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نسخه عالج بخش 
مشکالت، بکارگیری 

نیروی انسانِی تواناست
 صفحه 4

آگهی مرحله دهم سال 1396) منطقه یک کرمان (
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي 

اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض )) آگه
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي و اراضــي  نامــه قان

ــمي ((  ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
ــه  ــی  ک ــیله  امالک ــور بدینوس ــواد مذک ــرای  م در اج
ــون  ــوع قان ــالف  موض ــل اخت ــای  ح ــر اراء هیاته براب

تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
ــه  ــي  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــه و ادام ــا پذیرفت ــت انه ــان  تقاضــای ثب ــک  کرم ی
ــز  ــور تجوی ــون مذک ــق قان ــا مطاب ــی انه ــات ثبت عملی
ــی از  ــالک فرع ــماره پ ــب ش ــه ترتی ــت  ب ــده اس گردی
ــخصات  ــک و مش ــوع  مل ــل  وق ــش مح ــی  و بخ اصل
واقــع                                                                                                                                               ) ثبــت  متقاضیــان   ( مالكیــن  یــا  مالــک 

ــان   ــتان کرم ــی شهرس ــهای  ) 1-4-8  (  ثبت در بخش
بشــرح ذیــل اگهــی  میشــود تــا  در صورتــي کــه  
شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت بــه صــدور ســند 
ــد  ــان اعتراضــي داشــته باشــند بتوانن مالكیــت متقاضی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 

ــلیم  .... ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
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صفحه 6

دقت به وقت انتخاب 
سجاد صفاهانی زاده

ــاز  ــورا وارد ف ــن ش ــا ، ای ــای کاندیداه ــه ه ــه برنام ــرای ارائ .ب
ــدام  ــر ک ــا ه جــدی انتخــاب شــهردار شــده اســت .کاندیداه
بــا ِســبقه و دیــدگاه متفــاوت خــود برنامــه ای را آمــاده کــرده 
و در اختیــار شــورا و مــردم قــرار داده انــد . در ابتــدای رونــد 
ــود  ــورا ب ــای ش ــد اعض ــورد تاکی ــه م ــهردار ، آنچ ــاب ش انتخ
واجــد شــرایط بــودن تمامــی پنــج کاندیــدای نهایــی از منظــر 
نــگاه مــردم بــه تغییــر مبتنــی بــر مشــی اصــالح طلبــی اســت 
. در ایــن مــورد از دیــد رســانه ی سیاســی ، لــزوم دقــت نظــر 
ــزد  شــورا دو چنــدان اســت هنگامــی کــه در شــهری مثــل ی
کــه اکثریــت لیســت امیــد آنجــا هــم شــورای شــهر را تشــكیل 
داده امــا یــک فــرد از جبهــه پایــداری نهایتــا برگزیــده شــورا 
جهــت ســكان داری شــهرداری یــزد شــد . در کرمــان گزینــه 
ــد  ــی دارن ــه اصــالح طلب ــا ســوابق بســیار روشــنی در زمین ه
امــا مشــخصا امتیــازات فــردی چــون کمالــی وپــور اســماییلی 
ــده الزم مــی  ــن زمینــه کمتــر اســت و نگارن از ســایرین در ای
دانــد تــا ایــن امــر مــد نظــر شــورا قــرار گیــرد . نكتــه دیگــر که 
بســیار مــورد توجــه اســت دیــدگاه و رویكــرد اساســی برنامــه 
ــع  ــل واق ــه و تحلی ــكاش و تجزی ــورد کن ــد م ــه بای ــاس ک ه
ــخص  ــای مش ــی ه ــا خروج ــه ای ب ــا برنام ــود و از دل آنه ش
ــی دو  ــورا پیچیدگ ــه کار ش ــن زمین ــردد . در ای ــتخراج گ اس
ســویه ای دارد ، بررســی برنامــه هــا و رویكــرد هــا و ضمــن آن 
انتخــاب شــهردار کاری مشــكل اســت کــه حتــی منتهــی بــه 
یــک گزینــه تــک بعــدی برنامــه محــور هــم نیــز نبایــد گــردد. 
ادامه در صفحه 2

گزارش هفته نامه سیاست روشن از:
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دقـت به وقـت انتـخاب 

سیاست های غلط دولتی در واگذاری امکانات به حاشیه نشین ها

سجاد صفاهانی زاده
ــورای  ــاده ش ــوق الع ــات ف ــزاری جلس ــا برگ ب
شــهر کرمــان بــرای ارائــه برنامــه هــای 
ایــن شــورا وارد فــاز جــدی   ، کاندیداهــا 
انتخــاب شــهردار شــده اســت .کاندیداهــا 
هــر کــدام بــا ِســبقه 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 
ــه  ــردم ب ــگاه م ــر ن ــی از منظ ــدای نهای کاندی
تغییــر مبتنــی بــر مشــی اصــالح طلبــی اســت 
ــی  ــانه ی سیاس ــد رس ــورد از دی ــن م . در ای
ــت  ــدان اس ــورا دو چن ــر ش ــت نظ ــزوم دق ، ل
هنگامــی کــه در شــهری مثــل یــزد کــه 
ــورای  ــم ش ــا ه ــد آنج ــت امی ــت لیس اکثری
شــهر را تشــكیل داده امــا یــک فــرد از جبهــه 
پایــداری نهایتــا برگزیــده شــورا جهــت ســكان 
داری شــهرداری یــزد شــد . در کرمــان گزینــه 
هــا ســوابق بســیار روشــنی در زمینــه اصــالح 
ــردی  ــازات ف ــا مشــخصا امتی ــد ام طلبــی دارن
چــون کمالــی وپــور اســماییلی از ســایرین در 
ایــن زمینــه کمتــر اســت و نگارنــده الزم مــی 
دانــد تــا ایــن امــر مــد نظــر شــورا قــرار گیــرد 

. نكتــه دیگــر کــه بســیار مــورد توجــه اســت 
دیــدگاه و رویكــرد اساســی برنامــه هــاس کــه 
بایــد مــورد کنــكاش 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 رویكــرد هــا و ضمــن آن انتخــاب 
شــهردار کاری مشــكل اســت کــه حتــی 
ــه یــک گزینــه تــک بعــدی برنامــه  منتهــی ب
ــی  ــه عبارت ــردد. ب ــد گ ــز نبای ــم نی ــور ه مح
ــه  ــا در پیمان ــدا ه ــای کاندی ــه ه ــد برنام بای
ــدا  ــی آن کاندی ــوان عملیات ــه ت ــخصی ک مش
ــرار  و برنامــه اش مــی باشــد مــورد بررســی ق
ــوان اجرایــی در  گیــرد و مجموعــه برنامــه و ت
یــک تــوازن عاقالنــه منجــر بــه انتخــاب گزینه 
ــه  ــهایی ک ــن چالش ــردد . مهمتری ــوب گ مطل
کرمــان و شــهرداری آن بــا آن دســته و پنجــه 
نــرم مــی کنــد مــواردی اســت کــه محدودیــت 
ــا  ــوده ام ــهر ب ــادی ش ــای متم ــال ه ــای س ه
ــه  ــا بعضــا ب ــه آنهــا توجهــی نشــده اســت ت ب
ــد .  ــاز کنن شــكل یــک غــده ســرطانی ســر ب
بــه واقــع همزمــان بــا رشــد جمعیــت شــهر و 
در هــم آمیختــن فضاهــای شــهری ، مــواردی 
ماننــد مشــكالت حمــل و نقــل و تــردد ، 
خدمــات شــهری از جملــه مبحث پســماندهای 

پایــدار  منابــع درآمــدی  ، بحــث  شــهری 
ــرای شــهرداری و حفــظ حراســت از هویــت  ب
ــدرن  ــعه و م ــار توس ــهر در کن ــگ ش و فرهن
شــدن شــهر از جملــه مهمتریــن هــای چالــش 
هــای پیــش روی شــهرداری و شــورای شــهر 
ــده  ــوارد ، نگارن ــن م ــر ای ــه ب ــا تكی ــت . ب اس
ــات و  ــن موضوع ــا ای ــه اساس ــد اســت ک معتق
دغدغــه هــا را بــا شــكل و ظاهــر گاهــا متفاوت 
مــی تــوان در برنامــه پنــج کاندیدا یافــت نمود 
ــت ارزش  ــاری جه ــد معی ــی توان ــا آنچــه م ام
بخشــی باشــد قابلیــت اجرایــی و ضمانــت 
ــت . ــرد هاس ــا و رویك ــه ه ــی برنام ــای مال ه

ــردن  ــی ک ــا بحــث را مال ــورد لزوم ــن م  در ای
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 
بلكــه مجموعــه راهكارهــای در برنامــه هــا کــه 
منجــر بــه پویایــی و تحــرک مالــی بدنــه شــهر 
ــه  ــورد توج ــد م ــردد بای ــی گ ــهرداری م و ش
ــش  ــاس کش ــر اس ــهرداری ب ــرد . ش ــرار گی ق
درآمــدی شــهر و البتــه شــهروندان خــود اداره 
ــی  ــت اجرای مــی شــود پــس برنامــه ای ضمان
قــوی تــری پیــدا مــی کنــد کــه ارتقــای ایــن 
ــژه  ــه وی ــورد توج ــدی در آن م ــت درآم ظرفی

قــرار گرفتــه باشــد . راهكارهایــی جهــت 
افزایــش تراکــم جمعیتــی شــهر و پویایــی 
ــی ،  ــای خدمات ــب و کاره ــا و کس ــت ه فعالی
تــا حمایــت از کســب و کارهــای پــول ســاز و 
ــدگاه  ــف ، از دی ــای مختل ــذاری ه ــرمایه گ س
رشــد ظرفیــت فرهنگــی اقتصــادی شــهر کــه 
خروجــی همــه آنهــا بــه ســمت افزایــش درآمد 
ــد  ــی توان ــرانه شــهر و شــهروندان اســت م س
ــا  ــی نهایت ــت مال ــن قابلی ــد . ای ــا باش کارگش
بایــد بــا خروجــی هــای کارکــردی اجتماعــی 
 ، قــرار گیــرد  بررســی  و فرهنگــی مــورد 
بــه عبارتــی هــر گونــه توســعه و تقویــت 
ــای  ــرد ه ــا رویك ــازگار ب ــد س ــی شــهر بای مال
ــن  ــد و ضم ــهر باش ــی ش ــی و فرهنگ اجتماع
اینكــه زنــده بــودن و پویایــی شــهر بایــد مــد 

نظــر باشــد امــا عــدم تضــاد آنهــا بــا پایــه های 
ــرا  ــد چ ــه باش ــورد توج ــد م ــز بای ــی نی اساس
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 
ــخص  ــدار و مش ــرد پای ــک رویك ــه ی ــرد ک ک
بــا دیــد چندگانــه ای کــه هــم ضمانــت 
ــی  ــی مبتن ــت اجرای ــم ضمان ــه ای و ه برنام
ــر ارزش هــای اساســی شــهر را دارد توســط  ب
ــا  ــازی آنه ــرآورده س ــوان ب ــا ت ــهرداری ب ش
ــان  ــوان کرم ــا بت ــردد ت ــی گ ــاب و اجرای انتخ
را بــه آنچــه شایســته آن اســت رســانید .  

محســن پوراســماعیلی کاندیــدای شــهرداری 
و  کارشناســی  مــدرک  دارای  کرمــان 
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 
ــی  ــط دولت ــای غل ــت ه ــت: سیاس حاضرگف
در واگــذاری امكانــات بــه مناطــق  دارای 
حاشــیه نشــینی ، پاییــن بــودن میــزان 
ــژه قشــر  ــه وی ــردم ب نشــاط و شــادابی در م
ترافیــک  نامطلــوب  وضعیــت  میانســال، 

ــم  ــاری حری ــزار هكت شــهری، وســعت 92 ه
شــهر و وجــود طــرح هــای هــادی روســتایی 
در ایــن حریــم، وجــود ناهنجــاری هــا و 
معضــالت زیرپوســتی در قشــر جــوان، بانــوان 
ــت. ــان اس ــهر کرم ــی ش ــكالت اساس از مش
سیاســت روشــن/ محســن پوراســماعیلی در 
نشســت فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان 
ــه برنامــه هــای کاندیداهــای  ــه منظــور ارائ ب
ــا ایــده مســتقل  شــهرداری کرمــان گفــت: ب
و نگــرش در تغییــر رویكردهــا و ســاختارهای 
ــهر و  ــورای ش ــا ش ــگ ب ــهرداری هماهن ش
تعامــل بــا دســتگاه هــای تصمیــم گیــر 

شــرایط  بهبــود  بــرای  ســاز  تصمیــم  و 
ام. آمــاده  بــرای خدمــت  شــهر کرمــان 
از  باالدســتی  هــای  پوراســماعیلی طــرح 
ــل و  ــرح حم ــهر، ط ــع ش ــرح جام ــه ط جمل
ــنهادی  ــه پیش ــک و ... در برنام ــل وترافی نق
مــورد توجــه قــرار داده وافــزود: تاکنــون 
در  توجهــی  قابــل  و  موثــر  اقدامــات 
خصــوص آبادانــی کرمــان در دوره هــای 
مختلــف شــهرداری صــورت گرفتــه امــا 
جــای کار بســیاری در شــهر کرمــان وجــود 
ــتانداردهای  ــا اس ــهر ب ــک ش ــه ی ــا ب دارد ت
شــود. تبدیــل  جهانــی  و  ای  منطقــه 
ــهرداری  ــازی ش ــاری و شهرس ــت معم معاون
و  هكتــاری  هــزار   13 وســعت  کرمــان 
تراکــم حداکثــر 40 نفــر در هكتــار را از 
ــت و  ــان دانس ــهر کرم ــكالت ش ــه مش جمل
ادامــه داد: بــاال آمــدن آب هــای زیرســطحی 
ــول  ــالب در ط ــبكه فاض ــل ش ــدم تكمی وع
ــی در  ــرت داخل ــادی، مهاج ــای متم دوره ه
شــهر از محــدوده بافــت کهــن بــه پیرامــون 
ــژه  ــه وی ــاری ب ــای اقم ــهرک ه ــهر و ش ش
ــا  ــه ب ــن در منطق ــرار گرفت ــهر، ق ــرب ش غ

ــاالی  ــر ب ــاد و عم ــه زی ــبی زلزل ــر نس خط
ســاختمان هــا، عــدم تكمیــل بازنگــری 
ــط  ــتن ضواب ــهر و نداش ــی ش ــرح تفصیل ط
وجــود  عــدم  تفصیلــی،  طــرح  کامــل 
ضوابــط و مقــررات نمــا و منظــر شــهری 
از ســایر مشــكالت شــهر کرمــان اســت.

ــعه  ــه توس ــهری ب ــكالت ش ــر مش وی از دیگ
ــل مهاجــرت هــای  ــه دلی حاشــیه نشــینی ب
ــن در  ــودن زمی ــراف و ارزان ب ــهرهای اط ش
حریــم شــهر دانســت وافــزود: سیاســت 
ــات  ــذاری امكان ــی در واگ ــط دولت ــای غل ه
بــه ایــن مناطــق، پاییــن بــودن میــزان 

ــژه قشــر  ــه وی ــردم ب نشــاط و شــادابی در م
ترافیــک  نامطلــوب  وضعیــت  میانســال، 
ــم  ــاری حری ــزار هكت شــهری، وســعت 92 ه

شــهر و وجــود طــرح هــای هــادی روســتایی 
در ایــن حریــم، وجــود ناهنجــاری هــا و 
معضــالت زیرپوســتی در قشــر جــوان، بانــوان 
از دیگــر مشــكالت شــهر کرمــان اســت.

ــدد  ــای متع ــروژه ه ــه پ ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
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 
ــد. ــرح را بخواه ــام ط ــر در اتم ــل تاخی دلی

پوراســماعیلی بــا تاکیــد بــر جمــع آوری 

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

گزارش هفته نامه سیاست روشن از روند بررسی انتخاب شهردار کرمان توسط شورای شهر

اجتماعی

زن و مرد بودن همکاران برای من فرقی ندارد
ــان  ــهرداری کرم ــدای ش ــام کاندی ــد س محم
و  عمــران  کارشناســی  مــدرک  دارای 
کارشناســی حقــوق قضایــی وشــهردار کرمــان 
بــه مــدت هفت ســال و نیم، مشــاور اســتاندار 
در امــور شــهرداری هــا، رییــس اولیــن دوره 
ــان، عضــو دوره  ــهر کرم ــورای اســالمی ش ش
ــس اداره کل  ــورا، ریی ــوم ش ــای دوم و س ه
اصــل  گفــت:  اســتان  فرهنگــی  میــراث 
ــر شــفافیت و پاســخگویی و  ــن ب ــت م مدیری
شــیوه مدیریتــی بنــده، مــردم محــور اســت، 
ــه  ــهروند درج ــانی، ش ــول انس ــاظ اص از لح
دار نداریــم و پســندیده نیســت بخشــی از 
شــهر از لحــاظ خدمــات شــهری، زیباســازی 
ــاوت داشــته باشــد. ــاط تف ــایر نق ــا س و ...  ب

سیاســت روشــن/محمد ســام در نشســت 
فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان بــه 
منظــور ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــای 
ــه ارتباطــی  شــهرداری کرمــان گفــت: هرگون
ــده  ــورا دی ــهردار و ش ــن ش ــته بی را در گذش
ــردم  ــدم م ــه ام و معتق ــا درس گرفت و از آنه
شــورا را انتخــاب کــرده انــد کــه شــهر 
ــد. ــاه بیاورن ــا رف ــرای آنه ــرده و ب ــاد ک را آب

ــورا  ــت از ش ــه تبعی ــف ب ــود را موظ ــام خ س
ــر  ــن ب ــت م ــل مدیری ــت:  اص ــت و گف دانس
ــی  ــیوه مدیریت ــخگویی و ش ــفافیت و پاس ش
بنــده، مــردم محــور اســت، از لحــاظ اصــول 

و  نداریــم  دار  درجــه  شــهروند  انســانی، 
از  شــهر  از  بخشــی  نیســت  پســندیده 
و  زیباســازی  شــهری،  خدمــات  لحــاظ 
ــد. ــته باش ــاوت داش ــاط تف ــایر نق ــا س ...  ب

شــهردار اســبق کرمــان بــا بیــان اینكــه 
ــرای  ــود ب ــاران خ ــگاران را ی ــانه و خبرن رس
ــرای  ــی ب ــو و راه ــک س ــب از ی ــع معای رف
ارتبــاط بــا مــردم از ســوی دیگــر مــی دانــم، 
افــزود: بــرای اداره شــهرداری نیــازی بــه 
اســتفاده از نیروهــای خــارج از ایــن مجموعــه 
ــرای  ــكاران ب ــودن هم ــرد ب نیســت و زن و م
مــن فرقــی نــدارد و اصــل بــر شایســته 
از  اســتفاده  ودرخصــوص  اســت  ســاالری 
جوانــان و جــوان گرایــی گوشــم را بــرای 
ام. کــرده  آمــاده  صدایــی  هــر  شــنیدن 

ــینی  ــیه نش ــورا حاش ــته ش ــو ادوار گذش عض

را معلــول وضعیــت اقتصــادی بــد ســال 
هــای قبــل و کنونــی دانســت و گفــت:  
ــزرگ  ــه حاشــیه شــهرهای ب هجــوم مــردم ب

بــرای همــه شــهرها مشــكالتی را بــه وجــود 
آورده و مختــص کرمــان نیســت و بایــد ایــن 
موضــوع مهــم ازحالــت بحرانــی خــارج شــود.

وی بــا بیــان اینكــه طــرح جامــع قلعــه 
ــر در صــورت اجــرا براســاس  اردشــیر و دخت
طــرح مــدون اولیــه مــی توانــد بــر کل شــهر 
متحــول  را  کرمــان  شــهر  و  تاثیرگــذارد 
کنــد، گفــت: بودجــه ســاالنه شــهرداری بایــد 
مبتنــی بــر برنامــه باشــد و مدیریــت هزینــه 
ــد در  در شــهرداری بســیار مهــم اســت و بای
ــه  ــرد و هرگون ــه ک ــرح ارائ ــه ط ــن زمین ای
اســراف تعطیــل و اصــل اهــداف اقتصــاد 
شــود. داده  قــرار  نظــر  مــورد  مقاومتــی 

مســتمر  آمــوزش  بــر  تاکیــد  بــا  ســام 
کارشناســی  بنــدی  تعرفــه  شــهروندان، 
شــهرداری،  مختلــف  مناطــق  در  امــالک 

ــی  ــِی بوم ــازی اداری، روح فرهنگ ــاده س س
ــكیل  ــهرداری، تش ــی ش ــای عمران ــه ه برنام
جلســات خــاص انتقــاد، حمایــت از ســازمان 

هــای مــردم نهــاد و ... تاکیــد کــرد و گفــت 
: بخــش عمــده ای از وظایــف شــهرداری 
خصوصــی  بخــش  بــه  تــوان  مــی  را 
دالیــل  از  یكــی  شــاید  و  کــرد  واگــذار 
ایجــاد ســازمان هــای مختلــف در کنــار 
ــر  ــررات دســت و پاگی شــهرداری، حــذف مق
ــت. ــده اس ــق نش ــر محق ــن ام ــه ای ــوده ک ب

وی اجــرای طــرح جامــع ترافیــک شــهر 
ــرای  ــكان اج ــی ام ــه و بررس ــان، مطالع کرم
ــت  ــل در شــهر، تقوی ــوا و مونوری شــبكه ترام
نــاوگان حمــل و نقــل شــهری، پیگیــری 
فــوری پــروژه هــای نیمــه تمــام شــهر، 

تعبیــه  و  ســبز  فضــای  ســرانه  افزایــش 
شــیرهای آتــش نشــانی در ســطح شــهر 
ــه  ــر گرفت ــای در نظ ــه ه ــر برنام و ... از دیگ
ــرای شــهر کرمــان دانســت و گفــت:  شــده ب
مدیریــت وضعیــت اجتماعــی مــردم، بخشــی 
ــرای آن  ــد ب ــت شــهری اســت و بای از مدیری
ــی اجــرای  ــی اجتماع ــه داشــت و ارزیاب برنام
ــرای  ــهری ب ــط ش ــی محی ــا، طراح ــروژه ه پ
ــوالن و اجــرای  ــراد خــاص و معل اســتفاده اف
ــهر  ــالب ش ــروژه فاض ــر پ ــریع ت ــه س ــر چ ه
اســت  دیگــر مســائل مهمــی  از  کرمــان 
بگیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  کــه 

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

جای کار بسیاری در شهر کرمان 
وجود دارد.
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حکمروایی مدرن عاری از فساد

یک شهر هوشمند از بسیاری کارهای اشتباه جلوگیری می کند

شــهرداری  کاندیــدای  زاده  عالــم  مهــران 
کرمــان کارشــناس ارشــد پیوســته معمــاری 
ــدت  ــه م ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
بــه مــدت 2 ســال معــاون دفتــر فنــی و 
مشــاور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اداره فرهنــگ  اســتان کرمــان سرپرســت 
کرمــان،  شهرســتان  اســالمی  ارشــاد  و 
)مرکــزی(  ملــی  کتابخانــه  سرپرســت 
و  شهرســازی  واحــد  کارشــناس  کرمــان، 
واحــد اجرایــی ســازمان مســكن و شهرســازی 
اســتان کرمــان، مدیرعامــل و رئیــس هیــأت 
مدیــره وعضــو هیــات مدیــره تعاونــی مســكن 
کارکنــان ارشــاد کرمــان، مدیرعامــل تعاونــی 
مســكن اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه 
ــگاه  ــازرس آزمایش ــان، ب ــكی کرم ــوم پزش عل
اتحادیــه  کویر،بــازرس  بســتر  ســنگ 
تعاونی هــای مســكن اســتان کرمان،عضــو 
هیــأت مدیــره انجمــن انبــوه ســازان مســكن 

ــازان  ــوه س ــن انب ــر انجم ــتان کرمان،دبی اس
ــره  ــأت مدی ــتان کرمان،عضــو هی مســكن اس
ــتان  ــی اس ــی و مهندس ــات فن ــن خدم انجم
ســازمان  مدیــره  هیــأت  عضــو  کرمــان، 
ــان  ــتان کرم ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ
ــازمان های  ــا و س ــد نهاده ــدا بای ــت: ابت گف
ــایی  ــهری را شناس ــت ش ــا مدیری ــط ب مرتب
شناســایی  را  قانونی شــان  وظیفه هــای  و 
کنیــم و هماهنگی هــای الزم را در جهــت 

دهیــم. انجــام  شــهری  رونــق  و  توســعه 
در  زاده  عالــم  روشــن/مهران  سیاســت 
ــان  ــوق العــاده شــورای شــهر کرم نشســت ف
ــه هــای کاندیداهــای  ــه برنام ــه منظــور ارائ ب
شــهرداری کرمــان گفــت: حكمروایی شــهری 
بــه معنــای حاکمیــت شایســته شــهری 
اســت، در برخــی موضوعــات  ازجملــه در 
ــی و  ــی، اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل حوزه ه
کاربــردی  شــهرداری بایــد حكمروایــی کنــد 
ــاری از  ــدرن ع ــی م ــه حكمروای ــیدن ب و رس
فســاد، خــالق، تخصصــی محــور  و مشــارکت 
پذیــر شــهرداری بایــد نهایــت تــالش خــود را 
برنامه هــای منظــم و کاربــردی داشــته باشــد.

ــام  ــه نظ ــفانه الیح ــت: متأس ــم زاده گف عال
مدیریــت واحــد و یكپارچــه به جایــی نرســیده 
ــوان  ــه می ت ــن اســت ک اســت و پیشــنهاد ای
یــک مدیریــت هماهنــگ را در شــهر پیگیــری 
ــم  ــا تعامــل آن را سروســامان دهی ــم و ب کنی

و قطعــاً شــهرداری بایــد در ایــن حــوزه 
ــد.  ــم کن ــی ه ــته و حكمران ــی داش حكمروای
ــا  ــد نهاده ــدا بای ــرد: ابت ــان ک وی خاطرنش
مدیریــت  بــا  مرتبــط  ســازمان های  و 
وظیفه هــای  و  شناســایی  را  شــهری 
قانونی شــان را داشــته باشــیم و شناســایی 
کنیــم و هماهنگی هــای الزم را در جهــت 
دهیــم. انجــام  شــهری  رونــق  و  توســعه 

ــوازی  ــری از م ــد برجلوگی ــا تاکی ــم زاده ب عال

کاری گفــت: بایــد تفویــض اختیــار شــود 
از  و هماهنگی هــای الزم صــورت گیــرد و 
ــن  ــم، همچنی ــری کنی ــا جلوگی ــوازی کاره م
تــا  باشــیم  داشــته  کارگروه هایــی  بایــد 
بــا عضویــت ایــن نهادهــا، آنــان را پــای 
درون ســازمانی  تعامــالت  و  مذاکــره  میــز 
همــه  تــا  مــی رود  توقــع  بیاوریم.ایــن 
و  کننــد  شــرکت  مربــوط  دســتگاه های 
را  هماهنگی هــا  تــا  اســت  ایــن  هــدف 
برســانند. حداکثــر  بــه  خدمــات  بــرای 

وی بــا بیــان اینكــه شــهرداری بایــد حاکمیت 
ــرار  ــر ق ــهرداری  مدنظ ــور ش ــر ام ــود را ب خ
دهــد گفــت: حكمروایــی شــهری بــه معنــای 
در  اســت،  شــهری  شایســته  حاکمیــت 
ــای  ــه در حوزه ه ــات  ازجمل ــی موضوع برخ
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی و کاربــردی  
شــهرداری بایــد حكمروایــی کنــد و رســیدن 
بــه حكمروایــی مــدرن عــاری از فســاد، 
ــر  خــالق، تخصصــی محــور  و مشــارکت پذی
شــهرداری بایــد نهایــت تــالش خــود را 
برنامه هــای منظــم و کاربــردی داشــته باشــد.

عالــم زاده بــا بیــان اینكــه 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 
ــترکی  ــد دفترمش ــهرداری بای ــی و ش فرهنگ
نماینــد. تجهیــز  قدیــم  بافــت  در  را 

بــرای شــفافیت  بایــد  وی تصریــح کــرد 
ــت:  ــم وگف ــالش  کنی ســازی در شــهرداری ت
کاهــش تصدی گــری و تــالش در جهــت 
شــفافیت بایــد از برنامه هــای شــهردار باشــد.

ــا  ــه آی ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــم زاده ب عال
زبالــه ارزشــمند اســت یــا خیــر، گفــت: 

ــه  ــه زبال ــا ثابت شــده اســت ک ــون در دنی اکن
ارزشــمند اســت وی می تــوان از ارزش آن 
اســتفاده کــرد و همچنیــن بایــد ســرانه 
ــن کار  ــم و ای ــاال ببری ــهری را ب ــات ش خدم
ــد. ــام ده ــد انج ــی می توان ــش خصوص را بخ

وی بابیــان اینكــه دغدغــه مــن تمــام مــردم 
شــهر اســت گفــت: دغدغــه مــن همــه 
ــال  ــه دنب ــد ب ــتند و بای ــه هس ــار جامع اقش
ــه  ــای جامع ــه بخش ه ــه در هم ــام عادالن نظ
ــاص را  ــروه خ ــک گ ــط ی ــد فق ــیم. نبای باش
ــرارداد. ــوار را مدنظــر ق ــد خان ــد بلكــه بای دی

کلیــه  دادنــد:  ادامــه  ایشــان 
بخــش  در  کــه  سیاســت گذاری هایی 
فقرزدایــی اتفــاق افتــاد بــه ایــن ســمت 
رفتیــم و بایــد حداقل هایــی را هــم بــرای ایــن 
مــوارد در نظــر گرفــت، اعتقــاددارم کــه بایــد 
ــد  ــهردار نمی توان ــود و ش ــز ب ــرف می یک ط
شــهردار باشــد و از آن طــرف هم ذینفع باشــد.

بایــد  اول  ســال  در  گفــت:  زاده  عالــم 
کــه  باشــد  ایــن  دنبــال  بــه  شــهرداری 
و  کنــد  پرداخــت  را  خــود  بدهی هــای 
همیــن اقــدام هــم رضایــت مــردم را در 

ــات  ــرای اقدام ــد ب ــد داشــت و بای ــی خواه پ
خــود در این یــک ســال اول برنامه ریــزی 
ــای  ــوص برنامه ه ــن در خص ــم.  همچنی کنی
ــهرداری  ــه ش ــت ک ــد گف ــم بای ــی ه فرهنگ
برنامه ریزی هــای  در  نمی توانــد  به تنهایــی 
کنــد. عمــل  به تنهایــی  فرهنگــی 

بــه  دوره  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــا  ــتی ب ــت وام بایس ــكالت دریاف ــل مش دلی
ــه  بخــش خصوصــی مذاکــره کنیــم و بایــد ب
ــم و خواهــش  ــال بخــش خصوصــی بروی دنب
ــق  ــم موف ــا می توانی ــد و آنج ــا بیاین ــم ت کنی
باشــیم کــه زمینــه بــرد را بــرای آنــان 
اینكــه  فراهــم کنیــم و پــول را به جــای 
در بانــک بگذارنــد در بخش هــای شــهری 
ــت  ــد از ظرفی ــن بای ــد و همچنی ــه کنن هزین
کشــوری هــم در ایــن رابطــه اســتفاده کنیــم.
بخــش  بــه  خوش بیــن  داد:  ادامــه  وی 
بخــش  از  اســتفاده  و  هســتم  خصوصــی 
خصوصــی در برنامه هــای مــن اســت   و 
اوراق قرضــه هــم از مــواردی اســت کــه 
وزارت  و  کــرد  اســتفاده  آن  از  می تــوان 
کشــور از ایــن اوراق پشــتیبانی می کنــد.

منصــور کمالــی کاندیــدای شــهرداری کرمان 
دارای لیســانس مهندســی آب، کارشــناس 
ارشــد ســازه هــای آبــی و دانشــجوی دکتــرا 
گفــت: اگــر شــهردار شــوم یكــی از معاونــان 
و یكــی از شــهرداران مناطــق خانــم خواهــد 
جنســیتی  تبعیــض  هیچ گونــه  و  بــود 
شــد. نخواهــم  قائــل  پســت های  بــرای 

سیاســت روشــن/ منصــور کمالــی در نشســت 

فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان بــه منظور 
ــهرداری  ــای ش ــای کاندیداه ــه ه ــه برنام ارائ
ــاد و  ــهر ش ــاک، ش ــهر پ ــت: ش ــان گف کرم
شــهر هوشــمند را به عنــوان شــعار خــود 
ــارج  ــوری خ ــروژه مح ــد از پ ــده ام، بای برگزی
ــرار  ــر ق ــوری را مدنظ ــه مح ــویم و برنام ش
دهیــم و برنامــه من بــه عالم زاده دیگــر نامزد 
ــت. ــک اس ــیار نزدی ــان بس ــهرداری کرم ش

کمالــی نامــزد کاندیــدای شــورای شــهر 
ــر شــهردار شــوم یكــی از  ــت: اگ ــان گف کرم
معاونــان و یكــی از شــهرداران مناطــق خانــم 
خواهــد بــود و هیچ گونــه تبعیــض جنســیتی 
شــد. نخواهــم  قائــل  پســت های  بــرای 

موجــود  اشــتباهات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در طراحــی زیــر گذرهــا وپلهــا کرمــان 
گفــت: یــک شــهر هوشــمند از بســیاری 
می کنــد  جلوگیــری  اشــتباه  کارهــای 
می تــوان  تكنولــوژی  باوجــود  اکنــون  و 
ــرد. ــت ک ــم از راه دور مدیری ــا را ه پروژه ه
میتــوان  اینكــه  بــر  تاکیــد  بــا  کمالــی 
عادتهــای مــردم را تغییــر داد گفــت: احــداث 
ترامــوا از گزینه هــای مثبــت بــرای حــل 
مشــكالت ترافیــک شــهر کرمــان اســت.
تشــویق  را  مــردم  بایــد  داد:  ادادمــه  وی 
ایــن  کنیــم،  دوچرخــه  از  اســتفاده  بــه 
نیســت کــه بخواهیــم عادت هــای مــردم 

عادت هــا  بایــد  بلكــه  کنیــم  تغییــر  را 
دهیــم. ســوق  ســمت ها  ایــن  بــه  را 

 100 برنامــه  اینكــه   بیــان  بــا  کمالــی 
عملــی  روز   100 در  را  خــود  روزه 
همــه  تــا  اســت  الزم  و  کــرد  خواهــم 
بــه  دادن  بهــا  کنندگفــت:  مشــارکت 
بافــت تاریخــی ایجــاد درآمــد می کنــد.

خوانــد  نامطلــوب  را  شــهر  چهــره  وی 
وگفــت: یــک خط کشــی ســفید و زرد در 
خیابان هــای شــهر وجــود نــدارد کــه راننــده 
ــای  ــد، تابلوه ــذاب باش ــد و ج ــاداب کن را ش

راهنمــا در ســطح شــهر هــم کهنــه هســتند 
و اگــر ترمیــم شــود خــود درآمــد مــی آورد.

ــد وگفــت:  ــی شــهر را خودگــردان خوان کمال
ــان  ــش رود آن زم ــم پی ــز باه ــر همه چی اگ
ــد.  ــد ش ــق خواه ــر محق ــای مدنظ برنامه ه
ــد  ــرد: بای ــه ک ــهرداری اضاف ــزد ش ــن نام ای
افــراد و کارکنــان شــهرداری را آمــوزش 

ــات  ــک دیپلم ــد ی ــهردار بای ــروزه ش داد، ام
باشــد و دیگــر زمــان برداشــتن بی ســیم 
ــكار  ــا پیمان ــروژه ایســتادن ت ــاالی ســر پ و ب
اســت. گذشــته  کنــد  کار  و  بترســد 

گزارش هفته نامه سیاست روشن از روند بررسی انتخاب شهردار کرمان توسط شورای شهر

در شهر کرمان بانک جامع اطالعاتی نداریم
دادخــدا غضنفــری کاندیــدای شــهرداری 
لیســانس  فــوق  لیســانس  دارای  کرمــان 
ــناس  ــوابق کارش ــیمی دارای س ــرای ش ودکت
ومســئول واحــد صنایــع شــیمیائی وســلولزی 
جهــاد ســازندگی مــدرس دانشــگاه صنعتــی 
ــس  ــابقه تدری ــال س ــش از27 س ــریف، بی ش
در دانشــگاه ،رییــس بخــش شــیمی دانشــگاه 
رییــس دانشــكده علــوم پایــه ،رییس دانشــگاه 
آزاد اســالمی کرمــان گفــت: اداره شــهرداری 
بایــد بــا برنامــه مــدون و مصــوب انجام شــود.

نشســت  در  غضنفــری  روشــن/  سیاســت 
فــوق العــاده شــورای شــهر کرمــان بــه 
منظــور ارائــه برنامــه هــای کاندیداهــای 

بــا  مــن  گفــت:  کرمــان  شــهرداری 
انــدک  کوله بــاری  و  شــیمی  تحصیــالت 

از تجربــه  اینجــا هســتم. »شــهر دانــش، 
ــت. ــن اس ــه  م ــوان برنام ــهروند آگاه« عن ش

وی بــا اشــاره بــه اینكــه شــورای شــهر کرمان 
تصمیمــی  هــر  شــهردار  انتخــاب  بــرای 
گفــت:  می کنــم،  تبعیــت  مــن  بگیــرد 
در شــهر کرمــان بانــک جامــع اطالعاتــی 
ــت،  ــن محدودی ــا همی ــم ب ــا ه ــم و م نداری
کرده ایــم. برنامــه  تهیــه   بــه  اقــدام 
بهســازی  اینكــه  بیــان  بــا  غضنفــری 
ــد  ــتم درآم ــی و سیس ــت اداری، اجرای وضعی
ــت:  ــت گف ــن اس ــداف م ــی از اه ــه یك هزین
ــر  ــتاندار و دیگ ــا اس ــد ب ــا بای ــهردار حتم ش
تعامــل خوبــی  اســتان  تاثیرگــذار  افــراد 

از  اســتفاده  و  جوانگرایــی  باشــد.  داشــته 
ــت. ــده اس ــای بن ــد از برنامه ه ــراد توانمن اف

وی بــا بیــان اینكــه کرمــان بــا بحــران 
ــد  ــی کن ــرم م ــه ن ــت وپنج ــی دس ــم آب ک
شــهر  در  کم آبــی  بحــران  حــل  گفــت: 
کرمــان یكــی از اولویت هــای مــن اســت.

بــرای  بایــد  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
طرح هــای  رســانی  بــه روز  و  بررســی 
شــود،  تشــكیل  شــورایی  باالدســتی 
و  اســناد  وضعیــت  بایــد  داد:  ادامــه 
پروانه هــای ســاختمانی ســاماندهی شــود، 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــن ب همچنی
یابــد. کمــی  توســعه   بایــد  پارکینگ هــا 
ــش و ناظــر  ــه پای ــزوم ایجــاد کمیت ــر ل وی ب
بــر نحــوه  اجــرای درآمــد پایــدار تاکیــد کــرد 
و گفــت: بافــت قدیــم احیــا و حاشیه نشــینی 
بایــد ســاماندهی شــود، توســعه  کمــی و 
اســت. مراکــز محــالت ضــروری  کیفــی 
ــاماندهی  ــزوم س ــر ل ــن ب ــری همچنی غضنف
وضعیــت پارک هــا و فضــای تفریحــی و ســبز 
در شــهر کرمــان تاکید کــرد و افــزود: فرهنگ 
پیــاده روی و دوچرخه ســواری بایــد گســترش 
پیــدا کنــد و شــهر بــرای عبــور اقشــار خــاص 
مناســب  جانبــازان  و  معلــوالن  جملــه   از 

ــت. ــل اداره اس ــش قاب ــود.حور دان ــازی ش س
نامــزد شــهرداری کرمــان بــا تاکیــد بــر ایــن 
ــت  مســاله کــه اقامت هــای بوم گــردی در باف
قدیــم بایــد گســترش یابــد، بیــان کــرد: تیــم 
ــا  مشــاوران مــا از داخــل شــهرداری اســت ی
یــک نفــر از بیــرون مــی رود امــا کار را بدنــه 
اجرایــی شــهرداری پیش مــی برد. شــهرداری 
ــی  ــا برخ ــی دارد. ام ــی خوب ــای کیف نیروه
ممكــن اســت در جــای خودشــان نباشــند در 

ــوان کــرد: ــن عن ــان وی اهدافــش را چنی پای
- رفاه حال مردم و تاکید بر حقوق شــهروندی 

- مشــارکت و تعامل اجتماعی از طریق احیا 
مراکز 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 ...

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

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

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

گمانه زنی ها چیست ؟

پدرام محمدی
خــرداد: وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اینكــه ایــن 
هفتــه بــرای بررســی و ارزیابــی از اســتانداران 
جلســه داریــم، گفــت: در ایــن جلســه بررســی  
ــای  ــزارش حوزه ه ــاس گ ــر اس ــتانداران ب اس
سیاســی،  امنیتــی، اقتصــادی، موادمخــدر 
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــام می ش ــور انج وزارت کش
خــرداد بــه نقــل از  ایســنا، عبدالرضــا رحمانی 
خــود  گفت وگــوی  از  بخشــی  در  فضلــی 
ــم  ــا داری ــه بن ــان اینك ــا بی ــی ب ــانه مل ــا رس ب
ــی  ــداران حداقل ــی اســتانداران و فرمان جابجای
باشــد، اظهــار کــرد: تــالش می کنیــم تــا 
ــود.  ــام ش ــرات انج ــن تغیی ــهریور ای ــر ش آخ
وی ادامــه داد: اســتانداران انتخــاب شــده 
ــور را  ــت و رییس جمه ــای دول ــد برنامه ه بای
قبــول داشــته، تجربــه الزم بــرای اداره اســتان 
را داشــته باشــند، قــدرت هماهنگ کننــده 
همه جانبه نگــر  باشــند،  دارا  را  دســتگاه ها 
کــه  سیاســی  گرایــش  هــر  از  و  بــوده 
ــند. ــته باش ــی داش ــرد اعتدال ــتند رویك هس
ــداد 24  ــا روی ــو ب ــع آگاه در گفتگ ــک منب ی
در رابطــه بــا جابه جایی هــا اســتانداران از 
طــرف وزارت کشــور دولــت دوازدهــم گفــت: 
اســتانداران آذربایجــان شــرقی، اصفهــان، 
هرمــزگان تغییــر خواهنــد کــرد و گزینه هــای 
زودی  بــه  اســتان ها  ایــن  بــرای  نهایــی 
ــه  ــع آگاه ک ــن منب ــوند. ای ــی ش ــی م معرف
ــه  ــود در ادام ــر ش ــی از وی ذک ــت نام نخواس
اضافــه کــرد: »محســن نریمــان« معــاون وزیــر 
راه و شهرســازی در دولــت یازدهــم جایگزیــن 
»ربیــع فــالح جلــودار« در اســتانداری اســتان 
مازنــدران می شــود و »ربیــع فــالح« نیــز 
ــت. او در  ــد رف ــن خواه ــتانداری قزوی ــه اس ب
خصــوص اســتاندار تهــران نیــز اظهــار داشــت: 
ــم  ــت دوازده ــا در دول حســین هاشــمی قطع
اســتاندار تهــران نخواهــد بــود و در حــال 
ــن  ــتاندار قزوی ــی، اس ــدون همت ــر فری حاض
ــمی  ــط هاش ــی اوس ــم و عل ــت یازده در دول
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان از جــدی 
ــمی در  ــینی هاش ــای جانش ــه ه ــن گزین تری
اســتانداری تهــران محســوب مــی شــوند کــه 
ــی  ــه معرف ــدام گزین ــه ک ــاره اینك ــوز درب هن
ــه نشــده اســت . ــی گرفت ــم نهای شــود تصمی
بــه گــزارش جنــوب نیــوز، منابــع غیــر 
فضــای  و  فــارس  اســتانداری  در  رســمی 
همزمــان  شــنبه  وقــت  اواخــر  مجــازی 
اخبــاری مبنــی بــر ایــن منتشــر کردنــد 
ــتاندار  ــانی اس ــی افش ــد عل ــم محم ــه حك ک
ــی وزارت  ــاون عمران ــوان مع ــه عن ــارس ب ف
کشــور صــادر و سرپرســتی اســتانداری فــارس 
ــپرده شــده  ــی س ــادی پژوهــش جهرم ــه ه ب
اســت. شــنیده هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 
هــادی پژوهــش جهرمــی، احــد جمالــی، 
ــه  ــن کاله ب ــواد زری ــكندرپور و ج ــدر اس حی
عنــوان گزینــه هــای اســتانداری فــارس نیــز 
مطــرح هســتند. بــه احتمــال فــراوان معارفــه 
ســید محمدعلــی افشــانی در روز ســه شــنبه 
ــود. ــزار می ش ــران برگ ــهریورماه در ته 14 ش
از جملــه نكاتــی کــه همزمــان بــا شــروع بــكار 
ــه صــورت جــدی مطــرح  ــم ب ــت دوازده دول
اســت موضــوع ســكانداران اســتان هــا در 
دولــت اســت . از نقطــه نظــر عملكــردی بایــد 
یــک ســنجش دقیــق در زمینــه هــای مختلف 
اجتماعــی ، اقتصــادی و سیاســی اســتانداران 
صــورت بگیــرد . مــواردی از قبیــل رویكردهای 
ــه  ــا ب ــتانداری ه ــد اس ــران ارش ــی مئی سیاس
ــی اســت  ــات یكــی از موضوعات ــگام انتخاب هن
ــگاه  ــر آن را ن ــت اگ ــگاری اس ــاده ان ــه س ک
سیاســت زده بــه جایــگاه اســتانداری بخوانیــم 
ــردی را از  ــری و رویك ــردم نظ ــع م ــه واق . ب
ــده  ــور برگزی ــرای اداره کش ــی ب ــر سیاس نظ
ــرای  ــخصی را ب ــای مش ــل ه ــه حداق ــد ک ان
اجرایــی شــدنش بایــد در مدیــران دولــت 
یافــت تــا بتــوان دل بــه اجــرای آهنهــا بســت 
ــه  ــه ب ــی ب ــاد مبنای ــه اعتق ــی ک ــس مدیران پ
ــی  ــای اجرای ــد ورای توانه ــه ندارن ــن برنام ای
در برنامــه هــای دیگــر در قالــب ایــن برنامــه 
ــت . ــد داش ــی نخواهن ــتگی اجرای ــا شایس ه

همه ی عالئمی که نشان می دهد عربستان دنبال آشتی با تهران است
از ســالها ســردی روابــط ریــاض و  پــس 
تهــران و قطــع روابــط دیپلماتیــک دو کشــور، 
اســتانبول  در  فیلمبــرداری  دوربینهــای 
خارجــه  وزیــر  بیــن  نــادری  مصافحــه 
عربســتان ســعودی و همتــای ایرانــی اش 
را ضبــط کردنــد کــه در حاشــیه نشســت 
ــاد. ــاق افت ــای اســالمی اتف ســازمان همكاریه

انتخــاب/ الجزیــره نوشــت: پــس از ســالها 
ســردی روابــط ریــاض و تهــران و قطــع 
ــای  ــور، دوربینه ــک دو کش ــط دیپلماتی رواب
ــادری  ــه ن ــتانبول مصافح ــرداری در اس فیلمب
بیــن وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی و 
همتــای ایرانــی اش را ضبــط کردنــد کــه 
در حاشــیه نشســت ســازمان همكاریهــای 

ــاد. ــاق افت ــالمی اتف اس
ــنج و  ــرایط متش ــه در ش ــه ک ــن مصافح  ای
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 
ــا دعــوت امیــر ســعودی  ــه عربســتان کــه ب ب
صــورت گرفــت، صــدر بــا اســتقبال گرمــی از 

ســوی ســعودیها مواجــه شــد.
در شــرایطی کــه روابــط بیــن صــدر و تهــران 
ــت،  ــده اس ــه ش ــكالتی مواج ــا مش ــرا ب اخی
ــتوار  ــان اس ــاض همچن ــا ری ــدر ب ــه ص رابط

مانــده اســت. شــكی نیســت کــه مســاله یمــن 
و از ســر گیــری روابــط بیــن بغــداد و ریــاض 
ــا مســئوالن ســعودی  اســاس مذاکــرات وی ب

ــوده اســت. ب
در ایــن میــان، وزیــر عــراق، قاســم االعرجــی 
ــئوالن  ــرات مس ــه در مذاک ــرده ک ــح ک تصری
بغــداد  از  ریــاض  ســعودیها،  بــا  عراقــی 
درخواســت کــرده اســت کــه بیــن عربســتان 

ــد. ــاطت کن ــران وس و ای
ــن مصافحــه گــرم،  در هــر حــال، پیــش از ای
وزیــر اوقــاف ســعودی دعوتنامــه ای بــه 
هیئــت حــج ایــران فرســتاده و از حجــاج 
ــوت  ــتان دع ــور در عربس ــرای حض ــی ب ایران
ــا تمــام موانعــی کــه ســال  ــه عمــل آورد، ت ب
گذشــته بــرای حضــور حجــاج ایرانــی در حــج 

ــود.  ــرف ش ــت، برط ــود داش وج
ــلبی  ــاره س ــه اش ــچ گون ــن، هی ــر ای ــالوه ب ع
ــا  ــتان آنه ــا دوس ــا و ی ــعودی ه ــوی س از س
ــزب اهلل و  ــه ح ــی ک ــات نظام ــورد عملی در م
ارتــش لبنــان در جــرود انجــام دادنــد، صــادر 
نشــد. همچنیــن اطالعاتــی وجــود دارد مبنــی 
بــر اینكــه توافقــی ضمنــی بیــن ایــران و 
عربســتان در مــورد ریاســت جمهــوری عــون 

ــده اســت. ــام ش ــان انج در لبن
ــا درخواســت  ــد ب ــان ش ــات همزم ــن اقدام ای
ــورد  ــعودیها در م ــی از س ــی الحوث ــد عل محم

آتــش بــس موقــت بــرای فراهــم شــدن 
ــه  ــه ب ــا در حــج ک ــی ه شــرایط حضــور یمن
دلیــل نزدیكــی حوثــی هــا بــه ایــران، حكایــت 

ــی دارد.  ــعودی ایران ــترک س ــق مش از تواف
همچنیــن بــه دنبــال مصافحــه گــرم دو 
وزیــر، بیانیــه ای از ســوی وزارت خارجــه 
ــادل  ــی تب ــه نزدیك ــه ب ــد ک ــادر ش ــران ص ای
دیدارهــای دیپلماتیــک بیــن تهــران و ریــاض 
ــای  ــه ویزاه ــن زمین ــت. در همی ــاره داش اش
دیپلماتیكهــای دو طــرف بــرای اغــاز مذاکرات 

ــت.  ــده اس ــاده ش ــج آم ــان ح ــس از پای پ
ــاض  ــه ری ــت ک ــه آن اس ــل توج ــاله قاب مس
ــط  ــع تشــنجها در رواب ــه رف ــادی ب ــل زی تمای
ــا  ــض ب ــن در تناق ــران دارد و ای ــا ته ــود ب خ
ــه  ــاه م ــلمان در م ــن س ــح ب ــخنان صری س
ــران را متهــم  گذشــته اســت کــه طــی آن ای
ــر مكــه و مدینــه  ــرای ســیطره ب ــه تــالش ب ب
ــران  ــه ای ــی رســد ک ــه نظــر م ــود. ب ــرده ب ک
بــه خوبــی متوجــه نیــاز ســعودیها بــه تغییــر 
قواعــد بــازی در منطقــه شــده اســت، آن هــم 
پــس از آنكــه سیاســتهای اخیــرش در ایجــاد 
درگیریهــای مختلــف در منطقــه بــا شكســت 

مواجــه شــد.
ــن چرخــش ســعودیها در  ــت ای چــه بســا عل
ــروج  ــران، خ ــان ای ــمن سرسختش ــورد دش م
ــارس از ســیطره  ــج ف ــه خلی بحــران در منطق

آل ســعود و شكســت آنهــا در همــراه کــردن 
دوحــه اســت.

بویــژه پــس از آنكــه قطــر از یــک همبســتگی 
بیــن المللــی و منطقــه ای و حتــی همراهــی 
ترکیــه برخــوردار شــد، دولتــی کــه ســعودیها 
آن را رقیــب اســالمی و منطقــه ای بــرای 
خــود مــی داننــد. بــا اوج گرفتــن ایــن بحــران، 
ــران را از درگیــری  ــاض تصمیــم گرفــت ای ری
کنــار بزنــد تــا بدیــن ترتیــب آن را از دوحــه 
و طرفــداری از ایــن دولــت عربــی دور کنــد.

ــتان،  ــع عربس ــر موض ــل تغیی ــر عوام از دیگ
و  یمــن  در  آن  پــی  در  پــی  شكســتهای 
ــق  ــه عم ــا ب ــی ه ــكهای حوث ــیدن موش رس
جنوبــی عربســتان ســعودی و دور مانــدن 
ــی  ــا و حت ــادی از صنع ــور ه ــت منص حكوم
ــی کــه  ــا راه حل ــن رو، تنه عــدن اســت، از ای
ــد آبــروی عربســتان را حفــظ کنــد،  مــی توان
ــی  ــی اول حوث ــران، حام ــا ته ــی ب ــد توافق عق

ــت. هاس
شكســت ســعودیها در یمــن همزمــان بــا 
ــت؛  ــورت گرف ــوریه ص ــا در س ــت آنه شكس
بــه ایــن ترتیــب کــه نقــش ســعودیها در ایــن 
ــا ریاســت  ــگ و نظــام ســوریه ب کشــور کمرن
بشــار اســد از نظــر سیاســی و مــادی تقویــت 
ــن  ــتان از بارزتری ــه عربس ــی ک ــد.، در حال ش

ــود. ــاری وی ب ــان برکن موافق

فرمانده معظم کل قوا:

نسخه عالج بخش مشکالت،
 بـکارگیری نیروی انسـانِی تواناست

دیــدار  در  قــوا  کل  معظــم  فرمانــده 
ــد  ــرارگاه پدافن ــئوالن ق ــان و مس فرمانده
نســخه  خاتم االنبیــاء)ص(  هوایــی 
ــروی  ــری نی عالج بخــش مشــكالت، بكارگی

دانســتند. توانــا  انســانِی 
ایســنا/ حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمانده 
فرماندهــان  دیــدار  در  قــوا  کل  معظــم 
هوایــی  پدافنــد  قــرارگاه  مســئوالن  و 
ایــن  )صلی اهلل علیه وآلــه(،  خاتم االنبیــاء 
قــرارگاه را »خــط مقــدِم دفــاع از حیثیــت 
و موجودیــت کشــور« خواندنــد و بــا اشــاره 
بــه نقــش بی بدیــل نیــروی انســانی در 
از جملــه  پیشــرفت بخشــهای مختلــف 
نیروهــای مســلح، تأکیــد کردنــد: بایــد 
بــا کار و تــالش بی وقفــه، اســتعدادهای 
پرشــمار نیــروی انســانی را شــكوفا کنیــد و 
آن را در خدمــت رفــع نیازهــا و کمبودهــای 

ــد. ــرار دهی ــور ق کش

ــه  ــدم مقابل ــط مق ــت در خ ــان  خدم ایش
ــرای  ــمند ب ــی ارزش ــدات را فرصت ــا تهدی ب
در  شــریف  و  مؤمــن  غیــور،  نیروهــای 
و  برشــمردند  هوایــی  پدافنــد  قــرارگاه 
در  خوبــی  بســیار  کارهــای  افزودنــد: 
قــرارگاه پدافنــد هوایــی انجــام شــده اســت 
ــزه و  ــزم و انگی ــود ع ــان دهنده وج ــه نش ک
توانایــی در ایــن نیــرو اســت. رهبــر انقــالب 
ــا  ــواد، ب ــا س ــانِی ب ــروی انس ــالمی، نی اس
ــه  ــتگی ناپذیر را پای ــجاع و خس ــر، ش تدبی
ــور از آنهــا  ــع و عب ــر موان ــه ب و اســاس غلب
ــراوان  ــرفت های ف ــد: پیش ــتند و گفتن دانس
ــای  ــون نیروه ــف همچ ــهای مختل در بخش
مســلح و همچنیــن بخــش علــم و فنــاوری 
نشــان دهنده وجــود توانایــی در نیــروی 
ــر انگیــزه کشــور اســت  انســانی جــوان و پ
و فرزنــدان توانــای ایــران چــه در داخــل و 
چــه در مراکــز علمــی و فنــاوری دنیــا مایــه 

افتخــار و مباهــات هســتند. ایشــان، نســخه 
بــكار  را  کشــور  مشــكالت  عالج بخــِش 
ــا و  ــن توانایی ه ــردن ای ــال ک ــن و فع گرفت
اســتعدادهای جوشــان خواندنــد و بــا تقدیر 
ــرارگاه  ــپاه در ق ــش و س ــی ارت از هماهنگ
پدافنــد هوایــی و همچنیــن همــكاری ایــن 
قــرارگاه بــا وزارت دفــاع و دانشــگاهها و 
ــا  ــردن نیازه ــرف ک ــی در برط ــز علم مراک
ــا  ــالش را ب ــد: کار و ت ــا، افزودن و کمبوده

آهنگــی پــر شــتاب تر از قبــل ادامــه دهیــد 
و بــا ارائــه طرحهــای نــو و ابتــكاری در 
جهــت خودکفایــی کشــور، بــه پیــش بروید. 
پیــش از ســخنان فرمانــده معظــم کل قــوا، 
امیــر ســرتیپ اســماعیلی فرمانــده قــرارگاه 
پدافنــد هوایــی خاتم االنبیاء)صلــی اهلل علیــه 
ــكیل  ــالروز تش ــت س ــا گرامی داش ــه( ب و آل
مهمتریــن  از  گزارشــی  قــرارگاه،  ایــن 

ــرد. ــان ک ــده بی ــام ش ــات انج اقدام

سیاسی

حمید ذکاء اسدی:
کـرمان رتبه نخست در حـوزه امنیـت را داراست

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــان  ــا بی ــدی ب ــان ذکاء اس ــتانداری کرم اس
ــتان  ــی وزارت کشــور اس ــق ارزیاب ــه طب اینك
ــت را  ــوزه امنی ــت در ح ــه نخس ــان رتب کرم
کســب کــرده اســت افــزود: ایــن امــر بــدون 
فــداکاری و همدلــی اعضــای شــورای تامیــن 
اســتان و شهرســتان هــا بویــژه شــهدای 
ــق  ــی محق ــی و انتظام ــروی نظام ــوم نی مظل

ــد. ــی ش نم
سیاســت روشــن/ حمیــد ذکاء اســدی در 
همایــش فرمانــداران سراســر اســتان، اقدامات 
و خدمــات دوره چهــار ســاله دولــت یازدهــم 
در اســتان کرمــان رامدیریــت جهــادی خوانــد 
ــعه  ــعار »توس ــا ش ــان ب ــتان کرم ــت: اس وگف
ــدت  ــات وح ــت«، موجب ــور والی ــول مح ح
سیاســی در اســتان و حضــور حداکثــری 
ــه  ــاخت، ک ــم س ــات را فراه ــردم در انتخاب م
بــه یــک الگــوی نمونــه کشــوری تبدیل شــد.
وی اقدامــات دولــت در حــوزه ســالمت را 
ــورت  ــات ص ــت: اقدام ــد وگف ــمند خوان ارزش
گرفتــه در حــوزه ســالمت 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 ســالمت در ســطح کشــور 

ــد. ــت نمای ــور دریاف ــس جمه از رئی
اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــر  ــداران سراس ــرد فرمان ــد ک ــتاندار تاکی اس
اســتان در حــد وســع و توانشــان بــرای 

ــزود: در  ــد، و اف ــالش کردن ــتان ت ــعه اس توس
حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــا ابتــكار اســتاندار 
ــر  ــش غی ــه بخ ــعه ب ــذاری توس ــان، واگ کرم
ــوت در  ــه صــورت پایل ــال 93 ب ــی از س دولت
شهرســتان قلعــه گنــج آغــاز و بــه تدریــج در 

ــد. ــق داده ش ــتان تعمی ــر اس سراس
ایشــان یادآورشــد: اســتان کرمــان در حــوزه 
ــه  ــردم توانســت رتب ــری م مشــارکت حداکث

ــد. هــای نخســت کشــوری را کســب نمای
وی از مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان مبدع 
و طــراح اقتصــاد مقاومتــی یــاد کــرد و گفــت: 
ــه  ــتان قلع ــی شهرس ــاد مقاومت ــوی اقتص الگ
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــورد تایی ــج م گن
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 
ــاد  ــه انعق ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری کرم اس
ــم  ــان تفاه ــارد توم ــزار میلی ــش از 75 ه بی
ــان و تحقــق  ــه اقتصــادی در اســتان کرم نام
ــا،  ــه ه ــم نام ــن تفاه ــد ای ــش از 41 درص بی
افــزود: طبــق آمــار وزارت بهداشــت، درمــان 
ــی  ــد و زندگ ــوزش پزشــكی، ســطح امی و آم
در مــردم اســتان کرمــان طــی دولــت تدبیــر 
ــا  ــه، ارتق ــورت گرفت ــات ص ــا اقدام ــد ب و امی
یافتــه اســت. وی بــا تاکیــد براینكــه در حــال 
حاضــر هیــچ گروه مســلحی در ســطح اســتان 
کرمــان وجــود نــدارد و حتــی گروهــک هــای 
ــالش اعضــای شــورای  ــا ت ــز ب تروریســتی نی
تامیــن و حضــور نیروهــای نظامــی و انتظامی 
دســتگیر شــده انــد، تصریح کــرد: در شــرایط 

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه، جمه ــی منطق کنون
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.
اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــه  ــه ابالغی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری کرم اس
طــرح » مشــارکت مــردم در توســعه نظــم و 
امنیــت«، خاطرنشــان کــرد: مشــارکت مــردم 
ــاع  ــت را در دوران دف ــم و امنی ــوزه نظ در ح
مقــدس و همچنیــن برخــورد بــا معاندیــن و 
منافقیــن در نخســتین روزهــای شــكل گیری 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران بــه 

ــده اســت. ــه ش ــی تجرب خوب
ــارکت  ــزوم مش ــر ل ــد ب ــا تاکی ــدی ب ذکاء اس
ــون  ــت همچ ــم و امنی ــعه نظ ــردم در توس م
ــا ورود عمــوم  دوران دفــاع مقــدس، گفــت: ب
ــال  ــه در قب ــت، جامع ــوزه امنی ــه ح ــردم ب م
حفــظ و تقویــت امنیــت احســاس مســئولیت 
مــی کنــد و کاهــش آســیب هــا و معضــالت 
وی  داشــت.  خواهــد  پــی  در  را  امنیتــی 
ــان  ــم در اســتان کرم ــت یازده ــات دول اقدام
ــداران  ــات فرمان ــداکاری و زحم ــون ف را مره
دانســت و افــزود: ایــن امــر بــا تدبیر اســتاندار 
حفــظ  و  فرمانــداران  فــداکاری  کرمــان، 
ــورای  ــای ش ــن اعض ــی بی ــدت و همدل وح
تامیــن اســتان و شهرســتان صــورت گرفتــه 

ــت. اس
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شناسایی و طبقه بندی
 اقشار آسیب پذیر

ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
کرمــان بــا تاکیــد بــر اینكــه شناســایی جامعــه هدف 
اولیــن اقــدام در مســیر توانمندســازی مــردم و برنامه 
ریــزی بــرای توســعه مناطــق و نواحــی اســت،گفت:  
در ایــن رابطــه بایــد شناســایی بیــكاران، شناســایی 
اقشــار آســیب پذیــر و طبقــه بنــدی صــورت گیــرد.

ــتاد  ــه س ــر رودری در جلس ــن/ جعف ــت روش سیاس
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان گفــت: 
معتقدیــم مــی توانیــم توانمندســازی جامعــه هــای 
محلــی را بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای معیــن هــای 
ــان  ــم. رودری بابی ــم بزنی ــه رق ــر منطق اقتصــادی ه
اینكــه22 معیــن اقتصــادی از موسســات بــزرگ 
ــغول  ــت مش ــار دول ــون در کن ــم اکن ــی ه غیردولت
ــتند  ــتان هس ــعه اس ــتای توس ــت در راس ــه فعالی ب
ــد  ــی ده ــان م ــون نش ــه تاکن ــج حاصل ــت: نتای گف
ــتان گام  ــادی اس ــعه اقتص ــات در توس ــن موسس ای
هــای موثــری برداشــته انــد. وی بــا تاکیــد بــر اینكــه 
ــیر  ــدام در مس ــن اق ــدف اولی ــه ه ــایی جامع شناس
توانمندســازی مــردم و برنامــه ریــزی بــرای توســعه 
مناطــق و نواحــی اســت،گفت:  در ایــن رابطــه بایــد 
شناســایی بیــكاران، شناســایی اقشــار آســیب پذیــر 
ــازمان  ــس س ــرد. ریی ــورت گی ــدی ص ــه بن و طبق
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان از ترســیم 
ــوازی  ــری از م ــت جلوگی ــه در جه ــیوه نام ــک ش ی
ــادی  ــای اقتص ــن ه ــان معی ــتان و می کاری در اس
ــه  ــعه منطق ــر توس ــل در ام ــای دخی ــایر نهاده و س
ــتگاه  ــبختانه دس ــرد: خوش ــان ک ــت و بی ســخن گف
ــم  ــی ه ــی و غیرعموم ــان دولت ــات رس ــای خدم ه
ــات  ــه خدم ــال ارای ــتان در ح ــطح اس ــون در س اکن
بــه مــردم هســتند امــا ممكــن اســت ایــن خدمــات 
ــه  ــک منطق ــه طوریكــه در ی هــم راســتا نباشــند، ب
ــت در  ــاد و معیش ــا اقتص ــود دارد ام ــاخت وج زیرس
آنجــا بــه صــورت کامــل شــكل 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 
ــای  ــی، نهاده ــع مردم ــای مناب ــم از راه ه ــی توانی م
اقتصــادی و اجتماعــی، معیــن اقتصــادی، بانــک هــا 
ــک  ــارکتی در ی ــورت مش ــه ص ــی ب ــع دولت و مناب
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 بیــكاری 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 تكمیــل چرخــه تولیــد ســخن بــه میــان 
آورد و عنــوان کــرد: بایــد در ایــن نقشــه بــه شــكل 
گیــری تعاونــی هــا و تشــكل هــای حمایتــی پــس از 
تولید)بازاریابــی و عرضــه محصــول( توجــه شــود و در 
ایــن مرحلــه هــدف تشــكیل تعاونــی هــای توســعه 
و عمــران روســتایی اســت کــه براســاس اساســنامه 
موجــود و بــه منظــور پشــتیبانی هدفمنــد و بازاریابی 

محصــوالت شــكل گیــرد.

مالقات مردمی مدیر کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان با 

76 مراجعه کننده
ــریع در  ــخگویی و تس ــفافیت در پاس ــتای ش در راس
ــت  ــر کل ثب ــردم مدی ــات م ــه مطالب ــیدگی ب رس
اســناد و امــالک اســتان کرمــان در مــرداد مــاه ســال 
جــاری بــا 76 نفــر از شــهروندان و مراجعــه کنندگان 

دیدارکــرد.
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــی اداره کل ثب ــط عموم رواب
اســتان کرمــان/ زمــان مالقــات مردمــی مدیــر 
ــا  ــه و ب ــر هفت ــای ه ــتان یكشــنبه ه ــت اس کل ثب
ــرداد  ــی باشــد. در م ــر کل م ــر مدی هماهنگــی دفت
مــاه ســال جــاری در مجمــوع 76 مالقــات مردمــی 
ــه اســت  ــت اســتان صــورت گرفت ــر کل ثب ــا مدی ب
کــه 53 مــورد مربــوط بــه برنامــه مالقــات مردمــی 
ــی  ــه م ــر هفت ــنبه ه ــک ش ــای ی ــان در روزه ایش
ــن،  ــی مراجعی ــس از راهنمای ــان پ ــه ایش ــد ک باش
ــه همــكاران و واحدهــای ثبتــی  دســتورات الزم را ب

ــت. ــده اس ــادر گردی ــه ص تابع
ــز  ــه نی ــای هفت ــایر روزه ــر اســت در س ــایان ذک ش
در صــورت عــدم تداخــل بــا برنامــه هــا و جلســات 
پیــش بینــی شــده، مدیــر کل ثبــت اســتان آمــاده 
ــوم  ــكایات عم ــا و ش ــت ه ــه درخواس ــیدگی ب رس
مــردم مــی باشــد کــه در ایــن چارچــوب 23 مــورد 
از مالقــات هــای مردمــی صــورت گرفتــه در مــرداد 
مــاه ســال جــاری در ســایر روزهــای هفتــه صــورت 

گرفتــه اســت.

افتتاح نیروگاه خورشیدي با ظرفیت 1.2 مگاوات در رفسنجان

اقتصادی

روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي برق شــمال 
اســتان کرمــان/ نیــروگاه 1.2 مگاواتــي خورشــیدي 
بــا ســرمایه گــذاري داخلــي و خارجــي در منطقــه 
ویــژه اقتصــادي رفســنجان بــه بهرهبرداري رســید.

ــروگاه  ــاح نی ــن افتت ــنجان در آیی ــدار رفس  فرمان
1.2 مگاواتــي خورشــیدي بــا ســرمایه گــذاري 
داخلــي و خارجــي در منطقــه ویــژه اقتصــادي 
رفســنجان گفــت: بیشــترین نیــاز ســرمایهگذاریها، 
ــه  ــرمایهگذاري اســت ک ــراي س ــه ب ــت منطق امنی
ایــران در بیــن کشــورهاي منطقــه و جهــان یكــي 

از قدرتمندتریــن و امنتریــن کشــورها اســت و 
خارجیهــا بهواســطه وجــود امنیــت در ایــران ایــن 
کشــور را بــراي ســرمایهگذاري مناســب میبیننــد.
ــودن زیرســاختها  ــه فراهــم ب ــا اشــاره ب ــوري ب مالن
بــراي ســرمایهگذاري در ایــران و بــه ویــژه اســتان 
کرمــان و رفســنجان گفــت: بعــد از پیــروزي 
ــم  ــرمایهگذاري را فراه ــه س ــت زمین ــالب، دول انق
ــه  ــع عادالن ــر در توزی ــت و رهب ــت و دول آورده اس
ــن  ــد بنابرای ــد دارن ــور تاکی ــرمایهگذاري در کش س
ــر فراهــم کــردن زیرســاختها دارد. دولــت ســعي ب

مالنــوري افــزود: رفســنجان و کرمــان ایــن ظرفیــت 
ایجــاد نیروگاههــاي خورشــیدي را بهخاطــر تابــش 
نــور خورشــید در منطقــه دارد تــا ســرمایهگذاریها 
ــن  ــت ضم ــده اس ــوق داده ش ــمت س ــن س ــه ای ب
ــر  ــم و کمت ــي داری ــال آفتاب ــه 330 روز در س اینك
از پنــج روز پشــت ســر هــم هــواي ابــري داریــم و 
از طرفــي زمیــن بــه انــدازه کافــي بــراي واگــذاري 
احــداث نیــروگاه خورشــیدي مناســب اســت.

گفتنــي اســت ؛ افتتــاح نیــروگاه خورشــیدي 
و  انــرژي  تولیــد  مــگاوات   1.2 ظرفیــت  بــا 

ســرمایهگذاري 50 درصــد ایرانــي و 50 درصــد 
شــرکت kpv اتریشــي بــا اعتبــار 60 میلیــارد ریال 
ــام  ــار انج ــاد 1.8 هكت ــه ابع ــي ب ــرمایه در زمین س
ــي  ــي در زمین ــد نیروگاه ــي 6 واح ــد و کلنگزن ش
ــر 300  ــغ ب ــه بال ــار و هزین ــاحت 96 هكت ــه مس ب
ــارد تومــان نیــز از دیگــر برنامههــاي منطقــه  میلی
ــت  ــل ذکراس ــنجان بود.قاب ــادي رفس ــژه اقتص وی
ــترکین  ــات مش ــاون خدم ــم مع ــن مراس ــه درای ک
ومدیردفترمدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع نیروي 
ــتند. ــان نیزحضورداش ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ب

ــا  ــه م ــر اینك ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار کرم اس
مجبوریــم بــه عقــب برگردیــم  و دوبــاره باید 
اقتصــاد روســتایی را احیــا کنیــم گفــت: اتاق 
ــو انجــام دهــد،  ــكاری و ن ــات ابت ــد اقدام بای
ــم  ــم توســعه را رق ــم، میتوانی ــر اراده کنی اگ

بزنیــم.
سیاســت روشــن/ علیرضــا رزم حســینی 
در نشســت صمیمــی بــا اعضــای هیــات 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــدگان و کادر اجرای نماین
ــاق  ــی کــه در ات کرمــان گفــت: تحــول خوب
ــاق  ــا ات ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــان ص کرم
ــه  ــاز راه اســت و وظیف ــوز در آغ ــان هن کرم
ــن  ــاد بی ــل اعتم ــع قاب ــوان مرج ــه عن آن ب

ــت. ــان اس ــی در جه ــی، بازرگان الملل
وی اظهــار کــرد: در500 ســال گذشــته اتــاق 
ــی  ــاد مرجع ــدف ایج ــا ه ــی ب ــای بازرگان ه
بیــن المللــی و مــورد اعتماد جهانی تشــكیل 
شــدند و اکنــون ایــن ســئوال مطــرح اســت 
ــن  ــه ای ــان ب ــران و کرم ــاق در ای ــا ات ــه آی ک
جایــگاه رســیده اســت؟ تــا بتوانــد در اقتصاد 

اســتان توســعه و تحــول ایجــاد کنــد.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینكــه 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 اینكــه امــروزه بیشــتر تجــارت 

هــا از طریــق اینترنــت صــورت مــی گیــرد، 
ــعه  ــل توس ــت مكم ــرعت اینترن ــش س افزای

اســت.
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــینی ب رزم حس
براســاس ســند چشــم انــداز بایــد در منطقــه 
رتبــه اول را کســب کنیــم، اظهــار کــرد: اتاق 

ــران 34 هــزار عضــو دارد. ای
ــر و امیــد،  ــت تدبی ــل دول ــزود: در اوای وی اف
کمبــود 5 هــزار تخــت بیمارســتانی اســتان 
ــم  ــت مطــرح کردی ــات دول ــان را در هی کرم
ــر بهداشــت  ــارات وزی ــض اختی ــا تفوی ــه ب ک
بــه اســتان، اکنــون 500 تخــت بیمارســتانی 
در حــال ســاخت توســط بخــش خصوصــی 

داریــم.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینكــه بایــد 
ــم  ــت اقتصــادی کنی ــوزان را تربی ــش آم دان
گفــت: کشــورهای جهــان ســوم دولــت هــای 
ــه  ــه هزین ــم ک ــط بلدی ــی هســتند و فق نفت
کنیــم، مــا بایــد مســائل را بــه مــردم بگوییم 
و مــردم بداننــد کــه چــه مشــكالتی داریــم.
ــه  ــم ب ــا مجبوری ــر اینكــه م ــد ب ــا تاکی وی ب
عقــب برگردیــم  و دوبــاره بایــد اقتصــاد 
روســتایی را احیــا کنیــم گفــت: اتــاق بایــد 
ــر  ــد، اگ ــام ده ــو انج ــكاری و ن ــات ابت اقدام
اراده کنیــم، میتوانیــم توســعه را رقــم بزنیــم.

رزم حســینی  بــا اشــاره بــه اینكــه 15 

ــم،  ــور داری ــین در کش ــیه نش ــون حاش میلی
گفــت: بایــد آمــوزش الزم را بــه مــردم 
ــد،  ــروت کنن ــق ث ــد خل ــا بتوانن ــم ت بدهی
کشــورهای توســعه یافتــه بــا ایجــاد مزیــت، 
ــز  ــا نی ــد و م کشــورهای خــود را ســاخته ان
ــتن  ــار گذاش ــت و کن ــق مزی ــا خل ــد ب بای
ــم  ــتان را رق ــعه اس ــی توس ــای سیاس دعواه
بزنیــم. اســتاندار کرمــان افــزود: بــا همدلــی 
و همگرایــی مــی توانیــم مشــكالت مــردم را 
رفــع و الگــوی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان 

ــم. ــدار کنی را پای
ــا تاکیــد بــر اینكــه ظرفیــت  رزم حســینی ب
گیاهــان دارویــی اســتان کرمــان بســیار بــاال 
اســت و شــاید مزیــت اقتصــادی آن در حــد 
فــرش کرمــان باشــد، گفــت: اتــاق بازرگانــی 
ــادی  ــق اقتص ــک از مناط ــر ی ــه ه ــد ب بای
اســتان یــک نماینــده بفرســتد و نقــش خــود 

را ایفــا کنــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از تــالش 
هــای بیــش از یــک دهــه گذشــته »محســن 
ــان  ــاق کرم ــابق ات ــس س ــور« رئی ــالل پ ج
ــت:  ــه گف ــن مجموع ــول در ای ــاد تح و ایج
ــتی  ــه درس ــود را ب ــیر خ ــان مس ــاق کرم ات
تشــخیص داده و بــا تشــكیل و فعالیــت 
کمیســیون هــای تخصصــی بــرای پیگیــری 
و حــل مشــكالت فعــاالن اقتصــادی در ایــن 

ــد. ــی کن مســیر حرکــت م

رییــس مجمــع نماینــدگان 
ــا بیــان ایــن  اســتان کرمــان ب
مطلــب کــه هــر گردشــگر 
ــا  ــر ب ــدی براب ــی درآم خارج
30 بشــكه نفــت را خواهــد 
داشــت، اظهــار کــرد: یــک 
میلیــون   600 و  میلیــارد 
ــال 2020 در  ــگر در س گردش

جهــان خواهیــم داشــت کــه اگــر بتوانیــم 
ــذب  ــگران را ج ــن گردش ــد ای ــک درص ی
کنیــم رونــق اقتصــادی بســیار خوبــی 
حتــی باالتــر از نفــت را بــرای کشــور 

خواهیــم داشــت.
در  خامكانــی  امیــری  حســین  ایســنا/ 
اطــالع  نماینــدگان  همایــش  دومیــن 
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 
حــوزه  بــه  توجــه  تاخیــر  از  وی  دارد. 
گردشــگری در ایــران گفــت و عنــوان کرد: 
صنعــت گردشــگری متاســفانه همــراه 
ــه و  ــش نرفت ــور پی ــع کش ــایر صنای ــا س ب

ــتان  ــگری در اس ــوزه گرش ح
کرمــان ســهمیه خوبــی در 
اســت  نتوانســته  اقتصــاد 

آورد. بدســت 
و  زرنــد  مــردم  نماینــده 
کوهبنــان در مجلــس شــورای 
ــت گردشــگری  اســالمی صنع
را یــک صنعــت پــاک دانســت 
ــی  ــت گردشــگری م ــرد: صنع ــوان ک و عن
توانــد جایگزیــن ســایر صنایــع شــود، زیــرا 
ایــن صنعــت ارزان و پــاک بــوده و مصــرف 

ــد. ــی باش ــم م ــز ک آب آن نی
وی بــه ظرفیــت هــای گردشــگری اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و تصریــح کــرد: بایــد 
در حــوزه توریســت درمانــی در اســتان 

کرمــان توجــه شــود.
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــری خامكان امی
کــه هــر گردشــگر خارجــی درآمــدی 
ــر 30 بشــكه نفــت دارد، اظهــار کــرد:  براب
ــگر  ــون گردش ــارد و 600 میلی ــک میلی ی
خواهیــم  جهــان  در   2020 ســال  در 
ــد  ــک درص ــم ی ــر بتوانی ــه اگ ــت ک داش
ــق  ــم رون ــذب کنی ــگران را ج ــن گردش ای
اقتصــادی از ایــن بخــش خواهیــم داشــت.

رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان، 
صاحــب  را  کرمــان  اســتان 
زیــادی  معنــوی  برندهــای 
دانســت و اظهــار کــرد: امــروزه 
تجربــه  خلــق  گردشــگری 
هــای جدیــد اســت، بــه گونــه 
ای کــه بایــد رفتــار کنیــم 
ــور در  ــا حض ــگر ب ــه گردش ک

ــد بدســت آورد. ــه جدی کرمــان یــک تجرب
در  زاده  طبیــب  مهــدی  ســید  ایســنا/ 
اطــالع  نماینــدگان  همایــش  دومیــن 
ــارج از  ــران در خ ــگری ای ــانی و گردش رس
ــر  ــی وزی ــا حضــور معــاون پارلمان کشــور ب
ــار  ــان اظه ــتاندار کرم ــه و اس ــور خارج ام
ــراوان  کــرد: پتانســیل هــای گردشــگری ف
ــتان  ــی در اس ــی و فرهنگ ــی، طبیع تاریخ
ــه  ــه گون ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــان وج کرم
ــور  ــه منظ ــا ب ــه از آنه ــود ک ــی ش ارزیاب
ــه درســتی اســتفاده  توســعه گردشــگری ب
کنیــم. رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان 
کرمــان رویكــرد اســتاندار کرمــان را رونــق 
گردشــگری دانســت و افــزود: فعالیــت 
رونــق  بــرای  کرمــان  اســتاندار  هــای 
گردشــگری جــدی اســت و در هــر جلســه 

بازســازی  و  مرمــت  بــه  ای 
اماکــن تاریخــی اســتان تاکیــد 

ــد. دارن
وی از آمــاده شــدن اســتان 
کرمــان در راســتای جــذب 
گردشــگری خبــر داد و عنــوان 
کــرد: صــرف داشــتن امكانات، 
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 
ــه  ــق تجرب ــگری خل ــروزه گردش ــرد: ام ک
هــای جدیــد اســت، بــه گونــه ای کــه بایــد 
ــا حضــور در  رفتــار کنیــم کــه گردشــگر ب
ــد بدســت آورد. ــه جدی کرمــان یــک تجرب
ــه  ــری قلع ــل کپ ــغال هت ــب اش وی ضری
از ســایر هتــل هــای  گنــج را بیشــتر 
اســتان دانســت و اظهــار کــرد: مســیرهای 
گردشــگری طالیــی زیــادی در اســتان 
کرمــان وجــود دارد کــه بایســتی ذینفعــان 
ایــن مســیرها تجربــه جدیــدی بــرای 

ــد. ــق کنن ــگران خل گردش

حسین امیری خامکانی:
درآمد ورود هر گردشگر خارجی،

 برابر با 30 بشکه نفت

سیدمهدی طبیب زاده:
خـالق تجربه،برنـده رقـابت

 گردشگری است

علیرضا رزم حسینی:
براساس سند چشم انداز باید در منطقه رتبه اول را کسب کنیم

معــاون کنســولی، امــور مجلــس و ایرانیان 
ــاال  ــه از ب ــا گالی ــه ب ــور خارج وزارت ام
ــان  ــای ماه ــط پروازه ــت بلی ــودن قیم ب
ــان و  ــه، ج ــرد: پای ــار ک ــان، اظه در کرم
درآمــد شــرکت هواپیمایــی ماهــان از 
ــه دور از انصــاف اســت  کرمــان اســت و ب
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 
ــد داد. خواه

دومیــن  در  قشــقاوی  حســن  ایســنا/ 
همایــش نماینــدگان اطــالع رســانی و 
گردشــگری ایــران در خــارج از کشــور 
گفــت: در قــرآن کریــم بــه مقولــه اطــالع 
ــت،  ــده اس ــه ش ــگری توج ــانی گردش رس
ــرای  همچنیــن امــام علــی )ع( فرمودند»ب
اینكــه بزرگتــر و باالتــر شــوید هیــچ 
ــگر  ــه گردش ــد ک ــن نداری ــز ای ــی ج راه

ــت  ــب نف ــگری را رقی ــید. وی گردش باش
نماینــدگان  بــه  خطــاب  و  دانســت 
ــد از  مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بای
ــل 20 درصــد از درآمدهــای حــوزه  حداق
گردشــگری بــرای توســعه گردشــگری 
گردشــگری  هــای  زیرســاخت  بــرای 
ــد در  ــوع بای ــن موض ــرد و ای ــتفاده ک اس
ــه  ــورد توج ــور م ــاله کش ــج س ــه پن برنام

ــرد. ــرار گی ق
ــاال  ــه از ب ــا گالی ــه ب ــور خارج ــاون ام مع

ــان  ــای ماه ــط پروازه ــت بلی ــودن قیم ب
ــش  ــه، جان ــرد: پای ــار ک ــان، اظه در کرم
ــان از  ــی ماه ــرکت هواپیمای ــد ش و درآم
ــه دور از انصــاف اســت  کرمــان اســت و ب
کــه قیمــت بلیــط هــای ایــن شــرکت در 
کرمــان انقــدر گــران باشــد و بایــد ماهــان 
ــد و  ــف کن ــان را نص ــه کرم ــه کرای هزین
بعــد از آن هــر کاری کــه بخواهــد وزارت 
خارجــه را بــرای ایــن شــرکت انجــام 

ــد داد. خواه

انتقاد معاون وزیر امور خارجه از باال بودن قیمت بلیط پروازهای ماهان در کرمان
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آگهی مرحله دهم سال 1396) منطقه یک کرمان (

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان

ــک  ــه ی ــالک  ناحی ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــان ــتان کرم شهرس

تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ســاختمانهاي  و  اراضــي  ثبتــي  وضعیــت 

فاقــد ســند رســمي
ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض )) آگه
تكلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن   13
ــاختمانهاي  ــي و س ــي و اراض ــت ثبت وضعی

ــمي ((  ــند رس ــد س فاق
در اجــرای  مــواد مذکور بدینوســیله  امالکی  
کــه برابــر اراء هیاتهــای  حــل اختــالف  
ــت  ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــند  ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
ــه  ــي  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
یــک  کرمــان  تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه 
و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون 
ــه ترتیــب  مذکــور تجویــز گردیــده اســت  ب
ــش  ــی  و بخ ــی از اصل ــالک فرع ــماره پ ش
ــک  ــخصات مال ــک و مش ــوع  مل ــل  وق مح
یــا مالكیــن ) متقاضیــان ثبــت ( واقــع                                                                                                                                             
در بخشــهای  ) 1-4-8  (  ثبتــی شهرســتان 
کرمــان  بشــرح ذیــل اگهــی  میشــود تــا  در 
صورتــي کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت 
متقاضیــان  مالكیــت  ســند  صــدور  بــه 
ــخ  ــد از تاری ــند بتوانن ــته باش اعتراضــي داش
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
ــر  ــایان ذک ــد شد.ش ــادر خواه ــت ص مالكی
ــر  ــت ب ــند مالكی ــلیم س ــدور و تس ــت ص اس
اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع 

در بخــش 1 کرمــان
–   خانــم   از  827  اصلــی   1  فرعــی  
ــه   ــد  دادال ــزاری  فرزن ــدری پام ــرور قلن س
از  صــادره    9 شــماره   شناســنامه  بــه 
بردســیر  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  175/31  مت
کرمــان  خیابــان شــریعتی 13 غربــی 2 
ــداری از  ــالک 110  خری ــه پ ــای کوچ انته
ــی   ــی کرمان ــت  حســین لطفعل محــل مالكی

–  ردیــف  5347
15297  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  139  فرعــی از  4776  اصلــی  –   
اقــای حمیــد مــكاری درختنجانــی   فرزنــد  
ماشــااهلل  بــه شناســنامه شــماره  16  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه 
ــاحت   ــه مس ــی  ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 247/29  مت
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  7  بعــد 
از چهــار کوچــه بعــد از پیــچ منــزل پنجــم 
ــت   ــداری از محــل مالكی ســمت چــپ  خری

ــف  3298 ــور  –  ردی ــین بهرامپ غالمحس
15346  فرعــی  از  4776  اصلــی  –   خانــم  
ــی   ــد  عل ــی   فرزن ــی خارکوئ ــه افضل فاطم
بــه شناســنامه شــماره  2  صــادره از کرمــان  
ــه مســاحت   ــه ب ــاب  خان در ششــدانگ  یكب
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 244/75  مت
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  88 
خریــداری از محــل مالكیــت  جلیــل رشــید 

ــف  1049 فرخــی  – ردی
15352  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
ــی  –    ــی از  4776  اصل ــده از  94  فرع ش
ــی   ــد  عل ــور   فرزن ــری ج ــره اکب ــم زه خان
از  صــادره    14 شــماره   شناســنامه  بــه 
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــان  در ششــدانگ  یكب کرم
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  288/65  مت
کرمــان  بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  
ــل  ــت  جلی ــل مالكی ــداری از مح 25  خری

ــف  0050 ــی  – ردی ــید فرخ رش
15361  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  119  فرعــی از  4776  اصلــی  –

خانــم فاطمــه مهــدی ابــادی تكابــی   فرزنــد  
ماشــااهلل  بــه شناســنامه شــماره  3  صــادره 
از شــهداد  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  

بــه مســاحت  99/10  متــر مربــع  بــه ادرس  
ــه   ــه ای کوچ ــت اهلل خامن ــوار ای ــان  بل کرم
35 بیســت متــری دوم کوچــه بنــی هاشــم 
خریــداری از محــل مالكیــت  محمــد رشــید 

فرخــی  – ردیــف  1490
15362  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
اصلــی   از  4776   فرعــی  از  24   شــده 
زاده    گهرگــزی  علــی  محمــد  اقــای     –
فرزنــد  حســین  بــه شناســنامه شــماره  
در  کرمــان   از  صــادره    2980025380
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب  خان ــدانگ  یكب شش
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 146/11  مت
 25 کوچــه   ای  خامنــه  اهلل  ایــت  بلــوار 
ــداری از محــل  ــس خری ــوار پردی ــای بل انته
ــد رشــید  ــان و محم ــاپور کیانی ــت  ش مالكی

فرخــی  – ردیــف  1620
15363  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
ــی  –    ــی از  4776  اصل ــده از  33  فرع ش
ــد   ــی   فرزن ــادی تكاب ــی اب ــات ول ــم نب خان
ــه شناســنامه شــماره  3  صــادره  محمــد  ب
از شــهداد  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
بــه مســاحت  172/6  متــر مربــع  بــه 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــوار ای ــان  بل ادرس  کرم
ــرا درب 16 ســمت  کوچــه  31 کوچــه الزه
راســت خریــداری از محــل مالكیــت  شــاپور 

ــف  9343 ــان  – ردی کیانی
15364  فرعــی  از  4776  اصلــی  –   اقــای 
محمــد علــی رشــید فرخــی   فرزنــد  علــی 
  41322 شــماره   شناســنامه  بــه  اکبــر  
ــاب   ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از کرم ص
ــع   ــر مرب ــه مســاحت  356/55  مت ــه  ب خان
بــه ادرس  کرمــان  خیابــان فیــروز ابــاد 
محــل  از  خریــداری   18 کوچــه  نبــش 
ــف   ــی  – ردی ــاس عمران ــید عب ــت س مالكی

1379
15365  فرعــی  از  4776  اصلــی  –   اقــای 
علــی اکبــر رشــید فرخــی  فرزنــد  ماشــااهلل  
صــادره    346 شــماره   شناســنامه  بــه 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
بــه مســاحت  225/55  متــر مربــع  بــه 
ــه  ــوار ســیدی نرســیده ب ــان  بل ادرس  کرم
ــت   ــل مالكی ــداری از مح ــذر خری ــل روگ پ
ــف  0041 ــی  – ردی ــید فرخ ــااهلل  رش ماش
15370  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  205  فرعــی از  4776  اصلــی   
–  خانــم  عصمــت نكوئــی   فرزنــد  ماشــااهلل  
صــادره    427 شــماره   شناســنامه  بــه 
از  رفســنجان  و اقــای محمــود احمــدی 
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــد  عل ــادی  فرزن رق اب
ــه   ــد  بالمناصف ــادره از  زرن ــماره  14  ص ش
در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 329/71  مت
متــری   22 کوچــه  بلداالمیــن  شــهرک 
خریــداری از محــل مالكیــت  قنبــر خدایــی 

– ردیــف هــای  0073  و 0074
اقــای     –   4776 از   فرعــی     15375
مجیــد پشــته شــیرانی  فرزنــد  محمــد  بــه  
شناســنامه شــماره  19  صــادره از  کرمــان   
ــم  ــگ مشــاع  و خان ــار دان ــه  چه نســبت  ب
صغــری پشــته شــیرانی  فرزنــد  رمضــان  بــه  
شناســنامه شــماره  11   صــادره از  کرمــان  
نســبت  بــه  دو  دانــگ مشــاع  از ششــدانگ  
یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  423/35 
ــان  ــان  خیاب ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب مت
فیــروز ابــاد کوچــه 32  نبــش بریدگــی دوم 
خریــداری از محــل مالكیــت  مهیــن دخــت 
ــای   0085 و 0128 ــف ه ــان  – ردی کیانی
15387  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  118  فرعــی از  4776  اصلــی   
ــی    ــای محمــد رضــا نیــک نفــس گنوئ –  اق
فرزنــد  احمــد  بــه شناســنامه شــماره  
10591  صــادره از  کرمــان  در  ششــدانگ  
یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  173/67  متــر 
ــیدی  ــوار س ــان  بل ــه ادرس  کرم ــع  ب مرب
کوچــه گاوداری قدیــم کوچــه 4 ســمت 
راســت  خریــداری از محــل مالكیــت  ســید 

ــف  1493 ــی – ردی ــالل عمران ج
15390  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
ــی   –   ــی از  4776  اصل ــده از  11  فرع ش
اقــای علیرضــا گریكــی پــور  فرزنــد  محمــد 
علــی  بــه شناســنامه شــماره  49  صــادره از  
کرمــان  در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  202/05  مت
کرمــان  بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  

ــرقی  ــب  ش ــن ابیطال ــی اب ــه عل 29  کوچ
ــرو  ــت  کیخس ــل مالكی ــداری از مح 6 خری

ــف  0111 ــان  –  ردی کیانی
15394  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  154  فرعــی از  4776  اصلــی  –

اقــای  محســن کریمــی نیــا  فرزنــد  محمــد 
علــی   بــه شناســنامه شــماره 771  صــادره 
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــان  در شش از  کرم
بــه مســاحت  110  متــر مربــع  کــه مــوازی  
4/4  متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد 
ــرده  ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل تقاض
خیابــان  کرمــان   ادرس   بــه  دارد  قــرار 
ــاد کوچــه 27  فرعــی دوم ســمت  ــروز اب فی
ــداری از محــل مالكیــت  حــاج  راســت خری

ــف 1730 ــان  – ردی ــد نظری محم
15416  فرعــی  از  4776  اصلــی  –  اقــای 
ــی   ــد  عل ــتوئیه   فرزن ــی کش ــول زارع رس
ــادره از   ــماره  1173  ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــتوئیه   ــی کش ــین زارع ــای حس ــد  و اق زرن
شــماره   شناســنامه  بــه  علــی   فرزنــد  
کیانشــهر   از   صــادره    3080090586
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــه  در  شش بالمناصف
ــاحت   ــه مس ــی  ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
221/15  متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان  
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  45  
حســین  مالكیــت   محــل  از  خریــداری 
ــای  1219  و 1220 ــف ه ــی  – ردی خدای

ــای  ــی  –  اق ــی از  4809 اصل 4215   فرع
احمــد  زنگــی ابــادی  فرزنــد  ابراهیــم  بــه  
شناســنامه شــماره  640  صــادره از  کرمــان   
ــای   ــاع  و  اق ــگ  مش ــه  دو دان ــبت  ب نس
محمــد زنگــی ابــادی   فرزنــد  ابراهیــم  
ــادره از   ــماره  878   ص ــنامه ش ــه  شناس ب
ــاع  و   ــگ مش ــه  دو دان ــبت  ب ــان  نس کرم
خانــم فاطمــه زنگــی آبــادی  فرزنــد  ابراهیم  
ــه  شناســنامه شــماره   1082  صــادره از   ب
کرمــان  نســبت  بــه  یــک دانــگ مشــاع  و 
خانــم  زهــرا زنگــی ابــادی  فرزنــد  ابراهیــم  
بــه  شناســنامه شــماره  842  صــادره از  
ــاع   ــگ مش ــک دان ــه  ی ــبت  ب ــان  نس کرم
ــه مســاحت   ــاب کارگاه  ب از  ششــدانگ یكب
ــه  ــان مهدی ــه ادرس  خیاب ــر ب 911/25 مت
بیــن کوچــه  36 و 38 خریــداری  از محــل 
ــف  ــی  – ردی ــید فرخ ــا رش ــت  رض مالكی

هــای  0426 و 0429 و 0430 و 0432
4279  فرعــی  از  4809  اصلــی  –   خانــم 
ــر   ــد  قنب ــادی  فرزن ــی رق اب ــری مومن صغ
بــه شناســنامه شــماره  12  صــادره از زرنــد  
در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
259/8  متــر مربــع  بــه ادرس  کرمــان  
ــداری  ــه 27  خری ــس کوچ ــان پارادی خیاب
از محــل مالكیــت  کیخســرو کیانیــان – 

ــف  0084 ردی
1784  فرعــی  از  4811  اصلــی  –   اقــای 
فرزنــد   دشــتخاکی   زاده  رئیــس  ســعید 
محمــود  بــه شناســنامه شــماره  6  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب ــاحت  208/4  مت مس
کرمــان  خیابــان مهدیــه کوچــه شــماره 
ــت   ــل مالكی ــداری از مح ــالک 76 خری 7 پ
شــاهرخ و رســتم کیانیــان - ردیــف  0298
2145  فرعــی  از  5209  اصلــی  –   اقــای 
یــداهلل   فرزنــد   گزوئیــه   زارع  غالمرضــا 
از  صــادره    9 شــماره   شناســنامه  بــه 
خانــه   یكبــاب   در ششــدانگ   کرمــان  
ــه  ــع  ک ــر مرب ــاحت  312/70  مت ــه مس ب
ــدانگ  ــع از شش ــر مرب ــوازی  54/72  مت م
ــف  و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  
ــه  ــم کوچ ــان حكی ــت خیاب ــان مدیری خیاب
ــرو  ــت کیخس ــل مالكی ــداری از مح 35 خری

کیانیــان  – ردیــف  0113
2863  فرعــی  از  5209  اصلــی  –   خانــم 
بــه  احمــد   فرزنــد   زاده   مــراد  مریــم 
ــهداد   ــادره از ش ــماره  84  ص ــنامه ش شناس
در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
ــوازی  40/63   ــه م ــع  ک ــر مرب 232/15  مت
از ششــدانگ عرصــه مــورد  متــر مربــع 
ــق بوقــف  و در اجــاره نامبــرده  تقاضــا متعل
خیابــان  کرمــان   ادرس   بــه  دارد  قــرار 
مدیریــت کوچــه 28 فرعــی اخــر خریــداری 
از محــل مالكیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری 
)ضمنــا منافــع و حــق الســكون ملــک فــوق 
ــن  ــری موم ــم صغ ــر خان ــادام العم ــر م الذک

ــد(  –  ــی باش ــارالیه م ــه مش ــق ب زاده متعل
ــف  0304 ردی

2870  فرعــی  از  5209  اصلــی –   اقــای 
فرزنــد  غالمرضــا   زاده   حســین عســكر 
بــه شناســنامه شــماره  1599  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
ــاحت   ــه مس ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
281  متــر مربــع  کــه مــوازی  49/18  متــر 
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
ــرار  ــرده ق ــاره نامب ــف  و در اج ــق بوق متعل
ــجادیه  ــان س ــان  خیاب ــه ادرس  کرم دارد ب
ــداری از  کوچــه 8 نبــش شــرقی ســوم خری
ــری   ــاالر کالنت ــزت اهلل س ــت ع ــل مالكی مح

–  ردیــف  1006
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در 

بخــش 4 کرمــان
خانــم     – اصلــی      1 از   فرعــی    335
بهــروز   فرزنــد   قاســمی   ملــک  بتــول 
بــه  شناســنامه شــماره   3165  صــادره 
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــیر  در شش از  بردس
بــه مســاحت 126/60  متــر مربــع  کــه 
ــدانگ  ــع از شش ــر مرب ــوازی  54/99  مت م
ــف و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  
ــداری از محــل  ــاد کوچــه 28 خری شــرف اب
مالكیــت ســید کاظــم طباطبائــی –  ردیــف  

1911
اقــای     – اصلــی      5 از   فرعــی   5106
اصغــر   فرزنــد   زاده   مراغــه  محســن 
از  صــادره    40 شــماره  شناســنامه  بــه  
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــان  در ششــدانگ  یكب کرم
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  230/76  مت
ــه  ــش کوچ ــر نب ــر کبی ــوار امی ــان  بل کرم
ــدی  ــت  مه ــل مالكی ــداری  از مح 12 خری
نظریــان ) ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو 
ــالک 2063 فرعــی از  ــور پ ــا حــق عب ــه ب ک
ــورد تقاضــا  ــک م ــی باشــد و مل ــی م 5 اصل
ــی از  ــالک 2063 فرع ــه پ ــاق ب ــت الح جه
ــده اســت(  ــی درخواســت ثبــت گردی 5 اصل

–  ردیــف  1905
اقــای   از  5  اصلــی   –   5127  فرعــی 
فرزنــد   باغینــی   باقــر شــجاعی  محمــد 
بــه  شناســنامه شــماره   135   حســن  
ــاب   ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از  کرم ص
خانــه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  131/87  مت
ــه   ــالمی کوچ ــوری اس ــوار جمه ــان بل کرم
12 خیابــان شــهید ســعادت ابــادی شــمالی 
1 غربــی 1 خریــداری  از محــل مالكیــت  
ــف 0908 ــان –  ردی ــین نظری ــد حس محم

2216  فرعــی از 14  اصلــی   –  آقــای  
علیرضــا گل محمــدی   فرزنــد  عبــاس  
بــه  شناســنامه شــماره   2910  صــادره 
فیوضــی   جمیلــه  خانــم   و  کرمــان   از  
فرزنــد  رحیــم  بــه شناســنامه شــماره  
454  صــادره از  کرمــان  بالمناصفــه  در 
ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  مشــتمل بــر 
ــه مســاحت 253/45  متــر  واحــد تجــاری ب
مربــع کــه مــوازی 21/12 متــر مربــع از 
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق  بــه 

ــاره   ــف و در اج وق
نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  بلــوار 
ــار  ــهدای اختی ــوار ش ــدای بل ــروز ابت هوانی
ابــاد کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری 
ــاب ناظــوری  ــت  حســن ذه از محــل مالكی
ــای  1084  ــف ه ــی  –  ردی ــر کرباس و اخت

و 1086
2217  فرعــی از  14  اصلــی   –  اقــای 
ــی  ــد محمــد عل ــا  فرزن محســن کریمــی نی
از  صــادره   771 شــماره  شناســنامه  بــه 
کرمــان  و  اقــای علیرضــا گل محمــدی  
فرزنــد  عبــاس بــه  شناســنامه شــماره   
2910  صــادره از  کرمــان  بالمناصفــه در 
ششــدانگ  یكبــاب  خانــه بــه مســاحت 
ــر  ــوازی 18/33مت ــه م ــع ک ــر مرب 220  مت
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
نامبــرده  بــه وقــف و در اجــاره  متعلــق 
قــرار دارد  بــه ادرس  کرمــان  بلــوار شــهدا 
ــم  ــه پنج ــماره 4 قطع ــه ش ــهرداری کوچ ش
ســمت راســت  خریــداری  از محــل مالكیــت  
محمــد علــی نــژاد مالیــری  و حســن ذهــاب 
ناظــوری  و اختــر کرباســی –  ردیــف 1331 

1332 و 
447  فرعــی از 16  اصلــی   –  خانــم کتایون 

رشــید فرخــی 
ابــادی    فتــح 

فرزنــد  کاظــم  بــه  شناســنامه شــماره   
2045  صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  
یكبــاب  ســاختمان  بــه مســاحت  244/40  
متــر مربــع  کــه مــوازی  40/74  متــر مربــع 
ــق  ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص از شش
ــه  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج بوق
ادرس  کرمــان  بلــوار رضــوان کوچــه شــماره 
48 نســترن 24 خریــداری از محــل مالكیــت 
ــف  0212  حســین رشــید فرخــی   –  ردی
اقــای     – اصلــی      26 از  فرعــی    64
ــه  ــی  ب ــد  عل ــی  فرزن ــی کرمان مهــدی ایران
شناســنامه شــماره  223  صــادره از کرمــان  
در ششــدانگ یــک بــاب  یــک قطعــه زمیــن 
ــر  ــاحت  79750/97 مت ــه مس ــی  ب مزروع
ــروز  ــوار هوانی ــان  بل ــه ادرس  کرم ــع  ب مرب
ــاد خریــداری  کیلومتــر 5  بطــرف اختیــار اب
ــعاعی  و  ــیخ ش ــر ش ــت صف ــل مالكی از مح

ــی  و  ــور ابراهیم ــد پ احم

حاج محمد حســینی –  ردیف  1325
ــی  مجــزی شــده  ــی از 31  اصل 4548 فرع
ــی  ــای عل ــی –  اق ــی از 31 اصل از 193 فرع
عامــری اختیــار ابــادی  فرزنــد  حســین  
از  صــادره    65 شــماره   شناســنامه  بــه 
کرمــان  در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــه ادرس  ــع  ب ــر مرب ــاحت  773/32 مت مس
ــه  ــام کوچ ــان ام ــاد خیاب ــار اب ــان اختی کرم
ــوم   ــپ درب س ــمت چ ــوم س ــی س 23 فرع
ــری  ــی عام ــت عل ــداری از محــل مالكی خری

ــف  0101 ــادی  –  ردی ــار اب اختی
24  فرعــی از  48  اصلــی  مجــزی  شــده  از  
1 و 2  فرعــی  و قســمتی از اراضــی  مشــاعی  
ــی    ــن  ابراهیم ــای  حس ــی  –  اق 48  اصل
فرزنــد  محمــد  بــه  شناســنامه شــماره   
از  کرمــان  در ششــدانگ   224  صــادره 
بــه  بــاغ  مشــجر  پســته ای   یكبــاب  
مســاحت   32457  متــر مربــع  کــه مــوازی  
9667/64  متــر مربــع  مجــزی شــده  از  1  
فرعــی  و  مــوازی  15410/93  متــر مربــع  
مجــزی شــده  از 2  فرعــی   و  مــوازی  
ــده  از   ــزی ش ــع  مج ــر مرب 7379/45  مت
ــه  ــی  ب ــالک  48  اصل ــاعی  پ ــی  مش اراض
ادرس کرمــان  زنگــی  ابــاد  تلمبــه  حســن  
ــداری  از محــل مالكیــت  محمــد   ــاد خری اب

ــف  2446 ــی  - ردی ابراهیم
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در 

بخــش 8 کرمــان
1390  فرعــی  از  1  اصلــی  مجــزی شــده 
ــم  ــی   –  خان ــی از  1  اصل از  1102  فرع
ــراد  ــد  م ــرودی  فرزن ــی چت ــه یعقوب فاطم
علــی  بــه شناســنامه شــماره  64  صــادره از  
کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  و بــه 
ــه ادرس  ــع  ب ــر مرب مســاحت  297/95  مت
ــه  ــر کوچ ــان ولیعص ــرود خیاب ــان  چت کرم
ــل  ــداری از مح ــی خری ــین اله ــهید حس ش
ــف   ــجاعی  –  ردی ــر ش ــید اکب ــت س مالكی

0937
1395  فرعــی  از  1  اصلــی  مجــزی  شــده  
از  490  فرعــی  از  1  اصلــی  –  اقــای  
ــی   ــد  عل ــرودی فرزن ــری  چت ــار جعف مخت
ــادره از   ــماره  2092  ص ــنامه ش ــه شناس ب
کرمــان  در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
ــه  ــع  ب ــر مرب ــاحت 1164/28  مت ــه مس ب
ادرس  کرمــان  چتــرود خیابــان شــهید 
ــل  ــداری از مح ــم  خری ــه معل ــر کوچ باهن
مالكیــت  ســید محمــد عطایــی چتــرودی ) 
ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه محــل 
ــی از  ــان اصل ــه خیاب ــور از حــد شــمال ب عب
زمیــن دیگــر متقاضــی مــی باشــد( – ردیــف  

3788

ــنبه  ــت اول :  سه ش ــار نوب ــخ انتش تاری

1396/05/31

ــنبه  ــت دوم :   سه ش ــار نوب ــخ انتش تاری

 1396/06/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
 ناحیه یک شهرستان کرمان   

 عیسی حافظی فر  
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یادداشت

مس رفسنجان، 
تیمی امیدوارکننده

عرفان امیر خسروی
هفتــه چهــارم لیــگ دســته یــک فوتبــال 
کشــور درحالــی ســپری شــده کــه مــس 
ــهرداری  ــک گل ش ــا ی ــت ب ــنجان توانس رفس
ــش رو  ــی از پی ــازی خانگ ــک ب ــهر در ی ماهش
ــا پیــش از  ــه ت ــردارد. شــهرداری ماهشــهر ک ب
ــود را  ــل خ ــازی قب ــه ب ــر س ــابقه، ه ــن مس ای
ــه  ــا ن ــود و ب ــروزی پشــت سرگذاشــته ب ــا پی ب
امتیــاز در صــدر جــدول قرار داشــت، نتوانســت 
ــب  ــاز کس ــامره امتی ــی س ــاگردان عل ــر ش براب
ــان  ــا هم ــا ب ــرد ت ــذار ک ــازی را واگ ــد و ب کن
نــه امتیــاز در جایــگاه چهــارم جــدول رده 
بنــدی قــرار گرفــت و مــس رفســنجان نیــز بــا 
ــدول  ــای ج ــه میانه ه ــود را ب ــروزی خ ــن پی ای
رســاندند و تــا جایــگاه دهــم بــاال آمدنــد. ایــن 
ــن  ــنجان در ای ــس رفس ــرد م ــن ب ــرد، اولی ب
فصــل لیــگ دســته یــک بــود کــه بــا مربیگــری 
در  رفســنجانی ها  می خــورد.  رقــم  ســامره 
ــا کســب دو تســاوی  ــل خــود ب ــازی قب ســه ب
ــرده  ــت ک ــاز دش ــط دو امتی ــت فق ــک باخ و ی
ــا روی  ــه ب ــه ک ــود ک ــی ب ــن درحال ــد و ای بودن
ــوان  ــه عن ــا ب ــود محمودی نی ــدن محم کار آم
مدیرعامــل و جــذب نفراتــی چــون بهــرام 
رشــیدفرخی، حامــد محمــودی، علــی مرزبــان، 
ــامره  ــی س ــاب عل ــولی و ... و انتخ ــین رس حس
ملــی پــوش اســبق اســتقالل تهــران بــه 
ــات  ــون توجه ــز کان ــرمربی در مرک ــوان س عن
قــرار گرفــت. حــال بــا ایــن پیــروزی ارزشــمند 
ــا در  ــدول معادله ه ــین ج ــم صدرنش ــر تی براب
ــه  ــت ک ــمتی اس ــان س ــه هم ــن ب ــال رفت ح
ابتــدای فصــل پیش بینــی شــده بــود. در بــازی 
ــه  ــاهد ب ــنجانی ش ــای رفس ــین نارنجی ه پیش
دســت آمــدن فرصت هــای زیــادی بودیــم کــه 
ــا بی دقتــی  متاســفانه یكــی پــس از دیگــری ب
ــا  ــن دقیق ــت و ای ــت می رف ــان از دس مهاجم
بازی هــای  در  کــه  ایــت  ضعفــی  همــان 
ــر  ــازی براب ــود و در ب ــته ب ــز برجس ــین نی پیش
ــدت در  ــه ش ــوع ب ــن موض ــوم اراک ای آلومینی
بــازی بــد چشــمی می کــرد. علــی ســامره 
ــام  ــک تم ــوان ی ــه عن ــال ها ب ــودش س ــه خ ک
کننــده کاربلــد در تیم هــای بــزرگ بــازی 
کــرده بــه درســتی بــه ایــن ضعــف پــی بــرده 
و پــس از بــازی بــا شــهرداری ماهشــهر گفتــه 
ــیار  ــه بس ــا اینك ــا ب ــم م ــفانه تی ــت: »متاس اس
ــاد  ــی زی ــا خیل خــوب فرصــت ســازی کنــد ام
فرصــت هــا را از دســت مــی دهــد و ایــن 
ــریعتر  ــه س ــر چ ــد ه ــت و بای ــف اس ــک ضع ی
ــف  ــم حری ــروز تی ــم. ام ــرف کنی ــر ط آن را ب
ــن  ــاورد، ممك ــار نی ــا فش ــی روی دروازه م خیل
ــل آلومینیــوم اراک کــه  ــود مثــل دیــدار مقاب ب
ــج شــش گل  ــا اختــالف پن ــی بایســت ب ــا م م
ــق  ــا در دقای ــت دروازه م ــروز شــویم در نهای پی
تلــف شــده بــاز شــود و تمــام تــالش و کوشــش 
ــن  ــا در ای ــای م ــه ه ــرود. بچ ــت ب ــا از دس م
ــد و  ــام دادن ــود را انج ــالش خ ــام ت ــدار تم دی
ــوع از  ــن در مجم ــیدند و م ــت کش ــی زحم کل
ــتم.  ــی هس ــاز راض ــه امتی ــب س ــه و کس نتیج
ــان در  ــن ضعــف خودم ــد روی ای ــرور بای ــه م ب
از دســت فرصــت هــا کار کنیــم و قطعــا آن را 
رفــع خواهیــم کــرد. مطمنــا در آینــده شــاهد 
بازی هایــی بــه مراتــب بهتــر و بــا کیفیــت تــر از 
ایــن هــم از مــس رفســنجان خواهیــم بــود.« در 
حــال حاضــر کــه ایــن ســطور را می نــگارم تــا 
پایــان فصــل نقــل و انتقــاالت همچنــان زمــان 
ــک  ــذب ی ــا ج ــا ب ــت و محمودی نی ــی اس باق
ــكل  ــن مش ــد ای ــگ می توان ــش دان ــم ش مهاج
را حــل کنــد. البتــه مــس رفســنجان مهاجمــان 
خوبــی چــون بهــرام رشــیدفرخی، علیرضــا 
میرزاحســینی و... دارد کــه هرکــدام می تواننــد 
بهترین گل هــا  موقعیت هــا  کوچک تریــن  از 
ــه ثمــر برســانند پــس اقــدام دیگــری کــه  را ب
کادرفنــی مــس رفســنجان بایــد روی آن تمرکز 
بیشــتری کنــد، بــاال بــردن کاربــری مهاجمانــی 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــطح کیف ــه از س ــت ک اس
علــی ســامره بــا حمایــت محمــود محمودی نیــا 
تیــم خوبــی ســاخته، تیمــی امیدوارکننــده کــه 
ــر صدرنشــین لیــگ دســته یــک  ــازی براب در ب
ــتگی هایش  ــارم شایس ــه چه ــش از هفت ــا پی ت
ــیل  ــم پتانس ــم علی رغ ــن تی ــان داد. ای را نش
باالیــی کــه دارد در ســه بــازی اولــش نتوانســته 
آن طــور کــه بایســته اســت کســب نتیجــه کند 
ولــی ایــن بــرد شــیرین می توانــد ســرآغازی بــر 
ــازی نخســت باشــد.  ــان ناکامی  هــای ســه ب پای
ــا  ــم رقابت ه ــه پنج ــنجان در هفت ــس رفس م
باشــد. ســیرجان  گل گهــر  میهمــان  بایــد 

ورزشی

کی روش سرمربی تیم ملی:
به خـاطر رفتار بد تیم سوریه می رویم آنهـا را ببـریم

ــش  ــران در واکن ــی ای ــم مل ــرمربی تی س
احتمــال  خصــوص  در  ســوالی  بــه 
بــه  ســوریه  برابــر  ایــران  اینكــه 
صعــود  شــانس های  از  یكــی  عنــوان 
برآشــفت. بگیــرد،  آســان  را  بــازی 
سیاســت  ورزش  گــروه  گــزارش  بــه 
روشــن؛ کارلــوس کــی روش، ســرمربی 
از  انتقــاد  بــه  ملــی  تیــم  پرتغالــی 
بــازی  انجــام  صحبت هــا در خصــوص 
ــائل  ــوریه و مس ــر س ــه براب ــاده انگاران س
کــرد. صحبــت  ملــی  تیــم  دیگــر 
ســرمربی تیــم ملــی در خصــوص رابطــه 
مناســب بــا ســوریه و بــا توجــه بــه اینكــه 
ــرای  ــادی ب ــون شــانس زی ــم اکن ــن تی ای
صعــود دارد و ایــن مســاله باعــث خواهــد 
شــد ایــران بــا حداقــل انــرژی برابــر 
حریــف قــرار گیــرد گفــت: اینقــدر کثیــف 
ــه کامنت هــا  ــه هســتند ایــن گون و بزدالن
و می خواهنــد عالمــت ســوالی مقابــل 
بگذارنــد.  ایــران  مقتدرانــه  صعــود 
وی ادامــه داد: توصیــه مــن بــه شــما ایــن 
ــه  ــی ک ــه صحبت های ــه اینگون ــت ک اس
ــد را  ــام می دهن ــر انج ــای دیگ ــانه ه رس
بــه  فرامــوش کنیــد و کمــک کنیــد 
می کنــد  کمــک  کــه  راهــی  توســعه 
ــورمان.  ــان کش ــدن بازیكن ــاده ش ــه آم ب

می گویــم  کــه  می کنــم  عذرخواهــی 
کشــورمان ولــی تــا زمانــی کــه مــن ایــن 
پیراهــن مقــدس را برتــن دارم و تــا زمانی 
کــه عمــر دارم بــه ایــران کشــورم خواهــم 
ــع آن. ــه مناف ــم ب ــک می کن ــت و کم گف

وی بــا اشــاره بــه تــالش رســانه ها بــرای 
دارنــد گفــت:  رو  پیــش  هدفــی کــه 
ــت  ــم گف ــزاد خواه ــت مری ــكر و دس تش

ــی  ــز خاص ــد و چی ــر بتوانی ــما اگ ــه ش ب
از  فقــط می خواهــم  نمی خواهــم  هــم 
برنامــه آمــاده ســازی حمایــت شــود.

از  یكــی  کــه  حالــی  در  ادامــه  در 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه انتظاراتــی 
جهانــی  جــام  در  ملــی  تیــم  از  کــه 
روســیه مــی رود و آیــا ایــن مســاله باعــث 
ــده  ــووالن ش ــوی مس ــی از س حمایت های

ســوالی را مطــرح کــرد، کــی روش بــدون  
ــاره  ــم درب ــت: می دان ــوال گف ــه  س ترجم
چــه چیــزی صحبــت می کنیــد. بایــد 
ــم  ــاز کنی ــی ب ــاب بانك ــک حس ــا ی حتم
ــد! ــک کنن ــد کم ــردم بتوانن ــاید م ــا ش ت
ــه  ــی در ادام ــم مل ــی تی ــرمربی پرتغال س
ــه  ــود ب ــی صع ــن مل ــه جش ــخ ب در پاس
ــواداران  ــارش از ه ــی و انتظ ــام جهان ج
گفــت: مــا ســعی مــی کنیــم ایــن جشــن 
ــد و  ــا را ســعی  فدراســیون انجــام ده ه
ــه  ــم و ب ــی دهی ــام م ــان را انج ــا کارم م
هــا  گرفتــن  می رویــم. جشــن  خانــه 
برعهــده  را  یــادگاری  هــای  عكــس  و 
کارمــان  مــا  گذاریــم.  مــی  دیگــران 
بــه  آن  از  بعــد  و  انجــام می دهیــم  را 
خانواده مــان خواهیــم رســید. عكــس هــا 
و ویدئوهــا را دیگــران می تواننــد بگیرنــد.
کارلــوس کــی روش در ادامــه در خصــوص 
جمــع  در  شــجاعی  مســعود  غیبــت 
ــه واکنــش نشــان داد:  شــاگردانش اینگون
ــواد  ــای ج ــاره آق ــردم درب ــر ک ــن فك م
نكونــام صحبــت می کنیــد و علــت اینكــه 
آقــای نكونــام اکنــون اینجــا نیســتند بــه 
ایــن خاطــر اســت کــه هفــت مــاه حقــوق 
ــم  ــروع کنی ــم ش ــد. بیایی ــت نكردن دریاف
ــم. ــت کنی ــام صحب ــای نكون ــاره آق درب

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 
از  یكــی  نــام  بــا  را  توابــع  و  بخش هــا 
قهرمانــان کرمانــی المپیــک و جهــان مزیــن 

کرده ایــم.
بــا  گفت وگــو  در  دامغانــی  منصــور 
برگــزاری  مــورد  در  روشــن  سیاســت 
ــان  ــهر کرم ــع ش ــا و توب ــاد بخش ه المپی
ــتیم  ــه هس ــه ای ک ــت: در هفت ــار داش اظه
ــم و  ــادی داری ــف و زی ــبت های مختل مناس
در تقویمــی کــه بــه صــورت ســالیانه بــرای 
ــان  ــتان کرم ــان شهرس اداره ورزش و جوان
تدویــن شــده یكــی از برنامه  هایــی کــه 
ــزار  ــاله برگ ــده و هرس ــه ش ــر گرفت در نظ
توابــع  و  بخش هــا  المپیــاد  می شــود، 
شهرســتان کرمــان اســت کــه طــی دو 
ســال گذشــته برگــزار شــده کــه ســه دوره 
ــت.  ــده اس ــزار ش ــم برگ ــن ه ــل از ای قب

وی ادامــه داد: امســال ششــمین دوره ایــن 
المپیــاد برگــزار شــد کــه بــه صــورت کلــی 
در 21 رشــته ورزشــی ویــژه بخش هــا و 
توابــع شهرســتان کرمــان بــه میزبانــی 
بخــش مرکــزی در روز جمعــه 10 شــهریور 
ــزار  ــان برگ ــر کرم ــالن فج ــاه 96 در س م
شــد و همــان روز تمــام ســالن ها و اماکــن 
ــابقات  ــر مس ــان درگی ــهر کرم ــی ش ورزش

ــد.  ورزشــی بودن
ــالش  ــه تمــام ت ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب دامغان
ــاد  ــن المپی ــه کار بســتیم کــه ای خــود را ب
ــه  ــود، اضاف ــزار ش ــنت برگ ــو احس ــه نح ب
کــرد: از ســاعت 8 الــی 8و نیــم صبــح 
شــاهد ورود تیم هــا بــه کرمــان بودیــم 
ــد و در  ــع کردن ــر تجم ــالن فج ــه در س ک
آییــن افتتاحیــه مدیــرکل ورزش و جوانــان 

ورزشــی  هیئت هــای  روســای  اســتان، 
ــتند.  ــور داش حض

ایــن  اهمیــت  نكتــه حائــز  افــزود:  وی 
ــه  ــته ک ــال گذش ــه س ــت ک ــوع اس موض
بــه  ورزشــی  المپیــاد  دوره  پنجمیــن 
ــزار شــد، ان  ــاد برگ ــی شــهر زنگی آب میزبان
ــی  ــده کرمان ــان ارزن ــاد قهرم ــه ی دوره را ب
ــادی  ــی زنگی آب ــای عل ــواری آق دوچرخه س
ــمین دوره  ــال، شش ــم و امس ــزار کردی برگ
گرامیداشــت  بــرای  را  مســابقات  ایــن 

آقــای پیمــان نصیــری قهرمــان دو میدانــی 
ــم.  ــزار کردی ــک برگ المیپ

مدیــر اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 
کرمــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه انشــااهلل بــا 
ایــن حرکــت بتوانیــم گوشــه ای از زحمــات 
قهرمانــان ارزنــده میهــن اســالمی و شــهر و 
دیارمــان کرمــان را جبــران کــرده باشــیم، 
نمــاز  آییــن  افتتاحیــه  از  بعــد  گفــت: 
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 

ــف شــروع شــد.  ــكان مختل بیســت م
دامغانــی ادامــه داد: همزمــان حــدود 2500 
ــابقات  ــن مس ــر ای ــر درگی ــی 3000 نف ال
بودنــد. مســابقات انفــرادی را تــا پایــان 
ــاندیم و  ــام رس ــه اتم ــه ب ــان روز جمع هم
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 
پیش بینــی می کنــم ایــن مســابقات تــا 
هفتــه تربیــت بدنــی ادامــه یابنــد و نهایتــا 
ــع در  ــا و تواب ــابقات بخش ه ــه مس اختتامی
هفتــه تربیــت بدنــی برگــزار خواهــد شــد. 
ــاد محــالت شــهر  ــه  المپی ــا اشــاره ب وی ب
کرمــان خاطــر نشــان ســاخت: امســال 
اولیــن ســالی اســت کــه مســابقات محــالت 
ــی از  ــده و یك ــروع ش ــان ش ــهر کرم در ش
ــن  ــه ای ــرم ب ــرکل محت ــنهادات مدی پیش
ــالت  ــابقات مح ــروع مس ــن ش ــب همی جان
ــه  ــو ک ــی از لوگ ــا رونمای ــم ب ــا ه ــود و م ب
چنــدی پیــش انجــام شــد، ایــن مســابقات 

انجــام  را  ثبت نام هــا  و  کردیــم  آغــاز  را 
ــم.  دادی

چیــزی  افــزود:  مســئول  مقــام  ایــن 
ــام  ــن مســابقات ن حــدود 2000 نفــر در ای
نویســی کرده انــد و فقــط در دو رشــته 
دوچرخه ســواری و دومیدانــی مــا 1000 
جمعــه  روز  در  داریــم.  متقاضــی  نفــر 
حــدودا 4000 نفــر شــرکت کردنــد. چــون 
ــود.  ــم ب ــالت ه ــابقات مح ــه مس افتتاحی
البتــه مســابقات محــالت از ده شــهریور 
ــی  ــای آت ــا و هفته ه ــد و از روزه ــاز نش آغ
ــی  ــای ورزش ــا هیئت ه ــی ب ــی هماهنگ ط
ــن  ــه ای ــی اختتامی ــد ول ــد ش ــاز خواه آغ
و  المپیــاد بخش هــا  یعنــی  المپیــاد  دو 
ــان  ــهر کرم ــالت ش ــاد مح ــع و المپی تواب
ــزار  ــی و ورزش برگ ــت بدن ــه تربی در هفت
ــر و  ــر تقدی ــرات برت ــد و از نف ــد ش خواه
تجلیــل بــه عمــل خواهــد  آمــد.  دامغانــی 
ورزشــی  اماکــن  نامگــذاری  مــورد  در 
تصریــح کــرد: در بحــث نامگــذاری اماکــن 
ورزشــی هــم حــدود دو ســال پیــش ســالن 
نــام  بــه  و  کردیــم  راه انــدازی  کشــتی 
ــی از  ــه یك ــک ک ــاج مل ــار ح ــوان مخت پهل
ــی کشــتی  ــان کرمان پیشكســوتان و قهرمان
پایــان  در  وی  شــد.  نامگــذاری  اســت، 
گفــت: بــا امســال دومیــن دوره اســت 
ــی در  ــام آوران ورزش ــان و ن ــه از قهرمان ک
ــان  ــهر کرم ــع ش ــا و تواب ــاد بخش ه المپی
ــام  ــا ن ــابقات ب ــن مس ــده و ای ــل ش تجلی
ایــن بزرگــواران شــده اســت. مــا قهرمانــان 
ارزنــده دیگــری چــون زهــرا نعمتــی و 
عشــرت کردســتانی داریــم و ســال های 
ــن  ــام ای ــه ن ــده المپیادهــای ورزشــی ب آین

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــواران برگ بزرگ

گل گهــر ســیرجان بــر اســاس قرعــه 
رقابتهــای  ســوم  مرحلــه  در  کشــی 
ســاعت  از  جمعــه  روز  حذفــی  جــام 
ــت. ــران اس ــتقالل ته ــان اس 17:30 میزب

ایــن دیــدار قــرار اســت در ورزشــگاه 
ــی(  ــن مصنوع ــر )چم ــی گل گه اختصاص
کــه ظرفیــت آن حداکثــر 3200 نفــر 

ــود. ــزار ش ــت برگ اس
 رییــس هیــات فوتبــال ســیرجان در 
در  روشــن  سیاســت  بــا  گفت وگــو 
ــی  ــت: جمع ــابقه گف ــن مس ــوص ای خص
جملــه  از  شهرســتان  مســوولین  از 
سیاســی  معــاون  بهاالدینــی  ســهراب 
و امنیتــی فرمانــداری، یــگان ویــژه و 
ــتان،  ــتان و اس ــی شهرس ــروی انتظام نی
ــده  ــر و بن ــگاه گل گه ــل باش ــر عام مدی

ــا حضــور در ورزشــگاه محــل برگــزاری  ب
ایــن  امكانــات  و  شــرایط  از  مســابقه، 

بازدیــد کردیــم. ورزشــگاه 

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

ــورد  ــا در م ــود ت ــزار می ش ــال برگ فوتب
ــم  ــی تصمی ــط فروش ــوه بلی ــت و نح قیم
گیــری شــود. بلیــط فروشــی توســط 
ــا  ــرد و ب ــورت می گی ــال ص ــات فوتب هی
ــا  ــط ه ــد بلی ــه 10 درص ــه اینك ــه ب توج
ــه تیــم مهمــان تعلــق دارد و همچنیــن  ب
تدابیــر امنیتــی، حــدود 2500 بلیــط بــه 
ــت:  ــان گف ــد. وی در پای ــروش می رس ف
 ، از شــبكه ســوم ســیما  بــازی  ایــن 
شــبكه شــما و شــبكه کرمــان پخــش 
مــی شــود و عالقــه منــدان میتواننــد 
ــازی  ــن ب ــی ای ــه نگران ــچ گون ــدون هی ب
را از گیرنــده هــای تلویزیونــی تماشــا 
کنند.تیــم گل گهــر در هتــل جهانگــردی 
مســتقر میشــود و تیــم اســتقالل هــم بــه 

ــت. ــد رف ــیب خواه ــر س ــل عط هت

فروش حدود ۲500 بلیط برای بازی استقالل و گل گهر سیرجان
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آبـها و باورهـا
محمد برشان

آب گاهــی اوقــات هیــچ صدایــی تولیــد 
نمی کنــد، بــه همیــن منظــور گاهــی از 
نقــش ســكوت آب در معمــاری بهره بــرداری 
ــک  ــی ی ــرای آدم ــن موضــوع ب می شــود وای
نــوع حــس رهایــی بــه ارمغــان مــی آورد در 
ــراها  ــد و کاروانس ــی و معاب ــای ایران خانه ه
همیشــه نقــش آب پررنــگ بــوده اســت، 
نخســتین  شــكل گیری  در  آب  نقــش 
زیســتگاه های انســانها پاســخی بــه یــک 
ــوم آب در  ــت، درک مفه ــتی اس ــاز زیس نی
ــت.  ــاری آب اس ــان درک معم ــاری هم معم
نیایــش گاه هــا و معابــد و آتشــكده ها در 
ــود  ــه وج ــرام ب ــت احت ــار آب و در نهای کن
گــذرگاه  آب  گویــی  گرفــت  شــكل  آب 
ــود.  ــر ب ــای دیگ ــه دنی ــرای ورود ب ــان ب انس
در معمــاری ایــران باســتان تحــوالت مربــوط 
ــاغ و  ــان ب ــه شــهرها و رابطــه ســاختار می ب
شــهر آن چنــان اســت کــه می تــوان از 
ــد.  ــاغ نامی ــاغ را شــهر و شــهر را ب ســویی ب
ــی تمــاس  ــن آدم ــا پوســت و ت ــی ب آب وقت
تجربــه  صمیمی تریــن  می کنــد،  حاصــل 
ایجــاد  و خــودش  مــا  بیــن  را  شــخصی 
می توانــد  آب  بــا  تمــاس  می نمایــد. 
ــازد.  ــا س ــا ره ــد و بنده ــان را از قی روحم
ــت. آب  ــی اس ــنایی و پاک ــام آور روش آب پی
چــه در حــال ســكون و چــه در حالــت 
ــت.  ــان اس ــده روح انس ــت نوازش دهن حرک
ــتر  ــری بیش ــیقی آب جلوه گ ــت و موس حرک
ــه دارد.  ــور توج ــش در خ ــبز نق ــای س فض
ــده  ــز منعكــس کنن آب در حــال حرکــت نی
امــواج نــور در فضاســت. در آب نیــروی 
نهفتــه خاصــی وجــود دارد کــه قــادر اســت 
بیماری هــای  و  امــراض  از  را  انســان ها 
مــردگان  بــه  نجــات دهــد آب  مختلــف 
ــه  ــی مجــدد می بخشــد و ب ــد زندگ ــز امی نی
ــی  ــات و زندگ ــمبل حی ــر آب س ــن خاط ای
اســت. در ســحر و جــادو نیــز آب تأثیــر 
ــیله  ــز بوس ــروز نی ــی ام ــزایی دارد و حت بس
نزدیــک  می کننــد  پیشــگویی هایی  آب 
آب عشــق متولــد می شــود، آب همچــون 
ــل  ــی کام ــاز وقت ــت، نم ــت اس ــت برک عالم
اســت کــه نمازگــزار بــا وضــو خــود را پــاک 

ــد.  ــرده باش ک
ــا  ــن م ــه در ذه ــادر اســت آنچــه را ک آب ق
ناخــودآگاه  ضمیــر  و  آشــكار  می گــذرد 
ــوب از  ــات خ ــر کلم ــد، اگ ــدار کن ــا را بی م
ــق شــود آب را  ــای خــوب خل ــق قلب ه طری
تغییــر می دهــد و آب هــم بــه نوبــه ی خــود 
ــون  ــدن دگرگ ــر ش ــوی بهت ــه س ــا را ب دنی

 . می کنــد
ــن  ــرد بنابرای ــس شــود می می ــی حب آب وقت
ــد  ــته باش ــان داش ــداوم جری ــور م ــد بط بای
کــردن  حفــظ  و  خوانــدن  قابلیــت  آب 
اطالعــات را دارد، ملكول هــای آب ماننــد 
ــه  ــا را در خــود نگ ــر پیام ه دیســک کامپیوت
ــا  ــوب ی ــد. آب خ ــل می کن ــی دارد و حم م

بــد بــه تــک تــک مــا ربــط دارد، تمــام آبهــا 
حتــی یــک لیــوان آب بــه بقیــه آبهــای 
ــای  ــكار و دعاه ــاط دارد. آب اف ــان ارتب جه
می کنــد.  حمــل  خــود  درون  در  را  مــا 
نشــأت می گیــرد  از آب  زیبایی هــا  تمــام 
ــی  ــرار م ــیقی ق ــرض موس ــی در مع آب وقت
گیــرد دارای انــرژی می شــود و بلورهــای 
ــرژی  ــه ان ــی ک ــا تشــكیل می دهــد. زمان زیب
ــود  ــل می ش ــه آب منتق ــا ب ــی گله در تمام
از  آبــی  چنیــن  نوشــیدن  بــا  بیمــاران 
مزایــای شــفابخش روحــی و جســمی آن 
یعنــی  آب  آلودگــی  می شــوند.  بهره منــد 
ــا  ــه م ــی ک ــا زمان ــی روح و روان و ت آلودگ
دیــدگاه خــود را تغییــر ندهیــم هرگــز قــادر 
نخواهیــم بــود آب را بــه شــكل خــاص اولیــه 
برگردانیــم. آب بــه عنــوان اجابــت دعاهــای 
مــا بــه زمیــن آمــده اســت. واکنــش آب در 
ــر عشــق و قدردانــی هیــچ نیســت مگــر  براب
ــت  ــی، نی ــیاری، آگاه ــی. هوش ــت اله عظم
خیــر، خنــده و عشــق همگــی حیاتــی تــازه 
بــه آب می بخشــد. آب وارد کــره زمیــن 
ــفری شــگفت آور  ــر در س ــود و در آخ می ش
و بی پایــان و بــه دور دســت کائنــات بــر 
می گــردد. روزی آب موجــود در ایــن ســیاه 
ــه  ــی ب ــود یعن ــرون از خ ــه بی ــفری را ب س

ــد.  ــروع می کن ــان ش ــوی کهكش س
ایرانیــان باســتان آب را کــه یكــی از ایــزدان 
تكریــم  و  تقدیــس  می شــمردند  مقــدس 
ــه  ــژه ب ــم وی ــام مراس ــا انج ــد و ب می کردن
مناســبت های روحانــی خــاص بــرای آب 
قربانــی کــرده و نثــار می داده انــد بدیــن 
ــا  ــا و ی ــار آب رود، دری ــی کن ــور گودال منظ
درآنجــا  را  قربانــی  و  می کندنــد  چشــمه 
ــوده  ــا خونــش آب را آل خــون می ریختنــد ت
ــن روز  ــاه ســال و دهمی ــد. هشــتمین م نكن
ــی و مقــدس  ــام عنصــر حیات ــه ن ــاه ب هــر م
ــان  ــان نامگــذاری شــده اســت. در آب آب، آب

ــا می داشــتند  ــر پ روز جشــن ســرور آمیــز ب
آناهیتــا  می نامیدنــد.  آبانــگاه  را  آن  کــه 
ــن اســت  ــای روی زمی ــه آبه سرچشــمه هم
و نطفــه همــه مــردان را پاکیــزه می گردانــد 
و بطــن همــه مــادگان را تطهیــر می کنــد و 
ــاک می ســازد  شــیر را در پســتان مــادران پ
ــگاه آســمانی خــود  ــه در جای ــی ک و در حال
سرچمشــه  دارد،  قــرار  ســتارگان  میــان 
ــت  ــه عف ــا اله ــان اســت. آناهیت ــای کیه دری

و شــرم اســت. 
ایرانیــان باســتان روز اول اســفند جشــن 
آبســاالن بــه مناســبت روان شــدن جویباران 
ــاد  ــای ش ــا نمایش ه ــراه ب ــارها و هم و آبش
ــام کوســه ســواری انجــام  ــه ن ــده آور ب و خن
ــن  ــفند جش ــم اس ــت، در ده ــده اس می ش
گرامیداشــت  در  رودهــا  کنــار  در  را 
ــم  ــد، نوزده ــزار می کرده ان ــا برگ رودخانه ه
ــه  ــد و ب ــا می نامیدن ــوروز روده ــفند را ن اس
الیروبــی و پاکســازی چشــمه ها، نهرهــا و 
کاریزهــا می پرداختنــد و بــر آنهــا عطــر 
و گالب می پاشــیدند. بیســتم اســفند روز 
ــاه  ــت گل و گی ــه کاش ــه ب ــود ک ــدان ب گل
ــن  ــت، آخری ــاص داش ــكاری اختص و درخت
ــری  ــیدر دخت ــن اوش ــتان در جش روز زمس
ــن  ــا و آذی ــر شــتری زیب آراســته را ســوار ب
ــی  ــده و گرام ــای فرخن ــار آبه ــه کن ــده ب ش
مراســم  تــا  می بردنــد  هامــون  دریاچــه 
نمادیــن بــاروری و زایــش را بــا ســرور 
و شــادمانی برگــزار کننــد و شــب هــم 
ــی  ــنایی و پایندگ ــانه روش ــه نش ــی ب چراغ
میهــن  و  کاشــانه  و  خانــه  همیشــگی  و 
روشــن می کردنــد و در دورن هــر خانــه 
آتشــی برفــراز بام هــا بــر می افروخته انــد 
ــه و  ــان توج ــانگر توأم ــون نش ــه هام دریاچ
تقــدس آب و آتــش در نــزد ایرانیــان اســت 
ــد کــه آب نمــاد  و بدینســان نشــان می دادن

آزادی اســت. 

و  فصــول  تغییــر  از  باســتان  ایرانیــان 
آگاه  آبهــا  تغییــر  و  چلــه  پدیده هــای 
ــدا  ــب یل ــا ش ــه ی ــب چل ــا ش ــد، آنه بوده ان
چــون  می گرفته انــد،  جشــن  مفصــل  را 
ــب  ــا در ش ــه آبه ــد ک ــاور بوده ان ــن ب ــر ای ب
چلــه بــزرگ بــه خــواب می رونــد و بــه 
ــه  ــا ک ــیاری از جاه ــور در بس ــن منظ همی
ــی  ــته ط ــود داش ــتخری وج ــای اس قنات ه
ــاه درب  ــاعات دی م ــن س ــمی در اولی مراس
ــا  ــد و آب هــا ت ــات را مســدود می کرده ان قن
ــه  ــی شــب ســده ب ــه کوچــک یعن شــب چل

می رفته انــد.  خــواب 
آنهــا شــب ســده شــب  بــاور  براســاس 
ــر  ــه آب ن ــی ک ــت در صورت ــداری آبهاس بی
باشــد و در شــب ســده رهــا نشــود طغیــان 
ــاید و آب  ــرون می گش ــه بی ــد و راه ب می کن
مــاده آرام آرام راه خــود را بــاز می کنــد، 
ــود  ــاز ش ــد راه آب ب ــده بای ــب س ــس ش پ
ــم  ــا شــب چهارده و چنانچــه شــب ســده ب
مــاه تــوأم بــوده باشــد بــه تماشــای مهتــاب 
چــون  می ایســتاده اند.  مــاده  آب  در 
ــر  ــی در آب ن ــاده آرام ول ــاب در آب م مهت
مــواج بنظــر می رســد و حضــرت خضــر 
)ع( بی صبرانــه منتظــر رهــا شــدن آبهــا 
و پیونــد آب و زمیــن اســت، خضــر کــه 
ــت  ــی اس ــارز آب و جاودانگ ــای ب از جلوه ه
ســفر خــود را از جشــن آبریــزان در تیرمــاه 
ــان  ــگاه آب ــن آبان ــد و در جش ــروع می کن ش
ــد و شــب  ــاه اســتراحت مختصــری می کن م
ــب  ــا و ش ــواب آبه ــر خ ــزرگ منتظ ــه ب چل
چلــه کوچــک در انتظــار بیــداری آبهــا و روز 
ــت.  ــدن آبهاس ــر روان ش ــفند منتظ اول اس
ــه  ــتان هم ــان باس ــاور ایرانی ــاس ب ــر اس ب
ــی از شــب  ــه نامعین ــان در لحظ ــای جه آبه
ــاز  ــد و از حرکــت ب ــه خــواب می رون ــدا ب یل
کســی  اگــر  لحظــه  آن  در  و  می ایســتند 
دســت در آب کنــد هــر چــه از خداونــد 

ــه  ــون در لحظ ــد چ ــه آن می رس ــد ب بخواه
ــد  خــواب آبهــا درختــان ســر فــرود می آورن
ــه آبهــا ســالم می دهنــد و در آن لحظــه  و ب
آبشــارها و جویبارهــا از صــدا می افتنــد و 

ــت.  ــرکات اس ــزول ب ــه ن ــه لحظ آن لحظ
آبهــا در شــب عیــد  بســیاری معتقدنــد 
عــده ای  می رونــد،  خــواب  بــه  قربــان 
ــی  ــاه رمضــان هنگام ــد شــب 21 م می گوین
ــت  ــا از حرک ــد آبه ــور می کن ــر عب ــه خض ک
می ایســتند، بعضــی می گوینــد شــب 13 
ــد آبهــا الل می شــوند  تیــر کــه خضــر می آی
ــد،  ــدا می افتن ــا از ص ــارها و جویباره و آبش
گروهــی خــواب آب را لحظــه ای از نیمــه 
شــعبان و ســبب آن را در گــذر کــردن امــام 
زمــان می داننــد. بســیاری می گوینــد در 
ــن  ــه زمی ــت ب ــدر برک ــبهای ق ــی از ش یك
ــد، خضــر گــذر می کنــد، آبهــا ســاکن  می آی

ــوند.  ــم می ش ــن خ ــه زمی ــان ب و درخت
ــرای  ــوده کــه ب در مراســم عروســی رســم ب
و  عــروس  و  می ریخته انــد  آب  عــروس 
ــگاه  ــه ای آب ن ــر در کاس ــه یكدیگ ــاد ب دام
را  آب  آن  دو  هــر  ســپس  و  می کردنــد 
ســر  پشــت  ریختــن  آب  می نوشــیدند. 
مســافران در ظــرف از دیگــر رســوم مربــوط 

بــه تقــدس و کرامــت آب اســت. 
آب پیــک امــام زمــان اســت در بســیاری از 
ــه  ــود دارد ک ــددی وج ــای متع ــاط چاه ه نق
ــام چــاه امــام زمــان نامیــده می شــود.  ــه ن ب
افــراد  تمــام  ســال  تحویــل  هنگامــه  در 
در  و  شــده  جمــع  هــم  دور  خانــواده 
ــینی  ــر از آب روی س ــه ای پ ــان کاس میانش
و  عطــر  آب  در  می دهــد،  قــرار  بزرگــی 
ــای  ــواده دع ــزرگ خان ــد و ب گالب می ریزن
تحویــل ســال را می خوانــد و ســپس بــا 
ــه را  ــان آب کاس ــا و درود گوی ــه ی دع زمزم
ــراد  ــه اف ــه روی هم ــتان ب ــیله انگش ــه وس ب
ــه  ــه آب را در گوش ــند و بقی ــه می پاش خان

می ریزنــد.  حیــات 
در  بهــاری  پیک هــای  نــوروز  از  قبــل 
را  بهــار  آمــدن  و  می افتنــد  را  کوچه هــا 
ــا  ــر آنه ــت س ــردم پش ــد م ــارت می دهن بش
آب می پاشــند و قبــل از آمــدن میرنــوروزی 
کاســه ی پــر ازآب کــه درون آن ســیب و انار 
ــد.  ــم می کنن ــوروزی تقدی ــر ن ــه می ــت ب اس
ــد می بیننــد  انســانها هنگامــی کــه خــواب ب
ــه و خــواب  ــا چشــمه ای رفت ــزد رود ی ــه ن ب
ــی  ــد یعن ــو می کنن ــرای آب بازگ ــود را ب خ

ــد.  ــات می جوین ــا نج ــط آب از باله توس
هنــگام جــان دادن مریــض در گلــوی او 
چنــد قطــره آب می چكاننــد تــا کــه از ایــن 

ــرود.  ــره ن ــم بی به عال
رابطــه آســمان و آب در اندیشــه انســانی 
ابــر،  گرفتــه  شــكل  تجربیــات  براســاس 
تنــدر،  بــرف،  رنگین کمــان،  بــاران، 
ــاه، ســتارگان، خورشــید،  ــه م آذرخــش، هال
کهكشــان و راه شــیری در مجموعــه مظاهــر 
آســمانی مربــوط بــه آب هــر یــک جایگاهــی 

ــد.  دارن


