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خاسـتگاه شـرکت هواپیمایی ماهان 
اگرچـه از کرمـان اسـت امـا نه تنهـا 
ایـن موضـوع بـه نفـع مـردم کرمان 
در  انحصـار  ایجـاد  بـا  کـه  نشـده 
پروازهـا، کرمانی هـا مجبورنـد هزینه 
هوایـی  سـفرهای  بـرای  بیشـتری 

بپردازنـد. خـود 
از روزهـای سـال های میانـی  یکـی 
دهـه شـصت و زمانـی کـه حسـین 
مرعشـی اسـتاندار کرمـان بـود، بـه 
دلیـل مشـکلی امنیتـی می بایسـت 
خـود را سـریعاً بـه کرمـان برسـاند 
امـا مجبـور شـد معطلی 24 سـاعته 
تحمـل  را  مهرآبـاد  فـرودگاه  در 
پیـدا  بـه کرمـان  پـروازی  تـا  کنـد 
شـود و از همین جـا جرقـه »ایجـاد 
بـرای  مسـتقل  هواپیمایـی  یـک 
دوسـتانش  و  او  ذهـن  در  کرمـان« 

کـه موسسـه مولی الموحدیـن را در 
سـال 67 تأسـیس کرده بودنـد، زده 
شـد و سـال 71 شـرکت هواپیمایـی 
عطـااهلل  را  اسـمش  کـه  »ماهـان« 
بـود،  داده  پیشـنهاد  مهاجرانـی 

شـد. تأسـیس 
در   89 سـال  مرعشـی  چـه  اگـر   
ماهـان  تأسـیس  سـالگرد  ویژه نامـه 
هـدف خـود از تأسـیس این شـرکت 
هواپیمایـی را »حـل مشـکل مـردم 
در تهیـه بلیـت« و همچنیـن »وجود 
هواپیمایی مسـتقل بـرای کرمانی ها« 
عنـوان کـرده بـود، امـا پـس از 24 
سـال نه تنهـا ایـن اتفـاق رخ نـداده 
از  اسـتان ها  دیگـر  مـردم  کام  کـه 
کرمانی هـا بیشـتر به شـهد »ماهان« 

شـیرین شـده اسـت.
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 فوت جوان 30 ساله در 
کوه های صاحب الزمان

ایسـنا نوشـت: »حسـین سـام زاده« رییـس 
کرمـان  شهرسـتان  هالل احمـر  جمعیـت 
گفـت:  »ایـن جوان احتماالً نیمه شـب گذشـته 
)پنج شـنبه( یـا روز قبـل )جمعـه( از کوه هـای 
بـه علـت بی احتیاطـی سـقوط  صاحب الزمـان 

کـرده اسـت.« 
وی افـزود: »بیشـتر کسـانی که دچـار حادثه 
می شـوند افرادی هسـتند که حـس ماجراجویی 
بـر روی  بـه آن هـا دسـت داده و می خواهنـد 
دیواره هـای کـوه بـدون ابـزار و آمـوزش حرکت 
کننـد.« رئیس جمعیـت هالل احمر شهرسـتان 
کرمـان گفت: »بـه کوهنـوردان توصیه می کنیم 
که در مسـیرهای پیش بینی شـده حرکت کنند، 
چـون این مسـیرها بـرای سـالمت ورزش کافی 
اسـت.« سـام زاده تصریح کرد: »طبـق آماری که 
داریم بیشـترین حوادث کوهسـتانی در کوه های 
صاحب الزمـان رخ می دهـد.« وی یـادآور شـد: 
»کوهنـوردان بدون راهنما، ابـزار و آموزش نباید 

در دیواره هـای کـوه حرکـت کنند.«

 مسمومیت 24 نفر 
براثر مصرف شربت در 

رفسنجان
 مهـر نوشـت: رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
رفسـنجان از مسمومیت 24 نفر از اتباع افغان ها 
در روسـتای علی آباد انقالب رفسـنجان خبر داد. 
علـی اسـماعیلی ندیمـی در جمـع خبرنـگاران 
اظهار داشـت: »روز پنج شـنبه 24 نفر از افغان ها 
سـاکن روسـتای علی آباد انقالب رفسـنجان که 
بـه علت مصرف شـربت دچار مسـمومیت شـده 
بودند به اورژانس بیمارسـتان علـی ابن ابیطالب 
)ع( رفسـنجان مراجعـه و تحـت درمـان قـرار 

گرفتند.« 
مراجعـه  مـورد  اولیـن  افـزود: »سـاعت  وی 
 1۰ و   19 سـاعت   بیمارسـتان  اورژانـس  بـه 
دقیقـه بـوده  و بـا بررسـی ها و عالئمـی کـه 
مراجعه کننـدگان داشـتند مشـخص شـد آن ها 
بـه گفتـه خودشـان بـه علـت مصـرف شـربت 
دچـار مسـمومیت شـده اند.« اسـماعیلی بابیان 
اینکـه تـا سـاعت 11 شـب 24 نفر بـه اورژانس 
مراجعـه کردنـد، گفت: »حـال تمامی ایـن افراد 
به غیـراز یـک نفـر که سـطح هوشـیاری پایینی 
دارد، خـوب اسـت و همـه آن هـا تحـت درمـان 
قرارگرفتـه و تعـدادی نیـز ترخیـص شـده اند.« 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی رفسنجان تصریح 
کـرد: »بـه دلیل اینکـه این مسـمومیت گروهی 
بـوده، بالفاصلـه جلسـه ای با حضـور فرمانـدار و 
اداراتـی کـه در این قضیه دخیل بودند تشـکیل 

و ایـن موضوع بررسـی شـد.« 
وی بـا اشـاره به اینکـه همه امکانـات درمانی 
بیمارسـتان  در  بیمـاران  ایـن  مـداوای  بـرای 
از قبیـل  افـزود: »اقدامـات  فراهم شـده اسـت، 
نگهـداری سـرم و نمونه بـرداری از آن شـربتی 
کـه آن هـا مصـرف کردنـد، بـه آزمایشـگاه برای 

اسـت.«  ارسال شـده  تشـخیص 
اسـماعیلی ندیمـی تصریح کرد: »سـن اغلب 
مراجعه کننـدگان زیـر 12 سـال بـوده و عالئـم 
این بیماران سـرگیجه، تهوع و اسـتفراغ اسـت.« 
وی گفـت : »بـا توجه به اینکه احتمـال حوادث 
این چنینـی وجود دارد، بـه مردم توصیه می کنم 
از خـوردن مـواد خوراکـی که نمی داننـد از کجا 
و چطوری آمده و ممکن اسـت سـالمت آن ها را 
بـه خطـر بینـدازد جدا خـودداری کننـد.« همه 
ایـن افراد به غیراز یک نفر که سـطح هوشـیاری 
وی پاییـن بـوده اسـت، از بیمارسـتان مرخـص 

شـده اند.

تعمیرات اساسی با مانور 
اصالح شبکه 20 کیلوولت 

در هوتک
روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق 
شـمال اسـتان کرمـان نوشـت: مانـور گروهـي 
اصـالح شـبکه بـرق 2۰ کیلوولـت در روسـتاي 
هوتـک بـا حضـور 9 گـروه اجرایـي از امورهـاي 
بـرق غـرب، شـرق، چتـرود، باغیـن، ماهـان و 

زنگی آبـاد برگـزار شـد. 
مدیـر امور بـرق چترود در خصـوص برگزاري 
ایـن مانور گفت: »این مانور از پسـت فوق توزیع 
کاظم آبـاد با اعمال 3 سـاعت خاموشـي با برنامه 
انجـام و یکسـري  تعمیـرات اساسـي ازجملـه 
شـاخه زنـي درختـان، تعویض و اصـالح تیرها و 
برطـرف کردن معایب این محدوده انجام شـد.« 
علـي نورمنـدي پـور، در ادامه هـدف از برگزاري 
این مانـور را کاهش مدت زمان خاموشـي عنوان 
کـرد و گفت: »امید اسـت با برگـزاري مانورهاي 
اصـالح و بهینه سـازی رضایتمنـدي مشـترکین 

به حـد مطلوب ارتقـا یابد.«

کرمان ویچ

غیرقانونـی  ساخت وسـاز 
پـارک  تاریخـی  محوطـه  در 
حـال  در  کوهبنـان  برهان الدیـن 
اقـدام  بـا  فعـاًل  کـه  بـود  انجـام 
فرهنگـی  میـراث  مسـئوالن 

اسـت. متوقف شـده 
خبـری   پایـگاه  گـزارش  بـه 
تاریخـی  نـو«، محوطـه  »کرمـان 
خواجـه  و  برهان الدیـن  پـارک 
خضـر در شـرق شـهر کوهبنـان 
قـرار دارد. در ایـن محوطـه چنـد 
وجـود  تاریخـی  بـاارزش  اثـر 

دارد کـه به عنـوان اثـر ملـی نیـز 
عبارتنـد  آثـار  ایـن  ثبت شـده اند. 
بـه  متعلـق  آخونـد  گنبـد  از: 
کـه  عارفـی  شـاه  علـی  هدایـت 
خانقـاه  می زیسـت،   11 قـرن  در 
)اولیـن  ابوالخیـر  ابوسـعید  شـیخ 
تخـت  کرمـان(،  اسـتان  خانقـاه 
لطیفـی، قلعـه دختـر متعلـق بـه 
سنگ نوشـته  و  ساسـانیان  زمـان 
کمال الدیـن خجنـدی بـا قدمـت 

سـال.  7۰۰ از  بیـش 
خبـر  کوهبنـان  از  متأسـفانه   

ایـن  حریـم  در  کـه  می رسـد 
باسـتانی ساخت وسـازی  محوطـه 
زمیـن  مالـک  و  اسـت  آغازشـده 
قصـد سـاخت یـک مرکـز تجاری 
را دارد. خوشـبختانه فعـاًل جلـوی 
گرفته شـده  ساخت وسـاز  ایـن 

اسـت.
 پیـش  از ایـن هـم در فاصلـه 
مقبـره  متـری  از1۰۰  کمتـر 
آخونـد یـک حسـینیه و سـرویس 
بـرای  سـاخته  شـده.  بهداشـتی 
ایـن  رونـد  چگونگـی  پیگیـری 

حریـم  شـرایط  و  ساخت وسـاز 
آثـار باسـتانی با شـهردار، فرماندار 

فرهنگـی  میـراث  مسـئول  و 
کوهبنـان و همچنیـن بـا معاونت 

حفـظ و احیـای اداره کل میـراث 
فرهنگـی اسـتان گفتگـو کردیـم.

اتفاق تلخی که تکرار می شود

ساخت وساز غیرقانونی در 
حریم آثار تاریخی کوهبنان

پایـگاه خبـری »کرمـان نـو« نوشـت: 
اول  معـاون  روزه  دو  سـفر  از  اسـتاندار 
رئیـس جمهـور بـه کرمان طی مـاه اخیر 
خبـر داد و گفتـه بازدیـد از قلعه گنج در 

برنامـه ایـن سـفر گنجانده شـده اسـت. 
در  پنجشـنبه  حسـینی  رزم  علیرضـا 
شـورای توسـعه و برنامـه ریـزی اسـتان 
جمهـور  رئیـس  اول  معـاون  سـفر  از 

خبـر  کرمـان  بـه  بـار  پنجمیـن  بـرای 
 22 کـه  گویـد  مـی  حسـینی  رزم  داد. 
هـزار میلیـارد تومـان بودجـه متفرقه در 
اختیـار وزارتخانـه هـا و سـازمان هـای 
بایـد  مدیـران  و  دارد  وجـود  مسـتقل 
بـرای اخـذ اعتبـارات ملـی برای اسـتان  
تـالش کننـد. وی بـا تاکیـد بر لـزوم پی 
گیـری موافقـت نامـه های مثلث توسـعه 
اقتصـادی گفتـه حضـور وزیـر کشـور در 
و  بـوده  تاثیرگـذار  بسـیار  زمینـه  ایـن 
معطـل  سـال  چندیـن  کـه  مجوزهایـی 
گذشـته  هفتـه  دو  ظـرف  بـود،  مانـده 

صـادر شـد.
 رزم حسـینی از صـدور مجوز کارخانه 
پالسـمای خون خبر داد و افزود که  این 
پـروژه بـا اعتبـار 12۰۰ میلیـارد تومـان 
راه انـدازی مـی شـود. اسـتاندار از اخـذ 

آخریـن امضـاء پـروژه پـارک ملـی خبر، 
خبـر داد و گفـت کـه عملیـات اجرایـی 
ایـن پـروژه نیز بـه زودی آغاز می شـود. 
گردشـگری  پـروژه  کـه  گویـد  مـی  او 
خبـر بـه گفتـه رئیـس سـازمان محیـط 
درخشـان  کارهـای  از  کشـور  زیسـت 
صـورت گرفتـه بعـد از انقـالب در حـوزه 
گردشـگری بـوده و در ایـن پـروژه بایـد 
سـه وزارتخانـه هماهنگ می شـدند. وی 
اظهـار داشـت که  قـرار داد تولید 3۵۰۰  
مـگا وات بـرق در اسـتان بایـد به صورت 

جـدی پـی گیری شـود. 
بـا  کـه  جلسـاتی  بـه  حسـینی  رزم 
حضـور رهبـر معظم انقـالب در خصوص 
شـده  برگـزار  اجتماعـی  هـای  آسـیب 
اشـاره دارد و مـی گویـد کـه  بـر ایـن 
شـورای  تشـکیل  بـر  تصمیـم  اسـاس 

رئیـس  ریاسـت  بـه  کشـور  اجتماعـی 
و  چهـل  در  کـه  شـد  گرفتـه  جمهـور 
در  کـه  شـورا  ایـن  جلسـه  هشـتمین 
خصـوص محرومیـت زدایـی و فقرزدایی 
بـود، ایده شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی 
قلعـه گنـج مطـرح و اجـرای آن در 31 
شهرسـتان بحرانـی کشـور مصوب شـد. 
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت 12 موسسـه 
مالـی در اسـتان کرمان تصریـح کرد که 
مدیـران اجرایـی نقش تعییـن کننده ای 
بایـد  در پـروژه هـای اجرایـی دارنـد و 

کارهـا را بـا جـرات پیـش ببرنـد.
وحـدت  و  گرایـی  هـم  از  اسـتاندار   
موجـود در کرمـان به عنـوان نقطه قوت 
ایـن اسـتان نـام بـرد و افـزود کـه  همه 
مسـئوالن کشـوری در سـفر بـه کرمـان 

بـر ایـن نکتـه صحـه گذاشـته اند.

جهانگیری به کرمان می آید
 خبر

وقـوع  از  پـس  هفتـه  یـک  مـا-  پیـام 
شـهر  ایـن  زرنـد،  در  پیاپـی  زلزله هـای 

لرزیـد. مجـدداً 
زلزلـه  گذشـته،  عصـر  سـاعت 17:32 
ای بـه بزرگـی 4.7 ریشـتر و در عمـق 1۰ 
کیلومتـری زمیـن، در 1 کیلومتـری زرند، 

19 کیلومتـری یزدانشـهر و 24 کیلومتری 
خانـوک رخ داد. اگرچـه تـا لحظـه تنظیم 
این گزارش و بر اسـاس خبرهای رسـیده، 
خسـارتی از ایـن زلزلـه گـزارش نشـد امـا 
مـردم زرنـد کـه در حـال فرامـوش کردن 
زلزلـه هـای پیاپـی هفتـه گذشـته بودند، 

مجـدداً پـس از زلزلـه 4.7 ریشـتری بـه 
پیاپـی  زلزلـه هـای  آمدنـد.  هـا  خیابـان 
شهرسـتان زرنـد از پنـج شـنبه، 29 مهـر 
شـروع شـد. شـامگاه پنج شـنبه زلزلـه ای 
بـه بزرگـی 4.8 ریشـتر در زرنـد رخ داد 
و تـا شـامگاه جمعـه 14 بـار دیگـر ایـن 
شـهر لرزیـد. ایـن زلزلـه هـا در روزهـای 
زرنـدی  شـد  باعـث  و  داد  رخ  هـم  بعـد 
سـپری  تـرس  بـا  را  گذشـته  هفتـه  هـا 
کننـد. زلزلـه های هفتـه گذشـته موجب 
مصدومیـت 24 نفـر به طـور غیرمسـتقیم 
حسـین  گفتـه  طبـق  همچنیـن  شـد. 
کاظمـی مدیـر آموزش وپـرورش زرنـد، به 

حـدود 3۰ واحـد آموزشـی خسـارت وارد 
شـد. محمـد اسـالمی مسـئول نمایندگی 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری زرنـد هـم 
گفتـه زلزلـه اخیر به بخشـی از بـازار، برج 
زرندوئیـه، مسـجد قلعـه و آثـار یزدان آباد 
خسـاراتی وارد کـرده اسـت. در این راسـتا 
گردشـگری  مدیـرکل  وفایـی،  محمـود 
اسـتان هـم درخواسـت کـرد کـه »اگـر 
تسـهیالتی برای زلزله در شهرسـتان زرند 
اختصـاص یافـت، حـوزه میـراث فرهنگی 
شـود.«  دیـده  تسـهیالت  ایـن  در  نیـز 
حبیـب اهلل خنجـری، فرمانـدار زرند هم به 
مهـر گفت »هنـوز تـرس از زمین لرزه بین 

مـردم وجـود دارد چـون شـدت زمین لرزه 
صالحـی،  محسـن  بـود.«  زیـاد  ابتدایـی 
مدیـرکل بحران اسـتانداری کرمـان دلیل 
شـدن  فعـال  را  زرنـد  اخیـر  زلزله هـای 
گسـل کوهبنـان می داند. وی گفـت: »این 
گسـل از کوهبنان شـروع می شـود و اکثر 
سـرمی  پشـت  را  پرجمعیـت  شـهرهای 
گـذارد و از نزدیکـی کرمـان می گـذرد و 
بـه میانـه اسـتان کرمان و شهرسـتان های 

می رسـد.« مرکـزی 
همچنین سـاعت 18:16 شـب گذشـته 
هـم زلزلـه دیگری بـه بزرگی 2.۵ ریشـتر، 

زرند را تـکان داد.

زرند بازهم لرزید
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ساخت  و سازهای بدون مجوز
در  کوهبنـان  شـهردار 
پاسـخ بـه سـؤالی در رابطه با 
ساخت وسـاز در ایـن محوطـه 
تاریخـی گفـت کـه مـن ایـن 
خبـر را تکذیب می کنم. هیچ 
ساخت وسـازی در این منطقه 
صـورت نگرفتـه و نمی گیرد، 
شـهرداری به شـدت بـا ایـن 
می کنـد.  برخـورد  مـوارد 
یاسـر محسـنی افـزود کـه بر اسـاس طرح تفضیلـی این 
منطقـه قـرار اسـت در آینـده یـک پارکینـگ روبـاز در 
آن سـاخته شـود کـه ایـن یعنی قـرار نیسـت هیچ گونه 
ساخت وسـازی در ایـن مـکان انجـام شـود. ایـن پـروژه 
در مرحلـه پارتیشـن بندی و شـفته اسـت. مالـک زمیـن 
دنبـال کارهـای قانونـی دریافـت مجوز سـاخت پارکینگ 
روبـاز اسـت. یکـی از شـعارهای شـهرداری حمایـت از 
میـراث فرهنگـی کوهبنان به عنوان یک شـهر تاریخی و 
کهن اسـت. من به شـدت بحـث ساخت وسـاز را تکذیب 
می کنـم. نـه االن کـه در آینـده هـم هیـچ مجـوزی صادر 
مجـاورت  کـه در  بهداشـتی هایی  نمی شـود. سـرویس 
خـاک آخونـد به صـورت غیرقانونـی ساخته شـده، مربوط 
بـه چندین سـال پیـش اسـت. بنـده به عنوان شـهردار 
پیگیـرم که با طرح در کمیسـیون مـاده۱00 بتوانیم آن 
را تخریـب کنیـم. محسـنی ادامـه داد کـه حسـینیه نیز 
در حریـم مقبـره آخونـد بـوده و کمتـر از ۱00 متر با آن 
فاصلـه دارد. تعدادی منزل مسـکونی هم آنجا بناشـده 
اسـت. بحث حسـینیه جداست و از سـالیان گذشته در 
این مکان قرار داشـته اما سـاخت سـرویس بهداشـتی 
حـدود  برمی گـردد.  سـابق  مسـئولین  کم توجهـی  بـه 
۷-۸ سـال قبـل ایـن سـرویس بهداشـتی بـدون مجوز 
شـهرداری ساخته شـده و مسـئولین وقـت هـم جلـوی 
ایـن ساخت وسـاز را نگرفته انـد. امیدوارم ظـرف ۶ ماه 
آینـده در کمیسـیون مـاده ۱00 تعییـن تکلیـف شـود. 
درصورتی کـه رأی کمیسـیون بـر تخریـب باشـد، قطعـاً 

تخریـب می شـود.

توقف ساخت  و ساز 
فرمانـدار کوهبنان در 
ایـن رابطـه گفتـه مـا تابع 

هسـتیم.  قانون 
موظـف  شـهرداری 
کاربـری  بحـث  در  اسـت 
میـراث  کنـد.  ورود  آنجـا 
پیگیـر  هـم  فرهنگـی 
ایـن موضـوع اسـت. باید 
مالـک زمیـن را راضـی و 
در محـل دیگـری بـه او زمیـن بدهنـد و ایـن زمیـن 

گیـرد.  قـرار  فرهنگـی  میـراث  تملـک  در 
فرمانـداری هـم پیگیـر اسـت و تـاش می کنیـم 
مهدلـو  محمدرضـا  کنیـم.  مجـاب  را  زمیـن  مالـک 
افـزود کـه ایـن زمیـن ملـک شـخصی اسـت. قبـًا 
تفاهمـی بیـن مالک و شـهرداری مبنی بر دادوسـتد 

اسـت. نوشته شـده  زمیـن 
االن ساخت وسـاز متوقف شـده تـا ایـن پرونـده 
تعییـن تکلیـف شـود. ساخت وسـازهای انجام شـده 
سـاخت  پروانـه  شـهرداری  از  و  بـوده  غیرقانونـی 
پیگیـری  بایـد  فرهنگـی  میـراث  اسـت.  نگرفتـه 

حقوقـی نمایـد تـا بـه نتیجـه برسـد.

ساخت مجتمع تجاری حریم
 این بنای ارزشمند را تحت تأثیر 

قرار می دهد
میـراث  اداره  مسـئول 
شهرسـتان  فرهنگـی 
زمینـه  در  کوهبنـان 
اخیـر  ساخت وسـازهای 
تاریخـی  محـدوده  در 
کـه  گفـت  آخونـد  مقبـره 
و  باسـتانی  منطقـه  ایـن 
طـرح  در  اسـت.  تاریخـی 
نظـر  زیـر  و  تفضیلـی 
کارشناسـان مسـکن و شهرسازی اسـتان، اداره کل 
میـراث فرهنگـی، شـهرداری، فرمانـداری و ... در 
قالـب کمیسـیون مـاده 5 به عنـوان فضـای سـبز و 
اسـت.  گرفته شـده  نظـر  در  روبـاز  پارکینـگ 
در سـال های گذشـته به صـورت معـوض به آقای 
برخـورداری مؤسـس و بانـی حسـینیه بـزرگ سـید 
اسـت.  واگـذار گردیـده  الشـهداء شـهر کوهبنـان 
امنـاء  اینکـه هیئـت  بـه  اشـاره  بـا  احمـدی  مهـدی 
و  زمیـن  مطالبـه ی  بـه  اقـدام  حسـینیه  و  مسـجد 
احـداث مجتمـع تجـاری خـود را داشـتند، گفـت کـه 

ایـن امـر غیرمنطقـی نیسـت.
و  شـهر  محتـرم  شـورای  زمینـه  ایـن  در  بایـد   
اینکـه  دلیـل  بـه  کننـد.  چاره اندیشـی  شـهرداری 
زمین در نزدیکی مقبره آخوند اسـت و اگر سـاخته 
ارزشـمند  بنـای  ایـن  و حریـم  کامـًا عرصـه  شـود 
فرهنگـی  میـراث  خواهـد.  قـرار  تأثیـر  تحـت  را 
اقدامات الزم را انجام داده اسـت و فعاً توانسـته 
جلـوی ایـن ساخت وسـاز را بگیـرد. ان شـاءاهلل بـا 
تعامـل خوبـی که بین شـهرداری و میـراث فرهنگی 
وجـود دارد، ایـن نگرانـی مـردم کوهبنـان و آنـان 
کـه دل در گـرو میـراث ایـن مرزوبـوم دارنـد، رفع 

گردد.

ساخت وساز در شهر بدون مجوز 
شهرداری امکان پذیر نیست

احیـای  و  حفـظ  معاونـت 
فرهنگـی  میـراث  کل  اداره 
متأسـفانه  کـه  گفـت  اسـتان 
بـدون  کوهبنـان  شـهرداری 
از  اسـتعام  و  هماهنگـی 
میـراث فرهنگـی در عرصـه و 
حریـم مقبـره آخونـد پروانـه 
اسـت.  کـرده  صـادر  سـاخت 
فرمانـداری  طریـق  از  مـا 
متأسـفانه  کردیـم،  پیگیـری 
ممانعـت نکردنـد، مجبـور شـدیم از طریق قضایـی پیگیری 
کنیـم. فعاً کار متوقف شـده اسـت. حمید روحـی افزود که 
الزم اسـت در شـهرهای تاریخـی مثـل کوهبنان شـهرداری 
بـا میـراث فرهنگـی هماهنـگ باشـد تـا در حریـم و عرصـه 
سـازه های تاریخـی ساخت وسـاز صـورت نگیـرد یـا حداقـل 
بـا نظـر مجموعـه میـراث فرهنگـی باشـد و خودسـر کاری 
انجـام ندهنـد. وی در رابطـه بـا نقل قـول خبرنـگار »کرمان 
زمیـن  مالـک  کـه  کوهبنـان  فرمانـدار  و  از شـهردار  نـو« 
بـدون مجـوز اقـدام بـه ساخت وسـاز کـرده، گفـت کـه هـر 
ساخت وسـازی در محـدوده شـهری بایـد با مجوز شـهرداری 
باشـد، امکان نـدارد بدون مجوز ساخت وسـاز انجام شـود. 
من گفته مسـئوالن کوهبنـان را رد می کنم. مهندس روحی 
افـزود کـه طبـق قانـون اگـر خـارج از ضوابـط ، در عرصـه و 
انجـام  ساخت وسـاز  فرهنگـی  میـراث  ثبـت  محوطه هـای 
شـود، میـراث فرهنگـی بـا تمـام تـوان جلـوی آن را خواهد 
شـود،  ضایـع  مالـک  از  حقـی  دراین ارتبـاط  اگـر  گرفـت. 
مسـئوالن  حرف هـای  می کنـد.  جبـران  فرهنگـی  میـراث 
شـهر کوهبنـان و مهنـدس روحـی را شـنیدیم، امیدواریـم 
بـا پیگیری هـا و جدیتـی کـه بـه نظـر می رسـد مسـئولین 
میـراث فرهنگـی در ایـن زمینه دارنـد، هـر چـه سـریع تر 
حریم این محوطه تاریخی آزاد گردد. مثل سـالیان گذشـته 
نشـود که در شـهرهای دیگر اسـتان مثل انار در کنار ارگ 
تاریخـی ساخت وسـاز انجـام شـد و نیـز سـاخت تکیه هـای 
بی نام ونشـان در اطـراف قـاع دختـر و اردشـیر کرمـان کـه 

حتـی میـراث فرهنگـی از وجـود آن هـا بی اطـاع بـود.
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خاســتگاه شــرکت هواپیمایــی ماهــان 
اگرچــه از کرمــان اســت امــا نه تنهــا ایــن 
موضــوع بــه نفــع مــردم کرمــان نشــده که 
ــا ایجــاد انحصــار در پروازهــا، کرمانی هــا  ب
مجبورنــد هزینــه بیشــتری برای ســفرهای 

ــد. ــود بپردازن ــی خ هوای
یکــی از روزهــای ســال های میانــی دهــه شــصت و زمانــی 
ــل  ــه دلی ــود، ب ــان ب ــتاندار کرم ــی اس ــین مرعش ــه حس ک
ــان  ــه کرم مشــکلی امنیتــی می بایســت خــود را ســریعاً ب
برســاند امــا مجبــور شــد معطلــی 24 ســاعته در فــرودگاه 
مهرآبــاد را تحمــل کنــد تــا پــروازی بــه کرمــان پیدا شــود 
ــتقل  ــی مس ــک هواپیمای ــاد ی ــه »ایج ــا جرق و از همین ج
ــه  ــه موسس ــتانش ک ــن او و دوس ــان« در ذه ــرای کرم ب
ــد،  ــرده بودن ــیس ک ــال 67 تأس ــن را در س مولی الموحدی

ــال  ــد و س زده ش
شــرکت   71
یــی  پیما ا هو

اســمش  کــه  »ماهــان« 
مهاجرانــی  عطــااهلل  را 
بــود،  داده  پیشــنهاد 

اگرچــه  شــد.  تأســیس 
مرعشــی ســال 89 در ویژه نامــه ســالگرد تأســیس 

ماهــان هــدف خــود از تأســیس ایــن شــرکت هواپیمایــی را 
»حــل مشــکل مــردم در تهیــه بلیــت« و همچنیــن »وجــود 
ــرده  ــوان ک ــا« عن ــرای کرمانی ه ــتقل ب ــی مس هواپیمای
بــود، امــا پــس از 24 ســال نه تنهــا ایــن اتفــاق رخ نــداده 
ــه  ــتر ب ــا بیش ــتان ها از کرمانی ه ــر اس ــردم دیگ ــه کام م ک

ــت. ــده اس ــیرین ش ــان« ش ــهد »ماه ش

کرمانیها»گرانتر«میخرند
به طــور  ماهــان  هواپیمایــی  شــرکت 
ــار  ــان را در اختی ــای کرم انحصــاری پروازه
کرمــان  از  بخواهیــد  اگــر  شــما  و  دارد 
بــه دیگــر نقــاط ایــران )به جــز چنــد 
ــا  ــد، تنه ــش( بروی ــل کی ــدود مث ــهر مع ش
ــان« اســت.  ــتفاده از »ماه ــما اس ــه ش گزین
ــان«  ــه »ماه ــم اینک ــوع علی رغ ــن موض ای
خاســتگاهی کرمانــی دارد، باعــث شــده 
ــند  ــور باش ــد و مجب ــرر کنن ــا ض کرمانی ه
نســبت  را  گران تــری  هوایــی  ســفرهای 
ــد  ــام دهن ــتان ها انج ــر اس ــردم دیگ ــه م ب

کرمــان  مــردم  بــه  »ماهــان«  عمــًا  و 
می کنــد. گران فروشــی 

گرانفروشیبیحدوحصر
ایــن  جریــان  در  بیشــتر  اینکــه  بــرای 
ــت  ــت بلی ــد، قیم ــرار بگیری ــی ق گران فروش
ایــن شــرکت بــرای پــرواز کرمان-تهــران را با 
پروازهــای بندرعباس-تهــران، مشــهد-تهران 
و شــیراز تهــران در تاریخ هــای هشــتم آبــان 
ــه  ــتم دی مقایس ــان و هش ــروز(، 22 آب )ام
کرده ایــم. دلیــل ایــن مقایســه هــم فواصــل 
ــی  ــه هوای ــت. فاصل ــن مسیرهاس ــی ای هوای
کرمان-تهــران 799 کیلومتــر، مشــهد-تهران 
752 کیلومتــر، شــیراز- تهــران 682 کیلومتر 

و بندرعبــاس- تهــران 1052 کیلومتر اســت. 
ــی  ــه هوای ــد فاصل ــه می بینی ــور ک همان ط
کرمــان تــا تهــران بافاصلــه هوایــی مشــهد-
تهــران تقریبــاً برابــر اســت، از شــیراز- تهران 
حــدود 100 کیلومتــر بیشــتر اســت و از 
ــر  ــدود 250 کیلومت ــران ح ــاس- ته بندرعب
ــی  ــه گران فروش ــت ک ــت. اینجاس ــر اس کمت
کرمانی هــا  بــه  »ماهــان«  بی حدوحصــر 
ــان- ــت کرم ــه بلی مشــخص می شــود. چراک

تهــران از همــه پروازهایــی کــه گفتــه شــد، 
ــه  ــد ک ــی نمی کن ــت و فرق ــر« اس »گران ت
ــا  ــتر و ی ــران بیش ــی کرمان-ته ــه هوای فاصل

ــر از ســه مســیر دیگــر باشــد. کمت

فعــاالن  از  یکــی 
صنعــت  کرمانــی 

مــا«  »پیــام  بــه  خصــوص  ایــن  در  هوایــی 
ــور  ــان به ط ــای کرم ــه پروازه ــی هم ــت: »وقت گف
ــار ماهــان باشــد و رقابتــی در  انحصــاری در اختی
ــد.«  ــاق رخ می ده ــن اتف ــخصاً ای ــد، مش کار نباش
ــق  ــون ح ــا چ ــزود: »کرمانی ه ــی اف ــدی آغاس عب
ــی  ــر قیمت ــتند ه ــور هس ــد، مجب ــی ندارن انتخاب
در  او  بپردازنــد.«  می خواهــد،  ماهــان  کــه 
ــه  ــش ب ــد روز پی ــن موضــوع چن ــه ای ــراض ب اعت

ــر فــروش ماهــان در تهــران مراجعــه کــرد.  برومنــد، مدی
ــراض کــردم  ــح داد: »وقتــی اعت ــاره توضی آغاســی دراین ب

بایــد  چــرا  کــه 
پــول  کرمانی هــا 
ــرای  ــتان ها ب ــایر اس ــه س ــبت ب ــتری نس بیش
ــای  ــه پروازه ــد ک ــخ دادن ــد، پاس ــرواز بپردازن پ
کرمــان ســرریز اســت.« در حالــی مدیــر فــروش 
ماهــان از پــر بــودن پروازهــای کرمــان صحبــت 
کــرده، کــه »ماهــان« می توانــد بــرای رفــع ایــن 
مشــکل تعــداد پروازهــا را زیــاد کنــد نــه اینکــه 
ــی  ــرد. آغاس ــا بگی ــتری از کرمانی ه ــول بیش پ
ــه  ــان ب ــم ماه ــا نمی گویی ــت: »م ــن گف همچنی
کرمــان امتیــاز بیشــتری بدهــد، بلکــه مثــل مــردم دیگــر 

اســتان ها بــا کرمانی هــا رفتــار کنــد.«

همه پروازهای کرمان در اختیار ماهان
ــور  ــان« به ط ــرد، »ماه ــاره ک ــدی آغاســی اش ــه عب ــور ک همان ط
انحصــاری پروازهــای کرمــان را در اختیــار دارد، درحالی کــه در دیگــر 
ــر شــما  ــال، اگ ــن شــکل نیســت. به عنوان مث ــه ای اســتان ها وضــع ب
بخواهیــد امــروز )8 آبــان( از کرمــان بــا هواپیمــا بــه تهــران برویــد، 
ــا شــرکتی کــه وجــود دارد، ماهــان اســت و 216 هــزار و 300  تنه
ــا از  ــود دارد. ام ــه وج ــت ک ــی اس ــان قیمت های ــزار توم و 236 ه
بندرعبــاس بــه تهــران، پنــج شــرکت ایــران ایرتــور، آتــا، ایــران ایــر، 
ــا 215  ــج قیمــت از 145 ت ــد و رن ــرواز دارن ــان پ ــر و ماه ــش ای کی
هــزار تومــان اســت. از مشــهد بــه تهــران 12 شــرکت آتــا، زاگــرس، 
ــان، ماهــان، آســمان،  ــر، تاب ــر، کیــش ای ــرک، قشــم ای کاســپین، ات
ــا از  ــج قیمت ه ــر وجــود دارد و رن ــران ای ــور و ای ــران ایرت ــراج، ای مع
170 تــا 240 هــزار تومــان اســت. از شــیراز بــه تهــران هــم هفــت 
شــرکت ایــران ایــر، آســمان، زاگــرس، تابــان، قشــم ایــر، آتــا و ماهان 
وجــود دارد کــه قیمــت بلیــت بیــن 88 تــا 144 هــزار تومــان اســت.

معلوالنی که جا می مانند
از دیگــر مشــکاتی کــه انحصــاری بــودن پروازهــای 
کرمــان بــه وجــود آورده، جــا مانــدن معلــوالن کرمانــی 
ــت از  ــع حمای ــون جام ــر اســاس قان ــرواز اســت. ب از پ
معلــوالن، معلــوالن می تواننــد در اســتفاده از امکانــات 
ــل  ــایل حمل ونق ــی و  وس ــی، فرهنگ ــی، تفریح ورزش
دولتــی ) متــرو، هواپیمــا، قطــار( از تســهیات نیم بهــا 
ــکل از  ــا مش ــان ام ــهر کرم ــد. در ش ــد گردن بهره من
کــم بــودن مســیرهای هوایــی پــرواز گذشــته و عمــًا 
هیچ گونــه شــرکت هواپیمایــی دولتــی از کرمــان 
پــرواز نمی کنــد و همــه پروازهــا در کرمــان از طریــق 
ــن  ــود و ای ــام می ش ــان انج ــی ماه ــرکت هواپیمای ش
شــرکت حاضــر بــه فــروش بلیــت نیم بهــا بــه معلــوالن 
نیســت. تنهــا پاســخ هواپیمایــی ماهــان بــه معلــوالن 
ــه از  ــتند.«  البت ــی نیس ــه »دولت ــت ک ــن اس ــم، ای ه
آنجایــی کــه تمــام ســهام ماهــان متعلــق بــه موسســه 
ــرف و  ــا ح ــئله ب ــن مس ــت،  ای ــن اس ــی الموحدی مول

ــرو اســت.   ــث روب حدی

می گویند پروازهای کرمان »سرریز« است
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برد خانگی دختران کویر 
کرمان در هفته ششم 

فوتسال زنان
هفتـه ششـم رقابت هـای لیگ برتر فوتسـال 
زنـان کشـور دیـروز )جمعـه ( بـا انجـام هفـت 
دیـدار در شـهر های مختلف کشـور برگزار شـد 
و بـدون هیـچ تغییـری در جایـگاه تیـم هـا در 
جـدول رده بندی با ادامه صدرنشـینی دانشـگاه 

آزاد پایـان یافـت.
در حـال  آزاد  دانشـگاه  زنـان  فوتسـال  تیـم 
حاضـر بـا 18 امتیـاز و تفاضـل گل قابل توجهی 
بـا تیـم ملـی حفـاری اهـواز تیـم دوم جـدول، 

صـدر جـدول رقابـت هـا را در اختیـار دارد.
نتیجـه کامـل هفتـه ششـم رقابت هـای لیگ 

برتـر فوتسـال زنـان به شـرح زیر اسـت: 
*جمعه - 7 آبان ماه 

- شهرداری زنجان صفر - ملی حفاری ایران 9 
- بانـوان تبریـز صفـر - دانشـگاه آزاد اسـالمی 

تهـران 26 
- پاالیـش نفت آبادان 7 - می رشـت سـپیدرود 

3
امیـر  بازرگانـی   - - دختـران کویـر کرمـان 6 

 3 نوشـهر 
- استقالل ساری 7 - سپاهان اصفهان 2

- شهرداری تبریز3 - سایپا تهران 18
- شهرداری رشت2 - کارا شیراز 1

هـم اکنـون پـس از تیـم دانشـگاه آزاد کـه با 
18 امتیـاز صـدر جدول رقابـت هـا را در اختیار 
دارد تیـم ملـی حفـاری اهـواز بـا همیـن تعـداد 
امتیاز و تفاضل گل بسـیار کمتر از دانشـگاه آزاد 
در رده دوم قـرار دارد و تیـم پاالیـش آبـادن بـا 
1۵ امتیاز ، شـهرداری رشـت بـا 12 امتیاز و می 
رشـت سـپید رود با 9 امتیاز رده دوم تا پنجم را 
در اختیـار دارنـد. دختـران کویر کرمـان علیرغم 
ایـن بـرد همچنـان در همـان رده ششـم جدول 

باقـی ماند.

درهفته دوم لیگ هندبال بانوان

باخت شهرداری بم 
در خانه 

هفتـه دوم لیـگ برتـر هندبـال زنـان دیـروز 
)جمعـه( بـا برگـزاری 3 دیـدار پیگیـری شـد. 
در نخسـتین دیـدار تیم تاسیسـات دریایی در 
تهـران مقابـل هیئـت البـرز بـه پیروزی رسـید. 
در قـم ذوب آهـن اصفهـان از سـد میزبـان خود 
هـدف پویـان گذشـت و دیـدار شـهرداری بـم با 
فـوالد سـپاهان بـه سـود تیم فـوالد سـپاهان به 

پایان رسـید.
زنـان  هندبـال  برتـر  لیـگ  اول  هفتـه  در 
ذوب آهـن توانسـته بـود در یـک بـازی نزدیـک 
فـوالد سـپاهان را بـا نتیجه 24 بـر 23 از پیش 
رو بردارد، شـهرداری بم توانسـت بـا نتیجه 28 
بـر 2۰ از سـد میزبـان خـود تیـم هیئـت البرز 
بگـذرد و تیـم شـهید چمـران الرسـتان نیز در 
قـم توانسـت بـا نتیجـه 28 بـر 19 مقابل هدف 

پویـان بـه پیروزی برسـد.
نتایـج دیدارهـای هفتـه دوم لیگ برتـر زنان به 

شـرح زیر است:
تاسیسات دریایی 36 - هیات البرز 21

هدف پویان جوان قم 24 - ذوب آهن 27
شهرداری بم 24 - فوالد مبارکه سپاهان 26

در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان

شهرداری بم میزبان ذوب 
آهن اصفهان

در دیدارهـای هفتـه پنجم لیـگ برتر فوتبال 
زنان سـه دیدار برگزار شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، دیدارهـای هفتـه پنجـم 
لیـگ برتـر فوتبـال زنان دیـروز با برگزاری سـه 

دیـدار پیگیری شـد.
راهیـاب ملـل سـنندج بـا نتیجـه 4 بـر 2 از 
سـد اسـتقالل خوزسـتان گذشـت. آینده سازان 
میهـن نجف آبـاد نیـز بـا نتیجـه یـک بـر صفـر 

پاالیـش گاز ایـالم را شکسـت داد.
نتایـج هفتـه پنجم لیـگ برتـر فوتبال زنـان به 

شـرح زیر اسـت:
ملـل  راهیـاب   -  2 خوزسـتان  اسـتقالل 

4 سـنندج 
آینده سـازان میهـن نجـف آبـاد یـک - پاالیش 

گاز ایـالم صفر
قشـقایی   - یـک  غربـی  آذربایجـان  همیـاری 

صفـر شـیراز 
آهـن  ذوب  و  بـم  شـهرداری  تیم هـای  دیـدار 
نیزامـروز )شـنبه( 8 آبـان مـاه برگزار می شـود.

دیـدار تیم هـای شـهرداری سـیرجان با آرسـن 
تهـران و اسـتقالل تهـران بـا خیبـر خرم آباد به 
دلیـل حضـور بازیکنان شـان در تیـم ملـی در 

زیـر 19 سـال معوقـه اعالم شـد.

دوازدهـم  هفتـه 
لیـگ  رقابت هـای 
فوتبـال  اول  دسـته 
باشـگاه های کشـور 
غیـاب  در  امـروز  
کرمـان  مـس  تیـم 
میهمـان  حذفـی  جـام  در  کـه 
اسـتقالل تهـران اسـت  بـا انجـام 

۵ بـازی آغـاز مـی شـود. در بـازی 
هـای امـروز دو تیـم خیبـر خـرم 
در  سـیرجان  گهـر  گل  و  آبـاد 
ورزشـگاه تختـی شـهر خـرم آبـاد 

بـه مصـاف هـم مـی رونـد، 
تیـم خـرم آبـادی که بـا هدایت 
داوود حقدوسـت عملکرد خوبی در 
هفتـه های اخیر داشـته اسـت در 

هفتـه گذشـته موفـق شـد در یک 
دیـدار خـارج از خانـه بـا حسـاب 
یـک بـر صفـر تیـم  بحـران زده 
فجـر سپاسـی را شکسـت دهـد، 
ضمن اینکـه تیم فوتبـال گل گهر 
دو  کـه  حالـی  در  نیـز  سـیرجان 
شکسـت متوالـی را تجربـه کـرده 
بـود، موفـق شـد در خانـه تیم قعر 
جدولـی اسـتقالل اهـواز را با چهار 

گل در هـم بکوبـد.
تیم میزبـان بـا دوازده امتیاز در 
رده سـیزدهم جـدول رده بنـدی 
از  نیـز  مهمـان  تیـم  دارد،  قـرار 
مجمـوع بـازی هایـی کـه برگـزار 
کـرده اسـت شـش پیـروزی، سـه 
تسـاوی و دو شکست را در کارنامه 
خـود بـه ثبـت رسـانده اسـت و با 
بیسـت و یـک امتیاز در رده سـوم 

جـدول جـای دارد.
خیبـری هـا کـه در چهـار بازی 
گذشته شکسـتی نداشته اند و سه 
پیـروزی و یک تسـاوی را بدسـت 
آورده انـد بسـیار امیـدوار هسـتند 
در ایـن هفتـه نیـز بتواننـد مقابـل 
نتیجـه  خـود  قدرتمنـد  حریـف 
خوبـی را بدسـت آورنـد و روند رو 
بـه رشـد خـود را ادامـه دهنـد در 
مقابـل آبی پوشـان سـیرجانی نیز 
کـه در این فصـل و تـا بدین جای 
کار عملکـرد بسـیار خوبی داشـته 
اند برای کسـب سـه امتیـاز و باقی 
مانـدن در جمـع تیم هـای مدعی 
صعـود بـه مصاف حریـف خود می 

روند.
تقابـل روزبه سـینکی سـنگربان 
کنونـی تیـم خیبـر خـرم آبـاد بـا 
هـم تیمـی هـای سـابق خـود در 
تیـم گل گهـر از یـک طـرف و از 
طـرف دیگـر تقابل حمیـد گلزاری 
هافبـک تیم گل گهر با تیم سـابق 
خـود نیـز می توانـد از نکات جالب 
توجـه ایـن دیـدار باشـد. تیـم گل 
دیـدار  ایـن  در  بتوانـد  اگـر  گهـر 
خـارج از خانـه تیـم پیـروز میدان 
باشـد در صـورت نتیجـه نگرفتـن 
بـه  توانـد  باالنشـینان مـی  سـایر 

صـدر جـدول راه یابـد.
در دیگـر بـازی ایـن هفتـه دو 
تیـم مـس رفسـنجان و ایرانجـوان 
بوشـهر در ورزشـگاه شـهدای شهر 
مـی  هـم  مصـاف  بـه  رفسـنجان 

روند.

نارنجـی پوشـان رفسـنجانی که 
کریسـتیوویچ  میشـو  هدایـت  بـا 
در هفتـه هـای اخیـر نتایـج قابـل 
قبولی را کسـب کرده اسـت  و هم 
اکنـون بـا8 امتیـاز در رده پانزدهم 
جـدول رده بندی قـرار دارد، هفته 
گذشـته و در خـارج از خانه مقابل 
تیم مدعی اکسـین البـرز با نتیجه 
یـک بـر یـک متوقـف شـد، تیـم 
خانـه  در  نیـز  بوشـهر  ایرانجـوان 
مقابـل تیـم پـارس جنوبـی جـم 
بـا حسـاب دو بـر یـک شکسـت 
خـورد و با 11 امتیـاز در مکان 14 

جـدول رده بنـدی قـرار دارد.  
مسـی هـا کـه در هفتـه هـای 
اخیـر رونـد رو بـه رشـدی داشـته 
انـد و نتایـج نسـبتا خوبـی کسـب 
کـرده انـد در اندیشـه تـداوم ایـن 
رونـد و نتیجه گیـری در این بازی 

خانگـی هسـتند، تیـم ایرانجـوان 
بوشـهر نیـز کـه بـدون بازیکنـان 
غیـر بومـی خـود راهی رفسـنجان 
شـده اسـت بدنبال کسـب حداقل 
امتیـاز از ایـن دیدار خـارج از خانه 

. ست ا
تیـم فوتبال مس رفسـنجان در 
صورت پیـروزی در ایـن دیدار می 
تواند جایـگاه تیم ایرانجوان در رده 
چهاردهـم را تصاحب کنـد اما تیم 
ایرانجوان بوشـهر در صورت کسب 
سـه امتیـاز و نتیجه نگرفتن سـایر 
رقبـا مـی تواند دو پله صعـود را در 

جـدول رده بنـدی تجربه کند.
در سـایر بازی هـای امروز فوالد 
یـزد با راه آهـن تهران - سـپیدرود 
رشـت بـا نفـت مسجدسـلیمان و 
پـارس جنوبی جم با فجرسپاسـی 

شـیراز بـه مصـاف هم مـی روند.

هفته دوازدهم لیگ یک کشور

لیگ بدون مس کرمان

انجمـن  بـه همـت  ورزش صبحگاهـی 
اداره  میزبانـی  بـه  و  ورزش  و  صبـح 
اسـتاندارد با حضور جمعی از پیشکسوتان 
اسـتانی  مسـئولین  و  ورزشـکاران  و 
برگـزار شـد.  بـه گـزارش پیام مـا، ورزش 
صبحگاهـی هـر هفتـه بـه میزبانـی یکـی 
از سـازمان های دولتـی و یـا شـرکت های 
برگـزار  میزبـان  محـل  در  خصوصـی  
اعضـای  هفتـه  ایـن  میزبـان  می شـود، 
اسـتاندارد  ورزش،اداره  و  صبـح  انجمـن 
بـود. علـی بیـگ زاده مدیـرکل اسـتاندارد 

کرمـان بـا حضـور در بیـن ورزشـکاران در 
حاشـیه این مراسـم در گفتگو بـا خبرنگار 
مـا بر لـزوم ورزش در جامعـه تأکید کرد و 
گفـت: »هر برنامـه ای که به سـالمت مردم 
کمـک کنـد قطعـاً خـوب اسـت، ازجملـه 
همیـن انجـام ورزش صبحگاهـی کـه مـا 
همیشـه ایـن برنامـه راداریـم و امـروز نیز 
کل  اسـتاندارد،اداره  هفتـه  مناسـبت  بـه 
اسـتاندارد میزبان این ورزشـکاران بود.« او 
ادامـه داد: »ورزش هایی ایـن قبیل فضایی 
را محیـا می سـازد کـه مـردم را به سـمت 

ورزش کـه یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر 
اسـت، متمایل کنـد.« مدیرکل اسـتاندارد 
گفـت: »چندیـن سـال اسـت کـه شـاهد 
ورزش  و  صبـح  انجمـن  خـوب  عملکـرد 
هسـتیم و صمیمانـه از مسـئولین انجمـن 
تشـکر  مهـم  ایـن  بـرای  ورزش  و  صبـح 
»اداره  افـزود:  زاده  بیـگ  می کنیـم.« 
هفتـه  در  همه سـاله  نیـز  اسـتاندارد  کل 
اسـتاندارد میزبان این ورزشـکاران بانشاط 
بـوده اسـت، زیـرا ورزش یـک اصـل مهـم 

بـرای خـوب زیسـتن اسـت.«
او تصریـح کـرد: »به حمـداهلل همکاران 
مـا در ایـن مجموعـه بـه ورزش اهمیـت 
و  بانـوان  بـرای  را  فضایـی  و  می دهنـد 
فضایـی مجزا را بـرای آقایان بـرای ورزش 
مهیـا کردیـم.« او در پاسـخ بـه خبرنـگار 
مـا کـه » آیـا شـما هـم ورزش می کنیـد 
؟« اظهـار داشـت: »ورزش موردعالقـه من 
پیـاده روی اسـت و همیشـه ایـن ورزش را 
انجـام می دهـم و در صـورت زمـان کافـی 
بیـگ  می دهـم.«  انجـام  را  شـنا  ورزش 
زاده اذعـان داشـت: »اسـتانداردها اعتمـاد 

سـاز هسـتند و به هرحـال زبـان مشـترک 
شـریفمان  مـردم  از  اسـت؛  بین الملـل 
می خواهـم کـه اگـر کاالیـی را اسـتفاده 
می کننـد کـه دارای عالمت اسـتاندارد بود 
ولـی کیفیت نداشـت بـه ما اطالع رسـانی 

کننـد یا اگـر احسـاس کردند کـه عالمت 
اسـتاندارد کاالیی جعلی باشـد زیر عالمت 
اسـتاندارد یـک عدد اسـت که آن سـریال 
را بـه 1۰۰۰1۵17 ارسـال کننـد تا اصالت 

کاال را ببیننـد.«

علی بیگ زاده مدیر کل استاندارد کرمان:

ورزش یک اصل مهم برای خوب زیستن است 

 اطالع رسانی

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

دی اسـپورت- بـا مقایسـه لیگ دسـته 
اول در فصـل جـاری بـا فصـل گذشـته به 
نـکات جالـب توجهـی پـی می بریـم، تیم 
فوتبـال مـس کرمـان کـه در پایـان هفته 
یازدهـم در فصـل گذشـته شـش پیروزی، 
چهار شکسـت و یک تسـاوی کسـب کرده 
بـود و بـا 19 امتیـاز در رده چهـارم جدول 

قـرار داشـت در این فصل از همیـن تعداد 
بـازی سـه پیـروزی، یک شکسـت و هفت 
تسـاوی بدست آورده اسـت و با 16 امتیاز 

در رده هفتم اسـت. 
بـا نگاهـی به امتیـازات تیم صدرنشـین 
لیـگ قبـل و صدرنشـین فعلـی در فصـل 
جـاری، فشـردگی بـازی هـای ایـن فصل 

تـا ایـن هفتـه بیشـتر بـه چشـم مـی آید 
چـرا کـه در پایـان هفتـه یازدهـم فصـل 
گذشـته تیـم فجـر سپاسـی بـا 27 امتیاز 
در صـدر جـدول بود اما در ایـن فصل تیم 
صدرنشـین بـا ۵ امتیـاز کمتـر در صـدر 
اسـت و ایـن از سـر شـکن شـدن بیشـتر 
امتیـازات در لیـگ جـاری حکایـت دارد و 
ایـن در حالـی اسـت کـه لیگ گذشـته با 
2۰ تیـم برگزار می شـد و لیـگ این فصل 

بـا 18 تیم.
 تفاضـل گل مـس در این فصل نسـبت 
بـه فصل قبـل با همیـن تعداد بـازی هیچ 
تفاوتـی ندارد و هر دو مثبت سـه را نشـان 
مـی دهنـد. مسـی هـا فصـل گذشـته 11 
گل زده و 8 گل خـورده را در کارنامه خود 
ثبـت کرده بودنـد و در این فصـل 12 گل 
زده و 9 گل خـورده را تـا بدیـن جـای کار 
بـرای خود بـه ثبت رسـانده اند. اما شـاید 

نکتـه دلگـرم کننـده بـرای هـواداران تیم 
مـس در این باشـد کـه وضعیت تیمشـان 
تـا ایـن هفتـه از رقابت هـا دقیقـا مشـابه 
وضعیـت تیـم نفـت آبادانی اسـت کـه در 
پایـان بـازی های فصـل قبل جـواز حضور 
در رقابت هـای لیـگ برتـر را کسـب کرد.

بـازی  پایـان  در  آبـادان  نفـت  تیـم   
هـای هفتـه یازدهـم دقیقـا وضعیت مس 
کرمـان در ایـن فصـل را داشـت و دقیقـا 
مشـابه بـا آمـار ثبـت شـده مـس در ایـن 
فصـل، بـا 16 امتیـاز در رده پنجـم بود که 
در نهایـت موفـق بـه صعـود به لیـگ برتر 
شـد. وضعیت نارنجـی پوشـان کرمانی در 
پایـان هفته یازدهم در فصـل جاری حتی 
بهتر از تیم ماشـین سـازی تبریز در فصل 
گذشـته یعنی دیگـر تیم صعـود کننده به 
لیـگ برتر اسـت چرا کـه تیم تبریـزی در 
آن زمـان بـا 1۵ امتیـاز در مـکان ششـم 

جـدول جای داشـت.
 از چهـار تیـم بـاالی جـدول در فصـل 
گذشـته کـه در ایـن هفته ها بـا تیم های 
دیگـر اختـالف امتیـاز داشـتند یعنی تیم 
هـای )فجـر سپاسـی، پیـکان، خونـه بـه 
خونـه و مـس کرمان( تنها تیـم پیکان بود 
کـه در پایـان فصـل موفـق به صعود شـد، 
در ایـن فصـل نیـز در حـال حاضـر پنـج 
تیـم خونـه به خونـه، سـپیدرود، گل گهر، 
ملـوان و اکسـین از سـایر تیـم هـا فاصلـه 
گرفتـه انـد که بایـد منتظر مانـد و دید در 
پایـان مسـابقات کدامیـک از ایـن تیـم ها 
مـی تواننـد در جمع صعـود کننـدگان به 

لیـگ برتـر باقـی بمانند؟
بررسـی ایـن نکات و مسـائل نشـان می 
دهـد کـه هنـوز اتفاقـات بسـیاری در دل 
بـازی های لیگ دسـته اول نهفته اسـت و 

هیـچ چیـز قابـل پیش بینی نیسـت.

مقایسه لیگ دسته اول در فصل گذشته و فصل جاری

شباهت جالب مس کرمان با نفت آبادان صعود کرده!

 گزارش
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خبر

دستگیری ناپدربی رحم 
ستایش در رفسنجان 

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده  جانشـین 
رفسـنجان گفـت: ناپـدری سـتایش، کودک 
سـه سـاله رفسـنجانی کـه مـورد آزار قـرار 
گرفتـه بـود با دسـتور قضایی دسـتگیر شـد.

سـرهنگ رضا خلیلی نژاد دیـروز در گفت 
و گـو بـا خبرنگار ایرنـا افزود: حـدود 1۰ روز 
پیـش صـدای نالـه این کـودک موجب شـد 
تـا همسـایگان موضـوع کـودک آزاری را بـه 
بهزیسـتی اطـالع دهند و این کودک توسـط 
اورژانـس اجتماعـی بـه بیمارسـتان علی ابن 
ابیطالـب )ع( رفسـنجان منتقل شـد و تحت 

درمـان قـرار گرفت.
وی تصریـح کرد: بـر روی بدن این کودک 
آثاری از سـوختگی و شکسـتگی دسـت و پا 

مشـاهده می شد.
خلیلـی نـژاد گفـت: پرونده سـتایش سـه 
سـاله از جملـه پرونـده هایی بود که ارسـال 
اجتماعـی  اورژانـس  طریـق  از  آن  گـزارش 
باعـث تاثـر و ناراحتـی هـر شـنونده ای شـد 
کـه مـادر و ناپـدری بـی رحـم بـا گرفتـار 
کـردن خـود در دام اعتیـاد آن هـم شیشـه 
اینگونـه کـودک معصوم را مـورد آزار و اذیت 
و شـکنجه قـرار دهنـد و از داد و فریـادش 

ببرند. لـذت 
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده  جانشـین 
رفسـنجان ادامـه داد: بـا ارسـال گـزارش و 
کسـب دسـتور قضایـی بـا ورود بـه منـزل 
بـدی  بسـیار  شـرایط  در  کـه  سـتایش 
نگهـداری مـی شـد بـه بیمارسـتان منتقل و 
مـادر وی کـه فرزنـد دیگـری را 8 مـاه باردار 
اسـت، دسـتگیر کردند ولی ناپدری سـتایش 
کـه متهـم اصلـی پرونـده بـود بـا اطـالع از 

موضـوع، متـواری شـد.
وی اظهـار کـرد: منـزل ایـن ناپـدری بـه 
طـور نامحسـوس زیـر نظـر پلیـس بـود و با 
کار اطالعاتـی و با تـالش همکارانم در پلیس 
اطالعات که با حساسـیت، دسـتگیری متهم 
اصلـی را در دسـتور کار قـرار دادنـد که عصر 
پنجشـنبه در مخفیگاهـش بـه دام افتـاد تـا 

بسـزای عمـل خود برسـد.
خلیلی نـژاد از مـردم خواسـت در صـورت 
در  آزاری  کـودک  گونـه  هـر  بـا  برخـورد 
را  مراتـب  خـود  محـالت  یـا  همسـایگی 
سـریع بـه پلیس با شـماره 11۰ یـا اورژانس 
اجتماعـی 124 اطـالع دهنـد و بـا حرکـت 
انسـانی خـود از وقـوع مجدد چنیـن حوادث 

ناگـواری جلوگیـری کننـد.
متخصـص اطفـال دانشـگاه علوم پزشـکی 
ایرنـا  خبرنـگار  بـه  جمعـه  روز  رفسـنجان 
گفت: در حال حاضر سـتایش در بیمارسـتان 
بسـتری اسـت و از لحـاظ روحـی حـال وی 
مسـاعد شـده زیـرا حمایـت هـای مردمی و 
عیـادت هایی که از سـوی مـردم صورت می 
گیـرد بـر روحیـه وی تاثیرگـذار بوده اسـت.

کـرد:  بیـان  پـور  مسـعود  ناهیـد  دکتـر 
بـه  کشـیده  زجـر  کـودک  ایـن  آوردن  بـا 
بیمارسـتان علی ابن ابیطالب)ع( رفسـنجان، 
درمانهـا و مراقبتهـا انجـام شـد و این کودک 
شکسـتگی هـای متعـددی در دسـت و پـا 
داشـت که این شکسـتگی ها تازه نیسـتند و 

از دو تـا سـه هفتـه گذشـته هسـتند.
وی گفـت: ایـن شکسـتگی هـا خـود بـه 
خـود در حـال جـوش هسـتند و هیـچ عمل 
جراحـی بـر روی وی انجام نمی شـود و فقط 

پـای وی گـچ گیری شـده اسـت.
همچنیـن  کـرد:  اضافـه  پـور  مسـعود 
سـتایش دارای شکسـتگی جمجمه، هماتوم، 
خونریـزی مغـزی خفیـف و خونریـزی زیـر 
تغذیـه  زیـاد،  هـای  سـوختگی  پوسـتی، 
نامناسـب و کمبـود شـدید پروتئیـن بود که 
بـا مراقبـت هـای الزم در ایـن بیمارسـتان 
روز بـه روز حـال وی بهبـود یافتـه و در حال 
حاضـر از لحـاظ جسـمی و هـم روحـی از 

وضعیـت مناسـبی برخـوردار اسـت.
متخصـص اطفـال افـزود: سـتایش چنـد 
روزی در این بیمارسـتان بسـتری خواهد بود 
تـا کمبـود پروتئین بـدن وی بـا مکمل های 
غذایـی جبـران شـود سـپس بـه بهزیسـتی 

تحویـل داده می شـود.
وی افـزود: بـا توجـه بـه عـدم صالحیـت 
والدیـن ایـن کـودک، بهزیسـتی وی را بـه 
والدینـش تحویـل نخواهـد داد و تا زمانی که 
خانـواده قابـل اعتماد سرپرسـتی سـتایش را 
قبـول کننـد ایـن کودک توسـط بهزیسـتی 

نگهـداری خواهد شـد.

خبـری  نشسـت 
راه  پلیـس  رئیـس 
شمال اسـتان کرمان 
شـنبه  پنـج  صبـح 
هفته گذشـته برگزار 
و طی آن سـرهنگ یوسـف نجفی به 
مـرور عملکـرد این یـگان در 6 ماهه 

نخسـت سـال جـاری پرداخـت.
وی تعـداد کشـته هـا را در سـال 
جـاری بنـا بـر اعـالم پزشـک قانونی 
3۵1 نفـر اعـالم و افزود: در مقایسـه 
با مدت مشـابه سـال قبل بـا کاهش 
48 نفری و معـادل 12 درصدی آمار 
فوت شـدگان روبـرو بوده ایـم با این 
حـال هنوز آمـار باال و نگـران کننده 

است. 
15 درصد کاهش تلفات

در شمال  استان
نجفـی آمـار تلفـات سـوانح جاده 
ای شـمال اسـتان را در مدت مشـابه 
سـال قبل بـا 1۵ درصد کاهش 238 
نفـر اعـالم کرد و بیان داشـت: سـال 
گذشـته 28۰ نفـر فوتی داشـتیم که 
این آمار امسـال به 238 نفر رسـیده 
کـه بـا کاهـش خوبـی روبـرو بودیم 
در  مجروحیـن  تعـداد  همچنیـن 
مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبل 
بـه 167۰ نفر رسـیده که کاهش 12 
درصـدی را بـه دنبال داشـته اسـت.

رئیـس پلیـس راه شـمال اسـتان 
اضافـه کـرد: 63 درصد کشـته ها در 
صحنـه تصـادف، 1۰ درصـد درحین 
انتقال بـه بیمارسـتان، 26 درصد در 
بیمارسـتان هـا و مراکز پزشـکی و 1 
درصـد هـم در منـزل یا سـایر جاها 

جـان خـود را از دسـت داده اند.
سـرهنگ نجفـی تعـداد تصادفات 
و حـوادث رانندگـی را در نیمـه اول 
سـال 9۵، 1۵27 فقـره اعـالم کرد و 
افـزود: از ایـن تعـداد تصـادف، 23۰ 
مـورد منجـر به فـوت و 1297 منجر 
بـه جرح بوده ضمن اینکه بیشـترین 
آمـار مربـوط بـه ایـن اتفاقـات یعنی 
حـدود ۵۰ درصـد در اثـر واژگونـی 
خـودرو و انحـراف به چـپ ) به علت 
خسـتگی، خواب آلودگی، صحبت با 
تلفـن همـراه و دیگـران و خـوردن و 
آشـامیدن و ....(، 2۰ درصـد تخطـی 
از سـرعت غیر مطمئنـه و 3۰ درصد 
بقیـه مربـوط بـه عـدم رعایت سـایر 
نـکات ایمنـی و نقـص فنـی وسـیله 

نقلیـه می باشـد.
وی بیـان داشـت: از  نظـر وقـوع 
تصادفـات 62 درصـد تصادفـات در 
جاده هـای بیـن شـهری و 38 درصد 
در محورهـای روسـتایی اسـتان رخ 

داده اند.
بـا  سـواری ها  گفـت:  نجفـی   
در  را  آمـار  بیشـترین  درصـد   49
تصادفـات را دارند و دلیل آن فراوانی 
ای  حرفـه  و  سـواری  خودروهـای 
نبـودن راننـدگان مـی باشـد ضمـن 
اینکـه  موتورسـیکلت ها 3۰ درصـد) 
عمـده آن بـه دلیـل عدم اسـتفاده از 
کاله ایمنـی(، کامیون هـا 8 درصـد و 
وانت بارها بـا 12 درصد در  تصادفات 
منجر بـه فـوت و جرحـی جاده های 

اسـتان نقـش داشـته اند.
رئیـس پلیـس راه اسـتان کرمـان 
سـاعت  بیشـترین  کـرد:  تصریـح 

زمانـی کـه در 6 مـاه نخسـت سـال 
جـاری تصادفـات فوتـی و جرحـی 
در جاده هـای اسـتان رخ داده بیـن 
بـا 2۵ درصـد،  تـا 2۰  سـاعت 16 
2۰ تـا 24 بـا 2۵ درصـد اسـت چـرا 
کـه در ایـن سـاعات افزایـش حجـم 
ترافیـک، محدودیـت دیـد و کمتـر 
شـدن ایمنی تردد را به همـراه دارد. 
راننـدگان بایـد همواره به یاد داشـته 
باشـند کـه قانـون رانندگی در شـب 
بـا روز متفـاوت اسـت و بایـد توجـه 

باشند. داشـته 
حادثه خیزترین نقاط استان

رئیـس پلیـس راه شـمال اسـتان 
کرمـان بیـان کـرد: حادثه خیزتریـن 
ایـن  محورهـای اسـتان کرمـان در 
مـدت بـه ترتیـب محورهـای بـم - 
کرمـان، انـار- رفسـنجان، کرمـان - 
سـیرجان، کهنـوج - جیرفت، کرمان 
- رفسـنجان، سـیرجان -بندرعباس 
و کهنـوج - بندرعبـاس مـی باشـد 
روسـتایی  محورهـای  همچنیـن 
سـیرچ- جوشـان- گلبـاف، کرمان - 
ده بـاال، رایـن - آبشـار و شـریف آباد 
در شهرسـتان انـار حادثـه خیز ترین 
محورهای روسـتایی شـمال اسـتان 

محسـوب می شـوند.
لزوم بستن 

کمربند سرنشینان عقب
نجفـی افزود: طی 6 ماهه نخسـت 
امسـال توسـط پلیـس در جاده های 
اسـتان کرمـان، 242 هـزار و 37۵ 
فقـره تخلـف در سـرعت غیرمجـاز، 
8۰79 مـورد سـبقت غیـر مجـاز و 
4۵32 مـورد انحـراف بـه چـپ کـه 
و  حادثه سـاز  تخلفـات  بـه  مربـوط 
محسـوب  راه  پلیـس  قرمـز  خـط 
می شـود، اعمـال قانون شـده اسـت 
ضمـن اینکـه 9۵ هـزارو 8۰۰ مـورد 
ایمنـی  کمربنـد  از  اسـتفاده  عـدم 
بخصـوص در صندلـی عقـب، 478۰ 
مـورد صحبت با تلفن همـراه، 1844 
مـورد عـدم بارگیری مناسـب و مهار 
ایمـن محمولـه، 149۰ مـورد حمل 

مسـافر در اتـاق بار وانت هـا و 47۵8 
مـورد اعـزام بـه مراجـع قضائـی بـه 
دلیـل تخلـف از دیگر کارهـای انجام 

شـده پلیـس راه می باشـد.
و  3 هـزار  همچنیـن  گفـت:  وی 
96۰ دسـتگاه خـودرو  و 4 هـزار و 
372 دسـتگاه موتورسیکلت به دلیل 
 ۵13 و  شـده اند  متوقـف  تخلفـات 
مورد ضبـط دفترچه هـای رانندگان 
نـاوگان مسـافربری و توقیـف 289 
وسـیله نقلیـه بـا خـالف بـاالی یک 
انجـام  کارهـای  از  تومـان  میلیـون 

عمـده مـا می باشـد.
رئیـس پلیـس راه شـمال اسـتان 
کرمان عنـوان کرد: 148 فقـره اعزام 
پلیـس بـا لباس شـخصی بـه داخل 
اتوبوس ها، تشـکیل تیـم ها تلفیقی 
بـا همـکاران حمـل و نقـل و پایانـه 
هـای اسـتان، 12۰ طـرح آموزشـی 
مدارس دز حاشـیه راهها و روسـتاها، 
11 مـورد جلسـات آموزشـی بـرای 
موتورسـوران در روسـتاها و توزیـع 
61۰۰ مورد بسـته آموزشـی از دیگر 
فعالیت هـای همکاران مـا در پلیس 

راه اسـت.
سرعت مطمئنه و سرعت مجاز

بـه  ادامـه  در  نجفـی  سـرهنگ 
تفـاوت سـرعت مطمئنـه و سـرعت 
مجـاز اشـاره کـرد و افـزود: سـرعت 
مطمئنه آن میزان از سـرعت اسـت 
کـه در اختیـار و بـه تشـخیص خود 
راننـده اسـت و خود راننـده با توجه 
روحـی  و  جسـمی  وضعیـت  بـه 
خـود و شـرایط اقلیمـی و جـاده ای 
تشـخیص مـی دهـد بـا چـه میزان 
سـرعت مـی توانـد رانندگـی کنـد 
بیشـتر  از سـقف مجـاز  نبایـد  امـا 
سـرعتی  مجـاز  سـرعت  امـا  شـود 
اسـت که قانون مشـخص کـرده که 
براسـاس آن در صورتـی کـه تابلوی 
محدودیـت سـرعت باشـد کـه هیچ 
امـا اگر تابلویی نباشـد باید به شـرح 

زیـر حرکـت کنند: 
در آزاد راههـا و اتوبـان هـا ) کـه 

نداریـم(،  کرمـان  اسـتان  داخـل 
خودروهـای  بـرای   12۰ حداکثـر 
سـبک و حداقـل 11۰ کیلومتـر در 
سـاعت برای ماشـین های سـنگین؛ 
بزرگراههـا مانند هفت بـاغ، کرمان-

رفسـنجان، کرمان -سیرجان و غیره 
کـه حداکثر 11۰ برای ماشـین های 
سـبک و 1۰۰ کیلومتـر در سـاعت 
جـاده  سـنگین؛  خودروهـای  بـرای 
هـای اصلـی و بیـن شـهری ماننـد 
جـاده کرمـان- بـم و کرمـان - زرند 
در  و   9۵ روز  در  سـرعت  حداکثـر 
شـب 8۵ کیلومتـر و در جـاده هـا و 
مسـیرهای روسـتایی و فرعی که در 
طول روز 8۵ و در شـب 7۵ کیلومتر 

در سـاعت.
وی تعـداد تصادفاتـی را کـه بـه 
نوعـی قاچاقچیـان انسـان یـا همان 
افغانـی کش ها در آن حضور داشـته 
انـد را 26 مـورد بیان کـرد و افزود: از 
ایـن تعـداد حادثـه، 16 مـورد منجر 
به فـوت و 1۰ مورد تصـادف جرحی 
گـزارش شـده کـه بـر اسـاس آن ها 
در7 ماهـه نخسـت امسـال، 4۰ نفـر 
فـوت و 132 نفـر هـم مجـروح بـه 

جای گذاشـته اسـت.
توصیه های پلیس

بـه  توجـه  بـا  نجفـی  سـرهنگ 
بـودن زمسـتان و فصـل  در پیـش 
بـه  را  هایـی  توصیـه  هـا  بارندگـی 
راننـدگان داشـت و از آنهـا خواسـت 
اوال از  سـالم بودن وسـیله نقلیه اعم 
از سیسـتم گرمایشی، روشنایی، برف 
پـاک کن هـا، آج دار بودن السـتیک 
هـا و غیـره مطمئـن باشـند و ثانیـا 
با سـرعت مطمئنـه و رعایـت فاصله 
طولـی مناسـب از خـودروی جلویی 

کنند. حرکـت 
خیریـن  کلیـه  از  پایـان  در  وی 
تجهیـزات  خریـد  بـا  تـا  خواسـت 
کنتـرل  هـای  دوربیـن  و  ایمنـی 
سـرعت، پلیـس را در جهـت نظـم 
جاده هـای  در  بیشـتر  بخشـیدن 

کننـد.  یـاری  کشـور 

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان خبر داد؛

40 کشته و 132 زخمی، 
حاصل هفت ماه قاچاق انسان 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9300286

نظـر بـه اینکـه بدهکار و راهن نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده انـد لذا در اجـرای مقررات ماده واحـده قانون اصالح مـاده 34 اصالحی 
قانون ثبت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک 299۵ 
فرعـی از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان خورشـید 
کـوی ۵2 کوچـه مسـجد کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 1363۵ در صفحـه 393 
دفتـر امـالک 1۰9 ثبـت و صـادر شـده اسـت و حـدود و مشـخصات آن بدیـن شـرح 
اسـت: شـماال: اول بطـول 3 متر دیواریسـت بخانه پالک 2996 فرعـی از 1783 اصلی 
دوم کـه غربیسـت بطـول 4/3 متر دیوار مشـترک بـا خانه اخیرالذکر سـوم بطول 6/4 
متـر دیواریسـت بخانـه 2997 فرعـی از 1783 اصلـی. شـرقاً: بطـول 3۰/1 متـر دیوار 
مشـترک بـا خانـه پالک 2998 فرعـی از 1783 اصلـی. جنوباً: بطـول 8/6 متر درب و 
دیواریسـت بشـارع. غربـاً: بطـول 26/۵ متر دیـوار بدیـوار خانه پـالک 2999 فرعی از 
1783 اصلـی . حـدود اربعـه فعلـی ملک با سـند مالکیـت تطبیق می نماید. براسـاس 
تصویـر سـند موجـود در پرونده به مسـاله وقـف اشـاره نگردیده اسـت. وضعیت فعلی 
ملـک بـه صـورت خانـه بـه مسـاحت عرصـه 262/۵ مترمربـع و بنـای مفیـد 17۰ 
متـر مربـع اسـت. در ایـن ملـک یـک مجموعـه 1 واحـدی احـداث شـده اسـت بنـا 
و مسـتحدثات ملـک مـورد ارزیابـی دارای بنـا یـک طبقـه اسـت و مسـاحت زیربنای 
هریـک از طبقـات بـه شـرح ذیـل میباشـد: همکـف 262/۵ مترمربـع، باریک سـازی 
1۰۰ مترمربـع. نقشـه بنـا مطابـق اصـول فنی می باشـد. اسـکلت سـاختمان ترکیبی 
نـوع سـقف هـا طـاق ضربـی و روکار بنا سـفال اسـت. کیفیت مصالح متوسـط اسـت. 
بنـا شـمالی- جنوبی اسـت. عایق کاری بنـا از لحاظ رطوبت کامل اسـت. عمر تقریبی 
بنـا بیـش از 2۰ سـال مـی باشـد و باقیمانـده عمر مفید بنا 1۰ سـال پیـش بینی می 
شـود. سیسـتم گرمایشـی بخاری و سیسـتم سرمایشـی کولر می باشـد. کاربرد ملک 
مسـکونی اسـت. ملـک در اجـاره نمی باشـد. ارزش ملک بـا توجه به مشـخصات فوق 

الذکـر بـه شـرح زیر تعیین می شـود.
نوع آشپزخانه معمولی، نوع کابینت فلزی، نوع کف پوش پارکت

8/۰۰۰/۰۰۰ریـال             قرارهرمترمربـع  بـه  عرصـه  مترمربـع   262/۵ ارزش 
ریـال  2/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ارزش 17۰ مترمربع اعیان به قرارهرمترمربع 2/۵۰۰/۰۰۰ ریال                   42۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال

ریـال          1/3۰۰/۰۰۰ مربـع  قرارهرمتـر  بـه  سـازی  باریـک  مربـع  متـر   1۰۰ ارزش 
ریـال  13۰/۰۰۰/۰۰۰

ارزش حیاط سازی و دیوارکشی        3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ارزش امتیاز آب، برق، تلفن، گاز        ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جمع کل:   2/74۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ارزش ملـک اعـم از عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقـات با در نظـر گرفتن قیمت 
روز ملـک بـه میـزان 2/74۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال )دو میلیـارد و هفتصـد و چهل میلیون 

ریال( اسـت.
ملکـی خانـم شایسـته سـیف الدینـی سـلطان آبـادی فرزند غالمحسـین طبق سـند 
رهنـی شـماره 1362۰6-86/6/4 دفترخانـه 32 کرمـان در رهن بانک پاسـارگاد واقع 
میباشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهر روز شـنبه مورخه 9۵/8/29 در اداره اجرای اسـناد 
رسـمی ثبـت کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایـده بفروش 
میرسـد و مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی 2/74۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال که قطعی گردیده 

اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش کال نقدی اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق 
انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایـده از این بابـت بدهی 
داشـته باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و عـوارض شـهرداری و غیره تا تاریـخ مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت 
ضمـن آنکـه پـس از انجام مزایـده در صورت وجود مـازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه 
هـای فـوق از محل مـازاد به برنده مزایده مسـترد میگـردد ضمناً چنانچـه روز مزایده 
بـا تعطیـل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد 
طالبیـن مـی تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره اجرای 

اسـناد رسـمی ثبت کرمان مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار: 9۵/8/8 

سیدرضا انصاری
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی کرمان اجرا

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـین حـاج محمـد حسـینی فرزنـد علـی مالـک ششـدانگ پالک 
۵7۰۵ فرعـی از 4 اصلـی بخـش 4 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت 
شـماره ۵6784 صفحـه 2۰7 دفتـر 243 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 12۰ آئیـن نامه قانـون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد 
ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه تسـلیم نمایند در 
غیرایـن صـورت پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 9۵/8/8

م الف 73۰ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان- عیسی حافظی فر
از طرف، مصیب افشارمنش
رونوشت: ستاد فرمان حضرت امام

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههای عمومـی حقوقی کرمـان در نظر دارد 
در خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 9۵2766 لـه اقـای علـی پورموسـی 
علیـه خانـم عشـرت پهلوانیـان پـور دایر بـر فروش ملک مشـاع ششـدانگ 
پـالک ثبتـی شـماره صفـر فرعـی از 34۰8 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان 
واقـع در کرمـان - خ17 شـهریور - کوچـه 4- روبروی دبیرسـتان خدیجه- کدپسـتی 
7616648۵8۵ متعلـق بـه نامبـردگان فـوق الذکـر بـا مشـخصات ذیـل از طریـق 
مزایـده بفـروش برسـاند. ملک مذکـور با کاربری مسـکونی و بصورت مشـاع میباشـد 
و مسـاحت آن 248/13 مترمربـع و حـدود اربعه آن شـماال درب ویـوار بطول 14/8۵ 
متـر به شـارع شـرقا در پنج قسـمت که قسـمت دوم آن شـمالی قسـمت چهـارم آن 
جنوبـی اسـت اول دیـوار مشـترک بطـول ۵/۵۵ متـر به شـماره یک فرعـی از 34۰8 
اصلـی دوم دیواریسـت مشـترک بطـول ۵/1۰ متـر بـه شـماره یـک فرعـی از 34۰8 
اصلی سـوم دیواریسـت مشـترک بطول 2/۵۵ متر به 34۰۵ اصلی چهارم دیواریسـت 
بطـول ۵/1۰ متـر و بـه شـماره دو فرعـی از 34۰8 اصلـی پنجم دیواریسـت مشـترک 

بطـول 1۰/9۵ متـر بـه شـماره دوفرعـی از 34۰8 اصلـی جنوباً دیواریسـت مشـترک 
بطـول 1۰/9۰ متـر بـه 3۰۰۰ اصلـی غربا در سـه قسـمت که قسـمت دوم آن جنوبی 
اسـت اول دیـوار مشـترک بطول 4/6۰ متـر به 2999 اصلی دوم دیوار مشـترک بطول 
3/۰۵ بـه 2999 اصلـی سـوم دیـواری مشـترک بطول سـوم دیـواری مشـترک بطول 
1۰/3۵ متـر بـه 2999 اصلـی محـدود میباشـد و سـاختمان ملـک از نوع دیـوار باربر 
بـا سـقف گنبـدی )خشـت گلی( و قدیمی و مسـتعمل میباشـد و ملک مذکـور دارای 
اشـراکات اب و بـرق میباشـد و اثبـات مالکیـت و اخـذ مفاصـا حسـاب از دوایـر آب و 
بـرق و گاز و شـهرداری و دارایـی و غیـره به عهـده و به هزینه مالک میباشـد. و ارزش 
ششـدانگ دانـگ عرصـه و اعیـان ملک مرقوم به میزان دومیلیارد و دویسـت و سـی و 
سـه میلیون یکصـد و هفتاد هزار ریـال)2/233/17۰/۰۰۰ ریال( توسـط کارشناسـان 
رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده. جلسـه مزایـده در مـورخ 139۵/۰8/17 راس 
سـاعت 1۰ صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محـل اجرای احـکام حقوقـی برگزار 
میگـردد، متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگی با اجـرای احـکام حقوقی ۵ 
روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از ملـک بازیـد و درصـورت تمایـل به شـرکت 
در مزایـده 1۰ درصـد مبلـغ پیشـنهادی خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری 
21712939۵1۰۰۰ نـزد بانـک ملـی واریـز و قبـض آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبی 
در پاکـت دربسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده تحویـل ایـن اجـرا نماینـد 
بدیهـی اسـت شـخصی به عنوان برنده مزایده شـناخته میشـود که باالتریـن قیمت را 
پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصراف برنـده مزایده ده درصد مبلغ پیشـنهادی به 
نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. ضمنا دایره اجـرا هیچگونه مسـئولیتی در قبال معامله 
معـارض و یـا سـند رسـمی نخواهـد داشـت. برنـده مزایـده مـی توانـد وفـق مقررات 
جهـت تنظیـم سـند اجـاره بـه اداره اوقـاف و اخذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانی از 

طریـق ثبت اسـناد اقـدام نماید./.
م الف 1۵88 اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان
خواجوئی

آگهی عدم افراز
9۵/8/1 پرونـده ثبتـی پـالک 774 اصلـی موضـوع درخواسـت افـراز اقای 
فـواد شـریفی راد احـد از مالکان مشـاعی تحت قرار گرفت حسـب گزارش 
نماینـده ثبـت جریـان ثبتـی ملـک خاتمـه یافتـه و انعکاسـی از تعـارض 
و سـهام مجهـول لـذا بـا ارسـال نقشـه تهیـه شـده افـرازی بـه شـهرداری 
بـه موجـب شـماره 11۰1/۵181-/9۵/7/17 ارسـال و پاسـخ شـهرداری طی شـماره 
113۰66-9۵/7/17 ارسـال و پـس از اخـذ جوابیـه و گزارش وارده شـماره 16797/-

11۰1-9۵/7/17 نماینـده و نقشـه بـردار بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه اتخـاذ تصمیم 
گردیـد. رای عـدم افراز 

بـا عنایـت به مـاده 1۰1 قانون شـهرداری مصـوب 9۰/1/28 انجام عملیات افـراز را به 
اسـتناد نقشـه تائیـد شـده شـهرداری مجاز نمـوده اسـت و در ما نحن فیه شـهرداری 
بـه موجـب شـماره 113۰66-9۵/7/17 و بـا ذکـر ایـن موضوع کـه با توجه بـه متراژ 
زمیـن مالکیـن ملـک فوق قابلیت صـدور نقشـه 1۰1 قانون شـهردایهای را نـدارد لذا 
رای عـدم افـراز پـالک مذکـور صـادر و اعالم می گـردد امـور اداری رای صـادره را به 
مالکیـن مشـاعی ابـالغ تـا چنانچه نسـبت به ایـن تصمیم اعتراضـی دارند وفـق ماده 
2 قانـون افـراز و فـروش امـالک مشـاعی در فرجـه قانونـی مقـرر نسـلبت به تسـلیم 
دادخواسـت در مراجـع محتـرم قضایـی محـل وقوع ملـک اقـدام و گواهـی الزم را به 

ایـن اداره ارائـه نمایند.
تاریخ انتشار: 9۵/8/8

م الف 729 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان- عیسی حافظی فر

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

سرهنگ نجفی با توجه به 
در پیش بودن زمستان 
و فصل بارندگی ها از 
رانندگان خواست اوال از  
سالم بودن وسیله نقلیه 
اعم از سیستم گرمایشی، 
روشنایی، برف پاک کن ها، 
آج دار بودن الستیک ها و 
غیره، مطمئن باشند و ثانیا 
با سرعت مطمئنه 
و رعایت فاصله طولی 
مناسب از خودروی جلویی 
حرکت کنند.

هادی کاربخش
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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

نـام جنـوب اسـتان کرمـان زمـان 
درازی اسـت کـه بـا محرومیـت گره 
خـورده اسـت و همیـن همنشـینی 
نـه  تصویـری  محرومیـت  و  جنـوب 
غیـر  ذهـن  در  مطلـوب  چنـدان 
بومیـان و کسـانی کـه ایـن مناطـق را ندیـده انـد، 
سـاخته اسـت. در سـفری که به شهرسـتان رودبار 
جنوب داشـتم از روسـتاهای مختلفی دیدن کردم. 
یکـی از ایـن روسـتاها در جـاده رودبـار- زهکلـوت 

قـرار دارد. روسـتایی بـدون نـام! 
صبـح یکـی از روزهـای پاییـزی بـه همـراه یکی 
از همـکاران مطبوعاتـی بـه جـاده زهکلـوت زدیم. 
راهـی فرعـی در کنـار پلیـس راه زهکلـوت- رودبار 
اسـت. راهـی کـه بـه چنـد پارچـه روسـتا منتهـی 
می شـود. یکـی از ایـن روسـتاها رحمـت آبـاد نـام 
دارد و کمـی آن طـرف تـر روسـتایی کـه مراحـل 
کـه می گویـم  ایـن  را می گذرانـد.  جنینـی خـود 
مراحـل جنینـی بـه ایـن دلیـل اسـت که هنـوز تا 
روسـتا شـدن فاصلـه دارد. ایـن روسـتا نه شـورای 
روسـتا دارد. نـه دهیار دارد. نه بـرق دارد و نه حتی 

یـک نـام کـه بتـوان بـه آن صدایـش کرد. 
از لـب جـاده، کپرهـای روسـتاییان را دیدیم که 
از فاصلـه ای نزدیـک بـه جـاده َعلَـم شـده بودنـد. 
بـه سـمت کپرهـا راندیـم. اهالـی روسـتا در تکاپـو 
بودنـد. مـردان و زنـان و کـودکان لبـاس بلوچی بر 

داشـتند. تن 
هنـوز ترمـز نـزده بودیـم که چنـد نفـر از اهالی 
بـه سـمت اتومبیـل، پیـش آمدنـد. روسـتا آن قدر 
کوچـک بـود کـه بـه محـض ورود غریبـه، همه در 
یـک لحظه باخبـر می شـدند. گفتیم:»خبرنگاریم!« 
سـر درد دلشـان باز شـد. می خواسـتند کـه اطالع 
رسـانی شـود. یک جـوان گفت:»آقای خبرنـگار! از 
مشـکالت مـا عکس و فیلم بگیـر روی »واتس آپ« 
بگـذار تـا همـه دنیـا ببیننـد مـا در چـه وضعیتـی 

زندگـی می کنیـم.«
ایـن جـا بـود کـه متوجـه شـدم ایـن مـردم بـه 
ظاهـر محـروم، چنـدان هـم از نحوه ارتباطـات روز 
و قـدرت شـبکه های اجتماعـی بـی خبـر نیسـتند.

می پرسـم ایـن روسـتا چـه نـام دارد؟ یـک نفـر 
می گوید:»نمی دونـم، رحمـت آبـاد؟« و از کنـاری 
تعجـب  روسـتا؟«  اسـم  می پرسـد:»چیه  اش 
نفـر در  می کنـم. چـه طـور ممکـن اسـت، یـک 
روسـتایی زندگـی کنـد و نـام محـل سـکونت خود 
را ندانـد! یکـی از اهالـی به مرد میان سـالی اشـاره 
می کنـد و می گوید:»رییـس مـا اون آقاسـت. از او 
بپرسـین.« مـردی میـان سـال، چـوب دسـتی بـه 
دسـت و لنـگ لنـگان خـودش را بـه ما می رسـاند. 
بـه گرمی سـالم می کنـد. قبـل از ایـن کـه بـه مـا 
برسـد یکـی از اهالـی گفتـه بـود کـه بیمار اسـت. 
حالـش را پرسـیدم. گفت:»شـکر خـدا خوبـم. تازه 
سـتون فقراتـم را جراحی کرده ام.« پرسیدم:»اسـم 
ایـن روسـتا چیـه؟« گفت:»ایـن جـا اسـم نـداره! 
اسـمش فعـاًل روسـتای کریـم شـهریاری که اسـم 
خـودم هسـت. چـون ما اواخـر برج ده سـال 94 به 
ایـن جا آمدیم. روسـتای قبلی)پیر خوشـاب( دچار 
خشکسـالی شـد. آب خـوردن نداشـتیم چه برسـد 
آب بـرای کشـاورزی. بـرای همیـن، پیرخوشـاب را 

تـرک کردیـم و بـه ایـن جـا آمدیم.«
روسـتای  در  داد:»قبـاًل  ادامـه  شـهریاری 
بـم،  زلزلـه  از  بعـد  داشـتیم.  منـزل  پیرخوشـاب 
چشـمه آب خشـکید. 8 سـال تمـام هیـچ کس به 
مـا توجهـی نکـرد. از سـر ناچـاری به این جـا آمده 
ایـم. ایـن زمین هـا هـم آن طـوری کـه می گوینـد 
متعلـق بـه اداره اتبـاع بیگانـه اسـت. چـاه آبـی در 
ایـن جـا حفر شـده بـود که مـا 3۰ میلیـون تومان 
خـرج کردیـم و یـک پمـپ سـر چـاه گذاشـتیم.«

صحبت هـای شـهریاری بـه ایـن جـا که رسـید، 
اهالـی روسـتا کـه دورمـان حلقـه زده بودنـد، سـر 
درد دلشـان باز شـد. هر کدام جملـه ای می گفتند. 

همهمـه شـده بود. 
آدم  بچـه  هـم  مـا  می گفت:»بچه هـای  یکـی 
هسـتند. آن هـا هـم می خواهند یک صـدم امکانات 
بچه هـای شـما را داشـته باشـند.« و مـن دقیقـاً 
نمی دانسـتم کـه یـک صـدم امکانـات بچـه چـه 
کسـی را می خواهنـد. من یا دیگـری؟ از جوانی که 
این حرف را زد پرسـیدم: »شـما متأهل هسـتی؟« 
گفت:»بله! من پدر هشـت تا بچه هسـتم.« به سـن 
و سـالش نمی آمـد. با تعجـب پرسـیدم:»متولد چه 
سـالی هسـتی؟« گفت:»متولـد ۵6« گفتم:»متولد 
۵6 و هشـت تـا بچـه؟« بـا خنـده جـواب داد:»بله! 

دو زن دارم و هشـت تـا بچـه!«

جـوان ادامـه داد:»مـا در روسـتای پیرخوشـاب، 
درآمـد نداشـتیم. امکانـات نداشـتیم. بیمارسـتان 
نداشـتیم. اگـر زنـی وقـت زایمانـش می شـد، تا به 
بیمارسـتان می رسـید می مـرد. اگـر الماس)نوعـی 
عقـرب( بدن بچه ای را نیش می زد، به بیمارسـتان 

نمی رسـید.«
هـر کـدام از اهالـی حرفـی می زننـد. پیرمـردی 
رو  بچـه  پسـر  اون  نداریـم.  می گوید:»مدرسـه 
می بینیـد؟ 17 سـال از سـنش می گـذره و هنـوز 
اسـم خودش را بلد نیسـت!« و پسـر را صدا می زند. 
پسـر به زبـان بلوچی جمله ای می گویـد. از پیرمرد 
شـنیدم:»گفت  پاسـخ  گفـت؟«  می پرسـم:»چه 

بیایـم.« خجالـت می کشـید. نمی توانـم 
  شـهریاری کـه شسـته رفتـه تـر و آرام تـر از 
بقیـه صحبـت می کنـد، حـرف پیرمـرد را تأییـد 
بچه هـا  ایـن  از  کـدام  می گوید:»هیـچ  می کنـد. 
چهـار کالس سـواد ندارنـد. معلـم بـه پیرخوشـاب 

می آمـد، یـک بـار روسـتا را می دیـد و دیگـر پایش 
را آن جـا نمی گذاشـت. بچه هـا حتی نام خودشـان 
را نمی تواننـد بنویسـند. حـاال کـه به این جـا آمده 
ایـم، قـرار شـده که از شـنبه یـک معلم بـرای مان 

» بفرستند.
می پرسـم:»تعدادتان چنـد نفـره؟« می گوید:»در 
پیرخوشـاب 62 خانـوار بودیـم. 22 خانـوار بـه این 
جـا آمـده ایـم. تعـداد مـان بـاالی 2۰۰ نفر اسـت. 
تـا حـاال بـه ایـن همـه جمعیـت دو بـار گفتـه اند 
کـه ایـن زمیـن را تخلیـه کنیـد. امـا مـا از این جا 
نمی رویـم. کجـا برویـم؟ مـن بـه کرمـان رفتـم. به 

تهـران رفتـم و گفتـم شـما بـه منطقـه بیاییـد و 
محـل قبلـی زندگـی مـا را بـا محـل فعلـی زندگی 
مـان مقایسـه کنیـد. وضعیـت زندگی مـا در هر دو 
جـا مثـل هم اسـت. فقـط آن جا جـاده نداشـتیم. 
آب نداشـتیم. از وقتـی کـه به این مـکان آمده ایم. 
18 هکتـار ارزن کشـت کـرده ایـم. کنجـد کاشـته 
ایـم. نزدیـک هـزار درخـت خرمـا کاشـتیم.« و بـا 
دسـت به زمین هـای کشـاورزی و اصله هـای خرما 

اشـاره می کنـد. 
انـگار احساسـاتی شـده باشـد. ادامـه می دهـد: 
»می گوینـد ایـن زمین هـا مـال دولـت اسـت. خب 
مگـر ایـن زمین هـا مـال دولت ایـران نیسـت؟ مگر 
مـا ملـت ایران نیسـتیم؟ در طـول این همه سـال، 

هیـچ کاری بـرای مـا انجام نشـده اسـت.«
و  می بـرد  بـاال  را  صدایـش  پیرمـرد  همـان 
یکتـا قسـم، چـه در زمـان  می گوید:»بـه خـدای 
احمـدی نـژاد و چـه در زمـان روحانـی از این همه 

کمکـی کـه می گوینـد یـک طـاس آب هـم بـه ما 
نرسـید!«

جـوان حـرف پیرمـرد را قطـع کرد:»صـد تـا از 
اسـت. خودمـان  مـن  مـال  خرمـا  درختـان  ایـن 
موتـور خریدیـم و ایـن جـا پمـپ آب زدیـم. امـا 
مشـکل دیگـری کـه داریـم ایـن اسـت کـه هـر 
بشـکه گازوییـل را 1۵۰ هـزار تومـان می خریـم. 
زمسـتان ها از ایـن هـم گـران تـر می شـود و بـه 
2۰۰ هـزار تومان می رسـد. مـا می خواهیـم بمانیم 

و کار کنیـم.«
جـوان  صحبت هـای  ادامـه  در  شـهریاری 

می گویـد:»از 2۰۰ نفـری کـه در ایـن جـا زندگی 
می کننـد، تقریبـاً صـد و بیسـت نفرشـان جـوان 
نمی تواننـد  کننـد.  راهزنـی  نمی تواننـد  هسـتند. 
بایـد  باشـند.  کار  سـرگرم  بایـد  کننـد.  دزدی 
کشـاورزی کننـد تـا بـه انحراف کشـیده نشـوند. 
تنهـا راهمـان همیـن بوده کـه نزدیک تـر بیاییم. 
بـه جایـی بیاییـم کـه حداقـل مـا را ببیننـد. زن 
هیـچ  کـه  وقتـی  می خواهـد.  نـان  هـم  بچـه  و 
درآمـدی نه از راه کشـاورزی و نـه از راه دامداری 
عایـد کسـی نشـود چـه راهی بـرای زندگـی باقی 
زندگـی  کویـر  در  امکانـات،  بـدون  مـا  می مانـد. 

می کنیـم. توقـع نداریـم مسـووالن بـه مـا بگویند 
برویـد؟ کجـا برویم؟ کسـانی کـه به مـا می گویند 
یـک  خودشـان  اگـر  برگردیـد،  پیرخوشـاب  بـه 
صبـح تـا عصـر توانسـتند در آن جـا دوام بیاورند، 
مـا طـول عمرمـان را در آن جـا زندگـی خواهیـم 
کـرد. در طـول سـال هایی کـه مـا در روسـتای 
مـان بودیـم، حتـی یک مسـوول بـه سـر وقت ما 

» مد. نیا
اهالـی روسـتای بـی نـام تنهـا خواهـان مانـدن 
در مـکان کنونـی هسـتند تـا بتواننـد کشـاورزی و 

دامـداری کننـد.
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مسـکو  در  کـه  ظریـف  محمدجـواد 
بـه سـر می بـرد، پیـش از ظهـر دیـروز بـا 
گفت وگـو  و  دیـدار  خـود  روس  همتـای 
امـور  وزیـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه  کـرد. 
خارجـه کشـورمان در ایـن دیـدار اظهـار 
در  کشـور  دو  »همکاری هـای  داشـت: 
پیشـرفت های  دوجانبـه  روابـط  عرصـه 
همچنیـن  اسـت.  داشـته  خوبـی  بسـیار 
 ، رایزنـی  توانسـتیم  اخیـر  ماه هـای  در 
مسـاعی و تالش هـای مشـترکی در حوزه 
داشـته  بین المللـی  و  منطقـه ای  مسـائل 
بسـیار  »دیدارهـای  افـزود:  وی  باشـیم.« 
وزرا  جمهـور،  روسـای  سـطح  در  خوبـی 
از  مـا  داشـته ایم.  پارلمانـی  مناسـبات  و 
رونـد توسـعه روابـط دو کشـور خشـنود 
هسـتیم.« وزیـر امـور خارجـه کشـورمان 
همـکاری بین ایران و روسـیه در خصوص 
موضوعـات منطقـه ای، به ویـژه تروریسـم 

و افراط گرایـی را قابل مالحظـه دانسـت و 
افـزود: »در مبـارزه با تروریسـم دو کشـور 
اشـتراکات فراوانـی دارنـد و الزم اسـت در 
ایـن زمینـه همکاری هـا و رایزنی هایمـان 
را هـر چـه بیشـتر به خصـوص بـا توجه به 
افزایـش دامنـه خطر تروریسـم گسـترش 
»وضعیـت  کـرد:  تأکیـد  وی  دهیـم.« 
سـوریه  و   یمـن  در  انسـانی  اسـفناک 
مسـتمر  همکاری هـای  می کنـد  ایجـاب 
و گسـترده تری داشـته باشـیم و در ایـن 
خصـوص الزم اسـت گفت وگـو، همفکری 
به صـورت  فشـرده تری  همکاری هـای  و 
دوجانبـه و در نشسـت سـه جانبه با حضور 
وزیـر امـور خارجـه سـوریه انجـام شـود.« 
خارجـه  امـور  وزیـر  الوروف  سـرگئی 
روسـیه هـم در ایـن دیـدار ضمـن ابـراز 
رضایـت از رونـد رو بـه رشـد روابـط دو 
کشـور و بـا تأکیـد بـر اهمیت نقـش ایران 

و لـزوم رایزنی های دوجانبه اظهار داشـت: 
»روابـط دوجانبـه از ظرفیت های خوبی در 
زمینه هـای اقتصـادی، بازرگانی،  سیاسـی 
و فرهنگـی، به ویـژه گردشـگری برخوردار 
نشسـت  »پنجمیـن  افـزود:  وی  اسـت.« 
موضوعـات  از  خـزر  کشـورهای  سـران 
گفت وگـو  آن  دربـاره  کـه  اسـت   مهمـی 
می کنیـم زیـرا می خواهیـم هر چـه زودتر 
کنوانسـیون خـزر به امضا برسـد. « الوروف 
همچنیـن گفت: »اوضاع سـوریه را به دقت 

بررسـی خواهیـم کرد.
 مـا بایـد بـا قاطعیـت و بدون مماشـات 
بـا تروریسـت ها مبـارزه و در برابر توطئه ها 
ایسـتادگی کنیـم.« الوروف تأکیـد کـرد: 
»در خصـوص کمک های انسـان دوسـتانه 
بـه مـردم سـوریه بـا حضـور وزیـر امـور 
نیـز گفت وگـو خواهیـم  خارجـه سـوریه 
کـرد.« وزیـر امـور خارجه روسـیه بـا ابراز 

اینکـه رونـد همکاری هـای دو کشـور در 
جریـان  در  به خوبـی  هسـته ای  موضـوع 
»کمیسـیون  داشـت:  اظهـار   ، اسـت 
مشـترک اقتصـادی دو کشـور در دسـامبر 
ایـن  برگـزار خواهـد شـد. در  تهـران  در 
اجـالس آمادگـی داریـم قـرارداد راه آهـن 
اینچه بـرون- گرمسـار و همچنین احداث 
نیـروگاه بـرق در بندرعبـاس را بـه امضـا 

چارچـوب  »در  افـزود:  وی  برسـانیم.« 
رئیـس  سـفر  کشـور  دو  همکاری هـای 
مجلس روسـیه بـه تهران نیـز در آینده ای 
ایـن  در  شـد.«  خواهـد  انجـام  نزدیـک 
مالقـات، تفاهمـات انجام شـده در آخریـن 
دیـدار دکتـر روحانـی و والدیمیـر پوتین، 
روسـای جمهـور ایـران و روسـیه در باکـو 
نیـز موردبررسـی و گفت وگـو قـرار گرفت.

ظریف:

 از روند توسعه روابط با روسیه خشنود هستیم

خبر

تحلیل

نوشـت:  آنالیـن  اعتمـاد 
منتظری  حجت االسالم والمسـلمین 
بـه  خبـری  ویـژه  گفت وگـوی  در 
تشریح عملکرد دادستانی کل کشور 
در حیطه وظایـف قانونی پرداخت و 
آخریـن وضعیـت پرونده هـای مهـم 
قضایـی ازجمله واگـذاری امالک در 
شـهرداری تهـران را تشـریح کـرد.

واگذارشـده  امـالک  و  اراضـی   (  
شـدن  برمـال  از  پـس  شـهرداری( 
حساسـیت  بـه  توجـه  بـا  مسـئله 
موضـوع ریاسـت قـوه قضائیـه بـه 
بنـده مأموریـت خـاص دادنـد کـه 
مسـئله را پیگیـری کنم. بـه همین 
عالـی  قضـات  از  هیئتـی  منظـور 
تعییـن کردیـم و اسـناد و مـدارک 
جلسـات  همچنیـن  شـد  بررسـی 
متعـددی با شـورای اسـالمی شـهر 
تهران و شـهردار تهران و مسـئولین 
مربوطـه برگـزار شـد کـه درنتیجـه 
بررسـی های نسـبتاً جامعـی صورت 
گرفـت و در زمـان معیـن گـزارش 
آن را به ریاسـت قـوه قضائیه تقدیم 
کردیـم. در رسـیدگی به این موضوع 
هیـچ کوتاهـی نشـده و بـه آنچـه 

کرده ایـم.  عمـل  بـوده  وظیفه مـان 
اسـاس  بـر  تهـران  شـهرداری 
اسـالمی  شـورای  از  کـه  مجـوزی 
شـهر تهـران گرفته بود می توانسـت 
بـرای تأمیـن رفـاه کارکنـان خـود 
شـرکت های تعاونی را تشـکیل دهد 
را  تسـهیالتی  قانـون  به موجـب  و 
برای شـرکت های تعاونی شـهرداری 
و سـایر دسـتگاه ها در نظـر بگیـرد 
تـا افـرادی کـه اسـتحقاق مسـکن 
دارنـد در حـد امـکان بتواننـد به آن 

دسترسـی پیـدا کننـد.
حـدود  تهـران  شـهرداری   
1۰4تعاونـی تشـکیل داده اسـت و 
طبـق بررسـی های مـا از ایـن 1۰4 
تعاونـی که در قسـمت های مختلف 
شـهر تهران تشکیل شـده درمجموع 
یک میلیـون و 7۰۰ هـزار مترمربـع 
بـه ایـن شـرکت های تعاونـی زمین 
بررسـی ها  در  بـود.  واگذارشـده 
مشـاهده شـد آنچـه در ایـن قالـب 
انجام شـده اسـت اشـکال قانونـی و 
جـود ندارد و تخلفـی صورت نگرفته 
اسـت امـا یکسـری امـالک دیگری 
به صـورت آپارتمـان بـه دسـته ای از 

مدیـران و شـاغلین شـهرداری کـه 
واگذارشـده  بودنـد  مسـکن  فاقـد 
کـه بـا مجـوز شـورا می توانسـتند 
مقـداری تخفیـف دریافـت کنند اما 
بیـش ازآنچـه باید بـه آن ها تخفیف 
اشـکال  مـا  کـه  اسـت  داده شـده 
شـکلی و ماهـوی در ایـن مسـئله 
داده شـده  تخفیف هـای  و  دیدیـم 
صحیـح نبـوده و بایـد اصالح شـود.

* ) آخریـن وضعیت پرونده صندوق 
ذخیره فرهنگیان (  مسـئله بانک ها 
بـه حقـوق  کـه  اسـت  مسـائلی  از 
متأسـفانه  برمی گـردد،  عمومـی 
مشـکالت  بانک هـا  عملکـرد  در 
عدیـده ای می بینیـم و گاهی شـاهد 
هسـتیم کـه اختالس هایـی صورت 
می گیـرد، لـذا عملکـرد بانک ها باید 
بیشـتر مورد نظـارت بانـک مرکزی 

گیرد. قـرار 
 از رئیـس بانک مرکزی خواسـته ام 
کـه بخـش نظارتـی را تقویـت کند، 
کـه  اسـت  سـنگین  نظـام  بـرای 
هرازچندگاهـی شـاهد اختـالس در 
برخـی بانک هـا باشـیم یـا عملکـرد 
دارای  دادوسـتدها  ازنظـر  بانک هـا 

داریـم  اطـالع  و  اسـت  اشـکاالتی 
برخـی بانک هـا خـارج از مصوبـات 
مـردم  از  اعتبـار  و  پـول  شـورای 
سـود می گیرنـد کـه بانـک مرکزی 
باید نظارت بیشـتری داشـته باشـد 
و هرجـا تخلفـی مشـاهده شـود بـه 
هیئـت انتظامـی برده می شـود و در 

برخـورد می شـود. آنجـا 
* )پرونـده بانـک ملـت( بنـا نداریم 
دادگاه  در  تخلـف  کـه  زمانـی  تـا 
احـراز  کامـل  و  جامـع  به صـورت 
را  پرونده هـا  ایـن  جزئیـات  شـود 
اعـالم کنیـم؛ چراکـه در دادرسـی 
هر پرونده ای ممکن اسـت مسـائلی 
اتفـاق بیفتـد کـه نمی تـوان آن را 
پیش بینـی کـرد. در دو بانـک ملـی 
و ملـت جمعاً حـدود 12۰۰ میلیارد 
تومـان اختـالس شـده و پول هـا از 
بیـن رفتـه اسـت. در پرونـده فعلـی 
که مطـرح اسـت یکـی از بدهکاران 
اصلـی بانکـی که متأسـفانه فـراری 
و خـارج از کشـور اسـت، از طریـق 
دادسـتان تهران تحت تعقیب است.

 ۵ نفـر از عوامـل اصلـی بازداشـت 
هسـتند، از این مقدار پـول در بانک 
ملـی حـدود 8۰۰ میلیـارد که 3۰۰ 
میلیـارد برگشـته و در بانـک ملـت 
3۰۰ میلیـارد که جمعـاً از این 12۰ 
میلیارد برگشـته و بخشـی از طریق 
توقیف شـده  و  شناسـایی  اینترپـل 
تقویـت  بانک هـا  نظـارت  اگـر  و 
شـود جلـوی بسـیاری از مسـائل را 

می گیـرد.

نجومـی(  حقوقـی  فیش هـای   (  
دامنـه این موضوع بسـیار گسـترده 
بـرای  تعیین شـده  هیئـت  اسـت 
سـاعت ها  موضـوع  ایـن  بررسـی 
بررسـی  را  حقوقـی  فیش هـای 
مجلـس  را  بخـش  یـک  کردنـد. 
نیـز  را  بخـش  یـک  و  کـرد  ورود 
دولـت ورود کـرد و برخـی تعدیـل 
قضائیـه  قـوه  بررسـی های  شـدند. 
نشـان مـی داد کـه در ایـن قضیـه 
چنـد نکتـه را احصـا کـرد. برخـی 
از ایـن حقوق هـا بـر اسـاس قانـون 
پرداخت شـده بـود. اشـکال دوم بـه 
مصوبـات دولـت برمی گشـت وقتی 
قانـون بـه یک هیئـت اختیـار داده 
در  اسـت  ذینفـع  کـه  کسـی  کـه 
تعیین حقوقش نقش داشـته باشـد 
قطعـاً فسـاد ایجـاد می کنـد. دولت 
کنـد  اصـالح  را  آیین نامه هـا  بایـد 
و مجلـس بایـد اختیـارات قانونـی 
مبانـی حقـوق  و  کنـد  بررسـی  را 
شـود.  مشـخص  بایـد  پرداخت هـا 
پرونـده فیش هـای نجومـی نیـز به 

می شـود. ارجـاع  دادسـرا 
* )پرونـده بابک زنجانـی( در پرونده 
هـزار  از 1۰  بیـش  زنجانـی  بابـک 
میلیـارد بدهـی وجـود دارد، اطـالع 
داریـم کـه ایـن امـوال را بـه خـارج 
از کشـور رفتـه و آمادگـی برگشـت 
امـوال را اعـالم کرده انـد امـا هنـوز 
انجام نشـده اسـت. رأفـت اسـالمی 
بـرای ایـن افـراد یـک  شـرط دارد 
و آن هـم همـکاری بـرای برگشـت 

خـود  زمانـی  اسـت/تا  بیت المـال  
ایـن فـرد و وکیل وی برای برگشـت 
امـوال همـکاری نکنند قـوه قضاییه 

کوتـاه نخواهـد آمد 
کارگـروه  در  مجرمانـه  عناویـن   
تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانه 
زمینـه  ایـن  در  می شـود.  بررسـی 
یـک معاونت ویژه در دادسـتانی کل 
وجـود دارد. بایـد فضای مجـازی به 
یـک فضـای ملـی تبدیـل شـود که 
درون  از  را  مـردم  نیازهـای  بتوانـد 

کند. برطـرف 
 ابـزار الزم را قـوه قضائیـه بـرای 
برخـی مسـائل نـدارد و ایـن ابـراز 
بانک هـا  و  وزارتخانه هـا  اختیـار  در 
و ... اسـت البتـه مـواردی که تخلف 
بـوده از سـوی دسـتگاه قضـا اطالع 
داده شـده ولـی بـرای جلوگیـری از 
مفاسـد بایـد تعامل بین دسـتگاه ها 
وجـود داشـته باشـد و گاهی شـاهد 
کوتاهـی دسـتگاه ها در ایـن زمینـه 

. هستیم
بـا  تخلفـات  بـا  قضائیـه  قـوه 
کـرد  خواهـد  برخـورد  قاطعیـت 
نظارتـی  دسـتگاه های  و  مـردم  و 
گـزارش دهند. در حـال حاضر 4۵۰ 
دادسـرا در سراسـر کشـور داریم که 
از سـوی دادسـتانی کل کشور مورد 
نظـارت قـرار می گیرند ایـن نظارت 
دو نوع اسـت در سـامانه دادسـتانی 
کل درگاهـی را در اختیـار مردم قرار 
می دهیـم کـه شـکایت خودشـان را 

کنند. اعـالم 

در حاشیه مخالفت با وزیر پیشنهادی ارشاد؛

 وقتی هنر را عیب 
می دانند!

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشـت: جلسـه رأی 
اعتماد نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی به سـه 
وزیـر پیشـنهادی سه شـنبه هفتـه آینـده یازدهـم 
آبان ماه تشـکیل می شـود. درحالی که فراکسـیون 
و  اعتدال گرایـان  و  اصالح طلبـان  ) ائتـالف  امیـد 
اصول گرایـان میانـه حامـی دولـت( و نیز شـماری 
از منفردهـا موافقـت خـود را با وزیران پیشـنهادی 
ارشـاد ، ورزش و آموزش وپـرورش اعـالم کرده انـد 
امـا قابـل پیش بینی اسـت کـه مخالفت هایـی ابراز  
شـود و حتـی می تـوان حدس زد کـه مخالفان چه 
دالیلـی می خواهنـد اقامـه کننـد. نکتـه جالب در 
ایـن میـان امـا موضع یـک روزنامـه حامـی دولت 
در قبال وزیر پیشـنهادی فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
اسـت. بـرای مخالفت با سـید رضا صالحـی امیری  
آورده شـده اسـت  کـه در دوران مسـؤولیت او در 
سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی جمهوری اسـالمی 
ایران  4 جلد از مجموعه تاریخ شـفاهی و تصویری 
ایران معاصر منتشرشـده اسـت. البته قـرار بود این 
مجموعـه نفیـس و بسـیار کاربـردی سـر بـه ده ها 
جلـد بزنـد و نکته هـای تاریخـی را از سـینه رجال 
گذشـته بیـرون کشـد تـا قبـل از این کـه چشـم 
از جهـان فروبندنـد و هیچ کـس بـه رازهـای آنـان 
پـی نبـرد بگوینـد تا ثبت شـود خاصه کسـانی که 
اهـل خاطره نویسـی نبوده اند و گویا ایـن کار انجام 
پذیرفته اما هنوز منتشرنشـده اسـت و علت توقف 
نیـز همیـن تنگ نظری ها و دیدگاه کسـانی اسـت 
کـه تاریخ را محدود به ادراکات و اسـتنباطات خود 
می داننـد. بـر صالحـی خـرده می گیرند کـه چرا با 
بودجـه بیت المـال ایـن »اباطیل« را منتشـر کرده 
اسـت. با این منطـق از هیچ چهره قبـل از پیروزی 
انقـالب نبایـد خاطره ای منتشـر شـود! تصور کنید 
خاطـرات امیر اسـداهلل علم نوشـته و منتشرنشـده 
بـود. آیـا یـک منبـع بسـیار مهـم از تاریـخ ایـران 
در سـال های 1346 تـا 13۵6 بازهـم در دسـت 
رس بـود؟ به عنـوان کسـی کـه انـواع کتاب هـای 
خاطرات سیاسـی را خوانده یا دسـت کم خریداری 
کـرده و در کتابخانـه دارد می توانم گواهی دهم که 
مجموعه »تاریخ شـفاهی و تصویری ایران معاصر« 
در زمـره نفیس تریـن کتـب خاطـرات اسـت کـه 
تاکنون منتشرشـده اسـت. خاصه این کـه به لحاظ 
فرم و صفحه آرایی هر صفحه عکس و سـوتیترهای 
جداگانـه دارد و بـرای نام هایـی کـه در هـر صفحه 
اشاره شـده به سـبک مجـالت توضیح آورده شـده 
و بـه همیـن خاطـر حاشـیه همـه صفحـات را در 
کنـار هـم می تـوان  یـک دایـره المعارف دانسـت. 
در اهمیـت و سـندیت ایـن خاطـرات اشـاره بـه 
یـک نمونـه کافی اسـت. چنـد روز دیگـر 13 آبان 
سـالگرد اشـغال سـفارت آمریکا در تهران در سـال 
13۵8 اسـت و همه سـاله بین موافقـان و مخالفان 
در ایـن سـالروز بحث هـا درمی گیـرد. اسـتدالالت 
ایـن  بگذاریـد  پـس   . می شـود  آورده  مختلفـی 
جملـه از کتـاب »آیندگان و رونـدگان« - خاطرات 
داریـوش همایـون را از همیـن مجموعه نقل کنیم: 
»تـا سـال 1982 ریـش داشـتم... بعد به فکـر فرار 
افتـادم. تا اشـغال سـفارت آمریـکا و گروگان گیری 
دیپلمات هـا مـن امیـدوار بـودم بسـاط ایـن رژیـم 
بـه هـم بریزد...گفتـم همـه به جـان هـم افتاده اند 
و کلـک ایـن رژیـم کنـده اسـت. پـس بمانـم تـا 
اگـر کاری از دسـتم بربیایـد بکنـم ولـی وقتـی 
گروگان گیـری شـد و همـان دانشـجویان کـه فکر 
می کـردم مخالف اند رفتند مقابل سـفارت و شـروع 
کردنـد به پـای کوبـی دیدم نخیـر. تمام شـد و کار 
دیگر نتیجه ندارد.«  حسـین دهباشـی می پرسـد: 
یعنـی گروگان گیری سـفارت شـما را از سـرنگونی 
جمهـوری اسـالمی مأیـوس سـاخت؟  داریـوش 
همایـون پاسـخ می دهـد:» بلـه. دیدم دیگـر کاری 
نمی شـود کـرد و بـه فکـر گریـز افتـادم...« این هـا 
حرف هـای وزیـر دولت هـای آموزگار و هویداسـت. 
وقتـی ایـن صحبت هـا را بـرای یکـی از چهره های 
مشـهور دانشـجویان مسـلمان پیرو خـط امام نقل 
کـردم بـرای او هـم تازگـی داشـت و سـندی برای 
عملکـرد براندازانـه سـفارت امریـکا دانسـت. حـاال 
انتشـار  بـه  را  منتشـرکننده مجموعـه خاطـرات 
اباطیـل متهم می کنند چون مثاًل از سـید حسـین 
نصـر خوششـان نمی آیـد.  ایـن در حالـی اسـت 
کـه انتشـار ایـن مجموعـه را اتفاقـاً بایـد حاکی از 
نـگاه بـاز صالحـی امیـری دانسـت و نماینـدگان را 
بایـد بـرای رأی اعتمـاد مصمم تـر سـازد. جالـب 
این کـه تصاویـر ایـن گفت وگوها هم موجود اسـت 
امـا قـرار نبـوده در تلویزیـون پخـش شـود و تنهـا 
به عنـوان سـند در صورت تکذیب و انـکار نگاه داری 
می شـود و بخش هایـی از همیـن به قـول منتقدان 
»اباطیـل« را تلویزیـون در دهه فجر پخش می کند 
کـه مـورد اعتـراض تهیه کننـدگان ایـن کتاب هـا 
نیـز قرارگرفته و البته بعید اسـت صداوسـیما اعتنا 
کـرده باشـد. آنچـه به عنـوان ُجرم و عیـب صالحی 
امیـری در کتابخانـه ملـی قلمـداد می شـود اتفاقـاً 
نقطـه درخشـان کارنامه اوسـت و واقعـاً چقدر هنر 

می خواهـد کـه هنـری را عیـب بدانی!

دادستان کل کشور:

در موضوع امالک شهرداری تهران به 
برخی بیش از آنچه باید تخفیف داده  شده

خبر

جدول بومی و محلی و جغرافیایی کرمان
افقی

1- رودخانـه هلیـل رود بـه آن مـی ریـزد- از تیـم هـای 
سـابق لیـگ برتـر

2- سردبیر روزنامه برتر استان کرمان)پیام ما(
3- نـام ترکـی- دهسـتانی خـوش آب و هـوا نزدیـک درب 

بهشـت- آلودگـی و ناپاکـی
4- مربـی شـاهزادگان- مایـه حیـات- پشـیمانی- زندگـی 

کن
۵- مالـی کـه بدون رنج و مشـقت فراهم شـد باشـد- هنوز 

فدا نشـده- گام وارونه
6- از ضمائر جمع عربی- بداقبال- رشید و باال بلند

7- خوش قامت و رعنا- داخل- مایه حیات
8- شیشه ای و بلورین- همه پرسی
9- نخ دوات- مربوط به دولتهاست

1۰- از امعاء بدن- دهستانی بین جیرفت و ساردوئیه
11-تمساح- اختیار تام دارم

12- اندوهناک کننده- طمع- حرف تعجب
13-د اخل- بخشی بین نرماشیر و فهرج- نیکو

14- شهرسـتان مـرزی غـرب- دورادورلـب و دهان- شـب 
دیماه  اول 

1۵- شیوه و روش- ماه بهاری
عمودی

1-رشته کوه استان کرمان- پسمانده
2-بازیگر سریال چارخونه

3- فیلـم مهـور و از الفبـای انگلیسـی- پیکشـها- خواندنی 
مدرسـه- کـف و چهره

4- تله انفجاری- رودهای مهم عمراق
۵- حـرف تعجـب خانمانـه- رود اروپایـی- حـرف دهـان 

کجـی- هندبـا

7-مبارکی و میمنت - صحرا- علف جارو
آمریکایـی جنـگ جهانـی دوم- شـهرمذهبی-  ژنـرال   -8

تکخـال
9-تخته باز- الگو

1۰- لگام و زمام- زیارت کننده
11- عواقب- لوز

12- غذای مجردی- سخنگوی دولت- مساوی
13- جـدا و منفـک- از بهـم خوردنیهای سیاسـی- بهشـت 

ین بر
بازیکـن سـابق  14- ریختـه شـونده- 

تیـم فوتبـال اسـتقالل تهـران
رایـن  بیـن  سردسـیر  مناطـق  1۵-از 
دنیـا  تـارک  بهشـت کرمـان-  و درب 

شـدن

حل جدول شماره 756

جدول اختصاصی شماره 757

محمدعلی گلچین
طراح جدول



عکس: رضا میالنی

رخنه کرده ست ِمه

                     در تمام زوایا

پشت ابِر کدام آسمان است

                مهرباِن من آیا...؟

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

جشنواره

اولین جشنواره شعر آزاد مهتاب کویر
زمان این جشنواره از 28 دیماه تا اول بهمن ماه

خبر

پورحیدری از روز چهارشنبه
بیدار نشده است

همـه فوتبـال ایـران دسـت بـه دعـا شـده تـا پورحیـدری 
دوبـاره سـالمتی اش را بـه دسـت بیـاورد.

منصـور پورحیـدری در icu بسـتری شـده و حـال او وخیم 
گزارش شـده اسـت. او از روز چهارشـنبه از خواب بیدار نشـده 
اسـت و ایـن مسـئله بـرای خانواده او و پزشـکان بسـیار نگران 
کننـده بـوده اسـت. حیـدری بـه خاطـر تزریـق دارو زیـاد بـه 
خـواب مـی رود اما ایـن بار دو روزی اسـت که از خـواب بیدار 
نشـده اسـت. فریده شـجاعی همسـر پورحیـدری هـم در این 
بـاره مـی گویـد: »شـرایط منصـور اصـال خـوب نیسـت و از 

چهارشـنبه بیدار نشـده اسـت، دعـا کنید.«

عیادت سید حسن خمینی از منصور پورحیدری
حجت االسـالم و المسـلمین سید حسـن خمینی پنجشنبه 
شـب بـا حضـور در بیمارسـتان از منصـور پورحیـدری عیادت 

کرد. 
در ایـن دیـدار فریده شـجاعی همسـر منصـور پورحیدری و 
مسـئوالن بیمارسـتان، آخرین وضعیت جسمانی وی را تشریح 

کردند. 
یـادگار امـام، در سـخنان کوتاهی بـا تجلیل از سـوابق آقای 
پورحیدری، وی را یک مربی» بااخالق« و »به دور از حاشـیه« 
توصیـف کـرد و سـالمتی و شـفای وی را از خداونـد متعـال 
مسـألت کـرد. منصـور پورحیـدری مدتـی اسـت که بـه دلیل 

ابتـال بـه بیماری در بیمارسـتان ایرانمهر بسـتری اسـت.

 اطالعات

سکه

10,980,000 ریال طرح جدید

11,070,000 ریال طرح قدیم 

5,590,000 ریال نیم سکه 

2,960,000 ریال ربع سکه 

1,870,000 ریال یک گرمی

طال

1,111,440 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,481,960 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

36,190 ریال دالر آمریکا

39,610 ریال یورو

9,880 ریال درهم امارت

5,480 ریال  یوآن 

44,440 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

7 تا 27/نیمه ابری امروز

6 تا 27/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

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.

دبیر سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی

عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
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
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 43/25/8/95
دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور نگهداری و طبخ و توزیع غذا معاونت آموزشی و پژوهشی و دانشجویی دانشکده موضوع مناقصه
علوم پزشکی سیرجان

مبلغ: به عدد: 8/251/278/872 ریال) بحروف هشت میلیاردو دویست و پنجاه و یک میلیون و برآورد نه ماهه
دویست و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و دو ریال(

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 31/253/836 ریال )سی و یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و هشتصد و سی و شش ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد
از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 12/30

روز پنجشنبه مورخ 95/8/13

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

http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات
ج( آدرس: سیرجان خیابان تختی کوچه زندان سابق ساختمان معاون توسعه مدیریت و منابع 

دانشکده علوم پزشکی )امور اداری(

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 1395/8/24

محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد 
مرکزی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1395/8/25گشایش پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت  10 صبح روز شنبه مورخ 1395/8/22 در محل دفتر امور اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شناسه آگهی 6541   هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.


