دیواریسـت بـه کوچـه، شـرقا 
بطـول 14/10 متردیـوار بـه دیوار پـالک 8860 فرعی از 3968 اصلـی، جنوبا اول بطول 
4/25 متردیـوار بـه دیـوار خانه پـالک 6663 فرعـی از 3968 اصلی دوم بطـول 12/40 
متردیـوار بـه دیـوار خانـه پـالک 6257 فرعـی از 3968 اصلـی، غربـا بطـول 15/5متر 
دیـوار بـه دیـوار خانـه پـالک 2480 فرعـی از 3968 اصلـی بـه آدرس کرمـان خیابان 
سـرباز کوچـه شـماره 26 شـرقی 5 دو قطعـه مانـده به انتهای کوچه- سـمت راسـت- 
اعیانـی ایـن ملک سـاختمانی اسـت در یک طبقه و بازسـازی شـده به مسـاحت حدود 
200 متـر مربـع بـا قدمـت تقریبـی 30 سـال با بـا دیوار آجری و سـقف طـاق ضربی و 
نمـای آجر سـفال و سـنگ تراورتن- کـف پذیرایـی و اتاقهای خواب سـرامیک- جنس 
بدنـه کابینـت آشـپزخانه فلـز و درب MDF و دارای امتیـاز بـرق تـک فـاز، آب، گاز و 
تلفـن کـه بـا در نظر گرفتـن جمیع شـرایط قابـل لحـاظ در ارزیابی از جملـه موقعیت 
اسـتقرار مالـک، مشـخصات فنـی بنـا، قدمـت و ... کـه طبق نظریه کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری کرمـان عرصـه به متراژ 246/5 مترمربـع به ازاء هر مترمربـع 5/200/000، 
ریـال معـادل 1/281/800/000 ریـال و اعیانـی به متـراژ 200 مترمربع بـه ازاء هر متر 
مربـع 2/300/000 ریـال معـادل مبلـغ 460/000/000 ریـال کـه ارزش ملـک مذکور 
جمعـا معـادل 1/741/800/000 ریـال )یـک میلیـارد و هفتصد و چهـل و یک میلیون 
و هشـتصد هـزار( ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریق مزایده بـه بفروش 
برسـاند لذا جلسـه مزایده در مورخ 1395/06/28راس سـاعت 10 صبح در محل دفتر 
اجـرای احکام شـوراهای حـل اختالف دادگسـتری کرمـان و با حضور نماینـده محترم 
دادسـتان برگـزار مـی گـردد عالقمنـدان بـه خریـد مـی تواننـد تـا یـک هفتـه قبل از 
جلسـه مزایـده از مغـازه مذکـور بـه ادرس فـوق بازدیـد و 10 درصـد قیمت مـورد نظر 
خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی مرکـزی کرمان واریـز و فیش 
آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در داخـل پاکـت درب بسـته تحویل این اجـرا نمایند 
بدیهـی اسـت کسـی برنـده مزایـده شـناخته مـی شـود کـه باالتریـن قیمـت را تقاضا 
نمایـد و درصـورت انصـراف برنـده مزایـده 10 درصـد واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط 

خواهد شـد.)ج(
م الف 1158 دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان- شکیبا

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه دارای پـالک 1000 فرعـی از 497 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 13 فرعـی از اصلـی مذکـور بـه مسـاحت 
21 مترمربـع واقـع در نـورک آبـاد شـهر قلعـه گنـج قطعـه چهاربخـش 46 
کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای نورک احمدی باسـتناد رای شـماره 
در  کهنـوج  ثبـت  در  مسـتقر  هیـات   1395/04/01  -  139560319002001665
مالکیـت آقـای ایـوب فالحـی فرزند دادخدا قـرار گرفتـه و آگهی موضوع مـاده 3 قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 1395/06/03 آگهی تحدید 
حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از 
سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 1395/07/06 در محل شـروع و بعمل خواهد آمد. لذا 

بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فـوق اخطـار میگردد کـه در موعـد مقرر در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته 
باشـد. طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعالم و ظـرف مدت 30 روز دادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصالح قضایـی تقدیم نمایـد و گواهی دادخواسـت مربوطه را بـه این اداره 
ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1395/06/10
م الف 634 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج- اصغرنارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعه زمین محصور مشـتمل بـر سـاختمان تجاری و 
مسـکونی دارای پـالک 216 فرعـی از 496 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 48 فرعـی از اصلـی مذکور بـه مسـاحت 271 مترمربع واقع در شـهر 
قلعـه گنـج قطعـه چهاربخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای نورمحمد 
هیـات   1395/04/01  -139560319002001662 شـماره  رای  باسـتناد  احمـدی 
مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقـای ایـوب فالحـی فرزنـد دادخـدا قـرار گرفته 
و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی و مـاده 13 آیین نامه قانون ثبت منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدید حدود دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالک مورخه 
1395/06/03 آگهـی تحدیـد حـدود ان باسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و 
عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 1395/07/06 در محل شـروع 
و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاورین رقبـه فوق اخطـار می گـردد که در 
موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی 
پـس از تنظیـم وصورتجلسـه تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و 
ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی تقدیـم نمایـد و گواهی 
دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1395/06/10

م الف 635 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج- اصغرنارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه دارای پـالک 1000 فرعـی از 497 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 13 فرعـی از اصلـی مذکـور بـه مسـاحت 
21 مترمربـع واقـع در نـورک آبـاد شـهر قلعـه گنـج قطعـه چهاربخـش 46 
کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای نورک احمدی باسـتناد رای شـماره 
در  کهنـوج  ثبـت  در  مسـتقر  هیـات   1395/04/01  -  139560319002001665
مالکیـت آقـای ایـوب فالحـی فرزند دادخدا قـرار گرفتـه و آگهی موضوع مـاده 3 قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 1395/06/03 آگهی تحدید 
حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از 
سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 1395/07/06 در محل شـروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فـوق اخطـار میگردد کـه در موعـد مقرر در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالک 

انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته 
باشـد. طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعالم و ظـرف مدت 30 روز دادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصالح قضایـی تقدیم نمایـد و گواهی دادخواسـت مربوطه را بـه این اداره 
ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1395/06/10
م الف 636 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج- اصغرنارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانـی دارای پالک 215 
فرعـی از 496 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 48 فرعـی از اصلـی 
مذکـور بـه مسـاحت 206/94 مترمربـع واقـع در حسـین آبـاد گاوچاه شـهر 
قلعـه گنـج قطعـه چهار بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقـای نور محمد 
احمدی باستناد رای شـماره 139560319002001663-1395/04/01 هیات مستقر 
در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقـای حسـن فالحی فرزنـد دادخدا قـرار گرفتـه و آگهی 
موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده 13 آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر و در موعـد مقرر مورد واخواهـی قرار نگرفته 
و نیـاز به تحدید حدود دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخـه 1395/06/03 
آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز سـه شـنبه 1395/07/06 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاورین رقبه فـوق اخطار میگـردد کـه در موعد مقرر 
در محـل وقـوع ملـک حاضـرو  درصورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین برحدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشـته باشـد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسـه 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً به ایـن اداره اعالم و ظـرف مدت 30 روز دادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصالح قضایـی تقدیم نمایـد و گواهی دادخواسـت مربوطه را بـه این اداره 

ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه : 1395/06/10

م الف 637 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج- اصغرنارویی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول) اسنادرهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره 80673-91/03/31دفترخانـه اسنادرسـمی8- 
جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه 9300079لـه : بانـک اقتصادنویـن 
شـعبه جیرفـت علیه: اصغر سـعیدی گراغانی تشـکیل و نظر بـه اینکه مدیون 
نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقدام ننموده اسـت،  برابـر مقررات آئین نامـه اجراء مفاد 
اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد وامالک کشـور بنا به درخواسـت بستانکار از 
مورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجام و پس از قطعیت 
ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجـرای نسـبت بـه مـورد وثیقـه ششـدانگ 
پالکهـای: 1- ششـدانگ آپارتمـان پـالک6851 فرعـی از574 اصلـی ذیل ثبـت29197 
صفحـه121 دفتـر163 به شـماره جلـدی 043639 بـه مسـاحت 54/80مترمربع ملکی 
اصغر سـعیدی آدرس: جیرفت، نبش میدان امام خمینی)ره( حدود و مشـخصات: شـماالً 
اول بطول4/30متر دوم شـرقی بطول50 سـانتی متر سـوم بطول 4/10متر چهارم غربی 
بطول2/40متـر دیـوار اشـتراکی بـا پـالک 6850فرعـی از574 اصلـی ششـم بطـول90 
سـانتی متـردرب و دیواریسـت بـه راه پلـه شـرقاً اول بطول1/60متـر دوم بطول1/12متر 
سـوم بطول1/10متر چهارم بطول4/40متر دیواریسـت به راه پلـه جنوباً بطول10/40متر 
پنجـره و دیواریسـت بـه فضای کوچه بن بسـت غرباً بطول5/42متر دیواریسـت به فضای 

خیابـان برابـر نظریه کارشناسـی بـه ارزش986/400/000 ریـال 2- ششـدانگ آپارتمان 
پالک6852فرعـی از574 اصلـی ذیـل ثبت29200صفحـه 130دفتـر163 بـه مسـاحت 
49/20مترمربـع ملکـی اصغـر سـعیدی گراغانـی آدرس: جیرفـت، نبـش میـدان امـام 
خمینـی)ره( حـدود و مشـخصات شـماالً بطول3/30متـر پنجـره و دیواریسـت به فضای 
خیابـان شـرقاً بطول7/15متـر کمـی متمایـل بـه شـمال دیواریسـت بـه فضـای پـالک 
195فرعـی از574 اصلـی جنوبـاً اول کمـی متمایـل بـه شـرق بطول1/50متـر دوم کـه 
شـرقی اسـت بطـول 60 سـانتی متـر درب و دیواریسـت بـه راه پله سـوم بطول2/20متر 
دیواریسـت بـه کانـال تاسیسـات چهـارم کـه غربی اسـت بطـول60 سـانتی متـر پنجم 
بطول2/60متر ششـم که غربی اسـت بطول80 سـانتی متـر هفتـم بطول4/20متر دیوار 
اشـتراکی با پـالک 6853فرعـی از574 اصلی غرباً بطـول 5/15متر دیواریسـت به فضای 
میـدان برابـر نظریـه کارشـناس بـه مبلـغ 836/400/000 ریـال 3- ششـدانگ آپارتمان 
پالک6855فرعـی از574 اصلـی ذیـل ثبـت 29203 صفحه139دفتـر163 بـه شـماره 
جلـدی043635 بـه مسـاحت 49/20 مترمربـع ملکـی اصغر سـعیدی گراغانـی آدرس: 
جیرفـت ، نبـش میـدان امـام خمینـی)ره( حـدود و مشـخصات شـماالً بطول3/20متـر 
پنجـره و دیواریسـت بـه فضـای پیـاده رو شـرقاً کمی متمایل بـه شـمال بطول7/35متر 
دیواریسـت بـه فضای پـالک 195فرعـی از574 اصلی جنوبـاً اول کمی متمایل به شـرق 
بطول1/50متـر دوم کمـی متمایـل به شـرق بطول60 سـانتی متر درب و دیواریسـت به 
راه پلـه سـوم بطـول2/20 متـر دیواریسـت به کانالیسـت تاسیسـات چهارم کمـی غربی 
اسـت بطـول60 سـانتی متـر پنجـم بطـول 2/60متـر ششـم که غربی اسـت بطـول80 
سـانتی متـر هفتـم بطول4/20متر دیوار اشـتراکی با آپارتمـان پالک6856فرعـی از574 
اصلـی غربـاً کمـی متمایل به شـمال بطول5/15متر پنجره و دیواریسـت بـه فضای پیاده 
رو برابـر نظریـه کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 738/000/000 ریـال 4- ششـدانگ مغازه 
پالک6848فرعـی از574 اصلـی ذیـل ثبـت29194 صفحه112دفتـر 163 بـه شـماره 
جلـدی076727 بـه مسـاحت22/32ملکی اصغـر سـعیدی گراغانی حدود و مشـخصات 
شـماالً بطول2/15متـر دربـی اسـت بـه پیـاده رو خیابـان شـرقاً کمی متمایل به شـمال 
بطـول5/40 متـر دیواریسـت بـه راه پلـه جنوبـاً بطول7/75متـر دوم کمـی متمایـل بـه 
غـرب بطول1/50متـر دیـوار مشـترک بـا پـالک 6847فرعـی از574 اصلـی غربـاً کمـی 
متمایـل بـه شـمال بطـول 4/60متـر درب و دیواریسـت به پیـاده رو خیابـان برابر نظریه 
کارشـناس2/000/000/000 ریـال 5- ششـدانگ آپارتمـان پـالک 6849 فرعـی از574 
اصلـی ذیـل ثبـت 29195 صفحه115 دفتر163 به شـماره جلدی043637 به مسـاحت 
45/50متـر ملکی اصغر سـعیدی گراغانـی آدرس جیرفت، نبش میـدان امام خمینی)ره( 
حدود و مشـخصات شـماالً بطول3/20متر پنجره و دیواریسـت به پیاده رو میدان شـرقاً 
اول بطول5/45متـر دیواریسـت بـه دیوار سـاختمان پـالک 195فرعـی از574 اصلی دوم 
که تقریبا جنوبی اسـت بطول1/40متر درب و دیواریسـت به راه پله سـوم بطول2/30متر 
دیواریسـت به راه پله اشـتراکی جنوباً اول بطول1/30متر دوم که غربی اسـت بطول1متر 
سـوم بطول2/55متـر چهارم بطول80سـانتی متر که غربی اسـت پنجـم بطول4/05متر 
دیـوار اشـتراکی بـا آپارتمان پالک6850فرعـی از574 اصلی غرباً کمی متمایل به شـمال 
بطول5/15متـر پنجـره و دیواریسـت بـه فضـای خیابـان و میـدان قیمـت برابـر ارزیابی 
819/000/000 ریـال مـع الوصـف ارزش ششـدانگ پـالک هـای اخیرالذکـر بـا کلیـه 
متعلقـات و منصوبـات جمعـاً 5/379/800/000 ریال میباشـد. که مبنـا و پایه مزایده نیز 
تعییـن میگردد، جلسـه مزایده از سـاعت9الی12 صبح روز یکشـنبه مورخـه 95/06/28 
در محـل شـعبه اجـراء اداره ثبت اسـناد و امـالک جیرفت برگزار »مزایـده از مبلغ مذکور 
شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. ضمناً فروش نقـدی بوده و 
پرداخـت کلیـه قبـوض آب و بـرق و غیـره تا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی 

آن معلـوم شـده یـا نشـده به عهـده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار: 95/06/11

م الف:719 جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت
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جایزه بهترین فیلم نامه 
جشنواره تاراتسا یونان به 

»هستی« رسید
فیلـم کوتـاه هسـتی بـه کارگردانـی کمـال 
جشـنواره  فیلم نامـه  بهتریـن  جایـزه  پرنـاک 

تاراتسـا یونـان را دریافـت کـرد.
بـه گـزارش »پایگاه خبـری فیلم کوتـاه« به 
نقـل از روابط عمومی انجمن سـینمای جوانان 
کارگردانـی  بـه  هسـتی  کوتـاه  فیلـم   ایـران، 
کمـال پرنـاک کـه در بخش مسـابقه سـومین 
جشـنواره تاراتسـا یونـان در کنـار 67 اثر دیگر 
از کشـورهای مختلف دنیا حضور داشـت موفق 

به کسـب جایـزه بهتریـن فیلم نامه شـد.
ایـن فیلـم کوتـاه داسـتان کودکـی را روایت 
می کنـد کـه مفهـوم مـرگ را پـس از مـرگ 

مـادرش و در آغـوش او درک می کنـد.
جشـنواره بین المللـی فیلم کوتاه »تاراتسـا« 
جشـنواره مستقلی اسـت که از آگوست 2014 
در تسـالونیکی، یونـان با هـدف خلق چارچوبی 
بـرای ارتقـای جایـگاه فیلم های کوتاه مسـتقل 
نزدیک تـر کـردن مخاطـب  و جهـان،  یونـان 
و فیلـم، فراهـم آوردن مـکان و زمـان بـرای 
میـان  بیـان هنـری  و  متقابـل  اثـر  برقـراری 
خالقـان فیلم هـای کوتـاه و همچنیـن معرفـی 
فیلم هـای کوتـاه مطـرح و برجسـته در تاریـخ 

سـینما، برگـزار می شـود.
ایـن جشـنواره از تاریـخ 24 تا 28 آگوسـت 
برابـر با 3 تا 7 شـهریور در تسـالونیکی کشـور 

یونـان برگزار شـد.

تقدیر ویرونا از »ویتسک«
ششـم شـهریور مـاه هـزار و سـیصد و نود و 
پنـج طـی مراسـمی کـه اداره فرهنـگ و هنـر 
شـهر گیرونا با میزبانی ریاسـت این سازمان در 
حضور شـهردار گیرونـا برگزار کـرد از تک تک 
گـروه هـای شـرکت کننـده در این جشـنواره 
تقدیـر بـه عمـل آمـد. در ایـن مراسـم کـه بـا 
معرفـی گروه های شـرکت کننده توسـط دبیر 
جشـنواره آقـای پرافرر همراه بـود از گروه تئاتر 
بوتیـا آل تقدیر بـه عمل آمد و بـه پاس حضور 
ایـن گـروه در جشـنواره بیـن المللـی تئاتـر 
گیرونـا هدایایی از طرف شـهردار و رئیس اداره 
فرهنـگ و هنـر شـهر گیرونا بـه گـروه اجرایی 

تئاتر »ویتسـک« اهدا شـد.

برای »فروشنده« بیشتر از 
فیلم های قبلی ام حاشیه سازی 

می شود
آی سـینما: فرهـادی در روز اول اکـران فیلم 
»فروشـنده« بـه پردیـس سـینمایی کـوروش 
رفـت تـا از تماشـاگران اولین سـانس فیلم اش 
چنـد  ادامـه  در  او  کنـد.  قدردانـی  و  تشـکر 
قـرار  سـینما  آی  دوربیـن  جلـوی  دقیقـه ای 
گرفـت و از دالیـل اقبـال عمومـی مـردم بـه 
فیلم هایـش گفـت و از این کـه از همـان ابتدای 
سـاخت »فروشـنده« مـی دانسـته ایـن فیلـم 
بیشـتر از همـه فیلم هایـش حاشـیه خواهـد 
داشـت. گزارش ویدیویی آی سـینما از روز اول 
اکـران »فروشـنده« و گفت وگـو بـا کارگـردان 

فیلـم را ببینیـد.
در سـانس سـاعت 6:45 دقیقـه ابتـدا حدود 
60 درصـد از ظرفیـت سـالن پـر شـده بـود اما 
چنـد دقیقـه بعـد از آغـاز فیلـم مخاطبانی که 
بنـا بـه هـر دلیلـی نرسـیده بودنـد خـود را به 
سـالن رسـاندند و در پایایـن نمایـش اولیـن 
سـانس فیلـم فروشـنده سـالن پـر از جمعیت 
شـده بـود. از آن طرف در غرب تهـران پردیس 
سـینمایی کوروش هـم عالوه بر اینکـه میزبان 
فیلـم فرهـادی بـود در اولیـن سـانس نمایـش 
فیلـم در سـاعت 10:30 دقیقه فرهـادی هم به 
ایـن پردیـس سـینمایی آمد و پـس از خوش و 
بشـی نسـبتا طوالنـی با مـردم بیرون از سـالن 
بـه داخـل سـالن رفـت و در صحبت هایـی از 
تماشـاگرانی کـه این سـاعت صبح به تماشـای 

هفتمیـن فیلـم او رفتـه بودند تشـکر کرد.
فرهـادی در صحبت هـای خـود آرزو کـرد 
فیلم تـازه اش بتواند کاری کند که تماشـاگران 
پـس از پایـان فیلـم بـا هـم در مـورد آن بـه 
گفت و گـو بنشـینند. فرهـادی از اینکـه حتـی 
ایـن سـاعت صبـح مردم بـرای دیـدن فیلمش 
بـه سـینما آمده انـد را اتفاقـی نـادر در دنیـا 
دانسـت و از ایـن موضـوع ابراز خوشـحالی کرد 
که لطف مردم و سـینما دوسـتان ایرانی شامل 

حالش شـده اسـت.
برنـده جایـزه بهتریـن فیلم نامه کـن 2016 
پـس از دیـدار با مـردم دقایقی مقابـل دوربین 
آی سـینما قـرار گرفـت و دربـاره اسـتقبال از 
کارهایـش و حاشـیه های ایجـاد شـده قبـل از 

اکـران فروشـنده صحبـت کرد.

همـواره تیاتـر فعالیـت خـود را 
در ایـن مـاه بـا نمایشـی بـه نـام 
»عـادت هـای عـادی« ادامـه می 
دهـد. مجیـد عتیـق بعـد از یـک 
دوره چندسـاله فعالیت سـینمایی 
و تلویزیونـی در خـارج از اسـتان 
دور دوم فعالیـت حرفه ای خود را 
در زمینـه تیاتـر در داخل اسـتان  
بـا ایـن نمایشـی آغاز کرده اسـت 
. نـام دیگـر این اثـر » مرگ مولف 
قصـه هـای عامیانـه » اسـت . این 
اثـر از 5شـهریور در خانـه تیاتـر 
مـوج نـو بـه روی صحنـه رفتـه و 
قصـد دارد تـا انتهای شـهریور ماه 
بـه اجـرای خـود ادامه دهـد. این 
نمایـش که مجید عتیق نویسـنده 
و کارگردانـش اسـت تولیـد شـده 
در گـروه تئاتـر شـن مـی باشـد 
راسـتای  در  تجربـی  اثـری  و 
تجربیـات چند سـاله گذشـته این 
گـروه اسـت که بیشـتر بـه دنبال 
خلـق اثـری تاویـل پذیـر فـارغ از 
تکنیـک های معمول و کالسـیک 
صابـری،   الهـام  باشـند.  مـی 
مهـرداد باختـری ،حدیثـه تاختی 
،صـادق مـرادی، سـیما رزاز نـژاد 
،مهـدی نخعی مقـدم، محمد ذی 
اکـرم  نامجوفـر،  مرجـان  حیـات، 
بازیگـران  مـرادی؛  سـاناز  زارع، 
مشـاور  هسـتند.  نمایـش  ایـن 
بذرافشـان،  مهـدی  ؛  نمایشـنامه 
بازیگـردان  و  کارگـردان  مشـاور 
بخـش  در  و  مـرادی  صـادق  ؛ 

موسـیقی نمایش، حمید کاشـانی 
 : گـروه  ایـن  قبـل  آثـار  اسـت. 
حـرف  مولـف  مـرگ  از  وقتـی 
میزنیـم ازچـه چیز حـرف میزنیم 
-  1389، پـرده گلـدار - 1390، 
ننـه نبـات - 1390، اگـر شـبی از 
شـبهای زمسـتان بـا آقـای رئیس 
جمهور همسـفری - 1392، شهد 
خـدای   ،1393  - بلدرچیـن  و 

.1394  - کشـتار 
عـادت  مولـف  یادداشـت   

: هـای عـادی 
اثـر  یـک  صرفـا  نمایـش  ایـن 
تجربـی اسـت . از دسـتور العمـل 
هـای توصیـه شـده بـرای نمایش 
وحـدت  ؛  چـون   نویسـی  نامـه 
مـکان ، زمـان و موضـوع ، گـره 
افکنـی و گشـایی ، طـرح و توطئه 
، اوج وفـرود ، روند خطی داسـتان 
و ...  ایـن اثـر را  معـاف بداریـد. 
در ایـن نمایـش هیـچ هـم زمانی 
تاریخـی ، حتـی تقـدم و تاخـر را 
جسـتجو نکنیـد  ، در واقـع آنچـه 
مـورد توجـه مولـف بـوده  اسـت 
زیسـت بشـری در طـی رویدادهـا 
و در فراینـدی بـه نام هـم جهانی 
اسـت ، پـس وقایـع و رویـداد هـا 
نـه بـر اسـاس یـک تاریـخ منظم 
رویدادی ؛ بلکه بر اسـاس ضرورت 
ادراکـی تنظیـم گردیده اسـت . از 
ایـن رو بهتـر اسـت مـورد توجـه 
قـرار بگیـرد کـه وقت واقعـه مهم 
نبـوده اسـت ؛ بلکه خـود واقعه از 

اهمیـت بیشـتری برخـوردار بوده 
و نیـز دیگـر اهمیـت در ایـن اثـر 
قصـه یـا قصـه هایـی مـی باشـد 
نگیرنـد.  شـکل  اسـت  قـرار  کـه 
بـرای  پرسـش  گونـه  هـر  پـس 
چرایـی هـای زمانـی ، مکانـی یـا 
موضوعـی و کاراکتر هـا را این اثر 
نمـی تواند پاسـخ گو باشـد . همه 
چیـز از کلمـات گرفتـه تـا آدم ها 
زاییده خیال هسـتند ، متشـابهات 
در اسـامی ، اماکـن یـا رویدادها و 
حتی تاویـل مخاطـب صرفا امری 
بر خواسـته از لحظه خالقه اسـت 

و بـی غـرض.
 عتیـق در مصاحبـه ای  اعـالم 
و  سـنی  شـرایط  در  کـه  کـرد 
بایـد حتمـا  اسـت کـه  حرفـه ای 
به یک تناسـب و سـبک شـخصی 
بنـد  در  چنـد  هـر   ، کنـد  فکـر 
هراسـی  و  نیسـت  عادتـی  هیـچ 
هـم از کسـب تجربـه نـدارد ، لـذا 
کـه  اسـت،  آدم  فلسفه يِ زیسـتی 
سـبک و سـیاق فعالیت هایـش را 
دقیقـا  ایـن  و  می کنـد  مشـخص 
چیـزی اسـت کـه امـروزه  در بین 
دیـده  کمتـر  مـا  آرتیسـت های 

می شـود.
 تئـوری مـرِگ مولـف توسـط 
روالن بـارت مطـرح شـده اسـت. 
 )1915-1980( بـارت  روالن 
و  متفکـران  مهمتریـن  از  یکـی 
منتقـدان ادبـی در قـرن بیسـتم 
خـود و نظریـه پـردازی فرهنگی، بـود کـه همـواره در جسـتارهای 

بـر اهمیت نشـانه شناسـی تاکید 
نظریـه  از   یکـی  کـرد. وی  مـی 
پـردازان و بنیانگـذاران  کارکـرد 
نشـانه شناسـی بـه عنـوان دانش 
مطالعـه نشـانه هـا و فرآینـد های 
بـا  هنـری  مطالعـات  در  تاویلـی 
و  افـزون  روز  اهمیـت  وجـود 
شناسـی  نشـانه  در  جایگاهـش 
»عادتهـای  اسـت.  سـاختگرا 
عـادی« در امتـداد تجربیات گروه 
نمایشـی شـن، بـرای رسـیدن به 
یک سـبک و سـیاق بومی اسـت؛ 
کـه از حـدود 8- 9 مـاه پیـش با 
یـک ایـده، تمرینات ایـن نمایش 
شـروع شـد و اینـک بـه اجـرای 
تقریبـا  اسـت.  رسـیده  عمومـی 
نمایـش  ایـن  مجریـان  اکثریـت  
تـازه کار هسـتند. مجیـد عتیـق 
تاکیـد  سـخنانش  راسـتای  در 

کـرد کـه ایـن نمایـش در ادامـه 
تجربیـات قبـِل، گروه شـن اسـت 
کـه مطمئنا مخاطـب نمایش های 
وی بـا آن ها آشـنا هسـتند. گروه 
مجوزهـای  گرفتـن  بـرای  شـن 
اجـرا، چـون دو نمایشـنامه با این 
نـام دارد بایـد بـه شـکلی تفکیک  
شـده اعالمشـان کنـد  تـا بـرای 
مخاطبین اسـامی اشـتباه نشـوند 
نمایـش  ایـن  دقیـق  عنـوان   ،
»عادت های عـادی ) نـام دیگراش 
مرِگ مولـِف قصه هـاِی عامیانـه(« 

. ست ا
در ایـن نمایش هیـچ هم زمانی 
تاریخـی ، حتـی تقـدم و تاخـر را 
جسـتجو نکنیـد  ، در واقـع آنچـه 
مـورد توجـه مولـف بـوده  اسـت 
زیسـت بشـری در طی رویدادها و 
در فراینـدی بـه نـام هـم جهانـی 
اسـت ، پـس وقایـع و رویـداد هـا 

نـه بـر اسـاس یـک تاریـخ منظم 
رویدادی ؛ بلکه بر اسـاس ضرورت 
ادراکـی تنظیـم گردیده اسـت . از 
ایـن رو بهتـر اسـت مـورد توجـه 
قـرار بگیـرد کـه وقت واقعـه مهم 
نبـوده اسـت ؛ بلکه خـود واقعه از 
اهمیـت بیشـتری برخـوردار بوده 
و نیـز دیگـر اهمیـت در ایـن اثـر 
قصـه یا قصـه هایی می باشـد که 
قـرار اسـت شـکل نگیرنـد. پـس 
هـر گونـه پرسـش بـرای چرایـی 
هـای زمانـی، مکانی یـا موضوعی 
اثـر نمـی  ایـن  را  و کاراکتـر هـا 
همـه   . باشـد  گـو  پاسـخ  توانـد 
چیـز از کلمـات گرفتـه تـا آدم ها 
زاییده خیال هسـتند ، متشـابهات 
در اسـامی ، اماکـن یـا رویدادها و 
حتی تاویـل مخاطـب صرفا امری 
بـر خواسـته از لحظه خـالق و بی 

. اسـت  غرض 

تجربه ای نو 
از گروه نمایش شن

سیدسـعید موسـوی راضی )نویسـنده و 
کارگـردان( با اشـاره به اثر »چهـار دقیقه 
و بیسـت و سـه ثانیه قبل از واقعه« گفت: 
در ایـن نمایـش چهـار دقیقـه و 23 ثانیه 
لطفعلـی خـان  از دسـتگیر شـدن  قبـل 
زنـد را در ارگ بـم توسـط آغامحمدخـان 
قاجـار روایـت می کنیـم؛ یعنـی زمانی که 
خـودش، همسـرش و دو نفر از یارانش در 
قلعه هسـتند و همه یارانش کشـته شـده 

یـا فـرار کرده اند.
 سـعید موسـوی راضی که بـا اثر »چهار 
دقیقه و بیسـت و سـه ثانیه قبل از واقعه« 
بین المللـی  جشـنواره  شـانزدهمین  در 
نمایـش عروسـکی تهران-مبـارک حضور 
دارد؛ در گفتگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، افزود: 
ایـن نمایـش راوی دقیقه هایـی اسـت که 

سـیل عظیمـی از سـربازان آقامحمدخان 
وارد قلعـه شـده اند و مـا فقـط یـک نـگاه 
اکشـن بـه ایـن برهـه داریـم. کل کار بـه 
درگیری هـای آن چهـار دقیقـه معطـوف 
شـده و بـار دراماتیـک نمایـش بـه خاطر 
حضـور بچه و همسـر لطفعلی خان اسـت 

کـه جانشـان تهدید می شـود.
از اجـرای  اینکـه هدفـش  بـا بیـان  او 
ایـن نمایـش ایـن بـوده کـه تـا حـدی از 
لطفعلی خـان و یارانـش در ایـن نمایـش 
داسـتان  گفـت:  کنـد،  اسطوره سـازی 
لطفعلی خـان زنـد را در کتاب هـای تاریخ 
خوانده ایـم و هیـچ غلـوی در ایـن نمایش 
جانبـداری  کمـی  فقـط  نیفتـاده  اتفـاق 
از  کارگـردان  عنـوان  بـه  مـن  طـرف  از 
لطفعلـی خان زند اسـت؛ امـا در کل، این 

داسـتان یـک شـرح واقعـه اسـت.
تکنیـک  بـه  اشـاره  بـا  موسـوی راضی 
اسـتفاده شـده در ایـن نمایـش گفت: در 
»چهـار دقیقـه و بیسـت و سـه ثانیه قبل 
از واقعـه« از سـایه انسـان ها بـه عنـوان 
عروسـک اسـتفاده شـده و عروسـک بـه 
نـدارد.  وجـود  کار  در  آن،  عـام  معنـای 
در واقـع شـخصیت ها را سـایه انسـان ها 
بـازی می کننـد و سـایه بـه عنـوان یکـی 
نمایـش  در  عروسـکی  تکنیک هـای  از 
و  نویسـنده  ایـن  اسـت.  شـده  اسـتفاده 
کارگـردان بـا اشـاره به نقش موسـیقی در 
ایـن نمایش چهار دقیقـه ای، گفت: در کل 
نمایـش با موسـیقی ای طرفیم کـه روایت 
داسـتانی مـا را انجـام می دهـد. موسـیقی 
لطفعلی خـان  آینـده  روایـت  حـال  در 
بـازی سـایه ها در حـال تصویـر  اسـت و 
ادامـه  او. موسـوی راضی  کـردن گذشـته 
از  ترانـه ای  براسـاس  موسـیقی  داد: 
»روزبـه بمانـی« اسـت. در ترانه بـا آینده 
لطفعلی خـان درگیـر می شـویم و از زبـان 
او تعریـف می کنـد که من چه کسـی بودم 
و خطـاب بـه آقامحمدخـان می گویـد تـو 
ایـن بال را سـرم آوردی و ایـن اتفاق افتاد 
و دسـتانم را قطـع کردی و... هـم زمان با 
تعریف هـای او، یک سـری اتفاقـات تقریبا 
مرتبـط را در جنگـی که قبل از دسـتگیر 

شـدنش اسـت هـم می بینیـم.
موسـوی راضی بـا بیـان اینکـه تبدیـل 
شـخصیت ها بـه سـایه از بـار دراماتیـک 
چنیـن موضوعـی کم نکرده اسـت، گفت:  
و  شـارپ  کامـال  خطـوط  بـا  صورت هـا 
هسـتند؛  مشـخص  سـایه ها  در  دقیـق 
عـالوه بـر ایـن مـا در کار رنـگ و خون و 

صحنـه هـم داریـم.
تکنیـک  از  اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـا  او 
مولتی مدیـای سـایه گفـت: ایـن تکنیـک 
را بـرای اولین بـار در ایـران کار می کنیـم 
کـه به نوعـی تکنیکی از »بازی سـایه ها« 
اسـت. از ویدئو پروژکتور و سیستم صوتی 
هـم در کار اسـتفاده شـده کـه ترکیبی از 
انیمیشـن و سـایه سـاخته اسـت؛ درواقع 
ایـن اثـر یـک میان رشـته بین انیمیشـن 

و تئاتـر بـه حسـاب می آید.
بـه  اشـاره  بـا  تئاتـر  کارگـردان  ایـن 
اجـرای ایـن اثـر نمایشـی در فضـای بـاز 
گفـت: اجـرای »چهـار دقیقـه و بیسـت و 
سـه ثانیـه قبـل از واقعه« از سـختی های 
کار بـود. مـا حدود 10 مـاه تمرین کردیم 
یـک  هـر  بـرای  یعنـی  کار؛  ایـن  بـرای 
دقیقـه 2 مـاه زمان گذاشـتیم. ایـده آل ما 
ایـن بـود کـه آن را در سـالن اجـرا کنیم 
امـا چـون زمـان کار کوتاه بود و نمی شـد 
در سـالن اصلـی تئاتر شـهر چهـار دقیقه 

نمایـش اجـرا کنیـم بـه بخش فضـای باز 
امکانـات  تهیـه  مشـکل  شـدیم.  منتقـل 
صوتـی و تصویـری مثل ویدئو پروژکشـن 
و پـرده و... داشـتیم. البتـه مجموعه اداره 
داد  اجـازه  و  کـرد  لطـف  مـا  بـه  تئاتـر 
شـب ها در حیـاط آن تمریـن کنیم. خانم 
مرضیـه برومنـد و دبیرخانـه هـم کمـک 
امیدواریـم  کـه  کردنـد  مـا  بـه  زیـادی 

بتوانیـم رضایتشـان را جلـب کنیـم.
بـا اشـاره بـه ضـرورت  موسـوی راضی 
حضـور سـرمایه گذار بـرای حمایـت مالی 
از گروه هـای نمایشـی گفـت: ایـن پـروژه 
بسـیار هزینه بـر بـود و درحالی کـه مـا بـا 
بیـش از 50 برنـد و گـروه سـرمایه گذار 
صحبـت کردیـم تنهـا توانسـتیم حمایت 
فروشـگاه آندیـا را جلـب کنیـم؛ معتقـدم 
کمبـود گروه هـای سـرمایه گذاری کـه بـا 
تئاتـر آشـنا باشـند در نمایـش به شـدت 

احسـاس می شـود.
بین المللـی  جشـنواره  شـانزدهمین 
نمایـش عروسـکی تهران-مبارک از اول تا 
هفتـم شـهریور برگـزار می شـود؛ نمایش 
ثانیـه  سـه  و  بیسـت  و  دقیقـه  »چهـار 
قبـل از واقعه« بـه کارگردانی سیدسـعید 
و 4 شـهریور  روزهـای 3  موسـوی راضی 
در محوطـه پارکینـگ تـاالر وحـدت اجرا 

شـد. خواهد 
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رسـانه های  برخـی  درحالی کـه 
بـه  گذشـته  ماه هـای  در  اصولگـرا 
دولـت  حقوقـی،  فیش هـای  بهانـه 
در  بودنـد،  گذاشـته  تحت فشـار  را 
برخـی رسـانه ها  چنـد روز گذشـته 
مدعـی شـدند در شـهرداری تهـران 
تخلفاتـی به مراتب سـنگین تر رخ داده 
اسـت. ایـن تخلـف کـه بـه »امـالک 
نجومی« مشـهور شـده، اگر بـه اثبات 
برسـد، امتیـاز منفی بـرای محمدباقر 
قالیبـاف، شـهردار تهـران خواهد بود. 
ایـن اتفـاق ازآن جهـت حائـز اهمیت 
اسـت کـه شـنیده می شـود قالیبـاف 
قصـد نامـزدی در انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری سـال آینـده را دارد.
2  هزار میلیارد تخفیف

 و تقسیط خاص
کـه  شـد  شـروع  روزی  از  ماجـرا 
برخـی رسـانه ها از واگـذاری امـالک 
شـهرداری تهران به افراد باقیمت های 
بسـیار پایین خبـر دادند. شـهریورماه 
بـود کـه روزنامـه شـرق خبـر داد که 
یـک عضـو شـورای شـهر تهـران و 
یـک منبـع آگاه از مجموعـه مدیریت 
شـهری، از واگـذاري تعـدادی خانه و 
ملـک متعلق به شـهرداری تهـران به 
برخـی از افـراد خاص بـا تخفیف ها و 
تقسـیط های بسـیار زیاد خبر داده اند. 
طبـق گفتـه آن هـا ایـن واگذاری هـا 
بـا اجـازه شـهردار انجام شـده اسـت 
چنـد  خانه هایـی  آن  اسـاس  بـر  و 
صدمیلیونـی یـا  میلیـاردی را یک باره 
بـا حداقـل 10 درصـد قیمـت واقعی 
عضـو  ایـن  داده انـد.  افـراد  ایـن  بـه 
شـورا از ورود سـازمان بازرسـی کل 
کشـور خبـر داده اسـت. بـر اسـاس 
ایـن گـزارش مبلـغ کل ایـن تخلـف 
اسـت  تومـان  میلیـارد  هـزار  دو   تـا 
کـه از محـل تخفیـف و تقسـیط و 
اختیـارات شـهردار تهـران و در قالب 
ملـک پرداخت شـده اسـت. یکـی از 
اعضـای شـورای شـهر تهـران در این 
خصـوص گفتـه بـود کـه »در جریان 
ایـن واگـذاری امـالک بـه اشـخاص 
خـاص، قیمت کارشناسـی امـالک را 
پایین محاسـبه کرده اند«. او در پاسخ 
بـه این سـؤال که آیـا شـهردار تهران 
اجـازه دارد چنین تخفیف هایی بدهد 
یـا خیـر، گفـت: »بـر اسـاس مجوزی 
کـه شـورای سـوم بـه شـهردار تهران 
داده اسـت، از تخفیـف ویژه اسـتفاده 
کرده انـد«. در همین حـال یک منبع 
آگاه در مجموعه مدیریت شـهری که 
دسترسـی مسـتقیمی بـه اطالعـات 
این چنینـي داشـت، بـا تأییـد وجـود 
چنیـن فهرسـتي از دریافت کنندگان 
امـالک بـا تخفیف خـاص از شـهردار 
تهـران، توضیحاتـی داد کـه موضـوع 
منبـع  ایـن  می کنـد.  شـفاف تر  را 
فهرسـتي  »پیش تـر  گفـت:  آگاه 
و  حقیقـی  افـراد  از  چندصفحـه ای 
حقوقی که به این ترتیب از شـهرداری 
ملـک گرفته انـد، تهیه شـده بـود؛ در 
مجموعـه  از  افـرادی  فهرسـت  ایـن 
مدیریـت شـهری و البتـه از داخـل 
شـورا بودند که مشـمول این تخفیف 
خاص شـده اند«. او در توضیح بیشـتر 
گفـت: »ایـن تخفیف هـا به این ترتیب 

اسـت که پـس از اعالم موقعیت ملک 
موردنظـر و قیمتـی کـه توافق شـده 
اسـت، قیمـت کارشناسـی داده شـده 
بـرای ملـک تـا 50 درصـد زیر قیمت 
واقعی محاسـبه و تعیین شـده اسـت. 
در  شـهردار  اختیـار  پـای  ادامـه  در 
ایـن  بـراي  تـا 50 درصـد  تخفیـف 
امـالک وسـط می آیـد و در مرحلـه 
خانـه  پـول  باقی مانـده  هـم  بعـدی 
بابیـان  او  می کننـد«.  اقسـاط  را 
اینکـه تعـداد زیـادی از ایـن امـالک 
»حتـی  گفـت:  بوده انـد،   میلیـاردی 
اگـر ارزش ملـک را 500  میلیـون در 
نظـر بگیریـم، کارشـناس مربوطه آن 
را 250  میلیـون تومـان قیمت گذاری 
می کنـد و بـا 50 درصـد تخفیفی که 
از سـوی شـهردار دسـتور خـورده، به 
125 میلیـون تومـان کاهـش می یابد 
دادن  بـا  هـم  نهایـی  مرحلـه  در  و 
مثـاًل 25  میلیـون تومـان نقـد مابقی 
پرداخـت  اقسـاطي  به صـورت  را 

می کننـد.« 
فروش امالک شهرداري به 

مدیران شهری متری 2 میلیون
بـا رسـانه ای  امـا  بعـد  چنـد روز 
شـدن نامه از طرف سـازمان بازرسی 
کل کشـور، ماجـرا وارد فـاز جدیدی 
بـا  همـراه  بازرسـی  سـازمان  شـد. 
مدیـرکل  مبسـوط،  گزارشـی  ارائـه 
دربـاره  را  تهـران  شـهردار  دفتـر 
هزارمیلیـاردی  چنـد  تخلفـی  بـروز 
درفـروش غیرقانونـی امـالک امـوال 
عمومـی در شـهر تهران خطـاب قرار 

داده بـود. در ایـن نامه بـه غیرقانونی 
تعـداد  بـه  امـالک  فـروش  بـودن 
زیـادی از مدیـران شـهری، اعضـای 
شـورای شـهر، نماینـدگان مجلس و 
حتـی تعدادی افـراد حقیقـی بیرون 
باقیمت هـای  شـهرداری  و  شـورا  از 
تخفیـف  اعمـال  کارشناسـی،  غیـر 
مسـتقیم  دسـتور  بـا  تقسـیط  و 
شـهردار تهـران اشاره شـده بـود و در 
احتسـاب  اعالم شـده  گـزارش  ایـن 
میانگیـن قیمتـی دو میلیـون تومان 
در هـر مترمربـع آن هـم در مناطـق 
گـران شـهر تهـران، تضییـع امـوال 
عمومـی تـا بیـش از دوهـزار و 200 
اسـاس  بـر  اسـت.  تومـان  میلیـارد 
مسـتندات سـازمان بازرسـی در این 
گـزارش هیئـت بازرسـی بـا بررسـی 
عملکـرد سـتاد سـاماندهی مسـکن 
کارکنـان شـهرداری تهـران بـه ایـن 
نتیجه رسـیده که اقدامـات مدیرکل 
دفتر شـهردار تهـران برخالف ماده 6 
آیین نامـه مالـی و معامالتی سـازمان 
و  شـهرداری  مسـتغالت  و  امـالک 
بـوده اسـت.  قانونـی  سـایر ضوابـط 
کـه  تأکیـد شـده  گـزارش  ایـن  در 
عمومـی  امـالک  واگـذاری  دسـتور 
خـالف  اشـخاص  بـه  شـهرداری  و 
مـاده 5  اسـاس  بـر  و  بـوده  قانـون 
مرتکبـان  مجـازات  تشـدید  قانـون 
کاله بـرداری  و  اختـالس  و  ارتشـا 
مـوارد ذیـل گزارش خـود را پیگیری 
می کنـد.  گزارش سـازمان بازرسـی، 
اقـدام شـهرداری تهران بـه واگذاری 

و فـروش غیرقانونـی امـوال عمومی، 
امالک و مستغالت شـهرداری تهران 
اعـم از زمیـن و خانه و ویـال تا حدود 
تعاونـی  شـرکت  بـه  واحـد   200
نـازل  بسـیار  کارشناسـی  باقیمـت 
)غیرواقعـی( و با اعمـال تخفیف های 
قابل توجـه )از صـد میلیـون تـا بیش 
از یـک میلیـارد تومان( و نیـز اعمال 
 60 تـا  اقسـاطی  پرداخـت  شـرایط 
اسـت.  خوانـده  غیرقانونـی  را  مـاه 
واگـذاری  ایـن  رقـم  گـزارش،  ایـن 
از 150  بیـش  را  تعاونـی  بـه چنـد 
آن  و  اعـالم کـرده  تومـان  میلیـارد 
را ناعادالنـه و تبعیض آمیـز دانسـته 
اسـت. شـرق در این خصوص نوشت 
کـه »ایـن تخفیف هـا و تقسـیط های 
چنـد صدمیلیونی و حتـی میلیاردی 
بـرای ایـن افراد با دسـتور مسـتقیم 
رسـیده  تأییـد  بـه  تهـران  شـهردار 

اسـت.« 
واکنش قالیباف

قالیبـاف، شـهردار تهـران هـم در 
واکنش به این ماجرا، شـنبه گذشـته 
سـالمندان  از  تجلیـل  مراسـم  در 
گفـت:  تهـران  شـهرداری  نمونـه 
»تحـت تأثیـر دروغ ها و جوسـازی ها 
در  کسـی  کمتـر  نمی گیریـم.  قـرار 
شـهرداری اندازه بنـده وقت می گذارد 
و تـا امـروز نیـز از هیـچ مزایایـی در 
شـهرداری اسـتفاده نکـردم و بـرای 
شـهرداری  کارمنـدان  حـال  رفـاه 
از آبرویـم نیـز مایـه می گـذارم کـه 

کنـم.«  انجام وظیفـه  به درسـتی 

انتشار اسناد تازه و شاکی شدن 
شهردار

اظهارنظـر  پس ازایـن  روز  یـک 
قالیبـاف، سـایت معمـاری نیوز سـند 
آن  در  کـه  کـرد  منتشـر  تـازه ای 
از  کـه  افـرادی  از  دقیقـی  فهرسـت 
تخفیـف 50 درصـدی در خرید ملک 
از شـهرداری تهـران وجـود داشـت. 
»لیسـت  کـه  نوشـت  سـایت  ایـن 
دریافت کننـده   طرف هـای  اسـامی 
ایـن امتیـازات بزرگ شـهری شـامل 
اسـامی بیش از 100 شـخص حقوقی 
و حـدود 150 نفـر شـخص حقیقـی 
اسـت کـه در بیـن آن هـا نـام 72 نفر 
از مدیـران ارشـد شـهرداری نیـز بـه 
چشـم می خـورد. گرچـه در لیسـت 
31 نفـره امـروز آنچـه ایـن مدیـران 
دریافـت  تهـران  شـهرداری  ارشـد 
کرده انـد ازنظـر متـراژ و قیمت زمین 
امـا  دارد  تفـاوت  تخفیـف  میـزان  و 
به هرحـال همگـی ایـن افـراد از ایـن 
امتیـاز برخـوردار شـده و از اراضـی و 
امـالک واگذارشـده سـهم برده انـد.« 
پـس از انتشـار ایـن اسـناد، قالیبـاف 
شـورای  رئیـس  چمـران  و  شـهردار 
سـلطانی،  یاشـار  از  تهـران،  شـهر 
مدیرمسـئول معماری نیوز، شـکایت 
کردنـد و این سـایت تـا لحظه تنظیم 
ایـن گـزارش از دسـترس خارج شـد.
شهرداری تهران زیر تیغ تحقیق 

و تفحص
درحالی کـه  و  سه شـنبه  روز 
بـرای  توانسـتند  قالیبـاف  دوسـتان 

سـومین سـال پیاپـی هیئت رئیسـه 
شـورای شـهر تهـران را فتـح کننـد، 
برخـی نماینده هـای مجلـس طرحی 
را برای تحقیق و تفحص از شـهرداری 
تهـران مطرح کردند تا لبخند پیروزی 
شـود.  خشـک  زود  خیلـی  چمـران 
محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسـه 
مجلـس در ایـن رابطـه گفتـه » اگـر 
این فسـاد صحت داشـته باشـد نشان 
از بی نظمـی مالی بیش ازحدی اسـت 
کـه بـرای کشـف حقیقـت نیازمنـد 
تحقیـق و تفحص از سـوی مجلس بر 
شـهرداری تهـران اسـت.« نمایندگان 
تهـران نیز با جمـع آوری امضـاء  برای 
در  آن  وصـول  اعـالم  از  ایـن طـرح 
تأکیـد  و  دادنـد  هیئت رئیسـه خبـر 
کردنـد که نه تنهـا نماینـدگان تهران 
بلکـه نماینـدگان سـایر شـهرها نیـز 
به عنـوان وکالی ملـت در ایـن مـورد 
مشـارکت می کنند چراکـه هر اتفاقی 
که در شـهرداری تهـران می افتد یک 
تبعـات ملـی را نیـز بـه همـراه دارد. 
آن هـا یادآور شـدند کـه مدعی العموم 
و مجلـس شـورای اسـالمی به طـور 
بررسـی  را  موضـوع  ایـن  هم زمـان 

می کننـد.
دفاع قالیباف با نامه به دادستان

پـازل  آخریـن  در  و  گذشـته  روز 
ایـن ماجـرای پرحاشـیه، قالیبـاف به 
دادسـتانی کل کشـور نامـه نوشـت. 
کـه  شـد  مدعـی  نامـه  ایـن  در  او 
»شـهرداری تهـران بـرای حل معضل 
مسـکن بیـش از 27 هـزار نفـر از 55 
هزار پرسـنل خـود با واگـذاری زمین 
از طریـق تعاونی هـای مسـکن، وفـق 
قوانیـن و مقـررات )مجلـس شـورای 
وزیـران،  محتـرم  هیئـت  اسـالمی، 
شـورای اسـالمی شـهر تهـران( اقدام 
کـرده کـه عمـده این افـراد از اقشـار 
ضعیـف و زحمتکـش ایـن مجموعـه 
هسـتند. عـالوه بـر ایـن، شـهرداری 
تهیـه  تسـهیل  جهـت  در  تهـران 
مسـکن بـرای کارکنـان سـایر نهادها 
عمومـی  و  دولتـی  سـازمان های  و 
تسـهیالت  زمیـن،  واگـذاری  بـرای 
وی  اسـت.«  شـده  قائـل  قانونـی 
همچنیـن در ایـن نامـه نوشـته کـه 
» یـک گـزارش مخـدوش منتسـب 
بـه کارشـناس سـازمان بازرسـی کل 
کشـور در خصـوص واگـذاری امالک 
در  افـراد،  بـه  تهـران  شـهرداری  در 
کـه  اسـت  منتشرشـده  رسـانه ها 
افـکار عمومـی را نسـبت بـه مدیریت 
ایـن  اسـت.  کـرده  بدبیـن  شـهری 
گـزارش نادرسـت از سـوی رئیس کل 
محترم سـازمان بازرسـی نیز به عنوان 
و  یادشـده  ناقـص  و  اولیـه  گـزارش 
حتـی همـان کارشـناس در گفتگـو 
بـا رسـانه ها مـواردی از آن گـزارش 
را تکذیـب کرده اسـت. اما متأسـفانه 
جزییات این سـند مخدوش در سطح 
وسـیعی در جامعـه به طـور ناقـص و 
و دسـتمایه  منتشرشـده  اغراق آمیـز 
تشـویش اذهان مردم شـریف توسـط 
برخـی رسـانه های مغـرض و معانـد 
داخلـی و خارجـی قرارگرفتـه و باعث 
بی اعتمـادی مردم نسـبت به عملکرد 

ارکان نظـام شـده اسـت.«

رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن
 و متخصصان وزارت دفاع:

آمریکا فاقد صالحیت 
اخالقی برای اظهارنظر 

درباره ایران است
را  آمریـکا  دولـت  اسـالمی،  انقـالب  رهبـر 
فاقـد صالحیـت اخالقـی بـرای اظهارنظـر درباره 
جمهوری اسـالمی ایران دانسـتند و گفتند: »چه 
حزبـی که دولـت آن، امـروز در آمریکا برسـر کار 
اسـت و چـه حـزب رقیـب که دولـت قبلـی را به 
اخالقـی  صالحیـت  هیچ کـدام  داشـت،  دسـت 
ندارنـد، زیـرا هـر دو حـزب، مرتکـب جنایـات و 
فجایـع گوناگونـی شـده اند.« بـه گـزارش پایـگاه 
اطالع رسـانی دفتر مقام معظم رهبری، حسـینیه 
امام خمینی)ره( میزبان نمایشـگاه دسـتاوردهای 
صنعـت دفاعی وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای 
مسـلح بود و آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل 
قـوا بیـش از دو سـاعت از فناوری های پیشـرفته، 
بومـی و دانش بنیـان که محصول تـالش، ابتکار و 
دانـش محققـان و متخصصان داخلی اسـت و اثر 
مسـتقیمی برافزایش توان رزمی نیروهای مسـلح 
دارد، بازدید کردند. رهبر انقالب اسـالمی سـپس 
در جمع وزیر، مسـئوالن، محققـان و متخصصان 
وزارت دفـاع، افزایـش تـوان »دفاعـی و تهاجمی« 
را حـق مسـلم و قطعـی کشـور دانسـتند و بـا 
تأکیـد بر لـزوم ادامه مسـیر افزایش تـوان دفاعی 
گفتنـد: »در دنیایـی کـه قدرت هـای »زورگـو، 
اخـالق،  دارای کمتریـن جوهـره ی  و  سـلطه گر 
وجـدان و انسـانیت« حاکـم هسـتند، و از تجـاوز 
بـه کشـورها و کشـتار انسـان های بی گنـاه هیـچ 
ابایـی ندارنـد، توسـعه صنایـع دفاعـی و تهاجمی 
کامـاًل طبیعی اسـت، زیـرا این قدرت ها تـا اقتدار 
کشـور را احسـاس نکنند، امنیت تأمیـن نخواهد 
شـد.« آیـت اهلل خامنـه ای در تبیین دلیـل تأکید 
بـر لزوم افزایش توان و گسـترش صنایـع دفاعی، 
خاطرنشـان کردند: »در شـرایطی کـه قدرت های 
زورگـوی دنیا، چتر قدرت خود را گسـترانیده اند و 
هیـچ رحمی در وجـود آن ها به چشـم نمی خورد 
و علنـاً مجلـس عروسـی و بیمارسـتان را به بهانه 
مبـارزه بـا تروریسـم بمبـاران می کننـد و صدهـا 
انسـان بی گنـاه را بـه خـاک و خون می کشـند و 
به هیچ سـازمان و نهادی هم پاسـخگو نیسـتند، 
بایـد تـوان و قـدرت دفاعـی را افزایـش داد تـا 
قدرت هـای زورگو، احسـاس تهدید کننـد.« مقام 
معظـم رهبـری افزودند: »البته ما برای گسـترش 
صنایـع دفاعـی محدودیت هایـی قائـل هسـتیم 
سـالح  همچـون  کشـتارجمعی  سـالح های  و 
شـیمیایی و سـالح هسـته ای، بـر اسـاس مبانـی 
اعتقـادی و دینی ممنوع هسـتند.« ایشـان تأکید 
کردنـد: »ممنوعیـت سـالح شـیمیایی در بخش 
تهاجمـی اسـت امـا افزایـش تـوان در بخش های 
دفاعـی در برابر حمله شـیمیایی اشـکالی ندارد.« 
رهبـر انقـالب اسـالمی گفتنـد: »به غیـراز ایـن 
محدودیت هـا، در بقیه زمینه هـا هیچ محدودیتی 
بـرای افزایـش توان دفاعـی و نظامی وجـود ندارد 
و پیشـرفت در ایـن عرصه ها، یک وظیفه اسـت.« 
آیـت اهلل خامنه ای با اشـاره به موقعیـت راهبردی 
جمهوری اسـالمی ایـران و همچنین حساسـیت 
منطقـه غـرب آسـیا و طمـع دائمـی قدرت هـای 
تأمیـن  »بـرای  کردنـد:  خاطرنشـان  سـلطه گر 
امنیـت ملـت، کشـور و آینـده، بایـد عـالوه بـر 
تـوان دفاعـی، تـوان تهاجمی را نیز افزایـش داد.« 
ایشـان به ناراحتـی قدرت های سـلطه گر از خرید 
تجهیـزات دفاعـی ایران از برخی کشـورها اشـاره 
کردنـد و افزودنـد: »ایـن قدرت هـا کـه مدعـی 
عقـل و انصـاف هسـتند و در خصـوص صالحیت 
اخالقـی کشـورها بـرای دارا بـودن یـا دارا نبودن 
برخـی تجهیزات دفاعی سـخن می گوینـد، خود، 
بـه هیچ یـک از اصـول اخالقـی پایبند نیسـتند.« 
آیـت اهلل خامنـه ای بزرگ ترین گناه حـزب حامی 
شـبکه های  »ایجـاد  را  آمریـکا  کنونـی  دولـت 
تروریسـتی خطرنـاک« خواندند و تأکیـد کردند: 
»دولـت کنونـی آمریکا، یـک گروه تروریسـتی را 
به ظاهـر موردحملـه قـرار می دهـد و یـک گـروه 
دیگـر تروریسـتی را مسـتثنی می کنـد که معنی 
آن، حاکمیـت سیاسـت بر اخالق اسـت.« ایشـان 
مسـئول  نیـز  آمریـکا  قبلـی  »دولـت  افزودنـد: 
و  انجام گرفتـه در عـراق  فجایـع و جنایت هـای 
افغانسـتان اسـت؛ به گونـه ای کـه میلیون هـا نفـر 
انسـان بی گناه کشـته شـدند و حتی هـزاران نفر 
از دانشـمندان عراقـی به وسـیله گـروه آدمکـش 
»بلک واتر« شناسـایی شـدند و به قتل رسیدند.« 
رهبـر انقـالب اسـالمی تأکیـد کردنـد: »بنابراین 
هیچ یـک از دو حـزب مطـرح در آمریـکا، ازلحاظ 
صالحیـت اخالقی، ترجیحـی بر دیگری نـدارد.« 
آیـت اهلل خامنه ای گفتند: »مـا در آمریکا با چنین 
دولت هایـی طـرف هسـتیم و اینکـه تصـور کنیم 
بـا مذاکـره می تـوان بـه تفاهـم و نقاط مشـترک 
رسـید، اشـتباه اسـت.« ایشـان تأکیـد کردنـد: 
»اصـرار مـن بـر لـزوم مذاکـره نکـردن بـا آمریکا 
بـه همیـن دلیل اسـت و تجربـه ثابت  کـرده که 
بـه  تفاهـم،  به جـای  مذاکـرات  در  آمریکایی هـا 
دنبـال تحمیـل خواسـته های خـود هسـتند کـه 
نمونـه بـارز آن نیز همیـن قضایای اخیر اسـت.«

روایت »پیام ما« از پرونده جنجالی شهردار فعلی و رقیب احتمالی روحانی

#امالک_ نجومی_قالیباف
رهبری

افقی:
1-نوعی ترشی معروف - زاویه باز در هندسه

2- راهـی در داخـل سـاختمان کـه اتـا قهـا و قسـمتهای مختلف 
سـاختمان رابـه هـم وصـل میکنـد -  آخرین پادشـاه هخامنشـی
3- همبـازی پـت - رویـای تشـنه لب - شـیر بیشـه - مهـار بینی 

شتر
4- سزاوارتر - خسیس - خشن - پناهگاه

5- توپ و تشر - فراگیرنده - نیمه دیوانه - بز کوهی
6- ویزا - داراییها

7- کالم صریـح - آرزومنـدی - غلبـه کـردن بـر دشـمن - مـال و 
دارایی

8- معلق - اختراعی از واترمن - راههای روشن
9- همدستان - ماترک - فکر و عقیده - حرف دهن کجی

10- فیلمی از تینا پاکروان - پرت کردن
11- ضمیـر سـوم شـخص مفـرد - مخفف اگـر - مزارها - باشـگاه 

انجمن و 
12- فراگیرنده - پایان بازی شـطرنج - سـرای مهر و کین - جوهر 

مرد
13- بازداشـتن - سـازگاری - همـراه مال می آیـد- همراه مال می 

آیـد - غرور و تکبر
14- پدر علم اقتصاد مدرن - حصیر

15-شخص بلندقد و قوی هیکل - فیلمی از علی قوی تن
عمودی

1-یک شیمی دان اهل آلمان بود - متملق
2- سوره اول قرآن کریم - اشتباه کردن

3-پایان- از مشتقات نفتی - شهر نیروگاه شمالی - از اصول دین
4-شـانه سـر - رئیـس جمهور سـابق آمریـکا - به گیاه یـا حیوانی 
کـه رو یـا داخـل بدن موجـود زنده دیگـری زندگی نمـوده و از این 

زندگـی فایـده میبـرد، گفته میشـود - ابر نزدیـک به زمین
5-هجـوم - صـدای درد - زدنـی پرچانـه هـا - از حـرو ف الفبـای 

فارسی
6-سیاسـتمدار ایرانـِی پایـان دوران قاجـار ملقب به قوا م السـلطنه 

- تفسـیر کننده
7-آموخته لقمان - زنده - محل ورود - جانوری از تیره راسو

8-نشـانه مفعولـی - او کاتـب قـرآن در زمـان پیامبـر بـود - بلـه 
نگلیسی ا

9-پیوند دهنده - کجاست؟ - سنبل کوهی - واحد طول
10-امکان پذیر - به اسارت بردن

11-مـدت زمـان قانونی بـازی فوتبال - دوال شـده - دیدنـی از رژه 
ناگزیر  -

12-کاکل اسـب - کثیف و ناپاک - وسـیله احتیاطی اضافی - کویر 
مرکزی

13-پیامبر - رود مرزی - آلوی کوهی - چهره
14-او در سـال 2013 میـالدی موفـق شـد جایـزه اسـکار بهترین 

فیلـم را دریافـت نماید - معطرکننده بسـتنی
15-دو نفر که سـن مشـترکی داشته باشند - فیلمی به کارگردانی 
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نمایش

نمایش عادت های عادی
5 الی 25 شهریور ماه 

 ساعت : 19:30  
در خانه تئاتر موج نو

خبر

قطارها موظفند
 برای نماز 20 دقیقه توقف کنند

شـرکت حمـل و نقـل ریلـی رجـا اعـالم کـرد توقـف هـای 
مربـوط بـه اقامـه نمـاز بـه مـدت 20 دقیقـه جزو توقـف های 
اجرایـی قطارهاسـت و تمـام قطارهـا موظـف بـه انجـام آن 

. هستند
شـرکت حمـل ونقـل ریلـی رجـا در واکنـش بـه انتشـار 
گزارشـی بـا عنوان«تخلـف یـک قطـار در توقـف قانونـی برای 
نمازصبح/برخـورد نامناسـب رئیـس قطـار« اعالم کـرد : توقف 
قطارهـا بـرای هـر نـوع برنامـه عملیاتـی یـا اجرایی در نقشـه 
حرکـت قطارهـا از سـوی راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایران و 
در ابتـدای هـر برنامـه فصلـی، برنامه ریـزی و بر اسـاس زمان 
بنـدی دقیـق )منهـای مواردی کـه تاخیر فنی یا غیـر فنی رخ 

مـی دهـد( اجـرا می شـود. 
توقف هـای مربـوط بـه اقامـه نماز هم بـه مـدت 20 دقیقه، 
بـرای وعده هـای مختلـف نمـاز در اولین زمان و مـکان ممکن 
و مناسـب برنامـه ریـزی و برای همـه قطارها به اجرا گذاشـته 
می شـود. در ایـن مورد خاص مشـخص شـد، بعـد از اقامه  نماز 
صبح و خالی شـدن سـکو و نمازخانه ، مسـافر جوانی که انگار 
تـازه بیـدار و از قطـار پیاده شـده بود بـه رئیس قطـار مراجعه 

و اصـرار می کنـد که وضـو بگیرد و نمـاز بخواند. 
بـا توجـه بـه اینکـه مدت زمـان توقـف قطـار نیز بیشـتر از 
20 دقیقـه شـده بود، رئیـس قطار، بر اسـاس مقـررات و برای 
رعایـت حقـوق اکثریـت مسـافران، ایشـان را بـه داخـل قطار 
هدایـت و درخواسـت می کنـد از جانمـازی داخـل قطـار برای 
انجـام فریضـه نمـاز اسـتفاده کنـد ، امـا مسـافر، با فحاشـی و 
تهدیـد رئیـس قطار مربوطه، اقـدام به جمـع آوری امضا از هم 

کوپه ای هـای خـود کرده اسـت.
شـرکت رجـا تصریـح کرده اسـت : بـرای کارکنـان خدوم و 
زحمتکـش رجـا، که بـه حق جـزو خدمتگزارتریـن بخش های 
خدماتـی کشـور هسـتند همیـن افتخـار و مباهات بس اسـت 
کـه بخـش مسـافری ریلی کشـور، تنهـا راه آهن جهان اسـت 
کـه انجـام فریضـه نمـاز را آن هـم در اول وقـت، جـزو برنامـه 
حرکـت قطارهـا برنامـه ریـزی می کنـد و در ایـران بـه عنوان 
ام القـرای جهـان اسـالم، اهمیـت و منزلـت نمـاز را در ایـران 

اسـالمی، نصـب العیـن قرار داده اسـت. 

 اطالعات

سکه

11,090,000 ریال طرح جدید

11,100,000 ریال طرح قدیم 

5,690,000 ریال نیم سکه 

2,970,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,129,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,505,490 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,580 ریال دالر آمریکا

39,880 ریال یورو

9,730 ریال درهم امارت

5,500 ریال  یوآن 

46,700 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 کرمان

16 تا 34/آفتابی امروز

17 تا 35/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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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 81 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
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payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

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

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

عکس: الهام عباسلو

این شهر کوچك است؟ یا  
 من زیاد بی تو چرخیده ام!

که همه چیز بوی تکراری تعفن مي دهد...

عکس نوشت 


