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پیشخوان

رونمایی از تمبر سردار حاج قاسم سلیمانی
سـه شـنبه شـب در مرکـز تـوان بخشـی کرمـان، از تمبـر حاج 
قاسـم سـلیمانی بـا حضـور نماینـده ی ولـی فقیـه در کرمـان، 
اسـتاندار و رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران رو نمایی شـد.

در ابتـدای ایـن مراسـم رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
ضمـن تبریـک والدت امام هـادی )ع( به امام جمعـه ی کرمان، 
اسـتاندار، معـاون وی و والدیـن شـهدای حاضر در جلسـه  خیر 
مقـدم گفت. حسـنی سـعدی ضمـن بیان تسـلیت به مناسـبت 
ایـن  باختـن حجـاج در حادثـه ی منـا اظهـار داشـت:  جـان 
حادثـه بـه دلیـل بـی تدبیـری آل سـعود رخ داد. در ادامـه ی 

جلسـه، مـادر شـهید علـی رضـا اقتـداری به بیـان زندگـی نامه 
ی کوتاهـی از فرزنـدش پرداخـت و بعـد از آن امـام جمعـه و 
اسـتاندار کرمـان از تمبـر سـردار حاج قاسـم سـلیمانی رونمایی 
کردنـد. رونمایـی از دو کتـاب بـا موضـوع زندگی نامه ی شـهدا 
کـه بـا تـاش بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران به چاپ رسـید، از 
دیگـر برنامـه هـای ایـن جلسـه بـود. در پایـان مراسـم رونمایی 
از تمبرسـردار حـاج قاسـم سـلیمانی، از والدیـن شـهدا تقدیر و 
لـوح هایـی توسـط نماینـده ی ولی فقیـه در کرمان و اسـتاندار 

بـه  آن هـا تقدیم شـد.

سـپتامبر 2012 بـود کـه مـردی در اثـر ابتـا بـه ویروس 
کرونـا جـان خـود را از دسـت داد. ایـن مـرد 60 سـاله در 
از  قبـل  روز  و چنـد  بـود  بیمـار شـده  عربسـتان سـعودی 
مرگـش، با سـفر بـه دوبی، یک مرد 49 سـاله دیگـر را مبتا 
کـرده بـود و او هـم در قطر درگذشـت. کرونا خانـواده بزرگی 
از ویروس هـا هسـتند که از ویـروس سـرماخوردگی معمولی 

تـا عامـل بیماری سـارس را شـامل می شـود و خطـر ابتا به 
ایـن ویـروس در عربسـتان سـعودی بیـش تـر از سـایر نقاط 
اسـت و بـا توجه به بازگشـت حجـاج به ایران احتمال شـیوع 
ایـن بیمـاری در ایـران وجـود دارد. گفتنـی سـت حجـاج 

کرمانـی هـم از 12 مهرمـاه وارد کرمـان می شـوند. 
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گرم طالي 18

2,560,000
1,700,000
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دالر
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39,150
52,450

ام وی ام 315 
تندر 90
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پژو 206 
پژو 405 
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مزدا 3 هاچ بک
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فرداامروز

فروش زمین
قابل توجه تعاونی های مسکن سازمان ها و 
انبوه سازان تعداد 55 قطعه زمین 8 قصبی 
دارای سند مالکیت واقع در خیابان مهدیه 

کرمان به فروش می رسد.
)فروش به صورت تک یا چند قطعه ای نیز 

انجام می پذیرد(. 
تلفن تماس: 09139438959

جمالی زاده

وزارت بهداشت از افزایش مبتالیان به کرونا در عربستان خبر داد

کرمان آماده 
مقابله با »کرونا«

رزم حسینی در پاسخ به سوال پیام ما پیرامون وضعیت تاالب جازموریان:

»ابتکار« از جازموریان
بازدید می کند

آخرین خبرها از حادثه منا

  2۳۹ کشته و 24۱ نفر مفقود
ایرانی در فاجعه منا

  تعداد کشته های ایرانی به بیش 
از  400 نفر می رسد

  شمار کشته شدگان فاجعه منا 
4۱7۳ نفر

 حسن هاشمی و حسن قشقاوی 
باالخره به مکه رسیدند
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خبر
استاندار کرمان در همایش روز گردشگری:

 سیستم اداری ما مثل 
پیکان است

 عرفان زارعی
دیـروز بـه بهانـه روز جهانـی گردشـگری گردهمایی 
بزرگـی در اتـاق بازرگانـی کرمـان بـرای فعـاالن میراث 
فرهنگـی و صنعـت گردشـگری اسـتان بـه همـت اتاق 
بازرگانی برگزار شـد. در شـروع جلسـه وفایـی مدیرکل 
میـراث فرهنگـی گفـت: کمک کنیـد فضاهـای میراثی 
مـا مرمـت شـود. وی افزود: واقعـا اینجا از اقای شـهردار 
تشـکر می کنـم کـه حرکتـی در جهـت احیـای بافـت 
تاریخـی شـهر بـا همـکاری خودمـان شـروع کردنـد. 
وی تصریـح کـرد: وقتـی دونـده ماراتـن ایتالیایـی در 
ایـران می گوینـد زیباتریـن کویرجهـان بـه نظـر مـن 
کویـر شـهداد اسـت و برنامـه ماراتـن بین المللـی کویر 
را طراحـی نمـوده کـه بـا همـکاری خودشـما)فعالین 
حـوزه گردشـگری( در سـال آینـده برگـزار خواهد شـد 
از شـما اصحـاب رسـانه  تقاضـا دارم که تاش تـان را در 
جهـت مطـرح کـردن نـام کرمـان و تبدیل کـردن این 
اسـتان به یکـی از پایگاه هـای اقتصاد گردشـگری انجام 
دهیـد. پس از آن رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان با بیان 
اینکـه یکـی از برنامـه هـای دولـت تدبیـر و امید بحث 
گردشـگری اسـت تصریح کرد: اولین نیاز یک گردشـگر 
ایجاد فضای آرام سیاسـی و امنیتی اسـت. خوشـبختانه 
در کشـور مـا پـس از انتخابـات 24 خردادمـاه زمینـه 
بـرای حضور گردشـگران خارجی مهیا شـده اسـت. وی 
افـزود: هـر گردشـگر 12 نفر را مشـغول بـه کار خواهد 
کـرد. تجربـه گردشـگری در تاریـخ ایـران همـواره بوده 
اسـت بـه گونـه ای که تمـدن هلیـل جیرفت گـواه این 
واقعیت اسـت و نشـان می دهـد که کرمـان روزگاری به 
عنـوان مرکز جذب گردشـگر در منطقه بوده اسـت.وی 
دربـاره زنـده نگـه داشـتن بـم اضافـه کـرد: در سـفر به 
شهرسـتان بـم، یکـی از شـهروندان پیشـنهاد واگذاری 
بخش هـای مختلـف ارگ بـم بـرای بازسـازی و احیـا را 
بـه نهادهـای مختلـف داد کـه ایـن ایـده قابل بررسـی 
اسـت.رزم حسـینی بـا اشـاره بـه سـفر معـاون رییـس 
جمهـور و رییس سـازمان میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی در روز 21 مهرمـاه بـه اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: امیدواریـم در ایـن سـفر بتوانیـم جشـن 
ملـی ثبـت جهانـی میمنـد را با حضـور دکتر سـلطانی 
فـر برگـزار کنیم ضمـن آنکه برگـزاری همایـش بزرگ 
»بم همیشـه زنده اسـت« با حضور سـفرای کشـورهای 
خارجـی در ایـران نیـز از دیگـر برنامه های اسـتانداری 
کرمـان در راسـتای شناسـاندن اسـتان کرمان در سـال 
جـاری اسـت.وی با اشـاره بـه منطقه گردشـگری هنزاء 
بـه عنـوان دیگر مقصد گردشـگری اسـتان تصریح کرد: 
اگـر طـرح منطقه گردشـگری هنـزاء اجرایی شـود می 
توانیـم یـک مقصد گردشـگری بکـر در فصل زمسـتان 
در دنیـا باشـیم که متاسـفانه ایـن طرح نیز هـم اکنون 
درگیـر مراحـل بروکراتیک کهنـه ی اداری ماسـت. وی 
اضافـه کـرد: سیسـتم اداری ما مثـل پیکان اسـت و در 
طـی این همه سـال هیچ رشـد و تغییری نکرده اسـت. 
علیرضـا رزم حسـینی بـا بیـان اینکـه در برنامه ششـم 
توسـعه اسـتان کرمـان بـه عنـوان قطـب گردشـگری 
جنـوب کشـور بایـد معرفـی شـود خاطـر نشـان کـرد: 
یکـی از برنامـه هـای مهـم و اصلـی اسـتان کرمـان در 
برنامه ششـم توسـعه، تمدن هلیل می شـود که بودجه 
مناسـبی نیـز برای تهیـه زیرسـاختهای این مجموعه در 

نظـر گرفتـه خواهد شـد.
پـی نوشـت: ناگفتـه نمانـد کـه در شـروع جلسـه 
آقـای رزم حسـینی آنقـدر دیر تشـریف فرما شـدند که 
آقـای وفایـی در راسـتای سـرگرم نگه داشـتن مدعوین 
آنچـه دربـاره میـراث و آقـای رزم حسـینی و خدمـات 
ایشـان و خوبی هـای اسـتاندار فعلـی و دلسـوزی های 
ایشـان و برنامه هـای آینـده و پتانسـیل های اسـتان و 
خاصـه آنچـه گفتنـی بـود را گفـت و کار را بـه جایـی 
رسـاند کـه خودش بـا دیدن آقـای رزم حسـینی چنان 
شـادمان شـد کـه از همـه خواسـت بـه احتـرام ایـن 
اسـتاندار عزیـز همه از جای برخیزنـد و کف بزنند و بعد 
هـم اضافـه کـرد خوش آمـدی بچـه کرمـون خودمون، 
و دقیقـا بعـد از اینکـه اسـتاندار کرمـان سـالن را تـرک 
کردنـد سـخنران بعـدی هم بـرای مشـایعت ایشـان از 
سـالن خـارج شـدند و مجری جلسـه هـم دوبـاره دچار 
ایـن دغدغه شـد کـه چگونه وقـت مخاطبـان را پر کند 
و از چـه چیزهـای اسـتان بگویـد کـه دیگـران نگفتـه 
باشـند و چـون بـه نتیجـه ای نرسـید دسـت بـه دامـن 
آقـای گاب زاده شـد و آن بنده خـدا هـم کامـا غافـل 
گیـر شـده بود و نمی دانسـت چه بگویـد و از کجا بگوید 
کـه خـدا خیرشـان بدهـد بـا همین کارهـا جلسـه را از 
خسـته کنندگی بیرون آوردند و جو کاما شـاد شـد که 

مـا هنـوز دعا گـوی برگـزار کنندگان هسـتیم.

»رزم حسینی« 
شهید زنده است

نماینده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعـه کرمـان بـا بیان 
اینکـه سیاسـت بنـده از ابتدای 
بـر  همـواره  جمعـه،  امامـت 
تقویت مسـووالن و اسـتانداران 
اسـتان بوده اسـت تصریح کرد: 
ایـن تکلیـف شـرعی، دینـی و 

وجدانـی ماسـت و بنـده حتـی از اسـتاندارانی کـه از نظـر سیاسـی و خط 
بـا مـا متفـاوت بـوده، بـه خاطر اسـام و جمهوری اسـامی حمایـت کرده 
ایـم. آیـت اهلل سـیدیحیی جعفـری ظهر دیـروز در گردهمایـی ائمه جمعه 
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه سیاسـت بنده ایـن بـوده و هسـت و تغییر 
نمـی کنـد، تصریح کـرد: معیار و ماکـی که برای خوبی اشـخاص و لیاقت 
افـراد در نظـر داریـم، مسـئله ایمـان، تقـوا، کارآیـی، حل مشـکات فردی 
و اجتماعـی و ... اسـت. نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان بیـان کـرد: 
آقـای رزم حسـینی اسـتاندار فعلـی کرمـان هشـت سـال در دفـاع مقدس 
جانفشـانی کـرده و بـه عنـوان شـهید زنـده مـی تـوان از ایشـان نـام برد. 
امـام جمعـه کرمـان گفـت: امیدواریـم خداوند به مسـووالن توفیـق بدهد 
کـه مشـکات حـوزه هـای مختلف را حـل کرده و مـردم با راحتی بیشـتر 

و بهتـری زندگـی کنند.

عضویت جعفر رودری 
در شورای برنامه 
ریزی خدمات مالی و 
بازرگانی کشور

دژپسـند  فرهـاد  دکتـر 
و  برنامـه  هماهنگـی  معـاون 
و  مدیریـت  سـازمان  بودجـه 
برنامـه ریزی کشـور به اسـتناد 
و  تهیـه  نامـه  نظـام   4 فصـل 

تدویـن برنامـه ششـم توسـعه ، اعضای شـورای برنامه ریـزی خدمات مالی 
و بازرگانـی کشـور را تعییـن و معرفـی نمـود. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان ایـن ترکیـب شـامل وزرای امور 
اقتصـادی و دارایـی ، ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات ، جهادکشـاورزی و 
روسـای بانـک مرکزی ، گمـرک جمهوری اسـامی ایران ، شـورای اصناف 
کشـور ، بیمه مرکزی ایران ، سـازمان بورس اوراق بهادار ، صندوق توسـعه 
ملـی ونیـز روسـای سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتانهای کرمان و 
زنجان اسـت و قرار اسـت جلسـات شـورا به ریاسـت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تشـکیل شـود. در این راسـتا دکتر جعفر رودری - رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان از همـه صاحـب نظـران در بخشـهای 
مرتبـط خواسـت پیشـنهادات و نظـرات خـود را جهت جمع بنـدی و طرح 

در شـورای مذکـور بـه وی ارائـه نمایـد.

تقدیر و تشکر 
استاندار کرمان از 
گازرسانی شرکت 
گازاستان کرمان  
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت 
یـک  سـفر  در  اسـتاندارکرمان 
بـم  شهرسـتان  بـه  خـود  روزه 
بـه همـراه هیئـت همـراه و بـا 

حضـور ودیعتـی مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان از پیشـرفت پـروژه 
خـط لولـه انتقـال گاز و پیشـرفت گاز رسـانی به شهرسـتان بـم بازدید کرد. 
علـی ودیعتـی در خصـوص پیشـرفت پـروژه انتقـال گاز به  شهرسـتان بم ) 
شـهر دارالصابرین (  گفت :  خط انتقال گاز  به شـهر ها ، روسـتاها ،  صنایع 
کوچـک و بـزرگ  جنـوب شـرقی اسـتان  و شهرسـتان بـم ، بـا طـول 164 
کیلومتـر بـا قطـر لولـه 16 اینچ در دسـت اقدام مـی باشـد  ، در حال حاضر 
128 کیلومتـر خـط انتقـال اجـرا شـده و در حال آماده سـازی جهـت بهره 
بـرداری بـوده و عملیـات اجرایی مابقـی آن با تامیـن کاال و انتخاب پیمانکار 
در حـال اجـرا مـی باشـد و پیش بینی می شـود تا ابتدای سـال آتی ، شـهر 
بـم بـه شـبکه سراسـری گاز بپیونـدد . رزم حسـینی اسـتنادار کرمـان هـم 
ضمـن ابراز خرسـندی از ارائه خدمـات مطلوب به مشـترکین ، از مدیریت و  

کارکنـان شـرکت گاز اسـتان کرمـان تشـکر نمـود.

اتمام پروژه های ۱۳ 
گانه شهر کرمان تا 
پایان سال ۹5

اسـتاندار کرمـان گفت:  یکی 
از کارهـای بسـیار مهـم اسـتان، 
بحـث انتقال آب شـرب از خارج 
از اسـتان اسـت کـه هـم اکنون 
طـرح انتقـال آب از بهشـت آباد 
به کرمـان را درسـتور کار داریم 

کـه در قالـب ایـن طـرح،  180 میلیـون مترمکعـب آب بـه کرمـان انتقـال 
داده خواهـد شـد ضمـن آنکـه عملیـات اجرایـی در منطقـه هم اکنـون آغاز 
شـده و امیدواریـم عملیـات لولـه گـذاری ایـن طرح در سـفر رییـس جمهور 
بـه اسـتان کرمـان صـورت گیـرد. رزم حسـینی در گردهمایـی ائمـه جمعـه 
اسـتان کـه دیـروز برگـزار شـد افـزود: در شـهر کرمـان کـه از قدیـم مرکـز 
توسـعه جنوبشـرق کشـور اسـت، بـه عنـوان پشـتیبان طـرح مکـران بزرگ 
نقـش آفرینـی خواهـد کـرد و از اعتبـارات شـرکت هـای غیردولتـی در ایـن 
زمینـه اسـتفاده مـی کنیم. اسـتاندار کرمان با بیـان اینکه هم اکنـون قرارگاه 
خاتـم االنییاء  13 پروژه بزرگ را در شـهر کرمان در دسـت اقـدام دارد افزود: 
اجـرای ایـن پروزه هـا 600 میلیـارد تومان اعتبار نیـاز دارد که انتظـار داریم 
تـا پایـان سـال آینده تمـام این پـروژه ها بـه بهره برداری برسـد کـه در این 

صـورت مشـکل ترافیکـی شـهر کرمان تـا 50 سـال آینده حل شـود.

برنامه بودجهنماینده ولی فقیه استاندار کرمانشرکت گاز

کرمان ویچ

سـپتامبر 2012 بـود که مـردی در اثر ابتـا به ویروس 
کرونـا جـان خـود را از دسـت داد. ایـن مـرد 60 سـاله در 
عربسـتان سـعودی بیمـار شـده بـود و چنـد روز قبـل از 
مرگـش، بـا سـفر بـه دوبـی، یـک مـرد 49 سـاله دیگـر را 
مبتـا کرده بـود و او هم در قطر درگذشـت. کرونا خانواده 
بزرگـی از ویروس هـا هسـتند که از ویروس سـرماخوردگی 
معمولـی تـا عامـل بیمـاری سـارس را شـامل می شـود و 
خطـر ابتـا بـه ایـن ویـروس در عربسـتان سـعودی بیش 
تـر از سـایر نقـاط اسـت و بـا توجـه بـه بازگشـت حجـاج 
بـه ایـران احتمـال شـیوع ایـن بیمـاری در ایـران وجـود 
دارد. گفتنـی سـت حجـاج کرمانی هـم از 12 مهرماه وارد 
کرمـان مـی شـوند. احتمال شـیوع ایـن بیماری در کشـور 
از آن جهـت بیشـتر مـی شـود کـه بـا توجـه بـه مصـدوم 
شـدن حجاج ایرانی در اثر فاجعه منا و بسـتری شـدن آن 
هـا در بیمارسـتان هـای عربسـتان، احتمال ابتـای ایرانی 
هـا بـه کرونا بیشـتر هم مـی شـود. همچنین رئیـس اداره 
شـمار  افزایـش  از  بهداشـت  وزارت  واگیـر  بیماری هـای 
مبتایـان بـه »ویـروس کرونـا« در عربسـتان خبـر داده 
اسـت کـه کمـی نگـران کننـده اسـت. از طـرف دیگـر در 
هفتـه هـای اخیـر خبرهایـی مبنی بر شـیوع وبـا در عراق 
منتشـر شـده اسـت و این احتمال وجـود دارد این بیماری 
از طریـق زائـران کربـا و نجـف به ایـران منتقل شـود. در 
ایـن میـان اسـتان کرمـان زائران زیـادی هم در عربسـتان 
و هـم در عـراق دارد. گفتنی سـت سـال پیش هـم پس از 
بازگشـت حجـاج به کشـور، چنـد مـورد ابتا بـه کرونا در 

کرمان مشـاهده شـد.
بیمارستان ها به حالت آماده باش درآمدند

چنـد روز پیـش بود که حسـن هاشـمی وزیر بهداشـت 
کشـورمان در خصـوص پیشـگیری و کنترل ویـروس کرونا 
تمامـی  بـه  الزم  دسـتورات  گفـت:  زائـران  بازگشـت  بـا 
کاروان هـا، هیـات هـای پزشـکی و هواپیماهایـی کـه بـه 
پـرواز دارنـد داده شـده و در 19 مبـادی  ایـران  مقصـد 
ورودی کشـور کـه هواپیماهـای حجـاج وارد مـی شـوند 
نیـز مراکـزی پیـش بینی شـده تـا مشـکلی از نظر شـیوع 
ویـروس کرونـا بـه کشـور وجـود نداشـته باشـد. حسـن 
هاشـمی بـا اشـاره به اینکـه در حـال حاضر بیمـاری کرونا 

در عربسـتان وجـود دارد، از احتمـال انتقـال ایـن بیماری 
خبـر داد و گفـت: البتـه خوشـبختانه تاکنون ایـن ویروس 

در ایـران مشـاهده نشـده اسـت.
کرمان آمادگی کامل دارد

اسـتاندار کرمـان در رابطـه بـا آمادگـی اسـتان کرمـان 
بـرای مقابلـه بـا کرونـا بـه پیـام مـا گفـت: خوشـبختانه 
دارد.  کامـل  آمادگـی  کرمـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
از  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  افـزود:  رزم حسـنی  علیرضـا 
را  اقدامـات الزم  وارد کرمـان شـوند  زمانـی کـه حجـاج 
انجـام مـی دهـد. وی همچنیـن دربـاره فاجعـه منـا هـم 
گفـت: خوشـبختانه هیـچ کـدام از کرمانـی هـای عزیز در 
حادثـه منـا نبودنـد. بـه محـض اینکه اطـاع پیـدا کردیم، 
مدیـرکل روابـط عمومـی بـا مدیریـت 18 کاروان صحبـت 
کـرد. خـدارا شـکر مـی کنیـم کـه در ایـن حادثـه هیـچ 
کـدام از کرمانـی هـا نبودنـد. رزم حسـینی در پایـان در 
رابطـه بـا ویـروس کرونـا گفـت: اسـتان کرمـان آمادگـی 

کامـل را در ایـن رابطـه دارد.
در فرودگاه کرمان پزشک مستقر می شود

ایـن  علـوم پزشـکی کرمـان هـم در  دانشـگاه  معـاون 
رابطـه بـه پیـام مـا گفـت: از طرف دانشـگاه علوم پزشـکی 
افـرادی بـه فرودگاه مـی روند و اطاعـات الزم را از حجاج 
مـی گیرنـد. نوذر نخعـی افزود: یـک فـرم خوداظهاری هم 
وجـود دارد کـه حجاج در هنـگام ورود باید ایـن فرم را پر 
کننـد و اگـر یـک سـری عائم داشـته باشـند پزشـک آن 
هـا را معاینـه مـی کنـد. عائمـی مثـل تنگـی نفـس، تب، 
سـرفه و آبریـزش بینـی. وی بـا بیـان اینکـه آمـوزش هـم 
بـه افـراد داده مـی شـود و اگر کسـی حس کنـد آن عائم 
را دارد بـه پزشـک مراجعـه مـی کنـد گفـت: تـا زمانی که 
همـکاران مـا در فـرودگاه بـا حجـاج درباره عائـم صحبت 
نکننـد و درجـه تـب از افـراد گرفتـه نشـود، بـه سـمت 
خانـواده هـا نمی تواننـد بیایند. نـوذر نخعی ادامـه داد: ما 
تاکیـد مـی کنیـم مـردم بـه هیـچ عنوان بـا کسـانی که از 
حـج آمـده انـد دسـت ندهنـد و روبوسـی نکننـد. چـرا که 
تـا دو هفتـه اول امـکان دارد ظاهـرا کسـی بیمار نباشـد و 
حالـش خـوب باشـد امـا پـس از دو هفتـه عائـم بیماری 

بـروز پیـدا کند. 

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه  در شـهر کرمـان بیمارسـتان افضلی پور 
بخـش بیمـاری هـای تنفسـی دارد کـه در حـال حاضـر 
از آمادگـی کامـل برخـوردار اسـت تصریـح کـرد: در سـه 
روزی کـه حجـاج مـی آینـد در فـرودگاه کرمـان پزشـک 
مسـتقر مـی شـود و پرسـنل هـم خواهنـد بود. اگر کسـی 
مشـکوک بـه ابتـا بـه کرونـا باشـد از طریـق آمبوالنـس 
مخصـوص بـه مرکز درمانـی منتقل می گـردد. وی درباره 
احتمـال شـیوع بیمـاری وبـا هـم گفـت: زائرینـی کـه از 
عـراق برمـی گردنـد اگـر دچار اسـهال شـدید شـدند باید 
سـریعا بـه پزشـک مراجعـه کنند. وبا بـا مراجعه بـه موقع 
بـه پزشـک درمان می شـود و مثل کرونا کشـنده نیسـت. 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  گفـت:  پایـان  در  نخعـی  نـوذر 
کرمـان آمادگـی کاملـی بـرای ورد حجـاج بـه کرمـان را 

دارد.
حجاج ولیمه را به تاخیر بیندازند

گفتنـی سـت چنـدی پیـش ورود یـک فـرد عربسـتانی 
آلـوده بـه ویـروس کرونـا بـه کـره جنوبـی موجـب ابتای 
183 نفـر و مـرگ 36 تـن شـد و در نهایـت خسـارتی بالغ 
بـر 900 میلیـون دالر بـه کشـور کـره تحمیـل کـرد؛ حال 
پیـش بینـی شـیوع و خسـارت های احتمالی وارد شـده به 

کشـور بـا ورود 6 هـزار زائـر در معـرض خطـر، وضعیت را 
بسـیار نگـران کننده می کنـد.در همین رابطـه رئیس اداره 
بیماری هـای واگیـر وزارت بهداشـت بـا تاکیـد بـر اینکـه 
حجـاج بایـد تـا حـد امـکان مراسـم خـود را بـه تعویـق 
بیندازنـد، گفـت: توصیه می شـود تـا اتمـام دوران نهفتگی 
نکننـد.  برگـزار  مراسـمی  گونـه  هیـچ  حجـاج  بیمـاری، 
محمـد مهـدی گویـا بـه آنا گفتـه امسـال در عربسـتان به 
خصـوص شـهر ریـاض، جـده و مدینه شـمار مبتایـان به 

»ویـروس کرونـا« افزایـش یافته اسـت.
ایـران  در  کرونـا  ویـروس  انتقـال  از  پیشـگیری  بـرای 
حجـاج بایـد از روبوسـی، دسـت دادن و در آغـوش گرفتن 
همراهـان خـود بـه خصـوص اگـر دارای عائـم بیمـاری 
تنفسـی هسـتند خـودداری کننـد، از ذبـح غیر بهداشـتی 
و تمـاس بـا خـون و گوشـت خـام شـتر اجتناب کننـد، به 
هیـچ عنـوان فرآورده هـای لبنـی شـتر را مـورد اسـتفاده 
قـرار ندهنـد، حتمـا در هنـگام سـرفه و یـا عطسـه دهـان 
خـود را بپوشـانند، دسـت های خـود را بـه صـورت صحیح 
و مکـرر بـا آب و صابـون شست و شـو دهنـد و در صـورت 
بـروز عائم تنفسـی یا اسـهال تـا 14 روز پس از بازگشـت 
از سـفر حـج بـه نزدیک تریـن مرکـز بهداشـتی- درمانـی 

کنند. مراجعـه 

وزارت بهداشت از افزایش مبتالیان به کرونا در عربستان خبر داد

کرمان آماده 
مقابله با کرونا

 رضا عبادی زاده

حسـن روحانـی رئیـس جمهـور کشـورمان بـزودی بـه 
کرمـان سـفر مـی کنـد. ایـن موضـوع در جلسـه اتـاق فکر 
اسـتان کرمـان رسـانه ای شـد. جلسـه اتـاق فکـر اسـتان 
کرمـان با حضور اسـاتید دانشـگاه و برخی مدیـران اجرایی 
اسـتان کرمـان در اسـتانداری برگـزار شـد. اتـاق فکـر از 
طریـق وزارت علـوم در دانشـگاه هـای مـادر هـر منطقـه 
تشـکیل شـده اسـت و بنـا بـه گفتـه کاظـم کاظمـی، عضو 
هیـات علمـی دانشـگاه باهنـر و مسـئول قبلـی اتـاق فکـر 

کرمان، در هفت محور مسـائل اساسـی اسـتان کرمان مورد 
بحـث واقـع شـده اسـت و گزارش سـال 93 هم به ریاسـت 
جمهـوری تحویـل داده شـده اسـت. در ایـن ارتبـاط صبح 
دیـروز جلسـه ای در سـالن پیامبر اعظم اسـتانداری کرمان 
برگـزار شـد و خبر سـفر قریـب الوقـوع کاروان تدبیر و امید 
بـه کرمـان رسـانه ای شـد. در این جلسـه نامـه ای را که از 
طـرف مشـاور فرهنگی رئیـس جمهور بـه اسـتاندار کرمان 
داده بـود، توسـط کاظـم کاظمـی خوانـده شـد و در همین 

نامـه بـه سـفر قریـب الوقـوع رئیـس جمهـوری بـه اسـتان 
کرمـان اشـاره شـده بـود. در بخشـی از نامـه ای که حسـام 
الدیـن آشـنا بـرای علیرضـا رزم فرسـتاده بـود آمده اسـت: 
نظـر بـه قریـب الوقـوع بـودن سـفر کاروان تدبیـر و امیـد 
بـه اسـتان کرمـان و نیـز اهمیـت ایـن گـزارش راهبـردی 
)گزارشـی کـه اتـاق فکـر هـر اسـتان بـه رئیـس جمهـور 
مـی دهـد( در فرآینـد توسـعه اسـتان و ارتقـای موقعیـت 
نهـاد دانشـگاه در سیاسـت گـذاری منطقه ای خواهشـمند 
اسـت زمینـه همکاری دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان بویژه 
اسـتانداری کرمـان بـا دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان جهت 

تهیـه گـزارش فـوق الذکـر فراهـم فرمایید. 
طبـق نامه ای که مشـاور فرهنگی رئیـس جمهور خطاب 
بـه علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان نوشـته، به زودی 
رئیـس جمهور کشـورمان به اسـتان کرمان سـفر مـی کند. 
بـا توجـه بـه سـفر کاروان تدبیـر و امیـد در تاریـخ نوزدهـم 
مهـر مـاه بـه مازنـدران، احتماال حسـن روحانی آبـان ماه به 

اسـتان کرمان سـفر خواهـد کرد.
اهمیت جازموریان از دریاچه ارومیه کمتر نیست

گفتنی سـت در این جلسـه همچنین اسـتاندار کرمان از 
سـفر معـاون رئیـس جمهور بـه جازموریـان بـرای بازدید از 

شـرایط این تاالب خبـر داد.
 رزم حسـینی گفـت: یکـی از کانـون های تولیـد ریزگرد 
در کشـور تـاالب جازموریـان اسـت و مسـائل آن را پیگیری 
مـی کنیـم کـه که پنجشـنبه هفتـه آینـده رییس سـازمان 
محیـط زیسـت در تـاالب جازموریان حضور خواهند داشـت 

و مسـائل را بررسـی می کنیم. 
وی اضافـه کـرد: 15 میلیـون نفـر جمعیـت در شـرق 
کشـور زندگـی مـی کنند کـه باید به مشـکات ایـن حوزه 
دریاچـه  از  کمتـر  جازموریـان  اهمیـت  شـود.  رسـیدگی 
ارومیـه نیسـت. ولـی اینجا مخفی مانده اسـت. کسـی نمی 
دانـد جازموریـان کجاسـت. امـا ریزگردهـای جازموریـان تا 

اصفهـان مـی روند.
طرح جامعی برای تاالب جازموریان

به هیات دولت می فرستیم
اسـتاندار کرمـان در رابطـه بـا سـفر معصومـه ابتـکار بـه 
جازموریـان بـه پیـام مـا گفـت: ایشـان بـه عنـوان نماینـده 
هیـات دولت بـه جازموریـان خواهند آمد و مسـائل مختلف 
بررسـی مـی شـود و جلسـاتی هـم بـا ایشـان برگـزار مـی 
کنیـم تـا یک طـرح جامعی در ارتبـاط با تـاالب جازموریان 

را بـرای هیـات دولت بفرسـتیم.

رزم حسینی در پاسخ به سوال پیام ما پیرامون وضعیت تاالب جازموریان:

»ابتکار« از جازموریان بازدید می کند

خبر
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2۳۹ کشته و 24۱ نفر مفقود

در فاجعه منا
مجروحـان،  آمـار  آخریـن  حـج  سـازمان  رئیـس 
مفقودیـن و کشـته شـدگان حادثـه منـا را اعـام کرد. 
بـه گـزارش خبرگزاری خبرآناین، سـعید اوحـدی  در 
گفـت وگـو بـا خبرنـگار صـدا و سـیما گفـت: آخریـن 
آمـار فاجعـه منـا؛ 239 نفـر کشـته،241 نفـر مفقـود 
اسـت و 14 مجـروح هـم بـه ایـران اعـزام شـدند. او 
اعـام کـرد: همچنیـن 16 نفر مجـروح در بیمارسـتان 
عربسـتان هسـتند و امـکان انتقال آنها با توجه شـرایط 
جسـمی کـه دارند، فعـا وجود نـدارد. او با بیـان اینکه 
شناسـایی بـه کنـدی انجام مـی شـود گفت:تریلی های 
جدیـدی وارد سـردخانه مکـه شـده و اجسـاد را تخلیه 
کرده انـد که روند شناسـایی آنهـا ادامـه دارد. به میزانی 
کـه اجسـادی زائـران کشـورهای دیگـر را بـرای دفن از 
سـردخانه خـارج کنند و اجسـاد ایرانی را بـه ما تحویل 
دهنـد، تریلی هـای دیگـر امکان تخلیه اجسـاد خـود را 
در آن سـردخانه پیـدا می کننـد. اوحـدی همچنیـن با 
اعـام اینکـه تشـریفات قانونی بـرای انتقال تعـدادی از 
اجسـاد به کشـور انجام شـده اسـت، یادآور شد: مشکل 
جزئـی در پـرواز هواپیمـای درنظـر گرفتـه شـده برای 
انتقـال اجسـاد وجـود دارد کـه امیدواریـم این مشـکل 

شـود.   برطرف 

تعداد کشته ها به بیش از
 400 نفر می رسد

سـخنگوی وزارت ارشـاد بـا بیـان اینکه بیـش از دو 
سـوم مفقودان جـزو جان باخته ها هسـتند،  گفـت: آمار 
جان باخته هـای ایرانی بیش از 400 نفر اسـت. حسـین 
نوش آبـادی - معـاون حقوقـی و پارلمانـی و سـخنگوی 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در گفتگـو بـا ایسـنا 
اظهـار کـرد: لحظه بـه لحظه آمـار جان باخته هـا تغییر 
می کنـد؛ یعنـی از حجـم مفقـودان کاسـته شـده و بـه 
آمـار کشـته شـده ها اضافه می شـود. متاسـفانه بیش از 
دو سـوم مفقودشـده ها جـزو جان باختگان هسـتند که 

به تدریـج مشـخص می شـود.
گفتنـی اسـت، بـه دو دلیـل احتمـال دارد تعـداد 
کشـته هـای فاجعه منا بـه 480 نفر برسـد. دلیـل اول 
بـه عنوان مهم تریـن دلیل اینکه جسـتجوی مفقودین 
پـس از چهـار روز از ایـن حادثـه در بیمارسـتان هـای 
عربسـتان بـه پایان رسـیده و آنهایی که طـی این روزها 
بایـد پیدا می شـدند، پیدا شـدند و دومیـن علت وجود 
21 کانتینـر حامل اجسـاد اسـت کـه هنوز باز نشـده و 
ایـن احتمال وجـود دارد که 241 مفقـود ایرانی در این 

کانتینـر هـا باشـند و فوت کرده باشـند.

 شمار کشته شدگان فاجعه منا 
4۱7۳ نفر

عربسـتان  بهداشـت  وزیـر  معـاون  نوشـت:  ایسـنا 
سـعودی از افزایش تعداد قربانیان فاجعـه منا به 4173 
نفـر خبـر داد.  حمـد بن محمـد الضویلع، صبـح دیروز 
درخبـری کـه تارنمای وزارت بهداشـت عربسـتان آن را 
منتشـر کـرده اسـت، از دریافـت عکـس 4173 تـن از 
حاجیانـی خبـر داد کـه روز پنجشـنبه در فاجعـه منـا، 
جـان خـود را از دسـت دادنـد. بـه گـزارش العالـم، اتاق 
عملیـات وزارت بهداشـت سـعودی، علـت ایـن فاجعـه 
را گرمـای شـدید هـوا و دچـار شـدن حجاج بـه حالت 

خفگـی بـه سـبب هـل دادِن یکدیگـر اعـام کرد! 

حسن هاشمی و حسن قشقاوی 
باالخره به مکه رسیدند

سیدحسـن هاشـمی، وزیـر بهداشـت، امیرمحسـن 
ضیایـی رئیـس جمعیـت هـال احمـر، اسـدی الری 
مدیـرکل امـور بیـن الملـل وزارت بهداشـت و حسـن 
قشـقاوی معاون کنسـولی وزارت خارجه برای رسیدگی 
بـه وضعیـت حجاج ایرانـی وارد مکه شـدند. عربسـتان 
بـا کارشـکنی، ابتـدا اجـازه نـداده بـود پـرواز مسـتقیم 
نماینـدگان دولـت ایـران بـه جـده برسـد. بـه همیـن 
دلیـل آنهـا ابتـدا در دوحـه قطر فـرود امدند و سـاعتی 
بعد به سـمت عربسـتان رفتنـد. به گـزارش خبرگزاری 
خبرآنایـن؛ وزیـر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
از  بـرای سرکشـی  گفـت: حضـور مـن در عربسـتان 
هیئـت پزشـکی و بررسـی اوضـاع مصدومیـن و تعیین 
تکلیـف مفقودیـن اسـت. سیدحسـن هاشـمی در بـدو 
ورود بـه محـل اسـتقرا خـود در مکه مکرمـه در گفتگو 
بـا صداوسـیما افزود: سـحر بـه مکه رسـیدیم و طبیعتا 
هـر کسـی کـه وارد حـرم شـود باید ابتـدا اعمـال را به 
جـا آورد، اعمـال بـه پایان رسـیده اسـت و جلسـه ای با 

همـکاران خواهیم داشـت.

کاغذ اخبار

حسـن روحانـی کـه بدلیل فاجعه منا سـفر خود به نیویـورک را 
نیمـه کاره گذاشـته بـود در فرودگاه مهرآبـاد دربـاره این فاجعه 
صحبـت کـرد. گزیده صحبـت های رئیـس جمهـوری را در زیر 

بـه نقل از ایسـنا مـی خوانید:
 بی تدبیـری و عـدم کارآیـی دولـت عربسـتان سـعودی حادثه 
تلخـی برای مسـلمانان عزیـز از جمله مـردم مسـلمان ایران که 

زائـر خانـه خدا بودنـد به بـار آورد.
 به گوش جهانیان و مراجع بین المللی این مسـأله را رسـاندیم 
و مذاکـرات الزم انجـام شـد. همچنین وزیر امور خارجـه ایران با 
وزرای خارجه و سـران برخی کشـورهای منطقه مذاکرات بسـیار 

داشتند. موثری 
 بایـد عربسـتان سـعودی بـه وظایـف قانونـی و بین المللـی در 
برابـر اتبـاع خارجـی و زائـران عمل کنـد و حادثه به طـور دقیق 

روشـن شود.
پخـش  بـه جـای  عربسـتان  رسـانه های  برخـی  متأسـفانه   
فیلم هـای موجـود، انیمیشـن بـرای مـردم پخـش می کننـد که 

بـرای ملت هـای مسـلمان توهین آمیـز اسـت.

  سـفر خـود را بـه خاطـر حادثـه منـا کوتـاه کردیـم و قرار 
بـود ایـن سـفر تـا بعدازظهـر امـروز ادامـه داشـته باشـد،5 
ماقـات و 3 نشسـت مهـم دیگـر را لغـو کردیـم تـا بتوانم در 
مراسـم اسـتقبال از اجسـاد مطهـر کشته شـدگان در حادثـه 

منـا شـرکت کنم.
 در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد نیـز مسـأله زائـران 
خانـه خـدا، موضـوع برجـام و فضـای پـس از برجام مـورد بحث 
و بررسـی قـرار گرفـت، هیـچ کـس بحـث از اینکـه برجـام در 
چـه مرحلـه ای اسـت نمی کـرد و همـه برجـام را نهایـی شـده 
می دانسـتند. بنابرایـن بـه دنبـال آثار برجـام به لحـاظ اقتصادی 

و... بودنـد.
 مدیـران اقتصـادی کـه بسـیاری از کشـورها می گفتنـد بـه 
آمریـکا فشـار آوریـد کـه تحریم هـا را بـردارد تـا مـا بتوانیـم در 
ایـران سـرمایه گذاری کنیـم و هیـچ کـس نبـود کـه از عظمـت 

ملـت ایـران و اهمیـت کار در ایـران سـخن نگویـد.
 امـروز ملت ایران در سـایه حضورشـان و رهبری هـای داهیانه 

مقـام معظم رهبـری به عزت رسـیده اند.

عربستان باید به وظیفه قانونی خود عمل کند
  دولت

چهره های سیاسی 
حاضر در حج امسال

هنـوز سـاعتی از حادثـه منـا 
نگذشـته بـود کـه اخبـار ضـد و 
نقیـض درباره حضـور چهره های 
هـای  از جملـه چهـره  مختلـف 
نقـل  امسـال  حـج  در  سیاسـی 

رسـانه هـا شـد. 
کـدام چهر های سیاسـی در 

منـا بودند؟
آنطـور کـه خبرآناین نوشـته اولین کسـی که خبـر مفقود شـدن و بعد پیدا 
شـدنش در منـا بـه گـوش رسـید، آیـت اهلل مومـن فقیه عضـو شـورای نگهبان 
بـود کـه البتـه چنـدی بعـد تکذیب شـد. از دیگـر چهره هایـی که اخبـار ضد و 
نقیضـي در بـاره مفقـود شـدن او بـه ویـژه در شـبکه هـای اجتماعی دسـت به 
دسـت مـی شـد، رضا فرجـی دانا وزیر سـابق علوم دولـت تدببیر و امیـد بود. اما 
سـاعاتی بعد خبر سـامت او که در جمع حج گذاران امسـال اسـت اعام شـد.  
همچنیـن نـام مرجان نازقلیجـی فرماندار بنـدر ترکمن و یکی از چهـار فرماندار 
زن در دولـت تدبیـر و امیـد نیـز در سـاعات اولیـه حادثـه در لیسـت مفقودیـن 
بـود. امـا یـک روز بعد از انتشـار نـام او در میان مفقودین، علی اصغر طهماسـبی 
معـاون سیاسـی، امنیتـی اسـتاندار گلسـتان گفت کـه نازقلیجی در ایـن حادثه 

مصدوم شـده و در بیمارسـتانی در شـهر مکه بسـتری اسـت. 
آیـت اهلل دری نجف آبادی و حجت االسـام سـروش محاتـی دو چهره دیگر 

از حـج گذاران امسـال بودند کـه البته از گزند حادثـه دور ماندند. 
بـا ایـن حـال در میـان چهـره هـای سیاسـی حاضر در مناسـک حج امسـال 
شـاید نـام هیـچ کـدام بـه انـدازه نـام چنـد دیپلمـات ایرانی بازتـاب رسـانه ای 
نداشـت. در همـان سـاعات اولیـه بعـد از حادثـه نام غضنفـر رکن آبادی سـفیر 
سـابق ایـران در لبنـان در لیسـت مفقودین بازتـاب های مختلفی داشـت. اخبار 
ضـد و نقیـض دربـاره شـهادت و یـا ادامـه وضعیـت نامعلـوم مفقـودی در مورد 
رکـن آبـادی که پیام رهبـری را در مراسـم برائت از مشـرکین در میان حاجیان 
قرائـت کـرده بـود ادامه داشـت. تا اینکـه در روزهای بعدی گمانه زنـی های تازه 

ای وارد فضـای رسـانه ای مطرح شـد. 
برخـی از ربـودن او و چنـد دیپلمـات دیگر توسـط سـرویس های جاسوسـی 
موصـاد خبـر مـی دادند و شـبکه العربیه نیـز در ادعایی عجیب گفت که اساسـا 
نـام رکـن آبـادی در میـان حاجیانی که عربسـتان به آنهـا ویزا داده نیسـت و او 
احتمـاال بـا هویتـی جعلـی به عربسـتان رفته اسـت! ادعایـی که البتـه از مراجع 
مختلـف تکذیـب شـد. ، علـي اصغـر فوالدگـر رئیـس دفتـر مطالعـات راهبردي 
سـپاه هـم از دیگـر شـخصیت هـاي سیاسـي اسـت کـه نـام او همچنـان جـزو 

مفقـودان حادثه منا اسـت. 

ایران از عربستان 
شکایت می کند

فاجعـه منـا، بـر نشسـت خبـری 
سـایه  دولـت  سـخنگوی  امـروز 
انداختـه بـود و محمدباقر نوبخت 
از  ایـران  شـکایت  از  آن  طـی 
گزیـده  داد.  خبـر  عربسـتان 
صحبـت های سـخنگوی دولت را 
در ادامـه بـه نقـل از خبرآنایـن 

خوانیـد: مـی 
 کشـور عربسـتان نشـان داد بـرای خدمـت رسـانی بـه ایـن مجموعـه آسـیب 
دیـده ناتـوان اسـت. حـاال اینکه در یمـن بودند یا کجا بـرای ما مهم نیسـت، اما 

بـه هر حـال نیروهایشـان بـرای کمک حاضـر نبودند.
  هیاتـی بـه مسـئولیت وزیـر ارشـاد مقـرر شـد روز جمعه بـه عربسـتان برود، 
امـا عربسـتان با اقدامی غیرمسـئوالنه اجـازه ورود هیئت بلندپایـه ایرانی را نداد 

و بـه وزیـر بهداشـت هم بـا تاخیر اجـازه ورود داد.
 آیـا حضـور رییـس جمهـور در ایـران مـی توانـد موثرتـر باشـد یـا در مجمـع 
جهانـی کـه تریبـون جهانـی اسـت و مـي توانـد ایـن موضـوع را آنجـا پیگیـري 

؟ کند
 عربسـتان هیـچ پاسـخی نـدارد بـرای همیـن وزیرامـور خارجـه عربسـتان 

خـودش را از ظریـف در سـازمان ملـل مخفـی مـی کـرد.
 برخـی از کشـورها اجـازه داده انـد عربسـتان اجسـاد آنهـا را دفن کنـد اما ما 
بـه عربسـتان چنیـن اجازه ای نـداده ایـم و اگر این اتفـاق بیفتد قطعـا پیگیری 

خواهیـم کرد.
 ایـران حتمـا از عربسـتان شـکایت مـي کنـد. پیگیـری هـای حقوقی مـا آغاز 

است. شـده 
 تمهیـد مقدمـات اجـرای آن از طرف دولت خاف قانون نیسـت و به درسـتی 
در ایـن راسـتا حرکـت مـی کنیـم. هـدف مـا ایـن اسـت کـه وقـت را از دسـت 

ندهیم.
 حریـم هـا موضوعی اسـت که باید هرچه سـریعتر رفع شـود و نبایـد تاخیری 
در آن شـود. اگـر دولـت بخواهـد مقدمات کار را بـرای اجرای آن فراهـم کند، تا 
حتـی یـک روز سـریعتر لغـو تخریـم ها صـورت بگیرد، یـک وظیفه اسـت و مد 
نظـر مقـام رهبـری نیز هسـت. مجلس هـم به وظایف خـود عمل مـی کند. این 
اقدامـات خللـی در رونـد مجلـس ایجاد نمـی کند. دولـت این تعهـد را دارد که 

مـا هیـچ کار خاف قانونـي انجام نـداده ایم.
 مـن هنـوز نامـه منتسـب به بابـک زنجانی را ندیـدم اما می گویم که دسـتگاه 
قضـا در حـال پیگیـری ایـن پرونـده اسـت و دولـت هیـچ سسـتی در راسـتای 
احقـاق حقـوق و امـوال مـردم در ایـن پرونده نخواهد داشـت. دولت مسـتنداتی 

دارد کـه بـر همیـن مبنـا دربـاره این پرونـده عمل خواهـد کرد.

در دو سال اول دولت 
احمدی نژاد با ایشان 

مشکالت زیادی 
داشتیم

ضرغامـی  اهلل  عـزت  سـید 
در  احمدی نـژاد  آقـای  گفـت: 
برخـورد  مـا  بـا  دولـت  هیـات 
می کـرد کـه شـما چـرا گفتیـد 
گوشـت شـش هزار تومان اسـت.  
بـه گـزارش انتخـاب رییـس سـابق سـازمان صداوسـیما در دیـدار بـا جمعی از 
مدیـران سـایت های خبری، دبیـران سـرویس خبرگزاری ها و دانشـجویان علوم 
سیاسـی بـا اشـاره به آیه ای از سـوره ی مبارکـه زمر گفت: بـرای دولت اصاحات 
و رییـس آن در پایان دولتشـان، صداوسـیما جشـن تقدیر و تشـکر برگـزار کرد، 
اتفاقـاً در کتـاب »راوی صـادق« کـه روایتگـر تاش های ما در ده سـال گذشـته 
بـوده اسـت. وی افـزود: همانطـور کـه مـا از رییـس دولـت اصاحـات تقدیـر و 
تشـکری مفصـل برگزاری کردیـم با دولت آقـای احمدی نژاد هم همـان برخورد 
را داشـتیم. رابطـه سـازمان بـا رؤسـای جمهور روشـن و در چارچوب مشـخصی 
اسـت. اتفاقـاً همیـن سـؤال را آقـای روحانـی در جلسـه هیـات دولـت از مـن 
پرسـید و گفـت از کـی، وقتی رییس جمهـوری می رود اینگونه از ایشـان تجلیل 
می شـود؟ مـن بـه آقـای روحانی گفتـم از رییـس دولـت اصاحات هـم تجلیل 
شـد. ایشـان فرمودنـد نه؛ که وزرا تأییـد کردند که چنین تقدیر و تشـکری برای 
ایشـان هـم برگـزار شـد. اگر در سـازمان باقی می مانـدم برای آقـای روحانی هم 

چنیـن مراسـمی برگـزار می کـردم. 
مـا در آغـاز فعالیـت دولـت آقـای روحانـی به پیشـواز ایشـان رفتیـم و اولین 
سـخنرانی ایشـان بعـد از تحویـل گرفتـن دولـت، در صداوسـیما بـود. رییـس 
سـابق سـازمان صداوسـیما اضافـه کـرد: از همـه دولت هـا و در عیـن حـال بـاز 
گذاشـتن فضـای نقد منصفانه بـود. در مـورد اینکه برخی می گویند مـا از دولت 
احمدی نـژاد بـه طـور ویژه حمایـت کردیم باید بگویـم ما در دو سـال اول دولت 

احمدی نـژاد بـا ایشـان مشـکات زیادی داشـتیم.
وی تصریـح کـرد: آنقـدری کـه سـایت های اصول گرا از مـا انتقـاد می کردند. 
اصاح طلب هـا چنیـن انتقادهایـی را نمی کردنـد. یـک زمانـی همـکاران مـا در 
صداوسـیما گـزارش تهیـه می کردنـد بـه عنـوان مثـال در مورد قیمت گوشـت. 
آقـای احمدی نـژاد در هیـات دولـت بـا مـا برخورد می کرد که شـما چـرا گفتید 
گوشـت شـش هزار تومان اسـت. گوشـت االن کیلویی چهار هزار تومان اسـت. 
مـن یـک بـار با ایشـان بحث کـردم اکثر روزنامه هـای اصاح طلـب عکس من و 
احمدی نـژاد را تمـام قـد مقابـل هم در صفحه یـک کار کردنـد. آنجایی که همه 
بـه نفع شـان باشـد همـه حرف هـای مـا را اسـتفاده می کنند امـا آنجایـی که به 

ضررشـان باشـد یا یـک بحث فکری داشـته باشـیم منتشـر نمی کنند.

خبر دولت حادثه منا 

در  حاضـر  ایرانـی  هیـات  بـه  نزدیـک  منبـع  یـک 
نیویـورک از احوالپرسـی مختصـر و سـرپایی بـه همراه 
دسـت دادن ظریـف بـا اوبامـا و کـری در هنـگام تـرک 
سـالن  در  کشـورمان  رییس جمهـور  سـخنرانی  محـل 
اجـاس سـازمان ملـل خبـر داد. ایـن منبـع نزدیک به 
هیـات ایرانـی بـه خبرنـگار ایسـنا گفـت: روز دوشـنبه 
مجمـع  در  روحانـی  دکتـر  سـخنرانی  پایـان  از  پـس 
عمومـی سـازمان ملـل، دکتـر ظریف در حـال خروج از 
سـالن مجمـع بود کـه به طـور اتفاقی بـا آقایـان اوباما، 
رئیـس جمهـور و جـان کری وزیـر امور خارجـه آمریکا 
کـه در حـال ورود بـه محـل مجمـع بودنـد مواجه شـد 
و سـام و احوالپرسـی مختصـری داشـتند و دو طـرف 

بـا یکدیگـر دسـت دادند. بـه گزارش ایسـنا، ایـن برای 
اولیـن بـار در تاریخ روابط سیاسـی ایران و آمریکاسـت 
کـه یـک مقام عالـی جمهوری اسـامی ایران بـا رییس 
جمهـوری ایـاالت متحده آمریـکا رو در رو و دو طرف با 
یکدیگـر سـام و نیـز احوالپرسـی می کننـد. البته پیش 
از ایـن دو رییس جمهـور ایـران و آمریـکا یـک بـار بـه 
طـور تلفنـی بـا یکدیگـر گفت وگـو کردنـد و نیـز دیدار 
و مذاکـره و دسـت دادن وزیـران خارجـه دو کشـور در 
چارچـوب مذاکـرات هسـته ای صـورت گرفتـه اسـت. با 
ایـن حـال تاکنـون و در دولت های گذشـته هیـچ گونه 
مواجـه شـدن بین مقامات دو کشـور با توجه به سـابقه 
35 سـاله نداشـتن روابـط سیاسـی وجـود نداشـت. 15 

سـال پیـش در چنیـن تاریخی در سـال 2000 میادی 
در جریـان اجـاس هزاره سـوم سـران کشـورهای عضو 
سـازمان ملـل در حالـی کـه بیـل کلینتـون تمایـل بـه 
دیـداری ولـو سـرپایی بـا سـید محمـد خاتمـی، رییس 
جمهـوری وقـت ایـران داشـت وی از ایـن دیـدار صرف 
نظـر کـرد. هم چنیـن در دولت احمدی نـژاد نیز هنگام 
حضـور رییس جمهوری ایـران در سـالن مجمع عمومی 
سـازمان ملـل همـواره موضـوع دیـدار کوتـاه دو رییس 
جمهـور یـا ماقـات وزیـران خارجـه دو کشـور نـه تنها 
در نیویـورک بلکـه در سـایر مجامـع بیـن المللـی مورد 
بحـث بـود و نیز رسـانه هـای گروهی با حساسـیت این 

مسـاله را دنبـال می کردنـد.

دست دادن تاریخی ظریف و اوباما
وزیر امور خارجه

تجمع معترضان 
مقابل سفارت 
عربستان

انتخـاب نوشـت: جمعـی از 
انقابـی  مـردم  و  دانشـجویان 
عصـر دیروز با تجمـع در مقابل 
اعتـراض  عربسـتان  سـفارت 
خـود را نسـبت بـه نحـوه اداره 

حـج توسـط رژیـم آل سـعود نشـان دادنـد.
بنابـر ایـن گـزارش حاضران در این تجمع با سـر دادن شـعارهایی مانند 
مـرگ بـر رژیم آل سـعود، مـرگ بر آمریـکا و آل سـعود خائن اسـت. انزجار 
خـود را نسـبت بـه اقدامـات رژیـم آل سـعود نشـان دادنـد.  معترضـان که 
تعـداد آنهـا در حـدود 200 الـی 300 نفـر بـود با خشـم به طرف سـفارت 
عربسـتان سـنگ پرتـاب کردنـد. الزم به ذکر اسـت؛ بـا وجود عـدم صدور 
مجـوز از سـوی وزارت کشـور و برقـراری تدابیـر شـدید امنیتـی تجمـع 

مذکـور برگزار شـد.
 گفتنـی سـت در پـی اتفاقـات فاجعه بار در منا، فشـار زیادی بر کشـور 
عربسـتان وارد شـده اسـت و برخـی کشـورها مثـل ایـران خواسـتار ایـن 
هسـتند کـه مدیریـت حـج از عربسـتان گرفتـه شـود. در ایـن فاجعـه منا 

بیـش از 4 هـزار نفر کشـته شـدند.

خبر
 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )106-94( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را،  با شرایط ذیل  برگزار نماید. 

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات اداری ) شــنبه تــا 
ســه شــنبه 7-16 و چهارشــنبه هــا7 -15 ( بــه دفتــر امــور قــرار داد هــا واقــع در کرمــان - بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان 
ــا 14 روز تقویمــی  ــر ت ــم و تکمیــل و حداکث ــورد نیاز را تهیه، تنظی ــدارک م ــاد آن م ــه مف ــا توجــه ب ــت و ب ــی کیفــی را دریاف ــه و اســناد ارزیاب کرمان جهــت اعــام آمادگــی مراجع
پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی به، دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی / هیئــت انتخــاب مشــاور ) اتــاق 105 ( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه 
منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : ضمانــت نامــه بانکی/رســید بانکــی( متقاضیــان مــی 
بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در 

ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.
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در این شماره روزنامه نظری خواهیم داشت به اهم موارد مطرح شده در سومین دوره انجمن شهرستان کرمان

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

طلسم چهل ساله آسفالت راه کرمانـ  شهداد شکست
 بخش پنجاه و شش

ما کرمانی ها تنبل هستیم و اگر بشود حتی حاضریم با 
اتومبیل داخل مغازه بشویم و خرید کنیم

بـه گـزارش روزنامـه کیهـان، در جلسـه دی مـاه 1355، اظهارات 
رییـس راهنمایـی و رانندگی ، مورد انتقاد شـدید انجمن شهرسـتان 

کرمان قـرار گرفت. 
»وضـع ترافیـک خیابان شـاهپور )شـریعتی( کرمان بـا یک طرفه 
شـدن آن بـه هـم ریختـه اسـت و کسـی کـه می-خواهـد از فلکـه 
مشـتاق بـه چهارراه طهماسـبـ  کاظمـی بـرود، باید کرمـان را دور 
بزنـد. این مشـکل باعث شـده اسـت که اهالی و کسـبه ایـن خیابان 
یـک طومـار بلنـد بـاال به انجمـن بدهنـد و نارضایتـی خـود را اعام 

. کنند
 صنعتـی رییـس انجمـن در جلسـه اخیـر در ایـن بـاره افـزود: 
پزشـکان کرمـان هـم تمامـاً در ایـن خیابـان متمرکز هسـتند و این 
مسـئله مشـکل بزرگـی بـرای مـردم به وجـود آورده اسـت کـه باید 
بـه آن خاتمـه داد. آقای جلیـل مظهری هم گفـت: رییس راهنمایی 
و رانندگـی در مصاحبـه ای گفته انـد در راهنمایـی و رانندگی کرمان 

مقرراتـی اسـتفاده می کنیـم کـه در تهـران برقـرار اسـت؛ باید گفت 
مشـکل ترافیـک ایـن جـا قابل مقایسـه بـا تهران نیسـت و مسـایل 

اسـت.  متفاوت 
سـرهنگ مکی رییـس راهنمایی و رانندگی هم در جلسـه حضور 
داشـت و گفـت: آمـار و ارقـام نشـان می دهـد که با یک طرفه شـدن 
ایـن خیابـان تعـداد تصادفـات کاهـش یافتـه اسـت و در تهـران هم 
خیابـان اللـه زار را کـه وضـع مشـابهی بـا خیابـان شـاهپور دارد یک 
طرفـه کرده انـد، بنابراین ترافیک کرمان را با تهران البته که مقایسـه 
می کنیـم چـون همـان مشـکلی کـه در تهـران وجـود دارد ایـن هم 
احسـاس می کنیـم. وی افزود: متأسـفانه ما کرمانی ها تنبل هسـتیم 
و اگـر بشـود حتـی حاضریم با اتومبیـل داخل مغازه بشـویم و خرید 
کنیـم. در مـورد دایـر کـردن راهنمایـی و رانندگـی در نقاطـی کـه 
گفتـه شـد باید بگویم کمبود پرسـنل داریـم، عاوه بـر این بخش ها 

حتـی در بم، سـیرجان، رفسـنجان، جیرفت و بافت هـم راهنمایی و 
رانندگـی دایـر نمی کنیم.

 در ایـن جـا صنعتـی در پاسـخ گفت: خیابـان اللـه زار را که مثال 
می زنیـد چنـد کوچـه در رو بـه خیابان سـعدی و فردوسـی دارد اما 
خیابـان شـاهپور کرمـان چنیـن وضعـی را نـدارد کـه شـما ایـن دو 

خیابـان را بـا هـم مقایسـه می کنید.
 آقـای مظهـری گفـت: مرحبـا در آغـاز جلسـه یکی از همـکاران 
گفت: رییس راهنمایی و رانندگی کرمانی اسـت و مشـکات شـهری 
را در می یابـد کـه متأسـفانه چنین نیسـت و حاال همین همشـهری 
بـه مـا توهیـن می کنـد و می-گویـد:  کرمانی هـا تنبـل هسـتند، نه 
آقـای رییـس شـما بیـش از آن کـه عمـل کنیـد حـرف می زنیـد، 
چـرا یـک جـواب قانع کننـده نمی دهید و مشـکل ترافیـک کرمان را 
حـل نمی کنیـد ما کـه این جا نشسـته ایم بـی کار نیسـتیم، آمده ایم 
بـه مسـایل مـردم رسـیدگی کنیـم و آن وقـت شـما مـردم را تنبل 

می خوانیـد. 
سـرهنگ مکـی رییـس راهنمایـی و رانندگـی کـه شـاید انتظـار 
چنیـن برخـوردی را نداشـت گفـت: مـن دهاتی هسـتم و در یکی از 
دهـات بـم بـه دنیـا آمـده ام و از یـک دهاتی بیـش از ایـن نمی توان 
توقـع داشـت. مـن در تهران بـودم و نمی خواسـتم به این جـا بیایم، 
تمـام تهرانی هـا مرا می شناسـند. مـن در تمـام ایران نمونه هسـتم، 
امـا ایـن جـا از بـس روزهـا کار می کنم شـب ها نمی توانم انگلیسـی 
بخوانـم. بـا این حال مـن از مردم کرمـان عذر می خواهـم، به موالیم 

علـی از این گفته پشـیمانم. 

در ادامـه صنعتی پیشـنهاد کـرد از هر گواهینامـه رانندگی 1000 
تومـان عـوارض گرفته شـود تا صـرف خریـد چراغ هـای راهنمایی و 
رانندگـی شـود؛ این پیشـنهاد مورد تصویـب اعضا قرار گرفـت« )2(.
همچنیـن در ادامـه گـزارش روزنامه کیهان از همین جلسـه آمده 
اسـت: »در این جلسـه ابتدا صنعتی رییس انجمن شهرستان در باره 
ثبـت تعـدادی از خانه هایی که در زمین های طهماسـب آباد سـاخته 
شـده صحبت کرد و گفت: چند سـال قبل قانونی از مجلس گذشـت 
و عـده ای از مـردم خانه هـای مسـکونی خـود را به ثبت رسـاندند اما 
عـده ای از روی بـی اطاعـی و کـم توجهی ایـن کار را انجـام نداده و 
فرصت از دسـت رفت که اکنون دچار مشـکل شـده اند. وی در ادامه 
از آقـای مظهـری خواسـت در این مـورد پی گیری نمایـد بلکه بتواند 

مهلـت اجـرای این قانون را تمدیـد کند ...
آقـای مظهـری )نماینـده مـردم کرمـان در مجلس شـورای ملی( 
در خصـوص ثبـت خانه هـای طهماسـب آباد گفـت: آن زمـان کـه ما 
بـه دنبال ثبـت خانه هـای کرمان بودیـم گروهی فکـر می کردند من 
در کرمـان زمیـن و خانـه دارم و می خواهـم آن هـا را به ثبت برسـانم 
مـن هم به مسـئوالن وکالـت دادم تا هر چه زمیـن و خانه در کرمان 

متعلـق بـه من اسـت بـه انجمن های خیریـه بدهند. 
]علـی اصغـر مظهـری[ نماینـده کرمـان در مجلس شـورای ملی 
ضمـن انتقـاد از سـهل انگاری و کوتاهـی مأمـوران ثبت اسـناد گفت: 
ثبتی هـا اگـر می خواسـتند در مـدت کوتاهـی کار ثبـت خانه هـای 
بـدون سـند مالکیت را انجـام می-دادند. در زمانی کـه درصدد بودیم 
کـه در ایـن مـورد قانونـی از مجلـس بگذرانیـم.  وی در ادامـه اضافه 
کـرد: یکـی از مسـئوالن در تهران گفـت: اگر مأمـوران ثبت بخواهند 
کار را فـوراً فیصلـه می دهنـد واال اگـر صدهـا قانـون هـم از مجلـس 

بگذرانیـد کاری از پیـش نخواهید بـرد ...« )4(. 
طلسم چهل ساله آسفالت راه کرمانـ  شهداد شکسته شد

در آخریـن جلسـه انجمن شهرسـتان کرمان در سـال 1355ش.، 
نیز به موضوع آسـفالت راه شـهداد ـ کرمان، رسـیدگی گردید و این 
خبر توسـط رییس جلسـه اظهار شد:»طلسـم چهل سـاله آسـفالت 
راه کرمانـ  شـهداد شکسته شد و آسـفالت این راه از اول سال آینده 
آغـاز خواهـد شـد. این مطلـب را صنعتـی در آخرین جلسـه انجمن 
اظهار داشـت و افزود: نمایندگان کرمان در مجلس شـورا تلگرافی به 
انجمـن فرسـتاده اند و در آن یادآور شـده اند که مقاطعه کار آسـفالت 
راه کرمانـ  شـهداد تعیین شـده و از اوایل سـال آینده آسـفالت این 

راه آغـاز خواهد شـد« )5(.     
در اولیـن جلسـه انجمـن شهرسـتان در سـال 1356ش. کـه در 
فروردیـن تشـکیل گردیـد، ایـن مـوارد مطـرح و بررسـی گردیـد: 
»محمـد صنعتـی تاش هایـی انجمـن را در زمینه اجـرای طرح های 
عمرانـی در شهرسـتان کرمـان را بازگـو و اظهار داشـت: احـداث راه 
شـهدادـ  کرمـان کـه یکـی از آرزوهـای دیریـن مـردم ایـن سـامان 
بـود بـا پی گیـری انجمـن شهرسـتان و پشـتکار نماینـدگان کرمان 
در مجلـس شـورای ملـی با اعتبـاری بالغ بـر 3 میلیارد ریال توسـط 
وزارت راه و ترابـری در پایـان سـال 1355 بـه مناقصـه گذارده شـده 
اسـت و این راه طی سـه سـال از طریق منطقه سیرچ در سه قسمت 

احـداث خواهد شـد.
طـول راه کرمـان به شـهداد در حال حاضـر از طریق گلباف حدود 

300 کیلومتـر می باشـد کـه بـا احـداث راه جدیـد از طریـق سـیرچ 
بـه 60 کیلومتـر کاهـش خواهـد یافت. صنعتـی افزود: بیـش از یک 
صـد طـرح عمرانـی با اعتبـاری معـادل 350 میلیون ریال در سـطح 
شهرسـتان از اعتبـارات سـال 56ـ  55 اجـرا خواهد شـد و اولویت به 
طرح-های نیمه تمام داده شـده اسـت. در سـالی که گذشـت اعضای 
انجمـن شهرسـتان کرمـان بـه بخش هـا و روسـتاهای شهرسـتان 
کرمـان مرتبـاً مسـافرت نمودند و با توجه به سیاسـت کلی انجمن ها 
که بایسـتی مردمی باشـد در تمـاس دائم با مردم بودنـد و طرح های 
اجرایـی بـا نظر مردم، معتمـدان محل و انجمن های ده بـه مورد اجرا 
گـذارده شـده و می شـود تـا بهره دهـی کامـل از طرح هـای عمرانـی 

حاصل شـود. 
محمـد صنعتـی ضمـن اشـاره بـه طرح هـای رفاهـی گفـت: در 
اعتبـارات سـال جـاری بـه برنامه هـای رفاهـی از جملـه حفاظـت 
بخش هـا اولویـت خاص داده شـده و در راور، شـهداد و گلباف سـیل 
 بنـد ایجاد می شـود تـا این مراکز در خطر سـیل قرار نگیـرد و جمعاً 
25 میلیـون ریـال به این طرح ها اختصاص داده شـده اسـت و اهالی 
گلبـاف مبلـغ شـش میلیـون ریـال از اعتبـارات شـهرداری را جهت 
سـیل بنـد اختصاص داده انـد و در امـور ورزش بیـش از 20 طرح در 
مناطق راور، شـهداد، گلباف، ماهان، چتـرود و جوپار اختصاص یافته 
اسـت. وی سـپس با اشـاره به مشـارکت مردم گفت: مردم صمیمانه 
در برنامه هـا مشـارکت می کنند از جملـه می توان به اهالی روسـتای 
جوشـان اشـاره نمود که بیـش از 10000 نفر نیسـتند، 40 درصد از 
هزینه طرح آب رسـانی روسـتای خود و سـاکنان قوام-آباد 30 درصد 

از هزینـه پروژه هـای آب رسـانی را تعهد کرده انـد« )7(.
انجمـن شهرسـتان کرمـان جلسـه خـود را بـه ریاسـت محمـد 
صنعتـی و بـا حضـور محمـودی فرمانـدار کرمـان و اعضـای مربوطه 
در محل انجمن تشـکیل شـد. ابتدا رییس انجمن شهرسـتان ضمن 
بررسـی طرح هـای عمرانـی سـال جـاری و طرح هـای انجـام شـده 

کرد: اعـام 
 سـال گذشـته سـال پرباری برای شهرسـتان کرمان بود و شـاهد 
اجـرای طرح هـای چشـم گیری بوده ایم. وی سـپس بـه نامه مظهری 

نماینـده مـردم کرمـان در مجلس شـورای ملی اشـاره کـرد و گفت: 
آقـای مظهـری اطـاع داده انـد کـه نماینـدگان کرمـان در مجلـس 
شـورای ملـی دربـاره ثبـت زمین های طهماسـب آباد پیگیـری کامل 

دارنـد و در ایـن زمینه اقداماتی صورت گرفته اسـت که پس از تأیید 
و تصویـب در مجلـس شـورای ملـی به مورد اجرا گذاشـته می شـود. 
سـپس محمـود فخری نماینـده راور در انجمن شهرسـتان کرمان 
تقاضـای مـردم راور را در مـورد کارهای ثبتی-شـان در کرمان انجام 

شـود مطـرح نمـود. در پـی ایـن موضـوع ادهمـی نماینـده انجمـن 
شهرسـتان اشـاره بـه فعالیت-هـای رییـس راهنمایـی کرمـان نمود 
و گفـت: رییـس راهنمایـی کرمـان بـه وعده هایـی کـه در انجمـن 
شهرسـتان کرمـان داده عمـل نمـوده زیـرا در اکثـر چهارراه هـای 
کرمـان پاسـبان راهنمایـی مسـتقر نمـوده و نسـبت به نصـب چراغ 
راهنمایـی نیـز اقداماتـی انجـام داده اسـت. سـپس آزادپـور نماینده 
ماهـان ضمـن اشـاره بـه نامـه عبـاس فتـح نجـات نماینـده انجمن 
شـهر کرمـان کـه در آینـدگان چاپ شـده بود بـه انتقـاد پرداخت و 
گفت: جای تعجب اسـت که بعضی از مسـئولین بـا نمایندگان مردم 

چنیـن برخوردهایـی دارند.
سـپس صنعتـی رییس انجمن شهرسـتان کرمـان در ایـن زمینه 
رشـته سـخن را بـه دسـت گرفـت و گفـت: پیرامـون ایـن موضـوع 
جلسـات مکـرری با مسـئوالن امر تشـکیل داده ایـم ولـی در این جا 
می گویـم هـر مقامـی کـه نسـبت بـه نماینـدگان انجمن هـای ملی 
بـی تفاوتـی نشـان دهـد بـا عکس العمـل شـدید روبـرو خواهد شـد 
زیـرا اعضـای انجمن هـای ملی بـرای کارهای شـخصی با مسـئوالن 
اجرایـی مذاکـره نمی کنند بلکه به نمایندگی از سـوی مـردم مذاکره 

می کننـد و خواسـته های مـردم را مطـرح می کننـد.
در ایـن نشسـت هـم چنیـن تقاضـای نماینـده ماهـان در مـورد 
کمـک بـه نوسـازی حمـام شـاه نعمـت اهلل ولـی در ماهـان مطـرح 
شـد و انجمـن تصویـب کـرد کـه مبلـغ 250 هزار ریـال به ایـن کار 
اختصاص یابد. سـپس رشـید فرخی در مورد کرایه بار وسـایل نقلیه 
مسـافربری صحبـت کـرد و گفـت: گاراژهـا بـار مسـافرین را که باید 
تـا چنـد کیلـو بپذیـرد نمی پذیـرد و کرایه دریافـت می کننـد« )9(.

پی نوشت:
 )1( ـ روزنامه کیهان، سه شنبه 14 دی 1355، شماره 10057.
)2( ـ روزنامه کیهان، سه شنبه 14 دی 1355، شماره 10057.

)3( ـ عکـس در روزنامـه کیهـان، سه شـنبه 14 دی 1355، شـماره 10057 
منتشـر گردیده اسـت.

)4( ـ همان، همان شماره.

)5( ـ روزنامه کیهان، یکشنبه 29 اسفند 1355، شماره 10118.
)6( ـ وی در سـال 1355 ش. در آخریـن ترمیـم کابینـه ی امیرعباس هویدا، 

بـه جـای جواد شهرسـتانی به سـمت وزیـر راه و ترابری منصـوب گردید.

)7( ـ روزنامه آیندگان، دوشنبه 22 فروردین 1356.
)8( ـ روزنامه آیندگان، شنبه 3 اردیبهشت 1356.
)9( ـ روزنامه آیندگان، شنبه 3 اردیبهشت 1356.
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کرمان ویچ

اخبار آبفا

مدیرعامل شرکت آبفا کرمان عضو 
شورای هماهنگی مدیریت بحران

 استان شد
طـی اباغـی از سـوی محمدجـواد کامیاب جانشـین 
اسـتاندار در شـورای مدیریـت بحـران اسـتان، محمـد 
طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت آبفا 
اسـتان کرمـان عضو شـورای هماهنگی مدیریـت بحران 

اسـتان شـد. در ایـن ابـاغ آمده اسـت:
جنـاب آقـای طاهـری مدیرعامل محترم شـرکت آب 

و فاضاب شـهری
با سام

به اسـتناد تبصره یک و دو ماده 12 آیین نامه اجرایی 
بحران،بدینوسـیله  مدیریـت  سـازمان  تشـکیل  قانـون 
جنابعالـی بـه عضویت شـورای هماهنگـی مدیریت بحرا 
اسـتان کرمـان منصوب می شـوید. محمدجـواد کامیاب 

جانشـین اسـتاندار در شـورای مدیریت بحران اسـتان

2۱2 فقره حوادث انشعابات و شبکه در 
شهرستان جیرفت رفع گردید

احمـد سـنجری مدیـر امـور آب شهرسـتان جیرفت 
گفـت: طـی مـرداد مـاه 212 فقـره حـوادث شـبکه و 
انشـعابات شـامل 149 فقـره حـوادث شـبکه ،14 فقـره 
حـوادث شـبکه اصلـی و 49 فقـره حوادث شـبکه فرعی 
در شهرسـتان جیرفـت رفـع گردیـد. وی افـزود: ایـن 
حـوادث در شـهرهای بلـوک )31 فقـره(، جبالبـارز )6 
فقره(، جیرفت )172 فقره( و سـاردوئیه) 3 فقره( توسـط 

واحـد اتفاقـات ایـن امـور برطرف شـد.

۱۱ کیلومتر از شبکه آبرسانی
گنبکی بازسازی شد

حسـن چرخ انـداز مدیر امور آب شهرسـتان بم گفت: 
با توجه به اینکه شـبکه آبرسـانی شـهر گنبکـی بیش از 
30 سـال پیش اجرا شـده اسـت نیاز به بازسـازی داشت، 
کـه بازسـازی 15 کیلومتـر از ایـن شـبکه بـا 1 میلیـارد 
تومـان اعتبـار از محـل اعتبارات اسـتانی در دسـتور کار 
قـرار گرفـت. وی افزود: از ابتدای خرداد تا پایان شـهریور 
ماه ، 11 کیلومتر از شـبکه فرسـوده شـهر گنبکی اصاح 
و بازسـازی شـد. گنبکی در 80 کیلومتری شـهر بم قرار 

دارد و در سـال 93 از آبفـار بـه آبفا تحویل داده شـد.

انجام عملیات آبرسانی به مسکن مهر 
فهرج با 80 درصد پیشرفت

حسـن چرخ انـداز مدیر امور آب شهرسـتان بم گفت: 
به منظور آبرسـانی به مسـکن مهـر120 واحـدی فهرج، 
عملیات لوله گذاری از ابتدای شـهریور ماه آغاز شـد و تا 
پایـان مـاه 80 درصـد لوله گـذاری انجام شـد. وی افزود: 
اعتبـار انجـام ایـن عملیـات 200 میلیـون می باشـد که 
از محـل اعتبـارات اسـتانی تامین گردیده اسـت. شـایان 

ذکـر اسـت فهرج در 70 کیلومتری شـهر بم قـرار دارد.

رفع بیش از 600 فقره حوادث انشعابات و 
شبکه در رفسنجان 

طـی مـرداد ماه 607 فقره حوادث شـبکه و انشـعابات 
در شهرسـتان رفسـنجان برطـرف شـد. عباس سـاالری 
مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیره شـرکت آب و فاضاب 
شهرسـتان رفسـنجان گفـت: طی مـرداد مـاه 607 فقره 
حـوادث شـبکه و انشـعابات شـامل 387 فقـره حـوادث 
شـبکه ،56 فقـره حـوادث شـبکه اصلـی و 164فقـره 
حـوادث شـبکه فرعـی در شهرسـتان رفسـنجان رفـع 
گردیـد. وی افـزود: ایـن حـوادث در شـهرهای انـار )67 
فقـره(، بهرمـان )35 فقـره(، حسـین آبـاد گلشـن )50 
فقـره(، رفسـنجان )367 فقـره(، سرچشـمه )15 فقـره(، 
صفائیـه )50 فقره( و کشـکوئیه )23 فقره( توسـط واحد 
اتفاقـات برطـرف شـد. سـاالری در پایـان اذعان داشـت: 
طـی ایـن مدت 2 فقـره حـوادث خط انتقال در حسـین 

آبـاد گلشـن و 2 فقـره نیـز در صفائیـه رفـع گردید.

جمع آوری بیش از 2 میلیون و 450 هزار 
مترمکعب فاضالب شهر کرمان 

طـی پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 2 میلیـون و 
451 هـزار و 580 مترمکعـب فاضـاب شـهر کرمـان 
جمـع آوری شـد. هـادی دهقانـی مدیـر بهـره بـرداری 
فاضـاب شـهر کرمـان گفـت: از ابتدای سـال جـاری تا 
پایـان مـرداد ورودی فاضـاب بـه تصفیه خانـه فاضاب 
شـهر کرمـان  2 میلیـون و 451 هـزار و 580 مترمکعب 
و حجـم فاضاب تصفیه شـده در ایـن مدت  2 میلیون و 
402 هـزار و 545 مترمکعب می باشـد. دهقاني در ادامه 
افـزود: همچنین طـی ماه گذشـته  288 مـورد آزمایش 
در آزمایشـگاه تصفیـه خانه فاضاب شـهر کرمـان انجام 
گرفـت .16 کیلومتـر ویدئومتـری شـبکه،80 کیلومتـر 
شستشـوی شـبکه، 19 عدد همسطح سـازی دریچه هاو 
43 مـورد رفـع حـوادث شـبکه از دیگر اقدامـات صورت 
گرفته توسـط مدیریت نظـارت بر بهره بـرداری فاضاب 
شـهر کرمان طی 5 ماه نخسـت سـال جاری می باشـد.

دیـروز در جلسـه ای در سـالن پیامبـر اعظم اسـتانداری کرمان 
پـس از تـاوت قـرآن سـلطانی زاده رییس سـازمان صنعت معدن 
و تجـارت اسـتان دو خبـر خـوب بـه اهالی فـرش کرمـان داد اول 
ثبـت جهانـی فـرش کرمـان در سـازمان جهانـی مالکیـت فکری 
در ژنـو و دوم هـم آزاد کـردن سـاختمان تاریخـی شـرکت فـرش 
کـه سـال ها در گـرو بانک بـود. پس از آن رزم حسـینی اسـتاندار 
کرمـان اضافه کرد: سـتاد فرش را در اسـتان کرمـان برگزار کردیم 
و نخواسـتیم، کندی در این مسـیر ایجاد شـود و در گام نخسـت 
این سـاختمان را که 100 سـال سـابقه تاریخی مسـتند داشت را 
بـه صنعت فرش برگرداندیـم، که در واقع قدمت این سـاختمان و 
شـرکت های فـرش در کرمان بیشـتر از این صد سـال هسـت. بعد 
از بازدیدی که از شـرکت فرش کرمان داشـتیم، مصمم شـدیم که 
ایـن مجموعـه را بگیریـم و این اقـدام انجام شـد. وی با بیان اینکه 
مدیریـت دولتـی نشـان داده، مدیریتـی ناکارآمـد اسـت و موجب 
شکسـت می شـود، اضافـه کـرد: طـی یـک مـاه آینده بایـد تیمی 
بـرای تبدیـل مـوزه فـرش به یک مکان مناسـب مشـغول بـه کار 
شـود و کاربـری ایـن مکان همـراه با تولید ثروت باشـد. اسـتاندار 
کرمـان ابراز داشـت: عـدم کنترل و نظـارت و بی فکری نسـبت به 
صنعـت فرش موجب شـد بـازار جهانی ایـن محصول را از دسـت 

بدهیـم و چینی هـا سـهم مـا را در بـازار جهانی کاهـش دهند.
بایـد مرکـزی  ادامـه داد: مـوزه فـرش کرمـان  رزم حسـینی 
پژوهشـی، آموزشـی، بافندگی و فروش محصول تبدیل باشـد. وی  
بـا یادآوری اینکه زون گردشـگری در مرکز شـهر کرمـان در حال 
بازسـازی اسـت، خاطرنشـان کـرد: مـوزه فـرش هـم باید بـه این 
محـل متصل شـود و گردشـگران از این مکان بازدیـد انجام دهند 
و فـرش هـم خریـداری کننـد. او پـس از آن افـزود: دانشـگاه نیـز 
بایـد از مـوزه فرش اسـتفاده کنـد و بهره بری این مکان بـاال رود و 
محلی برای رونق فرش باشـد. اسـتاندار کرمان از انعقاد تفاهمنامه 
بـا سـتاد عتبـات عالیات بـرای بافت 30 هـزار متر مربـع فرش در 
اسـتان خبـر داد و ادامـه داد: چرخـه تولیـد، مصـرف و فـروش به 
وجـود آمـده اسـت و از پارک رئیس سـتاد عتبات عالیات تشـکر 
می کنیم.رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه کارگاه هـای فرشـبافی 
اسـتاندارد عتبـات عالیات در برخی نقاط اسـتان کرمـان از جمله 
راور خبر داد و بیان داشـت: این موضوع جای تاسـف دارد که 500 
سـال صنعـت فـرش را داریم، اما نـوآوری در دار فرش را نداشـتیم 
و مـردم باید بیایند و در کارگاه های غیراسـتاندارد فرشـبافی دچار 
بیماری هـای مختلـف شـوند. سـپس حمیـد کارگر رئیـس مرکز 
ملـی فـرش گفت: با ثبت جهانـی فرش کرمان، امـکان پیگردهای 

حقوقـی بـر دسـت انـدازی بـه گنجینه هـای نقشـه فـرش ایران 
فراهـم مـی شـود.وی همچنین افـزود: سـاختمان شـرکت فرش 
کرمـان در گـرو بانـک بـود که با همت اسـتاندار کرمـان، پیگیری 
هـای الزم انجـام و در نهایـت با مصوبه هیات وزیـران این ملک به 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت واگـذار شـد تا به پایـگاه جنوب 
شـرق کشـور در حـوزه فـرش بـا محوریـت فـرش کرمـان تبدیل 
شـود.و در پایان هم به دسـت رزم حسـینی و سـلطانی و کارگر از 

سـند ثبت جهانـی فرش کرمـان رونمایـی کردند.

 عطیه بهره بر
اولیـن جلسـه پـس از انتخابات جنجالی هیات رئیسـه شـورای 
شـهر کرمان بر خاف چند جلسـه قبلـی در آرامش کامـل برگزار 
شـد. این جلسـه از سـاعت 18:30 در محل شـورای شهر کرمان با 
حضـور 12 نفر از اعضا برگزار شـد. یوسـف جعفری، منصـور ایران 
منـش و کمال جوانمرد غایبان جلسـه دیشـب بودنـد. به نظر می 
رسـد جوانمرد هنوز از ماجرای انتخاب هیات رئیسـه شـورا دلخور 

اسـت و به آن معترض.
جلسـه شـب گذشـته شـورای شـهر کرمان به منظـور انتخاب 
اعضای کمیسـیون های مختلف شـورای شـهر کرمان برگزار شـد 
و قـرار شـد روسـای کمیسـیون هـا در هفتـه هـای آتـی انتخاب 
شـوند. البتـه اعضـای کمیسـیون هـا بـدون انتخابـات در جلسـه 
دیشـب انتخـاب شـدند و بـه نظر می رسـد اعضای شـورای شـهر 
کرمـان قبل از این جلسـه باهم سـر این موضوع به تفاهم رسـیده 
بودنـد. بـه همین دلیـل علی اکبر مشـرفی اعضای کمیسـیون ها 
را معرفـی مـی کـرد و دیگـر اعضای شـورا تایید می کردنـد. البته 
رویـا دیـوان بیگی از رئیس شـورا خواسـت بـرای انتخـاب اعضای 
کمیسـیون هـا رای گیـری شـود کـه زهـرا لـری خطـاب بـه وی 
گفـت انتخابـات نداریم و سـپس از اعضای شـورا خواسـت صلوات 
بفرسـتند. البتـه الزم به ذکر اسـت در برخی کمیسـیون هایی که 
مشـرفی اعضـای آن هـا را اعـام می کرد، بـه درخواسـت اعضای 

شـورای شـهر جابـه جایـی هایی صـورت گرفت.
در ایـن جلسـه اعضای کمیسـیون هـای فرهنگـی، اجتماعی، 
بانـوان، کمیسـیون بودجـه و امـور حقوقی، کمیسـیون بهداشـت 
و خدمـات شـهری و کمیسـیون معماری و شهرسـازی کانشـهر 

شـورای شـهر کرمـان انتخاب شـدند. 
مشـرفی بـرای کمیسـیون بودجـه و امـور حقوقـی نـام علـی 

منصوری، یاسـین پنجعلی زاده، حجت االسـام ربانی زاده، یوسف 
جعفـری، زهـرا لـری، فتح اهلل مویـدی و مهنوش مومنـی را خواند 
که به درخواسـت مهنوش مومنی، سـعید گیانی به جای مومنی 

در این کمیسـیون قـرار گرفت.
اعضای کمیسـیون معماری و شهرسـازی کانشهر هم به شرح 
زیـر اعـام شـدند: فتـح اهلل مویدی،یاسـین پنجعلـی زاده، منصور 
ایـران منـش، علی منصوری، سـعید گیانـی، علی اکبر مشـرفی، 
مهنـوش مومنی و زهـرا ایران منش که زهرا ایـران منش از حضور 

در این کمیسـیون انصراف داد.
بـرای کمیسـیون فرهنگـی هـم رویـا دیـوان بیگـی، صدیقـه 
زاهـدی، زهـرا ایران منـش، حجت االسـام ربانی زاده، زهـرا لری، 

کمـال جوانمـرد و مـاه بانـو معصـوم زاده معرفی شـدند.

صدیقـه زاهـدی، زهـرا ایـران منـش، یوسـف جعفـری، حجت 
االسـام ربانـی زاده، کمـال جوانمـرد و مهنـوش مومنـی هـم بـه 

عضویـت کمیسـیون فرهنگـی شـورای شـهر کرمـان درآمدند.
بـرای کمیسـیون بانوان هم ابتدا قرار بود شـش عضو زن شـورا 
همـراه بـا یاسـین پنجعلـی زاده در ایـن کمیسـیون قـرار بگیرند. 
امـا بـه ایـن دلیـل که مـاه بانـو معصـوم زاده گفته بـود فقط قصد 
فعالیت در کمیسـیون فرهنگی را دارد، مشـرفی خـود را جایگزین 
وی کـرد تـا بدیـن ترتیب زهـرا لـری، رویا دیـوان بیگـی، صدیقه 
زاهـدی، مهنـوش مومنـی، زهـرا ایـران منـش در کنـار یاسـین 

پنجعلـی زاده و مشـرفی کمیسـیون بانوان را تشـکیل دهند.
زهـرا لـری، یوسـف جعفـری، مهنـوش مومنـی، رویـا دیـوان 
بیگـی، زهـرا ایـران منش، سـعید گیانی و یاسـین پنجعلـی زاده 

بـه عضویت کمیسـیون خدمـات شـهری و بهداشـت درآمدند که 
در نهایـت قـرار شـد کمـال جوانمـرد بـه جای زهـرا ایـران منش 
و منصـور ایـران منـش هـم بـه جـای سـعید گیانـی عضـو ایـن 

باشند. کمیسـیون 
حواشی: 

 ماه بانو معصوم زاده بعد از معرفی اعضای کمیسـیون بودجه 
و امورحقوقـی اعـام کـرد بدلیـل مسـائل پیـش آمـده فقـط می 
خواهم در کمیسـیون فرهنگی باشـم و چون خسـته ام می خواهم 
جلسـه را تـرک کنـم. مشـرفی خطاب بـه وی گفـت خواهش می 

کنـم بمانیـد که معصـوم زاده قبول نکرد و جلسـه را تـرک کرد.
 در ایـن جلسـه بـه نظـر می رسـید مـاه بانـو معصـوم زاده از 
چیـزی ناراحـت اسـت. هنگامـی کـه زهرا لـری به مشـرفی گفت 
ماه بانو معصوم زاده در کمیسـیون بهداشـت باشـد، معصوم زاده با 

اخـم گفت نمـی خواهم.
 علـی منصـوری گفـت آقـای ایـران منـش دوسـت دارد در 
کمیسـیون بودجـه باشـد کـه زهـرا لـری در ایـن هنـگام گفت ما 

هـم دوسـت داریم باشـیم.
 یاسـین گنجعلی زاده از مشرفی خواسـت به جای خود، فتح 
اهلل مویدی عضو کمیسـیون بانوان شـود که مویدی مخالفت کرد.

 گفتنی سـت علـی بابایـی سرپرسـت شـهرداری کرمان هم 
در جلسـه شـب گذشـته شـورای شـهر کرمان حاضر بود و درباره 

مسـائل مختلف عمران شـهری صحبـت کرد. 
 گیانی پیشـنهاد داد اعضای شـورای شـهر کرمان بازدیدی 
از مجموعـه شـهرداری داشـته باشـند کـه بـا مخالفـت برخـی از 
اعضـای شـورا مثـل مشـرفی، لـری و پنجعلـی زاده روبـرو شـد. 
مشـرفی معتقـد بود ایـن کار باعث ایجاد شـائبه در مـورد انتخاب 

شـهردار می شـود.

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در جلسه ستاد فرش خبر داد

ثبت جهانی فرش کرمان

آرامش در شورای شهر کرمان

اعضای کمیسیون ها انتخاب شدند

خبر

بررسی طرح های 
عمرانی جنوب کرمان 
در دفتر معاون اول 
رییس جمهوری

فرمانـدار جیرفت گفـت: طرح 
هـای عمرانـی جنـوب کرمـان با 
حضور اسـتاندار و برخـی مدیران 
اسـتان و جنـوب کرمـان در دفتر 

معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـق محروم معـاون اول رییس جمهـوری مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. احمـد امینـی روش دیـروز در گفـت و گـو بـا ایرنـا افزود: 
در ایـن دیـدار کـه ایـن هفتـه در دفتـر سـید ابوالفضـل رضـوی معاون توسـعه 
روسـتایی و مناطـق محروم معـاون اول رییس جمهوری برگزار شـد، بر توسـعه 
روسـتاها و اجـرای طـرح های عمرانـی در جنـوب کرمان تاکید شـد. وی گفت: 
ایجـاد شـرکت هـای تعاونی به منظور توسـعه روسـتاها و توانمندی روسـتاییان 
از دیگـر مـوارد مطـرح شـده در این نشسـت بـود که مقرر شـد بـه تعاونی های 
روسـتایی تسـهیات با کارمزد پایین پرداخت شـود.وی بیان کرد: هم اکنون در 
شهرسـتان جیرفـت 50 شـرکت تعاونـی اعام آمادگـی کرده اند کـه در مناطق 
روسـتایی سـرمایه گـذاری کنند. فرمانـدار جیرفت افزود: بررسـی وضعیت طرح 
هـای عمرانـی منطقه جنـوب و تامین اعتابـر الزم به این طرح هـا از دیگر موارد 

مطـرح شـده در ایـن نشسـت بود کـه نتایج خوبـی به همراه داشـت.

دستگیري شرور 
مسلح فراري در 
عملیات پلیس 
رودبار

پایـگاه خبـري  از  نقـل  بـه 
انتظامـي  فرمانـده  پلیـس، 
دسـتگیري  از  کرمـان  اسـتان 
فـراري  قاتـل مسـلح  و  شـرور 

در عملیـات اطاعاتـي پلیـس خبـر داد و گفـت : در پـي قتـل 5 نفـر از 
اعضـاي یـک طایفه در نیمه خرداد ماه 94 در جنوب اسـتان ، شناسـایي و 
دسـتگیري عامـان قتل در دسـتور کار دسـتگاه هاي امنیتي قـرار گرفت. 
فرمانـده انتظامـي اسـتان افـزود: پلیس با اشـرافیت کامـل اطاعاتي موفق 
شـد در کمتـر از 2 هفتـه 3 نفـر از عامـان اصلـي این موضـوع را هنگامي 
کـه قصـد داشـتند از اسـتان کرمـان خـارج و به سـمت خراسـان متواري 
شـوند، در شهرسـتان راور دسـتگیر کـرد. وی بیـان کـرد: بـه دنبـال ایـن 
دسـتگیري مامـوران پلیـس امنیـت عمومـي شهرسـتان رودبـار نیـز روز 
دوشـنبه و در پـي شناسـایي سـایر عناصر قتل خـرداد ماه موفق شـد یک 
شـرور دیگـر کـه مرتبط با این موضوع بـود را در یکي از روسـتاهاي اطراف 

شهرسـتان شناسـایي و در یـک عملیـات غافلگیرانـه دسـتگیر کنـد. 

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و پلیسفرماندار جیرفت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007013461 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای علی خدیوتهمتنی فرزند شـاهرخ بشـماره شناسـنامه 420 صادره از اهواز در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 305/97 مترمربـع کـه مـوازی 110 مترمربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد تحت پـاک 11724 فرعـی از 1783 اصلی واقـع در بخش 3 کرمان 
بـه آدرس کرمـان خیابـان خورشـید کوچـه 49 خریداری از محـل مالکیت آقای ماشـااله ثمره هدایـت زاده محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/8

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007006394 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین دهخـدا فرزند علی بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از کرمان در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان مشـتمل بر طبقـات فوقانی بـه مسـاحت 130 مترمربع که مـوازی 43/12 مترمربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـاک 17479 فرعـی از 1783 اصلی واقع 
در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان شـهید هاشـم نادری بیـن شـرقی3 و4 خریداری از محـل مالکیت 
آقـای غامرضـا آگاه محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/25             تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/8

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2445         

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007015252 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم نیـره داورپنـاه کرمانـی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 466 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 245/60 مترمربع تحـت پـاک 1896 فرعـی از 3982 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 109 فرعـی از 3982 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان شـهید 
نگارسـتانی کوچـه 7 سـمت راسـت اواسـط کوچـه خریـداری از محـل مالکیـت آقـای اکبـر وحی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/8

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2462

آگهی فقدان
آقـای مجتبـی زنـدی گوهـری ریـزی فرزند شـکراله مالک ششـدانگ پـاک 5345 فرعـی از 2976 
بخـش 3 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 100064 صفحه 567 دفتـر 407 صادر و 
تسـلیم گردید و بموجب سـند شـماره 11358-88/10/17و11894- 6993/12/17-94/6/3 دفترخانه 203 
کرمـان در قبـال مبلـغ 1322400871 ریـال نـزد بانک مسـکن بوثیقه گذارده شـده اسـت. ضمن تسـلیم دو 
بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقود 
و از بیـن رفتـه و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحـی ماده 
120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/7/8

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2542

ائمـه  ظهـر دیـروز امـام جمعـه ریـگان در گردهمایـی 
جمعـه در انتقـاد از اسـتاندار کرمـان گفـت: ائمـه جمعـه از 
اسـتاندار کرمـان گایـه دارند که مدیرکل سیاسـی عکسـی 
از تعامـل بـا سـران فتنـه اسـت و ایـن بـه مشـی اعتدالـی 
اسـتاندار لطمـه مـی زنـد. همیـن حرف امـام جمعـه ریگان 
باعث شـد تا خبرنگاران از حمید ذکااسـدی معاون سیاسـی 
آنطـور  را جویـا شـوند.  اسـتاندار کرمـان مسـئله  امنیتـی 
کـه ایسـنا نوشـته حمیـد ذکا اسـدی در پاسـخ بـه مباحث 
مطـرح شـده دربـاره عکس منتشـر شـده مدیرکل سیاسـی 
اسـتانداری در فضـای مجـازی اظهـار کرد: زمانـی که تصویر 
آقـای اسـامی را در فضـای مجـازی دیدیـم، از آنجایـی که 
دسـتور بر اجتناب از ظن اسـت، از خود ایشـان و افراد دیگر 
تحقیـق کردیـم و نتیجـه این بـود کـه در روز شـهادت امام 
صادق)علیه السـام( مراسـم سوگواری در حسـینیه جماران 
بوده و بخشـی از قسـمت حسـینیه پاتوق آقایان منتسـب به 
جمعیـت روحانیـون مبـارز اسـت و رئیـس دولـت اصاحات 

ایشـان را خطـاب قـرار داده و از ایشـان سـئوال مـی کنـد 
و احـوال آقـای جعفـری را مـی پرسـد و اینکـه از اقدامـات 
خـوب آقـای رزم حسـینی در اسـتان حمایـت کنیـد. وی 
افزود: فرزند آقای اسـامی از ایشـان عکس گرفته و دوسـت 
ایشـان ایـن عکـس را در فضـای مجـازی انتشـار داده اسـت 
و از دادگسـتری اسـتعام گرفتـه ایـم کـه آیا آقای اسـامی 
جرمـی مرتکـب شـده، کـه جـواب منفـی بـود. ذکاءاسـدی 
تصریح کرد: کار ایشـان در سـمت مدیرکل سیاسـی درسـت 
نبـود و ایشـان در نامـه ای شـرح ماوقع را به اسـتاندار داده و 
قبـول اشـتباه کرده و عـدم تکرار این مسـئله را اعـام کرده 
اسـت. وی در ادامـه بیان کرد: ماک فقـط کارآیی و خدمات 
بـه مـردم در انتخاب بخشـداران و معاونان فرمانداران اسـت. 
معـاون اسـتاندار کرمـان درباره فعالیت »حسـین مرعشـی« 
در جلسـات سیاسـی اسـتان گفت: هـر دو جناح جلسـات و 
محفـل هایـی بـدون مجوز برگـزار می کنند و مـا طبق روال 
بـه مبـادی ذیربط گزارشـات را ارسـال می کنیـم و تخلفات 

بایـد توسـط مراجع رسـیدگی شـود. وی افـزود: گـروه های 
سیاسـی نیـز بـا مجـوز جلسـاتی دارنـد و از زمـان دولـت 
یازدهـم مـا به هیچ کـس مجوز قانونی سـخنرانی نـداده ایم 
و محافـل خصوصـی بـه بهانه جشـن و عـزا برگزار می شـود 

امـا مجـوز قانونـی مـا به کسـی نـداده ایم.

گفتنـی سـت چنـدی پیـش در فضـای مجازی عکسـی 
سیاسـی  مدیـرکل  اسـامی  عبـاس  االسـام  حجـت  از 
اسـتانداری کرمـان در کنـار رئیس دولت اصاحات منتشـر 
شـد کـه ایـن موضـوع بـا اعتـراض برخـی از افـراد و ائمـه 

روبرو شـد. جمعـه 

دفاع معاون سیاسی امنیتی استاندار از
 مدیر کل سیاسی

خبر
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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.
را در  لطفـا سـواالت خـود  خواننـدگان محتـرم 
رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره ۱000۹۳5۳4۱2500 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: ۳247820۳

www.drsafa.org

0936...5493
سـام. پوسـت چربـی دارم و وقتـی صابـون مـی  زنـم 
خیلـی پوسـته  پوسـته می شـود. اصـا نمـی  توانـم بنـد 
بینـدازم چـون کل صورتـم جوش مـی  زند. چـه کار کنم؟

پاسـخ: در مواردی که شـخص پوسـتی چرب و مسـتعد 
یـا  محلول هـا  از  اسـتفاده  توصیـه  بهتریـن  دارد،  جـوش 
لوسـیون های مخصوص پوسـت چرب و شسـتن پوسـت با 
آب سـرد و خشـک کـردن آن بـا دسـتمال کاغـذی نـرم و 
لطیف اسـت. شسـتن صـورت یک یـا دوبار به ایـن صورت 
تـا حـد زیـاد وضعی بهتـر برای پوسـت ایجـاد می کند ولی 
در صورتـی کـه زمینـه جوش در صورت باشـد، بهتر اسـت 

فـرد تحـت نظر پزشـک متخصـص درمان شـود. 
0933...1879

چـه کار کنم تا پوسـت شـاداب و جوانی داشـته باشـم؟ 
چنـد بـار بـه متخصص پوسـت مراجعه کـرده ام امـا جوابی 

نگرفته ام. 
پاسـخ: مراقبـت  هـای پوسـت بسـتگی بـه سـن فـرد 
دارد. مثـا اقدامـات قبل از 40سـالگی و بعد از 40سـالگی 

متفـاوت اسـت. در سـنین 30 تـا 40سـالگی: 
1( اسـتفاده از مرطوب کننده هـا و کرم هـای ضدچـروک 
2( رعایـت تغذیـه مناسـب 3( مصرف آب به میـزان کافی 
خانم هـا بعـد از 40 سـالگی به خاطـر تغییـر هورمون هـا 
یکسـری مراقبت هـای خاصـی را بایـد انجـام دهنـد ولـی 
بعـد از 40سـالگی بـه احتمـال زیـاد نیـاز بـه روش هـای 
میکرودرم ابریژن و دسـتگاه RF اسـت. همچنین اسـتفاده 
از لیزرهایـی کـه در ایجـاد رشـته های کاژن در الیه هـای 

زیریـن پوسـت موثرنـد، مـی  تواند کاربرد داشـته باشـد. 
0937...3462

صبح هـا کـه از خـواب بیـدار مـی  شـوم روی دندان هایم 
ترشـحات زیـادی وجـود دارد کـه آزار دهنـده اسـت حتـی 
شـب ها قبـل از خـواب مسـواک مـی  زنـم امـا بازهـم روی 

دندان هایـم کلـی جـرم وجـود دارد؛ چـه کار کنـم؟
پاسـخ: ایـن موضـوع تـا حـدودی طبیعـی اسـت کـه 
معمـوال 6 سـاعتی کـه افـراد خـواب هسـتند میکروب هـا 
ترشـح شـده از بـزاق روی دندان هـا قـرار مـی  گیرنـد. این 
مشـکل بیشـتر بـرای افـرادی کـه بـا دهـان بـاز بـه خواب 
مـی  رونـد بـه وجـود می آیـد. بهتریـن کار ایـن اسـت کـه 
هـم شـب و هـم صبـح از مسـواک و نـخ دنـدان اسـتفاده 
کـرده و آب نمـک ولـرم قرقـره کنیـد. البتـه افـرادی کـه 
روی دندان هـای  شـان جـرم زیـادی قـرار مـی  گیـرد، بهتر 
اسـت بـه  طور مسـتقیم به دندانپزشـک مراجعـه کنند زیرا 
ممکـن اسـت عفونت لثه ای، پوسـیدگی دنـدان و. . . وجود 

باشد. داشـته 
0913...5419

پسـر 24 سـاله ام نسـبت بـه میـزان آبـي کـه مي نوشـد 
زیـاد دستشـویي مـي رود، آیـا مشـکل خاصـي دارد؟

پاسـخ: این حالت هم مي توانـد طبیعي و هم غیرطبیعي 
باشـد. درواقـع بعضي ها به طـور عادتي، زیـاد ادرار مي کنند 
امـا اگـر واقعا تعـداد دفعـات و مقدار ادرارشـان زیاد اسـت 
بهتـر اسـت یـک آزمایش قنـد خون و یـک آزمایـش ادرار 
بدهنـد. اگـر جواب ایـن آزمایش ها طبیعي بـود یعني ادرار 

کـردن او عادتي اسـت و مشـکلي ندارد.
0912...2800

کـم کاري و پـرکاري تیروئیـد بـا چـه عائمي بـروز مي 
؟  کند

پاسـخ: کاهـش وزن، تعریـق، تپـش قلـب، ریـزش مو و 
ضعـف و بي حالـي از عائم پرکاري تیروئیـد و افزایش وزن، 
ضعـف و بي حالـي، ریزش مو، یبوسـت، اختال هـاي عادت 
ماهانـه و خواب آلودگـي از عائـم کـم کاري تیروئیـد اسـت 
کـه براسـاس نتایـج آزمایش هـا ایـن مسـئله رد یـا تاییـد 

مي شـود.

پاییـز ممکـن  آیـا مـی  دانسـتید فصـل 
اسـت بـرای موهـای شـما یک خطـر بزرگ 
باشـد؟ تغییـرات آب و هـوا مـی  توانـد بـه 
طـور جـدی رنـگ و بافـت مو هـای  تـان را 
بـه  هـم بریـزد . مـا بـه شـما در ایـن متـن 
مـی  گوییـم کـه چـه تغییراتـی بایـد انجـام 
دهیـد تـا مو هـای  تـان در پاییـز همچنـان 

شـاداب بـه نظـر برسـد . تنها کافیسـت چند 
دقیقـه در روز بـه این مـوارد توجـه کنید تا 
بـدون تحمل دردسـر زیـاد ، موهایـی زیبا و 

شـاداب داشـته باشـید.
رطوبت را بیشتر کنید 

بـه گزارش سـامت نیوز، صحبـت در این  
بـاره را بـا یـک پرسـش آغـاز مـی  کنیـم. آیا 

بـا پوسـت خشـک و خـارش آن کـه با سـرد 
شـدن هوا آشـکار می  شـود، آشـنا هسـتید ؟ 
هـم  مو هـای  تـان  مـورد  در  موضـوع  ایـن 
صـادق اسـت . تغییـر فصـل از تابسـتان بـه 
پاییـز ، زمانـی اسـت کـه بایـد ماسـکی برای 
مو هـای  تـان اسـتفاده کنیـد یا شـامپو و نرم 
 کننـده خـود را تغییـر دهیـد تا مو هـای  تان 
بتوانـد خـود را با ایـن تغییـرات آب و هوا یی 
وفـق دهد . به دنبـال مواد مرطـوب  کننده ای 
باشـید تـا رطوبـت مو های  تـان حفظ شـود .

استفاده از ترکیبات طبیعی
نکتـه  ای کـه باید مد نظر داشـته باشـید 
ترکیبـات  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  ایـن 
شـدن  خشـک  جلـوی  طبیعـی ،  تمـام 
بیشـتر مو هـای خـود را بگیریـد . بـه گفتـه 
متخصصـان پوسـت و مـو، مـواد طبیعی راه  
حـل اصلی این مشـکل هسـتند ، زیـرا مانند 

مـواد شـیمیایی و الکلـی روغن مو هـای  تان 
را از بیـن نمـی برنـد . پیشـنهاد آنهـا ایـن 
اسـت بـرای مرطـوب کـردن بیشـتر موها از 
مـواد طبیعـی ، ماسـک ویـژه روغـن درمانی 

کراتیـن اسـتفاده شـود.
تارهایی با رنگ تیره  تر

زیـر  کـه  مو هایـی  بـا  یعنـی  تابسـتان 
دسـت آفتـاب بوده انـد  ! آیـا مـی  دانسـتید 
تیـره کـردن مـو باعـث مـی  شـود تا مـو در 
پاییـز  و هوایـی فصـل  تغییـرات آب  برابـر 

شـود؟ مقـاوم 
حجم  دهنده  ها

بـا سـردی هـوا ، رطوبت موها کمتر شـده 
و باعـث لختـی مو هـا مـی  شـود . اسـتفاده 
از تقویـت  کننـده بـه همـراه اسـپری حجـم  
دهنـده بـرای تقویـت ریشـه هـا البتـه بـه 
میـزان الزم کمـک خوبـی بـه بهتـر شـدن 

موهـای شـما در فصـل پاییـز می کنـد.
استفاده از شامپوی پاک  کننده

به یاد داشـته باشـید تابسـتان مـی  تواند 
ریشـه  ناحیـه  در  را  زیـادی  پسـماند های 
موهـای  تـان بـه جـا بگـذارد   مثـل اسـپری 
نمـک ، ضـد آفتـاب و ماسـه کـه همـه باعث 
چرب و سسـت شـدن ریشـه مو می  شـوند . 
بهتـر اسـت فصـل جدیـد را بـا سـم  زدایـی 
یـک  از  اسـتفاده  بـا  کنیـد ؛  آغـاز  سـرتان 
شـامپوی پـاک  کننـده بـه صـورت یـک بار 
در هـر 2هفتـه ، البتـه نکتـه  ای کـه دربـاره 
شـامپوهای پـاک  کننـده بایـد بدانیـد ایـن 
اسـت کـه این شـامپو ها بـرای مو هـای رنگ 
کـرده مناسـب نیسـتند ، زیـرا رنـگ آن هـا 
را از بیـن مـی  برنـد . بنابرایـن اسـتفاده از 
شـامپوهای پـاک  کننـده فقط بـرای مو های 

رنـگ نشـده پیشـنهاد مـی  شـود.

مراقبت از مو ها در آستانه پاییز
خبر

حافظه تان تعطیل می شود اگر ...
 به کوشش عطیه بهره بر

اگـر این اشـتباهات را انجـام دهید حافظـه  تان تعطیل 
مي شـود و مغزتـان از کار می افتد.

 حسود هستید؟
تنهـا دوسـتان  تـان یکـي  یکـي از شـما فاصلـه نمـي  
گیرنـد و رابطـه میـان شـما و همسـرتان شـکرآب نمـي 
 شـود. محققـان مـي  گوینـد آدم هـاي حسـود عـاوه بـر 
تنهایـي، خطـر ابتـا بـه آلزایمـر را بـه جـان مـي  خرنـد. 
دیلـي  میـل نوشـته اسـت کـه زنـان حسـودي که چشـم 
دیـدن موفقیت هـاي دیگـران را ندارنـد، دوبرابـر بیشـتر 
از زنـان دیگـر بـه آلزایمـر مبتـا مـي  شـوند. بـه گفتـه 
پژوهشـگران، عصبـي بـودن و در گـروه خجالتـي  هـا جـا 
گرفتـن و درونگرایـي، از ویژگي  هایي هسـتند که ریسـک 
ابتـا بـه ایـن بیمـاري را باال مي  برنـد. این درحالي اسـت 
کـه زنـان برونگـرا کمتـر بـه آلزایمـر گرفتـار مي  شـوند و 
بـه  دلیـل اینکـه اسـترس  هـاي  شـان را بیرون مـي  ریزند 
و در خـود نگـه نمـي  دارند و مغزشـان سـالم  تـر مي ماند. 

مام مي  زنید؟
بـه خیال خودتـان اصول بهداشـت را رعایـت مي کنید 
و بـا اسـتفاده هـر روزه از مام  هـاي ضد عـرق نمي گذارید 
بـوي بد عـرق  تان کسـي را آزار دهد؟ محققـان مي گویند 
بـه ایـن شـکل بهداشـت را رعایـت کـردن مغـز شـما را 
از کار مـي  انـدازد. بـه نوشـته سـاینس دیلـي، محققـان 
دریافتـه  انـد که وارد شـدن آلومینیوم به بـدن، خطر ابتا 
بـه آلزایمـر را باال مـي  برد و براسـاس پژوهش  هـاي آنها، 
نمـک  هـاي آلومینیـوم کـه در ضد عرق هـا وجـود دارند، 
بـا وارد شـدن بـه بدن مـي  توانند افـراد را به ایـن بیماري 
مبتـا کننـد. محققان هنوز مطمئن نیسـتند که اسـتفاده 
از مـام علـت ابتـا بـه آلزایمر اسـت اما بررسـي  ها نشـان 
مـي دهـد که همبسـتگي آماري میان ایـن دو وجود دارد. 

سیگاري هستید؟
صحبـت  سـیگار  بـودن  سـرطان زا  از  خواهیـم  نمـي 
کنیـم یـا بگوییـم کـه چهره تـان بـا سـیگاري شـدن پیـر 
مـي  شـود. صحبـت امـروز مـا درمـورد پیـري مغز اسـت. 
محققـان مي گوینـد مغـز سـیگاري  هـا زودتـر از افـرادی 
کـه بـا دخانیات میانـه  اي ندارند، پیر مي  شـود و احتمال 
دچـار شـدن بـه آلزایمـر در میان این افراد بیشـتر اسـت. 
بـه نوشـته تلگـراف، پزشـکان بـر ایـن باورند که گذشـته 
از اعتیـاد بـه سـیگار، قرار داشـتن در معـرض دود آن هم 
مي توانـد چنیـن خطـري را ایجـاد کنـد. پـس اگـر هواي 
مغزتـان را نداریـد، حداقـل به فکر کسـاني باشـید که هر 
روز دودي کـه از دهـان شـما خـارج مي شـود را تنفـس 

مي کننـد. 
مرد آهنین هستید؟

بـه بـاال بـودن ذخیـره آهـن بـدن  تـان افتخـار نکنیـد 
و اگـر متخصـص بـراي  تـان قـرص مکمـل آهـن تجویـز 
نکـرده، بیهـوده بـا خـوردن ایـن قـرص  هـا خودتـان را 

تقویـت نکنیـد. محققـان مي گوینـد تجمع بیـش از اندازه 
آهـن در بـدن مـي توانـد یکـي از دالیـل دچـار شـدن به 
زوال عقـل باشـد. هلـث نوشـته مـواد معدني بـا تجمع در 
بـدن مـي  تواننـد بیمـاري هـاي مختلفـي را ایجـاد کنند 
و از میـان آنهـا، آهـن بـا جمـع شـدن در هیپوکامـپ مي 
توانـد بـه بافت  هـاي مغز آسـیب بزنـد و زمینه  سـاز ابتا 
بـه آلزایمـر شـود. شـاید بـه همیـن دلیـل هم هسـت که 
محققـان مي گوینـد بیـش از انـدازه خوردن گوشـت قرمز 
مـي  توانـد آلزایمـر را بـه جـان شـما بینـدازد. پـس اگـر 
مـي خواهیـد احتمـال ابتـاي تان بـه این بیمـاري را کم 
کنیـد، از بـه انـدازه بـودن ذخیـره آهن بدن تـان مطمئن 

 . ید شو
دیابت دارید؟

دیگـر  از  هـم  دیابـت  بـه  ابتـا  یـا  بـودن  افسـرده 
مشـکاتي اسـت کـه مـي توانـد شـما را گرفتـار آلزایمـر 
کـه یکـي از انـواع زوال عقل اسـت، کند، بـه همین دلیل 
محققـان مي گوینـد بـا پیشـگیري از ایـن دو بیمـاري تـا 
انـدازه زیـادي مي تـوان افـراد را در برابـر زوال عقل بیمه 
کـرد. بـه نوشـته بـي بی سـي، چاقي مفـرط، فشـار خون 
و کلسـترول بـاال هـم در ابتـا بـه ایـن بیمـاري دخیـل 
هسـتند امـا افسـردگي و دیابـت آنقـدر در مبتـا شـدن 
بـه ایـن بیمـاري نقـش دارنـد کـه بـا حـذف شـان مـي 
تـوان امیـد داشـت کـه 21درصـد از شـمار مبتایـان بـه 

آلزایمـر در جهـان کاسـته شـود، ایـن درحالـي اسـت که 
تنهـا 7درصـد قربانیـان آلزایمـر به دلیـل داشـتن ژن این 

بیمـاري بـه آن دچـار مـي شـوند. 
GPS خریده اید؟

تنهـا پیچیـدن در یک خیابان اشـتباه در تهران شـلوغ 
کافـي اسـت تـا راه تـان چنـد سـاعت دورتر شـود؛ شـاید 
همیـن واقعیـت دلیـل پنـاه بـردن بسـیاري از افـراد بـه 
موقعیت یـاب هـاي ماهـواره اي یـا »جـی پـی اس «  هـا 
باشـد امـا محققـان این بـار هـم مي گویند کـه تکنولوژي 
همیشـه در کنـار خدمـت  هایـي که بـه ما مي  کنـد، باني 
خیانـت  هایـي هـم هسـت. بـراي مثـال همیـن »جي  پي 
اس هـا« گرچـه موقعیت یابي در یک شـهر شـلوغ را براي 
تـان آسـان مـي کننـد، اما مـي تواننـد باعث مبتا شـدن 
تـان بـه آلزایمـر هـم شـوند.  »ام  اس  ان« نوشـته کسـاني 
کـه زحمـت بـه خاطـر سـپردن مسـیر راه بـه خـود نمي 
دهنـد و بـراي یافتـن موقعیـت هـاي تـازه تـاش نمـي 
کننـد، باعـث تحلیـل رفتـن هیپوکامـپ مغـز خـود و در 

نتیجـه ابتـا بـه آلزایمـر مي شـوند. 
بد خواب هستید؟

هـر چـه درمـورد بیمـاري هایي کـه به دلیل بـد خوابي 
بـه جـان شـما مـي افتنـد بگوییـم، کـم گفته ایـم؛ از ابتا 
بـه افسـردگي گرفتـه تا چاقـي و دیابت حتي دچار شـدن 
بـه بیمـاري آلزایمـر! محققان کشـف کرده اند کسـاني که 

بـه اختـاالت خـواب دچار هسـتند، بیشـتر در خطر ابتا 
بـه زوال عقـل قـرار دارنـد. از نظـر محققـان شـاید ایـن 
عامـل، از شـایع تریـن عوامل دچار شـدن به ایـن بیماري 
باشـد و بـا توجـه بـه بررسـی  هـاي آنهـا افرادی کـه نمي 
تواننـد 7، 8 سـاعت از شـب را بـا آرامش بخوابنـد، دیر یا 

زود بـه ایـن بیمـاري مبتا مي شـوند. 
ژن هاي تان نا سازگار است؟

درسـت  مي گوینـد  کالیفرنیـا  دانشـگاه  پژوهشـگران 
اسـت کـه شکسـت هـاي عاطفي یا سـکته مغزي بـه بروز 
آلزایمـر کمـک مـی کننـد، اما یکـي از مهم تریـن دالیلي 
کـه زمینـه  سـاز ایـن بیمـاري مي شـود، در بررسـي هاي 
آنهـا گفته شـده کـه زنان بعد از 60سـالگي بـه خطر ابتا 
بـا ایـن مشـکل دسـت و پنجـه نـرم مي کننـد و درحالـي 
کـه از هـر 11 مـرد یـک نفـر در این سـن گرفتـار آلزایمر 
مـي شـود، از هـر 6 زن یـک نفـر بعـد از 60سـالگي بـه 
ایـن بیمـاري دچار مي شـود. فرامـوش نکنید که افسـرده 
بـودن یـا ابتـا بـه دیابـت هـم از مشـکاتي اسـت کـه 
مي توانـد شـما را گرفتـار آلزایمـر کـه یکـي از انـواع زوال 

عقـل اسـت کند.
بـا رعایـت این نکات مـي توان تـا انـدازه اي راه را براي 

ورود این بیماري بسـت: 
زعفران بخورید

یکي از مراکز زیرنظر دانشـکده علوم پزشـکي دانشـگاه 
تهـران اعـام کـرده کـه بـا مصـرف زعفـران نه تنهـا مي 
تـوان از ابتـا بـه آلزایمـر جلوگیري کـرد، بلکه مـي توان 

عائـم بیمـاران مبتا شـده را هم کاهـش داد. 
دارچیني شوید

انـگار ادویـه هـا بیشـتر از هـر چیز مـي تواننـد مغز را 
در برابـر آلزایمـر مقـاوم کننـد. محققـان مي گوینـد اگـر 
دارچیـن را چاشـني غـذاي تـان کنیـد، احتمـال اینکه به 
جمـع چنـد صـد هـزار آلزایمـري ایـران وارد شـوید، بـاال 

بود.  نخواهـد 
دو زبانه شوید

حتمـا شـما هـم شـنیده اید کـه تحصیـل در مـدارج 
بـاالي علمـي مـي توانـد خطـر ابتـا بـه آلزایمـر را پایین 
بیـاورد؛ ایـن را هـم بدانیـد کـه تحقیقـات ثابـت کرده اند 
یـاد گرفتـن یـک زبـان جدیـد، مـي توانـد خطـر دچـار 
شـدن بـه ایـن بیمـاري را کمتر کند یـا خطر ابتـا به آن 

را چهـار سـال بـه تعویق بینـدازد. 
به فرزند تان شیر دهید

شـیر مـادر خـوردن نـوزادان بـازي دو سـر برد اسـت، 
از  بسـیاري  برابـر  در  بزرگسـالي  تـا  نـوزاد  هـم  یعنـي 
بیماري هـا مقـاوم مي شـود و هـم مـادر نفع زیـادي با این 
فـداکاري بـه سـامتش مي رسـاند. محققـان مي گوینـد 
مادرانـي کـه به نوزادشـان شـیر خـود را مي دهنـد، کمتر 

در معـرض خطـر ابتـا بـه آلزایمـر قـرار دارند.

آگهی فراخوان خرید چاه کشاورزی
 به شماره 3/الف/7-94 ف )نوبت اول(

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعـدادی چـاه کشـاورزی در مسـیر 
جـاده بهرامجـرد بـه نـگار را براسـاس کروکی پیوسـت با شـرایط و ضوابط فنـی مندرج در 
اسـناد فراخـوان بـه صـورت شـش دانـگ کامـل خریـداری نمایـد، لـذا از کلیـه متقاضیان 
فروشـی، کـه مالکیـت تمامی سـهم شـش دانگ چـاه و یا مـدارک قابل پذیرشـی از تمامی 
سـهامداران چـاه مبنـی بـر حق شـرکت در مناقصه، فروش و واگذاری سـهام بـه غیر را دارا 
مـی باشـند، دعـوت بعمـل مـی آید تـا تاریـخ 94/7/22 جهـت دریافـت اسـناد مناقصه به 
دفتـر قراردادهـای ایـن شـرکت واقـع در کرمان، بلـوار 22 بهمن، نبش بلوار سـاوه شـرکت 

آب و فاضـاب شـهری اسـتان کرمـان مراجعـه نمایند. 
روابط عمومی آموزش همگانی
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نیلوفـر اردالن کـه بنا به دالیلی نتوانسـته بـود همراه 
تیـم ملـی فوتسـال بانـوان به جام ملـت های آسـیا برود 

روز گذشـته به اسـتقبال دوسـتانش رفت
عصردنـا:  تیـم ملـی فوتسـال بانـوان ایـران پـس از 
کسـب عنـوان قهرمانـی جـام ملـت هـای آسـیا بی سـر 

و صـدا بـه ایـران بازگشـت.
 تیـم ملی فوتسـال بانـوان در حالی به ایران بازگشـت 
که به عنوان قهرمان آسـیا با اسـتقبال مسـئوالن وزارت 
ورزش و جوانـان روبـرو نشـد. فقـط خانـواده هـای ملی 
پوشـان و چنـد رسـانه بودنـد کـه بـه اسـتقبال دختران 

قهرمـان ایـران رفتند.
نکته بسـیار جالـب توجه دیگـر حضور نیلوفـر اردالن 
در فـرودگاه بـرای اسـتقبال از هـم تیمـی هایـش بـود. 

نیلوفـر اردالن کـه بنـا بـه دالیلـی نتوانسـته بـود همراه 
تیـم ملـی فوتسـال بانـوان به جام ملـت های آسـیا برود  

اسـتقبال دوسـتانش رفت.
او در فـرودگاه ابـراز امیـدواری کـرد دوبـاره بتواند به 

ترکیـب تیـم ملی فوتسـال بانـوان برگردد.
فرشـته کریمـی برترین بازیکـن جام ملت های آسـیا 
نیـز مـورد توجـه تریـن بازیکن بـود. او اظهار داشـت: ما 
بـا حجـاب اسـامی و حفظ شـئونات توانسـتیم قهرمانی 
را از آن خـود کنیـم کـه ایـن موضـوع بسـیار ارزشـمند 
اسـت. واقعـا افتخـار می کنیـم توانسـتیم بـا این شـرایط 

قهرمانـی را بـه دسـت آوریم.
تیـم ملـی برگشـت امـا اینکـه ایـن تیـم بـا وجـود 
قهرمانـی در آسـیا همچنـان مـورد توجه مسـئوالن قرار 

نمـی گیـرد کمـی نگـران کننـده اسـت. این تیـم رقابت 
هـای جـام جهانـی فوتسـال بانـوان را در پیـش دارد و 

بهتـر اسـت بـر روی ایـن تیم نگاهـی ویژه وجود داشـته 
. شد با

کسی از دختران قهرمان ایران استقبال نکرد
خبر
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هیـات سـوارکاری اسـتان کرمـان در مـاه 
هـای خـود  فعالیـت  بـر حجـم  اخیـر  هـای 
از خـود  مثبتـی  کارنامـه  توانسـته  و  افـزوده 
برجـای بگـذارد. در ایـن رابطـه بـا مهنـدس 
مریـم خالقـی، مدیـر روابـط عمومـی هیـات 
سـوارکاری کرمـان صحبـت کـرده ایـم کـه از 

نظرتـان مـی گـذرد.

مریـم خالقـی گفـت: هیـات های ورزشـی 
نیازمنـد حضـور افـراد دلسـوز و خـاک خورده 
ورزش هسـتند تا باعث پیشـرفت ورزش شوند. 
مدیـر روابط عمومـی هیات سـوارکاری کرمان 
اضافه کرد: کسـانی که خـاک ورزش را خورده 
اند دلسـوزی بیشتری نسـبت به ورزش دارند و 
امیدوارم در همه هیات های ورزشـی شایسـته 
سـاالری حاکـم باشـد. همانطـور کـه هیـات 
سـوارکاری کرمان به ریاسـت آقـای ارجمندی 
توانسـته اتحـاد خوبـی بیـن عاقمنـدان بـه 
و  ایجـاد کنـد  رشـته سـوارکاری در کرمـان 
پیشـرفت این رشـته ورزشـی در کرمان نسبت 
پیشـرفت  ایـن  و  اسـت  قبـل چشـمگیر  بـه 
نتیجـه کمـک دلسـوزان این رشـته بـه هیات 
سـوارکاری است.ایشـان نیـز توجه ویـژه ای به 
پیشکسـوتان این ورزش داشـته اند که در این 
راسـتا مراسـم تجلیـل از پیشکسـوتان ورزش 

سـوار کاری برگـزار کـرده اند.
مریـم خالقی همچنین با اشـاره به برخی از 
فعالیـت های هیات سـوارکاری اسـتان کرمان 
خاطرنشـان کـرد: حمایت آقـای مهندس علی 
ارجمنـدی رییس هیات سـوار کاری اسـتان و 
همـکاری سـیاوش بهـادر، مدیـر امـور اسـتان 
های فدراسـیون سـوارکاری جمهوری اسامی 
ایـران موجـب گردیـد کرمـان بعـد از چندین 
 FEI سـال میزبـان دو مسـابقات کشـوری و

شود.

وی افـزود: اسـفند مـاه سـال گذشـته در 
شـرایط بـد آب و هوایـی رویـداد سـوارکاری 
اسـتقامت بین المللی تحت نظارت فدراسـیون 
جهانـی سـوارکاری FEI با حضور دامپزشـک 
و ناظـر فنـی فدراسـیون جهانـی سـوار کاری 
بـه میزبانـی باشـگاه مردان فـارس کرمـان در 
بـا حضـور 70   ، دو رده 90و 110 کیلومتـر 
سـوارکار از اسـتان هـای اصفهـان، لرسـتان، 
کردسـتان، کرمـان، کهکیلویـه و بویـر احمد و 

برگزار شـد. خوزسـتان 
خالقی بـه نقل از روابط عمومی فدراسـیون 
سـوارکاری گفت: خرداد سال جاری بعد از 22 
سـال اسـتان کرمان میزبان مسـابقات کشوری 

پرش با اسـب جـام الماس کویر)یگانگی( شـد. 
طی سـه روز مسـابقه ، 120 سـوارکار از استان 
هـای قـم، اصفهـان، تهـران، خراسـان رضـوی 
و یـزد در گـروه هـای سـنی نونهـال، نوجوان، 
جـوان و بزرگسـال بـه رقابـت پرداختنـد. این 
رئیـس  خلیلـی  مسـعود  بـا حضـور  مسـابقه 
فدراسـیون سـوارکاری کشـور و بـا اسـتقبال 
ورزش  بـه  عاقمنـدان  از  کثیـری  جمـع 
سـوارکاری کرمـان برگـزار شـد و سـوارکاران 
توانسـتند رقابـت هـای چشـمگیر و زیبایی از 

خـود بـه نمایـش بگذارند.
سـوارکاری  هیـات  عمومـی  روابـط  مدیـر 
بـه  میدانـم  الزم  برخـود  افـزود:  کرمـان 
نمایندگـی از دبیـر هیـات سـوار کاری اسـتان 
از آقـای رضـا انتظـاری، محسـن ایرانمـش و 
دکتـر داریوش وثـوق ریئس هیات سـوارکاری 
شهرسـتان کرمـان که حامی برگزاری مسـابقه 
جـام المـاس کویـر) یگانگـی( بوده اند، تشـکر 

ویـژه ای داشـته باشـم.
خالقـی بـا اشـاره بـه اینکـه کمیتـه پـرش 
فـرزاد  ریاسـت دکتـر  بـه  هیـات سـوارکاری 
اسـدی بـه مناسـب هـای متعـدد مسـابقات 
پـرش با اسـب را در اسـتان برگزار کرده اسـت 
اظهـار داشـت: برخـی از مهمتریـن اقدامـات، 
برگـزاری جـام هنـر یاماهـا، جـام عید سـعید 
.... تهیـه و تدویـن جـدول برگـزاری  فطـر و 
مسـابقات بـرای 6 ماهـه دوم سـال 94 مـی 
باشـد. همچنین کمیته اسـتقامت هیات سـوار 
کاری بـه ریاسـت مهنـدس علـی سـیفی سـه 
مسـابقه اسـتقامت در شـش ماهه اول امسـال 
برگـزار کـرده اسـت و تهیـه و تدویـن برنامـه 
شـش مـاه تقویم مسـابقات و برگـزاری کاس 

کانتـری و آمـوزش سـوار کاری اسـتقامت از 
مهمتریـن اقدامـات ایـن کمیتـه بـوده اسـت.

بسـزا  نقـش  از  ضمنـا  کـرد:  تصریـح  وی 
و حضـور فعـال جنـاب آقـای دکتـر محمـد 
مایـری دبیـر محتـرم هیـات نیـز نمیتـوان 
بسـادگی گذشـت. دکتـر مایـری که خـود از 
سـوار کاران بـا سـابقه و همچنیـن از اعضـای 
کمیته جشـنواره زیبایي فدارسـیون سوارکاري 
ایـران می باشـند با شـکیبایی و خوشـرویی به 
حـل و فصـل مسـایل هیـات سـوار کاری مـی 
پردازنـد. انتخاب تیم فنـی و مجرب در کمیته 
هـای مختلـف هیـات سـوار کاری و همچنین 
هـای  برگـزاری کاس  بـرای  فـراوان  تـاش 
آموزشـی در کرمـان از جملـه اقدامات ایشـان 

در هیـات سـوار کاری اسـتان مـی باشـند.
سـوارکاری  هیـات  عمومـی  روابـط  مدیـر 
کرمـان در خصوص افتخار آفرینی سـوارکاران 
کرمانـی در مسـابقات برون اسـتانی بـه نقل از 
سـایت اطـاع رسـانی فدراسـیون سـوارکاری 
ایـران گفـت: اعـزام سـوار کار نونهـال خانـم 
غـزال دراگاهـی بـه کشـور آلمـان و همچنین 
برگـزاری فینـال مسـابقات پرش با اسـب جام 
فدراسـیون جهانی با حضورسـمیر سـوبرا ناظر 
فدراسـیون جهانی که با کسـب عنوان سـومی 
بـرای آقـای محسـن ذهـاب سـوارکار کرمانی 
افتخارآفریـن هـا  ایـن  همـراه بـود از جملـه 
هسـتند. ایـن مسـابقه شـهریورماه در باشـگاه 
سـوارکاری بـام تهـران برگـزار شـد. در فینـال 
فدراسـیون  جـام  اسـب  بـا  پـرش  مسـابقات 
جهانـی 48 سـوارکار از اسـتان هـای کشـور 
حضـور داشـتند . 16 نفـر از ایـن سـوارکاران 
اسـب  بـا  مسـابقات  ایـن  قبلـی  روز  دو  در 

اصلـی خـود و در روز سـوم بـرای رده بنـدی 
جهانـی  فدراسـیون  سـوارکاران  رنکینـگ  در 

شـرکت کردنـد.
خالقـی دربـاره دیپـر عناوین کسـب شـده 
: کسـب  کرمانـی گفـت:  توسـط سـوارکاران 
نونهـاالن-  قهرمانـی  مسـابقه  پنجـم  مقـام 
نونهـال  توسـط  کشـور  جوانـان  نوجوانـان 
کرمانـی آقای علی پور موسـی که در شـهریور 
ماه امسـال در باشـگاه سـوارکاری ابرش برگزار 
گردیـد و 115 سـوارکار ازاسـتان هـای تهران 
- البـرز- اصفهـان- قـم- قزویـن- کرمانشـاه- 
کرمـان- زنجـان خراسـان رضـوی-  فـارس- 

رقابـت  ایـن  در  غربـی  آذربایجـان  همـدان- 
حضـور داشـتند. همچنیـن در مسـابقات جام 
نقش جهـان اصفهان بـا حضور 230 سـوارکار 
در مـرداد مـاه سـال جـاری در رده مالکیـن 8 
سـوارکار حضـور داشـتند که در پایـان علیرضا 
عسـگری با اسـب آرتین از کرمان به مقام اول 
دسـت یافـت. در رده نوجوانان علـی یعقوبی با 
اسـب روشـن از کرمـان سـوم ، در رده جوانان 
مهدی برشـان با اسـب مـوزی مـوزد از کرمان 
پنجـم ، در رده B نونهـاالن علـی پـور موسـی 
 B بـا اسـب فلـو شـیا از کرمـان دوم ، در رده
نوجوانـان مهبـد توکلـی بـا اسـب ام فونـی از 
کرمـان سـوم و علـی یعقوبـی بـا اسـب آرتین 

از کرمـان پنجم شـد.
مریـم خالقـی در پایان گفـت: الزم می دانم 
تشـکر ویژه ای از جناب آقـای علی ارجمندی، 
رئیـس محتـرم هیات سـوارکاری اسـتان که با 
زحمـات و حمایت های بی شـائبه شـان باعث 
اعتـا و پیشـرفت رشـته سـوارکاری در کرمان 

شـده اند، نمایم.

خالقی مدیر روابط عمومی هیات سوارکاری کرمان: 

ورزش نیازمند افراد دلسوز است

مهندس علی ارجمندی رییس هیات سوارکاری استان کرمان
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گزارشی از اجرای طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان کرمان
طـرح توسـعه ورزش همگانـی و قهرمانـی اسـتان کرمـان بـه 
دو بخـش قهرمانـی و همگانـی تقسـیم بنـدی شـده اسـت. در 
قسـمت همگانـی هشـت گام طراحـی و تدوین شـده و بـا توجه 
بـه زمانبندی اجرا خواهد شـد. در قسـمت قهرمانی افراد به سـه 
گروه سـنی زیر هشـت سـال - هشت تا سـیزده سـال و چهارده 
تـا هیجـده سـال تقسـیم بندی شـده و بـا توجـه بـه زمانبندی 

مشـخص کـه در طـرح پیـش بینی شـده اجـرا خواهند شـد.
بـا توجه به اجرایی شـدن سـند توسـعه ورزش از ابتدای سـال 
۱۳۹4 در اولیـن مرحلـه با توجـه بـه زمانبندی بایسـتی آکادمی 

هـای قهرمانـی در کل اسـتان تشـکیل مـی شـدند. بنابرایـن از 
ابتـدای اردیبهشـت ماه مراحـل اسـتعدادیابی در دوازده رشـته 
ورزشـی کـه در طـرح مشـخص شـده انجـام شـد و از ابتـدای 
شـهریور مـاه با تکمیل لیسـت ها و مـدارک افراد که بایسـتی در 
سـامانه طرح توسـعه ورزش اسـتان ثبت شـوند ، افتتاح آکادمی 

شـد. آغاز  ها 
تـا به امـروز آکادمی هـای قهرمانی در ۱6 شهرسـتان اسـتان ) 
زرنـد ، کوهبنان ، انار ، شـهربابک ، بردسـیر ، بم ، ریـگان ، فهرج 
، نرماشـیر ، جیرفـت ، رودبارجنـوب ، عنبرآبـاد ، فاریـاب ، قلعه 

گنـج ، کهنـوج ، منوجـان ( افتتـاح شـده و مشـغول بـه فعالیت 
 . هستند

تعـداد افـرادی کـه در ایـن آکادمـی هـا بـه صـورت قهرمانی 
مشـغول بـه فعالیـت هسـتند ۳۳26 نفر بـوده کـه ۱257 نفر آن 
هـا دختر و ۱۹6۹ نفر آن ها پسـر می باشـند که در دوازده رشـته 
ورزشـی به صـورت حرفه ای تـا پایان سـال و با یک چشـم انداز 

4 سـاله مشـغول به فعالیت هسـتند.
تعـداد کل آکادمـی ها در این شهرسـتان هـا ۱72 آکادمی بوده 
کـه ۱06 آکادمـی بـرای پسـران و 66 آکادمی برای دختـران تا به 

امروز دایر شـده اسـت.
پیـش بینـی مـی شـود بـا افتتـاح تمامـی آکادمی هـا در کل 
اسـتان تعـداد 6 تـا 8 هـزار نفـر بـه صـورت حرفـه ای در ۳00 

آکادمـی مشـغول بـه فعالیت شـوند.
در بعد همگانی با توجه به زمانبندی مشـخص شـده مسـابقات 
کارکنـان دولـت در بسـیاری از شهرسـتان هـای اسـتا ن برگزار 
شـد کـه تقریبـا تعـداد 5000 کارمنـد دولـت در این مسـابقات ) 
جشـنواره شـهید باهنر ( کـه با رویکرد ارتقای سـالمت و نشـاط 

عمومـی بـود برگزار شـد شـرکت نمودند.

افتتاح آکادمی های شهرستان انار افتتاح آکادمی های شهرستان بردسیر

افتتاح آکادمی های شهرستان شهربابک

افتتاح آکادمی های شهرستان کوهبنان

افتتاح آکادمی های شهرستان های جنوب استان کرمان

افتتاح آکادمی های شهرستان زرند
افتتاح آکادمی های شهرستان های جنوب شرق استان کرمان

تهیه و تنظیم روابط عموی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان


