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30 درجـه. ایـن حداقـل دمـای هـوای کرمـان در تابسـتان 30 
سـال آینـده مـی توانـد باشـد. دمایی کـه تحملش اگـر غیرممکن 
نباشـد، بسـیار سـخت خواهد بود. محققان موسسـه ماکس پالنک 
آلمـان در تحقیقـات 30 سـال اخیـر خـود بـر روی 29 کشـور در 
خاورمیانـه از جملـه ایـران بـه این نتیجـه رسـیدند. تحقیقاتی که 
30 سـال زمـان صـرف کـرده و حـاال نتایجش، شـرایط ترسـناکی 
را از آینـده خاورمیانـه و ایـران نشـان مـی دهـد. شـرایطی کـه به 

گفتـه ایـن محققـان باعـث می شـود در برخـی نقـاط خاورمیانه و 
ایران، سـکونت انسـان بسـیار دشـوار شـود. این شـرایط در جنوب 
شـرقی ایـران حادتـر از دیگـر نقـاط ایـران خواهد بـود. منطقه ای 
کـه اسـتان کرمـان در آن قرار گرفته و این اسـتان حـاال باید عالوه 
بـر مبـارزه بـا بحـران بـی سـابقه آب، با گرم شـدن دمـای هوا هم 

. بجنگد
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در صورت مقابله نکردن با گرم تر شدن زمین، تا 30 سال دیگر

کرمان جهنم می شود
 محققان موسسه ماکس پالنک آلمان محاسبه کرده اند که تا 30 سال دیگر برخی نقاط خاورمیانه به دلیل 

افزایش دما غیرقابل سکونت خواهند شد
 تعداد روزهای گرم سال هم از 16 روز به 80 روز افزایش خواهد یافت

 طبق این تحقیق، حداقل دما در شب های تابستان به 30 درجه می رسد و متوسط حداکثر دما در طول روز 
46 درجه خواهد شد

 میانگین حداکثر دما در کرمان در حال حاضر حدود 38 درجه است
 رییس موسسه ماکس پالنک: جنوب شرقی ایران گرم تر از سایر نقاط ایران می شود

گازهای گلخانه ای موجود در جو کم نشود، زندگی در این مناطق بسیار دشوار خواهد شد
 مدیرکل بحران استانداری کرمان: شکل زندگی ها باید تغییر کند

رییس جهاد دانشگاهی استان کرمان 
عنوان کرد:

کشاورزی سنتی 
خیانتی بزرگ به 
تاالب جازموریان

اپل
دلیل حذف 

موزیک های کاربران
آیتونز را نمی داند

 سردار نقدی:

 این ها فساد را ترویج 
می کنند و کنسرت  
و نشست های فاسد 

برگزار می کنند

گفت و گو با عرفان شریف 
مسئول برگزاری موسیقی ترکیبی 

در کرمان »کارموزیک«

زنده کردن جشن ها 
و سنت های ایرانی 
در قالب موسیقی
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نگاهی به تلویزیون و جایگاه 
این رسانه در جامعه ی ما

فراغتی
که بر باد 

شد
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای سـاختمان آتشنشـانی شـماره 3 بـه صورت سـرجمع اقـدام نماید لـذا از شـرکتهای واجد شـرایط 
درخواسـت مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 95/3/8 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی 

بـم ، بلـوار شـهید صدوقـی شـهرداری بـم ، امورقراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 220،000،000 ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار 8 ماه می باشد.
4- برآورد بهنگام اجرای کار بر اساس فهرست بهای }ابنیه و تاسیسات{ سال 95 مبلغ 4،271،565،870 ریال می باشد .

 5-هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- ارائه رزومه کاری ، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهیدصدوقی ، شهرداری بم ، امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .
10- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند.

 علیرضا ریاضی شهردار بم

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
مناقصه گذار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی جهت مناطق پابدانا- هشونی- همکار- آبنیل و باب نیزو به صورت یکجا یا جداگانه. 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 95/03/09

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان 
تضمیـن شـرکت در مناقصـه:  جهـت معدن پابدانـا مبلـغ 716/400/000 ریال، معدن هشـونی مبلـغ 597/000/000 ریال، 

معـدن همـکار 716/400/000 ریـال، معـدن آبنیـل 238/800/000 ریـال و معدن باب نیـزو مبلـغ 143/280/000 ریال. 
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 95/03/22

تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 95/03/23
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

ضمناً این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 
تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی تجدید مزایده اجاره مزرعه بهجرد 
شـرکت کشـت و صنعـت فتـح و نصـر کرمـان در نظـر دارد حـدود 46 هکتار از اراضـی مزرعه بهجرد خـود را واقع در شهرسـتان جیرفت )ابتـدای جاده 
بلـوک( بـرای یـک سـال زراعـی از طریـق مزایده عمومـی به واجدین شـرایط از طریـق اجاره واگـذار نماید. لـذا متقاضیان مـی توانند ضمـن اخذ برگ 
شـرایط شـرکت در مزایـده از دفتـر مرکـزی شـرکت )واقـع در کرمـان- میدان عاشـورا- بلـوار جانبـاز- جنب معاونـت عمرانی اسـتانداری- سـاختمان 
مجتمـع اقتصـادی کمیتـه امـداد امـام خمینی )ره( طبقه اول- واحد اداری( پیشـنهاد کتبی خود را در پاکت سربسـته تا سـاعت 12 روز دوشـنبه مورخ 
1395/03/03 تحویـل دبیرخانـه شـرکت نماینـد. حضـور متقاضیـان در زمـان بازگشـایی پاکتهـا )سـاعت 12:30 همـان روز( در دفتر مرکزی شـرکت 

الزامـی خواهـد بـود و در صـورت مسـاوی بـودن قیمتهـا و با تصمیـم اعضاء کمیسـیون مزایده حضـوری برگزار خواهد شـد. 
تلفن تماس: 32716223-32734402

شرکت کشت و صنعت
فتح و نصر کرمان

موسسه مطبوعاتی پیام آوران با بیمه و حقوق مکفی استخدام می کند:
تایپیست حرفه ای - یک نفر

حسابدار )مسلط به نرم افزار هلو(-  یک نفر
مدیر دفتر مدیر عامل )مسلط به آفیس(- یک نفر

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
32435911        ساعت تماس: 7/30 تا 15/30

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

گپ و گفت در باره کرمان قدیم با سید علی علوی شهردار اسبق کرمان؛

معمار خیابان های کرمان
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در جلسه عمومی شورای شهر کرمان عنوان شد

خلع ید
پیمانکار پل سیدی

   صفحه  2

آگهی مناقصه عمومی
نام شرکت مناقصه گزار: شرکت فوالد زرند ایرانیان

موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب پرسنل شرکت فوالد زرند ایرانیان
متقاضیان محترم جهت کسـب اطالع از شـرایط مناقصه می بایسـت به نشـانی اینترنتی zisco.midhco.com  مراجعه 

نماینـد و در صـورت نیاز به اطالعات بیشـتر با شـماره تلفـن 32466859-034 داخلی 119 تمـاس حاصل فرمایند.
 شرکت فوالد زرند ایرانیان
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

نگاه

رییس جهاد دانشگاهی استان کرمان عنوان کرد:

کشاورزی سنتی 
خیانتی بزرگ به تاالب 

جازموریان

کرمـان  اسـتان  دانشـگاهی  جهـاد  رییـس 
گفـت: در زمینـه طـرح مدیریـت جامـع تـاالب 
جازموریـان، جهـاد دانشـگاهی کرمان پیشـنهاد 
تشـکیل یـک کارگـروه ملـی در ایـن زمینـه را 
داده اسـت  کـه  در سـفر ریاسـت جمهـوری به 
اسـتان کرمـان نیـز ایـن مسـاله مـورد بررسـی 

قـرار گرفـت.
بـه گـزارش ایسـنا رضـا کامیـاب مقـدس در 
دیـدار بـا مدیرعامـل بانـک خـون سـلول هـای 
بنیـادی جهـاد دانشـگاهی کشـور اظهـار کـرد: 
صنعـت  و  اشـتغال  توسـعه  سـند  بـر  عـالوه 
اسـتان، تدویـن طـرح آمایـش نیز توسـط جهاد 

دانشـگاهی کرمـان در حـال انجـام اسـت. 
وی افـزود: بـه عـالوه از بهمـن مـاه گذشـته 
بـزرگ  کار  درگیـر  کرمـان  دانشـگاهی  جهـاد 
تـاالب  احیـای  بحـث  آن  و  بـوده  دیگـری 
خواسـت  بـه  بنـا  چراکـه  اسـت،  جازموریـان 
بـه  اسـتان  جهاددانشـگاهی  کرمـان،  اسـتاندار 
عنـوان مشـاور و مجـری طـرح احیـای تـاالب 
انجـام  حـال  در  و  شـده  انتخـاب  جازموریـان 

هسـتیم. زمینـه  ایـن  در  مطالعـات 
کامیـاب مقدس بـا بیان اینکه  سراسـر تاالب 
متعـددی  غیرمجـاز  هـای  چـاه  را  جازموریـان 
محاصـره کـرده و کشـاورزی بـه شـدت سـنتی 
بـه ایـن تـاالب خیانـت کـرده اسـت بیـان کرد: 
درصـد   25 منشـاء  جازموریـان  تـاالب  اکنـون 
ریزگردهـای کشـور اسـت و مناطق شـرقی و در 
برخـی فصـول سـال اسـتان تهـران و اصفهان را 

هـم آلـوده مـی کند.
وی ادامـه داد: ایـن تـاالب 77 هـزار کیلومتر 
مربـع مسـاحت دارد و تـا 20 سـال قبـل انبـار 
علوفه کشـور بـوده و حتی گاهی ارتفـاع گیاهان 
بـه یـک و نیـم متـر هـم مـی رسـیده اسـت اما 
متاسـفانه مسـائل متعددی از جملـه کم توجهی 
موجـب از بیـن رفتـن پوشـش گیاهی و خشـک 

شـدن ایـن منطقه شـده اسـت.
کرمـان  اسـتان  دانشـگاهی  جهـاد  رییـس 
تـاالب  پیرامـون  کـه  سـنگینی  مطالعـات  بـه 
جازموریـان در حـال انجـام اسـت و جنبه فنی و 
مهندسـی دارد اشـاره و اظهار کرد: ایجاد جنگل 
مسـائل  پیگیـری  گیاهـان،  و  مصنوعـی  هـای 
مربـوط بـه تعییـن حـق آبه تـاالب، نیازسـنجی 
تعـداد سـد و یا چـاه های مورد نیـاز، جابه جایی 
روسـتاها، بحث معیشـت جایگزین اطراف تاالب 
و ... همگـی نیـاز بـه مطالعات گسـترده دارد که 

در حـال بررسـی مـی باشـد.
کامیـاب مقـدس همچنیـن یـادآور شـد: در 
زمینـه طـرح مدیریت جامـع تـاالب جازموریان، 
جهـاد دانشـگاهی کرمان پیشـنهاد تشـکیل یک 
کارگـروه ملـی در ایـن زمینـه را داده اسـت  که  
در سـفر ریاسـت جمهوری به اسـتان کرمان نیز 

ایـن مسـاله مورد بررسـی قـرار گرفت.

ثبت 100 هزار 
درخواست در سامانه 
»سامد« طی سفر 
رییس جمهور به کرمان

مدیر کل بازرسـی و رسیدگی 
بـه شـکایات اسـتانداری کرمـان 
با اشـاره بـه اینکه بیـش از 100 
هـزار درخواسـت فیزیکی)نامـه( 
تلفنـی ثبـت سـامانه  و تمـاس 

سـامد شـد، گفـت: فراوانی درخواسـت ها بـه ترتیب، کمـک های مالـی، وام، 
درخواسـت اشـتغال، مسـکن  بـوده اسـت. بـه گـزارش ایسـنا محمـد باژیـان 
منطقـه کویـر، دربـاره راه انـدازی سـامانه ارتباطـی مـردم بـا دولت در اسـتان 
کرمان در حاشـیه سـفر رییس جمهور به کرمان اظهار کرد: در سـفر ریاسـت 
جمهـوری بـه اسـتان کرمـان سـامانه ارتباطـی مـردم بـا دولت)سـامد( برای 
پاسـخگویی بـه درخواسـت های مـردم بـا 1600 نفـر اپراتور در چهار شـیفت 
بـه صورت شـبانه روزی در سـالن شـرکت برق منطقـه ای راه اندازی شـد. وی 
بـا بیـان اینکـه در لحظـه 200 نفـر در هـر شـیفت پاسـخگوی مشـکالت و 
درخواسـت های مـردم بودنـد تصریح کرد: قبل از سـفر دولت تدبیـر و امید به 
اسـتان، اعـالم کردیم دریافـت نامه نخواهیم داشـت، اما در عیـن حال مجبور 
بـه دریافـت برخـی نامـه هـا شـدیم و در این راسـتا 39 هـزار نامه طی سـفر 

رییـس جمهـور و نماینـدگان ویـژه دکتر دریافـت کردیم.

خسارت 450 میلیارد 
تومانی سرما به 
محصول پسته

کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
گفـت:  رفسـنجان  شهرسـتان 
35 درصـد سـطح زیـر کشـت 
پسـته در شهرسـتان رفسـنجان 
دچار خسـارت سـرمازدگی شده 
 450 خسـارت  ایـن  میـزان  و 

میلیـارد تومـان اسـت. به گزارش خبرگـزاری فارس حسـین رضایی پیش در 
جلسـه ستاد پسـته اظهار داشـت: بارندگی های اخیر در شهرستان رفسنجان 
67 میلی متـر بـوده که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته کاهـش بارش 
داشـتیم. وی بیـان داشـت: خنـک شـدن دمـای هـوا در فروردین ماه سـبب 
شـد، جوانـه گل زیـادی برویـد کـه بـرای سـال آینـده خـوب اسـت.  رئیس 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رفسـنجان تصریـح کـرد: از سـال 86 تـا  93 
وضعیـت خوبـی در زمینـه محصـول پسـته نداشـتیم و سـال 93 محصـول 
خـوب بـود، امـا دوبـاره سـال  94 کاهش محصـول داشـتیم. وی ادامـه داد: 
سـرمای هـوا حتـی یک دهم درصد هـم روی محصول اثرگذار اسـت و میزان 
موجـود بایـد مدیریـت شـود. رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه در 15 فروردیـن 
بعضـی مناطـق بـه ویـژه در حومه غربی رفسـنجان دوبـار سـرمازدگی اتفاق 
افتـاد و همچنیـن تگرگ 12 اردیبهشـت در حومه غربی خسـاراتی وارد کرد.

خرید گندم در 
جنوب کرمان از 
مرز 124 هزار تن 
گذشت

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
تاریـخ  در  بـار  نخسـتین  بـرای 
خریـد  سـازمان  ایـن  عملکـرد 
سـیلوها  بـه  گنـدم  تحویـل  و 

و مراکـز بوجـاری از مـرز 124 هـزار تـن گذشـت. بـه گـزارش فـارس سـید 
یعقـوب موسـوی اظهـار داشـت: در سـال جـاری سـطح زیـر کشـت گنـدم 
منطقـه 36 هـزار و 500 هکتـار اسـت. وی با اشـاره بـه اینکه تاکنـون حدود 
80 درصـد از ایـن محصـول بـا 260 کمبایـن مهاجر و بومی برداشـت شـده 
اسـت، بیـان داشـت: همچنیـن بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ عملکـرد ایـن 
سـازمان 116 هـزار تـن گندم خریـداری و تحویـل مراکز خرید و سـیلوهای 
منطقه شـده اسـت. موسـوی تصریح کـرد: پیش بینـی می شـود، تولید گندم 
جنـوب کرمـان در سـال جـاری به بیـش از 150 هـزار تن و میـزان محصول 
تحویلـی بـه سـیلوها بـه 130 هزار تن برسـد. وی افـزود: همچنیـن عالوه بر 
گنـدم تحویلـی به سـیلو حدود 8 هـزار تن گنـدم بذری در طبقـات مختلف 
»گواهی شـده، مادری، پرورشـی« تاکنـون از بهترین مزارع کشـاورزان طرف 

قـرارداد بـرای بـذر سـال آینـده خریـداری شـده اسـت.

حضور کرمان در 
نشست کشورهای 
حاشیه دریای عمان

کل  اداره  گردشـگری  معـاون 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و 
بـرای  کرمـان  اسـتان  از  گفـت: 
کشـورهای  نشسـت  در  حضـور 
حاشـیه دریـای عمـان دعـوت به 

عمـل آمـده سـت. بـه گـزارش فـارس محمـد جهانشـاهی در کارگـروه میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان اظهـار داشـت: در حـال حاضر 
کرمـان بـا دارا بـودن 63 واحـد اقامتـی بوم گـردی در کشـور بـه عنوان اسـتان 
اول در ایـن بخـش شـناخته می شـود. وی بـا بیـان اینکـه یـزد بـا تفـاوت 30 
واحـدی از کرمـان در رتبـه بعـدی واحدهـای بوم گـردی اسـت، ابـراز داشـت: 
اکثـر واحدهـای بوم گـردی کرمـان در روسـتاها از جمله، شـهداد، ماهـان، خبر 
و ... هسـتند و در شـهرها نیـز ظرفیت هـای خوبـی در ایـن زمینـه وجـود دارد. 
جهانشـاهی عنـوان کرد: در راسـتای برگزاری نمایشـگاه های صنایع دسـتی در 
ایـام تعطیـالت نـوروزی، امسـال 400 غرفـه در سـطح اسـتان برپا شـد و مورد 
اسـتقبال مهمانان و شـهروندان قرار گرفت. وی از برگزاری نشسـت کشـورهای 
حاشـیه دریـای عمـان خبـر داد و افـزود: از کرمـان نیـز بـرای حضـور در ایـن 
نشسـت دعـوت بـه عمـل آمده اسـت کـه نتیجـه اقدامـات صـورت گرفتـه در 

حـوزه گردشـگری اسـت.

رفسنجاناستانداری میراث فرهنگیجهاد کشاورزی

کرمان ویچ

ایـن حداقـل  درجـه.   30
در  کرمـان  هـوای  دمـای 
آینـده  سـال   30 تابسـتان 
مـی توانـد باشـد. دمایـی که 
غیرممکـن  اگـر  تحملـش 
نباشـد، بسیار سـخت خواهد 
بود. محققان موسسـه ماکس 
پالنـک آلمـان در تحقیقـات 30 سـال اخیـر خود 
بـر روی 29 کشـور در خاورمیانـه از جمله ایران به 
این نتیجه رسـیدند. تحقیقاتی که 30 سـال زمان 
صـرف کـرده و حـاال نتایجش، شـرایط ترسـناکی 
را از آینـده خاورمیانـه و ایـران نشـان مـی دهـد. 
شـرایطی کـه بـه گفتـه ایـن محققـان باعـث می 
شـود در برخـی نقـاط خاورمیانه و ایران، سـکونت 
انسـان بسـیار دشوار شـود. این شـرایط در جنوب 
شـرقی ایـران حادتـر از دیگـر نقـاط ایـران خواهد 
بـود. منطقـه ای کـه اسـتان کرمـان در آن قـرار 
گرفتـه و ایـن اسـتان حـاال بایـد عـالوه بـر مبارزه 
بـا بحـران بی سـابقه آب، بـا گرم شـدن دمای هوا 

بجنگد. هـم 
پنج برابر شدن تعداد روزهای گرم سال

ماکـس  موسسـه  محققـان  کـه  تحقیقـی  در 
پالنـک آلمـان کـرده انـد مشـخص شـده کـه در 
نیمـه قـرن 21، یعنـی کمـی بیشـتر از 30 سـال 
آینـده، در خاورمیانـه از جملـه ایـران و همچنیـن 
شـمال آفریقـا، دمـای هـوا بـا سـرعتی دو برابـر 
متوسـط جهانـی افزایـش خواهـد یافت و تـا نیمه 
قـرن 21 دمـای هـوا در تابسـتان تـا پنـج درجه و 
در زمسـتان تـا دو و نیـم درجـه افزایـش خواهـد 
یافـت. همچنیـن تعـداد روزهـای گرم سـال که از 
سـال 1970 تاکنـون دو برابـر شـده، تـا 30 سـال 
دیگـر بـه پنـج برابـر روزهـای گـرم سـال در حال 
حاضـر خواهد رسـید. ایـن تحقیـق همچنین می 
افزایـد که این گرم شـدن با خشکسـالی شـدیدتر 
همـراه خواهـد شـد و کمبـود رطوبـت در خـاک، 
مانـع خنک شـدن زمین می شـود. از سـوی دیگر 
گـرد و غبار برخاسـته از بیابان های سـوریه، عراق 
و عربسـتان سـعودی کـه از ابتـدای قرن بیسـت و 
یکـم هفتـاد درصـد افزایـش یافتـه اسـت وضع را 

بدتـر خواهـد کرد. 
30 درجه؛ حداقل دمای هوا در تابستان

پیـش  تحقیـق،  ایـن  مهـم  نـکات  دیگـر  از 
بینـی حداقـل دمـای هـوا در تابسـتان در نیمـه 
قـرن 21 اسـت. بـر ایـن اسـاس، دمـای هـوا در 
تابسـتان در ایـن مناطـق در شـب هـم کمتـر از 

30 درجـه نخواهـد شـد و در طـول روز هـم بـه 
طور متوسـط 46 درجه سـانتی گراد خواهد شـد. 
ایـن محققـان پیـش بینی کـرده اند تا پایـان قرن 
21، یعنـی تا 84 سـال دیگـر، متوسـط دمای هوا 
بـه 50 درجـه سـانتی گـراد خواهد رسـید. این در 
حالـی اسـت کـه متوسـط حداکثـر دمـا در حـال 
حاضـر در خاورمیانـه 43 درجـه اسـت و در شـهر 
کرمـان میانگیـن حداکثر دمـا در تابسـتان حدود 
38 درجـه مـی باشـد. در تحقیق موسسـه ماکس 
پالنـک همچنین آمـده که تعـداد روزهای بسـیار 
گـرم سـال از 16 بـه 80 روز افزایـش پیـدا مـی 
کننـد کـه این رقـم در پایـان قـرن 21، 118 روز 

شـد. خواهد 
ده برابر شدن موج های گرمایی

موسسـه  رییـس  للیفلـد«  »یـوس  پروفسـور 
و  گفـت  در  شـیمی  زمینـه  در  پالنـک  ماکـس 
گویـی در ارتبـاط بـا نتایـج ایـن تحقیـق گفـت: 
مـا مجموعـه ای از 26 مـدل آب و هوایـی معتبـر 
را بررسـی کردیـم و بـه نتیجه یکسـانی رسـیدیم. 
وی افـزود: نتیجـه ایـن شـد کـه در خاورمیانـه و 
شـمال آفریقا روند گرم تر شـدن هوا در تابسـتان 
بیـش از زمسـتان مـی باشـد. ایـن در حالی سـت 
کـه در اکثـر نقـاط دنیـا، روند گـرم تر شـدن هوا 
در زمسـتان بیـش از تابسـتان اسـت. ایـن محقق 
بـا بیـان اینکـه در 30 سـال آینـده دمای هـوا در 
خاورمیانـه 4 تـا 5 درجـه افزایـش خواهـد یافـت، 
اظهـار داشـت: ایـن رقـم دو برابـر میزانـی اسـت 
کـه در نشسـت تغییـرات اقلیمی پاریس در سـال 
گذشـته مطـرح شـد. ایـن موضوع باعث می شـود 
مـوج هـای گرمایـی در ایـن مناطق بیشـتر شـود 
و دوام بیشـتری هـم داشـته باشـند بدیـن ترتیب 
تعـداد روزهای بسـیار گرم در ایـن مناطق افزایش 
بسـیار زیـادی خواهـد داشـت. گفتنـی اسـت در 
تحقیـق موسسـه ماکـس پالنـک آمـده کـه مـوج 
هـای گرمایـی خاورمیانـه تـا 30 سـال آینـده ده 

برابـر می شـود.
جنوب شرقی ایران گرم تر از سایر نقاط 

ایران می شود
اگرچـه ایـن تحقیق مربـوط بـه کل خاورمیانه 
مـی باشـد امـا بایـد در نظـر داشـت کـه بـا توجه 
بـه شـرایط آب و هوایـی متفاوت مناطـق مختلف 
ایـران، اسـتان کرمان و دیگر اسـتان هـای جنوب 
شـرقی ایـران بیشـتر در معـرض خطـر غیرقابـل 
سـکونت شـدن هسـتند. چرا که پروفسـور »یوس 
للیفلـد« بـه طور مشـخص از جنوب شـرقی ایران 

بـه عنـوان منطقـه ای که دمـای هوا در آن بسـیار 
گـرم خواهد شـد نـام برده اسـت. 

وی در ایـن رابطـه گفـت: میـزان رطوبـت در 
خـاک در ایـن زمینـه نقـش مهمـی را ایفـا مـی 
کنـد. بـه همیـن دلیـل مناطـق کوهسـتانی مثل 
زاگـرس بـه دلیـل بارندگی های زیـاد خیلی تحت 
تاثیـر گـرم شـدن شـدید هـوا قـرار نمـی گیرنـد. 
رییـس موسسـه ماکس پالنـک در زمینه شـیمی 
افـزود: در شـمال ایـران هـم هـوا معتدل تر اسـت 
و اگرچـه دمـا زیادتر می شـود اما دریـای خزر آن 
را تعدیـل مـی کنـد. در جنـوب شـرقی ایـران اما 
هـوا بـه نسـبت االن خیلـی گـرم تـر خواهد شـد. 
ایـن صحبت هـای »یوس للیفلد« نشـان می دهد 
کـه جنـوب شـرقی ایـران، منطقـه ای که اسـتان 
کرمـان هـم در آن قرار گرفته، بیش از سـایر نقاط 
ایـران در معـرض گـرم شـدن شـدید هـوا تـا 30 
سـال آینده قرار دارد و شـرایط سـکونت انسان در 
اسـتان کرمان تـا آن زمان دشـوار و یـا غیرممکن 

خواهد شـد. 
مدیرکل بحران استانداری کرمان: شکل 

زندگی ها باید تغییر کند
اسـتانداری  بحـران  مدیریـت  دفتـر  مدیـرکل 
کرمـان در رابطـه بـا افزایـش دمای هـوای کرمان 
گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه  آینـده  هـای  سـال  در 
موسسـات پژوهشـی مختلفی در رابطه بـا افزایش 
دمـای هـوا در جهـان تحقیـق کـرده اند و بـه این 
نتیجـه رسـیده انـد که زمین هرسـال گـرم تر می 
شـود. محسـن صالحـی افـزود: خاورمیانـه هـم از 
ایـن افزایش دما بـی نصیب نخواهد بـود همانطور 
کـه تاکنون هـم دمای هـوا در خاورمیانـه افزایش 

پیـدا کرده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: در رابطه با غیرقابل سـکونت 
شـدن برخـی مناطـق از جملـه کرمـان امـا بایـد 

تحقیقـات بیشـتری شـود و نمی توان بـه گزارش 
اخیـر اسـتناد کرد. چـرا که همیـن االن هم دمای 
هـوا در برخـی نقـاط کرمـان از 50 هـم فراتر می 
رود. مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحـران اسـتانداری 
کرمـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـه راهی 
بـرای جلوگیـری از افزایش دمای هـوا باید در نظر 
گرفتـه شـود، اظهـار داشـت: شـکل زندگـی بایـد 
تغییـر کنـد. به عنوان مثـال در کرمان کشـاورزی 
در گـرم تـر شـدن دمـا تاثیـر دارد و بایـد تغییـر 
کنـد. صالحـی با اشـاره به اثـرات گازهـای گلخانه 
ای در گـرم تر شـدن زمین، افزود: کل کشـورهای 
دنیـا از جملـه ایـران بایـد بـا در رابطـه بـا کاهش 

تولیـد گازهـای گلخانـه ای اقـدام کنند.
راه حل های موسسه ماکس پالنک برای

 مقابله با افزایش دما
گفتنی اسـت محققـان موسسـه ماکس پالنک 
هـم بـرای جلوگیـری از غیرقابـل سـکونت شـدن 
خاورمیانـه در نیمـه قـرن 21 راهکارهایـی را ارائه 
داده انـد. ایـن محققان ضمن اعـالم اینکه تعهدی 
تغییـرات  نشسـت  در  مختلـف  کشـورهای  کـه 
اقلیمـی پاریـس مبنـی بـر جلوگیـری از افزایـش 
ایـن  از  جلوگیـری  بـرای  انـد  داده  هـوا  دمـای 
رخـداد کافـی نخواهـد بـود، تاکیـد کـرده انـد که 
بایـد میـزان گازهای گلخانـه ای موجـود در جو را 
کاهـش داد. پروفسـور »یوس للیفلد« هـم در این 
رابطـه گفـت: اگـر گازهـای گلخانـه ای موجود در 
جـو کـم نشـود در نیمـه قـرن جـاری وضعیت در 

خاورمیانـه بسـیار دشـوار خواهد شـد.
 از نظـر ایـن محقـق، بـا ایجـاد پـارک هـای 
آب  پاشـش  یـا  و  بـزرگ  شـهرهای  در  بیشـتر 
و خنـک کـردن هـوا بـا اسـتفاده از پنـل هـای 
خورشـیدی هـم مـی تـوان تـا حـدودی از شـدت 

گـرم شـدن هـوا کاسـت.

در صورت مقابله نکردن با گرم تر شدن زمین، تا 30 سال دیگر

کرمان جهنم می شود

جلسـه عمومـی شـورای اسـالمی شـهر 
کرمـان مطابـق روال هفتـه هـای گذشـته 
کرمـان  شـهر  شـورای  محـل  در  یکشـنبه 
برگـزار شـد.  در ایـن جلسـه پـس از ارایـه 
مصوبـات کمیسـیون هـا، در خصـوص خلع 

یـد پیمانـکار پـل سـیدی صحبـت شـد.
بدهی 100میلیون تومانی پیمانکار پل سیدی

 به شهرداری
محمدرضـا محمدخانـی معـاون فنـی و عمرانی شـهرداری 
گفـت:  سـیدی  پـل  خصـوص  در  نشسـت  ایـن  در  کرمـان 
پیمانـکار ایـن پل تـا کنـون 100 میلیون تومان به شـهرداری 

بدهکار اسـت. نایب رییس شـورای شـهر کرمـان گفت: چطور 
یـک پیمانـکار خـودش هزینـه می کنـد و کار را بـه اتمام می 
رسـاند امـا پیمانـکار پل سـیدی نه تنهـا کار انجـام نمی دهد 
بلکـه بـه شـهرداری هـم بدهـی دارد.ضمنـا مـن قبال شـنیده 
ام کـه پیمانـکار پـل سـیدی بیـش از 100 میلیـون تومان به 
شـهرداری بدهـکار اسـت و االن بدهـی بـه این مقدار رسـیده 
اسـت.چگونه از شـهرداری پـول می گیـرد بـدون اینکه کاری 
را انجـام دهـد؟ منصـوری در ادامه اظهار داشـت: مردم کرمان 
بـه اعضای شـورا بـد و بیراه می گوینـد و واقعا هـم حق دارند 
و معتقدنـد ما بـه منطقه مسـتضعفین توجهی نداریم.درسـت 
نیسـت پیمانـکار 100 میلیـون تومـان بگیـرد و کار را انجـام 

ندهـد. رییـس شـورای شـهر کرمان از معـاون فنـی و عمرانی 
شـهرداری کرمـان خواسـتار ارایـه نظـر خود در ایـن خصوص 
شـد. رییس سـابق شـورای شـهر کرمان نیز خطاب به فرقانی 
گفـت: پیمانـکار پـل سـیدی با توجـه به اینکـه پیمانـکار پل 
بـا قـدرت هـم بوده اسـت هنـوز در خصـوص پل باقـدرت هم 
یـک میلیـارد و 200 هـزار تومان از شـهرداری طلبکار اسـت. 
فرقانـی بـا تاییـد حرف مویـدی گفـت: پیگیری هـای الزم در 
خصـوص طلـب این پیمانـکار در پـروژه باقدرت انجـام خواهد 
شـد. صـورت وضعیـت پل سـیدی بـه ایـن دلیل منفی شـده 
اسـت کـه در یـک دوره از اعتبـارات اسـتانی بـه پـروژه پـل 

سـیدی تزریق شـده است.
گیالنـی نیـز خواسـتار رسـیدگی سـریعتر  در خصوص پل 

سـیدی شد.
فرقانـی نیـز گفـت: در جلسـه شـورا بایـد تصمیـم گیـری 
شـود کـه بـر اسـاس مـاده 46 یـا 48 با ایـن شـخص برخورد 
شـود. امـا مـن بـا خلع یـد )مـاده 46( پیمانـکار مخالفـم زیرا 
حداقـل 6 یـا 7 مـاه زمـان می بـرد و ماده 48 هم با شـرایطی 
کـه در ایـن پـروژه داریـم نمی توان انجـام داد.یکی از شـرایط 
مـاده 48 ایـن اسـت کـه بـدون اینکه هیـچ تقصیـری متوجه 
ایـن پیمانـکار شـود نسـبت به فسـخ قـرارداد اقدام شـود. وی 
افـزود: دو راه داریـم یـا اینکـه شـرایط ایـن پـروژه همینطـور 
ادامـه پیـدا کنـد و یا اینکه براسـاس مـاده 46 پیـش رویم که 

در ایـن صـورت شـورای شـهر 6 مـاه معطل مـی ماند.
خلع ید پیمانکار پل سیدی

مشـرفی در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه اینکه چندین سـال 
اسـت کـه مشـکل پل سـیدی حـل نمی شـود، من بـه عنوان 

رییـس شـورا تقاضـا خلـع یـد بـرای ایـن پیمانـکار را دارم و 
اگـر اعضـای شـورا بـه مـن اختیـار بدهنـد در کمتریـن مدت 
زمـان، بـر اسـاس مـاده ی 46 پیمانـکار پـل سـیدی را خلـع 
یـد مـی کنیـم.  پیشـنهاد رییس شـورای شـهر کرمـان مورد 
تاییـد اعضای شـورای شـهر قرار گرفت. رییس شـورای شـهر 
کرمـان خطاب به فرقانی اظهار داشـت: هیـچ راه دیگری برای 
مـا باقـی نمانـده اسـت و باید بصـورت قانونـی با ایـن موضوع 
برخـورد شـود.  گیالنـی درخواسـت کـرد که شـهردار تا هفته 
آینـده بـا پبمانـکار صحبـت کنـد و بعـد تصمیم گیری شـود.  
وی تصریـح کـرد: قانـون مـی گوید شـورا نمـی توانـد در کار 
اجرایـی دخالـت کنـد و شـهرداری کرمـان بایـد کتبـی نامـه 
ارسـال کنـد و شـورا نیـز بصـورت کتبـی موافقـت خـود را با 

شـهرداری کرمـان اعـالم کند.
 شـهردار کرمـان نیـز گفـت: تاکنـون، چندیـن جلسـه بـا 
پیمانـکار پل سـیدی داشـته ایم و برای سـرعت بخشـیدن به  
کار 10 صورت جلسـه امضا شـده اسـت.  پیش ازاین نیز برای 
خلـع یـد ایـن پیمانکار پیگیـری کرده ایـم و منتظـر بودیم تا 
صـورت وضعیـت پیمانـکار مثبت شـود. رییس شـورای شـهر 
کرمـان خواسـتار شـد کـه شـهرداری سـریعا نامـه کتبـی بـه 
شـورا ارسـال کنـد و بابایـی نیـز در پاسـخ گفـت: فـردا ایـن 
نامـه بـه شـورا ارسـال خواهـد شـد. مشـرفی در پایـان گفت: 
اگـر در ایـن رابطـه محکـم برخورد نکنیـم، پل سـیدی تا 10 
سـال دیگر هم سـاخته نمی شـود و وضعیت به همین شـکل 
ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. در پایـان جلسـه مقرر شـد که خلع 
ید پیمانکار پل سـیدی در اولویت کاری شـهرداری و شـورای 

شـهر قـرار گیرد.

در جلسه عمومی شورای شهر کرمان عنوان شد

خلع ید پیمانکار پل سیدی
 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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محققان موسسه ماکس پالنک 
آلمان در تحقیقات خود  به این 
نتیجه رسیدند که به دلیل 
افزایش دمای هوا، تا 30 سال 
دیگر در برخی نقاط خاورمیانه 
و ایران، سکونت انسان بسیار 
دشوار می شود. این شرایط در 
جنوب شرقی ایران حادتر از دیگر 
نقاط ایران خواهد بود. منطقه 
ای که استان کرمان در آن قرار 
گرفته است.
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کرمون

1
خیابـان جهـاد فعلی وضع نامناسـبی داشـت. کوره های 
آجـر پـزی آنجـا بـود و وقتی هم کـه یک ماشـین از آن 
منطقـه عبـور مـی کـرد، آن قـدر گـرد و خـاک بـه هوا 
بلنـد مـی شـد که تـا نیـم سـاعت هیچ عابـر پیـاده ای 
نمـی توانسـت عبـور کند. مـن و آقـای صنعتـی و آقای 
جلیل رشـید فرخی رییس شـورای شـهر کرمان عصرها 
بـه بـه منظـور شناسـایی مشـکالت شـهری  در سـطح 
شـهر بـه گـردش مـی کردیـم. یـک روز حیـن بازدید از 
مناطـق مختلـف شـهر به همیـن خیابـان جهاد)شـهناز 
سـابق( رسـیدیم که چنـان وضعیت نامناسـبی داشـت. 
قابـل ذکـر اسـت ایـن منطقـه پشـت روسـتای جانـی 
آبـاد قـرار داشـت. البتـه عمران و آبـادی در شـهر انجام 
شـده و ایـن نقطـه مـرز بیـن جانـی آبـاد و بیابـان های 
بیـرون شـهر اسـت. بعـد از صحبـت و تبـادل نظـر بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدیم که یک جـوی آب در ایـن منطقه 
احـداث کـرده و در آن درخت بکاریـم. وقتی که این کار 
انجـام شـود، این راه شـکل مشـخصی به خـود می گیرد 
و مسـیر عبـور و مـرور مردم منظـم تر خواهد شـد و در 
نهایـت به احداث خیابـان خواهد انجامیـد. همین کار را 
هـم کردیـم و مقدمـه احداث خیابـان دانشـجوی فعلی، 

همـان جـوی و درخـت اولیـه بود. 

2
 در زمـان معاونـت مـن در شـهرداری کرمـان، پـارک 
نشـاط احـداث شـد. یـک درخـت کهنسـال در پـارک 
وجـود داشـت کـه اسـتاندار وقت بـه هیچ عنـوان عالقه 
در  آقـای صنعتـی  قطـع شـود.  درخـت  ایـن  نداشـت 
میـدان بـاغ ملی )چهـار راه ولی عصر فعلـی( یک کارگاه 
در و پنجـره سـازی داشـت. کارگـران ایشـان یـک قّیـم 

)چوبـی کـه دور درخـت مـی گذاشـتند تا از سـقوط آن 
جلوگیـری شـود( سـاختند که سـه طـرف آن سـه پایه 
داشـت. بـه ایـن ترتیـب درخت را حفـظ کردیـم. توالت 
هـای زیرزمینـی هـم در همـان عملیـات احـداث شـد. 
یکـی از سیاسـت های شـهرداری ایـن بود کـه درختان 
کهنسـال در عملیـات هـای عمرانـی شـهر از بیـن نرود. 

3
در زمـان معاونـت بنـده در شـهرداری کرمـان، آقـای 

درخشـش، اسـتانداری کرمان را بر عهده داشـت قرار بر 
ایـن بـود که چهار راه تهماسـب آباد توسـعه یابـد. چهار 
طـرف ایـن چهـار راه هـم متعلـق بـه متنفـذان کرمـان 
ماننـد هرنـدی، آگاه و عامـری و... بـود. بـرای توسـعه 
چهـار راه هـم طبیعتـاً بایـد دیوارهـای اطـراف تخریـب 
مـی شـد. امـا برخی افـراد متنفـذ بـه خاطـر ارتباطاتی 
کـه مقامـات کشـوری در تهـران داشـتند، کار را حـدود 
یـک مـاه متوقـف کردند. به عنـوان مثال محمـد آگاه به 
اسـتاندار پیغـام داده بـود که اگـر بولدوزر به دیـوار خانه 
مـا برسـد، تعظیـم می کنـد و برمی گـردد. اما اسـتاندار 
کوتـاه نیامـد و دیوار خانـه آقای آگاه را خـراب کرد و به 
آن قاصـد هم بـرای آگاه پیغـام فرسـتاد که:»بولدوزر به 
دیـوار شـما رسـید اما به جـای تعظیـم، تخریـب کرد.«

4
بـرای احداث خیابـان خورشـید از چهارراه پمـپ بنزین 
فعلـی تـا انتهـای خیابـان، تعـداد 57 خانه بایـد تخریب 
مـی شـد. به عنـوان شـهردار نامـه ای به رییـس انجمن 
شهرسـتان، آقـای صنعتـی نوشـتم و بـرای خریـداری 
منازلـی کـه در مسـیر قـرار داشـت، تقاضای پـول کرده 
بـودم. طبـق بـرآورد مـا کمتـر از 6 میلیون تومـان برای 
ایـن کار نیاز بـود. آقای صنعتی در حاشـیه نامـه، پاراف 
کـرده بـود که:»فعـال پنـج میلیون ریال ارسـال شـود.«

 خانـه هـای مسـیر خیابـان شـمال جنوبـی از خیابـان 
شـریعتی تـا چهـار راه مهدیه نیـز با یک میلیـون تومان 
خریـداری شـد. ظـرف یـک هفتـه تخریـب هـا صـورت 
گرفـت و در کمتـر از یـک مـاه آسـفالت ایـن خیابـان 
هـم بـه اتمـام رسـید. آسـفالت کـردن خیابـان هـا هـم 
بـه همیـن راحتـی نبـود یـک سـنگ گـرد را بـه عنوان 
غلتـک کـه دو میلـه را از میان آن عبـور داده بودند. این 
سـنگ بـه دنبـال یک ماشـین کشـیده می شـد و جاده 

را مـی کوبید. 

5
در زمـان شـهرداری بنـده، قبرسـتان جانـی آبـاد واقـع 
در خیابـان خورشـید بـه فضـای سـبز تبدیـل شـد. یک 

قبرسـتان دیگـر هم در تقاطـع خیابان پرویـن اعتصامی 
و خیابـان اسـتقالل قـرار داشـت کـه بـه فضـای سـبز 
تبدیـل شـد. البته انجام این کار بسـیار سـخت بـود و با 
مقاومـت بخشـی از مـردم رو بـه رو بودیـم. زمـان آقای 
مرتضـوی کـه شـهردار بـود بـه خاطـر اجـرای همیـن 
طـرح عـده ای بـه درب خانـه اش رفتـه او را شـدیداً 
تهدیـد کـرده بودنـد؛ اما زمانی که من شـهردار شـدم با 

زحمـت بسـیار طـرح را اجـرا کردم. 

6
یکـی از کارهایـی کـه تالش کـردم انجـام دهـم، انتقال 
آرامسـتان از مسـجد صاحـب الزمـان بـه جـاده جوپـار 
بـود کـه بـه دلیل عالقـه مـردم به فضـای جنـگل قائم، 

بـه آن  الزمـان و حسـی کـه نسـبت  مسـجد صاحـب 
منطقـه داشـتند ایـن کار عملی نشـد و متوقـف گردید. 

7
خیابان سـلمان فارسـی، شـمال جنوبی، مطهـری، جاده 
تهـران )تـا سـه راه فرهنگیـان( در زمـان مدیریـت مـن 
در شـهرداری کرمـان احـداث گردیـد. سـازمان اتوبوس 
رانـی نیـز که سـال ها قبـل به همت اسـتاندار، شـهردار 
و انجمـن شهرسـتان پایـه گـذاری شـده بـود بـه ثمـر 
نشسـت و بـه همـراه آقای رشـید فرخی رئیس شـورای 
شـهر و آقـای صنعتـی رئیـس انجمـن شهرسـتان- کـه 
آقـای صنعتـی بـا مدیریـت تلفیـق برنامه هـای عمـران 
سـازمان برنامـه و بودجـه آشـنایی داشـت- بـرای اخـذ 
اعتبـارات عمران شـهری به تهـران رفتیـم. از جمله این 
اعتبـارات، اعتبـار خریـد اتوبوس بـود. پـس از مذاکرات 
انجام شـده توانسـتیم 10 اتوبوس به ارزش 1/5 میلیون 

تومـان از شـرکت ایـران ناسـیونال خریـداری کنیم. 

8
در یـک برهـه زمانـی سـر تـا سـر میـدان گنجعلیخـان 
زشـت  فلـزی  هـای  سـازه  بـا  بـازار  یـک  بـه  تبدیـل 
شـده بـود. عمـاًل ایـن میـدان تاریخـی مبـدل بـه انبـار 
مغـازه داران شـده بـود کـه تعدادشـان هـم کـم نبـود 
و بـه دویسـت، سـیصد مغـازه مـی رسـید. بـا قاطعیـت 
اسـتاندار، شـهردار ایـن سـازه هـا جمـع آوری گردید و 
صحنـه نامطلـوب میـدان از بیـن رفت. مـن در آن زمان 

معاونـت شـهرداری را بـر عهـده داشـتم. 

داستان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش پنجاه و یک

در اصفهـان عمامـه هـا بـه تفـاوت بزرگتـر و 
شیرشـکری و گل دوزی داشـت و عجـب در ایـن 
بـود کـه بقـاالن و کفاشـان و حتـی پینـه دوزان 
همه از این عمامه ها به سـر داشـتند. از مشـاهده 
خیابـان چهاربـاغ و قهـوه خانـه هـای متعـدد و 
صفایـی که آن خیابان داشـت بسـیار خوشـم آمد 
و بعضـی عصرهـا در یکـی از ایـن قهـوه خانـه هـا 
نشسـته و دسـتور چـای مـی دادیـم. تاجـر هندو 
و آشـپز او هیـچ وقـت خـوراک هـا یـا چـای های 
مـا را نمـی خوردنـد و همان قسـمی که مـا آنها را 
نجـس مـی دانسـتیم آنهـا هـم از ما احتیـاط می 
کردنـد. مردم چای سـفید می خوردنـد. این چای 
هـا کـم رنـگ ولـی معطـر و تنـد بـود. گاهـی در 
موقـع فرصـت به تماشـای مسـاجد و بناهای مهم 
اصفهـان پرداختـه و به ایـن نحو سـرگرمی خوبی 
داشـتیم. چیـزی کـه در این شـهر موجـب تعجب 
و رضایـت خاطـر ما شـد این بـود کـه هندوانه ای 
خریدیـم و چـون آن را پـاره کردیم، کال و سـفید 
بـود و همیـن کـه بـه فروشـنده مراجعـه کردیـم 

بـدون اکـراه آن را عـوض کرد. 
بعـد از ده روز عـازم تهران شـدیم. در این دفعه 
بلیـط گاری هایـی کـه با چهار اسـب کشـیده می 
شـدند و پسـت دولتی را می بردنـد خریده و برای 
اولیـن دفعـه مـن بـا گاری که شـباهت زیـادی به 
درشـکه و کالسـکه داشت مسـافرت می کردم. در 
هـر چنـد فرسـخی اسـب هـای گاری عـوض می 
شـد و سـورچی گاری کـه در ایـن چند فرسـخ ما 
را آورده بـود انعامـی گرفتـه و دیگـری بـه جایش 
مـی نشسـت. بـه گـردن اسـب هـا زنگولـه هایـی 
بسـته شـده بـود کـه صـدای آن زنگولـه هـا بـا 
چرخهـای آن گاری آشـوبی بـه پـا مـی کـرد. بـه 
واسـطه ناهمـوار بـودن راه و پسـتی و بلندی های 
زیـاد ایـن مرکـوب خیلـی خسـته کننده بـود. در 
تمـام طـول مسـافرت انتظـار ایـن را داشـتم کـه 
باالخـره بـه تهـران و پایتخـت ایـران مـی رسـم و 
اولیـن چیـزی را که خواهـم دید شـاه و وزیران را 
تماشـا مـی کنـم و در عالم خیال برای شـاه همان 
قسـمی کـه در کتاب هـای قصه تصویر شـاه را بر 
روی تختـی کـه تـاج بزرگی بر سـر دارد مشـاهده 
کـرده بـودم، بـه نظـر مـی آوردم. چون دوسـت و 
آشـنای قدیمی پـدرم در خیابان چـراغ برق منزل 
داشـت. هنـگام ورود به تهران به هـوای او تصمیم 
گرفتیـم در ایـن خیابـان منزل کنیم. یک سـاعت 
از شـب گذشـته بـا گاری چهـار اسـبه کـه سـر و 
وارد  عبدالعظیـم  دروازه شـاه  از  داشـت  صدایـی 

تهران شـدیم.
اولیـن چیـزی کـه زیـاد مـورد توجـه مـن قرار 
روز  آن  تـا  کـه  بـود  بـرق  هـای  چـراغ  گرفـت، 
ندیـده بـودم و چـون راه بـه جایـی نمـی بردیـم 
در کاروانسـرای زرگر باشـی خسـته و مانده منزل 
کردیـم و بـه واسـطه مـاه رمضـان ایـاب و ذهـاب 
در ایـن کاروانسـرا زیـاد بـود. ولـی مـا بـی خبـر 
از همـه جـا در روی تخـت گاهـی کـه در یـک 
طـرف کاروانسـرا روی آب انبـاری سـاخته بودنـد 
منـزل کـرده و همگـی به خـواب سـنگینی رفتیم 
و همیـن کـه صبـح از خـواب بیدار شـدیم سـر و 
صـدای خواجـه طال تاجـر هندو بلند شـد و معلوم 
نبـود چـه کسـی دو کیـش کورکـی که بـه منزله 
پتـو بـود و هندوهـا بـه جای بـاال پوشـی در موقع 
خـواب روی خودشـان مـی اندازنـد از روی آنهـا 

سـرقت و بلنـد کـرده و بـرده بودنـد. 
کاروانسـرادار اظهـار بـی اطالعی می کـرد. ولی 
تاجـر هنـدو بـه او گفت مـن تبعه دولت انگلیسـم 
و اگـر فـوری آنچه را که از ما بـرده اید رد ننمایید 
بـه کمیسـری مراجعـه مـی نمایـم. کاروانسـرادار 
فریـاد زد بـه هـر کجـا مـی خواهـی بـرو مـن که 
ضامـن حفـظ بـاال پـوش هـای تـو نیسـتم هندو 
آشـپز خود را باالی سـرخورجین و اسـباب هایش 
گـذارده بـه اتفاق مـن به سـراغ کمیسـری رفتیم 
و اتفاقـاً تـا کمیسـری راه زیادی نبـود و همین که 
بـه آنجـا مراجعـه کـرده و هنـدو چگونگـی را بـه 
رییـس کمیسـری بیـان کـرد او پرسـید قیمت دو 
بـاال پـوش تـو چـه مبلـغ بـوده و هندو گفـت هر 
کـدام بیسـت تومـان سـپس بـه یـک نفـر پلیس 
ماموریـت داد که بیاید در کاروانسـرا اگر توانسـت 
در آنجـا دزد راه پیـدا کنـد چـه بهتـر و دو بـاال 
پـوش را گرفتـه بـه هنـدو رد نموده رسـید بگیرد 
و اگـر نتوانسـت از کسـبه ای کـه در خیابان چراغ 
بـرق جنب این کاروانسـرا کسـب مـی نمایند، هر 
کـدام دو تومـان بگیـرد و به این شـخص که تبعه 

دولـت انگلیـس اسـت رد نماید. 

سـید علـی علـوی متولـد  1319؛ شـهردار کرمـان در سـال هـای 55 تـا 57 
اسـت. وی قبـل از آن نیـز از سـال 47 معاونـت شـهرداری کرمـان را عهـده دار 
بوده اسـت. از سـال 52 تا 55 شـهردار زاهدان بوده و  از سـال 55 تا 57 نیز 

مدیریـت شـهرداری کرمـان را به عهده داشـته اسـت. 
کارهـای  کرمـان  شـهرداری  بـر  خـود  گـری  تصـدی  کوتـاه  دوران  در  علـوی 
مانـدگاری انجـام داده اسـت. از جملـه فعالیـت هـای او احـداث خیابـان هـای 
معـروف و شـریان هـای اصلی شـهر مانند خیابان شـمال جنوبی، مطهری، بخشـی 

از جـاده تهـران و خیابـان سـلمان فارسـی اسـت. 
آتـش نشـانی کرمـان و حمـل زبالـه بـا اتومبیـل نیـز از دیگـر پـروژه هایـی اسـت کـه در زمـان 

مدیریـت وی پایـه گـذاری شـده اسـت. 
علوی و صنعتی )رییس انجمن شهرسـتان کرمان( بخشـی از سـال های فعالیت اجتماعی شـان با 
هـم مصـادف بـوده اسـت. بـا مغتنم شـمردن ایـن فرصت و بـا هماهنگی جنـاب آقای محمـد صنعتی 
بـه دفتـر وی رفتـم. صحبـت هـای ایـن دو پیشکسـوت عمـران و آبادانی شـهر بـدون اغـراق مرا به 
سـال هـای دور بـرده بـود. سـال هایی که ایـن دو فرد در دو نهـاد اجتماعی با تعامـل و همکاری، کار 
آبادانـی شـهر را پیـش مـی بـرده انـد. هنـوز هم احتـرام متقابـل و حس همـکاری از پـس این همه 
سـال نمایـان اسـت کـه مـی تواند سرمشـقی برای جوانانی باشـد که با حضـور در نهادهـای اجتماعی 

دل در گـرو پیشـرفت آبادانـی و آزادی میهـن خود دارند. 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

نامه شهردار وقت به رییس انجمن شهرستان 
کرمان در خصوص احداث خیابان خورشید 

مصطفی درخشش
استاندار کرمان از 1350 تا 1352 خورشیدی

علوی شهردار اسبق کرمان - محمد صنعتی رییس اسبق انجمن شهرستان کرمان

گپ و گفت در باره کرمان قدیم با سید علی علوی شهردار اسبق کرمان؛
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کاغذ اخبار

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی           
 برابـر رای شـماره 139460319008003975هیـات موضـوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای ابراهیـم سـعادت فـر فرزند اکبـر بشـماره شناسـنامه 1181 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 265 مترمربـع پـالک 892 
فرعـی از 7561 اصلـی واقـع در بخش 13کرمان زرند خیابـان امیرکبیر کوی 
21 خریـداری از محـل مالکیـت غالمعبـاس نظریـان مالـک رسـمی محـرز 
گردیـده اسـت. لذابه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله15روز 
آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 
بـه مـدت دوماه اعتـراض خودرابه این اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظرف 
مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خودرا بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور وعـدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:95/02/14               تاریخ انتشارنوبت دوم:95/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا م الف 35            

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319008003634هیـات موضـوع  

قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای سـید احمد ایزدی یزدان آبادی فرزند سـید حسـین بشـماره 
شناسـنامه 645 صـادره از در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 533/85 مترمربع 
پـالک 2 فرعـی از 12641 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان یزدانشـهر 
خیابـان انقـالب جنـب حسـینیه خریـداری از محـل مالکیت سـکینه ایزدی 
مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ 
انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه این اداره تسـلیم وپس 
از اخذرسـید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خودرا 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت 
مذکـور وعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:95/02/14                تاریخ انتشارنوبت دوم:95/02/28
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مجلس
حاشیه نگاری روزهای آخر پارلمان

از دیده بوسی نماینده کهنوج
با حداد عادل تا نطق
دلواپسانه نماینده بم

مجلـس نهـم روزهـای پایانـی خـود را می گذرانـد. 
بایـد  دیگـر  روز  هشـت  تـا  نماینـدگان  75درصـد 
کرسـی های پارلمـان را تـرک کننـد. حـال و هـوای 
ایـن روزهـای مجلـس دیدنـی و شـنیدنی اسـت. بـه 
گزارش خبرآنالین بخشـی از ماجرا دیدنی اسـت،  مثل 
گعده هـای مختلفی که شـکل می گیرد یا خوشـحالی، 
ناراحتـی، بی انگیزگـی و... که در چهره هـا و کنش های 
نمایندگان مختلف مشـاهده می شـود. به عنـوان مثال 
عالءالدیـن بروجـردی که عموما چهـره آرام و جدی ای 
دارد،  بیشـتر در حـال خندیـدن دیده می شـود. رئیس 
کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی در مجلس 
نهـم در دور دوم انتخابـات بـه مجلـس دهـم راه یافته 
اسـت. یـا غالمرضـا مصباحـی مقـدم،  نماینـده کنونی 
مجلـس تهـران کـه به مجلـس دهـم راه نیافته اسـت، 
در بیشـتر اوقـات تنها و آرام نشسـته و گاهی هم تلفن 

همراهـش را چـک می کنـد.
در  بي رغبـت  آنقـدر  نماینـدگان  یکشـنبه   روز 
راي گیري هـا مشـارکت مي کردنـد کـه نـه اصـل یـک 
مـاده راي مـي آورد، نه پیشـنهادات اصالحي و نه حتي 
رد آن! دیـروز هـم چهار نماینده اصولگـرا که از راهیابي 
بـه مجلـس دهـم بازمانده اند، نطق  هـای دلواپسـانه ای 
دولـت  نفـت  وزیـر  میرکاظمـی،   مسـعود  داشـتند. 
احمدی نـژاد و نماینـده کنونی مردم تهران تا توانسـت 
از برجـام انتقـاد کـرد. جـواد کریمی قدوسـی،  نماینده 
تیـزی تذکـرش دامـن  مـردم مشـهد کـه یکشـنبه 
روحانـی گرفتـه بـود،   دیـروز بـرای آیـت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی شمشـیر را از رو بسـته و در نطق تندی به 
انحـای مختلـف از رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام انتقـاد کـرد. ناطـق سـوم، غالمعلی حـداد عادل 
بـود کـه در انتخابات مجلس تهران سـی و یکم شـد و 
بـه مجلـس راه نیافت. او از تندی کالم کاسـت و تاکید 
کرد کـه اصولگرایان به نتایج مجلس احترام گذاشـتند 
و اعتـراض خـود را از مجـاری قانونـی پـی گرفته اند. او 
در خالل سـخنانش به حوادث سـال88 نیز اشـاره کرد 
و گفـت: کسـانی کـه از  سـران فتنه حمایـت می کنند 
بایـد به این سـوال پاسـخ دهنـد که چرا آنهـا با تهمت 
بی اسـاس تقلب، دل دشـمنان را شـاد کردند؟ مخاطب 
حـداد را اگـر در درون مجلس درنظر بگیریـم،  نگاه ها 
به سـمت علی مطهری مـی رود،  اما ایـن نماینده مردم 
تهـران در زمـان سـخنان حـداد چه می کـرد؟ مطهری 
پیـش از شـروع سـخنان حـداد مجموعـه رایزنی هایی 
را شـروع کـرده بـود و ایـن رایزنی هـا تـا دقایـق پایانی 
جلسـه ادامه داشـت. او بی تفـاوت به سـخنان حداد در 
میانه صندلی های مجلس ایسـتاده بـود و با نمایندگان 
مختلفـی ائـم از رهـروان والیتـی و اصولگـرا نظیر الله 
افتخـاری گرفتـه تا محمدعلی اسـفنانی و صفر نعیمی 
رز، بـه صـورت کوتـاه گفـت و گـو می کـرد. دلواپسـی 
نماینـده بـم بـا حمله بـه اصـالح طلبان، حسـن ختام 
نطـق نمایندگان شکسـت خـورده در انتخابات مجلس 
دهـم بود کـه از آخرین نطق خود براي انتقـاد از دولت 
و اصـالح طلبـان بهره برد. نمایندگانـی در صندلی های 
ردیـف اول در صحـن علنـي -کـه معمـوال نمایندگان 
دولـت در آنجـا می نشـینند-، نشسـته بودنـد، پـس از 
پایـان نطق هـا، ناطـق را دوره کـرده و با او دیده بوسـی 
می کردنـد. بـه طـوری کـه دیده بوسـی بـا حدادعـادل 
تـا اواخـر نطـق ناطـق بعـدی بـه طـول انجامیـد. اما 
دیـده بوسـان چه کسـانی بودنـد؟ پژمانفر، آشـتیانی، 
بیرانونـد، سـیدمرتضی حسـینی، سـیدمهدی  طـال،  
بـه  کهنـوج  امیـری  و  طاهـری  هاشـمی، سـیدعلی 
بیرانونـد،  رفتنـد.  میرکاظمـی  مسـعود  اسـتقبال 
مرتضـی حسـینی، سـلیمانی، نبویـان، طـال، زارعـی،  
طبیـب زاده، امیـری کهنـوج، نعیمی رز، سـید مهدی 
هاشـمی،  روح اهلل حسـینیان، سـیدعلی طاهـری بـه 
قاسـم  و  رفتنـد.  قدوسـی  کریمـی  جـواد  اسـتقبال 
جعفـری، حاجـی دلیگانی، دهقـان،  پژمانفـر، نقویان، 
کریمی قدوسـی،  سـیدعلی طاهـری، امیـری کهنوج، 
عبـاس رجایـی، کارخانـه ای، سـودانی، بیرانونـد، فتح 
اهلل حسـینی، اسـماعیل نیـا، مهـدی موسـوی نـژاد، 
جهانگیـرزاده، ندیمـی، آشـتیانی و سـلیمان عباسـی، 

اسـتقبال کننـدگان از حـداد عـادل بودند.

رییـس جمهـور بـا تبریک آغـاز مسـئولیت رییـس جدید 
مسـئوالنه  روحیـه  کـه  کـرد  امیـدواری  اظهـار  صداوسـیما 
وی بـه پیشـبرد پیشـرفت کشـور کمـک کنـد. به گـزارش از 
پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری، حجت االسـالم حسن 
روحانـی در جلسـه هیـات دولـت اظهارداشـت: همه مـا برای 
حل مشـکالت و تحقق اهداف پیشـرفت کشـور وظایفی داریم 
و مأموریـت سـازمان صـدا و سـیما فراهـم آوردن زمینـه برای 
حضـور، مشـارکت و مسـئولیت پذیـری مردم در همـه امور به 
ویـژه مسـایل اقتصـادی اسـت. روحانـی گفـت: در کنـار اقدام 
بـرای جـذب سـرمایه و تکنولـوژی خارجـی ضـروری اسـت 
حداکثـر تـالش برای جـذب سـرمایه های داخلی و مشـارکت 
عموم مردم در توسـعه و پیشـرفت کشـور بکار گرفته شـود و 
الزمـه ایـن کار، تقویت امید به آینده اسـت. رییـس جمهور با 
تاکیـد بـر ضـرورت تقویت بیـش از پیـش اعتماد میـان مردم 
و دولـت، افـزود: رفتار و عملکرد سیاسـی مردم نشـان می دهد 
کـه بـه دولـت اعتمـاد دارنـد و جهت گیـری کلی رسـانه ملی 
باید تقویت امید و اعتماد دو جانبه باشـد. روحانی اظهارداشت: 

در حـوزه فرهنگـی هـم تـالش صـدا و سـیما بایـد در جهـت 
رفع کاسـتی ها و تشـویق اقدامـات مثبت باشـد و بجای بزرگ 
نمایـی نگرانی هـا، تقویت هویت ملـی و روحیه خودبـاوری در 
دسـتور کار رسـانه ملی قرار گیـرد. در ادامه، دولـت با پرداخت 
تسـهیالت طرح نوسـازی و بهسازی مسـکن روستایی موافقت 
کـرد. بر اسـاس تصمیم هیات وزیـران، بانک مرکزی جمهوری 
اسـالمی ایـران برای پرداخت تسـهیالت طرح ویژه نوسـازی و 
بهسـازی مسـکن روسـتایی در سـال 1395 نسـبت به تعیین 
بانکهای عامل و سـهمیه آن ها، در مجموع بـه تعداد 200 هزار 

واحـد با سـفته زنجیرهـای اقـدام می نماید.
سـقف فردی تسـهیالت بـرای 120 هـزار واحـد برابر مبلغ 
180 میلیـون ریـال و بـرای 80 هـزار واحـد در روسـتاهای 
مـرزی و جزایـر، متقاضیـان تخریب و نوسـازی )درجاسـازی( 
مبلـغ 200 میلیـون ریال می باشـد. هیـات وزیـران همچنین 
در ایـن جلسـه، آقـای عبدالناصـر همتـی را به عنـوان رییس 
کل بیمـه مرکزی جمهوری اسـالمی ایران تعییـن کرد. دولت 
بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی اجـازه داد نسـبت به انجام 

مذاکـره، پیـش امضا )پـاراف( و امضـای موقـت موافقتنامه دو 
جانبـه در زمینـه کمک متقابل در امور گمرکـی بین دولتهای 
جمهـوری اسـالمی ایران، جمهـوری کره جنوبی و فدراسـیون 
روسـیه ظرف مدت سـه سـال از تاریخ ابالغ این تصویب نامه، 
اقـدام نمایـد. صـدور مجـوز بـه وزارت راه و شهرسـازی بـرای 
انجـام مذاکـره، پیش امضا )پـاراف( و امضای موقت موافقتنامه 
کشـتیرانی تجـاری دریایـی بیـن دولتهای جمهوری اسـالمی 
ایـران و جمهـوری دمکراتیک خلـق الجزایـر، از دیگر مصوبات 
جلسـه هیـات وزیران بـود. الیحـه تصویب مقـررات بینالمللی 

جلوگیـری از تصـادم در دریـا از دیگـر مـواردی بـود کـه در 
جلسـه هیـات دولـت از سـوی اعضـا مصوب شـد. ایـن الیحه 
جایگزین پیوسـت کنوانسـیون مربـوط به مقـررات بینالمللی 
جلوگیـری از تصـادم در دریـا )موضـوع قانـون الحـاق دولـت 
جمهـوری اسـالمی ایـران به کنوانسـیون یادشـده( می شـود. 
دولـت همچنین الیحـه معاهـده در زمینه معاضـدت حقوقی 
دو جانبـه در موضوعات کیفـری و نیز الیحه معاهده معاضدت 
قضایـی در موضوعـات مدنی و تجاری بین جمهوری اسـالمی 

ایـران و جمهـوری خلـق چیـن را به تصویب رسـاند.

توصیه روحانی به علی عسگری:

رسانه ملی بجای بزرگ نمایی نگرانی ها
روحیه خودباوری را در دستور کار قرار دهد

    دولت

1   سردار نقدی: این ها فساد را ترویج می کنند و کنسرت
 و نشست های فاسد برگزار می کنند

رئیس سـازمان بسـیج مسـتضعفین گفت: گروهـی از نفوذیان از یـک طرف با 
بهاییـان مـی نشـینند و از طـرف دیگر می گویند انقـالب برای اسـالم چه کرد و 
از اسـالم مایـه مـی گذارند. به گـزارش انتخاب سـردار نقدی تأکید کرد: کسـانی 
کـه فسـاد را ترویـج مـی کننـد و بی بنـد و باری و فسـاد را تشـجیع مـی کنند، 
کنسـرت هـا و نشسـت های فاسـد آنچنانـی را ایجاد مـی کنند و بعد خودشـان 
مـی آینـد نـزد علمـا و مراجـع و مـی گوینـد: انقـالب اسـالمی چه کـرد؟! نقدی 
گفـت: امـروز بـا ایـن جریـان منافقـی که از عمـر و عاص هـم بدتـر و پیچیده تر 
اسـت مواجهیـم. ایـن گروه بسـیجیان را تنـدرو خطاب مـی کنند، بـه این دلیل 
کـه در دفـاع از انقـالب لحنـش تند بوده یا انتقـادش را فریاد زده، امـا آمریکا را با 
تمـام شـرارت هایـش خوب مـی داند و تمـام جنایـت هایش را به خوبی تفسـیر 

مـی کنـد و مـی گویـد باید بـا اینها کنار آمد و دوسـت شـد.
2   سعید جلیلی: غیر انقالبی ها از هرچه پسوند انقالبی 

داشته باشد متنفرند
انتخـاب نوشـت: سـعید جلیلی گفت: غیر انقالبـی ها از ابتدا از هر چه پسـوند 
انقالبی داشـته باشـد تنفر داشـتند و همین سـبب ایجاد دوگانه انقالبی شـد که 
یک سـو کسـانی هسـتند که تمام تالششـان این اسـت که ملت را از مسیرشـان 
منحـرف کننـد و سـمت دیگر کسـانی هسـتند که تمام تالششـان روشـنگری و 

تشـویق ملت در این مسـیر است.
3   انتقاد منتخب تهران از عهدشکنی برخی از منتخبان »لیست امید«

ایلنـا نوشـت: منتخـب مـردم تهـران در مجلـس دهم بـا انتقاد از عهدشـکنی 
برخـی از منتخبـان »لیسـت امیـد« و تـرس از پیوسـتن بـه ایـن فراکسـیون، از 
برگـزاری جلسـه روز سه شـنبه و ریاسـت محمدرضـا عـارف بـر ایـن فراکسـیون 
خبـر داد. محمـد صادقـی بـا اشـاره بـه تشـکیل »فراکسـیون امیـد« در مجلس 
دهـم، اظهـار کـرد: درحال حاضر جلسـه های اولیه این »فراکسـیون امید« برگزار 
شـده و تعداد زیادی از نمایندگان در این فراکسـیون عضو شـده اند اما گروهی از 
نماینـدگان نیـز همچنان منتظر هسـتند تا نتایـج تایید همه حوزه هـای انتخابیه 
منتشـر شـود و باتوجـه بـه این کـه اعتبارنامه هـا نیز هنـوز تایید نشـده، برخی از 
منتخبـان اعـالم کرده انـد که بعد از تشـکیل مجلس، به عضویت این فراکسـیون 

درخواهنـد آمد.
4   تعیین نرخ بنزین آزاد به شدت تکذیب شد

تسـنیم نوشـت: مدیرعامل شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده های نفتی 
ایـران بـا تکذیب تعیین نـرخ 1500 تومانی بنزیـن برای فـروش آزاد گفت: هنوز 
قانـون بودجـه ابالغ نشـده اسـت کـه ما نرخـی را تعییـن کنیم. عبـاس کاظمی 

مدیرعامـل شـرکت ملـی پاالیش و پخـش فرآورده های نفتی ایران اظهار داشـت: 
تعییـن نـرخ دوم بنزیـن را بـه  شـدت تکذیب می کنـم و اینکـه وزارت نفت یا هر 
نهـاد زیرمجموعـه این وزارتخانـه مبلغ 1500 تومـان را به عنوان نـرخ دوم بنزین 
محاسـبه یـا تعیین کـرده صحت ندارد.معـاون وزیر نفـت با بیان اینکـه دونرخی 
شـدن بنزیـن مصوبـه مجلـس در قالـب قانـون بودجه سـال 95 بـود، ادامـه داد: 
هنـوز قانـون بودجه ابالغ نشـده اسـت که مـا نرخ تعییـن کنیم؛ هر زمـان قانون 
بودجـه ابـالغ شـد دولـت 4 مـاه فرصـت دارد که جزئیـات اجـرای این قانـون از 
جملـه نـرخ دوم بنزیـن و میزان مصرف در پایه نخسـت را مشـخص و اعالم کند.

5   فرمانده نیروی انتظامی: فرد دستگیر شده
 نه کشمیری است نه عطریانفر

فرمانـده نیـروی انتظامـی اعـالم کـرد: به دنبـال اسـترداد خانمی کـه یکی از 
عوامـل انفجـار دفتـر حزب جمهوری بوده، هسـتیم البتـه در این در حالی اسـت 
کـه هنـوز کشـور آلبانـی در ایـن زمینه همکاری نداشـته اسـت. به گـزارش ایرنا 
سـردار حسـین اشـتری افزود: فرد شناسایی شده در کشـور آلبانی نه کشمیری و 
نـه عطریفانفـر اسـت. این متهم خانمی اسـت که در جریان بمب گذاری شـرکت 
داشـته و در تحقیقـات پلیسـی بـه مامـوران پلیس شناسـایی شـده امـا در حال 

حاضـر کشـور آلبانـی از اسـترداد وی بـه ایران سـرباز می زند.
6   عارف: دستوری وجود ندارد که باید در مجلس چند فراکسیون 

داشته باشیم
ایسـنا نوشـت:اعضای شـورای مرکـزی جبهـه مسـتقلین و اعتدال گرایـان در 
بنیـاد بـاران بـا محمدرضـا عـارف دیـدار کردنـد. اعضای شـورای مرکـزی جبهه 
مسـتقلین و اعتدال گرایـان شـب گذشـته در بنیـاد بـاران بـا محمدرضـا عـارف 
دیـدار کردنـد و او طـی سـخنانی در ایـن دیـدار بـا اشـاره به مشـکالت جامعه و 
خواسـته های مـردم، گفـت: در این زمینـه که ما باید در مجلس چند فراکسـیون 
داشـته باشـیم، دسـتوری وجـود نـدارد و مبنـا بایـد اخالق باشـد.ئوی افـزود: ما 
بـا دیگـر جریان هـا اختـالف نظـر آنچنانـی نداریـم و در بحـث حـل مشـکالت 
اقتصـادی، مبـارزه بـا فسـاد و رفـع معضـالت اجتماعی در کنـار سـایر جریان ها 
حرکـت می کنیـم و در مـوارد سیاسـی نیـز هیـچ راهی جـز تعامل وجود نـدارد.

7   صفارهرندی:حرف های متضاد هاشمی نتیجه تاثیرگذاری مشاورش 
بر اوست

ایسـنا نوشـت: محمدحسـین صفـار هرنـدی گفـت: امـروز بـه جـای تـرور 
شـخصیت  ها، سـخنانی را بـا نسـبت دادن بـه ایـن اشـخاص به گوش مـردم می  
رسـانند تـا دیـد مـردم نسـبت بـه انقـالب تغییر کنـد. با بررسـی هویت مشـاور 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام بر حسـب مدارک آشـکار و بـا مراجعه 
بـه سـایت شـخصی ایـن فـرد نامـه  هـای ایـن فرد بـه سـران فتنـه نمایـان می 

 شـود. در ایـن نامـه  هـا از سـران فتنـه تقدیـر شـده اسـت، کسـی کـه امـام)ره( 
را قاتـل، دیکتاتـور و جـالد مـی  نامـد مـی  تواند مشـاور رئیس مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام شـود؟ علـت حضـور ایـن فـرد تاثیـری گـذاری بر ذهـن رئیس 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام اسـت. حرف های متفـاوت و در تضـاد با حرف  

هـای گذشـته آیـت اهلل هاشـمی محصـول اثرگذاری ایشـان اسـت.
8   حمله نماینده جبهه پایداری به آیت اهلل هاشمی از تریبون مجلس: 

دوست انقالب و نظام نیستید، شر مرسانید
عضـو جبهـه پایـداری در مجلـس دهـم انتقـادات تنـدی را خطاب بـه رئیس 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در نطـق میـان دسـتورش مطـرح کـرد. بـه 
گـزارش خبرآنالیـن، جـواد کریمی قدوسـی نماینده مشـهد در مجلس نهم نطق 
خـود را خطـاب بـه آیت هلل هاشـمی که بنـا به گفتـه وی امروز یکـی از خواصی 
اسـت کـه عبـرت بـزرگ انقـالب واقع شـده اینگونـه ادامـه داد: آقای هاشـمی از 
مـردان شـما زمانـی شـنیدم کـه در سـال 84 اسـتهاله کامـل انقـالب بـه وقـوع 
می پیونـدد، آنهـا خـود را بـرای آن روز آمـاده می کردنـد کـه نظـام امامـت را بـه 
امپراطـوی هاشـمی و فرزندانـش تبدیل کنند. یکی از نزدیکان شـما گفتند مردم 
ایـران مـا را می پرسـتند. آقـای هاشـمی شـما بـه دنبـال سـلب شـجاعت مردم 
بودیـد و آقـای روحانـی شـاگرد مکتب شـما هسـتند کـه گفتند آمریـکا کدخدا 
اسـت. آقای هاشـمی این فریاد ملت اسـت بشـنوید و به آن تن بدهید دسـت از 
ایجاد زحمت برای انقالب بردارید شـما امروز دوسـت و یار انقالب نیسـتید شـر 

مرسـانید کار تمـام شـده و فرصـت نجـات هم باقی نیسـت.
9   انتقادات تند وزیر احمدی نژاد به برجام: آنها که برجام را 

پردستاورد جلوه می دهند، نفوذی اند
یکـی از نماینـدگان تهـران، برجـام را بـی دسـتاورد خواند و خطـاب به رئیس 
جمهـور گفـت: چـرا بـه جـای عذرخواهـی از مـردم، طلبکاریـد! بـه گـزارش 
خبرآنالیـن، مسـعود میرکاظمـي وزیـر نفـت دولـت احمـدي نـژاد در نطق خود 
بـا اشـاره بـه تصویـب برجـام، گفـت: اي کاش دولـت بـه جـاي نالـه در پرداخت 
یارانـه کمـي بـه نارضایتي مـردم در این زمینـه توجه مي کرد، همـان گوش هاي 
ناشـنوایي کـه انتقـادات را در راسـتاي همسـویي بـا رژیـم صهوینیسـتي قلمداد 

مـي کرد.
10   پاسخ آشنا به نماینده مشهد: ملت بزرگ ایران برجام دو را در 7 

اسفند 94 کلید زدند
حسـام الدیـن آشـنا، مشـاور فرهنگـی رئیـس جمهور بـه تذکر شـفاهی جواد 
کریمـی قدوسـی، نماینـده مـردم مشـهد پاسـخ داد و بـرای او مفهوم برجـام دو 
را شـرح داد. بـه  گـزارش خبرآنالیـن، روز یکشـنبه جـواد کریمـي قدوسـي در 
تذکـري بـه رئیـس جمهـور خواسـتار برکناري حسـام الدین آشـنا شـده و گفته 
بودآقای رئیس جمهور! مشـاور شـما مدعی اسـت شـما می خواهید برجام داخلی 
را ادامـه دهیـد، آقـای رئیس جمهـور! بـه صراحت موضـع بگیرید، جـواب بدهید 
کـه نظـر شـما از برجام داخلی چیسـت؟ دیروز هم آشـنا جواب کریمی قدوسـی 
را داد. مشـاور رییـس جمهـور گفـت: ملت بزرگ ما که همیشـه پیشـگام بودند، 
»برجام دو« را در 7 اسـفند سـال گذشـته کلیــد زدند. »برجام دو« همان اقدام 
مشـترک ملـی در داخـل کشـور اسـت. وی افـزود: مقـام معظـم رهبـری نیز در 
سـخنان نـوروزی خـود در اول فروردین 1395 فرمودند:« حرفشـان این اسـت ... 
در قضیه ی هسـته ای توافق شـد و اسـم این را گذاشـتیم »برجام«؛ برجام دیگری 
در قضایـای منطقـه، برجـام دیگری در قضایای قانون اساسـی کشـور؛ برجام 2 و 
3 و 4 و الی غیرذلـک بایسـتی به وجـود بیاید تـا ما بتوانیم راحـت زندگی کنیم.« 
همـان گونـه کـه مالحظـه مـی فرماییـد نظـر ریاسـت محتـرم جمهـور اساسـا 
معطـوف به مسـائل داخلی اصلی کشـور اسـت که همـگان در اهمیـت آن متفق 
هسـتند و بـرای حـل آن ها نیـاز به ایجاد عـزم ملی و یک برنامه ریزی مشـترک 
اسـت در حالـی کـه نگرانی مقـام معظم رهبـری معطوف به ترفند روانی دشـمن 

اسـت کـه بدنبـال تحمیل خواسـته هـای خود بـر ملت ایران اسـت.

نماینده بم آخرین نطقش در مجلس نهم را ایراد کرد

آخرین دلواپسی در پارلمان

نماینـده مـردم بـم در مجلـس نهم شـورای 
انتخابـات مجلـس  اسـالمی کـه نتوانسـت در 
دهـم رای مـردم را کسـب کنـد، در نطق میان 
دسـتور خـود با حملـه به اصالح طلبـان، دالیل 
دلواپـس بودن خود را تشـریح کـرد. به گزارش 
میـان  نطـق  در  غضنفرآبـادی  موسـی  ایرنـا 
دسـتور خـود افـزود: من دلواپسـم؛ وقتـی فتنه 
78 از سـوی افـراد شـاخص اصـالح طلب کلید 

مـی خـورد و به انقـالب و آرمان هـای امام)ره( 
و شـهدا هتـک حرمت می شـود و فتنـه 88 از 
سـوی اصالح طلبـان رقم خـورده و خیمه های 
عزای سـرور و سـاالر شـهیدان به آتش کشیده 
شـده و بـه آرمان های انقـالب از جمله حمایت 
از مظلومـان فلسـطین مـورد تعـرض قـرار می 

گیـرد، مـن دلواپس مي شـوم. 
وی ادامـه داد: وقتـی بـه اصـل نظـام توهین 

و حملـه شـده و عکـس امـام راحـل)ره( پـاره 
شـده و دسـت برخـی اصـالح طلبان در دسـت 
از جملـه سـلطنت طلبـان و  دشـمنان نظـام 
منافقـان قـرار مـی گیـرد و مسـاجد بـه آتـش 
کشـیده مـی شـود، وقتـی بـا آتـش زدن اموال 
عمومـی موجبـات ناامنی در جامعـه فراهم می 
شـود و وقتـی که با اردوکشـی در کـف خیابان 
احقـاق حـق مـی شـود؛ آیـا دلواپـس نباشـم؟ 
نماینـده مردم بـم در مجلس یادآور شـد: وقتی 
بـا ایجاد فضاهای مبهم از جمله کشـته سـازی، 
احساسـات مـردم را بـی جهـت علیـه نیروها و 
حافظـان انقـالب تحریک می کننـد و وقتی که 
نامـه بـدون سـالم و خداحافظـی تنظیم شـده 
و بـه آغـاز شـروع فتنـه کـد داده مـی شـود و 
وقتـی دختـر و پسـر در صـف کذب و نمایشـی 
در نمازجمعـه کذایـی مـی ایسـتند و بسـیجی 
در سـطل زبالـه آتش زده شـده و چـادر به زور 

از سـر زنـان قهرمـان ملـت برداشـته می شـود 
و وقتـی ایـن همـه جنایـات از سـوی سـران 
اصالحـات محکومیتـی صـورت نمی گیـرد؛ آیا 

نبایـد دلواپـس بود؟
وی ادامـه داد: وقتـی نیرنـگ دشـمن را بـه 
وضـوح دیـده و برخـی مسـئوالن خـود را بـه 
خـواب زده و وقتـی دغدغه هـای رهبری معظم 
انقالب نسـبت بـه موضوعات فرهنگـی برطرف 
نشـده اسـت، آیـا حـق نـدارم دلواپـس باشـم؟ 
وقتـی توصیـه های رهبری شـنیده نشـده و به 
فتنـه گـران بها داده می شـود و دغدغه ایشـان 
در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی برطرف نمی شـود؛ 
نبایـد دلواپس بـود؟ غضنفرآبادی گفـت: وقتی 
روحیـه اشـرافی گـری در مسـئوالن گسـترش 
پیـدا کـرده و مـردم بـه خاطـر گرفتـاری هـا و 
بیـکاری هـا دچار افسـردگی مـی شـوند؛ نباید 
دلواپـس بـود؟ وقتـی کـه تفکـر خطرنـاک »یا 

بایـد بـا آمریـکا کنـار بیاییـم یـا بـه طـور دائم 
تحـت فشـار از سـوی آمریکا باشـیم« از سـوی 
برخـی مسـئوالن رواج پیـدا مـی کنـد کـه بـر 
اسـاس ایـن تفکـر عقـب نشـینی هـای گام به 
گام در مقابـل آمریـکا ادامـه پیـدا مـی کند که 
تصویـر آن در برجام 2 و 3 مشـاهده می شـود؛ 
آیـا نبایـد دلواپـس بود؟ ایـن نماینده مـردم در 
مجلـس نهـم گفـت: آنان کـه غیـرت و بصیرت 
عمـار و مالـک داشـته باشـند دلواپـس بـوده و 
آنـان کـه مانند سـلیمان خزاعی هـا خیلی دیر 
از خـواب غفلـت بیـدار مـی شـوند، دلخـوش 
هسـتند و حتی سربریدنشـان را هـم توهم می 

دانند.
 نماینـده مـردم بم در مجلـس نهم در بخش 
دیگـری از نطـق خـود بـه انتخـاب خـود در دو 
دوره مجلـس و خدماتـی کـه به شهرسـتان بم 

شده اسـت اشـاره کرد.
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تکنولوژی

خبر

گوشی پروژه تانگو و محصوالت 
جدید موتوروال 20 خرداد در مراسم 

لنوو معرفی می شوند
پیشـتر اخبـار زیـادی در رابطه با پروژه تانگو منتشـر 
شـده بود. اکنون مشـخص شـده در مراسـم 9 ژوئن )20 
خـرداد(، کمپانـی لنوو از گوشـی پروژه تانگـو و تعدادی 
از تولیـدات موتـوروال رونمایـی خواهـد کـرد.در تاریـخ 
17 مـی )28 اردیبهشـت( طـی مراسـمی در دهلـی نـو 
و مکزیـک قرار اسـت گوشـی های موتـوروال موتو جی  4 
و موتـو جـی  4 پـالس معرفی شـوند. اکنون لنـوو اعالم 
کـرده کـه در تاریـخ 9 ژوئـن )20 خـرداد( یک گوشـی 
پـروژه تانگـو و تعـدادی از تولیـدات موتـوروال را معرفی 
خواهـد کـرد. ایـن تاریـخ دومیـن همایـش تکنولـوژی 
جهانـی لنـوو اسـت. پـروژه تانگـو حاصل همـکاری لنوو 
و گـوگل اسـت کـه بـا ترکیـب دوربیـن و سنسـور ها در 
گوشـی و تبلـت می توانـد نقشـه های سـه بعدی تولیـد 
کنـد. لنـوو اعـالم کـرده اسـت: »پـروژه تانگـو واقعیتـی 
دیگـر  و  داخلـی  مسـیریابی  بـازی،  شـامل  تکمیلـی 
می کنـد.«  وارد  هوشـمند  گوشـی های  بـه  را  امکانـات 
نمونـه اولیـه پـروژه تانگـو مربـوط بـه فبلتـی بـا صفحه 
نمایـش کوچک تـر از 6.5 اینـچ بـود. یـک دوربیـن 4 
مگاپیکسـل بـا لنـز 180  درجـه Fish-eye در پشـت 
فبلـت قـرار داشـت. دوربین جلـوی گوشـی 120 درجه 
بـود و یـک دوربین عمـق سـنج 180×320 نیـز در این 
فبلـت وجود داشـت. در خالل کنفرانـس جهانی موبایل 
در مـاه فوریـه )اسـفند 1394( لنوو، پـروژه تانگو را برای 
تسـت در مـوزه بارسـلونا قـرار داد که بسـیار کار آمد بود. 
بـا گرفتـن تبلت پـروژه تانگو در مقابل هـر قطعه هنری، 
اطالعـات موجـود در رابطـه بـا آن نمایـش داده می شـد 
دقیقـاً ماننـد اینکه یـک راهنمای تور آن جا قرار داشـت.
در تاریـخ اعالم شـده لنـوو از تکنولوژی های تولید شـده 
توسـط موتوروال نیـز رونمایی خواهد کرد کـه نحوه نگاه 
و تفکـر کاربـران نسـبت به موبایـل را تغییـر خواهد داد.

خدمات 6۹ دستگاه دولتی در درگاه 
دولت هوشمند ارائه می شود

معـاون وزیر ارتباطـات و فناوری اطالعات در مراسـم 
اعـالم  هوشـمند  دولـت  خدمـات  ملـی  درگاه  افتتـاح 
کـرد کـه خدمـات 69 دسـتگاه دولتـی در درگاه دولـت 
هوشـمند با اسـتفاده از 14 سـرور ارائه می شـود.نصراهلل 
جهانگـرد، رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات ایـران در 
مراسـم افتتـاح درگاه ملـی خدمـات دولـت هوشـمند 
گفـت: »شـتاب رشـد ارتباطـات در برنامه پنجم توسـعه 
از همـه بخش هـا باالتـر بـود و طـی برنامه ششـم سـهم 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در تولیـد ناخالـص ملـی 
ایران باید افزایش و رشـد داشـته باشـد.«رئیس سـازمان 
فنـاوری اطالعـات افـزود: »اقدامـات راه انـدازی شـبکه 
انجـام شـده اسـت. در بخـش دولـت  ملـی اطالعـات 
الکترونیکـی 5 پـروژه اصلـی در نظـر گرفتـه شـده کـه 
یکـی از آنهـا درگاه ملـی خدمات دولت هوشـمند اسـت 
کـه امـروز افتتاح می شـود.« جهانگرد گفـت: »فعالیت ها 
در درگاه دولت هوشـمند در خوشـه های مختلف و از 14 
سـرور انجـام می شـود و در آینـده ایـن خدمـات اضافـه 
خواهد شـد. هـم اکنون 69 دسـتگاه دولتی خدماتشـان 

روی درگاه دولـت هوشـمند ارائـه می شـود.«

واتس اپ در حال تست قابلیت 
تماس ویدیویی است

مدتـی قبـل سـرویس پیام رسـان واتـس اپ، امـکان 
برقـراری تماس هـای صوتـی را به اپلیکیشـن خود اضافه 
کـرد. حـاال ظاهـرا این پیام رسـان در حال تسـت قابلیت 

تماس هـای ویدیویی اسـت. 
مـدت زیادی از اضافه شـدن امکان ایجـاد تماس های 
صوتـی در واتـس اپ نمی گـذرد و حاال این شـرکت قصد 
دارد تـا یـک گام دیگر به جلو برداشـته و امکان برقراری 
تماس هـای تصویـری را نیـز بـه سـرویس خـود اضافـه 
کنـد. در جدیدتریـن نسـخه آزمایشـی ایـن پیام رسـان، 
گزینـه ای بـرای برقـراری تماس های ویدیویی به چشـم 
می خـورد. متاسـفانه بـه نظـر  می رسـد در حـال حاضـر 
ایـن قابلیـت بـرای همـه کاربـران فعـال نشـده و برخی 
 Video Calling is unavailable از افـراد بـا پیغـام
at this time )تمـاس تصویـری در حـال حاضـر در 
دسـترس نیسـت( مواجـه می شـوند. در هرحـال برخـی 
دیگـر از کاربـران گـزارش داده انـد که موفق به اسـتفاده 
از ویژگـی مـورد اشـاره شـده اند. ایـن قابلیت اکنـون در 
فـاز تسـت بـوده و احتمـاال زمان زیـادی تا فعال شـدن 
آن بـه صـورت عمومـی برای همـه کاربران باقـی نمانده 
اسـت. پـس می تـوان گفـت بـه زودی قابلیـت برقـراری 
و  اندرویـدی  اپلیکیشـن های  در  ویدویـی  تماس هـای 
iOS پیام رسـان واتسـاپ بـه زودی در دسـترس همـه 

قـرار می گیـرد.

تعـدادی از کابـران اپـل با مشـکل حذف شـدن خـودکار 
آهنگ هـا از روی آیتونـز روبـرو شـده اند. در حالـی کـه اپل 
نیـز از دلیـل بروز چنیـن مشـکلی اظهار بی اطالعـی کرده، 
امـروز بیانیـه ای از سـوی این کمپانـی در ارتباط با مشـکل 
پیش آمده منتشـر شـده اسـت. تعـدادی از کاربـران آیتونز 
اعـالم کرده انـد کـه ایـن برنامـه فایـل آهنگ هـای آن ها را 

می کند. حـذف 
 اپـل امـروز اعـالم کـرد کـه هفتـه آینـده به روز رسـانی 
از  کـه  آیتونـز عرضـه می کنـد  برنامـه  بـرای  را  جدیـدی 
منتشـر  بیانیـه  اسـت. طبـق  برخـوردار  بیشـتری  امنیـت 
شـده از سـوی اپـل در iMore، » در مـوارد بسـیار اندکی، 
کاربـران اطـالع داده انـد که فایل هـای موزیک آن هـا بدون 
اجـازه از روی کامپیوتـر حـذف می شـود.« با ایـن حال اپل 
موفـق نشـده کـه این بـاگ را رفـع کنـد و اعالم کـرده که 
دقیقـاً نمی دانـد کـه چه مشـکلی باعث این اتفاق می شـود.

ایـن مشـکل کـه از زمـان عرضـه اپـل موزیک در سـال 
بـار دیگـر  گذشـته وجـود داشـته اسـت، هفتـه گذشـته 
توسـط جیمـز پینکسـتون در بـالگ vellumatlanta بـا 
عنـوان » اپـل موزیـک آهنگ هـای مـن را دزدیـد« خـود 
را نشـان داد. در ایـن پسـت توضیـح داده شـد کـه 122 
گیگا بایـت از فایل هـای موزیـک پینکسـتون ناگهـان ناپدید 
شـده اند. یکـی از مسـئوالن اپـل بـه او عنوان کـرده بود که 
فایل هـا بـدون اجـازه او بعـد از عضویـت در اپـل موزیـک 
حـذف شـده اند. پینکسـتون عنـوان کـرد کـه بـر اسـاس 
گفته هـای نماینـده اپـل، برنامـه اپـل موزیـک، فایل هـای 
سیسـتمی را بـا فایل هـای سـرویس های ابـری جایگزیـن 
کـرده و در ایـن فرآینـد فایل هـای اصلـی را حـذف کـرده 

ست. ا

بیانیـه امـروز اپل مشـخص کرد کـه حـذف فایل ها جزو 
عملکرد هـای مـورد انتظـار برنامـه اپل موزیک نبوده اسـت:

» در مـوارد بسـیار اندکـی، کاربـران گـزارش داده انـد 
کـه فایل هـای موزیـک موجـود در کامپیوتـر، بـدون اجـازه 
آن هـا حذف شـده اسـت. مـا ایـن اتفاقـات را بسـیار جدی 
بخـش  موزیـک  کـه  می دانیـم  زیـرا  می کنیـم  پیگیـری 
مهمـی بـرای مشـتریان ما اسـت و تیم فنی مـا در حال کار 
بـرای شناسـایی دلیـل ایـن اتفاق اسـت. مـا موفـق به حل 
ایـن مشـکل نشـده ایم اگرچـه هفتـه آینـده به روز رسـانی 
جدیـدی را بـرای آیتونـز منتشـر خواهیـم کرد کـه امنیت 
بیشـتری برخوردار اسـت. اگـر کاربری با این مشـکل روبرو 

شـده بایـد بـا Apple Care تمـاس بگیـرد.«
مـا همچنـان عامـل ایـن مشـکل را نمی دانیـم زیـرا بـه 
نظـر نمی رسـد کـه ایـن اتفـاق تنهـا یـک اشـتباه کاربـری 
باشـد. سـایت iMore توضیـح داده کـه چگونـه ایـن باگ 
جایگزیـن   Cloud هـای  فایـل  بـا  را  اصلـی  فایل هـای 
می کنـد. طراحـی ایـن برنامـه بـرای گوش کـردن آهنـگ 
در دسـتگاه های دیگـر ماننـد آیفـون یا مک اسـت. مشـکل 
زمانـی حـاد می شـود کـه بـا برنامه هـای دیگری بر اسـاس 
Cloud ماننـد اپـل موزیـک کار می کنیـد. iMore اعـالم 
کـرده کـه ممکـن اسـت برنامـه اپـل موزیـک، زمانـی کـه 
از آیتونـز نسـخه 12.3.3 اسـتفاده می کنیـد، منبـع ایـن 
مشـکالت باشـد. اپـل هنـوز در ایـن رابطـه اظهـار نظـری 

اسـت. نکرده 
بنابرایـن تـا زمانـی کـه اپـل این مشـکل را حـل نکرده، 
بهتـر اسـت فهرسـت موسـیقی در Cloud را بـر اسـاس 
فایل هـای خـود، نسـازید و همچنیـن از موزیک هـای خـود 

بگیرید. بـک آپ 

اسـتفاده از انرژی هـای تجدیـد پذیـر و پـاک و تالش 
بـرای کاهـش انتشـار گازهای گلخانـه ای باعث شـده تا 
متخصصیـن تمـام موارد ممکـن برای اسـتفاده از چنین 

انرژی هایـی را بـرآورد کنند. 
انرژی هـای  ملـی  آزمایشـگاه  منظـور  همیـن  بـه 
تجدیدپذیـر وزارت انـرژی آمریـکا گزارشـی را منتشـر 
از  اسـتفاده  جوانـب  بررسـی  بـه  آن  طـی  کـه  کـرده 
پنل های خورشـیدی روی سـقف تمامی سـاختمان های 

سـطح آمریـکا پرداختـه اسـت. 
سـقف را بایـد یکـی از ارکان تمـام سـاختمان هایی 
بشـر سـاخته می شـود. سـقف  بـه دسـت  خوانـد کـه 
یـک سـاختمان عـالوه بـر جلوگیـری از ورود بـرف و 
بـاران و تابـش نـور خورشـید، شـماری از تاسیسـات را 
نیـز در بـاالی سـاختمان ها نگـه مـی دارد؛ هرچنـد در 
برج هـای مـدرن می توان بـه جایـگاه نشسـت هلیکوپتر 
روزهـا  ایـن  کـرد.  اشـاره  نیـز  مخابراتـی  آنتن هـای  و 
را کـه روی سـقف  ابـزاری  بـه  نیـز  گزینـه ی دیگـری 
خانه هـا قـرار می گیـرد، اضافه شـده و آن چیزی نیسـت 

باتـری خورشـیدی. پنل هـای  جـز 
و  گلخانـه ای  گازهـای  کاهـش  بـرای  شـتاب   
انرژی هـای  از  اسـتفاده  هـوا،  آلودگـی  از  جلوگیـری 
پـاک را بـه عنـوان یـک گزینـه ی حیاتـی در بسـیاری 
از کشـور ها مطـرح کـرده اسـت. از ایـن رو آزمایشـگاه 
ایالـت  انـرژی  انرژی هـای تجدیدپذیـر در وزارت  ملـی 
متحده ی آمریکا گزارشـی را منتشـر کـرده که در آن به 
بررسـی تمـام جوانـب اسـتفاده از پنل های خورشـیدی 

اسـت. پرداختـه  سـاختمان ها  روی 
در بررسـی های صـورت گرفتـه توسـط وزارت انـرژی 
آمریـکا، سـقف سـاختمان ها در بیـش از 128 شـهر این 

کشـور مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
تمـام سـاختمان ها  نظـر سـقف  مـورد  بررسـی  در   
پنل هـای  از  میزبانـی  بـرای  بـزرگ  و  از کوچـک  اعـم 
خورشـیدی فوتوولتائیـک بررسـی شـده و میـزان انرژی 
تولیـد شـده در هـر منطقـه ای بـا توجـه بـه ظرفیـت 
موجـود محاسـبه شـده اسـت. براسـاس اطالعـات ارائه 
شـده، در کشـور آمریـکا می تـوان 39 درصـد از انـرژی 
باتری هـای  قـراردادن  از  اسـتفاده  بـا  را  مصرفـی  کل 

خورشـیدی روی سـقف، تولیـد کـرد.
تولیـد بیش از 39 درصد از انـرژی مصرفی در آمریکا 
بـا اسـتفاده از پنل هـای خورشـیدی در ایـاالت متحـده  
عـدد بسـیار بزرگـی اسـت کـه البته بـا در نظـر گرفتن 
خورشـیدی،  پنل هـای  از  اسـتفاده  بـا  تولیـد  حداقـل 

حاصل شـده اسـت.
انـرژی از پنل هـای   در صورتـی کـه امـکان تولیـد 
خورشـیدی نصـب شـده روی زمیـن را نیـز بـه مجموع 
انـرژی تولید شـده توسـط باتری های خورشـیدی اضافه 
کنیـم، سـهم بسـیار بیشـتری از تولید انـرژی الکتریکی 

بـه پنل هـای خورشـیدی اختصـاص خواهـد یافت. 
در صـورت اضافه کـردن سـایبان پارکینگ ها و نمای 
سـاختمان هایی کـه همیشـه در معـرض تابـش آفتـاب 
پنل هـای  راه  از  شـده  تولیـد  انـرژی  میـزان  هسـتند، 

خورشـیدی بیـش از پیـش افزایـش پیـدا می کنـد.

متن آگهی 
آقـای محسـن صنعتگـر فرزند محمود مالک موازی 960 سـهم مشـاع از 1632 سـهم 
ششـدانگ خانـه پـالک شـماره 977 فرعی از 2 اصلـی واقع در زرند بخـش 16 کرمان 
کـه سـند مالکیـت آن بـا شـماره 209399 ذیـل ثبـت 3160 صفحـه 28 دفتـر 19 
صادر و تسـلیم گردیده اصغر صنعتگر فرزند محمود مالک موازی 128 سـهم مشـاع از 1632 سـهم 
ششـدانگ خانـه پـالک 977 فرعـی از 2 اصلـی واقع در زرند بخـش 16 کرمان که سـند مالکیت آن 
با شـماره 209382 ذیل ثبت 3317 صفحه 495 دفتر 19 صادر و تسـلیم گردیده، ضمن تسـلیم 4 
برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود 
گردیده و در خواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتب یـک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت به ملک فوق الذکر میباشـد کـه در این آگهی ذکـر نگردیده و یـا مدعی وجود 
سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت اسـناد و 
امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد در غیـر این صورت پـس از مضی مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1395/2/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند- حسین توحیدی نیا م الف 39               

آگهی مزایده مال غیرمنقول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در اجـرای پرونـده کالسـه 
930004 سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی واقـع در کرمـان 
خیابـان زریسـف کوچـه شـماره 31 فرعـی اول سـمت چـپ انتهـای فرعـی سـمت 
راسـت درب قهـوه ایـی دارای پـالک ثبتـی شـماره 1076 فرعـی از 2788 اصلـی بخـش 3 کرمـان 
مشـتمل بر دو طبقه که ارزش سـه دانگ ملک طبق نظریه کارشناسـی بمبلغ 788/500/000 ریال 
ارزیابی و تقویم گردیده اسـت را از طریق مزایده به فروش برسـاند. جلسـه مزایده در تاریخ دوشـنبه 
1395/3/10 راس سـاعت 12 ظهـر در محـل اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان بـا حضور 
نماینـده محتـرم دادسـتان برگزار مـی گردد. متقاضیان شـرکت در مزایده بایسـتی 10 درصد قیمت 
پیشـنهادی خـود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی بـه شـماره 2171293951000 
واریـز و قبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی خـود در پاکتی درب بسـته تا سـاعت مقـرر در روز 
مزایده به این اجرا تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت به پیشـنهاداتی که بعد از سـاعت اعالم شـده واصل 
گـردد ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد. برنده مزایده کسـی خواهد بود که قیمت باالتری پیشـنهاد داده 

باشـد و در صـورت عـدم واریـز بموقـع باقیمانـده وجه مـورد مزایده 10 درصـد واریزی بـه نفع دولت 
ضبـط خواهـد شـد ضمناً طالبیـن خرید در صورت تمایـل می تواننـد از 5 روز به وقت مزایـده تا روز 

از ملـک مذکور بازدیـد نمایند. 
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری کرمان- طاهری م الف 356 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمدرضـا مرکزی فرزند احمد مالک ششـدانگ پالک 7888 فرعـی از 6 اصلی 
بخـش 4 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 5618 صفحـه 33 دفتر 21 
صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده 
مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبور بعلـت مفقـود و درخواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یک اصالحی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر با وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر این صـورت پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 95/2/28

معاون اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان- مصیب افشارمنش م الف 160

آگهی مزایده 
دادگاه عمومـی ماهـان قصد دارد در پرونده کالسـه 92/2146 به موجب حکم شـماره 
94/227 مورخـه 1394/02/05 دو بـاب منـزل مسـکونی به پالکهـای 2896 فرعی از 
یـک اصلـی واقـع در ماهـان علـی آباد شـش دانگ جنـب حمـام شـهرداری از امالک 
مرحـوم ماشـاءاهلل شـفیعیان ماهانـی بـا قیمـت کارشناسـی شـده اولی بـه مبلغ یک 
میلیـارد و نهصـد و شـصت و هفـت میلیون و هفتصد هـزار ریـال و دیگری که فاقد پالک می باشـد 
بـه مبلـغ سـیصد و شـانزده میلیون و سـیصد هـزار ریـال از طریق مزایـده عمومی به فروش برسـاند 
کسـانی کـه قصـد شـرکت در مزایده فـوق را دارنـد حداکثر می توانند ظرف بیسـت روز پس از نشـر 
آگهـی پیشـنهادات خـود را به انضمام قبض 10درصد کارشناسـی شـد بـه مبلـغ 228400000 که 
به حسـاب 2171293974004 بنام سـپرده دادگاه ماهان واریز شـود و به دفتر اجرای احکام دادگاه 
ماهـان ارائـه نمائیـد و تاریـخ مزایده روز چهارشـنبه 1395/3/19 سـاعت 11 صبح اعـالم می گردد.

مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان- مجید شیروانی م الف 381 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان آقـای علـی اکبـر محمودیـان فرزنـد محمدعلـی بـا وکالـت خانـم فاطمـه 
کاربخـش دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده آقـای مسـعود سـعید فرزنـد محمـد بـه 
خواسـته مطالبـه مبلغ یکصد و سـی میلیون ریال بـه این دادگاه تقدیم که به کالسـه 
9409983444100549 در شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقـی راور ثبـت و وقـت 
رسـیدگی بـه پرونـده بـه تاریخ 1395/03/29 سـاعت 9 صبح تعیین گردیده اسـت بـه علت مجهول 
المـکان بـودن خوانده و حسـب درخواسـت خواهـان و به تجویز مـاده 73 قانون ایین دادرسـی مدنی 
و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار چاپ و آگهـی می گردد تا 
خوانـده فـوق پـس از نشـر آگهی و اطـالع از مفاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم نشـانی کامل 
خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسـیدگی حاضر شـوند 

در غیـر ایـن صـورت دادگاه غیابـاً بـه پرونـده رسـیدگی و اتخاذ تصمیم خواهـد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی م الف 30 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـرآراء صـادره هیات حل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و امالک 
مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر به منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می تواند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی تقدیم 

نمایند. 
امالک واقع در بخش 16 کرمان شهرستان کوهبنان 

1- 1631 فرعـی مجـزی از 663 فرعـی از 1 اصلـی آقـای حسـین ایـزدی کموئـی فرزنـد حسـن به 
شناسـنامه 7 صـادره از زرنـد در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه بـه مسـاحت 421/66 مترمربع 
واقـع در بخـش 16 کرمـان کوهبنـان بلوار بیـن الحرمین خریـداری از محل مالکیـت محمود مطیع 

الدوله مالـک اولیه 
2- 1637 فرعـی مجـزی از 1309 فرعـی از 1 اصلی آقای مرتضی میرزائی حتکنی فرزند غالمرضا به 
شناسـنامه 301 صادره از زرند در ششـدانگ مغازه مشـتمل بر فوقانی به مسـاحت 50 مترمربع واقع 
در بخـش 16 کرمـان کوهبنان خیابان شـیخ ابوسـعید روبروی حسـینیه خریـداری از محل مالکیت 

احمدرضا قربانـی مالک اولیه. 
3- 2367 فرعـی مجـزی از 1056 فرعـی از 2 اصلـی آقـای علـی عرب اپـورواری فرزنـد قنبرعلی به 

شناسـنامه 14 صادره از زرند ششـدانگ مغازه به مسـاحت 19/80 مترمربع واقع در بخش 16 کرمان 
کوهبنـان بلـوار امـام )ره( خریـداری از محل مالکیت مریم قاسـمخانی مالک اولیه 

4- 2431 فرعـی مجـزی شـده از 1050 فرعـی از 2 اصلی آقای قنبرعلی محمـدی عزیزآبادی فرزند 
محمدحسـن به شناسـنامه 49 صادره از زرند در ششـدانگ خانه به مسـاحت 370/28 مترمربع واقع 
در بخـش 16 کرمـان کوهبنـان خیابان شـریعتی کوچه شـهید احمـدی خریـداری از محل مالکیت 

اسماعیل خسـروی مالکین اولیه. 
5- 2436فرعـی مجـزی از 84 فرعـی از 2 اصلـی آقـای حسـین دانشـی فرزند محمد به شناسـنامه 
9 صـادره از کوهبنـان در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 365/57 مترمربع واقع در بخـش 16 کرمان 
کوهبنـان خیابـان شـهید صدوقی کـوی 12 خریـداری از محل مالکیت عبدالحسـین سـیف الدینی 

مالـک اولیه.
6- 2438 فرعـی مجـزی از 1503فرعـی از 2 اصلـی آقای اکبر ایزدی بیدانی فرزند حسـن به شـماره 
شناسـنامه 10 صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت 268/67 مترمربع 
واقـع در بخـش 16 کرمان کوهبنان خیابان صدوقی خیابان اسـتانه کوچه میـراث فرهنگی خریداری 

از محـل مالکیت زهرا رشـیدخانی مالک اولیه 
7-  2438 فرعـی مجـزی از 1503فرعـی از 2 اصلـی خانـم کبری قربانی کوهبنانـی فرزند محمد به 
شـماره شناسـنامه 81 صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت 268/67 
مترمربـع واقـع در بخـش 16 کرمان کوهبنان خیابـان صدوقی خیابان اسـتانه کوچه میراث فرهنگی 

خریـداری از محل مالکیـت زهرا رشـیدخانی مالک اولیه
8- 2439 فرعـی مجـزی از 1050 فرعـی از 2 اصلـی آقـای علـی اکبـر صنعتگـر کوهبنانـی فرزنـد 
حسـین بـه شناسـنامه 2 صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانه به مسـاحت 348/50 مترمربـع واقع در 
بخـش 16 کرمـان کوهبنـان بلوار امام کوچه فخارزاده خریداری از محل مالکیت اسـماعیل خسـروی 

کوهبنانی مالـک اولیه.
9- 2440 فرعـی مجـزی از 929 فرعـی از 2 اصلـی آقـای عبـاس مالکـی نـژاد فرزنـد علـی اکبـر به 
شناسـنامه 2891 صـادره از کوهبنـان در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 297/75 مترمربـع واقـع در 
بخـش 16 کرمـان کوهبنان خیابان طالقانی کوچه 20 خریداری از محل مالکیت غالمحسـین فکری 

مالـک اولیه. 
10- 2398 فرعـی مجـزی از 718 فرعـی از 2 اصلـی خانـم عصمـت سـیف الهـی ده میـری فرزنـد 
حسـین به شناسـنامه 80 صادره از کوهبنان در ششـدانگ خانه به مسـاحت 276/80 مترمربع واقع 
در بخـش 16 کرمـان کوهبنـان خیابـان بی بـی عصمت کوچـه 3 خریداری از محـل مالکیت نصرت 

محمدزاده مالـک اولیه. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/28        تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/11
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اپل دلیل حذف موزیک های کاربران
آیتونز را نمی داند

تولید 39 درصد انرژی الکتریکی در آمریکا 
با نصب باتری خورشیدی روی سقف خانه ها

جذابیـت واقعیـت مجـازی باعـث شـده تـا رفتـه رفتـه 
کمپانی هـای بسـیاری بـه ایـن سـمت رفتـه و محصوالتی را 
در ایـن حـوزه راهـی بـازار کننـد. ایسـر نیـز بـه اسـتودیوی 
Starbeeze پیوسـته تا هدسـت واقعیت مجازی مخصوص 
بازی هـای آرکیـد و بازی هایـی بـا حـال و هـوای پارک هـای 

تفریحـی را توسـعه دهد.
هـر روز شـاهد ورود کمپانی هـای جدیـدی بـه حـوزه ی 
واقعیـت مجازی هسـتیم؛ بطوریکه هر کمپانی سـعی دارد با 
عرضـه ی یـک محصول کاربـردی، از مـوج اولیـه ی این ترند 
جدیـد در دنیـای تکنولـوژی اسـتفاده کـرده و سـهمی را به 
خـود اختصـاص دهد. کمپانی تایوانی ایسـر نیـز در نظر دارد 
تـا بـا همـکاری اسـتودیوی بازی سـازی Starbeeze، یـک 
هدسـت واقعیـت مجـازی مخصوص انجـام بازی هـای آرکید 
و بازی هایـی کـه درون مایـه ی آن هـا تجربـه ی پارک هـای 
تفریحـی اسـت، توسـعه دهـد. Starbeeze در سـال اخیـر 
یک هدسـت واقعیت مجـازی با نـام StarVR معرفی کرده 
اسـت. بـه نظـر می رسـد ایـن Starbeeze در نظـر دارد تـا 
توسـعه ی سـخت افزاری ایـن هدسـت واقعیـت مجـازی را با 

همـکاری ایسـر به پیـش ببرد.

از جملـه ی ویژگی هـای اصلـی هدسـت واقعیـت مجازی 
StarVR بایـد بـه دامنـه ی دیـد بسـیار باالی این هدسـت 
واقعیـت مجـازی اشـاره کرد که براسـاس شـنیده ها، بسـیار 
بـه دامنـه ی دیـد انسـان در حالت عـادی نزدیک اسـت و به 
نوعـی شبیه سـازی دیـد پیرامونی انسـان در آن انجام شـده 
اسـت. اطالعـات ارائـه شـده توسـط اسـتاربیز نشـان از ایـن 
دارد کـه ایـن هدسـت واقعیـت مجـازی دارای دامنـه ی دید 
210 درجه ای اسـت که بسـیار بیشـتر از دامنـه ی دید 110 
درجـه ای رقبایـی نظیـر آکیولـس ریفـت و وایـو اچ تی سـی 

است.
اضافـه شـدن ایسـر بـه فرآینـد تولید و توسـعه ی اسـتار 
کـرده  اسـتاربیز  تجـارت  وارد  را  تجـاری  شـریکی  وی آر، 
کـه اطالعـات بسـیار بیشـتری را در مـورد رونـد توسـعه ی 
سـخت افزار دارد. ایـن موضـوع بـه طـور حتـم باعـث خواهد 
شـد تـا اسـتاربیز پروسـه ی تولیـد هدسـت واقعیـت مجازی 
خـود را بـا سـرعت بیشـتری بـه پیـش ببـرد. ایسـر نیـز در 
سـوی مقابـل، در حـال پیـش بـردن برنامه هـای خـود بـه 
بـه  کـه  اسـت  لپ تاپ هایـی  و  پی سـی ها  تولیـد  منظـور 
منظـور پشـتیبانی از هدسـت اسـتار وی آر توسـعه یافته اند.

اسـتاربیز اعـالم کـرده که هدسـت طراحی شـده توسـط 
ایـن کمپانی بری اسـتفاده از کاربری های حرفـه ای تفریحی 
مبتنـی بر موقعیت مکانی اسـتفاده خواهد شـد کـه از این رو 
عرضـه ی ایـن محصـول بـه کاربـران معمولـی را دور از ذهن 
می کنـد. در واقـع ایـن محصـول را نمی تـوان یـک هدسـت 
واقعیـت مجازی مخصوص گیمرها خوانـد که از آن در منزل 

خود اسـتفاده خواهند کرد. اسـتفاده از هدسـت های واقعیت 
مجـازی بـرای شبیه سـازی رولرکوسـترها و ابزارهـای بـازی 
مـورد اسـتفاده در پارک هـا رفته رفتـه جنبـه ی تجاری تری 
پیـدا می کند و به نظر می رسـد ایسـر و اسـتاربیز نیـز اولین 
کمپانی هایـی هسـتند کـه بـه ایـن حـوزه به صـورت جدی 

وارد می شـوند.

Starbeeze ایسر با همکاری
هدست واقعیت مجازی تولید می کند

خبر
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فرهنگ و هنر

شعر

کالهی که بهار سر درختان گذاشت
شـهرام پارسـا مطلق-  محمـد جواد شـریف آبـادی از 
اسـتعدادهای جـوان شـعر کرمـان اسـت کشـف ، نـگاه 
خـاص ، تصاویـر بدیـع ، ایجاز و آشـنایی زدایی در معنا 
از وجـوه بـارز شـعر اوسـت  و اگـر خیـال هـای شـاعر 
مابـه ازاهـای بیرونی مناسـب تـری پیدا کننـد بر غنای 
شـعرهایش افـزوده خواهـد شـد شـریف آبـادی متولـد 
کرمـان ، دانـش آموخته مهندسـی صنایـع  و از اعضای 
انجمـن شـعر » هـوای تازه امروز« اسـت شـا عـری در 
حـال شـدن و تجربـه هـای جدیـد کـه در آینـده از او 
بیشـتر خواهیـم شـنید چنـد شـعر آزاد را مـی خوانیم:

1 
وقتی به شعر نمي رسد

به زخم باغ می رسد
و زبان زنبور را

برای گل ها
ترجمه می کند

وقتی به شعر نمي رسد
دست ماه را می گیرد
و از آغوش شلوغ شب

به خلوت خورشید می برد
وقتی به شعر نمي رسد. ..

2
جنازه ی برگ ها

بر دوش باد
تیتراژ پایانی پاییز

3
بیابان

کوهی که با باد کنار آمد
4

حکومت
حکومت خیاط هاست

ص د ا ه ا را
بریدند

لب ها را
دوختند

5
به آخر رسید

خیالبافی های دختر روستایی
وقتی فهمید

دوک
همان شاهزاده ای است

که هر روز، دست های آهنی اش را می گیرد
6

آفتاب می زند
می زند
می زند
می زند

تا اعتراف کنند
خروس ها

7
سواری نمی داد

و نمی گذاشت هر چه دلشان خواست
بارش کنند

اسب
حیوانی وحشی بود

»وحشی«
ما می خواستیم نجیب باشیم

کارگر شدیم!
8

آفتاب آنقدر شدید بود
که جمعیتی را سر به زیر کند

به چاله فکر نمی کرد
به چاه فکر نمی کرد
به گور فکر نمی کرد

فکر می کرد
 دار آنقدر ارتفاع می دهد

تا جمعیتی او را ببینند
که به خشم خورشید می خندد

9
برگ ها

کالهی که بهار
 سر درختان گذاشت

10
فوک ها می دانند

پنگوئن ها پشت هم نیستند
گودال ها می دانند

دیوار ها پشت هم نیستند
دیکتاتور ها می دانند

ما پشت همیم! 
شبیه خنجر های پشت ویترین

11
توانها ضعیف! 

و اعداد
زیر سلطه ی رادیکال

12
هر چه دیوار را بلند تر کنید

پیچک حریص تر می شود
و تا به نهال هایی که به خط شدند

سالم نظامی ندهد 

  از سابقه و تجربه اجرایی تان در کرمان بگویید.
قرار به برگزاری برنامه ای در سـالن نمایش دانشـگاه باهنر 
بـود کـه من پیشـنهاد صدابـرداری آن را دادم و هزینه بسـیار 
کمـی را برایـش در نظـر گرفتـم  تنهـا 250  هـزار تومان که 
آن هـم هزینـه شـخصی خودم بـود ، این اولیـن کاری بود که 

در کرمـان انجام دادم .
پشـت سـرآن نمایشـگاه گل هـا را در سـال  91 در کنـار 
دوسـتم   اجـرا کـردم کـه همـکاری خوبی بـا شـهرداری بود. 
در مجموعـه مانـدگار اجرایی را مدیریت کـردم و دیدم که 
مـی تـوان جمعیـت به نسـبت متوسـطی را مدیریت کـرد  و 
از پسـش بـر مـی آیـم   شـهریور 94 بـرای بـار دوم در همان 
مجموعـه مانـدگار بـا حمایت دوسـت خوبم اشـکان سـاالری 
همـان برنامـه را اجـرا کردیـم کـه از جمعیـت 180 نفـر بـه 
جمعیتـی حـدود 900 نفـر رسـیدیم  که آن هم بـه نوبه خود 

تجربـه و خاطـره جالب و عجیبـی بود. 
افتخاربزرگی بود که در این مدت با اشـکان سـاالری آشـنا 
شـدم،  اشـکان معمـاری خوانـده و در کنارش من یک سـری 
اطالعات سـاختمانی و سـازه ای و کف سـازی  را یاد گرفتم و 
االن مـی دانـم که چه قدر سـازه ای که در آن موسـیقی برای 
جمعیتی تعیین شـده اجرا می شـود مهم و تاثیرگذار اسـت.

 سـازه ای کـه در ان موسـیقی اجـرا میشـود  را حتما باید 
متخصـص فنش بسـازد. یکـی از خصوصیـات اشـکان ، طرح 
های خوب و مدرنش اسـت و اطالعاتش در این زمینه بسـیار 

گـروه را یـاری کرد کـه ازش ممنونم. 
  معنای کارمیوزیک؟

کار بـه معنـای کارآفرینـی، اندیشـه و رفتـار. یک شـرکت 
دارم بـا نـام »کارا« که آن هم، چنین معنایـی دارد  و چون در 
کرمـان ایـن اتفـاق مـی افتاد دوسـت داشـتم نامـی از کرمان 
هـم در آن باشـد بـرای همین اول کارمانیـا را در آن گنجاندم. 
آرمـی هـم کـه طراحـی کردم دوسـت داشـتم محـدود به 
یـک جـا نباشـد،  شـکل کلـی گیتـار که بـه معنـای موزیک 
آوردم  و طرحـی از بـرج میـالد و خلیـج فـارس بـه عنـوان 

نمادهایـی اصیـل و مهـم از ایـران در آن قـرار دادم.
تـا دو سـال پیش متاسـفانه رابطـه اجراگران موسـیقی در 
کرمـان خیلـی خـوب نبـود امـا بعـد از ایـن گردهـم آیـی ها 
خیلـی قوی تر شـدند و رفاقتشـان بیشـتر شـد حتـی خیلی 
اوقـات کار مشـترک باهـم دارنـد و بـا یکدیگر دسـته جمعی 
اجـرا مـی کننـد که این اتحادشـان خیلـی کیفیـت کار را باال 

برده اسـت.
  از انگیـزه تـان بـرای  برگـزاری ایـن فسـتیوال  

بگوییـد؟
آدم هـا چهـار دسـته انـد یـا مـی داننـد و مـی داننـد کـه 
مـی داننـد؛ که خیلـی کم هسـتند،  مـی دانند و نمـی دانند 
کـه مـی داننـد،   نمـی داننـد و مـی دانند کـه  نمـی دانند  و 
یـا نمـی داننـد و نمـی دانند کـه نمی داننـد.  دسـته دوم می 
خواهنـد بداننـد و باید آگاهشـان کرد و دسـته سـوم را باید با 

راحـت تریـن و سـاده تریـن راه ها تعلیـم داد.
سـنت و فرهنـگ ایـران نـاب اسـت کـه یـا از هم پاشـیده 
شـده یـا بـه فراموشـی رفتـه اسـت. از همـان ابتـدا در ایـران 
جشـن ها و سـنت های زیبـای دیرینه ای در قالب موسـیقی 
و حـرکات ریتمیک داشـتیم. دوسـت دارم دوبـاره همه آن ها 
را زنـده کنـم. در قالب نمایش و موسـیقی خیلی مسـائل مهم 
را بـه تصویـر بکشـم مثـل فرهنـگ درسـت رانندگـی کردن، 

احترام گذاشـتن بـه بزرگ ترهـا و ...
یکـی از آرزوهـای مـن اجـرای چنین مراسـمی بـود، البته 
مجموعـه اجرایـی را در ذهنـم بسـیار بـا مهـارت تـر و بزرگ 
تـر در نظـر دارم چـه در زمینـه فرم لبـاس ها ؛ چـه در زمینه 

بخـش فنـی و اجرایی. 
  چـرا از پرفورمنـس در بیـن اجراهـای موسـیقی 

اسـتفاده کردیـد؟
در  را  تاثیـر  بیشـترین  موسـیقی  و  تصویـر  در حقیقـت 
مخاطـب دارد و فهـم موضـوع را بـرای انسـان زیـاد مـی کند 
بـرای همیـن مـی خواسـتم بـا تصویـر و موسـیقی و نمایش 
معضـالت اجتماعـی را بهتـر برای نسـل جدید توضیـح دهم. 
دوسـت نـدارم تنهـا یک اجـرای موسـیقی که آن هـم خیلی 
حرفـه ای نباشـد و آهنـگ هـا تکـراری باشـند در فضایـی 
غیراسـتاندارد که در شـان مردم ما نیسـت کار کنم   خواسته 
قلبـی ام ایـن اسـت کـه اجرای موسـیقی همـراه بـا نمایش و 
پرفورمنـس بـرای فهم بیشـتر و ایجاد فضایی مفـرح، خوب و 

مناسـب بـرای مردمـم فراهـم کنم.
  پیام نمایش ها چه بود؟

نـور در تاریکـی نماد پاکی و امید اسـت و چون رنگ سـبز 
بـرای مـا ایرانیـان خـوش یمن و مقدس اسـت و نمـاد چیزی 
اسـت کـه پلیـدی را از میـان می بـرد  و اعتقادات مـا ایرانیان 
را نشـان مـی دهـد.  اعتقـادات ما بایـد حـال و هوایش عوض 
شـود مـدرن تـر شـود تا نسـل هـای جـوان بپذیرند و بـا آنها 
بیشـتر آشـنا شـوند. نسـل جدیدتری از آنها باید رو شـود. از 
رنـگ سـبز در کار در تاریکـی به صورت لیزر  اسـتفاده کردیم 
که امید بخش باشـد. شـخصیت خیر و سـفید ادای شخصیت 
شـر و سـیاه را در مـی آورد کـه بـه صـورت نمادیـن تقلید را 
نشـان مـی دهیـم. که سـریع به حالـت خودش باز مـی گردد 
که بگوید این کار، کار درسـتی نیسـت بعد در حالتی خلسـه 
فـرو مـی رود و بعـد از آن حالت مرگ را به تصویر می کشـد .  
  شـما اصالتتـان تهرانـی اسـت و خانوادتـان هم در 
تهـران سـکونت دارند چـرا ایـن مراسـم را در تهران 

نکردید؟ برگـزار 
خیلی دوسـت داشـتم در کرمان انجام شـود چـون کرمان 
شـهری اسـت کـه مردمـش یـک دسـت تـراز تهـران اسـت،  
تهـران جمعیـت عظیمـی از فرهنگ ها و سـنت های مختلف 
را در کنـار هـم دارد کـه اجـرای چنیـن مجموعـه ای خیلـی 
دشـوارتر می شـد. درضمن خیلی کرمان را دوسـت دارم و به 
نظـرم ایـن فسـتیوال ها بایـد در فضاهایـی خـارج از پایتخت 

هم جـا بیفتد.
  چـرا هفـت بـاغ را بـرای اجـرای کارتـان انتخـاب 

؟ ید د کر
هفـت بـاغ به نظـرم بهتریـن جا برای گسـترش ایـن گونه 
کارهاسـت کـه برپایـی را سـاده مـی کنـد و فضایی اسـت که 
مـردم کرمـان خیلـی بـه آن جـا بـرای تفریـح مـی رونـد در 
تهـران فکرنمـی کنـم بتـوان بـه ایـن سـادگی کاری بـه این 

بزرگـی را انجـام داد.
البته دردسـر های خـودش را هم دارد، امـا ما نمی خواهیم 
تنهـا می خواهیـم  و  باشـیم  اعتقاداتشـان  و  مـردم  مخالـف 
یـادآوری کنیـم سـنت هـای درسـت و زیبـا را و از رده سـنی 
زیـر 18 سـال شـروع کنیـم تـا بزرگسـاالن   و چـون اکثریت 
قشـر مخاطـب برنامـه هـای مـا را سـنین 20تـا 30 تشـکیل 
مـی دهنـد با موسـیقی مـی تـوان برایشـان سـاعتی مفرح و 
آموزشـی شـیرین را رقم زد برای همین از دوسـتان مهندسی 
صدا میکس و مسـترینگ آهنگ و اجراگر موسـیقی اسـتفاده 

کردیـم کـه همـه شـان از همین سـنین بودند.  
بـه همـه این دوسـتان احترام مـی گذارم اما نظر شـخصی 
مـن این اسـت که آهنـگ ها را میکس می کننـد ترکیب می 
کننـد و از آهنگـی بـه آهنگ دیگـر می روند ولـی اجرا کننده، 
آهنـگ سـاز اسـت و تحصیالتـش را در ایـن زمینـه گذرانـده 
اسـت، زبان شـناس اسـت؛ جامعه شـناس اسـت. پس تفاوت 

بسـیار زیادی بیـن این دو وجـود دارد.
  شـرکت کننـدگان بـرای اجـرای موسـیقی چگونه 

انتخـاب می شـوند؟
مـا حتی متقاضی از شـهر های دیگر مثل همـدان، تهران؛ 
جنوب کشـور و ... هم داشـتیم یا داوطلب چند دقیقه قبل از 
شـروع مراسـم؛   امـا به علـت بهم خوردن هماهنگـی و برنامه 
ریزی ها نتوانسـتیم آنها را در برنامه بگنجانیم. خیلی دوسـت 
داشـتم فرصتـی باشـد بـرای تـازه کار هـا کـه دیده شـوند  و 
آرزوی اکثریتشـان کـه اجـرا در مقابـل جمعیت زیاد اسـت را 
در اختیارشـان قـراردادم تا تجربه کسـب کنند. نظر شـخصی 
خـود مـن برایـن اسـت کـه بیشـتر از آهنـگ هـای ایرانـی 
اسـتفاده بشـود تـا مردم بـا خواننـدگان و آهنگ هـای ایرانی 
بیشـتر آشـنا شـوند، اما یکی از شـرط هـای مهم شـرکت در 
این مراسـم اخالق و سـابقه فرد اسـت. من خود در جایگاهی 
نیسـتم کـه تعییـن کنـم چـه کسـانی صالحیت شـرکت در 
فسـتیوال را دارند اما باید کارها قبل از اجرا بررسـی شـوند تا 

خـارج از چارچـوب هـای عرف در جامعه نباشـند. 
برگـزار  کـه  اسـت  فسـتیوالی  چندمیـن  ایـن    

؟ می کنیـد
چهارمیـن فسـتیوال. اولین فسـتیوال را در 12 خـرداد 94  

برگـزار کردیـم. در طول یک سـال 4 فسـتیوال.
  ایـن دوره خودتـان هـم یـک اجـرای نمایشـی 
داشـتید، آیـا در زمینه ایـن حرکات نمایشـی مدرک 

دارید؟ خاصـی 
خیـر، جایـی تعلیـم ندیـده ام و از روی عالقـه شـدیدم به 
حـرکات ریتمیـک دنبـال کـردم و یـاد گرفتـم. سـال 2013 
یـک نمایـش ریتمیـک در آمریـکا  کـه فرانسـوی بـود اجـرا 
شـد؛ خیلـی زیبـا و هماهنـگ و ریتمیـک بود که بسـیار من 
را جـذب کـرد. احسـاس کـردم در ایـن سـه دقیقه بـه اندازه 
یـک فیلـم چنـد سـاعتی صحبت شـد بـرای تماشـاچیان  و 
توانسـتند با موسـیقی و حرکاتشـان چه موضوعـات مهمی را 
بفهماننـد. بعـد از دیدن آن بسـیار ترغیب شـدم کـه به دنبال 

یادگیـری آن بروم. 
  بازخورد چه طور بود؟

اسـتقبال خدارو شـکر خیلی خوب بود ، امـا ما در حقیقت 
قصدمـان این بود که چنین مراسـم هایـی در کرمان جا بیفتد 
و مشـکلی بـرای مسـولین بـه وجـود نیایـد که خوشـبختانه 
موفـق شـدیم به خوبـی آن را اجرا کنیـم. این اتفاقـی بود که 
بـرای هیـچ کداممان تعریف شـده نبـود و تجربه ای بـود تازه 
و سـخت. بعد از اتمام فسـتیوال از تماشـاچیان نظرشان را می 

پرسـیدم؛ خیلـی بازخوردهـای خوبی داشـت و راضی بودند.
   از گروه اجرایی تان بگویید.

گـروه جوانـی را تشـکیل داده ایم که به مرور قسـمت های 
دیگـر هـم بـه مجموعـه اضافه خواهد شـد.  بخش مهندسـی 
سـازه هـا  و بخـش طراحـی  داخلـی، بخش مالـی و حقوقی، 
بخـش حـرکات نمایشـی و گـروه موسـیقی را داریـم کـه در 
آینـده کارگاه هایی را برای مدیریـت هر بخش راه می اندازیم. 

  حرف آخر.
امیـدوارم ایـن رونـد  که تنهـا میکس و ترکیـب آهنگ ها 
اسـت تمـام بشـود و تولیـد و سـاخت آهنگ داشـته باشـیم 
و گـروه هـای مختلـف بـا هـم همـکاری کـرده تـا نمایش و 
اجراهـای خیلـی قـوی و جالبـی بـرای مردم داشـته باشـیم. 
بایـد هدفمندتـر اجـرا شـود و تنهـا صرفـا پخـش موسـیقی 
نباشـد. خانـواده ام همیشـه از نظـر عاطفـی و مالـی مـن 
را حمایـت مـی کننـد حتـی مـادر و خواهـر کوچکـم بـرای 
تماشـای کارم از تهـران بـه کرمـان آمدند که بسـیار از آن ها 

سپاسـگزارم.

گفت و گو با عرفان شریف 
مسئول برگزاری موسیقی ترکیبی در کرمان »کارموزیک«

زنده کردن جشن ها و سنت های 
ایرانی در قالب موسیقی

بزرگداشت مرادی 
کرمانی در جایزه 
»فرشته« 
بزرگداشـت هوشـنگ مـرادی 
کرمانـی در مراسـم پایانی دومین 
دوره جایـزه »فرشـته« با موضوع 
 30 پنجشـنبه  کودکـی،  محلـه 
اردیبهشـت در شهر کتاب فرشته 
برگـزار می شـود. مراسـم پایانـی 

ایـن جایـزه بـا معرفـی 10 نفر برگزیـده در بخش هـای عکس و داسـتان برگزار 
می شـود و مسـعود فروتـن مجـری مراسـم اسـت.  مدیـر روابـط عمومی شـهر 
کتاب فرشـته درباره این مراسـم گفت: مجموعه شـهرکتاب فرشـته در دومین 
دوره برگزاری این رویداد، بزرگداشـتی برای هوشـنگ مرادی کرمانی نویسـنده 
صاحب نـام و پیشکسـوت برگزار می کنـد و کیومرث پوراحمد کارگردان سـینما 
دربـاره وی صحبت خواهد کرد. سـال گذشـته در نخسـتین دوره برگـزاری این 
جایـزه، بزرگداشـتی بـرای احمدرضـا احمـدی شـاعر پیشکسـوت برگزار شـد.  
محمدعلـی حیـدری افـزود: همچنیـن قرار اسـت نمایشـگاه عکسـی از آثار 30 
نفـر منتخـب اول بخـش عکـس در گالری شـهر کتاب فرشـته با حضـور هیات 
داوران ایـن بخـش محمـود کالری و میتـرا محاسـنی افتتاح و از کتـاب آثار 10 
نفـر منتخب دوره اول جایزه فرشـته نیز رونمایی شـود.  او در پایـان گفت: ورود 

به مراسـم بـرای عموم آزاد نیسـت.

جایزه بین المللی 
فردوسی به 
فردوسی پژوهان 
خارجی اعطا می شود

جمهـوری  رئیـس  معـاون 
میـراث  سـازمان  رئیـس  و 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
بیـان  بـا  کشـور  گردشـگری 
 30 حکیـم  فردوسـی  این کـه 

سـال از عمـر خـود را صرف سـرودن شـاهنامه کرد، گفت: »شایسـته اسـت 
کـه همـه مـا بـه روان پـاک فردوسـی درود فرسـتیم و در برابـر عظمت این 
مـرد بـزرگ سـر تعظیم فـرود آوریـم.« به گزارش گـروه فرهنگی آنـا به نقل 
از روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
مراسـم  در  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  سـلطانی فر  مسـعود  رضـوی،  خراسـان 
بزرگداشـت روز ملـی فردوسـی کـه با حضور اسـحاق جهانگیـری معاون اول 
رئیـس جمهـور در محـل آرامـگاه حکیم تـوس برگزار شـد گفت: فردوسـی 
حکیـم شـاهنامه را بـه نـام خداوند جان و خـرد آغاز و به شـکلی خردمندان 
نیـز بـه پایـان رسـاند و با ایـن کار خود غرور ملـی و هویـت و حیثیت ایرانی 
را حفظ کرد. وی گفت: خردورزی، امانت داری، اسـتفاده از واژگان فارسـی، 
کالم پـاک، سـخنان همـه فهم و فراگیر مهمترین ویژگی فردوسـی و کالم او 

در شـاهنامه اسـت کـه نشـان از عظمـت ابرمـرد تـوس دارد.

 فرود »کلک خیال« 
در روز پایانی 
نمایشگاه کتاب

و  گذشـته  روز   10 در 
و  بیسـت  برپایـی  بـا  همزمـان 
بین المللـی  نمایشـگاه  نهمیـن 
ادبیـات  و  شـعر  بنیـاد  کتـاب، 
دوره  دو  ایرانیـان  داسـتانی 
آموزشـی داستان نویسـی و شـعر 

بـرای جوانـان اهـل ادب و قلـم برگـزار برگـزار کـرد کـه ظهـر شـنبه دومیـن 
دوره آموزشـی شـعر بـا نـام »کلـک خیـال« به پایـان رسـید. به گـزارش گروه 
فرهنگـی آنـا و بـه نقـل از روابط عمومی بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی ایرانیان، 
ایـن بنیـاد تـالش می کنـد تـا حضـور در چنیـن دوره هایـی را به عادتـی میان 
جوانـان عالقه منـد بـه ادبیات تبدیـل کند؛ عادتی کـه می تواند با نکته سـنجی، 
ریزبینی ، شـکوفایی و اسـتمرار، به سـنتی در جامعه ادبیات ایرانی تبدیل شـود 
تـا تمام اسـتعدادهای حـوزه ادبیات تـا حدامکان از شـرایط، امکانـات و فضایی 
یکسـان بـرای فراگیـری و بالندگـی بیشـتر برخـوردار شـوند. دوره سـه روزه 
آمـوزش متمرکـز شـعر با نام شـاعرانه  »کلک خیـال« پنجمین دوره از سلسـله 
دوره  هایـی بـود کـه بنیـاد شـعر و ادبیات داسـتانی ایرانیـان برای اسـتعدادهای 
کم تـر از 30 سـال ترتیـب داده اسـت. در ایـن دوره کـه از صبح پنجشـنبه و با 
پذیـرش هنرجویـان در محـل نمایشـگاه کتـاب تهران آغاز شـد، بیـش از 170 

هنرجـو از سراسـر کشـور حضـور داشـتند. 

پایان کار آزمایشگاه 
تئاتر کمدی
 گروه اشتباهات

آزمایشـگاه تئاتـر کمدی در 
قالـب طـرح مطالعـات اجرایی 
قشـقایی، توسـط گـروه تئاتـر 
اشـتباهات برگـزار شـد و بعـد 
از پانـزده جلسـه بـه کار خـود 

پایـان داد.
ایـن البتـه پایان مسـیر ایـن آزمایشـگاه نیسـت. بـه زودی در گزارش 
جامـع ایـن طـرح توسـط گـروه تئاتـر اشـتباهات منتشـر خواهـد شـد.  
امـا مطالعـه عملـی و تئوریـک روی ژانـر کمـدی همچنـان توسـط گروه 

اشـتباهات ادامـه خواهـد یافت. 
تاریـخ و مـکان دور دوم آزمایشـگاه بـه زودی اعـالم خواهـد شـد.  آن 
چـه در ایـن پانـزده جلسـه بـه دسـت آمـد، عـالوه بـر اسـتعداد یابـی و 
مـواردی کـه مـورد اسـتفاده گروه قـرار خواهد گرفـت، نتایـج قابل توجه 

و ملموسـی بـود کـه تئاتـر کمـدی بـا آن مواجه اسـت.
بـا وجـودی که گروه تئاتر اشـتباهات، اولیـن گروه در پـروژه مطالعات 
اجرایـی قشـقایی بـود، امـا کیفیـت اجراهـا و برگـزاری آزمایشـگاه قابـل 

قبـول و ارزشـمند بود. 

جایزهبزرگداشت تئاترنمایشگاه

عرفان شـریف متولد یزد، کارشناسـی مهندسـی صنایع از دانشـگاه شهید 
باهنرکرمـان.  پـدرش  تنهـا مهنـدس سـنگ معـدن در اطـراف یـزد و اسـتاد 
دانشـگاه در کرمان  بوده و  در دانشـگاه شـریف تهران در مقطع کارشناسـی 
ارشـد تحصیـل مـی کـرده اسـت کـه در مسـیر رفـت و آمـد در جـاده فـوت 
می کنـد. خانـوادش تهـران هسـتند او بـه تنهایـی در کرمان زندگـی می کند؛  
بعـد از تحصیـل بـا خانـواده بـه تهـران رفتـه و در جاهـای مختلفـی کار کـرده 
اسـت تـا این که  به پیشـنهاد شـرکت صـدا و تصویر به عنـوان مدیر فروش 
بـه آنجـا رفتـه و متوجـه مـی شـود کـه عالقـه اصلیـش بـه موسـیقی  اسـت و 
دوسـت دارد دیگـران را هـم در لذتـی کـه از موسـیقی مـی برنـد شـریک کنـد تـا آن هـا هـم در 
فضایـی مناسـب از موسـیقی حرفـه ای لـذت ببرنـد. بـه کرمان بـاز می گـردد و بـا آموخته هایش 

مشـغول بـه کار در موسـیقی می شـود.

سپیده ایران منش

سنت و فرهنگ ایران ناب است 
که یا از هم پاشیده شده یا به 
فراموشی رفته است. از همان 
ابتدا در ایران جشن ها و سنت 
های زیبای دیرینه ای در قالب 
موسیقی و حرکات ریتمیک داشتیم. 
دوست دارم دوباره همه آن ها 
را زنده کنم. در قالب نمایش و 
موسیقی خیلی مسائل مهم را به 
تصویر بکشم مثل فرهنگ درست 
رانندگی کردن، احترام گذاشتن به 
بزرگ ترها و ...



شماره پیاپی 627  
سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1395 

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

پیامک : 
500022030347

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

 اگـر برنامـه ای بـرای بچـه ها نداشـته باشـیم بچـه ها پای 
تلویزیـون روز را شـب می کننـد. تلویزیـون جزئـی از زندگـی 
دیـدن،  تلویزیـون  زمینـه  در  انـدازه  از  بیـش  آزادی  شـده. 
مشـکالتی را پدیـد مـی آورد ؛ امـا وقتـی بـه طـور صحیـح و 
سـازنده از آن اسـتفاده شـود ، مـی توانـد تاثیـرات مثبتـی بـر 
بیننـده هـای کوچـک داشـته باشـد.والدین بایـد سـعی کنند 
مانـع از آن شـوند کـه کـودکان سـاعت هـای طوالنـی در یک 
گوشـه تلویزیـون تماشـا کننـد. بسـیاری از بچه ها از تماشـای 
تلویزیـون لـذت مـی برنـد و از آن چیز یـاد می گیرنـد . اگر با 
دقـت و آگاهی از تلویزیون اسـتفاده کنید می توانید بیشـترین 
بهـره را از آن ببرید.بچـه هـای کوچـک معمـوال آن چـه را که 
مـی بیننـد، چـه خـوب و چه بـد، تقلیـد مـی کننـد. بنابراین 
شـما بایـد آداب تماشـای تلویزیـون را رعایت کنیـد و تصمیم 
بگیریـد کـه او چـه برنامـه ای را بـرای چـه مدتی تماشـا کند.

 آداب تماشای تلویزیون
- تماشـای تلویزیـون مـی توانـد باعث افزایـش مهارت های 
گفتگـو ، همـکاری بـا کـودکان دیگـر ، بـازی تخیلـی ، فهـم 
داسـتان هـا و آگاهـی و هـم حسـی از مشـکالت انسـان دیگر 
شـود. ایـن مزیـت هـا به طـور تصادفـی اتفـاق نمی افتـد ، اما 
مـی تـوان آن هـا را پـرورش داد . مـا بایـد یـاد بگیریـم کـه 
چطـور از تلویزیـون اسـتفاده کنیـم تا بیشـترین بهـره را از آن 

ببریـم و بایـد بـه کـودکان خـود نیـز یـاد بدهیم که ایـن طور 
کنند. عمـل 

- یک برنامه خوب تلویزیونی ویژگی های زیر را دارد:
- بچه حوصله اش سر نمی رود

- او را به گوش دادن و سوال پرسیدن تشویق می کند
- به او کمک می کند تا لغات بیشتری یاد بگیرد
- احساس خوبی نسبت به خودش پیدا می کند

- عقاید، نظرات و چیزای خوبی به او یاد می دهد
- بـا توجـه به سـن فرزندتـان برنامـه ای را برایـش انتخاب 
کنیـد . تلویزیـون مـی توانـد بـر کـودکان تاثیـر داشـته باشـد 
و تاثیـر دارد. تأثیـر آن بسـته بـه نحـوه اسـتفاده از آن ، مـی 
توانـد مثبـت یا منفی باشـد . تلویزیون همیشـه بـرای کودکان 
بـد نیسـت بلکـه انتخـاب آگاهانـه  والدین مـی تواند به رشـد 

مهـارت های هوشـی کـودکان کمـک کند.
محـدود  فرزندتـان  بـرای  را  تلویزیـون  تماشـای  زمـان   -
کنیـد. تماشـای زیـاد تلویزیـون فرصت کتـاب خوانـدن، بازی 
بـا دوسـتان و صحبـت بـا اعضـای خانـواده را از بیـن مـی برد. 
تلویزیـون بایـد به شـکل کنتـرل شـده و منظم مورد اسـتفاده 

قـرار گیـرد ) نـه ایـن کـه بـه صـورت اتفاقـی و بـی نظم(
- هـر وقـت فرصت داشـتید در کنـار کودکتان به تماشـای 
تلویزیـون بنشـینید و بـا او دربـاره آنچـه مـی بینـد صحبـت 

کنیـد. به سـواالتش پاسـخ دهید . بـه چیزهایی کـه به زندگی 
روزمـره فرزندتـان شـباهت دارنـد اشـاره کنید.کمـک کنید تا 
داسـتان را توضیـح دهـد و رفتـار شـخصیت برنامـه را تعبیر و 
تفسـیر کنـد. ایـن روش باعـث مـی شـود ، کـودکان منفعالنه 
تمـام آن چـه را کـه در برنامـه ها نشـان داده می شـود ، نمی 
پذیرنـد بلکـه یـاد مـی گیرنـد کـه سـوال کننـد و بـا دیـدی 
انتقـادی  به تماشـای تلویزیون بنشـینند. عالوه بـر آن کودک 

را نسـبت بـه اثـرات زیانبـار تلویزیـون هـم مقاوم مـی کند.
- اگـر بـرای تماشـای تلویزیـون در کنـار او فرصـت ندارید 

حداقـل نـگاه سـریعی بیندازید تـا ببینیـد او چه برنامـه ای را 
نـگاه مـی کنـد. بعـد از اتمـام برنامـه از او سـواالتی بپرسـید. 
ببینیـد چـه چیزهایـی را یـاد گرفتـه و بـه خاطـر مـی آورد ، 
یـا چـه چیزهایـی او را بـه هیجـان آورده یا نگران کرده اسـت.
- اگـر دیدیـد بـه موضـوع یـا برنامـه خاصی عالقمند شـده 
اسـت بـه کتابخانـه برویـد و کتـاب هایـی بـا همـان موضـوع 
بیابیـد. یـا ایـن که بـه او کمـک کنید تا با اسـتفاده از نقاشـی 
هـای خـودش و یـا عکـس هایـی کـه از مجـالت مـی بـرد ، 

کتابـی بـر اسـاس یـک برنامـه تلویزیونـی درسـت کند./

تأثیر تماشای تلویزیون بر کودکان
پیشنهاد

جامعه

در یکـی از سـوپر مارکت هـای کرمان 
مـردم آرام آرام مشـغول انتخـاب اجناس 
هسـتند و صاحـب مغـازه کـه تلویزیـون 
بزرگـی را به دیوار مغازه چسـبانده اسـت 
جادویـی  جعبـه ی  صفحـه ی  از  چشـم 
از  هـر  هـم  مشـتری ها  و  برنمـی دارد 
چنـدی نگاهـی بـه تلویزیـون می اندازند 
آقـا  می گوینـد  وی  بـه  التماس گونـه  و 
قیمت این هـا چقـدر شـد؟ و صاحـب مغـازه  هم مثـل زامبی ها 
بـه تلویزیـون خیره شـده اسـت و تنهـا امیـدش دوربین هـای 

مداربسته اسـت کـه از سـرقت پیشـگیری کننـد.
سـاعت حـدود 10 شـب اسـت و مـردم در فسـت فـوودی 
حاشـیه ی بلوار جمهوری منتظر آماده شـدن غذا و یا مشـغول 
نـوش جـان کـردن آن هسـتند، صفحـه ی نـازک و بزرگـی به 
بـا رنگ هـا و طرح هـای  از دیـوار فسـت فود  انـدازه ی نیمـی 
هیپنوتیـزم کننـده توجـه همـه را بـه خـودش جلـب کـرده و 
تقریبـا همـه بـه آن تلویزیـون بسـیار بـزرگ خیره شـده اند، 
والدیـن هـر از چنـدی به بچه هـا گوشـزد می کنند کـه اینقدر 
محـو آن جعبه نشـو لقمـه ات را بخور و گاهی هم مـادر خانواده 
بـه پـدر اعتراض می کنـد که: “یک شـب با هـم آمده ایم بیرون 
اگـر امـکان دارد دو دقیقـه بـه مـا توجه کـن” و با غیـظ پتزا را 
بـه درون ظرفـش می انـدازد و مـرد انـگار از خواب پریده باشـد 

تکانـی می خـورد و نگاهـش را از تلویزیـون مـي دزدد.
بچه ی خردسـال یکی از دوسـتانم به زیبایی و شـیرین زبانی 
شهره اسـت و آنقـدر خواسـتنی حـرف می زنـد و می خنـدد که 
ناخـودآگاه آدم را بـه فکر بچه دار شـدن می اندازد، خم می شـوم 
تـا بغلـش کنـم و می گویم: بیا اینجا ببینم عشـق آسـمانی من 
کیـه؟ با همـان لحن کودکانـه می گوید: “ولم کن پدرسـوخته” 
و لبخنـد پیروزمندانـه ای می زنـد و مـادرش بـا عجلـه او را از 
دسـتم می گیـرد و می گوید: “ببخشـید تـو رو خـدا از تلویزیون 

یـاد گرفته”
دیدن یا ندیدن مساله این است

در بیـن رسـانه های جمعـی تلویزیون تنها وسـیله ای اسـت 
کـه از حـواس بینائی و شـنوائی در آن واحد اسـتفاده می کند و 

دارای پوشـش وسـیع و سـرعت انتقال پیام اسـت.
یـک برنامـه ی تلویزیونـی بـرای رسـیدن بـه مخاطـب خود 
نیـازی بـه واسـطه نـدارد و بـه علـت ارتبـاط مسـتقیم و فوری 
بـا بیننـده و عینیت دادن به رویدادها رسـانه ای پرقدرت اسـت.
تلویزیـون می توانـد خدمتـی عمومی باشـد در امر تسـهیل 
و بهینـه سـازی فرآیند های سیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعی در 

تکامـل فرهنگ و ارتقای آموزش و پرورش و سـرگرمی و تفریح 
مردم.

تلویزیـون جهـان دومـی اسـت کـه خـود از جهـان حقیقی 
مایـه و سرچشـمه می گیـرد کـه بـا زیسـتن درآن می تـوان 
تجـارت و اطالعاتـی بـه دسـت آورد که بـرای زندگـی حقیقی 

ایشـان ارزشـمند باشد.
نقاط قوت و ضعف تلویزیون به طور کلی

الف(نقـاط قـوت: 1- تلویزیـون اطالعـات زیـادی را اگـر چه 
سـطحی بـرای مـردم فراهـم کـرده ودسترسـی بـه دنیایی که 
مـردم درآن زندگـی نمی کننـد را امـکان پذیـر سـاخته اسـت. 
2- تلویزیـون افـراد را قـادر می سـازد کـه در حیطـه ی زندگی 
خـود و یـا خـارج از فرهنگشـان اطالعـات و تجـارب جدیـدی 
کسـب کننـد. 3- تلویزیون نقش بسـیار مهمـی درایجاد زمینه 

مشـترک بیـن مـردم جهان بوجـود آورده اسـت.
ب(نقـاط ضعـف: 1- تماشـای تلویزیـون یـک فعالیت کمتر 
اداری اسـت. 2- تلویزیـون بـه نـدرت تحلیل،تفکـرو تعمیـق 
مخاطـب را بـر می انگیـزد. 3- برنامه ریـزی تبلیغـات تلویزیون 
 -4 می شـود.  هدف گیـری  عامـه  طبقـه  تریـن  پاییـن  روی 
موضوعـات و مشـکالت بـه انـدازه ی کافـی تحلیل نمی شـوند. 
5- تلویزیـون بـرای جـذب و نگهـداری توجـه مخاطبانـش بـه 
 ... مسـایلی نظیـر خشـونت موضوعـات سـخیف و سـبک و 
و  واقعیـت  بیـن  مـرز  تلویزیـون می تـوان  در  می پـردازد. 6- 
از   .... و  دوربیـن  موقعیت هـای  تدویـن  از طریـق  را  تحریـف 
بیـن بـرد. 7- تلویزیـون بیننـده را از لحـاظ اجتماعـی منزوی 
می کنـد.8- تلویزیون نحوه ی تفکر سـاده لوحانـه و قالبی بودن 
را خواسـته یـا ناخواسـته تشـویق می کنـد.  اگر پیگیـر مطالب 
وب سـایت انسان شناسـی و فرهنگ باشـید با مطالعه ای مواجه 
می شـوید که بـه وضعیت تلویزیـون و مخاطبـان آن می پردازد 
و البتـه تمرکـز این تحقیق بیشـتر بـر روی اوقـات فراغت بوده 

وی در فـرازی از ایـن مطالعـه نگاشـته اسـت:
تلویزیون در ایران

چند سـال اسـت کـه با افزایـش جمعیت جوان و نیـاز آن ها 
به برنامه های مناسـب تلویزیونی و نیز با گسـترش شـبکه های 
ماهـواره ای کـه بـا هر ترفنـدی سـعی در جـذب و تاثیر گذاری 
برجوانـان دارنـد. صـداو سـیمای ایـران نیـز سـخت گیری های 
گذشـته ی خـود را کنارگذاشـته و سـعی در جـذب مخاطـب و 

تامیـن خواسـته های آن هـا تـا حد امـکان کرده اسـت.
)هـر چنـد در دو روز گذشـته تقریبـا از هرکـدام از همکاران 
و دوسـتان که درباره ی تماشـای تلویزیون سـوال کـردم جواب 
شـنیدم کـه ابدانگاه نمی کننـد و یا صرفا برای دیدن مسـابقات 

فوتبـال ملی کشـورمان از این رسـانه اسـتفاده مي کنند و فقط 
یـک نفـر گفت کـه روزانـه بیشـتر از 2 سـاعت تلویزیـون نگاه 
می کنـد و آن هـم مسـول صفحـه ی ورزش بـود و باالجبـار 
برنامه هـای ورزشـی را نـگاه مي کـرد کـه البتـه این افـرادی که 
اطـراف مـن هسـتند جامعـه ی آمـاری مناسـبی نیسـتند چرا 
کـه جملگـی از طبقـه و جایـگاه اجتماعـی و فرهنگـی خاصی 
می آینـد امـا خـوب ایـن هـم بـرای خـودش مشـتی اسـت، 
نمونـه ی خـروار هرچنـد شـاید این خـروار اندکـی کوچک تر از 

خروارهـای معمولی باشـد(   
نوروز،مـاه  ایـام  )در  مناسـبتی  برنامه هـای  بـا  تلویزیـون 
رمضان،دهه فجر،دهه عاشـورا،اعیاد و سـوگواری ها(،برنامه های 
کمدی ،سـریال های کـه هـر روز از تلویزیـون پخـش می شـود 
)به ویـژه فصل تابسـتان(،انواع مسـابقه ها ، دعـوت از خوانندگان 
پـاپ و سـنتی و هنرمنـدان محبـوب ، پخش زنده ی مسـابقات 
فوتبال و سـایر ورزشـها و ..... توانسـته مخاطبان زیادی را جذب 
کنـد تـا جایـی که بسـیاری افـراد بـا داشـتن ماهـواره و امکان 
دسترسـی به صدها شـبکه درمواقع بسـیاری تلویزیون ایران را 
انتخـاب می کنند تاجایی که گاه شـاهدیم بـا پخش یک برنامه 
)بـه دلیل طرفـداران زیاد آن(به یکباره از حجم ترافیک کاسـته 
مـی شـود و به نظر می رسـد افراد خـود را به تلویزیون رسـانده 
انـد تـا برنامـه ی مورد عالقه شـان را تماشـا کننـد و نمونه هایی 
از جملـه سـریال امـام علـی )ع(، نرگس،ترانـه مادری،یا پخش 
زنـده مسـابقات فوتبـال تیم ملـی ایـران یااسـتقالل و پیروزی 

و... از آن جملـه اند.
گویـا مسـئولین نیـز ترجیـح می دهنـد ،مردم بـه خصوص 
اوقـات فراغـت خـود را با تلویزیـون پر کنند.این موضـوع را می 

تـوان بـا نگاهـی به پروژه هـای میلیونـی وگاه حتـی میلیاردی 
) مثـل سـریال یوسـف پیامبـر ( آن هم زمانی کـه همه کمبود 
بودجـه را بـه عنـوان دلیـل اصلـی ناتوانـی در ایجاد موسسـات 
وخدمـات تفریحـی ) مثـل ورزشـگاه ، پـارک ،سـینما، تئاتـر و 

...( مـی دانند .
روز بـه روز موقعیـت بدتـر و بدتـر می شـود و در حالـی که 
هـر روز شـاهد این هسـتیم کـه تعـداد بیشـتری از مخاطبان 
تلویزیـون در حـال ریـزش هسـتند اما کمـاکان این رسـانه با 
قـدرت )بخوانیـد پـر هزینـه( بـه کار خـود ادامـه می دهـد و 
از ایـن گذشـته در چنـد روز گذشـته هم شـاهد اسـتعفاهای 
دومینـوی مسـولین ایـن رسـانه بوده ایـم که بایـد اندکی صبر 
کـرد و دیـد ایـن تغییـرات منجـر بـه چـه بازدهـی خواهنـد 
شـد هـر چند بـه واسـطه ی ضـرر و زیـان حاصل از تماشـای 
تلویزیـون امیـدوارم کـه حداقـل والدیـن در مـدت زمانـی که 
اجـازه ی تماشـای تلویزیون بـه فرزندانشـان می دهند بازنگری 
کننـد تـا شـاید اندکـی سـرانه ی مطالعـه ی کشـور عزیزمـان 

برود. باالتـر 

منابع:
- سـازمان ملـی جوانـان )1381( ، گـزارش ملـی جوانـان بررسـی وضعیـت 

اوقـات فراغـت جوانـان ، انتشـارات : موسسـه فرهنگـی اهـل قلـم .
- قلی زاده ، شـهناز ) 1381( بررسـی تاثیر وسـایل ارتباط جمعی ) تلویزیون( 
بـر اوقـات فراغـت نوجوانان و جـوان تهران، اسـتاد راهنما : دکتر سـید وحید 
عقیلی، پایان نامه کارشناسـی ارشـد ، دانشکده روانشناسـی و علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسالمی.
- ویلبـر شـرام ، جـک الیـل، ادویـن بـی پارکـر )1377( ، تلویزیـون در 
زندگـی کودکان ما، ترجمه: محمود حقیقت کاشـانی ، انتشـارات سـروش، 

اول چاپ 

 هنرمندان چقدر 
تلویزیون تماشا می کنند

وودی آلـن می گویـد امـکان نـدارد عضـو کلوپـی بشـوم 
کـه انسـانی مثـل مـن را بـه عضویـت می پذیرنـد و حاال 

حکایـت ما:
فاطمـه گـودرزی: اخبـار و مسـابقات فوتبـال را حتماً 
دنبـال می کنـم. بیشـتر کارهای خـودم و آثـار همکارانی 
کـه بخواهنـد کارشـان را ببینـم، تماشـا می کنم. نـود را 

هـم حتمـاً می بینم.
 یکتا ناصـر:  واقعاً بسـیاری روزهـا تلویزیـون نمی بینم. 
بسـیاری افـراد بـه اخبـار عالقه منـد هسـتند امـا من به 
اخبـار هم عالقه ندارم. قبالً بیشـتر سـریال می دیدم االن 
هـم اکثـر سـریال ها را به خاطـر کارم مجبـورم ببینم اما 
برایـم جذابیتـی ندارند. باقی برنامه ها هم خوب نیسـتند. 
انسـان که همیشـه به کسـب علم نیاز ندارد، سـرگرمی و 
جذابیـت هـم الزم اسـت. همه این گزینه ها بایـد در کنار 
هـم قـرار بگیـرد و تلویزیـون ما هم بایـد این موضـوع را 

در نظـر بگیرد.
کمنـد امیـر سـلیمانی: قبـاًل تقریبـاً همه سـریال ها 
را می دیـدم امـا حـاال کـم می بینـم شـاید مثـاًل ممکـن 
اسـت زمـان صرف ناهـار برنامـه ای ببینـم. بـه تلویزیون 
بـه عنـوان بیننـده عام نـگاه می کنـم اما متأسـفانه هیچ 
برنامـه سـرگرم کننده ای نـدارد. یک وقت هایـی به خاطر 
دوسـتانم سـریال ها را می بینـم اما حاال عوامـل گروه ها را 

هم چنـدان نمی شناسـم.
مجیـد انتظامـی: چنـدان وقتـم را صـرف تماشـای 
تلویزیـون نمی کنـم چـون بیشـتر مشـغول کار هسـتم.
بهـاره رهنمـا: خیلـی خیلـی کـم می بینـم مگـر این که 
خودم یا دوسـت خاصی برنامه داشـته باشـد چـون واقعاً 

برنامه هـای تلویزیـون برایـم جذاب نیسـت.
آناهیتـا نعمتـی: واقعیـت ایـن اسـت کـه در خانـه ما 
چنـدان تلویزیـون روشـن نیسـت. تلویزیون ایـران را هم 
هر از چنـد گاهـی دنبـال می کنـم حتـی ممکـن اسـت 

برخـی از سـریال ها را از دسـت بدهـم.
بهنـوش طباطبایـی:  نمی توانم بطـور میانگیـن بگویم 
روزی چنـد دقیقـه تلویزیـون می بینـم چـون وقتی سـر 
کار هسـتم ممکن اسـت چند ماه تلویزیون نبینم اما اگر 
وقـت داشـته باشـم برنامه هـای جـذاب و خـوب را دنبال 

. می کنم
بـرزو ارجمند: وقـت زیـادی بـرای تماشـای تلویزیون 
نـدارم و بیشـتر برنامه هـای ورزشـی خصوصـاً فوتبـال را 

دنبـال می کنـم.
کاظم راسـت گفتـار: سـالی 12 دقیقـه می بینـم. )با 
خنده(بـرای سریال سـازی در تلویزیـون چهـار مرحلـه 
داریـم. فیلمسـاز بایـد اثرش را منطبق بر خواسـت و نظر 
تهیه کننده بسـازد. تهیه کننده بر اسـاس نظـر مدیرگروه، 
مدیر گروه بر اسـاس نظر مدیر شـبکه و مدیر شـبکه هم 

طبق نظـر مدیر صداوسـیما.
اگـر ایـن چهار مرحله درسـت انجام شـوند فـرد می تواند 
سـریال بسـازد بـه همیـن دلیـل فقط چنـد کارگـردان 
می تواننـد کار کننـد کـه اتفاقـاً درسشـان را هـم خـوب 
بلد هسـتند و اصالً مهم نیسـت مردم کارشـان را ببینند 
و خوششـان بیایـد. بـه نظـرم ایـن آثـار نمایشـی کـه از 

تلویزیـون می بیینیـم بـا دغدغه مـردم همراه نیسـت.
سـحر دولتشـاهی: وقـت زیـادی نـدارم و بـه همیـن 
دلیـل تلویزیـون بیـن حرفه ای نیسـتم چـه ایـران و چه 

ماهواره.
ویشـکا آسـایش: کالً وقت دیدن تلویزیون را نـدارم و 

اخبـار را هـم از طریـق اینترنت دنبـال می کنم.
مهشـید افشـارزاده: فقـط سـریال های الـف را کـه 
آثـار خوبـی هسـتند دنبـال می کنم. در گذشـته بیشـتر 
در حـال حاضـر  امـا  می دیـدم  را  تلویزیـون خودمـان 
برنامه هـا برایـم جذابیت چندانـی ندارند و وقتـی با مردم 
و اطرافیانـم صحبـت می کنـم هـم چنیـن نظـری دارند.
اگرچـه تلویزیون بین حرفه ای نیسـتم اما وقتی سـریالی 
را می بینـم کـه بازیگـران خوبـی دارد و تیم خوبـی آن را 
سـاخته اند برایـم جـدی می شـود و آن را دنبـال می کنم. 
یکـی از عوامـل اصلـی دیده شـدن سـریال بازیگر اسـت. 
وقتـی هـر کسـی بـه قـول معـروف از خانـواده اش قهـر 
می کنـد بازیگـر می شـود اتفـاق خوبـی در ایـن حـوزه 
نمی افتـد.   بازیگر حرفه ای دسـتمزد خـوب هم می گیرد 
امـا آن فـرد تـازه کار حاضـر اسـت پولـی بدهـد تا نقش 
بگیـرد. بـرای مردم هم مهم اسـت کـه کار خوب ببینند.
منبع/روزنامه ایران

نگاهی به تلویزیون و جایگاه این رسانه در جامعه ی ما

فراغتی که بر باد شد

آیا می دانستید؟

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir

افقی
1-اکلیـل الملـک- رشـته ای از دسـتورها بـرای انجـام 

عملیاتـی بصـورت سلسـله مراتـب در ریاضـی
2-خوش نما- کر نیست- دوستداران

3-کنایـه از الغـر و ضعیـف- از اثـار ژان باتیسـت مولیـر 
پیشوا فرانسـوی- 

4-تاجدار- ویتامینی در اسفناج- زهد- بی درنگ
5-حرف تنفر- محصول گیاه گون- ایمان قلبی

6-بزرگواری- اپرای معروف وردی- اش
7-همگام- بی نظیر- کشور اسیایی
8-به دنیا امدن- تله ماهی- جایگاه

9-صومعه- حادثه- حنا
10-کـم رنـگ- انبـاری جهـت نگهـداری مـواد خوراکی 

مـورد اسـتفاده در تغذیـه انسـان و دام- مقابـل تنی
11-نـام دیگـر پرنـده کشـکرک- بهتریـن وضـع- یـار 

خـوش
12-مرزبان- دستینه- کلمه اخطار و تنبیه- اری
13-ایین ها- ستاره جدولی- از ارتفاعات همدان

14-مجال- انکار کننده- لشکرگاه
15-خطـای حمـل تـوپ در بسـتکبال- علمـی کـه بـه 
مطالعـه اصـوات ترکیـب انهـا و تلفـظ هـای یـک زبـان 

پـردازد می 
عمودی

1-پرده داخلی مغز- فیلسوف و حکیم یونانی
2-سوره هفتم- استر لحاف- سمت چپ

3-نشانه شادی- نوعی ماهی- اواره و در به در
4-دریاچـه حمـام- نوعـی شـنا- ادات تشـبیه- نهـی از 

گفتن
5-یگانه- ندای افسوس- دلیر

6-مرتجع معروف- در پناه- سور ازدواج
7-رشته باریک- ماشین چاپ اتوماتیک- کفیل

8-کتاب مقدس زرتشت- هواکش اشپزخانه- ترنج
طلیعـه  روانشناسـی-  در  خطرنـاک  توهـم  9-سـزاوار- 

د عدا ا
10-اپارتمـان کوچـک- مهربـان تـر از مـادر- تاقچـه ای 

دیوار در 
11-نشانه حرکت به عقب- کار و عمل- کرم کدو

12-جایز- حرف عطف- دل عارف- مغاک
13-ضـرب شمشـیر- نـام کوچـک نخسـتین فضانـورد- 

ازمایشـگاه ظرف 
14-نوعی دیگ- امر به ماندن- ارتفاع

15-گیاهی شبیه زردچوبه- لقب شاهزادگان اتریش
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان کرمان 
شناسه ملی 10630022075 شهرستان کرمان 

استان کرمان
بـه اطـالع کلیـه اعضـای محتـرم شـرکت تعاونـی 
مـی رسـاند که جلسـه مجمع عمومی  فـوق العاده 
نوبـت دوم ایـن تعاونـی در سـاعت 16 روز شـنبه 
مـورخ 95/3/8 در محـل خ سـپه جنـب فروشـگاه 
فنـی و حرفـه ای آمـوزش و پرورش دفتر شـرکت 
تعاونـی مسـکن فرهنگیـان کرمـان تشـکیل مـی 

گردد. 
از سـهامداران دعـوت مـی گـردد که رأس سـاعت 

مذکـور در جلسـه مجمع حضـور بهم رسـانند. 
ضمنـاً اعضائی کـه مایلند حق حضـور و رای دادن 
در مجمـع را بـه نماینـده تـام االختیـار واگـذار 
نماینـد تـا یـک هفتـه قبـل از تاریـخ برگـزاری با 
اتفـاق  نماینده خـود جهت تأئید بـرگ نمایندگی 
بـه محـل دفتـر شـرکت تعاونـی بـه آدرس فـوق 

نمایند.  مراجعـه 
هیئـت مدیـره/ شـرکت تعاونی مسـکن فرهنگیان 

کرمان
دستور جلسه:

1- تصویب اساسنامه جدید
2- تمدید مدت تعاونی
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه:  شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید
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جمعه هاي لعنتي

چیزی ویرانگرتر از این نیست،

حتي سیگارم،

مگر مي شود

که جمعه باشد

پنجره ي خاطرات باز شود،

و تو نباشي...؟؟؟!

عكس نوشت

نمایشگاه کتاب

کجا ممکن است پیدایش کنم
نویسنده: هوراکی موراکامی       ترجمه: بزرگمهر شرف الدین

نشر: چشمه
موضوع: داستان های کوتاه ژاپنی-   قرن 20م. 

موراکامـی در بخشـی از »کجا ممکن اسـت پیدایـش کنم« چنین 
می نویسد:

بیسـت  و  در  شـاعر  یـک 
یـک  سـالگی می میـرد، یـک 
انقالبـی یا یک سـتاره ی راک 
امـا  بیست وچهارسـالگی.  در 
بعـد از گذشـتن از آن سـن، 
چیـز  همـه  می کنـی  فکـر 
روبـه راه اسـت. فکـر می کنی 
توانسـته ای از »منحنی مرگ 
تونـل  از  و  بگـذری  انسـان« 
بیـرون بیایـی. حـاال در یـک 
بزرگراه شـش بانده مسـتقیم 
در  خـود  مقصـد  سـوی  بـه 

هستی. سـفر 

خبر آخر  اطالعات

سکه

10,300,000 ریال طرح جدید

10,325,000 ریال طرح قدیم 

5,320,000 ریال نیم سکه 

2,860,000 ریال ربع سکه 

یک گرمی 1,۹30,000 ریال

طال

1,051,260 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,401,5۹0 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,304 ریال دالر آمریکا

3۹,122 ریال یورو

۹,352 ریال درهم امارت

5,200 ریال  یوآن 

4۹,200 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,700,000 تومان

رانا LX  32,500,000 تومان

سوزوکی ویتارا  114,000,000 تومان

سایپا SE 111     20,600,000 تومان

71,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   46,000,000 تومان

لیفان X60  52,۹00,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

18 تا 37 /آفتابی امروز

18 تا 16 /نیمه ابری فردا

هر دوشنبه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران

نمایشگاه عکس گروهی 
در جست و جوی آیدا

زمان : جمعه 31 اردیبهشت الی 6 خرداد    ساعت : 18 الی 21
مـکان: خیابـان شـهید بهشـتی ، بیـن طهماسـب آبـاد و باغملـی، 

موسسـه فرهنگـی و هنـری راه یـادگاران صنعتـی

راهکار عربستان برای تکرار نشدن
حادثه منا

مقامـات سـعودی بـه دنبال راهکارهایـی برای حل مشـکالت امنیتی 
حجاج در کشورشـان هستند.

بعـد از جنایـت بی شـرمانه مقامـات سـعودی و عدم بی کفایتـی آنان 
در حفـظ جـان حجـاج، سـعودی هـا بـه  دنبـال راهکارهـای جدیـد به 
منظورجلوگیـری از تکـرار چنیـن پیشـامدهایی اسـت. در ایـن طـرح 
مرکـز نظـارت امنیتـی در مکه تاسـیس می شـود کـه توسـط کارکنان 
خارجـی اداره میشـود کـه مسـلط بـه زبـان انگلیسـی هسـتند. در این 
مرکـز 18000 دوربیـن کـه بـه نرم افزارهـای هوشـمند متصـل اسـت 
تعبیـه می شـود. و 16000 کارمنـد در آن مشـغول به کار خواهند شـد.

وزارت کشـور عربسـتان سـعودی اعالم کرد که اتاق هـای عملیات  در 
ایـن مرکـز ادغـام و همگـی در یـک مـکان خواهند بـود. بر اسـاس این 
گـزارش در ایـن مرکـز دو صفحـه نمایش بـزرگ وجود دارد کـه تصاویر 
دوربین هـای امنیتـی در آن بـه نمایـش درمی آیـد.و همینطـور شـماره 
»911« بـرای ارتبـاط بـا ایـن مرکـز در رابطـه بـا مشـکالت امنیتی در 

عربسـتان اختصـاص یابد.
اینکـه اصال این کارمندان توسـط چه سـازمانی و چـه زمانی آموزش 
داده شـدند در پـرده ای از ابهـام اسـت و  همیـن موضوع بـی کفایتی و 
سـهل انـگاری دوبـاره ی سـعودیان را بـه رخ میکشـد.  افزایـش تعـداد 
کارکنـان یـا دوربیـن هایـی کـه قبـال هـم بـوده انـد مشـکلی را حـل 
نمیکنـد عدم اسـتفاده ی درسـت از این امکانات بـاد آورده و بی مباالتی 

مسـئولین و کارکنـان سـعودی همچنـان بـه قـوت خود باقی اسـت.
گفتنـی اسـت؛ فاجعه منـا در 2 مهـر 1394همزمـان با عیـد قربان در 
مراسـم رمـی جمـرات در »خیابـان 204«  رخ داد.ازدحـام حجـاج باعـث 
کشـته شـدن دسـت کم 2،236 نفـر شـد. هنوز هـم راهکاری قابـل قبول 
بـرای جلوگیـری از ایـن گونـه اتفاقـات از سـوی سـعودی ها اعالم نشـده 

است.


