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 8صفحه -قیمت  1000تومان

هفته نامه سیاسی و اجتماعی استان کرمان

یادداشت

سید مهدی طبیب زاده:

دقت به وقت انتخاب

خالق تجربه ،برنده

سجاد صفاهانی زاده

رقابت گردشگری

.بــرای ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــا  ،ایــن شــورا وارد فــاز
جــدی انتخــاب شــهردار شــده اســت .کاندیداهــا هــر کــدام
بــا سِ ــبقه و دیــدگاه متفــاوت خــود برنامــه ای را آمــاده کــرده
و در اختیــار شــورا و مــردم قــرار داده انــد  .در ابتــدای رونــد
انتخــاب شــهردار  ،آنچــه مــورد تاکیــد اعضــای شــورا بــود
واجــد شــرایط بــودن تمامــی پنــج کاندیــدای نهایــی از منظــر
نــگاه مــردم بــه تغییــر مبتنــی بــر مشــی اصــاح طلبــی اســت
 .در ایــن مــورد از دیــد رســانه ی سیاســی  ،لــزوم دقــت نظــر
شــورا دو چنــدان اســت هنگامــی کــه در شــهری مثــل یــزد
کــه اکثریــت لیســت امیــد آنجــا هــم شــورای شــهر را تشــکیل
داده امــا یــک فــرد از جبهــه پایــداری نهایتــا برگزیــده شــورا
جهــت ســکان داری شــهرداری یــزد شــد  .در کرمــان گزینــه
هــا ســوابق بســیار روشــنی در زمینــه اصــاح طلبــی دارنــد
امــا مشــخصا امتیــازات فــردی چــون کمالــی وپــور اســماییلی
از ســایرین در ایــن زمینــه کمتــر اســت و نگارنــده الزم مــی
دانــد تــا ایــن امــر مــد نظــر شــورا قــرار گیــرد  .نکتــه دیگــر که
بســیار مــورد توجــه اســت دیــدگاه و رویکــرد اساســی برنامــه
هــاس کــه بایــد مــورد کنــکاش و تجزیــه و تحلیــل واقــع
شــود و از دل آنهــا برنامــه ای بــا خروجــی هــای مشــخص
اســتخراج گــردد  .در ایــن زمینــه کار شــورا پیچیدگــی دو
ســویه ای دارد  ،بررســی برنامــه هــا و رویکــرد هــا و ضمــن آن
انتخــاب شــهردار کاری مشــکل اســت کــه حتــی منتهــی بــه
یــک گزینــه تــک بعــدی برنامــه محــور هــم نیــز نبایــد گــردد.
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آگهی مرحله دهم سال  (1396منطقه یک کرمان )

هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
(( آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن
نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي ))
در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله امالکــی کــه
برابــر اراء هياتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون

تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي ناحیــه
یــک كرمــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه و ادامــه
عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز
گردیــده اســت بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از
اصلــی و بخــش محــل وقــوع ملــک و مشــخصات
مالــک یــا مالکیــن ( متقاضیــان ثبــت ) واقــع

در بخشــهای (  ) 8-4-1ثبتــی شهرســتان کرمــان
بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــا در صورتــي كــه
شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند
مالكيــت متقاضيــان اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم ....
ادامه در صفحه 4
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گزارش هفته نامه سیاست روشن از روند بررسی انتخاب شهردار کرمان توسط شورای شهر
سجاد صفاهانی زاده

بــا برگــزاری جلســات فــوق العــاده شــورای
شــهر کرمــان بــرای ارائــه برنامــه هــای
کاندیداهــا  ،ایــن شــورا وارد فــاز جــدی
انتخــاب شــهردار شــده اســت .کاندیداهــا
هــر کــدام بــا سِ ــبقه و دیــدگاه متفــاوت خــود
برنامــه ای را آمــاده کــرده و در اختیــار شــورا
و مــردم قــرار داده انــد  .در ابتــدای رونــد
انتخــاب شــهردار  ،آنچــه مــورد تاکیــد اعضــای
شــورا بــود واجــد شــرایط بــودن تمامــی پنــج
کاندیــدای نهایــی از منظــر نــگاه مــردم بــه
تغییــر مبتنــی بــر مشــی اصــاح طلبــی اســت
 .در ایــن مــورد از دیــد رســانه ی سیاســی
 ،لــزوم دقــت نظــر شــورا دو چنــدان اســت
هنگامــی کــه در شــهری مثــل یــزد کــه
اکثریــت لیســت امیــد آنجــا هــم شــورای
شــهر را تشــکیل داده امــا یــک فــرد از جبهــه
پایــداری نهایتــا برگزیــده شــورا جهــت ســکان
داری شــهرداری یــزد شــد  .در کرمــان گزینــه
هــا ســوابق بســیار روشــنی در زمینــه اصــاح
طلبــی دارنــد امــا مشــخصا امتیــازات فــردی
چــون کمالــی وپــور اســماییلی از ســایرین در
ایــن زمینــه کمتــر اســت و نگارنــده الزم مــی
دانــد تــا ایــن امــر مــد نظــر شــورا قــرار گیــرد

دقـت به وقـت انتـخاب
 .نکتــه دیگــر کــه بســیار مــورد توجــه اســت
دیــدگاه و رویکــرد اساســی برنامــه هــاس کــه
بایــد مــورد کنــکاش و تجزیــه و تحلیــل واقــع
شــود و از دل آنهــا برنامــه ای بــا خروجــی های
مشــخص اســتخراج گــردد  .در ایــن زمینه کار
شــورا پیچیدگــی دو ســویه ای دارد  ،بررســی
برنامــه هــا و رویکــرد هــا و ضمــن آن انتخــاب
شــهردار کاری مشــکل اســت کــه حتــی
منتهــی بــه یــک گزینــه تــک بعــدی برنامــه
محــور هــم نیــز نبایــد گــردد .بــه عبارتــی
بایــد برنامــه هــای کاندیــدا هــا در پیمانــه
مشــخصی کــه تــوان عملیاتــی آن کاندیــدا
و برنامــه اش مــی باشــد مــورد بررســی قــرار
گیــرد و مجموعــه برنامــه و تــوان اجرایــی در
یــک تــوازن عاقالنــه منجــر بــه انتخــاب گزینه
مطلــوب گــردد  .مهمتریــن چالشــهایی کــه
کرمــان و شــهرداری آن بــا آن دســته و پنجــه
نــرم مــی کنــد مــواردی اســت کــه محدودیــت
هــای ســال هــای متمــادی شــهر بــوده امــا
بــه آنهــا توجهــی نشــده اســت تــا بعضــا بــه
شــکل یــک غــده ســرطانی ســر بــاز کننــد .
بــه واقــع همزمــان بــا رشــد جمعیــت شــهر و
در هــم آمیختــن فضاهــای شــهری  ،مــواردی
ماننــد مشــکالت حمــل و نقــل و تــردد ،
خدمــات شــهری از جملــه مبحث پســماندهای

شــهری  ،بحــث منابــع درآمــدی پایــدار
بــرای شــهرداری و حفــظ حراســت از هویــت
و فرهنــگ شــهر در کنــار توســعه و مــدرن
شــدن شــهر از جملــه مهمتریــن هــای چالــش
هــای پیــش روی شــهرداری و شــورای شــهر
اســت  .بــا تکیــه بــر ایــن مــوارد  ،نگارنــده
معتقــد اســت کــه اساســا ایــن موضوعــات و
دغدغــه هــا را بــا شــکل و ظاهــر گاهــا متفاوت
مــی تــوان در برنامــه پنــج کاندیدا یافــت نمود
امــا آنچــه مــی توانــد معیــاری جهــت ارزش
بخشــی باشــد قابلیــت اجرایــی و ضمانــت
هــای مالــی برنامــه هــا و رویکــرد هاســت .
در ایــن مــورد لزومــا بحــث را مالــی کــردن
صحیــح نیســت چــرا کــه از ایــن موضــوع کــه
شــهرداری بودجــه مصــوب دولتــی و تضمیــن
شــده نــدارد بــا خبــر هســتیم و اصــوال دنبــال
ردیــف بودجــه مشــخص در برنامــه ها نیســتیم
بلکــه مجموعــه راهکارهــای در برنامــه هــا کــه
منجــر بــه پویایــی و تحــرک مالــی بدنــه شــهر
و شــهرداری مــی گــردد بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد  .شــهرداری بــر اســاس کشــش
درآمــدی شــهر و البتــه شــهروندان خــود اداره
مــی شــود پــس برنامــه ای ضمانــت اجرایــی
قــوی تــری پیــدا مــی کنــد کــه ارتقــای ایــن
ظرفیــت درآمــدی در آن مــورد توجــه ویــژه

قــرار گرفتــه باشــد  .راهکارهایــی جهــت
افزایــش تراکــم جمعیتــی شــهر و پویایــی
فعالیــت هــا و کســب و کارهــای خدماتــی ،
تــا حمایــت از کســب و کارهــای پــول ســاز و
ســرمایه گــذاری هــای مختلــف  ،از دیــدگاه
رشــد ظرفیــت فرهنگــی اقتصــادی شــهر کــه
خروجــی همــه آنهــا بــه ســمت افزایــش درآمد
ســرانه شــهر و شــهروندان اســت مــی توانــد
کارگشــا باشــد  .ایــن قابلیــت مالــی نهایتــا
بایــد بــا خروجــی هــای کارکــردی اجتماعــی
و فرهنگــی مــورد بررســی قــرار گیــرد ،
بــه عبارتــی هــر گونــه توســعه و تقویــت
مالــی شــهر بایــد ســازگار بــا رویکــرد هــای
اجتماعــی و فرهنگــی شــهر باشــد و ضمــن
اینکــه زنــده بــودن و پویایــی شــهر بایــد مــد

نظــر باشــد امــا عــدم تضــاد آنهــا بــا پایــه های
اساســی نیــز بایــد مــورد توجــه باشــد چــرا
کــه توســعه ای پایــدار اســت کــه ریشــه هــای
مطمئنــی در شــهر داشــته باشــد تــا بتوانــد در
طوالنــی مــدت دوام آورده و از گــذز زمــان
رشــد و موفقیــت را بوجــود آورد چــرا کــه در
ایــن زمینــه هــا راه حــل یــک شــبه ای وجــود
نــدارد  .بــه عبارتــی بایــد بــه گونــه ای عمــل
کــرد کــه یــک رویکــرد پایــدار و مشــخص
بــا دیــد چندگانــه ای کــه هــم ضمانــت
برنامــه ای و هــم ضمانــت اجرایــی مبتنــی
بــر ارزش هــای اساســی شــهر را دارد توســط
شــهرداری بــا تــوان بــرآورده ســازی آنهــا
انتخــاب و اجرایــی گــردد تــا بتــوان کرمــان
را بــه آنچــه شایســته آن اســت رســانید .

سیاست های غلط دولتی در واگذاری امکانات به حاشیه نشین ها

محســن پوراســماعیلی کاندیــدای شــهرداری
کرمــان دارای مــدرک کارشناســی و
کارشناســی ارشــد عمــران کارمند شــهرداری
مدیــر واحد خدمــات و تاسیســات ،مدیرعامل
ســازمان بازیافــت ،شــهردار مناطــق دو و ســه
کرمــان در گذشــته و معاونــت معمــاری
و شهرســازی شــهرداری کرمــان در حــال
حاضرگفــت :سیاســت هــای غلــط دولتــی
در واگــذاری امکانــات بــه مناطــق دارای
حاشــیه نشــینی  ،پاییــن بــودن میــزان
نشــاط و شــادابی در مــردم بــه ویــژه قشــر
میانســال ،وضعیــت نامطلــوب ترافیــک

شــهری ،وســعت  92هــزار هکتــاری حریــم
شــهر و وجــود طــرح هــای هــادی روســتایی
در ایــن حریــم ،وجــود ناهنجــاری هــا و
معضــات زیرپوســتی در قشــر جــوان ،بانــوان
از مشــکالت اساســی شــهر کرمــان اســت.
سیاســت روشــن /محســن پوراســماعیلی در
نشســت فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان
بــه منظــور ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــای
شــهرداری کرمــان گفــت :بــا ایــده مســتقل
و نگــرش در تغییــر رویکردهــا و ســاختارهای
شــهرداری هماهنــگ بــا شــورای شــهر و
تعامــل بــا دســتگاه هــای تصمیــم گیــر

و تصمیــم ســاز بــرای بهبــود شــرایط
شــهر کرمــان بــرای خدمــت آمــاده ام.
پوراســماعیلی طــرح هــای باالدســتی از
جملــه طــرح جامــع شــهر ،طــرح حمــل و
نقــل وترافیــک و  ...در برنامــه پیشــنهادی
مــورد توجــه قــرار داده وافــزود :تاکنــون
اقدامــات موثــر و قابــل توجهــی در
خصــوص آبادانــی کرمــان در دوره هــای
مختلــف شــهرداری صــورت گرفتــه امــا
جــای کار بســیاری در شــهر کرمــان وجــود
دارد تــا بــه یــک شــهر بــا اســتانداردهای
منطقــه ای و جهانــی تبدیــل شــود.
معاونــت معمــاری و شهرســازی شــهرداری
کرمــان وســعت  13هــزار هکتــاری و
تراکــم حداکثــر  40نفــر در هکتــار را از
جملــه مشــکالت شــهر کرمــان دانســت و
ادامــه داد :بــاال آمــدن آب هــای زیرســطحی
وعــدم تکمیــل شــبکه فاضــاب در طــول
دوره هــای متمــادی ،مهاجــرت داخلــی در
شــهر از محــدوده بافــت کهــن بــه پیرامــون
شــهر و شــهرک هــای اقمــاری بــه ویــژه
غــرب شــهر ،قــرار گرفتــن در منطقــه بــا

خطــر نســبی زلزلــه زیــاد و عمــر بــاالی
ســاختمان هــا ،عــدم تکمیــل بازنگــری
طــرح تفصیلــی شــهر و نداشــتن ضوابــط
کامــل طــرح تفصیلــی ،عــدم وجــود
ضوابــط و مقــررات نمــا و منظــر شــهری
از ســایر مشــکالت شــهر کرمــان اســت.
وی از دیگــر مشــکالت شــهری بــه توســعه
حاشــیه نشــینی بــه دلیــل مهاجــرت هــای
شــهرهای اطــراف و ارزان بــودن زمیــن در
حریــم شــهر دانســت وافــزود :سیاســت
هــای غلــط دولتــی در واگــذاری امکانــات
بــه ایــن مناطــق ،پاییــن بــودن میــزان

شــهر و وجــود طــرح هــای هــادی روســتایی
در ایــن حریــم ،وجــود ناهنجــاری هــا و
معضــات زیرپوســتی در قشــر جــوان ،بانــوان
از دیگــر مشــکالت شــهر کرمــان اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه پــروژه هــای متعــدد
نیمــه تمــام در ســطح شــهر کرمــان افــزود:
اگــر شــهرداری مــی توانــد در تســریع رونــد
اتمــام پــروژه هــای نیمــه تمــام اقــدام کنــد،
بایــد ایــن کار را کــرده و ببینــد مــی تواند چه
اقدامــی انجــام بدهــد و از بخــش خصوصــی
دلیــل تاخیــر در اتمــام طــرح را بخواهــد.
پوراســماعیلی بــا تاکیــد بــر جمــع آوری

جای کار بسیاری در شهر کرمان
وجود دارد.
نشــاط و شــادابی در مــردم بــه ویــژه قشــر
میانســال ،وضعیــت نامطلــوب ترافیــک
شــهری ،وســعت  92هــزار هکتــاری حریــم

مکانیــزه زبالــه گفــت :بخــش زیــادی از هزینه
هــای جمــع آوری زبالــه بــه بخــش کارگــری
برمــی گــردد کــه بایــد مدیریــت شــود.

زن و مرد بودن همکاران برای من فرقی ندارد
محمــد ســام کاندیــدای شــهرداری کرمــان
دارای مــدرک کارشناســی عمــران و
کارشناســی حقــوق قضایــی وشــهردار کرمــان
بــه مــدت هفت ســال و نیم ،مشــاور اســتاندار
در امــور شــهرداری هــا ،رییــس اولیــن دوره
شــورای اســامی شــهر کرمــان ،عضــو دوره
هــای دوم و ســوم شــورا ،رییــس اداره کل
میــراث فرهنگــی اســتان گفــت :اصــل
مدیریــت مــن بــر شــفافیت و پاســخگویی و
شــیوه مدیریتــی بنــده ،مــردم محــور اســت،
از لحــاظ اصــول انســانی ،شــهروند درجــه
دار نداریــم و پســندیده نیســت بخشــی از
شــهر از لحــاظ خدمــات شــهری ،زیباســازی
و  ...بــا ســایر نقــاط تفــاوت داشــته باشــد.
سیاســت روشــن/محمد ســام در نشســت
فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان بــه
منظــور ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــای
شــهرداری کرمــان گفــت :هرگونــه ارتباطــی
را در گذشــته بیــن شــهردار و شــورا دیــده
و از آنهــا درس گرفتــه ام و معتقــدم مــردم
شــورا را انتخــاب کــرده انــد کــه شــهر
را آبــاد کــرده و بــرای آنهــا رفــاه بیاورنــد.
ســام خــود را موظــف بــه تبعیــت از شــورا
دانســت و گفــت :اصــل مدیریــت مــن بــر
شــفافیت و پاســخگویی و شــیوه مدیریتــی
بنــده ،مــردم محــور اســت ،از لحــاظ اصــول

انســانی ،شــهروند درجــه دار نداریــم و
پســندیده نیســت بخشــی از شــهر از
لحــاظ خدمــات شــهری ،زیباســازی و
 ...بــا ســایر نقــاط تفــاوت داشــته باشــد.
شــهردار اســبق کرمــان بــا بیــان اینکــه
رســانه و خبرنــگاران را یــاران خــود بــرای
رفــع معایــب از یــک ســو و راهــی بــرای
ارتبــاط بــا مــردم از ســوی دیگــر مــی دانــم،
افــزود :بــرای اداره شــهرداری نیــازی بــه
اســتفاده از نیروهــای خــارج از ایــن مجموعــه
نیســت و زن و مــرد بــودن همــکاران بــرای
مــن فرقــی نــدارد و اصــل بــر شایســته
ســاالری اســت ودرخصــوص اســتفاده از
جوانــان و جــوان گرایــی گوشــم را بــرای
شــنیدن هــر صدایــی آمــاده کــرده ام.
عضــو ادوار گذشــته شــورا حاشــیه نشــینی

بــرای همــه شــهرها مشــکالتی را بــه وجــود
آورده و مختــص کرمــان نیســت و بایــد ایــن
موضــوع مهــم ازحالــت بحرانــی خــارج شــود.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح جامــع قلعــه
اردشــیر و دختــر در صــورت اجــرا براســاس
طــرح مــدون اولیــه مــی توانــد بــر کل شــهر
تاثیرگــذارد و شــهر کرمــان را متحــول
کنــد ،گفــت :بودجــه ســاالنه شــهرداری بایــد
مبتنــی بــر برنامــه باشــد و مدیریــت هزینــه
در شــهرداری بســیار مهــم اســت و بایــد در
ایــن زمینــه طــرح ارائــه کــرد و هرگونــه
اســراف تعطیــل و اصــل اهــداف اقتصــاد
مقاومتــی مــورد نظــر قــرار داده شــود.
ســام بــا تاکیــد بــر آمــوزش مســتمر
شــهروندان ،تعرفــه بنــدی کارشناســی
امــاک در مناطــق مختلــف شــهرداری،

اصل مدیریت من بر شفافیت و پاسخگویی
و شیوه مدیریتی بنده ،مردم محور است.

را معلــول وضعیــت اقتصــادی بــد ســال
هــای قبــل و کنونــی دانســت و گفــت:
هجــوم مــردم بــه حاشــیه شــهرهای بــزرگ

فرهنگــی بومــی
ســاده ســازی اداری ،روح
ِ
برنامــه هــای عمرانــی شــهرداری ،تشــکیل
جلســات خــاص انتقــاد ،حمایــت از ســازمان

هــای مــردم نهــاد و  ...تاکیــد کــرد و گفــت
 :بخــش عمــده ای از وظایــف شــهرداری
را مــی تــوان بــه بخــش خصوصــی
واگــذار کــرد و شــاید یکــی از دالیــل
ایجــاد ســازمان هــای مختلــف در کنــار
شــهرداری ،حــذف مقــررات دســت و پاگیــر
بــوده کــه ایــن امــر محقــق نشــده اســت.
وی اجــرای طــرح جامــع ترافیــک شــهر
کرمــان ،مطالعــه و بررســی امــکان اجــرای
شــبکه ترامــوا و مونوریــل در شــهر ،تقویــت
نــاوگان حمــل و نقــل شــهری ،پیگیــری
فــوری پــروژه هــای نیمــه تمــام شــهر،

افزایــش ســرانه فضــای ســبز و تعبیــه
شــیرهای آتــش نشــانی در ســطح شــهر
و  ...از دیگــر برنامــه هــای در نظــر گرفتــه
شــده بــرای شــهر کرمــان دانســت و گفــت:
مدیریــت وضعیــت اجتماعــی مــردم ،بخشــی
از مدیریــت شــهری اســت و بایــد بــرای آن
برنامــه داشــت و ارزیابــی اجتماعــی اجــرای
پــروژه هــا ،طراحــی محیــط شــهری بــرای
اســتفاده افــراد خــاص و معلــوالن و اجــرای
هــر چــه ســریع تــر پــروژه فاضــاب شــهر
کرمــان از دیگــر مســائل مهمــی اســت
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
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گزارش هفته نامه سیاست روشن از روند بررسی انتخاب شهردار کرمان توسط شورای شهر
حکمروایی مدرن عاری از فساد

مهــران عالــم زاده کاندیــدای شــهرداری
کرمــان کارشــناس ارشــد پيوســته معمــاری
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مــدت
بــه مــدت  2ســال معــاون دفتــر فنــی و
مشــاور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان کرمــان سرپرســت اداره فرهنــگ
و ارشــاد اســامی شهرســتان کرمــان،
سرپرســت کتابخانــه ملــی (مرکــزی)
کرمــان ،کارشــناس واحــد شهرســازی و
واحــد اجرایــی ســازمان مســکن و شهرســازی
اســتان کرمــان ،مدیرعامــل و رئیــس هیــأت
مدیــره وعضــو هيــات مديــره تعاونــی مســکن
کارکنــان ارشــاد کرمــان ،مدیرعامــل تعاونــی
مســکن اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمــان ،بــازرس آزمایشــگاه
ســنگ بســتر کویر،بــازرس اتحادیــه
تعاونیهــای مســکن اســتان کرمان،عضــو
هیــأت مديــره انجمــن انبــوه ســازان مســکن

توســعه و رونــق شــهری انجــام دهیــم.
سیاســت روشــن/مهران عالــم زاده در
نشســت فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان
بــه منظــور ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــای
شــهرداری کرمــان گفــت :حکمروایی شــهری
بــه معنــای حاکمیــت شایســته شــهری
اســت ،در برخــی موضوعــات ازجملــه در
حوزههــای مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی و
کاربــردی شــهرداری بایــد حکمروایــی کنــد
و رســیدن بــه حکمروایــی مــدرن عــاری از
فســاد ،خــاق ،تخصصــی محــور و مشــارکت
پذیــر شــهرداری بایــد نهایــت تــاش خــود را
برنامههــای منظــم و کاربــردی داشــته باشــد.
عالــم زاده گفــت :متأســفانه الیحــه نظــام
مدیریــت واحــد و یکپارچــه بهجایــی نرســیده
اســت و پیشــنهاد ایــن اســت کــه میتــوان
یــک مدیریــت هماهنــگ را در شــهر پیگیــری
کنیــم و بــا تعامــل آن را سروســامان دهیــم

شهرداری ومیراث فرهنگی باید به صورت
مشترک در بافت فرستوده فعالیت کند.

اســتان کرمان،دبیــر انجمــن انبــوه ســازان
مســکن اســتان کرمان،عضــو هیــأت مدیــره
انجمــن خدمــات فنــی و مهندســی اســتان
کرمــان ،عضــو هیــأت مدیــره ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان کرمــان
گفــت :ابتــدا بایــد نهادهــا و ســازمانهای
مرتبــط بــا مدیریــت شــهری را شناســایی
و وظیفههــای قانونیشــان را شناســایی
کنیــم و هماهنگیهــای الزم را در جهــت

و قطعــاً شــهرداری بایــد در ایــن حــوزه
حکمروایــی داشــته و حکمرانــی هــم کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :ابتــدا بایــد نهادهــا
و ســازمانهای مرتبــط بــا مدیریــت
شــهری را شناســایی و وظیفههــای
قانونیشــان را داشــته باشــیم و شناســایی
کنیــم و هماهنگیهــای الزم را در جهــت
توســعه و رونــق شــهری انجــام دهیــم.
عالــم زاده بــا تاکیــد برجلوگیــری از مــوازی

منصــور کمالــی کاندیــدای شــهرداری کرمان
دارای لیســانس مهندســی آب ،کارشــناس
ارشــد ســازه هــای آبــی و دانشــجوی دکتــرا
گفــت :اگــر شــهردار شــوم یکــی از معاونــان
و یکــی از شــهرداران مناطــق خانــم خواهــد
بــود و هیچگونــه تبعیــض جنســیتی
بــرای پســتهای قائــل نخواهــم شــد.
سیاســت روشــن /منصــور کمالــی در نشســت

فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان بــه منظور
ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــای شــهرداری
کرمــان گفــت :شــهر پــاک ،شــهر شــاد و
شــهر هوشــمند را بهعنــوان شــعار خــود
برگزیــدهام ،بایــد از پــروژه محــوری خــارج
شــویم و برنامــه محــوری را مدنظــر قــرار
دهیــم و برنامــه من بــه عالم زاده دیگــر نامزد
شــهرداری کرمــان بســیار نزدیــک اســت.

کاری گفــت :بایــد تفویــض اختیــار شــود
و هماهنگیهــای الزم صــورت گیــرد و از
مــوازی کارهــا جلوگیــری کنیــم ،همچنیــن
بایــد کارگروههایــی داشــته باشــیم تــا
بــا عضویــت ایــن نهادهــا ،آنــان را پــای
میــز مذاکــره و تعامــات درونســازمانی
بیاوریم.ایــن توقــع مــیرود تــا همــه
دســتگاههای مربــوط شــرکت کننــد و
هــدف ایــن اســت تــا هماهنگیهــا را
بــرای خدمــات بــه حداکثــر برســانند.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری بایــد حاکمیت
خــود را بــر امــور شــهرداری مدنظــر قــرار
دهــد گفــت :حکمروایــی شــهری بــه معنــای
حاکمیــت شایســته شــهری اســت ،در
برخــی موضوعــات ازجملــه در حوزههــای
مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی و کاربــردی
شــهرداری بایــد حکمروایــی کنــد و رســیدن
بــه حکمروایــی مــدرن عــاری از فســاد،
خــاق ،تخصصــی محــور و مشــارکت پذیــر
شــهرداری بایــد نهایــت تــاش خــود را
برنامههــای منظــم و کاربــردی داشــته باشــد.
عالــم زاده بــا بیــان اینکــه شــهرداری ومیــراث
فرهنگــی بایــد بــه صــورت مشــترک در بافــت
فرســتوده فعالیــت کنــد گفــت :بایــد دغدغــه
جــدی بافــت قدیــم شــهر کرمــان را داشــته
باشــیم ودر ایــن راســتا اداره کل میــراث
فرهنگــی و شــهرداری بایــد دفترمشــترکی
را در بافــت قدیــم تجهیــز نماینــد.
وی تصریــح کــرد بایــد بــرای شــفافیت
ســازی در شــهرداری تــاشکنیــم وگفــت:
کاهــش تصدیگــری و تــاش در جهــت
شــفافیت بایــد از برنامههــای شــهردار باشــد.
عالــم زاده بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا
زبالــه ارزشــمند اســت یــا خیــر ،گفــت:

اکنــون در دنیــا ثابتشــده اســت کــه زبالــه
ارزشــمند اســت وی میتــوان از ارزش آن
اســتفاده کــرد و همچنیــن بایــد ســرانه
خدمــات شــهری را بــاال ببریــم و ایــن کار
را بخــش خصوصــی میتوانــد انجــام دهــد.
وی بابیــان اینکــه دغدغــه مــن تمــام مــردم
شــهر اســت گفــت :دغدغــه مــن همــه
اقشــار جامعــه هســتند و بایــد بــه دنبــال
نظــام عادالنــه در همــه بخشهــای جامعــه
باشــیم .نبایــد فقــط یــک گــروه خــاص را
دیــد بلکــه بایــد خانــوار را مدنظــر قــرارداد.
کلیــه
دادنــد:
ادامــه
ایشــان
سیاســتگذاریهایی کــه در بخــش
فقرزدایــی اتفــاق افتــاد بــه ایــن ســمت
رفتیــم و بایــد حداقلهایــی را هــم بــرای ایــن
مــوارد در نظــر گرفــت ،اعتقــاددارم کــه بایــد
یکطــرف میــز بــود و شــهردار نمیتوانــد
شــهردار باشــد و از آنطــرف هم ذینفع باشــد.
عالــم زاده گفــت :در ســال اول بایــد
شــهرداری بــه دنبــال ایــن باشــد کــه
بدهیهــای خــود را پرداخــت کنــد و
همیــن اقــدام هــم رضایــت مــردم را در

پــی خواهــد داشــت و بایــد بــرای اقدامــات
خــود در اینیــک ســال اول برنامهریــزی
کنیــم .همچنیــن در خصــوص برنامههــای
فرهنگــی هــم بایــد گفــت کــه شــهرداری
بهتنهایــی نمیتوانــد در برنامهریزیهــای
فرهنگــی بهتنهایــی عمــل کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن دوره بــه
دلیــل مشــکالت دریافــت وام بایســتی بــا
بخــش خصوصــی مذاکــره کنیــم و بایــد بــه
دنبــال بخــش خصوصــی برویــم و خواهــش
کنیــم تــا بیاینــد و آنجــا میتوانیــم موفــق
باشــیم کــه زمینــه بــرد را بــرای آنــان
فراهــم کنیــم و پــول را بهجــای اینکــه
در بانــک بگذارنــد در بخشهــای شــهری
هزینــه کننــد و همچنیــن بایــد از ظرفیــت
کشــوری هــم در ایــن رابطــه اســتفاده کنیــم.
وی ادامــه داد :خوشبیــن بــه بخــش
خصوصــی هســتم و اســتفاده از بخــش
خصوصــی در برنامههــای مــن اســت و
اوراق قرضــه هــم از مــواردی اســت کــه
میتــوان از آن اســتفاده کــرد و وزارت
کشــور از ایــن اوراق پشــتیبانی میکنــد.

یک شهر هوشمند از بسیاری کارهای اشتباه جلوگیری میکند
کمالــی نامــزد کاندیــدای شــورای شــهر
کرمــان گفــت :اگــر شــهردار شــوم یکــی از
معاونــان و یکــی از شــهرداران مناطــق خانــم
خواهــد بــود و هیچگونــه تبعیــض جنســیتی
بــرای پســتهای قائــل نخواهــم شــد.
وی بــا اشــاره بــه اشــتباهات موجــود
در طراحــی زیــر گذرهــا وپلهــا کرمــان
گفــت :یــک شــهر هوشــمند از بســیاری
کارهــای اشــتباه جلوگیــری میکنــد
و اکنــون باوجــود تکنولــوژی میتــوان
پروژههــا را هــم از راه دور مدیریــت کــرد.
کمالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه میتــوان
عادتهــای مــردم را تغییــر داد گفــت :احــداث
ترامــوا از گزینههــای مثبــت بــرای حــل
مشــکالت ترافیــک شــهر کرمــان اســت.
وی ادادمــه داد :بایــد مــردم را تشــویق
بــه اســتفاده از دوچرخــه کنیــم ،ایــن
نیســت کــه بخواهیــم عادتهــای مــردم

را تغییــر کنیــم بلکــه بایــد عادتهــا
را بــه ایــن ســمتها ســوق دهیــم.
کمالــی بــا بیــان اینکــه برنامــه 100
روزه خــود را در  100روز عملــی
خواهــم کــرد و الزم اســت تــا همــه
مشــارکت کنندگفــت :بهــا دادن بــه
بافــت تاریخــی ایجــاد درآمــد میکنــد.

راهنمــا در ســطح شــهر هــم کهنــه هســتند
و اگــر ترمیــم شــود خــود درآمــد م ـیآورد.
کمالــی شــهر را خودگــردان خوانــد وگفــت:
اگــر همهچیــز باهــم پیــش رود آن زمــان
برنامههــای مدنظــر محقــق خواهــد شــد.
ایــن نامــزد شــهرداری اضافــه کــرد :بایــد
افــراد و کارکنــان شــهرداری را آمــوزش

احداث تراموا از گزینه های مثبت برای حل
مشکالت ترافیک شهر کرمان است.

وی چهــره شــهر را نامطلــوب خوانــد
وگفــت :یــک خطکشــی ســفید و زرد در
خیابانهــای شــهر وجــود نــدارد کــه راننــده
را شــاداب کنــد و جــذاب باشــد ،تابلوهــای

داد ،امــروزه شــهردار بایــد یــک دیپلمــات
باشــد و دیگــر زمــان برداشــتن بیســیم
و بــاالی ســر پــروژه ایســتادن تــا پیمانــکار
بترســد و کار کنــد گذشــته اســت.

در شهر کرمان بانک جامع اطالعاتی نداریم
دادخــدا غضنفــری کاندیــدای شــهرداری
کرمــان دارای لیســانس فــوق لیســانس
ودکتــرای شــیمی دارای ســوابق کارشــناس
ومســئول واحــد صنایــع شــیمیائی وســلولزی
جهــاد ســازندگی مــدرس دانشــگاه صنعتــی
شــریف ،بیــش از 27ســال ســابقه تدریــس
در دانشــگاه ،رییــس بخــش شــیمی دانشــگاه
رییــس دانشــکده علــوم پایــه ،رییس دانشــگاه
آزاد اســامی کرمــان گفــت :اداره شــهرداری
بایــد بــا برنامــه مــدون و مصــوب انجام شــود.
سیاســت روشــن /غضنفــری در نشســت
فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان بــه
منظــور ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــای

از تجربــه اینجــا هســتم« .شــهر دانــش،
شــهروند آگاه» عنــوان برنامــه مــن اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای شــهر کرمان
بــرای انتخــاب شــهردار هــر تصمیمــی
بگیــرد مــن تبعیــت میکنــم ،گفــت:
در شــهر کرمــان بانــک جامــع اطالعاتــی
نداریــم و مــا هــم بــا همیــن محدودیــت،
اقــدام بــه تهیــه برنامــه کردهایــم.
غضنفــری بــا بیــان اینکــه بهســازی
وضعیــت اداری ،اجرایــی و سیســتم درآمــد
هزینــه یکــی از اهــداف مــن اســت گفــت:
شــهردار حتمــا بایــد بــا اســتاندار و دیگــر
افــراد تاثیرگــذار اســتان تعامــل خوبــی

حل بحران کم آبی در شهر کرمان یکی از
الویت های من است.

شــهرداری کرمــان گفــت :مــن بــا
تحصیــات شــیمی و کولهبــاری انــدک

داشــته باشــد .جوانگرایــی و اســتفاده از
افــراد توانمنــد از برنامههــای بنــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه کرمــان بــا بحــران
کــم آبــی دســت وپنجــه نــرم مــی کنــد
گفــت :حــل بحــران کمآبــی در شــهر
کرمــان یکــی از اولویتهــای مــن اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــرای
بررســی و بــهروز رســانی طرحهــای
باالدســتی شــورایی تشــکیل شــود،
ادامــه داد :بایــد وضعیــت اســناد و
پروانههــای ســاختمانی ســاماندهی شــود،
همچنیــن بــا مشــارکت بخــش خصوصــی
پارکینگهــا بایــد توســعه کمــی یابــد.
وی بــر لــزوم ایجــاد کمیتــه پایــش و ناظــر
بــر نحــوه اجــرای درآمــد پایــدار تاکیــد کــرد
و گفــت :بافــت قدیــم احیــا و حاشیهنشــینی
بایــد ســاماندهی شــود ،توســعه کمــی و
کیفــی مراکــز محــات ضــروری اســت.
غضنفــری همچنیــن بــر لــزوم ســاماندهی
وضعیــت پارکهــا و فضــای تفریحــی و ســبز
در شــهر کرمــان تاکید کــرد و افــزود :فرهنگ
پیــادهروی و دوچرخهســواری بایــد گســترش
پیــدا کنــد و شــهر بــرای عبــور اقشــار خــاص
از جملــه معلــوالن و جانبــازان مناســب

ســازی شــود.حور دانــش قابــل اداره اســت.
نامــزد شــهرداری کرمــان بــا تاکیــد بــر ایــن
مســاله کــه اقامتهــای بومگــردی در بافــت
قدیــم بایــد گســترش یابــد ،بیــان کــرد :تیــم
مشــاوران مــا از داخــل شــهرداری اســت یــا
یــک نفــر از بیــرون مــی رود امــا کار را بدنــه
اجرایــی شــهرداری پیش مــی برد .شــهرداری
نیروهــای کیفــی خوبــی دارد .امــا برخــی
ممکــن اســت در جــای خودشــان نباشــند در

پایــان وی اهدافــش را چنیــن عنــوان کــرد:
 رفاه حال مردم و تاکید بر حقوق شــهروندی مشــارکت و تعامل اجتماعی از طریق احیامراکز محله
 ارتباط مســتمر مدیران با مردم براساس شــفافیت به وسیله رسانه ها تقویت بنیه کارشناســی کمیته های فنی پیگیری طرح های در دســت اقدام -ایجاد کمیته پایش و ...
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پدرام محمدی

خــرداد :وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
هفتــه بــرای بررســی و ارزیابــی از اســتانداران
جلســه داریــم ،گفــت :در ایــن جلســه بررسـی
اســتانداران بــر اســاس گــزارش حوزههــای
سیاســی ،امنیتــی ،اقتصــادی ،موادمخــدر
وزارت کشــور انجــام میشــود .بــه گــزارش
خــرداد بــه نقــل از ایســنا ،عبدالرضــا رحمانی
فضلــی در بخشــی از گفتوگــوی خــود
بــا رســانه ملــی بــا بیــان اینکــه بنــا داریــم
جابجایــی اســتانداران و فرمانــداران حداقلــی
باشــد ،اظهــار کــرد :تــاش میکنیــم تــا
آخــر شــهریور ایــن تغییــرات انجــام شــود.
وی ادامــه داد :اســتانداران انتخــاب شــده
بایــد برنامههــای دولــت و رییسجمهــور را
قبــول داشــته ،تجربــه الزم بــرای اداره اســتان
را داشــته باشــند ،قــدرت هماهنگکننــده
دســتگاهها را دارا باشــند ،همهجانبهنگــر
بــوده و از هــر گرایــش سیاســی کــه
هســتند رویکــرد اعتدالــی داشــته باشــند.
یــک منبــع آگاه در گفتگــو بــا رویــداد 24
در رابطــه بــا جابهجاییهــا اســتانداران از
طــرف وزارت کشــور دولــت دوازدهــم گفــت:
اســتانداران آذربایجــان شــرقی ،اصفهــان،
هرمــزگان تغییــر خواهنــد کــرد و گزینههــای
نهایــی بــرای ایــن اســتانها بــه زودی
معرفــی مــی شــوند .ایــن منبــع آگاه کــه
نخواســت نامــی از وی ذکــر شــود در ادامــه
اضافــه کــرد« :محســن نریمــان» معــاون وزیــر
راه و شهرســازی در دولــت یازدهــم جایگزیــن
«ربیــع فــاح جلــودار» در اســتانداری اســتان
مازنــدران میشــود و «ربیــع فــاح» نیــز
بــه اســتانداری قزویــن خواهــد رفــت .او در
خصــوص اســتاندار تهــران نیــز اظهــار داشــت:
حســین هاشــمی قطعــا در دولــت دوازدهــم
اســتاندار تهــران نخواهــد بــود و در حــال
حاضــر فریــدون همتــی ،اســتاندار قزویــن
در دولــت یازدهــم و علــی اوســط هاشــمی
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان از جــدی
تریــن گزینــه هــای جانشــینی هاشــمی در
اســتانداری تهــران محســوب مــی شــوند کــه
هنــوز دربــاره اینکــه کــدام گزینــه معرفــی
شــود تصمیــم نهایــی گرفتــه نشــده اســت .
بــه گــزارش جنــوب نیــوز ،منابــع غیــر
رســمی در اســتانداری فــارس و فضــای
مجــازی اواخــر وقــت شــنبه همزمــان
اخبــاری مبنــی بــر ایــن منتشــر کردنــد
کــه حکــم محمــد علــی افشــانی اســتاندار
فــارس بــه عنــوان معــاون عمرانــی وزارت
کشــور صــادر و سرپرســتی اســتانداری فــارس
بــه هــادی پژوهــش جهرمــی ســپرده شــده
اســت .شــنیده هــا حاکــی از ایــن اســت کــه
هــادی پژوهــش جهرمــی ،احــد جمالــی،
حیــدر اســکندرپور و جــواد زریــن کاله بــه
عنــوان گزینــه هــای اســتانداری فــارس نیــز
مطــرح هســتند .بــه احتمــال فــراوان معارفــه
ســید محمدعلــی افشــانی در روز ســه شــنبه
 ۱۴شــهریورماه در تهــران برگــزار میشــود.
از جملــه نکاتــی کــه همزمــان بــا شــروع بــکار
دولــت دوازدهــم بــه صــورت جــدی مطــرح
اســت موضــوع ســکانداران اســتان هــا در
دولــت اســت  .از نقطــه نظــر عملکــردی بایــد
یــک ســنجش دقیــق در زمینــه هــای مختلف
اجتماعــی  ،اقتصــادی و سیاســی اســتانداران
صــورت بگیــرد  .مــواردی از قبیــل رویکردهای
سیاســی مئیــران ارشــد اســتانداری هــا بــه
هنــگام انتخابــات یکــی از موضوعاتــی اســت
کــه ســاده انــگاری اســت اگــر آن را نــگاه
سیاســت زده بــه جایــگاه اســتانداری بخوانیــم
 .بــه واقــع مــردم نظــری و رویکــردی را از
نظــر سیاســی بــرای اداره کشــور برگزیــده
انــد کــه حداقــل هــای مشــخصی را بــرای
اجرایــی شــدنش بایــد در مدیــران دولــت
یافــت تــا بتــوان دل بــه اجــرای آهنهــا بســت
پــس مدیرانــی کــه اعتقــاد مبنایــی بــه بــه
ایــن برنامــه ندارنــد ورای توانهــای اجرایــی
در برنامــه هــای دیگــر در قالــب ایــن برنامــه
هــا شایســتگی اجرایــی نخواهنــد داشــت .
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فرمانده معظم کل قوا:

نسخه عالجبخش مشکالت،
انسـانی تواناست
بـکارگیری نیروی
ِ
فرمانــده معظــم کل قــوا در دیــدار
فرماندهــان و مســئوالن قــرارگاه پدافنــد
هوایــی خاتماالنبیــاء(ص) نســخه
عالجبخــش مشــکالت ،بکارگیــری نیــروی
انســانی توانــا دانســتند.
ِ
ایســنا /حضــرت آیــت اهلل خامنـهای فرمانده
معظــم کل قــوا در دیــدار فرماندهــان
و مســئوالن قــرارگاه پدافنــد هوایــی
خاتماالنبیــاء (صلیاهللعلیهوآلــه) ،ایــن
قــرارگاه را «خــط مقــد ِم دفــاع از حیثیــت
و موجودیــت کشــور» خواندنــد و بــا اشــاره
بــه نقــش بیبدیــل نیــروی انســانی در
پیشــرفت بخشــهای مختلــف از جملــه
نیروهــای مســلح ،تأکیــد کردنــد :بایــد
بــا کار و تــاش بیوقفــه ،اســتعدادهای
پرشــمار نیــروی انســانی را شــکوفا کنیــد و
آن را در خدمــت رفــع نیازهــا و کمبودهــای
کشــور قــرار دهیــد.

ایشــان خدمــت در خــط مقــدم مقابلــه
بــا تهدیــدات را فرصتــی ارزشــمند بــرای
نیروهــای غیــور ،مؤمــن و شــریف در
قــرارگاه پدافنــد هوایــی برشــمردند و
افزودنــد :کارهــای بســیار خوبــی در
قــرارگاه پدافنــد هوایــی انجــام شــده اســت
کــه نشــاندهنده وجــود عــزم و انگیــزه و
توانایــی در ایــن نیــرو اســت .رهبــر انقــاب
انســانی بــا ســواد ،بــا
اســامی ،نیــروی
ِ
تدبیــر ،شــجاع و خســتگیناپذیر را پایــه
و اســاس غلبــه بــر موانــع و عبــور از آنهــا
دانســتند و گفتنــد :پیشــرفتهای فــراوان
در بخشــهای مختلــف همچــون نیروهــای
مســلح و همچنیــن بخــش علــم و فنــاوری
نشــاندهنده وجــود توانایــی در نیــروی
انســانی جــوان و پــر انگیــزه کشــور اســت
و فرزنــدان توانــای ایــران چــه در داخــل و
چــه در مراکــز علمــی و فنــاوری دنیــا مایــه

افتخــار و مباهــات هســتند .ایشــان ،نســخه
بخــش مشــکالت کشــور را بــکار
عالج
ِ
گرفتــن و فعــال کــردن ایــن تواناییهــا و
اســتعدادهای جوشــان خواندنــد و بــا تقدیر
از هماهنگــی ارتــش و ســپاه در قــرارگاه
پدافنــد هوایــی و همچنیــن همــکاری ایــن
قــرارگاه بــا وزارت دفــاع و دانشــگاهها و
مراکــز علمــی در برطــرف کــردن نیازهــا
و کمبودهــا ،افزودنــد :کار و تــاش را بــا

آهنگــی پــر شــتابتر از قبــل ادامــه دهیــد
و بــا ارائــه طرحهــای نــو و ابتــکاری در
جهــت خودکفایــی کشــور ،بــه پیــش بروید.
پیــش از ســخنان فرمانــده معظــم کل قــوا،
امیــر ســرتیپ اســماعیلی فرمانــده قــرارگاه
پدافنــد هوایــی خاتماالنبیاء(صلــی اهلل علیــه
و آلــه) بــا گرامیداشــت ســالروز تشــکیل
ایــن قــرارگاه ،گزارشــی از مهمتریــن
اقدامــات انجــام شــده بیــان کــرد.

همه ی عالئمی که نشان می دهد عربستان دنبال آشتی با تهران است

پــس از ســالها ســردی روابــط ریــاض و
تهــران و قطــع روابــط دیپلماتیــک دو کشــور،
دوربینهــای فیلمبــرداری در اســتانبول
مصافحــه نــادری بیــن وزیــر خارجــه
عربســتان ســعودی و همتــای ایرانــی اش
را ضبــط کردنــد کــه در حاشــیه نشســت
ســازمان همکاریهــای اســامی اتفــاق افتــاد.
انتخــاب /الجزیــره نوشــت :پــس از ســالها
ســردی روابــط ریــاض و تهــران و قطــع
روابــط دیپلماتیــک دو کشــور ،دوربینهــای
فیلمبــرداری در اســتانبول مصافحــه نــادری
بیــن وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی و
همتــای ایرانــی اش را ضبــط کردنــد کــه
در حاشــیه نشســت ســازمان همکاریهــای
اســامی اتفــاق افتــاد.
ایــن مصافحــه کــه در شــرایط متشــنج و
درگیریهــای بیــن دو کشــور صــورت گرفــت،
تنهــا اقدامــی نیســت کــه بــه تغییــر یــا نــرم
شــدن موضــع ســعودیها اشــاره دارد؛ چــرا کــه
در ســفر رهبــر شــیعه عراقــی ،مقتــدی صــدر
بــه عربســتان کــه بــا دعــوت امیــر ســعودی
صــورت گرفــت ،صــدر بــا اســتقبال گرمــی از
ســوی ســعودیها مواجــه شــد.
در شــرایطی کــه روابــط بیــن صــدر و تهــران
اخیــرا بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت،
رابطــه صــدر بــا ریــاض همچنــان اســتوار

مانــده اســت .شــکی نیســت کــه مســاله یمــن
و از ســر گیــری روابــط بیــن بغــداد و ریــاض
اســاس مذاکــرات وی بــا مســئوالن ســعودی
بــوده اســت.
در ایــن میــان ،وزیــر عــراق ،قاســم االعرجــی
تصریــح کــرده کــه در مذاکــرات مســئوالن
عراقــی بــا ســعودیها ،ریــاض از بغــداد
درخواســت کــرده اســت کــه بیــن عربســتان
و ایــران وســاطت کنــد.
در هــر حــال ،پیــش از ایــن مصافحــه گــرم،
وزیــر اوقــاف ســعودی دعوتنامــه ای بــه
هیئــت حــج ایــران فرســتاده و از حجــاج
ایرانــی بــرای حضــور در عربســتان دعــوت
بــه عمــل آورد ،تــا تمــام موانعــی کــه ســال
گذشــته بــرای حضــور حجــاج ایرانــی در حــج
وجــود داشــت ،برطــرف شــود.
عــاوه بــر ایــن ،هیــچ گونــه اشــاره ســلبی
از ســوی ســعودی هــا و یــا دوســتان آنهــا
در مــورد عملیــات نظامــی کــه حــزب اهلل و
ارتــش لبنــان در جــرود انجــام دادنــد ،صــادر
نشــد .همچنیــن اطالعاتــی وجــود دارد مبنــی
بــر اینکــه توافقــی ضمنــی بیــن ایــران و
عربســتان در مــورد ریاســت جمهــوری عــون
در لبنــان انجــام شــده اســت.
ایــن اقدامــات همزمــان شــد بــا درخواســت
محمــد علــی الحوثــی از ســعودیها در مــورد

آتــش بــس موقــت بــرای فراهــم شــدن
شــرایط حضــور یمنــی هــا در حــج کــه بــه
دلیــل نزدیکــی حوثــی هــا بــه ایــران ،حکایــت
از توافــق مشــترک ســعودی ایرانــی دارد.
همچنیــن بــه دنبــال مصافحــه گــرم دو
وزیــر ،بیانیــه ای از ســوی وزارت خارجــه
ایــران صــادر شــد کــه بــه نزدیکــی تبــادل
دیدارهــای دیپلماتیــک بیــن تهــران و ریــاض
اشــاره داشــت .در همیــن زمینــه ویزاهــای
دیپلماتیکهــای دو طــرف بــرای اغــاز مذاکرات
پــس از پایــان حــج آمــاده شــده اســت.
مســاله قابــل توجــه آن اســت کــه ریــاض
تمایــل زیــادی بــه رفــع تشــنجها در روابــط
خــود بــا تهــران دارد و ایــن در تناقــض بــا
ســخنان صریــح بــن ســلمان در مــاه مــه
گذشــته اســت کــه طــی آن ایــران را متهــم
بــه تــاش بــرای ســیطره بــر مکــه و مدینــه
کــرده بــود .بــه نظــر مــی رســد کــه ایــران
بــه خوبــی متوجــه نیــاز ســعودیها بــه تغییــر
قواعــد بــازی در منطقــه شــده اســت ،آن هــم
پــس از آنکــه سیاســتهای اخیــرش در ایجــاد
درگیریهــای مختلــف در منطقــه بــا شکســت
مواجــه شــد.
چــه بســا علــت ایــن چرخــش ســعودیها در
مــورد دشــمن سرسختشــان ایــران ،خــروج
بحــران در منطقــه خلیــج فــارس از ســیطره

آل ســعود و شکســت آنهــا در همــراه کــردن
دوحــه اســت.
بویــژه پــس از آنکــه قطــر از یــک همبســتگی
بیــن المللــی و منطقــه ای و حتــی همراهــی
ترکیــه برخــوردار شــد ،دولتــی کــه ســعودیها
آن را رقیــب اســامی و منطقــه ای بــرای
خــود مــی داننــد .بــا اوج گرفتــن ایــن بحــران،
ریــاض تصمیــم گرفــت ایــران را از درگیــری
کنــار بزنــد تــا بدیــن ترتیــب آن را از دوحــه
و طرفــداری از ایــن دولــت عربــی دور کنــد.
از دیگــر عوامــل تغییــر موضــع عربســتان،
شکســتهای پــی در پــی آن در یمــن و
رســیدن موشــکهای حوثــی هــا بــه عمــق
جنوبــی عربســتان ســعودی و دور مانــدن
حکومــت منصــور هــادی از صنعــا و حتــی
عــدن اســت ،از ایــن رو ،تنهــا راه حلــی کــه
مــی توانــد آبــروی عربســتان را حفــظ کنــد،
عقــد توافقــی بــا تهــران ،حامــی اول حوثــی
هاســت.
شکســت ســعودیها در یمــن همزمــان بــا
شکســت آنهــا در ســوریه صــورت گرفــت؛
بــه ایــن ترتیــب کــه نقــش ســعودیها در ایــن
کشــور کمرنــگ و نظــام ســوریه بــا ریاســت
بشــار اســد از نظــر سیاســی و مــادی تقویــت
شــد ،.در حالــی کــه عربســتان از بارزتریــن
موافقــان برکنــاری وی بــود.

حمید ذکاء اسدی:

کـرمان رتبه نخست در حـوزه امنیـت را داراست
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری کرمــان ذکاء اســدی بــا بیــان
اینکــه طبــق ارزیابــی وزارت کشــور اســتان
کرمــان رتبــه نخســت در حــوزه امنیــت را
کســب کــرده اســت افــزود :ایــن امــر بــدون
فــداکاری و همدلــی اعضــای شــورای تامیــن
اســتان و شهرســتان هــا بویــژه شــهدای
مظلــوم نیــروی نظامــی و انتظامــی محقــق
نمــی شــد.
سیاســت روشــن /حمیــد ذکاء اســدی در
همایــش فرمانــداران سراســر اســتان ،اقدامات
و خدمــات دوره چهــار ســاله دولــت یازدهــم
در اســتان کرمــان رامدیریــت جهــادی خوانــد
وگفــت :اســتان کرمــان بــا شــعار «توســعه
حــول محــور والیــت» ،موجبــات وحــدت
سیاســی در اســتان و حضــور حداکثــری
مــردم در انتخابــات را فراهــم ســاخت ،کــه
بــه یــک الگــوی نمونــه کشــوری تبدیل شــد.
وی اقدامــات دولــت در حــوزه ســامت را
ارزشــمند خوانــد وگفــت :اقدامــات صــورت
گرفتــه در حــوزه ســامت در اســتان از جملــه
تهیــه اســناد امنیــت غذایــی و پیگیــری
مســائل درمانــی مــردم از ســوی فرمانــداران،
موجــب شــد تــا اســتاندار کرمــان لوح اســتان
نمونــه را در حــوزه ســامت در ســطح کشــور
از رئیــس جمهــور دریافــت نمایــد.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتاندار تاکیــد کــرد فرمانــداران سراســر
اســتان در حــد وســع و توانشــان بــرای

توســعه اســتان تــاش کردنــد ،و افــزود :در
حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــا ابتــکار اســتاندار
کرمــان ،واگــذاری توســعه بــه بخــش غیــر
دولتــی از ســال  93بــه صــورت پایلــوت در
شهرســتان قلعــه گنــج آغــاز و بــه تدریــج در
سراســر اســتان تعمیــق داده شــد.
ایشــان یادآورشــد :اســتان کرمــان در حــوزه
مشــارکت حداکثــری مــردم توانســت رتبــه
هــای نخســت کشــوری را کســب نمایــد.
وی از مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان مبدع
و طــراح اقتصــاد مقاومتــی یــاد کــرد و گفــت:
الگــوی اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان قلعــه
گنــج مــورد تاییــد مقــام معظــم رهبــری
قــرار گرفتــه اســت بــه گونــه ای کــه معظــم
لــه در جلســات بــه مســئولین تاکید داشــتند
از الگــوی شهرســتان قلعــه گنــج بازدیــد

نمــوده و آن را در سراســر کشــور تعمیــق
دهنــد .معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری کرمــان بــا اشــاره بــه انعقــاد
بیــش از  75هــزار میلیــارد تومــان تفاهــم
نامــه اقتصــادی در اســتان کرمــان و تحقــق
بیــش از  41درصــد ایــن تفاهــم نامــه هــا،
افــزود :طبــق آمــار وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،ســطح امیــد و زندگــی
در مــردم اســتان کرمــان طــی دولــت تدبیــر
و امیــد بــا اقدامــات صــورت گرفتــه ،ارتقــا
یافتــه اســت .وی بــا تاکیــد براینکــه در حــال
حاضــر هیــچ گروه مســلحی در ســطح اســتان
کرمــان وجــود نــدارد و حتــی گروهــک هــای
تروریســتی نیــز بــا تــاش اعضــای شــورای
تامیــن و حضــور نیروهــای نظامــی و انتظامی
دســتگیر شــده انــد ،تصریح کــرد :در شــرایط

کنونــی منطقــه ،جمهــوری اســامی ایــران
بویــژه اســتان کرمــان از امنیــت بســیار خوبی
برخــوردار اســت و در ایــن راســتا مــی تــوان
ادعــا کــرد کــه در حــوزه اطالعات-عملیــات از
مجــرب تریــن و متخصــص تریــن نیروهــا در
ســطح اســتان اســتفاده شــده اســت.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری کرمــان بــا اشــاره بــه ابالغیــه
طــرح « مشــارکت مــردم در توســعه نظــم و
امنیــت» ،خاطرنشــان کــرد :مشــارکت مــردم
در حــوزه نظــم و امنیــت را در دوران دفــاع
مقــدس و همچنیــن برخــورد بــا معاندیــن و
منافقیــن در نخســتین روزهــای شــکل گیری
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه
خوبــی تجربــه شــده اســت.
ذکاء اســدی بــا تاکیــد بــر لــزوم مشــارکت
مــردم در توســعه نظــم و امنیــت همچــون
دوران دفــاع مقــدس ،گفــت :بــا ورود عمــوم
مــردم بــه حــوزه امنیــت ،جامعــه در قبــال
حفــظ و تقویــت امنیــت احســاس مســئولیت
مــی کنــد و کاهــش آســیب هــا و معضــات
امنیتــی را در پــی خواهــد داشــت .وی
اقدامــات دولــت یازدهــم در اســتان کرمــان
را مرهــون فــداکاری و زحمــات فرمانــداران
دانســت و افــزود :ایــن امــر بــا تدبیر اســتاندار
کرمــان ،فــداکاری فرمانــداران و حفــظ
وحــدت و همدلــی بیــن اعضــای شــورای
تامیــن اســتان و شهرســتان صــورت گرفتــه
اســت.

اقتصادی
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علیرضا رزم حسینی:

براساس سند چشم انداز باید در منطقه رتبه اول را کسب کنیم

اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا
مجبوریــم بــه عقــب برگردیــم و دوبــاره باید
اقتصــاد روســتایی را احیــا کنیــم گفــت :اتاق
بایــد اقدامــات ابتــکاری و نــو انجــام دهــد،
اگــر اراده کنیــم ،میتوانیــم توســعه را رقــم
بزنیــم.
سیاســت روشــن /علیرضــا رزم حســینی
در نشســت صمیمــی بــا اعضــای هیــات
نماینــدگان و کادر اجرایــی اتــاق بازرگانــی
کرمــان گفــت :تحــول خوبــی کــه در اتــاق
کرمــان صــورت گرفتــه اســت ،امــا اتــاق
کرمــان هنــوز در آغــاز راه اســت و وظیفــه
آن بــه عنــوان مرجــع قابــل اعتمــاد بیــن
المللــی ،بازرگانــی در جهــان اســت.
وی اظهــار کــرد :در 500ســال گذشــته اتــاق
هــای بازرگانــی بــا هــدف ایجــاد مرجعــی
بیــن المللــی و مــورد اعتماد جهانی تشــکیل
شــدند و اکنــون ایــن ســئوال مطــرح اســت
کــه آیــا اتــاق در ایــران و کرمــان بــه ایــن
جایــگاه رســیده اســت؟ تــا بتوانــد در اقتصاد
اســتان توســعه و تحــول ایجــاد کنــد.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه رســانه های
اســتان در جهــت توســعه اســتان بــه خوبــی
ورود پیــدا کــرده انــد ،گفــت :مــا نبایــد خــود
را بــا افغانســتان و پاکســتان مقایســه کنیــم،
بایــد پهنــای بانــد اینترنــت افزایــش یابــد و
بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه بیشــتر تجــارت

هــا از طریــق اینترنــت صــورت مــی گیــرد،
افزایــش ســرعت اینترنــت مکمــل توســعه
اســت.
رزم حســینی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
براســاس ســند چشــم انــداز بایــد در منطقــه
رتبــه اول را کســب کنیــم ،اظهــار کــرد :اتاق
ایــران  34هــزار عضــو دارد.
وی افــزود :در اوایــل دولــت تدبیــر و امیــد،
کمبــود  5هــزار تخــت بیمارســتانی اســتان
کرمــان را در هیــات دولــت مطــرح کردیــم
کــه بــا تفویــض اختیــارات وزیــر بهداشــت
بــه اســتان ،اکنــون  500تخــت بیمارســتانی
در حــال ســاخت توســط بخــش خصوصــی

سیدمهدی طبیب زاده:

خـالق تجربه،برنـده رقـابت
گردشگری است

رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان،
اســتان کرمــان را صاحــب
برندهــای معنــوی زیــادی
دانســت و اظهــار کــرد :امــروزه
گردشــگری خلــق تجربــه
هــای جدیــد اســت ،بــه گونــه
ای کــه بایــد رفتــار کنیــم
کــه گردشــگر بــا حضــور در
کرمــان یــک تجربــه جدیــد بدســت آورد.
ایســنا /ســید مهــدی طبیــب زاده در
دومیــن همایــش نماینــدگان اطــاع
رســانی و گردشــگری ایــران در خــارج از
کشــور بــا حضــور معــاون پارلمانــی وزیــر
امــور خارجــه و اســتاندار کرمــان اظهــار
کــرد :پتانســیل هــای گردشــگری فــراوان
تاریخــی ،طبیعــی و فرهنگــی در اســتان
کرمــان وجــود دارد کــه بایــد بــه گونــه
ارزیابــی شــود کــه از آنهــا بــه منظــور
توســعه گردشــگری بــه درســتی اســتفاده
کنیــم .رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان
کرمــان رویکــرد اســتاندار کرمــان را رونــق
گردشــگری دانســت و افــزود :فعالیــت
هــای اســتاندار کرمــان بــرای رونــق
گردشــگری جــدی اســت و در هــر جلســه

ای بــه مرمــت و بازســازی
اماکــن تاریخــی اســتان تاکیــد
دارنــد.
وی از آمــاده شــدن اســتان
کرمــان در راســتای جــذب
گردشــگری خبــر داد و عنــوان
کــرد :صــرف داشــتن امکانات،
گردشــگری رشــد نمــی یابــد و
بایــد از حضــور مشــاوران ســطح عالــی در
دنیــا در جهــت رونــق گردشــگری اســتفاده
کنیــم.
طبیــب زاده اســتان کرمــان را صاحــب
برندهــای معنــوی زیــادی دانســت و اظهــار
کــرد :امــروزه گردشــگری خلــق تجربــه
هــای جدیــد اســت ،بــه گونــه ای کــه بایــد
رفتــار کنیــم کــه گردشــگر بــا حضــور در
کرمــان یــک تجربــه جدیــد بدســت آورد.
وی ضریــب اشــغال هتــل کپــری قلعــه
گنــج را بیشــتر از ســایر هتــل هــای
اســتان دانســت و اظهــار کــرد :مســیرهای
گردشــگری طالیــی زیــادی در اســتان
کرمــان وجــود دارد کــه بایســتی ذینفعــان
ایــن مســیرها تجربــه جدیــدی بــرای
گردشــگران خلــق کننــد.

داریــم.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بایــد
دانــش آمــوزان را تربیــت اقتصــادی کنیــم
گفــت :کشــورهای جهــان ســوم دولــت هــای
نفتــی هســتند و فقــط بلدیــم کــه هزینــه
کنیــم ،مــا بایــد مســائل را بــه مــردم بگوییم
و مــردم بداننــد کــه چــه مشــکالتی داریــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا مجبوریــم بــه
عقــب برگردیــم و دوبــاره بایــد اقتصــاد
روســتایی را احیــا کنیــم گفــت :اتــاق بایــد
اقدامــات ابتــکاری و نــو انجــام دهــد ،اگــر
اراده کنیــم ،میتوانیــم توســعه را رقــم بزنیــم.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه 15

میلیــون حاشــیه نشــین در کشــور داریــم،
گفــت :بایــد آمــوزش الزم را بــه مــردم
بدهیــم تــا بتواننــد خلــق ثــروت کننــد،
کشــورهای توســعه یافتــه بــا ایجــاد مزیــت،
کشــورهای خــود را ســاخته انــد و مــا نیــز
بایــد بــا خلــق مزیــت و کنــار گذاشــتن
دعواهــای سیاســی توســعه اســتان را رقــم
بزنیــم .اســتاندار کرمــان افــزود :بــا همدلــی
و همگرایــی مــی توانیــم مشــکالت مــردم را
رفــع و الگــوی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان
را پایــدار کنیــم.
رزم حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه ظرفیــت
گیاهــان دارویــی اســتان کرمــان بســیار بــاال
اســت و شــاید مزیــت اقتصــادی آن در حــد
فــرش کرمــان باشــد ،گفــت :اتــاق بازرگانــی
بایــد بــه هــر یــک از مناطــق اقتصــادی
اســتان یــک نماینــده بفرســتد و نقــش خــود
را ایفــا کنــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از تــاش
هــای بیــش از یــک دهــه گذشــته «محســن
جــال پــور» رئیــس ســابق اتــاق کرمــان
و ایجــاد تحــول در ایــن مجموعــه گفــت:
اتــاق کرمــان مســیر خــود را بــه درســتی
تشــخیص داده و بــا تشــکیل و فعالیــت
کمیســیون هــای تخصصــی بــرای پیگیــری
و حــل مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در ایــن
مســیر حرکــت مــی کنــد.

حسین امیری خامکانی:

درآمد ورود هر گردشگر خارجی،
برابر با  30بشکه نفت

رییــس مجمــع نماینــدگان
اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن
مطلــب کــه هــر گردشــگر
خارجــی درآمــدی برابــر بــا
 30بشــکه نفــت را خواهــد
داشــت ،اظهــار کــرد :یــک
میلیــارد و  600میلیــون
گردشــگر در ســال  2020در
جهــان خواهیــم داشــت کــه اگــر بتوانیــم
یــک درصــد ایــن گردشــگران را جــذب
کنیــم رونــق اقتصــادی بســیار خوبــی
حتــی باالتــر از نفــت را بــرای کشــور
خواهیــم داشــت.
ایســنا /حســین امیــری خامکانــی در
دومیــن همایــش نماینــدگان اطــاع
رســانی و گردشــگری ایــران در خــارج
از کشــور بــا حضــور معــاون پارلمانــی
وزیــر امــور خارجــه گفــت :اســتان کرمــان
ظرفیــت هــای زیــادی گردشــگری در
حــوزه هــای تاریخــی ،فرهنگــی و طبیعــی
دارد .وی از تاخیــر توجــه بــه حــوزه
گردشــگری در ایــران گفــت و عنــوان کرد:
صنعــت گردشــگری متاســفانه همــراه
بــا ســایر صنایــع کشــور پیــش نرفتــه و

حــوزه گرشــگری در اســتان
کرمــان ســهمیه خوبــی در
اقتصــاد نتوانســته اســت
بدســت آورد.
نماینــده مــردم زرنــد و
کوهبنــان در مجلــس شــورای
اســامی صنعــت گردشــگری
را یــک صنعــت پــاک دانســت
و عنــوان کــرد :صنعــت گردشــگری مــی
توانــد جایگزیــن ســایر صنایــع شــود ،زیــرا
ایــن صنعــت ارزان و پــاک بــوده و مصــرف
آب آن نیــز کــم مــی باشــد.
وی بــه ظرفیــت هــای گردشــگری اســتان
کرمــان اشــاره کــرد و تصریــح کــرد :بایــد
در حــوزه توریســت درمانــی در اســتان
کرمــان توجــه شــود.
امیــری خامکانــی بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه هــر گردشــگر خارجــی درآمــدی
برابــر  30بشــکه نفــت دارد ،اظهــار کــرد:
یــک میلیــارد و  600میلیــون گردشــگر
در ســال  2020در جهــان خواهیــم
داشــت کــه اگــر بتوانیــم یــک درصــد
ایــن گردشــگران را جــذب کنیــم رونــق
اقتصــادی از ایــن بخــش خواهیــم داشــت.

انتقاد معاون وزیر امور خارجه از باال بودن قیمت بلیط پروازهای ماهان در کرمان

معــاون کنســولی ،امــور مجلــس و ایرانیان
وزارت امــور خارجــه بــا گالیــه از بــاال
بــودن قیمــت بلیــط پروازهــای ماهــان
در کرمــان ،اظهــار کــرد :پایــه ،جــان و
درآمــد شــرکت هواپیمایــی ماهــان از
کرمــان اســت و بــه دور از انصــاف اســت
کــه قیمــت بلیــط هــای ایــن شــرکت در
کرمــان انقــدر گــران باشــد و بایــد ماهــان
هزینــه کرایــه کرمــان را نصــف کنــد
تــا بعــد از آن هــر کاری کــه بخواهــد

وزارت خارجــه بــرای ایــن شــرکت انجــام
خواهــد داد.
ایســنا /حســن قشــقاوی در دومیــن
همایــش نماینــدگان اطــاع رســانی و
گردشــگری ایــران در خــارج از کشــور
گفــت :در قــرآن کریــم بــه مقولــه اطــاع
رســانی گردشــگری توجــه شــده اســت،
همچنیــن امــام علــی (ع) فرمودند«بــرای
اینکــه بزرگتــر و باالتــر شــوید هیــچ
راهــی جــز ایــن نداریــد کــه گردشــگر

باشــید .وی گردشــگری را رقیــب نفــت
دانســت و خطــاب بــه نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی گفــت :بایــد از
حداقــل  20درصــد از درآمدهــای حــوزه
گردشــگری بــرای توســعه گردشــگری
بــرای زیرســاخت هــای گردشــگری
اســتفاده کــرد و ایــن موضــوع بایــد در
برنامــه پنــج ســاله کشــور مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
معــاون امــور خارجــه بــا گالیــه از بــاال

بــودن قیمــت بلیــط پروازهــای ماهــان
در کرمــان ،اظهــار کــرد :پایــه ،جانــش
و درآمــد شــرکت هواپیمایــی ماهــان از
کرمــان اســت و بــه دور از انصــاف اســت
کــه قیمــت بلیــط هــای ایــن شــرکت در
کرمــان انقــدر گــران باشــد و بایــد ماهــان
هزینــه کرایــه کرمــان را نصــف کنــد و
بعــد از آن هــر کاری کــه بخواهــد وزارت
خارجــه را بــرای ایــن شــرکت انجــام
خواهــد داد.

افتتاح نيروگاه خورشيدي با ظرفيت  1.2مگاوات در رفسنجان

روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروي برق شــمال
اســتان كرمــان /نيــروگاه  1.2مگاواتــي خورشــيدي
بــا ســرمايه گــذاري داخلــي و خارجــي در منطقــه
ويــژه اقتصــادي رفســنجان بــه بهرهبرداري رســيد.
فرمانــدار رفســنجان در آييــن افتتــاح نيــروگاه
 1.2مگاواتــي خورشــيدي بــا ســرمايه گــذاري
داخلــي و خارجــي در منطقــه ويــژه اقتصــادي
رفســنجان گفــت :بيشــترين نيــاز ســرمايهگذاريها،
امنيــت منطقــه بــراي ســرمايهگذاري اســت كــه
ايــران در بيــن كشــورهاي منطقــه و جهــان يكــي

از قدرتمندتريــن و امنتريــن كشــورها اســت و
خارجيهــا بهواســطه وجــود امنيــت در ايــران ايــن
كشــور را بــراي ســرمايهگذاري مناســب ميبيننــد.
مالنــوري بــا اشــاره بــه فراهــم بــودن زيرســاختها
بــراي ســرمايهگذاري در ايــران و بــه ويــژه اســتان
كرمــان و رفســنجان گفــت :بعــد از پيــروزي
انقــاب ،دولــت زمينــه ســرمايهگذاري را فراهــم
آورده اســت و دولــت و رهبــر در توزيــع عادالنــه
ســرمايهگذاري در كشــور تاكيــد دارنــد بنابرايــن
دولــت ســعي بــر فراهــم كــردن زيرســاختها دارد.

مالنــوري افــزود :رفســنجان و كرمــان ايــن ظرفيــت
ايجــاد نيروگاههــاي خورشــيدي را بهخاطــر تابــش
نــور خورشــيد در منطقــه دارد تــا ســرمايهگذاريها
بــه ايــن ســمت ســوق داده شــده اســت ضمــن
اينكــه  330روز در ســال آفتابــي داريــم و كمتــر
از پنــج روز پشــت ســر هــم هــواي ابــري داريــم و
از طرفــي زميــن بــه انــدازه كافــي بــراي واگــذاري
احــداث نيــروگاه خورشــيدي مناســب اســت.
گفتنــي اســت ؛ افتتــاح نيــروگاه خورشــيدي
بــا ظرفيــت  1.2مــگاوات توليــد انــرژي و

ســرمايهگذاري  50درصــد ايرانــي و  50درصــد
شــركت  kpvاتريشــي بــا اعتبــار  ٦٠ميليــارد ريال
ســرمايه در زمينــي بــه ابعــاد  1.8هكتــار انجــام
شــد و كلنگزنــي  ٦واحــد نيروگاهــي در زمينــي
بــه مســاحت  96هكتــار و هزينــه بالــغ بــر 300
ميليــارد تومــان نيــز از ديگــر برنامههــاي منطقــه
ويــژه اقتصــادي رفســنجان بود.قابــل ذكراســت
كــه درايــن مراســم معــاون خدمــات مشــتركين
ومديردفترمديريــت مصــرف شــركت توزيــع نيروي
بــرق شــمال اســتان كرمــان نيزحضورداشــتند.
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شناسایی و طبقه بندی
اقشار آسیب پذیر

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه شناســایی جامعــه هدف
اولیــن اقــدام در مســیر توانمندســازی مــردم و برنامه
ریــزی بــرای توســعه مناطــق و نواحــی اســت،گفت:
در ایــن رابطــه بایــد شناســایی بیــکاران ،شناســایی
اقشــار آســیب پذیــر و طبقــه بنــدی صــورت گیــرد.
سیاســت روشــن /جعفــر رودری در جلســه ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان گفــت:
معتقدیــم مــی توانیــم توانمندســازی جامعــه هــای
محلــی را بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای معیــن هــای
اقتصــادی هــر منطقــه رقــم بزنیــم .رودری بابیــان
اینکــه 22معیــن اقتصــادی از موسســات بــزرگ
غیردولتــی هــم اکنــون در کنــار دولــت مشــغول
بــه فعالیــت در راســتای توســعه اســتان هســتند
گفــت :نتایــج حاصلــه تاکنــون نشــان مــی دهــد
ایــن موسســات در توســعه اقتصــادی اســتان گام
هــای موثــری برداشــته انــد .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه
شناســایی جامعــه هــدف اولیــن اقــدام در مســیر
توانمندســازی مــردم و برنامــه ریــزی بــرای توســعه
مناطــق و نواحــی اســت،گفت :در ایــن رابطــه بایــد
شناســایی بیــکاران ،شناســایی اقشــار آســیب پذیــر
و طبقــه بنــدی صــورت گیــرد .رییــس ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان از ترســیم
یــک شــیوه نامــه در جهــت جلوگیــری از مــوازی
کاری در اســتان و میــان معیــن هــای اقتصــادی
و ســایر نهادهــای دخیــل در امــر توســعه منطقــه
ســخن گفــت و بیــان کــرد :خوشــبختانه دســتگاه
هــای خدمــات رســان دولتــی و غیرعمومــی هــم
اکنــون در ســطح اســتان در حــال ارایــه خدمــات
بــه مــردم هســتند امــا ممکــن اســت ایــن خدمــات
هــم راســتا نباشــند ،بــه طوریکــه در یــک منطقــه
زیرســاخت وجــود دارد امــا اقتصــاد و معیشــت در
آنجــا بــه صــورت کامــل شــکل نگرفته اســت .ایشــان
در خصــوص تدویــن نقشــه راه توســعه نواحــی گفت:
در ایــن نقشــه بایــد بــه بررســی و شناســایی وضــع
موجــود و ظرفیــت هــای محلــی در جهــت توســعه
پرداخــت تــا بتــوان راهبردهــا ،فعالیــت هــا و اقدامات
الزم جهــت رســیدن بــه این مهــم را تبیین کــرد .وی
تبییــن الگــوی مالــی را بســیار مهــم دانســت و بیــان
کــرد :بــرای تامیــن منابــع مالــی و ســرمایه گــذاری
مــی توانیــم از راه هــای منابــع مردمــی ،نهادهــای
اقتصــادی و اجتماعــی ،معیــن اقتصــادی ،بانــک هــا
و منابــع دولتــی بــه صــورت مشــارکتی در یــک
صنــدوق اســتفاده کنیــم .رییــس ســازمان مدیریت و
برنامــه ریــزی اســتان کرمان آمــوزش و ترویــج را گام
دیگــر ایــن نقشــه نــام بــرد و تصریــح کرد :شناســایی
عرصــه کار و بیــکاری منطقــه ،تعییــن فرصــت هــای
شــغلی و ســرمایه گــذاری و انطبــاق کیفیــت عرضــه
نیــروی کار بــا تقاضــای آن از دیگــر لزومــات جهــت
تدویــن نقشــه راه توســعه هــر منطقــه خواهــد بــود.
وی از لــزوم تکمیــل چرخــه تولیــد ســخن بــه میــان
آورد و عنــوان کــرد :بایــد در ایــن نقشــه بــه شــکل
گیــری تعاونــی هــا و تشــکل هــای حمایتــی پــس از
تولید(بازاریابــی و عرضــه محصــول) توجــه شــود و در
ایــن مرحلــه هــدف تشــکیل تعاونــی هــای توســعه
و عمــران روســتایی اســت کــه براســاس اساســنامه
موجــود و بــه منظــور پشــتیبانی هدفمنــد و بازاریابی
محصــوالت شــکل گیــرد.

مالقات مردمی مدیر کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان با
 76مراجعه کننده

در راســتای شــفافیت در پاســخگویی و تســریع در
رســیدگی بــه مطالبــات مــردم مدیــر کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان کرمــان در مــرداد مــاه ســال
جــاری بــا  76نفــر از شــهروندان و مراجعــه کنندگان
دیدارکــرد.
روابــط عمومــی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان کرمــان /زمــان مالقــات مردمــی مدیــر
کل ثبــت اســتان یکشــنبه هــای هــر هفتــه و بــا
هماهنگــی دفتــر مدیــر کل مــی باشــد .در مــرداد
مــاه ســال جــاری در مجمــوع  76مالقــات مردمــی
بــا مدیــر کل ثبــت اســتان صــورت گرفتــه اســت
کــه  53مــورد مربــوط بــه برنامــه مالقــات مردمــی
ایشــان در روزهــای یــک شــنبه هــر هفتــه مــی
باشــد کــه ایشــان پــس از راهنمایــی مراجعیــن،
دســتورات الزم را بــه همــکاران و واحدهــای ثبتــی
تابعــه صــادر گردیــده اســت.
شــایان ذکــر اســت در ســایر روزهــای هفتــه نیــز
در صــورت عــدم تداخــل بــا برنامــه هــا و جلســات
پیــش بینــی شــده ،مدیــر کل ثبــت اســتان آمــاده
رســیدگی بــه درخواســت هــا و شــکایات عمــوم
مــردم مــی باشــد کــه در ایــن چارچــوب  23مــورد
از مالقــات هــای مردمــی صــورت گرفتــه در مــرداد
مــاه ســال جــاری در ســایر روزهــای هفتــه صــورت
گرفتــه اســت.
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آگهی مرحله دهم سال  (1396منطقه یک کرمان )
اداره كل ثبــت اســناد و امــاك اســتان
كرمــان
اداره ثبــت اســناد و امــاك ناحیــه یــک
شهرســتان كرمــان
هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي
(( آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده
 13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي ))
در اجــرای مــواد مذکور بدینوســیله امالکی
کــه برابــر اراء هياتهــای حــل اختــاف
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي ناحیــه
یــک كرمــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه
و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون
مذکــور تجویــز گردیــده اســت بــه ترتیــب
شــماره پــاک فرعــی از اصلــی و بخــش
محــل وقــوع ملــک و مشــخصات مالــک
یــا مالکیــن ( متقاضیــان ثبــت ) واقــع
در بخشــهای (  ) 8-4-1ثبتــی شهرســتان
کرمــان بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــا در
صورتــي كــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت
بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضيــان
اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد از تاريــخ
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و
پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه
از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالكيــت صــادر خواهــد شد.شــایان ذکــر
اســت صــدور و تســلیم ســند مالکیــت بــر
اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر
بــه دادگاه نخواهــد بــود .

امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع
در بخــش  1کرمــان

 1فرعــی از  827اصلــی – خانــم
ســرور قلنــدری پامــزاری فرزنــد دادالــه
بــه شناســنامه شــماره  9صــادره از
بردســیر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  175/31متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان خیابــان شــریعتی  13غربــی 2
انتهــای کوچــه پــاک  110خریــداری از
محــل مالکیــت حســین لطفعلــی کرمانــی
– ردیــف 5347
 15297فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  139فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای حمیــد مــکاری درختنجانــی فرزنــد
ماشــااهلل بــه شناســنامه شــماره  16صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 247/29متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  7بعــد
از چهــار کوچــه بعــد از پیــچ منــزل پنجــم
ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت
غالمحســین بهرامپــور – ردیــف 3298
 15346فرعــی از  4776اصلــی – خانــم
فاطمــه افضلــی خارکوئــی فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  2صــادره از کرمــان
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 244/75متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 88
خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــید
فرخــی – ردیــف 1049
 15352فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  94فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم زهــره اکبــری جــور فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  14صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  288/65متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه
 25خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل
رشــید فرخــی – ردیــف 0050
 15361فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  119فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم فاطمــه مهــدی ابــادی تکابــی فرزنــد
ماشــااهلل بــه شناســنامه شــماره  3صــادره
از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه

بــه مســاحت  99/10متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه
 35بیســت متــری دوم کوچــه بنــی هاشــم
خریــداری از محــل مالکیــت محمــد رشــید
فرخــی – ردیــف 1490
 15362فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  24فرعــی از  4776اصلــی
– اقــای محمــد علــی گهرگــزی زاده
فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره
 2980025380صــادره از کرمــان در
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 146/11متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 25
انتهــای بلــوار پردیــس خریــداری از محــل
مالکیــت شــاپور کیانیــان و محمــد رشــید
فرخــی – ردیــف 1620
 15363فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  33فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم نبــات ولــی ابــادی تکابــی فرزنــد
محمــد بــه شناســنامه شــماره  3صــادره
از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  172/6متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای
کوچــه  31کوچــه الزهــرا درب  16ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت شــاپور
کیانیــان – ردیــف 9343
 15364فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
محمــد علــی رشــید فرخــی فرزنــد علــی
اکبــر بــه شناســنامه شــماره 41322
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب
خانــه بــه مســاحت  356/55متــر مربــع
بــه ادرس کرمــان خیابــان فیــروز ابــاد
نبــش کوچــه  18خریــداری از محــل
مالکیــت ســید عبــاس عمرانــی – ردیــف
1379
 15365فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
علــی اکبــر رشــید فرخــی فرزنــد ماشــااهلل
بــه شناســنامه شــماره  346صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  225/55متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان بلــوار ســیدی نرســیده بــه
پــل روگــذر خریــداری از محــل مالکیــت
ماشــااهلل رشــید فرخــی – ردیــف 0041
 15370فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  205فرعــی از  4776اصلــی
– خانــم عصمــت نکوئــی فرزنــد ماشــااهلل
بــه شناســنامه شــماره  427صــادره
از رفســنجان و اقــای محمــود احمــدی
رق ابــادی فرزنــد علــی بــه شناســنامه
شــماره  14صــادره از زرنــد بالمناصفــه
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 329/71متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
شــهرک بلداالمیــن کوچــه  22متــری
خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر خدایــی
– ردیــف هــای  0073و 0074
 15375فرعــی از  – 4776اقــای
مجیــد پشــته شــیرانی فرزنــد محمــد بــه
شناســنامه شــماره  19صــادره از کرمــان
نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع و خانــم
صغــری پشــته شــیرانی فرزنــد رمضــان بــه
شناســنامه شــماره  11صــادره از کرمــان
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 423/35
متــر مربــع بــه ادرس کرمــان خیابــان
فیــروز ابــاد کوچــه  32نبــش بریدگــی دوم
خریــداری از محــل مالکیــت مهیــن دخــت
کیانیــان – ردیــف هــای  0085و 0128
 15387فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  118فرعــی از  4776اصلــی
– اقــای محمــد رضــا نیــک نفــس گنوئــی
فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره
 10591صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  173/67متــر
مربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار ســیدی
کوچــه گاوداری قدیــم کوچــه  4ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت ســید
جــال عمرانــی – ردیــف 1493
 15390فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  11فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای علیرضــا گریکــی پــور فرزنــد محمــد
علــی بــه شناســنامه شــماره  49صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  202/05متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه

 29کوچــه علــی ابــن ابیطالــب شــرقی
 6خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو
کیانیــان – ردیــف 0111
 15394فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  154فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای محســن کریمــی نیــا فرزنــد محمــد
علــی بــه شناســنامه شــماره  771صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  110متــر مربــع کــه مــوازی
 4/4متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد
تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان
فیــروز ابــاد کوچــه  27فرعــی دوم ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت حــاج
محمــد نظریــان – ردیــف 1730
 15416فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
رســول زارعــی کشــتوئیه فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  1173صــادره از
زرنــد و اقــای حســین زارعــی کشــتوئیه
فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره
 3080090586صــادره از کیانشــهر
بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 221/15متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 45
خریــداری از محــل مالکیــت حســین
خدایــی – ردیــف هــای  1219و 1220
 4215فرعــی از  4809اصلــی – اقــای
احمــد زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم بــه
شناســنامه شــماره  640صــادره از کرمــان
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و اقــای
محمــد زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم
بــه شناســنامه شــماره  878صــادره از
کرمــان نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و
خانــم فاطمــه زنگــی آبــادی فرزنــد ابراهیم
بــه شناســنامه شــماره  1082صــادره از
کرمــان نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع و
خانــم زهــرا زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم
بــه شناســنامه شــماره  842صــادره از
کرمــان نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع
از ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت
 911/25متــر بــه ادرس خیابــان مهدیــه
بیــن کوچــه  36و  38خریــداری از محــل
مالکیــت رضــا رشــید فرخــی – ردیــف
هــای  0426و  0429و  0430و 0432
 4279فرعــی از  4809اصلــی – خانــم
صغــری مومنــی رق ابــادی فرزنــد قنبــر
بــه شناســنامه شــماره  12صــادره از زرنــد
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 259/8متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
خیابــان پارادیــس کوچــه  27خریــداری
از محــل مالکیــت کیخســرو کیانیــان –
ردیــف 0084
 1784فرعــی از  4811اصلــی – اقــای
ســعید رئیــس زاده دشــتخاکی فرزنــد
محمــود بــه شناســنامه شــماره  6صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  208/4متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان خیابــان مهدیــه کوچــه شــماره
 7پــاک  76خریــداری از محــل مالکیــت
شــاهرخ و رســتم کیانیــان  -ردیــف 0298
 2145فرعــی از  5209اصلــی – اقــای
غالمرضــا زارع گزوئیــه فرزنــد یــداهلل
بــه شناســنامه شــماره  9صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  312/70متــر مربــع کــه
مــوازی  54/72متــر مربــع از ششــدانگ
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان
خیابــان مدیریــت خیابــان حکیــم کوچــه
 35خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو
کیانیــان – ردیــف 0113
 2863فرعــی از  5209اصلــی – خانــم
مریــم مــراد زاده فرزنــد احمــد بــه
شناســنامه شــماره  84صــادره از شــهداد
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 232/15متــر مربــع کــه مــوازی 40/63
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد
تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان
مدیریــت کوچــه  28فرعــی اخــر خریــداری
از محــل مالکیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری
(ضمنــا منافــع و حــق الســکون ملــک فــوق
الذکــر مــادام العمــر خانــم صغــری مومــن

زاده متعلــق بــه مشــارالیه مــی باشــد) –
ردیــف 0304
 2870فرعــی از  5209اصلــی – اقــای
حســین عســکر زاده فرزنــد غالمرضــا
بــه شناســنامه شــماره  1599صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 281متــر مربــع کــه مــوازی  49/18متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار
دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان ســجادیه
کوچــه  8نبــش شــرقی ســوم خریــداری از
محــل مالکیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری
– ردیــف 1006
امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در
بخــش  4کرمــان
 335فرعــی از  1اصلــی – خانــم
بتــول ملــک قاســمی فرزنــد بهــروز
بــه شناســنامه شــماره  3165صــادره
از بردســیر در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  126/60متــر مربــع کــه
مــوازی  54/99متــر مربــع از ششــدانگ
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان
شــرف ابــاد کوچــه  28خریــداری از محــل
مالکیــت ســید کاظــم طباطبائــی – ردیــف
1911
 5106فرعــی از  5اصلــی – اقــای
محســن مراغــه زاده فرزنــد اصغــر
بــه شناســنامه شــماره  40صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  230/76متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار امیــر کبیــر نبــش کوچــه
 12خریــداری از محــل مالکیــت مهــدی
نظریــان ( ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو
کــه بــا حــق عبــور پــاک  2063فرعــی از
 5اصلــی مــی باشــد و ملــک مــورد تقاضــا
جهــت الحــاق بــه پــاک  2063فرعــی از
 5اصلــی درخواســت ثبــت گردیــده اســت)
– ردیــف 1905
 5127فرعــی از  5اصلــی – اقــای
محمــد باقــر شــجاعی باغینــی فرزنــد
حســن بــه شناســنامه شــماره 135
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب
خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه
مســاحت  131/87متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار جمهــوری اســامی کوچــه
 12خیابــان شــهید ســعادت ابــادی شــمالی
 1غربــی  1خریــداری از محــل مالکیــت
محمــد حســین نظریــان – ردیــف 0908
 2216فرعــی از  14اصلــی – آقــای
علیرضــا گل محمــدی فرزنــد عبــاس
بــه شناســنامه شــماره  2910صــادره
از کرمــان و خانــم جمیلــه فیوضــی
فرزنــد رحیــم بــه شناســنامه شــماره
 454صــادره از کرمــان بالمناصفــه در
ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر
واحــد تجــاری بــه مســاحت  253/45متــر
مربــع کــه مــوازی  21/12متــر مربــع از
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه
وقــف و در اجــاره
نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار
هوانیــروز ابتــدای بلــوار شــهدای اختیــار
ابــاد کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری
از محــل مالکیــت حســن ذهــاب ناظــوری
و اختــر کرباســی – ردیــف هــای 1084
و 1086
 2217فرعــی از  14اصلــی – اقــای
محســن کریمــی نیــا فرزنــد محمــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  771صــادره از
کرمــان و اقــای علیرضــا گل محمــدی
فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره
 2910صــادره از کرمــان بالمناصفــه در
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 220متــر مربــع کــه مــوازی 18/33متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا
متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار شــهدا
شــهرداری کوچــه شــماره  4قطعــه پنجــم
ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت
محمــد علــی نــژاد مالیــری و حســن ذهــاب
ناظــوری و اختــر کرباســی – ردیــف 1331
و 1332
 447فرعــی از  16اصلــی – خانــم کتایون

رشــید فرخــی
فتــح ابــادی
فرزنــد کاظــم بــه شناســنامه شــماره
 2045صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 244/40
متــر مربــع کــه مــوازی  40/74متــر مربــع
از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق
بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه
ادرس کرمــان بلــوار رضــوان کوچــه شــماره
 48نســترن  24خریــداری از محــل مالکیــت
حســین رشــید فرخــی – ردیــف 0212
 64فرعــی از  26اصلــی – اقــای
مهــدی ایرانــی کرمانــی فرزنــد علــی بــه
شناســنامه شــماره  223صــادره از کرمــان
در ششــدانگ یــک بــاب یــک قطعــه زمیــن
مزروعــی بــه مســاحت  79750/97متــر
مربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار هوانیــروز
کیلومتــر  5بطــرف اختیــار ابــاد خریــداری
از محــل مالکیــت صفــر شــیخ شــعاعی و
احمــد پــور ابراهیمــی و
حاج محمد حســینی – ردیف 1325
 4548فرعــی از  31اصلــی مجــزی شــده
از  193فرعــی از  31اصلــی – اقــای علــی
عامــری اختیــار ابــادی فرزنــد حســین
بــه شناســنامه شــماره  65صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه
مســاحت  773/32متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان اختیــار ابــاد خیابــان امــام کوچــه
 23فرعــی ســوم ســمت چــپ درب ســوم
خریــداری از محــل مالکیــت علــی عامــری
اختیــار ابــادی – ردیــف 0101
 24فرعــی از  48اصلــی مجــزی شــده از
 1و  2فرعــی و قســمتی از اراضــی مشــاعی
 48اصلــی – اقــای حســن ابراهیمــی
فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره
 224صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب بــاغ مشــجر پســته ای بــه
مســاحت  32457متــر مربــع کــه مــوازی
 9667/64متــر مربــع مجــزی شــده از 1
فرعــی و مــوازی  15410/93متــر مربــع
مجــزی شــده از  2فرعــی و مــوازی
 7379/45متــر مربــع مجــزی شــده از
اراضــی مشــاعی پــاک  48اصلــی بــه
ادرس کرمــان زنگــی ابــاد تلمبــه حســن
ابــاد خریــداری از محــل مالکیــت محمــد
ابراهیمــی  -ردیــف 2446
امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در
بخــش  8کرمــان
 1390فرعــی از  1اصلــی مجــزی شــده
از  1102فرعــی از  1اصلــی – خانــم
فاطمــه یعقوبــی چتــرودی فرزنــد مــراد
علــی بــه شناســنامه شــماره  64صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــه
مســاحت  297/95متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان چتــرود خیابــان ولیعصــر کوچــه
شــهید حســین الهــی خریــداری از محــل
مالکیــت ســید اکبــر شــجاعی – ردیــف
0937
 1395فرعــی از  1اصلــی مجــزی شــده
از  490فرعــی از  1اصلــی – اقــای
مختــار جعفــری چتــرودی فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  2092صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  1164/28متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان چتــرود خیابــان شــهید
باهنــر کوچــه معلــم خریــداری از محــل
مالکیــت ســید محمــد عطایــی چتــرودی (
ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه محــل
عبــور از حــد شــمال بــه خیابــان اصلــی از
زمیــن دیگــر متقاضــی مــی باشــد) – ردیــف
3788
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :سهشــنبه
1396/05/31
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :سهشــنبه
1396/06/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک
ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

ورزشی
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منصور دامغانی ،مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان:

الـمپیاد محالت شـهر کـرمان برای اولیـن بار بـرگزارشـد
مدیــر اداره ورزش و جوانــان شهرســتان
کرمــان گفــت :هــردوره از المپیــاد ورزشــی
بخشهــا و توابــع را بــا نــام یکــی از
قهرمانــان کرمانــی المپیــک و جهــان مزیــن
کرد هایــم.
منصــور دامغانــی در گفتوگــو بــا
سیاســت روشــن در مــورد برگــزاری
المپیــاد بخشهــا و توبــع شــهر کرمــان
اظهــار داشــت :در هفتــهای کــه هســتیم
مناســبتهای مختلــف و زیــادی داریــم و
در تقویمــی کــه بــه صــورت ســالیانه بــرای
اداره ورزش و جوانــان شهرســتان کرمــان
تدویــن شــده یکــی از برنامههایــی کــه
در نظــر گرفتــه شــده و هرســاله برگــزار
میشــود ،المپیــاد بخشهــا و توابــع
شهرســتان کرمــان اســت کــه طــی دو
ســال گذشــته برگــزار شــده کــه ســه دوره
قبــل از ایــن هــم برگــزار شــده اســت.
وی ادامــه داد :امســال ششــمین دوره ایــن
المپیــاد برگــزار شــد کــه بــه صــورت کلــی
در  21رشــته ورزشــی ویــژه بخشهــا و
توابــع شهرســتان کرمــان بــه میزبانــی
بخــش مرکــزی در روز جمعــه  10شــهریور
مــاه  96در ســالن فجــر کرمــان برگــزار
شــد و همــان روز تمــام ســالنها و اماکــن
ورزشــی شــهر کرمــان درگیــر مســابقات
ورزشــی بودنــد.
دامغانــی بــا بیــان ایــن کــه تمــام تــاش
خــود را بــه کار بســتیم کــه ایــن المپیــاد
بــه نحــو احســنت برگــزار شــود ،اضافــه
کــرد :از ســاعت  8الــی 8و نیــم صبــح
شــاهد ورود تیمهــا بــه کرمــان بودیــم
کــه در ســالن فجــر تجمــع کردنــد و در
آییــن افتتاحیــه مدیــرکل ورزش و جوانــان

اســتان ،روســای هیئتهــای ورزشــی
حضــور داشــتند.
وی افــزود :نکتــه حائــز اهمیــت ایــن
موضــوع اســت کــه ســال گذشــته کــه
پنجمیــن دوره المپیــاد ورزشــی بــه
میزبانــی شــهر زنگیآبــاد برگــزار شــد ،ان
دوره را بــه یــاد قهرمــان ارزنــده کرمانــی
دوچرخهســواری آقــای علــی زنگیآبــادی
برگــزار کردیــم و امســال ،ششــمین دوره
ایــن مســابقات را بــرای گرامیداشــت

آقــای پیمــان نصیــری قهرمــان دو میدانــی
المیپــک برگــزار کردیــم.
مدیــر اداره ورزش و جوانــان شهرســتان
کرمــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه انشــااهلل بــا
ایــن حرکــت بتوانیــم گوشـهای از زحمــات
قهرمانــان ارزنــده میهــن اســامی و شــهر و
دیارمــان کرمــان را جبــران کــرده باشــیم،
گفــت :بعــد از افتتاحیــه آییــن نمــاز
جماعــت را داشــتیم و ســپس نهــار صــرف
شــذ .از ســاعت ســه یــا چهــار بعــد از ظهــر
همزمــان مســابقات در ســطح شــهر کرمــان
بــه صــورت انفــرادی یــا تیمــی حــدودا در
بیســت مــکان مختلــف شــروع شــد.
دامغانــی ادامــه داد :همزمــان حــدود 2500
الــی  3000نفــر درگیــر ایــن مســابقات
بودنــد .مســابقات انفــرادی را تــا پایــان
همــان روز جمعــه بــه اتمــام رســاندیم و
دور مقدماتــی مســابقات تیمــی هــم مثــل
فوتبــال ،فوتســال ،والیبــال و ...هــم در
همــان روز بــه پایــان بردیــم و مراحــل دیگر
مســابقات هــم بــه صــورت هفتگــی پیــش
خواهــد رفــت و برگــزار خواهــد شــد .مــن
پیشبینــی میکنــم ایــن مســابقات تــا
هفتــه تربیــت بدنــی ادامــه یابنــد و نهایتــا
اختتامیــه مســابقات بخشهــا و توابــع در
هفتــه تربیــت بدنــی برگــزار خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه المپیــاد محــات شــهر
کرمــان خاطــر نشــان ســاخت :امســال
اولیــن ســالی اســت کــه مســابقات محــات
در شــهر کرمــان شــروع شــده و یکــی از
پیشــنهادات مدیــرکل محتــرم بــه ایــن
جانــب همیــن شــروع مســابقات محــات
بــود و مــا هــم بــا رونمایــی از لوگــو کــه
چنــدی پیــش انجــام شــد ،ایــن مســابقات

را آغــاز کردیــم و ثبتنامهــا را انجــام
دادیــم.
ایــن مقــام مســئول افــزود :چیــزی
حــدود  2000نفــر در ایــن مســابقات نــام
نویســی کردهانــد و فقــط در دو رشــته
دوچرخهســواری و دومیدانــی مــا 1000
نفــر متقاضــی داریــم .در روز جمعــه
حــدودا  4000نفــر شــرکت کردنــد .چــون
افتتاحیــه مســابقات محــات هــم بــود.
البتــه مســابقات محــات از ده شــهریور
آغــاز نشــد و از روزهــا و هفتههــای آتــی
طــی هماهنگــی بــا هیئتهــای ورزشــی
آغــاز خواهــد شــد ولــی اختتامیــه ایــن
دو المپیــاد یعنــی المپیــاد بخشهــا و
توابــع و المپیــاد محــات شــهر کرمــان
در هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش برگــزار
خواهــد شــد و از نفــرات برتــر تقدیــر و
تجلیــل بــه عمــل خواهــد آمــد .دامغانــی
در مــورد نامگــذاری اماکــن ورزشــی
تصریــح کــرد :در بحــث نامگــذاری اماکــن
ورزشــی هــم حــدود دو ســال پیــش ســالن
کشــتی راهانــدازی کردیــم و بــه نــام
پهلــوان مختــار حــاج ملــک کــه یکــی از
پیشکســوتان و قهرمانــان کرمانــی کشــتی
اســت ،نامگــذاری شــد .وی در پایــان
گفــت :بــا امســال دومیــن دوره اســت
کــه از قهرمانــان و نــامآوران ورزشــی در
المپیــاد بخشهــا و توابــع شــهر کرمــان
تجلیــل شــده و ایــن مســابقات بــا نــام
ایــن بزرگــواران شــده اســت .مــا قهرمانــان
ارزنــده دیگــری چــون زهــرا نعمتــی و
عشــرت کردســتانی داریــم و ســالهای
آینــده المپیادهــای ورزشــی بــه نــام ایــن
بزرگــواران برگــزار خواهــد شــد.

کی روش سرمربی تیم ملی:

به خـاطر رفتار بد تیم سوریه می رویم آنهـا را ببـریم

ســرمربی تیــم ملــی ایــران در واکنــش
بــه ســوالی در خصــوص احتمــال
اینکــه ایــران برابــر ســوریه بــه
عنــوان یکــی از شــانسهای صعــود
بــازی را آســان بگیــرد ،برآشــفت.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت
روشــن؛ کارلــوس کــیروش ،ســرمربی
پرتغالــی تیــم ملــی بــه انتقــاد از
صحبتهــا در خصــوص انجــام بــازی
ســاده انگارانــه برابــر ســوریه و مســائل
دیگــر تیــم ملــی صحبــت کــرد.
ســرمربی تیــم ملــی در خصــوص رابطــه
مناســب بــا ســوریه و بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن تیــم اکنــون شــانس زیــادی بــرای
صعــود دارد و ایــن مســاله باعــث خواهــد
شــد ایــران بــا حداقــل انــرژی برابــر
حریــف قــرار گیــرد گفــت :اینقــدر کثیــف
و بزدالنــه هســتند ایــن گونــه کامنتهــا
و میخواهنــد عالمــت ســوالی مقابــل
صعــود مقتدرانــه ایــران بگذارنــد.
وی ادامــه داد :توصیــه مــن بــه شــما ایــن
اســت کــه اینگونــه صحبتهایــی کــه
رســانه هــای دیگــر انجــام میدهنــد را
فرامــوش کنیــد و کمــک کنیــد بــه
توســعه راهــی کــه کمــک میکنــد
بــه آمــاده شــدن بازیکنــان کشــورمان.

عذرخواهــی میکنــم کــه میگویــم
کشــورمان ولــی تــا زمانــی کــه مــن ایــن
پیراهــن مقــدس را برتــن دارم و تــا زمانی
کــه عمــر دارم بــه ایــران کشــورم خواهــم
گفــت و کمــک میکنــم بــه منافــع آن.
وی بــا اشــاره بــه تــاش رســانهها بــرای
هدفــی کــه پیــش رو دارنــد گفــت:
تشــکر و دســت مریــزاد خواهــم گفــت

بــه شــما اگــر بتوانیــد و چیــز خاصــی
هــم نمیخواهــم فقــط میخواهــم از
برنامــه آمــاده ســازی حمایــت شــود.
در ادامــه در حالــی کــه یکــی از
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه انتظاراتــی
کــه از تیــم ملــی در جــام جهانــی
روســیه مـیرود و آیــا ایــن مســاله باعــث
حمایتهایــی از ســوی مســووالن شــده

ســوالی را مطــرح کــرد ،کــی روش بــدون
ترجمــه ســوال گفــت :میدانــم دربــاره
چــه چیــزی صحبــت میکنیــد .بایــد
حتمــا یــک حســاب بانکــی بــاز کنیــم
تــا شــاید مــردم بتواننــد کمــک کننــد!
ســرمربی پرتغالــی تیــم ملــی در ادامــه
در پاســخ بــه جشــن ملــی صعــود بــه
جــام جهانــی و انتظــارش از هــواداران
گفــت :مــا ســعی مــی کنیــم ایــن جشــن
هــا را ســعی فدراســیون انجــام دهــد و
مــا کارمــان را انجــام مــی دهیــم و بــه
خانــه میرویــم .جشــن گرفتــن هــا
و عکــس هــای یــادگاری را برعهــده
دیگــران مــی گذاریــم .مــا کارمــان
را انجــام میدهیــم و بعــد از آن بــه
خانوادهمــان خواهیــم رســید .عکــس هــا
و ویدئوهــا را دیگــران میتواننــد بگیرنــد.
کارلــوس کـیروش در ادامــه در خصــوص
غیبــت مســعود شــجاعی در جمــع
شــاگردانش اینگونــه واکنــش نشــان داد:
مــن فکــر کــردم دربــاره آقــای جــواد
نکونــام صحبــت میکنیــد و علــت اینکــه
آقــای نکونــام اکنــون اینجــا نیســتند بــه
ایــن خاطــر اســت کــه هفــت مــاه حقــوق
دریافــت نکردنــد .بیاییــم شــروع کنیــم
دربــاره آقــای نکونــام صحبــت کنیــم.

فروش حدود  ۲۵۰۰بلیط برای بازی استقالل و گلگهر سیرجان
گل گهــر ســیرجان بــر اســاس قرعــه
کشــی در مرحلــه ســوم رقابتهــای
جــام حذفــی روز جمعــه از ســاعت
 ۱۷:۳۰میزبــان اســتقالل تهــران اســت.
ایــن دیــدار قــرار اســت در ورزشــگاه
اختصاصــی گل گهــر (چمــن مصنوعــی)
کــه ظرفیــت آن حداکثــر  ۳۲۰۰نفــر
اســت برگــزار شــود.
رییــس هیــات فوتبــال ســیرجان در
گفتوگــو بــا سیاســت روشــن در
خصــوص ایــن مســابقه گفــت :جمعــی
از مســوولین شهرســتان از جملــه
ســهراب بهاالدینــی معــاون سیاســی
و امنیتــی فرمانــداری ،یــگان ویــژه و
نیــروی انتظامــی شهرســتان و اســتان،
مدیــر عامــل باشــگاه گل گهــر و بنــده

بــا حضــور در ورزشــگاه محــل برگــزاری
مســابقه ،از شــرایط و امکانــات ایــن
ورزشــگاه بازدیــد کردیــم.

حســن بدخشــان ادامــه داد :جلســه
شــورای تامیــن شهرســتان نیــز بــا حضــور
حســن فتاحــی نماینــده فدراســیون

فوتبــال برگــزار میشــود تــا در مــورد
قیمــت و نحــوه بلیــط فروشــی تصمیــم
گیــری شــود .بلیــط فروشــی توســط
هیــات فوتبــال صــورت میگیــرد و بــا
توجــه بــه اینکــه  ۱۰درصــد بلیــط هــا
بــه تیــم مهمــان تعلــق دارد و همچنیــن
تدابیــر امنیتــی ،حــدود  ۲۵۰۰بلیــط بــه
فــروش میرســد .وی در پایــان گفــت:
ایــن بــازی از شــبکه ســوم ســیما ،
شــبکه شــما و شــبکه کرمــان پخــش
مــی شــود و عالقــه منــدان میتواننــد
بــدون هیــچ گونــه نگرانــی ایــن بــازی
را از گیرنــده هــای تلویزیونــی تماشــا
کنند.تیــم گل گهــر در هتــل جهانگــردی
مســتقر میشــود و تیــم اســتقالل هــم بــه
هتــل عطــر ســیب خواهــد رفــت.

یادداشت
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مس رفسنجان،
تیمی امیدوارکننده
عرفان امیر خسروی

هفتــه چهــارم لیــگ دســته یــک فوتبــال
کشــور درحالــی ســپری شــده کــه مــس
رفســنجان توانســت بــا یــک گل شــهرداری
ماهشــهر در یــک بــازی خانگــی از پیــش رو
بــردارد .شــهرداری ماهشــهر کــه تــا پیــش از
ایــن مســابقه ،هــر ســه بــازی قبــل خــود را
بــا پیــروزی پشــت سرگذاشــته بــود و بــا نــه
امتیــاز در صــدر جــدول قرار داشــت ،نتوانســت
برابــر شــاگردان علــی ســامره امتیــاز کســب
کنــد و بــازی را واگــذار کــرد تــا بــا همــان
نــه امتیــاز در جایــگاه چهــارم جــدول رده
بنــدی قــرار گرفــت و مــس رفســنجان نیــز بــا
ایــن پیــروزی خــود را بــه میانههــای جــدول
رســاندند و تــا جایــگاه دهــم بــاال آمدنــد .ایــن
بــرد ،اولیــن بــرد مــس رفســنجان در ایــن
فصــل لیــگ دســته یــک بــود کــه بــا مربیگــری
ســامره رقــم میخــورد .رفســنجانیها در
ســه بــازی قبــل خــود بــا کســب دو تســاوی
و یــک باخــت فقــط دو امتیــاز دشــت کــرده
بودنــد و ایــن درحالــی بــود کــه کــه بــا روی
کار آمــدن محمــود محمودینیــا بــه عنــوان
مدیرعامــل و جــذب نفراتــی چــون بهــرام
رشــیدفرخی ،حامــد محمــودی ،علــی مرزبــان،
حســین رســولی و  ...و انتخــاب علــی ســامره
ملــی پــوش اســبق اســتقالل تهــران بــه
عنــوان ســرمربی در مرکــز کانــون توجهــات
قــرار گرفــت .حــال بــا ایــن پیــروزی ارزشــمند
برابــر تیــم صدرنشــین جــدول معادلههــا در
حــال رفتــن بــه همــان ســمتی اســت کــه
ابتــدای فصــل پیشبینــی شــده بــود .در بــازی
پیشــین نارنجیهــای رفســنجانی شــاهد بــه
دســت آمــدن فرصتهــای زیــادی بودیــم کــه
متاســفانه یکــی پــس از دیگــری بــا بیدقتــی
مهاجمــان از دســت میرفــت و ایــن دقیقــا
همــان ضعفــی ایــت کــه در بازیهــای
پیشــین نیــز برجســته بــود و در بــازی برابــر
آلومینیــوم اراک ایــن موضــوع بــه شــدت در
بــازی بــد چشــمی میکــرد .علــی ســامره
کــه خــودش ســالها بــه عنــوان یــک تمــام
کننــده کاربلــد در تیمهــای بــزرگ بــازی
کــرده بــه درســتی بــه ایــن ضعــف پــی بــرده
و پــس از بــازی بــا شــهرداری ماهشــهر گفتــه
اســت« :متاســفانه تیــم مــا بــا اینکــه بســیار
خــوب فرصــت ســازی کنــد امــا خیلــی زیــاد
فرصــت هــا را از دســت مــی دهــد و ایــن
یــک ضعــف اســت و بایــد هــر چــه ســریعتر
آن را بــر طــرف کنیــم .امــروز تیــم حریــف
خیلــی روی دروازه مــا فشــار نیــاورد ،ممکــن
بــود مثــل دیــدار مقابــل آلومینیــوم اراک کــه
مــا مــی بایســت بــا اختــاف پنــج شــش گل
پیــروز شــویم در نهایــت دروازه مــا در دقایــق
تلــف شــده بــاز شــود و تمــام تــاش و کوشــش
مــا از دســت بــرود .بچــه هــای مــا در ایــن
دیــدار تمــام تــاش خــود را انجــام دادنــد و
کلــی زحمــت کشــیدند و مــن در مجمــوع از
نتیجــه و کســب ســه امتیــاز راضــی هســتم.
بــه مــرور بایــد روی ایــن ضعــف خودمــان در
از دســت فرصــت هــا کار کنیــم و قطعــا آن را
رفــع خواهیــم کــرد .مطمنــا در آینــده شــاهد
بازیهایــی بــه مراتــب بهتــر و بــا کیفیــت تــر از
ایــن هــم از مــس رفســنجان خواهیــم بــود ».در
حــال حاضــر کــه ایــن ســطور را مینــگارم تــا
پایــان فصــل نقــل و انتقــاالت همچنــان زمــان
باقــی اســت و محمودینیــا بــا جــذب یــک
مهاجــم شــش دانــگ میتوانــد ایــن مشــکل
را حــل کنــد .البتــه مــس رفســنجان مهاجمــان
خوبــی چــون بهــرام رشــیدفرخی ،علیرضــا
میرزاحســینی و ...دارد کــه هرکــدام میتواننــد
از کوچکتریــن موقعیتهــا بهترینگلهــا
را بــه ثمــر برســانند پــس اقــدام دیگــری کــه
کادرفنــی مــس رفســنجان بایــد روی آن تمرکز
بیشــتری کنــد ،بــاال بــردن کاربــری مهاجمانــی
اســت کــه از ســطح کیفــی برخــوردار اســت.
علــی ســامره بــا حمایــت محمــود محمودینیــا
تیــم خوبــی ســاخته ،تیمــی امیدوارکننــده کــه
در بــازی برابــر صدرنشــین لیــگ دســته یــک
تــا پیــش از هفتــه چهــارم شایســتگیهایش
را نشــان داد .ایــن تیــم علیرغــم پتانســیل
باالیــی کــه دارد در ســه بــازی اولــش نتوانســته
آن طــور کــه بایســته اســت کســب نتیجــه کند
ولــی ایــن بــرد شــیرین میتوانــد ســرآغازی بــر
پایــان ناکامیهــای ســه بــازی نخســت باشــد.
مــس رفســنجان در هفتــه پنجــم رقابتهــا
بایــد میهمــان گلگهــر ســیرجان باشــد.
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آبـها و باورهـا
محمد برشان
آب گاهــی اوقــات هیــچ صدایــی تولیــد
نمیکنــد ،بــه همیــن منظــور گاهــی از
نقــش ســکوت آب در معمــاری بهرهبــرداری
میشــود وایــن موضــوع بــرای آدمــی یــک
نــوع حــس رهایــی بــه ارمغــان م ـیآورد در
خانههــای ایرانــی و معابــد و کاروانســراها
همیشــه نقــش آب پررنــگ بــوده اســت،
نقــش آب در شــکلگیری نخســتین
زیســتگاههای انســانها پاســخی بــه یــک
نیــاز زیســتی اســت ،درک مفهــوم آب در
معمــاری همــان درک معمــاری آب اســت.
نیایــش گاههــا و معابــد و آتشــکدهها در
کنــار آب و در نهایــت احتــرام بــه وجــود
آب شــکل گرفــت گویــی آب گــذرگاه
انســان بــرای ورود بــه دنیــای دیگــر بــود.
در معمــاری ایــران باســتان تحــوالت مربــوط
بــه شــهرها و رابطــه ســاختار میــان بــاغ و
شــهر آن چنــان اســت کــه میتــوان از
ســویی بــاغ را شــهر و شــهر را بــاغ نامیــد.
آب وقتــی بــا پوســت و تــن آدمــی تمــاس
حاصــل میکنــد ،صمیمیتریــن تجربــه
شــخصی را بیــن مــا و خــودش ایجــاد
مینمایــد .تمــاس بــا آب میتوانــد
روحمــان را از قیــد و بندهــا رهــا ســازد.
آب پیــامآور روشــنایی و پاکــی اســت .آب
چــه در حــال ســکون و چــه در حالــت
حرکــت نوازشدهنــده روح انســان اســت.
حرکــت و موســیقی آب جلوهگــری بیشــتر
فضــای ســبز نقــش در خــور توجــه دارد.
آب در حــال حرکــت نیــز منعکــس کننــده
امــواج نــور در فضاســت .در آب نیــروی
نهفتــه خاصــی وجــود دارد کــه قــادر اســت
انســانها را از امــراض و بیماریهــای
مختلــف نجــات دهــد آب بــه مــردگان
نیــز امیــد زندگــی مجــدد میبخشــد و بــه
ایــن خاطــر آب ســمبل حیــات و زندگــی
اســت .در ســحر و جــادو نیــز آب تأثیــر
بســزایی دارد و حتــی امــروز نیــز بوســیله
آب پیشــگوییهایی میکننــد نزدیــک
آب عشــق متولــد میشــود ،آب همچــون
عالمــت برکــت اســت ،نمــاز وقتــی کامــل
اســت کــه نمازگــزار بــا وضــو خــود را پــاک
کــرده باشــد.
آب قــادر اســت آنچــه را کــه در ذهــن مــا
میگــذرد آشــکار و ضمیــر ناخــودآگاه
مــا را بیــدار کنــد ،اگــر کلمــات خــوب از
طریــق قلبهــای خــوب خلــق شــود آب را
تغییــر میدهــد و آب هــم بــه نوب ـهی خــود
دنیــا را بــه ســوی بهتــر شــدن دگرگــون
میکنــد .
آب وقتــی حبــس شــود میمیــرد بنابرایــن
بایــد بطــور مــداوم جریــان داشــته باشــد
آب قابلیــت خوانــدن و حفــظ کــردن
اطالعــات را دارد ،ملکولهــای آب ماننــد
دیســک کامپیوتــر پیامهــا را در خــود نگــه
مــیدارد و حمــل میکنــد .آب خــوب یــا

بــد بــه تــک تــک مــا ربــط دارد ،تمــام آبهــا
حتــی یــک لیــوان آب بــه بقیــه آبهــای
جهــان ارتبــاط دارد .آب افــکار و دعاهــای
مــا را در درون خــود حمــل میکنــد.
تمــام زیباییهــا از آب نشــأت میگیــرد
آب وقتــی در معــرض موســیقی قــرار مــی
گیــرد دارای انــرژی میشــود و بلورهــای
زیبــا تشــکیل میدهــد .زمانــی کــه انــرژی
در تمامــی گلهــا بــه آب منتقــل میشــود
بیمــاران بــا نوشــیدن چنیــن آبــی از
مزایــای شــفابخش روحــی و جســمی آن
بهرهمنــد میشــوند .آلودگــی آب یعنــی
آلودگــی روح و روان و تــا زمانــی کــه مــا
دیــدگاه خــود را تغییــر ندهیــم هرگــز قــادر
نخواهیــم بــود آب را بــه شــکل خــاص اولیــه
برگردانیــم .آب بــه عنــوان اجابــت دعاهــای
مــا بــه زمیــن آمــده اســت .واکنــش آب در
برابــر عشــق و قدردانــی هیــچ نیســت مگــر
عظمــت الهــی .هوشــیاری ،آگاهــی ،نیــت
خیــر ،خنــده و عشــق همگــی حیاتــی تــازه
بــه آب میبخشــد .آب وارد کــره زمیــن
میشــود و در آخــر در ســفری شــگفت آور
و بیپایــان و بــه دور دســت کائنــات بــر
میگــردد .روزی آب موجــود در ایــن ســیاه
ســفری را بــه بیــرون از خــود یعنــی بــه
ســوی کهکشــان شــروع میکنــد.
ایرانیــان باســتان آب را کــه یکــی از ایــزدان
مقــدس میشــمردند تقدیــس و تکریــم
میکردنــد و بــا انجــام مراســم ویــژه بــه
مناســبتهای روحانــی خــاص بــرای آب
قربانــی کــرده و نثــار میدادهانــد بدیــن
منظــور گودالــی کنــار آب رود ،دریــا و یــا
چشــمه میکندنــد و قربانــی را درآنجــا
خــون میریختنــد تــا خونــش آب را آلــوده
نکنــد .هشــتمین مــاه ســال و دهمیــن روز
هــر مــاه بــه نــام عنصــر حیاتــی و مقــدس
آب ،آبــان نامگــذاری شــده اســت .در آبــان

روز جشــن ســرور آمیــز بــر پــا میداشــتند
کــه آن را آبانــگاه مینامیدنــد .آناهیتــا
سرچشــمه همــه آبهــای روی زمیــن اســت
و نطفــه همــه مــردان را پاکیــزه میگردانــد
و بطــن همــه مــادگان را تطهیــر میکنــد و
شــیر را در پســتان مــادران پــاک میســازد
و در حالــی کــه در جایــگاه آســمانی خــود
میــان ســتارگان قــرار دارد ،سرچمشــه
دریــای کیهــان اســت .آناهیتــا الهــه عفــت
و شــرم اســت.
ایرانیــان باســتان روز اول اســفند جشــن
آبســاالن بــه مناســبت روان شــدن جویباران
و آبشــارها و همــراه بــا نمایشهــای شــاد
و خنــدهآور بــه نــام کوســه ســواری انجــام
میشــده اســت ،در دهــم اســفند جشــن
را در کنــار رودهــا در گرامیداشــت
رودخانههــا برگــزار میکردهانــد ،نوزدهــم
اســفند را نــوروز رودهــا مینامیدنــد و بــه
الیروبــی و پاکســازی چشــمهها ،نهرهــا و
کاریزهــا میپرداختنــد و بــر آنهــا عطــر
و گالب میپاشــیدند .بیســتم اســفند روز
گلــدان بــود کــه بــه کاشــت گل و گیــاه
و درختــکاری اختصــاص داشــت ،آخریــن
روز زمســتان در جشــن اوشــیدر دختــری
آراســته را ســوار بــر شــتری زیبــا و آذیــن
شــده بــه کنــار آبهــای فرخنــده و گرامــی
دریاچــه هامــون میبردنــد تــا مراســم
نمادیــن بــاروری و زایــش را بــا ســرور
و شــادمانی برگــزار کننــد و شــب هــم
چراغــی بــه نشــانه روشــنایی و پایندگــی
و همیشــگی خانــه و کاشــانه و میهــن
روشــن میکردنــد و در دورن هــر خانــه
آتشــی برفــراز بامهــا بــر میافروختهانــد
دریاچــه هامــون نشــانگر توأمــان توجــه و
تقــدس آب و آتــش در نــزد ایرانیــان اســت
و بدینســان نشــان میدادنــد کــه آب نمــاد
آزادی اســت.

ایرانیــان باســتان از تغییــر فصــول و
پدیدههــای چلــه و تغییــر آبهــا آگاه
بودهانــد ،آنهــا شــب چلــه یــا شــب یلــدا
را مفصــل جشــن میگرفتهانــد ،چــون
بــر ایــن بــاور بودهانــد کــه آبهــا در شــب
چلــه بــزرگ بــه خــواب میرونــد و بــه
همیــن منظــور در بســیاری از جاهــا کــه
قناتهــای اســتخری وجــود داشــته طــی
مراســمی در اولیــن ســاعات دی مــاه درب
قنــات را مســدود میکردهانــد و آب هــا تــا
شــب چلــه کوچــک یعنــی شــب ســده بــه
خــواب میرفتهانــد.
براســاس بــاور آنهــا شــب ســده شــب
بیــداری آبهاســت در صورتــی کــه آب نــر
باشــد و در شــب ســده رهــا نشــود طغیــان
میکنــد و راه بــه بیــرون میگشــاید و آب
مــاده آرام آرام راه خــود را بــاز میکنــد،
پــس شــب ســده بایــد راه آب بــاز شــود
و چنانچــه شــب ســده بــا شــب چهاردهــم
مــاه تــوأم بــوده باشــد بــه تماشــای مهتــاب
در آب مــاده میایســتادهاند .چــون
مهتــاب در آب مــاده آرام ولــی در آب نــر
مــواج بنظــر میرســد و حضــرت خضــر
(ع) بیصبرانــه منتظــر رهــا شــدن آبهــا
و پیونــد آب و زمیــن اســت ،خضــر کــه
از جلوههــای بــارز آب و جاودانگــی اســت
ســفر خــود را از جشــن آبریــزان در تیرمــاه
شــروع میکنــد و در جشــن آبانــگاه آبــان
مــاه اســتراحت مختصــری میکنــد و شــب
چلــه بــزرگ منتظــر خــواب آبهــا و شــب
چلــه کوچــک در انتظــار بیــداری آبهــا و روز
اول اســفند منتظــر روان شــدن آبهاســت.
بــر اســاس بــاور ایرانیــان باســتان همــه
آبهــای جهــان در لحظــه نامعینــی از شــب
یلــدا بــه خــواب میرونــد و از حرکــت بــاز
میایســتند و در آن لحظــه اگــر کســی
دســت در آب کنــد هــر چــه از خداونــد

بخواهــد بــه آن میرســد چــون در لحظــه
خــواب آبهــا درختــان ســر فــرود میآورنــد
و بــه آبهــا ســام میدهنــد و در آن لحظــه
آبشــارها و جویبارهــا از صــدا میافتنــد و
آن لحظــه لحظــه نــزول بــرکات اســت.
بســیاری معتقدنــد آبهــا در شــب عیــد
قربــان بــه خــواب میرونــد ،عــدهای
میگوینــد شــب  21مــاه رمضــان هنگامــی
کــه خضــر عبــور میکنــد آبهــا از حرکــت
میایســتند ،بعضــی میگوینــد شــب 13
تیــر کــه خضــر میآیــد آبهــا الل میشــوند
و آبشــارها و جویبارهــا از صــدا میافتنــد،
گروهــی خــواب آب را لحظــهای از نیمــه
شــعبان و ســبب آن را در گــذر کــردن امــام
زمــان میداننــد .بســیاری میگوینــد در
یکــی از شــبهای قــدر برکــت بــه زمیــن
میآیــد ،خضــر گــذر میکنــد ،آبهــا ســاکن
و درختــان بــه زمیــن خــم میشــوند.
در مراســم عروســی رســم بــوده کــه بــرای
عــروس آب میریختهانــد و عــروس و
دامــاد بــه یکدیگــر در کاســهای آب نــگاه
میکردنــد و ســپس هــر دو آن آب را
مینوشــیدند .آب ریختــن پشــت ســر
مســافران در ظــرف از دیگــر رســوم مربــوط
بــه تقــدس و کرامــت آب اســت.
آب پیــک امــام زمــان اســت در بســیاری از
نقــاط چاههــای متعــددی وجــود دارد کــه
بــه نــام چــاه امــام زمــان نامیــده میشــود.
در هنگامــه تحویــل ســال تمــام افــراد
خانــواده دور هــم جمــع شــده و در
میانشــان کاســهای پــر از آب روی ســینی
بزرگــی قــرار میدهــد ،در آب عطــر و
گالب میریزنــد و بــزرگ خانــواده دعــای
تحویــل ســال را میخوانــد و ســپس بــا
زمزمــهی دعــا و درود گویــان آب کاســه را
بــه وســیله انگشــتان بــه روی همــه افــراد
خانــه میپاشــند و بقیــه آب را در گوشــه
حیــات میریزنــد.
قبــل از نــوروز پیکهــای بهــاری در
کوچههــا را میافتنــد و آمــدن بهــار را
بشــارت میدهنــد مــردم پشــت ســر آنهــا
آب میپاشــند و قبــل از آمــدن میرنــوروزی
کاسـهی پــر ازآب کــه درون آن ســیب و انار
اســت بــه میــر نــوروزی تقدیــم میکننــد.
انســانها هنگامــی کــه خــواب بــد میبیننــد
بــه نــزد رود یــا چشــمهای رفتــه و خــواب
خــود را بــرای آب بازگــو میکننــد یعنــی
توســط آب از بالهــا نجــات میجوینــد.
هنــگام جــان دادن مریــض در گلــوی او
چنــد قطــره آب میچکاننــد تــا کــه از ایــن
عالــم بیبهــره نــرود.
رابطــه آســمان و آب در اندیشــه انســانی
براســاس تجربیــات شــکل گرفتــه ابــر،
بــاران ،رنگینکمــان ،بــرف ،تنــدر،
آذرخــش ،هالــه مــاه ،ســتارگان ،خورشــید،
کهکشــان و راه شــیری در مجموعــه مظاهــر
آســمانی مربــوط بــه آب هــر یــک جایگاهــی
دارنــد.

