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صنعتـی  محمـد 
تـا  کـه  گویـد  مـی 
یـادم  کـه  جایـی 
طبـق  و  هسـت 
در  کـه  مسـتنداتی 
باشـد،  مـی  دسـت 
 1340 سـال  از  مـن 
مسـوولیت  کـه 
پرورشـگاه بـر عهـده 
مرحـوم عبدالحسـین 

معـروف  نویسـنده   ( زاده  صنعتـی 
مرحـوم  بـا  بـود  همایـون(  پـدر  و 
صنعتـی  پرورشـگاه  و  عبدالحسـین 
ای  صمیمانـه  و  تنگاتنـگ  رابطـه 

 . شـتم ا د
در  مـن  فنـی  کارگاه  و  دفتـر 
نزدیکـی  در  و  ملـی  بـاغ  میـدان 
خانـه  بـود.  صنعتـی  پرورشـگاه 
خیابـان  در  عبدالحسـین  مرحـوم 
طالقانـی فعلـی بـود. ایشـان مسـیر 
پیـاده  را  خانـه  و  پرورشـگاه  بیـن 
رفـت و آمد مـی کرد. برخـی اوقات، 
هنـگام برگشـت بـه خانه بـه دفتر ما 
مـی آمـد. مـی نشسـتیم و  درد دل 
مـی کردیـم.  نتیجـه آشـنایی مـن 
ایـن  زاده  عبدالحسـین صنعتـی  بـا 
در  پرورشـگاه  هـای  بچـه  کـه  بـود 

بـه   مـا  فنـی  کارگاه 
مـی  کارآمـوزی 
چندیـن  پرداختنـد. 
هـا  بچـه  آن  از  نفـر 
هنـوز هـم در کارهای 
دارنـد  حضـور  فنـی 
دیـده  تعلیـم  کـه 
هسـتند.  مـا  کارگاه 
ایـن اتفـاق خـوب  با 
پیشـنهاد  و  همـت 
عبدالحسـین صنعتـی زاده بود.عالوه 
بـر پرورشـگاه صنعتـی با پرورشـگاه 
پرورشـگاه  جملـه  از  دیگـر  هـای 
دیلمقانـی هـم ارتبـاط داشـتم. ایـن 
ارتبـاط به دوره اسـتانداری سـعیدی 
فیـروز آبادی و هوشـنگ عامـری باز 
مـی گـردد. در پرورشـگاه دیلمقانـی 
هم بچه ها را تشـویق بـه کار و ورود 

کردنـد.  مـی  اجتمـاع  بـه 
در  عبدالحسـین  کـه  وقتـی 
فـرودگاه پاریـس سـکته کـرد از آن 
جایـی کـه مـن در کرمـان از بقیـه 
بـا  بـودم  تـر  معـروف  هـا  صنعتـی 
مـن تمـاس گرفتنـد و بدیـن ترتیب 
واسـطه شـدم که خبر را بـه همایون 

بدهـم.  اعضـای خانـواده  دیگـر  و 
صفحات 3، 4 و 5
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آگهی مزایده  نوبت اول  شماره 7029-95   )نوبت دوم(
اداره کل منابع طبیعی استان کرمان 

   صفحه  6

»آگهی تجدید مناقصه عمومی }با ارزیابی کیفی{« )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه سـاماندهی اطـراف امامـزاده سیدسـلطان احمد و اجـرای پل دهشـتر اقدام نمایـد  لذا از شـرکتهای دارای 
رتبـه راه و بانـد درخواسـت مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیر جهـت دریافت اسـناد مناقصـه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بـم ، بلوار 

شـهیدصدوقی شـهرداری بـم ، امـور قراردادها 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- برآورد  اولیه اجرای کار مبلغ 6،452،183،251 ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 95  می باشد.

3- مدت اجرای کار 12 ماه می باشد. 
4- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ323،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی 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-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات تاریخ 95/6/16 می باشد.

9- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  44219960-034 تماس حاصل نمایند.
 علیرضا ریاضی شهردار بم

محمد صنعتی، رییس هیأت امنای پرورشگاه صنعتی کرمان:

باید رو دربایستی ها را کنار گذاشت

کالس آموزشی نونهاالن پرورشگاه دیلمقانی
از سمت راست: آیت اهلل سید محمد رضا مدنی- سعیدی فیروزآبادی )استاندار وقت( - سرهنگ صیرفی )مدیر کل اوقاف(- محمد صنعتی - سرهنگ خشایار )مسئول پرورشگاه های کرمان( سال 1342

امام جمعه کرمان: معتقدان به والیت فقیه بدانند که برجام با موافقت رهبری صورت گرفت

دفاع تمام قد آیت اهلل جعفری  از برجام
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خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 خبر داد

تصویب پروژه در 
راستای عدالت 

اجتماعی
نجمه سعیدی

دسـتگاه های  مدیـران  خبـری  نشسـت   
تابعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
در  شـهریورماه   4 پنج شـنبه  تاریـخ  در 
کرمـان  اسـتان  کار  اداره  ایثارگـران  سـالن 
از  تعـدادی  بـا  جلسـه  ایـن  شـد.  برگـزار 
سـطح  در  مختلـف  سـازمان های  مدیـران 
از  اسـتان برگـزار شـد و مدیـران هرکـدام 
دسـتگاه های زیرمجموعـه وزارت تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعی بـه بیـان عملکردهای خود 
در سـال گذشـته پرداختنـد. »اسـماعیلی« 
ایـن جلسـه  رفـاه در  و  اداره کار  مدیـرکل 
در  را  بهـره وری  بیشـترین  بیـان کـرد کـه 
سـطح اسـتان در اداره کار و تعـاون شـاهد 
اجتماعـی  عدالـت  راسـتای  در  و  بوده ایـم 
چندیـن پـروژه و طـرح در سـتاد اسـتانی 
از  تعـدادی  اسـت.  تصویب شـده  اداره  ایـن 
اسـماعیلی  توسـط  معرفی شـده  طرح هـای 
سـاماندهی کارگاه هـای تولیـدی  کوچـک، 
افزایـش مشـارکت های مردمی برای توسـعه 
طـرح  تدویـن  و  تهیـه  اجتماعـی،  عدالـت 
اتبـاع  اجتماعـی، طـرح سـاماندهی  نشـاط 
مداخـالت  اسـتقرار  و  غیرمجـاز  خارجـه 
پیشـگیرانه از مصـرف مواد مخـدر در جامعه 

بودنـد. کار 
تأمیـن  بیمـه  مدیـرکل  »حسـینی« 
دیگـر  یکـی  کرمـان  اسـتان  اجتماعـی 
جلسـه  ایـن  در  کـه  بـود  مدیرانـی  از 
خویـش  مربوطـه  سـازمان  عملکـرد  بـه 
پرداخت.»حسـینی« بیان کرد که در سـطح 
اسـتان یـک میلیـون و400 هـزار نفـر تحت 
پوشـش بیمـه تأمیـن اجتماعـی هسـتند و 
به منظـور  خدمـات  ارائـه  سـازمان  تـالش 
ایجـاد آرامـش بـرای بیمه شـدگان اسـت و 
در ادامـه یـادآور شـد کـه محصـول تأمیـن 
محصـول  و  اجتماعـی  منفعـت  اجتماعـی، 
منفعـت اجتماعـی، امنیـت اجتماعی خواهد 

 . د بو
در ایـن جلسـه »دکتـر فخـر« مدیـرکل 
درمـان تأمیـن اجتماعـی بیـان داشـت کـه 
بیمه شـدگان  بـه  درمانـی  خدمـات  ارائـه 
تأمیـن اجتماعـی در سـطح جامعـه توسـط 
اداره درمـان تأمیـن اجتماعی بـه دو صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم اسـت کـه در بحث 
ارائـه خدمـات مسـتقیم در شـهر کرمـان، 
و  بـوده  فعـال  اعظـم  پیامبـر  بیمارسـتان 
ارائـه  در  ارزیابی هـای کشـوری  اسـاس  بـر 
خدمـات از کیفیـت باالیـی برخوردار اسـت. 
مدیـرکل  از  نمایندگـی  بـه  »سـلیمانی« 
صندوق بازنشسـتگان اسـتان کرمـان در این 
 46 را  دولتـی  بازنشسـتگان  تعـداد  جلسـه 
هـزار نفـر اعـالم کـرد کـه از ایـن صنـدوق 
خدمـات دریافـت می کننـد و یکـی از نقـاط 
افزایـش  را  صنـدوق  ایـن  عملکـرد  قـوت 
حقـوق بازنشسـتگان دانسـت کـه از افزایش 
نـرخ تـورم در سـطح کشـور بیشـتر بـوده 

. ست ا
»جعفـری« مدیـرکل اداره بیمـه سـالمت 
یـک  اسـتان  سـطح  در  کـه  داشـت  بیـان 
میلیـون و  850 هـزار نفـر تحـت پوشـش 
ابـراز  و  قرارگرفته انـد  سـالمت  بیمـه 
امیـدواری کـرد کـه بـا اجـرای کامـل ایـن 
طـرح هیـچ شـهروندی باقـی نمانـد کـه از 

نکنـد. اسـتفاده  بیمـه ای  پوشـش های 
»نخعـی« معـاون اداره بهزیسـتی اسـتان 
بهزیسـتی  عملکـرد  ارائـه  ضمـن  کرمـان 
اسـتان به پرداخـت صددرصـدی هزینه های 
پوشـش  تحـت  دانشـجویان  تحصیـل 
یـادآور شـد کـه  و  اشـاره کـرد  بهزیسـتی 
تمـام  به منظـور کاهـش آسـیب  بهزیسـتی 
تـالش خـود را می کنـد کـه ارائـه خدمـات 
را در منـازل بـه گـروه هـدف داشـته باشـد.

در ایـن جلسـه کـه در هفتـه دولـت برگـزار 
کل  اداره  معـاون  آبـادی«  »غضنفـر  شـد 
از  »حکمتـی«  حرفـه ای،  فنـی  آمـوزش 
جانـب بانک توسـعه تعاون، »میـر جعفری« 
مدیـرکل صندوق بیمه اجتماعی کشـاورزان 
عشـایری و روسـتایان و »فرهـاد حکیم نیا« 
سرپرسـت صنـدوق کارآفرینـی امیـد هم به 
ارائـه عملکـرد سـازمان های مربوطـه خـود 

پرداختنـد.

کرمان ویچ

از  انتقـادات 
توسـط  برجـام 
برخـی ائمـه جمعه 
سیاسـتمداران  و 
در  اسـتان 
اوج  اگرچـه  اخیـر  هفته هـای 
گرفتـه امـا نماینـده ولی فقیـه در 
اسـتان به شـدت از برجـام و دولت 

می کنـد. دفـاع 
جمعـه  امـام   تـوان  مـی  را  او 
اعتـدال  نامیـد. نـه بـه ایـن خاطر 
باشـد،  نزدیـک  دولـت  بـه  کـه 
بـا مواضعـی کـه می گیـرد  بلکـه 
او را ازجملـه معتدل تریـن ائمـه ی 

می داننـد. جمعـه 
آیـت اهلل جعفـری کـه از سـال 
خمینـی  امـام  حکـم  بـا   1359
ولی فقیـه  نماینـده  به عنـوان  )ره( 
و امام جمعـه کرمان منصوب شـد، 
همـواره سـعی کـرده که بـه دوراز 
تنـدروی رفتـار کند و بـا صراحت 
مواضـع خـود را بیـان کنـد. حتی 
اگـر ایـن حرف هـا به مـذاق برخی 
خـوش نیایـد. او 2 روز پیـش هـم 
ائمـه  برخـی  انتقـادات  اوج  در 
جمعه و سیاسـیون اسـتان کرمان 
سیاسـت  از  به شـدت  برجـام،  از 
خارجـی دولـت تدبیـر و امیـد در 

پرونـده هسـته ای دفـاع کـرد.
دفاع امام جمعه اعتدال

از برجام
پنج شـنبه گذشـته بـود کـه به 
اسـتاندار  مناسـبت هفتـه دولـت 
بـه همـراه سـایر مدیـران اسـتانی 
جعفـری،  آیـت اهلل  دیـدار  بـه 
امام جمعـه کرمـان رفتنـد. در این 
امام جمعـه  دفتـر  در  کـه  دیـدار 
اعتـدال  امام جمعـه  شـد،  برگـزار 
علیـه  غیرمنصفانـه  نقدهـای  بـه 
دولـت واکنـش نشـان داد. آن طور 
کـه پایـگاه خبـری »کرمـان نـو« 
نوشـته، آیـت اهلل جعفـری بابیـان 

اینکـه نقد باید منصفانه باشـد و از 
فحاشـی، دروغ پـردازی و اهانت به 
مسئوالن پرهیز شـود، اظهار کرد: 
»متأسـفانه امروز عده ای در کشور 
هسـتند کـه چشـم خـود را بروی 
همـه اقدامـات مثبـت و محاسـن 
دولـت بسـته و آن هـا را نمی بینند 
نمی کننـد.«  درک  را  و خدمـات 
اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
گفـت  و  کـرد  اشـاره  برجـام  بـه 
از  کـه متأسـفانه شـاهد هسـتیم 
روز اجرایـی شـدن برجـام عده ای 
شـروع به مقالـه نوشـتن علیه این 

کردنـد. کار 
ایـن  بـه  خطـاب  سـپس  او   
منتقـدان سرسـخت برجـام گفت: 
»شـما کـه ادعا می کنید مسـلمان 
هسـتید اگر مسـلمان هسـتید اگر 
مرجـع تقلیـدی دارید اگـر معتقد 
بـه رهبری هسـتید اگـر اعتقاد به 
والیت فقیـه داریـد اوالً برجـام بـا 
موافقـت رهبـری صـورت گرفت و 
ثانیـاً مـا از اول احتمـال می دادیم 

کـه آمریکا عهدشـکن باشـند.« 
بـه  حتـی  کرمـان  امام جمعـه 
ایـن گفتـه مخالفان کـه می گویند 
مـردم  زندگـی  در  تحولـی  هیـچ 
و  داد  پاسـخ  اسـت،  نـداده  رخ 
گفـت: »تحولـی کـه مـن و شـما 
آسـایش   در  همـه  داریـم  انتظـار 
باشـند و فقـر از بیـن رفتـه باشـد 
و عدالـت باشـد احتیـاج بـه زمان 
کـه  باشـید  داشـته  توجـه  دارد، 
قبـل از برجام مـا را تهدید نظامی 
کـرده و می گفتنـد کـه شـما حق 
ندارید اصاًل اسـم انرژی هسـته ای 
را مطـرح کنیـد. ایـن تهدیدهـا را 
آیـت اهلل  نبرده ایـد.«  یـاد  از  کـه 
»حداقـل  کـرد:  اضافـه  جعفـری 
فایـده برجـام ایـن بـود کـه دنیـا 
فهمیـد آمریکایی ها بـه بقیه دروغ 
می گوینـد و جهـان را بیهـوده از 

ایران می ترسـانند و ایران هراسـی 
کمتـر شـده اسـت.«

انتقادات تند از برجام
حالـی  در  جعفـری  آیـت اهلل 
سیاسـت  در  دولـت  عملکـرد  از 
خارجـی و برجـام دفـاع می کنـد 
کـه در هفته هـای گذشـته برخـی 
به شـدت  اسـتان،  جمعـه  ائمـه 
از توافـق هسـته ای انتقـاد کـرده 

بودنـد. 
رمضانـی  حجت االسـالم 
در  رفسـنجان  امام جمعـه  پـور، 
 29 جمعـه  نمـاز  خطبه هـای 
مـرداد گفتـه بـود کـه » دولـت و 
طرفـداران آن به شـدت در برجـام 
غلـو می کننـد و می گوینـد برجام 
بـرای مـا عـزت آور بـود، مـا کـه 
هیـچ عزتـی از برجـام ندیدیـم.« 
امـام  کمالـی  حجت االسـالم 
 جمعـه موقـت جیرفت هـم همان 
برجـام  از   « کـه  بـود  گفتـه  روز 
چیـزی جـز دشـمنی آمریـکا بـا 
ملـت مـا دسـتاوردی نداشـته ایم 

و رژیـم صهیونیسـتی اعـالم کرده 
چـه  هـر  برجـام  بـا  کـه  اسـت 
کرده ایـم.« درو  می خواسـتیم، 

مهـدی  حجت االسـالم 
در  هـم  بافـت  امام جمعـه  زاده، 
خطبه هـای نماز جمعـه 22 مرداد 
گفتـه بـود کـه » آمریکایی هـا بـا 

مذاکـره به بهانـه توافق هسـته ای 
دیگـری  مـرداد   28 دنبـال  بـه 
از  غافـل  هـم  عـده ای  هسـتند، 
همه جـا کـف می زننـد، فتح الفتوح 
برجـام  بـا  دائـم  می خواننـد، 
پهـن  غـرب  بـرای  قرمـز  فـرش 
سیاسـیون  از  عـده ای  می کننـد. 
خیـال می کننـد کـه کلیـد حـل 
مشـکالت بـه دسـت آمریکاسـت 
بـا  مـا  می گوینـد  سـاده لوحانه  و 

کردیـم.« پیـدا  عـزت  برجـام 
جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در   
15 مـرداد امـا انتقـادات از برجـام 
امام جمعـه  بـود.  بی سـابقه 
رفسـنجان برجـام را بـدون سـود 
و منفعتـی بـرای ایـران دانسـت و 
گفـت: »تأثیـری در زندگـی مردم 

اسـت.« نکـرده  ایجـاد 
جعفـری امام جمعـه کوهبنـان، 
خوانـد  فرجـام  بـدون  را  برجـام 
موقـت  امام جمعـه  سـاالری  و 
از  »بعـد  کـه  گفـت  منوجـان 
گذشـت 6 مـاه از اجـرای برجـام 
هیـچ تفاوتـی در معیشـت مـردم 
ایجاد نشـده اسـت.« مهـدوی راد 
عنبرآبـاد هـم  امام جمعـه موقـت 

فایـده  و  سـود  بـدون  را  برجـام 
دانسـت. 

کرمـی پـور امام جمعـه جیرفت 
هـم در ایـن رابطـه گفـت کـه » 
برخـی از افـراد می گوینـد اگـر بـا 
آمریـکا در زمینـه برجـام مذاکـره 
نمی کردیـم، االن در حـال جنـگ 
بـا آمریکا بودیـم، بدون شـک اگر 
به طـور  داشـت  تصمیـم  آمریـکا 
مسـتقیم وارد جنگ با ایران شـود 
ایـن کار را حتـی بـدون موضـوع 
مـی داد.  انجـام  برجـام  مذاکـره 
برجـام  طریـق  از  آمریکایی هـا 
قلـب هسـته ای ایـران را بـا بتـن 
پـر کردنـد و در طـول یک سـالی 
کـه از موضـوع برجـام می گـذرد، 
برنداشـتند،  را  تحریم هـا  نه تنهـا 
افزایـش  هـم  را  تحریم هـا  بلکـه 

دادند.
معیشـت  بـه  بخشـیدن  رونـق 
مذاکـره  اهـداف  ازجملـه  مـردم 
برجـام بـود، در طـول ایـن یـک 
سـال در معیشـت مردم هیچ گونه 
اتفـاق خاصـی ایجـاد نشـد، فقـط 
پیـدا  افزایـش  قاچـاق  کاالهـای 

کـرد.« 

امام جمعه کرمان: معتقدان به والیت فقیه بدانند که برجام با موافقت رهبری صورت گرفت

دفاع تمام قد آیت اهلل جعفری
 از برجام

اسـتاندار کرمـان در دیـدار بـا آیـت اهلل 
جعفـری، نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و 
امام جمعـه کرمـان بـه ارائـه گزارشـی از 

تأثیـر برجـام بـر اسـتان پرداخت.
»کرمـان  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
نـو«،  رزم حسـینی بـا اشـاره بـه برجـام 

گفـت کـه برجـام در اسـتان باعـث رونق 
اقتصـادی شـده اسـت. وی ادامـه داد که 
بـرای ارزیابـی تأثیـر برجـام بـر اقتصـاد 
اسـتان از چند شـرکت اسـتانی خواستیم 
را  مجموعه شـان  بـر  برجـام  اثـرات  کـه 

کنند. اعـالم 

 وی افـزود کـه در مـورد شـرکت مس 
ایـران کـه  قبل برجـام در لیسـت تحریم 
حقـوق  پرداخـت  بـرای  حتـی  و  بـود 
کارکنانـش مجبـور بـه دریافت وام شـده 
و 60 هـزار تـن تولیداتـش در انبـار مانده 
بـود، بعـد از برجـام از ایـن لیسـت خارج 
و فروش این شـرکت سـه برابر و مشـکل 
بیمه هـم حل شـده و تولیداتشـان اکنون 

در انبارهـا نمانده اسـت.
دیگـر  بـه  راجـع  حسـنی  رزم   
شـرکت ها گفـت کـه در مـورد شـرکت 
انعقـاد  و  صـادرات  افزایـش  گهـر  گل 
قـرارداد بـا شـرکت های خارجـی ازجمله 
 200 و  میلیـارد  یـک  قـرارداد  انعقـاد 
و  ایتالیایـی  شـرکت  یـک  بـا  میلیونـی 

فاینانـس خارجـی 100 میلیـون یورویی 
حسـینی  رزم  گفتـه  بـه   . داشـته ایم  را 
گـروه صنعتـی کرمـان خـودرو هـم بعد 
از برجـام  بدهـی 600میلیـارد تومانی را 
پرداختـه و شـاهد افزایش تولیـد خودرو  
از 30 تـا 35 هـزار دسـتگاه بـه 85 هزار 
دسـتگاه هسـتیم و تا 110 هزار دسـتگاه 
اکنـون  و  داشـت  خواهـد  افزایـش  هـم 
شـاهد اشـتغال زایی توسـط این شـرکت 

هسـتیم. 
شـرکت  مـورد  در  حسـینی  رزم 
پتروشـیمی فجـر کرمـان کـه در دولـت 
یازدهـم مجـوز گرفتـه اسـت گفـت کـه 
ایـن شـرکت قبـل برجـام هیـچ جوابـی 
از شـرکت های خارجـی دریافـت نکـرده 

بـود ولـی اکنـون بـا 8 شـرکت اروپایـی 
و یـک کمپانـی آمریکایـی  قـرارداد امضا 
کـرده اسـت. اسـتاندار کرمان بـه فعالیت 
دولت در امر سـالمت اشـاره کـرد و گفت 
کـه وقتـی مسـئولیت اسـتان را تحویـل 
بدهـی  کلـی  بیمارسـتان ها  گرفتیـم 
و  باهنـر  بیمارسـتان  اکنـون  داشـتند. 

شـده اند. نوسـازی  پـور  افضلـی 
 15 درصـد تخت هـای بیمارسـتانی در 
افزایش یافتـه، همچنیـن  اسـتان کرمـان 
امـروز همـه مـردم اسـتان کرمـان تحـت 
پوشـش بیمـه سـالمت  هسـتند و اخیـراً 
بـا حضور وزیر بهداشـت عملیات سـاخت 
بیمارسـتان 750 تختخوابـی در کرمـان 

شـد. آغاز 

گزارش استاندار از تأثیر برجام بر استان

فروش سه برابری مس، افزایش صادرات گل گهر و امضای 
قرارداد پتروشیمی

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

نجمه سعیدی
نمایشـگاه دسـتاوردهای دولـت تدبیـر 
وامیـد بـه مناسـبت گرامـی داشـت هفته 

دولـت در کرمـان آغاز بـه کار کرد. در این 
نمایشـگاه کـه در پـارک مـادر دایر شـده 
اسـت، تصویری نماد گونه از دستاوردهای 

دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان کرمان به 
نمایش گذاشته شـده اسـت. این نمایشگاه 
پوششـی نمایشـگاه گونـه از عملکردهـای 
را  دولـت  نظـارت  تحـت  سـازمان های 
نشـان می دهـد. دولـت تدبیـر و امیـد در 
اسـتان کرمان به دسـتاوردهای زیادی در 
بخش هـای مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی 
بیـن  از  اسـت.  دسـت یافته  عمرانـی  و 
پروژه هـای عمرانـی می تـوان بـه احـداث 
بزرگ تریـن تونـل انتقـال آب خاورمیانـه، 
سـطح  در  دنیـا،  بـزرگ  تونـل  سـومین 
اسـتان اشـاره کرد کـه هم اکنـون حفاری 

آن آغازشـده اسـت. 
اجـرای 11 تقاطـع غیـر هم سـطح در 

قـرارگاه  توسـط  کرمـان  اسـتان  سـطح 
دیگـر  از  االنبیـا«  »خاتـم  سـازندگی 
طرح هایـی اسـت کـه در جهـت تبدیـل 
دسـت  در  کالن شـهر  بـه  کرمـان  شـهر 
و  فرهنگـی  در بخش هـای  اسـت.  اقـدام 
تاریخـی اسـتان کرمـان می تـوان به ثبت 
جهانـی در فهرسـت یونسـکو، »روسـتای 
قنات هـای  و  لـوت«  میمند«،»کویـر 
اشـاره کـرد و  »قاسـم آباد« و»اکبرآبـاد« 
بیشـترین  دارای  کرمـان  ترتیـب  بدیـن 
اسـت.  شـده  کشـور  در  جهانـی  ثبـت 
تختخوابـی   200 بیمارسـتان  احـداث 
»پیامبـر اعظـم« و آغـاز بـه کار احـداث 
»شـهید  بیمارسـتان  جدیـد  سـاختمان 

از  تختخوابـی  ظرفیـت 300  بـا  باهنـر« 
و  بهداشـت  حـوزه  در  دولـت  اقدامـات 

اسـت.  اسـتان  درمـان 
در ایـن نمایشـگاه طرح هـای در حـال 
اجـرا و همچنیـن خدمـات و محصـوالت 
تحـت  سـازمان های  همـه  ارائه شـده، 
نظـارت دولـت بـه عمـوم مـردم معرفـی 
می شـود. نمایشـگاه دسـتاوردهای دولـت 
به نوعـی تعبیـر ایـن جملـه رئیس جمهور 
اسـت که »این دولت اهل شـعار نیسـت ، 

اهـل عمل اسـت.«
تاریـخ 2 شـهریور  از  نمایشـگاه  ایـن   
لغایـت 8 شـهریورماه از سـاعت 17 تا 22 

بـرای بازدیـد عمـوم دایر اسـت.

آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای دولت 
در کرمان

 خبر

نگاهی به دیگر مواضع آیت اهلل جعفری
چنیـن  جعفـری  آیـت اهلل  کـه  نیسـت  بـار  اولیـن  بـرای 
مواضعـی می گیـرد. در زیـر برخـی مواضـع نماینـده ولی فقیه 

در اسـتان دربـاره مسـائل مختلـف را بخوانیـد:
* }انگلیسـی خواندن لیسـت امید{: من این تعبیر لیست 

انگلیسـی را اصالً نمی پسندم.
* }وعـده یارانـه 250 هزارتومانی{: این که کسـی با چنین 
شـعاری وارد شـود حقه بازی اسـت. کاله سـر مردم گذاشتن 

اسـت. مواظب باشـید برای بار دوم سـرتان کاله نرود.
* }اظهارنظـر برخـی ائمـه جمعـه در تغییـر مدیـران{: اگـر 
امام جمعـه ای بـر سـر آمـدن یـا رفتـن بخشـدار، فرمانـدار و 
اسـتاندار بخواهـد دعـوا کنـد و درگیـر شـود ایـن را کار غلط 

می دانـم.
دی  مراسـم 9  در  هاشـمی  آیـت اهلل  بـه  }بی احترامـی   *
94{: بی احترامـی به اشـخاص و شـعارهای خالف شـرع، گناه 
کبیـره اسـت. متأسـفانه امسـال مدیریـت مراسـم 9 دی بـا 
ضعف هایـی روبـرو بـود و قطعـاً سـخنران می توانسـت بهتـر 

محیـط را اداره کنـد.
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کرمون

همکاری با عبدالحسین صنعتی زاده 
محمـد صنعتـی مـی گویـد که تـا جایی 
کـه یـادم هسـت و طبـق مسـتنداتی کـه 
در دسـت مـی باشـد، مـن از سـال 1340 
کـه مسـوولیت پرورشـگاه بر عهـده مرحوم 
نویسـنده   ( زاده  صنعتـی  عبدالحسـین 
معـروف و پـدر همایـون( بـود بـا مرحـوم 
عبدالحسـین و پرورشـگاه صنعتـی رابطـه 

تنگاتنـگ و صمیمانـه ای داشـتم. 
دفتـر و کارگاه فنـی مـن در میـدان بـاغ 
ملـی و در نزدیکـی پرورشـگاه صنعتی بود. 
خیابـان  در  عبدالحسـین  مرحـوم  خانـه 
بیـن  ایشـان مسـیر  بـود.  فعلـی  طالقانـی 
پرورشـگاه و خانـه را پیـاده رفـت و آمـد 
می کـرد. برخی اوقـات، هنگام برگشـت به 
خانـه بـه دفتـر ما مـی آمـد. می نشسـتیم 
و  درد دل مـی کردیـم.  نتیجـه آشـنایی 
ایـن  زاده  صنعتـی  عبدالحسـین  بـا  مـن 

بـود کـه بچـه هـای پرورشـگاه در کارگاه 
فنـی مـا بـه  کارآمـوزی مـی پرداختنـد. 
چندیـن نفـر از آن بچـه هـا هنـوز هـم در 
کارهـای فنی حضـور دارند کـه تعلیم دیده 
کارگاه مـا هسـتند. ایـن اتفـاق خـوب  بـا 
صنعتـی  عبدالحسـین  پیشـنهاد  و  همـت 
بـا  زاده بود.عـالوه بـر پرورشـگاه صنعتـی 
پرورشـگاه هـای دیگـر از جملـه پرورشـگاه 
دیلمقانـی هـم ارتباط داشـتم. ایـن ارتباط 
بـه دوره اسـتانداری سـعیدی فیـروز آبادی 
در  گـردد.  مـی  بـاز  عامـری  هوشـنگ  و 
پرورشـگاه دیلمقانـی هم بچه ها را تشـویق 

بـه کار و ورود بـه اجتمـاع مـی کردنـد. 

فـرودگاه  در  عبدالحسـین  کـه  وقتـی 
پاریـس سـکته کـرد از آن جایـی کـه مـن 
در کرمـان از بقیـه صنعتـی هـا معـروف تر 
بـودم با من تمـاس گرفتنـد و بدین ترتیب 
واسـطه شـدم کـه خبـر را بـه همایـون و 

دیگـر اعضـای خانـواده بدهـم. 
چهره فرهنگی و اقتصادی همایون

آشـنایی مسـتقیم و رو در روی مـن بـا 
سـال  از  زاده  صنعتـی  همایـون  مرحـوم 
1356 زمـان اسـتانداری طباطبایـی آغـاز 
شـد. در آن سـال ها جلسـات هیات مدیره 
پرورشـگاه بـا حضور اسـتاندار تشـکیل می 
مـی  شـرکت  جلسـات  آن  در  مـن  شـد، 
کـردم. همایـون بـا ظاهـری بسـیار مرتب، 
منظـم و خـوش پـوش به جلسـه مـی آمد. 
همایـون صنعتی زاده خدمـات فرهنگی 
موسسـه  داد.  انجـام  ای  ارزنـده  بسـیار 
انتشـارات کتـاب هـای جیبـی از خدمـات 

همایـون بـود. کارخانـه کاغذ پـارس اولین 
ابتـکارات  از  ایـران  کاغذسـازی  کارخانـه 
بـزرگ  انتشـارات  مدیریـت  اوسـت. 
فرانکلیـن را هـم بـر عهـده داشـت. با همه 
مترجـم هـا و نویسـنده های ایـران ارتباط 
داشـت. فـردی بـه تمـام معنا اقتصـاد دان 
مقـاالت  از  یکـی  در  احمـد  بـود. جـالآل 
خـود بـه مقتصد بـودن همایون اشـاره می 
کنـد. از جملـه کارهـای بـزرگ اقتصـادی 
کـه تبعـات اجتماعـی مثبتـی نیـز در پـی 
داشـت کارخانـه گالب زهـرا در منطقه الله 
زار بردسـیر اسـت. تاسـیس گالب زهرا کار 
بسـیار موثـری بود و چهـره منطقه را عوض 

کـرده اسـت. بـرای پرورشـگاه، یـک رونـق 
دیگـری ایجـاد کرد. منطقه اللـه زار که زیر 
کشـت خشـخاش و برداشـت تریـاک بـوده 
بـه سـرزمینی برای گل کاری تبدیل شـد و 
مـردم آن منطقـه از فقر نجـات پیدا کردند. 
همـه ایـن ها بـه دلیـل عالقـه همایـون به 
توسـعه و کارآفرینـی بـود. و گرنـه تـا پیش 
از آن موقوفـات اللـه زار درآمـدی نداشـت 
و  صحبـت از پنـج مـن سـیب زمینـی و 
10 مـن نخـود بـود. اما فکـر بلنـد همایون 
باعـث شـد کـه در حـال حاضـر درآمدهای 
قابـل توجهی  برای پرورشـگاه ایجاد شـود. 
مرحـوم همایـون از صمیـم قلب دوسـت 
در  کنـد.  پیشـرفت  پرورشـگاه  داشـت 
زمـان حیـات خـود پیشـنهاد داده بـود که 
تـا  کودکسـتان  از  آموزشـی  ای  مجموعـه 
ایـن  هـم  هنـوز  شـود.  تاسـیس  دانشـگاه 
پیشـنهاد و پـی گیـری آن در هیـأت امنای 

پرورشـگاه مطـرح اسـت.
پول همایون باید در کرمان

 خرج شود
 شـخصیت همایـون ایـن گونـه نبـود که 
فقـط پیشـنهاد بدهـد، بلکـه  پیشـنهادات 
بـود.  همـراه  مالـی  کمـک  بـا  همـواره  او 
در  توجهـی  قابـل  هـای  زمیـن  همایـون، 
تهـران و اصفهـان داشـت. در اواخـر عمـر 
دو فقـره از امـالک خـود را  بـه پرورشـگاه 
هـا  آن  از  یکـی  کـرد.  واگـذار  صنعتـی 
ویالیـی در ولنجـک تهـران و دیگـری یـک 
اسـت.  کشـور  شـمال  در  کشـاورزی  بـاغ 
پنـج،  شـش سـال قبل کـه اولیـن صحبت 
هـا شـد، ارزش ایـن دو ملک بیـش از 150 
اعضـای  گردیـد.  بـرآورد  تومـان  میلیـارد 
هیـات مدیـره و مدیرعامـل وقت پیشـنهاد 
کـرده بودنـد کـه بـا کمـک افـراد صاحـب 
نـام کرمانـی در ولنجـک تهـران هتـل 50 

طبقـه سـاخته شـود. ایـن ایـده در هیـأت 
امنـا مطـرح شـد؛ امـا هیـات امنـا مخالـف 
هتـل سـازی در تهـران بـود. دلیـل هم این 
بـود کـه ایـن پـول مـال همایـون صنعتـی 
زاده اسـت. مرحـوم همایـون نیـز امـالک 
را بـه پرورشـگاه داده اسـت. هـر کاری کـه 
قـرار اسـت انجـام بگیـرد بایـد در منطقـه 

جغرافیایـی کرمـان باشـد.
ایـن موضـوع بارهـا در هیـات مدیـره و 
هیـات امنـای پرورشـگاه مطـرح شـد. بعداً 
بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه بنیـاد صنعتی 
در  پتروشـیمی  تشـکیالت  یـک  سـهامدار 
ایرانشـهر شـود. هیـأت امنا با این پیشـنهاد 
هـم مخالفـت کـرد و همچنـان معتقـد بود 
کـه رقـم قابـل توجهـی کـه از فـروش این 
دو ملـک عایـد پرورشـگاه می شـود- قریب 
کرمـان  در  بایـد  تومـان-   میلیـارد   200
بـر  هـم  تصمیـم  شـود.  گـذاری  سـرمایه 

شـد. همین 
 بنـده در جلسـه هیـأت امنـا گفتـم در 
حـال حاضـر اسـتاندار کرمـان همشـهری 
هسـت،  هـم  اسـتان  دلسـوز  و  خودمـان 
امکان سـرمایه گـذاری در کرمـان را فراهم 
کـرده اسـت. با ایـن حسـاب در هـر زمینه 
جـواب  کنیـد  گـذاری  سـرمایه  کـه  ای 
مناسـب خواهیـد گرفـت. اما تا ایـن لحظه 
هنـوز اقـدام عملـی صـورت نگرفتـه اسـت. 
در حالـی کـه اگـر سـرمایه گـذاری در 
اسـتان انجـام بگیـرد، 3هـزار جـوان شـاید 
هـم بیـش تـر در رشـته هـای مختلـف بـه 
کار مشـغول شـوند. در این صورت در رونق 

شـهر هـم نقـش خواهیم داشـت.
همایون؛ روال پرورشگاه 

را عوض کرد
مرحـوم عبدالحسـین صنعتـی زاه مـرد 
صاحـب فکـری بـود. مرحـوم همایـون نیـز 

ماننـد پـدرش بیـش تر بـه فکر سـازندگی 
و کارآفرینـی بـود. بـه نظـر من کسـی نمی 
توانـد همایون را بـه راحتی بشناسـد. او در 
زندگـی اش یـک رویـه خـاص و ناشـناخته 

داشت. 
در  آمریـکا  جاسوسـی  النـه  کـه  وقتـی 
سـال 58 به دسـت دانشـجویان پیـرو خط 
امـام افتاد، اسـناد زیادی منتشـر شـد. این 
اسـناد، نزدیـک بـه 80 جلـد کتـاب اسـت. 
یکـی از کتاب هـا مربوط به ایرانیانی اسـت 
کـه آمریـکا بـا آنـان رابطـه خوبـی داشـته 
اسـت. یکـی از آن ایرانیـان، همایون اسـت. 
النـه  اسـناد   17 شـماره  کتـاب  در 
بـه  آمریـکا  فرهنگـی  وابسـته  جاسوسـی، 
وزارت امـور خارجـه کشـور خـود گـزارش 
مـی دهـد. در آن کتـاب گزارشـی دربـاره 
ایـن  بـه  زاده  صنعتـی  همایـون  مرحـوم 
همایـون  اسـت:»چون  آمـده  مضمـون 

رغبتـی بـه شـرکت در ضیافت ها و جشـن 
بنابرایـن  از خـود نشـان نمـی دهـد،  هـا 
مـا نتوانسـتیم بشناسـیم کـه ایشـان کـی 
برایتـان  را  او  بیوگرافـی  فقـط  هسـت. 

 » . سـتیم می فر
بـر اسـاس آن چـه کـه مـن دیـدم، اگـر 
همایـون ثـروت بـی حـد و حسـاب خـود 
نمـی  پرورشـگاه  اختیـار  در  بزرگوارانـه  را 
گذاشـت، پرورشـگاه مثل گذشـته می باید 
بـا کمـک ایـن و آن تنهـا نـان و خـوراک 
هـای  بچـه  بـه  مختصـری  پوشـاک  و 
تحـت پوشـش خـود بدهـد. همایـون روال 
پرورشـگاه را عـوض کـرد. قلبـاً هم دوسـت 
داشـت پرورشـگاه واحد نمونه ای در سـطح 
ایـران باشـد. او صادقانـه در پـی  پیشـرفت 

پرورشـگاه بـود. 
محمـود  مهنـدس  بـا  قبـل  مدتـی 

پرورشـگاه  کنونـی  صنعتی)مدیرعامـل 
صنعتـی( دربـاره مسـاله ای صحبـت مـی 
کـردم. ایشـان گفـت که همـه جـا را نمی 
ایـن  از  کـرد.  جراحـی  بـاره  یـک  شـود 
جملـه، برداشـت هـای مختلفـی مـی توان 
کـرد. احتمـاالً مشـکالتی برای پرورشـگاه 
وجـود دارد و جلـوی پیشـرفت پرورشـگاه 
برخـی  جاهـا گرفتـه مـی شـود کـه  در 
ایشـان بـه عنـوان مدیرعامـل مـی دانـد و 

نمی دانیـم.  مـا 
آقـای محمود صنعتی به حفظ و توسـعه 
و اداره منظـم پرورشـگاه عالقـه مند اسـت. 
ماننـد  بزرگوارانـی  کـه  هایـی  ایـده  بایـد 
بزرگـش  پـدر  و  پـدر  و  همایـون صنعتـی 
داشـته انـد بـه نتیجـه برسـد. انشـا اهلل بـا 
کنـار گذاشـتن رودربایسـتی و قاطعیت می 
تـوان پرورشـگاه را به نقطه بسـیار مطلوبی 

ند. رسا

بـا  بچه هـای  صنعتـی،  پرورشـگاه 
بـه  کـه  بـار  دو  یکـی  دارد.  اسـتعدادی 
مناسـبت هـای مختلـف، جشـن هایـی در 
پرورشـگاه برگـزار شـده با بچه هـا صحبت 
هایـی کـرده ام. بـه آن هـا گفتـم: »شـما 
اصـال بـه ایـن قضیـه فکـر نکنید کـه یتیم 
هسـتید. یتیـم هایـی مانند سـیدعلی اکبر 
صنعتـی بـه شـهرت جهانـی رسـیده انـد. 
ایـن مجسـمه سـاز و هنرمند بـزرگ از این 
پرورشـگاه برخاسـته اسـت. شـما هـم اگـر 
تـالش کنیـد مانند همـان ها خواهید شـد 

و در اداره کشـور موثـر خواهیـد بـود.« 
مدیریت پرورشـگاه بـرای مطالعه و درس 
فرزنـدان پرورشـگاه اهمیـت خاصـی قائـل 
اسـت. هـم اکنـون در پرورشـگاه صنعتـی، 
هـزار  چندیـن  کـه  هسـت  ای  کتابخانـه 

کتـاب دارد. 

محمد صنعتی، رییس هیأت امنای پرورشگاه صنعتی کرمان:

باید رو دربایستی ها را
کنار گذاشت

شـاید کمتـر کسـی بدانـد کـه پرورشـگاه صنعتـی کرمـان، اولین سـازمان غیـر دولتـی ایران 
اسـت. سـازمانی کـه بـا شـماره ثبت»یـک« صدمین سـالگرد تأسـیس خـود را مـی گذراند. 

در سـال 1295 خورشـیدی وقتـی کـه حـاج اکبر صنعتی پرورشـگاه خـود را با حضـور تعداد 
انگشـت شـماری از یتیمان کرمان پایه گذاشـت، شـاید در مخیله مردم آن روزگار نمی گنجید 
کـه یـک قـرن بعـد آن یتیـم خانه کوچک به بنیـاد فرهنگـی- تربیتی تنومندی تبدیل شـود که 

افتخـار تربیـت تعـداد زیادی از مشـاهیر ایـران را از آن خود کند.
ایـن افتخـار، بـا همـت حـاج اکبر، پی گیری هـای عبدالحسـین و بلند نظری همایون به دسـت 
آمـده اسـت. چهـارم شـهریور مـاه هفتمیـن سـال روز درگذشـت همایون صنعتـی زاده اسـت. همایـون با وقف 
امالک و مسـتغالت خود به پرورشـگاه صنعتی، اقتصاد این پرورشـگاه را  متحول نمود. محمد صنعتی- رییس 
هیـأت امنـای پرورشـگاه- کـه جـزو حامیـان پرورشـگاه نیز بـوده در گفـت و گو با مـا از مرحوم همایـون صنعتی 

زاده و پرورشـگاه صنعتی سـخن گفت. 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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از سمت راست: آیت اهلل سید محمد رضا مدنی- سعیدی فیروزآبادی )استاندار وقت( - 
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پرورشگاه های کرمان( سال 1342
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معاریف شهر در حال بازدید از مجسمه ساخته شده توسط سید علی اکبر صنعتی

بازدید نیازی مدیر کل اوقاف و جمعی از شخصیت های کرمان از پرورشگاه صنعتی
 در سال 1345

کارگاه کارآموزی کانون نونهاالن دیلمقانی
زیر نظر کارگاه صنعتی کرمان
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کرمون

داستان

در سـال 1304 هجری خورشـیدی 
مرحـوم عبدالحسـین صنعتـی زاده و 
همسـرش »قمرتـاج بانـو« در تهـران 
شـوند.  مـی  پسـری  فرزنـد  صاحـب 
دایـی بـزرگ کـودک »میـرزا یحیـی 
مشـروطه  مبـارز  آبـادی«،  دولـت 
خـواه و نویسـنده معـروف نـام وی را »همایـون« مـی 
گـذارد. هـوش سرشـار و کنجـکاوی هـای فراوانـش از 
همـان کودکـی بیـش از همـه عالقـه و توجـه دایی را 
برانگیختـه اسـت. سـفارش کـرده کـه هـر هفتـه یک 
بـار »همایـون« را نـزد وی ببرنـد و در مـورد وی مـی 
گویـد:»دو خصیصـه در همایـون وجـود دارد کـه در 
آینـده، وی را بـه بزرگـی خواهد رسـاند. اسـتعداد فوق 

العـاده و ابـداع راه حـل بـرای مشـکالت.« 
4سـال بعـد بـرادرش فریـدون بـه دنیـا می آیـد. او 
از تولـد بـرادر شـاد مـی شـود. امـا کـودک بـا هـوش، 
شـده.  وحشـتش  موجـب  کـه  دارد  پنهانـی  نگرانـی 
مـی ترسـد که ایـن شـادمانی چنـدان پایدار نباشـد و 
آن اختـالف پـدر و مـادرش اسـت. در سـال 1312 و 
درسـت در اوج اختالفـات »مهدخت« بـه دنیا می آید. 
همایـون کـه اینـک پسـری 8 سـاله اسـت، اعتراضش 
را بـه ایـن اختـالف علنی مـی کند! مهدخـت صنعتی 
مـی گویـد:»در حیـاط منزل پـدرم درخـت بزرگی بود 
کـه بـاال رفتـن از آن خطرنـاک می نمـود. همایـون با 
زحمـت زیـاد خـود را از تنه صاف و لغزنـده آن باال می 
کشـد و فریـاد مـی زند: چرا دوبـاره بچه دار شـدید؟ او 

نبایـد در میانـه ایـن دعواهـا، بـه دنیا مـی آمد!«
 تمـام خانـواده با تـرس و لرز پـای درخت جمع می 
شـوند و هرچـه التماس می کننـد، پایین نمـی آید. تا 
باالخـره پـدرم می آید و رسـماً به او قـول می دهد که 
مهدخـت آخریـن فرزنـد او باشـد! آن وقـت اجـازه می 

دهـد، وی را پایین بیاورند.« 
نگرانـی کـودک، 7 ماه بعـد صورت واقعیـت به خود 
مـی گیـرد و پدر و مـادر از هم جدا می شـوند. از اینجا 
بـه بعد پـای پدر بـزرگ - حاج علی اکبـر صنعتی- در 
زندگـی همایـون بـاز می شـود و زندگی وی در مسـیر 
تـازه ای مـی افتـد. حـاج اکبـر وقتی مـی بینـد راهی 
برای نجات زندگی خانوادگی پسـر و عروسـش نمانده، 
از آن هـا مـی خواهـد کـه تربیـت همایـون را بـه وی 
واگـذار کننـد و به »دولـت آبادی ها« می گوید:»شـما 
مـی دانیـد کـه مـن جـز ایـن پسـر )عبدالحسـین( در 
زندگـی کسـی را نـدارم و روزی کـه بـه خواسـتگاری 
عروسـم آمـدم بـا رضـا و رغبـت اعـالم کـردم کـه من 
تنها پسـرم را به شـما بخشـیدم. امروز همه شـما عاقل 
و بالـغ بوده و مسـئول سرنوشـت خودتان هسـتید؛ اما 
مـن در برابـر یـک پسـری که به شـما داده ام، پسـری 
از شـما مـی خواهـم و این خواهش مـن، چیزی از حق 
مادرانـه شـما کـم نخواهد کـرد. من مـی خواهـم او را 

در راه صحیحـی تربیـت کنم.« 
از ایـن جـا به بعد فصل جدیـدی در زندگی همایون 
آغـاز مـی شـود. مهدخت مـی گویـد: آینده نشـان داد 
کـه همایـون بیش از همـه ما شـانس آورد. فریدون که 
نـزد پـدر ماند و پـدر وی را به آمریکا فرسـتاد که طب 
بخواند، همان جا در سـن 21 سـالگی خودکشـی کرد. 

مـن هم همراه مـادرم به اصفهـان رفتم.
البتـه نبایـد فراموش کرد که همایـون جنبه دیگری 
داشـت کـه فریدون فاقـد آن بـود. فریدون خـوب بود؛ 
اما اسـتعداد و پشـتکار همایون را نداشـت. همایون هر 
وقـت بـا مانع و مشـکلی رو به رو می شـد، تمام تالش 
و خالقیـت خـود را بـه کار مـی بسـت تـا مانـع را بـه 
بهتریـن شـکل از پیـش پای خـود یـا دیگران بـردارد. 
یـادم مـی آیـد، زمانـی که من هفت سـالم شـد، پدرم، 
ضمـن تمـاس با کرمان از همایون خواسـته بـود که به 
اصفهـان آمـده مـرا از مـادرم تحویل بگیـرد و به تهران 
نـزد پدر برسـاند. طبق قانون شـرع، مـادرم موظف بود 
در 7 سـالگی مـرا تحویـل پـدر بدهد. از اصفهان سـوار 
اتوبـوس کـه شـدیم، مـن یـک ریز گریـه می کـردم و 
پاهایـم را به جلـوی صندلی می فشـردم، بلکه اتوبوس 
را از حرکـت بینـدازم! همایـون با حوصلـه آرامم کرد و 
گفـت: آخـه دختـر جون چه  کسـی تا حاال تونسـته با 
گریـه مشـکالت خودشـو حـل کنـه، که تـو دومی اش 

باشـی، هان؟!
گفتم:»خـب میگـی چـه کار کنـم، مـن فقـط مـی 

خـوام برگـردم پیـش مـادر.
- هـرکاری راه حـل خودشـو داره، تو بـه جای گریه 
کـردن بایـد عقلتو به کار بینـدازی و راه حل مناسـبی 

پیـدا کنی؟
- تو بگو چکار کنم؟

-این مشکل توئه، خودت ام باید حلش کنی.

- دادش تو رو خدا یه کاری بکن.
- فعـال سـاکت بـاش و تـا صبـح فکر کـن، مطمئنم 

اگـه فکـر کنـی راهشـو پیدا مـی کنی.
شـدیم،  پیـاده  کـه  اتوبـوس  از  تهـران  تـوی 

کـردی؟« پیـدا  حلـی  راه  پرسـید:»باالخره 
-  نه تو چی؟

- پـس همیـن گوشـه گاراژ بایسـت و از جـات جـم 
نخـور و بـا هیـچ کس هم حرفـی نزن تا مـن برگردم!«

پـس از چنـد دقیقـه بـا یـک پاکـت بزرگ شـکالت 
برگشـت:»این شـکالت هـا رو مـی گیـری و تـوی یـه 
گوشـه حیـاط خونـه قایـم می کنـی. سرسـفره، پیش 
چشـم بابـا لـب بـه غذا نمـی زنـی، هر وقـت بابـا ازت 
پرسـید، مگه دوسـت نـداری پیـش من بمونـی جواب 
مـی دی دوسـت دارم؛ امـا دلم واسـه مـادرم تنگ می 

» شه!
چنـد روزی دسـتورات همایـون را مـو بـه مـو عمل 
کـردم، بابـام کـه به شـدت نگران حـال و روز مـن بود، 
یـه روز ازم پرسـید: دختـر مگـه دلت نمی خـواد پیش 
بابـا بمونـی؟! گفتـم: چـرا خیلـی ام دوسـت دارم؛ امـا 
یـاد مـادرم کـه مـی افتـم، دلـم تنـگ مـی شـه. یـک 
هفتـه بعد، زن بابـام زنگ زد به مـادرم، و التماس کرد: 
مهدخـت بـه کلی از خـورد و خوراک افتاده، شـما را به 
خـدا، زودتـر بیایـن و اونـو ببریـن، یه وقت مـی میره و 

مـن مقصر می شـم!
دو سـه روز بعـد، تـوی اتوبـوس، همایـون کنـارم 
نشسـته بـود و هر دو شـاد و خوشـحال عـازم اصفهان 

بودیم.
همایون در کرمان

بـه  روزهـای سـال 1313، همایـون  نخسـتین  در 
همـراه پدر بـزرگ وارد کرمان شـد. زندگـی در کرمان 
دریچـه تـازه ای به روی او گشـود که به کلـی با تهران 
متفـاوت بـود. در تهـران او در خانـه ای زندگـی مـی 
کـرد کـه از لحـاظ مادی جـزو خانـواده هـای ثروتمند 
بـه حسـاب مـی آمـد و پـدر و مـادر او اگـر اختالفـی 
داشـتند، بـر سـر کمتـر یـا بیـش تـر ریخـت و پـاش 
کـردن ایـن ثروت بـود. اما کرمـان دنیای دیگـری بود. 
در ایـن شـهر او بـا بـزرگ هفتـاد سـاله ای آشـنا مـی 
شـد کـه هر چند گوشـش بـر روی اصوات ایـن جهانی 
بسـته شـده لیکـن پنجـره ای از انسـانیت در قلبـش 
گشـوده شـده و چراغی در دلش روشـن گشـته که روز 
بـه روز شـعله ورتـر مـی شـود و همه زندگـی، تالش و 
فعالیتـش وقف آن شـده اسـت. هر روز صبـح، از خواب 
برمـی خیزد. پاشـنه هـا را می کشـد. در ادارات سـر و 
کلـه مـی زند. ایـن و آن را مـی بیند تا بتوانـد برای ده 
ها یتیمی که چشـم امیدشـان به دسـت اوسـت، امید 

فراهـم کند. اداره شـان کند. برایشـان سـرپناه بسـازد. 
مسـتغالف گـردآورد. آینـده شـان را تضمیـن کند. بی 

آن کـه چیـزی بـرای خـودش بخواهد.
همایـون کـه با جدا شـدن پـدر و مادر، خوشـبختی 
اش را از دسـت رفتـه می دید، در پرورشـگاه پدربزرگ 
با بچه هایی آشـنا شـد که نه سـایه پدری بر سرشـان 
بـود، نـه مـادر! و قبـل از آن کـه توسـط پدربـزرگ 
»نجـات« داده شـوند، گرسـنگی و بـی کسـی، زندگی 
شـان را تنـزل داده بـود و بـه خاطـر یـک لقمـه نـان 
خشـک، جسـم و روحشـان بـه بیگاری کشـیده شـده 
بـود. صبـح که از خـواب برمی خاسـتند، اولین کسـی 
کـه پا بر گردنشـان می گذاشـت، صاحبشـان می شـد 
و اولیـن فـردی کـه لقمـه بخـور و نمیـری بـه شـکم 
گرسـنه شـان می ریخت، ارباب و صاحب اختیارشـان! 
و اکنـون کـه پایشـان به پرورشـگاه صنعتی باز شـده و 
از آن زندگـی نکبـت نجـات پیدا کـرده بودنـد، خود را 
خوشـخبت ترین آدم روی زمین می دانسـتند. همایون 
بـا زندگـی در کنـار بچـه هـای پرورشـگاه دریافت که 
خوشـبختی بـه نوع نـگاه او بـه زندگی بسـتگی دارد و 
اصـاًل زندگـی در کنـار پدربزرگـی کـه وقت، آسـایش، 

زندگـی و حتـی ثـروت شـخصی اش را بـرای سـاختن 
زندگـی یتیمان وقف کـرده، خودش عین خوشـبختی 
اسـت. کـم کـم همـراه پدربـزرگ کـه تمـام وقتش در 
یتیـم خانه می گذشـت شـروع به فعالیت نمـود. نقش 
»دیلمـاج« پدربـزرگ را در صحبـت بـا دیگـران بـازی 
مـی کـرد. کمبودهـای بچه ها را به وی اطـالع می داد. 
غذایشـان را بررسـی مـی کـرد. کفش و لبـاس و درس 
و مشـق مدرسـه شـان را فراهـم نمود و طـوری با ایتام 
پرورشـگاه قاطی و عجین شـد که بعدها در تصمیمات 
مهـم زندگیـش، همه جـا از وجود بچه های پرورشـگاه 
اسـتفاده مـی کـرد و از نیروی فکـر و کار آن ها در امور 

فرهنگـی و تجارت سـود مـی برد.
وی بعدها درباره دوران کودکی خود گفت:»پدربزرگ 
و مادربزرگـم فقـط یـک بچـه داشـتند. بـه ایـن جهت 
پـدرم مـرا فرسـتاد کرمـان- پیـش آن هـا- کـه جای 
او باشـم! پدربـزرگ مـن بـه کلی کـر بـود و مادربزرگم 
بـه شـدت وسواسـی و مذهبـی، از صبـح تا شـب قرآن 
مـی خوانـد و با کسـی حرف نمـی زد. همیـن خانه ای 
کـه حـاال دفتر»گالب زهرا« در آن هسـت، بـاغ بزرگی 
بـود، مـن بـودم و مادربـزرگ و پدربـزرگ کـه در ایـن 
بـاغ بـزرگ زندگـی مـی کردیـم. مـن مـی رفتـم توی 
پرورشـگاه بـازی مـی کـردم. در واقع من هیـچ وقت از 
دوره کودکـی عبـور نکرده ام. از بچگـی همه اش دنبال 
بـازی بـودم، حـاال هـم دارم بازی مـی کنم. بابـا بزرگ 
مـن، خیلـی آدم مترقـی و پیشـرویی بـود. نخسـتین 
سـینمای کرمان را راه انداخته بود. یک سـالن سـینما 
درسـت کـرده بـود که بـی نظیر بـود. هنوز هسـت. آن 
وقـت ها تیرآهن که نبـود. معماری مـی خواهی بینی، 
بایـد بیایـی آن جـا! سـالنی بـه عـرض- گمانـم هفده، 
هیجـده متـر، بـا طـاق ضربـی. شـب هـا سـینما مـی 
دادنـد. سـینما صامـت بوده گاهـی زیرنویس داشـت و 
مـردم سـواد نداشـتند. مـن مامـور بـودم، این هـا را با 
صـدای بلنـد بخوانـم کـه مـردم متوجـه قصه بشـوند. 
مـی توانـی حـدس بزنـی وقتـی یـک بچه پنج، شـش 
سـاله انواع و اقسـاط فیلـم های ریچارد تالمـاگ را می 
بینـد و زیـر نویس هـا را برای مـردم می خوانـد، دچار 

چه احساسـاتی می شـود!
بـود.[ دانایـی  خیلـی  آدم  مـن  پدربـزرگ  البتـه 

درجوانـی] از ایـن جـا رفته بـود بندرعبـاس، بعد هند، 
بعـد اروپـا. همـه جـا را دیـده بـود. بـه شـدت مترقـی 
بـود. آدم آزاده ای بـود. مـا بـا هـم هفتاد و اندی سـال 
اختـالف سـن داشـتیم ولـی چنـان دوسـت بودیم که 
نگـو و نپـرس. خیلـی در تربیـت من موثر بود. اسـمش 

حـاج اکبـر بـود، معـروف بـه حـاج اکبـر کر.
خوانـدن و نوشـتن را خیلـی زود یـادم داده بودنـد. 
وقتـی آمـدم کرمـان، پدربـزرگ مـرا معتاد بـه کتاب 
خوانـدن کـرد. پـول تو جیبـی ام را وقتی مـی داد که 
کتـاب مـی خوانـدم. باید کتاب را تعریـف می کردم تا 
پـول توجیبـی ام را بدهـد. اولیـن کتابی کـه خواندم، 
»چهـل طوطـی« بود. بعد »امیرارسـالن« و »حسـین 
کـرد« و بقیـه. بعـد همین جا رفتـم مدرسـه، البته از 
کالس دوم. کالس اول را در تهران خواندم. در مدرسه 
زردشـتی هـا. روز اول کـه رفتم سـرکالس، دیدم یک 
بچـه ای کنـار دسـتم نشسـته، گفتم تو کی هسـتی؟ 
گفـت: ایـرج افشـار. حاال هفتاد و هفت، هشـت سـال 
مـی شـود کـه بـا او دوسـتیم. در کرمـان، سـال دوم 
یـا سـوم، یک هم کالسـی داشـتم کـه زردشـتی بود. 
عصـری کـه بـه خانـه برمـی گشـتیم، گفت خانـه ما 
جشـن سـده اسـت. برویـم خانـه مـا! رفتیـم. وقتـی 
هفـت  شـش،  حـدود  سـاعت  بـود.  دیـر  برگشـتیم 
غـروب. در همیـن کوچه گالب زهرا دیـدم پدربزرگم، 
نگـران قـدم مـی زند و انتظار می کشـد! مـرا که دید، 

دسـتم را گرفـت بـرد تـوی اتـاق. هیـچ هـم نگفـت. 
گفـت بنشـین. نشسـتم. از زیـر تخـت خوابـش دو تا 
ترکـه انـار در آورد. گفتم مـی خواهد مـرا تنبیه کند. 
نشسـت رو بـه روی مـن. پرسـید کجا بـودی؟ چطور 
بـود؟ خالصـه، چـرا خبـر نـدادی؟  بعـد خیلـی آرام 
جـوراب هایـش را کنـد، ترکه ها را در دسـتش گرفت 
و خـودش را فلـک کـرد. سـخت خـودش را زد! مـن 
خیلی او را دوسـت داشـتم. شـروع کـردم گریه کردن 
کـه ول کـن...! دیگـر یادم نیسـت چی شـد. صبح که 
بیـدار شـدم، دیدم تـوی رختخـواب بغلش هسـتم. با 
هـم حـرف زدیـم، بهش گفتـم؛ من دیـر آمـده بودم. 
تـو چـرا خـودت را زدی؟ پیرمـرد زد زیرگریـه و بغلم 
کـرد. ماچـم کـرد کـه ببخـش! من هـاج و واج شـده 
بـودم! گفـت: فکـر کـردم اگـر تـرا بزنـم، پای تـو می 
سـوزد و دل مـن. دل سـوختن صـد بـار بدتـر اسـت. 
خـودم را زدم کـه دل تـو بسـوزد. از آن وقـت تـا حاال 
هیـچ وقت نشـده، من یـک بارهـم دیر بیایـم. من در 
یـک همچـه محیطی بـزرگ شـدم. حاج اکبـر خیلی 

روی مـن کار کرد.« 
ادامه تحصیل در تهران

همایـون دوره دبسـتان را در کرمـان تمـام کرد. اما 
دبیرسـتان مناسـبی در کرمـان نبـود. حـاج اکبـر بـا 
تمـام دلبسـتگی شـدیدی کـه بـه او پیـدا کـرده بود، 
ناچـار شـد وی را بـه تهـران نزد پـدرش بفرسـتد. در 
تهـران وارد دبیرسـتان البـرز، یکـی از بهترین مدارس 
پایتخـت شـد. عالقـه اش بـه مطالعه وی را به سـمت 
تاریـخ سـوق داد. بـه طـوری که تاریـخ ایران باسـتان 
حفـظ  از  تقریبـاً  سـالگی  پانـزده  در  را  مشـیرالدوله 
بـود. ایـن عالقـه هرگـز او را رهـا نکرد و اسـاس تمام 
فعالیـت های فرهنگی اش شـد و البتـه در کنار تاریخ 
بـه زبـان انگلیسـی نیـز عالقمند شـد. در دبیرسـتان 
البـرز، اسـتادی داشـت بـه نـام »دکتـر جـردن« کـه 
انگلیسـی درس مـی داد و متوجـه اسـتعداد همایـون 
شـده بـود. وی را تشـویق کرد کـه در کنـار مطالعات 
دیگـر، زبـان انگلیسـی اش را نیـز تقویـت نمایـد. امـا 
تاریـخ باسـتان ایران برایـش معنای دیگری داشـت و 
آتشـی در وجـودش افروخت کـه دیگر خاموش نشـد 
و اگـر بـه تحقیقـات، تالیفات و ترجمه هـای او نظری 
اندخته شـود، شـعله هـای آن را کاماًل می تـوان دید. 
بارهـا بـه خواهـرش »مهدخت« می گفـت، تا چندین 
بـار تاریخ ایـران باسـتان را نخوانی»آدم« نمی شـوی. 
یک سـال بعد- آذرمـاه 1318- همایـون پدربزرگ، 
دوسـت، حامـی و مربـی تربیتـی اش را از دسـت داد. 
بـه دسـتور پـدر، مادربزرگـش را کـه تنها شـده بود به 
تهـران آورد. دو سـال بعـد آتـش خانمـان سـوز جنگ 
جهانـی دوم در اروپـا شـعله ور شـد و زبانـه هـای آن 
کشـور مـا را هـم در برگرفت کـه نتیجه اش شـد، فقر 
و قحطـی و گرسـنگی و وبـا و تیفـوس و طاعـون در 
سراسـر مملکـت، خصوصـاً در پایتخـت. عبدالحسـین 
پـدر همایـون معتقـد بـود، در میانـه ایـن مصیبـت، 
کرمـان امـن تـر از تهران اسـت و از وی خواسـت، مادر 

بـزرگ را برداشـته بـه کرمـان بروند.
همایـون دربـاره این سـال هـا مـی گوید:»قحطی و 
گرسـنگی همـه جـا را گرفتـه بـود و مـن جـوان و بی 
تجربـه  در میـان ایـن قحطـی- پرورشـگاه را هـم باید 
اداره مـی کـردم که در آن وانفسـای مرگ و گرسـنگی 

بسـیار سـخت بود.«
دو سـال را بـا سـختی در کرمـان سـر کرد تـا امواج 
اولیـه توفـان بگذرد. در سـال 1322 پدر از او خواسـت 
بـه اصفهـان رفتـه، هـم بـر ملکـی کـه در شـمس آباد 
اصفهـان داشـتند نظـارت کنـد و هم تحصیلـش را که 
بـا شـروع جنـگ، نیمـه کاره مانـده بـود تمـام نمایـد. 

به مناسبت هفتمینن سالگرد در گذشت همایون صنعتی زاده

مرد عجیب
روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده

بخش صد و سی

از قـراری کـه اسـتاد رسـتم نجـار مـی گوید 
سـی تومـان هم از سـابق خـودش طلـب دارد و 
نـداده انـد و گفتـه انـد بـه عـوض ده یـک حـق 
العمل باشـد از قرار معلوم آنچه بنایی شـده و آن 
چـه بـه خرج دولـت آورده انـد بعـد از آن که هر 
چه خواسـته اند به حسـاب آورده اند ده یک هم 
ناظری می خواهند. اگر انصاف و مروتی داشـتند 

بایسـتی چشـم از مداخل داراالیتام بپوشـند. 
ایـن اسـت رفتـار بـزرگان و مامورینـی کـه به 
حکومـت یک ایالـت مبعوث می شـوند حاال چه 
توقـع باید از سـید مـرآت جنـوب روزنامه نویس 
یـا افتخارالسـادات داشـته باشـیم؟ آیا نـه آن که 
همـه بایـد از بـزرگان پیـروی نماینـد و درس 
اخـالق بیاموزند؟ این اسـت رویـه آن ها هر وقت 
تـو کاغذ مـی نوشـتی از وزارت معـارف تعریف و 
توصیـف مـی نمـودی. آیـا نـه این بود که شـش 
مـاه بیـش تـر بـرای ایـن زمین نـا قبال کـه مال 
بـودی مگـر  اسـت معطـل و سـرگردان  ایتـام 
مدرسـه دولتـی احمـدی را ندیده ای بـا آن همه 
عمـارات و مخـارج چگونه برای پسـرهای بزرگان 
و خوانین علما و اعیان و اشـراف سـاخته اند؟ اگر 
شـما هـم زمینی بـرای آن هـا می خواسـتید به 
آسـانی می توانسـتی موفق باشـی. حـاال که رای 
فقـرا و ایتـام اسـت چنیـن بایـد باشـد پـس چه 
بایـد کـرد بـا این کـم توجهـی بـزرگان و مصادر 
امـور ناچاریـم از این کـه عزل اختیـار نماییم که 
ندانیـم و نهفمیـم و نبینم و نشـنویم. گریـه و آه 
فقـرا و بیـوه زنـان و یتیمـان را نبینـم. ایـن روده 
درازی هـای مـن برای این اسـت که غصـه دارم. 
درد دارم. دیگـر کسـی را ندارم کـه درد دل برای 
او بکنـم. ناچـارم بـا تـو در این جا بنشـینم و این 

حـرف هـا را بزنم.
مبـادا کسـل شـوی و اهلل بـاهلل حـق دارم اگـر 
شـما هـم نبـودی این حـرف ها را نمی توانسـتم 
بگویـم یـا بنویسـم و اگـر مـی گفتم مـرا مخبط 
محسـوب می داشـتند. همان طوری که بیسـت 
و پنـج سـال گفتـم و کسـی نشـنید تـا آن کـه 
خداونـد شـما را اعطـا کـرد کـه بشـنوید بدانید 
مـن فلـک زده چه تهمتهـا و حرف هـا که ندیده 
و نشـنیده ام. آیـا حـق مـن ایـن بود کـه گرفتم 
دیگـر بس اسـت. زندگـی را نمی خواهـم. الحال 
تـو بـه جـای مـن بـاش و غصـه بخـور. زحمـت 
متحمـل شـو. صدمـه بکـش. دشـمن ها داشـته 
بـاش. چـرا که عمل غریب اسـت بی کس اسـت 
معیـن یـار و یـاور نـدارد. اگـر قدمـی بـه خارجه 
بگـذاری مـی بینـی آنچه عمـارت عالی سـاخته 
شـده بـرای مدرسـه ایتـام بـرای مریـض خانـه 
بـرای دارالعجـزه و غیـره و غیـره اسـت. نـه مـال 
وزیـر اسـت و نـه مال دبیـر بلکـه وزراء و امـراء و 
بزرگان زندگی شـان خیلی سـاده اسـت و آن چه 
تجمـل دارنـد بـرای مـدارس و  یتـم خانـه هـا و 
مریـض خانه ها می باشـد. در صورتی که طهران 
پایتخت اسـالمی اسـت. یک عمارت باشـکوه که 
مـال مریض خانه و یتیم خانه باشـد نـدارد و اگر 
هـم باشـد مـال خارجـی هـا مـی باشـد. در این 
صـورت مـی خواهـی کرمـان عمارت باشـکوهی 
بـرای ایتام سـاخته شـود. تمـام مردم این شـهر 
بـه خوبـی مـی داننـد کـه مـن بـا دسـت خالی 
چگونـه ایـن اسـاس را نگهـداری کـردم. از فـرط 
ناعالجـی بـرای بچـه هـای یتیـم دسـتگاه کاله 
بافـی ابـداع نمـودم و کاری کـردم کـه از فـروش 
دسـت رنج خودشـان امرشـان بگذرد. آیا به کدام 
قانـون و انصاف اسـت کـه افتخارالسـادات در کار 
اختصاصـی و صنعت این یتیـم خانه دخالت کند 
و کار و شغلشـان را از دستشـان بگیـرد و سـبب 
شـود که کار کاله بافی ایـن اطفال فلج و تعطیل 
گـردد. مگـر دولـت یـا ایـن مـردم بـه مـن پولی 
داده انـد یـا اعانه و کمکی می کننـد. به چه حق 
و  انصـاف بایـد سـید مرآت جنوب به واسـطه آن 
که سـی تومان از من می خواسـته و نـداده ام در 
روزنامـه اش بـه من تهمت و افتراء بزند. بنویسـد 
چندیـن صـد هزارتومـان از داراالیتـام اسـتفاده 
کـرده یا نویسـنده کتاب هـای میرزاآقاخـان را از 
اسـالمبول به کرمان آورده و تحویل پسـرش داده 
کـه چـاپ و انتشـار دهد. یا بنویسـد بـه نام یتیم 
خانـه مـی خواهد مقدار زیـادی اراضـی دولتی را 

تصـرف نماید.

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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کرمون

بنـا بـه دسـتور مـاده 14 قانون ثبت اسـناد و امـالک آگهی هـای تعدادی 
از امـالک واقـع در بخش هـای 34 و 44و 45 کرمان حـوزه ثبتی جیرفت 
منتشـر شـده و عملیـات تحدیـد حـدود آنهـا به شـرح ذیل بـه عمل می 

آید:
از قطعه یک واقع در بخش 34 کرمان

پـالک 97 فرعـی از 10-اصلـی آقـای جعفر کریمی مسـکونی ششـدانگ 
یکبابخانـه و باغچـه بـه مسـاحت 2043 مترمربع واقـع در اراضی سـاویدان جبالبارز جیرفت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/06/29 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.
پالک 174 فرعی از 99- اصلی آقای غالمحسـین رشـیدی ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 

680/77 متـر مربع واقع در اراضـی میجان جبالبارز جیرفت
از ساعت 8 صبح مورخ 95/06/31 در محل وقوع ملک شروع و عمل خواهد امد.

از قطعه 2 و 3 واقع در بخش 34 کرمان
پـالک 52 فرعـی از 411- اصلـی اقـای رضـا قاعـد تیـغ سـیاه ششـدانگ یک قطعـه زمین 
مشـتمل برسـاختمان بـه مسـاحت 4400/23 مترمربـع واقـع در اراضی تیغ سـیاه مردهک 

جبالبـارز جنوبـی عنبراباد
از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/03 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد امد.

از قطعه 6 واقع در بخش 34 کرمان
پـالک 2 فرعـی از 846- اصلـی اقـای مهـدی سـاالری ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 

451/55 مترمربـع واقـع در اراضـی مزرعـه بـاغ کمـال دلفـارد جیرفـت
از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/04 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد امد.

پـالک 1 فرعـی از 1636- اصلـی اقـای مهـدی ناجـی راینـی پـور ششـدانگ یکباخانـه بـه 
مسـاحت 1635/14 مترمربـع واقـع در اراضـی کـراء دلفـارد جیرفـت

ساعت 8 صبح مورخ 95/07/05 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد
پـالک - فرعـی از 2177 - اصلـی آقـای بهـرام صفـا ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ مرکباتـی 
مشـتمل بـر زمیـن زراعـی و منزل مسـکونی بـه مسـاحت 21463 مترمربع واقـع در اراضی 

امجـز جبالبـارز جنوبـی عنبراباد
از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/06 درمحل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد امد.

پـالک - فرعـی از 2185- اصلـی آقـای خوبیـار سـلطانی نـراب ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ 
مشـتمل بـر خانـه بـه مسـاحت 3073/50 مترمربـع واقـع در اراضـی رمـون جیرفـت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/07 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.
پـالک - فرعـی از 2186 - اصلـی خانـم کنیزبـی پـی ششـدانگ یکباخانـه بـه مسـاحت 

4177/15 مترمربـع واقـع در اراضـی گـر کاسـه گـری دلفـارد جیرفـت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/10 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد
از قطعه یک واقع در بخش 45 کرمان

پـالک 184 فرعـی از 2- اصلـی خانـم شـهربانو نخعـی و غیـره ششـدانگ خانـه و زمین به 
مسـاحت تقریبـی 2500 مترمربـع واقـع در اراضـی دشـتکوچ جیرفت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/11 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.
از قطعه 2 واقع در بخش 45 کرمان

پـالک 5 فرعـی از 357- اصلـی آقـای یعقوب بهرامی نیکبخت ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مشـتمل بـر سـاختمان و نخیالت به مسـاحت 8279/8 مترمربع واقـع در اراضی جنگل آباد 

کهن بلـوک جیرفت
پـالک 6 فرعـی از 357- اصلـی آقـای علـی بهرامـی نیکبخـت ششـدانگ خانه به مسـاحت 

2034 مترمربـع واقـع در اراضـی جنـگل آبـاد کهن بلـوک جیرفت
پـالک 7 فرعـی 357- اصلـی آقای علی بهرامی نیکبخت ششـدانگ یـک قطعه باغ نخیالتی 

و مرکباتـی به مسـاحت 7375/5 مترمربـع واقع در اراضی جنگل آبـاد کهن بلوک جیرفت
از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/12 درمحل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد

پـالک 249 فرعـی از 374- اصلـی خانـم حکیمه السـادات حکیم هاشـمی ششـدانگ باغ و 
گلخانـه بـه مسـاحت 20187/70 مترمربع واقـع در اراضی اسـماعیلیه جیرفت

پـالک 250 فرعـی از 374- اصلـی خانـم حکیمه السـادات حکیم هاشـمی ششـدانگ خانه 
بـه مسـاحت 1608/40 مترمربـع واقـع در اراضی اسـماعیلیه جیرفت

پـالک 251 فرعـی از 374- اصلـی خانـم حکیمـه السـادات حکیـم هاشـمی ششـدانگ 
یکبابخانـه بـه مسـاحت 542/15 مترمربـع واقـع در اراضـی اسـماعیلیه جیرفـت
از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/13 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.

پـالک 979 فرعـی از 549- اصلـی آقای اسـحاق امیر محمدی ششـدانگ یـک یکبابخانه به 
مسـاحت 433 مترمربـع واقع در اراضـی کلرود جیرفت

پـالک 987 فرعـی از 549- اصلـی آقـای منصـور افشـار ششـدانگ یکباخانـه بـه مسـاحت 
856/93 مترمربـع واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت

پـالک 992 فرعـی از 549- اصلـی آقـای ایمـان مسـلمی مهنـی ششـدانگ یکبابخانـه بـه 
مسـاحت 480 مترمربـع واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/14 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد
پـالک 1004 فرعـی از 549- اصلـی خانم طاهـره کاربخش راوری ششـدانگ یک باب خانه 

بـه مسـاحت 04/261 مترمربع واقع در اراضـی کلرود جیرفت
پـالک 1009 فرعـی از 549- اصلـی آقـای جـواد میدانـی ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 

278/79 مترمربـع واقـع اراضی کلـرود جیرفت

پـالک 1020 فرعـی از 549- اصلی آقای محمدعلی اسـکندری زاده ششـدانگ یکبابخانه به 
مسـاحت 708/28 مترمربع واقـع در اراضی کلرود جیرفت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/17 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.
پالک 1022 فرعی از 549- اصلی آقای ولی فراشـی ششـدانگ خانه مسـکونی به مسـاحت 

429/27 مترمربـع واقـع در اراضی کلرود جیرفت
پـالک 1023 فرعـی از 549- اصلـی آقای احمد عرب سـربیژن ششـدانگ یـک قطعه زمین 

مشـتمل بـر خانه به مسـاحت 804/66 مترمربـع واقع در اراضـی کلرود جیرفت
پـالک 1024 فرعـی از 549- اصلـی مهدی عرب سـربیژن ششـدانگ یکباخانه به مسـاحت 

436/36 واقـع در اراضـی کلرود جیرفت
از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/18 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد 

پـالک 2847 فرعـی از 574 - اصلـی اقـای علیرضا انوری کوهسـتانی ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن مشـتمل بر خانـه به مسـاحت 143/79 مترمربـع واقـع در اراضی جیرفت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/24 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد امد.
پـالک 1205 فرعـی از 577- اصلـی اقـای محمـود مجـازی دلفـارد ششـدانگ یـک قطعـه 

زمیـن بـه مسـاحت 343/8 مترمربـع واقـع در اراضـی زرکوبـی جیرفت
پـالک 1206 فرعـی از 577- اصلـی آقـای خسـرو رحیمـی سـاردوئی ششـدانگ یک قطعه 

زمیـن مشـتمل بـر خانه بـه مسـاحت 208 مترمربع واقـع در زرکوبـی جیرفت
از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/25 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.

پـالک 3045 فرعـی از 579- اصلـی آقـای مهـدی سـاردوئی ششـدانگ یـک قطعـه زمین 
مشـتمل بـر خانـه بـه مسـاحت 267/54 مترمربـع واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفت

پـالک 3049 فرعـی از 579- اصلـی آقـای علـی پرنـاک ششـدانگ یکبابخانـه به مسـاحت 
483/48 مترمربـع واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت

از ساعت 8 صبح مورخ 95/07/26 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد.
لـذا بـه مالکیـن مجـاور رقبـه  مزبـور اخطار مـی گردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعالن به 
محـل وقـوع ملـک حاضر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفی 
مالـک انجـام چنانچـه کسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد برطبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و جهـت تقدیـم دادخواسـت به مرجـع ذیصالح 
قضایـی مراجـع نماینـد بدیهـی اسـت پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بود./.
تاریخ انتشار 95/06/06

رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت- جواد فاریابی

آگهی تحدید حدود عمومی سال 1395 حوزه ثبتی جیرفت

همایـون پـس از حـدود 10 سـال جدایـی بـه اصفهان 
نـزد مـادرش رفـت کـه بـا خواهـرش مهدخت سـاکن 
اصفهـان شـده بودنـد و در دبیرسـتان انگلیسـی شـهر 
کـه آن زمان بهترین دبیرسـتان اصفهان بود، مشـغول 

شـد و دیپلمـش را گرفت.
کار در تجارت خانه

پـدر کـه دنیـای بسـته بـی سـوادی را با گوشـت و 
پوسـت خـود درک کـرده بود و بـا اراده ای خسـتگی 
ناپذیـر کـه مخصـوص صنعتی هاسـت، از بی سـوادی 
مطلـق، اینـک بـه جایـی رسـیده بود کـه خـود را به 
عنـوان پایـه گـذار داسـتان هـای علمـی - تخیلی به 
جامعـه ادبـی ایـران معرفـی مـی کـرد و از طرفـی 
بـه  را  او  نبـوغ همایـون هـم  در حـد  اسـتعدادهای 
وجـود مـی آورد،  نمی خواسـت برای پسـرش چیزی 
کـم بگـذارد و آرزو داشـت او وارد دانشـگاه شـده و 
تحصیـالت کالسـیک را تـا جایـی کـه ممکـن اسـت 

دهد. ادامـه 
از همایـون خواسـت بـه تهـران بیایـد و خـودش را 
بـرای رفتـن بـه دانشـگاه آمـاده کنـد. همایـون بـه 
تهـران آمـد؛ امـا مایل نبـود به دانشـگاه برود. درسـت 
یـا غلـط معتقد بـود، دانشـگاه رفتـن آدم را خنگ می 
کنـد! او مـی خواسـت بـه بـازار بـرود و آینـده خـود را 
در آن جـا جسـتجو کنـد. وی در مـورد این سـوال که 
بـه چـه دلیـل در مـورد دانشـگاه بـه چنیـن اعتقادی 
رسـیده، مـی گوید:»مـن همیشـه در مدرسـه بیشـتر 
از معلـم هـا می دانسـتم. چهـارده، پانـزده سـاله بودم 
کـه کتـاب ایـران باسـتان مشـیرالدوله را حفـظ بودم. 
سـر کالس تاریـخ، بـا معلـم دعوایـم می شـد که فالن 
واقعـه، ایـن جور که شـما می گویید نیسـت. پدرم هم 
چـون خودش مدرسـه نرفته بود و دانشـگاه ندیده بود، 
دوسـت داشـت و اصـرار مـی کرد کـه من به دانشـگاه 

بروم.«
تا مدتی سـعی کرد رو در روی اعتقاد پدر نایسـتد و 
بـا درخواسـت او کـج دار و مریز رفتار می کـرد. در این 
دوره پـدرش تعـدادی آپارتمان داشـت کـه آن ها را به 
خارجـی ها اجـاره داده بـود و همایون کارهـای قانونی 
آن هـا را انجـام مـی داد و طـرف مکالمـه مسـتاجرها 
بـود. ایـن ارتبـاط بـه نحـو موثری زبـان انگلیسـی اش 
را تقویـت کـرد کـه بعدهـا بهـره فراوانـی از آن گرفت. 
امـا پـدر دسـت بـردار نبـود، از همایـون خواسـت کـه 
دانشـگاه بـرود. همایون هـم صریحاً مخالفـت کرد. کار 
بـه دعوا کشـید! همایون قهـر کرد و از خانـه بیرون زد 
و دیگـر برنگشـت. دو سـه روز بعد در تجـارت خانه ای 
در بازار به شـاگردی مشـغول شـد با حقـوق ماهی 75 

تومـان و سـه سـال در آن جا ماندگار شـد!
در تجـارت خانـه، همـه کار مـی کرد. از جاروکشـی 
و نظافـت گرفتـه تـا پسـت کـردن نامه هـای خارجی، 
شـب هـا هـم همان جـا مـی خوابیـد. تعطیـل که می 
شـد تـا دیروقـت بیدار مـی مانـد و نامه کمپانـی های 
خارجـی تجـارت خانـه را بـرای خـودش ترجمـه مـی 
کـرد. رئیس تجـارت خانـه ماهی سـیصدتومان به یک 
مترجـم مـی داد تـا نامـه هـا را برایـش ترجمـه کنـد. 
یـک روز بـه یـک ترجمـه فوری نیـاز داشـتند و هرچه 
تلفـن زدنـد، مترجـم در دسـترس نبـود. همایـون پـا 
پیش گذاشـت و گفت:»شـاید من بتوانـم آن را برایتان 

کنم!«  ترجمـه 
رئیس با ناباوری گفت: چی، تو ترجمه کنی؟!

امـا چـون نیاز فـوری داشـت، گفـت: خـب، ترجمه 
ببینم! کـن 

همایـون هم فـوراً ترجمه شسـته و رفتـه ای جلوی 
گذاشت. او 

دسـتور  خوانـد،  کـه  را  ترجمـه  متـن  رئیـس، 
داد:»همیـن امـروز بـه آقـای فالنـی اطـالع دهیـد که 

نداریـم!« نیـازی  او  وجـود  بـه  دیگـر 
همایـون بسـیار خوشـحال شـد کـه توانسـته خـود 
را بـه عنـوان یـک مترجـم توانـا بـه صاحـب کارش 
بشناسـاند، خـودش می گوید:»از خوشـحالی سـر از پا 
نمی شـناختم، بیشـتر از این جهت کـه حقوق مترجم 
را هـم حـق خـود تصـور می کـردم و خیال مـی کردم 
سـر مـاه با سـیصد تومـان حـق الترجمـه، 375 تومان 
خواهـم گرفت. هزاران نقشـه برای خودم می کشـیدم. 
امـا آخرمـاه صاحب تجارتخانه همـان 75 تومان را کف 

دسـتم گذاشت! 
اعتـراض کردم: آقـا من دارم کار ترجمه شـما را هم 

انجـام می دم؟!
جـواب داد: همیـن کـه هسـت، مـی خواهـی بمان، 

نمـی خواهـی برگـرد پیش پـدرت! 
- »نه آقا، ادامه می دهم.«

بعدهـا فهمیـدم کـه ایـن لقمـه را هـم پـدرم برایم 
گرفتـه، بلکـه مـن »آدم« بشـم و برگـردم خانـه!

انـدک انـدک راه و چـاه تجـارت را یـاد گرفتـم و 
توانسـتم با تجـارت خانه هـای خارجی، ارتبـاط برقرار 
کـرده، از آن هـا عکـس و پوسـتر تبلیغاتی درخواسـت 
کـرده و بـه قیمـت خوبـی بفروشـم. دیگر بـرای خودم 
اسـم و رسـمی پیـدا کـرده بودم. تـا این که بعد از سـه 
سـال، باالخـره پـدر آمـد سـراغم. آن هم نه بـرای این 
کـه مـرا از تجارتخانـه بیرون بکشـد، بلکه آمـده بود با 
من شـریک شـود! همـان جا بود کـه متوجه شـدم در 
این سـه سـال هم دور از چشـم و نظارت پدر نبوده ام. 
برعکـس همـه جا زیر نظـر و مدیریت خـود او بوده ام!

از ایـن دوران اسـت کـه زندگـی همایـون کـم کم 
نضـج مـی گیـرد و پختـه و آب دیـده مـی شـود. در 
فضـای نسـبتاً آزاد سیاسـی بعـد از جنـگ جهانـی با 
بسـیاری از ادبـا، نویسـندگان، روشـنفکران، فعـاالن 

سیاسـی آشـنا مـی شـود و از میـان آن هـا بـا ایـرج 
افشـار و ابراهیـم گلسـتان دوسـتی مانـدگاری پیـدا 
انتشـارات  مـی کنـد. در سـال 1334 مدیـر عامـل 
فرانکلیـن در ایـران مـی شـود و اولیـن جرقـه هـای 
نبـوغ فرهنگـی و اقتصـادی اش از همیـن جـا آشـکار 
مـی گـردد. انتشـارات  فرانکلیـن را بـا سـبک و ایـده 
ای جدیـد اداره مـی کنـد و بـه کمـک آن نهضتـی از 
ترجمـه کتـاب هـای مفیـد راه مـی افتـد و در واقـع 
نوعـی اقتصـاد فرهنگـی راه انـدازی مـی شـود کـه 
هـم نویسـندگان و مترجمـان از آن سـود مـی برنـد 
و هـم چاپخانـه هـای متعـدد را همراه و همـکار خود 
مـی سـازد. دو سـال بعـد چاپخانـه افسـت بزرگترین 
صنعـت چـاپ خاورمیانـه را برپـا کـرده و کتـاب های 
درسـی ایـران و افغانسـتان را چـاپ می کنـد. اندکی 
بعـد کاغـذ سـازی عظیم پـارس و چندیـن کار بزرگ 
دیگـر کـه درباره آن هـا مطالب فراوان گفته و نوشـته 
شـده و مـن از آن هـا رد می شـوم. نکتـه عجیب این 
فعالیـت ها این جاسـت کـه به عنـوان مدیرعامل وارد 
شـده، کار را بـه دسـت گرفتـه، بـه سـود دهـی مـی 

رسـاند و مـی رود برسـر کار دیگـر، بی آن کـه از این 
شـرکت هـا بـرای خـود، سـهمی داشـته باشـد. اصاًل 
معتقـد اسـت کـه اگـر مدیرعامل خـودش سـهام دار 
شـد موجب سـوء اسـتفاده می شـود. بی خود نیسـت 
کـه سـیروس علـی نـژاد او را »اعجوبـه« مـی نامـد و 
مجتبی میرطهماسـب که مسـتند » بانوی گل سرخ« 
را از زندگی او و همسـرش »شـهین سـرلتی« ساخته 

از او بـا عنـوان »مـرد عجیـب« یـاد مـی کند. 
حـاج محمـد صنعتـی نیـز کـه مسـتند گویـی اش 
معـروف اسـت. دوسـتی نزدیـک بـا همایـون داشـته، 
بـه نقـل از جلـد 17 کتـاب »اسـناد النـه جاسوسـی 
آمریـکا« مـی گویـد: حتی آمریکایـی ها هم انـگار وی 
را بـه درسـتی نمی شـناختند و اشـاره اش بـه گزارش 
وابسـته فرهنگی سـفارت به وزارت خارجه آمریکاسـت 
کـه نوشـته:»درباره همایـون صنعتـی زاده، مـن اخیراً 
گـزارش بیوگرافیـک مفصلـی تهیـه کـرده ام و ازآن 
جایـی کـه وی از شـرکت در ضیافت ها خوشـش نمی 

آیـد، شـناختن او دشـوار اسـت.«

حضور در جبهه
سـرانجام سـال 1354 از راه می رسـد، »مرد عجیب« 
بـه همـراه دوسـت روشـنفکرش »ابراهیـم گلسـتان« با 
تیزبینـی خـاص خـود بـه ایـن نتیجـه مـی رسـند کـه 
دیکتاتـوری شـاه به حدی غیرقابل تحمل شـده که بوی 
خوشـی از آن به مشـام نمی رسد. گلسـتان راه خارج در 
پیـش مـی گیـرد؛ اما همایون دلبسـتگی اش بـه ایران و 
ایرانـی آن قـدر زیـاد اسـت که ایـن فکر را نمی پسـندد. 
ناچـار بـه شـهر دوران کودکی اش، کرمـان برمی گردد و 
خود را به اداره پروشـگاه پدربزرگش مشـغول می نماید. 
مرحـوم پدربـزرگ، ملکـی دارد در اللـه زار بردسـیر کـه 
عـده ای از اهالـی آن را مـی برند و می خورند و حسـابی 
هـم به کسـی پس نمی دهند. تصمیم بـه احیای آن می 
گیـرد و طبیعتاً بـا مخالفت های فراوان مواجه می شـود 
و در ایـن آمـد و رفت هـا، باز ایده جدیـدی در مغز نابغه 
کارآفریـن جرقـه مـی زند. با همسـرش مشـغول چیدن 
دسـته ای نعناع هسـتند که بـا ناهار ظهرشـان بخورند، 
دفعتـاً متوجـه بـوی تند نعناع شـده و به همسـرش می 
گوید:»عطر و طعم گیاهان این کوهسـتان بسـیار بیشتر 

از گیاهان مشـابه اسـت که از جاهای دیگر به دسـت می 
آید!« و فکر کاشـت گل سـرخ و تشکیالت »گالب زهرا« 
آغـاز می شـود! در همیـن دوران، انقالب از راه می رسـد 
و طومـار رژیم شـاهی را در هم مـی پیچید. همایون می 
کوشـد که پرورشـگاه را از آسـیب هـای اجتماعی حفظ 
کنـد. روزهـا بـا بچه ها مشـغول اسـت. جنـگ تحمیلی 
بـا هجـوم بعثـی هـا بـه مرزهـای ایـران آغـاز می شـود 
مـرد غیرتمنـد، یـک بـار دیگر، عالقـه به میهـن و مردم 
و آرمـان هـای دینـی اش را بـه نمایـش می گـذارد و در 
سـنین بازنشسـتگی با بچه های پرورشـگاه عـازم جبهه 
ها می شـود. سـردار محمدرضا بنی اسـدی راد، از یاران 
بسـیار نزدیک همایون که در سـال هـای آغازین جنگ، 
فرمانـده آمـوزش پـادگان قـدس کرمـان بـوده و رئیس 
هئیـت مدیـره فعلـی بنیـاد صنعتـی امـروز اسـت مـی 
گویـد: روزی در دفتـرم در پـادگان قـدس نشسـته بودم 
و افـکارم بـه شـدت درگیـر مسـایل جبهه و جنـگ بود. 
مـرد کوچک اندامی بـا موهای کوتاه و ریش سـفید وارد 
شـد. زیـاد توجهی نکردم. صدایش بلند شـد: آقـا، من با 

پسـرهایم آمـده ایم ثبـت نام کنیم بـرای رفتن به جبهه 
و صـدام بعثـی را از حملـه اش بـه ایران پشـیمان کنیم. 
تمام حواسـم متوجه او شـد. به سـن و سـال و قیافه اش 
نمـی آمد که چندین پسـر آماده جنگ داشـته باشـد. با 

تعجب پرسـیدم: شـما و پسـرانتان چند نفرید؟
- پانزده تا پسر دارم و با خودم می شویم 16 نفر

از تعجب خشـکم زد: یعنی شـما پانزده پسـر در سـن 
و سـال آمـاده رفتن به جبهـه دارید؟! 

- مثـل ایـن کـه مـن بایـد اول خـودم را معرفـی می 
کردم.

- مـن همایـون صنعتـی زاده هسـتم، مدیرپروشـگاه 
صنعتـی و امـروز با پانـزده تا از پسـرهای پرورشـگاه که 
در واقـع فرزنـدان خودم هسـتند آمده ایم بـه اتفاق برای 
اعـزام ثبـت نام کنیم و این آغاز دوسـتی سـی سـاله من 

بـا همایون صنعتـی زاده بود.
همایـون دوبـار بـه جبهه رفـت و امروز بنیـاد صنعتی 
افتخـار دارد که بیسـت و یک شـهید و سـه آزاده تقدیم 

دفـاع از اسـالم و آرمـان هـای انقالب نموده اسـت. 
سه کار بزرگ همایون

همایـون در دوران پـس از انقـالب سـه کار ارزشـمند 
انجـام داد. اول آن کـه پرورشـگاه صنعتـی را از مصـادره 
و تکـه تکـه شـدن بـا چنـگ و دنـدان نجـات داد. دیگر 
آن کـه کارخانـه»گالب زهـرا« را یـک برنـد جهانی کرد 
و سـوم آن کـه سـهام خـود از گالب زهـرا و دیگر ثروت 
و مایملـک خـود را بـه یتیمـان بنیاد صنعتی بخشـید و 
بـه همه دنیا دوسـتانی که بـه او ایراد مـی گرفتند، ثابت 
کـرد کـه اگـر راسـت مـی گوینـد، آن ها هـم  مثـل  او 
عمـل کننـد وگر نـه اجازه دهنـد خدای تبـارک و تعالی 
قاضـی همـه چیـز باشـد. قبـل از همایـون، همسـرش 
شـهین آواز رحیـل سـر داد و بهمـن 1383 هنگامـی 
کـه عـازم بندرعبـاس  و رسـیدن نزد همسـرش بـود در 

تصادفـی جـان خـود را از دسـت داد.
مـردم اللـه زار در مـرگ ایـن بانـوی فـداکار واقعـاً 
عـزادار شـدند. همـان مردمـی کـه در ابتـدای ورود این 
دو کارشـکنی مـی کردنـد، اکنـون فریـاد مـی زدنـد که 
اللـه زار مـادر خـود را از دسـت داده و یتیم شـده اسـت. 
زیرا او بود که کارگران و کشـاورزان را در سـهام کارخانه 
شـریک کـرد و امکاناتـی در اختیـار آن هـا قـرارداد کـه 
تـا قبـل از آن حتـی اطالعـی از آن نداشـتند. همایـون 
»شـهین« را در همـان روسـتای اللـه زار و در حاشـیه 
گلزارهـای گل سـرخ دفـن کـرد و در کنـارش هم جایی 
بـرای خـودش اختصـاص داد و اطرافـش چهارسـتون 
ناتمـام قـرارداد و بایـد پذیرفت که نابغـه کارآفرین حتما 
از ناتمامی این سـتون ها فکر، فلسـفه و ایده ای داشـته 
کـه معانـی خاصـی دارنـد و ممکن نیسـت کـه معنایی 
نداشـته باشـند. سـرانجام »مـرد عجیـب«، »اعجوبـه«، 
»نابغـه« و »کارآفریـن« در صبح روز چهارم شـهریور در 
حالـی به سـرای دوسـت شـتافت که تا یـک دقیقه قبل 
از مـرگ نیـز دسـت از تحقیقـات علمـی و تاریخـی اش 
برنداشـت و در حالـی کـه چنـد جملـه روی یـک کاغذ 
کوچک برای دوسـتش »ایرج افشـار« می نویسـد و وی 
را بـه یـک تحقیـق تاریخـی ارجـاع و توجـه مـی دهـد، 
چشـم از جهـان فرو می بندد. ایرج افشـار ایـن تکه را در 
یادنامـه همایـون در مجله بخـارا چاپ کرده و متاسـفانه 
بـه علـت سـکرات مـوت معنـای خاصـی از آن مسـتفاد 
نمـی شـود؛ اما وجودش بـه خوبی نشـان از دغدغه های 

همایـون بـرای آینـدگان دارد. روحش شـاد.
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گود ورزش

خبر
قرعه کشی لیگ اروپا برگزار شد

دردسر مضاعف برای جهانبخش

تیـم ای.زدآلکمار که علیرضا جهانبخش در 
اختیـار دارد، همگروهان خـود را در لیگ اروپا 

شناخت.
به گـزارش »ورزش سـه«،  در شـرایطی که 
سـرمربی باشـگاه آلکمار آرزو کرده بود تیمش 
بـا منچسـتریونایتد هم گـروه شـود امـا ایـن 
اتفـاق نیفتـاد و آلکمار کـه با گـذر از حریفان 
مقدماتـی بـه جمـع 64 تیـم مرحلـه نهایـی 
صعود کـرده بود، در گروه D با زنیت روسـیه، 

مکابـی و دوندالـک ایرلند همگروه شـد.
همگروهـی با مکابی یک دردسـر ویژه برای 
ایـن سـتاره فوتبال ایران اسـت و او با توجه به 
رسـمیت نشناخته شـدند رژیم اشغالگر قدس 
از سـوی ایـران در ایـن دو بـازی حضـور پیدا 
نخواهـد کرد که این مسـاله باتوجـه به فضای 
رسـانه ای اروپـا می توانـد بـرای او دردسرسـاز 

باشد.
پیـش از علیرضـا جهانبخـش دو بازیکـن 
ایرانـی دیگـر نیز تجربـه همگروهـی تیم های 
باشـگاهی بـا تیم هـای رژیم اشـغالگر قدس را 
داشـته اند. این دو وحید هاشـمیان در بایرن و 
اشـکان دژاگه در تیم 21 سـال آلمـان بوده اند 
کـه مـورد اشـکان دژاگـه بـا جنجـال خبـری 
وسـیعی همـراه شـد و در نهایـت ادامـه کار را 
در آلمـان برای ایـن بازیکن دشـوار کرد. البته 
خوشـبختانه لیگ اروپا کمتر از لیگ قهرمانان 
مـورد توجه اسـت ولـی جهانبخـش و مربیان 
تیـم آلکمـار باید از همیـن حاال به دنبـال راه 
چـاره ای بـرای این موضوع حسـاس باشـند.  

دور  از  چهـارم  هفتـه 
اول  دسـته  لیـگ  رفـت 
ایـران جـام آزادگان، عصـر 
شـهرهای  در  و  دیـروز 
مختلـف ایـران بـا انجام 9 

رسـید. پایـان  بـه  بـازی 

 در ایـن هفتـه تیـم مـس کرمـان در 
قائم شـهر میهمان نسـاجی این شـهر بود. 
مـس در ایـن بـازی کـه دو بازیکـن اصلی 
خـود یعنی فـرزاد حسـین خانـی و آرمان 
شـهداد نـژاد را بـه دلیـل مصدومیـت در 
اختیـار نداشـت بـا ترکیـب رضـا حیدری، 

زینـال  محمدرضـا  ونـد،  داداش  بهنـام 
زنـده  احمدرضـا  ایوبـی،  مجیـد  خیـری، 
تیکـدری(،  اژدر)مهـدی  سـجاد  روح، 
فرشـید  دغاغلـه(،  دلیر)مهـدی  محسـن 
علیزاده، علیرضا قاسـمی، وحید اسـماعیل 
بیگـی، علیرضـا ابراهیمـی وارد زمین شـد 
و در نیمـه اول بـازی خوبـی را بـه نمایش 
گذاشـت و اگـر کمـی خـوش شـانس بود 
در دقیقـه 15 بازی توسـط احمدزنده روح 
بـه گل مـی رسـید. در هر حـال دو تیم با 
نتیجـه تسـاوی بـدون گل راهـی رختکن 
شـدند. از نـکات مهـم در این نیمـه اخراج 

یکـی از مربیـان نسـاجی بـود. 
همیـن نتیجـه در نیمـه دوم هـم ادامه 
داشـت و پرویـز مظلومـی و محمود فکری 
زورشـان بـه هـم نرسـید و در پایـان دو 
تیـم به تسـاوی بـدون گل رضایـت دادند. 

بازیکنـان مـس اگـر در ایـن نیمـه کمـی 
هوشـیارتر بودند مـی توانسـتند در دقایق 
پایانـی بـه گل برسـند و اولین سـه امتیاز 
بـازی هـای خـود را کسـب کننـد. ایـن 
تیـم هفتـه آینـده میزبـان اسـتقالل اهواز 

بود. خواهـد 
 در دیگـر بـازی ایـن هفتـه گل گهـر 
سـیرجان و در ورزشـگاه اختصاصـی خود 
پذیرای تیم جنوبی نفت مسـجد سـلیمان 
بـود کـه ایـن بـازی هـم بـا تسـاوی بدون 
گل بـه پایـان رسـید. آبی های سـیرجانی 
کـه فصـل را با دو بـرد خوب شـروع کرده 
بودنـد، این هفتـه نیز مانند بازی گذشـته 
کارشـان را بـدون بـرد و البتـه باخـت بـه 
پایـان رسـاندند تـا بـا 8 امتیاز هـم چنان 
در رده هـای بـاالی جـدول قـرار داشـته 
باشـند. گل گهـر هفتـه آینـده میهمـان 

نسـاجی خواهد بـود تا مازندرانـی ها برای 
دو هفتـه متوالـی میزبان دو تیم از اسـتان 

کرمـان را بـه عهده داشـته باشـد.
اسـتان  تیـم  دیگـر  رفسـنجان  مـس 
کرمـان که بدون امتیـاز در قعر جدول رده 
بنـدی قرار داشـت  در این هفتـه هم و در 
ادامـه رونـد شکسـت هـای مداوم خـود با 
تـک گل دقیقـه 90 روح االـه عرب مغلوب 
اراک  آلومینیـوم  یعنـی  خـود  میهمـان 
شـد تـا همچنـان در انتهـای جـدول جـا 
خـوش کنـد. این رونـد نتیجه گیـری تیم 
رفسـنجانی نمـی تواند پایان خوشـی برای 
آنهـا داشـته باشـد و اگـر وضـع بـه همین 
منوال باشـد شـاید در پایان فصـل یکی از 
تیـم هـای فانـوس به دسـت باشـند. مس 
رفسـنجان در بـازی بعدی خـود، میهمان 

نفـت مسـجد سـلیمان خواهـد بود.

و  ای  زورخانـه  تیمـی  فـردی،  هنرهـای  مسـابقات 
مرشـدی قهرمانـی نوجوانـان کشـور )متولدیـن 1380 تا 
1382( کـه طـی روزهـای پنـج شـنبه و جمعـه 4 و 5 
شـهریورماه جاری در اسـتان خراسـان جنوبی برگزار شد 
بـا قهرمانـی تیـم نوجوانـان اسـتان اصفهـان بـه کار خود 

پایـان داد .
و  پهلوانـی  فدراسـیون  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
زورخانـه ای، ایـن رویـداد ملـی به مناسـبت بزرگداشـت 
هفتـه دولـت و همچنیـن یـادواره شـهیدان رجایـی و 
باهنـر در زورخانـه موسـی بن جعفـر )ع( بیرجنـد برگزار 
گردید که بیش از 200 ورزشـکار ، مربی و سرپرسـت در 
قالـب 16 تیم از سراسـر کشـور به رقابـت پرداختند و در 
مجموع رشـته هـای تیمی زورخانـه ای، هنرهـای فردی 
و مرشـدی تیـم نوجوانـان اصفهان با 433 امتیـاز به مقام 

قهرمانی رسـید.
نوجوانـان اسـتان کردسـتان نیـز بـا 410 امتیـاز بـر 

سـکوی دومـی ایسـتاد و تیـم اسـتان خراسـان جنوبی با 
395 امتیـاز بـه مقـام سـومی بسـنده کـرد.

تیـم هـای اسـتانهای کرمان، سـمنان و یزد بـه ترتیب 
بـا 368، 343 و 322 امتیـاز مقـام هـای چهارم تا ششـم 

را از آن خـود کردند.
الزم بـه ذکـر اسـت آییـن اختتامیه و اهـدای جوایز و 
مـدال قهرمانـان ایـن دوره از رقابتهـا بـا حضـور علیرضا 
 ،) ای  زورخانـه  و  پهلوانـی  فدراسـیون  )دبیـر  زنـدی 
برومنـد )مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان خراسـان 
جنوبـی(، معاونیـن ادره کل ورزش و جوانـان اسـتان، 
رییـس اداره ورزش و جوانـان بیرجنـد، مهـدی قمـری 
)رییـس هیئـت پهلوانـی و زورخانه ای سـتان خراسـان 
جنوبی(، مسـوولین نیروی انتظامـی، قهرمانان، پهلوانان، 
پیشکسـوتان و خانـواده های عالقمند به توسـعه ورزش 
زورخانـه ای و ترویـج فرهنـگ پهلوانـی با شـکوه بسـیار 

برگزار گـردیــد.

پایان هفته چهارم لیگ دسته اول

ادامه تساوی و شکست برای مسی ها 

گزارش

آگهی مزایده نوبت اول شماره 7029-95  )نوبت دوم(
ــور  ــه موافقــت هــای صــادره از ســوی ســازمان ام ــا توجــه ب ــان در نظــر دارد ب ــع طبیعــی اســتان کرم اداره کل مناب
اقتصــادی و دارایــی اســتان کرمــان تعــداد 5 دســتگاه خــودرو ســبک، 4 دســتگاه تراکتــور و 22 دســتگاه موتــور آبکــش 

بــه شــرح ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند.
ــورخ 95/6/13 از  ــت اداری روز شــنبه م ــان وق ــا پای ــت اول ت ــخ انتشــار آگهــی نوب ــناد: از تاری ــت اس ــوه دریاف نح
 http://iets.mporg.ir :ــه آدرس ــی مناقصــات ب ــه ســایت مل ــق دسترســی ب ــا از طری ــه حضــوری ی ــق مراجع طری
محــل و تاریــخ بازدیــد: از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول تــا روز چهارشــنبه 95/6/24 از ســاعت 8 تــا 13 بجــز 

ایــام تعطیــل اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 95/6/25

ــی و  ــع طبیع ــل اداره کل مناب ــورخ 95/6/28 در مح ــنبه م ــح روز  یکش ــاعت 9 صب ــنهادات: س ــایی پیش بازگش
ــد. ــی باش ــان م ــتان کرم ــزداری اس آبخی

ــی و  ــع طبیع ــان- اداره کل مناب ــارراه فرهنگی ــه چه ــیده ب ــالمی نرس ــوری اس ــوار جمه ــناد: بل ــل اس ــل تحوی مح
ــان ــتان کرم ــزداری اس آبخی

مبلغ ضمانت نامه: 10 درصد قیمت پیشنهادی.
توضیح: تضمین شرکت در مزایده طبق اسناد مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد.

))سایر شرایط مطابق اسناد مزایده است((
تعداد/دستگاهنوع کاالردیف

1سواری پیکان1
1وانت مزدا2
1وانت دو کابین نیسان3
1وانت دو کابین نیسان4
1وانت دو کابین نیسان5
3موتور آبکش ولوو کار نکرده6
5موتور آبکش ولوو کارکرده7
6موتور آبکش پالکستان کارکرده8
2موتور آبکش رمانی9
2موتور آبکش لیالند10
4موتور آبکش ولوو قدیمی11
3تراکتور رومانی12
1تراکتور فرکوسن13

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان شناسه آگهی 4514

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شماره 45/6/6 )نوبت اول(

نام دستگاه: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان
نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای

موضوع مزایده: اجاره یک باب غرفه به مساحت 70 مترمربع در پایانه بار کرمان با کاربری آپاراتی
میزان سپرده شرکت در مزایده : هشت میلیون و هفتصد و سی و شش هزار ریال)8736000(

محـل دریافـت اسـناد: دبیرخانـه اداره کل حمـل و نقـل و پایانـه های اسـتان کرمان واقـع در کرمـان بلوارجمهوری اسـالمی بعد از پل 
راه آهـن روبروی سـالن ورزشـی فجر

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 12 روز پنج شنبه 95/6/11
مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 95/6/31

محـل تسـلیم پیشـنهادات: دبیرخانـه اداره کل حمـل و نقـل و پایانه های اسـتان کرمان واقع در کرمـان بلوار جمهوری اسـالمی بعد از 
پـل راه آهن روبروی سـالن ورزشـی فجر

زمـان و مـکان بازگشـایی پیشـنهادات: سـاعت 13 روز چهارشـنبه مـورخ 95/6/31 واقـع در اداره کل حمـل و نقل و پایانه های اسـتان 
کرمان

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مزایده مندرج است.
آگهی فوق در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی www.iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ارزیابی مندرج است.
شناسه آگهی 4512

روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شماره 45/6/7 )نوبت اول(

نام دستگاه: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان
نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای

موضوع مزایده: اجاره یک باب غرفه به مساحت 36 مترمربع در پایانه بار کرمان با کاربری آهنگری
میزان سپرده شرکت در مزایده : چهار میلیون و سیصد وشصت وهشت هزار ریال)4368000(

محـل دریافـت اسـناد: دبیرخانـه اداره کل حمـل و نقـل و پایانـه های اسـتان کرمان واقـع در کرمـان بلوارجمهوری اسـالمی بعد از پل 
راه آهـن روبروی سـالن ورزشـی فجر

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 12 روز پنج شنبه 95/6/11
مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 95/6/31

محـل تسـلیم پیشـنهادات: دبیرخانـه اداره کل حمـل و نقـل و پایانه های اسـتان کرمان واقع در کرمـان بلوار جمهوری اسـالمی بعد از 
پـل راه آهن روبروی سـالن ورزشـی فجر

زمـان و مـکان بازگشـایی پیشـنهادات: سـاعت 13 روز چهارشـنبه مـورخ 95/6/31 واقـع در اداره کل حمـل و نقل و پایانه های اسـتان 
کرمان

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مزایده مندرج است.
آگهی فوق در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی www.iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ارزیابی مندرج است.
شناسه آگهی 4510

روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

رتبه چهارم رقابتهای زورخانه ای کشور برای نوجوانان کرمان  

سقوط آزاد ورزش باستانی
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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

فاطمه پورمرادی
جمـع  در  سـالمت  بیمـه  مدیـرکل 
ابعـاد  از  یکـی  کـه  می گویـد  خبرنـگاران 
طـرح تحول سـالمت ترویج زایمـان طبیعی 
به جای سـزارین اسـت که به صـورت رایگان 
انجـام می شـود. تعرفـه زایمـان سـزارین و 
طبیعـی را بـرای پزشـکان یکسـان کردیـم 
و انتظـار می رفـت که بانـوان بیشـتر زایمان 
کـه  آن طـور  امـا  باشـند  داشـته  طبیعـی 
می خواسـتیم آمارهـا پیـش نرفـت. قبـل از 
اجـرای طـرح تحـول سـالمت 54 درصـد 
زایمـان سـزارین بـوده اسـت کـه هم اکنون، 
بـه 43 درصـد رسـیده اسـت، امـا در برنامه 

پیش بینـی 30 درصـدی شـده بـود.
جعفـری ادامـه می دهـد کـه بایـد زایمان 
طبیعـی را در بانـوان جامعـه جـا بیندازیـم 
تـا  بگوییـم  را  طبیعـی  زایمـان  فوایـد  و 
بـه  بـه تجویـز پزشـک  بـاردار مگـر  زنـان 
سـمت سـزارین نرونـد. او معتقـد اسـت که 

تخصصی تریـن بخـش جنـوب شـرق زنان و 
زایمـان در بیمارسـتان افضلـی پـور اسـت . 
وی توضیـح می دهـد کـه ناظریـن مـا برای 
رسـیدگی به شـکایات در همه بیمارستان ها 
در سـاعات اداری حضـور دارنـد و در همـه 
بـرای  کردیـم  نصـب  پوسـترهایی  مراکـز 
شـکایات و سـؤاالت مردم هسـتیم و شماره 
توانمندسـازی  بـرای   09131402940
بیمـاران هـم برای مشـاوره هم پاسـخگویی  
بـه سـؤاالت در تمامـی سـاعات شـبانه روز 

قـادر بـه پاسـخگویی اسـت.
به گفتـه ی جعفری همه ی بیمارسـتان ها 
مکلف هسـتند که خودشـان کارهـای بیمار 
را انجـام دهنـد و نیـازی بـه همراهـی بیمار 
بیمارسـتان های  در  به خصـوص  نیسـت 
دولتـی کـه طرح سـالمت اجراشـده اسـت. 
امـا در صـورت حضـور همـراه بایـد کارهای 
خدماتـی از حمـل تخـت همـراه و غـذای 
همـراه ارائـه شـود. جعفـری مدیـر اداره کل 

بیمـه سـالمت اسـتان کرمان اعـالم کرد که 
در راسـتای طـرح تحول سـالمت 230 هزار 
نفـر فاقـد هرگونه بیمـه بودند کـه به صورت 
غیرحضـوری و در کوتاه تریـن زمـان تحـت 
پوشـش بیمـه قـرار گرفتند. بـا اجـرای این 
پوشـش  تحـت  بیمه شـدگان  آمـار  طـرح 
اسـتان کرمان بـه باالی یک میلیـون و 850 

هـزار نفر رسـید.
طـرح  اجـرای  در  مـا  کـه  می گویـد  او 
تحول سـالمت غیـر از باز کـردن چتر بیمه، 
هزینه هـای درمـان را کاهـش دادیـم و ایـن 
خدمتـی شـایان بـود کـه بـرای مـردم نیـز 
ملمـوس بـود . به گفتـه این مسـئول همراه 
بـا اجـرای طرح تحـول بیمارسـتان ها مکلف 
شـدند که تمامی لـوازم و داروها را در همان 
محـل داشـته باشـند کـه بیمـار و همراهان 
به سـختی نیفتنـد و همه چیـز مهیـا باشـد. 
او ادامـه می دهـد کـه پـس از اجـرای طـرح 
برخی هـا  صورت حسـاب  پرداخـت  موقـع 

باورشـان نمی شـود که تنهـا باید ایـن مبلغ 
انـدک را از کل هزینه هـای صـورت گرفتـه 
و عمل هـای بسـیار پرداخت کننـد. جعفری 
می گویـد کـه در راسـتای این طـرح تمامی 
تجهیـزات و لـوازم نیـز ارتقـا یافتنـد و طرح 

2k نیـز اجرا شـد.
 مدیـر اداره کل بیمـه سـالمت اسـتان 
کرمـان در توضیـح ایـن طـرح گفـت کـه 

ایـن طـرح بـه ایـن صـورت اسـت کـه مـا 
بـه پزشـک 2 برابـر مبلـغ تعرفـه پرداخـت 
تمامـی  در  شهرسـتان ها  در  تـا  می کنیـم 
زمان هـا حضـور یابـد و بـا انجـام هـر کار 
دو برابـر تعرفـه دریافـت کنـد، تـا درمـان 
مـردم تسـریع پذیـرد. او تأکیـد می کند که 
هم اکنـون اگـر سـاعت پایانی شـب مراجعه 

کنیـد حتمـاً پزشـک متخصـص هسـت.

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد

کاهش زایمان سزارین با اجرای طرح تحول سالمت

خبر

کاغذ اخبار

لیال چرمچیان-خبرآنالین
قیل وقال هـای  همـه  ورای  در 
مربـوط به برگزاری و لغو کنسـرت  ها، 
حسـن روحانـی بـار دیگر اثبـات کرد 
رئیس جمهـوری اسـت کـه در اجرای 
قانـون خـط قرمـزی نمی شناسـد و 
اگـر تصمیـم خـالف قانونـی اتخـاذ 
شـود مقابـل آن می ایسـتد حتی اگر 
شـخص تصمیم گیرنـده وزیـر ارشـاد 

کابینـه او باشـد. 
کـه  بـود  جـاری  هفتـه  اوایـل 
بـه  اشـاره  بـا  رئیس جمهـور 
مـورد  در  ایجادشـده  حاشـیه های 
مشـخصاً  و  کنسـرت ها  برگـزاری 
از  بعـد  مشـهد  در  کنسـرت ها  لغـو 
اظهـارات امام جمعـه این شـهر، گفت 
»یکجـا می خواهـد کنسـرتی برگـزار 
شـکل  قانون گـذاری  مجلـس  شـود 
مجلـس  مـا  درحالی کـه  می گیـرد 
شـورای اسـالمی داریم و هرکسی که 
صبـح بیـدار می شـود و یـک تریبون 
پیدا می کنـد نمی توانـد قانون گذاری 
کنـد، و وزیـر نیـز نبایـد تبعیت کند 
چراکـه وزیر بایـد تابع قانون باشـد.« 
این سـخنان شـیخ پاسـتور از یک سو 
کنایـه صریـح بـه اظهـارات اخیر علم 

در  کنسـرت ها  لغـو  دربـاره  الهـدی 
ایـن شـهر بود و سـوی دیگـر خطاب 
رئیـس دولـت به وزیر کابینـه اش بود. 
چـه آنکه علی جنتی وزیـر فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی پـس از ماه هـا تحمل 
فشـار از سـوی برخی مسـئوالن شهر 
در  کنسـرت ها  لغـو  دربـاره  مشـهد 
اظهارنظـری عجیـب عنوان کـرد »با 
توجـه بـه مزیـن بودن شـهر مشـهد 
بـه مرقد مطهـر امام رضـا )ع(، اجرای 
کنسـرت ها در ایـن شـهر مخالفانـی 
ازجملـه نماینده محتـرم ولی فقیه در 
خراسـان رضـوی را داشـت کـه ما به 
نظر ایشـان احترام گذاشـته و بااینکه 
خاصـی  مشـکل  کنسـرت ها  ایـن 
نداشـت امـا از ادامـه اجـرای آن ها در 
ایـن شـهر صرف نظـر کردیـم.« امری 
که تعبیر به عقب نشـینی وزیر ارشـاد 
در مقابـل اظهارات امام جمعه مشـهد 
تفسیر شـد. شاید همین عقب نشینی 
بـود کـه برخی دیگر از ائمـه جمعه را 
نیـز بـر آن داشـت کـه در دنباله روی 
از امام جمعـه مشـهد امر بـه تعطیلی 
کنسـرت ها در شهرهایشـان بدهنـد. 
امـا ماجـرا آنجـا جالب تـر شـد کـه 
علی جنتـی بعدازاین اخطـار و نهیب 

علنـی رئیس جمهور موضعـش درباره 
و  داد  تغییـر  را  کنسـرت  برگـزاری 
گفـت »عامـل اصلـی لغو کنسـرت ها 
در مشـهد مقـدس امام جمعـه ایـن 
شـهر اسـت که اجـازه نمی دهد حتی 
کنسـرت های سـنتی و محلـی نیـز 
برگـزار شـود.« وزیـر ارشـاد درنهایت 
تأکیـد کـرد کـه »به هیچ وجـه قصـد 
عقب نشـینی از مواضع خـود را نداریم 
و بـا رئیـس قـوه قضاییـه مکاتباتـی 
را انجـام دادیـم تـا موانـع هـر چـه 
سـریع تر از پیش  رو برداشـته شـود.« 

روحانی چه گفته بود که 
مواضع آقای وزیر تغییر کرد؟

رئیس جمهـوری  روحانـی  حسـن 
کـه زمان تبلیغـات انتخاباتـی خود را 
»حقوقـدان« معرفـی کـرده بـود، در 
سـال پایانی ریاسـت جمهوری اش در 
دوره اول بـار دیگـر نشـان داد مطابـق 
آنچـه آموختـه و وظایفـی کـه اصـل 
113 در مقـام ناظـر بر حسـن اجرای 
قانون اساسـی بر عهده وی گذاشـته، 
هیـچ تعرضـی را بـه حـدود قانونی و 
منافـع مـردم کـه از اهـداف اصلی هر 
قانون گـذاری به شـمار مـی رود، حتی 
در مقـام اظهارنظـر برخـی نزدیـکان 

کابینـه برنمی تابـد و بـه قـول خوش 
کـه  اسـت  جـدی  آن  در  به قـدری 
به صراحـت می تـوان بـا اسـتناد بـه 
سـخنان خـود روحانی گفـت وی در 
برخـورد بـا مـوارد بی قانونی باکسـی 
عهد اخوت نبسـته اسـت. مسـئله ای 
کـه رئیس جمهـور در مـورد آن فـارغ 
از هـر دغدغـه سیاسـی و جناحـی و 
تنهـا از منظـر ناظر بـر اجـرای قانون 
اساسـی تأکیـد دارد ایـن اسـت کـه 
»بی قانونـی خوب نیسـت و بی قانونی 
بـه نـام دین و دلسـوزی بدتر اسـت.«
از آن رئیس جمهور تا این رئیس 

دولت
روحانـی در سـالی کـه بایـد همـه 
جمع وجـور  را  دولتـش  داشـته های 
کنـد و بـه سـمت برگـزاری و حضور 
ریاسـت  انتخابـات  دوازدهمیـن  در 
جمهـوری بـرود، تأکیـد دارد »افتخار 
مـا این اسـت کـه کشـورمان کشـور 
قانون اسـت و امـام )ره( بارها بر اینکه 
حکومت اسـالم و جمهوری اسـالمی 
حکومـت قانون اسـت تأکیـد کردند؛ 
چراکـه اگـر قانـون زیر پا رود سـنگ 
روی سـنگ بنـد نمی شـود.« روحانی 
تأکیـد بر اجـرای قانون دارد امـا نه از 
بـاب رئیس جمهـوری کـه بـه دنبـال 
نشسـتن مجـدد بـر کرسـی ریاسـت 
دسـتگاه اجرایـی اسـت؛ او برخـالف 
و  نهـم  دولت هـای  در  خـود  سـلف 
دهـم تأکید بـر اجـرای قانـون دارد و 
بی قانونـی و نادیـده گرفتـن قانـون را 
حتـی از سـوی وزرای منتخـب خـود 
نمی پسـندد و زیـر بـار آن نمـی رود، 
رویکـردی کـه نه تنهـا امـروز در مورد 
تصمیـم وزیر ارشـاد بلکـه از روزهای 
آغازیـن دولـت یازدهـم بـدان تأکیـد 

بـه وزرای  بـا تذکـر دادن  و  داشـته 
و  وزرا  بـه  را  آن  اهمیـت  متخلـف 
همکارانـش در دولـت یـادآور شـده 

ست. ا
شیخ پاستور خط قرمزی ندارد

یونسـی  و  زاده  نعمـت  ظریـف، 
ازجملـه وزرای نزدیـک رئیس جمهور 
بودنـد که طی سـه سـال گذشـته در 
مقاطعـی نوع اظهارنظرشـان که فراتر 
از حدود قانونی وظایفشـان بود حسن 
روحانـی را بـه تذکـر واداشـت، گفته 
می شـود وزیر خارجه محبـوب دولت 
یازدهم در نخسـتین ماه های فعالیت 
دولـت بـه جهـت نـوع اظهارنظـرش 
کـه  کشـور  دفاعـی  تـوان  دربـاره 
برخـی آن را غیرتخصصـی برداشـت 
کردنـد بـا تذکر رئیس جمهـور مواجه 
شـد. از سـوی دیگـر سـال گذشـته 
در چنیـن روزهایـی وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت در اظهاراتـی علیـه 
تحریـم کننـدگان خریـد خـودروی 
صفرکیلومتـر داخلـی در شـبکه های 
»ضدانقـالب«  را  آنـان  اجتماعـی، 
نامیـده بـود، کـه بـه گفتـه حسـین 
فریـدون، رئیس جمهور طـی تذکری 
بـه وزیـر خـود یـادآور شـده بـود که 
بایـد رفتار مـا با منتقـدان، محترمانه 
باشـد. در اواخر سـال جاری مشـاور او 
در امـور اقـوام و اقلیت هـا نیـز تذکـر 
چارچوبـی  در  وی  چراکـه  گرفـت 
فراتـر از حـوزه تعریف شـده برایش در 
اظهاراتـی عنـوان کرده بـود »در حال 
حاضـر عـراق نه فقـط حـوزه تمدنـی 
نفـوذ ماسـت، بلکـه هویـت، فرهنگ، 
مرکز و پایتخت ماسـت و این مسـئله 
هـم بـرای امـروز و هم برای گذشـته 

است.« 

البتـه تأکیـدی کـه رئیـس دولت 
یازدهـم بر اجـرای قانـون دارد، خط 
قرمزی نـدارد، روحانـی مانند رئیس 
دولت هـای نهـم و دهـم کابینـه اش 
و  نمی خوانـد،  قرمـز خـود  را خـط 
در مواجهـه بـا رفتـار غیرقانونـی و 
یـا تسـلیم شـدن اعضـای کابینه در 
برابـر بی قانونـی کـه هـر دو نادیـده 
گرفتـن قانون اسـت خـود پیش قدم 
تذکـر می شـود حتـی پیـش از آنکه 
افـکار عمومـی وارد عمل شـود. این 
در سـال های  کـه  اسـت  حالـی  در 
دهـم،  دولـت  در  و  دور  نه چنـدان 
در   1390 سـال  احمدی نـژاد 
گمانه زنی هـا  برخـی  بـه  واکنـش 
نزدیکانـش  برخـی  دخالـت  دربـاره 
در فسـادهای اقتصـادی، مسـئله ای 
صحـت  زمـان  درگـذر  بعدهـا  کـه 
ایـن گمانه زنی هـا اثبـات شـد گفت 
»کابینـه خـط قرمزي اسـت که اگر 
بخواهند بـه آن دسـت اندازي کنند، 
قانونـي  بایـد وظیفـه ي  دیگـر مـن 
خـود را انجـام دهـم و ایـن حتماً به 
کشـور آسـیب مي زند.« شـاید توجه 
بـه همیـن جمله کافـی باشـد برای 
بـا  احمدی نـژاد  تفاوت هـای  درک 
کـه  کشـور  امـروز  رئیس جمهـور 
حقوقـدان اسـت؛ روحانـی از وزرای 
خـود می خواهد در مقابـل بی قانونی 
تسـلیم نشـود خود قانـون را رعایت 
کـرده و بی قانونـی را نیـز برنتابنـد 
برخـالف مشـی رئیـس دولت هـای 
نهـم و دهـم کـه به جـای ایسـتادن 
قانـون  مقابـل  بی قانون هـا  مقابـل 
ایسـتاد امـری کـه خـود نیـز اذعان 
داشـت کشـور را بـا مشـکل مواجـه 

می کنـد.

امام جمعه تهران خطاب به دولت: 
برجام را گنده نکنید

خبرآنالیـن نوشـت: خطیب موقـت نمازجمعه 
مسـاله  گفـت:  دولتمـردان  بـه  خطـاب  تهـران 
مقـام  چراکـه  نکنیـد  گنـده  خیلـی  را  برجـام 
معظـم رهبـری همیشـه از بـد عهـدی دشـمن 
سـخن می گوینـد امـا دوسـتان حاضـر نیسـتند 
از ایـن بدعهدی هـا یـک جملـه بگوینـد. حجـت 
االسـالم کاظـم صدیقی خطـاب به دولـت گفت: 
فرصـت باقیمانـده را به سیاسـی کاری و تبلیغات 
انتخاباتـی نپردازید، چراکه معلوم نیسـت فرصت 

مجـددی بـرای خدمـت بـه مـردم پیـدا کنید.

انتقاد معاون روحانی از دعواهای 
کودکانه سیاسی

حقوقـی  معـاون  انصـاری  نوشـت:  ایسـنا 
رییس جمهـور گفـت: نبایـد بگذاریـم افتخـارات 
ملـی در دعواهـای کودکانـه سیاسـی گـم شـود 
وی  بگیـرد.  فـرا  را  کشـور  ناامیـدی  فضـای  و 
بـه  سـخنان  ایـن  همـه  سـاخت:  خاطرنشـان 
معنـای آن نیسـت که در کشـور مشـکل نداریم 
امـا بـا توجـه بـه کارنامه درخشـان دولـت تدبیر 
و امیـد در سـه سـال گذشـته و حمایـت مردم و 
لطـف خـدا، غلبه بـر مشـکالت دور از دسـترس 

نیسـت.

بررسی اظهارات کذب نماینده 
جبهه پایداری در مورد بازداشت 
عضو تیم همراه ظریف در سفر به 

ترکیه
بـر  نظـارت  هیـات  عضـو  نوشـت:یک  ایسـنا 
رفتـار نماینـدگان گفت کـه این هیـات اظهارات 
کـذب یکـی از نمایندگان در مورد بازداشـت یک 
عضـو تیـم همـراه ظریـف در سـفر بـه ترکیـه را 
مهـدی  محمـد  می دهـد.  قـرار  بررسـی  مـورد 
برومنـدی اظهـار کـرد:  قطعـا نماینـدگان بایـد 
در یـک چارچـوب نظام منـد و قانومنـد حرکـت 
کننـد و در همیـن چارچوب تعامل قـوا، پیگیری 
مطالبـات مـردم و اظهـار نظرهای خـود را مطرح 
کننـد. اینهـا نکاتـی اسـت کـه نماینـدگان بایـد 
در جهـت مصالـح کشـور رعایـت کننـد. وی بـا 
اشـاره به اظهـارات کذب یکـی از نماینـدگان در 
مـورد بازداشـت یـک عضو تیـم همراه وزیـر امور 
خارجـه در سـفر بـه ترکیه گفـت: اگـر در هیات 
ایـن  از  نظـارت تشـخیص دهیـم کـه مـواردی 
دسـت مشـکالتی را برای کشـور ایجـاد می کنند 
و مـواردی کـه خـالف امنیت کشـور باشـد حتما 
داریـم  دسـت  در  کـه  قانونـی  مکانیزم هـای  از 
رفتـار  بـر  نظـارت  و هیـات  اسـتفاده می کنیـم 

نماینـدگان بـه آن ورود خواهـد کـرد.

انتقاد تند علم الهدی از دولت: 
چرا به یک اقلیت الئیک توجه

 سیاسی می کنید
تسـنیم نوشـت:امام جمعـه مشـهدمقدس بـا 
بیـان اینکـه دولـت مراقـب باشـد آرم »ولنـگار 
فرهنگـی« بـر پیشـانی اش نخـورد، گفـت: اینکه 
هـر وقتـی در هـر عرصـه ای یـک عـده افـرادی 
کـه خودشـان متولـی فرهنـگ هسـتند، مدافـع 
تناقـض  شـهدا  خـون  بـا  باشـند  الابالی گـری 
دارد. آیـت اهلل علـم الهـدی اظهـار داشـت: عـدم 
عزیـزان  بـه خـود  مربـوط  دیگـر  موفقیت هـای 
و  آفنـد  در  فرهنگـی.  حـوزه  در  به ویـژه  اسـت 
پدافنـد فرهنگـی یـک ولنـگاری وجـود دارد و 
تسـاهل و تسـامحی دیـده می شـود کـه دارای 
علـت اسـت و علـت آن توجـه سیاسـی برخـی 
مسـئوالن و متولیـان فرهنگـی بـه قشـر »اقلیت 
الئیـک« در ایـن کشـور اسـت. وی گفـت: بـرای 
در  می خواهنـد  الئیـک  قشـر  یـک  خوشـایند 
اجـرای ارزش هـای دینی دچار ولنگاری شـوند تا 
جائـی کـه بـرای خوشـایند این هـا حتـی توهین 
بـه روحانیـت وابسـته بـه مقـام والیـت را صورت 
می دهنـد و ایـن درسـت نیسـت و ایـن ولنگاری 

قابـل اغمـاض نیسـت. 

از احمدی نژاد تا روحانی

 کابینه ای که دیگر خط قرمز نیست

نکته

افقی
1-خرامـان- نوعـی اختالل کـه در آن فرد مبتـال در خواندن 

یـا هجی کردن کلمات دارای مشـکل اسـت
2- نام کوچک اولین فضانورد- صندلی چرخدار کوچک

 خودرو جنگی
3-سـوغات خوشـبو و رنـگ ایـران- سـالح کاشـتنی- مظهر 

استواری
4-پایتخت سوازیلند- کاالها

5- اسکناس چنگیزی- هوو-  سبکی در کشتی
6- حکومت-  متدین- مخفف شاد

7-ضمیر بیگانه- صدای بم- ناچار- پسوند شباهت
8-دیه- کامپیوتر

9- پرده ، پوشش- مجلس روسیه- چرک بدن- لنگه بار
10- تصدیـق آذری- اثـری به قلم » اسـکار وایلد « نویسـنده 

ایرلنـدی- از توابع نائین
11-دوستی- سفره چرمین- اشتباه

12-متحیر- ورم پلک چشم
13-بیرق- آواز ماکیان- منفی

14-پادشاه خوارزمشاهی- غذا- ریزنمرات
15-شـرکتی ایتالیایـی و سـازنده خودروهـای اسـپورت کـه 
دفتـر مرکـزی آن در دهکده ای کوچک در کشـور ایتالیا قرار 

دارد- بـرودت
عمودی

1-رودخانـه ای در نزدیکـی میانـه- از مثنـوی هـای اهلـی 
شـیرازی کـه 520 بیت دارد و موضوع آن عشـق پاک »جم« 

بـه دختـر پسـر عم خـود » گل « اسـت
2-جنس و گروه- آنچه فرا گرفته شده است- حرف یونانی

3-کشـتی تاریخی فیلیـپ دوم- جنبش خفیـف- آئین های 
سنتی

4-دلیر- عالم یهودی- منفک- پسر تهماسب
5-به موضوعی بیش از اندازه توجه کردن

6-در خواب می کشند- آسانی- مباهات کردن
7-ضمیر فرانسوی- طناب- جیحون قدیم- عروس

8-آشپز ضحاک- مکه معظمه
9-تازه- آتش عرب- مقصود ، غرض- لحظه کوتاه

10-پیچ و تاب- بخت برگشتگی- ینگه دنیایی
11-کتاب نیکوس کازانتزاکیس یونانی

12-همسر اسکارلت- چلچراغ- بی بیمی ، بی خطر
 خشک

13-یاقوت- درختی پایا از تیره زیتونیان- پنهان کردن
14-گـوش دهنـده- گیاهـی علفـی یکسـاله بـا سـاقه ای 

شـکننده کوتـاه و شـاخه دار- نـام پـدر ادریـس )ع(
15-بی نظیر در تاخت و تاز- علم اقتصاد
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پاسخ جدول ۴۵۰

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکه خانـم سـمیه ایرانمنـش فرزند علی 
مالـک ششـدانگ پـالک 3142 فرعـی از 2788 
اصلی بخش 3 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح 
ثبـت شـماره 7777 صفحـه 414 دفتـر 54 صـادر و تسـلیم 
گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا 
شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک مزبور بعلـت جابجائی 
منـزل مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامه 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل 
آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیراینصورت 
پـس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 95/6/6

م الـف 507 رئیـس ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه 2 کرمان- 
محمود مهـدی زاده
از طرف، امید صاعد

رونوشت:
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(



عکس: یاسر خدیشی

مرگ، دلیل و بحث و سخن و بوسه نمی 

خواهد،

هر دقیقه ی زندگیم دلیل محکمی است 

برایش

خاموش کن، خورشید هرزه ی عدالت 

نفرین شده ات را

عکس نوشت

گردهمایی

توریسم آپ کرمان
گردهمایی ماهانه کارآفرینی در صنعت

دوشـنبه 8 شـهریور مـاه- محل برگزاری : میـدان آزادی ، 
بلـوار جمهوری اسـالمی، اتـاق بازرگانی کرمان

خبر

درخواست از سلطانی فر معاون
 رییس جمهور برای بازدید از طاق علی

ناصرشـجاعی پژوهشـگر از ریاسـت سـازمان میراث فرهنگی 
کشـور کـه در کرمـان بـه سـر مـی بـرد دعوت کـرد کـه برای 
بازدیـد از دسـتکند بسـیار کهـن باسـتانی در کوه های شـرقی 
شـهر کرمـان، موسـوم بـه تاق علـی، اقـدام نمایـد. وی یـادآور 
شـد که با بررسـی هـای انجام گرفته در چندسـال گذشـته  به 
ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه  دراین دسـتکند می تـوان پایه 
های آغاز پیشـرفت بشـری را  در زمینه علم و هنر  را مشـاهده 
کرد و این دسـتکند که در سـینه سـتبر کوه شیوشـگان اسـت، 
بـه دسـت پهلوانانی توانمند سـاخته شـده اسـت که مـی تواند 
نمـاد اصلـی فرهنگ و تمدن کهـن ایرانی قرار بگیرد و شـعر پر 
مفهـوم فردوسـی تنها در اینجـا می تواند مصـداق پیدا کند که 

/ هنـر نـزدی ایرانیان اسـت وبس

 اطالعات

سکه

11,090,000 ریال طرح جدید

11,095,000 ریال طرح قدیم 

5,630,000 ریال نیم سکه 

2,900,000 ریال ربع سکه 

1,810,000 ریال یک گرمی

طال

1,129,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,505,490ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,490 ریال دالر آمریکا

40,290 ریال یورو

9,710 ریال درهم امارت

5,350 ریال  یوآن 

46,810 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

14 تا 32/آفتابی امروز

15 تا 33/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فروش 
الکترونیکـی بلیط با امکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری با 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکـه مـی توانیـد فـروش بلیـط را در 

چنـد نقطـه به صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com

0 9 3 5 2 5 2 0 0 0 5

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

50002203034

شماره پیاپی 707  آخر
شنبه 6 شهریورماه 1395  8

روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.
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