
بعد از کارگران چینی، 
کارگران عراقی هم 
در راهند

خصوصیات شهردار آینده کرمان از دیدگاه 
مهندس گیالنی

شهردار بعدی کرمان باید
با سیمان مانوس باشد

نه با سیاست!

در اینترنت هیچ چیز پنهان 
نمی ماند، پنج نکته ی مهم 
در استفاده از اینترنت
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,410,000
9,410,000

 4,810,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,680,000
1,730,000
 962,430

دالر
يورو
پوند

 33,500
38,300
52,700

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

 373,000,000
 371,000,000
307,000,000

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 

پژو پارس 

 334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,720,000,000

فرداامروز

پیشخوان

دکترمظفراسكندرىزاده
ريیسستادمرکزى
ساختبیمارستانمدرن
شفاىکرمانشد

با معرفی محمود وفایی به عنوان مدیر کلی؛

باالخره میراث 
فرهنگی کرمان 
صاحب پیدا کرد

عباس دعاگویی مشاور مدیرعامل شرکت گل گهر سیرجان:

نمایشگاه بومی سازی قطعات 
شرکت گل گهر برگزار می شود

جناب آقای رحیمی 
انتخاب شایسته جنابعالی به سمت 

ریاست اداره اموزش وپرورش شهرستان 
ریگان را به شما وعموم تالشگران عرصه 
تعلیم وتربیت منطقه تبریک می گویم 

وامیدواریم در سنگر جدید منشا خدمات 
وتحول شگرف وبزرگی در این خطه 

مستعد وفرهنگ خیز باشید.
روزنامه »پيام ما« 
خديشى دفتر شرق استان

ازتالش وزحمات بی دریغ 
حاج آقا اکبری رئیس 
محترم دادگاه عمومی 

شهرستان فاریاب درمسائل 
قضاوت وکاهش نا امنی 

کمال تقدیر و تشکرداریم. 
اهالى فارياب

از زحمات خالصانه مهندس 
سلجوقی مدیرمحترم آبفار 
شهرستان فاریاب درامر آب 
رسانی به روستاها کمال 

تشکرداریم.
مشترکين روستاهای 

شهرستان فارياب

با حضور »قالی همایون کرمان«

 نمایشگاه فرش دستباف ایران در تهران 
شروع به کار کرد

بیسـت و چهارمیـن  پیـام مـا- 
ایـران  دسـتباف  فـرش  نمایشـگاه 
فـرش  نمایشـگاه  بزرگتریـن  کـه 
مـی  محسـوب  جهـان  دسـتباف 
شـود، روز گذشـته با حضور معاون 
رییـس  جمهـور،  رییـس  اجرایـی 
تجـارت  و  توسـعه  سـازمان  کل 
ایـران، رییـس مرکـز ملـی فـرش 
ایـران، هنرمنـدان و فعـاالن حـوزه 
بـکار کـرد.  فـرش دسـتباف آغـاز 
بـه گـزارش خبرنـگار »پیـام مـا« 
در بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه 
فـرش دسـتباف ایران کـه به لحاظ 
کمـی و کیفی رشـد قابـل مالحظه 
ای نسـبت به دوره هـای قبل دارد، 
تولیـدی  شـرکت   700 از  بیـش 
فـرش  هنـر- صنعـت  و صادراتـی 
دسـتباف کشـور حضور و مشارکت 
قالـی  از  گنجینـه ای  و  دارنـد 
فاخـر  مهم تریـن کاالی  دسـتباف، 
ایرانـی و آثـار کـم نظیـر بافندگان 
و هنرمنـدان ایرانـی را بـه نمایـش 
مـی گذارنـد. در نمایشـگاه فـرش 
دسـتباف ایـران؛ انـواع فـرش های 
دسـتباف مناطق مختلـف ایران در 
انـدازه هـا و رنـگ هـای مختلـف، 
قالـی و قالیچـه، گلیـم و تابلو فرش 
هـای مختلـف عرضـه مـی شـود و 
فضایـی بسـیار متنـوع و رنگارنگـی 
را در معـرض دیـد مخاطبـان قـرار 
در  نمایشـگاه  ایـن  داد.  خوهنـد 
فضائـی بالـغ بـر 30 هـزار مترمربع 
سـایت  فضـای  کل  و  شـده  برپـا 
نمایشـگاه بین المللی تهـران را زیر 
پوشـش قـرار داده اسـت و همزمان 
با این نمایشـگاه، نمایشـگاه دیگری 
برگـزار نخواهد شـد. حضور بیش از 
60 نفـر بازرگان خارجـی، برگزاری 
نشسـت تخصصـی بـا حضـور تجار 
تخصصـی  نشسـت  بازرگانـان،  و 
آشـنایی صادرکنندگان بـا خدمات 
صنـدوق ضمانـت ایـران، برگـزاری 
بـا موضـوع  آموزشـی  کارگاههـای 
هـای  ویژگـی  بـا  آشـنایی  هـای 
ایرانـی، چگونگـی خریـد و  فـرش 
نگهداری فرش دسـتباف و آشنایی 
بـا چگونگی اسـتفاده بهینه از فرش 
در چیدمـان و سـبک زندگـی و نیز 
بافـت زنده فـرش، برخـی از برنامه 
هـای جانبـی بیسـت و چهارمیـن 
ایـران  دسـتباف  فـرش  نمایشـگاه 
اسـت. حضـور چهره هـای فرهنگی 
و هنـری کشـور وسـخنرانی رضـا 
محمـود  میرکریمی)سـینماگر( 
و  )نویسـنده(  آبـادی  دولـت 

)کارگـردان  صادقـی  قطب الدیـن 
تئاتر( و محمد سریر)موسـیقیدان( 
بخش دیگـری از برنامه های افتتاح 
ایـن نمایشـگاه بـود. برپایـی غرفـه 
ویـژه نقاشـی کـودکان بـا همکاری 
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
دانشـنامه  از  رونمایـی  نوجوانـان، 
و  فـرش(  )ویکـی  فـرش  آنالیـن 
برگـزاری پنجمین جشـنواره فرش 
برتـر از دیگـر برنامـه هـای جانبـی 
چهارمیـن  و  بیسـت  برگـزاری 
ایـران  دسـتباف  فـرش  نمایشـگاه 
گذشـته،  دوره  همچـون  اسـت. 
امسـال نیز بـرای حمایـت از دانش 
آموختـگان کارآفریـن فرش یکی از 
سـالن هـای نمایشـگاه بـه صـورت 
رایـگان در اختیـار ایـن گـروه قرار 
گرفتـه اسـت. همچنین تشـکل ها 
و دانشـگاه های ارایه دهنده رشـته 
فـرش نیـز از ایـن امـکان رایـگان 
بـرای معرفـی توانمنـدی های خود 

برخـوردار شـدند. افزایـش صادرات 
در کنـار فـروش داخلـی، معرفـی 
ظرفیـت های این بخـش اقتصادی، 
برنامـه ریـزی برای حل مشـکالت، 
موانـع و نقـاط ضعـف موجـود این 
صنعـت، ایجاد بسـتر های مناسـب 
بـرای سـرمایه گذاری هـای داخلی 
و خارجـی، ایجـاد زمینـه اشـتغال 
دسـت  آشـنایی  کارآفرینـی،  و 
انـدرکاران با محصـوالت، نوآوریها و 
ظرفیـت های موجـود، ایجاد فضای 
رقابتی سـالم میـان تولیدکنندگان 
داخلی بـرای ارتقـای کیفیت تولید 
و ایجـاد ارتبـاط مسـتقیم و رو در 
رو میـان تولیدکننـدگان و مصـرف 
اهـداف  مهمتریـن  کننـدگان، 
اسـت.  نمایشـگاه  ایـن  برگـزاری 
بیسـت و چهارمین نمایشگاه فرش 
دسـتباف از امـروز تا 7 شـهریور هر 
روز از سـاعت 10 تـا 19 در محـل 
دایمـی نمایشـگاههای بیـن المللی 

تهـران آمـاده بازدید عالقـه مندان 
. ست ا

»قالـی همایـون کرمـان » برنـد 
گنجینـه  مجموعـه  المللـی  بیـن 
هنرمنـدان »قالـی خوبـان« تولیـد 
کننـده فـرش هـای اصیـل کرمانی 
بـا شـعار » بازگشـت بـه کیفیـت« 
نمایشـگاه  دومیـن  و  بیسـت  در 
بـاف  دسـت  فـرش  المللـی  بیـن 
ایـران شـرکت کـرده اسـت. اسـتاد 
فنـی  مدیـر  مظفـری،  منوچهـر 
در   « کرمـان  همایـون  »قالـی 
مـا«  پیـام   « بـا خبرنـگار  گفتگـو 
اهـداف خـود را در ایـن نمایشـگاه 
تشـریح کـرد. وی گفـت:در بخـش 
داریـم  سـعی  نمایشـگاه  عمومـی 
بـا ارائـه فـرش هـای خـاص و بـا 
اصالـت مشـتریان ایرانـی و جهانی 
را بـا کیفیـت واقعـی فـرش اصیـل 

کنیـم. آشـنا  کرمانـی 
در  داد:  ادامـه  مظفـری  دکتـر 
داریـم  قصـد  تخصصـی  بحـث 
فـرش  داران  دایـه  و  متخصصـان 
ایـران را کـه در نمایشـگاه حضـور 
غرفـه،  بـه  دعـوت  ضمـن  دارنـد 
در  تخصصـی  هـای  بحـث  زمینـه 
فـرش  بافـت  هـای  شـیوه  مـورد 
کرمـان و رفـع ابهامات آنهـا در این 

آوریـم. فراهـم  را  زمینـه 
همتـی  همایـون  ادامـه  در 
موسـس »قالـی همایـون کرمـان« 
ارائـه آثـار منحصـر بـه  بـا  گفـت: 
فـردی چون فـرش » آرم«، فرش » 
جـام جهانی« ) منتخب فدراسـیون 
مـوزه  بـه  ارسـال  جهـت  فوتبـال 
هـای  فـرش  و  زوریـخ(،  در  فیفـا 
گیاهـی با طـرح ها و نقـوش اصیل 
قالـی  مبلمـان  کنـار  در  کرمانـی 
انحصـاری همایـون در معـرض دید 
بازدیدکننـدگان قـرار گرفته اسـت. 
ملکشـاه  سـمیه  خانـم  سـرکار 
کارشـناس ارشـد فـرش و مسـول 
در  کرمـان  همایـون  قالـی  غرفـه 
گفـت:  مـا  خبرنـگار  بـا  گفتگـو 
مـی  غرفـه  از  کننـدگان  بازدیـد 
تواننـد فـرش هـای ارایـه شـده در 
غرفـه را بـا همـان کیفیتـی کـه در 
ذهـن هـا هسـت، در طـرح هـای 
ارائـه شـده در نمایشـگاه ببیننـد. 
ایـن پژوهشـگر فـرش اضافـه کرد: 
بـا  غرفـه  طـرح هـای موجـود در 
بهـره منـدی از اصالـت و کیفیـت 
و  شـهرت  یـادآور  کرمانـی  فـرش 
آوازه فـرش کرمـان در دنیـا خواهد 

. د بو

کنفرانـس خبـری مدیـر نمایشـگاه بومی سـازی قطعات 
و ماشـین آالت شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر و 
دفتـر  محـل  در  شـهریور  یـک  وابسـته  هـای  شـرکت 

کرمـان، شـرکت گل گهـر برگـزار شـد.
عبـاس دعاگویـی مشـاور مدیرعامـل شـرکت گل گهـر 
سـیرجان روز یکشـنبه در نشسـت خبری با بیـان اینکه 
نمایشـگاه بومی سـازی قطعات و ماشـین آالت شـرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر و شـرکت های وابسـته از روز 
پنجشـنبه پنجم شـهریور ماه به مدت پنـج روز در محل 

نمایشـگاه های بین المللی جنوبشـرق کشـور در کرمان 
برگـزار می شـود بیان داشـت: ایـن نمایشـگاه در فضایی 

بـه مسـاحت یک هـزار و 200 متـر برگزار می شـود
وی ادامـه داد: در 30 غرفـه از ایـن نمایشـگاه حدودا دو 
هـزار قطعـه بـه نمایش گذاشـته می شـود. ایـن قطعات  
مربـوط بـه بخـش هـای مختلـف از جمله ریختـه گری، 
سـاخت و سـازه و مـوارد دیگـر می باشـد که حـدود 11 
هـزار شناسـنامه فنـی بـرای قطعـه هـا تهیـه و تنظیـم 
شـده و ارزش تقریبـی محصـوالت بـه نمایـش گذاشـته 

شـده در این نمایشـگاه به 500 میلیارد ریال می رسـد.
دعـا گویـی خاطـر نشـان کـرد: مهنـدس ناصـر تقـی 
زاده ، مدیرعامـل شـرکت گل گهـر گهـر برنامـه هایـی 
را بـرای ایـن بخـش مدنظـر قـرار دادند کـه از جمله آن 
اولویـت اسـتفاده از صنایـع و امکانـات بومی می باشـد و 
همچنین در بخش اشـتغال در شـرایط مسـاوی، اولویت 
بـا نیروهـای بومـی بـا شـرایط و ضوابـط مشـخص مـی 

باشـد کـه در گذشـته هـم چنیـن بوده اسـت.
صفحه 8

سـوی  از  حکمـی  طـی  وفایـی«  »محمـود 
مسـعود سـلطانی فر معـاون رییـس جمهوری و 
رییس سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
کل  اداره  مدیـرکل  عنـوان  بـه  گردشـگری  و 

میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
کرمـان منصـوب شـد و امروز سـاعت 9 جلسـه 

معارفـه او برگـزار خواهـد شـد.
صفحه2

محمود وفايى در گفت و گو با روزنامه پيام ما: 

جايگاه ميراث فرهنگى کرمان را ارتقا مى دهم

صفحه 8



شماره پیاپی 429  
دوشنبه 2 شهریورماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
50002203034 2

خبر

پلمب يک واحد رستوران
در کرمان

رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان کرمـان از 
پلمـب یـک واحـد رسـتوران بـه دلیـل عـدم رعایـت 
موازیـن بهداشـتی در شهرسـتان کرمـان خبـر داد. 
بـه گـزارش ایسـنا مهـدی رادمهـر با اشـاره بـه نقش 
دامپزشـکی در تامین سـالمت جامعه گفـت: با حضور 
معـاون دادسـتان و کارشناسـان شـبکه دامپزشـکی 
واحـد  یـک  کرمـان  شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز  و 
رسـتوران بـه دلیل عـدم رعایـت موازین بهداشـتی و 
نگهـداری مقادیـر قابـل توجهی گوشـت نامناسـب و 
غیـر قابل مصرف پلمب شـد. وی افـزود: بیش از 146 
کیلوگـرم فـرآورده خـام دامـی اعـم از گوشـت قرمز، 
ماهـی و میگـو در ایـن واحـد متخلـف جمـع آوری، 
ضبـط و معـدوم گردیـد. رادمهـر بـا اشـاره بـه اینکـه 
کارشناسـان دامپزشـکی بـر کلیه مراکز تولیـد، توزیع 
و عرضـه فـرآورده هـای خـام دامـی نظـارت مسـتمر 
و بـا متخلفین بهداشـتی برخـورد قانونـی دارد گفت: 
تمامی شـهروندان  عزیز بایـد در هنگام خرید فرآورده 
هـای خـام دامی بـه تاریخ تولید ، و انقضاء و برچسـب 
نظـارت و مهـر و لیبـل بهداشـتی دامپزشـکی توجـه 

ویـژه ای نمایند.

با هرگونه تجمع غيرقانونى در 
کرمان برخورد مى شود

مدیـرکل امنیتـی و انتظامـی اسـتانداری کرمـان 
بـه ایسـنا گفتـه بـا هرگونـه تجمـع غیرمجـاز در این 
اسـتان برخـورد مـی شـود. خلیـل همایـی راد درباره 
سـاماندهی اتباع بیگانه در اسـتان کرمـان اظهار کرد: 
اتبـاع بیگانـه و به ویژه افاغنه بیش از 30 سـال اسـت 
کـه میهمان ما بـوده ضمن آنکه تعـدادی دارای کارت 
بـوده و بـه صورت قانونی وارد کشـور و اسـتان کرمان 
شـده انـد. وی افزود: تعـدادی نیـز در مقاطع مختلف 
بـه علت فشـاری که بـه آنها آمـده، به صـورت موجی 
از پناهندگـی در کشـور وارد شـده و کرمـان یکـی از 
گـذرگاه هایـی اسـت کـه بـه آن وارد شـده و از اینجا 
بـه سـایر اسـتان هـا مـی رونـد. همایـی راد بـا بیـان 
اینکـه حـدود 100 هزار نفـر اتباع افغانـه دارای مجوز 
در اسـتان کرمـان هسـتند، تصریـح کـرد: تـالش می 
کنیم به سـمت سـاماندهی همه افاغنـه چه مجاز چه 
غیرمجـاز وارد شـده انـد، برویـم و ایـن افراد براسـاس 
یـک مکانیـزم به عنـوان نیـروی کار بـا کارفرمایی که 
تقاضـا دارد از آنهـا اسـتفاده کنـد به صـورت قانونمند 
و سـازمان یافته مرتبط شـوند. سـخنگوی کمیسیون 
اطالع رسـانی امنیت اسـتان کرمان خاطر نشـان کرد: 
بـا هر گونـه تجمـع غیرقانونـی، تهدیـد و آزار و اذیت 

افاغنـه بـه شـدت برخورد مـی کنیم.

فرمانده جديد ناحيه مقامت بسيج 
شهرستان بم معرفى شد

بـه گـزارش روابـط عمومی فرمانـداری بم مراسـم 
بسـیج  مقامـت  ناحیـه  فرمانـده  معارفـه  و  تکریـم 
شهرسـتان بم با حضور جانشـین سـپاه ثاراهلل اسـتان، 
فرماندار بم، و جمعی از مسـئولین و بسـیجیان برگزار 
شـد. در ایـن مراسـم سـردار محمـد مطهـری ضمـن 
تبریـک دهـه کرامـت و بیـان فضایـل اخالقـی امـام 
رضـا )ع( اظهـار داشـت: همه انسـان ها در هر پسـت 
و مقـام وجایگاهی که باشـند مـورد مواخـذه قرار می 
گیرنـد. وی بـا بیان این که با تشـییع شـهدای غواص 
در اسـتان و کشـور فضـای معنوی خاصی حاکم شـد 
خاطرنشـان کـرد: تعـدادی از ایـن شـهدای گرانقـدر 
عملیـات کربالی چهار متعلق به اسـتان کرمان بودند 
کـه همـراه بـا تعـدادی از شـهدای گمنـام در نقـاط 
مختلـف اسـتان دفن شـدند. جانشـین سـپاه ثـاراهلل 
اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: شـهدای مـا بـا اعتقـاد 
بـه خـدا، دوری از ریـا و جهـاد در راه خـدا در برابـر 
دشـمان ایسـتادگی کرده و جان خود را نثـار کردند و 
امـروز همه مـا باید در برابر دشـمنان آمادگی داشـته 
باشـیم. سـردار مطهری گفت: حمایـت از والیت فقیه 
نیز از جمله خصوصیات شـهدای گرانقدر ماسـت و در 
وصیـت نامـه اکثـر شـهدا به آن اشـاره شـد و مـا باید 
بدانیم اگر پشـتیبان والیت فقیه باشـیم به ما آسـیبی 
نخواهـد رسـید. وی افـزود: اگـر حمایـت از رهبـری و 
نظام انجام نشـود ما هم همچون کشـورهای همسـایه 

دچـار مشـکالتی از جملـه ناامنی خواهیم شـد.

بـه  بـا حضـور در جلسـه بررسـی نحـوه  اقبالـی  علـی 
کارگیـری اتبـاع چینـی در پـروژه هـای فـوالد شهرسـتان 
زرنـد گفـت : هـم اکنون در سـایت فوالد زرنـد ایرانیان 89 
کارگـر و کارشـناس چینـی و در سـایت فـوالد جـالل آبـاد 
119 کارگـر و کارشـناس چینـی بـه صـورت پـروژه ای و 

موقـت مشـغول بـه کارند و کار آنهـا در راسـتای راه اندازی 
ماشـین آالت مـورد نیـاز ایـن کارخانـه هاسـت. مدیـرکل 
اشـتغال اتبـاع خارجی وزارت تعـاون کار و رفاه اجتماعی از 
بـه کارگمـاری قانونـی اتباع چینـی در این شهرسـتان خبر 
داد و افـزود : کارگـران و کارشناسـان چینی بـه کارگمارده 

براسـاس  زرنـد  شهرسـتان  فـوالد  هـای  پـروژه  در  شـده 
چـارت سـازمانی کـه قبـاًل طـی مراحـل قانونی بـه تصویب 
هیـات فنـی اشـتغال اتبـاع خارجـی وزارت تعـاون ، کار و 
رفـاه اجتماعی رسـیده بـه کار گرفته شـده اند .بـه گزارش 
گفتارنـو علـی اقبالـی بـا حضور در جلسـه بررسـی نحوه به 
کارگیـری اتبـاع چینـی در پـروژه هـای فـوالد شهرسـتان 
زرنـد گفـت : هـم اکنون در سـایت فوالد زرنـد ایرانیان 89 
کارگـر و کارشـناس چینـی و در سـایت فـوالد جـالل آبـاد 
119 کارگـر و کارشـناس چینـی بـه صـورت پـروژه ای و 
موقـت مشـغول بـه کارند و کار آنهـا در راسـتای راه اندازی 
ماشـین آالت مـورد نیـاز ایـن کارخانه هاسـت. یـادآور می 
شـود در این جلسـه امام جمعـه ، فرمانـدار و نماینده مردم 
شهرسـتان زرنـد در مجلـس شـورای اسـالمی نیـز حضـور 
داشـتند. همچنیـن مدیرکل اشـتغال اتباع خارجـی وزارت 
تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی در دیـدار بـا مدیـر کل تعاون 
، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان : از صـدور مجوز کار 
اتبـاع عراقـی در اسـتان کرمـان خبـر داد و افـزود: اتبـاع 
عراقـی موظفنـد تا 11 شـهریور مـاه 94 جهت اخـذ کارت 
کار بـه ادارات کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعی اسـتان محل 

اقامـت خـود مراجعـه نماینـد. وی خاطرنشـان کـرد هزینه 
صـدور )کارت کار( براسـاس مصوبـه قانون بودجه سـال 94 
و برابـر نـرخ اعالمـی 2 میلیـون و 875 هـزار ریـال بـوده 
و متقاضیـان مکلـف بـه پرداخـت نـرخ مصـوب به حسـاب 
شـماره اعالمـی از سـوی ادارات کل اسـتان های مربوطـه 
خواهنـد بـود. وی گفـت: کارفرمایـان باید از اشـتغال اتباع 
خارجـی کـه فاقـد کارت کار بـوده و یـا مدت اعتبـار کارت 
کار آنهـا منقضـی گردیده اسـت خودداری کننـد. اقبالی در 
پایـان بـه کارفرمایـان توصیـه کـرد : حتمـاً اتبـاع خارجـی 
خـود را در کاری کـه در کارت کار قیـد گردیـده بـه کار 
گمارنـد و در مـواردی که رابطه اسـتخدامی تبعه با کارفرما 
قطـع می گـردد مراتـب را در اسـرع وقـت بـه وزارت تعاون 
کار و رفـاه اجتماعـی اعـالم نمایند چرا کـه  در صورت عدم 
اعـالم ، بـا توجـه بـه  بنـد ج مـاده 11 قانون وصـول برخی 
از درآمدهـای دولـت بـرای مرتبه اول 5 برابـر حداقل مزد و 
در صـورت تکرار10برابـر حداقـل مزد جریمه خواهند شـد 
و در صورتـی کـه بـه این مجـازات توجه نشـود، به اسـتناد 
مـاده 181 قانـون کار بـه مجازات حبـس از 91 تا 180 روز 

محکـوم خواهند شـد.

مسـعود  سـوی  از  حکمـی  طـی  وفایـی«  »محمـود 
سـلطانی فـر معـاون رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بـه عنوان 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  مدیـرکل 
گردشـگری کرمان منصوب شـد و امروز سـاعت 9 جلسـه 

معارفـه او برگـزار خواهـد شـد.
باالخـره مشـخص شـد. حـاال میـراث فرهنگـی کرمـان 
مدیـر دارد. نـه اینکـه تـا پیش از ایـن بدون مسـئول بوده 
باشـد، نـه، اما چند ماهـی را بدون مدیرکل و با سرپرسـت 
گذرانـده بـود. قبـل از آن هم مدیـرکل قبلی اسـتعفا داده 
بـود و یـک مـاه قبـل از قبـول اسـتعفا میـراث را بـه حال 
خـود رهـا کـرده بـود. محمـد مهاجـری در طـول 14 ماه 
حضـور در سـمت مدیرکلـی اداره میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان چندین بار از سمتش 
اسـتعفا کـرد و دفعـه آخـر آنقدر سـرکارش حاضر نشـد تا 

اسـتعفایش پذیرفته شـود. 
دو استعفا طی شش ماه

 بـرای اولیـن بـار اوایـل دی ماه سـال گذشـته بـود که 
رسـانه هـا از اسـتعفای غیـر منتظـره مدیـر کل میـراث 
فرهنگـی اسـتان کرمـان بـه دالیـل شـخصی و بیمـاری 
خبـر دادنـد، خبـری کـه بعدهـا بـا عـدم پذیـرش ایـن 
اسـتعفا از سـوی اسـتاندار کرمـان تکمیـل شـد. همـان 
زمـان نیـز شـایعاتی از حضـور نیافتـن مهاجـری در محل 
کار خـود از اوایـل سـال آینـده شـنیده شـد، تـا اینکه این 
شـایعات از نیمـه دوم فروردیـن مـاه سـال جـاری بـا عدم 
حضـور مسـتمر وی در محـل کارش قـوت گرفـت. ابتدای 
اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـود کـه مهاجـری بـه بهانه 
سـفر و بعدهـا داشـتن کسـالت در محـل کار خـود حاضر 
نشـد تـا اینکـه بـا طوالنـی شـدن غیبـت ناموجـه او بـار 
دیگـر شـایعاتی درخصـوص اسـتعفای چندبـاره مهاجـری 
شـنیده شـد.  اواخـر اردیبهشـت مـاه بـود کـه مدیـرکل 
غایـب میـراث فرهنگـی کرمان که اینبار مسـئولیت سـتاد 
بازسـازی عتبـات عالیات اسـتان کرمان را بر عهده داشـت 
بـه مـدت یـک هفتـه بـه کربـال سـفر کـرد. بـا این سـفر، 
غیبـت مهاجـری از محـل کار و مسـئولیت خـود به حدود 
یـک مـاه رسـید و سـرانجام اسـتعفای مهاجـری کـه از 

بهمـن 92 بـه عنوان مدیرکلی منصوب شـده بـود پذیرفته 
شـد و از پنجـم خردادمـاه طـی حکمـی از سـوی مسـعود 
سـلطانی فـر معـاون رئیـس جمهـوری و رئیـس سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری؛ محمدعلی 
کـدوری بـه عنـوان سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری کرمان منصوب شـد. گفتنی 
سـت کـدوری پیـش از ایـن معاون توسـعه مدیریـت اداره 

کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان بـود.
انجام کارهای روزمره

محمـد علـی کـدوری کـه بـه عنـوان سرپرسـت ایـن 
اداره کل منصـوب شـده بـود طـی این مدت تنها توانسـت 
کارهای روزمره این سـازمان را انجام دهد و از بدتر شـدن 
وضـع جلوگیـری کنـد. در ایـن مـدت یکـی از مهمتریـن 
اتفاقـات اسـتان کـه همـان برگـزاری جشـنواره فرهنگـی 
اقتصـادی کرمـان هـم بـود رخ داد و در حالـی کـه بنـا به 
گفتـه اسـتاندار کرمـان بـه عنـوان رئیـس جشـنواره یکی 
از مهمتریـن هـدف هـای ایـن جشـنواره معرفـی ظرفیت 
هـای گردشـگری کرمـان بـود، اداره کل میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری کرمان با سرپرسـت اداره می 
شـد. البتـه اداره میـراث فرهنگـی کرمـان بـا تـالش های 
سرپرسـت معاونـت گردشـگری ایـن اداره و همـکاری بـا 
اتـاق بازرگانـی و بخـش خصوصـی ، توانسـت نمـره قبولی 
را بگیـرد امـا نمـی تـوان از اتفاقـات مثبتـی که بـا حضور 

مدیـرکل در یـک اداره مـی افتـد چشـم پوشـی کرد.
مدیرکل جدید کیست؟

مسـعود  سـوی  از  حکمـی  طـی  کـه  وفایـی  محمـود 
سـلطانی فـر معـاون رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بـه عنوان 
در  کرمـان  اسـتان  میـراث  مدیریـت  در  تغییـر  سـومین 
دولـت تدبیـر و امیـد، به عنـوان مدیـرکل اداره کل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری کرمـان منصـوب 
شـده پیـش از ایـن مدیرکل منابع انسـانی و تحـول اداری 
اسـتانداری کرمـان بـود. از سـوابق محمـود وفایـی مـی 
تـوان بـه مسـئول اتحادیـه انجمـن هـای اسـالمی دانـش 
آمـوزان )دفتـر تشـکل( اسـتان کرمـان، قائـم مقـام سـپاه 
بـم، معـاون سـپاه کرمـان، مدیر آمـوزش جهاد سـازندگی 

اسـتان کرمـان، بخشـدار شـهداد، بخشـدار ماهـان، معاون 
فرمانـدار شهرسـتان بـم، فرماندار شهرسـتان بـم، معاونت 
کرمـان،  اسـتانداری  امنیتـی  و  انتظامـی  سیاسـی،  کل 
فرمانـدار شهرسـتان راور، معـاون اداره کل میراث فرهنگی 
صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان، مدیـر عامل 
شـرکت توسـعه گردشـگری اسـتان کرمـان و همچنیـن 
مدیـر کل دفتـر منابع انسـانی و تحـول اداری اسـتانداری 
قـرارگاه جهـاد  فرمانـده  اشـاره کـرد. همچنیـن  کرمـان 
در جزیـره مجنـون و مسـئول تبلیغـات اردوگاه ذلیجـان 
منطقـه بسـتان از دیگـر سـوابق مدیـر کل جدیـد میـراث 

کرمـان بوده اسـت.
وفایی میراث دار میراث کهن

در طـول مدتـی کـه مهاجـری عـزم رفتنـش از میـراث 
را جـزم کـرده بـود جـدای از مشـکالت میـراث فرهنگـی 
کرمـان و بناهای تاریخی، مشـکالت زیـادی برای اداره کل 
میـراث فرهنگـی هـم بوجود آمـد. آنطـور کـه خبرگزاری 
میـراث فرهنگـی نوشـته عدم حضـور یک ماهـه مهاجری، 
ایـن اداره کل عریـض و طویـل را بـا مسـائل و مشـکالت 
متعـدد مواجـه سـاخت. نبود برنامـه منسـجم، ناهماهنگی 
میـان معاونـت هـا و بخـش هـای مختلـف، سـردرگمی 
مراجعـه کنندگان و سـرمایه گـذاران جهت پیگیـری امور 
مربوطـه و بالتکلیفی و دلسـردی کارکنـان این مجموعه را 
بـا مسـائل و چالش هـای بی شـمار مواجه کـرد و با رفتن 
وی و آمـدن سرپرسـت هـم اوضـاع آنچنـان تغییـر نکـرد. 
بطوریکـه برخـی منایـع غیر رسـمی از پرداخت نشـدن 2 
مـاه حقـوق برخـی کارکنان خبر مـی دهند. حـاال محمود 
وفایـی مدیریـت چنین اداره ای را در دسـت گرفته اسـت. 
اداره کلـی کـه مـی توان گفـت از دی ماه گذشـته تا امروز 

کـم و بیـش بـا مشـکالتی مواجـه بوده کـه وفایـی باید در 
گام اول بـه حـل این مشـکالت بپـردازد.

ابنیـه  دانـد حـال  قطعـا مـی  وفایـی  دیگـر  از طـرف 
تاریخـی در کرمـان چنـدان خـوش نیسـت و هرازگاهـی 
خبـر تخریـب یکـی از ایـن بناها منتشـر می شـود. نیازی 
به بازنشـر خبر مشـکالت و مصائب حمام باغ لــله، مسجد 
جامـع، خانـه هرمزیار تلفنچـی و ... نیسـت. محمود وفایی 
بـا چنیـن مشـکالتی مواجـه اسـت و در دو سـال پایانـی 
دولـت تدبیـر و امیـد بایـد بگونـه ای مدیریت کنـد که در 
کارنامـه ایـن دولـت در کرمـان، جلـوی میـراث فرهنگـی 
خـط تیره ثبت نشـود. وفایی کار سـختی در پیـش دارد و 
البتـه مدیریـت میـراث فرهنگـی کرمان با بیـش از 5 هزار 
اثـر تاریخـی شناسـایی شـده و بیـش از 650 اثـر نیز ثبت 

ملـی شـده کار راحتـی هم نمـی تواند باشـد.
جایگاه میراث فرهنگی کرمان را در 

حد شان استان ارتقا می دهم
مدیـر کل جدیـد اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری کرمـان پـس از انتصابـش بـه »پیام 
مـا« گفـت: برنامـه مـن بـرای اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری کرمـان ادامـه برنامـه هـا و 
کارهـای خوب گذشـته اسـت و قصد دارم ایـن برنامه ها را 
تمدیـد کنـم. محمود وفایـی افزود: تالش مـی کنم جایگاه 
میـراث فرهنگـی کرمـان را در حـد شـان و منزلت اسـتان 
بـزرگ کرمـان ارتقا دهـم. وی در پایـان اظهار داشـت: در 
اولیـن گام قصـد دارم چندیـن پروژه خوب را سـامان دهی 
کنـم. وفایـی بدلیل حضـور در جلسـه اسـتانداری از ادامه 
صحبـت خـودداری نمـود و باقـی صحبـت هایـش را بـه 

جلسـه معارفـه امـروز موکـول کرد.

بعد از کارگران چينى، کارگران عراقى هم 
در راهند

با معرفی محمود وفایی به عنوان مدیر کلی؛

باالخره میراث فرهنگی 
کرمان صاحب پیدا کرد

 رضا عبادی زاده

گزارش

خدمات رسانى 
شبکه ای هزينه 
های درمانى را 
کاهش مى دهد

رییس دانشـگاه علوم پزشکی 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان کرمـان 
در  ای  شـبکه  رسـانی  خدمـات 
بخـش بهداشـت و درمـان مـی 

توانـد بسـیاری از هزینـه هـا را کاهش دهـد، گفـت: فعالیت جزیـره ای بخش 
هـای مختلـف درمانـی در کرمـان، هزینـه درمان را در این اسـتان گـران کرده 
اسـت.به گزارش ایرنا، علی اکبر حقدوسـت در حاشـیه بازدید اسـتاندار کرمان 
از بیمارسـتان ارجمنـد کرمان، افزود: بیمارسـتان ها در اسـتان کرمـان ارتباط 
زیـادی بـا هـم ندارنـد و تشـکیل سـندیکای بیمارسـتان هـا یکـی از اقداماتی 
اسـت کـه مـی توانـد مشـکالت حـوزه درمـان را در این اسـتان کاهـش دهد.

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان کرمـان همچنین بـه افزایـش پرداخت 
مالیالـت توسـط پزشـکان کرمانـی اشـاره و تصریـح کـرد: مالیـات دو میلیـون 
تومانی سـال گذشـته پزشـکان کرمانی در سـال جـاری به 90 میلیـون تومان 
افزایـش یافتـه اسـت.وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود گفت: موسـس و 
رییـس بیمارسـتان ارجمنـد کرمـان همـه دارایـی خـود را در طبـق اخـالص 
گذاشـته و حـدود 80 سـال بیمارسـتان را احـداث کـرد و بسـیاری از مـردم 

کرمـان در ایـن بیمارسـتان مـورد درمـان قـرار گرفتند.

افتتاح مرکز تحقيقات 
راه، مسکن و 
شهرسازی جنوبشرق 
کشور در کرمان 
آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
راه، مسـکن و شهرسـازی منطقه 
حضـور  بـا  کشـور  جنوبشـرق 
معاون تحقیقـات و فناوری مرکز 

تحقیقـات وزارت راه و شهرسـازی و سرپرسـت معاونـت عمرانی اسـتانداری در 
کرمـان افتتـاح شـد. به گـزارش ایرنـا مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان 
در ایـن آییـن گفـت: سـال هـای گذشـته مـوارد تحقیقاتـی و پژوهشـی در 
کارگروهـی در کمیتـه فنـی و تحقیقـات انجام شـده کـه مواردی ماننـد پروژه 
های پیشـنهادی دانشـجویان و مشـکالتی بر اسـاس نیازمندی های منطقه در 
آن مطـرح مـی شـد و نیاز بـه تحقیقات بیشـتری در این زمینه داریـم. خداداد 
مقبلـی افـزود: در حـوزه تحقیقـات و پژوهـش در بخـش هـای راه و مسـکن 
تعامـل خوبـی بـا جامعـه دانشـگاهی اسـتان داشـتیم و وجـود ظرفیـت هـای 
خـوب در دانشـگاه ماننـد اسـاتید مجـرب و با تجربـه می توانـد ظرفیت خوبی 
بـرای ایـن مرکـز تحقیقات باشـد. وی گفـت: امیدواریم اسـتان هـای همجوار 
کرمـان بتواننـد از ایـن مرکز اسـتفاده کننـد و بتوانیـم راه حلی برای مسـائلی 
کـه در رابطـه بـا بحث هـای فنـی و کاربـردی کارشناسـان و مهندسـان دیده 

نشـده، پیـدا و آن مشـکالت را برطـرف کنیـم.

هدف ستاد سرمايه 
گذاری سالمت، 
جذب سرمايه هاست

اسـتاندار کرمان گفت: سـتاد 
در   سـالمت  گـذاری  سـرمایه 
کرمـان با هـدف جذب سـرمایه 
و جلـب توجه سـرمایه گـذاران 
بـه ایـن اسـتان تشـکیل شـده 
اسـت. به گـزارش ایرنـا، علیرضا 

رزم حسـینی در حاشـیه بازدیـد از بیمارسـتان ارجمنـد کرمان افزود: سـتاد 
سـرمایه گـذاری سـالمت کرمـان بـا هدف جـذب سـرمایه عالقه منـدان به 
سـرمایه گـذاری در اسـتان و نیـز تاسـیس بیمارسـتان جدیـد در کرمان راه 
انـدازی شـد. وی تصریـح کـرد: نمی تـوان انتظار داشـت تا زمانـی که بخش 
اقتصـاد شـفاف نشـود، بخـش خصوصی در حـوزه درمـان وارد عرصه شـود. 
اسـتاندار کرمـان بـه اقدامـات دولـت تدبیـر و امیـد در بخـش درمان اشـاره 
کـرد و گفـت: طـرح تحول سـالمت یکـی از طرح هـای موفقی اسـت که در 
دولـت یازدهـم بـه مرحلـه اجـرا در آمـد. وی ادامـه داد: اجرای طـرح تحول 
سـالمت در بخـش درمـان اقدامـی مهـم و تاریخـی در کشـور اسـت. وی بـا 
تاکیـد بـر اینکـه کرمـان بـا کمبـود بیمارسـتان مواجـه اسـت، افـزود: ایـن 
اسـتان نیازمنـد حضـور بخـش خصوصـی در بخـش درمان اسـت. اسـتاندار 
کرمـان تصریـح کـرد: تعداد تخت های بیمارسـتانی در کرمان کافی نیسـت.

رسيدگى ويژه به 
پرونده اختالس در 
شهرداری سيرجان

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
مرکز اسـتان کرمان گفـت: پرونده 
اختـالس در شـهرداری سـیرجان 
در  ویـژه  بصـورت  متهـم   28 بـا 
مرحله تحقیق و رسـیدگی اسـت. 
به گـزارش ایرنا دادخدا سـاالری از 

رسـیدگی ویـژه بـه پرونده اختالس در شـهرداری سـیرجان خبـر داد و افـزود: این 
پرونـده ابتـدا با هشـت متهم به بازپرسـی شـعبه اول دادسـرای کرمان ارجاع شـد. 
وی گفت: پس از انجام تحقیقات و بررسـی های الزم مشـخص شـد افراد بیشـتری 
از سـازمان هـای تابعـه ایـن نهـاد از جملـه سـازمان اتوبوسـرانی و فضای سـبز نیز 
اقدامـات غیـر قانونـی و حیـف و میـل اموال عمومی داشـته انـد. دادسـتان کرمان 
اضافـه کـرد: بـه علت اهمیـت موضوعات مطـرح و لـزوم رعایت حقوق بیـت المال 
و برخـورد بـا مجرمیـن و تضییع کننـدگان اموال عمومـی و اجرای قانون، دسـتور 
تحقیقـات رسـیدگی بـه اتهامات سـایر افـراد ذیمدخل صـادر و 20 متهـم دیگر به 
اتهامـات اختالس، اخذ رشـوه، پرداخت رشـوه، تبانی در معامـالت دولتی، تحصیل 
مـال نامشـروع دسـتگیر شـدند و بـه آنـان تفهیم اتهـام صـورت گرفته اسـت. وی 
گفـت: در خصـوص برخـی متهمیـن قـرار بازداشـت موقت صـادر و به بازداشـتگاه 
معرفـی شـده انـد و پرونـده هم اکنـون با 28 متهـم در حـال تحقیقات قـرار دارد.

راه و شهرسازیعلوم پزشکى دادستان عمومىاستاندار کرمان

کرمانويچ
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يادداشت

هيئت رئيسه کميسيون 
برجام دربست در
اختيار دلواپسان!

عبداهلل احمدي
هیئـت رئیسـه کمیسـیون ویـژه بررسـی 
برجـام در مجلـس به طـور کامـل در اختیار 
 5+1 و  ایـران  ای  هسـته  توافـق  منتقـدان 
رئیسـه  هیئـت  انتخابـات  بـا  گرفـت.  قـرار 
کمیسـیون ویژه بررسـي برنامه جامـع اقدام 
مشـترك )برجام(، مشـخص شـد که مواضع 
اکثریـت اعضـاي منتخـب بـراي حضـور در 
این کمیسـیون، همطـراز با موضـع مخالفان 
و منتقـدان توافق اسـت که خـود را دلواپس 
مـي داننـد. بـه ایـن ترتیـب تحلیـل هـا در 
انتخـاب  در  پیوسـت.  واقعیـت  بـه  اینبـاره 
فراکسـیون  دو  از  کمیسـیون  ایـن  اعضـاي 
اصلـي مجلس یعنـي فراکسـیون اصولگرایان 
و همچنیـن  والیـت  رهـروان  فراکسـیون  و 
اعضـاي مرضـي الطرفیـن که مواضـع آن ها 
بـه فراکسـیون ها نیـز نزدیک بود، مشـخص 
شـد که منتقدان توافق هسـته اي 8 کرسـي 
کمیسـیون و موافقـان برجـام نیز 7 کرسـي 
را بـه دسـت آورده انـد. امـا انتخابـات امروز 
فرمـول  دو  کـه  داد  نشـان  رئیسـه  هیئـت 
بـراي ترکیـب آن مـي تـوان متصـو بـود که 
فرمـول اول ترکیـب 3 بـر 3 مسـاوي اسـت؛ 
بـه ایـن معنـا کـه زاکانـي، نجابـت و نبویان 
بـه عنـوان اعضـاي فراکسـیون اصولگرایـان 
)منتقـدان توافـق( و حقیقـت پـور، احمـدي 
و نقـوي حسـیني به عنـوان اعضاي رسـمي 
برابـري  سـهم  والیـت  رهـروان  فراکسـیون 
در هیئـت رئیسـه کمیسـیون دارنـد. امـا به 
دلیـل شـباهت موضـع نقـوي حسـیني کـه 
بـه عنوان سـخنگوي کمیسـیون برجـام نیز 
انتخـاب شـده و همچنین وحیـد احمدي به 
مواضـع منتقدیـن توافـق هسـته اي، ترکیب 
سیاسـي هیئـت رئیسـه را مـي تـوان 4 بـه 
2 و یـا حتـي 5 بـه 1 بـه نفـع فراکسـیون 
اصولگرایـان )منتقـدان توافـق( ارزیابي کرد. 
ایـن در حالـي اسـت کـه اگرچـه پیـش تـر 
گمانـه زنـي هایـي در خصـوص بـه دسـت 
گرفتـن ریاسـت کمیسـیون برجـام توسـط 
عـالء الدیـن بروجـردي، رئیـس کمیسـیون 
امنیـت ملـي و سیاسـیت خارجـي مجلـس 
و همچنیـن اسـماعیل کوثـري دیگـر عضـو 
امـا  بـود  شـده  مطـرح  کمیسـیون  ایـن 
ریاسـت ایـن کمیسـیون به زاکاني رسـید. از 
آنجایـي که طبـق قانون و آئیـن نامه داخلي 
مجلـس، اعضـاي هیـات رییسـه نمي تواننـد 
کمیسـیون ها  رییسـه  هیـات  عضویـت  بـه 
محمد حسـن  گرفتـن  قـرار  بیاینـد   در 
ایـن  ریاسـت  جایـگاه  در  ابوترابي فـرد 
کمیسـون برجـام منتفـي شـد. گزینـه دیگر 
سـخنگویي این کمیسـیون مهـرداد بذرپاش 
بـود امـا نتوانسـت گـوي سـبقت را از نقـوي 
حسـیني کـه سـابقه سـخنگویي کمیسـیون 
امنیـت ملـي و سیاسـت خارجـي مجلـس را 
داشـته بربایـد.  بـا این حال و بـا این ترکیب 
بـه نظر مي رسـد صدایـي که از ایـن پس از 
ایـن کمیسـیون شـنیده خواهد شـد صداي 
منتقـدان توافـق هسـته اي خواهد بـود. باید 
کمیسـیون  در  تواننـد  مـي  موافقـان  دیـد 
بررسـي برجـام نقشـي ایفـا کننـد کـه هـم 
منتقـدان را اقنـاع  کـرده و بتواننـد صـداي 
خـود را از طریـق ایـن کمیسـیون بـه عنوان 
صـداي کمیسـیون برجـام مجلـس ایـران به 
افـکار عمومـي برسـانند یـا صـداي  گـوش 

منتقـدان همچنـان غالـب خواهـد بـود؟

وزیـر خارجـه انگلیـس بـا حضـور در سـفارت انگلیس در 
تهران رسـما سـفارت کشـورش را پس از 4 سـال بازگشـایی 
کـرد.  بـه گـزارش »انتخـاب«، هامونـد همزمـان پـس از 
ورودش بـه تهـران در صفحـه ی توییتر خود نوشـت: سـفرم 
بـه ایـران نخسـتین سـفر در سـطح وزیـر بـه ایران از سـال 
2003 اسـت. وی فـزود: اکنـون لحظـه ای تاریخـی بـرای 
روابـط انگلیـس و ایران اسـت. پیش از این تابلوهای سـفارت 
سـوئد بـه عنـوان دفتـر حافـظ منافع انگلیـس در تهـران بر 
سـر در سـفارت انگلیـس نصـب بودنـد کـه امـروز تابلوهای 

»سـفارت بریتانیـا« بـه جـای آنها نصب شـده اسـت.
ما سفارت انگلیس را نبستیم

به نوشـته ایسـنا، رئیس دستگاه دیپلماسـی کشورمان در 
حاشـیه نشسـت علمـی مذاکرات هسـته ای و علوم سیاسـی 

در ایـران کـه در دانشـگاه عالمـه طباطبایی برگزار شـده بود 
در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد بازگشـایی سـفارت انگلیـس 
در تهـران، اظهـار کـرد: انگلیـس و دیگر کشـورهای اروپایی 
بـه نقـش سـازنده ایـران در منطقـه و جهـان پـی برده انـد 
و حضـور آنهـا نشـان دهنـده ایـن واقعیـت اسـت. ظریـف با 
بیـان این کـه از قبـل قرارمـان ایـن بـود کـه روابطمـان را با 
کشـورهای مختلـف دنیـا به جز اسـتثناهایی که وجـود دارد 
عـادی سـازی کنیـم، ادامـه داد: سـفارت انگلیـس را نیـز ما 
نبسـتیم بلکـه خودشـان بسـتند و امـروز انگلیـس و دیگـر 
کشـورهای اروپایـی بـه نقـش سـازنده ایـران در منطقـه و 
جهـان پـی برده انـد و حضور آنهـا در ایران نشـان دهنده این 
واقعیـت اسـت. وی در ادامه به خبرنگاران گفـت: ما اختالف 
نظـر و تفـاوت دیدگاه هایـی بـا برخـی از کشـورهای اروپایی 

از جملـه انگلیـس داریـم ولی فکـر می کنیـم در یک محیط 
تعاملـی مبتنـی بـر چشـم بـاز و مبتنی بـر واقع گرایـی این 

مسـائل قابـل بحث اسـت و احسـاس می کنیم که با روشـی 
جـدی و دقیـق می توانیـم کار را بـه پیـش ببریم.

بازگشايى رسمى سفارت انگليس
در ايران

  خبر

احمدی نژاد خاطرات 
احمدی مقدم را 

تکذيب کرد
سـردار احمدی مقدم بخشـی 
از خاطـرات خـود از رویدادهـای 
سـال 88 را مطـرح کـرده بـود 
رسـانه  در  زیـادی  بازتـاب  کـه 
ها داشـت. حـاال یـک روز بعد از 
انتشـار سـخنان او، ایـن موضوع 
بـا واکنـش دفتـر احمـدی نـژاد 
مواجـه شـده اسـت.  بـه گـزارش خبرآنالیـن، دفتـر محمـود احمـدی نـژاد با 
انتشـار اطالعیـه ای مطالبـی کـه اسـماعیل احمـدی مقـدم، فرمانـده سـابق 

نیـروی انتظامـی بـه وی نسـبت داده بـود را خـالف واقـع عنـوان کـرد.
 در بخشـی از ایـن اطالعیـه آمده اسـت: ضمـن تکذیب مطالب منسـوبه که 
معلـوم نیسـت بـا چـه هـدف و انگیـزه ای اعالم شـده اسـت، تاکید مـی نماید 
کـه افـرادی بـا مسـئولیت هـای ایشـان، اساسـا در جایـگاه ارائـه مشـورت بـه 
رئیـس دولتهـای نهـم و دهم در موضوعات سیاسـی و انتخاباتی قرار نداشـتند. 
گرچـه سـیاق مطالـب نگارش شـده نیز به روشـنی حاکـی از بی پایه و اسـاس 

بودن آن اسـت.
اظهاراتى که دفتر احمدی نژاد آنها را تکذيب کرد چه بود؟

ماهنامـه »رمـز عبـور« در آخریـن شـماره خود گفـت و گویی با اسـماعیل 
احمـدی مقـدم فرمانده سـابق نیروی انتظامـی انجام داده بود کـه بخش هایی 
از آن بـه خاطـرات او دربـاره رویدادهـای سـال 88 اختصاص داشـت. احمدی 
مقـدم در بخشـی از ایـن مصاحبـه گفته بود: آقـای احمدی نژاد آدمی چالشـی 
بـود و حداقـل دو جور شـکاف درسـت کـرده که یکی اش شـکاف نخبـه- توده 
بـود. از اول هـم اعتقـادی بـه نخبگان خـاص نداشـت و بارها به مـن گفته بود 
اینهـا 2 هـزار نفرنـد کـه اگر بیرون شـان کنیم، مشـکالت نظام حل می شـوداو 
ادامـه داده بـود: روزی کـه برگشـته بودند از سـاعت 6 در دفترش جلسـه بود. 

رفتـم دیـدم هیچ کـس نیامده اسـت و فقط مـن بودم. 
بعـد از مـن، آقـای حسـین طائب رسـید. قبل از آمـدن آقای طائب، ایشـان 
گفـت: »چـه خبـر؟« گفتـم: »خیابان  این جـوری بـود.« گفـت: »خیلی خوب 
شـد. دایـره را تـکان دادیـم و اضافات و آشـغال ها رو آمد. با آنهـا برخورد کنید 

و همـه را جمع کنیـد ببرید. 
برویـد رئیـس دولـت اصالحـات و بقیه را دسـتگیر کنید و شـر همـه را کم 
کنیـد و برویـد.« گفتـم: »مـرد حسـابی! چـه می گویـی؟ مـی روی مصاحبـه و 
سـخنرانی می کنـی و می گویـی خـس و خاشـاك و آت و آشـغال. االن همـه 
بـه خیابان هـا ریخته انـد و بحـران اسـت و نمی شـود قضیـه را بـه این سـادگی 

جمـع کـرد و حـاال می گویـی بگیریـد ببریـد و تمام؟!«

استعفای خرازی از 
رياست حزب ندا

رییس شـورای مرکـزی حزب 
جلسـه  از  پـس  ایرانیـان  نـدای 
تشـکل  ایـن  مرکـزی  شـورای 
سیاسـی ، از سـمت خود اسـتعفا 
کـرد و از ایـن پـس بـه عنـوان 
عضو عـادی فعالیـت خواهد کرد. 
به گزارش تسـنیم جلسـه شورای 
ایرانیـان  نـدای  حـزب  مرکـزی 
بـرای بررسـی اسـتعفای صادق خـرازی از دبیرکلـی این حزب، روز پنجشـنبه 6 
شـهریورماه تشـکیل می شـود. براسـاس اساسـنامه حزب نـدای ایرانیـان پس از 
پذیـرش اسـتعفا، اعضای این حزب می بایسـت ظرف دو هفته کنگـره اضطراری 

را تشـکیل و رئیـس جدیـد را معرفـی کننـد. 
روزهای سخت سپری مى شود

خرازی پس از اسـتعفا در نامه ای خطاب به اعضای حزب ندا نوشـت: بسـان 
صخره هـای مسـتحکم کـه در برابر شـالق ها و تازیانه های امواج خروشـان آب ها 
مقاومـت کردیـد، و چنـان درس جوانمـردی ومردانگـی را بـه نسـل های آینـده 
آمیختـه و آموختـه سـاختید کـه تاریـخ بلندمـان از آن یـاد خواهـد کـرد.آری 
روزهای های سـخت ودشـوار سـپری می شـود و پدیده ها، اصالت عینی و هویت 
مانـا خواهنـد یافـت. او ادامه داده: این بنـده خدا و برادر کوچک وکمترین شـما 
باعث محنت و سـختی و فشـار بر شـما خردمندان خبیر شـدم. از یکایک شـما 
پـوزش می طلبـم از شـکوه حضـور نداییـان و مقاومت و اسـتقامتتان قـدر دانی 
می کنـم و بـا صـدای بلنـد می گویـم تـا نـدا مظهـر و سـمبل اخـالق و هویـت 

ماندگار جمعی اسـت.
مصاحبه ای که جنجالى شد

گفتنـی سـت هفته گذشـته خـرازی در مصاحبه با هفته نامـه مثلث صحبت 
هایـی را کـرده بود که با واکنش شـدید اصـالح طلبان موجه شـد. خرازی گفته 
بـود: مـن اصالح طلبـی که نمـادش خارج از کشـور باشـد و پول بگیـرد را قبول 
نـدارم. اینکـه برونـد و اتهـام بزننـد و بـدو بیـراه بگویند و شـانتاژ کننـد را قبول 
نـدارم. کسـانی را یـادم اسـت که در دورانی که سـفیر بودم بـا خارجی ها مذاکره 
می کردنـد و بـه دشـمن  گـرا می دادنـد؛ من آنهـا را به عنـوان اصالح طلـب قبول 
نـدارم. لیست شـان را هـم دارم و اگـر قـرار باشـد روزی ارائـه دهم، ارائـه خواهم 
داد. چهـره هـای اصـالح طلـب، مانند محمدعلـی ابطحی و عبـداهلل رمضان زاده 
بالفاصلـه جـواب او را دادنـد که:»لیسـت دیپلمـات هـای قاچاقچی نسـخ خطی 
کتـاب هـای قدیمـی در جیب کیسـت. البته قاچـاق زیر خاکی هـم اضافه کنید 
راه دوری نمـی رود.« همچنیـن در بسـیاری از محافـل و جلسـات و گـروه های 
مجـازی نیـز فعـاالن اصالح طلـب واکنش هـای تندی به خـرازی نشـان دادند.

نماينده 
خودروسازان:

مردم توهم کاهش 
قيمت دارند

مشـاور انجمن خودروسازان و 
رئیس شـورای رقابـت در برنامه 
تیتـر امشـب بحـث کاهـش یـا 
افزایـش قیمت را مطـرح کردند، 
امـا ایـن بحـث بـاز هـم بـدون 
نتیجـه منطقـی و مشـخص بـه اتمـام رسـید. برنامه تیتر امشـب برای روشـن 
شـدن تکلیـف خریـداران خودرو بـا دعوت از رئییس شـورای رقابت و مشـاور 
انجمـن خودروسـازان ایـران به بررسـی ایـن موضـوع پرداخت که بـا توجه به 
کاهـش تقاضـا آیـا قیمـت هـا رو به کاهش اسـت یـا افزایـش، اما ایـن گفتگو 

پـرده از بسـیاری مسـائل نیز برداشـت. 
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالین، در روزهـای اخیر خودروسـازان داخلی 
بـا ذکـر مصیبـت هـای وارد شـده بـه ایـن صنعـت در دوران تحریـم قصـد 
افزایـش قیمـت تولیدات خـود را دارند. داوود میرخانی رشـتی مشـاور انجمن 
خودروسـازان ایـران در بخشـی از صحبـت هـای خـود بـه انتظار مـردم برای 
کاهـش قیمـت خـودرو پـس از رفـع تحریـم ها اشـاره کـرده و این انتظـار را 
توهـم نامیـد و گفـت: »این توهم کـه در اذهان عمومی وجـود دارد که قیمت 

خـودرو بـا ورود خودروهـای خارجـی پاییـن مـی آید باید بشـکند.«
 میرخانـی بـا اشـاره بـه تبعـات کاهش قیمـت افـزود: اگر بخواهیـم قیمت 
خـودرو پاییـن تـر بیایـد بایـد هزینه هـا را کاهـش دهیـم و این یعنـی بیکار 
شـدن شـاغالن ایـن صنعـت. اگـر 100 هـزار نفـر شـاغل در خـودرو را بیکار 
کنیـم تبعـات اجتماعی سـنگینی دارد.« رضا شـیوا در پاسـخ بـه این موضوع 
سـوال کـرد: »اگـر 100 هـزار نفر را در جاده هـا بخاطر کیفیـت پایین خودرو 

بـه کشـتن بدهیم چـه؟ تبعـات اجتماعی نـدارد؟؟؟«
 میرخانـی در ادامـه بـا بیان بخشـی از سـوء مدیریـت های دولـت قبل در 
صنعـت خـودرو به مراسـم تودیـع مدیرعامل سـابق ایـران خودرو اشـاره کرد 
کـه گفتـه بـود: »مـن یک فایلـی دارم کـه 7 هزار اسـتخدام دسـتوری به من 
تحمیـل شـده بـود. نـه تنهـا افـراد را معرفـی مـی کردند بلکـه پسـت آنها را 
نیـز مشـخص مـی کردند و مـی گفتنـد باید در همین پسـتی که مـی گوییم 
بنشـیند.« رضـا شـیوا رییـس شـورای رقابت درباره شـرایط بـازار در خصوص 
قیمـت خـودرو گفـت: » بعـد از بحـث توافـق انتظار مـردم در کاهـش خودرو 
بـود و بـه همیـن دلیـل مـا بـا افـت تقاضـا مواجـه شـدیم و اکنـون تولیـد و 
تقاضـا متناسـب نیسـتند و بـا توجـه بـه رکـود تورمی ، هنـوز عرضـه و تقاضا 

ندارد.« همخوانـی 

خودروسازان حزب ندای ايرانيان خبر

سند توافق را نبايد 
تخريب کرد

شـورای  مجلـس  رییـس 
اسـالمی گفت: سـندی همانند 
بسـیار  کـه  ای  توافـق هسـته 
مفیـد اسـت را نبایـد تخریـب 
کـرد و ایـن کار جالب نیسـت. 
به گـزارش ایرنا علـی الریجانی 
افـزود: هـر چنـد کـه گفته می 
شـود غربـی ها بسـیار زورگو هسـتند، امـا باید گفـت که در همیـن داالن 
زورگویـی، پیشـرفت هـای بسـیاری حاصـل شـد. از ایـن رو بـرای نیـل به 
پیشـرفت در حـوزه هـای مختلـف بایـد امـور از قبـل تعیین تکلیف شـود. 
الریجانی به اختالف نظرها در مسـاله هسـته ای اشـاره کرد و یادآور شـد: 
تعییـن تکلیـف هایـی در ایـن مـورد در گذشـته صـورت گرفـت، بنابراین 

نتایـج خوبـی نیـز بـه دسـت آمد.
 بـه عنـوان مثـال گفتـه شـد کـه باید غنی سـازی وجود داشـته باشـد 
و ایـن موضـوع را غربـی هـا پذیرفتنـد. وی تصریح کـرد: هر چنـد بنده به 
یـاد نـدارم کـه از ابتدای مذاکـرات هیچ گاه بحث غنی سـازی مـورد قبول 
غربـی هـا بوده باشـد، اما تالش هـای بسـیاری در این زمینه از سـوی تیم 

مذاکـره کننـده صورت گرفـت و آنها نیـز پذیرفتند.

شکست مطلق 
آمريکا در موضوع 

آب سنگين
کننـده  مذاکـره  تیـم  عضـو 
هسـته ای گفـت:اراك یـک بـازی 
100درصـد باختـه بـرای آمریـکا 
ماسـت. بـرای  بـرد  و100درصـد 

آمریکاییهـا گفتـه بودنـد بـه ایران 
دادودر  نخواهیـم  سـنگین  آب 
روزهـای اول حاضرنبودنـد حتـی نـام آب سـنگین را بیاورنـد. بـه گـزارش مهـر، 
سـید عبـاس عراقچی عضو ارشـد تیم مذاکره کننده هسـته ای در نشسـت علمی 
مذاکـرات هسـته ای و علـوم سیاسـی در ایـران که صبح امـروز در دانشـگاه عالمه 
طباطبایـی برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه بحـث مطرح شـده مبنی بـر بتن ریـزی در 
قلب رآکتور آب سـنگین اراك خاطرنشـان کرد: قضیه بتن راهکار تبلیغاتی اسـت 
کـه توانسـتند بـه فضـای روانـی مـا غالب کننـد. عضو ارشـد تیـم مذاکـره کننده 
هسـته ای افـزود: اراك یـک بـازی 100درصـد باختـه بـرای آمریـکا و 100درصد 
بـرد بـرای ما اسـت. آمریکایی هـا گفته بودند به ایران آب سـنگین نخواهیـم داد و 
در روزهـای اول حاضـر نبودنـد حتی نـام آب سـنگین اراك را بیاورند و می گفتند 
دسـتور العمـل داریم که اسـم آب سـنگین را مطـرح نکنیم. وی خاطرنشـان کرد: 
در متـن توافـق ژنـو هـم وقتـی به اراك رسـیدن حتـی اسـم راکتور را هـم مطرح 
نکردنـد بلکـه گفتنـد راکتـوری که آژانس مـی گویـد IR40 اما االن آب سـنگین 

اراك را اذعـان کـرده انـد.

امضای 40 نماينده 
پای استيضاح

 وزير نفت
انـرژی  کمیسـیون  عضـو 
نشسـت  تشـکیل  از  مجلـس 
اسـتیضاح کننـدگان وزیـر نفـت 
جـاری  هفتـه  سه شـنبه  روز  در 
تاکنـون 40  گفـت:  و  داد  خبـر 
نماینـده ایـن اسـتیضاح را امضـا 
کرده اند. سیدشـکرخدا موسـوی نماینده مردم اهواز در مجلس شـورای اسـالمی 
در گفت وگـو بـا فـارس، دربـاره آخرین وضعیت اسـتیضاح بیژن زنگنـه وزیر نفت 
گفت: در حال جمع آوری امضاهای بیشـتر برای طرح اسـتیضاح هسـتیم. وی از 
امضـای افـراد مؤثر مجلس پای اسـتیضاح وزیر نفت خبر داد و اظهار داشـت: روز 
سه شـنبه اسـتیضاح کنندگان تشـکیل جلسـه داده و تصمیم گیری خواهند کرد. 
موسـوی با اشـاره بـه اینکه در ایـن روز جمع بندی نهایی صورت گرفته و نسـبت 
بـه تحویـل یا عـدم تحویل این اسـتیضاح به هیأت رئیسـه مجلس تصمیم گیری 
خواهـد شـد، گفت: به احتمـال زیاد اسـتیضاح آقای زنگنه روز سه شـنبه تحویل 
هیـأت رئیسـه می شـود. عضو کمیسـیون انـرژی مجلس با اشـاره به جمـع آوری 
40 امضـا بـرای اسـتیضاح وزیـر نفـت، تصریـح کـرد: احتمـاال تعـداد امضاهـا تا 
روز سه شـنبه بـه 50 خواهـد رسـید و البتـه بسـیاری از نمایندگان نیـز که متن 
اسـتیضاح را امضـا نمی کننـد بـا اسـتیضاح موافقنـد و عنـوان می دارند کـه رأی 

موافـق خواهنـد داد.

درباره ارتقای سطح 
روابط به سفير هيچ 
توافقى نشده است

انگلیـس  در  ایـران  کاردار 
بازگشـایی رسـمی و فعالیت کامل 
سـفارت ایـران در لنـدن را اعـالم 
کـرد. محمدحسـن حبیـب اهلل زاده 
در گفت وگـو بـا ایسـنا با بیـان این 
که ایـران در اول اسـفند 92 پرچم 
خود را در سـفارت کشـورش در لندن برافراشـته بود، گفت: مراسـم بازگشایی امروز 
درواقـع اعالم بازگشـایی رسـمی و فعالیت کامـل در ادامه فعالیت هـای بیش از یک 
سـال گذشـته ماسـت. وی کـه تاکنون به عنـوان کاردار غیر مقیـم ایـران و از امروز 
به عنوان کاردار رسـمی ایران فعالیت خود را در سـفارت کشـورمان در لندن دنبال 
می کند، در ادامه درباره جزئیات برگزاری مراسـم بازگشـایی رسـمی سـفارت ایران 
در انگلیـس گفـت: این مراسـم بـا حضور برخـی مقامات انگلیسـی از جمله اعضای 
پارلمـان و وزارت خارجـه ایـن کشـور، ایرانیـان مقیـم انگلیـس و نهادهـای ایرانـی 
حاضـر در ایـن کشـور و همچنین آقای دانش یـزدی، معاون وزیر خارجه کشـورمان 
برگزار شـد. حبیـب اهلل زاده درخصوص اظهـارات هاموند، وزیـر خارجه انگلیس قبل 
از سـفرش به تهران درباره ارتقای سـطح کاردار به سـفیر طی ماه های آینده گفت: 
فعال در این خصوص نه توافقی و نه صحبتی شـده اسـت و روابط در سـطح کاردار 

توافق شـده اسـت.

ديپلماسى ديپلماسىمجلس مجلس

کاغذاخبار

مدیـرکل اعتبـارات بانـک مرکـزی بـه مـردم اطمینـان 
داد هـدف از اجـرای قانـون اصـالح مالیـات های مسـتقیم، 
سـرك کشـیدن بـه حسـاب هـای سـپرده گـذاران نیسـت 
بلکـه قانونگـذار و دولـت بـه دنبـال ایجاد شـفافیت بیشـتر 

فعالیـت هـای اقتصـادی در کشـور هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک مرکـزی، سـیدعلی 
ایجـاد  بـه  بـرای کمـک  افـزود:  میرمحمدصادقـی  اصغـر 
ایـن شـفافیت، مجلس شـورای اسـالمی دسـتیابی به یک 
نظـام یکپارچـه مالیاتـی را الزم دانسـته تـا براسـاس آن 
تمـام دسـتگاه هـای دولتـی، غیردولتی، نهادهـای عمومی 
و بانـک هـا اطالعـات الزم را بـه سـازمان امـور مالیاتـی 

کنند.  ارائـه 

بـه گفتـه وی، گـردش مالـی، حسـاب بدهـی، حسـاب 
سـپرده، حسـاب تسـهیالتی، گشـایش اعتبـار اسـنادی و 
ضمانـت نامـه هـای مربـوط بـه افـراد حقیقـی و حقوقـی 
مودیـان مالیاتـی توسـط بانـک مرکـزی در اختیار سـازمان 

امـور مالیاتـی قـرار مـی گیرد.
 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ارائـه ایـن اطالعات به سـازمان 
امـور مالیاتـی مشـکلی ایجـاد نمـی کنـد، اظهـار داشـت: 
مهمتریـن موضـوع در نظـام بانکـی اصـل محرمانـه بـودن 
اطالعـات حسـاب بانکـی اشـخاص و افـرادی اسـت که نزد 
بانـک هـا حسـاب دارنـد یـا تسـهیالت دریافـت کـرده اند 
کـه ایـن اصـل محرمانـه بودن بـه هیچ وجـه نباید خدشـه 
دار شـود. میرمحمـد صادقـی بـا بیـان اینکـه هـدف از این 

تبـادل اطالعـات، راسـتی آزمایـی اظهارنامـه هـای مالیاتی 
اسـت، گفـت: بـا تفاهمـی کـه بـا وزارت امـور اقتصـادی و 
دارایـی در زمینـه تبـادل اطالعـات انجام شـده اسـت، این 
اطالعـات در اختیـار سـازمان امور مالیاتی قـرار می گیرد تا 
از صحـت و سـقم اظهارنامـه های مودیـان اطمینان حاصل 
کننـد و مـردم مطمئن باشـند کـه اطالعات حسـابهای آنها 

محرمانـه خواهـد ماند.
مدیـرکل اعتبـارات با اشـاره به سـامانه اطالعاتی موجود 
در بانـک مرکـزی، گفـت: تمـام بانـک هـا موظفنـد قبـل 
از اعطـای تسـهیالت، در خصـوص اطالعـات بانکـی فـرد 
تسـهیالت گیرنـده، بـه ویـژه در بحـث مطالبـات معـوق از 

بانـک مرکـزی اسـتعالم کنند.

به حساب های بانکى سرک کشيده نمى شود
بانک مرکزی 
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در شماره های قبل روزنامه بعد از نظری به خاطرات و فعالیت های آقای محمد صنعتی در دهه بیست شمسی که سال های بعد از جنگ جهانی دوم بود، و همچنین اشاراتی که به فعالیت های اقتصادی ایشان 
و به ویژه کارخانه خورشید داشتیم، از این شماره به بعد، به فعالیت ها و خاطرات ایشان در عرصه مسایل اجتماعی خواهیم داشت.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

شما چه مردم پر توقعی هستید که در بیابان، خیابان می خواهید!!
 بخش سى

فعالیت های اجتماعی
بی تردیـد عمـده فعالیت هـای محمـد صنعتـی در بیش از 
شـش دهـه ی اخیـر، در عرصـه اجتماعـی بـوده اسـت. اگـر 
بخواهیـم ایـن فعالیت هـا را بـا توجـه بـه اولویـت زمانـی و 
عضویـت در نهادهـای مختلـف تقسـیم نماییـم، باید از سـه 
شـهر  محلـی  »انجمن هـای  در  عضویـت  اصلـی؛  مبحـث 
کرمـان«، عضویـت در »شـورای هیئـت مشـورتی روزنامـه 
اطالعـات در کرمـان« و عضویـت در »انجمـن شهرسـتان 
کرمـان« و فعالیت هـای هـم زمـان دیگـری چـون: عضویـت 
در »کمیتـه حمایـت از مصرف کننـدگان«، »اتـاق اصنـاف«، 
نیکـوکاری«،  ملـی  »جنبـش  ایـران«،  مدیریـت  »انجمـن 
»بنیادهـای نیکـوکاری حضرت سـجاد )ع( و بنیـاد فرهنگی 
ـ تربیتـی حـاج اکبر صنعتـی«، »هیئت منصفـه مطبوعات«، 
»انجمـن حمایـت از زندانیان«، »شـورای آمـوزش و پرورش 
خدمـات  »سـازمان  پیشـاهنگی«،  »سـازمان  منطقـه ای«، 
اجتماعـی«، »مجمـع خیریـن سـالمت«، »جمعیـت شـیر و 

خورشـید«، »کمیتـه جنـگل قائـم« و ... یـاد نمـود.
الف ـ انجمن های محلی شهر کرمان

قبـل از آن که نهادهـای اجتماعی چون »هیئت مشـورتی 
روزنامه اطالعات« و »انجمن اسـتان و شهرسـتان« تشـکیل 
گردد و مسـایل و مشـکالت شـهری مورد بررسـی قرار گیرد، 
اهالـی تعـدادی از محله هـای شـهر جهـت مشـخص نمودن 
مشـکالت و پیگیـری معضـالت موجـود، اقـدام بـه تأسـیس 
انجمن هـای محلـی نمودنـد. محمـد صنعتـی در خصـوص 

پیشـینه و اهـداف ایـن انجمن هـا می گویـد: 
تأسـیس  فکـر  ش.   1336 ـ   37 سـال های  حـدود  »در 
انجمن هایـی کـه بتوانـد مشـکالت و معضـالت هـر محلـه  را 
بررسـی و در زمینـه رفـع مشـکالت پیگیـری نماید، توسـط 
متنفذیـن و سرشناسـان هـر محلـه شـکل گرفـت. تـا آن 
جایـی کـه بنـده به خاطـر مـی آورم در شـهر کرمـان حدود 
10 انجمـن  محلـی، چـون: ابوحامـد، میـدان قلعه، شـاهزاده 
محمـد، حافظ، ته باغ لــله، خواجو و فردوسـی و ... تشـکیل 

گردید.
 ایـن انجمن هـا کـه هـدف اصلـی آنـان عمـران و آبـادی 
فرهنگـی،  زمینه هـای  در  محلـه؛  هـر  معضـالت  رفـع  و 
اجتماعـی، آموزشـی، بهداشـتی و ... بـود، بـا گرفتـن مجـوز 
از شـهربانی شـروع بـه کار نمودنـد. در آن زمـان چـون در 
شـهر کرمـان اقدامـات عمرانی خاصـی صورت نگرفتـه بود و 
کمبودهـای شـدیدی در هر محله مشـهود بـود، اقدامات این 
انجمن هـا بسـیار چشـمگیر و تأثیرگـذار بود و ارایه بسـیاری 
از طرح هـای عمرانـی شـهر و پیگیری آنان تا حصـول نتیجه 
خیابان هـای  آسـفالت  جدیـد،  خیابان هـای  احـداث  ماننـد 
قبلـی، لوله کشـی آب، احـداث مراکـز آموزشـی و درمانـی، 

تأمیـن روشـنایی خانه هـا و ... در ایـن راسـتا بـود.
شما چه مردم پر توقعی هستید که در بیابان، خیابان 

می خواهید!!
بنـده بـه رغـم آن کـه در بسـیاری از انجمن هـای محلـی 
فعالیـت داشـتم، امـا نظـر بـه ایـن کـه از اهالـی محلـه ی 
ابوحامـد بـودم، بـا ایـن انجمـن همـکاری بیشـتری داشـتم. 
بـرای آن کـه خواننـدگان از وضعیـت آن روزگار این محله 
اطـالع بیشـتری حاصـل نماینـد، خـوب اسـت بـه خاطره ای 
در ایـن زمینـه اشـاره نمایـم. از آنجایـی کـه محلـه ی  مـا در 
جـوار قسـمتی از خنـدق مـرز شـمالی شـهر قـرار داشـت و 
بالطبـع اهالـی جهـت ایـاب و ذهـاب بـا مشـکالت عدیده ای 
اقبـال در  اسـتانداری عبدالوهـاب  بودنـد، در زمـان  روبـرو 
کرمـان )1340 ـ 1338( تصمیـم گرفتـه شـد معضل اهالی 
محلـه مبنی بـر پر نمودن خندق شـمالی و احـداث خیابانی 
در ایـن محلـه پیگیـری شـود. بنـده بـه نمایندگـی از طرف 
اهالـی درخواسـت را بـه اسـتانداری اعـالم نمـودم. چند روز 
بعـد از طـرف اسـتاندار، معـاون وی بـه نـام آقـای »ممنون« 
جهـت بررسـی ایـن خواسـته بـه محلـه آمـد. ایشـان پس از 
مشـاهده اوضـاع محلـه، خنـدق  و بیابـان مجـاور، رو بـه من 
کـرد و گفـت: »ایـن چـه درخواسـتی کـه عنـوان نموده اید؟ 
شـما چـه مـردم پـر توقعـی هسـتید کـه در بیابـان، خیابان 

می خواهیـد!!«. 
جلسـات انجمـن ابوحامـد هفتگـی و بـه صـورت دوره ای 
در منـزل یکـی از اعضـاء، یـا در مسـاجد و تکیه هـای محلـه 

تشـکیل می شـد. همـان گونـه کـه در اسـاس نامه ی انجمـن 
قیـد شـده بود، سـعی می شـد در جلسـات از مطـرح نمودن 
مسـایل سیاسـی، جناحـی، حاشـیه ای و حتـی مسـایلی که 
مرتبـط بـا منافـع اعضای انجمـن بود، خـودداری گـردد. در 
مـواردی نیـز کـه الزم بـود مسـئولین در جریـان جزئیـات 
مسـایل انجمـن محلـه قـرار گیرنـد و یـا در انجـام اقدامـی 
می توانسـتند نقـش داشـته باشـند، از آنـان جهـت شـرکت 
در انجمـن دعـوت بـه عمـل می آمد، یـا جلسـه در محل کار 

آنـان تشـکیل می گردیـد.

 
یکـی از مهم تریـن وظایفـی کـه به عهـده اعضـای انجمن 
واگذار شـده بود، این بود که پس از مطرح شـدن مسـئله ای 
و بررسـی چگونگـی انجـام آن، شـخص یـا افـرادی از انجمن 
مأموریـت می یافتنـد تـا مورد مذکـور را تا حصول بـه نتیجه 
پیگیـری نماینـد و در هـر جلسـه گزارشـی از اقدامـات خود 

در انجمـن بـه سـمع دیگر اعضا برسـانند.
خواننـدگان محتـرم بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه نماینـد و 
ذهـن  در  کرمـان  شـهر  روزگار  آن  وضعیـت  از  تصویـری 
خـود مجسـم نماینـد، تـا از ایـن گـذر بهتـر و روشـن تر بـه 
علـل تأسـیس و فعالیـت انجمن هـای محلـی و تأثیـر آنـان 
فاقـد  صحبـت،  مـورد  روزهـای  آن  در  شـهر  ببرنـد.  پـی 
اغلـب امکانـات عمرانـی و رفاهـی بـود؛ محله هـای مختلـف 
یـا  خیابـان،  بـدون  مخروبـه ،  سـاختمان های  داشـتن  بـا 
خیابان هـای بن بسـت هـم بـدون آسـفالت، عـدم لوله کشـی 
آب آشـامیدنی، عـدم وجـود بـرق، امکانـات رفاهـی )بـازار، 
فضـای سـبز، درمانـگاه و ...( و هـزار مشـکل دیگـر، شـهر 
کرمـان را ردیـف عقـب  مانده تریـن و محروم ترین شـهرهای 
ایـران نمـوده بـود. حتی برخـی مواقع بارش بـاران و برف که 
همیشـه بـه عنوان مظاهـر رحمت الهی، موجبات خشـنودی 
مـردم را فراهـم می نمایـد، مشـکالت عدیـده ای را در شـهر 

کرمـان بـه دنبال داشـت.

]متن سند[:
وزارت کشـورـ  شـهربانی کل کشورـ  شـهربانی های استان 

کرمان

شماره: 24 ـ 513  تاریخ صدور: 3/ 5/ 2535 ]1355[
تاریخ اعتبار: از تاریخ 3/ 5/ 2535 تا تاریخ: 3/ 5/ 2537

بـه هیئـت مدیره انجمـن محلـی ابوحامد که اسـامی آنان 
ذیـاُلً منـدرج اسـت و فعـاُلً واجـد شـرایط مقـرره می باشـند 

اجـازه افتتـاح انجمـن محلـی ابوحامد داده می شـود
اسامی هیئت مدیره: 

1ـ یحیـی اوحـدی )رییـس( 2ـ محمـد صنعتـی )نایـب 
رییـس اول( 3ـ حـاج اکبـر نکویـی )نایـب رییـس دوم( 4ـ 
حسـین داودی کرمانـی )خزانـه دار( 5ـ محمـد دندان سـاز 

دانشـور )دبیـر(.
اسـاس نامه انجمـن محلـی مزبـور کـه مشـتمل بـر یـازده 
مـاده و آیین نامـه آن عبارت از ... ماده می باشـد به شـهربانی 
کرمـان تسـلیم گردیـده و بـه شـماره 24 ـ 513 ثبت شـده 

است.
اخطـارـ  در صورتـی کـه هیئـت مدیـره کـه اسـامی آن ها 
در بـاال منـدرج اسـت یا یـک نفـر از آن ها تغییر کنـد مراتب 
را بایـد بـه دایـره اطالعـات شـهربانی کرمـان اطـالع داده و 

تقاضـای تجدیـد پروانـه نمایند.
رییـس سرپرسـت شـهربانی های اسـتان کرمـان سـرتیپ 

نی ما قهر
]امضا[: از سوی سرهنگ ...

]مهر[: شهربانی استان کرمان

احداث بیمارستان بیمه و خانه های سازمانی؛ دو 
نمونه  از تالش های انجمن ابوحامد

و  پیشـنهادات  از  مـورد  دو  بـه  اسـت  الزم  اینجـا  در 
پیگیری هـای انجمـن ابوحامـد اشـاره نمایـم کـه هـر کدام 
از آنـان ـ در زمـان خـود ـ باعـث تحـول بسـیار مطلوبی در 
وضعیـت شـهر کرمـان، بـه ویـژه منطقـه ابوحامـد داشـت؛ 
)آیـت اهلل کاشـانی( و  بیمـه  بیمارسـتان  احـداث  نخسـت 

ایـن منطقـه اسـت. دیگـری خانه هـای سـازمانی در 
ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه مابیـن شـرکت پیمانـکاری 
جـاده  از  قسـمتی  احـداث  کـه  »کامپسـاکس«  نـام  بـه 
کرمـان ـ بندرعبـاس را عهـده دار بود و سـازمان بیمه های 
اجتماعـی در مـورد پرداخـت میـزان حـق بیمـه کارگـران 
شـرکت مزبور اختالفی حاصل شـده بود. پـس از مذاکرات 
قـرار شـد  مسـئولین  از  تعـدادی  میانجی گـری  و  مفصـل 
ایـن شـرکت بـا هزینـه خـود بیمارسـتانی در کرمـان یـا 
و  نمایـد،  اهـدا  بیمـه  سـازمان  بـه  و  بسـازد  بندرعبـاس 

در عـوض سـازمان بیمـه اجتماعـی نیـز از ادعـای خـود 
صرف نظـر کنـد؛ البتـه شـرط شـده بـود کـه زمیـن مـورد 
نیـاز بیمارسـتان بـه صـورت رایـگان در اختیـار شـرکت 

کامپسـاکس گذاشـته شـود.
منصـور  ملـک  رایزنـی  و  خبـر  ایـن  پخـش  از  پـس 
ملـی(  در مجلـس شـورای  کرمـان  )نماینـده  اسـفندیاری 
کـه از قبـل در جریـان فعالیـت انجمـن ابوحامـد قـرار بود، 
باعث شـد تـا اعضـای انجمن ابوحامـد جلسـه فوق العاده ای 
تشـکیل دهنـد و  بـا توجـه بـه مدت زمـان محدودی )سـه 
روز( کـه بـرای ایـن کار داشـتند، بعـد از مذاکـرات مفصل، 
انجـام تمهیـدات بسـیار و صحبت نمـودن با آقـای »محمد 
کـه  آنجایـی  از  و  نمـوده  راضـی  را  وی  گنجعلی خانـی«، 
زمین هایـی در ایـن منطقـه متعلـق بـه موقوفه مؤیـدی بود 
)4(، در زمـان مقـرر زمین در اختیار شـرکت قـرار گرفت و 
کار احـداث بیمارسـتان آغـاز گردیـد، و از ایـن گـذر عالوه 
بـر آن کـه یکـی از احتیاجـات شـهر کرمـان تـا حـدودی 
مرتفـع گردیـد، احـداث بیمارسـتان مذکـور در عمـران و 
آبـادی محلـه ابوحامـد کرمـان نیـز تأثیـر بسـزایی داشـت 

 .)5(
دیگـر  از  محلـه،  ایـن  در  سـازمانی  خانه هـای  احـداث 
مـواردی بـود کـه بـا پیگیری هـای مسـتمر اعضـای انجمن 
ابوحامـد صـورت گرفـت. در ایـن قضیـه هم چون قـرار بود 

تعـدادی خانه سـازمانی جهت اسـکان مدیـران و کارمندان 
غیـر بومـی در شـهر کرمان سـاخته شـود، انجمـن ابوحامد 
بـا انجـام مذاکـرات بـا آقـای گنجعلی خانی )متولـی موقوفه 
مؤیـدی( توانسـت زمیـن مورد نیـاز را در اختیار مسـئولین 
آبـادی  و  عمـران  در  خانه هـا،  ایـن  احـداث  دهـد.  قـرار 
منطقـه ی ابوحامـد کـه قبـل از آن بیابان بـود، تأثیر زیادی 

داشت.  
خصـوص  در  صحبت هایـم  پایـان  در  تقدیـر  هـر  بـه 
نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  کرمـان،  شـهر  محلـی  انجمن هـای 
اختیـارات  محلـی  انجمن هـای  چنـد  هـر  نمایـم،  اشـاره 
بازگـو  انجمن هـا  ایـن  چـون  امـا  نداشـتند،  اجرایـی 
کننـده ی احتیاجـات هـر محلـه بودنـد و از طرفـی پیگیری 
خسـتگی ناپذیر و مصرانـه ی خواسـت ها و نیازهـا تـا محقـق 
شـدن، مهم تریـن کار اعضـا بـود، نقشـی قابـل توجـه در 
انجـام بسـیاری از اقدامـات عمرانـی، بهداشـتی، آموزشـی 

ایفـا نمودنـد« )6(.  هـر محلـه 

پی نوشت:
پی نوشت ها:

)1( ـ روزنامه بیداری، یکشنبه 21 آبان 1391، شماره 671.
)2( ـ ایـن عکـس بـه همـراه گـزارش آن در روزنامـه کیهـان )2 

اسـفند 1345( منتشـر گردیـده بـود.

)3( ـ روزنامه کیهان، چهارشنبه 2 اسفند 1345، شماره 7067.
بـه  منطقـه  ایـن  زمیـن  بیمارسـتان،  احـداث  از  قبـل  ـ   )4(
»زمین هـای خـاك بارکنـی« مشـهور بـود؛ یعنـی افـرادی بودنـد 
کـه خـاك ایـن زمین هـا را جهت بام انـدوه کردن منازل و درسـت 
کـردن خشـت، توسـط االغ بـار نمـوده و بـه فـروش می رسـانند؛ 

از ایـن رو زمیـن  ایـن منطقـه بسـیار گـود شـده، و ایـن گودی در 
مفیـد  ـ  زیرزمیـن  احـداث  ـ جهـت  بیمارسـتان  جریـان سـاخت 

واقـع شـد )محمـد صنعتـی(.
)5( ـ ایـن بیمارسـتان در ابتـدای تأسـیس به نام بیمارسـتان بیمه 
نام گـذاری شـد و سـپس بـه نام هـای بیمارسـتان 24 اسـفند، مصدق 

و آیـت اهلل کاشـانی تغییـر نـام داد. هـم اکنـون سـاختمان جدید این 
بیمارسـتان در جوار بیمارسـتان آیت اهلل کاشـانی سـاخته شـده است 
و در مهـر مـاه 1393 بـا نـام بیمارسـتان پیامبـر اعظـم )ص( افتتـاح 

گردیـد )محمـد صنعتی(.
)6( برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر 1392.
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هواوی 7i Honor را با 
دوربين چرخان ۱80 درجه 

معرفى کرد

نـام  بـا  را  خـود  هوشـمند  گوشـی  آخریـن  هـواوی  
7i Honor معرفـی کـرد. این گوشـی نیز ظاهری مشـابه 
سـایر محصـوالت میـان رده ی هـواوی دارد، امـا تفـاوت 
اصلـی در دوربیـن ایـن گوشـی و قابلیـت چرخـش 180 
ویژگـی  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  اسـت.  نهفتـه  آن  درجـه ی 
دوربین پشـتی گوشـی به دوربین سـلفی تبدیل می شـود.

 معمـوال گوشـی های هوشـمند بـا سنسـور ضعیف تری 
بـرای دوربیـن سـلفی روانه ی بازار می شـوند. ایـن موضوع 
در مـورد گوشـی های هوشـمند میـان رده بیشـتر صـادق 
هوشـمند  گوشـی های  از  شـماری  اخیـرا  البتـه  اسـت. 
بـه همـراه سنسـوری بـا رزولوشـن باالتـر روانـه ی بـازار 
شـده اند، امـا بـا نگاهـی بـه وضعیـت کلـی بـازار می تـوان 
بـه جـرات گفـت که اغلـب گوشـی های موجود از سنسـور 
ضعیفـی بهـره می برنـد. هـواوی راه حـل جالـب توجهـی 
در پیـش گرفتـه و بـه جـای بهره گیـری از سنسـور قـوی 
در جلـوی گوشـی، امکانـی را فراهـم آورده که با اسـتفاده 
از آن می تـوان دوربیـن پشـتی را بـا یـک چرخـش 180 

درجـه تبدیـل بـه یـک دوربیـن سـلفی کرد.
 7i Honor هـواوی سـاعاتی پیـش گوشـی هوشـمند
را معرفـی کـرد. ایـن گوشـی از سنسـور 13 مگاپیکسـلی 
 2.0/F بهـره می بـرد کـه دیافراگـم آن Exmor سـونی
اسـت و می تـوان آن را بـا چرخشـی 180 درجه بـه عنوان 
دوربیـن سـلفی مـورد اسـتفاده قـرار داد. هواوی با اشـاره 
بـه مقاومـت بـاالی لـوالی تعبیـه شـده بـرای دوربیـن، 
اسـتفاده از آن در شـرایط سـخت را بـدون هیـچ ایـرادی 
توصیـف کـرده اسـت. هـواوی عنوان کـرده کـه در صورت 
بـاز و بسـته شـدن این لوال بـرای 132 بار در هـر روز، این 
مکانیـزم حداقـل می توانـد بـرای دو سـال بـدون مشـکل 
کار کنـد. هـواوی اولیـن گوشـی هوشـمندی نیسـت کـه 
 Oppo از چنیـن قابلیتـی بهـره می بـرد؛ کمپانـی چینـی
گوشـی هوشـمند N1 را با ایـن قابلیت روانه ی بـازار کرده 

ست. ا
از جمله ی سـایر مشـخصات فنی این گوشـی هوشـمند 
می تـوان بـه صفحـه ی نمایـش 5.2 اینچـی این گوشـی با 
رزولوشـن 1080p، تراشـه ی اسـنپدراگون 616 بـا هشـت 
هسـته ی پردازشـی، 2 یـا 3 گیگابایـت حافظه ی رم بسـته 
بـه انتخـاب مـدل 16 یـا 32 گیگابایتـی و باتـری 3/100 
میلـی آمپـر سـاعتی اشـاره کـرد. بایـد بـه سنسـور اثـر 
انگشـت ایـن گوشـی نیـز اشـاره کـرد کـه بـه جـای قـرار 
گرفتـن در پنـل جلـو یا پشـت، در حاشـیه ی گوشـی قرار 

اسـت. گرفته 
قیمـت 7i Honor بـرای نسـخه ی 16 گیگابایتی 250 
دالر و بـرای نسـخه ی 32 گیگابایتـی 300 دالر تعییـن 
شـده اسـت. ایـن گوشـی هوشـمند در بـازار بیـن الملل با 

قیمـت 300 یـا 400 دالر روانـه ی بـازار خواهد شـد.

در فضـای مجـازی اینترنـت مفاهیمـی مثـل 
معنـا  محرمانـه  اطالعـات  و  اطالعـات  امنیـت 
ندارنـد. بـا وجـود حفره هـای امنیتـی و هکرهای 
سـودجو، هر لحظه ممکن اسـت حریم شـخصی 

شـما در اینترنـت بـه خطـر بیافتد.
باشـید،  کـرده  دنبـال  را  خبرگزاری هـا  اگـر 
حتمـا از لـو رفتـن اطالعـات میلیون هـا کاربـر 
داریـد.  خبـر  خارجـی  سـایت های  از  یکـی  در 
تاثیـری که ایـن اطالعـات درز کـرده می تواند بر 
زندگـی میلیون هـا افراد داشـته باشـد، بی سـابقه 
اسـت. ایـن روزهـا هکرهـای سـودجو بـه یکـی 
و  اطالعـات  دنیـای  در  بـزرگ  دغدغه هـای  از 
تکنولـوژی تبدیل شـده اند. با این حسـاب، شـما 
هـم بـه عنـوان کاربـران اینترنـت باید بـه همان 
انـدازه در فضـای مجـازی هوشـمند عمـل کنید 

و ایـن نکتـه را در نظـر داشـته باشـید کـه هیـچ 
اطالعاتـی در فضـای مجـازی در امـان نیسـت. 

پنـج قانـون در زندگـی آنالیـن وجـود دارد 
کـه دانسـتن آنهـا می توانـد کمـک کنـد کـه بـا 
چشـم بـاز و آمادگـی قبلـی در فضـای مجـازی 
فعالیـت کنیـد و اطالعـات مهم مربوط بـه کارت 
بانکـی خـود را بـه آن بسـپارید. در ایـن صـورت 
اگـر اطالعـات محرمانه ی شـما در معـرض خطر 
قـرار گرفـت، حداقـل بـا آمادگی بیشـتری با این 

مشـکل مواجـه خواهید شـد.
1. تصـور کنیـد هر آنچـه که انجـام می دهید 
و می گوییـد در اختیـار عموم قـرار خواهد گرفت.

2. گـول تنظیمـات امنیتی و رمزهـای عبور را 
نخوریـد. اینهـا صرفـا خیال هـای باطلی هسـتند 
کـه شـما را از واقعیـت قانـون اول دور می کنند.

و  مکانـی  و  زمانـی  شـرایط  کـه  بدانیـد   .3
یکسـان  می کنیـد  وارد  شـما  کـه  داده هایـی 
هسـتند؛ بدین معنی که شـرایط زمانـی و مکانی 
ارسـال داده هـا هـم جـزو اطالعاتـی هسـتند که 
بـه  را  داده هـا  کـه  هنگامـی  می شـوند.  ثبـت 
اینترنـت وارد مـی کنیـد، ایـن نکتـه را در نظـر 
داشـته باشـید کـه شـما خواه ناخـواه اطالعـات 
مربوط بـه هویت )خودتـان(، ماهیـت )داده هایی 
کـه وارد مـی کنیـد(، زمـان )زمـان وارد کـردن 
داده هـا(، مـکان )وب سـایتی کـه داده هـا را به آن 
وارد می کنیـد(، نحـوه )دسـتگاه و مرورگـری که 
بـه وسـیله ی آن داده هـا را وارد می کنیـد( و علت 
)هدف وب سـایت( را در اختیار سـرورهای مرتبط 

می گذاریـد.
تمـام  کـه  کنیـد  توجـه  نکتـه  ایـن  بـه   .4

اطالعـات مربـوط به تبـادالت کارت بانکی شـما 
در یـک دفتـر بسـیار بـزرگ ذخیـره شـده اند که 

روزی قابـل دسترسـی خواهنـد بـود.
5. بـاور کنیـد وقتـی کـه داده هـا را حـذف 

نمی رونـد. بیـن  از  می کنیـد، 

هـر پدیـده ی جدیـدی باالخـره زمانـی عادی 
می شـود. زوری می رسـد کـه پارانوید بـودن باب 
مـی شـود؛ در آن موقـع مـی توانیـد بگوییـد که 
قبـل از اینکـه چنیـن خصلتـی مـد شـود، شـما 

بودید. پارانویـد 

در اينترنت هيچ چيز پنهان نمى ماند
پنج نکته ی مهم در استفاده از اينترنت

خبر

فناوری فورس تاچ اپل چیست و چه کاربردهایی دارد؟
 به کوشش آرين اسدی

از آیفون هـای  اپـل در مـاه آینـده سـری جدیـدی 
خـود را معرفـی خواهد کـرد اما چون سـری اس آیفون 
6 و 6 پـالس معرفـی خواهنـد شـد، نمی تـوان انتظـار 
تغییـرات در ظاهـر گوشـی را داشـت. بـه نظر می رسـد 
عـالوه بـر تغییـرات سـخت افزاری درون گوشـی شـاهد 
اضافـه شـدن فنـاوری فـورس تـاچ اپـل بـه آیفون های 
جدیـد باشـیم. اما فـورس تاچ چیسـت و چـه کاربردی 

دارد؟
انتظـار مـی رود اپـل در مـاه آینـده آیفـون 6 اس و 
6 اس پـالس را معرفـی کنـد. بنابـر رویـه ی سـال های 
تغییـرات  انتظـار  نمی تـوان  شـرکت،  ایـن  گذشـته 
محسـوس در طراحـی ظاهـری گوشـی را داشـت امـا 
بـه نظـر می رسـد ایـن بـار شـاهد تغییـری بـزرگ امـا 
غیرظاهـری خواهیـم بـود و آن اضافـه شـدن فنـاوری 

فـورس تـاچ بـه آیفون هـای جدیـد اسـت.
ایـن فنـاوری چیسـت و کار بـا آن چـه حسـی را بـه 
کاربـر منتقـل می کنـد؟ اپـل دو گجـت خـود مجهز به 
ماه هـای گذشـته معرفـی  را در  تـاچ  فـورس  فنـاوری 
بـه عنـوان  را  بـار می خواهـد آن  ایـن  کـرده اسـت و 
فنـاوری پیـش روی خـود در سـال 2015 وارد آیفون ها 
نیـز بکنـد. حـال  بـا رجـوع بـه ایـن دو گجـت می توان 
در  تـاچ  فـورس  آینـده ی  مـورد  در  پیش بینی هایـی 

آیپدهـا و آیفون هـا داشـت.
فورس تاچ چیست؟

فـورس تـاچ صفحـه نمایش حسـاس به مقدار فشـار 
را بـا بازخـورد لمسـی ترکیـب می کنـد. نوعـی از ایـن 
اسـتفاده  وان  باکـس  ایکـس  کنترلرهـای  در  فنـاوری 
شـده امـا نکتـه ای کـه باعـث جذابیـت فنـاوری اپـل 
می شـود، سـاخت صفحـه نمایـش حسـاس بـه مقـدار 

فشـار اسـت، چرا کـه غالـب صفحـات نمایـش امروزی 
هیـچ حساسـیتی بـه مقـدار فشـار انگشـت ندارنـد.

صفحـه  در  تـاچ  فـورس  فنـاوری  از  واچ  اپـل 
نمایـش خـود بهـره می بـرد، ایـن در حالـی اسـت کـه 
مک بوك هـای جدیـد ایـن فنـاوری را در ترك پدهـای 
خـود جاسـازی کرده انـد. ایـن دو بـا وجـود بهره گیـری 
از فنـاوری یکسـان، حسـی بسـیار متفـاوت را بـه کاربر 

می کننـد. القـا 
ترك پـد مـک بـوك هماننـد ترك پدهـای معمولـی 
اسـت امـا کلیک هـای آن در واقـع در اثـر فشـار لمس 
عملکـرد متفاوتـی دارنـد. در واقـع فشـار بیشـتر بعـد 
عملکردهـای  می توانـد  ترك پـد  روی  بـر  کلیـک  از 
مختلفـی را نتیجـه دهـد. در یـک وبسـایت می توانـد 
واژه یـا اصطالحـی کـه بـر روی آن کلیـک کرده ایـد 
را شـرح دهـد  یـا در طـی پخـش ویدئـو ایـن لمـس 
می توانـد سـرعت پخـش را کاهـش یـا افزایـش دهـد. 
را  لمـس  مختلـف  فشـارهای  می توانـد  تـاچ  فـورس 
تشـخیص دهـد امـا در حـال حاضـر اسـتفاده های آن 

محـدود هسـتند.
فشـارهای  بـه  واچ  اپـل  در  تـاچ  فـورس  همچنیـن 
بیشـتر بـر روی صفحـه نمایـش بازخوردهـای مختلفی 
را نشـان داده و بـه نظـر می رسـد باعث لـرزش کوچکی 
نشـان  بـرای  بیشـتر  و  می شـود  سـاعت  بدنـه ی  در 
دادن منوهـای زیرمجموعـه بـکار مـی رود. زمانـی کـه 
اپلیکیشـن موسـیقی در حـال اجرا اسـت فشـار بیشـتر 
پخـش  ماننـد  گزینه هایـی  نمایـش  صفحـه  روی  بـر 
تصادفـی را فعـال می کنـد. یـا در هنـگام نشـان دادن 
سـاعت فشـار بیشـتر بر روی صفحه نمایـش گزینه های 
مختلـف بـرای پوسـته ی سـاعت را در اختیار شـما قرار 

خواهـد داد.
قطعه هـای  از  غیـر  جدیـدی  قطعـه  واج  اپـل  امـا 
معمولـی به نـام Taptic Engine نیز دارد. این موتور 
باعـث می شـود کـه سـاعت شـما عـالوه بـر لرزش های 
معمولـی، توانایـی ایجـاد لرزش های مختلـف و پیچیده 

را نیز داشـته باشـد.
فورس تاچ چه آینده ای پیش رو دارد؟

اسـتفاده از فنـاوری فـورس تاچ در صفحـات نمایش 
بـزرگ بـه چـه معنـا خواهـد بـود؟ بـه نظـر می رسـد 
ورود ایـن فنـاوری بـه آیپـد می توانـد حس یـک کلیک 
واقعـی را بـه کاربر منتقـل کند. گزارش هـا حاکی از آن 
هسـتند که اپل در سیسـتم عامـل iOS 9 ویژگی هایی 
ماننـد اپـل واچ را وارد گوشـی  و تبلت هـای خود خواهد 
کـرد و دکمه هـای مجـازی پـر کاربردتـری را در اختیار 

کاربـر قـرار خواهد داد.
تجربـه ی یـک دکمه ی واقعی بـر روی صفحه نمایش 
بـزرگ می توانـد بسـیار جذاب باشـد. سـوالی کـه پیش 
می آیـد ایـن اسـت که آیـا این فنـاوری می تواند حسـی 
ماننـد تایـپ بـر روی یـک صفحـه کلیـد فیزیکـی را به 

منتقـل کند؟ کاربر 
فنـاوری فـورس تـاچ را بـر روی آیپـد تصـور کنیـد. 
بـه نظر می رسـد حـس فشـار دادن دکمه هـا در هنگام 
تایـپ می توانـد باعـث بهبـود حـس و عملکـرد کاربـر 
شـود. بـه عـالوه شـاید بـا فشـار بیشـتر بتـوان حـروف 
را بـه حـروف بزرگتـر تبدیـل کـرد و یـا ویژگی هایی از 
ایـن دسـت را فعال کرد. در بسـیاری از اپلیکیشـن های 
بـرای  را  متنوعـی  کاربردهـای  می تـوان  نیـز  دیگـر 

فنـاوری فـورس تـاچ متصـور بود.
همچنیـن آیپـد پـرو بـا صفحـه نمایـش 13 اینچـی 

خـود می توانـد در کنار یک قلم اسـتایلوس حسـاس به 
فشـار لمـس قـرار گرفتـه و بـه گجتـی بی نظیـر تبدیل 
شـود. بـرای هنرمنـدان و طراحـان هنـری نیـز این قلم 
می توانـد بسـیار کاربـردی باشـد و بـه آن هـا اجـازه ی 

خلـق آثـار هنـری بی نظیـری را بدهد.
البتـه ذکـر این نکته ضروری اسـت که قلم سـرفیس 
پرو مایکروسـافت و قلم اسـتایلوس موجود در گلکسـی 
نـوت 5 سامسـونگ می تواننـد فشـارهای مختلـف روی 
صفحـه نمایش را تشـخیص دهنـد اما ایـن ویژگی تنها 
بـه نوشـتن بـر روی صفحه نمایـش محدود اسـت و در 

سـایر بخش هـا کاربـردی ندارد.
فنـاوری  از  اسـتفاده  تجربـه ی  گفـت  بتـوان  شـاید 
فـورس تـاچ در آیپـد بسـیار بهتـر از آیفون باشـد، چرا 
کـه حـس اسـتفاده از صفحه کلیـد مجـازی را می تواند 
بـه طـرز چشـم گیری بهبـود ببخشـد. البتـه در حـال 
حاضـر بـا توجـه بـه اسـتفاده های فـورس تـاچ در اپـل 
واچ و مـک بـوك نمی تـوان بـه آینـده ی نزدیـک ایـن 
فنـاوری بـرای کاربـران عـادی امیـدوار بود امـا به طور 
قطـع می تـوان گفـت که اپـل برنامه هـای بزرگـی برای 
فنـاوری جدیـد خـود دارد و زمـان آن هـا را بیـش از 

پیـش مشـخص خواهـد کرد.
در حـال حاضـر ایـن مسـئولیت بـر دوش اپل اسـت 
تـا فنـاوری فـورس تاچ را تنهـا به یک ویژگـی تبلیغاتی 
تبدیـل نکـرده و از آن بـه بهتریـن نحو ممکن اسـتفاده 
کنـد. ایـن فناوری نبایـد جایگزین لمـس طوالنی مدت 
در گوشـی ها شـود و یـا تنهـا گزینه هـای بیشـتر مانند 
پـاك یـا از نصـب درآوردن اپلیکیشـن ها را در اختیـار 
کاربـران قـرار دهـد. اپـل بایـد فـورس تـاچ را بـه بلوغ 

برسـاند و از پتانسـیل های آن اسـتفاده کنـد.

برخورد صاعقه 
باعث از دست رفتن 
بخشى از داده های 
گوگل شد

کاربـران  برخـی  فایل هـای 
گـوگل دیـروز از دسـترس خارج 
شـدند امـا پـس از مدتـی کوتـاه 
ایـن مشـکل برطرف شـد. گوگل 

دلیـل ایـن اتفـاق را برخـورد صاعقـه بـه مراکـز داده ی خـود در بلژیـک اعـالم 
کـرده اسـت. در حالت کلی مراکـز داده باید در مقابل صاعقه مقاومت بیشـتری 
داشـته باشـند. البتـه گوگل اعالم کرده اسـت کـه صاعقه به بخـش تامین برق 
مرکـز برخـورد کرده اسـت و باعث خارج شـدن آن از دسـترس شـده اسـت. به 
عـالوه تنهـا 0.00001 درصـد از داده های موجـود بر روی این مرکـز به صورت 
دائم از دسـترس خارج شـده اند و بقیه داده ها طبق روال گذشـته در دسـترس 
هسـتند. همچنیـن گـوگل بیـان کرده اسـت کـه بهبود سـخت افزاری خـود را 
ادامـه خواهـد داد تـا احتمـال از دسـت رقتن داده هـا را کمتر از قبـل نیز بکند. 
احتمـال از دسـت رفتـن داده هـای یـک مرکز در اثـر برخورد صاعقه بسـیار کم 
اسـت اما مشـکل اینجا اسـت که کاربران گزینه ای برای پشـتیبان گیری از این 
داده هـا ندارنـد و بایـد امیدوار باشـند تا گوگل و شـرکت های مشـابه این مراکز 

را امن تـر از گذشـته کننـد.

احتمال عرضه ی 
آيفون 6s از 27 
شهريور

همان طـور کـه می دانیـد اپـل 
از ماه هـا پیـش در حـال کار روی 
نسـل جدیـدی از آیفـون اسـت. 
پیـش از ایـن اخبار و شـایعه های 
زیـادی پیرامون آیفـون جدید اپل 
منتشـر شـده بـود. براسـاس ایـن 

 6s اخبـار به نظـر می رسـد ایـن شـرکت قصـد دارد بـه زودی دو آیفون بـا نام های
و 6s پـالس را به طـور رسـمی رونمایـی کنـد.  ایـن در حالی اسـت کـه به تازگی 
 6s 6 وs یـک وب سـایت فرانسـوی امـکان ثبت نام بـرای پیش خریـد آیفون هـای
پـالس شـرکت اپـل را فراهـم کـرده اسـت. البتـه الزم به ذکـر اسـت کـه ثبـت 
درخواسـت برای پیش خرید این دسـتگاه ها از تاریخ 20 شـهریور )11 سـپتامبر( 
امکان پذیـر اسـت. همچنیـن این وب سـایت اعالم کـرده که عرضـه ی آیفون های 
سـفارش داده شـده یـک هفته پـس از ثبت یعنی از 27 شـهریور )18 سـپتامبر( 
آغاز خواهد شـد.  براسـاس اخبار و شـایعه های منتشـر شـده اپل در نسـل جدید 
آیفـون از یـک دوربیـن 12 مگاپیکسـلی بهـره خواهـد گرفـت. به نظـر می رسـد 
شـرکت سـازنده  در این محصوالت از فنـاوری Force Touch هـم بهره خواهد 
گرفـت. همچنیـن یکـی از مهم تریـن شـایعه ها در مـورد نسـل جدیـد آیفـون، 

تصمیـم اپـل بـرای افزایـش ظرفیـت حافظه ی رم بـه 2 گیگابایت اسـت. 

تبلت ۱2 اينچى 
ويندوز ۱0 
سامسونگ

شـاید شـما هم بـه یاد داشـته 
کمپانـی  کـه  را  زمانـی  باشـید 
سامسـونگ تبلـت هـای ویندوزی 
خـود را تحـت نـام Ativ تولیـد و 
عرضـه می نمـود، حتـی گفته می 
شـد کـه برنـد Ativ در دیوایـس 

هـای وینـدوزی ایـن کمپانـی ماننـد برنـد Galaxy در دیوایـس هـای اندرویدی 
آن اسـت. بـه دالیلـی کـه رسـماً اعـالم نشـده اند کـره ای ها در سـال هـای اخیر 
دیوایسـی از سـری محصـوالت Ativ را وارد بـازار نکـرده انـد امـا به نظـر می آید 
کـه آشـتی بیـن سامسـونگ و مایکروسـافت بـه لطـف ورود وینـدوز 10 بـه بـازار 
 Weibo شـدنی خواهد بود. بر اسـاس اطالعات منتشـر شـده در شـبکه اجتماعی
چین، سامسـونگ در حال آماده سـازی تبلتی 12 اینچی با سیسـتم عامل ویندوز 
 Super 10 اسـت. گفتـه شـده اسـت کـه این محصـول با صفحـه نمایش لمسـی
AMOLED، چیپسـت Intel Core M سـاخته شـده بـا تکنولـوژی 14 نانـو 
متـری، 4 گیگا بایت رم، قلم لمسـی S Pen، بدنـه ای به ضخامت فقط 6/2 میلی 
متـر و 600 گـرم وزن وارد بـازار خواهـد شـد. هنـوز مشـخص نیسـت کـه صفحه 
نمایـش ایـن تبلت چه رزولوشـنی خواهـد داشـت امـا 2560 * 1600 و 3840 * 

2400 پیکسـل از جملـه احتمـاالت مطرح شـده هسـتند. 

گوگل پشتيبانى از 
واچ فيس های تعاملى 
را برای اندرويد ور 
فراهم کرد

فیس هـای  واچ  از  گـوگل 
تعاملـی بـرای اندرویـد ِور رونمایی 
کرد. تمامی سـاعت های هوشـمند 
آتـی  هفته هـای  از  ِور  اندرویـد 

بروزرسـانی مربـوط بـه ایـن واچ فیس هـا را دریافـت خواهنـد کـرد. همـان طـور 
کـه از نـام آن مشـخص اسـت، واچ فیس هـای تعاملـی ویژگی هـای جدیـدی را به 
سـاعت های اندرویـد ِوری اضافـه می کنـد کـه تعامل با سـاعت را تسـهیل می دهد. 
 Under  و Bits. Together در حـال حاضـر، سـه واچ فیس تعاملی بـا نام هـای
Armour بـرای سـاعت های اندرویـد ِور در نظـر گرفتـه شـده اسـت. واچ فیـس 
بیتـس بـه کاربـر ایـن امـکان را می دهـد عـالوه بر نگـه داشـتن اطالعـات دلخواه 
در صفحـه اول سـاعت، اطالعـات مربـوط بـه زمـان، تماس هـای از دسـت رفتـه، 
ایمیل هـای جدیـد، وضعیـت باتـری، بـورس، قـرار مالقات های آتـی و غیـره را نیز 
بـه آن اضافـه کنند. واچ فیس Together هم ظاهر نمایشـگر سـاعت را به فضایی 
بـرای اشـتراك گـذاری تبدیـل می کنـد؛ در این حالـت کاربر می تواند سـاعت خود 
را بـا سـاعت دوسـتان خـود متصـل کـرده و فایل هایی ماننـد تصاویر، شـکلک ها و 
فعالیت هـا را بـا آن هـا بـه اشـتراك بگذارنـد. واچ فیـس Under Armour هم به 

طـور مکـرر وضعیـت سـالمتی کاربـر را چـک می کنـد.

موتور جستجوگر سامسونگآيفون نرم افزار
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پنج طرح عمران شهری در 
عنبرآباد افتتاح مى شود

شـهردار عنبرآبـاد گفـت: در هفتـه دولـت کـه 
فرصتـی بـرای اطـالع رسـانی خدمات دولت اسـت، 
پنـج طرح عمران شـهری افتتاح و عملیـات اجرایی 
سـه طـرح دیگـر نیـز آغـاز مـی شـود. بـه گـزارش 
ایرنـا نعمـت اهلل حسـین زاده افزود: فضـای تعامل و 
همدلـی موجود بین اعضای شـورای اسـالمی باعث 
شـده تـا شـهرداری با اسـتفاده از این فضـا، اقدامات 
موثـری را بـرای عمران و توسـعه شـهر انجـام دهد. 
وی خاطرنشـان کـرد: کنارگـذر شـهر عنبرآبـاد که 
بـا اعتبـار 30 میلیـارد ریـال احـداث شـده و نقـش 
موثـری در کاهـش بـار ترافیـک و حـوادث درون 
شـهری دارد یکـی از طرح هایی اسـت کـه در هفته 
دولـت مـورد بهـره بـرداری قـرار می گیرد. حسـین 
زاده تصریـح کـرد: نصـب و راه انـدازی دو دسـتگاه 
دوربیـن کنتـرل نظارتـی در سـطح شـهر بـا اعتبار 
900 میلیـون ریـال از دیگـر طـرح هایـی اسـت که 
مـورد افتتـاح قرار خواهـد گرفت. شـهردار عنبر آباد 
افـزود: بهره بـرداری از بلوار ورودی شـهر عنبرآباد از 
سـمت خضرآباد بـه طول یکهزار و 300 متر شـامل 
روشـنایی معابـر، فضـای سـبز و جـدول گـذاری با 
اعتبـار دو میلیـارد ریـال نیـز در هفتـه دولـت آغاز 
مـی شـود. وی گفـت: بهـره بـرداری از سـاختمان 
شـورای شـهر با اعتبـار یک میلیـارد و 700 میلیون 
ریـال و جایـگاه عرضـه دام بـا اعتبـار 700 میلیـون 
ریـال نیـز در هفتـه دولت انجام می شـود. حسـین 
زاده ادامـه داد: همچنیـن در ایـن هفتـه عملیـات 
اجرایـی بوسـتان شـورا در شـهرك امـام خمینـی 
)ره( و سـاماندهی و آسـفالت بلوار امام سـجاد )ع( با 
اعتبـار 10 میلیـارد ریال آغـاز می شـود. وی گفت: 
مـکان  در  شـهر  سـطح  دستفروشـان  سـاماندهی 
جدیـد بـا 80 غرفـه از دیگر طرح هایی اسـت که در 
هفتـه دولت انجام خواهد شـد. شهرسـتان عنبرآباد 
در فاصلـه 260 کیلومتـری جنوب مرکز کرمان واقع 

شـده است.

احداث 5 خانه پزشک در
 جنوب کرمان

خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
بهداشـتی و درمانـی جیرفـت گفـت: احـداث پایگاه 
شـهری صاحب آبـاد و پنـج خانـه پزشـک از جملـه 
بـه  هسـتند.  کار  دسـتور  در  عمرانـی  پروژه هـای 
فـارس محمدرضـا محمدی سـاردو ظهـر  گـزارش 
امـروز در جمـع نمازگـزاران جمعـه در این شـهر با 
بیـان اینکـه دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت شـش 
سـال اسـت کـه فعالیـت خـود را آغـاز کرده اسـت، 
اظهـار داشـت: بـا وجـود منابـع غنـی در منطقـه 
جنـوب کرمـان فقـر و محرومیـت این منطقـه قابل 
تأمل اسـت. وی بیان داشـت: ضریب وجود تخت در 
جنـوب کرمـان 0.4 و در شـمال کرمان 2.3 اسـت، 
ایـن تفـاوت معنـاداری اسـت، جـدای از برنامه های 
برنامه هـا  نیـز یکسـری  وزارت بهداشـت دانشـگاه 
را  اجـرا کـرده تـا مشـکالت درمانـی و بهداشـتی 
منطقـه کاهـش یابـد. محمدی سـاردو بـا توجـه به 
اینکـه دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی 
و درمانـی جیرفـت هفت شهرسـتان جنـوب کرمان 
را در برمی گیـرد، افـزود: برنامه هایـی کـه در قالـب 
طـرح تحـول سـالمت انجـام شـده، طبـق ارزیابـی 
ناظـران وازرتخانـه عملکـرد خوبـی داشـته اسـت، 
بودجه هـای متعددی از وزارت بهداشـت گرفتیم که 
بودجـه اصلی برای کاهش میـزان پرداختی از جیب 
بیماران اسـت و در اختیار دانشـگاه قـرار گرفت. وی 
بـا بیـان اینکـه بـا اجـرای طـرح نظـام سـالمت در 
منطقـه میـزان پرداختـی بیمـاران در عمـل به رقم 
واقعـی 10 درصـد رسـید و بـه 3 درصـد کاهـش 
یافـت، خاطرنشـان کـرد: در زایمان هـای طبیعـی 
در کشـور جیرفـت رتبـه نخسـت را دارد و آمـار 
زایمان هـای سـزارین بسـیار کم اسـت، بیمارسـتان 
آیت اهلل کاشـانی رتبه دوم و سـوم زایمان در کشـور 
را دارد، امـا بیمارسـتان فرسـوده اسـت بـه همیـن 
دلیـل بهسـازی هایی در بیمارسـتان انجـام شـده و 

چنـد تخـت اضافـه کردیم.

چهاردهمين همايش آب و خاک 
ايران در رفسنجان برگزار مى شود

دبیـر چهاردهمیـن همایـش آب و خـاك ایـران 
گفـت: ایـن همایـش از شـانزدهم شـهریور به مدت 
سـه روز در دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه ولیعصـر 

)عـج( رفسـنجان برگـزار می شـود.
افـزود:  خبرنـگاران  جمـع  در  میرزایـی  وحیـد 
نخسـتین بار اسـت که افتخار برگزاری این همایش 
بـه یکـی از شهرسـتان هـای کشـور) رفسـنجان( 
رسـیده و تاکنـون در تهران، مشـهد، تبریـز، همدان 
در  کـرد:  بیـان  اسـت. وی  برگـزار شـده  اهـواز  و 
سـیزدهمین همایـش آب و خاك ایران کـه در اهواز 
برگزار شـد مسـائل و پتانسـیل های مربـوط به آب 
و خـاك رفسـنجان مطـرح و قرار شـد چهاردهمین 
همایـش آب و خاك ایران در این شهرسـتان برگزار 
شـود. وی از حضور بیش از 800 میهمان از سراسـر 
کشـور در همایش آب و خاك خبر داد و گفت: برای 
حـل مسـائل آلودگـی خاك، پدیـده گـرد و خاك و 
فرسـایش آن باید تالش شـود زیرا نیازهای اساسـی 
انسـان در دل خـاك نهفته اسـت و خـاك در تولید 
غـذا، پوشـاك، چـوب، مـواد اولیـه صنعـت و انرژی، 
ذخیـره و فعالیـت های شهرسـازی، دفع پسـاب ها 
و پسـماندها نقش اساسـی دارد. دبیـر چهاردهمین 
همایـش آب و خـاك ایـران به اهمیت بهـره برداری 
پایـدار و حفـظ امانت خاك برای نسـل هـای آینده 
در قالب شـهری، اسـتانی، کشـوری و جهانی اشـاره 
کـرد و افـزود: اگـر خاك از دسـت برود بطور مسـلم 
بهـره بـرداری پایدار بـرای امنیت غذایـی در جامعه 

نخواهیم داشـت.

خصوصیات شهردار آینده کرمان از دیدگاه مهندس گیالنی

شهردار بعدی کرمان
باید با سیمان مانوس باشد، 

نه با سیاست!
 عرفان علوی

آقـای مهندس لطفا پيرامون اسـتعفای شـهردار کرمان 
از سـمت شـهرداری توضيح بفرماييد ؟

طبیعـی اسـت کـه میزهـای مدیریـت فقـط میدانـی اسـت 
بـرای کارنامـه تـالش و خدمـت بـه مـردم  و نظـام مقـدس 
جمهـوری اسـالمی،قطعا ایـن میزها ماندنی نیسـتند، چون اگر 
ماندنـی بـود بـه ما نمـی رسـید و مهم این اسـت: کـه  چگونه 
عمـل نمـوده ایـم، چنـد نفـر از عملکـرد مـا ناراضی شـده اند، 
یـا وقتـی نسـبت بـه رفع مشـکل مـردم بـی تفـاوت میگذریم، 
چقـدر در پیشـگاه خداونـد و وجدانمـان احسـاس شـرمندگی 
میکنیـم، خالصـه تـا چه حـد به این میـز و صندلی ها وابسـته 

بـوده ایـم، یا بـر عکـس اینها؟
 جـا دارد همینجـا از زحمـات جنـاب آقـای مهندس سـیف 
اللهـی شـهردار اسـبق کرمـان تشـکر نمایـم، انصافا ایشـان در 
حـد تـوان خـودش بـرای آبادانی شـهر تـالش نمـود ، باالخره 
ایشـان 8سـال سـکاندار شـهرداری کرمـان بود و یک مـاه قبل 
بـرای اولیـن بارکه اسـتعفا داده بودند ، در جلسـه شـورا بنده 3 
بـار از ایشـان بـا تاکیـد سـوال پرسـیدم، که اگـر قرار بـه رفتن 
اسـت بگوییـد ما هم برای شـهر تدبیـری بیاندیشـیم و اگر می 
خواهیـد واقعاکارکنیـد، ما با شـما همـکاری الزم را می نمائیم 
و ایشـان قـول دادنـد که 2 سـال دیگـر تاپایان مدت این شـورا 
خواهـد مانـد، ولـی نمـی دانـم چـه اتفاقـی افتـاد کـه ناگهان 
کمتـر از یکمـاه دوباره اسـتعفا و این بـار واقعا بـرای رفتن بود، 
شـورا هم با اسـتعفای ایشـان موافقت نمود و سرپرسـت تعین 
کـرد ودلیـل اسـتعفای ناگهانی به فاصلـه یک مـاه را واقعا باید 
از خودشـان پرسـید ما هم مثل شـما توجیه نشـدیم ، ان شاهلل 
که ایشـان در سـمت جدید همچنان منشـاَ خدمت باشـندو به 
تعامـل و همـکاری بـا شـورای شـهر ادامـه دهند وبرای ایشـان 

آرزوی موفقیـت داریم .
شـورای شـهر با اين اتفـاق غيـر منتظره چـه تدبيری 

مى انديشـيد  ؟
بی شـک اکنون ایـن بزرگترین دغدغه همه اعضای شـورای 
شـهر اسـت، همینجـا بنـده از تمـام مـردم فهیـم، مسـئولین 
گرامـی و دلسـوز شـهر و اسـتان کرمـان  بخصوص امـام جمعه  
محتـرم، اسـتاندار گرامـی، نماینـدگان محترم مجلس شـورای 
اسـالمی، دسـتگاه هـای نظارتـی ،امنیتـی و قضایـی اسـتان و 
تمـام اشـخاصی کـه دل در گـرو آبادانـی ایـن شـهر دارنـد 
خواهشـمندم بـه عرصـه بیاینـد و بـا همفکـری و همراهـی و 
معرفی اشـخاص توانمند به دور از هر گونه سـالیق شـخصی و 
سیاسـی، شـورا را در ایـن امـر مهم یـاری نمایند، مـن معتقدم 
آینـده ایـن شـهر متعلـق به شـخص یـا گـروه خاصی نیسـت، 
بلکـه متعلـق بـه همه مـردم نجیـب و فرزنـدان این سـرزمین 
اسـت، امـروز اگـر کوتاهـی نمائیم کرمـان عقب خواهـد ماند و 

در آینـده شـرمنده فرزنـدان ایـن دیـار خواهیـم بود.
شما آينده کرمان را چطور پيش بينى مى نمائيد؟

ایـن جملـه بـر سـر درب دانشـگاه آکسـفورد نوشـته شـده 
اسـت: )آینـده مکانـی نیسـت که بـه آنجـا میرویم بلکـه جایی 
اسـت کـه آن را مـی سـازیم ، همـه راه های که بـه آینده ختم 
مـی شـوند یافتنـی نیسـتند، بلکه سـاختنی اند، و سـاختن آن 
هـم سـازنده را و هم مقصـد را متحول خواهد کـرد(، پس بهتر 
اسـت بـه جـای پیـش بینـی در مـورد آینده شـهر و نشسـتن 
ونـگاه کـردن، بهتـر اسـت همـه بـه میـدان بیاییـم  و بـرای 
آبادانـی آن ایـده هـای جدیـد ارائـه کنیـم و برای سـاختن آن 
تـالش نمائیـم واز سـختی راه و حـرف هـای بیهـوده و مایوس 
کننـده و نمـی شـود هـای بعضـی هـا  نگـران نباشـیم ، ولـی 
ایـن  را مـی دانـم امـروز اسـتان و شـهر کرمـان بـرای خیلـی 
از سـرمایه گذارهـا، جاذبـه خوبـی دارد و همـه منتظر مسـاعد 
شـدن  و رفـع موانـع و بسـترهای سـرمایه گـذاری و تعامـل و  
همـکاری بیشـتر  مدیـران اجرایـی اسـتان مـی باشـند، که جا 
دارد همیـن جـا از توانمنـدی هـا و تالشـهای بی وقفـه جناب 
آقـای  مهندس رزم حسـینی اسـتاندار محترم کرمـان که مایه 
دلگرمـی و حضـور پـر رنگ تر و جذب بیشـتر سـرمایه گذاران 
و پیمانـکاران بخصـوص قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیاء  طی 
دوره اسـتانداری ایشـان، در کرمـان شـده اسـت ،کمال تشـکر 
و قدردارنـی را نمایـم، بـی شـک در آینـده ای نزدیـک کرمـان 
بـا تحولـی چشـمگیر، یکـی از کالنشـهرهای اقتصـادی و مهم 

کشـور خواهد شـد.
آقـای مهندس به نظر شـما شـهردار بعـدی کرمان چه 

مشـخصاتى داشـته باشـد تا انتخاب گردد؟
 اصـوال ایـده الهـا بـا واقعیت هـا بسـیار متفاوتنـد، ولی هر 
قـدر سـعی مـی کنیـم ایـن دو را بـه هـم نزدیـک تـر نمائیم 
و بعـد انتخـاب کنیـم، قطعـاً نتیجـه بهتـری بـرای پیشـرفت 
و آبادانـی خواهیـم گرفـت ، مـن فکـر میکنـم دیگـر دوران 
آزمـون و خطـا بـرای مدیریـت شـهرداری کرمـان تمام شـده 
اسـت ، امـروز تمـام کالن شـهر هـای ایـران با سـرعت هرچه 
تمـام در حـال توسـعه و رقابـت بـرای پیشـرفت و  ارائـه بهتر 
گـذاران  و جـذب سـرمایه  بـه شـهروندان  رفاهـی  خدمـات 
هسـتند و قطعا سـرمایه ها به سـمت شـهرهای در حال رشـد 
هجـوم مـی آورنـد، پـس ما هـم باید با حسـاب وکتـاب پیش 
برویـم، همـه مـا میدانیـم کرمـان، امروز بـه نقطـه عطفی در 
تاریـخ پیشـرفت و تحـول خـود رسـیده، درسـت اسـت قبـاًل 
گام هـای بزرگـی برداشـته شـده اسـت ولـی هنـوز نتیجـه 
نـداده، امـروز اوج بحران شـهرداری کرمان و مرحلـه پیگیری 
کارهـای قبلـی مـی باشـد و برای من جالب اسـت ایـن جمله 
را بارهـا همـه شـنیده ایـم: )کـه چـرا کرمـان ایـن قدرعقـب 

مانـده؟ هیـچ پیشـرفتی نکرده اسـت؟( ولی یکبـار از خودمان 
سـوال نکردیـم کـه چگونـه عمـل نمـوده ایـم کـه حاصل آن 
ایـن شـده؟ امـروز کرمـان مثـل یـک کودك سـرطانی اسـت 
کـه والدینـش هـم  آن را رهـا کـرده اند،کـودك سـرطانی 
کـه همـه اعضـا آن متناسـب رشـد نکـرده انـد، شـهری کـه 
محـدوده قانونـی آن در جهـت شـرقی - غربـی  از  پشـت 
کوههـای  مسـجد صاحـب الزمـان )عـج( شـروع می شـود تا 
انتهـای هوانیـروز و فـرودگاه و در جهـت شـمالی- جنوبی، از 
اواسـط جـاده زنگـی آبـاد تا اواسـط اتوبـان هفت بـاغ و با آن 
همـه کوچـه و خیابـان هـای بـدون شـن ریـزی و آسـفالت و 
خدمـات، شـهری کـه مرکـز آن شـامل سـاختمانهای مخروبه 

ای اسـت کـه شـده انـد جایـگاه افاغنـه و نمـای خرابـه هـای 
دیوارهـای آن در خیابـان هـای اصلـی باعث تعجـب هر غریبه 
ایسـت ،شـهری کـه توقـف ترافیـک آن در سـاعات شـلوغ در 
مرکـز شـهر ماننـد میـدان آزادی و خیابان شـریعتی از تهران 
هـم بیشـتر اسـت ، شـهری کـه مالـکان زمیـن هـای بـزرگ، 
زمینهـا را رهـا کـرده اند و بـه خاطر بی میلی و بـی اعتمادی، 
حاضـر نیسـتند کوچکترین گامی بـرای آبادانـی آن بردارند و 
حتـی حصـاری دور زمیـن خود بکشـند، تا چهره شـهر تغییر 
نمایـد اگـر خـوب دقـت نمائیـم در هیـچ کالنشـهری اینقـدر 
خرابـه و آوار بـه صـورت زمیـن خالـی در مرکـز شـهر  وجود 
نـدارد، خالصـه  شـهری کـه امـالك و مسـتغالت  آن بـرای 
سـرمایه گـذاری، واگـذار شـده و در حـال حاضر هیـچ درآمد 
و برگشـتی برای شـهرداری نداشـته اسـت، و امروز هیچ پس 
انـدازی بـرای روزهای سـخت نداریم، شـروع پروژهـای بزرگ 
بـا همـت مدیـران قبلـی  انجـام شـده، کـه فقـط کلنـگ آنها  
دل زمیـن را زخـم کرده اسـت ولـی مابقی کار هـا روی زمین 
مانـده، شـهری کـه در حالـی درمرکز شـهر زمین هـای خالی 

زیـادی وجـود دارد و دارای بافـت مسـکونی بـا تراکـم پاییـن 
جمعیتـی مـی باشـد، صدهـا هکتار زمیـن طی سـالهای اخیر 
بـه آن اضافـه شـده، وکوچـه و خیابـان و جدول و آسـفالت و 
خدمـات شـهری مـی خواهد، شـهری که در دل کویر اسـت و 
دریایـی از آب زیر سـطحی دارد، که سـاختمان هـای تاریخی 
شـهر را مـی بلعـد، ولی حتـی یک جـوی آب در شـهر جاری 
نیسـت و شـنیدن صـدای آب بـرای مـردم آن غریـب اسـت ! 
و فکـر کنـم هیـچ شـخص آگاه و توانمنـدی بـا ایـن شـرایط 
و بـدون همراهـی و همـکاری تمام مسـئولین دلسـوز شـهر و 
اسـتان حاضر نیسـت زیر بار مسـئولیت این کودك سـرطانی 

بـرود! شـما حاضرید!؟
بـه نظـر شـما چـه کسـانى ميتواننـد در اين شـرايط 
بحرانـى امـروز، از عهـده ايـن مسـئوليت سـنگين به 

خوبـى برآينـد ؟
بـه نظر من کسـانی که امروز برای پسـت شـهرداری کرمان 

کاندیدا می شـوند دو دسـته هسـتند، یا اینکه فقط برای اسـم 
و رسـم و  نشسـتن بـر مسـند شـهرداری و ادامه رونـد عادی و 
روزمـره  شـهرداری مـی آینـد، یا اینکـه برای حل مشـکالت و 
تحـول عظیـم و پیشـرفت کرمان، آسـتین بـاال زده و به میدان 

خواهنـد آمد ؟
همـه مـا میدانیم اسـتان کرمـان دیار مـردان  بزرگی اسـت 
کـه همیشـه در ذهـن و قلـب تاریخ  این مـردم خواهنـد ماند، 
کرمـان سردارسـازندگی همچون هاشـمی رفسـنجانی پرورانده 
اسـت، کرمـان مهـد بزرگانی همچون شـهید باهنر بوده اسـت، 
کرمـان فرزنـدان دلیر و مایه افتخار جهان اسـالم همچون حاج 
قاسـم سـلیمانی دارد، خالصه کرمان سـرداران شـهید فراوانی 

داشـته و ... ، پـس  دور از ذهـن نیسـت کـه یکبـار دیگر مردی 
از ایـن خطـه دوبـاره گنجعلیخان کرمان گردد و دوباره شـهر را 
بسـازد کـه تا صدها سـال دیگر هم، آثـارش مایه افتخـار تاریخ 

کرمـان و هر کرمانـی گردد .
امروز شهرداری می خواهیم که :

 اول ( تخصـص الزم و تـوان اجرایـی در کارهـای فنـی  و 
مدیریتـی را داشـته باشـد و از لحظـه  لحظـه دوران مدیریتش 
بـرای آبادانـی شـهر اسـتفاده نمایـد و دچـار شـک و تردیـد 
درتصمیـم گیـری و برخـورد بـا مسـائل و مشـکالت پیـش رو 
نگـردد، تـا بتوانـد آنالیـز خـوب و دقیـق و برنامـه زمانبنـدی 
اجرایـی، بـرای تکمیل و بهره برداری از پروژه ها داشـته باشـد، 
و بـه قولـی ، شـهردار بعـدی کرمـان بایـد بـا سـیمان مانـوس 
باشـد، نـه بـا سیاسـت ! شـهردار بایـد  بـا واژه هـای جـدول 
گذاری، آسـفالت، تراکـم خاك، گود برداری،طراحی،محاسـبه ، 
تسـت جوش،مقاومت بتن،توپوگرافی شهر،شیب خیابانها،تراکم 
طبقات،طـرح تفضیلی، کاربـری امالك ،تفکیک،اتوکد و نقشـه 
کشـی، نقشـه برداری و غیره آشـنا باشـد تـا بتواند پـروژه های 

پیمانکاری و مشـارکتی بزرگ شـهر را سـریع ومطمئـن از گره 
هـای کـور و مشـکالت اجرایـی بـه آسـانی رد نمایـد و بتوانـد 
تمـام تـوان اجرایـی و بالقـوه4000 نفـر پرسـنل زحمتکـش و 
دلسـوز شـهرداری از کارگـر تا مهنـدس و غیره را همسـو و هم 
جهـت بـرای ابادانی شـهر تبدیل بـه حرکت نماید و مشـکالت 

مـردم را رسـیدگی و آنالیـز نمـوده و حـل نماید.
دوم( آگاه بـه قوانیـن شـهر و شـهرداری بـوده و  مدیریـت 
در شـهرداری را تجربـه کـرده باشـد و به قوانین دسـتگاه های 
اجرایـی مطلـع باشـد تـا بـا تعامـل بیشـتر بتواند تمام مسـائل 
شـهر را حـل و  فصـل نمایـد و در مـدت 2 سـال  باقیمانـده 
از ایـن شـورا کار نامـه عالـی از خـود بـرای دوره  بعـدی شـورا 
بـه جـا بگـذارد تـا چهـار سـال آینـده هـم بتوانـد  ادامـه دهد 
تـا همـه پـروژه هـای نیمه تمـام بـه نتیجه برسـد، اگـر چنین 
نباشـد، فرصتی جز برای آشـنا شـدن با قوانین و مسـائل شـهر 
و شـهرداری و الفبای کار برایش مهیا نمی شـود و در دو سـال 

باقـی مانـده نتیجـه خوبـی نخواهیـم گرفت .
سـوم( شـهردار بعـدی کرمان بایـد فردی توانمنـد در زمینه 
هـای اقتصـادی و کار کـرده باشـد، تـا سـرمایه هـای شـهر را 
فقـط در قالـب عـدد و رقـم  نبینـد، تفـاوت و حجـم میلیـارد 
ومیلیـون را بدانـد، تـا بتوانـد از موقعیـت بـه وجـود آمـده در 
اوضـاع اقتصـادی فعلـی  و رفـع تحریـم هـا و حضور اسـتاندار 
بومی و اقتصادی  اسـتان اسـتفاده نماید، و پا به پای اسـتاندار 
در ایـن زمینـه حرکـت نموده و عقـب نماند، و آنقـدر اقتصادی 
باشـد تـا بتوانـد کلنگهـای  زمین زده  شـده را از زمیـن بردارد 
و پـروژه هـا را تکمیـل نمایـد، بتواند بار سـنگین تأمیـن منابع 
مالـی پیمانـکاران و پـروژه هـای بـزرگ را به آسـانی بـر دوش 

بکشـد و همچـون گنجعلی خـان کرمانی، گنج های این شـهر 
را بیابد و شـهر را بسـازد.

چهـارم( بایـد مورد اعتماد مردم  نجیب ومسـئولین دلسـوز 
و گرامـی اسـتان و شـهر کرمان باشـد، تـا بتواند سـرمایه های 
راکـد مـردم را باتشـویق و ترغیـب بـرای آبادانـی شـهر بـکار 
ببنـدد، و بتوانـد مـردم شـهر و مسـئولین را برای آبادنی شـهر 
همـراه و همـگام نمایـد، و بایـد بدانـد هر شـهروند ناراضی یک 
پلـه مـا را بـرای پیشـرفت و آبادانـی بـه عقـب مـی رانـد، باید 
بتوانـد بـا تعامل و دلگرمـی از مردم و مسـئولین و نخبگان این 
دیـار بـرای تحول عظیم کرمـان کمک بگیرد و همـه بدانند در 

ایـن آبادانی سـهیم هسـتند .
همـه  تحقـق   بـرای  الزم  وجـرات  قـدرت  بایـد  پنجـم( 
ایـده هـا و بـه ثمـر رسـاندن برنامـه هایـش را داشـته باشـد، 
یعنـی کارنامـه اجرایـی موفق میخواهد، تا در شـرایط سـخت 
و هجـوم افـکار و عوامـل مقـاوم متوقـف نشـود، اگـر اینطـور 
باشـد، بـه قول ما مهندسـان: یـا راهـی خواهد یافت یـا راهی 
خواهـد سـاخت، و برایـش بـن بسـتی وجـود نخواهد داشـت! 
بایـد جـرأت برداشـتن خرابـه هـای ایـن شـهر و دیـواره های 
مخروبـه را داشـته باشـد، بایـد جـرأت شـروع گـود بـرداری 
پـروژه هـای نـه گانـه و پل هـای مرکز شـهر و حل مشـکالت 
ترافیکـی را داشـته باشـد، بایـد جـرات برداشـت آبهـای زیـر 
سـطحی و روان کـردن آب در جـوی هـای خیابان های شـهر 
را داشـته باشـد و بایـد بـا تـوکل بـه خـدا و پشـتوانه سـایر 
مدیـران و دلسـوزان اسـتان، محکـم وسـریع بـرای بـاال بردن 

پرچـم پیشـرفت کرمـان گام بـردارد .
و  مـردم  بـا  شـما  پايانـى   سـخن  مهنـدس  جنـاب 

؟ چيسـت  شـهر  مسـئولين 
ضمـن تشـکر از تالشـهای بـی وقفـه تـک تـک مسـئولین 
گرامـی  اسـتان کرمـان، تقاضای همراهی و همکاری با شـورای 
شـهر وشـهرداری را داریـم،  مـی دانیـم که همگـی  یک هدف 
را دنبـال می نماییم و آن موفقیت ،سـربلندی، پیشـرفت شـهر 
کرمـان و کشـور عزیزمـان ایـران می باشـد، شـاید دیـدگاه ها 
متفـاوت باشـد ولی هدف ها یکی اسـت،  اینجانـب طی تجربه 
چندیـن سـال خدمـت در اسـتانداری،فرمانداری و شـهرداری 
برایم ثابت شـده اسـت که  تعامل بیشـتر در بین دسـتگاههای 
اجرایـی همیشـه بهتریـن نتیجه را خواهـد داد، حتـی االمکان 
سـعی بنماییم گرهی از مشـکالت کار مردم بـاز کنیم و در این 
شـرایط و اوضـاع اقتصاد مقاومتی، فشـار روانی سیسـتم اداری 
و تسـهیل کار مـردم را در اولویـت کارمـان قـرار دهیـم، قانون 
را بـه خوبـی و از جنبـه مثبت آن تفسـیر نمائیـم، همچنین از 
مـردم نجیـب و فهیـم کرمان کمال تشـکر را جهـت  همکاری 
و همراهـی در مدیریـت و پیشـرفت شـهر مـی نمایـم، شـاید 
کاسـتی هایـی وجـود داشـته باشـد ولـی با همـت بلنـد مردم 
دیـار کریمان به شـهر ایـده آل تری خواهیم رسـید ، در همین 
جـا خواهشـمندم اگـر قصـوری در امور مـردم مربوط به شـورا 
و شـهرداری انجـام شـده، بنـده بـه جای همـه از مـردم صبور 
کرمـان عذرخواهـی مـی نمایـم، و در صـورت مراجعـه بـا تمام 
تـوان جهـت رفـع آن تـالش نمـوده و از نظـرات سـازنده مردم 

کرمان اسـتقبال مـی نماییم .  

جامعه

مهندس گیالنی از اعضای فعال و توانمند شورای اسالمی شهر کرمان که نسبت به مسائل شهر و شهرداری 
حساسیت های ویژه ای از خود بروز می دهد ، مدتی است که در رسانه ها کم تر افتابی شده و مدت ها 

مصاحبه ای از وی منتشر نشده  بود، لذا در شرایط بحرانی فعلی و  به منظور آشنایی با دیدگاه های ایشا ن 
پیرامون انتخاب شهردار آینده  شهر کرمان  ، دالیل استعفای مهندس سیف اللهی ،پیش بینی آینده شهر 

کرمان با وی به گفت و گو نشستیم که ماحصل این مصاحبه را در ذیل می خوانید . جالب اینکه مهندس 
گیالنی دالیل عدم انجام مصاحبه با رسانه ها را عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال 94 مبنی 

بر همدلی و همزبانی دولت و ملت  ذکر کرد و گفت : راستش گاهی حرف های من به مذاق برخی ها خوش 
نمی آید و من سعی می کنم بیش تر از آنکه حرف بزنم ،عمل نمایم

من فکر میکنم دیگر دوران آزمون و خطا برای مدیریت شهرداری کرمان تمام شده است ، امروز 
تمام کالن شهر های ایران با سرعت هرچه تمام در حال توسعه و رقابت برای پیشرفت و  ارائه 

بهتر خدمات رفاهی به شهروندان و جذب سرمایه گذاران هستند و قطعا سرمایه ها به سمت 
شهرهای در حال رشد هجوم می آورند

امروز کرمان مثل یک کودک سرطانی است که والدینش هم  آن را رها کرده اند،کودک سرطانی 
که همه اعضا آن متناسب رشد نکرده اند، شهری که محدوده قانونی آن در جهت شرقی - غربی  
از  پشت کوههای  مسجد صاحب الزمان )عج( شروع می شود تا انتهای هوانیروز و فرودگاه و در 

جهت شمالی- جنوبی، از اواسط جاده زنگی آباد تا اواسط اتوبان هفت باغ و با آن همه کوچه و 
خیابان های بدون شن ریزی و آسفالت و خدمات

و به قولی ، شهردار بعدی کرمان باید با سیمان مانوس باشد، نه با سیاست ! شهردار 
باید  با واژه های جدول گذاری، آسفالت، تراکم خاک، گود برداری،طراحی،محاسبه ، تست 

جوش،مقاومت بتن،توپوگرافی شهر،شیب خیابانها،تراکم طبقات،طرح تفضیلی، کاربری امالک 
،تفکیک،اتوکد و نقشه کشی، نقشه برداری و غیره آشنا باشد
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محروميت ملى پوشان هديه 
بازگشت کى روش

سـازمان تر بیـت  بدنـی نیروهـای مسـلح برابـر 
مصوبـه کمیتـه  رسـیدگی بـه تخلفـات سـربازان 
فو تبا لیسـتی کـه کارت پایـان خدمـت آنهـا باطل 
شـده اسـت و این افراد در حال  حاضر مشـغول به 
گذرانـدن خدمت سـربازی هسـتند تاکید کرد که 
ایـن بازیکنـان تـا اطالع ثانـوی مجاز بـه حضور و 
ادامـه فعالیت هـای ورزشـی در باشـگاه های تابعـه 
نیروهـای مسـلح بـوده و حضـور آنـان در تیم های 

ملـی بز ر گسـاالن و امیـد امـکان پذیر نیسـت.
بدیـن ترتیـب، بازیکنـان سـربازی کـه در تیـم 
هـای نظامـی در حـال گذرانـدن دوران سـربازی 
شـان هسـتند مشـکلی بـرای همراهـی تیـم ملی 
بزرگسـاالن و امیـد ندارنـد. امـا برخـالف محمـد 
خاکپـور سـرمربی تیـم ملـی امیـد، کارلـوس کی 
اختیـار  در  را  نفراتـش  تمـام  توانـد  نمـی  روش 
داشـته باشد.حسـین ماهینـی و آرش افشـین دو 
بازیکـن آمـاده ملـوان بـه خاطـر اعـالم سـازمان 
نظـام وظیفـه نمـی تواننـد تیـم ملـی را همراهی 
کننـد. از تراکتـور هـم سـروش رفیعـی و بختیـار 
رحمانـی مجـوز ندارنـد کـه شـاید همیـن مسـاله 
عصبانیـت سـرمربی پرتغالـی تیـم را بـه همـراه 

داشـته باشـد.

 اراده دولت،  حمايت از حوزه 
جوان است

وزیـر ورزش و جوانـان بـا بیان اینکـه جوان ها 
محـور اصلـی تحـرکات اجتماعـی هسـتند اظهـار 
داشـت : جـوان بایـد دیـده و شـنیده شـود و در 

اتخـاذ تصمیمـات اسـتراتژیک اثـر گذار باشـد.
بـه نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، 
دکتـر محمود گـودرزی در همایش جـوان ایرانی، 
گفـت و گـوی جهانـی در محـل هتـل المپیـک 
ضمـن گرمیداشـت هفتـه دولـت و یـاد و خاطـره 
شـهدای گرانقـدر، رجایـی و باهنر اظهار داشـت : 
بسـیار خوشـنود هسـتم که حوزه جوان  آرام آرام 
از سـایه ی ورزش خارج شـده و بـه جایگاه واقعی 

خـود می رسـد.
را  ورزش  هـای  جذابیـت  نشسـت  ایـن  در  او 
مـورد توجـه قـرار داد و افـزود :هـر چنـد بخشـی 
از جذابیـت هـای ورزش مرتبـط  به جوانان اسـت 
امـا مفاهیـم دیگـری هـم  در ایـن  حـوزه وجـود 

دارد کـه نبایـد مظلـوم واقـع شـود.
وزیـر ورزش و جوانـان همچنیـن گفـت: جوان 
محـور اصلی تحـرکات اجتماعی اسـت و عموما به 
خاطـر ویژگـی آرمـان خواهـی اش ،  جهت گیری 
مثبتـی دارد . جـوان بایـد دیـده و شـنیده شـود  
ودر اتخـاذ تصمیمـات اسـتراتزیک اثر گذار باشـد.

دکتـر گـودرزی در ادامـه با اشـاره بـه برگزاری 
جلسـه شـورای عالـی جوانـان بـا حضـور معـاون 
اول رییـس جمهـور، افـزود: در ایـن جلسـه قـرار 
شـد جایـگاه جوانـان در معاونت کنونـی ) معاونت 
جوانـان( ارتقـای قابـل مالحظه ای داشـته باشـد.

وی در ادامـه حمایـت از جوانـان را اراده قطعی 
دولـت تدبیر و امید برشـمرد و وظایـف 18 نهاد و 

دسـتگاه در رابطه بـا جوانان را خاطرنشـان کرد.
وظیفـه  کـرد:  تاکیـد  جوانـان  و  ورزش  وزیـر 
اصلـی معاونت سـاماندهی امور جوانـان، هماهنگ 
سـازی موضوعـات حـوزه جوانـان در ایـن تعـداد 

است. دسـتگاه 
گـودرزی ، هویـت را یکـی از موضوعـات مهـم 
در خصـوص جوانـان برشـمرد و اظهارداشـت: بـه 
نظـر مـن تفاوت نسـلی وجود دارد امـا به مباحثی 

چـون گسسـت نسـلی اعتقادی نـدارم.
وزیـر ورزش و جوانـان افزود: به نـگاه امیدوارانه 
دولـت به حـوزه جوانـان اعتقاد داریـم و جوانان با 
دیـدگاه های متفاوت باید از سـوی سیاسـتگذاران 
و تصمیـم گیـران دیـده و به آنان احترام گذاشـته 

شود.
وزیـر ورزش و جوانـان در پایـان اظهار داشـت:  
جوانـان موتـور محـرك جامعـه هسـتند بنابرایـن 
توجـه بـه جوانـان بایـد سـر لوحـه کارها باشـد و 
بـرای تحقـق ایـن امر مهـم  بایـد  سـاختار حوزه 

جـوان  تقویت شـود.

شهرداری اردبیل1         0 مس کرمان

مس باخت

مـس کرمـان عصر دیـروز با یـک گل در اردبیل از تیم 
شـهرداری این شـهر شکست خورد.

تیـم فوتبـال صنعـت مـس کرمـان هفتـه آینـده در 
کرمـان بـه مصـاف دامـاش گیـالن مـی رود.    

دقیقـا 100 روز پیـش بـود کـه در هفته بیسـتم فصل 
قبـل لیـگ دسـته یـک کشـور و در حسـاس تریـن نبرد 
بـرای صعـود بـه پلـی آف، مـس هـا رویـای هـواداران 
شـهرداری اردبیـل را بـا گل دقیقـه 96 کـه بی شـک به 
لطـف وقـت اضافـه تـر داور بـه دسـت آمـده بود، بـر باد 

دادند.
شـهرداری که بـا آمدن محمـد ربیعی سـرمربی جوان 
امـا بـا دانش خـود در نیـم فصـل دوم فصل قبل پوسـت 
انداختـه و از رتبـه یازدهم گـروه دوازده تیمی به رده دوم 
و سـوم رسـیده بود، در انتهـای فصل در ایسـتگاه کرمان 
تنهـا بـا یک تسـاوی نیز مـی توانسـت به رویای شـیرین 
هـواداران خـود جامه حقیقت بپوشـاند، رویـای صعود به 

لیـگ برتر.
ایـن تیـم مهـار نشـدنی در آن مقطـع رویای شـیرین 
هـواداران خـود را تـا دقیقـه 96 بـازی با مـس در کرمان 
تعبیـر کـرد اما تنها یک شـوت همانند پتکی ایـن رویا را 

از ارتـش سـرخ اردبیـل گرفت.
داسـتان فصـل قبـل تمـام شـد و تیـم شـهرداری در 
آسـتانه صعـود با بـی انگیزگی کامـل دو بـازی آخر خود 
را نیـز باخـت تا با قـرار گرفتن در رده ششـم به کار خود 
در اولیـن حضـور در لیگ دسـته یک کشـور پایـان دهد.

ولـی چـه زود فوتبـال چهـره دیگر خـود را نشـان داد 
تـا متوجـه شـویم داسـتان هنـوز تمـام نشـده بلکـه این 
داسـتان نیمـه تمام مانـده و تنها از فصلی بـه فصل دیگر 
منتقـل شـده اسـت، فصلی پرشـکوه برای هـر دو مدعی؛ 
بـا ایـن تفـاوت که مس غنـی رنگ طال دارد و شـهرداری 

انتقام. رنـگ  فقیر 
رنگـی کـه بـاز مـی توانـد رویـای تک تـک هـواداران 
عشـق شـهرداری را زنـده کنـد، امـروز دیگر دسـت های 
خالـی، مشـکالت، کمبودهـا و هـزاران دلیـل دیگـر برای 
باختـن مهـم نیسـت، اینجـا دلهـای شـجاع مـی خواهد 
و غیـرت و تعصـب و جنگندگـی و البتـه انگیـزه انتقـام 
از تیمـی کـه رویـای هـواداران را فـرو ریخـت، انگیزه ای 
کـه مـی تـوان بـه راحتـی در چهـره تـک تـک بازیکنان 

دید. شـهرداری 
امـا بـازی دیـروز؛ مـس کرمان فصـل قبل تیـم مدعی 
گـروه الـف بـود کـه در پلـی آف از صعـود بـه لیـگ برتر 
بازمانـد، همیـن تیـم امسـال قدرتمندتـر، پرمهـره تـر و 
سـازمان یافتـه تـر از سـال قبـل پا بـه رقابت هـای لیگ 
دسـته یـک گذاشـته و بـه لحـاظ فنـی و مهره جـزو تیم 
هـای برتـر لیـگ یـک اسـت. ایـن تیـم تنهـا یـک هدف 

دارد و آن صعـود بـه لیـگ برتـر خواهـد بود.
میثاقیـان،  بـا کنـار گذاشـتن  امسـال  مـس کرمـان 
هدایـت تیـم را بـه وینگـو بگوویچ کـه یک قدمـی صعود 
بـه پلـی آف را بـا مـس رفسـنجان تجربـه کرده سـپرده 
اسـت، ضمـن اینکـه 17 بازیکـن لیـگ برتـری و دسـته 

یکـی مطـرح را نیز امسـال جذب کـرده و از ترکیب ثابت 
فصـل قبل خـود فرزاد حسـین خانـی، احمد زنـده روح، 

علـی یونسـی و داداش ونـد را نگـه داشـته اسـت.
بـازی اول ایـن تیـم در مقابـل گیتـی پسـند کـه بـا 
بـرد مـس همـراه بـود نشـان داد که تیـم کرمانـی هفت 
بازیکـن جدیـد بـه ترکیـب اصلـی اضافـه کرده کـه جزو 
بهتریـن هـای لیـگ دسـته یـک هسـتند، تغییراتـی که 

مـس را قـوی تـر از سـال قبـل کرده اسـت.
تریـن  بـا تجربـه  از  تیـم در خـط دفـاع خـود  ایـن 
بازیکنـان لیـگ برتـر و دسـته یـک اسـتفاده مـی کنـد، 
بـال هـای چپ و راسـت ایـن تیم جـزو بهترین هـا بوده 
و میـل تهاجمی شـدیدی دارند، اما نقطـه قوت تیم مس 
در سـاختار تهاجمـی آن نهفته اسـت، جایی کـه این تیم 
بـا بهـره گیری از هافبـک های طـراح و مهاجمان فرصت 

طلـب بیشـترین فشـار را بـه حریفـان وارد مـی کنند.
مـس کرمـان بـه لحـاظ کارهـای تهاجمی از سـاختار 
و مهـره هـای خوبـی بـا جـذب سـتاره هـای تیـم هـای 
پارسـه، نیـروی زمینـی و فـوالد یـزد برخوردار اسـت، در 
خـط میانـی نیـز هافبـک هـای درگیـری مثـل مرزبان و 
زینـال خیری بازیکن فصـل قبل شـهرداری اردبیل دارد.

مـس در بـازی اول خـود در فصـل جـاری نشـان داده 
کـه از آمادگـی جسـمانی خوبـی برخـوردار اسـت، با این 
حـال هنـوز بـه هماهنگـی ایـده آل نرسـیده اسـت، این 
تیـم در همیـن بـازی اول در برابـر تیمـی بـازی کرد که 
شـرایط متفاوتـی نسـبت بـه سـال داشـت و مهـره های 

زیـادی را از دسـت داده اسـت.
ضمـن اینکـه تیـم گیتی پسـند حریـف تیـم مس در 
هفتـه اول تمرینـات خـود را بسـیار دیـر شـروع کـرده و 
از آمادگـی پایینـی برخـوردار بـود، در واقـع مـی تـوان 
گفـت کـه بـازی هفتـه دوم تیـم مـس کرمـان در مقابل 
شـهرداری اردبیـل عیـار کامل ایـن تیم را نشـان خواهد 

داد.
نیـز  اردبیـل  تیـم شـهرداری  بـرای  همیـن موضـوع 
صـادق اسـت، در واقـع دو بـازی اول این تیـم در برابر دو 
مدعـی صعـود یعنـی پـاس همدان و مـس کرمـان که از 

تیـم هـای متمـول لیـگ یک بـوده و بـا هزینه هـای باال 
بسـته شـده اند، محـک جدی بـرای ارتش سـرخ اردبیل 
اسـت. البتـه اولیـن محـک را شـهرداری بـا موفقیـت به 
اتمـام رسـاند و توانسـت در خانـه پـاس بـا تسـاوی ایـن 

تیـم را متوقـف کند.
شـهرداری اردبیل امسـال بـا حفظ سـرمربی بازیخوان 
و بـا دانـش خود کـه بارها توانایـی های خـود را در بازی 
هـای سـخت نشـان داده و نیـز تقویـت خطـوط مختلف 
توانسـته تیمـی مطلـوب را بسـازد، تیمـی کـه مـی تواند 
پـس از چنـد هفتـه و بـا رسـیدن بـه هماهنگـی تیمـی 
و نیـز خـروج از فشـارهای بدنسـازی به یکـی از مدعیان 

شـود. تبدیل 
در کنـار ایـن اولیـن بـازی خانگـی تیـم شـهرداری 
در فصـل جـاری بـرای ایـن تیـم از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت و تنهـا کسـب سـه امتیـاز بـازی مـی 
توانـد دل هـواداران اردبیلـی را شـاد کنـد، بایـد تاکید 
کـرد کـه سـال قبـل ایـن تیـم در شـش بـازی خانگی 
نیـم فصـل دوم بـا کسـب 13 امتیـاز )چهـار بـرد، یک 
تسـاوی و یـک شکسـت( بهتریـن عملکرد را نشـان داد 
و تـرس بـازی در اسـتادیوم تختـی را بر انـدام تیم های 

انداخت. دیگـر 
تنهـا شکسـت ایـن تیـم نیـز در فصـل قبـل در برابـر 
تیـم سـقوط کـرده گچسـاران بـود کـه مـی تـوان گفت 
از بـی انگیزگـی بازیکنـان بـه دلیـل باخت دقایـق پایانی 
در مقابـل مـس و از دسـت رفتـن صعود به پلـی آف رقم 
خـورد. فـارغ از ایـن، عملکـرد نیـم فصل دوم سـال قبل 
نشـان مـی دهد تیـم شـهرداری اردبیل در خانـه به هیچ 

تیمـی بـاج نمـی دهد.
در مجمـوع بـازی دیـروز شـهرداری اردبیـل و مـس 
کرمـان جنـگ میانـه میدان بـود، جایی کـه هافبک های 
قدرتی، تکنیکی و سـرعتی دو تیم می توانسـتند در یک 

لحظه سرنوشـت بـازی را رقـم بزنند.
امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه ایـن لیـگ 38 هفتـه 
خواهـد داشـت و فرصـت برای جبـران و دسـت یافتن به 

رویایـی دیگـر زیاد اسـت.

ورزش

آگهى موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهای فاقد سند رسمى

برابـر رای شـماره 139460319007008083هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای مهـدی زنگی آبـادی فرزند ماشـااهلل 
بشـماره شناسـنامه 1775 صادره از کرمان در ششـدانگ یک باب سـاختمان مشـتمل بر طبقه 
فوقانـی بـه مسـاحت 299/60 مترمربـع که مـوازی 107/71مترمربـع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـالك 18248 فرعـی از 1783 اصلی 
واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان جهـاد کوچه یاسـین 8 خریـداری از محل 
مالکیـت آقـای عبدالـه عدل اسـفندیاری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی 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 مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام

م الف 2224              

آگهى موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهای فاقد سند رسمى

برابـر رای شـماره 139460319007005837هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدعلی سـاالری سـعیدی فرزند 
احمـد بشـماره شناسـنامه 2980192724 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت 176/65 مترمربـع تحـت پـالك 13750 فرعـی از 4776 اصلـی واقـع در بخش 1 
کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایت اله خامنـه ای کوچه 19 خریداری از محـل مالکیت آقای 

فتـح الـه بانـک توکلـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام

م الف 2237              

آگهى موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهای فاقد سند رسمى

برابـر رای شـماره 139460319007009889هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علـی بلوچـی ماهانی فرزند شـکراله 
بشـماره شناسـنامه 233 صـادره از ماهـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 318 
مترمربـع تحـت پـالك 13962 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالك 886 فرعی 
از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان سـرباز کوچه 56 سـه درب 
بـه انتهـای کوچه سـمت چـپ خریداری از محـل مالکیت آقـای کریم خـان گنجعلیخانی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2235              

آگهى موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهای فاقد سند رسمى

تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  139460319007009776هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمت صیـاد زاده 
سـیرچی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 3322 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت 127/15مترمربع تحت پـالك 13959 فرعـی از 3968 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالك 723 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس 
کرمـان سراسـیاب میـدان انقـالب خیابـان شـهید مغفـوری کوچـه 20 خریـداری از محـل 
مالکیـت آقـای ماشـااله جعفـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2253

آگهى موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهای فاقد سند رسمى

برابـر رای شـماره 139460319007010782هیات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای احمـد امامی گوهـری فرزند 
اکبـر بشـماره شناسـنامه 95 صـادره از ماهـان در مـوازی شـصت و شـش سـهم و دو هفتـم 
سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور به مسـاحت ششـدانگ 567 

مترمربـع تحـت پـالك 1 فرعـی از 57 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان 
خیابـان شـریعتی ابتـدای کوچه سـردار خریـداری از محـل مالکیت ورثـه زهـرا ابوطالب زاده 
و آقـای محمـد بحرینـی و غیـره محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2255

آگهى فقدان سند مالکيت
ورثـه مرحـوم محمدرضـا سـامزاده چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـالك 11مکـرر 
اصلـی )تبدیـل بـه پـالك 75 اصلی شـده( واقـع در بخـش 6 کرمان که سـند مالکیت 
آن بشـرح ثبـت 341 صفحـه 595 دفتـر دوم محلـی امـالك صـادر و تسـلیم گردیده اسـت 
ضمـن دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق امضـاء شـده مدعـی مـی باشـد سـند مالکیـت 
مذکـور بعلـت جابـه جائـی مفقود گردیده اسـت درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا 
بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آیین نامـه قانون ثبـت مراتب در یـک نوبت در 
تاریـخ 1394/6/2 آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک 
فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه ایـن اداره ثبـت اسـناد و امـالك ماهـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه 
اصـل سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقـدام خواهد شـد. 
رئیس ثبت اسناد و امالك ماهان- شهرام احمدی

م الف 2219 
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خبرآخر

دکتر مظفر اسکندری زاده رييس ستاد مرکزی 
ساخت بيمارستان مدرن شفای کرمان شد

از  حکمـی  طـی 
گـذار  بنیـان  سـوی 
ورییـس هیـات مدیـره 
خیریـه ماه بني هاشـم 
مظفـر  رفسـنجان، 
رییس  زاده  اسـکندری 
سـتاد مرکزی سـاخت 
مـدرن  بیمارسـتان 
550 تختخوابی شـفای 

شـد.  کرمـان 
ایسـنا  گـزارش  بـه 
محمـد  علـی  حـاج 
بنیان  زاده  اسـکندری 

گـذار و رییـس هیـات امنـاء موسسـه خیریـه مـاه بنـی هاشـم 
اسـمان  اخترتابنـاك  هشـتمین  میـالد  اسـتانه  در  رفسـنجان 
والیـت وامامـت حضـرت امـام رضـا )ع (مظفـر اسـکندری زاده 
راطـی حکمـی بـه ریاسـت سـتاد مرکـزی سـاخت بیمارسـتان 
منصـوب  کرمـان  تختخوابـي شـفای  پنجـاه  و  وپانصـد  مـدرن 

. د کر
 شـایان ذکر اسـت تفاهم نامه سـاخت و تجهیز بیمارستان شفا 
هفتـه گذشـته با حضـور علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان ما 
بین موسسـه ماه بني هاشـم رفسـنجان و دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان امضـاء شـد. گفتـه مي شـود دکتر رضـا کامیـاب مقدس، 
رییـس جهـاد دانشـگاهی کرمـان و مهنـدس محمد ایمانـی قائم 
مقـام رییـس ومعـاون فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی، دکتـر علـی 
اسـکندری زاده، قائـم مقـام رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
در امـور خیریـه هـا و جمعـی از شـخصیتهای دانشـگاهی وخیـر 
طـراز اول اسـتان کرمـان در سراسـر دنیـا اعضـاء سـتاد سـاخت 

وتجهیـز بیمارسـتان شـفا را تشـکیل مـي دهند.

خداحافظى عباس ساالری با حوزه هنری 
صبـح امـروز آییـن تودیـع آقـای عبـاس سـاالری و معارفـه 
آقـای محمدحسـین ملکی، ریاسـت حـوزه هنری اسـتان کرمان 
در سـالن هنرسـتان هنرهـای زیبـا )میـدان خواجـوی کرمانـی( 
برگـزار مـی شـود. گفتنـی سـت ایـن آییـن از سـاعت 10:30 
صبـح شـروع مـی شـود و عبـاس سـاالری بیـش از سـه دهـه 
فعالیـت در حـوزه هنـری  جای خـود را به محمد حسـین ملکی 

دهد. مـی 

شماره پیاپی 429  8آخر
دوشنبه 2 شهریورماه 1394 

عکس از میالد صفا بخش

نگاه که خواب هم 
حالم را بدتر میکند 

گویا اتفاق مهمي رخ داده
براستي تب این شب سرد

از پیشاني ما 
خواهد افتاد؟

عكسروزسینما

فيلم 
گينس

سینما
شهر تماشا

سالن دو
ساعت 17
ساعت 19
ساعت 21

نيسان دردسر ساز 
مقابل سفارت انگليس

وانـت نیسـانی کـه در مقابـل سـفارت انگلیـس دچـار نقـص فنی 
شـده بـود بـا کمک نیروی انتظامی از محل دور شـد. ایـن اتفاق زمان 

بازگشـایی سفارت انگلسـتان رخ داد.

عکس نوشت نمايشگاه

نمايشگاه دومين ساالنه عکس کرمان
نمایشگاه دوساالنه عکس کرمان

افتتاحیه: سه شنبه 3 شهریور 1394، ساعت 18:30
اختتامیه: پنجشنبه 5 شهریور 1394

مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر صنعتی

کتاب

رمان دود
دهمین جلسه نقد و بررسی رمان

کانون داستان نویسان کرمان
نوشته ی : حسین سناپور

زمان : چهارشنبه 11 شهریور
ساعت : 17:30

مـکان : چهـارراه ابن سـینا ، تقاطع بـا خیابان صمصام ، سـاختمان 
سـبز ، طبقه سوم

 عطيه بهره بر
کنفرانـس خبـری مدیـر نمایشـگاه بومی سـازی 
قطعات و ماشـین آالت شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و شـرکت های وابسـته یک شـهریور در 
محـل دفتر کرمان، شـرکت گل گهر برگزار شـد.

عباس دعاگویی مشـاور مدیرعامل شرکت گل گهر 
سـیرجان روز یکشـنبه در نشسـت خبری بـا بیان 
اینکـه نمایشـگاه بومـی سـازی قطعـات و ماشـین 
آالت شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شـرکت 
های وابسـته از روز پنجشـنبه پنجم شهریور ماه به 
مـدت پنج روز در محل نمایشـگاه های بین المللی 
جنوبشـرق کشـور در کرمـان برگزار می شـود بیان 
داشـت: ایـن نمایشـگاه در فضایی به مسـاحت یک 

هـزار و 200 متـر برگزار می شـود.
نمایشـگاه  ایـن  از  داد: در 30 غرفـه  ادامـه  وی 
حـدودا دو هـزار قطعـه بـه نمایـش گذاشـته می 
بـه بخـش هـای  مربـوط  ایـن قطعـات   شـود. 
مختلـف از جملـه ریختـه گری، سـاخت و سـازه 

و مـوارد دیگـر مـی باشـد کـه حـدود 11 هـزار 
شناسـنامه فنـی بـرای قطعـه هـا تهیـه و تنظیم 
شـده و ارزش تقریبـی محصـوالت بـه نمایـش 
گذاشـته شـده در این نمایشـگاه به 500 میلیارد 

ریـال می رسـد.
دعـا گویی خاطر نشـان کرد: مهنـدس ناصر تقی 
زاده ، مدیرعامـل شـرکت گل گهـر گهـر برنامـه 
هایـی را بـرای ایـن بخش مدنظـر قـرار دادند که 
از جملـه آن اولویـت اسـتفاده از صنایع و امکانات 
بومـی مـی باشـد و همچنیـن در بخش اشـتغال 
در شـرایط مسـاوی، اولویـت بـا نیروهـای بومـی 
بـا شـرایط و ضوابـط مشـخص می باشـد کـه در 

گذشـته هـم چنیـن بوده اسـت.
وی ادامـه داد: تقـی زاده بخشـنامه ای دادنـد که 
خریـد های شـرکت هـای معدنـی و صنعتی گل 
گهـر ابتـدا از سـیرجان و اگـر کمبـود داشـت از 
مرکـز اسـتان و نهایتا در سـایر شـهرها و اسـتان 
هـای کشـور خریداری شـود به جهـت اینکه حق 

هـم جـواری مسـئولین و مـردم اسـت کـه از این 
منابـع اسـتفاده کنند.

مدیـر نمایشـگاه بومـی سـازی قطعات و ماشـین 
آالت شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت 
مطالبـات  از  یکـی  کـرد:  اظهـار  وابسـته  هـای 
مسـووالن و مـردم و رسـانه هـای اسـتان کرمان 
از شـرکت هـای توانمنـد و بـزرگ ایـن اسـت که 
در جهـت تقویـت صنایع اسـتان و رونق اقتصادی 
اسـتان تالش کنند و از جمله مطالبات، اسـتفاده 

از نیروهـای بومـی در صنایـع می باشـد.
تشـویق  و  ترغیـب  بنیـه صنعتـی،  تقویـت  وی 
صنعتگـران اسـتان در سـاخت قطعات و ماشـین 
آالت در کرمـان، ارتقای کیفیـت قطعات تولیدی 
در اسـتان، ایجـاد اشـتغال، تقویـت خودبـاوری 
صنعتگـران اسـتان و اعتمـاد بـه نفـس بیشـتر، 
افزایـش سـرمایه گذاری در بخـش هایی از جمله 
قطعـه سـازی، ایجـاد مهـارت و تقویـت نیـروی 
انسـانی و همچنیـن صرفه جویـی ارزی برای گل 

گهـر را از اهـداف ایـن نمایشـگاه دانسـت.
ایـن  امکانـات  از  یکـی  شـد:  یـاداور  دعاگویـی 
نمایشـگاه ایـن اسـت کـه صنعتگرانی در اسـتان 
کـه قـادر به تولیـد قطعات حتـی در حد یک پیچ 
مـی باشـند در قالـب تفاهـم نامـه مـی تواننـد با 

شـرکت گل گهـر همـکاری داشـته باشـند.
مشـاور مدیرعامـل شـرکت گل گهـر سـیرجان 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: چنـد 
طـرح بـزرگ هـم اکنـون در حـال انجـام اسـت 
کـه در هفتـه دولـت با حضـور معـاون اول رییس 
جمهـوری تعـدادی از آنهـا بـه بهـره بـرداری می 

رسد.
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـا داشـتن 
معـادن غنـی سـنگ آهـن بـه عنـوان یکـی از 
قطب هـای فعال معدنی و صنعتـی در خاورمیانه 
مطـرح اسـت کـه دارای قابلیتهای بسـیاری برای 
تبدیـل شـدن به یک شـرکت بـزرگ و رقابتی در 

سـطح ایـران و حتـی جهـان می باشـد. 
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عباس دعاگویی مشاور مدیرعامل شرکت گل گهر سیرجان:

نمایشگاه بومی سازی قطعات شرکت گل گهر 
برگزار می شود آب مایع حیات است

اما جاروی حیاط نیست

روابط عمومی روزنامه پیــام مــا


