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سرکار خانم دکتر زهرا یوسف نژاد رییس مرکز بهداشت شهرستان راور
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان اولین بانوی رییس مرکز بهداشت راور را به شما و خانواده محترمتان خصوصا به همسرگرامی و ارجمندتان جناب آقای 

دکتر رحمانی مدیر پزشک قانونی راور تبریک می گویم. 
حبیب رحمانی راوری

 ما   صفحه3
یام

س: پ
عک

امام جمعه کرمان:

هدایت 
با چماق 

امکان پذیر 
نیست

2

محمدرضا عارف 
امروز به کرمان 

می آید
---------  صفحه  3 ---------

توصیه وزارت خارجه ایران:

 به ترکیه 
سفر نکنید

---------  صفحه  3 ---------

کتیبه کاروانسرای 
آقا ابراهیم 

سیرجان، سندی 
برای تجارت
---------  صفحه  6 ---------

اما و اگرهای 
باال بردن سن 
قانونی ازدواج 

دختران
---------  صفحه  7 ---------

آب ناجی زندگی است.
آگهی مناقصه شماره 34/ب/95/9م   )نوبت اول(

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد: توســعه و بازســازی شــبکه توزیــع آب بافــت و رابــر را بــه شــرح ذیــل از محــل 
اعتبــارات عمرانــی و براســاس فهــرس بهــای ســال 95 و از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از 
کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صاحیــت انجــام کار در رشــته آب و گواهــی صاحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی 
باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت اداری 95/10/7 جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی و مناقصــه بــه 
دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22 بهمــن مراجعــه نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 

بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود میباشــد.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
3/071/518/194153/600/000توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب بافت و رابر1

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 95/10/18
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب ساعت 9 صبح مورخ 95/10/19

تاریخ افتتاح پاکت های ج بعد از ارزیابی مورخ 95/10/19
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

تجدید آگهی مناقصه عمومی )نوبت سوم(
شـهرداری هنـزا در نظـر دارد انجـام پـروژه سـاماندهی و اجـرای ورودی شـهر هنزا را بر اسـاس فهرسـت بها 
راه و بانـد 95 از طریـق مناقصـه عمومـی به پیمانـکار واجد شـرایط دارای رتبه بندی از معاونـت برنامه ریزی 
و نظـارت راهبـردی رئیـس جمهـور یـا اداره کل فنـی اسـتانداری بـا بـرآورد اولیـه 33/221/492/997 ریال 

واگـذار نماید.
لـذا از کلیـه افـراد حقیقـی و حقوقـی دعوت بعمـل می آید از تاریخ نشـر آگهـی جهت خرید اسـناد مناقصه 

به شـهرداری هنزا مراجعـه نمایند.
شرایط مناقصه:

1- سـپرده شـرکت در مناقصـه 1/610/000/000 ریـال می باشـد )یـک میلیارد و ششـصد ده میلیون ریال( 
که بایسـتی بصورت واریز به شـماره حسـاب 0108989462004 بانک ملی شـعبه رابر بنام شـهرداری هنزا 

و یـا بـه صـورت ارائه ضمانـت نامه بانکی معتبر به نام شـرکت باشـد.
2- در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نباشند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

3- بـه پیشـنهادات مخـدوش، مشـروط،ناقص و یا پیشـنهادی کـه بعد از تاریخ درج شـده در اسـناد مناقصه 
ارسـال گردد رسـیدگی نخواهد شـد.

4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود می باشد.
5- شهرداری در مورد رد و قبول پیشنهادات مختار است.

6- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
7- آخرین مهلت تحویل پاکت 95/10/20 می باشد.

روابط عمومی شهرداری  هنزا                                                                   

گزارش »پیام ما« از افزایش سهم 31 درصدی مالیات دهندگان کرمانی

بیشترین فشار مالیاتی بودجه 96 بر ُگرده کرمانی   ها

کاهش تولد و افزایش مرگ  و میر در کرمان
   صفحه2

 درآمد دولت از مالیات استان کرمان بیشتر از کل درآمدی 
است که از استان فارس کسب می کند

همایش 
»دانشگاه، صنعت و کارآفرینی« 
دانشگاه رفسنجان به پایان رسید

سـهم اسـتان کرمان در پرداخت 
درصـد   31 بـا  حالـی  در  مالیـات 
افزایـش روبـرو شـده کـه مجمـوع 
 96 بودجـه  در  اسـتان ها  مالیـات 
نسـبت بـه بودجـه 95، 10 درصـد 

رشـد داشـته اسـت.
سـوژه این روزهای بحـث درباره 
بودجـه 96، مالیـات اسـت. دولـت 
پیش بینـی کـرده 112 هزار و 732 
میلیـارد تومـان از مالیـات درآمـد 
کسـب کنـد کـه نسـبت بـه سـال 
گذشـته 11 درصد افزایش داشـته. 
ایـن در حالـی اسـت کـه روزنامـه 
داد  خبـر  یکشـنبه  روز  شـهروند 
که بـر اسـاس گزارش هـای جهانی 

اقتصـادی  رشـد  پیش بینی شـده 
از  بیشـتر  آینـده  سـال  در  ایـران 
همچنیـن  نباشـد.  درصـد  پنـج 
از  بیشـتر  کـه  مالیـات  افزایـش 
طریـق افزایـش مالیـات بـر ثـروت 
و افزایـش میزان مالیـات پرداختی 
کارمنـدان حاصـل می شـود، باعث 
از  فراوانـی  انتقادهـای  تـا  شـده 
مالیـات بودجـه 96 بشـود. اما فقط 
در سـطح ملـی مالیـات جنجالـی 
افزایـش  هـم  کرمـان  در  نشـده. 
اسـتان  ایـن  سـهم  درصـدی   31
از پرداخـت مالیـات بـه دولـت، بـا 

انتقاداتـی روبـرو شـده اسـت.
صفحه 2

تاریخ انتشارنوبت اول: 95/10/1   و تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/2
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

BPMS اجراي پروژه
 در شرکت توزیع نیروي 

برق جنوب 
روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي 
نوشـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق 
توسـعه  دفتـر  مدیـر  امجـدي،  فرزانـه 
مدیریـت و تحـول اداري گفـت: »نیـاز بـه 
بازنگـري فرایندهـاي سـازمان از یک سـو 
از  فراینـدي  بیـن  ارتبـاط  بهینه سـازی  و 
سـوي دیگـر مـا را بـر آن داشـت تـا بـا 
تکیه بـر تخصـص و تجـارب ارزنـده کلیـه 
پرسـنل و اسـتفاده از راهنمایـي مشـاور، 
مجـدد  تحلیـل  و  بازبینـي  بـه  اقـدام 

نماییـم.« شـرکت  فرآیندهـاي 
پـروژه  اجـراي  »هـدف  افـزود:  وي 
BPMS بررسـي، آسیب شناسی و تدوین 
رویکـرد  بـا  شـرکت  کالن  فرآیندهـاي 
تسـهیل انجـام آن هـا، کاهـش خطاهـا و 
کنترلـي   نقـاط  حـذف   دوباره کاری هـا، 
زائـد و همچنیـن جهـت پوشـش خألهای 
موجـود در نرم افزارهـای مورداسـتفاده در 

اسـت.« شـرکت 
وي پیرامـون آغـاز بکار این پـروژه بیان 
کـرد: »ایـده انجام پـروژه از تحلیـل نتایج 
ممیزي سـال 94 و به پیشـنهاد مدیرعامل 
شـرکت مطـرح گردیـد. اولیـن گام پـروژه 
تشـکیل کمیتـه راهبـري در فروردین مـاه 
سـال جـاري و ابـالغ اعضـاي تیـم اجرایي 
بـود که در ادامه طي شـش روز؛ دوره های 
جهـت  مربوطـه  کارگاه هـای  و  آموزشـي 

آمـوزش همـکاران برگزار شـد.« 
مدیـر دفتـر توسـعه مدیریـت و تحـول 
بـا  را  فرآیندهـا  افـزود: »درنهایـت  اداري 
در نظـر گرفتن مـواردي ازجملـه 1- مؤثر 
بـودن در تحقـق برنامه ها و اسـتراتژی های 
کالن شـرکت، 2- وجود درجه آزادي الزم 
بـراي تغییر و اصالح فرآیند و 3-  عملکرد 
نامناسـب فعلي سـازمان در اجـراي فرایند 
انتخـاب و اولویت بنـدی کردیـم.« امجدي 
تصریـح کـرد: »تاکنـون تعـداد 7 فرآینـد 
اصلي شـامل خریـد انرژي، فـروش انرژي، 
طراحـي و توسـعه شـبکه توزیـع، فـروش 
شـبکه،  نگهـداري  و  سـرویس  انشـعاب، 
ارائـه خدمـات اتفاقـات و فوریت هـای برق 
فراینـد  تعـداد 49  انجام شـده اسـت کـه 
شناسـایي،  مـورد  نیـز  فنـي  پشـتیبان 

بررسـي و احصـاء قرارگرفتـه اسـت.«

تسلیت رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان

 در پی فوت یک دانشجو
شـهریار سـعیدی دانشـجوی ترم پنجم 
کارشناسـی رشـته مهندسـی شهرسـازی 
بـرای  جمعـه  روز  عصـر  کرمـان  واحـد 
دیـدن از جاذبه هـای گردشـگری هرمز به 
ایـن جزیـره سـفر کرده بـود و هنگام شـنا 
کـردن در سـاحل خـاک سـرخ غرق شـد.

رئیـس دانشـگاه  بابـک آل طـه  دکتـر 
آزاد اسـالمی اسـتان کرمـان طـی پیامـی، 
درگذشـت دانشـجوی نمونه دانشـگاه آزاد 
اسـالمی واحـد کرمـان را تسـلیت گفـت.

یک زن رییس مرکز 
بهداشت راور شد

حبیـب رحمانـی- پیـام مـا/ راور: دکتر 
زهـرا یوسـف نژاد راوری از سـوی ریاسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان به عنـوان 
اولیـن بانـوی رییـس مرکـز بهداشـت راور 
منصـوب شـد. بـرای اولیـن بـار اسـت که 
یـک زن در راور چنیـن مسـئولیتی را بـر 
عهـده می گیـرد. وی قبل از ایـن مدیریت 
عهـده  بـر  را  راور  درمانـی شـفای  مرکـز 
داشـت. یوسـف نـژاد همسـر دکتـر رضـا 
رحمانـی مدیر پزشـکی قانونی راور اسـت.

همچنیـن طی حکمـی از سـوی صادق 
زاده، مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان، 
نصرت آبـادی رییـس بهزیسـتی راور شـد. 
بهزیسـتی  معاونـت  در  ایـن  از  قبـل  وی 
سـیرجان مشـغول بـه خدمت بوده اسـت.

کرمان ویچ

اسـتان  سـهم 
کرمـان در پرداخت 
مالیـات در حالی با 
31 درصـد افزایش 
کـه  شـده  روبـرو 
مالیـات  مجمـوع 
نسـبت   96 بودجـه  در  اسـتان ها 
بـه بودجـه 95، 10 درصـد رشـد 

اسـت. داشـته 
سـوژه این روزهـای بحث درباره 
بودجـه 96، مالیـات اسـت. دولـت 
پیش بینی کـرده 112 هزار و 732 
میلیـارد تومـان از مالیـات درآمـد 
کسـب کنـد کـه نسـبت به سـال 
گذشـته 11 درصد افزایش داشته. 
ایـن در حالـی اسـت کـه روزنامـه 
داد  خبـر  یکشـنبه  روز  شـهروند 
کـه بر اسـاس گزارش هـای جهانی 
اقتصـادی  رشـد  پیش بینی شـده 
از  بیشـتر  آینـده  در سـال  ایـران 
همچنیـن  نباشـد.  درصـد  پنـج 
از  بیشـتر  کـه  مالیـات  افزایـش 
طریـق افزایـش مالیـات بـر ثروت 
و افزایـش میزان مالیـات پرداختی 
کارمنـدان حاصـل می شـود، باعث 
از  فراوانـی  انتقادهـای  تـا  شـده 
مالیـات بودجه 96 بشـود. اما فقط 
در سـطح ملـی مالیـات جنجالـی 

افزایـش  هـم  کرمـان  در  نشـده. 
اسـتان  ایـن  درصـدی سـهم   31
از پرداخـت مالیـات بـه دولـت، بـا 

انتقاداتـی روبـرو شـده اسـت.
انتقاد و گالیه کرمانی ها

کـه  بـود  گذشـته  پنج شـنبه 
رییس کمیسـیون صنعت و معدن 
اتـاق کرمـان گفـت کـه »کرمـان 
اصفهـان،  اسـتان های  ردیـف  در 
مالیـات  و...  رضـوی  خراسـان 
مالیاتـی  پتانسـیل  امـا  می دهـد 
اسـتان های  به انـدازه  اسـتان  ایـن 
مذکـور نیسـت و بـه نظر می رسـد 
سـهم مالیات اسـتان نباید افزایش 
یابـد.« به گفته عبـاس جبالبارزی 
در حـال حاضر تنهـا »یک چهارم« 
صنعت اسـتان فعال اسـت و رشـد 
مربـوط  نفـت  بـه  را  اقتصـادی 
دانسـت و از افزایـش سـهم کرمان 
در پرداخـت مالیـات گالیـه کـرد. 
دوشـنبه اما محمدمهـدی زاهدی، 
ایـن  در  راور  و  کرمـان  نماینـده 
خصـوص تذکری کتبـی به رییس 
جمهـور و وزیر اقتصاد داد و سـؤال 
کـرد »به چـه دلیل اسـتان کرمان 
درصـد   31 بایـد  آتـی  سـال  در 
افزایـش مالیـات داشـته باشـد. آیا 
در  کسـب وکار  همـه  می خواهیـد 

ایـن اسـتان تعطیل شـود؟« او روز 
گذشـته هم به خبرگزاری تسـنیم 
گفـت کـه معـاون وزیـر و رییـس 
کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور 
بـه کرمـان سـفر می کننـد تـا از 
نزدیـک به مشـکل مالیاتی اسـتان 
کرمـان رسـیدگی شـود. بـه گفته 
زاهـدی، مجمع نمایندگان اسـتان 
در ایـن خصوص با رییس سـازمان 
مالیاتی کشـور هم جلسـه داشـته. 
جلسـه ای کـه انـگار نتیجه بخـش 
حسـن پور،  شـهباز  اسـت.  نبـوده 
نماینده مردم سـیرجان و بردسـیر 
در مجلـس هم در این رابطه گفت: 
خشک سـالی های  بـه  توجـه  »بـا 
پی درپـی و رکـود حاکم بر کشـور 
پزشـکان  و  شـرکت ها  اصنـاف، 
بحـث  در  شـکایاتی  و  نارضایتـی 
در  موضـوع  ایـن  دارنـد.  مالیـات 
دسـتور کار مجمع نمایندگان قرار 
دارد و بـرای حل وفصل این مسـاله 
مقـرر گردیـد دو نشسـت با رییس 
و  کشـور  برنامه وبودجـه  سـازمان 

وزیـر اقتصـاد برگزار گـردد.«
جزئیات افزایش 31 درصدی

از  کـرده  پیش بینـی  دولـت 
 96 سـال  در  کـه  مالیات هایـی 
هـزار   112 می کنـد،  دریافـت 

درآمـد  تومـان  میلیـارد   732 و 
بودجـه  الیحـه  در  کنـد.  کسـب 
از  دولـت  مالیاتـی  درآمـد   ،96
هـزار   78 کشـور،  اسـتان های 
بـرآورد  تومـان  میلیـارد   514 و 
شـده اسـت. مجمـوع درآمـد 31 
مالیـات،  )شـامل  کشـور  اسـتان 
مالکیت هـای دولـت مثـل اجـاره، 
خدمات )قضایـی، مخابراتی و ...(، 
)رانندگـی،  جرائـم  کاال،  فـروش 
مواد مخـدر، تخلفات صنفی و ...(، 
واگـذاری دارایی هـای سـرمایه ای، 
در  متفرقـه(  و  امـوال  فـروش 
 84  ،96 بودجـه  الیحـه  جـدول 
تومـان  میلیـارد   872 و  هـزار 

ایـن  از  کـه  اسـت  بـرآورد شـده 
میلیـارد  و 514  هـزار   78 رقـم، 
اختصـاص  مالیـات  بـه  تومـان 
دارد. یعنـی 92 درصـد درآمـدی 
کسـب  اسـتان ها  در  دولـت  کـه 
کـه  اسـت  مالیاتـی  از  می کنـد، 
گرفتـه می شـود. کل درآمدهـای 
بـرای  کرمـان  اسـتان  در  دولـت 
سـال 96، حـدود دو هـزار و 626 
میلیـارد تومـان بـرآورد شـده که 
بـا توجه بـه اینکه بایـد 92 درصد 
باشـد،  مالیـات  از  درآمدهـا  ایـن 
مشـخص می شـود کرمانی هـا در 
و 415  هـزار  دو  بایـد   96 سـال 
میلیـارد تومـان مالیـات بپردازند. 

سـال  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
از  دولـت  درآمـد  کل  گذشـته 
اسـتان کرمـان یـک هـزار و 997 
میلیـارد تومـان بـود. بـا توجـه به 
اینکـه در سـال 95 هم 92 درصد 
از  اسـتان ها  درآمدهـای  مجمـوع 
طریـق مالیـات به دسـت می آمد، 
یـک هـزار و 837 تومـان از کل 
حاصـل  کرمـان  اسـتان  درآمـد 
توسـط  پرداختـی  مالیات هـای 
می دهـد  نشـان  کـه  بـود  مـردم 
مالیاتـی کـه کرمانی هـا در سـال 
درصـد   31 بپردازنـد  بایـد   96
بیشـتر از مالیاتـی اسـت کـه در 

می پرداختنـد. بایـد   95 سـال 

گزارش »پیام ما« از افزایش سهم 31 درصدی مالیات دهندگان کرمانی

بیشترین فشار مالیاتی بودجه 96
 بر ُگرده کرمانی ها

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

کرمـان  اسـتان  ثبت احـوال  مدیـرکل 
از افزایـش مرگ ومیـر و کاهـش تولـد در 
هشـت ماهه نخسـت سـال جـاری نسـبت 

بـه سـال گذشـته خبـر داد.
بـه  اشـاره  بـا  زین الصالحیـن  حسـین 
اینکـه اسـتان کرمـان رتبـه 9 کشـور را 
ازنظـر جمعیـت دارد، افـزود: »در هشـت 
مـاه نخسـت سـال جـاری 4 هـزار و 114 

والدت ثبت شـده اسـت کـه 51 درصـد را 
کاهـش  امـا  می دهنـد،  تشـکیل  مـردان 
1.5 درصـدی تولـد را نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سال قبل داشـتیم.« زین الصالحین 
عنـوان کـرد: »7 هـزار و 800 نفـر نیـز 
در مـدت مذکـور فوت شـده کـه نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 3.1 درصـد 
افزایـش پیداکرده اسـت.« وی همچنین از 

کاهـش درخواسـت نام هـای مذهبی خبر 
داد و گفـت: »از اول سـال جـاری تاکنـون 
نام هـای فاطمـه، فاطمه زهـرا، نازنین زهرا 
و رقیـه در دختـران رتبـه اول و نام هـای 
امیرعلـی، ابوالفضـل، امیرحسـین، علـی و 
محمـد در بیـن پسـران رتبه هـای اول را 
دارنـد، امـا ایـن اسـامی نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال قبـل کاهـش داشـته اند.«
زین الصالحیـن همچنیـن بـه جمعیـت 
کـرد:  تصریـح  و  اشـاره  کرمـان  اسـتان 
از  بیـش  جمعیـت  بـرآورد  اسـاس  »بـر 
یک میلیـون و 570 هـزار نفـر از جمعیـت 
اسـتان کرمـان معـادل 54 درصـد مـرد 
هسـتند و 49.6 درصد را نیز زنان تشکیل 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی  می دهنـد.« 
ثبت احـوال هـدف کیفـی خـود را بـا 54 
دنبـال می کنـد،  فعالیـت  و 128  برنامـه 
ملـی  روز  دی مـاه  »سـوم  داشـت:  بیـان 
ثبت احـوال نام گـذاری شـده اسـت و بـه 
همیـن مناسـبت یـک هفتـه بزرگداشـت 

شـکل می گیـرد.« زین الصالحیـن تصریـح 
کـرد: »سـه سـال قبـل تنهـا 182 کارت 
هویـت هوشـمند صـادر شـد، امـا اکنـون 
ایـن رقـم بـه 770 هزار نفر رسـیده اسـت 
کـه از برنامه هـای ابالغی جلوتر هسـتیم.« 
وی افـزود: »بیـش از 66 دفتـر پیش خوان 
و 100 ایسـتگاه پسـت مجـوز فعالیت های 
ثبت احـوال را دریافـت کـرده و بیـش از 
450 شـغل در این حوزه ایجادشده است.« 
زین الصالحیـن بابیـان اینکـه تاکنون 700 
هزار شناسـنامه مکانیزه صادرشـده اسـت، 
تـا  کرده ایـم  »برنامه ریـزی  کـرد:  عنـوان 
سـال آینـده تمـام کارت هـای هوشـمند 
ملـی را تحویـل مـردم دهیـم.« مدیـرکل 
ثبت احـوال اسـتان کرمـان ادامـه داد: »در 
ایـن دولـت هفـت پـروژه را از صفـر آغـاز 
کردیـم که با سـرمایه بیـش از 10 میلیارد 
تومـان در آینـده نزدیـک بـه بهره بـرداری 
می رسـند و ایـن پروژه هـا بـه مسـکن و 
شهرسـازی واگذارشـده اسـت.« وی گفت: 

»در چنـد سـال گذشـته اسـتقرار چهـار 
نمایندگـی را در مناطـق مختلـف اسـتان 
کرمان داشـتیم و به زودی اداره ثبت احوال 
بهره بـرداری  بـه  فاریـاب  شهرسـتان 
بـه  اشـاره  بـا  زین الصالحیـن  می رسـد.« 
تقسـیم اسـتان کرمان بـه 8 منطقه معین 
اقتصادی خاطرنشـان کرد: »تعداد هشـت 
کارگروه تشـکیل و هشـت معین سـتادی 
در سـطح اسـتان کرمان تعیین شـده است 
جدیـت  بـا  را  شهرسـتانی  کارهـای  کـه 
اظهـار داشـت:  پیگیـری می کننـد.« وی 
جمعیـت  راهبـردی  شـورای  »همچنیـن 
در اسـتان کرمـان تشکیل شـده اسـت که 
جمعیـت  راسـتای  در  برنامه ریزی هایـی 
زین الصالحیـن  می دهـد.«  انجـام  اسـتان 
اضافـه کـرد: »همچنیـن در هشـت مـاه 
نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه مـدت 
درصـد  سـه  طـالق  قبـل  سـال  مشـابه 
افزایـش  درصـد   6.4 ازدواج  و  کاهـش 

داشـته اسـت.«

کاهش تولد و افزایش مرگ  و میر در کرمان
 خبر

هدایت با چماق امکان پذیر نیست
ایسـنا نوشـت: امام جمعـه کرمـان گفـت: »در رابطه 
بـا هدایـت مـردم نبایـد چمـاق تکفیـر و تسـفیق بـر 
دوشـمان باشـد، بلکـه در امربه معـروف و نهـی از منکر 
بایـد مانند پیامبـر و امامان رفتار نمود.« آیت اهلل سـید 
یحیـی جعفری روز گذشـته در جلسـه سـتاد شـورای 
اقامـه نمـاز اسـتان کرمـان بابیـان اینکـه نمـاز درمان 
همـه دردهـای اجتماعـی اسـت، ادامـه داد: »تـالش و 
کوشـش بـرای رسـیدن بـه هدفی کـه همه مسـلمین 
اهـل نمـاز شـوند و بـه نمـاز معتقـد باشـند،  تکلیـف 

نخسـتی اسـت کـه بـر دوش ما اسـت.« 
امام جمعـه کرمـان بزرگ تریـن فـروع اسـالم را نمـاز دانسـت و اظهـار کـرد: »روایـات زیـادی در خصـوص 
اقامـه نمـاز اسـت، ازجملـه؛ در روایـات داریـم کـه چهار طایفـه بدون سـؤال وارد جهنـم می گردنـد که یکی 
از ایـن طایفه هـا، کسـانی هسـتند کـه نمـاز را تـرک نموده انـد.« وی تکلیـف دوم را کیفیـت نمـاز دانسـت و 
ابـراز کـرد: »نمـاز بایـد به گونـه ای باشـد کـه اثـر و نتیجـه از آن تـراوش کنـد به گونه ای کـه در جامعـه نمود 

پیـدا کند.« 
آیـت اهلل جعفـری گفـت: »اگـر بـه ایـن دو وظیفـه به خوبـی عمـل گـردد، آسـیب های اجتماعـی کاهـش 

می یابـد.«

کرمان در رتبه چهارم بی سوادی کشور
رییـس سـازمان نهضـت سـوادآموزی کشـور اعـالم 
کـرد: »کم سـوادترین اسـتان ها سیسـتان و بلوچسـتان، 
آذربایجان غربی، کردسـتان، کرمان، لرسـتان و خراسـان 
شـمالی ثبت شـده اند.« بـه گـزارش قـدس آنالیـن، علی 
باقـر زاده گفـت: »در سرشـماری سـال 90 در میانگیـن 
سـنی 10 تـا 49 سـال باسـوادترین اسـتان ها مازنـدران، 
و  شناخته شـده اند  تهـران  و  البـرز  اصفهـان،  سـمنان، 
کم سوادترین استان ها سیسـتان و بلوچستان، آذربایجان 
غربـی، کردسـتان، کرمان ، لرسـتان و خراسـان شـمالی 
ثبت شـده اند.« وی بـا اشـاره به این که اکنـون 250 مرکز 
یادگیری در شـهرها و اسـتان های کشـور فعال اسـت افزود: »به زودی 500 مرکز یادگیری محلی دیگر در کشـور 
راه انـدازی می شـود.« وی گفـت: »اکنـون در ایـن مراکز اصـل بر پذیرش بی سـوادان و کم سـوادان در مقطع پایین 
تـراز پنجـم ابتدایـی اسـت و ظرفیـت موردنیاز بـرای راه اندازی یک مرکـز یادگیری محلی 70 نفر پیش بینی شـده 
اسـت.« رییـس سـازمان نهضت سـوادآموزی کشـور افـزود: »بـا راه انـدازی و فعال شـدن این طرح 70هزار شـغل 
جدیـد ایجادشـده اسـت کـه زمینـه خوبی بـرای مراکـز غیردولتی در زمینه اشـتغال اسـت.« همچنیـن مدیرکل 
آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان در ایـن جمع اعالم کرد: »اسـتان سـه میلیون نفری کرمـان 16 هزار نفر بی سـواد 

مطلـق دارد کـه بیشـتر این افـراد در شـهرهای زیـر 200 هزار نفر هسـتند.«

 خبر خبر

بیشترین افزایش مالیات در کرمان رخ داده است
در حالی کرمانی ها باید سـال آینده 31 درصد بیشـتر از امسـال 
مالیـات بپردازنـد کـه این میزان افزایش از همه اسـتان ها بیشـتر 
اسـت. بعـد از کرمـان اسـتان های البـرز و چهارمحـال و بختیـاری 
30 درصـد افزایـش مالیـات دارنـد و افزایـش مالیـات در اسـتان 
زنجـان 28 و در کرمانشـاه 27 درصـد اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه مجمـوع مالیـات پرداختـی همـه اسـتان ها در سـال 96 تنهـا 10 
درصد بیشـتر از سـال 95 اسـت. مالیات اسـتان خراسـان شـمالی 
در سـال 96، دو درصد کمتر از سـال 95 اسـت. بعدازاین اسـتان، 
اسـتان های خوزسـتان بـا یـک، اصفهـان، کردسـتان و همـدان با دو 
درصـد کمتریـن افزایـش مالیات را داشـته اند. مالیات اسـتان های 
برخـورداری همچـون تهـران، خراسـان رضـوی و آذربایجـان شـرقی 

هـم بـه ترتیـب هفـت، 9 و 14 درصـد افزایـش خواهد داشـت.

مالیات کرمان بیشتر از درآمد دولت از فارس
بـا بررسـی الیحـه بودجـه 96 می بینیم کـه مالیاتی کـه کرمانی ها 
بایـد در سـال 96 بپردازنـد از درآمـد دولـت از اسـتان فـارس 
)شـامل مالیـات، مالکیت هـای دولـت مثل اجـاره، خدمـات )قضایی، 
مخـدر،  مـواد  )رانندگـی،  جرائـم  کاال،  فـروش   ،)... و  مخابراتـی 
تخلفـات صنفـی و ...( بیشـتر اسـت. به طـور دقیق تـر کل درآمـد 
دولـت از اسـتان فـارس در سـال 96، دو هـزار و 271 میلیـارد 
اسـت  رقمـی  از  کمتـر  تومـان  میلیـارد   355 کـه  اسـت  تومـان 
کـه کرمانی هـا بایـد به عنـوان مالیـات )دو هـزار و 415 میلیـارد 
تومـان( بـه دولـت بپردازنـد. همچنین مالیـات اسـتان های فارس، 
هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، یزد و خراسـان جنوبی در سـال 
96 نسـبت بـه سـال 95 بـه ترتیـب هفـت، 11، پنـج، 16 و 26 

درصـد افزایـش خواهـد داشـت.

مقایسه با سال های گذشته
رقـم مالیاتـی کـه طبق الیحـه بودجـه 95 کرمانی ها در سـال 95 
بایـد بپردازنـد، حـدود یـک هـزار و 837 میلیارد تومان اسـت که 
نسـبت بـه سـال 94، 19 درصـد افزایـش پیداکرده در سـال 94 
طبـق بـرآوردی کـه در الیحه بودجه این سـال شـده بـود کرمانی ها 
می بایسـت  مالیـات  تومـان  میلیـارد   542 و  هـزار  یـک  حـدود 

کنند. پرداخـت 
حـدود   95 سـال  در  اسـتان ها  کل  پرداختـی  مالیـات  مجمـوع 
60 هـزار و 314 میلیـارد تومـان بـرآورد شـده کـه 18 درصـد 
بیشـتر از رقم برآورد شـده در سـال 94 اسـت. در سـال 93 هم 
کرمانی هـا بـر اسـاس الیحـه بودجـه 93، می بایسـت یـک هـزار و 
556 میلیـارد تومـان مالیـات بپردازنـد. رقمـی که چنـدان تفاوتی 

بـا مالیـات بـرآورد شـده بـا سـال 94 نـدارد.
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اشـخاصی کـه تجربـه زیـادی در حـوزه صنعـت 
پسـته داشـتند در دومیـن روز همایـش »دانشـگاه، 
صنعـت و کارآفرینـی« دانشـگاه رفسـنجان راجـع به 

صنعـت پسـته اظهارنظـر کردنـد. 
سـلجوقی  مهنـدس  و   جهانشـاه  دکتـر 
اظهارنظرهـای خـود را بـرای رفـع چالش هـا بیـان 
کردنـد. عبـاس برزگر، کسـی که روسـتایش )بوانات( 
از  نمـود،  تبدیـل  کشـور  گردشـگری  قطـب  بـه  را 
نگاهـی  تغییـر  و  نـوآوری  و  خالقیـت  و  سرنوشـت 
کـه در رفتـار و کارآفرینـی بایـد انجـام داد صحبـت 
کـرد و بعـدازآن دکتـر محمـد عشـقی عضـو هیـأت 

علمی دانشـکده مهندسـی بـرق و کامپیوتر دانشـگاه 
شـهید بهشـتی تهـران در مـورد قفل هـای خالقیـت 
و ثبـت اختراعـات سـخنرانی کـرد. سـپاس مهندس 
سـلجوقی عضـو سـازمان فنـاوری اطالعـات در مورد 
ایـران و جهـان صحبـت  حوزه هـای کارآفرینـی در 
کـرد. همچنین جلسـه پرسـش و پاسـخ بـا حاضرین 
برگـزار شـد و بعـدازآن ایده های گلچین شـده ارائه و 
امتیازدهـی شـدند. در اختتامیـه دکتر مهـدی باقری 
زاده دبیـر اجرایـی همایش گزارش کارکـرد برگزاری 
ایـن همایـش را بیـان کـرد و درنهایت بیانیـه پایانی 

همایـش قرائـت شـد.

همایش »دانشگاه، صنعت و کارآفرینی« 
دانشگاه رفسنجان به پایان رسید

 خبر

کسب رتبه برتر »شرکت 
در آزمون های کفایت 

تخصصی « توسط 
آزمایشگاه آبفای استان

آزمایشـگاه شـرکت آبفـای اسـتان کرمان، 
رتبـه برتـر »شـرکت در آزمون هـای کفایـت 
تخصصـی « در تعـداد انجـام و صحـت نتایج 
آزمون هـای تخصصـی را بـه دسـت آورد. در 
نهمیـن گردهمایـی مدیـران کنتـرل کیفیت 
آب و فاضالب شـهری و روسـتایی کشـور در 
گیـالن کـه باهـدف ارائـه و تبـادل تجربیات 
همکاران شـرکت های آب و فاضالب شـهری 
و روستایی سراسر کشـور برگزار شد، شرکت 
آبفای اسـتان کرمان موفق شـد رتبـه برتر را 
در ایـن گردهمایـی بـه دسـت آورد و به این 
مناسـبت لـوح تقدیـر از سـوی مدیرعامـل 
شـرکت آبفـای کشـور دریافـت کنـد. در این 
لـوح آمـده اسـت: »شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان کرمـان تـالش و همـت مدیریـت و 
کارکنـان آن شـرکت موجـب کسـب رتبـه 
آزمون هـای  در  »شـرکت  زمینـه  در  برتـر 
فعالیت هـای:  شـامل  تخصصـی«  کفایـت 
تعـداد انجـام آزمون هـای کفایـت تخصصی، 
صحـت نتایـج آزمون های تخصصـی، در بین 
شـرکت های آب و فاضـالب شـهری در سـال 
1394 گردیـد. لـذا بـه ایـن وسـیله به پـاس 
و  جنابعالی،مدیـر  از  ارزنـده  زحمـات  ایـن 
کارشناسـان شـاغل در بخش کنترل کیفیت 
آب و سـایر افـراد تأثیرگـذار در کسـب ایـن 
درگاه  از  گـردد.  تشـکر  و  تقدیـر  موفقیـت 
خداونـد تبارک وتعالـی، توفیـق روزافزون آن 

مجموعـه را خواسـتارم.«

محمدرضا عارف امروز به 
کرمان می آید

محمدرضـا عارف، نماینده مـردم تهران در 
مجلس شـورای اسـالمی و رییس فراکسیون 
امیـد امـروز بـه کرمان سـفر می کنـد. او قرار 
آزاد اسـالمی سـخنرانی  اسـت در دانشـگاه 
کنـد. دیـدار بـا اصالح طلبـان کرمـان برنامه 

دیگـر وی در سـفر بـه کرمان اسـت.

رایزنی تلفنی
 روحانی و پوتین درباره 

بحران سوریه
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  روسـای 
فدراسـیون روسـیه عصر دوشـنبه در تماسی 
تلفنی دربـاره مهم ترین موضوعـات دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللـی گفت وگو و تبادل نظر 
اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه  کردنـد. 
دکتـر  حجت االسالم والمسـلمین  دولـت، 
حسـن روحانـی در ایـن تمـاس تلفنـی، بـا 
تأکیـد بر ضرورت تـداوم حمایـت دولت های 
ایـن  در  سـوریه  مـردم  از  روسـیه  و  ایـران 
دوران سـخت گفـت: بسـیار مهـم اسـت کـه 
مبـارزه  در  کننـد  احسـاس  سـوریه  مـردم 
علیـه تروریسـت ها تنهـا نیسـتند. روحانـی 
ضمـن انتقـاد از بی توجهـی غربی هـا نسـبت 
بـه مـردم بی گناهـی کـه در شـرایط بسـیار 
در  تروریسـت ها  سـتم  تحـت  و  دشـوار 
شـهرهای مختلـف سـوریه گرفتـار آمده اند ، 
تقویـت همفکری و همکاری تهران - مسـکو 
و تـداوم کمک هـای دارویـی و غذایـی بـرای 
مـردم سـوریه و ترغیـب دیگـر کشـورها بـه 
ارسـال ایـن کمک هـا را ضـروری برشـمرد. 
نشسـت  از  همچنیـن  جمهـوری  رییـس 
وزیـران خارجـه ایـران، ترکیـه و روسـیه در 
مسـکو اسـتقبال کرد و گفت که این نشسـت 
می توانـد بـه هماهنگـی بیشـتر سـه کشـور 
در کمـک بـه مـردم سـوریه یـاری برسـاند. 
»والدیمیـر پوتین« رییس جمهوری روسـیه 
نیـز در ایـن تمـاس تلفنـی، بیـرون رانـدن 
تروریسـت ها از شـهر حلب و حاکمیت دولت 
سـوریه بـر این شـهر را موفقیت آمیز دانسـت 
و بـر ضـرورت تـداوم همفکـری و همـکاری 
تهـران - مسـکو در ایـن عرصـه تأکیـد کرد. 
و  حمایـت  نیـز  روسـیه  جمهـوری  رییـس 
ارسـال کمک های انسـان دوسـتانه بـه مردم 
سـوریه را در شـرایط کنونـی ضـروری خواند 
و گفـت: وظیفـه جامعه بین المللـی و ازجمله 
ایـران و روسـیه در دوره کنونـی ، حفاظت از 
مـردم سـوریه و تداوم کمک رسـانی بـه آنان 
در ایـن شـرایط دشـوار اسـت. وی همچنین 
بر ضـرورت کمک رسـانی به مـردم بی دفاع و 
غیرنظامـی سـایر مناطق سـوریه تأکید کرد.

سـاعاتی پـس از کشـته شـدن سـفیر 
روسـیه در ترکیـه در یـک سـوءقصد در 
مقـام  یـک  از  نقـل  بـه  رویتـرز  آنـکارا، 
»نشـانه هایی  وجـود  از  امنیتـی  ارشـد 
قـوی« از ارتبـاط میـان عامـل سـوءقصد 
بـا شـبکه گولـن، خبـر داد. فتـح اهلل گولن 
در بیانیـه ای ایـن حادثه را محکـوم کرده 
اسـت. بـه گـزارش »انتخـاب«؛ یـک مقام 
ارشـد امنیتـی کـه حاضـر بـه افشـای نام 
خـود نشـده، بـه رویتـرز گفتـه اسـت که 
تحقیقاتـی کنونـی بـر ارتباط میـان عامل 
سـوءقصد و شـبکه گولـن متمرکز اسـت. 
پس از حادثه ترور سـفیر روسـیه در آنکارا 
کـه شـامگاه دوشـنبه در جریـان بازدید او 
از یـک نمایشـگاه هنـری روی داد، رجـب 
ترکیـه،  رئیس جمهـور  اردوغـان  طیـب 
پلیـس  عضـو  یـک  را  سـوءقصد  عامـل 
ضـد شـورش آنـکارا معرفـی کـرد کـه دو 
سـال و نیـم در این نیـرو عضویت داشـته 
اسـت. گزارش شـده در زمـان سـوءقصد، 
ایـن عضـو پلیـس ضد شـورش، مشـغول 
خدمـت نبـوده اسـت. ایـده ارتبـاط میان 

تـرور سـفیر روسـیه در آنـکارا بـا شـبکه 
گولـن، نخسـتین بـار سـاعتی پس ازایـن 
مطـرح  آنـکارا  شـهردار  توسـط  رویـداد 
شـد. در ایـن زمینـه خبرگـزاری فرانسـه 
نوشـت شـهردار آنکارا کـه بـا اظهارنظرها 
و گمانه زنی هایـی بحث برانگیـز در توییتـر 
شـناخته می شـود، در صفحـه توییتر خود 
ایـن فرضیـه را مطـرح کـرده کـه »ممکن 
اسـت ایـن مأمـور پلیس بـا گـروه فتح اهلل 
گولـن در ارتبـاط باشـد«. بااین حـال خود 
گولـن در واکنـش بـه ایـن حادثـه، از آن 
به عنـوان »تـروری شـنیع« یادکـرده و آن 
را محکـوم کـرده اسـت. گولـن همچنیـن 
کـه  اسـت  خواسـته  ترکیـه  دولـت  از 
همدسـتان عامـل سـوءقصد را شناسـایی 
کنـد. رویتـرز می نویسـد که بیانیـه گولن 
در ایـن زمینـه پـس ازآن صـادر شـد کـه 
اتهـام مطرح شـده در مـورد  او  مشـاوران 
وجـود »نشـانه های قوی« از ارتبـاط میان 
ضـارب و شـبکه گولـن را رد کردند. دولت 
ترکیه، گولن را که در تبعید خودخواسـته 
از سـال 1999 در آمریـکا بـه سـر می برد، 

تابسـتان  نافرجـام  کودتـای  هدایت گـر 
امسـال می دانـد و از آن زمـان هـزاران تن 
از نیروهـای انتظامـی، نظامـی و قضایی را 
بـه ظن عضویت در شـبکه او از کار برکنار 
یا بازداشـت کرده اسـت. مقام هـای دولتی 
در ترکیـه می گوینـد کـه گولـن باهـدف 
سـرنگونی دولـت، »شـبکه ای مـوازی« را 
در نیـروی پلیـس، ارتـش، دادگسـتری و 
بخش هـای خدمـات عمومی ترکیـه ایجاد 
کـرده، امـا ایـن روحانـی در تبعیـد ایـن 

اتهامـات را رد کـرده اسـت. 
مرگ یک دیپلمات روسی

اعـالم  محلـی  رسـانه های  همچنیـن 
کردنـد، چند سـاعت پـس از انتشـار خبر 
تـرور سـفیر روسـیه در ترکیه، جسـد یک 
دیپلمـات دیگـر روس نیـز کـه بـه ضـرب 
گلولـه کشته شـده بـود، در خانـه اش واقع 
در مسـکو کشـف شـد. به نوشـته روزنامه 
میـرر، جسـد پتـر پولشـیکف، دیپلمـات 
56 سـاله روسـی درحالی کـه گلولـه ای به 
سـرش برخـورد کـرده بـود در آپارتمانش 
واقـع در مسـکو پیدا شـد. ایـن تیراندازی 

از  ادعاشـده درسـت چنـد سـاعت پـس 
انتشـار اخبار تـرور آندری کارلوف، سـفیر 
روسـیه در ترکیـه صـورت گرفـت. خبـر 
قتـل پولشـیکف توسـط شـبکه تلویزیونی 
Ren TV گـزارش شـد و در آپارتمـان 
و  پوکـه  دو  عالی رتبـه  دیپلمـات  ایـن 
یـک اسـلحه نیـز زیـر روشـویی سـرویس 
بهداشـتی کشف شـده اسـت. جزئیات این 
رویـداد تا لحظه تنظیم این خبر مشـخص 
نشـده و پلیـس در حـال بررسـی تمامـی 
مـرگ  خصـوص  در  ممکـن  تئوری هـای 

پولشـیکف اسـت. بـر اسـاس گزارش های 
در زمـان تیراندازی همسـر ایـن دیپلمات 
حالـش  امـا  حضورداشـته  آپارتمـان  در 
خـوب اسـت. گفته شـده کـه پولشـیکف 
یکـی از مقامات ارشـد در بخـش آمریکای 
التیـن وزارت امـور خارجـه روسـیه بـوده 
اسـت. برخـی گزارش های مدعی هسـتند 
خارجـه  امـور  وزارت  از  پولشـیکف  کـه 
خارج شـده بـود اما هنوز مشـخص نیسـت 
کـه آیـا در بخش هـای دیگر دولت مسـکو 

خدمـت می کـرده یـا خیـر.

ترکیه: قاتل سفیر روسیه با شبکه گولن ارتباط داشته است

گولن؛ متهم به کودتا و ترور

    خبر

    میز خبر

1  تاکتیک انتخاباتی وزیر احمدی نژاد برای اصولگرایان: مدل 
انتخاباتی-فوتبالی؛ همه بیایند، یکی مربی شود

سـید محمدحسـیني، وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی دولت محمود احمدی 
نـژاد کـه در انتخابـات مجلس دهم از حوزه رفسـنجان و انار کاندیدا شـده بود 
و نتوانسـت رای بیـاورد، از تاکتیـک انتخاباتـی جبهـه یکتا )حامیـان محمود 
احمـدی نـژاد( در گفـت و گـو بـا خبرآنالین پـرده برداشـت. در ادامـه گزیده 
ای از صحبت او را بخوانید: * باید همیشـه از گذشـته درس بگیریم. در سـال 
92 تفرقـه و تشـتت و چندگانگی کـه در کاندیداهای نیروهـای اصولگرا وجود 
داشـت، آسـیب وارد کـرد. شـاید برخـی دچـار یک نـوع غـرور شـده بودند و 
فکـر می کردنـد اشـکالی ندارد کـه افراد مختلـف بیایند و درنهایت مثل سـال 
84 می شـود و انتخابـات بـه دور دوم کشـیده می شـود و بعـد همـه تجمیـع 
می شـوند. مـا فکـر می کنیـم باید یـک تیـم و جمعی باشـند که مـورد قبول 
مـردم باشـند. مثـل یـک تیم فوتبـال که 11 نفـر هسـتند و باالخـره یکی از 
اینهـا کاپیتـان اسـت و یکـی هم بیـرون مربی اسـت. یکایـک آنها تـوان بازی 
را دارنـد و افـراد ذی صالحـی هسـتند. دولـت هـم بایـد اینگونه باشـد. یعنی 
یـک جمـع، یک گـروه بیایند و قبول کننـد که در آینده تغییـر و تحوالتی در 
حوزه هـای مختلـف ایجاد کنند. حاال یـک فرد از بین همان نیروها که سـابقه 
روشـن و شـفافی دارد و در بیـن مـردم پایگاه بهتـری دارد، می توانـد به عنوان 

رئیس جمهـور مطرح شـود.
2  قاضی پور به وزیر ارشاد: شما وزیِر تازه به ریاست رسیده  چرا به 

دانشجویان اصولگرا برچسب فرقان زده اید؟
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلس بـه وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی تذکر 
داد. بـه گـزارش خبرآنالیـن، در نشسـت سـوم جلسـه دیروز مجلس شـورای 
اسـالمی، نـادر قاضـی پـور طی تذکری شـفاهی خطـاب به سـیدرضا صالحی 
امیـری، اظهـار کـرد: تذکـر من به آقای وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـت 
کـه بـه دانشـجویان اصولگـرا و انقالبـی برچسـب فرقـان زده اسـت. ایـن کار 
ناشایسـِت وزیر تازه به ریاسـت رسـیده اسـت.  او گفت:  از وزیر می خواهیم از 

تمامـی دانشـجویان و اعضای جامعـه اسـالمی عذرخواهی کند.
3  اصرار کوهکن بر کاندیداتوری باهنر در انتخابات ریاست 

جمهوری
عصرایـران نوشـت: عضـو فراکسـیون اصولگرایـان والیـی مجلـس شـورای 

اسـالمی گفـت: حـزب موتلفه اسـالمی فـردی را معرفـی کند یا نکنـد تجربه 
و سـوابق گذشـته اش نشـان داده اسـت که بیشـترین همراهی و هم گامی را 
بـا سـایر گروه های اصولگـرا دارد. محسـن کوهکن در مورد سـخنانی مبني بر 
کاندیداتـوري باهنـر گفت: من گفتـم جبهه پیروان به این مسـئله که بخواهد 
فـرد یـا گزینـه اي را معرفي کند ورود پیدا نکرده اسـت اما اگـر ورود پیدا کند 
حتمـا و یقینـا یکي از گزینه هاي اصلي اش اقاي باهنـر خواهد بود. وي إظهار 
داشـت: تـا بـه ایـن لحظـه خـود باهنر قبـول نکـرده انـد و چندین بـار تاکید 
کـرده اسـت کـه ورود پیـدا نمي کنم و البته خـود جبهه پیروان هـم به اینکه 
بخواهـد مصداقي کسـي را به مجموعه اصولگرایان پیشـنهاد بدهـد ورود پیدا 
نکـرده اسـت ولـي اگـر ورود پیـدا کنیم گزینـه جـدي و اصلي ما اقـاي باهنر 
اسـت. کوهکـن در مـورد کاندیداتـوري میرسـلیم از طـرف حـزب موتلفه نیز 
گفت: شـخصیت هاي که سـهمي در انقالب دارند و سـوابق روشـن و درستي 
در انقالب دارند و حاشـیه اي ندارند در بین جامعه اصولگرایي مقبولیت دارند 
امـا نهایتـا مهم این اسـت کـه این مجموعـه چگونه تجمع کننـد و بروي یک 
نََفـر بـه اجمـاع برسـند. وي تاکید کرد: در اینکه خود شـخص اقاي میرسـلیم  
ظرفیـت فکـري  خوبـي را دارنـد بحثي نیسـت چراکـه اعضاي حـزب موتلفه 
بـه همـه ایـن نکات توجـه دارند و قطعـا بعد از بررسـي هاي گوناگـون گزینه 
خـود را پیشـنهاد داده انـد کـه این نیز مي توانـد جز ویژگي هـاي اصولگرایي 
باشـد. ایـن نماینده مجلـس ادامه داد: حزب موتلفه اسـالمي فـردي را معرفي 
کنـد یـا نکنـد تجربـه و سـوابق گذشـته اش نشـان داده اسـت که بیشـترین 
همراهـي و هـم گامـي را با سـایر گروههاي اصولگـرا دارد. وي در مـورد اینکه 
ایـا ایـن همان تکثـر کاندیدا در جریان اصولگرایي نیسـت گفـت: اگر فهم این 
را داشـته باشـیم که تکثر به ضررمان اسـت حتما بعد از تکثر باید به سـمت 

وحـدت گام برداریم.
4  مطهری: منتظر گزارش کمیته پیگیری لغو سخنرانی مشهد هستم

ایلنـا نوشـت: نایـب رئیس مجلس شـورای اسـالمی گفت : منتظـر گزارش 
کمیتـه پیگیـری لغـو سـخنرانی مشـهد هسـتم .علی مطهـری نایـب رئیس 
دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی دربـاره آخرین وضعیت رسـیدگی به 
لغـو سـخنرانی اش در مشـهد گفت: منتظر پاسـخ کمیته های تشـکیل شـده 
بـه ایـن پرونـده و همچنیـن گزارش های آنان هسـتیم. او در پاسـخ به سـوال 
دیگـری مبنـی بـر اینکـه برخی معتقدنـد با اعـدام بابـک زنجانی بسـیاری از 
مسـائل نا گفتـه باقـی می مانـد، عنـوان کـرد: پرونـده بابـک زنجانی بسـیاری 

پیچیـده اسـت و بدون کار شناسـی نمی تـوان صحبت کرد، من نیـز به کلیات 
پرونـده واقـف نسـیتم که بخواهم پاسـخ روشـنی بـرای آن ارائـه دهم.

5  دفاع تمام قد سردار نقدی از علم الهدی: مرتب القا می کنند 
امام جمعه مشهد با موسیقی مخالف است

نامـه نیـوز نوشـت: سـردار نقـدی، معـاون فرهنگـی و اجتماعی سـپاه 
گفـت: در ماه هـای اخیـر تـالش گسـترده ای انجام شـد تـا این گونـه القا 
کننـد کـه انقـالب و جریـان انقالبـی کشـور بـا موسـیقی مخالف اسـت. 
ایـن القائات سـناریوهای طراحی شـده در سـتاد دشـمن اسـت. سـرود و 
موسـیقی جایـگاه رفیعـی در پیشـبرد فرهنـگ انقـالب اسـالمی داشـته 
و دارد. پیـروزی انقـالب اسـالمی بـا پخـش یـک موسـیقی انقالبـی از 
رسـانه ها اعالم شـد. صدا و سـیما پخش گسـترده ای در بخش موسـیقی 
دارد و همـه نهادهـا و مؤسسـات انقالبـی در برنامه هـای فرهنگی خود از 
موسـیقی بهـره می برنـد بااین وجـود می بینیـد کـه مرتـب القـا می کننـد 
کـه امام جمعـه مشـهد بـا موسـیقی مخالف اسـت. این هـا مـردم را نادان 
برنامه هـای  شـاهد  مشـهد  در  هـرروز  مـردم  چراکـه  کرده انـد؛  فـرض 
مختلـف هسـتند کـه از موسـیقی اسـتفاده می شـود و حتـی اسـتفاده 
از موسـیقی در سـالن های آسـتان قـدس نیـز سـرود خوانـده می شـود و 

موسـیقی نواختـه می شـود.
6 توصیه وزارت خارجه ایران: به ترکیه سفر نکنید

عصـر ایـران نوشـت: وزارت امور خارجه ایـران در بیانیه ای اعـالم کرد: نظر 
بـه شـرایط خـاص در کشـور ترکیه طـي روزهای اخیـر ، به کلیـه هموطنانی 
کـه قصـد مسـافرت به این کشـور را دارنـد ، توصیه اکیـد می گـردد تا اطالع 
ثانـوي، از انجـام مسـافرت های غیر ضروری به این کشـور اجتناب نمایند. این 
اطالعیـه در سـایت اینترنتی وزارت خارجه ایران منتشـر شـده اسـت. سـفیر 
روسـیه در آنـکارا روز دوشـنبه در حملـه تروریسـتی مـورد هدف قـرار گرفت 
و درگذشـت. بـه دنبـال ایـن اتفـاق، شـرایط امنیتـی ترکیـه به شـدت تنش 
آلـود شـده اسـت. ترکیـه در روزهای اخیر شـاهد حـوادث حوادث مسـلحانه، 
حمـالت بـه پلیـس، انفجارها و درگیـری هایی میان پلیس و کردهای مسـلح 
بـود. سـفارت جمهوری اسـالمی ایران در آنکارا  دوشـنبه شـب بـه دنبال ترور 
سـفیر فدراسـیون روسـیه در آنکارا با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که فعالیت 
سرکنسـولگری ایـران در اسـتانبول، ترابـوزان و ارزروم روز سـه شـنبه)دیروز( 

تعطیل اسـت. 
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کرمون

رییـس سـازمان نهضـت سـوادآموزی 
مرکـز   24 کرمـان  اسـتان  گفـت:در 
یادگیـری محلـی در حـال ایجـاد اسـت 
کـه ایـن مراکـز براسـاس مصوبـه دولـت 

شـکل می گیـرد و یـک واحـد آموزشـی 
اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، علـی باقـرزاده در 
سـوادآموزی  پشـتیبانی  شـورای  جلسـه 

اسـتان کرمـان اظهـار کرد:بعد از هشـت 
پشـتیبانی  عالـی  شـورای  وقفـه،  سـال 
سـوادآموزی در کشـور در دولـت یازدهم 
احیاء و تاکنون 6 جلسـه بـا حضورمعاون 
اول رییـس جمهـور و وزراء برگـزار شـده 

. ست ا
باقـرزاده بـا اشـاره بـه اینکـه دولت در 
داشـته  مصوبـه ای   93 سـال  اسـفندماه 
کـه در سـالهای بعـد از انقالب بـی نظیر 
کشـوری  کمتـر  نیـز  دنیـا  در  و  بـوده 
سـوادآموزی  مسـئله  بـا  اینقـدر  دولـت 
درگیر شـده باشـد، تصریـح کرد:این باور 
ایجـاد شـده کـه بیسـوادی با بسـیاری از 
آسـیبهای اجتماعـی گـره جـدی خورده 
نشـود،  ایـن مسـئله حـل  اگـر  و  اسـت 
سـرمایه گذاری در مقابلـه بـا آسـیب هـا 

ارزش افـزوده کمتـری خواهـد داشـت.
وی بیـان کـرد: ناتوانی هـای ناشـی از 
بیسـوادی فقـط بـه ناتوانـی در خوانـدن، 
نوشـتن و حسـاب کردن ختم نمی شـود 
و شـمول وسـیع تـری از ابعـاد سـواد از 
جمله سـواد اقتصادی، سیاسـی و... را در 

بـر مـی گیرد.
بـا  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر  معـاون 
بیسـوادی  کنـی  ریشـه  اینکـه  بیـان 
نیسـت،  پـرورش  و  آمـوزش  مختـص 
اظهـار کرد:آثـار بیسـوادی متوجـه همـه 
هسـت و امـروز سـوادآموزی هـر قابلیت، 
تجربـه  بـرای  کـه  اطالعاتـی  و  توانایـی 
زندگـی بهتـر بـه افـراد کمـک مـی کند 

را شـامل مـی شـود.
پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر  معـاون 

گفت:مراکـز یادگیـری محلی یـک تجربه 
موفـق جهانـی اسـت و در اسـتان کرمان 
24 مرکـز در حـال ایجـاد اسـت و ایـن 
مراکـز براسـاس مصوبه دولت شـکل می 

گیـرد و یـک واحـد آموزشـی اسـت.
ایـران جـزو  وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
کشـورهایی اسـت کـه بیشـترین پذیرش 
اتبـاع را دارد کـه عمـده آنهـا غیرقانونـی 
سـخت  دنیـا  تمـام  در  افـزود:  هسـتند، 
تریـن مجـازات را برای کسـانی می دانند 
کـه غیرقانونی وارد آن کشـور می شـوند 
امـا ایـن تسـامح دربـاره اتبـاع افغانـی به 
خـرج داده شـده و از 3 میلیـون نفر اتباع 
خارجـی کـه در کشـور وجـود دارد، بـه 
طـور متوسـط 60 درصـد آن ها بیسـواد 

. هستند

رییس سازمان نهضت سواد آموزی اعالم کرد

1،800،000 تبعه بی سواد در ایران

پویش خبر

کرمان بر پشت اسب

بخش 18

پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
بـرادرش  بـه همـراه  اال  اردکانـی اسـت، 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیـادی 
را در ایـران گذرانـد. یکـی از مقاصـد این 
سـفر کرمـان بـود و صفحات قابـل مالحظه 
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای 
از  اختصـاص یافتـه اسـت. صفحه کرمون 
خالصـه ایـن بخـش را با عنـوان »کرمان بر 
پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه 

شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
خدمـه مـا مرتـب مریـض مـی شـدند. تب، 
بیمـاری عمـده بـود؛ امـا بـا کوچکترین سـرما 
خوردگـی یـا خـراش یـا بریدگـی فـوراً بـرای 
کمـک پزشـکی نـزد من مـی آمدنـد. در حالی 
که چشـمان شـان از آفتاب زدگـی دائماً متورم 
بـود. قطـره چـکان مـن پیوسـته در کار بـود. 
هرگـز همچـو جماعـت ترسـویی ندیده بـودم. 
از خـراش کوچکـی یا سـوختگی جزیـی ناله و 
زاری مـی کردند. تلـخ ترین داروهـا را با رغبت 
می خوردند و همیشـه شـایق بودنـد با کوچک 
تریـن بیمـاری دارو بخورنـد. فـوق العـاده بـی 
تفـاوت بودنـد و هرگـز بـه خـود زحمـت نمی 

دادنـد بـرای دارو یـا مراقبـت تشـکر کنند. 
از اول تـا آخر شـهوت غالب مسـتخدمین ما 
نمایـش و تظاهـر بـود. از ایـن لحـاظ بـرای مـا 
خـوب بـود. چون خـود را جزئی از کنسـولگری 
مـی دانسـتند و قسـمت اعظـم پـول خـود را 
صـرف خرید لباس مـی کردند تا مطابـق با آن 
چـه گمـان مـی کردند، مقـام باال مرتبه اسـت، 
رفتـار کننـد. ایرانیان ضرب المثلـی دارند بدین 
مضمون که کسـی از خوراک مـردم خبر ندارد. 
امـا لبـاس هـای او در برابر چشـم همگان عیان 
اسـت و ضـرب المثل دیگـری در مـورد توصیه 
بـه  شـیک پوشـی این اسـت کـه »آسـتین نو 

بخـور پلو!«
خدمـه مـا همچنیـن در تمیـز کـردن کل 
موسسـه وقتـی انتظار مهمانی می رفت سـنگ 
تمام می گذاشـتند و در آشـپزی و پذیرایی در 
همچـو مناسـبت هایی اعجاز مـی کردند. چون 
مـی گفتنـد خوب نیسـت که مـردم فکر کنند 
کـه خـدم و حشـم مـا تنبـل تر و ناشـی تـر از 
خدمتـکاران دیگـر هسـتند و تـرس عجیبی از 

بدنام شـدن کنسـولگری در بازار داشـتند.
امـا ایـن »تشـخص« یـا عمـق بـه نمایش و 
تظاهـر جنبـه منفی خـود را هم داشـت. چون 
نه تنها قانع به اسـتخدام زیردسـت بـرای انجام 
بسـیاری از کارهـای خـود نبودنـد، بلکـه تـک 
تـک افـراد مـا خنجرهـای آدم کشـی حمـل 
مـی کردنـد و در میـان کرمانـی ها بـه رخ می 
کشـیدند و هـدف آن هـا ایـن بـود کـه نشـان 

دهنـد شـیک تـر از فراشـان والی هسـتند.
طبیعتـاً عـادت به کنـار زدن مردم بـرای باز 
کـردن راه وقتـی بیـرون مـی رفتنـد منجـر به 
دعـوا مـی شـد و یک بار آشـوب اقتضـاح آوری 
بـه دنبـال آمـد کـه مـی بایسـت بـه آن توجه 
کـرد. در ایـران مسـت بـودن در مألعـام جـرم 
بزرگـی اسـت. چـون مذهب اسـالم  مسـکر را 
اکیـداً منع کرده اسـت. از ایـن رو خدمه را بین 
شـالق خـوردن در کنسـولگری یـا دارالحکومه 
مخیـر گذاشـتند و چـون شـق اول را انتخـاب 
کـرده بودنـد، نصراهلل خـان که عالقه شـدیدی 
بـه ماجرا داشـت تنبیه را اعمال کرد و شـرحی 
از کل موضـوع را بعداً به مـن داد. او ترتیبی داد 
کـه هـر نوکر که کینـه ای علیـه دیگـری دارد 
ترکـه را بـه دسـت او بدهنـد. مثاًل اکبـر فرزند 
میرغضـب دولتـی کرمان بـود و از ایـن رو همه 
می گفتند:»قلب سـیاه!« اسـت. پـدرش مجبور 
شـده بـود حکم قتل برادر رفتگـر دوم ما را اجرا 
کنـد. پسـرک بیچـاره فریـاد می زد کـه طرف 
دارد از مـرگ بـرادرش انتقـام می گیـرد. مهتر 
کوچولـو کـه درگیر قضیـه نبود در تمـام مدت 
مـی گریسـت و وقتی نصـراهلل خان ترکـه را به 

عنـوان امتیـاز بـه او داد بـه هق هـق افتاد. 

 در اجـرای مـواد مذکـور بدینوسـیله امالکـی کـه برابـر اراء هیاتهـای حـل 
اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي منطقـه دو کرمـان تقاضـای ثبـت 
انهـا پذیرفتـه و ادامـه عملیات ثبتـی انها مطابـق قانون مذکور تجویـز گردیده 
اسـت بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی و بخـش محـل وقـوع ملک و 
مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیان ثبـت ( واقع در بخشـهای ) 2و3 و6 
و 28 (حـوزه ثبتـی منطقـه دو شهرسـتان کرمان بشـرح ذیل اگهی میشـود تا 
در صورتـي که شـخص یا اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـي تقدیم 
نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکـر اسـت صـدور و 
تسـلیم سـند مالکیـت بر اسـاس قانون مذکـور مانع مراجـع متضرر بـه دادگاه 

بود. نخواهـد 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

1 فرعی از 2134 اصلی - خانم مطهره سـالجقه فرزند غالمحسـین به شناسـنامه 
شـماره 103 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  
177/11  متـر مربـع به ادرس کرمـان خیابان پیروزی کوچه 3 کوچه اول سـمت 
راسـت کوچـه اول سـمت چپ انتهای کوچـه خریداری از محـل مالکیت خدامراد 

سـپهری  - ردیف 7636
8 فرعـی از 2426  اصلـی - خانـم معصومـه محمـودی خورندی فرزنـد عباس به 
شناسـنامه شـماره 6519 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت  206  متـر مربـع به ادرس کرمان خیابان مطهری شـرقی 64 شـرقی 5 

درب اول خریـداری از محـل مالکیـت ورثـه اکبر عبـدی  - ردیف 61
6157 فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
محسـن قطـب الدینـی ده مـال فرزنـد علی به شناسـنامه شـماره 583 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  134 متـر مربع بـه ادرس 
کرمـان خیابـان دسـتغیب کوچـه 47 انتهـای کوچه خریـداری از محـل مالکیت 

کیخسـرو سـپهری و علـی احمدی نـژاد  - ردیـف 4786
13531 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
رضـا ثمره گلسـتانی  فرزند ماشـااهلل به شناسـنامه شـماره 143 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  3587/25 متـر مربـع بـه ادرس 
کرمـان شـهرک صنعتـی سراسـیاب خریـداری از محـل مالکیـت رسـتم کوچک 

زاده و پوراندخـت فروهـر - ردیـف 3458 
14109 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
علـی نبـی زاده  فرزنـد عباس به شناسـنامه شـماره 3 صـادره از بم در ششـدانگ 
یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  196 متـر مربع بـه ادرس کرمان خیابان شـهید 
دسـتغیب کوچـه 52 خریـداری از محـل مالکیـت حسـین احمدی نـژاد - ردیف 

5433
14824 فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلـی - 
اقـای حسـین کاظمـی بلبلوئـی فرزند اسـداهلل به شناسـنامه شـماره 249 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  207 متر مربـع به ادرس 
کرمـان خیابـان شـهید دسـتغیب کوچه شـماره 20 خریـداری از محـل مالکیت 

حسـین احمدی نـژاد - ردیـف 1181
14825 فرعـی از 3968 اصلـی مجزی شـده از 899 فرعی از 3968 اصلی - خانم 
فاطمه سـیدی مرغکی فرزند غالمحسـین به شناسـنامه شـماره 16 صـادره از بم 
در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  118/30 متر مربع به ادرس کرمان 
انتهـای شـهرک امـام حسـن عسـکری )ع( کوچـه ده متـری زهـره خریـداری از 

محـل مالکیـت محمد باخـدا - ردیف 348
14826 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
محمـد شـریفی نیـا  فرزند ابراهیم به شناسـنامه شـماره 3854 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  207/75 متر مربع به ادرس کرمان 
شـهرک امـام حسـن عسـکری )ع( بلـوار شـهیدان محمـدی خریـداری از محـل 

مالکیت سـید عبـاس ابراهیمـی  - ردیف 35
14831 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
ناصـر بیـت اللهـی  فرزنـد عوض به شناسـنامه شـماره 320 صـادره از ریـگان در 
ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  352/50 متـر مربع بـه ادرس کرمان 
خیابـان تـره بـار کوچـه گلسـتان خریـداری از محـل مالکیـت علی احمـدی نژاد 

- ردیـف 1504
14870 فرعـی از 3968 اصلـی مجزی شـده از 886 فرعی مکرر از 3968 اصلی - 
خانم طاهره غالمشـاهی  فرزند محمد به شناسـنامه شـماره 30 صادره از شـهداد 

در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  349/05 متر مربع به ادرس کرمان 
خیابـان سـرباز نرسـیدخ به میدان بیـرم اباد فرعـی 1 خریـداری از محل مالکیت 

حسـین گنجعلیخانی  - ردیف 2293
14882 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
مـرا د نورالهـی عنبـر ابـاد فرزند نورمحمد به شناسـنامه شـماره 1315 صـادره از 
رودبـار در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانی  به مسـاحت  
160 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان شـهرک امـام حسـن عسـکری )ع(  کوچـه 
گلسـتان خریـداری از محـل مالکیت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده - ردیف  2698

14896 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 899 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
رضـا مـراد پـور نـگاری فرزند نادعلـی  به شناسـنامه شـماره 5 صادره از بردسـیر 
در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  251/60 متر مربع به ادرس کرمان  
شـهرک صنعتـی کوچـه 18 خریـداری از محـل مالکیـت مهـدی فتحـی زاده - 

 296 ردیف 
14899 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 888 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
مجیـد خسـروی مشـیزی  فرزنـد حبیـب الـه بـه شناسـنامه شـماره 48 صـادره 
از بردسـیر در ششـدانگ یکبـاب کارگاه بـه مسـاحت 266 متـر مربـع بـه ادرس 
کرمـان جـاده قدیـم ماهان جنب پمپ بنزین کارگاه خسـروی خریـداری از محل 
مالکیـت سـید محمـد علی ابراهیم پور فرسـنگی و ماشـااهلل ثمره هدایـت زاده  - 

768 ردیف 
14903 فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از 881 فرعـی از 3968 اصلی - اقای 
سـید عطاء حسـینی گوکی  فرزند سـید جواد  به شناسـنامه شـماره 203 صادره 
از گلبـاف در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت  231 متر مربـع به ادرس 
کرمـان خیابـان شـهیدان ماهانـی کوچـه 15 خریـداری از محـل مالکیـت سـید 

عبـاس ابراهیمـی پور فرسـنگی  - ردیف 2422
197 فرعـی از 3979 اصلـی - اقـای حسـین سـیف زاده کرمانـی  فرزنـد محمـد 
علی  به شناسـنامه شـماره 538 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان 
بـه مسـاحت  20060/90 متـر مربع که مـوازی 1671/75 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبـرده  قرار دارد بـه ادرس کرمان 
جـاده ماهـان تلمبه رشـید فرخی خریـداری از محل مالکیت احمد رشـید فرخی 

- ردیف 9708
745 فرعـی از 3989 اصلـی - اقـای علی ابراهیم پور فرزند حاجی  به شناسـنامه 
شـماره 5 صـادره از ماهان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 552/84  
متـر مربـع بـه ادرس کرمـان خیابـان میـرزا رضـای کرمانـی خیابـان شـاه قدیم  
کوچـه 5 درب دوم سـمت چـپ خریـداری از محل مالکیت محمـد صابری راینی  

- ردیـف  98
558 فرعـی از 4220  اصلـی - خانـم صدیقـه جهانـی پـور گوکـی فرزنـد علـی 
بـه شناسـنامه شـماره 4718 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 235/18 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان 
خیابـان سـرباز کوچـه گلسـتان شـرقی 5 شـرقی 1 خریـداری از محـل مالکیـت 

مهـدی محمـد رفیـع  - ردیـف 72
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

8407 فرعـی از 1783  اصلـی - اقـای ابراهیـم احمـدی افـزادی فرزنـد حسـین 
بـه شناسـنامه شـماره 5 صـادره از کوهبنان در ششـدانگ یکباب مغازه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 33/15 متـر مربع کـه مـوازی 11/98 متـر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده  قـرار دارد 
بـه ادرس کرمـان خیابـان بهمنیـار نبـش کوچـه 12 خریـداری از محـل مالکیت 

ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده - ردیـف 11600
19536 فرعـی از 1783  اصلـی - اقـای حمیـد حیـدر زاده فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 8 صادره از زرند در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
300 متـر مربـع کـه مـوازی 108/43 متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده  قـرار دارد بـه ادرس کرمـان خیابـان جهـاد 
خیابـان یاسـین خیابـان صبـا غربـی 6 خریـداری از محل مالکیت سـید حسـین 

طباطبایـی - ردیـف 5485
19584 فرعـی از 1783  اصلـی -  اقـای مصطفـی کاظمـی فرزنـد ایـوب بـه 
شناسـنامه شـماره  2 صادره از میانه در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
121 متـر مربـع کـه مـوازی 43/75 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده  قرار دارد به ادرس کرمـان بلوار جهاد جهاد 66 
نبـش شـرقی 1 خریـداری از محـل مالکیت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده  - ردیف 

2514
3677 فرعـی از 2787  اصلـی -  اقـای مهـدی سـتاری فـر فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره  6819 صـادره از ماهـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 139/50 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان خیابـان میـرزا اقـا خـان جنوبی 

نبـش کوچـه 36 خریـداری از محـل مالکیـت خـود مالـک و مالکین مشـاعی  - 
ردیـف 354

12767 فرعـی از 2787  اصلـی -  خانـم سـرور ابراهیمـی شـاه ابـادی  فرزنـد 
علـی به شناسـنامه شـماره 9 صـادره از ماهان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به 
مسـاحت 151/30 متـر مربع بـه ادرس کرمان خیابان شـهاب کوچـه 44 جنوبی 

2 خریـداری از محـل مالکیـت ربابـه مصبـاح  - ردیف 1692
22733 فرعـی از 2787  اصلـی -  خانـم محدثـه عـرب پـور رق ابـادی  فرزنـد 
مهـر علـی  به شناسـنامه شـماره  23 صـادره از زرند در ششـدانگ یکباب حیاط 
و باغچـه  بـه مسـاحت 90/80 متـر مربع بـه ادرس کرمـان خیابان ابـوذر جنوبی 
کوچـه 40 ) کـه بایسـتی در پـالک 17066 فرعـی از 2787 اصلی ادغـام گردد ( 

خریـداری از محـل مالکیـت محمـود پـورزاده حسـینی   - ردیف 2656
22756 فرعـی از 2787  اصلـی -  اقـای محمـد نیسـتانی فرزنـد اسـمعیل بـه 
شناسـنامه شـماره  3 صـادره از مانـه و سـملقان در ششـدانگ یکبـاب مغـازه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 236/35 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان 
بزرگـراه امـام جنـب مخابرات شـهید اسـدی خریـداری از محل مالکیت حسـین 

بانـک توکلـی  - ردیـف 2832
22780 فرعـی از 2787  اصلـی -  خانـم مهنـاز صادقـی کرکـی فرزنـد عباس به 
شناسـنامه شـماره  2135 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به 
مسـاحت 162/50 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان خیابان مطهری غربـی کوچه 11 

خریـداری از محـل مالکیـت عالیه هـروی  - ردیف 371 
14232 فرعـی از 2788  اصلـی -  اقـای محمـد علـی بهـادر فرزنـد حیـدر بـه 
شناسـنامه شـماره  77 صادره از راین در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت 
70/73 متـر مربـع بـه ادرس کرمان خیابان ابوذر شـمالی کوچـه 57 خریداری از 

محـل مالکیت منوچهـر خـدادادی  - ردیف 531
141 فرعـی از 2841  اصلـی -  اقـای مهـدی نقـی زاده ماهانی فرزند ماشـااهلل به 
شناسـنامه شـماره  746 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب ساختمان مشتمل 
بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 385/09 متـر مربع بـه ادرس کرمان جـاده تهران 
ابنـدای جـاده باقـر ابـاد خریـداری از محل مالکیت دلبر سـاالر کالنتـری - ردیف 

18
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1864 فرعـی از 20  اصلـی - اقـای سـبحان دارابـی زاده فرزنـد سـیروس بـه 
شناسـنامه شـماره  604 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب ساختمان مشتمل 
بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 243/96 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان قائـم ابـاد 
خیابـان قائـم کوچـه 12انتهـای کوچه سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیت 

علـی ایالقـی  - ردیـف 1882
1874 فرعـی از 20  اصلـی - اقـای سـجاد دارابـی زاده فرزنـد سـیروس بـه 
شناسـنامه شـماره  3977 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به 
مسـاحت 104/75 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان قائـم ابـاد بلـوار ولی عصـر )عج( 
کوچـه شـماره 15 انتهـای کوچـه خریـداری از محـل مالکیـت مهـری نظریان - 

ردیـف 1883
1880 فرعـی از 20  اصلـی - اقـای سـاجد دارابـی زاده فرزنـد سـیروس بـه 
شناسـنامه شـماره  3978 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به 
مسـاحت 104/29 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان قائـم ابـاد بلـوار ولی عصـر )عج( 
کوچـه شـماره 15 انتهـای کوچـه خریـداری از محـل مالکیـت مهـری نظریان - 

ردیـف 1884
1916 فرعـی از 20  اصلـی - خانـم زیبنـده اکبـر پـور فرزند حیدر به شناسـنامه 
شـماره  11 صادره از بافت در ششـدانگ یکباب سـاختمان  بر مغازه به مسـاحت 
214/35 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان قائـم ابـاد خیابـان ولـی عصر )عـج( کوچه 

11 خریـداری از محـل مالکیـت مهری نظریـان - ردیف 791
1925 فرعی از 20  اصلی - خانم اعظم دلگانی  فرزند علی به شناسـنامه شـماره  
329 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 151/35 متر 
مربـع بـه ادرس کرمـان جـاده تهـران  خیابـان شـهید صدوقـی خیابـان پردیس 

فردوسـی 5 خریـداری از محـل مالکیت محمد حسـین نظریـان - ردیف 1042
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

11 فرعـی از 1099 اصلـی - اقـای اکبـر حـاج محمـدی راینـی فرزند حسـین به 
شناسـنامه شـماره  5 صادره از راین در ششـدانگ یکباب سـاختمان  به مسـاحت 
486 متـر مربـع بـه ادرس کرمان رایـن خیابان طالقانـی  کوچـه 12 خریداری از 

محـل مالکیـت محمد علـی معیـن زاده  - ردیف 2868
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهار شنبه 1395/09/17
تاریخ انتشار نوبت دوم :  چهارشنبه 1395/10/01

  محمود مهدی زاده 
م الف 856 رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دوشهرستان کرمان  

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك  منطقه  دو شهرستان کرمان

اگهی مرحله بیست و نهم ) منطقه دو کرمان (
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

))آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ((
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خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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اطالع رسانی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319012005185 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانـم فاطمـه بهشـتی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 189 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 9/04 
مترمربـع پـالک 1531 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم شـوکت سـتوده نیـا محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/09/16   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/01    
م الف 173 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319012005058 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانـم فاطمـه بهشـتی فرزند حسـین 
بـه شـماره شناسـنامه  189 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 7/09 
مترمربـع پـالک 1521 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم طاهـره سـتوده نیا محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/09/16    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/01    
م الف  175رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139560319012005059هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانـم فاطمـه بهشـتی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 189 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 25/57 
مترمربـع پـالک 1517 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم طاهـره سـتوده نیـا و اقای مرتضی سـتوده نیا محرز گردیده اسـت . لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/09/16   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/01   

م الف 174 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319012004476هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض  متقاضی خانم ثریا شـهاب الدینـی پاریزی فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 3060232679 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یکبابخانه 
بـه مسـاحت 141 مترمربـع پـالک 13 فرعـی مجـزی شـده از 2 فرعـی از 2087 اصلی 
واقـع در بخـش 35 کرمان به آدرس سـیرجان خیابان ابن سـینا پشـت بیمارسـتان امام 
رضـا)ع( خریـداری از مالـک رسـمی اقـای خـرم شـهاب الدینی پاریـزی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود 
درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/16    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/01   

م الف158رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139560319012004475هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضی آقای قنبـر بیات فرزنـد عزت اله 
بشـماره شناسـنامه 648 صـادره از خمینی شـهر در ششـدانگ یک بابخانه به مسـاحت 
158/81 مترمربـع پـالک 664 فرعـی از 939 اصلی واقع در بخـش 36 کرمان به آدرس 
سـیرجان بلـوار ولیعصـر روبـروی کارواش خریـداری از مالک رسـمی آقـای ورثه محمد 
حسـن افشـاری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/16    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/01   

م الف  157رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319005000526مـورخ  1395/08/11 هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقـای 
جـواد کوهسـتانی خبیصـی فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 3902 صـادره از کرمـان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 981 مترمربـع پـالک 33- اصلـی واقـع در 
بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابـان تمـدن جنب آسـیاب خریـداری از مالک 
رسـمی آقایـان حسـین، حسـن، علـی ،شـهرت همگـی باقـری نـژاد و ربابه خانـم باقری 
نـژاد خبیصـی  محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/10/15 
م الف 868 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  
139460319005000285مـورخ  1394/03/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض  متقاضی اقای محمد پورحسـینی 
فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 3459 صادره از شـهداد در ششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 577 مترمربـع پـالک یکفرعـی از 2156 - اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان 
بـه آدرس شـهداد خیابـان طالقانـی کوچه شـهید پورناصـری خریداری از مالک رسـمی 
خانـم دولـت کـی نـژاد محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/10/15 
م الف 871 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
برابـر رای  فاقـد سـند رسـمی  اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی و  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  هیـات  مـورخ1395/07/28  شـماره139560319005000483 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی اقـای 
علـی محمدخانـی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 14 صـادره از گلباف در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 262 مترمربـع پـالک 1518 فرعـی مفـروز و مجـزی از 
730 فرعـی از 47- اصلـی و اقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ- خیابـان 
امـام خمینـی روبـروی مخابـرات خریـداری از مالک رسـمی آقـای سـیدجالل کاظمی 
سـیرچی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 877 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139560319005000516  مـورخ 1395/08/08هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانم 
زهـرا رضـا بیگـی فرزنـد ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه 5060 صـادره از گلبـاف در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 200 مترمربـع پـالک 1523 فرعـی مفـروز و 
مجـزی از 444 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ- 
خیابـان ولـی عصـر کوچـه 5 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد سـالمی مقدم  
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 879 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139560319005000578 مـورخ 1395/09/02 هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقای 
از  فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 1300 صـادره  اندوهجـردی  احمدپورشـیخعلی 
شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت 2299 مترمربع 
پـالک 1853 فرعـی از یـک- اصلـی واقع در بخـش 25 کرمان بـه آدرس اندوهجرد- 
خیابـان صدوقـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ماشـااهلل صبـاغ کرمانـی  محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/10/15 
م الف 881 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
موضـوع  اول  هیـات   1395/07/24 مـورخ   139560319005000470
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضی خانم 
ناهید ابراهیمی چهارفرسـخی فرزند اسـداهلل بشـماره شناسـنامه 13 صادره از شـهداد 
در ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت 2792 مترمربـع پالک 18 
فرعـی از 20-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس چهارفرسـخ- محلـه کاظم 
آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین سـلمانی فرزند حسـن و عباس سـلمانی 
فرزنـد اکبـر محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/15  
م الف 882 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
موضـوع  اول  هیـات   1395/07/24 مـورخ   139560319005000469
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضی آقای 
اسـداهلل خواجـهء خبیصـی فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 59 صـادره از شـهداد 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 425 مترمربـع پـالک 3 فرعـی از 293-
اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان به آدرس شـهداد- محلـه پیرکوچه شـهید افتتاحی 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ابراهیـم خواجـه خبیصی  محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود 
درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15   

م الف 892 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139560319005000562 مـورخ 1395/08/19 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقای 
محمـد رسـول عسـکرپور کبیـر فرزنـد حبیب اله بشـماره شناسـنامه 4491 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 770 مترمربع پـالک 1528 فرعی 
مفـروز و مجـزی شـده از 179و 182 فرعـی از 47- اصلی واقـع در بخش 26 کرمان به 
آدرس سـیرچ، ابتـدای خیابـان سـلطان جـالل الدین خریـداری از مالک رسـمی خانم 
رخسـاره مـرادی سـیرچی  محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/10/15 
م الف 889 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139560319005000504 مـورخ 1395/08/05  هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقای 
محمدعلـی رمضانـی اندوهجـردی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 1414 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 32/30 مترمربـع پـالک 1952 
فرعـی مفـروز و مجـزی از 1012 فرعـی از یـک- اصلـی واقـع در بخـش 25 کرمان به 
آدرس اندوهجـرد- میـدان امـام حسـین اول خیابـان امـام حسـین خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای غالمحسـین رمضانـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 898 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139560319005000503 مـورخ 1395/08/05  هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقای 
محمدعلـی رمضانـی اندوهجـردی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 1414 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 33 مترمربـع پـالک 1953 فرعی 
مفـروز و مجـزی از 1012 فرعـی از یـک- اصلـی واقـع در بخش 25 کرمـان به آدرس 
اندوهجـرد- میـدان امـام حسـین اول خیابـان امام حسـین خریداری از مالک رسـمی 
آقـای غالمحسـین رمضانـی  محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/15   
م الف 900 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
اول  هیـات   1395/08/15 مـورخ  شـماره139560319005000535 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بالمعـارض  متقاضی 
آقـای حسـین مـالزاده چهارفرسـخی فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 246 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 395 مترمربـع پـالک یـک فرعی 
از 70-اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابـان فرهنـگ قبل از 
اداره آمـوزش و پـرورش خریداری از مالک رسـمی آقای احمـد ابراهیمی زاده خبیصی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 902رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
موضـوع  اول  هیـات   1395/07/27 مـورخ   139560319005000478
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی 
آقـای مهـدی کدخدائـی مقـدم فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 2 صادره از شـهداد در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 369 مترمربع پـالک 9 فرعـی از 2894- اصلی 
واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابان شـفا روبروی درب بیمارسـتان 
خریـداری از مالـک رسـمی کاًل از محـل خالصـه سـند 3620-88/11/04 تنظیمـی 
دفترخانـه 101 شـهداد ملکـی خود متقاضـی )مهدی کدخدائی مقـدم(  محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 904 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139560319005000528 مـورخ 1395/08/12 هیـات اول موضـوع قانـون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقای 
محمدعلـی ابراهیـم پـور بلبلوئی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 335 صـادره از ماهان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 1680 مترمربـع پالک 1522 فرعـی مفروز 
و مجـزی از 18و 21 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس 
سـیرچ- خیابـان شـهدا کوچه شـماره 9 خریداری از مالک رسـمی آقای کریـم ابراهیم 
پـور بلبلوئـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 922 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
اول  هیـات   1395/08/23 مـورخ   139560319005000563 شـماره 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض  
متقاضـی آقـای حسـین آیـت اللهی فرزنـد عالمه بشـماره شناسـنامه 179 صـادره از 
یـزد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه مشـتمل برباغچه به مسـاحت 
2438 مترمربـع پـالک 1259 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از 331و 332 فرعـی از 
47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، پـل ابگرم به سـمت پایین 
رودخانـه جنـب بـاغ جـوزاک خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود گواشـیری  
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 896 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  آگهـی 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره139560319005000564 مـورخ 1395/08/23 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بالمعـارض  متقاضی 
خانـم فاطمـه صادقیـان فرزنـد حسـینعلی بشـماره شناسـنامه 13481 صـادره از بـم 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه بـه مسـاحت 
2438 مترمربـع پـالک 1259 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از 331 و 332 فرعـی از 
47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، پـل آبگـرم به سـمت پایین 
رودخانـه جنـب بـاغ جوزاک خریـداری از مالک رسـمی آقای محمود گواشـیری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 894 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319005000574 مـورخ 1395/08/29هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی  آقای 
مرتضـی پورافغانـی خبیصـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 59 صادره از شـهداد در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بـر باغچـه بـه مسـاحت 1830 مترمربـع پالک 1 
فرعـی از 1798- اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان به ادرس شـهداد- خیابـان نادری 
کوچـه شـهید عبدالهـی خریـداری از مالک رسـمی آقـای غالمرضـا پورافغانی خبیصی  
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/15  
م الف 930 رئیس ثبت اسناد و امالک -  ابراهیم سیدی 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9500075
طبـق مـاده 18و 19 آئیـن نامـه اصالحـی اجـرای ثبـت اسـناد و امـالک 
بدینوسـیله بـه میثـم میرحبیبـی فرزند مجید به شناسـنامه شـماره 2945 
ابـالغ میشـود بانـک مهراقتصـاد جهـت وصـول مبلـغ 1628277631 ریال 
موضـوع الزم االجـرا بموجـب سـند شـماره 116689-93/5/23 علیـه شـما اجرائیـه 
صـادر نمـوده، بـا توجـه بـه اینکـه آدرس شـما طبـق اعـالم مامـور ابـالغ شناسـائی 
نگردیـده و بسـتانکار نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت ابـالغ اوراق اجرائیـه معرفی 
نمایـد و ادرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق مـاده 
فـوق ایـن آگهـی یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ 
انتشـارکه روز ابـالغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت داریـد که نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی اقدام نمائیـد بدیهی اسـت در غیراینصـورت طبق مقررات نسـبت 
بـه ادامـه عملیـات اجرائـی اقـدام خواهـد شـد ضمنا بجـز این آگهـی، آگهـی دیگری 

منتشـر نخواهد شـد.
م الف 938 سیدرضا انصاری- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلـی   1557 از  فرعـی   15 پـالک  سـاختمان  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
واقـع در بخـش 28 کرمـان بـه مسـاحت 274/65 مترمربـع واقـع در رایـن 
خیابـان طالقانـی کوچـه اسـپیک 1 مـورد تقاضـای آقـای محمـد دیگویـی 
قریـه میرزایـی مـی باشـد. تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا 
حسـب درخواسـت مالک به شـماره 25131-95/9/1 بدینوسـیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 95/10/22 در محـل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار 
میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعالن در محـل وقوع ملک حاضـر ودرصورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت 
بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت 
حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود را 
کتبـاً بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعالم اعتـراض مهلت 
دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید 
تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از 
مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائه گواهـی عدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت 
عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونه ادعـای مسـموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار:95/10/1
م الف 937 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف امید صاعد
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میراث

خبر

این بارپس لرزه های 
مالی، مرمت ارگ بم 

را تهدید می کند
بنـای ارگ بـم با همه عظمت 2500 سـاله 
اش در زلزلـه بامـداد پنجـم دی ماه 82 طاقت 
رنـج و داغ مردمانـش را تـاب نیـاورد و فـرو 

ریخت.
قدمـت تاریخـی، ثبـت جهانـی ارگ بـم و 
منظـر فرهنگـی آن چنـد مـاه قبـل از ویرانی 
و توجـه جامعـه جهانـی به ایـن فاجعه عظیم 
سـبب شـد تا عملیات مرمـت بزرگترین بنای 
خشـتی جهـان در اولویت بازسـازی بم پس از 

زلزلـه قـرار گیرد.
بـا گذشـت 13 سـال از زلزلـه بـم رونـد 
بازسـازی و مرمـت ارگ بـم همچنـان ادامـه 
دارد اما مشـکالتی نظیر دسـت از کار کشیدن 
کارگـران بـه دلیل پرداخت نشـدن حقوق کار 
اجرایـی مرمـت را بـا توقـف و اختـالل روبـرو 

اسـت. کرده 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمان به خبرنـگار ایرنا 
گفـت: تعـداد 118 نفـر به صـورت قـراردادی 
و چهـار نفـر روزمـزد در عملیـات بازسـازی و 
مرمـت ارگ بـم مشـغول بـه فعالیت هسـتند 
کارگـران  و حقـوق  پرداخـت دسـتمزد  کـه 
مـاه 185  بـم هـر  ارگ  و مرمـت  بازسـازی 
میلیون تومان اعتبـار الزم دارد. محمود وفایی 
بـا بیان اینکه اعتبـارات طرح مرمـت ارگ بم، 
ملی اسـت افـزود: حقوق کارگـران پایگاه ثبت 
جهانـی بـم از محـل اعتبـارات ملـی تامیـن 
مـی شـود و باید پرداخـت آن به اسـتان ابالغ 
شـود. وی تصریـح کـرد: این مشـکل مختص 
بـه پایـگاه ثبـت جهانـی بـم نیسـت و مربوط 
بـه همـه پایگاه های سراسـر کشـور اسـت اما 
بـه دلیـل اینکه این پایـگاه بزرگتریـن و فعال 
ترین پایگاه ثبت جهانی کشـور اسـت بیشـتر 

بـه چشـم مـی آید.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان گفـت: مشـکل 
پرداخت نشـدن دسـتمزد کارگران ارگ بم در 
مرداد امسـال نیـز اتفاق افتاده بـود که حقوق 
چهـار مـاه ابتدایی امسـال آنها پرداخت شـد. 
وی ادامـه داد: هفتـه گذشـته کارگـران پایگاه 
ثبـت جهانـی بـم بـه دلیـل پرداخـت نشـدن 
دستمزدشـان بـه مدت سـه روز دسـت از کار 
کشـیدند کـه بـا پیگیـری هـای پایـگاه ثبت 
جهانـی بـم، اداره کل میـراث فرهنگی کرمان 
و معاونـت میـراث فرهنگـی کشـور بخـش از 
حقـوق معوقـه آنهـا پرداخـت شـد و انتظـار 
مـی رود تـا هفتـه آینـده مابقـی طلـب آنهـا 
نیـز پرداخـت شـود. وی گفت: برای بازسـازی 
ارگ بـم هیـچ اعتبـار خارجـی نداریـم و فقط 
بـه دلیـل در معـرض خطـر بـودن ایـن بنای 
تاریخـی کشـورهای ایتالیـا و ژاپـن بـه لحاظ 
تجهیـزات مرمـت در بازسـازی قسـمت هایی 

از ارگ بـم مشـارکت کردنـد.
مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی بـم نیـز بـه 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: پـس از زلزله سـال 82 
بازسـازی ارگ بـم در سـال هـای  عملیـات 
اولیـه بـه صـورت آواربـرداری و در کنـار آن 
مستندسـازی و کار پژوهشـی انجام می شد و 
عملیـات مرمت بـه طور جدی از سـال 1387 
آغـاز شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه همـکاری 
کشـورهای خارجی در عملیات بازسـازی ارگ 
بم تصریـح کرد: مشـارکت کشـورهای ایتالیا، 
فرانسـه، آلمـان و ژاپـن پـر رنـگ تـر بـوده 
البتـه همـکاری آنهـا در حد فنی، پژوهشـی و 
آموزشـی در رونـد عملیات مرمت بوده اسـت.

مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی بـم گفـت: 
خوشـبختانه نقشـه هـا و اسـناد مرمتـی ارگ 
بـم قبـل از زلزلـه موجـود بـوده و در عملیات 
سـهم  و  درصـد   99 داخلـی  سـهم  مرمـت 
کشـورهای خارجی کمتر از یک درصد اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه وجود مشـکالتی در پرداخت 
دسـتمزد کارگـران مرمـت ارگ بم بیـان کرد: 
اعتبـارت موجـود در حـال حاضـر ملی اسـت 
امـا اعتبـارات ملـی بـا توجه بـه حجـم کار به 
تنهایـی جوابگو نیسـت و جـا دارد از اعتبارات 
اسـتانی نیـز اختصاص داده شـود تـا کارگران 
بـا خیـال راحـت بـه فعالیـت خـود بپردازنـد. 
وی تاکیـد کـرد: بـرای ارگ بـم تنهـا بلیـط 
فروشـی مـی شـود کـه درآمـد آن بـه خزانـه 
برمـی گـردد. ابراهیمـی گفـت: خوشـبختانه 
امکانات زیرسـاختی، اقامتی و رفاهی در شـهر 
بم بسـیار خوب اسـت و بازدید گردشـگران از 
ارگ بـم ادامـه دارد و آمـار حضور گردشـگران 
خارجـی پـس از زلزلـه بـه صـورت تصاعـدی 

افزایش داشـته اسـت.

علی اکبر وثوقی رهبری
وقتـی کـه وارد بازار آقـا ابراهیم 
در سـیرجان می شـویم در قسمت 
جنوبـی آن یـک در بـزرگ چوبـی 
بـا گل میـخ هـای بـزرگ آهنـی 
جلـب توجـه میکنـد، ایـن در بـه 
متصـل  طوالنـی  نسـبتاً  داالنـی 
اسـت که مدخـل کاروانسـرای آقا 
ابراهیـم اسـت. در همیـن راهـرو، 
بـر روی دیـوار شـرقی آن کتبیـه 
ای از سـنگ، بـه طـول یـک متـر 
و عـرض 45 سـانتیمتر بـا زمینـه 
آبـی و خطـوط حجـاری شـده بـه 
رنـگ سـیاه بـه چشـم می خـورد. 
آن  پایـان  در  ایـن کتبیـه  تاریـخ 
»فی شـهر رمضـان المبارک سـال 
1322« نوشـته شـده و مربـوط به 
نودسـال پیش اسـت از روی تاریخ 
آن معلـوم مـی شـود کـه در زمان 
سـلطنت مظفرالدیـن شـاه نگارش 

اسـت. یافته 
در سـال 1321 هجـری قمری، 
راطفرالسـلطنه  کرمـان  حکومـت 
بـه عهـده داشـت، درسـال 1322 
احضـار،  تهـران  بـه  طفرالسـلطنه 
و بـه جـای او رکـن الدولـه را بـه 

حکومتـی کرمـان فرسـتادند.
در زمـان رکن الدوله، مشـروطه 
خواهـان درخواسـت های خـود را 
عنـوان نمـوده و مهاجـرت هایـی 
به شـهر قم و حضـرت عبدالعظیم 
الدولـه،  عیـن  گرفـت.  صـورت 
مجبـور می شـود پیشـنهاد آقایان 

را به نظر مظفرالدین شـاه برسـاند 
الدولـه،  ترتیـب رکـن  ایـن  بـه  و 
خواهـی  مشـروطه  حاکـم  اولیـن 

بـود کـه بـه کرمـان آمد.
زمانـی کـه ایـن کتبیـه نوشـته 
حاکـم  خـان،  رسـتم  شـده، 
ایـن  مضـون  بـوده  سـیرجان 
کتیبـه ایـن اسـت: چنـدی قبل از 
نوشـتن کتیبه مالیـات قپانداری و 
سیوروساتی)مجموع غله و خوراک 
لشـگریان و علوفه اسـب ها و دیگر 
حیوانات که از روسـتاهای سـر راه 
گـرد می آوردنـد( را تخفیـف داده 
و موقف داشـته انـد و با آوردن این 
سنگ نوشته به سـیرجان، و نصب 
آن در یـک مرکـز تجـاری، مالیات 
داللـی و راهـداری را تخفیـف داده 
و موقـوف داشـته انـد و »امیراالمرا 
رسـتم خان حاکم سـیرجان دیگر 
چیزی به این اسـم ور سـم مطالبه 

کند«. نمـی 
و امـا متـن کتبیـه بـه شـرح 

زیـر اسـت:
الرحیـم-  الرحمـن  اهلل  بسـم 
حاجـی  االمرالعظـم،  عمـده 
مفاخرالممالـک، تاکنـون مـا به هر 
نقطـه و محلـی ماموریـت داشـته 
ایـم، اسـباب اجـر امـورات خیـر، 
دعـای  مذاکـره  و  رعایـت  جهـت 
خیـر، بـرای دولـت ابد مـدت بوده 
ایم و تاممکن و میسـر شـده است 
در تکالیفـات مـردم، تخفیـف داده 
و جانـب رعایـت رعیـت را فریضـه 

وقـت و طاعـت حضرت پـروردگار 
و  رسـوم  فقـره  چنـد  دانسـته، 
در  قدیـم  از  مالیاتـی  معامـالت 
اسـت،  معمـول  و  بجـا  سـیرجان 
کـه تحمیـل آنهـا خیلی بـه اهالی 
آنجـا مشـکل و دشـوار  و رعیـت 
اسـت وآنهـا این اسـت که به اسـم 
قپانـداری و سیورسـاتی و داللـی و 
راهـداری عمـال سـیرجان مبلغی 
مالیاتـی  وبرعمـل  کننـد  معافـی 
آنجاسـت و چندی قبـل قپانداری 
و وسیورسـاتی را تخفیـف داده و 
موقوف داشـتیم و نوشتیم دیناری 
رعیـت  از  و رسـم  اسـم  ایـن  بـه 
گرفتـه نشـود و مخصوصاً شـرحی 
در روی سـنگ، نوشـته شـود کـه 
یـادگار  مـا  از  سـال  هـای  سـال 
بمانـد و بعدهـا اهالـی سـیرجان از 
ایـن دو فقـره بدهـی معـاف ابدی 
باشـند و بحمـداهلل ایـن امـر خیر، 
در ثـواب کامـالت صـور یافتـه و 
تشـکر داریـم کـه از ایـن رهگـذر 
اسـباب آسـودگی و معافی بندگان 
خـدا مـا واقع شـدیم و سـنگ هم 
از طـرف دولـت امـر شـده و خـود 
مـا هـم بالطـوع الرقبـه و داللـی و 
راهـداری را باالمـر موقـوف نمـوده 
و بـا آنکـه مبلغـی ضـرر آن بـر ما 
وارد اسـت کلـی تخفیـف دادیـم و 
ایـن مرقومـه  نـگارش  از  مقصـود 
ایـن اسـت که بـه همراهـی جناب 
رسـتم خـان در سـیرجان، و رود و 
بـه عمـوم اهالـی از تجـار و رعیت 

و سـایر طبقات مـردم اعالن کنند 
و همـه بداننـد چنانچـه قپانـداری 
و سیورسـاتی را مرتفـع داشـتیم و 
داللـی و راهـداری را نیز برحسـب 
ایـن حکم، موقوف نمـوده، تخفیف 
داده ایـم و والیـه االمیراالمرالعظام 
سـیرجان  حاکـم  خانـم  رسـتم 
دیگـر چیـزی به این اسـم و رسـم 
ایـن  مـا  و  کننـد  نمـی  مطالبـه 
را هـم در سـنگی  فقـره خیـرات 
مخصـوص منقـور داشـته و عامـه 
اهالـی بـه شـکرانه ایـن رعایـت از 
صمیـم قلـب، ذات الکثیرالبـرکات 
بنـدگان اعلیحضـرت... اسـالم پناه 

ارواحنافـداه را دعاگـو باشـیم.

فـی  بالخیـرات  وقفنـا  »اللهـم 
سـنه  المبـارک  رمضـان  شـهر 

»1 3 2 2
معلـوم  فـوق  کتیبـه  ازشـرح 
اسـت کـه هرسـاله مبلـغ زیـادی 
بـه اسـم قپانـداری و سیورسـاتی 
و داللـی و راهـداری دریافـت مـی 
گردیـده، کـه خـود نشـانه اهمیت 
تجـاری ایـن شهراسـت که برسـر 
قـرار  جنـوب  بازرگانـی  هـای  راه 
مالیـات،  ایـن  تخفیـف  داشـته، 
درسـت موقعـی اسـت کـه فریـاد 
سراسـر  در  خواهـی  مشـروطه 
کشـور بلنـد شـده، و احتمـاالً این 
بـه  کـه  بـوده  امتیـازی  تخفیـف 

رعیـت داده شـده؛ و آنجـا کـه می 
نویسـد »و بـا آنکه مبلغـی ضررآن 
بر ما وارد اسـت کلـی تخفیف داده 
ایـم« معلوم می شـود کـه از طرف 
حکومـت مرکزی، حکومـت ایاالت 
و والیـات بـه فـروش مـی رسـیده 
و از جملـه »چنـد فقـره رسـوم و 
معامـالت مالیاتـی از قدیـم االیـام 
در سـیرجان بجـا و معمـول اسـت 
که تحمیـل آنها خیلی بـر اهالی و 
رعیت آنجا مشـکل اسـت و دشوار 
اسـت« مشـخص مـی شـود کـه 
دریافـت ایـن مالیـات بـه میزانـی 
بـوده کـه بـرای اهالـی مشـکالتی 

فراهـم مـی کـرده اسـت.

کتیبه کاروانسرای آقا ابراهیم سیرجان 
سندی برای تجارت

بادگیـر برج هایـی هسـتند کـه بـرای 
تهویـه بـر بـام خانه ها سـاخته می شـود. 
بادگیـر را همچنیـن بـاالی آب انبارهـا و 
دهانـه معدن هـا بـرای تهویه می سـازند. 
در خانه هـا هـوای خنـک از بادگیـر، کـه 
نـوع ابتدایـی تهویـه مطبـوع بـه شـمار 
همکـف  طبقـه  اتاق هـای  بـه  مـی رود، 
می شـود.  فرسـتاده  زیرزمین هـا  یـا 
سـمبل های  و  عناصـر  از  بادگیـر 
امـروزه  ولـی  ایرانـی هسـتند،  معمـاری 
خاورمیانـه  کشـورهای  از  بسـیاری  در 
اسـتفاده می شـوند. اسـتفاده از بادگیر از 
سـال های بسـیار قدیم در ایـران متداول 
بـوده اسـت. بادگیرهـا با اشـکال مختلف 

ایـران  جنـوب  و  مرکـزی  شـهرهای  در 
سـاخته شـده کـه هـر کـدام بـر حسـب 
ارتفـاع و جهـت بـاد مطلـوب طراحـی و 
اجـرا شـده اند. تـا قبـل از اختـراع کولـر 
شـهرهای  در  آن  گسـترش  و  برقـی 
مختلـف  ابنیـه  در  بادگیـر  از  مختلـف، 
مسـکونی، مذهبـی و خدماتـی اسـتفاده 
می تـوان  هـم  هنـوز  و  اسـت  می شـده 
باقیمانـده ایـن بادگیرهـا را در اقلیم گرم 
و مرطـوب جنـوب در شـهرهایی ماننـد 
بنـدر عباس، بندر لنگه، قشـم، بوشـهر و 
اقلیـم گرم خشـک نواحی مرکـزی مانند 
کاشـان،  طبـس،  یـزد،  ناییـن،  کرمـان، 
سـمنان، اصفهـان و حتـی نواحی جنوب 

شـهر تهـران مشـاهده کـرد.
بادگیرهـای ایـران به طور کلی به سـه 

می شوند: تقسـیم  دسته 
1( بادگیـر اردکانـی: ایـن نـوع بادگیـر 
)یـزد( دیـده  اردکان  بیشـتر در منطقـه 
سـایر  بـه  نسـبت  آن  بنـای  و  می شـود 
از  و  سـاده  حـدی  تـا  بادگیرهـا،  انـواع 
لحـاظ اقتصـادی مقـرون به صرفه اسـت. 
بـه همیـن دلیـل ممکـن اسـت بـرای هر 

اتاقـی یـک بادگیـر بسـازند.
2( بادگیـر کرمانی: بادگیـر کرمانی که 
سـاده و نقریبا محقر اسـت، بـه خانه های 
طبقـه متوسـط و پاییـن اختصـاص دارد. 
سـاختن ایـن نـوع بادگیـر، از عهـده هـر 
آن  عمـده  مصالـح  و  می آیـد  بـر  بنایـی 
ایـن  کار  اسـت.  گل  و  خشـت  بیشـتر 
بادگیـر تـا حـدودی نسـبت بـه بادگیـر 
اردکانـی دقیق تـر و ایده آل تـر اسـت، زیرا 
فشـار بـاد بـه یـک جهـت موجـب تخلیه 
سـریع هـوای گـرم و آلوده از طـرف دیگر 
می شـود. ضمنـا بادگیر بیشـتر آب انبارها 
را نیـز به صـورت بادگیـر کرمانی درسـت 
آن، هـوای  از یـک سـمت  تـا  می کننـد 
خـوش و مطبـوع بـه سـطح آب برسـد و 
از طـرف دیگـرش، هـوای گرم بـه بیرون 

برود.

3( بادگیـر یـزدی: بادگیـر یـزدی کـه 
از سـایر بادگیرهـا بزرگتـر اسـت، معموال 
چهـار یـا هشـت طرفـه سـاخته می شـود 
و بـه همیـن لحـاظ ایـن نـوع بادگیـر را 
در برخـی مناطـق، »بادگیر چهـار طرفه« 
یـا »چهـار سـویه« هـم می نامنـد. البتـه 
سـاختمان آن از نظـر معمـاری، از سـایر 
بادگیرهـا، مشـکل تر و پیچیده تـر بـوده و 

ارتفـاع آن معمـوال زیاد اسـت
از  یکـی  سـیرجان  چپقـی  بادگیـر 
منحصـر بـه فردتریـن بادگیرهـای ایـران 
و جهـان اسـت که بـرای خانـه ی مرحوم 
)اولیـن  رضـوی  علی اصغـر  سـید  دکتـر 
سـاخته  سـیرجان(  شهرسـتان  پزشـک 
شـده اسـت. این بادگیر در زمان رضاشـاه 
و  دودکش هـا  از  تقلیـد  بـه  و  پهلـوی 
هواکش های کشـتی های قدیمی سـاخته 
شـده اسـت. بادگیـر چپقی ماننـد برجک 
هایـی هسـتند کـه روی بـام خانـه هـای 
کویـری سـاخته می شـوند و در قسـمتی 
از آن یـک حوضچـه قـرار دارد. بادگیرهـا 
بـاد را بـه داخـل هدایـت مـی کننـد و با 
برخـورد باد بـه آب حوضچـه، فضا خنک 
مـی شـود. بادگیرهای چپقی امـا به جای 
فضـای مکعبی شـکل خارجـی، چند لوله  
خـم زانویـی دارنـد کـه بـا شـبکه هـای 

هندسـی منظمـی به هـم مرتبطنـد و باد 
را از جهـت هـای مختلف بـه خانه هدایت 
مـی کننـد. البتـه زیبایی ایـن بادگیرهای 
چپقـی فقـط بـه خاطـر فـرم خـاص آنها 
نیسـت. بدنـه خارجـی لولـه هـای بادگیر 
آجرهـای هندسـی  قطعـات کوچـک  بـا 
شـش ضلعی تزئین شـده و جلـوه زیبایی 

به بنـا داده اسـت..
سـید  چپقـی  بادگیرهـای  معمـار 
بـا  را  آن  کـه  اسـت  شـجاعی  محمـد 
سـاخته  کشـتی  هواکش هـای  از  الهـام 
و تلفیقـی از معمـاری و صنعـت اسـت. 
گفته می شـود سـیدمحمد شـجاعی اهل 
سـیرجان در راه بازگشـت از سـفری کـه 
بـه  وی  توجـه  می پیمـوده،  کشـتی  بـا 
خنـک بـودن اسـتراحتگاه کشـی جلـب 
معمـاری  در  را  آن  علـت  کـه  می شـود 
خـاص دودکـش هـای کشـتی می یابـد. 
او بـا تلفیـق از ایـن ایده به فکر سـاختن 
بادگیـری به شـکل دودکش های کشـتی 
در شـهر خـود افتـاد کـه جهـت خنـک 
طبیبـی  منـزل  داروهـای  داشـتن  نگـه 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. 
ایـن اثـر در تاریـخ 7 مهـر 1381 بـا 
شـماره ثبـت 6467 به عنوان یکـی از آثار 

ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.

بادگیر چپقی سیرجان الگویی از دودکش کشتی ها
معرفی

دنایـب رئیـس انجمـن سـرمایه گذاران 
مناطـق نمونه گردشـگری ایران بـا تاکید 
بـر نقش بسـزای مناطق نمونه در توسـعه 
صنعـت گردشـگری کشـور تصریـح کرد: 

»مناطـق نمونـه گردشـگری بـا شـرایط 
جدیـدی  بـاب  می تواننـد  ویـژه  قانونـی 
را در توسـعه صنعـت گردشـگری کشـور 

 » یند. بگشا

به گـزارش روابط عمومـی این  انجمن، 
فرشـید علیزاده سـاوه شمشـکی با اشـاره 
بـه اینکه موضـوع احـداث مناطـق نمونه 
گردشـگری در سـال 1380 مطـرح و در 
نهایـت قوانیـن مربـوط بـه آن در سـال 
آن سـال  »از  ابـالغ شـد، گفـت:   1386
در دولـت دهـم بالـغ بـر 1165 منطقـه 
در کل کشـور بـه عنـوان مناطـق دارای 
قابلیـت تبدیـل شـدن بـه منطقـه نمونـه 
گردشـگری معرفـی شـد. تاکنـون از بین 
1165 منطقـه تعیین شـده، بالـغ بر 100 
منطقـه تاییدیـه فعالیـت در قالب مناطق 
کرده انـد  دریافـت  را  گردشـگری  نمونـه 
سـایر  مـورد  در  اسـت  شـده  مقـرر  و 
سـازمان  سـوی  از  اعالم شـده،  مناطـق 

شـود.« تصمیم گیـری 
ایـن فعـال اقتصـادی بـا بیـان اینکـه 

مـاده 8 قانون گردشـگری کشـور موضوع 
مطـرح  را  گردشـگری  نمونـه  مناطـق 
می کنـد، ادامـه داد: »شـاید بتـوان ایـن 
مناطـق را ماننـد مناطـق ویـژه اقتصادی 
در نظـر گرفـت کـه ورود بـه آنهـا بـرای 
طبـق  را  مزیت هایـی  سـرمایه گذاران 
قانـون به دنبال داشـته باشـد؛ البتـه آنها 
موظـف بـه رعایـت نکاتـی هم هسـتند.«
 علیـزاده در مورد رونـد احداث مناطق 
نمونه گردشـگری نیز گفـت: »این مناطق 
اسـاس  بـر  و  قانـون  در چارچـوب  بایـد 
زیرنظـر  و  تعریف شـده  اسـتانداردهای 
سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری کشـور راه اندازی و اداره شوند 
و پـس از دریافـت موافقت نامـه از سـوی 
سـازمان با رعایـت اسـتانداردهای موجود 
مناطـق  ایـن  احـداث  و  فعالیـت  امـکان 

فراهـم می شـود.« وی تاکیـد کـرد: »بـر 
اسـاس قانـون موجـود سـرمایه گذاری در 
مناطـق محـروم در قالـب منطقـه نمونـه 
گردشـگری حداکثـر 13 سـال معافیـت 
مالیاتـی و در مناطـق معمولـی بیـن 5 تا 
10 سـال معافیـت دارد. از طـرف دیگـر 
ایـن  در  خارجـی  سـرمایه گذار  حضـور 
مناطـق بـرای طرح هـای ملـی بـا معرفی 
سـازمان  توسـط  گردشـگری  سـازمان 
سـرمایه گذاری خارجـی تضمیـن خواهـد 

 » . شد
ایـن فعـال اقتصـادی خاطرنشـان کرد: 
»کاربـری و نـوع جـذب گردشـگر در هـر 
منطقـه متناسـب بـا موقعیـت آن تعریف 
گردشـگری  نمونـه  مناطـق  در  آنچـه  و 
اصلـی  عامـل  مکمـل  می شـود،  سـاخته 
جـذب گردشـگر اسـت./ دنیـای اقتصـاد

نقش کلیدی مناطق نمونه گردشگری در توسعه توریسم  
 خبر
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میدان زنان

گـزارش  آخریـن  اسـاس  بـر 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
شـورای اسـالمی کـه بـه بررسـی 
تفاوت هـای جنسـیتی و وضعیـت 
ازدواج در کشـور پرداختـه اسـت، 
فرضیـه کم بودن تعداد پسـران در 
مقایسـه با دختـران و تأثیـر آن بر 
مقولـه ازدواج به کلـی رد می شـود. 
بـه گـزارش خبرآنالیـن آن هایـی 
ازدواج  ریشـه های  گـه گاه  کـه 
نکـردن هم سـن های خـود را جویا 
پاسـخ  یـک  بـه  بعضـاً  می شـوند، 
پیـدا  مناسـب  کیـس  می رسـند: 
نکرده ایـم. ایـن اتفـاق در گفتمـان 
عمومی این  سـال ها بـرای دختران 
بیش تـر مطـرح می شـود، بـه ایـن 
معنـا که عمومـاً در برخـی محافل 
مطـرح  می شـود کـه پسـران کـم 
شـده اند و افزایـش تعـداد دختران 
در مقایسـه بـا پسـران باعث شـده 
»کیـس  اصـالح  در  کـه  اسـت 
ازدواج« بـرای دختـران کم  باشـد. 
بررسـی  و  رسـمی  آمارهـای  امـا 
آن هـا نشـان می دهـد ایـن ادعـا، 
ادعای صحیح و درسـتی نیسـت و 
واقعیـت را در جـای دیگـری بایـد 
جسـت. بر اسـاس آخریـن گزارش 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
شـورای اسـالمی کـه بـه بررسـی 
تفاوت هـای جنسـیتی و وضعیـت 
ازدواج در کشـور پرداختـه اسـت، 

فرضیـه کم بودن تعداد پسـران در 
مقایسـه با دختـران و تأثیـر آن بر 
مقولـه ازدواج به کلـی رد می شـود. 
اسـتدالل پژوهشـگر ایـن سـازمان 
درباره رد کمبود پسـر در مقایسـه 
امـا  ازدواج  سـن  در  دختـران  بـا 
ایـن اسـت کـه بـر اسـاس آخرین 
سرشـماری، تعـداد پسـران هرگـز 
ازدواج نکـرده در گروه هـای سـنی 
15 تـا 34 بیـش از دختران اسـت. 
به طوری کـه در سـال 1390 بیش 
از 558 هـزار نفر از مردان در گروه 
سـنی 30 تـا 34 ازدواج نکرده انـد، 
بـرای  رقـم  ایـن  درحالی کـه 
دختـران در ایـن گروه سـنی 533 
هـزار نفر اسـت. امـا آن چیزی که 
کمبـود  ماجـرای  می شـود  باعـث 
دختـران  بـرای  ازدواج  کیـس 
بـه  اندکـی  را  ایـران  جامعـه  در 
واقعیـت نزدیـک کنـد، تبصره های 
فرهنگـی اسـت. به طوری کـه مرکز 
شـورای  مجلـس  پژوهش هـای 
آورده  خـود  گـزارش  در  اسـالمی 
اسـت:» بـا توجه به اینکـه در نظام 
مـردان  ایـران،  در  ازدواج  عرفـي 
تمایـل دارند با زنانـي کوچک تر از 
خـود ازدواج نماینـد و ایـن میزان 
 5  -3 سـني  یک فاصلـه  معمـوالً 
شـود  بررسـي  بایـد  اسـت  سـاله 
زنانـي  بـا  مـردان  درصورتی کـه 
کننـد  ازدواج  خـود  از  کوچک تـر 

وضعیـت بـه چـه شـکلي خواهـد 
بود.«

جـدول  در  کـه  همان طـور 
قابل مشـاهده اسـت تفاضل مردان 
یـک  زنـان  بـا  سـني  گـروه  هـر 
پنجـه کوچک تـر نشـان از کمبـود 
فزونـي  و  ازدواج  در سـن  مـردان 
زنـان به ویـژه در گـروه سـني 25-
29 سـاله و 30- 34 سـاله دارد. 
امـري کـه می توانـد درصورتی کـه 
بـا  ازدواج  بـه  اصـرار  مـردان 
داشـته  خـود  از  کوچک تـر  زنـان 
(منجـر  فرهنگـي  باشـند)تمایلي 
به کاهـش ازدواج در ایـن دو گروه 
دیتا هـای  بررسـی  باشـد.  سـنی 
می دهـد  نشـان  جـدول  ایـن 
وقتـی تعـداد مـردان ازدواج نکرده 
را بـا زنـان ازدواج نکـرده در یـک 
پنجـه کوچک تـر از خـود مقایسـه 
کنیـم، بـه ایـن واقعیت می رسـیم 
دختـران  تعـداد  دراین بیـن،  کـه 
ازدواج نکـرده کمتر می شـود و این 
آمار تأییدی اسـت بر ایـن ادعا که 
پسـران ایرانـی با دختران کم سـن 
و  می کننـد  ازدواج  خـود  از  تـر 
کـه  می شـود  باعـث  اتفـاق  ایـن 
در گـروه سـنی 30 تـا 34 سـال، 
کیـس ازدواج برای دختـران کم تر 
باشـد. بـه بیان مرکـز پژوهش های 
اسالمی»مسـئله  مجلـس شـورای 
کمبـود مـردان در مقایسـه زنـان 

و  نبـوده  جمعیتـي  پدیـده  نیـز 
تنهـا در صورتـي موضوعیـت دارد 
کـه بـه لحـاظ عرفـي و هنجـاري 
مـردان اصـرار بـه ازدواج بـا زنانـي 
کوچک تـر از خـود داشـته باشـند. 
نیـز  ازدواج  مضیقـه  بنابرایـن 
فرهنگـي  اجتماعـي  موضوعـي 

اسـت نـه مسـئله جمعیتـي.« 
سهم دختران و پسران از 

تجرد قطعی
مالحظـه  کـه  همان طـور 
واقـع  مجردیـن  تعـداد  مي شـود 
اسـاس  بـر   ،34-15 سـن  در 
سرشـماري نفوس و مسـکن سـال 
1390، 15 میلیـون و 43 هزار نفر 
هسـتند. ایـن میـزان بـراي مردان 
8 میلیـون و 836 هـزار نفر و براي 
زنـان 6 میلیـون و 206 هـزار نفـر 

گزارش شـده اسـت. از سـوی دیگر 
نشـان  فـوق  جـدول  داده هـای 
می دهـد نسـبت تجـرد به تناسـب 
افزایـش سـن افـراد، کاهـش پیدا 
اگرچـه  به نحوی کـه  می کنـد. 
97 درصـد مـردان 15-19 مجـرد 
هسـتند، اما این میـزان براي گروه 
سـني 24-20 بـه 77 درصد، براي 
گروه سـني 25-29 بـه 40 درصد 
و بـراي گروه سـني 30-34 به 15 
ایـن  اسـت.  کاهش یافتـه  درصـد 
میـزان بـراي زنـان در سـن 15-
19 سـال 78 درصد، سـن 24-20 
 29-25 سـن  درصـد،   47 سـال 
سـال 26 درصـد و سـن 34-30 
بدیـن  اسـت.  درصـد   15 سـال 
ترتیـب کـه در بازه سـني 19-15 
سـال میـزان تجـرد بیش از سـایر 

گروه هـای سـني اسـت. عـالوه بـر 
ایـن بررسـي درصـد مجردیـن در 
می دهـد  نشـان  سـني  بـازه  هـر 
تمامـي  در  مجـرد  زنـان  تعـداد 
گـروه سـني )34-15 سـال( کمتر 
ایـن  بااین حـال  اسـت.  مـردان  از 
درصـد هرچـه سـن افـراد باالتـر 
نزدیک تـر  یکدیگـر  بـه  مـی رود 
بـازه  در  به نحوی کـه  می شـود. 
سـني 30-34 سـال بـراي مـردان 
و زنـان تقریبـاً رقمـي معـادل 15 
درصد رسـیده اسـت. بدین ترتیب 
سـال   34-15 سـني  بـازه  در 
نگران کننده تـری  وضعیـت  بـا 
نیسـتیم.  روبـرو  زنـان  حـوزه  در 
بااین حال بررسـي افراد در آسـتانه 
سـال(   35-49( قطعـي  تجـرد 
نشـان از تغییـر این وضعیـت دارد.

اماواگرهای باال بردن سن 
قانونی ازدواج دختران

شـهروند نوشـت: آغـاز تالش هـای تـازه برای 
افزایـش سـن قانونـی ازدواج کـودکان در ایـران 
را شـاید بایـد مربـوط بـه معاونـت امـور زنـان 
رئیس جمهـوری و در صـدر آن »شـهین دخـت 
مـوالوردی«، دانسـت. او در سـه  سـال گذشـته 
بارهـا اعـالم کـرده اسـت کـه پاییـن بودن سـن 
ازدواج قانونی برای دختران و مجاز دانسـته شدن 
ازدواج آن ها در سـن زیر 13 سـال و با اجازه پدر، 
آسـیب زیـادی را بـه بعضـی دختـران ایرانی زده 
اسـت. غیـر از او، جامعه شناسـان و فعاالن حقوق 
کـودکان در چند سـال گذشـته آمارهایـی را که 
بـه اعتقـاد آن هـا نگران کننـده اسـت، دراین باره 
اعـالم کرده انـد؛ نمونـه اش همیـن 10 روز پیش 
کـه پژوهشـگران در سـمینار ازدواج کـودکان در 
محالت حاشیه نشـین گفتند کـه در حال حاضر 
تـا 15 سـاله در  ازدواج دختـران 10  43 هـزار 
کشـور داریـم کـه از این تعـداد 2 هزار کـودک از 
همسـر خـود جداشـده یـا بیـوه شـده اند؛ آماری 
کـه واکنـش تعـدادی از مسـئوالن را برانگیخت. 
بـر اسـاس مـاده 1041 قانـون مدنی، عقـد نکاح 
دختر قبل از رسـیدن به 13 سـال تمام شمسـی 
و پسـر قبـل از رسـیدن بـه سـن 15 سـال تمام 
شمسـی منـوط بـه اذن ولـی و به شـرط رعایـت 
مصلحـت بـا تشـخیص دادگاه صالح اسـت. اما از 
هفتـه پیـش و بعـد از دیـدار اعضای کمیسـیون 
فرهنگـی مجلـس با آیـت اهلل مـکارم شـیرازی و 
اعـالم نظـر او دربـاره ازدواج دختـران در سـن 
زیـر 13 سـال، مخالفـان افزایـش سـن قانونـی 
ازدواج دختـران هـم دراین باره صحبـت کرده اند؛ 
نمونـه اش »مینـو اصالنی«، رئیس بسـیج جامعه 
زنـان کـه هفتـه گذشـته بـه »فـارس« گفت که 
»ایـن افـراد بـا مطـرح کـردن این موضوعـات به 
جنـگ خـدا رفته اند و در حالی عـده ای در تالش 
هسـتند اذن پـدر را از شـرایط الزم بـرای ازدواج 
حـذف کننـد کـه در غـرب جنبشـی بـا عنـوان 
احیـای پدرسـاالری بـه راه افتاده اسـت. تا زمانی  
کـه پـدران از ما مراقبت می کردنـد و ازدواج ما را 
تدبیر می کردند، عزت داشـتیم و بعد هم ما را به 
کسـی می سـپردند کـه در مـورد او تحقیق کرده 
بودنـد، اما هم اکنـون ما مانند دستمالی شـده ایم 
کـه دست به دسـت می شـویم.« او حـذف شـرط 
سـنی از ازدواج دختـران زیـر 13 سـال را مخالف 
»فطـرت  بـا  تضـاد  در  و  دینـی«  »آموزه هـای 
انسـانی« و تنهـا رسـیدن بـه »بلـوغ شـرعی« را 
برای ازدواج کافی دانسـت. غیر از او هم هسـتند 
کسـانی کـه می گوینـد تغییر ایـن قانـون به این 
آسـانی ممکن نیسـت چراکه قانون مدنـی ایران 
بـر اسـاس فقـه نوشته شـده و اگـر این طـرح در 
مجلـس هـم رأی بیاورد، شـورای نگهبـان آن را 
رد خواهـد کـرد.» بهمن کشـاورز«، حقوقدان اما 
می گویـد در ایـن صـورت این مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام اسـت کـه می توانـد بـه کمـک 
تصویـب ایـن قانون بیایـد: »فرامـوش نکنیم که 
مقیـد کـردن سـن نـکاح بـرای دختران بـه 13 
سـال، آن هـم شمسـی نیـز بـا دخالـت مجمـع 
محتـرم تشـخیص تحقق یافت؛ لـذا تکرار چنین 
حالتـی بـا توجـه بـه تغییـر شـرایط غیرممکـن 
نیسـت. موضوع سـن دختران بـرای ازدواج، یکی 
از مسـائلی اسـت که در زیر عنوان قابلیت صحی 
بـرای ازدواج قابل بررسـی اسـت و بـا مراجعـه به 
تحـوالت تاریخی، مالحظه می شـود. این مسـأله 
مکـرر تغییر کرده اسـت.« او ادامـه می دهد: »در 
 سـال 1358، شـورای انقـالب در ماده واحـده ای، 
بقـای مـاده 1041 قانون مدنـی را تصویب کرده 
و گفتـه مقـررات مخالف با آن ملغی اسـت. ماده 
1041 کـه موردنظر شـورای انقالب بـوده، ظاهراً 
بـوده کـه  همـان مـاده 1041 مصـوب 1313 
ازدواج دختـران را قبـل از رسـیدن بـه 15 سـال 
تمـام و ازدواج پسـران را قبـل از رسـیدن بـه 
18 سـال تمـام، ممنوع کـرده بـود و درعین حال 
ایـن اجـازه را داده بود که با پیشـنهاد دادسـتان 
و تصویـب دادگاه، درصورتی کـه مصالحـی اقتضا 
و  بـه دختـران  از شـرط سـن  معافیـت  کنـد، 
پسـران بـرای ازدواج داده شـود امـا درعین حـال 
مقـرر کـرده بـود ایـن معافیـت در هیـچ حالتی 
به پسـران کمتـر از 15 سـال و دختـران کمتر از 
13 سـال داده نخواهـد شـد. به طوری که مالحظه 
شـد، بعـداً مجلـس شـورای اسـالمی، مصوبـه 
شـورای انقالب را تغییر داد و مبنا را بلوغ تعیین 
کـرد.« او معتقـد اسـت: »گمان مـی رود حرکتی 
کـه در قـوه مقننـه در ایـن خصـوص آغازشـده، 
می توانـد بـه افزایـش سـن ازدواج، به نحوی که با 
شـرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی 
ما تناسـب داشـته باشـد، منتهی شـود. چه بسـا 
نظریـات مراجـع محتـرم تقلید، چنان باشـد که 
موضـوع احتمال مخالف شـورای محترم نگهبان 
و ایجـاد نیـاز بـه ارجـاع امـر بـه مجمـع محترم 
تشـخیص مصلحـت را منتفـی کنـد اما اگـر این 
مراجعـه  راه  به هرحـال  نشـود،  حـادث  اتفـاق 
بـه مجمـع مذکـور بازخواهـد بـود کـه مصلحت 

جامعـه را تشـخیص دهد.«

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

رد بیشتر بودن تعداد دختران از پسران
نکته

افقی
1- بانـوی تیرانـداز کرمانـی و دارنده طـالی پاراالمپیـک- از توابع 

شهرسـتان زرنـد کرمان
2- صفت درخت سرو یا کاج- رده بندی جدولی

3- راه میانبر- به مرادش رسیده – گیشه و کانتر- مکان و محل
4- شاه افشار- اصطکاک- بزرگ و سید

5- ملکه شاه- مزرعه برنج- انجام دهنده امری
6- از زبانهـای اصلی- از خنده میروند- قومی وحشـی که نامشـان 

در قران آمده اسـت.
7- دست گره کرده- باالترین رنگ- تندرست

8- ضمیر سـوم شـخص مفرد- چشمداشـت- پرچم ولـوا- ضمیر 
چهارم

9- پیچنده- لقب حضرت اسماعیل- آهسته و ارام
10- دروغ آذری- اصل و بنیان- از صفات خداوند

11- قوت الیموت- تابیدن نور- خود را به بیماری زدن
12- باغ حضرت زهرا- فرماندار و حاکم- زینت زن مسلمان

13- بخـار دهـان- قـران خوان- بسـیار حمله کننده - نوشـیدنی 
حرام

14- بارکد- دوازه بان ایرانی
15- شـهری در اسـتان کرمـان بـا میوه جـات و تره بار فـراوان- از 

باشـگاههای فوتبال استان کرمان
عمودی

1-خیابانی درشهر کرمان- از توابع شهرستان بم
2- کل و سراسر- ورزش رزمی چین- نوعی دوخت لباس

3- ملک رازی- نابود شده- ماساژور گرمابه- طال
4- معرفـت و قومیـت- پـول چین- وسـیله ای بـرای ریختن نفت 

چراغ در 
5- قرار دادن- بزرگان و کبار- ماشین باری

6- چاهی در شـهر مدینه- وسـیله آرایشـی- از همسـران ابراهیم 
)ع(

7- زینت خانه- خش باریک- مشکلی که این روزها همه داریم
8- پایـان نامـه- خاک سـاحل- فطری و نهادی- هریـک از حواس 

پنجگانه
9- اندام شنای ماهی- فصل بهار- مبحثی در ریاضی

10- مسابقه ماشین سواری- همیشه دنبال ماست- هماورد
11- کدورت- با نمک و دوست داشتنی - هم جنس بودن

12- تنهـا و یکتنـه- وسـیله پـرواز- شـهرکی در خیابـان شـهاب 
کرمان

13- زنده- ستاره شناس- خوردنی دلپذیر- شجرناتمام
14- همایش و اجالس- گلدسته مسجد- قتلگاه مراسم حج

و  کرمـان  بیـن  کوچـک  شـهری   -15
بردسـیر- بازیگر طناز سینما و تلویزیون 
بـا فیلمهـای معروفـی چـون 4 خونـه و 

پاورچین

حل جدول شماره 798
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امید جانباز
 طراح جدول



عكس یاسر خدیشي

می دانم !

آخر یک روز…

خسته می شود از نیامدنش

شوخی که نیست!

مگر آدم

چقدر می تواند نیاید

ورزشعكس نوشت

پردرآمدترین فوتبالیست های دنیا 
چه کسانی هستند؟ 

صـورت قطعـی شـدن انتقـال کارلـوس تـوز بـه لیگ چیـن، دسـتمزد او 
تبدیـل بـه باالتریـن حقـوق در تاریـخ فوتبـال خواهد شـد.   

به گزارش »ورزش سـه«، به نظر می رسـد جدایی کارلوس توز از باشـگاه 
بوکاجونیورز قطعی باشـد و اخبار حاکی از آن اسـت که پیشـنهادی گزاف 
از لیـگ چیـن بـا دسـتمزد 615 هزار پونـدی در هفته برای او آماده شـده 

است.
 بـه ایـن بهانـه، قصـد داریـم باالتریـن دسـتمزدهای هفتگـی در دنیـای 

فوتبـال را بررسـی کنیـم؛
 10- وین رونی - 260 هزار پوند در هفته

رونـی کـه زمانـی گرانتریـن بازیکـن لیـگ برتـر، در سـال 2014 و بـا 
درخواسـت دیویـد مویـس، قـراردادی بلند مدت با شـیاطین سـرخ امضا 

کرد.
 9- نیمار - 275 هزار پوند در هفته

بعـد از افشـاگری های فوتبـال لیکس، حاال نیمـار در قـرارداد جدید خود 
تبدیـل به دومین بازیکن گران قیمت بارسـلونا شـده اسـت. 

8- گراتزیانو پله - 290 هزار پوند در هفته
مهاجم سـابق ساوتهمپتون در تابستان امسـال به شانگهای چین پیوست 

تـا گرانترین بازیکن تاریخ فوتبـال ایتالیا لقب بگیرد. 
7- پل پوگبا - 290 هزار پوند در هفته

سـتاره جوان فوتبال فرانسـه با پیوستن به منچسـتر با 105 میلیون یورو، 
گرانترین انتقال تاریـخ فوتبال را رقم زد.
 6- هالک - 320 هزار پوند در هفته

مهاجـم تنومنـد برزیلـی کـه امسـال بـه لیـگ چیـن پیوسـت، گرانترین 
انتقـال تاریـخ فوتبـال آسـیا را بـه نـام خـود کرد.

 5- لیونل مسی - 336 هزار پوند در هفته
بعـد از تمیـد قـرارداد در سـال 2014، تنها 2 سـال از قرارداد مسـی باقی 

مانـده امـا او هنـوز گرانترین سـتاره بارسـلونا به شـمار می آید.
 4- گرت بیل - 350 هزار پوند در هفته

سـتاره ولزی کهکشـانی ها در سـال 2013 گرانترین بازیکن جهان بود و 
تـا سـال 2022، مبلغ 150 میلیـون پوند از رئال دسـتمزد خواهد گرفت.

 3- کریستیانو رونالدو - 365 هزار پوند در هفته
بعـد از تمدیـد قـرارداد بـا کـروس، بیـل و مودریچ، کهکشـانی هـا مدتی 
پیـش پـرده از تمدیـد بـا گرانتری سـتاره خود تا سـال 2021 برداشـتند.

 2- اسکار - 400 هزار پوند در هفته
سـتاره برزیلی و 25 سـاله چلسـی در ژانویه نمسـال با 60 میلیون یورو و 

400 هـزار پوند به شـانگهای خواهد پیوسـت.
 1-کارلوس توز - 615 هزار پوند در هفته

سـتاره سـابق مـن یونایتـد، مـن سـیتی و یـووه، در صـورت دادن جـواب 
مثبـت به پیشـنهاد خـود از لیـگ چین، باالترین دسـتمزد تاریـخ فوتبال 

را دریافـت خواهـد کرد.

 اطالعات

سکه

11,395,000 ریال طرح جدید

11,200,000 ریال طرح قدیم 

5,990,000 ریال نیم سکه 

3,180,000 ریال ربع سکه 

1,970,000 ریال یک گرمی

طال

1,126,430 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,500,940 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

36,670 ریال دالر آمریکا

42,370 ریال یورو

11,080 ریال درهم امارت

5,900 ریال  یوآن 

49,240 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

5 تا 24/آفتابی امروز

5 تا 24/آفتابی فردا

 تاریخ

مفقود شـدن کوهنورد مشـهدی در کوه هزار کرمان و ثبت 
نـام کاندیداهـا بـرای انتخابـات مجلـس دهم از مهـم ترین 

خبرهـای پیام مـا در ایـن روز بودند.
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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 صفحه کرمون: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

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

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

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

دبیر صفحه کافه هنر: سپیده ایران منش
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 اخاق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

کنسرت
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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

نگاهی به دفتر شعر ”اتفاقی روشنم“ ملوک ایرانمنش

کی می رسم به قراری در تقویم سال بعد؟

فرضیه ای که ممکن است 
سبب بازنویسی کتاب های 

مرجع شود

10 خاطره از 
روزهای پیروزی انقالب 

اسالمی

نوکیا به دنبال احیای
خود با فناوری واقعیت 

مجازی است    
   صفحه 16   صفحه 14   صفحه 11

   صفحه 12
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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

دبیـر سـابق  کاکایـی،  عبدالجبـار 
مـورد  در  فجـر   شـعر  جشـنواره 
ماجـرای دعـوت از یـداهلل رویایـی به 
جشـنواره شـعر فجر، درز کـردن این 
خبـر و انتشـارش در جرایـد و آن هـا 
کـه پشـتش را خالـی کردنـد، گفت: 
دسـتاورد  هشـتمین جشـنواره شعر 
و  در  واقـع شکسـتن سـکوت  فجـر 
حرکت کـردن از روی خـط تردیدی 
بـود کـه مـن بـه نظـرم می آمـد در 
ذهـن اغلـب شـاعرانی که خودشـان 
متعهـد  شـعر  جبهـه  بـه  متعلـق  را 
وجـود  می داننـد،  انقالب اسـالمی 
زمینـه  ایـن  اگـر  یعنـی  داشـت. 
وجـود نداشـت، شـاید مـن موضـوع 
را طـرح نمی کـردم. »چند صدایـی« 
مـن احساسـم ایـن بـود کـه ایـن 
زمینـه  فکـری در ذهـن ایـن بچه هـا 
هسـت کـه همایـش در صورتی ملی 
می شـود کـه حضـور همـه طیف هـا 
و جریان هـا در آن ایجـاد شـود؛ لـذا 
وقتـی پیشـنهاد دبیـری را بـه مـن 
دادند، در آن شـورای سیاست گذاری 
کـه 14 نفـر بودنـد، همـه مسـائل را 
مطـرح کـردم، گفتـم اگر قرار باشـد 
همـه  بایسـتی  بشـوم،  دبیـر  مـن 
جریان هـای ادبی موجـود را بدون در 
نظـر گرفتـن پشـتوانه سیاسی شـان 
دعـوت کنـم. حتـی اسـم بـرده شـد 
از بعضـی از زعمـای شـعر خـارج از 
خانـم  مثـل  انقـالب،  شـعر  اردوگاه 
بهبهانـی، آقـای احمدرضـا احمـدی، 
سـیدعلی صالحی، شـمس لنگرودی 
و چهره هـای دیگـر. درواقـع همـه به 
اعـالم همراهـی  اتفـاق پذیرفتنـد و 
کردنـد و گفتنـد چـه خـوب کـه در 
یـک جشـنواره ملـی همـه طیف هـا 
مـورد توجـه قـرار بگیرنـد و تریبونی 

ایجـاد بشـود بـرای عرضـه شـعر.
بـود  ایـن  نگاه مـان  هـم  بیشـتر 
در  بـزرگ  شـعر  شـِب  چنـد  کـه 
برگـزار  شهرسـتان ها  و  تهـران 
در  بیاینـد  طیف هـا  همـه  و  کنیـم 

داشـته  تریبـون  مسـتقل  شـب های 
بـه  هـم  را  تبلیغـات  باشـند؛ حتـی 
ایـن  در  بگذاریـم.  خودشـان  عهـده 
فاصلـه ای کـه جشـنواره برگزار شـد 
من آدم هـای متفاوتـی را دیدم؛ مثاًل 
آقـای حداد عـادل؛ در هواپیمایی که 
داشـت می رفـت هنـد، من از سـوی 
آکادمـی سـایتا دعـوت بودم، ایشـان 
بـرای  بودنـد  سـفارت  دعـوت  هـم 
در دهلـی؛  شـرکت در جشـنواره ای 
وقتی بـه صـورت اتفاقـی همدیگر را 
دیدیـم، مـن به ایشـان گفتـم چنین 
نیتی دارم، ایشـان گفتنـد: »نیت تان 
سـخت  ولـی  اسـت  خـوب  خیلـی 
اسـت زعمـای قـوم را کنـار هـم قرار 
بدهیم.« مشـخصاً ایشـان اشـاره کرد 
بـه علی معلم و خانـم بهبهانی، گفتم 
زعمـا را نمی شـود نزدیک کـرد اما با 
عناصـر میانی می شـود وفاقـی ایجاد 

کـرد. گفتـم اگـر نیـاز بـه حمایـت 
بـود، پشـت صحنـه حمایـت لفظـی 
بفرماییـد؛ کـه دیگـر بعـد از اینکـه 
داسـتان یـداهلل رویایـی پیـش آمـد، 
قـرار بـود بـه واسـطه یـداهلل رویایـی 
دعـوت  فرانسـوی  شـاعران  یکـی  از 
دوستانشـان  از  کـه  شـاعری  بشـود 
بـود، خودشـان هـم گویـا در همیـن 
مکالمـات و دیالوگ هـا اظهـار تمایل 
کـه  هـم  مـا  بیاینـد؛  بودنـد  کـرده 
همـه  کـه  بـود  همیـن  هدف مـان 
جریان هـا جمع بشـوند اعـالم کردیم 
را  پاسپورت شـان  کپـی  و  موافقیـم 
بفرسـتند وزارت خارجـه کـه مراحل 

الزم طـی بشـود.
ایـن خبـر از روابط عمومی ارشـاد 
بـه طـرز عجیـب و غریبـی درز کرد. 
حـاال سیاسـت پشـت ایـن درز خبـر 
چه بـود مـن نمی دانم؛ چـون خبرها 

بایـد از ناحیه معاونت فرهنگی ارشـاد 
تأیید بشـود و بعد منتشـر شـود؛ این 
خبـر گویـا بـدون اینکـه حتـی بـه 
منتشـر  بشـود  داده  نشـان  معاونـت 
روزنامـه  آن  هـم  بعـد  بـود!  شـده 
و  جـدل  بـه  کـرد  شـروع  مشـهور 
پشـت بند آن هـم طبـق معمول چند 
کـه  خبرگزاری هایـی  نیـز  و  سـایت 
چنیـن اخبـاری را بازتـاب می دهنـد 
ایـن موضـوع را مطرح کردنـد و فضا 
امنیتـی و سـنگین شـد  بـه حـدی 
کـه دوسـتان مـا در شـورا، دیگـر از 
موضـوع چند صدایـی حمایـت علنی 
یـا  خفـا  در  و  تلویحـاً  نمی کردنـد؛ 
حضـوری  مالقات هـای  و  تلفـن  در 
ابـراز حمایـت می کردنـد ولـی هیـچ 
حمایت هـا،  ابـراز  ایـن  از  کـدام 
تنهـا  نمی شـد.  علنـی  و  رسـمی 
موضـوع  آن  بـه  راجـع  کـه  کسـی 
بـود  افشـین عـال  صحبـت می کـرد 
یـا خانـم فاطمـه راکعـی و دوسـتان 
دیگـر تقریبـاً سـکوت پیشـه کردند! 
به خاطـر اینکـه فکـر می کردنـد جـو 
دیگـر  می گفتنـد  و  شـده  سیاسـی 
ورود بـه ایـن فضـا فایـده ای نـدارد و 
هـر کدام بـرای خودشـان دالیلی هم 
داشـتند کـه بـرای خودشـان محترم 

. ست ا
علیرضـا  آقـای  دوسـتان،  بیـن  از 
قزوه سـاز مخالف مـی زد. به هر حال 
موضـوع وفـاق ملی در حـوزه ادبیات 
و هنـر کـه قـرار بـود در جشـنواره 
هشـتم بـه یـک مسـأله و دسـتاورد 
تبدیـل بشـود، تبدیـل شـد بـه یـک 
یـداهلل  نـام  بـا  پیچیـده  موضوعـی 
شـخصیت های  هـم  بعـد  رویایـی! 
سیاسـی صحبـت کردند بعـد گفتند 
کمیسـیون  فرهنگـی مجلـس وزیر را 
احضـار کـرده اسـت. آقـای صالحـی 
کـم کم شـروع کردند بـه تذکر دادن 
کـه این بحـث را دیگر جمـع کنید...
کاکایـی  افزود : یک مسـأله سـاده 
کـه می  شـد بـا گفت و گـو حل شـود، 

کاکایی دبیر سابق جشنواره شعر فجر

شعر عرصه هنر خالقیت است و عقاید سیاسی آدم ها 
به خودشان مربوط است
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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

دبیـر سـابق  کاکایـی،  عبدالجبـار 
مـورد  در  فجـر   شـعر  جشـنواره 
ماجـرای دعـوت از یـداهلل رویایـی به 
جشـنواره شـعر فجر، درز کـردن این 
خبـر و انتشـارش در جرایـد و آن هـا 
کـه پشـتش را خالـی کردنـد، گفت: 
دسـتاورد  هشـتمین جشـنواره شعر 
و  در  واقـع شکسـتن سـکوت  فجـر 
حرکت کـردن از روی خـط تردیدی 
بـود کـه مـن بـه نظـرم می آمـد در 
ذهـن اغلـب شـاعرانی که خودشـان 
متعهـد  شـعر  جبهـه  بـه  متعلـق  را 
وجـود  می داننـد،  انقالب اسـالمی 
زمینـه  ایـن  اگـر  یعنـی  داشـت. 
وجـود نداشـت، شـاید مـن موضـوع 
را طـرح نمی کـردم. »چند صدایـی« 
مـن احساسـم ایـن بـود کـه ایـن 
زمینـه  فکـری در ذهـن ایـن بچه هـا 
هسـت کـه همایـش در صورتی ملی 
می شـود کـه حضـور همـه طیف هـا 
و جریان هـا در آن ایجـاد شـود؛ لـذا 
وقتـی پیشـنهاد دبیـری را بـه مـن 
دادند، در آن شـورای سیاست گذاری 
کـه 14 نفـر بودنـد، همـه مسـائل را 
مطـرح کـردم، گفتـم اگر قرار باشـد 
همـه  بایسـتی  بشـوم،  دبیـر  مـن 
جریان هـای ادبی موجـود را بدون در 
نظـر گرفتـن پشـتوانه سیاسی شـان 
دعـوت کنـم. حتـی اسـم بـرده شـد 
از بعضـی از زعمـای شـعر خـارج از 
خانـم  مثـل  انقـالب،  شـعر  اردوگاه 
بهبهانـی، آقـای احمدرضـا احمـدی، 
سـیدعلی صالحی، شـمس لنگرودی 
و چهره هـای دیگـر. درواقـع همـه به 
اعـالم همراهـی  اتفـاق پذیرفتنـد و 
کردنـد و گفتنـد چـه خـوب کـه در 
یـک جشـنواره ملـی همـه طیف هـا 
مـورد توجـه قـرار بگیرنـد و تریبونی 

ایجـاد بشـود بـرای عرضـه شـعر.
بـود  ایـن  نگاه مـان  هـم  بیشـتر 
در  بـزرگ  شـعر  شـِب  چنـد  کـه 
برگـزار  شهرسـتان ها  و  تهـران 
در  بیاینـد  طیف هـا  همـه  و  کنیـم 

داشـته  تریبـون  مسـتقل  شـب های 
بـه  هـم  را  تبلیغـات  باشـند؛ حتـی 
ایـن  در  بگذاریـم.  خودشـان  عهـده 
فاصلـه ای کـه جشـنواره برگزار شـد 
من آدم هـای متفاوتـی را دیدم؛ مثاًل 
آقـای حداد عـادل؛ در هواپیمایی که 
داشـت می رفـت هنـد، من از سـوی 
آکادمـی سـایتا دعـوت بودم، ایشـان 
بـرای  بودنـد  سـفارت  دعـوت  هـم 
در دهلـی؛  شـرکت در جشـنواره ای 
وقتی بـه صـورت اتفاقـی همدیگر را 
دیدیـم، مـن به ایشـان گفتـم چنین 
نیتی دارم، ایشـان گفتنـد: »نیت تان 
سـخت  ولـی  اسـت  خـوب  خیلـی 
اسـت زعمـای قـوم را کنـار هـم قرار 
بدهیم.« مشـخصاً ایشـان اشـاره کرد 
بـه علی معلم و خانـم بهبهانی، گفتم 
زعمـا را نمی شـود نزدیک کـرد اما با 
عناصـر میانی می شـود وفاقـی ایجاد 

کـرد. گفتـم اگـر نیـاز بـه حمایـت 
بـود، پشـت صحنـه حمایـت لفظـی 
بفرماییـد؛ کـه دیگـر بعـد از اینکـه 
داسـتان یـداهلل رویایـی پیـش آمـد، 
قـرار بـود بـه واسـطه یـداهلل رویایـی 
دعـوت  فرانسـوی  شـاعران  یکـی  از 
دوستانشـان  از  کـه  شـاعری  بشـود 
بـود، خودشـان هـم گویـا در همیـن 
مکالمـات و دیالوگ هـا اظهـار تمایل 
کـه  هـم  مـا  بیاینـد؛  بودنـد  کـرده 
همـه  کـه  بـود  همیـن  هدف مـان 
جریان هـا جمع بشـوند اعـالم کردیم 
را  پاسپورت شـان  کپـی  و  موافقیـم 
بفرسـتند وزارت خارجـه کـه مراحل 

الزم طـی بشـود.
ایـن خبـر از روابط عمومی ارشـاد 
بـه طـرز عجیـب و غریبـی درز کرد. 
حـاال سیاسـت پشـت ایـن درز خبـر 
چه بـود مـن نمی دانم؛ چـون خبرها 

بایـد از ناحیه معاونت فرهنگی ارشـاد 
تأیید بشـود و بعد منتشـر شـود؛ این 
خبـر گویـا بـدون اینکـه حتـی بـه 
منتشـر  بشـود  داده  نشـان  معاونـت 
روزنامـه  آن  هـم  بعـد  بـود!  شـده 
و  جـدل  بـه  کـرد  شـروع  مشـهور 
پشـت بند آن هـم طبـق معمول چند 
کـه  خبرگزاری هایـی  نیـز  و  سـایت 
چنیـن اخبـاری را بازتـاب می دهنـد 
ایـن موضـوع را مطرح کردنـد و فضا 
امنیتـی و سـنگین شـد  بـه حـدی 
کـه دوسـتان مـا در شـورا، دیگـر از 
موضـوع چند صدایـی حمایـت علنی 
یـا  خفـا  در  و  تلویحـاً  نمی کردنـد؛ 
حضـوری  مالقات هـای  و  تلفـن  در 
ابـراز حمایـت می کردنـد ولـی هیـچ 
حمایت هـا،  ابـراز  ایـن  از  کـدام 
تنهـا  نمی شـد.  علنـی  و  رسـمی 
موضـوع  آن  بـه  راجـع  کـه  کسـی 
بـود  افشـین عـال  صحبـت می کـرد 
یـا خانـم فاطمـه راکعـی و دوسـتان 
دیگـر تقریبـاً سـکوت پیشـه کردند! 
به خاطـر اینکـه فکـر می کردنـد جـو 
دیگـر  می گفتنـد  و  شـده  سیاسـی 
ورود بـه ایـن فضـا فایـده ای نـدارد و 
هـر کدام بـرای خودشـان دالیلی هم 
داشـتند کـه بـرای خودشـان محترم 

. ست ا
علیرضـا  آقـای  دوسـتان،  بیـن  از 
قزوه سـاز مخالف مـی زد. به هر حال 
موضـوع وفـاق ملی در حـوزه ادبیات 
و هنـر کـه قـرار بـود در جشـنواره 
هشـتم بـه یـک مسـأله و دسـتاورد 
تبدیـل بشـود، تبدیـل شـد بـه یـک 
یـداهلل  نـام  بـا  پیچیـده  موضوعـی 
شـخصیت های  هـم  بعـد  رویایـی! 
سیاسـی صحبـت کردند بعـد گفتند 
کمیسـیون  فرهنگـی مجلـس وزیر را 
احضـار کـرده اسـت. آقـای صالحـی 
کـم کم شـروع کردند بـه تذکر دادن 
کـه این بحـث را دیگر جمـع کنید...
کاکایـی  افزود : یک مسـأله سـاده 
کـه می  شـد بـا گفت و گـو حل شـود، 

کاکایی دبیر سابق جشنواره شعر فجر

شعر عرصه هنر خالقیت است و عقاید سیاسی آدم ها 
به خودشان مربوط است
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از فیزیکدانـان در حـال  یـک گـروه بین المللـی 
دربـاره ی  ساختارشـکنانه  فرضیـه ای  آزمایـش 
ارکان  پایه ای تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  پروتون هـا 
جهـان هسـتی هسـتند و گفتـه می شـود در صورت 
بازنویسـی  شـاهد  احتمـاال  فرضیـه  ایـن  اثبـات 
اتمـی  فیزیـک  رشـته ی  کتاب هـای  گسـترده ی 
خواهیـم بود.آزمایش هایـی کـه در حـال حاضـر در 
ایـاالت متحـده در حـال انجـام اسـت قـرار اسـت 
کـه سـاختار  دهنـد  نشـان  اثبـات  در صـورت  تـا 
پروتون هـای موجـود در هسـته ی یـک اتـم تحـت 
شـرایط ویـژه ای می توانـد دچـار تغییراتی شـود. اگر 
ایـن گفتـه صحت داشـته باشـد آنـگاه بایـد منتظر 
آنهـا  تکـرار  و  آزمایش هـا  از  بسـیاری  در  بازبینـی 
 )Anthony Thomas( باشـیم. آنتونـی تومـاس
از دانشـگاه آدالیـد اسـترالیا کـه یکـی از اعضای این 
گـروه پژوهشـی اسـت در ایـن رابطـه می گوید:برای 
بسـیاری از دانشـمندان، ایـن ایـده  کـه امـکان دارد 
سـاختار درونـی پروتون هـای یـک اتم تحـت برخی 
شـرایط محیطـی دچـار تغییـر شـود ممکـن اسـت 
خنـده آور و یـا حتـی ساختارسـتیزانه به نظر برسـد. 
ولـی برخـی دیگـر از دانشـمندان هماننـد من، پس 
از انجـام برخـی آزمایشـات، ایـن تغییـر درونـی را 
مشـاهده کردیـم و احتماال با این مشـاهدات بتوانیم 
برخـی ناسـازگاری های موجود در فیزیـک تئوری را 
تشـریح کنیم. البتـه اگر یافته های اخیر دانشـمندان 
بـه معنـی تغییـر سـاختار درونـی پروتون هـا باشـد، 
لزومـا بـه ایـن معنی نیسـت کـه پروتون هـا همواره 
و در شـرایط عـادی هـم دچـار این تحول می شـوند. 
شـاید بهتر باشـد برای درک و دریافـت بهتر موضوع 
اندکی با سـاختار پروتون آشـنا شـویم. نخسـت باید 
ببینیم پروتون از چه سـاخته شـده است؟هرچند که 
پروتون هـا خـود یکـی از ریزترین سـازه های موجود 
در جهان هسـتی هسـتند، با این حال هر پروتون از 
چندیـن ذره ی کوچک تر موسـوم به کوارک سـاخته 
شـده و ایـن کوارک هـا بـه وسـیله ی گلوان هـا کنـار 
هم نگه داشـته می شـوند.یافته ی اخیر ما این اسـت 
که پروتون هایی که درون سـاختار هسـته ی یک اتم 

قـرار دارنـد دقیقـا از همـان سـاختار برخوردارند که 
پروتون هـای آزاد دارنـد. امـا از سـویی ایـن فرض به 
طـور کامل بـا کرومودینامیک کوانوتومـی )به فرایند 
همبسـت کـردن کوارک ها توسـط گلوان هـا و تولید 
پروتون ها گفته می شـود( سـازگار نیسـت. بر اسـاس 
ایـن تئـوری، پروتون های درون هسـته ی یـک اتم از 
نظـر تئـوری باید تحت سـطوح انرژی خاصـی دچار 
تغییـرات شـوند.پیش از این ابـزار الزم برای آزمایش 
پدیـده ی فوق وجود نداشـت؛ اما به کمـک ابزارهای 
جدیـدی کـه در سـاختمان شـتاب دهنده ی ملـی 
تومـاس جفرسـون ایالـت ویرجینیـا ایـن آزمایش ها 

میسـر شـده است. 
تومـاس در ایـن زمینـه می گوید:بـا پرتـاب کردن 
دسـته ای از تابش هـای الکترونی بر روی هسـته های 
الکترون هـای  انـرژی  تفـاوت  می توانیـم  اتمـی 
تابش  شـده را انـدازه بگیریـم کـه این اختـالف انرژی 
در واقـع نشـان دهنده ی تغییر حالت آنهاسـت. ما در 
حـال انجـام پیش بینی های نسـبتا قاطعـی درباره ی 
دسـتاوردهای آزمایش ها و نمایش های آنها هستیم و 
امیـد داریم کـه بتوانیم به اندازه های سرنوشت سـازی 
شـروع  از  پیـش  گروهـش  و  یابیم.تومـاس  دسـت 
آزمایش هـا، حدس هـا و پیش بینی هـای خـود را در 
کرده انـد.  منتشـر   Physicl Review Letters
دانشـمندان  پیش بینی هـای  اینکـه  از  صرف نظـر 
تـا چـه حـد درسـت باشـد، نتایـج آزمایش هـا بـه 
عنـوان یـک رویـداد مهـم و قابـل توجـه در زمینه ی 
فهـم و دریافـت مـا از برخـی از مهم تریـن بلوک های 
سـاختاری جهان هسـتی به شـمار خواهد رفت و ما 
امیدواریـم که این مسـیر به یک فهـم بهتر از فیزیک 
منجـر شـود؛ چون علم فیزیک به نوعـی روی همه ی 
مـا  پیرامـون  پدیده هـای  تمامـی  برهم کنش هـای 
تاثیـر می گـذارد. تومـاس در پایـان اشـاره می کنـد 
که:پیامدهـای کار مـا بـرای دنیـای علمی چشـم گیر 
خواهـد بـود. این اتفـاق در واقـع مانند نیزه ای اسـت 
کـه قرار باشـد در پیکره ی سـاختار علمـی فعلی فرو 
رود. امـکان دارد تـا شـاهد ارائه ی الگوهـای نوینی در 

زمینـه ی فیزیک هسـته ای باشـیم.

فرضیه ای که ممکن است سبب بازنویسی 
کتاب های مرجع شود

بـا فضاسـازی چنـد سـایت و روزنامه 
بـزرگ  معضـل  بـه  شـد  تبدیـل 
مـا  بـه  می توانسـتند  حتـی  آن هـا؛ 
زنـگ بزننـد بگوینـد موضـوع دعوت 
مباحثـه  بشـود،  تشـریح  چیسـت؛ 
روزنامـه  آن  بـا  مـن  بعدهـا  بشـود. 
اسـم های  بـه  کـه  نویسـندگانش  و 
مطلـب  جشـنواره  علیـه  مختلـف 
می نوشـتند صحبـت کـردم و گفتـم 

داسـتان بـه ایـن ترتیـب اسـت.
مطـرح  را  دالیـل  همـان  ایشـان 
کردنـد؛ بعد هـم گفتند آمـدن یداهلل 
بیـخ  از  کـه  بـود  خطـری  رویایـی 
گـوش انقـالب گذشـت! این شـد که 
بـه حداقل هـا قناعـت کردیـم چـون 
و  رویایـی  یـداهلل  بـا طـرح موضـوع 
ایجاد حاشـیه و امنیتی شـدن فضا و 
فشـارهایی کـه می آمـد دیگر بیشـتر 
از ایـن نمی شـد کاری کرد. بـا تقریباً 
معمـوالً  کـه  چهره هایـی  همـان 
حضـور  تهـران  فرهنگسـراهای  در 
داشـتند مثـل هرمـز علی پـور، بهزاد 
خواجـات، بهـزاد زرین پور و هوشـیار 
انصاری فـر پیـش رفتیم و یک سـری 
شـاعران  ایـن  دادیـم  را  نشسـت ها 
برگـزار کردنـد؛ یک سـری نشسـت ها 
را هـم بچه هـای شـعر انقـالب اداره 
میانـی  عناصـر  واقـع  در  و  کردنـد 

آمدنـد و حضـور پیـدا کردنـد.
ایـن جشـنواره مـدل کوچک تـری 
بـود از آن آرمـان بزرگی کـه قرار بود 
تحقـق پیـدا کند و من امیـدوارم این 
آرمـان روزی در عرصـه سیاسـی هم 
تجلی پیـدا بکنـد و آن خصومت ها و 
نفرت هـا و کینه هایـی کـه محتویات 
را در  و عواقـب آن  اسـت  دهـه 60 
دهـه 80 و 90 در عرصـه سیاسـی 
رفتـه  رفتـه  می بینیـم،  داریـم  هـم 
ملـت،  ایـن  چـون  بشـود.  فرامـوش 

ملت یکدسـتی اسـت.
ایـن  کـه  بـود  ایـن  تصـورم  مـن 
تریبـون  کـه  بفهمنـد  را  حداقل هـا 
عرصـه  شـعر  و  اسـت  شـعر  عرصـه 
هنر خالقیت اسـت و عقاید سیاسـی 
آدم ها هم به خودشـان مربوط اسـت. 
ایـن معادالت بسـیار سـاده هضم اش 
بـرای بعضـی رسـانه ها سـخت اسـت 
و خودشـان معضـل درسـت می کنند 
و پیچیـده اش می کننـد. بـرای اینکه 
انحصـار  در  را  ادبیـات  ایـن جریـان 
یارگیـری  بـه  تبدیـل  و  دارنـد  نگـه 

سیاسـی بکننـد
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شهین خسروی نژاد
ملوک ایرانمنش، شـاعر متولد رفسـنجاِن 
علـوم  دانش آموختـۀ  او  اسـت.  کرمـان 
دبیـر  و  تهـران  دانشـگاه  از  اجتماعـی 
بازنشسـته اسـت. کتاب ”اتفاقی روشـنم“ 
گذشـته  سـال  کـه  ایرانمنـش  ملـوک 
رسـیده،  چـاپ  بـه  نـون  نشـر  بوسـیلۀ 
اخیـرا به عنوان یکـی از نامزدهـای مرحله 
نخسـت جایزه شـعر شـاملو انتخاب شـد. 
ایـن کتـاب بـه  تازگـی بـه  دسـت مـن 
وادار کـرد  رسـید و ظرفیت هایـش مـرا 
خامـوش ننشـینم و دسـت بـه فلـم ببرم 

کـه حاصلـش نوشـتۀ زیـر اسـت.
کویـر فرزندانـش را مخفـی می کنـد و هر 
از گاهـی ناگهـان یکـی را رومی کنـد کـه 
کسـی نمی دانـد پیـش  از این او کجـا بوده 
و چگونـه بالیده اسـت. کویر دوسـت دارد 
به پنهـان کردن دوسـت دارد به سـکوت. 
اسـت  اتفاقـی  هـم  ایرانمنـش  ملـوک 
روشـن از دل ایـن خاموشـی بی انتهـا. و 
شـاید هم اتفاقی، روشـن اسـت؟ امـا این 
شـعرها بـه مـا مـی گوینـد چنـدان هـم 
اتفاقـی نیسـت! این زبـان زبانی اسـت که 
می نمایـد پیش تـر، طریق ها پیمـوده فارغ 
از هـر ابـراز وجودی، و اکنـون ضرورت آن 
را یافتـه تـا لحظاتـی از خـودش را بـر مـا 

آشـکار کند.
امـا ایـن آشـکارگی بـه سـادگی نمـودن 
کردنـش  پنهـان  میـل  زبـان  و  نیسـت 
را هـم سـطر بـه سـطر آشـکار می کنـد 
”دکمه هـا  افتـادن  از خـالل  تـا  حتـی 
پوسـت و غالف هـای تاریـک“ هـم، تب و 
تاب هایـش به تاریکِی “ طاعونی “ برسـند  
کـه موذیانـه “ موش می دواند“ ) اشـاره به 
شـعر هفدهم(. موشـی که احتماال رویاها 
را هـم مبتـال  کنـد و در مسـیر دوانـده 
شـدنش تنها ردی از خاکستر تمناهایمان 

باقی  گـذارد.
 کمی شکسته بود این “ هرگز“

واز توازی فکرهامان کمی
شاید خیالی، قصه ای قطعمان می کرد

در همیـن صفـر مـرزی کـه هـر شـب 
می شـوم بی حجـاب 

خـواب جایی میـان آرزوهای خـط خورده 
از همیشـه و هرگز

می گذرد
و ریل های سرد را رد می کند

فقط فردا را بگو
و تو را

در لباسـی کـه نمـی شناسـم        )شـعر 
سـی و چهارم(

 در ایـن صفـر مـرزی معنـی و معنایـی 
لیـز  آمـدن  فراچنـگ  پیـش از  داشـتن 
آن  ضمـن  در  و  می گـذرد  و  می خـورد 
اثـر رنجـی تازه را بـر ُگردة  انسـان معاصر 
وانمایـی می کنـد بی کـه واگویـی کنـد: 
رنـج داللـت ، سـویۀ نمادیـن زبـان کـه از 
بیـرون خراشـمان می دهـد تا درونمـان را 
بـه اطاعـت درآورد و در قطعیتی یکپارچه 
در  امـا   کنـد  تعریفمـان  بسـته مانند  و 
مواجهـۀ بـا جریانـات خـود ارجـاع زبـان 
بـه انجـام نمی رسـد و بـه پارادوکس هـا و 
چالش هـای متنـی تغییر سـویه می دهد.

مرگی
 رقصان میان سلول ها

صورتم را خنده مالیده ام
بـاد در دامـن خـون چـکان بـه اسـفند 

سـد می ر
ارباب خودم!

 ارباب خودم؟!
 کـی می رسـم بـه قـراری در تقویم سـال 

؟ بعد
 قـراری کـه قطعـی نیسـت )شـعر شـعر 

یازدهـم(
خنـده  را  ”صورتـم  تراژیـک  سـاختار 
مالیـده ام“ آیـا می توانـد موقعیـت معنایی 
در  فیروزانـه  حاجـی  صورتکـی  بـا  مـرا 
قلمرویـی ایمـن بـه تبـات برسـاند؟ آن 
سـرخاب هایی کـه بایـد چهـره را بـرای 
آمـاده شـدن در جشـن سـال نـو گلگون 
می کـرد اکنون سـرخ آب هایند بـر دامن، 
سـرخ  آب هاینـد بـر دامنـه  و بـاد و باد که  
در هیـچ تقویمـی مسـجلمان نمی کنـد. 
نـه! قـرار سـال بعـد قطعی نیسـت! سـال 
بعـد قطعی نیسـت!! این نمایـش مرگ وار 
زبـان، وحـدت میـان دال و مدلـول را در 

فضایـی رقصـان معلـق می کنـد.
همیـن تعلیق موقعیت که سـاخت فرمی 

و معنایـی متـن مـدام در حال جسـمیت 
بخشـیدن بدان است، شعرهای ملوک را از 
زن نمایی های مفرط شـعر زنـان می رهاند 
تـا، اغلب، از تعریفی مشـخص بـرای خود 
خـودداری ورزد و اگـر وظیفـه ای از ایـن 
بابت هسـت )که نیسـت( آن را به سـیالن 

سـطرها و بازی هـای داللتـی واگذارد.
سرخ بودم

در کفشـی که عشـق را به جاهـای باریک 
می کشید

 آن قدر که آدم ها به هم بزنند
در  عزیـزم   شـده ایم   دار  خنـده  مـا   

مرده ایـم مـا  زخم هایمـان 
سـربازی کـه تویـی   سـربازی کـه منم ) 

بخشـی از شـعر سـی و ششم(
بازی هـای  ایـن  در  جنسـیت  رویکـرد 
نشـانه ای بـا به چالـش کشـیدن مرزهای 
تفاوتـِی رویـا و واقعیـت، لـذت و مـرگ، 
خطر کردن و بی دسـت و پایی، دسترسـی 
بـه اسـناد محرمانـه و توبـه، و ...  به غایب 
شـدن چیزهایـی و آشـکار شدنشـان در 

سـاحتی کابـوس واره اشـاره می کنـد.
 باری شده ام برای خودم

در مارپیچی که به درد می رود
نشانی های سکوت

با مشتی حرف های افتاده از دهن
در تاکسی

حدس کیفی را زده ام
پای کسی به اسناد محرمانه باز بشود

طاقباز
من جا به جا توبه می کنم

اما مرده ها مارهای امسـال انـد و لیزالیز از 
مـرگ می گذرند

باری
خواب های خطر را بمانم؟ بروم؟

داری  پایـی  و  بی دسـت  بچه هـای  چـه 
مـادر!    )شـعر سـی و یکـم(

زبانـی ای  بـاال شـیطنت هـای  در شـعر 
دهـن،  از  افتـاده  حرف هـای  همچـون 
حدس هـای کیفـی را زدن، و بـاز شـدن 
پـا به صـورت طاقبـاز بـه اسـناد محرمانه 
و... که با اسـتفاده از امکانـات اعضای بدن 
شـکل گرفته انـد و در مناسـبت بـا دیگـر 
عناصـر متن ضمن نمایـش طنزی ظریف 

متنـی چنـد الیـه می سـازند.
دیگـر  از  روایـی  فرم هـای  از  اسـتفاده 
نمودهای مجموعۀ اتفاقی روشـنم اسـت. 
در بسـیاری از شـعرهای ایـن مجموعـه 
سـطرهایی امـکان یـک روایـت را فراهـم 
می کننـد و سـطرهایی دیگـر بـا منحرف 
کـردن آن، مانـع از تبدیـل شـدنش بـه 
روایتـی کالن   اند. گاه نیز سـاختار شـعر به 
گردبـادی می نمایـد که پیش سـازه  هایش 
را می چرخانـد ودرنقطـه ای دیگر با پایانی 
می ریزدشـان،  فـرو  انتظـار  قابـل  غیـر 

سـاختاری در عیـن آوار!
موجی تازه می زاید

 آب از نقشه های ما باالتر رفته
شش جزیره ایم

 افتاده زیر مهتابی
 هیس می شود صدا در انگشتان سکوت

 افتاده ایم پای ُسُرم هامان
 ما شش نفر!      )شعر دوازدهم(

رخـداد لحظـه  در چنیـن فراینـدی صرفا 
اتفاقـی  هیـچ  واقعیـت  )در  زبانی اسـت 
نمی افتـد(. داِل ”سـرم“هامان همان نقطۀ 
دیگـر  اسـت تـا تمامی سـازة چرخنـده از 
مـوج و آب و نفشـه و جزیره و مهتابـی را در 
خـود فـرو  کشـد و بـا دیگرگـون کـردن 
فضـا، ناپایـداری موقعیـت را در مرز میان 
مـرگ و زندگی سـامان دهی کنـد. آن چه 
در این جـا تامـل برمی انگیـزد تفـاوت آن 
جغرافیای شـروع )موج و جزیره و ... ( و این 
جغرافیـای بـر زبـان نیامدة نهایـی )تخت 
بیمارسـتان( نیسـت، بلکـه فاصلـۀ میـان 
آن هاسـت و چرخـش نـرم و چاالکی این 
وسـط اتفـاق می افتد که زبـان اجراکنندة 
آن اسـت تـا فاصله بدون احسـاس خالئی 
طـی شـود و بـا این همـه حاصـل نهایـی 
مثل افشـای سـاده لوحانۀ یک راز، جریان 
کالم را بـه قهقرا نبرد. شـعر زیـر نمونه ای 
دیگـر از چنیـن تکنیکـی اسـت کـه در 
آن گـره گشـایی پایانـی هیـچ شـباهتی 
به اَشـکال گزارش گونه بیشـتر شـعرهای 
کوتـاه امـروز مـا نـدارد، برعکـس، ترکیب 
سـطر آخر نقش عنصر غافلگیـری روایت 
بـازی  کـه  اسـت  ”دال“  یـک  بمثابـه  را 
می کنـد از ایـن رو ضمـن آن کـه به شـعر 

نگاهی به دفتر شعر ”اتفاقی روشنم“ ملوک ایرانمنش
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همـان طـور کـه می دانیـد کلسـترول بـاال، خطر 
ابتـال بـه بیمـاری هـای قلبـی و سـکته را در پـی 
خواهـد داشـت. بر طبق یافته هـای emedtv، چهل 
میلیـون نفـر در آمریـکا و بر طبق گفته هـای معاون 
وزیـر بهداشـت، 15 میلیـون نفر در ایران کلسـترول 
باالیـی دارند. داشـتن سـبک زندگی سـالم، فعالیت 
بدنـی مناسـب و یـک رژیـم غذایـی خـوب به شـما 
کمـک خواهـد کـرد کـه سـطح کلسـترول خونتان 
را کاهـش دهیـد. عـالوه بـر این هـا اضافـه کـردن 
برخـی ادویه جـات بـه برنامـه ی غذایی تـان می تواند 
کلسـترول خونتـان را پایین بیـاورد. البتـه با همه ی 
این هـا، اگر شـما کلسـترول خونتان باالسـت باید با 

پزشـکتان بـرای درمـان آن صحبـت کنید.
سیر

سـیر، ایـن سـبزی بدبـو، بـه همـان انـدازه کـه 
توانایـی آنتـی اکسـیدانی باالیـی دارد، خـواص آنتی 
بیوتیکـی و ضـد ویروسـی و ضـد قارچـی فوق العاده 
ای نیـز دارد. عـالوه بر این ها سـیر بـه خاطر کاهش 
کلسـترول بد خـون کـه LDL نامیده می شـود نیز 
طرفـداران زیـادی بـرای خودش پیدا کرده اسـت. بر 
طبـق تحقیقـی کـه در سـایت Drugs چاپ شـده 
اسـت، سـیر بـه کاهـش کلسـترول و تری گلیسـرید 
خونـی  رگ هـای  در  پـالک  ایجـاد  موجـب  کـه 
می شـوند، کمـک می کنـد و بدیـن ترتیـب ریسـک 
ابتـال بـه بیماری های قلبـی را کاهش می دهد. سـیر 
همچنین فشـار خـون را نیز کاهش می دهـد. اضافه 
کـردن سـیر به سـوپ ها، سـس ها، سـاالدها، و دیگر 
غذاهـا یک راه سـاده برای بهره گیـری از اثرات مفید 

ایـن ادویه اسـت.
زنجبیل

دانشـگاه  پزشـکی  مرکـز  یافته هـای  طبـق  بـر 

روی  بـر  شـده  انجـام  اولیـه ی  مطالعـات  مریلنـد، 
کـه  داشـته اند  امیدوارکننـده ای  نتایـج  زنجبیـل 
نشـان می دهـد زنجبیـل موجـب کاهش کلسـترول 
و در نتیجـه کاهـش تشـکیل پـالک در رگ هـای 
کاهـش  موجـب  اثـرات  ایـن  می شـود.  خونـی 
آترواسـکلروزیس، همـان عامـل ایجـاد بیماری هـای 
قلبـی و سـکته می شـود؛ اما بـرای اثبات ایـن اثرات 

بـه مطالعـات بیشـتری نیـاز اسـت. 
زنجبیـل نه تنهـا طعم خوبی به غذاهای گوشـتی 
و نان هـا می دهـد، بلکـه طعـم تنـد و خاصـی نیـز 
بـه چـای و دیگـر نوشـیدنی ها می دهـد کـه بسـیار 
دلپذیـر اسـت؛ مخصوصا در روزهای سـرد زمسـتان.

زردچوبه
دانشـگاه  پزشـکی  مرکـز  یافته هـای  طبـق  بـر 
مریلنـد، مطالعـات اولیـه بـر روی حیوانات بـه اثرات 
مفیـد زردچوبـه در پیشـگیری از تشـکیل پـالک در 
رگ هـای خونـی، کـه آترواسـکلروزیس نیـز خوانده 
می شـود، اشـاره می کنـد. پاییـن آوردن کلسـترول 
و جلوگیـری از تشـکیل پـالک یـا همـان گرفتگـی 
عـروق، خطـر ابتـالی شـما بـه بیماری هـای قلب را 
کاهـش می دهـد. ایـن مطالعـات حیوانـی همچنین 
نشـان می دهنـد کـه زردچوبـه از تجمـع پالک هـا 
جلوگیـری می کند؛ امـا این اثرات زردچوبـه و مقدار 
مـورد نیـاز بـرای داشـتن چنین اثـری در انسـان ها 
دارای  زردچوبـه  اسـت.  نشـده  مشـخص  هنـوز 
کورکومیـن اسـت. کورکومیـن یـک آنتی اکسـیدان 
قـوی اسـت که بـا رادیکال های آزاد و اثـرات تخریب 
کننـده و ویرانگـر آن هـا بـر روی بافت هـای سـلولی 
و  کـره  در  زردچوبـه  می جنگـد.  زودرس  پیـری  و 
پنیرهـای رنگـی، ادویه کاری هنـدی و همچنین در 

سـس خـردل نیـز اسـتفاده می شـود.

سه ادویه ی ضد کلسترول جذابیـت متنـی می بخشـد به شـعریتش 
نمی زند. لطمـه 

 در تو قیام کرده استخوانم
 جانم

 تحلیل نمی روم
 با شور تو ایستاده ترم

 ایستاده تری در پوست
مشت مشت معدن به انگشت

مرد نمکی!    )شعر نهم(
شـعرهای اتفاقی روشـنم به لحـاظ تعداد 
 16 )بلندترین شـان  کوتاه انـد  سـطرها 
سـطر(، آیـا می تـوان آن هـا را شـعر کوتاه 
به حسـاب آورد؟ در شعر فرامدرن ایران به 
نوشـتن شـعر بلند تمایل بیشـتری دیده 
می شـود زیـرا به نظـر می رسـد مانورهای 
قلـم، و بازی هـای زبانی فضایـی می طلبد 
که در سـاختار کوتـاه به دسـت آوردن آن 
بسیار مشـکل اسـت، و البته همین تصور 
بـه پرگویی هـای خنثـی و حتـی کسـل 
کننـده در بعضـی از شـعرها هـم منجـر 
شـده اسـت . از سـوی دیگـر آن چـه در 
سـال های اخیر بعنوان شـعر کوتاه معاصر 
بـه اذهـان عمومـی راه پیدا کـرده اغلب از 
خـالل تولید انبـوه دل نوشـته ها و خاطره 
 نویسـی هایی اسـت کـه با شـکل ظاهری 
شـعر تقطیـع شـده اند تـا آن جـا کـه گاه 
این اسـتنباط بوجود می آید کوتاه نویسـی 
)به جز در موارد اسـتثنا( وسـیله ای جعلی 
باشـد برای قلم هـای تنبل و اندیشـه های 
محدود. شـاید کمتر مجموعه شـعر کوتاه 
معاصری را بتـوان یافت که تامل برانگیزد 
و از عمـق حسـی و اندیشـیدگی و زیبایی 

شـنایی بهره منـد بوده باشـد.
قلـم ملـوک ایرانمنـش جـوری دیگـر بـا 
کوتـاه نویسـی برخـورد کـرده اسـت. این 
شـعرها به لحاظ کمیت کوتاه هسـتند اما 
بـه لحاظ کیفـی خیر!، آن ها سـطرهای بر 
زبـان نیامـده دارنـد و دارای ظرفیت هـای 
سـفید خوانی انـد. یعنی کلمات آشـکاری 
کـه بر کاغـذ می بینیمشـان تمامی شـعر 
را نمی سـازند آن هـا پایه هایی هسـتند که 
بـه اتکایشـان بتوانیـم بخش هـای غایـب 
شـعر را هم فراخوانـی کنیم و از تجربیاتی 
دیگـر بهره منـد شـویم. مـا در کار او ایجاز 
دریافـت  واقعـی  به معنـای  را  کالم  در 

می کنیـم.
 همیـن دفتـر نخسـتین ملـوک نشـان 
می دهـد او تـا چـه حـد گزینـه کار اسـت 
و بـا چـه تاملـی حاضـر بـه ارایـۀ بیرونی 
نوشـته هایش شـده اسـت. و ایـن مطمئنا 
کار تمام شـدة ملـوک ایرانمنش نیسـت، 
شـعر امـروز مـا نیـاز بـه چنیـن نگاه ها و 
رویکردهایـی دارد و افق هایـی گسـترده تر 
چنیـن قلم هایـی را بـه سـوی  خـود فـرا 

می خواننـد.
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شهین خسروی نژاد
ملوک ایرانمنش، شـاعر متولد رفسـنجاِن 
علـوم  دانش آموختـۀ  او  اسـت.  کرمـان 
دبیـر  و  تهـران  دانشـگاه  از  اجتماعـی 
بازنشسـته اسـت. کتاب ”اتفاقی روشـنم“ 
گذشـته  سـال  کـه  ایرانمنـش  ملـوک 
رسـیده،  چـاپ  بـه  نـون  نشـر  بوسـیلۀ 
اخیـرا به عنوان یکـی از نامزدهـای مرحله 
نخسـت جایزه شـعر شـاملو انتخاب شـد. 
ایـن کتـاب بـه  تازگـی بـه  دسـت مـن 
وادار کـرد  رسـید و ظرفیت هایـش مـرا 
خامـوش ننشـینم و دسـت بـه فلـم ببرم 

کـه حاصلـش نوشـتۀ زیـر اسـت.
کویـر فرزندانـش را مخفـی می کنـد و هر 
از گاهـی ناگهـان یکـی را رومی کنـد کـه 
کسـی نمی دانـد پیـش  از این او کجـا بوده 
و چگونـه بالیده اسـت. کویر دوسـت دارد 
به پنهـان کردن دوسـت دارد به سـکوت. 
اسـت  اتفاقـی  هـم  ایرانمنـش  ملـوک 
روشـن از دل ایـن خاموشـی بی انتهـا. و 
شـاید هم اتفاقی، روشـن اسـت؟ امـا این 
شـعرها بـه مـا مـی گوینـد چنـدان هـم 
اتفاقـی نیسـت! این زبـان زبانی اسـت که 
می نمایـد پیش تـر، طریق ها پیمـوده فارغ 
از هـر ابـراز وجودی، و اکنـون ضرورت آن 
را یافتـه تـا لحظاتـی از خـودش را بـر مـا 

آشـکار کند.
امـا ایـن آشـکارگی بـه سـادگی نمـودن 
کردنـش  پنهـان  میـل  زبـان  و  نیسـت 
را هـم سـطر بـه سـطر آشـکار می کنـد 
”دکمه هـا  افتـادن  از خـالل  تـا  حتـی 
پوسـت و غالف هـای تاریـک“ هـم، تب و 
تاب هایـش به تاریکِی “ طاعونی “ برسـند  
کـه موذیانـه “ موش می دواند“ ) اشـاره به 
شـعر هفدهم(. موشـی که احتماال رویاها 
را هـم مبتـال  کنـد و در مسـیر دوانـده 
شـدنش تنها ردی از خاکستر تمناهایمان 

باقی  گـذارد.
 کمی شکسته بود این “ هرگز“

واز توازی فکرهامان کمی
شاید خیالی، قصه ای قطعمان می کرد

در همیـن صفـر مـرزی کـه هـر شـب 
می شـوم بی حجـاب 

خـواب جایی میـان آرزوهای خـط خورده 
از همیشـه و هرگز

می گذرد
و ریل های سرد را رد می کند

فقط فردا را بگو
و تو را

در لباسـی کـه نمـی شناسـم        )شـعر 
سـی و چهارم(

 در ایـن صفـر مـرزی معنـی و معنایـی 
لیـز  آمـدن  فراچنـگ  پیـش از  داشـتن 
آن  ضمـن  در  و  می گـذرد  و  می خـورد 
اثـر رنجـی تازه را بـر ُگردة  انسـان معاصر 
وانمایـی می کنـد بی کـه واگویـی کنـد: 
رنـج داللـت ، سـویۀ نمادیـن زبـان کـه از 
بیـرون خراشـمان می دهـد تا درونمـان را 
بـه اطاعـت درآورد و در قطعیتی یکپارچه 
در  امـا   کنـد  تعریفمـان  بسـته مانند  و 
مواجهـۀ بـا جریانـات خـود ارجـاع زبـان 
بـه انجـام نمی رسـد و بـه پارادوکس هـا و 
چالش هـای متنـی تغییر سـویه می دهد.

مرگی
 رقصان میان سلول ها

صورتم را خنده مالیده ام
بـاد در دامـن خـون چـکان بـه اسـفند 

سـد می ر
ارباب خودم!

 ارباب خودم؟!
 کـی می رسـم بـه قـراری در تقویم سـال 

؟ بعد
 قـراری کـه قطعـی نیسـت )شـعر شـعر 

یازدهـم(
خنـده  را  ”صورتـم  تراژیـک  سـاختار 
مالیـده ام“ آیـا می توانـد موقعیـت معنایی 
در  فیروزانـه  حاجـی  صورتکـی  بـا  مـرا 
قلمرویـی ایمـن بـه تبـات برسـاند؟ آن 
سـرخاب هایی کـه بایـد چهـره را بـرای 
آمـاده شـدن در جشـن سـال نـو گلگون 
می کـرد اکنون سـرخ آب هایند بـر دامن، 
سـرخ  آب هاینـد بـر دامنـه  و بـاد و باد که  
در هیـچ تقویمـی مسـجلمان نمی کنـد. 
نـه! قـرار سـال بعـد قطعی نیسـت! سـال 
بعـد قطعی نیسـت!! این نمایـش مرگ وار 
زبـان، وحـدت میـان دال و مدلـول را در 

فضایـی رقصـان معلـق می کنـد.
همیـن تعلیق موقعیت که سـاخت فرمی 

و معنایـی متـن مـدام در حال جسـمیت 
بخشـیدن بدان است، شعرهای ملوک را از 
زن نمایی های مفرط شـعر زنـان می رهاند 
تـا، اغلب، از تعریفی مشـخص بـرای خود 
خـودداری ورزد و اگـر وظیفـه ای از ایـن 
بابت هسـت )که نیسـت( آن را به سـیالن 

سـطرها و بازی هـای داللتـی واگذارد.
سرخ بودم

در کفشـی که عشـق را به جاهـای باریک 
می کشید

 آن قدر که آدم ها به هم بزنند
در  عزیـزم   شـده ایم   دار  خنـده  مـا   

مرده ایـم مـا  زخم هایمـان 
سـربازی کـه تویـی   سـربازی کـه منم ) 

بخشـی از شـعر سـی و ششم(
بازی هـای  ایـن  در  جنسـیت  رویکـرد 
نشـانه ای بـا به چالـش کشـیدن مرزهای 
تفاوتـِی رویـا و واقعیـت، لـذت و مـرگ، 
خطر کردن و بی دسـت و پایی، دسترسـی 
بـه اسـناد محرمانـه و توبـه، و ...  به غایب 
شـدن چیزهایـی و آشـکار شدنشـان در 

سـاحتی کابـوس واره اشـاره می کنـد.
 باری شده ام برای خودم

در مارپیچی که به درد می رود
نشانی های سکوت

با مشتی حرف های افتاده از دهن
در تاکسی

حدس کیفی را زده ام
پای کسی به اسناد محرمانه باز بشود

طاقباز
من جا به جا توبه می کنم

اما مرده ها مارهای امسـال انـد و لیزالیز از 
مـرگ می گذرند

باری
خواب های خطر را بمانم؟ بروم؟

داری  پایـی  و  بی دسـت  بچه هـای  چـه 
مـادر!    )شـعر سـی و یکـم(

زبانـی ای  بـاال شـیطنت هـای  در شـعر 
دهـن،  از  افتـاده  حرف هـای  همچـون 
حدس هـای کیفـی را زدن، و بـاز شـدن 
پـا به صـورت طاقبـاز بـه اسـناد محرمانه 
و... که با اسـتفاده از امکانـات اعضای بدن 
شـکل گرفته انـد و در مناسـبت بـا دیگـر 
عناصـر متن ضمن نمایـش طنزی ظریف 

متنـی چنـد الیـه می سـازند.
دیگـر  از  روایـی  فرم هـای  از  اسـتفاده 
نمودهای مجموعۀ اتفاقی روشـنم اسـت. 
در بسـیاری از شـعرهای ایـن مجموعـه 
سـطرهایی امـکان یـک روایـت را فراهـم 
می کننـد و سـطرهایی دیگـر بـا منحرف 
کـردن آن، مانـع از تبدیـل شـدنش بـه 
روایتـی کالن   اند. گاه نیز سـاختار شـعر به 
گردبـادی می نمایـد که پیش سـازه  هایش 
را می چرخانـد ودرنقطـه ای دیگر با پایانی 
می ریزدشـان،  فـرو  انتظـار  قابـل  غیـر 

سـاختاری در عیـن آوار!
موجی تازه می زاید

 آب از نقشه های ما باالتر رفته
شش جزیره ایم

 افتاده زیر مهتابی
 هیس می شود صدا در انگشتان سکوت

 افتاده ایم پای ُسُرم هامان
 ما شش نفر!      )شعر دوازدهم(

رخـداد لحظـه  در چنیـن فراینـدی صرفا 
اتفاقـی  هیـچ  واقعیـت  )در  زبانی اسـت 
نمی افتـد(. داِل ”سـرم“هامان همان نقطۀ 
دیگـر  اسـت تـا تمامی سـازة چرخنـده از 
مـوج و آب و نفشـه و جزیره و مهتابـی را در 
خـود فـرو  کشـد و بـا دیگرگـون کـردن 
فضـا، ناپایـداری موقعیـت را در مرز میان 
مـرگ و زندگی سـامان دهی کنـد. آن چه 
در این جـا تامـل برمی انگیـزد تفـاوت آن 
جغرافیای شـروع )موج و جزیره و ... ( و این 
جغرافیـای بـر زبـان نیامدة نهایـی )تخت 
بیمارسـتان( نیسـت، بلکـه فاصلـۀ میـان 
آن هاسـت و چرخـش نـرم و چاالکی این 
وسـط اتفـاق می افتد که زبـان اجراکنندة 
آن اسـت تـا فاصله بدون احسـاس خالئی 
طـی شـود و بـا این همـه حاصـل نهایـی 
مثل افشـای سـاده لوحانۀ یک راز، جریان 
کالم را بـه قهقرا نبرد. شـعر زیـر نمونه ای 
دیگـر از چنیـن تکنیکـی اسـت کـه در 
آن گـره گشـایی پایانـی هیـچ شـباهتی 
به اَشـکال گزارش گونه بیشـتر شـعرهای 
کوتـاه امـروز مـا نـدارد، برعکـس، ترکیب 
سـطر آخر نقش عنصر غافلگیـری روایت 
بـازی  کـه  اسـت  ”دال“  یـک  بمثابـه  را 
می کنـد از ایـن رو ضمـن آن کـه به شـعر 

نگاهی به دفتر شعر ”اتفاقی روشنم“ ملوک ایرانمنش

کی می رسم به قراری در تقویم سال بعد؟
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همـان طـور کـه می دانیـد کلسـترول بـاال، خطر 
ابتـال بـه بیمـاری هـای قلبـی و سـکته را در پـی 
خواهـد داشـت. بر طبق یافته هـای emedtv، چهل 
میلیـون نفـر در آمریـکا و بر طبق گفته هـای معاون 
وزیـر بهداشـت، 15 میلیـون نفر در ایران کلسـترول 
باالیـی دارند. داشـتن سـبک زندگی سـالم، فعالیت 
بدنـی مناسـب و یـک رژیـم غذایـی خـوب به شـما 
کمـک خواهـد کـرد کـه سـطح کلسـترول خونتان 
را کاهـش دهیـد. عـالوه بـر این هـا اضافـه کـردن 
برخـی ادویه جـات بـه برنامـه ی غذایی تـان می تواند 
کلسـترول خونتـان را پایین بیـاورد. البتـه با همه ی 
این هـا، اگر شـما کلسـترول خونتان باالسـت باید با 

پزشـکتان بـرای درمـان آن صحبـت کنید.
سیر

سـیر، ایـن سـبزی بدبـو، بـه همـان انـدازه کـه 
توانایـی آنتـی اکسـیدانی باالیـی دارد، خـواص آنتی 
بیوتیکـی و ضـد ویروسـی و ضـد قارچـی فوق العاده 
ای نیـز دارد. عـالوه بر این ها سـیر بـه خاطر کاهش 
کلسـترول بد خـون کـه LDL نامیده می شـود نیز 
طرفـداران زیـادی بـرای خودش پیدا کرده اسـت. بر 
طبـق تحقیقـی کـه در سـایت Drugs چاپ شـده 
اسـت، سـیر بـه کاهـش کلسـترول و تری گلیسـرید 
خونـی  رگ هـای  در  پـالک  ایجـاد  موجـب  کـه 
می شـوند، کمـک می کنـد و بدیـن ترتیـب ریسـک 
ابتـال بـه بیماری های قلبـی را کاهش می دهد. سـیر 
همچنین فشـار خـون را نیز کاهش می دهـد. اضافه 
کـردن سـیر به سـوپ ها، سـس ها، سـاالدها، و دیگر 
غذاهـا یک راه سـاده برای بهره گیـری از اثرات مفید 

ایـن ادویه اسـت.
زنجبیل

دانشـگاه  پزشـکی  مرکـز  یافته هـای  طبـق  بـر 

روی  بـر  شـده  انجـام  اولیـه ی  مطالعـات  مریلنـد، 
کـه  داشـته اند  امیدوارکننـده ای  نتایـج  زنجبیـل 
نشـان می دهـد زنجبیـل موجـب کاهش کلسـترول 
و در نتیجـه کاهـش تشـکیل پـالک در رگ هـای 
کاهـش  موجـب  اثـرات  ایـن  می شـود.  خونـی 
آترواسـکلروزیس، همـان عامـل ایجـاد بیماری هـای 
قلبـی و سـکته می شـود؛ اما بـرای اثبات ایـن اثرات 

بـه مطالعـات بیشـتری نیـاز اسـت. 
زنجبیـل نه تنهـا طعم خوبی به غذاهای گوشـتی 
و نان هـا می دهـد، بلکـه طعـم تنـد و خاصـی نیـز 
بـه چـای و دیگـر نوشـیدنی ها می دهـد کـه بسـیار 
دلپذیـر اسـت؛ مخصوصا در روزهای سـرد زمسـتان.

زردچوبه
دانشـگاه  پزشـکی  مرکـز  یافته هـای  طبـق  بـر 
مریلنـد، مطالعـات اولیـه بـر روی حیوانات بـه اثرات 
مفیـد زردچوبـه در پیشـگیری از تشـکیل پـالک در 
رگ هـای خونـی، کـه آترواسـکلروزیس نیـز خوانده 
می شـود، اشـاره می کنـد. پاییـن آوردن کلسـترول 
و جلوگیـری از تشـکیل پـالک یـا همـان گرفتگـی 
عـروق، خطـر ابتـالی شـما بـه بیماری هـای قلب را 
کاهـش می دهـد. ایـن مطالعـات حیوانـی همچنین 
نشـان می دهنـد کـه زردچوبـه از تجمـع پالک هـا 
جلوگیـری می کند؛ امـا این اثرات زردچوبـه و مقدار 
مـورد نیـاز بـرای داشـتن چنین اثـری در انسـان ها 
دارای  زردچوبـه  اسـت.  نشـده  مشـخص  هنـوز 
کورکومیـن اسـت. کورکومیـن یـک آنتی اکسـیدان 
قـوی اسـت که بـا رادیکال های آزاد و اثـرات تخریب 
کننـده و ویرانگـر آن هـا بـر روی بافت هـای سـلولی 
و  کـره  در  زردچوبـه  می جنگـد.  زودرس  پیـری  و 
پنیرهـای رنگـی، ادویه کاری هنـدی و همچنین در 

سـس خـردل نیـز اسـتفاده می شـود.

سه ادویه ی ضد کلسترول جذابیـت متنـی می بخشـد به شـعریتش 
نمی زند. لطمـه 

 در تو قیام کرده استخوانم
 جانم

 تحلیل نمی روم
 با شور تو ایستاده ترم

 ایستاده تری در پوست
مشت مشت معدن به انگشت

مرد نمکی!    )شعر نهم(
شـعرهای اتفاقی روشـنم به لحـاظ تعداد 
 16 )بلندترین شـان  کوتاه انـد  سـطرها 
سـطر(، آیـا می تـوان آن هـا را شـعر کوتاه 
به حسـاب آورد؟ در شعر فرامدرن ایران به 
نوشـتن شـعر بلند تمایل بیشـتری دیده 
می شـود زیـرا به نظـر می رسـد مانورهای 
قلـم، و بازی هـای زبانی فضایـی می طلبد 
که در سـاختار کوتـاه به دسـت آوردن آن 
بسیار مشـکل اسـت، و البته همین تصور 
بـه پرگویی هـای خنثـی و حتـی کسـل 
کننـده در بعضـی از شـعرها هـم منجـر 
شـده اسـت . از سـوی دیگـر آن چـه در 
سـال های اخیر بعنوان شـعر کوتاه معاصر 
بـه اذهـان عمومـی راه پیدا کـرده اغلب از 
خـالل تولید انبـوه دل نوشـته ها و خاطره 
 نویسـی هایی اسـت کـه با شـکل ظاهری 
شـعر تقطیـع شـده اند تـا آن جـا کـه گاه 
این اسـتنباط بوجود می آید کوتاه نویسـی 
)به جز در موارد اسـتثنا( وسـیله ای جعلی 
باشـد برای قلم هـای تنبل و اندیشـه های 
محدود. شـاید کمتر مجموعه شـعر کوتاه 
معاصری را بتـوان یافت که تامل برانگیزد 
و از عمـق حسـی و اندیشـیدگی و زیبایی 

شـنایی بهره منـد بوده باشـد.
قلـم ملـوک ایرانمنـش جـوری دیگـر بـا 
کوتـاه نویسـی برخـورد کـرده اسـت. این 
شـعرها به لحاظ کمیت کوتاه هسـتند اما 
بـه لحاظ کیفـی خیر!، آن ها سـطرهای بر 
زبـان نیامـده دارنـد و دارای ظرفیت هـای 
سـفید خوانی انـد. یعنی کلمات آشـکاری 
کـه بر کاغـذ می بینیمشـان تمامی شـعر 
را نمی سـازند آن هـا پایه هایی هسـتند که 
بـه اتکایشـان بتوانیـم بخش هـای غایـب 
شـعر را هم فراخوانـی کنیم و از تجربیاتی 
دیگـر بهره منـد شـویم. مـا در کار او ایجاز 
دریافـت  واقعـی  به معنـای  را  کالم  در 

می کنیـم.
 همیـن دفتـر نخسـتین ملـوک نشـان 
می دهـد او تـا چـه حـد گزینـه کار اسـت 
و بـا چـه تاملـی حاضـر بـه ارایـۀ بیرونی 
نوشـته هایش شـده اسـت. و ایـن مطمئنا 
کار تمام شـدة ملـوک ایرانمنش نیسـت، 
شـعر امـروز مـا نیـاز بـه چنیـن نگاه ها و 
رویکردهایـی دارد و افق هایـی گسـترده تر 
چنیـن قلم هایـی را بـه سـوی  خـود فـرا 

می خواننـد.
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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

مهرداد خدیر/ عصر ایران

1- روز 12 بهمـن 1357، قـرار بـود اتومبیل 
حامـل امـام کـه از فـرودگاه مهرآباد بـه قصد 
بهشـت زهـرا حرکـت کـرده بـود در دانشـگاه 
تهـران توقف و رهبر فقید انقالب در دانشـگاه 
هـم سـخنرانی کنـد. بـه عبـارت دیگـر سـه 
سـخنرانی بـرای امـام برنامـه ریزی شـده بود:

اول به محض ورود و در همان سـالن فرودگاه 
کـه انجـام شـد. دوم دانشـگاه تهـران و سـوم 
بهشـت زهـرا. امـا ظاهـرا خبـر مـی رسـد که 
نیروهـای مجاهدیـن خلق و فدایـی ها کنترل 
دانشـگاه را بـر عهـده دارنـد و احتمـال حضور 
آنـان در کنـار امـام و روی جایـگاه و اسـتفاده 
تبلیغاتـی در شـعار و عکـس وجـود دارد. امام 
در دانشـگاه تهـران توقـف نکـرد و بـه حرکت 
خـود ادامه داد. در آن زمـان تلفن همراه نبود 
و ایـن اطـالع رسـانی سـریع و منتفـی شـدن 

سـخنرانی اسباب شـگفتی بسـیاری شد.

کـه  آن  از  پـس  بهمـن،   21 روز  در   -2
فرمانـداری نظامـی تهـران سـاعت حکومـت 
نظامـی و منـع آمـد و شـد را 4 بعـد از ظهـر 
تعییـن کرد مرحوم آیـت اهلل طالقانی اطالعیه 
ای صادر کرد و هشـدار داد می خواهند حمام 
خـون برپاکننـد. تصـور طالقانـی که تنها سـه 
مـاه قبـل از زنـدان آزاد شـده بـود ایـن بـود 
کـه کودتایـی تـدارک دیـده شـده اسـت. این 
اطالعیـه چـاپ هم شـده و آمـاده توزیـع بود. 
امـا رهبـری انقـالب موضـع متفاوتـی گرفـت 

وبـه عکـس از مـردم خواسـت بیـرون بیاینـد. 
طالقانـی نیـز بالفاصلـه دسـتور داد اطالعیـه 
توزیـع نشـود هـر چند کـه انقالبیـون نزدیک 
بـه آیـت اهلل آن اعالمیه را نزد خود داشـتند و 
بعضـا هنـوز دارند. اقـدام امام چنان جسـورانه 
و غافـل گیـر کننـده بـود کـه برخـی گفتنـد 
امـام بیـن دو نمـاز ظهـر پیامـی از عالم غیب 
دریافـت کـرده و در ایـن باره مـواردی مطرح 
کردنـد. امـا نه شـخص رهبـری فقیـد انقالب 
نـه بسـتگان هیـچ یـک چنیـن داعیـه ای را 

مطـرح نکـرده اند.

حسـن  اهلل  آیـت   57 بهمـن   22 روز   -3
میانـه  در  و  باغشـاه  پـادگان  در  الهوتـی 
درگیـری هـا بـود و بعـد از سـقوط پـادگان 
از مـردم مـی خواسـت سـالح هـا را تحویـل 
او دهنـد و چـون روحانـی شـناخته شـده و 
مبـارزی بـود بـه او اعتماد مـی کردنـد و از او 

داشـتند.  شـنوی  حـرف 
جالـب این که هـواداران مجاهدیـن و فداییان 
کـه اتفاقـا مدعـی دوسـتی بـا ایـن روحانـی 
مبـارز بودنـد از تحویل سـالح خـودداری می 
کردنـد و ترجیـح مـی دادنـد از ایـن فرصـت 
اسـتفاده کننـد و بیشـتر مسـلح شـوند. نقش 
الهوتـی چنـان بـود که مـردم و انقالبیـون به 
صـورت خودجـوش نـام پـادگان را از باغشـاه 
بـه الهوتـی تغییـر دادنـد. همـان گونـه کـه 
خـود مـردم نام پـارک فرح را به »گلسـرخی« 

دادند.  تغییـر 

4- یـک روز پـس از پیـروزی انقـالب ایـن 
شـایعه در تهـران پیچیـد کـه آب لوله کشـی 
مسـموم شـده اسـت و موجـی از نگرانـی در 
شـب  همـان  آمـد.  وجـود  بـه  مـردم  میـان 
)شـامگاه 23 بهمـن 57( مهندس بـازرگان به 
رادیـو رفـت و بـه گـواه مجری یک لیـوان آب 
نوشـید و گفـت: خیـال مـردم آسـوده باشـد. 
هیـچ مسـمومیتی در کار نیسـت و اگر باشـد 

تـا پایـان ایـن برنامـه مشـخص می شـود.
بـازرگان نـه تنهـا نخسـت وزیـر بـود کـه در 
خاطـره نسـل قبـل بـه عنـوان مجری پـروژه 
دهـه 30  اوایـل  در  تهـران  آب  لولـه کشـی 
نیـز شـناخته مـی شـد و از این نظر سـخن او 
حجـت بـه شـمار مـی رفـت و خـوش بختانه 
شـایعه تکذیب شد. جسـارت و ابتکار بازرگان 

امـا در خاطـره هـا ماند.

از  اول شـماری  5- در همـان شـب هـای 
بازداشـت  اول  رده  مقامـات  و  فرماندهـان 
شـده را مقابـل دوربیـن تلویزیون آوردند. سـر 
نعمـت اهلل نصیـری رییس سـاواک باند پیچی 
شـده بـود و چـون یکـی از انقالبیـون کـه از 
آنهـا پرسـش و نـه بازجویـی مـی کـرد دکتـر 
یـزدی بـود. سـال هاسـت کـه برخـی رسـانه 
هـای خارجـی ایـن شـایعه را سـاخته انـد که 
انـگار در حـال بازجویـی اسـت. حـال آن کـه 
طبعـا نیروهـای انقالبـی گرد سـران دسـتگیر 
شـده جمـع می شـده اند تـا زندانبانان سـابق 

10 خاطره از 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی
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خـود ادامه داد. در آن زمـان تلفن همراه نبود 
و ایـن اطـالع رسـانی سـریع و منتفـی شـدن 

سـخنرانی اسباب شـگفتی بسـیاری شد.

کـه  آن  از  پـس  بهمـن،   21 روز  در   -2
فرمانـداری نظامـی تهـران سـاعت حکومـت 
نظامـی و منـع آمـد و شـد را 4 بعـد از ظهـر 
تعییـن کرد مرحوم آیـت اهلل طالقانی اطالعیه 
ای صادر کرد و هشـدار داد می خواهند حمام 
خـون برپاکننـد. تصـور طالقانـی که تنها سـه 
مـاه قبـل از زنـدان آزاد شـده بـود ایـن بـود 
کـه کودتایـی تـدارک دیـده شـده اسـت. این 
اطالعیـه چـاپ هم شـده و آمـاده توزیـع بود. 
امـا رهبـری انقـالب موضـع متفاوتـی گرفـت 

وبـه عکـس از مـردم خواسـت بیـرون بیاینـد. 
طالقانـی نیـز بالفاصلـه دسـتور داد اطالعیـه 
توزیـع نشـود هـر چند کـه انقالبیـون نزدیک 
بـه آیـت اهلل آن اعالمیه را نزد خود داشـتند و 
بعضـا هنـوز دارند. اقـدام امام چنان جسـورانه 
و غافـل گیـر کننـده بـود کـه برخـی گفتنـد 
امـام بیـن دو نمـاز ظهـر پیامـی از عالم غیب 
دریافـت کـرده و در ایـن باره مـواردی مطرح 
کردنـد. امـا نه شـخص رهبـری فقیـد انقالب 
نـه بسـتگان هیـچ یـک چنیـن داعیـه ای را 

مطـرح نکـرده اند.

حسـن  اهلل  آیـت   57 بهمـن   22 روز   -3
میانـه  در  و  باغشـاه  پـادگان  در  الهوتـی 
درگیـری هـا بـود و بعـد از سـقوط پـادگان 
از مـردم مـی خواسـت سـالح هـا را تحویـل 
او دهنـد و چـون روحانـی شـناخته شـده و 
مبـارزی بـود بـه او اعتماد مـی کردنـد و از او 

داشـتند.  شـنوی  حـرف 
جالـب این که هـواداران مجاهدیـن و فداییان 
کـه اتفاقـا مدعـی دوسـتی بـا ایـن روحانـی 
مبـارز بودنـد از تحویل سـالح خـودداری می 
کردنـد و ترجیـح مـی دادنـد از ایـن فرصـت 
اسـتفاده کننـد و بیشـتر مسـلح شـوند. نقش 
الهوتـی چنـان بـود که مـردم و انقالبیـون به 
صـورت خودجـوش نـام پـادگان را از باغشـاه 
بـه الهوتـی تغییـر دادنـد. همـان گونـه کـه 
خـود مـردم نام پـارک فرح را به »گلسـرخی« 

دادند.  تغییـر 

4- یـک روز پـس از پیـروزی انقـالب ایـن 
شـایعه در تهـران پیچیـد کـه آب لوله کشـی 
مسـموم شـده اسـت و موجـی از نگرانـی در 
شـب  همـان  آمـد.  وجـود  بـه  مـردم  میـان 
)شـامگاه 23 بهمـن 57( مهندس بـازرگان به 
رادیـو رفـت و بـه گـواه مجری یک لیـوان آب 
نوشـید و گفـت: خیـال مـردم آسـوده باشـد. 
هیـچ مسـمومیتی در کار نیسـت و اگر باشـد 

تـا پایـان ایـن برنامـه مشـخص می شـود.
بـازرگان نـه تنهـا نخسـت وزیـر بـود کـه در 
خاطـره نسـل قبـل بـه عنـوان مجری پـروژه 
دهـه 30  اوایـل  در  تهـران  آب  لولـه کشـی 
نیـز شـناخته مـی شـد و از این نظر سـخن او 
حجـت بـه شـمار مـی رفـت و خـوش بختانه 
شـایعه تکذیب شد. جسـارت و ابتکار بازرگان 

امـا در خاطـره هـا ماند.

از  اول شـماری  5- در همـان شـب هـای 
بازداشـت  اول  رده  مقامـات  و  فرماندهـان 
شـده را مقابـل دوربیـن تلویزیون آوردند. سـر 
نعمـت اهلل نصیـری رییس سـاواک باند پیچی 
شـده بـود و چـون یکـی از انقالبیـون کـه از 
آنهـا پرسـش و نـه بازجویـی مـی کـرد دکتـر 
یـزدی بـود. سـال هاسـت کـه برخـی رسـانه 
هـای خارجـی ایـن شـایعه را سـاخته انـد که 
انـگار در حـال بازجویـی اسـت. حـال آن کـه 
طبعـا نیروهـای انقالبـی گرد سـران دسـتگیر 
شـده جمـع می شـده اند تـا زندانبانان سـابق 

10 خاطره از 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی
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خـود را از نزدیـک ببیننـد. در همـان برنامـه 
نصیـری گفت: از شـکنجه های سـاواک اطالع 
نداشـته! در ایـن لحظـه آیـت اهلل الهوتی جلو 
بـه گـوش مـن  و گفـت: مگـر خـودت  آمـد 

نزدی؟!  سـیلی 
6- در همـان نخسـتین روزهـای پیـروزی، 
کـه  زاده  قطـب  بـا صـادق  کیهـان  خبرنـگار 
رییـس رادیـو وتلویزیـون شـده بـود مصاحبـه 
کـرد و از او پرسـید: آیـا شـما در ایـن زمینـه 
)رسـانه( تخصـص داریـد که مسـوولیت چنین 
کاری را پذیرفتـه ایـد؟ او پاسـخ داد: اگر بنا بر 
واگـذاری مسـوولیت بر اسـاس تخصص باشـد 
مـن بایـد وزیـر »مبـارزه بـا رژیـم« می شـدم 
چـون تخصـص مـن همین اسـت ولـی چنین 

وزارتخانـه ای نداریـم!
پرسـش دیگـر از او دربـاره سـرود »ای ایران« 
بـود و ایـن کـه چـرا از تلویزیـون پخـش نمی 
شـود؟ قطـب زاده گفـت: سـرود »ای ایـران« 
فاشیسـتی اسـت و مربـوط بـه دوره رضاخـان! 
ایـن در حالـی بـود که این سـرود اساسـا پس 
از سـقوط رضاخان سـروده شـد و بر سـر زبان 

افتاد! هـا 

7- بـا پیروزی انقـالب، راهنمایی و رانندگی 
تـا ماه ها هیـچ اتومبیلـی را جریمـه نمی کرد 
و تنهـا برچسـب هایـی توزیـع مـی شـد کـه 
در آن آمـده بود:»پلیـس مـا وجـدان ماسـت. 
از  بـرای برخـی  اکنـون کـه  نکنیـم«  تخلـف 
جرایـم رانندگـی ماننـد رانندگی حین مسـتی 
400 هـزار تومـان جریمه تعیین شـده بیشـتر 
مـی تـوان بـه تفـاوت هـای اجتماعی پـی برد.

8- شـاید خیلـی ها بـاور نکنند کـه گوینده 
تلویزیـون در عیـد نـوروز سـال 1358 یعنـی 
تنهـا 38 روز پس از پیـروزی انقالب یک خانم 
بـی حجـاب بود کـه البته بـا لباس پوشـیده و 
بـدون آرایـش و در عیـن حـال بدون روسـری 
یـا مقنعه اعـالم برنامه کرد. هـم او که روز اول 
فروردیـن 1358 بـر صفحـه تلویزیـون ظاهـر 
شـد. در اولیـن نـوروز پـس از انقـالب دیگـر 

شـاهی در کار نبـود تـا پیام بفرسـتد.
امـام خمینـی، مهنـدس مهـدی  پیـام هـای 

و... بـازرگان 
 البتـه قطـب زاده به مـرور کوشـید گویندگان 
بـا حجـاب را مقابـل دوربیـن بیـاورد و یکی از 
نخسـتین مجریـان باحجاب دختـر نوجوان 16 
سـاله ای بـود کـه اجـرای برنامه کـودک را بر 

عهـده گرفـت و حـاال همـه  او را می شناسـیم 
و بـه یکـی از نوسـتالژی های دهـه 60 تبدیل 

شـده اسـت: خانم الهـه رضایی.

9- در روزهـای اولیه عید 58، مراسـم نوروز 
در ورزشـگاه صـد هـزار نفـری آزادی برگـزار 
شـد. اسـتادیومی که پیش از انقـالب آریامهر 
نامیـده مـی شـد هـر چنـد کـه عنوانـی کـه 
مـردم برای آن بـه کار می بردند » اسـتادیوم 

صـد هـزار نفـری « بود.
در ایـن آییـن مهنـدس بـازرگان شـرکت کرد 
و هنگامـی کـه بـرای او صلـوات فرسـتادند از 
مـردم خواسـت بـرای او کـف بزننـد و صلوات 
را بـرای طالقانـی بفرسـتند که روحانی اسـت. 
هـر چند کـه آقـای طالقانی به اتفـاق چند تن 
دیگـر از اعضـای شـورای انقالب به سـفر رفته 

بودنـد و در ایـن برنامـه حاضر نشـدند.

10- در روزهـای انقـالب برخی از فروشـگاه 
هـا بـا تغییـر موقـت کاربـری بـه عرضـه مواد 
غذایـی مـی پرداختنـد. ایـن واحدهای کسـب 
و کار به »فروشـگاه اسـالمی« مشـهور شـدند. 
در ایـن فروشـگاه هـا مـرغ به قیمـت 95 ریال 
عرضـه مـی شـد. در آن روزهـا حقـوق روزانـه 
یـک کارگر سـاده سـاختمانی 750 ریـال بود.
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نوکیـا کـه روزگاری حاکـم بالمنازع 
دنبـال  بـه  حـاال  بـود  موبایـل  بـازار 
راهـی اسـت تـا دوبـاره نامـش بر سـر 
زبان هـا بیفتـد. بـه نظـر می رسـد ایـن 
موجـود  گزینه هـای  بیـن  از  شـرکت 
برنـده  بـرگ  را  مجـازی  واقعیـت 
خـود می دانـد. البتـه نـوع نـگاه نوکیـا 
متفـاوت  مجـازی  واقعیـت  بـازار  بـه 
رییـس  هایدامـوس-  اسـت.رمزی 
بخـش فنـاوری نوکیـا  بـه تازگـی در 
در  مختلفـی  نـکات  بـه  مصاحبـه ای 
طـی  نوکیـا  فعالیت هـای  بـا  رابطـه 
سـال های آتـی و تمرکـز ایـن شـرکت 
کـرده  اشـاره  خـاص  حوزه هـای  در 

اسـت
او در ایـن مـورد چنیـن اظهـار نظر 
کـرده اسـت:ما پروژه هایـی در زمینـه 
واقعیـت افـزوده داشـته ایم. پروژه هایی 
داشـته ایم  دوربین هـا  زمینـه  در 
رابطـه  همچنیـن پروژه هایـی هـم در 
بـا نمایشـگرهایی کـه روی سـر نصـب 
می شـوند، انجـام داده ایـم. در واقـع در 
تمـام زمینه هـای اکوسیسـتم واقعیـت 
مجـازی کار کرده ایم. ایـن فعالیت های 
مـا در واقـع ترکیبـی از ایـن بـوده  که 
مـا چقـدر از نظـر فنی خـوب بوده ایم؟ 
اسـت کـه  ایـن کـه چـه حـوزه ای  و 
از  را  مزیـت  بیشـترین  می توانیـم  مـا 
فعالیـت در آن در زمـان حاضر بدسـت 
بـه  زود  خیلـی  هایدامـوس  بیاوریـم؟ 
ایـن نتیجه رسـید کـه بجـای رقابت با 
آکیولـس، سـونی و اچ تی سـی در بـازار 
بهتـر  مجـازی  واقعیـت  هدسـت های 
اسـت تا بـا رویکردی جدیـد در فرایند 

تولیـد، نوکیـا را احیـا کند. 
قـرار  سـر  روی  کـه  هدسـت هایی 
ولـی  بودنـد  بسـیار خـوب  می گیرنـد 
مـن بـا خـودم فکـر کـردم کـه رقابت 
سـنگینی در این زمینـه در بازار وجود 
کـه   Ozo ارائـه  بـا  داشـت.  خواهـد 
دوربینـی اسـت کـه اسـتریم آنالیـن، 
سـه  تصویـر  و  صـدا  و  زنـده  پایـش 
بعـدی را ترکیـب می کنـد، نوکیـا قادر 
اسـت تـا سـردردها و موانـع موجود بر 
هدسـت های  بـا  فیلمسـازان  راه  سـر 
دهـد.  کاهـش  را  مجـازی  واقعیـت 
روزهـای سـلطه نوکیـا بر بازار گوشـی 
دنیـا مدت ها اسـت که به سـر رسـیده 
طـی  شـرکت  ایـن  موبایـل  بخـش  و 

قـرارداد 7 میلیارد دالری در بهار سـال 
2014 به مایکروسـافت فروخته شـد. ا

هایمـادوس،  سـکان داری  بـا  مـروز 
نوکیـا در تـالش اسـت تـا بـا حرکـت 
در دو حـوزه تجـارت اعطای الیسـنس 
بـه  تـازه ای  جـان  مجـازی،  واقعیـت 
دوربیـن  لطـف  بـه  ببخشـد.  خـود 
واقعیـت مجـازی Ozo کـه 60 هـزار 
دالر قیمـت دارد، نوکیـا امیدوار اسـت 
کـه بـه بازیگـر مهمـی در حـوزه فیلم 
سـازی بـا واقعیت مجـازی بدل شـود.

شـما  بـه  را  قابلیـت  ایـن   Ozo
می دهـد کـه یـک عمـل زنـده هنـگام 
فیلمبـرداری را بـه طـور زنـده پایـش 
کنیـد. این قابلیتی اسـت که بسـیاری 
دارنـد،  نیـاز  آن  بـه  فیلمسـازان  از 
بـا  کـه  کارگردانانـی  ایـن  از  پیـش 
اسـتفاده از روش هـای دیگـری اقـدام 
مجـازی  واقعیـت  فیلم بـرداری  بـه 
می ماندنـد  منتظـر  بایـد  می کردنـد، 
تـا فراینـد پـس از تولیـد فیلـم تمـام 
شـود و بتواننـد حاصـل کار نهایـی را 
ببیننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه 

صبـر  بـه  نیـازی  دیگـر   Ozo لطـف 
کـردن و پردازش نیسـت و حاصل کار 
کارگـردان به صورت لحظـه ای برای او 
قابـل نمایـش اسـت. بـا  ترکیبـی از 8 
لنـز که هـر یک ویدیـو را با رزولوشـن 
2K* 2K ضبـط می کننـد همچنیـن 
تـا  اسـت  قـادر   Ozo میکروفـون،   8
انعـکاس صـدای محیـط را بـه صورت 
کنـد.  بـه خوبـی ضبـط  درجـه   360
ایـن دوربیـن همچنیـن قـادر اسـت تا 
صـدای اشـیای گوناگـون را بـه طـور 
جداگانـه با اسـتفاده از میکروفون هایی 
کـه در نزدیکـی آن هـا بـه کار رفته در 
حیـن فیلمبـرداری ضبط و بـا یکدیگر 
قابلیت هـا  ایـن  امـا  کنـد.  ترکیـب 
موجـب نشـده کـه بـا ابـزار سـنگینی 
مواجـه باشـیم بلکه ایـن دوربین کمتر 
از 4.5 کیلوگـرم وزن دارد. حتـی ایـن 
دوربیـن را می توانیـم روی یـک پهپـاد 

سـوار کنیـم.
 Ozo ابعـاد  مـورد  در  هایدامـوس 

یـد: می گو
کل ایـن دسـتگاه به طـور میانگین 

به اندازه سـر یک انسـان اسـت. نوکیا 
از  گیگابایتـی   500 داخلـی  حافظـه 
نـوع SSD و باتری جداشـدنی را در 
قالـب یـک کارتریـج بـرای Ozo در 
نظـر گرفتـه اسـت تـا از ایـن طریـق 
ثبـات بیشـتری را در اختیـار کاربـر 
قـرار دهـد. ایـن امـر باعـث می شـود 
کـه فیلمسـازان بتوانند تـا 45 دقیقه 
فیلـم واقعیـت مجـازی ضبـط کننـد 
و البتـه هـر زمـان کـه نیـاز بـود بـا 
تغییـر کارتریـج بـه کار خـود ادامـه 

 . هند د
از آنجـا کـه هنـوز در ابتـدی عصـر 
هدسـت های واقعیت مجازی هسـتیم، 
بسـیاری از شـرکت های اصلـی حاضـر 
اول  سـال  را   2016 صنعـت  ایـن  در 
اعـالم  هایدامـوس  می کننـد.  خطـاب 
کرده اسـت کـه نوکیا در حال همکاری 
 20th Century نزدیـک بـا کمپانـی
همکاری هـای  البتـه  اسـت.   Fox
دیگـری با سـایر شـرکت ها نیـز وجود 
در  جزییاتـی  هایدامـوس  ولـی  دارد 

مـورد آنهـا بیـان نکرده اسـت. 
کوتاهـی  اشـاره  او  حـال  ایـن  بـا 
بـه NBA و مسـابقه ای از تیـم لـس 
آن  در  کـه  داشـته  لیکـرز  آنجلـس 
دوربین Ozo در قسـمتی از ورزشـگاه 
جریـان  در  همچنیـن  شـده،  نصـب 
 Capitol برگـزاری یـک کنسـرت در
Records بـرای این کـه توانایی های 
 Ozo ،دوربین بیشـتر نشـان داده شود
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.اگر 
شـما هنرمنـد هسـتید و می خواهیـد 
ارتبـاط خوبـی بیـن بیننده و داسـتان 
بهتریـن   Ozo کنیـد،  برقـرار  خـود 
وسـیله بـرای ایـن اسـت کـه بیننـده 
را درسـت در وسـط صحنه قـرار دهد. 
هایدامـوس،  صحبت هـای  اسـاس  بـر 
نوکیـای  کـه  اسـت  واضـح  کامـال 
امـروز، نوکیایـی نیسـت کـه بسـیاری 
و  می شناسـند  اخیـر  سـال های  طـی 

هسـتند.  عاشـقش 
بـا علـم بـه ایـن کـه بـازار بـه چـه 
سـویی در حـال حرکت اسـت و با علم 
بـه ایـن نکتـه کـه مـا خیلـی زود وارد 
البتـه نـه خیلـی  بـازار شـده ایم  ایـن 
زود، بهتریـن زمـان اسـت کـه فناوری 
کـه بـه زودی بازار فعلـی را تحت تاثیر 

قـرار خواهـد داد، توسـعه دهیـم.

نوکیا به دنبال احیای خود با فناوری واقعیت مجازی است    


