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انتقاد محمدرضا عارف از دولت:

چرا مدیرانی 
که به بهانه 
مجلس نهم 

سرکار بودند، 
تغییر نکردند؟

3

آخر هفته شلوغ نیروی انتظامی کرمان

دستگیری گشت 
نامحسوس قالبی تا 
کاله بردار سه و نیم 

میلیاردی
---------  صفحه 2 ---------

تا پایان سال جاری صورت می گیرد

راستی آزمایی 
اقتصاد مقاومتی

در کرمان
---------  صفحه  2 ---------

دکتر رفیعی؛ پزشک قدیمی کرمان:

هر کسی تعبیری از 
اخالق پزشکی دارد

---------  صفحه  5 ---------

به بهانه 9 شهریور روز حمایت 
از یوز ایرانی

کاخ تنهایی
 یوزپلنگ ایرانی

---------  صفحه 7 ---------

آگهی مزایده عمومی
یک مرحله ای به شماره: 28/28/6/95

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار

واگذاری امور کافه تریا بیمارستان شفاموضوع مزایده

1/920/000/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال(برآورد اولیه سالیانه

تضمین شرکت در مزایده
96/000/000 ریال )نود و شش میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد
از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 13 روز 

چهار شنبه مورخ 1395/6/17

الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://www.kmu.ac.ir

http:iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات
ج( بلوار جمهوری، بیمارستان شفا، بیمارستان شفا)امور قراردادها(

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
تا ساعت 15روز شنبه  مورخ 1395/6/27

محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای هفت باغ – پردیس، دانشگاه علوم پزشکی مدیریت 
خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 14روز یکشنبه مورخ 1395/6/28گشایش پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1395/6/21 در محل بیمارستان شفا در واحد امور اداری برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شناسه آگهی 4691                                                                                    هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده فراخوان عمومی
سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان کرمان در نظر دارد به اسـتناد بخشـنامه 60/144351 مورخ 94/6/31 مقام عالی وزارت درخواسـت ها 
و پروانـه هـای اکتشـافی ابطالـی منـدرج در جـدول ذیـل را که مختصات کامـل آنها در اوراق شـرایط مزایده ذکر شـده از طریـق مزایده عمومی 
واگـذار نمایـد. متقاضیـان حقیقـی و حقوقی شـرکت در مزایده می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر و چگونگی اخذ برگهای شـرایط مزایده 
و اوراق شـرکت در مزایـده بـه سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان کرمان)سـاختمان شـهید باهنر بـه آدرس ذیل( یا به پورتـال مزایده های 
سـازمان بـه نشـانی www.ker.mimt.gov.ir مراجعـه نماینـد. کلیـه پیشـنهادها بایـد بـا توجـه به شـرایط مزایـده تکمیل و تـا پایان وقت 
اداری روز دوشـنبه مورخ 95/6/29 به دبیرخانه سـاختمان شـهید باهنر واقع در بلوار شـهید عباسـپور نبش میدان عاشـورا سـازمان تسـلیم و 

رسـید دریافت گردد.
تعداد محدوده های اکتشافینوع ماده معدنیردیفتعداد محدوده های اکتشافینوع ماده معدنیردیف

6سرب وروی10113آهن1
2منگنز614آهک2
6گچ115پوزوالن3
40سنگ تزیینی و نما316زغالسنگ4
12کرومیت217شن و ماسه5
35مس318پوکه معدنی6
3آلومینیوم1919خاک صنعتی7
1واریزه کوهی220بنتونیت8
2تیتانیوم221باریت9
2سیلیس122سولفات سدیم10
3فلدسپات123شیست11
3گارنت12

الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی متقاضی فعالیت هـای معدنی موظفند اسـناد و مـدارک مندرج در شـیوه نامـه را به منظور 
تعییـن صالحیـت فنـی و مالـی بـه سـازمان نظام مهندسـی اسـتان محل ثبت شـرکت و یا اسـتانهای همجـوار ارائه و گواهـی الزم را اخـذ نمایند. 

بدیهـی اسـت وفـق دسـتورالعمل صـادره ارائه گواهـی مذکور بـرای متقاضیان شـرکت در مزایده الزامی اسـت.
شناسه آگهی: 4730

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

چرا نام مفاخر کرمان
 روی تابلوی خیابان ها 

نیست

گفت و گو با دختری که سه ماه در کما بود

مرا نمی دیدند، صدایم را نمی شنیدند
   صفحه  7

اسـامی خیابان های هر شـهر بایـد بیانگر تاریخ 
آن شـهر باشـد. معـرف فرهنگ، جغرافیـا و تمدن 
آن شـهر. در شـهری مانند کرمان که تمدنی چند 
هزار سـاله را پشـتیبان خـود دارد، قاعدتـاً آن قدر 
شـخصیت هـای گران قـدر را در دل خـود پرورش 
داده کـه بـرای نامگـذاری خیابـان های مان اسـم، 
کـم نیاوریـم. امـا بـا کمـال تأسـف آن طـور کـه 
شایسـته اسـت، از ظرفیـت مفاخـر در نـام گذاری 
خیابان ها اسـتفاده نشـده، و هـم فرهنگ و تمدن 
مـان از چشـم گردشـگران و حتـی کرمانـی هـا 
پنهـان مانـده و هـم مفاخر مـا مهجور مانـده اند.   
شـاید بـرای یک جـوان کرمانـی اهـل مطالعه 
کـه تـا حـدودی مفاخـر کرمـان را شـناخته این 
سـوال پیـش بیایـد که چـرا بایـد در کرمان سـه 
دادبیـن، 2  و سـه خیابـان  ابـن سـینا  خیابـان 
خیابـان والفجـر، 2 خیابـان هـزار و یک شـب، 2 

خیابـان قـدس، 2 خیابـان مالک اشـتر، 2 خیابان 
ابـوذر، 2 خیابـان میـرزا آقاخان، 2 خیابان شـیخ 
احمد کافی، 2 خیابان شـهید بهشـتی، 2 خیابان 
انتخـاب  دلیـل  باشـد؟  داشـته  وجـود  حکیـم 
نـام حکیـم هـم نـا مشـخص اسـت! اگـر منظـور 
فردوسـی اسـت کـه خیابانـی بـه نـام فردوسـی 
وجـود دارد. هـم چنیـن نـام هـای غیـر متعارفی 
هـم چون مدیریـت و فیروز آباد و سـیدی و چند 
بیسـت متـری کذایـی و انبـوه نـام های شـاعران 
غیـر کرمانـی بـر تـارک خیابـان هـای شـهر می 
درخشـد. نـام چهـارراه هـای کاظمـی و احمـدی 
و طهماسـب آبـاد هم هرگـز در نزد مـردم کرمان 
تغییـر نکـرده اند. چنـد وقت پیـش قرار بـود نام 
خیابـان ابـن سـینای شـرقی بـه قبه سـبز تغییر 

نـام یابـد. کـه از سـرانجام آن بـی خبریم. 
صفحه 4

با حمایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صورت گرفت

رونمایی از تمبر مسی مفاخر سیرجانی 
در نشست »سیرجان شناخت«

   صفحه  3
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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

خبر

رایگان شدن آزمایش 
ژنتیک براي افراد 
کم درآمد در کرمان

در  کشـور  بهزیسـتي  سـازمان  رئیـس 
فرهنگـي،  جشـنواره  یازدهمیـن  حاشـیه 
ورزشـي فرزندان بهزیسـتي کشـور در بابلسر  
بـا اشـاره بـه تولـد سـاالنه 25 تـا 30 هـزار 
کـودک معلـول در کشـور گفت : »بر اسـاس 
برنامه ارائه شـده سـازمان بهزیسـتي به دولت 
و تصویـب مجلس انجام مشـاوره های ژنتیک 
شـده  اجبـاري  کشـور  در  ازدواج  از  پیـش 

اسـت.«

انوشـیروان محسـني از انجام آزمایش های 
اسـتان های  در  پایلـوت  به صـورت  ژنتیـک 
کرمـان ، یـزد و مازنـدران خبـر داد و افـزود: 
زیرپوشـش  افـراد  بـراي  آزمایـش  »ایـن 
انجـام  رایـگان  امـداد  کمیتـه  و  بهزیسـتي 
می شـود.« وي اجـراي آموزش هـای پیـش از 
ازدواج ، مهارت هـا ، سـبک صحیـح زندگـي 
بسـته های  به عنـوان  را  پـروري  فرزنـد  و 
سـازمان بهزیسـتي بـراي مقابلـه بـا پدیـده 
طـالق دانسـت و گفـت: »تفاهـم همـکاري 
بـا 5 دبیرسـتان تهـران و همـکاري 1600 
مـدرس   900 هـزار   3 و  مشـاوره  مرکـز 
امضـا شـد.«  بهزیسـتي  بـا سـازمان  ازدواج 
رئیس سـازمان بهزیسـتي همچنیـن آموزش 
مهارت هـای فنـي و حرفـه ای بـه 12 هـزار 
معتاد و اشـتغال براي 750 نفـر را از اقدامات 
دیگر این سـازمان براي  پیشـگیري و کنترل 

اعتیـاد اعـالم کـرد.

تولید ۴73 هزار تن 
گوجه فرنگی 

در جنوب استان 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان با اشـاره بـه اینکـه بـرای حمل ونقل 
تولیـدات کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
قـوی  حمل ونقـل  نـاوگان  یـک  نیازمنـد 
هسـتیم گفت: »در سـال گذشـته 473 هزار 
تـن گوجـه فرهنگی در جنوب اسـتان کرمان 

تولیدشـده اسـت.« 

بـه گزارش تسـنیم سـید یعقوب موسـوی 
عظیـم  »ظرفیت هـای  داشـت:  اظهـار 
کشـاورزی از خـاک مناسـب، آب و نیـروی 
انسـانی در جنـوب کرمـان وجـود دارد.« وی 
افـزود: »در سـال گذشـته بـا انجـام 15 هزار 
هکتـار آبیاری تحت فشـار رتبه اول کشـوری 
را کسـب کرده ایـم که جنوب اسـتان به اندازه 
11 اسـتان کشـور آبیـاری تحت فشـار انجـام 

داده اسـت.« 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان بابیـان اینکـه در بحـث تولیـد گندم 
54 درصـد افزایـش کشـت داشـته ایم گفت: 
»ایـن در حالـی اسـت که سـطح زیر کشـت 
را افزایـش نداده ایـم و بـا آموزش هـای الزم و 
بهـره وری باال میـزان تولید گنـدم را به 200 

هـزار تن در سـال رسـاندیم.«
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه جنـوب اسـتان 
کرمان بزرگ تریـن تولیدکننده و صادرکننده 
محصـوالت کشـاورزی بـه دنیاسـت تصریـح 
کرد: »برای حمل ونقل محصوالت کشـاورزی 
جنـوب بـه سـایر نقـاط نیازمند یک نـاوگان 
حمل ونقـل قـوی در جنـوب هسـتیم تـا بـا 
ارسـال محصوالت مشـکلی به وجـود نیاید.« 
موسـوی افـزود: »فقـط در یـک محصـول 
گوجه فرنگـی 473 هزار تن در سـال گذشـته 
در جنـوب اسـتان کرمـان تولیدشـده که اگر 
به موقـع بارگیـری و منتقـل نشـوند امـکان 

خـراب شـدن محصول اسـت.«

کرمان ویچ

پیـام مـا- کارنامه راسـتی آزمایی 
اقتصـاد مقاومتـی در کرمـان تدوین 
اسـتاندار  را  خبـر  ایـن  می شـود. 
کرمـان پنج شـنبه گذشـته داد. رزم 
حسـینی همچنین زمـان ارائـه این 
کارنامـه را پایان سـال جـاری عنوان 

. کرد
خبـر  ایـن  حالـی  در  اسـتاندار   
سـفر  جریـان  در  کـه  داده  را 
کرمـان  اسـتان  بـه  رئیس جمهـور 
به عنـوان  اسـتان  ایـن  کـه  بـود 
اقتصـاد مقاومتـی معرفـی  پایلـوت 
کرمـان  از  پیـش  اگرچـه  شـد. 
آذربایجـان  و  لرسـتان  اسـتان های 
شـرقی به عنوان اسـتان های پایلوت 
مجموعـه  امـا  بودنـد  معرفی شـده 
 2 در  کرمـان  اسـتان  مدیریتـی 
سـال گذشـته تـالش زیـادی بـرای 
انجـام  مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت 
شهرسـتان  به طوری کـه  بـود  داده 
را  کرمـان  جنـوب  در  گنـج  قلعـه 
اقتصـاد  نمونـه  شـهر  به عنـوان 
مقاومتـی معرفـی کرد و بـا واگذاری 
آن بـه بنیـاد مسـتضعفان، گام هایی 
بـرای توسـعه آن منطقـه برداشـته 
بـود. بـه همیـن دلیـل پیش بینـی 
می شـد کـه کرمـان اسـتان پایلوت 
اقتصـاد مقاومتـی شـود امـا وقتی 2 
اسـتان دیگـر معرفـی شـدند، امیـد 
بـه معرفـی کمرنـگ شـد. بااین حال 
تـالش خـود  بـه  اسـتانی  مقامـات 
ادامـه دادنـد و وقتی اردیبهشـت ماه 
گذشـته حسـن روحانـی بـه کرمان 
آمـد، از او خواسـته شـد تـا کرمـان 
شـود  مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت 
ایـن  گفتـن  بـا  روحانـی  و حسـن 
جملـه کـه »شـما از مـن خواسـتید 
پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی باشـید و 
مـن می گویم باشـد، حرفی نـدارم« 
اسـتان کرمـان را به عنـوان سـومین 

مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت  اسـتان 
بـه  نزدیـک  حـاال  کـرد.  معرفـی 
اتفـاق می گـذرد  ایـن  از  پنـج مـاه 
و اسـتاندار کرمـان از ارائـه کارنامـه 
عملیاتـی اقتصـاد مقاومتی تـا پایان 
سـال خبـر داده اسـت. آن طـور کـه 
ایرنـا نوشـته وی در نشسـت سـتاد 
راهبـردی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان 
نقـدی،  سـردار  بـا حضـور  کرمـان 
رئیس سـازمان بسـیج مسـتضعفین 
آزمایـی  راسـتی  کارنامـه   « گفـت: 
اقتصـاد مقاومتـی در ایـن اسـتان تا 
پایان سـال جـاری تدوین می شـود. 
کرمـان به عنوان یکی از اسـتان های 
پایلـوت اقتصاد مقاومتی در کشـور، 
اقدامـات عمل گرایانه ای را در دسـت 
اجـرا دارد و کارنامـه آن تـا پایـان 

ارائـه می شـود.« سـال جـاری 
پایلوت شدن و تفویض 

اختیارات
معرفـی  فوایـد  اصلی تریـن  از 
پایلـوت  به عنـوان  کرمـان  اسـتان 
اقتصـاد مقاومتـی، تفویـض برخـی 

اختیـارات از مرکز به استان هاسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتاندار 
کرمـان از همـان ابتـدای فعالیتـش 
درخواسـت تفویض برخی اختیارات 
بـه اسـتان کرمـان را داشـت. وقتی 
به عنـوان  کرمـان  اسـتان  هـم 
اقتصـاد مقاومتـی معرفـی  پایلـوت 
شـد، مدیریـت عالی اسـتان نسـبت 
حـوزه  در  اختیـارات  افزایـش  بـه 
امیـدوار شـدند.  اقتصـاد  و  توسـعه 
رزم  گاه وبیـگاه  گالیه هـای  امـا 
حسـینی نشـان می دهـد کـه آنچـه 
انتظار داشـته، برآورده نشـده اسـت. 
به طوری کـه او شـنبه گذشـته گفت 
کـه »دولـت بخشـی از اختیاراتـش 
را بـه دسـتگاه های متناظـر دولتـی 
واگـذار کرده اسـت.« امـا تأکید کرد 
کـه »مـا دنبـال اختیـارات سیاسـی 
اختیـارات  و  نیسـتیم  حکومـت  از 
اقتصـاد  حـوزه  در  درصـد   100
مقاومتـی  اقتصـاد  تـا  می خواهیـم 
همچنیـن  او  کنیـم.«  اجرایـی  را 
در  اختیـارات  تفویـض  نقـش  بـه 

مدیریت توسـعه اشـاره کـرد و گفت 
و  رفتـم  کشـور  وزیـر  »سـراغ  کـه 
گفتـم آمادگـی ایـن را دارم که یک 
فرماندار با تمـام اختیارات حکومتی 
باشـم تـا یـک اسـتاندار بی اختیار.«

حمایت نمایندگان استان
همان روزی که رزم حسـینی این 
اسـتان  نماینـدگان  زد،  را  حرف هـا 
خواسـتار  نامـه ای  در  هـم  کرمـان 
تفویـض بیشـتر اختیارات به اسـتان 
از  کـه  نامـه ای  در  شـدند.  کرمـان 
کرمـان  اسـتان  نماینـدگان  طـرف 
بـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
وزیـر  فضلـی،  رحمانـی  عبدالرضـا 
سـتاد  رئیـس  جانشـین  و  کشـور 

در  مقاومتـی  اقتصـاد  فرماندهـی 
آذربایجـان  کرمـان،  اسـتان های 
شـرقی و لرسـتان نوشته شـده بـود، 
اختیـارات  شـد  خواسـته  وزیـر  از 
بیشـتری به اسـتاندار تفویض شـود. 
نامـه  ایـن  در  ایسـنا  گـزارش  بـه 
آمده کـه »پیگیـری و زمینه سـازی 
اسـتاندار و مصوبـه هیئـت محتـرم 
در پذیـرش اسـتان به عنـوان پایلوت 
اقتصـاد مقاومتـی تأثیر بسـزایی در 
پیشـبرد ایـن اهداف خواهد داشـت. 
ظرفیت هـای  بـا  کـه  زمینـه ای 
اسـتان و سیاسـت های  موجـود در 
اسـتاندار  تولیدگرایانـه  اقتصـادی و 
اقتصـادی  توسـعه  مثلـث  طـرح  و 
ایشـان فراهم شـده بـا ایـن مصوبـه 
دولـت محتـرم فضـای کار و تـالش 
جدیـدی در اسـتان بـه وجـود آمده 
و از طرفـی موافقـت اخیـر دولت در 
تفویـض برخـی اختیـارات جدید به 
مدیریـت اسـتان قطعاً ابزار تسـهیل 
فضـای کسـب وکار خواهـد شـد که 
نماینـدگان  دارد.«  تشـکر  جـای 
سـپس خطـاب بـه وزیـر نوشـته اند 
کـه »مـا نماینـدگان اسـتان ضمـن 
تقدیـر و تشـکر از ایـن راهکارهـای 
وحـدت  بـا  اسـتان  در  توسـعه ای 
کامـل سیاسـی حمایـت خـود را از 
اهـداف  پیشـبرد  در  عملکـرد  ایـن 
و  داشـته  اعـالم  مقاومتـی  اقتصـاد 
معتقدیم که اسـتاندار محتـرم برای 
پیشـبرد ایـن اهـداف بایـد بتواننـد 

کل  مدیـران  و  اسـتانی  همـکاران 
را هـم بـا هماهنگـی وزرا و دولـت 
محتـرم انتخـاب نماینـد. امیدواریم 
ایـن منظـر  از  کـه دولـت محتـرم 
هـم اختیارات بیشـتری به اسـتاندار 

محتـرم بدهنـد.«
اختیارات کافی به استان داده 

نشده
نماینـدگان  مجمـع  سـخنگوی   
اسـتان کرمـان در رابطـه با ارسـال 
گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه  نامـه  ایـن 
»اگـر اختیـارات موردنظـر در بحث 
اقتصـاد مقاومتـی به اسـتان کرمان 
را  نامـه  ایـن  مـا  بـود،  داده شـده 
نمی نوشـتیم.« یحیـی کمالـی پـور 
اختیـارات  نبـودن  »کافـی  افـزود: 
از  تـا  شـد  باعـث  شـده  تفویـض 
اختیـارات  بخواهیـم  کشـور  وزیـر 
اسـتاندار کرمـان را بیشـتر کنـد.« 
کرمـان  اسـتان  اینکـه  بابیـان  وی 
به عنـوان پایلـوت اقتصـاد مقاومتی 
معرفی شـده و می بایسـت اختیارات 
بیشـتری در ایـن راسـتا به اسـتان 
داده شـود، اظهـار کـرد: »اختیارات 
موردنظـر حاکمیتـی نیسـتند و آن 
دسـته از اختیاراتـی کـه در حـوزه 
قابـل  مقاومتـی  اقتصـاد  عملکـرد 
تفویـض اسـت، موردنظـر ایـن نامه 
کـرد  اعـالم  پـور  کمالـی  اسـت.« 
کـه نامـه یادشـده بـه امضـای همه 
مجلـس  در  اسـتان  نماینـدگان 

رسـیده اسـت.

تا پایان سال جاری صورت می گیرد

راستی آزمایی اقتصاد مقاومتی
در کرمان

در آخـر هفتـه شـلوغ نیـروی انتظامی 
کرمـان کاله بـردار سـه و نیـم میلیـاردی 
گشـت  ایجـاد  بـه  اقـدام  کـه  افـرادی  و 
نامحسـوس قالبـی کـرده بودند، دسـتگیر 

 . ند شد
فرماندهـي  آگاهـي  پلیـس  رئیـس 
یـک  دسـتگیري  از  اسـتان  انتظامـي 
کاله بـردار کـه خـود را به عنـوان اعضـاي 

هیئت مدیـره یکـي از مؤسسـات مالـي و 
اعتبـاري معرفـي و سـه و نیـم میلیـارد 
ریـال کاله بـرداری کـرده بـود، خبـر داد. 
اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
پلیـس، سـرهنگ یـداهلل حسـن پور گفت: 
فقـره کاله بـرداری  یـک  وقـوع  پـي  »در 
پرونـده ای از کالنتـري 13 شـهر کرمـان 
بـه اداره مبـارزه بـا جعـل و کاله بـرداری 

پلیـس آگاهي اسـتان ارجـاع داده شـد.« 
وي افـزود: »ازایـن رو کارآگاهـان پلیـس 
کرمـان تحقیقـات خـود را آغـاز کردنـد 
از شـاکیان بـه  بـا یکـي  و در گفت وگـو 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه فـردي خـود را 
از  یکـي  هیئت مدیـره  اعضـاي  به عنـوان 
مؤسسـات مالـي و اعتباري معرفـی کرده 

بـود کاله بـرداری کـرده اسـت.«
 حسـن پور اضافـه کرد: »شـاکي مدعي 
شـد کـه متهـم خـود را به عنـوان اعضاي 
هیئت مدیـره یکـي از مؤسسـات مالـي و 
اعتبـاري معرفـي کـرده اسـت و می توانـد 
بـراي او تسـهیالت بـا سـود پاییـن اخـذ 
کنـد، ازایـن رو فریـب او را خـورده اسـت. 
شـگرد  شـدن  مشـخص  از  پـس 
کاله بـرداران با انجـام یک سـري اقدامات 
و  شناسـایي  متهـم  اطالعاتـي  و  فنـي 
دسـتگیر شـد.« سرهنگ حسـن پور اظهار 
داشـت: »ایـن کاله بـردار بـا معرفـي خود 

به عنـوان اعضاي یکـي از مؤسسـات مالي 
و اعتبـاري بـه 4 فقـره کاله بـرداری بـه 
مبلـغ سـه میلیـارد و 230 میلیـون ریال 

اعتـراف کـرد.«
در رابطـه بـا گشـت نامحسـوس قالبی 
هـم فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمان 
راه انـدازی  بـا  کـه  سـارق  »سـه  گفـت: 
و  راهنمایـي  پلیـس  نامحسـوس  گشـت 
رانندگـي از یـک شـهروند اخـاذي کـرده 
بودنـد در کمتـر از 12 سـاعت در عملیات 
پلیـس این شهرسـتان دسـتگیر شـدند.« 
سـرهنگ عبدالعلـي روان بخـش گفت: 
شـهروندان  از  یکـي  شـکایت  پـي  »در 
مبنـي بـر اخـاذي 15 میلیـون ریـال از 
وي توسـط سـه نفر کـه خـود را به عنوان 
ناجـا  راهـور  پلیـس  نامحسـوس  گشـت 
معرفـي کردنـد، موضوع و روند شناسـایي 
ایـن افـراد به صـورت ویـژه در دسـتور کار 
مأمـوران انتظامـي ایـن فرماندهـي قـرار 

گرفـت. « 
کالنتـري  مأمـوران  اینکـه  بابیـان  وي 
و  مالباختـه  گفته هـای  بررسـي  طـي 
تجسـس در نحـوه انجـام سـرقت،کمتر از 
12 سـاعت بـه سـرنخ های دسـت یافتنـد 
که منجر به شناسـایی سـارقان شد گفت: 
»سـارقان اخـاذ کـه افغان هـای غیرمجـاز 
بودنـد در تحقیقـات اولیـه مأمـوران منکر 
هرگونـه سـرقت بودنـد امـا درنهایـت بـا 
بازجوئی هـای انجام گرفتـه بـه جـرم خود 
مبنـي بـر راه انـدازی یک دسـتگاه خودرو 
405 به عنـوان گشـت نامحسـوس پلیـس 
راهـور و دریافـت مبلـغ 15 میلیـون ریال 

از مالباختـه اقـرار کردنـد.« 
بـه  اشـاره  بـا  روان بخـش  سـرهنگ 
داشـت:  بیـان  سـارقان  خـودرو  توقیـف 
»ایـن 3 سـارق اخـاذ جهت سـیر مراحل 
قانونـي تحویل دسـتگاه قضایـي و خودرو 

توقیفـي نیـز روانـه پارکینـگ شـد.«

آخر هفته شلوغ نیروی انتظامی کرمان

دستگیری گشت نامحسوس قالبی تا کاله بردار سه و نیم میلیاردی

 خبر

نماینـده مـردم شهرسـتان های جیرفت و 
عنبرآبـاد در مجلس شـورای اسـالمی گفت: 
»دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت در حوزه 

بهداشـت و درمـان منطقـه جنـوب کرمـان 
تحـول ایجـاد کرده اسـت.«

 بـه گـزارش فـارس، یحیـی کمالـی پـور 

از  تعـدادی  در جمـع  چهارشـنبه  شـامگاه 
داشـت:  اظهـار  کرمـان  جنـوب  پزشـکان 
»سـالمت و امنیـت دو نعمت خداوند اسـت 
کـه موجـب آرامـش در جامعـه می شـود و 
امـروز دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا 
تالش هـای خـود در منطقـه جنـوب کرمان 
زمینـه ایجـاد آرامـش و آسـایش را فراهـم 

کـرده اسـت.« 
وی بیان داشـت: »دانشـگاه علوم پزشکی 
درمـان  و  بهداشـت  حـوزه  در  جیرفـت 
منطقـه جنـوب کرمـان تحـول ایجـاد کرده 
اسـت.« کمالـی پـور عنـوان کـرد: »آنچـه 
مـا را گـرد هـم جمـع کـرده اسـت، عظمت 
عملکـرد شـما پزشـکان و همکاران شـما در 

حوزه هـای بهداشـت و درمـان اسـت.«
 وی تصریـح کـرد: »اگر این ایثار و عشـق 

وجـود نداشـته باشـد، قطعاً پیشـرفت وجود 
نخواهـد داشـت و نمی تـوان آن را با کار های 

دنیایی مقایسـه کرد.« 
کمالـی پـور وجـود پرسـتاران، پزشـکان 
و دیگـر کارکنـان حـوزه سـالمت را زنجیره 
به هم پیوسـته در حـوزه بهداشـت و درمـان 
دانسـت و افـزود: »بایـد بـا تالش خـود این 
زنجیـره را مسـتحکم کنیـم و خدمـات بـه 
مـردم را بیـش از گذشـته باکیفیـت ارائـه 

» دهیم.
 وی ضمـن قدردانـی از خدمات دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت در منطقـه جنـوب 
کرمـان گفت: »خدمات این مجموعه بسـیار 
خـوب بـوده اسـت و بایـد بـا تـالش همـه 
حرکـت  کیفیت بخشـی  به سـوی  کارکنـان 
شهرسـتان های  مـردم  نماینـده  کنیـم.« 

شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت 
اسـالمی بابیـان اینکـه قبـل از انقـالب هیچ 
پزشـک ایرانـی وجـود نداشـت و تنهـا چند 
پزشـک خارجـی در منطقـه بود، بیـان کرد: 
»امـا امـروز پیشـرفت خوبـی در ایـن حوزه 
داشـته ایم و پزشـکان ایرانی و بلکه پزشکان 
بومـی در همـه زمینه هـای حوزه سـالمت و 
درمـان حضـور دارنـد و حرف هـای زیـادی 

بـرای گفتـن داریم.« 
وی ادامـه داد: »امـروز جامعـه پزشـکی 
مـا در جامعـه بـا تالش هـای خـود توانسـته 

آرامـش را بـر کشـور حاکـم کنـد.« 
کمالـی پـور اظهـار کـرد: »بایـد پایـش 
کنیـم و کاسـتی ها و کمبودهـا را شناسـایی 
کنیم و در راسـتای برطـرف کردن آن ها گام 

برداریم.«

روایت نماینده جیرفت از تحول در حوزه بهداشت جنوب
 خبر

تصویب 389 پروژه اقتصاد مقاومتی
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان گفت: »389 پروژه اقتصـاد مقاومتی در قالب 
۱۱ کتابچـه در سـتاد بـه تصویب رسـید و متولـی اجرایی آن ها مشـخص و سـازوکارهای اجرایی و منابع 
تأمیـن اعتبـار آن هـا نیـز دیده شـده اسـت. 95 پروژه اقتصـاد مقاومی در اسـتان کرمان ملی هسـتند و 
مابقـی از ظرفیت هـای داخلـی اسـتان بـه سـرانجام می رسـند.۱8۱ پـروژه اقتصـاد مقاومتـی در اسـتان 
کرمـان توسـط بخـش خصوصـی عملیاتـی می شـود و بـرش شهرسـتانی پروژه هـا انجام شـده اسـت.« بـه 
گـزارش تسـنیم، جعفـر رودری اظهـار کرد: »در ارتباط با اقدامات انجام شـده در حـوزه اقتصاد مقاومتی 
میثاق با همه مدیران اجرایی اسـتان  امضا شـده اسـت.« وی بابیان اینکه طرح مثلث توسـعه اقتصادی 
را در اسـتان شـروع کرده ایـم افـزود: »از ایـن طریـق طرح همیـاران آب، بهبود فضای کسـب وکار و طرح 
مرمـت آثـار باسـتانی در اسـتان را پیگیـری کرده ایـم.« رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان 
کرمان احیای صنعت فرش، تدوین نقشـه راه خوداشـتغالی و سـاماندهی اتباع بیگانه ازجمله اقدامات 
انجام شـده در اسـتان عنـوان کـرد و گفت: »کرمان ظرفیت گردشـگری بسـیاری خوبـی دارد و ثبت چند 
اثـر تاریخـی و معنـوی را در دو سـال گذشـته داشـته  اسـت.« رودری خاطرنشـان کـرد: »در کرمـان نیـز 
سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شـکل گرفته و کمیته رفع موانع تولید در کنار سـتاد نقش اساسـی 
را ایفـا می کنـد.« وی بـا اشـاره بـه اینکـه امروز سـی و یکمین جلسـه سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان تشکیل شـده اسـت، بیـان کـرد: »عدالت محـوری را در سـتاد در دسـتور کار قـرار داده ایـم و 

زمان بنـدی پروژه هـا مشخص شـده و مرتـب رونـد پیشـرفت فیزیکی آن ها بررسـی می شـود.« 
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علم الهدی:

 شنیدم که آیت اهلل هاشمی 
پاکت نامه ام را به گوشه ای 

پرتاب کرده است
خبرآنالیـن نوشـت: آیـت اهلل علـم الهـدی 
امـام جمعـه مشـهد گفـت: مسـئله توسـعه 
خنجـر  یـک  عنـوان  بـه  غـرب  بـا  تعامـل 
زده  انقـالب  قلـب  بـر  کـه  بـود  زهرآگیـن 
شـد. توسـعه تعامـل حیثیـت اقتـدار آفریـن 
انقـالب را گرفت، با بررسـی نشـریه موسسـه 
تشـخیص  مجمـع  بـه  وابسـته  اسـتراتژیک 
مصلحـت نظـام از 15 سـال گذشـته تـا قبل 
از دولـت یازدهـم متوجـه می شـویم مسـئله 
توسـعه تعامـل در تمام نشـریات با پیشـنهاد 
اقتصـادی  و  سیاسـی  حـرکات  بعضـی  بـر 
نشـان داده شـده اسـت.  سـال 85 برخـی 
از ایـن نشـریات را جمـع کـردم و در پاکتـی 
آن را از طریـق مرحـوم طبسـی بـه آیـت اهلل 
هاشـمی رسـاندم کـه وی بدانـد انقالبـی که 
روزی خـودش سـنگ زیریـن آن بـود بـا چه 
مسـائلی روبه رو شـده اسـت، پـس از مدتی از 
مرحـوم طبسـی پرسـیدم کـه پاکـت را داده 
اسـت یـا خیر و او گفت هاشـمی پاکـت را به 
طرفـی پرتاب کـرده و گفته اسـت حرف های 
بـا  او می توانـد  علم الهـدی مشـخص اسـت. 
رئیـس نشـریه ای  که حجت االسـالم روحانی 

کند. اسـت صحبـت 

واکنش معاون حقوقی 
رییس جمهور به لغو 

کنسرت ها
باشـگاه خبرنـگاران جـوان نوشـت: معاون 
حقوقـی رئیس جمهور در خصـوص اظهارات 
امام جمعه مشـهد گفت:ایـن حرف خطرناکی 
اسـت، چـون انحصـار روی کنسـرت ها پیـدا 
نخواهـد کـرد و فـردا هر کسـی راجـع به هر 
موضوعـی دخالت سـلیقه ای می کنـد. حجت 
در  انصـاری  مجیـد  والمسـلمین  االسـالم 
برنامه متن حاشـیه که از شـبکه سـوم سـیما 
پخـش شـد درباره علـت تغییر پسـت خود از 
معاونـت پارلمانـی بـه معاونت حقوقـی اظهار 
داشـت: معاونـت حقوقـی رئیـس جمهـور از 
ابتـدای انقـالب یـک معاونـت بـوده و پـس 
از تفکیـک دو معاونـت برخـی لیسـت کاری 
در معاونـت حقوقـی و ارتباطـات بـا معاونـت 

اسـت.  پارلمانی 
حجـت االسـالم انصاری با اشـاره بـه اینکه 
روابـط دولـت و مجلـس در مجلـس گذشـته 
بـا توجـه به سـاختار سیاسـی پارلمـان قبلی 
بـا مشـکالتی مواجـه بـود افـزود: بـا تعاملـی 
کـه بیـن دولـت و مجلـس وجـود داشـت و 
همچنیـن بـا برنامـه ریـزی ای کـه داشـتیم 
تعامـل خوبـی با مجلـس نهم صـورت گرفت. 
معـاون حقوقـی رئیـس جمهـور گفـت: مـا 
توانسـتیم بـا برنامـه ریـزی ای کـه داشـتیم 
جلوی تنشـها را بگیریـم و کارنامه خوبی را از 

خـود به جـای گذاشـتیم. 
بـه  توجـه  بـا  هـم  جدیـد  مجلـس  در 
سـاختار مجلـس اینگونـه ارزیابی شـد که ما 
مـی توانیـم پیگیـری هـای بیشـتری دربـاره 
مسـائلی کـه کمتر به آن توجه شـده داشـته 
باشـیم، بنـده داوطلبانـه بـا تعامـل بـا رئیس 
جمهـور بـه سـمت معاونـت حقوقی ریاسـت 

جمهـوری منصـوب شـدم.

اقتصاد آینده ایران از 
نگاه »خط حزب اهلل«

هفته نامـه  شـماره  هشـتمین  و  چهـل 
خبـری ـ تبیینـی خط حـزب اهلل با گزارشـی 
بـا عنـوان »اقتصـاد را بایـد مردمـی کـرد« 
منتشـر شـد. به گـزارش خبرآنالیـن، به نقل 
از پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر حفـظ و نشـر 
آثار امام خامنه ای، چهل و هشـتمین شـماره 
هفته نامـه خبـری ـــ تبیینی خـط حزب اهلل 
در گزارشـی با عنوان »اقتصـاد را باید مردمی 
کـرد« بـا چرایـی اینکـه رهبر معظـم انقالب 
بـر توجـه دولتمـردان بـر بنگاه هـای کوچک 
تأکید دارند منتشـر شد. نسخه PDF نشریه 
در سـه نسـخه تابلـوی اعالنـات، A4 جهـت 
مطالعـه و A3 بـرای چـاپ و تکثیـر بـه روی 
گرفتـه  قـرار   KHAMENEI.IR پایـگاه 
اسـت و عموم امـت حزب اهلل می تواننـد آن را 
چـاپ و در محافـل انقالبی، نمازهـای جمعه، 
بسـیج  پایگاه هـای  و  مذهبـی  هیئت هـای 

کنند. توزیـع 

»احسـاس  گفـت:  عـارف  محمدرضـا 
شـعار  دسـتگاه ها  از  خیلـی  در  می شـود 
تغییـر کـه مـردم بـه آن در اسـفند 94 
برخـی  اسـت.  نشـده  درک  دادنـد  رأی 
اول  هفته هـای  در  اجرایـی  دسـتگاه های 
مجلـس بسـیار فعال بودنـد و گلـه ما این 
اسـت چرا آن ها در راستای مطالبات مردم 
فعالیت خـود را مدیریـت نمی کنند. مردم 
خواهـان تغییـر در نگرش هـا هسـتند. 50 
یـا 60 درصـد مدیـران دسـتگاه ها متعلق 
بـه دوران گذشـته هسـتند کـه بـا دولـت 
همراهـی نمی کننـد.« رئیـس فراکسـیون 
شـورای  سراسـری  نشسـت  در  امیـد 
مدرسـین  اسـالمی  انجمـن  نماینـدگان 
دانشـگاه ها بابیـان اینکـه بحث اسـتیضاح 
به حـق  برخـی وزرا توسـط دوسـتان مـا 
مطرح اسـت، گفـت: »چرا برخـی مدیران 
کـه بـه بهانه وجود مجلس نهـم در ابتدای 
نکردنـد؟  تغییـر  آمدنـد،  سـرکار  دولـت 
چـه تالشـی بـرای تغییـر فضـای امنیتی 
دانشـگاه ها انجام شـده اسـت؟ موضـع مـا 
ایـن اسـت که هـر گـروه دانشـجویی باید 

بـرای فعالیـت میدان داشـته باشـد. نباید 
فضـا بـرای یک طـرف بسته شـده و طـرف 
دیگـر کاماًل آزاد باشـد. وزارت علوم پاسـخ 
دهـد چـرا بـه درخواسـت بـرای تأسـیس 
پاسـخ  اسـالمی  انجمن هـای  اتحادیـه 
درون  در  اصالحاتـی  البتـه  نمی دهنـد. 
دانشـگاه ها انجام شـده امـا ایـن اصالحات 
کافـی نیسـت. من معتقـدم دانشـجو باید 
در دانشـگاه آزاد باشـد تا حرف و نظر خود 
را بیـان کنـد.« به گـزارش ایسـنا نماینده 
مـردم تهـران همچنیـن خاطرنشـان کرد: 
»ببینیـد درزمینه کنسـرت ها چه جریانی 
را بـه راه انداختنـد. مبنـا بایـد مـر قانـون 
باشـد و همـه دسـتگاه ها مر قانـون را اجرا 

 . کنند
نمی دهنـد  اجـازه  اختیـاری  چـه  بـا 
شـود.«  برگـزار  شـهر  یـک  در  کنسـرت 
مهم تریـن  »البتـه  کـرد:  تأکیـد  عـارف 
اشـتغال  و  معیشـت  را  مـردم  مسـئله 
مجلـس  در  را  آن  و  می دانیـم  جوانـان 
به صـورت جـدی دنبـال می کنیـم. البتـه 
تحقیـق و تفحـص را هـم جـدی می دانیم 

زیـرا متأسـفانه فسـاد اقتصـادی در اغلـب 
دسـتگاه های مـا ریشـه دوانـده اسـت. مـا 
هـر جـا احسـاس نیـاز کنیـم تحقیـق و 
تفحص را دنبال کرده و آن را هم سیاسـی 
نمی کنیـم.« وی بـا اشـاره بـه اینکه دولت 
پیـام تغییـر در اسـفند 94 را درک کـرده 
و بـه آن عمـل کنـد، گفـت: »اگـر دولـت 
عمـل کنـد بهتر از این اسـت کـه مجلس 
از اختیـارات قانونی خود اسـتفاده کند. ما 
همـواره نقطه نظـرات خود را دوسـتانه به 
وزرا منتقـل می کنیـم، صبر هـم داریم اما 
انتظـار عمـل از سـوی دولت هـم داریم.« 
ایـن نماینـده مجلس شـورای اسـالمی در 
بخـش دیگـری از اظهـارات خود با اشـاره 
بـه انتخابـات اردیبهشـت 96 تأکیـد کرد:  
انتخابـات  به انـدازه  شـوراها  »انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری بـرای ما اهمیـت دارد. 
مـا بایـد همان مسـیری که در اسـفند 94 
طـی کردیـم را ادامـه دهیم. در سـال 92 
یـک فضـای ناامیـدی وجـود داشـت امـا 
مـا موفـق شـدیم و اتفـاق خوبـی افتـاد و 
در سـال 94 مـا در شـرایط بهتـری موفق 

شـدیم و توانسـتیم بـه خیال خام بسـتن 
پرونـده اصالحـات پایـان دهیـم.« 

عـارف با تأکید بر اینکه ما باید انسـجام 
خـود را حفظ کنیم، گفـت: »خواهش من 
از درون جبهـه اصالحـات ایـن اسـت کـه 
قـدر انسـجام را بداننـد. ما اگر دچـار غرور 
و خودبزرگ بینـی شـویم، گرفتـار خواهیم 
شـد. مـن انتقـادات احـزاب اصالح طلـب 
را می پذیـرم و معتقـدم عملکـرد شـورای 
شـده  نقـد  بایـد  سیاسـت گذاری  عالـی 
و اشـکاالت آن برطـرف شـود. امـا بایـد 

یـک  و  شـورا  یـک  فقـط  کـه  بپذیریـم 
مرکـز فرماندهـی داشـته باشـیم. یادمـان 
نـرود سـال 90 در انتخابـات مجلـس چـه 
جایگاهـی داشـتیم. یادمان نرود سـال 84 
چـه اتفاقـی افتـاد. بـرای حفـظ انسـجام 
هـم بایـد آسـتانه تحمـل خـود را افزایش 
دهیـم. در مقطـع فعلـی حرکـت جبهه ای 
الزم اسـت و همـه بایـد در این مسـیر گام 
برداریـم. مـا اگر خـوب عمل کنیـم مردم 
هـم با مـا خواهند بـود زیرا معتقـدم اکثر 
مـردم گفتمـان اصالحـات را پذیرفته اند.«

انتقاد محمدرضا عارف از دولت:

چرا مدیرانی که به بهانه مجلس نهم سرکار بودند، تغییر نکردند؟

 خبر

تمبر مسـی مشـاهیر و مفاخر 
سـیرجانی در نشست »سیرجان 

شـناخت« رونمایی شد.
شهرسـتان  در  نشسـت  ایـن 
مشـاور  حضـور  بـا  و  سـیرجان 
رئیس جمهـور و رئیس سـازمان 
ملـی،  کتابخانـه  و  اسـناد 
از  جمعـی  و  کرمـان  اسـتاندار 
مسـئوالن شهرسـتان سـیرجان 

شـد. برگـزار 
تمبـر  از  نشسـت  ایـن  در 
مسـی اسـتاد باسـتانی پاریزی، 
زاده،  صفـار  طاهـره  اسـتاد 
مدافـع  اهلل دادی شـهید  شـهید 
و  مسـتقیمی  شـهید  و  حـرم 
یادبـود  تمبـر  از  همچنیـن 
و  سیرجان شـناخت  همایـش 
زاده  صفـار  طاهـره  سـردیس 

شـد.  رونمایـی 
حجت االسـالم  گفتـه  طبـق 
مرکـز  رئیـس  محمودآبـادی 
اسـناد جنـوب شـرق، هـدف از 
برگـزاری ایـن نشسـت در وهلـه 
جامـع  دانشـنامه  تدویـن  اول 
شناسـاندن  پـس ازآن  و  اسـتان 
بـه  سـیرجان  شهرسـتان 

بـود. عالقه منـدان 
گل گهر؛

 حامی »سیرجان شناخت«
همـان روزی کـه ناصـر تقـی 

زاده مدیرعامـل شـرکت معدنـی 
از  شـد،  گهـر  گل  صنعتـی  و 
لـزوم توجـه بـه مسـئولیت های 
صحبـت  گهـر  گل  اجتماعـی 
ایـن  اسـاس  همیـن  بـر  کـرد. 
در  سـعی  بـزرگ  شـرکت 
گسـترش فعالیت هـای خـود در 

کـرد. اجتماعـی  حـوزه 
دی مـاه  طـوری  کـه  بـه  
دوازدهمیـن  در  گذشـته  سـال 
روابـط  بین المللـی  کنفرانـس 
سـیزدهمین  و  ایـران  عمومـی 
عمومی هـای  روابـط  جشـنواره 
تهـران،  در  کشـور  برتـر 
آرا،  اکثریـت  بـا  هیئـت داوران 
صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 
خدمـات  به پـاس  را  گهـر  گل 
ثمـر  مثمـر  فعالیت هـای  و 
حائـز رتبـه برتـر شـناخت و بـا 
اهـدای تندیـس طالیـی روابـط 
عمومـی از خدمـات تقـی زاده، 
معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 
روابـط  و  گهـر  گل  صنعتـی  و 
عمومـی ایـن شـرکت در حـوزه 
اجتماعـی  مسـئولیت  انجـام 
تقدیـر کرد. نشسـت »سـیرجان 
راسـتای  در  هـم  شـناخت« 
انجـام مسـئولیت های اجتماعی 
بـا حمایـت  گهـر،  شـرکت گل 

شـد. برگـزار  شـرکت  ایـن 

مفاخر سیرجان، 
مفاخر ملی هستند

رئیـس  جمهـوری  مشـاور 
و  اسـناد  سـازمان  رئیـس  و 
کتابخانـه ملـی در ایـن نشسـت 
و  سـیرجان  »مفاخـر  گفـت: 
هسـتند  ملـی  مفاخـر  کرمـان 
ازجملـه مرحوم اسـتاد باسـتانی 
پاریـزی و طاهـره صفـار زاده که 
بـزرگان  ایـن  بـه  ایـران  مـردم 

می کننـد.«  افتخـار 
بـه گـزارش ایرنـا سـید رضـا 
صالحـی امیـری، گفـت: »اینکـه 
تحـوالت  داریـم  اصـرار  مـا 
و  ثبـت  کرمـان  در  تاریخـی 
اسـت  ایـن  بـرای  شـود  ضبـط 
کـه از تغییـر و تحریـف تحوالت 

شـود.« جلوگیـری  تاریخـی 
وی بیـان کرد: »چهـره واقعی 
سـیرجان و کرمان نـزد جهانیان 
و ایرانیـان آن چیزی نیسـت که 
بـه آن بـاور داریـم و ایـن ظلـم 
بـرای تمـدن و فرهنـگ منطقـه 

است.«
جمهـوری  رئیـس   مشـاور 
ایـن  تصویـر  اینکـه  بابیـان 
سـرزمین رمزآلـود اسـت افـزود: 
»نـه سـنگ آهن و نـه ترانزیـت 
و نـه کارخانه هـا در ایـن تمـدن 
رمزآلـود  بلکـه  نبـوده  اثرگـذار 
بـودن ایـن سـرزمین در تمدن و 
فرهنـگ ملـی آن نهفته اسـت.« 
از  »امـروز  کـرد:  اضافـه  وی 
درختـی کهـن سـخن می گوییم 
کـه ریشـه هایش در ایـن تمـدن 

 . ست ا
را  سـیرجان  ایرانیـان،  اگـر 
نقطـه گردشـگری بشناسـند بـه 
و  می کننـد  سـفر  منطقـه  ایـن 
یکـی از اهـداف گردشـگری در 

جهـان نیـز خواهـد شـد.«
جـوان  اینکـه  بابیـان  وی 
سـیرجانی بایـد احسـاس غـرور 
کنـد کـه در سـیرجان زندگـی 
بایـد  ایرانی هـا  می کنـد، 
سـیرجان را بشناسـند و حرکتی 
را شـروع کنیـم کـه به اشـتغال 
گردشـگر  و  توریسـت  جـذب  و 
کمـک کنـد اظهـار کـرد: »ایـن 
فراینـد نیازمنـد برنامـه حداقـل 
پنج سـاله اسـت که خوشـبختانه 
را  مسـیر  مقاومتـی  اقتصـاد 

اسـت.« بازکـرده 
جمهـوری   رئیـس   مشـاور 
افـزود: »تاریـخ و تمـدن کرمـان 
تـا  اسـت  نقـاب  در  همچنـان 

روزی کـه بتوانیـم ایـن نقـاب را 
برداریـم و زیبایی هـای فرهنگی 
و تمدنـی منطقـه نمایـان شـود. 
تمدنـی،  ملـی،  هویـت  نمـاد 
انسـانی و معنـوی مـا جغرافیای 
متأسـفانه  و  اسـت  منطقـه 
در  زیبـا  نگیـن  ایـن  همچنـان 
پوشـش پـرده ای پنهـان مانـده 

اسـت.
مـن کرمان را نگین درخشـان 
کرمـان  و  می دانـم  فرهنگـی 
از  نقطـه  ایـن  در  سـیرجان  و 
قطـب  می تواننـد  جغرافیـا 
منطقـه  و  دنیـا  گردشـگری 

» باشـند.
صالحـی امیری بـا اعالم اینکه 
مـا اصـرار داریـم کـه دانشـنامه 
کرمـان نوشـته شـود تـا بتوانیم 
جغرافیـای  از  جدیـدی  تصویـر 
اسـتان بـه ایرانیـان و جهانیـان 
گفـت:  بگذاریـم،  نمایـش  بـه 
»هیـچ ظرفیتی در ایـن جغرافیا 
و  فرهنگـی  ظرفیـت  به انـدازه 
تمدنـی کرمـان نمی توانـد نمـاد 
و نمـود هویت فرهنگـی ایرانیان 

 » باشد.
بـه  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
منطقـه  جغرافیـای  بازشناسـی 
»در  کـرد:  عنـوان  داریـم  نیـاز 
قـرن چهـارم سـیرجان یکـی از 
والیـات چهارگانـه کرمـان بـوده 
اسـت و در اسـناد کرمان اسـناد 
دارد  وجـود  ارزشـمندی  بسـیار 
کـه تبییـن آن بـه نسـل آینـده 
باعـث تغییـر نگـرش جوانـان به 
شـد.«  خواهـد  بـوم  و  منطقـه 
وی تصریـح کـرد: »به اسـتاندار 
محتـرم کرمان پیشـنهاد کردیم 
شـود  خریـداری  اسـناد  ایـن 
کـه در سـطح منطقـه و جهـان 

بـود. خواهـد  کم نظیـر 
و  کرمانی هـا  اسـتاد،  طبـق 
سـیرجانی ها همواره انسـان های 
در  و  بوده انـد  سخت کوشـی 
نقش آفرینـی  اخیـر  تحـوالت 

نـد.« کرده ا
و  اسـناد  سـازمان  رئیـس 
کتابخانـه ملـی با اشـاره به 660 
اثـر ثبت ملـی در اسـتان کرمان 
افـزود: »بـرای ثبت آثـار به جای 
درگیـر  را  اسـتانداران  نهادهـا، 

کنیـد.«
وی گفـت: »یکی از مسـئوالن 
ایرانـی در یونسـکو گفتـه اسـت 
مـن از تجربـه کار بـا مسـئوالن 
انگیـزه  شـدم  متوجـه  کرمـان 

اسـتاندار کرمـان بـرای ثبت آثار 
از  جهانـی  فهرسـت  در  اسـتان 

مدیـران بیشـتر اسـت.«
کـرد:  بیـان  امیـری  صالحـی 
مـردم  و  شـما  زبـان  از  »مـن 
اسـتاندار  تالش هـای  از  کرمـان 
محترم بـرای پیگیـری ثبت آثار 

می کنـم.« تقدیـر  جهانـی 
و  اسـناد  سـازمان  رئیـس 
بخـش  در  ملـی  کتابخانـه 
گفـت:  سـخنانش  از  دیگـری 
در  سـند  نسـخه  میلیـون   2«
ایـران وجـود  جهـان اسـالم و 
در  یک میلیـون  کـه  دارد 
در  میلیـون  نیـم  شـبه قاره، 
قفقـاز و 500 هـزار نسـخه در 

اسـت.« ایـران 
بیـان کـرد: »320 هـزار  وی 
نسـخه سـند تاکنـون در ایـران 
شناسـایی و در قالـب 44 جلـد 
چاپ شـده  ایـران  خطـی  آثـار 

اسـت.«
وجود سرمایه اجتماعی 

ارزشمند در سیرجان
نیـز  کرمـان  اسـتاندار 
اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در 
و  معدنـی  ظرفیت هـای  بـه 
سـیرجان،  شهرسـتان  صنعتـی 
و  ظرفیت هـا  از  »یکـی  گفـت: 
شهرسـتان  ایـن  قابلیت هـای 
وجـود سـرمایه اجتماعی اسـت 
مزیت هـای  می توانـد  کـه 
جدیـدی بـرای ایـن شهرسـتان 

 » . ینـد فر بیا
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتانداری کرمـان علیرضـا رزم 
شـخصیت های  بـه  حسـینی 
ارزشـمند شهرسـتان سـیرجان، 
همچون استاد باسـتانی پاریزی، 
دکتـر طاهـره صفار زاده، سـردار 
و  دادی  اهلل  محمدعلـی  شـهید 
شـهید مسعود مسـتقیمی اشاره 
کـرد و افزود: »تاریخ شهرسـتان 
سـیرجان در دوران دفاع مقدس 

شـد.« ثبت 
وی بر لزوم گسـترش و ترویج 
فرهنـگ کار و تـالش در جامعـه 
تأکیـد کـرد و یـادآور شـد: »بـا 
پرداخت یارانه نسـل آینـده را با 
دسـتان خودمـان فقیـر خواهیم 
هزارتومانـی   45 یارانـه  کـرد، 
مـردم  به حسـاب  ماهیانـه  کـه 
از  غافـل  امـا  می شـود  واریـز 
اینکـه تـورم موجـود 450 هـزار 
تومـان از جیـب آن هـا برداشـت 

می کنـد.«

با حمایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صورت گرفت

رونمایی از تمبر مسی مفاخر سیرجانی 
در نشست »سیرجان شناخت«

در نشست »سیرجان 
شناخت« که به گفته 

حجت االسالم محمودآبادی 
رئیس مرکز اسناد جنوب 

شرق، باهدف تدوین 
دانشنامه جامع استان 

و شناساندن شهرستان 
سیرجان به عالقه مندان 
برگزارشده بود، از تمبر 

مسی مشاهیر و مفاخر 
سیرجانی رونمایی شد.
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کرمون

یادبود

خیابـان  اسـامی 
هـای هر شـهر باید 
آن  تاریـخ  بیانگـر 
شـهر باشـد. معرف 
جغرافیـا  فرهنـگ، 
و تمـدن آن شـهر. 
در شـهری مانند کرمـان که تمدنی 
چنـد هـزار سـاله را پشـتیبان خود 
دارد، قاعدتـاً آن قدر شـخصیت های 
گـران قـدر را در دل خـود پـرورش 
داده کـه بـرای نامگـذاری خیابـان 
هـای مان اسـم، کـم نیاوریـم. اما با 
کمـال تأسـف آن طور که شایسـته 
نـام  در  مفاخـر  ظرفیـت  از  اسـت، 
گـذاری خیابـان ها اسـتفاده نشـده، 
از  مـان  تمـدن  و  فرهنـگ  هـم  و 
چشـم گردشـگران و حتـی کرمانی 
هـا پنهـان مانـده و هـم مفاخـر مـا 

اند.    مهجـور مانـده 
شـاید بـرای یـک جـوان کرمانی 
اهـل مطالعه کـه تا حـدودی مفاخر 
کرمـان را شـناخته این سـوال پیش 
بیایـد کـه چـرا بایـد در کرمان سـه 
خیابـان ابـن سـینا و سـه خیابـان 
دادبیـن، 2 خیابان والفجر، 2 خیابان 
هـزار و یک شـب، 2 خیابـان قدس، 
2 خیابـان مالـک اشـتر، 2 خیابـان 
آقاخـان،  میـرزا  خیابـان   2 ابـوذر، 
2 خیابـان شـیخ احمـد کافـی، 2 
خیابـان شـهید بهشـتی، 2 خیابـان 
حکیـم وجـود داشـته باشـد؟ دلیل 
انتخـاب نـام حکیم هم نا مشـخص 
اسـت! اگـر منظـور فردوسـی اسـت 
کـه خیابانی بـه نام فردوسـی وجود 
غیـر  هـای  نـام  چنیـن  هـم  دارد. 
متعارفی هم چـون مدیریت و فیروز 
آبـاد و سـیدی و چند بیسـت متری 
کذایـی و انبوه نام های شـاعران غیر 

کرمانـی بر تارک خیابان های شـهر 
نـام چهـارراه هـای  مـی درخشـد. 
طهماسـب  و  احمـدی  و  کاظمـی 
آبـاد هم هرگـز در نزد مـردم کرمان 
تغییـر نکـرده انـد. چنـد وقت پیش 
قـرار بـود نـام خیابـان ابـن سـینای 
شـرقی بـه قبه سـبز تغییر نـام یابد. 

کـه از سـرانجام آن بـی خبریـم. 
مفاخـر کرمـان تا کنون از چشـم 
همـه شـوراهای شـهر و شـهرداری 
هـا دور مانـده انـد. هنـوز نامـی از 
»میـرزا محمـد ابراهیـم خبیصـی« 
سـالجقه  و  غـز  تاریـخ  نویسـنده 
کرمـان و امیـن تاریخ ایـران بر روی 
خیابان یا مکانی در کرمان گذاشـته 
نشـده اسـت. هم چنین نام بزرگانی 
ماننـد »میرزا محمـد زمانیان« نابغه 
قرآنـی کرمان، »ابوعبـداهلل ماهانی«، 
»پهلوان اسـد اهلل عطایی«،»سـکینه 
خاتـون عطایـی« و ده ها عالم بزرگ 
هـای  خیابـان  تابلوهـای  در  دیگـر 

کرمـان جایـی ندارند.  
مـا بـا وجـود برخـورداری از سـه 
هـزار سـال قدمـت تاریخـی، هنـوز 
ایـم بـرای اصلـی تریـن  نتوانسـته 
خیابـان هـا و اماکـن و میـدان های 
شـهر نـام هایـی برگرفتـه از اصالت 
کرمـان و کرمانـی انتخـاب کنیـم. 
وجـود انـواع نام هـای غیـر تاریخی 
و جدیـد باعـث گردیـده اند که هیچ 
کـس نتوانـد در فضاهـای تاریخـی 
کرمـان بـه تاریـخ قـدم گـذارد. بـی 
تردید هیـچ تفاوتـی از حیث قدمت 
و فرهنـگ و تمـدن بیـن کرمـان و 
اسـتان هایـی مثـل اصفهـان و یـزد 
نـدارد.  وجـود  تبریـز  یـا  شـیراز  و 
حتـی کرمـان از دیـدگاه تمدنـی بر 
همـه ایـن هـا ارجـح اسـت. اماکـن 

تاریخـی ایـن شـهرها نام هـای زیبا 
و تاریخـی بر تـارک خود دارنـد. نام 
هایـی ماننـد چهاربـاغ در اصفهان و 
میرچخمـاق کوچه هـزار درخت در 

یـزد و کریـم خـان زنـد در شـیراز.
امـا در کرمـان نام میـدان »ارگ« 
بـه »توحید« و میدان »مشـتاق« به 
»شـهدا« تغییـر یافتـه اسـت. البته 
هـر دو نـام »توحیـد« و »شـهدا« از 
ارزش باالیـی برخوردارنـد و بسـیار 
مـورد احتـرام هسـتند امـا می شـد 
کـه ایـن دو نـام عزیـز را بـر روی 
میـدان و یـا بلـوار دیگری گذاشـت. 
نـام هـای تاریخـی بـا داسـتان ها و 
افسـانه هـا و حـوادث فـراوان همراه 
هسـتند. دانسـتن ایـن داسـتان هـا 
مـی توانـد لـذت گـردش در خیابان 
هـای کرمـان را برای یک گردشـگر 
چندیـن برابر کند.  از سـویی حدود 
نود درصد کرمانیان معنا و یا فلسـفه 
وجـودی نام خیابـان هایی که در آن 
هـا زندگی مـی کنند را نمـی دانند. 
خیابـان هایـی مانند بیسـت و چهار 
آذر یـا هفـده شـهریور که هیـچ کار 
فرهنگی در خصوص شناسـاندن آن 
ها انجـام نگرفته اسـت. هنوز معلوم 
نیسـت که چـرا نام خیابان زریسـف 
و میـدان مشـتاق را از روی ایـن دو 

مکان برداشـتند.
 مـا حتـی در کرمـان بـرای ارج 
نهـادن بـه شـهدا و سـرداران بزرگ 
بـدون  مقـدس،  دفـاع  در  اسـالم 
برنامـه و غیرتاریخـی عمـل کـرده 
ایم. در اسـتان خوزسـتان حد فاصل 
شـهرهای سوسـنگرد و بسـتان پلی 
وجـود دارد که قبال نامش »سـابله« 
بـوده و اکنون به نام »سـردار شـهید 
اکبـر محمـد حسـینی« دالورمردی 

شـده  مزیـن  کرمـان  سـرزمین  از 
اسـت. سـردار شـهیدی که به همراه 
اصلـی  عامـل  کرمانـی  رزمنـدگان 
چهـل  و  بسـتان  شـهر  آزادسـازی 
هـزار کیلومتـر مربـع از خـاک ایران 
در شـب چهـارم از عملیـات طریـق 
القـدس بـوده اسـت. امـا شـما نمی 
توانیـد هیچ نامـی از این سـردار نام 
آور یـا فرماندهانش را در هیچ جایی 

از کرمـان بیابیـد.
نـام  ایـران  شـهرهای  همـه  در 
سـرداران بـزرگ شهیدشـان بر روی 
خیابـان هاسـت؛ امـا در کرمان یک 
خیابـان وجـود نـدارد که نام سـردار 
شـهیدی بر روی آن گذاشـته شـده 
باشد. شـاید مسـووالن توجیه کنند 
کـه خیابان هایی هم چون شـهدای 
فتح آبـادان و شـهدای دارلک وجود 
دارلـک  شـهدای  بگوینـد  و  دارد 
در  کـه  کرمانـی  شـهیدان  یعنـی 
شـهر کردنشـین دارلک به شـهادت 
رسـیده انـد.  امـا ایـن نـام فراگیـر 
نیسـت و بـا عجلـه و بـدون تفکـر 
انتخاب شـده انـد. آینـدگان معنای 
ایـن کار مـا را نخواهنـد فهمیـد و 

گمـان مـی برند که منظور شـهدای 
شـهر آبادان یا شهدای شـهر دارلک 
مـی باشـد. در حالـی کـه ایـن جـا 
کرمان اسـت و باید ابتـدا یادگارهای 

خـودش را حفـظ کنـد.
روی  بـر  زیبـا  هـای  نـام  نبـود 
خیابـان هـا و میدان های شـهر هم 
چنـان ایـن ذهنیـت را ایجـاد مـی 
کنـد کـه کرمـان بـدون نخبـگان و 
قهرمانـان تاریخـی اسـت و همیـن 
امـر موجبـات اتهـام بی حالـی و بی 
قیـدی را بـرای تمامی مردم اسـتان 
کرمـان به دنبـال دارد. مـا باید مثل 
همه شـهرهای بزرگ جهان نام های 
خیابـان  روی  بـر  تاریخـی  بـزرگ 
هـا و میـدان هـا و اماکـن زیبـای 
شـهر بگذاریـم. اماکنی ماننـد »قبه 
لــله«،»زریسف«،  بـاغ  سـبز«،»ته 
»گواشـیر« و »بردشـیر« بایـد زنـده 
بماننـد. زیـرا حذف آن هـا موجبات 
حذف گذشـته گهربار این سـرزمین 

را در پـی خواهـد داشـت.
 از سـویی همـه ایـن کاسـتی ها 
بـه مسـووالن فرهنگی شـهر باز می 
گـردد کـه یـا تـوان مجـاب کـردن 

هـای  نـام  پذیـرش  در  را  دیگـران 
جدیـد ندارنـد و یـا بـه داللیلـی از 
بیـان چنیـن پیشـنهادهایی دوری 
در  کرمـان  کننـد. شـهرداری  مـی 
چنـد سـال اخیـر زیرسـاخت هایی 
قوی را در خیابان ها و محالت شـهر 
ایجـاد نمـوده اسـت. سـاختارهایی 
هـم چـون زیباسـازی چهره شـهر و 
ایجـاد خانـه هـای فرهنـگ و مراکز 
ورزشـی محـالت و فضاهـای سـبز 
و اماکـن موجـود در ایـن فضاهـا و 
فرهنگسـراها و شـهردار محلـه ها و 

ده هـا مـورد دیگـر.
 امـا بـه رغـم همـه ایـن تـالش 
ها مـی بینیـم کـه تمامـی امکانات 
موجـود بـه حال خـود رها شـده اند 
و مـردم کرمـان نمـی داننـد متولی 
فرهنگ سـازی و توجیه مـردم برای 
حفـظ امـوال عمومـی و جـذب و به 
کارگیـری اسـتعدادهای فرهنگـی و 
ادبـی و ورزشـی موجـود در محالت 
کـه از امکانـات شـهرداری اسـتفاده 
نحـوه  و  کیسـت؟  بـا  کننـد  مـی 
ارتبـاط مـردم بـا معاونـت فرهنگی 

شـهرداری چگونـه اسـت؟ 

چرا نام مفاخر کرمان
 روی تابلوی خیابان ها نیست

شهید محمد شهسواری

شـهید محمـد شهسـواری در تاریـخ سـوم 
آبـاد  شـیخ  قریـه  در   1334 مـاه   اسـفند 
کهنـوج بـه دنیـا آمد. در سـه سـالگی پدرش 
را از دسـت داد. دوران ابتدایـی را در مدرسـه 
بـا حافظـه کـم  آغـاز  کـرد  پهلـوی سـابق 
نظیـری کـه داشـت بـا بهتریـن معـدل هـا تا 
سـال ششـم نظام قدیـم ادامـه تحصیـل داد.
قـرآن را در مکتـب خانـه ای نـزد عمـوی 
خـود فـرا گرفـت و چـون در کهنوج مدرسـه 
نبـود از ادامـه تحصیل باز ماند. سـپس جهت 
تأمیـن مخـارج زندگـی خانـواده بـه جزیـره 
کیش رهسـپار شـد. او گرمای طاقت فرسـای 
جنـوب را تحمـل کـرد تـا بتواند گوشـه ای از 
زحمـات مـادر زجـر کشـیده خـود را جبـران 
کند. بعد از سـه سـال تـالش در جزیره کیش 
بیـن  راه سـازی  بازگشـت و در  بـه کهنـوج 

کهنـوج و جیرفـت مشـغول بـه کار شـد.
عنـوان  بـه  تحمیلـی  جنـگ  شـروع  بـا 
بسـیجی بـه جبهـه اعـزام شـد و بـرای اولین 
بـار در عملیـات بیـت المقدس شـرکت نمود. 
دو بـار دیگـر بـه جبهه اعـزام شـد.  در تاریخ 
22 اسـفند 66 در شـرق دجلـه بـه اسـارت 
نیروهـای بعثـی درآمـد. او بزرگـی روح خـود 
را با دسـتان بسـته در حالی که اسـیر دشمن 
بـود بـا فریـاد »مـرگ بر صـدام ضد اسـالم« 
تاریـخ  در  فریـادش  و  گذاشـت  نمایـش  بـه 
طنیـن افکن شـد و در تاریخ اول شـهریور69 
بـه همراه سـایر پرسـتوهای عاشـق بـه میهن 

اسـالمی بازگشـت.
آزاده سـرافراز عظیـم آقاجانـی کـه مدتـی 
مـی  بـود  آسایشـگاهی  هـم  شهسـواری  بـا 
گویـد:در سـال 64-65 توفیـق داشـتم کـه با 
شـهید شهسـواری در یـک آسایشـگاه باشـم. 
در اردوگاه االنبـار، قاطع 3، آسایشـگاه 20 در 
آن سـال هـا در تلویزیون ایـران فیلمی از یک 
اسـیر ایرانی پخش شـد که در لحظه اسـارت 
بـا صـدای بلنـد شـعار  »مـرگ بر صـدام ضد 
توسـط  کـه  کشـید  مـی  فریـاد  را  اسـالم« 
بـود.  فرانسـه ضبـط شـده  خبرنـگار شـبکه 
شـهید شهسـواری کـه خـودش این شـعار را 
داده بـود هیـچ اطالعـی از این قضیه نداشـت 
و نمـی دانسـت کـه در رسـانه هـای ایـران 
خیلـی مطـرح و تصویرش پخش شـده اسـت.
بعـد از مدتی که اسـرای جدید بـه اردوگاه 
از  تعـدادی  آنـان  میـان  در  بودنـد،  آمـده 
آشـنایان شهسـواری نیـز بودنـد که بـا دیدن 
ایشـان خبـر پخـش آن فیلـم را بـه گوشـش 
رسـاندند و تـازه در آن زمـان بـود کـه ما هم 
از ایـن قضیـه باخبـر شـدیم و فهمیدیـم کـه 

چنیـن اتفاقـی افتـاده اسـت.
بـه  بدانیـد کـه شهسـواری  اسـت  جالـب 
خاطـر کوچکی قدش از سـربازی معاف شـده 
بـود. خـودش تعریـف مـی کـرد و مـی گفت 
مافوقمـان  فرمانـده  و  بـود  کوتـاه  قـدم  کـه 
گفـت کـه ایـن آدم کوچولوها را مـی خواهید 
چـه کار کنیـد؟ ردشـان کنید برونـد. مگر در 
مملکـت سـرباز قحط اسـت؟ در زمـان جنگ 
تحمیلـی بـه صـورت بسـیجی به جبهـه آمد. 
وی از شـهید نقـل قـول مـی کنـد کـه در 
آن لحظـات کـه شـعارم را می دادم سـربازان 
عراقـی آن قـدر گـرم جابجا کردن مـان بودند 
کـه اصال حواسشـان به شـعار من نبـود. برای 
همیـن بـا من هیـچ برخـوردی نکردنـد و مرا 
منتقـل  بیمارسـتان  بـه  هـا  زخمـی  قاطـی 
و بسـتری کردنـد و بعـد از مـداوا شـدن بـه 

اردوگاه االنبـار آوردنـد.
شـهید شهسـواری پـس از آزادی از سـوی 
مسـئولین مـورد تفقـد قـرار گرفـت و مـدال 
شـجاعت را از دسـت ریاسـت جمهـوری وقت 
دریافـت کـرد. سـرانجام ایـن آزاده سـرافراز 
انجـام  بـرای  مـاه 1375  مـرداد  بیسـتم  در 
ماموریـت فرهنگـی در حالـی کـه ملبـس بـه 
لبـاس بسـیجی بـود بـا همـان سـاز و بـرگ 
جبهـه در مسـیر زاهـدان بـه فیـض شـهادت 

آمد. نائـل 
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 پژوهشگر تاریخ

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پـالک 14 فرعـی از 2620 - اصلـی بـه 
مسـاحت 300 مترمربـع واقـع در شـهداد بخـش 23 کرمـان بـه آدرس: شـهداد، 
خیابـان طالقانـی کوچـه باغ خاشـالی مـورد تقاضای خانـم صغری ولـی آبادی به 
اسـتناد رای هیئـت موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در ثبت شـهداد بـه شـماره 1394001059 مـورخ 1394/12/17 در 
مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 آئین نامـه اجرائی آن منتشـر و نیاز 
بـه تحدیـد حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مـورخ 1395/05/31 مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن به اسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیـات تحدیدی آن از 
سـاعت 9 صبـح روز شـنبه مـورخ 1395/07/03 شـروع و به عمـل خواهد آمد لـذا به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار مـی گردد کـه در موعد مقـرر ایـن آگهی در 
محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقوق ارتقاقـی آن اعتراض داشـته 
باشـد بایسـتی طبـق مـاده 20 و مـاده 86 اصالحـی آئیـن نامـه قانـون ثبت پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز 
دادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم نماید و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه 
نمایـد. بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود

تاریخ انتشار: 1395/06/13
م الف 520 رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد- ابراهیم سیدی

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 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم بتول مزرعی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
359 صـادره از سـیرجان در یکبـاب انبـار به مسـاحت 210/73 مترمربع پـالک 38 فرعی از 
2108 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای احمدعلی افسـری 
محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 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 قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی  اقـای ناصر نورمنـدی پور فرزند علی بشـماره شناسـنامه 228 
صـادره از سـیرجان در یـک باب خانه و باغچه به مسـاحت 5758 مترمربـع پالک 10 فرعی 
از 868 اصلـی واقـع در هماشـهر بخـش 38کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای بخشـعلی 
علـی پـور زارع محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 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 یـک قطعه باغ بـه مسـاحت 81321 مترمربع پالک 
240 فرعـی از 4711 اصلـی واقـع در در کهـن شـهر بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای علـی اصغر حسـامی محـرز گردیده اسـت.. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یکماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

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 فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکه آقای بهادر حسـن زاده فرزنـد محمد طبق وکالت شـماره 40397- 
95/2/21 دفترخانـه 90 کرمـان از طـرف هومـن محتشـم ماهانـی فرزنـد رامیـن 
مالـک ششـدانگ پـالک 17943 فرعـی از 1783 اصلـی بخش 3 کرمان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 109761 صفحـه 6 دفتـر 443 صـادر و تسـلیم گردیده و 
طبـق سـند شـماره 40421- 95/2/24 دفترخانـه 90 کرمـان در رهـن بانـک گردشـگری 
قـرار گرفتـه ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلت حواس پرتی مفقود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده 
لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب دریک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز 
پـس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض خـود را ضمن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد درغیراین صـورت پس از مـدت مذکور 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 95/6/13

م الف 522 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 3640 فرعـی از 2975 اصلی واقـع در بخش 
3 کرمـان بـه مسـاحت 252 مترمربـع واقـع در اهلل آبـاد خیابـان یـاس کوچـه 12 
مـورد تقاضـای آقای/محمدمهدی بهارسـتانی تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیاز به 
تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد 
لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 15697-95/6/9 بدینوسـیله آگهی تحدیـد حدود 
اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 8 صبح روز 95/7/5 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می گردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتباً به ایـن اداره اعالم نماید و ظرف مـدت یکماه از 
تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلت دارنـد تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 
نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت 

عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 95/6/13

م الف 527 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد

متن آگهی
چـون ششـدانگ شـالوده خانه پـالک 3638 فرعـی از 2975 اصلی واقـع در بخش 
3 کرمـان بـه مسـاحت 150 مترمربع واقـع در اهلل آباد خیابان یـاس  مورد تقاضای 
آقای/خانـم محمدمهـدی بهارسـتانی تاکنون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید 
حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد 
لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 15699-95/6/9 بدینوسـیله آگهی تحدیـد حدود 
اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 8 صبح روز 95/7/5 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می گردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتباً به ایـن اداره اعالم نماید و ظرف مـدت یکماه از 
تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلت دارنـد تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 

نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت 

عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: شنبه 95/6/13

م الف 525 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد

متن آگهی
چون ششـدانگ شـالوده خانه پـالک 3646 فرعی از 2975 اصلـی واقع در بخش 3 
کرمـان بـه مسـاحت 246 مترمربـع واقع در اهلل آبـاد کوچه یاس 12 مـورد تقاضای 
آقای/خانـم محمدمهـدی بهارسـتانی تاکنون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید 
حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد 
لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 15698-95/6/9 بدینوسـیله آگهی تحدیـد حدود 
اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 8 صبح روز 95/7/5 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می گردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتباً به ایـن اداره اعالم نماید و ظرف مـدت یکماه از 
تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلت دارنـد تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 
نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت 

عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: شنبه 95/6/13

م الف 526 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب سـاختمان پـالک 14442 فرعـی مجـزی شـده از 994 
فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش دو کرمان بـه مسـاحت 143/65 مترمربع 
واقع سرآسـیاب خیابان شـهیدان ماهانی کوچه 23 سـمت راسـت مـورد تقاضای 
آقـای امیـد نـژاد اکبـری ماهانـی تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیاز بـه تحدید حـدود دارد 
و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت 
مالـک بـه شـماره 15557-95/6/8 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی منتشـر و 
عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 95/7/5 در محـل شـروع و بعمل خواهـد آمد لذا 
بـه مالـک یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبور اخطـار می گردد کـه در موعد مقـرر در این 
اعـالن در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته 
باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً به این اداره اعـالم نماید و ظرف مدت یکمـاه از تاریخ اعالم 
اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیـم دادخواسـت نموده و 
رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از 
مضـی مهلت یاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیات 

ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: شنبه 95/6/13

م الف 530 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف، امید صاعد

آگهی مزایده )نوبت اول(
در پرونـده کالسـه 950251 آقـای حسـین منتظـری محکـوم اسـت بـه پرداخت 
مبلـغ 132/000/000 ریـال در حـق آقـای محمـد محمـودی میمنـد کـه محکوم 
لـه تقاضـای توقیـف و مزایـده و فـروش سـهام متعلـق بـه محکـوم علیـه را نموده 
کـه قیمـت سـهام مربوطه توسـط بـورس اوراق بهادار بدین شـرح اعـالم گردیده اسـت: تعداد 
42000 سـهم از سـهام شرکت سـرمایه گذاری مس سرچشـمه به ارزش هر سهم 2200ریال 
- تعـداد 1291 سـهم از سـهام توسـعه و عمـران کرمان بـه ارزش هر سـهم 7903 ریال تاریخ 
مزایده و فروش 1395/06/29 سـاعت 9 الی 12 در محل اجرای احکام دادگسـتری شـهربابک 
تعییـن لـذا از اشـخاصیکه خواهان شـرکت درمزایده و خریداری سـهام مورد مزایده میباشـند 
دعـوت بعمـل میایـد ضمن هماهنگی با این اجرا در خواسـت و پیشـنهاد خود را بـه همراه ده 
درصـد از مبلـغ ارزیابـی شـده در پاکت درب بسـته در تاریخ مقـرر فوق تحویل اجـرای احکام 
نماینـد مزایـده از مبلـغ کارشناسـی شـروع و سـهام بـه باالتریـن پیشـنهاد تعلق مـی گیرد و 
چنانچـه شـخص یا اشـخاصی برنده مزایده شـناخته شـده و ظرف مهلتی که ایـن اجرا تعیین 
نمایـد نسـبت بـه پرداخت مبلغ مزایـده اقدام ننماید مـورد مزایده به نفر بعـدی واگذار و مبلغ 

تودیـع شـده پـس از کسـر هزینه هـای قانونـی بنفع صنـدوق دولت ضبط خواهد شـد.
م الف 1165دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک
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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

کرمون

سـاختمان هـای 
اطـراف  قدیمـی 
و  مشـتاق  میـدان 
خیابـان  ابتـدای 
یـا همان  شـریعتی 
قدمـگاه  جلـوی 
خودمـان پـر اسـت 
از تاریـخ معاصـر، خاطـره هـا و همه 
چیزهایـی کـه بـرای کرمانـی هـای 
عالقـه منـد بـه کرمـان مـی توانـد 

باشـد. جالـب 
ایـن  از  مقابـل در کوچـک یکـی 
پزشـکی  تابلـوی  هـا  سـاختمان 
قدیمـی نصب شـده اسـت. پزشـکی 
کـه با وجـود این کـه نود سـال خود 
امـا همچنـان  کـرده؛  پـر  تقریبـا  را 
بـه کار طبابـت مشـغول اسـت. او تـا 

کنـون بـرای چهـار نسـل از کرمانـی 
هـا طبابـت کـرده اسـت. مراجعینی 
دارد کـه بیـش از نیـم قـرن اسـت 
کـه فقـط از پلـه هـای مطـب او بـاال 
مـی آینـد و »تـن خـود را نیـاز منـد 
بـه  داننـد.  مـی  طبیـب«  ایـن  نـاز 
مطـب او کـه وارد مـی شـوی همـه 
چیـز قدیمـی اسـت. دسـتگاه توزین 
نـوزاد، دسـتگاه فشـار خون، گوشـی 
تلفـن و... گرفتـه تـا میـز و صندلـی 
هایـی کـه بیمـاران را در خـود جای 

مـی دهنـد.
دکتـر اصغـر رفیعی متولد بیسـت 
اسـت.   1306 مـاه  اسـفند  نهـم  و 
طبابـت خـود را از گلباف آغـاز کرده 
اسـت و در رایـن و ماهـان ادامه داده 
تـا به ایـن جایی که هسـت رسـیده.  

در  کـه  اسـت  سـال  پنـج  و  پنجـاه 
هسـت،  اکنـون  کـه  جایـی  همیـن 
مطـب دارد و بـه کار درمـان بیماران 

مشـغول اسـت. 
کوتـاه  گویـی  و  گفـت  بـه  او  بـا 
نشسـتم کـه مطالعـه آن را بـه شـما 

توصیـه مـی کنـم؛
بیمارستان »کرمان درمان«

 را دایر کردیم
دکتـر اصغـر رفیعـی دربـاره دلیل 
روی آوردن خـود بـه حرفه پزشـکی 
مـی گویـد کـه بـه خاطـر عالقـه ای 
که به پزشـکی داشـتم پزشـک شدم.  
بـرادرم جـراح بـود. یکـی از فامیـل 
هـای مـان نیـز جـراح بـود. و ایـن 
موضـوع در اشـتیاق مـن به پزشـکی 

بود. تأثیرگـذار 

در شـهر  کار خـود  آغـاز  رفیعـی 
کرمان را در سـال 1340  عنوان می 
کنـد و مـی گویـد کـه سـال 40 بـه 
کرمـان آمـدم. در حالی که 34 سـال 
سـال از سـنم مـی گذشـت. پیش از 
آن هـم بـه خاطر تعهدی که داشـتم 
قریـب 8 سـال در گلبـاف، رایـن و 

ماهـان بـه طبابـت مشـغول بودم.
بیمارسـتان  اطفـال  بخـش 
شـاه)باهنر کنونـی( را نیـز اداره مـی 
کـردم. در درمانـگاه فرحنـاز واقع در 
خیابـان هفـده شـهریور هـم طبابت 
در  درمانـگاه  آن  البتـه  کـردم.  مـی 

نـدارد. وجـود  حاضـر  حـال 
با تعدادی از پزشـکان، بیمارسـتان 
»کرمـان درمـان« واقـع در چهـارراه 
کردیـم.  دایـر  را  آبـاد  تهماسـب 
ایـن بیمارسـتان، بعـد از انقـالب بـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی واگذار شـد.

استادان مان بیش تر
 فرانسوی بودند

رفیعـی عالقه خـود به پزشـکی را 
ذاتـی مـی داند و می گویـد که پدرم 
تاجـر بـود؛ امـا از مـن نخواسـت کـه 
تاجـر شـوم. من هـم به دلیـل عالقه 
ای کـه در خـودم بـه حرفه پزشـکی 
مـی دیدم به دانشـگاه علوم پزشـکی 
مشـهد رفتـم و بـه تحصیـل در ایـن 

پرداختم.  رشـته 
اسـتادانی کـه در دانشـگاه مشـهد 
داشـتم، تقریباً همه از دنیـا رفته اند. 
بسـیاری از آن هـا اسـتادان خارجـی 

بودنـد. اغلـب هم فرانسـوی!
 معـروف تریـن اسـتاد مـا دکتـر 
»سـامیرال« متخصـص اطفـال بـود. 
دکتـر شـهیدی هـم دیگر اسـتادمان 
بـود. تدریس به زبان فرانسـه صورت 
مـی گرفـت. ایـن موضـوع باعث می 
شـد که دانشـجویان رشـته پزشـکی 
زبـان فرانسـه را هـم یـاد بگیرنـد تـا 
ارتبـاط  خـود  اسـتادان  بـا  بتواننـد 

کنند.  برقـرار 
کمبود پزشک بود

دکتـر رفیعی به کمبود پزشـک در 
سـال هـای دهه 40 اشـاره مـی کند 
و مـی گویـد کـه مـن تنهـا پزشـک 
مناطـق گلبـاف و... بـودم. اصـال در 
همـه مناطـق، کمبـود پزشـک بـود. 
بـرای همیـن یـک پزشـک، بـه هـر 
شـهری کـه وارد مـی شـد سـر یـک 
مـردم  بـود.  شـده  شـناخته  هفتـه 
گلبـاف و رایـن و ماهان مردم بسـیار 
خوبـی بودنـد. بـا ایـن کـه بیـش از 
پنجـاه سـال از طبابـت مـن در ایـن 
سـه شـهر مـی گـذرد، هنـوز هـم از 
ایـن مناطـق ،  بیمار به مـن مراجعه 
مـی کنـد. مـن در زلزلـه گلبـاف که 
در سـال 1360 روی داد و خسـارات 
جانـی زیادی بـه جا گذاشـت به این 

رفتم. شـهر 
همیـن کرمـان هـم پزشـک نبود. 
هـا  کلینیـک  ایـن  از  کـدام  هیـچ 
نبودنـد. از میـدان مشـتاق تـا میدان 
بـود. مـن و  تنهـا 2 پزشـک  آزادی 

مطـب  بودیـم.  میرحسـینی  دکتـر 
مـن در همیـن جا بـود. مطـب دکتر 
میـدان  نزدیـک  هـم  میرحسـینی 
همـه  ایـن  الحمـدهلل  اآلن  آزادی. 
کلینیـک. ایـن همـه پزشـک جـوان 
رشـته  در  کـه  هسـتند  پرانـرژی  و 
در  مختلـف  هـای  تخصـص  و  هـا 
حـال طبابـت هسـتند.وی بهداشـت 
و  کنـد  مـی  ارزیابـی  مطلـوب  را 
بهداشـتی  سـطح  کـه  گویـد  مـی 
مـردم بسـیار بـاال رفتـه اسـت. مردم 
بهداشـت را رعایـت مـی کننـد. اصال 
قابـل مقایسـه بـا قدیـم نیسـت. در 
در  اسـهال  بیمـاری  قدیـم،  زمـان 
فصـل تابسـتان بیـداد مـی کـرد. اما 
در حـال حاضر تک و توکـی از مردم 
بـه ایـن بیمـاری مبتـال مـی شـوند.

اخالق پزشکی ایران بسیار
 مطلوب است

رفیعـی مـی گویـد کـه هر کسـی 
بـرای اخـالق پزشـکی تعریفـی دارد. 
یکـی  دارد.  تعبیـری  کسـی  هـر 
اخـالق را بـا ریـال تعبیـر مـی کنـد. 
یکـی بـا رفتـار خـود پزشـک. مـن 
اخـالق پزشـکی را ایـن گونـه تعبیـر 
مـی کنـم: مـدارا بـا بیمـار، رعایـت 
وضـع مالـی بیمـار بـا نسـخه ای که  
پزشـک مـی دهـد، کمـک کـردن به 
طـرق مختلـف بـه بیمـاری کـه در 
مضیقه اسـت. بـه عقیده مـن اخالق 
پزشـکان ایران بسـیار مطلوب اسـت. 
پزشـکان جـوان که خودشـان سـرور 

هسـتند، همـه چیـز را خوانـده اند و 
مـی داننـد. اخـالق خوانده انـد. یک 
تـرم در دانشـگاه اخالق پزشـکی می 
خواننـد. نیـاز بـه توصیه مـن هم در 

ایـن زمینـه ندارنـد.
ایـن پزشـک عمومی، طب سـنتی 
و جدیـد را بـا هـم مقایسـه می کند 
و مـی گویـد کـه طـب سـنتی جای 
را دارد و طـب صنعتـی هـم  خـود 
تواننـد  را دارد و نمـی  جـای خـود 
جایگزیـن هـم شـوند. طـب سـنتی 
هیـچ وقـت کار طـب جدیـد را نمی 
کنـد. مثـال بیمـاری کـه 40 درجـه 
سـنتی  داروی  چـه  هـر  دارد  تـب 
بـه خـورد او بدهیـد اثـر نمـی کنـد. 
نیـاز  جدیـد  داروهـای  بـه  حتمـا 
دارد. تـازه طـب جدیـد هـم هـر روز 
عـوض می شـود. هر روز مـدل های 
جدیدتـری از آنتـی بیوتیـک و... بـه 

بـازار مـی آید.
فرزندانم پزشک نیستند

فرزنـد  سـه  کـه  گفـت  رفیعـی 
دارم. هیـچ کـدام از فرزندانم پزشـک 
نیسـتند. بـه آن هـا پیشـنهاد دادم 
کـه پزشـک شـوند؛ امـا گفتنـد کـه 
دوسـت نداریـم. بدون عالقـه هم که 
نمی شـود وارد کار و رشـته تحصیلی 
شـد. اما یکی از نوه هایم روانپزشـک 
اسـت.این پزشـک کهنه کار در پایان 
و  کـرد  موفقیـت  آرزوی  مـا  بـرای 
گفـت کـه کار شـما روزنامـه نـگاران 

جـوان کار ارزشـمندی اسـت. 

دکتر اصغر رفیعی؛ پزشک قدیمی کرمان:

هر کسی 
تعبیری از اخالق پزشکی دارد

اگهی مرحله هفدهم ) منطقه دو کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  منطقه  دو شهرستان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

))آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ((
 در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  کـه برابـر اراء هیاتهـای  حـل اختالف  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 
مسـتقر در واحـد ثبتـي منطقه دو کرمـان  تقاضای ثبـت انها پذیرفتـه و ادامه عملیات 
ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکور تجویـز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پـالک فرعی 
از اصلـی  و بخـش محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالک یـا مالکیـن ) متقاضیان ثبت 
( واقـع در بخشـهای ) 2و3 و6و 28 (حـوزه ثبتـی منطقـه دو شهرسـتان کرمان بشـرح 
ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتـي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس 

قانـون مذکـور مانـع مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

97  فرعـی از 3501  اصلـی  مجـزی شـده از 30 فرعـی از 3501 اصلـی -  خانـم  
زهـرا مهـدی زاده  گزوئـی  فرزنـد  علـی  به شناسـنامه شـماره  7  صـادره از  زرند  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان بـه مسـاحت   411/65  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان 
خیابـان  پیرانشـهر  کوچـه  شـماره  9  خریـداری  از محـل مالکیـت  حسـن معیـن 

الدینـی  - ردیـف  2220
13632  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 3968  اصلی -  خانم  
بی بی جان بنی اسـدی  نسـب  فرزند  اکبر  به شناسـنامه شـماره  6  صادره از فهرج  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   375/50 متر مربع  بـه ادرس کرمان 
بزرگـراه  امـام  جنوبـی  کوچـه  پمـپ  بنزیـن  حبیبـی سـمت  راسـت  درب پانزدهم  

خریـداری  از محـل مالکیـت  ماشـااهلل ثمره  هدایـت زاده   -  ردیف  1952
14391  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  200  فرعـی از 3968  اصلی -  خانم  
زهـرا  علینقـی زاده کاظـم ابادی   فرزند  اسـداهلل  به شناسـنامه شـماره  7695  صادره 
از کرمان  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مسـاحت   134/98 متر مربع  به ادرس 
کرمـان سراسـیاب فرسـنگی  کوچه  قدمـگاه  کوچه  بختیاری  فرعـی  3  خریداری  از 

محـل مالکیـت  ورثه  اصغر  اشـرف گنجویـی  -  ردیف  7948
14393  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  اصلی -  اقای  
یعقـوب  قطـب الدینـی  فرزنـد  قاسـم  به شناسـنامه شـماره  7506  صـادره از ماهان 
و  خانم  شـهناز شـمس الدینی  فرسـنگی  فرزند  احمد  به شناسـنامه شـماره  1677 
صـادره از کرمـان  بالمناصفـه در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   300  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان سراسـیاب شـهرک جـواد االئمه بلـوار شـهیدان ماهانی  ) 
جـده قدیـم ماهـان (  جهـت تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدید حـدود طبق مـاده 13 
اییـن نامـه اجرایـی  .خریـداری  از محـل مالکیـت  علـی علـی احمـدی  -  ردیفهـای   

7667  و  7666
14394  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  اصلی -  اقای  
احمـد  شـمس  الدینـی فرسـنگی  فرزنـد  علـی  به شناسـنامه شـماره  63 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   300  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان سراسـیاب شـهرک جـواد االئمـه بلـوار شـهیدان ماهانـی  ) جده قدیـم ماهان 
(  جهـت تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود طبـق مـاده 13 ایین نامـه اجرایی  

.خریـداری  از محـل مالکیـت  علـی علـی احمـدی  -  ردیـف  7674
14396  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  اصلی -  اقای  
محمـد رضـا  شـمس  الدینـی فرسـنگی  فرزنـد  احمد   به شناسـنامه شـماره  1452 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  به مسـاحت   300  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان سراسـیاب شـهرک جـواد االئمـه بلـوار شـهیدان ماهانـی  ) جـده قدیم 
ماهـان (  جهـت تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود طبـق مـاده 13 اییـن نامه 

اجرایـی . خریـداری  از محـل مالکیـت  علـی علی احمـدی  -  ردیـف  7673
14397  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  اصلی -  خانم 

فاطمـه میرزائـی نـژاد  فرسـنگی  فرزند  ماشـااهلل  به شناسـنامه شـماره  63 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  به مسـاحت   101/50 متر مربـع  به ادرس 
کرمـان سراسـیاب شـهرک جـواد االئمـه بلوار شـهیدان ماهانـی  ) جده قدیـم ماهان (  
جهـت تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود طبـق مـاده 13 اییـن نامـه اجرایی  . 

خریـداری  از محـل مالکیـت  علـی علـی احمدی  -  ردیـف  7668
14540  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 3968  اصلی -  اقای  
محمـد  عباسـی  جوشـانی  فرزنـد  حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  9429 صـادره از 
کرمـان و خانـم فاطمـه معصومـه امانـی زاده  فرزنـد  حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  
1299 صـادره از زرنـد بالمناصفـه   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   
120/58 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بلـوار  میـدان  ترمینـال  تره بار  کوچه  شـهید  
قاسـمی  خریـداری  از محـل مالکیـت  علـی  احمـدی نـژاد   -  ردیف هـای  4105  و 

4103
14619  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 3968  اصلی -  خانم  
فاطمـه قنبـر مالکـی  فرزنـد  مهرعلـی  به شناسـنامه شـماره  4 صـادره از جیرفت  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   122/07 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان 
خیابـان شـهید  دسـتغیب کوچـه  29 خریداری  از محـل مالکیت   علـی احمدی نژاد  

-  ردیـف  2367
14639  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعـی از 3968  اصلی -  خانم  
طلعـت  هـادی زاده گوکـی فرزنـد  علی  به شناسـنامه شـماره  253  صـادره از گلباف  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   368/74 متر مربع  بـه ادرس کرمان  
جـاده ماهـان  پشـت سـایپا خریـداری  از محـل مالکیـت  حـاج علـی علـی احمـدی  

-  ردیـف  284
14652  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  413  فرعـی از 3968  اصلی -  اقای  
غالمرضـا ده  صالحـی  فرزنـد  محمـد  به شناسـنامه شـماره  25  صـادره از کرمان در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   183/82  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان 
سراسـیاب فرسـنگی  کوچـه  شـماره  4 خریـداری  از محـل مالکیـت  فاطمه حیدری  

فرسـنگی   -  ردیـف  3800
14687  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  819  فرعـی از 3968  اصلی -  اقای  
اکبـر نـژاد  محمـود ابـادی  فرزنـد  علی  به شناسـنامه شـماره  8  صـادره از کرمان در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   122/30  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان 
سراسـیاب خیابـان  شـهید رجایی  کوچـه  ده باال غربی  1 خریـداری  از محل مالکیت  

موسـی دلشـادیان  -  ردیف  2673
14688  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  807  فرعـی از 3968  اصلی -  اقای  
روح الـه عبـداهلل زاده گوکـی  فرزنـد  حسـن  بـه شناسـنامه شـماره  619  صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   114 متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان سراسـیاب  فرسـنگی  خیابـان امام  سـجاد  سـمت  چـپ  خریـداری  از محل 

مالکیـت  علـی  جعفـر زاده  -  ردیـف   2264
14777  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  730  فرعـی از 3968  اصلی -  خانم 
سـلیمه رضائـی پور فرسـنگی  فرزنـد  محمد علی   به شناسـنامه شـماره  563 صادره 
از کرمان در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مسـاحت   184/20 متر مربع  به ادرس 
کرمـان سراسـیاب  خیابـان مغفـوری کوچـه 16 خریـداری  از محـل مالکیـت  حسـن 

پوپـک-  ردیف   554 
198 فرعـی از 3979  اصلـی  -  خانـم  مهدیـه  باغخانـی  فرزنـد  محمـد علـی  بـه 
شناسـنامه شـماره  599  صـادره از کرمـان در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه 
مسـاحت   299  متـر مربـع  که مـوازی  25  متر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده   قرار دارد  به ادرس کرمان  جاده  ماهان  روسـتای  
حسـین اباد شـهرک  امام  حسـین  خریداری  از محل مالکیت  مروارید  و سـهراب  و 

شـاه  بهـرام  کیانیـان   -  ردیـف  2419
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

19050  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای  حسـین اسـدی خانوکـی  فرزنـد  ابراهیـم  

بـه شناسـنامه شـماره   54  صـادره از  زرنـد  و  مریـم اذری مقـدم  فرزنـد  محمـد  
بـه شناسـنامه شـماره   391 صـادره از  کرمـان   بالمناصفـه در  ششـدانگ  یکبـاب   
سـاختمان  به  مسـاحت  275  متر مربع   که موازی  99/39  متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره  نامبرده   قرار دارد بـه ادرس کرمان  بلوار 
ازادگان  کوچـه  37  قطعـه  35 خریـداری از محـل مالکیت  سـید کاظـم طباطبایی و 

ابراهیـم بانـک توکلـی   - ردیفهـای 2393 و 2044
19290  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای  جمشـید الـه دینـی   فرزنـد  مرتضـی  بـه 
شناسـنامه شـماره   396  صادره از  شـهربابک  در  ششـدانگ  یکباب   سـاختمان  به  
مسـاحت  347/93  متـر مربـع   کـه مـوازی  130/11 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده   قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  بلـوار 
شـیراز خیابان بوسـتان کوچه  19  خریداری از محل مالکیت  نیره السـادات رشـیدی 

مقـدم  - ردیـف   2733
19466  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای  محمـد باقـری چـاروک  فرزنـد  قاسـم  
بـه شناسـنامه شـماره   8  صـادره از  رفسـنجان  در  ششـدانگ  یکبـاب   سـاختمان  
مشـتمل بـر طبقـات فوقانـی به  مسـاحت  299  متر مربـع   که مـوازی  108/06  متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره  نامبرده   قـرار دارد به 
ادرس کرمـان  بلـوار جهـاد  کوچـه  66 غربـی 3 خریـداری از محـل مالکیت  حسـین 

رجبـی - ردیـف   3834
4  فرعـی از  1930   اصلـی -  اقـای  حسـین عالـم زاده بحرینی  فرزند  سـید حسـین  
بـه شناسـنامه شـماره   118  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  حیـاط جهـت الحـاق 
بـه پـالک 2 فرعـی از 1927 اصلـی  به  مسـاحت  97/95  متر مربع  بـه ادرس کرمان  
خیابـان  پرویـن اعتصامی اولی نرسـیده به کالهـدوز روبروی نانوایی سـنگک خریداری 

از محـل مالکیـت  شـوغر بهاءالدینـی   - ردیف   1982
15603  فرعـی از  2787   اصلـی -   خانـم گوهـر امیـری  گـور  فرزنـد  فـرج الـه  بـه 
شناسـنامه شـماره   584 صـادره از  جیرفـت  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  
مسـاحت  350/11  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان  ابـوذر  شـمالی  کوچه  17 

پـالک  43 خریـداری از محـل مالکیـت  منوچهـر ابراهیمـی  - ردیف 8531
   2787   اصلی -   اقای  ذبیح اهلل حاج عابدی   فرزند  محمد حسـین  به شناسـنامه 
شـماره   961  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  
160/31  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  بلـوار رسـالت  کوچـه  15 خریـداری از محـل 

مالکیـت  محمـود پورزاده حسـینی  - ردیـف  2064
22396   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  اسـفندیار فرامرزپـور  دارزینـی  فرزنـد  
محمـد  بـه شناسـنامه شـماره   12 صـادره از  بـم  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  
بـه  مسـاحت  239/25  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان  ابـوذر جنوبـی  کوچـه  
شـماره  30 غربـی 1 جنوبـی 1 خریداری از محل مالکیت حسـین بانـک - ردیف  336

22504   فرعی از  2787   اصلی -   اقای  محمد سـلیم شـعبانی   فرزند  شهسـوار  به 
شناسـنامه شـماره   0 و شـماره ملی 2980166553  صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  285/24  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان  
گلبـرگ نبـش چهـار کوچـه اول خریـداری از محـل مالکیـت  ابراهیـم  بانـک  توکلی 

- ردیـف  1665
21537   فرعـی از  2787   اصلـی -   خانـم مرجـان معاذالهـی  فرزنـد  کـرم  بـه 
شناسـنامه شـماره   473  صادره از  بردسـیر  در سـه دانگ مشـاع  از ششدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه  مسـاحت ششـدانگ   154/03  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان 
گلدشـت  کوچـه  8 بلـوک  22 خریـداری از محـل مالکیت  ماشـااله بهشـتی  - ردیف  

2597
22540   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  احسـان بشـنام   فرزنـد  محمـد  بـه 
شناسـنامه شـماره   80  صـادره از  بردسـیر  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  
مسـاحت  137/60  متـر مربع بـه ادرس کرمان  خیابان ابوذر جنوبی 30 متری شـهید 
قربانـی جنوبـی 1 غربـی 1 خریـداری از محـل مالکیت  حسـین بانک نوکلـی - ردیف  

756

22555   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  داریـوش فـرح بخـش   فرزنـد  نعمت اهلل  
به شناسـنامه شـماره  203  صادره از  بردسـیر  در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به  
مسـاحت  143/80  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابان شـیخ احمد کافـی  کوچه 6 

فرعـی 5 خریـداری از محـل مالکیـت  حاج محمود پـورزاده حسـینی  - ردیف  151
22582   فرعـی از  2787   اصلـی -   اقـای  محمـد قریـه میرزایـی  فرزند  اسـداله  به 
شناسـنامه شـماره  5  صادره از  راین  در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به  مسـاحت  
225/38  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  بلـوار رسـالت  کوچه شـماره  13 خریـداری از 

محـل مالکیت  حسـین بانـک  - ردیف  2760
135   فرعـی از  2833   اصلـی -   اقـای بهـروز افضلـی نیـا   فرزنـد  حسـین   بـه 
شناسـنامه شـماره  1870  صـادره از  رایـن  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  
مسـاحت  170/66  متـر مربـع بـه ادرس کرمان  چهار راه نیک زاد بلـوار ابوالفضل  )ع( 
ویالیـی پـارس کوچـه یاس 2 خریـداری از محل مالکیت  ابوالقاسـم هرنـدی   - ردیف 

8204
2649  فرعـی از  2942   اصلـی -   اقـای  رضـا قریـه ملکـی   فرزنـد  عزیزالـه  بـه 
شناسـنامه شـماره   4050 صـادره از  رایـن  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   بـه  
مسـاحت  121/54 متر مربع به ادرس کرمان  خیابان  گلدشـت  کوچه  28 خریداری 

از محـل مالکیـت  ربابـه هدایـت  - ردیـف   3092
2650  فرعـی از  2942   اصلـی -   اقـای  عیسـی کاکویـی نـژاد  فرزنـد  شـعبانعلی   
بـه شناسـنامه شـماره   37صـادره از  بردسـیر  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   به  
مسـاحت  143/49  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  بزرگـراه امام  کوچـه  29 پالک  21 

خریـداری از محـل مالکیـت  یحیـی هدایت  - ردیـف   4824
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1865  فرعـی از  20   اصلـی -  خانـم نوشـین  ابسـتان  فرزنـد  ملـک حسـین   بـه 
شناسـنامه شـماره   7 صادره از  بردسـیر در  ششدانگ  یکباب  ساختمان  به  مساحت  
356/34  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  قائم  اباد  کوچه 6 جنوبـی 2 خریداری از محل 

مالکیـت  علـی  ایالقـی  - ردیف   137
324 فرعـی از  63   اصلـی -  اقـای  نعمـت عسـکری  فرزنـد  حسـین  بـه شناسـنامه 
شـماره   9661  صـادره از  کرمـان در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان بـه  مسـاحت  
223/97  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  حاجـی  ابـاد  خیابـان بـاب الحوائـج   کوچـه  

شـماره  5 خریـداری از محـل مالکیـت  محمـد حسـن  نظریـان  - ردیـف   1635
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

17  فرعـی از  2825  اصلـی -  اقـای  امیـد علـی نقـدی نـژاد  فرزند  عبدالحسـین  به 
شناسـنامه شـماره   57  صـادره از  جیرفـت  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  
مسـاحت  394  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان - رایـن  بلـوار ولـی عصـر کوچـه بعد از 
چهـار راه تـراش  خریـداری از محـل مالکیـت  سـید مهـدی میـر حسـینی    - ردیف   

1348
18  فرعـی از  2825  اصلـی -  اقـای  احمـد نقـدی نـژاد  فرزنـد  امیـد علـی  بـه 
شناسـنامه شـماره   693  صـادره از  جیرفـت  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  
مسـاحت  278/25 متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان - رایـن  بلـوار ولـی عصـر کوچه بعد 
از چهـار راه تـراش  خریـداری از محـل مالکیـت  سـید مهدی میر حسـینی    - ردیف   

1347
18  فرعـی از  2825  اصلـی -  اقـای  حسـین نقـدی نـژاد  فرزنـد  امیـد علـی  بـه 
شناسـنامه شـماره   14912 صادره از  جیرفت  در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به  
مسـاحت  288/10  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان - رایـن  بلـوار ولی عصـر کوچه بعد 
از چهـار راه تـراش  خریـداری از محـل مالکیـت  سـید مهدی میر حسـینی    - ردیف   

1350
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1395/06/13

تاریخ انتشار نوبت دوم :   شنبه 1395/06/27
م الف 528 رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دوشهرستان کرمان   
        محمود مهدی زاده  
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کرمان درمان

»کرمـان  صفحـه  گـزارش 
در  امکانـات  کمبـود  از  درمـان« 
شـهرك »قائم« کرمان در شـماره 
روز پنـج شـنبه چاپ شـده بود. 
به دلیـل اهمیت موضـوع تصمیم 
گرفتیـم ایـن گـزارش را مجـددا 

کنیم: بازنشـر 
مـردی  مـی زد.  سـرفه 
میان سـال کـه بـه دلیل سـرطان 
ماشـین  از  ناشـی  دود  نمی توانسـت  اسـتخوان  مغـز 
آتش گرفتـه را تحمـل کنـد. گردوخاک در هـوا پیچیده 
بـود و تانکـر آبـی بـرای کـم شـدن گردوغبـار زمین را 
آب پاشـی مـی کـرد، امـا کاری از پیـش نمی بـرد. فقط 
فضـای خـاک گرفتـه را گل آلـود مـی کـرد. دود آتش 
نفـس افراد سـالم را مـی برید و گلوی همـه را به خس 
خـس انداختـه بـود. اینجـا شـهرک قائـم اسـت. جایی 
در میـان شـهر، اما با مشـخصات حاشـیه نشـینی. مرد 
میان سـال به سـرفه افتاده، اولین تصویری سـت که در 
این شـهرک دیدم. شـهرکی کـه دیروز محـل برگزاری 

مانـور زلزلـه بـود. سـاعت حوالـی 9 صبح بود کـه برای 
رفتـن به این شـهرک به خیابان زریسـف رفتـم. کوچه 
46 را کـه رد کنـی، به خیابان منجی می رسـی. انتهای 
خیابان منجی شـهرک »قائم« اسـت. برایـم باورکردنی 
نبـود کـه چنـد قـدم آن طرف تـر از محـل زندگی همه 
مـا مـردم عـادی، خانواده هایـی در ایـن شـهرک بدون 
امکانـات و در حـد صفـر از نظر اسـتانداردهای شـهری 
زندگـی می کننـد. هر طـرف را کـه نگاه می کـردم تلی 
از خـاک و زبالـه بـه چشـم می خـورد. همـه کوچه هـا 
خاکی بودند. هیچ نشـانه ای از خدمات  شـهری در این 
شـهرک دیـده نمی شـد. محـل را کـه دیـدم بی خیـال 
مانـور شـدم و بـه سـمت مردمـی رفتـم کـه نظاره گـر 

بودند.  مانـور 
دل پردرد اهالی شهرک قائم

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

هیچ رسـیدگی نکردنـد. حتی نخاله های سـاختمانی را 
هـم رهـا کردنـد و رفتنـد.« یـک دختر جـوان گفت: » 
تعـدادی از ایـن خانه هـا را به این دلیـل تخریب کردند 
کـه در طـرح قرار داشـتند، اما این در صورتی اسـت که 
همـه ما سـند زمیـن، پروانه سـاخت و پایـان کارداریم. 
چـرا همـان زمانـی کـه مـا ایـن خانه هـا را می خریدیم 

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

یک بار هم به شهرک قائم سر نزده؟
بـه  میان سـال  مـردی  کـه  بـود  داغ شـده  بحـث   
سـمت مـا آمـد و گفـت: »خانـم همیـن االن فرزند من 
را بـه کالنتـری بردنـد آن هـم فقـط بـه دلیـل اینکه به 

برگـزاری مانور در ایـن محله اعتراض کـرد. جرم فرزند 
من چیسـت؟ قاچاق کـرد؟ گروگان گیری کـرد؟ ایرانی 
هسـت یا نه؟ در این شـهر حقی دارد یا نه؟« وی افزود: 
» فقـط بـه دلیل اینکـه مادربزرگش مریض و از پسـرم 
خواسـته بود کـه بیاید بگویـد انفجار اتفـاق نیافتد باید 
بازداشـت شـود؟« همسـایه های مرد میان سـال نزدیک 
آمدنـد و او را دلـداری دادنـد زیـرا نگران حـال خراب و 
مریضـی او بودنـد. نمی خواسـتند بیشـتر از ایـن جوش 
بزنـد. پسـر بزرگـش از او خواسـت بـه خانه بـرود، اما او 

نمی توانسـت تـاب بیـاورد و از فرزنـدش بی خبر باشـد. 
مرتبـا پیگیـر وضعیت فرزندش از پرسـنل نیرو انتظامی 
حاضـر در محـل بـود. او دربـاره مشـکالت شـهرک هم 
گفـت: »همه جـا پـر از خـاک و آشـغال اسـت. دور و بر 
را نـگاه کنیـد. از چنـد نفر شـنیدم کـه اسـتاندار فعلی 
کرمـان خیلـی بـه فکر شـهر اسـت. اگـر واقعـاً این طور 
اسـت، چـرا یک بـار هـم بـه ایـن شـهرک بااین همـه 
مشـکل سـر نـزده؟ چنـد بار بـه اسـتانداری رفتیـم اما 

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

 در میـان اعتراضـات این پدر، زن میان سـال دیگری 
بـه سـمتم آمـد و گفـت: »اینجا جـای زندگی نیسـت! 

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

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

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

کاری کـه انجـام شـد ایـن بـود کـه زبالـه و نخاله هـا را 
جمـع کردنـد و رفتنـد و دیگـر پشـت سـر خـود نـگاه 
نکردنـد و دوباره این شـهرک به شـکل قبل برگشـت.« 

جوری با ما برخورد می شود که انگار 
حاشیه نشینیم

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

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

مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران امنیت بوده اسـت.« 
مسئوالن جرئت دارند ساعت 12 شب به بعد به 

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

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

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

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

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

خانـواده ها برداشـته شـود.
مثل توپ پاسمان می دهند

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

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

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

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

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

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

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

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

بسـیاری روبرو شـوند.

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

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

تلفن: 3247۱390 
از شنبه تا چهارشنبه: ساعت ۱2 الی 20

جمعه ها: ساعت ۱4 الی 20
atiye@payamema.ir :ایمیل

kermandarman :کانال تلگرام
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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:
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جامعه

  اولیـن سـوالی که بـه ذهن 
همه می رسـد وقتی کسـی را 
مـی بیننـد که بـه کمـا رفته 
فـردی  آیـا  کـه  اسـت  ایـن 
که بـه کمـا رفتـه، مـی تواند 
چیـزی را حس کنـد؟ منظورم 
جسـم نیسـت. در ایـن مدت 
روح تـو از بـدن جدا بـود و به 
هـر جـا کـه دوسـت داشـتی 

رفتی؟ مـی 
بلـه. روح مـن از بدنـم جـدا بـود و 
اطـراف  را کـه در  اتفاقاتـی  همـه 
مـن اتفـاق مـی افتـاد را حس می 
کردم. مـن از تصـادف فقط صدای 
ترمـز را بـه یاد دارم و تـا زمانی که 
بـه کمـا رفتم و روحـم از بدنم جدا 
شـد هیـچ چیـزی را بـه یـاد نمی 
آورم. وقتـی که روحـم از بدنم جدا 
شـد در کنـار تخـت خودم ایسـتاه 
بودم و جسـم بی حرکـت خودم را  
بـر روی تخـت تماشـا می کـردم و 
نمی توانسـتم به راحتی درک کنم 
چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. شـوکه 
شـده بودم و پرسـتار و دکتـر ها را 
مـی دیـدم که در حـال تزریق دارو 
و رسـیدگی بـه مـن هسـتند. بعد 
از اینکـه کمـی بـه شـرایط عـادت 
کـردم و حواسـم بـه اطرافـم جلب 
شـد. پـدر و مادرم را مـی دیدم که 
در کنـار تخت من ایسـتاده و گریه 
مـی کننـد. هـر چـی کـه داد مـی 
زدم و مـی گفتـم زنـده ام نـه مـن 
را مـی دیدنـد و نـه صدایـم را می 
شـنیدند. تـالش هـای مـن بـرای 
آرام کـردن آنهـا بـی فایـده بـود. 
لحطـات خیلـی سـختی بـرای من 
و خانـواده ام بـود. ناراحتـی و بـی 
تابـی آن هـا را مـی دیـدم اما نمی 
توانسـتم کوچکتریـن کاری بـرای 

آرام شـدن آنهـا انجـام دهم. 
نمـی  شـرایط  ایـن  از   

؟ ی سـید تر
همـه جا به همـراه خانـواده ام می 
رفتـم. غذا خـوردن، خوابیـدن، بی 

تابی هـا را می دیدم. می ترسـیدم 
کـه اگـر از آنهـا جـدا شـوم، تنهـا 
بمانـم و بمیرم. از تنها شـدن ترس 
داشـتم و نمـی خواسـتم از جسـم 
خـودم جدا شـوم و تنها دلخوشـی 
بـود کـه مـی دانسـتم  ایـن  مـن 
هـر جـا کـه خانـواده ام برونـد در 
آخـر حتمـا بـه بیمارسـتان بر می 

گردند. 
 آیـا تو هـم مثل دیگـر آدم 
هـا گذشـت زمـان را حس می 

کردی؟
روز و شـب را مـی دیـدم امـا، هیچ 
وقـت احسـاس خسـتگی و خـواب 
مواقـع  گاهـی  نداشـتم.  آلودگـی 
هـم اگـر دلم مـی خواسـت بخوابم 
نمـی  و  ترسـیدم  مـی  مـردن  از 
خوابیـدم. هـر زمانـی کـه خانـواده 
خـواب  مـن  خوابیدنـد  مـی  مـن 
نداشـتم و کنـار آنهـا یا باالی سـر 

جسـم خـودم مـی نشسـتم. 
 آیـا بـرای خانـواده خـود از 
چیزهایـی که در کمـا دیده ای 

کردی؟ تعریـف 
آره وقتـی بـه هـوش آمـدم گفتـم 
کـه مـن همـه را می دیـدم و همه 
چیـز را حـس می کـردم امـا نمی 
توانسـتم شـما را آرام کنـم. اولیـن 
بـاری کـه گفتم شـما را مـی دیدم 
در  کـه  وقتـی  امـا  نکردنـد،  بـاور 
مـورد جاهایـی کـه رفتـه بودنـد و 
غذاهایـی که خـورده بودنـد گفتم. 

کردند. بـاور 
هـا  فیلـم  در  کـه  دیدیـم   
نشـان می دهند کـه روح از در 
و دیـوار رد مـی شـود؟ تو هم 

از دیـوار رد مـی شـدی؟
اصـال چیـزی در ایـن مورد بـه یاد 
نـدارم. شـاید هیـچ وقت بـرای من 
اتفـاق نیافتـاد کـه بخواهـم از در 
بسـته یا دیـوار رد شـوم. من دقیقا 
همـراه  بـه  زنـده  آدم  یـک  مثـل 
خانواده ام می نشسـتم در ماشین، 
بـه خانه مـی رفتم و با آنهـا هم به 

بیمارسـتان بـر می گشـتم.
 حـاال بگو کـه چه شـد اصال  

رفتی؟ کمـا  به 
دانشـجوی دانشـگاه آزاد زرند بودم 
اولین روز شـروع تـرم کارادانی من 
بود. دانشـگاه در خارج از شـهر بود. 
بایـد از جاده رد می شـدم، از جاده 
کـه رد شـدم یـک ماشـین 405 با 
سـرعت بـاال به مـن برخـورد کرد. 
دیگـر چیـزی را از تصـادف بـه یاد 
نمـی آورم. وقتـی هـم کـه از کمـا 
خـارج شـدم خانـواده ام گفتند که 
بـا آمبوالنس بـه بیمارسـتان باهنر 
بیمارسـتان  در  و  شـدم  منتقـل 
باهنـر مراحـل درمانـی مـن انجام 

. شد
 از لحظـات خارج شـدنت از 

بگو.  کمـا 
حـدودا دو هفتـه قبـل از به هوش 
خـواب  در  مـا  همسـایه  آمدنـم 
خانمـی بـه خوابـش آمـده و گفته 
بـود کـه سـوره ای را در گالب و 
عسـل بخوانـد و بدهنـد بـه مـن 
بخـورم تـا بـه هـوش بیـام. امـا به 
خانـواده مـن نگفـت. دو هفته بعد 
از آن مامـان بزرگـم ایـن خـواب را 
دوبـاره دید و شـب بعد نیـز مامانم 
همـان خـواب را دیـده بـود. بعد از 
آن مامانـم کاری را کـه در خـواب 
بهـش گفتـه بودنـد را انجـام داد و 
دو روز بعـد از خـوردن آن گالب و 
عسـل مـن به هـوش آمـدم. زمانی 
کـه به هـوش آمـدم خانـواده ام را 
مـی دیـدم کـه اشـک شـوق مـی 

. یختند ر
 زمانـی کـه در کمـا بـودی 
هیـچ زمانی شـد بـه جاهایی 
بـروی که قبـال نمیتوانسـتی؟
دوسـت داشـتم بروم اما هیچ وقت 
نرفتـم چون مـی دانسـتم خانواده 
ام هـر جـا کـه بروند باز هـم برمی 
گردنـد پیـش مـن. مـی ترسـیدم 
اگـه پیـش فـرد دیگـری یـا جـای 
نتوانـم دیگـر کنـار  بـرم  دیگـری 

جسـم خودم برگـردم.
روح  هیـچ  مـدت  ایـن  در   
دیگـری بـه جز خـودت را می 

دیـدی؟
نه 

 در مدتـی کـه در کمـا بودی 
جسـمی  حرکـت  هیـچ  آیـا 

داشـتی؟
خیـر. اتفـاق جالبـی کـه در ایـن 
مـدت بـرای مـن پیـش آمـد ایـن 
بـود کـه بـه دلیـل داشـتن کارت 
سـازمان  اعضـای  عضـو،  اهـدای 
اهـدای اعضای بدن به بیمارسـتان 
آمـده و بـا خانـواده صحبـت کرده 
بودنـد بـرای گرفتن رضایـت برای 
مـن  خانـواده  امـا  عضـو،  اهـدای 

راضـی نشـدند. 
 در ایـن لحظـات چه حسـی 

داشتی؟
واقعـا  داشـتم.  اسـترس  خیلـی   
رضایـت  کـه  نداشـتم  دوسـت 
بدهنـد. می خواسـتم زنـده بمانم. 

ترسـیدم. مـی  مـردن  از 
 وقتـی کـه بـه هـوش آمدی 
فکـر  ایـن  بـه  وقـت  هیـچ 
کردی کـه کارت اهـدای عضو 

خـود را باطـل کنـی؟
نه. 

 پـس چرا وقتـی یکبـار این 
فرصـت را داشـتی، ترسـیدی 
و نمـی خواسـتی کـه خانواده 

بدهند؟ رضایـت 
چـون در آن لحظات حسـی به من 
مـی گفت کـه به زندگـی برخواهم 

گشـت و خـودم را مثـل یـک آدم 
زنـده مـی دیـدم. شـاید هـم دلیل 
دومـم این بـود کـه در آن لحظات 
ناراحتـی پدر و مـادرم را می دیدم 
ایـن  از  بیشـتر  خواسـتم  نمـی  و 

اذیت شـوند.
خانـواده  از  وقـت  هیـچ   
چنـد  اگـر  کـه  پرسـیدی 
سـال در کمـا می مانـدی چه 

گرفتنـد؟ مـی  تصمیمـی 
خیـر. بعـد از اینکـه از کمـا خـارج 
مـا  خانـه  در  کسـی  هیـچ  شـدم 
صحبـت  اتفـاق  ایـن  مـورد  در 
پـدر و مـادرم  نمـی کنـد. چـون 
زمـان  آن  خاطـرات  یـادآوری  از 

شـوند. مـی  ناراحـت 
 در مدتـی که کما بـودی چه 
تو  ناراحتـی  باعـث  چیزهـای 

می شـد؟
بدتریـن شـرایط بـرای مـن زمانی 
بـود کـه خانـواده ناراحـت بودنـد. 
گریـه مـی کردنـد. امـا مـن نمـی 
کمتـر  کـه  کنـم  کاری  توانسـتم 

اذیـت شـوند.
بـا  تـو  خانـواده  برخـورد   
راننـده ای که تصـادف کردی 

چطـور بـود؟
خانـواده مـن رضایـت دادند چون 
بـا دیـدن راننده اذیت می شـدند. 
بیمـه  راننـده  ماشـین  متاسـفانه 
نمـی  هـم  مـن  خانـواده  و  نبـود 
کار  شـرایط  آن  در  خواسـتند 
دیگـری بـه جـز رسـیدگی به من 

داشـته باشـند.
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کاخ تنهایی
 یوزپلنگ ایرانی

یوزپلنـگ یکـی از چهـار گربـه سـان بزرگی 
اسـت کـه کمتـر از هفتادسـال پیـش همگـی 
ببـر  آسـیایی،  شـیر  می زیسـته اند:  ایـران  در 

مازنـدران، پلنـگ و یوزپلنـگ.
ایـن چهـار گربـه سـان، شـیر آسـیایی  از 
بیـن  از  به کلـی  ایـران  در  مازنـدران،  ببـر  و 
خطـر  معـرض  در  پلنـگ  جمعیـت  رفته انـد. 
اسـت و یوزپلنـگ آسـیایی دومیـن گربه سـان 
در معـرض خطـر در دنیـا بـه شـمار مـی رود 
گذشـته  قـرن  در  آن  پراکنـش  گسـتره  کـه 
بخش هـای وسـیعی از غـرب و جنـوب آسـیا 
بـود. در بیسـت سـال گذشـته یوزپلنـگ فقط 
و  حضورداشـته  ایـران  بیابانـی  مناطـق  در 
ازایـن رو آن را یوزپلنـگ ایرانـی نیـز می نامنـد. 
و  باریـک  بدنـی  پلنـگ،  برخـالف  یوزپلنـگ 
ظریـف و پاهایی کشـیده و بلنـد دارد و اجزای 
مختلـف بدنش به بهترین شـکل بـرای دویدن 
ساخته شـده و تیزپاترین پسـتاندار جهان است. 
برخـالف پلنگ که برای شـکار کمین می کند، 
یوزپلنـگ بـه دشـت های بـاز بـرای دویـدن به 
دنبـال شـکار نیـاز دارد تـا با برهـم زدن تعادل 
شـکار هنـگام دویدن بـر او غلبه کنـد. ظرافت 
و کوچکـی جمجمه و آرواره هـا، آن را در مقابل 
می کنـد،  آسـیب پذیر  گوشـت خواران  دیگـر 
طـوری کـه سـگ های قـوی به راحتـی آن را 
فـراری می دهنـد. خال هـای توپـر بـدن و خط 
سـیاه رنگ اشـک در صورتـش آن را به راحتـی 
از پلنـگ بـا خال هـای گل ماننـد و توخالـی 
کـه  می شـود  زده  تخمیـن  می کنـد.  متمایـز 
جمعیـت یوزپلنـگ در ایـران بیـن 50 تـا 70 
قـالده باشـد. قـوچ و میـش، کل و بـز و جبیـر 
)نوعـی آهـوی کوهـی( و آهـو غذاهـای اصلـی 
تصـور  برخـالف  می دهنـد.  تشـکیل  را  یـوز 
اهلـی  دام هـای  بـه  یـوز  مـردم،  از  بسـیاری 
حملـه نمی کنـد. بخـش عمـده عوامـل تهدید 
جمعیـت یـوز در ایـران، تخریب زیسـتگاه ها و 
اشـغال آن توسـط جوامع انسـانی، کشته شدن 
در جاده هـا و از پـا درآمـدن توسـط دامـداران 
محلی اسـت که براثر سـوءتفاهم آن را دشـمن 
دام هـای خـود می داننـد. 22 سـال از فاجعـه 
تلـخ کشـتار یوزپلنگ هـای آسـیایی می گذرد؛ 
فاجعـه ای که به دسـت تعـدادی از افـراد ناآگاه 
رقـم خـورد، ولي بـا این واقعـه دردنـاک، زنگ 
خطـری به صـدا درآمد که ناقـوس آن، انقراض 
یوزپلنـگ  بازمانده هـای  آخریـن  قریب الوقـوع 
ایرانـی بود. در نهم شـهریور سـال 1373 ، یک 
یـوز مـاده که بـه همراه سـه تولـه اش به منظور 
خـوردن آب بـه یکـی از نخلسـتان های اطراف 
در  ناگهـان  بودنـد،  آورده  پنـاه  بافـق  شـهر 
از  عـده ای  موردحملـه  آب  چشـمه  نزدیکـی 
مـردم قـرار گرفتنـد. مـاده یـوز فـرار کـرد، اما 
سـه توله اش زیـر ضربات چوب و چمـاق مردم 
به قـدری دچـار جراحـت و آسـیب شـدند کـه 
دو تولـه در همـان لحظات اولیه جـان باختند. 
گارد  مأمـوران  و  زمـان، محیط بانـان  ایـن  در 
محیط زیسـت از راه رسـیدند، امـا تـالش آن ها 
تنهـا منجـر بـه نجـات جـان یکـی از توله هـا 
شـد. ایـن توله یوز کـه دچار جراحت شـدیدی 
شـده بـود، به تهـران انتقال یافت و تـا مدت 9 
سـال در پارک پردیسـان تهران نگهداری شـد. 
»ماریتـا« آخریـن بازمانده این فاجعـه تلخ بود 
کـه 11 سـال قبـل بـه دلیل ابتـال بـه بیماری 
کالپـس ریـوی و عفونـت انگلـی جـان باخت.

9 شـهریور بـه یادمـان مـی آورد کـه ایـران 
تنها کشـور قاره کهن اسـت که توانسـته نسـل 
یوزپلنگ آسـیایی را زنده نگه دارد. 9 شـهریور 
از  بـرای حفاظـت  یـادآور عهـدی اسـت کـه 
بـا  ارزشـمند  این گونـه  بازمانده هـای  آخریـن 
یکدیگـر بسـتیم. 9  شـهریور بـه مـا یـادآوری 
می کنـد کـه بـرای حفظ ایـن میـراث طبیعی، 
چه مسـئولیت سـنگینی در قبال خالق هستی 
و در قبـال جهانیـان داریـم. یوزپلنگ آسـیایی 
مدیترانـه  دریـای  تـا  هنـد  از  گسـتره ای  در 
می زیسـته، امـا هم اکنـون زیسـتگاه وی تنهـا 
بـه ایـران محدودشـده اسـت. 60 سـال پیـش 
طعمـه یوزپلنـگ، آهـو و جبیـر به وفـور یافـت 
می شـد، امـا وضعیـت کنونـی متفاوت اسـت و 
از آن زمـان تاکنون، بارها شـاهد کشـتار یوزها 
بـه دسـت برخی افـراد نـاآگاه و یا زیـر گرفتن 
آن هـا توسـط خودروهای عبـوری در جاده های 
دشـت های، مرکـزی ایـران بوده ایـم تـا اینکـه 
آخریـن  از  1379حفاظـت  سـال  اواخـر  در 
بازمانده هـای یوزپلنـگ ایرانی و زیسـتگاه های 
آن بـا حمایـت مالـی سـازمان های بین المللـی 
ایـران  در دسـتور کار سـازمان محیط زیسـت 
قـرار گرفت تـا یـوز ایرانـي در کاخ تنهایی اش، 

بیـش از ایـن تنهـا نماند.
منتشرشده در نشریه توریسم

گفت و گو با دختری که سه ماه در کما بود

مرا نمی دیدند
صدایم را نمی شنیدند

مناسبت

افقی و عمودی یکسان است
1- اثری از السکاندر پوشکین- موز

2-نایب و جانشین- دوستان- هدیه دادن
3- دیـگ بـزرگ- بـی سـواد- از محلـه هـای قدیـم 

کرمـان – متـد
4- شـهر جنـگ زده عربـی- سـفید ترکی- قـدم یکپا- 

دکتریـن- از عالمت نگارشـی
در  ای  منطقـه  کرمـان-  اسـتان  مرکبـات  شـهر   -5
بـر  مارکسـی  کجـی-  دهـان  حـرف  خوزسـتان- 

سـیکلت  ر تو مو
6- درخت جنگلی- پیامبران صاحب کتاب- ناپاک

7- آن سـوی سـقف- حرفـی انگلیسـی- چنـد روزی- 
حیات مایـه 

8- انقال بی مشهور مکزیکی- مادر- حرف فاصله
9- ناگهان-  بند و ریسمان- از گناهان کبیره
10- از عشاق معروف- از نواحی تهران- توازن

11- عـالج و درمـان- نوعـی نـان- هسـتم بـه زبـان 
التیـن

بالشـتک  کرمانـی-  گویـش  و  لفـظ  در  اجـاره   -12
کلفـت صـدای  اعـداد-  از  موتـور-  لغزشـی 

13- زندانی در فرانسه- عنوان- موسس دارالفنون
اسـامی  از   – بدهـی  ایتالیا-سـتون-  در  14- شـهری 

دخترانـه
در  شـهری  داشـتن-  تضـاد  کویـری-  شـهر   -15

بایجـان آذر

16- از داروهـای ضـد آلـرژی- صریح و پوسـت کنده- 
تیرپیکاندار

17-آش- اثـر رطوبـت- یمانـی )بهم ریختـه(- حرفه و 
کار- مشـکین شـهر قدیم.

18- از جنگهای صدر اسـالم- طمع- پسـوندی اسـت- 
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20- اثری از موریه
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مهـال دختری 25 سـاله اسـت که سـال 88 بـر اثر یک تصـادف به کما 
رفـت و سـه مـاه بعـد و در اوج نا امیـدی خانواده اش به هـوش آمد. او 
حـاال زندگـی معمولـی خـود را پی گرفتـه اما اتفاقاتـی کـه در آن دوران 
بـرای او رخ داد هیچوقـت از ذهنـش پـاک نمـی شـود. مهـال بـا مـا در 
مـورد شـرایطی کـه در ایـن چنـد ماه داشـته اسـت صحبت می کنـد. او 
از اینکـه در مـدت کمـا چـه چیزهایـی را حس کرد و زندگـی اش چگونه 

مـی گذشـت به مـا گفت. 

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

 روح من از بدنم جدا 
بود و همه اتفاقاتی را که 

در اطراف من اتفاق می 
افتاد را حس می کردم. 

همه جا به همراه خانواده 
ام می رفتم.

 روز و شب را می دیدم 
اما، هیچ وقت احساس 

خستگی و خواب آلودگی 
نداشتم.

 هیچ وقت برای من 
اتفاق نیافتاد که بخواهم 

از در بسته یا دیوار رد 
شوم.

 زمانی که از سازمان 
اهدای اعضای بدن برای 

رضایت گرفتن از خانواده 
ام آمده بودند، استرس 

داشتم.
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عکس:یاسر خدیشی

بوی عطر پونه می آید 

خانه را طی می کند 

به من می رسد 

زندگی کنارم ریش ریش می شود

احمدرضا احمدی

عکس نوشت

خیریه

جشن جعبه مهربانی
کمپین حمایت از محصلین حاشیه نشین

زمان و مهلت تحویل : 24 - 25 شهریور-ساعت 9 الی 21
ادرس: دفتـر جمعیـت طلـوع بی نشـان هـای کریمـان بلوار 

45 جمهوری 

حاشیه

مرتضوی: صلواتی کار می کردم
دادگاه تجدیدنظر اسـتان در دومین روز پیاپي میزبان دادسـتان سـابق 
تهـران بـود؛ اما این بار نـه براي پرونده اي کـه او را از صندلـي قضاوت دور 
کـرد، بلکـه بـراي خروجـي مدیریـت او در سـازماني که برخـالف قانون، 
سـکانداري آن را در دسـت گرفتـه بـود. سـعید مرتضـوي کـه رهـاورد 
دوران تصـدي او در سـازمان تامیـن اجتماعـي، حجمي از پرونـده را روي 
میـز دادگاه کیفـري اسـتان قـرار داده بـود، با راي صادر شـده، بـه عنوان 
معتـرض، منتظـر نتیجه اعتـراض خود مي شـود، تا با فاصله اي یک سـاله 

بـراي دفـاع از اقدامـات خـود در دادگاه تجدیدنظر اسـتان حاضر شـود. 
مرتضـوي کـه همـواره از اقدامـات خـود در سـازمان تامیـن اجتماعي 
دفـاع کـرده و تصـدي خـود را بر این سـازمان قانوني مي دانسـت، شـاید 
بـاور نداشـت کـه در بخـش نخسـت این پرونـده کـه در مرداد سـال 94 
در شـعبه نهـم دادگاه کیفـري یـک و بـه ریاسـت قاضي کشـکولي مورد 
رسـیدگي قرار مي گیـرد، به اتهام تحصیل مال نامشـروع )حقوق دریافتي 
در زمـان تصـدي بـر ریاسـت سـازمان تامیـن اجتماعـي( بـه شـش ماه 
حبـس تعزیـري و رد مال و به اتهام تصدي غیرقانوني پسـت سرپرسـتي 
سـازمان تامیـن اجتماعي به شـش مـاه حبس تعلیقـي و همچنین بابت 
مبلغـي کـه به عنوان حقـوق در ایام سرپرسـتي دریافت کرده بـه رد مال 
محکـوم مي شـود. او هرچنـد در پرونده کهریـزک پیروز بود و توانسـت با 
حکـم تبرئـه از اتهـام »معاونت در قتـل« نجات یابد، امـا در پرونده تامین 

اجتماعـي راي صادرشـده را قابـل قبول نمي دانسـت.
سـعید مرتضـوي کـه روز سه شـنبه در ارتبـاط بـا شـکایت اولیـاي دم 
دادگاه  شـعبه 22  در  کهریـزک  حادثـه  قربانـي  روح االمینـي  مرحـوم 
تجدیدنظـر اسـتان تهـران حضـور یافتـه بـود، دیـروز هـم بـه دادگاه 
تجدیدنظـر رفـت تـا بـه پرونـده تامیـن اجتماعـي او رسـیدگي شـود. 
دادگاهـي کـه او در دفاعیـات خـود خطـاب بـه رییس جلسـه مي پرسـد 
کـه آیا درسـت اسـت کـه بابت شـش ماهي کـه در تامیـن اجتماعي کار 
کـرده ام حقوقـي دریافـت نکنـم؟ فقـط او را به عنـوان معتـرض میزباني 
نمي کـرد. سـازمان تامیـن اجتماعـي نیـز از ایـن حکـم رضایت نـدارد تا 
دادگاه بـراي هـر دوطـرف دعـوي بـاز هم تکـرار شـود. وي با بیـان اینکه 
اعتـراض مـا به تصـدي غیرقانوني سـعید مرتضوي بر سـازمان اسـت که 
از همیـن رو نبایـد حقـوق شـش مـاه از ایـن دوران را دریافـت مي کـرد، 
گفـت: »سـعید مرتضـوي در ایـن دادگاه خطـاب بـه قاضي گفـت که آیا 
درسـت اسـت براي کاري که انجام داده ام حقوقـي دریافت نکنم؟« وکیل 
سـازمان تامیـن اجتماعـي در ادامه و با تاکیـد بر اینکه مـا در این پرونده 
از حـق 33 میلیـون نفـر تحت پوشـش سـازمان تامیـن اجتماعـي دفاع 
مي کنیـم، اظهـار کرد: »سـعید مرتضوي عـالوه بر محکومیت بـه رد مال 
بـه مبلـغ 46 میلیـون تومـان به شـش ماه حبـس هم محکوم اسـت که 
از همیـن رو در دفـاع از خـود مي گویـد: اصـال ایـن چنـد مـاه را صلواتي 
کار کـرده ام امـا چـرا بایـد حبس بکشـم؟« نظـري در پایان عنـوان کرد: 
فرصـت اخـذ آخریـن دفـاع از مرتضوي فراهم نشـد و قرار بر این شـد در 
جلسـه بعدي که هنوز زمان آن مشـخص نشـده اسـت، آخرین دفاعیات 

مرتضـوي اخذ شـود.

 اطالعات

سکه

11,090,000 ریال طرح جدید

11,110,000 ریال طرح قدیم 

5,700,000 ریال نیم سکه 

2,970,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,129,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,50۴,۴90 ریال هر گرم طالی 2۴ عیار

ارز

35,610 ریال دالر آمریکا

39,890 ریال یورو

9,7۴0 ریال درهم امارت

5,۴70 ریال  یوآن 

۴6,870 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,8۴۴,000 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

۴9,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

17 تا 36/آفتابی امروز

17 تا 35/آفتابی فردا

ویژه

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

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

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

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

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

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمه سعیدی

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

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور
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 روزنامه های کشور

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

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

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

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

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

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(


