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انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به سمت 

مدیریت شعب بانک صادرات استان کرمان تبریک 
عرض نموده و آرزومندم در سایه دلسوزی جنابعالی 

شاهد پیشرفت آن مجموعه باشیم.
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ریاست محترم بانک صادرات
 شعبه برج صادرات

از برخورد شایسته حضرت عالی در زمینه تکریم ارباب 

رجوع بسیار سپاسگزارم امیدارم همه مسئولین امر 

خدمت رسانی به مردم همواره این گونه باشند.

امیرتیموری- سردبیر روزنامه پیام ما

 ما   صفحه2
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
ا: م

س ه
عک

رییس سازمان 
جهاد کشاورزی 

جنوب کرمان؛ 
مدیر نمونه کار و 

تالش و خدمت در 
اقتصاد مقاومتی

3

 گل گهر میزبان 
بزرگ ترین 

نمایشگاه  کتاب 
تاریخ سیرجان

---------  صفحه 2 ---------

دادستان کرمان خبر داد

انهدام باند 
قاچاقچیان سالح 

در کرمان
---------  صفحه 3  ---------

شاگردان ابراهیم زاده باالخره بردند

کرمانی ها برنده 
ال مسینو
---------  صفحه  7 ---------

دوچرخه سواران 
کرمانی به پویش 

سه شنبه ها 
بدون خودرو 

پیوستند
---------  صفحه 8 ---------

فرمانـدار کرمـان گفت: »سرشـماری یک 
فرآینـد ملـی اسـت و اگـر عقـب بیفتیـم، 
جایـی بـرای جبـران نیسـت و بایـد همـه 

سرشـماری را جـدی بگیریـم.« 
بـه گزارش ایسـنا محمـد علـی توحیدی  
بـا بیـان اینکـه دنبال این نیسـتیم کـه آمار 
نادرسـت ارائه شـود، اظهـار کـرد: »در دوره 
گذشـته یکـی از جاهایی که در سرشـماری 

گذشـته متضـرر شـد، مرکـز اسـتان بـود به 
طـوری کـه امـروز در شـهر کرمـان تراکـم 
بـه  بعضـا  کالس  هـر  در  آمـوزی  دانـش 
37 نفـر مـی رسـد و در همیـن شهرسـتان 
جاهایـی اسـت کـه میانگیـن دانـش آمـوز 
کمتـر از 12 نفر اسـت و این جمعیت دانش 
آمـوزی متناسـب با عـدد به دسـت آمده در 

سرشـماری سـال 90 نیسـت.«

 توحیـدی اظهـار کـرد: »برخی بـه دالیل 
نادرسـت تصمیـم مـی گیرنـد کـه در شـهر 
خودشـان بـرای سرشـماری ثبت نـام کنند، 
در حالـی کـه زندگـی، اشـتغال و تحصیـل 
فرزندانشـان در طول سـال در کرمان اسـت 
و در صورتـی که در آمار کرمان ثبت نشـود، 
در ایـن زمینـه هـا دچـار مشـکل خواهنـد 

» شد.

کرمان، متضرر از سرشماری های گذشته

»پیامما«ازشرایطنابسامان»باغوحش«کرمانگزارشمیدهد

شیرتوشیر

چهارتن از اعضای شورای شهر بم:

می خواستیم با تغییر ریاست شورا
به جوانان میدان دهیم

وضعیت نگهـداری حیوانـات در باغ 
وحش شـهر کرمان هشـت سـال پس 
از راه انـدازی نه تنهـا چنـدان تغییـری 
نکـرده کـه در این مجموعـه حیواناتی 
مثل گوسـفند و سـگ های خانگی هم 

می شـوند. نگهداری 
وضعیتـش دقیقـاً به ماننـد تابلـوی 
سـردرش اسـت. رنـگ و رو رفتـه. بـه 
داخلـش کـه مـی روی نه تنهـا لـذت 
می بـری.  هـم  رنـج  کـه  نمی بـری 
اسـت.  کرمـان  باغ وحـش  اینجـا 
انتهـای خیابـان سـرباز و در نزدیکـی 
»تخـت دریا قلـی بیگ«. روی سـردر 
»مجموعـه  نوشـته  رفتـه اش  رنـگ 
 .1387 تأسـیس  حیات وحـش«، 

تومـان  هـزار  دو  باغ وحـش  ورودی 
اسـت. سـمت راسـت و پـس از بـاال 
رفتـن از چند پله، اولیـن حیوان دیده 
می شـود. یـک خـرس قهوه ای رنـگ. 
کنـار قفـس خـرس، اسـطبلی قـرار 
دارد کـه چهـار اسـب در آن نگهداری 
می شـوند. روبـروی پله هـا و جایی که 
قبـاًل چنـد شـترمرغ وجـود داشـت، 
حـاال فقـط یـک شـتر وجـود دارد و 
دو اسـب و چهـار االغ کـه بـا نـرده از 
هـم جداشـده اند. در عین نابـاوری اما 
11 گوسـفند هـم در کنـار دو اسـب 
اگـر  اینجـا  تـا  می شـوند.  نگهـداری 
خـرس را نمی دیـدم، بـاور نمی کـردم 
بـه باغ وحش آمده ام. گوسـفندان روی 

زمین ولو شـده و خـرس قهوه ای رنگ 
بی حـال را بی خیال شـدم و به سـمت 
قفـس شـیرها رفتـم. دلیلـی کـه بـه 
باغ وحـش آمده بـودم، همین شـیرها 
بودنـد. شـیرهایی کـه از سـال 87 در 
نگهـداری می شـدند.  ایـن مجموعـه 
البتـه در حـال حاضر از چهار شـیری 
کـه در آن سـال از مرکـز تحقیقـات 
دانشـگاه های سیستان و بلوچستان به 
کرمان آورده شـد، دو شـیر باقی مانده 
اسـت. یکـی در سـال 92 و بـه دلیـل 
عفونتـی کـه در پایش بـود، به مرحله 
بحرانی رسـید و درنهایـت چاره ای جز 

کشـتن شـیر باقـی نماند. 
صفحه 3
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اخبار آبفا

پروژه بازسازی شبکه آب 
شهر اسالم آباد )رودبار( به 

بهره برداری رسید
بـا حضـور وزیر کشـور پروژه بازسـازی شـبکه 
آب شـهر اسـالم آباد شهرسـتان رودبـار جنـوب 
بـه بهره بـرداری رسـید. محمـد طاهـری رئیـس 
هیئت مدیـره مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان در حاشـیه ایـن مراسـم گفـت: 
»بـرای این پروژه 270 میلیـارد  ریال از اعتبارات 
داخلـی شـرکت هزینه شـده اسـت.«  وی افزود: 
»پیمانـکاران ایـن پـروژه شـرکت نویـن سـازه 
هـزار و نـارت بتـن سـبزواران اسـت.« طاهـری 
میلی متـر  تـا 200  از 63  لولـه  »قطـر  گفـت: 
اسـت و 362 فقـره انشـعابات جدیـد و 11 عـدد 
حوضچـه شـیرآالت ایجادشـده و در ایـن طـرح 
شـبکه داخلـی شهرسـتان رودبار جنوب شـامل 
فجر،پردیس،غدیر،رزمندگان،آزادگ شهرک های 
ان، امـام حسـین و خیـام لوله گـذاری ،همچنین 
362 فقـره انشـعاب جدیـد واگـذار و 390 فقـره 
انشـعاب قدیـم بازسازی شـده اسـت.« وی عنوان 
و  آب  شـرکت  مهندسـی  »معاونـت  داشـت: 
فاضـالب اسـتان کرمـان بر رونـد کار ایـن پروژه 

نظـارت دارد.«

7  کیلومتر از شبکه 
فرسوده قلعه گنج بازسازی 

می شود
7  کیلومتـر از شـبکه فرسـوده قلعـه گنـج 
بازسـازی  ریـال  میلیـارد   2 بالغ بـر  بااعتبـاری 
می شـود. عبـاس رحیم پـور ناظـر عالـی پـروژه 
شـرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: »طی 
قـراردادی 7 کیلومتـر از شـبکه توزیـع فرسـوده 
در مرکـز شـهر قلعـه گنـج بااعتبـاری بالغ بـر 2 
میلیـارد ریـال بازسـازی می شـود.« وی افـزود: 
»پیش بینـی می شـود ایـن عملیـات در کمتر از 
4 مـاه بـه پایان برسـد و هم زمان با انجـام آن در  
قسـمت های فاقد شـبکه نیز ، شـبکه آب رسـانی 
توسـعه می یابـد و اجـرا می شـود.« قلعـه گنج با 
3160 اشـتراک در 75 کیلومتـری شـهر کهنوج 

قـرار دارد.

40  فقره انشعاب غیرمجاز 
در سیرجان به مجاز 

تبدیل شد
مناطـق  در  غیرمجـاز  انشـعاب  فقـره    40
حاشیه نشـین شـهر سـیرجان بـه مجـاز تبدیل 
شـد. مجیـد میـر شـاهی رئیـس هیئت مدیـره 
و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان 
سـیرجان با اشـاره به این که بیشـترین انشعابات 
غیرمجاز سـیرجان در مناطق حاشیه نشـین این 
شـهر قـرار دارد و سـاکنان این مناطـق به صورت 
ثبت نشـده و غیرمجـاز از آب اسـتفاده مي کنند، 
افـزود: »وجود اشـتراک هاي غیرمجاز در شـهرها 
هزینه هـاي جاري  شـرکت آبفـا را افزایـش داده 
و ارائـه خدمـات مطلوب به مردم را با مشـکالتي 
مواجـه کرده اسـت.« میر شـاهی گفـت: »نصب 
غیراصولـی و غیراسـتاندارد و اسـتفاده از لوله هـا 
را  آب  از  زیـادی  نامناسـب حجـم  اتصـاالت  و 
هـدر می دهـد و شکسـتگی ایـن شـبکه ها نیـز 
بـر کیفیـت آب اثـر مسـتقیم دارد.« مدیرعامـل 
شـرکت آبفـا در ادامه بیان داشـت: »در راسـتای 
کاهـش مشـکالت ناشـی از انشـعابات غیرمجاز، 
40 فقـره انشـعاب غیرمجـاز در حاشـیه شـهر 
سـیرجان شناسـایی شـد که تمامی آن ها پس از 

طـی مراحـل قانونـی به مجـاز تبدیل شـد.«

تعویض بیش از 700 دستگاه 
کنتور خراب در 
شهرستان کرمان

طی ماه گذشـته 709 دسـتگاه کنتـور خراب 
در شهرسـتان کرمـان تعویـض شـد. غالمرضـا 
شهرسـتان  آبفـای  امـور  مدیـر  زین الدینـی 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه کنتورهای خـراب و 
انشـعابات غیرمجاز از مهم ترین عوامـل پرت آب 
می باشـند، افـزود: »به منظـور کاهـش آب بدون 
درآمـد و همچنین جلوگیری از پـرت آب و دقت 
در تعییـن مصارف مشـترکین، در مردادماه 709 
دسـتگاه کنتـور خـراب و معیـوب در شـهرهای 
 ،)7( باغیـن   ،)6( اندوهجـرد   ،)29( اختیارآبـاد 
جوپـار )7(، چتـرود )17(، رایـن )15(، زنگی آباد 
)4(، کاظـم آبـاد )22(، کرمـان )542(، گلبـاف 
)14(، ماهـان )39( و محـی آبـاد )7( دسـتگاه 
تعویـض شـد.« وی در ادامـه بیـان داشـت: »بـه 
صفر رسـاندن کنتورهای خراب در شهرسـتان از 
اهـداف اصلـی امـور اسـت اما چـون در هـر دوره 
از قرائـت کنتورهـا بـر تعـداد کنتورهـای خراب 
افـزوده می شـود بنابرایـن کار تعویـض کنتـور 

کاری مسـتمر و دائمـی اسـت .«

کرمان ویچ

گلگهرمیزبانبزرگتریننمایشگاه
کتابتاریخسیرجان

هم زمـان بـا برگزاري جشـنواره بـزرگ فرهنگي گل گهـر، بزرگ ترین 
نمایشـگاه کتـاب تاریـخ سـیرجان هـم بـه همـت شـرکت معدنـي و 

صنعتـي گل گهـر در حـال برگـزاري اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـي و امور بین الملل شـرکت معدنـي صنعتي 
گل گهـر ایـن نمایشـگاه کـه بـا همکاري موسسـه معـراج اندیشـه گل 
گهـر و بـا حضـور بیـش از 26 ناشـر مطـرح کشـور از 24 لغایـت 29 
شـهریورماه و هم زمـان با جشـنواره فرهنگي گل گهـر در محل مجموعه 
سـالن های هالل احمـر واقـع در خیابـان کارگـر برگـزار می شـود ویـژه 
عموم شـهروندان سـیرجاني  بوده و هرروز از سـاعت 17 تا 23 پذیراي 
بازدیدکننـدگان خواهـد بـود. این نمایشـگاه کـه به لحاظ حضـور تعداد 
ناشـران مطـرح و کتاب هـای عرضه شـده  در نـوع خـود در سـیرجان 
بی نظیـر اسـت و بـا اسـتقبال باالي شـهروندان سـیرجاني همراه شـده 
اسـت و روزانـه خیـل عظیمـي از همشـهریان از ایـن نمایشـگاه بازدید 

می کننـد.

استقبالپرشورسیرجانیهاازجشنوارهبزرگ
فرهنگيگلگهر

 سـومین دوره جشـنواره بـزرگ فرهنگـي گل گهـر به همت شـرکت 
معدنـي و صنعتـي گل گهـر در محـل مجموعـه هالل احمـر در حـال 
برگـزاري اسـت. در ایـن جشـنواره کـه از 24 لغایـت 29 شـهریور بـا 
رویکـرد خانـواده محوري و با شـعار گل گهـر همراه فرهنگي سـیرجان 
، ویـژه عمـوم شـهروندان سـیرجاني برگـزار می شـود و روزانـه میزبـان 

جمـع زیـادي از شـهروندان سـیرجاني  اسـت.
در ایـن جشـنواره که شـامل غرفه هـای متعدد در حوزه هـای مختلف 
فرهنگـي ، اجتماعـي، ورزشـي ، آموزشـی، خالقیت و کـودک و نوجوان 
اسـت بیـش از 60 نََفـر از هنرمنـدان و فعالیـن فرهنگـي و اجتماعـي 
جدیدتریـن  از  شـده  تـالش  و  دارنـد  مسـتقیم  مشـارکت  سـیرجان 

قابلیت هـا و توانمندی هـا در ایـن حوزه هـا اسـتفاده شـود. 
مقـدس،  دفـاع  روایتگـري   ، قرآنـي  نشسـت های   اسـت  گفتنـي 
توانمندی هـای شـرکت گل گهـر و  بـزرگ کتـاب، عرضـه  نمایشـگاه 
موسسـه معـراج اندیشـه گل گهـر از دیگـر بخش هـای ایـن جشـنواره 
بـزرگ اسـت کـه از 24 لغایـت 29 شـهریورماه از سـاعت 17 الـي 23 
در محـل مجموعـه ورزشـي هالل احمـر واقـع در خیابان کارگـر برگزار 

می شـود.

زوجهایدارایفاکتورخطربهمراکزمشاورهای
وآزمایشگاهیژنتیکمعرفیمیشوند

از  پیـش  ژنتیـک  پرسشـگران طرح هـای مشـاوره  آموزشـی  کارگاه 
ازدواج و غربالگـری اختـالالت ژنتیـک در افراد 15 تا 25 سـال به مدت 
دور روز سه شـنبه و چهارشـنبه 23و 24 شـهریورماه  در محل دانشکده 

علـوم بهزیسـتی و توان بخشـی برگزار شـد.
بنـا بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان زهـرا   
نگارسـتانی کارشـناس مسـئول پیشـگیری از معلولیت هـای بهزیسـتی 

اسـتان کرمـان گفـت: طرح هـای مشـاوره ژنتیـک پیـش از ازدواج و 
غربالگری اختالالت ژنتیک در افراد 15 تا 25 سـال در سـه شهرسـتان 

کرمـان ، سـیرجان ، رفسـنجان اجـرا می شـود. 
از معلولیت هـای بهزیسـتی اسـتان  کارشـناس مسـئول پیشـگیری 
کرمـان در تشـریح هـر یـک از طرح هـا گفـت : طـرح مشـاوره ژنتیـک 
بیـش از ازدواج بـرای تعـداد 4000 زوج در شهرسـتان های کرمـان ، 
سـیرجان ، رفسـنجان اجـرا و در جریـان اجـرای این طرح پرسشـگران 
دارای  زوج هـای  و  تکمیـل  را  مربوطـه  پرسشـنامه های  آموزش دیـده 
فاکتـور خطـر ، بـه مرکز مشـاوره ژنتیـک و در صورت لزوم بـرای انجام 
آزمایش هـای ژنتیک ارجاع داده می شـوند. زهرا نگارسـتانی در تشـریح 
طـرح غربالگـری اختـالالت ژنتیـک در افـراد 25تـا 15 سـال گفت این 
طـرح  نیـز بـرای دو هـزار نفـر و در مـدارس - دانشـگاه ها و مراکـز 
نظامـی و انتظامـی در شهرسـتان های سـیرجان ، کرمـان ، رفسـنجان 
اجـرا می گـردد. وی در ادامـه گفـت : پیشـگیری از معلولیت های ناشـی 
از اختـالالت ژنتیـک از اهـداف اصلـی طرح هـای غربالگـری اسـت کـه 
به صـورت  فامیلـی  ازدواج هـای   ، ژنتیـک در خانـواده  بیمـاری  تکـرار 
double – cousin  ، سـابقه عقب ماندگـی ذهنـی – سـابقه مـرگ 
در نـوزادان زیـر 3 سـال ، ناشـنوایی ، نازایی ، سـقط های مکرر ، سـابقه 

تاالسـمی و هموفیلـی ازجملـه فاکتورهـای خطـر می باشـند.
به عنـوان  ژنتیـک  و  مامایـی   ، پرسـتاری  کارشناسـان  از  نفـر   30  
پرسشـگر در ایـن دوره آموزشـی شـرکت نموده اند که بعـد از طی دوره 
بـا تکمیـل پرسشـنامه و ثبـت اطالعـات ،افـراد دارای فاکتـور خطـر را 
شناسـایی و آنـان را  بـه مراکـز مشـاوره یا آزمایشـگاهی ژنتیـک ارجاع 

می دهنـد.

پروژهآبرسانیبه21روستایرودبارجنوب
کلنگزنیشد

طـی مراسـمی که با حضور وزیر کشـور، اسـتاندار کرمـان، مدیرعامل 
شـرکت آبفـار اسـتان و جمعـی از مدیران محلـی در رودبار برگزار شـد. 
عملیـات اجرایـی آب رسـانی بـه 21روسـتای ایـن شهرسـتان وارد فـاز 

عملی شـد. 
در ایـن مراسـم علـی رشـیدی بـا اشـاره بـه وجـود 5 هـزار  و 177 
روسـتا در اسـتان کرمـان گفـت: حـدود 700 روسـتای فاقـد آب در 
اسـتان کرمـان داریـم کـه بـه شـکل پراکنـده در قسـمت های مختلـف 
اسـتان قرارگرفته انـد. وی بیـان داشـت: در جنـوب کرمـان یـک هـزار 
و 982 روسـتا داریـم کـه یـک هـزار و 100 روسـتای بـاالی 20 خانوار 
جمعیت اسـت و 380 روسـتا فاقد آب آشـامیدنی اسـت. رشیدی عنوان 
کـرد: در شهرسـتان رودبـار جنـوب 292 روسـتا داریم که 152 روسـتا 
بـاالی 20 خانـوار جمعیـت دارنـد و 75 روسـتا فاقـد آب آشـامیدنی 
اسـت. وی با اشـاره به اینکه شـرکت آبفار اسـتان کرمان طبق شـواهد 
ازجملـه دسـتگاه های پیشـرو در اجـرای برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی 
اسـت گفـت: کمیته اقتصـاد مقاومتی هر هفته در شـرکت آبفار اسـتان 
تشـکیل جلسـه می دهـد و گـزارش کارهای اجرایـی انجام شـده در این 

حـوزه را بررسـی می کنـد.
 رئیـس هیئت مدیـره شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: 
مقررشـده اسـت بـا اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی کار آب رسـانی در 

80 مجتمـع آب رسـانی روسـتایی نیـز انجـام شـود که تاکنـون تعدادی 
از پروژه هـا در شهرسـتان ها وارد فـاز اجراشـده اسـت.

 وی تأکیـد کـرد: بـا اجـرای پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی شـرکت 
آبفـار حـدود 513 روسـتا بـا جمعیتـی بالغ بـر 186 هـزار نفـر از ایـن 
نعمـت الهـی آب شـرب سـالم برخـوردار می شـوند. رشـیدی سـپس به 
تشـریح مشـخصات پروژه هـای شهرسـتان رودبـار پرداخت و افـزود: در 
ایـن شهرسـتان 10 پـروژه اقتصـاد مقاومتـی در حـوزه آب روسـتایی 
تعریف شـده اسـت کـه درمجمـوع 21 روسـتا بـا جمعیـت 9 هـزار و 
885 نفـر را از آب شـرب سـالم بهره منـد می کنـد. رئیـس هیئت مدیره 
شـرکت آبفـار اسـتان کرمان تصریـح کرد: اعتبـار این پروژه هـا از محل 
بنـد ح تبصـره 5 صنـدوق توسـعه ملـی و بـه میـزان 66 هـزار و 100 
میلیـون ریـال در نظـر گرفته شـده اسـت. وی یادآور شـد: بـرای اجرای 
کل پـروژه 116 کیلومتـر لوله گـذاری، احـداث 700 مترمکعـب مخـزن 
ذخیـره آب، احـداث 8 ایسـتگاه پمپـاژ و حفـر و تجهیز 4 حلقـه چاه را 

برمی گیـرد. در 
آب رسـانی  ایـن  در  روسـتایی  اینکـه 8 مجتمـع  بابیـان  رشـیدی   
تعریف شـده اند گفـت: مجتمع هـای کولـکان و چـاه علـی، چـاه حسـن، 
مجتمـع گلدشـت و لب فراوان،عبـاس آبادمیری مسـکره، برجک نمداد، 
عزیزآبـاد کپـری مجتمـع دشـت مهـران و آب حیـات بـه همـراه دو 
روسـتای نـاز دشـت و بیژن آبـاد در این عملیات آب رسـانی قـرار دارند. 
کلنـگ زنـی ایـن پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی هم زمـان بـا آب رسـانی 
در دشـت مهـران در رودبـار توسـط وزیـر کشـور انجام شـد که شـامل 
7 روسـتا بـا جمعیـت 3 هـزار و 77 نفـر اسـت . مقررشـده اسـت ایـن 
پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی تـا پایـان سـال مالـی 95 به بهره بـرداری 

. برسند

فرماندارزرند:خشکسالیمیزانتولیدمحصوالت
کشاورزیزرندراکاهشدادهاست

فرمانـدار زرنـد بـا اشـاره بـه شـرایط بحرانـی دشـت زرند گفـت: کم 
آبـی میـزان تولیـد برخی از محصوالت کشـاورزی را کاهش داده اسـت.
رضـا خنجـری در گفتگـو بـا مهـر اظهارداشـت:  دشـت زرنـد یکـی 
از قطـب هـای اصلـی کشـاورزی بـه خصـوص تولیـد پسـته در کشـور 
اسـت امـا طی سـال های اخیـر تغییـرات اقلیمی موجب کاهش شـدید 
بارندگی شـده اسـت و سـطح آب های دشـت زرند کاهش یافته اسـت.
وی افـزود: کاهـش سـطح آب کیفیـت منابـع آبی را نیـز کاهش داده 
اسـت و تغییـرات اقلیمـی موجـب کاهش تولیـد محصوالت کشـاورزی 

شـده است.
خنجـری ادامـه داد: یکـی از اقدامـات صـورت گرفتـه در شهرسـتان 
مقابلـه بـا برداشـت های بـی رویـه و پلمب کـردن چاه های غیـر مجاز 
بود و در همین راسـتا به کشـاورزان توصیه می شـود کشـاورزی سـنتی 
را کنار بگذارند و از تسـهیالت مناسـبی که برای کشـاورزی مکانیزه در 

نظر گرفته شـده اسـت اسـتفاده کنند.
فرمانـدار زرنـد گفـت: بـا اشـاره بـه آغاز برداشـت پسـته از بـاغ های 
ایـن شهرسـتان گفـت: اقدامـات و پیـش بینـی هـای الزم انجـام شـده 
اسـت و هـم اکنـون کار برداشـت ایـن محصـول از باغ های شهرسـتان 

آغـاز شـده و تـا نیمـه مهرمـاه نیز ادامـه خواهد داشـت.

چه خبر از کرمان

سکینه خدیش- پیام ما/بم
دو  نشـدن  برگـزار  پـی  در   
شـهر  اسـالمی  شـورای  جلسـه 
بـم بـرای انتخـاب هیأت رییسـه 
این شـورا پـای صحبـت چهارنفر 
از اعضـای شـورا نشسـته و دلیـل 
برگـزار نشـدن این جلسـات را از 

آن هـا جویـا شـدیم. 
اقایـان پشـتیبان و عزیزآبـادی 
و خانـم هـا سـام نژاد و جوشـایی 
تغییـری  را  تعویـق  ایـن  دلیـل 
بودنـد  خواسـتارش  آن هـا  کـه 

. دانسـتند 
ایـن اعضـا گفتنـد: »همان طور 
کـه رهبـر فرمودنـد بـه جوانـان 
اعتمـاد کنیـد و بـه آن هـا میدان 
بتواننـد  هـم  آن هـا  تـا  بدهیـد 
از  یکـی  کننـد.  کسـب  تجربـه 
دالیـل اصلـی تغییـر در مدیریت 
نفـر  چهـار  مـا  طـرف  از  شـورا 
سـخن  راسـتای  در  حرکـت 

بـود. رهبـری 
 مـا خواسـتیم مدیریـت را بـه 
از سـه  بعـد  تفکـر جـوان شـورا 
سـال واگـذار کنیـم و بـا نظـارت 
باتجربـه در کنـار جوانـان  افـراد 
جهـت  در  مؤثـر  گامـی  شـورا 
شـهرمان  آبادانـی  و  پیشـرفت 
برداریـم.« آن ها افزودند: »جوانان 
شـهر سـرمایه های مـا هسـتند و 
گیرنده هـای  تصمیـم   آینـده  در 
ولـی  می شـوند  محسـوب  شـهر 
متأسـفانه وقتـی مـا در راسـتای 
ایـن سـخن رهبـری و ایـن تفکر 
جلـو رفتیـم مـورد هجـوم بعضی 

و می گفتنـد چـرا  قـرار گرفتیـم 
قصـد چنیـن تغییـری را داریـد. 
کـه  نظرمـان  خواسـتند  مـا  از 
تأکیـد بـر تغییـر مدیریـت شـورا 
بـود را عـوض کـرده و بگذاریـم 
ادامـه  بـه کارش  قبـل  مدیریـت 
هیـچ  مـا  درصورتی کـه  دهـد. 
قبلـی  مدیریـت  بـا  خصومتـی 
شـورا، آقـای طاهریـان، نداشـته 
و فقـط مدنظـر مـا همیـن تفکـر 
رهبری و میـدان دادن به جوانان 
بـود. وقتـی ما با اعتـراض گروهی 
مبنـی بـر تغییـر مدیریـت روبـرو 
شـدیم تعجـب کردیـم کـه دلیل 
این همـه مخالفـت با ما چیسـت؟ 
چـرا گروهـی نمی خواهنـد تغییر 
افتـد.  اتفـاق  مدیریـت شـورا  در 
بـر  مـا  مخالفـت  بااین همـه 
تفکرمـان کـه در راسـتای تفکـر 
ایسـتادگی  اسـت  بـوده  رهبـری 
کردیـم.« ایـن اعضا بابیـان اینکه 
از زمانـی کـه فشـار زیـادی بر ما 
وارد شـد تصمیـم گرفتیـم که در 
قبـال منافـع شـهرمان معاملـه ای 
انجـام ندهیـم و اولویـت مهـم ما 
منافـع و اهـداف شـهرمان اسـت، 
اضافه کردنـد: »درنهایت وقتی از 
ما خواسـته شـد کـه یـا مدیریت 
قبلـی بمانـد و یـا هیچ کـس مـا 
هـم گفتیـم یـا تغییـر یا اسـتعفا. 
به دلیـل احترام به دموکراسـی و 
اینکـه درازای رأی مـردم خیانت 
نکـرده باشـیم گفتیم اسـتعفا. در 
پـی اسـتعفای مـا، بـا آن موافقت 
مسـئولین  از  یکسـری  نشـد. 

گفتنـد شـما در بیـن مـردم رأی 
صادقانـه داشـته و منتخـب مردم 
شـما  نـزد  آن هـا  رأی  هسـتید. 
هـر  در  و  بمانیـد  اسـت  امانـت 
شـرایطی برای آن هـا کار کنید.« 
»مـا  گفتنـد:  عضـو  چهـار  ایـن 
می دانسـتیم  باوجوداینکـه  نیـز 
آقـای طاهریـان 6 رأی دارد، در 
بـه  می توانسـتیم  آخـر  لحظـات 
کار  ایـن  ولـی  بپیوندیـم  آن هـا 
نـگاه  بـا  زیـرا  ندادیـم  انجـام  را 
امـروزه  می بینیـم  اطرافمـان  بـه 
حیلـه  مکـر،  بـه  را  سیاسـت 
کرده انـد  تعبیـر  زدن  دور  و 
نیسـت.  چنیـن  درصورتی کـه 
سیاسـت فقـط صداقـت، توسـعه 
و تعامـل داشـتن بـا یکدیگـر در 
جهـت توسـعه و آبادانـی بیشـتر 
بـه  خواسـتیم  مـا  اسـت.  شـهر 
گـود  ایـن  بیـرون  کـه  کسـانی 
هسـتند و کارهـا، اخـالق و رفتار 
ما را در شـورا رصـد و الگوبرداری 
می کننـد ایـن پیـام را کـه تغییر 
اعمال نفـوذ  بـا  تفکـر  و  رفتـار 
نسـل  بـرای  نامناسـبی  الگـوی 
بعـد کـه قصـد ورود بـه شـورا و 
داشـتن جایـگاه را دارنـد، ندهیم 
افـراد  کـه  بگوییـم  آن هـا  بـه  و 
جایگاهشـان  همیشـه  باصداقـت 
طـرد  و  بـود  خواهـد  محفـوظ 
سیاسـت  در  چراکـه  نمی شـوند 
صداقـت اولیـن حـرف را می زند. 
اگـر قصـد مـا داشـتن منفعـت 
از جایـگاه شـورا بـوده اسـت قبل 
از ورود بـه ایـن جایـگاه مـا چهار 

جایگاه هایـی  در  هرکـدام  نفـر 
بتوانیـم منفعت طلبـی  بـوده کـه 
تیـررس  در  اینکـه  بـدون  کنیـم 
دید کسـی باشـیم. پـس هدف ما 
منفعت طلبـی  شـورا  بـه  ورود  از 
نبـوده و امـروز بیشـتر از قبل در 
تیـررس مـردم شـهرمان  دیـد و 
قـرار داریم. هدف مـا فقط تعامل 
بـا مسـئولین و انجـام کار بـرای 
تاکنـون هـم  اسـت.  بـوده  شـهر 
تـا آخریـن لحظـه بـر ایـن تفکـر 
و هدفمـان ایسـتادگی کرده ایـم. 
اکنـون شـاید برخـی فکـر کننـد 
انتخابـات هیـأت رئیسـه کـه  در 
شـد  برگـزار  چهارشـنبه  عصـر 
بایـد  امـا  خوردیـم  شکسـت  مـا 
بگوییم مـا قهرمان ایـن انتخابات 
بودیـم زیـرا تغییر عقیـده نداده و 
بـر تفکرمـان پـای بند بودیـم. از 
نماینـده و فرمانـدار کـه با درایت 
به خوبـی  دادن  مشـورت  و  خـود 
حـل  را  قضیـه  ایـن  توانسـتند 
برسـانند  سـرانجام  بـه  و  کننـد 

تشـکر و قدردانـی داریـم.«

چهارشـنبه گذشـته پس از دو 
هفتـه، جلسـه شـورای شـهر بـم 
به منظـور انتخـاب هیـأت رییسـه 
ایـن  شـد.  برگـزار  شـورا  ایـن 
در حالـی بـود کـه در دو هفتـه 
گذشـته این جلسـه بـه حدنصاب 

نرسـیده بـود.
 در جلسـه یادشـده طاهریـان 
رییـس شـورای شـهر بم در سـه 
سـال گذشـته، توانسـت با شـش 
رأی ریاسـت ایـن شـورا در سـال 
پایانـی را هـم از آن خـود کنـد. 
کـه  بـود  وی  رقیـب  پشـتیبان 
چهار رأی آورد. یوسـفی با شـش 
رأی نایـب رییـس شـورای شـهر 

شـد.  بم 
عضـو  دیگـر  امینـی  حـاج 
شـورای شـهر بم با همیـن تعداد 
اعضـای  شـد.  خزانـه دار  رأی 
شـورای شـهر بـم »افشـار« یکی 
از اعضای این شـورا را با 10 رأی 
به عنـوان سـخنگوی شـورا اعـالم 
کردنـد و بدین ترتیـب رأی گیری 

بـه پایـان رسـید.

چهارتنازاعضایشورایشهربم:

میخواستیمباتغییرریاستشورا
بهجوانانمیداندهیم

ما هیچ خصومتی با 
مدیریت قبلی شورا، 
آقای طاهریان، نداشته و 
فقط مدنظر ما همین تفکر 
رهبری و میدان دادن به 
جوانان بود.
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کرمان ویچ

ضعیـت  و
نگهـداری حیوانـات 
مجموعـه  در 
حیات وحـش شـهر 
هشـت  کرمـان 
نه تنهـا  راه انـدازی  از  پـس  سـال 
چنـدان تغییـری نکرده کـه در این 
مجموعـه حیواناتـی مثل گوسـفند 
و سـگ های خانگـی هم نگهـداری 

. ند می شـو
وضعیتـش دقیقـاً به مانند تابلوی 
سـردرش اسـت. رنـگ و رو رفتـه. 
بـه داخلـش کـه مـی روی نه تنهـا 
هـم  رنـج  کـه  نمی بـری  لـذت 
می بـری. اینجـا باغ وحـش کرمـان 
اسـت. انتهـای خیابـان سـرباز و در 
نزدیکـی »تخـت دریـا قلـی بیگ«. 
روی سـردر رنـگ رفتـه اش نوشـته 
»مجموعـه حیات وحش«، تأسـیس 
1387. ورودی باغ وحـش دو هـزار 
تومـان اسـت. سـمت راسـت و پس 
از بـاال رفتـن از چنـد پلـه، اولیـن 
حیـوان دیده می شـود. یـک خرس 
قهوه ای رنـگ. کنـار قفـس خـرس، 
اسـطبلی قـرار دارد که چهار اسـب 
در آن نگهـداری می شـوند. روبروی 
چنـد  قبـاًل  کـه  جایـی  و  پله هـا 
شـترمرغ وجود داشـت، حـاال فقط 
یـک شـتر وجـود دارد و دو اسـب 
و چهـار االغ کـه بـا نـرده از هـم 
جداشـده اند. در عیـن نابـاوری امـا 
11 گوسـفند هـم در کنار دو اسـب 

نگهـداری می شـوند. تـا اینجـا اگـر 
خـرس را نمی دیدم، بـاور نمی کردم 
بـه باغ وحـش آمـده ام. گوسـفندان 
خـرس  و  شـده  ولـو  زمیـن  روی 
بی خیـال  را  بی حـال  قهوه ای رنـگ 
شـدم و بـه سـمت قفـس شـیرها 
باغ وحـش  بـه  کـه  دلیلـی  رفتـم. 
آمـده بـودم، همیـن شـیرها بودند. 
شـیرهایی کـه از سـال 87 در ایـن 
مجموعـه نگهداری می شـدند. البته 
از چهـار شـیری  در حـال حاضـر 
کـه در آن سـال از مرکـز تحقیقات 
دانشـگاه های سیستان و بلوچستان 
شـیر  دو  شـد،  آورده  کرمـان  بـه 
باقی مانـده اسـت. یکی در سـال 92 
و بـه دلیـل عفونتـی کـه در پایـش 
بـود، بـه مرحلـه بحرانـی رسـید و 
درنهایـت چاره ای جز کشـتن شـیر 
باقـی نمانـد. یـک شـیر دیگـر هـم 
اخیـراً به باغ وحش تازه افتتاح شـده 
بـه  اسـت.  منتقل شـده  سـیرجان 
قفس کوچک این دو شـیر رسـیدم 
اما اثری از سـلطان جنـگل نبود. نه 
اینکـه نباشـند بلکـه بی حـال و بی 
رمـق دراز کشـیده بودنـد. شـیرها 
جنجالی تریـن حیوانـات مجموعـه 
بوده انـد.  کرمـان  حیات وحـش 
چندیـن سـال اسـت کـه دوسـت 
بـه  نسـبت  محیط زیسـت  داران 
محـل نگهـداری آن ها ابـراز نگرانی 
می کننـد اما فعـاًل وضعیت تغییری 
نکرده اسـت. وضعیـت عقاب ها هم 

چنـدان تعریفی نـدارد. هفت عقاب 
می شـوند  نگهـداری  قفسـی  در 
کـه نـه ارتفـاع مناسـبی دارد و نـه 
مسـاحتش برای نگهـداری عقاب ها 
هـم  جلوتـر  کمـی  اسـت.  جالـب 
بـا صحنـه عجیـب دیگـری روبـرو 
شـدم. میمون هـا که قبـاًل دو قفس 
داشـتند، یکی از قفس هایشان را به 
دو سـگ تریـر داده انـد. سـگ هایی 
کـه اصالً بـه باغ وحـش نمی خورند. 

راهاندازیبدونمجوز
محیطزیست

شـهر  حیات وحـش  مجموعـه 
کرمـان در سـال 87 بـا پافشـاری 
اسـتاندار  دهمـرده،  حبیـب اهلل 
از  مجـوز  بـدون  کرمـان،  وقـت 
محیط زیسـت )بـه گفتـه صحتـی 
اداره کل  کارشـناس حیات وحـش 
راه انـدازی  اسـتان(  محیط زیسـت 
شـد. این مجموعه کـه در محلی به 
مسـاحت 33 هـزار و 600 مترمربع 
قرار داشـت، با 16 حیـوان کار خود 
را شـروع کرد. قبل از این مجموعه، 
در پـارک مطهری و پـارک جنگلی 
و  پرنـده  تعـدادی  کرمـان  شـهر 
ایـن  کـه  داشـت  وجـود  حیـوان 
حیوانـات همـراه با تعـدادی حیوان 
و  شـترمرغ  شـیر،  خـرس،  نظیـر 
اسـب که از خارج از اسـتان ازجمله 
زاهـدان خریداری شـده بودنـد، بـه 
حیات وحـش شـهر کرمـان منتقل 
شـدند. البتـه ابتـدا قـرار بـود ایـن 

مجموعـه یـک مرکـز تحقیقاتـی و 
علمـی باشـد امـا بـا فـروش بلیـت 
تابلـوی سـردرش  و  بازدیـد  بـرای 
عمـاًل بـه باغ وحـش تبدیـل شـد. 
ایـن باغ وحش که زیر نظر سـازمان 
پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری 
کرمـان اسـت، همـواره سـروصدای 
کارشناسـان  و  عالقه منـدان 
از  و  درآورده  را  محیط زیسـت 
فروردین مـاه سـال جـاری به بخش 
خصوصـی اجـاره داده شـده اسـت.

نظارتروزانه
شـهری  خدمـات  معـاون 
خصـوص  در  کرمـان  شـهرداری 
بـه  کرمـان  باغ وحـش  وضعیـت 
»پیام مـا« گفت: »پـس از واگذاری 
از  روزانـه  خصوصـی،  بخـش  بـه 
بازدیـد می شـود.«  ایـن مجموعـه 
محمدرضـا محمدرضا خانـی افزود: 
»کسـی باغ وحـش را اجـاره کـرده 
اسـت.  دام  علـوم  کارشـناس  کـه 
نظارت هـای شـهرداری هـم وجـود 
دربـاره وجـود حیواناتـی  او  دارد.« 
در  گوسـفند  و  االغ  سـگ،  نظیـر 
ایـن مجموعه اظهـار کـرد: »االغ ها 
در  هسـتند.  شـیرها  غـذای  کـه 
مـورد گوسـفندان هـم آن طـور که 
مـن پرسـیدم، قـرار شـده اگـر از 
نگهـداری  هسـتند،  خاصـی  نـژاد 
شـوند، در غیـر ایـن صـورت آن هـا 
را ببرنـد. سـگ ها هـم اهدایی مردم 

هسـتند.«
مانعیبراینگهداری

گوسفندنیست
فضـای  و  پارک هـا  مدیرعامـل 
سـبز شـهرداری کرمان در خصوص 
مـا« گفـت:  بـه »پیـام  باغ وحـش 
»باغ وحـش دسـت بخش خصوصی 
اسـت. هـر حیوانی هـم کـه وارد یا 
مجـوز  و  دسـتور  می شـود  خـارج 
همان طـور  دارد.  را  محیط زیسـت 
کـه یـک شـیر بـه سـیرجان بـرده 
شـد.« ایمـان سـیف الهـی افـزود: 
بایـد  هـم  گوسـفندان  مـورد  »در 

بگویـم کـه ایـن گوسـفندان از نژاد 
چینـی هسـتند و یـک هفته پیش 
بـه مجموعـه آورده شـده اند. قـرار 
شـده در صـورت نیـاز چنـد نمونـه 
را نگه دارنـد و دیگـر گوسـفندان را 
ببرنـد. در کل مانعی برای نگهداری 
گوسـفند در این مجموعه نیسـت.« 
سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
کرمـان  باغ وحـش  در  چـرا  کـه 
جمعه بـازار حیوانات خانگـی برگزار 
می شـود، اظهـار کـرد: »جمعه بازار 
بیشـتر بـرای پرنـدگان اسـت. قباًل 
دست فروشـی می کردند و االن قرار 
شـده در ایـن مجموعـه کار انجـام 
شـود.« وی در پاسـخ به این سـؤال 
کـه آیا شـهرداری بـه سـرمایه گذار 
این اجازه را داده اسـت، گفت: »بله. 
داده شـده  اجـازه  ایـن  قـرارداد  در 
اسـت.« سـیف الهـی در خصـوص 
انتقاداتـی که بـه شـرایط نگهداری 
حیوانات در این مجموعه می شـود، 
اظهار کـرد: »طرحـی داریم که این 
مجموعـه بـه بـاغ پرنـدگان تبدیل 
شـود و دیگـر حیوانـات را بـه محل 
دیگـری ببریم. محلـی که البته باید 

شـود.« ساخته 
جراحییکیازشیرها

فضـای  و  پارک هـا  مدیرعامـل 
سـبز شـهرداری کرمان در پاسخ به 
این سـؤال کـه شنیده شـده یکی از 
دو شـیر باغ وحش کرمان با مشـکل 
مواجـه شـده، گفـت: »غـده ای در 
گلوی شـیر بـود کـه جراحی شـد. 
وضعیـت ایـن حیـوان بهتـر شـده 
امـا نمی تـوان گفـت صـد در صـد 
مشـکل حل شـده اسـت.« او تأکید 
کـرد: »محیط زیسـت مرتباً بـر این 
مشـکل  و  دارد  نظـارت  مجموعـه 
خاصـی وجـود نـدارد. بایـد کمـک 
کنیـم کـه باغ وحـش رونـق بگیـرد 
بتوانـد مشـکالت  تـا سـرمایه گذار 

موجـود را حـل کنـد.«
شرایطخطرناکبرایشیرها

کارشـناس حیات وحش اداره کل 

محیط زیسـت اسـتان کرمـان اما از 
باغ وحـش کرمـان راضـی  شـرایط 
نیسـت. صحتی به »پیام ما« گفت: 
شـیرها  بـه  مشـکل  »اصلی تریـن 
مسـئوالن  بـه  قبـاًل  برمی گـردد. 
ایـن مجموعـه گفتیـم کـه قفـس 
شـترمرغ ها  به جـای  بایـد  شـیرها 
بـرود. چراکه ازنظر زیسـت محیطی 
محل فعلـی نگهداری برای شـیرها 
خطرنـاک اسـت.« وی در پاسـخ به 
اینکـه آیـا ورود گوسـفندان بـه این 
مجموعه با مجوز شـما بـوده، اظهار 
کـرد: »مـن حـدود یـک مـاه پیش 
به طـور غیررسـمی از ایـن مجموعه 
بازدید کردم و گفتم که گوسـفندان 
بایـد جمع شـوند. ببینید اگـر مثاًل 
یـک قـوچ پنج شـاخ بـود، می شـد 
آن را در باغ وحـش نگـه داشـت امـا 
جای نگهـداری این گوسـفندان در 
باغ وحش نیسـت. چراکـه باغ وحش 
جـای گله داری نیسـت.« وی بابیان 
اینکـه محیط زیسـت بارهـا نسـبت 
بـه وضعیـت ایـن مجموعـه تذکـر 
داده اسـت، افـزود: »ایـن مجموعـه 
چراکـه  نیسـت  باغ وحـش  اصـاًل 
باشـد.  شـهر  در  نبایـد  باغ وحـش 
نگهـداری  مجموعـه  یـک  اینجـا 
حیوانات اسـت که بـا این وضعیتی 
کـه دارد ممکت اسـت برای فعالیت 

به مشـکل بخـورد.«
طولعمرحیواناتکممیشود

یـک کارشـناس دامپزشـکی در 
بـه  کرمـان  باغ وحـش  خصـوص 
»پیـام مـا« گفـت: »بایـد شـرایط 
برای نگهـداری حیوانـات به گونه ای 
باشـد که به اقلیمـی که به آن تعلق 
دارند نزدیک باشـد.« علی موسـوی 
افـزود: »بحـث نگهـداری حیوانـات 
بسـیار تخصصـی اسـت و بایـد بـه 
همـه مسـائل توجه شـود. مسـائل 
بهداشـتی، تغذیه، محیط نگهداری، 
ایـن  ... در غیـر  و  رطوبـت، گرمـا 
صـورت طـول عمـر حیوانـات کـم 

می شـود.«

»پیامما«ازشرایطنابسامان»باغوحش«کرمانگزارشمیدهد

شیرتوشیر

 خبر
دادستان کرمان خبر داد

انهدام باند قاچاقچیان 
سالح در کرمان

دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکز اسـتان 
کرمـان از انهـدام بانـد قاچاقچیان سـالح در 
کرمـان خبـر داد. بـه گزارش روابـط عمومی 
دادگسـتری اسـتان کرمان، دادخدا سـاالری 
از انهـدام بانـد قاچاقچیـان سـالح در کرمان 

داد. خبر 
سـاالری در تشـریح جزئیـات ایـن خبـر 
بیـان داشـت: »بـا تـالش مأمـوران پلیـس 
اطالعـات اسـتان کرمـان در محـور باغیـن 
- کرمـان 11 قبضـه انـواع سـالح جنگـی و 

شـکاری کشـف شـد.«
نفـر  پنـج  رابطـه  ایـن  »در  افـزود:  وی 
دسـتگیر و 2 دسـتگاه خـودرو نیـز توقیـف 
داشـت:  اظهـار  مسـئول  ایـن  شـد.« 
از  را  مذکـور  سـالح های  »قاچاقچیـان 
اسـتان های غربـی کشـور تهیه کـرده و قصد 
توزیـع در اسـتان کرمـان را داشـتند کـه بـا 
رصـد اطالعاتـی اعضـای باند مذکـور قبل از 
توزیـع سـالح در اسـتان کرمان شناسـایی و 
از توزیـع سـالح جلوگیـری بـه عمـل آمد.«

ایتالیا به دنبال 
توسعه همکاری های 

تجاری با کرمان
سـفیر ایتالیـا در ایـران گفـت: »برخـی از 
ایتالیـا کرمـان را خـوب  فعـاالن اقتصـادی 
می شناسـند و اکنـون نیـز در ایـن اسـتان 
همـکاری دارنـد، درعین حـال مـا بـه دنبـال 

هسـتیم.« همکاری هـا  توسـعه 
مائـرو  برنـا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
هیات هـای  اینکـه  بابیـان  کانچتـوری 
تجـاری بسـیاری از ایتالیـا بـه تهـران سـفر 
پیشـنهاد  »امـا  داشـت:  اظهـار  می کننـد، 
مـن بـه فعـاالن اقتصـادی ایتالیـا ایـن بـود 
کـه از ظرفیت هـای سـایر اسـتان های ایـران 
بهـره ببرنـد، ازایـن رو بـه کرمـان آمـدم تا با 
پتانسـیل های ایـن اسـتان آشـنا و اطالعـات 
الزم را بـه هیات هـای اقتصـادی ایتالیـا ارائه 

کنـم.«
بخـش  در  کرمـان  ظرفیت هـای  وی 
و  فرهنگـی  میـراث  معـدن،  کشـاورزی، 
گردشـگری را بی شـمار خوانـد و گفـت: »از 
پروژه هـای  کـه  شـنیدم  کرمـان  اسـتاندار 
زیرسـاخت های  تکمیـل  بـرای  بسـیاری 
اسـتان توسـط بخـش خصوصـی در دسـت 
اجـرا اسـت و ایـن می تواند خبـر خوبی برای 

باشـد.« سـرمایه گذاران 
همـکاری   اینکـه  بابیـان  کانچتـوری، 
گذشـته شـرکت های ایتالیایی بـا کرمانی ها، 
پایه گـذار و زمینه سـاز برقـراری روابط جدید 
»ازاین پـس  داشـت:  اذعـان  شـد،  خواهـد 
برقـرار  طریـق  ایـن  از  جدیـدی  ارتباطـات 

خواهـد شـد.«
وی ادامـه داد: »مـا دنبـال رفع مشـکالت 
بانکـی و همچنیـن بیمـه ای بـرای برقـراری 
و  هسـتیم  تجـاری  روابـط  ایـن  توسـعه  و 
ارائـه  آمـاده  نیـز  ایتالیایـی  شـرکت های 
کرمانـی  شـرکت های  بـه  برتـر  تکنولـوژی 

هسـتند.«

سانحه هوایی در پرواز 
محسن یگانه از تهران 

به کرمان
سـالمت نیـوز نوشـت: یک اتفـاق کوچک 
بـرای پـرواز تهـران بـه کرمـان کافی بـود تا 
نام مسـافر مشـهور ایـن پرواز در شـبکه های 
بـا  آن  از  و  شـود  دست به دسـت  مجـازی 
عنـوان »سـانحه هوایی برای محسـن یگانه« 
یـاد شـود. پـرواز هواپیمـای تهران-کرمـان 
کـه محسـن یگانـه و اعضـای گروهـش نیـز 
مسـافران آن را شـامل می شـدند در طـول 
پـرواز دچـار سـانحه کوچکـی شـد امـا بـه 
هیچ کدام از مسـافرین و عوامل پرواز آسـیبی 
نرسـید و در سـالمتی کامل هسـتند. این در 
حالی اسـت کـه شـایعات فراوانـی پس ازاین 
مطرح شـد که از سـوی محسـن یگانـه رد و 

وی از سـالمتی کامـل خـود خبـر داد.
 25 پنجشـنبه  یگانـه  محسـن  کنسـرت 
شـهریورماه در دو نوبـت 19:30 و 22:30 در 

سـالن هالل احمـر کرمـان برگـزار شـد.

وزیر کشـور در جلسـه پایانی سفر خود 
بـه جنـوب کرمـان و در دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت، دکتر یعقوب موسـوی، 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
و  کار  نمونـه  مدیـر  به عنـوان  را  کرمـان 
مقاومتـی  اقتصـاد  در  خدمـت  و  تـالش 
معرفـی و از وی تقدیـر کـرد. بـه گزارش 
روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، دکتـر رحمانـی فضلـی 
وزیر کشـور و جانشـین فرماندهی اقتصاد 
مقاومتـی کشـور از طرف ریاسـت جمهور 
به عنـوان  رییـس جمهـور  اول  معـاون  و 
کرمـان  اسـتان  معیـن  و  عالـی  ناظـر 
انتخاب شـده اسـت کـه طـی جلسـات و 
سـفرهای متعـدد به اسـتان کرمان ضمن 
اسـتاندار  حضـور  در  جلسـات  برگـزاری 
کرمـان و اعضای سـتاد اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان از نزدیـک فعالیت هـای مربوطه را 
ارزیابـی  اقتصـادی  بخش هـای  کلیـه  در 
می کنـد. وی در سـفر اخیـر دوروزه بـه 
همـراه تنـی چنـد از معاونین و مشـاوران 
ارشـد خـود به جنـوب اسـتان کرمـان از 
شهرسـتان های جیرفـت، کهنـوج، قلعـه 
گنـج و رودبـار جنـوب بازدید و جلسـات 
روسـای  و  اسـتاندار  بـا  را  متعـددی 
اسـتانی،  کل  مدیـران  و  سـازمان ها 
هفـت  مـردم  نماینـدگان  جمعـه،  ائمـه 
مجلـس  در  کرمـان  جنـوب  شهرسـتان 
شـورای اسـالمی، فرمانـداران و مقامـات 
محلـی، رییس بنیاد مسـتضعفان کشـور، 
تشـکل های بخـش خصوصـی و اصحـاب 
بـا مـردم و  از نزدیـک  رسـانه برگـزار و 
کشـاورزان منطقـه مالقـات کـرد. پس از 
دو روز بازدیـد و نشسـت های منطقـه ای، 

دانشـگاه  سـالن  محـل  در  جلسـه ای 
علـوم پزشـکی برگـزار و رحمانـی فضلـی 
دسـتاوردهای بزرگ اجرای طـرح اقتصاد 
کرمـان  اسـتان  در  را  کشـور  مقاومتـی 
پایلـوت  اسـتان  سـه  از  یکـی  به عنـوان 
ارزیابـی  در  وی  کـرد.  تشـریح  کشـور 
خـود بـه معرفـی مدیـران نمونـه اقتصاد 
بنیـاد  رییـس  از  و  پرداخـت  مقاومتـی 
مسـتضعفان کشور، رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنوب اسـتان کرمـان، رییس 
بانـک سـینا و فرماندار قلعه گنـج در این 
خصـوص قدردانـی کـرد. وزیر کشـور در 
تمجیـد از عملکرد موسـوی، رییس نمونه 
کشـور  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های 
گفـت: »آن کسـی کـه مـن در خدمت آن 
شـوق، انگیـزه و عالقه را در چشـمانش و 
شـادی و برق چشـمانش می دیـدم دکتر 
موسـوی رییس سـازمان جهاد کشاورزی 
جنـوب کرمـان بـود.« ایـن صحبت هـای 
رحمانـی فضلـی بـا تشـویق حاضـران در 

روبرو شـد.  جلسـه 
پـس از انتخاب دکتر موسـوی به عنوان 
مدیر نمونه اسـتانی و کسـب رتبه برتر در 
جشـنواره شـهید رجایی توسـط استاندار، 
سـازمان  رییـس  به عنـوان  وی  انتخـاب 
جهـاد کشـاورزی برتـر در سـطح کشـور، 
معرفـی وی به عنـوان مدیر نمونـه اقتصاد 
مقاومتـی، سـومین موفقیـت وی به عنوان 
اسـت.  اخیـر  مـاه  در  سـازمان  رییـس 
از  را پـس  اخیـر  موسـوی موفقیت هـای 
توجـه و عنایـات حضـرت حـق، مدیـون 
و  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  حمایت هـای 
سـتاد وزارتخانـه، هدایـت و حمایت هـای 
معاونـان  کرمـان،  اسـتاندار  فـراوان 

مدیـران  سـازمان ها،  روسـای  اسـتاندار، 
کل و فعالیـت و سخت کوشـی همکارانش 
در پهنـه جنـوب کرمان و زحمـت فراوان 
کشـاورزان و همراهی رسـانه های گروهی 
می دانـد. وی همچنیـن از ائمـه جمعـه، 
نماینـدگان مـردم شـریف جنـوب کرمان 
سـربازان  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
گمنـام امام زمـان )عج(، مقامـات قضایی 
بخشـداران  و  فرمانـداران  انتظامـی،  و 

صمیمانـه سپاسـگزاری کـرد.
جهادکشاورزیجنوب؛
سازمانبرترکشوری

رئیس سـازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمـان همچنیـن در رابطـه بـا انتخابش 
سـازمان های  نمونـه  مدیـر  به عنـوان 
جهـاد کشـاورزی گفـت: »در چهارمیـن 
سـال  پاییـزه  محصـوالت  گردهمایـی 
زراعـی 95 - 96 از ریاسـت این سـازمان 
سـازمان های  نمونـه  مدیـر  به عنـوان 
بـه  قدردانـی  کشـور  کشـاورزی  جهـاد 
اظهـار  موسـوی  یعقـوب  آمـد.«  عمـل 
داشـت: »طـی ارزیابـی عملکـردی کـه از 
کشـاورزی صـورت  وزارت جهـاد  سـوی 
گرفتـه اسـت، ایـن سـازمان در بیـن 32 
سـازمان جهاد کشـاورزی کشـور به عنوان 
برتـر شـناخته شـد.« وی بـا اشـاره بـه 
بیـان  سـازمان ها  عملکـرد  شـاخص های 
نویـن  سـامانه های  »اجـرای  داشـت: 
و  عملکـرد  افزایـش  قطـره ای،  آبیـاری 
تولیـدات زراعـی، باغـی و دامـی به ویـژه 
رشـد 84 درصـدی عملکـرد گنـدم بدون 
افزایـش سـطح زیـر کشـت و دسـتیابی 
گنـدم  بـذر  تولیـد  در  خودکفایـی  بـه 
هسـتند.«  شـاخص ها  ایـن  ازجملـه 

»همچنیـن  کـرد:  تصریـح  موسـوی 
سـطوح  کنتـرل  ازنظـر  منطقـه  ایـن 
تولیـد  پاییـزه،  محصـوالت  کشـت  زیـر 
تنـاوب  رعایـت  عملکردهـا،  پایـداری  و 
مکانیزاسـیون،  ضریـب  افزایـش  زراعـی، 
بخـش  بـه  نویـن  تکنولوژی هـای  ورود 
در  انـرژی  مصـرف  کاهـش  کشـاورزی، 
کشـاورزی  رونق بخـش  و  سـطح  واحـد 
از طریـق احـداث، راه انـدازی و پیگیـری 
تبدیلـی  صنایـع  جدیـد  کارخانه هـای 
به عنـوان نمونه انتخاب شـده اسـت.« وی 
افـزود: »جـذب اعتبارات صندوق توسـعه 
ملی نیز رشـد قابل مالحظـه ای در جنوب 
اسـتان کرمان داشـته به طوری که موجب 
شـده اسـت، رتبـه آن از سـی ام در بیـن 
31 اسـتان بـه رتبـه اول کشـور در بخش 
کشـاورزی صعـود کنـد.« موسـوی جذب 
منابـع  در  الزم  تسـهیالت  و  اعتبـارات 
بانکـی را از دیگـر شـاخص های وزارتخانه 
 50 و  » یک هـزار  کـرد:  عنـوان  و  ذکـر 
میلیـارد تومـان طـی سـال های 93 - 94 
از منابـع داخلـی بانک هـا، 179 میلیـارد 
تومـان از محـل صنـدوق توسـعه ملـی و 
حـدود 25 میلیـارد تومـان از محـل خط 
ویـژه اعتبـاری مکانیزاسـیون تسـهیالت 

کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  بخـش  وارد 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  اسـت.«  شـده 
داد:  ادامـه  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 
»همچنیـن با اسـتفاده از روش های نوین 
مکانیزاسـیون مانند اسـتفاده از باالبرهای 
وارداتـی از ایتالیـا در برداشـت خرمـا بـه 
بخـش کشـاورزی رونق بخشـیدیم.« وی 
افـزود: »اسـتفاده از دسـتاوردهای نویـن 
تحقیقاتـی در بخـش آمـوزش و ترویـج 
نهاده هـای  تأمیـن  کنـار  در  کشـاورزی 
الزم در زمـان مناسـب ماننـد کـود، بـذر 
و سـم، نظـارت بـر فروشـگاه های عرضـه 
محصـوالت  تولیـد  و  گلخانه هـا  و  سـم 
سـالم و ارگانیـک از دیگـر عوامـل برتـر 

شـناخته شـدن ایـن سـازمان اسـت.«
در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  موسـوی 
چهارمیـن گردهمایـی محصـوالت پاییزه 
سـال زراعی 95 - 96 از ریاسـت سازمان 
به عنـوان مدیـر نمونه سـازمان های جهاد 
عمـل  بـه  قدردانـی  کشـور  کشـاورزی 
بـا  »همچنیـن  کـرد:  خاطرنشـان  آمـد، 
اعطـای لـوح تقدیـر از سـوی وزیـر جهاد 
کشـاورزی از این جانـب به عنـوان نماینده 
تمـام دسـت اندرکاران بخش کشـاورزی و 
کشـاورزان جنـوب کرمـان تقدیـر شـد.«

وزیر کشور اعالم کرد

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان؛
مدیر نمونه کار و تالش و خدمت در اقتصاد مقاومتی

    اطالع رسانی

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کرمون

یادبود

متولد آبـان ماه 1312 هسـتم. 
هشـتاد و سـه سـال سـن دارم. 8 
بـودم کـه کهکینی)مقنـی  سـاله 
اآلن  کـردم.  شـروع  را  گـری( 
هفتـاد و پنج سـال اسـت کـه کار 
مـی کنـم. یـادم اسـت وقتـی که 
بچـه بـودم پـدرم من را بـر دوش 
خـود سـوار می کـرد و سـر قنات 

مـی بـرد تـا کار کنم.
مـن هم در آن سـن و سـال در 
اعمـاق قنـات »دول کشـی« مـی 
کـردم. یعنـی گل و الی از کـف 
قنـات جـارو و داخـل دول ریخته 
و بـا چـرخ بـاال کشـیده می شـد. 
انجـام  تراکتـور  بـا  کار  ایـن  االن 
مـی شـود. من با آن سـن و سـال 
در کـف قنـات ایـن دول را روی 
آب دنبـال خـودم مـی کشـیدم و 
زیـر چرخ چـاه مـی آوردم تـا باال 

شود. کشـیده 
جـد در جـد کهکیـن هسـتیم. 
اکبـر )پـدرم(، حسـن)پدربزرگم(، 
جـد(  عسـکر)پدر  )جـد(،  علـی 
ایـن  و  انـد  بـوده  کهکیـن  همـه 
خانـواده  در  حـاال  تـا  شـغل 
مـان مانـده اسـت. شـاید سـابقه 
کهکینـی در خانـواده مـا به 200 

برگـردد. پیـش  سـال 
چهـار  جمعـاً  رفسـنجان  در   
قنـات وجـود دارد که سـه رشـته 
آن  زیـر نظـر مـن اسـت. قنـات 

در  حاضـر  حـال  در  کـه  هایـی 
رفسـنجان وجـود دارد عبارتند از 
علـی آباد اربابـی، ده شـیخ، نصیر 
آبـاد و فیـض آبـاد. کارگـر بـرای 
نگـه داری آن مـی آورم. کارگـران 
هـم وظیفـه الیـه روبی و نـو کنی 

قنـات را بـر دوش دارنـد.
قنـات ها هم نیازهـای مختلفی 
دارنـد. مثـاًل قنات فیـض آباد تنها 
نیـاز به »الیـه روبـی« دارد. قنات 
نصیـر آبـاد عـالوه بـر الیـه روبی، 

نیـاز به »نـو کنی« هـم دارد.
هردهکدهیکقنات

خشـک  هـا  قنـات  تـر  بیـش 
شـده انـد. قدیـم کـه مـن بـه یاد 
قنـات   100 از  بیـش  آورم،  مـی 
انـار  در رفسـنجان بـود. از شـهر 
تـا بیـاض و از آن جـا تـا  کبوتـر 
قنـات  یـک  دهکـده  هـر  خـان، 
داشـت. همـه قنـات هـا هـم آب 

داشـتند. کافـی 
مـردم،  نوشـیدنی  آب 
بـرای  آب  و  حمـام  کشـاورزی، 
چرخیـدن آسـیاب آبـی از طریـق 
قنات تأمین می شـد. روسـتاهای 
رسـتم آبـاد و نجف آباد هـر کدام 
یـک آسـیاب آبـی داشـتند کـه با 
آب قنـات می چرخیدند. آسـیاب 
دیگری که گلشـن نام داشـت، در 
کمـال آبـاد بـود. بیـش تـر دهات 

آسـیاب آبـی داشـتند.

نگهداریوالیهروبیقنات
قنـات هـا همـه از قبـل وجـود 
داشـته انـد. مـا در طـول این همه 
سـال کار، قنـات هـا را نگـه داری 
و تعمیـر و الیـه روبی مـی کردیم. 
بـا اگـر آب قنـات هـا کم می شـد 
کهکیـن هـا بـا اصولـی کـه بلـد 
طـوری  را  زمیـن  دوبـاره  بودنـد 
کلنـگ مـی زدنـد کـه آب قنـات 

بیـش تـر شـود.
در قدیـم هـم کمتـر اتفـاق می 
افتـاد کـه قنـات هـا بیـش از حـد 
بارندگـی  مـاه  کـم آب شـوند. 4 
مـداوم بـود. قنات هـا؛ پـر و مزارع 

سـیراب مـی شـدند.
امـا بـه تدریـج قنـات هـا در اثر 
خشکسـالی و بـه میان آمـدن چاه 
و پمـپ آب خشـک شـدند. مثـاًل 
قنـات روسـتای نـوش آبـاد یکـی 
از پـرآب تریـن قنـات هـای ایـن 
منطقـه بـود. اآلن هیـچ نشـانی از 

آن نیسـت. 
خزینـه حمـام هـای عمومـی از 
آب قنات پر می شـد. مـردم بقچه 
بـه بغـل بـه حمـام مـی رفتنـد. 
بعضـی  نبـود.  زیـاد  هـم  حمـام 
روسـتاها مثـل روسـتای خودمان، 
نبـود.  حمـام  اصـاًل  آبـاد،  دولـت 
بـرای حمـام کـردن از دولـت آباد 
بـه روسـتای کناری)جنـت آبـاد( 

مـی رفتیـم.

کفترچاهی
تعطیلـی کهکیـن هـا روزهـای 
جمعـه بـود. بعضـی از کهکیـن ها 
کـه دوچرخـه یـا موتـور داشـتند، 
وسـیله شـان را سـوار مـی شـدند 
و بـه کـوه و دشـت مـی زدنـد و 
تفریـح مـی کردنـد. آن هایـی هم 
در  نداشـتند،  نقلیـه  وسـیله  کـه 
بیابـان دور هـم جمـع می شـدند، 

مـی گفتنـد و مـی خندیدنـد.
دوران نوجوانـی تفریـح مان این 
بـود کـه سـر چاه هـای قنـات می 
رفتیـم و کفتـر تـور مـی کردیـم. 
بعضـی روزهـای جمعه هـم با االغ 
بـه بیرون شـهر می رفتیـم و هیزم 
مـی آوردیـم. مقـداری از هیـزم ها 
را مـی فروختیـم و مقـداری را هم 
بـرای اسـتفاده خودمـان، بـه خانه 

مـی بردیم.
پـر زحمـت تریـن کار شـهر و 
روسـتاها را مـا کهکیـن هـا انجـام 
مـی دادیـم؛ امـا کمتریـن توجـه 
بـه مـا مـی شـد. در حالی کـه اگر 
کهکیـن هـا نبودنـد و قنـات ها را 
هـم  آب  کردنـد  نمـی  نگهـداری 
داخـل شـهر و روسـتا نمـی آمد و 
مـردم آب خـوردن هـم نداشـتند. 
طلـوع آفتـاب از خانـه بیـرون می 
زدیـم و غـروب بـر مـی گشـتیم. 

سالوبایی
یکـی از خاطراتـی کـه بـه یادم 
وبـا در رفسـنجان  مانـده، شـیوع 
اسـت. فقـط در رفسـنجان نبـود. 
جاهـای دیگـر هـم ایـن بیمـاری 
بین مـردم افتاد؛ اما در رفسـنجان 
شـدیدتر بـود. پزشـک بـه انـدازه 
 -44 هـای  سـال  نبـود.  کافـی 
1343بـود کـه وبا افتـاد. خیلی ها 
فـوت کردنـد. پـدرم در اثـر همین 

بیمـاری از دنیـا رفت. آن سـال دم 
دروازه های شـهر مامور گذاشـتند 
تـا رفـت و آمدهـا را کنتـرل کنند 
و مانـع سـرایت بیـش تـر بیماری 

 . ند شو
مقنیگریرادوستداشتم

هیـچ وقت بـه فکر تغییر شـغل 
نیفتـادم. کارم را دوسـت داشـتم. 
زحمـت مـی کشـیدیم. کهکینـی 
سـخت ترین شـغل بود. آب شـهر 
را تأمیـن مـی کردیـم. مـردم هـم 
می گفتنـد خدا پـدرت را بیامرزد! 
بـا دعـای خیـر مـردم راضـی مـی 
شـدیم. کار کـردن و پـول گرفتـن 
و رزق حـالل خـوردن چـه ضـرر 
مـن  کار  از  هـم  همسـرم  دارد؟ 
راضی اسـت. تا حاال با هم 2 سـفر 
مکـه رفتـه ایـم. 3 بار به سـوریه 9 
مرتبـه بـه کربـال سـفر کـرده ایم. 
مشـهد هـم هـر وقـت امـام رضـا 
حسـابش  و  ایـم  رفتـه  طلبیـده 

نیسـت. دسـت مان 
کارشناسیقناتدر

شمالایران
مـن یک بچـه کهکیـن بیش تر 
نیسـتم. امـا چنـد مـاه قبل)نیمـه 
مـن  و  آمدنـد  دنبالـم  شـعبان( 
بـه  قنـات  کارشناسـی  بـرای  را 
سـاری بردنـد. قصـد داشـتند در 
از  و  کننـد  حفـر  قنـات  جـا  آن 
مـن نظرخواهـی کردند. بـاور نمی 
کـردم کـه بـرای چنیـن کاری من 
جلـو بیفتم و چند مهنـدس دنبال 
نظـر  مـن  از  و  بیفتنـد  راه  سـرم 
ایـن  از  بعـد  الحمـدهلل  بخواهنـد. 
همـه سـالی کـه در قنـات هـا کار 
ام، هیـچ مشـکل جسـمی  کـرده 
نـدارم. هنـوز هـم بـا این سـنم به 

اعمـاق قنـات مـی روم.

سهماهجبههدرسال
در طـول هشـت سـال جنـگ، 
هر سـال سـه مـاه، جبهه بـودم. از 
عملیـات والفجـر 1 جبهـه رفتن را 
شـروع کـردم تـا آخریـن عملیات 
کـه قطـع نامـه پذیرفتـه شـد، در 

جبهـه هـا حضور داشـتم.
اول انقـالب کـه هنـوز جنـگ 
شـروع نشـده بود، درب خانه حاج 
شـیخ عباس پور محمـدی، تفنگ 
بسـیجی  عنـوان  بـه  دسـت،  بـه 
نگهبانـی مـی دادم. از تفنـگ هم 
اصـاًل سـر در نمـی آوردم. یکی از 
دسـت انـدرکاران گفـت تفنگ را 
مسـلح کـن! گفتـم بلـد نیسـتم. 
بـه دسـت مـن چـه تفنـگ چـه 
یـک چـوب! هیـچ فرقـی نـدارد. 
گفـت: پـس چـه طـور نگهبانـی 
مـی دهـی؟ من تـوی پَـَرم خورد. 
بـه کرمـان رفتـم و آمـوزش های 
الزم را دیـدم. بـا شـروع جنـگ، 
ثبـت نام کـردم و به جبهـه رفتم. 
هر سـال سـه مـاه بـه جبهـه می 
رفتـم. 9 مـاه هـم در رفسـنجان 

نـزد خانـواده ام بـودم.
حتییکدرختپستهنبود!

بـه  پسـته  درخـت  قدیـم  در 
فراوانـی امـروز نبـود. محصوالتـی 
کشـاورزی  هـای  زمیـن  در  کـه 
کشـت می شـد، گندم، جـو، ارزن، 
کنجـد و... بـود. از رفسـنجان تـا 
کشـکوییه حتی یک درخت پسته 
هـم نبود. کشـت این محصـول در 
دهـه 40 از باغ »اهلل خانی« شـروع 
شـد. همه هم پسـته نداشتند. بعد 
از انقالب پسـته رونـق گرفت. اآلن 
هـر جای شهرسـتان رفسـنجان را 
کـه نـگاه مـی کنـی پـر از درخت 

است. پسـته 

گفتوگوباعلیعسکری؛مقنیقدیمیرفسنجان

خانوادهای
با200سالمقنیگری

سردار شهید 
علی محمدی پور 

در خـرداد ماه 1338 در روسـتای » دقوق آباد« 
بخـش نـوق شهرسـتان رفسـنجان بـه دنیـا آمد. 
از وقتـی کـه علـی بـه دنیـا آمـد روزگار ما شـروع 
کـرد بـه بهتـر شـدن. تنگناها کـم کـم از بین می 
رفتنـد و دیگـر فقر مثل گذشـته به ما فشـار نمی 
آورد.  بـه خاطر دوری راه و مشـکالت دیگر مجبور 
شـد مدتـی تـرک تحصیل کنـد. بعدها  بـه همراه 
دوسـتش بـرای ادامـه تحصیـل بـه یـزد رفـت. با 
تشـدید حرکـت مـردم در سـالهای 55 و 56 بـه 
صف مبارزان پیوسـت. شـهرهای استان خوزستان 
و کرمـان خاطـرات زیادی از فعالیتهای سیاسـی و 
مسـلحانه علـی در سـال هـای انقالب دارنـد. علی 
بعد از انقالب عازم کردسـتان و سـپس جبهه های 
جنـگ در جنـوب شـد و از آن زمـان تـا آخـر عمر 
همـواره در جبهه بود. در سـال 63 هنگام عملیات 
جانشـین  سـپس  بـود.  گروهـان  فرمانـده  بـدر، 
فرمانـده گردان شـد و تا عملیات والفجـر 8 در این 

مسـئو لیت باقـی ماند. 
پروازیآراموبیتکلفاماسوزناک

عملیـات کربـالی 5 بـود. همیـن جور داشـتیم 
مـی رفتیـم، در آن سـاعات آخـر عمـرش، مرتـب 
مـی آمـد پیـش ما اگـر تک لـو رفـت و اوضـاع به 
هـم ریخت همدیگـر را گم نکنیم. ناگهـان صدای 
یـک خمپـاره 60 آمـد. همـه جمع شـدیم پشـت 
سـیم خـاردار . حاجـی گفـت » تجمـع نکنیـد، 
تجمـع نکنیـد » صدایـش در شـلوغی گـم مـی 
شـد، بایـد از سـیم خاردار عبـور می کردیـم. حاج 
علـی بـه مـا گفـت » مـن نبشـی هـا را خـم مـی 
کنـم. بیاییـد از زیـر سـیم خـادار رد شـوید.« پنج 
نفر آمدیم سـمت راسـت و رد شـدیم. ناگهان یکی 
از عراقـی هـا را دیدیم. حاجی سـالحش را مسـلح 
کـرد تـا او را بزند. تیری شـلیک نشـد. گیـر کرده 
بـود. ناگهـان تیری آمد و به بر آمدگی پشـت سـر 
حاجـی اصابـت کرد. لبـاس های ما یـک رنگ بود. 
بـرای ایـن کـه حاجـی را گـم نکنیم دسـت من و 
علـی محمدی نسـب روی شـانه های حاجـی بود. 
حاجـی بـدون اینکـه چیـزی بگویـد، از دسـت ما 
پاییـن لغزیـد. همان دم منوری روشـن شـد. دیدم 
از پشـت سـر حاجـی خـون می جوشـد. بـه علی 
گفتم حاجی رفت. علی اشـاره کـرد چیزی نگویم. 
نمـی خواسـتیم بچه هـا ایـن موضـوع را بفهمند. 
حـدود بیسـت متـر حاجـی را روی آب کشـیدیم 
و بـه نزدیـک دژ آوردیمـش. کاله غواصیـم را روی 
صورتش کشـیدم تا شـناخته نشـود. جلـو رفتیم. 
وقتـی افراد گذشـتند و راه خلوت شـد، برگشـتیم 
پاییـن تـا حاجـی را ببینیـم. دیـدم با صـورت گل 
آلـود پـای دژ افتـاده بـود. بچه ها پا می گذاشـتند 
روی جنـازه اش و رد مـی شـدند. درسـت همـان 
صحنـه ای ایجاد شـده بود که خـودش آن را پیش 

بینـی کـرده بود.
قبـل از عملیات بـه یکی از بچه هـا گفته بود » 

خوش بـه حالت«
او پرسید بود » برای چی«

علـی گفتـه بود » بـرای این که فردا شـهید می 
شوی«

بعـد هـم سـر نوشـت چنـد نفـر از بچـه هـا را 
پیـش بینـی کرده بود تـا این که در مـورد خودش 
پرسـیده بودنـد و گفته بود » من و برادرم حسـین 
ان شـاء اهلل در سـی متـری خـاک ریـز دشـمن 

شـهید می شویم.«/راسـخون

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول مربوط به پرونده اجرائی کالسه 9500014

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق کـه در خصـوص وصـول طلـب بانـک 
کشـاورزی طـی قـرارداد شـماره 34823333- 82/12/18  در اداره اجـرای اسـناد 
رسـمی شهرسـتان کرمان علیه ورثه مرحوم محمدحسـین معارفدوسـت و منصور 
مقـدم و علـی و حسـین کاظمـی تشـکیل گردیـده ششـدانگ یکبابخانـه بـه شـماره پـالک 
ثبتـی 5359 فرعـی از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان کـه سـند آن در صفحه 399 
دفتـر 156 امـالک بـا شـماره چاپـی 43510 ثبت بنـام آقای منصورمقدم صادر شـده اسـت 
بازداشـت و طبـق نظر کارشـناس رسـمی با مشـخصات ذیل: مسـاحت پالک مذکـور 773/5 
مترمربـع بـا حـدود اربعـه شـماال: درب و دیواریسـت بطـول 17/30 متـر به کوچه، شـرقا:در 
سـه قسـمت اول دیواریسـت بطـول 1/50 متر به شـارع، دوم بطـول 23/50 متر دیـوار بدیوار 
پـالک 5356 فرعـی از 2787 اصلی سـوم بطـول 20/40 متر دیواربدیوار پـالک 5358 فرعی 
از 2787 اصلـی جنوبـا: درب و دیواریسـت بطـول 16/80 متـر بـه شـارع غربا: در دو قسـمت 
اول بطـول 20/20 متـر دیواربدیـوار پالک 9302 فرعی از 2787 اصلی دوم دیواریسـت بطول 
25/40 متربـه پـالک 2787 اصلـی، عرصـه ملک طلق و ابعاد و مسـاحت آن با سـند مطابقت 
مینمایـد، در ضلـع شـمالی ملـک یکباب سـاختمان مسـکونی یـک طبقه قدیمی با اسـکلت 
دیـوار باربـر از نـوع خشـت و گلـی همـراه بـا سـقف گنبدی، کفهـا موزائیـک که قسـمتی از 
سـاختمان تخریب و بقیه آن مسـتعمل و دارای ترکهایی میباشـد موجود اسـت، ملک دارای 
اشـتراکات آب و بـرق و گاز  میباشـد و قدمـت آن بیـش از چهـل سـال و موقعیـت ملـک 
دوکلـه و کاربری آن مسـکونی اسـت، لذا ارزش عرصـه ملک از قرار هرمترمربـع 7/300/000 
ریـال معـادل 5/646/550/000ریـال، سـاختمان ملـک فاقـد ارزش ریالـی میباشـد، حـق 
االمتیـاز اشـتراکات آب و بـرق و گاز بعـالوه حیاط سـازی و حصارکشـی ملک جمعـا به مبلغ 
63/450/000 ریـال و جمـع کل ارزش ششـدانگ عرصـه و اعیـان و اشـتراکات ملـک مذکور 
مبلغ 5/710/000/000 ریال میباشـد. لذا معادل 34/78 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششدانگ 
پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز یکشـنبه مورخ 95/7/18 در اداره اجرای اسـناد رسـمی 
کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریق مزایـده به فروش مـی رسـد. مزایده از 
مبلـغ 2/068/867/175 ریـال شـامل )اصـل طلـب، خسـارات، نیمعشـر، و سـایر هزینه های 
اجرائـی( شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقـداً فروخته می شـود. الزم به ذکر اسـت 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و 
مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد، وجوه پرداختی بابـت هزینه های 
فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقداً 
وصـول مـی گـردد ضمناً چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعد از 

تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد.
تاریخ انتشار آگهی: 95/6/28

م الف 570 سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- سیدرضاانصاری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012003082 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
فرزنـد حسـین  مزرعـی  بتـول  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  سـیرجان 
بـه مسـاحت 210/73  انبـار  یکبـاب  در  از سـیرجان  بشـماره شناسـنامه 359 صـادره 
مترمربـع پـالک 38 فرعـی از 2108 اصلـی واقع در بخـش 35 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای احمدعلی افسـری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/13           تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/28

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012002297 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی  اقـای ناصـر نورمنـدی پـور فرزنـد علـی 
بشـماره شناسـنامه 228 صـادره از سـیرجان در یک بـاب خانه و باغچه به مسـاحت 5758 
مترمربـع پـالک 10 فرعـی از 868 اصلـی واقع در هماشـهر بخـش 38کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی اقـای بخشـعلی علـی پـور زارع محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/13             تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/28

م الف 568 رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139460319012003913 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی  آقـای محسـن حسـامی فرزنـد علـی اصغر بشـماره 
شناسـنامه 241 صـادره از سـیرجان در یک قطعه بـاغ به مسـاحت 81321 مترمربع پالک 
240 فرعـی از 4711 اصلـی واقـع در در کهـن شـهر بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای علی اصغر حسـامی محـرز گردیده اسـت.. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/28

م الف 566 رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی

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

برابـر رای شـماره 1920مـورخ 1395/03/04 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بم تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای حسـین کامرانی پور 
فرزندطهماسـب بشـماره شناسـنامه  1کدملـی 3209874026 صادره ازفهرج در ششـدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 1082مترمربع پـالک 1 فرعی از1443 اصلی واقع در شهرسـتان 
بـم دهبکـری محلـه توتلنگ بخش 33کرمان خریداری از مالک رسـمی آقـای صادق احمدی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/28

م/الف68 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم- محمد امیری خواه

محرومیت از کوه، اختالف سطح، بارندگی و... 
جمـع ایـن عوامـل جـاری نشـدن مایه حیـات بر بسـتر زمین در شـهرهای کویـری را نتیجه 
مـی دهـد. ایـن وضعیـت باعث شـده کـه کویرنشـینان، خود دسـت به کار شـده و بـا درایت 
و هوشـمندی، گـره بقچـه سـفره هـای زیرزمینـی را بـه روی خود بگشـایند. گره گشـایی این 
سـفره هـا اختراعـی اسـت به نام قنـات! اختراعی که افتخـار آن به نام کرمانیـان رقم خورده 

است.
قنات؛ رشـته چاه های متصلی اسـت که کویر نشـینان، نام آن را بسـیار شـنیده اند و تا 
نیـم قـرن پیـش از ایـن هم شیشـه زندگی شـان بـه این رشـته، بند بـود. اگر قنات نبـود، آبادی هـم نبود. 

شـهرها نابود می شـدند و روسـتاها خراب!
امـا قنـات نـه تنهـا همـه ایـن ها را از خطـر نابودی نجـات داد بلکـه تمدنی جدید بـه وجـود آورد که تمدن 
قناتـی نـام  دارد. تمدنـی کـه حتـی بخـش ها و اجزای کوچک آن نیزدسـت سـاز بشـر اسـت. بر خـالف تمدن 
هـای رودخانـه ای کـه بـر بسـتری حاضـر و آمـاده ایجـاد شـده انـد. در کویـر، بشـر از هیـچ، همـه چیـز مـی 
آفرینـد. حتـی ابتدایـی تریـن ابـزار زندگـی،»آب« را خـود بایـد از اعمـاق زمیـن بـه سـطح خـاک بیـاورد. آن 
وقـت در برهـوت زندگـی بسـازد و زندگـی کنـد. بـرای ایـن کار بـه مردانی سـخت کـوش نیاز بـوده. مردانی 
کـه قنـات را بسـازند و مردانـی کـه آن را تیمـار کنند. پیشـینه برخی از قنات های اسـتان کرمـان به چندین 
قـرن مـی رسـد. مانایـی ایـن قنـات ها مرهـون زحمات مردانی اسـت که نـام سـاده»َکهکین« بر آن هـا نهاده 
شـده، نامـی سـاده امـا بـه قیمـت یـک شـهر و آبـادی. اگـر کهکینـان نبودنـد و بـا نـوک کلنـگ های شـان این 
سـازه کهـن را پاسـبانی نمـی کردنـد قطعـاً هیـچ شـهری و روسـتایی در حاشـیه کویر، تـاب مقاومـت در برابر 
خشـونت طبیعـت را نداشـت و خیلـی پیـش از ایـن ها غبار نابـودی بر چهره اش می نشسـت. امـا کهکین ها 

اجـازه ندادنـد که چنین شـود. 
علـی عسـکری؛ از جملـه مقنیانـی اسـت که جد اندر جـد به کار مقنی گری مشـغو اند. پیشـینه مقنی گری 
در خانـواده عسـکری بـه 2 قـرن می رسـد. عسـکری 83 سـال سـن دارد. اما با ایـن حال، هنوز هنـگام اذان 
صبـح از خـواب برمـی خیـزد. نمـاز صبـح را در یـک مسـجد مـی خواند و نمـاز ظهر و عصـر را در مسـجد دیگر 
اقامه می کند. مؤذن مسـاجد رفسـنجان اسـت و هر صبح به قصد کار و سرکشـی به قنات های رفسـنجان 

از خانـه بیـرون می زند. شـخصیتی شـاد، قانع، آرام و شـوخ طبع دارد.
گفت و گویی با این مقنی باتجربه انجام داده ام که در پی می آید؛  

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

اگهی تحدید حدود اختصاصی
پـالک 1989  دارای  خانـه  بـاب  یـک  چـون ششـدانگ 
فرعـی از3 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده ازپـالک 3اصلـی 
ابـاد  درشـیخ  واقـع  مترمربـع   65/319 مسـاحت  بـه 
شـهرکهنوج بخـش 46کرمـان خریـداری ازمالک رسـمی خانم رقیه 
سـعیدی مالکی بااسـتناد رای شـماره 139560319002000532-
05/02/1395هیـات مسـتقردرثبت کهنـوج درمالکیت اقـای جوادده 
مـاده 3قانـون  واگهـی موضـوع  فرزنـد گلمحمدقرارگرفتـه  باالیـی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی وسـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
ومـاده 13اییـن نامه قانون ثبت منتشـرودرموعد مقررمـورد واخواهی 
قرارنگرفتـه ونیازبـه تحدیـد حدود داردلذا حسـب درخواسـت کتبی 
مالـک مـورخ 04/06/1395 اگهـی تحدید حدودان به اسـتنادتبصره 
مـاده 13قانـون مزبورمنتشـروعملیات تحدیـدی ان ازسـاعت 8صبح 
روزپنـچ شـنبه 15/7/1395 درمحـل شـروع وبعمـل خواهـد امد لذا 
بـه مالکیـن ومجاوریـن رقبـه فـوق اخطارمیگـردد که درموعـد مقرر 
درمحـل وقوع ملـک حاضرودرصورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بامعرفـی مالک انجـام وچنانچه کسـی ازمجاورین برحدود 
وحقـوق ارتفاقـی ان اعتراض داشـته باشـد طبق مـاده 20قانون ثبت 
ومـاده 86 اصالحـی پـس ازتنظیـم صورتجلسـه تحدیـدی اعتـراض 
خودراکتبـا بـه ایـن اداره اعـالم وظـرف مـدت 30روز دادخواسـت به 
مراجـع ذیصـالح قضایی تقدیـم نماید وگواهـی دادخواسـت مربوطه 
رابـه ایـن اداره ارایـه نماید پـس ازگذشـت مهلت یادشـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهدبود.
 تاریخ 23/6/1395سه شنبه م-الف632

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

https://telegram.me/payamema

خودرو

ر  د
یطی  ا شـر

و  خـودرو  ایـران  کـه 
سـایپا بـه دنبـال تولیـد خـودروی 

ارزان قیمـت هسـتند، رنـو نیـز بـا اسـتفاده از 
کارت »کوئیـد«، بـه دنبـال حداکثـر امتیازگیـری از 

اسـت. ایرانـی  خودروسـازان 
از  توجهـی  قابـل  بخـش  خریـد  قـدرت 
بـا  متناسـب  ایـران  در  خـودرو  مصرف کننـدگان 
میلیـون   30 از  کمتـر  قیمت هـای  بـا  خودروهـای 
تومـان و البتـه، کمتـر از 25 میلیـون تومـان اسـت 
بـا ایـن حـال در ایـن سـطح قیمتـی تنهـا تعـداد 
کـه  می شـود  عرضـه  ایـران  در  خـودرو  محـدودی 

اسـت. پرایـد  آنهـا  پرتیراژتریـن  و  مشـهورترین 
گذشـته از انتقاداتی که به کیفیت این خودرو وارد 
می شـود اما پرایـد بازار گسـترده ای در ایران داشـته 
و پرفروش تریـن خـودروی داخلی اسـت. گسـتردگی 

ر  بازا
خـودرو  ایـن 

خودروسـازان ایرانـی را بـر آن داشـته تـا بـه دنبـال 
تولیـد و عرضـه خودرویـی بـرای رقابـت بـا پراید در 

باشـند. ایران 
در چنیـن شـرایطی رنـو بـرگ برنـده خـود بـرای 
گسـترش حضور در بـازار خودروی ایـران را رو کرده 
کـه خودرویی بـه نام کوئید اسـت. کوئیـد خودرویی 
بـا قیمـت اقتصـادی اسـت کـه هم اکنون توسـط رنو 
در کشـورهایی چـون برزیـل و هنـد تولید می شـود. 
قیمـت ایـن خـودرو در برزیـل 6000 یـورو )حـدود 

تومـان(  میلیـون   24
 4500 هنـد  در  و 
)حـدود  یـورو 
میلیـون   18
 ) ن مـا تو

اسـت.

یـن  ا
و  ر د خـو
صـورت  در 
تولیـد در ایـران احتمـاال در محـدوده قیمتـی 25 
میلیـون تومـان وارد بـازار خواهـد شـد و بـا توجه به 
جذابیت هـای ظاهـری، فنـی و کیفی آن در مقایسـه 
می توانـد  سـرعت  بـه  پرایـد،  ماننـد  خودرویـی  بـا 
مشـتریان ارزان تریـن خـودروی داخلـی را به سـوی 

کنـد. جـذب  خـود 
ایـن موضـوع از یک سـو ایـران خودرو را وسوسـه 
کـرده تـا بـا تولیـد این خـودرو بـه بـازار خودروهای 
بـا قیمـت کمتـر از 30 و 25 میلیـون تومـان ورود 

کـرده و جـای پای خـود را در بـازاری با گسـتردگی 
بـاال محکـم کند و از سـوی دیگر زنگ خطـر را برای 
سـایپا به صدا درآورده و این شـرکت نگران آن اسـت 
کـه ایـران خـودرو بـا تولیـد رقیبـی بـه نـام کوئیـد، 
بـازار پرایـد بـه عنـوان گاو شـیرده سـایپا را، از آن 

کند. خـود 
ایـن احتمـاالت دو شـرکت ایـران خودرو و سـایپا 
را وا داشـته تـا بـرای در اختیـار گرفتـن رنـو کوئیـد 
تـالش کنند و این رقابت در حدی اسـت که شـنیده 
می شـود هـر یک از این دو شـرکت، آغـاز دور جدید 
شـراکت بـا رنـو و گسـترش همکاری هـا را مشـروط 
بـه در اختیـار گرفتـن کوئیـد کرده انـد. شـرکت رنو 
ایرانـی  بـزرگ  ایـن اشـتیاق دو خودروسـاز  از  نیـز 
اسـتفاده را کـرده و بـا مذاکـره هم زمـان و مـوازی با 
دو خودروسـاز ایرانـی تـالش می کنـد بـا اسـتفاده از 
بـرگ برنـده کوئیـد، حداکثـر امتیـاز را کسـب کند.

بـا توجـه به ایـن شـرایط سرنوشـت تولیـد کوئید 
در ایـران هم چنـان نامعلـوم و مبهم اسـت و البته رنو 
نیـز تمایـل دارد تا زمان مناسـب، این ابهـام و تعلیق 
را حفـظ کنـد. در ایـن زمینـه نماینـده رنـو تاکنـون 
از پاسـخ گویی صریـح بـه سرنوشـت تولیـد کوئید در 
ایـران طفره رفته اسـت. در جدیدتریـن موضع گیری 
در ایـن زمینه، پیمـان کارگر - مدیرعامـل رنوپارس، 
در پاسـخ به پرسـش ایسـنا مبنی بر اینکه کوئید در 
کـدام شـرکت ایرانـی تولیـد می شـود؟ تنهـا بـه این 

پاسـخ بسـنده کـرد کـه تولید چنـد مدل خـودروی 
جدیـد رنـو در ایـران قطعـی شـده کـه یکـی از ایـن 

خودروهـا، کوئیـد خواهد بود.
البتـه در سـخنان خـود سـعی کـرد رنـو را  وی 
چنـدان مشـتاق بـه گسـترش فعالیت هـا در ایـران 
نشـان ندهـد تـا احتمـاال بتوانـد امتیـازات بیشـتری 
از خودروسـازان ایرانـی بگیـرد. در ایـن رابطه وی در 
پاسـخ بـه اینکه آیـا قـرارداد جدیدی بـرای همکاری 
بـا خودروسـازان ایرانـی خواهید داشـت؟ اظهار کرد: 
قـرارداد جدیـد بـرای کارهـای بعـدی کـه در نظـر 
می گیریـم اسـت کـه داریـم روی آن کار می کنیـم و 

»هیـچ عجلـه ای هـم در ایـن زمینـه نداریم«.
کارگـر همچنیـن از احتمال تولید مسـتقل کویید 
و دیگـر محصـوالت رنـو در ایـران نیـز سـخن گفتـه 
کـه البتـه بـه نظر می رسـد بیـش از آنکه بـه واقعیت 
نزدیـک باشـد، تاکتیکی برای کسـب حداکثـر امتیاز 

از شـرکتهای ایرانی اسـت.
طوالنـی شـدن بـازی رنـو بـا خودروسـازان ایرانی 
در حالـی اسـت کـه ایـن شـرکت از رقیـب هموطن 
خـود )پـژو - سـیتروئن( در ایـران عقب افتـاده و در 
حالی کـه پـژو قـرارداد همـکاری بـا ایـران خـودرو و 
سـیتروئن تفاهم نامـه همـکاری با سـایپا را در فضای 
پسـا برجـام منعقـده کرده اسـت اما رنو هنـوز موفق 
بـه انعقـاد قـرارداد جدیـد بـا خودروسـازان ایرانـی 

است. نشـده 

رنوکوئید
باچهقیمتیبهایرانمیآید؟

 در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  
کـه برابـر اراء هیاتهـای  حـل اختـالف  موضـوع 
اراضـي  ثبتـي  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون 
و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحـد ثبتـي منطقـه دو کرمـان  تقاضـای ثبـت 
انهـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتی انهـا مطابق 
قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت بـه ترتیب 
شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل 
وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) 
متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخشـهای ) 2و3 و6و 
28 ( حـوزه ثبتـی منطقـه دو شهرسـتان کرمان 
بشـرح ذیـل آگهـی مـی شـود تـادر صورتـي که  
شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند بتوانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي 
تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي 
طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت 
مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شد.شـایان 
ذکـر اسـت صـدور و تسـلیم سـند مالکیـت بـر 
اسـاس قانـون مذکـور مانـع مراجـع متضـرر بـه 

دادگاه نخواهـد بـود.
امالکتقاضایثبتشدهواقع

دربخش2کرمان
14454  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده 
از  881  فرعـی از 3968  اصلـی -  اقـای  احمـد 
حسـن خانـی اندوهجـردی  فرزنـد  محمـد  بـه 
شناسـنامه شـماره  4584  صـادره از گلبـاف  در 
ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مساحت   302  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان سراسـیاب  جـاده 
قدیـم ماهـان  کوچـه بـاغ کسـری  خریـداری  از 
محل مالکیت  نصرت شـفیعی   -  ردیف  1227
14620  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  
753  فرعـی از 3968  اصلـی -  خانـم  سـکینه 
امیـن پـور جوشـانی  فرزنـد  علی  به شناسـنامه 
شـماره  863  صـادره از شـهداد   در ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   312/02  متر 
خیابـان  سراسـیاب   کرمـان  ادرس  بـه  مربـع  
شـهیدان ماهانـی  نبش کوچه 30  خریـداری  از 
محـل مالکیـت  عبـاس حیـدری فرسـنگی    -  

ردیـف  1281
14630  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده 
از  899  فرعـی از 3968  اصلـی -  اقـای  اصغـر  
قریه  ملکی  فرزند  محمد  به شناسـنامه شـماره  
3819   صـادره از  رایـن  در ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   153  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  شـهرک  صنعتـی  پزرگـراه  امـام  
بلـوار  تـره بـار  کوچـه  گلسـتان  خریـداری  از 
محـل مالکیـت  حاج  ماشـااله ثمـره  هدایت زاده  

-  ردیـف   2969
14655  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  
758  فرعـی از 3968  اصلـی -  اقای  اکبر زینلی 
تیـدری فرزنـد  رمضـان  بـه شناسـنامه شـماره  
یکبـاب   ششـدانگ   در  کرمـان   از   صـادره   1

سـاختمان  بـه مسـاحت   173/36  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب فرسـنگی  خیابـان  
شـهید مغفـوری   کوچه  10  خریـداری  از محل 
مالکیـت  عبـاس ابراهیمـی پور  -  ردیـف   672

14686  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  
823 و 824   فرعـی از 3968  اصلـی -  اقـای  
نادعلـی   محمـود عسـکری فرسـنگی   فرزنـد  
بـه شناسـنامه شـماره  138  صـادره از  کرمـان  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   
60/12  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  سراسـیاب  
انتهـای  کوچـه  29   خیابـان صیـاد شـیرازی  
خریـداری  از محـل مالکیـت   حبیـب الـه ملکی   

-  ردیـف  3652
14694  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده 
از  882  فرعـی از 3968  اصلـی -  خانم فرشـته 
مقدمی نیا  فرزند  محمود  به شناسـنامه شـماره  
1783  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
مغـازه  بـه مسـاحت   51/60  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  سراسـیاب  نبش شـهیدان ماهانی 
1 خریـداری  از محـل مالکیـت   مهـدی امانـی   

-  ردیـف  2208
14707  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده 
از  829  فرعـی  مکـرر از 3968  اصلـی -  اقـای  
سـید مجتبـی حسـینی محمـود ابـادی  فرزنـد  
سـید حسـین   به شناسـنامه شـماره  15 صادره 
از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  به 
مسـاحت   228/80  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  
سراسـیاب  فرسـنگی  کوچه  شـماره  34  شهید  
شـیرازی  خریـداری  از محـل مالکیـت   بـاران 

گرگینـی   -  ردیـف  193
14716  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  
1086  فرعی از 3968  اصلی -  اقای  حمید رضا 
جعفری فرسـنگی   فرزند  حسـین  به شناسنامه 
شـماره  2 صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   73/17  متـر مربع  به 
ادرس کرمان  سراسـیاب  خیابان شـهید مغفوری 
بعـد  کوچـه  17  خریـداری  از محـل مالکیـت  

قاسـم احمـدی نـژاد   -  ردیف  5492
14746  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  
899  فرعـی از 3968  اصلـی -  اقـای  مهـدی 
علینقـی لنگـری  فرزنـد  حسـین  به شناسـنامه 
از  کرمـان  در ششـدانگ   شـماره  11 صـادره 
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   140/85  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان  بزرگـراه امـام  شـهرک 
امام حسـن   کوچه  قدوسـی  خریداری  از محل 
مالکیـت   سـید جـالل عمرانـی    -  ردیـف  97

14814  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده 
از  899  فرعـی از 3968  اصلـی -  اقـای  قاسـم 
رحمانیـان   فرزنـد  محمد  به شناسـنامه شـماره  
یکبـاب   ششـدانگ   در  بـم   از   صـادره    43
سـاختمان  بـه مسـاحت  260/30  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان  بلـوار تره بار  شـهرک امام حسـن  
عسـکری  خریـداری  از محـل مالکیـت   علـی 

احمـدی نـژاد  -  ردیـف  293
از 3982  اصلـی مجـزی شـده  5523  فرعـی 
از  3  فرعـی از 3982  اصلـی -  اقـای  فیـض 

الـه صادقـی گوغـری   فرزنـد  رحمـت اهلل   بـه 
بافـت   در  از   شناسـنامه شـماره  11 صـادره 
ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مساحت   218  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  شـهید 
دسـتغیب  کوچـه 48 سـمت چـپ درب پنجـم 
خریـداری  از محـل مالکیـت   افالطـون نفیسـی  

-  ردیـف  1653
557  فرعـی از 4220  اصلـی  -  اقـای  رسـول 
صدقـی چتـرودی فرزنـد  عبـاس  به شناسـنامه 
شـماره  957 صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   161/46  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان سـرباز  کوچـه  
37  شـرقی خریـداری  از محـل مالکیـت  مهدی 

صفـری فرسـنگی  -  ردیـف  44
32  فرعـی از 4398  اصلـی  -  اقـای  داریـوش 
امیـر زاده مـراد  ابـادی  فرزنـد  غالمحسـین  بـه 
شناسـنامه شـماره  662  صـادره از  ریـگان ) بـم 
(  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  مشـتمل بر 
طبقـه فوقانـی  به مسـاحت   142/73  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  خیابـان سـرباز  کوچـه  43  
شـرقی  19  درب اول  سـمت  چـپ  خریـداری  
از محـل مالکیـت  فریبـرز منشـی زاده  -  ردیف  
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1472  فرعـی از  1783   اصلـی -  خانـم  بتـول  
حسـنی  راوری  فرزنـد  عبـاس   بـه شناسـنامه 
راور  در  ششـدانگ   از   شـماره   86  صـادره 
بـه  مسـاحت  384/50   یکبـاب   سـاختمان  
متـر مربـع   کـه مـوازی  135/47 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و 
در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  جهـاد  کوچـه  64  خریـداری از محـل 
مالکیـت  سـید  محمـد  علـی میـر  حسـینی - 

ردیـف  1612
6125  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقای حسـین 
حسـینی  فرزنـد  حسـن  بـه شناسـنامه شـماره   
37031  صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  یکباب   
سـاختمان  بـه  مسـاحت  271/50  متـر مربـع   
کـه مـوازی  98/12 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده   
اذر   ادرس کرمـان  خیابـان  24  بـه  قـرار دارد 
مالکیـت   محـل  از  خریـداری  مشـهد  کوچـه  

ماشـااله ثمـره هدایـت زاده  - ردیـف  3798
خانـم     - اصلـی  از  1783    فرعـی    12635
بـه  فرزنـد  حسـین   معصومـه گنـج کریمـی  
شناسـنامه شـماره   10  صـادره از  کرمـان  در  
ششـدانگ  یکباب   سـاختمان  مشتمل بر طبقه 
فوقانـی  بـه  مسـاحت  354/35  متـر مربع   که 
مـوازی  119/43  متـر مربـع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده   
قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  بلوار جهاد  شـهرک 
یاسـین  - یاسـین 6 پـالک 2 خریـداری از محل 
مالکیـت  ماشـااله ثمـره هدایـت زاده  - ردیـف  

3094
19137  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقای ابراهیم 

پور غفاری   فرزند  محمد  به شناسـنامه شـماره   
57 صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب   
سـاختمان  بـه  مسـاحت  302/60  متـر مربـع   
کـه مـوازی  109/37  متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  
نامبـرده   قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  بلوار جهاد  
کوچـه 56 شـمالی 5 نبـش شـرقی 1 خریـداری 
از محـل مالکیـت  ماشـااله ثمـره هدایـت زاده  - 

ردیـف  2861
19379  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای علـی 
اکبـر اردالن فـر  فرزنـد  شـهریار  بـه شناسـنامه 
شـماره   34212 صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  
بـه  مسـاحت  298/35   یکبـاب   سـاختمان  
متـر مربـع   کـه مـوازی  107/83  متـر مربـع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و 
در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  
خیابـان ازادگان  خیابـان جواداالئمـه )ع(  کوچـه 
محـل  از  خریـداری  راسـت  سـمت   4 شـرقی 
مالکیـت  عبدالـه عـدل اسـفندیاری   - ردیـف  

639
141  فرعـی از  2779   اصلـی -   اقـای محمـود 
عـرب نـژاد خانوکـی   فرزنـد  علی  به شناسـنامه 
شـماره   397 صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  
   324/75 مسـاحت   بـه   سـاختمان   یکبـاب  
متـر مربـع  کـه مـوازی  117/37  متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و 
در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  شـهید رجائـی  کوچـه  49 جنوبـی 2 
شـرقی 2 پـالک 5  خریـداری از محـل مالکیـت  

قاسـم زنگـی ابـادی  - ردیـف  2519
199  فرعـی از  2785   اصلـی -   خانـم  رحیمه 
سـعید   فرزنـد  احمـد  بـه شناسـنامه شـماره   
3604  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکباب  
  1208/81 مسـاحت   بـه   اداری  سـاختمان  
متـر مربـع  کـه مـوازی  100/73  متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و 
در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد  بـه ادرس کرمـان  
شـرف ابـاد کوچه شـماره 21 اخر کوچـه روبروی  
پسـته مظهـری جنـب سـوله تورنیا خریـداری از 
محـل مالکیـت  محمد ایرانمنـش  - ردیف  264

206  فرعـی از  2785   اصلـی -   خانـم  مریـم 
خراسـانی قنات قاضی  فرزند  علی  به شناسـنامه 
شـماره   963 صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  250/01  متر 
مربـع  که موازی  20/10  متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  
نامبـرده   قـرار دارد  بـه ادرس کرمـان  شـرف 
ابـاد  بلـوار امـام حسـین کوچـه شـماره 5 منزل 
چهارم سـمت راسـت خریداری از محـل مالکیت  
حسـین ایرانمنش و اسـداله عاشـورزاده و ماشااله 

پورنامـداری  - ردیـف  2653
اقـای      - اصلـی  از  2787    فرعـی     2037
محسـن رجبعلی  پـور فرزند  رضا  به شناسـنامه 
شـماره   85 صـادره از  کرمـان   در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  258/75  متر 
مربـع بـه ادرس کرمان  بلوار  شـیخ  احمد  کافی  

شـمالی  کوچه  94  جنب  پالک  67  خریداری 
از محـل مالکیـت  عالیـه  هـروی - ردیف  164

9672   فرعـی از  2787   اصلـی -   خانـم زهـرا 
رنجبـر کهنوئـی  فرزنـد  رحیـم  بـه شناسـنامه 
شـماره   4 صـادره از  کرمـان   در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  165/60  متر 
مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان خبرنـگار کوچه  
رضـا   محمـد  مالکیـت   محـل  از  15خریـداری 

هـروی - ردیـف  3803
17212   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  
قربانعلـی تهـرودی  فرزند حسـین  به شناسـنامه 
شـماره   2 صادره از  راین  در  ششـدانگ  یکباب  
بـه   فوقانـی   بـر طبقـات  سـاختمان  مشـتمل 
مسـاحت  372/75  متـر مربـع بـه ادرس کرمان  
از محـل  رسـالت 3 خریـداری  رسـالت  میـدان 
مالکیت  عبدالحسـین سـام زاده  - ردیف  2193

اقـای     - اصلـی  از  2787    فرعـی    21507
ذبیـح اهلل حـاج عابـدی   فرزنـد  محمـد حسـین  
بـه شناسـنامه شـماره   961  صـادره از  کرمـان  
در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  به  مسـاحت  
بلـوار  بـه ادرس کرمـان   160/31  متـر مربـع 
رسـالت کوچـه  15 خریـداری از محـل مالکیـت  
حاج محمود پورزاده حسـینی     - ردیف  2064
22455  فرعـی از  2787   اصلـی -   خانـم زینب 
میـر ابـادی  فرزند  ماشـااله به شناسـنامه شـماره   
848  صـادره از  ریـگان ) بـم ( در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  156/70  متـر 
مربـع بـه ادرس کرمان  خیابان شـیخ احمد کافی 
جنوبـی  کوچـه شـماره 22 خریـداری از محـل 

مالکیـت  ابراهیـم بانـک توکلـی   - ردیـف 697
اقـای      - اصلـی  از  2787    فرعـی    22515
بـه  قربانعلـی    فرزنـد   پـور   شـریف  رمضـان 
و  بردسـیر  از   صـادره   2 شـماره    شناسـنامه 
خانـم  زهـرا کالنتـری پـور  فرزنـد  احمـد  بـه 
شناسـنامه شـماره   1  صادره از  بافت  بالمناصفه 
در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  به  مسـاحت  
250/52  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان  
ابـوذر جنوبـی  خیابـان 30 متری  شـهید قربانی  
کوچـه 10 متـری  قربانـی  خریـداری از محـل 
مالکیـت  حـاج حسـین  بانـک توکلـی   - ردیف  

هـای 218 و 3017
اقـای     - اصلـی  از  2787    فرعـی    22555
داریـوش فـرح بخـش   فرزنـد  نعمـت اهلل  بـه 
شناسـنامه شـماره   203  صـادره از  بردسـیر  
در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  به  مسـاحت  
143/80  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان 
شـیخ احمـد کافـی  جنوبـی  کوچـه  6 فرعی  5  
سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت  حـاج 

محمـود پـورزاده حسـینی     - ردیـف  151
از  2787   اصلـی -   خانـم  22671  فرعـی 
فاطمـه میرزائـی باغگلـی  فرزنـد  سـید ابراهیـم   
بـه شناسـنامه شـماره   2147  صـادره از  بم  در  
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  
292/60  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان میـدان 
محـل  از  خریـداری  فرهنـگ  کوچـه  رسـالت 
مالکیـت   محمـود پـورزاده حسـینی  - ردیـف  

2134
22720   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  
حسـین محمـدی زاده تهـرودی  فرزنـد  قاسـم  
بـه شناسـنامه شـماره   4  صـادره از رایـن  در  
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  
130/58  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان  
ابـوذر جنوبـی  کوچـه  42 خریـداری از محـل 
مالکیـت   حاج محمود پورزاده حسـینی - ردیف  

1068
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دربخش6کرمان
1877  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای کمـال 
افشـون  فرزنـد  کرامـت  بـه شناسـنامه شـماره   
61 صـادره از  حاجـی اباد  در  ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه  مسـاحت  233/50  متر مربع به 
ادرس کرمـان  قائـم  ابـاد  دهخـدا 5  خریـداری 
از محـل مالکیـت  احمـد ایالقـی و  ورثـه  علـی  

ایالقـی  - ردیـف   55
1879  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای  یونـس 
خادمی  فرزند  کیوان رضا  به شناسـنامه شـماره   
3922  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه  مسـاحت  248/15  متـر مربـع 
بـه ادرس کرمـان  قائـم  ابـاد  خیابـان  مطهـری  
کوچـه 18  درب دوم سـمت چـپ  خریـداری از 
محـل مالکیـت  علـی  ایالقـی  - ردیـف   2027

امـالک تقاضـای ثبـت شـده واقـع در بخـش 28 
ن ما کر

4  فرعـی از  225  اصلـی -  اقـای  مصیب قصاب 
زاده  فرزنـد  محمـد  بـه شناسـنامه شـماره   69  
صـادره از  رایـن در  ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه 
مشـتمل بر خلوت   به  مسـاحت  228 متر مربع 
بـه ادرس  کرمـان - رایـن  خیابـان 17 شـهریور 
نبـش خیابـان پایین مطب پزشـکان  خریداری از 
محـل مالکیـت  سـید محمـد هوشـمند  - ردیف   

4350
3  فرعـی از  1341  اصلـی -  اقـای  سـید مجید 
میـر حسـینی   فرزنـد  سـید محمـد علـی  بـه 
رایـن  در   از   شناسـنامه شـماره   10 صـادره 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  
1468/69  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان - رایـن 
بلـوار افالطـون  روبـروی  منـزل خانـم نیـک پور  
خریـداری از محـل مالکیـت  بـدر السـادات  میر 

حسـینی    - ردیـف   3416
15  فرعـی از  1557  اصلـی -  اقـای  محمـد 
بـه  فرزنـد  حاجـی   میرزائـی   قریـه  دیگوئـی 
شناسـنامه شـماره   10  صـادره از  رایـن   در  
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  
274/65  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان - رایـن  
خیابـان طالقانـی کوچه اسـپیک 1  خریـداری از 
محـل مالکیـت  سـید  علی اکبـر افتخـار افضلی   

- ردیـف   1838- ردیـف   1350
تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه 1395/06/28
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خبر

ناگفته های دربی هشتاد و سوم  
مهـر/ شـرایط دو تیم اسـتقالل و پرسـپولیس 
قبـل از دربـی هشـتاد و سـوم ایـن امیـدواری 
را بـرای عالقمنـدان بـه وجـود آورده بـود کـه 
شـاهد یـک فوتبـال زیبـا و تماشـاگر پسـند از 
سـوی بازیکنـان دو تیم باشـند اما تسـاوی صفر 
بـر صفـر بـا کمتریـن موقعیـت گل همـه آنها را 
ناامیـد کرد. حتی اسـتقاللی ها هم که تیمشـان 
از شـرایط خوبـی برخـوردار نبـود و طبیعتا باید 
از ایـن تسـاوی راضی باشـند، از کیفیت بازی دو 
تیـم راضـی نبودنـد. با این حـال جدا از مسـائل 
فنـی اتفاقـات تلـخ و زشـتی هم در حاشـیه این 
رویـداد رخ داد کـه مسـئوالن باید بـه آنها توجه 
کننـد و بـرای دربی برگشـت نقایـص را برطرف 
و در جهـت بهتـر شـدن دربـی پرطرفـدار تهران 

بردارند. گام 
سازمانلیگبهخاطربلیتفروشی

باوجـود برگـزاری دیدارهـای پرتعـداد و دربـی 
هـای زیـاد از سـوی سـازمان لیگ، اما مسـئوالن 
ایـن سـازمان هنوز نتوانسـته اند به اوضاع آشـفته 
بلیـت فروشـی سروسـامان دهنـد و بازهم شـاهد 
بوجـود آمـدن بازار سـیاه بلیت فروشـی و افزایش 
چندیـن برابـر قیمـت هـا هسـتیم. ایـن درحالی  
اسـت که صندلـی های زیـادی خالی بـود. ضمن 
اینکه مسـئوالن این سـازمان تاکیـد کردند مردم 
بـه ورزشـگاه نیاینـد چـرا کـه بلیـت هـا فروخته 
شـده اسـت امـا صندلی هـای زیـادی خالـی بود 
و معلـوم نیسـت این بلیت ها دسـت چه کسـانی 

بود؟
برخیتماشاگرانبهخاطرتوهینها

اکثـر  مثـل  هـم  سـوم  و  هشـتاد  دربـی  در 
دیدارهـای گذشـته بازهـم تماشـاگرانی بودند که 
از میـان عالقمنـدان اسـتقالل و پرسـپولیس بـه 
بازیکنان تیم حریف و برخی پیشکسـوتان توهین 
کردند و شـعارهایی هم علیه آنها سـردادند. پرتاب 
اشـیاء مختلـف و پرتـاب مـواد منفجـره از جملـه 
دیگـر نقاط منفی حضور تماشـاگران در ورزشـگاه 
بـود که امید مـی رود بـرای دیدارهـای آینده این 

بداخالقـی هـا بـه حداقل برسـد.
رامینرضاییانبهخاطرناراحتیاش

هـواداران پرسـپولیس هنـوز روزهـای قبـل از 
شـروع لیـگ را فرامـوش نکـرده انـد. روزهایی که 
رامیـن رضاییـان باشـگاه را در بالتکلیفی قـرارداد 
و هفتـه هـا پاسـخ باشـگاه را نـداد و در نهایـت 
راهـی ترکیـه شـد تـا فوتبالـش را در لیـگ ایـن 
کشـور ادامـه دهـد. امـا شـرایط آنطـور نبـود کـه 
ایـن بازیکـن ملی پـوش می خواسـت و بـه ایران 
برگشـت و با وسـاطت افراد زیادی به پرسـپولیس 
برگشـت. برانکـو اما بـه درسـتی او را در این دیدار 
بـه میـدان نفرسـتاد چـرا کـه جلسـات تمرینـی 
کمـی را در کنـار سرخپوشـان بـود امـا در پایـان 
بـازی رضاییـان به خاطـر ناراحتی از بـازی نکردن 
قصـد رفتن به رختکن را نداشـت و ظاهرا طلبکار 

هـم شـده بود.
ترسوهایمدرن

سـرمربیان دو تیـم هـم را بـه نوعـی مـی توان 
جـزو چهـره هـای بـد دربـی هشـتاد و سـوم نـام 
بـرد. برانکـو و منصوریـان بـا وجود اینکـه تفکرات 
خـود را برتـر مـی داننـد و از عملکـرد تیـم شـان 
هـم ابراز رضایـت کردند اما عالقمنـدان به فوتبال 
از عملکـرد ایـن دو تیـم در دربی راضی نیسـتند. 
اعتقـاد بر این اسـت کـه این دو مربی ترسـو بازی 
کردنـد و هـر چنـد تیمهایشـان اعصـاب خردکن 
بـازی نکرد و کمـی هم مدرن بودنـد ولی کیفیت 
تهاجمـی دو تیم تحـت تاثیر تـرس از باختن قرار 

داشت.

یکـی از خبرنگاران ورزشـی بعد 
از بازی هـای آسـیایی بانکـوک در 
پوشـش  بـرای  کـه   1377 سـال 
بـود،  رفتـه  تایلنـد  بـه  بازی هـا 
گـزارش سـفر خـود را در مقاله ای 

منتشـر کـرد. 
اکرمـی  حمیدرضـا  گـزارش 
از  بسـیاری  بـرای  مقالـه  ایـن  در 
روزنامه  نـگاران ایرانـی تکان دهنده 
او در گـزارش خـود ضمـن  بـود. 
اشـاره بـه ظهـور ابزارهـای نویـن 
ارتباطی کـه جهـان روزنامه نگاری 
موقعیـت  بـود،  داده  تغییـر  را 
در  حاضـر  ایرانـی  روزنامه نـگاران 
بانکـوک را مثـل کسـانی توصیـف 
کـرده بود کـه انگار از غـار اصحاب 
کهـف بیـرون آمده انـد و همچنان 
و  یادداشـت  دفترچـه  و  قلـم  بـا 
دوربیـن آنالـوگ کار می کننـد. او 
اسـتفاده  شـرح  بـه  مقالـه اش  در 
خبرنـگاران بین المللـی از لپ تاپ، 
دیجیتـال  دوربیـن  و  اینترنـت 
پرداختـه و با افسـوس نوشـته بود 
کـه هیچ یـک از 30، 40 خبرنـگار 
ایرانـی کـه  و عـکاس رسـانه های 
بـرای پوشـش بازی هـا در بانکوک 
حاضـر بودنـد بهـره ای از تجهیزات 
داسـتان  اوج  نداشـتند.  جدیـد 
آنجـا بـود کـه عکس هـا بـا پـرواز 
هفتگـی »همـا« بـه ایـران ارسـال 
می شـده اسـت. از نظـر نسـل اول 
و  شـرح  توسـعه،  روزنامه نـگاری 
مـرور ایـن کمبود هـا و جاماندن ها 
بررسـی هایی  و  آثـار  در  بایـد  را 
توسـعه  و  رشـد  فراینـد  دربـاره 
روزنامه نـگاری دنبال کـرد، چراکه 

در قامـوس نظریـات نسـل اولی ها، 
نتیجه مسـتقیم توسـعه روش های 
تولیـد، ابزارهـای توزیـع و کمیـت 
توسـعه  جمعـی،  ارتبـاط  وسـایل 
زمـان  گذشـت  بـا  کشورهاسـت. 
معلوم شـد این حـد از بزرگ نمایی 
در فرایند توسـعه کمـی از واقعیت 
بـه دور اسـت: به مـرور ارتباطـات 
توسعه جایگزین توسـعه ارتباطات 
شـد. همراه بـا انقـالب ارتباطات و 
اطالعـات در عصـر دیجیتـال، بـر 
نیـز  موضـوع  ابهـام  و  پیچیدگـی 
اضافـه شـد و دیگـر نمی شـد بـه 
سـیاق گذشـته قضیـه را خوانـد. 
بـه تبـع  ایـن تغییـر و تحـوالت، 
تحلیل هـا نیـز بـه اصـل موضـوع 
کتـاب  جملـه  از  شـد:  نزدیک تـر 
کـه  توسـعه«  »روزنامه نـگاری 
ثانیـه  نشـر  سـوی  از  به تازگـی 
منتشـر شـده و می کوشـد با مرور 
رونـد تاریخـی و بررسـی نیازهـای 
ایـران مواجهـه ای انتقـادی بـا این 
کتـاب  باشـد.  داشـته  پیچیدگـی 
حاضـر را می تـوان کتابی مقدماتی 
روزنامه نـگاری  بـا  آشـنایی  بـراي 
مـرور  بـا  کـه  دانسـت  توسـعه 
می دهـد  نشـان  بحـث  تاریخـی 
غیرموسـع  و  دقیـق  مفهـوم 
چیسـت. توسـعه  روزنامه نـگاری 

امـا بـا همـه پیچ وخم هایـی که 
دهه هـای  در  توسـعه  ارتباطـات 
حاضـر  قـرن  در  داشـته،  اخیـر 
فنـاوری  سـریع  گسـترش  بـا  و 
نویسـنده  اطالعـات،  و  ارتباطـات 
از  سـخن گفتن  اسـت  معتقـد 
فـردای  بـرای  توسـعه  آینـده 

کشـورهایی کـه اکنون بسـیاری از 
مسائل شـان بـا هـم آمیخته شـده 
چنـدان سـاده نیسـت و نمی تـوان 
بـه  را  توسـعه  جنبه هـای  همـه 
پدیده هایـی مثـل گسـترش نفـوذ 
فقیـر،  کشـورهای  در  اینترنـت 
آن هـم بـا زاویـه نـگاه ملـی تقلیل 
داد. نویسـنده البتـه این احتمال را 
می دهـد کـه در آینده، کشـورهای 
درحال توسـعه کنونـی نتواننـد بـا 
یـک برنامه ریزی و سیاسـت گذاری 
سرراسـت و دقیـق بـه جلو حرکت 
بـا  نیروهایـی  درعـوض،  و  کننـد 
ارتباطـی  ابـزار  از  بهره گیـری 
اینترنـت امـا بـا هویـت مقاومتـی، 
پیشـران این کشـورها بـرای تغییر 
باشـند. بـرای ایـن منظـور از آرای 
مانوئـل کاسـتلز کمـک می گیـرد 
انقـالب  بـا  اسـت  معتقـد  کـه 
فنـاوری اطالعات، سـاختار اقتصاد 
و سـرمایه داری جهـان نیـز تغییـر 
یافتـه اسـت و جریان هـای جهانی 
در مکان هـای جغرافیایی متفاوت، 
در  و  ملـی  قدرت هـای  از  فراتـر 
وضعیتـی بـدون اختـالف زمانـی، 
در حـال تولیـد سـرمایه هسـتند. 
در نظـر کاسـتلز با انقـالب فناوری 
اطالعـات، سـرمایه داری نوینی در 
مقیـاس جهانـی بـه وجـود آمـده 
کـه در آن نیـروی کار و سـرمایه 
در کنـار هـم زندگی می کننـد، اما 
ارتباطـی با هـم ندارند چون حیات 
سـرمایه داری دیگـر به نیـروی کار 
متخصـص وابسـته نیسـت، بلکـه 
عمومـی  کار  نیـروی  بـه  وابسـته 
در حال توسـعه  کشـورهای  در 

اسـت. بـا این حـال، کتـاب حاضر، 
یـک  را  توسـعه  روزنامه نـگاری 
تعریـف  امیـدوار  روزنامه نـگاری 
می کنـد: روزنامه نـگاری ای کـه بـا 
مسـئولیت اجتماعـی زیـاد، تالش 
می کنـد وضعیـت جامعـه را بهبود 
اشـاره  ضمـن  کتـاب  ببخشـد. 
بـه ایـن موضـوع و توضیـح آرای 
تأثیرگـذاری  کـه  نظریه پردازانـی 
اطالعاتـی  جوامـع  در  رسـانه ها 
راه  دانسـته اند،  مفیـد  بسـیار  را 
را  فرضیـه  ایـن  در  شـک  بـرای 
می کوشـد  و  می گـذارد  بـاز  نیـز 
نـگاه ناقـدان ایـن موضـوع را نیـز 
از  زمینـه  ایـن  در  کنـد.  مطـرح 
نظریاتـی مانند »جامعـه نظارتی« 
و »جامعـه کنترلـی« و همچنیـن 
فوکـو،  همچـون  متفکرانـی  آرای 
مک چسـنی،  چامسـکی،  دلـوز، 
کاسـتلز، نگـری و هـارت و دیگران 
اسـتفاده می شـود. کتـاب با کمک 
طـرح دوتایـی جامعـه اطالعاتی یا 
نشـان  می دهـد  نظارتـی،  جامعـه 
ظهـور  بـا  توسـعه  روزنامه نـگاری 
رسـانه های نویـن با خطـر انحراف 
اسـتدالل  شـد.  خواهـد  مواجـه 
آنجـا  تـا  زمینـه  ایـن  در  کتـاب 
پیـش مـی رود کـه نشـان می دهد 
اغـراق در اسـتفاده ار پدیده هایـی 

مشـارکتی  روزنامه نـگاری  مثـل 
در  شـهروندی  روزنامه نـگاری  و 
بـرای  کـه  مزایایـی  تمـام  کنـار 
روزنامه نـگاری جریان اصلـی دارد، 
آن  بـرای  هـم  مانعـی  می توانـد 
باشـد. در نظـر نویسـنده، ضمـن 
اینکـه روزنامه نـگاری توسـعه باید 
شـهروندان را در کار خـود دخالت 
دهـد، اگـر بخواهـد بیـش از اندازه 
بـه خواسـته ها و تولیـدات کاربران 
و  ارتباطـی  فناوری هـای  ابـزار 
خـود  دهـد،  اهمیـت  اطالعاتـی 
مقهور برجسته سـازی و دروازه بانی 
بـه  کـه  مخاطبانـی خواهـد شـد 
دلیـل نبود سـواد رسـانه ای کافی، 
را  توسـعه  روزنامه نـگاری  مسـیر 

می کننـد. منحـرف 
خـود  ایـران  آنجاکـه  از  امـا 
توسـعه  بـرای  تـالش  در  را 
معرفـی می کنـد و در گفتارهـای 
بین المللـی نیـز به عنوان کشـوری 
در حـال توسـعه معرفی می شـود، 
شـاید بتـوان اغلـب روزنامه نگاری 
روزنامه نـگاری  را  کشـور  ایـن 
در  کتـاب  نقشـه  نامیـد.  توسـعه 
ایـن راه بدیـن صـورت اسـت کـه 
توسـعه  روزنامه نـگاری  نخسـت 
نسـل های  سـپس  و  تعریـف  را 
تاریخی ارتباطـات و روزنامه نگاری 

توسـعه را از اولیـن تا نسـل چهارم 
بررسـی می کند. همچنیـن پس از 
آشـنایی بـا روزنامه نـگاری توسـعه 
مطـرح  چهره هـای  جهـان،  در 
ارتباطات توسـعه در ایـران معرفی 
روزنامه نـگاری  از  نمونه هایـی  و 
توسـعه در داخل کشـور نیز شـرح 
دیگـر،  سـوی  از  می شـود.  داده 
تألیفـی  کتاب هـای  اغلـب  در 
از  اغلـب  نمونه هـا  روزنامه نـگاری، 
روسـتاهای کشـورهای دوردسـت 
آورده شـده اند کـه بـرای مخاطـب 
ازایـن رو،  اسـت.  نامأنـوس  ایرانـی 
نویسـنده کتاب تالش کـرده برای 
اینکـه مخاطـب را بیشـتر با بحث 
درگیـر کنـد بـه ذکـر چنـد نمونه 
ایرانـی هم بپـردازد. در پایان کتاب 
نیـز نیازهای روزنامه نگاری توسـعه 
در ایـران شـرح داده شـده اسـت. 
اگرچـه کتـاب در فراینـد تحقـق 
ایـران  در  توسـعه  روزنامه نـگاری 
نیم نگاهـی هم بـه حـوزه ای خارج 
هـر  و  دارد  ارتباطـات  حـوزه  از 
رسـانه را در هر دوره ای مینیاتوری 
از وضعیت سیاسـی جامعه در نظر 
می گیـرد. درمجموع کتـاب حاضر 
بـر  مختصـر  مـروری  می تـوان  را 
ارتباطـات و روزنامه نگاری توسـعه 

دانست./شـرق

خاطراتتلخاماواقعییکخبرنگارورزشی

عکسهاراباپروازهفتگیبه
ایرانمیفرستادیم

سـمیه عباسـپور دیگر ورزشـکار باشگاه 
مـس کرمان کـه در رقابت هـای تیراندازی 
بـا کمـان پارالمپیـک ریـو حاضـر بـود به 

عنـوان چهارمـی دسـت یافت.
سـمیه عباسـپور پـس از پیـروزی برابر 
آلمـان و بریتانیـا وارد مرحلـه نیمه نهایـی 
رقابت هـای انفـرادی کامپوند بانوان شـد و 
در ایـن مرحلـه مقابل کمانداری از کشـور 
چیـن شکسـت خورد تا برای کسـب مدال 
برنـز رقابت کنـد. وی در ایـن مرحله برابر 
مـی سـون کیـم از کره جنوبی قـرار گرفت 
و بـا نتیجـه نزدیک 140 بر 138 شکسـت 

خـورد و به عنـوان چهارمـی رضایت داد.
بـا وجود اشـک ها و نارحتی شـدید این 

ورزشـکار پرافتخـار، بایـد بـه او گفـت که 
تـالش و زحمـات او کامـال سـتودنی بـود 
و او کامـال سـربلند ایـن بازی هـا را تـرک 

کرد. خواهـد 
سـمیه عباسـپور پـس از کسـب مقـام 
تیرانـدازی  کامپونـد  رقابتهـای  چهارمـی 
باکمان اظهار داشـت: نخسـتین حضورم را 
در پارالمپیـک تجربـه کـردم و رکوردهای 

خوبـی را هم کسـب کـردم.
وی افـزود: تـا مرحله نیمـه نهایی پیش 
رفتـم و می خواسـتم بـه فینال برسـم اما 
روی یـک تیـر نتوانسـتم تمرکز کنـم و به 
ایـن ترتیـب فینـال را از دسـت دادم. در 
مرحلـه رده بنـدی نیز با اختـالف 2 امتیاز 

مسـابقه را واگـذار کردم.
ملـی پـوش تیروکمـان کشـورمان بـار 
دیگـر بـه نخسـتین حضـورش در بـازی 
هـای پارالمپیـک اشـاره کـرد و گفـت: در 
مرحلـه مقدماتـی رکـورد خوبـی را ثبـت 
کـردم و دوم شـدم امـا در مرحلـه نیمـه 
نهایـی و رده بندی نتوانسـتم. گویی گاهی 
مسـابقات  در  امیـدوارم  نیسـت.  قسـمت 

آینـده نتیجـه خوبـی کسـب کنـم.
وی دربـاره برنامـه بعـدی خـود اظهـار 
داشـت: فعال مدتی اسـتراحت مـی کنم تا 
آرامشـم را بـه دسـت آورم چـون دو سـال 
در اردو بـودم و فعـال نمی توانـم به ورزش 

فکـر کنم.

چهارمی تیرانداز کرمانی در ریو
 خبر

کاریکاتور

ده نمکی تهدید کرد!
مسعود ده نمکی پیشنهاد داده وقتی یک بازیگر را در خیابان یا محفل خاص می گیرند به جای زندان بگویند در فیلم فالن 

ارگان یا نهاد باید بازی کن!

داده نما

ساز و کار مبارزه ایران با پولشویی
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ایلنـا نوشـت: اصولگرایـان هنـوز از چهـره 
اصلـی خـود رونمایـی نکرده اند. چهـره ای که 
هـم از پـس روحانـی برآید و هـم از نظر مالی 
دسـت پاک باشـد تا بیشـتر از این اصولگرایان 

متهـم به خیانـت در امانت نشـوند.
اگـر در پایـان هـر فصـل فوتبـال مربیـان 
تیـم  به دنبـال سـتارگان  مختلـف  تیم هـای 
رقیـب هسـتند تـا ترکیـب خـود را تقویـت 
کننـد، در عرصه سیاسـی نیز سیاسـتمداران 
ایرانـی در ایـن دوره تاریخـی راهـی مشـابه 
او  یـاران  و  روحانـی  گرفته انـد.  پیـش  در 
کـه  دهنـد  تشـکیل  را  ائتالفـی  امیدوارنـد 
اگرچـه  باشـد.   92 ائتـالف  از  فراگیرتـر 
اتفاقـات انتخـاب رئیـس مجلـس باعث شـد 
اختالفـی بیـن عـارف و روحانـی پیـش بیاید 
و یکـی از مهمتریـن حامیـان روحانـی از وی 
رنجیده خاطـر شـود، امـا روحانـی حـاال یکی 
از بزرگترین ژنرال هـای اصولگرا را در اردوگاه 
خـود می بینـد. اگر محمدرضا عـارف به حکم 
رییـس دولت اصالحات در راس شـورای عالی 
سیاسـتگذاری قـرار گرفـت و بـه اشـاره او بر 
صـدر انتخابـات تهـران نشسـت، الریجانی به 
سـفارش اعتدالگرایـان در لیسـت امیـد قـرار 
گرفتـه بـود و بـه سـفارش متحدانـی کـه در 
دولـت داشـت، بـه صـدر مجلـس نشسـت. 
روحانـی که اطمینان دارد فراکسـیون امید از 
او حمایـت خواهـد کـرد، امیدوار اسـت یاران 
الریجانـی را نیـز پشـت سـر خـود ببینـد. به 
خصـوص اینکه فراکسـیون مسـتقالن والیی 

)کـه احتمـاال زیرمجموعـه ای در فراکسـیون 
والیـت خواهد شـد( از افرادی تشـکیل شـده 
امـا  می داننـد،  دولـت  حامـی  را  خـود  کـه 
تمایلـی بـه فعالیـت زیـر پرچـم اصالح طلبی 
روحانـی  الریجانـی،  علـی  جـز  بـه  ندارنـد. 
متحـدی معتمـد و قدیمـی بـه نـام علی اکبر 
ناطـق نـوری دارد کـه  سـال ها پیـش رهبـر 
معنـوی اصولگرایـان بـود و هنوز هـم احترام 
عمامـه و ریش سـفید او از کت وشـلواری های 
دولـت نهـم و دهم برای بسـیاری اصولگرایان 

اسـت. باالتر 
تصمیمجامعهروحانیتمبارزچیست؟

در کنـار ایـن دو نفـر، روحانـی نیـم نگاهی 
بـه تشـکیالت اصولگرایـان دارد. از یـک طرف 
عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز اسـت و بعیـد 
اسـت ایـن تشـکیالت روحانـی، از گزینـه ای 
خـارج از مجموعـه خود، مقابـل رییس جمهور 
فعلـی حمایـت کنـد؛ اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد 
اسـت  بی سـابقه  جهـان  سیاسـی  تاریـخ  در 
کـه یـک حـزب سیاسـی به جـای حمایـت از 
یکـی از اعضـای شـورای مرکـزی خـود بـرای 
باقی مانـدن در پسـت ریاسـت جمهـوری بـه 
سـراغ فـرد دیگـری خـارج از مجموعـه برود. 
روحانـی  مبـارز،  روحانیـت  بـه جـز جامعـه 
نیم نگاهـی هـم بـه موتلفـه و اعضـای آن و 
همچنیـن جامعه اسـالمی مهندسـین دارد تا 
رویـای ائتـالف ضدتنـدروری را محقـق کند؛ 
رویایـی کـه یک دهه قبـل سـعید حجاریان از 

آن سـخن گفتـه بود.

همهرفتند
هفتـه گذشـته همزمـان بـا مـوج اخبـاری 
تهـران  شـهرداری  امـالک  واگـذاری  از  کـه 
منتشـر شـد، رفـت و آمدهـای دیگـری هـم 
در شـهرداری تهـران اتفـاق افتـاده بـود کـه 
از چشـم مـردم دور مانـد. در روزهایـی کـه 
شـهردار تهران زیر بزرگترین فشـار رسـانه ای 
برخـی  بـود، گفتـه می شـود  دهـه گذشـته 
یـاران سـردار قالیبـاف، بـرای چهارمیـن بـار 
انتخابـات  بـرای  را  خـود  سـتادهای  پیاپـی 
سـازماندهی کرده انـد اما طبق اخبـاری که به 
ایلنا رسـیده این بار از این سـتادها اسـتقبالی 
فعـاالن  از  بسـیاری  واقـع  در  اسـت.  نشـده 
سیاسـی در شـهرهای کوچک و بزرگ تمایلی 
بـه حمایـت از قالیباف ندارنـد. همین موضوع 
البتـه دلیلی بـود که قالیباف در سـال 88 هم 

قیـد انتخابـات را بزند.
استراتژیاول؛تقلبازدستروحانی

کاهش ضریـب نفوذ اصولگرایـان، آنها را به 
فکـر اسـتفاده از اسـتراتژی روحانـی انداخت. 
و  پرسـپولیس  بیـن  ورزشـی  تقابل هـای  در 
اسـتقالل هـر بـار کـه یکـی از تیم هـا سـتاره 
تیـم رقیـب را می خریـد، تیم رقیب دسـت وپا 
مـی زد تـا حتـی یـک بازیکـن درجـه سـه و 
خداحافظـی کـرده از تیم رقیـب را بخرد تا در 
کری خوانی هـا دسـت باال را داشـته باشـد. اگر 
روحانـی به سـراغ چهره های معتـدل اصولگرا 
رفـت تـا آنهـا را زیر چتـر تدبیـر و امید متحد 

کند، اصولگرایان به سـراغ اصالح طلبان ناامید 
از روحانـی رفتنـد تـا از یک سـو بـه حامیـان 
شهرسـتانی خـود ایـن پیـام را منتقـل کنند 
کـه روحانـی برنده قطعـی انتخابات نیسـت و 
از سـویی دیگر جریان تحول خـواه را از حضور 
در انتخابـات ناامیـد کننـد. البتـه اصولگرایان 
در ایـن کار یـد طوالیـی دارنـد و چهره هـای 
درجـه چندم رقیـب همچنان شـخصیت های 

محبـوب رسـانه های اصولگرا هسـتند.
استراتژیدوم؛استفادهازچهرههای

درجهدو
در این مدت اصولگرایان اسـتراتژی دیگری 
را نیـز شـروع کرده انـد. از یک سـو چهره های 
درجـه دو و درجه سـه اصالح طلـب می گویند 
روحانـی در عمل بـه وعده هـای اصالح طلبانه 
موفـق نبـوده اسـت! از سـویی دیگـر افـرادی 
مثـل سـعید مرتضـوی از چهره های شـناخته 

شـده اصولگـرا بـا اعتـراف بـه نقـش خـود در 
جنایت هـای کهریـزک و البتـه عذرخواهـی، 
ایـن موضـوع را بـار دیگـر در اذهـان عمومـی 
احضـار  خبـر  ادامـه  در  امـا  می کنـد  زنـده 
هفـت نفـر از چهـره  تاثیرگـذار و تشـکیالتی 
اصالح طلبـان بـه دادگاه شـنیده می شـود تـا 
ایـن پیـام بـه اصالح طلبـان منتقـل شـود که 
در دولـت روحانـی هـم اصالح طلبـان احضـار 
می شـوند.  اصولگرایـان هنـوز از چهـره اصلی 
خـود رونمایـی نکرده انـد. چهـره ای کـه هـم 
سـخنران کاربلـدی تـا از زبـان سـرخ روحانی 
شکسـت نخـورد. از سـویی دیگـر از نظر مالی 
دسـت پاک باشـد تا بیشـتر از این اصولگرایان 
متهـم بـه خیانـت در امانـت نشـوند و از همه 
مهمتـر توانایـی بسـیج مـردم را علیـه دولـت 
داشـته باشـد. زمـان بـرای اصولگرایـان از هر 

زمانـی سـریع تر در حـال گـذر اسـت.

بازار انتخابات ایران گرم تر می شود

اصولگرایان و تقلب از دست روحانی

خبر

کاغذ اخبار

هفتـه هفتـم لیگ 
دسـته اول ایران عصر 
دیروز و در شـهرهای 
مختلف ایـران برگزار 
ایـن  طـی  و  شـد 
بازی هـا مـس کرمان 
نخسـتین پیـروزی خـود را در برابـر  
تیـم هم خانـواده خـود جشـن گرفت 
و گل گهـر هـم بـا بـرد پـر گل برابـر 
ملـوان به صـدر جـدول صعـود کرد. 

شرحبازیمسیها
کرمـان:  مـس  بازیکنـان  اسـامی 
آرمان شـهداد نـژاد، بهنام داداشـوند، 
احمـد  خیـری،  زینـال  محمدرضـا 

زنـده روح، فرزاد حسـینخانی، مهدی 
دغاغلـه، میـالد پور صف شـکن، امیر 
حسـین عسـگری، حامـد محمودی، 
مهـدی تیکـدري، وحیـد اسـماعیل 

بیگی
مـس  بازیکنـان  اسـامی 
رفسـنجان: مس رفسـنجان: سـجاد 
نـادر  امیرخدادمـرادي،  بیرانونـد، 
فتـح اللهی، مجتبی محبـوب مجاز، 
محسـن اذربـاد، مهیار نـوری، جواد 
رمضانـی، میثـم خداشـناس، عباس 
کاظمیان، سـجاد عسـگری، علیرضا 

محمـودي
مـس کرمـان  کـه میزبـان مـس 

رفسـنجان بـود بـا گل دقیقـه  70 
مهـدی دغاغله به نخسـتین پیروزی 
خـود بعـد از 6 هفتـه دسـت یافت و 
پنجمین شکسـت تیم رفسـنجانی را 
رقـم زد، هرچنـد ایـن بـرد تنها یک 
پلـه مـس را بـاال بـرد و به مـکان 11 
جـدول رسـاند. دو تیـم در نیمـه اول 
بـازی پایاپایی داشـتند امـا کرمانی ها 
در نیمـه دوم حمـالت  پـر تعـدادی 
را تـدارک دیدنـد و در. نهایـت روی 
یـک سـانتر و ضربـه نهایـی دغاغلـه، 
3 امتیـاز حسـاس ایـن شـهرآورد را 
کسـب کـرد. میـالد پور صف شـکن 
از مـس کرمـان  و محسـن آذربـاد از 

رفسـنجان  اخطاری هـای ایـن بـازی 
بودند. 

ازهمانجاییکهفکرمیکردیم
ضربهخوردیم

علی اکبـر کالنتری سـرمربی مس 
رفسـنجان پس از بـازی گفت: »بازی 
دونیمـه متفاوت داشـت در نیمه اول 
80 درصـد بازی دسـت ما بـود اما در 
نیمـه دوم دقیقـاً از همان جایـی کـه 
در تمرینـات بـه بچه هـا گفتـه بـودم 
مـس  می دانسـتیم  ضربـه خوردیـم 
ایسـتگاهی  ضربـات  روی  کرمـان 
کرنرهـا و پرتـاب اوت برنامـه دارد اما 
بازهـم از همان جا باختیـم. االن و روز 
اول کـه بـه رفسـنجان آمـدم هیـچ 
تفاوتـی نکـرده و بـا همـان انـرژی و 
ادامـه می دهـم  اول  روز  برنامه هـای 
چراکـه معتقـدم تیم من بـا توجه به 
بودجـه مـس رفسـنجان و برنامه اش 
بـرای اسـتفاده از نیروهـای بومـی تا 
حـاال خیلـی هـم خـوب بـوده و غیر 
لـژ بـازی بـا راه آهـن در دیگـر بازهـا 

مسـتحق باخـت نبودیم.
منمکرمانیام

منصـور ابراهیم زاده سـرمربی مس 

و  قـوت  خـدا  »اول  گفـت:  کرمـان 
خسـته نباشـی بـه بازیکنانـم و کادر 
فنـی و تماشـاگران که تـا لحظه آخر 
جنگیدنـد و همـه خوشـحالیم کـه 
بردیـم. در ایـن بازی نیمـه اول به جز 
لحظـات  بقیـه  در  ابتدایـی  دقایـق 
خـوب عمل نکردیم امـا در نیمه دوم 
بـا تغییراتی کـه دادیـم و جنگندگی 
چندیـن  و  زدیـم  گل  یـک  بچه هـا 
گل هـم نزدیـم کـه اگـر ایـن رونـد 
فرصـت سـوزی های مـا ادامه داشـته 
باشـد شـاید در بازی هـای آینـده بـه 
مشـکل بخوریم. در هفتـه اخیر روند 
رو بـه رشـد فوتبالـی داشـتیم و این 
تسـاوی ها و عدم نتیجه گیـری باعث 
شـده بود اسـترس زیـادی با مـا وارد 
شـود کـه خوشـبختانه امـروز اولیـن 
برد را کسـب  کردیم و همین جا قول 
می دهـم تیـم مـس در پایـان فصـل 
در جایـگاه خوبـی قـرار گیـرد. مهـم 
ایـن اسـت کـه بتوانیـم از موجودیت 
خودمـان اسـتفاده و با تغییـرات الزم 
و اضافه شـدن محرومـان ما در هفته 
آینـده مقابل ملوان هم موفق شـویم. 
تماشـاگران نقش مثبتی در پیشرفت 

دارنـد و حـق آن هاسـت کـه پیروزی 
بخواهنـد هوادار احسـاس زیـادی به 
تیـم دارد و بـا همـان حـس و حالش 
تیـم را همراهی می کننـد. در فوتبال 
باید تا دقیقه آخر تشـویق کرد و تیم 
را حمایـت. دربـازی تیم ملـی با قطر 
که ایـران خوب نبود این تماشـاگران 
یک صـدای  تشـویق  بـا  کـه  بودنـد 
خود تـا لحظه آخر تمرکـز دروازه بان 
حریـف را برهم زدنـد و باعث پیروزی 
ایران شـدند. پس همـه باید یکپارچه 
از ایـن تیم پشـتیبانی کنیم. االن من 
و تمـام بازیکنانـم کرمانی هسـتیم و 
هـر جـا از مـا می پرسـند می گوییـم 
کرمانی ایـم چراکه موفقیـت این تیم 
موفقیت همه اسـت و همـه از دردش 

خوشـحال می شـویم.
گلگهرشگفتیساز

تیـم گل گهـر سـیرجان نیـز در 
ورزشـگاه اختصاصـی خود بـا نتیجه 
بـا شکسـت  را  انزلـی  قوهـاي   1-3
بدرقـه کـرد و بـا تفاضـل گل بهتـر 
نسـبت بـه اکسـین البـرز بـه صـدر 
جـدول رفـت تـا شگفتی سـازی های 
گل گهر با وینگو ادامه داشـته باشـد.

»فروشنده«
 نماینده سینمای ایران در 

اسکار 2017 شد
سـینمای  نماینـده  کننـده  انتخـاب  هیـات 
ایـران بـرای اسـکار 2017 بعد از بحث و بررسـی  
فیلـم سـینمایی فروشـنده  بـه کارگردانـی اصغر 
فرهـادی را بـه عنـوان نماینـده سـینمای ایـران 
بـرای اسـکار انتخـاب کـرد. بـه گـزارش اعتمـاد 
آنالیـن، ایـن هیـات فیلـم فروشـنده را از میـان 
پنـج فیلـم »ایسـتاده در غبـار« )محمدحسـین 
میرکریمـی(،  )سـیدرضا  »دختـر«  مهدویـان(، 
»فروشـنده« )اصغـر فرهـادی(، »النتـوری« )رضا 
درمیشـیان( و »ناهیـد« )آیـدا پناهنـده( انتخاب 
کـرده اسـت. پـوران درخشـنده، محمـد بـزرگ 
نیـا، محمد حیدری، سـعید عقیقی، امیرحسـین 
علم الهدی، شـهرام مکـری، تورج منصـوری، اکبر 
نبوی و امیر اسـفندیاری عضو این هیات هسـتند. 
امیـر اسـفندیاری سـخنگوی هیـات معرفی فیلم 
ایرانـی اعالم کـرد: »پس از بحث هـای همه جانبه 
و بررسـی های تکمیلـی در خصـوص پنـج فیلمی 
کـه در فهرسـت کوتـاه دوم قیـد شـده بـود، این 
هیـات بـا اکثریـت قـوی آرا، فیلـم »فروشـنده« 
بـه  معرفـی  بـرای  را  فرهـادی  اصغـر  سـاخته 
فرهنگسـتان و رقابت از سـوی کشورمان در رشته 
بهترین فیلـم خارجی زبان برگزید.« اسـفندیاری 
افـزود: »اعضـای هیـات ضمن تشـکر از سـازمان 
سـینمایی، بنیاد سـینمایی فارابی و خانه سـینما 
کـه در تعاملـی مطلـوب هماهنگی هـای الزم را 
بـرای برگزاری جلسـات انجام داده انـد، امید دارند 
فیلـم برگزیـده با اتـکا به پشـتیبانی کلیـه مراکز 
تاثیرگذار فرهنگی کشـور، ظرفیت های سـینمای 
ایـران را در ایـن رقابـت بـزرگ جهانـی بـه خوبی 

کند.« نمایندگـی 
فروشـنده فیلمی بـه کارگردانی و نویسـندگی 
اصغـر فرهـادی اسـت. ایـن هفتمیـن فیلـم بلند 
در جشـنواره  فروشـنده  اسـت.  فرهـادی  اصغـر 
فیلـم کـن 2016 نامـزد نخل طال بود. در مراسـم 
اختتامیـه این جشـنواره جایزه بهتریـن فیلم نامه 
بـه اصغـر فرهادی رسـید و شـهاب حسـینی هم 
برنـده جایـزه بهتریـن بازیگر مرد شـد. فروشـنده 
روایتگـر داسـتان زن و شـوهر جوانـی اسـت کـه 
در حـال اجرای نمایشـنامه مرگ فروشـنده آرتور 
میلـر هسـتند. بـرای این زوج پـس از اجـاره یک 
آپارتمـان مشـکالتی به وجـود می آیـد. آپارتمانی 
کـه اینـان اجـاره کرده انـد پیش تر محـل زندگی 
زنـی بوده اسـت که به گفته سـاکنان سـاختمان 
دچـار فسـاد اخالقی بوده اسـت. در ابتدای سـال 
2016 میـالدی، وب گاه هـای معتبـر سـینمایی، 
فهرسـت فیلم هایی را که منتقـدان و عالقه مندان 
بـه سـینما بـرای دیـدن آن هـا در سـال جدیـد 
اشـتیاق دارنـد، منتشـر می کننـد. ایندیوایـر، بـا 
انتشـار فهرسـتی از صـد فیلم کنجـکاوی برانگیز 
کـه در سـال 2016 اکـران می شـوند، پنجمیـن 
فیلم فهرسـت خود را به فروشـنده، هفتمین فیلم 
سـینمایی اصغر فرهادی اختصـاص داد. ایندیوایر 
دربـاره ایـن فیلـم نوشـت: »شـاید بـرای اغلـب 
مـا، اصغـر فرهـادی، هیجان انگیزتریـن فیلم سـاز 
ایرانـی ایـن دهه اسـت. ملـودرام برنده اسـکار او، 
جدایـی نـادر از سـیمین سـال گذشـته در راس 
فهرسـت ایندیوایـر بـه عنـوان بهتریـن فیلم دهه 
اخیـر قرار گرفت و فیلم فرانسـوی او گذشـته نیز 
فیلـم فوق العـاده ای اسـت.« سـایت سـیر کویت، 
محصـول  فرهـادی،  اصغـر  سـاخته  فروشـنده 
مشـترک ایران و فرانسـه و تونـی اردمان محصول 
آلمـان را شـانس های نهایـی برای جایـزه بهترین 

فیلـم خارجـی زبان اسـکار 2017 دانسـت.

شاگردانابراهیمزادهباالخرهبردند

کرمانیهابرندهالمسینو

هنر

افقیوعمودییکسانمیباشد
1- دانشـمند و نویسـنده صاحـب نـام کرمـان متولـد 

پاریز 
2-مردمـان بـی چیز و مسـتمند- رسـانه ملـی- مکمل 

ن پیستو
3- رهبر فقید شیلی

4- از شـاهان مغـول- سـتون بـدن- گیاهـی آمریکایی 
کـه ریشـه آن و حرف طبـی دارد.
5- آلوده بودن – از صنایع دستی 

6- هـر آنکـس کـه ............ دهـد نـان دهـد- اهتمام – 
دوستی

7- اسانی- بندری در بوشهر- آینده
8- یکریـز و مـداوم- حـرف تعجب- رمـزی و مخفیانه- 

معـاون هیتلر
9- دیکته- آخر و انتها- بایست و ضرورت- مادر

10- قسمتی از پا- دسته ای از گیاهان حشره خوار
11- پایتخـت بنـگالدش- تظاهـر و دورویـی- تابنـاک  

منور و 
12- نفربرجنگی- نامی پسرانه

جدیـد-  دار-  تیرپیـکان  کجـی-  دهـان  حـرف   -13
یـاری و  کمـک 

14- از اثـار تاریخـی و باسـتانی کرمـان در نزدیکـی 
شـهداد

15- بـزرگ نمایـی عکـس و تصویـر- بیـرون و گردش 
کودکانـه و خودمانی

حل جدول شماره 724

جدول شماره 725 

محمدعلی گلچین
طراح جدول

اگهی تحدید حدوداختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـالک 
2003فرعی از3اصلی مفروزومجزی شـده ازپالک 
3اصلی به مسـاحت 3329مترمربع واقع درشـیخ 
ابادخیابـان شـهرداری قدیم شـهرکهنوج قطعه یک بخش 
46کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی اقـای امیرسـعیدی 
مالکی بااسـتنادرای شـماره 139560319002002115-
31/04/1395 هیـات مسـتقردرثبت کهنـوج درمالکیـت 
اقای حمیدحمـزه ای فرزندعلی قرارگرفتـه واگهی موضوع 
مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی وسـاختمان 
هـای فاقدسندرسـمی ومـاده 13اییـن نامـه قانـون ثبـت 
منتشـرودرموعد مقررمـورد واخواهـی قرارنگرفتـه ونیازبـه 
تحدیـد حـدود داردلذاحسـب درخواسـت کتبـی مالـک 
بااسـتناد  ان  حـدود  تحدیـد  اگهـی  مـورخ 08/6/1395 
تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـروعملیات تحدیـدی 
ان ازسـاعت 8صبـح روز5شـنبه مـورخ 95/7/13 درمحـل 
شـروع وبعمـل خواهد امـد لذابـه مالکیـن ومجاورین رقبه 
فـوق اخطارمیگرددکـه موعـد مقرردرمحـل وقـوع ملـک 
حاظرودرصـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی 
ازمجاوریـن  کسـی  وچنانچـه  انجـام  مالـک  معرفـی  بـا 
برحدودوحقـوق ارتفاقـی ان اعتـراض داشـته باشـد طبـق 
مـاده 20قانـون ثبـت ومـاده 86اصالحـی پـس ازتنظیـم 
صورتجلسـه تحدیـدی اعتـراض خـود راکتبـا به ایـن اداره 
اعـالم وظرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجع ذیصالع 
قضایـی تقدیـم نماید وگواهی دادخواسـت مربوطه رابه این 
اداره ارایـه نمایـد پس ازگذشـت مهلت یادشـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهدبود 
تاریخ انتشارسه شنبه 23/6/1395 م-الف633

اصغرنارویی
ریس ثبت واسناد وامالک شهرستان کهنوج

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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عکس: آیدا گنجی پور

 پرنده گفت

 زمین تکیه گاه خوبی نیست 

و از مسیر نگاهت

به آسمان پر زد . . . 

حمید نیک نفس

حاشیهعکس نوشت

گالیه های تلخ ابوالفضل پورعرب: 

سرطان داشتم، گفتند ایدز دارد!
با »سـلطان قلبها« عاشـق سـینما شـدم... برای فیلـم »عروس« 
30 هـزار تومان قرارداد بسـتیم... مرگ ما را هم در اخبار سراسـری 
تلویزیـون اعـالم کردنـد... به همیـن راحتی باید به اینجا برسـد که 
یکـی بگوید معتـاد اسـت و دیگری بگویـد ایدز گرفته!؟ بخشـی از 
حافظـه ی بلندمدتـم پاک شـده بـود... جوانـی ام را نفهمیدم چطور 

گذشت اما میانسـالی ام را دوسـت دارم بفهمم...
بـه گـزارش ایسـنا، ابوالفضـل پورعرب کـه به تازگـی در برنامه ی 
»سـی وپنج« بـا فریـدون جیرانـی مصاحبـه کـرده اسـت، در ایـن 
گفت وگـو خـود را متولد اول تیر 1340 در محله ی شـاه عبدالعظیم 
تهران و فرزند سـوم یک خانواده ی فرهنگـی معرفی کرد و درباره ی 
ورودش بـه عرصـه ی هنر گفـت: اولین فیلمی که دیدم »سـنگام« 
بود اما با »سـلطان قلبها« عاشـق سینما شـدم. پدرم اجازه نمی داد 
عکـس فردیـن را روی دیـوار بچسـبانم چون موافق سـینما و تئاتر 
نبـود و خیلـی مخالفت می کـرد. بعدها گفـت برو دنبال موسـیقی 
و مـن رفتـم دانشسـرای هنر و در سـال های بعد تخصص سـینما و 

تئاتر را انتخـاب کردم.
پورعـرب دربـاره ی دوران بیماری خود و وضع فعلی سـالمتی اش 
هـم گفت: سـرطان مـن سـرطان اثنی عشـر بود که با شکسـتگی 
جنـاق سـینه ام شـروع شـده بـود امـا خوش خیـم بـود و االن حل 
شـده اسـت اما من از نظر روحی زجر سـرطان بدخیم را کشـیدم. 
وقتی پشـت پنجره ی اتاقت مثل یک میمون در قفس می ایسـتند 
و می خندنـد تـو نمی توانـی چیـزی بگویـی، ناچـار می شـوی یـک 
روزنامـه هـم بـه شیشـه بچسـبانی و ارتباطت بـا دنیـای آن طرف 
هـم قطـع می شـود. بـرادرم یـک دسـته گل و یک جعبه شـیرینی 
آورده بـود کـه اگـر کسـی به عیادتـم آمـد از آنها پذیرایی شـود اما 
هیچ کـس نیامـد. واقعـاً ما این قـدر بد بودیـم؟ اینقدر بـرای جامعه 

مضـر بودیـم؟! خیلی عجیب اسـت!
او همچنیـن گفـت: من خیلی نگران بـودم که نگویند پول جمع 
کنیـد! آن زمـان »وضعیـت سـفید« را کار می کـردم کـه -نـه آنها 
آمدنـد و نـه هیچ کـس دیگـر- وقتـی بـه بیمارسـتان پول سـپردم 
فقـط نگـران ایـن بـودم کـه ایـن حـرف زده نشـود که پـول جمع 
کنیـد! مثـل آقـای فتحـی خدابیامـرز که بـه خاطر یـک میلیون و 
200هزار تومان در بیمارسـتان مانده بود! خیلی بد اسـت به جایی 
برسـی کـه بگویـی این همـه کارکردیـم اما دریـغ... مردم پشـت در 
بیمارسـتان بودنـد امـا همکاران من هیچ کـدام نیامدند. مـرگ ما را 
هـم در اخبار سراسـری تلویزیـون اعالم کردند و بعـد می خواهند با 

یـک عذرخواهی سـاده سـر و تـه قضیه را هـم بیاورند.

 اطالعات

سکه

11,120,000  ریال طرح جدید

11,120,000  ریال طرح قدیم 

5,670,000 ریال نیم سکه 

2,970,000 ریال ربع سکه 

1,860,000 ریال یک گرمی

طال

1,135,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,513,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,590 ریال دالر آمریکا

39,950 ریال یورو

9,730 ریال درهم امارت

5,500 ریال  یوآن 

47,000 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

آبوهوایکرمان

16 تا 35/آفتابی امروز

17 تا 35/نیمه ابری فردا
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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.
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اطالع رسانی

دوچرخه سواران کرمانی به پویش 
سه شنبه ها بدون خودرو پیوستند

بـه همـت محمـد و معیـن جمالی،صـادق مظفری،محمـد زنگی 
آبادی،امیـن اسـالمپور،کاظم نجفـی و مهیـار کرمـی ملـی، پوشـان 
کرمانـی تیـم دوچرخه سـواری ایران و فروشـگاه دهکـده دوچرخه، 
دوچرخـه سـواران کرمانـی بـه پویش سـه شـنبه هـا بـدون خودرو 
پیوسـتن، پیـام مـا حمایـت کامل خـود را از طرح سـه شـنبه های 
بـدون خـودرو اعالم می کند و همـه کارمندان این موسسـه موظف 

هسـند بـدون خـودروی شـخصی در محـل کار حاضر شـوند.


