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آگهی  تجدید مزایده عمومی
یک مرحله ای به شماره 53/23/9/95

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده  گزار

واگذاری بوفه مستقر در پردیس دانشگاه علوم پزشکیموضوع مزایده

مبلغ: به عدد:1/200/000/000 ریال)بحروف یک میلیارد و دویست میلیون ریال(برآورد یکساله

تضمین شرکت در مزایده
مبلغ: 60/000/000 ریال )شصت میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد
از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 14:30 روز

  سه شنبه مورخ 1395/9/9

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

http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات
ج( کرمان ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی، 

مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:

تا ساعت 15:00 روز  دوشنبه  مورخ 1395/9/22
محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد 

مرکزی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1395/9/23گشایش پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/9/16 در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی برگزار خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه آگهی 7162   هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

در ماه های گذشته مسئوالن اظهارات متفاوتی درباره مهم ترین پروژه شهری بدون قرارداد داشته اند

میدان آزادی؛ میدان وعده ها
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان با اشاره به چهاردهمین کنفرانس 

بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی ایران:

زبان خارجی جزو مهم ترین 
ابزارهای ارتباطی برای صدور 

تمدن اسالمی است
رییـس  مـا-  پیـام 
اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
زبـان  کرمـان  اسـتان 
از  یکـی  را  خارجـی 
ابزارهـای  مهم تریـن 
صـدور  بـرای  ارتباطـی 
تمـدن اسـامی دانسـت. 
طـه  آل  بابـک  دکتـر 

چهاردهمیـن  افتتاحیـه  آییـن  در 
کنفرانـس بین المللی زبـان و ادبیات 
انگلیسـی ایـران کـه با حضـور دکتر 
ابوسـعیدی  رسـتمی  علی اصغـر 
نـور کشـور،  پیـام  دانشـگاه  رییـس 
دکتـر نصـراهلل گرامـی مشـاور عالـی 
محمـود  دکتـر  کرمـان،  اسـتاندار 
وفایـی مدیـرکل  میـراث فرهنگـی، 

گردشگری  و  صنایع دسـتی 
مطـرح  اسـاتید  و  اسـتان 
رشـته های زبـان و ادبیـات 
ملـی  سـطح  در  انگلیسـی 
میزبانـی  بـه  بین المللـی  و 
واحـد کرمـان برگـزار شـد، 
نام گـذاری  بـه  اشـاره  بـا 
عصـر حاضر با عنـوان عصر 
»اگـر  گفـت:  فنـاوری  و  ارتباطـات 
بخواهیـم تمـدن و فرهنگ اسـامی 
در طـول تاریـخ اثـر خـود را برجـای 
و  خارجـی  زبـان  بـا  بایـد  بگـذارد 
نحـوه اسـتفاده از آن به عنـوان ابـزار 

باشـیم.« آشـنا  ارتباطـی 
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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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خبر

ارتقای دانش 
بهره برداران و 

مرتع داران، مبناي 
تفاهم نامه منابع طبیعي و 

نهضت سوادآموزي 
در راسـتای باال بردن دانش و سواد عرصه 
بهبـود کیفیـت  و  منابـع طبیعـی  نشـینان 
همـکاری  تفاهم نامـه  پروژه هـا،  اجـرای 
کل  اداره  مدیـران  امضـای  بـه  مشـترک 
منابـع طبیعی و نهضت سـوادآموزی اسـتان 
کرمـان رسـید. در ایـن جلسـه کـه در دفتر 
مدیـرکل منابع طبیعی و آبخیـزداری برگزار 
شـد؛ رجبـی زاده مدیـرکل منابـع طبیعی با 
را  محیط زیسـت  کـه  خطراتـی  بـه  اشـاره 
تهدیـد می کنـد، ارتقای سـواد بهره بـرداران 
منابـع طبیعی را در این راسـتا گامی بسـیار 
مهـم دانسـت و گفـت: »درصورتی کـه ایـن 
جوامـع مراحـل تکمیلـی سـواد را طی کنند 
بسـیاری از مسـائل و مشـکات موجـود در 
زمینـه احیـا، توسـعه و بهره بـرداری اصولـی 
برطـرف خواهـد شـد.« وی افـراد بی سـواد 
بـرای  را دارای آمادگـی خـوب  و کم سـواد 
در  تـاش  و  دانسـت  مطالـب  دریافـت 
انتقـال  و  نـگارش مطالـب مفیـد  زمینـه ی 
فرهنـگ منابـع طبیعـی بـه جامعه هـدف را 
خواسـتار شد .معاون  سـوادآموزی اداره کل 
آموزش وپـرورش اسـتان گفت: »بسـیاری از 
تخریـب  زمینـه  در  اشـتباهات حادث شـده 
و  آگاهـی  عـدم  از  ناشـی  طبیعـی  منابـع 
معرفـت افراد در این حوزه اسـت .« صباحی 
بـا اسـتقبال از انعقاد ایـن تفاهم نامـه افزود: 
»بـا توجـه بـه نیاز جامعـه ی امـروز به حفظ 
و کم سـوادی  بی سـوادی  و  منابـع طبیعـی 
عرصه هـا  ایـن  در  سـاکن  جامعـه ی  اکثـر 
سـعی می کنیـم بـا همـکاری مشـترک در 
موضـوع  بـا  کتاب هایـی  تدویـن  خصـوص 
منابـع طبیعـی و اسـتفاده از مطالـب ایـن 
هرچـه  درس،  کاس هـای  در  کتاب هـا 
بیشـتر در نشـر و ترویـج این فرهنگ کوشـا 

» شیم. با

تجلیل از شهرداری هنزاء 
به عنوان دستگاه برتر در 

سرشماری نفوس و مسکن رابر
شـهرداری هنـزاء به عنـوان دسـتگاه برتـر 
در سرشـماری نفـوس و مسـکن رابـر مـورد 
ایـن مراسـم کـه  تجلیـل قـرار گرفـت. در 
جعفـر رودری، رییـس سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی اسـتان حضـور داشـت، از علـی 

بهرامـی، شـهردار هنـزاء تقدیـر شـد.

انجام 90 درصد 
خدمات ثبتی به صورت 

الکترونیک
مدیـرکل ثبت اسـناد و امـاک اسـتان در 
جلسـه بـا معاونیـن و مسـئولین فنـاوری و 
ادارات  اطاعـات دادگسـتری، شـهرداری و 
مسـکن و شهرسـازی، اوقاف و امـور خیریه، 
بنیـاد مسـکن و منابـع طبیعی بابیـان اینکه 
90 درصـد خدمـات ثبتـی امـروزه به صورت 
کـرد:  عنـوان  می شـود،  انجـام  الکترونیـک 
»در راسـتای اجـرای دولـت الکترونیـک بـا 
اسـتفاده از بسـتر شـبکه دولت و ارتباط آن 
شـبکه بـا سیسـتم اتوماسـیون ادارات، اداره 
ثبـت به دنبـال انجـام مکاتبـات اداری خود 
بـا سـایر اداراتـی کـه بیشـترین مکاتبـات با 
اداره ثبت اسـناد و امـاک دارنـد به صـورت 
الکترونیک اسـت.« رضـا طالبـی زاده افزود: 
»بـا برقـراری ارتبـاط الکترونیکـی و انجـام 
و  ثبت اسـناد  ماننـد  اداراتـی  مکاتبـات، 
امـاک، دادگسـتری، شـهرداری، مسـکن و 
شهرسـازی کـه مکاتبـات آن هـا زیاد اسـت 
بـر صرفه جویـی در وقـت و هزینـه  عـاوه 
مسـتقیم  ارتبـاط  کاهـش  ارباب رجـوع، 
بـا کارمنـد را در پـی خواهـد  ارباب رجـوع 

 » داشت.
مزیـت  »مهم تریـن  کـرد:  اضافـه  وی 
در  امنیـت  افزایـش  الکترونیـک  مکاتبـات 
از جعـل  و جلوگیـری  اطاعـات  جابجایـی 
مکاتبـات بیـن ادارات مختلف می باشـد. گام 
بعـدی در راسـتای اجرای دولـت الکترونیک 
در اداره ثبت اسـناد و امـاک ارسـال اوراق 
طریـق  از  ثبتـی  پرونده هـای  مسـتندات  و 
سـامانه با سـطح دسترسی مشـخص است.«

کرمان ویچ

وعـده  طبـق 
کرمـان  مسـئوالن 
در حالـی قرار اسـت 
تـا 22 بهمن پـروژه 
میـدان  زیرگـذر 
آزادی کرمـان بـه پایـان برسـد که 
نگاهـی بـه وعده هـای عمل نشـده 
در رابطـه بـا این پـروژه، تردیدها را 
دربـاره پایـان این پروژه تـا 83 روز 

می دهـد. افزایـش  دیگـر 
11 مهرمـاه سـال گذشـته بـود 
کـه مهم تریـن پروژه شـهری تاریخ 
کرمان آغاز شـد و رگ اصلی شـهر 
کرمـان بسـته شـد. از همـان آغاز، 
کرمانی هـا در انتظـار پایـان بودند.

چـه کسـبه ای کـه بـه دلیـل ایـن 

شـده  کسـاد  کاروبارشـان  پـروژه 
بـود و چـه مردمـی کـه اصلی ترین 
گذرگاهشـان، میـدان آزادی بـود. 
ایـن موضـوع حساسـیت ها دربـاره 
ایـن پـروژه را بـه حـدی باالبـرده 
بـود کـه تـا سـال ها کسـی جـرات 
فکـر کردن به رفـع معضل ترافیک 
خیابان هـای  و  آزادی  سـنگین 
اطرافـش نداشـت اما تابسـتان 94 
شـهرداری بـدون شـهردار کرمـان 
)سـیف الهـی اسـتعفا کرده بـود و 
بابایـی سرپرسـت بـود( بـا حمایت 

اسـتانداری طرحی برای این میدان 
در نظـر گرفـت. جمع بنـدی ای که 
در آن قطعـاً حضـور قـرارگاه خاتم 
در کرمـان بی تأثیـر نبـود. بـه هـر 
ترتیـب تصمیم نهایی بـرای میدان 
آزادی، احـداث زیرگـذر از بهمنیار 
بـه اسـتقال به صـورت  دو طرفـه 
بـود. البتـه تـا اوایـل شـهریور 94 
شـش طـرح بـرای میـدان آزادی 
از ایـن شـش  تعریف شـده بـود و 
سـناریو، چهار سـناریو به طورجدی 
برسـاخت زیرگـذر تأکیـد داشـت 
چهـار  ایـن  از  یکـی  درنهایـت  و 
سـناریو به تصویب رسـید و اواسط 
شهریور شـهرداری کرمان جزئیات 
طـرح را عمومـی کـرد و از 11 مهر 

اجرای پروژه توسـط قـرارگاه خاتم 
آغـاز شـد. در یـک سـال و یک ماه 
و 15 روزی که از شـروع این پروژه 
گذشـته امـا اظهـارات ضدونقیضی 
مسـئوالن  برخـی  سـوی  از  کـه 
مطـرح شـد، موجب شـده با شـک 
و تردیـد به زمـان پایان ایـن پروژه 

شـود.  نگاه 
بازگشایی مسیرهای دسترسی؛ 

نامشخص
بازگشـایی  بـا  ارتبـاط  در 
اطـراف  دسترسـی  مسـیرهای 

چندیـن  تاکنـون  آزادی  میـدان 
اسـت.  داده شـده  مختلـف  وعـده 
شـهریور 95 بابایی، شهردار کرمان 
خبـر داد کـه راسـت گرد اسـتقال 
بـه میـدان آزادی تـا اول مهرماه به 
پایـان می رسـد و مـردم می تواننـد 
در  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  آن  از 
حالی اسـت کـه تا امـروز خبری از 
بازگشـایی راسـت گرد اسـتقال به 
آزادی نبـوده اسـت. رزم حسـینی 
اسـتاندار کرمـان هـم در جلسـه با 
کسـبه آزادی بعضـی از مسـیرهای 
پروژه میـدان آزادی کرمان در مهر 
می شـود.  بازگشـایی  مـاه  آبـان  و 
راسـت گرد  فقـط  مهرمـاه  در 
بلـوار جمهـوری بـه جـاده تهـران 
بازگشـایی شـد امـا در آبـان مـاه 
خبری از بازگشـایی نبود. یکشـنبه 
عمومـی  نشسـت  در  گذشـته 
شـورای شـهر امـا شـهردار کرمان 
از بازگشـایی خیابـان اسـتقال تـا 
22 بهمـن خبـر داد! ایـن در حالی 
اسـت کـه دهم آبـان مـاه، بابایی از 
رفـع محدودیت هـای ترافیکی دور 
میـدان از اول دی ماه خبر داده بود. 
نجفی، مدیـر پروژه ی گروه شـهید 
رجایـی قـرارگاه خاتـم در کرمـان 
هـم 12 آبـان ایـن حـرف شـهردار 
را تأییـد کـرد. امـا آنچه از نشسـت 
شـورای شـهر کرمان مخابره شـد، 
نشـانی از رفـع ایـن محدودیت هـا 
در دی مـاه نبـود چراکه طبق گفته 
شـهردار کرمان، حداقل راسـت گرد 
اسـتقال بـه میـدان آزادی تـا 22 
همچنیـن  نمی شـود.  بـاز  بهمـن 
فرقانـی، معاون شـهردار هم در این 
جلسه از بازگشـایی رینگ بهمنیار 

تـا 22 بهمـن خبـر داد.

در ماه های گذشته مسئوالن اظهارات متفاوتی درباره مهم ترین
 پروژه شهری بدون قرارداد داشته اند

میدان آزادی؛ میدان وعده ها

پیـام مـا- کار مرمـت و بازسـازی دروازه 
سـوم ارگ بـم پایـان یافـت. 

بزرگ تریـن بنـای خشـتی جهـان کم کم 
به روزهـای اوج خـود بازمی گـردد. عملیـات 
نجـات بخشـی ارگ قدیـم بم که براثـر زلزله 
دل خـراش پنجـم دی مـاه 82 ویـران شـد، 
به تدریـج بـه پایـان راه خود نزدیک می شـود 

و ایـن بنـای قدیمی دوبـاره عظمت خـود را 
بـه جهانیان نشـان خواهـد داد. حاال هم خبر 
آمـده کـه کار مرمـت دروازه سـوم این بنای 
تاریخـی به پایان رسـیده اسـت. ایـن خبر را 
مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی بم داده اسـت. 
آن طور که باشـگاه خبرنگاران جوان نوشـته، 
افشـین ابراهیمـی گفت: »مرمت و بازسـازی 

ایـن قسـمت از بزرگ تریـن بنـای خشـت و 
گلـی جهان سـه ماه بـه طول انجامیـد.« وی 
افزود: »با اسـتقرار کارگاه هـای خاص در این 
محـدوده و بـه کمـک نیروهای خبـره ، احیا 
ایـن طـرح بـه شـکل مطلوبـی هفتـه قبـل 
پایان یافت.« ابراهیمی موقعیت دروازه سـوم 
را در بخش هـای داخلـی ارگ و در مجـاورت 
دیـواره بخـش حاکم نشـین بیـان کـرد. وی 
همچنیـن از پایـان کار مرمـت و بازسـازی 
دروازه دوم خبر داد و خاطرنشـان کرد: »این 
طـرح نیز حـدود یک مـاه قبل تکمیل شـده 
اسـت.« مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی بـم و 
منظـر فرهنگـی آن همچنیـن بـا اشـاره بـه 
ادامـه کار مرمـت و بازسـازی سـه نقطه دیگر 
از ایـن بنای کهن تصریح کـرد: »کار تکمیل 
دروازه اصلـی، خانـه حاکـم و رمپ منتهی به 
حاکم نشـین بـا اسـتقرار پنـج کارگاه فعـال، 
از ابتـدای امسـال شروع شـده و بـا تکمیـل 

ایـن طرح هـا تـا پایـان سـال، امـکان بازدید 
باالتریـن نقطـه ارگ یعنـی  از  گردشـگران 
حاکم نشـین، اولیـن بـار بعـد از زلزلـه فراهم 
می شـود.« در حالـی عملیات نجات بخشـی 
ارگ قدیـم بـم بـه پایان نزدیک می شـود که  
صبـح پنجم دی مـاه 82، براثـر زلزله نزدیک 
بـه 80 درصـد ایـن ارگ قدیمی و ارزشـمند 
آسـیب دیـد. چنـد روز پـس از زلزلـه رییس 
دولـت اصاحـات، اعـام کـرد کـه ایـران بـا 
کمـک برخـی کشـورها بـا جدیت بـه دنبال 
بازسـازی ارگ بـم خواهد بـود. از همان زمان 
ایـن  بازسـازی  چگونگـی  بـرای  مطالعاتـی 
بنای ارزشـمند در دسـتور کار قـرار گرفت و 
سـپس عملیات بازسازی آغاز شـد. عملیاتی 
کـه اگرچـه در سـال های مختلف سـرعتش 
کم وزیـاد شـده امـا باالخـره قـرار اسـت بـه 
پایـان برسـد. البتـه ایـن پایـان بـه معنـای 
اتمـام مرمـت نیسـت بلکـه عملیـات نجـات 

بخشـی پایـان خواهـد یافـت و ارگ قدیم بم 
در حالـت پایـدار قـرار می گیرد.

2017؛ پایان عملیات
قرار اسـت تا سـال 2017 عملیـات نجات 
برسـد.  پایـان  بـه  بـم  قدیـم  ارگ  بخشـی 
سـلطانی فر معاون رییس جمهوری و رئیس 
سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری کـه در بیسـت و هفتمین سـفر 
اسـتانی کاروان دولت به عنـوان نماینده ویژه 
رئیس جمهـوری به شهرسـتان بم سـفرکرده 
بـود، خبر اتمام عملیـات مرمت ارگ تاریخی 
بـم را عنوان کرد. وی همچنین در این سـفر 
تأکیـد کـرد که سـرعت مرمـت ارگ بم باید 
بیشـتر شـود. موضوعـی کـه سـلطانی فر به 
آن اشـاره می کنـد، البتـه جدیـد نیسـت و 
پیش ازاین هم شـنیده می شـد کـه در اواخر 
دولـت احمدی نـژاد، سـرعت مرمـت ارگ بم 

کند شـده اسـت.

پایان عملیات مرمت دروازه سوم

ارگ بم جان می گیرد

 اتفاق

مدیرعامـل شـرکت آبفار اسـتان کرمان از 
اختصـاص 101 میلیـارد تومـان اعتبـار برای 
پروژه هـای آب و فاضـاب کرمـان خبـر داد.

علـی رشـیدی بـا اشـاره بـه فقـدان آب 
»همسـو  گفـت:  اسـتان  600روسـتای  در 
بـا سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی حرکـت 
می کنیـم و 101 میلیـارد تومـان اعتبـار بـه 

کرمـان  اسـتان  فاضـاب  و  آب  پروژه هـای 
اختصـاص داده شـده اسـت کـه مشـکل آب 
آشـامیدنی 315 روسـتا با جمعیت 186 هزار  

نفـر رفـع می شـود.«
 وی در ایـن حالـی از رفـع مشـکل ایـن 
روسـتاها خبـر داده کـه هفتـه گذشـته در 
جریـان سـفر معـاون اول رییـس جمهـور و 

وزیـر نیرو به اسـتان کرمان، پروژه آب رسـانی 
بـه 34 روسـتا بهره بـرداری شـد. رشـیدی با 
اشـاره به این پروژه هـا افزود: »تاکنـون پروژه 
آب رسـانی بـه 240 روسـتا بـا جمعیـت 61 
هزار و 500 نفر به بهره برداری رسـیده اسـت 
و جلوتـر از برنامـه حرکـت می کنیـم. هنـوز 
600 روسـتای فاقـد آب در اسـتان کرمـان 
داریـم کـه بـه اعتبـار ویژه بـرای آب رسـانی 
بـه ایـن روسـتاها نیـاز اسـت.« مدیرعامـل 
شـرکت آبفار اسـتان کرمان خاطرنشان کرد: 
»شـرکت آبفار کرمـان در اجرای مفاد اقتصاد 
مقاومتی در بین دسـتگاه های اجرایی اسـتان 

است.« پیشـرو 
پـروژه  افتتـاح  جریـان  در  نیـرو  وزیـر 
آب رسـانی  بـه  روسـتا،   34 بـه  آب رسـانی 
تـا  روسـتایی در دو هـزار روسـتای کشـور 
پایـان سـال اشـاره کـرد و گفت: »تاکنـون از 
ایـن دو هزار روسـتا یـک هزار و 486 روسـتا 
بـه نعمـت آب آشـامیدنی دسترسـی پیـدا 

کردنـد.« حمیـد چیـت چیـان بـا تأکیـد بر 
آب رسـانی بـه 924 روسـتا در سـطح کشـور 
اظهـار کرد: »سـال 92 که ابتـدای کار دولت 
آب رسـانی  بـرای  بودجـه ای  هیـچ  مـا  بـود 
نداشـتیم ولی در نخسـتین سـالی کـه دولت 
بودجـه مصـوب کـرد 200 میلیـارد تومـان 

بـرای آب رسـانی تخصیـص یافـت.«
وی افـزود: »بـرای سـال 94 ایـن بودجـه 
بـه 400 میلیـارد تومـان ارتقـا پیـدا کـرد و 
در سـال 95 نیـز 500 میلیـون دالر و 400 
میلیـارد تومـان و 100 میلیـارد تومـان دیگر 
بـرای  بودجـه  قانـون  در  عـوارض  از محـل 
آب رسـانی بـه روسـتاها اختصـاص یافت که 
درمجمـوع ایـن اعتبـارات در سـال 95 به دو 
هـزار میلیارد تومان رسـید که تحـول بزرگی 
در خدمت رسـانی به مردم روسـتاهای کشور 
بود.« وی پوشـش آب رسـانی پروژه ها تا پایان 
سـال را بـه ازای دو هزار روسـتای آب رسـانی 
شـده، 780 هـزار نفر ذکر کـرد. چیت چیان 

تأکیـد کـرد: » درمجمـوع سـه اسـتان 141 
پروژه روسـتایی به آب آشـامیدنی دسترسـی 
یافتند که 34 روسـتا در استان کرمان و بقیه 
آن در اسـتان های لرسـتان و یـزد بودنـد.« 
وزیر نیرو خاطرنشـان کـرد: »18 هزار و 500 
نفر در پروژه های آب رسـانی روسـتایی کشور 
در قالب شـرکت های پیمانکاری مشـغول کار 

هستند.«
معـاون اول رییـس جمهـور هم سه شـنبه 
گذشـته در ایـن رابطـه گفـت: »خدمـت بـه 
روسـتا بـه شـکل خـاص در تأمیـن زیربناها 
نظیـر آب از مهم تریـن اقداماتـی اسـت کـه 
در دولـت یازدهـم در دسـتور کار دولـت قرار 
»وزارت  افـزود:  جهانگیـری  اسـحاق  دارد.« 
روسـتاها خدمـات  بـه  آب رسـانی  در  نیـرو 
خوبـی داشـته اسـت کـه ایـن اقدامـات قابل 
قدردانی و تشـکر اسـت. باید امر آب رسانی را 
به سـبب اهمیـت آن در زندگی مردم روسـتا 

در سـریع ترین زمـان ممکـن انجـام داد.«

مدیرعامل آبفار استان خبر داد

اختصاص 101 میلیارد تومان اعتبار به پروژه های آب و فاضالب استان

 خبر

زمان اجرا؛ نامشخص
هـر پـروژه ای که آغاز می شـود، از همان ابتدا باید زمان پایان مشـخص شـود. در شـهر کرمان امـا در اقدامی 

عجیـب، هـر بـار درباره زمان پایان پـروژه آزادی، تاریخی متفاوت اعالم می شـد. 
تفاهم نامه: 24 ماه

شـهرداری کرمـان و قـرارگاه خاتـم اعالم کردند که مدت زمـان اجرای پروژه در تفاهم نامـه ای که هنوز به طور 
کامل توسـط شورا نهایی نشـده، 24 ماه است. 

شهردار: 20 ماه
همـان روز آغـاز پـروژه امـا علی بابایی که هنوز سرپرسـت شـهرداری کرمان بود به »پیام مـا« گفت که انتظار 

دارد پـروژه ظرف مدت 20 ماه اجرا شـود.
معاون شهردار: 18 ماه

 حـدود یـک مـاه بعـد امـا فرقانـی معـاون شـهردار کرمـان در جلسـه شـورای شـهر کرمـان اعـالم کـرد کـه در 
صـورت حـل مشـکل تأسیسـات، ایـن پـروژه 18 ماهـه بـه پایـان می رسـد. 

خاتم االنبیا: 12 ماه
اواخـر آبـان مـاه 94 اما جـواد فالح، مدیر پروژه تقاطع های غیر هم سـطح کرمان در قـرارگاه خاتم االنبیاء )ص( 
در حاشـیه بازدیـد اسـتاندار و جمعـی از مسـئوالن از پروژه هـای شـهری بـه »پیـام مـا« گفـت: » قـول داده ایـم 
ایـن پـروژه را 24 ماهـه تحویـل دهیـم امـا امیدواریم با تدابیری که اندیشـیده شـده، به دلیل حساسـیت این 

پـروژه ، ایـن زمـان را بـه نصـف تغییر دهیـم و پـروژه را 12 ماهه به اتمام برسـانیم.« 
معاون استاندار: 18 ماه

دوم مردادمـاه امـا، سـیف الهـی، معـاون اسـتاندار بـه »پیـام ما« گفت کـه پروژه تا پایـان سـال 95، یعنی 18 
ماهه بـه پایان می رسـد.

استاندار: 17 ماه
 یـک روز بعـد، رزم حسـینی، اسـتاندار کرمـان در آییـن افتتـاح فاز دوم بیمارسـتان نوریه اعالم کـرد که 22 

بهمـن )17 ماهـه( زیرگـذر آزادی بـه بهره برداری می رسـد.
شهردار: 18 ماه

هفتـم شـهریور، بابایـی، شـهردار کرمـان بـه »پیـام مـا« گفـت کـه تـا دهـه فجـر مسـیرهای روی میـدان بـاز 
می شـود و کل پـروژه پایـان سـال بـه بهره بـرداری می رسـد.

شهردار: 17 ماه
23 شـهریور امـا علـی بابایـی بـه خبرگـزاری مهـر خبـر داد کـه پـروژه آزادی 22 بهمن مـاه سـال جـاری بـه 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری 

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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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

کاغذ اخبار

حـزب  نوشـت:  تسـنیم 
اسـامی ایران  زمیـن بـا ناطـق نوری 
دیـدار کـرد. حجـت االسـام ناطـق 
نـوری در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه 
سـال  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات 

84، گفت: »سـال 84 در همین دفتر 
جلسـه ای گذاشـتیم، احمـدی نـژاد 
می گفـت مـن برنامـه دارم، مرحـوم 
عسـگراوالدی هم حضور داشت. پس 
از آن کـه احمدی نـژاد حرف هایش را 

زد، مرحـوم عسـگراوالدی رو بـه من 
گفت: ایـن برادر ما احسـاس می کند 
اسـام را فقط او می فهمـد، انقاب را 
او بـه اینجا رسـانیده و کشـور را فقط 
او می توانـد اداره کنـد. من نیـز رو به 

را  حرف هایـت  گفتـم،  احمدی نـژاد 
خـوب گـوش دادم، یا سـوادت خیلی 
باالسـت و مـا نمی فهمیـم و یا شـما 
روی ابرهـا حـرف می زنیـد کـه وی 
قهـر کـرد و رفـت. بـر همین اسـاس 
دیگر کاندیداهـا را نیز آوردیم از آن ها 
برنامـه خواسـتیم، دفـاع کردند و بعد 
هـم دیدیـم خیلی مایل نیسـتند کار 
تشـکیاتی پیـش رود مـن هم گفتم 
شـما را بـه خیـر و ما را به سـامت.« 
وی خطـاب بـه اعضـای شـورای 
مرکـزی حزب اسـامی ایـران زمین، 
گفـت: »اگر می خواهید حزب شـکل 
بگیـرد، همین اعتـدال را حفظ کنید 
و بـا همیـن فرمـان بروید، جوانـان را 
بـا آغوش بـاز بپذیرید، عنصـر اخاق 
را در کار حزبـی فرامـوش نکنیـد که 
مهم تریـن عامـل موفقیـت حضـرت 
رسـول در کار تشـکیاتی خلق نیکو 
بـود و مواضـع عادالنـه و منصفانه ای 

را کـه آقـای رئوفیـان در مصاحبه هـا 
دارد، حفظ کنیـد.« وی با بیان اینکه 
یکی از مشـکات کشـور، عـدم انجام 
کار کارشناسـی اسـت،گفت: »باید در 
همـه کارهـا به خبـره آن کار مراجعه 
و از او سـؤال کـرد. خبـره مـی توانـد 
خبـره را انتخـاب کنـد و معنی حزب 
همیـن اسـت. شـورای مرکـزی یـک 
حزب کارشـناس مسـائل حزبی است 
کـه بدنـه و عامـه مـردم در مسـائل 
انتخابـات باید بـه آن مراجعه کنند و 
او بتواند پاسـخگو باشـد که متأسفانه 
نوعـاً احزاب ما این گونه نیسـتند که 
بایـد بـه این سـمت حرکـت کنیم تا 
بتوانیـم خبـره کار ریاسـت جمهوری 
و یـا مجلـس را بـه جامعـه معرفـی 
کنیـم، امـروز بیشـتر احـزاب مـا بـه 
تعبیـر مقـام معظـم رهبری»قبیلـه 
االسـام  حـزب!« حجـت  نـه  انـد« 
ناطـق نـوری افـزود: »تنهـا حزبی که 

می شـد حزب نامید، حـزب توده بود 
کـه در کـف خیابـان بود و هرکسـی 
را کـه خـوب حـرف مـی زد؛ از کارگر 
حمامـی کـه مثـل لنیـن حـرف می 
زنـد که سـال 46 هم به زنـدان افتاد، 
گرفتـه تا صـف اتوبوس و قهـوه خانه 
هـا و مجالـس ختـم و...، همـه افـراد 
را بـه خـود جـذب مـی کـرد. حـزب 
تـوده سـازوکار حزبی داشـت و آنقدر 
قـدرت گرفتـه بـود کـه رژیـم شـاه 

نتوانسـت آن را از پـا درآورد.«
 وی با اشـاره به تغییـر وزرا، گفت: 
»مـا قاعـده بـازی را بلـد نیسـتیم، 
حکومـت  سـال   37 کـه  کشـوری 
نبایـد  دارد  اسـامی  جمهـوری 
این گونـه باشـد، دکتـر روحانـی سـه 
وزیـر را که در مجلس قبلی رد شـده 
بودنـد، پیشـنهاد می کنـد و آن ها در 
ایـن مجلـس رأی می آورنـد! چنیـن 
چیـزی بـار را بـه منزل نمی رسـاند.«

ناطق نوری: 
به احمدی نژاد گفتم روی ابرها هستی، قهر کرد

 خبر

روایت محمدرضا خاتمی از 
ارتباط فراکسیون امید با عقبه 

تشکیالتی جریان اصالحات
اعضـای  گفـت:  مجلـس ششـم  رییـس  نایـب 
فراکسـیون امیـد بـا تجربیاتـی کـه کسـب کردند، 
ارتباطات شـان بـا شـورای عالـی سیاسـتگذاری و 
بهتـر هـم  اصاحـات  شـورای هماهنگـی جبهـه 
می شـود. محمدرضـا خاتمـی در گفتگو بـا خبرنگار 
خبرآنایـن دربـاره میـزان بهـره گیری فراکسـیون 
از عقبـه تشـکیاتی جریـان اصاحـات در  امیـد 
تصمیم گیری های درون پارلمانی، گفت: فراکسـیون 
امیـد روز بـه روز منسـجم تر و بابرنامه تر می شـود و 
ارتباطـش بـا عقبـه تشـکیاتی جریـان اصاحـات 
بیشـتر و بهتـر مـی شـود. وی افـزود: انشـاءاهلل بـا 
تجربیاتـی که کسـب کردنـد، ارتباطات فراکسـیون 
امیـد بـا شـورای عالـی سیاسـتگذاری و شـورای 
هماهنگـی جبهـه اصاحـات نزدیک تـر و بهتر هم 
می شـود. این فعال سیاسـی اصاح طلب در پاسـخ 
بـه این سـوال که آیـا نمایندگان تهـران در مجلس 
دهـم خـوب عملکردنـد که دوبـاره مردم تهـران در 
انتخابـات شـوراها بـه لیسـت اصـاح طلبـان اقبال 
کننـد؟ اظهـار کـرد: در مجمـوع قابـل قبول اسـت.

نخبگان اصالح طلب بدون 
نگرانی در انتخابات شوراها 

ثبت نام کنند
حـزب  مرکـزی  شـورای  عضـو  نوشـت:  ایلنـا 
کارگـزاران بـا بیان اینکـه موضع گیری شـورای عالی 
سیاسـت گذاری کـه عضـوی از آن هسـتیم، متاثـر 
از  هیات هـای نظـارت بـر انتخابـات در حوزه هـای 
انتخابیـه اسـت، گفـت: بـه دلیـل اینکـه ترکیـب 
منتخبـان و راه یافتـگان بـه مجلـس متفاوت اسـت، 
لیسـت هایی هم که  ارائه می شـود، متفـاوت خواهد 
بـود و در جایـی ماننـد تهـران کـه صددرصـد هیات 
نظارتـش اصاح طلـب هسـتند، بـه نظر می سـد در 
بـه  تهـران  در  اصاح طلبـان  بررسـی صاحیت هـا 
میـدان راه پیـدا خواهنـد کـرد و احتمـاال نامزدهای 
داشـت.  خواهنـد  ورود  اصاح طـب  تخصصـی  
نخبـگان اصاح طلـب بـدون نگرانـی در انتخابـات 
شـوراها ثبت نـام کننـد. نمـازی افـزود: در حوزه های 
انتخابیـه ای که منتخبان به طور نسـبی اصاح طلب 
بودند، در آن مناطق لیسـت ترکیبی از اصاح طلبان 
و چهره هـای میانـه و مسـتقل وجود خواهد داشـت.

نماینده ایران در آژانس:

 برنامه هسته ای نظامی رژیم 
اسراییل مایه نگرانی است

ایسـنا نوشـت: رضا نجفی گفت: سیاسـت دوگانه 
غـرب در مـورد برنامه هسـته ای رژیم صهیونیسـتی 
بـر امنیت منطقه و رژیم منع اشـاعه هسـته ای تاثیر 
منفـی می گـذارد. سـفیر و نماینـده دائـم ایـران در 
آژانـس بین المللی انرژی اتمـی روز جمعه در جریان 
برگـزاری نشسـت فصلـی مـاه نوامبر شـورای حکام 
در سـخنانی ضمن اشـاره به برنامه هسـته ای نظامی 
رژیـم اسـراییل ایـن برنامـه را مایـه نگرانـی جـدی 
ملت هـای منطقـه و جامعـه بین المللـی دانسـت. او 
در ادامـه ضمـن یـادآوری محکومیـت شـدید برنامه 
سـاح های هسـته ای این رژیم از سـوی کشـورهای 
عضـو جنبـش غیرمتعهدها توجه دقیق و رسـیدگی 
جـدی بـه ایـن موضـوع از سـوی آژانـس بین المللی 
انـرژی اتمـی خواسـتار شـد. وی در ادامه سـخنانش 
توانمندی هـای  موضـوع  طـرح  چارچـوب  در  کـه 
هسـته ای رژیـم اسـراییل از سـوی گروه کشـورهای 
عربـی ارائه شـد بـا اشـاره بـه درخواسـت های مکرر 
جامعـه بین المللـی در قالـب قطعنامه هـای مصـوب 
آژانـس و کنفرانـس بازنگـری معاهـده منـع اشـاعه 
هسـته ای مبنـی بـر پیوسـتن فـوری ایـن رژیـم به 
ان پـی تـی و قرار گرفتن کلیه تاسیسـات هسـته ای 
آن تحـت نظـارت کامـل پادمان هـای آژانـس افزود: 
متاسـفانه رژیم صهیونیستی در سـال های گذشته با 
نادیده گرفتن درخواسـت مشـروع جامعه بین المللی 
و بـا حمایـت کورکورانـه غـرب با نقض آشـکار همه 
قوانیـن و مقـررات بین المللـی بـه پیش بـرد برنامـه 
هسـته ای نظامـی خـود ادامـه داده اسـت. نماینـده 
کشـورمان در آژانـس هم چنیـن ضمن انتقاد شـدید 
ایـن  در  غـرب  دوگانـه  رفتـار  و  سیاسـت زدگی  از 
زمینـه منـع کامـل هرگونه همـکاری و انتقـال مواد 
و تجهیزات هسـته ای به این رژیم را خواسـتار شـد و 
نسـبت به تاثیرات منفـی چنین اقداماتـی بر امنیت 
منطقه و پایداری رژیم منع اشـاعه هسـته ای هشدار 
داد. سـفیر اردن نیـز در ایـن نشسـت در بیانیه ای از 
سـوی کشـورهای عضـو گـروه عرب، ضمـن محکوم 
کـردن حمایـت غربی هـا از توانمندی های هسـته ای 
رژیم صهیونیسـتی و به شکست کشـاندن کنفرانس 
2015 ان پـی تـی، الحـاق بی قید و شـرط اسـراییل 
بـه ان پـی تـی و قـرار گرفتن تاسیسـات هسـته ای 
ایـن رژیـم تحـت پادمان هـای آژانـس را خواسـتار 
شـد و تاکیـد کـرد کـه تـا تحقـق ایـن امـر موضوع 
توانمندی هـای هسـته ای اسـراییل کـه تهدیـدی 
بـرای منطقـه و جهـان اسـت بایـد در دسـتور کار 
آژانـس باقی بمانـد. هیات آمریکا و نماینـده اتحادیه 
اروپایـی ضمـن حمایـت از اسـراییل، از طـرح ایـن 

موضـوع در ایـن نشسـت انتقـاد کردند.

خبـری  نشسـت  در  روحانـی  حسـن 
از  برجـام  »پـس  گفـت:  البـرز  اسـتان  در 
فضـای مناسـبی بـرای حضـور شـرکت ها و 
سـرمایه گذاران خارجـی فراهـم شـده اسـت 
و در متـن قـرارداد و  تفاهم نامه هایـی کـه بـا 
شـرکت های بـزرگ خارجـی منعقـد شـده، 
بـر انتقـال فنـاوری و سـهیم شـدن در بـازار 
صادراتـی  تاکیـد شـده اسـت و مقـرر شـده 
تولیـد  محصـوالت  درصـد  حـدود 30  کـه 
شـده را بـه خـارج از کشـور صـادر کنیم که 
ایـن  موضـوع مـی توانـد آثـار و فوایـد قابـل 
ماحظـه ای بـرای اسـتان ها داشـته باشـد. « 
بـه گزارش ایلنا، رییس جمهور کشـورمان 
در پاسـخ به سـوالی درباره تدابیر دولت برای 
ارتقای اخاق در سـطح جامعه اظهار داشـت: 
»بـرای  اینکـه اقتصاد کشـورمان به درسـتی 
بـه حرکـت درآیـد نیازمند اخاق هسـتیم و 
چنانچـه بـه اصول اخاقی پایبند نباشـیم  در 

جـذب سـرمایه داخلـی و خارجی با مشـکل 
مواجـه خواهیم بـود. « روحانـی تعالی اخاق 
در جامعـه را بزرگتریـن هدف دولت دانسـت 
و گفـت: »هدف بلند اسـام ترویـج و  نهادینه 
شـدن فضائـل اخاقـی در جامعـه و متخلق 
شـدن مردم بـه اخاق حسـنه اسـت و یکی 
از اهـداف اصلـی انقـاب  اسـامی در کنـار 
توسـعه و اسـتقال سیاسـی اسـتقرار اخاق 
حسـنه در جامعه می باشـد. « رییس  جمهور 
تصریـح کرد: »انقاب اسـامی بـه وجود آمد 
تـا در جامعـه شـاهد دروغ، آزار دیگران،  زخم 
زبـان  تهمـت و افترا نبـوده و به آبـروی مردم 

صدمه زده نشـود. « 
روحانـی خاطرنشـان کرد: »بـرای نهادینه 
بـه قوانیـن  شـدن اخـاق در کنـار توجـه 
موضـوع فرهنگ بسـیار اهمیـت  دارد و مردم 
باید به چنان رشـد فرهنگی دسـت یابند که 
بداننـد بـدون برخـورداری از اخـاق حسـنه 

رسـیدن به رفاه  اسـتحکام خانـواده وحدت و 
انسـجام جامعه و ایثار و فـداکاری امکان پذیر 
نیسـت. « رییـس  جمهـور با اشـاره بـه نقش 
رسـانه ها در ارتقـای اخـاق در جامعه گفت: 
»مهم تریـن اقـدام رسـانه ها در ایـن  عرصـه 
قبـل از تبلیـغ،  عمل به آن اسـت و باید خود 
رسـانه ها در مقـام عمـل متعهـد بـه اخـاق 

باشند. « 
ارتقـای  و  »احیـا  کـرد:  اضافـه  روحانـی 
اخـاق در جامعـه یـک اصـل اساسـی بـرای 
دولـت اسـت و در ایـن زمینـه همـه بایـد 
دسـت  به دسـت هم بدهنـد. « رییس  جمهور 
در پاسـخ به سـوالی درباره ساخت و سازهای 
غیرمجـاز در مناطـق مختلف طبیعـی اظهار 
سواسـتفاده  نوعـی  شـاهد  » امـروز  داشـت: 
در کشـور مخصوصـا در مناطقـی کـه دارای 
باشـیم  مـی  طبیعـی هسـتند،   مزیت هـای 
و  عـده ای قصـد دارنـد ایـن مناطـق زیبـای 

عمومی را اختصاصـی کنند. «  روحانی تاکید 
کـرد: »برای مقابلـه با این نوع سواسـتفاده ها 
همـه قوای سـه گانه باید بـا یکدیگر همکاری 
داشـته  باشـند و این کار نوعی مبارزه با فساد 
اسـت چـرا که تجـاوز به حقـوق عامـه مردم 
محسـوب مـی شـود. « رییس  جمهـور اضافه 
کـرد: »بلندمرتبـه سـازی نیـز وقتـی از حـد 
مجـاز تجـاوز می کند نـوع دیگـری از تجاوز 

به حقوق  عامه مردم اسـت و امـروز در تهران 
و برخـی شـهرهای بـزرگ شـاهد اینگونـه 
مشـکات هسـتیم و همـه باید تـاش کنیم 
 تـا ایـن مشـکات برطـرف شـود. « روحانـی 
افـزود: »دسـتگاه های دولتـی بایـد تـاش و 
اهتمام بیشـتری در مبارزه با اینگونه مفاسـد 
بـه خـرج  دهنـد و قوای سـه گانه همـکاری و 
تعامل بیشـتری در این زمینـه انجام دهند.«

رییس جمهور:

برجام فضای مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است

    دولت

پیـام مـا- رییـس دانشـگاه آزاد اسـامی 
از  یکـی  را  خارجـی  زبـان  کرمـان  اسـتان 
مهم تریـن ابزارهـای ارتباطـی بـرای صـدور 

دانسـت.  اسـامی  تمـدن 
دکتـر بابـک آل طـه در آییـن افتتاحیـه 
چهاردهمیـن کنفرانـس بین المللـی زبـان و 
ادبیـات انگلیسـی ایـران کـه با حضـور دکتر 
علی اصغر رسـتمی ابوسعیدی رییس دانشگاه 
پیـام نور کشـور، دکتر نصراهلل گرامی مشـاور 
عالـی اسـتاندار کرمـان، دکتر محمـود وفایی 
مدیـرکل  میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 

گردشگری اسـتان و اساتید مطرح رشته های 
زبـان و ادبیـات انگلیسـی در سـطح ملـی و 
بین المللـی بـه میزبانـی واحد کرمـان برگزار 
شـد، بـا اشـاره بـه نام گـذاری عصـر حاضر با 
عنـوان عصـر ارتباطات و فنـاوری گفت: »اگر 
بخواهیـم تمـدن و فرهنگ اسـامی در طول 
تاریـخ اثر خـود را برجای بگـذارد باید با زبان 
خارجـی و نحوه اسـتفاده از آن به عنـوان ابزار 
ارتباطـی آشـنا باشـیم.« دبیـر هیـأت امنای 
دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان کرمـان اضافه 
کـرد: »کنفرانـس بین المللـی زبـان و ادبیات 
انگلیسـی ایران برای اولین مرتبه در دانشـگاه 
آزاد اسـامی و بـه میزبانـی واحـد کرمـان 
برگـزار شـد. امیـدوارم این کنفرانـس قدمی 

مثبـت در جهـت درک متقابـل فرهنگ های 
مختلف باشـد.«

با فراگیری زبان خارجی آینده ای 
روشن برای کشور ترسیم کنید

مشـاور عالـی اسـتاندار کرمان بـا تقدیر از 
مسـئولین دانشگاه آزاد اسـامی واحد کرمان 
و انجمـن زبـان ایـران بـرای برگـزاری ایـن 
کنفرانـس بین المللـی عنـوان کـرد: »اسـتان 
کرمـان به عنـوان بزرگ تریـن اسـتان کشـور 
اسـتعدادهای  پـرورش  در  عمـده ای  سـهم 
مختلـف  عرصه هـای  در  ملـی  درخشـان 

بـر  فرهنگـی   و  اقتصـادی  علمی،سیاسـی، 
تشـریح  بـا  گرامـی  نصـراهلل  دارد.«  عهـده 
پتانسـیل های اسـتان کرمـان در بخش هـای 
صنعتـی، معدنـی، کشـاورزی و گردشـگری 
کرمـان  »اسـتان  گفـت:  سـرمایه گذاری  و 
بـا 500 سـال پیشـینه در صـادرات فـرش 
دسـتباف بیـش از  30 درصد سـهم صادرات 
فـرش دسـتباف کشـور را به خـود اختصاص 
داده اسـت.« وی بـا اشـاره بـه پتانسـیل های 
کرمـان  اسـتان  سـرمایه گذاری  قابل توجـه 
حضـور  بـرای  ایجادشـده  فرصت هـای  و 
همـه  »از  گفـت:  اسـتان  در  کارآفرینـان 
بخش هـای عاقه منـد دولتـی و خصوصـی 
بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  بـرای  

صنعتـی،  کشـاورزی،  اقتصـادی،  معدنـی، 
سـایر  و  پسـته  ،صـادرات  فـرش  صـادرات 
محصـوالت و خدمات اسـتان دعوت به عمل 
می آیـد.« مشـاور اسـتاندار با تشـریح جایگاه 
انجمن هـای علمـی در نقشـه جامـع علمـی 
کشـور، خواسـتار عملکـرد قوی تـر آن هـا در 
رشـته های تخصصـی و مرتبـط شـد. گرامی 
در بخش دیگری از سـخنان خود دانشجویان 
را مخاطـب قـرار داد و آن هـا را بـه فراگیـری 
علـم و پرهیـز از مدرک گرایـی دعـوت کـرد 
و از علـم آمـوزان همـه رشـته ها خواسـت بـا 
فراگیـری زبان خارجی و حضـور در بازارهای 
ملـی و بین المللی، آینده روشـنی بـرای خود 
و کشورشـان ترسـیم کننـد. مشـاور عالـی 
اسـتاندار بـا انتقـاد از لـزوم حضـور دانـش 
آمـوزان و دانشـجویان در کاس های آموزش 
زبـان خارجـی خـارج از سـاعات مدرسـه و 
و  آموزش وپـرورش  مسـئوالن  از  دانشـگاه، 
آمـوزش عالی درخواسـت کرد با کارشناسـی 
دقیـق آسیب شناسـی  نقاط ضعف سیسـتم 
آموزشـی کشـور، برای اصاح ایـن مهم اقدام 

یند. نما
حضور اساتید مطرح زبان خارجی

 در کرمان
علمـی  دبیـر  خداپرسـت  مهـدی  دکتـر 
چهاردهمیـن کنفرانـس بین المللـی زبـان و 
ادبیـات انگلیسـی ایـران ضمن گرامیداشـت 
حضـور مسـئولین  اسـتان و اسـاتید ملـی و 
بین المللـی گفـت: »ایـن کنفرانـس هرسـاله 
بـا مشـارکت و میزبانـی دانشـگاه های معتبر 
کشـور برگـزار می شـود.« وی افـزود: »بـرای 
زبـان  بین المللـی  کنفرانـس  مرتبـه  اولیـن 
و ادبیـات انگلیسـی ایـران در دانشـگاه آزاد 
اسـامی و بـه میزبانـی واحـد کرمـان برگزار 
شـد.« وی با اشـاره به مشـارکت دانشجویان 
بین المللـی  کنفرانـس  ایـن  برگـزاری  در 
سـه روزه گفت: »اسـاتید مطرح زبان خارجی 
در سـطح ملـی و بین المللـی در رشـته های 
مختلـف آمـوزش، مترجمی و زبـان و ادبیات 
انگلیسـی در ایـن کنفرانـس حضـور دارنـد 

کـه ازجملـه آن هـا می تـوان به حضـور دکتر 
حسـین نسـاجی مدیـر گـروه زبان دانشـگاه 
ویکتوریـای کانـادا، دکتـر مهـدی ریاضـی از 
دانشـگاه مـک کـواری اسـترالیا، دکتـر زهره 
اسـامی راسـخ از دانشـگاه تگـزاس، دکتـر 
محمدرضا هاشـمی معاون آموزشـی دانشگاه 
فردوسـی مشـهد و خانـم  فرحناز فرحـزاد از 

دانشـگاه عامـه طباطبایـی اشـاره کـرد.«
چشـمگیر  اسـتقبال  بـه  اشـاره  بـا  وی   
کنفرانـس  ایـن  برگـزاری  از  عاقه منـدان 
چکیده هـای  »تعـداد  گفـت:  بین المللـی 
ارسـالی بـه دبیرخانـه همایش بیـش از 620 
عنـوان اسـت که توسـط کمیتـه ای  46 نفره 
متشـکل از داوران ملـی و بین المللـی ارزیابی 
و داوری شـده اند.« ایـن عضـو هیـأت علمـی 
دانشـگاه افزود: »از بین چکیده های ارسـالی، 
تعـداد 110 مقالـه به صورت سـخنرانی و 90  

مقالـه در قالب پوسـتر توسـط هیـأت داوران 
پذیرفتـه شـد.« وی با اشـاره به سـطح باالی 
علمـی مقـاالت ارائه شـده در ایـن کنفرانـس 
ارائه شـده  مقـاالت  موضـوع  بین المللـی، 
در ایـن کنفرانـس را همـگام بـا موضوعـات 
افزود:»بـرای  و  دانسـت  دنیـا  روز  مرتبـط 
کلیـه مقـاالت ارائه شـده گواهی ارائـه و برای 
کلیـه شـرکت کنندگان گواهـی شـرکت در 
کنفرانـس صـادر خواهد شـد.« عضـو انجمن 
آمـوزش زبـان و ادبیـات انگلیسـی ایـران بـا 
اشـاره بـه برگـزاری  کارگاه هـای تخصصـی 
و پنـل ترجمـه و آمـوزش زبـان در روز اول 
ایـن کنفرانـس اظهار کـرد:»در پنـل آموزش 
ترجمـه  دکتـر هاشـمی معـاون آموزشـی 
دکتـر  خانـم  و  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه 
فرحزاد از دانشـگاه عامه مشـترکا سخنرانی  

کردند.« 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان با اشاره به چهاردهمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات انگلیسی ایران:

زبان خارجی جزو مهم ترین ابزارهای ارتباطی برای 
صدور تمدن اسالمی است

 اطالع رسانی

کنفرانس در یک نگاه
در روز اول ایـن کنفرانـس چهـار کارگاه تخصصـی توسـط دکتـر حسـین نسـاجی، 
دکتـر مهـدی ریاضـی، دکتر گودرز علی بخشـی، دکتـر موالمیری و دکتر حسـام الدین 
قنبـر و همچنیـن یـک پنـل ترجمـه و آمـوزش زبـان  توسـط دکتـر فرحنـاز فرحـزاد 
افتتاحیـه،  مراسـم  برگـزاری  بـه  می تـوان  دوم  روز  برنامه هـای  از  شـد.  برگـزار 
سـخنرانی های دکتـر حسـین نسـاجی، پروفسـور تاگوجـی و خانم هـا فریـده پـور گیـو 
و زهـره اسـالمی اشـاره کرد. از دیگـر برنامه هـای روز دوم کنفرانـس ارائه مقاالت، 
بازدیـد از نمایشـگاه پوسـتر، گـزارش کانـون زبـان ایـران و بازدید از باغ شـاهزاده 
ماهـان بـود. در روز جمعـه بیسـت و هشـتم آبـان مـاه کـه آخریـن روز برگـزاری 
چهاردهمیـن کنفرانـس بین المللـی زبان و ادبیات انگلیسـی ایران بـود، برنامه هایی 
از قبیـل سـخنرانی های دکتـر مهـدی ریاضـی، گـزارش دکتـر علیرضـا جلیلـی فـر 
رییـس انجمـن زبـان و ادبیـات انگلیسـی ایـران، ارائـه مقـاالت و پانل هـای ترجمـه 

دکتـر فرحنـاز فرحـزاد و النـا بارسـتا و همچنیـن مراسـم اختتامیـه برگـزار شـد. 
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کرمون

فاطمه پور مرادی
حضـور  بـا  ایرانـی  آواز  آمـوزش  کارگاه 
خواننـده  و  هنرمنـد  معتمـدی  محمـد 
کشـورمان و بـه همـت موسسـه فرهنگـی 
بـا حضـور  بسـطامی  ایـرج  اسـتاد  هنـری 

جمعـی از هنرمنـدان و هنرجویان در محل 
ایـن موسسـه فرهنگـی برگـزار شـد.

مهـارت  آموزشـی  کارگاه  ایـن  اهـداف 
زیبایـی  صـدا،  سـازی  آمـاده  و  تمریـن 
شناسـی نوانـس و اکسـنت در آواز ایرانـی 

بـود. فاطمـه بسـطامی، خواهـر زنـده یـاد 
ایرج بسـطامی، در حاشـیه این برنامه در در 
گفـت و گو بـا خبرنـگار مـا گفت:»هدف ما 
و ایـن مجموعـه، همـان هدف ایرج اسـت.«
ایـرج  هنـری  فرهنگـی  بنیـاد  مدیـر 
بسـطامی ادامـه داد:»اهـداف ایـرج خدمـت 
بـه موسـیقی و مخصوصا بـه آواز بود و همه 
مـی داننـد کـه ایـرج بسـطامی بـه کرمـان 
آمـد تـا بـه موسـیقی و آواز اسـتان خودش  
خدمتـی کـرده باشـد. درسـت اسـت کـه 
در ایـن راه بسـیار اذیـت شـد و مشـکات 
فـراوان بـود امـا عشـق خدمـت به شـهرش 
باعـث شـد کـه همچنان بـه خدمـات خود 

ادامـه دهـد.«
وی افزود:»مـا اینجـا را بـا دسـت خالی و 
بـه تنهایی بـا کمـک همسـر و فرزندانم راه 
انـدازی کردیم و خدا را شـکر توانسـتیم آن 

را سـامان دهیم.« 
بسـطامی گفت:»امـروز کـه ایـن کارگاه 
برگـزار شـد، من تـک تک صدا هـا را گوش 
زیبـای  صداهـای  صداهـا  بیـن  در  کـردم. 
بسـیاری بـود کـه تنهـا بـا تمریـن و یـک 
سـری تکنیـک هـا مـی توانسـت پرورانـده 

شـود و تعلیـم ببینـد.«
وی ادامـه داد:»مـن از تمامـی اسـتادانی 
کـه خـارج از کرمـان هسـتند در خواسـت 
بـه بچـه هـای شهرسـتانی  تـا  مـی کنـم 
کمـک کننـد تـا بتواننـد بـه جایی برسـند. 
چـون حقیقتـاً آواز در موسـیقی مـا مظلـوم 

واقـع شـده اسـت.«
ایـرج  هنـری  فرهنگـی  بنیـاد  مدیـر 
بسـطامی افزود:»مـا هنرمنـدان بزرگـی در 
کرمـان داشـتیم و داریـم که یکـی از آن ها 
ایـرج بسـطامی بـوده که عاشـق ایـن خطه 

کنسـرت  اروپـا  در  حتـی  زمانـی  و  اسـت 
داشـت. آن تعصبـی کـه نسـبت بـه کرمان 
داشـت وصف نشـدنی بـود کـه همراهیانش 
تعجب مـی کردند. امیدواریم که مسـئولین 
شـهر از مـا حمایـت کننـد تـا از کار خـود 
پشـیمان و دلسـرد نشـویم. همه کسانی که 
بـه هنـر و موسـیقی عاقـه دارند دسـت به 
دسـت هـم دهیـم و کمـک کنیـم تـا هنـر 

جایـگاه خـودش را پیـدا کنـد.
بقیـه هسـتم.  ماننـد  فـردی   مـن هـم 
امـا نـام ایـرج بسـطامی در کنار من اسـت. 
امیـدوارم کـه بتوانـم بـا این نام بـه فرهنگ 

جامعـه خدمـت کنـم.«
مختلـف،  سـازهای  نوازندگـی  آمـوزش 
نقاشـی، خوشنویسـی و کاس هـای هنری 
ایـرج  فرهنگـی  موسسـه  در  گوناگـون 

مـی شـود. برگـزار  بسـطامی 

مدیر بنیاد فرهنگی هنری ایرج بسطامی:

آواز در موسیقی ما مظلوم واقع شده است

 خبر

رمان»بلـوار  نخسـت  فصـل 
محمدرضـا  نوشـته  پارادیـس« 
قتـل  یـک  صحنـه  بـا  ذوالعلـی، 
آغـاز مـی شـود و ایـن گمـان را در 
ذهـن خواننـده ایجـاد مـی کند که 
بـا رمانـی جنایـی - پلیسـی روبـه 
روسـت. امـا خواننـده در ادامـه بـا 
بسـتری از حوادث درونـی و بیرونی 
مواجـه مـی شـود کـه اثـر را از حد 
یـک رمان پلیسـی صرف خـارج می 
کنـد. وقتـی که با هـر اثر بـه عنوان 
یـک ماهیت دارای تشـخص مادی و 
ذهنی همراه شـوید، پرداختن به دو 
اصـل محتوا و فـرم در اولین برخورد 
امـری اسـت الزم و قابل بحـث. این 
دو مقولـه خواننـده را بـه سـمت دو 
سـوال اساسـی هدایت مـی کند که 
پاسـخ بـه هرکـدام از آنها مـی تواند 
تـا حـدودی هـم جریـان فکـری و 
خواننـده  بـرای  را  اثـر  ای  اندیشـه 
روشـن تـر کنـد و هـم نـوع شـگرد 
و ابـزار کار نویسـنده را در معـرض 
دیـد بگـذارد. مسـاله و دغدغه رمان 
چیسـت؟ طـرح توطئـه و شـگرد و 
چینـش روایـت در بیـان مفهـوم و 
مسـاله رمـان بـه چه شـکل اسـت؟ 
رمـان نویـس بـرای آنکـه بتواند هم 
به»عشـق مـا به عنصـر نامعلـوم در 
تجربه بشـری« پاسـخ مثبت دهد و 
هـم تصـوری از واقعیـت در اثر خود 
شـخصیت  بتوانـد  بایـد  بیافرینـد، 
دارای  حـوادث  پذیـر،  بـاور  هـای 
روابـط علـت و معلولـی و چینـش 
هـای روایتـی محکم و قـوی را خلق 
کـرده و طـرح سـاختاری منحصـر 
خـود را در این راسـتا پیـاده کند که 
هـم بـا ایجـاد فلسـفه و ایدئولـوژی 
همخوانـی  هـا  شـخصیت  و  متـن 
داشـته باشـد و هـم در پیرنگ)علت 
و معلولـی( که گاهـی کمرنگ و گاه 
پررنـگ می شـود. خـط داسـتانی و 
روایـت خـود را شـکل دهد.»بلـوار 
پارادیـس« بـا زاویـه دیـد دانای کل 
در نقـش مشـاهده گـر غیرفعـال بـا 
صحنـه یـک قتـل، کار خـود را آغاز 

می کنـد. خواننـده با وارد شـدن به 
فصـل دوم که بـا تکنیک نامه نگاری 
زنـی به دوسـتش آغـاز می شـود، با 
زاویه نگاه شـخصیتی جدید و سطح 
دیگـری از روایـت روبه رو می شـود. 
ژنـت،  ژرار  هـای  نـوآوری  از  یکـی 
نظریـه پـرداز ادبی در نظریـه روایت 
تمایـز میـان این دو پرسـش اسـت؛ 
یـک: نقطـه دیـد کـدام شـخصیت 
چشـم انـداز روایـت را جهـت مـی 
دهـد؟، دو: راوی کیسـت؟ به عقیده 
ژنـت دیگـر نظریـه پـردازان روایـت 
نتوانسـته اند میـان این دو پرسـش 
تمایـز بگذارنـد. هرچند میـان نقطه 
دیدهـا تمایز گذاشـته انـد، ولی این 
تمایزهـا نشـان دهنده تفـاوت های 

نیسـت. واقعی 
 از نظـر او ایـن تفـاوت را بایـد بر 
پایـه میـزان اطاعـات بیـان کـرد. 
هنگامـی  شـخصیت  دیـد  نقطـه 
روایتگـری را جهـت مـی دهـد کـه 
راوی فقـط چیزهایـی را مـی گویـد 
کـه شـخصیت از آنهـا آگاهـی دارد. 
در ایـن حالت شـخصیت مـورد نظر 
شـخصیت کانونی اسـت و با روایتی 
سـر و کار داریـم که کانونی شـدگی 
درونـی دارد. از نظر ژنت، روایت الزم 
نیسـت همیشـه بـه یک نقطـه دید 
محـدود بمانـد، بلکـه ممکـن اسـت 
کانونـی شـدگی درونـی را بـه کلـی 
کنـار بگـذارد یـا از یـک شـخصیت 
کانونـی به شـخصیت کانونـی دیگر 
بـرود. نکتـه ای که بایـد در اینجا به 
آن اشـاره کـرد، آگاهـی شـخصیت 

اسـت. آنچـه اهمیت دارد این اسـت 
دیـد  نقطـه  گاهـی  هـا  راوی  کـه 
شـخصیت هـای داسـتان را توضیح 
مـی دهنـد. در واقـع همـان چیـزی 
کـه در رمان»بلـوار پارادیـس« هـم 
اتفـاق مـی افتـد. در هر فصـل راوی 
کانونـی  بـا شـخصیت  در جاهایـی 
همـراه مـی شـود و طبـق دانسـته 
هـای آن شـخصیت بـرای خواننـده 
چیـزی  و  دهـد  مـی  توضیحاتـی 
کـه شـخصیت  را  آنچـه  از  بیشـتر 
مـی دانـد، بیان نمـی کنـد. در واقع 
ایجـاد  را  درونـی  شـدگی  کانونـی 
مـی کنـد. هرچنـد در فصولـی مـی 
تـوان نقـض این حالـت را هـم دید. 
امـا آنچـه که در بیشـتر فصـول این 
رمـان جریـان دارد، همان اسـت که 
گفتـه شـد. در »بلـوار پارادیـس« با 
تعـدد راوی هـا روبـه رو نیسـتیم، 
هـای  شـخصیت  تعـدد  بـا  بلکـه 
کانونـی روبـه روییـم کـه گاه ایـن 
شـخصیت ها دارای کانونی شـدگی 
درونی هسـتند و در معـدود فصولی 
هم بـا کانونی شـدگی بیرونـی روبه 
روییـم؛ یعنـی راوی چیزهایی را می 
گویـد کـه شـخصیت از آن آگاهـی 
همـان  یـا  کانونـی شـدگی  نـدارد. 
در  کانـون  شـخصیت  روایتگـری 
فصـل هـای مختلـف رمـان توسـط 
کاراکترهایـی مانند ملیحه/ سـتوان/ 
رسـتم  اعظـم/  مهنـدس/  سـمیرا/ 
زاده و... شـکل مـی گیـرد. کاراکتـر 
ملیحـه کـه به طـور منظـم در همه 
جـای رمـان پخـش اسـت و حضـور 
دارد، چـون با تکنیک و شـگرد نامه 
نگاری به بیـان حوادث و رویدادهای 
پیرامـون خودش می پـردازد، دارای 
نوعـی آزادی بیـان اسـت و دسـت 
گشـایی  گـره  بـرای  را  نویسـنده 
حـوادث در بسـیاری از فصولـی کـه 
اسـت،  کانونـی  شـخصیت  ملیحـه 
بـاز مـی گـذارد. در خوانـش رمـان 
دیـده می شـود نویسـنده در فاصله 
هـای مشـخص گـره ای را ایجـاد و 
گـره ای دیگـر را بـاز مـی کنـد و با 

ایـن شـگرد دو هـدف را دنبـال می 
را  دادن  ادامـه  انگیـزه  یکـی  کنـد. 
در خواننـده خـود بیشـتر مـی کند. 
یعنـی بـا همـان تکنیک رمـان های 
پلیسـی سـعی مـی کند خواننـده را 
همچنان سـر جـای خود نگـه دارد. 
دوم اینکـه بـا تاکیـد رویـداد بیـان 
شـده یا گـره افکنده شـده، همزمان 
بخشـی از سـاختار روایتـی و طـرح 
توطئـه خـود را نیـز سـر و سـامان 
مـی دهـد و جلو مـی برد. مـی توان 
بـرای راوی»بلـوار پارادیس« خصلت 
هـا و خصوصیاتـی را تعریـف کـرد 
کـه یـک دسـته از ایـن خصلـت ها 
را نـه ماهیـت راوی به خـودی خود، 
بلکـه ماهیـت شـخصیت هایـی که 
روایتگـری را هدایـت مـی کنند، به 
وجـود می آورد. درواقـع راوی »بلوار 
پارادیس« در دو سـطح عام و خاص 
در حالـت نوسـان اسـت یـا بهتر در 
دو نمایـش عامـه گـی و خاصـه گی 

در حالتـی از صعـود و نـزول قـرار 
دارد. ایـن دو سـطح را دوتکـه بودن 
روایـت  سـاختار  مسـیر  در  رمـان 
و خـط داسـتانی ایجـاد مـی کنـد. 
عـام در اینجـا بـه معنـای داسـتانی 
جریانـات  فاقـد  و  کننـده  سـرگرم 
فلسـفی و ایدئولـوژی پردازی اسـت 
و خـاص به معنای داشـتن وسوسـه 
ایدئولوژی و فلسـفه در بیان واقعیت 
هـای درونـی و بیرونی اسـت؛ مانند 
همراهی با شـخصیت های سـمیرا و 
سـتوان... امـا این دو سـطح در کنار 
هـم کلیـت تابلـوی رمان را ترسـیم 
مـی کننـد؛ مـی تـوان گفـت رنـگ 
خاکسـتری زمینـه کلی ایـن تابلو را 

تشـکیل مـی دهند.
زمینـه  ایـن  در  جاهایـی  در 
خاکسـتری، بـا تـاش هایـی رنگی و 
گاهـی مملـو از رنـگ روبـه روییـم. 
کنـار  در  رنگـی  هـای  تـاش  ایـن 
خاکسـتری زمینـه، در واقـع همـان 

دو سـطح نوسـانی راوی را تشـکیل 
مـی دهنـد. یعنی دو سـطح تفکری 
و اندیشـه ای راوی، کـه کلیـت اثـر 
را از لحـاظ معنایـی و جهـان بینـی 
بـه وجـود مـی آورد. قلم خـوب این 
نویسـنده کرمانـی و نـگاه و تخیـل 
بنیادینـی کـه در بیـان رویدادهـا و 
حـوادث اجتماعـی و در برخـورد بـا 
عنصـر داسـتان و تخیـل دارد، قابل 
ارزش گـذاری و بحث بسـیار اسـت. 
فـرم روایـی اثـر و شـگرد نویسـنده 
و شـیوه گـره گشـایی او از حـوادث 
و رویدادهـا را مـی تـوان بـه عنـوان 
یکـی از نقـاط قـوت خیلـی خـوب 
این رمان دانسـت. حضور شـخصیت 
هـای مختلـف و سـر وسـامان دادن 
تنهـا  روایـت،  مسـیر  در  آنهـا  بـه 
توانمنـدی و قـدرت نویسـنده را در 
ثبـت و بسـط موقعیت ها بـه خوبی 

نشـان مـی دهد.
)روزنامه فرهیختگان(

نگاهی به رمان »بلوار پارادیس« به بهانه چاپ دوباره؛

 شبیه عطر برف در پارادیس

حیات
چهره درخشان

 سید علی اکبر صنعتی

بخش 30
بـه  کـه  کرمـان  صنعتـی  پرورشـگاه 
سـال  در  صنعتـی  اکبـر  حـاج  همـت 
در  را  بزرگانـی  شـده،  تاسـیس   1295
دامـان خود پـرورده اسـت. یکـی از این 
بزرگان»سـیدعلی اکبـر صنعتی« اسـت. 
سـید علی اکبر صنعتی نقاش و مجسـمه 
سـاز معـروف ایـران اسـت. کتاب»چهره 
هـای درخشـان« نوشـته حبیب یوسـف 
ایـن هنرمنـد  زندگـی  روایـت  بـه  زاده 

شـهیر پرداختـه اسـت؛
در میدان راه آهن تهران، جلوی سـاختمانی 
کـه مجسـمه هـا در آن زندانـی شـده بودنـد، 
میـوه و تـره بـار فروش ها بسـاط کـرده بودند 
و جعبـه هـای پر از میـوه و سـبزی را حتی تا 
جلـوی در قفل شـده نمایشـگاه چیـده بودند. 
اسـتاد، هـر وقـت کـه بـرای دیـدن مجسـمه 
هایـش مـی رفـت، مجبـور بـود بـا زحمـت از 
میـان چـرخ هـا و گاری های آن ها رد شـود و 
خـود را به پشـت میله هـای آن زندان متروک 
برسـاند و بـا حسـرت بـه تماشـای حاصل یک 
عمـر زحمـت و تـاش خـود بنشـیند. گاهـی 
از ایـن کـه مجسـمه هایـش بـه حبـس ابـد 
محکـوم شـده بودند، دلش می گرفت و اشـک 
مـی ریخـت. تنها دل خوشـی اش ایـن بود که 
چهـره هـای غبـار گرفتـه آن هـا هنوز سـالم 
مانـده اسـت. امیدوار بـود که بتوانـد روزی آن 

هـا را آزاد کنـد و ایـن امیـد دیـری نپایید.
عاقبـت روزی رسـید کـه همـه آن زندانیان 
بـی جـان، بـه دسـت جهـل اعـدام شـدند. در 
آدم  ای  عـده  انقـاب،  دوران  هـای  شـلوغی 
نـاآگاه و سـودجو کـه مـی دیدنـد در و پنجره 
سـاختمان زنـگ زده و متروکـه شـده اسـت، 
بـه ایـن خیال که با سـوء اسـتفاده از شـلوغی 
زمانـه می تواننـد از آب گل آلود ماهی بگیرند 
و سـاختمان را تصـرف کنند، قفل را که سـال 
هـا بسـته بـود، شکسـتند و با تیشـه و چکش 
و پتـک، مجسـمه ها را خـرد کردنـد و تابلوها 
را دریدنـد. شـاید مـی خواسـتند مجسـمه ها 
را دور بریزنـد تـا جـا بـرای چیـدن جعبـه هـا 
بـاز شـود! شـاید هـم فکـر مـی کردند کـه آن 
همه مجسـمه ارتباطی با حکومت شـاه دارد و 
هر نشـانه ای از شـاه سـتمگر باید نابود شـود! 
غافـل از ایـن که خالق آن آثار ارزشـمند، خود 
نیـز درد کشـیده و سـتم دیـده بود. شـاید هم 
علـت دیگـری داشـت؛ امـا هرچـه بـود، طولی 
نکشـید که جـای آن همه یادگار عشـق و هنر 
و حاصـل سـال ها بـی خوابی شـبانه و تحمل 
سـختی ها و خـون دل خوردن هـا را خروارها 

میـوه و سـبزی گندیده، غصـب کرد.
»چنـد روز بعـد از این واقعه بـاور نکردنی، 
دوسـتان و آشـنایانم مـرا آرام آرام در جریـان 
ایـن حملـه و هجـوم و ویرانـی قـرار دادنـد. 
درسـت مثـل باخبـر سـاختن پـدری از مرگ 
فرزنـدان دلبنـدش. کمـرم شکسـت. خمیده 
شـدم. بـه گریـه افتـادم و نالیدم:خدایـا! چـرا 
ایـن چنیـن  عقوبتـی  بـه جـزای  بایـد  مـن 
سـنگین دچـار شـوم؟ مگـر من چـه خطایی 
کـرده بـودم؟ دلـم از ایـن مـی سـوخت کـه 
دیگـر پیـر شـده بـودم. تـوان هیـچ جبرانـی 
برایـم نمانـده بـود. با تمامـی این احـوال، در 
دل بـرای کسـانی کـه از روی نادانـی چنیـن 
وارد  مـن  روح  و  دل  بـر  هولناکـی  ضربـه 
آوردنـد، دعـا کردم. دعایشـان کـردم که خدا 
بـر عقـل و معرفتشـان بیفزایـد و هدایتشـان 

. کند
از ایـن حادثـه مدتـی هـاج و واج و کافـه 
بـودم کـه یک بـاره به خـودم نهیـب زدم:مرد! 
نشسـتن و سـر در گریبان گرفتن چرا؟ تمامی 
مجسـمه هایـت را شکسـتند و از بیـن بردنـد. 
پرخاطـره تریـن تابلوهـای نقاشـی ات را پـاره 
کردنـد و دور ریختنـد و بـه غـارت بردنـد کـه 
تـو بنشـینی به غصـه و اندوه و نومیـدی؟ مگر 
بـا غصـه خـوردن مـی توانـی آن همه یـادگار 
عزیـز را دوبـاره بازیابـی؟ بلند شـو مـرد! تا آن 
جـا که مـی توانی جبـران کن. همیـن بود که 

دلتنگـی و انـدوه را از خود دور سـاختم.

ایرج بسـطامی خواننده موسـیقی سـنتی 
ایرانـی بود. وی در یکم آذر ماه سـال 1336 
در شهرسـتان بم متولد شـد. از پنج سـالگی 

بـه خواندن آواز عاقه نشـان داد.
او  اسـتعداد  بسـطامی  یـداهلل  عمویـش   

را کشـف کـرد و پـرورش داد. ایـرج در ایـن 
سـال ها ردیف هـای آوازی در مکتب تهران 
سـبک اسـتاد عبـداهلل خـوان دوامـی را نزد 
عمـو فـرا گرفت و در 22 سـالگی بـه جرگه 

شـاگردان اسـتادان آواز ایـران پیوسـت.

وی در ایـن سـال هـا به رغم مشـکات 
بـار  یـک  ای  هفتـه  زیـاد،  مسـافت  و  راه 
بـرای فراگیـری آواز از بـم بـه تهـران مـی 
آمـد. ایـرج نـزد پرویـز مشـکاتیان آهنـگ 
تـا  رفـت  سـنتور  نامـی  نوازنـده  و  سـاز 
تلفیـق شـعر و موسـیقی را نـزد او بیاموزد 
و کـم کـم نخسـتین آلبـوم هـای خـود را 
بـا مشـکاتیان منتشـر کـرد. آلبـوم هـای 
»افشـاری مرکـب« ، »مـژده بهـار« ، »افق 
مهـر« و »وطـن مـن« در همیـن دوره بـه 
بـازار عرضـه شـدند. در بوی نـوروز نیز که 
حاصـل همـکاری گـروه دسـتان و آهنـگ 
سـازی محمدعلـی کیانـی نـژاد می باشـد 
و از کارهـای بـه یادمادنـی موسـیقی ایران 
بـا  بسـطامی  سـپس  خوانـد.  آواز  اسـت، 
همـکاری کیـوان سـاکت »آلبـوم فسـانه« 
حسـین  و  »سـکوت«   ، متیـن  کـورش 
کـرد.   خلـق  را  خیـال«  »تحریـر  پیرنیـا 

آلبـوم موسـم گل حاصـل همـکاری او بـا 
محمدرضا درویشـی بـود و در آن برخی از 
تصانیـف قمرالملـوک وزیـری را بازخوانـی 
کـرد. آهنـگ گل پونـه هـای وحشـی کـه 
نیـز پـس از مـرگ وی در بـم آوازه ملـی 
از  آهنگـی  روی  حاصـل صدایـش  یافـت. 
پیرنیاسـت. آوازهـای ایـرج بیشـتر بـر پایه 
سـنتور بـود و در گام های بلنـد هیچ کس 
بـه مهـارت وی نرسـید.  با ایـن همه ذوق 
و هنـر در فقـر شـدید بـه سـر می بـرد. او 
هرگـز ازدواج نکـرد و سرپرسـتی خانـواده 
گرفـت.  عهـده  بـر  را  مرحومـش  بـرادر 
آوازهـای دشـتی و محلی او نیـز در کرمان 
و کل ایران دارای شـهرت بسـیاری اسـت. 
شـاید  و  بـود  فروتـن  بسـیار  بسـطامی 
کمتـر  هـای  علـت  از  یکـی  تواضـع  ایـن 
خاموشـی  از  قبـل  تـا  شـدنش  شـناخته 
بـود. او اجـازه نمـی داد عکسـش بـر روی 

کاسـت هایش درج شـود و یـا مقاله ای در 
مـوردش نوشـته شـود. وی در اواخـر عمر 
کوتـاه امـا گرانمایـه خویش بـه زادگاهش 
بـم پنـاه آورد و در خانـه کاهگلـی پدر که 
عاقبـت بر سـرش آوار شـد، چنـد صباحی 
زندگی کرد و سـرانجام در سـحرگاه پنجم 
دی مـاه 1382 در زلزلـه بم زیـر آوار ماند 
و زرق و بـرق جهـان و تمـام متعلقاتـش 
وداعـی بلند گفـت. پس از مرگ بسـطامی 
برخـی از کارهای گذشـته و کنسـرت های 
وی بـا اهالـی موسـیقی و نیـز بـی کاروان 
کولـی » کیـوان سـاکت« انتشـار عمومـی 
یافـت کـه »اهلل مـزار« بـا هـم نـوازی سـه 
تـار بهـداد بابایـی از جملـه ایـن آثـار بود. 
طـی حادثـه زمین لرزه بـم در تاریخ 5 دی 
همیـن  در  پـدری خـود  خانـه  در   1382
شـهر درگذشـت. از وی فرزنـدی بـر جای 

نمانده اسـت.

ایرج بسطامی؛ حنجره کویر
 چهره
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آبشار آبسر بحر آسمان
موقعیـت  در   :Absor آبسـر  آبشـار 
در   E570550  N291209 جغرافیایـي 
اسـتان کرمان واقع اسـت. این آبشـار در دره 
اي عمیـق در شـمالي ترین بخـش ارتفاعات 
بحـر آسـمان واقع شـده اسـت. ایـن دره در 
از  جنـوب شـرقي روسـتاي سـید مرتضـي 
توابـع بخـش سـاردو اسـتان کرمـان واقـع 
اسـت. فاصلـه آبشـار تا روسـتا در حـدود 7 

کیلومتـر اسـت.
دسترسـي بـه آبشـار از طریق جـاده رابر-
جیرفـت، جاده فرعي امامزاده سـید مرتضي، 
2 کیلومتـر مانده به روسـتاي سـیدمرتضي، 
در  اسـت.  امکانپذیـر  آبشـار  خاکـي  جـاده 
بخـش سـاردو چنـد مقبـره امامـزاده وجود 
انهـا سـید مرتضـي  دارد کـه مشـهورترین 

بـرادر امـام رضا )ع( اسـت.

آبشـار آبسـر در محـدوده روسـتاي سـید 
مرتضـي از توابـع دهسـتان هنـزا قـرار دارد. 
ایـن آبشـار زیبـا کـه ارتفـاع آن بـه حـدود 
کیلومتـري   25 در  رسـد؛  مـي  متـري   25
جنـوب شـرق رابـر واقـع شـده اسـت. ایـن 
آبشـار دل انگیـز کـه صداي ریـزش آب آن، 
شـور و اشـتیاق خاصي بـه فضا مي بخشـد؛ 
بـر دیـواره هـاي تیره رنـگ وسـنگي جریان 
آبشـار،  طـول  از  هایـي  بخـش  در  و  دارد 
برخـورد جریـان آب بـا تختـه سـنگ هـا، 
عـاوه بر شـدت بخشـیدن به صـدا وخروش 
آب، حرکـت در ال بـه الي گل سـنگ هـا، 
خـزه هـا و گیاهـان مسـیر، تصویـر زیبایـي 
را در ایـن بخـش از رابـر و اسـتان، رقـم زده 

 . ست ا
بسـتر  در  آب  حرکـت  ادامـه  همچنیـن 
هـاي  تختـه سـنگ  از البـه الي  رودخانـه 
بزرگ و کوچک و حاشـیه سـبز آن، بر جلوه 
هـاي آبشـار آبسـر افـزوده اسـت. شـباهت 
هـاي تصویـري زیـادي بیـن آبشـار آبسـر و 

آبشـار رایـن وجـود دارد.
اي  مجموعـه  بحرآسـمان  منطقـه 
کوهسـتاني اسـت کـه به همـراه جبـال بارز 
کـوه  رشـته  تریـن  مرتفـع  و  طوالني تریـن 
جنـوب شـرقي کشـور را ایجاد کرده اسـت. 
در واقـع این کوهسـتان به مانند بسـیاري از 
کوهسـتانهاي واقـع شـده در مجموعه فات 

مرکـزي تنهـا یکسـري کـوه پراکنـده
نبـوده بلکـه کامـًا رشـته کوهـي مرتفـع 
اقلیمـي  و  توپوگرافـي  نظـر  از  کـه  اسـت 
هیـچ سـنخیتي بـا مناطـق دشـتي اطـراف 
خـود نـدارد. ارتفاعـات ایـن کوهسـتان کـه 
در جنـوب شـرقي شـهر کرمـان واقع شـده 
و در نزدیکـي کوهسـتانهاي هـزار و جوپـار 
قـرار دارد زمسـتانهاي بسـیار سـردي دارد 
کـه همـراه با بـارش برف اسـت و ایـن برف 

در ارتفاعـات تـا مدتهـا باقـي مـي مانـد.
 ارتفاعـات بحرآسـمان در بخـش جنوبـي 
بـا قـرار گرفتـن در حـوزه آبریـز هلیـل رود 
دشـتي  مناطـق  بـه  نهایتـاً  جازموریـان  و 
ختـم  متـر   1200 تـا   600 ارتفـاع  بـا 
مي شـود کـه از آب و هـواي بسـیار گرمـي 
اسـت.  برخـوردار  مرطـوب  حـدودي  تـا  و 
برعکـس جبهـه شـمالي این رشـته کـوه به 
دشـت هاي مرتفع تـري وصـل مي شـود کـه 

و خشـک هسـتند. اقلیمـي سـرد  داراي 
 ایـن محـدوده کوهسـتاني مرتفـع هم به 
دلیـل بـارش سـاالنه نسـبتاً زیاد که شـامل 
بـاران و بـه ویـژه بـرف اسـت و هـم وجـود 
چشـمه هاي فـراوان از منابـع آبـي فراوانـي 
برخـوردار اسـت کـه بـه صـورت جـوي ها و 
مي شـود  بزرگـي  و  کوچـک  رودخانه هـاي 
کـه تمامـي آنهـا از سرچشـمه هاي رودخانه 
هامـون  بـه  نهایتـاً  کـه  بـوده  رود  هلیـل 

مي ریزنـد. جازموریـان 

اسـتان  حاضـر  حـال  در 
و  اصفهـان  کرمـان،  هـای، 
یـزد بیشـترین تعـداد مراکـز 
بومگـردی را در کشـور دارند به 
طـوری کـه بـه ترتیـب هریک 
از اسـتان ها توانسـته انـد، 81، 
بومگـردی  اقامتـگاه   49 و   63
سـاخته و در اختیار گردشگران 

قـرار دهنـد.
بـا  شـهر،  تیتـر  گـزارش  بـه 
در  گردشـگری  صنعـت  توسـعه 
دنیـا و اسـتفاده از تجـارت جهـان 
در این عرصه از سـوی کشـورمان، 
نیـاز بـه ایجـاد زیرسـاخت هـای 
بخـش  در  ویـژه  بـه  گردشـگری 
اقامتـی مـورد توجـه قـرار گرفـت 
کـه در این راسـتا در کنار سـاخت 
هتـل و مهمانسـراها، اقامتگاه های 
بومگـردی نیـز در کانـون توجـه، 
سـرمایه گـذاران بخـش خصوصی 
در صنعـت گردشـگری و سـازمان 
میـراث فرهنگی قرار گرفته اسـت.

بوم گـردی  اقامتگاه هـای 
در  کـه  هسـتند  واحدهایـی 
محیـط هـای طبیعـی بـا رعایـت 
ضوابـط  ممکـن  سـطح  باالتریـن 
شـکلی  بـه  و  زیسـت محیطی 

سـازگار با معماری بومی و سیمای 
طبیعـی منطقـه احـداث شـده و 
ضمـن حداکثـر تعامـل بـا جامعـه 
اقامـت  و  زمینـه حضـور  محلـی، 
طبیعت گـردان را بـا کیفیتـی قابل 
قبـول و تعریـف شـده در محیـط 
می کننـد. فراهـم  طبیعـی  هـای 
بهتریـن پتانسـیل بـرای ایجـاد 
ایـن اقامـت گاه ها را در شـهرهای 
کویـری و از طوی دیگر شـهرهای 
شـمالی کشـور می توان دانسـت و 
هـم اکنون نیز در برخی شـهرهای 
شـمالی ماننـد گیان و شـهرهای 
کاشـان  و  یـزد  ماننـد  کویـری 
مـورد  بومگـردی  هـای  اقامتـگاه 
توجـه سـازندگان مراکـز اقامتـی، 

قـرار گرفته اسـت.
در حـال حاضـر اسـتان هـای، 
کرمـان، اصفهـان و یزد بیشـترین 
در  را  بومگـردی  مراکـز  تعـداد 
کشـور دارند به طوریکـه به ترتیب 
هریـک از اسـتان هـا توانسـته اند، 
81، 63 و 49 اقامتـگاه بومگـردی 
سـاخته و در اختیـار گردشـگران 

دهند. قـرار 
بیشـتر مشـتری اقامتـگاه هـای 
خارجـی  گردشـگران  بومگـردی، 

ارتبـاط  دلیـل عـدم  بـه  امـا  انـد 
منسـجم بیـن این اقامتـگاه های و 
تورهـای گردشـگری هنوز ظرفیت 
های بسـیاری در ایـن حوزه از دید 
گردشـگران خارجی، پنهـان مانده 
اسـت و بـه انـدازه ای کـه هتل ها 
در پیک سـفر گردشـگران خارجی 
اقامتـگاه  اسـت،  مسـافر  از  مملـو 
هـای بومگـردی ایـن وضعیـت را 

ندارند.
البتـه تـاش هایی که از سـوی 
بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه 
بـرای تبلیـغ صـورت گرفتـه نیـز 
قابـل توجـه اسـت امـا اگـر هزینه 
هـای بسـیاری که بـرای ایجاد این 
مراکز شـده اسـت نتوانـد در کوتاه 
مـدت، بازدهـی اقتصـادی را برای 
سـرمایه گـذاران ایجاد کنـد، قطعا 
ایـن رونـد بـه جـای مسـیر روبـه 
رشـد کنونـی، رو بـه افـول خواهد 

گذاشت.
بـوم  اقامتـگاه   327 تاکنـون، 
گـردی دارای پروانـه بهـره  برداری 
در 24 اسـتان و منطقه آزاد، کشور 
ثبت شـده اسـت که می تـوان آن 
صنعـت  بـه  توجـه  ماحصـل،  را 
گردشـگری از زوایـای مختلـف و 

طبیعـی  گردشـگری  عرصـه  در 
دانسـت.

در  کیفیـت  افزایـش  بـرای 
بایـد  بومگـردی  هـای  اقامتـگاه 
همانطـور کـه هتـل هـا و دیگـر 
مراکـز گردشـگری، در طـرح رتبه 
بـه  مسـتمر،  نظـارت  و  بنـدی 
ارتقـای خدمـات کیفـی خـود می 
پردازنـد، ایـن طـرح در خصـوص 
نیـز  بومگـردی  هـای  اقامتـگاه 
اجـرا شـود تـا هـم گردشـگران از 
خدمـات مطلـوب برخوردار شـوند 
و هـم زمینـه افزایش انگیـزه برای 
سـرمایه گـذاران این بخـش فراهم 
شـود کـه بر همیـن اسـاس، طبق 
اصـاح،  ایجـاد،  آیین نامـه  ابـاغ 
تکمیـل، درجه بنـدی و نرخ گذاری 
نظـارت  و  گردشـگری  تاسیسـات 
اقامتگاه هـای  تاسیسـات  آنهـا  بـر 
بوم گـردی بـه رسـمیت شـناخته 
کـه  واحدهایـی  لـذا  شـده اند؛ 
مجـوز فعالیـت را در ایـن زمینـه 
قالـب  در  می کننـد  دریافـت 
تاسیسـات  نظارتـی  سـرفصل های 
گردشـگری کشـور جای می گیرند 
و بـا بازرسـی کیفـی نـوع خدمات 
آنهـا، زمینـه کسـب رضایت مندی 
گردشـگران فراهـم خواهـد شـد.

سـازمان  کـه  ضوابطـی  طبـق 
بـرای  جهانگـردی،  جهانـی 
سـازندگان این اقامتـگاه ها تعیین 
کـرده اسـت؛ کلیـه اقامتـگاه های 
بـوم گـردی ضمـن رعایـت اصول 
تضمیـن  کـه  مهندسـی  و  فنـی 
کننـده ایمنی سـاکنان سـاختمان 
هـا اسـت، بـا اسـتفاده از مصالـح 
بومـی و بـا بهـره بـردن از حداکثر 

دانـش بومی و هماهنـگ با محیط 
طبیعـی و فرهنگـی پیرامـون خود 
احداث شـده و در طـی مدت بهره 
بـرداری و توسـعه اقامـت گاه ایـن 
داشـته  تـداوم  بایسـتی  شـرایط 

. شد با
طراحـی داخلـی و خارجی کلیه 
اقامتـگاه هـای بـوم گـردی باید با 
رویکـرد بهـره بـرداری از مبلمان و 
تجهیـزات سـنتی و بومـی صورت 
گرفتـه تا ضمـن تامین رفـاه برای 
و  آشـنایی  فرصـت  گردشـگران، 
فراهـم  منطقـه  فرهنگـی  درک 

 . د شو
بـوم  هـای  اقامتـگاه  همـه  در 
مشـخصی  هـای  طـرح  گـردی 
در خصـوص مدیریـت و بازیافـت 
از  بهینـه  اسـتفاده  و  پسـماندها 
پسـابها بـه اجـرا در آینـد، وجـود 
اقاتـگاه هـای بـوم گـردی نباید در 
هیـج شـرایطی به آلودگی زیسـت 
خـود  پیرامـون  بسـتر  محیطـی 

شـود. منتهـی 
کلیـه شـیرآالت اقامتـگاه هـای 
بـوم گـردی باید از انواعـی انتخاب 
شـود کـه کاهش مصـرف آب را به 
باشـند. همچنیـن  دنبـال داشـته 
هـای  گاه  اقامـت  نورپـردازی 
تامیـن  بایـد ضمـن  گـردی  بـوم 
روشـنایی مـورد نیـاز گردشـگران، 
حداکثـر صرفـه جویـی در مصرف 
انـرژی داشـته و حداقـل آلودگـی 
نـوری را در منطقـه ایجـاد کنـد.

سیسـتم گرمایـش و سـرمایش 
اقامتـگاه هـای بـوم گـردی بایـد 
مسـافران  رفـاه  تامیـن  ضمـن 
حداقـل تاثیـر منفـی را بـر محیط 

زیسـت منطقـه داشـته باشـد و با 
رعایـت اصـول معمـاری بومـی و 
نشـت  میـزان   ، روز  فنـی  دانـش 
حرارتـی در اقامـت گاه هـای بـوم 
گـردی بـه کمتریـن حـد ممکـن 

برسـد.
اسـتفاده از پوشـاک بومی ضمن 
رعایـت اصـول بهداشـتی و ایمنـی 
اقامتـگاه  کارمنـدان  کلیـه  بـرای 
همچنیـن  و  گـردی  بـوم  هـای 
رعایت اصول بهداشـتی و پاکیزگی 
کلیـه فضاهـای اقامتـگاه هـای بوم 
گـردی براسـاس اسـتاندارد های و 
ظوابـط الزامی اسـت. کلیـه اقامت 
موظفنـد  گـردی  بـوم  هـای  گاه 
ضمـن رعایـت ذائقـه گردشـگران، 
خـوراک و نوشـیدنی هـای بومـی 
را بـا اسـتفاده از سـفره آرایی بومی 
بـه  بهداشـتی  اصـول  رعایـت  و 
گردشـگران ارائـه نماینـد. حضـور 
راهنمایان و بلدهای محلی و فراهم 
کـردن فرصت بازدیدی از سـیمای 
طبیعی و بسـتر فرهنگـی پیرامون 
اقامتـگاه هـای بـوم گردی توسـط 
سـازمان  تاییـد  مـورد  راهنمایـان 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری در همه اقامتـگاه های 

بـوم گـردی الزامی اسـت.
و  ایـران  در  زیسـتی  تنـوع 
کشـورمان،  بـودن  فصـل  چهـار 
بـرای  بسـیاری  هـای  پتانسـیل 
ایـن بخـش  سـرمایه گـذاران در 
بـا  توانـد  مـی  دولـت  کـه  دارد 
تمرکـز و تشـویق فعـاالن صنعـت 
ایـن  بـه  ورود  بـرای  گردشـگری 
بخش، زمینه توسـعه اکوتوریسـم 

کنـد. فراهـم  را 

کرمان رکورددار ساخت 
اقامتگاه های بومگردی

از  بیـش  ارتفـاع  بـا  سـرن کوه  آبشـار 
در  »دریـن«  دره  انتهـای  در  متـر   150
بلندتریـن  از  یکـی  جیرفـت  شهرسـتان 

اسـت. ایـران  آبشـارهای 
نوشـتن از ارز ش هـای طبیعـت وسـیع 
و متنـوع جنـوب کرمـان بـا انـواع اقلیـم 
و تفاوت هـای آب و هوایـی کاری دشـوار 
بـس  پهنـه ای  کرمـان  جنـوب  اسـت، 
جلوه هـای  از  سرشـار  و  شـگفت انگیز 

اسـت. خـدادادی 
جنـوب  منطقـه  کوهسـتانی  بافـت 
کرمـان عامـل ایجـاد جاذبه هـای مهـم و 
فراوانـی در طبیعـت ایـن منطقـه شـده 
اسـت، از جملـه ایـن جذابیت هـا وجـود 
آبشـارهای زیبـا اسـت کـه باطراوت تریـن 
فضاهـا را می تـوان در حاشـیه و پـای این 

کـرد. تجربـه  پرسـرعت  ریزش هـای 
آبشار سرن کوه شهرستان جیرفت

رشـته کوه جبالبـارز میزبـان پدیده های 
زیبا و با عظمتی چون آبشـارها اسـت، در 
50 کیلومتـری شـرق شـهر جیرفـت و در 
میان دره های شـکوهمند جبالبارز آبشـار 
سـرن کوه بـا ارتفـاع بیـش از 150 متر در 

انتهـای دره »دریـن« یکـی از بلندتریـن 
آبشـارهای ایران و شـاید خاورمیانه است.

و  کم آبـی  دلیـل  بـه  متأسـفانه 
آبشـار  ایـن  آب  اخیـر  خشکسـالی های 
پـی  در  فقـط  و  شـده  محـدود  بسـیار 
باران هـای شـدید و جاری شـدن رودخانه 
عظمـت و ارتفـاع آن جلـوه می کنـد و در 
روزهـای دیگـر سـال تـوان خـود را بـرای 
در  وروار  متـری   200 آبشـار  بـا  رقابـت 
بخـش دیگـر جبالبـارز از دسـت می دهـد 
ایـن دو آبشـار نشـانی از عظمت و شـکوه 

رشـته کـوه ایـن منطقـه هسـتند.
آبشار دره ده والی ساردوئیه

در بخش شـمالی شهرسـتان جیرفت و 
در دره زیبـای ده والـی منطقـه سـاردوئیه 
فضایـی  و  زیبـا  نمـای  بـا  آبشـاری 
فرح بخـش طبیعـت منطقـه را جانـی تازه 
می دهـد، این آبشـار در مسـیر رودخانه ای 
کـه در شـمال غـرب روسـتای محمدآباد 
روز پیکـر جریـان دارد، واقع شـده که آب 
ایـن رودخانـه از قلـه »نشـانه« بلندتریـن 
سرچشـمه  بحرآسـمان  رشـته کوه  قلـه 

می گیـرد.

بـر  آبشـار  ایـن  خـروش  و  ریـزش 
ایجـاد  بـر  عـاوه  اطـراف  دیواره هـای 
سـبز  فضاهـای  آبشـار  مـوزون  صـدای 
خـزه ای را نیز در پیرامـون آن ایجاد کرده 
اسـت، ارتفـاع این آبشـار بیـش از 10 متر 

اسـت.
آبشارهای دلفارد

بـا  کـه  دلفـارد  منطقـه  آبشـارهای 
دخترکـش«  »گلم هـای  یـا  نام»گلـم« 
 47 فاصلـه  در  می شـوند  شـناخته  نیـز 
در  و  جیرفـت  شـهر  شـمال  کیلومتـری 
بخـش دلفـارد در دره هـای پـر از درختان 
چنـار قـرار دارد. گلـم در مناطـق جنوبی 
اسـتان کرمـان حوضچـه آبـی اسـت کـه 
در مسـیر رودخانه هـا و یـا در محـل آبریز 
آبشـارها بـه وجـود می آینـد ایـن آبشـار 
از چهـار حوضچـه یـا گلم تشـکیل شـده 
اسـت کـه گلـم دوم از بقیه بزرگتر اسـت 
و ارتفـاع آبشـار آن هـم به حـدود 10 متر 
آبشـارهای  بـه  رسـیدن  بـرای  می رسـد. 
باالتـر مسـیر سـخت تر می شـود، مسـیر 
رودخانـه در باال دسـت آبشـارها و در کف 
دره ای پـر از درختـان کوهـی در دل کـوه 

بـاال مـی رود، شـیب دامنه هـای ایـن دره 
درختـان بنـه تـا ارتفـاع 2 هـزار و 500 
متـری اسـت و در ارتفاعـات باالتر شـکوه 

اورس هـا دیدنـی اسـت.
آبشار رودفرق در عنبرآباد

رشـته کوه های  جنوبـی  بخـش  در 
جنـوب  کیلومتـری   35 در  و  جبالبـارز 
شـرق شـهر عنبرآبـاد در منطقـه رودفرق 
بزرگتریـن آبشـار دائمی ایران بـا ارتفاعی 
نزدیک بـه 150 متر قرار دارد. این آبشـار 

در دامنه هـای قلـه »علم شـاه« بـا ارتفـاع 
3 هـزار و 741 متـر کـه بلندتریـن قلـه 
جبالبـارز محسـوب می شـود، واقـع شـده 
اسـت. مسـیر دسترسـی بـه این آبشـار و 
قلـه علم شـاه بـه ویـژه در اسـفند مـاه بـا 
باغ هـای  ماننـد  بی نظیـری  تضادهـای 
بی نظیـر مرکبـات، دشـت های وسـیع گل 
نرگـس، بسـتر سـنگی رودخانـه، خروش 
آبشـار بلنـد ورورا و در بـاال دسـت بـرف 
و یـخ قلـه علم شـاه همـراه اسـت./ فارس

آبشار رودفرق عنبرآباد بزرگترین آبشار دائمی ایران
معرفی

آگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و 
حمایـت از تولیـد و عرصـه مسـکن بدینوسـیله بـه طـاع میرسـاند خانم/
آقـا منصـور نجـارزاده گوغـری فرزند همتعلـی در اجرای قانون فـوق الذکر 
درخواسـت ثبـت ششـدانگ خانـه واقـع در نجـف شـهر را نمـوده اسـت کـه پس از 
رسـیدگی هیـات موضـوع قانـون اخیرالذکـر رای شـماره 8954-1395/08/18 بـه 
صـدور سـند بـه نام وی داده اسـت که پاک شـماره 10718 فرعـی از 5087 اصلی 
بخـش 36 کرمـان بـرای آن تعییـن و بدینوسـیله بـه اطـاع عمومـی مـی رسـاند 
ظـرف مـدت 20 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی چنانچه کسـی به تقاضـای خانم/

آقـا منصـور نجـارزاده گوغـری معتـرض اسـت اعتراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبت 
اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاریخ تسـلیم ظرف مدت یک ماه دادخواسـت اعتراض 
بـر ثبـت بـه مرجـع صالح قضایـی تسـلیم و گواهـی مربوطه را بـه اداره ثبت اسـناد 
سـیرجان ارائـه نمایید. چنانچـه ظرف مدت 20 روز از انتشـار آگهی اعتراض نرسـد 
و یـا معتـرض ظـرف یک مـاه از تاریخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به مرجع 
صالـح قضایـی را ارائـه ننمایـد سـند مالکیـت بـه نـام متقاضی صـادر و تسـلیم می 

گـردد. ضمنـا مسـاحت 300 مترمربع می باشـد.
تاریخ انتشار: روز شنبه 1395/08/29

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان - عباس ملکی 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غامرضا محسـنی فرزند اسـتاد درویش مالک ششـدانگ پاک 1873 
فرعی از 13 اصلی بخش 4 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 
43508 صفحـه 424 دفتـر 177 صـادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو 

بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور 
بعلـت مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره 
یـک اصاحـی مـاده 120 آئین نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیراینصـورت پس از مـدت مذکور 

نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار:95/8/29  

م الف802 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان- عیسی حافظی فر  
از طرف، مصیب افشارمنش  
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حامـد خراسـانیان فرزنـد ماشـا الـه وکالتا از طـرف خانـم زهرا نکوئـی مالک 
ششـدانگ پـاک 3860 فرعـی از 6 اصلـی بخـش 4 کرمـان کـه سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 10553 صفحـه 206 دفتـر 38 صـادر 
و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیـق امضا 
شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت در رهن بانـک ملت میباشـد پاک مزبـور بعلت 
مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج در 
ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر بـا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظـرف مدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل 

سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیراینصورت پس از مـدت مذکور 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 95/8/29   
م الف 805 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان - عیسی حافظی فر
از طرف، مصیب افشارمنش
ستاد اجرای فرمان حضرت امام

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حامـد خراسـانیان فرزند  و کالتـا از طرف زهرا نکوئی فرزند حسـین  
مالـک ششـدانگ پاک 3859 فرعـی از 6 اصلی بخش 4 کرمان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 10550 صفحـه 200 دفتـر 38 صـادر و 
تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا 
شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلـت مفقـود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصره یـک اصاحی مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فـوق الذکر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیراینصورت پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 95/8/29   

م الف 804 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان - عیسی حافظی فر
از طرف، مصیب افشارمنش
ستاد اجرای فرمان حضرت امام

باد
برآ

 عن
 در

رق
ودف

ر ر
شا

ز آب
ی ا

مای
ن



شماره پیاپی 775  
شنبه 29 آبان ماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 6
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گود ورزش

خبر
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش 

و جوانان استان کرمان: 

 انجمن ورزشی نویسان به 
زودی راه اندازی می شود

معـاون فرهنگـی و امـور جوانـان اداره کل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان از تجلیـل از 
نویسـندگان کتـب ورزشـی اسـتان کرمـان در 
هفتـه کتاب بـا همـکاری انجمن اندیشـمندان 

کویـر خبـر داد. 
دکتـر روح ا... اسـدی در گفت و گـو با برنا با 
اعـام ایـن خبر اظهار داشـت: فراخـوان ابتدای 
سـال زده شـد کـه بیسـت نفـر از نویسـندگان 
یـک نسـخه از کتـاب های شـان را بـه معاونت 
ارسـال کردنـد. او ادامـه داد: ارزیابـی توسـط 
اسـاتید دانشـگاه و کارشناسـان ارشـاد و امـور 
کتابخانـه هـا انجـام شـد و در وهلـه اول شـش 
کتـاب و نویسـنده تجلیـل مـی شـوند. اسـدی 
انجمـن ورزشـی  ایـن کـه تشـکیل  بیـان  بـا 
نویسـندگان ورزشـی یـک نیـاز اسـت، تصریح 
کـرد: با همکاری این اسـاتید و اداره کل ارشـاد 
انجمـن نویسـندگان ورزشـی کرمان بـه زودی 

راه انـدازی می شـود.

هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان؛

شکستی دیگر برای 
شهرداری بم 

تیـم هندبـال تاسیسـات دریایـی بـا برتـری 
مقابـل شـهرداری بـم جـای خـود را در صـدر 

جـدول تثبیـت کـرد.
زنـان  هندبـال  برتـر  لیـگ  چهـارم  هفتـه 
دیـروز جمعـه 28 آبـان بـا پیـروزی تیم هـای 
میزبـان مقابـل حریفـان خود بـه پایان رسـید.  
تاسیسـات دریایـی در تهران میزبان شـهرداری 
بـم بـود. شـاگردان مهرنوش نجـف زاده بـا ارائه 
یـک بـازی برتر بـه پیروزی 29 بر 22 رسـیدند 
تـا همچنـان یکه تـاز جـدول رده بندی باشـند. 
هـدف پویـان جـوان هـم امـروز در قـم موفـق 
شـد هیـات البـرز را شکسـت دهد تا نخسـتین 
پیـروزی خـود را در لیـگ برتـر دشـت کنـد و 
ادامـه رونـد  فـوالد مبارکـه سـپاهان هـم در 
ناکامی هایـش در الرسـتان مغلـوب تیم شـهید 

چمـران این شـهر شـد. 

هفته نهم لیگ برتر فوتسال بانوان

دومین باخت در دومین هفته 
متوالی برای دختران کرمان

دیـدار  نهـم  هفتـه  بـازی  مهمتریـن  در 
شـهرداری رشـت و سـپیدرود رشـت با تساوی 

بـه پایـان رسـید.
هفتـه نهم لیـگ برتر فوتسـال بانـوان دیروز 
در حالـی پیگیـری شـد کـه تیم هـای مدعـی 
کسـب  بـه  موفـق  حفـاری  و  آزاد  دانشـگاه 
پیـروزی شـدند. دانشـگاه آزاد کـه هفتـه قبـل 
بـا شکسـت مقابـل حفـاری صـدر جـدول را از 
دسـت داده بـود در ایـن هفتـه مقابـل دختران 
کویـر قـرار گرفـت و بـا نتیجه 5 بر صفـر پیروز 
شـد. دختـران کویـر کرمان کـه هفتـه قبل به 
دلیـل مشـکاتی که گفته می شـود مشـکات 
مـادی بـوده برابـر تیـم سـپیدرود حاضر نشـد 
و 3-0 بازنـده اعـام شـد. ایـن دومیـن باخـت 
کرمانـی  بانـوی  هـای  فوتبالیسـت  متوالـی 

محسـوب می شـود.

تیـم ملـی فوتبـال ایران در سـال 
2016 بهتریـن آمـار ممکـن را در 
بیـن تمـام تیم های ملـی جهان از 
خـود بـه جـا گذاشـت و در صـدر 
قـرار  ملـی  تیم هـای  موفق تریـن 

فت. گر
بـرای  میـادی   2016 سـال 
جهـان  فوتبـال  ملـی  تیم هـای 
بـه پایـان رسـیده و در ایـن بیـن 
رکوردهایـی از تیم هـا ثبـت شـده 
کـه نشـان دهنـده عملکـرد آن ها 
در این سـال بوده اسـت. تیم ملی 
فوتبـال ایران بـا هدایـت کارلوس 
کـی روش تنهـا تیـم ملـی جهـان 
اسـت کـه در این سـال شکسـتی 
را تجربـه نکـرد. ایـران همچنیـن 
از 11 دیـدار خود در سـال 2016 
میـادی موفق شـد 9 برد کسـب 
کنـد و دو دیـدار را نیـز با تسـاوی 
بـه پایـان ببـرد تـا بـا 9 بـرد و دو 
تسـاوی موفق تریـن کشـور ملـی 
جهـان در ایـن سـال باشـد. تیـم 
ایـن سـال 87.9  در  ایـران  ملـی 
درصـد امتیازهـا را به دسـت آورد 
تـا باالتر از فرانسـه، نایـب قهرمان 
بـا 82.3 درصـد در  یـورو 2016 
صـدر قـرار گیـرد. مکزیـک نیز در 

رده سـوم قـرار گرفتـه اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، 12 کشـور برتر 
جهـان در سـال 2016 بـه ترتیب 

زیر اسـت:
1- ایـران - 11 بـازی، 9 بـرد، 2 

تسـاوی، بـدون باخـت
2 -  فرانسـه - 17 بـازی، 13 برد، 

3 تسـاوی، یک باخت
3- مکزیـک - 15 بـازی، 11 برد، 

3 تسـاوی، یـک باخت
4 - کرواسـی - 13 بـازی، 9 بـرد، 

3 تسـاوی، یـک باخت
5- کـره جنوبـی - 11 بـازی، 8 

بـرد، یـک تسـاوی، دو باخـت
6 - برزیل - 12 بازی، 8 برد، سـه 

تسـاوی، یک باخت 
7- ازبکسـتان - 12 بـازی، 9 برد، 

بدون تسـاوی، سـه باخت
8 - ژاپـن - 10 بـازی، 7 برد، یک 

باخت دو  تساوی، 
9- آرژانتیـن - 15 بـازی، 10 برد، 

سه تسـاوی، دو باخت
10 - کاسـتاریکا - 12 بـازی، 8 

بـرد، دو تسـاوی،  دو باخـت
11- آلمـان - 16 بـازی، 10 بـرد، 

3 تسـاوی، 3 باخـت
12 - پرتغـال - 17 بازی، 10 برد، 

4 تساوی، 3 باخت
گذشـته  شـنبه   سـه  همچنیـن 
دوررفـت از مرحلـه انتخابـی جـام 
آسـیا  در  روسـیه   2018 جهانـی 
خاتمـه یافـت. در ایـن مسـابقات 
30 دیـدار انجـام شـد کـه از ایـن 
تعـداد، 23 بـازی بنده داشـت و 7 
بـازی هـم بـه تسـاوی ختم شـد. 
از ایـن تعـداد بـازی، 4 دیـدار بـا 
و  تمـام شـد  گل  بـدون  تسـاوی 

هفـت بـازی هـم بـا یـک گل بـه 
پایـان رسـید.

تیـم ملـی فوتبـال ایـران نیـز بـا 
و  امتیـازات  بیشـترین  کسـب 
دریافـت کـم تریـن گل توانسـت 
لقـب بهتریـن تیـم را از آن خـود 
بـرای  امیـد  بیشـترین  از  و  کنـد 
صعـود بـه مرحلـه بعـد به نسـبت 

اسـت. برخـوردار  تیم هـا  سـایر 
در زیـر بـه برتریـن هـای فوتبـال 
آسـیا در پایان دور رفت مسـابقات 

می پردازیـم:
کـره  ایـران،  بـرد:  بیشـترین 
عربسـتان،  ازبکسـتان،  جنوبـی، 

بـرد  3 بـا  امـارات  و  ژاپـن 
کمترین برد: تایلند، بدون برد

بیشـترین باخت: عـراق و تایلند 
با 4 شکسـت

و  ایـران  باخـت:  کمتریـن 
باخـت بـدون  اسـترالیا، 

بیشـترین مسـاوی: اسـترالیا با 
3 تسـاوی

ازبکسـتان،  مسـاوی:  کمتریـن 
امـارات و عـراق، بـدون تسـاوی

 11 بـا  ایـران  امتیـاز:  بیشـترین 
امتیـاز

کمتریـن امتیـاز: تایلنـد با یک 
ز متیا ا

بیشـترین گل زده: عربسـتان با 
9 گل

کمترین گل زده: چین با 2 گل
بیشـترین گل خورده: تایلند با 

12 گل خورده
ایـران،  خـورده:  گل  کمتریـن 

خـورده گل  بـدون 
کـره  میزبـان:  تیـم  بهتریـن 
 9 کسـب  و  بـازی   3 بـا  جنوبـی 

امتیـاز
بدترین تیـم میزبـان: تایلند با 

2 بـازی و یـک امتیاز
بهتریـن تیم مهمان: اسـترالیا 

و ایـران بـا 3 بـازی و 5 امتیاز
بدترین تیـم مهمـان:  تایلند و 

عـراق بـا 3 بـازی و بـدون امتیاز
پرگل تریـن بازی: کـره جنوبی 
3 - چیـن 2 و کـره جنوبـی 3 - 

2 قطر 
بهتریـن بـرد: عـراق 4 - تایلند 

صفر

پرتکرارترین نتیجه: یک - صفر
خشـن ترین تیم: تایلند با سـه 

کارت قرمـز و هفت کارت زرد
رفـت  دور  گلـزن  بهتریـن 
مرحلـه انتخابـی جـام جهانی 

روسـیه  2018
5 گل

مهند عبدالرحیم کرار از عراق
4 گل

هاراگوچی از ژاپن
نواف العبید از عربستان

بـر اسـاس رده بنـدی تیـم هـای 
نوامبـر  در  جهـان  فوتبـال  ملـی 
2016 کـه آخریـن رده بندی تیم 
هـای ملـی در ایـن سـال اسـت، 
تیـم ملـی ایـران بـا 3 پله سـقوط 
در رده سـی ام جهـان قـرار گرفت 

امـا همچنـان بهتریـن تیـم آسـیا 
معرفـی شـد.

سـال  همچـون  ترتیـب  ایـن  بـه 
بـه  ایـران  ملـی  تیـم  گذشـته، 
سـلطه خـود در آسـیا ادامـه داد و 
بـه عنـوان برترین تیم آسـیایی در 

رده بنـدی فیفـا انتخـاب شـد.
رده  برتـر  کشـور   10 بنـدی  رده 

 2016 سـال  در  فیفـا  بنـدی 
1- آرژانتیـن 2-برزیل3- آلمان4- 
کلمبیـا7-  بلژیـک6-  شـیلی5- 
اروگوئـه   -9 پرتغـال  فرانسـه8- 

10-  اسـپانیا
 رده بنـدی در بیـن تیـم های 
آسـیایی: 30- ایـران 37- کـره 
جنوبـی 45- ژاپـن 48- اسـترالیا 

56 - عربسـتان

ایران موفق ترین تیم ملی فوتبال جهان 
در سال 2016 

حدیـث  و  حـرف  از  پـس  خـره  بـاال 
هـای فراوان سـهمیه ایران در مسـابقات 
باشـگاههای آسـیا در فصـل آتـی  جـام 
مشـخص شـد و از ایران 3 تیم مسـتقیم 
و یـک تیـم هـم پـس از مرحلـه پلی آف 
مرحلـه  راهـی  موفقیـت  صـورت  در  و 
نهایـی ایـن مسـابقات خواهـد شـد کـه 

بـر ایـن اسـاس، اسـتقال خوزسـتان و 
پرسـپولیس تهـران بـه عنـوان قهرمـان 
و نایـب قهرمـان لیـگ برتـر فصـل قبل، 
بـه همـراه ذوب آهـن کـه موفـق شـد 
جـام حذفـی را از آن خـود کنـد، به طور 
آسـیا  باشـگاههای  جـام  وارد  مسـتقیم 
شـدند و اسـتقال برای حضـور در جمع 

نماینـده  برابـر  بایـد  نهایـی  هـای  تیـم 
قطـر بـه پیـروزی برسـد.

فدراسـیون  رئیـس  تـاج  مهـدی 
فوتبـال اعـام کـرد کـه سـهمیه ایـران 
در مسـابقات جـام باشـگاه های آسـیا در 
فصـل پیش رو 3+1 خواهـد بود و این به 
آن معناسـت کـه پرسـپولیس بـه شـکل 
مسـتقیم راهـی مرحلـه گروهـی خواهـد 
یـک  در  موفقیـت  بـا  اسـتقال  و  شـد 
بـازی پلـی آف بـه دور گروهی پـا خواهد 
گذاشـت. در آخریـن رده بندی کشـورها 
در  امـارات  و  عربسـتان  آسـیا  غـرب  در 
رتبـه هـای اول و دوم قرار دارنـد و ایران 

در رده سـوم حضـور دارنـد. 
دو کشـور اول در رده بنـدی غـرب و 
مـی  کسـب   1+3 سـهمیه  آسـیا  شـرق 
چهـارم  و  سـوم  کشـورهای  و  کننـد 
ایـن  سـهمیه 2+2 خواهنـد داشـت. در 
سـهمیه  در  کـه  عـراق  کشـور  میـان 
بنـدی جدید، سـهمیه 1+1 کسـب کرده 

هـای  گواهـی  دریافـت  بـه  موفـق  بـود 
فدراسـیون فوتبال آسـیا در مسـیر حرفه 
ای سـازی باشـگاه هـا نشـده تا عـراق از 
مسـابقات جـام باشـگاه هـای آسـیا کنار 

شـود. گذاشـته 
مسـتقیم  سـهمیه  ترتیـب  ایـن  بـه 
کـه  کشـوری  اولیـن  بـه  عـراق  کشـور 
یعنـی  نکـرده،  دریافـت  کامـل  سـهمیه 
ایـران  سـهمیه  و  رسـید  خواهـد  ایـران 
از 2+2 بـه 3+1 تغییـر خواهـد کـرد. بـا 
این تغییر سـهمیه پرسـپولیس مسـتقیما 
بـه دور گروهـی جـام باشـگاه های آسـیا 
خواهـد رفـت و اسـتقال سـهمیه چهارم 
ایـران کـه پیش از این بایـد دو بازی پلی 
آف در داخـل و خـارج از ایـران برگـزار 
مـی کـرد، بـا قرعـه راحـت تـری رو بـه 
رو می شـود. شـاگردان منصوریـان برای 
حضور در مسـابقات گروهی آسـیایی اگر 
شـگفتی ایجـاد نشـود، برابـر تیـم قطری 
در ورزشـگاه آزادی قـرار خواهنـد گرفت 

کـه در صـورت کسـب پیـروزی در ایـن 
بـازی، اسـتقال سـهمیه چهـارم ایـران 

شـد. خواهد 
بـا ایـن تفاسـیر عربسـتان، امـارات و 
ایـران بـا سـه سـهمیه مسـتقیم، قطر دو 
و ازبکسـتان یـک سـهمیه مسـتقیم تا به 
امـروز سـهمیه هـای قطعـی دور گروهی 
جـام باشـگاه هـای آسـیا در منطقه غرب 
در  دیگـر  سـهمیه   4 و  بـود  خواهنـد 
دیدارهای پلی آف مشـخص خواهد شـد.
کار  دسـتور  در  بنـدی  سـهمیه  ایـن 
جلسـه فدراسیون فوتبال آسـیا قرار دارد 
و بـا توجـه به حضـور نماینده امـارات در 
فینـال آسـیا، حتـی در صـورت قهرمانی 
امـارات  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  تیـم  ایـن 
سـهمیه کامـل را کسـب کـرده بـاز هـم 
تغییـری در سـهمیه بنـدی رخ نخواهـد 
از  نوامبـر   24 و   23 روزهـای  در  و  داد 
سـوی AFC ایـن سـهمیه بنـدی اعام 

نهایـی خواهـد شـد.

با افزایش سهمیه ایران در جام باشگاه های آسیا؛ 

پرسپولیس مستقیم رفت، مسیر استقالل هموار شد
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و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
توسـعه منابع اسـتاندار کرمان با اشـاره به 
وجـود پنج فـرودگاه در اسـتان گفـت: »با 
اخـذ مجوز مـرز هوایـی فـرودگاه جیرفت 
در آینـده نزدیـک، شـرایط صـادرات بیش 
از 70 نـوع محصـول کشـاورزی از جنـوب 
گـزارش  بـه  می شـود.«  تسـهیل  اسـتان 
کرمـان،  اسـتانداری  عمومـی  روابـط 
هیـأت  بـا  دیـدار  در  فتـوت  محمدرضـا 
سـرمایه گذار روسـی با اشـاره به ظرفیت ها 
و پتانسـیل های اسـتان کرمان بـه فعالیت 
دو سـازمان جهـاد کشـاورزی در جنوب و 
شـمال اسـتان اشـاره کرد و افـزود: »تنوع 
آب و هوایـی در اسـتان کرمـان یکـی از 
پتانسـیل های تولید و صـادرات محصوالت 
وی  اسـت.«  کـرده  فراهـم  را  کشـاورزی 
بـه وجـود سـه منطقه ویـژه اقتصـادی در 
سـیرجان  بـم،  )شهرسـتان های  اسـتان 
و رفسـنجان( اشـاره و خاطرنشـان کـرد: 
»این مناطق شـرایط سـرمایه گذاری برای 
بسـته بندی  و  فـرآوری  صنایـع  احـداث 

کـرده  فراهـم  را  کشـاورزی  محصـوالت 
اسـت.« معـاون سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان هـم بـا اشـاره بـه شـرایط 
کشت محصوالت کشـاورزی در چهارفصل 
»ایـن  گفـت:  اسـتان  جنـوب  در  سـال 
منطقه شـرایط صـادرات 15 نوع محصول 
کشـاورزی بـه میـزان 4.5 میلیـون تـن را 

دارا اسـت.« 
سـلطانی بـا تأکیـد بـر اینکـه جنـوب 
اسـتان کرمـان بـه گلخانـه طبیعـی ایران 
کـرد:  خاطرنشـان  اسـت  شـده  تشـبیه 
»سـرمایه گذاران بزرگـی همچون شـرکت 
کشـت و صنعـت در جنـوب اسـتان بـرای 
سـرمایه گذاری اقـدام کرده انـد و احـداث 
از  یکـی  گلخانـه  هکتـار   500 و  هـزار 
برنامه هـای ایـن شـرکت اسـت.« وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه هیـچ اسـتانی در تولیـد 
بـا  رقابـت  تـوان  گلخانـه ای،  محصـوالت 
گفـت:  نـدارد  را  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
از  »توسـعه کشـت های گلخانـه ای یکـی 
سیاسـت های دولـت یازدهـم اسـت که در 

اسـتان کرمـان به طـور جـد دنبـال شـده 
اسـت.« نماینـده مردم رفسـنجان و انار در 
مجلس شـورای اسـامی نیـز در ادامه این 
دیـدار با اشـاره بـه ظرفیت هـای ترانزیتی، 
هوایـی و ریلـی اسـتان کرمان یادآور شـد: 
»کرمـان یکـی از وسـیع ترین اسـتان های 
کشـور اسـت که از امنیت خوبی برخوردار 
اسـت.« احمـد انارکـی محمدی بـا تأکید 
بـر تولیـد محصـوالت ارگانیک در اسـتان 
گفـت: »در جنوب اسـتان عاوه بر کشـت 
محصـوالت گلخانـه ای، بیـش از 16 هـزار 
کشـت  گوجه فرنگـی  محصـول  هکتـار 
می شـود کـه از هـر هکتار بیـش از 45 تن 

برداشـت می شـود.«  محصـول 
بازرگانـی  اتـاق  هماهنگـی  بـر  وی 
بـرای  خصوصـی  بخـش  نماینـدگان  بـا 
تأکیـد  کشـاورزی  محصـوالت  صـادرات 
کـرد و افـزود: »کرمان یکی از سـه اسـتان 
پایلوت اقتصاد مقاومتی کشـور اسـت و در 
ایـن راسـتا اختیـارات الزم به اسـتانداران 
ایـن سـه اسـتان تفویـض شـده کـه بایـد 

از ایـن فرصـت بـه بهتریـن نحو اسـتفاده 
کـرد.« نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار 
در مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره به 
صـادرات محصـوالت اسـتان از قبیل خرما 
و پسـته بیـان کرد: »بـه دنبال ایجـاد بازار 
جدیـد بـرای محصـول پسـته هسـتیم.« 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
اشـاره  بـا  دیـدار  ایـن  ادامـه  در  کرمـان 
تولیـد محصـوالت سـالم اسـتان از قبیـل 
پسـته، خرمـا )رطـب مضافتـی(، گـردو و 

محصوالتـی همچـون مـرغ و تخم مـرغ و 
دام زنـده گفت: »اسـتان کرمان پتانسـیل 
خوبـی بـرای تولیـد هـر میـزان محصـول 

کشـاورزی را دارا اسـت.«
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه فراهـم 
افـزود:  اسـتان  در  زیرسـاخت ها  بـودن 
»اسـتان جایـگاه قابـل قبولـی در حـوزه 
تولید گیاهـان دارویی دارد کـه می توان از 
ایـن ظرفیت بـرای صادرات ایـن محصول 

اقـدام کـرد.«

در دیدار کرمانی ها با هیأت سرمایه گذار روسی مطرح شد

تسهیل صادرات کشاورزی از جنوب کرمان با ایجاد مرز هوایی

خبر

کرمان ویچ

1  امام جمعه کرمان:  باید حرف حق را مطرح کرد
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعـه کرمـان بـر بیـان حرف حق 
تأکیـد کـرد. به گـزارش ایرنا آیت اهلل سـید یحیی جعفـری در خطبه های 
نمـاز جمعـه کرمـان در مصـا امام علی )ع( از عشـق به امام حسـین )ع( 
در دل مسـلمانان به عنـوان نعمتـی بـزرگ یادکـرد و گفـت: »بایـد قـدر 
ایـن نعمـات را بدانیـم. اربعیـن بزرگ تریـن گردهمایی مسـلمانان عالم و 
جهـان اسـت.« وی بیـان کـرد: »همایـش راهپیمایی اربعین سـال جاری 
ظاهـراً بـه نحو دیگری رقـم خواهد خـورد و یک میلیـون و 400 هزار نفر 
از ایـران بـرای شـرکت در راهپیمایـی عظیـم اربعیـن حضـور یافته انـد.« 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمـان همچنیـن گفـت: »شـنبه 29 آبان 
آغـاز هفتـه بسـیج اسـت و اهمیت بسـیج بـرای همه ما روشـن اسـت.« 
وی بـه فرمایشـات امـام خمینـی )ره( و رهبـر معظم انقاب اسـامی در 
مـورد بسـیج اشـاره کـرد و افـزود: »امـام فرمودند بسـیج لشـکر مخلص 
خداسـت.« آیـت اهلل جعفری اظهار کرد: »اگر بر کشـوری نوای دل نشـین 
تفکر بسـیجی طنین انداز شـد، چشـم طمع دشـمنان و جهان خواران از 
آن کشـور دور خواهد شـد.« وی در بخش دیگری از سـخنانش به وقایع 
روزهـای پایانـی مـاه صفر اشـاره کـرد و گفـت: »رحلت جان گداز رسـول 
مکـرم اسـام )ص(، شـهادت حضرت امام حسـن مجتبی )ع( و شـهادت 
امـام هشـتم امـام رضـا )ع( ازجمله ایـن وقایع اسـت.« وی بابیـان اینکه 
ایمـان روی چهارسـتون یقیـن، صبـر، جهـاد و عـدل قـرار دارد، افـزود: 
»جهـاد بـه معنای جهد و کوشـش کـردن و در راه حق، فـداکاری و ایثار 
کـردن اسـت.« امام جمعـه کرمـان گفـت: »جهاد بـا جان مصداق روشـن 
جهـاد در راه خداسـت چنانچـه حضرت علی )ع( مسـلمانان را برای جهاد 
در راه خـدا تشـویق می کنـد.« وی جهـاد بـا قلـم را نوعی دیگـر از جهاد 
معرفـی و تصریـح کـرد: »اگـر افـرادی در جامعـه اسـامی مسـائلی را به 
وجـود آوردنـد، نبایـد سـکوت کـرد و بایـد حـرف حـق را مطـرح کرد.« 
آیـت اهلل جعفـری از جهـاد بـا مـال به عنـوان نـوع دیگـر جهـاد یادکرد و 
گفـت: »مـردم در جنـگ تحمیلـی از مـال خود نیـز گذشـتند و جنگ را 
اداره کردنـد.« وی بیـان کرد: »کوشـش بـرای اداره خانـواده نیز نوع دیگر 
جهـاد اسـت کـه مـورد تأیید و تأکیـد خداوند اسـت.« امام جمعـه کرمان 
مهم تریـن جهـاد را مبـارزه بـا نفس امـاره خواند و افـزود: »جهـاد زنان و 
مـردان در منـزل و امـور خانـه بـه کاهش آمـار طـاق و پایـداری کانون 

گـرم خانـواده می انجامد.«
2  ساالنه 2200 تن ماهی در جنوب استان تولید می شود

رییس جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان از تولید سـاالنه دو هزار 

و 187 تـن ماهـی در ایـن منطقه خبـر داد. به گزارش مهر، سـید یعقوب 
موسـوی با اشـاره به شـرایط مطلوب اسـتان کرمـان برای پـرورش ماهی 
اظهـار کـرد: »باید صنعت پرورش ماهی در جنوب اسـتان کرمان توسـعه 
پیـدا کنـد چراکـه این امـر در اقتصـاد منطقه هـم تأثیرگذار اسـت.« وی 
از تولیـد سـاالنه دو هـزار و 187 تـن ماهی در جنوب اسـتان کرمان خبر 
داد و افـزود: »شهرسـتان جیرفـت با تولید سـاالنه هـزار و 350 تن ماهی 
یکـی از مناطق مسـتعد برای توسـعه این صنعت بـوده و 62 درصد تولید 

جنـوب مربوط به این شهرسـتان اسـت.«
موسـوی بومی سـازی صنعت پرورش بچه ماهی را مورد تأکید قرار داد 
و گفـت: »بایـد کارخانه خوراک ماهی در جنوب اسـتان کرمـان راه اندازی 
شـود.« رییـس جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان ظرفیت هـای 
جنـوب اسـتان کرمـان بـرای پـرورش آبزیـان را بی نظیر دانسـت و افزود: 
»بومـی کـردن صنعت پـرورش ماهـی در کاهش هزینه های تولید بسـیار 
تأثیرگـذار اسـت.« وی با اشـاره بـه اثرات مصـرف ماهی بر سـامت افراد 
جامعـه عنـوان کـرد: »باید بـا فرهنگ سـازی مناسـب مصرف آبزیـان در 

سـبد خانـوار خانواده ها گنجانده شـود.«
3  باید حصار را از کتابخانه ها برداشت

مدیـرکل امـور اجتماعـی اسـتانداری کرمـان گفـت: »باید حصـار را از 
کتابخانـه برداشـته و حضـور کتـاب، کتابخانـه و کتابـدار در اجتمـاع را 
گسـترش و توسـعه بدهیم.« به گزارش ایسـنا، زهرا موسـی پور در آیین 
تکریـم مقـام کتابـداران و ترویج فرهنـگ کتاب خوانی به مناسـبت هفته 
کتـاب در کرمـان اظهار کرد: »تجلیل از کتابـداران و فعاالن عرصه کتاب، 
وظیفـه عمومـی اسـت و باید قـدردان این افراد باشـیم کـه علی رغم همه 
مشـکات، درب کتابخانه هـا را بـه روی اهـل علـم بـاز می کننـد.« وی 
افـزود: »بایـد حصـار را از کتابخانـه برداشـته و حضور کتـاب، کتابخانه و 
کتابـدار در اجتمـاع را گسـترش و توسـعه بدهیـم و افراد را بـه بهانه های 

مختلـف به کتابخانـه آورد.«
موسـی پـور تصریح کرد: »بایـد کتابخانه با اجتمـاع و محله خود پیوند 
برقـرار کـرده و مـردم روزانه به کتابخانه محل سـر بزننـد و در این صورت 
فاصلـه بیـن کتابخانـه و جامعـه کاهـش پیداکـرده و سـرانه مطالعـه باال 
مـی رود.« وی بیـان کـرد: »اگـر بناسـت علم، نور باشـد و جهـل تاریکی. 

کتابخانـه و کتـاب نیروگاه اسـت که منشـأ تولیـد علم و نور اسـت.«
4 هوای کرمان سرد می شود

کرمـان  اسـتان  هواشناسـی  کل  اداره  پیش بینـی  مرکـز  کارشـناس 
گفـت: »بـا نفـوذ زبانه هـای پرفشـار از اواخـر وقـت روز شـنبه تـا پایـان 

هفتـه آینـده کاهـش محسـوس دمـا در اسـتان پیش بینی می شـود.« به 
گـزارش ایرنـا مریـم سـاجقه افـزود: »بـا توجـه بـه تـداوم هوای سـرد، 
کشـاورزان بـرای جلوگیری از خسـارت به باغ ها و مـزارع تمهیدات الزم را 
به کارگیرنـد.« وی گفـت: »گلخانـه داران و صاحبان سـالن های پرورشـی 
همچـون دامداری هـا و مرغداری هـا نسـبت بـه تهویـه و تنظیـم رطوبت 

کنند.« اقـدام 
5  برگزاری نمایشگاه کتاب استانی جنوب کرمان

 به میزبانی جیرفت
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنوب کرمـان گفت: »نمایشـگاه 
کتـاب اسـتانی در جنـوب کرمان بـه میزبانی شهرسـتان جیرفـت برگزار 
می شـود.« بـه گـزارش فـارس حسـین اسـحاقی در نشسـت هم اندیشـی 
اصحـاب رسـانه در ایـن شهرسـتان اظهار داشـت: »ظرفیت رسـانه ای در 
جنـوب اسـتان ظرفیـت باالیـی اسـت کـه می تـوان از ایـن قابلیـت برای 
توسـعه در تمـام حوزه هـا اسـتفاده کـرد.« مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی جنـوب کرمـان بابیان اینکـه اصحاب رسـانه با دانـش تخصصی 
حوزه رسـانه می توانند زمینه سـاز کارهای بزرگی شـوند، افـزود: »رویکرد 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب اسـتان سـپردن فعالیت های 

حـوزه فرهنـگ و هنـر بـه خـود فعاالن ایـن حوزه اسـت.« 
وی بابیـان اینکـه در حـوزه پژوهش، دانشـگاه ها را از عناصـر تأثیرگذار 
در ارتبـاط بـا فرهنـگ می دانیم، گفت: »برگـزاری برنامه هـای فرهنگی و 
ارائـه طرح هـای پژوهشـی در قالـب جشـنواره ها و نشسـت های تخصصی 
ازجملـه برنامه هـای ارتبـاط فرهنـگ و دانشـگاه در حـوزه جنوب اسـتان 
برنامه هـای پیش بینی شـده بـرای حضـور   ارتقـای  از  اسـت.« اسـحاقی 
جنوبـی  شهرسـتان های  در  هنـری  و  فرهنگـی  موسسـه های  بیشـتر 
خبـر داد. مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان بـا اشـاره 
بـه برگـزاری هرسـاله نمایشـگاه اسـتانی کتـاب در جنوب اسـتان گفت: 
»امسـال نمایشـگاه کتاب اسـتانی به میزبانی شهرسـتان جیرفـت برگزار 

می شـود.« 
بـرای  کتـاب  خریـد  بـن  تومـان  میلیـون   300 اختصـاص  از  وی 
عاقه منـدان بـه مطالعـه در جنـوب اسـتان با همـکاری بانک شـهر خبر 
داد و گفـت: »برگـزاری این گونـه نمایشـگاه ها فرصتی مناسـب برای اهل  
مطالعـه و قلـم اسـت تا از ایـن ظرفیت اسـتفاده کنند.« اسـحاقی حضور 
ناشـران برتـر کشـور را در ایـن نمایشـگاه یـادآور شـد و گفـت: »به زودی 
جزئیـات برگـزاری نمایشـگاه کتـاب را بـه اطـاع عاقه منـدان از طریـق 

رسـانه ها قـرار می دهیـم.«

نشست اهل قلم،
 اصحاب رسانه و فرهنگ و 

هنر بم برگزار شد
نشسـت  ما-بـم:  خدیش/پیـام  سـکینه 
هنـر  و  فرهنـگ  و  رسـانه  اصحـاب  اهل قلـم، 
بـم بـا حضـور اسـتاد محمـد علومي نویسـنده 
معـروف بمـی در روز بیسـت و هفتـم آبـان ماه  
بـا موضوع نشسـت کارکردهـاي فرهنگ عامه و 
لـزوم تدویـن آن و معرفي ناشـران شهرسـتان، 
معرفـي کتـب مؤلفیـن بـم در محل نمایشـگاه 
کتـاب کرمـان، سـراي اهل قلـم برگزار شـد. در 
این نشسـت سـیف الدینی رییـس اداره فرهنگ 
و ارشـاد اسـامي بـم گفـت: »بـم تنهـا شـهر 
ایـران که منظر فرهنگي آن ثبت جهاني شـده. 
شـهري که مردمانی بـا فکر و اندیشـه واال دارد 
و در طـول تاریخ، تمـدن و فرهنگ غني را ورق 
زده اسـت امـروز هـم رخداد قابل توجهی اسـت 
کـه جمعـي از اهالـي فکـر و اندیشـه و کتـاب 
دوسـت از بزرگ تریـن رویـداد فرهنگي اسـتان 
)نمایشـگاه کتـاب( بازدیـد نمودنـد.« در ادامـه 
ایـن نشسـت بـا حضـور دکتـر عباسـی مؤلـف 
کتـاب »تـو را می شناسـم«، فاطمـه و زینـب 
دریجانـي مؤلفیـن طـرح آمـوزش جدول ضرب 
انگشـتي تـارا و کتاب هـای اقتصـاد مقاومتـي؛ 
اقـدام و عمـل اثـر اسـتاد محمـود دریجانـي 
در  علومـي  محمـد  اسـتاد  و  شـدند  معرفـي 
خصـوص فرهنگ عامـه مردم بم و نویسـندگان 
نمـود. محمـدي  ارائـه  توضیحاتـي حاضریـن 
معـاون فرهنگـي اداره ارشـاد اسـامي کرمان و 
مدیـر نمایشـگاه در این نشسـت شـرکت کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان:

تکمیل زنجیره صنعت و 
دانشگاه از نکات اساسی 

پیشرفت استان است
مدیـر روابط عمومی سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت اسـتان کرمـان بـا اشـاره به تشـکیل 
کارگـروه تعامـل صنعـت، معـدن و دانشـگاه، 
و  معـدن  صنعـت،  زنجیـره  »تکمیـل  گفـت: 
دانشـگاه پیشـرفت اسـتان را بـه همـراه دارد و 
از نـکات مثبت ایـن تعامل می توان بـه برآورده 
کـردن نیازهـای صنعـت، معـادن و دانشـگاه 
اشـاره کرد.« به گزارش روابط عمومی سـازمان 
صنعت، معدن و تجارت اسـتان کرمان، علیرضا 
ابوالحسـنی کارگـروه تعامـل صنعـت، معدن و 
دانشـگاه را دارای مزیت هـای فـراوان و نمایـش 
حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشـگاه دانست 
و اظهـار داشـت: »ایـن کارگـروه بـا نمایندگان 
و کارشناسـانی از سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان، دانشـگاه ها، نماینـده 
اداره کل محیط زیسـت، نماینـده اداره کل امور 
مالیاتی، نماینده اداره کل منابع طبیعی اسـتان 
و ... بـا حضـور در واحدهای تولیـدی صنعتی و 
معدنی و تشـکیل جلسـه با مدیران و مسئوالن 
بررسـی  و  مطـرح  را  ارتباطـی  راهکارهـای 
می کننـد.« وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون 
شهرسـتان ها  در  کارگـروه  جلسـه  چندیـن 
معدنـی مختلـف  و  واحدهـای صنعتـی  در  و 
برگزارشـده اسـت، افـزود: »در ایـن نشسـت ها 
پیشـنهادات در خصوص طرح های تحقیقاتی و 
پژوهشـی و همچنین ارتباط و آشـنایی بیشـتر 
بیـن صنعـت و دانشـگاه مطـرح و طرفیـن بـه 
بیـان دیدگاه هـای خـود می پردازنـد و مصوبات 
و  نشسـت ها  ایـن  در  مطـرح  راهکارهـای  و 
جلسـات به صـورت جـدی پیگیری می شـود.« 
ابوالحسـنی ادامـه داد: »مهندس حسـینی نژاد 
سرپرسـت محتـرم سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان ارتبـاط هر چه بیشـتر 
و بهتـر صنعـت، معـدن و دانشـگاه نسـبت بـه 
گذشـته را در دسـتور کار خود قرار داده اند و بر 
همین اسـاس امروز هم کارگروه تعامل صنعت، 
معـدن و دانشـگاه در کارخانه سـیمان کرمان و 
همچنیـن کارخانه شـکوفا صنعـت پویا حضور 
پیـدا کردنـد و هر یـک اعضا به بیـان دیدگاه ها 
و نقطـه نظـرات خـود پرداختند.« مدیـر روابط 
عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
»تشـریح  کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان  اسـتان 
مصوبـه ماده هـای 31 و 35 قانـون رفـع موانـع 
تولیـد در خصوص معافیت حقوقی و مالیاتی از 
مهم تریـن مـوارد مطرح در این جلسـات اسـت 
کـه بر اسـاس آن هریـک از واحدهـای صنعتی 
و معدنی که در کارهای پژوهشـی و تحقیقاتی، 
محیط زیسـت و منابـع طبیعی فعالیـت نمایند 
از 10 درصـد معافیـت مالیاتـی و حقوق دولتی 
بهـره می برند.« اولین نشسـت کارگـروه تعامل 
صنعـت، معدن و دانشـگاه در کارخانه سـیمان 
کرمـان و دومیـن نشسـت کارگـروه در محـل 
کارخانـه شـرکت تولیـدی و بازرگانـی شـکوفا 

صنعـت پویـا برگزار شـد.
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عکس: مسعود قرائی

انتهای خیابان

انتهای سطر

نقطه ای به طول یک متر و 84 سانت

نقطه ای

که میسر رگ هایش را عوض کرده

تا راه قلبش را گم کند

و هر بار می گیرد

خون

از همانجا که بند آمده راه می افتد

صبا کاظمیان

خبرعکس نوشت

سبد هزینه خانوار کارگری
 3 میلیون تومان شد

رییـس کانـون عالـی انجمن هـای صنفـی کارگـران می گویـد: 
سـبد هزینـه خانوارهـای کارگـری بـه سـه میلیـون و 300 هزار 
تومـان در مـاه رسـیده و ایـن در شـرایطی اسـت کـه مزایـای 
کارگـران در سـال 95 افزایشـی نداشـته و عقـب افتادگی هـای 

مـزدی آنهـا جبران نشـده اسـت.
غامرضا عباسـی ـ در گفت وگو با ایسـنا، اظهار کرد: هر سـال 
کمیته هـای دسـتمزد برای بررسـی وضعیت خانوارهـای کارگری 
و رصـد آخریـن رقـم هزینـه و دسـتمزد در اسـتانها تشـکیل 
می شـوند ولـی تـا وقتـی که نتایـج ایـن بررسـی ها و گزارش های 
میدانـی مـورد بـی اعتنایـی شـورای عالـی کار باشـد نتیجـه ای 
نخواهـد داشـت. وی افـزود: بـر اسـاس آخریـن گزارشـها هزینـه 
ماهانـه خانـوار کارگری در ماه به سـه میلیـون و 300 هزار تومان 
رسـیده و ایـن در شـرایطی اسـت کـه حـق مسـکن و خواربـار و 
سـایر مزایـای کارگـران در سـال 95 هیچگونه افزایشـی نداشـته 

است.
بـه گفتـه رییـس کانـون عالـی انجمن هـای صنفـی کارگران، 
عقـب افتادگی هـای مـزد کارگـران کـه از سـالهای قبـل مانده و 
روی هـم تلنبـار شـده باید جبران شـود و تعیین مزد در شـورای 
عالـی کار بر اسـاس وضع معیشـت زندگـی خانوار صـورت گیرد.
او تاکید کرد: دسـتمزدی که بـرای جامعه کارگری پیش بینی 
می شـود بایـد بـا خـط فقـر برابـری داشـته باشـد و حداقل هـای 
زندگـی کارگـران را پوشـش دهـد. ایـن مقـام مسـئول کارگـری 
همچنیـن دربـاره تعییـن مـزد منطقـه ای گفـت: اگـر بخواهیـم 
دسـتمزد منطقه ای را در کشـور پیاده کنیم باید شـاهد مهاجرت 
گسـترده افراد به شـهرها و کان شهرها باشـیم چون نیروهای کار 
بـه هـوای گرفتن مزد بیشـتر راه مهاجرت را در پیـش می ِگیرند. 
وی افـزود: در حـال حاضر مزد منطقه ای در بسـیاری از کشـورها 
اجـرا می شـود و کارگـران از ایـن شـیوه تعییـن مـزد رضایـت 
دارنـد ولـی در ایـران بـه دلیل آنکـه هنـوز زیرسـاختها و مهمتر 
از آن فرهنـگ اجـرای ایـن شـیوه بـه وجـود نیامـده نمی توانیـم 
آن را پیـاده کنیـم و چنیـن مصوباتی پاسـخگوی نیازهای کشـور 
نخواهـد بـود. بـه گفتـه عباسـی بـه دلیـل اختـاف مـزد در یک 
منطقـه بـا منطقـه دیگر نیـروی کار تصـور می کند که بـرای مزد 
بیشـتر بایـد راهی شـهرهای بـزرگ شـود در حالی کـه از تورم و 
گرانـی و هزینه هـای سـنگین زندگی در کان شـهرها خبر ندارد 

و خـود را گرفتـار می کنـد. 

 اطالعات

سکه

10,950,000 ریال طرح جدید

11,130,000 ریال طرح قدیم 

5,600,000 ریال نیم سکه 

2,940,000 ریال ربع سکه 

1,850,000  ریال یک گرمی

طال

1,109,440 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,478,960 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,950 ریال دالر آمریکا

40,380 ریال یورو

9,870 ریال درهم امارت

5,540 ریال  یوآن 

45,200 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

0 تا 25/نیمه ابری امروز

-3- تا 15/نیمه ابری 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 اعـام مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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شماره پیاپی 775  آخر
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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
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 
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