
لقمان در کاخ ریاست جمهوری
وزیر س�ابق بهداشت: در دوره ای که وزیر بودم 
هر روز من را به مجلس می کش�اندند و س�وال پیچ 
می کردن�د. وقتی ب�ه مجلس می آم�دم نمایندگان 
می گفتن�د چرا اینقدر جواب هایتان تکراری ش�ده 
و من پاس�خ م�ی دادم چون س�وال هایتان تکراری 

است.
به نظر ش�ما ایشان با چه انگیزه ای در انتخابات 
مجلس کاندید ش�دند و حاال به عنوان نایب رئیس 

مجلس مشغول به کار هستند؟
الف( چون سوال پیچ کردن وزرای دولت را دوست 

دارند.
ب( با خودش��ان فکر کردند بهتر است با رفقا دور 

هم باشند و بخندند.
ج( چ��ون دلش زود ب��ه زود ب��رای نمایندگان و 

سواالت تکراری آنها تنگ می شد.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

رئیس دفت�ر رئیس جمهور: بنا نداریم مس�ائل 
گرانی را با بگیر و ببند حل کنیم.

اگر با "بگیر" و "ببند" حل نکنند با کدام یک از 
گزینه های زیر حل خواهند کرد؟

الف( داغ و درفش
ب( بوس و بغل
ج( باج و خراج

د( خواهش و التماس
عبارت خرمندانه زیر از کدام دانشمند است؟

انتظ�ار دیگر این اس�ت که قب�ول داریم با این 
ش�رایط اقتص�ادی که به وج�ود آمده فش�ار روی 
مردم زیاد ش�ده و االن گران�ی اقالم را داریم مردم 
در حد نی�از خریداری کنند و کس�به انصاف را در 

قیمت گذاری رعایت کنند.
الف( لقمان حکیم

ب( کنفسیوس
ج( آدام اسمیت - پدر علم اقتصاد -

د( برادر واعظی - رئیس دفتر رئیس جمهور - 

ننجون
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ایفل  برج  ساخت  با س��رمایه گذاری می�����راث
میلیاردی در جزیره کیش نش��ان داد 
متولیان منطقه آزاد هیچ طرحی برای 
جذب گردشگر جز ساخت جاذبه های 

غربی نداشتند.
در روزه��ای اخیر نم��اد برج ایفل 
در جزیره گردش��گری کیش نصب شد 
برج ایفل کیش س��ی متر ارتفاع دارد و 
س��رمایه گذار بخش خصوصی که یکی 
از بازاریان است، 13 میلیارد ریال برای 
آن هزینه کرده است تا این برج آهنی 
به همان سبك و س��یاق برج ایفل در 

پاریس ساخته شود.
نمونه این قبی��ل کپی برداری ها را 
30 کش��ور دیگر نیز انجام داده و این 
کش��ورها هم برج ایفل نمادین ساخته 
شده اس��ت. اما نکته حائز اهمیت این 
اس��ت که چ��را ب��رج ایفل و چ��را در 
کیش این س��رمایه گذاری انجام شد؟ 
آیا ایران دیگر هیچ جذابیتی نداش��ت 
ک��ه حاال با کپی ب��رداری از یك جاذبه 
فرنگ��ی درص��دد جذب گردش��گر به 
کیش برآمده ایم؟ آیا نمی شد به بخش 
خصوص��ی برای ایجاد یك جاذبه دیگر 

در کیش برنامه داد؟

برج ایفل کیش
محمدعل��ی رس��ولی که خ��ود را 
اجراکننده طرح می داند و خودش نیز 
یکی از بازاریان کیش اس��ت می گوید: 
ی��ك باغ راه��ی در کیش ب��ه طول 9 
کیلومتر وجود دارد که از شرق تا غرب 
جزیره س��اخته و االن مسیر دوچرخه 
س��واری و پیاده روی ش��ده است و در 
آن المان های ایرانی را کار کرده اند اما 
هیچ مس��افری از آنجا بازدید نمی کند 
و یا جذاب نیس��ت. چ��ون همه آنها را 
قب��ال دیده اند. اگر س��ی و س��ه پل را 
می س��اختیم چه جذابیتی داشت؟ ما 

برای آن بناها چقدر تالش کرده ایم؟
او می گوی��د: کس��انی ک��ه منتقد 
ایجاد برج ایفل هس��تند خودش��ان در 
خانه هایی زندگی می کنند که ترکیبش 

برگرفته از فرهنگ غرب است آیا نماد 
خانه های آنها ایرانی اس��ت؟ آنها فقط 
ش��عار می دهند و نقد می کنند ولی ما 
تا جایی که امکان داشت برج ایفل را با 
کمك مهندسان و طراحان ایرانی اجرا 
کردیم. طوری که هیچ کس��ری نسبت 
به برج ایفل پاریس نداش��ته باش��د. ما 
حت��ی نورپردازی ه��ای روی آن را به 
س��بك ایرانی انجام دادیم و خواستیم 
که پرچ��م ای��ران روی آن نورپردازی 
ش��ود. البته می توان پرچم کشورهای 
دیگر را نیز هر وق��ت مقامات خارجی 
ب��ه کی��ش س��فر داش��تند، روی برج 

نورپردازی کرد.
رسولی در ادامه می گوید: سازمان 
منطقه آزاد طرحی داش��ت که در آن 
زمینی به ساخت المان های گردشگری 
کشورهای دیگر اختصاص پیدا می کرد. 
ولی ب��ا جابه جایی مدی��ران این طرح 
مس��کوت ماند. ما از برج ایفل استفاده 
کردیم چون یک��ی از بازارهای نزدیك 
به آن؛ به ش��کل یکی از بازارهای مهم 

فرانسه ساخته شده است.

یک هتل پرستاره در کیش!
اجراکنن��ده این ط��رح در توضیح 
این س��رمایه گذاری می گوی��د: در این 
برج که در مقیاس یك دهم برج ایفل 
پاریس اس��ت، 32 هزار پیچ و مهره به 
کار رفت��ه و نورپ��ردازی آن قوی تر از 
ایفل پاریس اس��ت و در برابر خطرات 
و سرعت باد و رانش زمین مقاوم بوده 
و مردم نیز می توانند به باالی آن رفته 

و از برج بازدید کنند.
پیش از این یکی از سرمایه گذاران 
جزیره کی��ش در زمان س��اخت هتل 
بزرگ��ش از نمادهای تخت جمش��ید 
اس��تفاده کرد و اکنون ای��ن هتل غیر 
از خدمات��ی که به مس��افران می دهد، 
خ��ودش یک��ی از جاذبه ه��ای جزیره 
کوچك کیش شده است و حتی اکنون 
برای بازدید مس��افران از فضای داخلی 
آن که معموال بای��د همگانی و رایگان 

باشد، بلیت بازدید می فروشد.

آیا نمی ش��د با طراحی درس��ت از 
نمادهای ایران��ی جذابیت کیش را باال 
برد؟ آیا این اقدامات نش��ان نمی دهد 
که متولیان جزیره در منطقه آزاد هیچ 
برنام��ه ای برای افزای��ش جذابیت های 

جزیره ندارند؟
رس��ولی در گفته های خود توضیح 
داد که این نمادها برای مردم جذابیت 
ندارد آیا درس��ت اجرا نشدن نمادهای 
جاذبه ه��ای ایرانی در کیش و یا حذف 
جذابیت از آنها باعث نش��ده که کسی 
برای دی��دن آن ماکت ها رغبت نکند؟ 
آیا نمی ش��د روی یك هت��ل و یا مرکز 
دیگر س��رمایه گذاری کرد و المان های 
ایران��ی را در آنها به کار برد تا ش��اهد 
معم��اری ناهمگ��ون هتل ه��ای کیش 
نباش��یم؟ آی��ا نمی ش��د از طراحی باغ 
ایران��ی در کویر کیش اس��تفاده کرد؟ 
یا همین س��رمایه گذاری را نمی شد در 
کپی برداری از مس��جد صورتی شیراز، 
پاس��ارگاد، هزینه کرد؟ یا همان س��ی 
و س��ه پل را به گونه ای اج��را کرد که 
برای م��ردم جذابیت داش��ته باش��د؟ 
این س��وال ها باعث می ش��ود تنها این 
س��رمایه گذاری را یك نوع بی سلیقگی 
و نداشتن خالقیت در کیش دانست تا 
جایی که سرمایه گذاران به سمت ایجاد 
جاذبه های فرنگی در کشوری با تمدن 

زیاد هدایت می شوند.  مهر

پیامبر صلی اهلل  علیه  و آله:
 از خندیدِن بی تعّجب ]و بی جا[

یا راه رفتن و سخن گفتِن بی  ادبانه بپرهیز.
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آگهي فراخوان عرضه زمين براساس ضوابط و مقررات ماده ١٠٠ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى استان سيستان و بلوچستان

اداره كل راه و شهرسازى
 استان سيستان و بلوچستان

در اجراى ماده 100 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 80/11/27 مجلس شوراى اسالمى ، اداره كل راه و شهرسازى سيستان و بلوچستان به عامليت 
از طرف سازمان ملى زمين و مسكن در نظر دارد يك قطعه زمين از اراضى تحت  مالكيت خود واقع در شهر زاهدان را به دارندگان موافقت اصولى معتبر بصورت اجاره 

به شرط تمليك واگذار نمايد :
1. متقاضيان (دارندگان موافقت اصولى معتبر صادره از مراجع ذيصالح ) مى توانند از تاريخ انتشار آگهى فراخوان ظرف مدت ده روز تا مورخ 97/6/27 ضمن بازديد 
از محل و دريافت اسناد شركت در آگهى از مدريت امالك و حقوقى اداره كل و با علم و اطالع كامل درخواست خود را در فرم پيشنهادى تكميل و به همراه يك 
فقره ضمانتنامه بانكى شركت در مزايده و مناقصات حداقل داراى اعتبار سه ماهه و قابل تمديد در وجه اداره كل راه و شهرسازى استان معادل 5 درصد  قيمت پايه 

كارشناسى بابت سپرده شركت در آگهى به همراه ديگر مدارك بشرح درج شده در نحوه ارسال مدارك اقدام نمايند.
2. بهترين پيشنهاد از نظر زمان پرداخت بهاى كارشناسى بصورت نقد و اقساط (حداقل 25 درصد  نقد و الباقى در اقساط 20ساله) مالك عمل خواهد بود به عبارتى 

در پيشنهاد قيمت ارسالى بايستى بهاى پيشنهادى بر مبناى ميزان درصد نقدى و همچنين مدت زمان پرداخت اقساط ساليانه دقيقا مشخص گردد.
3. مالك تعيين برنده بهترين پيشنهاد اعالمى از طرف شركت كنندگان در آگهى خواهد بود.

4. صدور سند به نام خريدار منوط به تسويه حساب نهايى و ارائه گواهى پايان عمليات ساختمانى براساس نقشه ارجاعى در زمان قرارداد واگذارى و گواهى بهره 
بردارى از ناحيه مرجع صادر كننده موافقت اصولى خواهد بود.

5. پرداخت ساير هزينه هاى مربوط از جمله عوارضات قانونى مورد مطالبه شهردارى (هزينه آماده سازى و عوارض تفكيك) و هزينه هاى مربوط به تنظيم و انتقال 
اسناد مالكيت و غيره بر عهده برنده آگهى خواهد بود.

6. اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد.
7. به پيشنهادات مخدوش، ناقص، مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8. آخرين مهلت ارسال پيشنهادات مورخ 97/6/27 ساعت 14- از طريق پست سفارشى به نشانى زاهدان _ ميدان شهداء اداره كل راه و شهرسازى استان دفتر 
مديريت حراست مى باشد.

9- تاريخ و موعد بازگشايى پاكات  و اعالم ليست برندگان آگهى توسط اعضاى كميسيون در محل دفتر كار مدير كل واقع در ميدان شهداء ساختمان اداره كل و 
در تاريخ 97/7/1 ساعت 9 صبح صورت خواهد پذيرفت

شركت كنندگان در آگهى مى توانند در جلسه بازگشايى پاكات شركت نمايند.
10-برنده موظف خواهد بود از تاريخ صدور ابالغيه واريز وجه بهاى اعالمى را حداكثر ظرف مدت 10 روز به حساب مربوطه واريز، در غير اين صورت مبلغ سپرده 

شركت در آگهى به نفع دولت ضبط ميگردد.
11- براساس قانون منع مداخله مصوب سال1337 كاركنان دولت نمى توانند در آگهى زمين مورد عرضه شركت نمايند.

12-برنده موظف است پس از دريافت قرار داد واگذارى نسبت به دريافت پروانه كارظرف مدت سه ماه از ناحيه شهردارى محل اقدام نمايد.
13-كليه اراضى براساس وضع موجود واگذار مى گردد شايسته است متقاضيان قبل از شركت در فراخوان از محل قطعات  بازديد وبا علم و آگاهى در فراخوان 

شركت نمايند.
نحوه ارسال مدارك:

متقاضيان محترم مى بايست پس از تكميل فرمها و مدارك خواسته شده آنها را به ترتيب ذيل در پاكتهاى مربوطه قرار داده و پس از الك و مهر نمودن به نشانى 
فوق ارسال نمايند.

ضمانتنامه بانكى معادل 5 درصد قيمت پايه كارشناسى در وجه اداره كل راه و شهر سازى را در يك پاكت تحت عنوان پاكت الف قار گيرد، مدارك احراز هويت 
شركت كننده (فتوكپى شناسنامه و كارت ملى) حقوقى (تصوير اساسنامه و آخرين آگهى تغييرات و آگهى تاسيس برابر اصل شده) و تصوير موافقت اصولى(برابر اصل 
شده) و همچنين فرم تعهد نامه مورد اشاره در بند 11 در پاكت دومى تحت عنوان پاكت ب قرار گيرد، تكميل فرم در خواست شركت در آگهى (فرم پيشنهاد قيمت) در 
پاكت (ج) و سپس  پاكت الف و ب و ج را الك و مهر نموده و در لفاف پاكت چهار تحت عنوان پاكت (د) قرارداده و پس از الك مهر نمودن تا پايان وقت ادارى ساعت 

14 مورخ97/6/27 از طريق پست سفارشى به نشانى زاهدان ميدان شهداء ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان دفتر مديريت حراست اداره كل ارسال نمايند.
ضمنا در ظهر پاكت د قيد جمله شركت در آگهى فراخوان ماده 100قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و شماره قطعه و نوع كاربرى الزامى است

ساير موارد
1-شركت كنندگان در آگهى اعم از اشخاص حقيقى و يا صاحبان اعضاى مجاز (اشخاص حقوقى) مى بايستى ذيل كليه اوراق و اسناد را امضاء و اثر انگشت نمايند.

2-متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات و دريافت اسناد (1-فرم شركت در آگهى 2- فرم تعهد نامه در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در 
معامالت دولتى 3- كروكى محل و مشخصات فنى زمين)

4-قرارداد واگذارى به اداره واگذرى اداره كل مراجعه و يا با شماره تماس 33413280 تماس حاصل نمايند.
مشخصات زمين

قطعه زمين تحت پالك 6390-23073 اصلى زاهدان به مساحت 4457/70 مترمربع واقع در اراضى 
غرب (مسكن مهر) با كاربرى ورزشى بهاى كارشناسى هر متر مربع 2/500/000 ريال جمعا مبلغ 

11/144/250/000 ريال و مبلغ 5 درصد  تضمين 557/212/500 ريال جهت احداث با شگاه ورزشى (شنا-شيرجه-واترپلو-تنيس)مى باشد. و مى بايستى براساس 
ضوابط شهرسازى احداث بنا گردد.

فرم شركت در آگهى فراخوان زمين موضوع ماده100

عطف به آگهى فراخوان منتشره در روزنامه                    مورخ                         بدينوسيله

اينجانب:                              فرزند:                   به شماره شناسنامه:                كد ملى:

بنشانى:                                                                          تلفن تماس: 

شركت :                        به شماره ثبت :                                به مدريت:

به نشانى:                                                                         ضمن بازديد و اطالع كامل از مفاد آگهى منتشره مربوط به قطعه زمين رديف شماره         

      به مساحت                                       مترمربع با كاربرى 

واقع در شهرستان              با قبول كليه موارد اعالم شده و وضعيت زمين پيشنهاد خود را مبنى بر پرداخت بهاى كارشناسى زمين از قرار مترمربعى به 

عدد                         ريال به حروف                                                                                                                               ريال 

و جمعا                                 ريال اعالم ميدارد. ضمنا                درصد از بهاى اعالم شده به صورت نقد و الباقى در            قسط طى               

 سال به صورت اقساط پرداخت خواهدگرديد.همچنين متعهد ميگردم مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب سال 1337 نيز نمى باشم.

نام و نام خانوادگى

امضاء و اثر انگشت

تاريخ:

اشخاص حقوقى صاحبان امضاى مجاز بر اساس آگهى روزنامه رسمى مى توانند امضاء كنند.

پول ه��ای  ورود  دی�د کثیف به سینمای زاوی�ه 
ایران، هشدار کانون کارگردانان درباره 
ورود پول های مش��کوك به س��ینمای 
ایران، تیتر هایی است که این روز ها در 
صفحه اول خبر های س��ینمایی بسیار 
دیده می ش��ود. پول هایی که منشا آن  
مش��خص نیست و داد و ستدی که در 
آن جری��ان دارد، باع��ث ش��ده چرخه  
اقتصاد اس��تاندارد فیلم در س��ینمای 

ایران از بین برود.
محس��ن علی اکب��ری در این ب��اره 
گف��ت: ورود پول ه��ای کثی��ف نظ��ام 
ب��ه  را  ای��ران  س��ینمای  اقتص��ادی 
آش��فتگی می کش��اند. وقتی بعضی از 
این دوس��تان به اصطالح سرمایه گذار 
که مشخص نیست پول هزینه فیلم ها 
را از کج��ا آورده ان��د و از چه رانت های 
مختلفی اس��تفاده کرده اند به بازیگران 
می پردازن��د،  نجوم��ی  دس��تمزد های 
ای��ن قضیه باعث می ش��ود برای مثال 
بازیگ��ری که ب��ه دفتر م��ا مراجعه و 
متوجه می شود که از آن دستمزد های 
نجومی خبری نیس��ت، دیگر کار نکند 
و هم فیلم دچار مشکل شود و هم این 
بازیگ��ر در بلند م��دت مخاطب اصلی 

خود را از دست بدهد.
این تهیه کننده سینما تصریح کرد: 
س��ینما به دلی��ل جذابیت هایش همه 
را به س��مت خود ج��ذب می کند، اما 
این دوس��تان که پول های ناشناخته و 
موسوم به کثیف را وارد سینما می کنند 
اصال به کیفیت محتوا و انتخاب عوامل 
فیلم فک��ر نمی کنند و تنه��ا به دنبال 
ویترین و ساخت فیلم هستند. تا جایی 

که با اولین گزینه ب��رای کارگردانی یا 
فیلمب��رداری ق��رارداد می بندن��د و به 
هماهنگ��ی کارگردان ی��ا فیلمبردار با 
فیلمنام��ه و رعای��ت این نکت��ه که آیا 
آن ها تجربه و مهارت الزم را برای تهیه 

فیلم را دارند، توجهی ندارند.
وی بیان کرد: برای حل این معضل 
باید وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
سازمان سینمایی با حساسیت بیشتری 
عم��ل کنند و به دنبال یافتن منش��ا و 
ریش��ه ورود این پول ها باشند، چون در 
بلندمدت این نوع فیلم و تهیه کننده های 
بی سابقه که تنها با دستی پر از اسکناس 
می آیند سینما را از روال عادی اقتصادی 

خود دور می کنند.
علی اکبری اظهار داشت: پول هایی 
که از طرف افرادی بی سابقه و از طریق 
سرمایه گذاری وارد حیطه تهیه کنندگی 
می ش��ود، ب��ه دلی��ل بی تجربگ��ی به 

خروجی های متوسط می رسد.
نی��ز در  محس��ن محسنی نس��ب 
این باره گفت: با ورود پول های ناشناس 
و کثی��ف، عدال��ت و زحمات کس��انی 
که س��ال ها برای این س��ینما زحمت 

کشیده اند از بین می رود.
کارگ��ردان  و  تهیه کنن��ده  ای��ن 
تصریح کرد: بعض��ی از افراد با رانت ها 
و رابطه های��ی ک��ه دارن��د می توانن��د 
س��رمایه هایی را ب��رای س��اخت فیلم 
پی��دا کنن��د و ب��دون آنک��ه س��ابقه 

سینمایی داشته باش��ند و زحمتی در 
سینما کشیده باش��ند در تیتراژ، اسم 

تهیه کننده را یدك بکشند.
وی با تاکید ب��ر اینکه اصلی ترین 
دلی��ل این معضل، نظارت نداش��تن و 
پیگیری مس��ئوالن س��ینمایی در این 
مورد اس��ت، گف��ت: روز ب��ه روز این 
فاجعه بیشتر می شود و این روند باعث 
می ش��ود ریش��ه تولید فیلم و اقتصاد 

استاندارد سینمای ایران زده شود.
محسنی نس��ب ادامه داد: کسی که 
بازیگر ها را با دستمزد های نجومی برای 
فیلم هایش و با پول هایی که منش��ا آنها 
مشخص نیست می خرد، به دنبال انحصار 
در سینمای ایران است و اینکه بتواند کل 

بازیگران پولساز را مال خود کند.
این کارگردان اظهار کرد: از آنجایی 
ک��ه این اف��راد هیچ تجربه س��ینمایی 
ندارن��د و فقط به دنب��ال ویترین برای 
پولشویی های خود هستند، کل هزینه 
فیل��م را از صد در صد، هش��تاد درصد 
خ��رج بازیگر ه��ا می کنن��د و تنها 20 
درصد از ای��ن هزینه را خ��رج عوامل 
سرنوش��ت س��از و مهم برای یك فیلم 
مثل فیلمبردار، کارگ��ردان، صدابردار 
و جلوه ه��ای ویژه می کنند و این دلیل 
اصلی اس��ت که ما در س��ینمای ایران 
ب��ا فیلم هایی الغ��ر و ضعیفی از لحاظ 
تولید و کیفیت ساختاری و فنی مواجه 

هستیم.  باشگاه خبرنگاران

ن اس��ماعیل دمیرچ��ی نویس��نده و  م����ا د پیشکس��وت صنع��ت چاپ و نش��ر یا
صبح دیروز در س��ن 81 س��الگی در بیمارس��تان شهید 

رجایی به دلیل بیماری درگذشت.
طبق اعالم خانواده مرحوم دمیرچی به دلیل فعالیت  های 
ایشان در حوزه چاپ و نشر قرار است پیکر ایشان در قطعه 
نام آوران بهش��ت زهرا)س( به خاك سپرده شود و احتماال 

مراسم تشییع روز یکشنبه برگزار می شود.
وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی نیز به مناس��بت 

درگذش��ت این پیشکسوت حوزه چاپ پیام تسلیتی صادر 
کرد. در متن سیدعباس صالحی آمده است: خبر درگذشت 
چهره خدوم و پیشکسوت صنعت چاپ مرحوم دمیرچی، 
موجب تاسف و تاثر عمیق گردید. مرحوم دمیرچی در کنار 
اثرگذاری و خدمات شایس��ته در صنع��ت چاپ از تواضع، 
ادب و متانتی برخوردار بود که همگان او را به اخالق مداری 
و نیك سیرتی می شناختند. ضمن عرض تسلیت فقدان آن 
عزیز از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحوم و صبر و 

شکیبایی برای بازماندگان محترم خواستارم.

اسماعیل دمیرچی پیشکسوت صنعت چاپ و نشر درگذشت

وقتی پول های بادآورده اقتصاد سینما را نابود می کند

در اسارت پول کثیف!

برج ایفل را در کیش ساختند چون ایران جاذبه نداشت!

میراث کشون


