
نبود سوخت 
در شهداد
 مشکل ساز شد

روایت مظفر اسکندری زاده 
از انتخاب اولین استاندار 

کرمان در دولت اصالحات 

تنها زائر مفقود 
استان کرمان در 
مکه پیدا شد

دو مورد تلخ دوپینگ در کرمان در عرض یک سال

این شکست به مراتب 
دردناک تر است
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پیشخوان

علی کارنما: به بچه های جهاد سازندگی جفا شد
نماینـده ولـی فقیـه در کرمـان بازهـم بـر مواضـع اعتدالـی 
خـودش پافشـاری کـرد. امـام جمعـه کرمـان که بـه مواضع 
اعتدالـی و اصولـی اش معـروف اسـت یک بار دیگـر موضعی 
گرفتـه کـه قطعا به مذاق کسـانی کـه به عنـوان دلواپس در 
ادبیـات سیاسـی ایران شـناخته می شـوند خوش نمـی آید. 
پیـش از ایـن هم برخـی مواضع امـام جمعه کرمان بـا انتقاد 

برخـی جریانـات سیاسـی روبرو شـده بود. 
آیـت اهلل سـید یحیـی جعفـری ایـن بـار در دیدار بـا جمعی 
از فرماندهـان تیپ مهندسـی رزمی جهاد سـازندگی اسـتان 
کرمـان از حسـن روحانـی و دولـت تدبیـر و امیـد حمایـت 

. کرد
امـام جمعـه کرمـان کـه پیـش از ایـن هـم گفته بـود دولت 
یازدهـم یـک تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کـرد، در ایـن 

دیـدار هـم ایـن گفته را تکـرار کـرد و گفت: رییـس جمهور 
کشـورمان یـک تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کـرد و ابتـدا 
تعبیـر »بـرد - بـرد«  را بـه کار برد که بایـد امتیازاتی بدهیم 

و امتیازاتـی بگیریـم.
امـا مهـم تریـن قسـمت صحبـت هـای آیـت اهلل جعفـری 
حمایـت از دولـت نبـود. وی بـه نکتـه مهمـی هـم در ایـن 
میـان اشـاره کـرده اسـت و آن نکتـه مهـم بـه دیـدار بـا 
محمـد مهـدی زاهـدی، رئیـس مجمـع نماینـدگان کرمان 
و عضـو کمیسـیون ویـژه رسـیدگی بـه برجام برمی گشـت. 
جایـی کـه زاهـدی به امـام جمعـه کرمـان گفته برجـام به 
ضـرر ماسـت و امـام جمعـه هـم در جـواب گفتـه رد برجام 

بـه نفع کشـور نیسـت.
صفحه 2

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی:

یکی از راه های کاستن فاصله 
ایران و آمریکا، همکاری 

اقتصادی است
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چهاردهمین همایش سنگرسازان 
بی سنگر برگزار می شود

---------  صفحه 2 ---------

فرهنگ دفاع مقدس نسل جدید 
را با ارزش های انقالب پیوند داد
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آیا شاهدین خشونت 
خشونت گر می شوند؟ 

یادداشتی از عرفان زارعی
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پرداخت دستی حقوق قانونی شد!
دوشیفت کار بخاطر ۳۵۰ هزارتومان
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3 نکته برای مقابله با موهای 
آسیب دیده

---------  صفحه 6 ---------
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,200,000
9,185,000
4,670,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,570,000
1,700,000

940,870

دالر
يورو
پوند

34,280
38,750
52,300

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 
پژو 405 

پژو پارس 

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

جناب آقای بردیا امیرتیموری 
فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت، غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای 

جناب عالی از پروردگار متعال خواهانم.
دکتر محمد رضا خوش کیش

جناب آقای بردیا امیرتیموری 
درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سالمتی

برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم.
برادران دلیلی

جناب آقای بردیا امیرتیموری 
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده و آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان آن 
عزیز از دست رفته را از خداوند منان خواستارم.

داوری- شهر شکالت

جناب آقای شهرام پارسا مطلق
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 

عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و 
سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

بردیا امیرتیموری-نکیسا خدیشی

جناب آقای بردیا امیرتیموری 
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما، از خداوند 

صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم
امیدوارم غم آخرتان باشد.

یاسر سلیمانی

جناب آقای بردیا امیرتیموری 
اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها

نمی گنجد، تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و 
برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.

ناصر کاکویی، رامین صفا، رامین امیری، فرشاد سلطانی

جناب آقای بردیا امیرتیموری 
فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت، غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای 

جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.
جاوید و میالد مومنی )راهکارهای پایدار آبان(

امام جمعه کرمان در دیدار با فرماندهان تیپ مهندسی رزمی
جهاد سازندگی استان کرمان:

رد برجام به نفع 
کشور نیست

به یک نفر منشی مسلط به کار اصالح و 
براشینگ با روابط عمومی باال جهت کار 

در سالن زیبایی لیمو نیازمندیم.
میدان کوثر

0 9 1 3 8 4 4 6 0 4 0 شماره تماس: 

جناب آقای شهرام پارسا مطلق 
اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست، 

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان
 تسلیت عرض می نمایم.

همکاران شما در روزنامه پیام ما
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دفاع مقدس

برپایی نمایشگاه ذوالفقار والیت 
در کرمان

نمایشـگاه یـگان 455 مهندسـی رزمـی جنـوب 
ارتـش جمهـوری اسـالمی  نیـروی زمینـی  شـرق 
ایـران بـا عنـوان ذوالفقار والیـت به مناسـبت هفته 
دفـاع مقـدس در کرمـان برپا شـد.  مسـوول روابط 
عمومـی گروه مهندسـی رزمـی جنوب شـرق نزاجا 
ایـن  برپایـی  از  هـدف  گفـت:  ایرنـا  خبرنـگار  بـه 
نمایشـگاه آشـنایی بازدیدکننـدگان و عالقه مندان 
بـا تجهیـزات یگان 455 مهندسـی رزمـی در هفته 

دفـاع مقدس اسـت.
رزمـی،  ادوات  انـواع  افـزود:  صالحـی  امیـن   
تجهیـزات فنـی و مهندسـی رزمـی در معرض دید 
بازدیدکننـدگان گذاشـته شـده و بخشـی از ایـن 
تجهیـزات مانند خـودرو مین ریز از دسـتاوردهای 
ایـن  اسـت.  رزمـی  یـگان 455 مهندسـی  بومـی 
نمایشـگاه تـا دهـم مهرمـاه در کیلومتـر 3 جـاده 
سـمت  از  بـاال(  ده  )جـاده  مهندسـی  شـهدای 
میـدان بیرم آباد شـهر کرمـان بـرای بازدید عموم 

برپاسـت.

گشایش نمایشگاه دفاع مقدس 
در جیرفت 

بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس نمایشـگاهی 
جیرفـت  فاطمیـه  دبیرسـتان  در  عنـوان  ایـن  بـا 
گشـایش یافـت. بـه گـزارش نشـانه نیـوز، فرمانـده 
ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه شهرسـتان جیرفـت 
در آییـن گشـایش ایـن نمایشـگاه گفـت: در ایـن 
نمایشـگاه آثـار شـهدا در معـرض دیـد عمـوم قرار 
بـرای  جنگـی  فضـای  بازسـازی  نوعـی  و  گرفتـه 
دانـش آمـوزان بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت. 
سـرهنگ حمیدرضـا محمـدی سـاردو بیـان کـرد: 
ایـن نمایشـگاه بـه مـدت یک هفتـه در دبیرسـتان 

دخترانـه فاطمیـه دایـر اسـت.
دفـاع  عنـوان  بـه  نمایشـکاه  ایـن  افـزود:  وی 
مقـدس، جنگ نـرم و حجـاب و عفاف بـرای دانش 
آمـوزان دختـر بـا همـکاری سـه مدرسـه فاطمیـه، 
فرهنگیـان و شـهید مصطفـی خمینـی برپـا شـده 

 . ست ا
بـا هـدف  وی گفـت: نمایشـگاه دفـاع مقـدس 
و  شـهادت  و  ایثـار  فرهنـگ  بـا  جوانـان  آشـنایی 
ترویـج حجـاب و عفـاف بیـن دانـش آمـوزان برپـا 
کـرد:  خاطرنشـان  سـاردو  محمـدی  اسـت.  شـده 
تاثیـر  و تحـت  باشـند  بایـد هوشـیار  مـا  جوانـان 
فرهنـگ بیگانـه قـرار نگیرنـد، دشـمن امـروز از هر 
راهـی میخواهـد اعتقـادات جوانـان را کمرنگ کند.

فرهنگ دفاع مقدس نسل جدید 
را با ارزش های انقالب پیوند داد

فرمانـده ناحیـه مقاومت بسـیج سـپاه سـیرجان 
گفـت: فرهنـگ دوران دفـاع مقـدس نسـل جدیـد 
را بـا ارزش هـای انقالب اسـالمی پیوند داده اسـت. 
سـرهنگ پاسـدار منوچهر شـمس الدینـی در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: جوانان امـروز عالقه 
ای وافـر بـه بسـیج دارند و حتی مایل هسـتند خود 
را بـه شـکل رزمندگان دوران دفـاع مقدس درآورند 
و لبـاس آنـان را بپوشـند و حتـی حماسـه آفریـن 

رزمایـش ها باشـند.
وی بیـان کـرد: ایـن روحیـات ناشـی از فرهنگ 
تکـرار گرامـی  و  دوران دفـاع مقـدس در جامعـه 
داشـت دوران دفاع مقـدس و برنامه هـای فرهنگی 
شـهدا و یـادواره هاسـت.  وی گفـت: آنقـدر روحیه 
رزمندگـی و اخالص در جوانـان و نوجوانان امروزی 
اسـت کـه ایـن جوانان پیشـنهاد مـی دهند نـام ما 
را بـرای حضـور در کنـار رزمندگان اسـالم و جبهه 
مقاومـت یا حـزب اهلل بنویسـید و آماده جانفشـانی 
برای اسـالم هسـتیم که ایـن روحیه و رفتار نشـان 
از قـدرت اسـالم و نظـام اسـالمی در برابـر همـه 

قـدرت های اسـتکباری اسـت.
فرمانـده سـپاه شهرسـتان سـیرجان افـزود: این 
روحیـه را از خـون شـهدا و تدابیـر و نعمت رهبری 
نظام اسـالمی مـی دانیم و والیت بـود که در دوران 
دفـاع مقـدس جنـگ را هدایـت کـرد و بـه پیروزی 
رسـاند و بعـداز آن نیـز رهبـری کشـتی انقـالب را 
در برابـر جهانیـان خـوب هدایـت کـرد و قـدرت و 

بخشـید. اقتدار 

چهاردهمین همایش 
سنگرسازان بی سنگر 
برگزار می شود

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
و  شـهدا  یـادواره  چهاردهمیـن 
همایـش سنگرسـازان بی سـنگر 
مهرمـاه  ششـم  سـازمان،  ایـن 
گـزارش  بـه  می شـود.  برگـزار 

خبرگـزای فارس سـیدیعقوب موسـوی در جمـع خبرنگاران اظهار داشـت: به 
منظور گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدا، ایثارگران و رزمندگان سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان و زیرمجموعه هـای آن چهاردهمین یادواره شـهدا 
و همایـش بـزرگ سنگرسـازان بی سـنگر برگـزار می شـود. وی بیـان داشـت: 
ایـن همایـش سـاعت 8 و 30 دقیقـه صبح ششـم مهرمـاه در محل سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان بـا حضور مسـئوالن اسـتانی و منطقـه ای و 
خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگران برگزار می شـود. رئیس سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمان گفـت: این سـازمان 27 شـهید، 529 ایثارگر، 243 
جانبـاز، 24 آزاده و 335 رزمنـده تقدیـم نظـام جمهـوری اسـالمی و انقـالب 
کرده اسـت. موسـوی بـا تأکید بر برگـزاری چنیـن یادواره هایـی تصریح کرد: 
شـهدا را نمی تـوان به مردم شناسـاند، بلکه شـاید تنها بتوان، آن هـا را معرفی 

کـرد، زیـرا درک و شـناخت شـهدا خـارج از تـوان ماسـت.

تنها زائر مفقود 
استان کرمان در 
مکه پیدا شد

زیـارت  و  حـج  مدیـر 
تنهـا  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
کرمـان  اسـتان  مفقـودی  زائـر 
زینلـی  محمدحسـین  نـام  بـه 
در  رفسـنجان  شهرسـتان  از 
بیمارسـتانی در شـهر مکـه پیدا 

شـد. روح اهلل پور شـعبان در گفت و گو با  ایرنا افزود: این زائر در بیمارسـتانی 
در شـهر مکه بسـتری اسـت و در حال پیگیری وضعیت وی و کسـب اطالعات 
بیشـتر از میـزان مجروحیـت و انتقال زائر هسـتیم. وی بیان کرد: خوشـبختانه 
سـایر زائـران اسـتان کرمـان در سـالمت کامـل به سـر مـی برند. مدیـر حج و 
زیـارت اسـتان کرمـان گفت: آخرین آمـار زائران جـان باخته ایرانـی در حادثه 
روز پنچشـنبه دوم مهـر مـاه در منا همان 131 نفر اسـت. وی افزود: همچنین 
85 نفـر مصـدوم و 365 نفـر مفقودی این حادثه هسـتند و آمـار و ارقامی غیر 
از ایـن شـایعه و نادرسـت اسـت. پور شـعبان، شـمار زائـران اسـتان کرمان در 
حـج امسـال را 2 هـزار و 396 نفر اعالم کرد. گفتنی سـت در پـی وقوع حادثه 
مرگبـار رمـی جمـرات در منـا کـه صبح پنجشـنبه دوم مهرمـاه بر اثـر ازدحام 
جمعیـت روی داد رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا صـدور پیامی سـه روز در 

کشـور عـزای عمومـی اعـالم کردنـد.

2 هکتار از 
نخلستان های 
محطوط آباد عنبرآباد 
در آتش سوخت

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
دو  گفـت:  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
هکتار از نخلسـتان های روسـتای 
سـوخت  آتـش  در  محطوط آبـاد 
و بیـش از 120 میلیـون تومـان 

خسـارت بـه کشـاورزان وارد شـد. به گـزارش فارس بهـزاد احمدیوسـفی اظهار 
داشـت: صبح امروز آتش سـوزی مهیبی در نخلسـتان های روسـتای محطوط آباد 
ایـن شهرسـتان اتفـاق افتـاد. وی بیـان داشـت: طبـق اظهـارات مالـکان ایـن 
نخلسـتان ها این آتش سـوزی به دلیل سـهل انگاری چوپانان منطقـه در خاموش 
کـردن آتشـی کـه برافروختـه بودنـد، رخ داده اسـت. احمدیوسـفی تصریح کرد: 
بـا ابـراز تأسـف در ایـن حادثـه دو هکتـار از نخلسـتان های این روسـتا در آتش 
سـوخت کـه حـدود 600 نخـل در آتـش به طـور کلی سـوخته و بیـش از 120 
میلیون تومان خسـارت به کشـاورزان وارد شـد. وی افزود: با حضور سـه دستگاه 
خـودروی آتش نشـانی شـهرداری عنبرآبـاد و دوسـاری و همـکاری مـردم ایـن 
روسـتا آتـش پـس از حـدود یـک سـاعت و 30 دقیقه مهار شـد. احمدیوسـفی 
عنـوان کـرد: چوپانـان منطقـه نبایـد در نزدیکـی باغ ها بـه هیچ وجـه آتش برپا 

کننـد، زیـرا ایـن اقـدام موجـب آتش سـوزی می شـود.

فرمانده جدید 
پلیس راه استان 
کرمان معرفی شد

سـرهنگ یوسـف نجفـی در 
آیینـی با حضـور فرمانـده پلیس 
انتظامـی  فرمانـده  کشـور،  راه 
از  جمعـی  و  کرمـان  اسـتان 
فرماندهـان انتظامـی بـه عنـوان 
فرمانـده جدید پلیس راه اسـتان 

معرفـی شـد. به گـزارش ایرنـا فرمانـده جدید پلیس راه اسـتان کرمـان گفت: 
اولیـن برنامـه در پلیس راه اسـتان کرمـان ایجاد همدلی بیـن تمامی همکاران 
اسـت تا بتوان به اهداف مقدس تعیین شـده برسـیم. سـرهنگ یوسـف نجفی 
افـزود: فعالیـت در پلیـس راه ماننـد یک بازی فوتبال اسـت که بایـد گل بزنیم 
و گل زدن مـا همـان کاهش تعداد کشـته هـای حوادث رانندگی اسـت و برای 
رسـیدن بـه ایـن منظـور بـر بـازی جوانمردانه تاکیـد داریـم. وی خاطرنشـان 
کـرد: تاکیـد بـر صحـت آمار یکـی دیگـر از برنامه هـای کاری آینـده در حوزه 
پلیـس راه اسـتان کرمان اسـت. وی گفت: تـالش می کنیم نیروهای تالشـگر 
و اخالقـی را در پلیـس راه اسـتان کرمان داشـته باشـیم. فرمانده سـابق پلیس 
راه اسـتان کرمـان هـم گفـت: در مدت پنج سـال فعالیـت در حـوزه پلیس راه 
اسـتان کرمان شـمار پاسـگاه های این پلیس تخصصی به 18 پاسـگاه افزایش 

یافتـه اسـت کـه 9 پاسـگاه در کانکس مسـتقر هسـتند.

حج و زیارت جهاد کشاورزی  پلیس راهجهاد کشاورزی 

کرمان ویچ

نماینـده ولـی فقیـه در کرمـان بازهـم بـر مواضـع اعتدالـی 
خـودش پافشـاری کـرد. امـام جمعه کرمـان که بـه مواضع 
اعتدالـی و اصولـی اش معروف اسـت یک بـار دیگر موضعی 
گرفتـه کـه قطعـا به مـذاق کسـانی که بـه عنـوان دلواپس 
در ادبیـات سیاسـی ایـران شـناخته می شـوند خـوش نمی 
آیـد. پیـش از ایـن هـم برخـی مواضـع امـام جمعـه کرمان 
بـا انتقـاد برخـی جریانـات سیاسـی روبـرو شـده بـود. آیت 
اهلل سـید یحیـی جعفـری ایـن بـار در دیـدار بـا جمعـی از 
فرماندهـان تیـپ مهندسـی رزمـی جهاد سـازندگی اسـتان 
کرمـان از حسـن روحانـی و دولـت تدبیـر و امیـد حمایـت 
کـرد. امـام جمعـه کرمـان کـه پیـش از ایـن هم گفتـه بود 
دولـت یازدهـم یـک تهدیـد را بـه فرصـت تبدیل کـرد، در 
ایـن دیـدار هـم ایـن گفتـه را تکـرار کـرد و گفـت: رییـس 
جمهـور کشـورمان یـک تهدید را بـه فرصت تبدیـل کرد و 
ابتـدا تعبیـر »بـرد - بـرد«  را بـه کار برد که بایـد امتیازاتی 

بدهیـم و امتیازاتـی بگیریم.
آقای زاهدی گفتند برجام به ضرر ماست، من گفتم 

رد برجام به نفع ما نیست
امـا مهـم تریـن قسـمت صحبـت هـای آیـت اهلل جعفـری 
حمایـت از دولـت نبـود. وی بـه نکتـه مهمـی هـم در این 
میـان اشـاره کـرده اسـت و آن نکتـه مهـم بـه دیـدار بـا 
محمـد مهـدی زاهدی، رئیـس مجمـع نماینـدگان کرمان 
و عضـو کمیسـیون ویـژه رسـیدگی به برجام برمی گشـت. 
جایـی کـه زاهـدی بـه امـام جمعـه کرمـان گفتـه برجـام 
بـه ضـرر ماسـت و امـام جمعـه هـم در جـواب گفتـه رد 
برجـام به نفع کشـور نیسـت. آنطـور که خبرآنالین نوشـته 
آیـت اهلل جعفـری ایـن دیدار را ایـن گونه شـرح داد: آقای 
برجـام مجلـس  بـه  رسـیدگی  زاهـدی عضـو کمیسـیون 
عنـوان کردنـد کـه برجـام بـه ضـرر ماسـت و بنـده گفتم 
بعـد از اینکـه در امریـکا حـل شـده، بـه نفع ما نیسـت که 

آن را رد کنیـم.
گزیـده صحبـت هـای امام جمعـه و نماینـده ولـی فقیه در 

اسـتان کرمـان را در ادامـه مـی خوانید:
 انقـالب نوپـای مـا کـه بـا تدبیـر امـام راحـل و عنایـات 
محمـد و آل محمد)علیهـم السـالم( بـه وجـود آمـد، کار 

بزرگـی بـود.
 زمانـی کـه جنـگ آغاز شـد، سـپاه و ارتش سـازماندهی 

شـده وجود نداشـت، جنگ تحمیلی خسـارت های بسیاری 
بـه مـا وارد کـرد امـا هدایـت هـای پیامبرگونه امـام، همت 
مـردم، همت رزمندگان سـپاه، ارتش و بسـیج مشـکل را به 

تدریج حـل کرد.
حاج قاسم امروز یک شخصیت جهانی است

 حاج قاسـم سـلیمانی یک بسـیجی سـاده بـود که جذب 
جنـگ شـد و امروز یک شـخصیت جهانی اسـت کـه ایمان 
بـه امـام، ارزش هـا و والیـت فقیـه در ایشـان و رزمنـدگان 

موجـب پیروزی ما شـد.
از جنـگ ویتنـام، طوالنـی تریـن جنـگ، جنـگ  بعـد   
تحمیلـی علیـه ایـران بـود و کسـی فکـر نمـی کـرد، مـا 

کنیـم. دفـاع  بتوانیـم 
 کسـی کـه بخواهـد خـدا را بشناسـد، بایـد همیـن قضیه 

جنـگ ایـران و عـراق را مقایسـه کند.
 قبـول قطعنامـه از سـوی امـام علـت داشـت،آنچه کـه 
اهمیـت دارد ایـن بـود که ما اسـتکبار را شکسـت دادیم در 
حالـی کـه امریـکا رسـما در خلیج فـارس به مـا حمله کرد، 
امـا ایـن بـی حیثیـت های بیـن المللـی و امثـال وی حرف 

هـای مضحکـی مـی زنند.
فاجعه منا عدم لیاقت مزدوران را اثبات کرد

 متاسـفانه در دنیـای اسـالم حوادثـی رخ داده کـه مایـه 
اسـرائیل  و  امریـکا  متحـد  کـه  اسـت، کسـی  شـرمندگی 
اسـت، خـادم الحرمیـن می شـود و امسـال شـاهد هسـتیم 
چـه حوادثـی در مناسـک حـج رخ داد و فاجعه وحشـتناک 
منـا بـرای سـهولت عبـور جانشـین ولیعهـد بـه وقـوع مـی 
پیونـدد و هـم اکنون همـه ایران عزادار اسـت. ایـن خائنان 
یمـن را بـا خاک یکسـان کردند کـه آمارها نشـان می دهد 
اکثـر شـهداء غیرنظامی هسـتند و تاکنون ایـن ملت مقاوم، 

اسـتقامت کرده اسـت.
 مسـتکبران اسـرائیل، این غـده سـرطانی را در منطقه به 
وجـود آورده انـد کـه هیـچ وقـت بین کشـورهای اسـالمی 

نباشـد. وحدت 
اثبـات کـرد و  را  لیاقـت مـزدوران   فاجعـه منـا عـدم 
امیدواریـم مقدمـه ای شـود کـه مدیریـت حـج به دسـت 
کنفرانـس اسـالمی بیفتـد و انشـاءهلل بـه زودی وضعیـت 
زنـده  و  شـود  مشـخص  حادثـه  ایـن  ایرانـی  مفقـودان 

باشـند.

فرماندهان جهاد سازندگی یادگاران
دفاع مقدس هستند

 خطـاب بـه فرماندهـان جهاد سـازندگی: شـما یـادگاران 
دوران دفـاع مقـدس هسـتید که حرمت شـما بـر همه ملت 

واجب اسـت. 
 رزمنـدگان و جانبـازان مایـه شـرف و عـزت مملکـت مـا 
هسـتند کـه تـوی دهن امریـکا و مسـتکبران زدنـد و صدام 

مجبـور بـه التمـاس بـه آتش بس شـد.
استاندار کرمان فرد فعالی است

 مهـم تریـن مشـکل اسـتان کرمان کـم آبی اسـت و بنده 
از 35 سـال گذشـته نسـبت به این مشکل هشـدار داده ام و 
در حـال حاضـر اسـتاندار فرد فعالـی اسـت و کارهایی برای 

حل این مسـئله در دسـت اقـدام دارد.
اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند

 مشکالت حل می شود
 اگـر اقتصـاد مقاومتی تحقـق پیدا کند، مشـکالت حل می 
شـود. این برنامه زمان بَر اسـت و باید در داخل کشـور برنامه 
ریـزی کنیـم و اقتصادمـان بـه مرحله ای برسـد کـه اگر نفت 

نباشـد یا قیمـت آن کاهش یابد، مشـکلی به وجـود نیاید.
 دولـت در حـال حاضر در تنگنا اسـت اما تـورم را کاهش 
داده و مسـئله رکـود هنـوز بـه قـوت خـود باقـی اسـت و 
بـازار گـرم نیسـت، امیدواریـم بـا هدایـت های مقـام معظم 
رهبـری مشـکالت حـل شـده و در دنیـا بـه عنـوان ملتـی 

رزمنـده، مقاوم و سـرافراز باشـیم.
علی کارنما: به بچه های جهاد سازندگی جفا شد

علـی کارنمـا، فرمانـده جهادگـران در دوران دفـاع مقـدس 
هـم در ایـن دیـدار گفت: بـا ادغام جهاد سـازندگی بـا جهاد 

کشـاورزی، رسـالت بچـه هـای جهـاد در روسـتاها خیلـی 
کمرنـگ شـد و بـا شـدتی کـه قبـل از آن در ایـن مناطـق 
کار مـی کردنـد، دیگـر فعـال نیسـتند. گزیـده صحبت های 
علـی کارنمـا فرمانده جهادگـران در دفاع مقـدس را در ادامه 

می خوانیـد:
 جهاد سـازندگی نه تنها در عرصه سـازندگی در روسـتاها 
و بازسـازی مناطـق جنگـی، بلکـه از آغـاز جنـگ، در قالب 
قرارگاهـی، در دفـاع از کشـور حاضـر شـدند و البتـه جهـاد 

عمـال از سـال 60 وارد جنگ شـد.
 تـا پایـان جنـگ بچـه هـای جهـاد خدمات چشـمگیری 
از جملـه جـاده سـازی، سنگرسـازی، سـایت موشـکی و ... 

شتند. دا
 چنـد سـال بعـد از جنـگ بـا ادغـام جهـاد سـازندگی بـا 
جهـاد کشـاورزی )از نظـر مـا انحـالل جهـاد سـازندگی( از 
خدمـات بسـیاری از بچـه هـای جهاد کـه می توانسـتند در 
آبادانی شـهرها و روسـتاها موثر باشـند و از تجربه و صالبت 
و ایمـان آنها اسـتفاده نشـد و در حال حاضر تعـداد کمی از 

آن رزمنـدگان در قالـب جهـاد نصر کار مـی کنند.
 بـا توجـه بـه اینکـه کشـاورزی کار تخصصـی بـود و بچه 
هـای جهـاد بـا کشـاورزی سـر و کار نداشـتند، فعالیتشـان 
کمتـر شـد اما بـا توجه به تجربـه ای که در مسـائل اجرایی 
اقتصـاد  و  اقتصـادی  جهـاد  در  توانسـتند  مـی  داشـتند، 

کنند. کمـک  مقاومتـی 
 بچـه هـای جبهـه و جهـاد از ارزش هـای معنـوی و نظام 
اسـالمی تـا پـای جـان دفـاع مـی کننـد، در ایـن مـدت به 
بچـه هـای جهـاد جفـا شـد در صورتـی کـه مـی توانسـت 
وزارت جهـاد سـازندگی بـا حضـور بچـه هـای جهاد باشـد.

امام جمعه کرمان در دیدار با فرماندهان تیپ مهندسی رزمی
جهاد سازندگی استان کرمان:

رد برجام
به نفع کشور نیست

 رضا عبادی زاده

پیـام مـا- در طـی هفته گذشـته خبرهایـی مبنی بـر نبود 
بنزیـن و گازوئیـل در شـهداد کرمـان منتشـر شـد. شـهداد 
کـه یکـی از مناطـق گردشـگری در اسـتان کرمـان اسـت، در 
روزهایـی کـه حجـم زیـادی از گردشـگران بـه ایـن بخـش 
مراجعـه مـی کننـد دچـار مشـکالتی عجیـب شـده اسـت. با 
توجـه بـه تغییـر فصـل و اینکه فصـل پاییـز آغـاز کویرگردی 
اسـت، کلـوت هـای شـهداد در این فصـل مهمان گردشـگران 

زیـادی خواهنـد بـود. اگر تـا پیش از این در رسـانه هـا از نبود 
اقامتـگاه گردشـگری مناسـب کویرنـوردان در شـهداد صحبت 
مـی شـد، فعـال مشـکالت اساسـی تـری در این بخـش وجود 
دارد. نبـود بنزیـن و گازوئیـل نـه تنهـا مشـکالتی را بـرای 
گردشـگران بوجـود آورده بلکـه مشـکالت اساسـی دیگری در 
دیگـر حـوزه هـا مثل کشـاورزی بوجود آورده اسـت. عـالوه بر 
ایـن اگـر حادثـه ای در ایـن بخـش رخ دهـد، با توجـه به نبود 

گازوئیـل بـرای خودروهـای امـدادی، بـه سـختی می تـوان با 
بحـران مقابلـه کرد. 

با این وضعیت مقابله با بحران های احتمالی
 هم سخت می شود

بخشـدار شـهداد در این بـاره به پیام ما گفت: فـردی جایگاه 
سـوخت رسـانی شـهداد را اجـاره کـرد و در یـک مـاه اول هـم 
خـوب بـود امـا االن حـدود یـک هفتـه ای اسـت کـه بنزیـن و 
گازوئیـل جدیدی خریداری نکرده اسـت. مهدی حسـن رضاپور 
افـزود: ایشـان تلفـن هایـش را هـم جـواب نمـی دهـد و باعث 
بوجود آوردن مشـکالتی شـده است. وی در پاسـخ به این سوال 
کـه راه چاره چیسـت گفت: شـخص فرماندار و معاون سیاسـی 
امنیتـی اسـتاندار هـم پیگیر مشـکل هسـتند و فعال قرار شـده 
شـرکت تعاونـی شـهداد سـوخت خریـداری کنـد تا مشـکالت 

حل شـود.
حسـن رضاپور در ادامه اظهار داشـت: متاسفانه نبود سوخت 
باعث بروز مشـکالت زیادی در شـهداد شده است. االن در فصل 
کشـاورزی هستیم و متاسـفانه کشـاورزی ما خوابیده است چرا 
که ماشـین آالت ما سـوخت ندارنـد. از طرفی اگر آتش سـوزی 
رخ دهـد مقابلـه بـا بحـران سـخت می شـود. بخشـدار شـهداد 
خاطرنشـان کـرد: االن بدلیـل نبـود سـوخت سـرویس مدارس 

بـه تـکاب نرفته اند و نتوانسـته اند دانـش آموزان را به مدرسـه 
بیاورنـد. حسـن رضاپـور در پایـان گفـت: با جدیـت پیگیر حل 

این مشـکل هستیم.
سوخت تامین می شود

فرمانـدار کرمـان هـم در ایـن ارتبـاط به پیـام ما گفـت: این 
جایـگاه متعلـق بـه شـرکت تعاونـی روسـتایی شـهداد اسـت 
و مـی دانیـد کـه ایـن شـرکت هـا از قدیـم زیـان ده بودنـد. تا 
امـروز هـم چنـد مدیر بـرای ایـن جایـگاه عوض شـده و کمک 
هایـی را کردیـم امـا مشـکالت زیـادی وجـود دارد. محمد علی 
توحیدی افزود: مثال یک کارگری مشـکل داشـته و اخراج شـده 
امـا رفتـه شـکایت کـرده و باعث بسـته شـدن حسـاب جایگاه 
شـده اسـت. اما به هر صورت سـعی می کنیم هرچه سـریع تر 
مشـکل را حـل کنیـم و مطمئن باشـید در هر صورت سـوخت 
را تامیـن مـی کنیـم. وی تصریـح کـرد: اگر مدیر قبلـی جایگاه 
کاری نکنـد، متصـدی جایـگاه اندوهجـرد کـه زیر نظر شـرکت 
تعاونـی روسـتایی اسـت سـوخت را به ایـن جایگاه می رسـاند. 
فرمانـدار کرمـان در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه شـهداد بخشـی 
گردشـگری اسـت و توجـه ویـژه ای بـه این بخـش داریم گفت: 
جایگاه سـوخت دیگری را در این بخش در حال سـاخت اسـت 

و تاکنـون 80 درصد پیشـرفت داشـته اسـت.

نبود سوخت در شهداد مشکل ساز شد

فرماندار کرمان: مشکل هرچه سریع تر حل می شود

خبر
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آیا شاهدین خشونت 
خشونت گر می شوند؟ 

 عرفان زارعی

چنـدی پیـش مشـغول مطالعـه آمـار قتـل در 
کشـور آمریـکا بـودم گویا بـه زعم عـده ای به علت 
دسترسـی شـهروندان آن کشـور به انواع و اقسـام 
اسـلحه های گـرم از اسـلحه های شـکاری گرفتـه 
تـا اسـلحه های کمـری و اتوماتیـک سـاالنه تعداد 
11230 قتـل عمـد در آن کشـور بـا اسـلحه گرم 
رخ  می دهـد امـا تنهـا دلیـل ایـن تعـداد بـاالی 
قتـل عمـد در دسـترس بـودن اسـلحه نیسـت ، 
در کانـادا هـم مـردم اجـازه حمـل اسـلحه دارنـد 
و از قضـا بخاطـر طبیعـت و پیشـینه مـردم کانادا 
کـه عمومـا شـکارچی بوده اند و گلـه دار داشـتن 
اسـلحه تبدیـل بـه یـک رسـم بیـن مـردم شـکار 
دوسـت کانـادا شـده امـا آنهـا فقـط سـاالنه 62 
مـورد قتـل عمد با اسـلحه گـرم دارند پـس دلیل 
این همـه قتـل عمـد چیسـت؟ شـاید باید بـه آمار 
دیگـری هـم نـگاه کنیـم در آمریـکا ایاالتـی کـه 
هنـوز مجـازات اعـدام را انجـام می دهنـد شـاهد 
ارتـکاب بـه قتل عمـد بیشـتری هسـتند و ایالتی 
کـه مجازاتـی اعـدام ندارنـد مـردم کم تـری هـم 
بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه راهـی جـز کشـتن 
هم نـوع ندارند.شـاید بشـود بـه این آمار به شـکل 
دیگـری هـم نگاه کـرد در چند روز گذشـته تعداد 
بی سـابقه ای قتـل عمد را در اسـتان کرمان شـاهد 
بوده ایـم کـه سـواالت زیـادی را دربـاره علـل این  
مردمـی  بیـن  خشـونت بار  جنایـات  زیـاد  تعـداد 
کـه بـه خون گرمـی و مهمـان نـوازی و آرامـش 
معروف هسـتند بـه میان آورده. با گشـت و گذاری 
اندکـی در اینترنـت بـه جمله ای از معـاون قضایی 
و توسـعه و برنامه ریزی دادگسـتری استان کرمان، 
محمدصـادق شـجاعی برمی خوریم که گفته اسـت: 
آمـار پرونده هـای قتـل جنوب اسـتان کرمـان پنج 
برابـر کل قتل هـای اسـتان کرمان اسـت که باعث 
شـده از تعـداد صـد پرونـده قتـل، بیـش از 70 
درصـد مربـوط بـه قتل هـای عمدتـاً ناموسـی در 

ایـن مناطق باشـد.
قتـل  وحشـتناک  تعـداد  ایـن  مسـبب  واقعـا 
نفـس بیـن مـردم مسـلمانی کـه بـه مهـرورزی 
خشـونت های  آیـا  چیسـت؟  معروف هسـتند 
زبانـی زیـادی کـه هـر روزه شـاهد آنهـا هسـتیم 
و جلـوی زن و بچـه و کوچـک و بـزرگ بـدون 
شـرم و حیایـی برخـی از راننـدگان بـد فرهنـگ 
اسـتان هـر چـه که نبایـد بگوینـد به زبـان جاری 
می کننـد و بـا خشـم بـه کـودکان مـا می آموزنـد 
کـه اگـر می خواهـی ثابـت کنـی مـرد قدرتمندی 
هسـتی نـه بـا علـم و ادب و فرهنـگ که بـا عربده 
کشـیدن وسـط خیابـان می توانـی خـودت را بـه 
دیگـران نشـان بدهـی و جالـب این جاسـت کـه 
عکس العملـی را از کسـی شـاهد نیسـتیم و ایـن 
رفتار هـا در حـال تبدیـل شـدن بـه یـک ویژگـی 
هسـتند که بسـیار نگران کننده اسـت زیـرا همین 
خشـونت های زبانـی در صـورت گسـترش تبدیـل 
بـه خشـونت های رفتـاری می شـوند کـه در حـال 
خشـونت ها  همیـن  از  تعـدادی  شـاهد  حاضـر 
هسـتیم و از طرفـی عـده ای از کارشناسـان حقوق 
معتقدنـد کـه بـا توجـه بـه آمارهایـی که مثـال از 
آمریـکا در دسـترس عمـوم قـرار می گیـرد وقتـی 
مـردم شـاهد اقـدام بـه قتـل از طـرف دولتشـان 
هسـتند )مثـل مجازات اعـدام یا هالکت شـخصی 
در درگیـری( ایشـان خودشـان را در مقـام قاضـی 
و دادسـتان و جـالد همزمـان قـرار می دهنـد و در 
مـواردی خـاص خودشـان اقـدام به قتـل می کنند 
و در پیشـگاه وجـدان خودشـان هـم ناراحتـی و 
نگرانـی ندارنـد زیـرا ایـن حـق را بـرای خودشـان 
حکـم  دیگـران  بـرای  کـه  می داننـد  محفـوظ 
صـادر کننـد و بـه قـول ایشـان مردمی کـه شـاهد 
ایـن  می شـوند.  گـر  خشـونت  باشـند  خشـونت 
کارشناسـان معتقدنـد خشـونت بـه هر شـکلی که 
در جامعـه رخ بدهـد دلیلـی دارد کـه باید توسـط 
دولت هـا و نهادهای مردمی بررسـی شـود و حتما 
گسترده شـدن  از  پیشـگیری  بـرای  راهکارهایـی 

ایـن اعمـال در جامعـه در نظـر بگیرنـد.

کاغذ اخبار

رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام از عقـالی جهان 
بـا تجمیـع محققـان و غیـر سیاسـیون،  اسـالم خواسـت 
فاجعـه منا را از دید اسـالمی بررسـی کننـد. گزیده صحبت 
هـای آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را در ادامـه بـه نقـل از 
روابـط عمومي مجمع تشـخیص مصلحت نظـام می خوانید:

 حقیقتـاً روز عیـد قربان امسـال با حادثه خونبـار منا، روز 
بسـیار بسـیار تلخـی بـرای جهان اسـالم شـد که شـیرینی 
اعیـاد بـزرگ اسـالمی، قربـان و غدیـر را در ذائقـه امـت 

جهـان اسـالم تلـخ و ناگـوار کرد.
 سـوال اساسـی و تعجـب و شـگفتی ایـن اسـت کـه چرا 
چندیـن سـال اسـت کـه بـه طـور مکـرر بـه دلیـل سـوء 
تدبیـر، امنیـت ایـن اماکن مقدسـه و الهی، نقض می شـود، 
بـه خصـوص در سـال جـاری کـه شـاهد چندیـن فاجعه و 
حادثـه غمبـار بـرای حجـاج بیت اهلل الحـرام بودیم کـه باید 

مـورد رسـیدگی ریشـه ای قـرار گیرد.
 ابعـاد تأسـف بـار فاجعـه منـا پیچیـده و گـواه اشـکاالت 
زیـاد در مدیریت رژیم عربسـتان سـعودی نسـبت به تأمین 

امنیـت حجـاج جهـان اسـالم و غیرقابل توجیه اسـت.
و  نیسـت  انفجـار  فقـط  تروریسـم  و خطـر  خرابـکاری   
ممکـن اسـت عواملـی، ایـن حرکـت را در ازدحـام جمعیت 
مسـلمانان بـه وجـود آورنـد، لذا بایـد یک مدیریـت واقعی، 
مسـوول و جوابگـو، بـرای مدیریـت چنیـن کنگـره عظیمی 
کـه هـر سـاله رو بـه افزایـش اسـت، بوجـود آیـد، زیـرا در 
آمـاده  بودنـد  مدعـی  عربسـتان  مقامـات  کـه  شـرایطی 
پذیرایـی بـرای 5 میلیون زائر از جهان اسـالم هسـتند، ولی 
متأسـفانه ظرفیـت جمعیـت کنونـی را ندارنـد و هیچ کـس 
مسـؤول فجایـع و حـوادث خونبار در آن سـرزمین نیسـت.

 نگرانی هـا بـرای آینـده و سـال های بعـد همچنـان باقـی 
اسـت و در حالـی که منطقه دچار ویروس تروریسـم شـده، 
بایـد با همـکاری همه کشـورهای اسـالمی و منطقه، تالش 

کنیـم مسـؤولیت امنیـت اجتماعـات سیاسـی و اجتماعـی 
آنهـا بـه خوبی تأمین شـود.

اشکاالت در مدیریت رژیم عربستان سعودی 
در مسئله منا غیرقابل توجیه است

   خبر

یکی از راه های 
کاستن فاصله ایران 
و آمریکا، همکاری 

اقتصادی است
حجـت االسـالم و المسـلمین 
بـا  نشسـت  در  روحانـی  حسـن 
تجـاری،  شـرکتهای  مدیـران 
اقتصـادی و صنعتـی آمریـکا بـه 
شـرکتهای  گسـترده  مذاکـرات 
بـزرگ اروپایـی و آسـیایی بـا ایـران اشـاره و گفـت: فضای پسـاتحریم، شـرایط 
جدیـد اقتصـادی و سیاسـی را فراهـم کـرده کـه شـرکتهای بـزرگ تجـاری، 
اقتصـادی و صنعتـی بایـد از آن اسـتفاده کننـد. گزیـده صحبـت هـای رئیـس 
جمهـوری را در ادامـه بـه نقـل از پایـگاه اطـالع رسـانی دولـت مـی خوانیـد:
  تهـران بـرای حضـور شـرکت های آمریکایـی منعـی قایـل نیسـت و ایـن 
شـرکت ها نیز می توانند در فضایی رقابتی از شـرایط پسـاتحریم، برای سـرمایه 

گـذاری و انتقـال فنـاوری بـه ایـران بهـره بگیرند.
  بـا اشـاره بـه برخی موانـع احتمالی برای سـرمایه گذاری و حضور شـرکتهای 
آمریکایـی در ایـران: تردیدی نیسـت که ایـن موانع و مخالفت هـا پایدار نخواهد 

ماند.
  دولـت یازدهـم از آغـاز فعالیـت خـود به اصالح اقتصـاد کالن ایـران پرداخته 
و عملکـرد آن بـه گونـه ای بـوده که موفق شـده با وجـود تـداوم تحریمها، تورم 
را مهـار، از دوره رکـود عبـور کنـد و اقتصـاد وارد دوره رونـق و رشـد 3 درصدی 

شود.
  مـا دنبـال تقویـت بخـش خصوصـی و کاسـتن منظم از سـهم بخـش دولتی 
هسـتیم و معتقدیـم کـه باید فضای رقابت در کشـور گسـترش یابد زیـرا هر جا 
انحصـار شـکل گیـرد، فسـاد ایجـاد می شـود. در همین راسـتا به دنبـال تقویت 

الکترونیک هسـتیم. دولت 
  در بخـش صـادرات و واردات، اقدامـات گمرکـی از 26 روز بـه 3 روز کاهـش 

یافته اسـت.
  بـا وجـود ناامنـی کـه در برخـی از کشـورهای همسـایه وجـود دارد، ایـران 
منطقـه ای امـن اسـت و در حالـی کـه شـاهدیم اروپـا بـا تنهـا چنـد ده هـزار 
پناهجـو دچار مشـکل شـده، ایـران پذیـرای حـدود 3 میلیون پناهجـوی افغانی 
بـوده و هـم اکنون 400 هـزار دانش آموز افغانسـتانی در مـدارس ایران تحصیل 

کنند. مـی 
  فضـای جدیـدی در ایـران در عرصـه هـای فنـاوری هـای نویـن، صنایـع 
هواپیمایـی و کشـاورزی ایجاد شـده اسـت. ما برنامـه های آینده خود را شـفاف 
بـا دنیـا در میـان مـی گذاریم و در ایـن میان یکـی از راه های کاسـتن از فاصله 

میـان ایـران و آمریـکا، همکاریهـای اقتصادی اسـت.

کدام استانداران در 
صف احتمالی تغییر 

قرار گرفته اند؟
بـود  معلـوم  ابتـدا  همـان  از 
کـه پروسـه تعییـن اسـتانداران، 
آن هـم در دولتـی کـه بایـد دو 
کنـد،  برگـزار  مهـم  انتخابـات 
و  آرام  ای  پروسـه  نیسـت  قـرار 
بـه گـزارش  باشـد.  بـی دردسـر 
خبرآنالیـن چـه آن زمـان کـه رحمانی فضلی وزیر کشـور بـا دقت زیـاد بازه ای 
9 ماهـه را بـرای تغییـر همه اسـتانداران صرف کرد و چه حاال که در دو سـالگی 
دولـت بـا ارزیابـی علمکرد آنها دسـت بـه تغییراتـی در ترکیب اسـتانداران زده، 
همیشـه موافقـان و مخالفانی داشـته اسـت. موافقانـی که می خواهنـد تغییرات 
در راسـتای اجـرای سیاسـت هـای دولـت باشـد و مخالفانـی کـه معتقدنـد این 

تغییـرات سیاسـی کاری و انتخاباتـی اسـت. 
بیسـتم مردادمـاه  سـخنگوی وزارت کشـور کامـال صریـح گفـت کـه دولـت 
اصـراری به حضور فرمانداران و اسـتاندارانی که نتوانسـتند سیاسـت های ابالغی 
را اجـرا کننـد، نـدارد. فـردای آن روز هـم وزیـر کشـور گفـت کـه اگرچـه فعـال 
برنامـه ای بـرای تغییـر اسـتانداران نـدارد امـا اگـر در ارزیابـی هـا رضایتمندی 
وجـود نداشـته باشـد ایـن تغییـرات ایجـاد می شـود. تغییراتـی که چنـدی بعد 
پـای وزیـر کشـور را بـه مجلس بـاز کرد تـا به سـوال نمایندگان مخالـف با عزل 

و نصـب هـا پاسـخ دهد.
اولیـن اسـتانی کـه در دو سـالگی دولـت و در مـوج جدیـد تغییر اسـتانداران 
تغییـر مدیریـت کالن اسـتانی را بـه خود دید اسـتان قـم بـود. دوم تیرماه اعالم 
شـد کـه محمـد صادق صالحـی منش کـه در 18 ماه گذشـته اسـتاندار قم بود، 
از ایـن سـمت اسـتعفا کـرده اسـت و  در 24 تیرمـاه »سـیدصادقی«، با تصویب 

هیئـت دولـت، به عنـوان اسـتاندار قم تعیین شـد.
دومیـن اسـتانداری کـه رفتنی شـد، احمدی اسـتاندار فـارس بـود. حضور او 
در اسـتانداری فـارس و بعـد رفتنش با حاشـیه هـای زیادی همراه بـود. ماجرای 
برکناری اسـتاندار فارس از اسـفندماه سـال گذشـته جدی شـد. زمانی که علی 
مطهـری بـرای سـخنرانی بـه شـیراز رفـت اما بـا ضرب و شـتم عده ای جلسـه 
سـخنرانی او لغـو شـد. اسـتاندار کرمانشـاه سـومین اسـتانداری بود کـه صابون 
تغییرات وزارت کشـور بر تنش کشـیده شـد. ماجـرای برکنـاری ابراهیم رضایی 

بابـادی اسـتاندار پیشـین کرمانشـاه از مدت هـا پیش مطرح شـده بود.
حـاال هم شـنیده ها حاکی از تغییـرات احتمالی در اسـتانداری های اصفهان، 
ایـالم و هرمـزگان اسـت. اینکـه چقـدر ایـن گمانـه زنی هـا دقیق اسـت معلوم 
نیسـت امـا آنچنـان کـه وزیر کشـور گفته اسـت هیچ اسـتانداری حتـی در روز 

انتخابـات هـم مصـون از تغییـر نخواهد بود.

136 فوتی و 325 
مفقودی زائران 

ایرانی در حادثه منا
کـه  بـود  شـنبه  پنـج  صبـح 
فاجعـه ای در منـا رخ داد و در 
ایرانـی فـوت  ایـن فاجعـه 136 
نفـر   300 از  بیـش  و  شـدند 
مفقـود. معـاون سـازمان حـج و 
زیـارت بـا اشـاره بـه اینکـه آمار 
مفقودیـن بـه 325 نفـر کاهـش پیـدا کرده اسـت، گفـت: تعـداد مجروحان ما 

نیـز افزایـش یافتـه اسـت.
 بـه گـزارش مهـر حمیـد محمـدی در خصـوص آخریـن آمـار مفقـودان تا 
ایـن لحظـه افـزود: پـس از جسـتجوهای فـراوان و فعالیت تیم های شناسـایی، 
توانسـتیم تعـدادی از افـراد را کـه تاکنون بـه کاروان های خـود مراجعه نکرده 
بودنـد شناسـایی کنیـم بـه طـوری کـه در حـال حاضـر تعـداد مفقودیـن مـا 
کاهـش یافتـه اسـت. بـه گفتـه وی، 325 نفـر آخریـن آمـار زائـران مفقـودی 
اسـت کـه احتمـال مـی رود بـاز هـم این آمـار کم شـود. معـاون سـازمان حج 
و زیـارت بـه آمـار فوتی هـا نیز اشـاره کـرد و گفـت: آخریـن آمار زائـران فوت 
شـده نیـز 136 نفـر هسـتند کـه افزایشـی پیـدا نکـرده اسـت. وی از افزایـش 
تعـداد مجروحـان شناسـایی شـده نیز خبـر داد و گفـت: تعـداد مجروحان نیز 
بـا شناسـایی زائـران جدیـد ایرانی در بیمارسـتانها بـه 103 نفر افزایـش یافته 

ست. ا
بـه گفتـه محمدی، سـعی می کنیم طی سـاعات آینده با سـرعت بخشـیدن 
بـه عملیـات جسـتجو، تعداد بیشـتری از زائران مفقودین و مجروح بسـتری در 
بیمارسـتانها را شناسـایی کنیـم. رئیـس عملیات حج 94 گفـت: 325 مفقود و 
136 جـان باختـه ایرانـی آخریـن آمار مـا از حادثه تلـخ منا اسـت. محمدی با 
اشـاره بـه پیگیـری ها بـرای یافتن مفقـودان حادثه منـا گفت: سـتاد بحران با 
تشـکیل ده تیم پزشـکی و امدادی به مراکز بیمارسـتانی سـعودی ها سرکشی 
مـی کننـد و یـک تیـم ویـژه هـم بـه مراکـز نگهـداری اجسـاد جـان باختگان 

حادثـه تلخ منا سرکشـی مـی کند.
وی افـزود: اگرچـه بـه دلیل گسـتردگی حادثه و اجسـاد حجاج کشـورهای 
مختلـف، کار بررسـی بـه سـختی انجـام مـی شـود؛ متاسـفانه سـعودی هـا 
بـروز  باعـث  نتوانسـتند مقدمـات کار را بـه خوبـی فراهـم کننـد و همیـن 
مشـکالت متعـدد شـده اسـت. معـاون سـازمان حج و زیـارت اضافه کـرد: یک 

تیـم هـم کار شناسـایی و تحویـل اجسـاد را دنبـال مـی کنـد. 
ضمـن اینکـه تـالش ها بـرای شناسـایی مفقودین ادامـه دارد و گـروه های 
مختلـف در بیمارسـتان هـای شـهرهای بـزرگ سـعودی در حـال جسـتجو 

. هستند

حادثه استانداران دولت

سـازمان  کشـورهای  خارجـه  وزرای  ویـژه  اجـالس 
همکاری هـای اسـالمی در نیویـورک برگـزار می شـود. بـه 
گـزارش ایسـنا محمـد جـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه 
اعـالم کـرد کـه در حاشـیه نشسـت عمومـی  کشـورمان 
هفتادمیـن مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد اجـالس 
ویـژه وزرای خارجه کشـورهای سـازمان همکاری اسـالمی 
برگـزار مـی شـود و در ایـن اجـالس در ارتبـاط بـا حوادث 

و گفت وگـو می شـود. بحـث  منـا 
وی افـزود: ما با سـایر کشـورهای اسـالمی در این زمینه 
مذاکـره می کنیـم. رئیس دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان با 
اشـاره بـه اولویـت وزارت خارجه و جمهوری اسـالمی ایران 
بـرای پیگیـری وضعیـت سـالمت حجـاج ایرانـی، رعایـت 
حرمـت آن هـا و تعییـن تکلیـف آسـیب دیدگان و کسـانی 

کـه در ایـن ارتبـاط مفقـود و یـا جـان خـود را از دسـت 
داده انـد، گفـت: پیگیـری  موضوعات حقوقی و سیاسـی این 

حادثـه نیـز در دسـتور کار وزارت خارجه اسـت. 
ظریـف در ارتباط مسـتقیم با شـبکه خبـر از نیویورک با 
بیان اینکه ما هنوز به برخی از بیمارسـتان ها در عربسـتان 
بـرای پیگیـری وضعیت حجاج مان دسترسـی نداریـم ادامه 
داد: آخریـن اطالعاتـی کـه مـا از تهـران گرفتیم این اسـت 
بـا اجـازه دسترسـی بـه برخـی از بیمارسـتان ها ، بیـش از 
30 نفـری کـه مفقـود شـده بودنـد در بین مجروحـان پیدا 
بیمارسـتان ها  بـه  دسترسـی مان  امیدواریـم  مـا  و  شـدند 

بیشـتر شود.
وی بـا بیـان اینکـه متجـاوز از 30 پزشـک در کاروان 
پزشـکی ایـران بـرای کمـک بـه حجـاج و ارائـه خدمـات 

بـه آن هـا حضـور دارنـد تاکیـد کرد: رسـیدگی به سـالمت 
حجـاج ، حفـظ حرمـت آن هـا و تعییـن تکلیـف آسـیب 
دیـدگان و کسـانی کـه مفقود شـده انـد و یا در ایـن حادثه 
جـان خـود را از دسـت داده انـد از اولویـت کاری وزارت 
خارجـه اسـت گفـت: توجه بـه وضعیـت خانواده هـای این 
عزیـزان کـه در این سـفر همـراه آن ها بوده اند مـورد توجه 
اسـت و در کنـار آن موضوعـات حقوقـی و سیاسـی ایـن 

حادثـه نیـز دنبـال می شـود.
ظریـف در مـورد عـدم صـدور ویـزا بـرای هیـأت ایرانی 
جهـت سـفر بـه عربسـتان گفـت:  از ابتـدای ایـن قضیـه با 
مسـئوالن سـعودی و سـفارت سـعودی در تمـاس بودیـم، 
چهـار بـار ایـن موضـوع را در سـطح سیاسـی و از طریـق 

سـفارت سـعودی در تهـران دنبـال کردیـم .

اولویت اول ما حفظ سالمت دیگر زائران ایرانی در عربستان است
وزیر امور خارجه

نامه زاهدی به
 وزیر علوم

آمـوزش  رئیـس کمیسـیون 
از ارسـال نامـه ای بـه وزیرعلوم 
وضعیـت  بـه  رسـیدگی  بـرای 
مشـروط،  پیمانـی  اسـاتید 
قـراردادی هـا و دسـتیارها خبر 
وزارت  در  برخـی  گفـت:  و  داد 
حاشـیه  دارنـد  قصـد  علـوم 

جدیـدی درسـت کننـد. محمـد مهـدی زاهـدی در گفتگـو بـا مهـر، در 
خصـوص برنامـه کمیسـیون آمـوزش مجلـس بـرای رسـیدگی بـه وضعیت 
اسـاتید پیمانـی مشـروط، قـراردادی و دسـتیارهای پیـام نـور گفـت: یـک 
نامـه در ایـن خصـوص بـرای دکتـر محمـد فرهـادی وزیرعلـوم نوشـته ایم 
تـا بـه این مسـاله رسـیدگی شـود. وی ادامـه داد: بـه نظر می رسـد که این 
موضـوع شـبیه بحـث بورسـیه هـا در برخـی دانشـگاه ها در حـال رخ دادن 
اسـت و احسـاس مـا در مجلـس این اسـت کـه برخـی در وزارت علوم قصد 
دارند حاشـیه جدیدی درسـت کنند. رئیس کمیسـیون آموزش و تحقیقات 
مجلـس هشـدار داد کـه وزیرعلوم باید مراقب باشـد و از این حاشـیه سـازی 
هـا جلوگیـری کنـد. بـه گزارش مهر، دانشـگاه پیام نور سـه سـال اسـت که 
بیـش از یـک هـزار نفـر را به صـورت پیمانی »مشـروط« جذب کرده اسـت 

کـه در هیـچ نظـام اسـتخدامی در ایـران چنیـن چیـزی وجـود نـدارد. 

بازنگری نسبت به 
عدم صالحیت دولت 
عربستان در برگزاری 
مناسک حج

نماینـده مـردم کرمـان و راور 
در پـی فاجعـه صـورت گرفتـه در 
منـا خواسـتار بازنگری نسـبت به 
عـدم صالحیـت دولـت عربسـتان 
در برگـزاری اعمال ومناسـک حج 

در همایـش کنفرانـس اسـالمی شـد. بـه گـزارش مهـر، محمدرضـا پورابراهیمی 
صبـح دیـروزدر پـی فاجعـه پیش آمـده برای برخـی از مسـلمانان در مکـه )منا( 
و بخصـوص هموطنـان کشـورمان در جمـع خبرنـگاران ضمـن ابـراز تسـلیت و 
همـدردی بـا بازمانـدگان ایـن حادثـه اظهـار داشـت: حادثـه دلخـراش و فاجعه 
جانسـوز کشـته شـدن تعـداد زیـادی از حجـاج بیـت اهلل الحرام به واسـطه سـوء 
مدیریت و فقدان نظارت جدی توسـط دولت عربسـتان در سـرزمین وحی بسـیار 
تاسـف باراسـت. وی افـزود: آن چیـزی که مشـخص اسـت، همزمانی ایـن فاجعه  
بـا چنـد حادثـه پیاپـی، نشـان از وضعیت بحرانـی مدیریـت دولت عربسـتان در 
ایـن کشـور دارد. نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـالمی بیان 
کـرد: دولت عربسـتانی که دسـتش به خـون مردم مظلـوم یمن وسـوریه و عراق 
آغشـته اسـت امسـال بـه جـای تمرکـز بـرای دادن خدمات مناسـب بـه حجاج، 

تمـام تمرکـز خـودش را در خونریـزی و جنـگ علیه مسـلمین گذاشـته اسـت.

حادثه منا و سقوط 
جرثقیل حوادثی 
عمومی هستند!

به گـزارش »انتخـاب«، احمد 
المولـد پـس از احضار دوبـاره به 
وزارت امـور خارجـه ایـران افزود: 
دولـت عربسـتان حادثـه پیـش 
عمومـی  حادثـه  یـک  را  آمـده 

مـی دانـد و درسـت اسـت کـه بـرای انتقـال اطالعـات و جزئیات ایـن حوادث 
اندکـی کـم کاری پیـش آمده اسـت امـا دلیل آن هم این اسـت کـه به صورت 
غیرمترقبه با این حوادث مواجه شـده اسـت که در حال مدیریت و سـاماندهی 
عـوارض پـس از حادثـه هسـتیم. کاردار عربسـتان در خصوص عـدم همکاری 
دولتـش دربـاره ورود خبرنگار به بیمارسـتان ها هم گفـت: از آنجایی که دولت 
عربسـتان در حـال سـاماندهی و رسـیدگی بـه وضعیت عمومـی مصدومین و 
شهداسـت و در وضعیـت اضطـراری به سـر می برد نمـی تواند اجـازه دهد که 
بیـش از یـک نفـر در هر بیمارسـتان بـرای انعـکاس وقایع خبری حضـور یابد. 
بـه نوشـته خبرگـزاری ها، احمـد المولـد همچنین با اشـاره به حادثه سـقوط 
جرثقیـل در هفتـه هـای گذشـته افـزود: از آنجـا که سـقوط جرثقیـل در یک 
مـکان عمومـی صـورت گرفته اسـت این حادثه هـم یک حادثـه عمومی تلقی 
مـی شـود زیـرا هیچگونه برنامـه ریزی و سیاسـتی بـرای چنین حادثـه هایی 

انجام نشـده اسـت.

بسیاری از مفقودان 
حادثه منا جان 
باخته اند

بـه  اشـاره  بـا  ارشـاد  وزیـر 
داغدار شـدن جهان اسـالم در 
فاجعـه منا گفت: حـدود 325 
مفقوداالثرنـد  همچنـان  نفـر 
که فکـر می کنیـم بسـیاری از 
آنـان جان باخته انـد و برخی از 

آنـان نیـز به بیمارسـتان های ریـاض و طائف منتقل شـده اند. بـه گزارش 
فـارس، وزیـر ارشـاد در مراسـم گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس گفت: 
فاجعـه منـا تاکنـون منجـر بـه جـان باختـن بیـش از هـزار و پانصـد نفر 
از کشـورهای مختلـف اسـالمی و مصـدوم شـدن بیـش از دو هـزار نفـر 
شـده اسـت و جهـان اسـالم را داغـدار کـرده اسـت. علـی جنتـی ادامـه 
داد: متاسـفانه بخـش عظیـم و قابـل توجهـی از ایـن زایـران ایرانـی بوده 
انـد و هـرروز بـر تعـداد جانباختـگان افزوده می شـود. وزیر ارشـاد سـو ء 
مدیریـت مامـوران سـعودی را دلیـل فاجعـه دانسـت و گفـت: امیدواریم 
بتوانیـم ایـن مرحله پشـت سـر گذاریم و اجسـاد جانباختـگان را به ایران 
منتقـل و مصدومـان را بـه بیمارسـتانهای داخـل کشـور منتقـل کنیم تا 

ادامـه در مـان در بیمارسـتانهای داخلـی انجـام شـود.

نماینده مردم مجلس وزیر ارشاد وزارت امور خارجه
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در شماره های قبل به دوره اول و دوم انجمن شهرستان کرمان پرداختیم و از این شماره به سومین دوره و فعالیت های این انجمن خواهیم پرداخت.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

شرکت در انتخابات انجمن های دمکراتیک فریضه ملی است
 بخش پنجاه و سه

 

سومین دوره انجمن شهرستان کرمان
سـومین دوره انتخابات انجمن شهرسـتان 
در تاریـخ 23 مهـر مـاه 1355 برگـزار و این 
افـراد بـا آرای مـردم بـه عضویـت انجمـن 

شهرسـتان کرمـان انتخـاب گردیدند:
آقایـان: محمـد صنعتـی، جلیـل مظهری، 
سـید جـواد حسـینی، نصـراهلل حـاج ملـک، 
اکبـر رشـیدفرخی، سـید مهـدی مهـدوی، 
اطهـره  خانم هـا:  و  نعمـت زاده  ماشـاءاهلل 
از   )1( آمیغـی  تاجـور  و  کرمانـی  ارجمنـد 
مهـدی  شـجاعی،  عیسـی  کرمـان،  شـهر 
ادهمـی، بیژن حسینی نسـب و عبدالحسـین 

ماشـاءاهلل  مرکـزی،  بخـش  از  اسـفندیاری 
قربانـی و حسـینی زاده از بخـش شـهداد و 
گلبـاف، محمـود فخری از بخـش راور و علی 

آزادپـور و قاضـی زاده از بخـش ماهـان. 
در ایـن دوره از فعالیت انجمن شهرسـتان 
کرمان که از سـال 1355 تـا پیروزی انقالب 
اسـالمی ادامـه داشـت، محمـد صنعتـی بـه 
عنـوان رییـس انجمـن شهرسـتان انتخـاب 
گردیـد و از آنجایـی که ایـن انجمن مصادف 
بـا حرکت هـای مردمـی در جریان مبـارزات 
بـه  نیـز  شهرسـتان  انجمـن  بـود،  انقـالب 
حمایـت از مـردم کرمـان، نقشـی موثـر ایفا 

نمـود )3(.
 

یک طرفه کردن خیابان ها مربوط به 
شهرداری نیست

در جلسـه آذر 1355 انجمـن شهرسـتان 
کرمـان، از وضعیـت برخـی معضـالت شـهر 
کرمان صحبت شـد و در این جلسـه شهردار 

قـول مسـاعد در بهبـود این مشـکالت داد:
بـا  کرمـان  شهرسـتان  انجمـن  »جلسـه 
اجرایـی  مسـئولین  از  نفـر  چنـد  حضـور 
بـه  صنعتـی  ابتـدا  شـد.  تشـکیل  کرمـان 
عنـوان رییـس جلسـه بـا اشـاره بـه حضـور 
آقای علوی شـهردار کرمان در جلسـه گفت: 
از همشـهری عزیزمـان تقاضـا کرده ایـم تـا 
بـه عنـوان شـهردار شـهرمان در این جلسـه 
شـرکت کنـد و بـه درد دل هـای نمایندگان 
انجمـن شهرسـتان گوش دهد و گره گشـای 
مشـکالت باشـد. پیشـنهادات و یـا دردهایی 
کـه در ایـن جا مطـرح می شـود جنبه فردی 
نـدارد و تمـام آن هـا گریبانگیر مردم اسـت.
 بعـد اعضـای انجمـن دربـاره کـم عـرض 
بـودن کوچه هـای شـهر و آسـفالت نشـدن 
از کوچه هـا و خیابان هـا مطالبـی  تعـدادی 
مطـرح کردنـد و آقای حسـینی عضو انجمن 

شهرسـتان گفـت: مطالبـی کـه در ایـن جـا 
مطـرح می شـود مربوط به شـهرداران سـابق 
اسـت و ایـرادی بـه شـهردار فعلـی نداریـم. 
وی افـزود: در مبـارزات انتخاباتـی بـه مـردم 
کارهایـی  کـه  داده ایـم  زیـادی  وعده هـای 
برایشـان انجـام می دهیـم و تقاضـا کـرد که 
آسـفالت کوچـه تکیـه شـفا، کوچه نفیسـی، 
کوچـه فروردیـن و کوچـه ولیعهـد را انجـام 

و گفت: دهنـد 
تعـداد زیـادی از سـاکنان ایـن کوچه هـا 
سال هاسـت کـه پـول آسـفالت را پرداختـه، 
اما از آسـفالت کوچه هایشـان خبری نیسـت 
و انجمـن شـهر سـابق بـه خاطـر سـکونت 
یکـی از بسـتگان اعضـا در یکـی از کوچه هـا 
اقـدام بـه آسـفالت آن کوچـه نمـود.  فـوراً 
نکتـه دیگـر، پنج سـال اسـت پیرامـون یک 
طرفـه کـردن خیابان جامـی و حافـظ مرتباً 
در جلسـات انجمـن صحبت می کنیـم اما تا 

کنـون اقدامی نشـده اسـت. 
در ایـن جـا آقـای علوی دربـاره یک طرفه 
مربـوط  کار  ایـن  گفـت:  خیابان هـا  کـردن 
بقیـه  مـورد  در  و  نیسـت  شـهرداری  بـه 
درخواسـت ها اقدام می شـود. آقای حسـینی 
در دنبالـه سـخنانش گفـت: شـهردار سـابق 
در بـاره کارخانـه آسـفالت کرمـان سـخن ها 
گفـت و وعـده  داد کـه بـا افتتـاح کارخانـه 
تمـام کوچه هـا و خیابان های شـهر کرمان را 
آسـفالت می-کنیـم و حتی به شـهر جیرفت 
هـم آسـفالت می دهیـم امـا هیـچ کـدام از 

وعده هـا عملـی نشـد ... 
وقتـی اظهارات اعضـای انجمن پایان یافت 
آقای علوی شـهردار کرمان گفـت: از این که 
اعضـای انجمـن از کارهـای چنـد ماهـه این 
جانـب حمایـت می کنند متشـکرم، امـا باید 
بگویـم ایـن تقاضاهـای کوچـک و اولیـه هر 
شهرنشـین اسـت کـه آسـفالت می خواهـد، 
خیابـان می خواهـد، نظافـت می خواهـد و ما 
بایـد این کارها را انجام دهیـم، اما در همین 
مـدت کوتـاه همـکاران مـن در شـهرداری 

خدمـات زیـادی انجـام دادنـد. بسـیاری از 
خیابان هـا و کوچه هـا را آسـفالت کرده اند ... 
شـهرداری در هفتـه گذشـته اقـدام به خرید 
دو دسـتگاه کامیـون بـرای تخلیـه چاه هـای 
فاضالب شـهر نموده اسـت و از سـوی دیگر 
کلیـه کارهای مقدماتی یک پـارک بزرگ به 
نام پارک محمدرضاشـاه انجـام و تا کنون دو 
میلیـون و چهارصـد هزار تومان که قسـمتی 
از اعتبـارات احـداث ایـن پارک اسـت تأمین 
شـده و مـن قـول می دهـم تـا پایـان سـال 
جـاری کار احـداث این پارک که در حاشـیه 
خیابـان محمدرضـا شـاه )6( و ششـم بهمن 

)7( اسـت آغاز شـود. 
آقـای علـوی افـزود: شـهرداری کرمـان به 
کوچه هـا،  آسـفالت  مشـغول  مـداوم  طـور 
خیابان هـا و میادیـن شـهر کرمـان اسـت و 
ایـن کار تعطیـل بـردار نیسـت و تـا کنـون 

یـازده خیابـان و 120 کوچه در شـهر کرمان 
به مسـاحت تقریبـی 500 تـا 600 هزار متر 
مربـع و اعتبـاری بالـغ بر 12 میلیـون تومان 
هـم  کرمـان  شـهردار  اسـت.  شـده  انجـام 
چنیـن از اعضـای انجمـن خواسـت او را در 
زمینـه مالی یـاری دهند تا شـهرداری بتواند 

قدم هـای مؤثـری بـر دارد ...« )8(.

پی نوشت:
1( ـ وی از زرتشـتیان کرمـان و دختـر  میـرزا بـرزو آمیغـی )مدیـر 

دبیرسـتان ایرانشـهر( بـود )محمـد صنعتـی(.
)2( ـ روزنامه آیندگان، 18 مهر ماه 1355.

)3(ـ  اعـالم جـرم بـر علیـه عاملیـن فاجعه ی مسـجد جامـع، تعطیلی 
از  حمایـت  اعـالم  مـردم،  قیـام  از  حمایـت  راسـتای  در  انجمـن 

رهبری هـای خردمندانـه ی امام خمینـی )ره(، اعالم حمایـت از دولت 
موقـت مهنـدس بـازرگان و ... از جملـه اقدامـات انجمـن در این دوره 

بـود کـه در ادامـه بـه آنـان اشـاره خواهد شـد.
)4( ـ روزنامه اندیشه، یکشنبه 14 آذر 1355، شماره 2630.

)5( ـ »در آغـاز، سـمت وی در شـهرداری کرمـان، معـاون اجرایـی 
شـهرداری بـود کـه در اواخـر سـال 1347 ش. در دوران شـهرداری 
دکتـر مرتضـی شـریف نژاد، شـهردار وقـت کرمـان، صـورت گرفـت. 

طولـی نکشـید کـه از سـوی انجمـن شـهر زاهدان بـه عنوان شـهردار 
آن شـهر برگزیده شـد ... در سـال 1355 توسـط انجمن شـهر کرمان 
بـه عنـوان شـهردار ایـن شـهر برگزیـده شـد. می تـوان گفـت کـه او 
از شـهرداران حرفـه ای بـود، یعنـی هنـگام شـروع بـه کار در سـمت 
شـهرداری کرمـان، هـم دارای تجربـه و مطالعـه بـود و هـم عالقه مند 
بـه عمـران و آبادی شـهر، ولی از آنجـا که تنها داشـتن تجربه و عالقه 
در کارهـا مخصوصـاً امـور عمرانی و اصالحی شـهرداری کافی نیسـت، 

بلکـه تأمیـن منابـع درآمد هـم جنبـه حیاتـی دارد ... در نتیجه کارها 
بـه کنـدی پیشـرفت می کـرد ...«. دانشـور، محمـد: از قلعـه دختـر تا 

دقیانـوس، ص 145.
)6( ـ خیابان طالقانی.

)7( ـ خیابان امام خمینی )ره(
)8( ـ روزنامه کیهان، چهارشنبه 17 آذر 1355، شماره 10035.

تاریخ



شماره پیاپی 454  
یکشنبه 5 مهرماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
50002203034۵

پساتحریم

خبر

شیوع سرطان نظام بانکی 
در پی تسهیالت تکلیفی

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی 
ضعـف  و  تکلیفـی  تسـهیالت  اسـت:  معتقـد 
بانکـی عامـل اصلـی شـیوع سـرطان  مدیریـت 
و دارایی هـای سـمی در نظـام بانکـی اسـت. بـه 
گـزارش اقتصـاد نیـوز عباش هشـی با بیـان این 
کـه بخشـی از مطالبـات معـوق بانک ها ناشـی از 
تسـهیالت تکلیفـی و ضعف مدیریـت بانکی بوده 
اسـت، اظهـار کـرد: بانک هـا در پـی اعمـال نفوذ 
دولـت، مجلـس و اقتصـاد زیرزمینی بـه مدیریت 
بانک هـا مجبـور بـه ارائـه تسـهیالت بـه عـده ای 
بوده انـد کـه در بـاز پـس گیـری آن بـا مشـکل 

مواجـه شـده اند.
شـهید  دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو  ایـن 
بهشـتی، در رابطـه بـا عـدم توانایـی بانک هـا در 
وصـول مطالبـات خـود گفـت: بخشـی از عـدم 
توانایـی بانک هـا در وصـول مطالبات خود ناشـی 
از وضعیـت اقتصادی کشـور اسـت و عـده ای که 
در راسـتای تولیـد و توسـعه صنعـت و اقتصـاد 
ایجـاد  پـی  در  کرده انـد  دریافـت  وام  کشـور 
مسـائل اقتصـادی همچـون تـورم و قاچـاق بـی 
رویـه قـادر بـه فـروش محصـول خـود نیسـتند 
کـه ایـن مسـائل کمبـود نقدینگـی را رقـم زده 
و در نهایـت منجـر بـه عـدم بازپرداخـت بدهـی 
خـود بـه بانک هـا شـده اسـت. وی تصریـح کرد: 
از سـوی دیگـر عـده ای نیـز بـا زور و ارتباطـات 
حـوزه  در  را  آن  و  کـرده  دریافـت  وام  خـاص 
مسـکن صـرف کرده انـد و ایـن در حالـی اسـت 
کـه جذابیـت رشـد قیمـت مسـکن عاملـی برای 
ورود بانک هـای دولتـی از دهـه 70 بـه سـاخت 

و سـاز بـود.
ایـن حسـابدار معتمـد بـورس افـزود: اصـوال 
شـرکت های  ایجـاد  بـا  دولتـی  بانک هـای 
زیرمجموعـه کار سـاخت و سـاز و فعالیت هـای 
تجـاری را ادامـه دادنـد، کـه هدف اصلـی در زیر 
مقـررات  از  فـرار  دولتـی  بانک هـای  مجموعـه 
دیـوان محاسـبات، وجود پـاداش، سـود، کارمزد 
و... و رفـع محدودیـت سـقف تسـهیالت در پـی 
مقـررات بانکـی بـه نـام مضاربـه و ... اسـت. او با 
بیـان ایـن کـه بانک هـا اصـوال بـرای بانکـداری 
در  داری، گفـت:  بنـگاه  نـه  انـد  سـاخته شـده 
حـال حاضـر بـرج سـازان معـروف تهـران عموما 
بانک هـا هسـتند و سـود کالنـی را از این مسـیر 
زمانـی  تاکیـد کـرد:  از آن خـود کرده انـد. وی 
کـه نسـخه ای در ایـن رابطـه پیچیـده می شـود 
موضـع غیر رسـمی اسـت کـه بانک هـا قـادر بـه 
بازپرداخـت بدهی هـای خـود نیسـتند کـه ایـن 
موضـوع زنـگ خطـر ورشکسـتگی بانک هـا را به 

صـدا در مـی آورد.
هشـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه، بیان می شـود 
بـه جـای آنکـه بانک ها شـروع بـه فـروش اموال 
کننـد یک شـرکت یا بانک ایجاد شـود تـا اموال 
را از بانک هـا خریـداری کنند و آن هـا اموال را به 
فروش برسـانند، خاطرنشـان کـرد: تنهـا افرادی 
کـه در کشـور دارایـی ثابـت دارنـد می تـوان از 
طریـق بانـک تصفیـه بدهی آن هـا بـه بانک ها را 
رفـع کـرد. که قرعه بـه نام بخش صنعـت، تولید 

و صاحبـان امـوال زده خواهد شـد.
او ادامـه داد: مهـم تریـن نکتـه آن اسـت کـه 
چـرا ایـن تسـهیالت و بدهـی آن هـا بـه همچون 
سـرطانی در نظـام بانکـی بدل شـده اسـت، زیرا 
دولـت، مجلـس و بانـک مرکزی هر سـال با ابالغ 
بخشـنامه دسـتور بـه تمدید تسـهیالت می دهد، 
ایـن موضـوع ماننـد آن اسـت کـه آب مـرده در 
مـرداب مانـده باشـد، در پـی تمدیـد تسـهیالت 
جریـان نقـدی وارد بانک هـا نمی شـود. وی با بیا 
ایـن کـه ایـن راه حـل بـه معنـی آن کـه امـوال 
بـرای رهایی از شـر دارایی های مسـموم فروخته 
شـود، منطقـی و خـوب اسـت، تاکیـد کـر: برای 
رهایـی از دارایی هـای سـمی نیـاز به یـک محلل 
اسـت، حـال اگـر بانک بخواهد از شـر ایـن اموال 
رهـا شـود، بایـد امـوال را بـا قیمـت پایین تـری 
بفـروش رسـاند کـه ضـرر و زیانـی بـه همـراه 
خواهـد داشـت کـه این ضـرر و زیان در حسـاب 
بـه سـمت خطـر  را  بانـک  و  بانـک می نشـیند 

ورشکسـتگی هدایـت می کنـد. 

سـعید لیـالز در گفـت و گو بـا اقتصـاد نیوز گفـت: افت 
تولید خودرو در کشـور از ابتدای شـهریور شـروع شـده که 
پیش بینـی می شـود تـا پایـان امسـال ایـن رشـد یـا منفی 
شـود و یـا اینکـه در خوشـبینانه ترین حالت به اندازه سـال 
قبـل تولیـد خـودرو صـورت گیـرد. سـعید لیـالز بـا اشـاره 
بـه رشـد تولیـد خـودرو در پنـج ماه نخسـت امسـال گفت: 
رشـد 17/5 درصـدی تولیـد خـودرو در پنج مـاه نخسـت 
امسـال، تـا پایان سـال جاری تـداوم نخواهد داشـت چرا که 
بـا توجه بـه کاهـش تقاضای خودرو در کشـور پیـش بینی 
می شـود تولیـد نیـز کاهـش یابـد. ایـن کارشـناس صنعت 
خـودرو بـا بیـان اینکـه از دو سـال قبـل پیش بینـی کـرده 
بـود کـه تقاضـا به عنوان مشـکل عمـده صنعت خـودرو در 
میانه هـای دهـه 90 تبدیل شـود، گفـت: اگر خودروسـازان 
بـا همیـن دسـت فرمـان پیـش برونـد و نتواننـد در سـمت 
تقاضـا کاری را انجـام دهنـد، طبیعتـا قادر نخواهنـد بود به 
ماننـد سـال گذشـته بـه تولیـد خـودرو بپردازنـد. او افزود: 
در خوشـبینانه ترین حالـت در سـال 94، خودروسـازان بـه 

انـدازه سـال 93 به تولید خـودرو خواهنـد پرداخت که این 
موضـوع نشـان می دهـد صنعـت خـودرو به مانند سـال 92 
و 93 کمکـی بـه رشـد اقتصادی نخواهد کـرد اما در کاهش 

آن هـم نقشـی نخواهد داشـت. 
لیـالز در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا بـازار خـودرو 
ایـران اشـباع شـده اسـت یـا خیـر گفـت: اشـباع بـازار در 
ادبیـات اقتصـادی معنـا نـدارد چراکـه خودروسـازان روزانه 
چندیـن هـزار خـودرو را روانـه بـازار می کننـد و بـرای این 
تعـداد خـودرو هـم مشـتری وجـود دارد امـا چـون قـدرت 
اقتصـادی  مـردم پایین آمـده آنهـا نمی توانند خـودرو مورد 
نیازشـان را تهیـه کننـد بـه همیـن خاطـر تولید خـودرو از 

حـدی باالتـر نخواهـد رفت. 
تولیـد  درصـدی   50 رشـد  اقتصادنیـوز،  گـزارش  بـه 
خـودرو در سـال 92 سـبب شـد تـا در کنـار رشـد تولیـد 
نفـت، رشـد اقتصـادی کشـور در سـه مـاه نخسـت سـال 
93 پـس از 9 فصـل رکـود افزایـش یابـد کـه بـا توجـه 
کاهـش  در خصـوص  گرفتـه  صـورت  پیش بینی هـای  بـه 

تولیـد خـودرو ایـن احتمـال وجـود دارد تـا نقـش صنعـت 
خـودرو در رشـد اقتصـادی امسـال خنثـی باشـد. آمارهای 
تولیـد خـودرو بیانگـر آن اسـت کـه خودروسـازان داخلـی 
در پنـج مـاه نخسـت امسـال 405 هـزار و 689 خـودرو 
سـواری بـه تولید رسـاندند کـه از ایـن تعـداد 55.3 درصد 
سـهم محصـوالت ایران خـودرو، 34.7 درصـد سـهم سـایپا 
و 10 درصـد نیـز سـهم سـایر خودروسـازان بـوده اسـت. 

شـرکت های خودروسـاز تـا پایـان مردادمـاه 405 هـزار و 
689 دسـتگاه انواع خودروهای سـورای را به تولید رسـانده 
انـد کـه از ایـن تعـداد ایران خـودرو بـا تولیـد،224 هزار و 
452، سـایپا، 140 هـزار و 919، کرمـان موتـور 22 هـزار و 
508، مدیـران خـودرو، 14 هـزار و 422 و گـروه بهمـن 2 
هـزار و 155 بـه ترتیـب بـه عنـوان پنـج خودروسـاز بزرگ 

کشـور نـام گرفته انـد.

آنالیـن  اقتصـاد  بـا  مصاحبـه  در  کارگـری  مقامـات 
می گوینـد در حالـی کـه در کارگاه هـای زیرپلـه ای بـرای 
می شـود،  پرداخـت  هزارتومـان  تنهـا 350  کار  دوشـیفت 
آنهـا بـا تصمیـم وزارت کار دربـاره توافقـی شـدن واریـز 
حقوق هـا بـه حسـاب بانکـی کارگـران بـه شـدت مخالفند. 
بـه تازگـی از سـوی وزارت کار ابالغیـه ای بـه مدیـران کل 
اسـتان هـای ایـن وزارتخانـه ابـالغ شـد کـه در بخشـی از 
آن بـر توافـق کارگـر و کارفرمـا دربـاره واریـز حقـوق هـا 
بـه حسـاب بانکـی بـه صـورت توافقـی تاکید شـده اسـت. 
در واقـع طبـق ایـن بخشـنامه، کارفرمـا مـی توانـد حقـوق 
نیـروی کار را بـه صـورت دسـتی نیـز پرداخـت کنـد و در 
واقـع ایـن کارفرمایان هسـتند کـه تصمیم مـی گیرند و نه 
کارگـران. طـی یکـی دو سـال اخیـر، نماینـدگان کارگـری 
کشـور مباحثـی را دربـاره واریـز حقـوق و مزایـای نیـروی 
کار بـه حسـاب هـای بانکـی مطـرح کـرده انـد و بـه دنبال 
راهـکاری هسـتند تـا بتـوان از بـروز تخلفـات احتمالـی از 
سـوی برخـی کارفرمایـان دربـاره نپرداختـن حـق و حقوق 
نیـروی کار و یـا اجـرای ناقـص مصوبات قانونـی، جلوگیری 
کـرد. مقامـات کارگـری مـی گویند اگـر واریـز تمامی حق 
و حقـوق ماهیانـه نیـروی کار بـه صـورت رسـمی در قالـب 
حسـاب هـای بانکی باشـد، احتمـال تخلـف کارفرمایان و یا 
سندسـازی هـای احتمالی از سـوی آنها و یـا حتی کارگران 

تقریبـا بـه صفـر می رسـد.
عقب گرد به دوران حقوق دستی

بـا ایـن وجـود، تـالش نماینـدگان کارگـری بـه جایـی 
نرسـید و وزارت کار در ابالغیـه خـود به اسـتان هـا، از لفظ 
توافـق دربـاره واریـز حقـوق و دسـتمزد بـه حسـاب نیروی 
کار سـخن گفـت کـه به معنـای ادامـه روند فعلی بـازار کار 
و بـی نتیجـه ماندن خواسـته کارگـران در اینباره اسـت. به 
عقیـده مسـئوالن کارگری کشـور، حـاال که خدمـات بانکی 
بـه اسـتانداردهای خوبـی رسـیده و ابزارهـای گوناگونی نیز 
بـرای خدمـات رسـانی بانـک هـا وجـود دارد، دیگـر دلیلی 
نـدارد کارفرمـا بخواهـد حقـوق نیـروی کار را بـه صـورت 
دسـتی پرداخـت کنـد کـه تخلفـات فراوانـی نیـز در ایـن 
روش پرداخـت بـه وجـود آیـد؛ بنابرایـن بهتـر بـود وزارت 
کار بـه جـای کلمـه توافـق از کلمه واریـز اجباری اسـتفاده 

کرد. مـی 
غالمرضـا عباسـی بـا بیـان اینکـه کارگـران به شـدت با 
توافقـی شـدن واریـز حقـوق و دسـتمزد بـه حسـاب هـای 
بانکـی مخالـف هسـتند گفـت: متاسـفانه اینکـه پرداخـت 
دسـتی حقـوق هـا مجاز دانسـته شـود، باعث بروز حواشـی 
در بـازار کار خواهـد شـد. دبیرکل کانون عالـی انجمن های 
صنفـی کارگران ایـران اظهارداشـت: این موضـوع می تواند 
بـه زیـان کارگـران بیانجامـد و وزارت کار بایـد در تصمیـم 
گیـری هـای مهـم بـه صـورت 3 جانبـه عمـل کنـد. آنچـه 
کـه امـروز اتفـاق مـی افتد این اسـت کـه کارگران سـر کار 
هسـتند و متاسـفانه دور مـی خورنـد. عباسـی خاطرنشـان 

کـرد: باید پرسـید چـه زمانـی بـرای تصمیم گیـری درباره 
توافقـی شـدن واریـز حقـوق ها بـه حسـاب بانکـی که می 
توانسـت از بسـیاری مسـائل و درگیـری هـای کارگـران و 
نظـرات  و  تشـکیل  جلسـه  کنـد،  جلوگیـری  کارفرمایـان 

کارگـران اخذ شـده اسـت؟
دوشیفت کار بخاطر ۳۵۰ هزارتومان!

ایـن مقـام مسـئول کارگـری کشـور افـزود: وزارت کار 
چگونـه بـه ایـن دسـتورالعمل رسـید کـه بهتر اسـت واریز 
حقـوق هـا به حسـاب بانکی شـاغالن توافقی باشـد و عالوه 
بـر آن به پرداخت دسـتی حقـوق ها در زمانی کـه بانک ها 
خدمـات الکترونیـک انجام می دهند، مشـروعیت بخشـیده 
شـود؟ بـه گـزارش اقتصـاد آنالیـن وی ادامـه داده اسـت: 
امـروز مشـکل مـا کارگاه هـا و واحدهـای بـزرگ نیسـتند 
چـرا کـه آنهـا پرداختـی هـای افـراد را بـه صـورت واریز به 
حسـاب بانکـی انجـام می دهنـد، امـا در پیمانـکاری ها که 
کار در قالـب برنـده شـدن در یـک مناقصـه پیـش می رود، 
ممکـن اسـت اجحـاف در حـق نیـروی کار صـورت گیرد و 
بـه کارگران فشـار وارد شـود. دبیـرکل کانون عالـی انجمن 
هـای صنفـی کارگران ایـران تصریح کـرد: برخـی کارگران 
شـاغل در واحدهـای پیمانـکاری و کارگاه هـای زیرپلـه ای 
روزانـه دو شـیفت کار مـی کننـد و یـک حقوق پایـه را می 
گیرنـد و در برخـی موارد افـراد برای این میـزان کار روزانه، 
50 درصـد حداقـل دسـتمزد 712 هزارتومانـی را دریافـت 
مـدارک  و  سندسـازی  کـرد:  تاکیـد  عباسـی  کنـد.  مـی 
جعلـی در پیمانـکاری هـا بیداد مـی کنـد و در کارگاه های 
زیرپلـه ای میـزان تخلفـات بـاال اسـت. همچنیـن بسـیاری 
از کارگـران شـاغل در واحدهـای ُخـرد بیمـه ندارنـد و از 

حمایـت هـای قانونـی نیـز برخوردار نیسـتند.

یـک کارشـناس بـازار طـال و سـکه بـا بیـان ایـن کـه 
نـرخ طـالی جهانـی در فرودین و شـهریورماه بـر یک نرخ 
نوسـان داشـته اسـت، گفت: طی شـش ماهه گذشـته بازار 
طـال حـدود 4 هزار تومـان در هر گرم کاهـش ارزش را به 
ثبـت رسـانده کـه نـرخ سـکه نیـز روند نزولـی نیز داشـته 

ست.  ا
سـهراب اشـرفی در گفت و گـو بـا اقتصادنیـوز، بـا بیـان 
ایـن کـه متوسـط نـرخ انـس جهانـی در فروردین  مـاه و 
بـوده  قیمتـی  محـدوده  یـک  در  سـالجاری  شـهریورماه 
آزاد  بـازار  نـرخ دالر در  بررسـی  اظهـار کـرد: در  اسـت. 
در فروردین مـاه سـالجاری نـرخ متوسـط ایـن ارز 3340 
تومـان بـوده کـه در شـهریورماه نـرخ متوسـط در حـدود 

3400 تومـان بـوده اسـت.
خـام  طـالی  گـرم  هـر  متوسـط  نـرخ  داد:  ادامـه  او   
در بـازار داخلـی در فروردین مـاه 98 هـزار تومـان بـوده 
و در شـهریورماه ایـن قیمـت بـه حـدود 94 هـزار تومـان 
کاهـش یافتـه اسـت، بـا ایـن تفاسـیر می تـوان گفـت در 
بررسـی نقطـه بـه نقطـه بـازه زمانـی شـش ماهه نخسـت 
سـال، سـرمایه گذاری در هـر گـرم طـالی خـام 18 عیـار 
بـا چهـار هـزار تومـان ضرر همـراه بـوده اسـت. وی تاکید 
کـرد: در کنـار حجـم عرضـه و تقاضا موضوعـی دیگر چون 
پیشـی گرفتـن نـرخ طـالی داخلـی از طـالی جهانـی در 
فروردین مـاه ایـن تفـاوت چهـار هـزار تومانـی را بـا وجود 

ثبـات انـس جهانـی رقـم زده اسـت، 
در مجمـوع بایـد گفـت بـازار طـال هیـچ ضـرر و زیانـی 
ایـن  اسـت.  نداشـته  همـراه  بـه  خـود  صاحـب  بـرای  را 
کارشـناس بـازار طـال و سـکه در رابطـه بـا رفتارشناسـی 
بـازار طـال در شـش ماهه نخسـت سـال، خاطرنشـان کرد: 

در کنـار موئلفه هـای اقتصـادی تعییـن نـرخ طـال در بازار 
داخلـی رفتـار خریـد مـردم یـا بـه عبـارت بهتـر میـزان 
عرضـه و تقاضـا بـر ایـن بـازار بسـیار تاثیرگـذار اسـت،  در 
چنـد سـاله اخیـر بـه واسـطه کاهش قـدرت خریـد تمایل 
افـراد بـرای سـرمایه گذاری در طـال بـه سـمت طالهـای 

بـدون کارمـزد یـا کـم اجـرت رفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: ایـن معاملـه در بـازار طبـق قوانیـن 
غیرقانونـی بـوده، از ایـن رو حجـم معامـالت بـه شـدت 
نسـبت بـه چنـد سـال اخیـر کاهـش یافتـه امـا همچنـان 

مـردم متقاضـی ایـن نـوع طـال در بـازار هسـتند.
 او بـا اشـاره بـه این کـه اکثر بازارهـا به ویژه بـازار طال 
در رکـود بـه سـر می برنـد، گفـت: خریـد در بـازار کمـی 
سـخت شـده و بـا وجـود آنکـه نـرخ طـالی خام در شـش 
ماهـه نخسـت سـال ثابـت بـوده اسـت حجـم خرید رشـد 
نداشـته کـه دلیـل اصلی این موضـوع مالیات بسـیار باالی 
مصنوعـات طـال اسـت، مالیـات بـر ارزش افـزوده باعـث 
می شـود کـه مـردم نتواننـد مصنوعـات طـال بـا گرم هـای 
بیشـتری را خریـداری کننـد کـه ایـن موضـوع خـود اثـر 

دافعـه در خریـد دارد.
نـگاه  کـرد:  بیـان  طـال  بـازده  بـا  رابطـه  در  اشـرفی 
سـود  بـا  همـراه  مردمـی  سـرمایه های  بـرای  بلندمـدت 
خواهـد بـود و بازده های شـش ماهه سـودی بـرای مردم 
عـادی بـه همـراه نخواهـد داشـت، به افـراد در ایـن بازار 
توصیـه می شـود با توجـه به مسـائل اقتصادی و سیاسـی 
دنیـا عمـق نـگاه خـود را دورتر قـرار دهند تـا خرید طال 
همـراه بـا سـود باشـد. این کارشـناس بـازار طال و سـکه 
در رابطـه بـا نرخ هـای ثبت شـده در شـش ماهه نخسـت 
سـال، گفت: در شـش ماهه نخسـت سـالجاری بیشـترین 
نـرخ سـکه تمـام طـرح جدیـد در روز 23 فروردیـن بـا 
قیمـت 978 هـزار تومـان و کمتریـن قیمـت در روز 31 
ثبـت رسـیده  بـه  تومـان  860 هـزار  قیمـت  بـا  تیرمـاه 

 . ست ا
وی تصریـح کـرد: نـرخ سـکه در شـش ماهـه نخسـت 
سـال دقیقـا بـر مبنـای میزان طـالی مصرفـی آن خرید و 
فـروش شـده اسـت و هیچگونـه قیمت خـاص و ویژه ای به 

صـورت حبـاب در آن وجـود ندارد. 
همچنیـن در برخـی از ماه هـا بـازار شـاهد آن بـوده که 
نـرخ سـکه کمتـر از ارزش طـالی آن در کف بـازار تعیین 
بـا ماه هـای  شـده کـه موضـوع بـه دلیـل تقابـل زمانـی 
خـاص قمـری همچـون مـاه مبـارک رمضـان و محـرم و 

اسـت.  صفر 
اشـرفی در پایـان بیـان کـرد: بـا توجـه بـه نرخ هـای به 
ثبـت رسـیده در شـش ماهه نخسـت سـال افـرادی که در 
ایـن مـدت سـکه را خریـداری کرده اند و نـگاه کوتاه مدت 
بـرای فـروش آن را دارند متحمـل ضرر شـده اند، زیرا نرخ 
سـکه در ایـن مـدت حدود 118 هـزار تومان نوسـان را به 

است. رسـانده  ثبت 

سعید لیالز :

آمار ناامیدکننده
تولید خودرو تا پایان امسال

پرداخت دستی حقوق قانونی شد!

دوشیفت کار بخاطر ۳۵۰ هزارتومان 
بازار طال در شش ماهه اول سال

چقدر بازدهی داد؟

یادداشت

مردم بازنده قاچاق 
هستند

وضـع  ایـران  اتـاق  رئیـس 
تعرفه های باال را عامل تشـدی 
دانسـت  کشـور  در  قاچـاق 
ایـن  در  مـردم  کـه  گفـت  و 
فرآیند بازنده هسـتند. محسن 
جالل پـور در اینسـتاگرام خود 
طوالنـی  سـال های  نوشـت: 

اسـت کـه دولـت هـا تحـت عنـوان حمایـت از تولیـد، سیاسـت هایی در 
پیـش گرفتـه انـد کـه در نهایـت، نه حمایـت از تولیـد بوده و نه به سـود 
مصـرف کننـده تمـام شـده اسـت.  بـه گـزارش اقتصـاد نیـوز او در ادامه 
خاطـر نشـان کـرد: امـروز بـا پدیـده قاچـاق بـه شـکل گسـترده مواجـه 
هسـتیم دلیـل تشـدید قاچـاق هـم تعرفـه بـاال ومحدودیت هـای قانونی 

بـرای واردات رسـمی اسـت.
حـال در ایـن دور باطـل، دولـت بازنده اسـت چون حـق و حقوقش به 
خاطـر قاچـاق ضایـع می شـود.  جالل پـور افزود: مـردم بازنـده اند چون 
کاالی اصـل و بـا خدمـات پـس از فـروش نمـی خرنـد. تولیـد کننده هم 
بازنـده اسـت چـون به نـام او تعرفـه گذاشـته اند امـا بـه کام قاچاقیان و 

اقتصـاد غیر رسـمی تمام شـده اسـت.

رشد اقتصادی سال 
94 جای بحث دارد

بایزیـد مردوخـی مـی گویـد: 
پیـش بینـی هـا نشـان مـی دهد 
کـه در سـال 94 رشـد اقتصـادی 
نخواهیـم داشـت،اما اینکـه رشـد 
باشـد،جای  چقـدر  اقتصـادی 
مردوخـی  بایزیـد  بحـث هسـت. 
حاضـر  حـال  در  گویـد:  مـی 

در اقتصـاد همـه چشـم هـا بـه گشـایش ازسـمت فضـای بیـن المللـی دوخته 
شـده، ایـن درحالـی اسـت هنـوز از اصالحاتـی کـه بایـد در اقتصـاد صـورت 
می گرفـت، خبـری نیسـت. اسـتاد دانشـگاه تهـران و دبیـر اسـبق هیـات امنای 
حسـاب ذخیـره ارزی در گفـت وگـو بـا خبرآنالیـن بـا بیـان اینکـه یـک عامل 
تاریخـی از  گذشـته  در اقتصـاد ایـران وجـود داشـته کـه مانـع تحـرک اقتصاد 
شـده است،اظهارداشـت:لختی و کندی در مجموعه سـازمان ها و دسـتگاههای 
اجرایـی وجود داشـته که ناشـی از کنـدی مراجع تصمیم گیری و دسـتگاههای 
اجرایـی در سـطح ملـی و اسـتانی اسـت. وی افـزود: اصالحاتـی کـه همزمـان 
بـا کاهـش تـورم و خـروج از رکـود بایـد صـورت مـی گرفت،متاسـفانه انجـام 
نشـده و همـه چشـم ها به گشـایش در فضـای بین المللی دوخته شـده اسـت. 
مردوخـی تصریـح کرد:قالـب پیـش بینـی هـا نشـان می دهـد که در سـال 94 
رشـد اقتصـادی نخواهیـم داشـت، اما اینکه رشـد اقتصـادی چقدر باشـد، جای 

هسـت. بحث 

رونق اقتصادی چه 
زمانی برای مردم 
ملموس می شود؟

دبیـرکل سـابق اتـاق بازرگانی 
تهـران می گوید: »زمانی که رشـد 
تولیـد داریـم، نباید ایـن تولیدات 
داخـل انبارهـا قـرار گیـرد، بلکـه 
مصـرف نیـز باید رشـد پیـدا کند. 

بنابرایـن مـا بایـد ببینیـم بـا رشـدی کـه ایجـاد شـده، موجودی هایمـان افزایش 
پیـدا کـرده، یـا این کـه مصرف اضافه شـده اسـت. اگر مصرف اضافه شـده، نشـان 
می دهـد کـه مـا از رکود خـارج شـده ایم.« وزیر اقتصاد هفته گذشـته در نشسـت 
شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی از اتخـاذ تدابیری برای خـروج از 
رکـود در نیمـه دوم امسـال خبـر داد. بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن، ایـن 
در شـرایطی اسـت کـه در هفته هـای گذشـته برخـی از کارشناسـان نسـبت بـه 
سیاسـت های دولـت انتقـاد کـرده و معتقـد بودنـد که تاکنـون اقداماتی از سـوی 
دولـت انجـام نشـده کـه نشـان دهـد در آینـده نزدیـک اقتصـاد کشـور از رکـود 
خـارج خواهـد شـد و فقـط دولـت تمرکـز خـود را روی کاهـش تـورم گذاشـته 
اسـت. امـا علـی طیب نیـا در مقابل این انتقـادات، تاکیـد دارد کـه »اگرچه دولت 
همچنـان خـود را مقیـد بـه کنتـرل نـرخ تـورم در سـطح کنونـی می دانـد، امـا 
اولویـت اصلـی آن در نیمـه دوم سـال جدیـد اتخـاذ تدابیری در جهت تسـریع و 

فرآینـد خـروج کامـل اقتصاد کشـور از رکـود خواهـد بود.«

غرامت 55 میلیون 
تومانی فوت شدگان 
حادثه منا

اشـخاص  بیمه هـای  مدیـر 
غرامـت  جبـران  از  ایـران  بیمـه 
درمانـی  هزینه هـای  و  فـوت 
حادثـه دیدگان حج امسـال خبر 
داد و گفـت: غرامـت فـوت جـان 
باختـگان در مجمـوع 55 میلیون 

تومـان اسـت. به گـزارش مهـر، بهروز ناظمـی با بیـان اینکه غرامت فـوت جان 
باختـگان درمجمـوع 55 میلیـون تومـان اسـت کـه به محـض تکمیـل پرونده 
فـوت شـدگان در وجـه بازمانـدگان پرداخت خواهد شـد، افزود: البتـه با توافقی 
کـه بـا مسـئوالن سـازمان حج و زیـارت به عمـل آمده قسـمتی از ایـن غرامت 
بـه منظـور برگزاری مراسـم تشـییع، تدفیـن و یادبـود از طریق سـازمان حج و 
زیـارت در اختیـار بازمانـدگان قـرار خواهـد گرفـت تـا با مشـکل روبرو نشـوند. 
مدیـر بیمـه هـای اشـخاص بیمـه ایـران درخصـوص میـزان پرداخـت غرامـت 
درمانـی حادثـه دیـدگان نیـز تصریـح کـرد: طبـق توافق هزینـه هـای درمانی 
تـا سـقف 15 میلیـون تومان از طریـق این مجموعـه قابل پرداخـت و این مهم 
نیـز اجرایی شـده اسـت. ناظمی گفـت: غرامت انتقال اجسـاد نیـز برعهده بیمه 
ایـران اسـت و هزینـه ای متوجه خانواده هـای داغدار نخواهد بـود و ما آن را در 

اختیـار ذینفعان قـرار خواهیـم داد.

اقتصاداتاق ایران بیمهاتاق بازرگانی



شماره پیاپی 454  
یکشنبه 5 مهرماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
50002203034 6

سالمت

کلینیک زیبایی پیام ما
در ایـن سـتون قصـد داریم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خواننـدگان مـان را در زمینه 
پزشـکی  مختلـف  هـای 
توصیـه  همچنیـن  بدهیـم. 
از  را  سـالمتی  مهـم  هـای 
زبـان خود پزشـکان داشـته 

باشـیم.
خواننـدگان محتـرم لطفـا سـواالت خـود را در 
رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 10009353412500 پیامـک کنید تا از 
طریـق دکتـر صفا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

سـتون چـاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203
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0913...5891
سـالم .روزتـون بخیر.چنـد ماهـی اسـت کـه متوجه 
شـدم کـه قرنیه چشـمم کـدر شـده اما مشـکل خاصی 
در بینایـی نـدارم باتوجـه بـه اینکـه مـن 21 سـال دارم 
مشـکل خاصی دراینـده برایم به وجود نمـی اید؟ممنون 

میشـم راهنمایـم کنید. 
پاسـخ : باسـالم . جهـت بررسـی کـدورت قرنیـه کـه 
اخیـرا ایجـاد شـده مـی بایسـت معاینه چشـم پزشـکی 
انجـام شـود و بـر اسـاس یافتـه هـای معاینـه در مـورد 
وضعیـت چشـم در آینـده نظـر داد، لـذا شـما نیـز مـی 

بایسـت توسـط چشـم پزشـک معاینـه شـوید.

0933...7438
سـالم دکتـر وقـت تـون بخیـر. دختـری 23 سـاله 
هسـتم وقتـی کـه در حالت نشسـته و بـدون تکیه دادن 
بـه جایی پاهایـم را دراز میکنم زانوهایم بـا زمین فاصله 
دارند و احسـاس کشـش آزار دهنده ای در پشـت زانوها 
احسـاس میکنـم. آیـا این مشـکل با ورزش حل میشـود 
و اینکـه آیـا ممکـن در سـن هـای باالتـر مشـکل جدی 

تـری به وجـود آورد؟ با سـپاس فـراوان 
پاسـخ : ابتـدا بایـد تحـت معاینه قـرار بگیریـد ،، ولی 
معمـوال با حـرکات کششـی و اصالحی بهبـودی حاصل 

میگردد

0914...1463
باعـرض سـالم و خسـته نباشـید دکتـر مـن بـرای 
جراحـی بینـی میخـوام اقـدام کنـم امـا آلـرژی دارم و 
شـنیدم اگـه آلـرژی درجه 3 یا 4 باشـه ممکن بعد عمل 
دچـار مشـکالتی مثـل آبریـزش یـا صـدای تـو دماغـی 
بشـم میخوام بدونـم حقیقت داره این موضوع؟ با تشـکر 
پاسـخ : سـالم الـرژی بینـی ارتباطـی به عمـل نداره 
و بـا عمـل نـه بهتر میشـه نـه بدتر فقـط امکان بیشـتر 
اذیـت شـدن بیمـار بعـد از عمـل وجـود داره ولـی روی 

نتیجـه عمـل تاثیری نـداره.

0936...7384
بـا سـالم دختری 26 سـاله هسـتم و ظاهـرن تمامی 
دنـدان هـای عقلـم را دارم امـا بـا توجـه بـه جنـس بـد 
دنـدان هایـم همـه دنـدان هـای عقـل و بیشـتر دنـدان 
هـای دیگـرم را بـه صـالح دید پزشـک عصب کشـی یا 
ترمیـم کـرده م . همچنیـن یـک دنـدان عقلـم کـه قبال 
پـر شـده اما عصب کشـی نشـده بـدون درد یـک حفره 
در باالتـر از دنـدان روی آرواره ام ایجـاد شـده کـه ایـن 
حفـره کوچـک عفونـت نیـز کـرده انگونـه کـه خـودم 
سـرچ کـردم فهمیـدم فیسـتول لثه می باشـد ولـی نوع 
انتـی بیتوتیکـی کـه بایـد بخـورم را نمی دانم هر شـب 
اب نمـک قـر قـر مـی کنـم و گاهـی بـا خمیـر و جوش 
شـیرین بـرای بـوی بد دهـان شستشـو انجام مـی دهم 
و بـه خاطـر اثـر مخـرب جـوش شـیرین ابکشـی دهان 
را زیـاد انجـام مـی دهـم . ممنـون میشـم بگیـد ایـن 
کارایـی کـه مـی کنم اشـکالی داره یا نه و چـه نوع آنتی 

بیتیکـی مصـرف کنم .
پاسـخ : سـالم. عفونـت هـای جمع شـده و محدود به 
انتهـای ریشـه دنـدان که به صورت فیسـتول و یا آبسـه 

کوچـک هسـتند نیاز بـه آنتی بیوتیـک ندارد. 
بایـد درمـان اصلـی کـه درمـان ریشـه یـا کشـیدن 

دنـدان اسـت هرچـه زودتـر انجـام شـود. 

بـا وارد شـدن یـک زن بـه دهـه 4 و 5 
زندگـی، کوتیکـول مـو نیـز شـکننده تر می 
شـود و باعـث مـی شـود کـه موهـا بیشـتر، 
مسـتعد شکستگی و خشکی شـوند. محققان 
دانشـگاه گیفـو در ژاپـن، الیـاف مـوی 121 
زن 10 تـا 70 سـاله را جمـع آوری کردنـد 

و متوجـه شـدند کـه در زنـان کمتـر از 40 
پوشـش  بـه  آسـیب  از  نشـانه هایی  سـال، 
بیرونـی مـو را نشـان داد نوعـی آسـیب کـه 
بخاطـر صدمات مـداوم و روزانـه موها بوجود 
مـی آید . اما بعد از 40 سـالگی، این آسـیب، 
عمیـق تـر می شـود و بـه پوشـش داخلی مو 

بـه نـام انـدو کوتیکـول می رسـد.
بالینـی  اسـتادیار  راجـرز،  نیکـول  دکتـر 
گویـد:  مـی  تـوالن  دانشـگاه  در  پوسـت 
ایـن نـوع آسـیب، نتیجـه کاهـش توانایـی 
بـدن در ترمیـم خـودش اسـت. در دهـه 2 
و 3 زندگـی شـما، بـدن )از جملـه موهـای 
شـما( آسـیب های بیرونـی را نسـبتا سـریع، 
ترمیـم مـی کند. اما وقتی میانسـال شـوید، 
مـو بسـیار سـریع تـر در هـم مـی شـکند و 
کمتـری  سـرعت  بـا  آن،  بیرونـی  پوشـش 
ترمیـم مـی شـود. در نتیجه پوشـش داخلی 
مـو نسـبت به همـان آسـیب های بیرونی که 
قبـال محافظـت مـی شـد، آسـیب پذیـر می 
شـود. امـا وقتـی موهایتـان کامال خشـک و 
روی  نبایـد دسـت  موخـوره شـدند،  دچـار 
دسـت بگذاریـد. کارهایـی وجـود دارد کـه 
مـی  توانیـد بـرای کاهـش آسـیب موهایتان 

انجـام دهیـد :

کمتر از رنگ مو استفاده کنید
موهایتـان  اسـت  ممکـن  کـه  جایـی  تـا 
رنگ هایـی  سـایه  از  کنیـد.  رنـگ  کمتـر  را 
اسـتفاده کنیـد کـه بـه دکلـره نیـاز نداشـته 
کل  کـردن  روشـن  بجـای  یـا  باشـند 
انتخـاب  را  تکـه ای  موهایتان، هایالیت هـای 
فرایندهـای  گویـد:  مـی  راجـرز  کنیـد. 
شـیمیایی قوی که برای روشـن کـردن موی 
قهـوه ای بـه رنـگ بلونـد پالتینـی بـکار مـی 
رونـد، موهـا را بیشـتر متخلخل مـی  کنند و 

دهنـد. مـی  قـرار  معـرض شکسـتگی  در 
در هنگام آرایش موهایتان، دقت کنید

اسـتفاده  مـوادی  از  موهـا  آرایـش  بـرای 
کنیـد کـه حـاوی سـیلیکون یـا دایمتیکـون 
باشـند تـا تارهـای مـو را بپوشـانند و عـالوه 
بـر پرتـر و ضخیـم تـر نشـان دادن مـو، از 
سـاقه موها محافظـت کنند. قبل از اسـتفاده 
از وسـایل حرارتـی بـرای آرایـش موهـا، بـا 

اسـتفاده از یـک اسـپری محافـظ حرارتـی، 
موهـا را آمـاده کنیـد. راجـرز پیشـنهاد مـی 
درجـات  کـه  حرارتـی  ابزارهـای  از   کنـد 
گرمایـی مختلـف دارند، اسـتفاده کنید و آنها 
را روی پاییـن تریـن حـرارت ممکـن، تنظیم 
کنیـد. هنـگام اسـتفاده از سشـوار، کالهـک 
آن را حداقـل 6 اینـچ، دورتـر از موهایتـان 
نگـه داریـد و همچنیـن از پایین ترین حرارت 

سشـوار اسـتفاده کنیـد.
رژیم غذایی مناسب داشته باشید

بـرای تقویـت مـو از داخـل، راجـرز توصیه 
گـرم   46 تـا   40 خانم هـا،  کـه  کنـد  مـی 
کنند)بـرای  مصـرف  روز  هـر  در  پروتئیـن 
مصـرف ایـن مقـدار، نیـاز بـه مصـرف مکمل 
نداریـد( زیـرا تارهـای مـو از پروتئین سـاخته 
شـده. بـه همـراه آن ، آهن کافی )حـدود 18 
میلـی گـرم در روز بـرای زنـان زیـر 50 و 8 
میلـی گرم بـرای زنان بـاالی 50( نیز بخورند.

3 نکته برای مقابله با موهای آسیب دیده
خبر

راه های درمان تکرر ادرار
 به کوشش عطیه بهره بر

مراجعـه مکـرر به دستشـویی کالفه تان کـرده؟ وقتي 
کـه قرار اسـت بـرای چند سـاعت از خانه فاصلـه بگیرید 
یـا سـفر برویـد، اسـترس پیـدا کـردن توالـت عمومـی 
رهـای  تـان نمی  کنـد؟ در طول شـب مجبوریـد بارها از 

خـواب برخاسـته و مثانـه  تـان را خالـی کنید؟
همـه اینهـا نشـانه هـای ابتـالی شـما بـه تکـرر ادرار 
اسـت؛ مشـکلی کـه مـی توانـد جنبه هـای دیگـر زندگی 
ازجملـه کار و فعالیت هـای روزانـه، خـواب و اسـتراحت، 
سـالمت روان و. . . را هـم تحـت تاثیـر قـرار مـی  دهـد. 

تکرر ادرار یعنی چه؟
زمانـی کـه فـردی با مصـرف کم یـا متوسـط مایعات، 
بـه دفعـات بـه دستشـویی مراجعـه کـرده، هربـار حجم 
کمـی ادرار را تخلیـه و احسـاس کند هنـوز تخلیه کامل 
انجـام نشـده، گفته می  شـود مبتـال به تکرر ادرار اسـت. 
در حالـت طبیعـی در طـول 24 سـاعت بایـد 7 تـا 8 بار 
بـرای تخلیـه مثانـه بـه دستشـویی مراجعـه شـود، بـه 
عـالوه در حالـت طبیعـی یک فـرد جوان نبایـد در طول 
شـب نیـازی برای تخلیـه مثانه احسـاس کند مگـر آنکه 
مایعـات زیـادی مصـرف کرده باشـد.  بنابرایـن فردی که 
هـر نیـم سـاعت یکبـار بـه دستشـویی مراجعـه کـرده و 
شـب ها مـدام بـرای تخلیـه مثانـه بیـدار می شـود دچار 
تکـرر ادرار اسـت. نشـانه مهـم تکـرر ادرار، تعـداد زیـاد 
دفعـات مراجعـه به دستشـویی و حجـم کم ادرار اسـت. 
کسـی کـه مایعـات زیـادی مصرف کـرده و هربـار حجم 
زیـادی ادرار تخلیـه مـی کنـد جـزو مبتالیـان بـه تکـرر 

ادرار محسـوب نمی شـود. 
وقتی خبر نمی کند

تکـرر ادرار بـه دو نوع حاد و مزمن تقسـیم می  شـود؛ 
گاهـی فـرد بـه صـورت ناگهانی و بـدون سـابقه قبلی به 
تکـرر ادرار مبتـال مـی شـود کـه ایـن موضوع مـی تواند 
بـه دلیـل عفونت هـای مثانـه و مجـرای ادراری باشـد که 
بیشـتر در خانم هـای جـوان رخ مـی دهد. این نـوع تکرر 
ادرار بـا مصـرف آنتـی  بیوتیـک درمـان مـی  شـود. امـا 
تکـرر ادرار مزمـن ماه هـا یـا سـال ها در فـرد وجـود دارد 
و تقریبـا همیشـه او را تحـت فشـار قرار می دهـد.  تکرر 
ادرار دالیـل مختلفـی دارد کـه در ادامه آنهـا را برای تان 

شـرح داده ایم.
 کوچک بودن مثانه

در برخـی افـراد مثانـه کوچـک اسـت و نمـی توانـد 
حجـم طبیعـی ادرار را در خـود نگـه دارد. چنین افرادی 
بایـد مثانـه را خالـی کننـد.  ادرار  بـا کمتریـن میـزان 
کوچکـی مثانـه دلیـل تکـرر ادرار و یکـی از عـوارض آن 
اسـت. کسـی که مجبور اسـت حجـم کـم ادرار را تخلیه 
کنـد بـه مثانه اجـازه نمی دهـد حجم پیدا کنـد و مقدار 
بیشـتری ادرار را در خـود نگـه دارد، بنابرایـن رفته رفته 
مثانـه کوچـک می شـود و بـی اختیـاری ادرار بـه وجود 

آید.  مـی 
حاال چه کنیم؟

گاهـی بـا رفتاردرمانی مـی توان مثانـه را بزرگتر کرد؛ 
یعنـی فـرد هربـار دقایقـی ادرار را تحمـل کند تـا مقدار 

بیشـتری در مثانـه جمـع شـود. زمانـی که مثانـه خیلی 
کوچـک باشـد بـا جراحـی بخشـی از روده را بـه مثانـه 
اضافـه مـی  کننـد کـه ایـن روش آخریـن انتخـاب برای 

اسـت.  درمان 
 کشش در مثانه

گاه مثانـه بـه دالیـل مختلـف ازجملـه ضخیم شـدن 
آن نمـی توانـد کشـش و افزایـش حجـم داشـته باشـد. 
درحقیقـت مثانـه نمـی تواند به شـکل بادکنکـی بزرگتر 
شـده و ادرار بیشـتری را نگـه دارد. تـا زمانی که شـما از 
پـس درمان مشـکل اصلـی برنیاییـد، نمی توانیـد میزان 

توالـت رفتن هـا و دفـع ادرارتـان را کاهـش دهید. 
حاال چه کنیم؟

بـا تمرین هایـی مـی تـوان مثانـه را بـزرگ کـرده و 
حجـم آن را افزایـش داد. الزم اسـت فـرد بـرای خـود 
تعییـن کنـد کـه مثـال هربـار دقایقـی دربرابـر احسـاس 
اجبـار تخلیـه مثانـه مقاومـت کنـد، بعـد از مدتـی زمان 
مقاومـت دربرابـر تخلیه مثانه را بیشـتر کنـد؛ هرچه فرد 
زودتـر ادرار را تخلیـه کنـد دیرتر درمان خواهد شـد. اگر 
در انجـام ایـن تمرین هـا جـدی باشـید، مـی توانیـد بـه 
هرچـه زودتر برطرف شـدن مشـکل تان امیدوار باشـید.

 مثانه بیش  فعال
مثانـه برخـی افـراد لرزش های بیش از حـد یا منقبض 
شـدن های خودبه خـودی دارد. در ایـن مـورد فرد به طور 
ناگهانـی احسـاس نیـاز به دستشـویی احسـاس می  کند 

و اگـر سـریع مراجعـه نکنـد ممکن اسـت لبـاس خود را 
خیـس کند. 

حاال چه کنیم؟
بـرای درمـان ایـن مـورد ممکـن اسـت دارودرمانـی 
درنظـر گرفتـه شـود؛ داروهایـی تجویـز مـی شـوند که 
کـرده  مهـار  را  خودبه خـودی  انقباضـات  و  لرزش هـا 
کـه  درصورتـی  مـی  کننـد.   درمـان  را  ادرار  تکـرر  و 
پزشـک  از  کنیـد  مـی  مصـرف  را  دیگـری  داروهـای 
بـا  جدیـد  دار و هـای  تداخـل  احتمـال  مـورد  در  تـان 
آنچـه پیـش از ایـن مصـرف مـی کردیـد سـوال کنیـد.  
اگـر تکـرر ادرار داریـد، نبایـد خـود درمانـی کنیـد یـا 
سرسـری از کنـار آن بگذریـد؛ اول باید با کمک پزشـک 
 تـان علـت را پیـدا کـرده و بعد درمان مناسـب بـا آن را 

انتخـاب کنیـد. 
 مثانه عصبي

 بیمـاری هـای زمینـه ای مثـل  MS، پارکینسـون، 
نشـده،  درمـان  مغـزی، دیسـک های  تومـور  یـا  سـکته 
اسـت سـبب شـوند  . ممکـن   . و.  نخاعـي  آسـیب های 
مثانـه تحـت فشـار قـرار گیـرد. درواقـع این بیمـاری ها 
مـی توانـد تحریـک پذیـری مثانه را بـاال بـرده و موجب 

تکـرر ادرار شـود. 
حاال چه کنیم؟

بـا درمـان یـا کنتـرل بیمـاری هـای زمینـه ای مـی 
را کـم کـرد. گاهـی ممکـن اسـت  تـوان فشـار مثانـه 

براسـاس علـت بیمـاری زمینـه ای و بررسـی نـوار مثانه، 
تجویـز دارو یـا جراحـی نیـاز باشـد. 

  مثانه های حساس
بـه طـور طبیعـی پـس از پرشـدن مثانـه تـا حجـم 
150سی سـی فـرد احسـاس ادرار را درک مـی کنـد؛ در 
افـرادی کـه بـه علـت مثانـه حسـاس دچـار تکـرر ادرار 
هسـتند احسـاس ادرار حتـی بـا حجـم 20سی سـی و 

چنـد قطـره هـم درک مـی شـود. 
حاال چه کنیم؟

همیشـه درمـان هـای تهاجمـی یـا دارویـی نیسـتند 
کـه مـی تواننـد بـه حـل مشـکل شـما کمـک کننـد، 
گاهـی ریـش و قیچی دسـت خودتان اسـت و خود شـما 
هسـتید کـه بـا تمریـن و مقاومـت مـی توانید اوضـاع را 
بهتـر کنیـد. بـه همیـن دلیل بـرای درمـان این مشـکل 
بـاز هـم رفتاردرمانی درنظـر گرفته می شـود؛ یعنی فرد 
بـه اصطـالح حـرف مثانـه را گـوش نکـرده و در مقابـل 
رفتـن بـه دستشـویی مقاومت کند. پس خسـته نشـوید 

و تـالش کنیـد هـر روز یـک قـدم بـه جلـو بروید.
 عفونت ها

 عفونت هـای مثانـه یـا مجـاری ادراری ممکـن اسـت 
سـبب تکـرر ادرار حـاد یـا مزمـن شـوند. اگـر عفونـت 
یکبـاره رخ دهـد، تکـرر ادرار حـاد و اگـر عفونـت مزمـن 
بـوده و ماه هـا وجـود داشـته باشـد تکـرر ادرار مزمـن را 

ایجـاد مـی کند. 
حاال چه کنیم؟

عفونت هـا  از  بهداشـتی  مسـائل  رعایـت  مسـلما 
جلوگیـری مـی کنـد، بـه عـالوه درمـان عفونـت هم می 
توانـد تکـرر ادرار را درمـان کند. نوشـیدن آب فراوان هم 

مـی توانـد در ایـن رابطـه موثـر باشـد. 
کلیه های تان سالم است؟

برخـی افـراد هـم هسـتند کـه مایعـات کمـی مـی 
نوشـند امـا حجـم  ادرار خیلی زیـاد اسـت و اصطالحا به 
پـرادراری مبتـال هسـتند. این افـراد حتما بایـد از لحاظ 
عملکـرد کلیـه مورد بررسـی قـرار گرفته و چکاپ شـوند 
زیـرا ممکـن اسـت اختـالالت عملکـردی کلیـه ازجملـه 
نارسـایی هـای  کـم کاری کلیـه وجـود داشـته باشـد. 
کلیـوی دربـاره کـم ادراری یـا پـرادراری نقـش اساسـی 
دارنـد. نارسـایی های کلیـوی در مراحل اولیه نشـانه ای 
ندارنـد و فـرد تـا زمانـی کـه 50 درصد یـا بیشـتر مورد 
تخریـب یـا نارسـایی قـرار نگرفتـه باشـد عالئمی نـدارد. 
حتـی گاهـی عملکـرد یـک کلیـه کامـال از بین مـی رود 

امـا فـرد هنـوز از آن بـی اطالع اسـت. 
این نشانه ها را دارید؟

زمانـی کـه بیـش از 50درصـد تخریب و نارسـایی در 
کلیـه بـه وجـود مـی آیـد نشـانه هایی ماننـد درد، زردی 
وزن،  کاهـش  اشـتهایی،  بـی  پریدگـی،  رنـگ  پوسـت، 
خسـتگی مزمـن و. . . خـود را نشـان می دهند که شـاید 
ایـن زمـان بـرای درمـان و پیگیـری بسـیار دیـر باشـد، 
بنابرایـن الزم اسـت نسـبت بـه ایـن موضـوع آگاه بـود و 

توجـه کافی داشـت.

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

اول  مـورخ 1394/5/14 هیـات  رای شـماره 139460319005000399  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـد محمـودی فرزنـد داریـوش بشـماره شناسـنامه 772 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 450 مترمربـع پـالک 1247 فرعـی از 47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 554 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان به 
آدرس سـیرچ، خیابـان امـام خمینـی )ره( کوچـه شـماره 12 خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای یـدا... پـور خوش سـفر محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/07/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/7/19           
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده 
م الف 2460                

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

هیـات   1394/5/14 مـورخ   139460319005000398 شـماره  رای  برابـر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای محسـن محمـودی فرزنـد داریوش بشـماره شناسـنامه 303 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 590 مترمربع پـالک 1248 فرعی از 
47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 554 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخش 
26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، خیابـان امـام خمینـی )ره( کوچـه شـماره 12 خریداری 
از مالـک رسـمی آقایـان یـدا... پـور خـوش سـفر و محمـد حسـین منصوری سـیرچی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از 

تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/07/5                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/7/19           
رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده 
م الف 2458                

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون تحدیـد حدود ششـدانگ یکبـاب خانه پـالک 1 فرعـی 1776- اصلی بخش 
27 کرمـان واقـع در گلبـاف خیابـان انقالب روبـروی مغازه تیموری مـورد تقاضای 
سـید علـی وصفـی نـژاد بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالک 
بـه شـماره 94/843/و مـورخ- 94/7/1 آگهـی تحدید حـدود اختصاصی پـالک مرقومه در 
اجرایـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی فاقـد سـند رسـمی کـه منجـر به 
رای شـماره 139460319062000892 مورخ 93/12/18 شـده اسـت منتشـر و عملیات 
تحدیـدی آن از سـاعت 9 صبـح روز شـنبه مـورخ 94/7/25 در محـل شـروع و بـه عمـل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک و مجاورین رقبـه مذبور اخطار میشـود کـه در موعـد مقرر در 
ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـک حاضر و چنانچه کسـی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن 
اعتراضـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریخ تنظیم صورتمجلـس تحدیدی بمـدت  30 روز 
اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالک گلباف تسـلیم و یا به مراجـع قضائی جهت 
رسـیدگی بـه دادگاه صالحـه ارسـال در غیره این صـورت پس از انقضای مهلـت مذکور هر 

گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار: 94/7/5

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک گلباف- محمد مقصودی 
م الف 2521

آگهی حصر وراثت
حمیدرضـا جعفـری فوزی فرزند محمد دارای شناسـنامه شـماره 3210064733 
بشـرح دادخواسـت شـماره فوق مورخه 1394/6/21 توضیح داده شـادروان محمد 
جعفری فوزی فرزند حسـن بشناسـنامه شـماره 10 در تاریخ 1394/5/27 در شـهر کرمان 
فـوت شـده و وراثـت منحصـر الفوت وی عبارتنـد از: 1- غالمرضا جعفری فـوزی به ش.ش 
2796 متولـد 1351 فرزنـد متوفی 2- علی رضا جعفری فوزی بـه ش.ش 3210022641 
متولـد 1370 فرزنـد متوفـی 3- حمیدرضـا جعفـری فـوزی بـه ش.ش 3210064733 
متولـد 1376 فرزنـد متوفـی 4- مریـم جعفـری فـوزی بـه ش.ش 3210039585 متولد 
1372 فرزنـد متوفـی 5- هاجـر موالیـی فـوزی بـه ش.ش 3 متولد 1337 همسـر متوفی 

6- معصومـه ریحانـی فـوزی بـه ش.ش 10 متولد 1328 همسـر متوفی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم نمایـد واال گواهی صادر خواهد شـد و 
هـر وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجـه اعتبار 

سـاقط است.
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور- کارگر 
م الف 336                       

آگهی فقدان سند اعالم وضعیت اداری 
آقـای محمدرضا ترکزاده باسـتناد معرفـی نامه شـماره 20078-94/5/19 از طرف 
شـرکت گاز اسـتان کرمان مالک ششـدانگ پـالک فرعـی 9 از 1929 اصلی بخش 
3 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره 56680 صفحه 95 دفتـر 216 صادر 
و تسـلیم گردید ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیـت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده 
لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یک اصالحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبـت مراتب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت نزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پـس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/7/5

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2506

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 9300097 
خانـم اشـرف خانـم ابراهیمـی فرزنـد علـی اصغـر در خصـوص پرونـده اجرائـی 
کالسـه فـوق لـه بانـک صنعـت و معـدن و علیـه شـما نظـر بـه اینکه ششـدانگ 
رسـمی  کارشـناس  توسـط  کرمـان   3 بخـش  اصلـی   2788 از  فرعـی   4720 پـالک 
دادگسـتری بـه مبلـغ 4370000000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت چنانچـه بـه مبلـغ 
ارزیابـی اعتراضـی داریـد مراتـب اعتـراض خـود را ظـرف مـدت 5 روز بـا تادیـه هزینـه 
کارشناسـی بـه مبلـغ 3900000 ریـال علی الحسـاب به این شـعبه اعـالم نمائید بدیهی 
اسـت بـه اعتـراض خـارج از مهلـت مقـرر و بـدون پرداخـت هزینـه کارشناسـی مجـدد 

ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. 
م الف 2524
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در حالـی کـه ورزش کرمـان از طلسـم شـکنی در راه 
رسـیدن بـه المپیـک سـر از پـا نمـی شـناخت و از اینکه 
بعـد از حدود بیسـت سـال، محمد حسـین ابارقـی دونده 
جـوان کرمانی جـواز حضـور در رقابت هـای المپیک ریو 
را کسـب کـرده بـود، به شـدت مشـعوف بـود، امـا اعالم 
خبـر مثبت شـدن دوپینگ این ورزشـکار موجـی از بهت 

را بـه ورزش کرمان آورد.
البتـه بـا وجـود اینکـه دوپینـگ ایـن ورزشـکار بـه 
طـور رسـمی مثبـت اعـالم شـد امـا هنـوز میـزان دقیق 
محرومیت وی اعالم نشـده اسـت و در حالی که برخی از 
محرومیـت سـنگین چهار سـاله برای وی خبـر می دهند 
امـا ظاهرا تـالش هایی وجـود دارد که میـزان محرومیت 
وی را کاهـش دهنـد. بـا ایـن حـال بایـد تـا زمـان اعالم 
رسـمی میـزان محرومیـت ایـن ورزشـکار صبـر کـرد تـا 

سرنوشـت نهایـی این ماجرا بیشـتر مشـخص شـود.
امـا در حالـی ورزش کرمان بعد از شـادی زاید الوصف 
ایـن موضـوع حسـابی  بـا  المپیـک،  بـرای رسـیدن بـه 
و درسـت در همیـن  قبـل  سـرخورده شـد، کـه سـال 
ایـام نیـز ورزش کرمـان بـه ماجرای مشـابهی مبتال شـد 
و یکـی از ورزشـکاران ملـی و مطـرح خـود را بـه دلیـل 

همیـن دوپینـگ خیلـی راحـت از دسـت داد.

حمـزه نکویـی کمانـدار ملـی پـوش کرمانـی بعـد از 
آنکـه در رقابـت هـای قهرمانی آسـیا بـا افتخار بـه مقام 
قهرمانـی رسـید و شـادی زیـادی را بـه جمـع ورزش 
کـه  کـرد  ایجـاد  را  زیـادی  امیـدواری  و  آورد  کرمـان 
در عرصـه تیروکمـان نیـز، ورزش کرمـان بـه میادیـن 
مهـم از جملـه المپیک برسـد، بـا مثبت شـدن آزمایش 
دوپینـگ نکویـی، او مجبـور به بازگردانـدن مدال طالی 

شـد. خود 
البتـه کامـال طبیعـی اسـت کـه بعـد از رخ دادن ایـن 
اتفاقـات بـازی مسـخره »کـی بـود کی بـود مـن نبودم« 
از  افتـد و بعـد  بـه بدتریـن شـکل ممکـن بـه راه بـی 
اینکـه دوپینـگ نکویـی بـه ماجراهـای خنـده داری مثل 
مصـرف قووتـو نسـبت داده شـد! کسـی هـم در کرمـان 
قبـول دار مسـئولیت در ماجـرای دوپینـگ ابارقـی نشـد 
تـا ایـن موضـوع نیـز بـه صورت شـفاف مطـرح نگـردد و 
بـا عوامـل اصلـی ایـن اتفـاق تلـخ نیـز بـه صـورت واضح 

برخـورد نگـردد.
بهرشـکل ابارقـی مکمـل هـای خـود را زیر نظـر افراد 
خاصـی مصـرف می کـرد و مربی بدنسـاز و سـایر مربیان 
وی از ایـن ماجـرا آگاه بودنـد و شـاید آن هـا بهتـر از 
هرکسـی بتواننـد توضیـح دهند کـه علت ایـن ماجرا چه 

بـود و بـه نوعـی خود را هـم از اتهـام خـارج کنند.
ولـی ایـن دو مورد مشـابه در عرض یکسـال در ورزش 
کرمـان کـه منجـر بـه خـارج شـدن دو ورزشـکار ملـی 
کرمـان و عناویـن مهـم آن هـا شـد، زنـگ خطـر را برای 
ورزش کرمـان بـه شـدت بـه صـدا در می آورد که شـاید 
کوتاهـی نظارتـی بر مربیان ورزشـکار مطـرح کرمانی و یا 
کم اطالعی خود ورزشـکاران سـبب می شـود که دسـت 
ورزش کرمـان از افتخاراتـش کوتـاه و کوتـاه تـر شـود و 
الزم اسـت کـه دسـتگاه مدیریـت ورزش کرمـان ضمـن 

بررسـی دقیـق ابعـاد ایـن ماجراهـا و برخوردهـا قاطـع با 
مقصریـن، اجـازه تکـرار ایـن ماجـرا را در ورزش کرمـان 

ندهد.
دو دوپینـگ تلـخ و از دسـت رفتـن دو افتخـار بـزرگ 
بـرای ورزش کرمـان آن هم در عرض یکسـال، بـه مراتب 
از شکسـت هـای داخـل زمیـن تلـخ تـر بـود و تلـخ تر از 
آن اینکـه کسـی هـم مسـئولیت ایـن فجایـع را متقبـل 
نمـی شـود تـا بیم آن را داشـته باشـیم کـه دو بـاره این 

ماجرایهـای شـوم در ورزش کرمـان تکرار شـود.

دو مورد تلخ دوپینگ در کرمان در عرض یک سال

این شکست به مراتب دردناک تر است
 سعید قرایی

مس

ورزش

اسکوربورد

تیـم ملـی فوتسـال بانـوان ایـران بـا برتـری مقابـل 
مسـابقات  نخسـت  مقـام  بـه  بـار  اولیـن  بـرای  ژاپـن 
فوتسـال قهرمانی آسـیا رسـید.ربه گزارش وبسـایت نود، 
تیـم هـای فوتسـال بانـوان ایـران و ژاپـن از سـاعت 19 
دیـروز بـه وقـت محلـی و 14:30 بـه وقـت تهـران در 
ورزشـگاه نیـالی مالـزی بـه مصـاف هـم رفتنـد کـه در 
پایـان در یـک مسـابقه نزدیک بانـوان کشـورمان موفق 
شـدند با یـک گل از سـد حریف قدرتمند خود گذشـته 

و قهرمـان آسـیا شـوند.
فرزانـه  ترکیـب  بـا  بـازی  ایـن  در  ایـران  تیـم 
توسلی،نسـیمه غالمی، فهیمـه زارعی، فاطمـه اعتدادی 
و فرشـته کریمـی بـه عنـوان بازیکنـان اصلـی و اعظـم 
آخونـدی و طاهـره مهدی پـور)دروازه بان(، سـحر پاپی، 
سـارا شـیربیگی، زهره میثمی، سـپیده زرین راد، سهیال 
تـرازی، مهسـا نظری و نفمـه مرادی به عنـوان بازیکنان 
ذخیـره وارد بـازی شـد. گل تیم ایـران در دقیقه 8 نیمه 
اول توسـط فرشـته کریمـی روی یـک شـوت دقیـق از 

بیـرون محوطـه جریمـه بـه ثمر رسـید. 
در نهایـت در نیمـه دوم نیـز گلی رد و بدل نشـد و با  
همیـن نتیجـه بانوان فوتسالیسـت ایـران قهرمان آسـیا 

شـدند. دختـران فوتسالیسـت ایران در این مسـابقه یک 
بازی حسـاب شـده را در دسـتور کار خود قرار داده و از 
حداقـل فرصـت نهایـت اسـتفاده را بـرای کسـب برتری 

بردند. ژاپـن  برابر 
در سـوی دیگـر بازیکنان ژاپن که بیـش از 70 درصد 
زمان مسـابقه مالکیـت توپ را در اختیار داشـتند کاری 
از پیـش نبردنـد تـا برابـر ملـی پوشـان ایرانـی تـن بـه 

شکسـت دهند.
بانـوان فوتسالیسـت ایرانـی در ایـن رقابـت هـا ابتـدا 
هنک گنـگ را بـا نتیجـه 6 بر صفراز پیش رو برداشـتند، 
ازبکسـتان را بـا نتیجه 9 بـر یک و مالـزی را با نتیجه 4 
بـر 2 مغلـوب کردنـد و بـا برتری یـک بر صفـر در دیدار 
نیمـه پایانـی برابـر تایلنـد بـه فینـال راه یافتند. شـمار 
زیـادی از هـواداران ایرانـی بـه ورزشـگاه رفتـه بودند تا 
فوتسالیسـت هـای بانـوی ایرانـی را مـورد تشـویق قرار 

دهند.
علی کفاشـیان رئیس فدراسـیون فوتبـال و الهه عرب 
رئیـس کمیتـه بانـوان نیـز در سـالن حاضر بودنـد. ملی 
پوشـان ایـران بـه احتـرام درگذشـتگان منـا بـا بازوبند 

مشـکی وارد زمین شـدند.

مدیر کل ورزش و جوانان اسـتان کرمان در اختتامیه 
مسـابقات منطقه 6 کشـور گفت : مسـابقات منطقه 6 در 
رده سـنی نونهـاالن برگـزار و افـراد زیـر 14 سـال با هم 

به رقابـت پرداختند.
محمـود محمودی نیا اظهار داشـت:  در این مسـابقات 
کـه بـه میزبانـی کرمـان برگزار شـد تیـم هـای کرمان، 
هرمزگان، یزد و سیسـتان و بلوچسـتان حضور داشـتند .

مدیـرکل ورزش و جوانـان ادامـه داد: جنـاب آقـای 
مهـدوی رئیـس فدراسـیون هندبال، کشـور را به منطقه 
هـای مختلـف تقسـیم کردنـد کـه ایـن کار بـا هـدف 
اسـتعدادیابی بـرای چشـم انـداز هندبـال کشـور انجـام 
مـی شـود. وی گفـت : فدراسـیون هندبـال کشـور کار 
خـوب و بـا برنامـه ای را شـروع کـرده  اسـت کـه ایـن 
نونهـاالن بـا توجـه بـه چشـم انـداز 5 سـاله کشـور بـه 
اوج عملکـرد مـی رسـند . وی افـزود : اسـتان کرمان به 
واسـطه ی حضـور تیـم هندبـال مـس کرمـان و هندبال 
بانـوان ایـن اسـتان در لیـگ برتر و مخصوصا در سـطوح 
پایـه ای حـرف هـای زیادی بـرای گفتـن دارد. مدیرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان ادامه داد: خوشـبختانه 
هیـات هندبـال اسـتان کرمـان در طـرح توسـعه ورزش 

همگانـی و قهرمانی اسـتان بـه خوبی ورود کـرده و االن 
بیـش از 15 آکادمـی هندبـال که که اغلب سـنین 14-
15 سـال را شـامل مـی شـوند فعالیت خـود را آغاز و به 

خوبـی تجهیـز شـده اند.
 وی گفـت : مطمئـن باشـید هندبـال پایه ای اسـتان 
کرمـان در سـال هـای آینـده حـرف هایـی بـرای گفتن 
دارد ، چـرا کـه از طـرف جنـاب باژیـان رئیـس هیـات 
و همکارانشـان ، هندبـال اسـتان در سـال جـاری یـک 
کار زیربنایـی ، پایـه ای و اساسـی انجـام گرفتـه  کـه ما  
امیدواریـم ایـن برنامـه ریزی هـا نقش مهمی در چشـم 

انـداز هندبال کشـور داشـته باشـند.
مدیـر کل ورزش و جوانـان گفـت : تیم کرمان در این 
مسـابقات مقـام سـوم را بـه دسـت آورد و 2 تیـم از یزد 
بـه فینـال راه یافتنـد اما مطمئن باشـید که بـا توجه به 
برنامـه هیـات هندبـال اسـتان در برنامه کوتـاه مدت که 
بـرای سـال 95  ترسـیم شـده اسـت ، تیم هـای کرمان 
را سـال هـای بعـد در رده هـای اول و دوم خواهید دید. 
محمـودی نیـا  گفت : کرمـان با توجه به اینکـه میزبانی 
منطقـه 6 را بـر عهـده دارد مـی توانـد از ایـن پتانسـیل 
اسـتفاده و ورزشـکاران زیادی را به کشـور معرفی نماید.

ایران 1           ژاپن صفر

آسیا زیر پای  دختران فوتسالیست  ایرانی

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان:

سال آینده اوج شکوفایی هندبال در
 رده های پایه است

افقی
1-نامـی اشـرافی در هندوسـتان - پرنـده کوچکی شـبیه 

گنجشک
2-از واحدهای وزن - موسیقی کودکان - البیرنت

3-بنـدری در فرانسـه - مراسـم برقـراری صلـح میـان دو 
نفـر - نفس سـوزناک

4-دختـر لـک - مخفـف هـم او - از پوشـاک مخصـوص 
بانـوان - بـرادر مـرگ اسـت

5-دانش و علم - دایی شیرازی - توهین آمیز
6-دلیر - شهر خراسان قدیم - کمیابی

7-معلـق - اصطالحـی در فوتبـال - ضربه سـر در فوتبال 
- نوعی پیشـوند فعـل ماضی

8-از قطعات الکتریکی - از روزهای هفته
9-ضمیر سـوم شـخص مفرد - انبار کشـتی - پافشـاری و 

یکدندگی - مسـابقات سراسری
10-فراوان - پخش و پال - شهری در استان مازندران

11-نانخورش - گرفتگی زبان - زنبورعسل
12-فرزند - بهره و نصیب - ماترک - درون دهان

13-دشنام - خانه عنکبوت - جوانمرد
14-باد عجول - پاره و کهنه - حیوان صحرانورد

15-پرداختن وام - آنچه از خوردن باقی بماند
عمودی

1-مادر کورو ش کبیر - از گیاهان دارویی
2-شـخصیت و ذات - واحـد پولـی در اروپـا - فرزند عزیز 

محبوب و 
3-خـو گرفتـن - دسـری بـا آردبرنـج - توشـه سـفر - بله 

روسی
4-خـاک سـفالگری - تحلیـل غـذا در معـده - سـخت و 

دشـوار - رنـگ دریـا
5-آرزو - هواپیمای یکنفره - از شاهان ساسانی

6-کارگر کشتی - پایان بازی شطرنج - بی رغبتی

7-شهر بی قانون - کشیدنی در خواب - یاری
8-اصطالحـی در فیلمبـرداری - مرتبـط سـاختن قطعات 

فیلمبـرداری شـده مطابق سـناریو
9-میوه نارس - پیامبری - از القاب اروپایی

10-هدایت گر - بدگویی شعری - فکر و نظر
11-فصل پاییز - سرگشتگی - دیوار کوتاه

12-قسـمتی از پـا - از دنیـا رفتـن - مذاکـره و گفت وگو 
یازده  -

13-مسـاوی - میـوه ریـز و شـیرین - ذرت بو داد ه شـده 
- فرشـته عدالت زرتشـتی

14-چشـمک زن آسـمان - ترسـناک - الکتـرود متصـل 
بـه قطـب منفی

15-پـارک و تفریحگاهـی در مشـهد - از جمله ییال قهای 
خوش آب و هوای شـمال شـرقی شـهر تهران
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دل نوشته های غریبی

روایت مظفر اسکندری زاده از انتخاب 
اولین استاندار کرمان در دولت اصالحات 
نتیجـه انتخابـات شـگفت آور بـود، وقتـی مرحـوم اقا شـیخ 

محمـد هاشـمیان غـروب دوم خـرداد کـه بـرای تسـلیت فـوت دایـي 
بزرگمـان حـاج محمـود کامرانـی که همـان روزبـه رحمت خـدا رفته 
بـود بـه منـزل وی ، همکالس و همبازی اقا شـیخ اکبر امـده بود و در 
پاسـخ سـوالش که گفت از انتخابات چه خبر؟ گفتم ، نتیجه شـمارش 
صندوقهـا در حـوزه هایي که شـمارش شـده شـگفت اور اسـت و خط 
امامـی هـا پیـروز انتخابـات بـا خنـده و دو بـار گفـت، اقا مظفر بشـنو 

و بـاور نکن!
صبـح روز بعـد حماسـه دوم خرداد، پیـروزی بزرگی برای مـردم ایران 

بود.
همـه چیـز به سـرعت پیـش رفت اقـا مرتضی بانـک به سـمت معاون 
وزیـر خارجـه منصوب و بحـث انتخاب اسـتاندارکرمان در دسـتور کار 

قـرار گرفت. ما 
جلسه نهایي با حضور 9 تن از دوستان تشکیل شد.

دو گزینه اصلی حسین اسکندری زاده و مسعود محمودی بودند.
اقـای مرعشـی طبـق معمول چنـد کاندیـدای غیر بومـی را هم مطرح 

کـرد که به شـدت مخالفـت کردم.
قـرار شـد رای گیـری مخفی برای کسـب نظر جمع صـورت بگیرد. در 
میـان بهـت همگـی از خصوصیات و ویژگیهای مسـعود گفتـم و تاکید 
کـردم علـي رغـم توانایـي و ویژگي های منحصـر بفرد برادرم حسـین 
اقـا در شـرایط کنونـی مسـعود را به دلیـل ارام بودن و امکان اسـتفاده 
از همـه نیروهـا مناسـب تـر مـی دانـم و معتقد بـه بـکار گرفتن حتی 
عافیـت طلبانـی که در کـوران مبارزه سـخت و نفس گیـر انتخاباتی و 
بـا مسـلم دانسـتن پیـروزی کاندیدای رقیـب تا کیـش و نزدیکی های 
یـزد عقـب نشـینی کرده و در تهـران چراغ راهنمای راسـت را روشـن 

کرده بودنـد بودم!
کسـانی کـه بـرادرم معتقـد به حـذف انان بود وبـه همین خاطـر و در 

اعتراض،درجلسـه مهـم تصمیـم گیری هم شـرکت نکرد.
نتیجه جلسـه راي به اسـتانداری حسـین اقا بود و مصلحت و واقعیتها 

دیگر. چیز 
کار سخت شده بود!

مسـعود نهایتا اسـتاندار و حسـین اقا بـا پذیرفتن معاونـت وی در کنار 
علـی اقـا کریمـی تیم با تجربـه و ارزشـی و قدرتمنـدی را بـرای اداره 
اسـتان تشـکیل و انسـجام جمع دانشـگاهی ما را به نمایش گذاشتند.

انسـجامی که خیلی زود و با وارد شـدن معادالت فرااسـتانی و دخالت 
و سـهم خواهـی تهرانـی ها و تندروی و تمامیـت خواهی و عدم تحمل 

و قـدرت طلبی و....
برخورد دو حسـین را در پی و به گسسـت و شکسـتی غمبار در جمع 

دانشـگاهی ما منجر شد.
چه خون دلی از دست این دو حسین خورده ام!

خدا حفظشان کند.

  دکتر مظفر اسکندري زاده

آخر
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عکس: یاسر خدیشي

اینجایم بر تلي از تنهاییم

دست تو پس زد تمام زندگیم را،

فقط یاد توست ،

ك مکیدن سیگارم را مرگبار تر میکند، 

از آن روزی که بار سفر بستم ،بر این 

مقصود بي مقصد

در بدر هستم

گرفتار سکوتم صدایم کن

عکس نوشت

8

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1۵96-۵97-۰921  و 9827-944-۰9۳6 تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

روغن خالص
شترمرغ
معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، 
ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز 
دست  )100درصد گیاهی(

جشنواره
بهرامی شهردار هنزا خبر داد

جشنواره فرهنگی ورزشی هنزا
شـهردار شـهر هنـزا از برگزاری 
جشـنواره فرهنگـی ورزشـی هنزا 
گفـت:  بهرامـی  علـی  داد.  خبـر 
ایـن جشـنواره همـراه بـا جشـن 
هـای  برنامـه  بـا  والیـت  بـزرگ 
پیـاده  محلـی،  موسـیقی  متنـوع 
روی خانوادگـی، مسـابقات بومـی 
و محلـی جمعه 94/7/10 سـاعت 
7:30 در شـهر گردشـگری هنـزا 
تصریـح  وی  شـود.  مـی  برگـزار 
کـرد: ایـن جشـنواره بـا حمایـت 
شـهرداری و شـورای شـهر هنـزا، 

فرمانـداری رابـر، اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان، هیـات بومـی و 
بهرامـی در  علـی  برگـزار خواهـد شـد.  و هیـات همگانـی  عشـایری 
پایـان اظهـار داشـت: سـفرهای زیارتـی کربال و مشـهد، لوازم ورزشـی، 
دوچرخه، لوازم خانگی، سـکه طال پارسـیان و ... از جوایز این جشـنواره 
هسـتند. گفتنی سـت شـهر گردشـگری هنزا، از شـهر رابر 50 کیلومتر 

دارد. فاصلـه 

افتتاح

افتتاح پیست جدید اتومبیل رانی
و موتور کراس در هفت باغ

پیسـت جدیـد اتومبیلرانـی و موتـور کـراس همزمـان بـا برپایـی 
مسـابقات قهرمانـی اسـتان دو دیفرنسـیل و اینـدرو در هفـت بـاغ 
کرمـان افتتـاح شـد. پیسـت جدیـد بـا همراهـی هفـت بـاغ علوی، 
شـهرداری و هیئـت اتومبیلرانـی و موتـور سـواری راه انـدازی شـده 
اسـت و زمیـن در نظر گرفته شـده 10 هکتار اسـت کـه 2800 متر 

طـول این پیسـت اسـت.

مسابقه

مسابقه ی داستان چهارمین جشنواره ی 
اندیشه ی آزاد

موضـوع مسـابقه: ایـن دوره در دو بخـش ویـژه و بخـش آزاد 
می شـود. برگـزار 

بخـش ویـژه ی این دوره بـا موضوع کرمان و موضـوع پیش نهادی 
نیـز »شـهردار کرمـان« اسـت. )اگـر شـهردار کرمـان بـودم، مـن 

شـهردار کرمان هسـتم و ...(
مهلت ارسال آثار:

مهلـت ارسـال آثـار از 15 مهرمـاه تـا پایـان اسـفندماه امسـال 
اسـت و شـرکت کنندگان بایـد آثـار خـود را از 15 شـهریور تـا 29 

اسـفند در سـایت اندیشـه ی آزاد قراردهنـد.

سینما

فیلم محمد رسول اهلل نماینده ایران در اسکار
فیلـم »محمـد رسـول اهلل )ص(« بـرای معرفی به فرهنگسـتان علوم 
و هنرهـای سـینمایی انتخـاب شـد. سـینمای نویـن ایـران در طـول 
بیسـت و یـک سـال معرفـی فیلـم بـه فرهنگسـتان علـوم و هنرهـای 
سـینمایی، در رشـته بهتریـن فیلـم خارجی زبـان، به پیشـینه ای قابل 
اتـکاء دسـت پیـدا کـرده و در دو دوره نامـزدی، یک جایزه اسـکار را به 

خـود اختصاص داده اسـت.


