
راویان گمنام:

چرا بعضی ها چشم می خورند!
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان:

امیدآفرینی، از محورهای
 برنامه های دهه فجر 94 است

دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان:

اصالح طلبان از بدو انقالب
همگام با مردم حرکت کردند

صفحه سوم صفحه چهارم

صفحه پنجم صفحه دوم

مجموعه قصه های محلی کوهبنان با نگاهی جامعه شناختی

داستان سوم: صهبا و حمام !

صفحه هشتم

صفحه پنجم

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

نگاهی به سابقه ی هنری یک سینماگر 
بزرگ؛ »مارسل دوشان«

فاتح دنیای هنر مدرن

آماده به کار 
شهرک صنعتی خضرا

تلفن تماس: 09124596300

دانشگاهی و غیردانشگاهی 
)فارسی به انگلیسی( )انگلیسی به فارسی(

09375869503

احزاب باید معطوف به خدمت
 باشند، نه معطوف به قدرت  !

  بزرگترین 
ضعف تئاتر کرمان

بی توجهی به 
 موسیقی  است
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صفحه ششم صفحه چهارم

صفحه سوم )جامعه(

صفحه دوم

خاطره ای از شهید حسین دامغانی

روزانهم 

صادق زیباکالم در نخستین کنگره جمعیت اسالمی توسعه و آزادی استان کرمان:

با حضور سید حسین مرعشی و جمعی از مسئوالن کرمانی:
از مهدی ثانی، پیشکسوت تئاتر کرمان

تجلیل شد

عظیمی زاده، مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان:

جشن های 10 شبه انقالب در کرمان برگزار می شود

متن در صفحه هفتم

صفحه چهارم

صفحه هشتم

صفحه هشتم

به کرمان آمدم تا 

در صعود

 تیم صنعت مس

 به لیگ برتر 

سهیم باشم

احسان پورشیخعلی
 بازیکن اندوهجردی تیم صنعت مس 
کرمان در گفتگو با »کرمان امروز«:

 امروز روز مبارکی است و شما کار مهمی کردید و اینجا جمع شدید و یک تشکل سیاسی را پایه گذاری کردید، اما باید 
به خاطر داشته باشید این قدم اول است و شما یک نهال کاشتید و اگر این تعصب و اشتیاق و شور ادامه پیدا کند دیگر 

قرارداد افزایش صادرات کاتد و کنسانترهفرزندانتان در کرمان مشکلی به نام تحزب نخواهند داشت
 مس ایران به چین در سال 2016

نیم نگاهی به مشکل گردشگری روستایی

 بیایید با آواز دوالب مستی کنیم...

جلسه ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مجتمع تولیدی غدیر زرند رأس ساعت 16 روز شنبه مورخ 1394/11/24 
در محل کارخانه آجر سفال برگزار می شود. لذا از تمامی سهامداران 
برای شرکت در جلسه ی مذکور دعوت به عمل می آید. چنانچه حضور 
عضوی در جلسه میسر نباشد، می تواند به عضو دیگر وکالت رسمی داده 
تا در جلسه شرکت کند. در ضمن چون انتخاب بازرسین نیز برگزار می 
شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز، داوطلبین بازرسی می توانند 
شخصاً برای ثبت نام به دفتر شرکت واقع در خیابان ابوذر مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هیأت مدیره و مدیر عامل درباره عملکرد سال 93

2ـ تصویب صورت های مالی سال 93
3ـ انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

4ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی
5ـ تفویض اختیار به هیأت مدیره در خصوص فروش اثاثیه و اموال)اعم از 

منقول و غیر منقول(  6ـ تعیین بودجه سال 94
هیأت مدیره تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول 

شرکت تعاونی غدیر شهرستان زرند
مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده مورخ شنبه سوم بهمن ماه ساعت 15:30 در 

محل هتل کوثر هوانیروز کرمان
دستور کار جلسه:

1. ارائه بیالن عملکرد شرکت
2. مشخص شدن وضعیت سهام سهامداران شرکت

3. تصمیم گیری در مورد تقلیل سهام سهامداران یا انحالل شرکت

مجمع عمومی عادی شرکت فخر هوانیروز کرمان
 )به شماره ثبت: 13282(

با حضور اصحاب رسانه و جمعی از هنرمندان:

نشست خبری و مراسم رونمایی 
از پوستر نمایش »مشنگ ها«

 برگزار شد

 ورود پیکرهاي 93 شهید دوران دفاع مقدس به میهن
  ایجاد رشته هاي جدید پزشکي درکشور
  تروریست داعشی مادرش را اعدام کرد
  خودروهای داخلی »ستاره دار« شدند

اخبار ایران و جهان:

فروش کارخانه

ترجمه متون تخصصی 
و غیرتخصصی 

جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مجتمع 
تولیدی غدیر زرند رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1394/11/3 در 
محل کارخانه آجر ســفال برگزار می شود. لذا از تمامی سهامداران 
برای شــرکت در جلسه ی مذکور دعوت به عمل می آید. چنانچه 
حضور عضوی در جلسه میسر نباشد، می تواند به عضو دیگر وکالت 

رسمی داده تا در جلسه شرکت کند.
دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه تعاونی

هیأت مدیره تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 نوبت اول شرکت تعاونی غدیر شهرستان زرند



130 میلیارد ریال 
درآمدزایی ثبت اسناد 

و امالک در کرمان
امالک  و  اسناد  ثبت  خبر:مدیرکل  سرویس 
استان کرمان گفت: در 9 ماه سال جاری 130 
تاکنون  و  داشتیم  درآمدزایی  ریال  میلیارد 
به  سند  برگ  هزار   860 و  میلیون   2 از  بیش 

سازمان ارسال شده است.
ایرنا رضا طالبی زاده در نشست  به گزارش   
با  اسناد و امالک کشور  رئیس سازمان ثبت 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  مسئوالن 
کرمان افزود: امسال حدود 160 میلیارد ریال 
معوقات بانک ها را وصول کرده ایم که این 
بوده  ریال  میلیارد   570 گذشته  سال  در  رقم 

است.

اسکن  بخش  در  مشکالتی  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اظهار  گذشته  های  پرونده  آرشیو  و 
خوبی  وضعیت  ها  شرکت  ثبت  وضعیت  در 
ثبت شده  هزار شرکت   32 از  بیش  و  داریم 
در استان کرمان وجود دارد که ثبت و آرشیو 
آنها در سامانه مشکالتی را به همراه داشته و 
قرار  سامانه  در  و  اسکن شده  ها  پرونده  باید 

گیرند.
کاداستر  طرح  اجرای  ابتدای  از  گفت:  وی 
افزون بر 418 هزار فقره سند در استان کرمان 
صادر شده و در 9 ماه سال جاری بیش از 70 
هزار سند کاداستری در دفاتر اسناد رسمی به 

ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک کرمان با اشاره 
برای  کار  انباشته شدن  از  ناشی  مشکالت  به 
برخی  در  متاسفانه  داد:  ادامه  کارشناسان 
کارشناسی  قرار  صدور  از  بعد  ها  پرونده 
متقاضی مراجعه نکرده است که تا پایان سال 
اسناد،  این  بایگانی  وضعیت  شدن  روشن  با 

شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.
اقدامات  دفترداران  در بخش سر  وی گفت: 
که  احکامی  با  و  دادیم  انجام  خوبی  بسیار 
ماه  نفر و 9  صادر شد در سال گذشته چهار 
را  دفتران  سر  نفر سلب صالحیت  سه  امسال 
داشتیم همچنین 22 فقره انفصال موقت و 32 

فقره جریمه نقدی و توبیخ انجام شده است.
با بیان این که بازرسی ها به روز  طالبی زاده 
شده است افزود: 9 ماه اول امسال بیش از 292 
مورد بازرسی داشتیم و حدود 298 هزار سند، 

بازرسی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش 
استان کرمان تاکید کرد:

آزاد اندیشی 
و تفکر مثبت باید

 در دانش آموزان
 نهادینه شود

کل  مدیر  امروز-  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
آموزش و پرورش استان کرمان گفت: نهادینه 
دانش  در  مثبت   تفکر  و  اندیشی  آزاد  کردن 
آموزان بهترین راه برای تقویت خالقیت و نو 

آوری دانش آموزان است.
محمد محسن بیگی در جلسه شورای آموزش 
تاکید  با  شهربابک   شهرستان  پرورش  و 
گری  مطالبه  و  پرسشگری  حس  تقویت  بر 
داشت:  اظهار  مدارس،  در  آموزان  دانش 
دانش  خالقیت،  قوه  رشد  و  پرورش  برای 
سوال  طرح  زمینه  و  باشند  آزاد  باید  آموزان 
آنان  برای  باید  هرشرایطی  در  پرسشگری   و 
فراهم شود. وی خواستار ایجاد همدلی ، تعامل 
به  کمک  راستای  در  مسئوالن  افزایی  هم  و 
آموزش و پرورش شد و خاطر نشان کرد: هم 
افزایی و همکاری با آموزش و پرورش زمینه 
ساز توسعه کشور در جنبه های مختلف علمی، 

فرهنگی، اقتصادی  و سیاسی است.
از  ما  هدف  اینکه  بیان  با  بیگی  محسن 
تنها  پرورش  آموزش  در  مردم  مشارکت 
اظهار  نیست،  آموزشی  فضای  ایجاد  و  مالی 
همفکری  و  سازی  تئوری  نظرسازی،  داشت: 
با آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف 

در اولویت است.
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اخبار استان

سرویس خبر: فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
پروژه  هزار   15 از  بیش  قرارگاه  این  گفت:  )ص( 
کار  دستور  در  کشور  سطح  در  را  زدایی  محرومیت 

دارد.
هشت  امضای  از  پس  عبداللهی  عباداهلل  سردار   
در جمع  کرمان  استانداری  با  قرارگاه  این  نامه  تفاهم 
وظایف  جزء  زدایی  محرومیت  افزود:  خبرنگاران 
و  روستاها  در  اما  نیست  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  اصلی 
مناطق موجود در مسیر پروژه ها تا فاصله 70 کیلومتری 
اگر نیاز به پروژه های محرومیت زدایی باشد نسبت به 

اجرای آن اقدام می کنیم.
نیرو  نفر  قرارگاه حدود 150 هزار  این  بیان کرد:  وی 
رسمی  نیروی  نفر   500 و  هزار  دو  از  کمتر  که  دارد 

هستند.
وی گفت: در کل پروژه ها پنج هزار پیمانکار داریم و 
همواره تالش می کنیم از ظرفیت های موجود کشور 

استفاده کنیم.
به  اشاره  با  االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
در  تسریع  دنبال  به  ها  پروژه  اجرای  مسیر  در  اینکه 
روند اجرا هستیم افزود: در پروژه میدان آزادی کرمان 
کاری  شیفت  افزایش  درصدد  همسطح(  غیر  )تقاطع 

هستیم تا زمان اجرا به حداقل ممکن کاهش یابد.
باید  نیز  رسانی  اطالع  حوزه  در  کرد:  تاکید  وی 
اطالعات الزم درباره روند اجرایی پروژه های قرارگاه 

خاتم االنبیاء در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
قرارگاه  پروژه های  اجرای  روند  در  عبداللهی گفت: 
خاتم االنبیاء نقش رسانه ها کمتر از نیروهای اجرایی 
عنوان  به  مردم  بین  شده  انجام  اقدامات  باید  و  نیست 
پشتیبانان نظام مطرح شود و این امر باید توسط رسانه 

ها صورت گیرد.
نیروهای  از  استفاده  درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
غیر بومی در روند اجرای پروژه ها بیان کرد: در روند 
پیمانکاران  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  های  پروژه  اجرایی 
نیروهای  اما  هستند  بومی  غیر  نیروهای  از  پروژه  این 

حوزه اجرایی از نیروهای بومی انتخاب شده اند.
وی گفت: برخی شرایط خاص و مهندسی ویژه پروژه 
ها می طلبد که برخی نیروهای فنی از سایر استان ها به 
استان کرمان بیایند و در صورتی که کسی در کرمان 
توان اجرای این طرح ها را داشته باشد، در این حوزه 

نیز از ظرفیت نیروهای بومی استفاده می کنیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء تصریح کرد: 
و  کرمان  شهر  عمران  و  توسعه  به  کمک  منظور  به 
از سرمایه  این شهر 50 درصد  به مسئوالن  نیز کمک 
گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در کرمان را 
زمین و 50 درصد را پول قبول کردیم و این امر به دلیل 

اصرار استاندار کرمان بود.
االنبیاء در  قرارگاه خاتم  ایجاد کارخانه عظیم  به  وی 
کرمان اشاره و بیان کرد: در این کارخانه قطعات مورد 
نیاز پل ها ساخته و سپس از این کارگاه برای احداث 

متروی کرمان نیز استفاده می شود.
سردار عبداللهی گفت: مترو کار دشوار و سختی است 
و نخست باید فاز شناخت و مطالعات آن آغاز و سپس 

عملیات اجرایی آن انجام شود.
وی اظهار کرد: امیدواریم مطالعات اولیه را بتوانیم در 
اسرع وقت انجام دهیم و ساخت دستگاه حفاری مترو 

حداقل دو سال زمان می برد.
سئوال  به  پاسخ  در  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  فرمانده 
دیگری با تاکید بر اینکه این قرارگاه برای اتمام پروژه 
نیمه تمام مسئولیتی ندارد گفت: در حال حاضر  های 
کشور  در  تمام  نیمه  پروژه  تومان  میلیارد  هزار   450
هزار   30 ساالنه  و  است  تاسف  جای  که  دارد  وجود 
میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی اختصاص می 
یابد و با این حساب روند اتمام این طرح ها حدود 20 

سال طول می کشد.
وی تصریح کرد: بسیاری از این پروژه ها روی اصول 
اجرایی نشده و در اجرای آنها اولویت در نظر گرفته 

نشده است.

بیش از 15 هزار پروژه محرومیت زدایی در دستور کار قرارگاه خاتم االنبیا
خبر

معاون فنی عمرانی استاندار کرمان:
ظریف ترین پل های کشور 
در کرمان ساخته می شود

 
فنی  خبر:معاون  سرویس 
کرمان  استاندار  عمرانی 
پروژه های  برای  گفت: 
شهری کرمان، از مشاوران 
شده  استفاده  ذی صالح 
پل های  ظریف ترین  و 
ساخته  کرمان  در  کشور، 

می شود.
در  سیف الهی  ابوالقاسم   
تفاهم نامه  انعقاد  جلسه ی 
کرمان  استانداری  بین 
سازندگی  قرارگاه  و 
خاتم االنبیا که در رابطه با 

ساخت نیروگاه برق، خطوط انتقال و متروی شهر کرمان و با حضور فرمانده قرارگاه 
تقاطع های  و  پل ها  درباره ی  مطالعات  گفت:  شد،  برگزار  خاتم االنبیا  سازندگی 

غیر هم سطح شهر، با انتخاب مشاوران ذی صالح انجام می شود.
وی افزود: برای پروژه های شهری کرمان از مشاورانی که در سطح خاورمیانه مطرح 
استفاده شده  از سوی شهرداری  عامل چهارمی  مشاور  و  قرارگاه  از سوی  هستند، 

است.
معاون فنی عمرانی استاندار کرمان افزود:این طرح ها، براساس مطالعات پایه ی طرح 
جامع و تفضیلی و هم چنین طرح های باالدستی و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک 

شهری انجام می شوند.
شهر  غیرهم سطح  تقاطع های  و  پل ها  ساخت   شیوه ی  کرد:  خاطرنشان  سیف الهی 

کرمان، ظریف ترین نوع پل است.
وی بیان کرد: درخصوص پل میدان ابوذر، چون پیمان کاران کرمانی امکان ساخت 

روگذر را نداشتند، ادامه ی کار به قراگاه خاتم سپرده شده است.
معاون فنی عمرانی استاندار کرمان یادآور شد: در طراحی پروژه های شهر کرمان، 

نظرات کارفرما هم لحاظ می شود.
سیف الهی در مورد تقاطع چهارراه سمیه گفت: اجرای تقاطع چهارراه سمیه، فعاًل 

متوقف شده؛ چون در مورد زیرگذر یا روگذر بودن آن هنوز به توافق نرسیده اند.
وی خاطرنشان کرد: 29 تقاطع هم سطح و غیرهم سطح در شهر کرمان باید اجرا شود 

که در همه ی آن ها، مبنای کار، طرح های باالدستی است.
بیان  با  نیز در این جلسه  به قرارگاه خاتم  مدیرعامل موسسه ی شهید رجایی وابسته 
میدان آزادی در  دارد، گفت:  پیش نیازهایی  به  نیاز  این عظمت  با  پروژه ای  این که 
تاریخ 10 مهر تحویل مجموعه شده است و در عرض این مدت کوتاه، حجم کاری 

که شده به چشم نمی آید.
گذاشتن،  شمع  ازجمله  زیربنایی  کارهای  مدت،  این  در  افزود:  اکبری  سردار 

بتن گذاری و شن ریزی و پی ریزی انجام شده است.
می خواهد؛  کارگاه  تجهیز  ماه  این حجم، حداقل چهار  با  پروژه ای  بیان کرد:  وی 

درحالی که ما در این مدت، 20 درصد پیش رفِت اضافه داشتیم.
کار  شروع  در  است  طبیعی  کرد:  خاطرنشان  رجایی  شهید  موسسه ی  مدیرعامل 
محدودیت های زیادی برای مردم منطقه ایجاد شده، اما به تدریج این محدودیت ها 

کم شده و محدودیت های تردد و ترافیکی نیز کم تر می شود.
برای  که  است  زمانی  از  کم تر  بسیار  شده،  تعیین  که  زمانی  گفت:  اکبری  سردار 

پروژه های مشابه پیش بینی می شود.
وی افزود: اگر رفع معارض ها زودتر انجام و بیش تر هم کاری شود، پروژه ها زودتر 

تمام می شوند.
سردار اکبری یادآور شد: این طرح امروز و یا چند سال دیگر باید اجرا می شد و هر 

زمان که اجرا شود، این محدودیت ها را دارد.
وی افزود: مردم در آینده بهره ی این پروژه ها را تجربه خواهند کرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان :

علمداران سربازان والیت در کشور،  
پیشکسوتان جهاد و مقاومت هستند 

کرمان  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  کل  خبر:مدیر  سرویس 
گفت: علمداران سربازان والیت در کشور،  پیشکسوتان جهاد و مقاومت هستند و 

امروزه باید تفکر والیت مداری این اسطوره ها را در جامعه ترویج و توسعه دهیم.
منطقه کویر، سرهنگ  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  به گزارش خبرنگار خبرگزاری 
پاسدار »محمدمهدی ابوالحسنی« دراولین گردهمایی پیشکسوتان جهاد و مقاومت 
استان کرمان )پیشکسوتان جهاد، ناجا، سپاه و ارتش(، گفت: در دنیا مرسوم است 
که به افرادی که در جنگ حضور داشته اند و اکنون به سن بازنشستگی رسیده اند، 

کهنه سرباز گویند، که این بزرگترین جفا در حق این افراد است.
جمهوری  نظام  و  جامعه  اسوه  و  اسطوره  جنگ،  آدم های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسالمی می باشند، افزود: این افراد ولی فهم بودند و معتقدیم سربازان تمام نشدنی 

والیت هستند و تا زمانی که والیت است، سربازان والیت نیز می باشند.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان تصریح کرد: این 
ادامه دار بودن سربازان والیت به گونه ای است که 3 نفر از این پیشکسوتان بعد از 
بازنشستگی در مدافع با حرم حضرت زینب)س(، به عنوان سرباز والیت راه خود 

را استمرار دادند و در راه والیت به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
آنان  حق  در  نفهمند،  را  پیشکسوتان  عظمت  که  کسانی  اینکه  بیان  با  ابوالسحنی 
کشور،   در  والیت  سربازان  علمداران  کرد:  اظهار  کرده اند،  جفا  و  کوتاهی 
پیشکسوتان جهاد و مقاومت هستند و امروزه باید تفکر والیت مداری این اسطوره ها 

در جامعه ترویج و توسعه دهیم.

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  خبر:  سرویس 
محورهای  از  امیدآفرینی  کرمان گفت:  استان  اسالمی 
برنامه های دهه فجر است زیرا دشمن همواره به دنبال 
ناامید کردن ملت است و با این توطئه سعی می کند همه 

موفقیت ها را کمرنگ جلوه دهد.
هماهنگی  شورای  مشترک  نشست  در  صدفی  مهدی   
روابط عمومی دستگاه های اجرایی و شورای راهبردی 
انقالب  فجر  دهه  موضوع  با  که  استان  رسانی  اطالع 
و  شناسی  دشمن  شد،  برگزار  استانداری  در  اسالمی 
دشمن ستیزی را از دیگر رویکردهای برنامه های دهه 
ایجاد فضای شادابی و نشاط در  فجر دانست و گفت: 

جامعه نیز در ایام اهلل دهه فجر دنبال می شود.
وی بر فراگیر بودن برنامه های دهه فجر تاکید کرد و 
گفت: با برنامه ریزی الزم باید جنبه مردمی بودن برنامه 

ها به خوبی حفظ شود.
وی تصریح کرد: دهه فجر متعلق به همه مردم است و 

همه مردم در برگزاری آن سهیم هستند.
کرمان،  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
سایر  از  را  انقالب  اصلی  ارکان  به  بخشی  تحکیم 
محورهای برنامه های دهه فجر برشمرد و افزود: حضور 
مردم در صحنه، پایبندی و دلبستگی مردم به نظام را به 

نمایش می گذارد.
انتخابات،  بودن  پیش  در  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
جناح های سیاسی سعی می کنند به نوعی خود را در 
کنند  استفاده  ها  فرصت  این  از  و  داده  دخالت  مراسم 
های  از کشمکش  به دور  فجر  آئین های دهه  باید  اما 

سیاسی و جناحی باشد.
و  سیاسی  های  جناج  به  ورود  از  پرهیز  گفت:  صدفی 
فجر  دهه  اهلل  ایام  برگزاری  در  باید  انتخاباتی  تبلیغات 

همواره مدنظر باشد.
وی ادامه داد: در همه جوامع و کشورها و در بین همه 
ملت ها روزهایی به عنوان روزهای تاریخی وجود دارد.

مناسبت  اسالمی  جمهوی  مقدس  نظام  در  گفت:  وی 
که  است  هایی  مناسبت  فجر  دهه  اهلل  ایام  چون  هایی 

برگرفته از اعتقادات مذهبی ماست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان 
تاریخ  در  عطفی  نقطه  فجر  دهه  اهلل  ایام  کرد:  تاکید 
انقالب اسالمی به شمار می رود و فرصت خوبی برای 

بیان دستاوردهای انقالب اسالمی است.
استان  فجر  دهه  ستاد  در  کمیته   25 حدود  گفت:  وی 
کرمان تشکیل شده که مسئولیت هر یک از کمیته ها با 

دستگاه های اجرایی یا تشکل های مردمی است.
و  مسائل  کردن  مطرح  با  دشمنان  افزود:  صدفی 
مطرح  را  نظام  ناکارآمدی  کنند  می  سعی  مشکالت 
با  باید  فجر  دهه  گرامیداشت  های  برنامه  در  که  کنند 
تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی، این توطئه دشمنان 
را خنثی کرد. وی بر بهره گیری از فضای مجازی نیز 
باید مراسمی محوری  تاکید کرد و گفت: همه نهادها 
و  محتوا  رابطه  این  در  و  بگیرند  نظر  در  برای خود  را 

تاثیرگذاری نیز مد نظر باشد.

امیدآفرینی از محورهای برنامه های دهه فجر 94 است

عمومی  روابط  مدیرکل  خبر:  سرویس 
های  جشن  گفت:  کرمان  استانداری 
انقالب به مدت 10 شب در محل خانه 
های  دستگاه  محوریت  با  کرمان  شهر 

اجرایی استان کرمان برگزار می شود.
مشترک  نشست  در  زاده  عظیمی  نقی   
عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
دستگاه های اجرایی و شورای راهبردی 
اطالع رسانی استان کرمان با محوریت 

برنامه  افزود:  اسالمی  انقالب  فجر  دهه 
ریزی برای برگزاری این نشست ها در 
کمیته ادارات و نهادهای ستاد دهه فجر 

استان کرمان در دست انجام است.
وی تصریح کرد: تالش می شود جشن 
برگزار  تر  باشکوه  انقالب هر چه  های 

شود.
جامعه  در  امید  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
عمومی  روابط  حوزه  در  کار  مهترین 

در  نظام  و  انقالب  به  دین  ادای  برای 
دهه  اهلل  ایام  در  ویژه  به  ها  زمان  همه 

فجر است.
رهبری  با  انقالبی  وی خاطرنشان کرد: 
در کشور   57 سال  در  )ره(  راحل  امام 
انقالب  معظم  رهبر  که  گرفت  شکل 
هستند  آن  سکاندار  اکنون  نیز  اسالمی 
و حراست از دستاوردهای این انقالب 

بسیار مهم است.
استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
به  صادقانه  گزارشات  ارائه  بر  کرمان 
مردم در دهه فجر انقالب اسالمی تاکید 
در  دولت  عالی  نماینده  افزود:  و  کرد 
والیت  محور  بر  توسعه  کرمان،  استان 
را یکی از اولویت ها می داند و ما در 
نیازمند  امیدآفرینی  برای  امروز  دنیای 

توسعه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه در انقالب 
توسعه  مانند  به  سیاست  برای  اسالمی 
بر  مبتنی  بلکه  نیست  غرب  در  سیاسی 

ارزش های اخالقی و اسالمی است.

اینکه سیاست ما عین  با تاکید بر  وی 
نیز  ما  دیانت  داد:  ادامه  است  دیانت 
از اخالقیات است که در  مجموعه ای 
قالب دین مبین اسالم مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها 
نقش  ها،  اندیشه  این  رسانی  اطالع  با 

مهمی در امیدآفرینی دارند.
کاروان  اندازی  راه  به  ادامه  در  وی 
و  کرد  اشاره  سیما  و  صدا  در  انقالب 
های  دستگاه  عمومی  روابط  گفت: 
همکاری  باید  ها  فرمانداری  و  اجرایی 
داشته  را  طرح  این  اجرای  برای  الزم 

باشند.
از  دیگری  بخش  در  زاده  عظیمی 
سخنان خود به تشکیل شورای راهبردی 
اشاره  کرمان  استان  در  رسانی  اطالع 
کرد و گفت: این شورا بر اساس تاکید 

استاندار کرمان شکل گرفته است.
شورای  اساسنامه  کرد:  تصریح  وی 
شده  تهیه  نیز  رسانی  اطالع  راهبردی 

است.

جشن های 10 شبه انقالب در کرمان برگزار می شود
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جمعه  عصر  زیباکالم  صادق  ایرنا  گزارش  به 
و  توسعه  اسالمی  جمعیت  کنگره  نخستین  در 
آزادی استان کرمان گفت: تحزب یک موضوع 
ضرورت  یک  تحزب  بلکه  نیست  تشریفاتی 
تاریخی دموکراسی است و هیچ جامعه دموکراتی 
را نمی توانیم در دنیا پیدا کنیم که احزاب و تشکل 

های سیاسی نیرومند در آن وجود نداشته باشد.
و  ترکیه  هند،  در  مثال  طور  به  کرد:  بیان  وی 
است  احزاب  اختیار  در  سیاسی  امور  زمام  ژاپن 
و کشوری وجود ندارد که توسعه سیاسی در آن 
نهادینه شده باشد اما احزاب در آن نقشی نداشته 

باشند. 
کارهای  و  ها  رساله  فراوانی  به  اشاره  با  وی 
با  رابطه  در  سیاسی  علوم  دانشجویان  تحقیقی 
اغلب  بگویم  اگر  نیست  اغراق  گفت:  تحزب 
موضوع آنها در رابطه با این است که چرا تحزب 

و فعالیت احزاب در ایران ناموفق بوده است؟
استاد دانشگاه تهران گفت: سئوال است که چرا 
جمعیت  در  شما  که  تشکیالتی  و  حزبی  فعالیت 
اراده  بارها  و  بارها  آن  امثال  و  آزادی  و  توسعه 

شده در کشور انجام شود اما موفق نشده است؟
مند، تحصیلکرده  امروز عالقه  افزود: جمع  وی 
استان  متوسط  باالی  و  متوسط  طبقه  به  متعلق  و 
کرمان هستند و با شور و نشاط و اشتیاق و با ایمان 
آمده اید که کار حزبی، تشکیالتی و دسته جمعی 

راه بیندازید.
حزبی  کار  و  احزاب  چرا  کرد:  بیان  کالم  زیبا 
نتوانسته در ایران پا بگیرد؟ نام ها، جمعیت هایی، 
گروه هایی و تشکل هایی گفته می شود و معموال 
در موسم انتخابات ظاهر می شوند اما بعد از آن 

خبری نیست.
در  احزاب  چرا  اینکه  با  رابطه  در  گفت:  وی 
ایران پا نگرفته اند، یک پاسخ این بوده که سابقه 
احزاب در ایران خیلی سابقه مثبت و روشنی نبوده 
و احزاب بعضا وابسته به قدرت های بیگانه بودند 

و مردم به آنها اعتماد نکردند.
وابستگی  این  کرد:  اظهار  سیاسی  فعال  این 
و  برلین  دیوار  فروپاشی  از  قبل  تا  توانسته  می 
و  بوده  شرقی  های  قدرت  به  کمونیستی  نظام 
مثل  غربی  های  قدرت  به  وابستگی  توانسته  می 
بی  ایران  بنابراین مردم  باشد،  انگلستان  آمریکا و 
اعتمادند چون احزاب بعضا وابسته از کار درآمده 

و مشخص شده که ملی نبودند.
شکست  برای  که  دیگری  دلیل  گفت:  وی 
که  است  این  شود  می  عنوان  ایران  در  تحزب 
مردم ایران روحیه کار دسته جمعی ندارند و تک 

رو هستند، عده ای معتقدند فرهنگ تک روی و 
فقدان روحیه کار دسته جمعی آنقدر میان ایرانیان 
در  و  افکنده  سایه  هم  ورزش  در  که  است  زیاد 
ورزش های انفرادی تا ورزش های دسته جمعی 
ناموفق  برای  دلیل  یک  این  و  درخشیدیم  بهتر 
بودن احزاب و تشکل های سیاسی در ایران است.

زیباکالم افزود: دلیل دیگر این است که احزاب 
و تشکل های سیاسی ابن الوقت هستند و در زمان 
انتخابات ظاهر می شوند و بعد از انتخابات معلوم 
نیست چه انجام می دهند و در حقیقت احزاب و 
تشکل های سیاسی دنبال رای مردم هستند و بعد 

از انتخابات فعالیت نمی کنند.
احزاب  شده  گفته  که  دیگر  عامل  گفت:  وی 
در ایران نگاهشان فقط به قدرت است که بتوانند 
نمایندگانشان را وارد مجلس و عوامل خودشان را 
وارد دستگاه حکومت کنند بنابراین نگاه احزاب 
به  معطوف  و  است  قدرت  به  معطوف  ایران  در 

خدمت نیست.
می  ارائه  که  نظراتی  این  آیا  کرد:  تصریح  وی 
های  تشکل  و  احزاب  آیا  بوده،  درست  شود 

مزدور  و  وابسته  واقعا  دار  رسم  و  اسم  و  سیاسی 
توده  یا حزب  آمریکا  مزدور  ملی  و جبهه  بودند 

نوکر اتحاد شوروی بوده است؟
و  رویکرد  چنین  من  نظر  به  کرد:  تصریح  وی 
اینکه یک حزب  برای  نیست  دقیق  قرائتی خیلی 
برای خودش ایدئولوژی دارد و ایدئولوژی حزب 
توده نگاهش این بوده که اتحاد شوروی در راس 
کشورهای مترقی، سوسیالیزم و مدافع قشر کارگر 
قرار دارد بنابراین اتحاد شوروی الگو بود همچنان 
که امروز برای حزب اهلل لبنان، جمهوری اسالمی 

ایران الگو است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: حزب 
شوروی  اتحاد  به  واقعا  که  نبود  حزبی  تنها  توده 
حزب  گذاشت،  می  احترام  نگاهش  و  فلسفه  و 
تمام  و  انگستان  و  آلمان  یونان،  هند،  کمونیست 
احزاب چپگرا، اتحاد شوروی برایشان بت و الگو 

بود.
برابر  در  کمونیستی  نظام  کرد:  اظهار  وی 
فاشیسم ایستاده و اولین نظامی بود که کارگران و 
کشاورزان آن را اداره می کردند بنابراین طبیعی 
الگو  اتحاد شوروی  برای دگراندیشان جهان  بود 
باشد تا بتدریج این الگو سقوط کرد و آن مدینه 

فاضله و آرمان نبود.
زیبا کالم گفت: همینطور برای خیلی از احزابی 
توانیم  نمی  دارند  دموکراسی  لیبرال  مدل  که 

بگوییم وابسته هستند.

حزب  ملی،  جبهه  کنیم  فرض  اگر  افزود:  وی 
توده و نهضت آزادی وابسته بودند اما ما احزاب 

دیگری داشتیم که نتوانستند موفق بشوند.
وی بیان کرد: حزب جمهوری اسالمی که بعد 
از انقالب تشکیل شد وابسته نبود، اما موفق نشد 
و در یک مقطعی حزب جمهوری اسالمی آنقدر 
نیرومند بود که اغلب مناصب سه قوه را در اختیار 
داشت و در نهایت آنقدر با دشواری ها مواجه شد 

که خود را منحل اعالم کرد.
زیباکالم گفت: اگر این دلیل قانع کننده نیست 
باید برگردیم به روحیه دسته جمعی و باید بگوییم 
کار  روحیه  و  حزبی  فعالیت  ترکیه  و  هند  در 
دسته جمعی دارند و در تمام نظام های مبتنی بر 

دموکراسی مردم روحیه کار دسته جمعی دارند.
وی تصریح کرد: از زمان مشروطه و مدرنیته در 
ایران فعالیت گروهی و دسته جمعی وجود داشته، 
آذربایجان،  انجمن  ارامنه،  انجمن  مثال  بطور 
در  و  داشته  وجود  بازار  انجمن  و  اخوت  انجمن 
اولین رگه های مدرنیته در ایران مسئله تشکل و 

کار گروهی به وجود آمده است.

وی افزود: بنابراین ما چگونه می توانیم بگوییم 
این  در  شما  حضور  و  ندارد  وجود  روحیه  این 

مکان بهترین دلیل است.
فعال سیاسی گفت: ما ایرانیان همان قدر فرهنگ 
و روحیه کار دسته جمعی داریم که در میان همه 
ملل دیگر است و اینها نداشتن فرهنگ و روحیه 

کار دسته جمعی میان ایرانیان را رد می کند.
که  معتقدم  بشخصه  من  کرد:  اظهار  وی 
که  عاملی  ترین  عمده  و  ترین  اصلی  بزرگترین، 
نگذاشته فعالیت حزبی در ایران پا بگیرد، حضور 

ممتد استبداد بوده است.
فعالیت  ایران  در  ها  اینکه حاکمیت  بیان  با  وی 
تابیدند، گفت:  نمی  بر  و  نداشتند  قبول  را  حزبی 
و  دانستند  می  خود  رقیب  را  ها حزب  حکومت 
اگر حزب و تشکل نیرومندی به وجود بیاید باعث 

می شود درون حکومت احساس نگرانی شود.
زیباکالم بیان کرد: اگر آمار بگیریم مشاهده می 
کنیم دالیل باال خیلی جدی نبوده و اصلی ترین 
دلیل آمار احزاب و تشکل های سیاسی است که 
سال  یکصد  ظرف  ایران  در  ها  حکومت  توسط 
بنابراین  شده،  اعالم  قانونی  غیر  و  منحل  گذشته 
مشکل در فقدان توسعه سیاسی است که احزاب 

نتوانند فعالیت کنند.
می  ما  همه  نمونه  عنوان  به  کرد:  تصریح  وی 
دانیم که پول و هزینه کردن در انتخابات فاکتور 
و  کردن  خرج  پول  ما  جامعه  در  و  است  مهمی 

هزینه کردن مدت هاست که در انتخابات حرف 
اول را می زند.

اما  گفت:  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد 
سئوالی مطرح است که در مجلس اول جمهوری 
اول را می  ایران در سال 58 پول حرف  اسالمی 
زد؟ آیا در انتخابات مجلس دوم پول حرف اول 

را می زد؟
و  فاکتور  شود،  ترسیم  منحنی  اگر  افزود:  وی 
عاملی به نام هزینه کردن بین مجلس اول در سال 

58 و مجلس نهم در سال 90 صعودی است.
خرج  پول  اول  مجلس  در  گفت:  زیباکالم 
نشده یا اگر هزینه شده آنقدر ناچیز بوده که می 
توانیم از آن صرفنظر کنیم اما می توانیم بگوییم 
در مجلس نهم در سال 90 پول خرج کردن مهم 

نبوده است؟ 
انتخابات  از  که  شود  می  چه  کرد:  بیان  وی 
جز  برسیم  نهم  مجلس  انتخابات  به  اول  مجلس 
عامل  سیاسی  های  تشکل  و  احزاب  نبودن  عامل 
دیگری را به کرسی اتهام بکشیم و آیا در نبود و 
خالء احزاب و تشکل های سیاسی نماینده ای که 

پول خرج کرده است و به مجلس رفته می توانیم 
انتظاری داشته باشیم؟

و  احزاب  نبود  پیامدهای  همه  اینها  گفت:  وی 
کار تشکیالتی است و در جوامع دیگر حزب و 

تشکل سیاسی وجود دارد و با فرد طرف نیستیم.
زیباکالم تصریح کرد: شما به نامزد حزب رای 
دهید  می  رای  حزب  به  حقیقت  در  و  دهید  می 
حال  در  حزب  اما  آیند  می  و  روند  می  نامزدها 

فعالیت سیاسی و نهادینه شده است.
حزب  کرمان  در  اگر  بنابراین  افزود:  وی 
نامزدهای خود را معرفی کند، این انتخابات است 
بیشتر خرج می  ندارد و چه کسی  این وجود  اما 

کند و چگونگی نظارت استصوابی مطرح است.
زیباکالم گفت: امروز روز مبارکی است و شما 
یک  و  شدید  جمع  اینجا  و  کردید  مهمی  کار 
به  باید  اما  کردید  گذاری  پایه  را  سیاسی  تشکل 
خاطر داشته باشید این قدم اول است و شما یک 
اشتیاق و شور  و  این تعصب  اگر  و  نهال کاشتید 
ادامه پیدا کند فرزندانتان فردا در کرمان مشکلی 

به نام تحزب در استان کرمان نخواهند داشت.
نخستین کنگره جمعیت اسالمی توسعه و آزادی 
استان کرمان با پیام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و 
با حضور شماری از شخصیت های سیاسی اصالح 
طلب در خانه شهر کرمان برگزار شد و اعضای 
با  بازرسان  و  راهبردی  شورای  مرکزی،  شورای 

رای اعضا انتخاب شدند.

احزاب باید معطوف به خدمت
 باشند، نه معطوف به قدرت!

امروز روز مبارکی است و شما کار مهمی کردید و اینجا جمع شدید و یک تشکل سیاسی را پایه گذاری کردید، اما باید به خاطر داشته باشید این قدم اول است و 
شما یک نهال کاشتید و اگر این تعصب و اشتیاق و شور ادامه پیدا کند دیگر فرزندانتان در کرمان مشکلی به نام تحزب نخواهند داشت.

صادق زیباکالم در نخستین کنگره جمعیت اسالمی توسعه و آزادی استان کرمان:

چرا بعضی ها چشم می خورند!
سال ها بود که کسی در بادآباد از چشم های شور آسیب نمی دید و همه فکر می 
کردند که این مرغ های هورمون دار و گوجه و خیار شیمیایی چشم شورها را هم به 
گور فرستاد! همه خوشحال بودند. دلیل دیگر در کم شدن آثار چشم شور این بود 
که به علت گرانی و تورم مردم بادآباد نمی توانستند خودروی نو بخرند و خانه ی نو 
بسازند و کت و شلوار نو بپوشند. تازگی ها چشم های شور به جان سالمندان عزیز 
افتاده است و علت آن هم بر کسی معلوم نیست. خوشبختانه یکی از روانشناسان سنتی 
علت آن را کشف کرده و از سالمندان خواسته است از اجتماع پسران و دختران 
بادآبادی دوری کنند. علت آن این است که دختران و پسران بادآبادی هنگامی که 
سالمندی را می بینند، می گویند خوش به حال این پیرمرد دیگر نیازی ندارد دماغ 
خود را کوتاه کند، ده میلیون تومان سود می برد. آن یکی می گوید خوش به حالش 
نیازی ندارد دندان های خود را سیم کشی و صاف کند، چند میلیون سود می برد. 
آن یکی می گوید خوش به حالش کاری دست آرایشگاه و مد مو ندارد. آن یکی 
می گوید خوش به حالش با زنش بی خیال دست به دست هم قدم می زنند و کسی 

به آنها گیر نمی دهد. 
همین خوش به حال ها کار او را می سازد و چشم می خورد.

به قلمراویان گمنام
چماه کوهبنانی

رهایی از زمستان ها 
بیاموز...

برای اینکه در برابر رفتار ناراحت کننده ی افراد دوام بیاوریم نیاز نیست که صبر 
ایّوب داشته باشیم حتی نیاز نیست که دل سنگ بوده و احساسات لطیفمان را پنهان 
کرده باشیم تا بتوانیم در برابر رفتار توهین آمیز دیگران و اخالق ناپسندشان دوام 
بیاوریم بلکه باید در برابر تمام آنها عّزت نفس داشته باشیم تا حرف های دل سرد 
کننده و آزار دهنده را در مقابل عظمت و شخصیت خود هیچ بپنداریم و به آنها 
اعتنا نکنیم. در این میان اگر بتوانیم دلیل رفتار دیگران را تجزیه و تحلیل کنیم تأثیر 
بسیاری بر روی عملکرد بعدی و واکنش هایمان در برابر آنها خواهد داشت. بهتر 
است که به جای قضاوت های عجوالنه اندکی تفکر کنیم. در صورتی که برای 
خود عزت و احترام قائل باشید هیچ حرف و حرکتی انجام نخواهید داد که به 
شخصیت شما ضربه وارد کند و در برابر بزرگواری شما ارزشی نخواهد داشت. 
زیرا شما لبریز از عّزت نفس بوده اید و آنقدر محکم و استوار هستید که هیچ 
توفانی شما را ریشه کن نخواهد کرد. عّزت نفس را در نتیجه ی کارهایی که کرده 
و نیتی که در دل داریم به دست می آوریم. اگر کاری را فقط از روی لذت انجام 
دهیم چه بسا که ما را به ورطه ی عادت بکشاند با فانی شدن لذت های زودگذر و 
پاک شدن خاطره اش از ذهن تازه متوجه می شویم که هیچ چیز به دست نیاورده 
ایم و روحمان پرورش نیافته است. اگر هم به اجبار دست به کار خطایی زده باشیم 
آزادی خود را محدود کرده ایم بنابراین روی عزت نفسمان پا گذاشته ایم. تنها 
شیوه ای که در آن می توانیم به این موهبت دست یابیم، انتخاب کردن کارهای 
خوب و صحیح حتی در شرایط دشوار است. براساس اصول و قواعد اخالقی عمل 
کنید تا قبل از دیگران خودتان را بپذیرید و با بروز هر مشکلی به خود شک نکرده 

و دچار تزلزل نشوید.
اگر عزت نفس را قائم بر احترام و تأیید دیگران قرار دهیم با احترام ندیدن و توهین 
از جانب آنها به تزلزل افتاده و دچار پوچی و حقارت و درماندگی می شویم. اگر 
چنین شرایطی ایجاد شود دائم نیاز به محبت و احترام دیگران داشته و از توهین آنها 
بسی رنج برده و منزوی می شویم. پس بهترین راه این است که درستکار باشیم تا 
بتوانیم به خودمان احترام کافی بگذاریم. نباید اجازه دهیم که در نگاه خود حقیر 
باشیم زیرا احترام ما نسبت به خود از بین رفته و تسلط بر اوضاع را از دست می 
دهیم و غرورمان رنگ باخته و ترس وجودمان را دربرمی گیرد. رفته رفته برای غلبه 
یافتن بر ترس متوسل به خشم می شویم تا بتوانیم نقصان را جبران کنیم ولی این 
آغاز سقوط به پرتگاه اخالقی است جایی که فضای رابطه ها تاریک و تاریک تر 
می شود. با خشم می خواهیم خود را برای دیگران اثبات کنیم اما بی خبر از اینکه 
بعضی کارها اگر هم لذت دیگران را به دنبال داشته و تحسین دیگران را برانگیزد، 
اعتقاد ما را به خودمان کاهش می دهد. عصبانیت توهم قدرت ایجاد می کند و فرد 
را به این خیال می اندازد که او تمام زوایای یک اتفاق و عملکرد را در حیطه ی 
تسلط خویش دارد ولی اگر عزت نفس را از دست بدهیم دیگر تسلطی بر اوضاع 
نخواهیم داشت و استقالل چندانی دیگر در خود احساس نمی کنیم. چاره این است 
که قبل از تقاضای تأیید از سوی دیگران، خود را قبول داشته باشیم و برای رسیدن 
به استقالل رفتاری تالش کنیم چرا که با تزلزل استقالل به خشونت پناه آورده ایم 
که عارضه ای جبران ناپذیر بوده و ما را از جهانی که در آن زندگی می کنیم دورتر 
و دورتر خواهد کرد و این گونه فقط از حس نشاط و انسان هایی که دوستشان 

داریم، محروم می شویم.
»چراغ دل به نور عشق افروز/ رها کن این خیاالت جگرسوز/ چو دل سنگین شود 

از حرف مردم/ رهایی از زمستان ها بیاموز«

به قلم
مهناز سعید 
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ایقه داره غم توشه 

که عاشقی فراموشه
جوانی می گفت: ِهش دردی جانگدازتر از غم عاشقی نیس! درد عاشقی 
کمر مرِد مِشکنه...! مرد میان سال و با تجربه ای گفت: معلوم می شه هنوز 

گشنگی نکشیدی!؟ 
از ابتدای زندگی بشر بر روی کره ی خاکی تا کنون، هیچ دردی سنگین تر 

از درد گرسنگی شناخته نشده است.
این مرد میان سال، پس از نقل داستان کشته شدن »رستم« به دست برادر ناتنی 
اش »شغاد«، ماجرای سوگواری رودابه)مادر رستم و همسر زال( را به عنوان 
شاهد مدعای خود شرح می دهد و می گوید: یک سال همه در سیستان 
عزادار بودند و هیچ کس جشن و مهمانی برگزار نمی کرد. زال که پهلوانی 
باتجربه و خردمند بود، بر این واقعیت واقف بود که:»جهان را چنین است 
ساز و نهاد/ که جز مرگ را، کس ز مادر نزاد« و لذا سعی می کرد، رفته 
رفته زندگی را به روال عادی بازگرداند اما روزی مورد اعتراض رودابه قرار 
گرفت:»چنین گفت رودابه روزی به زال/ که از داغ و سوگ تهمتن بنال/ 
همانا که تا هست گیتی فروز/ از این تیره تر، کس ندیده است روز/ بدو گفت 
زال: ای زِن کم خرد/ غم ناچریدن بر این بگذرد« زال به همسرش گفت: 
غم گرسنگی از غم مرگ عزیزان سنگین تر و طاقت سوزتر است. رودابه 
با شنیدن این سخن، برآشفته و سوگند می خورد تا وقت مرگ و پیوستن به 
فرزندش)رستم( در جهان آخرت، خوردن و خوابیدن را بر خود حرام کند 
اما پس از گذشت یک هفته، چشمانش تاریک می شود و همچون دیوانگان 
رفتار می کند. یک شب که همه در خواب بودند به آشپزخانه می رود و مار 
مرده ای را از آب می گیرد تا از گوشت آن برای خود غذایی فراهم کند. 
کنیزکانی که همواره مراقب او بودند، مار را از دست او می گیرند و غذای 
مناسبی برایش فراهم می کنند. »همی خورد هرچیز تا گشت سیر/ فکندند پس 
جامه ی نرم زیر/ بخفت و برآسود ز اندوه و رنج/ ز تیماِر مرگ و ز اندهِ گنج/ 
خورش خواست، کز خواب برخاست نیز/ ببردند، هرگونه، بسیار چیز/ چو باز 
آمدش هوش، با زال گفت/ که گفتاِر تو با خرد بود جفت/ هر آن کس که او 
را خور و خواب نیست/ غم مرگ با جشن و سورش یکی ست/ برفت اوی و 

ما از پس او رویم/ به داِد جهان آفرین بگرویم«
رودابه به این نتیجه می رسد، هرکس خواب و خوراک نداشته باشد به گونه 
به  نیست.  قائل  عروسی  و  جشن  و  سوگواری  بین  تفاوتی  آمیز،  جنون  ای 
عبارت دیگر؛ گرسنگی زوال عقل و خرد را به دنبال خواهد داشت و بدیهی 

است که در نبود »خرد« زندگی متوقف می شود.
وی به همسرش زال می گوید: فرزند ما رفته، ما هم از پس او خواهیم رفت و 
باید به رحمت ایزدی و عدالت جهان آفرین اعتماد داشته باشیم. برای آمرزش 
روح جهان پهلوان »رستم« اموالش را بین مستمندان تقسیم می کند و همچنان 
که داغ فرزند را در دل دارد، خطاب به کردگار جهان می گوید:»که ای برتر 
از نام و از جایگاه/ رواِن تهمتن بشوی از گناه/ بدان گیتی اش، جای ده در 

بهشت/ برش ده، ز تخمی که ایدر بکشت«.
ضرب المثل »ایقه داره غم توشه که عاشقی فراموشه« با برخورداری از واژه 
را در گویش کرمانی  ماندگاری خود  »فراموشه«،  و  »توشه«  قافیه  هم  های 
تضمین کرده است. این زبانزد، ضمن تأکید بر اهمیت »نان« در زندگی فردی 
و اجتماعی سالم، یادآور می شود؛ مفاهیم اخالقی، هنگامی محقق می شوند 
که انسان از حداقل امکانات اولیه و ابتدایی برخوردار باشد. بنابراین اگر افراد 
جامعه ای مجبور باشند تمامی اوقات خود را صرف تأمین معاش کنند، دیگر 
وقتی برای عشق و محبت باقی نمی ماند و بدیهی است که سمت و سوی 
چنین جامعه ای، رو به ناکجا آباد خواهد بود. زیرا جامعه برای رشد و بالندگی 

موزون و هماهنگ به عشق و هنر و اخالق و خالقیت نیاز مبرم دارد. 
با توجه به اینکه »عشق« در فرهنگ و عرفان ایرانی و اسالمی از جایگاه واالیی 
برخوردار است و تمامی اندیشمندان و فرزانگانی که خالق گنجینه های ادبی 
ایران زمین هستند از این مقوله به عنوان مفهومی زندگی ساز یاد کرده اند؛ 
به نظر می رسد ضرب المثل »ایقه داره غم توشه که عاشقی فراموشه« نوعی 
طعنه و گواژه باشد. به عبارت واضح تر، زبانزد فوق، جامعه ی بدون عشق را 
که فاقد شادابی و طراوت هم خواهد بود، مورد انتقاد قرار داده و یادآور می 
شود؛ جامعه ی بدون عشق، سرد و بی روح است و رفته رفته به خشونتی می 

گراید که فروپاشی و هرج و مرج از نتایج آن خواهد بود. 
و  کنند  برقرار  توازن  معاش،  و  بین عشق  بایستی  جامعه  مدیران  بنابراین 
این میسر نمی شود مگر با استفاده از تجربه ی کشورهای توسعه یافته ای 
که موفق شده اند بین درآمد افراد و تأمین نیازهای اولیه)نان و مسکن( و 

نیازهای ثانویه)هنر و روابط اجتماعی( رابطه ای مستقیم برقرار کنند.

به قلم 
یحیی

 فتح نجات 

پنجشنبه،  تئاتر:  کرمان  سایت  گزارش  به 
اجرای  پایان  از  پس   1394 ماه  دی  هفدهم 
پرفورمنس »منا« گروه تئاتر بوتیا آل کرمان اقدام 
ثانی  مهدی  استاد  از  تجلیل  مراسم  برگزاری  به 
متولد  ثانی  مهدی  کرد.  کرمان  تئاتر  پیشکسوت 
1324 در شهر کرمان است وتقریبا پنجاه سال در 
فعالیت  بازیگری  کارگردانی،  نویسندگی،  زمینه 
مستمرداشته است او همچنین سالهای بسیاری به 

کرمانی  بازیگران  از  گوناگون  های  نسل  تربیت 
پرداخته است. حضور وی پس از سالها دوری از 
تئاتر در پرفورمنس منا از اتفاقات نادری بود که 
به درخواست حسام اسدی شکاری و سید مجتبی 

میرحسینی آفرینندگان این پرفورمنس میسر شد.
مجری  به  که  ثانی  مهدی  از  تجلیل  مراسم  در 
شهر  هنر  کانون  محل  در  نژاد  قربان  گری صمد 
هنرمندان،  از  زیادی  برگزار شد عده ی   کرمان 

افرادی  داشتند،  حضور  رسانه  اهالی  و  مسئوالن 
محمد  مرعشی،  حسین  سید  آقایان  همچون 
حسین ملکی، رئیس حوزه هنری کرمان، محمد 
اسالمی  وارشاد  فرهنگ  مدیر کل  علیزاده،  رضا 
اداره  استان ، محمد علی جوشایی، معاون هنری 
کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان کرمان، مهدی 
اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  رئیس  مالنوری، 
سازمان  نماینده  علیزاده،  آقای  کرمان،  شهرستان 

هالل احمر استان کرمان، مهدی محبی کرمانی، 
مدیرعامل موسسه مفرغ و چند تن از هنرمندان و 
هنردوستان کرمانی، حاضر در مراسم بودند و با 
اهدا هدایایی به مهدی ثانی از خدمات ارزنده وی 
پایان  در  به عمل آوردند.  تجلیل  تئاتر کرمان  به 
این مراسم گروه موسیقی پرفورمنس منا به اجرای 
روحانی  سعید  آوازخوانی  با  موسیقی  قطعه  چند 

پرداخت.

ها«به  مشنگ   « نمایش  پوستر  از  رونمایی  مراسم  و  خبری  نشست 
کارگردانی مهدی حشمتی، چهارشنبه شانزدهم دی ماه در مکان پالتو 

موج نو برگزار شد. 
در این مراسم که با حضور جمعی از اهالی تئاتر و رسانه برگزار شد، 
مهدی حشمتی ابتدا به معرفی عوامل نمایش پرداخت که به گفته وی 
احمدی،  نژاد، صادق  قربان  عاشوری، صمد  ابوالحسن  پارسا،  علیرضا 
فرانک  روحانی،  سعید  کاویانی،  علی  شاهی،  محمود  محمدحسین 

گودرزی، مژگان امامی، سمیه موالیی در این 
طراحی  کنند.  می  آفرینی  نقش  طنز  نمایش 
صحنه این نمایش برعهده امین شجاعی است 
زنده  صورت  به  نیز  نمایش  این  موسیقی  و 
ایرانمنش  میالد  کاشانی،  حمیدرضا  توسط 
اجرا می شود.  و محمدحسین محمود شاهی 
این  ای  نیز مدیریت رسانه  نجات  فتح  محمد 

نمایش را برعهده دارد. 
به گفته مهدی حشمتی این نمایش، یکی از 
پرشخصیت ترین نمایشنامه های نیل سایمون 
است و دلیل انتخاب ترجمه مهدی مصطفوی 
ایرانی  جامعه  به  ترجمه  بسیار  نزدیکی  نیز 
بهترین  از  یکی  را  سایمون  نیل  وی  است. 
به  گفت:  و  دانست  کمدی  های  نویسنده 
خودم  شخصی  عالیق  با  نمایشنامه  این  نظرم 
بسیار همخوانی دارد. این کارگردان یکی از 
اهداف خود از اجرای این نمایش کمدی را 
به  جذب مخاطبانی دانست که تاکنون کمتر 
تماشای تئاتر آمده اند. به گفته مهدی حشمتی 
با وجود طنز بودن نمایش ما سعی داشته ایم 
که پیام اصلی نمایش را منتقل کنیم. حشمتی 
همچنین اجرای اول این نمایش را به صورت 

رایگان به خبرنگاران اختصاص داد. 
موج  پالتو  مدیر  عنوان  به  بذرافشان  مهدی 

نو در این مراسم ضمن ابراز خوشحالی از اجرای آخرین گام دور اول 
می  رویداد  این  در  اجرا  به  اقدام  گروهی  بار  هر  گفت:  تئاتر  همواره 
کرد، اینجانب مطمئن نبودم که آیا اجرای بعدی به درستی و در زمان 
مقرر اقدام به اجرای اثرشان خواهد کرد یا خیر و یا اینکه آیا گروه ها 
تا پایان حضورشان در این رویداد بر اساس قوانین و ضوابط تعیین شده 
ابتدای امر عمل خواهند کرد یا خیر!؟ مدیر پالتو موج نو در صد  در 
مشارکت بسیاری از نهادهای دولتی در این امررا بسیار پایین توصیف 

کرد و با این وجود برنامه ریزی برای اجرای دور دوم همواره تئاتر را 
یکی از مهترین اهداف خود دانست. 

شده  طراحی  ندا صفاریان  توسط  که  نمایش  این  پوستر  از  پایان  در 
بود، رونمایی شد. 

الزم به ذکر است این نمایش از 20 دی ماه آغاز و تا 12 بهمن ماه 
ادامه خواهد داشت. مدت زمان این نمایش یک ساعت و بیست دقیقه 

می باشد. 

با حضور سید حسین مرعشی و جمعی از مسئوالن کرمانی:

از زحمات مهدی ثانی، پیشکسوت تئاتر کرمان، تجلیل شد

داستان سوم: صهبا و حمام

کلوخ سفتی از زیر پای راستم در رفت، پام پیچید و 
می خواستم با زنبیل به پوزه برم تو َخندقو کنار دِر خونه 
نوشو دماغو. بیشتر صورت نوشو شده بود دماغ، یک 
دماِغ پَت و پهِن پنج منی. هر وقت هم که می دیدیش، 
دماغش پُر پوز  بود، اون هم پوزهای آبکی. انگار که 
وصل  نوشو  دماغ  به  را  امیرحیدرخان  باغ  استخر  شیر 
ماِل  که  کوهبنان،  استخر  بزرگ ترین  بودند،  کرده 
محله  توی  بزرگ  باغ  یک  بود.  امیرحیدرخان  باغ 
کوهبنان.  باغ  بزرگترین  بگوییم  بتوانیم  شاید  باغ باال. 
امیرحیدرخان چون بچه نداشت چند بار تصمیم گرفته 
بود باغش را تبدیل به یک گردشگاه عمومی بکند مثل 
باغ دلگشای شیراز. اما هیچ وقت میسر نشد. سی سالی 
می شد که امیرحیدرخان داماد شده بود اما بچه نداشت. 
همه می گفتند عیب مال خودش هست. می گفتند اگر 
بار  تا حاال صد  این مدت  زنش بچه دار نمی شد، توی 

طالقش داده بود.
 زنش، دختر خاله ْش می شد، فرخ لقا.

مادر فرخ لقا، ماه بانوخانم که بعد از گلبانوخانم بزرگ 

بود، دختر دوم آغ َمْمقلی خان، به مردی اصفهانی شوهر 
البته شوهرش غریبه نبود می شد نوه عموی  کرده بود. 

مادرش.
فرخ لقا بزرگ شده اصفهان بود، وقتی حرف می زد 
لهجه ْش ترکیبی از اصفهانی و کوهبنانی می شد. تِه بیشتر 
کلماتش اِس می داد. شنیده بودم وقتی تازهْ عروس بوده و 
آمده بوده کوهبنان، چون کاماًل اصفهانی حرف می زده، 
مردم مسخره ْش می کردند. به لهجه ْش عادت نداشتند. 
و  کس  می کردند.  مسخره ْش  سرش  پشت  بیشتر  البته 
می انداختند.  دستش  رودررو،  هم،  نزدیکترش  کار 
چند بار سر همین مساله قهر می کند، حتی یک بار هم 
به خاطر متلک خواهرشوهرش، عالیه خانم قهر می کند 
سرش  پشت  می فهمند،  مردم  همه  اصفهان.  می رود  و 
حرف در می آورند و می گویند:»خانمْ لقا طالق گرفته 

رفته اصفهون.«
 همه، فرخ لقا را صدا می کردند: خانمْ لقا. 

نزدیک حمام چماه  که رسیدم دیدم خانم ْْلقا از کوچه 
بغل حمام که چهار پنج قدم با دِر حمام فاصله داشت 

پیچید به سمت حمام و رفت تو. پشت سرش من رفتم.
 زمستان بود. سوز سرد و گزنده ای می وزید. آسماِن 
کوه های  نزدیک  اما  نداشت،  ابری  هیچ  سرمان  باالی 

قلُمبه ای  ابرهای  قله هایشان،  نوک  به  چسبیده  اطراف، 
دیده می شد. 

شود.  متوجه  که  آن  بدون  رفتم،  خانمْ لقا  سر  پشت 
زنبیلم را گذاشتم روی همان سّکو که خانمْ لقا داشت 

زنبیلش را می گذاشت: ِصفه  مخصوص ارباب ها.
 از پشت سر بهش سالم کردم. برگشت و با لبخندی 

نگاهم کرد. خوش رو و مؤّدب بود:
ـ سالم عزیزم. حالت چطوره؟ 
ـ بد نیستم. احوال سرکاِر شما؟

تازه این مدل احوالپرسی را از مامانم یاد گرفته بودم. 
از خودم، آن  با بزرگتر  بود که وقتی  یادم داده  مامانم 
هم اعیان ها و بزرگان احوالپرسی یا خداحافظی می کنم 
خوبه؟... سرکار  شما؟...حال  سرکار  احوال  بگویم: 

سرکار  جنابعالی...مرحمت  لطف  سرکار...به  لطف  به 
زیاد...مرحمت عالی زیاد...لطف عالی کم نشه...لطف 

عالی زیاد...سایه تون کم نشه... و...
ـ مامان حالشون خوبه، صهبا؟ سالمتن؟

دادم:»بد  جواب  بود  بزرگ تر  مامانم  از  چون 
بود  کوچک تر  می رسونن.«اگر  سالم  نیستن. 

می گفتم:»دعاگواَند.«
این را هم از مامانم یاد گرفته بودم.

ـ حتماً حموم شما هم زمستونا خیلی سرده؟
ـ بله. عالءالدین هم که دیدین وقتی می ذاریم باید زود 

خاموشش کنیم تا تفتی  نشیم.
ـ راست می گی. تازه بو نفت هم می ده.

در همین موقع شهربانو و دخترش وارد حمام شدند. 
دخترش توی کالس ما بود. سوم راهنمایی، سوم ب. 
سالم  خانمْ لقا  به  هم  دو،  هر  رسیدند،  که  ما  نزدیک 

کردند، هم به من.
 شهربانو از قدیم االیام، توی خونه آغابزرگم  کلفتی 
می کرد. یک بار که آمد خانه ما، همین که از در وارد 
شد بهش سالم کردم. مامانم چشم غّره ای رفت و بعدش 
هم حسابی باهام دعوا کرد:»ِدگه نبینم به این ِزنِکه ُکلَفت 

سالم کنی!«
و  رعیت ها  صفه  سمت  به  رفتند  دخترش  و  شهربانو 
ساُرق  لباس هایشان را گذاشتند کنار دو تا ساُرق دیگر، 

که ماِل دو نفر دیگر بود.
راهروی باریکی از رختکن به داخل حمام می رفت. 
دری که انتهای این راهرو قرار داشت با ِکشی، باز و بسته 
می شد. من و خانم لقا نزدیک راهرو که رسیدیم، در باز 
فاطمه  که  همینطور  بیرون.  آمد  فاطمه نظرگیر  و  شد 
خانمْ لقا  و  شهربانو  با   ، آب  حوض  طرف  به  می رفت 

احوالپرسی کرد و بالفاصله گفت:»حموم کم کم داره 
پرسید:»اِ؟!... تعجب  با  و  ایستاد  خانم لقا  می شه.«  سرد 

اُُسغونام  بی همه این  نَِرم تو،  چرا؟ اگر آب سرده من 
حرفا، درد می کنه.«

که   .مِثی  نداره  هوا  حموم  گرمه.  آب  بی بی.  نخیر  ـ 
چراغ پریموِس  تو ِکرو  خرابه، ناغافل خاموش می شه.

 توی حمام، من و خانم لقا نشستیم کنار خزونه . دختر 
شهربانو هم آمد و نشست کنار من. اسمش زهرا بود. 

خاور سرش داد کشید:»َوخ  برو بشین کنار مادرت.«
دلم  بود.  پایین تر  نشستن طبقه رعیت، قسمت   محل 
بدم  خودم  از  سوخت.  هم  خیلی  سوخت.  زهرا  برای 

آمد. از خاور هم. خاور َداّلک  ما بود.
از  کدام  هر  که  داشت  دالک  تا  دو  چماه  حمام 
دالک ها مشتری های ثابتی داشتند: دالک ما، خاور بود 

و دالک خانمْ لقا، ُزبیده.
تاریک تر  حمام،  داخل  هوای  می گذشت  چه  هر 
می شد. برق رفته بود. از نورگیِر پنجره مانند و بخارآلود 
وسِط سقف گنبه ای، معلوم بود که ابرهای قلمبه کنار 

کوه، آمده اند وسط آسمان.
 با اینکه سقف سالن های دو طرِف سالن وسطی هم، 
نورگیر داشتند اما باز هم حمام تاریک بود، دیوارها و 

سقف ها که با سیمان سیاه پوشیده شده بودند، تاریکی 
فضای حمام را تشدید می کرد.

با مادرش کلنجار می رفت،  صدای گریه بچه ای که 
منعکس  فضای حمام  در  و  می آمد  دوش ها  از سمت 

می شد.
قرار  و سمت چپی  راست  سالن سمت  در   دوش ها 
داشتند. سالن سمت راستی برای استفاده رعیت ها بود 
و سمت چپی مختص ارباب ها. قسمت دوش ها خیلی 
تاریکتر بود چون که حدود ده تا پله پایین تر از کف 
حمام قرار داشت. دوش ها با ستون های دیوارمانندی از 

هم جدا می شدند. 
زهرا وقتی بلند شد، پاش خورد به قََدح کتیرای من ، 

نصفش ریخت روی زمین.
ـ»کور بیداُت وا کن ، خاک تو سرت...دخترو ُهنج  
میره...معنوم  میشه  بلند  خری  مثل  همینجور  نداره، 

حواسش ُکُج هس ؟!«
خاور به طرفداری از من، پشت سر هم به زهرا فحش 
دلم  هم  باز  زشت.  و  رکیک  فحش های  حتی  داد، 

سوخت، اما این بار بیشتر. 
خاور، هم با زبیده یک رِگ قوم و خویشی داشت هم 

با فاطمه نظرگیر...

به قلم سیده فریبا 
روح االمینی 

دختران دیروز

مجموعه قصه های محلی کوهبنان با نگاهی جامعه شناختی
رویدادها و شخصیت های این مجموعه تخیلی اند. هرگونه تشابه اسمی کاماًل تصادفی  است

ضرب المثل های کرمانی

با حضور اصحاب رسانه و جمعی از هنرمندان کرمانی:

نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر نمایش » مشنگ ها «  برگزار شد
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انجام عملیات ترمیم 
جداول بلوار پیروزی

سرویس خبر:شهردار منطقه چهار کرمان از انجام 
عملیات ترمیم جداول بلوار پیروزی خبر داد.

مهندس علی نیک طبع اظهار کرد: این اقدام در 
بهسازی  و  منظر شهری  و  نما  زیباسازی  راستای 
جهت  بصری  آلودگی  حذف  همچنین  و  معابر 
رفاه  تامین  و  شهروندان  به  بهتر  رسانی  خدمت 

حال آنها صورت می گیرد.
در کوچه  عملیات جدول گذاری  انجام  از  وی 
و  داد  خبر  سرباز  خیابان  در  واقع   3 شماره 
افزود:این عملیات به مساحت500 متر و با تالش 
به  و  است  انجام  حال  در  منطقه  این  کارکنان 

زودی به پایان خواهد رسید.
شهردار منطقه چهار خاطرنشان کرد:این اقدامات 
زیرساخت های  ساماندهی  و  بهسازی  منظور  به 
شهری  انداز  چشم  و  منظر  زیباسازی  و  شهری 
انجام  شهروندان  آسایش  و  رفاه  سطح  ارتقاء  و 

می شود.

برگزاری سی ونهمین 
همایش ارتقای سالمت 

در فرهنگ سرای 
جان جهان

سلسله  از  نشست  خبر:سی ونهمین  سرویس   
»زندگی  عنوان  با  سالمت  ارتقای  همایش های 
فوق تخصص  »عالم زاده«  دکتر  حضور  با  سالم« 
در  چشمی«  »بیماری های  موضوع  با  چشم 
کرمان  شهرداری  جان جهان  فرهنگ سرای 

برگزار شد.
آب مروارید،  این که  بیان  با  عالم زاده  دکتر 
رایج ترین  از  چشم  بودن  ضعیف  و  آب سیاه 
کرد:  اظهار  هستند،  چشمی  بیماری های 
دارد  قرار  بیماری ها  این  رأس  در  آب مروارید، 
شفافیت  رفتن  بین  از  و  شدن  کدر  باعث  که 

عدسی چشم می شود.
آب مروارید،  درمان  راه  تنها  شد:  یادآور  وی 
این عمل ساده، حدود نصف  جراحی است که 
اصطالح  به  و  کشید  نخواهد  طول  بیش تر  روز 
هم راه  بخیه  با  که  می گویند  لیزری  عمل  آن  به 

نیست.
بیماری  عمده ی  علت  گفت:  عالم زاده  دکتر 
سن،  رفتن  باال  با  و  باالست  سن  آب مروارید، 
افزایش می یابد؛ ضمن  بیماری  این  به  ابتال  خطر 
از  نیز  آفتاب  نور  مداوم  و  مستقیم  تابش  این که 

علل ابتال به آب مروارید است.
سوال  این  به  پاسخ  در  چشم  تخصص  فوق  این 
از عینک، چشم  نکردن  استفاده  که در صورت 
این  یا خیر، تصریح کرد:  ضعیف تر خواهد شد 
زیر  کودکان  از  غیر  به  و  ندارد  واقعیت  مساله 
عینک  از  باید  حتماً  نیاز  در صورت  که  سال   7
برای  نشوند،  چشم  تنبلی  دچار  تا  کنند  استفاده 

بقیه ی افراد، عینک فقط برای بهتر دیدن است.
از  استفاده  به  عالقه مند  که  افرادی  افزود:  وی 
عمل های  یا  لنز  از  می توانند  نیستند،  عینک 

جراحی لیزر یا پی آرکی استفاده کنند.
لنز،  از  استفاده  این که  بیان  با  عالم زاده  دکتر 
مخاطرات خاص خود را دارد، گفت: افرادی که 
را  بهداشتی  مسائل  باید  می کنند،  استفاده  لنز  از 
طول  در  و  نخوابند  لنز  با  کنند،  رعایت  بیش تر 
روز بیش تر از 6 تا 8 ساعت از لنز استفاده نکنند 

تا اکسیژن الزم به چشم برسد.
وی با بیان اینکه خانم های باردار و شیرده به علت 
تغییرات هورمونی که در بدن رخ می دهد، نباید 
برای صفر کردن شماره ی  از عمل های جراحی 
سن  حداقل  کرد:  تصریح  کنند،  استفاده  چشم 

برای این عمل ها، 18 تا 20 سال است.
این فوق تخصص چشم اظهار کرد: ریختن قطره 
روی  جراحی  عمل  که  افرادی  برای  چشم  در 
و  است  مهمی  مسئله ی  شده،  انجام  آن ها  چشم 

باید به صورت مرتب استفاده شود.
به  مبتال  افراد  این که  بیان  با  عالم زاده  دکتر 
دیابت، حتماً یک بار در سال باید به چشم پزشک 
بیماران دیابتی اگر به موقع  مراجعه کنند، گفت: 
معرض خطر  در  نکنند،  مراجعه  به چشم پزشک 

خون ریزی چشم و کوری قرار می گیرند.
عالئم  نداشتن  علت  به  چشم  فشار  افزود:  وی 
بینایی  عصب  بر  و  شود  زیاد  اگر  و  است  مهم 
تاثیر بگذارد و به نوعی آن را خشک کند، به این 

بیماری به اصطالح آب سیاه می گویند.
کردن  گریه  کرد:  بیان  چشم  فوق تخصص  این 
در حد متعارف آسیبی برای چشم ایجاد نخواهد 

کرد.
و  میوه جات  مصرف  کرد:  خاطرنشان  وی 
سبزی جات تازه، مواد پروتئینی و ماهی  می تواند 

راه مناسبی برای تقویت چشم ها باشد.

سرویس خبری:  اصالح طلبان در کرمان همواره انسجام 
نخستین کنگره  در  فرشاد عصر جمعه  اند.محمد  داشته 
جمعیت اسالمی توسعه و آزادی استان کرمان در محل 
تاالر خانه شهر کرمان افزود: این اتحاد و انسجام مرهون 
و  بزرگان  و  پیشکسوتان  از  بسیاری  هوشمندانه  تدبیر 
این جلسه و اصالح  یاری و همراهی اصالح طلبان در 

طلبانی است که حضور ندارند.
وی بیان کرد: فعاالن سیاسی اصالح طلب کرمان از بدو 
انقالب اسالمی توفیق داشتند که همگام با ملت سرافراز 

ایران برای پیروزی انقالب قدم بردارند.
در  انقالب  پیروزی  از  پس  طلبان  اصالح  گفت:  وی 
سازماندهی  برای  انقالب  اول  در  اجتماعی  های  عرصه 
و  سازندگی  دوران  مقدس،  دفاع  در  سپس  و  جامعه 
داشته  فعالیت  جامعه  اداره  شیوه  بهبود  برای  اصالحات 

اند.
کرمان  استان  آزادی  و  توسعه  جمعیت  موقت  دبیرکل 
نتیجه رسیدند که ضرورت  این  به  افزود: اصالح طلبان 
دارد یک تشکیالت قانونمند و ضابطه مند برای فعالیت 

و بسترسازی سیاسی تشکیل دهند.
نهم  وی خاطرنشان کرد: سال 1387 و در زمان دولت 
به  اما  تقدیم وزارت کشور شد  تهیه و  طرح تشکیالت 

دالیلی مسکوت ماند و تصویب و اجرا نشد.
فرشاد گفت: با استقرار دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته 
در  باالخره  و  شود  گشوده  تشکیالت  این  پرونده  شد 
شهریور ماه سال جاری مجوز این جمعیت در کمیسیون 
ماده 10 احزاب وزارت کشور به عنوان جمعیت توسعه 

و آزادی استان کرمان به تصویب رسید.
ابالغ  از  ماه پس  قانون شش  اساس  بر  اظهار کرد:  وی 
که  شود  تشکیل  حزب  ارکان  و  کنگره  باید  مصوبه 
آزادی  و  توسعه  جمعیت  کنگره  اولین  امروز  کنگره 
استان کرمان برای تصویب اساسنامه، مرامنامه و تشکیل 

ارکان جمعیت است.
کرمان  استان  آزادی  و  توسعه  جمعیت  موقت  دبیرکل 
برگزاری  با  موسس  هیات  اخیر  ماه  چهار  در  گفت: 
کمیته  در  و  داد  تشکیل  را  مختلفی  های  کمیته  جلسات 

های مربوطه اساسنامه تدوین شد.
رابط  شهرستان،  هر  طلبان  اصالح  شورای  افزود:  وی 

و  معرفی کردند  هیات موسس  با  ارتباط  برای  را  خود 
طی جلسات زیادی که برگزار شد، اساسنامه و مرامنامه 

جمعیت تبیین شد.
طلبان  اصالح  در شورای  مقرر شد  تصریح کرد:  فرشاد 
و  نظرات  و  بحث گذاشته  به  اساسنامه  این  هر شهرستان 
پیشنهادات افراد در سراسر استان برای تدوین و تصویب 

آن جمع آوری و دریافت شود.
وی گفت: در نهایت اساسنامه مراحل آخر خود را طی 
کرد و هیات موسس در زمان مقرر اساسنامه و مرامنامه 
را به رای خواهد گذاشت و انتخاب برای ارکان جمعیت 
بازرسین  و  راهبردی  شورای  مرکزی،  شورای  یعنی 

برگزار می شود.
کرمان  استان  آزادی  و  توسعه  جمعیت  موقت  دبیرکل 
افزود: از آنجا که این حزب یک حزب استانی است و 
فعالیت کنند هیات  بتوانند در آن  استان  مجموعه ساکن 
موسس یک کرسی و نماینده برای هر شهرستان تصویب 

کرد.
وی اظهار کرد: پیش بینی شده است که در هر شهرستان 
یک داوطلب و نماینده بتوانند برای عضویت در شورای 

مرکزی و شورای راهبردی نامزد شوند.
پیشنهاد  که  صورتی  در  جمعیت  اعضای  گفت:  فرشاد 
جرح و تعدیل در اساسنامه را داشته باشند در نظر گرفته 
خواهد شد و امیدواریم با همراهی و اتحاد و انسجام تک 

تک اعضای جمعیت طرحی نو در استان انداخته شود.
با  استان کرمان  آزادی  و  توسعه  کنگره جمعیت  اولین 
پیام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص 
انتخاب  و  زیباکالم  صادق  سخنرانی  نظام،  مصلحت 
اعضای شورای مرکزی و شورای راهبردی برگزار شد.

دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان:

اصالح طلبان از بدو انقالب، همگام با مردم حرکت کردند
خبر

قرارداد  از  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایران با چین برای افزایش صادرات کاتد و کنسانتره مس 

در سال جاری میالدی خبر داد.
مهندس احمد مراد علیزاده، با بیان این که در سال جاری 
اصال صادرات سنگ مس نداشتیم، اظهار کرد: کنسانتره 
عنوان  به  نیز  دنیا  در  و  نمی آید  حساب  به  خام  ماده 

محصولی مورد استفاده معرفی می شود.
وی افزود: تنها شرکت هایی که مصرف کننده کاتد مس 
باشند کنستانتره را تبدیل به مس می کنند. بنابراین برای 
به صرفه است که کنسانتره صادر  بیشتر  تولید کنندگان 

کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به افت 

قیمت مس و رکود در بازار جهانی گفت: در سال جاری 
به  توجه  با  و  کرد  تغییر  جهانی  بازار  در  قیمتی  شرایط 
رکودی که ایجاد شد قیمت مس افت زیادی کرد که 
البته این موضوع تنها مربوط به مس نیست و همه فلزات 

این وضعیت را دارند.
مرادعلیزاده با بیان این که ما در صادرات کاتد نیز تحریم 
گذشته  سال های  در  وقت  هیچ  ما  کرد:  اظهار  هستیم، 
به  بود که  اولین سالی  امسال  و  نداشتیم  صادرات کاتد 
صورت آزمایشی اقدام به صادرات کاتد به چین کردیم.

برای صادرات کاتد  قرار داد هایی  انعقاد  به  اشاره  با  وی 
و کنسانتره مس در سال 2016 به چین بیان کرد: هنوز 
حجم صادرات را برای سال آینده در هیات مدیره قطعی 

و نهایی نکردیم، اما در سال آینده براساس قیمت های 
بین المللی کاتد نیز صادر خواهد شد.

مرادعلیزاده با بیان این که صنعت مس ایران تحریم است، 
مقداری  شود  لغو  تحریم ها  که  صورتی  در  داد:  ادامه 
سرعت عمل در نقل و انتقاالت پول و همچنین اطمینان 
از  پیدا می کند،  افزایش  ایرانی  به کاالهای  نسبت  بازار 
سوی دیگر اعتبارات گذشته برخی شرکت ها احیاء شده 

و روابط بیشتری با کشورهای دنیا برقرار می شود.
وی با بیان این که در سال جاری کاهش تولید کاتد مس 
نداشتیم، بیان کرد: ما در کاتد مطابق برنامه عمل کردیم 
و کاهشی هم نداشتیم. در کنسانتره نیز حدود 16 تا 17 

درصد افزایش تولید داشته ایم.

مدیر عامل شرکت مس خبر داد:
قرارداد افزایش صادرات کاتد و کنسانتره

 مس ایران به چین در سال 2016

آزمون استخدام پیمانی 
تامین اجتماعی ۱۶ بهمن

 برگزار می شود
پیمانی  استخدام  از  اجتماعی،  تامین  سازمان  مالی  و  اداری  خبر:معاون  سرویس 
نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در سراسر کشور در سال  جاری خبر 

داد.
به  تامین اجتماعی  به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اردالن گفت: سازمان 
نیروی  کشور،  سراسر  در  درمانی  و  بیمه ای  واحدهای  کادر  تکمیل  منظور 
از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب  را  نیاز خود  انسانی مورد 

می کند.
وی افزود: آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 16 

بهمن 13۹۴ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
فرمایند  توجه  داوطلبان  اجتماعی،  تامین  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
هرگونه اطالع رسانی در خصوص آزمون استخدامی، صرفا از طریق سایت 

این سازمان معتبر و قابل استناد است.

یک شیر عجیب الخلقه 
با دندان هایی بر روی سرش 

خبر:مشاهده  سرویس 
کوهستانی  شیر  یک 
ای  آرواره  با  پوما  یا 
در پشت سرش باعث 
حیرت  و  تعجب 
شده  جانورشناسان 

است.
جنوبی  در  شیر  این 
ترین قسمت آیداهوی 
شده  یافت  آمریکا 

است. پشت سر این ماده شیر کوهستانی یک ردیف دندان تیز وجود دارد. یک 
شکارچی بومی پس از مشاهده این شیر عجیب الخلقه به شدت می ترسد و به 

سمت وی تیراندازی می کند که باعث کشته شدن این ماده شیر می شود.
این شیر یک ردیف  این موضوع که چرا  پشت سر  فهمیدن  برای  دلیلی  هنوز 
دندان روییده وجود ندارد. جانورشناسان سن این ماده شیر را حدود یک سال 
تخمین زده اند. به هر حال علت این اتفاق عجیب باید در ناهنجاری های ژنتیکی 

باشد که باعث رشد یک آرواره تیز پشت سر این ماده شیر جوان شده است.
از  برخی  دارد.  وجود  جانور  این  عجیب  ظاهر  برای  دیگر  دلیل  یک  البته 
جانورشناسان حدس می زنند تومور مغزی که از بدو تولد با این شیر بوده باعث 

رویش دندان های تیز بر روی سر جانور شده است.

خداحافظی »کیمیا« با آغاز دهه فجر
از آغاز دهه فجر  قبل  تلویزیونی »کیمیا«  سرویس خبر:آخرین قسمت مجموعه 
روی آنتن می رود. جواد افشار که این روزها سریال »کیمیا« به کارگردانی وی 
از شبکه دو سیما روی آنتن می رود ،گفت: خوشبختانه همراهی مردم با مجموعه 
بینیم.  می  بیننده  از  بخشی  های رضایت  واکنش  و  دارد  ادامه  به خوبی  »کیمیا« 
تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی مدتی پیش به پایان رسیده و ما با تدوین 
تقریبا همزمان و شبانه روزی، گام به گام قسمت های تازه را با مردم همراه می 
شویم. تا کنون بخش اعظمی از این سریال پخش شده و »کیمیا« با شروع دهه فجر 

از آنتن تلویزیون خداحافظی می کند.

3 شیشه ساز اعدام شدند
استان  توابع  از  نظرآباد  در  شیشه  روانگردان  مواد  تولید  عامل  خبر:سه  سرویس 
البرز اعدام شدند. به گزارش جام جم آنالین، محمد قیومی دادستان عمومی و 
انقالب نظرآباد درباره جزئیات اعدام این سه عامل تولید شیشه اظهار کرد: این 
سه مرد در سال ۹1 به اتهام مشارکت در ساخت و تولید نزدیک به 7 کیلوگرم 
مواد روانگردان از نوع شیشه در نظرآباد بازداشت و در شعبه ۴ دادگاه انقالب 

کرج به اعدام محکوم شدند.

کما به خاطر جراحی بینی 
سرویس خبر: جوان 33 ساله ای که برای عمل پولیپ بینی به یکی از کلینیک های 
تهران مراجعه کرده بود، بر اثر آسیب های جراحی به کما رفته و تالش پزشکان 

برای نجات وی همچنان بی نتیجه مانده است.
به گزارش جام جم آنالین ، چهارشنبه دو هفته گذشته جوانی 33 ساله، برای انجام 
عمل جراحی پولیپ بینی به یکی از کلینیک های شرق تهران مراجعه می کند. بنا 
به اظهار برادر این جوان، وی به اتاق عمل برده می شود و بدون اطالع همراه و 
انجام آزمایش های الزم، بی هوش شده و بعد از چند ساعت از اتاق عمل خارج 
می شود. پس از عمل یک ساعت به هوش بوده و بعد با خونریزی بینی از هوش 
می رود. پزشکان بعد از چند روز این بیمار را به یک بیمارستان منتقل می کنند 

که متاسفانه به دلیل نداشتن تجهیزات الزم مجدد مجبور به انتقال وی می شوند.

روزنه

سازمان بهزیستی استان کرمان قصد دارد در تعدادی از مناطق استان به تفکیک شهرستان ها، از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد 
شرایط اقدام به راه اندازی مهدکودک)شهری- روستایی( نماید.

شرایط تأسیس مهدکودک:
۱ـ شرایط مؤسس: فرد حقیقی یا حقوقی با داشتن حداقل تحصیالت کارشناسی و باالتر در تمامی رشته ها.

2ـ شرایط مدیر)مسئول فنی( مهدکودک: فرد مؤنث دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های: پیش دبستانی، 
روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، علوم اجتماعی)گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی(، مدیریت آموزشی و 

آموزش ابتدایی و کودکیاری.
3ـ شرایط تأسیس مهد قرآنی: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های علوم قرآنی، الهیات یا سطح حوزوی معادل با 

یک سال سابقه کار آموزشی در مهدهای کودک با تأیید کمیته تخصصی و یا گذراندن 300 ساعت کارورزی در مهدهای کودک.
دارندگان رتبه های اول تا سوم کشوری و بین المللی در رشته های مختلف قرآنی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در سایر 

رشته ها به انضمام تأییدیه مراجع ذیصالح، برای تأسیس مهدکودک قرآنی با شش ماه سابقه فعالیت و یا 100 ساعت کارورزی.
تبصره ۱: افراد متقاضی با مدرک تحصیلی مرتبط)مدارک درج شده در بند 2( برای تأسیس و راه اندازی مهدکودک در اولویت 

هستند.
تبصره 2: در صورت دارا بودن شرایط مدیر، مؤسس می تواند به عنوان مدیر نیز فعالیت نماید.

تبصره 3: در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی در مناطق روستایی افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا 
دیپلم می توانند به عنوان متقاضی تأسیس روستامهد اقدام نمایند.

تبصره 4: بومی بودن متقاضیان)شهر و روستا( الزامی است.
1ـ متقاضیان می بایست از طریق مراجعه به سایت www.emahd.ir/krm نسبت به ثبت نام و انتخاب منطقه تأسیس مهدکودک 

اقدام کنند.
2ـ تاریخ ثبت نام از شنبه ۹۴/10/26 تا دوشنبه ۹۴/11/5 می باشد و قابل تمدید نیست.

3ـ تاریخ برگزاری آزمون پنجشنبه ۹5/1/1۹، رأس ساعت ۹ صبح است.)حضور افراد نیم ساعت قبل از شروع آزمون الزامی است.(
تذکر: افراد متقاضی برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 70-3121106۹ دفتر امور کودکان تماس حاصل 

فرمایند و در خصوص سایر موارد از جمله منابع آزمون به سایت www.emahd.ir/krm مراجعه فرمایند.587م/الف

آگهی تأسیس و راه اندازی مهدکودک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رأی شماره 13۹۴6031۹062000750 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گلباف  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  های 
طیبه میرتاج الدینی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 13۹ صادره از گلباف در یک باب خانه و باغ به مساحت 
1133/۴3 متر مربع پالک 1۹27 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۹27 اصلی واقع در گلباف خیابان مدنی 
کوچه شهید امیر مجاهدی خریداری از مالک رسمی ورثه آقای سید حسین میرتاج الدینی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.2۹53م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/10/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/10/20

محمد مقصودی- رییس ثبت اسناد و امالک

 قابل توجه مودیان محترم مالیاتی:  
به اطالع تمامی اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می رساند مهلت ارسال الکترونیکی معامالت 

فصل پاییز 94 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا به صورت لوح فشرده )CD( حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری می باشد. 589م/الف
 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 
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خبر

ايجاد رشته هاي 
جديد پزشکي درکشور

گفت:  درکرمان  بهداشت  وزير  آموزشي  خبر:معاون  سرويس 
بازمهندسي و رشته هاي جديد  برخي رشته هاي آموزش پزشکي 

ايجاد مي شود.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما دکتر باقر الريجاني در نشست 
مشترک رئيسان دانشگاههاي علوم پزشکي جنوب شرق کشور در 
کرمان افزود :بايد رشته هاي پزشکي متناسب با نيازهاي هر منطقه 
اندازي  راه  منطقه  پزشکي همان  دانشگاههاي علوم  و در  مشخص 

شوند. 
وي آمايش سرزميني، سوق دادن دانشگاه ها به مأموريت گرايي 
و نگاه منطقه اي به منظور استفاده از توان و ظرفيت دانشگاهها را از 

سياست هاي اين وزارتخانه برشمرد.
پزشکي گفت:  و آموزش  درمان  بهداشت  وزير  آموزشي  معاون 
اعتبار بخشي همه موسسات  بار در سه دهه گذشته  امسال نخستين 

آموزشي از جمله بيمارستانهاي آموزشي انجام مي شود.
علمي  هاي  هيئت  اعضاي  برخي  و  رئيسان  که  نشست  اين 
جيرفت،   ، بم  رفسنجان،  کرمان،  پزشکي  علوم  دانشگاههاي 
زاهدان،زابل و ايرانشهر در آن حضور داشتند با موضوع »تحول و 

نوآوري در آموزش پزشکي« ، برگزار شد.

ورود پيکرهاي 93 شهيد 
دوران دفاع مقدس به ميهن

سردار باقرزاده از ورود پيکرهاي 93 شهيد دوران دفاع مقدس به 
کشور ،  خبر داد.

در  مسلح  نيروهاي  کل  ستاد  مفقودين  جستجوي  کميته  فرمانده 
مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما گفت: پيکر اين شهدا 
در سه ماهه اخير و با تالش  تيم هاي جستجوي مفقودين در مناطق 

فاو، مجنون، شرق دجله و زبيدات عراق کشف شده است.
عملياتهاي  در  که  شهدا  اين  افزود:  پيکر  باقرزاده  سرتيپ  سردار 
والفجر8، خيبر، والفجر1، بدر، محرم و تک هاي دشمن به شهادت 
رسيدند دوشنبه 21 دي از طريق مرز شلمچه وارد کشور مي شود 
و پس از برگزاري مراسم استقبال در مرز، 23 دي در استان فارس 
به شکل رسمي تشييع خواهد شد و سپس براي شناسايي به تهران 

منتقل مي شوند.

معاون امنيتی استاندار 
تهران برکنار شد

 

امنيتی  معاون  براتلو  خبر:صفرعلی  سرويس 
استاندار تهران از سمت خود برکنار شد.

خبرگزاری  سياسی  خبرنگار  گزارش  به 
وزارت  دستور  با  )ايسنا(،  ايران  دانشجويان 
کشور، براتلو از معاونت امنيتی استاندار تهران 
عزل شد و همدانی يکی از مديران استانداری 
فعال به سرپرستی اين معاونت منصوب گرديد.

برکناری براتلو درپی حمله به سفارت عربستان 
انجام شده است.

سقوط مرگبار
 از طبقه هشتم؛
۲ کارگر جوان
 جان باختند

 
سازمان  سخنگوی  حوادث:  سرويس 
آتش نشانی شهر تهران گفت: دو کارگر جوان 
در اثر سقوط از طبقه هشتم يک ساختمان در 

حال احداث، جان باختند.
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  ملکی  سيد جالل 
ارتفاع،  از  کارگر  دو  سقوط  حادثه  درباره 
يک  در  کارگر   2 سقوط  حادثه  گفت: 
ساختمان در حال ساخت واقع در بلوار پروين 
و  اعالم  تهران  شهر  آتش نشانی  سامانه  به 
ماموران 2 ايستگاه آتش نشانی به محل حادثه 

اعزام شدند.
محل  در  آتش نشانان  حضور  با  گفت:  وی 
ساله   3۰ و   2۵ کارگر   2 شد  مشاهده  حادثه 
در طبقه هشتم يک ساختمان در حال ساخت 
مشغول جوشکاری بودند که به يک باره همراه 
ساختمان  اين  دوم  طبقه  به  تيرآهن  يک  با 

سقوط می کنند.
از  پس  بالفاصله  آتش نشانان  افزود:  ملکی 
ايمن سازی های الزم اين دو کارگر را تحويل 
عوامل اورژانس می دهند که مشخص می شود 

جان خود را از دست داده اند.

تروریست داعشی 
مادرش را 
اعدام کرد 

سرويس خبر:يکی از عناصر گروه تروريستی 
داعش، مادرش را به جرم علوی بودن در مأل 

عام اعدام کرد.
جنايت  داعش  آنالين،  جم  جام  گزارش  به 

هولناک ديگری را در سوريه مرتکب شد.
اين گروه تروريستی زنی به نام »لينا قاسم« 4۵ 
دليل  به  بود،  پست  اداره  کارمند  که  را  ساله 
رقه  شهر  پست  اداره  مقابل  در  بودن  علوی 

اعدام کرد.
نکته تاسف برانگيز در خصوص اين اعدام اين 
بود که »علی صقر« فرزند اين زن علوی و از 

اعضای داعش، او را اعدام کرد.
اين تروريست برای خوش خدمتی به داعش، 
مادرش را به دليل علوی بودن در مأل عام اعدام 

کرد.
علويان  و  شيعيان  داعش  تروريستی  گروه 
سوريه را مرتد می داند و بدون هيچ بهانه ای 
می  اعدام  دستگيری  در صورت  را  افراد  اين 

کند.

دبيرکل  مون‹  کی  ›بان  خبر:  سرويس 
ائتالف  استفاده  هشدارداد،  ملل  سازمان 
ای  خوشه  های  ازبمب  عربستان  امر  تحت 

جنگی  جنايات  مصداق  تواند  می  دريمن 
بان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  باشد. 
دربيانيه ای ازدريافت گزارش های هولناک 

ازبمب  استفاده  با  صنعا  به  حمالت  درباره 
به  با توجه  های خوشه ای خبر داد وگفت، 
ماهيت کور وبی هدف بمب های خوشه ای، 
تواند  می  مسکونی  درمناطق  ازآنها  استفاده 

مصداق جنايات جنگی باشد.
سال  مصوب  المللی  بين  کنوانسيون  طبق 
2۰۰8، استفاده ازبمب های خوشه ای ممنوع 
را  کنوانسيون  اين  وعربستان  آمريکا  است. 

امضا نکرده اند.
درباره  بان  هشدار  گزارش،  اين  براساس 
جنايات جنگی نشانه ای آشکار دال برنگرانی 
روزافزون سازمان ملل درباره کارزار نظامی 

1۰ ماهه عربستان دريمن است.
ربه  عبد  ازدولت  بيانيه  دراين  بان 
درباره  خود  درتصميم  تا  منصورخواست 
بنام  مقامات  از  زولف‹  ابو  ›جرج  اخراج 

حقوق بشر سازمان ملل تجديد نظر کند.

زولف ازسوی دولت عبد ربه به سوگيری 
عنصر  عنوان  وبه  متهم  هايش  درگزارش 

نامطلوب شناخته شد. 
ازنگرانی  همچنين  ملل  سازمان  کل  دبير 
هوايی  حمالت  تشديد  درباره  خود  عميق 
ائتالف و جنگ زمينی دريمن گفت وخاطر 
درباره  هايی  گزارش  ازشنيدن  کرد،  نشان 
مسکونی  مناطق  به  شديد  هوايی  حمالت 
شدت  به  صنعا  نظامی  غير  های  وساختمان 

نگران شده است.
حمالت  شروع  با  گزارش،  اين  براساس 
يمن  به  امرعربستان  تحت  ائتالف  هوايی 
اغتشاش  دچار  کشور  اين  مارس،  ماه  در 

وناآرامی شده است.
هزار  از۵  بيش  ملل،  سازمان  آمار  طبق 
و8۰۰ نفر دراين حمالت کشته و27 هزار نفر 

مجروح شدند.

بان کی مون:
استفاده عربستان ازبمب خوشه ای دریمن می تواند 

مصداق جنایت جنگی باشد

     

تشخيص  مجمع  رئيس  خبر:  سرويس 
به نخستين کنگره  پيام خود  مصلحت نظام در 
جمعيت اسالمی توسعه و آزادی استان کرمان 
سازندگی  دوران  های  طرح  اجرای  گفت: 
ثابت کرده بود که اگر اداره درست جامعه و 
اراده مردم، دست به دست هم دهند، همان می 
شود که می گفتند ›ميهن خويش را کنيم آباد‹.

هاشمی  اکبر  اهلل  آيت  ايرنا،  گزارش  به   
کنگره  نخستين  در  که  پيام  اين  در  رفسنجانی 
جمعيت اسالمی توسعه و آزادی استان کرمان 
واژه  از  يک  هر  در  تامل  افزود:  شد،  قرائت 
های عبارت ›جمعيت اسالمی، توسعه و آزادی 
استان کرمان‹ روزنه ای معنادار فراروی انسان 
حالش  دردناک،  اش  گذشته  که  گشايد  می 
و  عقالنيت  به  مشروط  اش،  آينده  و  غمناک 

اعتدال، سرشار از اميد و شادابی است.
می  آغاز  کرمان  استان  از  کرد:  اظهار  وی 
فراوان  غنای  و  مردم  از  بخشی  فقر  که  کنيم 

سرزمينش، تناقضی بزرگ با هم دارند. 
وی گفت: سرزمينی که می توانست و هنوز 
هم می تواند به مدد استفاده های بهينه از آب 
اندکش، خاکش را زرخيز و کوير ارزشمندش 
حال  نمايد،  آبادانی  و  رونق  برای  فرصتی  را، 
آنکه به گواه تاريخ و به گواهی اشتغال استان، 
اجرای طرح های دوران سازندگی، ثابت کرده 

بود که اگر اداره درست جامعه و اراده مردم، 
دست به دست هم دهند، همان می شود که می 

گفتند ›ميهن خويش را کنيم آباد‹. 
بيان  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
کرد: توسعه و آزادی در عبارت کنگره شما، 
›جمهوری  مبنايی  شعار  از  ديگر  ترجمانی 
اسالمی‹ است که به ›آزادی‹ جامعه، ميدانی به 
وسعت، ›استقالل‹ همه جانبه در ابعاد سياسی، 
به  دهد،  می  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
و  وابستگی  فقر،  از  آزادی  دوام  که  ای  گونه 
با پايداری توسعه در  استيالی استعمارگران را 

کام فرد، خانواده و جامعه شيرين می نمايد.
از  که  کنگره  ميهمانان  ترکيب  افزود:  وی 
کشاورزی  تا  صنعت  از  و  دانشگاه  تا  حوزه 
آن  آن،  برگزاری  زمان  و  شود  می  شامل  را 
بخش  نويد  اسفندماه،  انتخابات  آستانه  در  هم 
حرکتی بالنده به سوی اصالح معايب و استفاده 
از همه تجربيات است تا ان شاء اهلل شاهد شور 
و نشاط مردم خطه زرخيز کرمان برای انتخاب 
نمايندگان شايسته در مجلس شورای اسالمی و 

مجلس خبرگان رهبری باشيم.
کرد:  خاطرنشان  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آيت 
و  عزيز  عنوانی  يادآور  اسالمی‹  ›جمعيت 
کرمان،  استان  تاريخی  جغرافيای  برای  مقدس 
کشور  در  اميدبخش  و  متعالی  مذهبی  پيروان 

جهان  و  منطقه  برای  آسمانی  مکتبی  و  ايران 
و  افراط  غبار  در  روزها  اين  اگرچه  که  است 
ابيات  آن  به  اما  است،  پريشانی  دچار  تفريط 

حافظ شيرين سخن دلخوشم که می فرمايد:
›سال ها پيروی مذهب رندان کردم

که به فتوای خرد، حرص به زندان کردم
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه

قطع اين مرحله با مرغ سليمان کردم
از خالف آمد عادت بطلب کام که من

کسب جمعيت از آن زلف پريشان کردم
اينکه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخت

اجر صبری است که در کلبه احزان کردم
صبح خيزی و سالمت طلبی چون حافظ
هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم‹

در ادامه اين پيام آمده است: در اوج ناراحتی 
اين  که  ای  نابخردانه  اقدامات  از  نگرانی  و 
دامن  ای،  منطقه  و  داخلی  ابعاد  در  روزها 
مسلمانان را گرفته و همه جا صحبت از تلخی 
افزايش  و  اشتغال  کاهش  اقتصادی،  رکود 
انديشی  هم  اجالس  برگزاری  است،  بيکاری 
سياسی،  اقتصادی،  فعاالن  از  نفر   1۰۰۰ حدود 
فرهنگی و اجتماعی استان کرمان، تحت عنوان 
›جمعيت اسالمی توسعه و آزادی‹ خبر مسرت 
های  بحث  از  فراتر  اميدوارم  که  بود  بخشی 
برسيد  اجرايی  های  راهکار  به  تئوری،  مرسوم 

همکاری  ارزشمند  تجربيات  از  استفاده  با  و 
های دو سال اخير بخش های سه گانه دولتی، 
برای  نزديک  دورنمايی  خصوصی،  و  تعاونی 
همه استان های کشور ترسيم نماييد تا فرهنگ 
غير  شعارهای  لوای  در  که  گذاری  سرمايه 
شده،  تلقی  ارزش  ضد  نادرست  به  مردمی، 
شايد  تا  برگردد  خويش  ارزشمند  جايگاه  به 
 1۰ گردهای  عقب  حتی  و  ها  افتادگی  عقب 
ساله اخير از سند چشم انداز 2۰ ساله و سياست 
های کلی اصالح اصل 44 جبران شود و ايران 
اسالمی با تأکيد بر جنبش نرم افزاری و توليد 

علم و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای 
سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل، به رتبه اول 
منطقه  سطح  در  فناوری  و  علمی  اقتصادی، 

دست يابد؛ ان شاءاهلل.
و  توسعه  اسالمی  جمعيت  حزب  مجوز 
آزادی استان کرمان پس از سال ها پيگيری در 
ماده  کميسيون  توسط  جاری  سال  شهريورماه 

1۰ احزاب صادر شد.
تشکل  اين  مرکزی  شورای  اعضای  انتخاب 
نخستين  های  برنامه  جمله  از  طلب  اصالح 

کنگره جمعيت در خانه شهر کرمان است.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:
اداره درست جامعه و اراده مردم، کشور را آباد می کند

سرويس خبر:در دستورالعمل جديد ارزيابی، تعيين سطح 
پنج  تا  مدل درجه بندی يک  از  استفاده  با  کيفی خودروها 
اين است که  قابل توجه  نکته  ستاره، صورت گرفته است. 
در ارزيابی خودروهای توليدی در آذر ماه، حدود 66 درصد 
را  کيفی  ستاره  پنج  از  ستاره  تنها يک  داخلی  خودروهای 

کسب کرده اند.
دستورالعمل  پيش  چندی  از  ايسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
و  کرده  تغيير  )آديت(  داخلی  خودروهای  کيفی  ارزيابی 
سختگيرانه تر شد. متناسب با تغيير دستورالعمل ارزيابی، نحوه 
تعيين و اعالم سطح کيفی خودروها نيز تغيير کرده و به جای 
ارائه نمره منفی، خودروها ستاره دار می شوند به گونه ای که 
ستاره،  پنج  و  را  پايين ترين سطح کيفی  داشتن  ستاره  يک 

باالترين سطح کيفی خودروها را نشان می دهد.
در اين زمينه مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می گويد: در روش جديد ارزيابی 
عيوب  بر  بيشتری  تمرکز  داخلی،  خودروهای  کيفی 
عملکردی خودرو نسبت به عيوب ظاهری و همچنين استفاده 
از شاخص های کاهنده سطح کيفی خودرو برای خودروهای 

دارای عيب ايمنی، صورت گرفته است.
اميرحسين قناتی با بيان اينکه در اين روش تعيين سطح کيفی 
پنج  تا  مدل درجه بندی کيفی يک  از  استفاده  با  خودروها 
و  اصالح  می کند:  خاطرنشان  است،  گرفته  صورت  ستاره 

عيب  فاقد  خودروی  تحويل  خودروها،  کيفی  وضع  بهبود 
برای  خودروها  کيفی  وضع  شفاف سازی  و  مشتريان  به 
مصرف کنندگان، از جمله اهداف وزارت صنعت، معدن و 

تجارت از تغيير دستورالعمل ارزيابی کيفی خودروها است.
ارزيابی  تغيير دستورالعمل  به  توجه  با  وی تصريح می کند: 
کيفی خودروها، نتايج ارزيابی به دست آمده در روش جديد 

قابل مقايسه با نتايج ارزيابی ها با روش قبلی نيست.
به گزارش ايسنا، گزارش رده بندی کيفی خودروهای توليدی 
ارزيابی  جديد  دستورالعمل  براساس  که  امسال  ماه  آذر  در 
توجه  قابل  نکته  است.  زير  شرح  به  آمده،  دست  به  کيفی 
 66 حدود  که  است  اين  کيفی  ارزيابی  جديد  گزارش  در 
درصد خودروهای داخلی تنها يک ستاره از پنج ستاره کيفی 
با کيفيت ترين خودروی  نيز  را کسب کرده اند و از آن سو 
داخلی تنها سه ستاره از پنج ستاره کيفی را کسب کرده است.
طبق اين گزارش، در گروه خودروهای با سطح قيمتی باالتر 
از 1۰۰ ميليون تومان، خودروی سوزوکی گراند ويتارا سه 

ستاره از پنج ستاره کيفی را کسب کرده است.
ميليون  تا 1۰۰  قيمتی 7۵  با سطح  اما در گروه خودروهای 
تومان، خودروی کيا سراتو سه ستاره و خودروی آسا، يک 

ستاره از پنج ستاره کيفی را کسب کرده است.
در گروه خودروهای با سطح قيمتی ۵۰ تا 7۵ ميليون تومان، 
و   H320 برليانس   ،J5 جک   ،S5 جک  خودروهای 

را کسب  کيفی  ستاره  پنج  از  ستاره  دو   H330 برليانس 
کرده اند.

 NEW MVM  ،C30 ووليکس  خودروهای  همچنين 
از  معادل يک ستاره   X60 ليفان و   MVM550 ،X33

پنج ستاره کيفی را کسب کرده اند.
اما در گروه خودروهای با سطح قيمتی بين 2۵ تا ۵۰ ميليون 
تومان،  خودروهای پارس تندر، تندر 9۰ اتومات، تندر 9۰ 
پارس خودرو و تندر 9۰ ايران خودرو سه ستاره از پنج ستاره 

کيفی را کسب کرده اند.
خودروهای NEW MVM 315 و پژو 2۰6 نيز دارای 
دو ستاره از پنج ستاره کيفی هستند. باقی خودروهای قرار 
گرفته در اين سطح قيمتی شامل پژو 2۰6 صندوق دار، پژو 
پژو  مازندران،  پارس  پژو  رانا،  ايران خودرو خراسان،   4۰۵
پارس خراسان، دنا، پژو 4۰۵، سمند ايران خودرو مرکزی، 
سمند ايران خودرو تبريز، پژو پارس ايران خودرو فارس، پژو 
پارس ايران خودرو مرکزی و تيبا هاچ بک، يک ستاره از پنج 

ستاره کيفی را کسب کرده اند.
اما در گروه خودروهای با سطح قيمتی پايين تر از 2۵ ميليون 
شامل  گروه  اين  در  گرفته  قرار  خودروهای  تمام  تومان، 
تيبا،  توليدی سايپا،  MVM 110، سايپا 131  خودروهای 
پارس خودرو،  توليدی  سايپا 132، سايپا 111 و سايپا 131 

يک ستاره از پنج ستاره کيفی را کسب کرده اند.

خودروهای داخلی »ستاره دار« شدند

تنها تولید کننده ی نایلون، نایلکس 
سفره ی یکبار مصرف و کیسه فریزر 

در کرمان 
کرمـان نایـلون

برای سفارشات با شماره تلفن های  3۲۲663۲7 و 09131417718  تماس حاصل فرمایید
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خبر
تجهيز يگان هاي رزمي 
نيروي انتظامي استان 
به خودروهاي جديد 

سرويس خبر:  فرمانده انتظامي استان كرمان از تجهيز يگان هاي رزمي 
نيروي انتظامي استان به 57 دستگاه خودروي جديد با توانايي حركت 

در مسيرهاي ناهموار خبر داد. 
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار »رضا بني اسدي« در 
نيروي  رزمي  هاي  يگان  به  جديد  خودروهاي  تحويل  مراسم  حاشيه 
استان،  جغرافيايي  محيط  از  اي  عمده  بخش  گفت:  استان  انتظامي 
كويري و كوهستاني است و اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر از همين 

شرايط براي انتقال محموله هاي خود استفاده مي كنند. 
دستگاه   57 اين  شدن  افزوده  با  افزود:  كرمان  استان  انتظامي  فرمانده 
خودرو مجهز و باتوانايي حركت در مسيرهاي ناهموار، سرعت عمل 
نيروهاي جان بركف ناجا در مقابله با قاچاقچيان و اشرار افزايش مي 
يابد. سرهنگ بني اسدي در پايان مسئوليت پذيري نسبت به امكانات و 
تجهيزات سازماني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين سومين مرحله 
تحويل خودروهاي جديد به يگان هاي انتظامي استان در سال جاري 

است.

كشف بيش از 3 تن كاالي قاچاق
 در فهرج 

دست  تشريح  در  فهرج  شهرستان  انتظامي  فرمانده  حوادث:  سرويس 
آورد هاي رزمايش محرم 94 گفت: ماموران پليس آگاهي شهرستان 

فهرج توانستند بيش از 3 تن كاالي قاچاق كشف كنند. 
سرهنگ »مهدي پنجعلي زاده« در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري 
و  آلوده  مناطق  پاكسازي  با هدف  كه  رزمايش  اين  در  پليس گفت: 
برخورد با قاچاقچيان اجرا شد ماموران پليس آگاهي توانستند بيش از 
3 تن كاالي قاچاق شامل نارنگي، حنا، پارچه، كفش، برنج، ليموترش، 

زيتون، سير كشف نمايند. 
اين  در  سرقت  جرائم  اولويت  به  توجه  با  افزود:  انتظامي  مقام  اين 
رزمايش 13 فقره سرقت كشف و 3 نفر سارق دستگير شدند كه در 

ميان دستگيرشدگان 2 سارق مسلح بودند. 
رزمايش دستگيري  اين  مهم  از دست آوردهاي  يكي  بيان كرد:  وي 
مخدر صنعتي  مواد  انواع  كيلو   30 از  بيش  و كشف  فروش  11خرده 
و سنتي بوده است. فرمانده انتظامي فهرج افزود: با كنترل خودروهاي 
عبوري و با هدف ايجاد نظم وامنيت بيش از 27 خودرو با خالفي باالي 
10 ميليون ريال و 44 موتور سيكلت متخلف و داراي دستور قضايي 

توقيف و جهت سير مراحل قانوني به پاركينگ منتقل شدند.. 
فرمانده انتظامي شهرستان فهرج افزود: يكي از نكات مهم اين رزمايش 
اطالع  با  كه  بوده  مجرمين  با  برخورد  در  مردم  مشاركت  و  همكاري 
آرامش  و  نظم  مخالن  دستگيري  امر  در  را  پليس  خود  دقيق  رساني 

جامعه ياري نمودند كه جاي قدرداني دارد.

دونده المپيکی ايران تهديد 
به تغيير تابعيت کرد  

سرويس ورزشی:دونده ماراتن ايران كه سهميه المپيک را كسب كرده 
كشور  به  فعلی  شرايط  بودن  دار  ادامه  صورت  در  شده  مدعی  است 

ديگری مهاجرت می كند!
المپيک، محمد  ميدانی  و  تعديل ورودی های دو  با  ايسنا،  به گزارش 
جعفر مرادی اولين دونده ماراتن ايران شد كه سهميه المپيک را كسب 
می كند و در واقع او با ركوردی كه سال گذشته در ماراتن دبی زد 
جواز حضور در المپيک ريو را گرفت. در چند هفته اخير گاليه های 
اين دونده ايران از شرايط تمرينی و برنامه هايش به گوش رسيد تا اينكه 
او در جديدترين اظهار نظرش تهديد كرده كه اگر اين شرايط ادامه 
دار باشد از ايران می رود و برای يكی از كشورهای امارات و يا سوئد 

مسابقه می دهد.

 

آگهی مرحله 8 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اختالف   حل  هياتهای   اراء  برابر  كه  امالكی   بدينوسيله   مذكور    مواد  اجرای   در 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتي كرمان  تقاضای ثبت انها پذيرفته و ادامه عمليات ثبتی انها مطابق 
بخش  و  اصلی   از  فرعی  پالک  شماره  قرتيب  به  است  گرديده  تجويز  مذكور  قانون 
محل وقوع ملک و مشخصات مالک يا مالكين ) متقاضيان ثبت ( واقع در بخشهای ) 
1و2و3و4و6و28 (حوزه ثبتی شهرستان كرمان  بشرح ذيل اگهی  ميشود تا  در صورتي 
كه  شخص  يا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.شايان ذكر است صدور 

و تسليم سند مالكيت بر اساس قانون مذكور مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 كرمان

ابادی  فرزند حسين  به شناسنامه  –  اقای محمود حجت  38  فرعی از  4254  اصلی 
به  فوقانی   بر طبقه  مشتمل  يكباب  ساختمان   بم  در ششدانگ   از  شماره  4 صادره 
مساحت   172/80   متر مربع  به ادرس كرمان  بلوار  شهدای خانوک حد فاصل كوچه 

36 و 38   خريداری از محل مالكيت  حسين خدايی - رديف  3804
13561  فرعی از  4776  اصلی –  اقای احمد تيكدری نژاد  فرزند  مختار  به شناسنامه 
شماره  7 صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   288/93  متر 
بوقف و در  متعلق  تقاضا  از ششدانگ عرصه مورد  مربع  متر  موازی  11/55  مربع كه 
اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان  بزرگراه ايت اله خامنه ای كوچه 49 كوچه 

مالک اشتر  خريداری از محل مالكيت  يحيی نظريان  - رديف  4557
 13825 فرعی از 4776  اصلی –  خانم فاطمه تيكدری نژاد  فرزند  علی  به شناسنامه 
شماره  366 صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   158/01 متر 
مربع  به ادرس كرمان  بزرگراه ايت اله خامنه ای كوچه شماره 49 كوچه مالک اشتر 

درب سوم خريداری از محل مالكيت  يحيی نظريان- رديف 4555
13869 فرعی از 4776  اصلی – اقای حسن كدخدائی رودخانه  فرزند قنبر به شناسنامه 
شماره  6 صادره از شهداد و خانم زهرا  كدخدائی رودخانه  فرزند  محمد  به شناسنامه 
شماره  4 صادره از شهداد  بالمناصفه   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   176 
متر مربع  به ادرس كرمان  جاده سيدی  كوچه  گاوداری كوچه سمت راست درب اول  

خريداری از محل مالكيت  سيد عباس عمرانی - رديف های 9943 و 9942
13948 فرعی از 4776  اصلی – اقای  محمد بيدوئی نژاد  فرزند نصراله  به شناسنامه 
شماره  5 صادره از كرمان  و خانم زهرا  رقيه گريكی پور  فرزند علی به شناسنامه شماره 
9 صادره از كرمان  بالمناصفه   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   130 متر 
مربع  به ادرس كرمان  فيروز اباد بلوار ايت اله خامنه ای كوچه 33 سمت چپ 8 درب 
مانده به اخر كوچه  خريداری از محل مالكيت  يد اله بهرامپور - رديف های 4510 

و 4512 
414 فرعی از 5209  اصلی –  اقای جواد امير زاده  فرزند  ابراهيم   به شناسنامه شماره  

4334  صادره از گلباف  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   316/85  متر مربع  
كه موازی  55/44 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان  خيابان مديريت نبش كوچه 19 خريداری از محل 

مالكيت  ساالر كالنتری - رديف 7585
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 كرمان

2  فرعی از 3662  اصلی –  خانم صديقه پور مرادی كرمانی   فرزند  ابراهيم   به شناسنامه 
شماره  643  صادره از  كرمان   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   160/40  
متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان شهداء كوچه 2 خريداری از محل مالكيت  قاسم پور 

مرادی كرمانی  - رديف  10673
730  فرعی از 3979  اصلی –  اقای رضا نظام ابادی   فرزند  عوض   به شناسنامه شماره  
9 صادره از  بم  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   250  متر كه موازی  20/83 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد  مربع  
به ادرس كرمان  حسين اباد خان جاده ماهان شهرک امام حسين )ع( خيابان 20متری  

خريداری از محل مالكيت  علی كيا سروش  - رديف  2433
13967 فرعی از 3968  اصلی مجزی شده از 994  فرعی از 3968  اصلی –  اقای عباس 
بم  در ششدانگ  يكباب   از  به شناسنامه شماره  527  صادره  قهرمانی  فرزند اصغر  
ساختمان  به مساحت   129/41  متر مربع  به ادرس كرمان سراسياب فرسنگی جاده قديم 

ماهان  كوچه 25 پالک 1 خريداری از محل مالكيت  عباس مبشری   - رديف 6513
14011 فرعی از 3968  اصلی مجزی شده از 899  فرعی از 3968  اصلی –  اقای  محمد 
خدائی گوكی   فرزند حسن  به شناسنامه شماره  46  صادره از گلباف   در ششدانگ  
يكباب  ساختمان  به مساحت   158  متر مربع به ادرس كرمان خيابان شهيد دستغيب 

كوچه 35 خريداری از محل مالكيت علی احمدی نژاد - رديف 463
14027 فرعی از 3968  اصلی مجزی شده از 899  فرعی از 3968  اصلی –  خانم پروين 
اسمعيلی ده خانی    فرزند محمد   به شناسنامه شماره  5040  صادره از كرمان   در 
ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   150/95 متر مربع به ادرس كرمان  شهرک 
امام حسن )ع( كوچه مهر سمت راست درب سوم خريداری از محل مالكيت مهدی 

قاسمی - رديف 730
14117 فرعی از 3968  اصلی مجزی شده از 810  فرعی از 3968  اصلی –  اقای  علی 
بم  در ششدانگ   از  به شناسنامه شماره  108  صادره  ارمان   فرزند   راد    شهرياری  
يكباب  ساختمان  به مساحت   277/20 متر مربع به ادرس كرمان  سراسياب  كوچه 
صياد شيرازی 21  فرعی اول سمت چپ  خريداری از محل مالكيت  مهدی اتشبار  - 

رديف 10841
14121 فرعی از 3968  اصلی مجزی شده از 899  فرعی از 3968  اصلی –  اقای  علی 
رضائی گزكی     فرزند  غالمرضا  به شناسنامه شماره  669  صادره از بم  در ششدانگ  
يكباب  ساختمان  به مساحت   254/20 متر مربع به ادرس كرمان  شهرک امام حسن 

)ع( كوچه شهيد قاسمی خريداری از محل مالكيت علی احمدی نژاد - رديف  7866
542  فرعی از 4220  اصلی مجزی شده از 40  فرعی از 4220  اصلی –  اقای  عليرضا 
در ششدانگ   بم   از   309   صادره  شماره   شناسنامه  به  فرزند  جواد   حافظی    پور 
يكباب  ساختمان  به مساحت   155/60  متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان سرباز  كوچه 
گلستان شرقی  7 سمت راست درب هفتم   خريداری از محل مالكيت  مهدی صفری 

فرسنگی - رديف  11881
5  فرعی از 4441  اصلی –  خانم   بلقيس محمودی خورندی  فرزند  حسن  به شناسنامه 
شماره  15  صادره از  راور  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   265  متر 
مربع  به ادرس كرمان  خيابان  17 شهريور  شاهزاده محمد كوچه گلستان مقابل مدرسه  

خريداری از محل مالكيت  ماشااله ثمره هدايت زاده  - رديف 2979
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 كرمان

به  فرزند  صفر   پور     اقای محمد مهدی بخشی    – اصلی  از 1783   فرعی    18492
شناسنامه شماره  238  صادره از رفسنجان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان مشتمل بر 
طبقه فوقانی  به مساحت   247  متر مربع  كه موازی  88/80   متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد  به ادرس كرمان  بلوار 

جهاد كوچه 75 شمالی اول بن بست اول سمت چپ  اخرين منزل  خريداری از محل 
مالكيت  هوشنگ برخورداری - رديف  92/152

187  فرعی از 2785 اصلی –  خانم مهديه ايرانمنش   فرزند  احمد  به شناسنامه شماره  
2239 صادره از كرمان   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   242/03  متر مربع  
كه موازی  22/83  متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد  به ادرس كرمان  شرف اباد بلوار قائم  21خيابان امام علی )ع( سمت 

راست كوچه 4 خريداری از محل مالكيت  مهدی باغخانی- رديف  3410
21649  فرعی از 2787  اصلی –  اقای  ابو علی ابراهيمی شاه ابادی   فرزند  احمد   به 
شناسنامه شماره   79  صادره از  ماهان   در ششدانگ  يكباب  ساختمان به مساحت   
117  متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان ابوذر جنوبی  كوچه 31 نبش فرعی 1 سمت 

راست  درب دوم  خريداری از محل مالكيت  محمد حسين وديعتی  - رديف  4265
–  اقای  يداله جهانشاهی جواران  فرزند  احمد علی   22329  فرعی از 2787  اصلی 
به مساحت    بافت  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  از   به شناسنامه شماره   4 صادره 
212/58  متر مربع  به ادرس كرمان  بلوار رسالت  كوچه 13  خريداری از محل مالكيت   

حسين بانک  توكلی - رديف  4162
به  اقای عباس شفيعی زاده ماهانی   فرزند  سلمان     – از 2942  اصلی  2026  فرعی 
شناسنامه شماره   45  صادره از  ماهان  و خانم  بتول نقی پور زاده ماهانی   فرزند  حسين   
به شناسنامه شماره  222  صادره از ماهان بالمناصفه  در ششدانگ  يكباب  ساختمان به 
مساحت   251  متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان گلدشت كوچه شماره  44  منزل سوم 
سمت چپ  خريداری از محل مالكيت  عبد الرسول هدايت – رديفهای   7727و 7777

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 كرمان
302  فرعی از  1   اصلی –  اقای مصطفی اكبری جور  فرزند  محمد  به شناسنامه شماره  
37 صادره از  زرند   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  نيمه ساز به مساحت   150 متر مربع  
كه موازی  65/94 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان شرف  اباد انتهای 20 متری مطهری نبش كوچه 10 و 

12 خريداری از محل مالكيت  سهراب بختياری   - رديف  11469
716  فرعی از  2   اصلی –  اقای رضا ثابت كار  فرزند  علی  به شناسنامه شماره  1310 
صادره از  كرمان   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   315/30 متر مربع  كه 
اجاره  در  و  بوقف  متعلق  تقاضا  مورد  عرصه  ششدانگ  از  مربع  متر   167/50 موازی  
مالكيت   محل  از  خريداری   16 كوچه  اباد  كرمان شرف   ادرس  به  دارد  قرار  نامبرده 

سهراب بختياری   - رديف  1748
4336  فرعی از  10   اصلی –  خانم نسرين بقائی   فرزند  اكبر  به شناسنامه شماره  1397 
صادره از  كرمان   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   270 متر مربع  كه موازی  
46/60 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به ادرس كرمان  بلوار امام  حسين )ع(  كوچه 41 سمت راست كوچه دوم الله 3 

خريداری از محل مالكيت  حسن ذهاب ناظوری  - رديف  3986
4343  فرعی از  10   اصلی –  اقای علی اصغر منصوری بيدخوانی   فرزند  عباس  به 
مساحت    به  ساختمان   يكباب   ششدانگ   در  زرند   از   صادره   64 شماره   شناسنامه 
112/50 متر مربع  كه موازی  19/42 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان  بلوار امير كبير  كوچه 4  شمالی 5 

بن بست 2 خريداری از محل مالكيت  حسن ذهاب ناظوری  - رديف  92/513
414  فرعی از  16   اصلی –  اقای علی ناز فاريابی   فرزند  عباس  به شناسنامه شماره  
498 صادره از  جيرفت   در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   130/25  متر 
مربع  كه موازی  21/71 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان  بلوار جمهوری اسالمی  خيابان شيروانی كوچه 

9 خريداری از محل مالكيت  ورثه علی اكبر مير حسينی  - رديف  1022
ابادی  فرزند  حسين  به  –  اقای  مسعود حسينی اختيار  4434  فرعی از  31   اصلی 
شناسنامه شماره  40 صادره از كرمان نسبت به چهار دانگ مشاع و  اقای  حسين حسينی 
اختيار ابادی  فرزند حسن  به شناسنامه شماره  9 صادره از كرمان نسبت به  دو دانگ 
مشاع  از ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   390 متر مربع  به ادرس كرمان  اختيار 

ايرانمنش   - رديف  امام  كوچه 13  خريداری از محل مالكيت  رمضان  اباد خيابان 
های 3959 و 3893

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 كرمان
1762  فرعی از 20  اصلی –  اقای  بهنام مهدی پور فرزند مسلم  به شناسنامه شماره  
13311 صادره از  انديمشک   در ششدانگ  يكباب  دكان مشتمل بر خانه  به مساحت   
74/40  متر مربع  به ادرس كرمان  قائم اباد حد فاصل مولوی 4 و 6  خريداری از محل 

مالكيت  احمد ايالقی حسينی  - رديف  1099
1777  فرعی از 20  اصلی –  اقای  احمد دهقانی  فرزند علی اصغر  به شناسنامه شماره  
49 صادره از  قناتغستان كرمان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی   
به مساحت   116/70  متر مربع  به ادرس كرمان  قائم اباد خيابان ولی عصر )عج( نبش 

خيابان استاد شهريار خريداری از محل مالكيت  غالمعلی نظريان  - رديف  3812
به  محمد   فرزند  جان  ساردوئی   ياسر كچمی  اقای     – اصلی    20 از  فرعی    1780
بافت  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت    از  شناسنامه شماره  3009 صادره 
194/76  متر مربع  به ادرس كرمان  قائم اباد كوچه 3  خريداری از محل مالكيت  محمد 

ايالقی حسينی  - رديف  4360
نعنائی  فرزند علی به شناسنامه  –  خانم حكيمه اسداهلل پور  320  فرعی از 63  اصلی 
شماره  928 صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   250  متر 
مربع  به ادرس كرمان  حاجی اباد خيابان مسجد نظريان خيابان 18 متری  جنب معاينه 

فنی خودرو خريداری از محل مالكيت عزت اله نظريان - رديف  4646

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 كرمان
2  فرعی از 48  اصلی –  اقای احمد راينی پاكاری  فرزند قاسم  به شناسنامه شماره  1 
صادره از راين و خانم ربابه زاهدانی راينی فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 69 صادره 
از راين بالمناصفه  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   524/12  متر مربع  به 
از  ازادی خريداری  ابادی كوچه  اسد  الدين  راين خيابان سيد جمال   – ادرس كرمان 

محل مالكيت  قاسم راينی و غيره  - رديف های 4736 و 4739
اگهی اصالحی مر حله 8 

در اجرای  مقررات  قانون مذكور و ايين نامه اجرايی مربوطه  بدينوسيله  امالكی  كه 
انها  اگهی  ثبت   يا دستور رييس  هياتهای  حل اختالف   يا  نظارت و  اراء هيئت  برابر 
تجديد  گرديده است  ) اگهی اصالحی ( به ترتيب شماره پالک فرعی از اصلی  و 
بخش محل وقوع ملک و مشخصات مالک يا مالكين ) متقاضيان ثبت ( واقع در بخش 
2 حوزه ثبتی شهرستان كرمان  بشرح ذيل اگهی  ميشود تا  در صورتي كه  شخص  يا 
اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاريخ 
انتشار نوبت اول اين آگهي به مدت  يک ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  مدت يک  رسيد، ظرف  اخذ  از 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.شايان ذكر است صدور و تسليم 

سند مالكيت بر اساس قانون مذكور مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود
4  فرعی از 4288  اصلی واقع در بخش 2 كرمان  –  اقای حميد احمدی نژاد  فرزند علی 
به شناسنامه شماره  1187 صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  ساختمان  به مساحت   
192/70 متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان سرباز كوچه 21 بعد از چهار كوچه روبروی 
اينكه در اگهی منتشره قبلی ادرس ملک اشتباه چاپ  به  با قيد  سه راه سمت راست ) 
و منتشر گرديده كه بدين ترتيب اصالح ميگردد ( خريداری از محل مالكيت حاجيه 

يزدانی احمد ابادی  - رديف  9963 

تاریخ انتشار نوبت اول: یكشنبه 1394/10/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : یكشنبه 1394/10/20

 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كرمان   
  امين رضا قوام 

اشاره:
اندوهجردی  جوان  پورشيخعلی،  احسان 
فوتبال كرمان خيلی زود نظر صمد مرفاوی، 
سرمربی وقت تيم فوتبال صنعت مس كرمان 
اميد  فوتبال  تيم  از  تا  كرد  به خود جلب  را 
سنين  در  و  شود  دعوت  بزرگساالن  تيم  به 
فوتبال  برتر  ليگ  در  بازی  بتواند  جوانی 
كشور را تجربه كند اما وی مجبور شد برای 
سپری كردن خدمت مقدس سربازی از تيم 
نظامی  پادگان  به  و  محبوب خود جدا شود 
ی  دوره  كردن  سپری  از  پس  ولی  برود 
تهران دعوت  نيروی زمينی  تيم  به  آموزشی 
شد تا بار ديگر درخشش خود را از سر بگيرد 
و روزهای بسيار خوبی را در اين تيم تهرانی 
سپری كرد و به بازيكن ثابت اين تيم تبديل 
شد. هرچند گل های احسان هرگز نتوانست 
ليگ دسته  به  نظامی  تيم  اين  از سقوط  مانع 
دوم شود اما پيوستن دو بازيكن ديگر فوتبال 
كرمان، آرمان شهدادنژاد و عليرضا ابراهيمی 
تيم  اين  تا  شد  باعث  زمينی  نيروی  تيم  به 
قرار  برتری  ليگ  تيم  يک  اندازه  و  حد  در 
از  و پس  قبل  روز  پورشيخعلی چند  بگيرد. 
پايان دوران خدمت مقدس سربازی خود از 
تيم نيروی زمينی تهران جدا شد و در حالی 
داشت  پيشنهاد  برتری  ليگ  تيم  چند  از  كه 
به تيم صنعت مس كرمان پيوست تا به قول 
زادگاهش  تيم  موفقيت  در  بتواند  خودش 
در صعود به ليگ برتر سهيم باشد و در راه 
تحقق آرزوی هواداران فوتبال كرمان، نقش 
آفرينی كند. گفتگوی صميمانه ی سرويس 
با احسان پورشيخعلی  ورزشی كرمان امروز 
ساير  همراه  به  وی  كه  شد  انجام  حالی  در 

اعضای تيم در مسير كرمان به بندرعباس بود 
مس  صنعت  تيم  سازی  آماده  اردوی  در  تا 
در سواحل نيلگون خليج فارس شركت كند.

احسان پورشيخعلی كی و كجا متولد 
شده است؟

 1361 سال  ماه  فروردين  دوازدهم  روز  من 
متولد  شهداد  توابع  از  اندوهجرد  شهر  در  و 

شدم.
آغاز  تيم  كدام  از  را  خود  فوتبال 

كردید؟
عبدالرشيدی  فوتبال  ی  مدرسه  در  ابتدا  من 
اما  شدم  آشنا  فوتبال  با  و  داشتم  عضويت 
بازی می كردم  از آن در سالن فوتسال  قبل 
و هنگامی كه در مدرسه فوتبال عبدالرشيدی 
بودم توسط مربيان وقت تيم جوانان صنعت 
مس كرمان به اين تيم دعوت شدم و در تيم 
ايام  همان  در  و  بازی كردم  نيز  باشگاه  اميد 
توسط عبدالصمد مرفاوی به تيم بزرگساالن 
صنعت مس دعوت شدم و پس از چند فصل 
برای  كرمانی  محبوب  تيم  اين  در  حضور 
سپری كردن خدمت مقدس سربازی مجبور 
به جدايی از جمع بازيكنان صنعت مس شدم 

و به تيم نيروی زمينی تهران پيوستم. 
از  یكی  به  زمينی  نيروی  تيم  در 
تبدیل  تيم  این  تأثيرگذار  بازیكنان 
را چگونه  تيم  این  در  شدید، حضور 

ارزیابی می كنيد؟
بله، درست می فرماييد. من شايد از نظر مالی 
خيلی متضرر شدم اما فكر می كنم عضويت 
پيشرفت  به  انگيزه  با  و  جوان  تيم  اين  در 
بسيار  فوتبالم خيلی كمک كرد و تجربيات 

خوبی كسب كردم. 
چرا دوباره تيم صنعت مس كرمان را 

انتخاب كردید؟
من برای بازگشت دوباره به تيم صنعت مس 
لحظه شماری می كردم و افتخار می كنم كه 
زادگاهم  محبوب  تيم  به عضويت  ديگر  بار 
درآمدم. البته از چند تيم ليگ برتری و دسته 

اولی هم پيشنهاد داشتم اما با تيم صنعت مس 
به  اين تيم بود و  با  نيز  قرارداد داشتم و دلم 
همين دليل بدون لحظه ای درنگ بار ديگر 

پيراهن نارنجی اين تيم را بر تن كردم.
برتر  ليگ  به  صعود  به  حد  چه  تا 

اميدوار هستيد؟
ما  كه  چرا  كرد،  خواهيم  صعود  صددرصد 
كادر  كه  داريم  منسجمی  و  تيم يک دست 
مديريتی و فنی خوبی نيز در كنار خود دارد 
به  ما  صعود  عدم  برای  دليلی  هيچ  واقعاً  و 
ليگ برتر وجود ندارد كه اميدوارم اين مهم 

در پايان فصل محقق شود.
رقيبان اصلی شما برای صعود به ليگ 

برتر كدام تيم ها هستند؟
ما راه دشواری پيش رو داريم و حق نداريم 
تيمی را دست كم بگيريم و هر ديدار  هيچ 
در نيم فصل دوم حكم يک فينال را برای ما 
دارد اما فكر می كنم تيم پيكان تهران و خونه 
و  باشند  ما  رقيبان  ترين  اصلی  بابل  خونه  به 
تيم فجر شهيد سپاسی نيز اگر اسير حاشيه ها 
نشود همچنان جزو مدعيان صعود است اما به 
طور حتم يكی از سه تيم صعود كننده، تيم 

صنعت مس كرمان خواهد بود.
احسان  فوتبالی  آرزوهای  سقف 

پورشيخعلی تا به كجاست؟
من هم مثل هر فوتباليستی آرزو دارم پيراهن 
مقدس تيم ملی كشورم را بر تن كنم و بتوانم 
اما  كنم  بازی  اروپايی  معتبر  های  ليگ  در 
دوباره  روزها صعود  اين  آرزويم  بزرگترين 
به ليگ برتر با پيراهن تيم صنعت مس كرمان 

است.
ورزشی  ی  خاطره  ترین  شيرین 

احسان پورشيخعلی چيست؟
به  و  شده  جدا  مس  تيم  از  كه  روزهايی 
خدمت مقدس سربازی اعزام شده بودم، در 
پادگان سر پل ذهاب كرمانشاه بودم كه قرار 
بود دو ساعت ديگر پست نگهبانی را تحويل 
بگيرم كه ناگهان به من اعالم شد نامه اعزام 

نيروی زمينی تهران امضاء  تيم  به  پيوستنم  و 
شده و قبل از آن كه به برجک نگهبانی بروم 
از پادگان خارج شدم و به تهران آمدم. فكر 
می كنم من در زمين فوتبال دين خودم را به 

تيم نيروی زمينی به خوبی ادا كردم. 
شما  ورزشی  ی  خاطره  ترین  تلخ 

چيست؟
پس از پنج سال حضور در تيم صنعت مس، 
خاطرات  دنيا  يک  با  تيم  اين  از  جدايی 
ترين  تلخ  و  بود  دشوار  برايم  خيلی  شيرين 

روز زندگی ام بود.
اگر در پایان حرف و صحبت خاصی 

مانده است،بفرمایيد؟
فوتبال  هواداران  روزها  اين  چرا  دانم  نمی 

اند  كرده  قهر  خود  محبوب  تيم  با  كرمان 
آنها  نفری  هزار  چند  حضور  از  ديگر  و 
اما  نيست  خبری  باهنر  شهيد  ورزشگاه  در 
عاجزانه از آنان درخواست دارم كه در بازی 
های حساس نيم فصل دوم ما را تنها نگذارند 
چرا كه صعود تيم صنعت مس به نفع همه ی 
بتوانيم  اميدوارم  و  بود  خواهد  كرمان  مردم 
را  برتر  ليگ  به  صعود  جواز  زنی،  گل  با 
كه  انگيزه  همين  با  من  و  آوريم  دست  به 
بتوانم به صعود تيم صنعت مس كمک كنم 
ی  لحظه  اين  برای  و  ام  بازگشته  كرمان  به 
و  شما  از  كنم.  می  شماری  لحظه  شيرين، 

همكارانتان هم سپاسگزارم.

احسان پورشيخعلی، بازيکن اندوهجردی تيم صنعت مس کرمان در گفتگو با »کرمان امروز«

به كرمان آمدم تا در صعود تيم صنعت مس به ليگ برتر سهيم باشم
گفتگو از اميد سالجقه

لغو سفر سرخ پوشان
 تهراني به دبي؛

اردوي امارات - پرسپوليس 
لغو شد

سرويس ورزشی:سفر تيم فوتبال پرسپوليس به 
دبي، براي اردويي تداركاتي لغو شد. به گزارش 
كه  حالي  در  صداوسيما؛  خبرگزاري  خبرنگار 
قرار بود تيم فوتبال پرسپوليس از  امروز يكشنبه 
اما  كند  برگزار  امارات  در  تداركاتي  اردوي 
اردو  اين  لغو  لغو شد.  پايتخت  سفر سرخپوشان 
در شرايطي است كه پرسپوليسي ها رواديد سفر 
روابط  بودند.  كرده  دريافت  هم  را  امارات  به 
عمومي باشگاه اشاره اي به داليل لغو اين اردو 

نكرده است .

سرويس ورزشی:رئيس سازمان ليگ فوتبال ايران 
گفت: براساس قوانين كنفدراسيون هيچ عذري براي 
وجود  ايران  به  عربستان  باشگاهي  تيم هاي  نيامدن 

ندارد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ مهدی تاج گفت: 
موضع تيم هاي باشگاهي عربستان در بهانه جويي و 
در  برای حضور  ايران   به  نيامدن  براي  شان  تصميم 
ليگ قهرمانان فوتبال آسيا موجب شد  در جلسه ای 
با حضور وزير ورزش و جوانان و رئيس فدراسيون 

فوتبال اين موضوع را بررسی كنيم.

نيايند  ايران  به  عربستانی  های  تيم  اگر  افزود:  وی 
سود  به  مسابقات0-3  اين  نتايج  قانون  اساس  بر 

نمايندگان كشورمان ثبت مي شود .
:ما  گفت  فوتبال  فدراسيون  ليگ  سازمان  رئيس 
همواره  به كنفدراسيون فوتبال آسيا و تيم های ديگر 
برای  همه  را  امنيت  به صورت كامل  اعالم كرديم 
ما  ميزبانان  اگر  فراهم می كنيم،اما  ميهمان  تيم هاي 
در عربستان نمی توانند امنيت تيم های ايرانی را تامين 

كنند، مساله ديگری است.
اينكه  بيان  با  فوتبال  فدراسيون  ليگ  سازمان  رئيس 

گيري  تصميم  در  را  ورزشي  غير  مسايل  نبايد 
قوانين  اساس  بر  گفت:  كرد  دخيل  ورزشي  هاي 
اخير  اتفاقات  به  توجه  با  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
هيچ دليلي براي برگزار نشدن رقابت ميان نمايندگان 

دو كشور در خاک ايران و عربستان وجود ندارد .
آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  اجرايی  هيئت  افزود:  تاج 
در جلسه ای كه 11 بهمن در قطر برگزار می شود 
اين موضوع را بررسی می كند. علی كفاشيان رئيس 
هيئت  اعضای  از  يكی  عنوان  به  فوتبال   فدراسيون 

اجرايی در اين جلسه حضور خواهد داشت.

رئيس سازمان ليگ فوتبال؛

عربستانی ها نيایند 3 بر صفر بازنده می شوند
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نيم نگاهی به مشکل گردشگری روستایی

مهندس جهانگرد برادر زنده یاد خانم فاطمه جهانگرد 
در  بزرگی  کار  چشمداشتی  گونه  هیچ  و  تبلیغ  بدون 
که  ساخته  ای  مجموعه  و  داده  انجام  کوهپایه  روستای 
مهندس  این  است.  کرمان  گردشگری  آبروی  زینت 
باید  مبتکر ِگالیه می کرد که برخی از روستایی ها که 
بهترین نیروی انسانی و کارآمد در ساخت و گسترش این 
طرح باشند خود را کنار می کشند و غریبه ها جای آنها را 
می گیرند. این نگاه بدبینانه را در بسیاری از روستاییان که 
زادگاه آنها دارای ظرفیت گردشگری است، می بینیم. تا 
برای آگاه کردن روستاییان  برنامه آموزشی  کنون یک 
سال  کوهپایه  روستاییان  که  هرچند  است.  نشده  انجام 
مزایای  و  هستند  آشنا  گردشگر  ی  واژه  با  که  هاست 
کرده  لمس  عینی  طور  به  هم  را  گردشگران  اقتصادی 
با گردشگران همکاری می کنند. روستایی  اند و اینک 
نواز هستند و اگر در سال  جماعت خون گرم و مهمان 
دارند.  حق  کنند،  می  اخم  کمی  موارد  در  اخیر  های 
گردشگران بی مالحظه هستند و درجه ی عشق آنها به 
طبیعت خیلی ضعیف است. هنگامی که خانوادگی و یا 
در قالب اردو و گروه وارد روستا می شوند فکر می کنند 
به  باغ ها و مزرعه های مردم، ثروت ملی و متعلق  تمام 
همگان هستند و باور نمی کنند روستایی عمر و آسایش 
خود را قربانی پرورش یک درخت کرده است. هرچند 
که ثروت ملی هم نباید تخریب شود چه برسد به باغ و 
مزرعه ی مردم! گردشگران محصول زراعی را تخریب 
می کنند، هیزم ها را آتش می زنند و گاهی خاموش هم 
نمی کنند، بهداشت و نظافت را رعایت نمی کنند، شاخه 
های درخت را می شکنند و از همه مهمتر بدون اجازه 
از زنان روستایی عکس می گیرند، آزادی مردان و زنان 
روستایی را سلب می کنند، گاهی خود را آزاد می دانند 
و عقده های زندگی در شهر را با پایکوبی دسته جمعی 
و پخش موسیقی با صدای بلند می گشایند. این رفتارها 
چشم  مردمک  چون  را  خود  فرهنگ  که  مردمی  برای 
ناپسند  ندارند،  دوست  را  آن  به  تجاوز  و  دارند  دوست 
است  گردشگران  گروهی  ناپسند  رفتارهای  این  است. 
که باعث می شود انسان فرهیخته و کارآفرینی همچون 
مهندس مسعود جهانگرد هم آماج بی مهری روستاییان 
ی  جاذبه  که  روستاها  این  از  بسیاری  در  گیرد.  قرار 
گردشگری دارند، سرویس بهداشتی وجود ندارد و این 

بزرگترین مشکل گردشگر است. 

»الیمستان« در جاده ی  اینک اگر در ورودی روستای 
فرار، تابلویی نصب کرده اند که ورود افراد کوهنورد و 
گردشگر و تورهای تفریحی به روستای الیمستان ممنوع 
است)1( و شاید این تابلوها زیاد شوند، نباید تعجب کرد. 
در صورتیکه روستایی باید از ورود گردشگر و کوهنورد 
از گردشگران  خوشحال شود. رفتارهای زشت گروهی 
خط  را  اقتصادی  نفع  دور  روستا  اهالی  که  شده  باعث 
روستا  شدن  آلوده  و  مزرعه  و  باغ  تخریب  از  تا  بکشند 
به انبوهی از زباله در امان باشند. دیوار این بی اعتمادی 
این  باید کاری کارستان کرد.  باالتر می رود و  هر روز 
با  کشورها  از  بسیاری  ندارد.  اختصاص  ایران  به  مشکل 

این معضل رو به رو هستند اما چه باید کرد؟ 
روستاها  در  ویژه  به  کرمان  در  گردشگری  ی  پدیده 
و  »نه«  ها  جواب  ندارد.  ثابتی  خواص  و  ثابت  ماهیت 
و  منفرد  طور  به  توان  نمی  را  پدیده  این  نیست.  »آری« 
ساکن و یک جانبه مالحظه کرد. شناخت تعقلی را باید 

باشد.  حسی  شناخت  از  برآمده  که  کرد  انتخاب  زمانی 
آنچه که باعث بی اعتمادی بین روستاییان و گردشگران 
است.  نگرفته  شکل  روزه  یک  و  وجهی  یک  شده 
گردشگر، مهمان روستایی است و کرمانی ها همیشه می 
گویند که این صاحب خانه است که می گوید مهمان باید 
چه کند. باید دست به سوی شورای روستایی دراز کرد. 
بخشداری ها و فرمانداری ها که در حوزه ی جغرافیایی 
آنها چند روستای گردشگرپذیر است باید مسؤوالن این 
آموزشی  های  دوره  برایشان  و  کنند  دعوت  را  شوراها 
های  راه  و  دهند  شرح  را  گردشگری  مزایای  بگذارند. 
دهند.  شرح  هم  را  اقتصادی  نفع  برای  گذاری  سرمایه 
نفع مادی فردی را بچشد و  به طور عینی  باید  روستایی 
به دست  تغییر واقعیت  پراتیک  دانش گردشگری را در 
آورد و حتی اگر ورودی از گردشگر گرفت کاری است 
مزایای  باید  گردشگر  شود.  نمی  ناراحت  گردشگر  که 
برای  پارک خودرو،  برای  کند.  هم حس  را  برگ  این 

رفاه  و...  بهداشتی  برای آب خوردن، سرویس  اجاق، 
را ببیند. گردشگر ممکن است به کبریت، نمک، فلفل، 
نفت و... نیاز داشته باشد و چقدر خوب است که شورا 
مجوز فروش آنها را صادر کند. کسی که با خانواده اش 
به گردش آمده با کمال میل حاضر است برای آسایش 
خانواده ی خود مقداری پول خرج کند. نصب تابلو برای 
راهنمای گردشگر الزم است. از این سو خود گردشگر 
هم باید آموزش ببیند. این آموزش ها نمی توانند تئوری 
باشند باید عملی باشند و اگر جوانان ده به طور داوطلب 
امنیت  و  نظم  شورا  ی  اجازه  با  و  مخصوص  بازوبند  با 
کم  کم  نشوند  ها  خانواده  مزاحم  ولی  کنند  فراهم  را 
را خاموش کند،  باید آتش  یاد می گیرد که  گردشگر 
باید  و  کند  رها  جنگل  و  رودخانه  در  را  ها  زباله  نباید 
باید  ها  این جوان  البته  بریزد.  زباله  در کیسه ی  را  آنها 
باعث  و  نباشند  قوز  باال  قوز  خودشان  و  ببینند  آموزش 
باید  روستایی  نشوند.  گردشگر  اعصاب  کردن  خرد 
بفهمد که این گردشگر یک منبع اقتصادی و درآمدی 
است. دختران و زنان روستایی می توانند در قالب تعاونی 
در روزهای جمعه نان خانگی، ماست و غذاهای محلی 
را تهیه کنند و به فروش برسانند و درآمد زیادی کسب 
از این روستاها آش سالم  کنند. اگر گردشگر در یکی 
و نان تازه و ماست تازه و دوغ محلی بخورد بهترین فرد 
برای تبلیغ است تا افراد دیگر هم با همین تجربه مشتری 
این بخش گردشگری در روستاها  به  باید  شوند. دولت 
به شوراهای روستایی کمک مالی کند. هر نوع کمک 
مالی به شورا باعث می شود که صنعت گردشگری رواج 
اند که  اگر در روستاها پالکاردهایی نصب کرده  یابد. 
است،  ممنوع  روستایی  بانوان  از  اجازه  بدون  عکاسی 
مرز  و  حد  که  کرمانی  گردشگران  به  است  هشداری 
از  نیمی  زیبا هستند  اگر روستاها  نگه دارند.  را  فرهنگ 
روستایی  است.  روستا  آن  مردم  فرهنگ  به  مربوط  آن 
که ناگهان عکس همسر و خواهرش را در شبکه ها ببیند 
که  است  طبیعی  و  کند  می  تلقی  به خود  توهین  را  آن 
هنگام  که  کند  می  حکم  ادب  دهد.  می  نشان  واکنش 
و  مجاز  موسیقی-  صدای  بپرسیم.  اجازه  گرفتن  عکس 
شود  می  روستاییان  آزار  و  رنج  باعث  هم  مجاز-  غیر 
اگر گردشگر  دانند.  می  به حریم خود  تجاوز  را  آن  و 
باید  است  آورده  پناه  روستا  به  آلودگی صوتی شهر  از 
قدر این آرامش و زیبایی را بداند و با صدای پای ستور، 

سماع و مستی کند. به قول سعدی:
اگر عشق  است  پای ستور/ سماع  »نه مطرب که آواز 
داری و شور/ چو شوریدگان می پرستی کنند/ به آواز 

دوالب مستی کنند«
پی نوشت:

1ـ روزنامه ایران 94/8/26

بیایید با آواز دوالب مستی کنیم...
خاطره ای 

از شهيد 
حسين دامغانی

در فکر بودم که چگونه شورای اسالمی روستایی را از طرف جهاد 
سازندگی سابق در سرآسیاب فرسنگی که آن زمان هنوز قسمتی 
از شهر گشته بود، تشکیل دهم، مقرر شده بود 6 نفر عضو شورای 
روستا شوند؛ 4 نفر اصلی و 2 نفر عضو علی البدل که والده حسین 
نزد من آمد و گفت: شما در جهاد نیرو نمی پذیرید. جواب دادم 
چرا؟ فکر کنم امکانش وجود دارد. والده حسین ادامه داد و گفت: 
خودتان می دانید حسین بار سوم است که در جبهه مجروح شده 
از  مرتبه  یک  نیز  و  شکم  ناحیه  از  نیز  بار  یک  و  پایش  بار  یک 
هم  و  بودند  برده  تبریز  به  معالجه  برای  را  او  که  سر  و  مچ  ناحیه 
زودتر  گفتم  است.  ترخیص  آماده  جانبازان  سرای  در  هم  اکنون 
یک فکری کنم که او دیگر با این حالش فعاًل به جبهه برنگردد. 
قبول کردم و بنا شد که با حسین صحبت کنم. وقتی که جریان را 
با حسین در میان گذاشتم و به ایشان جریان تشکیل شورای اسالمی 
روستایی را بیان کردم و گفتم که نیرو نیاز است او بالفاصله قبول 
در  و  رفت  او  کند.  اقدام  امر  این  برای  تا  یافت  مأموریت  و  کرد 
به  راجع  نفر  ده  از  اعضاء  از  نفر   6 هر  برای  منطقه سرآسیاب  کل 
در  را  خوب  شورای  یک  و  نمود  سؤال  کاندیدا  افراد  صالحیت 
آنجا تشکیل داد. وقتی گزارش کار را داد واقعاً لذت بردیم و در 
ایشان هم در  موقع تحویل مهر شورا از حسین دعوت کردیم که 
اما  باشد  داشته  حضور  جدید  روستایی  اسالمی  شورای  ی  جلسه 
حسین پاسخ داد و اعالم کرد راستش من اصاًل برای این کار ساخته 
نشدم و باید برگردم جبهه و برای اینکه روی تو را زمین نزده باشم 
این کار را قبول کردم و خودت می دانی دوستان و همرزمانم تنها 
هستند. مرا بوسید و خداحافظی کرد و رفت. به جبهه برگشت. او 
و  کردن  اسیر  از  که  دشمن  و  داشت  فعالیت  شناسایی  قسمت  در 
کشتن چنین رزمندگانی عاجز و مأیوس می شد دست به جنایات 
بمب های شیمیایی رزمندگان  و  هواپیما  با  و  زد  ناجوانمردانه می 
را هدف قرار می داد و حسین را در عملیات والفجر 8 در فاو به 
شد  سختی  شیمیایی  او  کردند.  مجروح  شیمیایی  بمب  ی  وسیله 
به طوری که همه فکر کردند او شهید شده و او را در پالستیک 
گذاشته و به سردخانه منتقل کردند. وقتی والده حسین از مجروح 
شدن او باخبر شد برای پیدا کردن پسرش و دیدن او به منطقه رفته 
بود و هرچه جستجو کرده بود خبری از حسین نبود. در سردخانه 
بخار زیر پالستیک نظرش را جلب کرد و به مسؤوالن اطالع داد. 
زنده  و  است  او حسین  متوجه شدند که  بررسی مسؤوالن  از  پس 
اما آنقدر جراحات  منتقلش کردند  بیمارستان  به  بالفاصله  است و 
وی زیاد بود که مجبور شدند حسین را به انگلستان اعزام کنند اما 
پس از چندی وی در بیمارستانی در لندن به شهادت رسید. حسین 
چون دانشجوی دانشگاه تهران بود دانشجویان او را در تهران تشییع 
کردند و سپس به کرمان انتقال دادند. شهید حسین دامغانی در هفتم 
دی ماه سال چهل و سه در کرمان متولد شد. تحصیالت ابتدایی و 
متوسطه را در کرمان گذراند و در اسفند ماه 62 از هنرستان دادبین 
ریخته  در  عمومی  مکانیک  ی  رشته  ی  گواهینامه  اخذ  با  کرمان 
التحصیل شد. وی در همان سال در رشته ی کاردانی  گری فارغ 
مدتی  پذیرفته شد.  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  عملیات حرارتی 
بعد به علت دایر نبودن این رشته، به رشته ی استخراج معادن غیر 
زغال سنگ تغییر رشته داد. زمان جنگ تحمیلی همواره حضور در 
جبهه را بر حضور در پشت صندلی های دانشگاه مقدم می دانست. 

در طول سال های 63 و 64 سه بار به جبهه اعزام شد. 
حسین دامغانی در وصیت نامه اش نوشته است: من وصیت خود 
را نوشتم نه با قلم بر روی کاغذ بلکه با خون بر روی خاک. این 
نمی  این  از  غیر  شهیدان  و  شهید  پیام  است.  شهیدان  تمام  وصیت 
تواند باشد که دست از اطاعت و رهبری الهی امام خمینی برندارید. 
امت مسلمان و آنهایی که این وصیت نامه را می خوانند شما را به 
خون سیدالشهداء)ع( و خون پاک شهیدان سوگند می دهم که راه 
شهیدان را که پشت سر امام عزیز است، ادامه دهید. باید برای انجام 
امام تکلیف ما را حضرت  ایستاد و به گفته ی  تا پای جان  وظیفه 
صراط  تکلیف،  انجام  طریق  تنها  و  کرده  معین  سیدالشهداء)ع( 
سپاسگزارم  مهربان  خدای  باشد.  می  کربالگونه  راه  و  حسین)ع( 
و  خود  دین  به  گروندگان  جمله  از  را  من  اینکه  از  توام  شاکر  و 
بهترین  دادی. گرچه خداوند  قرار  پیامبر)ص(  بیت  اهل  از محبین 
چیزها را از انسان می گیرد از قبیل مال، عزیزان و بهتر از همه جان 
را لیکن در عوض بندگی را می بخشد. از خداوند خواستارم که در 
موقعی که باید پا در چکمه و سالح بر دوش عازم میدان شوم مرا 
با خودش نزدیکتر کند تا بتوانم دین بزرگی را که اسالم بر گردن 
من نهاده ادا کنم. ان شاا... سینه کثیف دشمن را نشانه بروم و با قلبی 
پر از نفرت از دشمنان خدا با شعار ا... اکبر برای احیای مظلومیت 
همان  امروز  ببندیم.  پیمان خونین  اماممان  با  باید  بروم  پیش  به  ها 
روز عاشورایی است که همه آرزوی آن را می کردیم ای کاش 
می بودیم و امام حسین)ع( را یاری می کردیم. راه سعادت همین 
است و بس و به راهی دیگر جز راه او رفتن، گمراهی و خطایی 
بزرگ است. پدرم امیر و مادرم زهرا از اینکه نام مرا حسین گذاشته 
اید از شما بسیار متشکرم. پدر و مادر بزرگوارم شاید شنیدن خبر 
شهادت فرزندتان دلهای داغدار و پاکتان را دو مرتبه داغدار کند 
لیکن در این هنگام شما را وصیت می کنم به مصیبت های سخت 
این در  از  بزرگتر  و مظلومانه ی سیدالشهداء)ع( که هیچ مصیبتی 
طول تاریخ برای کسی رخ نداده، بنگرید. شما را وصیت می کنم 
به مصیبت های حضرت زینب)س( که شما نه به اندازه ی حضرت 
سیدالشهداء)ع( و حضرت زینب)س( و نه دیگر معصومین مصیبت 
دیده اید. اگر می خواهید در مقام و عظمت شما در پیشگاه خداوند 
خللی وارد نیاید هیچگاه زبان به شکایت نگشایید و آنچه را که از 

قدر و منزلت و اجر الهی شما می کاهد هرگز به زبان نیاورید. 
روحش شاد و یادش گرامی باد.

به قلم 
علی اکبر دامغانی

در   1887 سال  متولد  نقاش،  کارگردان، 
بلنویل فرانسه، مرگ سال 1968 .

به مفهوم واقعی کلمه  یک هنرمند عالی 
است. نقاشی چیره دست و صاحب نظری 
آثارش  و  نام  هرگز  که  تأثیرگذار  بسیار 
فیلمی   1926 سال  در  رود.  نمی  یاد  از 
رونق«  بی  »سینمای  عنوان  تحت  ساخته 
مسلم  شاهکارهای  جزو  همچنان  که 
»مارسل  شود.  می  محسوب  سینما  تاریخ 
نظیر  بی  تابلوهای  خلق  کنار  در  دوشان« 

نقاشی هایش و چیدمان های شگفت انگیز 
سینمایی  آثار  از  بسیاری  در  هنرمندانه، 
مدرن و نوگرایانه ی کشور فرانسه به عنوان 
همکار، مشاور و بازیگر در کنار سازندگان 
آن فیلم ها حضوری پررنگ و مؤثر داشته 
است. او در مهمترین فیلم های »ُرنه کار«، 
همکاری کرده  ِری«  »من  و  »ژان کوکتو« 
و  است  مدرن  هنر  دنیای  فاتح  او  است. 
نقشی مهم در شکل گیری سینمای مدرن 
اروپا داشته است. یکی از کارهای مهم او 
خریداری وسایل ساده ی زندگی بود که 
در زندگی روزمره از آنها استفاده می شد. 
او این وسیله ها را از سر کوچه می خرید 

و پس از امضای آنها، این وسایل تبدیل به 
آثار مهم و گرانقیمت هنری می شدند که 
با قیمت هایی گزاف به فروش می رسیدند. 
او نام این آثار را »حاضر، آماده ها« نامیده 
بود. »مارسل دوشان« بعدها از این »حاضر، 
متعدد  سینماگران  های  فیلم  در  ها«  آماده 
یعنی  ساخته  که  فیلمی  تنها  نمود.  استفاده 
»سینمای بی رونق« شامل دو دسته نماست، 
یکی دسته ی فرم های هندسی دّوار و در 
هم تنیده و یا »پاپ آرت هایی« هستند که 
آرت«  »پاپ  آمدن  وجود  به  از  قبل  سالها 
نماهایی  دوم،  ی  دسته  اند.  شده  خلق 
را  جمالتی  و  کلمات  آنها  در  که  هستند 

به دور  بر روی سطحی دّوار  بینیم که  می 
اند. هم فرم  نوشته شده  هم می چرخند و 
های هندسی و هم جمالت، مرتباً در حال 
فیلم  این  شوند.  می  دیده  دوار  چرخشی 
هنوز هم جزو آثار مدرن و عجیب تاریخ 
سینما محسوب می شود. فیلمسازان بزرگی 
تحت تأثیر »مارسل دوشان« هستند و تعداد 
عالقه مندانش رو به فزونی است. بسیاری 
از صاحب نظران جهان نقاشی و سینما او را 
یکی از باهوش ترین انسان های خالق قرن 
دوشان«  »مارسل  اند.  نموده  معرفی  بیستم 
در سال 1968 میالدی در پاریس چشم از 

جهان فرو بست.

به قلم 
حميد عسکری

مير سيد عباس
 روح االمينی

نگاهی به سابقه ی هنری یک سينماگر بزرگ؛ »مارسل دوشان« هنر هفتم

فاتح دنیای هنر مدرن

پدیده ی گردشگری در کرمان به ویژه در روستاها ماهيت ثابت و خواص ثابتی 
ندارد. جواب ها »نه« و »آری« نيست. این پدیده را نمی توان به طور منفرد و ساکن 
انتخاب کرد که برآمده  باید زمانی  را  تعقلی  و یک جانبه مالحظه کرد. شناخت 
از شناخت حسی باشد. آنچه که باعث بی اعتمادی بين روستایيان و گردشگران 
شده یک وجهی و یک روزه شکل نگرفته است. گردشگر، مهمان روستایی است و 
کرمانی ها هميشه می گویند که این صاحب خانه است که می گوید مهمان باید چه 
کند. باید دست به سوی شورای روستایی دراز کرد. بخشداری ها و فرمانداری ها 
که در حوزه ی جغرافيایی آنها چند روستای گردشگرپذیر است باید مسؤوالن این 
شوراها را دعوت کنند و برایشان دوره های آموزشی بگذارند. مزایای گردشگری 

را شرح دهند و راه های سرمایه گذاری برای نفع اقتصادی را هم شرح دهند


